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چکیده
با توجه به نقشی که امروزه آموزش ضمن خدمت مجازی در توسعهی حرفهای معلمان دارد ،بررسی ادراکات معلمان نسبت
به اين نوع آموزش دارای اهميت است .بنابراين ،هدف از پژوهش حاضر واکاوی ادراکات معلمان ناحيه يک شهر تبريز
پيرامون آموزش ضمن خدمت مجازی میباشد .روش انجام اين مطالعه پديدارشناسی توصيفی بود .جامعه مشارکتکنندگان
اين مطالعه معلمان ناحيه يک تبريز در مقاطع ابتدايی و متوسطه بودند که تجربه شرکت در آموزش ضمن خدمت مجازی را
داشتند .جهت مصاحبه با معلمان از نمونهگيری هدفمند مالک مدار استفاده شد .در اين راستا ،پس از مصاحبههای
نيمهساختار يافته با يک سؤال کلی و سپس سؤاالت اکتشافی جهت دستيابی به اطالعات عميقتر با  18نفر ،اشباع نظری در
دادهها حاصل شد .طی مصاحبهها ،معلمان تجربيات خويش را از آموزش ضمن خدمت مجازی بيان نمودند که با روش هفت
مرحله ای کاليزی مورد تحليل قرار گرفت .نتايج تحليل ادراکات معلمان پيرامون آموزش ضمن خدمت مجازی نشان دهنده-
ی  9مضمون اصلی بود که عبارتاند از :قابليت دسترسی فارغ از زمان و مکان ،بهينه بودن ،تناسب با روشهای آموزشی و
فناوریهای نوين ،حمايت های سازمانی ،مشکالت محتوايی ،مشکالت اجرايی ،مشکالت ارزشيابی ،مشکالت منابع انسانی؛
نداشتن زيرساختهای الزم .با توجه به اين نتايج میتوان گفت ،بهرهگيری از نظام آموزش مجازی در دوره های آموزش
ضمن خدمت ،میتواند برخی از مشکالت و ناکارآمدی های آموزش ضمن خدمت حضوری معلمان از جمله همگام نبودن
آموزش با تغييرات کتب درسی ،محدوديتهای زمان ،مکان و منابع آموزشی را برطرف کرده و راه را برای پيدايش شيوههای
نوين آموزش معلمان مانند شيوههای الکترونيکی و مجازی هموار نمايد.

کلیدواژهها:

آموزش ضمن خدمت ،آموزش مجازی ،ادراکات ،معلمان.

 -1کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان،
تبريز ،ايران( .مسئول مکاتبات )marjandoosti51@Gmail.com
 -2دانشيار ،گروه علوم تربيتی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان ،تبريز ،ايران.
 -3دانشيار ،گروه علوم تربيتی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان ،تبريز ،ايران.
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مقدمه
رشد و توسعهی هر کشوری در گرو توسعه و بهسازی منابع انسانی آن کشور است .جهان کنونی ما
دنيای سازمانهاست که عامل اصلی و گردانندهی آن انسان است .آنچه به سازمان رشد و توسعه
میدهد و دستيابی به اهداف و سودآوری را ممکن میکند ،نيروی انسانی است ( ،)1اما با توجه به اين
واقعيت که دانش بشری به سرعت در حال دگرگونی است ،میتوان اينگونه نتيجه گرفت که همه چيز
به شدت در حال تغيير و تحول است ( .)2کارکنان نيز برای غلبه بر مسائل و دشواریهای ناشی از
تغييرات سريع از محيط سازمان بايد آموزشهای الزم را بگذرانند تا بهتر بتوانند از استعدادهای خود
بهره گرفته و سازمان را در راه رسيدن به اهدافش کمک نمايند ،از اينرو ،آموزشهای رسمی ارائه شده
دانشگاهی و مدرسهای برای پاسخگويی به مسائل و نيازمندیهای محيطکار ناکافی است (.)3
آموزش مداوم کارکنان سازمان ،يکی از اساسیترين و پايدارترين روشهای رشد و تکوين فرد و
سازمان است .آموزش نيروی انسانی منجر به پرورش استعدادهای افراد ،ارتقای روشها و فنون انجام
کار ،فراگيری دانش ،افزايش مهارتهای شغلی و جلوگيری از اتالف هزينه برای سازمان میشود (.)4
بنابراين بعد از آموزشهای رسمی ،آموزش ضمن خدمت 1بسيار با اهميت بشمار میآيد ،زيرا اين نوع
آموزش در اشاعه دانش و مهارت سهم به سزايی دارد ( .)5در اين راستا ،بقا و دوام سازمانها در گرو
تعادل بين روشهای اجرای کار در سازمان ،با تغيير و تحوالت و نوآوریهای فراسازمانی 2است .کليد
اصلی اين تعادل در استفاده از سازوکار 3مؤثر آموزش ضمن خدمت کارکنان است .اصوالً آموزشهای
ضمن خدمت را جزئی از آموزشهای مداومی 4میتوان تصور کرد که انسانها برای ايفای نقش مؤثر در
روابط شغلی و بهطور کلی روابط اجتماعی بدان نيازمندند (.)6
در جامعهای که سازمانهای آن شديداً به دانش و مهارت کارکنان خود متکی باشند ،آشکار است
که مؤسسات آموزش ضمن خدمت نقشی بسيار حياتی و مهم در توسعه سرمايههای انسانی دارند .نقش
آموزش ضمن خدمت عبارت است از توانمند کردن کارکنان برای کسب دانش ،مهارتها و رفتارهای
ضروری که آنها را قادر میسازد عملکرد شغلیشان را بهبود بخشند ( .)7در واقع آموزش کارکنان يکی
از کليدهای موفقيت کسب و کار است .مطالعات نشان داده است موفقترين و مولدترين کارکنان کسانی
هستند که آموزشهای گستردهای را دريافت کردهاند .کارکنانی که در توليد محصول زبده هستند،
اغلب سهم عمدهای در موفقيت آينده سازمان خود دارند .در يک دنيای ايدهآل ،سازمانها قادر خواهند
بود ،افرادی را استخدام کنند که دارای مهارتهای مورد نياز در حرفه (شغل) هستند ،اما در بازار کار
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رقاب تی امروز ،تقاضا برای کارگران ماهر به مراتب بيشتر از عرضه آنهاست .با انجام آموزش ،نه تنها
کارکنان به مهارتهای مورد نياز حرفهای يا فنی شغل خود مجهز میشوند ،بلکه نشاندهنده
سرمايهگذاری سازمان روی کارکنان خود نيز میباشد (.)8
سازمان آموزش و پرورش ،به حق از بزرگترين و پيچيدهترين سازمانهای اجتماعی در هر کشور
محسوب می شود .اين سازمان از دير باز نقشی سازنده و اساسی در بقا و مداومت فرهنگ و تمدن بشری
داشته و امروز نيز سنگ زيرين توسعه فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی هر جامعه است ( .)9آموزش
معلمان در قالب دو رويکرد کلی آموزش پيش از خدمت 1و آموزش ضمن خدمت 2به منصه عمل در
میآيد .آموزش پيش از خدمت در بيشتر مواقع برعهدهی مراکز تربيت حرفهای معلمان بوده و هدف آن
آمادهسازی معلمان برای ورود به دنيای شغلی خود است ( .)10آموزش و پرورش در زمره سازمانهايی
است که احساس نياز به ايجاد و برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت ،حتی شايد از ديگر سازمانها
نيز بيشتر باشد .در نظام آموزش و پروش ،معلمان عاملی تعيينکننده برای موفقيت در تغييرات
آموزشی میباشند ()11
برای دستيابی به تغييرات مطلوب و موفقيتآميز آموزشی ،يکی از شيوههای ارتقاء معلمان از
طريق آموزش ضمن خدمت در جهت بهبود و ارتقاء مهارتهای شغلی و افزايش دانش ايشان برگزار
میگردد ( .)12به عبارتی ،آموزشهای ضمن خدمت يکی از متداولترين و بهترين راهکارها برای
آموزش معلمان و بهروزرسانی اطالعات آنها است .آموزش ضمن خدمت با هدف رشد حرفهای معلمان
عبارت است از فعاليتهای نظامداری که بهمنظور بهبود و ارتقای مهارتها ،دانش ،کارآمدی و ساير
مشخصههای فرد به عنوان يک معلم طراحی و اجرا میشود .هدف اين آموزشها عالوهبر بهبود
کارآمدی ،کسب نگرشها و هنجارهای مطلوب در گرايش به حضور و پيگيری برنامههای ضمن خدمت
است ( .)13در آموزش ضمن خدمت اهدافی نظير بهتر کردن راندمان کاری يک معلم ( ،)14فراگيری
دانش و افزايش مهارتهای شغلی او ( ،)15 ،4بهروز کردن و يا گسترش مهارتهای معلمان فعلی به-
هنگام ارائه روشها و رويههای کاری جديد ( )16و جلوگيری از اتالف هزينه برای سازمان ( )4دنبال
میشود.
"زمان" بزرگترين مسئله در فعاليتهای آموزش ضمن خدمت است .تمام بررسیهای انجام شده
نشان می دهد که کمبود وقت و انرژی برای شرکت در برنامههای تربيت نيروی انسانی ،سد راه موفقيت
خواهد شد زيرا کليه بحثها و مطالعات تخصصی ،کسب مهارتهای جديد و تغيير رويه تدريس به وقت
کافی نياز دارد .)17( .در اين راستا ،فنّاوریهای جديد اطالعاتی و ارتباطی روشهای يادگيری و در کل
چگونه زيستن را تغيير داده اند و طرق جديدی را برای رسانش و تبادل دانش و اطالعات عرضه
. Pre-service training
. In-service training

1
2
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میدارند ،اين فنّاوریها میتوانند در جهت تقويت يا جايگزينی نظامهای آموزشی موجود مورد استفاده
قرار گيرند ( .)18بنابراين ،با اينکه آموزش ضمن خدمت پديده نوينی محسوب نمیشود ،بلکه دارای
سابقهای طوالنی و همواره مورد توجه بوده است ،امّا توجه به استقرار نظام آموزش مجازی برای رفع
نيازهای آموزشی ضمن کارِ کارکنان دستگاهها ،پديدهی نوينی محسوب میشود ( .)19آنچه موجبات
توجه بنيادی به آموزش ضمن خدمت به مفهوم جديد را ايجاد و تسهيل کرد گستره تغيير و تحوالتی
بود که دستاوردهای مهمی بخصوص در قلمرو فنّاوری به همراه داشت (.)20
دنيای امروز به سمت مجازی شدن در تمام ساحتهای خود پيش میرود و آموزش و پرورش نيز
چارهای جز همسو شدن با اين جريان ندارد .يکی از مصاديق همسويی آموزش و پرورش با پديده
مجازی شدن را میتوان در سيستم آموزش مجازی جست و جو کرد ( .)10يکی از تغييرات عمده در
زمينه آموزش و از جمله آموزش ضمن خدمت ،بهرهگيری از فناوری اطالعات و ارتباطات است که
ماحصل آن ظهور آموزش الکترونيکی و مجازی است .آموزش مجازی با بهرهگيری از پيشرفتهای
صنعت فنآوری اطالعات و ارتباطات از راهکارهای نوين توسعه عدالت آموزشی در دنيای معاصر به
شمار میرود و بنابر اعالم کارشناسان و متخصصان فنآوری اطالعات و ارتباطات تا سال  2020آموزش
مجازی مبتنی بر يادگيری الکترونيکی روش متعارف آموزشی در جهان خواهد بود ( .)21واژه يادگيری
الکترونيکی در توصيف انواع محيطهای آموزشی زير استفاده میشود :آموزش مبتنی بر وب؛ آموزش
مبتنی بر کامپيوتر؛ سيستمهای الکترونيکی پشتيبانی از عملکرد؛ آموزش مبتنی بر تکنولوژی؛ يادگيری
آنالين؛ يادگيری از راه دور؛ يادگيری الکترونيکی؛ آموزش از راه دور .آموزش الکترونيکی جامع بوده و
در هر مکان و در هر زمان و با هر سرعتی که آموزش دهنده مطالب آموزشی را بهوسيله شبکه در
اختيار آموزش گيرنده قرار دهد؛ آموزش گيرنده در هرکجا باشد میتواند از آن استفاده نمايد (.)22
از جمله مزايای آموزش الکترونيک میتوان به مواردی همچون کاهش زمان و هزينه فراگير؛ حق
انتخاب فراگير در تعيين دورههای آموزشی؛ امکان ثبت فعاليتها و پيگيری پيشرفت فراگير؛ امکان
اجازه تهيه و آمادهسازی مدلهای مختلف آموزشی توسط مدرسان و امکان دسترسی شبانهروزی اشاره
نمود ( .)23اما با تمام مزيتهايی که میتوان برای آموزشهای الکترونيکی برشمرد هنوز موانعی در
مسير اثربخشی بهتر اين نوع جديد از آموزش نسبت به آموزشهای سنتی وجود دارد که باعث میشود
برخی از سازمانها با ترديد به اين نوع آموزش روی آورده و يا بهطورکلی از آن رويگردان شوند .بهعنوان
مثال بر اساس آمار منتشره  70درصد مؤسسات آموزش مجازی در آمريکا با شکست مواجه شدند و نيز
دانشگاه مجازی انگليس ،برخالف هزينههای بسيار باال ،با استقبال کمی از طرف دانشجويان مواجه
گشت ( .)24بهعبارت ديگر اگر چه آموزش الکترونيکی موجبات ايجاد محيط يادگيری مبتنیبر
يادگيرنده ( )25و روشهای يادگيری انعطافپذير را فراهم نموده است و با بهکارگيری آخرين
دستاوردهای عصر فناوری اطالعات و ارتباطات ،رويکردهای جديدی را خلق و افقهای روشنی را در
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عرصه آموزش فراهم کرده است ( ،)26اما بيان مزيتهای يادگيری الکترونيکی به اين معنی نيست که
اين شيوه از آموزش ،خالی از اشکال يا فاقد هرگونه عيب و نقص است؛ بلکه بايد يادآور شد که اين
شيوه هم میتواند معايب و نواقص خاص خود را دارا باشد (.)29 ،28 ،27
بدون ترديد مهمترين هدف آموزشهای سازمانی ،ايجاد تغيير در عملکرد کارکنان است به نحوی
که موجب ارتقای سطح کيفی و کمی محصوالت و خدمات سازمان گردد .عليرغم افزايش سرمايهگذاری
و توجه روزافزون به اين حوزه نسبت به برنامههای آموزشی و بهسازی منابع انسانی ،نوعی ترديد و
دودلی در ميان سرمايهگذاران سازمانها در خصوص اثربخشی برنامههای آموزشی نيز تمايل آنها برای
افزايش سرمايهگذاریهای آموزشی را نشان میدهد ( .)30زمانیکه نتايج آموزشهای سازمان براساس
هدف مذکور سنجيده شود ،اثربخشی آموزشی مورد توجه قرار میگيرد .به عبارتی ديگر ،سؤالی که
پيشروی مؤسسات قرار دارد آن است که تالشها و فعاليتهايی که با هدف توسعه منابع انسانی از
طريق آموزش انجام میشود ،تا چه ميزان به بهبود عملکرد فرد و سازمان منجر میشود ( .)31از اينرو،
صرفاً آموزش و اجرای دورههای آموزشی نمیتواند به سازمان در راه رسيدن به اهداف خويش کمک
کند ،بلکه يک ارزشيابی جامع و کامل میتواند ما را از اثربخش بودن نتايج آموزشها آگاه کند.
ارزشيابی بازخوردی را ايجاد میکند که میتوان با توجه به آن فهميد آموزشهای ارائه شده در رسيدن
به اهداف موردنظر اثربخش بودهاند يا خير (.)32
آموزش مجازی در راستای پيشرفت خود با بهرهگيری از فنّاوری اطالعاتی و آموزشی در قالب
شبکه جهانی اينترنت و قابليت وب جهانگستر به حدی از تکامل رسيده که کالسهای اينترنتی و
دانشگاههای مجازی به عنوان جايگزينهای مناسب برای کالسهای عادی مدارس و دانشگاههای سنتی
در نظر گرفته شده است و روز به روز ضرورت خود را اثبات مینمايد .بنابراين لزوم پرداختن به اين
مسئله و زمينهيابی و مطالعه نگرش آن بيش از پيش احساس میشود ،مطالعه نگرش معلمان نسبت به
آموزشهای ضمن خدمت مجازی میتواند در توسعه فرهنگ آموزش از راه دور نقش ايفا نموده و راه
گشای استفاده مفيدتر از آن در آموزش کارکنان و کاهش محدوديتهای زمانی و مکانی اين نوع
آموزش باشد ( .)34با توجه به تغيير و تحوالت سيستم آموزشی ايران در سالهای اخير ،ضرورت
آمادگی معلمان بيش از پيش احساس میشود؛ بنابراين به منظور اقدامات اساسی و علمی جهت ارتقای
کيفيت برنامههای ضمن خدمت مجازی معلمان بايد متغيرهای مهم در اين رابطه شناخته شوند و
واکاوی ديدگاه معلمان نسبت به اين گونه آموزشها میتواند به بهبود نحوهی اجرای آن ها کمک کند.
اين موضوع از داليل اساسی پرداختن به پژوهش حاضر است ،پژوهشگر بهدنبال اين است تا با بررسی
تجارب واقعی معلمان از دورههای مجازی آموزش ضمن خدمت ،عوامل و متغيرهايی را شناسايی کند.
بنابراين هدف کلی پژوهش حاضر مطالعه عميق تجارب معلمان از دورههای مجازی آموزش ضمن
خدمت است.
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مبانی نظري و پیشینه پژوهش
با توجه به اهميت دورههای ضمن خدمت معلمان در سطح جهان و ايران ،در زمينهی اين دورهها
(سنتی و مجازی) پژوهشهای متعددی صورت گرفته است که با توجه به هدف و زمينهای که
پژوهشدر آن صورت گرفته است نتايج گوناگونی به دست آمده است.
نيکخواه و قنبری ( )10در پژوهشی که به صورت توصيفی-پيمايشی انجام گرفت به کاوش در
برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت مجازی فرهنگيان استان چهارمحال و بختياری پرداختند.
نمونهی آنها شامل  407نفر از مديران ،معاونان آموزشی و پرورشی ،معلمان و ساير کارکنان اداره کل
آموزش و پرورش اين استان بود .نتايجنشان داد که آزمونهای مجازی ضمن خدمت الکترونيکی استان
از وضعيت چندان مناسبی در زمينههای موردبررسی برخوردار نبودهاند و برای رسيدن اين آزمونها به
وضعيت مناسب تالشهای زيادی الزم است که از طرف گروههای مختلف صورت پذيرد .محمدی و
همکاران ( )11در پژوهشی توصيفی-پيمايشی به سنجش اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت معلمان
مقطع ابتدايی پرداختند .نمونه آنها شامل  261نفر از معلمان مقطع ابتدايی منطقه  9تهران بود .نتايج
نشان داد که واکنش معلمان نسبت به اين دورهها با ميانگين  3/247در سطح نسبتاً مطلوبی بوده است.
همچنين ،اثربخشی دورهها بر يادگيری معلمان با ميانگين  3/17و بهبود قابليت معلمان  ،3/11مؤثر
بوده است ،ولی بر تحقق اهداف منطقه  9با ميانگين  2/97اثربخش نبوده است .ولی در مجموع
آموزشهای ضمن خدمت منطقه  9با ميانگين  3/121اثربخش ارزيابی شد.
شجاع و همکاران ( )32در پژوهشی که به روش ارزشيابی انجام شد به بررسی اثربخشی برنامه-
های آموزشی عمومی و تخصصی برگزار شده در دانشگاه فردوسی مشهد پرداختند .نمونه اين پژوهش
شامل  421نفر از کارکنان اين دانشگاه بود .نتايج نشان داد که فراگيران واکنش مطلوبی به دورههای
عمومی و تخصصی از خود نشان دادهاند .سطح يادگيری در دورههای تخصصی و عمومی اثربخش بود و
فراگيران دانش الزم را کسب کردند .از نظر تغييرات ايجاد شده در رفتار فراگيران نتايج نشان داد که
دورههای تخصصی در سطح اثربخشی معناداری قرار نداشتند .رضايی کالنتری و همکاران ( )14در
پژوهشی پيمايشی به بررسی عوامل مؤثر در استقرار دورههای آموزش ضمن خدمت مجازی ازديدگاه
فرهنگيان شهر ساری پرداختند .نمونه شامل  260نفر از فرهنگيان اين شهر بود .نتايج نشان داد که سه
عامل سختافزاری ،نرمافزاری و انسانی در استقرار دورههای مجازی ضمن خدمت مؤثر است.
مستحفظيان و همکاران ( )34در پژوهشی پيمايشی بررسی اثربخشی دورههای آموزش ضمن
خدمت مجازی بر عملکرد شغلی معلمان تربيت بدنی استان اردبيل پرداختند .نمونه آنها برابر با 242
نفر بود .نتايج نشان داد تمامی مؤلفههای آموزش ضمن خدمت مجازی (ارتقاء فرايند ياددهی-
يادگيری ،ارتقاء تعامالت انسانی ،ارتقاء استفاده از اينترنت و آشنايی با رايانه ،صرفهجويی از زمان،
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مهارت فنی و عملی ،استفاده از روشها و الگوهای جديد آموزشی ،گرايش به تربيت بدنی) توانايی
پيشبينی عملکرد شغلی معلمان تربيت بدنی را دارا میباشند .معينی و باتوبه ( )35در پژوهشی به
بررسی تاثير آموزش دورههای ضمنخدمت بر تدريس معلمان پرداختند .روش انجام اين پژوهش
پيمايشی بود .تعداد نمونه  72نفر از معلمان مقطع ابتدايی شهرستان مريوان بود .نتايج حاکی از اين
بود که آموزشهای ضمنخدمت بر استفاده معلمان از روشهای فعال تدريس ،بهبود مديريت کالس
درس معلمان ،تقويت ميل به مطالعه و افزايش توانايی معلمان تاثير معنیداری دارد .بيگ محمدی
( )36در پژوهشی به مقايسه اثربخشی آموزشهای سنتی و الکترونيکی در اداره آموزش و پرورش
ماهشهر پرداخت .روش انجام اين مطالعه شبه آزمايشی بود .حجم نمونه شامل  175نفر که در آموزش-
های سنتی و  86نفر که در آموزشهای الکترونيکی شرکت کرده بودند .نتايج نشانداد که آزمونها و
پرسشها در گروه آموزشهای الکترونيکی به طور مناسبتر در اختيار فراگيران قرار گرفتهاست و
تمرينها و تکاليف در گروه آموزشهای سنتی کارآمدتر بوده است.
خليلپور ( )37در پژوهشی تحت عنوان بررسی ميزان اثربخشی دورههای کوتاه مدت آموزشهای
ضمن خدمت فرهنگيان بيان میکند که برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی تا هنگامی که بر يک
نظام صحيح و حساب شده آموزشی مبتنی نباشند نمیتواند به درستی اجرا شوند ،زيربنای ايجاد اين
نظام تدوين سياست ملی آموزشی با هدفها و سياستهای پويايی توسعه است و برای تدوين چنين
سياست آموزشی در وهله اول پژوهش و تحقيق در زمينه آموزش ضرورت میيابد .موسوی و کوليوند
( )38در پژوهشی با هدف استقرار آموزش ضمن خدمت الکترونيکی معلمان ناحيه دو آموزش و پرورش
شهر خرم آباد از ديدگاه متخصصان که بهصورت روش توصيفی -پيمايشی انجام شد ،نشان داد که
متخصصان آموزش الکترونيکی ،موانع سازمانی را مهمترين و موانع مالی را کماهميتترين موانع به
شمار میآورند.
1
يانوسچيک و همکاران ( )39در پژوهشی پيمايشی به بررسی يادگيری الکترونيکی به عنوان يک
راه برای بهبود کيفيت آموزشی دانشجويان بين المللی به تدريس رياضيات با استفاده از آموزش
الکترونيکی به عنوان آموزش مبتنی بر وب پرداختند .نمونهی آنها شامل  65نفراز دانشجويان بين-
المللی دانشگاه پليتکنيک توماسک 2بودند .نتايج نشان داد که در جامعه مدرن ،فنآوریهای آموزش
الکترونيکی به عنوان يک مدل آموزشی به شکل فزايندهای محبوبيت دارند و اين قالب آموزشی باعث
می شود تا برنامه درسی جذاب ،کارآمد ،انعطافپذير ،مقرون به صرفه و آسان در چارچوب آموزش
سنتی ممکن شود .دمتری آديس 3و همکاران به نقل از قربانیزاد و قربانی پاجی ( )40در مطالعه بين
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المللی مهم ترين دليل عدم استفاده معلمان از فناوری اطالعات و ارتباطات را عدم آشنايی آنها با
فناوری اطالعات و احساس عدم اطمينان بيان نموده است .معلمان عالقه قابل مالحضهای به يادگيری و
استفاده از فناوری دارند ولی به حمايت آموزشی اساسی و مداوم برای بهبود مهارتهای خود نيازدارند.
استريکر و همکاران ) 41( 1در پژوهش خود با عنوان آموزش مجازی با استفاده از يک محيط يادگيری
کارآمد ،بيانکردند که ،نگرش نسبت به قوهی ادراک ،دانستههای رايانهای ،انگيزه ،سبکيادگيری ،در
دسترس بودن زيرساخت ها و توزيع جنسی تا حد نسبتا زيادی در موفقيت ،اجرا و استقرار آموزش
مجازی مفيد است و با استفاده از محيط آموزش مجازی مناسب يادگيری خود تنظيم ،محقق میشود.
ارتباط معناداری بين انگيزه و تالش دانش آموز در اين محيط ديده شدهاست و در نهايت استفاده
مناسب از منابع يادگيری به عنوان بخشی از صالحيت تحت نظارت در نظر گرفته شدهاست .دوراکوا و
کاستوالنيووا )42( 2در مقالهای با عنوان مدل پيچيده "ارزشيابی يادگيری الکترونيکی با تمرکز بر
آموزش سازگار شده "3مدلی پيچيده برای ارزشيابی اينگونه نظامها پيشنهاد کردند که تمرکز ويژهای
بر دورههای يادگيری الکترونيکی سازگار شده دارد .آنها در مدل ارزشيابی خودشان ،تمامی عنصرهای
تعامل کننده را شناسايی و تعريف کرده و سپس جنبهها و روشهای تحليل و ارزشيابی چنين
عنصرهايی را تبيين کردند
همانگونه که مشاهده شد ،پژوهشهای متنوعی در زمينهی آموزش ضمن خدمت مجازی انجام
گرفته است .اين پژوهشها را میتوان به پژوهشهايی که به بررسی نيازسنجی و استقرار اين نوع
آموزشها و اثربخشی آنها تقسيمبندی کرد .همچنين بيشتر پژوهشهايی که انجام گرفته است با
استفاده از روشهای کمّی پژوهش انجام گرفته است .از اين رو ،واکاوی ديدگاه معلمان نسبت به اين
دورهها با استفاده از روشهای کيفی پژوهش و مصاحبههای عميق ضروری به نظر میرسد .بنابراين،
اين پژوهش قصد دارد به با استفاده از ديدگاه معلمان به اين سؤال پاسخ دهد:
تجربه زيسته معلمان پيرامون آموزشهای ضمن خدمت مجازی چگونه است؟
روش پژوهش
اين پژوهش از نوع تحقيقات کيفی است و از روش پديدارشناسی استفاده شده است .پديدارشناسی
میتواند به عنوان يک استراتژی تحقيق ( )43يا به عنوان يک نوع نگرش (مجموعه نظام خاصی که يک
موضوع را در چارچوب آن بتوان تحقيق کرد) مطرح شود.
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مشارکت کنندگان اين پژوهش شامل  18نفر از معلمان ناحيه يک تبريز در مقاطع ابتدايی ،دوره
متوسط اول و دوم که تجربه شرکت در آموزش ضمن خدمت مجازی را داشتند میباشند .نمونهگيری
در اين پژوهش به صورت هدفمند مالکمحور 1بوده و تا آنجا ادامه پيدا نمود که اشباع در اطالعات
حاصل شود .پاتون اصطالح نمونهگيری هدفمند يا از روی قصد را برای توصيف نوعی از نمونهگيری بهکار
برد که در آن مواردی که از لحاظ هدفهای تحقيق کيفی اطالعات غنی دربردارند ،انتخاب میشوند.
نمونهگيری مالکمحور نوعی نمونهگيری هدفمند است که مستلزم انتخاب مواردی است که مالک مهمی
را برآورده میسازد ( .)44در اين پژوهش مالک انتخاب معلمان ،دارا بودن حداقل پنج سال سابقه خدمت
و گذراندن دورههای آموزش ضمن بود .البته مالک گذراندن دورهها شامل معلمانی بود که طبق
اطالعاتی که کسب شد به صورت پيگيرانه و منظم در اين دورهها شرکت کرده بودند و با سامانهی
جامع يادگيری و آموزش فرهنگيان ( )LTMSآشنايی کافی داشتند.
به منظور جمع آوری دادهها ،از مصاحبه نيمه ساختار يافته عميق استفاده شد .مصاحبه با يک
سؤال کلی درباره اينکه «تجربياتتان پيرامون آموزش ضمن خدمت مجازی چيست؟»« ،تجربياتتان را از
آموزش ضمن خدمت مجازی بيان فرماييد» ،سپس سؤاالت اکتشافی برای دستيابی به اطالعات
عميقتر مطرح شد .مصاحبهها بين  20الی  40دقيقه بود و از هر کدام از شرکتکنندگان فقط يک
جلسه مصاحبه به عمل آمد .مصاحبهها تا دستيابی به اطالعات عميق ادامه يافت .با اجازه
مصاحبهشوندگان ،مصاحبهها با دستگاه ضبط صدا ضبط شده و بعد از اتمام مصاحبه با چندين بار
گوش دادن ،متن مصاحبه پيادهسازی شد .بدين منظور با  18نفر از معلمان ناحيه يک تبريز از هر سه
مقطع ابتدايی ،متوسطه اول و متوسطه دوم ،مصاحبه به عمل آمد که در  14نفر اول اطالعات به دست
آمده اشباع شده بود ولی برای اطمينان بيشتر از اشباع اطالعات از  4نفر ديگر نيز مصاحبه به عمل آمد.
3
در اين پژوهش از روش هفت مرحلهای کاليزی 2برای جدا کردن جمالت مضمونی با رويکرد انتخابی
استفاده شد که مراحل اين روش عبارتند از:
 -1خواندن تمام توصيفهای ارائه شده توسط شرکتکننده در مطالعه برای به دست آوردن يک
احساس و مأنوس شدن با آنها؛  -2استخراج جمالت مهم؛  -3فرموله کردن معانی؛  -4ايجاد تم يا
موضوعات اصلی؛  -5تلفيق نتايج در قالب يک توصيف جامع از موضوع مورد پژوهش؛  -6فرموله کردن
توصيف جامع پديده تحت مطالعه؛ و  -7اعتبارسنجی نهايی يافتهها.
بدين ترتيب ابتدا متن هر مصاحبه به عنوان يک کل موردتوجه قرار گرفت و معنی جمالتی که
حاوی تجربه ای از آموزش ضمن خدمت مجازی بود مورد توجه قرار گرفت .جدا کردن جمالت مضمونی

1

. Criterion sampling
. Colaizzi
3
. Selective Approach
2
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برای هر مصاحبه به طور مجزا (مضمون اوليه) انجام شد .طبقات اوليه طراحی و مضمونها در آن قرار
گرفتند و با تغيير و جابجايی مضمونها تلفيق مضمونهای مشترک و حذف مضمونهای ناثواب،
مضمونهای اساسی مشترک پديدار شدند .به عبارتديگر ،عبارتها ،جملهها و بندهای متعلق به هر
کدام از مصاحبهها بهطور مجزا از مصاحبههای ديگر و با توجه به وجوه مشترک ،در قالب مضمونها
ساماندهی شدند .تعداد  25زير مضمون استخراج شد که بنابر نقاط اشتراک در قالب  9مضمون يا
مؤلفه کلی تلخيص داده شدند.
برای حصول اطمينان از روايی پژوهش ،يعنی دقيق بودن يافتهها از منظر پژوهشگر،
مشارکتکنندگان پژوهش ،اقدامات زير انجام شد :اول تطبيق توسط اعضا 1که در آن برخی از
مشارکتکنندگان گزارش نهايی مرحله نخست ،فرآيند تحليل با مقولههای به دست آمده را بازبينی
کرده و نظر خود را در ارتباط با آنها ابراز داشتند .مقولههای به دست آمده و مطالب مورد اشاره مورد
توافق آنها بود .دوم بررسی اساتيد راهنما و مشاور ،به بررسی يافتهها و اظهار نظر درباره آنها
پرداختند .به منظور رعايت مالحظات اخالقی ،قبل از شروع مصاحبه شرکتکنندگان از اهداف و اهميت
تحقيق آگاه شدند و با رضايت آگاهانه در تحقيق شرکت کردند .به آنها اطمينان داده شد که اطالعات
بهدست آمده فقط در جهت اهداف پژوهش مورد استفاده قرار میگيرد .همچنين به شرکتکنندگان
اعالم شد که در هر مرحله از پژوهش می توانند انصراف خود را از ادامه شرکت در پژوهش اعالم کنند و
مشخصات آنان درطول پژوهش و بعد از آن بهصورت محرمانه حفظ میشود.
یافتههاي پژوهش
در مرحلهی تحليل مفاهيم ،با توجه به شيوه تحليل کاليزی تمام توصيفهای ارائه شده توسط شرکت
کنند گان به دقت مورد مطالعه قرار گرفت ،جمالت مهم استخراج گرديد ،معانی درک و مضامين اصلی
استخراج شد .در ادامه در قالب جدول تم ها و زير مضمونها ارائه شده ،سپس به توصيف هر کدام
ازمضمونها به صورت مبسوط پرداخته شد .در هر قسمت شواهدی مرتبط با مفاهيم ارائه گرديد .با
نگاهی کوتاه مشخص می شود که مضامين استخراج شده در دو طيف محاسن و معايب آموزشهای
مجازی ضمن خدمت قرار گرفتهاند.

. Member Checking
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جدول  :1مفاهیم اصلی و اولیه حاصل از مصاحبهها
مفاهیم اصلی

کدهاي باز (مفاهیم اولیه)

قابليت دسترسی فارغ از زمان و مکان

انعطافپذيری در ساعات آموزش ،سهولت دسترسی از لحاظ زمان و مکان،
مديريت زمان و مکان آموزش و پاسخگويی

بهينه بودن

به صرفه بودن هزينههای اجرايی برای سازمان ،کاهش هزينههای اضافی برای
معلمان،

تناسب با روشهای آموزشی و
فناوریهای نوين

آشنايی معلمان با شيوههای آموزش در فضای مجازی ،يادگيرنده محورشدن
آموزشها و آموزش مهارتهای فنی و رايانهای ،به روز شدن روشهای آموزشی و
آزمون ،آموزش آنالين

مشکالت ارزشيابی

ايجاد فرصت برای سودجويان جهت درآمدزايی ازاين طريق ،بیاعتباری نتايج
دورههای برگزار شده

مشکالت اجرايی

عدم نيازسنجی از معلمين ،تأکيد بيش از حد به ارزشيابی ساالنه جهت ترغيب
افراد به شرکت در دورههای آموزش ضمن خدمت مجازی ،نبود نظارت صحيح بر
فرايند اجرای دوره ها ،پاسخگويی يک نفر بجای چندين نفر ،تقلب

مشکالت محتوايی

تأکيد بر مطالب عمومی و کليشهای ،تخصصی نبودن محتوای آموزش ،سليقهای
بودن محتواها

حمايتهای سازمانی

بهبود و ارتقای سازمان ،افزايش رتبه در ارزشيابی سازمانی

نداشتن زيرساختهای الزم

مجهز نبودن تمامی مدارس به سيستمهای کامپيوتری و امکانات سختافزاری و
نرمافزاری مناسب و عدم پهنای باند مناسب جهت شرکت در دوره

مشکالت منابع انسانی

نداشتن سواد رسانهای کافی جهت شرکت در دورههای آموزش ضمن خدمت
مجازی ،مشکالت شخصی و کاری معلمان ،نداشتن انگيزه علمی کافی برای شرکت
در دورهها

 -1قابلیت دسترسی فارغ از زمان و مکان
فراگيران با اتصال به اينترنت در هر زمان و مکانی که نيازمند آموزش باشند ،آن را به صورت
کالس مجازی دريافت میکند؛ در واقع برای استفاده از محتوای آموزش نيازی به حضور در محل
خاصی نيست و میتوان از هر جا با استفاده از يک کامپيوتر و اينترنت و حتی گوشی همراه در کالس
درس حضور يافت ؛ در اين زمينه مشارکت کنندگان در پژوهش به چهار بخش مهم اشاره داشتند:
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افزایش ساعات آموزش :عدم وابستگی کالس درس به زمان خاص و امکان دسترسی به مطالب
و محتوای درسی در هر زمان و مکان باعث میشود معلمان بدون خطر از دست دادن فرصت آموزش به
يادگيری بپردازند ( .)45تجربه دو مشارکت کننده به صورت زير بود:1
مشارکتکننده شماره  « :5کالسای حضوری برای من مفيد نيست چون مدرس مياد يه چيزايی

تند تند ميگه که ساعت بگذره واسه همين اصال نميرم ،مجازی هم برای دروس عمومی خوبه ميخونم
سؤال در ميارم».
سهولت :از جمله الزامات پرداختن به آموزش مجازی در دنيای نوين ،نيازهای روزافزون مردم به
آموزش ،عدم دسترسی آن ها به مراکز آموزشی ،کمبود امکانات اقتصادی ،کمبود آموزشگران مجرب و
هزينههای زيادی که صرف آموزش میشود ،است (.)46
مشارکتکننده شماره « :12من خودم دورههای مجازی رو به دورههای حضوری ترجيح ميدم

چون بچه دارم يا آزمونها گاهی اوقات روزای تعطيلمون ميفته و تو دورههای حضوری نميتونيم از
تعطيالتمون استفاده کنيم .مجازی چون وقتگير نيست راحت میتونم دوره رو بگيرم».
انعطافپذیري در آموزش :اين نوع آموزش با فراهم آوردن آموزش خصوصی امکان تنظيم
سرعت پيشرفت درسی را نيز برای فراگير فراهم میآورد و در اين صورت فرد میتواند متناسب با توان
يادگيری خود سرعت پيشرفت خود را تنظيم کند ()47؛ لذا سرعت فراگيری آموزش مجازی نسبت به
آموزش سنتی به مراتب بيشتر بوده و حداقل  50درصد بهبود و سرعت را به دنبال خواهد داشت (.)48
مشارکتکننده شماره  ...« :3تا جايی که بتونم و مخصوصاً زمانی که دورهها محتوای تخصصی

داشته باشه خودم ميخونم و آزمون ميدم  ...خيلیهاشو از دوران قبل دانشگاه تا االن خونديم؛ بخاطر
همين با توجه به اطالعات خودم میزنم».
مدیریت زمان و مکان آموزش و پاسخگویی کارکنان :آموزش مجازی نسبت به آموزش
سنتی دارای مزايای عمدهای است .انعطافپذيری و حذف ترددهای بیمورد و پرهزينه برای شرکت در
دورههای آموزش از مهمترين آنها به شمار میآيد .آموزش مجازی از متغيرهای زمان و مکان مستقل
است (.)48
مشارکتکننده شماره  ...« :4ولی خب از طرف ديگه باعث کاهش رفت و آمد به محل کالسها
شده که به تبع باعث شده از ساعات مفيد روزانه بيشتر استفاده کنيم».

 .1به جهت طوالنی شدن حجم مقاله تنها به تجربه يک مشارکت کننده در هر مفهوم اشاره شده است.
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 -2بهینه بودن
آموزش مجازی ،موجب شده تا تصورات قبلی در زمينه نياز به امکانات فيزيکی بسيار برای فرايند
ياددهی-يادگيری در آموزش عالی دچار تحول و دگرگونی جدی شود .هدف آموزش مجازی ،ارتقای
دانش و مهارتهای نيروی انسانی با به کارگيری برنامهای مقرون به صرفه است .اين به صرفه بودن
دامنه وسيعی از امکانات را در برمیگيرد مانند صرفهجويی در هزينههای اجرايی برای سازمان و
کارکنان.
کاهش هزینههاي اجرایی دوره براي سازمان :هزينه برگزاری دورههای آموزش مجازی گران
نبوده و با استفاده از نرم افزارها و ابزارهای موجود میتوان اقدام به برگزاری اين دورهها نمود (.)48
شاهد مثال در اين باره بخشی از مصاحبه مشارکتکننده شماره  10است:
«به نظر من که دورههای مجازی خيلی بهتر از دوره های حضوری هستن ،بخاطر اينکه نمیخواد

وقتت رو تلف کنی ،هزينه رفت و آمد نداری ،يا هزينههای اضافی که آموزش و پرورش متقبل ميشه
مثل پذيرايی و اجاره مدرسه و عوامل اجرايی و  ...اينا کاسته ميشه».
کاهش هزینههاي رفت و آمد براي معلمان :سهولت دسترسی به کالسها برای کارآموزان
برگزاری کالسها در تمامی ساعات شبانه روز و ايام هفته و اجتناب از عوامل استرسزا مانند حضور در
جمع ،ترافيک شهری ،تاخير و  ...امتيازات خاصی است که آموزش مجازی توانسته برای فراگيران ارائه
کند ،اين رفع محدوديتهای آموزشی بخصوص برای بانوان اعم از مدرس و کارآموز اهميت بيشتری
دارد.
مشارکتکننده شماره  « :16دورههايی که بصورت تئوری هستش ،خوبه که مجازی بشه ،چون
سخته بريم وقت بزاريم تو کالس بشينيم».
 -3تناسب با روشهاي آموزشی و فناوريهاي نوین
امروزه دنيای مجازی فصل جديدی در توسعه فعاليتها در همه زمينه است و آموزش مجازی در
طول سالهای اخير بهعنوان يکی از کاربردهای مهم فناوری اطالعات و ارتباطات در جهان مطرح بوده
است و شيرازهی آن بر آموزش بهصورت مجازی و با استفاده از بسترهای مجازی و کامپيوتری استوار
بوده و محتوای آموزشی با استفاده از روشهای مجازی (همچون فايل صوتی ،ويدئو ،ارتباط اينترنتی و
تلفنی و …) به حضور دانشجو میرسد.
آموزش مهارتهاي فنی و رایانهاي :در آموزش مجازی معلم بايد عالوهبر احاطه به مبحث
تدريس و هنرهای تدريس ،با کامپيوتر و امکاناتی که در اختيار دارد ،آشنائی کامل داشته باشد .در
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اختيار داشتن فيلم و انيميشن آموزشی ،ايجاد تعامل با کاربر ،امکان تنظيم تدريس با نيازهای کاربر،
توان محاسباتی باالی کامپيوتر و امکان ارائه بازخورد آنی و همه آنچه بهعنوان برتریهای تدريس
مبتنی بر کامپيوتر بيان میشود.
مشارکتکننده شماره « :2آموزش مجازی باعث ميشه که وقت آدم تلف نشه و اونهايی که در
فضای مجازی کار نکردن مجبور ميشن با کامپيوتر کار کنند و ياد بگيرند».
یادگیرنده محور شدن آموزش :اين نکته قابل درک است که از مهمترين مزايای اين تغيير
حرکت از معلم محوری به شاگرد محوری است در آموزش مجازی بطور واضحی فراگير خود مسئول
تمام کارهايش از قبيل :انتخاب دروس ،انتخاب ساعات مطالعه ،ارزشيابی و ...است (.)48
مشارکتکننده شماره « :10در دورههای مجازی يک منبع و فعاليتی رو مشخص میکنن با
استفاده از اينترنت مطلب رو آموزش ميدن و در نهايت تکاليفی رو ميخوان».
امکان ترکیب با سایر فضاهاي مجازي :بر خالف ساير شيوههای آموزش از راه دور ،آموزش
مجازی تجربه منحصر به فرد استفاده همزمان از سه شيوه سنتی آموزش يعنی ديداری ،شنيداری و
سنتی را فراهم میکند .امکان ارائه دروس در محيط چندرسانهای 1و استفاده از ساير فضاهای مجازی
وجود دارد در اين مورد میتوان به شاهد زير اشاره کرد:
مشارکتکننده شماره « :12اطالع رسانی آزمونهای مجازی هم تا زمانی که تلگرام نبود خوب

نبود از وقتی تلگرام اومده اطالع رسانی خيلی خوب شده و به موقع در جريان آزمونها قرار میگيريم.
حتی جزوه رو هم در تلگرام قرار ميدن که از اونجا دانلود کنيم و به نظرم تونسته محدوديت های
دورهی حضوری رو برطرف کنه»؛
به روز بودن روشهاي آموزشی و آزمون :در اين شيوه آموزش ،به هنگام سازی دورههای
مبتنی بر آموزش مجازی به سرعت و به سادگی انجام میشود .موضوعات و محتويات تغيير يافته به
سرعت بر روی سرويسهای مربوطه قرار میگيرد و فراگيران بالفاصله از نتايج آن بهرهمند میشوند
(.)48
مشارکتکننده شماره « :17ديدگاه کلی من درباره آموزش ضمن خدمت مجازی معلمان خوبه،

علم به روز ميشه ،فناوریهای جديد مياد ،رشتههای جديد ابداع ميشه ،روشهای جديدی برای تدريس
به معلمها آموزش داده ميشه  ...يک سری سؤاالت ،جزوه  pdfدر کانال قرار ميدن که ما دانلود کنيم يا
اپيليکيشنی معرفی می کنن که بخريم تو گوشيمون نصب کنيم و به سرعت ازش استفاده کنيم».

. Multimedia
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 -4حمایتهاي سازمانی
با اجرای برنامههای آموزشی به شيوه مجازی با توجه به قابليتهای بسيار وسيع اجرايی اين گونه
سيستمها ،میتوان حمايتهای وسيع سازمانی و مديران سازمانی را انتظار داشت.
افزایش امتیاز در ارزشیابی سازمانی :ارزشيابی عملکرد يکی از زير نظامهای مديريت عملکرد
است که به منظور سنجش و ارزشگذاری ساالنه عملکرد مديران و کارمندان با استفاده از روشها و
ابزارهای ال زم با نگاه به گذشته و قضاوت در مورد ميزان تحقق برنامههای مورد توافق بين ارزشيابی
شونده و مقام مسئول انجام میگيرد .از جمله نکاتی که در کسب امتياز در اين ارزشيابی مورد استفاده
قرار میگيرد شرکت در دورههای ضمن خدمت است که غالب معلمان شرکتکننده در پژوهش از آن به
عنوان يکی از داليل شرکت در دورههای مجازی ياد کردند.
مشارکتکننده شماره « :3دورههای مجازی باعث شده که خيلی راحت بتونيم نزديک هزار ساعت

دوره ضمن خدمت برای خودمون بگيريم  ...يکی از مالکهای ارزشيابی که در اواخر سال صورت
میگيره همين ساعات ضمن خدمت هستش» .مشارکتکننده شماره « :5بخشنامه اومده هر کی بيشتر
در اين دوره شرکت کنه تو ارزشيابی تأثير داره».
امکان ارتقاي سازمانی :گراينر 1که برجستهترين کارش تکامل و تحول در رشد سازمانهاست
معتقد است که همان طور که يک انسان متولد شده و در طی زندگی قبل از آن که به بزرگسالی برسد
از مراحل نوزادی ،کودکی ،پيش دبستانی ،نوجوانی میگذرد ،سازمانها نيز مراحلی را برای رشد طی
می کنند .چرخه عمر سازمانی يک روش مفيد برای تفکر درباره رشد و تغيير در سازمانها به حساب
میآيد .اين مفهوم نشان میدهد که سازمانها متولد شده ،رشد کرده و نهايتاً از بين می روند ()49
مشارکتکننده شماره « :18من سعی میکنم در اکثر دورههای مجازی که برگزار ميشه شرکت
کنم و اميدوارم که با شرکت در اين دورهها و باالتر بردن رتبم بتونم استخدام رسمی بشم».
 -5مشکالت محتوایی
اساس يک سيستم آموزشی را محتوای واحدهای آن شامل سرفصلهای درس ،اهداف درسی،
تکاليف درس ،برنامههای آموزشی ،نحوه سازماندهی درس ،حجم مطالب و بهروز بودن تشکيل میدهد
( .)50در صورتی که محتوا دارای کيفيت موردنياز نباشد حتی با بهترين روشها نيز نمیتوان به اهداف
يادگيری دست يافت در اين زمينه مشارکتگنندکان به مواردی اشاره داشتهاند.

. Greiner
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کاربردي نبودن و تأکید بر مطالب کلیشهاي :کيفيت محتوا در آموزشهای مجازی بسيار مهم
و مورد توجه است و باعث ارتقا و غنای آموزش گردد؛ با اين حال تأمينکنندگان و توسعهدهندگان
محتوای آموزش مجازی شناخت کمی نسبت به فرايند يادگيری دارند و بيشتر بر بهرهوری تمرکز
می کنند تا اثربخشی خود يادگيری؛ در ضمن ارائه اطالعات و محتوای قديمی و منسوخ به فراگيران
موجب نگرش منفی آنان نسبت به آموزش مجازی میشود (.)51
مشارکتکننده شماره « :14آموزشهای ضمن خدمت مجازی اصالً کاربردی نيستش ،دورههای
مجازی در حد مطالعه هستن فقط برای اطالعات عمومی».
سلیقهاي بودن محتوا :ضعف آگاهی تأمينکنندگان محتوا موجب غفلت آنان از اين مسئله می-
شود که هر موضوعی بدون انجام فرايند نيازسنجی آموزشی قابليت ارائه در فضای مجازی را ندارد؛ علت
بروز اين مشکل را بايد در تخصص ارائهدهندگان آموزش مجازی جستجو کرد (.)51
مشارکتکننده شماره « :15اکثر دورههای مجازی به سليقهی مقامات رده باال صورت میگيره که
شايد فقط به درد بعضی کارمندا بخوره؛ يعنی به نوعی توفيق اجباری هستش».
 -6مشکالت اجرایی
هر تغييری با توجه به الزامات خود در مسير اجرايی با مشکالت خاص همراه خواهد بود .ميزان
اين چالشهای اجرايی به متغيرهای متفاوتی بستگی دارد مانند :ميزان تغيير ،تأمين پيشزمينههای
اجرايی ،نوع برخورد مخاطبان تغيير و شرط اساسی يعنی نحوه مديريت تغييرات.
مبتنی نبودن بر نیازسنجی :عدم توجه به پيشزمينههای متفاوت کاربران از لحاظ زبانی،
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی با توجه به نگرش به سطح عام مخاطبان يکی از مشکالت عمده
آموزشه ای مجازی است چون پذيرش سيستم آموزش مجازی به سطوح مختلف فرهنگی (از قبيل:
اجتماعی ،شخصی ،سازمانی و انضباطی) آنان بستگی دارد و استفاده از اين تفاوتها به عنوان يک
فرصت مهم يادگيری الزامی است (.)51
مشارکتکننده شماره « :15اگه در طراحی دورهها نيازسنجی بکنن و نياز ما رو بدونن ما هم
رغبت بيشتری برای شرکت در اين دورهها پيدا میکنيم ولی کسی نيست که به نيازهای ما پاسخ بده».
نداشتن نظارت صحیح :عدم تکامل استانداردهای آموزش الکترونيکی به سبب نو بودن و به
طبع آن کنترل کمتر بر فراگيران و کاهش ارتباط چهره به چهره و غير کالمی باعث ايجاد مشکالت
خاصی در آموزشهای مجازی شده است.
مشارکتکننده شماره  ...« :18بطور کلی بايد بگم که آموزش مجازی بصورت مطلوب برگزار
نمیشه و هيچ بار آموزشی نداره».
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گواهیگرایی به جاي تأکید بر یادگیري :يکی از اهداف آموزشهای سازمانی گسترش
آموزشهای ارتقايی است ،آموزشهايی که برای آماده کردن کارکنان برای قبول مسئوليتهای بيشتر،
احراز مقامات باالتر با توجه به تغيير پست سازمانی که برای آنان بهبود میآيد ،اجرا میشود (.)52
مشارکتکننده شماره « :2دورههای مفيد در دورههای حضوری کم هستش فقط صرف اينکه آدم
دورهای داشته باشه ميره % 80،90 ،بخاطر مدرکش ميريم نه اينکه چيزی ياد بگيريم».
 -7مشکالت ارزشیابی
ارزشيابی مجازی تعداد زيادی آزمون را شامل میشود که اين آزمونها به وسيله نرم افزار ارائه و
ارزشيابی میشود و هدف اصلی آنها نيز کمک به خودارزيابی فراگير است؛ اما همانطور که در
بخش های قبلی نيز عنوان شد ،متاسفانه هنوز به درستی ساختار و استاندارهای دقيقی برای کل فرايند
و بخصوص فرايند ارزشيابی فراهم نشده است که اين ضعف در حيطه ارزشيابی به صورت پررنگتری
خودرا نشان میدهد.
بی اعتباري نتایج :ارزشيابی يکی از مهمترين گامهای اجرا و توسعه آموزشهای مجازی است
که اغلب مورد کم توجهی و غفلت واقع میشود ،با انجام درست اين فرايند میتوان به ميزان واقعی
اثربخشی آموزشهای مجازی پی برد و نتيجه را تجزيه و تحليل نمود.
مشارکتکننده شماره « :14موقع آزمون کسی نمیخونه يا میديم همکارامون میزنن يا با

مشورت هم .يا ميبرم کافی نت میزنه برام ،گاهی وقتها هم پيش اومده که يه نفر از صفحه امتحانش
اسکرين شات میگيره میفرسته گروه تلگرام با مشورت تو گروه همزمان امتحان میديم».
ایجاد فرصت براي سودجویان :نبود دستورالعمل صحيح اخالقی در فضاری مجازی باعث ايجاد
تقلب و گاه تقبل هزينههايی برای اين امر میشود که خود به خود باعث ايجاد شغلهای کاذب در بين
معلمان (به عنوان شغل دوم) و گاه دانشجويان جويای کار میشود.
مشارکتکننده شماره « :18دورههای مجازی يک سری چالشها و مشکالتی داره که خودم

باهاش مواجه شدم که يکی تقلب در آزمونها هستش که بصورت گروهی انجام میديم يا شرکت در
آزمونها بجای چند نفر در ازای دريافت پول».
 -8مشکالت منابع انسانی
نگرانی عمده استفاده از آموزش مجازی دور شدن از روابط انسانی و حرکت به سوی دنيای
مجازی است .نداشتن حضور فيزيکی و است فاده از زبان تن برای دادن پس خوراند دقيق استاد بر کالس
درس از معايب آموزش مجازی دانسته شده است (.)53
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عدم تعامل در حین آموزش :تئوری های نوين يادگيری ،از تعامل به عنوان چارچوب جامع
يادگيری مجازی حمايت میکنند .اين تئوریها بيان میکنند که افزايش سطح تعامل به افزايش
انگيزش ،نگرش مثبت به يادگيری ،رضايت بيشتر يادگيرندگان از آموزش ،يادگيری عميقتر و
معنیدارتر و موفقيت بيشتر منجر می شود و قادر است بسياری از کارکردهای حياتی را در فرايندهای
آموزشی تحقق بخشد.
مشارکتکننده شماره « :18در دورههای ضمن خدمت حضوری ،امکان تبادل نظر با مدرس دوره

شرکت کرده وجود داره؛ ولی دورههايی که بهصورت مجازی برگزار میشه اين امکان وجود نداره و
تدريس موضوعات درسی بطور يک طرفه هستش و مدرس مواردی رو مورد اشاره قرار میده که به
نظرش مهم بوده ولی ايا نيازهای منِ همکار در هنگام تدريس مورد توجه هست يا نه؟».
نداشتن انگیزه علمی :اجرای موفقيتآميز آموزش مجازی مستلزم فراهم آوردن امکان
پيشتيبانی از فراگيران در شرايط مختلف است .اين پشتيبانی در مرحله اول توجه به نيازها ،توانايیها و
امکانات فراگيران است؛ در حالی که اگرچه اغلب سازمانها نياز به آموزش مداوم و پيشرفت را درک
کردهاند ،اما در عمل برای آموزش کارکنان تدارک الزم را نديدهاند.
مشارکتکننده شماره  « :8ساختار آموزش و پرورش کشور ما دموکراتيک نيست و با اين وضع بد
اقتصادی معلما و بی انگيزگی که داريم معلومه که دورهها رو با تقلب ،نه با اشتياق پشت سر میزاريم».
فشار و مشکالت کاري معلمان :يکی از عوامل کـه سـالمت جسم و روان معلمان را تهديد
میکند ،آسيبهای روانی و بهداشتی است .شغل معلمی و تدريس پر از اضطراب و تنش است و فشار
روانی زيادی متوجه معلم میکند .از جملهی اين فشارها ،مشکالت روزمرهی زندگی است که آرامش او،
در گرو حل آنهاست .از طرفی ،محيط مدرسه و کالس درس ،بـه سـبب حجم روابط انسانی و مستمر
و پويا ،با هيچ سازمانی قابل مقايسه نيست.
مشارکتکننده شماره  « :11برامون دوره آموزش با کامپيوتر و اينترنت گذاشته بودن ولی با حجم
فشار کاری و باال رفتن سن ديگه نميشه ،حوصلم نميکشه بشينم پشت کامپيوتر امتحان بدم».
مشارکتکننده شماره « :6بايد طرح درس در میآوردم از اونجا که ديگه تو اون مرحله موندم ادامه
ندادم چون وقت گيره برای من تا من برم بگردم دنبالش و درستش کنم از تدريسم میمونم».
نداشتن سواد رسانهاي :اگر چه کاربرد آموزش مجازی جذاب و اجتنابناپذير است؛ اما نيازمند
مهارت های مانند :تشخيص و تعيين موقعيت و محل منابع اطالعاتی ،چگونگی دسترسی به اطالعات
موجود در منابع ،ارزيابی کيفی اطالعات به دست آمده ،ساماندهی اطالعات و به کارگيری اطالعات و به
کارگيری اطالعات به طور موثری است .پايين بودن سطح برخورداری يادگيرندگان مجازی از اين
مهارتها ،چالشی جدی بر سر راه استفاده از آموزش مجازی در سازمان است.
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مشارکتکننده شماره « :5خيلی از معلمها توانايی و سواد رايانهای کمی دارند و طرز استفاده از
کامپيوتر بلد نيستن به همين خاطر ديگران به جای اونها امتحان ميده».
 -9نداشتن زیرساختهاي الزم
الزمهی اجرای آموزش مجازی ارائهی امکانات به کارکنان و کاربران سيستم است .در
سازمانهايی که فنّاوری وارد میشود ابتدا بايد امکانات الزم و نيروی انسانی آزموده برای آن مهيا باشد
و به طور کلی اجرای آموزش مجازی مستلزم آمادهسازی و فراهم کردن زيرساختهايی است.
نداشتن امکانات نرمافزاري مناسب :پايين بودن سرعت اينترنت (محدوديت پهنای باند) و
مرورگرها موجب کاهش سرعت کاربران برای انجام فعاليتهای آموزشی میشود و بهرهوری عملکرد
آنان را کاهش می دهد ،در نتيجه سرعت پايين اينترنت (وسيع نبودن پهنای باند) و هزينه باالی
دسترسی به آن اجرای آموزش مجازی را با مشکل مواجه میکند (.)51
مشارکتکننده شماره « :1از ايراداتی هم که من برخوردم اين بوده که اينترنت ضعيف بوده،

امتحان قطع شده ،يک بار کال حدود  30نفر  40نفر معطل شديم ،کل امتحان بهم ريخت ...امکانات
الزم در ابتدا خيلی کم بود ،يواش يواش جور شده».
تجهیز نبودن کلیه مدارس به سیستمهاي کامپیوتري و اینترنت :اساس در آموزش مجازی
در مقايسه با آموزش سنتی متفاوت است؛ لذا چنانچه برای راهاندازی يک سيستم آموزش مجازی ،مبنا
بر زيرساختهای آموزش سنتی قرار گيرد ،مسلماً اهداف آموزش غير قابل تحقق خواهد شد .برای
اجرای آموزش مجازی در سطح نظام آموزشی ،بايد به چند محور توجه شود :تمهيد مقدمات ،قلمرو
عمليات ،مراکز مجری ،مديريت و سازمان ،مقاطع مورد عمل ،برنامة درسی و نحوه اعطای مدرک رسمی
(.)54
مشارکتکننده شماره  « :13تو مجازی مثالً میگن فالن دوره از اين ساعت تا اين ساعت قراره
برگزار بشه ،يکی نميتونه بره اينترنت ،يکی کامپيوتر نداره يا کال اصال بلد نيست».
بحث و نتیجهگیري
هدف اين مطالعه واکاوی ادراکات معلمان پيرامون آموزش ضمن خدمت مجازی بود که با استفاده از
تحقيق کيفی با رويکرد پديدارشناسی انجام گرفت .جمعآوری دادههای پژوهش از طريق مصاحبه
نيمهساختار يافته عميق انجام شد که تحليل اين مصاحبهها منجر به استخراج  9تم شامل :قابليت
دسترسی فارغ از زمان و مکان ،بهينه بودن ،تناسب با روشهای آموزشی و فناوریهای نوين،
حمايت های سازمانی ،مشکالت محتوايی ،مشکالت اجرايی ،مشکالت ارزشيابی ،مشکالت منابع انسانی و
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نداشتن زيرساختهای الزم گرديد که میتوانند ادراکات معلمان را از آموزش ضمن خدمت به تصوير
کشد .نتايج به دست آمده در اين پژوهش را میتوان با نتايج پژوهشهای يانوسچيک و همکاران (،)39
دوراکوا و کاستوالنيووا ( ،)42نوکا ( ،)55استريکر و همکاران ( ،)41دمتری آديس ( ،)40معينی و باتوبه
( ،)35بيگ محمدی ( ،)36موسوی وکوليوند ( ،)38همسو در نظر گرفت.
در ارتباط با قابليت دسترسی فارغ از زمان و مکان همانگونه که يانوسچيک و همکاران ()39
اشاره میکنند در جامعه مدرن ،فنآوریهای آموزش الکترونيکی به عنوان يک مدل آموزشی باعث
میشود تا برنامه درسی جذاب ،کارآمد ،انعطافپذير ،مقرون به صرفه و آسان در چارچوب آموزش و
پرورش سنتی ممکن شود .در تبيين اين مقوله کلی میتوان گفت ،روشهای سنٌتی آموزش ،ديگر
پاسخگوی تقاضای برای آموزش مداوم نيست ،در اين ميان آموزش مجازی به جای آموزش متعارف ،به
عنوان يک راهکار برای گذر به جامعهی اطالعاتی مطرح شده است .با در نظر گرفتن جامعه هدف برای
اين آموزش مشخص میشود که اين بخش شاغل با توجه به مسئوليتهای متنوع در بخشهای مختلف
سازمان آموزش وپرورش امکان شرکت مداوم در اين دورهها را ندارند ،بلکه با توجه به فرصتهای زمانی
مختلف که در اختيار دارند میتوانند در آموزشها شرکت نمايند که اين امکان به سادگی توسط
دورههای مجازی ممکن میشود .در واقع آمو زش مجازی توانسته مرزهای زمان ،مکان و مرزهای
سازمانی را کنار بگذارد و فراتر از اين مرزها به آموزش بپردازند.
در ارتباط با بهينه بودن نيز همانگونه که يانوسچيک و همکاران ( )39نشان دادند آموزش
الکترونيکی مقرون به صرفه است ،و چنانچه موسوی وکوليوند ( )38اشاره میکنند از ميان موانع
آموزش مجازی موانع مالی کماهميتترين موانع عنوان کردهاند .در اين زمينه میتوان گفت ،امروزه
مفهوم سواد ،ديگر توان خواندن و نوشتن نيست .به قول الوين تافلر در قرن بيست و يکم ،بیسوادان
آنهايی نيستند که نمیتوانند بخوانند يا بنويسند بلکه کسانی هستند که نمیتوانند ياد بگيرند و
بازآموزی کنند ()46؛ اين در حالی است که باتوجه به منابع کم ،نمیتوان به سادگی هزينههای هنگفت
آموزش را برای سازمان و فرد متحمل شد؛ لذا لزوم رویآوری به آموزشهای مجازی که امکان
صرفهجويی زمانی و مالی (هزينههايی از قبيل سفر ،حمل و نقل ،مسکن ،اتاف زمان و )56( )....را به
خوبی فراهم میآوردند به شدت احساس میشود.
درارتباط با تناسب با روشهای آموزشی و فناوریهای نوين اين يافته با نتايج يانوسچيک و
همکاران ( )39و معينی و باتوبه ( )35که نشان میدهند در جامعه مدرن ،فنآوریهای آموزش
الکترونيکی به عنوان يک مدل آموزشی به طور فزايندهای محبوب است ،همسويی دارد .از اينرو،
می توان گفت عصر جديدی با واسطه کامپيوتر و نظام يادگيری چند رسانهای بر اساس شبکه در حال
شکل گيری است ،فنٌاوریهای جديد اطالعاتی و ارتباطی روشهای يادگيری و در کل چگونه زيستن را
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تغيير داده اند و طرق جديدی را برای رسانش و تبادل دانش و اطالعات عرضه میدارند ،اين فنٌاوریها
میتوانند در جهت تقويت يا جايگزينی نظامهای آموزشی موجود مورد استفاده قرار گيرند (.)43
در زمينهی حمايتهای سازمانی همانگونه که نوکا ( )55نشان داد عواملی از قبيل؛ نگرش نسبت
به آموزش الکترونيکی ،تمايل به يادگيری از طريق آموزش مجازی ،دسترسی با امکانات اين شيوه
آموزشی ،اجبار و الزام به کاربرد شيوه آموزش مجازی و سودمندی روش آموزش مجازی به صورت
بالقوه بر ميزان استفاده کنندگان اين دورهها تأثير دارند .بنابراين ،با توجه به نيازهای جديد و روز
آموزش و توسعه نيروی انسانی يکی از مهمترين گامهای اساسی در جهت تحقق کارآمدی نيروی
انسانی آموزشهای مجازی ضمن خدمت است که با توجه به ميزان هزينه مورد توجه سازمانها قرار
گرفته و از مورد حمايت قرار میگيرد و همواره بهعنوان وسيلهای مطمئن در جهت بهبود کيفيت
عملکرد و افزايش کارايی و سودآوری سازمان استفاده میشود؛ لذا سازمانها برای جلب همکاری و
مشارکت کارکنان نسبت به مشارکت در دوره از طريق مسيرهايی چون درج در ارزشيابی نسبت به
تحريک مشارکت ايشان اقدام میکنند.
در ارتباط با مشکالت محتوايی چنانچه بيگ محمدی ( )1395نشان داد آمورشهای سنتی از
منابع اطالعاتی مناسبتری بهرهمند میبرند و تمرينها و تکاليف در اين آموزشها کارآمدتر بوده است.
در تبيين اين يافته می توان گفت فارغ از نوع آموزش چه حضوری و چه مجازی ،اساس يک سيستم
آموزشی را محتوای آن (سرفصلهای درس ،اهداف درسی ،تکاليف درس ،برنامه های آموزشی ،نحوه
سازماندهی درس ،حجم مطالب و به روزبودن) تشکيل میدهد؛ اما از آنجا که محتوا شاخصترين و
ملموس ترين مفهوم را در آموزش مجازی دارد ،کيفيت محتوا در آموزش مجازی بسيار مهم و مورد
توجه است؛ بااينحال ،تأمينکنندگان و توسعهدهندگان محتوای آموزش مجازی شناخت کمی نسبت
به فرايند يادگيری دارند و بيشتر بر بهرهوری تمرکز میکنند تا اثربخشی خود يادگيری .ضعف آگاهی
تامين کنندگان محتوا موجب غفلت آنان از اين مسئله شود که هر موضوعی به راحتی و بدون انجام
فرايند نيازسنجی آموزشی قابليت ارائه در فضا آموزش مجازی را ندارد .علت بروز اين مسئله را بايد در
تخصص ارائه دهندگان آموزش مجازی جستجو کرد.
در ارتباط با مشکالت اجرايی میتوان گفت پذيرش سيستم آموزش مجازی توسط فراگيران به
سطوح متفاوت فرهنگی آنان (از قبيل :اجتماعی ،شخصی ،سازمانی و انضباطی) بستگی دارد ( )57در
حالیکه برای موفقيت آموزش مجازی ،توجه به پسزمينههای متفاوت فراگيران و استفاده از اين
"تفاوت" به عنوان يک فرصت مهم يادگيری الزامی است و با وجود مزايايی که آموزش مجازی برای
يادگيرندگان به همراه دارد ،قابيليتهای ويژه آن تا زمانی قابل تداوم است که چالشهای فراروی آن به
خوبی شناسايی شده و برای آنها راهحلهايی نيز در نظر گرفته شوند .شايد به خاطر کم توجهی به
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همين چالش ها است که هنوز نسبت به اينکه چرا برخی از يادگيرندگان ،فرايند آموزش خود را پس از
مدتی در محيط آموزش مجازی متوقف میکنند ،شناخت کمی وجود دارد.
در زمينهی مشکالت ارزشيابی دوراکوا و کاستوالنيووا ( ،)2012به موضوع ارزشيابی در
آموزشهای مجازی اهميت میدهند .در در اين زمينه میتوان گفت که ارزشيابی يکی از مهمترين
گامهای اجرا و توسعه آموزشهای مجازی است که اغلب مورد کمتوجهی و غفلت واقع میشود؛ در
حالیکه با انجام فرايند ارزشيابی است میتوان ميزان اثربخشی سيستم آموزش مجازی را تجزيه
وتحليل کرد .اين مقوله کلی در پژوهش حاضر با زيرمقولههای بیاعتباری نتايج ،نامناسب بودن زمانی و
ايجاد فرصت برای سودجويان منعکس شده است.
در ارتباط با مشکالت منابع انسانی دمتری آديس ( )40نشان داد که مهمترين دليل عدم استفاده
معلمان از فناوری اطالعات و ارتباطات را عدم آشنايی آنها با فناوری اطالعات و احساس عدم اطمينان
بيان نموده است .در تبيين اين يافته میتوان گفت ،اضطراب کامپيوتر به عنوان ترس و اضطراب ناشی
از مواجهه با پيچيدگیها و ناشناختههای نرمافزاری و سختافزاری کامپيوتر شناخته و تعريف شده است
که راهی جز عبور از آن و يادگيری فنون فناوری در دنيای کنونی نمیتوان متصور بود .اين فقدان
دانش و مهارت تکنولوژيکی شامل ارزيابی نيازهای آموزشی ،جستجو در اينترنت ،مديريت اطالعات،
مهارتهای مطالعه و سازماندهی ،مهارتهای مختص فناوری اطالعات ( )58میشود و عواقبی نيز چون
شکست و نگرش منفی نسبت به آموزش مجازی را به دنبال دارد ،تحقيقات نشان میدهند که معلمان
معموال نگرش و باور مثبتی نسبت به تکنولوژی و بکارگيری آن در فرايند آموزش و يادگيری ندارند
( )59و غالباً نسبت به آن موضع کنارگيرانه دارند .اين امر بخصوص در افرادی با سطح تحصيالت
پايينتر و يا کارکنان مسن که خود را در آستانه سالهای بازنشستگی میبينند بيشتر خود را نشان
میدهد .اين افراد انگ يزه پايينی برای يادگيری دارند و زحمت يادگيری اين مفاهيم را در برابر استفاده
کوتاهمدت از آن در دوره های مجازی مفيد نمیدادند.
در ارتباط با نداشتن زيرساختهای الزم همانگونه که استريکر و همکاران ( )41اشاره میکنند در
دسترس بودن زيرساختها تا حد نسبتاً زيادی در موفقيت ،اجرا و استقرار آموزش مجازی مفيد است .از
اين رو ،میتوان گفت که معلمان برای اينکه بتوانند از ابزارهای الکترونيکی و آموزشهای آنالين در
فرايند تدريسشان استفاده کنند ،نياز به اصالح و توسعه منابع خود متناسب با پيشنيازهای آموزش
مجازی دارند و باوجود اهميّت زيرساختهای فناوری و لزوم فراهم کردن دسترسی مناسب به آنها،
مدرسان مجازی معموالً از ضعف دسترسی به اين زيرساختها بويژه پهنای باند وسيع (اينترنت
پرسرعت) ناراضی هستند ( )60کمبود امکانات ناشی از ضعف بودجه ،امکانات ،و فضای مناسب برای
استفاده بهينه از آموزش مجازی است .همانگونه که اشاره شد ،برای به کارگيری آموزش مجازی،
سرمايهگذاری مالی عاملی حياتی است .يکی از مهمترين چالشهای مالی برای به کارگيری آموزش
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 اين بخش. فقدان سرمايهگذاری و تخصيص بودجه توسط مسئوالن و سياستگذاران است،مجازی
هزينههای اجرايی سبب تجهيز مدارس به سيستمهای موردنياز برای برقراری رابطه اوليه برای آموزش
.مجازی میشود
 با توجه به يافتههای پژوهش پيشنهاد میشود؛ به ايجاد زيرساختهای مناسب قبل از،از اينرو
اقدام به ايجاد آموزشهای مجازی توجه شود؛ کارگاههايی جهت آموزش حضوری مهارتهای فناوری و
کامپيوتری قبل از اقدام به ايجاد آموزشهای مجازی ايجاد شود؛ پشتيبانیهای آنالين در مورد نحوه
 ايجاد شود؛ دورههای ضمن خدمت به روش کارگروهی و پروژه ای برگزار شوند؛ محتوای... آموزش و
 آگاهی از نيازهای آموزشی و، به روز بودن،آموزشی دورههای ضمن خدمت از لحاظ کاربردی بودن
، از اين رو بازنگری در نظام آموزش ضمن خدمت.بهبود عملکرد معلمان در حد ضعيف بوده است
 يک،چگونگی انتخاب محتوا و روش اجرای دورههای کارآموزی پيش از خدمت و حين خدمت معلمان
 يافتههای اين پژوهش نشان میدهد که آمادگی و عالقمندی برای افزايش مهارت.ضرورت اساسی است
 در حالی که آشنايی چندانی با آموزشهای مجازی،در معلمان در زمينه فناوری های جديد وجود دارد
 برای ايجاد و افزايش دانش الزم در، دورههای آموزشی، کارگاه، برگزاری سمينار.و فناوریهای نو ندارند
.معلمان و کارشناسان و برنامهريزان آموزش ضمن خدمت میتواند نقشی سازنده داشته باشد
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