
 

 

 
 

 

 استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازي سنجي امكان
 در وزارت آموزش و پرورش كشور

 
 ١فهيمه نصيري

 ٢ هكورش فتحي واجارگا

 
 چكيده

 مـداوم آمـوزش     بـه طـور    باشند بايد    روزآمدبراي اينكه نيروهاي انساني شاغل در سازمانها        
 اسـت   ليتهـاي هـر سـازمان     آموزش كاركنان از مهمتـرين عوامـل بهبـود نظـام و فعا             . ببينند

از آن جهـت داراي اهميـت        آموزش ضمن خدمت مجازي براي كاركنـان،      ). ١٣٧٧شاهاني،(
،كاركنـان بـراي شـركت در آموزشـگاههاي گونـاگون           متفاوتست كه غالباً در سازمانهاي      ا

 امـور و     دادن براي انجام اين امر مشكالت جدي       و را ترک کنند   محل خدمت خود     ندناگزير
 با مطالعه امكانات موجـود مراكـز آمـوزش          پژوهشاين  .وجود مي آورد  ه  اني ب سازميف  وظا

 نظام آموزش مجازي را     توان  ميضمن خدمت كشور درصدد پاسخ به اين سؤال است كه آيا            
براي كاركنان وزارت آموزش و پرورش كشور راه اندازي كرد يا خيـر؟ در صـورت مثبـت                  

كـدام   كـدام دروس،    آموزش ضمن خدمت،   هاي  دورهاندازي براي كدام      اين راه  پاسخ،بودن  
در اين مقاله    ؟استو به چه طريقي عملي       اركنان وزارت آموزش و پرورش كشور      از ك  گروه

                                                           
 كارشناس ارشد آموزش بزرگساالن  ١
 عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي  ٢
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هـاي منـابع     مؤلفـه  چارچوب    استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازي در       سنجي  امكانبه  
ازي آن نظام اشاره    هاي پياده س   فرهنگ سازماني و همچنين زمينه     كالبدي، مالي، انساني، فني،
 . استشده

 
 مقدمه
ي براي تغيير در آمـوزش      ا   سازه ،هاي آموزشي فناوريهاي ارتباطي در سيستم   و استفاده از    توسعه  
و  مـورفي (انـد     شـده هاي آموزشي در فواصل مكـاني        سهيل ارائه ودريافت برنامه    سبب ت  هستند كه 

مردم وسـازمانها را    هاي  نوع نياز يد   جد فناوريهاي ).٣١ص،  و مقدسي  زماني به نقل از   ،١٩٩٨ تري،
 را بـراي ايجـاد       جديـد  يها راههـاي  روبوت ها و  اوريهايي همچون رايانه  پيشرفت در فن   .دهند ميتغيير  

  بـر فنـاوري ايـن تغييـرات    . روي آموزشگران گشـوده اسـت   پيشوافزايش روشهاي نوين تدريس     
 ،١٣٧٦‐٧٧ مقدسـي  ،زمـاني (  روشهاي تـدريس اثـرات چشـمگيري داشـته اسـت           به ويژه آموزش  

ظرفيت بيشتري براي جذب     آموزش بزرگساالن به دليل ويژگيهاي خاص خود قابليت و         ).١٤٨ص
 كـه در نتيجـه      نـوي  از امكانـات     گيـري    بـا بهـره    .دارد ١پيشرفتهاي فنـاوري اطالعـات وارتباطـات      

ـ    مشـکالت  بـر بسـياري از       اسـت، پيشرفتهاي فناوري اطالعات و ارتباطات پديد آمـده          ه  مربـوط ب
 ).١ص ،١٣٨٢ آزادمنش،  وعرب مازاريزدي(  فائق آمدتوان  ميآموزش بزرگساالن

كـديگر و ديگـر     ها با ي   هاي يادگيري از طريق ماهواره    ه آموزشگران وفراگيران در موقعيت    در آيند 
اي اساس موقعيـت      همچنين فناوري رايانه   .ها رابطه برقرار خواهند كرد    كشور ايالتها و  آموزشگاهها،

 ).١٤٩ص ،زماني و مقدسي(شد معلم نخواهد   جايگزين گرچهخواهد شد،يادگيري 
 بـه رهيـافتي     و جديـد يافتـه    مـوقعيتي  ٢ آمـوزش از راه دور     ، ارتباطات الكترونيكـي   با گسترش 

 هادر مـدارس و دانشـگاه      بـراي يـادگيري      تواننـد   شاغالن و کساني که نمي    آموزشي براي آموزش    
ي آمـوزش از راه دور تـالش   هـا ،سـازمانها   ه اين خواستهدر پاسخ ب . است شده  تبديل حاضر شوند 

 در  تـا نـام تـا آزمـون را فـراهم آورنـد              كـاملي از ثبـت     ي آموزش  نظام رانشانكنند كه براي فراگي    مي
 سراسـر جهـان     يهادانشـگاه   با مدارس و   ،كميت و در موقعيت ارائه آموزش براي فراگيران       ت،كيفي

 ).منبع قبلي( برابر باشد

اي و علـوم جديـد       هـاي مـاهواره     شبكه ،  ، اينترنت اي  رايانههاي   ز قدرت شبكه  آموزش مجازي ا  
 شـبكه هـا بـه منظـور         فنـاوري  از   گيـري   بهـره  هنر   ،در اصل آموزش مجازي   . برد ديجيتالي بهره مي  
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آمـوزش مجـازي    ). ٢٢ ص   ،  ١٣٨١ ،  ذاكـري   ( تحول و اداره فرايند آموزش است        ،   انتخاب ،  طراحي

مانند (وسايل الكترونيكي   دانش توزيع يافته و در اصل تسهيل يافته ازطريق           از   گيري  بهرهتحصيل و   
 ،ذاكري (است...  تلويزيون و    ،   بصري ‐ نوارهاي سمعي    )٤، ص ٢٠٠٠ ،٣ونتلينگ (، ماهواره ،  اينترنت

 ).٢٢ص 

، سـابقه    جديد در محافـل تربيتـي بـه شـمار مـي رود             ي كه مقوله آموزش مجازي مبحث     ااز آنج 
 آمـوزش ضـمن     و بـه ويـژه    حاضر در زمينه آموزش بزرگسـاالن       پژوهش  .  دارد  محدودي يپژوهش

 لذا محدوديت زيادي در ارائه پيشـينه        .شود  ميي در ايران محسوب     پژوهشخدمت نخستين فعاليت    
 .دپژوهش دار
انجام  ،   ابزار و روشهاي بررسي متفاوت     ،  اف آموزش مجازي با اهد    زمينه در   بسياري هايپژوهش

 :ز نسبتاً مرتبط عبارتند اهايپژوهشديگر به بيان . شود  برخي از آنها اشاره ميكه به است شده 
 آمـوزش از راه دور از طريـق اينترنـت           سـنجي   امكـان « عنـوان    بـا  پژوهشي) ١٣٨١(حسن زاده   

امكانات : لفهؤ سه مچهارچوب در سنجي  امكان.  انجام داده است   »كتابداري و اطالع رساني در ايران     
 نتـايج نشـان داد      .شد گروهها انجام    آيندههاي   و برنامه  سابقه و مهارت اساتيد    ،اههو تجهيزات گرو  

اوليه براي برگـزاري    گروههاي كتابداري و اطالع رساني شرايط و امكانات         درصد  پنجاه  كه بيش از    
اند   تابه حال به اين موضوع نپرداخته   اساتيد درصد   پنجاهدر مقابل بيش از     . را دارند يي  ها  چنين دوره 

 درصد گروههاي كتابداري نيـز  ٩١و سابقه برگزاري چنين كالسهايي را ندارند و در نهايت بيش از     
 .درساني از راه دور ندارن  آموزش كتابداري و اطالعزمينهاي براي آينده در  همهيچ برنا

سـنجي كـاربرد آمـوزش از راه دور بـراي مـديران              امكـان « با عنوان    صدري طباطبايي پژوهشي  
بررسـي  پـژوهش   هـدف اصـلي ايـن        .داد انجام   ١٣٨٠در سال   » هنري مساجد  ‐فرهنگيكانونهاي  

هنـري   ‐رهنگـي پذير بودن استفاده از روشهاي آموزش از راه دور براي مـديران كانونهـاي ف               امكان
يوه آمـوزش غيـر حضـوري را تـرجيح           شـ  ،كه اكثر مـديران   ند  ها نشان داد   يافته .مساجد كشور بود  

نـوار   كتـاب مـتن،    نـوار ويـديويي،   : عبارت بودند از   يل مرجح اول مديران،   پنج نظام تحو  . دهند مي
انـدازي    راه از آن است که   حاكي  ها   همچنين يافته  . و كالسهاي رفع اشكال    اي  رايانهافزار   نرم كاست،

 .پذير است امكان هنري مساجد،‐يك نظام آموزشي دوربرد براي مديران كانونهاي فرهنگي

بررسي دانشگاههاي مجازي بـه منظـور ارائـه يـك مـدل             « عنوان   با يپژوهش ،)١٣٨١(جعفري  
 يشيماپي ‐يفي به روش توص   پژوهش اين   . انجام داده است   »مناسب جهت نظام آموزش عالي كشور     

ران ي و مـد   ي علمـ  يئـت  ه ينگـرش و نظـرات اعضـا       ،مهـارت  يبررسـ (رسشـنامه   پبا کاربست دو    
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 يشنهادي پ الگوي زمينه در   يان آموزش عال   نظرات متخصص  يبررس ،ي دانشگاه آزاد اسالم   يواحدها
ران در ي و مـد ي علمـ يئـت  هيمهـارت اعضـا  که ج نشان داد ينتا .انجام شده است )  آن يها و مولفه 
ـ ط و اسـتفاده اکثر  در حـد متوسـ  ،ينترنت به عنوان کانون آموزش مجـاز ي کار با ا زمينه ت آنهـا از  ي

 دانشـگاه   يانـداز   بـه راه   يمند عالقه. کنند  ي نم ا اصالٌ استفاده  ي استار کم   ينترنت در ارتباطات بس   يا
 .دهندگان در حد متوسط اعالم شده است اسخپ از سوي ،س در آني در کشور و تدريمجاز

 مشـترک   به شکل  در کشور را     ي دانشگاه مجاز  يانداز، نحوة راه    راني و مد  ي علم هيئت ياعضا
 ابتـدا در مقطـع      ،يجيش تدر س گستر پاس محدود و س   يدر مق  ،ي و خارج  ي داخل يميان دانشگاهها 

 ارائه شده عبـارت     الگوي يها  مؤلفه .اند ط خاص اعالم کرده   ين شرا يي و بدون آزمون و با تع      يدکتر
تعلـيم  رسـاخت   ي ز ،يرساخت فنـاور  ي ز ،يرساخت انسان يز ،ي نظر ي مبان ، فلسفه و اهداف   :بودند از 
ت و  يرياخت مـد  رسـ ي ز ،يرسـاخت اقتصـاد   ي ز ،ي ارزشـ  ‐ياجتماع ‐يفرهنگ رساختي ز ،وتربيت

 .يي و مراحل اجرايباني و نظام پشتيرساخت خدمات اداري ز،يهبرر
بررسي راهبردهـاي عملـي اسـتفاده از آمـوزش از راه دور             «ي با عنوان    پژوهش ،)١٣٧٨(چگيني

اين پايان نامه به منظور بررسي  .ت انجام داده اس   »براي نوسوادان بزرگسال دوره پاياني مناطق تهران      
 هاي مشاركت فراگيران و بهـره گيـري از          راه دور و ايجاد زمينه      از در روشهاي آموزش  امكان تغيير   

 بـا نظـام سـنتي       راه دور و مقايسه آن    از  زش  وروشهاي آموزشي انفرادي به آموزش تجربي نظام آم       
راه دور  از   ميـزان يـادگيري در گـروه آمـوزش           کـه ميـان   : نتايج نشان داد  . شده است آموزش انجام   

راه دور بـه  از زش و يادگيري گروه آمـ .ددر مقايسه با گروه گواه تفاوت وجود دار      )يگروه آزمايش (
 شي استفاده كرده بودنـد و تفـاوت        زميزان قابل توجهي بهتر از گروهي بود كه از روش متداول آمو           

تر از گروه     مثبت ، به  فرايند آموزش خود     يگروه آزمايش  نگرش   .د يادگيري دو گروه معنادار بو     ميان
تـر از محتـواي    راه دور از نظـر فراگيـران مناسـب   از ه و محتواي تهيه شده براي گروه آمـوزش      گوا

 .دكتابهاي درسي  دوره ارزيابي ش
مقايسه عملكرد تحصيلي  دانشجويان  تربيت بدني نظـام          «ن  ا با  عنو   پژوهشي ،  )١٣٨٠(فراهاني  

 . اسـت  ه انجـام داد   »ي از راه دور   ريزي تربيت  بدن    همآموزش حضوري با راه دور و ارائه الگوي برنا        
يـران  راه دور ا  از  مقايسه سطح يادگيري دانشجويان تربيت بدني در نظام حضـوري و            به  رساله  اين  

دانشـجويان  ري دانشـجويان راه دور نسـبت بـه          ينتـايج نشـان داد كـه سـطح يـادگ          . پرداخته است 
ـ  α=/050هاي علوم انساني در سطح       در درس  ،حضوري هاي نظـري بـا   و در مقابـل در درسـ   االتر  ب

 حـاكي از آن     پـژوهش  همچنين نتايج اين     .تر بوده است   پايين α=/050ماهيت علوم پايه در سطح      



 
  ١١٥   ...ر نظام آموزش صمن خدمت مجازي در وزارت سنجي استقرا امكان

 
20131  راه دور با نسبت     از است كه سطح يادگيري دانشجويان     /=x      80132 به حضوري بـا /=x  و

آمـوزي متـون نوشـتاري در سـطح يـادگيري           تـر اسـت و سـطح خود        پـايين  α=/050 با در سطح  
 .ثر بوده است ؤ متفاوتدانشجويان در دروس م

ــاله ‐ال ــه) ٢٠٠٢( س ــدگاه « ب ــه دي ــيف و مقايس ــاط  توص ــتاري از ارتب ــجويان پرس               هاي دانش
پرداختـه   »ري آمـوزش پرسـتا    هـاي   دورهدر   آموزش از راه دور و سنتي        هاي  دوره در    معلم ‐فراگير
 و ديـدگاههاي  بررسـي  ، معلـم  ‐ درك دانشجويان پرستاري از ارتباط فراگير    ،در اين مطالعه   .است

 . پرستاري مقايسه شده استهاي دورهآنان در كالس سنتي و 

» يادگيري مجازي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه ايـاالت لـوا         « عنوان   با پژوهشي) ٢٠٠٣( ويلهم
 مـروري بـر مبـاني        بنـد اول   .کرده اسـت   بررسي    در سه بند   موضوع را اين رساله    .انجام داده است  

            اسـاتيد و نيـز ديـدگاههاي        ،   يـادگيري مجـازي از ديـد دانشـجويان         ةق را دربـار   ينظري دارد و عال   
در يـك كـالس       را   دانشجويان  ادراك ، مطالعه موردي  با بند دوم    .دده اي نشان مي   سسهؤم –اداري  

 را از موقـع شـروع تـا     يايشم پي ‐ فييات يك مطالعه توصي   ئ و بند سوم جز    کند مجازي توصيف مي  
نتـايج   .کنـد   ي دانشگاه اياالت لوا توصيف م     صداز   توزيع دانشجويان در كالسهاي مجازي در بيش      

 نـد كـه در    ا ه اكثر دانشجويان از كالسهاي مجازي تجربه مثبت داشته و بيان كرد           ه است که  نشان داد 
 .اند  ياد گرفته مطلب، السهاي  چهره به چهرهكالسهاي مجازي بيشتر از ك

 ارتبـاط از راه دور      هـاي   دوره استفاده از    سنجي  امكان«  عنوان با پژوهشي زمارتين ،١٩٩٧در سال   
 بـا هـدف سـنجش       ،اين رساله در امريكاي التين     .ه است انجام داد  »هاي آمريكاي التين  در دانشگاه 

 دوربرد و بررسي امكـان پـذيري اقتصـادي          هاي  دورهبراي ارائه   التين  مريكاي  آنشگاهيان  نگرش دا 
 :ز او عبـارت بودنـد ا      پژوهشجامعه  . استکرده   سنجي  امكان اين اقدام را     ،هايي ي چنين دوره  ااجر

هـاي    علمي و مـديران برنامـه  هيئت اعضاي ، والن اداريسئ م، يدانشجويان كارشناسي ارشد و دكتر   
 بـارة مريكـاي التـين در    آنشـگاههاي    در درون دا   ه اسـت کـه    ها نشـان داد     يافته ،ر از راه دو   آموزش
ـ   راه، مـديران و  نگـرش مثبتـي وجـود دارد    ، دوربرد هاي  دوره  از نظـر  دوربـرد را  هـاي  دورهازي دان

 .دانند پذير مي اقتصادي در سازمانشان امكان
 دروس دانشـگاهي در عربسـتان       بـراي آمـوزش    :بررسي آموزش از راه دور    «به  ) ١٩٩١( شرف
اين رساله با هدف سنجش ادراك و نگـرش افـرادي كـه بـيش از همـه از                    .ه است پرداخت »سعودي

كارگيري راديو و تلويزيون براي آمـوزش دروس دانشـگاهي          ه   با ب  ،  سيس مراكز يادگيري راه دور    أت
ها نشان   يافته.ه استد كريگردآور اطالعات الزم را ،نددش ثر ميأبه جوامع روستايي در عربستان مت 



 
 ١٣٨٤ سال چهارم، بهار ،١١شمارة       های آموزشیفصلنامة نوآوري  ١١٦
 
  عـام  طوره  ب دانشجويان   ،  سيس چنين مراكزي  أ در صورت ت   ،  دهندگان  كه بر اساس نظر پاسخ     اند  هداد

كـه  نشان داده اسـت      يافته ديگر    .دخواهند ش مند    بهرهطور خاص   ه  نقاط دور دست ب   و دانشجويان   
 و  دن ماهيتي فني دار   بيشتر آنها سيس اين مراكز مشكالتي بروز خواهد كرد كه         أدر صورت آغاز به ت    

 .د خواهند شبرطرفسيس به گردانندگان أاي قبل از تهبا تخصيص منابع كافي و آموزش
 در  ،  وي .پرداختـه اسـت    » آموزش از راه دور در فيليپـين       سنجي  امكان« شارما به    ١٩٩١در سال   

هـاي   پـس از بحث    ، كـرده  ي كه در سمينار كارگاه آموزشي از راه دور در مانيل ارائـه            پژوهشاي   مقاله
وزش از راه كـاربرد گسـترده آمـ   از سويي گيري كرده است كه   نتيجهثرمؤمقدماتي و بررسي عوامل  

 ماهر و الگوهايي كه بتـوان از ميـان آنهـا            کارکنان ،   زيرا منابع كافي   ،  پذير است  دور در فيليپين امكان   
 كافي براي آموزش از راه دور در اين         )يا تقاضاي ( ديگر بازار    از سوي  .د وجود دار  ،يكي را برگزيد  

 .كشور موجود است
 

 پژوهشاهداف 
 اسـتقرار نظـام آمـوزش ضـمن خـدمت مجـازي در وزارت آمـوزش و                  سنجي  امكان •

من خـدمت وزارت آمـوزش وپـرورش        پرورش از ديدگاه كارشناسان  آمـوزش ضـ        
 .كشور

در هاي پياده سازي اسـتقرار نظـام آمـوزش ضـمن خـدمت مجـازي                 شناسايي زمينه  •
 آمـوزش ضـمن خـدمت        وزارت آموزش و پـرورش كشـور از ديـدگاه كارشناسـان           

 . وزارت آموزش و پرورش كشور
 

 پژوهشسؤاالت 
 : عبارتند ازپژوهشسؤاالت اين 

آيا امكان استقرار نظام آموزش ضـمن خـدمت مجـازي بـراي كاركنـان وزارت آمـوزش و                    . ١
 پرورش كشور وجود دارد؟

ضمن خـدمت مجـازي در وزارت آمـوزش و پـرورش            ظام آموزش   كارگيري ن   ههاي ب  زمينه. ٢
 )چه دروسي؟ و به چه طريقي؟ اي؟ رهچه دو از كاركنان؟گروه براي كدام ( كشور كدامند؟



 
  ١١٧   ...ر نظام آموزش صمن خدمت مجازي در وزارت سنجي استقرا امكان

 
 

 پژوهشروش 
 شـناخت هـر      كه درصدد  به اين دليل  توصيفي   . است ٤پيمايشي‐توصيفي پژوهشي   پژوهشاين  

د وزارت آموزش و پرورش كشور به منظور يـاري          ، امكانات و منابع موجو    چه بهتر و بيشتر شرايط    
 و پيمايشـي    استگيري پيرامون استقرار نظام آموزش مجازي براي كاركنانش          د تصميم دادن به فراين  
آمـوزش ضـمن خـدمت و همچنـين         ي كارشناسـان     كـه درصـدد بررسـي ديـدگاهها        به اين دليـل   

سشـهايي اسـت كـه بـدين        آموزش مجازي كشور از طريق تجزيه و تحليل پاسخ بـه پر           ان  متخصص
 .اند شدهمنظور تدوين 

 

 گيري ماري و شيوه نمونهجامعه آ
 كارشناسان آمـوزش ضـمن خـدمت وزارت آمـوزش و             تن از  ١٧١اين پژوهش    جامعه آماري   

و اسامي آنها    آموزش ضمن خدمت كشور   كارشناسان  عدة   .دهستن اعم از زن و مرد       پرورش كشور، 
 از روش   گيـري   بهـره بـا   . ه اسـت  ر از طريق تلفن گرفتـه شـد        استان كشو  ٢٩جداگانه از   به صورت   

 و طبـق جـدول      هگذاري شـد   صورت تصادفي شماره  ه   نفر ب  ١٧١، اسامي   گيري تصادفي منظم   نمونه
 .اند شده نفر انتخاب ١١٨ براي نمونه، كرجسي و مورگان

 

 ابزار گردآوري اطالعات
سليمي، ( استپرسشنامه   پيمايشي، پژوهشترين وسيله گردآوري اطالعات در       از آنجا كه رايج   

اي محقق ساخته بـراي كارشناسـان        ردآوري اطالعات در اين پژوهش نيز، پرسشنامه       ابزار گ  )١٣٧٦
هـايي همچـون مقدمـه،      كـه مؤلفـه    اسـت  ن خدمت وزارت آموزش و پرورش كشـور       آموزش ضم 

دمت  اسـتقرار نظـام آمـوزش ضـمن خـ          بـراي  و منابع موجـود      ت، امكانا  شرايط ي،مشخصات فرد 
 آموزش و   سازي نظام آموزش ضمن خدمت مجازي براي كاركنان وزارت         هاي پياده  ي و زمينه  مجاز

 .گيرد پرورش كشور را در برمي
 دو سـؤال  ٣ ي،ا گزينـه  پـنج  سـؤال  ١ ت، سؤال بر اساس مقياس ليكـر   ٤٨اين پرسشنامه داراي    

 .ه استسؤال تشريحي بود٢ و يا گزينه



 
 ١٣٨٤ سال چهارم، بهار ،١١شمارة       های آموزشیفصلنامة نوآوري  ١١٨
 

 

 گيري ه ابزار انداز٦و پايايي ٥روايي
 ١٢ از اظهارنظرهـاي     گيـري   بهـره  از روش محتـوايي بـا        پـژوهش اين  براي بررسي روايي ابزار     

 . شده استاستفاده  متخصص
 كـه   هپژوهش از ضـريب آلفـاي كرانبـاخ اسـتفاده شـد           اين  گيري   براي تعيين پايايي ابزار اندازه    

 .   ه استدست آمده ب  )=r%٨٩(ضريب پايايي آن
                                                       

 پژوهشهاي  يافته
 :است به شرح زير پژوهشاي در مورد آزمون سؤاالت   تك نمونهt-testنتايج آزمون 

آيا امكان استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازي براي كاركنـان وزارت آمـوزش   «: ١سؤال  
 ؟»و پرورش كشور وجود دارد

و  فنـي  ،يانسـان   تحليل پنج سؤال فرعي در زمينه منابع مـالي،         به براي تحليل اين سؤال اصلي،    
 .ه استپرداخته شدکشور و همچنين فرهنگ سازماني وزارت آموزش و پرورش  كالبدي

 
 اي براي سؤاالت مربوط به منابع فني  تك نمونهt-testنتايج: ١جدول

 

در ) ٩٨/١(  جدول tاز  ) ٤٩/٢٦( دست آمده ه   ب t شود   جدول فوق مشاهده مي     در گونه كه  همان
 جـدول   t محاسـباتي و     t ميـان بنـابراين اخـتالف     . بزرگتر اسـت  ) α= ٠٥/٠(با  % ٩٥سطح اطمينان   

، ضـمن خـدمت   زش كه از ديدگاه كارشناسان آمو شود  مي استنباط   چنينبدين ترتيب   . دار است  امعن
 استقرار نظام آموزش    براي، امكانات يا منابع فني مورد نياز        مان وزارت آموزش و پرورش كشور     در

 .ضمن خدمت مجازي وجود دارد
 

 ميانگين تجربي ميانگين نظري سطح معناداري درجه آزادي t تعداد
١٤/٣ ٤٩/٢٦٨٦٠٠٠/٠٣ ٨٧ 



 
  ١١٩   ...ر نظام آموزش صمن خدمت مجازي در وزارت سنجي استقرا امكان

 
 اي براي سؤاالت مربوط به منابع انساني  تك نمونهt-test نتايج :٢ جدول

 

 ) α=  ٠٥/٠(بـا   % ٩٥ جدول در سطح اطمينان      t آمده از    به دست  t  که دهد نشان مي ) ٢(جدول  
اسـتنباط  چنين  رو   از اين .  است معنادار جدول   t محاسباتي و    t ميانبنابراين اختالف   . بزرگتر است 

، مانو پـرورش كشـور     وزارت آمـوزش      در  كه از ديدگاه كارشناسان آموزش ضمن خدمت       شود  مي
 . استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازي وجود داردبرايامكانات يا منابع انساني مورد نياز 

 

   تك نمونه اي براي سؤاالت مربوط به منابع ماليt- testنتايج : ٣ جدول
 ميانگين تجربي ميانگين نظري سطح معناداري درجه آزادي t تعداد
٩٣/٣ ٣ ٠٠٠/٠ ٨٦ ٨٦/٢٣ ٨٧ 

در سـطح اطمينـان     ) ٩٨/١( جـدول    tاز  ) ٨٦/٢٣( آمده   به دست  tکه  دهد   جدول فوق نشان مي   
 . اسـت معنـادار  جـدول  t محاسـباتي و  t ميـان بزرگتر است، بنابراين اختالف   )α =  ٠٥/٠(با  % ٩٥

 وزارت آمـوزش    ، در  كه از ديدگاه كارشناسان آموزش ضمن خدمت       شود  مي استنباط   چنينبنابراين  
 استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازي وجـود         براي، منابع مالي مورد نياز      مانورو پرورش كش  

 .دارد
 اي براي سؤاالت مربوط به منابع كالبدي   تك نمونهt- testتايج ن: ٤جدول

 

% ٩٥ جدول در سطح اطمينان      t آمده از    به دست  t،  شود  ميمشاهده  ) ٤(گونه كه از جدول      همان
از ايـن رو  . استمعنادار جدول t محاسباتي و t ميانبزرگتر است، بنابراين اختالف     ) α =  ٠٥/٠(با  

 وزارت آمـوزش و  ، در كـه از ديـدگاه كارشناسـان آمـوزش ضـمن خـدمت          شود  مياستنباط  چنين  
 استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازي وجـود         برايرد نياز   ، منابع كالبدي مو   مانپرورش كشور 

 .دارد
 

 ميانگين تجربي ميانگين نظري سطح معناداري درجه آزادي t تعداد
٩٩/٣ ١١/٤٤٨٦٠٠٠/٠٣ ٨٧ 

 ميانگين تجربي ميانگين نظري سطح معناداري درجه آزادي t تعداد
٢٢/٣ ٥٧/٢٤٨٦٠٠٠/٠٣ ٨٧ 



 
 ١٣٨٤ سال چهارم، بهار ،١١شمارة       های آموزشیفصلنامة نوآوري  ١٢٠
 

 
 ي  تك نمونه اي براي سؤاالت مربوط به فرهنگ سازمانt- test نتايج :٥ جدول

 
              بــا % ٩٥ جــدول در ســطح اطمينــان t آمــده از بــه دســت  tکــه دهــد  نشــان مــي) ٥(جــدول  

)٠٥/٠  =α(  ،از ديدگاه كارشناسان آموزش ضـمن       شود که    بنابراين چنين استنباط مي    . است معنادار 
 اسـتقرار نظـام     بـراي فرهنـگ سـازماني مناسـبي        ،نما وزارت آموزش و پرورش كشور     ، در خدمت

 .وجود داردآموزش ضمن خدمت مجازي 

   تك نمونه اي براي آزمون سؤال اول پژوهشt- testنتايج : ٦جدول
 

بـا  % ٩٥ جـدول در سـطح اطمينـان         t آمده از    به دست  t شود  مشاهده مي  )٦(چنانكه از جدول    
)٠٥/٠  = α(  انميـ بنابراين اختالف   . بزرگتر است t     محاسـباتي و t    ن بـدي .  اسـت  معنـادار  جـدول

 اين نشانگر اين است كه از ديدگاه كارشناسـان آمـوزش            شود و   ميترتيب سؤال اول پژوهش تأييد      
 امكان استقرار نظام آموزش ضـمن خـدمت         مان وزارت آموزش و پرورش كشور     ، در ضمن خدمت 

 .مجازي وجود دارد

 در وزارت آمـوزش و       ضـمن خـدمت مجـازي      كـارگيري نظـام آمـوزش      ههاي ب  زمينه«: ٢سؤال
 ؟)وبراي چه كساني كدام دروس، كدام طريق كدام دوره،( ؟»پرورش كدامند

 
 

 

سطح  درجه آزادي t تعداد
 ميانگين تجربي ميانگين نظري معناداري

٤٣/٣ ٣٩٣/٢٨٨٦٠٠٠/٠٣ ٨٧ 

 ميانگين تجربي  نظريميانگين سطح معناداري درجه آزادي t تعداد
٦٢/٣ ٨٩/٣٧٨٦٠٠٠/٠٣ ٨٧ 



 
  ١٢١   ...ر نظام آموزش صمن خدمت مجازي در وزارت سنجي استقرا امكان

 
 سازي نظام آموزش  فراد نمونه ب به زمينه اول پيادهتوزيع فراواني و درصد پاسخهاي ا: ٧جدول

 )دوره(ضمن خدمت مجازي 

 درصد از كارشناسان آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش         ٠٦/٨٥  که دهد  نشان مي  )٧(جدول  
 .اند کردهمدت را انتخاب  درصد از آنان گزينه بلند٩٤/١٤و  ، گزينه كوتاه مدتمانو پرورش كشور

 

نه ب به زمينه دوم پياده سازي نظام آموزش توزيع فراواني ودرصد پاسخهاي افراد نمو: ٨جدول 
 )دروس(ضمن خدمت مجازي  

 

 درصد از كارشناسان آموزش ضمن خدمت وزارت آمـوزش          ٩٢/٦٠  که دهد نشان مي ) ٨(جدول
 درصـد از آنـان گزينـه دروس عمـومي را            ٠٨/٣٩و   ه دروس تخصصـي   ، گزين مانو پرورش كشور  

 .اند کردهانتخاب 
 

 فراواني
 سؤال

 درصد
 ميانگين بلند مدت كوتاه مدت

 ١٣ ٧٤ فراواني
٤٩ 

 ٠٦/٨٥٩٤/١٤درصد
١٥/١ 

 فراواني
 سؤال

 درصد
 ميانگين دروس عمومي دروس تخصصي

 ٣٤ ٥٣ فراواني
٥٠ 

 ٩٢/٦٠٠٨/٣٩درصد
٣٩/١ 



 
 ١٣٨٤ سال چهارم، بهار ،١١شمارة       های آموزشیفصلنامة نوآوري  ١٢٢
 

سازي نظام آموزش  فراد نمونه ب به زمينه سوم پياده توزيع فراواني و درصد پاسخهاي ا:٩جدول
 )مخاطبان(ضمن خدمت مجازي 

 

 بـاالترين امتيـاز را بـه        مانكارشناسان آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پـرورش كشـور          
 کارکنان به ساير   درصد و كمترين امتياز را     ٩٣/٣٧رت آموزش و پرورش  با       گزينه مديران ارشد وزا   

 .اند  درصد داده٣/٢با 
 

توزيع فراواني و درصد پاسخهاي افراد نمونه ب به زمينه چهارم پياده سازي ضمن : ١٠ جدول
 )طريقه برگزاري(خدمت مجازي 

 فراواني
 سؤال

 درصد
 ميانگين  ٨زندهغير  ٧زنده

 ٣٢ ٥٥ فراواني
٥٢ 

 ٧٨/٣٦ ٢٢/٦٣ درصد
٣٧/١ 

 

گزينـه   ، کشورمان كارشناسان آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش        درصد از    ٢٢/٦٣
 .اند کرده درصد از آنان گزينه غير زنده را انتخاب ٧٨/٣٦ و زنده

آيا در سطوح مديريتي سازمان شما حمايت از طرح آموزش ضمن           «: ١ ةتحليل سؤال باز شمار   
پاسخ بـه ايـن سـؤال بـدين       ٨٧نتايج شمارش مجموع     .توضيح دهيد » خدمت مجازي وجود دارد؟   

 :شرح است
 

 فراواني
 سؤال

 درصد
مديران  معلمان

 مدارس

مديران ارشد 
وزارت 

آموزش و 
 پرورش

ن كارشناسا
آموزش ضمن 

 خدمت
 ميانگين ساير

 ٢ ١٧ ٣٣ ٨ ٢٧ فراواني
٥١ 

 ٣/٢ ٠٤/٣١١٩/٩٩٣/٣٧٥٤/١٩ درصد
٤٦/٢ 



 
  ١٢٣   ...ر نظام آموزش صمن خدمت مجازي در وزارت سنجي استقرا امكان

 
پاسخهاي مربوط به سؤال باز  نتايج شمارش و تحليل محتواي مجموع :١١ جدول

 پرسشنامه ب١ةشمار
 

صـد از كارشناسـان آمـوزش ضـمن خـدمت وزارت             در ٧٧/٥٩ کـه    دهد نشان مي ) ١١(جدول  
 كه در سازمان آنهـا حمايـت از طـرح آمـوزش ضـمن               اند  کرده اظهار   مانآموزش و پرورش كشور   
اند كه در سازمان آنها حمايت از طـرح           درصد نيز اظهار داشته    ٢٣/٤٠و  د  رخدمت مجازي وجود دا   

 .آموزش ضمن خدمت مجازي وجود ندارد

هرگونه نظر يا پيشنهادي در مـورد اسـتقرار نظـام آمـوزش ضـمن                «:٢ ةتحليل سؤال باز شمار   
 .»مرقوم فرماييد خدمت مجازي در وزارت آموزش و پرورش كشور داريد،

 درصد كارشناسان آموزش ضمن خدمت وزارت آمـوزش  ٦٠/١٨که دهد  نشان مي )١٢(جدول  
آمـوزش   ت مجـازي،  استقرار نظام آموزش ضمن خـدم  براي كه   اند  کرده اظهار   مانو پرورش كشور  

 كـه بـراي     انـد   کرده درصد نيز پيشنهاد     ٤٤/١٧ .ضروري است  مناسب فرهنگي    ايجاد زمينة مداوم و   
 تهيه و مراكز تربيت معلـم مجهـز         مان امکانات مورد نياز     كاركنان وزارت آموزش و پرورش كشور     

 .شود

 تعداد پاسخها به سؤال
 طبقات پاسخها رديف

 درصد فراواني
 ٧٧/٥٩ ٥٢ بله ١
 ٢٣/٤٠ ٣٥ خير ٢
 ٠/١٠٠ ٢٨٧جمع



 
 ١٣٨٤ سال چهارم، بهار ،١١شمارة       های آموزشیفصلنامة نوآوري  ١٢٤
 

 ز بوط به سؤال با نتايج شمارش و تحليل محتواي مجموع پاسخهاي مر: ١٢جدول 
 ب  پرسشنامه٢ ةشمار

 
تعداد پاسخها به 

 طبقات پاسخها رديف پرسش
 درصد فراواني

 ٦٠/١٨ ١٦ افزايي و آموزش مستمر دانش بسترسازي مناسب فرهنگي، ١
 ٤٤/١٧ ١٥ پ و تجهيز مراكز تربيت معلم.تهيه امكانات الزم براي كاركنان آ ٢

٣ 
در سطوح مختلف  اطاتفناوري اطالعات و ارتباجباري كردن آموزشهاي 

ويژه براي مديران ارشد و كارشناسان آموزش ضمن ه ب( آموزشي‐اداري
 )خدمت

٤٦/١٠ ٩ 

 ٣٠/٩ ٨  نتايج و اثرات آموزش مجازي کردن توجيهي و عينيهاي دورهگذاشتن  ٤
 ١٤/٨ ٧ )ريزي منسجم برنامه اجراي آزمايشي،(پرهيز از هرگونه شتابزدگي  ٥
 ٨١/٥ ٥ جري مجازي و تجهيز آنهااندازي مراكز م راه ٦

هاي  ويژه جلب حمايت وزارتخانهه  بئوالنجلب حمايت همه جانبه مس ٧
 ٦٥/٤ ٤ فرهنگي

 ٤٨/٣ ٣ دلسوز و توانمند خالق، تربيت اساتيد و استفاده از نيروهاي متعهد، ٨
 ٤٨/٣ ٣  به کار با رايانه آشنايي نيروهاي جديددر نظرگرفتن ٩
 ٤٨/٣ ٣ موزش زبان انگليسياجباري كردن آ ١٠
 ٣٢/٢ ٢ دسترسي آسان و ارزان به اينترنت ١١
 ٣٢/٢ ٢  کردن تشويق و تقدير باانگيزهکردن ايجاد  ١٢
 ٣٢/٢ ٢ پ.مطلوب مجازي در وزارت آنظام الگو قرار دادن يك  ١٣
 ٣٢/٢ ٢ فوري و سريع طرحدادن انجام  ١٤
 ١٦/١ ١ هاحل مشكل تشريفات مناقصه و بيمه قرارداد ١٥
 ١٦/١ ١ سازمانهاي آموزشيميان ايجاد رقابت سالم  ١٦
 ١٦/١ ١  نظامهاي آموزشيميان همفكري و هماهنگي روشوحدت  ١٧
 ١٦/١ ١  آموزش ضمن خدمت مجازيروزآمد کردن ١٨

 تدوين قوانين و مقررات مربوط به طرح و ايجاد ضمانتهاي اجرايي الزم ١٩
 ١٦/١ ١ كاردادن  انجام براي

 ٠/١٠٠ ٨٦ ١٩ جمع



 
  ١٢٥   ...ر نظام آموزش صمن خدمت مجازي در وزارت سنجي استقرا امكان

 

 گيري نتيجه
است كه راه اندازي يـك      اين تحقيق نشان داده      اصلي و فرعي     پرسشهايتجزيه و تحليل نهايي     

 با رعايت تمهيداتي امكان      کشورمان نظام آموزشي مجازي براي كاركنان وزارت آموزش و پرورش        
 .پذير است

يكـي از   .  اسـت  گونـاگون هاي   نهزش مجازي مستلزم آمادگي در زمي      يك نظام آمو   ،طور كلي ه  ب
مهـارت و     كه بايد از دانش،    استمنابع استراتژيك و كليدي نظام آموزش مجازي، نيروهاي انساني          

شي اساسي  اينترنت نق  با توجه به اينكه در اجراي آموزش مجازي،       . نگرش خاصي برخوردار باشند   
ه كارشناسـان آمـوزش ضـمن       ويژه  كاركنان آموزش و پرورش ب    دارد، يكي از مهارتهاي كليدي كه       

 ايـن    کـه  دهـد  ن مـي  هاي پژوهش نشـا    يافته. مهارت كار با اينترنت است    خدمت بايد داشته باشند،     
 ، در حـالي کـه      مشـهود اسـت     کشـورمان  آمادگي و مهارت در كاركنان وزارت آموزش و پـرورش         

 هـاي   دوره،  اهرگزاري سـمينار، كارگـ    برسد   به نظر مي  . آموزشهاي مجازي ندارند  آشنايي چنداني با    
 ايجاد دانش الزم در كاركنان وزارت      ، براي رساني  آموزشي و اطالع    آموزشي، تهيه بروشور و كتابچه    

ـ   مـي ريزان آموزش ضـمن خـدمت        ويژه در كارشناسان و برنامه    ه   ب ،آموزش و پرورش   نقشـي  د  توان
 .سازنده داشته باشد

 ت،ش مجازي زيرسـاخت فنـاوري اسـ       اندازي نظام آموز   هاي راه  ه به اينكه يكي از مؤلفه     با توج 
 مراكز آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پـرورش از            که دنده هاي اين پژوهش نشان مي     يافته

 يرســد تشــكيل ســتاد بــه نظــر مــي.  قــوي برخــوردار نيســتزيرســاخت فنــاوري و مخــابراتي
، بازرگاني،  هاي امور خارجه، پست، تلگراف و تلفن        متشكل از نمايندگان وزارتخانه    ،كننده هماهنگ

اقتصاد و دارايي در فراهم كردن هرچه سريعتر زيرساخت فناوري و مخـابراتي ايـن وزارت بسـيار                  
 .مؤثر خواهد بود

د  آموزش مجـازي بـراي مـديران ارشـ         هاي  دوره برگزاري   نشان داد که   پژوهش كه اين    از آنجا 
قرار نظـام آمـوزش      و با توجه بـه اينكـه اسـت         از اولويت برخوردار است   وزارت آموزش و پرورش     

 از همـه    و پيش  آموزش و پرورش     نظام نگرشي و ارزشي در      يضمن خدمت مجازي مستلزم تغيير    
 در همه سطوح و مناصب سازماني، در اين زمينه نقشي اساسي دارنـد و در                آناندر مديران است و     

 مـؤثر مهم و واقع نقش و رفتار آنهاست كه در ايجاد محيط يادگيري مناسب و تغيير فرهنگي، بسيار                
 و  از طريـق برگـزاري سـمينار، كارگـاه        » اي  رايانـه سـواد   «و  » فرهنـگ ديجيتـالي   «است؛ لذا توسعه    



 
 ١٣٨٤ سال چهارم، بهار ،١١شمارة       های آموزشیفصلنامة نوآوري  ١٢٦
 

رسـد تعيـين نيازهـاي       به نظر مـي   .  در اولويت قرار گيرد     آموزشي براي اين گروه نيز بايد      هاي  دوره
 ايـن آمـادگي     د در ايجاد  توان  ميدقيق مهارت آموزي، سطوح رفتار ورودي و بهبود و بهسازي آنان            

 . بسيار مؤثر باشد
ويژگيهاي مثبت مراكز آموزش ضمن خـدمت وزارت آمـوزش و پـرورش كشـور بـه ترتيـب                   

 : اهميت عبارتند از

ـ          : در قسمت منابع فني    ت، خـدمات   نرم افزارهاي نگارش محتوا به زبان فارسي، اتصال به اينترن
 ختي مخابرات؛سا و سيستمهاي زيراي رايانهبه شبكه تلفن، دسترسي كاركنان 

، نـاوري اطالعـات و ارتباطـات   فوجود كاركنان فني و مجرب در زمينه    : درقسمت منابع انساني  
 به اندازه كافي، برخورداري كاركنـان       آن و وجود متخصصان     وجود طراحان سيستمي و وب سايت     

ار برخوردار بودن كاركنان از مهارت كـ       ي، آموزش مجاز  هاي  دورهاز انگيزه كافي جهت شركت در       
و نگرش مثبت كارشناسان آموزش ضمن خدمت نسـبت بـه آمـوزش              )ويندوز و اينترنت  ( رايانهبا  

 مجازي؛

هـاي پژوهشـي در زمينـه       ري از اعتبار كافي جهت اجـراي طرح       برخوردا: در قسمت منابع مالي   
 آموزش مجازي؛

ــدي  ــابع كالبـــ ــمت منـــ ــو: در قســـ ــايت  برخـــ ــاه و ســـ ــهرداري از كارگـــ  رايانـــ
من  كه زمينه مساعدي را جهت استقرار نظام آموزش ضـ          گ سازماني مناسب  رخورداري از فرهن  و ب 

 .كند خدمت مجازي فراهم مي
هاي پياده سازي نظام آموزش ضمن خدمت مجازي براي مديران ارشد وزارت آموزش و               زمينه

 .است  كوتاه مدت، در دروس تخصصي، و با رويكرد زندههاي دورهپرورش كشور، در 

 

 پيشنهادات 
 شنهادات اجراييپي) الف

تعيين دقيق نيازهـاي آنهـا و        ،)مديران ارشد وزارت آموزش و پرورش     ( توصيف گروه مخاطب   •
 ؛يازها با استفاده از آموزش مجازيايجاد يك بصيرت براي برآورده كردن اين ن



 
  ١٢٧   ...ر نظام آموزش صمن خدمت مجازي در وزارت سنجي استقرا امكان

 
 ؛هاي و اولويتساز هاي پياده ها بر اساس زمينه طراحي برنامه •

 ؛ات و فناوريمخابرفراهم كردن و يا تكميل زيرساخت  •

ريزان درسي سازمان آموزش و پـرورش از          برخوردار شدن برنامه   فراهم آوردن تمهيداتي جهت    •
 ؛تخصص الزم جهت استفاده از فناوري

 هـاي   دورهز طريـق برگـزاري سـمينارها، كارگاههـا،          و آموزشـي ا    علمـي  بسترسازي فرهنگـي،   •
 ؛هاي آموزشي تهيه بروشورها و كتابچه آموزشي،

المللي در زمينه آموزشـهاي مجـازي و الگـو           ربيات كشورهاي موفق و همتراز بين     تجاستفاده از    •
 ؛راي كاركنان وزارت آموزش و پرورشقرار دادن يك سيستم آموزش مجازي مطلوب ب

 ؛ )حداقل در دو دوره( اجراي آزمايشي •

 ؛تشكيل شورا و كميته آموزش مجازي •

 ؛نظارت و اجراي آموزش مجازي ،ايجاد يك مركز يا مؤسسه آموزشي مستقل براي هدايت •

 ؛اي الزم براي كاركنان وزارت آموزش و پرورش نهتهيه امكانات رايا •

 ؛ علمي و استفاده از نيروهاي متعهد و توانمندهيئتجذب و استخدام  •

 ؛ديهاي گسترده و كاربرپژوهشدادن انجام  •

 ؛ آموزش مجازي و استفاده از نظرات و توانمنديهاي آنانانشناسايي متخصص •

 

 يپژوهشهاي هادپيشن) ب
 مـالي،  كالبـدي،  انساني، منابع فني، : پژوهشمورد استفاده در اين      سنجي كانهاي ام  مؤلفه •

سـازي بـوده     هاي پياده  و زمينه  كننده عوامل تسهيل  ،عوامل محدودكننده  فرهنگ سازماني، 
 . ابعاد ديگر اين امكان مورد بررسي و مطالعه قرار گيردشود ميپيشنهاد  است،

راهبردهاي عملي اسـتفاده از آمـوزش مجـازي بـراي مـديران ارشـد وزارت آمـوزش و                    •
 .پرورش مورد بررسي قرار گيرد

 .جايگاه قانوني آموزش مجازي در كشور شناسايي و مورد بررسي قرار گيرد •



 
 ١٣٨٤ سال چهارم، بهار ،١١شمارة       های آموزشیفصلنامة نوآوري  ١٢٨
 

 فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات       ارتباط وزارت آموزش و پرورش بـا مراكـز         شيوهنوع و    •
 .مورد بررسي قرار گيرد

 

 منابع
منظور ارائه يک مدل مناسب جهـت  ه بررسي دانشگاههاي مجازي ب). ١٣٨١( يوش پرجعفري،

 . رساله دکتري، دانشگاه آزاد اسالمي تهران. کشورنظام آموزش عالي
بررسي راهبردهاي عملـي اسـتفاده از آمـوزش از راه دور بـراي              ). ١٣٧٨(چگيني، يوسف رضا    
 .شهيد بهشتيدانشگاه  . پايان نامه كارشناسي ارشد.اطق تهران منايانيپنوسوادان بزرگسال دوره 

 آموزش از راه دور از طريق اينترنت كتابداري و اطـالع    سنجي  امكان ).١٣٨١(محمد حسن زاده، 
 . دانشگاه تربيت مدرس .نامه كارشناسي ارشد پايان .رساني در ايران

معاونـت آموزشـي جهـاد      ( مـوزش فصـلنامه آ  .دانشگاه اينترنتـي   ).١٣٨١زمستان  ( اعظم ذاكري،
 .٥ش ،)دانشگاهي

آمـوزش از راه دور رهيـافتي        ).١٣٧٧ و بهـار     ٧٦زمسـتان ( مقدسي،شـهرام  .غالمحسين زماني، 
 .٤٠و٣٩ش  ،١١سال .فصلنامه دانش مديريت .بديل در نظام آموزش كاركنان

 .نشر گويا . در آموزش و پرورشاي بر روش پژوهش مقدمه) ١٣٧٦(قربانعلي سليمي،
هاي آموزش ضـمن خـدمت از ديـدگاه كاركنـان تـرويج        ارزشيابي دوره  ).١٣٧٧( اسد شاهاني،

دانشـگاه تربيـت     پايان نامه كارشناسي ارشد،   . ١٣٧٤‐٧٦ سالهاي   سازمان كشاورزي استان مازندران   
 .مدرس

 كـاربرد آمـوزش از راه دور بـراي مـديران            سنجي  امكان ).١٣٨٠( محمدرضا صدري طباطبايي، 
 .دانشگاه شهيد بهشتي .پايان نامه كارشناسي ارشد .هنري مساجد ‐فرهنگي كانونهاي 

ها  كدام هزينه  :آموزش الكترونيك بزرگساالن   ).١٣٨٢(ناهيد محمد،آزادمنش، عرب مازار يزدي،  
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