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 چکيده 

بر عملکرد معلمان    ی و مجازیکیموزش الکترونآ   سنجشی  بررسهدف پژوهش حاضر تعیین  

بود. این پژوهش براساس ماهیت کمی، براساس هدف کاربردی و    قائمشهر  شهرستان   ییابتدا

ها توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش  همچنین براساس نحوه گردآوری داده

علمان دوره ابتدایی شهرستان قائم شهر که براساس آمار اخذ شده  حاضر عبارت است از کلیه م

نمونه این    باشد.نفر زن می   700نفر مرد و    90نفر    790از اداره متبوعه تعداد آنها برابر با  

نفر برآورد شد. داده از طریق پرسشنامه    260پژوهش با توجه به فرمول کوکران تعداد آنها  

جزیه و تحلیل داده های حاصل از این پژوهش با استفاده از  عملکرد شغلی بدست آمد. جهت ت

انجام    05/0در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با سطح خطای    22نسخه    SPSSنرم افزار  

شد. در بخش آمار توصیفی از شاخص های آماری مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف  

میزا تعیین  برای  استنباطی  آمار  بخش  در  و  و  معیار  پیرسون  از ضریب همبستگی  تاثیر  ن 

عملکرد  با    یو مجاز  یکیآموزش الکترونرگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین  

 رابطه مثبت معناداری به لحاظ آماری دارد.   معلمان  یشغل

 . ییعملکرد معلمان ابتدا  ی و مجازی،ک یموزش الکترونآ  :واژگان کليدي
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 2، فاطمه سفيد گر1معصومه رنجبر کالگري 

 . مدیریت آموزشی، اداره آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر استان مازندرانکارشناسی ارشد  1
 .آموزگار اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل، استان مازندران 2

 

  :نام نویسنده مسئول

 معصومه رنجبر کالگري 

  ی و مجازيک يموزش الکترون آ سنجش   یبررس 

 شهرستان قائمشهر ییبر عملکرد معلمان ابتدا

 7/04/1400  :تاریخ دریافت

 19/06/1400  :تاریخ پذیرش
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 مقدمه 
راه  یکیآموزش مداوم کارمندان،   تجربه   ایدر دن  یهای مختلفانجام آن راه  یباشد و براهای به روز نگه داشته شدن میاز 

آموزش نیروی .  (2018،  1)کانگ  است  شرفتیهای حساس آن در راه توسعه و پ ششود. بخش آموزش و پرورش هر کشور از بخمی

پیدایش مکتب مدیریت علمی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، به صورت منظم و علمی  ها تا پیش از  انسانی در سازمان

مورد توجه نبود. اهتمام به این مسئله با جهانی شدن آموزش و رشد فزاینده فناوری اطالعات، ارتباطات و تغییرات سریع در دانش 

(. از طرفی آموزش مجازی  2019و همکاران،    2ا، بانگومبو، آتوهیر نانکاند  ها شدت بیشتری یافت )آسیمنتا، توموهینبیس،و مهارت

برند، مهمترین کاربرد فناوری اطالعات است که در قالب نظام های  که بسیاری آن را مترادف با یادگیری الکترونیکی به کار می

شود. این اصطالح اولین  ارائه میمختلف مثل یادگیری رایانه محور، یادگیری بر خط، یادگیری شبکه محور و آموزش تحت شبکه  

کنند )هوانگ،  های اینترنت و اینترانت برای یادگیری استفاده میهایی اشاره دارد که از فناوریبار بارکراس وضع کرد و به انواع روش

ترنت و یادگیری ( مصادیق یادگیری الکترونیک را در یادگیری مبتنی بر شبکه، آموزش مبتنی بر این2000(. کان )2020،  3تو و ژو

از    یاریبس  یگشاتواند راهمی  ی های ارتباطها و شبکهانهیرا  ریو چشمگ   عیسر  شرفتیپ   لیگونه آموزش به دل  نیاداند.  پیشرفته می

 ینیادیبن  راتییبا تغ  )آموزش الکترونیکی و مجازی(  نترنتیا  نینو  یبر فناور  یهای مبتنمحسوب شود. آموزش   یمعضالت آموزش

را رفع کرده و   یآموزش  یهای سنتهای نظامیاز ناکارآمد  یار یکرده است، توانسته است بس   جادیا  یآموزش سنت  میکه در مفاه

های زمان، مکان و منابع  تی شده، حذف محدود  جادیا راتییارائه آموزش به وجود آورد. محور تغ  وهی را در ش  یهای اساسیدگرگون

 در امر آموزش شده است.   کردها یها و روروش ر ییامر سبب تغ نیاست. ا یآموزش

کیفیت تدریس نیز بسیار مهم است. اگر سطح کیفیت تدریس باال نباشد،  مجازی و الکترونیکی و  های آموزش کوتاه مدت  دوره

کمتری شاگردان به وقت بیشتری نیاز خواهند داشت و اگر روش تدریس مطلوب و عالی باشد، برای یادگیری تا حد تسلط، وقت  

خود را استعداد و توانایی شاگرد نیز    تواندفن آورانه میهای آموزشی  نیاز خواهند داشت. داشتن انگیزه نیز در تداوم و اتمام فعالیت

زیرا چنانچه شاگرد دارای استعدادی ضعیف باشد یا نتواند درس را بفهمد یا در خواندن آن ضعیف   همسو با شرایط حرکت دهد، 

)قانیزاده،  یری در حد تسلط به وقت بیشتری نیازمند است. بنابراین میزان یادگیری به عوامل یاد شده مربوط است  باشد، برای یادگ

   .(2018، 4موسی، دورچ، صحرائیان و یزدان شناس

س  در نظام آموزشی موفق معلمان نقش حیاتی دارند و اعتقاد بر این است که عملکرد خوب دانش آموزان به کارایی نحوة تدری

(.  2018،  6معلمان یکی از مهمترین عوامل در تسهیل یادگیری دانش آموزان است )فیتریا  5معلمان آنها وابسته است. عملکرد شغلی

(. عملکرد شغلی  2020،  7شود )االکوئا و موراتاعملکرد شغلی به معنی عملی است که منجر به تکمیل یا اجرای یک تکلیف می

شود که توسط معلم در یک دوره زمانی خاص و در یک مدرسه برای دستیابی به اهداف  وظایفی تعریف میمعلمان نیز به صورت  

گیرد. عملکرد شغلی باال بیانگر کیفیت تدریس و آموزش در یک مدرسه است. بدون تردید معلمان از مهمترین سازمانی انجام می

(. در جامعه معلمان  2018افتد )فیتریا،  آنها نظام آموزشی از کار میروند و بدون وجود  متخصصان برای آینده جامعه به شمار می

از دغدغهنیز مانند دیگر سازمان رسد پرداختن به  باشد. به نظر میهای سازمان مورد توجه میها عملکرد شغلی به عنوان یکی 

و مفید باشد. معلمان نیز قشر مهمی از تواند نسبت به ارتقاء عملکرد موثر  آموزش الکترونیکی و مجازی و تعریف مناسب آن می

می تشکیل  را  پرورش  و  آموزش  علمی  و جامعه  مستقیم  به صورت  قشر،  این  مجازی  و  الکترونیکی  آموزش  به  توجه  که  دهند 

یی  بر عملکرد معلمان ابتدا  یو مجاز  یکیآموزش الکترونغیرمستقیم سالمتی افراد جامعه را به همراه خواهد داشت، لذا بررسی  

این می به مطالب گفته شده  با توجه  آورد.  آنها فراهم  اثربخشی و کارایی  افزایش  تقویت عملکرد و متعاقباً  برای  را  تواند زمینه 
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به این مسئله می الکترونباشد که آیا  پژوهش به دنبال پاسخگویی  ابتدا  یو مجاز  یکیآموزش  شهرستان    یی بر عملکرد معلمان 

 موثر است؟ ئمشهرقا

 

 روش تحقيق 
ها توصیفی از نوع پیمایشی این پژوهش براساس ماهیت کمی، براساس هدف کاربردی و همچنین براساس نحوه گردآوری داده

بود. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان قائم شهر که براساس آمار اخذ شده از اداره  

نمونه این پژوهش با توجه به فرمول کوکران تعداد آنها    باشد.نفر زن می   700نفر مرد و    90نفر    790عداد آنها برابر با  متبوعه ت

نفر برآورد شد. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی، متناسب با حجم جامعه استفاده شد و با توجه به    260

 نمونه در هر ناحیه و منطقه محاسبه گردیده شد. نواحی مختلف آموزش و پرورش، حجم 

( طراحی و اعتباریابی شده است،  1981برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه عملکرد شغلی توسط هرسی و گلداسمیت )

گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه هفت بعد وضوح، توانایی،    21این پرسشنامه شامل  

( پایایی پرسشنامه بر اساس یک  1392در مطالعه میرسراجی). یت، انگیزه، ارزیابی،اعتبار، محیط را مورد سنجش قرار می دهد حما

 محاسبه شد.  91/0نفری پایایی پرسشنامه  30مطالعه مقدماتی بر روی نمونه 

 

 یافته هاي تحقيق  
 موثر است.  شهرستان قائمشهر ییلمان ابتدامع   وضوح عملکرد شغلیبر  یو مجاز یکیآموزش الکترونفرضیه اول: 

 معلمان یبر وضوح عملکرد شغل يو مجاز  یکي آموزش الکترونضریب همبستگی پيرسون بين  1جدول 

 معلمان   یوضوح عملکرد شغل متغیر

 46/0** آموزش الکترونیکی 

رابطه مثبت معناداری   معلمان   یعملکرد شغل وضوح  با    یو مجاز  یکیآموزش الکترونشود بین  مشاهده می1چه از جدول  چنان

باشند، نمرات   یو مجاز  یک یآموزش الکترون(. به این معنی که هر چه افراد دارای نمرات  P<0/01به لحاظ آماری وجود دارد )

 یابد.  افزایش می  معلمان یوضوح عملکرد شغل

 ي و مجاز  یکيالکترونآموزش از روي  معلمان ی عملکرد شغلرگرسيون نمره وضوح   2جدول 

 اصالح شده  R 2R 2R متغیر
F Beta t P P.value 

 مقدار ثبات 
46/0 21/0 21/0 66/24 

- 93/21 0001/0 
0001/0 

 0001/0 96/4 46/0 وضوح عملکرد شغلی 

درصد از   21(. این مدل  F=  66/24شده و = مجذور آر تنظیم21/0) داری به دست آمد ، مدل معنیEnterبا استفاده از روش  

 داری بود.  معنی  کنندهبینی ی پیشوضوح عملکرد شغل شده(. متغیر= مجذور آر تنظیم21/0کند )واریانس را توجیه می

 موثر است. شهرستان قائمشهر ییمعلمان ابتدا شغلی  عملکردتوانایی  بر  یو مجاز یکیآموزش الکترون  فرضیه دوم:

 معلمان ی عملکرد شغلتوانایی  و يو مجاز  یکي آموزش الکترونضریب همبستگی پيرسون بين  3جدول

 یعملکرد شغل  ییتوانا متغیر

 57/0** آموزش الکترونیکی 

رابطه مثبت معناداری به    یعملکرد شغل   ییتوانابا    یو مجاز  یکیآموزش الکترونشود بین  مشاهده می   3چه از جدول  چنان

افراد دارای نمرات  P<0/01آماری دارد )لحاظ   الکترون(. به این معنی که هر چه  باالتری باشند، نمرات   یو مجاز  یکیآموزش 

 یابد.  افزایش می  یعملکرد شغل  ییتوانا
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 ي و مجاز ی کيالکترون از روي آموزش رگرسيون نمره توانایی عملکرد شغلی  4جدول 

 اصالح شده  R 2R 2R متغیر
F Beta t P P.value 

 مقدار ثبات 
57/0 33/0 32/0 09/44 

- 99/22 0001/0 
0001/0 

 0001/0 64/6 57/0 یعملکرد شغل  ییتوانا

درصد از    21(. این مدل  F= 09/44شده و  = مجذور آر تنظیم21/0) داری به دست آمد، مدل معنیEnterبا استفاده از روش  

 داری بود.  معنی  کننده بینیپیش  یعملکرد شغل  ییتواناشده(. متغیر = مجذور آر تنظیم21/0کند )واریانس را توجیه می

 شهرستان قائمشهر موثر است. یی معلمان ابتدا  یعملکرد شغل  تیبر حما یو مجاز یکیآموزش الکترونفرضیه سوم: 

 ی عملکرد شغل ت یبا حما يو مجاز یکي آموزش الکترونضریب همبستگی پيرسون بين   5جدول 

 ی عملکرد شغل  تیحما متغیر

 65/0** آموزش الکترونیکی 

رابطه مثبت معناداری به لحاظ آماری   یعملکرد شغل  تیو حما  یکیآموزش الکترونشود بین  مشاهده می  5چه از جدول  چنان

عملکرد    تیحماباالتری باشند، نمرات    یو مجاز  یکیآموزش الکترون  (. به این معنی که هر چه افراد دارای نمراتP<0/01دارد )

 یابد.  ی افزایش میشغل

 ی کيآموزش الکترونی از روي عملکرد شغل  تیحمارگرسيون نمره  6جدول 

 اصالح شده  R 2R 2R متغیر
F Beta t P P.value 

 مقدار ثبات 
65/0 43/0 42/0 62/66 

- 80/24 0001/0 
0001/0 

 0001/0 16/8 65/0 ی عملکرد شغل  تیحما

درصد از   42(. این مدل  F= 62/66شده و  = مجذور آر تنظیم42/0) داری به دست آمد، مدل معنیEnterبا استفاده از روش  

 داری بود.  معنی کننده بینی ی پیشعملکرد شغل تی حماشده(. متغیر = مجذور آر تنظیم42/0کند )واریانس را توجیه می

 شهرستان قائمشهر موثر است. ییمعلمان ابتدا ی عملکرد شغل  انگیزهبر  یو مجاز یکیآموزش الکترونفرضیه چهارم: 

 یعملکرد شغل زهي با انگ  يو مجاز یکي آموزش الکترونضریب همبستگی پيرسون بين   7جدول 

 ی عملکرد شغل  تیحما متغیر

 43/0** آموزش الکترونیکی 

رابطه مثبت معناداری به لحاظ آماری    ی عملکرد شغل  زهیو انگ   یکیآموزش الکترونشود بین  مشاهده می   7جدول  چه از  چنان

عملکرد    زهیانگباالتری باشند، نمرات    یو مجاز  یکیآموزش الکترون  (. به این معنی که هر چه افراد دارای نمراتP<0/01دارد )

 یابد.  ی افزایش میشغل

 ی کيآموزش الکترونی از روي عملکرد شغل  زهيانگ رگرسيون نمره   8جدول 

 R 2R متغیر

2R 

 F Beta t P P.value اصالح شده 

 43/0 مقدار ثبات 
 

38/0 37/0 12/41 
- 14/18 001/0 

001/0 
 001/0 21/6 31/0 ی عملکرد شغل  زهیانگ

 

درصد از    37(. این مدل  F= 12/41شده و  = مجذور آر تنظیم37/0) داری به دست آمد، مدل معنیEnterبا استفاده از روش  

 داری بود.  معنی کننده بینیی پیشعملکرد شغل  زهیانگشده(. متغیر = مجذور آر تنظیم37/0کند )واریانس را توجیه می
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 شهرستان قائمشهر موثر است. ییمعلمان ابتدا ی عملکرد شغل  ی ابیبر ارز یو مجاز یکیآموزش الکترونفرضیه پنجم: 

 ی عملکرد شغل یابیبا ارز يو مجاز یکي آموزش الکترونضریب همبستگی پيرسون بين   9جدول 

 یعملکرد شغل  یابیارز متغیر

 38/0** آموزش الکترونیکی 

معناداری به لحاظ آماری  رابطه مثبت    ی عملکرد شغل ی ابیو ارز  یکیآموزش الکترونشود بین  مشاهده می  9چه از جدول  چنان

عملکرد    یابیارزباالتری باشند، نمرات    یو مجاز  یکیآموزش الکترون  (. به این معنی که هر چه افراد دارای نمراتP<0/01دارد )

 یابد.  ی افزایش میشغل

 ی کيآموزش الکترونی از روي شغل ی عملکردابیارزرگرسيون نمره 10جدول 

 اصالح شده  R 2R 2R متغیر
F Beta t P P.value 

 مقدار ثبات 
38/0 35/0 33/0 25/36 

- 63/15 001/0 
001/0 

 001/0 85/5 29/0 یعملکرد شغل  یابیارز

درصد از    33(. این مدل  F=  85/5شده و  = مجذور آر تنظیم33/0) داری به دست آمد، مدل معنیEnterبا استفاده از روش  

 داری بود.  معنی  کننده بینیی پیشعملکرد شغل  شده(. متغیر ارزیابی= مجذور آر تنظیم33/0کند )واریانس را توجیه می

 شهرستان قائمشهر موثر است. یی معلمان ابتدا  یبر اعتبار عملکرد شغل یو مجاز یکیآموزش الکترونفرضیه ششم: 

 ی با اعتبار عملکرد شغل يو مجاز یکي آموزش الکترونضریب همبستگی پيرسون بين  11جدول  

 ی اعتبار عملکرد شغل متغیر

 35/0** آموزش الکترونیکی 

رابطه مثبت معناداری به لحاظ آماری    یو اعتبار عملکرد شغل  یکیآموزش الکترونشود بین  مشاهده می   11چه از جدول  چنان

اعتبار عملکرد  باالتری باشند، نمرات    یو مجاز  یکیآموزش الکترون  (. به این معنی که هر چه افراد دارای نمراتP<0/01دارد )

 یابد.  ی افزایش میشغل

 ی کيآموزش الکترونی از روي شغل عملکرداعتبار رگرسيون نمره  12جدول

 اصالح شده  R 2R 2R متغیر
F Beta t P P.value 

 مقدار ثبات 
35/0 32/0 30/0 17/33 

- 05/13 001/0 
001/0 

 001/0 17/5 25/0 ی عملکرد شغلاعتبار  

درصد از    30(. این مدل  F=  85/5شده و  = مجذور آر تنظیم30/0) داری به دست آمد، مدل معنیEnterبا استفاده از روش  

 داری بود.  معنی کنندهبینیی پیشاعتبار عملکرد شغلشده(. متغیر = مجذور آر تنظیم30/0کند )واریانس را توجیه می

 شهرستان قائمشهر موثر است. یی معلمان ابتدا  یعملکرد شغل طیبر مح یو مجاز یکیآموزش الکترونفرضیه هفتم: 

 ی عملکرد شغل  طيبا مح يو مجاز یکي آموزش الکترونضریب همبستگی پيرسون بين  13جدول 

 یعملکرد شغل  طیمح متغیر

 30/0** آموزش الکترونیکی 

رابطه مثبت معناداری به لحاظ آماری   یعملکرد شغل  طیو مح  یکیآموزش الکترونشود بین  مشاهده می   13چه از جدول  چنان

عملکرد    طیمحباالتری باشند، نمرات    یو مجاز  یکیآموزش الکترون  (. به این معنی که هر چه افراد دارای نمراتP<0/01دارد )

 یابد.  ی افزایش میشغل

http://www.rassjournal.ir/


 99 -108 ، ص1400 تابستان، 26رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www. RassJournal. ir 

 

 ی کيآموزش الکترونی از روي شغل عملکرد ط يمحرگرسيون نمره  14جدول 

 اصالح شده  R 2R 2R متغیر
F Beta t P P.value 

 30/0 مقدار ثبات 
 

28/0 27/0 36/29 
- 18/12 001/0 

001/0 
 001/0 02/5 26/0 ی اعتبار عملکرد شغل

 

درصد از    27(. این مدل  F=  02/5شده و  = مجذور آر تنظیم27/0) داری به دست آمد، مدل معنیEnterبا استفاده از روش  

 داری بود.  معنی کننده بینی ی پیشعملکرد شغل طیمحشده(. متغیر = مجذور آر تنظیم27/0کند )واریانس را توجیه می

 

 جمع بندي و نتيجه گيري 

 . موثر است  شهرستان قائمشهر   یی معلمان ابتدا  وضوح عملکرد شغلیبر    ي و مجاز  یک يآموزش الکترونفرضيه یک:  

  معلمان   ی وضوح عملکرد شغلبا    یو مجاز  یکیآموزش الکترونبین    با توجه به یافته های به دست آمده مالحظه می شود که

باشند،    یو مجاز  یکیآموزش الکترونرابطه مثبت معناداری به لحاظ آماری وجود دارد. به این معنی که هر چه افراد دارای نمرات 

(، علی آبادی و  1398یابد. نتایج پژوهش حاضر با پژوهش شریفی و همکاران )افزایش می   معلمان  یوضوح عملکرد شغلنمرات  

و همکاران    تای  ،(2019)همکاران  و    لیاسماع   ،(2020و همکاران )  تیبارت(،  1395اران )(، مستحفظیان و همک1397همکاران )

ای جدید  در بیشتر کشورهای جهان پدیده  ی و مجاز  یکیآموزش الکترون( همسو بود. در تبیین این یافته می توان گفت که  2015)

است. کاربرد این    ه استفاده از این شیوه پرداخته نشدهشود و هنوز آنچنان که باید به طور عملی و فراگیر بو نوظهور محسوب می

هایی که فراهم ساخته، در کشورهای در حال توسعه ی نوظهور دیگری، صرف نظر از مزایا و فرصتنوع یادگیری همچون هر پدیده

توان مسائل  را دربر گیرد، میریزی دقیق که ابعاد مختلف موضوع  است. تنها از طریق برنامه  ها همراه بودهبا برخی تردیدها و چالش

. با توجه به گسترش (1400)جعفری،  ی آموزش را برطرف نمود و به توسعه و ارتقای جایگاه آن کمک کرد.  مربوط به این شیوه

ارائه شده  ها، ارزیابی کارکنان و ارزیابی خدمات  های آموزشی، ارزیابی برنامههای آموزشی، ارزیابی سازمانهای نظاموسیع فعالیت

در این نوع آموزش معلم  .  داشته باشد  و وضوح عملکرد شغلی  تواند نقش موثری در فراهم آوردن کیفیت آموزشیاز طرف آنها می

هایی که متناسب با  ها و مکانکند که در آن از زمانهایی بر طبق برنامه درسی طراحی شده دست پیدا میها و جلسهبه دوره

)خطیب زنجانی، عجم  های الکترونیکی و نوارهای ویدئوییکند، آن هم از طریق بکارگیری برخی از شیوهشرایط اوست استفاده می 

   (.1397و بدنوا، 

 

ابتدا  شغلی  عملکردتوانایی  بر    يو مجاز  یک يموزش الکترونفرضيه دوم: آ  موثر   شهرستان قائمشهر  ییمعلمان 

 است.

رابطه    یعملکرد شغل  ییتوانابا    یو مجاز  یکیآموزش الکترونکه بین    با توجه به یافته های به دست آمده مالحظه می شود

باالتری باشند، نمرات    یو مجاز  یکیآموزش الکترونمثبت معناداری به لحاظ آماری دارد. به این معنی که هر چه افراد دارای نمرات  

(،  1397(، علی آبادی و همکاران )1398یابد. نتایج پژوهش حاضر با پژوهش شریفی و همکاران )افزایش می  یعملکرد شغل  ییتوانا

( همسو بود. 2015و همکاران )  تای  ،(2019)همکاران  و    لیاسماع   ،(2020و همکاران )  تیبارت(،  1395مستحفظیان و همکاران )

فرصت کمتری برای   معلمانشود و    ة سخنرانی برگزار میبه شیو  های حضوری معموالسالکدر تبیین این یافته می توان گفت که  

های بیشتری را  ، فرصتیو مجاز  یکیموزش الکترونآدرگیر ساختن یادگیرندگان در فرایند آموزش و یادگیری دارند. استفاده از  

فراگیران از طریق   لذا(.  1397)میرزا محمدی،  دهد  س حضوری در اختیار یاددهنده و یادگیرنده قرار می های کالخارج از ساعت

عات داشته و به  تعامل و مشارکت بیشتر با یکدیگر و نیز درگیری بیشتر در آموزش و یادگیری، فرصت بیشتری برای تبادل اطال

  تر و افزایش عملکرد تحصیلی فراگیران  ساخت دانش دست خواهند یافت. این تغییرات در نهایت منجر به یادگیری بهتر و عمیق

به دلیل تعاملی بودن، فرصت یادگیری مشارکتی    یو مجاز  یکیموزش الکترون. آمعلمان خواهد شد  شغلی  عملکرد  و بهبود توانایی

های خود   ها و ایده  ها به تبادل اندیشهاز طریق این شبکه  دانش آموزانسازد.  فراهم می  دانش آموزانو یادگیری گروهی را برای  
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بازخوردهای با دریافت  اطال  پرداخته و  برای ساخت دانش و  افزایش   ش می تر تال  عاتی غنیمتفاوت،  این وضعیت سبب  کنند. 

به مشارکت و همکاری با یکدیگر در کسب    دانش آموزانبر اساس این رویکرد،   .شودمی  دانش آموزانیادگیری و عملکرد تحصیلی  

دار بسازند، مطالب درسی را درک    طور معنی  به  شود که دانش را  هایی برای آنها فراهم می  شوند و فرصت  دانش سوق داده می

 (.  1398)اخوان، تیموری، رجابیون و فیلسوفیان، کنند، در نتیجه فرایند یادگیری آنها بهتر شود 

 

موثر   شهرستان قائمشهر  یی معلمان ابتداشغلی  عملکرد  حمایت  بر    يو مجاز  یکي آموزش الکترونفرضيه سوم:  

 است.

به   یافته های  به  الکترونبین    دست آمده مالحظه می شود کهبا توجه  رابطه مثبت    یعملکرد شغل  تیو حما  یکیآموزش 

باالتری باشند، نمرات   یو مجاز  یکیآموزش الکترون  معناداری به لحاظ آماری دارد. به این معنی که هر چه افراد دارای نمرات

(،  1397(،  علی آبادی و همکاران )1398ی و همکاران )یابد. نتایج پژوهش حاضر با پژوهش شریفی افزایش می عملکرد شغل  تیحما

( همسو بود. 2015و همکاران )  تای  ،(2019)همکاران  و    لیاسماع   ،(2020و همکاران )  تیبارت(،  1395مستحفظیان و همکاران )

  یکیآموزش الکترونیی می توان گفت که  معلمان ابتداشغلی  عملکرد  حمایت  بر    یو مجاز  یکیآموزش الکتروندر تبیین اثربخشی  

شود سهیم است بنابراین محیط مدرسه را به محیطی  های آموزش تعاملی میدر ایجاد محیطی که باعث افزایش فرصت  یو مجاز

ای  ههای مشخص با جدولکند و آن را از محیطی که از تعلیم و تعلمی تشکیل شده که معلمان را در درون سالنتر تبدیل میواقعی

با انعطاف پذیری باال از    یو مجاز  یکینماید. ایجاد محیط آموزش الکتروندهد، رها می درسی و منابعی مشخص و محدود قرار می

راه فراهم کردن آموزش با انعطاف، آزاد و توزیع شده، که گاه آموزش از کالس و آنچه برای آن روز در مدرسه مشخص شده است، 

تر که  ها و منابع اصلی و موجود در درون مدرسه فراتر رفته و به فضایی گستردههای کتاب محدودیترود و نیز از  فراتر نیز می

که    های تعلیم و تعلم جدید استنهد که در این راستا، متعهد به تعامل با محیطکنند پا میمعلمان آن را مدیریت و پیشتیبانی می

می دهد    معلمان این اجازه را به    یو مجاز  یکی. آموزش الکترونیی گردد تدامعلمان ابشغلی عملکرد  می تواند مسبب بهبود حمایت 

 .  (1398)سلطانی، میردامادی و احمدپور،    که بتواند در هر کجا، هر زمان و هر طور که خواست فرصت یادگیری فردی داشته باشید

 

موثر   شهرستان قائمشهر  ییابتدامعلمان  شغلی  عملکرد    انگيزه  بر  يو مجاز  یکيآموزش الکترون فرضيه چهارم:  

 است.

رابطه مثبت معناداری    یعملکرد شغل  زهیو انگ  یکیآموزش الکترونبا توجه به یافته های به دست آمده مالحظه می شود که بین  

عملکرد    زهیانگباالتری باشند، نمرات   یو مجاز  یکیآموزش الکترون  به لحاظ آماری دارد. به این معنی که هر چه افراد دارای نمرات

(، مستحفظیان و  1397(، علی آبادی و همکاران )1398یابد. نتایج پژوهش حاضر با پژوهش شریفی و همکاران )ی افزایش میشغل

آموزش ( همسو بود. در تبیین  2015و همکاران )  تای   ،(2019)همکاران  و    لیاسماع   ،(2020و همکاران )  تیبارت(،  1395همکاران )

 یو مجاز  یکیفلسفه آموزش از راه دور یا آموزش الکترونمی توان گفت که    معلمانشغلی  عملکرد    انگیزه  بر  یو مجاز  یکیالکترون

و    دانش آموزهای آن بر یک اندیشه اصلی استوار است که همان تغییر آموزش به یادگیری است و در نتیجه تمرکز بر  و استراتژی

به ساختار آموزشی دیگری غیر از ساختار سنتی که همان خودآموزی و خود باشد. همانطور که این فلسفه  فرآیند خودآموزی می

شرایط اجتماعی و اقتصادی او هر گونه که باشد و هر چقدر  .  کندمطالعه است، استناد دارد که در وهله اول بر فراگیرنده تمرکز می

ایی میان محل اقامت و مرکز یادگیری او  که زمان جدایی از آموزش سیستماتیک به طول انجامد و هر چقدر که مسافت جغرافی

مطلب را برساند و در نتیجه فلسفه آموزش از راه دور یا الکترونیکی از  کند به هر فراگیرنده،وجود داشته باشد این شیوه تالش می

افزایش    های آموزشی سنتی پیروی کرده و اکنون زمان نگرش به یک جایگزین جدید فرا رسیده وهای مؤسسهواقعیت و شیوه

بنابراین با توجه به یافته پژوهش    (.1399)محمودی و جاللی مقدم،    یافته است تا فرآیند جدیدی را در همان زمان بوجود آورد

 موثر است.  ییمعلمان ابتداشغلی عملکرد  انگیزه بر یو مجاز یکیآموزش الکترونحاضر و مطالب بیان شده می توان گفت که 
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موثر   شهرستان قائمشهر   ییمعلمان ابتدا  شغلی  عملکردارزیابی  بر    ي و مجاز  یکي الکترونآموزش  فرضيه پنجم:  

 است.

آمده مالحظه می شود که به دست  یافته های  به  توجه  الکترونبین    با  ارز  یکیآموزش  مثبت   یعملکرد شغل  یابیو  رابطه 

باالتری باشند، نمرات   یو مجاز  یکیموزش الکترونآ  معناداری به لحاظ آماری دارد. به این معنی که هر چه افراد دارای نمرات

(، 1397(، علی آبادی و همکاران )1398یابد. نتایج پژوهش حاضر با پژوهش شریفی و همکاران )ی افزایش میعملکرد شغل  یابیارز

( همسو بود. 2015و همکاران )  تای  ،(2019)همکاران  و    لیاسماع   ،(2020و همکاران )  تیبارت(،  1395مستحفظیان و همکاران )

  یو مجاز  یکیآموزش الکتروندر تبیین اثربخشی آموزش الکترونیکی و مجازی بر ارزیابی عملکرد شغلی معلمان می توان گفت که  

ریزی شده و متناسب برای هر  ، که از پیش به خوبی برنامهدانش آموزانداند که محیطی تعاملی و متمرکز بر  را روشی ابداعی می

های دیجیتالی مطابق  ها و منابع اینترنت و فناوریآورد آن هم با استفاده از ویژگیرد و در هر زمان و مکان است را به وجود میف

، استفاده  یو مجاز  یکیآموزش الکترون.  پذیر و توزیع شده متناسب استبا اصول طراحی آموزشی که با محیط یادگیری باز، انعطاف 

فراگیرندگان به منابع آموزشی، تعامل آنان با یکدیگر و با محتوای آموزشی و معلمان است تا در طی فرآیند  از اینترنت برای رسیدن  

به   مربوط  مفاهیم  دانش وکسب  یعنی کسب  به هدف خود  و  آورد  بدست  را  نظر  آموزانیادگیری، حمایت مورد  رشد   دانش  و 

  (.1399)نیازی و بختیاروند،    ی عملکرد شغلی معلمان می شودکه همین امر مسبب بهبود ارزیاب  های آموزشی دست یابد مهارت

  عملکردارزیابی  بر    یو مجاز  یکیآموزش الکترونبنابراین با توجه به مطالب بیان شده و نتایج یافته پژوهش حاضر می توان گفت که  

 موثر است.  ییمعلمان ابتدا شغلی

 

موثر   شهرستان قائمشهر   یی معلمان ابتدا  شغلی  عملکرداعتبار  بر    يو مجاز  یکيآموزش الکترون   -فرضيه ششم

 است.

رابطه مثبت معناداری   ی و اعتبار عملکرد شغل  یکیآموزش الکترونبین    با توجه به یافته های به دست آمده مالحظه می شود که

اعتبار عملکرد  باالتری باشند، نمرات    ی و مجاز  یکیآموزش الکترون  به لحاظ آماری دارد. به این معنی که هر چه افراد دارای نمرات

(، مستحفظیان و  1397(، علی آبادی و همکاران )1398یابد. نتایج پژوهش حاضر با پژوهش شریفی و همکاران )ی افزایش میشغل

( )  تیبارت(،  1395همکاران  همکاران  )  تای  ،(2019)همکاران  و    لیاسماع   ،(2020و  تبیین 2015و همکاران  در  بود.  ( همسو 

،  یو مجاز  یکیزش الکترونیی می توان گفت که آمومعلمان ابتدا  شغلی   عملکرداعتبار  بر    یو مجاز  یکیزش الکتروناثربخشی آمو

از مهارت اینترنت برای حمایت  ه بر  باشد کها، یادگیری و دانش با دنبال کردن یک روش فراگیر میبکارگیری مناسب رایانه و 

، دانش آموزهای کاملی است که بر اساس  شود بلکه تمرکز بر فرآیند یادگیری به شیوهوسایل و تجهیزات تکنولوژی محصور نمی

معلم در آموزش سنتی    (.1399)قربانی و همکاران،  وری است  های او با منابع آموزشی و موضوع و نیز سطح بهرهتعامل و انگیزه

آید زیرا باشد. اما اکنون آن ضروری به حساب نمیزمانی مشخص و مفید و نیز ملزم به کار گروهی می  ناگزیر به پایبندی به جدول 

های ارتباط را بدون نیاز به حضور در مکان و زمانی مشخص فراهم کرده است به همین خاطر، اهمیت این نوع تکنولوژی جدید راه

وسایل ارزیابی فوری زمینه را ، های ارزیابی رشد معلم و تعدد شیوه هماهنگی ایجاد شده در عدم خسته کردن است. آسان ساختن

های متنوع به معلم داده شود جهت ایجاد و اضافه کردن اطالعات در راستای ارزیابی سریع و آسان. کاهش  کند تا شیوهفراهم می 

سازد تا فشارها و بارهای اداری فراهم می  آموزش الکترونیکی برای معلم این فرصت را  به نوعی   سنگین بودن امور اداری برای معلم

 .  (1398)عرفانی و قپانچی، گیرد مانند دریافت تکالیف و ... کاهش یابدکه از او در هر بار حضور وقت زیادی می

 

موثر   شهرستان قائمشهر   یی معلمان ابتداشغلی  عملکرد  محيط  بر    يو مجاز  یکي آموزش الکترونفرضيه هفتم:  

 است.

به   توجه  کهبا  آمده مالحظه می شود  به دست  های  الکترونبین    یافته  مح  یکیآموزش  شغل  طیو  مثبت   یعملکرد  رابطه 

باالتری باشند، نمرات   یو مجاز  یکیآموزش الکترون  معناداری به لحاظ آماری دارد. به این معنی که هر چه افراد دارای نمرات

(،  1397(،  علی آبادی و همکاران )1398پژوهش شریفی و همکاران )یابد نتایج پژوهش حاضر با  ی افزایش می عملکرد شغل  طیمح
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( همسو بود. 2015و همکاران )  تای  ،(2019)همکاران  و    لیاسماع   ،(2020و همکاران )  تیبارت(،  1395مستحفظیان و همکاران )

برای تمام   یو مجاز یکیآموزش الکترونتوان گفت که می معلمانشغلی  عملکرد محیط بر  یو مجاز یکیآموزش الکتروندر تبیین 

رود. این  ضرورتی حتمی به شمار می  جوامع چه توسعه یافته و چه در حال توسعه به ویژه در سایه تغییرهای سریع و پی در پی،

و می    گیرداصله میدهد که از مشکالتی که در آموزش عادی وجود دارد، ف های آموزشی ارائه میها و خدمتنوع از آموزش، فرصت

-در مهارت پیدا کردن بسیاری از مهارت  یو مجاز  یکیآموزش الکترون  توان زمینه بهبود محیط عملکرد شغلی معلمان فراهم آورد. 

و ارائه یادگیری به شکلی بهتر و ایجاد محیط آموزشی   دانش آموزهای درسی و آموزشی و گسترش دایره ارتباط میان معلم و  

در دستیابی به اطالعاتی    دانش آموزبه    یو مجاز  یکیآموزش الکترون(.  1399)محمودی و همکاران،  کت داردخوب و جدید مشار

های برابری شود و فرصتمی  دانش آموزکند و نیز باعث هماهنگی میان معلم و  که در زمان و مکانی که مناسب اوست کمک می

سازد و باعث افزایش فعالیت یادگیری به میزان هیچ مشکلی فراهم می  در اعالم رأی خود در هر زمان و بدون   دانش آموزرا برای  

های بحث و گفتگو های گفتگو و جلسههای او و معلمانش از طریق اتاقشود و ارتباط میان فراگیرنده و همکالسی بسیار زیادی می

یی  معلمان ابتداشغلی عملکرد بود محیط و همین باعث به شودتقویت شده و تنوع وسایل متناسب با تنوع فراگیرندگان فراهم می 

دهد از جمله آسان  آموزان خود ارائه میمعلم خدمات گوناگونی در جهت آسان سازی و غنابخشی به یادگیری دانش  می گردد. 

های  رنامههای تعاملی یادگیری است و نیز با فعال سازی بهای مباحثه و گروهآموزان در گروههایی که مرتبط با یادگیری دانشسازی

هایی که به اجرای ارتباطات مختلف از طریق اینترنت و ارائه موجود در سی دی ها و تعامل با آن مرتبط است و نیز آسان سازی 

آموزان در انجام وظایف خود و تقویت مشارکت آنان در یادگیری مانند مشارکت آنان در اطالعات و سؤاالت و طلب کمک به دانش

 .(1399)نیازی و همکاران،  ها مرتبط استمشاوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rassjournal.ir/


 99 -108 ، ص1400 تابستان، 26رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www. RassJournal. ir 

 

 مراجع منابع و  

  و   اجتماعی   علوم  در   کاربردی  .مطالعات(شاد)آموزی  دانش   آموزشی  شبکه  (،1399و همکاران)  علی   فرد،  بیرقی [1]

 .  3 شماره پاییز سوم سال  شناسی جامعه

 آکامیس (. شاد) آموزان دانش آموزشی شبکه تحلیل(. 1399) علی زاده،تقی [2]

  تهران،دانش   شهر  پرورش  و  آموزش  انسانی  نیروی  ریزی  برنامه  سازی  بهینه  راهکارهای  ، (1388)  رمضان  جهانیان، [3]

 . 24 شماره زمستان ششم سال تربیتی علوم  در پژوهش و

 . دانشگاه   و حوزه پژوهشکده انتشارات دینی،قم، تربیت در معلم  ،نقش(1384)محمد، داوودی، [4]

 .شلفین انتشارات پنهان،مازندران، درسی ،برنامه(1384) میترا، دوانلو، [5]

 تهران،  همکاران،  و  مهرمحمدی  محمود:  درسی،مترجم  برنامه  مطالعات  شناسی  ،روش(1387)سی،  شورت،ادموند [6]

 .پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاه 

  انتشارات   تهران،  سوم،   ی  هزاره  در  درسی  برنامه   مهندسی  و   طراحی  ،(1383)  همکاران،  و  نادرقلی  قورچیان، [7]

 .اندیشه فراشناختی

  روانشناسی،علوم   پژوهشی  علمی  همایش  آموزشی،اولین   ریزی  ،برنامه1394فرشاد،  قاسمی،  و  ارجاسب  قاسمی، [8]

 جامعه،کرمان.  شناسی آسیب و تربیتی

کار، [9] های 1393محمدمهدی)  حالج،  و   ایمان  محکم    دانش   هستند؟.فصلنامه  چه  دنبال  به  اجتماعی   (.شبکه 

 . 2 شماره اول، سال شمالی،  انتظامی خراسان

 . تهران  ، نشر آموزشی، ریزی برنامه  ،مبانی(1389)بهرام پور، محسن [10]

 ترافیک،   فرهنگ  به  متعهد  شهروند  تربیت  در   آموزشی  برنامه ریزی  ،نقش(1393)همکاران  و  ستاره  موسوی،  [11]

 .  32 شماره مدیر مطالعات فصلنامه
 

http://www.rassjournal.ir/

