
©2021 ASP Ins., Afarand Scholarly Publishing Institute, Iran 

ISSN: 2322-2166: Journal of Islamic Life Style Centeredon Health, 2022:6(1): 421-430 

The Feasibility Study of Establishing Virtual Educational System 

in Secondary Schools of North Khorasan Province 

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
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 Purpose: The main objective of this research was the feasibility 

investigation of establishing virtual educational system in secondary 
schools of North Khorasan province.  

Materials and Methods: The research method is descriptive survey 

(contextualizing). The study population consists of all secondary 
school principals in North Khorasan province which include 1804 

people. 317 people were selected as sample according to the 

population size and based on Krejcie and Morgan table. The 
sampling method in the present research is stratified random. The 

data collection tool included researcher-made questionnaire of 

feasibility study of establishing virtual educational system and has 

30 items using Likert scale. The validity of the research tool was 
confirmed by the experts and its reliability through Cronbach’s 

alpha coefficient was obtained ./924 which showed the acceptable 

level of the research tool. Questions were analyzed by help of one 
sample T test, Independent t test and Levine test . 

Findings: The results showed that all necessary infrastructure for 

establishing a virtual educational system including: hardware 
infrastructure, software infrastructure, electronic content, skilled 

and expert manpower and financial resources and support and 

culture-building activities is available in secondary schools of North 

Khorasan. There is a significant difference between male and female 
principals ideas in the field of developing all necessary 

infrastructures required for establishing virtual educational system. 

In the view of female principals the possibility of deploying 
hardware infrastructures, skilled and expert manpower, and 

financial resources and support and culture-building activities is 

more in comparison with male principals.  

Conclusion: Also in the view of male principals the possibility of 
deploying software infrastructures, and electronic content is more in 

comparison with female principals. 
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 مدارس در مجازی آموزش نظام استقرار سنجیامکان

 شمالی خراسان استان متوسطه

 *1جاویدان لیدا
 یرانا بجنورد، فرهنگیان، دانشگاه آموزشی، مدیریت، گروه دکتری

 )نویسنده مسئول(.
 

 2حیدری مرتضی
 .ایران تهران، فرهنگیان، دانشگاه مشاوره، گروه مشاوره، دکتری

 
 دهیچک

 آموزش نظام استقرار سنجیامکان حاضر پژوهش اصلی هدف: هدف
 .بود شمالی خراسان استان متوسطه مدارس در مجازی

 داده گردآوری منظرنحوه از حاضر تحقیق روش: ها روش و مواد
 ندیب دسته اساس بر تحقیقات ازمنظر و ،توصیفی(تحقیق طرح)ها

 مدارس نفردبیر 1804 مطالعه مورد جامعه. بود ،کاربردی هدف
 حجم آماری جامعه این از که بوده شمالی خراسان استان سطهمتو

 شیوه.شد برآورد نفر 317 مورگان، و گریج جدول اساس بر نمونه
 هاهداد گردآوری ابزار. بود ایطبقه تصادفی صورتبه گیرینمونه
 آموزشی نظام استقرار سنجیامکان ساخته محقق پرسشنامه شامل

 روایی.است بوده لیکرت طیف از فادهاست با گویه 30 دارای و مجازی
 و تأیید (دانشگاه اساتید و کارشناسان)متخصصین توسط تحقیق ابزار

 که آمد دست به/. 92 کرونباخ آلفای ضریب طریق از آن پایایی
 ادههاد وتحلیلتجزیه برای. بود تحقیق ابزار قبولقابل سطح از نشان

 .شد استفاده ینلو آزمون و مستقل t ای،نمونه تک t آزمون از
 یبرا الزم هایزیرساخت کلیه داد؛ نشان تحقیق هاییافته :هایافته

 افزاری،سخت هایزیرساخت) مجازی آموزش نظام استقرار
 متخصص، و ماهر انسانی نیروی الکترونیکی، محتوای افزاری،نرم

 طهمتوس مدارس در( سازیفرهنگ اقدامات و پشتیبانی و مالی منابع
 در زن و مرد دبیران نظرات بین. داشت وجود شمالی انخراس استان
 آموزش نظام استقرار برای الزم هایزیرساخت کلیه استقرار زمینه

 .داشت وجود معناداری تفاوت مجازی
 نیروی افزاری،سخت هایزیرساخت استقرار امکان :گیری نتیجه
 ازیسفرهنگ اقدامات و پشتیبانی و مالی منابع و متخصص انسانی

 راراستق امکان همچنین. بود مرد دبیران از بیشتر زن دبیران دید زا
 ردم دبیران دید از الکترونیکی محتوای و افزارینرم زیرساختهای

 .بود زن دبیران از بیشتر
 

-متوسطه مدارس -مجازی آموزش نظام -سنجیامکان :هاکلیدواژه
 الکترونیکی محتوای

 
 05/01/1401: دریافت تاریخ
 18/03/1401:رشپذی تاریخ

_________________________________ 
Information and communication tecnologhy - 1 
Humatitis capital -3  

 :نویسنده مسئولjavidan.lida@yahoo.com 

 
 مقدمه

آموزش مجازی و گسترش آن در مدارس در دهه های اخیر مورد 
توجه صاحبنظران و اندیشمندان و مربیان آموزشی جهان بوده است. 

مختلف  یهاستمیبر س 1تأثیر توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
، تحوالتی شودیزمان آشکارتر مجوامع، که همواره با گذشت 

گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و  یهااساسی در عرصه
تازه در عرصه  یها. ظهور افق(1) آموزشی ایجاد کرده است نیچنهم

 یهانوین در همه جنبه یهای، تأثیر فناوریالمللنیرقابت در سطح ب
نسانی در ا یهاهیسرما ندهیو اهمیت فزا شدنیزندگی بشری، جهان

عصر دانش و تحول، حاکی از آن است که الزامات تعلیم و تربیت 
امروز، از نوع گذشته نیست. ازآنجاکه ویژگی عصر حاضر، 

محوری است، اقتصاد آن نیز مبتنی بر دانش و  ارتباطات و اطالعات
از طریق  2انسانی هی، لذا توسعه سرماردیگیاطالعات قرار م

 تواندیو متناسب با عصر دانایی، مآموزش درست  یگذارهیسرما
صورت رشد اقتصادی نتیجه دهد. امروزه هر کشوری که خواهان به

ها را دانش و مهارت یهاهیتوسعه اجتماعی و اقتصادی است، باید پا
مناسب  یهابرای رسیدن به فرصت« سیستمِ ارائه»از طریق یک 

ه آموزشی هم یهابسازد. تأثیرگذاری این تغییر و تحوالت بر نظام
است، لذا جوامعی که خواهان توسعه و  ریکشورها امری انکارناپذ

ورود به جهان رقابتی کنونی هستند، باید با شناخت صحیح نیازهای 
خود و توسعه فناوری اطالعات به تربیت نیروی انسانی متخصص 
 بپردازند و شرایط تأثیرگذاری بر سایر رقبای خود را فراهم کنند

(2 ،3.) 

جاکه مدارس کنونی، توانایی ایجاد بهبود یادگیری و کمک به ازآن
دانش آموزان را، که نقش مفیدتر و تولیدی بیشتری در جامعه داشته 

تر برای شغلی، نیاز به باشد ندارند، برای تربیت دانش آموزان آماده
یها در آن زندگی متغییر دارند. مدارس باید شرایطی را که بچه

خود  یها، در نظر بگیرند و آموزششوندیار مو مشغول به ک کنند
ابزار فناوری  یریکارگبه .را متناسب با نیازهای جامعه عرضه کنند

راهکارهای نوینی را در بهبود و توسعه نظام  اطالعات و ارتباطات،
 یاندازو راه 3آموزشی ارائه نموده که استقرار نظام آموزش مجازی

 .(4) از نتایج آن است 4مدارس هوشمند

قدیمی با  یهاتا با تغییر سنت کندیطرح آموزش مجازی کمک م
وپرورش در نوین، به اهداف عالی آموزش یهایاستفاده از فناور

 (5). میابیراستای پژوهش محوری دست
است  یادهیتنیک نظام آموزش مجازی کارآمد شامل اجزای درهم

 مشارکتمنظور برانگیختن حس کنجکاوی دانش آموزان و که به
تا با هماهنگ نمودن تالش دانش آموزان،  شدهیها طراحفعال آن

معلمان و مدیران، در محیطی جامع و تلفیقی، نسبت به برآورده 
 (.6) نمودن تمامی نیازهای آموزشی افراد اقدام نماید

نهادی است که در پیشبرد استقالل و  نیتریوپرورش اصلآموزش
. (7) کندیزی نقش بسزایی ایفا مپیشرفت و توسعه در جوامع امرو

عقیده بر این است که اختصاص هرگونه  افتهیدر جوامع توسعه

Virtual education system-5  
Smart schools -6  
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                  همکارانو  جاویدان لیدا  423

 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

هزینه اعم از مادی و غیرمادی برای توسعه و بهبود نظام آموزشی، 
چراکه ماحصل آن  ؛شودیمحسوب م یگذارهیبهترین نوع سرما

و نیروهای متبحری است که در جای  شدهتیترب یهاتولید انسان
برای توسعه و پیشرفت جامعه تلقی  هاهیخود ارزشمندترین سرما

در رویکردهای نوین یادگیری تأکید بیشتر بر روی  .شوندیم
است که در راستای آن نیز  2آموز محوریو دانش 1یادگیری فعال

بودن  طرفهکیجایگاه معلم از منبع اطالعات و منشأ جریان 
. نکته دوم (8) فته استاطالعات به مشاور و راهنما تغییر یا

است که در زمینه وسایل ارتباطی و ابزارهای یادگیری  ییهاشرفتیپ
و دستاوردهای اینترنتی و  هاتیصورت گرفته که استفاده از ظرف

رایانه حد اعالی آن است. حال با توجه به این دو نکته وارد بحث 
 . ایجاد و گسترش مدارس مجازی جدیدترین شکل ازمیشویاصلی م
که  شودیم وپرورش است. مدارس مجازی مدارسی را شاملآموزش

ها رایانه است. در نوع وسیله و ابزار آموزشی در آن نیتریاصل
خاصی از مدارس حتی معلم حضور فیزیکی نیز نداشته و تمام 
مراحل آموزش و ارزیابی از طریق رایانه و شبکه اینترنت صورت 

ته در راستای این رویکرد جدید کار صورت گرف نیتری. اصلردیگیم
 (.10، 9هوشمند است ) یهاآموزشی در کشور ما ایجاد کالس

طبق این طرح در گام اول حداقل باید یک کالس هوشمند ایجاد 
مدرسه به کالس هوشمند  یهاشود و در مراحل بعدی تمام کالس

مدرسه از حالت سنتی به مدرسه مجازی  تیتبدیل گردند و درنها
د. وجود اینترنت کارآمد و پهنای باند باال، تربیت نیروهای تبدیل شو

، اهداف ارتباطنیو توسعه آموزش خانواده درا دهیدماهر و آموزش
. از این نظر اجرای (11) هوشمند است یهااصلی تقویت کالس

مدارس مجازی و هوشمند بیش از هر چیز به عزم راسخ و اراده ملی 
اال از محل اعتبارات دولتی نیازمند ب یهاکارآمد و اختصاص بودجه

وپرورش در این زمینه بایستی اقدامات الزم است که وزارت آموزش
رآیند و ف ریناپذرا برای تحقق هر چه بیشتر و بهتر این روند اجتناب

 یهانوین آموزشی طراحی و ساماندهی کند. در این راستا ایجاد رشته
 ییده از دیگر کارهادانشگاهی و تربیت نیروهای متخصص و ورزی

 (.12، 2) طلبدیاست که توجه و عزم ملی محکمی را م
 وپرورشآموزشدر خصوص امکان استقرار نظام آموزش مجازی در 

و آموزش عالی، تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور انجام شده 
: شودیماشاره  هاآن نیترمهماست، که در اینجا به برخی از 

(، تحت عنوان 9ی، شریعتمداری و ادیبی )ی که افضل خانامطالعه
امکان استقرار نظام آموزش مجازی در مدارس متوسطه استان سمنان 
که با هدف استقرار آموزش مجازی انجام دادند حاکی از آن بود 

مدارس متوسطه  در یمجازکه امکان استقرار نظام آموزش 
ی افزارسخت رساختیز ازلحاظاستان سمنان  وپرورشآموزش

ی در حد متوسط به باال و افزارنرم رساختیز ازلحاظود دارد. وج
محتوای الکترونیکی و دروس مجازی و نیروی انسانی  ازلحاظ

ی در حد متوسط وجود دارد. سازفرهنگمتخصص و اقدامات 
منابع مالی و  ازلحاظهمچنین امکان استقرار آموزش مجازی 

(، پژوهشی 13اری )وجود ندارد. کاظم پور و غف ازیموردنپشتیبانی 
_________________________________ 

active learning-1   

student centered -11  
3 - Martine 

ی استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی سنجامکانتحت عنوان 
در دانشگاه آزاد اسالمی انجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد که بین 
شرایط و امکانات استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی در 

، تفاوت معناداری وجود دارد. از قیموردتحقواحدهای دانشگاهی 
 ازنظر 3معناداری میان واحدهای دانشگاهی منطقه  طرفی تفاوت

ی کاربردی نظام آموزش ضمن خدمت مجازی وجود ندارد. هانهیزم
مجازی مستلزم  آموزشتوکلی، در پژوهشی نشان داد که یک نظام 

برگزاری  رسدیمی گوناگون است. به نظر هانهیزمآمادگی در 
ر و کتابچه آموزشی ی آموزشی، تهیه بروشوهادورهسمینار، کارگاه، 

در  ژهیوبهی، برای ایجاد دانش الزم در کارکنان رساناطالعو 
نقش  تواندیمکارشناسان و برنامه ریزان آموزش ضمن خدمت 

(، تحقیقی تحت عنوان 14ی داشته باشد. داوودی ممقانی )اسازنده
ی این سازادهیپی سنجامکانی آموزش مجازی و هامؤلفهبررسی 

شکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا )س( آموزش در دان
بیانگر این است که اکثریت اعضای هیأت  شدهارائهانجام داد. نتایج 

 یسازادهیپکه امکان  اندنمودهعلمی و مسئولین و دانشجویان اعالم 
آموزش مجازی در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی است و برای 

ی افزارهانرمد امکانات الزم از قبیل بای آموزشی این سازادهیپ
ی کافی و تأسیس کتابخانه افزارهاسختو  آموزشمرتبط با این 

ی نیروی انسانی، فرهنگی، رهبری هارساختیزدیجیتالی و همچنین 
 ی مخابراتی فراهم شود.هاشبکهی سازیغنو مدیریتی، اقتصادی و 

ی هادوره ی استفاده ازسنجامکان، تحقیق تحت عنوان  3مارتین
ی آمریکای التین انجام داد. این هادانشگاهارتباط از راه دور در 

رساله در آمریکای التین با هدف سنجش نگرش دانشگاهیان 
ی ریپذامکانی دوربرد و بررسی هادورهآمریکای التین برای ارائه 

ی نموده سنجامکانیی، این اقدام را هادورهاقتصادی اجرای چنین 
ی آمریکای التین در هادانشگاهنشان داد در درون  اهافتهاست. ی
نگرش مثبتی وجود دارد و مدیران،  دوربردی هادورهمورد 

را به لحاظ اقتصادی در سازمانشان  دوربردی هادورهی اندازراه
، تحقیق با عنوان استفاده روگسینا(. گالدن و 15) دانندیم ریپذامکان

ی هاطیمحی وب معنایی در هایتکنولوژی هوشمند و هاکیتکناز 
 مؤسساتآموزش الکترونیکی در شبکه ملی مخابرات علمی و 

. نتایج این تحقیق مبین این است که انددادهآموزشی اوکراین انجام 
 یافزارهانرمو  افزارهاسختبرای رشد سیستم یادگیری نیاز به 

 آموزدانشخواهد داشت و بازخورد نتیجه به  تردهیچیپجدید و 
(، در تحقیق 6است. بورکا و توماس ) ریگوقتمواره با تأخیر و ه

خود که با هدف بررسی حریم امنیتی آموزش الکترونیکی در 
از اتحادیه  4ی استاندارد: وضعیت و بهبود را در پروژه الناهاستمیس

 ادهمورداستفاروپا انجام دادند، نشان دادند که محتوای الکترونیکی 
ی ریکارگبهاهی و توانایی یادگیرنده در مناسب نیست و عدم آگ

. هروو و همکاران شودیمفناوری باعث از بین رفتن امنیت اطالعات 
ی اصلی هاییتوانای و نوآور لیوتحلهیتجز(، تحقیق با عنوان 10)

انجام دادند و  5آموزش الکترونیکی با استفاده از مدل هایپرکاب
 عهموردمطالادهای آموزشی نتایج تحقیق حاکی از این بود که برای نه

4 - Elena 
5 - Hypercube 
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ی نیاز به بازسازی و تحول و تعمیرات افزارسختدر بخش فنی و 
. نتیجه دیگر تحقیق این است که توسعه جامع باشدیماساسی شدید 

آموزش الکترونیکی با استفاده از مدل هایپرکاب با بررسی 
 هاآنی اجزای تکنولوژیکی هایژگیوی اساسی و مقایسه هاتفاوت

ی فناوری و محتوایی( با شرایط کنونی آموزش هااخترسیز)
ی اندازچشمی نهاد آموزشی بر اساس هاییتواناالکترونیکی و بررسی 

و نوآور آموزش الکترونیکی  مؤثری و مدیریت سازادهیپبرای 
 خواهد بود. ریپذامکان

ی هامستیس(، تحقیقی با عنوان سازگاری کنونی 7)همکارانشرویز و 
رونیکی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که آموزش الکت

ی موجود، جوابگوی نیازهای خاص کاربران در حال افزارهانرم
ی هاستمیسو برای برآوردن این نیازها باید از  باشدینمحاضر 

(، در تحقیق خود 1ی انطباقی جدید استفاده شود. جاسون )افزارنرم
ش آموزان، ارائه خدمات به این نتیجه رسید که برای حمایت از دان

ی، اچندرسانه، محتوای الکترونیکی مثالعنوانبهکارآمد یادگیری 
 ، افرادافزارنرممحتوای آموزشی، یادگیری بر اساس اهداف آموزشی، 

و سازمان الزم است و نیز نتیجه دیگری که دریافت این است که 
 نیترمهمقوی بودن روابط اجتماعی میان دانش آموزان یکی از 

ی یادگیری است. همچنین هاستمیسمعیارها برای همکاری آنالین 
(، در پژوهش خود که با هدف استفاده از 16)همکارانشپترا و 

ابزارهای جدید و فنی یادگیری الکترونیکی برای آموزش پرستاری 
در سراسر اروپا بر اساس رویکرد یادگیری وضعیت گرا انجام شد 

اصلی موفقیت برای ساخت آموز  به این نتیجه رسیدند که نکات
الکترونیکی، دسترسی رایگان به ابزار، عالقه و انگیزه شدید معلمان، 
وضعیت یادگیری مبتنی بر رویکرد، توسعه ساختار، فرایندهای 

. باشدیمی و فرهنگ استفاده از این آموزش ریگمیتصمتصویری 
ستفاده (، پژوهشی با عنوان آموزش مجازی با ا3دانیل و همکارانش)

از یک محیط یادگیری کارآمد انجام و در نتایج خود بیان کردند 
ک ی، انگیزه، سباانهیرای هادانستهکه، نگرش نسبت به قوه ادراک، 

 بتاًنسو توزیع جنسی تا حد  هارساختیزیادگیری، در دسترس بودن 
زیادی در موفقیت اجرا و استقرار آموزش مجازی مفید است و با 

حیط آموزش مجازی مناسب، یادگیری خودتنظیم محقق استفاده از م
در این  آموزدانش. ارتباط معناداری بین انگیزه و تالش شودیم

استفاده مناسب از منابع یادگیری  تیدرنهامحیط وجود دارد و 
 ت.اس شدهگرفتهبخشی از صالحیت تحت نظارت در نظر  عنوانبه

 سنجیپژوهش امکان ، هدف اصلی اینشدهارائهبا توجه به مطالب 
 خراسان استان متوسطه مدارس در مجازی آموزش نظام استقرار

شمالی بوده به عبارت دیگر هدف این پژوهش پاسخ به این سوال 
آیا امکان استقرار نظام آموزش مجازی در مدارس  بوده است که

ی هارساختیز )ازلحاظ شمالی خراسان استان متوسطه
توای الکترونیکی، نیروی انسانی ی، محافزارنرمی، افزارسخت

 وجودی( سازفرهنگ اقداماتمتخصص، منابع مالی و پشتیبانی و 
 دارد؟

همچنین هدف فرعی این پژوهش پاسخ به این سوال بوده است که 
آیا از دیدگاه معلمان مرد و زن در امکان استقرار نظام آموزشی 

اداری شمالی تفاوت معن خراسان استان مجازی در مدارس متوسطه
 وجود دارد؟

 
 مواد و روش ها

روش تحقیق روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است. 
روش علمی در تحقیقات اجتماعی قلمداد کرد  توانیمپیمایشی را 
ی اطالعات آورجمعی منظم و استاندارد برای هاروشکه شامل 

ی هاگروهاز  تربزرگی هامجموعهیا  هاخانوادهدرباره افراد، 
ی در علوم ابینهیزممختلف جامعه است. همچنین روش تحقیق 

 و بررسی وپرورشآموزشمطالعه شرایط موجود  منظوربهتربیتی 
جامعه آماری پژوهش (. 6) شودیمنیازهای آموزشی به کار برده 

 خراسان شمالیاستان  متوسطهمدارس  معلمانشامل کلیه  ،حاضر
 1804به تعداد  ای(و حرفه )اعم از مدارس نظری، کار و دانش، فنی

، اطالعات مربوط به مناطق 1جدول شماره  .استنفر 
وپرورش استان خراسان شمالی و تعداد مدارس متوسطه را آموزش

 دهد.نشان می
 

 
 وپرورش استان خراسان شمالی و تعداد مدارسمناطق آموزش .1جدول 

استان  وپرورشآموزشمناطق 
 گرمه و جاجرم مانه و سملقان رازوجرگالن فاروج شیروان بجنورد خراسان شمالی

 6 6 6 5 7 9 نظری پسرانه
 8 5 5 5 6 9 نظری دخترانه

 2 1 1 1 1 3 ی پسرانهاحرفهفنی و 
 1 - - 1 1 1 ی دخترانهاحرفهفنی و 

 4 2 2 1 2 5 کار و دانش پسرانه
 3 1 1 2 1 2 کار و دانش دخترانه

 24 15 15 15 18 29 مجموع

و مورگان، حجم  گریجتوجه به حجم جامعه و بر اساس جدول  با
ام ی انجاخوشه صورتبه ی،ریگشیوه نمونهو  تعیین نفر 317 نمونه

استان  وپرورشآموزششد. به این صورت که از هر یک از مناطق 

 تصادفی ساده انتخاب شدند. صورتبهخراسان شمالی چند مدرسه 
 ساخته نگرش سنج محقق نامهپرسـش از هاداده یآورجمعبرای 

ز ا استقرار نظام آموزشی مجازی یسنج. پرسشنامه امکاناستفاده شد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             4 / 10

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1480-en.html


                  همکارانو  جاویدان لیدا  425

 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

در زمینه آموزش  افتهیانجامی هاپژوهشی هاپرسشنامهترکیب 
طیف لیکرت  گویه با استفاده از 30دارای مجازی طراحی گردید و 

 یهارساختی، زیافزارسخت یهارساختیشش بعد )ز که باشدیم
، محتوای الکترونیکی، نیروی انسانی متخصص، منابع مالی یافزارنرم

ار قر ی( را موردبررسیسازو اقدامات فرهنگ ازیو پشتیبانی موردن
های پرسشنامه به ترتیب از خیلی کم گویه یگذاردر ارزشداده و 

 ابزار روایی تعیین شده است. برایداده  5تا  1نمرات  تا خیلی زیاد
 نامهپرسش مـنظور بـدین .شد استفاده محتوایی روایی از ریگیاندازه
 یموردبررس مجازی آموزش متخصصان و استادان از نفر 5 توسط

گرفت و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد  قرار
ابزار تحقیق  قبولقابلنشان از سطح  آمدهدستبه/. 92که ضریب 

مستقل  tی، انمونهتک  tده از آزمون با استفا هاداده تیدرنهابود. 
ی یکسانی واریانس( از هامفروضهو آزمون لوین )برای اطالع از 

ی هاافتهی قرار گرفتند. لیوتحلهیتجزمورد  SPSS افزارنرمطریق 
 94/47نفر ) 152نفر گروه نمونه،  317از توصیفی تحقیق نشان داد 

از تعداد همچنین  درصد( زن بودند. 06/52نفر ) 165درصد( مرد و 
 11، متأهلدرصد(  76/92نفر ) 141نفر گروه نمونه مردان،  152

 149نفر گروه نمونه زنان  165درصد( مجرد، و از تعداد  24/7نفر )
از  درصد( مجرد بودند. 70/9نفر ) 16و  متأهلدرصد(  30/90نفر )

 25-20( دارای سن درصد 57/1نفر ) 5نفر گروه نمونه،  317تعداد 
نفر  127سال،  30-26( دارای سن درصد 19/10نفر ) 45، سال

درصد(  17/44)نفر  140سال و  35-31( دارای سن درصد 06/40)
 73/4نفر از گروه نمونه تحقیق ) 15 بودند. سال به باال 35دارای سن 

درصد(  77/15نفر ) 50سال،  5-1درصد( دارای سابقه خدمت 
درصد( دارای  33/35)نفر  112سال،  10-5دارای سابقه خدمت 

درصد( دارای سابقه  16/44نفر ) 140سال،  15-10سابقه خدمت 
( دارای سابقه درصد 29/18نفر ) 58و به بال  سال 15خدمت 
نفر از گروه نمونه تحقیق  97همچنین  سال به باال بودند. 20خدمت 

 31/53نفر ) 169 ،پلمیدفوقدرصد( دارای تحصیالت  59/30)
( دارای درصد 08/16)نفر  51یالت لیسانس و درصد( دارای تحص

 بودند. سانسیلفوقتحصیالت 
 
 هاافتهی

 
 ی نظام آموزش مجازی در مدارس متوسطهسنجامکان گانهششی آماری متغیر ابعاد هامشخصه. 2جدول 

 کمینه نمرات بیشینه نمرات انحراف استاندارد میانگین متغیرها
 8 40 468/5 34/36 یافزارسختزیرساخت 

 3 15 590/2 14/13 یافزارنرمزیرساخت 
 1 5 167/1 89/3 محتوای الکترونیک

 7 20 887/2 59/17 نیروی انسانی متخصص
 8 30 081/4 86/26 منابع مالی و پشتیبانی

 8 40 259/5 59/36 یسازفرهنگاقدامات 

ی نظام هارساختیز، باالترین میانگین دهدیمنشان  2نتایج جدول 
 ی با میانگینسازفرهنگاقدامات  مؤلفهمجازی مربوط به  آموزش

و کمینه  40و بیشینه نمرات  259/5 و انحراف استاندارد 59/36
ی نظام آموزش مجازی هارساختیزو کمترین میانگین  8 نمرات

و انحراف  89/3محتوای الکترونیک با میانگین  مؤلفهمربوط به 
 است. 1مینه نمرات و ک 5و بیشینه نمرات  167/1استاندارد 

آیا امکان استقرار نظام آموزش مجازی در اصلی تحقیق:  سؤال
 یهارساختی)ازلحاظ ز شمالی خراسان استان متوسطهمدارس 

نیروی انسانی  ،محتوای الکترونیکی ی،افزارنرم ی،افزارسخت
وجود  ی(سازاقدامات فرهنگ، منابع مالی و پشتیبانی ،متخصص

 دارد؟
 ی استفاده شده است.انمونهتک  tفوق از آزمون  ؤالسبرای پاسخ به 

 
 (یاتک نمونه tآزمون مقایسه یک میانگین با یک میانگین ثابت ) .3 جدول

 N M Sd df t sig گروه

 000/0 19/40 316 52/2 126/24 317 یافزارسختزیرساخت 
      24 میانگین ثابت

 000/0 45/28 316 95/2 14/13 317 یافزارنرمزیرساخت 
      9 میانگین ثابت

 000/0 62/13 316 16/1 89/3 317 محتوای الکترونیک
      3 میانگین ثابت

 000/0 34/47 316 89/2 59/17 317 نیروی انسانی متخصص
      12 میانگین ثابت

 000/0 64/38 316 08/4 86/26 317 یبانیو پشتمنابع مالی 
      18 میانگین ثابت
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 000/0 61/42 316 25/5 59/36 317 یسازرهنگفاقدامات 
      24 میانگین ثابت

 هامؤلفهتمامی  Sig، دهدیمنشان  3ول دج نتایجطور که همان
با احتمال  تر است وکوچک 01/0که از سطح آلفا  /. است0005

امکان استقرار نظام  معلماناز دیدگاه بیان نمود،  توانیم 99/0
 رساختیزی، افزارسخت رساختیزازلحاظ  آموزش مجازی

ی، محتوای الکترونیک، نیروی انسانی متخصص، منابع مالی افزارنرم
وجود دارد و میانگین نمرات  یسازفرهنگو پشتیبانی و اقدامات 

 یافزارسخت رساختیزبرای  دهدیمنشان  هاآمده آندستبه
(، محتوای الکترونیک 14/13ی )افزارنرم رساختیز(، 126/24)

(، منابع مالی و پشتیبانی 59/17، نیروی انسانی متخصص )(89/3)
از  یداریطور معنبه( 59/36ی )سازفرهنگو اقدامات  (86/26)

 18، 12، 3، 9، 24از:  اندعبارتکه به ترتیب  میانگین ثابت جامعه
 متفاوت است. 24و 

امکان  ازنظرفرعی تحقیق: آیا بین نظرات معلمان مرد و زن  سؤال
ی، افزارسختی هارساختیز ازلحاظقرار نظام آموزش مجازی )است
ی، محتوای الکترونیک، نیروی انسانی متخصص، منابع مالی افزارنرم

 ؟ی( تفاوت معنادار وجود داردسازفرهنگو پشتیبانی و اقدامات 
 

 جازی در مدارس متوسطهی استقرار نظام آموزش مسنجامکان گانهششمستقل برای متغیرهای  t: نتایج آزمون 4جدول 
Sig df t Sig f هامؤلفه 
000./  315 910/28  278./  180/1  یافزارسخت رساختیز 
000./  315 351/21  346./  891./  یافزارنرم رساختیز 
000./  315 109/22  293./  111/1  محتوای الکترونیکی 
000./  315 376/17  361./  836/0  نیروی انسانی متخصص 
000./  315 425/91  784/0  075/1  منابع مالی و پشتیبانی 
000./  315 709/18  185./  764/1  یسازفرهنگاقدامات  

مستقل استفاده  tدوم پژوهش از آزمون  سؤالبرای پاسخ دادن به 
، با توجه به اینکه سطح معناداری دهدیمنشان  4شد. نتایج جدول 
 و Sig=278/0ی )افزارسخت رساختیز مؤلفهمحاسبه شده در 

180/1 =F) ،افزارنرم رساختیز( 346/0ی=Sig  891/0و=F) ،
، نیروی انسانی (F=111/1و  Sig=293/0محتوای الکترونیک )

، منابع مالی و پشتیبانی (F=836/0و  Sig=361/0متخصص )
(784/0=Sig  075/1و=F)  ی سازفرهنگو اقدامات
(185/0=Sig  764/1و=F) 05/0از  تربزرگ=P  یماست؛ لذا

 همؤلفی یکسانی واریانس در هر شش هامفروضهبیان کرد که  نتوا
 رعایت شده است.

( حاکی از آن t)آزمون  هانیانگیمهمچنین نتایج آزمون مقایسه 
 رساختیز مؤلفهدر  شدهمحاسبه tاست که چون سطح معناداری 

با درجه آزادی  (t=910/28و  Sig=000/0ی )افزارسخت
(315=df در ،)000/0ی )افزارنرم رساختیز مؤلفه=Sig  و

351/21=t( با درجه آزادی )315=df محتوای  مؤلفه(، در
با درجه آزادی  (t=109/22و  Sig=000/0الکترونیک )

(315=df در ،)000/0نیروی انسانی متخصص ) مؤلفه=Sig  و
376/17=t) ( 315با درجه آزادی=df در ،)منابع مالی و  مؤلفه

( df=315با درجه آزادی ) (t=425/19و  Sig=000/0پشتیبانی )
با  (t=709/18و  Sig=000/0ی )سازفرهنگاقدامات  مؤلفهو در 

 95/0است؛ لذا با  P=05/0از  ترکوچک( df=315درجه آزادی )
که بین نظر معلمان مرد و زن در زمینه امکان  میکنیماطمینان بیان 

ی، افزارسختی هارساختیز ازلحاظاستقرار نظام آموزشی مجازی 
ی، محتوای الکترونیکی، نیروی انسانی متخصص، منابع مالی افزارنرم

ری آما ازلحاظی تفاوت معناداری سازفرهنگو پشتیبانی و اقدامات 
 وجود دارد.

 رساختیز مؤلفهحاکی از آن است که در  هانیانگیممقایسه 
(، تفاوت معنادار وجود دارد و این 559/4ی به میزان )افزارسخت

انگین استقرار نظام آموزش مجازی در گروه معلمان زن تفاوت می
ه ی بافزارنرم رساختیز مؤلفهبیشتر از گروه معلمان مرد است؛ در 

(، تفاوت معنادار وجود دارد و این تفاوت میانگین 102/3میزان )
استقرار نظام آموزش مجازی در گروه معلمان مرد بیشتر از گروه 

(، 81/2ی الکترونیک به میزان )محتوا مؤلفهمعلمان زن است؛ در 
تفاوت معنادار وجود دارد و این تفاوت میانگین استقرار نظام 
آموزش مجازی در گروه معلمان مرد بیشتر از گروه معلمان زن 

(، تفاوت 652/4نیروی انسانی متخصص به میزان ) مؤلفهاست؛ در 
معنادار وجود دارد و این تفاوت میانگین استقرار نظام آموزش 

جازی در گروه معلمان زن بیشتر از گروه معلمان مرد است؛ در م
(، تفاوت معنادار وجود 37/4منابع مالی و پشتیبانی به میزان ) مؤلفه

دارد و این تفاوت میانگین استقرار نظام آموزش مجازی در گروه 
اقدامات  مؤلفهمعلمان زن بیشتر از گروه معلمان مرد است؛ در 

(، تفاوت معنادار وجود دارد و این 419/4ی به میزان )سازفرهنگ
تفاوت میانگین استقرار نظام آموزش مجازی در گروه معلمان زن 

 بیشتر از گروه معلمان مرد است.
 یریگجهینت

استقرار نظام  یسنجامکان پژوهش حاضر در نظر داشت به بررسی
شمالی بپردازد.  خراسان استان متوسطه مدارسآموزش مجازی در 

استقرار نظام  یسنجامکان ق با استفاده از پرسـشنامهاین تحقی
که یک پرسشنامه نگرش سنج محقق ساخته بود  آموزشی مجازی
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                  همکارانو  جاویدان لیدا  427

 1401بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 یهارساختی، زیافزارسخت یهارساختیشش بعد )زکه  انجام شد
، محتوای الکترونیکی، نیروی انسانی متخصص، منابع مالی یافزارنرم

ار قر ی( را موردبررسیسازو اقدامات فرهنگ ازیو پشتیبانی موردن
 داده است.

 معلمان ، ازنظر که ی تحقیق حاکی از آن بودهاافتهی یطورکلبه
الزم برای استقرار نظام آموزش  یهارساختیزکلیه  امکان استقرار

ی، محتوای افزارنرمی، افزارسختی هارساختیز: ازجملهمجازی 
یبانی مالی و پشت الکترونیکی، نیروی انسانی ماهر و متخصص و منابع

ی در مدارس متوسطه استان خراسان شمالی سازفرهنگو اقدامات 
 و بین نظر معلمان مرد و معلمان زن در زمینه استقرار وجود دارد

ی الزم برای استقرار نظام آموزش مجازی تفاوت هارساختیزکلیه 
 معناداری وجود دارد.

اکی از آن بود ح یافزارسختزیرساخت  مؤلفهی تحقیق در هاافتهی
ی در حد مطلوبی برای استقرار نظام افزارسخت رساختیزکه 

 آمدهدستبهآموزش مجازی در مدارس متوسطه وجود دارد. نتایج 
(، داودی ممقانی 9ی پژوهش افضل خانی و همکاران )هاافتهبا ی

(، همسو است. همچنین 13ی )و غفار(، کاظم پور 15(، نصیری )14)
ی و افزارسختی هارساختیزن داد وجود نتایج مطالعات نشا

بسیار الزامی و حیاتی  مخابراتی برای استقرار نظام آموزش مجازی
در حد مطلوبی برای استقرار این نظام وجود دارد.  حالنیدرعاست و 

وسایل الکترونیکی (، بدون وجود 9افضل خانی و همکاران ) زعمبه
 الکترونیکی اداری ، نظامتیی مخابراتی و اینترنیزیر بنا یهاستمیو س

 خدمات و به منابع دسترسی و آموزشی سازمانی، پشتیبانی نظام و

 درواقعامکان استقرار نظام آموزش مجازی وجود ندارد.  دیجیتالی
باید برای چنین اقدامی در قدم اول دست به فراهم آوردن تجهیزات 

 وخطوط پرسرعت اینترنت، کامپیوترها  ازنظرزد و  ساتیتأسو 
سایر تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی کافی، غنی بود تا در گام 

دست زد. البته در این راستا  هابرنامهو  افزارهانرمبعدی به ساخت 
نیز باید این فرایند را حمایت  وپرورشآموزشی وزارت هااستیس

ی برای مدارس افزارسختی هارساختیز نیتأمکند و در زمینه 
 شود.تمهیدات خاصی قائل 

ی را در افزارنرم رساختیز(، اهمیت وجود 7رویز و همکاران )
و اظهار داشتند  انددادهقرار  دییتأاستقرار نظام آموزش مجازی مورد 

ی موجود جوابگوی نیازهای خاص کاربران افزارنرمی هارساختیز
ی انطباقی جدید استفاده شود. افزارنرمی هاستمیسنیست و باید از 

ی هایفناوردر زمینه  افزارهانرمس باید از جدیدترین مدار درواقع
اینترنت،  یهاشبکهاطالعاتی و ارتباطی و آموزشی همچون 

 به آموزشی یهاستمیس اتصال اینترنتی، خدمات دهندگانسیسرو

صورت مجازی و ارائه دروس به یافزارهانرم ی واشبکه یهاستمیس
را  هاآنیی استفاده از واناو تبرخوردار بوده  امنیتی یافزارهانرم

 تأیید دیمؤی پژوهش حاضر هم هادادهداشته باشند. نتایج تحلیل 
 رساختیامکان استقرار نظام آموزش مجازی ازلحاظ ز معلمان در

ی پژوهش افضل خانی و همکاران هاافتهنتایج فوق با ی ی بود.افزارنرم
دان و (، گال13ی )و غفار(، کاظم پور 14(، داودی ممقانی )9)

(، 10( و هروو و همکاران )3(، دانیل و همکاران )4روگسینا )
این حقیقت هستند که برای  دیمؤنیز  هاپژوهشهمخوانی دارد. این 

و چه  هاسازماننظام آموزش مجازی چه در  زیآمتیموفقاستقرار 

ی و افزارو نرمی فناوری هارساختیز ،هادانشگاهدر مدارس و 
 باید در حد مطلوب وجود داشته باشد. ی کامپیوتریهاشبکه

وجود افراد متخصصی که بتوانند محتوای الکترونیکی مناسبی را 
و در قالب  نیصورت مجازی و آنالمحتوایی که بهتولید کنند، 

دروس دیجیتالی و آموزش مبتنی بر کامپیوتر در اختیار دانش آموزان 
ی الزم هایاورو فنالزامی است. اگر کلیه امکانات  ردیگیقرار م

برای استقرار نظام آموزش مجازی وجود داشته باشد اما محتوای 
مناسبی برای آموزش و انتقال به یادگیرندگان وجود نداشته باشد این 
نظام آموزشی فاقد کارایی الزم خواهد بود. گفته فوق را بورکا و 

(، در مطالعات خود تأیید و معتقدند محتوای الکترونیکی 6توماس )
مناسب نیست و عدم آگاهی و توانایی یادگیرندگان در  استفاده ردمو

. نتایج شودیماستفاده از فناوری باعث از بین رفتن امنیت اطالعات 
امکان استقرار نظام معلمان از دیدگاه نشان داد،  هادادهتحلیل 

در مدارس  یمحتوای الکترونیک رساختیازلحاظ ز آموزش مجازی
 89/3عدد ها آمده آندستیانگین نمرات بهوجود دارد و ممتوسطه 
که از میانگین ثابت جامعه  یداریطور معنبهکه  دهدیمرا نشان 

و این بدان معناست این شاخص باالتر از متفاوت است  باشدیم 3
ی پژوهش افضل هاافتهبا ی آمدهدستبهحد مطلوب قرار دارد. نتایج 

ممقانی  (، داودی17فر ) دیجمش(، 15(، نصیری )9خانی و همکاران )
(، دانیل و 4(، گالدان و همکاران )13ی )و غفار(، کاظم پور 14)

(، همسو است. 8(، جاسون )10همکاران )(، هروو و 3همکاران )
نیز اهمیت ساخت و وجود محتوای الکترونیکی  هاپژوهشاین 

و  دانندیمی نظام آموزش مجازی با اهمیت اندازراهمناسب را در 
 .اندکردهمطلوبی گزارش  در حدآن را وجود 

(، نیروی انسانی 10همکاران )( و هروو و 8به اعتقاد جاسون )
 ژهیوبهی مهم یک سازمان )هاییداراجزء  مداردانشمتخصص و 

و در نقطه مرکزی آن، مدارس( است.  وپرورشآموزشسازمان 
یکی  عنوانبهکه آن را  شودیماهمیت نیروی انسانی زمانی بارزتر 

ی اصلی در استقرار نظام آموزش مجازی در نظر بگیریم. هامؤلفهاز 
بدون وجود نیروی انسانی متخصص و در صورت دارا بودن  چراکه

 رساختیزدیگر استقرار نظام آموزشی مجازی ) مؤلفههر پنج 
ی، محتوای الکترونیکی، منابع مالی و افزارنرمی، افزارسخت

ی( این امکان میسر نخواهد بود و زسافرهنگپشتیبانی و اقدامات 
 tاز آزمون  آمدهدستبهخواهد شد. نتایج  روروبهبا چالشی اساسی 

امکان استقرار نظام آموزش معلمان از دیدگاه ی نشان داد انمونهتک 
در وضعیت نیروی انسانی متخصص  رساختیازلحاظ ز مجازی

صالحی چشمه  یهاپژوهشی هاافتهمطلوبی قرار دارد. این نتیجه با ی
( همسو 14(، داودی ممقانی )17فر ) دیجمش(، 15(، نصیری )18)

ی انسانی متخصص برا است. نتایج این مطالعات نشان دادند که نیروی
استقرار نظام آموزش مجازی وجود دارد و بدون حضور نیروی 

ی آموزش افزارهانرمو  هایفناورمتخصص و مسلط به کاربرد 
ی هاافتهاما ی خواهد بود. دهیفایبن آموزشی مجازی استفاده از چنی

(، با این نتیجه مغایرت دارد و حاکی از این حقیقت 12سهرابی )
برای استقرار نظام آموزش  است که نیروی انسانی متخصص کافی

از برنامه نویسان و تولیدکنندگان محتوا  درواقعمجازی وجود ندارد. 
نش آموزان باید به این گرفته تا کارکنان، معلمان، معلمان و دا

 مسلط باشند. هاآنو نحوه کاربرد  هایفناور
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 428 ...مدارس در مجازی آموزش نظام استقرار سنجیامکان  

Journal of Islamic Life Style  Volume 6, Issue 1, Spring 2022 

آموزش مجازی،  یسازادهیفراهم آوردن منابع مالی الزم برای پ
یص منابع و بودجه و گسترش خصنوین ت یهادرآمدزایی و روش

برای در آموزش مجازی  یگذارهیبازارهای آموزشی و سرما
(. پژوهشگران دیگری در 16) موفقیت این نوع آموزش الزامی است

پژوهش خود نشان دادند منابع مالی و پشتیبانی الزم برای استقرار 
 گریدانیببهنظام آموزش مجازی از اهمیت خاصی برخوردار است. 

ارکان استقرار این نظام آموزشی  نیترمهممنابع مالی و اقتصادی از 
وضوع ثابت این م هاآنی هاپژوهشکه در نتایج  رودیمبه شمار 

شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان از همسو بودن با نتایج 
پژوهشگران ذکر شده است. آنچه مسلم است استقرار نظام آموزش 

ی کالن که در هانهیهزمجازی در مدارس با توجه به 
نیست. یکی از  برنهیهز، چندان شودیمانجام  وپرورشآموزش

ی اعتبارات مالی نیبشیپ دتوانیمی مناسب در این خصوص راهکارها
دستمزد نیروهای پشتیبانی،  ازجملهیی هانهیهزدر مدارس برای 

، هزینه جهت ازیموردنی افزارنرمی و افزارسختخرید ملزومات 
گفت  توانیمباشد. بنابراین  هاآنآموزش دانش آموزان و اولیای 

به ایجاد  وپرورشآموزشوزارت   گذاراناستیسباید از سوی 
زش مجازی )استقرار نظام آموزش مجازی( در کنار آموزش آمو

  ی متعاقب آن مرتفع گردد.هانهیهزسنتی احساس و بحث 
ی نشان داد که امکان سازفرهنگی تحقیق در مورد اقدامات هاافتهی

استقرار نظام آموزش مجازی در مدارس متوسطه استان خراسان 
وبی وجود دارد و ی در حد مطلسازفرهنگاقدامات  ازلحاظشمالی 
ی پیشین همسو است. یکی از هاپژوهشبا نتایج  آمدهدستبهنتایج 

ی در حوزه مدارس سازفرهنگمسائلی که همواره در زمینه 
بوده است، هماهنگ کردن اولیای دانش آموزان در  سازمشکل

ی خاص فرهنگی و آموزشی است. در مورد آموزش مجازی هانهیزم
این آموزش و واقف بودن معلمان مدارس به  نیز به دلیل جدید بودن

 اندپرداختهافکار و نگرش اولیای دانش آموزان، به این موضوع کم 
با برگزاری جلسات حضوری و  تواندیمکه البته این مشکل 

ی توسط مسئوالن سازفرهنگی آموزشی و هانشست
ی دانش سازآماده ازجملهباشد. مواردی  حلقابل وپرورشآموزش

از دیگر اقدامات  تواندیمن و ایجاد عالقه و انگیزه در معلمان آموزا
 یگذارهیسرمای مفید باشد که محقق شدن این امر به سازفرهنگ
 ی مسئوالن نیاز دارد. گذاراستیسفکری و 

دوم پژوهش مبنی بر وجود تفاوت معنادار بین  سؤالدر خصوص 
زش مجازی نظرات معلمان مرد و زن در خصوص استقرار نظام آمو

روی نی ،محتوای الکترونیکی ی،افزارنرم ی،افزارسختی هامؤلفهدر 
ی، زسااقدامات فرهنگو  منابع مالی و پشتیبانی ،انسانی متخصص

نشان داد بین نظرات معلمان مرد و زن در  هادادهنتایج تحلیل 
خصوص استقرار نظام آموزش مجازی در مدارس متوسطه استان 

ت معنادار وجود دارد. این معنادار بودن نظرات خراسان شمالی تفاو
ی و محتوای افزارنرمهای نشان داد امکان استقرار زیرساخت

ی هامؤلفهالکترونیکی از دید معلمان مرد بیشتر از معلمان زن و در 
ی، نیروی انسانی ماهر و متخصص و منابع افزارسختی هارساختیز

از دید معلمان زن بیشتر  یسازفرهنگمالی و پشتیبانی و اقدامات 
ی پژوهش تقوایی هاافتهبا ی آمدهدستبهاز معلمان مرد است. نتایج 

 (، همسو است. 19)

برای چنین بیان کرد که  توانیمی کلی ریگجهینتدر قالب یک 
ابتدا باید  مدارس،در سطح مطلوب در  نظام آموزش مجازیاستقرار 
 و پیشرفت بزرگ دگرگونیتا فرهنگ مناسب  شود یسازفرهنگ

از سوی و ها ایجاد خانوادهمدارس و جامعه و در نزد در  در آموزش
دیگر مسئولین باید هر چه بیشتر با این مقوله آشنا شوند و با فراهم 

، معلمان، مدیران و کارکنان کلیه آموزشی برای یهاآوردن دوره
اد زمینه استقرار کامل آن را ایج، هاخانوادهحتی دانش آموزان و 

ی مدون و منسجم هایزیربرنامهتحقق چنین امری نیاز به  کنند.
ی، بررسی نقاط قوت و زیربرنامهتر در امر  تأملقابلدارد و نکته 

ی، افزارسختی هارساختیزی هامؤلفهضعف هر یک از 
ی، محتوای الکترونیکی، نیروی انسانی ماهر و متخصص و افزارنرم

 است. همچنین یکی یسازفرهنگامات منابع مالی و پشتیبانی و اقد
در خصوص  وپرورشآموزشاز فاکتورهای موفق عمل کردن 

با همکاری در مدارس متوسطه،  نظام آموزشی نویناستقرار این 
نسبت به اجرای  یراجتماعیاجتماعی و غ نفعانیو ذ والدین کارکنان،

استفاده از وپرورش باید سطح هرحال مسئوالن آموزشبهاست. آن 
فرایند مدارس و نقطه را در  ی نوین اطالعات و ارتباطاتهایفناور

ین اارتقاء بخشند و تالش کنند  یادگیری-مرکزی آن یعنی یاددهی
؛ نهادینه شود ی پیشرفته در بین معلمان و دانش آموزانهایفناور

ی هاوهیتا با تغییر ش کندیطرح آموزش مجازی کمک م چراکه
نوین، به اهداف عالی  یهایاز فناور با استفاده ،قدیمی تدریس
 . تغییرمیابیوپرورش در راستای پژوهش محوری دستآموزش

 به کالسی شدهکنترلآموزش  از تغییر یادگیری، و یاددهی پارادایم

و  زمانی یهاتیمحدود از فارغ سرعتی خود یادگیری سیستم
 (،همزمان ریغ و )همزمان جدید آموزشی یهاسبک مکانی،

محوری/معلم  استاد از پداگوژیکی، حرکت جدید یاکولوژ
 تمرکز از تغییر محوری، آموزدانشمحوری/ دانشجو به محوری

 و آموزش نوین یهاروشیاددهی،  تمرکز بر یجابه یادگیری بر
 بومی، و ملی یهاارزش حفظ با جهانی تربیت شهروند ارزشیابی،

 و یادگیری هعادالن توزیع تالش برای و دیجیتالی شکاف به توجه
  خودگردانی و )استقالل جدید پداگوژیکی فرهنگ رواج آموزش،

 در غالب یسازمانفرهنگ عنوانبه دانش آموزان/دانشجو(

 و رقابت دوجانبه استراتژی اتخاذ یادگیری، و یاددهی یهاطیمح
 مدیریت ازجمله رهبری و مدیریت راهبردهای جدید همکاری،

ی، همه از پژوهندهیآ و یاپو کنشی، پیش مدیریت مشارکتی،
 استقرار نظام آموزش مجازی است. ازیموردنی هارساختیز
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