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issues in education. Therefore, the purpose of this study was to 

provide a justice-oriented virtual education model in schools of 

Golestan province with an interpretive structural approach. The 
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management and educational sciences to identify the components. 

From the interview with the 11th expert onwards, no new concept 

was added and interview process reached the so-called theoretical 
saturation. The research findings showed 10 components and 47 

subcomponents that were screened using fuzzy Delphi technique. 

According to the research model, the componants of level six, 
strategic planning of virtual education, understanding the gaps in 

infrastructure facilities, development of virtual education in rural 

areas, have the greatest impact on justice-oriented virtual education. 

These componants affect the components of level five, e-learning 
performance evaluation system and comprehensive e-learning 

monitoring system. Justice-orientation in social media at level four 
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education culturalization affects componants at level two, 

improving teachers’ digital skills and improving students’ 

technological skills. This will eventually lead to justice-oriented 
virtual education. Therefore, it is suggusted to provide the necessary 
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  و همکاران                 شریعتی فریدون  255

 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 از استفاده با محور عدالت مجازی آموزش الگوی ارائه

 گلستان استان مدارس در تفسیری-ساختاری روش

 1شریعتی فریدون
 دانشگاه گرگان، واحد آموزشی، مدیریت گروه ،دکتری دانشجوی

 ایران گرگان، اسالمی، آزاد
 

 *2نیازآذری کیومرث
 اسالمی، آزاد دانشگاه گرگان، واحد تربیتی، علوم گروه استاد،

 )نویسنده مسئول(. ایران گرگان،
 

  3جباری نگین
 ،اسالمی آزاد دانشگاه گرگان، واحد تربیتی، علوم گروه دانشیار،
 .ایران گرگان،

 
 دهیچک

 و آموزش در مباحث ترینپرچالش از آموزش در عدالت برقراری
 آموزش الگوی ارائه پژوهش این هدف رو این از. باشدمی پرورش
-ساختاری رویکرد با گلستان استان مدارس در محور عدالت مجازی
 با که بوده کاربردی هدف منظر از حاضر پژوهش. بود تفسیری

 در هاداده گردآوری. است گرفته صورت استقرایی-قیاسی رویکردی
 روش به همچنین و ایکتابخانه مطالعات انجام طریق از پژوهش این

 نظرانصاحب و خبرگان با هامؤلفه شناسایی جهت. بود میدانی
 هاییمصاحبه تربیتی علوم و آموزشی مدیریت هایحوزه

 دیگر بعد به ام11 خبره با مصاحبه از. شد انجام ساختاریافتهنیم
 اشباع به مصاحبه فرایند اصطالحا و نگردید اضافه جدیدی مفهوم
 زیرمؤلفه 47 و مؤلفه 10 دهندهنشان پژوهش هاییافته. رسید نظری
 اساس بر .گردیدند غربال فازی دلفی تکنیک از استفاده با که بودند

 استراتژیک ریزیبرنامه» یعنی شش سطح عناصر پژوهش الگوی
 توسعه» ،«زیرساختی امکانات هایشکاف درک» ،«مجازی آموزش
 آموزش در را تأثیر بیشترین «روستایی مناطق در مجازی آموزش
 یعنی پنج سطح هایمؤلفه بر عناصر این. دارند محور عدالت مجازی

 ارتینظ فراگیر سیستم» و «مجازی آموزش عملکرد ارزیابی سیستم»
 هایرسانه در محوریعدالت. »گذارندمی اثر «مجازی آموزش

 در «مجازی آموزش سازیفرهنگ» بر چهار سطح در «اجتماعی
 ارتقاء»یعنی دو سطح عناصر بر نیز سازیفرهنگ و سه سطح

 فناورانه هایمهارت ارتقاء» و «معلمان دیجیتالی هایمهارت
 آموزش» به نهایت در جریان این. گذارندمی تاثیر «آموزاندانش

 تأمین به پیشنهاد رو این از. شودمی منجر «محور عدالت مجازی
 کارهایراه سازیپیاده و توسعه طراحی، برای الزم استانداردهای

 به دسترسى هاىراه تقویت و افزایش طریق از آموزشی عدالت
 .گرددمی آموزشی مقررات و قوانین اجرای و مجازی آموزش

 
 کرونا فناوری، رسانه، مجازی، فضای آموزشی، عدالت: هاواژه کلید

 
 13/08/1401: افتیدر خیتار
 03/11/1401:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنk.niazazari@gmail.com 

_________________________________ 
1 Mcload 

 مقدمه
 یحاکم در جوامع بشر یو اهداف اجتماعتحقق عدالت از شعارها 

. ]1[ پرورش است و مؤثر در تحقق اهداف آموزش از عوامل یکیو 
یم یاجتماع یعامل نهادهاترین ( عدالت را حیاتی2010) 1مک لود

ی پرورش و مدارس جزء نهادهاوآموزش کهیی آنجا و از داند
عدالت »، به خصوص هاطیمح نیبحث عدالت در ا ،هستند یاجتماع
 امروز، دنیای در. از طرفی، ]23[ است یدینکته کل کی «2یآموزش

 روند بر سزایی به تاثیرات جدید یهافناوری از ناشی تغییرات
 آموزش، سنتی هایروش و جهان سرتاسر در کار مردم و زندگی

 فناوری بی شک،. ]24[است  گذاشته آموزش مدیریت و یادگیری
 آموزش، هایتمامی زمینه بر ایعمده تاثیر ارتباطات و اطالعات
 دگیزن بر آن تاثیرپذیری افزایش و داشت خواهد پژوهش و یادگیری

انسان موجب شده تا آشنایی و تسلط در استفاده از این فناوری برای 
عدالت از طرفی . ]2[آموزان ضروری باشد مدیران، معلمان و دانش

ای فراهم نهیزم آوری اطالعات و ارتباطات،فن قیاز طر یآموزش
 رانیگروش فرا نه ایشکوفا شوند. ب رانیفراگ کند که استعدادهایمی

 تالش جدی اقدام به یآموزش تیبه تحقق موفق دیبا شور و شوق و ام
ورود فناوری و وسایل ارتباط جمعی در آموزش،  .]25[ کنندمی

آموزش سنتی و تعامالت آموزشی را تحت تاثیر قرار داده و سبب 
 .]3[شده تا شاهد تغییراتی در فرآیند آموزش نسل جدید باشیم 

 دوم نیمسال در پرورش و آموزش و عالی آموزش از سوی دیگر،
ت وضعی اعالم از ناشی که شدند روروبه دشواری شرایط تحصیلی با

 و گسترش کرونا ویروس گیریهمه دلیل به کشور در العادهفوق
 از پس و فوریه ماه اواخر ایران از در .]4[بود  19-بیماری کووید

 به پرورش و آموزش وزارت و وزارت علوم کرونا، شیوع گسترش
 از سپ تا دادند مدارس و هادانشگاه به تعطیلی دستور متوالی صورت

و  دباش داشته کاهشی روند بیماری شیوع شاید سال جدید تعطیالت
 گرفتن نظر در . با]26[کنند  آغاز را هادانشگاه و مدارس بتوانند

 در ویروس این گیریهمه فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی پیامدهای
 به که ملی کارکردهای از یکی جهان، مردم ارکان زندگی همه

از حالت  که ]4[است  آموزش پذیرفته، اثر کنونی از بحران شدت
 به و یمجاز یو در فضا نترنتیخارج شده و عمدتا در بستر ا یسنت

 در عدالت اهمیت به توجه با .]5[ شودارائه می یکیصورت الکترون
 ارزشیابی متنوع یهاروش به توجه با و مجازی یادگیری و آموزش

 مجازیاعتبارسنجی آموزش  و ارزیابی موضوع آموزش، نوع این در
 و یادگیری و یاددهی فرایند در آموزشی عدالت منظر از ویژه به

 الزامات تامین لزوم و الکترونیکی آموزش هایبرنامه اجرای توجیه
 راه سازی پیاده و توسعه طراحی، برای نظر مورد استانداردهای و

 و آموزش در مجازی آموزش فراگیران عدالت آموزشی کارهای
یابد. از طرفی تا کنون در جامعه ما کندوکاوهای می اهمیت پرورش

اندکی بر روی آموزش مجازی با رویکرد عدالت آموزشی انجام 
توان به عنوان خالء تحقیقاتی در این زمینه نام برد. از گرفته که می

آموزش های این رو، هدف از انجام این پژوهش شناسایی مؤلفه
باشد. همچنین می نمجازی عدالت محور در مدارس استان گلستا

2 Educational Equity 
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های احتمالی این پژوهش باعث توسعه دانش و تحول در نگرش یافته
سازی در مدیران نسبت به آموزش مجازی، اهتمام به فرهنگ

های به کارگیری فضای مجازی در خصوص مفهوم، ضرورت و شیوه
 برنامه درسی مدارس خواهد شد.

های برابر تامکانات و فرص جادیعبارت است از ا یعدالت آموزش
اشتغال  یقاتیو تحق یهای آموزشتیفعال که به رییادگی نیبرای طرف

فاوتت با توجه به رانیبه بهبود عملکرد فراگ یدارند. عدالت آموزش
. ]6[ شودیمنجر م یی مختلف آموزشهاهای فردی در حوزه

( عدالت آموزشی را دربرگیرنده احیای 2013) 1تامپسون
داند که به نیازهای افرادی که از آموزش محروم رویکردهایی می

 توانمی عدالت محور آموزش با واقع در. ]27[دهد اند پاسخ میشده
 عدالت اصول رعایت برای شخصی هایظرفیت و هاتقویت ارزش به
 به حساس که یافت دست اجتماعی و فردی رفتارهای روزانه در

. اهمیت بیشتر عدالت ]7[باشد  هنجارهای فرهنگی و باورها
ها به دلیل تاثیرگذاری آن آموزشی نسبت به عدالت در سایر حوزه

باشد و عدالت آموزشی نقش اساسی در افزایش در طول زندگی می
اعتماد به نفس، آینده شغلی، پایگاه اجتماع و اجتماعی شدن افراد 

 مسیست بر ایسابقهبی شرایط کرونا، پاندمی شیوع با .]8[دارد 
 حال حاضر، در که طوری به است شده تحمیل کشور آموزشی
 که این ]9[ شودمی پیگیری مجازی صورت به مدارس در آموزش

 هک است شده مکان از استقالل و هافاصله شدن باعث کوتاه فضا
 به این معنا کهمجازی است.  فضای و واقعی دنیای تفاوت بارزترین

 .]10[ شده است برطرف جغرافیایی هایاز این طریق محدودیت
 با دانشجویان های برابری(، مقوله1400جعفری و همکاران )

 اساتید، با تعامل در دانشجویان برابری متفاوت، هایویژگی
 مجازی، دانشجویان به سازمانی نادرست نگرش محتوایی، مشکالت
 در نابرابری و هاهزینه میزان و تسهیالت از استفاده در نابرابری

های اصلی آموزش مجازی آموزشی را از مقوله خدمات ارائه
 یعدالت آموزش(، 1398. اسالمی هرندی و همکاران )]7[دانند می
نابع، م عیعادالنه توز یبا عنوان بسترساز ریفراگ مونشامل سه مضرا 

مضمون سازمان 12و  یپرور ستهیعادالنه از منابع و شا یمندبهره
 ،یبرنامه درس یجانبه نگرهمه ،یدهنده شامل مشارکت جمع

پوشش دادن همه مخاطبان،  ،یساالرستهیعادالنه، شا یساز میتصم
 تیتوجه به وضع ،یمنابع مال نهیبه تیریمدارس، مد یبهساز

 تیفیک یارتقا رندگان،یادگی یتوانمندساز رندگان،یادگیبهداشت 
. ]1[ دانندبودند میتعامل منصفانه  ،یابیارزش ندیآموزش، بهبود فرآ

 آموزش ارزیابی یهامولفه (، مهمترین1398قنبری و همکاران )
 وا، عواملمحت و اطالعات سیستم، کیفیت شامل کیفیت الکترونیکی

 کاربر ایلتم دانشجو، و استاد بین تعامل استاد، کیفیت کننده،تسهیل
محمدزاده اول و  .]11[باشند می مجازی آموزش موفقیت و

)شامل  یساختار بعددر سه را  یعدالت آموزش (،1397همکاران )
و  تیریمد یهاسبک ،یآموزش یهااهداف و برنامه مولفهشش 
ها و ساختار دانشگاه، فرهنگ حاکم بر دانشگاه، روش ،یرهبر

_________________________________ 
1 Thompson 
2 Bagale 

)شامل  ی(، رفتاریریادگی یهاو توجه به روش ییاجرا یندهایفرا
و نگرش و الزامات و  زشیانگ ،یفرد یهاو ارزش ازهاین مولفهسه 

 یفرهنگ ،یاقتصاد مولفه)شامل چهار  یانهی( و زمیفرد یهامهارت
 (ندهایها و فراو روش یآموزش نیقوان یدر اجرا یابرنابر ،یو اجتماع

 .]12[یی کردند شناسا
 یریادگیبا تمرکز بر  ( در پژوهشی نشان داد که2020) 2باگال

 یای به محتواو بالقوه دیجد یدسترس فراگیراناز  یاریبس، مجازی
 تیکه موقع آموزانیاز طرفی دانشخواهند داشت.  نیآنال

 یآموزشهای دارند فرصت یبهتر یو اجتماع یاقتصاد ،ییایجغراف
آموزان ی نسبت به دانششتریب شرفتیپ جهینت را داشته در یشتریب

ها ، که این یعنی نقض عدالت آموزشی. به عالوه یافتهدارند محروم
 هاتیبه همه واقع دیبا یو آموزش یدرس هایدر برنامهدهد نشان می
 هایزیرو برنامه هایاستگذاریتوجه شود و س آموزاندانش در مورد

 .]28[ آموزان باشددانش هیکل شرفتیپ به دنبال دیبا یدر برنامه درس
( نشان دادند که معلمان در دوران کرونا 2020فائوزی و همکاران )

در آموزش مجازی با مشکالتی از قبیل در دسترس نبودن امکانات، 
. ]29[رو هستند مشکالت اینترنت و عدم همکاری والدین روبه

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند 2019) 3ژانگ و همکاران
تواند بر کیفیت و آموزان میخی دانشکه قرار دادن سهمیه برای بر

برابری آموزش تاثیر بگذارد. آنان بیان کردند برای بهبود کیفیت و 
وزان آمشود شرایط را برای دانشبرابری آموزشی باید تا جایی که می

(، سه مضمون اصلی 2017. یمنی و همکاران )]30[یکسان کرد 
عادالنه را برای شامل آموزش عادالنه، پژوهش عادالنه و مدیریت 

های پژوهش نشان داد که ابعاد عدالت آموزشی مطرح کردند. یافته
برنامه درسی موثر، پرورش فراگیر، رفتار عادالنه اساتید از ابعاد 
آموزش عادالنه و مضمون پژوهش عادالنه و مدیریت عادالنه منابع 

 .]31[اهمیت و ضرورت زیادی در عدالت آموزشی دارند 
گردد تاکنون پژوهشی بسیاری یات پژوهش مشخص میبا بررسی ادب

در حوزه آموزش مجازی و عدالت آموزشی صورت گرفته ولی در 
های آموزش مجازی عدالت محور در کشور، خصوص شناسایی مؤلفه

 پژوهشی صورت نگرفته است.
 

 مواد و روش ها
 گرایانه است کهپژوهش حاضر از منظر فلسفی یک پژوهش اثبات

استقرایی صورت گرفته است. همچنین این -با رویکردی قیاسی
 .باشدمی کاربردیدر حیطه تحقیقات  گیریجهتپژوهش از نظر 

 مطالعاتسوی دیگر با توجه به اینکه در این پژوهش از  از
، ه استشد استفاده مصاحبه نظیر میدانی روش نیز و ایکتابخانه

ها گردآوری داده توان بیان کرد که پژوهش حاضر بر اساس روشمی
الزم به ذکر است که این  است. مقطعی-پیمایشییک پژوهش 

 هامولفه استخراج مطالعه براساس روش کیفی انجام شده است. جهت
 آموزشی، مدیریت هایحوزه نظرانصاحب و از نظرات خبرگان

 اب پرورش و آموزش گذاریمشیخط و گیریتصمیم و تربیتی علوم

3 Zhang 
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 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 سال 10 از بیشتر آموزشی سابقه و سال 5 از بیشتر مدیریتی سابقه
 و خبرگان میان در نظرسنجی که شد سعی به این منظور. بوده است

 اب آشنایی سطح بیشترین از احتماال که شود انجام نظرانیصاحب
 پژوهش موضوع با مرتبط مفاهیم سایر و مجازی ارزشیابی

 یبرفگلوله روش به و هدفمند صورت به گیرینمونه. برخوردارند
ها یا افرادی است که شده است که حاکی از انتخاب محل انجام

ها را ها دست یافته و دادهتواند به راحتی به آنپژوهشگر می
 نیست، مشخص قبل از نمونه حجم چارچوب، این در گردآوری کند.

 اشباع نقطه به تا رسیدن مصاحبه انجام و افراد انتخاب فراگرد بلکه
ام فرایند 11داشت که در این مطالعه در مصاحبه با خبره  ادامه

اراوه گردیده  1مصاحبه به اشباع رسید. ویژگی خبرگان در جدول 
 شده است.

 
 شناختی خبرگانهای جمعیتویژگی -1 جدول

 درصد فراوانی شناختیهای جمعیتویژگی

 جنسیت
 %82 9 مرد

 %18 2 زن

 سن

 %9 1 سال 35کمتر از 

 %27 3 سال 45تا  35

 %64 7 سال و بیشتر 45

 تحصیالت
 %18 2 ارشدکارشناسی 

 %82 9 دکتری

 کاریسابقه

 %45 5 سال 20تا  10

 %55 6 سال 20باالی 

 %100 11 کل

به منظور مطالعه مباحث نظری و مفهومی مرتبط با موضوع پژوهش 
و نیز بررسی ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش، از مستندات علمی 

های تخصصی و مقاالت مرتبط با موضوع کتابدر این رابطه شامل 
پژوهش در حوزه طراحی الگوی آموزش مجازی عدالت محور 

آشنایی و کسب آگاهی و شناخت  جهتهمچنین  استفاده شده است.
های آموزش مجازی عدالت محور و همچنین هماهنگی لفهؤاز م

ساختار بیشتر و تشخیص متغیرهای پژوهش با خبرگان مصاحبه نیم
. به این ترتیب که ابتدا سواالت پژوهشی طرح صورت گرفتیافته 

های جدید و در حین مصاحبه با توجه به روند مصاحبه دیدگاه
های ارد الزم پرسشخبرگان نیز مورد عنایت قرار گرفت و در مو

 .شدجدید مطرح 
های گردآوری شده مورد تحلیل قرار ها، دادهپس از انجام مصاحبه
باشد که عبارتند از: ها شامل هفت مرحله میگرفت. تحلیل این داده

( استخراج 2های مهم ها و یافته( خواندن دقیق کلیه توصیف1
ی به جمالت بخش( مفهوم3عبارات مهم و جمالت مرتبط با موضوع 

سازی مشترک سازی توصیفات و مفاهیم( مرتب4شده مهم استخراج
 شده به توصیفات( تبدیل کلیه عقاید استنتاج5های خاص در دسته

( تبدیل توصیفات کامل به یک توصیف خالصه، 6کامل و جامع 
( معتبرسازی نهایی )قابلیت اعتبارپذیری، قابلیت 7واقعی و مختصر 

 ها(.قابلیت تأییدپذیری دادهپذیری و انتقال
 تفسیری:-سازی ساختاریمدل

در چند سطح  ارهایمع هیبا تجز رییتفس-یساختار سازیروش مدل
 سازیپردازد. مدلیها مشاخص نیارتباط ب لیمختلف به تحل

 یشاخص که به صورت تک نیقادر است ارتباط ب رییتفس-یساختار
مدل پس از  نی. در ادینما نییتعاند، را وابسته گریکدیبه  یگروه ای

های ابعاد و شاخص نیهای مطالعه روابط بابعاد و شاخص یشناسائ
 .شودیم لیتحل یشناسائ

 ابعاد از که 1ساختاری خودتعاملی ماتریس تشکیلابتدا به 
 برای پردازیم.است می شده تشکیل هاآن مقایسه و توانمندسازها

 رزی روابط ، ازماتریس این در توانمندسازها میان رابطه نوع تعیین
 شود:می استفاده

V اگر عنصر سطر :i  منجر به ستون سطرj .شود 
A اگر عنصر سطر :j  منجر به ستون سطرi .شود 

:X .اگر رابطه بین عناصر دو طرفه باشد 
:O .اگر بین عناصر هیچ ارتباطی نباشد 

 ماتریس شود که برمبنایتشکیل می 2دستیابی اولیه سپس ماتریس
را به اعداد  SSIMماتریس  روابط نمادهای و باشدمی خودتعاملی

بیان شده  2کند. این قواعد در جدول شماره صفر و یک تبدیل می
است. باتوجه به اینکه برای پر کردن پرسشنامه از خبرگان استفاده 
شده، برای تشکیل ماتریس دستیابی اولیه از روش مد براساس 

  هر درایه استفاده شده است. بیشترین فراوانی در

 
 
 

_________________________________ 
1 - Self-Structural Interaction Matrix (SSIM) 2 - ReachabilityMatrix 
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 اعداد به مفهومی روابط تبدیل نحوه -2جدول 
 Iبه  J Jبه  I نماد مفهومی

V 1 0 
A 0 1 
X 1 1 
O 0 0 

 وجودم تعدی روابط اعمال دستیابی نهایی که با در گام بعدی ماتریس
 توانیم ترتیب این به. آیدشود به دست میمی تشکیل متغیرها بین در
تفسیری را به انجام -سازی ساختاریبعدی از مراحل اجرای مدل فاز

-یم ها کنترلرساند. در این ماتریس روابط ثانویه بین ابعاد/شاخص
 Jو بعد  Jبه بعد  Iبعد  اگر که است صورتی به ثانویه رابطه. شود

 اگر منجر خواهد شد و Kبه بعد  Iمنجر شود، پس بعد  Kبه بعد 
 شده حاصال ماتریس نبود، باید برقرار حالت این دستیابی ماتریس در

 از یبرخ ترتیب بدین. شوند جایگزین افتاده قلم از که و روابطی
( نشان داده 1به صورت )* که شد خواهد یک به تبدیل صفر عناصر

 اتریسم دریافتی، ماتریس اصالح و ثانویه روابط شناسایی شود. بامی
 ماتریس درونی سازگاری کار این با واقع در. آیدمی به دست نهایی

 .شودمی برقرار
 می متداول هایروش از زیر روش دو ماتریس، کردن سازگار برای
 :باشد
 های ماتریس آوردن بدست از پس ،روش این در: اول روش

SSIM ماتریس، درون ناسازگاری و دستیابی، در صورت وجود 
نگاه آ و تکمیل گردد خبرگان توسط پرسشنامه دوباره بایستمی

 تا ودش تکرار آنقدر کار این و شود بررسی ماتریس سازگاری دوباره
 .بدست آید سازگار ماتریسی

 سازگاری ایجاد برای ریاضی قوانین از روش این در: دوم روش 
( k+1توان ) را به دستیابی ماتریس که بدین صورت. شودمی استفاده

باشند. البته عملیات به توان رساندن ماتریس می K>1رساند و می
و  1*1=1باشد، که بر اساس این قاعده  1باید طبق قاعده بولین

 باشد.می 1+1=1

 گردد. بدین منظور،سپس تعیین سطح و اولویت متغیرها انجام می
رای ب مشترک مجموعه و نیازپیش مجموعه ،دستیابی مجموعه بایستی

 یامجموعه متغیر هر برای دستیابی یمجموعه شود. تعیین متغیر هر
 یک صورت به نهایی ماتریس دستیابی سطرهای آن در که است
 آن در که است ایمجموعه نیاز،پیش یمجموعه و باشند شده ظاهر
 اشتراک آوردن دست به باشند. با شده ظاهر یک صورت به هاستون

 در آمد. خواهد به دست مشترک یمجموعه مجموعه، دو این
 لعام مشترک، یمجموعه با دستیابی یمجموعه بودن برابر صورت

 با و شود،می گرفته نظر در اول( )سطح باال سطح به عنوان عوامل یا
سایر عناصر، سطح تمام  برای مرحله این تکرار و عناصر این حذف

 شود.عناصر تعیین می
 مدلی شکل به را هاآن توانمی عوامل سطح و روابط تعیین از پس

 به هاآن سطح حسب عوامل بر ابتدا منظور همین به. کرد ترسیم

_________________________________ 
1-Boolean  

 ریسمات بر اساس مدل این .شوندمی تنظیم پایین به باال از ترتیب
 .شودمی ترسیم شده تعیین سطوح و نهایی دریافتی

 صورت وابستگی-در نهایت تحلیل تجزیه و تحلیل قدرت نفوذ
 هایین دریافتی ماتریس در مقادیر سطری گونه که جمعگیرد. بدینمی

 دهنده میزان نشان ستونی جمع و نفوذ میزان بیانگر عنصر هر برای
 عناصر از چهارگروه عامل، دو این اساس بر. بود خواهد وابستگی

 :بود خواهد شناسایی قابل
 عوامل اول گروه. وابسته و متصل مستقل، خودمختار، متغیرهای

 ات و دارند ضعیفی و وابستگی نفوذ قدرت که هستند خودمختار
 هستند وابسته عوامل دوم گروه. هستند مجزا عوامل سایر از حدودی

 املش سوم گروه. دارند باالیی وابستگی اما ضعیف، قدرت نفوذ که
 اقع،و در. دارند وابستگی باالیی و نفوذ قدرت که است متصل عوامل

 عوامل سایر روی بر تغییر موجب عوامل این روی عملی گونه هر
 باال نفوذ قدرت از که هستند مستقل عوامل گروه چهارم و شودمی
نده خوا عوامل کلیدی اصطالح در و برخوردارند پایینی وابستگی و

 یا مستقل گروه دو از یکی در عوامل این که است واضح. شوندمی
 .گیرندمی قرار پیوندی

 
 هایافته

های آن از روش تحلیل برای شناسایی ابعاد آموزش مجازی و سنجه
 ها وکیفی پدیدارشناسی استفاده شده است. پس از انجام مصاحبه

 2ای کالیزیمرحله 7دستیابی به اشباع نظری، با استفاده از راهبرد 
های به دست آمده، تحلیل گردید. در نهایت مضامین اصلی داده

 مضمون اصلی تعیین گردید. 10پژوهش شامل 
مدل آموزش مجازی عدالت های مورد بررسی جهت ارائه سازه

 ارتقاء(، D01عدالت محور ) یآموزش مجازعبارتند از:  محور
انه فناور یهامهارت ارتقاء(، D02معلمان ) یتالیجید یهامهارت

 یآموزش مجاز کیاستراتژ یزیربرنامه(، D03آموزان )دانش
(D04 ،)ییدر مناطق روستا یآموزش مجاز توسعه (D05 ،)درک 

عملکرد  یابیارز ستمیس(، D06) یساختریامکانات ز یهاشکاف
 یآموزش مجاز ینظارت ریفراگ ستمیس(، D07) یآموزش مجاز

(D08 ،)یاجتماع یهادر رسانه یمحورعدالت (D09 ،)
 .(D10) یآموزش مجاز یسازفرهنگ
 ساختاری خودتعاملی ماتریس تشکیل

 نیاپرسشنامه ماتریسی طراحی شده و خبرگان  ،عوامل نییپس از تع
اطالعات  ند.قرار داد یمورد بررس یرا به صورت زوج عوامل

شده  یبندجمع یریتفس-یساختار یسازاساس روش مدل حاصله بر

2 Colaizzi 
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حاصل از  جینتا شد. تشکیل یساختار یخود تعامل سیو ماتر
 آورده شده است. 3عوامل در جدول شماره پرسشنامه در مورد 

 
 SSIMماتریس خودتعاملی ساختاری  -3جدول 

SSIM D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 

D01  A A A A A A A A A 

D02   X O A A A A A A 

D03    A A A A A A A 

D04     X X V V V O 

D05      X O V V V 

D06       V V O V 

D07        X V V 

D08         V V 

D09          V 

D10           

 سیرمات کیبه  یساختار یخود تعامل سیماتر لیاز تبد این ماتریس دریافتی ماتریس تشکیل
آید. ماتریس دسترسی اولیه در می به دست( کی)صفر و  یدو ارزش

 ارائه شده است. 4جدول شماره 

 
 محورهای آموزش مجازی عدالتدریافتی سازه ماتریس -4جدول 

RM D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 

D01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D02 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

D03 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

D04 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

D05 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

D06 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

D07 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 

D08 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 

D09 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 

D10 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

 ماتریس دسترسی نهاییایجاد 
 هیبدست آمد، روابط ثانو هیاول یدسترس سیپس از آن که ماتر

 املعاست که اگر  یبه صورت هی. رابطه ثانوگرددیکنترل م عوامل
i  عاملمنجر به j عامل نیشود و همچن j  عامل منجر بهk  ،شود

 سیخواهد شد. اگر در ماتر k عاملمنجر به  زین i عاملآنگاه 

اصالح شده و  سیماتر دیبا نبود،حالت برقرار  نیا هیاول یدسترس
 شود. ماتریس دسترسی نهایی طبق نیگزیکه از قلم افتاده جا یروابط

مشخص * 1که با عالمت یی هاخانه بدست آمد. 5جدول شماره 
 صفر بوده و پس هیاول یدسترس سیکه در ماتر دهندینشان ماند، شده

 .اندگرفته کیعدد  یاز سازگار
 

 محورهای آموزش مجازی عدالتدسترسی نهایی سازه ماتریس -5جدول 
TM D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 

D01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D02 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

D03 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
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D04 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1* 

D05 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 

D06 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 

D07 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 

D08 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 

D09 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 

D10 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

 هاو شاخص ابعاد بندیو سطح روابط تعیین
 ها وباید مجموعه خروجی معیارهاسطح بندی  برای تعیین روابط و

 .شوداز ماتریس دریافتی استخراج  معیارها برای هر ورودی مجموعه

 ها(: مجموعه دستیابی )عناصر سطر، خروجی یا اثرگذاری
 ها رسید.توان به آنمتغیرهایی که از طریق این متغیر می

 ها(: نیاز )عناصر ستون، ورودی یا اثرپذیریمجموعه پیش
 توان به این متغیر رسید.ها میطریق آن متغیرهایی که از

 
 ها برای تعیین سطحها و خروجیمجموعه ورودی –6جدول 

 اشتراک ورودی: اثرپذیری خروجی: اثرگذاری 

D0

1 
D01 

D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,

D08,D09,D10 
D01 

D0

2 
D01,D02,D03 

D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08,

D09,D10 
D02,D03 

D0

3 
D01,D02,D03 

D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08,

D09,D10 
D02,D03 

D0

4 

D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,

D08,D09,D10 
D04,D05,D06 

D04,D05,

D06 

D0

5 

D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,

D08,D09,D10 
D04,D05,D06 

D04,D05,

D06 

D0

6 

D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,

D08,D09,D10 
D04,D05,D06 

D04,D05,

D06 

D0

7 
D01,D02,D03,D07,D08,D09,D10 D04,D05,D06,D07,D08 D07,D08 

D0

8 
D01,D02,D03,D07,D08,D09,D10 D04,D05,D06,D07,D08 D07,D08 

D0

9 
D01,D02,D03,D09,D10 D04,D05,D06,D07,D08,D09 D09 

D1

0 
D01,D02,D03,D10 D04,D05,D06,D07,D08,D09,D10 D10 

که از آن است هایی معیار و معیارشامل خود  هامجموعه خروجی
هایی معیار و معیارها شامل خود مجموعه ورودی پذیرد.تاثیر می

مجموعه روابط دو طرفه  سپس گذارند.میآن تاثیر  برکه است 
 شود.مشخص می معیارها

ها( شامل مجموعه دستیابی )خروجی یا اثرگذاری iCبرای متغیر 
ها رسید. توان به آنمی iCمتغیرهایی است که از طریق متغیر 

ها( شامل متغیرهایی است که نیاز )ورودی یا اثرپذیریمجموعه پیش
رسید. پس از تعیین مجموعه  iCتوان به متغیر ها میاز طریق آن

شود. نیاز، اشتراک دو مجموعه حساب میستیابی و مجموعه پیشد

ی ابیقابل دست مجموعه که اشتراک دو مجموعه برابر با متغیری نیاول
خواهد بود. بنابراین عناصر سطح اول باشد، سطح اول  ها()خروجی

 طح،س نییاز تع سپبیشترین تاثیرپذیری را در مدل خواهند داشت. 
مجموعه حذف کرده و  یکه سطح آن معلوم شده از تمام یاریمع

 ریداده و سطح متغ لیرا تشک هاها و خروجیورودیمجدداً مجموعه 
 .دیآیبه دست م بعدی

درسطح اول قرار دارد. پس از  عدالت محور یآموزش مجازبنابراین 
شوند و شناسائی متغیر)های( سطح اول این متغیر)ها( حذف می

ها بدون در نظر گرفتن متغیرهای ا و خروجیهمجموعه ورودی
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شود. مجموعه مشترک شناسائی و متغیرهائی سطح اول محاسبه می
ها باشد به عنوان متغیرهای ها برابر مجموعه ورودیکه اشتراک آن

 ISMمحاسبات ا توجه به خروجی بشوند. سطح دوم انتخاب می
فناورانه  یهاارتقاء مهارت و معلمان یتالیجید یهاارتقاء مهارت

آموزش  یسازفرهنگمتغیر  .قرار دارد دوم سطحدر آموزان دانش
 یهادر رسانه یمحورعدالتی در سطح سوم قرار دارد. متغیر مجاز

 یابیارز ستمیسمتغیرهای  .سطح چهارم قرار دارد ی دراجتماع
 ی درآموزش مجاز ینظارت ریفراگ ستمیس ی وعملکرد آموزش مجاز

 آموزش کیاستراتژ یزیربرنامهح پنجم قرار دارند. متغیرهای سط
توسعه آموزش  ی وساختریامکانات ز یهادرک شکاف ،یمجاز
 یی در سطح ششم قرار دارند. در مناطق روستا یمجاز

نمایش داده  1الگوی نهائی سطوح متغیرهای شناسائی شده در شکل 
عناصر هر سطح بر شده است. در این نگاره فقط روابط معنادار 

عناصر سطح زیرین و همچنین روابط درونی معنادار عناصر هر سطر 
 در نظر گرفته شده است.

 
 محور عدالت مجازی آموزش اولیه مدل الگوی -1شکل 

 (MICMAC)نمودار  وابستگی-تحلیل قدرت نفوذ
اط و ارتب ارهایمع نیب رگذاریی( روابط متقابل و تأثISM) در مدل

نشان داده شده است که موجب  یبه خوب مختلفسطوح  ارهاییمع
 نییتع برایشود. یم رانیمد لهیوس بهری یگمیدرک بهتر فضای تصم

 سیدر ماتر ارهایمع یقدرت نفوذ و وابستگ دییکل ارهاییمع
برای  وابستگی-شود. نمودار قدرتیم لیتشک یینها یدسترس

 دهد.را نشان می 2مطالعه در شکل مورد  رهاییمتغ

 
 آموزش مجازی عدالت محور قدرت نفوذ و میزان وابستگی متغیرهای الگوی -7جدول 

 سطح قدرت نفوذ میزان وابستگی متغیرهای پژوهش

 10 1 1 (D01آموزش مجازی عدالت محور )

 9 3 2 (D02های دیجیتالی معلمان )ارتقاء مهارت

 9 3 2 (D03آموزان )های فناورانه دانشارتقاء مهارت

 3 10 6 (D04ریزی استراتژیک آموزش مجازی )برنامه

 3 10 6 (D05روستایی )توسعه آموزش مجازی در مناطق 

 آموزش کیاستراتژ یزیربرنامه

 یمجاز

 ریامکانات ز یهادرک شکاف

 یساخت

عملکرد آموزش  یابیارز ستمیس

 یمجاز

 آموزش ینظارت ریفراگ ستمیس

 یمجاز

 یهادر رسانه یمحورعدالت

 یاجتماع

 یآموزش مجاز یسازفرهنگ

 یتالیجید یهاارتقاء مهارت

 معلمان

فناورانه  یهاارتقاء مهارت

 آموزاندانش

 محورعدالت یآموزش مجاز

در مناطق  یتوسعه آموزش مجاز

 ییروستا
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 3 10 6 (D06های امکانات زیر ساختی )درک شکاف

 5 7 5 (D07سیستم ارزیابی عملکرد آموزش مجازی )

 5 7 5 (D08سیستم فراگیر نظارتی آموزش مجازی )

 6 5 4 (D09های اجتماعی )محوری در رسانهعدالت

 7 4 3 (D10سازی آموزش مجازی )فرهنگ

 
 مک(-نمودار قدرت نفوذ و میزان وابستگی )خروجی میک -2شکل 

 
توان دستگاه مختصاتی بر اساس قدرت وابستگی و نفوذ متغیرها، می

قسمت مساوی تقسیم نمود. در این  تعریف کرد و آن را به چهار
 این متغیرها در زیرگروه محرک قرار گرفتند،پژوهش، گروهی از 

متغیرها قدرت نفوذ زیاد و وابستگی کمی دارند. در دستة بعدی 
ای نتایج فرایند توسعة که به گونه متغیرهای وابسته قرار دارند

در این  ساز متغیرهای دیگر شوند.توانند زمینهاند و کمتر میمحصول
ر، وابسته، پیوندی )رابط( و تحلیل متغیرها به چهار گروه خودمختا

 .شوندمستقل تقسیم می

متغیرهای خودمختار میزان وابستگی و قدرت هدایت  :1خودمختار
زیرا دارای  ،شونداین معیارها عموما از سیستم جدا می .کمی دارند

اتصاالت ضعیف با سیستم هستند. تغییری در این متغیرها باعث تغییر 
 .شودجدی در سیستم نمی

متغیرهای وابسته دارای وابستگی قوی و هدایت ضعیف  :2وابسته
این متغیرها اصوال تاثیرپذیری باال و تاثیرگذاری کمی روی  .هستند

 .سیستم دارند

-متغیرهای مستقل دارای وابستگی کم و هدایت باال می :3مستقل

-به عبارتی دیگر تاثیرگذاری باال و تاثیرپذیری کم از ویژگی .باشند

 .رها استهای این متغی

متغیرهای رابط یا پیوندی از وابستگی باال و قدرت هدایت  :4پیوندی
به عبارتی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این معیارها  .باال برخوردارند

_________________________________ 
1 Autonomous variables  
2 Dependent variables 

بسیار باالست و هر تغییر کوچکی بر روی این متغیرها باعث 
 .شودتغییرات اساسی در سیستم می

 گیرینتیجه
ها، با حذف متون مصاحبه یپژوهش، پس از کدگذار نیدر ا

 یندبو دسته یبندبا مقوله تیو پرتکرار و در نها یمعنهم یارهایمع
حاصل  یمقوله فرع 47و  یمقوله اصل 10تعداد  ،یینها یارهایمع

 یاحصاء شده عبارتند از: آموزش مجاز یاصل یها. مقولهدیگرد
ارتقاء  ،ییدر مناطق روستا یمحور، توسعه آموزش مجازعدالت
 ،یاجتماع یهادر رسانه یمحورمعلمان، عدالت یتالیجید یهامهارت

آموزش  یسازآموزان، فرهنگفناورانه دانش یهاارتقاء مهارت
 یابیارز ستمیس ،یآموزش مجاز ینظارت ریفراگ ستمیس ،یمجاز

مرتبط با امکانات  یها، درک شکافیعملکرد آموزش مجاز
ش آموز کیاستراتژ یزیربرنامهو  کیآموزش الکترون یساختریز

 ی.مجاز
همسان عبارتند از:  محورعدالت یآموزش مجازهای فرعی مقوله

 شدن ریآموزان در کل کشور، درگدانش یبرا یآموزش طیشدن شرا
آموزش و پرورش، ارائه  یهاهیسطوح و ال یبه تفکر و تأمل در تمام

آموزان، تحقق و توسعه دانش تیجهت تقو دیجد یآموزش ینوآور
 یریپذتیمسئول تینقاط کشور، تقو یدر تمام یعدالت آموزش

 ]13[. در تحقیق نیوالد یتالیجید یهاارتمه شیافراد، افزا یاجتماع
شاره ا نقاط کشور یدر تمام یتحقق و توسعه عدالت آموزشبه مؤلفه 

3 Independent variables 
4 Linkage variables 
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یح باشد. توضکردند که از این منظر با نتایج پژوهش حاضر همسو می
 یاست که در آن از فناور یریادگیآن نوع از  یآموزش مجازآن که 

 یاز زمان و مکان برا و مستقل شدن یریادگی ندیفرآ لیتسه یبرا
این نوع آموزش، امکانات فراوانی را از نظر . شوداستفاده می یریادگی

 آموزاندانشو  معلمانر قالب فیلم و صدا در اختیار ارائه مطالب د
 لممعتوانند به آرشیو مطالبی که می آموزاندانشدهد و حتی قرار می

مطرح کرده است، دسترسی داشته باشند و این اطالعات در هر ساعت 
 .]14[د و مکانی در دسترس خواهد بو

عبارتند یی در مناطق روستا یتوسعه آموزش مجاز های فرعیمقوله
 نیب ضیافراد از معلمان توانمند، کاهش تبع یمند شدن تمامبهره از:

افراد در  یو ...، حفظ سالمت یطبقه اجتماع ت،یافراد از لحاظ جنس
متفاوت  یازهاین یسازکرونا، برآورده روسیو وعیزمان ش

نیز به مولفه اجتماع و طبقه  ]15[در نتایج مطالعه  آموزان.دانش
اجتماعی اشاره شده و با نتایج پژوهش حاضر هماهنگ است. توضیح 

اطالعات و ارتباطات باعث  یجهان در فناور شرفتیپآن که 
و  یبه منابع علم یو دسترس یریادگی یهافرصت عیگسترش وس

کاهش  ایحذف  ،یریکه باعث جلوگ یعدالت آموزش ،یعنیآموزش؛ 
بقه ط ،یسن ،یجهان تینژاد، وضع ت،یافراد از لحاظ جنس نیب ضیتبع

یغالبا م ایاساس، مردم سراسر دن نیا رباشد، شده است. بمی یاجتماع
در  یبه بازنگر ازین دیجد یهایدانند که با وارد کردن تکنولوژ

 شیها پاز سال رخاط نیدارند. به هم یسنت یآموزش یهااعمال روش
 .]3[ انجام گرفته است یاقدامات اساس ییاروپا یدر کشورها

 عبارتند از: معلمان یتالیجید یهاارتقاء مهارت های فرعیمقوله
 طیمعلمان نسبت به قبل از شرا یو توان علم یخودکارآمد شیافزا

مختلف  یتسلط معلمان در استفاده از نرم افزارها شیکرونا، افزا
در  .یارتقاء مهارت معلمان در بحث آموزش مجاز ،یآموزش مجاز

نیز به مولفه به کارگیری فناوری اطالعات و گسترش  ]13[مطالعه 
های برابر آموزشی دست یافتند که با نتایج پژوهش حاضر فرصت

 تراییدستخوش تغ یتالیجید یهامفهوم مهارت انیبراستا است. هم
 تمرکز کرده است یتکنولوژی هامهارت یشده و نه تنها رو یاساس

وجه ت زین تیشخص یو نگرش یشناخت یبه اجزا نی، بلکه همچن]16[
های ای از تکنولوژیها زیرمجموعهاین تکنولوژیاست.  داشته

افزارها که افراد برای افزارها و نرمالکترونیکی شامل انواع سخت
ها اجتماعی و آموزشی در خانه یا مدرسه از آن مقاصد تفریحی،

 .]17[ هستند، کنداستفاده می
 ی عبارتند از:اجتماع یهادر رسانه یمحورعدالت های فرعیمقوله
 لیتسه از،یبرابر همه افراد به دانش و اطالعات مورد ن یدسترس

آموزان، ارائه آموزش معلمان و دانش ران،یمد انیارتباط متقابل م
 یشوچیا در نتایج مطالعه حساس به باورها و هنجارهاى فرهنگى.

نیز به مولفه فرهنگی اشاره شده و از این منظر با نتایج  (2014)
بر  یفراوان ریثأت یریتصو یهارسانهپژوهش حاضر همسو است. 

 ینظام فکر یریگدر شکلکه  یافراد دارند تا حد یسبک زندگ
را  یسبک زندگ یهاهیاست که پا ینظام فکر نیثرند و اؤافراد م

استفاده اغلب مردم از  لیبه دل زین یاثرگذار نیکند. ایمشخص م
افراد  یکننده، وابستگسرگرم یهاباشد که در غالب برنامهها میآن

را  یها سبک زندگاند. در واقع، رسانهکرده شتریبه خود ب زیرا ن

حقق ت یکشند و لذا برامی یکنند و نقشه راهبردمی فیما تعر یبرا
الزم را داشته  ریتداب دیبا ربطیذ نیولئمس ،یمحورسبک عدالت

 .]18[ باشند
 عبارتند از: آموزانفناورانه دانش یهاارتقاء مهارت های فرعیمقوله
 زهیرقابت و انگ جادیا ،یو بصر یسمع نینو یهااز روش یریگبهره
ان، آموزارسال آن به معلم توسط دانشو  فیانجام به موقع تکال یبرا

 شیها، افزاآموزان و خانوادهدانش انیم شتریارتباط ب ةنیزم جادیا
استفاده از تمام جوانب آموزش  ،یاو سواد رسانه یلیتحص زشیانگ

تعامل نیز به مولفه  (2008) وسیآناستاسدر نتایج مطالعه  .یمجاز
به کمک ارتباطات اشاره شده و با نتایج پژوهش  رییادگی نیطرف

ر خود را در آموزشى نقش خطی یهانظام خوانی دارد.حاضر هم
اند و آماده کردن کودکان براى ورود به جامعه و بازار کار پذیرفته

براى رسیدن به این هدف، مدارس نقش مهمى را در فراهم کردن 
ها دارند. هاى برابر و عادالنه آموزشى و آموزش مهارتفرصت

عادالنه آموزشى و دسترسى به آن،  و هاى برابرفراهم کردن فرصت
لت آموزشى است. رسیدن به عدالت آموزشى براى تمام جزئى از عدا

جوامعى که آموزش و پرورش را یک جزء مهم در زندگى افراد 
 .]19[رود دانند، امرى اصلى به شمار میمى

 یاعطا ی عبارتند از:آموزش مجاز یسازفرهنگ های فرعیمقوله
 یماد تیحما ،یبه آموزش مجاز یمکف یاعتبارات و امکانات مال

و توسعه در  قیارتقاء بحث تحق ،یدولت از آموزش مجاز یو معنو
آموزش  کردنریفرهنگ عمومى و جامعه پذ تیاجتماع، تقو

و به اشتراک گذاشتن در  سیتدر یاعتماد به نفس برا جادیا ،یمجاز
تدریس  یهانیز به مولفه روش ]9[در نتایج مطالعه  .یگروه کالس

 پرورش، حاضر همسو است. آموزش واشاره شده و با نتایج پژوهش 
 توسعه بهتر، زندگى یک داشتن براى را افراد و است همه حق

کند می آماده اجتماعى هاىفرصت به ورود و هاى فردىتوانایى
تقویت  به توانمی عدالت محور آموزش با واقع (. در2017)روبرت، 

 در عدالت اصول رعایت برای شخصی هایظرفیت و هاارزش
 باورها به حساس که یافت دست اجتماعی و فردی رفتارهای روزانه

 . ]7[باشد  هنجارهای فرهنگی و
 ی عبارتند از:آموزش مجاز ینظارت ریفراگ ستمیس های فرعیمقوله

 نیقوان یاجرا ،یهاى دسترسى به آموزش مجازراه تیو تقو شیافزا
توسعه  ،یطراح یالزم برا یاستانداردها نیتام ،یو مقررات آموزش

از خدمات  یمندبهره ،یعدالت آموزش یکارهاراه یسازادهیو پ
تعامل  یآموزش یافزارهانرم دیآموزش، تول نهیدر زم یکیالکترون
نیز به اهمیت  (2006) کائو و همکاراندر نتایج مطالعه  محور.

اشاره شده و از این منظر  محصوالت و خدمات ی،استفاده از تکنولوژ
یت ی سطح کیفارتقا و توسعهبا نتایج پژوهش حاضر سازگار است. 
ترین زمان دارد؛ به طوری که آموزشی، نیاز به انتقال دانش در کوتاه

های سنتی آموزش جهت برآوردن نیازهای آموزشی مدرن سیستم
توان از ترکیب نمودن می مجازیدر آموزش . امروزی کافی نیست

متن، صوت و تصویری و غیره به مانند  های مختلف یادگیریشیوه
فناوری اطالعات و  .]32[بازده در یادگیری دست یافت  حداکثر

ارتباطات، تحوالت شگرفی را در تمام زوایای زندگی فردی و جمعی 
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ایجاد کرده است، به طوری که در تعلیم و تربیت باعث تولد و رشد 
 .]33[مدرسه مجازی و هوشمند شده است  و یادگیری الکترونیکی

 ی عبارتند از:عملکرد آموزش مجاز یابیارز ستمیس های فرعیمقوله
 نیآموزان، بازنگرى در تدودانش یبرا یریادگی یسازمنعطف
 ندیدر فرآ یکیالکترون یهایفناور قیها و کتب درسى، تلفبرنامه

 یهاآموزان به مهارتمجهز نمودن دانش ،یریادگیآموزش و 
در  .آموزاننقاط قوت و ضعف دانش ییشناسا ،یکیالکترون یریادگی

نیز به اهمیت مولفه یادگیری اشاره شده و با  ]12[نتایج مطالعه 
، یعملکرد آموزش مجاز یابیارزنتایج پژوهش حاضر همسو است. 

 و منظم یرسم یابیاست که به ارز تیریمد ریخط فیاز وظا یکی
 یهاتیو مسئول فیپرداخته، نحوه انجام وظا آموزان و معلماندانش

 جیکند. نتایم یبررس مدوناهداف  ایمحوله آنان را نسبت به هدف 
 ارائه شناخت ضمنکند تا کمک میمدارس  رانیبه مد ،یابیارزش نیا
، معلمان و موجود یهابالقوه و ضعف یهاییاز توانا قیو دق یلمع

گام بردارند و در  یانسان یروین یدر جهت رشد و تعالآموزان دانش
و  یاحرفه شرفتیپ ،یآموزش یازهایمانند: شناخت ن یحل مسائل

 نییتع ،یستگیشا صیتشخ یمبنا ،یتی،کاهش نارضایتیتکامل شخص
و  هزیانگ جادیا ازات،یارائه امت حیو روش صح ضابطهو  اریمع

 ستهیابجا و ش یماتیتصم آموزشی ییو کارا یاثر بخش شیباالخره افزا
 .]20[ اتخاذ کنند

 یساختریمرتبط با امکانات ز یهادرک شکاف های فرعیمقوله
 نترنتیبه ا یدسترس شیافزا عبارتند از کیآموزش الکترون

 جادیاتصال به شبکه، ا یهاتیافراد، رفع محدود یپرسرعت برا
 یافزارسخت یهارساختیارتقاء ز ،یکامل در آموزش مجاز تیامن

و نقش مهم آموزش و پرورش و بهبود  گاهیتوجه به جا ،یافزارو نرم
 یطراح ،یآموزش مجاز ندیفرآ یسازساده ،ینترنتیا یهارساختیز

در نتاج  آموزان.استفاده عموم دانش یبرا یداخل یهابرنامه یو معرف
اشاره شده و از  هابرنامه نیو تدو یطراحنیز به مولفه  ]1[مطالعه 

 یعدالت آموزش خوانی دارد.این منظر با نتایج پژوهش حاضر هم
 جادیاست. ا مباحث در آموزش و پرورش نیتراز پرچالش یکی

آموزان به رشد و بدون استرس، رساندن دانش رییادگی طیمح
برای همه افراد و  یو مقررات آموزش نیقوان کسانیاجرای  ،یبالندگ
برای بازار کار ی آمادگ به مهارت و دنیی رسهاهنینمودن زمفراهم 

 اولویت دادن به تربیت. ]6[ باشدمی یهای عدالت آموزشاز مقوله
نیروى انسانى بومى، ایجاد انگیزه در معلمان براى خدمت در مناطق 

متناسب معلمان با کیفیت و ماهر در مناطق، گسترش  محروم، توزیع
مناطق محروم، افزایش سرانه  باالتر درمدارس دخترانه سطوح 

رفع  آموزان مناطق محروم، فراهم کردن امکانات براىدانش
ها و عدالت محرومیت آموزشى نیز از راهکارهاى برابرى فرصت

 .]19[باشد آموزشى می
 ی عبارتند ازآموزش مجاز کیاستراتژ یزیربرنامه های فرعیمقوله

آموزش و پرورش در بحث انتقال  یبرا یترقیانداز دقچشم جادیا
 یآموزش مجاز یهاتیمامور نیتدواز راه دور،  یریادگیمطالب و 

 یاهداف بلندمدت جهت برقرار نییتعمحور، عدالت کردیبا رو
ت به عدال یابیدست یو راهبردها یاستراتژ میتنظعدالت در آموزش، 
 یآموزش یهایمشو خط هااستیس نیتدو، یدر آموزش مجاز

محور آموزش عدالت یهاو دستورالعمل نیقوان نییتعمحور، تعدال
گسترش  یهااستیسنیز به مولفه  ]21[ی. در نتایج مطالعه مجاز

ی اشاره شده و از این منظر با نتایج پژوهش حاضر آموزش عال یکمّ
نگرانی عمده استفاده از آموزش مجازی دور شدن از همسو است. 

ارتباط  دنیای مجازی است. کاهشروابط انسانی و حرکت به سوی 
شود. رو در رو با معلم باعث اضطراب در بعضی از فراگیران می

های آموزش الکترونیکی کنونی از کیفیت الزم برخوردار برنامه
های الزم برای آموزش مجازی با نیست. عدم وجود زیرساخت

کمک اینترنت از قبیل محدودیت در پهنای باند که باعث کارایی 
باعث  هاباشد و ایندر صدا، ویدیو، و تصاویر متحرک می کمتر

 دیبا یتحقق و توسعه در آموزش عال یبرا. شوداتالف وقت زیادی می
 تیهمه افراد، تقو یبه عوامل امکانات برابر و به روز برا

 یابیو ارزش یمستمر آموزش یزیرو برنامه یو عمل یعلم یهامهارت
 .]22[و اصالح مستمر توجه شود 

 کیژاسترات یزیربرنامه»عناصر سطح شش یعنی طبق الگوی پژوهش 
توسعه » ،«یساختریامکانات ز یهادرک شکاف» ،«یآموزش مجاز
آموزش بیشترین تأثیر را در « ییدر مناطق روستا یآموزش مجاز

عملکرد  یابیارز ستمیسدارند. این عناصر بر مجازی عدالت محور 
ی اثر آموزش مجاز ینظارت ریفراگ ستمیسی و آموزش مجاز

« یاجتماع یهادر رسانه یمحورعدالت»گذارند. به همین ترتیب می
ارتقاء »سازی نیز بر و فرهنگ« یآموزش مجاز یسازفرهنگ»بر 

فناورانه  یهاارتقاء مهارت»و « معلمان یتالیجید یهامهارت
آموزش »گذارند. این جریان در نهایت به تاثیر می« آموزاندانش

 شود.منجر می« عدالت محور یجازم
 یزیربرنامهوابستگی متغیرهای -براساس نمودار قدرت نفوذ

ی ساختریامکانات ز یهاشکاف درک، یآموزش مجاز کیاستراتژ
یی قدرت نفوذ باالیی داشته در مناطق روستا یآموزش مجاز توسعه و

و تاثیرپذیری کمی دارند و در ناحیه متغیرهای مستقل قرار گرفته 
 یهامهارت ارتقاءعدالت محور،  یآموزش مجازاست. متغیرهای 

نیز از  آموزانفناورانه دانش یهامهارت ارتقاء و معلمان یتالیجید
غیرهای مت وابستگی باال اما نفوذ اندکی برخوردار هستند، بنابراین

، یآموزش مجاز یسازفرهنگشوند. متغیرهای وابسته محسوب می
عملکرد  یابیارز ستمیس، یاجتماع یهادر رسانه یمحورعدالت

ی قدرت نفوذ آموزش مجاز ینظارت ریفراگ ستمیس ی وآموزش مجاز
و میزان وابستگی مشابهی دارند، بنابراین متغیرهای پیوندی هستند. 

هیچ متغیری نیز در ربع اول یعنی ناحیه الزم به تذکر است 
 خودمختار قرار نگرفته است.

های پژوهش به مدیران مدارس استان گلستان با توجه به یافته
 گردد:پیشنهاد می

معلمان نسبت به قبل از  یو توان علم یخودکارآمد شیافزابا  .1
ها های فناورانه آنگامی مهم در جهت تقویت مهارت کرونا طیشرا

 د.بردارن
برابر همه افراد به دانش و اطالعات مورد  یدسترسفراهم نمودن  .2
معلمان و  ران،یمد انیارتباط متقابل م لیتسه به همراه ازین

ارائه آموزش حساس به باورها و هنجارهاى  به آموزاندانش
 پرداخته شود. فرهنگى
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 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 رقابت و جادیا ی بهو بصر یسمع نینو یهااز روش یریگبهرهبا  .3
ارسال آن به معلم توسط  و فیانجام به موقع تکال یبرا زهیانگ

 بپردازند. آموزاندانش
ی به به آموزش مجاز یمکف یاعتبارات و امکانات مال یاعطا با .4

 پرداخته شود. و توسعه در اجتماع قیارتقاء بحث تحق
 یاجرا ی وهاى دسترسى به آموزش مجازراه تیو تقو شیافزابا  .5

 ،یطراح یالزم برا یاستانداردها نیتام بهی و مقررات آموزش نیقوان
 ی بپردازند.عدالت آموزش یکارهاراه یساز ادهیتوسعه و پ

بازنگرى در  از طریق آموزاندانش یبرا یریادگی یسازمنعطف .6
 درسی.ها برنامه نیتدو

 رفع و افراد یپرسرعت برا نترنتیبه ا یدسترس شیافزابا  .7
فضایی امن و قابل دسترس را برای  اتصال به شبکه، یهاتیمحدود

 آموزان فراهم آورند.دانش
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