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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: The current research was conducted with the aim of 
prioritizing and providing a model of factors affecting virtual 

education styles. 

Materials and Methods: This study was applied in terms of 
purpose and mixed (qualitative and quantitative) in terms of 

execution method. The research community in the qualitative part 

was virtual education experts, and according to the principle of 
theoretical saturation, 20 people were selected from among them 

using available sampling method. The research population in the 

quantitative section were the employees of Razavi Khorasan Social 

Security Organization in 2019, and according to Cochran's formula, 
281 people were selected from among them by cluster sampling 

method. The data were collected by questionnaire, semi-structured 

interview and researcher-made questionnaire, the content validity of 
the questionnaire was confirmed by experts' opinion and its 

construct validity was confirmed by factor analysis method and its 

total reliability was obtained by Cronbach's alpha method of 0.94. 

The data of the qualitative section were analyzed using open, central 
and selective coding methods, and the data of the quantitative 

section were analyzed using the Friedman test and structural 

equation modeling methods in SPSS-19 and LISREL-8.8 software. 
Findings: The findings of the qualitative section showed that virtual 

education styles had 17 indicators, 5 concepts and 2 categories. Two 

categories included the content of organizational software (with two 
concepts of software quality and software quantity) and saving in 

virtual education (with three concepts of saving time, saving space 

and saving money). The findings of the quantitative section showed 

that, respectively, software quantity, time saving, economic saving, 
space saving and software quality played a greater role in virtual 

education. The model of factors affecting virtual education styles 

had a good fit, and the content of organizational software and 
savings in virtual education had a significant effect on virtual 

education (P<0.05). 

Conclusion: According to the results of the current research, it is 

necessary to design and implement programs to improve virtual 

education styles by improving software quantity, time saving, 

economic saving, space saving and software quality. 
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 هایسبک بر موثر عوامل مدل ارائه و بندیاولویت

 مجازی آموزش

 1یرجعف حجت
 دانشگاه گرگان، واحد آموزشی، مدیریت گروه دکتری، دانشجوی

  .ایران گرگان، اسالمی، آزاد
 

 2*جباری نگین
 آزاد دانشگاه گرگان، واحد آموزشی، مدیریت گروه دانشیار،
  .ایران گرگان، اسالمی،

 
 3آذری نیاز کیومرث

 اسالمی، آزاد دانشگاه گرگان، واحد اموزشی، مدیریت گروه استاد،
 .ایران گرگان،

 
 دهیچک

 موثر عوامل مدل ارائه و بندیاولویت هدف با حاضر پژوهش: هدف
 .شد انجام مجازی آموزش هایسبک بر

 شیوه نظر از و کاربردی هدف نظر از مطالعه این: هاروش و مواد
 کیفی بخش در پژوهش جامعه. بود( کمی و کیفی) آمیخته اجرا

 میان از نظری اشباع اصل طبق که بودند مجازی آموزش خبرگان
 جامعه. شدند انتخاب دسترس در گیرینمونه روش با نفر 20 آنها

 استان اجتماعی تامین سازمان کارکنان کمی بخش در پژوهش
 انمی از کوکران فرمول طبق که بودند 1399 سال در رضوی خراسان

 با هاداده. شدند انتخاب ایخوشه گیرینمونه روش با نفر 281 آنها
 پرسشنامه و ساختاریافتهنیمه مصاحبه برداری،فیش هایروش
 رنظ با پرسشنامه محتوایی روایی که شدند آوریجمع ساختهمحقق

 لک پایایی و تایید عاملی تحلیل روش با آن سازه روایی و خصصانمت
 با کیفی بخش هایداده. آمد بدست 94/0 کرونباخ آلفای روش با آن

 با کمی بخش هایداده و انتخابی و محوری باز، کدگذاری روش
 در ساختاری معادالت یابیمدل و فریدمن آزمون هایروش

 .شدند LISREL-8.8 و SPSS-19 افزارهاینرم
 آموزش هایسبک که داد نشان کیفی بخش هاییافته: هایافته

 شامل مقوله دو. بود مقوله 2 و مفهوم 5 شاخص، 17 دارای مجازی
 و افزارینرم کیفیت مفهوم دو با) سازمانی افزارهاینرم محتوای
 مفهوم سه با) مجازی آموزش در جوییصرفه و( افزارینرم کمیت
( اقتصادی جوییصرفه و مکانی جوییصرفه زمانی، جوییصرفه
 افزاری،منر کمیت ترتیببه که داد نشان کمی بخش هاییافته. بودند
 و مکانی جوییصرفه اقتصادی، جوییصرفه زمانی، جوییصرفه

 مدل. داشتند مجازی آموزش در بیشتری نقش افزارینرم کیفیت
 و داشت مناسبی برازش مجازی آموزش هایسبک بر موثر عوامل

 بر مجازی آموزش در جوییصرفه و سازمانی افزارهاینرم محتوای
 .(>05/0P) داشتند معناداری اثر مجازی آموزش
 تا است ضروری حاضر پژوهش نتایج به توجه با :گیرینتیجه
 ارتقای طریق از مجازی آموزش هایسبک بهبود برای هاییبرنامه
 اقتصادی، جوییصرفه زمانی، جوییصرفه افزاری،نرم کمیت
 .شود اجرا و طراحی افزارینرم کیفیت و مکانی جوییصرفه

 
 آموزش، هایسبک خبرگان، مجازی، آموزش :هاواژه کلید

.کارکنان

 02/03/1398: افتیدر خیتار
 23/12/1399:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنcomneginjabbary@gmail. 

 مقدمه
در نظام آموزشی دنیا، ایجاد ترین محورهای تعالی امروزه یکی از مهم

وتوسعه نظام آموزش مجازی بوده که با توجه به رسالت اولیه خود 
 هایدر آموزش فراگیران آموزش در نقاط دوردست و فاقد پتانسیل
 (.1) آموزش حضوری بتوانند نیازهای آموزشی آنها را فراهم آورند

فناوری در عصر حاضر که تغییرات سریع اقتصادی، اجتماعی و 
ماهیت زندگی و مشاغل افراد را تحت تاثیر قرار داده است، رسالت 

تغییر کرده است و امروزه آموزش از  آموزش نیز نسبت به گذشته
های متفاوتی در مقایسه با گذشته از جمله سبک آموزش سبک

آموزش مجازی روشی پویا، جدید و غنی  (.2کند )مجازی استفاده می
توان با تکیه بر های آموزشی است که میرصتدر رابطه با ایجاد ف

جویی در وقت و آن جدیدترین مطالب و نکات آموزشی را با صرفه
این سبک  (.3) هزینه فارغ از زمان و مکان به افراد منتقل کرد

که با استفاده از  استهای آموزشی مجموعه فعالیت آموزشی شامل
ای و ای، شبکهابزارهای الکترونیکی اعم از صوتی، تصویری، رایانه

همچنین، آن را  (.4کند )اقدام به آموزش یک سری محتوی می غیره
عنوان یک روش آموزش الکترونیکی جهت دستیابی به آوزش به

 (.5برای فراگیران در هر زمان و مکانی معرفی کردند )
آموزش در یک محیط یادگیری اشاره دارد که  آموزش مجازی به

در آن یاددهنده و یادگیرنده از لحاظ زمان و مکان یا هر دو آنها 
های الکترونیکی ددهنده محتوایی را از طریق برنامهجدا هستند و یا

 کند تا آن را یادبگیردبرای یادگیرنده ارسال و یادگیرنده تالش می
ایجاد امکان دسترسی یکسان به فضاهای آموزشی برای  آنهدف  (.6)

های نوین اقشار مختلف در نقاط مختلف جهان، بیان بهتر با شیوه
جهت ارائه مطالب درسی برای یادگیری عمیق است که در این سبک 

های های گوناگون مانند استفاده از متنتوان از شیوهآموزشی می
یره جهت آموزش استفاده کرد های گوناگون و غکاربردی، انیمیشن

اجزای نظام آموزش مجازی شامل سامانه یادگیری الکترونیکی،  (.7)
ها و مواد آموزشی کارکنان آموزشی، موسسه آموزشی و رسانه

هایی از جمله کاهش دارای ویژگیاین سبک آموزشی  (.8هستند )
وری بیشتر، تسریع در های آموزشی، بهبود عملکرد و بهرههزینه

ترسی به بازار، تسهیل در جذب و بکارگیری نیروی انسانی و دس
همچنین، در این سبک  (.9ایجاد فرصت به روزرسانی دانش است )

به آموزشی مزایایی چون دسترسی به محتوای آموزشی در هر زمانی 
وسیله اینترنت، آن را به یک ابزار مفید و قابل اعتماد برای مربیان 

به طور کلی  (.10تبدیل کرده است )جهت آموزش با کیفیت باال 
سه سبک آموزش مجازی شامل یادگیری شخصی، یادگیری جمعی 

های مجازی وجود دارد. در یادگیری شخصی، فرد بر اساس و کالس
کند و عالقه خود در محیط الکترونیکی اقدام به یادگیری می

پرسد. در یادگیری د را به صورت آفالین از اساتید میهای خوسوال
ها و استاد در تعامل هستند و زمان جمعی، افراد با سایر همکالسی

 ها برای همه یکسان است.شروع و خاتمه دوره آموزشی و آزمون
شرایط کامال مانند کالس درس است و حتی  های مجازیکالس در
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 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 شود، اما دردر بعضی موارد از کالس درس فیزیکی نیز استفاده می
 شوداین سبک غالبا از ویدئو کنفرانس و ویدئو پروژکتور استفاده می

با اینکه بکارگیری  (.11) و فراگیران و استاد با هم در تعامل هستند
یل دسترسی از هر جا و هر مکان آموزش مجازی دارای مزایایی از قب
های مجازی جدا از ها و گروهبه محتوای آموزشی، ایجاد بحث

های مجازی است، اما با این حال اختالل کالس و برگزاری آزمون
در یادگیری، دسترسی محدود به امکانات فیزیکی مانند 

ها، از بین رفتن عالقه به یادگیری در بین فراگیران از آزمایشگاه
 (.12ه تاثیرات منفی آموزش مجازی است )جمل

های زیادی درباره آموزش مجازی انجام شده، اما با اینکه پژوهش
های آموزش مجازی های اندکی درباره عوامل موثر بر سبکپژوهش

نسب و همکاران مهدوینتایج پژوهش . برای مثال انجام شده است
آموزش های های طراحی محیطمولفهنشان داد که ( 2019)

تحلیل، اصول و راهبردهای آموزشی، طراحی  الکترونیکی شامل
ها های یادگیری، توسعه محتوی الکترونیکی، طراحی پیاممحیط

 ودب )محتوی آموزشی(، راهنمایی و پشتیبانی و سنجش و ارزشیابی
به این نتیجه رسیدند  ( ضمن پژوهشی2014کیئر و همکاران ) (.13)

نیکی شامل شش مولفه مدیریت کیفیت یادگیری الکترو که
استراتژیک، طراحی برنامه درسی، طراحی دوره، تحویل دوره، 

در پژوهشی دیگر  (.14بود ) فراگیرانپشتیبانی کارکنان و پشتیبانی 
ا ر کیفیت یادگیری الکترونیکی ( عوامل موثر در2011ونگ )ی

ها و اهداف، سنجش و ارزشیابی، منابع مأموریت، ارزش شامل
گذاری، زیرساخت ، رهبری، نظارت و اجرا، سرمایهآموزشی

تکنولوژی اطالعات، تدریس و یادگیری، برنامه درسی و توسعه، 
پشتیبانی فراگیر، سیستم تضمین کیفیت درونی، هیئت علمی و 

نتایج پژوهش عالوه بر آن،  (.15معرفی کردند ) کارکنان و پژوهش
عوامل موثر بر کیفیت  نشان داد که (1397رضازاده و همکاران )

امل عوترتیب شامل های یادگیری الکترونیکی بهآموزش در محیط
ای و مدیریتی، عوامل پداگوژیکی و طراحی آموزشی، عوامل موسسه

تکنولوژیکی، عوامل ارائه آموزش و عوامل مرتبط با خدمات 
 د( ضمن پژوهشی به این نتیجه رسی1397پور )علی (.16)بود  پشتیبانی

های آموزش مجازی شامل تنظیم زمان آموزش، تهیه ولفهکه م
فرصت برابر آموزش، جلب مشارکت والدین، میزان دسترسی به 

های آموزش، سهولت استفاده از امکانات آموزشی، کسب مهارت
های آموزش برای اجتماعی، برقراری ارتباط با دیگران، کاهش هزینه

، برقراری یادگیری های آموزش برای مدرسهوالدین، کاهش هزینه
نفس آموزان و افزایش اعتمادبهمستمر، رفع نیازهای روانی دانش

اسمعیلی و همکاران در پژوهشی دیگر  .(17) بود آموزاندانش
های سامانه آموزش الکترونیکی را شامل کیفیت فنی ( مولفه1397)

سیستم، کیفیت آموزشی، کیفیت اطالعات و محتوی، کیفیت 
زاده قوام و تقی (.18امنیتی معرفی کردند )خدمات و کیفیت 

ای همولفه به این نتیجه رسیدند که ( ضمن پژوهشی1396همکاران )
ریزی آموزشی، ده عامل برنامههای مجازی شامل سازنده آموزش

وری، محیط مجازی، بازخورد، یادگیری مطلوب، روابط، بهره
عدالت  ریزی درسی وتکنولوژی آموزشی، تفکر منطقی، برنامه

گزارش ( 1390خیراندیش )در پژوهشی دیگر  .(19) بودآموزشی 
ترتیب شامل حقوقی مجازی به هایهای آموزشمولفهکه  کرد

 -و فرهنگی تکنولوژی -، آموزشی، اقتصادی، فنیاداری، راهبردی
 .(20) اجتماعی بودند

 ویژه به دلیل شیوعگسترش روزافزون تقاضا برای آموزش مجازی به
های زیادی درباره آموزش مجازی سبب انجام پژوهش کروناویروس 
پس، ضرروت استفاده های مختلف آن در جهان شده است. و سبک
های مختلف آموزش از جمله سبک آموزش مجازی نمایان از سبک

های مختلف از پژوهشباشد. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه می
و یکی از زوایایی زوایای گوناگون آموزش مجازی را بررسی کردند 

های آموزش شناخت مولفه که کمتر مورد بررسی قرار گرفته
بندی آنها و ارائه مدلی برای بر اساس آن است. مجازی و اولویت

ریزان جهت تواند برای متخصصان و برنامهارائه چنین مدلی می
 عنوان یک الگو مورد استفاده قرار گیردطراحی آموزش مجازی به

با توجه  های آموزش مجازی موثر واقع شود.سبک و زمینه بهبود
های پژوهشی برای بهبود شده و لزوم استفاده از مدلبه مطالب مطرح

بندی و ارائه مدل پژوهش حاضر با هدف اولویتآموزش مجازی، 
 های آموزش مجازی انجام شد.عوامل موثر بر سبک

 
   هاروش و مواد

نظر شیوه اجرا آمیخته )کیفی  این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از
و کمی( بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان آموزش مجازی 

نفر با روش  20بودند که طبق اصل اشباع نظری از میان آنها 
گیری در دسترس انتخاب شدند. جامعه پژوهش در بخش کمی نمونه

 1399کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان خراسان رضوی در سال 
نفر با روش  281ند که طبق فرمول کوکران از میان آنها بود

گیری در دسترس، در روش نمونه ای انتخاب شدند.گیری خوشهنمونه
پژوهشگران از میان خبرگانی که به آنها دسترسی داشتند تعدادی را 

ای، پژوهشگران از میان گیری خوشهانتخاب و در روش نمونه
ستان تعدادی اداره را به روش ا کارکنان سازمان تامین اجتماعی

 عنوان نمونه انتخاب شدند.تصادفی انتخاب و همه کارکنان آنها به
برای انجام این پژوهش در بخش کیفی ابتدا اسناد و مدارک مرتبط 

هایی جهت مصاحبه با آموزش مجازی شناسایی و بر اساس آنها سوال
به . سپس با متخصصان و خبرگان (1 شماره )جدول طراحی شد

های الزم برای انجام مصاحبه به صورت تلفنی یا حضوری هماهنگی
ها پس از آن مصاحبه عمل آمد و زمان و مکان مصاحبه مشخص شد.

به صورت انفرادی انجام و نکات کلیدی آنها یادداشت شد و حتی 
صدای آنها نیز قبال با آنها هماهنگ شده بود، ضبط شد تا اطالعاتی 

اس بررسی اسناد و مدارک و مصاحبه با خبرگان، از قلم نیفتد. بر اس
پس از هماهنگی با مسئوالن  ای طراحی و کارکنان منتخبپرسشنامه

آنها و بیان رعایت نکات اخالقی و ذکر هدف، اهمیت و ضرورت 
 ساخته را تکمیل کردند.پژوهش، پرسشنامه محقق
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 های مصاحبه. سوال1جدول 
 هاسوال ردیف

 های آموزش مجازی کدامند؟های سبکشاخصاز نظر شما  1
 های آموزش مجازی کدامند؟از نظر شما مفاهیم سبک 2
 های آموزش مجازی کدامند؟های سبکاز نظر شما مقوله 3
 های آموزش مجازی چگونه است؟های سبکاز نظر شما اولویت 4

ساختاریافته و برداری، مصاحبه نیمههای فیشها با روشداده
. پرسشنامه پژوهش حاضر آوری شدندساخته جمعپرسشنامه محقق

ز ا ای لیکرتدرجه سه گویه بود که با استفاده از مقیاس 17دارای 
شوند. این ابزار دارای دو عامل محتوای گذاری مینمره یک تا سه

پایایی  جویی در آموزش مجازی بود.افزارهای سازمانی و صرفهنرم
درصد و  36/85ها از طریق ضریب توافق بین دو کدگذار مصاحبه

درصد برآورد  29/82ضریب توافق بین پژوهشگر و کدگذار همکار 
روایی محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان و روایی شد. همچنین، 

سازه آن با روش تحلیل عاملی تایید و پایایی کل آن با روش آلفای 
آمد. الزم به ذکر است که پایایی عامل  بدست 94/0کرونباخ 

جویی در آموزش افزارهای سازمانی و عامل صرفهمحتوای نرم
 محاسبه شد. 88/0و  92/0ترتیب مجازی با روش آلفای کرونباخ به

های بخش کیفی با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی و داده
ی معادالت یابهای آزمون فریدمن و مدلهای بخش کمی با روشداده

 LISREL-8.8و  SPSS-19افزارهای ساختاری در نرم
 شدند.

 
 هایافته

 نفر شرکت داشتند که 281نفر و در بخش کمی  20در بخش کیفی 
 2 شماره شناختی آنها در جدولاطالعات جمعیت فراوانی و درصد

 ارائه شد.
 

 
 استان تهرانشناختی کارکنان بانک ملت متغیرهای جمعیتنتایج بررسی . 2جدول 

 بخش کمی بخش کیفی سطوح متغیرها
 درصد فراوانی درصد فراوانی  

 06/64 180 70 14 مرد جنسیت
 94/35 101 30 6 زن 
 24/72 203 80 16 متأهل تأهل
 98/25 73 20 4 مجرد 
 78/1 5 0 0 مطلقه، متارکه و غیره 

 59/14 41 0 0 دیپلم تحصیالت
 44/17 49 0 0 کاردانی 
 94/35 101 0 0 کارشناسی 
 18/29 82 35 7 کارشناسی ارشد 
 85/2 8 65 13 دکتری 
 62/25 72 10 2 سال 21-30 سن
 32/31 88 30 6 سال 40-31 
 82/28 81 35 7 سال 50-41 
 24/14 40 25 5 سال 60-51 

 70کنندگان بخش کیفی مرد )بیشتر شرکت ،2نتایج جدول  طبق
درصد(  65درصد( و دارای تحصیالت دکتری ) 80درصد(، متأهل )

 کنندگان بخش کیفیدرصد( و بیشتر شرکت 35سال ) 41-50و سن 
درصد( و دارای تحصیالت  24/72درصد(، متأهل ) 06/64مرد )

ج نتای ( بودند.32/31سال ) 31-40درصد( و سن  94/35کارشناسی )
های کدگذاری باز، محوری و انتخابی برای عوامل موثر بر سبک

 ارائه شد. 3آموزش مجازی در جدول شماره 
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 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 های آموزش مجازینتایج کدگذاری باز، محوری و انتخابی برای عوامل موثر بر سبک. 3جدول 
 هامقوله

 ()کدگذاری انتخابی
 مفاهیم

 )کدگذاری محوری(
 هاشاخص

 )کدگذاری باز(

افزارهای محتوای نرم
 افزاریکیفیت نرم سازمانی

. توجه ویژه 2، نیروهای زبده با تحصیالت بیشتر در آموزش مجازی داشتن. 1
بندی محتوی برای افراد خاص و . طبقه3 ،به کیفیت آموزش مجازی و یادگیری

 . داشتن محتوی به روز4

 افزاریکمیت نرم 
های قوی فنی و . داشتن زیرساخت2رقیبان، افزارها وسیع نسبت به . داشتن نرم1

های بندی. داشتن طبقه4. داشتن گستردگی در زمینه محتوی و 3محتوایی، 
 مختلف

جویی در آموزش صرفه
. مدیریت زمان 3ها و . کاهش زمان انجام فعالیت2وآمد، . کاهش رفت1 جویی زمانیصرفه مجازی

 مشتریان

های . کاهش هزینه3. کاهش نیاز به مراجعه حضوری و 2وآمد، رفت. کاهش 1 جویی مکانیصرفه 
 جانبی آموزش سنتی

های های فعالیت. کاهش هزینه2های مبتنی بر یادگیری، . کاهش هزینه1 جویی اقتصادیصرفه 
 وآمدهای رفت. کاهش هزینه3آموزشی و 

های آموزش مجازی دارای عوامل مرثر بر سبک، 3طبق نتایج جدول 
مقوله بود. دو مقوله شامل محتوای  2مفهوم و  5شاخص،  17
افزاری و کمیت افزارهای سازمانی )با دو مفهوم کیفیت نرمنرم
جویی در آموزش مجازی )با سه مفهوم افزاری( و صرفهنرم

جویی اقتصادی( جویی مکانی و صرفهجویی زمانی، صرفهصرفه
ندی عوامل موثر بر بنتایج آزمون فریدمن برای اولویت بودند.
 ارائه شد. 4های آموزش مجازی در جدول شماره سبک

 
 های آموزش مجازیبندی عوامل موثر بر سبکنتایج آزمون فریدمن برای اولویت. 4جدول 

 آزمون فریدمن میانگین رتبه عوامل
 معناداری آماره  
   92/1 افزاریکیفیت نرم
   06/2 افزاریکمیت نرم

 002/0 42/12 03/2 زمانیجویی صرفه
   98/1 جویی مکانیصرفه
   01/2 جویی اقتصادیصرفه

 جوییافزاری، صرفهترتیب عوامل کمیت نرمبه، 4طبق نتایج جدول 
افزاری جویی مکانی و کیفیت نرمجویی اقتصادی، صرفهزمانی، صرفه

 های برازندگینتایج شاخص نقش بیشتری در آموزش مجازی داشتند.

 5های آموزش مجازی در جدول شماره مدل عوامل موثر بر سبک
 شماره و مدل مذکور به همراه ضرایب استاندارد مسیرها در شکل

 ارائه شد. 1
 های آموزش مجازیهای برازندگی مدل عوامل موثر بر سبکنتایج شاخص. 5جدول 

مجذور کای بر  هاشاخص
 درجه آزادی

/df)2χ) 

ریشه میانگین 
مربعات خطای 

 برآورد
(RMSEA) 

شاخص نیکویی 
 برازش

(GFI) 

شاخص نیکویی 
 شدهبرازش اصالح

(AGFI) 

شاخص برازش 
 هنجارشده

(NFI) 

شاخص برازش 
 ایمقایسه

(CFI) 

 95/0 92/0 95/0 96/0 06/0 58/2 مقدار
 90/0بیشتر از  90/0از  بیشتر 90/0بیشتر از  90/0بیشتر از  10/0کمتر از  3کمتر از  حد پذیرش

ها حاکی از برازش مناسب مدل ، همه شاخص5طبق نتایج جدول 
 بودند. های آموزش مجازیعوامل موثر بر سبک
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 به همراه ضرایب استاندارد مسیرها های آموزش مجازیمدل عوامل موثر بر سبک. 1شکل 

افزاری بر محتوای فزاری و کمیت نرمکیفیت نرم، 1طبق نتایج شکل 
جویی مکانی و جویی زمانی، صرفهافزارهای سازمانی، صرفهنرم

جویی در آموزش مجازی و محتوای جویی اقتصادی بر صرفهصرفه
جویی در آموزش مجازی بر افزارهای سازمانی و صرفهنرم

 (.>05/0Pاثر معناداری داشتند )های آموزش مجازی سبک
 

 گیرینتیجه
پژوهش درباره آموزش مجازی رشد روزافزونی پیدا کرده و ویروس 
کرونا نیز در این افزایش سرعت رشد نقش موثری داشته است. در 

بندی و ارائه مدل عوامل موثر پژوهش حاضر با هدف اولویتنتیجه، 
 های آموزش مجازی انجام شد.بر سبک

شاخص،  هفدههای آموزش مجازی دارای نشان داد که سبک هاافتهی
افزارهای مقوله بود. دو مقوله شامل محتوای نرم دومفهوم و  پنج

افزاری( و افزاری و کمیت نرمسازمانی )با دو مفهوم کیفیت نرم

جویی زمانی، جویی در آموزش مجازی )با سه مفهوم صرفهصرفه
 گردیهای ادی( بودند. یافتهجویی اقتصجویی مکانی و صرفهصرفه

جویی زمانی، افزاری، صرفهترتیب کمیت نرمنشان داد که به
قش افزاری نجویی مکانی و کیفیت نرمجویی اقتصادی، صرفهصرفه

مدل عوامل موثر  عالوه بر آن، بیشتری در آموزش مجازی داشتند.
کیفیت های آموزش مجازی برازش مناسبی داشت و بر سبک

افزارهای سازمانی، افزاری بر محتوای نرمو کمیت نرم فزارینرم
جویی در آموزش زمانی، مکانی و اقتصادی بر صرفه هایجوییصرفه

جویی در آموزش افزارهای سازمانی و صرفهمحتوای نرم و مجازی
ها از جهاتی این یافته مجازی بر آموزش مجازی اثر معناداری داشتند.

کیئر و (، 13) نسب و همکاراندویمههای های پژوهشبا یافته
پور علی، (16رضازاده و همکاران )، (15یونگ )، (14همکاران )

و  (19زاده قوام و همکاران )تقی، (18اسمعیلی و همکاران )، (17)
 همسو بود. (20خیراندیش )
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 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

توان گفت که در دنیای پرشتاب امروز و با ها میدر تفسیر این یافته
تواند یک مزیت کرونا، آموزش مجازی میتوجه به شیوع ویروس 

های مختلف ریزیرقابتی محسوب شود و نقش موثری در برنامه
داشته باشد. بدین صورت که با آموزش مجازی و داشتن فرصت کافی 

در سراسر جهان،  های اطالعاتیو عالوه بر آن دسترسی به بانک
و در جکارکنان قادر هستند که وقت بیشتری را برای تفحص و جست

های رقیب نیز های سازمانزمینه رقبا پرداخته و در مورد تکنولوژی
. دو مقوله آموزش مجازی که هر دو بر آوری کننداطالعاتی جمع

افزارهای سازمانی و محتوای نرمآن تاثیر معنادار داشتند شامل 
بنابراین، یکی از عوامل موثر  بودند. جویی در آموزش مجازیصرفه

. افزارهای سازمانی استموزش مجازی، محتوای نرمهای آبر سبک
افزارهای سازمانی دو بخش کیفیت و کمیت منظور از محتوای نرم

باشد که هم کیفیت و هم کمیت نقش موثری در آنها دارند. آنها می
افزاری از طریق داشتن نیروهای زبده و تحصیل کرده، کیفیت نرم

یادگیری مجازی،  ریزی برای بهبود کیفیت آموزش وبرنامه
بندی محتواهای آموزشی و استفاده از محتواهای به روز، طبقه

افزاری از طریق داشتن یابد و کمیت نرکارآمد و کاربردی تحقق می
های فنی و افزارهای مناسب، سطح باال و به روز، زیرساختنرم

های مختلف و محتواهای محتواهای گسترده در زمینهمحتوایی، 
بندی شده جهت بهبود و ارتقای عملکرد صورت طبقه بندی ودسته

های آموزش همچنین، یکی  دیگر از عوامل موثر بر سبک پذیرد.می
جویی منظور از صرفه .جویی در آموزش مجازی استمجازی، صرفه

جویی مکانی جویی زمانی، صرفهدر آموزش مجازی سه بخش صرفه
جویی از طریق کاهش باشد که این صرفهجویی اقتصادی میو صرفه

د. شونانرژی منجر به افزایش انگیزش و عالقه و بهبود عملکرد می
آمد جهت یادگیری، وجویی زمانی از طریق کاهش رفتصرفه

ریزی و مدیریت زمان مشتریان ها و برنامهجام فعالیتکاهش زمان ان
آمد، کاهش نیاز وجویی مکانی با کاهش رفتیابد، صرفهتحقق می

پذیرد و های جانبی صورت میکاهش هزینهبه مراجعه حضوری و 
های آموزش و جویی اقتصادی نیز از طریق کاهش هزینهصرفه

های آموزشی و عالیتهای مربوط به انجام فیادگیری، کاهش هزینه
 یابد.وآمد تحقق میهای رفتکاهش هزینه

های اندک پژوهشهای این پژوهش شامل ترین محدودیتمهم
های آموزش مجازی برای مقایسه عوامل موثر بر سبک مدل درباره

رای ساخته باستفاده از پرسشنامه محققآنها با نتایج پژوهش حاضر، 
سازمان  ژوهش به کارکنانانجام پژوهش، محدودشدن جامعه پ

و عدم بررسی نتایج به تفکیک  تامین اجتماعی استان خراسان رضوی
شناختی موثر در های جمعیتجنسیت یا حتی سایر ویژگی

ها انجام های آموزش مجازی بود. با توجه به این محدودیتسبک
های آموزش مدل عوامل موثر بر سبک های بیشتر دربارهپژوهش

ها و مجازی، انجام آن بر روی سازمان تامین اجتماعی سایر استان
ها از جمله سازمان بهزیستی، سازمان حتی سایر سازمان

نتایج آنها با نتایج پژوهش حاضر  وپرورش و غیره و مقایسهآموزش
وی رشود. پیشنهاد دیگر بررسی مدل پژوهش حاضر بر پیشنهاد می

مردان و زنان به تفکیک و مقایسه آنها با یکدیگر و حتی مقایسه 
باشد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر میآنها در افراد متأهل و مجرد 

های آموزش مجازی هایی برای بهبود سبکضروری است تا برنامه
 جوییجویی زمانی، صرفهافزاری، صرفهاز طریق ارتقای کمیت نرم

افزاری طراحی و اجرا جویی مکانی و کیفیت نرماقتصادی، صرفه
های اجرای برنامه برایها ریزان و مسئوالن سازمانبرنامهشود. 

های آموزش مجازی بهبود عوامل موثر بر سبک شده جهتطراحی
کمک بگیرند و  از متخصصان و خبرگان آموزش مجازی توانندمی

آموزشی  هایهای ضمن خدمت و کارگاهاز طریق آموزش آنان
 های آموزش مجازی را بهبود بخشند.سبک
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