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Abstract  
This research was carried out with the aim of feasibility studying the deployment and 
implementation of virtual education system in the eastern province of Guilan province. The 
present research is purposeful and applied in terms of type, descriptive-survey. The 
statistical population of this study is the educators of the eastern province of Guilan, whose 
number is 1536 people. 306 people were studied as an example. The sampling method is 
random, stratified, and relative. A researcher-made questionnaire was used to collect 
information and research data, including 25 phrases. This questionnaire is graded with a 
Likert range of 4 options and includes three areas with the components of the conditions 
and the ability to deploy and use the virtual education system, the application areas of the 
possibility of deploying and deploying a virtual education system, facilitating factors for 
the possibility of deployment Virtual education system. The research questionnaire has 
content validity content and its reliability was calculated by Cronbach's alpha of 0.85. The 
research data were descriptively described using frequency, mean and standard deviation. 
The inferential level was tested using one-sample t-test. The results of the research showed 
that the possibility of deployment and implementation of virtual education system in the 
east of Guilan Province is desirable. Also, in terms of conditions and capabilities, applied 
fields, facilitators facilitating the virtual education system in the education of East of Guilan 
province is a desirable situation. 

Keywords: Continuing virtual education system, Deployment of virtual education, 
Education, Virtual education. 
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فرهنگياننجياستقرارنظامآموزشمجازيسامكان

آموزشوپرورششرقاستانگيالن

 3زاده ، عادله مهدی2، اسماعیل زارعی زوارکی1بتول فقیه آرام

 المی، اسالمشهر، ایراندانشگاه آزاد اس ، واحد اسالمشهر،شناسی علوم تربیتی و روان ةدانشکد ،علوم تربیتی استادیار، گروه. 1

 ، تهران، ایرانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبائی روان ةگروه تکنولوژی آموزشی، دانشکد، دانشیار. 2

 ، تهران، ایرانریزی آموزشی، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسالمی کارشناسی ارشد برنامه. 3

 (22/41/4399: ؛ تاریخ پذیرش41/42/4319: تاریخ دریافت)

 چکیده 

 پیژوهش از . گیینن بیود   استان شرق پرورش و آموزش در مجازی آموزش نظام کارگیری به و استقرار سنجی مکانهدف پژوهش حاضر ا
 اسیتان  شیرق  پیرورش  و فرهنگیان آمیوزش  حاضر پژوهش آماری ةجامع. استپیمایشی  -نوع، توصیفی کاربردی و از نظر  ،لحاظ هدف

 آوری جمع ابزار .انتخاب شدند نسبی به صورت ای روش تصادفی طبقه به نمونه راینفر ب 341 از این میان، .بودنفر  4331تعداد  بهگینن 
 سیه  شیامل  و شید  گیذاری  نمره لیکرت، ای چهاردرجه طیف با پرسشنامه این. گویه است 23 شاملبود که ساخته  محقق ةپرسشنام ها داده

 کیارگیری  به و استقرار امکان کاربردی های زمینه مجازی، آموزش نظام کارگیری به و استقرار امکان و قابلیت و شرایط های لفهؤم با حیطه
از لحیاظ صیوری رواییی محتیوا      پژوهش ةپرسشنام .استمجازی  آموزش نظام استقرار امکان ةکنند تسهیل عوامل مجازی، آموزش نظام

فراوانیی، مییانگین و انحیراف     محاسیبة ا در سطح توصیفی ب پژوهشهای  داده. تأیید شد 53/4آلفای کرونباخ  با محاسبةی آن یدارد و پایا
 امکیان نشیان داد   پژوهش نتایج. پاسخ داده شد های پژوهش پرسشای  نمونه تک تیبا آزمون  ،معیار توصیف شدند و در سطح استنباطی

قابلییت،   و از لحیاظ شیرایط   ،همچنین. استمطلوب  گینن استان شرق پرورش و در آموزش مجازی آموزش نظام کارگیری به و استقرار
 .است مطلوب وضعیت گینن استان شرق پرورش و آموزش در مجازی آموزش نظام ةکنند تسهیل های کاربردی، عوامل زمینه

 . مداوم مجازی آموزش پرورش، نظام و استقرار آموزش مجازی، آموزش مجازی، آموزش :کلیدی واژگان
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 مقدمه

ناپذیر  اجتناب یاسیس ی،اجتماع ی،فرهنگ تراییو تغ عیسرة اورانفن یها شرفتیپقرن حاضر با 

شدت به  وری از فرایندهای تکنولوژیکی به بهره (.2 31،  کپ، کاکیروگو و نوزیآلت) همراه است

 مجازی فضای .(2 31 ،و همکاران 3موخانو)تداوم و نبود هر نوع سوء عملکرد بستگی دارد 

 و هاهداد تبادل به که کاربرانی است و یارتباط های رسانه ای،رایانه های شبکه بر مشتمل محیطی

 باعث فضا این .است خویش و عالیق نیازها تأمین و کار مشغولفرد  هر و پردازندمی اطالعات

 مجازی فضای و واقعی دنیای تفاوت که بارزترین است شده مکان از استقالل و هافاصله شدن کوتاه

 ةمحدود و محصورند مکان چارچوب در و انطول زم در ها نانسا واقعی دنیای در زیرا است؛

 و ارتباطی نوین های فناوری با مجازی دنیای در است؛ اما واقعیات این از متأثر هایشانفعالیت

 همانا که کاری جوامع مشکل و خستگی و حافظه دقت، سرعت، انسان شامل ضعف نقاط ها رایانه

 به نزدیک سرعتی با و شود می برطرف است، جغرافیایی های محدودیت و نیروی انسانی هزینه، زمان،

هر  در مجازی فضای حال، هر در .یابد می انتقال مبدأ و مقصد به ها پاسخ و ها تهخواس سرعت نور

 ها، امکانات، آزادی خود ساکنان برای که است بکر و بدیع وسیع، قلمرویی تعریفی، هر با و تعبیری

پر  دنیای در(. 232  محمدی، شاه) دارد همراه ای تازه یهامحدودیت و هاآسیب ها،دلهره ها، فرصت

 برای را قدرت کافی و هستند کند و ناکارآمد سنتی آموزشی هایروش از بسیاری کنونی، شتاب

 قرار اختیار در نوین های فناوری بنابراین، باید از ابزارهایی که. را ندارندن فراگیرا به مفاهیم انتقال

 و اطالعات وریافن ها، وریافن این ةجمل از .کار گیرد احسن به نحو به زمینه، این در دهند، می

 .است شده یادگیری و آموزش عرصة بسیار در هایی پیشرفت و خدمات موجب که است ارتباطات

 افزایش ضمن اند، کرده ایجاد فناوری این هایی که ش رو و ابزارها از گیری بهره توان با می بنابراین،

قربانخانی ) کرد فراهم گوناگونهای  سلیقه و برای استعدادها را یادگیری شرایط ،یادگیری در سرعت

 (. 232 و صالحی، 

                                                           
1. Altınoz, Cakiroglu & Cop 

2. Mukhanov 
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 و نوین هایایده نو، هایواژه فناوری اطالعات، و ارتباطی هایشبکه روزافزون توسعة با امروزه

 ظهور لفمخت هایدر حوزه اطالعات فناوری و اینترنت با مرتبط هایاز فعالیت بدیعی اشکال

 به روز الکترونیکی روز بازاریابی الکترونیکی، دولت تجارت الکترونیکی، قبیل از مفاهیمی .اند یافته

 که ارتباطات و اطالعات فناوری با های مرتبطحوزه جمله از .هستند گسترش و توسعه حال در

 پدیدة وب، .است آموزش الکترونیکی باشد، داشته بشری دانش انتقال در نقش مؤثری تواند می

 بشری جوامع بر انکارناپذیری اقتصادی و فرهنگی، سیاسی اجتماعی، تأثیرهای که است نوینی

 محیط امکانات. است های آموزشی حوزه در آن از استفاده وب، کاربردهای از یکی .گذاشته است

 موجب دتوانکه می است کرده مطرح آموزش زمینة در را نوینی اکنون رویکرد هم وب الکترونیکی

 .(231 رفیعی، غفاری و خرمی، )شود  آموزشی های و سبک ها روش حوزة در شگرف تحوالت

نسل  .است شده آموزشیهای  نظام ناپذیر جدایی بخش به تبدیل الکترونیکیهای  آموزش امروزه

لی، تعامهای  سازی شبیه کامپیوتر، بر مبتنی تمرینات بدون را یادگیری توانند نمی یادگیرندگان جدید

اثربخش  طراحی بنابراین، .کنند تصور آموزشی ویدئوییهای  بازی یا آموزشیهای  ای چندرسانه

 یادگیرندگان برخوردار موفقیت برای روزافزونی اهمیت الکترونیکی یادگیری – آموزشی هایمحیط

ه ک است داده نشان الکترونیکی یادگیری حوزة در گرفته انجام مطالعات(. 2 31،  نواک)دارد 

و  سردرگم ناامید، را کاربران توانند می نامناسب و ضعیف طراحی با الکترونیکی آموزشهای  سیستم

 یادگیرندگان که باشد دالیل همین به رسد می نظر به. کاهش دهد یادگیری را به را آنان عالقة

 مواد از استفاده وها  کالس در شرکت برای الزم عالقة و انگیزه الکترونیکی گاهی ازهای  دوره

 در تحصیل ترک و تحصیلی افت نرخ دارند و اندکی تحصیلی نیستند، پیشرفت برخوردار آموزشی

های  دوره برابره د از بیشتر موارد از بسیاری در نرخ این ها، پژوهش براساس .است زیادها  آن میان

  (.231  زندی و همکاران،)است  حضوری

 قرن ةآستان در .هاست آن ظرفیت از بیش انشگاهد به ورود داوطلبان تعداد کشورها اغلب در

                                                           
1. Novak 
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 .است گرفته صورت جهان در عالی آموزش محصوالت و در فرایندها بنیادین تحوالت یکم و بیست

 هم به و فرهنگی تحوالت حکومت، ةادار های نظام در تحوالت ارتباطات، ةتوسع اطالعات، انفجار

 این پیامد ترین مهم .است داده اساسی تحول و ییرتغ را عالی آموزش به نیاز جهانی جوامع پیوستگی

این  است دهش مواجه ها آن با جدیدی ةسد در عالی آموزش نظام که است هایی چالش تحول، و تغییر

 و مستمر آموزش نظام لزوم و دانش تولید سرعت . : کرد بیان ذیل شرح به توان می راها  چالش

 تقاضای .3؛ جهانی آموزش منظا در شگرف تغییرات شتابان ةقافل با شدن همراه منظور به العمر مادام

 و مناسب جایگاه تحقق و اطالعاتی سواد به دستیابی برای دانشگاهی نظام به ورود برای روزافزون

 عدالت که آموزشی برای روزافزون تقاضای به پاسخگویی ضرورت .2 ؛شدن جهانی ةپدید با همگرا

 بطن در را خارجی و داخلی استعداد با دانشجویان جذب و است آن اصلی ةهست کاربرمحوری و

 سازی بهینه و سازماندهی پی در هادانشکده و عالی آموزش مؤسسات از بسیاری. پروراند می خود

 سایر میان، این در .کنند دنبال را یادگیری فرایند و صحیح مؤثر طور به تا هستند الکترونیکی یادگیری

 ندارند تمایل ، زیراهستند دستاوردها این از مندی بهره انتظار به عالی زشآمو مؤسسات وها  دانشگاه

در  ینظام آموزش مجاز(. 233 کشاورزی و همکاران، )بمانند  عقب الکترونیکی یادگیری ةقافل از

نظام آموزش  یریکارگ و امکانات استقرار و به تیقابل ،طیکه شرا ابدی می امکان استقرار یصورت

 ،ینظام آموزش مجاز کارگیری و به یکاربردهای  نهیو زم بررسی شود یسازمان طیدر مح یمجاز

استقرار نظام آموزش . شود صمشخ یامکان استقرار نظام آموزش مجاز ةکنند لیعوامل تسه

های کارکنان در آموزش  هدایت تالش یدر آموزش و پرورش یک راه اصولی و منطقی برا یمجاز

وجودآمدن  کاراندازی قدرت تخیل و به های نهفته، به ری استعدادکارگی هو پرورش است و باعث ب

 . فکری الزم خواهد شد یپذیر حس انعطاف

متن،  تصویر، صوت، صورت به اطالعات انتقال امکان با ایچندرسانه هایمحیط از استفاده

 .است هشد یادگیرندگان در انگیزه و عالقه ایجاد موجب وب طراحی اصول از استفاده با و نقاشی

 و آموزش کردن انفرادی گروهی، مشارکت از استفاده بودن، یلتعام محتوا، طراحی در پذیری فانعطا

 زیبا، تصاویرکردن  فراهم با که است الکترونیکی یادگیری از استفاده مزایای دیگر از مستقل یادگیری
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 با همچنین، .تاس دهکر برابر چندین را مخاطب برای یادگیری ةانگیز جذاب، صدای و گرافیک

 بر .است آموزش وی تسهیل نقش هکلب نبوده، دانش انتقال منبع تنها ملمع ه،لوسی این از استفاده

 این کاربرد و ورود با اند سعی کرده اخیرهای  دهه در آموزشیهای  نظام از بسیاری اساس، همین

از (. 231  ران،جباری و همکا) بخشند بهبود زمان ترین کم با را یادگیری جدید، تکنولوژی

کاربردی آموزش مجازی امکان ارائه و فراگیری آموزش در زمان و مکان های  ترین زمینه مهم

ها، انتخاب دلخواه محتوای دروس، برخورداری از بهترین  دلخواه با حذف انواع محدودیت

آموزشی، برخورداری بهترین های  صورت هوشمند از طریق سامانهه آموزشی بهای  مشاوره

زاده و  فارغ)است  یند آموزش و سنجش میزان پیشرفت فراگیراناارزیابی و تحلیل فرهای  هشیو

به علت افزایش روزافزون جمعیت با کمبود کادر آموزشی متخصص ها  اکثر کشور(. 233 کاشی، 

و نیاز به ارتباط چهره به چهره بین معلم و شاگرد، نیاز به افزایش فضای آموزشی و ظرفیت 

آموزش همگانی را با استفاده از نظام  ةآموزش حضوری امکان ارائهای  د نظامپذیرش محدو

آموزش همگانی استفاده از نظام  ةامکان ارائهای  یکی از راه ،بنابراین. آموزش حضوری ندارند

توجه به کیفیت آن مانع اثربخش و کارآمدی این نوع از  یرشد کمی ب. است آموزش الکترونیکی

آموزش و  ةآموزش الکترونیکی فرصتی جدید در زمین. دشو  می پایدار ةدر توسعها  آموزش

های آموزشی به منظور پیشبرد اهداف خود و دستیابی به کارایی  که امروزه اکثر نظام است یادگیری

هدف  پژوهش حاضر با (.232  مقصودی و ملکشاهی،) اندو اثربخش بیشتر آن را به خدمت گرفته

  :جام گرفته استزیر ان پرسشپاسخ به سه 

آموزش  انیفرهنگ ینظام آموزش مجاز یریکارگ و امکانات استقرار و به تیقابل ،طیشراآیا  . 

 وجود دارد؟ النیو پرورش شرق استان گ

آموزش و پرورش  انیفرهنگ ینظام آموزش مجاز یریکارگ و به یهای کاربرد نهیزمآیا  .3

 وجود دارد؟ النیشرق استان گ

 پژوهش شناسي روش

. است پیمایشی -به روش توصیفی پژوهش، این. است کاربردی حاضر از نظر هدف، پژوهش
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 منظور به موجود منابع و امکانات شرایط، بیشتر و بهتر شناخت درصدد که دلیل این به توصیفی

 استان شرق پرورش و آموزش در مداوم مجازی آموزش نظام کارگیری به و استقرار سنجی امکان

 پرورش و آموزش فرهنگیانهای  دیدگاه بررسی درصدد که دلیل این به پیمایشی. گیالن است

 تدوین منظور بدین که است هایی پرسش به پاسخ تحلیل و تجزیه طریق از گیالن استان شرق

که  است گیالن استان شرق پرورش و آموزش فرهنگیان نفر 221  شامل آماری ةجامع .اند شده

نسبی انتخاب  وبه صورت یا طبقهی تصادف یریگ نمونه روشبه نفر  211 مورگان جدولبراساس 

 .دش

. گویه است 32شامل و است شده ساخته (231 ) و غفاری پور کاظم توسط پژوهش ةپرسشنام

 و شرایطهای  لفهمؤ شامل و شود می گذاری نمره لیکرت ای چهاردرجه طیف با پرسشنامه این

 و کاربردیهای  زمینه ،(هفت گویه) مجازی شآموز نظام کارگیری به و استقرار امکانات و قابلیت

 مجازی آموزش نظام استقرار امکان ةکنند تسهیل عوامل ،(نه گویه) مجازی آموزش نظام کارگیری به

 (.نه گجویه)

 پایایی پرسشنامه. کار گرفته شد بهنظرات افراد خبره و کارشناس  ،برای تأیید روایی پرسشنامه

 ای نمونه تک  تی آزمون ها برای تحلیل داده .گیری و بررسی شد ندازهنیز با محاسبة آلفای کرونباخ ا

 .انجام گرفت SPSS افزار با نرمها  داده و تحلیل تجزیه .اجرا شد
 

 های پرسشنامه مؤلفهضریب آلفای کرونباخ برای  .1جدول 

 آلفای کرونباخ ابعاد متغیر ردیف
 52/1  ازیمج آموزش نظام کارگیری به و استقرار سنجی امکان  

3  
 استقرار امکانات و قابلیت شرایط،

 مجازی آموزش نظام کارگیری به و
85/1 

2  
 کارگیری به و کاربردیهای  زمینه

 مجازی آموزش نظام
88/1 

2  
 استقرار امکان کنندة تسهیل عوامل

 مجازی آموزش نظام
52/1 
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 های پژوهش یافته

 .ادامه بیان شده است های پژوهش در  پرسشهای پژوهش به تفکیک  یافته

 و آموزش فرهنگیان مجازی آموزش نظام کارگیری به و استقرار امکانات و قابلیت شرایط، آیا

 دارد؟ وجود گیالن استان شرق پرورش

بیان شده  3ای اجرا شد که نتایج آن در جدول  نمونه برای پاسخ به این پرسش، آزمون تی تک

 .است
 ینظام آموزش مجاز یریکارگ هاستقرار و ب یتو قابل یطشراار برای معی تیآزمون  ةنتیج .2 جدول

 سطح معناداری آمارة تی انحراف استاندارد میانگین معیار

 111/1 32/31 213/1 35/2 ینظام آموزش مجاز یریکارگ استقرار و به یتو قابل یطشرا

در سطح اطمینان  ة تیتوان نتیجه گرفت آمار می است، 12/1از آنجا که سطح معناداری کمتر از 

 ،ای که این نمونه از آن انتخاب شده است این بدان مفهوم است در جامعه. استدرصد معنادار  32

را باالتر از  ینظام آموزش مجاز یریکارگ هاستقرار و ب یتو قابل یطشرا پاسخگویان وضعیت معیار

نظام  یریکارگ ستقرار و بها یتو قابل یطشرا میانگین معیار. اند کردهحد متوسط و مطلوب ارزیابی 

و  یطشرا دهد معیار می نشان است، 2/3که باالتر از سطح میانگین نظری ( 35/2) یآموزش مجاز

توان  ، میدر نتیجه. است باالتر از حد متوسط ینظام آموزش مجاز یریکارگ استقرار و به یتقابل

 پرورش و آموزشدر  یزنظام آموزش مجا یریکارگ استقرار و به یتو قابل یطشراگفت وضعیت 

 .است متوسط حد از باالتر گیالن استان شرق

 شرق پرورش و آموزش فرهنگیان مجازی آموزش نظام کارگیری به و کاربردیهای  زمینه آیا

 دارد؟ وجود گیالن استان

بیان شده  2ای اجرا شد که نتایج آن در جدول  نمونه برای پاسخ به این پرسش، آزمون تی تک

 .است
 ینظام آموزش مجاز یریکارگ و به یکاربردهای  ینهزمبرای معیار  تیآزمون  ةنتیج .3 جدول

 سطح معناداری آمارة تی انحراف استاندارد میانگین معیار

 111/1 22/31 213/1 31/2 ینظام آموزش مجاز یریکارگ و به یهای کاربرد ینهزم
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در سطح  ة تیه گرفت که آمارتوان نتیج می است، 12/1از آنجا که سطح معناداری کمتر از 

های  ینهزم پاسخگویان وضعیت معیارکه این بدان مفهوم است . استدرصد معنادار  32اطمینان 

. اند کردهرا باالتر از حد متوسط و مطلوب ارزیابی  ینظام آموزش مجاز یریکارگ و به یکاربرد

که باالتر از سطح ( 31/2) ینظام آموزش مجاز یریکارگ و به یکاربردهای  ینهزم میانگین معیار

 ینظام آموزش مجاز یریکارگ و به یکاربردهای  ینهزم دهد معیار می نشان است، 2/3میانگین نظری 

نظام  یریکارگ و به یکاربردهای  ینهزم توان گفت وضعیت ، میدر نتیجه. است باالتر از حد متوسط

 .است متوسط حد از باالتر گیالن استان شرق پرورش و آموزشدر  یآموزش مجاز

 شرق پرورش و آموزش فرهنگیان مجازی آموزش نظام استقرار امکان کنندة تسهیل عوامل آیا

 دارد؟ وجود گیالن استان

بیان شده  3ای اجرا شد که نتایج آن در جدول  نمونه برای پاسخ به این پرسش، آزمون تی تک

 .است
 مداوم یامکان استقرار نظام آموزش مجاز ةکنند یلعوامل تسهبرای معیار  تیآزمون  ةنتیج .4 جدول

 سطح معناداری آمارة تی انحراف استاندارد میانگین معیار

امکان استقرار نظام  ةکنند یلعوامل تسه

 مداوم یآموزش مجاز
2 /2 232/1 88/35 111/1 

در سطح  ة تیتوان نتیجه گرفت که آمار است، می 12/1از آنجا که سطح معناداری کمتر از 

عوامل  پاسخگویان وضعیت معیار کهاین بدان مفهوم است . استدرصد معنادار  32ان اطمین

را باالتر از حد متوسط و مطلوب ارزیابی  مداوم یامکان استقرار نظام آموزش مجاز ةکنند یلتسه

که ( 2/ 2) مداوم یکننده امکان استقرار نظام آموزش مجاز یلعوامل تسه میانگین معیار. اند کرده

امکان استقرار نظام  ةکنند یلعوامل تسه دهد معیار می نشان است، 2/3از سطح میانگین نظری  باالتر

عوامل  توان گفت وضعیت ، میدر نتیجه. است باالتر از حد متوسط مداوم یآموزش مجاز

 گیالن استان شرق پرورش و آموزشمداوم در  یامکان استقرار نظام آموزش مجاز ةکنند یلتسه

 .است متوسط حد از باالتر
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 وجود گیالن استان شرق پرورش و آموزش فرهنگیان مجازی آموزش نظام استقرار امکان آیا

 دارد؟
 مداوم ینظام آموزش مجاز یریامکان استقرار و به کارگبرای معیار  تینتیجه آزمون  .4 جدول

 سطح معناداری tآماره  انحراف استاندارد میانگین معیار

 111/1  251/2 228/1 33/2 مداوم ینظام آموزش مجاز یریامکان استقرار و به کارگ

 درصد معنادار 32در سطح اطمینان  ة تیآمار است، 12/1از آنجا که سطح معناداری کمتر از 

نظام آموزش  یریکارگ امکان استقرار و بهپاسخگویان وضعیت  کهاین بدان مفهوم است . است

امکان استقرار و میانگین . اند کردهارزیابی  را باالتر از حد متوسط و مطلوب مداوم یمجاز

 نشان است، 2/3که باالتر از سطح میانگین نظری ( 33/2) مداوم ینظام آموزش مجاز یریکارگ به

 باالتر از حد متوسط مداوم ینظام آموزش مجاز یریکارگ امکان استقرار و بهدهد وضعیت متغیر  می

 و آموزشمداوم در  ینظام آموزش مجاز یریکارگ امکان استقرار و به وضعیت، در نتیجه. است

 .است متوسط حد از باالتر گیالن استان شرق پرورش

 گیری نتیجهبحث و 

 و آموزش در مجازی آموزش نظام کارگیری به و استقرار سنجی هدف امکان پژوهش حاضر با

وضعیت  نتایج پاسخ به پرسش اول پژوهش نشان داد. گیالن انجام گرفت استان شرق پرورش

 شرق پرورش و آموزش فرهنگیاندر  ینظام آموزش مجاز یریکارگ استقرار و به یتو قابل یطشرا

. دارد همخوانی (232 ) پور علی  پژوهش با نتیجهاین  .است متوسط حد از باالتر گیالن استان

ده در کنن از دیدگاه فرهنگیان نقش اساسی و تعیین( زیرساخت) افزاری افزاری و نرمامکانات سخت

. است هایی مورد نیاز لفهؤبرای استقرار نظام آموزش مجازی م. نظام آموزش مجازی مداوم دارد

اندازی و استقرار این نظام نوین به دنبال خواهد  خلل جدی را در راهها  لفهؤفقدان هر یک از این م

زیرساخت  زیرساخت مخابراتی و اینترنتی، زیرساخت منابع انسانی و کارشناسان مجرب،. داشت

همچنین ارتباط و تعامل با مراکز  ،تغییر پارادایم یاددهی و یادگیری، زیرساخت و مقبولیت عمومی

. کید داردأزیرساخت دیگر به نقش آن در نظام آموزش مجازی مداوم تها  ی و دهلعلمی و فرام
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قرار و بدیهی است دسترسی به نظام آموزشی مداوم بدون توجه اساسی به شرایط و قابلیت است

 .ناپذیر است کارگیری نظام آموزش مجازی مداوم امکان به

 ینظام آموزش مجاز یریکارگ و به یکاربردهای  ینهزم معیار وضعیتداد  همچنین، نتایج نشان

فتحی  با نتیجهاین  .است متوسط حد از گیالن باالتر استان شرق پرورش و آموزش فرهنگیاندر 

تواند  می کاربردهای مختلف نظام آموزش مجازی. دارد یهمخوان( 251 )واجارگاه و نصیری 

، هرنیک و جانسون. دکنتر کاربران به خدمات مورد درخواستشان را تسهیل  دسترسی آسان

موزش فتن آپذیرنسازی موفق آموزش مجازی،  که در پیاده ندبه این نتیجه رسید( 3118)  ساالس

توان بیان  می با توجه به این بحث. شود می مرمجازی توسط کاربر باعث واردآمدن خدشه به این ا

باشد که  طوریپرورش باید  و آمیز نظام آموزش مجازی مداوم در آموزش استقرار موفقیت کرد

د، بدین دلیل که اگر نظام کنکاربردی مختلف را در برگیرد تا رضایت کاربران را فراهم های  زمینه

مقاومت آنان در برابر  نپذیرفتن وان شود باعث آموزش مجازی مداوم نتواند موجب رضایت کاربر

کاربردی در نظام آموزش مجازی مداوم در این تحقیق باالتر از حد های  زمینه. شود می این سیستم

 .باشند می دهد کاربران برای کاربردی بودن آن اهمیت قائل می دست آمد و این نشانه متوسط ب

کننده امکان  یلعوامل تسه معیاروضعیت  ، نتایج نشان داددر زمینة پرسش سوم پژوهش

 حد از گیالن باالتر استان شرق پرورش و آموزش فرهنگیاندر  یاستقرار نظام آموزش مجاز

 .دارد همخوانی(  23 )و همکاران  کشاورزی پژوهشنتایج  بااین  .است متوسط

ن نظام در وضعیت ای ةکنند عوامل تسهیل بایدبرای داشتن نظام آموزش مجازی کارآمد  ،بنابراین

تواند پذیرش نظام آموزش  می در همین راستا، بسترسازی فرهنگی. مطلوبی قرار داشته باشند

افراد در این سیستم را  ةد و موجبات مشارکت گستردکنمجازی مداوم را در بین فرهنگیان آسان 

موجب  روزرسانی سیستم و سازگاری آن با مرورگرهای مختلف هداشتن قابلیت ب. دکنایجاد 

آنچه مشخص است، فرهنگیان، عوامل تسهیل . دشو می سریع و آسان از این نظام آموزشی ةاستفاد

                                                           
1. Johnson, Hornik & Salas 
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دانند  می گیالن را باالتر از حد متوسط استان شرق پرورش و آموزش کننده این نظام در فرهنگیان 

در  که تقویت و تاکید بیشتر بر روی این عوامل خواهد توانست استقرار نظام آموزش مجازی

 . گیالن را با موفقیت روزافزون همراه سازد استان شرق پرورش و آموزش فرهنگیان

 پرورش و آموزش فرهنگیاندر  ینظام آموزش مجاز یریکارگ امکان استقرار و به ،به طور کل

، و (1 31)  آلوز و وسنیاکوز ناتانل، موسیهای  نتایج پژوهشگیالن وجود دا رد که با  استان شرق

 .دارد همخوانی (1 31) 3زدینکتوزن و ا

اخیر آموزش و پرورش در استقرار فضای مجازی، اختصاص صفحات الکترونیکی های  حرکت

برخی  دادن سازی بخشی از امور، انجام مجازی برای آموزش ضمن خدمت فرهنگیان، اتوماسیون

کان استقرار آن رفتن و ام، همگی در باالنوهای  امور اداری از طریق فضای مجازی، خرید فناوری

آموزش و پرورش باید  ،در همین راستا. ه استکردرا از دید فرهنگیان در سطح باالیی مشخص 

ای و  رایانههای  افزارهای دیجیتالی و محیط ماهر و مجرب برای استفاده از نرم تادانوجود اس

ای را بیشتر  ایانهمحتوای دیجیتالی و ر ةبرای تهی ریزان درسی، هاینترنتی، وجود متخصصان و برنام

 .کند

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 . Nathanael, Mosialos & Vosniakos 

2 . Tuzun & Ozdinc 
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 منابع

مقایسة (. 231 )زاده، علی، احمدزاده پورناکی، رعنا، و همراه زاده، ملیکا  جباری، کامران، ایمان

. آموزان های زبان انگلیسی دانش تأثیر آموزش الکترونیکی با روش سنتی بر یادگیری مهارت

 .38 -22 ، (2)8، تربیتی فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم

ارزیابی کارآمدی روش یادگیری (. 231 )رفیعی، مجتبی، غفاری، هادی، و خرمی، میثم 

. مطالعة موردی دانشگاه پیام نور استان مرکزی: الکترونیکی در آموزش منابع انسانی

 . 8-52، (2)2، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی

 و انگیزشی عوامل ترکیب(. 231 )یی، ابراهیم زندی، طالب، حاتمی، جواد، فردانش، هاشم، و طال

. آموزش الکترونیکی و تأثیر آن بر یادگیری و انگیزش دانشجویان در ارادی کنترل

 .13 -33 ، (2)2، پژوهی تدریس

 .یمجاز یفضا یها بیاز آس یوضع یریشگیپ یبرا ییراهبردها(. 232 )محمدی، غالمرضا  شاه

 . 1 -22 ، ( )  ،ناجا یمطالعات راهبرد ةپژوهشنام

 مدت کوتاههای  آموزش در مجازی آموزش از استفاده سنجی امکان(. 232 )پور، وحیده  علی

 علوم رفتاری،. کرج واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیئت اعضای دیدگاه از کارکنان

8(31) ،33-12. 

جازی به منظور ها و ابزارهای آموزش م بررسی روش(. 233 )زاده، نفیسه، و کاشی، علی  فارغ

رهیافتی نو در . ارتقای کیفیت آموزش از دیدگاه اساتید دانشگاه آزاد واحد خدابنده

 . 3 -23 ، ( )2، مدیریت آموزشی

کنندة  بررسی عوامل محدودکننده و تسهیل(. 251 )فتحی واجارگاه، کورش، و نصیری، فهیمه 

پژوهش در نظام رش، استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی در وزارت آموزش و پرو

 .2-5 ،  ، های آموزشی

های آموزش مجازی در نظام آموزش  بازنمایی چالش(. 232 )قربانخانی، مهدی، و صالحی، کیوان 

 .32 -25 ، (3)8، تربیتی علوم در ارتباطات و اطالعات فناوری. عالی ایران
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آموزش ضمن خدمت  سنجی استقرار نظام امکان(. 231 )پور، اسماعیل، و غفاری، خلیل  کاظم

 .18 -32 ، (2)3، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. مجازی در دانشگاه آزاد اسالمی

زاده،  کشاورزی، محمدحسن، صالحی، معصومه، حیدری، سید تقی، صالحی، و مسلم، امیریان

سنجی استقرار آموزش الکترونیکی در دانشکدة علوم تربیتی و  امکان(. 233 )مژگان 

-38، ( )2، آموزش الکترونیکی.  23 اد اسالمی واحد مرودشت در سال شناسی آز روان

31. 

. تأثیر آموزش الکترونیکی در برنامة درسی پنهان(. 232 )مقصودی، سمیه، و ملکشاهی، محبوبه 

 .2 - 3، (3)2، مطالعات آموزشی نما
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