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 مقدمه

بوده و همچنان بحث در مورد آن    مطرح  هاتدریس و آموزش مجازی در بسیاری از کشور  موضوعاخیر  های  در سال

  ی ادی وزکمتجربیات    شده وعملیاتی  صورت  بهچنانچه در برخی از مراکز آموزش کشورها، آموزش مجازی    ؛ادامه دارد

یک سال گذشته   در طول  1علت شروع بیماری کرونا به  باشد کهذکر میاست. قابلآمدهآموزش مجازی به دست  در مورد  

بستری ایجاد   ،ایران کشور ازجملهاکثر نقاط دنیا در  باًیتقر ،هامدرسه ازجمله مراکز آموزشی مدتیطوالنشدن بستهو با 

  روش   درواقع(.  2021  جهانی،  ک نبا)  تغییر یابد  شیوۀ آموزش مجازیآموزش از شکل سنتی و متداول به    ۀکه شیو   شده

  شود  پشتیبانی و اجرا الکترونیکی شیوهبه که  شودیم اطالق ییادگیر_ یاددهی یهاشکل هر نوعی از  ،بهآموزش مجازی

به    اطالعات  فناوری  یها مهارتدر کسب  کمک کند و  برنامۀ درسی  تواند به بهبود  می  یمجاز  آموزش  (.2،2004جوی )

تکامل  ،  ینترنتیا  یساز یتجار  ازاز زمان ظهور آن پس    نیاگرچه آموزش آنال  .(3،2003)دان لوی   درسانیاری  آموزان  دانش

 ارتقاء بر    متفاوتی    عوامل  .  کشندی آن را به چالش م  ریاز مشکالت هنوز حل نشده و تأث  یار یبس  و بهبود یافته؛ لیکن

از   یک ی یمجازمحیط و ترک  یشخص  هایزهیانگ برای مثال ؛باشند رگذاریتأثتوانند میآن  یروپسکیفیت آموزش و یا 

ی  هامکاندر    ازیو منابع مورد ن  ی فناور  هایزیرساخت   کمبود  همچنین  .است   یمجاز  رانیفراگ  نیعوامل مشترک در ب

 ،و همکاران  پاراپی)   باشدمی  رگذاریتأث  یآموزش  یمصرف محتوا  ۀنحو بر    ،توسعهدرحال  ی در کشورها  ژهیو به  متفاوت

2020.) 

  نظر مشکالتی که از    لیدلبه  شیوۀ مجازییادگیری به  _ در فرایندهای یاددهیآموزان  دانشطرفین یادگیری یعنی معلمان و  

 (2011)و یودو و همکاران    (2007)  یلو در این راستا    مواجه هستند.های زیادی  فنی و زیرساختی وجود دارد، با چالش

و همکاران،   سعدمحمدی)  باشدمیاز ارقام نرخ ترک تحصیل مربوط به کیفیت پایین خدمات آموزشی    میمعتقدند که سه

تعامل ضعیف    لیدلبه  این شکل از آموزش  منتقدان آموزش مجازی،  نظر برخی از  بنا بهمطالعات نشان داده که  (.  1393

(. 1390،زمانی و مدنی)  و فراگیران شودآموزان  دانشتواند باعث یادگیری عمیق در  یادگیری نمی_ بین طرفین یاددهی

 و تعهد خالق، تفکر رشد نظیر تربیتوتعلیم اساسی  اهداف می تما نتوانسته یمجاز آموزشمعتقدند که  نیز برخی دیگر 

ی هابین چالش  دراصلی    ۀ مسئل(.  2006  ،4و همکاران  )استادل  سازد محقق را  و...  یعلم یریخطرپذ ،یپذیر مسؤولیت 

 ؟ باشدمیکیفیت آموزش مجازی در مدارس چگونه  ارتقاء مدل راهبردهایاین است که  مذکور،

؛  موجود در این حیطه پرداخت ی  هانظریهدر ابتدا باید به    ،کیفیت آموزش  ارتقاء  راهکارهایارائه    وچگونگی    باب  در

د یت زمان بایریمد  کند کهمذکور مطرح مینظریۀ    کرد.( اشاره  2001  ،5)گیلبرت   مدیریت زمان  ۀنظریتوان به  می  روایناز

با ماه برای    یریادگ یبه  موضوعی  های  اولویت براساس  باید  ان  یمرب  باشد. همچنینبرنامۀ درسی  ت  یهمسو و سازگار 

ان آموزش  یرا در جر  یمطالب درس  یهااز سرفصل  یکت هر  یه اهمک است    نیها اآن   ۀف یوظ  ؛ لذااقدام نمایندآموزان  دانش

فاقد اهمیت و    برحسب یادگیری و آموزشی باید  های  ، فعالیت نظریۀ مدیریت زمانبراساس    .نندک ان  یب  فراگیران  یبرا

 بندی شوند.و مهم و فوری اولویت  یر فوریمهم اما غ فوریت، فاقد اهمیت اما فوری،
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پذیری جریان یادگیری  متنوع موجب انعطافهای یادگیری  شیوه  گیری ازبهرهنیز به  (  1،2004)فولدی   نظریه یادگیری متنوع

دانش داردآموزان  برای  دانش  .اشاره  بهآموزان  در چنین حالتی  برای    ،هاویژگی  بنا  دارند  که  استعدادهایی  تجربیات و 

های یادگیری  گیری از شیوهبهره  روایناز  ؛شوندمند مییادگیری متناسب با خود بهره  ۀیادگیری محتوای درسی از شیو 

(  2007)  2رائلین   از طرفی  بخشد.میفزونی    ها راآنمتنوع ضمن کاهش افت تحصیلی در دانش آموزان، پیشرفت تحصیلی  

ابد و به  یگسترش    ،دهیتواند با انجام عمل سنجیم  ی ریادگی  کرد که براساس آنمطرح  را  یادگیری مبتنی بر عمل    ۀنظری

شده آموزان  در دانشسازی  درونی  باعث  و توأم شود دهیتندرهمبا عمل  ؛ درواقع زمانی که یادگیری سطوح مهارت برسد

 . شودمی فراهم هاآنمعنای واقعی در یادگیری به و

نظریه، یادگیری براساس  .  قرار دارد(  2012  ،3)وندرودی  یادگیری  ابزارجعبه  ۀنظری،  (2007رائلین )  ۀنظری  از  پس این 

. از آنجایی که محتوای  باشدمی متفاوتیادگیری دروس  _ یادگیری برای یاددهی ابزارجعبهاثربخش وابسته به استفاده از 

یادگیری  _ برای یاددهی  لذا مربیان و معلمان باید همواره  ؛نیازمند ابزارهای یادگیری خاص و متناسب است   متفاوتدروس  

ابزارهای یادگیری    در صورتی که . همچنین  ندیجو بهرهمقتضیات از ابزارهای متناسب و مطلوب  براساس  درسی  های  برنامه

 شود.  میفراهم نآموزان دانشمتناسبی استفاده نشود، یادگیری عمیق برای 

جامع  ۀنظریبراساس   الکترونیکیارزشیابی  آموزش  در  همکاران    )کارولیک  نگر  ابزارها  ی اب یارز(،  4،2015و    ی جامع 

پردازند.  الکترونیکی به یادگیری می  ۀشیو آموزانی است که بهدانشهای  آموخته  جامع  یابیارز  تنی بر بم  ی کیالکترون  ی ریادگ ی

حرکتی بررسی کرد. _ شناختی، عاطفی و روانی  متفاوت  در ابعادمجازی را  آموزان  دانشهای  توان آموختهشیوه میبدین

عبارت است    یادگیری پویا  یهانظام مبنای    که  کندمطرح می (  2019  ،5)ریورس و کینچین  یادگیری پویاۀ  نظری  همچنین

داشتن   ضمن  ینظام. چنین  شدهنوین پدیدارهای  بازنگری مستمر، بروزشدن، سازگاری با تغییر و تحوالت و فناوری  از

دنبال    نیز  یادگیری   ۀ مرتبیعالتحقق اهداف    منظوربهسازی با محیط پیرامون خود، رشد و پیشرفت را  بالندگی و انطباق

 یساززمینه اند از  ن عبارتیادگیرندگا در خالق تفکر یگیرشکل در واملع ترینمهم  ،شده بیانبا توجه به ادبیات  کند.  می

 بسیار یمجاز یهاآموزش  یفضا درموارد مذکور  البته ی؛یادگیر فرایند در نو  یهاایده یریکارگ به و  طرح و یخطرپذیر

 (.1383)دریفوس، باشندمی رنگکم

بنا    (.1383)عبادی،  است   نیازمورد    یافزارنرم افزاری و  های سخت زیرساخت   آورییادگیری الکترونیکی مستلزم فراهم

ت  ی ترب  ۀنی، زممعلماناز    فراگیران  یریو الگوگ  رودررول فقدان ارتباط  یدلبه  یط مجازی مح  در  (1393)  کیان  مطالعات  به

ن فراهم  بههمچنین    .ست یچندان  دارای محدودیت   بنا  آموزش مجازی  قبیل هانظر روزنبرگ،  از  دانش کافی  یی  نبودن 

 ی باال  ۀهزین،  خدمات جانبی آندسترسی همه به رایانه و  عدم،  خطوط تلفن  یری کارگ به  ۀباالبودن هزین  معلمان،   یاانهیرا

آموزان دانشای یادگیری  ی زیادی برهاچالشمسائل منجر به    گونهنیااست که    انهیراو استفاده از تجهیزات    یاندازراه

  آموزش مجازی دارای مشکالتی از قبیل   (1388)  ی بهشت  ۀطبق مطالع  از طرفی   (.1390  نظری،  و  )شاه بیگی   باشندمی

  تدوین محتوای آموزشی و زیرساختارهای مناسب، عدممتفاوتدر شهرهای    یاانهیرادسترسی به اینترنت و تجهیزات  عدم
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 ییادگیر بودن، فردمحور نظیر ییهاارزش  محور بر  که باشدمی  غربی آموزشی یفناور نوعی ،یمجاز آموزش  است.

کیفیت آموزش    (2002)  1میدلهورست  نظر  بنا به  (.1385  مطلق،ع پور  شفیاست ) مبتنی یت فردفعال  و ریخودراهب مستقل،

در این  .  باشدمی  ی ریپذانعطافگویی مؤثر و  توجه به نیازهای فراگیران، بهبود محتوای یادگیری، پاسخۀ  مجازی وابست

همکاران    ددیکراستا   داد  نیز    ( 2013)و  و   ند نشان  تعامل  و  یادگیرندگان  نیازهای  با  آن  تناسب  محتوا،  کیفیت  که 

عوامل    نیترمهماز    (زه و... یادگیری، انگیهای ت زمان، سبکمحتوا، مدیرینحوۀ یادگیری  مانند  )  های یادگیرندگانویژگی

 د.یفیت یادگیری الکترونیکی هستن ک 

 باشند: شرح ذیل می در داخل و خارج کشور به  کیفیت آموزش  ارتقاء   راهبردهای  در رابطه با  شدهانجام  هایپژوهشدیگر  

های  کیفیت آموزش با استفاده از فناوری  ارتقاء  ارائه الگوی»  با عنوان  (1399)  و همکاران  نوری حسن آبادی  پژوهش

در آموزان  دانش  اثربخشیادگیری فعال و    ۀمقول  2شرایط علّی شامل    که  نشان داد  «نوظهور در هوشمندسازی مدارس

مدارس هوشمندسازی  محتوای  ی  و   اجرای  بر  مبتنی  هوشمندسازی  یاانهچندرسادگیری  شرایط  همچنین  .  باشدمی  با 

مصرف با استفاده از اینترنت اشیاء،    یسازنهیبهمنابع با استفاده از رایانش ابری،    ۀمدیریت بهین  ۀمقول  3شامل    یانهیزم

با هوشمندسازیهای  در هزینه  ییجوصرفه با عنوان  1395)  زادهصادق  ریزه و رجبیان ده  پژوهش  باشند.می   مدارس   )

دیدگاه» مجازی:  آموزش  بر  زیرساخت هانگاهی  محدودیت ها،  و  مزایا  داد  «ها،  را  می  که  نشان  مجازی  آموزش  توان 

  حیمی ردانست.    «های برابر آموزشی برای همگانایجاد فرصت »  نامبه حقوق بشرهای  برای تحقق یکی از جنبه  یامقدمه 

های قابلیت اطمینان، امنیت، دسترسی، ارتباطات، اعتبار، ادب  لفهؤ مکه  ندنشان داددر پژوهش خود ( 1393) و همکاران

  ها مؤلفهدر سایر  های مذکور  ی هستند؛ لیکن تفاوتمعنادارتفاوت    دارای  پذیری در آموزش مجازی و حضوریانعطافو  

در مراکز آموزش    یارزیابی وضعیت آموزش مجاز»   عنوانبا    پژوهشیدر    (1391اعتبار )هانیان و  ج .  باشندنمی  معنادار

 یزاآموزش مج  یها در دوره  کنندهشرکت دانشـجویان    ندنشان داد  «تهران از دیدگاه دانشجویان  یهاالکترونیکی دانشگاه

از طریق این روش و    ی، یادگیریمجاز  یهاآموزشات مراکز  مکاندسترسی به ا  از  هامراکز آموزش الکترونیکی دانشگاه

 ۀمطالع  .نداشتند  یآموزشی مجاز   یهانگرش مثبتی به دوره  هرچند که ، رضایت داشتند؛  یکاربرد روش آموزش مجاز

به این    ورودبرای بهبود کیفیت آموزش مجازی باید به آموزش مربیان برای    که  ( نشان داد1390)  و همکاران  صادقی

ی پژوهشدر  (  1390)  انیحدادهمچنین    برای ورود به آموزش مجازی آماده ساخت.  را  هاآنآموزش پرداخت و    شکل از

الکترونیکی کشور در عصر  »  با عنوان  ،شدناستفادهقابل  هایفهمؤل  که  نشان داد  «شدنیجهانارزیابی وضعیت آموزش 

الکترونیکیتعامل و انگیزش از مؤلفه  از نظر نخبگان و   البتهد.  ندر سطح مطلوبی قرار دار  بوده و  های اصلی آموزش 

گویی و کیفیت، اطمینان، تخصص در تدوین  های جذب، محتواها، پاسخمورد پژوهش وضعیت مؤلفه  ۀمتخصصان نمون

 . دنمحتوا و تعهد در حد ضعیفی قرار دار

نشان   «مروری بر نقش آموزش مجازی در نظام آموزش متداول»( با عنوان  2020)  2و همکاران  پاراپی  پژوهشاز طرفی  

و    یریگشکل  یرا برا  یدیجدهای فرصت   . سیستم مذکورحال رشد و تکامل است   در یستمیس  ،یموزش مجازآ  که  داد

های  نهیاز مناطق و زمآموزان  دانشبه  . این شکل از آموزش  کندیم  جادیا  رمجازیعامل غ  کیافراد با  های  مهارت  ارتقاء

  ( با عنوان2019) 3صبا و بریج  پژوهش .سازدفراهم میرا  ت یفیباکبه آموزش و دانش  یفور  یدسترس مکانا ،متفاوت

 
1 Middlehurst 
2 Parapi, Maesaroh, Basuki, & Masykuri 
3 Sebba, & Berridge 
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  یمدارس مجاز  که  نشان داد  «دکان تحت مراقبت آموزشی برای کو   یندهایبرآنقش مدارس مجازی در حمایت از بهبود  »

تأثیرات شگرفی دارند. این شکل از آموزش برای بهبود کیفیت آموزشی باید کودکان    یلیتحص  شرفت یبر پ لستان  ر انگد

  قرار دهد.   دنظریتجدمستمر مورد    طوربهیادگیری، منابع و فرایندهای یادگیری را  های  ابزارها، شیوه  عناصری از قبیل

ابزار    عنوانبهاز آموزش مجازی  آموزان  دانشادراک  »  عنوانبا    ی پژوهشدر  (  2018)  1دومینگو و برادلی همچنین   یک 

 ها آنرند.  درک متفاوتی دا  ،یمجاز  یبعدسه  یهاطی آموزان در مورد استفاده و ارزش محدانش  ند کهنشان داد«  یادگیری

  ی مثبت استفاده از فضاهای  جنبه  ت ی اکثر،  یمجاز  یکار در فضا  یفنهای  چالش  با وجود  کرده ورا تجربه    یمشکالت فن

اشاره    یو کاهش اضطراب اجتماع  معنادار  یتعامالت اجتماع  شیافزاتوان به  . در این راستا میرا گزارش کردند  یمجاز

توان  می  که  نشان داد  «روندهای تدریس در آموزش مجازی: یک رویکرد تفسیری»( با عنوان  2018)  2پاندو پژوهش  .  کرد

طر  یورافنمییتعلروند   از  پ  یرفتارهای  هینظر  ق یرا  غ  ییوندگرا یو  آن  در  فرا  یسازیرانسانیکه  در    یندهایفرد 

وجود   یسازیمجاز یدهای، تهدندهایفرا نیدر ا رایز ؛کرد جادیا باشد،میپنهان صورت به یاز نوع فن یریادگی_یریادگ ی

حفظ حریم خصوصی فراگیران در  »ی با عنوان  پژوهشدر  (  2018)  3نیسنباومزیدی و    .شود یها مآن   به  یکمدارد و توجه  

براساس    به آموزش مجازی باید تالش شود تا فرایندهای یادگیری را  یبخشت یفیک برای    ند کهنشان داد  «آموزش مجازی

برای بهبود آموزش مجازی باید از منابع    که  ند( نشان داد2018)  4یزنباخ و گریثهاوس آ  مستقر کرد.  ،یادگیری مستقل

 5وادلپژوهش  همچنین    سازی کرد.درونی  ،آموزاندانشتوان یادگیری را در  در چنین حالتی می  گرفت؛بهره    یاچندرسانه

با  2017)  )« پمدرسۀ مجازی  ۀ  انداز  نیب  ۀرابط  یبررسعنوان  آموزان  شرفت یو  مدرسۀ    ۀانداز  نیب   که  « نشان داددانش 

ارزش بالقوه به    4  نیز  (2016)  6و مایر  کالرک   پژوهشدر    معناداری وجود دارد.  ۀرابط  ،آموزاندانش  شرفت یو پمجازی  

دغام ، امناسب اتوماتیک  یبازخوردهاتمرین با    از  اندعبارتکه    شدندداده  های آموزشی یادگیری الکترونیکی نسبت روش

پویا در آموزش  ،  و مشارکتی  خودآموزروش آموزشی   الکترونیکیبراساس  تعدیل    و  هایسازهیشبکاربرد    و  یادگیری 

 .هابازی

  مجازی   آموزشتوان مطرح کرد که  میراهبردهای آموزش مجازی،    ۀ حیطدر    شدهبیان  پیشین های  پژوهشبا توجه به  

از خانه به مدرسه و بالعکس برای دبیران و دانش   وآمدرفت در وقت و حذف    ییجو صرفه  دارد:   ذیل  از قبیل   قوتینقاط  

ا  ،داشتن احساس راحتی در محیط خانه و خانواده  ،آموزان به  ات تغذیه و بهداشتی در سطح باالتر در  مکاندسترسی 

های  سرویس مدرسه یا سایر وسایل نقلیه و خرید خوراکی  ۀمالی در هزین  ییجوصرفه  ،مقایسه با زمان حضور در مدرسه

مدرسه زمان  در طی  با  ۀ  استفاد  ،احتمالی  لحظات کالس  تمام  از  بهینه های  روش  کارگیریبهبهینه  برای    کردن ابداعی 

از قبیل   نقاط ضعفی  دارای  لیکن  ؛استفاده از فناوری و تکنولوژی جدید برای تدریس در فضای مجازی  ،آموزش مجازی

قرار    باشدذیل می تأثیر  آن را تحت  کیفیت  با کالس   اند:دادهکه  یادگیری در مقایسه  تفاوت سطح کیفیت آموزش و 

خروج اختیاری    ، در طی آموزش در کالس مجازیآموزان  دانش تداوم حضور بعضی از  ورود و عدم  ریتأخ  ،حضوری

در قالب   آموزاندانش  ریسابا معلم کالس یا با  آموزان  دانش   ۀصحبت بدون اجاز  ،از کالس مجازیآموزان  دانش بعضی از  

جدی نگرفتن   ،در امتحاناتآموزان دانشتسلط عدم،  جهت پرسش شفاهی و کتبی نانیاطمقابلوجود روش عدم ،پیامک

 
1 Domingo, & Bradley 
2 Pando 
3 Zeide, & Nissenbaum 
4 Eisenbach, & Greathouse . 
5 Waddell 
6 Clark, & Mayer 
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-ط اولیاء دانشمعتبر ندانستن آموزش مجازی توس  ،در مقایسه با کالس حضوریآموزان  دانشکالس مجازی توسط  

ارتباط دیداری  عدم  ،قوی و ضعیف از یکدیگر برای معلم در فضای مجازیآموزان  دانشنبودن    صیتشخقابل  ،آموزان

   .سوء آن بر یادگیری دانش آموزان ریتأثو  آموزدانشبین معلم و 

جدید در یادگیری و آزمون  های  به آموزش مجازی باید مربیان از سبک  یبخشت یفی ک ( برای  2000)  1نظر مورهد  بنا به

( آموزش مجازی در مقایسه با آموزش سنتی از  2019)  2و همکاران   مطالعات سلطانی مهر  بنا بههمچنین  استفاد کنند.  

با توجه به    به آموزش مجازی  بخشی کیفیت ذکر است که  قابلات یادگیری بیشتری برخوردار است.  مکانا   و  ها ت یظرف

در    آناهمیت   ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  گسترش  پی  برایوپرورشآموزشدر  اساسی  شرط  یادگیری    ارتقاء  ، 

 باشد:شرح ذیل می بهحاضر   پژوهشاصلی  سؤال این رواز است؛در این شکل از آموزش آموزان دانش

 سنتزپژوهی چگونه است؟ ۀشیو کیفیت آموزش مجازی مدارس ابتدایی به ارتقاء راهبردهای مدل

 

 شناسی پژوهش روش

 باشد. همچنینمی  فییک  از نوع  شدهگرفته کار به کردیرو بوده و  کاربردی_ ادییبنصورت  به هدف نظر از حاضر پژوهش

 انجام شد.  ییاستقرا محتوای لیتحل انجام با که است  ب یفراترک صورتبه  استفاده  مورد راهبرد وسنتزپژوهی  نوع   از

دارد و   را پیشین دشدهیتول هایدانش  مندنظام  تراکم یا  تجمیع قابلیت  علم، اصل که این کردنسنتزپژوهی یعنی عملیاتی

 گرفتن نظر درذکر است که  قابل  گذشته چیست؟ پژوهشی های یافته تمام  واحد ۀنتیج که است  سؤال این  به پاسخ پی در

 گاهی هاییافته بلکه ؛کندنمی تعیین سؤالی در قبال را کنشگر تکلیف اوقات یتنها گاهنه منفرد، صورتبه  هاپژوهش

شدن به آن است که کنشگران از پژوهش  نزدیک  دنبالبهحاضر پژوهش    درواقعد.  نگردمی او گمراهی سبب  ،ضیضدونق

باشد. با توجه به مطالب  میپژوهشی    سؤاالتگویی به  پژوهشی برای پاسخهای  تربیتی انتظار دارند و در پی تلفیق یافته

 پژوهشاهداف    طبقسپس    شدند.  استخراج  ،مطالعات قبلی  و  هاپژوهشاز روی  اصلی   نیمضام و مقوالت مذکور، ابتدا

 کرد؛جدا    یعلم  صورتبه  را  مقوالت و مطالب اصلی و مهم  تا بتوان  صورت گرفت   شدهمقوالت یافت کدگذاری  ،  حاضر

با در نظر گرفتن   که یافت شدندمذکور    مقوالت از بییترک  میان  انتخاب شدند. در این   اصلی مقوالت از کدبندی،  پس   لذا

 . گردیدطراحی   هاآناز روی کیفیت آموزش مجازی   ارتقاء یمفهومجدید، چهارچوب  های قبلی و یافته هایپژوهش

 

 ها افتهی

 انجام شدند:   در پژوهش حاضر مذکوردر حین انجام روش  ذیلمراحل 

که   دادقرار    مد نظرپژوهش دو مالک ورودی برای انتخاب مقاالت    مشخص گشتند.  معیارهای ورود  ،اول  ۀمرحلطی  

 آموزش به مربوط مقاالت لذاه؛ شدژوهشی بودن مقاله و سند مطالعهو پ به باال 1995 از هاآنسال انتشار اند از عبارت

 
1 Murihead 
2 Soltanimehr, Bahrampour, Imani, Rahimi, Almasi, & Moattari 
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 شناسیروش بر مبتنی مندنظامۀ  مطالع یک طی سپس و  نظر استخراج مورد  هایسالبراساس   بخشیکیفیت  و مجازی

 .ند شد تنظیم ،استفاده مورد ابزارهای و پژوهش

واژگان  براساس    مجازی آموزش کیفیت  ارتقاء  با رابطه در  نیاز مورد مقاالت  و بازیابی مقاالت  وجو جست   ،مرحله دومدر  

بهبود آموزش مجازی، تعالی آموزش مجازی، ارتقاء آموزش مجازی، آموزش مجازی کارآمد، آموزش مجازی  »  کلیدی

 صورت گرفت.   اطالعاتی خارجی و داخلی یهاگاهیپااز طریق «اثربخش

 که واژگانییا   مترادف  گانواژ کهقرار گرفتند    توجه مورد مقاالتی  ؛ لذابود  غربالگریپژوهش درصدد    ،مرحله سومدر  

 تعداد  غربالگری، و وجو جست  ابتدایدر  .  شدندمی مشتمل را  دادندمی  پوشش را مجازی آموزش کیفیت  مفهوم یاگونهبه

 مجازی  آموزش کیفیت  محوریت  براساس درنهایت  و  استخراج باال به 1995 سال از مجازی آموزش با رابطه در  مطالعه 35

 د. مان باقی مقاله 27 تعداد

 صورت انتخابی کدگذاری  و محوری کدگذاری باز، کدگذاری طی شدهغربال هایپژوهش بندی،مقولهچهارم مرحله در 

 .گرفت 

 تحلیل و کیفیت   معیار دوبراساس    کدگذاری شیوهبه هامقوله یبنددستهپژوهش درصدد    ،ارزیابییعنی    پنجم مرحله در

 درآمد. انتقادی واکاوی و

 کیفیت  ارتقاء  راهبردهای با رابطه در متفاوت  و  جدید الگویی ارائه  درصدد  پژوهش  سنتزپژوهی، یعنی ششم مرحله در 

 . شودپرداخته می هاآنکه در ادامه به بوده  ابتدایی مدارس مجازی آموزش

 

 شده انجامهای پژوهش  در مجازی آموزش تکیفی ارتقاء بر مؤثر  عوامل  :1  جدول

 ردیف رویکرد عنوان پژوهش  پژوهشگران ابزار مدارس  کیفیت آموزش مجازی  ارتقاءاستفاده در  موردهای شاخص

دانش  یریادگی   ۀتوسع در   یریادگی آموزان،  مستقل 

  ، یانتقاد  یریادگی   ۀتوانمندساز، توسع  یریادگی خودراهبر،  

تفکر    یریگبهره ،  متفاوتدروس    یریادگی   ۀنقش  وجود از 

خالق  ی مبتن  یریادگ ی   ال،ی س  یانتقاد های  آموزش   ت،یبر 

مجاز  یبرا   یفرد آموزش  از  های  زهیانگ  جادی ا  ،یاستفاده 

به    نانیمحور، جلب اعتماد و اطمتجربه  یریادگ ی   ،یریادگی 

مجاز   تیموفق آموزش   ، یمشارکت  یریادگی   ۀتوسع   ،یدر 

تدر  یریادگی    یسازبرطرف  ،یکیارگان   سی همکارانه، 

فضاها  یریادگی اضطراب   سامانه،    و   ساززهیانگ  یدر 

 یریادگی  یندهای در فرا یسازفعال  یاز راهبردها گیریبهره 

 

 

 
 

 

 ست یلچک

 

 

 
 

ریزه رجبیان ده

 ادهزصادق و

(1395 ) 

 

 

 

 
 

نگاهی بر آموزش  

،  هامجازی: دیدگاه

، مزایا و  هازیرساخت

 هامحدودیت 

 

 

 

 

 اسنادکاوی

 

 

 

 

1 

پویاسازیشبیهآموزش   تلف  ،شدۀ  و    یصوت  یقیآموزش 

استفاده    ،ایرسانهچند  ی درسهای  استفاده از برنامه  ،یری تصو

های از برنامه   گیریبهرهگو، پاسخ  سی تدر  اء،یاش  نترنتی از ا

 متنوع یریادگی های وهیاز ش یریگبهره و  اثربخش یدرس

 
 

 ست یلچک

 

 و پاراپی

همکاران  

(2020 ) 

:  یآموزش مجاز

بر   یاجمال یمرور

  ستمینقش آن در س

 ی فعل یآموزش

 
 

 تحلیلی _ مروری

 
 

2 
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 ردیف رویکرد عنوان پژوهش  پژوهشگران ابزار مدارس ی استفاده در ارتقاء کیفیت آموزش مجاز موردهای شاخص

 ت امکاندر نظر گرفتن ا  ،یریادگی ابزارهای  توسعۀ جعبه 

دادن    یریادگی   یبرا قرار  دسترس  در  اهداف،  سطوح 

 یریادگی   ستمیمستمر س  ارتقاء  در سامانه،  یریادگی منابع  

 پذیری فضای آموزش مجازی توسعۀ انعطاف  و

 
 

 پرسشنامه

 
 

 ( 2017وادل ) 

 

ۀ انداز نیب   ۀرابط یبررس

و  مدرسۀ مجازی 

 آموزان دانش شرفتیپ

 

توصیفی از نوع  

 همبستگی 

 
 

3 

 یهاکنندهل یتسهاز    گیریبهره  ،یریادگی   یندهای فرا  یسازساده

به دغدغه   ،یکار   یندهای فرا  یسازساده  ،یریادگی  های توجه 

بازنگرآموزان  دانش  یریادگی  سامانه،  ابزارها  یدر    ی مداوم 

نظارت مستمر    ،یریادگی های  وه یمداوم ش  یبازنگر  ،یریادگی 

فرا بروزرسمکانا  ،یریادگی   یندهای بر   تیفیک  ارتقاء  ،یانات 

شناسا ضعف    ییمحتوا،  و  آموزان  دانش  یریادگی نقاط 

 یدرسهای برنامه  یبازنگر و هاآن   یسازبرطرف

 

 
 

 متن  یاوکوا

 

 

 
 

ریورس و  

 ( 2019) نینچیک

 

 ی: طراحای پو یریگیاد

آموزش پنهان   کی 

 شی افزا یبرا

تفکر  های مهارت 

 ی انتقاد

 

 
 

 کیفی 

 تحلیل محتوا 

 

 

 

4 

 گیریبهره آموزان،  دانشهای  از آموخته  جانبههمه ارزشیابی  

استفاده از شیوۀ ارزشیابی گرایی،  ارزشیابی سازنده  ۀاز شیو

شیوۀ ارزشیابی  استفاده از    و  مشاهدهمبتنی بر برآیندهای قابل

 آموزان دانشهای بازخوردگیری از آموخته   و مستمر

 
 

واکاوی  

 متن

 
 

 جی برصبا و 

(2019 ) 

در  مدرسۀ مجازی نقش 

  جیاز نتا تیحما

 یبرا   افتهیبهبود یآموزش

 کودکان تحت مراقبت 

 
 

از نوع   کیفی

 تحلیل محتوا

 
 

5 

 

زمان،  تکال  یدگیرس  مدیریت    طوربه آموزان  دانش  ف یبه 

 برابر برای همه در سازمانهای  فرصت   یسازفراهم   و  یفرد

 

مکتوب  سند  

 کتابی( ) 

 

 لبرتیگ

(2001 ) 

 

آموز  شنچگونه یک دا

 آنالین موفق باشم؟ 

 

 مروری _ توصیفی
 

6 

 

 

 و ضرورت  فوریت برحسبمطالب  یبندت ی اولو

مشاهده  

مستندات  

 علمی

 

مطلق  پور عیشف

(1385 ) 

 

مدیریت زمان در  

 دانشگاه مجازی 

 

 توصیفی
 

7 

 

آموزش اهداف  به  رسیدن  مسیر  محاسبۀ    و  تحلیل 

 یادگیریزمان مورد نظر برای تحقق اهداف میزان 

 

 

 ۀپرسشنام

محقق  

 ساخته

 

و    محمودی 

 ( 2017)   همکاران 

ارزیابی سیستم 

آموزش مجازی  

مدل دلون و  براساس 

 مک لین: تحلیل مسیر 

 
 

 کمی 

 
 

8 

ویژگی  کیفیت  های  ارزیابی  ارزیابی    اطالعات،   ی ها فناوری فنی، 

شناخت  ،  ها آن محتوا، عملکرد، ساختار اطالعات و پردازش    ی اب ی ارز 

ن  قابلیت ی شناخت روان های  جنبه   ی اب ی ارز   ی، آموزش   ی ازها ی و  های  ، 

ات تحلیل محتوا،  مکان تغییر وضعیت و شکل، ا های  نظارت، قابلیت 

داده مکان ا  تحلیل  قابلیت ها ات  برنامه و    یادگیری های  ،  های  وجود 

   در سامانه کمکی    و   جنبی   ی افزار نرم 

 
 

مشاهدۀ  

ای  مجموعه 

 هاکاتالوگ 

 
 

و   کارولیک

  همکارارن 

(2015 ) 

 

جامع  یابی ارز

 یریادگی  ی ابزارها

و  یکیالکترون

 ی آموزش یافزارهانرم

 
 

 توصیفی

 از نوع تطبیقی
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پرورش تعقل،    ،اینترنت اشیاء و رایانش ابری در آموزش

جهت  آموزان دانش یهامهارت تشویق به تفکر و تقویت 

افزایش سرعت و کیفیت    ،در یادگیری  الل رسیدن به استق

دانش   الزم   یهارساختی ز  یسازآماده   و  آموزان آموزش 

 در اجرای هوشمندسازی مدارس 

 

 

 مصاحبه

 

  ی آباد حسن نوری  

  و همکاران 

 (1399 ) 

  ارتقاء ارائه الگوی

کیفیت آموزش با 

 یهایفناوراستفاده از 

نوظهور در  

 هوشمندسازی مدارس 

 
 

شیوۀ بهکیفی 

 بنیادنظریۀ داده

 

 
10 

 

دسترسیدموکراس فرصت  ی،  به  ایجاد هابرابر   ،

برطرف مجاز  یریادگی های  ط یمح  دموکراسی، -ی، 

 بهبود نتایج یادگیریو  موانع و هات ی محدودسازی 

 
 

 پرسشنامه

 

زیدی و  

  سنباومین

(2018 ) 

  یخصوص  می فظ حرح

 در  رانیفراگ

 انبوه برخط  دورۀ آزاد

 ی و آموزش مجاز 

 

 _ توصیفی

 پیمایشی

11 

 

یی، گراوندیو پ  یرفتارهای  پایۀ نظریهیادگیری بر  _یاددهی

 تعیین روند یادگیری مجازی شیوۀ انتقادی وتدریس به 

مشاهده  

اسناد و 

 منابع معتبر

 

 ( 2018پاندو )

آموزش در   یروندها

:  یآموزش مجاز

 ی ریتفس یکردی رو

 
لی یتحل _یر یتفس  

 

12 

و    ییادگیر  یهاایجاد محیط،  یتأکید از یاددهی به یادگیر  تغییر

راهنما،  ییادگیر  یراهنما استاد  که  نکته  این  به  کنار    یتوجه 

نقش ،  یالمللنیبفرهنگی و  توجه به ارتباطات بین  ،صحنه است

تعامالت مبتنی بر  ،  استاد  یگر لی تعدو    یگر ی، تسهیلرگواسطه 

برا  یهاگروه تشکیل  ،  هاایرسانهچند و  ،  تعامل  یبحث  باز 

درس  ی پذیرسازانعطاف کالس  پشتیبانی    ،ساختار  به  توجه 

 ، الکترونیکی  یهادوره  ارائه دیجیتال در    یتوجه به محتوا  ،همتایان

بهبود سطح سواد  ،  یادگیرنده  ۀجامعتجارب با    یگذاراشتراک به

هیت  فلسفه و ما  کدر،  اطالعاتی و دیجیتالی دانشجویان و استادان

الکترونیکی سریع،  آموزش  بازخورددهندگی  مهارت  ، داشتن 

برانگیختن دانشجو جهت   داشتن    ،و کاوش  وجوجست مهارت 

در    وجوجست داشتن مهارت    ، یمجاز  یهاگروه مهارت مدیریت  

ارزشیابی  ،  او  یاز سوفعال بودن دانشجو و ساخت دانش  ،  شبکه

تدوین، طراحی    در  هامربوط به بررسی رعایت حداقل استاندارد

کیفیت و    یتضمین استانداردها  منظوربه ارزشیابی    ،درس  ارائه و  

اطالعات اعتبار  و  ارزیابی    ی کردهای رو  یری پذانعطاف   ،اصالت 

پتانسیل  از  استفاده  با  ارزشیابی ،  موجود  فناوری  یهافراگیران 

،  و سازنده به دانشجویان  موقعبه بازخورد    ارائه کمیت و کیفیت  

و    یابیارزش ترکیب  و  تحلیل  در  دانشجویان  مشارکت  میزان 

مستقل    صورت به راهنمایی دانشجویان در ساخت دانش  ،  ارزیابی

یاددهی و   یهاو شیوه  هاروشتغییر  ،  ییا در اجتماعات یادگیر

 جدید  یهاپذیرش روش 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 یاکتابخانه

 و پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 انی حداد

(1390 ) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ارزیابی وضعیت  

آموزش الکترونیکی  

کشور در عصر  

 شدن یجهان

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 پیمایشی_توصیفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

13 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7
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پویاسازیشبیهآموزش   و  شدۀ  صوتی  تلفیقی  آموزش   ،

استفاده  ،  ایرسانهچنددرسی  های  تصویری، استفاده از برنامه

های از برنامه   گیریبهرهگو،  ، تدریس پاسخاز اینترنت اشیاء

 یادگیری متنوعهای گیری از شیوهبهره  و اثربخشدرسی 

 

  ۀمشاهد

 منابع مستند

 

فیزنباخ و  

 ثهاوسی گر

(2018 ) 

 

سطح   یبرا یمنابع

 مؤثر  یمتوسط مجاز

 
 

 توصیفی

 
 

14 

ات مکانیادگیری، در نظر گرفتن اابزارهای  توسعۀ جعبه 

دادن   قرار  دسترس  در  اهداف،  یادگیری سطوح  برای 

 مستمر سیستم یادگیری  ارتقاء  سامانه،منابع یادگیری در  

 پذیری فضای آموزش مجازی توسعۀ انعطاف  و

 

تحلیل 

 محتوا

 

  یوندرود

(2012 ) 

:  سی تدر ابزار جعبه

، عمل و  هی نظر یآشت

دورۀ  کی زبان در 

 آموزش معلم 

 
 

 تحلیلی _یتوصیف

 
 

15 

شیوه  مداوم  بر  های  بازنگری  مستمر  نظارت  یادگیری، 

ا فرایندهای   بروزرسانی، مکان یادگیری،  کیفیت    ارتقاء   ات 

یادگیری    محتوا،  ضعف  نقاط  و  آموزان  دانش شناسایی 

 درسی های  بازنگری برنامه   و   ها آن سازی  برطرف 

 

  ۀمشاهد

اسناد و 

 منابع معتبر

 

دومینگو و 

 ( 2018)  یبرادل

از  آموزان  دانش درک 

  یمجاز تیواقع

 ی ابزار عنوانبه

 یریادگی  یبرا 

 
 

 تحلیلی _توصیفی

 
 

16 

آگاه    یآتپژوهش    گاهی وجود پا  ی،آموزش مجاز   شرفت یدر پ  ریتأث

  ی آموزش مجاز   شرفتیآموزش معلم در پ تیاهم  ،و تفکر فعال

تغییر وضعیت و شکل،  های  نظارت، قابلیتهای  ، قابلیتتیفیباک

امکانا محتوا،  تحلیل  دادهمکانات  تحلیل  قابلیتات  های  ها، 

کمکی در سامانه،   جنبی و  ی افزارنرمهای وجود برنامهیادگیری، 

بارگزاری  ظرفیت  تصویر،  هاافزایش  و  صوت  قدرت  افزایش   ،

های از فرصت   گیریبهره   امنیت شبکه،  افزایش ظرفیت دانلودها، 

محدودیت  رفع  سامانه،  فضای  در  در های  یادگیری  یادگیری 

ا و  نظم  یادگیری،  ابزارهای  مداوم  بازنگری  در    نضباطسامانه، 

تقویت    ،مشکالت رمز عبورسازی  برطرف  فرایندهای یادگیری،

توسعۀ ارتباط   و  باند اینترنتتوسعۀ پهنای  فنی،  های  زیرساخت

 بین طرفین یادگیری در سامانه 

 

 

 

 

 

مطالعۀ  

 موردی 

 

 

 

 
 

و   سسیرسون

همکاران  

(2011 ) 

 

 

 

 

  بازنگری مدارس:

آموزش   هایظرفیت

  ۀمطالع ) یمجاز

 (سیانگلموردی:  

 

 

 

 

 
 

 مروری _توصیفی
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نظارت،  های قابلیتمحیط واقعی مجازی،  یسازفراهم 

اهای  قابلیت شکل،  و  وضعیت  تحلیل  مکانتغییر  ات 

 یادگیریهای قابلیت و هاات تحلیل داده مکانمحتوا، ا

مشاهده  

مستندات  

 علمی

و  تاشنر

  همکاران

(2008 ) 

آموزش   ستمیس

و روش   یمجاز

 آموزش 

 
 تحلیلی _توصیفی

 

18 

کمکی در سامانه،  جنبی و  یافزارنرمهای  وجود برنامه 

افزایش قدرت صوت و  هاافزایش ظرفیت بارگزاری   ،

دانلودها، ظرفیت  افزایش  شبکه  تصویر،   و   امنیت 

 یادگیری در فضای سامانههای از فرصت  گیریبهره 

 
 

 پرسشنامه

 
 

 ( 2007) نیحس

نگرش   یبررس

دانشجو نسبت به  

در   یآموزش مجاز

 پاکستان

 
 

 پیمایشی_توصیفی

 
 

19 



 سنتزپژوهی  شیوۀ به  ابتدایی  مدارس  مجازی آموزش کیفیت ارتقاء  راهبردهای  مدل تدوین 

 

38  
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برنامه  وجود  مجازی،  آموزش  موانع  کردن  های برطرف 

و  افزارینرم ظرفیت   جنبی  افزایش  سامانه،  در  کمکی 

افزایش هابارگزاری  تصویر،  و  صوت  قدرت  افزایش   ،

یادگیری های  از فرصت   بهره   امنیت شبکه،  ظرفیت دانلودها،

 یادگیری در سامانه های رفع محدودیت  و در فضای سامانه

 

ۀ پرسشنام

محقق  

 ساخته

 
 

  و همکاران  برگ

(2002 ) 

 

موانع آموزش و  

آموزش از راه دور:  

 ی نظرسنج جی نتا

 

 
پیمایش _ توصیفی

 ی

 

 

20 

 

های ات مراکز آموزش مکاندسترسی به ا  ،شیوۀ مجازییادگیری به  

شرکتمجازی مجازی،،  آموزش  در  فراگیران  بازنگری    دادن 

 در فرایندهای یادگیری  نظم و انضباط  و  مداوم ابزارهای یادگیری

 ۀپرسشنام

محقق  

 ساخته

 

اعتبار  جهانیان و 

(1391 ) 

ارزیابی وضعیت آموزش  

مجازی در مراکز آموزش  

  هایالکترونیکی دانشگاه

 دانشجویان تهران از دید

 
 

پیمایش _ توصیفی

 ی

 
 

21 

 

سازی   عبوربرطرف  رمز  تقویت   ،مشکالت 

 باند اینترنتتوسعۀ پهنای  فنی،  های  زیرساخت

 بین طرفین یادگیری در سامانهتوسعۀ ارتباط  و

  ۀمشاهد

منابع و  

مستندات  

 علمی

 
 

 ( 1388) ایک

 

نگاهی به آموزش  

 مجازی )الکترونیک(

 

 
 

 تحلیلی _ توصیفی

 
 

22 

 
 

تحصیل    ۀتربیت کادر آموزشی مدارس، ایجاد فرصت ادام 

اقتصادی تنگناهای  و  کارمندان  دروس    ،برای  آموزش 

 های آموزشی افزارنرم نواع ا یسازفراهم و  عملی

 

بررسی  

منابع و 

مستندات  

 علمی

 

 
 

 ( 1388)  یبهشت

بررسی نقش آموزش  

الکترونیکی در حل  

  یهاآموزشمشکالت 

سنتی و استفاده از آن  

کردن امر برای همگانی

 ایران وتربیت در تعلیم

 

 
 

 تحلیلی _ توصیفی

 

 
 

23 

 

فعالیت کردن  اهداف    یادگیری،های  سیستماتیک  بهبود 

 یادگیری های  بروزرسانی شیوه  و  کیفیت محتوا  ارتقاء  یادگیری،

بررسی منابع  

و مستندات 

 علمی

 

 ( 2012مارشال )

بهبود کیفیت یادگیری 

  دروس الکترونیکی:

 الکترونیکی

 

 تحلیلی _ توصیفی
 

24 

 

شناختی با فراگیران، ارتباط مبتنی بر فرهنگ اجتماعی، توجه    تعامالت

 کردن فرایندهای یادگیری برای فراگیران تسهیلو  نفعانبه نیازهای ذی

 

بررسی منابع  

 و مستندات 

 

 ( 2008سوک ) 

 

یادگیری   هایجنبه

 الکترونیکی

 

 

 تحلیلی _ توصیفی
 

25 

از  دانش   ۀتجرب بهبود   استراتژی   ،یریادگی آموز  های  توسعۀ 

 و یادگیری  آموزش ۀ  نیزم  درو تفکر معلمان    یزی رمعلمان، برنامه 

بررسی  

 منابع

الکساندار  

(2001 ) 

تجربیات   ۀتوسع

 یادگیری 

 

 تفسیری _کیفی
 

26 

مدل کیالکترون  یریادگی   تیفیک  یابی ارز ارزیابی  کیفیی،    ،های 

آموخته   جانبههمه   یابیارزش از   یریگبهره آموزان،  دانشهای  از 

استفاده از شیوۀ ارزشیابی مبتنی بر   ،ییگراسازندهشیوۀ ارزشیابی 

قابل  از  مشاهدهبرآیندهای  استفاده  ارزشیابی  ،    و   مستمرشیوۀ 

 آموزان دانشهای از آموخته  یریبازخوردگ

 

بررسی  

منابع و 

مقاالت  

 علمی

 

و   سوتیم

 الویبی پر

(2015 ) 

 

 

 ۀزمینسنجش کیفیت 

 یادگیری الکترونیکی

 
 

کیفی از نوع  

 سنتزپژوهی
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مطالعه   1،  تحلیلی_ توصیفیمطالعه از روش    13  ،از مجموع مطالعات صورت گرفته  (1شماره ) جدول  های  یافتهبراساس  

  مطالعه 1 تحلیلی،_ کیفی روشمطالعه از  2مطالعه از روش اسنادکاوی، 1کمی،  روشمطالعه از   2 ی،سنتزپژوهروش از 

مطالعه از   1و    پیمایشی_ توصیفیمطالعه از روش    5  ای،مقایسه_ مطالعه از روش توصیفی  1بنیاد،  داده  ۀاز روش نظری

 .اندگرفتهتفسیری بهره _ روش کیفی

مطالعه از   11مطالعه از ابزار پرسشنامه،  9، ست یلچکمطالعه از ابزار  2مطالعه شده میمجموع مقاالت و مستندات عل از

 1و    مطالعۀ موردیمطالعه از    1مصاحبه،    مطالعه از ابزار  1مطالعه از تحلیل محتوا،    1ابزار مشاهده مستندات و منابع،  

 . انداستفاده کردهکیفیت آموزش مجازی  ارتقاء برای بررسی راهبردهای هاکاتالوگمطالعه از ابزار 

  مجازی   آموزش  کیفیت   ارتقاء  راهبردهای  مدلچگونگی  )  تحقیق یعنی  سؤالدر پاسخ به    ،یعنی سنتزپژوهی  بعد مرحله در

در   صورتبه  هاآنجزئیات    کهشدند  سطح فنی، آموزشی و ارزیابی را شناسایی    3  (سنتزپژوهی  شیوه  به  ابتدایی  مدارس

 باشند. مشاهده می( قابل4( و )3(، )2جداول شماره )

 اند:( ارائه شده2در جدول شماره ) فنی سطح کیفیت آموزش مجازی در ارتقاء مدلهای مؤلفه

 

 به سطح فنی  مربوط مقوالت استخراج جهت  پژوهشی و نظری مبانی ب یفراترک  و محوری کدگذاری :2جدول 

 ای مقولۀ هسته  منابع مقوله مفاهیم  ردیف

 

 

 

1 

 

قابلیت های  قابلیت ا های  نظارت،  شکل،  و  وضعیت  محتوا،  ات  مکانتغییر  تحلیل 

  جنبی و  افزارینرم های  یادگیری، وجود برنامههای  ، قابلیتهاات تحلیل دادهمکانا

بارگزاری  ظرفیت  افزایش  سامانه،  در  تصویر،  هاکمکی  و  قدرت صوت  افزایش   ،

یادگیری در فضای های  از فرصت  گیریبهره   امنیت شبکه،  افزایش ظرفیت دانلودها،

دگیری در سامانه، بازنگری مداوم ابزارهای یادگیری، یاهای  سامانه، رفع محدودیت

تقویت   ،مشکالت رمز عبورسازی  برطرف  در فرایندهای یادگیری،  نظم و انضباط
 طرفین یادگیری در سامانه بینتوسعۀ ارتباط    و  باند اینترنتتوسعۀ پهنای  فنی،  های  زیرساخت

 
 

توسعۀ  

های ظرفیت

 یادگیری 

 
 

 ریزه ورجبیان ده

  ،(1395) زادهصادق

  و (2012وندرودی ) 
 ( 2020و همکاران، )  پاراپی

 

 

 

 

 

 فنیسطح 

 

 
 

2 

 

 

استفاده  ،  ایرسانهچنددرسی  های  آموزش تلفیقی صوتی و تصویری، استفاده از برنامه 

یادگیری، در نظر گرفتن ابزارهای  توسعۀ جعبه ،  گو، تدریس پاسخاز اینترنت اشیاء

یادگیری سطوح  مکانا برای  در ات  یادگیری  منابع  دادن  قرار  دسترس  در  اهداف، 

 پذیری فضای آموزش مجازی توسعۀ انعطاف   و  مستمر سیستم یادگیری  ارتقاء  سامانه،

 
 

توسعۀ  

ابزارهای  جعبه

 یادگیری 

     ، ( 1390)   حدادیان 

 ،  ( 2004) وبستر  

   ، ( 2016)   و مایر  کالرک 

    ، ( 2018)   دومینگو و برادلی 

 ( 2018)   و گریثهاوس   فیزنباخ 

 ( 2012)   وندرودی و    

 

توسعۀ    یهامشتمل بر مقولهفنی  کیفیت آموزش مجازی در سطح    ارتقاء  های مدلمؤلفه  (2شماره )جدول    اطالعات  طبق

فراترکیب   و محوری های کدگذاری نتیجۀ به عبارتی همان؛  باشندیم  یادگیریابزارهای  توسعۀ جعبه  و  یادگیریهای  ظرفیت 

 ارتقاء کیفیت آموزش مجازی هستند. فنیسطح 
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 اند:( ارائه شده3در جدول شماره ) آموزشی سطح در مجازی آموزش کیفیت  ارتقاء مدل هایمؤلفه

 

 آموزشیبه سطح  مربوط مقوالت استخراج جهت پژوهشی  و نظری مبانی بیفراترک  و محوری کدگذاری  :3جدول  

 ای مقولۀ هسته  منابع مقوله مفاهیم  ردیف

 
 

1 

 

آموزان، یادگیری خودراهبر، یادگیری مستقل در دانشتوسعۀ یادگیری  

یادگیری  توانمندساز،   وجودتوسعۀ  یادگیری    انتقادی،  دروس  نقشۀ 

 و  از تفکر انتقادی سیال، یادگیری مبتنی بر خالقیت  گیریبهره ،  متفاوت

 برای استفاده از آموزش مجازی  فردیهای آموزش 

 

سیستم 

یادگیری  

 مستقل 

  ،(1399و همکاران )  نوری حسن آبادی

   ،(2017)  وادل

 (  2018) زیدی و نیسنباوم

 ( 2018)  پاندوو 

 

 

 

 

 

 

 

 
سطح  

 آموزشی 

 
 

2 

انگیزه در    یادگیری،های  ایجاد  موفقیت  به  اطمینان  و  اعتماد  جلب 

مشارکتی، یادگیری همکارانه، تدریس  توسعۀ یادگیری  آموزش مجازی،  

-یادگیری در سامانه، فضاهای انگیزهسازی اضطراب  ارگانیکی، برطرف

 در فرایندهای یادگیری یسازفعال از راهبردهای  گیریبهره و  ساز

 

سیستم 

یادگیری  

 ارگانیکی 

 
 

 ( 2007) نیرائل

 
 

3 

یادگیری، در  برنامه   گیریبهره  بالندگی  اثربخش، های  از  درسی 

شیوه  گیریبهره  متنوعهای  از  دانش  تعامالت  ،یادگیری  با  -شناختی 

، آموزش  سازی محیط یادگیریتنوع  آموزان،مؤثر با دانش   ارتباط  آموزان، 

 نوینهای سازگاری با تغییر و تحوالت و فناوری  ،شدۀ پویاسازیشبیه

 

سیستم 

یادگیری  

 پویا 

 

 (  1393)  و همکاران رحیمی

   (2019ریورس و کینچین )و 

 
 

4 

 

زمان، تکال  یدگیرس  مدیریت  ی،  فرد  طوربه آموزان  دانش   فی به 

برابر برای همه در سامانه، دسترسی فوری به  های  فرصت   یسازفراهم 

 خدمات پشتیبانی و حمایتی یادگیری و  مجازیسامانۀ آموزش 

سیستم  

برنامۀ  

بندی  زمان

 ها برنامه

 

 ، (1385)  شفیع پور مطلق

 (  2019) صبا و بریج

 ( 2001) گیلبرت، و

 

  های مشتمل بر مقوله  آموزشیدر سطح    کیفیت آموزش مجازی  ارتقاء  مدل  هایمؤلفه  (3اطالعات جدول شماره )طبق  

 به عبارتی همان  ؛د نباشیم  هابرنامه  یبندزمان، سیستم یادگیری ارگانیکی و  دگیری مستقل، سیستم یادگیری پویاسیستم یا

 هستند.کیفیت آموزش مجازی  ارتقاء آموزشیب سطح یفراترک  و محوری هایکدگذاری ۀجینت
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 اند: ( ارائه شده4در جدول شماره ) ارزیابی سطحکیفیت آموزش مجازی در  ارتقاء های مدلمؤلفه

 

 سطح ارزیابی   به مربوط مقوالت استخراج جهت  پژوهشی و نظری مبانی ب یفراترک  و محوری کدگذاری :4جدول 

 ای مقولۀ هسته  عمناب همقول مفاهیم  ردیف

 

1 

 

یادگیری تجربهآزمون   ارزشیابی  یادگیری    آزمون  محور،یادگیری عملی، 

 آموز ذهنی دانش  یهاوارهطرحارزیابی    و  قوۀ آفرینندگیارزیابی    خالقانه،

 

ارزشیابی 

 گراییسازنده

   ،(2000مورهد )

 (  2017و همکاران )  محمودی

 ( 2015و همکاران ) کارولیکو 

 

 

 
 

 ارزیابی سطح 
 

2 

بازنگری   یادگیری،  ابزارهای  مداوم  مجازیبازنگری  ارزیابی    ،شیوۀ 

ا به  آموزش مکاندسترسی  مراکز  دادن  ارزیابی شرکت  و  مجازیهای  ات 

 فراگیران در آموزش مجازی 

بازنگری 

های  یزممکان

 یادگیری 

  ،(2004)  یجو ،(2001الکساندار )

 ( 2004وبستر )   ،(1998) استار

 ( 2013و همکاران) ددیک و 

 

3 

 

با  آموزان دانشنحوۀ تعامل طرفین یادگیری، ارزیابی نحوۀ تعامل ارزیابی 

 با محیط یادگیریآموزان  دانشنحوۀ تعامل ارزیابی  و محتوای درسی

ارزیابی 

فرایندهای 

 یادگیری 

   ،(2002میدلهورست )

   سوتیم (2008سوک ) 

 ( 2015) الویبی پرو 

 

های  کیفیت آموزش مجازی در سطح ارزیابی مشتمل بر مقوله  ارتقاء  مدل  هایمؤلفه(  4طبق اطالعات جدول شماره )

بازنگری  ارزشیابی سازنده ارزیابی فرم  های یادگیرییزممکانگرایی،   نتیجۀ به عبارتی همان  ؛دنباشیم  های یادگیریو 

 ارتقاء کیفیت آموزش مجازی هستند.  آموزشیفراترکیب سطح  و محوری هایکدگذاری

 باشد: شرح ذیل میبهکیفیت آموزشی مجازی مدارس ابتدایی  ارتقاء راهبردهای، مدل سطح فوق 3ها در یافته طبق

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 کیفیت آموزش مجازی مدارس ابتدایی ارتقاء یراهبردها یمفهوم  مدل :1 نمودار

 

 آموزشی: سطح 
 طراحی یادگیری مستقل 
 طراحی یادگیری پویا 

 طراحی یادگیری ارگانیکی 
 ها زمان بندی برنامه

 
 
 

 سطح فنی:
 های یادگیری توسعۀ ظرفیت

 ابزارهای یادگیری توسعۀ جعبه 
 

 
 سطح ارزیابی: 
 گرا ارزشیابی سازنده

 های یادگیری بازنگری مکانیزم

 ارزیابی فرایندهای یادگیری 
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 ی ر یگجهی نت  بحث و

یادگیری بدین شیوه از یادگیری  _ فرایندهای یاددهی  بخشیکیفیت ابسته به  و  ،آموزش مجازی در مدارس  ۀتوسع  دیتردیب

هر که اند داشته دی تأک ( بر آن 2012) یوندرود( و 2007(، رائلین )2001گیلبرت )مانند  یپردازانهینظرچنانچه ؛ باشدمی

تواند به بهبود  می  یآموزش مجاز  با توجه به اینکهاند.  مجازی ارائه دادهای در باب یادگیری از طریق آموزش  کدام نظریه 

، بررسی و تحقیق در این  رساندآموزان یاری  فناوری اطالعات به دانش   یهاکمک کند و در کسب مهارتبرنامۀ درسی  

کیفیت آموزش مجازی از سوی   ارتقاء  همچنین اهمیت بررسی راهکارهایباشد.  میای برخوردار  از اهمیت ویژه  زمینه

آن برای   ارتقاء  یگآموزش مجازی و بررسی چگون مبادرت به    ؛ لذااست شده  دیتأک (  2007مانند رائلین )  ینظرانصاحب 

 تدوین مدل راهبردهای حاضر با هدف    پژوهش  روازاین.  باشد  مؤثرمفید و  تواند  می  دهندگانآموزش  و  رندگانیگ آموزش

 .  صورت گرفت ، شیوه سنتزپژوهیبه کیفیت آموزش مجازی مدارس ابتدایی ارتقاء

سطح فردی،    3کیفیت آموزش مجازی حول    ارتقاء  چهارچوبکه    ندنشان داد  آن  سؤالدر پاسخ به    پژوهش حاضرنتایج  

ارزیابی   و  مذکورباشدمیآموزشی  دارای  به  . سطوح  دسترسی    یهامقولهترتیب  ارگانیکی،  یادگیری  مستقل،  یادگیری 

ها، نداشتن  یادگیری، افزایش ظرفیت ابزارهای  توسعۀ جعبه،  ایچندرسانهها، آموزش  بندی برنامهفوری به سامانه، زمان

گرا و ارزشیابی  های یادگیری، ارزشیابی سازندهیزممکان سازی فرایندهای یادگیری، بازنگری  یت یادگیری، سادهدمحدو

 باشند. می جانبههمه

مشتمل بر    این سطح  ند کهنشان داد  کیفیت آموزش مجازی در سطح فنی  ارتقاء  مدل  باب  حاضر در  پژوهش  یهاافتهی

  های این یافته با نتایج پژوهش  .باشدمییادگیری  ابزارهای  توسعۀ جعبه  و  یادگیریهای  توسعۀ ظرفیت ی مانند  یهامقوله

توان  میاز این حیث    همسو است.(  2020همکاران )و   پاراپی  و (2012وندرودی )  (،1395)  زاده ریزه و صادقرجبیان ده

  یهابرنامهوجود    و   اتمکان، اهات ی قابل  ارتقاء   برابر باآموزان  برای دانش  آموزش مجازی در سطح فنی  ارتقاء که    گفت 

های یادگیری در فضای سامانه، آموزش تلفیقی  از فرصت   گیریبهرهاز نظر مطالعات گذشته    البتهباشد.  می  افزارینرم 

آموزش مجازی کمک   ارتقاء  به استفاده از اینترنت اشیاء  و  ایرسانههای درسی چنداز برنامه صوتی و تصویری، استفاده

توان میرا  این یافته  باشند.  آموزش مجازی را داشتهاز  توانند حداکثر استفاده  میبه عبارتی یادگیرنده و یاددهنده    ؛کنندمی

با انجام   تواندیم  یر یادگ ی  نکهیا ده و  ین سنجیتمر  یتئور براساس    . کرد  )تمرین( تبیین  یادگیری مبتنی بر عمل  ۀظریبا ن

  آمده دست بههای  یافتهل گرفت.  کن شیبر تمر  یمبتن  یر یادگ یابد و به سطوح مهارت برسد، روش  یده گسترش  یعمل سنج

آموزان این نظریه، محدودکردن دانشبراساس    هستند.تبیین  قابل  (2004)  یادگیری متنوع فولدی  ۀح فنی، با نظریسطدر  

  از   گیریبهره،  افرادهای فردی  تفاوت  بنا بهزیرا    ؛شودمی  هاآنانگیزگی یادگیری در  هایی از یادگیری منجر به بیشیوهبه

دانششیوه برای  متنوع  یادگیری  می  آموزانهای  تلقی  دانشضروری  حالتی  چنین  در  و  به آموزان  شود    ،هایژگ یو  بنا 

شوند.  می  مندبهرهیادگیری متناسب با خود    ۀتجربیات و استعدادهایی که دارند، برای یادگیری محتوای درسی از شیو 

به همسو بودن این    سو کیاز    توان(، می2012یادگیری وندرودی )  ابزارجعبه  ۀهمچنین از بعد تبیین این یافته با نظری

  فیزنباخ و گریثهاوس ،  ( 2018)   دومینگو و برادلی ،  ( 2016)   ر ی ما و   کالرک ،  ( 2004)   وبستر (،  1390)   حدادیان  هایپژوهشبا  یافته  

ابزارهای    ۀبه آموزش مجازی از طریق توسع  بخشیکیفیت اعالم کرد که   اشاره کرد و از طرفی   ( 2012)   وندرودی و    ( 2018) 

یادگیری اثربخش    این است که  دیمؤ یادگیری    ابزارجعبه  ۀتبیین از طریق نظری  کهی  طور به  پذیر است.یادگیری ممکن

. از آنجایی که محتوای دروس  باشدمی  متفاوت یادگیری دروس    _ یادگیری برای یاددهی  ابزار جعبهوابسته به استفاده از  
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یادگیری    _ برای یاددهی  لذا مربیان و معلمان باید همواره  ؛ ابزارهای یادگیری خاص و متناسب است   نیازمند  متفاوت

در صورتی که ابزارهای یادگیری متناسبی    .ندیجو بهرهمقتضیات از ابزارهای متناسب و مطلوب  براساس  درسی  های  برنامه

 شود.میفراهم نآموزان دانشاستفاده نشود، یادگیری عمیق برای 

سطح آموزشی    که  نشان دادکیفیت آموزش مجازی    ارتقاء   مدلبر سطح آموزشی    دیتأک   در باب   پژوهش حاضردیگر    ۀیافت

برنامۀ  سیستم یادگیری مستقل، سیستم یادگیری ارگانیکی، سیستم یادگیری پویا و سیستم    ی مانندیهامشتمل بر مقوله

(  2020و همکاران )  پاراپی( و  1395)  زادصادق  ریزه ورجبیان ده  هایپژوهشاین یافته با    .باشدمی  ها برنامهبندی  زمان

  از سیستم یادگیری پویا گیریبهرهآموزش مجازی وابسته به  بخشیکیفیت در تبیین این یافته باید گفت که . است همسو 

 ند؛شو مییادگیری همواره بازنگری  _ حدی از نظام یادگیری است که در آن فرایندهای یاددهی  ،. یادگیری پویاباشدمی

)ریورس   یادگیری پویا ۀنظریبراساس د. نگردبروزرسانی و ساده می ،آموزاندانشیادگیری برای های به شکلی که شیوه

بازنگری مستمر، بروزشدن، سازگاری با تغییر و تحوالت   عبارت است از  پویا  یادگیریهای  ( مبنای نظام2019  ،1و کینچین 

سازی با محیط پیرامون خود، رشد و پیشرفت  داشتن بالندگی و انطباق  ضمن  ینظامنوین پدیدارشده. چنین  های  و فناوری

  رابطه با سیستم یادگیری ارگانیکی با   رهمچنین این یافته د  .کندمییادگیری دنبال    مرتبهی عالتحقق اهداف    منظوربهرا  

ابد و به  یگسترش    ،دهیعمل سنجتواند با انجام  یم  یر یادگ ی  مذکور  ۀنظریبراساس    ( سازگار است.2007)  نیرائل  ۀنظری

در  که    و توأم شود  دهیتندرهمیادگیری مبتنی بر عمل، یادگیری زمانی که با عمل    ۀنظریبراساس  .  سطوح مهارت برسد

رابطه با سیستم    در مذکور  ۀیافتاز طرفی،    شود.  فراهم  هاآنمعنای واقعی در  یادگیری به  سازی شده ودرونیآموزان  دانش

  پاندو  ( و 2018)  زیدی و نیسنباوم(،  2017وادل )  (،1399و همکاران )  ی آبادحسننوری    هایپژوهش  با یادگیری مستقل  

شود  میبرای آموزش طراحی    یاگونهبه  ت یفیباکآموزش مجازی    حالت باید گفت که  ن اینیدر تبی  ( همسو است.2018)

کردن مشکالت انی برای حل و برطرفبسیستم پشتی   از  منظوربدین  ؛مستقل به یادگیری بپردازند  طوربهکه فراگیران بتوانند  

با    پژوهش حاضردوم    ۀیافت  نییتبدر    همچنین  (.2004)جوی،  یادگیری برخوردار است _ احتمالی در فرایندهای یاددهی

( همسو  2019)  صبا و بریج  ( و1385مطلق )پور  شفیع  مطالعاتبا  گفت که اوالً این یافته    باید(  2001گیلبرت )  ۀنظری

به آموزش مجازی مستلزم مدیریت    بخشی کیفیت که   دندهمی( نشان  2001گیلبرت )  ۀاین یافته و نظری   ۀدوماً نتیجاست.  

. بعضاً از  دنباش برنامۀ درسی  ت  ی همسو و سازگار با ماه  باید  ت زمانیریمدهمچنین  زمان فرایندهای یادگیری است.  

است    نیا  هاآن  ۀفیوظ  روازاین  ؛نندک   ک مک   ی ریادگ ی   ندیفرا  یت زمان طیریدر مد  فراگیرانشود تا به  یان خواسته میمرب

معلمان  )  یریادگ یطرفین   .نندک ان  یب  فراگیران  یان آموزش برایرا در جر  یمطالب درس  یهااز سرفصل  یکت هر  یاهم  هک 

دانش زمانبراساس  آموزان(  و  مدیریت  به    ،نظریۀ  یادگیری  فرایندهای  در  مؤثر  درگیری  برای  که  دارند  نیاز  همواره 

 ن یترمهمدررفتن زمان جلوگیری شود. زمان  هشود که از اتالف و بهمیزمانی اقدام نمایند. این امر موجب    یبندبودجه

 آید.   به عملممکن استفاده  ۀترین شیو باید از آن به عالی ؛ لذااست آموزان دانشمنبع در دسترس معلمان و 

سطح    که  نشان دادکیفیت آموزش مجازی    ارتقاء  بر سطح ارزیابی از باب  دیتأک با    حاضر  پژوهشدیگر    ۀیافتهمچنین  

  های یادگیری و ارزیابی فرایندهای یادگیری یزممکانگرا، بازنگری  ارزشیابی سازنده  ی مانندیهاارزیابی مشتمل بر مقوله

نتایج    است. با  یافته  )  (، محمودی2000)  مورهد  هایپژوهش این  )  کارولیک(،  2017و همکاران  همکاران  ،  (2015و 

در ( همسو است. 2015)  الویبیو پر سوتیمو ( 2008) سوک  (،2002) میدلهورست ، ( 2004جوی ) (،2001) الکساندار
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بهره    گرجامعآموزش مجازی از ارزشیابی    در  بخشیکیفیت باید گفت که  گرا،  ارزشیابی سازندهتبیین این یافته در رابطه با  

جامعه   د یبه افراد مسئول، مولد و مف  شدنلیتبد  یدر کودکان برا  ییتوانا  جادی، انگرجامعارزشیابی  هدف از    زیرا  ؛گیردمی

در    رانیفراگ   یبرا  جادشدهیاهای  و فرصت   ی ریادگ یتجارب    قی دانش از طرهای  و نگرش  ها مهارت  باشد. همچنینمی

کنند،   یابیارزو    لیخود را تحل  اتی توانند تجربمیدر کالس    رانیفراگ  که   دهدیماین یافته نشان  شود.  یم  جادیمدرسه ا

  یندیمداوم و جامع فرآ یابیارز مفهوم که ییآنجااز . مستقل فکر کنند ،و تفکر پژوهش یبرا و که شک کنند رندیبگ ادی

  ن یشود. همچنمیمربوط   زین آموزش بلکه به بهبود  تی موفق یابی ارز به تنهانه ؛به اهداف یابی دست زان یم نییتع یاست برا

  ی آورشامل جمعکه  شودمی ربوطمیادگیرنده در رفتار  رییتغ جادیا یبرا یآموزش طیو مح یریادگیتجارب  ییبه شناسا

های  یزممکانبازنگری  براساس  این یافته  تبیین    در  است.  یریگ میتصمقضاوت و    ی ریگ شکلاطالعات، پردازش اطالعات،  

که  می  یادگیری گفت  مستلزم  یزممکانبازنگری  توان  یادگیری  بازنگری  های  یادگیری،  ابزارهای  مداوم  شیوۀ بازنگری 

های یزممکانشود که  می. بازنگری مداوم منجر  است   مجازیهای  ات مراکز آموزشمکاندسترسی به اارزیابی    و  مجازی

آموزش مجازی فراهم آمده، برخوردار    ۀنوین که در زمینهای  وریاات و فنمکانبروزرسانی شده و از ا  ،آموزش مجازی

شدن فرایندهای یادگیری  آموزشی جدید از یکسو منجر به تسهیل  هایپلتفورمهای آموزش مجازی به  یزممکانتجهیز    شود.

دیگر  میآموزان  دانشبرای   سویی  از  و  آموزشیشود  روند  ساده    مشکالت  فرایندهای    درنهایت   سازد.میرا  ارزیابی 

  آموزان با محتوای درسی دانشنحوۀ تعامل طرفین یادگیری، ارزیابی نحوۀ تعامل اشاره بر این دارد که ارزیابی ،  یادگیری

توان  میبدین نحو  کیفیت آموزشی صورت گیرد.    ارتقاء  تواند درمی  آموزان با محیط یادگیریدانشنحوۀ تعامل  ارزیابی    و

 بخشید. ارتقاءبا محیط یادگیری آموزش مجازی آموزان دانشتعامل و ارتباط بیشتر   یسازفراهمکیفیت یادگیری را با 

در    هایهای یادگیریابزارجعبهیادگیری از طریق  های  ظرفیت   که  شودیمپیشنهاد    ،پژوهش حاضر  یهاافتهیبا توجه به  

دانش  ارتقاء  جهت  مجازی  آموزش  زیرابیشتر    ،آموزانکیفیت  ایجاد    یانهیزم   هاآن  یسازفراهمبا    فراهم شوند؛  برای 

مبتنی بر سازگاری با تغییر و  توسعۀ یادگیری بستری برای  گیرد. همچنینصورت می آموزانیادگیری مستقل برای دانش

به  ایجاد شده و  آموزشینوین  های  تحوالت ناشی از پیشرفت    . رساندمیحدی از کیفیت مطلوب  یادگیری مجازی را 

پیشنهاد  درنهایت   دیگر  محققان  در جوامع    ارتقاء  مدل   ریتأث  که  شودیمبه  مجازی  آموزش  به   متفاوتکیفیت  آماری 

البته با توجه  ها و مدل سخن گفت.  شیوهبیشتری بتوان از اثرات این    نانی اطمشود تا با    آزمون  ،تفاوت تحقیق  یهاوهیش

 ، در تعمیم مدل حاضر به جوامع دیگر باید جانب احتیاط را رعایت نمود. پژوهشموجود در هر  یهات یمحدودبه 
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