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 کرونا  یدر دوران پاندم  یبر عدالت آموزش  تأکیدآموزش مجازی با  الگوی 

 

 3، آرزو سقایی نیا2فیروز کُر، 1 طیبه شیخ 

 ، نویسنده مسئولشانیمقطع متوسطه، آموزش و پرورش شهرستان گم ریدب  1

 شان یمقطع متوسطه، آموزش و پرورش شهرستان گم ریدب  2

 شان یرستان گممقطع متوسطه، آموزش و پرورش شه ریدب  3

 

 چکیده 

  ن یبر عدالت آموزشی در دوران پاندمی کرونا انجام شده است. ا  تأکید پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل آموزش مجازي با  

گردآوري   لحاظ  از  و  کاربردي  هدف  نظر  از  و  باشدمی  دانییم  هادادهپژوهش  خبرگان  پژوهش  آماري  جامعه   نظران صاحب. 

ا  مشیخط و    گیريتصمیمو    تییلوم تربآموزشی، ع   تیریمد   هايحوزه  از    نیگذاري آموزش و پرورش بودند. در  پژوهش، پس 

متون   معهامصاحبهکدگذاري  با حذف  و    معنی هم  ارهايی،  پرتکرار    10تعداد    ارها یمع  بنديدسته و    بنديمقولهبا    درنهایتو 

و   اصلی  گرد  48مقوله  فرعی حاصل  ع   هايمقوله.  دی مقوله  احصاء شده  آماصلی  از:  توسعه   وزشبارتند  محور،  عدالت  مجازي 

روستا مناطق  در  مجازي  در    تالی یجید  هايمهارتارتقاء    ی، یآموزش  محوري  عدالت  ارتقاء    هايرسانهمعلمان،  اجتماعی، 

س  هايمهارت مجازي،  آموزش  سازي  فرهنگ  آموزان،  دانش  س  ریفراگ  ستمیفناورانه  مجازي  آموزش    ابی یارز  ستمینظارتی 

آ دعملکرد  مجازي،  امکانات    هايشکاف  رکموزش  با  الکترون  زیرساختیمرتبط  آموزش    کیاستراتژ  ریزيبرنامهو    کیآموزش 

 مجازي.

 

 .مجازي، عدالت آموزشی، آموزش عدالت محور ريیادگیآموزش مجازي، های کلیدی:  واژه
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 مقدمه   -1

دستور به    یوم و وزارت آموزش و پرورش به صورت متوالکرونا، وزارت عل  وعیو پس از گسترش ش  هیاز اواخر ماه فور  رانیدر ا

تعطدانشگاه  یلیتعط از  پس  تا  دادند  مدارس  و  جد  التیها  شا  دی سال  کاهش  ماري یب  وعیش  د ی)نوروز(  و    ی روند  باشد  داشته 

در    روس یو  نیا  ريیهمه گ  ی و فرهنگ  یاقتصادي، اجتماع   امدهايی. با در نظر گرفتن پ دها را آغاز کننبتوانند مدارس و دانشگاه

زندگ ارکان  جهان،    یهمه  مل   یکی مردم  کارکردهاي  کنون  یاز  بحران  از  به شدت  پذ  یکه  )سل  رفته؛یاثر  است  و   یمیآموزش 

 .(1399 ن،یفرد

مدارس را با    ییبازگشا  ،یبهداشت   يهادستورالعمل   تیاز عدم رعا  یو مخاطرات ناش  یهاي اجتماع فاصله گذاري  تیرعا  لیدل  به

نبا   دها یبا ول   ییدهایو  ب  وریشهر  1۵در    د ی جد  یلیسال تحص  ، درنهایت  یهمراه شد  مناطق کشور بصورت   شتری آغاز شد و در 

سامانه   یآموزش با طراح نهیدر زم یکیاز خدمات الکترون يمند راستا بهره نیهم درآغازشده است.  تیو ترب م یرسما تعل يمجاز

آن فراهم   نهیبه  ياجرا  يالزم برا  ي هارساخت یفته کارشناسان چنانچه زدر کشور اجرا شد که بنا به گ  یونیزیشاد و مدرسه تلو

تداوم    يبرا  یشروع مناسب  تواند یم  یونیتلوز  درسهبود. برنامه شاد و م   دواریام  یبه تحقق و توسعه عدالت آموزش  توانیشود م

 .باشد  کسانی یوزشآم يهاوهیتوانمند و ش د یاز اسات يحداقل در بهره مند ،یعدالت آموزش جادیآموزش و ا

از فقر و    يمتعدد  لی کشور قرار دارد و تا کنون بخاطر دال  یی مدرسه چند نفره در مناطق روستا  کیکه در    يآموزدانش اعم 

با مدارس  يهم بهره مند نشده است در فرصت برابر  یو علم   ی حیتفر يخود خارج نشده و از اردوها ياز روستا ياقتصاد طیشرا

اما   ندارد  قرار  الزمجهز  کردن  فراهم  مجاز  يهامهبا  تجه   يآموزش  دادن  قرار  دسترس  در  ن  زاتیو  آموزش   ياجرا  از؛یمورد 

  که   ؛داده است  تختیمدارس پا  يهمپا  يآموز مناطق دور افتاده فرصت برابربه همان دانش  گری در کنار همد  يو مجاز  یونیزیتلو

 .است یهمان عدالت آموزش نیا

که    نیو خرد به دنبال داشته است. هم  یان یرا در سطح کالن، م  ییهاکرونا فرصت  وعیهش، شپژو   نینظر مشارکت کنندگان ا  از

افتند و به آموزش    یراهبردي ب  ریزيبرنامهبه فکر    ینظام آموزش  استگذارانیرا فراهم کرده، باعث شده است تا س  ریی تغ  ۀنیزم

را    یی ها فرصت  نیهمچن  شود یدارد خلق م  د ی جد  یوزشمجازي و بر خط توجه داشته باشند و فرصت آموزش برابر و نوآوري آم

 ها )سطح خرد( فراهم خواهد کرد.آموزان و خانوادهبراي معلمان، دانش

لود ترین  2010)  1مک  حیاتی  را  عدالت  نهادها(  ازآنجا  ددانمی  ی اجتماع   يعامل  جزء    و  آموزش  کهیی  و  مدارس  و  پرورش 

عدالت  »عدالت،  هاي  از جنبه   ی کدر این راستا یاست.    يدینکته کل  کی  ها طیحم  ن یبحث عدالت در ا،  هستند  ی اجتماع ي  نهادها

که    ريیادگی  نیهاي برابر براي طرفامکانات و فرصت  جادیعبارت است از ا   ی عدالت آموزش(.  2010)مک لود،    است  «2ی آموزش

هاي فردي در  تفاوت  با توجه به  رانیبه بهبود عملکرد فراگ  یاشتغال دارند. عدالت آموزش  یقات یو تحق  یهاي آموزشتیفعال  به

آموزشهاحوزه  مختلف  می  یي  فینی،    شودمنجر  قدیمی  و  مطلق  پور  تامپسون139۵)شفیع  را  2013)  3(.  آموزشی  عدالت   )

می رویکردهایی  احیاي  شدهدربرگیرنده  محروم  آموزش  از  که  افرادي  نیازهاي  به  که  دهد.  داند  می  پاسخ  واقع،  اند  در  در 

یعدالت تحقق م  ی زمان  یزشآمو  هايطیمح بتوانند در فرآیندها و دروندادها طریق از یادگیرندگان  که  ابدی   اهداف مدارس، 

هاي تحصیلی وجود شرایط بنابراین در محیط  ؛ (2017،  4)یمنی و همکاران   را کسب کنند   یو آموزش  ی اجتماع علمی، اعتقادي،  
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انتقال حس طریق  از  عدالت  قواعد  و  اصول  رویت  و  می  عادالنه  فراگیران  به  آن ارزشمندي  تحصیلی تواند  رفتارهاي  به  را  ها 

ها  آموزان را در باب ضایع شدن حقوق و آزادي آنهاي دانشمتمایل نماید. عالوه بر آن ادراک حضور عدالت، تردیدها و نگرانی

 (.1398کند )محمدزاده اول و همکاران، برطرف می

آموزش تر  یک ی  یعدالت  پرچالش  پرورش  مباحث  نیاز  و  آموزش  ا  در  رساندن    ريیادگی  طیمح  جادیاست.  استرس،  بدون 

به    دنیي رسهاه نیبراي همه افراد و فراهم نمودن زم  یو مقررات آموزش  نیقوان  کسانیاجراي  ،  یآموزان به رشد و بالندگدانش

(. در همین راستا  139۵یمی فینی،  )شفیع پور مطلق و قد  باشدمی  یهاي عدالت آموزشبراي بازار کار از مقوله ی  مهارت وآمادگ

  ها است. راهکار تأمین و گسترش برابرى فرصت   براى کسب عدالت آموزشى در متون علمى نیز راهکارهاى متفاوتى مطرح شده

برابرى  و عدالت آموزشى شامل توزیع معلمان  با کیفیت و ماهر در مناطق، آگاه کردن برنامه ریزان نسبت به اهمیت و نتایج 

آموزشى و حذف کلیشههافرصت عدالت  و  آموزشى  برنامههاى  از  و همکاران،   شودمیدرسى    ىهاى جنسیتى  عکاشه  )بابادي 

ارتباطات  یمبتن  یعدالت آموزش(. از طرفی  1389 در هر   آموزانبه آموزش را براي دانش  ی، دسترس۵بر فن آوري اطالعات و 

که فرد را در    یی هااطالعات و ارتباطات )فاوا( عبارت است از فن آوري  فن آوري(.  2012،  6)رونالد   سازد  ی م  سریم  یمکان و زمان 

  ی م  اريی(  کیمتن، عدد، گرافر،  یاطالعات در قالب چندرسانه اي )مثل صوت، تصو  افتیو در  ی ابی سازي، پردازش، باز  رهیذخ

را در    ی( بر عدالت آموزشنترنتیو ا  انهیفن آوري اطالعات و ارتباطات )را  نقش(. صالحی و چاري سرستی،  2009،  7)ماپوآ  دهد 

توسعه بعد  دسترس  چهار  انعطاف  ريیادگی  ريیپذ  انعطاف،  یگسترده  ارا  یطی مح  ريیادگی  ريیپذ   فردي،  مورد   بازخورد  هیو 

 .(1393)صالحی و چاري سرستی،  مطالعه قرار داده است

از آموزش   نترنت،  یاوتر،  یمثل کامپ،  یکیالکترون  هايستم یاز س  يریگ   بهره   یطورکل  به  9یا آموزش مجازي  8الکترونیکیمنظور 

آمدها و    و  کاستن از رفت  که باهدف   ستا  نهایا  ریو نظا  يمجاز  هايو خبرنامه  یکیالکترون  هايهینشر،  یکیالکترون  هايحافظه

هز  ییجو  صرفه و  است  يریادگیو ضمناً    نهیدر وقت  آسانتر  و  و همکاران،    بهتر  آموزش مجا1398)قنبري  عبارتی،  به    زي(. 

پذ  يریادگیارائه    يبرا  یروش ا  رتریانعطاف  ب  جادیو  و    رندگانیادگی  شرفتیپ   ي ر یگیپ   لیتسهران،  یفراگ  يبرا  شتریفرصت 

)خلیفه و   شودمحسوب می،  اثربخش  دیجد  يریادگی  هايطی مح  جادیا  يبرا  یفراهم آوردن فرصت  نیآنان و همچن  يهاتیفعال

 (. 1391رضوي، 

یی بودند که تعطیل شدند و آموزش از راه دور از جمله آموزش تلویزیونی جایگزین حضور در  با شیوع کرونا مدارس اولین جا

مدارس شد. نظر به نواقص آموزش تلویزیونی مبنی بر تعاملی نبودن و عدم طی فرایند کامل یاددهی یادگیري، آموزش مجازي  

هایی  ل آموزش مجازي نیازمند ابزار و زیرساختدر کنار آموزش تلویزیونی جایگزین آموزش حضوري در مدارس شد با این حا

  نهادهاي   پوشش  تحت  آموزاندانش  و   روستایی  و  عشایري  مناطق  در  ویژه  به  آموزدانش  میلیون  3٫۵است که طبق برآورد حدود  

آموزشی    .کندمی  دارخدشه   را  آموزشی  عدالت  این  و  هستند  محروم  امکان  این  از  حمایتی و مدرسه عدالت  ، يادر هر منطقه 

  از  …آموزان واینترنت براي دانش  عملکرد متفاوت مدارس در ارائه آموزش مجازي، هزینه  خاص خود را دارد.  لیشکل و شما 

پژوهش سعی  دهدمی  هشدار  مجازي  آموزش  در  را  آموزشی  عدالت  کمرنگ  نقش  که  است  مواردي این  در  راستا  در همین   .

منظور   به  مجازي  خواهد شد  آموزش  مدل  محورعداطراحی  گلستان  لت  استان  تا    هاچالش،  درمدارس  شود  ارائه  راهکارها  و 
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آموزش  مطرح شده به منظور    هايوهی از ش  يتر  نهیمختلف امکان استفاده به  هايروش  بیو معا  ایامر با توجه به مزا  انیمتول

 داشته باشند. اریدر اخت مجازي

 

 ادبیات تحقیق  -2

 یعدالت آموزش  -2-1

هاي مادي و  توان سرمایه گذاري یک نسل براي نسل دیگر تلقی کرد. در واقع تمام هزینهکشور را می  رههاي آموزشی  فعالیت

زیرا در شرایط مطلوب   ؛روندشوند، سرمایه گذاري بر روي منابع انسانی به شمار میغیرمادي که در جریان آموزش صرف می

براي شخص و   را  بهره وري  ف   درنهایتآموزش فرصت  از هم میاربراي جامعه  نهادها  امکانات آموزشی در  آورد. توزیع عادالنه 

گسترده ترین و بحث برانگیز ترین مباحث در حیطه علوم انسانی است. اهمیت بیشتر عدالت آموزشی نسبت به عدالت در سایر 

زندگی میحوزه  آن در طول  تاثیر گذاري  دلیل  به  اعتمها  افزایش  در  اساسی  نقش  آموزشی  عدالت  و  آینده    داباشد  نفس،  به 

هاي تحصیلی و به  (. در محیط139۵شغلی، پایگاه اجتماع و اجتماعی شدن افراد دارد )افرازنده، میرزایی، پورابولی و سبزواري،  

تواند آنها  ها وجود شرایط عادالنه و رویت اصول و قواعد عدالت از طریق انتقال حس ارزشمندي به دانشجویان میویژه دانشگاه

رف به  نگرانیاترا  و  تردیدها  عدالت،  ادراک حضور  آن  بر  عالوه  نماید.  متمایل  باب ضایع شدن  رهاي تحصیلی  در  را  افراد  هاي 

برطرف می آنها  آزاداي  و  جویباري،  حقوق  مهستی  و  ملی  نو  )ثناگو،  ضایع شدن 1389کند  احساس  شرایط  از  بسیاري  در   .)

افراد می در  اضطراب  و  تردید  ایجاد  باعث  با    .گرددحقوق  نمایند  تجربه  را  عدالت  نمودهاي حضور  افراد  در چنین شرایط  اگر 

شوند. همچنین با توجه به رابطه هاي رسمی دانشجویی میرهایی از تردید و اضطراب ساده تر درگیر رفتارهاي مربوط به نقش

هد خود را به عنوان یک دانشجو  عتتوان بیان کرد که در صورت ادراک کم از عدالت در بین دانشجویان آنها  عدالت و تعهد می

اي شدن را دارند از دست خواهند داد و به رفتارهاي نادرست و پرخاشگري گرایش پیدا خواهند که نقش کسب علم و حرفه

از گذشته تاکنون در میان اندیشمندان مورد توجه بوده و در 201۵،  10و همکاران  کرد )شان از موضوعاتی است که  (. عدالت 

هایی است که صاحبان  اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی اثرگذار بوده است، اما عدالت آموزشی از مقوله   ، مباحث سیاسی

گوهري گرانبها در راه تحقق حقوق بشر است.    (. عدالت واالترین ارزش انسانی2012،  11اندیشه کمتر به آن توجه داشتند )رانی

براي اینکه اثربخش باشند باید به شیوه عادالنه عمل کنند و اطمینان   ناها رسیدن به عدالت است و مدیرآرمان اصلی انسان

که باشند  فعالیت  داشته  میزیردستانشان  تفسیر  عادالنه  را  آنان  فریلین هاي  )ادلینگ،  با  201۵،  12نمایند  اصول  مهمترین   .)

ب بین دستاوردها با تالش و سهمی  ساشوند شامل تنهایی که بر مبناي آنها رعایت یا عدم رعایت عدالت نتیجه گیري میجلوه

هاي مربوط به خود و دیگران داشته است، داشتن حق  که فرد داشته است، میزان سهم و مشارکتی که فرد در تصمیم گیري 

به   اعتراض  امکان  داشتن  جانبداري،  بدون  و  برابر  تصمیمات  و  برخوردها  تبعیض،  عدم  و  ثبات  رعایت  محترمانه  برخوردهاي 

هاي غلط، انتظار تصمیم گیري مبتنی بر اطالعات جامع و دقیق، رعایت شرایط و نیازهاي  و ناعادالنه با تصمیم  ربشرایط نابرا

ارزش و  معیارها  تسلط  و  امکان  حد  تا  طرفافراد  رفتارهاي  و  تصمیمات  در  اخالقی  میهاي  تعامل  و  هاي  )داکورث  باشند 

 (. 201۵، 13مکسول 
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اهداف سیا و  از شعارها  عدالت  در    -ىستحقق  و  است  اسالم عدل  اصول دین  از  یکى  است.  اجتماعى حاکم در جوامع بشرى 

)اسالم است  شده  زیادى  توجه  عدالت  و  عدل  توسعه  به  اطهار  ائمه  از  شده  ذکر  روایات  و  دینى  و همکاران،   ي هرند  ی منابع 

ا1397 عدالت    يپرداز  ده ی(.  د   کیدرباره  م  رپاستیسنت  د   تواندیکه  درک  عدالت   یهومفممشتقات    گریبه  همچون  عدالت 

شقوق در    گریچون د   زین  ی تیعدالت ترب  نییکمک کند؛ لذا تب  ره یو غ   ی عیعدالت توز  ، يعدالت نژاد  ،یتیعدالت جنس  ،یاجتماع 

که    یلیدال  نیو همچن  تی ما از نسبت عدالت با مطلوب  يهاعدالت مربوطند و به برداشت  ياست که به ارجمند  ی گرو مالحظات

اص  يبرا م  لو اعتبار  ارائه  نظر1400و همکاران،    يدارد )جعفر  یبستگ  شود،یعدالت  به طور سنت  يهاهی(.  در حوزه   یعدالت 

شد    لیتبد  یعلم و اخالق کم کم عدالت به موضوع مطالعات علوم اجتماع   یخیتار  کیبه دنبال تفک  یاند؛ ولاخالق شکل گرفته

 (.2013بودند )استووال،  افتهیو اقتصاد توسعه  یاسیدانش س هزمورد بحث قرار گرفت که در حو  ییهادگاهی و در آثار و د

  اياز رابطه  فراتر  عدالت  با   تربیت  و   تعلیم  رابطه  اما   است؛  اهمیت  حائز  ارزشی اجتماع  نظام  از  بخش  هر  با   عدالت  رابطه  چند  هر

است  تنها  آموزش  نظام   که  روست  آن  از  این.  است  سویه  یک   هم   و   باشد  عدالت  تحقق  جهت  عاملی  تواندمی  هم   که  نهادي 

  1۵(. به زعم روبرت 2017،  14شود )لوینشناخته می  جامعه   براي  عدالت   تداوم بخش   و   عدالت محور  شهروندانی   مسئول پرورش

. است  پرورش  و  آموزش  اهداف  تحقق  در  مؤثر  عوامل  از  یکى  و  بشر  درونى  ونیاز  جوامع  توسعه  اصلى  شاخص  ( عدالت2017)

و حق  آموزش  توسعه  زندگى  یک  داشتن  براى  را  افراد  و  است  همه  پرورش،  فردىتوانایى  بهتر،    هاى فرصت  به  ورود  و  هاى 

 براي   شخصی  هايظرفیت  و  هاتقویت ارزش   به  توانمی  عدالت محور  آموزش  با  واقع  (. در2017کند )روبرت،  می  آماده  اجتماعى

باشد )جعفري   هنجارهاي فرهنگی   و  باورها   به  ساحس  که  یافت  دست  اجتماعی  و  فردي  رفتارهاي روزانه  در  عدالت  اصول  رعایت

 (. 1400و همکاران، 

 

 ی آموزش مجاز  -2-2

به معنی پتانسیل بالقوه است؛ یعنی چیزي که    virtuelیا کلمه فرانسوي    virtualisکلمه »مجازي« گرفته شده از واژه التین  

نیست، ولی خصوصیات ماده مورد نظر را دارد یا به    واقعی نیست، ولی امکان تحقق دارد. یک شیء مجازي از نظر فیزیکی واقعی

توان گفت که یک شیء مجازي وجود دارد، ولی قابل لمس نیست )اف، بادندور،  عبارت دیگر، نمایشی از آن شیء است. پس می

از:  با همان مشخصه 1381،  بابایی  به نقل  الکترونیکی آموزش واقعی    ها ویژگی  ها و (. به همین ترتیب آموزش مجازي نماینده 

ابزارهاي فناوري اطالعات تحقق میا از طریق کامپیوتر و  این خصوصیات  نیستند ست.  اما قابل لمس    یابند، پس وجود دارند 

 . (2008، 16)آناستاسیوس 

برد  اي و علوم جدید دیجیتالی بهره میهاي ماهوارههاي اینترنت، شبکههاي کامپیوتري تکنولوژي آموزش مجازي از قدرت شبکه 

از تکنولوژي شبکه   ردو   استفاده  اداره فرآیند آموزش است )ذاکري،  اصل هنر  انتخاب، تحول و  به منظور طراحی،   (. 1381ها 

  اند از:گیرد. عبارات مترادف با آموزش مجازي عبارت اصطالح آموزش مجازي گستره وسیعی از کاربردها و فرآیندها را در برمی

اي، دور، تحصیل از راه دور، یادگیري توزیعی، یادگیري مبتنی بر اینترنت، یادگیري شبکه   یادگیري الکترونیکی، یادگیري از راه
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دیجیتالی، درس دروس  کامپیوتر،  بر  مبتنی  بهنگام هاآموزش  زنده 17ي  یادگیري  سیار  ،  18،  یادگیري  و  وب  بر  مبتنی  آموزش 

 (. 1384به نقل از نصیري،  2000، 19)ونتلینگ

محیطی  فضاي رسانهرایانه  ي هاه کشب  بر  مشتمل  مجازي  اطالعات  ها داده  تبادل  به  که  است  کاربرانی   و   ارتباطی  يهااي،    و 

  مکان   از  استقالل  و   ها فاصله   شدن  باعث کوتاه   فضا   این   .است  خویش  عالیق   و   نیازها   تأمین  و   کار  مشغول  فرد   هر  و   میپردازند

  چارچوب   در  و  زمان  طول  درها  انسان   واقعی  دنیاي  در  زیرا  مجازي است؛  فضاي  و  واقعی  دنیاي  تفاوت  بارزترین  که  است  شده

فعالیت  و  محصورند  مکان و    ارتباطی  نوین  يهافناوري  با  مجازي  دنیاي  در  اما  است؛  واقعیات  این  از  متأثر  هایشانمحدودة 

  و   انسانی   همانا زمان، هزینه، نیروي  که  کاري  جوامع  مشکل  و   خستگی  و   سرعت، دقت، حافظه  شامل   انسان  ضعف   نقاطها  رایانه

 (.1399)فقیه آرام و همکاران،  شودمی است، برطرف جغرافیایی  يهامحدودیت

 

 اهداف تحقیق   -3

 در مدارس استان گلستان یبر عدالت آموزش یمبتن يابعاد آموزش مجاز ییشناسا:  1شماره    هدف

 در مدارس استان گلستان یساز عدالت آموزش نهیعوامل زم  ییشناسا :  2شماره    هدف

 در مدارس استان گلستان یبر عدالت آموزش یمبتن يمداخله گر آموزش مجاز طیشرا ییشناسا:  3ه  راشم  هدف

 در مدارس استان گلستان یبر عدالت آموزش یمبتن يآموزش مجاز يراهبردها ییشناسا:  4هدف شماره  

 ناتدر مدارس استان گلس یبر عدالت آموزش یمبتن يآموزش مجاز يامدهایپ  یی شناسا:  5هدف شماره  

 در مدارس استان گلستان یبر عدالت آموزش یمبتن يآموزش مجاز یمیارائه مدل پارادا:  6هدف شماره  

 

 روش تحقیق   -4

 گیری جامعه آماری و روش نمونه  -4-1

  يریگ  میو تصم  یتیعلوم ترب  ،یآموزش  تیریمد  يهاحوزه   نظرانصاحب، خبرگان و  ها مصاحبه انجام    يپژوهش، برا  يجامعه آمار

  ن یسال بوده است. در ا  10از    شتریب  ی سال و سابقه آموزش  ۵از    شتریب  ی تیریآموزش و پرورش با سابقه مد  يگذار  یشمو خط  

ب  یخبرگان و صاحبنظران  انیدر م  یشد که نظرسنج  یمرحله سع از  احتماال  با آموزش   ییسطح آشنا  ن یشتریانجام شود که 

 برخوردارند. یی او روست يدر حوزه مجاز یو مشکالت عدالت آموزش يمجاز

است که   يافراد  ای ها  از انتخاب محل  یحاک   که  ؛انجام شده است  یبه صورت هدفمند و به روش گلوله برف  ير ینمونه گ  نیهمچن

کنندگان  مشارکت  یشناخت  تیجمع  یژگیکند. و  يها را گردآورداده  یو راحت  افتهیها دست  به آن  یبه راحت  تواندیپژوهشگر م

 شده است:  ارائه ریز 1در جدول 
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 شناختی های جمعیت ویژگی   : 1شماره جدول  

 درصد  فراوانی  شناختیهای جمعیتویژگی

 %60 6 مرد جنسیت 

 % 40 4 زن 

 % 10 1 سال 3۵کمتر از  سن

 % ۵0 ۵ سال 4۵تا  3۵

 % 40 4 سال و بیشتر  4۵

 % 70 7 کارشناسی ارشد  تحصیالت

 % 30 3 دکتري

 % 70 7 سال 20تا  10 کاری سابقه

 % 30 3 سال 20االي ب

 % 100 10 کل

 

 گردآوری اطالعات  ابزار روش و    -4-2

ابتدا در سطح کتابخانهياو سطح کتابخانه  یدانی: سطح مردیگیاطالعات در دو سطح صورت م  يگردآور به مطالعه منابع    يا. 

 اطالعات کیفی می شود.  يورردآاقدام به گ ابزار مصاحبهبا استفاده  ی دانیو سپس در سطح م شودیموردنظر پرداخته م

و همچنین    مبتنی بر عدالت آموزشیهاي آموزش مجازي  در این پژوهش به منظور آشنایی و کسب آگاهی و شناخت از مولفه

و   خبرگان  شامل  متخصص  خبرگان  از  تعدادي  با  پژوهش  متغیرهاي  تشخیص  و  بیشتر  هاي  حوزه  نظرانصاحبهماهنگی 

 . شده استانجام مصاحبه  یم گیري و خط مشی گذاري آموزش و پرورشتصمو  مدیریت آموزشی، علوم تربیتی

  گرفته   بر   ها   سؤال  این  که  شد  استفاده  مصاحبه  سؤال  چهار  مقدماتی   بررسی  براي  شوندگان،   با مصاحبه  انفرادي  يهامصاحبه  در

پژوهشگران سؤال    زیر  هاي  الؤس  رب  عالوه.  است  شده  اشاره  آن  به  2شماره    جدول  در  که  بود  پژوهش  اهداف  و  موضوع، مدل  از

 مطرح کردند.  مصاحبه حین در کنندگان شرکت تجارب درک براي سؤال  هر کنار در نیز دیگري  فرعی  هاي

 : سواالت مصاحبه 2جدول شماره  

 سوال ردیف 

 وضعیت به کارگیري آموزش مجازي در استان گلستان چگونه است؟ توضیح دهید ی جنابعالاز دیدگاه  1

 ؟ کدام انددر استان گلستان  يآموزش مجازعدالت آموزشی در   مشکالت یجنابعال  گاهدیاز د  2

 اند؟  کدام پرورش و آموزش در آموزش مجازي مبتنی بر عدالت آموزشی عواملاز دیدگاه جنابعالی  3

  در آموزش و پرورش کدام یبر عدالت آموزش یمبتن يآموزش مجاززمینه ساز  عواملاز دیدگاه جنابعالی  4

 توضیح دهید  د؟ان
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هاي   از  پس  پژوهشگر و  الزم،  هماهنگی  حضوري  صورت  به    از  استفاده  با  و  مجازي  به  اقدام  مجازي  اجتماعی  هاي  شبکه 

  یادداشت   کنندگان  مصاحبه  توسط  مصاحبه  هر  مهم  و  ضروري  نکات   و  دقیقه  30  مصاحبه  هر  زمان  نمود. میانگین  ها مصاحبه 

 .شد برداري

 

 های تحقیقیافته  -5

  ت یواقع  با   را  خود  تطابق   متخصص  هم   و   عمومی   کننده   استفاده  يبرا  هم ن جا که در این پژوهش عوامل شناسایی شده باید  آ  از

از ویژگی هاي روش تحلیل    پژوهش  طیمح  در  موجود  ي ها  ت یواقع  با   پژوهشگر  مستمر  وندو از طرفی پی  دهد   نشان  موجود  يها

 روش به منظور شناسایی عوامل استفاده شد.  ایناز داده بنیاد )گرندد تئوري( است، بنابراین 

پردازي پیرامون پدیده مورد مطالعه استفاده  است که براي نظریه  روش تحقیق کیفی یا نظریه داده بنیاد یک   20گراندد تئوري

بیات پژوهش پیرامون موضوع از غناي الزم برخوردار نباشد. همچنین هدف ارائه  اد  که  شودشود. این روش زمانی استفاده میمی

 .یک نظریه جدید است که تاکنون در جوامع پژوهشی مطرح نشده است

میالدي معرفی شد. روش اصلی    1967در سال   22و آنسلم استراوس 21این روش توسط دو جامعه شناس به نام بارنی گلیسر

داده درگردآوري  رای  ها  ازن  استفاده  مصاحبه وش  مصاحبه  انواع  متن  کدگذاري  و  تحلیل  با  ارائه است.  به  مدل  ها 

یابد. به طوري که این  اي تکوین میها، نظریهي با استفاده از یک دسته دادهئورد تشود. در روش گراندپرداخته می پارادایمی

براي  روش استراوس و کوربین نظریه در یک سطح وسیع، یک فرایند، عمل یا تعامل را تبیین می کند. بیشتر پژوهشگران از 

 . کنندحلیل گراندد تئوري استفاده میم تنجاا

ها وجود دارند،  که در داده  یاصل  یاجتماع   طیشرا  ای  ندیفرا  نیاز چند  یکیگستره پژوهش تا سطح    ،یمیپارادا  يالگو  قیاز طر

عمل   ز،ین  يبعد  شتریب  يها داده  لیو تحل  يگردآور  يبرا  ییدر مطالعه، به عنوان راهنما  يمحور  ری. ظهور متغشودیتر مفشرده

 . شودیم ينظر يبه نمونه بردار ی دهت سبب جه يمقوله محور  یعنیکند،   یم

مزا تئور  يایاز  ت1  است که:  نیا  يروش گراندد  اساس    يئور(  بر  و  منظم  م  ی واقع  يهادادهبه شکل    ي برا(  2؛  ردیگ  ی شکل 

که بتوان بر اساس آن   ستی ن  جودمو  قابل اعتنا در آن  يمناسب است که دانش ما در مورد آن محدود است و تئور  یتیموقع

از رهگذر تعامل مستمر ب  کندیرشد م  قی در طول تحق  يتئور  گراندد(  3؛  کرد   نیآزمون تدو  يبرا  ياه یفرض و   يگردآور  نیو 

 . شودیها حاصل م داده لیتحل

 صورت  به  آن از حاصل  يهادهدا  و  گرفت قرار  لیتحل مورد خبرگان از نفر  10 با  مصاحبه از حاصلي هاداده ابتدا در همین راستا 

 . شدند يکدگذار پاراگراف به پاراگراف

در مرحله کدگذاري باز پژوهشگر مفاهیم را شناسایی و بر حسب خصوصیات و ابعادشان بسط می دهد. در این    کدگذاری باز:

طریق جز به جز کردن از  سی  ي خام اولیه مقوالت مقدماتی را در ارتباط با پدیده هاي مورد بررهاداده مرحله پژوهشگر از دل  

 اطالعات دسته بندي می نماید. 
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در این مرحله پژوهشگر یکی از مقوله ها را در محور فرایند در حال بررسی و اکتشاف قرار می دهد )ابعاد    کدگذاری محوری: 

فه هاي مرتبط  مولو    اصلی( و سپس مقوله هاي دیگر را )شاخص ها( به آن ارتباط می دهد. در این مرحله شناسایی ابعاد اصلی

 مورد نظر بوده است.

ي نیمه ساختار یافته  هامصاحبهابعاد اصلی و مولفه ها بر اساس فرایند کدگذاري باز و محوري حاصل از    کدگذاری گزینشی:

 به صورت مدل پارادایمی ارائه شد. 

 

 م اند؟ کداان در مدارس استان گلست یبر عدالت آموزش یمبتن يابعاد آموزش مجاز:  قیسوال اول تحق

 نیمنظور با استفاده از مصاحبه از مطلع  نیاستفاده شد، بد  ی فیاز روش پژوهش ک  قیبه سؤال اول تحق  ی به منظور پاسخ ده

  ق یو مورد مصاحبه قرار گرفتند و از طر  دینفر بود انتخاب گرد  10مصاحبه، تعداد آنها    ندیو خبرگان، که با توجه به فرا  يدیکل

محور  يکدگذار و  نت  لیلتح  يباز  که  شناسا  لیتحل  جهیشد  به  تدو  ییمنجر  و   ،يا  نهیزم  طی شرا  امدها،یپ   نیو  الگو  روابط 

شد که در ادامه    یی شناسا  آموزش مجازي با رویکرد عدالت آموزشیشاخص    48بُعد،    10  نیهمچن  ، و اصالح  يراهبردها بازنگر

 شود.  یارائه م يکد گذار  ینگ چگوو  مرتبط جداگانه به همراه شواهد مستند م یاز مؤلفه ها و مفاه کیهر 

 

 در نظریه داده بنیاد   هادادهکدگذاری  

 الف( کدگذاری باز

گیرد که  خود را شروع کرده و در نظر می  يکدها  لیمختلف است. در واقع محقق، تحل  يکدها  ي مرحله شامل دسته بند  نیا

مرحله، با غربالگري، حذف کدهاي تکراري و    ایندر    . دشون  بیترک  ی کل  مفهوم  کی  جادیا  يبرا  توانندیمختلف م   يچگونه کدها

 شوند. بندي میها مقوله بههاي استخراج شده از متن مصاحمعنی، شاخصیکپارچه نمودن کدهاي هم

 ی انجام شده ها مصاحبه   ی ساز م ی مفاه   : 3شماره  جدول  

 مفاهیم  مقوله اصلی 

آموزان در کل برای دانش یآموزش  طی همسان شدن شرا

 کشور

 رایط آموزشی پیش از دوران کرونا بودن ش م یکسانعد

 آموزان از شرایط مطلوب آموزشی مندي برخی از دانشبهره

آموزان روستایی از آموزش  مندي برخی از دانشعدم بهره

 مطلوب

 هایهیسطوح و ال  یتمام   شدن به تفکر و تأمل در  ریدرگ

 پرورش  آموزش و

 شور وش در کافزایش توجه سازمان به ارتقاء کیفیت آم

 شناسایی نقاط ضعف و قوت در ارائه خدمات آموزشی

 آنالیز نمودن تمامی سطوح آموزش و پرورش

 ارائه نوآوري در آموزش مجازي به دلیل ویروس کرونا  آموزانجهت تقویت دانش  دیجد  ینوآوری آموزش  ارائه

 هاي نوینآموزان براساس تدریستقویت دانش

 زان آموانشهاي جدید به دارائه آموزش 

 هاي کشورتوسعه عدالت آموشی در تمامی استان ی در تمامی نقاط کشورو توسعه عدالت آموزش  تحقق

 آموزان کشور تحقق عدالت در میان تمامی دانش
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 مفاهیم  مقوله اصلی 

 افزایش توجه به آموزش در همه نقاط کشور

 آگاه  آموزان از معلماناستفاده همه دانش توانمند  معلمانافراد از  یشدن تمام   مندبهره

 آموزان از معلمان دانا گیري دانشرههب

 توزیع معلمان توانمند در اغلب نقاط کشور 

 یطبقه اجتماعت،  یافراد از لحاظ جنس نیب ضیتبع  کاهش

 و ... 

 ت یافراد از لحاظ جنس نیب ضیکاهش تبع

 ی افراد از لحاظ طبقه اجتماع  نیب ضیکاهش تبع

کرونا مربوط به محیط بیرون با آموزش  خطراتکاهش  ا حفظ سالمتی افراد در زمان شیوع ویروس کرون

 مجازي

 آموزان دانش یحفظ سالمت

 آموزان شناسایی نیازهاي مختلف دانش آموزان متفاوت دانش  ی ازهاین  یسازبرآورده

 آموزان رفع نیازهاي مختلف دانش

ی معلمان نسبت به قبل و توان علم  ی خودکارآمدافزایش  

 از شرایط کرونا 

 کرونا  طیمعلمان نسبت به قبل از شرا يدکارآمدخو شیافزا

 کرونا  طیمعلمان نسبت به قبل از شرا یتوان علم شیافزا

در استفاده از نرم افزارهای مختلف   معلمان تسلطافزایش  

 مجازی آموزش  

 نرم افزارهاي مختلفافزایش آگاهی معلمان در استفاده از 

 تقویت معلمان در استفاده از فناوري

 هاي فناورانه معلمانافزایش مهارت مجازی   در بحث آموزش  مانارت معل ارتقاء مه

 بهبود آگاهی معلمان 

 توزیع یکسان دانش در میان افراد ازیبرابر همه افراد به دانش و اطالعات مورد ن  یدسترس

 دسترسی همه افراد به اطالعات مورد نیاز

معلمان و ران،  یمد  انیارتباط متقابل م تسهیل  

 ن آموزادانش

 آموزان معلمان و دانشران، یمدالت میان تعام بهبود

 آموزانمعلمان و دانشران، یمدافزایش ارتباطات میان 

 ارائه آموزش حساس به باورها  ارائه آموزش حساس به باورها و هنجارهاى فرهنگى

 ارائه آموزش حساس به هنجارهاى فرهنگى 

 یسمع  نینوهاي ش از رو يریگبهره و بصری   یسمع  نی نو  هایاز روش رییگبهره

 بصري  نیهاي نواز روش  ريیگبهره

 يدولت از آموزش مجاز  يماد تیحما از آموزش مجازی   دولت  یو معنو  یماد  تیحما

 ي دولت از آموزش مجاز يمعنو تیحما

 در اجتماع  قیارتقاء بحث تحق در اجتماع   و توسعه  قیتحقارتقاء بحث  

 بحث توسعه در اجتماع  بهبود

 تقویت فرهنگ عمومى آموزش کردن  عه پذیرى و جام نگ عموم فره  تقویت
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 مفاهیم  مقوله اصلی 

 ي کردن آموزش مجازجامعه پذیر مجازی 

اشتراک گذاشتن   به   و  سی اعتماد به نفس برای تدر جادیا

 ی در گروه کالس

 س یاعتماد به نفس براي تدر جادیا

 ی اشتراک گذاشتن گروه کالس دراعتماد به نفس  جادیا

 يهاى دسترسى به آموزش مجازراه شیافزا ی هاى دسترسى به آموزش مجازتقویت راهافزایش و  

 يهاى دسترسى به آموزش مجازراه تقویت 

 آموزشی نیقوانبه مرحله اجرا رساندن  یو مقررات آموزش  نی اجرای قوان

 یمقررات آموزشاجرایی نمودن 

 یآموزش ي به روزنرم افزارها دیتول تعامل محور  یآموزش  ی نرم افزارها  دیتول

 براساس محوریت تعامل  نرم افزارهاطراحی 

 ريیادگی پذیريانعطاف آموزان دانش  برای  رییادگی   سازیمنعطف

 موزان آتسهیل فرآیند آموزش براي دانش

 ها بازنگرى در تدوین برنامه ها و کتب درسى تدوین برنامه  دربازنگرى  

 بازنگرى در تدوین کتب درسى

 ای الکترونیکی در فرآیند آموزش و هتلفیق فناوری

 یادگیری 

 هاي الکترونیکیفناوري کارگیريبه

 يریادگی فرآیند آموزش و تلفیق فناوري با 

های یادگیری به مهارت   آموزاندانشمجهز نمودن  

 الکترونیکی

 آموزان توجه نمودن به نیازهاي یادگیري دانش

 هاي یادگیري الکترونیکیمهارتبهبود 

 آموزان شناسایی نقاط قوت دانش آموزان دانشاط قوت و ضعف  نق  شناسایی

 آموزان شناسایی نقاط ضعف دانش

 نترنتیبه ا یدسترس شیافزا افزایش دسترسی به اینترنت پرسرعت برای افراد

 ةا جهت استفاده از اینترنتمجهز نمودن تمامی استان

 اي موجود ههاي شبکشناسایی محدودیت های اتصال به شبکهرفع محدودیت

 رفع مشکالت مربوط به اینترنت

 ایجاد فضاي امن اطالعاتی براي کاربران مجازي  ایجاد امنیت کامل در آموزش مجازی 

 افزاري مناسب با امنیت باال ارائه محیط نرم 

 ي افزارسخت يهارساخت یارتقاء ز افزاری افزاری و نرمهای سختارتقاء زیرساخت

 ي زارافنرم  يهارساخت یارتقاء ز

پرورش و بهبود   و  و نقش مهم آموزش گاهیتوجه به جا

 ی نترنتیا هایرساخت یز

 و نقش مهم آموزش و پرورش گاه یجا اهمیت

 ی نترنتیا هايرساخت یبهبود ز

 آموزان ایجاد تسهیل در یادگیري براي دانش مجازیآموزش    ندآیفر  یسازساده
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 مفاهیم  مقوله اصلی 

 سهولت دسترسی به اطالعات براي تمامی افراد

به عدالت در    یابیدست ی و راهبردها یاستراتژ  میتنظ

 ی آموزش مجاز

 به عدالت یابیدست ياستراتژ  میتنظ

 به عدالت ی ابیدست يراهبردها میتنظ

 محور عدالت یآموزش يهااستیس نیتدو محور عدالت  یآموزش یهایمشو خط  هااستیس  نیتدو

 محور عدالت یآموزش يهایمشخط نیتدو

محور آموزش عدالت  یهالعملو دستورا نیقوان  نییتع

 ی مجاز

 يمحور آموزش مجازعدالت نیقوان نییتع

 يمحور آموزش مجازعدالت  يهادستورالعمل  نییتع

 

 کدگذاری محوری )مرتب سازی مقوالت شرکت کنندگان و مقوله بندی( ب(  

 هايطبقه  بین رابطه رحله برقراريم نایاز  هدف است.  تحلیل گرندد تئوري در وتحلیل تجزیه مرحله محوري دومین کدگذاري

معنی،  است. در این مرحله، با غربالگري، حذف کدهاي تکراري و یکپارچه نمودن کدهاي هم باز کدگذاري مرحله شده در تولید

هاي به دست آمده از مرحله کدگذاري  لذا از کلیه شاخص شوند.بندي میها مقولههاي استخراج شده از متون مصاحبهشاخص

تعییندر  از،ب به  پرداخته شده و  مقوله این مرحله  اصلی و تعداد    10ها  موارد   48مقوله  ادامه،  در  مقوله فرعی حاصل گردید. 

 گردیده است. در جداول جداگانه ارائه مذکور

 های اصلی و فرعی پژوهش مقوله :  4شماره  جدول  

 هاي فرعی مقوله  هاي اصلی مقوله 

 محور عدالت يآموزش مجاز

 آموزان در کل کشور براي دانش یآموزش طیشرا شدنهمسان 

 پرورش  آموزش و هاي هیسطوح و ال ی تمام  شدن به تفکر و تأمل در ریدرگ

 آموزان جهت تقویت دانش دیجد ینوآوري آموزش ارائه

 ی در تمامی نقاط کشورو توسعه عدالت آموزش تحقق

 ی افراداجتماع  يریپذت یمسئول تیتقو

 هاي دیجیتالی والدینرتافزایش مها

در مناطق   يتوسعه آموزش مجاز

 ییروستا

 توانمند معلمانافراد از  ی شدن تمام مندبهره

 و ...  یطبقه اجتماع ت، یافراد از لحاظ جنس نیب ضیتبع کاهش

 حفظ سالمتی افراد در زمان شیوع ویروس کرونا 

 آموزان متفاوت دانش يازهاین يسازبرآورده

 هاي دیجیتالی معلمانرتارتقاء مها

 ی معلمان نسبت به قبل از شرایط کروناو توان علم يخودکارآمدافزایش 

 مجازيآموزش در استفاده از نرم افزارهاي مختلف  معلمان تسلطافزایش 

 مجازي  در بحث آموزش ارتقاء مهارت معلمان

 از یو اطالعات مورد ننش  برابر همه افراد به دا یدسترسهاي  محوري در رسانه عدالت
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 هاي فرعی مقوله  هاي اصلی مقوله 

 آموزانمعلمان و دانشران، یمد  انیارتباط متقابل متسهیل  اجتماعی

 ارائه آموزش حساس به باورها و هنجارهاى فرهنگى 

هاي فناورانه ارتقاء مهارت

 آموزان دانش

 و بصري یسمع  نینو هاياز روش  ريیگبهره

 توسط  معلم بهن ل آارسا فیموقع تکال به براي انجام  زهیرقابت و انگ جادیا

 آموزان دانش

 ها و خانواده آموزاندانشمیان  شتریارتباط ب ۀنیزم جادیا

 اي انگیزش تحصیلی و سواد رسانهافزایش 

 (برخط  سیتدر)مجازي  استفاده از تمام جوانب آموزش

 سازي آموزش مجازي فرهنگ

 ی مکفی به آموزش مجازياعتبارات و امکانات مالاعطاي 

 از آموزش مجازي  دولت يو معنو  يدما تیحما

 در اجتماع و توسعه قیتحقارتقاء بحث 

 آموزش مجازي کردن فرهنگ عمومى و جامعه پذیر تقویت

 یاشتراک گذاشتن در گروه کالس به و س یاعتماد به نفس براي تدر جادیا

آموزش  ینظارت ریفراگ ستمیس

 يمجاز

 يمجاززش هاى دسترسى به آموتقویت راهافزایش و 

 یو مقررات آموزش نیاجراي قوان

عدالت   يکارها راه يساز اده ی توسعه و پ ، یطراح يبراالزم  ياستانداردها نیتام

 ی آموزش

 آموزش  نهیدر زم  یکیاز خدمات الکترون يمندبهره

 تعامل محور  یآموزش ينرم افزارها دیتول

عملکرد آموزش  یابیارز ستمیس

 يمجاز

 آموزان دانش براي ريیادگی سازيمنعطف

 ها و کتب درسىتدوین برنامه دربازنگرى 

 یادگیري هاي الکترونیکی در فرآیند آموزش وتلفیق فناوري

 هاي یادگیري الکترونیکیبه مهارت آموزاندانشمجهز نمودن 

 آموزان دانشنقاط قوت و ضعف   شناسایی

مرتبط با امکانات ي هاشکافدرک 

 ک یلکترونا شآموز یساخت ریز

 افزایش دسترسی به اینترنت پرسرعت براي افراد

 هاي اتصال به شبکهرفع محدودیت

 ایجاد امنیت کامل در آموزش مجازي 

 افزاري افزاري و نرمهاي سختارتقاء زیرساخت 

 ینترنتیا هايرساخت یپرورش و بهبود ز و و نقش مهم آموزش گاهیتوجه به جا

 مجازيش موزآ ندآیفر يسازساده



 مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

 248-268، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 8دوره 

261 

 

 هاي فرعی مقوله  هاي اصلی مقوله 

 آموزاناستفاده عموم دانش برايی هاي داخلبرنامه ی و معرف طراحی

آموزش   کیاستراتژ يزیربرنامه

 يمجاز

و   مطالب و پرورش در بحث انتقال آموزش براي قتريیچشم انداز دق جادیا

 از راه دور ريیادگی

 محورعدالت  کردیبا رو يآموزش مجاز  يهاتیمامور  نیتدو

 عدالت در آموزش يبلندمدت جهت برقرار دافاه نییتع

 يبه عدالت در آموزش مجاز یابیدست يو راهبردها ياستراتژ  میتنظ

 محور عدالت یآموزش  ي هایمشو خط هااستیس نیتدو

 ي محور آموزش مجازعدالت يهاو دستورالعمل  نیقوان نییتع

 

 محوري، پدیده علی، شرایط از عبارتند که باشد داشته تحقق دوانتمی عنوان شش در طبقه محوري با هاطبقه سایر ارتباط 

 است. ده یجداگانه ارائه گرد به صورتدر ادامه، موارد مذکور پیامدها.  و ايشرایط زمینه  گر،اقدامات، شرایط مداخله راهبردها و

 

 کدام اند؟  در مدارس استان گلستان  یساز عدالت آموزش نهیعوامل زم

اي: زمینه  نتابر  مقوالت  شاخص  هیثانو  يکدگذار  جیاساس  مال  ي اعطا  يهاپژوهش،  امکانات  و  آموزش   یمکف  ی اعتبارات  به 

معنو  يماد  تیحماي،  مجاز آموزش مجاز  يو  از  تحقي،  دولت  اجتماع  قیارتقاء بحث  توسعه در  و    تیتقو،  و  عمومى  فرهنگ 

  ي هابه عنوان مقولهی تراک گذاشتن در گروه کالساش و به  س یتدر ياعتماد به نفس برا جادیاي،  آموزش مجاز کردنریجامعه پذ

 انتخاب شدند.  آموزش مجازي با رویکرد عدالت آموزشیمدل  یدر طراح يانه یزم

 

 کدام اند؟  در مدارس استان گلستان یعدالت آموزش  شرایط علیعوامل 

علی:   نتا مقوالت  شرا  ي هاپژوهش، شاخص  هیثانو  يکدگذار  جیبراساس  در کل  دانشي،  برا  یشآموز  طیهمسان شدن  آموزان 

 تیجهت تقو  دیجد  یآموزش  ينوآور  ارائه،  آموزش و پرورش  يهاهیسطوح و ال  یشدن به تفکر و تأمل در تمام  ریدرگ،  کشور

  ي هامهارت  شیافزاو  افراد  ی اجتماع  يریپذت یمسئول تیتقو، نقاط کشور ی در تمام یو توسعه عدالت آموزش تحقق، آموزاندانش

 انتخاب شدند.  یعدالت آموزش کردیبا رو يمدل آموزش مجاز یدر طراح ی عل طیشرا يهابه عنوان مقوله  ن یالدو یتالیجید

 

 کدام اند؟  در مدارس استان گلستان یبر عدالت آموزش یمبتن يآموزش مجازشرایط مداخله گر 

گر:   مداخله  نتاشرایط  شاخص  هیثانو  يکدگذار  جی براساس  معل  يهاپژوهش،  مهارت  مجاز  مانارتقاء  آموزش  بحث  ي، در 

ن  یدسترس مورد  اطالعات  و  دانش  به  افراد  م  لیتسه،  ازیبرابر همه  متقابل  دانش  ران،یمد  انیارتباط  و    ارائه و    آموزانمعلمان 

فرهنگى و هنجارهاى  باورها  به  مقوله   آموزش حساس  عنوان  آموزش مجاز  یگر در طراحمداخله   طیشرا  به  رو  يمدل   کردیبا 

 تخاب شدند. ان یعدالت آموزش
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 کدام اند؟  در مدارس استان گلستان یبر عدالت آموزش یمبتن يآموزش مجاز  و اقدامات راهبردها

  جاد یاي )آموزش مجاز  کیاستراتژ  يزیربرنامه  هاي مقوالت راهبردها و اقدامات: براساس نتایج کدگذاري ثانویه پژوهش، شاخص

با    يآموزش مجاز  يهاتی مامور  نیتدو،  از راه دور  يریادگیقال مطالب و  انتآموزش و پرورش در بحث    يبرا   يقتریچشم انداز دق

به عدالت   ی اب یدست يو راهبردها ياستراتژ میتنظ، عدالت در آموزش ياهداف بلندمدت جهت برقرار ن ییتع، محورعدالت کردیرو

مجاز آموزش  خط  هااستیس  نیتدوي،  در  د  نیقوان  نییتعو    محورعدالت  یآموزش  يهایمشو  محور عدالت  يهاستورالعمل و 

مجاز و  آموزش  مجاز  یابیارز  ستمی سي(  آموزش  )عملکرد  تدو  بازنگرى،  آموزاندانش   يبرا  يریادگی  يسازمنعطفي   نیدر 

  ي هاآموزان به مهارت نمودن دانش  مجهزي،  ریادگیآموزش و    ندیدر فرآ  یکیالکترون  يهايفناور  قیتلف،  ها و کتب درسى برنامه

 تیو تقو  شیافزاي )آموزش مجاز  ینظارت  ریفراگ  ستمیس( و  آموزاننقاط قوت و ضعف دانش  ییشناسای و  کیرونالکت  يریادگی

 ادهیتوسعه و پ   ،یطراح  يالزم برا  ياستانداردها  نیتامی،  و مقررات آموزش  نیقوان  ياجراي،  هاى دسترسى به آموزش مجاز راه

آموزش  يکارهاراه   يساز ا  يمندبهرهی،  عدالت  خدمات  زم  یکیرونلکتاز  افزارها  دیتولو    آموزش  نهیدر  تعامل    یآموزش  ينرم 

 انتخاب شدند.  یعدالت آموزش  کردیبا رو يمدل آموزش مجاز یدر طراح راهبردها و اقدامات ( به عنوان مقوله محور

 

 کدام اند؟  در مدارس استان گلستان یبر عدالت آموزش یمبتن يآموزش مجاز يامدهایپ 

توانمند  یمند شدن تمامبهرهیی )ناطق روستار مد  يتوسعه آموزش مجاز از معلمان  تبع،  افراد  از لحاظ   نیب  ضیکاهش  افراد 

(،  آموزانمتفاوت دانش  يازها ین  يسازبرآورده،  کرونا  روسیو  وعیافراد در زمان ش  یحفظ سالمت،  و ...  یطبقه اجتماع   ت،یجنس

شکاف ز  يهادرک  امکانات  با  الکترون  یساخت  ریمرتبط  ا  یدسترس  شیافزا)  کی آموزش  برا  نترنتیبه  رفع  ،  افراد  يپرسرعت 

توجه به  ي،  افزار و نرم  يافزارسخت  يهارساخت یارتقاء زي،  کامل در آموزش مجاز  تیامن  جادیا،  اتصال به شبکه  يهاتیمحدود

ز  گاه یجا بهبود  و  پرورش  و  آموزش  نقش مهم  مجاز  ندیفرآ  يسازسادهی،  نترنتیا  يهارساختیو    ی و معرف   یاحطري،  آموزش 

  ی سمع  نینو  يهااز روش يریگبهره) آموزانفناورانه دانش يها ارتقاء مهارت(، آموزاناستفاده عموم دانش يبرا  یداخل ي هابرنامه

انگ  جاد یاي،  و بصر به موقع تکال  يبرا  زه یرقابت و    شتریارتباط ب  ۀنیزم  جادی ا،  آموزانارسال آن به معلم توسط دانش  ف یانجام 

خانوادهآمودانش  انیم و  رسانه  یلیتحص  زشیانگ  شیافزا،  ها زان  سواد  مجاز  استفاده  ي،او  آموزش  جوانب  تمام    س ی)تدر  ياز 

و  برخط( مهارت(  علم  يخودکارآمد  شیافزا)  معلمان  یتالیجید   يهاارتقاء  توان  شرا  ی و  از  قبل  به  نسبت  ،  کرونا   طیمعلمان 

 ي(.ارتقاء مهارت معلمان در بحث آموزش مجازي، آموزش مجاز تلفمخ يتسلط معلمان در استفاده از نرم افزارها شیافزا

 

 کدگذاری گزینشی ج(  

 قیبندي تحقو جمع   ريیگجه یها نوبت به ارائه مدل، نتآن   ری و تفس  لیو تحل  هیها، تجزگردآوري داده  پس از  قیتحق  ندیدر فرا

و    د یبا نظر اسات  . شوندمیبندي  طبقه   یاصل  مقوله  10هاي به دست آمده در  موجود، داده  تیوضع  یرسد. در گام اول با بررسمی

مدل   یطراح  جهتشاخص،    48ها، تعداد  مصاحبه  ی داده بنیادفیک  لیبه دست آمده از تحل  يها شاخص  هیکارشناسان امر، از کل

 گرفته شده است. کاردر مدارس استان گلستان به یبر عدالت آموزش یمبتن يآموزش مجاز

 

 چگونه است؟ در مدارس استان گلستان  یبر عدالت آموزش یمبتن يازمج آموزشمدل پارادایمی 

 . باشدیم یبر عدالت آموزش یمبتن يآموزش مجاز پارادایمی دهنده مدلنشان 1شماره شکل
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 یبر عدالت آموزش  یمبتن یآموزش مجاز ی میمدل پارادا. 1شکل شماره  

 

 گیری بحث و نتیجه  -6

  يبندو دسته  يبندبا مقوله   درنهایتو پرتکرار و    یمعنهم  يارها ی ها، با حذف معمتون مصاحبه   يپژوهش، پس از کدگذار  نیا  در

اصل  10تعداد    ، یینها  ي ارهایمع فرع   48و    ی مقوله  گرد  ی مقوله  مقولهدی حاصل  آموزش    ی اصل  يها.  از:  عبارتند  شده  احصاء 

مجازعدالت  يمجاز آموزش  توسعه  مد  يمحور،  روستار  مهارت   ،ییناطق  عدالت  یتالیجید  يهاارتقاء  در   يمحورمعلمان، 

مهارت  ،یاجتماع   يهارسانه دانش  يهاارتقاء  فرهنگ فناورانه  مجاز  يسازآموزان،  آموزش   ینظارت  ریفراگ  ستمیس  ،يآموزش 

مجاز  یابیارز  ستمیس  ،يمجاز آموزش  شکاف  ،يعملکرد  ز  يها درک  امکانات  با  الکترونموزآ  یساخت  ریمرتبط  و   کیش 

 .يآموزش مجاز کیاستراتژ يزیربرنامه
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 شرایط علی 

 

 شرایط علی 

 ي آموزش مجاز يسازفرهنگ

 اي شرایط زمینه 
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 راهبردها و اقدامات 

 

 راهبردها و اقدامات 

 پیامدها 

 

 پیامدها 

  ي هارسانه ر د يمحورعدالت

 یاجتماع 

 گر مداخله  طیشرا

 

گر مداخله  طیشرا  
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است.   جهت  هم  و  همسو  خارجی  و  داخلی  تحقیقات  هاي  یافته  با  حاضر  پژوهش  نتا نتایج  مهد  ج یدر  همکاران    ي مطالعه  و 

 .پژوهش حاضر هماهنگ است  جیاتاشاره شده و با ن یبه مولفه اجتماع و طبقه اجتماع  زی( ن1399)

به کارگ1392زاده و همکاران )  فیشرمطالعه    جینتا  در به مولفه    ی برابر آموزش  يهااطالعات و گسترش فرصت  يفناور  يری( 

 .پژوهش حاضر سازگار است جیمنظر با نتا  نیاشاره شده و از ا

 .ستپژوهش حاضر همسو ا  جیمنظر با نتا نیاشاره شده و از ا یبه مولفه فرهنگ زی( ن2014) یشوچ یمطالعه ا جینتا درهمچنین 

  ج یبه کمک ارتباطات اشاره شده و با نتا   ريیادگی  نیبه مولفه تعامل طرف  زی( ن2008)  وسیمطالعه آناستاس   جینتا  دربه عالوه  

 .دارد یخوانپژوهش حاضر هم

 .پژوهش حاضر همسو است جیاشاره شده و با نتا  سیتدر يهابه مولفه روش زی( ن1400و همکاران )  یمطالعه حاج  جینتا در

و محصوالت و خدمات اشاره شده و از    ياستفاده از تکنولوژ  تیبه اهم  زی( ن2006مطالعه کائو و همکاران )  جینتا  در  همچنین

 .پژوهش حاضر سازگار است  جیمنظر با نتا نیا

پژوهش حاضر همسو    جیاشاره شده و با نتا   يریادگیمولفه    تی به اهم  زی( ن1397مطالعه محمدزاده اول و همکاران )  جینتا  در

 .است

  جیمنظر با نتا  نیها اشاره شده و از ابرنامه  ن یو تدو  یبه مولفه طراح  نیز(  1398و همکاران )  ي هرند  ی نتاج مطالعه اسالم  در

 .دارد یخوانپژوهش حاضر هم

ا  منظر ب  نیاشاره شده و از ا  یآموزش عال  یگسترش کمّ  يهااستیبه مولفه س   زی( ن1398)  یو روحان   یدونیمطالعه فر  جینتا  در

 پژوهش حاضر همسو است. جیتان

  يمندتیو رضا  رندگانیادگی  ينرخ نگهدار  ،يریادگی  تیفیبه سرعت در حال گسترش و ک  رانیدر مدارس ا  ،يمجاز  يهاآموزش 

  ، یکیالکترون  يریادگی  يندهایاز اصول فرآ  یکیآموزش توجه شود،    وهیش  نیخاص ا  يهایژگیبه و  دیاست؛ با  يآنها مهم و ضرور

انجام    يالزم برا  يهامدارس با فراهم کردن فرصت   ی عنی  ؛مستقل است  رنده یادگی  تیآن ترب  ي ل است که الزمهستقم  يریادگی

مستقل و اثر بخش را فراهم   يریادگیآموزان، امکان  در دانش  یمیخود تنظ  يریادگی   يهامهارت   جادیو ا  شتریو ب  دیتعامالت مف

ارتقا و توسعه انتقال دانش در کوتاه  ازین  ،یآموزش  تیفیسطح ک  يکنند.    ی سنت  يهاستمیکه س  يزمان دارد؛ به طور  نیتربه 

ن برآوردن  امروز  یآموزش  يازهایآموزش جهت  مجازستین  ی کاف  يمدرن  آموزش  در  ترک  توانیم  ي.  ش  بیاز    ي هاوه ینمودن 

اطالعات و ارتباطات،    يناور. ف افت یدست    يریادگیدر    هبه حداکثر بازد  رهیو غ   يری ، صوت و تصومتن  :لیاز قب  ،يریادگیمختلف  

باعث تولد و رشد    تیو ترب  م یکه در تعل  يکرده است، به طور  جادیا  یو جمع  يفرد  ی زندگ  يا یرا در تمام زوا  یتحوالت شگرف

 و هوشمند شده است. يمدرسه مجاز ،یکیالکترون يریادگی

گیرد. نتایج حاصل از این پژوهش نیز  صورت میطی  با هدف استفاده از نتایج آن براي بهبود امور و یا تغییر شرای  یهر پژوهش

 و معلمان مدارس استان گلستان قرار گیرد رانیتواند مورد استفاده مد می

مند شدن  شود، با بهرهدرخصوص توسعه آموزش مجازي در مناطق روستایی به مدیران مدارس استان گلستان پیشنهاد می -

توانند به گسترش اموزش  ین افراد از لحاظ جنسیت، طبقه اجتماعی و ... میض بتمامی افراد از معلمان توانمند و کاهش تبعی

مجازي در دوران کرونا پردازند. همچنین به دلیل اهمیت حفظ سالمتی افراد در زمان شیوع ویروس کرونا، توسعه آموزش 

آموزان نیز باید  اي متفاوت دانشازهگیرد. در این میان، نی مجازي در تمامی مناطق روستایی بیش از پیش مورد توجه قرار می

 مدنظر قرار گیرد و با نیازسنجی صحیح برطرف گردد. 
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مهارت - ارتقاء  میدرخصوص  پیشنهاد  گلستان  استان  مدارس  مدیران  به  معلمان  دیجیتالی  افزایش  هاي  کمک  به  شود، 

هاي فناورانه آنها بردارند.  مهارتیت  خودکارآمدي و توان علمی معلمان نسبت به قبل از شرایط کرونا گامی مهم در جهت تقو

ارتقاء مهارت معلمان در   به  افزارهاي مختلف آموزش مجازي منجر  نرم  از  استفاده  افزایش تسلط معلمان در  راستا،  این  در 

بااهمیت است اولین چیزي که بانام آموزش وپرورش درذهن انسان  بحث آموزش مجازي خواهد شد. اموزش وپرورش نظامی

عنوان معلم است. پرورش معلمان توانمند با اعتماد و متعهد که بتوانند با خالقیت و ابتکارو نوآوري مایه تعلیم   رد، گیشکل می

و تربیت نسل اینده شوند، از الزامات اساسی توانمندسازي در این سازمان مهم و تاثیرگذار درپرورش نسل پیشرو و نسلهاي  

می پ اینده  در  اساسی  نقش  نظام  این  برنامهرورباشد.  به  پرداختن  لذا  دارد،  کشور  فکري  سرمایه  ارتقاء ش  و  اموزشی  ریزي 

 هاي معلمان این سازمان ارزشمند درچارچوب بحث توانمندسازي بسیاربا اهمیت است.مهارت

پیشنهاد میدرخصوص فرهنگ  - استان گلستان  به مدیران مدارس  آموزش مجازي  امکانات  سازي  و  اعتبارات  اعطاي  با  شود، 

مکفی به آموزش مجازي و حمایت مادي و معنوي دولت از آموزش مجازي به ارتقاء بحث تحقیق و توسعه در اجتماع   الیم

کردن آموزش مجازي  سازي آموزش مجازي، تقویت فرهنگ عمومى و جامعه پذیرپرداخته شود. یکی از ارکان مهم در فرهنگ

 ه اشتراک گذاشتن در گروه کالسی قابل حصول است.و باست و این مهم با ایجاد اعتماد به نفس براي تدریس 

کند، به نوعی که میتوان از این چاقو  امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژي فضاي مجازي همانند چاقوي تیز دو لبه عمل می -

ینکه امروز چنان ه اهاي مخرب و تهدید آمیز استفاده کنیم و باتوجه بهاي بهینه و اساسی را برریم ویا از آن در جهتاستفاده

رفتار و کنش توان رفتارهاي انسانی را بدون این  هاي اجتماعی انسان تاثیرگذاشته که نمیفضاهاي مجازي در نحوه تعامل، 

ها در مقاطع سنی مختلف است و  ها مورد ارزیابی و بررسی قرار داد. استفاده از فضاي مجازي جزء الینفک تمامی انسانمقوله 

ها متاثر از استفاده فضاي  فت که تمامی تعامالت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و اجتماعی انسانن گتوابه جرات می

توان اینگونه بیان نمود که آموزش وپرورش در تواند فرصت باشد و یا تهدید. درواقع میمجازي است، حال این استفاده می

سازي ایده آل  تواند با فرهنگذا در این امر نیز آموزش و پرورش می؛ لشودها تلقی میهرکشوري به عنوان نیرومند ترین اهرم

 سازي آموزش در فضاي مجازي اقدام نماید. در جهت استفاده معقول از فضاي مجازي و فرهنگ
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