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آموزشي با نوينهاي  فناوري با خانه در درس كالس برگزاري بررسي امكان
هدف مقابله با تعطيالت اضطراري مدارس استان خوزستان از ديدگاه

)با استفاده از روش كيو(كارشناسان 

دانشگاه تربيت دبير شهيدگروه علوم تربيتي، دانشكده علوم انساني،  استاديار مديريت آموزشي ، ،فاطمه خالوندي
.رجائي، تهران، ايران

كارشناسي ارشد مديريت آموزشي، گروه علوم تربيتي، دانشكده علوم انساني، دانشگاه تربيت دبير، محمد كركيني
.شهيد رجائي، تهران، ايران

چكيده
نوين آموزشيهاي  وريپژوهش حاضر به منظور بررسي امكان فني و عملياتي برگزاري كالس درس در خانه با فنا

انجام 96-97با هدف مقابله با تعطيالت اضطراري مدارس استان خوزستان از ديدگاه كارشناسان در سال تحصيلي 
جامعه آماري شامل همه كارشناسان واحد. پيمايشي است -نوع تحقيق كاربردي و روش تحقيق توصيفي. شده است

نظر به اينكه كل جامعه. ان و نواحي چهارگانه شهر اهواز استفناوري اداره كل آموزش و پرورش استان خوزست
براي جمع آوري داده ها ابتدا مصاحبه هايي به شيوه. باشد، كل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شد مي نفر 15آماري 

براي. شد هدفمند با اين كارشناسان انجام و سپس با استفاده از تحليل محتواي مصاحبه ها، پرسشنامه اوليه ساخته
روايي صوري و محتوايي همچنين،. بود 95/0روش الفاي كرونباخ استفاده شد كه برابر با  از پرسشنامه پايايي بررسي

تجزيه و تحليل داده ها با. قرار گرفت تأييدپرسشنامه توسط پنج تن از متخصصان علوم تربيتي ارزيابي و مورد 
براي ابعاد فني و عملياتي امكان برگزاري كالس عامل 5در مجموع  .استفاده از روش تحليل عاملي كيو انجام شد

سخت افزاري و نرم افزاري، عامل دوم؛ فرهنگ وهاي  عامل اول؛ زيرساختدرس در خانه شناخته شد كه شامل 
هبودند، كآموزشي، عامل چهارم؛ منابع مالي و تجهيزات، عامل پنجم؛ نيروي انساني هاي  محيطي، عامل سوم؛ دوره

.در نهايت پيشنهادات كاربردي در هر بعد ارايه گرديده است

نوين آموزشيهاي  ابعاد فني و عملياتي، فناوري، امكان برگزاري كالس درس در خانه: واژگان كليدي
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 Abstract 
the present study aimed to investigate the technical and operational possibilities 
of homeschooling with new educational technologies to deal with emergency 
vocations in Khuzestan province schools from the experts’ point of view in the 
academic year of 2017-2018. The type of present research is applied and its 
method is descriptive-survey. The statistical population consists of all experts of 
the technology department of Khuzestan province education headquarters and the 
four urben districts of Ahwaz. As the entire statistical society consists of 15 
people, the whole society was selected as a sample. To collect data, purposful 
interviews were conducted with the experts, and then by using the content 
analysis of the interviews, a primary questionnaire was made. To assess the 
reliability of questionnaire, Cronbach's alpha was calculated which was 0.95. 
Also, the facial and content validity of the questionnaire were assessed and 
approved by five educational experts. Data analysis was performed by Q factor 
analysis technique. In total, 5 factors of the technical and operational dimensions 
were identified for the possibility of homeschooling, including; the first factor; 
the hardware and software infrastructure; the second one; the culture and the 
environment; the third one; the training courses; the fourth one; the funds and 
equipments; the fifth one; manpower.Eventually, practical suggestions in each 
dimension were offered. 
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 مقدمه

خوش تحول دست مختلف عرصه هاى در را انسان زندگى اطالعات ىفناور سوم، هزارة آغاز در
فزاينده ي اهميت بشري، زندگيهاي  جنبه همه ي در نوينهاي  فناوري تأثير].7[است ساخته

از امروز تربيت و تعليم الزامات كه آن است از حاكي تحول، و دانش عصر در انساني سرمايه ي
و تربيت همواره در گذر زمان بطور مستمر، شكل و روشدر واقع تعليم  ].16[نيست گذشته نوع

از جمله عواملي كه منجر به اين تحول شده است، فناوري. ارائه آن در حال تغيير بوده است
اطالعات، پديده انفجار اطالعات، رواج نشر الكترونيكي واهميت يافتن ارتباطات دوجانبه و چند

رين دستاوردهاي توسعه فناوري اطالعات، تحولبي شك يكي از مهم ت ].20[باشد مي جانبه
مجازي، مدارس مجازي، مدارس هوشمند و دانشگاه مجازيهاي  درعرصه آموزش در خانه، كالس

قابل اتكا براي توسعه اين مهارت هاهاي  و بطور كلي آموزش مجازي و ظرفيت ها و قابليت
پيشرفته كشورهاي در اخيراي ه دهه در كه است آموزشي ه اي شيو منزل در آموزش ].6[است

انقالب كمك به صنعتي جوامع در خانه در امروزه آموزش هبطوري ك. است نهاده رشد هصنعتي روب
توجه جلب موجب آن فزايندة رشد و كامپيوتر اختراع. است كرده بسياريهاي  الكترونيكي پيشرفت

مزاياياز جمله  ].17[است شده خانه در آموزش به برنامه ريزان و پرورش و آموزش مسئوالن
عدم وابستگي كالس درس به زمان خاص، جامعيت، فراگيري، پويايي، روزآمدي :آموزش در خانه

و رفع نياز آموزشي در زمان دلخواه، عدم نياز به حضور فيزيكي معلم و دانش آموز در كالس درس،
ي فراگير در يك كالس،كاهش زمان و هزينه رفت و آمد براي فراگيران، پشتيباني تعداد زياد

امكان ثبت فعاليت ها و پيشرفت دانش آموزان توسط معلم، ارتباطات آسان و فراگير آموزشي،
دسترسي پيوسته به كتابخانه مجازي، انعطاف پذيري، دردسترس بودن، سهولت دسترسي منابع

ر آموزش وآموزشي،  افزايش سرعت دهاي  آموزشي، افزايش حق انتخاب فراگير در تعيين دوره
يادگيري، افزايش سطح علمي جامعه، كاهش هزينه و زمان، افزايش سرعت در توسعه و پيشرفت

ميان از براي ضرورت يك منزله به و نوين آموزشي شيوه عنوان به خانه در آموزشهمچنين  ].28[
از محيطي، كاستن زيست مسائل كاهش آموزشي، فضاهاي و جغرافياي اقليمي موانع برداشتن
در ايران مسئله گرد .رود مي كار به فراگيران جنسيتي و سنيهاي  محدوديت و آموزشهاي  هزينه

است كه بخش عظيمي از كشور بويژه مناطق جنوبي كشور با آناي  و خاك و ريزگردها پديده
و مدت كوتاه در دارد، كه شيميايي و فيزيكي خصوصيات به توجه با پديده مواجه هستند و اين

داشته باشد، افراد شهرها و سالمت اقتصاد زيست، و محيط بر نامطلوبي اتتأثير تواند مي تدرازمد
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كه با آن مواجه هستيم، تعطيل شدن مدارس بصورتاي  كه در اين بين اولين چالش و مسئله
شود، كه جنبه مثبت آن حفظ سالمتي انسان ها، اما مي اضطراري به عنوان يك راهكار شناخته

آن كاهش زمان و افت كمي و كيفي آموزش و سردرگمي والدين و دانش آموزان وجنبه منفي 
يكي از راهكارهاي مقابله با پديده آلودگي هوا و تعطيلي مدارس. معلمين در چنين روزهاي است

پژوهش حاضر برايبنابراين  ].33[ در چنين وضعيتي استفاده از شيوه آموزش در خانه است
هاي وزش و كاهش زمان آموزش، جلوگيري از افزايش مالي و هزينهجلوگيري از عدم افت آم

و آموزشي، كاهش و جلوگيري از رفت و آمد و سردرگمي والدين و معلمان و دانش آموزان
به امكان برگزاري فني و عملياتي آموزش در خانه بامشكالت تعطيلي اضطراري مدارس، 

ت اضطراري مدارس استان خوزستان از ديدگاهنوين آموزشي با هدف مقابله تعطيالهاي  فناوري
.پردازد مي كارشناسان فناوري

چارچوب نظري و پژوهشي موضوع
قاط قوتنمطرح شده با درنظر گرفتن تمام هاي  ي جهت تجزيه و تحليل ايدهجسن مطالعات امكان

بي به هدفيا موانع دستو  سازماني ها و تهديدهاي ناشي از عوامل درون و برون و ضعف و فرصت
امكان سنجي -2امكان سنجي مقدماتي  - 1: باشد كه عبارتند از مي و بر دو نوع ،شود نوشته مي

كه است سنجي مطالعات امكان در زمينه يا فاكتور رايج پنج معني به تلوس  مخفف عبارت. نهايي
ژوهش بهبندي هستند، و در اين پ زمان -5 عملياتي -4 قانوني -3 اقتصادي -2فني  -1 :شامل

بر فني سنجي امكان -1:پردازيم مي بررسي دو بعد از پنج بعد آن يعني بعد فني و بعد عملياتي
زمان در ها آن از استفاده امكان و سازمان در موجود فني منابع از درك يك آوردن دست به روي
تا كه اين و دموجو افزار نرم و افزار سخت از ارزيابي يك و دارد تمركز پيشنهادي سيستم در نياز
امكان :عملياتي سنجي امكان -2. كند مي فراهم دارند را همخواني پيشنهادي سيستم با حد چه

وكار كسب محيط براي پيشنهادياي  توسعههاي  پروژه بودن مناسب ميزان بر عملياتي سنجي
ايفرآينده و همكاري تحويل، فرهنگ بندي، تاريخ زمان توسعه به توجه با اهداف، و موجود
اصطالحات متفاوتي مانند آموزش الكترونيكي، آموزش اينترنتي، ].3[دارد تمركز وكار كسب موجود

آموزش توزيعي، آموزش مبتني بر شبكه، آموزش مبتني بر وب و آموزش از راه دور و آموزش
نخست ترويج كنندگان ].18[مجازي نيز براي اشاره به مفهوم آموزش در خانه به كار رفته است

حامي مدارس، كه معتقد بود ايليچ .شدند متأثر ايليچ مانند كساني افكار از خانه در آموزش دهاي



خالوندي، كركيني. . .  بررسي  امكان برگزاري كالس درس 

207

].19[شود مي ها اين امثال اجتماع و شدن قطبي محيط، آلودگي به منجر كهاند  تجويزياي  برنامه
توان آن را فرايند نظام مندي براي ارائه آموزش به مي در توصيف مفهوم آموزش در خانه،

يادگيرندگاني كه از نظر زماني و مكاني از يكديگر جدا و در محل كار و زندگي شان دانست كه با
از فرصتهاي دسته آن به دور راه از آموزش ].31[پذيرد مي گوناگون صورتهاي  استفاده از رسانه

يك در كيفيزي حضور به نياز بدون تا سازد مي را قادر متربيان و مربيان كه شود مي گفته يادگيري
دور، راه از آموزش درسنخ شناسي كه اگرچه. بپردازند يادگيري - ياددهي امر به مكان خاص،

صوتي، بر وسايل مبتني آنها همگي اما داشت، اشاره آموزش نوع از اين مختلفي انواع به توان مي
متفاوت هاي آموزش از راه دور را به نسلهاي  تكنولوژي ].14[هستند رايانه اي يا و تصويري

:تقسيم كرده اند، كه عبارتند از

آموزش در خانههاي  سير تحولي نسل: 1جدول 
اولين شكل كالس درس. نيز معروف است و قدمت چند صد ساله دارداياين نسل به دوره آموزش مكاتبه  نسل اول

].2[بوداي  گسترده يا آموزش از راه دور به صورت مكاتبه

نسل دوم
راديو و تلويزيوني وهاي  جمعي، رسانههايگسترش يافت كه به عصر فناورينـسل دوم در عصري

در اين نسل بر مطالعه مستقل كه در آن محدوديت زماني. يادگيري شناختي، شناخته شده استهاي  نظريه
].9[و مكاني نباشد، تاكيد شده است

شرده بين همه عوامل يادگيري به منظور ايجادبه نظام هايي از آموزش از راه دور كه مبتني بر تعامل ف  نسل سوم
].29[گردد مي جامعه يادگيري مشاركتي بصورت مجازي باشد، نسل سوم اطالق

نسل
چهارم

از اطالعاتاي  بازيابي حجم گسترده: نسل چهارمي، سه ويژگي عمده و اوليه شبكه را با هم تلفيق كرد
و قدرت پردازشگري مربوط به پردازشگرهاي) CMC(نه محتوايي، ظرفيت تعاملي ارتباطات مبتني بر رايا

.»جاوا«محلي از طريق نرم افزارهاي برنامه نويسي رايانه خصوصا 

بينيم تكنولوژي شبكه، نقش بيشتري در هر نسل ايفا نموده مي افزون بر اين، همانطور كه
گيري از راه دور بهويدئويي با ايجاد محيطي براي يادهاي  امروزه اينترنت و سيستم ].8[است

كه آموزش مجازي يا ].32[صورت واقعي آموزش از راه دور را در مسير جديدي قرار داده اند
آموزش مجازي عبارت است از ارائه. باشد مي آموزش در خانه مهمترين شكل غير رسمي آموزش

گيران عالقهمحتواي آموزشي و تجارب اساتيد مجرب هر رشته از طريق فناوري الكترونيكي به فرا
در واقع ].22[توانند در هر نقطه جهان از اين آموزش ها بهره مند گردند مي مند، كه اين فراگيران

مجازي است كه با هدف كاستن از رفت وهاي  منظور از آموزش مجازي بهره گيري از سيستم
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.گيرد مي آمدها و صرفه جويي در وقت و هزينه و در ضمن يادگيري بهتر و آسان تر، صورت
].21[آورد مي آموزش مجازي امكان فراگيري مستقل از زمان و مكان را براي افراد فراهم

دانش آموز محور بوده و نقش معلم به عنوان راهنما و -1 :خصوصيات آموزش در خانه عبارتنداز
كاربرد تعامل درامر ياددهي و(آموزشي به صورت تعامليهاي  دوره -2. تسهيل كننده است

فعاليت 7/24سني و در همه جا و همه وقت با شعار هاي  براي تمامي گروه -3. هستند) ييادگير
-5. آورد مي يادگيري، مشاركتي است، يادگيرندگان، معلمان و متخصصان را گردهم -4. دارد

يادگيري فردي، يعني بر اساس -6. يادگيري، سريع، زنده و پويا و در عين حال كم هزينه است
فرد است و نيز جامع است، يعني امكان استفاده از همه منابع و ابزارهايهاي  ناييعاليق و توا

كليه -7. دهد مي آموزشي برابر را در اختيار همگان قرارهاي  آموزشي و يادگيري را دارد و فرصت
فعاليت ها از جمله مديريت، ثبت نام، دريافت شهريه و نظارت، بر روي شبكه اينترنت انجام

به عالوه كليه خدمات آموزش مثل ثبت نام، آموزش و اعطاي گواهينامه از همين طريق. شود مي
].6[شوند مي مختلف قرار دارند، تهيههاي  دروس، توسط استاداني كه در محل -8. قابل انجام است

آموزش -الف  :توان انواع آموزش در خانه را در دو سطح بيان داشت مي در يك تقسيم بندي كالن
(به كليه برنامه ها و فعاليت ها و خدمات آموزشي كه از طريق شبكه: ه به صورت آناليندر خان
آنالين يا گردد، آموزش مي روي خط بدون وقفه ارائه يا) هميشه در دسترس ( به صورت) وب 

در خانه كههاي  بخشي از آموزش: آموزش در خانه به صورت آفالين -ب . گويند مي روي خط
گيرد را آموزش آفالين مي آموزشي انجامهاي  ز شبكه وب و با توليد سي ديبدون استفاده ا

در هر يك از دو رويكرد آموزش مجازي و: مقايسه آموزش در خانه با آموزش سنتي ].6[گويند مي
سنتي، نسبت به هر يك از اين عناصر ديدگاه خاصي وجود دارد كه تعيين كننده نوع روش ها و

در اينجا به بررسي و مقايسه اين ديدگاه ها در هر دو. بريم مي آموزش بكار فنوني است كه ما براي
].25[پردازيم مي رويكرد
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مقايسه آموزش سنتي و آموزش در خانه: 2جدول 
آموزش در خانهآموزش سنتي

نگاه به آموزش و يادگيري، اجتماعي نگاه به آموزش و يادگيري، فردي
الب و ذخيره سازيوظيفه يادگيرندگان حفظ مط

اطالعات
وظيفه يادگيرندگان مديريت اطالعات و توليد دانش

محتواي تدريس، نامحدود و متنوع محتواي تدريس، محدود و انتخابي
يادگيرندگان فعال و مستقل يادگيرندگان به طور كامل وابسته به معلم

آموزش سنتي راهايشاخص هايي كه دستاورد
ي اين مطالب اهميت قائلآزمايند كمتر برا مي

.هستند

آزمايند مي آموزش در خانه را با برآورد چهار شاخص عمدههايدستاورد
كه شامل رضايت يادگيرندگان، مهارت و رفتار يادگيرندگان، تغيير در
دانش يادگيرندگان و تغيير عملكرد شغلي آنان و ميزان بازگشت سرمايه

.باشد مي

انجام شده در موردهاي  ز مرتبط ترين پژوهشااي  خالصه گزيده: 3جدول
موزش در خانهآ

نتايج هدف سال پژوهشگران

هاي پژوهش
داخلي

جوادي فرد
]15[  1390  

بررسي تطبيقي آموزش الكترونيكي
دركشورهاي انگلستان، ژاپن و

ايران

خاص،هاي  طراحي و برنامه ريزي
تاسيس موسسات آموزش از راه دور و

ش الكترونيكي، اهداف و خط مشيآموز
متنوعي در ارائههاي  هايي، شيوه

آموزش الكترونيكي، مهيا بودن زير
فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  ساخت

داوودي
ممقاني

]5[  
1385  

آموزش مجازيهاي  مؤلفهبررسي 
و امكان سنجي پياده سازي اين در
دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

)س(دانشگاهالزهرا

درصد اعضاي هيئت علمي و4/79
دانشجويان معتقدند امكان پياده سازي
آموزش مجازي در دانشكده علوم
تربيتي و روان شناسي دانشگاه

درصد آنان عقيده74هست و ) س(الزهرا
دارند براي پياده سازي اين آموزش بايد
امكانات نرم افزاري و سخت افزاري

.الزم فراهم شود

صالحي
يچشمه عل

]24[  
1384  

امكان سنجي طراحي و پياده سازي
مجازي در موسسههاي  آموزش

عالي آموزش و پژوهش مديريت و
برنامه ريزي

امكان طراحي و پياده سازي
مجازي در اين موسسه ازهاي  آموزش

نظر اقتصادي، حقوقي و فني باالتر از
حد متوسط و از نظر عملياتي و زماني،

پايين تر از حد متوسط
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هاي پژوهش
خارجي

ابوچديد و عيد
يادگيري الكترونيكي، چالشي در  2013  ]1[

كشورهاي در حال توسعه

آموزشهاي  درهم شكستن سيستم
هاي سنتي براي آموزش عالي در كشور

توسعه نيافته، شكاف اطالعاتي بين
كشورهاي جهان سوم و جهان توسعه
،يافته، نگرشي معنادار بين زنان و مردان

مطلوب كاربران دائميهاي  نگرش
كامپيوتر نسبت به كاربران تصادفي

كوپرو
]4[همكاران 

توسعه، برقراري وكاربرديادگيري  2006
الكترونيكي

گذار درآمادگيتأثيرعوامل مهم و 
يادگيري الكترونيكي نيروي انساني

فيزيكي، شناختي، احساسي،: شامل
اجتماعي، فرهنگي

و سو
]27[همكاران

تجارب وترجيحات يادگيرنده براي  2005
آموزش تعاملي درهاي  فعاليت

محيط يادگيري آنالين

ترجيح يادگيرندگان بر تعامالت - 1
ترجيح يادگيرندگان به -2آنالين 

تعامل(شركت در هر سه شكل تعامالت
ميزان -3) با استاد همكالسي، محتوي
آنالينهاي  استفاده يادگيرندگان از بحث

ي در سطح مطلوبگروه

غيرآموزشي كارهاي زيادي صورتهاي  در حوزه امكان برگزاري فني و عملياتي در سازمان
آموزشي در ابعاد فني و عملياتيهاي  چندان زيادي درسازمانهاي  گرفته است، اما تاكنون پژوهش

ن پژوهشرسد اي مي انجام نگرفته است، بخصوص در سطح مدارس و مقطع ابتدايي، چرا كه بنظر
هاي پژوهشهاي  با توجه به بررسي. ها در حوزه آموزش و پرورش نيز مطرح و مفيد واقع شوند

داخلي و خارجي و در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف اين پژوهش ها و اينكه در هيچ كدام از آن ها
پيش آمده آب و هواي وهاي  به آموزش در خانه به عنوان راهكاري براي برطرف كردن چالش

و همچنين شرايط بومي و فرهنگي واند  متعاقب آن تعطيلي مدارس در اين وضعيت ها نپرداخته
محيطي كشورمان و منطقه خوزستان كه در ساليان اخير با پديده ريزگردها و كاهش زمان آموزش

بررسي امكان برگزاري فني و عملياتي« بعلت تعطيل شدن مداوم مدارس در اين روزها هستيم به 
نوين آموزشي با هدف مقابله با تعطيالت اضطراريهاي  س درس در خانه با استفاده از فناوريكال

.پرداخته ايم» 96-97مدارس استان خوزستان از ديدگاه كارشناسان در سال تحصيلي 
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سواالت پژوهش
ه ازامكان فني و عملياتي برگزاري كالس در خانه با استفاد تبيين و بررسي دنبال به پژوهش اين

ديدگاه ازنوين آموزشي با هدف مقابله با تعطيالت اضطراري مدارس استان خوزستان هاي  فناوري
سؤاالت .است كيو روش از استفاده كارشناسان فناوري آموزش و پرورش استان خوزستان با

:عبارتند از پژوهش
ز نظرفنينوين آموزشي اهاي  آيا امكان برگزاري كالس درس در خانه به وسيله فناوري )1

وجود دارد؟
نوين آموزشي از نظرهاي  آيا امكان برگزاري كالس درس در خانه به وسيله فناوري )2

عملياتي وجود دارد؟

روش پژوهش
فناوري كارشناسان ديدگاه و تعيين اولويت بندي دسته بندي، شناسايي، دنبال به پژوهش اين

نوين آموزشي هست،هاي  خانه با فناوريامكان فني و عملياتي برگزاري كالس درس در  پيرامون
به كشف مضامين برخواسته از بتواند كه شود استفاده پژوهشي روش از تا است ضروري از اينرو

با را سازگاري بيشترين تواند مي خود ماهيت دليل به كيو روش .حوزه ميداني پژوهش بپردازد
مورد در افراد ذهنيت شناسايي يحاضر برا پژوهش در بنابراين. باشد داشته پژوهش هدف اين

استفاده كيو از روش شناسي نوين آموزشيهاي  امكان برگزاري كالس درس در خانه با فناوري
شمارش نه است تفكر الگوهاي مختلف ساختن آشكار تكنيك، اين اصلي هدف. است شده

موافقت ميزان فمختلهاي  ديدگاه شناسايي ضمن تواند مي لذا دارند، مختلفي تفكرات كه افرادي
.نمايد مشخص نيز را كارشناسان ديدگاه ميان هر با

قالبهاي در موضوعي  درباره آنچه هر ابتدا موضوع، به توجه با پژوهشي، روش اين در
فضاي در پژوهش حاضر. گردد مي گردآوري شود، مي ناميده گفتمان فضاي و دارد وجود مختلف
پژوهش، اداره قلمرو .فناوري است كارشناسان با مصاحبه انجام و مقاله ها بررسي شامل گفتمان

اين آماري جامعه .باشد مي كل آموزش و پرورش استان خوزستان و نواحي چهارگانه شهر اهواز
نواحي و پرورش خوزستان و آموزش كل اداره فناوريهاي  واحد كارشناسان پژوهش تمامي

كه به دليل كوچك بودن جامعه آماري، نمونه با، باشند مي مرد و زن از اعم اهواز شهر چهارگانه
فرآيند پنج از اين پژوهش در. نفر مشاركت داشته اند 15جامعه برابر است و تمام افراد به تعداد 



ديريت بر آموزش سازمانهام

212

مجموعه ، انتخاب)كيوهاي  گزاره(عبارات مجموعه توليد است، شده استفاده كيواي  مرحله
و عاملي تحليل و همبستگي انجام كيو،ي  مرتب شدههاي  داده گردآوري مشاركت كنندگان،

.هستند پژوهشي  مرحله پنج جمله از تفسير عامل ها
تن 5 تأييدبراي بررسي روايي عبارات كيو از روايي صوري و محتوايي استفاده شد كه مورد 

همچنين براي محاسبه پايايي عبارات كيو از آلفاي. از متخصصان علوم تربيتي قرار گرفت
بود، لذا نتايج 95/0فاده شد كه مقدار آلفاي كرونباخ براي كل عبارات كيو برابر با كرونباخ است

.باشد مي نشان دهنده پايايي باالي پرسشنامه عبارات كيو

ها يافته
4كه در جدول  كنندگان مشاركت از پرسشنامه كيو براي هر يكهاي  آمارهاي توصيفي داده

.گزارش شده است

مشاركت كنندگانآمار توصيفي : 4جدول
آمار توصيفي

خطاي ميانگين افراد
استاندارد

تعداد گزاره ها

1 5.00002.0000037
2 5.00002.0000037
3 2.00001.0000037
4 4.00003.0149837
5 5.00002.0000037
6 5.00001.0000037
7 5.00002.0000037
8 4.00001.0000037
9 4.00001.0000037
10 5.00001.0000037
11 5.00001.0000037
12 5.00001.0000037
13 5.00001.0000037
14 4.00001.0000037
15 4.00002.0157037
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ابتدا براي انجام تحليل عاملي كيو ، درSPSS نرم افزار در پژوهشهاي  داده كردن وارد با
اگر شاخص. بپردازيم  KMOهش با استفاده از آزمون بايد به بررسي كفايت نمونه گيري  پژو

KMO  6/0از شده است و اگر پايين تر  هبرآورد مالك كفايت نمونه گيري باشد، 6/0باالتر از
.است نشده گيري برآورد نمونه كفايت مالك كه است معني اين به باشد

آزمون كفايت نمونه گيري كومو و بارتلت:  5جدول
نمونهبودنكافياُوكينمير،زر،كايگيري اندازه

گيري
707/0  

093/2133 نمونه بارتلتكرويتمعناداريآزمون

بدست آمد، و داده ها براي تحليل عاملي 6/0، است،كه باالي /.)KMO )707مقدار آزمون 
برايباشند، بنابراين به تحليل و تفسير ذهنيت استخراج شده از تحليل عاملي كيو  مي كيو مناسب

ابعاد فني برگزاري كالس درس در خانه با) 1: پردازيم، كه عبارتند از مي پاسخ به سواالت پژوهش
هاي عملياتي برگزاري كالس درس در خانه با فناوريابعاد ) 2 نوين آموزشي كدامند؟هاي  فناوري

نوين آموزشي كدامند؟
اولويت بندي در آنها مخالفت يا موافقت ميزان كه مشاركت كنندگاني كيو در روش شناسي

با روش اين در درنتيجه. بود خواهند مشابهي ذهنيت داراي باشد، نزديكتر به همديگر گزاره ها
روش تجزيه وي  اشتراكات به وسيله. گيرد مي صورت دسته بندي افراد، نزديكي ذهنيت به توجه

.گزارش شده است 6كه نتايج در جدول اصلي استخراج شدند،ي  مؤلفهتحليل 
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اصلي مؤلفهروش استخراج تجزيه و تحليل : 6جدول
مشترك ها

افراد  بعد از استخراج قبل از استخراج

1 1.000 995.  
2 1.000 997.
3 1.000 1.000
4 1.000 985.
5 1.000 990.
6 1.000 991.
7 1.000 941.
8 1.000 954.
9 1.000 929.

10 1.000 980.
11 1.000 948.
12 1.000 947.
13 1.000 967.
14 1.000 941.
15 1.000 970.

براي پاسخ به سوال اول پژوهش كه :سوال اصلي اول پژوهشهاي  يافتهبررسي و تفسير 
كدامند؟ نوين آموزشيهاي  ابعاد فني برگزاري كالس درس در خانه با فناوري) 1: عبارت بود از

3دهد كه به درستي  مي بارهاي عاملي موجود نشان. ندعامل ها به روش واريماكس چرخش يافت
بارهاي. (، نشان داده شده است7پس از چرخش شناسايي شده،كه در جدول) الگوي ذهني(عامل 

/.).5عاملي بزرگتر از 
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چرخش داده شده ابعاد فنيهاي  ماتريس عامل: 7جدول
چرخش شدههاي  ماتريس عامل

عامل ها  گزاره ها
123

17 925. 098. 049.-
29 905. 211. 256.-
11 894. 161. 155.-
28 874. 371. 135.-
30845.049.-226.
33 806. 142.- 234.-
10802..028.316.
12 801. 212.- 361.-
14725.023.-000.
9686.168.368.
13 540. 014. 076.-
20 020. 904.- 171.-
22 115.- 865.- 264.-
21 116.- 861.- 306.-
18 169. 799. 059.-
27159.719.089.
15464.606.134.
36103.-554.-298.
6150.-188.920.
8123.-099.916.
7071.-288.888.
4 104. 244. 601.-
2 425. 270. 594.-

كه امتيازي است الزم عامل، يك يا گروه يك مشترك ذهنيت بيان براي نهايي ي مرحله در
امتيازهاي سپس و شود گيرد، محاسبه مي تعلق كيوي  گزينه هر به نظر مورد عامل از ديدگاه
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تشكيل به منجر و شوند مي مرتب پژوهش رتبه بندي ي بازه با مطابق و توسط پژوهشگر عاملي
.باشد مي نظر مورد امتيازهاي ذهنيت افراد ي نماينده كه شد، ، خواهد8جدول

شناسايي شده بعد فنيهاي  امتيازهاي ذهنيت افراد به عامل: 8جدول
عامل ها افراد

1 2 3  

13925.
11905.
8894.

12 874. 904.-
9845.

14806.
15802.
6 801. 865.-
7 725. 861.-
1 686.920.

10540.916.
5888.
4799.605.-
3606.594.-
2554.-

شناسايي شده تحليل عاملي كيو براي امكان فنيهاي  از سه ذهنيت يا عامل يك هر ادامه در
برگزاري كالس درس در خانه با مهمترين گزاره ها و امتيازهاي عاملي آنها بشرح ذيل تفسير و

:شود مي گزارش
شناسايي شده عامل نرم افزاري نخستينسخت افزاري و هاي  زيرساخت :اول ذهنيت يا عامل

درصد 34/73 حدودي  نماينده و بوده  803/8 با برابر آن مجموع امتياز عاملي كه باشد، مي
همبستگي عامل اين با مشاركت كنندگان از نفر 11ديدگاه. باشد مي مشاركت كنندگانهاي  ديدگاه
عمده ترين افراد اين كه دهد مي نشان وهگر اين افراد مشترك نظرات .دارد ) 0/  5 از بزرگتر(قوي

زيرساختي هستند، راهاي  در عامل  اول كه چالش روي كالس درس در خانه پيشهاي  چالش
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كيفيت نرم افزار ها و توليد و پشتيباني نرم افزارها و مالكيت و بومي بودن نرم افزار و تنوع ناشي از
،9جدول در عامل، اين در اهميت باهاي  گزاره .دانند مي و امنيت و كاربردي بودن نرم افزارها

.شده اند گزارش
يكي  شماره عامل امتيازهاي و گزاره ها: 9جدول

گزاره ها عامليهاي امتياز
كيفيت نرم افزارهاي آموزش در خانه 17 .925
اعتماد به آموزش در خانه 29 .905
توليد نرم افزارهاي آموزش در خانه 11 .894
ت از آموزش در خانهحماي 28 .874
انگيزه  و عالقه براي آموزش در خانه 30 .845
فرهنگ آموزش در خانه 33 .806
پشتيباني از نرم افزارهاي آموزش در خانه 10 .802
مالكيت و بومي بودن نرم افزارها 12 .801
متنوع بودن نرم افزارهاي آموزش در خانه 14 .725
وزش در خانهامنيت نرم افزارهاي آم 9 .686
آموزش در خانههاي  كاربردي و پايداري نرم افزار 13 .540

مجموع امتياز كه باشد مي شناسايي شده آموزشي دومين عاملهاي  دوره: ذهنيت يا عامل دوم
مشاركت كنندگانهاي  درصد ديدگاه 40حدود ي  نماينده و بوده  184/3 با برابر عاملي آن

.دارد )0/  5 از بزرگتر(قوي همبستگي عامل اين با مشاركت كنندگان زا نفر  6ديدگاه . باشد مي
روي پيشهاي  چالش عمده ترين افراد اين كه دهد مي نشان گروه اين افراد مشترك نظرات

آموزشي هست، را ناشي از برگزار نشدنهاي  درعامل دوم كه چالش دوره كالس درس در خانه
نظارت و ارزيابي آموزشهاي  سنجش و اندازه گيري و دورهي ها آموزش در خانه و دورههاي  دوره

در عامل، اين در بااهميتهاي  گزاره .دانند مي در خانه و آمادگي و پذيرش آموزش مجازي
.شده اند گزارش ،10جدول
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دوي  شماره عامل امتيازهاي و گزاره ها : 10جدول
گزاره ها امتيازهاي عاملي

مدرسه مجازي و آموزش در خانهاي ه برگزاري دوره 20 -.904
سنجش و اندازه گيري آموزش در خانههاي  برگزاري دوره 22 -.865
نظارت و ارزيابي آموزش در خانههاي  برگزاري دوره 21 -.861
آموزش در خانههاي  فراگير و ارزان بودن نرم افزار 18 .799
آمادگي و پذيرش براي آموزش در خانه 27 .719
نرم افزارهاي تدريس و محتواي دروس براي آموزش در خانه 15 .606
نيروي انساني براي آموزش در خانه 36 -.554

مجموع كه باشد مي شناسايي شده منابع مالي و تجهيزات سومين عامل: ذهنيت يا عامل سوم
كت كنندگانمشارهاي  درصد ديدگاه 33/33حدود ي  نماينده و بوده 724/2 با برابر امتياز عاملي آن

.دارد ،)0/  5 از بزرگتر(قوي همبستگي عامل اين با مشاركت كنندگان از نفر 5ديدگاه . باشد مي
روي پيشهاي  چالش عمده ترين افراد اين كه دهد مي نشان گروه اين افراد مشترك نظرات

سايلمنابع مالي و تجهيزات هست، را ناشي از وهاي  درعامل سوم كه چالش كالس درس در خانه
ارتباطي آموزش در خانه و منابع و بودجه كافي و همچنين فضا و مكان نگهداري وسايل آموزش

.شده اند ، گزارش11جدول در عامل، اين در اهميت باهاي  گزاره .دانند مي در خانه

سهي  شماره عامل امتيازهاي و گزاره ها: 11جدول
گزاره ها امتيازهاي عاملي

ترانت براي آموزش در خانهاينترنت و اين 6 .920
براي آموزش در خانه   ADSLخطوط تلفن و دستگاه  8 .916
كامپيوتر و موبايل براي آموزش در خانه 7 .888
راه اندازي و نصب براي آموزش در خانههاي  هزينه 4 -.601
فضا و محل نگهداري وسايل آموزشي براي آموزش در خانه 2 -.594

شناسايي شده در عامل نخستين :فني كالس درس در خانههاي  ه چالشب كالنرويكرد) الف
درصد اشتراك 34/73، كه با باشد مي سخت افزاري و نرم افزاريهاي  زيرساخت عامل اين بعد،

عامل اين با مشاركت كنندگان از نفر 11ديدگاه ذهني پاسخ دهندگان روبه رو شده است و 
دومين عامل. باشد مي 803/8، مجموع امتياز  اين عامل ، دارد)5/0( از بزرگتر قوي همبستگي
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درصد اشتراك 40باشد كه اين عامل با  مي آموزشيهاي  شناسايي شده در بعد امكان فني، دوره
عامل اين با مشاركت كنندگان از نفر 6ذهني پاسخ دهندگان روبه رو شده است، ديدگاه 

سومين عامل. باشد مي 184/3تياز اين عامل ، دارد، مجموع ام)5/0( از بزرگتر قوي همبستگي
درصد 33/33باشد، اين عامل با  مي شناسايي شده در بعد امكان فني، منابع مالي و تجهيزات

عامل اين با مشاركت كنندگان از نفر 5اشتراك ذهني پاسخ دهندگان روبه رو شده است، ديدگاه 
بنابراين. باشد مي 724/2اين عامل ، دارد، مجموع امتياز )5/0( از بزرگتر قوي همبستگي

نوين آموزشي در استانهاي  بعد امكان فني برگزاري كالس درس در خانه با فناوريهاي  چالش
.، گزارش داده شده است12توان در سه عامل خالصه كرد كه در جدول مي خوزستان را

استخراخ شده براي ابعاد فنيهاي  عامل: 12جدول
امتياز مجموع عامل ها  اشتراك ذهنيدرصدبعدعامل ها  رديف

سخت افزاري و نرم افزاريهاي  زيرساخت  1
بعد فني

34/73  803/8  
  184/3  40آموزشيهاي  دوره  2
  724/2  33/33منابع مالي و تجهيزات  3

براي پاسخ به سوال دوم پژوهش كه عبارت :سوال دوم پژوهشهاي  بررسي و تفسير يافته
عامل نوين آموزشي كدامند؟هاي  ملياتي برگزاري كالس درس در خانه با فناوريعابعاد ) 2: بود از

عامل 2دهد كه به درستي  مي بارهاي عاملي موجود نشان. ها به روش واريماكس چرخش يافتند
بارهاي. (، نشان داده شده است13پس از چرخش شناسايي شده،كه در جدول) الگوي ذهني(

/.).5عاملي بزرگتر از 
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چرخش داده شده ابعاد عملياتيهاي  ماتريس عامل: 13جدول
چرخش شدههايماتريس عامل

عامل ها
12گزاره ها

32939.153.
24899.110.
23889.164.-
26875.005.
25873.159.-
16803.196.-
1683.037.-
5638.046.

34224.939.
31178.-818.
35141.-742.
19379.-670.-
3224.-663.-

34423.593.
كه امتيازي است الزم عامل، يك يا گروه يك مشترك ذهنيت بيان براي نهاييي  مرحله در

امتيازهاي سپس و شود گيرد، محاسبه مي تعلق كيوي  گزينه هر به نظر مورد عامل از ديدگاه
تشكيل به منجر و شوند مي مرتب پژوهش بندي رتبهي  بازه با مطابق و توسط پژوهشگر عاملي
.باشد مي نظر مورد امتيازهاي ذهنيت افرادي  نماينده كه شد، خواهد ،14جدول 
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شناسايي شده بعد عملياتيهاي  امتيازهاي ذهنيت افراد به عامل : 14جدول 

افراد
عامل ها

1 2  
13
11
8939.
12899.
9939.
14889.
15875.818.
6
7873.742.
1 803.
10670 . -
5 683. 663 . -
4638.593.
3
2

شناسايي شده تحليل عاملي كيو براي امكانهاي  از دو ذهنيت يا عامل يك هر ادامه در
نوين آموزشي با مهمترين گزاره ها وهاي  عملياتي برگزاري كالس درس در خانه با فناوري

:شود مي متيازهاي عاملي آنها بشرح ذيل تفسير و گزارشا
مجموع امتياز كه باشد مي شناسايي شده فرهنگ و محيط اولين عامل: ذهنيت يا عامل اول

مشاركت كنندگانهاي  درصد ديدگاه 33/53حدودي  نماينده و بوده  599/6 با برابر آن عاملي
.دارد ،)0/  5 از بزرگتر(قوي همبستگي عامل اين با مشاركت كنندگان از نفر  8ديدگاه . باشد مي

روي پيشهاي  چالش عمده ترين افراد اين كه دهد مي نشان گروه اين افراد مشترك نظرات
فرهنگي و محيطي هست، را ناشي ازهاي  در عامل  اول كه چالش كالس درس در خانه

راهبردها و استانداردها و آموزشي كالس درس در خانه و خط مش و دستورالعمل ها وهاي  فرصت
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دانش و مهارت استفاده از فناوري آموزش درخانه و اهداف و اصول برگزاري كالس درس در خانه
.شده اند گزارش ،15جدول در عامل، اين در بااهميتهاي  گزاره.دانند مي

يكي  شماره عامل امتيازهاي و گزاره ها: 15جدول
گزاره ها امتيازهاي عاملي

فرصت ها براي آموزش در خانه 32 .939
آموزش در خانههاي خط مشي و دستورالعمل 24 .899
آموزش در خانههايراهبرد ها و استاندارد 23 .889
دانش و مهارت آموزش در خانه 26 .875
اهداف و اصول آموزش در خانه 25 .873
تعاملي و دسترسي به نرم افزارهاي آموزش در 16 .803

خانه
تجهيزات فني وتكنولوژي براي آموزش در خانه 1 .683
مهيا بودن شبكه و سايت براي آموزش در خانه 5 .638

مجموع امتياز كه باشد مي شناسايي شده نيروي انساني دومين عامل: ذهنيت يا عامل دوم
.اشدب مي مشاركت كنندگانهاي  درصد ديدگاه 40حدودي  نماينده و بوده  902/3 با برابر آن عاملي

نظرات .دارد ،)0/  5 از بزرگتر(قوي همبستگي عامل اين با مشاركت كنندگان از نفر  6ديدگاه 
روي كالس درس پيشهاي  چالش عمده ترين افراد اين كه دهد مي نشان گروه اين افراد مشترك
در عامل دوم كه چالش نيروي انساني هست، را ناشي از كمبود متخصصان و مدرسان و در خانه

گزارش ،16جدول  در عامل، اين در بااهميتهاي  گزاره.دانند مي تقاضيان فناوري آموزش در خانهم
.شده اند
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دوي  شماره عامل امتيازهاي و گزاره ها: 16جدول 
گزاره ها امتيازهاي عاملي

آموزش در خانههاي  وجود متخصص براي فناوري 34 .939
موانع آموزش در خانه 31 .818
وجود مدرسان براي آموزش در خانه 35 .742
نرم افزارهاي آموزش در خانههاي  برگزاري دوره 19 -.670
منابع مالي و سرمايه گذار براي آموزش در خانه 3 -.663
وجود متقاضيان آموزش در خانه 37 .593

ه دراولين عامل شناسايي شد :عملياتي كالس درس در خانههاي  كالن به چالش رويكرد) ب
درصد اشتراك ذهني 33/53باشد، كه اين عامل با  مي بعد امكان عملياتي، عامل فرهنگ و محيط
قوي همبستگي عامل اين با مشاركت كنندگان از نفر 8پاسخ دهندگان روبه رو شده است، ديدگاه 

در بعد دومين عامل شناسايي شده. باشد مي 599/6، دارد، مجموع امتياز اين عامل )5/0( از بزرگتر
درصد اشتراك ذهني پاسخ دهندگان روبه 40باشد كه با  مي امكان عملياتي، عامل نيروي انساني

،)5/0( از بزرگتر قوي همبستگي عامل اين با مشاركت كنندگان از نفر 6رو شده است و ديدگاه 
برگزاري بعد امكان عملياتيهاي  بنابراين چالش. باشد مي 902/3دارد، مجموع امتياز اين عامل 
توان در دو عامل خالصه مي نوين آموزشي استان خوزستان راهاي  كالس درس در خانه با فناوري

.گزارش داده شده است 17كرد كه در جدول 

استخراخ شده براي امكان عملياتيهاي  عامل: 17جدول 
رد

درصد اشتراك   بعد  عامل ها  يف
امتياز عامل  ذهني

بعد فرهنگ و محيط  1
عملياتي

33/53  599/6  
  902/3  40  نيروي انساني  2

عامل به توافق رسيدند؛ كه پنج عامل 5چالش مورد بررسي بر سر  37نمونه پژوهش از بين 
نوين آموزشيهاي  شناسايي شده امكان فني و عملياتي برگزاري كالس درس در خانه با فناوري
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كه اين پنج عامل به ترتيب استخراج درهر يك ازعامل ها نامگذاري شدند، هاي  بعد ازتفسير گزاره
.، گزارش شده است18جدول 

از نظر فراواني و درصد شناسايي شده به ترتيب استخراجهاي  عامل: 18 جدول 
و امتياز مجموع

امتياز مجموع عامل ها  درصد فراواني شناسايي شدههايعامل  رديف
803/8  34/73 11 سخت افزاري و نرم افزاريهايزيرساخت  1
  599/6  33/53 8فرهنگ و محيطي  2
  184/3 40 6آموزشيهايدوره  3
724/2  33/33 5 منابع مالي و تجهيزات  4
  902/3 40 6نيروي انساني  5

شود مي و سهمي از واريانس كه توسط هر عامل تبيين )ستون كل(مقدار ويژه هر عامل 
، گزارش شده19در جدول )  واريانس كلستون (و سرانجام جمع تراكمي آنها ) واريانس ستون(

.درصد است 848/91شود، واريانس كل تبيين شده برابر با  مي همانگونه كه ديده. است

واريانس تبيين شده:  19جدول 

عامل
عوامل استخراج شده بعد از چرخش عوامل استخراج شده قبل از چرخش

درصد كل درصد واريانس  كل
واريانس

درصد كل  درصد واريانس كل
واريانس

1  43.32767.78467.78410.50770.04870.048
2  7.46711.68379.4671.3238.82078.868
3  4.2466.64286.1091.0336.88785.755
4  2.1953.43489.543445.2.96888.723
5  1.8702.92592.468469.3.12591.848

بحث و نتيجه گيري
نوين آموزشي از نظرفنيهاي  امكان برگزاري كالس درس در خانه به وسيله فناوري آيا: سوال اول

شناسايي شده در بعد عامل نخستين دهد كه مي حاصل از پژوهش نشانهاي  وجود دارد؟ يافته
درصد اشتراك ذهني پاسخ 34/73، كه با باشد مي سخت افزاري و نرم افزاريهاي  زيرساخت فني،
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قوي همبستگي عامل اين با مشاركت كنندگان از نفر 11ديدگاه شده است و دهندگان روبه رو 
عامل زيرساختي كه پاسخ دهندگان بر آن تاكيد دارند،هاي  مهمترين گزاره. ، دارد)5/0( از بزرگتر
توليد نرم افزار و امنيت و پشتيباني و كيفيت نرم افزارها و همچنين بومي و به روز بودنهاي  گزاره

باشند، عالوه بر آن ها بحث پايدار و كاربردي بودن نرم افزارها در اين عامل از ديگر مي ارهانرم افز
سخت افزاري و نرمهاي  عامل زيرساختهاي  يافته .اشتراكات ذهني پاسخ دهندگان بوده است

از .]4،30[، همخواني دارند)2003(، تيان)2006(كوپر و همكارانهاي  افزاري با نتايج پژوهش
توليد نرم افزارهايهاي  كه در اين عامل مورد توجه پاسخ دهندگان واقع شد، گزارههاي  رگزارهديگ

شوند، كه مي بومي و پشتيباني نرم افزارها و امنيت نرم افزارها و سهولت كار با نرم افزارها را شامل
، داوودي)1384(، صالحي چشمه علي)1385(قائديهاي  اين يافته ها با نتايج پژوهش

دومين عامل .]10،24،5،15[، هماهنگي دارند)1390(جوادي فردهاي  ، و يافته)1385(ممقاني
درصد اشتراك  40باشد، كه  اين عامل با مي آموزشيهاي  شناسايي شده در بعد امكان فني، دوره

عامل اين با مشاركت كنندگان از نفر 6ذهني پاسخ دهندگان روبه رو شده است و ديدگاه 
،)1383(اين عامل با نتايج پژوهش سهرابيهاي  كه يافته، دارد، )5/0( از بزرگتر يقو همبستگي

سومين عامل شناسايي شده در بعد امكان فني، منابع مالي و ]26،23[.، مطابقت دارند)1388(ربيعي
درصد اشتراك ذهني پاسخ دهندگان روبه رو شده است 33/33باشد، كه اين عامل با  مي تجهيزات
اين كه، دارد، )5/0( از بزرگتر قوي همبستگي عامل اين با مشاركت كنندگان از نفر 5 و ديدگاه

، و جوادي)1385(، داوودي ممقاني)1384(صالحي چشمه عليهاي  يافته ها با نتايج پژوهش
آيا امكان برگزاري كالس درس در خانه به: سوال دوم. ]24،5،15[، هماهنگي دارند)1390(فرد

اولين عامل شناسايي شده در بعدنوين آموزشي از نظر عملياتي وجود دارد؟ ي ها وسيله فناوري
درصد اشتراك ذهني 33/53باشد، كه اين عامل با  مي امكان عملياتي، عامل فرهنگ و محيطي

همبستگي عامل اين با مشاركت كنندگان از نفر 8پاسخ دهندگان روبه رو شده است و ديدگاه 
اين عامل فرصت ها و موانع و انگيزه و عالقه وهاي  رد، مهمترين گزاره، دا)5/0( از بزرگتر قوي

،)2002(، گيبسون)1383(جعفريهاي  با يافتهباشند كه  مي اعتماد و دستورالعمل ها و استاندارد ها
دومين عامل. ]12،11،1،27[، همخواني دارند)2005(، و سو و همكاران)2004(ابوچديد و عيد

درصد 40باشد، كه اين عامل با  مي امكان عملياتي، عامل نيروي انسانيشناسايي شده در بعد 
عامل اين با مشاركت كنندگان از نفر 6اشتراك ذهني پاسخ دهندگان روبه رو شده است و ديدگاه 

اين عامل وجود نيروي متخصصهاي  ، دارد، مهمترين گزاره)5/0( از بزرگتر قوي همبستگي
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ي ه و متقاضيان كالس درس در خانه هست كه با يافته هافناوري و مدرس آموزش در خان
.]13،26،12[، همخواني دارند)1383(، و جعفري)1383(، سهرابي)1383(فر جمشيدي

توان نتيجه گرفت كه  تجهيزات و پياده سازي آموزش در مي پژوهشهاي  با توجه به يافته
حامي وهاي  ايجاد سازمان آن، تعيين راهبردها وهاي  خانه در وضعيت مطلوب و محدوديت

سياستگذار، توسعه زير ساخت ها، نيروي انساني متخصص، توليد محتوا و فراهم شدن زير ساخت
شبكه انتقال اطالعات و ايجاد فرهنگ عمومي در مردم و عموم بهره برداران از اين آموزش، در

ياده سازي اين آموزشضمن آنكه براي پ. توسعه و اجراي آموزش در خانه نقش به سزايي دارند
بايستي تجهيزات مطلوب و سرورهايي پرقدرت در اختيار باشد، تجهيزات فني مي عالوه بر اينكه

از طرفي عواملي چون كمبود. آموزش در خانه بايد با تغييرات هر روزه فناوري مطابقت داشته باشد
انات فني و تكنولوژيمخابراتي كشور، ناكافي بودن امكهاي  منابع مالي، ظرفيت فعلي شبكه

آموزش و پرورش استان خوزستان و معلمان و والدين، عدم حمايت كافي مسئولين و عدم وجود
متقاضيان فناوري، نبود يا كمبود مقررات در سطح ملي و غيرفراگير بودن شبكه اينترنت در ايران و

ر استفاده از فناوري ازدر انتها عدم مهارت و توانايي فردي معلمان و دانش آموزان و والدين د
.توانند مانع بهره برداري و پياده سازي آموزش مجازي شوند مي عواملي هستند كه

بدست آمده از ابعاد فني، باهاي  شودكه، با توجه به يافته مي بر اساس نتايج پژوهش پيشنهاد
تان خوزستانفراهم نمودن امكانات و تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري آموزش در خانه در اس

و با فراهم كردن منابع مالي و تخصيص اعتبار كافي براي آموزش در خانه، شاهد رشد و درصد
آموزشي، براي معلمان، والدين وهاي  باالتر استفاده از آموزش در خانه باشيم، و با برگزاري دوره

همچنين بر. اشيمدانش آموزان شاهد ارتقاء دانش و مهارت مدرسان و متقاضيان آموزش در خانه ب
همه جانبه و با تبليغ و گسترشهاي  شود كه با حمايت مي ابعاد عملياتي پيشنهادهاي  اساس يافته

فرهنگ آموزش در خانه در سطح ملي، زمينه فرهنگي و محيطي براي ترغيب مردم به آموزش در
شيم، و با تربيتخانه بيشتر و شاهد اجرايي شدن سريع تر آموزش در خانه در استان خوزستان با

نوين آموزش در خانه، اقداميهاي  نيروي انساني متخصص و با مهارت بهره گيري از فناوري
.بنيادين و كاربردي جهت برطرف كردن نيروي انساني الزم براي آموزش در خانه صورت پذيرد
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حمايت مالي/ تعارض منافع
سنده دوم مقاله در دانشگاه تربيت دبيراين مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد نوي

باشد و نتايج پژوهش حاضر با منافع هيچ ارگان و سازماني در تعارض مي شهيد رجائي تهران
.نيست و بدون حمايت مالي انجام شده است
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