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تحلیل مؤلفههای کیفیت آموزشهای الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی ایران
3

آزاده خدابخشی ،*1حمید موحد محمدی ،2حسین شعبانعلی فمی
 .1دانشجوی كارشناسي ارشد آموزش كشاورزی ،دانشكدة اقتصاد و توسعة كشاورزی ،دانشگاه تهران
 .3 ،2دانشیاران دانشكدة اقتصاد و توسعة كشاورزی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -00/07/06 :تاریخ تصویب)00/00/30 :
چکیده
هدف این تحقیق توصیفي -پیمایشي تحلیل مؤلفههای كیفیت آموزشهای الكترونیكي در آموزش عالي
كشاورزی بود .جامعة آماری آن را دانشجویان تحصیالت تكمیلي دانشكدههای كشاورزی دانشگاههای
دولتي ایران ( )N=1451تشكیل دادند كه با استفاده از فرمول كوكران تعداد  216نفر از آنها برای نمونه
انتخاب شدند؛ سپس با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای با انتساب متناسب مطالعه شدند .دادهها با
استفاده از پرسشنامه گردآوری شدند و با نرمافزار  SPSSنسخة  10و همچنین نرمافزار  LISRELنسخة
 1/4تجزیهوتحلیل شدند .روایي صوری پرسشنامه با پانل متخصصان بررسي و كسب شد و برای تعیین
میزان پایایي از ضریب آلفای كرونباخ استفاده شد ( .)0/07نتایج رتبهبندی مؤلفههای كیفیت آموزش
الكترونیكي كشاورزی نشان داد كه مؤلفة فراگیر در باالترین و مؤلفه ارزشیابي در پایینترین رتبهها قرار
دارند .برای شناسایي مؤلفههای كیفیت آموزشهای الكترونیكي در آموزش عالي كشاورزی از تحلیل عاملي
اكتشافي و برای بررسي شاخص برازش نیكویي مدل تحقیق از تحلیل عاملي تأییدی و مدل معادالت
ساختاری استفاده شده است .نتایج نشان داد كه مؤلفههای كیفیت آموزشهای الكترونیكي در آموزش عالي
كشاورزی از پنج عامل مجزای طراحي -اجرا ،آموزشگر ،زیرساختي -پشتیباني ،مالي -سیاستگذاری و
مدیریتي -ارزشیابي تشكیل شدهاند كه این عوامل  60/40درصد از واریانس كل متغیرها را بیان كردهاند.
واژههای کلیدی :آموزش الكترونیكي ،آموزش عالي كشاورزی ،كیفیت ،مؤلفه
مقدمه
پيشرفتهای سريع و چشمگير در زمينة رايانه و ظهور و
گسترش شبكههای اطالعرساني بهويژه اينترنت ،امكانات و
شيوههای نويني را پيش روی برنامهريزان و مجريان
برنامههای آموزشي قرار داده و مشكالت گذشته در عرصة
آموزش ،بهويژه محدوديتهای ناشي از زمان و مكان
يادگيری را كمرنگ كرده است )Khan, 2001; Safavi,
.(2008
* نويسندة مسئول:

در سالهای اخير ،با توجه به رشد فناوری اطالعات و
ارتباطات شاهد تغييرات بنيادی و فزايندهای در آموزش
عالي هستيم .امروزه ،فناوری اطالعات و ارتباطات بخش
جداييناپذير و تلفيقشدة محيط كار و كالس است و
شيوههای كسب وكار ،برقراری ارتباط و يادگيری را تغيير
داده است .هنر و علم تعليموتربيت با رشد فناوری اطالعات و
ارتباطات تلفيق شده و رويكرد جديدی را به نام آموزش
الكترونيكي به وجود آورده است ).(Aury, 2005
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آموزش الكترونيكي جديدترين شكل آموزش از راه دور
است و به رويكردی در برنامهريزی درسي گفته ميشود كه
در آن عالوه بر استفاده از روشهای فراگيرمحور از ابزارهای
رايانهای و اينترنت استفاده ميشود .اولين نسل از آموزش
الكترونيكي يا برنامههای آموزشي مبتني بر وب ،تأكيد بر
ارائة كالسهای فيزيكي بر پاية محتوای آموزشي و اينترنت
داشت ).(Singh, 2003
امروزه ،بسياری از دانشگاهها و مؤسسات آموزشي در
سراسر دنيا با طراحي و ارائة برنامهها و دورههای آموزش
الكترونيكي پا به عرصة وجود نهادهاند تا پاسخگوی تقاضای
روزافزون عالقهمندان برای آموزش باشند ).(Betts, 2009
يكي از ويژگيهای مطلوبي كه ميتواند نقش مهمي در
افزايش كارايي و اثربخشي اين نوع آموزش داشته باشد
شخصيسازی محيط يادگيری مطابق ويژگيهای
يادگيرندگان است .اين تطابق به اين منظور است كه كاربر
بتواند با توجه به اهداف ،دانش و ترجيحاتش از محتوای
يادگيری و خدمات ديگر نظام بهرهمند شود و نظام به جای
يك برخورد يكسان با همه ،با هركس مطابق ويژگيهای
خودش برخورد كند )(Brusilovsky and Conlan, 2007
يكي از مهمترين مباحث در زمينة آموزش و نظامهای
آموزشي كيفيت آموزش است .دستاندركاران نظام آموزشي
و دانشمندان تعليموتربيت دربارة كيفيت آموزش تعاريف
گوناگوني ارائه كردهاند .هريك از آنها منظور از كيفيت
آموزشي را تغييرات موفقيتآميز در نظامهای آموزشي
توصيف كردهاند .كيفيت آموزش ،در رايجترين شكل كاربرد
خود ،به ميزان توانايي نظام آموزشي در دستيابي به اهداف
پذيرفتهشده برای يك نظام آموزشي با محوريت توسعة
دانش و مهارت اشاره دارد );Craig et al., 2001
.(Anderson et al., 2003; Adams, 2004
به طور كلي ،ديدگاههای متفاوتي در مورد كيفيت
آموزشي مطرح شده است .برخي صاحبنظران كيفيت
آموزشي را با توجه به دستاوردها (قابليتهای شغلي) ،برخي
ديگر آن را بر حسب بروندادهای نظام آموزشي (يعني
استانداردهای سنتي آكادميك) و عدهای نيز آن را بر حسب
كيفيت فرايند آموزشي و ارزش افزودة ايجادشده از طريق
آموزش عالي برای مجموعهای از نهادهها در نظر ميگيرند
).(West et al., 2004
هرچند در بحث آموزش كيفيت مفهومي تازه و بديع
نيست ،در مباحث فعلي مربوط به سياستگذاری برای

توسعه و اصالح نظامهای آموزشي اين موضوع به عاملي
تعيينكننده تبديل شده است .هر سازماني كه بتواند كيفيت
را تعيين و اندازهگيری كند و به آن دست يابد ،مزيت رقابتي
قوی به دست آورده است كه به كمك آن پايداری و دوام آن
سازمان محقق ميشود ).(Al-Qurainy, 2001
با توجه به گسترش روزافزون آموزشهای الكترونيكي،
كيفيت اين نوع نظام آموزشي نيز اهميت بااليي دارد.
آموزش الكترونيكي با فراهمكردن زمينهها و فناوریهای
جديد محيطهای آموزشي گستردهای را ايجاد كرده است كه
اساساً با محيطهای آموزش سنتي متفاوت است .فناوری و
پداگوژی بخشهايي از نظام پيچيدة آموزش الكترونيكي
هستند ).(Garrison and Anderson, 2004
كنترل كيفيت برای اطمينان از يادگيری مؤثر و پيشرفت
برنامههای يادگيری يادگيرنده ضروری است .در منابع
كيفيت بر حسب عوامل متنوعي از قبيل شيوة طراحي،
تجربيات يادگيرندگان ،دستيابي به اهداف و برايندهای
يادگيری ارزشيابي تكويني و تكميلي تعريف ميشود
).(McGorry, 2003 Salmon, 2002

آموزش الكترونيكي در طيف گستردهای از فعاليتهای
آموزشي به كار برده ميشود؛ از اين رو برای ايجاد محيط
ادگيری مؤثر ،انعطافپذير ،باز و توزيعي برای يادگيرندگان
گوناگون بايد عوامل كليدی و ابعاد گوناگون محيط يادگيری
الكترونيكي را شناخت ).(Khan, 2005
در اين بين ،با توجه به گسترش روزافزون آموزش
الكترونيكي در مراكز آموزش عالي كشاورزی بايد به
مؤلفههای كيفيت اين آموزشها توجه شود تا استفاده از
رسانهها و ابزارهای الكترونيكي كارايي و اثربخشي آموزشي
در اين نظامها را ارتقا بخشند .بيتوجهي به مؤلفههای
كيفيت احتمال افزايش هزينة آموزش و كاهش كارايي را به
صورت همزمان تقويت ميكند .در بررسي پيشينة تحقيق،
به برخي از مطالعات انجامشده در رابطه با موضوع پژوهش
حاضر در داخل و خارج از كشور اشاره شده است.
يكي از مؤسسات فعال در زمينة كيفيت آموزش
الكترونيكي شش رهنمود طراحي سيستم ،طراحي برنامه،
ارائة برنامه ،توسعه و حمايت از دانشجو ،ارتباط دانشجويي و
ارزيابي دانشجو را برای كيفيت يادگيری الكترونيكي ارائه
كرده است )The Quality Assurance Agency for
.(Higher Education,1999
در پژوهشي ديگر ،معيارهای اساسي در كيفيت يادگيری
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الكترونيكي به صورت معيارهای حمايت مؤسسهای ،توسعة
دوره ،آموزش -يادگيری ،ساختار دوره ،حمايت از
دانشجويان ،حمايت استادان دانشكده و ارزيابي و بررسي
طبقهبندی شده است )Education Policy, 2000
.(Institute for Higher

بر اساس مطالعهای مشخص شد كه هفت اصل تشويق
ارتباط بين دانشجويان و استادان ،توسعة رابطة متقابل و
همكاری بين دانشجوها ،تشويق يادگيری فعال ،دادن
بازخورد سريع ،توجه و تأكيد بر صرف وقت بر فعاليتهای
يادگيری ،بيان انتظارات باال و احترام به استعدادها و
شيوههای گوناگون يادگيری برای يادگيری الكترونيكي
اثربخش ضروری است )Chickering and Gamson,
.(2003
 (2006) Frazeenدر تحقيقي با نام "عوامل مؤثر در
كيفيت يادگيری با پشتيباني وب ،اين عوامل را به صورت
فناوری ،آموزشگر ،دانشجويان ،طراحي آموزشي و عوامل
آموزشي طبقهبندی نموده است.
 (2006) Seok and Meyenبا هدف شناسايي و
اعتبارسنجي شاخصهای نمايانگر ابعاد اصلي يادگيری
الكترونيكي ،هفت عنصر اساسي اثربخشي تدريس ،اثربخشي
يادگيری ،تعامل ،طراحي آموزشي ،منابع اطالعاتي ارزشيابي
و پشتيباني فناوری را شاخصهايي كه بايد هنگام ارزشيابي
يادگيری الكترونيكي به آنها توجه شود ،شناسايي كرد.
در تحقيقي ،مواردی چون حمايت از آموزش و يادگيری
با كيفيت ،شفافسازی انتظارات از يادگيرنده ،ايجاد انگيزه در
دانشجويان ،كاهش احساس انزوا و ايجاد حس حضور در
جامعة يادگيری و ارزيابي يادگيری و مواد آموزشي را در
بهبود كيفيت آموزش الكترونيكي مؤثر دانستهاند )Illinois
.(Institute of Technology, 2007
از ديدگاه  (2008) Yaghoubi et al.عوامل مؤثر بر
موفقيت نظام آموزش و يادگيری الكترونيكي به دو دستة
عوامل پشتيباني و محتوا و ابزار آموزشي دستهبندی
ميشوند .آنها همچنين مهمترين ويژگيهای مطلوب
دانشجويان در اين دورهها را اعتماد به نفس و
مسئوليتپذيری ،مشاركت و خالقيت ،مهارت در فناوری
اطالعات و عوامل انگيزشي برشمردهاند.
 (2009) Farajollahi et al.عوامل اصلي مؤثر در
كيفيت يادگيری الكترونيكي را فردی سازی ،تعامل معنيدار،
تجربة به اشتراک گذاشته ،طراحي انعطافپذير و روشن
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دروس ،بازخورد يادگيرنده و كيفيت اطالعات برميشمارد.
 (2010) Allen and Seamanنيز حداقل كيفيت در
هر مؤسسة يادگيری الكترونيكي برای يادگيری مؤثر را به
صورت اثربخشي يادگيری ،كارايي هزينه و تعهد سازماني،
فرصت دستيابي به محيط يادگيری برای تمام يادگيرندگان و
رضايت اعضای هيئتعلمي و رضايت دانشجويان طبقهبندی
كردهاند.
همانگونه كه مشاهده شد ،هريك از انديشمندان در
تحقيقات خود به برخي مؤلفههای كيفيت آموزش الكترونيكي
اشاره كردهاند كه با بررسي و جمعبندی مطالعات انجام شده و
بررسي ساير پژوهشها در اين زمينه كه با توجه به محدوديت
حجم مقاله امكان اشاره به همة آنها وجود ندارد ،ميتوان
مؤلفههای كيفيت آموزش الكترونيكي را در قالب هفت مؤلفة
كلي زيرساختي ،سياستگذاری ،آموزشگر ،فراگير ،مديريتي-
پشتيباني ،ارزشيابي و طراحي و اجرای دورههای آموزشي
طبقهبندی كرد.
در شكل  1نيز چهارچوب نظری تحقيق ارائه شده است
كه در آن مؤلفههای كيفيت آموزشهای الكترونيكي به
همراه برخي از مهمترين متغيرهای هر يك از اين مؤلفهها
ارائه شده است كه اين مدل ،تقريباً همة مؤلفههای تأثيرگذار
در اين زمينه كه در تحقيقات مختلف به آنها اشاره شده
است را زير پوشش قرار ميدهد .بر اين اساس ،هدف كلي
پژوهش حاضر تحليل مؤلفههای كيفيت آموزشهای
الكترونيكي در آموزش عالي كشاورزی ايران است.
مواد و روشها
پژوهش حاضر از نظر ماهيت ،در زمرة تحقيقات كمي با
كاركرد توصيف و تشريح (بر پاية تحليل و توصيف دادهها) و
بيان (در قالب پيشنهادها) تنظيم شده است كه به لحاظ
هدف كاربردی ،از نظر درجه و اهميت و ميزان كنترل
متغيرها ميداني و از نظر گردآوری دادهها ،پيمايشي است و
برای تحليل مؤلفههای مدل كيفيت آموزشهای الكترونيكي
در آموزش عالي كشاورزی انجام شده است .جامعة آماری آن
را دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشكدههای كشاورزی
دانشگاههای دولتي ايران (( )N=8451بر اساس برآورد
مؤسسة پژوهش و برنامهريزی آموزش عالي )1387 ،شامل
تهران (پرديس كشاورزی و منابع طبيعي) ،تربيتمدرس،
زنجان ،شيراز ،رازی كرمانشاه ،بوعلي همدان و فردوسي
مشهد تشكيل دادهاند .حجم نمونه با استفاده از فرمول
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رايانه
پهنای باند مناسب
كتابخانههای آنالين
بانكهای اطالعاتي
ابزار و رسانههای الكترونيكي
نرمافزارهای آموزشي
كتابفروشي آنالين
مركز مشاورة آنالين

اعتبار كافي در سطح ملي
اعتبار كافي در سطح دانشگاه
يا دانشكده
وضع استانداردهای آموزشي
وجود قانون كپيرايت جلب
مشاركت بخش خصوصي
وضع قوانين و سياستها

نظام برنامهريزی مناسب
تضمين امنيت شبكه
نظام پشتيباني فني
مديريت و سيستم مالي
آنالين
مديريت و رهبری مجازی
نظارت مستمر
محرمانهبودن اطالعات
وجود تقويم زماني

آموزشگر

سیاستگذاری

زیرساختی

مدیریتی و پشتیبانی

مهارت در توليد محتوای الكترونيكي
آموزش مداوم آموزشگران
مهارت در تدريس آنالين
استفاده از رسانههای آموزشي متنوع
نگرش مثبت
استفاده از روشهای آموزشي متنوع

کیفیت آموزشهای الکترونیکی

فراگیر
عالقه و انگيزه
آشنايي با زبان انگليسي
مهارت الزم در زمينة ICT
نگرش مثبت
اعتقاد به آموزشهای
الكترونيكي

ارزشیابی
وجود متخصصان ارزشيابي
ارزشيابي پاياني
خودآزمايي و تكاليف كافي
بازخورد فوری
اصالح و بازنگری دوره
ارزشيابي تشخيصي

طراحی و اجرا
بهروزبودن محتوا
تناسب محتوا با توانايي
علمي فراگيران
تناسب محتوا با نيازها
برنامهريزی درسي مناسب
وجود فعاليتهای تكميلي
سازماندهي مناسب مطالب
اهداف آموزشي مناسب

شکل  .1مؤلفههای کیفیت آموزشهای الکترونیکی

كوكران معادل  286نفر به دست آمد .برای انتخاب
دانشگاههای مورد نظر از قطببندی سازمان سنجش استفاده
شد كه استانهای كشور را به پنج قطب تقسيمبندی كرده
است (سازمان سنجش آموزش كشور .)1390 ،بر اين اساس
به صورت تصادفي از قطب يك دانشگاههای تهران (پرديس
كشاورزی و منابع طبيعي) و تربيتمدرس ،از قطب دو
دانشگاه فردوسي مشهد ،از قطب سه دانشگاههای كرمانشاه و
همدان ،از قطب چهار دانشگاه رامين اهواز و از قطب پنج نيز
دانشگاه شيراز انتخاب شدند؛ سپس بر اساس روش
نمونهگيری طبقهای با انتساب متناسب از هر دانشگاه نمونة
مورد نظر انتخاب شد (جدول .)1
برای گردآوری اطالعات ،پس از بررسي جامع ادبيات

موضوع ،پرسشنامهای طراحي و تدوين شد كه شامل دو
بخش كلي ويژگيهای فردی و حرفهای و مؤلفههای كيفيت
آموزش الكترونيكي در قالب هفت مؤلفة زيرساختي (شامل
 16گويه) ،سياستگذاری (شامل  11گويه) ،آموزشگر
(شامل  18گويه) ،فراگير (شامل  10گويه) ،مديريتي-
پشتيباني (شامل  19گويه) ،ارزشيابي (شامل  8گويه) و
طراحي و اجرای دورههای آموزشي (شامل  21گويه) بود كه
برای سنجش روايي صوری نظر چند تن از استادان گروه
ترويج و آموزش كشاورزی دانشگاه تهران و استادان و
كارشناسان حيطة آموزش الكترونيكي پرسيده شد و مبتني
بر اظهارات آنها اصالحات الزم به عمل آمد.
در ضمن ،برای تأييد روايي از نظر درک مخاطب يا

خدابخشی و همکاران :تحلیل مؤلفههای کیفیت آموزشهای الکترونیکی...

ادبيات آن نيز در مرحلة پيشآزمون با  24نفر از دانشجويان
تحصيالت تكميلي دانشگاه زنجان مصاحبه و نكتههای مبهم
از پرسشنامه حذف يا اصالح شد .برای سنجش پايايي ابزار
تحقيق از ضريب آلفای كرونباخ استفاده شد كه مقدار ضريب
برای مقياسهای اساسي پرسشنامه (مؤلفههای كيفيت
آموزش الكترونيكي) بهترتيب ،0/93 ،0/96 ،0/94 ،0/93
 0/96 ،0/96و  0/97به دست آمد كه بيانگر قابليت باالی
ابزار تحقيق بود؛ سپس برای تكميل پرسشنامهها از
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شيوههای گوناگون مانند مصاحبة حضوری ،استفاده از پست
و پست الكترونيكي استفاده شد .دادهها با استفاده از نرمافزار
 spssنسخة  19و همچنين نرمافزار  LISRELنسخة 8/4
تجزيهوتحليل شدند .برای تجزيهوتحليل اطالعات تحقيق از
آمارههای توصيفي نظير فراواني ،درصد ،ميانگين و ضريب
تغييرات و آمارههای استنباطي مانند تحليل عاملي اكتشافي
و تحليل عاملي تأييدی استفاده شد.

جدول  .1قطببندی پنجگانة دانشگاههای کشور و حجم نمونة تحقیق

قطب

استانهای تحت پوشش

استان منتخب

دانشگاه منتخب

1

البرز ،تهران ،زنجان ،سمنان ،قزوین ،قم ،گلستان،
گیالن ،مازندران و مركزی

البرز و تهران

پردیس كشاورزی و منابع طبیعي
دانشگاه تهران
تربیتمدرس

42

فردوسي مشهد

33

رازی كرمانشاه
بوعلي سینا همدان

12
15

رامین اهواز

21

شیراز

46

2
3
4
5

خراسان جنوبي ،خراسان رضوی ،خراسان شمالي،
سیستان و بلوچستان و كرمان
آذربایجان شرقي ،آذربایجان غربي ،اردبیل،
كرمانشاه و همدان
كردستان ،كرمانشاه و همدان
اصفهان ،ایالم ،چهارمحال و بختیاری ،خوزستان،
خوزستان
لرستان و یزد
خراسان رضوی

بوشهر ،فارس ،كهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان

فارس

حجم نمونه

جمع کل

نتایج و بحث
ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان

نتايج تحقيق نشان داد كه  165نفر ( 47/3درصد) از
دانشجويان مورد بررسي مرد و بقيه يعني 122نفر (52/7
درصد) زن بودند و ميانگين سني آنها در حدود  27سال
بود 219 .نفر ( 76/6درصد) از پاسخگويان در مقطع
كارشناسي ارشد و  67نفر ديگر ( 23/5درصد) در مقطع
دكتری مشغول به تحصيل بودند .نتايج بيانگر آن است كه
تمامي پاسخگويان ( 100درصد) پست الكترونيكي دارند و
آشنايي بيشتر از نيمي از دانشجويان مورد بررسي با زبان
انگليسي ( 41/5درصد) در حد متوسط بود .ميانگين ميزان
استفادة آنها از رايانه در حدود شش ساعت ،از اينترنت در
امور درسي در حدود  3/04ساعت و از اينترنت در ساير امور
(غير درسي) نيز  2/24ساعت بود 54 .نفر از پاسخگويان
( 14/7درصد) وبالگ شخصي داشتند و  250نفر ديگر
( 83/9درصد) وبالگ شخصي نداشتند 84 .نفر از
پاسخگويان ( 29/7درصد) مدرک مهارتي داشتند و  201نفر
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ديگر ( 70/3درصد) مدرک مهارتي در زمينة رايانه و اينترنت
نداشتند؛ همچنين اين يافتهها نشان داد كه ميزان عالقة
بيشترين گروه پاسخگويان ( 55/1درصد) به آموزشهای
الكترونيكي در حد متوسط بوده است و به اعتقاد بيشترين
گروه پاسخگويان ( 52درصد) ،ميزان اثربخشي آموزشهای
الكترونيكي كشاورزی در سطح زياد است.
مؤلفههای کیفیت آموزش الکترونیکی کشاورزی

برای بررسي ميزان تأثير مؤلفههای كيفيت آموزش
الكترونيكي پس از بررسي ادبيات موضوع ،از  103گويه در
قالب هفت مؤلفه استفاده شد .همانگونه كه در جدول 2
مشاهده ميشود ،از ديدگاه دانشجويان مورد بررسي در
زمينة مؤلفه زيرساختي بهترتيب داشتن رايانة شخصي در
منزل و وجود اينترنت پر سرعت در منزل؛ در زمينة مؤلفة
سياستگذاری بهترتيب :تخصيص اعتبار كافي به امر آموزش
الكترونيكي در سطح ملي و تخصيص اعتبار كافي به امر
آموزش الكترونيكي در سطح دانشگاه يا دانشكده؛ در زمينة
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مؤلفة آموزشگر بهترتيب :آشنايي كافي و مناسب با زبان
انگليسي و آشنايي و مهارت اعضای هيئتعلمي با فناوری
اطالعات؛ در زمينة مؤلفة فراگير بهترتيب :عالقه و انگيزة
آموزش الكترونيكي فراگيران در طول دورههای آموزش
الكترونيكي و آشنايي كافي با زبان انگليسي؛ در زمينة مؤلفة
مديريتي -پشتيباني بهترتيب :تقويت و بهروزكردن پايگاهها و
بانكهای اطالعاتي و بهرهگيری از كارشناسان و متخصصان

در زمينههای طراحي ،برنامهريزی و مديريت و پشتيياني
شبكه؛ در زمينة مؤلفة ارزشيابي بهترتيب :استفاده از نتايج
ارزشيابي برای برنامهريزی و بهبود فعاليتهای دورههای آتي
آموزشي و ارزشيابي پاياني و در زمينة مؤلفة طراحي و
اجرای دورههای آموزشي بهترتيب :بهروزبودن محتوای
آموزشي و استفاده از رسانههای آموزشي متعدد و متنوع در
باالترين رتبهها قرار گرفتند.

آموزشگر

سیاستگذاری

زیرساختی

مؤلفه

جدول  .2رتبهبندی مؤلفههای کیفیت آموزش الکترونیکی
انحراف ضریب
میانگین
معیار تغییرات

رتبه

1/62
داشتن رایانة شخصي در منزل
1/45
وجود اینترنت پرسرعت در منزل
1/73
وجود اینترنت پرسرعت در دانشكده
1/55
وجود رایانه به تعداد كافي در دانشكده
1/50
پهنای باند مناسب
1/21
امكان دسترسي آسان به كتابخانههای آنالین
1/13
وجود بانکهای اطالعاتي مناسب و تخصصي برای دسترسي مجدد به منابع و محتوای درسي
7/03
وجود نرمافزارهای آموزشي مناسب
7/67
امكان دسترسي آسان به كتابفروشي آنالین
7/71
ایجاد مركز تخصصي -راهبردی آموزش الكترونیكي در دانشگاهها
7/41
وجود دستگاههای جانبي مانند پرینتر ،اسكنر و...
7/57
وجود مركز مشاورة آنالین برای راهنمایي دانشجویان در زمینههای مختلف
7/36
تولید ابزار و رسانههای جدید و مناسب آموزشهای الكترونیكي
7/53
وجود امكانات آموزشي اینترنتي مانند شبیهسازها ،آزمایشگاهها و البراتورها
7/20
وجود نرمافزارهای گرافیكي مناسب
7/02
وجود سامانة آموزش الكترونیكي ()LMS
1/12
تخصیص اعتبار كافي به امر آموزش الكترونیكي در سطح ملي
1/14
تخصیص اعتبار كافي به امر آموزش الكترونیكي در سطح دانشگاه یا دانشكده
1/00
دسترسي به مراكز تحقیقاتي داخل و خارج از كشور
1/00
وضع استانداردهای آموزشي متناسب با شرایط نظام آموزشي كشور
برگزاری كارگاههای آموزشي ،سمینارها و غیره برای آشنایي هرچه بیشتر دانشجویان و اعضای هیئتعلمي با آمووزش 7/74
الكترونیكي

1/66
1/74
1/17
1/04
2/04
2/06
2/12
2/23
2/30
2/33
2/30
2/30
2/36
2/43
2/43
2/40
2/01
2/10
2/20
2/22
2/21

10/32
20/47
21/54
23/14
25/15
24/16
26/14
21/11
30/01
30/26
30/71
32/02
32/15
35/03
35/11
36/07
24/40
26/00
27/11
27/75
20/55

1
2
3
5
4
6
7
1
0
10
11
12
13
15
14
16
1
2
3
5
4

7/74
7/54
7/10
7/17
7/37
6/00
1/50
1/31
7/14
7/66
7/11
7/05

2/31
2/20
2/33
2/53
2/43
2/02
1/75
1/14
1/17
1/10
1/01
2/01

20/15
30/13
32/40
33/02
35/52
52/31
20/51
22/27
23/10
25/77
24/34
26/10

6
7
1
0
10
11
1
2
3
5
4
6

گویه

امكان برقراری ارتباط با دانشگاههای دیگر برای دریافت خدمات مشاورهای
قوانین و سیاستهای مناسب در زمینة آموزش الكترونیكي
برگزاری دورههای آموزشي به صورت مشترک با دانشگاههای داخل كشور
جلب مشاركت بخش خصوصي
برگزاری دورههای آموزشي به صورت مشترک با دانشگاههای خارج كشور
وجود قانون كپيرایت
آشنایي كافي و مناسب با زبان انگلیسي
آشنایي و مهارت اعضای هیئتعلمي با فناوری اطالعات
هدایت دانشجویان به انجام فعالیتهای آموزشي عملي و تكمیلي
استفاده از انواع روشهای ارزشیابي دانشجویان در طول دوره به صورت مستمر
ارجاع دانشجویان به منابعي فراتر از منابع ارائهشده در دوره
نگرش مثبت در اعضای هیئتعلمي نسبت به آموزش الكترونیكي

ارزشیابی

مدیریتی -پشتیبانی

فراگیر

خدابخشی و همکاران :تحلیل مؤلفههای کیفیت آموزشهای الکترونیکی...
ادامة جدول  .2رتبهبندی مؤلفههای کیفیت آموزش الکترونیکی
ارائة تكالیف و پروژههای مختلف به دانشجویان برای تقویت یادگیری
مهارت در تدریس آنالین
حضور محسوس در محیط یادگیری الكترونیكي
مهارت اعضای هیئتعلمي در تولید محتوای الكترونیكي
آموزش مداوم اعضای هیئتعلمي در زمینة آموزش الكترونیكي
استفاده از منابع متعدد در تدوین محتوای آموزشي
تعامل مداوم بین استاد و دانشجو و دیگر اركان نظام از طریق ابزارهای ارتباطي (چت ،ویدیو كنفرانس)...
ایجاد جو صمیمي در محیطهای آموزش الكترونیكي
استفاده از رسانههای آموزشي متنوع در امر تدریس آنالین
استفاده از روشهای تنبیهي و تشویقي مناسب در طول دوره
استفاده از روشها و سبکهای آموزشي متنوع
تخصص و تجربة اعضای هیئتعلمي در زمینة موضوع درسي مورد نظر
عالقه و انگیزة آموزش الكترونیكي فراگیران در طول دورههای آموزش الكترونیكي
آشنایي كافي با زبان انگلیسي
داشتن مهارت الزم در فناوریهای اطالعات و ارتباطات
فعالیتهای عملي و تكمیلي برای تقویت یادگیری موضوع درسي
نگرش مثبت در دانشجویان در مورد آموزش الكترونیكي
اعتقاد دانشجویان به مؤثر بودن آموزشهای الكترونیكي
برقراری ارتباط منظم با استادان و سایر دانشجویان در محیط مجازی
انجام بهموقع تكالیف و ارزشیابيها
حضور مستمر دانشجویان در دورههای آموزش الكترونیكي و در فضای مجازی
كاهش احساس انزوا و ایجاد حس حضور در جامعه
تقویت و بهروزكردن پایگاهها و بانکهای اطالعاتي
بهرهگیری از كارشناسان و متخصصان در زمینههای طراحي ،برنامهریزی و مدیریت و پشتیباني شبكه
وجود نظام برنامهریزی مناسب
راهنمایي فراگیران در زمینة تصمیمگیری در زمینة انتخاب دورههای آموزشي
تضمین كیفیت محتوای آموزشي ارائهشده
تضمین امنیت شبكه
وجود نظام پشتیباني فني مناسب در طول دوره
مدیریت و سیستم مالي آنالین (پرداخت هزینهها)
وجود مركز آنالین برای پذیرش و ثبت نام فراگیران
امكان اعطای گواهینامه و مدرک پس از پایان دوره و معتبربودن آنها
وجود سیستم انتخاب دانشجو به صورت آنالین
مدیریت و رهبری محیط مجازی به صورت مؤثر و مداوم
كمک به فراگیران در زمینة حل مشكالت فني احتمالي در طول دورة اجرای آموزش الكترونیكي
نظارت مستمر بر حسن اجرای دوره (انجام فعالیتهای دانشجویان و استادان)
محفوظ و محرمانه بودن اطالعات
وجود تقویم زماني
ابالغ دستورالعملها ،آییننامهها و اطالعیهها به صورت آنالین
استفاده از نظر فراگیران و آموزشگران برای بهبود مستمر دورة آموزشي
راهنمایي گام به گام دانشجویان و استادان برای فعالیت در دورة آموزشي
استفاده از نتایج ارزشیابي برای برنامهریزی و بهبود فعالیتهای دورههای آتي آموزشي
ارزشیابي پایاني(تعیین اینكه كدام یک از اهداف آموزشي محقق شده است)
وجود متخصصان ارزشیابي و تضمین كیفیت آموزشي
امكان دریافت بازخورد فوری در طول اجرای دوره برای اصالح و بهبود مستمر اركان نظام آموزشي
خودآزمایي و تكالیف كافي و مناسب در طول دوره
امكان بازخورد فوری به دانشجویان

7/70
7/01
7/73
7/17
7/03
7/60
7/66
7/33
7/10
7/13
7/72
1/60
1/21
1/47
1/24
1/00
1/16
7/70
7/04
7/67
7/67
7/57
1/54
1/24
1/36
7/70
7/71
1/12
1/0
7/60
7/73
7/05
7/43
7/71
7/63
7/44
7/14
7/41
7/53
7/36
7/05
7/11
7/02
7/04
7/74
7/66
7/33

2/04
2/14
2/11
2/16
2/20
2/11
2/11
2/11
2/24
2/56
3/04
4/60
1/71
1/11
1/71
1/03
1/07
1/04
2/04
2/073
2/14
2/21
1/77
1/71
1/15
1/70
1/01
2/01
2/07
2/05
2/00
2/25
2/14
2/21
2/25
2/21
2/30
2/33
2/30
2/54
1/00
2/01
2/15
2/14
2/10
2/22
2/23

26/36
26/01
27/32
27/53
27/74
27/77
21/46
20/73
31/27
35/51
30/45
66/16
20/73
21/12
21/61
23/01
25/15
24/03
24/77
27/00
21/06
30/62
21/05
21/66
22/03
23/20
24/55
24/67
24/11
26/40
27/11
21/30
21/61
21/60
20/34
20/34
20/37
30/72
30/06
33/50
100/63
26/52
27/03
27/10
21/31
21/00
30/53
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7
1
0
10
11
12
13
15
14
16
17
11
1
2
3
5
4
6
7
1
0
10
1
2
3
5
4
6
7
1
0
10
11
12
13
15
14
16
17
11
10
1
2
3
5
4
6
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طراحی و اجرای دورههای آموزشی

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،44شماره  ،4زمستان 1392
ادامة جدول  .2رتبهبندی مؤلفههای کیفیت آموزش الکترونیکی
اصالح و بازنگری دوره بر اساس نتایج و بازخوردهای دائمي در طول دوره
ارزشیابي تشخیصي در شروع دورههای آموزشي
بهروزبودن محتوای آموزشي
استفاده از رسانههای آموزشي متعدد و متنوع (دیداری و شنیداری)
متناسببودن محتوا با توانایي علمي فراگیران
متناسببودن محتوای آموزشي با نیازهای فراگیران
وجود فعالیتهای تكمیلي و طرحهای تحقیقاتي به صورت مكمل دورههای آموزش الكترونیكي
تدوین استانداردهای آموزش الكترونیكي
امكان دسترسي به برنامهها و محتوای آموزشي در دانشگاههای داخل و خارج كشور
ارائة مطالب بر اساس توان ،وقت و میزان پیشرفت دانشجویان
وجود فهرست و مسیریابي مطلوب و آسان
سازماندهي مناسب مطالب آموزشي
برنامهریزی درسي مناسب و متناسب با شرایط و سطح فراگیران
وجود برنامهریزی مدون و منظم
آگاهي و اطالعرساني به فراگیران از اهداف ،مفاهیم و ...قبل از شروع دوره
قابلیت و سرعت سیستم در انتقال سریع و مناسب محتوای آموزشي
سهولت ورود و خروج به سیستم و طي مراحل مختلف یادگیری
صحت و قابل اطمینان بودن محتوا
استفاده از منابع متعدد
اتصال به دیگر سایتهای آموزشي و غیر آموزشي
وجود محتوای متناسب با نظام آموزش الكترونیكي
تدوین اهداف آموزشي مناسب و قابل اجرا از طریق آموزش الكترونیكي
امكان استفاده از آموزشهای تركیبي

برای بررسي تأثير كلي هريك از مؤلفههای هفتگانه در
كيفيت آموزش الكترونيكي كشاورزی و رتبهبندی آنها
گويههای مربوط به هريك از اين مؤلفهها با يكديگر جمع و
نمرة كل آنها ،ميزان تأثير كلي مؤلفة مورد نظر دانسته شد.
از ديدگاه دانشجويان مورد بررسي ،مؤلفة "فراگير" باالترين
تأثير و مؤلفة "ارزشيابي" پايينترين تأثير را در كيفيت
آموزش الكترونيكي كشاورزی دارند (جدول .)3
جدول  .3تأثیر کلی هریک از مؤلفههای هفتگانه در کیفیت
آموزش الکترونیکی کشاورزی
مؤلفه

میانگین

فراگیر
مدیریتي -پشتیباني
آموزشگر
زیرساختي
سیاستگذاری
طراحي و اجرای دورههای
آموزشي
ارزشیابي

انحراف معیار رتبه

164/11
151/01
133/06
112/30
15/32
70/11

32/16
21/30
26/51
21/74
10/40
14/56

1
2
3
5
4
6

61/76

16/66

7

7/53
7/24
1/52
1/13
7/06
1/11
7/63
7/10
1/16
7/11
7/70
7/12
7/70
7/10
7/71
7/01
7/74
7/01
7/72
7/47
7/71
7/54
7/40

2/32
2/52
1/703
1/12
1/106
1/006
1/11
1/041
2/020
1/04
1/05
1/01
2/00
2/04
2/02
2/01
2/03
2/11
2/10
2/06
2/13
2/10
2/31

31/21
33/30
20/22
22/51
22/67
23/40
25/64
25/70
25/15
25/16
25/05
24/36
24/70
26/00
26/07
26/13
26/24
26/73
27/11
27/11
27/56
21/23
30/43

7
1
1
2
3
5
4
6
7
1
0
10
11
12
13
15
14
16
17
11
10
20
21

الف) تحلیل عاملی اکتشافی مؤلفههای کیفیت آموزشهای
الکترونیکی کشاورزی

با هدف كاهش تعداد متغيرهای مربوط به مؤلفههای كيفيت
آموزشهای الكترونيكي كشاورزی به عوامل كمتر و تعيين
سهم هر يك از عاملها از تحليل عاملي اكتشافي بهره گرفته
شد؛ بدين منظور ابتدا متغيرهای تحقيق پااليش شدند و
متغيرهای موجود در هريك از مؤلفههای هفتگانه بر اساس
ضريب تغييرات رتبهبندی شدند و بدين طريق تعداد 35
متغير كه در پايينترين رتبهها در هريك از مؤلفهها قرار
داشتند و از نظر ميزان ضريب تغييرات با ديگر متغيرها
اختالف داشتند حذف شدند و  69متغير باقيمانده وارد
تحليل عاملي اكتشافي شد .برای مناسب بودن دادهها برای
تحليل عاملي از ضريب  KMOو آزمون بارتلت استفاده شد.
مقدار  0/930 KMOو مقدار بارتلت  15831/121به دست
آمد كه در سطح يك درصد معنيدار بود كه اين امر نشان-
دهندة مناسببودن همبستگي متغيرهای واردشده برای
تحليل عاملي است؛ همچنين برای باالبردن تفسير گويهها از
روش چرخش واريماكس استفاده شد و در مجموع تعداد

خدابخشی و همکاران :تحلیل مؤلفههای کیفیت آموزشهای الکترونیکی...

پنج عامل و بر اساس مقادير ويژه و نيز معيار عامل پيشين
استخراج شدند كه در جدول  5ارائه شدهاند .اين عوامل
 69/49درصد از واريانس كل متغيرها را بيان كردهاند كه
نشان از درصد باالی واريانس تبيينشده از سوی اين
عاملهاست .سهم هركدام از اين عاملها در اين جدول
مشخص شده است .نامگذاری عاملها با توجه به ماهيت
متغيرهای موجود در هر عامل انجام پذيرفت و بر اين اساس
اين عوامل به صورت طراحي -اجرا ،آموزشگر ،زيرساختي–
پشتيباني ،مالي – سياستگذاری و مديريتي -ارزشيابي
نامگذاری شدند .وضعيت قرارگيری متغيرها در عوامل با
فرض واقعشدن متغيرهای با بار عاملي بزرگتر از  ،0/4بعد
از چرخش عاملها به روش وريماكس و نامگذاری عاملها به
شرح جدول  4است.

701

جدول  .4عاملهای استخراجشده در زمینة مؤلفههای کیفیت
آموزشهای الکترونیکی کشاورزی همراه با مقدار ویژه ،درصد
واریانس و درصد واریانس تجمعی آنها
عاملها

مقدار ویژه

درصد واریانس

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم

10/13
0/52
6/73
6/01
4/27

10/60
17/13
12/24
10/03
0/40

درصد واریانس
تجمعی

10/60
36/12
50/07
60/00
60/40

جدول  .6متغیرهای مربوط به هریک از عاملها و میزان ضرایب بهدستآمده از ماتریس دورانیافته

نگرش مثبت در اعضای هیئتعلمي نسبت به آموزش الكترونیكي
آشنایي كافي و مناسب با زبان انگلیسي
حضور محسوس در محیط یادگیری الكترونیكي
مهارت در تدریس آنالین
آشنایي و مهارت اعضای هیئتعلمي با فناوری اطالعات
تعامل مداوم بین استاد و دانشجو و دیگر اركان نظام از طریق ابزارهای ارتباطي به صورت فردی و گروهي
مهارت اعضای هیئتعلمي در تولید محتوای الكترونیكي
استفاده از منابع متعدد در تدوین محتوای آموزشي

0/622
0/665
0/706
0/716
0/660
0/636
0/635
0/637

دسترسي به مراكز تحقیقاتي داخل و خارج از كشور
وجود نظام پشتیباني فني مناسب در طول دوره
تضمین امنیت شبكه

0/705
0/475
0/733

زیرساختي -
پشتیباني

وجود فعالیتهای تكمیلي و طرحهای تحقیقاتي به صورت مكمل دورههای آموزش الكترونیكي
بهروزبودن محتوای آموزشي
امكان دسترسي به برنامهها و محتوای آموزشي در دانشگاههای داخل و خارج كشور
امكان دریافت بازخورد فوری در طول اجرای دوره برای اصالح و بهبود مستمر اركان نظام آموزش الكترونیكي
استفاده از نتایج ارزشیابي برای برنامهریزی و بهبود فعالیتهای دورههای آتي آموزشي
وجود متخصصان ارزشیابي و تضمین كیفیت آموزشي
وجود فهرست و مسیریابي مطلوب و آسان
سهولت ورود و خروج به سیستم و طي مراحل مختلف یادگیری
قابلیت و سرعت سیستم در انتقال سریع و مناسب محتوای آموزشي
آگاهي و اطالعرساني به فراگیران از اهداف ،مفاهیم و ...قبل از شروع دوره
برنامهریزی درسي مناسب و متناسب با شرایط و سطح فراگیران
تدوین استانداردهای آموزش الكترونیكي
استفاده از رسانههای آموزشي متعدد و متنوع (دیداری ،شنیداری و)...
ارائة مطالب بر اساس توان ،وقت و میزان پیشرفت دانشجویان
سازماندهي مناسب مطالب آموزشي
متناسببودن محتوا با توانایي علمي فراگیران

0/654
0/745
0/707
0/102
0/105
0/111
0/672
0/735
0/672
0/723
0/712
0/443
0/605
0/711
0/410
0/602

آموزشگر

عاملی

طراحي -اجرا

نام عامل متغیرها

بار

مدیریتي -ارزشیابي

مالي –
سیاستگذاری
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تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،44شماره  ،4زمستان 1392
ادامة جدول  .6متغیرهای مربوط به هریک از عاملها و میزان ضرایب بهدستآمده از ماتریس دورانیافته
وجود نظام برنامهریزی مناسب
تقویت و بهروزكردن پایگاهها و بانکهای اطالعاتي
بهرهگیری از كارشناسان و متخصصان در زمینههای طراحي ،برنامهریزی ،مدیریت و پشتیباني شبكه
متناسببودن محتوای آموزشي با نیازهای فراگیران
داشتن رایانة شخصي در منزل
پهنای باند مناسب
وجود اینترنت پرسرعت در دانشكده
وجود نرمافزارهای آموزشي مناسب
انجام فعالیتهای عملي و تكمیلي برای تقویت یادگیری موضوع درسي
تخصیص اعتبار كافي به امر آموزش الكترونیكي در سطح دانشگاه یا دانشكده

0/710
0/721
0/655
0/411
0/615
0/722
0/430
0/412
0/703
0/730

تخصیص اعتبار كافي به امر آموزش الكترونیكي در سطح ملي

0/112

وضع استانداردهای آموزشي متناسب با شرایط نظام آموزشي كشور

0/757

برگزاری كارگاههای آموزشي ،سمینارها و غیره برای آشنایي بیشتر دانشجویان و اعضای هیئتعلمي با آموزش الكترونیكي

0/613

امكان برقراری ارتباط با دانشگاههای دیگر برای دریافت خدمات مشاورهای

0/760

وجود سیستم انتخاب دانشجو به صورت آنالین
راهنمایي فراگیران در زمینة تصمیمگیری در زمینة انتخاب دورههای آموزشي
امكان اعطای گواهینامه و مدرک پس از پایان دوره و معتبربودن آنها
تضمین كیفیت محتوای آموزشي ارائهشده
نظارت مستمر بر حسن اجرای دوره (انجام فعالیتهای دانشجویان و استادان)
خودآزمایي و تكالیف كافي و مناسب در طول دوره
ارزشیابي پایاني (تعیین اینكه كدامیک از اهداف آموزشي محقق شده است)

0/642
0/634
0/664
0/475
0/431
0/424
0/633

ب) تحلیل عاملی تأییدی مؤلفههای کیفیت آموزشهای
الکترونیکی کشاورزی

برای بررسي اعتبار سازهای پرسشنامه و برازش الگوی
اندازهگيری و ساختاری مربوط به مؤلفههای كيفيت
آموزشهای الكترونيكي كشاورزی دادهها با استفاده از
نرمافزار  LISRELنسخة  8/4تحليل عاملي تأييدی شدند.
در شكل  ،2الگوی برازششدة مؤلفههای كيفيت آموزشهای
الكترونيكي كشاورزی ارائه شده است .بارهای عاملي
استانداردشدة گويهها بيانگر اين هستند كه ابزار اندازهگيری
در وضعيت مناسبي از لحاظ اعتبار سازهای قرار دارد .در
جدول  ،6شاخصهای برازندگي بيانگر برازش خوب مدل
مورد بررسي با دادههای مشاهده شده است.
شاخص نيكويي برازش و شاخص تعديل شده نيكويي
برازش هرچه به يك نزديكتر باشد ،بيانگر برازش مناسب
مدل است؛ همچنين معيار ريشة ميانگين باقيماندهها كه
شاخصي برای اندازهگيری متوسط باقي ماندههاست هرچه
كوچكتر باشد ،نشاندهندة برازش خوب مدل است .از سوی
ديگر ،مجذور كای و سطح معنيداری و كميتهای ( tدر
سطح معنيداری  0/40درصد) بيانگر نبود تفاوت معنيداری

دادههای مشاهدهشده با مدل هستند .با توجه به نتايج
حاصل در جدول  7ميتوان نتيجه گرفت كه عاملهای
طراحي -اجرا ،آموزشگر ،مالي– سياستگذاری ،زيرساختي–
پشتيباني و مديريتي -ارزشيابي تا حدود زيادی ابعاد مستقل
و مجزای مؤلفههای كيفيت آموزشهای الكترونيكي
كشاورزی را اندازهگيری ميكنند.
جدول  .6شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری مؤلفههای
کیفیت آموزشهای الکترونیکی کشاورزی
شاخص برازش

معیار پیشنهادشده

مقدار گزارششده

x2
df

≤3

2/74

≤ 0/00
≤ 0/00
≤ 0/00
≤ 0/00
≤ 0/00
≤ 0/04
≤ 0/10

0/00
0/01
0/00
0/05
0/02
0/026
0/071

NFI
NNFI
CFI
GFI
IFI
RMR
RMSEA

خدابخشی و همکاران :تحلیل مؤلفههای کیفیت آموزشهای الکترونیکی...
جدول  .7بارهای عاملی نشانگرها و سازة مؤلفههای کیفیت

سازه

نماد در مدل

پارامتر برآورد شده

t

D1

0/652
0/752
0/610

4/451
7/234
3/170

D4

0/714

0/513

D5

0/601
0/112
0/117
0/721
0/773
0/736
0/616
0/702
0/763
0/715
0/423
0/603
0/451
0/601
0/720
0/410
0/117
0/601
0/732
0/110
0/756
0/621
0/670
0/130
0/120

10/301
11/101
0/010
11/012
7/620
01/051
3/400
1/207
10/001
0/207
10/001
1/006
1/307
5/043
6/321
7/125
1/015
1/371
0/371
10/320
7/321
1/715
6/321
6/175
1/301

S6

0/150

0/325

S7

0/711

0/375

S8

0/700

4/131

S9
S10

0/721
0/731

1/561
0/750

S11

0/635

0/217

S12

0/175

0/017

I1

0/715

1/174

I2

0/746
0/530

1/017
1/120

I4

/170

7/210

I5

0/121

1/325

D2
D3

طراحی -اجرا

D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
E1
E2

آموزشگر

E3
E4
E5
E6
E7
E8
S1
S2
S3

مالی -سیاستگذاری

زیرساختی  -پشتیبانی

S4
S5

I3

مدیریتی -ارزشیابی
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M1

ادامة جدول .7
0/134

7/217

M2

0/641

1/375

M3

0/601
0/632

6/371
6/510

M5

0/340

6/052

M6

0/501
0/565

6/371
6/017

M4

M7

نتیجهگیری و پیشنهادها
بررسي تأثير كلي هريك از مؤلفههای هفتگانه در كيفيت
آموزش الكترونيكي كشاورزی نشان داد كه مؤلفة فراگير
باالترين رتبه را به خود اختصاص داده است كه نشان از
اهميت باالی اين مؤلفه دارد .به طور قطع اشاعة هر فناوری
نوين بدون عالقه و انگيزة فراگيران ،داشتن مهارت و دانش
كافي ،اعتقاد به مفيد و مؤثر بودن و برقراری ارتباط مؤثر
امكانپذير نيست و فقط زماني ميتوان در زمينة دستيابي به
نظام آموزشي با كيفيت مطلوب اميدوار بود كه فراگيران اين
نظام از جنبههای مختلف روحي– رواني ،فني و علمي از
آمادگي الزم برخوردار باشند و بايد در طراحي اين نظام
آموزشي ،عاليق و خواستهای فراگيران از جنبههای مختلف
را محور فعاليتها قرار داد.
در زمينة كيفيت آموزش الكترونيكي ،وجود
زيرساختهای الزم اهميت بااليي دارد كه در تحليل عاملي به
اين امر تأييد شد و يكي از عوامل پنجگانه بود كه سهم زيادی
در بيان واريانس مربوط به خود اختصاص داد .رتبهبندی
متغيرهای هريك از اين مؤلفهها نشان داد كه در زمينة مؤلفة
زيرساختي بهترتيب داشتن رايانة شخصي در منزل و وجود
اينترنت پر سرعت در منزل در باالترين رتبهها قرار داشتند.
اين يافته با نتايج تحقيق  (2006) Frazeenمطابقت داشت.
با توجه به تغيير و تحول سريعتر در حيطة فناوری اطالعات و
ارتباطات در سطوح بينالمللي نسبت به ساير زمينهها ،برای
دستيابي به نظام آموزشي پويا و توانمند بايد زيرساختهای
مختلف سختافزاری و نرمافزاری با توجه به شرايط و
ويژگيهای نظام آموزشي كشور فراهم شود؛ زيرا بدون داشتن
زيرساختهای الزم نميتوان در ساير زمينهها برنامهريزی
اصولي و دقيقي كرد.
در زمينة مؤلفة سياستگذاری بهترتيب ،تخصيص اعتبار
كافي به امر آموزش الكترونيكي در سطح ملي و تخصيص
اعتبار كافي به امر آموزش الكترونيكي در سطح دانشگاه يا
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دانشكده در باالترين رتبهها قرار گرفتند .در زمينة مؤلفة
آموزشگر بهترتيب :آشنايي كافي و مناسب با زبان انگليسي و
آشنايي و مهارت اعضای هيئت علمي با فناوری اطالعات در
باالترين رتبهها قرار گرفتند كه در راستای تحقيقات
(2000) Institute for Higher Education Policy

است .در زمينة مؤلفة فراگير بهترتيب :عالقه و انگيزة آموزش

الكترونيكي فراگيران در طول دورههای آموزش الكترونيكي و
آشنايي كافي با زبان انگليسي در باالترين رتبهها قرار
گرفتند كه در راستای تحقيقات (2008) Yaghoubi et al.
و  (2003) Chickering and Gamsonاست.

در زمينة مؤلفة مديريتي -پشتيباني بهترتيب :تقويت و
بهروزكردن پايگاهها و بانكهای اطالعاتي و بهرهگيری از
كارشناسان و متخصصان در زمينههای طراحي ،برنامهريزی
و مديريت و پشتيباني شبكه در باالترين رتبهها قرار گرفتند.
در زمينة مؤلفة ارزشيابي استفاده از نتايج ارزشيابي برای
برنامهريزی و بهبود فعاليتهای دورههای آتي آموزشي و
ارزشيابي پاياني در باالترين رتبهها قرار گرفتند كه با نتايج
تحقيق  (2006) Seok and Meyenو Farajollahi et
 (2009) al.مطابقت داشت .در مورد مؤلفة طراحي و اجرای
دورههای آموزشي نيز بهروزبودن محتوای آموزشي و استفاده
از رسانههای آموزشي متعدد و متنوع در باالترين رتبهها قرار
گرفتند .يكي از ويژگيهای مهم نظام آموزش الكترونيكي
بهرهمندی از رسالههای آموزشي مختلف و متعدد و
چندرسانهای است كه در اين تحقيق نيز پاسخگويان به اين
نكته به خوبي تأكيد كردهاند كه اين يافته نيز در راستای
تحقيق  (2006) Seok and Meyenاست .در تحليل
عاملي اكتشافي و تأييدی نيز متغيرهای مورد بررسي تحقيق
پس از دو مرحله پااليش در قالب پنج عامل طراحي -اجرا،
آموزشگر ،زيرساختي– پشتيباني ،مالي– سياستگذاری و
مديريتي -ارزشيابي 69/49 ،درصد از واريانس كل متغيرها
را بيان كردهاند كه نشان از درصد باالی واريانس تبيينشده
از سوی اين عاملها و در تأييد يافتههای تحقيق و
نشاندهندة اهميت باالی هريك از اين مؤلفههاست كه با
يافتههای )،(2006) Frazeen ،(2001) Khan ،(Ibid
 (2008) Yaghoubi et al.مطابقت داشت؛ بنابراين با
توجه به يافتههای حاصل از تحقيق پيشنهاد ميشود:
 .1بايد در مورد تجهيز سايتهای دانشگاه و افزايش
سرعت اينترنت ،امكان دسترسي به اينترنت پرسرعت در
منزل ،تهيه و توليد نرمافزارهای تخصصي ،جلب همكاری
استادان دانشگاه در حيطههای مختلف تخصصي كشاورزی و
ايجاد بانكهای اطالعاتي مناسب و تخصصي برای دسترسي
مجدد دانشجويان به منابع و محتوای درسي اقدامات الزم
صورت پذيرد؛ همچنين بايد امكان دسترسي به اين بانكها
در محيط خارج از دانشگاه و در طول ساعات مختلف
شبانهروز فراهم شود و در مورد بهروز نگهداشتن اطالعات و
دادههای اين بانك اطالعاتي اهتمام الزم صورت پذيرد؛
 .2با توجه به اهميت روزافزون آموزشهای الكترونيكي،
عالوه بر تدوين سياستهای كالن ،نسبت به تخصيص اعتبار
الزم به اين امر در سطوح ملي و دانشگاهها اقدام شود و

رديف بودجهای خاصي به اين امر اختصاص يابد؛ همچنين
مسئوالن امر سياست و خط مشي منسجم برای گسترش
آموزش الكترونيكي در دانشگاهها و مراكز آموزشي تدوين
كنند و برای رفع بازدارندههای زمينهای از طريق تعريف
مأموريت و اهداف راهبردی و بيانيههای مدون در اين زمينه
بكوشند؛
 .3دورههای آموزشي در زمينة مهارتهای مختلف
فناوری اطالعات برگزار شود و اخذ مدرک تخصصي در اين
زمينه الزامي شود؛ همچنين برای برگزاری كارگاههای
آموزشي در زمينههای مختلف آموزش الكترونيكي از قبيل
تدوين محتوا ،انواع رسانههای آموزش الكترونيكي ،روشها و
سبكهای آموزشي ،طراحي دورههای مبتني بر وب و غيره
اقدام شود؛
 .5بايد سياستهای تشويقي و حمايتي برای جلب
مشاركت بيشتر اعضای هيئتعلمي در آموزشهای
الكترونيكي و اختصاص بخشي از موظفي اعضای هيئتعلمي
به امر برنامهريزی و اجرای دورههای آموزشهای الكترونيكي
اتخاذ شود؛ در ضمن ،برگزاری جلسات توجيهي برای بهبود
نگرش استادان در مورد استفاده از فناوری آموزش الكترونيكي
به جای بهحاشيهراندن و كاهش اقتدار و تسلط آنها در ارائة
آموزش و باالبردن سطح شناخت و آگاهي استادان دربارة
آموزش الكترونيكي و مزايای آن از طريق اطالعرساني در
رسانههای دانشگاهي و برگزاری همايشها در اين رابطه و
برگزاری دورههای كارآموزی مناسب ميتواند به آمادگي عملي
آنها برای ارائة آموزش به اين شيوه منجر شود؛
 .4به ايجاد نگرش مثبت در دانشجويان در مورد آموزش
الكترونيكي از طريق افزايش شناخت آنها دربارة مزايای اين
نوع آموزش و ارتقای مهارت دانشجويان در زمينة فناوری
اطالعات و ارتباطات ،برگزاری كارگاههای آموزشي در زمينة
كسب مهارتهای مختلف در زمينة آموزش الكترونيكي در
سطح دانشگاه و حمايت از دانشجويان در زمينة ارائة
اطالعات كافي دربارة شرايط پذيرش ،شهريه ،هزينهها،
كتابها و ملزومات تخصصي و پشتيبانيهای فني و سرويس
حمايتي برای ورود به اين دورهها اقدام شود؛
 .6برای تقويت و بهروزكردن پايگاهها و بانكهای
اطالعاتي تخصصي به تفكيك گرايشهای مختلف كشاورزی،
بهرهگيری از كارشناسان و متخصصان در زمينههای طراحي،
برنامهريزی و مديريت و پشتيياني شبكه در سطح دانشگاه،
ايجاد مراكز مشاوره در زمينة آموزش الكترونيكي در سطح

1392  زمستان،4  شماره،44  دوره،تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

آموزش الكترونيكي و ارزشيابي از اين نظام از طريق جلب
مشاركت استادان در حيطههای تخصصي و تدوين اهداف و
سرفصلهای آموزشي بر اساس نظام آموزش الكترونيكي و
در حيطههای تخصصي كشاورزی و امكان ارائة درسها به
هر دو شكل حضوری و الكترونيكي و امكان حضور داوطلبانة
.دانشجويان در هريك از دروهها اقدامات الزم صورت پذيرد
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 ايجاد پايگاههای اطالع رساني اينترنتي در زمينة،دانشگاه
 ارائة خدمات كتابخانة،آموزش و ارائة خدمات مشاورهای
الكترونيكي در دانشگاه و بهرهگيری از الگوهای طراحي
متناسب با شرايط و مقتضيات با الگوبرداری از نمونههای
موفق در سطح بينالمللي اقدام شود؛
 در مورد وضع استانداردهای آموزشي در زمينة.7
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