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  چکيده
  

.  استي کشاورزي آموزش عال دريريادگيس و ينه تدري در زميشرفت مهمي پيکي الکترونيريادگي
 يان و اعضاين دانشجويباشند، که ارتباطات ب ي بر وب از آن جهت مهم مي مبتنيها ينترنت و فناوريا
ان را يت دانشجويند که ابتکار و خالقينما ي فراهم مييدهند و ابزارها يش ميل و افزاي را تسهيات علميه

 يها  دانشکدهيات علمي هياز اعضاي مورد نيها تي صالحيپژوهش حاضر با هدف بررس. کند يت ميتقو
 يشيمايق از نوع پين تحقيا.  انجام شده استيکي الکترونيريادگي تدريس در نظام ي برايکشاورز

 پژوهش حاضر، يجامعه آمار.  اطالعات استفاده شده استيآور  جمعيباشد و از ابزار پرسشنامه برا يم
راز و يز، مازندران، شيت مدرس، تبري تربيها دانشگاه ي کشاورزيها  دانشکدهيات علمي هياعضا
 نفر از آنان انتخاب و مورد ٨٠، يا  چندمرحلهيريگ باشند که با استفاده از روش نمونه ي مشهد ميفردوس

 مورد ي و استنباطيفي توصيها  و آمارهSPSSافزار  ق با استفاده از نرمي تحقيها داده. اند مطالعه قرار گرفته
دهد بين صالحيت اعضاي هيات علمي  نتايج تحقيق نشان مي. ل قرار گرفته استيله و تحيتجز

هاي فناوري، ارتباطات، مديريت زمان، محتوا و آموزش برخط در وضع  هاي كشاورزي در زمينه دانشكده
  . داري وجود دارد  درصد تفاوت معني١موجود و مطلوب در سطح 

  
  ،يکي الکترونيريادگيس، ي، تدريت علماي، عضو هي آموزش کشاورز:يدي کليهاواژه

  .تيصالح                                  
  

  مقدمه
نترنت، يا  بر شبکه وي مبتني اطالعاتيها يظهور فناور
جاد ي ايريادگيس و يند تدري را در فرآيديانقالب جد
 ي آموزشيها  با نظاميها به قدر ين فناوريا. نموده است

ها و ارکان هر نظام   مولفهياراند که سازگ ن شدهيعج
 آنها در عصر يد، شرط بقاي جديها ي با فناوريآموزش

ن قاعده يز از اي ني کشاورزينظام آموزش عال. حاضر است
  .باشد ي نميمستثن
ق ي و تلفيسازمانده« که به يکي الکترونيريادگي

 ي در نظام آموزشي و ارتباطاتي اطالعاتيها يمناسب فناور

 يا وهي به شيريادگيس و يند تدري فرآبه منظور توسعه
گردد  ياطالق م» العمر دانشجومحور، فعال، باز و مادام

)Thurab-Nkhosi, 2003(در حل يا العاده ل فوقي، پتانس 
 ي کشاورزيل و مشکالت نظام آموزش عالي از مساياريبس
 از جمله محدوديت منابع مالي، عدم توجه به يسنت

 & Jaberian)رندگانيگاديت و ابتکار يپرورش خالق

Heidary, 2004)آموزش از راه يها ي، استفاده کم از فناور 
 با يان کشاورزين دانشجويينترنت، ارتباط پايدور و ا

ن نظام آموزش يي، ارتباط پايالملل ني بيمجامع علم
، عدم تطابق نظام آموزش ي با بخش خصوصيکشاورز
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 يها  روشيري، به کارگيرات جهانيي با تغيکشاورز
، ي در آموزش کشاورزيرمحوريس نامناسب، عدم فراگيتدر

 يها ها و عدم ارتباط  شگاهيزات و آزمايکمبود تجه
ن، تامل يبنابرا. دارد) Zaree & Zolali, 2006( يفراسازمان
ک ي از ي کشاورزيل و مشکالت نظام آموزش عاليدر مسا

 از يکي الکترونيريادگي يها ليها و پتانس تيسو و قابل
 در يکي الکترونيريادگي از يريگ گر، لزوم بهرهيد يسو

استفاده . سازد يش آشکار ميش از پي را بيآموزش کشاورز
، مستلزم ي کشاورزي در آموزش عاليکي الکترونيريادگياز 
. ن نظام استيک از ارکان اير و تحول در هر ييجاد تغيا

 يکي به عنوان ي کشاورزيها  دانشکدهيات علمي هياعضا
 ي، نقشي کشاورزين مولفه نظام آموزش عاليتر از مهم

 يزمان.  دارنديکي الکترونيريادگي در استفاده از يديکل
 ي کشاورزي در آموزش عاليکي الکترونيريادگيتوان از  يم

 مهارت و ي دارايات علمي هياستفاده نمود که اعضا
به عبارت . س در نظام مذکور باشندي تدرينگرش مثبت برا

 در آموزش يکي الکترونيريادگي يري کارگگر، الزمه بهيد
ت، با ي باصالحيات علمي هي، وجود اعضاي کشاورزيعال
ن نظام يس در اي تدري الزم برايها يها و توانمند تيقابل
  . است

س در ي از آموزشگران که تدرياريبرخالف تصور بس
 يکسان تلقي يکي الکترونيريادگي را با ي سنتيها کالس

.  با هم دارندينوع آموزش تفاوت فاحشن دو يند، اينما يم
 يريادگيهاي سنتي و  تفاوت بين آموزش در كالس

 به عظمت تفاوت بين رانندگي با اتومبيل و يکيالکترون
هايي  در حالي كه برخي از مهارت. كوپتر است پرواز با هلي

آيد، ممكن است  كه در رانندگي با اتومبيل به دست مي
ها به خودي خود،  ، اما اين مهارتقابل كاربرد در پرواز باشد

بنابراين، انتقال از يكي به ديگري نيازمند . باشند كافي نمي
به همين شكل، . هاي بيشتري است به دست آوردن مهارت

هاي سنتي به يادگيري  انتقال از آموزش در كالس
هايي است كه   نيازمند به دست آوردن مهارتيالكترونيك

 ,.Turgeon et al)باشد يويژه اين نوع تدريس جديد م

 به علت يکي الکترونيريادگيحضور آموزشگر در . (2000
زتر يبرانگ تر و چالش ياتيتر، ح دهيچي، پي فناوريها يژگيو

 Wolf, 2000; Spector) استي سنتي آموزشيها طياز مح
& Teja, 2001; Rudestam & Schoenholtz-Read, 

 در يورز کشايها  دانشکدهيات علمي هياعضا. (2002
، زمان و ي که فناوريد بر موانعي بايکي الکترونيريادگي

د از ين رو، آنان باياز ا. نديکند، غلبه نما يجاد ميمکان ا
 برخط ي که ابزارهايا  گستردهيها ها و فرصت نهين گزيب

 کارآ، اثربخش و يريادگي يها طيجاد محيبه منظور ا
 را يسبدهند، مورد منا يار آنها قرار ميجذاب در اخت
ها و  س برخط، نقشين، تدريبنابرا. نديانتخاب نما

از ي نيس کالسيسه با تدري در مقاي متفاوتيها تيصالح
 ;Moore et al., 2001; Prestera & Moller, 2001)دارد

Spector & Teja, 2001; Williams, 2003) .  
ه اطالعات ي، تاكيد كمي بر ارايکي الکترونيريادگيدر 

، بيشتر بر كمك به دانشجويان براي يافتن شود و تمركز يم
ات ي هينقش اعضا). Kearsely, 2000( اطالعات است

كنندگان  هي در اين نوع آموزش در حال تغيير از ارايعلم
اطالعات به مديريت انگيزش، پشتيباني از دانشجويان و 
كمك به آنان براي فهم محتوا و ضرورت اتصال به شبکه 

، )Peters, 1983; Garrison, 1989(د باش براي يادگيري مي
 اعضاي هيات يها تيها و صالح از اين رو، تغيير نقش

نمايند، ضروري  هاي برخط تدريس مي علمي كه در محيط
 & Harasim et al., 1998; Kearsely, 2000; Ko)است

Rossen, 2001; Palloff & Pratt, 2001)  .  
 براي ي کشاورزيها  دانشکدهيات علمي هياعضا

 يهاي جديد ، به مهارتيکي الکترونيريادگيس در يتدر
چگونگي ايجاد :  ماننديهاي  آنها بايد از مهارت. نياز دارند

اجتماع يادگيري، چگونگي ايجاد انگيزه در يادگيرندگان و 
دوار نمودن دانشجويان، يباال نگاه داشتن انگيزه آنان، ام

استاد و چگونگي ايجاد و حفظ تعامل بين دانشجويان، بين 
ها  دانشجويان و بين كاربر و سيستم و چگونگي اداره بحث

  ). Scheuermen, 2002( آگاه باشند
 و مشخص نمودن يساز  جهت شفافياديمطالعات ز

.  آموزشگران برخط صورت گرفته استيها ف و نقشيوظا
 يگر لي و تسهيگر يانجين مطالعات، بر مي از اياريبس

 اند ان تمرکز داشتهرهمزميا غي همزمان و يها بحث
(Collison et al., 2000; Kearsely, 2000; Lim & 

Cheah, 2003; Maor, 2003) .ت يگر عموماً حماي ديبرخ
دگاه ين ديان را مورد مالحظه قرار داده و از ايدانشجو
 يات علمي هي اعضاي را براييها تيها و صالح نقش

 ,Berge, 1995; Paulsen, 1995; Salmon)اند متصور شده

2000; Anderson et al., 2001) .از محققان، ياريبس 
 يات خود سعيها بر اساس تجرب موسسات و سازمان

س ي تدري الزم برايها تيها و صالح اند تا نقش کرده
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 يها تيها و صالح نقش. ح کنندي را تشريکيالکترون
نه و فرهنگ وابسته ي به زمياديمدرسان برخط تاحد ز

ک ي که در ييها تيها و صالح نقشگر، يبه عبارت د. است
ا براساس يشوند  ين ميي آموزشگر برخط تعيمطالعه برا

ها،  ند، ممکن است در فرهنگيآ يتجربه به دست م
.  مختلف معتبر نباشنديها و کشورها ها، سازمان نهيزم

ن ادعا را ي برخط ايريادگيمطالعات درباره اثر فرهنگ بر 
 ,Van den Branden & Lambert)ت نموده استيتقو

1999; Jelfs & Whitelock, 2000; Gunawardena et al., 
2001; Hedberg & Brown, 2001; McIsaac, 2002; Ku 

& Lohr, 2003).  
ف و ينه وظاي که در زمين مطالعاتي از اوليکي
 آموزشگران برخط صورت گرفته است، مطالعه يها نقش
ن يتر  مهميو. است )Berge, 1995; Berge, 2001(برگ 
فه ي را وظيکيک آموزشگر الکتروني يها تيف و مسئوليوظا

 يفه فني و وظيتيريفه مدي، وظيفه اجتماعي، وظيآموزش
  . داند يم

 از محققان ي، گروهيالدي م۲۰۰۰در ژوئن سال 
 ير کشورهاياالت متحده، انگلستان و ساي ايکشورها
 يها  گردهم آمدند تا جنبهي، در کارگاه آموزشيياروپا
 را مورد بحث و يکي الکترونيريادگيس و يلف تدرمخت
ن يي تعين کارگاه آموزشيجه اينت.  قرار دهنديبررس
:  آموزشگران برخط بود که عبارتند ازي براييها نقش
گر  ليگر، تسه اب، پژوهشيند، مشاور، ارزيگر فرآ ليتسه

کننده در  محققان مشارکت. ريشناس، طراح و مد محتوا، فن
 يها ک از نقشي مرتبط با هر يها تيحن کارگاه، صاليا

). Spector & Teja, 2001( ن کردندييز تعيفوق را ن
Williams) 2003 (که در ي استادانيچهار نقش را برا 

ن کرده ييکنند تع يت مي فعاليط مجازيس در محيتدر
، يريادگياست که عبارتند از ارتباطات و تعامل، آموزش و 

 .Coppola et al. ي فناورت و استفاده ازيرياداره و مد
 يها طيس در محي تدريف استادان را برايوظا) 2002(

ر در يين تغيتر به اعتقاد آنها مهم. اند ن نمودهيي تعيمجاز
ژه در ي به وي آموزشير در طراحيينه، تغين زميا

س و يت تدريت، کنترل و سنجش موقعيري، مديسازمانده
ژه استادان يقش ون موارد سه نيبا توجه به ا.  استيريادگي

 ي، نقش عاطفي شامل نقش شناختي مجازيها طيدر مح
ها و   نقشيگريق ديدر تحق.  استيتيريو نقش مد

ن شده يي تعيط مجازيس در محي تدري که برايفيوظا

، ي، نقش اجتماعيزير برنامه/ياست، شامل نقش طراح
 يتيري و مديکي و تسلط در دو حوزه تکنولوژينقش آموزش

ز نشان يک پژوهش نيجه ينت). Guasch et al., 2009(است
شتر نقش يس برخط بيدهد که استادان در تدر يم

از ينه نين زمي در اييها تي دارند و به صالحيگر ليتسه
 Solimeno etق يجه تحقينت). Holly et al., 2008( دارند

al.)  2008 (سه با يدهد استادان برخط در مقا ينشان م
 در يا ژهي وي آموزشيها تيالحاز به صي نياستادان سنت

 ي گروهيگر لي تسهيها  ارتباطات و مهارتينه فناوريزم
نه يقات مختلف صورت گرفته در زميبا توجه به تحق. دارند
ن ي، در ايکي الکترونيريادگيس در ي تدريت برايصالح
 بعد ۵ در ي کشاورزيات علمي هيت اعضايق صالحيتحق
آموزش برخط و محتوا ت زمان، يري، ارتباطات، مديفناور

 پژوهش حاضر، ين، هدف اصليبنابرا. مدنظر قرار گرفت
 يات علمي هياز اعضاي مورد نيها تي صالحيبررس

 يريادگيق يس از طري تدري براي کشاورزيها دانشکده
 ي که در راستاياهداف اختصاص. باشد ي ميکيالکترون
  :شود، عبارتند از ي پژوهش دنبال مي به هدف اصليابيدست
نه ي در زميات علمي هي اعضايها تين صالحييتعـ 

  ؛يفناور
نه ي در زميات علمي هي اعضايها تين صالحييتعـ 

 ارتباطات؛
نه ي در زميات علمي هي اعضايها تين صالحييتعـ 

 آموزش برخط؛
نه محتوا ي در زميات علمي هي اعضايها تين صالحييتعـ 

 و 
نه ي در زميات علمي هي اعضايها تين صالحييتعـ 

 .ت زمانيريمد
  

  ها مواد و روش
به  .استاز نوع پيمايشي و كاربردي   حاضرپژوهش
 يات علمي هي اعضايها تين صالحييمنظور تع
 يريادگيس در ي تدري براي کشاورزيها دانشکده
 ي اعضايها تي بعد فوق، صالح۵، با توجه به يکيالکترون

 يريادگي ي الزم برايها  در دو طبقه، مهارتيات علميه
نه ي در زميات علمي هي و نگرش اعضايکيالکترون

  ).۱جدول (  شدي بررسيکي الکترونيريادگي
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  يکي الکترونيريادگي ي براي کشاورزيها  دانشکدهيات علمي هي اعضايها تي ابعاد سنجش صالح‐۱جدول 
  عوامل  فيرد  ها تيصالح

  ها نگرش  ها مهارت
  يش به استفاده از فناورنگر  ي استفاده از فناورييتوانا  يفناور  ۱
  نگرش به ارتباطات باز   تعامل برخطييتوانا  ارتباطات  ۲
  ت زمانيرينگرش به مد  ت زمانيري مدييتوانا  زمان  ۳
  يکي الکترونيريادگي ي بر اثربخشينگرش کل  يکيس به صورت الکتروني تدرييتوانا  آموزش برخط  ۴

 ي براي دروس کشاورزينگرش به مناسب بودن محتوا  يص تخصي موضوعيروز نمودن محتوا  بهييتوانا  محتوا  ۵
  يکيس الکترونيتدر

  
ات ي هي اعضايها تي صالحيدو مجموعه پاسخ برا

ت موجود يمجموعه اول وضع.  شدينيب شي پيعلم
 ي کشاورزيها  دانشکدهيات علمي هي اعضايها تيصالح
داد و  ي قرار مي را مورد بررسيکي الکترونيريادگي يبرا

 يها برا تيک از صالحيزان ضرورت هر يدوم، ممجموعه 
. نمود ين ميي را تعيکي الکترونيها س موفق در دورهيتدر
ت ي به عنوان سطح مورد انتظار صالح۴/۶ن نمره يانگيم

 يريادگينه يت در زمي فعالي برايات علمي هياعضا
 ي که داراييها آن دسته از پاسخ. دين گرديي تعيکيالکترون

ت الزم در ي بودند، به عنوان صالح۴/۶ ن کمتر ازيانگيم
 ۴/۶ن نمره يانگيم.  مدنظر قرار نگرفتيکي الکترونيريادگي

ر مورد يق زيت به طريبه عنوان سطح مورد انتظار صالح

  ):      Aydin, 2005( محاسبه قرار گرفته است
   فاصله۹/ طبقه۵=۸/۱  

س در ي به منظور تدريات علمي هي اعضايها تيصالح
، ارتباطات، ي دسته فناور۵ در يکيالکترون يريادگي
 شده يبند ت زمان، محتوا و آموزش برخط طبقهيريمد

ات ي هي اعضايها تي صالحيريگ اس اندازهيمق. است
 و بر اساس يا اس فاصلهي هم با استفاده از مقيعلم
ک تا ده ي از يده نمره. ک تا ده بوده استي از يده نمره
  ن يين، تعيبنابرا). ۱شکل ( باشد ي فاصله م۹ يدارا

 از يات علمي هي اعضايت برايسطح مورد انتظار صالح
 طبقه مورد محاسبه قرار گرفته ۵ فاصله فوق به ۹م يتقس
.است

  
 

  
  
  
  
 
  
  
  
  

  ي کشاورزيها  دانشکدهيات علمي هيت اعضاي نحوه محاسبه سطح مورد انتظار صالح‐۱شکل 
  

زان يگردد، م ي مشاهده م)۱(همان طور که در شکل 
 يات علمي هي اعضايها برا تيک از صالحيضرورت هر 

  :ر استي به صورت زي کشاورزيها دانشکده
  ستي ني          اصالً ضرور۶/۴ن نمره کمتر از يانگيم

  ستي ني       ضرور                             ۶/۴‐ ۳/۶
   استي             ضرور                         ۴/۶‐ ۲/۸
   استي      کامالً ضرور                    ۲/۸ شتر ازيب

 ي برايات علمي هي اعضايها تين صالحييجهت تع

1 3 4 52 6 7 8 9 10

 ضروري نيست  اصالً ضروري نيست

سطح مورد
 انتظار

  ضروريكامالً ضروري

1 8/2  10 6/4 4/6 2/8 
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ن يانگي، ابتدا ميکي الکترونيريادگيس در يتدر
 در وضع مطلوب يات علمي هي اعضايها تيصالح

ب يار و ضرين، انحراف معيانگيسپس م. محاسبه شد
ن نمره وضع يانگي که مييها تيرات آن دسته از صالحييتغ

 ي بود، در وضع موجود مورد بررس۴/۶مطلوب آنها باالتر از 
ک ي در مورد هر يات علمي هيت اعضايقرار گرفت و وضع

ات ي هي اعضايها تيان، صالحيدر پا. از آنها مشخص شد
  . سه قرار گرفتي در وضع موجود و مطلوب مورد مقايعلم

 يا  چند مرحلهيريگ در پژوهش حاضر، از روش نمونه
 ۱۷ن ين روش در مرحله اول از بي در ا.استفاده شده است

 ي کشاورزيليالت تکمي تحصيها  دورهي که دارايدانشگاه
راز، يز، شي مشهد، تبري فردوسي دانشکده کشاورز۵بودند، 

 به عنوان يت مدرس و مازندران به صورت تصادفيترب
ات ي هيده شدند و در مرحله بعد، اعضايجامعه نمونه برگز

 مطبق يريگ  مذکور با استفاده از نمونهيها  دانشکدهيعلم
به منظور برآورد حجم نمونه از . متناسب انتخاب شدند

ات ي عضو ه۸۰ت يفرمول کوکران استفاده شد که در نها
در اين تحقيق .  انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتيعلم

هاي مورد نياز از پرسشنامه استفاده  براي گردآوري داده
 پرسشنامه با استفاده از نظرات يي محتوايي روا.شد

 يريادگي و يج و آموزش کشاورزيمتخصصان ترو
 به ي و پس از چند مرحله اصالح و بازنگريکيالکترون

 ي کرونباخ برايت اعتماد آلفايب قابليضر. دست آمد
ن ي در پنج طبقه مذکور بيات علمي هي اعضايها تيصالح
 ابزار ي باالييايا بود که نشان دهنده پ۹۶/۰ تا ۸۵/۰

ل يه و تحليتجز). Sarmad et al., 2005( پژوهش است
در .  صورت گرفتي و استنباطيفيها در دو بخش توص داده
ن، يانگير درصد، مي نظيفي توصيها ن راستا از آمارهيا

رات استفاده ييب تغيار و ضريحداقل، حداکثر، انحراف مع
بسته جهت  همtز از آزمون ي نيدر بخش استنباط. ديگرد
 در وضع موجود يات علمي هي اعضايها تيسه صالحيمقا

  . و مطلوب استفاده شد
  

  ج و بحثينتا
  ي فرديها يژگيو

 ۴۰ مورد مطالعه يات علمي هي اعضاين سنيانگيم
ک سال، ي يات علمي هيحداقل سابقه کار اعضا. سال است
 سال ۱۰ن سابقه کار آنان يانگي سال و م۳۸حداکثر 

 مورد مطالعه يات علمي هيرصد از اعضا د۴۵. باشد يم

 ۷۵/۳ار و ي درصد دانش۲۵/۱۱، ي درصد مرب۴۰ار، ياستاد
  . باشند يدرصد استاد م

  يات علمي هي اعضايها تيصالح
ات ي هيت اعضايسطح مورد انتظار صالح) ۲(جدول 

 ين محتوا براينه تدوي در زمي کشاورزيها  دانشکدهيعلم
همان طور که . دهد ي را نشان ميکي الکترونيريادگي

نه ين شده در زميي تعيها تيگردد، تمام صالح يمالحظه م
) در وضع مطلوب (۲/۸شتر از ين نمره بيانگي ميمحتوا دارا
 يريادگي در يات علمي هيس اعضاي تدريبوده و برا

نتايج فوق با . اند  شناخته شدهي کامالً ضروريکيالکترون
 Harasim et al. )1998( ،Kearselyهاي تحقيقات  يافته

(2000) ،Rossen & Ko (2001) و Pratt & Palloff 
  .  همخواني دارد(2001)

نه ي در زميات علمي هي اعضايها تيبررسي صالح
دهد، اعضاي هيات علمي  محتوا در وضع موجود نشان مي

ت به عنوان ي فعالييتوانا" هاي ت در زمينهيب اولويبه ترت
، ي دوره آموزشياه محتوي در ارايک متخصص کشاورزي

روز نمودن مداوم  د و بهي به منابع جديابي دستييتوانا
ر ي و مشارکت با ساي همکارييس، توانايمنابع تدر

زان اعتقاد به ي، مينه رشته تخصصيمتخصصان در زم
 يريادگي ي براي دروس کشاورزيمناسب بودن محتوا

 ي دروس کشاورزين محتواي تدويي و  توانايکيالکترون
داراي صالحيت بيشتري " يکي الکترونيريدگاي يبرا
به عبارت ديگر، صالحيت اعضاي هيات علمي در . باشند يم

زمينه توانايي فعاليت به عنوان يك متخصص كشاورزي در 
 دوره آموزشي بيش از ساير موارد و در زمينه يارائه محتوا

توانايي تدوين محتواي دروس كشاورزي براي يادگيري 
  . از ساير موارد فوق استالكترونيكي كمتر 

ن يدهد، ب  نشان مي)۲(همان طور که جدول 
 ييتوانا "يها نهي در زميات علمي هي اعضايها تيصالح
 يه محتواي در ارايک متخصص کشاورزيت به عنوان يفعال

روز  د و بهي به منابع جديابي دستيي، توانايدوره آموزش
ارکت با  و مشي همکارييس، تواناينمودن مداوم منابع تدر

زان اعتقاد به ي، مينه رشته تخصصير متخصصان در زميسا
 يريادگي ي براي دروس کشاورزيمناسب بودن محتوا

 ي دروس کشاورزين محتواي تدويي و توانايکيالکترون
در وضع موجود و مطلوب با " يکي الکترونيريادگي يبرا
باال بودن .  وجود دارديدار ي درصد تفاوت معن۹۹نان ياطم
 در وضع مطلوب يات علمي هيت اعضاين صالحيانگيم



 ۱۳۸۸، ۳، شماره ۴۰‐۲ ايران، دوره تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزیمجله   ۱۸۴

نه يانگر آن است که آنان از مهارت و نگرش الزم در زميب
 در يريادگيز يآم تي موفقيري به کارگين محتوا برايتدو

  .باشند ي برخوردار نمي کشاورزيآموزش عال
 است و جهت تدريس در ۲/۸ميانگين نمره بيشتر از 

هيات علمي يادگيري الکترونيکي براي اعضاي 
نتيجه . باشند هاي کشاورزي کامالً ضروري مي دانشکده

، )Harasim et al )1998هاي  هاي پژوهش فوق با يافته
Kearsely (2000) ،Awalt (2003) ،Turgeo et al. 

(2000) ،Berge (2001) و Pratt & Palloff (2001) 
  . همخواني دارد

 گردد که چنين استنباط مي) ۳(با مشاهده جدول 
هاي تعيين شده در زمينه ارتباطات داراي  تمام صالحيت

دهد اعضاي هيات علمي  هاي تحقيق نشان مي يافته
هاي کشاورزي در زمينه ارتباطات در وضع موجود  دانشکده

  سازماندهي مطالب"هاي  به ترتيب اولويت در زمينه
   قالب در  تفکرات  ها و به صورت شفاف و دقيق، بيان ايده

ويق و انگيزه دادن به دانشجويان به منظور نوشتار، تش
ريزي شده، استفاده مناسب از  هاي برنامه تکميل فعاليت

ها و  اصطالحات مربوط به رايانه و فناوري در نوشته
ارتباطات شفاهي، استفاده موثر از ارتباطات 

و ترجيح بر استفاده از پست ) مانند احساسات(غيرکالمي
 در حالي که ساير ابزارهاي الکترونيکي براي ارسال پيام

داراي " باشند نيز در دسترس مي... ارتباطات مانند تلفن و 
  .باشند توانايي مي

هاي اعضاي هيات علمي در  همچنين، بين صالحيت
هاي ارتباطات، در وضع موجود و مطلوب  هر يک از زمينه

تفاوت . داري وجود دارد  درصد تفاوت معني۱در سطح 
ت اعضاي هيات علمي در وضع فاحش ميانگين صالحي

مطلوب و موجود بيانگر آن است که به منظور موفقيت 
اعضاي هيات علمي در به کارگيري يادگيري الکترونيکي 

  .بايد صالحيت آنان در زمينه ارتباطات افزايش يابد
  

  نه محتواي در زمي کشاورزيها  دانشکدهيات علمي هيت اعضاي صالح‐۲جدول 
  تيصالح  ۱۰ن از يانگيم

 مطلوب  موجود
سطح مورد 
 تيانتظار صالح

انحراف 
  اريمع

ب يضر
  راتييتغ

سطح   tمقدار 
  يدار يمعن

ي در ارائه محتوايک متخصص کشاورزيت به عنوان ي فعالييتوانا
  يدوره آموزش

  ۰۰۰/۰  ‐۸۸/۱۰**  ۲۶/۰  ۸۸/۱  يکامالَ ضرور  ۴۳/۹  ۲۶/۷

  ۰۰۰/۰  ‐۵۵/۸**  ۳۰/۰  ۲۲/۲  يکامالَ ضرور  ۵۹/۹  ۴۳/۷  سيمداوم منابع تدرروز نمودن  د و بهي به منابع جديابي دستييتوانا
نه رشتهير متخصصان در زمي و مشارکت با ساي همکارييتوانا

  يتخصص
  ۰۰۰/۰  ‐۳۰/۹**  ۳۳/۰  ۳۲/۲  يکامالَ ضرور  ۳۹/۹  ۹۴/۶

ي براي دروس کشاورزيران اعتقاد به مناسب بودن محتوايم
  يکي الکترونيريادگي

  ۰۰۰/۰  ‐۳۱/۸**  ۴۶/۰  ۵۶/۲  يامالَ ضرورک  ۳۹/۸  ۵۵/۵

  ۰۰۰/۰  ‐۰۹/۱۰**  ۴۹/۰  ۷۸/۲  يکامالَ ضرور  ۸۹/۸  ۷۰/۵  يکي الکترونيريادگي ي براي دروس کشاورزين محتواي تدوييتوانا
     درصد١دار در سطح   معني:**  
  

  نه ارتباطاتي در زمي کشاورزيها  دانشکدهيات علمي هيت اعضاي صالح‐۳جدول 
  تيصالح   ۱۰ن از يانگيم

  مطلوب  موجود
سطح مورد انتظار

  تيصالح
انحراف 

  اريمع
ب يضر
  راتييتغ

سطح   tمقدار 
 يدار يمعن

  ۰۰۰/۰  ‐۸۸/۱۰**  ۳۴/۰  ۳۰/۲  يکامالَ ضرور  ۱۳/۹  ۷۲/۶  قي مطالب به صورت شفاف و دقي سازماندهييتوانا
  ۰۰۰/۰  ‐۰۸/۱۰**  ۳۶/۰  ۴۳/۲  يضرورکامالَ   ۱۲/۹  ۶۷/۶  ها و تفکرات در قالب نوشتار دهيان اي بييتوانا
يها تيل فعاليان به منظور تکميزه دادن به دانشجويق و انگي تشوييتوانا
   شدهيزير برنامه

  ۰۰۰/۰  ‐۸۷/۸**  ۳۷/۰  ۵۲/۲  يکامالَ ضرور  ۱۵/۹  ۷۴/۶

 دريانه و فناوري استفاده مناسب از اصطالحات مربوط به راييتوانا
  يها و ارتباطات شفاه نوشته

  ۰۰۰/۰  ‐۷۸/۹**  ۴۰/۰  ۴۳/۲  يکامالَ ضرور  ۷۴/۸  ۱۲/۶

  ۰۰۰/۰  ‐۱۲/۹**  ۴۱/۰  ۴۹/۲  يکامالَ ضرور  ۶۵/۸  ۰۸/۶  )مانند احساسات(يرکالمي استفاده موثر از ارتباطات غييتوانا
ري که سايام در حالي ارسال پي برايکيح بر استفاده از پست الکترونيترج

  باشند ي دسترس مز درين...  ارتباطات مانند تلفن و يابزارها
  ۰۰۰/۰  ‐۵۶/۸**  ۴۹/۰  ۸۵/۲  يکامالَ ضرور  ۴۹/۸  ۸۰/۵

     درصد١دار در سطح   معني:**  
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  ت زمانيرينه مدي در زمي کشاورزيها  دانشکدهيات علمي هيت اعضاي صالح‐۴جدول 
  تيصالح  ۱۰ن از يانگيم

  مطلوب موجود
سطح مورد 
  تيانتظارصالح

انحراف 
  اريمع

ب يضر
  راتييتغ

سطح   tمقدار 
  يدار يمعن

  ۰۰۰/۰ ‐۶۷/۵**  ۲۹/۰  ۲۵/۲  يکامالَ ضرور  ۴۳/۹  ۸۰/۷  ن شدهيي تعيها ف در زمانيح بر به اتمام رساندن و انجام وظايترج
  ۰۰۰/۰ ‐۸۶/۹**  ۲۹/۰  ۱۰/۲  يکامالَ ضرور  ۶۲/۹  ۱۶/۷  ن شدهيي تعيها  شده در زمانيزير  برنامهيها تيل فعالي تکمييتوانا
  ۰۰۰/۰ ‐۸۲/۸**  ۳۰/۰  ۲۴/۲  يکامالَ ضرور  ۴۴/۹  ۴۱/۷  ي آموزشيها تي به فعاليزمان کاف اختصاص ييتوانا
  ۰۰۰/۰ ‐۸۶/۹**  ۳۲/۰  ۲۶/۲  يکامالَ ضرور  ۵۶/۹  ۰۷/۷  قيس به صورت مناسب و دقيت زمان تدريري مدييتوانا

  ۰۰۰/۰‐۱۵/۱۱**  ۳۵/۰  ۲۷/۲  يضرورکامالَ   ۳۷/۹  ۵۴/۶   دورهي براي و توسعه مواد و منابع آموزشي طراحي برايداشتن زمان کاف
     درصد١دار در سطح   معني:**  
  

سطح مورد انتظار صالحيت اعضاي هيات ) ۴(جدول 
هاي کشاورزي در زمينه مديريت زمان را  علمي دانشکده

 ۵گردد هر  همان طور که مالحظه مي. دهد نشان مي
 است و براي ۲/۸صالحيت داراي ميانگين نمره بيشتر از 

  .  باشند تدريس در يادگيري الکترونيکي کامالً ضروري مي
هاي  در حال حاضر، اعضاي هيات علمي دانشكده

ترجيح بر به "هاي  ت در زمينهكشاورزي به ترتيب اولوي
هاي تعيين شده،  اتمام رساندن و انجام وظايف در زمان

هاي  ريزي شده در زمان هاي برنامه يل فعاليتتوانايي تکم
هاي  تعيين شده، توانايي اختصاص زمان کافي به فعاليت

آموزشي، توانايي مديريت زمان تدريس به صورت مناسب و 
دقيق و داشتن زمان کافي براي طراحي و توسعه مواد و 

  . باشند داراي صالحيت مي" منابع آموزشي براي دوره
دهد، بين   نشان مي)۴(همان طور که جدول

هاي اعضاي هيات علمي در زمينه مديريت زمان  صالحيت
 درصد تفاوت ۱در وضع موجود و مطلوب در سطح 

دهد به  هاي تحقيق نشان مي يافته. داري وجود دارد معني
منظور موفقيت اعضاي هيات علمي براي تدريس در 

هاي آنان در زمينه  يادگيري الكترونيكي بايد صالحيت
سطح مورد انتظار ) ۵(جدول . ريت زمان بهبود يابدمدي

 در ي کشاورزيها  دانشکدهيات علمي هيت اعضايصالح
همان طور که مالحظه . دهد ي را نشان مينه فناوريزم
 ۱۶، ينه فناوريت مطرح شده در زمي صالح۲۲گردد از  يم

 ي است و برا۲/۸ش از ين نمره بيانگي ميت دارايصالح
 ي کامالً ضروري کشاورزيکيلکترون ايريادگيس در يتدر
 ي رفع مشکالت فنييتوانا "يها تيصالح. باشند يم

 يينترنت، توانايانه و شبکه اينه رايان در زميدانشجو
مانند ( برخط يريادگيت يري مديها استفاده از نظام

د و انتشار ي توليي، توانا)رهي و غ٢يت يس ، وب١بورد بلک
ر يا تصاوير، صوت و يمانند تصو(ها  يا برخط چندرسانه

ت يري مدي براي کاربرديها  استفاده از برنامهيي، توانا)ثابت
 يي صفحات وب و تواناي طراحييره، توانايها و غ گاه دادهيپا
 يدارا"  آنيانه و ادوات جانبي رايها  دستگاهيابي بيع
س در ي تدري است و برا۲/۸ تا ۴/۶ن ين نمره بيانگيم
  . باشند ي مي ضروريز کشاوريکي الکترونيريادگي

گردد که از  ين استنباط ميچن) ۵(با مشاهده جدول 
 يات علمي هي اعضايت مطرح شده براي صالح۲۲

 " يها تي، صالحينه فناوري در زمي کشاورزيها دانشکده
تر   را سهلي زندگيده که فناورين ايزان موافقت با ايم
 جستجو در يها  با ابزارها و روشييسازد، آشنا يم
مانند (نترنت ي استفاده موثر و کارآمد از اييترنت، توانانيا

 ي، مشارکت در گفتگوهايکيافت پست الکترونيارسال و در
 استفاده موثر و يي، توانا...) و ي خبريها ، گروهينترنتيا

 ي ارائه، جستجويمانند استفاده از آن برا(انهيکارآمد از را
ک پوشه، يجاد يش، ايم صفحه نمايها، تنظ ها و پرونده ليفا
 يها  با روشييو آشنا...) کش و  روسيروز نمودن و به

. اند ت اول تا پنجم قرار گرفتهيدر اولو" نترنتياتصال به ا
 يها  دانشکدهيات علمي هين، در حال حاضر اعضايبنابرا

 ينه موارد مطرح شده در فوق داراي در زميکشاورز
ات يه يت اعضايزان صالحيم. باشند ي ميشتريت بيصالح
 يي صفحات وب، تواناي طراحيي توانايها نهي در زميعلم

 يي برخط و توانايريادگيت يري مديها استفاده از نظام
ر، صوت و يمانند تصو(ها  يا د و انتشار برخط چندرسانهيتول
 آخر قرار يها تيکمتر است و در اولو) ر ثابتيا تصاوي

  .      اند گرفته
                                                                                         

1. Blackboard  
2. WebCt 



 ۱۳۸۸، ۳، شماره ۴۰‐۲ ايران، دوره تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزیمجله   ۱۸۶

ن ي بشود، يه ممشاهد) ٥(همان طور که در جدول 
نه ي مورد مطالعه در زميات علمي هي اعضايها تيصالح
نان ي درصد اطم۹۹، در وضع موجود و مطلوب با يفناور

ت ين صالحيانگيباال بودن م.  وجود دارديدار يتفاوت معن
 يدهد اعضا ي در وضع مطلوب نشان ميات علمي هياعضا
ر  ديت مناسبي از وضعي کشاورزيها  دانشکدهيات علميه
 از يريگ  بهرهيستند، لذا براي برخوردار نينه فناوريزم
 آنان يها تي ضروري است که صالحيکي الکترونيريادگي

  .دينه بهبود بخشين زميرا در ا
گردد که از  چنين استنباط مي) ۶(با مشاهده جدول 

 صالحيت مطرح شده براي اعضاي هيات علمي در ۲۰بين 
ي ميانگين نمره  صالحيت دارا۱۹زمينه آموزش برخط، 

 بوده و براي تدريس در نظام يادگيري ۲/۸بيشتر از 
اعتقاد به اين " نگرش . باشند الکترونيکي کامالً ضروري مي
تواند به خوبي آموزش چهره  که يادگيري الکترونيکي مي

 بوده و براي اعضاي ۴۹/۷داراي ميانگين " به چهره باشد
  هاي يافته .  است شده هيات علمي ضروري تشخيص داده 

  

 ,Harasim et al., 1998; Kearsely)فوق با نتايج تحقيقات
2000; Turgeon et al., 2000; Ko & Rossen, 2001; 

Palloff & Pratt, 2001; Awalt, 2003) همخواني دارد      .  
دهد، در حال حاضر  نشان مي) ۶(همان طور که جدول 

" هاي نههاي کشاورزي در زمي اعضاي هيات علمي دانشکده
هايي مانند  اعتقاد بر اثربخش بودن استفاده از فناوري

رايانه، ويدئو، اورهد و غيره در يادگيري، توانايي راهنمايي 
منابع برخط و (دانشجويان با استفاده از منابع مختلف 

ها با  ، توانايي دخالت دادن دانشجويان در بحث)غيره
يل نيازها و هاي مناسب و توانايي تحل استفاده از رهيافت

هاي دانشجويان و مدنظر قرار دادن آنها در هنگام  ويژگي
داراي صالحيت بيشتري " هاي آموزشي طراحي فعاليت

هاي طراحي  اعضاي هيات علمي در زمينه. باشند مي
هاي  مانند بازي(هاي يادگيري برخط زيبا و جذاب  فعاليت

که دستيابي به اهداف ) آموزشي، معماها و سواالت
   را  دانشجويان  فعال ي را تسهيل نمايد و مشارکت آموزش
  

  ينه فناوري در زمي کشاورزيها  دانشکدهيات علمي هيت اعضاي صالح‐۵جدول 
  تيصالح  ۱۰ن از يانگيم

 مطلوب  موجود
سطح مورد 
تيانتظارصالح

انحراف 
  اريمع

ب يضر
سطح   tمقدار  راتييتغ

يدار يمعن
 ۰۰۰/۰ ‐۲۶/۱۰**  ۳۳/۰  ۲۷/۲ يکامالَ ضرور  ۶۰/۹  ۸۹/۶  نترنتيجستجو در ا يها  با ابزارها و روشييآشنا
ها و لي فاي ارائه، جستجويمانند استفاده از آن برا(انهي استفاده موثر و کارآمد از راييتوانا

  ...)کش و  روسيروز نمودن و ک پوشه، بهيجاد يش، ايم صفحه نمايها، تنظ پرونده
 ۰۰۰/۰  ‐۲۳/۷**  ۳۸/۰  ۷۴/۲ يکامالَ ضرور  ۴۴/۹  ۲۴/۷

، مشارکت دريکيافت پست الکترونيمانند ارسال و در(نترنتي استفاده موثر و کارآمد از اييتوانا
  ...) و ي خبريها ، گروهينترنتيا) چت(يگفتگوها

 ۰۰۰/۰  ‐۸۲/۷**  ۳۴/۰  ۴۷/۲ يکامالَ ضرور  ۴۳/۹  ۳۳/۷

 ۰۰۰/۰  ‐۹۱/۸**  ۴۴/۰  ۷۷/۲ يضرورکامالَ   ۲۵/۹  ۲۹/۶  ي آموزشيافزارها  استفاده از نرمييتوانا
 ۰۰۰/۰  ‐۶۸/۵**  ۳۰/۰  ۳۳/۲ يکامالَ ضرور  ۲۴/۹  ۷۷/۷  سازد يتر م  را سهلي زندگيده که فناورين ايزان موافقت با ايم

 ۰۰۰/۰  ‐۶۰/۸**  ۴۴/۰  ۸۸/۲ يکامالَ ضرور  ۲۰/۹  ۴۶/۶  ييدئوين ويا دوربي و يتاليجين دي مانند اسکنر، دوربيري تصويها  استفاده از دستگاهييتوانا
 ۰۰۰/۰  ‐۴۶/۶**  ۴۱/۰  ۷۹/۲ يکامالَ ضرور  ۹۹/۸  ۸۵/۶  نترنتي اتصال به ايها  با روشييآشنا
 ۰۰۰/۰  ‐۱۹/۸**  ۴۶/۰  ۹۵/۲ يکامالَ ضرور  ۹۹/۸  ۳۴/۶  انهيها با استفاده از را  آماده نمودن اسناد و نوشتهييتوانا
 ۰۰۰/۰  ‐۵۹/۹**  ۴۵/۰  ۶۸/۲ يکامالَ ضرور  ۹۶/۸  ۹۹/۵  ...) و ي آماريهاافزار مانند نرم(ي کاربرديافزارها  کار با نرمييتوانا
 ۰۰۰/۰ ‐۶۱/۱۱**  ۵۰/۰  ۵۹/۲ يکامالَ ضرور  ۹۱/۸  ۲۰/۵  سي تدريد براي جديها ين فناوريس و سازگار نمودن اي تدريها يشرفت فناوري پيريگيپ

 ۰۰۰/۰  ‐۰۶/۹**  ۴۳/۰  ۶۲/۲ يکامالَ ضرور  ۸۳/۸  ۰۶/۶  نترنتي ايها سي با سروييآشنا
 ۰۰۰/۰ ‐۳۲/۱۱**  ۵۹/۰  ۸۷/۲ يکامالَ ضرور  ۷۸/۸  ۸۹/۴  ان و ارائه بازخورد به صورت برخطي عملکرد دانشجويابي سنجش و ارزي با ابزارهاييآشنا
 ۰۰۰/۰  ‐۶۷/۹**  ۵۵/۰  ۰۲/۳ يکامالَ ضرور  ۷۰/۸  ۴۵/۵  ج آن به صورت برخطي وب و انتشار نتايها تيق با استفاده از قابلي انجام تحقييتوانا
 ۰۰۰/۰  ‐۷۷/۸**  ۵۹/۰  ۲۰/۳ يکامالَ ضرور  ۶۳/۸  ۳۹/۵  ها  برنامهي  نصب و ارتقاييتوانا
 ۰۰۰/۰  ‐۱۱**  ۵۶/۰  ۷۶/۲ يکامالَ ضرور  ۶۰/۸  ۹۲/۴   به اطالعات ي دسترسيانه از جمله ارتباطات دوربرد براي بر راي مبتنيها ي استفاده از فناورييتوانا
 ۰۰۰/۰ ‐۳۴/۱۰**  ۶۹/۰  ۰۱/۳ يکامالَ ضرور  ۴۴/۸  ۳۴/۴  يا  چندرسانهيها شيجاد نماي اي براي کاربرديها  استفاده از برنامهييتوانا
 ۰۰۰/۰ ‐۱۰/۱۲**  ۷۰/۰  ۸۱/۲  يضرور  ۱۵/۸  ۰۱/۴  رهيها و غ گاه دادهيت پايري مدي براي کاربرديها  استفاده از برنامهييتوانا
 ۰۰۰/۰  ‐۸۰/۸**  ۶۰/۰  ۶۲/۲  يضرور  ۰۱/۸  ۳۷/۴  نترنتيه و شبکه اانينه رايان در زمي دانشجوي رفع مشکالت فنييتوانا
 ۰۰۰/۰ ‐۷۵/۱۱**  ۷۷/۰  ۷۹/۲  يضرور  ۷۵/۷  ۶۴/۳  )ر ثابتيا تصاوير، صوت و يمانند تصو(ها يا د و انتشار برخط چندرسانهي تولييتوانا
 ۰۰۰/۰ ‐۴۶/۱۵**  ۹۴/۰  ۱۱/۲  يضرور  ۶۶/۷  ۲۵/۲  )هري و غيت يس بورد، وب مانند بلک( برخطيريادگيت يري مديها  استفاده از نظامييتوانا
 ۰۰۰/۰ ‐۲۲/۱۲**  ۷۰/۰  ۴۳/۲  يضرور  ۳۴/۷  ۴۴/۳   آنيانه و ادوات جانبي رايها  دستگاهيابي بي عييتوانا
 ۰۰۰/۰ ‐۸۶/۱۲**  ۵۲/۱  ۴۴/۲  يضرور  ۱۰/۷  ۲۹/۲   صفحات وبي طراحييتوانا
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  نه آموزش برخطير زم دي کشاورزيها  دانشکدهيات علمي هيت اعضاي صالح‐ ۶جدول 
  تيصالح  ۱۰ن از يانگيم

  مطلوب  موجود
سطح مورد 
  تيانتظارصالح

انحراف 
  اريمع

ب يضر
سطح   tمقدار   راتييتغ

يدار يمعن
دئو، اورهد ويانه، وي مانند راييها ياعتقاد بر اثربخش بودن استفاده از فناور

  يريادگيره در يغ
  ۰۰۰/۰ ‐۶۷/۴**  ۳۳/۰  ۶۳/۲  يکامالَ ضرور  ۳۱/۹  ۸۴/۷

منابع برخط و(ان با استفاده از منابع مختلفي دانشجويي راهنماييتوانا
  )رهيغ

  ۰۰۰/۰ ‐۲۷/۹**  ۳۷/۰  ۴۷/۲  يکامالَ ضرور  ۹  ۷۱/۶

يها افتيها با استفاده از ره ان در بحثي دخالت دادن دانشجوييتوانا
  مناسب

  ۰۰۰/۰‐۲۷/۱۰**  ۳۷/۰  ۳۸/۲  يکامالَ ضرور  ۰۹/۹  ۳۶/۶

ان و مدنظر قرار دادن آنها دري دانشجويها يژگيازها و ويل نيتحل ييتوانا
  ي آموزشيها تي فعاليهنگام طراح

  ۰۰۰/۰‐۴۹/۱۱**  ۴۰/۰  ۳۴/۲  يکامالَ ضرور  ۹۴/۸  ۸۹/۵

يريادگيس و ي تدريها ها و مدل افتيها، ره هي استفاده از نظرييتوانا
  ديجد

  ۰۰۰/۰‐۹۳/۱۱**  ۴۱/۰  ۳۸/۲  يکامالَ ضرور  ۸۲/۸  ۷۳/۵

  ۰۰۰/۰ ‐۴۴/۹**  ۴۲/۰  ۶۵/۲  يکامالَ ضرور  ۰۶/۹  ۲۹/۶  قابل خواندن باشند ي که به آساني مواد و منابع آموزشيساز  آمادهييتوانا
س چهره بهيس برخط و تدرين تدري بيها ها و شباهت  درک تفاوتييتوانا
  چهره

  ۰۰۰/۰‐۴۷/۱۰**  ۴۵/۰  ۶۷/۲  يکامالَ ضرور  ۸۹/۸  ۹۲/۵

س برخط دريا نبودن تدري درباره مناسب بودن يريگ مي تصمييتوانا
  يط آموزش کشاورزيشرا

  ۰۰۰/۰ ‐۳۱/۹**  ۴۵/۰  ۶۵/۲  يکامالَ ضرور  ۶۲/۸  ۸۵/۵

ان بدونيساالرانه که در آن دانشجو  مردميط آموزشيک محيجاد ي اييتوانا
گر و عدم احساسيا موضوعات دي ي درسينه محتوايت در زميمحدود

  نديط برقرار نماگر ارتبايکديض با يتبع

  ۰۰۰/۰ ‐۹۶/۹**  ۴۶/۰  ۸۸/۲  يکامالَ ضرور  ۱۵/۹  ۲۰/۶

  ۰۰۰/۰‐۶۸/۱۰**  ۴۸/۰  ۶۵/۲  يکامالَ ضرور  ۹۵/۸  ۵۶/۵  ان در زمان و مکان الزمي دانشجوي فراهم نمودن بازخورد براييتوانا
  ۰۰۰/۰‐۶۸/۱۱**  ۴۹/۰  ۶۴/۲  يکامالَ ضرور  ۷۸/۸  ۳۵/۵  اني دانشجويابيند خودارزيت فراي هداييتوانا
انين دانشجوي بي برخط که تعامالت اجتماعيريادگيط يجاد محي اييتوانا
  ش دهديرا افزا

  ۰۰۰/۰‐۲۸/۱۴**  ۵۰/۰  ۳۹/۲  يکامالَ ضرور  ۶۰/۸  ۷۵/۴

ي گروهي برخط که همکاريريادگي يها تي فعالي و اجراي طراحييتوانا
  ديق نمايان را تشويدانشجو

  ۰۰۰/۰‐۱۰/۱۵**  ۵۱/۰  ۳۵/۲  يکامالَ ضرور  ۵۵/۸  ۶۰/۴

حالت(ي که به صورت شفاهي مواد و منابع آموزشيساز  آمادهييتوانا
  قابل درک باشند) دمانيرنگ، چ (يريا تصويو ) چهره

  ۰۰۰/۰‐۳۲/۱۰**  ۵۱/۰  ۹۶/۲  يکامالَ ضرور  ۸۸/۸  ۸۳/۵

 مناسب با توجه به در دسترس بودني آموزشيها تي انتخاب فعالييتوانا
   برخطيها يفناور

  ۰۰۰/۰‐۸۱/۱۱**  ۵۱/۰  ۷۳/۲  يکامالَ ضرور  ۷۵/۸  ۳۱/۵

 آموزش چهره بهيتواند به خوب ي ميکي الکترونيريادگين که ياعتقاد به ا
  چهره باشد

  ۰۰۰/۰ ‐۲۴/۷**  ۵۱/۰  ۶۳/۲  يضرور  ۴۹/۷  ۱۲/۵

  ۰۰۰/۰‐۴۱/۱۰**  ۵۳/۰  ۷۶/۲  يکامالَ ضرور  ۶۷/۸  ۱۶/۵   به صورت برخطيس دروس کشاورزي تدرييتوانا
  ۰۰۰/۰‐۷۰/۱۰**  ۵۶/۰  ۷۴/۲  يکامالَ ضرور  ۳۷/۸  ۸۸/۴  ان به صورت برخط و از راه دوري حل مشکالت دانشجوييتوانا
 برخطيابي ارزشيت مناسب ابزارها و راهبردهايري توسعه و مدييتوانا

  انيدانشجو
  ۰۰۰/۰‐۱۴/۱۱**  ۵۸/۰  ۸۴/۲  يکامالَ ضرور  ۶۸/۸  ۹۳/۴

مانند معماها و(با و جذابي برخط زيريادگي يها تي فعالي طراحييتوانا
ل و مشارکت فعالي را تسهي به اهداف آموزشيابيکه دست) سواالت
  ب کنديان را ترغيدانشجو

  ۰۰۰/۰‐۱۷/۱۳**  ۶۳/۰  ۵۵/۲  يکامالَ ضرور  ۳۰/۸  ۰۵/۴

  

  
ترغيب کند، توسعه و مديريت مناسب ابزارها و راهبردهاي 

نشجويان به ارزشيابي برخط دانشجويان، حل مشکالت دا
صورت برخط و از راه دور و تدريس دروس کشاورزي به 
صورت برخط از توانايي کمتري برخوردار هستند و در 

  .اند هاي آخر قرار گرفته اولويت
هاي اعضاي هيات علمي در زمينه  بين صالحيت

 درصد ۹۹آموزش برخط در وضع موجود و مطلوب با 
اهده ميانگين مش. داري وجود دارد اطمينان تفاوت معني

صالحيت اعضاي هيات علمي در وضع مطلوب نشان 
دهد، براي به کارگيري موفق يادگيري الکترونيکي در  مي

آموزش عالي کشاورزي بايد صالحيت اعضاي هيات علمي 
  .در هر يک از موارد ذکر شده در جدول بهبود يابد

  شنهادهاي و پيريگ جهينت
ستنباط ن ايج به دست آمده چنيبا توجه به نتا

 يريادگي و ي سنتيها س در کالسيگردد که تدر يم
گر يکدي با يادي مختلف تفاوت زيها  از جنبهيکيالکترون
  :دهد که ين مطالعه نشان ميج اينتا. دارند
ات ي هي اعضايت مطرح شده براي صالح۵۸ن ي از ب‐ ۱
ت يرين محتوا، ارتباطات، مدي تدويها نهي در زميعلم

س در يبرخط به منظور تدر و آموزش يزمان، فناور



 ۱۳۸۸، ۳، شماره ۴۰‐۲ ايران، دوره تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزیمجله   ۱۸۸

 ۷ و يت کامال ضروري صالح۵۱، يکي الکترونيريادگي
  . باشند ي ميت ضروريصالح
 مورد ي کشاورزيها  دانشکدهيات علمي هي اعضا‐ ۲

 يت الزم برايک از موارد مذکور، از صالحيچ يمطالعه در ه
  . باشند ي برخوردار نميکي الکترونيريادگيس در نظام يتدر

 يها تين صالحيانگين ميدار ب يت معن وجود تفاو‐ ۳
ن محتوا، ارتباطات، ي تدويها نهي در زميات علمي هياعضا
 و آموزش برخط در وضع موجود و يت زمان، فناوريريمد

 يات علمي هي از آن است که اعضايمطلوب حاک
س با يت در تدري موفقي براي کشاورزيها دانشکده
 يها کسب مهارت و يازمند آمادگي، نيکي الکترونيابزارها

  . باشند ينه مين زميالزم در ا
 يها تي صالحيها نيانگين ميانگي ميجه بررسي نت‐ ۴
ک از پنج طبقه مذکور نشان ي در هر يات علمي هياعضا

 در ي کشاورزيها  دانشکدهيات علمي هيدهد که اعضا يم
ت ي صالحير موارد دارايکمتر از سا) ۳/۵ (ينه فناوريزم
ت يت صالحين کسب شده، وضعيانگيبر اساس م. باشند يم

 طبقه ۵ در ي کشاورزيها  دانشکدهيات علمي هياعضا
ن ي، تدو)۲/۷(ت زمان يريت شامل مديب اولويمذکور به ترت

و ) ۶/۵(، آموزش برخط )۳/۶(، ارتباطات )۶/۶(محتوا 
گردد  يهمان طور که مالحظه م. باشد يم) ۳/۵ (يفناور
ت يري مديها نهي در زميات علمي هي اعضايها تيصالح

 يها ن محتوا و ارتباطات که هم در کالسيزمان، تدو
 کاربرد دارند و تا يکي الکترونيريادگي و هم در يسنت

باشند،  ين دو نوع آموزش مشترک مي در اياديحدود ز
 که ينه آموزش برخط و فناوريتر است، اما در زم مناسب

  اختصاص دارند، مناسبيکي الکترونيريادگيشتر به يب
  .اند  آخر قرار گرفتهيها نبوده و در رده
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