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 دانشگاه تهران ،كشاورزی توسعةو  اقتصاد دانشكدة اندانشیار .3 ،2

 (30/00/00: تصویب تاریخ -06/07/00: یافتدر یخ)تار

 یدهچک
 

 يموزش عالدر آ یكيالكترون یهاآموزش یفیتك یها مؤلفه یلتحل پیمایشي -هدف این تحقیق توصیفي

 یهادانشگاه یكشاورز یهادانشكده یليتكم یالتتحص یانرا دانشجو آماری آن ةجامعبود.  یكشاورز

 نمونه برایها  نفر از آن 216( تشكیل دادند كه با استفاده از فرمول كوكران تعداد =1451N) یرانا يدولت

ها با  دادهشدند.  مطالعه با انتساب متناسب  یای طبقهگیر با استفاده از روش نمونه انتخاب شدند؛ سپس

 ةنسخ LISRELافزار نرم ینو همچن 10 ةنسخ SPSSافزار  نرم باو ند شداستفاده از پرسشنامه گردآوری 

پانل متخصصان بررسي و كسب شد و برای تعیین  بارسشنامه پ ی. روایي صورشدندتحلیل وتجزیه 4/1

آموزش  یفیتك یهامؤلفه یبندرتبه یجتان .(07/0)د شمیزان پایایي از ضریب آلفای كرونباخ استفاده 

ها قرار رتبه ینتریینپادر  یابيارزش مؤلفهو  یندر باالتر یرفراگ ةمؤلفنشان داد كه  یكشاورز یكيالكترون

عاملي  تحلیل از یكشاورز يدر آموزش عال یكيالكترون یهاآموزش یفیتك یها مؤلفهشناسایي  . برایدنردا

 معادالت مدل و تأییدی عاملي تحلیل از تحقیق مدل نیكویي برازش شاخص بررسي برای و اكتشافي

 يدر آموزش عال یكيالكترون یهاآموزش یفیتك یهامؤلفهداد كه  است. نتایج نشان شده استفاده ساختاری

و  گذاری سیاست -يمال یباني،پشت -زیرساختي آموزشگر، اجرا، -يطراح یاز پنج عامل مجزا یكشاورز

 .اندكرده بیانرا  یرهاكل متغ یانسدرصد از وار 40/60عوامل  ینكه ا نداشده تشكیل یابيارزش -یریتيمد

 

 مؤلفه یفیت،ك ،یكشاورز يآموزش عال یكي،آموزش الكترون :یدیکل هایواژه

 

 مقدمه
و  ظهور و رايانه ةزمين در يرچشمگ و يعسر یهاپيشرفت
و  امكانات اينترنت، يژهو به رسانياطالع هایشبكه گسترش

مجريان  و ريزانبرنامه روی پيش را ينينو یهايوهش
 ةعرص در گذشته مشكالت و داده قرار آموزشي های برنامه

مكان  و زمان از ناشي هایمحدوديت ويژهبه آموزش،
 (,Khan, 2001; Safaviاست  دهكر كمرنگ را يادگيری

(2008  . 

و  اطالعات یفناور رشد هب توجه با ،يراخ یهاسال در
 آموزش در یايندهفزا و يادیبن ييراتتغ شاهد  ارتباطات

بخش  ارتباطات و اطالعات یفناور ،امروزه .هستيم يعال
 و است كالس و كار يطمح ةشديقتلف و يرناپذييجدا

 ييرتغ را يریادگي و ارتباط یبرقرار كسب وكار، یها يوهش

 و اطالعات فناوری رشد با تربيتوتعليم و علم است. هنر داده
 نام آموزش به را جديدی رويكرد شده و تلفيق ارتباطات

 . (Aury, 2005)است  آورده وجود به يكيالكترون
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آموزش از راه دور  جديدترين شكل آموزش الكترونيكي
شود كه  ريزی درسي گفته مي است و به رويكردی در برنامه

های فراگيرمحور از ابزارهای  عالوه بر استفاده از روش در آن
. اولين نسل از آموزش دشو مياستفاده  ينترنتای و ا رايانه

های آموزشي مبتني بر وب، تأكيد بر  الكترونيكي يا برنامه
اينترنت محتوای آموزشي و  ةپايهای فيزيكي بر  كالس ةارائ

 .(Singh, 2003)داشت 
 در آموزشي مؤسسات و هادانشگاه از بسياری ،امروزه

 آموزش هایدوره و هابرنامه ةارائ و با طراحي دنيا سراسر

 تقاضای پاسخگوی تا اندنهاده وجود ةعرص پا به الكترونيكي

. (Betts, 2009) باشند آموزش برای مندانهافزون عالقزرو
 در مهمي نقش تواندمي كه يمطلوب هایاز ويژگي يكي

 باشد داشته نوع آموزش اين اثربخشي و افزايش كارايي
 هایويژگي مطابق يادگيری سازی محيطشخصي

 كاربر كه است منظور اين به تطابق يادگيرندگان است. اين
 محتوای از ترجيحاتش و دانش اهداف، به با توجه بتواند

جای  به نظام و شود مندبهره نظام ديگر خدمات يادگيری و
 هایويژگي مطابق كسهر با همه، با يكسان برخورد يك

  (Brusilovsky and Conlan, 2007)كند برخورد خودش
 یهاآموزش و نظام ينةزممباحث در  ينتر مهماز  يكي

اندركاران نظام آموزشي . دستاستآموزش  يفيتك يآموزش
آموزش تعاريف كيفيت   ةدربارتربيت وتعليمو دانشمندان 

ها منظور از كيفيت يك از آنهر .اند دهكرگوناگوني ارائه 
های آموزشي  ظامآميز در نآموزشي را تغييرات موفقيت

ترين شكل كاربرد  در رايج ،. كيفيت آموزشاند دهكرتوصيف 
  فاهدانظام آموزشي در دستيابي به ي يخود، به ميزان توانا

 ةتوسعبرای يك نظام آموزشي با محوريت  شدهفتهپذير
 (;Craig et al., 2001 اشاره دارد و مهارت  دانش

(Anderson et al., 2003; Adams, 2004 . 
های متفاوتي در مورد كيفيت  ديدگاه ،طور كلي هب

نظران كيفيت برخي صاحب. آموزشي مطرح شده است
برخي  های شغلي(، آموزشي را با توجه به دستاوردها )قابليت

نظام آموزشي )يعني دادهای ديگر آن را بر حسب برون
ای نيز آن را بر حسب  استانداردهای سنتي آكادميك( و عده

شده از طريق ايجاد ةافزودكيفيت فرايند آموزشي و ارزش 
گيرند  ها در نظر مي ای از نهاده آموزش عالي برای مجموعه

(West et al., 2004). 
تازه و بديع  يمفهومكيفيت  چند در بحث آموزشهر
اری برای ذگدر مباحث فعلي مربوط به سياست ،نيست

 يعاملاين موضوع به  يآموزش یهاتوسعه و اصالح نظام
كننده تبديل شده است. هر سازماني كه بتواند كيفيت تعيين

مزيت رقابتي  ،به آن دست يابدو  كند گيریاندازه و را تعيين
پايداری و دوام آن  آن كمك به كه است دست آورده هقوی ب

 (Al-Qurainy, 2001). دشو مي محققسازمان 

 يكي،الكترون یهابا توجه به گسترش روزافزون آموزش
. دارد ييباال يتاهم يزن ينوع نظام آموزش ينا يفيتك

 یهایفناور و هاينهزم كردنفراهم با يكيآموزش الكترون

 كه است كرده يجادا را یاگسترده يآموزش یهايطمح يدجد

 و یاست. فناور متفاوت يسنت آموزش یهايطمح با اساساً
 يكيالكترون آموزش يچيدةپ نظام از ييهابخش یپداگوژ

 (Garrison and Anderson, 2004). هستند 
 و پيشرفت مؤثر يادگيری از اطمينان برای يفيتك كنترل

 منابع است. در ضروری يادگيرنده يادگيری هایبرنامه
 ي،طراح يوةش يلقب از يمتنوع عوامل حسب بر يفيتك

 ايندهایبر و اهداف به دستيابي يرندگان،ادگي ياتتجرب
 شودمي يفتعر يتكميل و تكويني ارزشيابي يریادگي

.(McGorry, 2003 Salmon,  2002) 
 های يتفعال از یاگسترده يفط در يكيالكترون آموزش 

 يطمح يجادا یبرا رو ينا از ؛شود يم برده كار به يآموزش
 يرندگانادگي یبرا يعيتوز و باز ير،پذ مؤثر، انعطاف يریادگ

 يریادگي يطمح گوناگون ابعاد و يدیعوامل كل يدبا گوناگون

  (Khan, 2005).شناخت  را يكيالكترون
افزون آموزش با توجه به گسترش روز ين،ب يندر ا

به  بايد یكشاورز يدر مراكز آموزش عال يكيالكترون
ها توجه شود تا استفاده از آموزش ينا يفيتك یها مؤلفه
 يآموزش يو اثربخش يياكار يكيالكترون یزارهاها و ابرسانه
 یهامؤلفهبه  توجهي بيبخشند.  ها را ارتقانظام يندر ا

 را به ييكاراآموزش و كاهش  ينةهز يشاحتمال افزا يفيتك
 ،يقتحق يشينةپ ي. در بررسكند مي يتصورت همزمان تقو

موضوع پژوهش در رابطه با شده انجاماز مطالعات  يرخبه ب
  حاضر در داخل و خارج از كشور اشاره شده است.

آموزش  يفيتك ينةزمدر  فعال مؤسسات از يكي
برنامه،  يطراح يستم،س يرهنمود طراح شش يكيالكترون

و  ييدانشجو، ارتباط دانشجو از يتحما و برنامه، توسعه ةارائ
ت يادگيری الكترونيكي ارائه يفيك یبرا را دانشجو يابيارز

 (The Quality Assurance Agency forكرده است 

(Higher Education,1999 . 
 يریادگي يفيتدر ك ياساس يارهایمع يگر،د يدر پژوهش
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 ةتوسع ی،امؤسسه يتحما يارهایصورت مع به يكيالكترون
  از يتدوره، حما ساختار يری،دگاي -دوره، آموزش

 يبررس و يابيدانشكده و ارز استادان يتحما يان،دانشجو
  (Education Policy, 2000 شده است یبندطبقه

.(Institute for Higher  

 يقتشو هفت اصل كه دشمشخص  یامطالعه بر اساس
 و متقابل ةرابط ةتوسع، استادان و ياندانشجو ينب ارتباط
 دادنفعال،  يریادگي يقدانشجوها، تشو ينب یهمكار

 یهايتفعال بر وقت صرف بر يدتأك و توجه يع،سر بازخورد
 و استعدادها به باال و احترام انتظارات يانب يری،ادگي

 يكيالكترون يریادگي یبرا يریادگي گوناگون یها يوهش
 (,Chickering and Gamson است یضرور اثربخش

(2003.  
Frazeen (2006) در مؤثر عوامل" نامبا  يقيدر تحق 

صورت  عوامل را به ينوب، ا پشتيباني با يادگيری كيفيت
 آموزشگر، دانشجويان، طراحي آموزشي و عوامل ی،اورفن

 نموده است.  یبندآموزشي طبقه

Seok and Meyen (2006) و با هدف شناسايي 
 يادگيریاصلي  ابعاد نمايانگر هایشاخص اعتبارسنجي
 ياثربخش تدريس، ياساسي اثربخش عنصر هفت الكترونيكي،

 اطالعاتي ارزشيابي منابع آموزشي، حيطرا تعامل، يادگيری،
 ارزشيابي هنگام يدباكه  هاييشاخص فناوری را پشتيباني و

  .دكر شناسايي ،شودتوجه  ها آن به الكترونيكي يادگيری
 يریادگي و آموزش از يتچون حما یموارد ،يقيدر تحق

 در يزهانگ يجادا يرنده،ادگي از انتظارات یسازشفاف يفيت،ك با

 در حضور حس يجادا و انزوا احساس كاهش يان،دانشجو
را در  يآموزش مواد و يریادگي يابيو ارز يریادگي ةجامع

 (Illinoisاند دانسته مؤثر يكيآموزش الكترون يفيتبهبود ك

(Institute of Technology, 2007. 

بر  مؤثرعوامل  Yaghoubi et al. (2008) يدگاهاز د
 ةدستبه دو  يكيالكترون يادگيرینظام آموزش و  يتموفق

 یبنددسته يو محتوا و ابزار آموزش يبانيعوامل پشت
مطلوب  یهايژگيو ينتر مهم ينها همچن. آنشوند يم

ها را اعتماد به نفس و دوره يندر ا ياندانشجو
 یمهارت در فناور يت،مشاركت و خالق ،يریپذ يتمسئول

 اند.برشمرده يزشياطالعات و عوامل انگ
 Farajollahi et al. (2009)  در  مؤثرعوامل اصلي

دار، يمعن تعامل ی،ساز یكي را فرديفيت يادگيری الكترونيك
 روشن و يرپذانعطاف يگذاشته، طراح اشتراک به ةتجرب

 شمارد. ياطالعات برم يفيتو ك يرندهادگي دروس، بازخورد

Allen and Seaman (2010) در كيفيت حداقل يزن 

 به را مؤثر يادگيری برای الكترونيكي يادگيری ةمؤسس هر
سازماني،  تعهد و هزينه ييايادگيری، كار صورت اثربخشي

و  يادگيرندگان تمام یبرا يریادگي يطمح به دستيابي فرصت
 بندیطبقه دانشجويان علمي و رضايتيئته یاعضا رضايت

 اند.كرده
در  يشمنداناز اند يك، هردشگونه كه مشاهده همان

 يكيآموزش الكترون يفيتك یهامؤلفه يخود به برخ يقاتتحق
 و مطالعات انجام شده یبندو جمع يكه با بررساند  كردهشاره ا

 يتكه با توجه به محدود ينهزم ينها در اپژوهش يرسا يبررس
توان يها وجود ندارد، مآن ةهمحجم مقاله امكان اشاره به 

 ةمؤلفرا در قالب هفت  يكيآموزش الكترون يفيتك یهامؤلفه
 -يريتيمد ير،، آموزشگر، فراگگذاری ياستس ساختي، يرز يكل

 آموزشي های دوره اجرای و طراحي و ارزشيابي پشتيباني،
 . دكر یبندطبقه

ارائه شده است  يقتحق ینظر چهارچوب يزن 1در شكل 
 به يكيالكترون یهاآموزش يفيتك یهامؤلفهكه در آن 

ها مؤلفه يناز ا يكهر  يرهایمتغ ينتر مهم از يهمراه برخ
گذار يرتأث یهامؤلفه ةهم يباًمدل، تقر ينارائه شده است كه ا

ها اشاره شده مختلف به آن يقاتكه در تحق ينهزم يندر ا
 ياساس، هدف كل يندهد. بر ايپوشش قرار م زيراست را 

 یهاآموزش يفيتك یها ؤلفهم يلتحل پژوهش حاضر
 .است يرانا یكشاورز يدر آموزش عال يكيالكترون
 

 ها مواد و روش
با  يكم يقاتتحق ةدر زمر يت،پژوهش حاضر از نظر ماه

ها( و داده يفو توص يلتحل ية)بر پا يحو تشر يفكاركرد توص
 لحاظ به كه است شده تنظيم( يشنهادها)در قالب پ بيان

از نظر درجه و اهميت و ميزان كنترل  كاربردی، هدف
و  استها، پيمايشي  متغيرها ميداني و از نظر گردآوری داده

 يكيالكترون یهاآموزش يفيتمدل ك یها مؤلفه يلتحل رایب
آماری آن  ة. جامعاست هانجام شد یكشاورز يدر آموزش عال

 یكشاورز یهادانشكده يليتكم يالتتحص يانرا دانشجو
( )بر اساس برآورد =8451N) يرانا يلتدو یهادانشگاه
 ( شامل1387 ي،آموزش عال يزیرپژوهش و برنامه ةمؤسس

مدرس، يت(، تربيعيو منابع طب یكشاورز يستهران )پرد
 يهمدان و فردوس يكرمانشاه، بوعل یراز يراز،زنجان، ش

 ند. حجم نمونه با استفاده از فرمولاهداد يلمشهد تشك
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 یکیالکترون یهاآموزش یفیتک یهامؤلفه. 1شکل 

 
 انتخاب برایدست آمد.  هنفر ب 286كوكران معادل 

استفاده سازمان سنجش  یبنداز قطب نظر مورد یها دانشگاه
ده كر یندبيمكشور را به پنج قطب تقس یهاكه استاند ش

اساس  ين(. بر ا1390)سازمان سنجش آموزش كشور، است 
 يستهران )پرد یهادانشگاه يكاز قطب  يصورت تصادف به

 مدرس، از قطب دويتترب( و يعيو منابع طب یكشاورز
كرمانشاه و  یهادانشگاه مشهد، از قطب سه يدانشگاه فردوس

 يزاهواز و از قطب پنج ن يندانشگاه رام هارهمدان، از قطب چ
سپس بر اساس روش  ؛نددشانتخاب  يرازدانشگاه ش

 ةنمونبا انتساب متناسب از هر دانشگاه  یاطبقه يریگ نمونه
 (. 1مورد نظر انتخاب شد )جدول 

 ياتجامع ادب يبررسپس از  ،اطالعات یگردآور رایب

شد كه شامل دو  ينو تدو يطراح یا موضوع، پرسشنامه
 يفيتك یهامؤلفهو  یا و حرفه یفرد های يژگيو يبخش كل

)شامل  ساختي يرز ةمؤلفدر قالب هفت  يكيآموزش الكترون
(، آموزشگر يهگو 11)شامل  گذاری ياستس(، يهگو 16

 -يريتي(، مديهگو 10)شامل  ير(، فراگيهگو 18)شامل 
( و يهگو 8)شامل  يابي(، ارزشيهگو 19)شامل  يبانيپشت

( بود كه يهگو 21)شامل  يآموزش یها دوره یو اجرا يطراح
گروه  استادانتن از  چند نظر یصور ييسنجش روا یبرا
و  استاداندانشگاه تهران و  یو آموزش كشاورز يجترو

 يشد و مبتن يدهپرس يكيش الكترونآموز يطةحكارشناسان 
 اصالحات الزم به عمل آمد.  ها آنبر اظهارات 

 يااز نظر درک مخاطب  ييروا ييدتأ یبرا ،در ضمن

 یکیالکترون یهاآموزش یفیتک

يانهرا

سبباند منا یپهنا

 ينآنال یهاكتابخانه

 ياطالعات یهابانك

 يكيالكترون یهاابزار و رسانه

يآموزش یافزارهانرم

 ينآنال يكتابفروش

 ينآنال ةمشاورمركز 

 آموزشگر ساختییرز

 يكيالكترون یمحتوا يدمهارت در تول

آموزش مداوم آموزشگران

ينآنال يسمهارت در تدر

متنوع يوزشآم یهااستفاده از رسانه

نگرش مثبت

 متنوع يآموزش یهااستفاده از روش

 و اجرا یطراح

ابودن محتوروزبه

 ييبا توانا اتناسب محتو

يرانفراگيعلم

يازهابا ن امحتوتناسب 

مناسب يدرس يزیربرنامه

يليتكم هایيتوجود فعال

مناسب مطالب يسازمانده

 مناسب ياهداف آموزش

 يدر سطح مل ياعتبار كاف

در سطح دانشگاه  ياعتبار كاف 

 دانشكده  يا

 يآموزش یهاوضع استاندارد

جلب  رايتيوجود قانون كپ

يبخش خصوصمشاركت 

 هاياستو س ينوضع قوان

 یگذاریاستس

 یرفراگ

يزهعالقه و انگ

يسيبا زبان انگل ييآشنا

ICT ينةزممهارت الزم در 

نگرش مثبت

 یهاشاعتقاد به آموز

يكيالكترون

 یبانیو پشت یریتیمد

 مناسب يزیرنظام برنامه

 شبكه يتامن ينتضم

يفن يبانينظام پشت

 يمال يستمو س يريتمد

ينآنال

 یمجاز یو رهبر يريتمد

نظارت مستمر

بودن اطالعاتمحرمانه

 يزمان يموجود تقو

 یابیارزش

يابيوجود متخصصان ارزش

يانيپا يابيارزش

يكاف يفو تكال ييزماخودآ

یبازخورد فور

دوره یاصالح و بازنگر

 يصيتشخ يابيارزش
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 ياننفر از دانشجو 24با آزمون يشپ ةمرحلدر  يزن آن ياتادب
مبهم  های تهنك ودانشگاه زنجان مصاحبه  يليتكم يالتتحص

ابزار  ياييسنجش پا ی. براشد اصالح يااز پرسشنامه حذف 
 يبمقدار ضركرونباخ استفاده شد كه  یآلفا يباز ضر يقتحق
 يفيتك یهامؤلفهپرسشنامه ) ياساس های ياسمق یبرا

، 93/0، 96/0، 94/0، 93/0 يبترتبه( يكيآموزش الكترون
 یباال يتقابل بيانگردست آمد كه  به 97/0و  96/0، 96/0

از  هاپرسشنامه يلتكم برایسپس  ؛بود يقابزار تحق

استفاده از پست  ی،حضور ةمصاحبهای گوناگون مانند  شيوه
افزار  استفاده از نرما بها  شد. داده استفاده يكيو پست الكترون

spss افزار نرم ينو همچن 19 ةنسخLISREL 4/8 ةنسخ 
از  يقتحقاطالعات  يلتحلويهتجز ی. براندشد يلوتحليهتجز

 يبو ضر يانگيندرصد، م ي،فراوان يرنظ يفيتوص یها آماره
 ياكتشاف يعامل يلمانند تحل ياستنباط یها و آماره ييراتتغ

 . دشاستفاده  یييدتأ يعامل يلو تحل

 
 یقتحق ةنمونکشور و حجم  یهادانشگاه ةگانپنج یبندقطب. 1جدول 

 حجم نمونه دانشگاه منتخب استان منتخب تحت پوشش یهااستان قطب

1 
قم، گلستان،  ین،البرز، تهران، زنجان، سمنان، قزو

 یمازندران و مركز یالن،گ
 البرز و تهران

 یعيو منابع طب یكشاورز یسپرد
 دانشگاه تهران

01 

 42 مدرسیتترب

2 
 ي،خراسان شمال ی،خراسان رضو ي،خراسان جنوب
 و بلوچستان و كرمان یستانس

 یخراسان رضو
 مشهد يفردوس

 
33 

3 
 یل،اردب ي،غرب یجانآذربا ي،شرق یجانآذربا

 كردستان، كرمانشاه و همدان
 كرمانشاه و همدان

 12 كرمانشاه یراز

 15 همدان یناس يبوعل

4 
خوزستان،  یاری،چهارمحال و بخت یالم،اصفهان، ا

 یزدلرستان و 
 21 اهواز ینرام خوزستان

 46 یرازش فارس و هرمزگان یراحمدو بو یلویهبوشهر، فارس، كهگ 5

 216    جمع کل

 

 و بحث یجنتا
 یانگوپاسخ یاو حرفه یفرد یهایژگیو

درصد( از  3/47نفر ) 165نشان داد كه  يقتحق يجنتا
 7/52نفر )122 يعنيمرد و بقيه  يمورد بررس ياندانشجو

سال  27ها در حدود آن يدرصد( زن بودند و ميانگين سن
در مقطع  ياندرصد( از پاسخگو 6/76نفر ) 219بود. 

( در مقطع درصد 5/23نفر ديگر ) 67ارشد و  يكارشناس
آن است كه  بيانگر يجبودند. نتا يلمشغول به تحص یدكتر
و  دارند يكيپست الكتروندرصد(  100) يانپاسخگو يتمام
با زبان  يمورد بررس ياناز دانشجو يمياز ن يشترب ييآشنا
 يزانم يانگيندرصد( در حد متوسط بود. م 5/41) يسيانگل

در  ينترنتدر حدود شش ساعت، از ا يانهها از راآن ةاستفاد
امور  يردر سا ينترنتساعت و از ا 04/3در حدود  يامور درس

 ياننفر از پاسخگو 54ساعت بود.  24/2 يز( نيدرس ير)غ
 يگرنفر د 250و  داشتند يوبالگ شخص درصد( 7/14)
نفر از  84. نداشتند يوبالگ شخصدرصد(  9/83)

نفر  201و  داشتند يمدرک مهارتدرصد(  7/29) يانپاسخگو

 ينترنتو ا يانهرا ينةزمدر  يمدرک مهارتدرصد(  3/70) يگرد
 ةعالق يزاننشان داد كه م ها يافته ينا ينهمچن ؛نداشتند

 یهادرصد( به آموزش 1/55) يانگروه پاسخگو يشترينب
 يشتريندر حد متوسط بوده است و به اعتقاد ب يكيالكترون

 یهاآموزش ياثربخش يزاندرصد(، م 52) يانگروه پاسخگو
 . است ياددر سطح ز یكشاورز يكيالكترون

 یکشاورز یکیآموزش الکترون یفیتک یهامؤلفه

آموزش  يفيتك یهامؤلفه يرتأث يزانم يبررس برای
در  يهگو 103موضوع، از  ياتادب يپس از بررس كييالكترون

 2گونه كه در جدول . هماندشاستفاده  مؤلفهقالب هفت 
در  يمورد بررس ياندانشجو يدگاه، از ددشويممشاهده 

در  يشخص يانةراداشتن  يبترتبه يرساختيز مؤلفه ينةزم
 ةمؤلف ةين؛ در زمپر سرعت در منزل ينترنتوجود او  منزل

به امر آموزش  ياعتبار كاف يصتخص :ترتيببه گذاری ياستس
به امر  ياعتبار كاف يصتخصو  يدر سطح مل يكيالكترون

 ينةزم؛ در دانشكده يادر سطح دانشگاه  يكيآموزش الكترون
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و مناسب با زبان  يكاف ييآشنا :ترتيبآموزشگر به ةمؤلف
 یبا فناور يعلميئته یو مهارت اعضا ييآشناو  يسيانگل

 يزةانگعالقه و  :يبترتبه يرفراگ ةمؤلف ينةزم؛ در اطالعات
آموزش  یهادر طول دوره يرانفراگ يكيآموزش الكترون

 ةمؤلف ينةزم؛ در يسيبان انگلبا ز يكاف ييآشناو  يكيالكترون
و  ها يگاهپادن كرروزبهو  يتتقو: يبترتبه يبانيپشت -يريتيمد

از كارشناسان و متخصصان  يریگ بهرهو  ياطالعات یها بانك

 ييانيو پشت يريتو مد يزیربرنامه ي،طراح یهاينهدر زم
 يجاستفاده از نتا: يبترتبه يابيرزشا ةمؤلف ينةزم؛ در شبكه
 يآت یها دوره یهايتو بهبود فعال يزیربرنامه برای يابيارزش

و  يطراح ةمؤلف ينةزمو در  يانيپا يابيو ارزش يآموزش
 یبودن محتواروزبه :يبترتبه يآموزش یهادوره یاجرا

در  متعدد و متنوع يآموزش یهارسانهو استفاده از  يآموزش
 ها قرار گرفتند.رتبه ينباالتر

 

 یکیآموزش الکترون یفیتک یهامؤلفه یبند رتبه. 2جدول 

مؤلفه
 

 یانگینم یهگو
انحراف 

 یارمع

 یبضر
 ییراتتغ

 رتبه

ز
یرساختی

 

 1 32/10 66/1 62/1 در منزل يشخص یانةراداشتن 

 2 47/20 74/1 45/1 سرعت در منزلپر ینترنتوجود ا

 3 54/21 17/1 73/1 پرسرعت در دانشكده ینترنتوجود ا

 5 14/23 04/1 55/1 در دانشكده يبه تعداد كاف یانهوجود را

 4 15/25 04/2 50/1 باند مناسب یپهنا

 6 16/24 06/2 21/1 ینآنال یها آسان به كتابخانه يامكان دسترس

 7 14/26 12/2 13/1 يدرس یمجدد به منابع و محتوا يدسترس برای يمناسب و تخصص يعاتاطال یها وجود بانک

 1 11/21 23/2 03/7 مناسب يآموزش یافزارها وجود نرم

 0 01/30 30/2 67/7 ینآنال يآسان به كتابفروش يامكان دسترس

 10 26/30 33/2 71/7 هاگاهدانشدر  یكيآموزش الكترون یراهبرد -يمركز تخصص یجادا

 11 71/30 30/2 41/7 اسكنر و... ینتر،مانند پر يجانب یهاوجود دستگاه

 12 02/32 30/2 57/7 مختلف یهاینهدر زم یاندانشجو یيراهنما یبرا ینآنال ةمشاوروجود مركز 

 13 15/32 36/2 36/7 یكيالكترون یهاو مناسب آموزش یدجد یهاابزار و رسانه یدتول

 15 03/35 43/2 53/7 و البراتورها ها یشگاهآزما سازها،یهمانند شب ینترنتيا يوجود امكانات آموزش

 14 11/35 43/2 20/7 مناسب یكيگراف یافزارهاوجود نرم

 02/7 40/2 07/36 16 (LMS) یكيآموزش الكترون ةسامانوجود 

س
ت

یاس
 

گذاری
 

 1 40/24 01/2 12/1 يدر سطح مل یكيبه امر آموزش الكترون يكاف اعتبار یصتخص

 2 00/26 10/2 14/1 دانشكده یادر سطح دانشگاه  یكيبه امر آموزش الكترون ياعتبار كاف یصتخص

 3 11/27 20/2 00/1 داخل و خارج از كشور یقاتيبه مراكز تحق يدسترس

 5 75/27 22/2 00/1 كشور ينظام آموزش یطمتناسب با شرا يآموزش یهاوضع استاندارد

با آمووزش   يعلمیئته یو اعضا یاندانشجو یشترب چههر یيآشنا برای غیره و ینارهاسم ي،آموزش یها كارگاه یبرگزار
 یكيالكترون

74/7 21/2 55/20 4 

 6 15/20 31/2 74/7 یاخدمات مشاوره یافترد برای یگرد یهادانشگاهارتباط با  یامكان برقرار

 7 13/30 20/2 54/7 یكيآموزش الكترون ینةزممناسب در  های یاستو س ینقوان

 1 40/32 33/2 10/7 داخل كشور یها به صورت مشترک با دانشگاه يآموزش یهادوره یبرگزار

 0 02/33 53/2 17/7 يجلب مشاركت بخش خصوص

 10 52/35 43/2 37/7 خارج كشور یها به صورت مشترک با دانشگاه يآموزش یها ورهد یبرگزار

 11 31/52 02/2 00/6 رایت يوجود قانون كپ

آموزشگر
 

 1 51/20 75/1 50/1 یسيو مناسب با زبان انگل يكاف یيآشنا

 2 27/22 14/1 31/1 اطالعات یبا فناور يعلمیئته یو مهارت اعضا یيآشنا

 3 10/23 17/1 14/7 یليو تكم يعمل يآموزش های یتبه انجام فعال یاندانشجو یتاهد

 5 77/25 10/1 66/7 در طول دوره به صورت مستمر یاندانشجو یابيارزش یها استفاده از انواع روش

 4 34/24 01/1 11/7 شده در دورهارائهفراتر از منابع  يبه منابع یانارجاع دانشجو

 6 10/26 01/2 05/7 یكينسبت به آموزش الكترون يعلمیئته یمثبت در اعضا نگرش
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 یکیآموزش الکترون یفیتک یهامؤلفه یبند . رتبه2جدول ادامة 
 7 36/26 04/2 70/7 یادگیری یتتقو برای یانمختلف به دانشجو یها و پروژه یفتكال ةارائ 

 1 01/26 14/2 01/7 ینآنال یسمهارت در تدر

 0 32/27 11/2 73/7 یكيالكترون یادگیری یطحضور محسوس در مح

 10 53/27 16/2 17/7 یكيالكترون یمحتوا یددر تول يعلمیئته یمهارت اعضا

 11 74/27 20/2 03/7 یكيآموزش الكترون ینةزمدر  يعلمیئته یآموزش مداوم اعضا

 12 77/27 11/2 60/7 يآموزش یمحتوا ینه از منابع متعدد در تدواستفاد

 13 46/21 11/2 66/7 كنفرانس...( یدیو)چت، و يارتباط یابزارها یقاركان نظام از طر یگراستاد و دانشجو و د ینتعامل مداوم ب

 15 73/20 11/2 33/7 یكيآموزش الكترون های یطدر مح یميجو صم یجادا

 14 27/31 24/2 10/7 ینآنال یسمتنوع در امر تدر يآموزش یهاسانهاستفاده از ر

 16 51/35 56/2 13/7 مناسب در طول دوره یقيو تشو یهيتنب یها استفاده از روش

 17 45/30 04/3 72/7 متنوع يآموزش یها ها و سبک استفاده از روش

 11 16/66 60/4 60/1 مورد نظر يوضوع درسم ینةزمدر  يعلمیئته یاعضا ةتجربتخصص و 

فراگ
یر

 

 1 73/20 71/1 21/1 یكيآموزش الكترون یهادر طول دوره یرانفراگ یكيآموزش الكترون یزةانگعالقه و 

 2 12/21 11/1 47/1 یسيبا زبان انگل يكاف یيآشنا

 3 61/21 71/1 24/1 اطالعات و ارتباطات های یداشتن مهارت الزم در فناور

 5 01/23 03/1 00/1 يموضوع درس یادگیری یتتقو برای یليو تكم يعمل یهایتفعال

 4 15/25 07/1 16/1 یكيآموزش الكترون مورد در یاننگرش مثبت در دانشجو

 6 03/24 04/1 70/7 یكيالكترون یها بودن آموزش مؤثربه  یاناعتقاد دانشجو

 7 77/24 04/2 04/7 یمجاز یطدر مح یاندانشجو یرو سا استادانبا  ارتباط منظم یاربرقر

 1 00/27 073/2 67/7 ها یابيو ارزش یفموقع تكالبهانجام 

 0 06/21 14/2 67/7 یمجاز یو در فضا یكيآموزش الكترون یها در دوره یانحضور مستمر دانشجو

 10 62/30 21/2 57/7 حس حضور در جامعه یجادكاهش احساس انزوا و ا

مد
یریتی

- 
پشتیبانی

 

 1 05/21 77/1 54/1 ياطالعات یها و بانک ها یگاهپا كردنروزبه و یتتقو

 2 66/21 71/1 24/1 شبكه يانیبپشتو  یریتو مد یزیربرنامه ي،طراح یهاینهاز كارشناسان و متخصصان در زم یریگ بهره

 3 03/22 15/1 36/1 مناسب یزیرجود نظام برنامهو

 5 20/23 70/1 70/7 يآموزش یهاانتخاب دوره ینةزمدر  گیری یمتصم ینةزمدر  یرانفراگ یيراهنما

 4 55/24 01/1 71/7 شدهارائه يآموزش یمحتوا یفیتك ینتضم

 6 67/24 01/2 12/1 شبكه یتامن ینتضم

 7 11/24 07/2 0/1 مناسب در طول دوره يفن یبانينظام پشتوجود 

 1 40/26 05/2 60/7 (ها ینه)پرداخت هز ینآنال يمال یستمو س یریتمد

 0 11/27 00/2 73/7 یرانو ثبت نام فراگ یرشپذ برای ینوجود مركز آنال

 10 30/21 25/2 05/7 هابودن آنمعتبر دوره و یانمدرک پس از پا و ینامهگواه یامكان اعطا

 11 61/21 14/2 43/7 ینانتخاب دانشجو به صورت آنال یستموجود س

 12 60/21 21/2 71/7 و مداوم مؤثربه صورت  یمجاز یطمح یو رهبر یریتمد

 13 34/20 25/2 63/7 یكيآموزش الكترون یاجرا ةدوردر طول  ياحتمال يحل مشكالت فن ینةزمدر  یرانكمک به فراگ

 15 34/20 21/2 44/7 (استادان و یاندانشجو های یت)انجام فعال دوره ینظارت مستمر بر حسن اجرا

 14 37/20 30/2 14/7 ظ و محرمانه بودن اطالعاتوحفم

 16 72/30 33/2 41/7 يزمان یموجود تقو

 17 06/30 30/2 53/7 ینبه صورت آنالها  یهها و اطالع نامهیینآ ها،ابالغ دستورالعمل

 11 50/33 54/2 36/7 يآموزش ةدوربهبود مستمر  یو آموزشگران برا یرانفراگ استفاده از نظر

 10 63/100 00/1 05/7 يآموزش ةدوردر  یتفعال برای استادانو  یانگام به گام دانشجو یيراهنما

ارزش
یابی

 

 1 52/26 01/2 11/7 يآموزش يآت یها دوره یهایتو بهبود فعال یزیر برنامه برای یابيارزش یجتااستفاده از ن

 2 03/27 15/2 02/7 شده است( محقق ياز اهداف آموزش یکكدام  ینكها یین)تعیانيپا یابيارزش

 3 10/27 14/2 04/7 يآموزش یفیتك ینو تضم یابيوجود متخصصان ارزش

 5 31/21 10/2 74/7 ياصالح و بهبود مستمر اركان نظام آموزش برایدوره  یدر طول اجرا یبازخورد فور یافتامكان در

 4 00/21 22/2 66/7 طول دورهو مناسب در  يكاف یفو تكال یيخودآزما

 6 53/30 23/2 33/7 یانبه دانشجو یامكان بازخورد فور
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 یکیآموزش الکترون یفیتک یهامؤلفه یبند . رتبه2جدول ادامة 
 7 21/31 32/2 53/7 در طول دوره يدائم یها و بازخورد یجاساس نتا دوره بر یاصالح و بازنگر 

 1 30/33 52/2 24/7 يآموزش یها در شروع دوره یصيتشخ یابيارزش

طراح
 ی

و اجرا
 ی

دوره
ها 

 ی
آموزش

 ی

 1 22/20 703/1 52/1 يآموزش یابودن محتوروزبه

 2 51/22 12/1 13/1 (یداریو شن یداریمتعدد و متنوع )د يآموزش یهااستفاده از رسانه

 3 67/22 106/1 06/7 یرانفراگ يعلم یيبودن محتوا با توانامتناسب

 5 40/23 006/1 11/1 یرانفراگ یازهایبا ن يآموزش یبودن محتوامتناسب

 4 64/25 11/1 63/7 یكيآموزش الكترون یهابه صورت مكمل دوره یقاتيتحق یهاو طرح یليتكم های یتوجود فعال

 6 70/25 041/1 10/7 یكيآموزش الكترون یها استاندارد ینتدو

 7 15/25 020/2 16/1 داخل و خارج كشور یها در دانشگاه يآموزش یها و محتوا به برنامه يامكان دسترس

 1 16/25 04/1 11/7 یاندانشجو یشرفتپ یزانم مطالب بر اساس توان، وقت و ةارائ

 0 05/25 05/1 70/7 مطلوب و آسان یریابيوجود فهرست و مس

 10 36/24 01/1 12/7 يمناسب مطالب آموزش يسازمانده

 11 70/24 00/2 70/7 نیراو سطح فراگ یطمناسب و متناسب با شرا يدرس یزیر برنامه

 12 00/26 04/2 10/7 مدون و منظم یزیر برنامهوجود 

 13 07/26 02/2 71/7 قبل از شروع دوره ...و یممفاه از اهداف، یرانبه فراگ يرسانو اطالع يآگاه

 15 13/26 01/2 01/7 يآموزش یو مناسب محتوا یعدر انتقال سر یستمو سرعت س یتقابل

 14 24/26 03/2 74/7 یادگیریمراحل مختلف  يو ط یستمسهولت ورود و خروج به س

 16 73/26 11/2 01/7 بودن محتوا ینانصحت و قابل اطم

 17 11/27 10/2 72/7 استفاده از منابع متعدد

 11 11/27 06/2 47/7 يآموزش یرو غ يآموزش های یتسا یگراتصال به د

 10 56/27 13/2 71/7 یكيا نظام آموزش الكترونمتناسب ب یوجود محتوا

 20 23/21 10/2 54/7 یكيآموزش الكترون یقمناسب و قابل اجرا از طر ياهداف آموزش ینتدو

 21 43/30 31/2 40/7 یبيترك یها امكان استفاده از آموزش

 
در  گانههفت یهامؤلفهاز  يكهر يكل يرتأث يبررس برای

 هاآن یبندو رتبه یكشاورز يكيآموزش الكترون يفيتك
جمع و  يكديگرها با مؤلفه يناز ا يكمربوط به هر یهايهگو
شد.  دانستهنظر  مورد ةمؤلف يكل يرتأث يزانم ،هاكل آن ةنمر
 ينباالتر "يرفراگ" ةمؤلف، يمورد بررس ياندانشجو يدگاهاز د
 يفيترا در ك يرتأث ينتريينپا "يابيارزش" ةمؤلفو  يرتأث

 (.3دارند )جدول  یكشاورز يكيآموزش الكترون
 

 یفیتگانه در کهفت یهامؤلفهاز  یکهر یکل یرتأث. 3جدول 

 یکشاورز یکیآموزش الکترون

 رتبه یارمع انحراف یانگینم مؤلفه

 1 16/32 11/164 یرفراگ

 2 30/21 01/151 پشتیباني -یریتيمد

 3 51/26 06/133 آموزشگر

 5 74/21 30/112 ساختي یرز

 4 40/10 32/15 گذاری یاستس

 یها دوره یو اجرا يطراح
 يآموزش

11/70 56/14 6 

 7 66/16 76/61 یابيارزش

 یهاآموزش یفیتک یهامؤلفه یاکتشاف یعامل یلتحل( الف

 یکشاورز یکیالکترون

 يفيتك یهامؤلفهبا هدف كاهش تعداد متغيرهای مربوط به 
به عوامل كمتر و تعيين  یكشاورز يكيالكترون یهاآموزش

بهره گرفته  يها از تحليل عاملي اكتشاف سهم هر يك از عامل
ند و شد يشپاال يقتحق يرهایمنظور ابتدا متغ ينبد ؛شد
گانه بر اساس هفت یهامؤلفهاز  يكموجود در هر یهايرمتغ
 35تعداد  يقطر ينشدند و بد یبندرتبه ييراتتغ يبضر
ها قرار مؤلفهاز  يكها در هررتبه ينتريينكه در پا يرمتغ

ها يرمتغ يگربا د ييراتتغ يبضر يزانداشتند و از نظر م
مانده وارد يباق يرمتغ 69و ند شداختالف داشتند حذف 

 یها برامناسب بودن داده برای. دش ياكتشاف يعامل يلتحل
و آزمون بارتلت استفاده شد.  KMO يباز ضر يعامل يلتحل

دست  هب 121/15831و مقدار بارتلت  KMO 930/0مقدار 
-نشاندار بود كه اين امر يدرصد معن يكآمد كه در سطح 

شده برای بودن همبستگي متغيرهای واردمناسب ةدهند
ها از يهگو يربردن تفسباال برای ينهمچن است؛تحليل عاملي 

استفاده شد و در مجموع تعداد  يماكسروش چرخش وار
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 يشينعامل پ يارمع يزو ن يژهو يرپنج عامل و بر اساس مقاد
عوامل  يناند. اارائه شده 5در جدول كه دند شاستخراج 

اند كه كردهن بيارا  يرهاكل متغ يانسدرصد از وار 49/69
اين  سوی ازشده تبييننشان از درصد باالی واريانس 

جدول  يندر ا هاعامل ينكدام از ا. سهم هرستها عامل
 يتماه ها با توجه بهعامل یگذارمشخص شده است. نام

اساس  ينو بر ا يرفتموجود در هر عامل انجام پذ يرهایمتغ
 –يرساختيز، آموزشگر، اجرا -يطراحصورت   اين عوامل به

 ارزشيابي -يريتيمدو  گذاری سياست – يمال، يبانيپشت
گذاری شدند. وضعيت قرارگيری متغيرها در عوامل با  نام

، بعد 4/0تر از عاملي بزرگ ا بارشدن متغيرهای بفرض واقع
ها به  گذاری عامل ها به روش وريماكس و نام از چرخش عامل

 .است 4شرح جدول 

 

 یفیتک یهامؤلفه ینةزمشده در استخراجهای  عامل. 4جدول 

همراه با مقدار ویژه، درصد  یکشاورز یکیالکترون یهاآموزش

 ها درصد واریانس تجمعی آن و  واریانس 

 درصد واریانس مقدار ویژه ها عامل
درصد واریانس 

 تجمعی

 60/10 60/10 13/10 اول

 12/36 13/17 52/0 دوم

 07/50 24/12 73/6 سوم

 00/60 03/10 01/6 چهارم

 40/60 40/0 27/4 پنجم

 

 یافتهآمده از ماتریس دوراندستهها و میزان ضرایب ب یک از عاملمتغیرهای مربوط به هر. 6جدول 

 متغیرها نام عامل
بار 
 عاملی

طراح
-ي

 
اجرا

 

 654/0 یكيآموزش الكترون یهاهروبه صورت مكمل د یقاتيتحق یهاو طرح یليتكم یهایتوجود فعال

 745/0 يآموزش یبودن محتواروزبه

 707/0 داخل و خارج كشور یهادر دانشگاه يآموزش یو محتواها  به برنامه يامكان دسترس

 102/0 یكياصالح و بهبود مستمر اركان نظام آموزش الكترون برایدوره  یدر طول اجرا یبازخورد فور یافتامكان در

 105/0 يآموزش يآت یهادوره یهایتو بهبود فعال یزیر برنامه برای یابيارزش یجاستفاده از نتا

 111/0 يآموزش یفیتك ینو تضم یابيتخصصان ارزشوجود م

 672/0 مطلوب و آسان یریابيوجود فهرست و مس

 735/0 یادگیریمراحل مختلف  يو ط یستمسهولت ورود و خروج به س

 672/0 يآموزش یو مناسب محتوا یعدر انتقال سر یستمو سرعت س یتقابل

 723/0 ... قبل از شروع دورهو یمداف، مفاهاز اه یرانبه فراگ يرساناطالعو  يآگاه

 712/0 یرانو سطح فراگ یطمناسب و متناسب با شرا يدرس یزیر برنامه

 443/0 یكيآموزش الكترون  یاستانداردها ینتدو

 605/0 ...(و یداریشن یداری،متعدد و متنوع )د يآموزش یهااستفاده از رسانه

 711/0 یاندانشجو یشرفتپ یزانبر اساس توان، وقت و ممطالب  ةارائ

 410/0 يمناسب مطالب آموزش يسازمانده

 602/0 یرانفراگ يعلم یيبودن محتوا با توانامتناسب

آموزشگر
 

 622/0 یكينسبت به آموزش الكترون يعلمیئته ینگرش مثبت در اعضا

 665/0 یسيو مناسب با زبان انگل يكاف یيآشنا

 706/0 یكيالكترون یادگیری یطحضور محسوس در مح

 716/0 ینآنال یسمهارت در تدر

 660/0 اطالعات یبا فناور يعلمیئته یو مهارت اعضا یيآشنا

 636/0 يو گروه یصورت فرد به يارتباط یابزارها یقاركان نظام از طر یگراستاد و دانشجو و د ینتعامل مداوم ب

 635/0 یكيالكترون یمحتوا یددر تول يعلمیئته یاعضامهارت 

 637/0 يآموزش یمحتوا یناستفاده از منابع متعدد در تدو

ز
یرساختي
 -

 
پشت

یباني
 705/0 داخل و خارج از كشور یقاتيبه مراكز تحق يدسترس 

 475/0 مناسب در طول دوره يفن یبانيوجود نظام پشت

 733/0 شبكه یتامن ینتضم
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  یافتهآمده از ماتریس دوراندستهها و میزان ضرایب ب . متغیرهای مربوط به هریک از عامل6جدول ادامة 

 710/0 مناسب یزیروجود نظام برنامه

 721/0 ياطالعات یهاها و بانکیگاهدن پاكرروزو به یتتقو

 655/0 شبكه یبانيو پشت یریتمد یزی،رمهبرنا ي،طراح یهاینهاز كارشناسان و متخصصان در زم یریگبهره

 411/0 یرانفراگ یازهایبا ن يآموزش یبودن محتوامتناسب

 615/0 در منزل يشخص یانةراداشتن 

 722/0 باند مناسب یپهنا

 430/0 پرسرعت در دانشكده ینترنتوجود ا

 412/0 مناسب يآموزش یافزارها وجود نرم

 703/0 يموضوع درس یادگیری یتتقو رایب یليو تكم يعمل یهایتانجام فعال

مال
 ي

–
 

س 
ت

یاس
 

گذاری
 730/0 دانشكده یادر سطح دانشگاه  یكيبه امر آموزش الكترون ياعتبار كاف یصتخص 

 112/0 يدر سطح مل یكيبه امر آموزش الكترون ياعتبار كاف یصتخص

 757/0 كشور ينظام آموزش یطتناسب با شرام يآموزش یوضع استانداردها

 613/0 یكيبا آموزش الكترون يعلمیئته یو اعضا یاندانشجو یشترب یيآشنا رایب غیرهو  ینارهاسم ي،آموزش یهاكارگاه یبرگزار

 760/0 یاخدمات مشاوره یافتدر برای یگرد یها ارتباط با دانشگاه یامكان برقرار

مد
یریتي

- 
ارزشیابي

 

 642/0 ینصورت آنال انتخاب دانشجو به یستموجود س

 634/0 يآموزش یهاانتخاب دوره ینةزمدر  یریگیمتصم ینةزمدر  یرانفراگ یيراهنما

 664/0 هابودن آندوره و معتبر یانو مدرک پس از پا ینامهگواه یامكان اعطا

 475/0 شدهارائه يوزشآم یمحتوا یفیتك ینتضم

 431/0 (استادانو  یاندانشجو یهایتدوره )انجام فعال ینظارت مستمر بر حسن اجرا

 424/0 و مناسب در طول دوره يكاف یفو تكال یيخودآزما

 633/0 شده است( محقق ياز اهداف آموزش یکكدام ینكها یین)تع یانيپا یابيارزش

 
 یهاآموزش یفیتک یهامؤلفه یییدتأ یعامل یلحلب( ت

 یکشاورز یکیالکترون

 الگوی برازش و پرسشنامه ایسازه اعتبار بررسي برای
 يفيتك یهامؤلفهبه  مربوط و ساختاری گيری اندازه

 از استفاده با هاداده یكشاورز يكيالكترون یها آموزش

شدند.  تأييدی عاملي تحليل 4/8 ةنسخ LISREL  زاراف نرم
 یهاآموزش يفيتك یهامؤلفه ةشدبرازشالگوی  ،2در شكل 

ارائه شده است. بارهای عاملي  یكشاورز يكيالكترون
گيری اين هستند كه ابزار اندازه بيانگرها گويه ةشداستاندارد

ای قرار دارد. در لحاظ اعتبار سازهدر وضعيت مناسبي از 
 مدل خوب برازش بيانگر های برازندگيشاخص ،6جدول 

 است.  شده های مشاهدهداده با يمورد بررس
 نيكويي شده تعديل شاخص برازش و نيكويي شاخص

 مناسب برازش بيانگر نزديكتر باشد، يك به برازش هرچه
 ها كهماندهميانگين باقي ريشة رمعيا همچنين ؛است مدل

 هرچه هاستمانده متوسط باقي گيریاندازه برای شاخصي
 سوی مدل است. از خوب برازش دهندةنشان باشد، تركوچك

)در  tهای كميت داری ومعني سطح كای و مجذور ،ديگر
 داریمعني تفاوت نبود بيانگر درصد( 40/0 یداريسطح معن

 نتايج به توجه هستند. با مدل با شدههمشاهد هایداده

های كه عامل گرفت نتيجه توانمي 7 جدول در حاصل
 –يرساختي، زگذاری سياست –مالي آموزشگر، اجرا، -يطراح
 مستقل ابعاد زيادی تا حدود ارزشيابي -يريتيو مد يبانيپشت

 يكيالكترون یهاآموزش يفيتك یهامجزای مؤلفه و
 .ندكنمي يریگاندازه را یكشاورز

 

 یهامؤلفه یریگهای برازندگی مدل اندازهشاخص. 6جدول 

 یکشاورز یکیالکترون یهاآموزش یفیتک

 شدهمقدار گزارش شدهمعیار پیشنهاد شاخص برازش

x

df

2
 3≤ 74/2 

NFI ≤ 00/0 00/0 

NNFI ≤ 00/0 01/0 

CFI ≤ 00/0 00/0 

GFI ≤ 00/0 05/0 

IFI ≤ 00/0 02/0 

RMR 04/0 ≤ 026/0 

RMSEA 10/0 ≤ 071/0 
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 یفیتک یهامؤلفه ةو ساز ها نشانگر یعامل یبارها .7جدول 

 یریگدر قالب مدل اندازه یکشاورز یکیالکترون یهاآموزش

 t پارامتر برآورد شده نماد در مدل سازه

طراح
-ی

 
اجرا

 

D1 652/0 451/4 

D2 752/0 234/7 

D3 610/0 170/3 

D4 714/0 513/0 

D5 601/0 301/10 

D6 112/0 101/11 

D7 117/0 010/0 

D8 721/0 012/11 

D9 773/0 620/7 

D10 736/0 051/01 

D11 616/0 400/3 

D12 702/0 207/1 

D13 763/0 001/10 

D14 715/0 207/0 

D15 423/0 001/10 

D16 603/0 006/1 

آموزشگر
 

E1 451/0 307/1 

E2 601/0 043/5 

E3 720/0 321/6 

E4 410/0 125/7 

E5 117/0 015/1 

E6 601/0 371/1 

E7 732/0 371/0 

E8 110/0 320/10 

ز
یرساختی
 -

 
پشت

یبانی
 

S1 756/0 321/7 

S2 621/0 715/1 

S3 670/0 321/6 

S4 130/0 175/6 

S5 120/0 301/1 

S6 150/0 325/0 

S7 711/0 375/0 

S8 700/0 131/4 

S9 721/0 561/1 

S10 731/0 750/0 

S11 635/0 217/0 

S12 175/0 017/0 

مال
-ی

س 
ت

یاس
 

گذاری
 

I1 715/0 174/1 

I2 746/0 017/1 

I3 530/0 120/1 

I4 170/ 210/7 

I5 121/0 325/1 

  

مد
یریتی

- 
ارزشیابی

 

M1 134/0 217/7 

M2 641/0 375/1 

M3 601/0 371/6 

M4 632/0 510/6 

M5 340/0 052/6 

M6 501/0 371/6 

M7 565/0 017/6 

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه
 يفيتهفتگانه در ك یهااز مؤلفه يكهر يكل يرتأث يبررس

 يرفراگ ةنشان داد كه مؤلف یكشاورز يكيآموزش الكترون
خود اختصاص داده است كه نشان از  بهرتبه را  ينباالتر
 یرهر فناو ةطور قطع اشاع بهمؤلفه دارد.  ينا یباال يتاهم
داشتن مهارت و دانش  يران،فراگ يزةبدون عالقه و انگ يننو

ارتباط مؤثر  یو مؤثر بودن و برقرار يداعتقاد به مف ي،كاف
به  يابيدست ينةتوان در زميم يزمان فقطو  يستن يرپذامكان

 ينا يرانبود كه فراگ يدوارمطلوب ام يفيتبا ك ينظام آموزش
از  يو علم يفن ي،روان –يمختلف روح یهانظام از جنبه

نظام  ينا يدر طراح يدالزم برخوردار باشند و با يآمادگ
مختلف  یهااز جنبه يرانفراگ یهاو خواست يقعال ي،آموزش

 ها قرار داد.يترا محور فعال
وجود  يكي،آموزش الكترون يفيتك ينةدر زم

به  يعامل يلكه در تحل دارد ييباال يتالزم اهم یها يرساختز
 زيادیگانه بود كه سهم از عوامل پنج يكيد و ش دييتأامر  ينا

 یبندمربوط به خود اختصاص داد. رتبه يانسوار بياندر 
 ةمؤلف ينةها نشان داد كه در زممؤلفه يناز ا يكهر يرهایمتغ

در منزل و وجود  يشخص يانةداشتن را يبترتبه يرساختيز
اشتند. ها قرار درتبه ينپر سرعت در منزل در باالتر ينترنتا
مطابقت داشت.  Frazeen (2006) يقتحق يجبا نتا يافته ينا

اطالعات و  یفناور يطةتر در حيعو تحول سر ييربا توجه به تغ
 برایها، ينهزم يرنسبت به سا يالمللينارتباطات در سطوح ب

 یهايرساختز يدو توانمند با ياپو يبه نظام آموزش يابيدست
و  يطبا توجه به شرا یافزارو نرم یافزارمختلف سخت

بدون داشتن  يراز ؛دشوكشور فراهم  ينظام آموزش یها يژگيو
 يزیرها برنامهينهزم يرتوان در سايالزم نم یهايرساختز

 د. كر يقيو دق ياصول
اعتبار  يصترتيب، تخصبه گذاری ياستس ةمؤلف ينةدر زم

 يصو تخص يدر سطح مل يكيبه امر آموزش الكترون يكاف
 يادر سطح دانشگاه  يكيبه امر آموزش الكترون يافاعتبار ك

 .7ادامة جدول 
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 ةمؤلف زمينةها قرار گرفتند. در رتبه يندانشكده در باالتر
و  يسيو مناسب با زبان انگل يكاف ييترتيب: آشناآموزشگر به

اطالعات در  یبا فناور يعلم يئته یو مهارت اعضا ييآشنا
 قاتيتحق یها قرار گرفتند كه در راستارتبه ينباالتر

Institute for Higher Education Policy (2000) 
آموزش  يزة: عالقه و انگيبترتبه يرفراگ ةمؤلف ينة. در زماست

و  يكيآموزش الكترون یهادر طول دوره يرانفراگ يكيالكترون
ها قرار رتبه يندر باالتر يسيبا زبان انگل يكاف ييآشنا

 Yaghoubi et al. (2008) يقاتتحق یگرفتند كه در راستا
 . است Chickering and Gamson (2003)و 

 

 

 
 



و  يتتقو :يبترتبه يبانيپشت -يريتيمد ةمؤلف مينةزدر 
از  يریگ و بهره ياطالعات یها و بانك ها يگاهدن پاكرروزبه

 يزیربرنامه ي،طراح یهاينهكارشناسان و متخصصان در زم
ها قرار گرفتند. رتبه ينشبكه در باالتر يانيبپشتو  يريتو مد
 رایب يابيارزش يجاستفاده از نتا يابيارزش ةمؤلف ينةزمدر 

و  يآموزش يآت یها دوره یهايتو بهبود فعال يزیربرنامه
 يجها قرار گرفتند كه با نتارتبه يندر باالتر يانيپا يابيارزش
 Farajollahi etو  Seok and Meyen  (2006) يقتحق

al. (2009)  .یو اجرا يطراح ةمؤلف مورددر مطابقت داشت 
و استفاده  يآموزش یبودن محتواروزبه يزن يآموزش یهادوره

ها قرار رتبه ينمتعدد و متنوع در باالتر يآموزش یهااز رسانه
 يكيمهم نظام آموزش الكترون یهايژگياز و يكيگرفتند. 

مختلف و متعدد و  يآموزش یهااز رساله یمندبهره 
 ينبه ا يانپاسخگو يزن يقتحق يناست كه در ا یاچندرسانه

 یدر راستا يزن يافته ينكه ااند دهكر يدتأك ينكته به خوب
 يل. در تحلستا Seok and Meyen (2006) يقتحق
 يقتحق يمورد بررس يرهایمتغ يزن یييدتأو  ياكتشاف يعامل

، اجرا -يطراحدر قالب پنج عامل  يشپس از دو مرحله پاال
و  گذاری سياست –يمال، يبانيپشت –يرساختيز، آموزشگر

 يرهاكل متغ يانسدرصد از وار 49/69، ارزشيابي -يريتيمد
شده تبيين اند كه نشان از درصد باالی واريانسكرده بيانرا 
و  يقتحق یهايافته ييدتأها و در  اين عامل سوی از

كه با  ستهامؤلفه يناز ا يكهر یباال يتاهم ةدهند نشان
، Khan  (2001) ،Frazeen (2006)، (Ibid) یهايافته

Yaghoubi et al.   (2008)با  ينبنابرا ؛طابقت داشتم
 :دشويم يشنهادپ يقحاصل از تحق یهايافتهتوجه به 

 يشدانشگاه و افزا یهايتسا يزتجه مورد در يدبا .1
پرسرعت در  ينترنتبه ا يامكان دسترس ينترنت،سرعت ا
 یجلب همكار ي،تخصص یزارهاافنرم يدو تول يهمنزل، ته

و  یكشاورز يمختلف تخصص یهايطهدانشگاه در ح استادان
 يدسترس رایب يمناسب و تخصص ياطالعات یهابانك يجادا

الزم  اتاقدام يدرس یبه منابع و محتوا ياندانشجو مجدد
ها بانك ينبه ا يامكان دسترس يدبا ينهمچن ؛يردصورت پذ

خارج از دانشگاه و در طول ساعات مختلف  يطدر مح
داشتن اطالعات و روز نگهبه مورد درروز فراهم شود و  شبانه
 ؛يرداهتمام الزم صورت پذ يبانك اطالعات ينا یهاداده

 يكي،الكترون یهاروزافزون آموزش يتبا توجه به اهم .2
اعتبار  يصسبت به تخصكالن، ن یهاياستس ينعالوه بر تدو

ها اقدام شود و و دانشگاه يامر در سطوح مل ينالزم به ا

 ينهمچن ؛يابدامر اختصاص  ينبه ا يخاص یابودجه يفرد
 گسترش برای منسجم مشي خط و سياست امر مسئوالن

 تدوين آموزشي و مراكزها  دانشگاه در يكيالكترون آموزش
 تعريف يقاز طر ایزمينه هایبازدارنده رفع برای و ندكن

 ينهزم ينا مدون درهای  و بيانيه راهبردی اهداف و مأموريت
 ؛بكوشند

مختلف  یهامهارت ينةزمدر  يآموزش یهادوره .3
 يندر ا ياخذ مدرک تخصصشود و  برگزاراطالعات  یفناور

 یهاكارگاه یبرگزار برای ينهمچن شود؛ يالزام ينهزم
 يلاز قب يكيمختلف آموزش الكترون یهاينهدر زم يآموزش

ها و  روش يكي،آموزش الكترون یهامحتوا، انواع رسانه ينتدو
 غيرهبر وب و  يمبتن یهادوره يطراح ي،آموزش یها سبك

  ؛اقدام شود
جلب  رایب يتيو حما يقيتشو یهاياستس يدبا .5

 یهادر آموزش يعلميئته یاعضا يشترمشاركت ب
 يعلميئته یاعضا ياز موظف يو اختصاص بخش يكيالكترون

 يكيالكترون یهاآموزش یهادوره یو اجرا يزیربه امر برنامه
 بهبود رایب توجيهي جلسات یبرگزاردر ضمن،  ؛اتخاذ شود

 يكيالكترون آموزش فناوری از استفاده مورد در داناستا نگرش

 ةارائ در هاآن تسلط و اقتدار و كاهش راندنحاشيهبه جای به
 ةدربار استادان آگاهي و شناخت سطح باالبردن آموزش و

 در رسانياطالع يقآن از طر مزايای و يكيآموزش الكترون

اين رابطه و  در هاهمايش گزاریبر و دانشگاهيهای  رسانه
 عملي به آمادگي تواندمي مناسب كارآموزیهای  دوره برگزاری

 ؛دشو منجر شيوه اين به آموزش ةارائ برای هاآن

آموزش  مورد در ياننگرش مثبت در دانشجو يجادبه ا .4
 ينا يایمزا دربارةها شناخت آن يشافزا يقاز طر يكيالكترون

 یفناور ينةزمدر  يانمهارت دانشجو ینوع آموزش و ارتقا
 ينةزمدر  يآموزش یهاكارگاه یبرگزار ،اطالعات و ارتباطات

در  يكيآموزش الكترون ينةزممختلف در  یهاكسب مهارت
 ةارائ ينةزمدر  ياندانشجو از يتسطح دانشگاه و حما

 ها،ينههز يه،شهر يرش،پذ يطشرا ةدربار يافك اطالعات

 يسسرو و يفن یهايبانيپشت و يتخصص ملزومات وها  كتاب

 ؛ها اقدام شوددوره ينورود به ا برای يتيحما

 یها و بانك ها يگاهپادن كرروزو به يتتقو رایب .6
 ی،مختلف كشاورز یهايشگرا يكبه تفك يتخصص ياطالعات

 ي،طراح یهاينهاز كارشناسان و متخصصان در زم يریگ هرهب
شبكه در سطح دانشگاه،  ييانيو پشت يريتو مد يزیربرنامه

در سطح  يكيآموزش الكترون ينةزممراكز مشاوره در  يجادا
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 ينةزمدر  ينترنتيا ياطالع رسان یهايگاهپا يجاددانشگاه، ا
 ةخدمات كتابخان ةارائ ی،ارهخدمات مشاو ةارائآموزش و 

 يطراح یاز الگوها يریگدر دانشگاه و بهره يكيالكترون
 یهااز نمونه یبا الگوبردار ياتو مقتض يطمتناسب با شرا
  ؛اقدام شود يالمللينموفق در سطح ب

 ةيندر زم يآموزش یوضع استانداردها مورد در .7

جلب  يقنظام از طر ينااز  يابيو ارزش يكيآموزش الكترون
اهداف و  ينو تدو يتخصص یهايطهدر ح استادانمشاركت 

و  يكيبر اساس نظام آموزش الكترون يآموزش یهاسرفصل
به  ها سدر ةارائو امكان  یكشاورز يتخصص یهايطهدر ح

 ةداوطلبانو امكان حضور  يكيو الكترون یهر دو شكل حضور
 .يردها اقدامات الزم صورت پذاز دروه يكر هرد ياندانشجو
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