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چکیده 
دیدگاه  از  سینا  بوعلی  دانشگاه  کشاورزي  دانشكده  در  الكترونیكي  آموزش  توسعه  موانع  بررسي  تحقیق،  این  اصلي  هدف 
از تكنیك  استفاده  با  و  پیمایشي  از روش  استفاده  با  دانشجویان دوره تحصیالت تكمیلي مي باشد. اطالعات موردنیاز پژوهش، 
پرسشنامه تهیه شده است. به منظور تعیین پایایي پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که میزان آن 0/85 محاسبه 
گردید. جامعه نمونه تحقیق شامل 280 نفر از دانشجویان دوره تحصیالت تكمیلي بود که به شیوه نمونه گیري تصادفي در چند 
مرحله انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان داد که موانع اجرایي همچون، همكاري کامل وزارت علوم و وزارت ارتباطات و فن آوري 
اطالعات براي گسترش دوره هاي الكترونیكي، کمبود یا نبود تولید بومي امكانات، عناصر و اجزاء الزم براي آموزش الكترونیكي، 
ناکافي بودن اعضاء هیأت علمی متخصص در زمینه فن آوري هاي آموزشي جدید، بیشترین تأثیر را در ایجاد موانع داشته درنتیجه، 
در برطرف نمودن این موانع اجرایي، موجب توسعه آموزش الكترونیكي خواهد شد. همچنین به منظور تحلیل داده ها از تحلیل 
عاملي استفاده شد که شش عامل، شامل موانع انگیزشي، موانع اعتباري و مالي، موانع زیرساختي، محدودیت فني، محدودیت 

انساني و موانع تجهیزاتي شناسایي گردید.
واژه های کلیدی: آموزش، یادگیري الكترونیكي، موانع توسعه.
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مقدمه
نیازهای روزافزون مردم به آموزش، عدم دسترسی آن ها به 
آموزشگران  کمبود  اقتصادی،  امكانات  کمبود  آموزشی،  مراکز 
می شود،  آموزش  صرف  که  زیادی  هزینه های  و  مجرب 
متخصصان را بر آن داشت که با کمك فن آوری های اطالعات، 
روش های جدیدی برای آموزش ابداع نمایند که هم اقتصادی 
و باکیفیت باشند و هم بتوان با استفاده از آن، به طور هم زمان 
امروزه  قرار داد.  را تحت آموزش  از فراگیران  جمعیت کثیری 
قول  به  نیست.  نوشتن«  و  خواندن  »توان  دیگر  سواد،  مفهوم 
»آلوین تافلر« در قرن بیست ویكم، بی سوادان آن هایی نیستند 
که  هستند  کسانی  بلكه  بنویسند،  یا  بخوانند  نمی توانند  که 
نمی توانند یاد بگیرند و بازآموزی کنند. تحوالت سریع فن آوری 
اطالعات و ارتباطات در دهه  اخیر، جهان را با یك بی سوادی- 
به تعبیر جدید- و نیاز همه گیر به بازآموزی و یادگیری مواجه 

)یزدیان، 1390(. است  ساخته 
نیاز  یادگیری  و  آموزش  برای  افراد  تا چندین سال پیش، 
پیشرفت  با  امروزه  ولی  داشتند،  مشخصی  مكان  و  زمان  به 
فن آوری های رایانه و شبكه اینترنت تا حدودی این نیاز از بین 
رفته است و هرکس به زودی قادر خواهد بود، هر چیزی را در 

)2006 ,Horton(.بگیرد یاد  مكانی  و در هر  هرزمانی 
باوجوداینكه از بیش از دو هزار سال قبل تاکنون زمینه ها 
مقوله ها،  سایر  با  مقایسه  در  یادگیري  و  آموزش  نظام هاي  و 
فن آوري  مدد  به  اکنون  است،  داشته  کمي  بسیار  تغییرات 
رابطه  این  در  سریعي  تحوالت  که  است  مدتي  اطالعات، 
منابع  از  تحوالت  این  دامنه   .)2000  ,Jerry(است شده  آغاز 
تا  مي شد  ارسال  دانشجویان  خانه هاي  به  که  چاپي  یادگیري 
آموزشي  تلویزیون  برنامه هاي  آموزشي،  رادیویي  ایستگاه هاي 
وب،  بر  مبتني  تعاملي  الكترونیكي  یادگیري  نیز  اخیراً  و 
به عنوان  روش  این   .)2004  ,Jamlan( است  شده  کشیده 
پیشرفته ترین روش آموزشي در دنیاي امروز مطرح است و از 
انواع فن آوري هاي پیشرفته نظیر شبكه هاي اینترنتي، بانك هاي 
 .)1997 ,Galusha(اطالعاتي، مدیریت دانش و ... بهره مي برد
از طرفي، از عمده ترین مسائل، مشكالت و چالش هاي جدي که 
در مقابل نظام آموزش عالي وجود دارد، تقاضاي روزافزون براي 
الكترونیكي،  ورود به این نظام است که گسترش آموزش هاي 
.)1388 )منتظر،  چالش هاست  این  رفع  براي  مناسبي  پاسخ 

امروزه با گسترش فن آوري اطالعات و نفوذ وسایل ارتباط از 
راه دور در زندگي روزمره، ابزارها و روش هاي آموزش نیز دچار 
تغییر و تحول گردیده است. آموزش الكترونیكي و آموزش مجازي 
در سطح وسیعي از جامعه گسترده گردیده است و کالس-هاي 
برگزار  الكترونیكي  شیوه  به  و  غیرحضوري  به صورت  آموزشي 
شبكه هاي  ظهور   .)1390 خندان،  و  )کرم پناهي  مي گردد 
امكانات  و  ابزار  کنار  در  اینترنت،  قبیل  از  گسترده  ارتباطي 
آموزشي پیشرفته باعث تحول در روش هاي آموزشي شده و این 
امكان را فراهم کرده است تا بتوان طیف وسیعي از جویندگان 
علم را در نقاط مختلف و از فواصل دور و نزدیك تحت پوشش 
انواع سنتي،  از  با روش هاي متفاوت  شبكه آموزشي درآورد و 

بدون نیاز به شرکت در کالس هاي حضوري، آموزش هاي علمي 
و تخصصي را به مرحله اجرا درآورد. این روش آموزشي نوین 
که از آن به آموزش الكترونیكي )مجازي( یاد مي شود، به عنوان 
پیشرفته ترین روش آموزشي در دنیاي امروز مطرح است و از 
انواع فن آوري هاي پیشرفته نظیر شبكه هاي اینترنتي، بانك هاي 
اطالعاتي، مدیریت دانش و ... بهره مي برد. در این نوع آموزش 
مي شود  ارائه  الكترونیكي  خدمات  طریق  از  آموزشي  محتواي 
فن آوري هاي  از  الكترونیكي  یادگیري   .)2000  ,Bennett(
شبكه براي ایجاد، غني سازي، ارائه و تسهیل یادگیري در هر 
نوع  این   .)2007  ,Abdon( مي نماید  استفاده  مكان  و  زمان 
یادگیري مرزهاي سنتي را از بین مي برد، فعالیت هاي درون و 
برون دانشگاهي را باهم ترکیب مي نماید و الگوهایي را براي بهبود 
هزینه ها معرفي مي کند )Hanna, 2000(. هم زمان با توسعه 
یادگیري الكترونیكي به عنوان یك فن آوري دگرگون کننده، باید 
خط مشی مؤسسه براي جهت دهي و تهیه منابع کافي به منظور 
 Garrison &( تسهیل فرآیندي طوالني و دشوار معین شود
آموزش هایي  به  الكترونیكي  آموزش   )2002  ,Adnerson
از  الكترونیكي  ارتباط  از طریق رسانه هاي  اطالق مي گردد که 
 .)2002 ,Govindasamy( قبیل اینترنت  و... ارائه مي شود
دایره  که  مي شود  استنباط  الكترونیكي  آموزش  تعاریف  از 
کاربران و آموزش دهندگان بسیار وسیع است. طرز نگرش کاربر 
مؤثر  بسیار  عوامل  از  اطالعاتي  فن آوري  به کارگیری  نحوه  به 

.)2002 ,Liaw( محسوب مي شود
آموزش  نوع  یك  به عنوان  الكترونیكي  شیوه  به  یادگیري 
با  قادرند  یادگیرندگان  آن  در  که  مي شود  محسوب  انفرادي 
توجه به استعدادهاي خود به هدف هاي آموزشي دست یابند. 
)Hewitt-Tyler, 2003(. از مهم ترین دستاوردهاي فن آوري 
اطالعات، افزایش کیفیت یادگیري و آموخته هاي دانشجویان، 
سهولت دسترسي به میزان باالیي از اطالعات، دستیابي سریع 
برخي  کاهش  اندك،  بسیار  زمان  در  اطالعات  به  به موقع  و 
بردن کیفیت، دقت و صحت مطالب  باال  هزینه هاي آموزشي، 
درسي و نیز ارتقاء علمي دانشجویان و مدرسان را مي توان نام 

.2003  ,Bukley  ;2003  ,Choi(( برد 
فن آوري اطالعاتي )IT(، فرصت هاي جدیدي را در آموزش 
کشور،   50 در  سازمان  هزاران  از  بیش  است.  کرده  ایجاد 
 Sharma( فرصت-هاي آموزش الكترونیكي را ایجاد کرده اند
Kitchens &, 2004(. آموزش الكترونیكي ابزار مفیدي براي 
ارتقاء کیفیت آموزش و یادگیري مي باشد. آموزش الكترونیكي، 
اشكال  طریق  از  آموزش،  ارائه  براي  نوآورانه  رویكردي 
عملكردهاي  دیگر  و  مهارت  دانش،  که  اطالعات  الكترونیكي 
 Siritongthaworn et( فراگیران را ارتقاء مي دهد، مي باشد
al., 2006(. هنگام بررسي تاریخچه یاددهي و یادگیري مبتني 
بر ICT، این مشكل وجود دارد که ممكن است فراگیران به 
علت وجود عدم تعامل در محیط هاي مبتني بر تكنولوژي در 
 ,Hassini;( مي شوند  مشكل  دچار  خود  تحصیلي  زندگي 
 2007  ,.Liaw et al  2002  ,.Granger et al  ;2006
 Mazzolini & ;2002 ,Marbach-Ad & Sokolove
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.);2005  ,.Ruthven et al  ;2007  ,Maddison
 Wilson & Moore و   )2002(  .Zhang et al
)2004( هزینه دسترسي به اینترنت را به عنوان مشكل توسعه 
آموزش مجازي برشمرده اند. به اعتقاد آنان قیمت دسترسي به 
به آسانی  دانشجویان  از  خیلي  بنابراین  باالست،  هنوز  اینترنت 
نمي توانند این شیوه را به عنوان روشي ارزان براي خود استفاده 
 Murphy & 2004( و( Grant کنند. در بعضي از تحقیقات
Dooley به پایین بودن سرعت اینترنت و هزینه باالي خرید 

و توسعه فن آوري هاي الزم اشاره شده است.
تعامل  کم بودن   )2001(  Beneke و   )2000(  Kurtus
و  دانشجویان  فعالیت  میان  زماني  فاصله  وجود  و  اجتماعي 
استادان را از مسائل آموزش مجازي ذکر کرده اند. به زعم آنان، 
دانشجو امكان تعامل با دوستان و هم کالسي ها و کمك گرفتن 
است  ممكن  و  ندارد  را  احتمالي  مشكالت  با  مواجهه  هنگام 
نشان   )2007(  Inoue نكند.  راضي  را  او  متن ها  و  تصاویر 
داد که عدم وجود تعامل بین فراگیران و قطع و وصل شدن 
اینترنت و همچنین، این احساس تنها بودن که بي انگیزگي را 
در فراگیران به وجود مي آورد باعث ترك تحصیل آن ها مي شود 

)به نقل از دوریس  و همكاران، 2010(.
نتیجه  این  به  تحقیق خود  در  و رحماني )1388(  فیضي 
رسیدند که مشكالت خاص بسترهاي مخابراتي ایران، ضرورت 
مقابله  مناسب،  ارتباطي  خط  و  رایانه  به  دانشجو  دسترسي 
عدم  مجازي،  آموزش  روش هاي  با  ذي نفع  افراد  مخالفت  و 
انتقال فرهنگ دانشگاهي از طریق آموزش مجازي، هزینه هاي 
مدرك گرایي  و  آن  به  مربوط  مسائل  و  مناسب  سخت افزاري 
دانشجویان، پیاده سازي آموزش مجازي در آموزش عالي ایران 

مي سازند. مواجه  با مشكل  را 
اطالعاتي  منابع  عنوان  تحت  مقاله اي  در   )1386( جوکار 
الكترونیكي  آموزش  در  پشتیباني  نظام هاي  از  یكي  به عنوان 
مجازي  آموزش  دوره هاي  دانشجویان  موردي  مطالعه  به 
دانشگاه شیراز پرداخته است. در این تحقیق سعي شده است 
الكترونیكي  آموزش  دوره هاي  دانشجویان  استفاده  میزان  تا 
مشخص  آنان  تحصیلي  رشته  به  مربوط  اطالعاتي  منابع  از 
بین گروه هاي  نتایج مشخص کرد که در  تجزیه وتحلیل  شود. 
سني مختلف ازنظر میزان استفاده از منابع اطالعاتي اختالف 
در  استفاده  میزان  ازنظر  همچنین،  و  دارد  وجود  معناداري 
بین مقاطع تحصیلي نیز اختالف معنادار است. از سوي دیگر، 
اطالعاتي  منابع  به  در دسترسي  دانشجویان  مهم ترین مشكل 
نبود کتابخانه داراي اطالعات مربوط و مناسب و مهم ترین دلیل 
فرصت  نداشتن  اطالعاتي  منابع  از  دانشجویان  استفاده  عدم 

است. اضافي  خواندني هاي  براي  کافي 
توسعه  موانع  عنوان  با  خود  تحقیق  در   )1388( رضایي 
دیدگاه  از  کشاورزي  عالي  آموزش  در  الكترونیكي  یادگیري 
اطالعات،  جدید  فن آوري هاي  که،  مي دارد  اظهار  دانشجویان، 
توانایي فوق العاده اي براي تغییر و یا بازشكل دهي فعالیت هاي 
تدریس و یادگیري در تمام مؤسسات آموزش عالي را دارند و 
امكاناتي را براي طراحي محیط هاي نوین علمي فراهم مي نمایند 

که پیش از آن امكان پذیر نبوده است. به همین دلیل، بسیاري 
از دانشگاه هاي کشور، مایل به راه اندازي دوره هاي الكترونیكي 
با بهره گیري از قابلیت هاي فن آوري اطالعات در قالب یادگیري 
الكترونیكي با یادگیري برخط هستند. این در حالي است که 
بررسي پژوهش-هاي مختلف نشان مي دهد که توسعه یادگیري 
الكترونیكي در نظام هاي آموزشي با مسائل و مشكالت فراواني 
روبه رو است که ناآشنایي سیاستگزاران  و برنامه ریزان آموزشي 
آموزشي  مؤسسات  بر  را  زیادي  هزینه هاي  مي تواند  آن ها،  با 
نبود  که  داد  نشان   )1388( رضایي  تحقیقات  نماید.  تحمیل 
با  سازگاري  براي  طراحی شده  امكانات  و  تجهیزات  کمبود  و 
و  رایانه  به  دانشجویان  نداشتن  دسترسي  جدید،  فناوري هاي 
مخابرات  زمینه هاي  خاص  مشكالت  و  مناسب  ارتباطي  خط 
برگزاري  امكان  عدم  زیرساختي؛  موانع  مهم ترین  از  ایران 
نبود  الكترونیكي،  یادگیري  طریق  از  آزمایشگاهي  جلسات 
نبود و  و  آموزشي  فناوري  براي دانشجویان در زمینه  آموزش 
الكترونیكي مهم ترین  از طریق  براي تحصیل  کمبود مشوق ها 
هیأت علمی  اعضاي  بودن  ناکافي  آموزشي؛  اجرایي-  موانع 
ظهور،  حال  در  نوین  آموزشي  فناوري اي  زمینه  در  متخصص 
ناآشنایي برنامه ریزان و مسئوالن اداري با کاربردهاي یادگیري 
الكترونیكي و نبود تعهد در اعضاي هیأت علمی براي صرف وقت 
در امر یادگیري با استفاده از فناوری ها مهم ترین موانع انساني؛ 
باالي  هزینه  موردنیاز،  اعتبارات  و  سرمایه گذاري  کمبود  و 
تجهیزات فناوري آموزشي و هزینه زیاد به روز ساختن مطالب 
یادگیري  توسعه  امر  در  اعتباري  موانع  مهم ترین  از  موردنیاز 

هستند. الكترونیكي 
عامل  که  داد  نشان   )1391( مجد  باقري  تحقیق  نتایج 
عامل  برنامه ها،  مدیریت  عامل  منابع،  مدیریت  عامل  ارزیابي، 
ارتباط و گفتگو، عامل یادگیرنده محوري و  ابزارهاي برقراري 
انعطاف پذیري به ترتیب بر موانع پداگوژیكي )یاددهي-  عامل 

بوده اند. مؤثر  الكترونیكي  آموزش  یادگیري( 
اعضاء  نگرش  »بررسي  به  خود  تحقیق  در   )1386( نقوي 
هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تكمیلي ترویج و آموزش 
اینترنت«  طریق  از  دور  راه  از  آموزش  به  نسبت  کشاورزي 
پرداخته است. نتایج تحقیق وي نشان مي دهد بین متغیرهاي 
و  آموزشي  منبع  یك  به عنوان  اینترنت  از  استفاده  مستقل 
با  آشنایي  پژوهشي،  منبع  یك  به عنوان  اینترنت  از  استفاده 
نگرش  تحصیل،  یا  تدریس  محل  دانشگاه  اینترنت،  امكانات 
رابطه  اینترنت،  طریق  از  دور  راه  از  آموزش  به  پژوهشگران 

دارد. وجود  مثبتي 
از  بسیاري  آموزش،  حوزه  در  اطالعات  فن آوري  ورود  با 
زمینه  این  در  تحقیق  به  مختلف  جنبه هاي  از  پژوهشگران 
سازماني،  عوامل  پژوهش ها  از  بسیاري  در  پرداخته اند. 
براي  سیاست گذاری  و  برنامه ریزي  امكانات،  زیرساخت ها، 
فراگیران الكترونیكي موردتوجه قرارگرفته است. در تحقیقات 
دیگر به بررسي صالحیت ها و مهارت هاي الزم براي پیشروي 
توسعه یادگیري الكترونیكي در نظام هاي آموزشي اشاره شده 
است. بعضي از محققان به نبود امكانات نرم افزاري و سخت افزاري 
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مطلوب، هزینه دسترسي اینترنت، محدودیت پهناي باند، پایین 
)رزاقي، 1385؛ حسیني  اشاره کرده اند  اینترنت  بودن سرعت 
 Anstead 2005 ؛ ,.shea et al لرگاني و همكاران، 1387؛

2008 ,Gullati( ؛   2004 ,.et al
»عوامل  عنوان  با  خود  رساله  در  نیز   )2006(  Freizen
و  رابطه  بیان  به  وب«  پشتیباني  با  یادگیري  کیفیت  در  مؤثر 
تأثیر چند عامل اصلي پرداخته است. وي این عوامل را در شش 
دانشجویان،  آموزشگر،  آموزشي،  سازماني،  عوامل  اصلي  گروه 

نموده است. تقسیم  آموزشي  فن آوري و طراحي 

اهداف تحقیق
آموزش  توسعه  موانع  بررسی  شامل  تحقیق  کلی  هدف 
الكترونیكی در دانشكده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان 

می باشد.

روش پژوهش
 )surveyresearch( پیمایشي  به صورت  حاضر  پژوهش 
انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان 
در  تحصیل  به  شاغل  دکتري  و  کارشناسي ارشد  دوره-هاي 
بوعلی  دانشگاه  در   1391-92 تحصیلي  سال  دوم  نیمسال 
طریق  از  آن ها  از  تعدادي  و  بودند  نفر   280 که  سیناست 
نمونه گیري، انتخاب شده و از نظرت آن ها استفاده شد. در این 
تحقیق با انتخاب و مطالعه نمونه هاي منتخب از جامعه، فراواني، 
توزیع و روابط بین متغیرها مورد نقد و بررسي قرارگرفته است. 
به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است، اما 
ابزار مصاحبه، مشاهده و مطالعات اسنادی نیز  از  در کنار آن 
بهره برداری شده است. دقت شاخص ها و گویه ها در پرسشنامه 
یا روایي صوري )FaceValidity( توسط 5 نفر از متخصصان 
دانشگاه  اطالعات  فناوري  و  آموزش کشاورزي  و  ترویج  رشته 

بوعلی سینا مورد تأیید قرارگرفته است.
براي بررسي پایایي ابزار تحقیق )Reliability( پرسشنامه 
در اختیار تعداد 30 نفر از دانشجویان دوره تحصیالت تكمیلي 
قرار گرفت و نتایج آن بررسي و آلفاي کرونباخ محاسبه و برای 
به   ./85 الكترونیكی  آموزش  های  محدودیت  و  موانع  بخش 
تعیین  به منظور  می باشد.  قبولي  قابل  رقم های  که  آمد  دست 
نفر   30 روي  بر  پیش آزمون  یك  انجام  از  پس  نمونه،  حجم 
کشاورزي  دانشكده  تكمیلي  تحصیالت  دوره  دانشجویان  از 
کوکران  فرمول  از  جامعه،  واریانس  برآورد  شدن  مشخص  و 
استفاده شد که به این ترتیب حجم نمونه موردبررسی 170 نفر 

بودند.
مثل  توصیفي  آماره هاي  از  اطالعات  توصیف  بخش  در 
فراواني، درصد، انحراف معیار، واریانس، میانگین و موارد دیگر 
عاملي  تحلیل  از  داده ها،  تحلیل  بخش  در  شد.  گرفته  بهره 
کلیدي  عوامل  به  دست یابي  به منظور   )FactorAnalysis(
استفاده شد که با بهره گیري از نرم افزار SPSS/Win16 انجام 

گردید.

یافته ها
دانشجویان  درصد   60 تحقیق،  یافته های  اساس  بر 
سن  میانگین  هستند.  زن  درصد   40 و  مرد  موردمطالعه 
دانشجویان موردمطالعه، 28/22 سال مي باشد. در حدود 95/4 
داراي  کشاورزي،  دانشكده  تكمیلي  تحصیالت  دانشجویان 
بین  درصد(،   4/6( مابقي  و  بوده  سال   35 تا   23 بین  سني 
36 تا 49 سال مي باشند. رشته/ گرایش تحصیلي دانشجویان 
بیوتكنولوژي،  کشاورزي،  آموزش  و  ترویج  شامل  موردمطالعه 
آبیاري و زهكشي،  باغباني، علوم دامي،  خاك شناسي، زراعت، 
ماشین هاي کشاورزي، گیاه پزشكي بوده که بیش ترین فراواني 
دانشجویان، مربوط به دانشجویان رشته زراعت )با 50 نفر( و 
آموزش  و  ترویج  دانشجویان رشته  به  فراواني مربوط  کم ترین 

مي باشد. نفر(   13 )با  کشاورزي 
 Reading یافته های تحقیق نشان می دهد، سطح مهارت
از   2/57(Writing مهارت  سطح   ،)5 از   3/39( دانشجویان 
مهارت  و سطح   )5 از   2/56(  Listening مهارت  5(، سطح 
Speaking )2/27 از 5( مي باشد. 42/5 درصد از دانشجویان 
موردمطالعه، حداقل یكی از دوره هاي آموزشي کامپیوتر مانند: 
 ICDL, Catia, Minitab, Lingo, PhotoShop,
ARC GIS، کاربري کامپیوتر و ... را گذرانده و 57/5 درصد 
از آن ها دوره آموزش کامپیوتري خاصي را نگذرانده اند. با توجه 
به نتایج تحقیق، مدت زمان کار با کامپیوتر توسط دانشجویان 
 6/15 حدود  در  متوسط  به صورت  تكمیلي،  تحصیالت  دوره 
دانشجویان  آشنایي  میزان  زمینه  در  مي باشد.  روز  در  ساعت 
یافته هاي  کامپیوتري،  نرم افزارهاي  از  هریك  با  موردمطالعه 
با  دانشجویان  این  آشنایي  سطح  که  می دهد  نشان  تحقیق 
سخنراني  ارائه   ،)5 از   3/93(  …,Word مانند:  واژه پردازها 
 Corel Presentation, Power برنامه هاي  از  استفاده  با 
مانند:  سیستم عامل  نرم افزارهای  و   )5 از   3/70(  Point
به  متوسط  سطح  در   )5 از   3/24(  Windows, Linux
 Excel, Lotus, مانند:  گسترده  صفحه  برنامه هاي  باال، 
آماري  نرم افزار  بسته هاي   ،)5 از   2/82(  Pro, Quatro
از   2/54(  …,Minitab, MSTAT, SAS, SPSS:مانند
 Autocad, Corel, Photo :5(، نرم افزارهاي گرافیكي مانند
 Clipper,:مانند اطالعاتي  بانك هاي  و   )5 از   2/46(  ,Shop
سطح  در   )5 از   1/84(  …,FaxPro, Access, Oracle
متوسط به پایین مي باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، )87/9 
)کارشناسي  تكمیلي  تحصیالت  دوره  دانشجویان  از  درصد( 
افزایش  یا  یادگیري  به  کشاورزي  دانشكده  دکتري(  و  ارشد 
مهارت هاي خود در زمینه استفاده از نرم افزارهاي کامپیوتري 
گروه  این  موردنظر  نرم افزارهاي  مي کردند.  نیاز  احساس 
عبارت اند از: نرم افزارهاي تخصصي مربوط به آنالیز ژن و آنالیز 
آماري طرح هاي کشاورزي، نرم افزارهاي مربوط به مدل هاي آب 
 SAS SPSS,Auto Cad, Clc Genomics,،زیرزمیني
 ARCGIS, Access, Linux,Excel, Lireal, Visual

.,3D, Two Sea, JMP, Pop Gen, MATLAB
بیش ترین نحوه استفاده دانشجویان از کامپیوتر و اینترنت 
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با حدود متوسط )43/7 درصد( به صورت اختصاصي در دانشكده و نیز بیش ترین میزان استفاده از کامپیوتر و اینترنت در مكان هاي 
یادشده بر اساس میانگین رتبه اي به ترتیب به صورت زیر مي باشد: دانشكده )3/69 از 5(، منزل )3/57 از 5(، محل کار )3/47 از 5(. 
نتایج به دست آمده نشان مي دهد، دانشجویان دوره تحصیالت تكمیلي )کارشناسي ارشد و دکتري( دانشكده، تمایل بیشتري جهت 

استفاده اختصاصي از کامپیوتر و اینترنت داشته و بیش ترین میزان استفاده از کامپیوتر و اینترنت در دانشكده صورت مي پذیرد.
طبق نتایج به دست آمده، )2/1 درصد( از دانشجویان در دوره هاي آموزشي آشنایي و استفاده از اینترنت شرکت نموده و مابقي 
)97/9 درصد( در هیچ یك از دوره هاي آموزشي مذکور،  شرکت نكرده اند. میزان آشنایي دانشجویان با برنامه هاي مختلف اینترنت 
بر اساس میانگین رتبه اي به ترتیب، با برنامه E-Mail، )4/25 از 5(، با برنامه WWW، )3/74 از 5(، با برنامه Chat، )3/05 از 
5(، با برنامه FTP، )2/04 از 5(، با برنامه DiscussionGroup، )1/90 از 5(، با برنامه USENET، )1/74 از 5( و با برنامه 

GOPHER )1/73 از 5( مي باشد.

جدول 1. میزان آشنایی دانشجویان نرم افزارهای کامپیوتری، برنامه هاي مختلف اینترنت و میزان دسترسی به اینترنت

سطح آشنایي دانشجویان با هریك از نرم افزارهاي کامپیوتري )درصد(

میانگین رتبه  ايخیلي زیادزیادمتوسطکمخیلي کمنرم افزارهای کامپیوتری

…,Word ،1/43/621/447/526/13/93واژه پردازها مانند

 Corel Presentation, ارائه سخنراني با استفاده از برنامه هاي
Power Point

1/18/928/242/918/93/70

…,Windows, Linux 10/411/436/427/114/62/54نرم افزارهاي سیستم عامل

…,Minitab, MSTAT, SAS, SPSS 29/317/929/617/16/13/24بسته هاي نرم افزار آماري

…,Excel, Lotus, Pro, Quatro 15/725/027/126/16/12/82برنامه هاي صفحه گسترده

… ,Autocad, Corel, Photo Shop 26/828/623/614/36/82/46نرم افزارهاي گرافیكي

…,Clipper, FaxPro, Access, Oracle 45/036/89/66/42/11/84بانك هاي اطالعاتي

سطح آشنایي دانشجویان دوره تحصیالت تكمیلي با هریك از نرم افزارهاي برنامه هاي مختلف اینترنت
کامپیوتري

E-Mail2/52/110/737/147/51/73

WWW7/95/423/231/831/84/25 )وب گردی(
Chat18/917/122/921/819/31/74
FTP37/531/821/47/91/43/74

Discussion Group44/629/318/96/11/13/05
USENET53/927/112/14/62/12/04
GOPHER52/132/96/86/12/11/90

میزان دسترسي دانشجویان دوره تحصیالت تكمیلي به کامپیوتر و اینترنتمحل دسترسي اعضاء هیأت علمی به کامپیوتر و اینترنت

10/07/123/634/624/63/47منزل

2/53/66/410/75/73/57محل کار

5/08/225/436/125/43/69دانشكده

000000مكان هاي دیگر

خیلي کم=1             کم= 2                 متوسط = 3                زیاد= 4               خیلي زیاد= 5
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ازنظر  تغییرات،  ضریب  به  توجه  با  الکترونیکي  آموزش  توسعه  مسیر  در  موانع  ایجاد  بر  متغیرها  اثر  توصیف 
دانشجویان

همان گونه که از جدول 2 پیداست، عدم تالش متولیان امر در خصوص فرهنگ سازي در زمینه توسعه آموزش الكترونیكي در 
کشور، داراي باالترین اولویت بوده همچنین، پایین بودن امكانات سیستم آموزش الكترونیكي ازنظر فراهم کردن امكان بازخورد 
توسط دانشجویان، پایین بودن میزان ابزارهاي سیستم آموزش الكترونیكي براي بیان ایده هاي یادگیرندگان به سایر یادگیرندگان و 
یاددهنده ها، پایین بودن سرعت اینترنت و پهناي باند واقعي آن و پایین بودن ابزارهاي مدیریت زمان و برنامه-ریزي براي تك تك 
دانشجویان در اولویت هاي بعدي قرار دارند. به نظر مي رسد، با توجه به نتایج جدول، موانع زیرساختي و فني داراي باالترین اولویت 
باشند. در اولویت هاي بعدي متغیرهاي مربوط به عوامل آموزشي و انساني مانند، عدم دسترسي دانشجویان به افراد حقیقي براي 
رفع مشكالت خود در زمینه درسي در آموزش الكترونیكي، عدم همكاري کامل وزارت علوم و وزارت ارتباطات و فن آوري اطالعات 
براي گسترش دوره هاي الكترونیكي با ضریب تغییرات 0/277 عدم اولویت بخشي به امر آموزش الكترونیكي، در برنامه جامع توسعه 
فناوری اطالعات و ارتباطات  در کشور، پایین بودن میزان اجازه به یادگیرنده یا آموزش دهنده براي تغییر در نحوه ارائه درس 
قرارگرفته اند و متغیرهاي مربوط به عوامل آموزشي در اولویت بعد از اولویت اجرائي قرار دارند و در مقابل متغیرهایي چون نبود 
عالقه در دانشجویان براي آموزش الكترونیكي، عدم توانایي یادگیرندگان به تغییر ترتیب دوره در ارائه درس، مقاومت دانشجویان 

در برابر تغییر و نگراني آن ها از فن آوري الكترونیكي در پایین ترین اولویت ها قرار دارند.
با توجه به این که داده های موجود برای رتبه بندی در سطح ترتیبی بودند بنابراین اکتفا کردن به میانگین واقعی نمی تواند 

واقعی باشد که برای حل این مشكل از تكنیك ضریب تغییرات استفاده شده است.
 

جدول 2. اولویت بندي موانع و محدودیت هاي موجود در مسیر ایجاد، راه اندازي و توسعه آموزش الکترونیکي ازنظر دانشجویان موردمطالعه، 
بر اساس ضریب تغییرات
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13 296/0 100/1 71/3 8/26 75 35 98 4/26  74 1/6  17 7/5  هَسدًيبصكوبَد سشهبيْگزاسي ٍ اعتببسات دس صهيٌِ تَسعِ صيشسبختْبي  16 
بشاي يبدگيشي الكتشًٍيكي  17 

13 96/2 073/1 63/3 3/24 68 6/33 94 7/25  72 9/13  39 5/2  7 
 ٍ اسضذ هذيشاىعذم گستشش آهَصش الكتشًٍيكي دس سطح 

  بشًبهْشيضي آهَصضيدست اًذسكبساى
18 

14 297/0 053/1 54/3 6/19 55 4/35 99 5/27  77 6/14  41 9/2  8 
عذم تخصيص بَدجْْبي ٍيژُ جْت تَسعِ آهَصش الكتشًٍيكي دس 

داًطگبّْب  19 

15 299/0 992/0 32/3 9/8 25 6/34 97 2/28  107 1/16  45 1/2 پبييي بَدى هيضاى تٌبسب سبختبس بب ًيبصّبي فشدي يب گشٍّي سيستن  6 
آهَصش الكتشًٍيكي  20 

15 299/0 129/1 77/3 9/28 81 40 112 6/14  41 8/11  33 6/4 عذم پَضص فيبش ًَسي دس توبم ًقبط كطَس  13  21 

16 300/0 984/0 28/3 4/10 29 5/32 91 3/34  96 4/20  57 5/2  7 
هحذٍديت اهكبى بشگضاسي جلسبت آصهبيطگبّي اص طشيق يبدگيشي 

الكتشًٍيكي  22 

16 300/0 011/1 37/3 8/11 33 5/37 105 6/29  83 9/17  50 2/3  9 
پبييي بَدى هيضاى تطَيق سيستن آهَصش الكتشًٍيكي دس استببط بيي 

يبدگيشًذُ ٍ يبد دٌّذُ  23 

17 301/0 043/1 46/3 4/16 46 6/34 97 1/32  90 5/12  35 3/4  24 ًبَد آهَصش الصم دس صهيٌِ في آٍسيْبي آهَصضي بشاي داًطجَيبى 12 

18 303/0 982/0 24/3 9/8 25 4/31 88 9/38  109 1/16  45 6/4 قببليت سبصگبسي پبييي ًشهبفضاسّبي كبسبشدي بب ضبكِ دس آهَصش  13 
الكتشًٍيكي  25 

19 304/0 100/1 62/3 7/25 72 4/30 85 5/27  77 2/13  37 2/3  9 
ًبآضٌبيي بشًبهْشيضاى ٍ هسئَالى اداسي بب هفَْم ٍ كبسبشدّبي يبدگيشي 

 الكتشًٍيكي
26 

20 311/0 080/1 47/3 9/17 50 4/35 99 1/26  73 1/17  48 6/3  27 ضفبف ًبَدى اّذاف آهَصش الكتشًٍيكي 10 
21 315/0 058/1 36/3 9/13 39 9/33 95 1/31  87 4/16  46 6/4  28 هقببلِ ٍ هخبلفت افشاد ريٌفع بب سٍضْبي يبدگيشي الكتشًٍيكي 13 
22 317/0 093/1 45/3 6/18 52 7/30 86 9/32  92 5/12  35 4/5  29 ًبَد يك بشًبهِ جبهع بشاي اهٌيت ضبكِ دس آهَصش الكتشًٍيكي 15 

23 319/0 001/1 14/3 4/11 32 9/18 53 4/46  130 6/18  52 6/4  ٍ غيش ديٌبهيك دس دٍسّْبي (User friendly)كوبَد ًشهبفضاسّبي  13 
 30 آهَصش الكتشًٍيكي

23 319/0 045/1 28/3 1/11 31 6/34 97 4/30  85 3/19  54 6/4 ًبآضٌبيي داًطجَيبى بب ضيَّْبي بشقشاسي استببط بب اعضبء ّيأت علوي دس  13 
 آهَصش الكتشًٍيكي

31 

24 320/0 110/1 47/3 3/19 54 2/33 93 9/27  78 6/14  32 پبييي بَدى اهكبًبت بشاي اسصيببي پيطشفت يبدگيشي دس دٍسّْب 14 5 41 

24 320/0 036/1 24/3 1/11 31 4/30 85 4/35  99 2/18 ّضيٌِ صيبد تْيِ ٍ تَليذ هطبلب ٍ هحتَاي دسسي دس آهَصش الكتشًٍيكي  14 5 51 
ِ سٍصٍ   آى ّب ًوَدى ب

33 

25 326/0 078/1 31/3 3/14 40 1/31 87 4/30  85 20 56 3/4  34 ًبَد يب كوبَد هطَقْب بشاي آهَصش هجبصي 12 
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ضريب  اٍلَيت
 تغييرات

اًحراف 
يف گَيِ خيليكن كن هتَسط زياد خيليسياد هياًگيي هعيار

 رد

 فراٍاًي درطذ فراٍاًي درطذ فراٍاًي درطذ فراٍاًي درطذ فراٍاًي درطذ

1 251/0 950/0 78/3 6/24 69 40 112 25 70 6/9  27 7/0  2 
عذم تالش هتَلياى اهر در خظَص فرٌّگسازي در زهيٌِ تَسعِ 

 1 آهَزش الكترًٍيكي در كشَر

2 265/0 931/0 51/3 9/13 39 3/39 110 4/31  88 6/14  41 7/0  2 
پاييي بَدى اهكاًات سيستن آهَزش الكترًٍيكي ازًظر فراّن كردى 

 2 اهكاى بازخَرد تَسط داًشجَياى

2 265/0 888/0 35/3 1/11 31 6/29 83 2/43  121 7/15  44 4/0  1 
-پاييي بَدى هيساى ابسارّاي سيستن آهَزش الكترًٍيكي براي بياى ايذُ

 3 ّاي يادگيرًذگاى بِ ساير يادگيرًذگاى ٍ ياددٌّذّْا

3 270/0 076/1 99/3 7/40 114 4/30 85 6/19  55 7/5  16 6/3  4 پاييي بَدى سرعت ايٌترًت ٍ پٌْاي باًذ ٍاقعي آى 10 

4 276/0 948/0 44/3 7/10 30 8/41 117 30 84 4/15  43 1/2  6 
پاييي بَدى ابسارّاي هذيريت زهاى ٍ برًاهْريسي براي تكتك 

 5 داًشجَياى

5 277/0 957/0 45/3 1/12 34 3/39 110 2/33  93 5/12  35 9/2  8 
عذم دسترسي داًشجَياى بِ افراد حقيقي براي رفع هشكالت خَد در 

 زهيٌِ درسي در آهَزش الكترًٍيكي
6 

5 277/0 997/0 60/3 9/17 50 4/41 116 1/26  73 1/12  34 5/2  7 
عذم ّوكاري كاهل ٍزارت علَم ٍ ٍزارت ارتباطات ٍ في آٍري اطالعات 

 7 براي گسترش دٍرّْاي الكترًٍيكي

6 279/0 002/1 59/3 2/18 51 2/38 107 1/31  87 9/8  25 6/3  10 
تَسعِ عذم اٍلَيتبخشي بِ اهر آهَزش الكترًٍيكي، در برًاهِ جاهع 

ICTدر كشَر  
8 

7 282/0 930/0 30/3 6/8 24 35 98 8/36  103 5/17  49 1/2  6 
پاييي بَدى هيساى اجازُ بِ يادگيرًذُ يا آهَزشذٌّذُ براي تغيير در 

 9 ًحَُ ارائِ درس

8 285/0 129/1 96/3 40 112 9/32 92 3/14  40 6/8  24 3/4  10 ًَساى سرعت ايٌترًت ٍ ٍاقعي ًبَدى سرعت آى 12 

9 288/0 956/0 32/3 10 28 6/33 94 2/38  107 15 42 2/3  9 
كوبَد يا ًبَد تَليذ بَهي اهكاًات، عٌاطر ٍ اجساي الزم براي آهَزش 

 11 الكترًٍيكي

10 289/0 047/1 62/3 8/21 61 8/36 103 4/25  71 6/13  38 5/2  7 
ًاكافي بَدى اعضاي ّيأت علوي هتخظض در زهيٌِ في آٍريْاي 

 آهَزشي جذيذ
12 

10 289/0 047/1 62/3 8/21 61 1/37 104 25 70 6/13  38 5/2  7 
ًبَد سياستْاي اجرائي ٍ هذيريت راّبردي هٌاسب براي تَسعِ 

في آٍريْاي آهَزشي در داًشگاّْا  13 

11 291/0 982/0 37/3 6/8 24 8/41 117 2/33  93 7/10  30 7/5  16 
پاييي بَدى اهكاًات سيستن آهَزش الكترًٍيكي براي تذاٍهبخشي 

فعاليت ّاي يادگيري تَسط يادگيرًذُ  14 

12 293/0 015/1 46/3 4/15 43 7/35 100 8/31  89 9/13  39 2/3  9 
ًبَد سياستْاي الزم براي تظذيق يا تأييذ هحتَا، كيفيت ٍ ساختار 

دٍرُ ّاي الكترًٍيكي در داًشگاّْا  15 

13 296/0 987/0 33/3 6/9 27 5/37 105 9/32  92 1/16  45 9/3  11 
ًبَد پشتيباًي فٌي ٍ اداري براي ًگْذاري تجْيسات فراگيري 

 الكترًٍيكي
16 
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موانع توسعه آموزش الکترونیکی در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

فصلنامه پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
سال دهم / شماره 4 / زمستان 95 / پیاپی 36

 

تحلیل عاملي موانع و محدودیت هاي راه اندازي و گسترش آموزش الکترونیکي
براي   KMO نیز جدول 3، ضریب  و  اعضاء هیأت علمی  بخش  در  عاملي  تحلیل  در خصوص  ارائه شده  مطالب  به  توجه  با 
پرسشنامه دانشجویان موردبحث، برابر 71/5 مي باشد، که رقم مناسبي است ، سطح معني داري آزمون بارتلت برابر با 0/00 است . 

درنتیجه در سطح 99 درصد معني دار مي باشد. 

جدول 3. مقدار ضریب KMO و آزمون بارتلت، مربوط به دانشجویان مورد مطالعه

نام آزمونمقدار

0/715KMO

4/241Bartletts

0/00Sig

پس از اطمینان از مناسب بودن داده ها براي انجام تحلیل عاملي، از چرخش وریماکس براي دستیابي به عامل هاي معني دار 
استفاده شده است. عوامل استخراج شده در جدول 4 آمده است. این عوامل مجموعاً 43/525 درصد واریانس مربوط به متغیرهاي 
مؤثر بر ایجاد موانع و محدودیت هاي توسعه آموزش الكترونیكي در دانشكده کشاورزي دانشگاه بوعلی سینا را تبیین مي نماید. به 
عبارت ساده تر توجه به این عوامل هفت گانه مي تواند 43/525 از عوامل مؤثر در ایجاد موانع و محدودیت ها در مسیر راه اندازي و 

توسعه آموزش الكترونیكي در دانشكده را تبیین نماید. 
هدف تحلیل عاملی، تلخیص تعداد زیادی از متغیرها در تعداد محدودی از عامل ها می باشد، به طوری که کمترین میزان از 
دست رفتن اطالعات را داشته باشیم. یكی از موارد مهم در تحلیل عاملی تعیین تعداد عامل های قابل استخراج است. به طورمعمول 
اما آخرین عامل ها معموالً سهم بسیار کمی در  به تعداد متغیرهایی که در تحلیل وارد می شوند می توان عامل استخراج کرد، 
تبیین موضوع دارند؛ بنابراین نیاز به تعیین تعداد عامل های موردنیاز داریم. هرچند مبنای دقیقی برای این کار وجود ندارد ولی 
معیارهایی مانند معیار مقدار ویژه، معیار پیشین، معیار درصد واریانس و معیار تست بریدگی، می تواند در تصمیم گیری در مورد 
عامل های استخراجی کارساز باشند. پس از تعیین تعداد عامل های مورد استخراج، با بررسی معنی داری بارهای عاملی، به تفسیر 

این عامل ها پرداخته می شود  )کالنتری، 1388(.
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13 296/0 100/1 71/3 8/26 75 35 98 4/26  74 1/6  17 7/5  هَسدًيبصكوبَد سشهبيْگزاسي ٍ اعتببسات دس صهيٌِ تَسعِ صيشسبختْبي  16 
بشاي يبدگيشي الكتشًٍيكي  17 

13 96/2 073/1 63/3 3/24 68 6/33 94 7/25  72 9/13  39 5/2  7 
 ٍ اسضذ هذيشاىعذم گستشش آهَصش الكتشًٍيكي دس سطح 

  بشًبهْشيضي آهَصضيدست اًذسكبساى
18 

14 297/0 053/1 54/3 6/19 55 4/35 99 5/27  77 6/14  41 9/2  8 
عذم تخصيص بَدجْْبي ٍيژُ جْت تَسعِ آهَصش الكتشًٍيكي دس 

داًطگبّْب  19 

15 299/0 992/0 32/3 9/8 25 6/34 97 2/28  107 1/16  45 1/2 پبييي بَدى هيضاى تٌبسب سبختبس بب ًيبصّبي فشدي يب گشٍّي سيستن  6 
آهَصش الكتشًٍيكي  20 

15 299/0 129/1 77/3 9/28 81 40 112 6/14  41 8/11  33 6/4 عذم پَضص فيبش ًَسي دس توبم ًقبط كطَس  13  21 

16 300/0 984/0 28/3 4/10 29 5/32 91 3/34  96 4/20  57 5/2  7 
هحذٍديت اهكبى بشگضاسي جلسبت آصهبيطگبّي اص طشيق يبدگيشي 

الكتشًٍيكي  22 

16 300/0 011/1 37/3 8/11 33 5/37 105 6/29  83 9/17  50 2/3  9 
پبييي بَدى هيضاى تطَيق سيستن آهَصش الكتشًٍيكي دس استببط بيي 

يبدگيشًذُ ٍ يبد دٌّذُ  23 

17 301/0 043/1 46/3 4/16 46 6/34 97 1/32  90 5/12  35 3/4  24 ًبَد آهَصش الصم دس صهيٌِ في آٍسيْبي آهَصضي بشاي داًطجَيبى 12 

18 303/0 982/0 24/3 9/8 25 4/31 88 9/38  109 1/16  45 6/4 قببليت سبصگبسي پبييي ًشهبفضاسّبي كبسبشدي بب ضبكِ دس آهَصش  13 
الكتشًٍيكي  25 

19 304/0 100/1 62/3 7/25 72 4/30 85 5/27  77 2/13  37 2/3  9 
ًبآضٌبيي بشًبهْشيضاى ٍ هسئَالى اداسي بب هفَْم ٍ كبسبشدّبي يبدگيشي 

 الكتشًٍيكي
26 

20 311/0 080/1 47/3 9/17 50 4/35 99 1/26  73 1/17  48 6/3  27 ضفبف ًبَدى اّذاف آهَصش الكتشًٍيكي 10 
21 315/0 058/1 36/3 9/13 39 9/33 95 1/31  87 4/16  46 6/4  28 هقببلِ ٍ هخبلفت افشاد ريٌفع بب سٍضْبي يبدگيشي الكتشًٍيكي 13 
22 317/0 093/1 45/3 6/18 52 7/30 86 9/32  92 5/12  35 4/5  29 ًبَد يك بشًبهِ جبهع بشاي اهٌيت ضبكِ دس آهَصش الكتشًٍيكي 15 

23 319/0 001/1 14/3 4/11 32 9/18 53 4/46  130 6/18  52 6/4  ٍ غيش ديٌبهيك دس دٍسّْبي (User friendly)كوبَد ًشهبفضاسّبي  13 
 30 آهَصش الكتشًٍيكي

23 319/0 045/1 28/3 1/11 31 6/34 97 4/30  85 3/19  54 6/4 ًبآضٌبيي داًطجَيبى بب ضيَّْبي بشقشاسي استببط بب اعضبء ّيأت علوي دس  13 
 آهَصش الكتشًٍيكي

31 

24 320/0 110/1 47/3 3/19 54 2/33 93 9/27  78 6/14  32 پبييي بَدى اهكبًبت بشاي اسصيببي پيطشفت يبدگيشي دس دٍسّْب 14 5 41 

24 320/0 036/1 24/3 1/11 31 4/30 85 4/35  99 2/18 ّضيٌِ صيبد تْيِ ٍ تَليذ هطبلب ٍ هحتَاي دسسي دس آهَصش الكتشًٍيكي  14 5 51 
ِ سٍصٍ   آى ّب ًوَدى ب

33 

25 326/0 078/1 31/3 3/14 40 1/31 87 4/30  85 20 56 3/4   34 ًبَد يب كوبَد هطَقْب بشاي آهَصش هجبصي 12 
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26 329/0 020/1 10/3 6/8 24 4/26 74 1/37  104 5/22  63 4/5  35 َسيىٍ تاالي ايجاد كتاتخاوٍ الكتريويكي در داوطگاَُا 15 
27 334/0 146/1 43/3 4/20 57 9/28 81 30 84 6/14  41 1/6  36 يان تٍ راياوٍ ي خط ارتثاطي مىاسةمحذيد داوطجًدسترسي  17 

28 338/0 048/1 10/3 1/7 20 7/30 86 6/34  97 6/19  55 9/7  22 
 در ثثت واموثًد تجرتٍ در داوطجًيان در زميىٍ يادگيري ي ترس از 

 37 ياحذَاي الكتريويكي

28 338/0 058/1 13/3 2/8 23 8/31 89 8/31  89 4/21  60 8/6  38 َسيىٍ تاالي راَاوذازي تجُيسات فه آيري آمًزضي 19 
29 342/0 071/1 13/3 4/10 29 3/29 82 9/27  78 2/28  79 3/4  39 وياز تٍ زمان زياد تراي آمادٌ ومًدن داوطجًيان 12 
30 352/0 155/1 28/3 5/12 35 5/37 105 6/24  69 1/16  45 3/9  40 قذيمي تًدن سيستمُاي راياوُاي 26 
31 361/0 116/1 09/3 4/11 32 4/25 71 8/31  89 9/23  67 5/7  41 پاييه تًدن تًاوايي يادگيروذگان تراي اوجام فعاليتُاي فردي 21 

31 361/0 094/1 03/3 6/8 24 6/28 80 8/26  75 3/29  82 8/6  19 
يص ازحذ داوطجًيان تٍ آمًزش راياوُاي ي غافل ضذن از بامكان ياتستگي 

 راَىماييُاي استادان
42 

32 367/0 119/1 05/3 4/11 32 6/23 66 7/30  86 1/27  76 1/7  43 َسيىٍ تاالي ارائٍ خذمات ايىتروتي 20 
33 381/0 188/1 12/3 15 42 9/22 64 7/30  86 1/22  62 3/9  44 وثًد عالقٍ در داوطجًيان  تراي آمًزش الكتريويكي 26 
34 395/0 130/1 86/2 1/7 20 3/24 68 5/27  77 3/29  82 8/11  45 عذم تًاوايي يادگيروذگان تٍ تغيير ترتية ديرٌ در ارائٍ درس 33 
35 399/0 210/1 03/3 5/12 35 4/25 71 8/26  75 6/23  66 8/11  46 مقايمت داوطجًيان در تراتر تغيير ي وگراوي آوُا از فه آيري الكتريويكي 33 
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الزم به توضیح است از  مجموع متغیرهاي موردبررسی، تعداد 17 عامل به دلیل کم بودن بار عاملي و تأثیر کمتر، از فرآیند 
تحلیل عاملي حذف شده اند.

جدول 4. تعداد عامل هاي استخراج شده همراه با مقادیر ویژه، درصد واریانس و درصد تجمعي

درصد تجمعيدرصد واریانس مقدار ویژهمقدار ویژهنام عاملردیف

15/7215/21415/214عامل موانع اجرایي1

4/347/37522/588عامل موانع انگیزشي 2

3/055/63728/226عامل موانع اعتباري و مالي3

2/174/45932/685عامل موانع  زیرساختي4

1/833/82636/511عامل محدودیت فني5

1/593/60840/119عامل محدودیت انساني6

1/473/40543/525عامل موانع تجهیزاتي7

وضعیت بارگذاري عامل ها پس از چرخش برمبناي قرار گرفتن متغیرهایي با بار عاملي بزرگ تر از 0/5 در جدول 5 آمده است. 
همان گونه که مالحظه مي شود، 7 عامل کلیدي باعث ایجاد موانع و محدودیت هایي در مسیر توسعه آموزش الكترونیكي در 

دانشكده کشاورزي مي گردد. 
1. عامل اول: عامل موانع اجرایي، این عامل به تنهایی 15/21 درصد از )تغییرات واریانس کل( موانع و محدودیت هاي موجود 
در مسیر راه اندازي و توسعه آموزش الكترونیكي در دانشكده کشاورزي را تبیین مي کند و در اولویت اول قرار دارد. در این عامل، 
از: عدم تخصیص بودجه هاي ویژه جهت توسعه آموزش  ایفاي نقش مي کنند که عبارت اند  از 0/5  بار عاملي بیش  با  5 متغیر 
الكترونیكي در دانشگاه ها، کمبود یا نبود تولید بومي امكانات، عناصر و اجزاء الزم براي آموزش الكترونیكي، عدم همكاري کامل 
وزارت علوم و وزارت ارتباطات و فن آوري اطالعات براي گسترش دوره هاي الكترونیكي، ناکافي بودن اعضاء هیأت علمی متخصص 

در زمینه فن آوری های آموزشي جدید، ناآشنایي برنامه ریزان و مسئوالن اداري با مفهوم و کاربردهاي یادگیري الكترونیكي.
2. عامل دوم: عامل موانع انگیزشي به تنهایی 7/50 درصد از )تغییرات واریانس کل( موانع و محدودیت هاي موجود در مسیر 
راه اندازي و توسعه آموزش الكترونیكي در دانشكده کشاورزي را تبیین مي کند و در اولویت دوم قرار دارد. در این عامل، 5 متغیر با 
بار عاملي بیش از 0/5 ایفاي نقش مي کنند که عبارت اند از: ناآشنایي دانشجویان با شیوه هاي برقراري ارتباط با اعضاء هیأت علمی 
در آموزش الكترونیكي، نبود عالقه در دانشجویان براي یادگیري الكترونیكي، امكان وابستگي بیش ازحد دانشجویان به آموزش 
رایانه اي و غافل شدن از راهنمایي هاي استادان، مقاومت دانشجویان در برابر تغییر و نگراني آن ها از فن آوري الكترونیكي، نبود 

تجربه در دانشجویان در زمینه یادگیري الكترونیكي و ترس از ثبت نام در واحدهاي الكترونیكي.
3. عامل سوم: عامل موانع اعتباري و مالي به تنهایی 5/63 درصد از )تغییرات واریانس کل( موانع و محدودیت هاي موجود در 
مسیر راه اندازي و توسعه آموزش الكترونیكي در دانشكده کشاورزي را تبیین مي کند و در اولویت سوم قرار دارد. در این عامل، 3 
متغیر با بار عاملي بیش از 0/5 ایفاي نقش مي کنند که عبارت اند از: هزینه باالي خدمات اینترنتي، هزینه باالي ایجاد کتابخانه 

الكترونیكي در دانشگاه ها، محدودیت امكان برگزاري جلسات آزمایشگاهي از طریق فراگیري الكترونیكي.
4. عامل چهارم: عامل موانع زیرساختي به تنهایی 4/45 درصد از )تغییرات واریانس کل( موانع و محدودیت هاي موجود در 
مسیر راه اندازي و توسعه آموزش الكترونیكي در دانشكده کشاورزي را تبیین مي کند و در اولویت چهارم قرار دارد. در این عامل، 
6 متغیر با بار عاملي بیش از 0/5 ایفاي نقش مي کنند که عبارت اند از: پایین بودن سرعت اینترنت و پهناي باند واقعي آن در 
دانشكده کشاورزي، عدم پوشش فیبر نوري در تمام نقاط کشور، نوسان سرعت اینترنت و واقعي نبودن سرعت آن باکیفیتی که 
بیان مي گردد، قابلیت سازگاري پایین نرم افزارهاي کاربردي با شبكه در آموزش الكترونیكي، کمبود سرمایه گذاري و اعتبارات در 

زمینه توسعه زیرساخت هاي موردنیاز براي یادگیري الكترونیكي، هزینه باالي راه اندازي تجهیزات فن آوري آموزشي.
5. عامل پنجم: عامل موانع فني به تنهایی 3/82 درصد از )تغییرات واریانس کل( موانع و محدودیت هاي موجود در مسیر راه-

اندازي و توسعه آموزش الكترونیكي در دانشكده کشاورزي را تبیین مي کند و در اولویت پنجم قرار دارد. در این عامل، 3 متغیر با 
بار عاملي بیش از 0/5 ایفاي نقش مي کنند که عبارت اند از: دسترسي محدود دانشجویان به رایانه و خط ارتباطي مناسب، قدیمي 

بودن سیستم های رایانه اي در دانشكده کشاورزي، نبود پشتیباني فني و اداري براي نگهداري تجهیزات یادگیري الكترونیكي.
6. عامل ششم: عامل موانع انساني به تنهایی 3/608 درصد از )تغییرات واریانس کل( موانع و محدودیت هاي موجود در مسیر 
این عامل، 4  اولویت ششم قرار دارد. در  الكترونیكي در دانشكده کشاورزي را تبیین مي کند و در  راه اندازي و توسعه آموزش 
متغیر با بار عاملي بیش از 0/5 ایفاي نقش مي کنند که عبارت اند از: عدم گسترش آموزش الكترونیكي در سطح مدیران  ارشد و 
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دست-اندرکاران برنامه ریزي آموزشي، پایین بودن میزان اجازه به یادگیرنده یا آموزش دهنده براي تغییر در نحوه ارائه درس، پایین 
بودن میزان تناسب ساختار با نیازهاي فردي یا گروهي سیستم آموزش الكترونیكي، پایین بودن میزان تشویق سیستم آموزش 

الكترونیكي در ارتباط بین یادگیرنده و یاد دهنده.
7. عامل هفتم: عامل موانع تجهیزاتي به تنهایی 3/40 درصد از )تغییرات واریانس کل( موانع و محدودیت هاي موجود در مسیر 
راه اندازي و توسعه آموزش الكترونیكي در دانشكده کشاورزي را تبیین مي کند و در اولویت هفتم قرار دارد. در این عامل، 3 متغیر 
با بار عاملي بیش از 0/5 ایفاي نقش مي کنند که عبارت اند از: کمبود نرم افزارهاي )User friendly( و غیر دینامیك در دوره هاي 
آموزش الكترونیكي، نبود سیاست اجرایي و مدیریت راهبردي مناسب براي توسعه فن آوري هاي آموزشي در دانشگاه ها، پایین بودن 

امكانات براي ارزیابي پیشرفت یادگیري در دوره ها.  

از  به دست آمده  بارهاي عاملي  و میزان  الکترونیکي  موانع توسعه آموزش  ایجاد  بر  از عوامل مؤثر  به هر یك  جدول 5. متغیرهاي مربوط 
دوران یافته ماتریس 

بار عاملیمتغیرهانام عاملاولویت

عامل موانع اجرایياول

0/627عدم تخصیص بودجه هاي ویژه جهت توسعه آموزش الكترونیكي در دانشگاه ها 

0/524کمبود یا نبود تولید بومي امكانات، عناصر و اجزاء الزم براي آموزش الكترونیكي

0/572عدم همكاري کامل وزارت علوم و وزارت ارتباطات و فن آوري اطالعات براي گسترش دوره های الكترونیكي

0/593ناکافي بودن اعضاء هیأت علمی متخصص در زمینه فن آوري هاي آموزشي جدید

0/664ناآشنایي برنامه ریزان و مسئوالن اداري با مفهوم و کاربردهاي یادگیري الكترونیكي 

عامل موانع انگیزشيدوم

0/664ناآشنایي دانشجویان با شیوه هاي برقراري ارتباط با اعضاء هیأت علمی در آموزش الكترونیكي 

0/626نبود عالقه در دانشجویان براي یادگیري الكترونیكي

0/570امكان وابستگي بیش ازحد دانشجویان به آموزش رایانه اي و غفلت از راهنمایي هاي استادان

0/639مقاومت دانشجویان در برابر تغییر و نگراني آن ها از فن آوري الكترونیكي 

0/517نبود تجربه در دانشجویان در زمینه یادگیري الكترونیكي و ترس از ثبت نام در واحدهاي الكترونیكي

اعتباري سوم موانع  عامل 
مالي و 

0/599هزینه باالي خدمات اینترنتي

0/537هزینه باالي ایجاد کتابخانه الكترونیكي در دانشگاه ها

0/588محدودیت امكان برگزاري جلسات آزمایشگاهي از طریق فراگیري الكترونیكي

عامل موانع  زیرساختيچهارم

0/586پایین بودن سرعت اینترنت و پهناي باند واقعي آن در دانشكده کشاورزي

0/514عدم پوشش فیبر نوري در تمام نقاط کشور

0/636نوسان سرعت اینترنت و واقعي نبودن سرعت آن باکیفیتی که بیان مي گردد

0/541قابلیت سازگاري پایین نرم افزارهاي کاربردي با شبكه در آموزش الكترونیكي

0/537کمبود سرمایه گذاري و اعتبارات در زمینه توسعه زیرساخت هاي موردنیاز براي یادگیري الكترونیكي 

0/536هزینه باالي راه اندازي تجهیزات فن آوري آموزشي 

عامل موانع فنيپنجم

0/690دسترسي محدود دانشجویان به رایانه و خط ارتباطي مناسب

0/747قدیمي بودن سیستم های رایانه اي در دانشكده کشاورزي

0/776نبود پشتیباني فني و اداري براي نگهداري تجهیزات یادگیري الكترونیكي

عامل موانع انسانيششم

0/504عدم گسترش آموزش الكترونیكي در سطح مدیران  ارشد و دست اندرکاران برنامه ریزي آموزشي

0/677پایین بودن میزان اجازه به یادگیرنده یا آموزش دهنده براي تغییر در نحوه ارائه درس

0/673پایین بودن میزان تناسب ساختار با نیازهاي فردي یا گروهي سیستم آموزش الكترونیكي 

0/583پایین بودن میزان تشویق سیستم آموزش الكترونیكي در ارتباط بین یادگیرنده و یاد دهنده

عامل موانع تجهیزاتيهفتم

0/628کمبود نرم افزارهاي )User friendly( و غیر دینامیك در دوره هاي آموزش الكترونیكي 

0/578نبود سیاست اجرایي و مدیریت راهبردي مناسب براي توسعه فن آوري هاي آموزشي در دانشگاه ها

0/610پایین بودن امكانات براي ارزیابي پیشرفت یادگیري در دوره ها
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همان گونه که جدول نشان مي دهد، درمجموع 7 عامل کلیدي در ایجاد موانع و محدودیت در مسیر راه اندازي و توسعه آموزش 
الكترونیكي در دانشكده کشاورزي دانشگاه بوعلی سینا مؤثر بوده است. این عوامل در نگاره 1 نشان داده شده اند.  

نگاره 1.  علل مؤثر  بر ایجاد موانع و محدودیت در مسیر توسعه آموزش الکترونیکي از دیدگاه دانشجویان

عوامل و دالیل گوناگوني وجود دارند که راه اندازي و توسعه آموزش الكترونیكي را تحت تأثیر قرار مي دهند. در این قسمت با 
استفاده از تحلیل عاملي، 46 متغیر باال در 7 گروه قرار گرفت. همچنین تحلیل عاملي متغیرهایي که داراي تأثیر ناچیز )همبستگي 
کم( بوده اند را حذف کرده است. بر اساس نتایج تحقیق، عوامل مؤثر بر ایجاد موانع و محدودي بر مسیر راه  اندازي و توسعه آموزش 
الكترونیكي به عواملي چون، عامل کمبود عناصر اجرایي، عامل ضعف انگیزشي فراگیران، عامل محدودیت اعتبارات، عامل موانع  
زیرساختي، عامل موانع فني، عامل موانع انساني، عامل کمبود امكانات  نرم افزاري و سخت افزاري تقسیم مي گردد. در این تحقیق، 

این عوامل به صورت جداگانه مطالعه، بررسي و اولویت بندي شده اند. 

بحث و نتیجه گیری
تمام  در  یادگیري  و  تدریس  فعالیت هاي  بازشكل دهي  یا  و  تغییر  براي  فوق العاده اي  توانایي   اطالعات  جدید  فن آوري هاي 
مؤسسه هاي آموزش عالي دارند و امكاناتي را براي طراحي محیط هاي نوین علمي فراهم مي نمایند که پیش از آن امكان پذیر نبوده 
است. به همین دلیل، بسیاري از دانشگاه هاي ایران مایل به راه اندازي دوره هاي الكترونیكي با بهره گیري از قابلیت هاي فن آوري 
اطالعات در قالب یادگیري الكترونیكي یا یادگیري برخط هستند. این در حالي است که بررسي پژوهش هاي مختلف نشان مي دهد 
که توسعه ي یادگیري الكترونیكي در نظام هاي آموزشي با مسائل و مشكالت فراواني روبه رو است که ناآشنایي سیاست گذاران و 
برنامه ریزان آموزشي با آن ها، مي تواند هزینه هاي زیادي را بر مؤسسات آموزشي تحمیل نماید. تحقیق حاضر باهدف آشنا ساختن 
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برنامه ریزان، سیاست گذاران، دانشجویان و اعضاي هیأت علمی 
با مسائل پیش رو در استفاده از یادگیري الكترونیكي در آموزش 
عالي کشاورزي انجام شده است. در این پژوهش مشخص شد 
که تقویت و توسعه ي زیرساخت هاي مخابراتي در مؤسسه هاي 
شبكه هاي  به  دسترسي  زمینه ي  نمودن  فراهم  و  آموزشي 
اطالعاتي در م ؤسسات مذکور یكي از گام هاي مهم در توسعه ي 
یادگیري الكترونیكي است، زیرا اثربخشي یادگیري الكترونیكي 
سخت افزارها  و  نرم افزارها  پایایي  و  دسترسي  قابلیت  به 
ارتباط  مخابراتي،  مناسب  زیرساخت  فقدان  و  دارد  بستگي 
قرار  تأثیر  تحت  به شدت  را  آموزشي  نظام  و  یادگیرنده  میان 
مي دهد. بنابراین، تأمین اعتبارات الزم را براي تهیه ي امكانات 
براي دانشگاه ها یك ضرورت  الكترونیكي  ابزارهاي یادگیري  و 
و  امكانات سخت افزاري  نبود  از محققان  بسیاري  است.  جدي 
توسعه ي  چالش هاي  مهم ترین  از  یكي  به عنوان  را  نرم افزاري 
یادگیري الكترونیكي ذکر کرده اند )Anstead et al., 2004؛ 

 )2002 ,.Zhang et al 2005؛ ,.Shea et al
تربیت  و  انساني  نیروي  آموزش  بخش  در  سرمایه گذاري 
یادگیري  انساني ماهر، موضوع مهم دیگر در توسعه ي  نیروي 
بدون  الكترونیكي  یادگیري  توسعه ي  زیرا  است.  الكترونیكي 
خواهد  شكست  توانمند  و  متخصص  انساني  نیروي  وجود 
افزایش خواهد داد و  را  نظام سنتي آموزش  خورد و مقاومت 
راه ورود فن آوري اطالعات به آموزش عالي را دشوارتر خواهد 
مختلف  رشته هاي  ماهیت  به  توجه  این،  بر  افزون  ساخت. 
آموزشي در برنامه ریزي براي استفاده از یادگیري الكترونیكي 
بسیار بااهمیت است. یادگیري الكترونیكي نمي تواند جایگزین 
آموزش سنتي گردد و باید بر روی دروس و رشته هایي متمرکز 
مشكالت  پاسخگویي  به  قادر  سنتي  آموزش  نظام  که  شود 
رفع  امكان  مدرن،  فن آوري هاي  از  استفاده  با  یا  نیست  آن ها 
درنهایت  است.  بیشتر  آن ها  در  موفقیت  و  آموزشي  مشكالت 
مي توان گفت که دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزشي نمي توانند 
بدون اتخاذ یك رویكرد کل نگر  و منسجم، بر موانع توسعه ي 
براي  آن ها  خط مشی  و  نمایند  غلبه  الكترونیكي  یادگیري 
فرآیند  تسهیل  به منظور  الزم،  منابع  تهیه ي  و  جهت دهي 
طوالني توسعه ي یادگیري الكترونیكي باید مشخص گردد. بر 
اساس تحقیق حاضر، از دیدگاه اعضاء هیأت علمی و دانشجویان 
دوره تحصیالت تكمیلي، موانع موجود در مسیر توسعه آموزش 
الكترونیكي در دانشكده کشاورزي دانشگاه بوعلي سینا، عالوه 
بودن  پایین  اینترنت،  سرعت  شدید  نوسان  یادشده،  موارد  بر 
سرعت اینترنت، فیلترینگ شدید اینترنت، قطع و وصل شدن 
امكان  در  باند، محدودیت  واقعي  پهناي  بودن  پایین  اینترنت، 
پایگاه هاي  در  دانشگاه  عضویت  عدم  علمي،  مطالب  دانلود 
اینترنت در منزل،  از  باالي استفاده  اطالعاتي و علمي، هزینه 
دانش  و  آشنایي  عدم  مناسب،  مخابراتي  زیرساخت هاي  نبود 
و  بودن  قدیمي  اینترنت،  جنبه هاي  همه  زمینه  در  کافي 
ناکارآمدي سیستم ها و تجهیزات رایانه اي دانشكده، محدودیت 
حجم دانلود منابع و اطالعات علمي و عدم وجود امنیت کافي 
در خطوط اینترنت مي باشد که به عنوان موانع توسعه آموزش 

هستند.  مطرح  الكترونیكي 
آموزش  توسعه  موانع  عاملی  تحلیل  از  حاصل  نتایج 
اجرایی، موانع  الكترونیكی نشان داد که 7 عامل شامل موانع 
انگیزشی، موانع اعتباری و مالی، موانع زیرساختی، محدودیت 
موانع  مهم ترین  تجهیزاتی  موانع  و  انسانی  محدودیت  فنی، 
دانشكده  در  الكترونیكی  آموزش  توسعه  برای  شد  برشمرده 

می باشند. کشاورزی 
که در این بین عامل اجرایی بیشترین سم و نقش را به خود 
اختصاص می داد که این امر نشان می دهد که برای برنامه ریزی 
در خصوص آموزش الكترونیكی الزم است ابتدا این مانع رفع و 

حل شود سایر موانع نیز به ترتیب اولویت آمده است.
لرگانی  حسینی  نتایج  با  تحقیق  این  از  حاصل  نتایج  که 
فراهی  و  فرد  عابدینی   ،)1388( فیضی   ،)1387( همكاران  و 

دارد. همخوانی  و  مطابق   )1388(

پیشنهادها
با  آشنایي  خصوص  در  کاربران  فني  سواد  و  مهارت  ـ 
از  شبكه  و  سخت افزار  نرم افزار ها،  به  تسلط  و  انگلیسي  زبان 
ضرورت هاي توسعه آموزش مبتني بر وب در ایران است. پیش 
از برنامه ریزي براي توسعه آموزش هاي الكترونیكي، آشنایي و 
تسلط فراگیران به مهارت هاي رایانه اي و شرکت در پاره اي از 

بود؛ خواهد  اجتناب ناپذیر  آموزشي  کارگاه هاي 
براي توسعه  نرم افزارها و متون آموزشي  ـ در حال حاضر 
دانشگاهي  رشته هاي  از  بسیاري  در  الكترونیكي  آموزش هاي 
اقدامات الزم در  است،  بنابراین، شایسته  است.  نشده  طراحي 

گیرد؛ صورت  خصوص  این 
و  اینترنت  سرعت  بودن  پائین  تحقیق،  نتایج  اساس  بر  ـ 
نوسان آن از مهم ترین مشكالت توسعه آموزش هاي الكترونیكي 
در ایران است. بر این اساس، اصالح زیرساخت هاي ارتباطي، با 
اقدامات  گرچه  است.  ضروري  اینترنت،  سرعت  افزایش  هدف 
مؤثري در این خصوص صورت گرفته، اما براي توسعه آموزش  
سرمایه گذاري  نیازمند  و  نبوده  کافي  کشور  در  الكترونیكي 

است؛ بیشتري 
در  موجود  آموزشي  فضاهاي  و  کالس ها  کلیه  تجهیز  ـ 
دانشكده به امكانات آموزشي الكترونیكي و وسایل کمك آموزشی 

مرتبط؛
ـ تخصیص بودجه هاي ویژه اي جهت ارتقاء زیرساخت هاي 

نرم افزاري و سخت افزاري؛
آموزشي(  )کارگاه هاي  دانش افزایي  کالس هاي  برگزاري  ـ 

دانشجویان. و  اساتید  براي 

منابع و مآخذ
سوابق  فردي،  ویژگي هاي   .)1391( ف.  باقري مجد،   .1
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.21-32 صفحات   ،7 شماره   حرکت. 
جوکار، ع. ر،. و خاصه، ع. ا. )1386(. منابع اطالعاتی   .2
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