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 چکیده

نسبت به نظام آموزش یادگیری سیار بود. هدف از این تحقیق بررسی نگرش کارشناسان زن سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان 

جامعه آماری این شود. های پیمایشی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب میاین تحقیق از نظر ماهیت، از نوع پژوهش

ساده متناسب  بندی تصادفیگیری به صورت طبقهتحقیق را کارشناسان زن سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان تشکیل دادند. نمونه

های جمع نفر انتخاب گردیدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود. داده 74 دبا پاسخگویان در سطح کل استان خوزستان انجام و تعدا

نگرش کارشناسان زن نسبت به نظام پردازش و تحلیل گردید. نتایج نشان داد،  16نسخه  SPSSآوری شده با استفاده از نرم افزار 

ها نسبت به نظام آموزش ترین اولویتباشد. بر اساس تحلیل نگرش کارشناسان زن مهمدرصد نسبتاً مثبت می 6/37با میزان  آموزش سیار

سیار به ترتیب مربوط به استفاده از یادگیری سیار در صورت دسترسی عملی به آن، افزایش کیفیت کار، افزایش دسترسی به محتوا و 

و کمترین رتبه مربوط  رای پیشرفت در شغل و تمایل به کاربرد ابزار سیار در بسیاری از مسیرهای زندگیمطالب مورد نیاز، مفید بودن ب

ها همچنین نشان داد، برخی از عوامل مهم مربوط به مشکالت نظام آموزش کشاورزی ی یادگیری سیار بود. یافتهبه اتالف وقت به واسطه

عدم توجه به آموزش مشکالت های تدریس نامناسب و اغلب به صورت سخنرانی، روشاز دیدگاه کارشناسان زن عبارتند از کاربرد 

های نوین های باالی تحصیل و عدم بکارگیری انواع فناوریای، پایین بودن سطح تسهیالت و تجهیزات مراکز آموزشی، هزینهمنطقه

از دیدگاه کارشناسان زن عبارت است از عدم سازگاری ترین مشکل نظام آموزش کشاورزی آموزشی. همچنین نتایج نشان داد، کم اهمیت

 و تناسب محتوای آموزشی با نیازهای فراگیر.

 ن، سازمان جهاد کشاورزی، خوزستانکارشناسان زنگرش، آموزش سیار، های کلیدی: واژه
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 مقدمه 

یابند که انسان را گریزی جز شناختی، صنعتی و فرهنگی آنچنان با آهنگ تندی افزایش میعلمی، فنهای امروزه پیشرفت

 "جامعه فراگیرنده"رود که آموختن در سراسر زندگی نیست . بسیاری از دانشمندان را عقیده بر آن است که جهان به سویی می

خلیلی و اند )ب علم و دانش از هیچ کوششی فروگذار نبودهاز درون آن سر برمی آورد. به همین خاطر ملل مترقی برای کس

ی ابعاد زندگی بشر روز به روز ی فناوری اطالعات و ارتباطات در همهدر این راستا تاثیر توسعه (.1383، 1پور حیدریعلی

ها ه داشت که این فناوریهای نو برای جامعه هستند اما باید توجفرصت های نوین پیام آورشود. اگرچه فناوریتر مینمایان

(. در حال حاضر با 1385، 2های نامناسب قرار نگیرند )الفتفرهنگی رشد کنند و در زمینه -در بستر فرایندهای اجتماعی

های اجتماعی بین فقیر و غنی، های جهانی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و نابرابریتوجه به وجود نابرابری

روی داده است. زنان بویژه در کشورهای در حال توسعه  "شکاف دیجیتالی"ای به نام ری و زن و مرد، پدیدهروستایی و شه

اند بیش ترین بخش این شکاف قرار دارند. در شرایط یکسان، تعداد زنانی که از تحوالت عصر اطالعات حذف شدهدر عمیق

های مذکور را درک و از کشورهای در حال توسعه اهمیت فناوری از مردان است. بنابراین اطمینان یافتن از اینکه زنان در

(. بنابراین از آن جایی که عامل انسانی یکی از 1389، 3کنند، امری الزم و حتمی است )فمی و همکارانها استفاده میآن

های مختلف ا و آگاهیهو عوامل سازمانی است به طوری که حیات سازمان تا حدود زیادی بستگی به مهارتترین ارکان مهم

ها به هنگام و بهینه باشد قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر کارکنان از جمله کارشناسان آن دارد و هر چه این مهارت

شود های ویژه نقش بسزایی دارد بلکه باعث میشود، لذا آموزش منابع انسانی نهد تنها در ایجاد دانش و مهارتنیز بیشتر می

ر ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی سازمان سهیم باشند و خود را با فشارهای متغیر محیطی وفق دهند )چیذری و که آنان د

مباحث جنسیتی، فناوری اطالعات و ارتباطات های زنان و با در نظر گرفتن (. بر این اساس با ارتقای توانایی1385، 4همکاران

های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان به شرایط برابری جنسیتی و افزایش توانمندیتوانند به عنوان ابزاری برای بهبود می

توان اذعان داشت عدم دسترسی زنان به فناوری اطالعات و (. در واقع می1389خدمت گرفته شوند )فمی و همکاران، 

ان در جامعه شود. لذا فناوری آنتواند موجب کاهش مشارکت ها میارتباطات و ناتوانی آنان در کاربری از این فناوری

 (. 1383، 5شود )عمادیی اقشار جامعه از جمله زنان محسوب میاطالعات فرصتی برای پیشرفت و بهبود زندگی همه

گیر و فراملیتی دارد بدین ترتیب گذر با شتاب و پیشرونده از گذشته به حال و از حال به آینده که ماهیتی جهانی، همه

های آموزشی از طریق آموزش سنتی، تکیه ی بقای نظامهای دشواری قرار داده است. لذا ادامهچالشآموزش را در معرض 

های درسی، نگاه به یادگیرندگان به عنوان موجودی مطیع و گیرنده و محور دانستن معلم در جریان بر مطالب مندرج در کتاب

از این رو، امروزه آموزش از شکل سنتی خود خارج شده و (. 1383، 6پذیر نیست )کیامنشآموزش در دنیای پرشتاب امکان

های از راه دور که بر اساس در آموزشهای از راه دور، آموزش الکترونیکی و اخیراً آموزش یار رفته است. به سمت آموزش
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ار مهم است. زیرا باشند، کیفیت آموزش بسیهای سیار میهای اطالعات و ارتباطات و امروزه نیز فناوریاستفاده از فناوری

های سنتی ها جایگزین آموزشگیرند این نوع آموزشهای از راه دور قرار میبرای افرادی که تحت تعلیم از طریق آموزش

ها محیط مناسبی ی سنتی داشته باشند. در سراسر جهان، این نوع آموزششده و باید بتوانند بازدهی مشابه با آموزش به شیوه

های آموزشی سنتی نیستند، فراهم کرده است به دلیل تعهدات شغلی یا شخصی قادر به شرکت در کالسرا برای افرادی که 

 (.1385، 1)غالمی

پذیری در فرایند آموزش، عدم دسترسی به مراکز آموزشی و نیز به بسیاری از معضالت جوامع از جمله عدم انعطاف

(، کمبود آموزشگران 2007، 2محتوای آموزشی با نیازهای فراگیران )یوردانواشبکه اینترنت در هر زمان و مکان، عدم سازگاری 

های آموزشی سنتی به حجم عظیم تقاضا روشی سنتی و نیز عدم پاسخگویی های باالی آموزش به شیوهمجرب و هزینه

های آموزشی ابداع روشهای اطالعات و ارتباطات، انواعی از برای آموزش، متخصصان را بر آن داشت تا با کمک فناوری

، بتوان جمعیت فراوانی از فراگیرانرا تحت آموزش قرار داد نمایند که هم اقتصادی و با کیفیت باشند و هم با استفاده از آن

های آموزشی تر از سایر روش(. بدین ترتیب امروزه یادگیری سیار به عنوان روش آموزشی جدید و منعطف1383، 3)حیدری

ی سنتی( را از های آموزش به شیوههای فوق )به عبارتی محدودیتتواند محدودیت(، می2007، 4کارانگذشته )جو و هم

های های هوشمند، رایانههای دستی(، تلفنهای همراه، تلفن)به عبارتی تلفنهای سیار های سیار از جمله تلفنطریق فناوری

، و مدیاپلیرهای شخصی و همچنین خدمات پیام کوتاه، خدمات "5پی دی ای"ی دیجیتال شخصی کنندهدستی )از جمله کمک

 -بولوتوث بر طرف نماید )کوکولسکاای، گفتگوی زنده اینترنتی، جلسات بحث گروهی، پست الکترونیک، پیام چندرسانه

ن به آموزش، (. در حقیقت جهت مبارزه با شکاف مربوط به عدم دسترسی یکسان جوامعه به ویژه زنا2005، 6هولم و تراکسلر

های خاص خود از جمله قابلیت حمل آسان، بخشی را با استفاده از ویژگیهای بهینه و رضایتفناوری یادگیری سیار فرصت

هزینه پایین، قابلیت تحرک فراگیران در حین آموزش، کاهش زمان آموزش، تسهیل انتقال پذیری در فرایند آموزش، انعطاف

ر در فرآیند آموزش، انعطاف پذیری در زمان و مکان آموزش و یادگیری مستقل فراهم موضوعات آموزشی، درگیری فراگی

(. در همین راستا هدف از این پژوهش بررسی نگرش 2005هولم و تراکسلر، -؛کوکولسکا2008، 7کرده است )کیم و همکاران

درواقع به دلیل حفظ، گسترش و کارشناسان زن جهاد کشاورزی استان خوزستان نسبت به نظام آموزش سیار می باشد. 

ی به کارگیری پیشرفت سازمان جهاد کشاورزی استان، ضروری است دانش و آگاهی کارشناسان به ویژه زنان در زمینه

توانند به دلیل کمبود وقت و حجم گیری از این فناوری میای یادگیری سیار افزایش یابد، زیرا کارشناسان با بهرههفناوری

زیاد اطالعات و عدم دسترسی در محیط سازمان به منابع آموزشی، در کمترین زمان، بیشترین حجم اطالعات به روز و 

های سیار و با استفاده از ابزارهای سیار ی در مکان و زمان از طریق شیوههای الزمه را در محیط سازمانی و یا به عبارتآموزش

 های دستی و کیفی، به دست آورند. هاس همراه و رایانهاز جمله تلف
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 مبانی نظری

ای به بررسی نگرش اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته ترویج و ( در مطالعه2002) 1آب پیما

نتایج بررسی مذکور نشان نسبت به آموزش از راه دور از طریق اینترنت و طراحی وب سایت پرداخت.  آموزش کشاورزی

داد، بین متغیرهای مستقل از جمله استفاده از اینترنت به عنوان یک منبع آموزشی و استفاده از اینترنت به عنوان یک منبع 

میزان استفاده از اینترنت با نگرش نسبت به آموزش الکترونیکی  پژوهشی، آشنایی با امکانات اینترنت، دانشگاه محل تدریس و

ای نشان دادند، میان میزان ( در مطالعه1385) 3بیژنی و فالحی حقیقی. (1386، 2)ملکیان داردنداری وجود رابطه مثبت و معنی

اعضای هیات داری وجود ندارد. نتایج همچنین نشان داد، تحصیالت و سن و نگرش نسبت به فناوری اطالعات رابطه معنی

تری از فناوری اطالعات دارند. و دانشجویان زن میزان استفاده بیش علمی و دانشجویان مرد نسبت به اعضای هیات علمی

العات تاثیر نگرشی بر به کارگیری فناوری اطای به این نتیجه دست یافتند، عوامل ( در مطالعه1386) 4مشهدی و همکاران

گذارند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد، سن، سابقه شغلی، مهارت در استفاده از کامپیوتر، مهارت در استفاده از اینترنت، می

علمی با استفاده از فناوری مهارت در زبان انگلیسی، عوامل محیطی، عوامل اقتصادی، عوامل فنی، عوامل نگرشی و تعداد آثار 

 داری دارند. توسط اعضای هیات علمی رابطه معنیاطالعات 

آشنایی کمتری نسبت به فناوری اطالعات ( در تحقیق خود نشان دادند، زنان نسبت به مردان 1389فمی و همکاران )

گرش ها توسط زنان به طور معنادار کمتر از مردان است. نتایج نشان داد، مردان دارای ندارند و میزان بکارگیری این فناوری

 ها در امور ترویجی هستند. تری نسبت به کاربری این فناوریمثبت

درصد از پاسخگویان از تلفن همراه برای ارسال و دریافت پیام  67( در گزارشی نشان داد، بیش از 2001) 5هاشیموتو

رش جوانان دختر و پسر نسبت نمایند. طبق گفته این محقق نگهای تلفنی استفاده میدرصد از آن برای تماس 58کوتاه و تنها 

( در تحقیقی 2004) 6پیام کوتاه مثبت است به دلیل مزایایی از قبیل ارتباطات، سرگرمی و قیمت ارزان آن. هیسونگبه خدمات 

ها احساس مفید بودن فناوری اطالعات بر بکارگیری آن تاثیرگذار است و نگرش کارگزاران نسبت به این فناورینشان داد، 

ای نشان دادند، نگرش نسبت به کاربرد ( در مطالعه2004) 7ها رابطه معناداری دارد. کلیژنن و همکارانی از آناستفادهبا 

کاربرد خدمات سیار دارند. درک مفید بودن خدمات سیار تاثیر مثبت و خدمات سیار تاثیر مثبت و مستقیمی بر تمایل به 

یار دارند. درک آسانی کاربرد تاثیر مثبت و مستقیمی بر نگرش نسبت به کاربرد مستقیمی بر نگرش نسبت به کاربرد خدمات س

( در پژوهشی نشان دادند، نگرش نسبت به فناوری اطالعات و ارتباطات با 2004) 8مانینگاس و مانسبوخدمات سیار ندارند. 

( در پژوهشی نشان دادند، درک مفید 5200) 9و مالیزوانکاربرد آن در تحقیقات و ترویج کشاورزی موثر است. فیوانگتنگ 

داری بر نگرش داری بر نگرش دارد. درک آسانی کاربرد تاثیر مثبت و معنیبودن تکنولوژی اینترنت سیار تاثیر مثبت و معنی
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( 2005) 1به کاربرد آن دارد. آریپین و امارداری بر تمایل دارد. نگرش نسبت به تکنولوژی اینترنت سیار تاثیر مثبت و معنی

ای بیانگر نگرش نسبت به کاربرد در تحقیقی نشان دادند، درک مفید بودن خدمات پیام کوتاه و درک آسانی کاربرد تا اندازه

خدمات پیام کوتاه با نگرش نسبت به کاربرد آن باشد. بین درک مفید بودن و درک آسانی کاربرد خدمات پیام کوتاه می

ای دریافتند که اکثر دانشجویان در حال تحصیل عالقمند ( در مطالعه2006) 2ایز و همکارانداری وجود دارد. هی معنیرابطه

درصد از  29درصد از فراگیران دارای تلفن سیار و  97همچنین نشان داد، به یادگیری با ابزارهای سیار خود هستند. نتایج 

به اهداف یادگیری کردند استفاده از ابزارهای سیار احساس میدرصد از فراگیران  75از یک ابزار سیار بودند.  ها دارای بیشآن

تغییرات کالسی و یا کنسل کمک خواهد نمود. نتایج نشان داد، مزایای استفاده از پیام کوتاه عبارتند از این که فراگیران را از 

تر شدنیتر و نزدیکقابل دسترس کند که این مورد هم به نفع فراگیران و هم آموزشگران است و آموزش راشدن کالس آگاه می

 باشد. دهد، همچنین برای ایجاد رابطه بین فراگیر و آموزشگر، مفید میسازد، تحرک و فعالیت فراگیر را افزایش میمی

داشتند ای نشان دادند، اکثر افراد تمایل به کاربرد ابزارهای سیار به جای اینترنت ( در مطالعه2007) 3پارک و همکاران

)برای اهداف ایجاد وب، ارسال ایمیل و پیام متنی(. ارتباط بین نگرش و تمایل نسبت به کاربرد فناوری سیار نیز در سطح 

یا هر یک از ساختارهای نگرشی  ICT( در تحقیقی نشان داد، میزان استفاده آموزشگران از 2008) 4جاجددار شد. معنی 01/0

با  ICTداری دارد. بین نگرش نسبت به ی معنیرفتاری، عامل درک کنترل و عامل امنیتی( رابطه)درک مفید بودن، عامل 

( r= 318/0) با درک مفید بودن ICT( وجود دارد. بین میزان استفاده از r= 395/0)داری ی معنیرابطه ICTمیزان استفاده از 

در پژوهشی نشان دادند، میان نگرش کارشناسان ترویج  (1387داری وجود دارد. فلکی و همکاران )همبستگی مثبت و معنی

و متغیرهای سن، میزان تحصیالت، میزان آشنایی با رایانه و اینترنت، میزان بکارگیری رایانه و تسلط به زبان انگلیسی رابطه 

بکارگیری فناوری اطالعات در ی در زمینهداری وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد، نگرش کارشناسان ترویج زن معنی

( در پژوهشی دریافتند متغیرهای تاثیرگذار نسبت به 2008) 5تر است. لیو و ویهاندترویج نسبت به کارشناسان مرد مثبت

 ی قبلی از یادگیری الکترونیکی، درآمد مالی، جنسیت، سن، مالکیت تلفن همراهکاربرد یادگیری سیار عبارت بودند از استفاده

لیت دسترسی به اینترنت، درک مفید بودن، درک آسانی کاربرد، تمایل رفتاری، نگرش، هنجار ذهنی و درک خوداثربخشی، یا قاب

ی مشکالت داری دارد. در زمینهی مثبت و معنینتایج نشان داد، نگرش نسبت به کاربرد یادگیری سیار با تمایل رفتاری رابطه

 ها اشاره خواهد شد. ه است که در زیر به برخی از آنآموزش کشاورزی مطالعات متعددی انجام شد
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(، 1989) 6(، زارع و زاللی2006) 5(، شاهپسند و همکاران2003) 4(، ونگ2002) 3(، بونه2000) 2(، تاج1989) 1ژانگ

-تامین بودجه، زیرساختکیفیت آموزشگران و آموزش، (، نشان دادند، 2007) 8( و عبداله و همکاران2006) 7رایج و همکاران

ا، تجهیزات، پتانسیل آموزشگران، حمایت مدیریتی، مدیریت زمان، تصور و دید نسبت به آموزش کشاورزی، مشکالت ه

ای، عدم ارزشیابی رفت و آمد، عدم تطابق نظام آموزش کشاورزی با تغییرات جهانی و عدم توجه به آموزش مشکالت منطقه

های درسی و بازارکار، از عوامل مهم مربوط به مشکالت آموزش و تناسب بین برنامه، عدم هماهنگی مستمر و مناسب

 باشند.کشاورزی می

 روش تحقیق

است. از  "نگرگذشته"ای از لحاظ زمانی، مطالعهاست.  "کاربردی"ی ماهیتی، این پژوهش، از لحاظ نوع تحقیق، از جنبه

کارشناسان زن سازمان جهاد کشاورزی استان "ی آماری این پژوهش، جامعهاست.  "پیشین پژوهی"، لحاظ کنترل متغیرها

گیری در ابزار اندازهای تصادفی ساده انتخاب گردید. گیری طبقهنفر از آنان به روش نمونه 74هستند که تعداد  "خوزستان

آماری این پژوهش طراحی گردید.  های باز و بسته برای جامعهاست . این پرسشنامه در قالب سوال "پرسشنامه"این پژوهش، 

ی پردازش و تحلیل گردید. روایی فنی و ظاهری پرسشنامه 15نسخه  SPSSهای جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار داده

ی این پژوهش با استفاده از نظرات برخی از متخصصان، تایید گردید. برای بدست آوردن و اثبات پایایی پرسشنامهاین 

 به دست آمد. 90/0بهره گرفته شده است که میزان آن معادل با  "آلفای کرونباخ"پژوهش، از آزمون 

 های تحقیقیافته

درصد  3/47درصد از پاسخگویان مجرد و  7/52پاسخگو در این تحقیق،  74بر اساس نتایج به دست آمده، از مجموع 

ی ( در زمینه1جدول )سال بوده است.   25/28شاورزی در استان متاهل بودند. میانگین سنی کارشناسان زن سازمان جهاد ک

درصد دارای مدرک تحصیالت کارشناسی ارشد  2/16درصد دارای مدرک کارشناسی و  8/83میزان تحصیالت نشان داد، 

ها ی تحصیلی آناستان خوزستان رشتهدرصد از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی  5/59بودند. نتایج همچنین نشان داد، 

 زراعت بوده است. 
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ی ان بر اساس رشته(: توزیع فراوانی کارشناس1جدول )

 تحصیلی

 درصد فراوانی فراوانی رشته تحصیلی

 10/ 8 8 جتروی

 59/ 5 44 زراعت

 2/ 7 2 علوم دامی

 9/ 5 7 باغبانی

 6/ 8 5 پزشکیگیاه

 4/ 1 3 خاکشناسی

 2/ 7 2 های کشاورزیسایر رشته

 4/ 1 3 های غیرکشاورزیرشته

 100 74 جمع کل

   

درصد از پاسخگویان دارای  4/78برآورد شد.  5098/0سال و انحراف معیار  52/3ی خدمت همچنین میانگین سابقه

در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان  درصد از پاسخگویان 4/51درصد نیز مدیر بودند.  6/21پست سازمانی کارشناس و 

بدست آمد. تحلیل  195/19انحراف معیار هزار تومان و  083/238اهواز مشغول به خدمت بودند. میانگین درآمد ماهانه 

درصد از پاسخگویان دارای تلفن همراه ساده بودند )جدول  5/35ی مالکیت ابزار سیار نشان داد، نظرات پاسخگویان در زمینه

2 .) 

 (: توزیع فراوانی کارشناسان بر اساس نوع ابزار ارتباطی سیار2جدول )

 فراوانیدرصد  فراوانی مالکیت ابزار سیار

 13/ 5 10 رایانه دستی

 21/ 6 16 های همراه پیشرفته()تلفن تلفن سیار 

 63/ 5 47 تلفن همره ساده

 1/ 4 1 هیچکدام

 100 74 جمع کل

 

درصد از پاسخگویان از  8/56ی استفاده از ابزارهای سیار جهت آموزش و یادگیری نشان داد، ی تجربهنتایج در زمینه

درصد نیز تجربه استفاده از ابزارهای سیار را نداشتند. از  2/43اند و آموزش و یادگیری استفاده نمودهابزارهای سیار جهت 

 (. 3نمودند )جدول درصد از پاسخگویان بندرت از ابزارهای سیار جهت انجام وظایف شغلی استفاده می 9/45طرفی 
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نجام وظایف (: توزیع فراوانی میزان استفاده از ابزار سیار جهت ا3جدول )

 شغلی

 درصد فراوانی فراوانی میزان استفاده از ابزار سیار

 16/ 2 12 هیچ وقت

 45/ 5 34 بندرت

 18/ 9 14 معموالً

 13/ 5 10 اکثر اوقات

 5/ 5 4 همیشه

 100 74 جمع کل

 

 زن نسبت به نظام آموزش سیارنگرش کارشناسان 

لیکرت قسمتی  5به منظور سنجش متغیر نگرش کارشناسان زن نسبت به نظام آموزش سیار در این تحقیق از طیف 

باشد که برای این موارد استفاده گردید. موارد این طیف شامل کامالً مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و کامالً موافقم می

، ها جهت منفی داشته، که از طریق دستور کدبندی مجددجز مواردی که گویهدر نظر گرفته شد )به  5تا  1به ترتیب نمرات 

طیف مورد نظر به کامالً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کامالً مخالفم تغییر پیدا نمود، بر این اساس به ترتیب نمرات 

در این جا دید، باید دانست از میانگین نمرات بندی این موارد از میانگین استفاده گردر نظر گرفته شد(. برای رتبه 5تا  1

در برخی موارد، انحراف معیار نیز در جدول ذکر ها ای داشت و به دلیل یکسان بودن میانگینتوان تفسیر میانگین فاصلهنمی

بندی رتبهباشد که گویه می 33های مربوط به نگرش کارشناسان زن نسبت به نظام آموزش سیار در قالب شده است. گویه

آموزش در نگرش کارشناسان زن نسبت به نظام دهد، مهمترین متغیرها ( آورده شده است. نتایج نشان می4ها در جدول )آن

دسترسی عملی به آن )تمایل به کاربرد(، افزایش کیفیت کار، سیار به ترتیب مربوط به استفاده از یادگیری سیار در صورت 

)درک مفید بودن(، مفید بودن برای پیشرفت در شغل )درک مفید بودن( و لب مورد نیاز افزایش دسترسی به محتوا و مطا

باشند. این نتیجه با کاربرد( میتمایل به کاربرد ابزارهای سیار در بسیاری از مسیرهای زندگی از جمله یادگیری )تمایل به 

(، فیوانگتنگ 2004(، مانینگاس و مانسبو )2004(، کلیژنن و همکاران )2004(، هیسونگ )1386مطالعات مشهدی و همکاران )

( مطابقت دارد. کمترین رتبه به ترتیب 2008( و جاجد )2008(، لیو و ویهاند )2007(، پارک و همکاران )2005یزوان )و مال

از ی یادگیری سیار، عدم سود و نفع از یادگیری سیار، تمایل به حل مشکالت در اثر استفاده شامل اتالف وقت به واسطه

 ذهنی زیاد برای بکارگیری یادگیری سیار بودند. یادگیری سیار و تالش
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 (: نگرش کارشناسان زن نسبت به نظام آموزش سیار4جدول )

 انحراف معیار ایمیانگین رتبه هاگویه

 0758/0 479/4 یادگیری سیار در صورت دسترسی عملی به یادگیری سیاراستفاده از 

 078/0 378/4 کیفیت کار افزایش 

 0682/0 364/4 افزایش دسترسی به محتوا و مطالب مورد نیاز 

 0593/0 333/4 مفید بودن برای پیشرفت در شغل

 0772/0 324/4 جمله یادگیریتمایل به کاربرد ابزارهای سیار در بسیاری از مسیرهای زندگی از 

 0862/0 324/4 استفاده از یادگیری سیار در صورت آشنا شدن با آن

 0912/0 315/4 تشویق دیگران به استفاده از یادگیری سیار

 0876/0 297/4 بینی استفاده از یادگیری سیار در آینده پیش

 0896/0 297/4 استفاده از یادگیری سیار در آینده 

 1121/0 202/4 جویی در وقت و منابع مادیصرفه

 0831/0 189/4 راحتی و آسانی برقراری ارتباط دوطرفه

 0737/0 189/4 های آموزشیافزایش فرصت

 1131/0 150/4 افزایش سرعت یادگیری

 0875/0 148/4 بهبود کیفیت یادگیری

 0800/0 135/4 توسعه و پیشرفت جامعه

 0823/0 135/4 افزایش عملکرد شغلی

 0835/0 068/4 افزایش نرخ سوادآموزی

 1061/0 040/4 تمایل به استفاده مداوم از یادگیری سیار در آینده

 0914/0 972/3 راحتی و آسانی دسترسی به اینترنت از طریق ابزارهای سیار جهت یادگیری

 1078/0 959/3 دریافت بازخورد سریع و به موقع فراگیر

 0997/0 945/3 بهبود کیفیت تدریس

 0888/0 917/3 سادگی دسترسی به مطالب مورد نیاز از طریق ابزارهای سیار

 1021/0 905/3 محوریت فراگیر در فرایند آموزش و یادگیری

 0972/0 891/3 فراگیرانپذیری در افزایش انگیزه و حس مسئولیت

 1012/0 876/3 راحتی و سادگی رفع مشکالت آموزشی از طریق یادگیری سیار

 1049/0 876/3 آسانی یادگیری به شیوه سیار

 1083/0 851/3 واضح و قابل فهم بودن کار با ابزارهای سیار جهت یادگیری سیار

 1196/0 851/3 سایر فراگیرانبرای حفظ و افزایش ارتباط با استادان و مفید بودن 

 1138/0 837/3 افزایش انجام تکالیف مشترک و کارگروهی

 1201/0 000/3 *تالش ذهنی زیاد برای بکارگیری یادگیری سیار

 1165/0 378/2 *تمایل به حل مشکالت در اثر استفاده از یادگیری سیار

 1097/0 126/2 *عدم سود و نفع از یادگیری سیار

 1200/0 054/2 *ی یادگیری سیاروقت به واسطهاتالف 

 باشد.های مثبت می= کامالً موافق                       * امتیازدهی برخالف گوی5= کامالً مخالف             1مقیاس:       
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 تعیین سطح نگرش کارشناسان نسبت به نظام آموزش سیار

سوال  33منظور سنجش نگرش کارشناسان نسبت به نظام آموزش سیار، از طور که در بخش قبل نشان داده شد به همان

 این بخش به صورت زیر اقدام گردید.ای استفاده گردید و برای تعیین حداقل و حداکثر امتیاز گزینه 5در قالب طیف لیکرت 

 (33( * تعداد سوال )5باالترین نمره در هر سوال ) حداکثر نمره اکتسابی:

 (33( * تعداد سوال )1ترین نمره در هر سوال )پایینابی: حداقل نمره اکتس

برای تعیین میزان نگرش در نظر گرفته شده است. حال عالوه بر اطالعات  165و حداکثر امتیاز  33بنابراین حداقل امتیاز 

های زیر به چهار نظام آموزش سیار از طریق فرمولهای ارائه شده، نگرش کارشناسان نسبت به بخش قبل و بر اساس پاسخ

 بندی شده است. گروه Dو مثبت  C، نسبتاً مثبت B، نسبتاً منفی Aسطح منفی 

 سطح نگرش نسبت به نظام آموزشی سیار(: 5جدول )

 درصد فراوانی فراوانی سطح نگرش

 14/ 4 11 منفی

 33/ 6 24 نسبتاً منفی

 37/ 6 28 نسبتاً مثبت

 14/ 4 11 مثبت

 100 74 جمع کل

 

Min< A< Mean – St.d  منفیA= 

Mean- St.d < B < Mean  نسبتا منفیB= 

Mean < C <  Mean+ St.d ثبت نسبتا مC= 

Mean+ St.d <D<  Max   مثبتD= 

 

نفر( نسبت به نظام آموزش سیار  28)شود که سطح نگرش اکثریت کارشناسان زن ( مشاهده می5بر اساس نتایج جدول )

 باشد. درصد نسبتاً مثبت می 6/37با میزان 

 بندی مشکالت نظام آموزش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان زناولویت

های مربوط به سنجش متغیر مشکالت نظام آموزش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان زن جهاد کشاورزی استان گویه

ها آورده شده است. دامنه پاسخ به این پرسش (6ها در جدول )بندی آنگویه بود که رتبه 31خوزستان در این تحقیق در قالب 

برابر با این که مشکل  10ای که نمره صفر برابر با نبود مشکل مطرح شده و نمره بود به گونه 10صفر تا به صورت نمره 

 مطرح شده کامالً وجود دارد. 
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 مشکالت نظام آموزش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان زن(: 6جدول )

 انحراف معیار میانگین مشکالت

 2/ 406 7/ 986 های تدریس نامناسب و اغلب به صورت سخنرانیکاربرد روش

 2/ 354 7/ 824  ای عدم توجه به آموزش مشکالت منطقه

 2/ 424 7/ 770 پایین بودن سطح تحصیالت و تجهیزات مراکز آموزشی

 2/ 620 7/ 621 های باالی تحصیلهزینه

 2/ 744 7/ 581 های نوین آموزشیفناوریعدم بکارگیری انواع 

 2/ 872 7/ 540 عدم تطابق محتوا با نیازهای بازار کار

 2/ 838 7/ 493 عدم امکان پوشش تمام متقاضیان

 2/ 765 7/ 459  پایین بودن سرعت آموزش

 2/ 852 7/ 432 مشکالت رفت و آمد به مراکز آموزشی

 2/ 886 7/ 432 های علمیجهانی و پیشرفتعدم تطابق نظام آموزش کشاورزی با تغییرات 

 2/ 694 7/ 418 عدم تصور و دید خوب افراد نسبت به آموزش کشاورزی

 2/ 621 7/ 405 به روز نبودن دانش آموزشگران

 2/ 718 7/ 391 کیفیت پایین آموزش به دلیل کمبود آموزشگران مجرب 

 2/ 865 7/ 383 وابستگی زیاد به آموزشگر جهت دریافت محتوای درسی

 2/ 835 7/ 351 های آموزشیهای سنگین مربوط به زیرساختهزینه

 2/ 875 7/ 243 کمبود آموزشگران مجرب 

 2/ 742 7/ 229 تعامل ضعیف بین آموزشگر و فراگیران

 2/ 932 7/ 202 کمبود منابع آموزشی و عدم دسترسی فراگیران کشاورزی به منابع

 3/ 146 7/ 175 فقدان بودجه کافی برای بخش آموزش

 2/ 982 7/ 148 هزینه زیاد

 2/ 869 7/ 040 محوریت آموزشگران

 2/ 946 7/ 027 های زمانی برای آموزش و یادگیریمحدودیت

 3/ 072 7/ 013 عدم ارزشیابی

 3/ 080 6/ 824 های مکانی برای آموزش و یادگیریمحدودیت

 3/ 021 6/ 729 پذیری در نظام آموزش کشاورزیعدم انعطاف

 3/ 259 6/ 702 کنترل ضعیف بر نظام آموزشینظارت و 

 3/ 408 6/ 581 عدم سازگاری و تناسب محتوای آموزشی با نیازهای فراگیر
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 3/ 193 6/ 500 حین یادگیریعدم تحرک و جا به جایی فراگیران 

 3/ 254 6/ 342 غیرهمگن بودن فراگیران از نظر جنس و سن 

 3/ 270 6/ 270 ی فراگیران نسبت به یادگیری عدم عالقه و انگیزه

 3/ 389 6/ 067 ی آموزشیی تحصیلی آموزشگران با دورهعدم تناسب رشته

 

شود برخی از عوامل مهم مربوط به مشکالت نظام آموزش کشاورزی از ( نیز مشاهده می6گونه که در جدول )همان

های تدریس نامناسب و اغلب به صورت سخنرانی، عدم توجه به کاربرد روشدیدگاه کارشناسان زن به ترتیب عبارتند از 

های باالی تحصیل و عدم بکارگیری تسهیالت و تجهیزات مراکز آموزشی، هزینهای، پایین بودن سطح آموزش مشکالت منطقه

(، شاهپسند 2003(، ونگ )2002(، بونه )2000(، تاچ )1989های نوین آموزشی. این نتیجه با مطالعات ژانگ )انواع فناوری

( همخوانی دارد. همچنین 2007( و عبداله و همکاران )2006(، رایج و همکاران )1989(، زارع و زاللی )2006)و همکاران 

ترین مشکالت نظام آموزش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان زن عبارتند از عدم سازگاری و تناسب نتایج نشان داد، کم اهمیت

غیرهمگن بودن فراگیران از نظر جنس با نیازهای فراگیر، عدم تحرک و جا به جایی فراگیران حین یادگیری،  محتوای آموزشی

 ی آموزشی.ی تحصیلی آموزشگران با دورهی فراگیران نسبت به یادگیری و عدم تناسب رشتهو سن، عدم عالقه و انگیزه

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

کلیدی توسعه کشاورزی و همچنین انتقال اطالعات از وظایف اصلی آموزش کشاورزی است لذا اطالعات یکی از منابع 

گردد و های سیار همراه با آموزش سنتی، منجر به پیشرفت کیفیت آموزش و یادگیری سنتی میاستفاده متداول از تکنولوژی

نمود. بر این اساس در این مطالعه تالش شده است  العمر را تکمیل خواهدپذیرتر و یادگیری مادامفرایند آموزشی را انعطاف

تا نگرش کارشناسان زن نسبت به نظام آموزش سیار مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این مطالعه نشان داد، در مجموع، کارشناسان 

نگرش کارشناسان  ، مهمترین متغیرها درباشند. نتایج همچنین نشان دادزن دارای نگرش نسبتاً مثبت به نظام آموزش سیار می

زن نسبت به نظام آموزش سیار به ترتیب مربوط به استفاده از یادگیری سیار در صورت دسترسی عملی به آن )تمایل به 

کاربرد(، افزایش کیفیت کار، افزایش دسترسی به محتوا و مطالب مورد نیاز )درک مفید بودن(، مفید بودن برای پیشرفت در 

یل به کاربرد ابزارهای سیار در بسیاری از مسیرهای زندگی از جمله یادگیری )تمایل به کاربرد( )درک مفید بودن( و تماشغل 

ی یادگیری سیار، عدم سود و نفع از یادگیری سیار، تمایل به باشند. کمترین رتبه به ترتیب شامل اتالف وقت به واسطهمی

برای بکارگیری سیار بودند. برخی از عوامل مهم مربوط به  استفاده از یادگیری سیار و تالش ذهنی زیادحل مشکالت در اثر 

های تدریس نامناسب و اغلب مشکالت نظام آموزش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان زن به ترتیب عبارتند از کاربرد روش

آموزشی، پایین بودن سطح تسهیالت و تجهیزات مراکز ای، به صورت سخنرانی، عدم توجه به آموزش مشکالت منطقه

ترین مشکالت های نوین آموزشی. همچنین نتایج نشان داد، کم اهمیتهای باالی تحصیل و عدم بکارگیری انواع فناوریهزینه

عدم نظام آموزش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان زن عبارتند از عدم سازگاری و تناسب محتوای آموزشی با نیازهای فراگیر، 

ی فراگیران حین یادگیری، غیرهمگن بودن فراگیران از نظر جنس و سن، عدم عالقه و انگیزهتحرک و جا به جایی فراگیران 
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توان نتیجه گرفت که به طور کلی میی آموزشی. ی تحصیلی آموزشگران با دورهنسبت به یادگیری و عدم تناسب رشته

اربرد یادگیری سیار را خواهند داشت. با کارشناسان زن معتقدند در صورت دسترسی عملی به نظام آموزش سیار، تمایل به ک

 گردد:توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادهای زیر ارائه می

نسبتاً مثبت کارشناسان نسبت به آموزش سیار و تمایل به کاربرد آن در صورت دسترسی با توجه به نگرش  -

جهت دسترسی هر چه  شود که سازمان جهاد کشاورزی شرایط الزم راعملی به آموزش سیار، پیشنهاد می

 بهتر کارشناسان به آموزش سیار و همچنین به ابزارهای سیار فراهم نماید.

ی تنگناهای نظام آموزش کشاورزی موجود و قابلیت نظام آموزش و با توجه به نتایج بدست آمده در زمینه -

موازی و مکمل برای نظام شود، نظام آموزش و یادگیری سیار به عنوان یک نظام یادگیری سیار، پیشنهاد می

 که مخاطبان خاص خود را دارد، نه یک نظام جایگزین. آموزش کشاوری در نظر گرفته شود

های فراهم نمودن شرایط الزم و قانونی )فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی( استفاده از خدمات و شیوه -

 های استان خوزستان در هر زمان.نآموزش سیار برای کارشناسان زن سازمان جهاد کشاورزی تمام شهرستا

ها و کاربردهای تر با مزایا و قابلیتبرگزاری جلسات آموزشی برای کارشناسان زن جهت آگاهی و آشنایی بیش -

 آموزش سیار.

 های سیار برای کاربرد عملی در سازمان جهاد کشاورزی.اختصاص بودجه مناسب و کافی به بخش آموزش -

 ارهای سیار برای کارشناسان زن از طریق فراهم نمودن تسهیالت ویژه. شرایط خرید ابزسازی تسهیل -

 منابع

(، SID، قابل دسترس در پایگاه اطالعات علمی )«فرصتی برای توانمندسازی زنانفناوری اطالعات »(. 1385الفت، ل. ) -1

 .73شماره 

و دانشجویان دانشگاه آزاد ی اعضای هیات علمی بررسی عوامل موثر بر استفاده»( 1385بیژنی، م. و ن. فالح حقیقی ) -2
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