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مقدمه
توسعه و پیشرفت روزافزون فناوری اطالعات و ارتباطات 

پژوهشگران حوزه  آموزش،  بهبود  در  آن  بالقوه  و ظرفیت 
آموزش را بر آن داشته تا در فرآیند آموزش نیز استفاده از 

چكيده
مقدمه: در سال های اخیر استفاده از فناوری های نوین، آموزش های سنتی را به سمت  و سوی آموزش های الکترونیکی 
هدایت نموده و آن را به ابزار یادگیری مهمی تبدیل کرده است. این مهم، پژوهش حاضر را به سمت ارائه مدل آموزش 

الکترونیکی در حوزه محیط زیست سوق داده است.
مواد وروش ها: روش تحقیق آمیخته با رویکرد کیفی و کمی بود. این مطالعه در سال 1397 در ادارات کل محیط زیست 
شمال شرق کشور انجام گرفته است. در مرحله نخست )مطالعه کیفی(، مصاحبه نیمه ساختاریافته، 20 نفر از خبرگان 
محیط زیست با روش هدفمند انتخاب شدند و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، به تبیین شناسایی مولفه های 
آموزش الکترونیکی پرداخته شد. سپس در مرحله دوم )مطالعه کمی( با استفاده از گویه های استخراج شده از مرحله 
اول، پرسشنامه محقق ساخته طراحی گردید که روایی صوری با توجه به نظر متخصصان مناسب گزارش شد و پایایی 
آن با آلفای کورنباخ، 0/76 به دست آمد و بین 132 نفر از کارکنان ادارات کل محیط زیست شمال توزیع شد. به منظور 

تحلیل داده ها از آزمون t و تحلیل عامل اکتشافی با کمک نرم افزار SPSS انجام شد.
یافته ها: در بخش تحقیق کیفی 93 گزاره مفهومی اولیه و 8 مقوله اصلی و 55 مقوله فرعی در 3 بخش عوامل علی، زمینه ای 
و محیطی شناسایی گردید. نتایج حاصل از تحلیل اکتشافی نشان داد از میان 33 شاخص موجود، 9 عامل اصلی شامل 
آموزشی، سواد نیروی انسانی، تکنولوژی، فرهنگ سازی، مسئولیت پذیری اجتماعی، انگیزشی، مدیریت داده، اخالق 
حرفه ای و محیط سازمانی شناسایی گردید. نتایج بخش کمی، نشان داد بیشترین ضریب مربوط به بٌعد عوامل آموزشی 
با مقدار 19/877و کمترین آن مربوط به بٌعد محیط سازمانی با مقادیر 3/416 است که همگی ضرایب بیشتر از 0/3 بوده 

و معنی داری باالی رابطه ابعاد آموزش الکترونیکی را با آن نشان داد.
بحث و نتیجه گیری: آموزش های الکترونیکی پارادایم جدید و محصول فناوری اطالعات می باشند که سازمان ها را به 
سمت یک انقالب آموزشی بزرگ سوق می دهند. در این راستا پژوهش حاضر تالش کرده است تا نسبت به ارائه مدل 
و چشم اندازی جامع درخصوص آموزش الکترونیکی سازمان و اعمال مدیریت صحیح در ارائه آموزش الکترونیکی و 

راهبردهای مناسب جهت پیاده سازی آن کمک نماید.
کلمات کلیدی: آموزش الکترونیکی، آموزش سنتی، فناوری اطالعات، محیط زیست
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فناوری را به مثابه یک مزیت رقابتی در اولویت قرار دهند. 
از طرف دیگر نیاز جوامع درحال توسعه به استفاده بهینه از 
به  انعطاف پذیر آموزش، منجر  امکانات و توسعه  زمان و 
گرایش بیشتر به استفاده از آموزش الکترونیکی شده است 
)1(. امروز با افزایش حجم اطالعات در دسترس و پیوند بین 
اطالعات با فرآیندهای گوناگون زندگی اجتماعی، ضروری 
مجهز شوند  ابزاری  به  اجتماع  اقشار  و  افراد  تمامی  است 
که بتوانند با استفاده از آن، مراحل رشد و توسعه فردی و 
اجتماعی خود را طی کنند )2(. استفاده از رسانه های مجازی 
نظیر اینترنت، با توجه به گستردگی دامنه کاربری، سهولت 
استفاده، سرعت باال و هزینه مالی و زمانی کمتر، در افزایش 
آگاهی های اجتماعی نسبت به مقوله های زیست محیطی مفید 
و موثر است. رسانه های مجازی ابزاری هستند که می توان به 
کمک آنها اطالعات و اخبار مدنظر در زمینه مسائل بهداشتی 
و زیست محیطی را با سرعت و سهولت بیشتر در اختیار 
مخاطبان قرارداد. در واقع آموزش های الکترونیکی با استفاده 
از راهکارهای اجرایی آموزش محیط زیست و بکارگیری 
مناسب امکانات آموزشی زمینه های اجرایی طرح های زیست 
محیطی و سالمت همگانی را در آینده فراهم می نماید )3(. 
اینترنت توانایی زیادی در انتشار اطالعات مربوط به سالمت 
دارد و ابزاری همگانی محسوب می شود که می تواند توسط 
اقشار کم درآمد و سطوح پایین جامعه بکارگرفته شود که این 
امر باعث گسترش عدالت اجتماعی خواهد شد )4(. با توجه 
به جمعیت قابل توجه کارکنان دولت و خانواده تحت پوشش 
آنان و تاثیرگذاری آنان بر سایر گروههای جامعه، آموزش 
از طریق الکترونیکی )آموزش الکترونیکی عبارت است از 
به منظور تسهیل یادگیری در محیط  سازماندهی اطالعات 
شبکه( در دستور کار دولت جهت آگاهی بخشی بر سالمت 
و حفظ محیط زیست در بخشهای )سالمت، امنیت غذایی، 
پیشگیری از بیماریهای واگیر و غیرواگیر قرار گرفته است )5(.
تحقیقات زیادی در زمینه آموزش الکترونیکی در حوزه محیط 

زیست و سایر حوزه ها انجام گرفته است. مطالعات رمضانیان 
و همکاران )6( نشان می دهد که نگرانی از آلودگی های محیط 
زیست، بخش جدیدی از فناوری اطالعات را به عنوان فناوری 
اطالعات سبز )IT سبز( رقم زده است. مطالعات خشنودی فر و 
همکاران نشان می دهد، تدوین برنامه های درسی آموزش محیط 
زیست باید بر اساس رویکرد الکترونیکی  سازی برنامه های 
درسی آموزش محیط زیست انجام گیرد تا اجرای آن عملی 
شود )7(. تحقیقات هاشمی نشان می دهد آموزش محیط زیست 
می تواند تأثیر قابل توجهی در تقویت فرهنگ زیست محیطی 
و رسیدن به اهداف توسعه پایدار داشته باشد )8(. آموزشهای 
الکترونیکی با باال بردن سطح سواد و آگاهی مردم از طریق 
اینترنت و شبکه های مجازی کمک شایانی به جلوگیری از 
مخاطرات زیست محیطی از قبیل کنترل منابع آالینده هوا، آب 
و خاک، روش صحیح و مناسب جمع آوری و دفع زباله ها 
می نماید که نسل های امروز می بایست از آن حفاظت و به 
نسلهای بعدی واگذار کنند. سالمتی جامعه در گرو حفظ 
محیط زیست و حفاظت از آن با آموزش های الکترونیکی 
به فرد فرد خانواده ها و جامعه می باشد. بنابراین مساله اصلی 
پژوهش این است که چه مدلی جهت آموزش الکترونیکی در 
حوزه سازمان محیط زیست مناسب است؟ سواالت اساسی 
پژوهش: 1.ابعاد و مولفه های آموزش الکترونیکی و سهم هر 
یک در ادارات کل حفاظت محیط زیست شمال شرق کشور 
کدامند؟ 2.چه مدل عملیاتی جهت آموزش الکترونیکی در 
حوزه محیط زیست مناسب است؟ 3.درجه تناسب مدل ارائه 

شده چگونه است؟

موادوروشها
پژوهش حاضر در سال 1397 در ادارات کل محیط زیست 
شمال شرق کشور با هدف طراحی مدل آموزش الکترونیکی 
در حوزه محیط زیست انجام یافته است. از لحاظ مبنای داده ها 
و چارچوب فلسفی و پارادایم آن، دارای طرح تحقیق آمیخته 
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است، چرا که در انجام آن ابتدا با کمک نتایج حاصل از بخش 
کیفی )مصاحبه ها( عوامل موثر بر آموزش الکترونیکی بدست 
آمده و سپس در بخش کمی با استفاده از نتایج حاصل از 
بخش کیفی )مصاحبه ها( پرسش نامه محقق ساخته آموزش 

الکترونیکی تهیه گردیده است.

بخش کیفی مطالعه
در قسمت کیفی مطالعه برای گردآوری داده ها از ابزار فیش 
و مصاحبه نیمه ساختار یافته جهت شناسایی شاخص های 
انجام  جهت  است.  گردیده  استفاده  الکترونیکی  آموزش 
مصاحبه ها تعداد 6 نفر از متخصصان کلیدی با استفاده از 
نمونه گیری هدفمند و روش نمونه گیری نظری و بر مبنای 
اشباع نظری داده ها انتخاب گردیدند، اما جهت اطمینان بیشتر، 
مصاحبه ها تا 20 نفر هم ادامه پیدا کرد. مصاحبه ها با اجازه 
قبلی انجام گرفته و پیش از آغاز مصاحبه، موضوع و اهداف 
پژوهش به اطالع مصاحبه شوندگان رسید و به آن ها در مورد 

محرمانه ماندن اطالعاتشان اطمینان داده شد.
افراد بر اساس داشتن تجربه کافی در زمینه آموزش الکترونیکی 
گذراندن  الکترونیکی،  آموزش  با  مرتبط  مقاالت  )داشتن 
افزارهای  با نرم  الکترونیکی، تجربه کار  دوره های آموزش 
آموزش الکترونیکی( انتخاب گردیدند. در مرحله  کدگذاری 
باز، کلیه مصاحبه ها ضبط و پس از پیاده سازی؛ به صورت 
مقوله بندی و سپس  مفهوم پردازی،  بررسی،  به سطر،  سطر 
بر اساس مشابهت، ارتباط مفهومی و خصوصیات مشترک 
مقوله بندی گردیدند. تعداد کدهای بدست آمده به صورت 
گزاره های مفهومی اولیه مشخص شدند. با توجه به بررسی 
متون تخصصی و مقاالت علمی و مصاحبه های صورت گرفته، 
مطالب از طریق ضبط صدا و یا نوشتن جمع آوری شد و موارد 
ضبط شده و دست نویس بالفاصله در نرم افزار Word تایپ 
شد و با نرم افزار One Note کدبندی صورت گرفت که 120 
مقوله مشخص گردید. سپس با جمع بندی، ادغام و استخراج 

داده های مشترک، 93 کد اولیه شناسایی گردید. در مرحله بعد با 
مراجعه مجدد به مصاحبه شوندگان و خبرگان کلیدی و بررسی 
و ادغام نهایی گویه ها، با انجام فرایند کدبندی سه مرحله ای 
)شامل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی(، 
تعداد 40 گویه استخراج و شناسایی شد. سپس ابزار محقق 
ساخته آموزش الکترونیکی جهت ارائه مدل در اختیار 20 نفر 
 CVR از مدیران و روسای خبره مشارکت کننده جهت اعتبار
)نسبت روایی محتوا( و ضرورت آیتم ها قرار گرفت. نتیجه 
CVR محاسبه شده نشان داد سئواالتی که مقدار CVR محاسبه 

شده آنها کمتر از 0/42 بود، مطابق جدول الوشه )Lowshe( به 
علت اینکه بر اساس شاخص روایی - محتوایی، مقدار قابل 
قبولی نداشتند از آزمون کنار گذاشته شدند و از 40 گویه فقط 

37 گویه باقی ماند.
 CVI (content سپس مجدد جهت تعیین روایی محتوا یعنی
(validity index )مرتبط بودن، سادگی و وضوح آیتم ها( در 

شاخص روایی محتوایی ابزار، 37 گویه باقی مانده مجددا در 
اختیار 20 متخصص و مشارکت کننده خبره قرار گرفت.حداقل 
مقدار قابل قبول برای شاخص CVI برابر با 0/79 است و اگر 
شاخص CVI گویه ای کمتر از 0/79 باشد آن گویه بایستی 
حذف شود. نتیجه بررسی شاخص روایی CVI نشان داد از 
37 گویه 4 گویه به علت اینکه مقدار امتیاز آنها کمتر از 0/79 
بود حذف گردید و 33 گویه جهت تدوین پرسش نامه مرحله 

کمی مورد تایید نهایی قرار گرفت.

بخش کمی مطالعه
در بخش کمی تمامی 132 نفر کارکنان ادارات کل حفاظت 
محیط زیست شمال شرق کشور با بهره گیری از روش تمام 
شماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس پرسش نامه  تحقیق 
به گروه واحدی از نمونه آماری به تعداد 30 نفر داده شد و 
نمرات حاصل از طریق نرم افزار SPSS  محاسبه گردید.روایی 
و پایایی ابزار پژوهش نیز مورد تحلیل و ارزیابی قرارگرفت. 
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 )2016 ,Chang et al( براساس استدالل چنگ و همکاران
برای صحیح بودن یک ابزار، حداقل مقدار 0/7 برای ضریب 
آلفای کرونباخ الزم است )9(. آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 
مقدار 0/893 به دست آمد. کمترین ضریب آلفای کرونباخ 
مربوط به بخش عوامل زمینه ای 0/862 و بیشترین ضریب 
آلفای کرونباخ مربوط به بخش عوامل عّلی 0/927 می باشد 
که نشان از پایایی مناسب ابزار است. برای تجزیه و تحلیل 
داده های کیفی از روش داده بنیاد و جهت تجزیه و تحلیل در 
بخش آمار استنباطی و به منظور بررسی نرمال بودن توزیع 
داده ها، آزمون کولموگروف- اسمیرنوف بکارگرفته شد. برای 
معنی داری رابطه بین متغیرها از آزمون tو برای آزمون کفایت 
نمونه و همبسته بودن نیز از آزمون KMO و بارتلت استفاده 
معادالت  مدل  از  استفاده  با  مدل  گردید. همچنین طراحی 
ساختاری انجام شد و تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم 
LISREL8/5 صورت گرفت.شایان  SPSS21 و  افزارهای 
ذکر است که مجموعه داده های جمع آوری شده پس از طی 
فرایند مقایسه مستمر داده ها و کدگذاری های باز، محوری و 
انتخابی؛ در قالب 33 شاخص و 3 مولفه اصلی )عّلی، زمینه ای 
و محیطی( و 8 مؤلفه فرعی )طراحی، اجرا و ارزشیابی، عوامل 
انسانی، مدیریت، عوامل سازمانی، فرهنگ یادگیری، بستر و 
محیط آموزش، زیرساخت فنآوری، ساختار و سیاست های 
آموزشی( سازماندهی شدند. حاصل نهایی تحلیل داده های 
گردآوری شده، در قالب یک نظریه داده بنیاد با عنوان »نظریۀ 
آموزش الکترونیکی در حوزه محیط زیست« ارائه شد. این 
نظریه به دنبال اکتشاف ابعاد آموزش الکترونیکی در ادارات 

کل حفاظت محیط زیست شمال شرق کشور بود.

یافتهها
اطالعات توصیفی ویژگی های افراد مورد مطالعه در بخش 
کمی 17 نفر )12/88درصد( از جامعه مورد مطالعه را کارکنان 
دیپلم و 10 نفر )7/57 درصد( از جامعه مورد مطالعه را کارکنان 

فوق دیپلم و70 نفر )53/3 درصد( از جامعه مورد مطالعه را 
کارکنان لیسانس و 35 نفر )26/520 درصد( از جامعه مورد 
مطالعه را کارکنان فوق لیسانس تشکیل می دهند. تعداد 32 
نفر )24/24( درصد زن و تعداد 100 نفر )75/76( درصد از 

مردان به پرسشنامه های توزیعی پاسخ داده اند.
1. ابعاد و مولفه های آموزش الکترونیکی و سهم هر یک 
در ادارات کل حفاظت محیط زیست شمال شرق کشور 

کدامند؟
بخش کیفی )شناسایی مولفه های آموزش الکترونیکی(:

در مرحله کدگذاری باز 93 گزاره مفهومی اولیه کشف گردید. 
در مرحله کدگذاری محوری 8 گزاره مقوله اصلی و 55 مقوله 

فرعی بدست آمد که به شرح ذیل می باشند:

الف( عوامل علی
طراحی، اجرا و ارزشیابی )روش تدریس و شیوه آموزش بر 
اساس دستورالعملهای زیست محیطی، تولید محتوای زیست 
محیطی، طراحی محتوا در دو بخش محیط زیست و سالمت، 

طراحی بر اساس نیازسنجی آموزشی(
عوامل انسانی )نگرش، دانش و توانش، حس مسئولیت پذیری 
در خصوص محیط زیست، سطح سواد سالمت محیط زیست، 
و  انگیزه  رسانه ای،  سواد  اطالعاتی،  سواد  رایانه ای،  سواد 
یادگیری  رغبت  و  شور  علمی،  انگیزه  انسانی،  ارتباطات 
کارمندان، کسب مهارتهای الزم برای حل مشکالت زیست 

محیطی(
و  حمایت  محیطی،  زیست  مشکالت  )ارزیابی  مدیریت 
پشتیبانی آموزشی، تشویق پرسنل به ارائه پیشنهادات ارزنده 
زیست محیطی؛ حمایت فنی )سخت افزار و نرم افزار(، حمایت 
از تحقق اهداف محیط زیستی، خدمات مشاوره ای سالمت 

کارکنان.
عوامل سازمانی )اموراداری، امور تحصیلی و آموزشی، امور 
خدمات فراگیران و سازماندهی، مدیریت و رهبری پرسنل، 
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تیم مدیریت، مدیریت فرایند، محتوا و نگهداری وتوزیع، ثبات 
مدیریت و تاکید بر فرآیندها و سیستم ها(

ب( عوامل زمینه ای
فرهنگ یادگیری )فرهنگ استفاده از دوچرخه، فرهنگ کاهش 
گازهای گلخانه ای، فرهنگ کاهش آلودگی هوا، خاک، آب، 
شرایط و ویژگی های فرهنگی کشور موثر بر آموزش، مصرف 

بهینه آب، فرهنگ جداسازی پسماندهای خشک و تر(
بستر و محیط آموزش )آگاهی درباره محیط زیست، شناخت 
ارزش محیط زیست، ساختار، کارمندان و فضا و بافت فرهنگی 
و اجتماعی، توجه به شرایط، مقتضیات و امکانات متفاوت هر 
سازمان و تفاوت اهداف و انتظارات از سازمانی به سازمان دیگر(
زیرساخت فناوری )الزامات و امکانات الزم برای استقرار 
آموزش الکترونیکی با کیفیت، زیرساخت های مخابراتی، پهنای 
باند و اینترنت پرسرعت، ضریب نفوذ اینترنت، سخت افزارها، 
نرم افزارها )فیلم، صوت، متن(، ابزارها و امکانات قوی برای 

حذف کامل حضور فیزیکی از قبیل تابلو اعالنات.

ج( عوامل محیطی
ساختار و سیاستهای آموزشی )سیاست گذاری آموزش در سه 
بخش محیط زیست، سالمت، فن آوری، استفاده از تجربیات 
سازمان های دیگر در زمینه استفاده از انرژی های پاک، تشکیل 
کنسرسیوم سازمان های مجازی در خصوص همفکری کاهش 
آالینده هایی که به سالمت محیط زیست ضربه می زند، استفاده 
از اساتید دانشگاههای محیط زیست و علوم پزشکی جهت 
تنویر افکار عمومی برای مقابله با صدمات بیماریهای حاصل 
از آالینده های زیست محیطی، درک درست و احساس نیاز به 

تکنولوژی، نگرش مسئولین نسبت به اینترنت(

بخش کمی )ابعاد و سهم آموزش الکترونیکی(:
الکترونیکی می بایست  پس از شناسایی مولفه های آموزش 

ابعاد و سهم هر یک مشخص گردد. داده های گردآوری شده 
با استفاده از معناداری آزمون بارتلت در سطح 0/0001 نشانگر 
 KMO مناسب بودن داده ها برای تحلیل عاملی است. آماره
شاخص کفایت متغیرهاست و مقدار باالتر از 0/7 برای اجرای 
تحلیل عاملی مناسب است. مقدار آزمون بارتلت در این تحقیق 
0/793 بدست آمده است که نشان دهنده مقدار مناسب می باشد. 
پرسشنامه محقق ساخته آموزش الکترونیکی با 33 شاخص در 
سه بعد محیطی و زمینه ای و علی برگرفته از نتایج مصاحبه در 

بخش کیفی بهره گرفته شد.

تحلیل عاملی اکتشافی آموزش الکترونیکی
آموزش  پرسشنامه های  از  آمده  دست  به  داده های  برای 
الکترونیکی بر اساس نتایج حاصل از بخش کیفی روی 33 
شاخص شناسایی شده تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. با 
توجه به اینکه اشتراکات تمامی گویه ها بیشتر از 0,5 بود و 
هیچ گویه ای به دلیل مقادیر اشتراکی نامناسب حذف نگردید.
تبیین واریانس کل عوامل موثر بر آموزش  در جدول )1( 
الکترونیکی نه عامل اول دارای مقادیر ویژه بزرگتر از یک 
هستند و در تحلیل باقی می مانند. این عوامل تا حدود 68 درصد 
واریانس شاخص های موجود متغیر مورد نظر را تبیین می کنند. 
از آنجا که ماتریس به دست آمده  یکه نیست، خروجی به دست 

آمده جهت تعیین متغیرهای مورد نظر نیاز به چرخش دارد.
نتایج حاصل از تحلیل اکتشافی نشان می دهد که از میان 33 
شاخص موجود، 9 عامل اصلی )بعد( قابل شناسایی است. 
نامگذاری  تحقیق  موضوع  به  آگاه  اساتید  نظر  با  ابعاد  این 
 )E1( گردید و در نهایت تعداد 9 بعد )آموزشی و تکنولوژی
 )E2( با درصد تبیین واریانس 19/877، سواد نیروی انسانی
با درصد تبیین واریانس 10/074، تکنولوژی )E3( با درصد 
تبیین واریانس 7/667، فرهنگ سازی )E4( با درصد تبیین 
واریانس 6/225، مسئولیت پذیری اجتماعی )E5( با درصد 
تبیین واریانس 6/209، انگیزشی )E6( با درصد تبیین واریانس 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

am
a.

aj
au

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

25
 ]

 

                             5 / 12

http://nama.ajaums.ac.ir/article-1-384-en.html


سال نهم، شماره دوم، نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399 نشريه مطالعات آموزشي، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش 44

5/803، مدیریت داده )E7( با درصد تبیین واریانس 4/739، 
اخالق حرفه ای )E8( با درصد تبیین واریانس 4/117و محیط 
سازمانی )E9( با درصد تبیین واریانس 3/416 شناسایی گردید.

E- Learning. DOE 2. مدل
مشاهده شکل 1

جدول 1- تبیین واریانس عوامل مؤثر بر آموزش الکترونیکی

مجموع مربع بارهای چرخش یافته مجموع مربع بارهای استخراج شده مقادیر ویژه اولیه
درصد عامل

تجمعی واریانس کل درصد 
تجمعی واریانس کل درصد 

تجمعی واریانس کل

19/877 19/877 6/560 25/196 25/196 8/315 24/505 24/505 6/316 1
29/951 10/074 3/324 39/534 14/338 4/732 39/665 15/160 3/907 2
37/619 7/667 2/530 45/202 5/668 1/870 46/031 6/395 1/641 3
43/844 6/225 2/054 49/673 4/471 1/475 50/761 4/730 1/219 4
50/053 6/209 2/049 53/658 3/985 1/315 55/054 4/293 1/107 5
55/856 5/803 1/915 57/656 3/999 1/320 59/059 4/005 1/032 6
60/595 4/739 1/564 61/264 3/608 1/191 62/739 3/680 0/948 7
64/712 4/117 1/359 64/897 3/633 1/199 66/112 3/373 0/869 8
68/127 3/416 1/127 68/127 3/230 1/066 69/237 3/125 0/805 9

.Organization Environment Department E- Learning شکل 1- مدل
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3. درجه تناسب مدل
پس از تخمین پارامترهای مدل، سوالی که مطرح می شود این 
است که تا چه حد مدل مورد نظر با داده های مربوطه سازگاری 
دارد؟ پاسخ به این سوال تنها از طریق بررسی برازش مدل 
امکان پذیر است. شاخص های برازش تحقیق نشان می دهند 
 )P=0/000( که نسبت خی دو به درجه آزادی برابر 1/343 و
معنادار است. شاخص نیکویی برازش )GFI( برابر با 0/95، 
شاخص هنجار شده برازندگی )NFI( برابر 0/92، شاخص 
برآورد  برابر 0/94 و شاخص جذر   )CFI( برازش تطبیقی
برابر 0/036 است که   )RMSEA( تقریب واریانس خطای 

همگی در حد بسیار مطلوبی قرار دارند.
شکل 2 ضرایب اصالح شده را در الگوی نهایی نشان می دهد. 
بیشترین ضریب مربوط به بعد عوامل آموزشی با مقدار 9/62 و 
کمترین آن مربوط به بعد محیط سازمانی با مقادیر 0/46 است 
که همگی ضرایب بیشتر از 0/3 بوده و معنی داری باالی رابطه 

ابعاد آموزش الکترونیکی را با آن نشان می دهد.
همانطور که شکل3 مقادیر t آزمون را نشان می دهد، در این 
پژوهش مقدار t ابعاد آموزش الکترونیکی از 15/58 تا 2/25 

تخمین زده شده است که بیشتر از مقدار t مفروض )1/96( 
محاسبه شده است. لذا با توجه به معنی داری و مثبت بودن 
این ضریب با 99 درصد اطمینان می توان بیان نمود که تمام 
ابعاد فوق بر آن اثر مثبت و غیر مسقیم می گذارد. بیشترین 
مقدار t مربوط به بعد عوامل آموزشی و کمترین آن بعد محیط 

سازمانی است.

بحثونتیجهگیری
هدف اصلی در این پژوهش ارائه مدل آموزش الکترونیکی در 
حوزه محیط زیست به روش آمیخته بود. یافته های به دست آمده 
از این پژوهش در مرحله کیفی نشان داد که آموزش الکترونیکی 
در ادارات کل محیط زیست شمال شرق کشور دارای3 بعد 
اساسی شامل )عوامل علی، عوامل زمینه ای و عوامل محیطی( 
می باشد. در این پژوهش پس از انجام تحلیل اکتشافی، نه بُعد 
فرهنگ سازی،  تکنولوژی،  انسانی،  نیروی  آموزشی، سواد 
مسئولیت پذیری اجتماعی، انگیزشی، مدیریت داده، اخالق 
حرفه ای و محیط سازمانی مشخص و مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج این پژوهش نشان داد که بُعد آموزشی، بیشترین اهمیت 

شکل 2- الگوی نهایی رابطه ابعاد آموزش الکترونیکی
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را دارا است. تجزیه و تحلیل و طراحی برنامه های آموزشی 
محیط  آموزشی  برنامه های  استانداردسازی  زیست،  محیط 
زیست، نیازسنجی آموزشی، ارزشیابی مناسب از فعالیت های 
الکترونیکی  راستای  در  همگی  که  الکترونیکی  سامانه های 
کردن فعالیت ها و کاهش بار لطمات به زیست کره می باشد و 
مورد تایید مصاحبه شوندگان این تحقیق نیز می باشد. در این 
زمینه نتایج تحقیق با مطالعات خشنودی فر و همکاران همسو 
است. همچنین رحمان پور و رمضانی، در تحقیقات خود بیان 
می دارند، اهمیت آموزش و اطالع رسانی در تمام امور شهری 
برای افزایش میزان مشارکت و همکاری مردمی بسیار قابل 
توجه است که باید در این زمینه از روش های نوین بهره گرفت 
)7، 10(. همچنین تحقیقات عطرکار روشن و فتحی، نشان داده 
است، آموزش می تواند در پرورش انسان هایی فهیم با حس 
مسئولیت پذیری باال اثرگذار باشد و با ارتقاء سطح آموزش 
بینش جدیدی در مردم ایجاد کرده که همراه با ایجاد تغییرات 

در رفتارها و سبک زندگی باشد )11(.
نتایج این پژوهش نشان می دهد که بُعد سواد نیروی انسانی 
دومین جایگاه را از نظر اهمیت دارا است. داشتن مهارت تدریس 

و تجربه در سیستم یادگیری الکترونیکی، سواد زیست محیطی، 
خالقیت، سواد رایانه ای، تشکیل تیم های کاری می تواند به 
توانمندسازی کارکنان در زمینه آموزش الکترونیکی کمک کند. 
تحقیقات حسین تبار و بریمانی، نشان می دهد مهارت های سواد 
اطالعاتی برای همه افرادی که بخواهند یادگیری مادام العمر 
داشته و در جوامع دانشی حضور داشته باشند یک ضرورت به 
حساب می آید )12(. همچنین تحقیقات رحمتی نشان می دهد 
که ارتقای سواد محیط زیستی، شرط الزم و راه حل علمی 
جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های رو به افزایش محیط 

زیست است )13(.
نتایج این پژوهش نشان می دهد که بعد تکنولوژی سومین 
جایگاه را در این تحقیق به خود اختصاص داده است. ایجاد 
اینترنت  به  دسترسی  افزاری،  مناسب سخت  زیرساختهای 
مجازی؛  آزمایشگاه های  الکترونیکی،  کتابخانه  پرسرعت، 
بسترسازی جهت ارائه درس بصورت ویدئو کنفرانس، صوتی، 
چت متنی، سی دی های آموزشی باعث گردیده که آموزشهای 
سنتی و رفت و آمدها برای یادگیری بین شهرها که موجبات 
آلودگی هوا در کالن شهرها و مصارف سوختهای فسیلی گردد 

شکل 3- مقادیر t ابعاد آموزش الکترونیکی
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کاهش یابد که مورد تایید مصاحبه شوندگان این تحقیق نیز 
 )14( Nurul et al می باشد. در این زمینه نتایج تحقیق با مطالعات
و Thi Lip Sum )15( و Arkorfulm et al )16( همسو است.
با  فرهنگ سازی  بعد  که  نشان می دهد  پژوهش  این  نتایج 
بار عاملی 6/225 چهارمین مقدار را در این تحقیق به خود 
اختصاص داده است. شکاف فرهنگی بین نسلها، فرهنگ کاهش 
استفاده از زباله، فرهنگ درختکاری، فرهنگ جدا سازی زباله و 
پسماند خشک و تر از مبدا، فرهنگ مصرف بهینه آب، فرهنگ 
کاهش مصرف کاغذ و استفاده از سامانه های الکترونیکی که 
منجر به کاهش قطع درختان می شود که همه موارد فوق عالوه 
بر حفظ سالمت محیط زیست مورد تایید مصاحبه شوندگان 
این تحقیق می باشد. در این زمینه نتایج تحقیق با مطالعات 
شیاسی و رضوانی )17( و رمضان زاده و همکاران )6( و 

هاشمی )8( همسو است.
مسئولیت پذیری  بُعد  که  می دهد  نشان  پژوهش  این  نتایج 
اجتماعی پنجمین مقدار را در این تحقیق به خود اختصاص 
اجتماعی،  ارزشهای  افزایش  اجتماعی،  عدالت  است.  داده 
هنجارهای اخالقی از جمله مواردی است که مصاحبه شوندگان 
با مطالعات  یافته های پژوهش  تایید کرده اند.  تحقیق آن را 
Gopaldas که بیان می دارند سازمان ها با افزایش سرمایه گذاری 

اجتماعی، ارزش اجتماعی و بسط عدالت اجتماعی به عنوان 
نهادهای مستعد به پایداری اجتماعی شناخته می شوند همسو 

است )18(.
نتایج این پژوهش نشان می دهد که بُعد انگیزشی ششمین 
جایگاه را در این تحقیق به خود اختصاص داده است. تشویق 
و پاداش به پرسنلی که در دوره های آموزش الکترونیکی شرکت 
می کنند و دوره را با موفقیت می گذرانند، دادن امتیازات به 
اشخاصی که از دوچرخه و مترو برای رفت و آمد استفاده 
می نمایند و به کاهش آلودگی هوا کمک می کنند، امتیاز به کسانی 
که بجای استفاده از کاغذ از سامانه های الکترونیکی استفاده 
می نمایند که همه موارد فوق به ایجاد انگیزه ای برای کاهش 

صدمات زیست محیطی و سالمت فردی و شهری می گردد 
که مورد تایید مصاحبه شوندگان این تحقیق نیز می باشد. در 
این زمینه نتایج مقاله با مطالعات Castles که بیان می دارد 
انگیزه کاربران عامل مهمی در استفاده از آموزش الکترونیکی 

می باشد همسو است )19(.
بر اساس نتایج این پژوهش بُعد مدیریت داده در جایگاه بعدی 
است. ایجاد امنیت الکترونیکی از طریق رمزنگاری، طبقه بندی 
مطالب آموزشی بر اساس میزان دسترسی افراد، جلوگیری از 
حمله هکرها، حفاظت از سرورها و نصب آنتی ویروس ها از 
جمله ابعاد مدیریت داده می باشد که مصاحبه شوندگان نیز 

بر آن تاکید داشته اند.
نتایج این پژوهش نشان می دهد که بُعد اخالق حرفه ای هشتمین 
مقدار را در این تحقیق به خود اختصاص داده است. تعهد 
پرسنل به فضای مجازی، توجه به آداب معاشرت به عنوان شرط 
مهم برای دستیابی به آموزش الکترونیکی، توجه به موضوعات 
حقوقی محیط الکترونیکی از جمله عوامل اخالق حرفه ای 
است. کاربران می بایست از نشر یا تکثیر، توزیع محتویات 
آموزشهای الکترونیکی خودداری نمایند چون این محتواهای 
تهیه شده جزء سرمایه های سازمان محسوب می شوند که همه 
تایید مصاحبه شوندگان تحقیق می باشد.  موارد فوق مورد 
با مطالعات اصغری و همکاران، همسو  یافته های پژوهش 

است )20(.
سازمانی  محیط  بعد  که  می دهد  نشان  پژوهش  این  نتایج 
داده  اختصاص  خود  به  تحقیق  این  در  را  مقدار  نهمین 
بر  مبتنی  سازمان های  در  بلندمدت  سرمایه گذاری  است. 
آموزش الکترونیکی، استفاده از تجربیات سازمانهای دیگر، 
محافظه کاری سازمان های آموزشی برای ورود تکنولوژی، 
فرهنگ سازی استفاده از اینترنت و فناوری اطالعاتی، تشکیل 
کنسرسیوم سازمانهای مجازی از جمله شرایط محیطی است 
که مورد تایید مصاحبه شوندگان تحقیق می باشد. یافته های 
 Bocchi et al 21( و( Pigliapoco et al پژوهش با مطالعات
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Providing an e-learning operational model in the field of 
environment

Hamid Reza Sodagar1*, Mahboubeh Soleimanpour Omran2, Franak Masoumian3

Abstract

Introduction: In recent years, the use of new technologies has led traditional education to e-learning and 
made it as an important learning tool. This has led the present study to provide an e-learning model in the 
field of environment.

Methods: The research has been performed with the mixed qualitative and quantitative approach. This 
study was conducted in the General Department of Environment (North, South and Razavi Khorasan) in 
2019.In the first (qualitative) stage, 20 environmental experts were selected by purposeful method. The 
components of e-learning were explained using the qualitative content analysis method. Then, in the 
second (qualitative) stage, a questionnaire was designed using the items extracted from the first stage and 
it was distributed among 132 employees of the General Department of Environment in the Northeast of the 
country.The research tool in the quantitative part included a researcher-made e-learning questionnaire with 
a reliability of 0.76. Formal validity was reported according to the opinion of appropriate experts. The tools 
in the qualitative part of the interviews were semi-structured. T-test, heuristic factor analysis and content 
analysis were used in order to analyze the data. It should be noted that in both stages of the research, a 
complete explanation of the study and its objectives were provided to the participants and written consent 
was obtained from the participants.

Results: The results show that in the qualitative research section, 93 primary conceptual propositions, 
7 main categories and 36 sub-categories have been identified in 3 sections: causal, contextual and 
environmental factors. The results of exploratory analysis show that among the 33 available indicators, 9 main 
factors (dimension) including education, manpower literacy, technology, culture building, social responsibility, 
motivation, data management, professional ethics and organizational environment are identified. The highest 
coefficient is related to the dimension of educational factors with the value of 19.877 and the lowest is related 
to the dimension of organizational environment with the values   of 3.416, which all coefficients are greater 
than 0.3 and it showed the high significance of the relationship between the dimensions of e-learning.

Conclusion: E-learning is a new paradigm and production of information technology that leads organizations 
to a major educational revolution. In this regard, the present study tries to provide a comprehensive model 
and perspective on e-learning of the organization and, proper management practices in providing e-learning 
and appropriate strategies for e-learning implementing.

Keywords: e-learning, traditional education, environment, information technology

1- (*Corresponding Author) PhD Graduate, Department of Educational Management, College of Human sciences, Islamic Azad 
University, Gorgan, Iran.                E-mail:hamidreza.sodagar@yahoo.com

2- Assistant Professor, Department of Educational Management, College of Human sciences, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
3- Graduate of Master of Mathematics, Islamic Azad University, Mashhad, Iran, Mathematics Teacher in ministry of Education

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

am
a.

aj
au

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

25
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12

http://nama.ajaums.ac.ir/article-1-384-en.html
http://www.tcpdf.org

