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Abstract 

Introduction: The purpose of this study is to illustrate the professional competencies of 

instructors in the e-learning environment. 

Methods: Recent research is a descriptive and analytical study. In the qualitative level, Delphi 

method was used in the presence of some experts to identify the dimensions and competency 

components and making decisions to reach consensus. In the quantitative level, a researcher-

made questionnaire including 71 questions was used to collect data. The t-test and 

confirmatory factor analysis (CFA) were applied to check the data. 

Results: In the present study, the six main dimensions of the instructors ’competencies 

including dimensions of social, ethical, organizational, individual, technical, pedagogical 

and evaluation and also nineteen sub-components are investigated. Based on the findings, 

seventeen competency components had an average higher than the expected mean. 

According to achieved data, the highest factor loading is related to the pedagogical dimension 

and the lowest factor loading is the individual dimension. 

Conclusions: Recognized competencies in this study can be useful to design the career 

development plans and determination of the training needs for education courses with high 

quality. This leads to the development of the instructors’ competencies in order to perform 

their right roles and competencies in the e-learning environment. 
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مقدمه

در عصر الکترونیکی حاضر، فناوری و اطالعات در حجمی وسیع و با 

گیری از دسترسی سریع نسبت به هر زمان دیگر موجود است. بهره

های شود تا افراد نسبت به نسلهای یادگیری الکترونیک موجب میدوره

های منظور گسترش مهارتهای جدیدتری بهقبل از خود، از روش

والت سریع در زمینه فناوری و نفوذ . تح[1]نند آموزشی خود استفاده ک

ها های یادگیری الکترونیک، تأثیر زیادی بر جو کالس، روشدورهآن در 

مدرس داشته است.  یهاتیده در تدریس و مسئولو فنون مورد استفا

های محیط یادگیری الکترونیک، نقش مدرسان را فائق آمدن بر چالش

ها را نیازمند های آموزش سنتی پررنگ ترکرده و آننسبت به دوره

کسب این  کند.های جدید میو مهارت هایستگیاز شا یامجموعه

کند تا بتواند جریان یادگیری را در ها به مدرس کمک میشایستگی

ینه مرور ادبیات بررسی شده در این زم. [3, 2]جهت صحیح پیش ببرد 

ها و اقدامات مؤثر گذارد که شایستگینیز بر این امر صحه می

دهنده، عامل اصلی در کیفیت یادگیری الکترونیک محسوب آموزش

شود. شایستگی مدرس الکترونیک زمینه الزم را برای توسعه رابطه می

بین یادگیرنده و یاددهنده را که ازجمله عناصر اصلی یادگیری موفق 

، فیش و ویکرشام Guasch [5]نتایج مطالعات  .[4]د کناست ایجاد می

Wickersham & Fish [6] کرو و همکاران ،et al, Crow [7] ،

، حاکی از تأثیر Smith [9]، اسمیت Chua & Lam [8]چوا و الم 

های یادگیری الکترونیک است. های مدرسان بر کیفیت دورهشایستگی

مورد نیاز  یهاعالوه بر این تعداد زیادی از مطالعات به تفاوت مهارت

مورد نیاز برای تدریس سنتی مرسوم  یهاتدریس الکترونیک از مهارت

لی اص یهااند از آنجا که تضمین کیفیت یکی از مؤلفهگذاشته صحه

یادگیری است، مدرسان به انواع مختلفی از شایستگی  یهاهمه برنامه

یادگیری  یهانیاز دارند تا بتوانند کیفیت بیشتری را برای دوره

چند  اصطالح یک . شایستگی[11, 11] الکترونیکی بوجود آورند

شوند ولی در های متفاوتی به کار گرفته میکه در زمینه است منظوره

. از نگاه [12]تأکید دارد  های شغلو مسئولیت هابر نقش اصل

کارآموزی، عملکرد و آموزش،  یالمللی استانداردهاکنسرسیوم بین

شایستگی عبارت است از دانش، مهارت و نگرشی که فرد را قادر 

صورت اثربخش در چارچوب خود را به یهاتیتا فعال سازدیم

با توجه به اهمیت  .[13] استانداردهای مورد انتظار یک شغل انجام دهد

های از سوی محققان برای مطالعه و های اخیر تالشاین امر، در سال

شناسایی شایستگی مدرسان در محیط یادگیری الکترونیک صورت 

های های زیر به شناسایی شایستگیگرفته است. ازجمله پژوهش

 شیپژوه در ،[14] یعقوبی و همکاراناند. مدرسان الکترونیک پرداخته

 یادگیری در محیط علمیهیئت مطلوب اعضای هایویژگی بررسی به

 :همچون هاییویژگی که داد نشان پرداختند. نتایج الکترونیکی

 تعهد دانشجویان، از پشتیبانی مجازی، تعامل تشویق، و مدیریت

 یادگیری به مثبت تعاملی و نگرش محیط تأمین الکترونیکی،

 هایدر نظام اساتید هایویژگی ترینارجح و ترینمطلوب از الکترونیکی

به بررسی تأثیر  ،Williams [15] ویلیامز مجازی است. هایآموزش

 11/16/1396 تاریخ دریافت:

 21/18/1396 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 شایستگی

 مدرسان

 الکترونیک یادگیری

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
 .است الکترونیک یادگیری محیط در مدرسان هایشایستگی تبیین حاضر پژوهش هدف :مقدمه

  هایهمؤلف و ابعاد شناسایی منظوربه کیفی مرحله در. است تحلیلی توصیفی، تحقیقات نوع از اخیر پژوهش :کار روش

  برای کمی مرحله در. شد استفاده نظرانصاحب از تعدادی حضور با دلفی پانل روش از اجماع به رسیدن و شایستگی

  تحلیل و تی آزمون از آمدهدستبه هایداده بررسی برای و سؤال 71 دارای ایساخته محقق پرسشنامه از هاداده گردآوری

 .شد استفاده تأییدی عاملی

  پداگوژیکی، فنی، فردی، اداری، اخالقی، اجتماعی،) اصلی بعد شش در مدرسان هایشایستگی پژوهش این در :هایافته

  دارای شایستگی مؤلفه هفده پژوهش هاییافته مبنای بر. است قرارگرفته بررسی مورد فرعی مؤلفه نوزده و( ارزیابی

  بار ترینایینپ و پداگوژیکی بعد به مربوط عاملی بار باالترین هایافته این طبق. بود موردنظر میانگین از باالتر میانگینی

 .است فردی بعد به مربوط عاملی

  یازهاین تعیین و شغلی توسعه هایبرنامه طراحی در تواندمی پژوهش این در شدهشناسایی هایشایستگی :گیرینتیجه

  نظورمبه مدرسان هایشایستگی پرورش سبب امر این. شود واقع مفید باکیفیت آموزشی هایدوره برگزاری جهت کارآموزی

 .شود الکترونیکی هایمحیط در هاآن هایشایستگی و هانقش صـحیح یـافتن انجـام

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.02.03         مقاله پژوهشی

 الکترونیک یادگیری محیط در مدرسان هایشایستگی تبیین

 1 سرمدی رضا محمد ،1 پور سعیدی بهمن ،1 اسمعیلی زهره ،*،1 اسلمی محبوبه
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 یهاو نقش هایستگیتغییرات حوزه فناوری آموزش از راه دور در شا

های ویلیام منجر به معرفی چهار مدرسان آنالین پرداخت. پژوهش

حیطه شایستگی ارتباطی، فنی، مدیریتی، آموزشی شد. همچنین 

های پایه مدرسان شایستگی، et al ,Bigatel [16] بیگاتل و همکاران

 گونهلکترونیک را از دیدگاه مدرسان را اینبرای موفقیت در آموزش ا

ایجاد یادگیری فعال، شایستگی مدیریتی، پاسخگو بودن، شناسایی کرد 

کارگیری اصول اخالقی در کالس ای، بهاستفاده از فناوری چندرسانه

 ،Young [17]است. بر اساس پژوهش یانگ  هادرس و اجرای سیاست

منظور افزایش عواملی مانند ایجاد انگیزه در دانشجو از طرف مدرس به

طور مؤثر، ارائه یک دوره سازی دوره آموزشی بهعملکرد دانشجو، آسان

یگیری و احساس مسئولیت در مورد ارزشمند آموزشی، ارتباط مؤثر، پ

های یادگیری های مدرسان دورهیادگیری دانشجویان از شـایستـگی

 الکترونیک نام برد.

ها و شرح تالش کرد تا فهرستی از نقش، Varvel [18]وارول 

ین وشایستگی مربوط به مدرسان در محیط یادگیری الکترونیک را تد

هایی اداری، فردی، فنی، طراحی آموزشی، آموزشی، کند. شایستگی

ارتباطی، اجتماعی توسط وارول شناسایی شد. پوزیفیرو و شلتون 

Puzziferro & Shelton [19] ،منظور در یک طرح مطالعاتی به

آموزش و پشتیبانی مدرسان الکترونیک در طول دوره انتقال از آموزش 

رس های مدگانه شایستگیسنتی به آموزش الکترونیک از اصول هفت

استفاده ، Chickering & Gamson [21]چکرینگ و گامسون 

کردند. این هفت اصل شایستگی بدین شرح بیان شد: تشویق ارتباط؛ 

موقع؛ اختصاص ه بازخورد بهتشویق همکاری؛ تشویق آموزش فعال؛ ارائ

به کار؛ برقرار کردن ارتباط با حد انتظار باال؛ احترام به  نهیزمان به

م های یادگیری مختلف. فیش و ویکرشَسطوح استعدادی و روش

Wickersham & Fish [6] در پژوهش خود به این نکته اشاره ،

کردند که تدریس در محیط الکترونیک مستلزم این است که مدرسان 

رای زعم آنان بدر مورد تدریس و یادگیری به طرز متفاوتی فکر کنند به

اجرای یک دوره باکیفیت در محیط یادگیری الکترونیک اقداماتی مانند 

حمایت از دانشجویان، ارائه محتوی باکیفیت از لحاظ تصاویر، گرافیک، 

های مرتبط به منابع جانبی، ارائه محتوی ماژوالر و لینک ویدئو،

دهی شده، ارائه تکالیف منسجم و متناسب با اهداف یادگیری سازمان

افزایش تعامل فراگیر و مدرس، ایجاد جوامع یادگیرنده بین فراگیران، 

ارات ها و انتظبازخورد سریع به فراگیر از طریق ایمیل بیان دستورالعمل

های تحویل آسان، ارزیابی مداوم، استفاده از تکنولوژی روشن واضح،

 بندی شده وریزی زمانایجاد دسترسی آنالین به منابع دروس، برنامه

کننده آن، برای یک مدرس کننده محتوا بودن نه توزیعمنظم، تسهیل

، نیز Carril, et al. [21]الکترونیک ضروری است. کاریل و همکاران 

ظور منهای یادگیری الکترونیک را بههای مدرسان در محیطشایستگی

های توسعه شغلی در مؤسسات ساخت یک چارچوب مشترک برای طرح

های پداگوژیکی، ارزیابی، مدیریتی، آموزش عالی ارائه کردند. شایستگی

ی شناسای یفنی، راهنمایی، مشاوره، فردی، پژوهشی از طریق نظرسنج

، باتیس و Boon & Sinclair [22]د. مطالعات بون و سینکلر، ش

موید این امر است که مدرس نقش  Bate & Sangrà  [23]سانگرا 

مجازی، بسیار مهمی در استفاده از فناوری، ایجاد ارتباط در محیط 

 های یادگیرندگانگری و هدایت فعالیتارسال پیام و در پی آن تسهیل

را بر عهده دارد اما اغلب مدرسان الکترونیک، آمادگی و شایستگی الزم 

اند و تنها بر تجاربی که به ها را کسب نکردهبرای تدریس در این دوره

اند، هآموزش سنتی به دست آورد یهاعنوان دانشجو یا مدرس از دوره

وافق رغم تبا بررسی مطالعات گذشته مشخص شد علی کنند.اکتفا می

های مدرسان الکترونیک در کلی موجود در ادبیات در مورد شایستگی

های اندکی در داخل کشور در ارتباط با شناسایی خارج از کشور، تالش

های مدرسان در محیط الکترونیک صورت گرفته است. فقدان شایستگی

تواند درک مؤسسات آموزش عالی و مدرسان ر این زمینه، میپژوهش د

های الزم در محیط یادگیری الکترونیک را از اقدامات و شایستگی

ه شایستگی مدرسان ، همچنین ازآنجاک[11]الکترونیک را محدود کند 

اوت کنند متفبا توجه به بافت و موقعیتی که مدرسان در آن تدریس می

های یادگیری الکترونیک در دانشگاه است. و با توجه به گسترش دوره

های یادگیری الکترونیکی به پیام نور که در حال حاضر با برگزاری دوره

بر آن  ژوهشگرنوعی مترصد جذب دانشجویان بیشتری است، بنا براین پ

های شد تا برای تهیه لیستی مشترک و جامع به تبیین شایستگی

مدرس در محیط یادگیری الکترونیک در دانشگاه پیام نور بپردازد. در 

هدف شناسایی و تبیین شایستگی  این خصوص پژوهش حاضر با

 مدرسان در محیط یادگیری الکترونیک در دانشگاه پیام نور انجام شد.

 کار روش

پژوهش از نوع مطالعات کاربردی بود که به شیوه توصیفی، تحلیلی،  نای

تدا ابصورت کیفی و تحلیل اکتشافی انجام شد. در مرحله کیفی به

انجام شده مرتبط با موضوع مورد  یهامفاهیم و مبانی نظری پژوهش

مطالعه و بررسی قرار گرفت. بررسی فوق این امکان را میسر ساخت تا 

اصلی شایستگی مدرسان در محیط یادگیری  یهاابعاد و مؤلفه

ور پیشنهادی به منظ یهاالکترونیک شناخته شود. سپس ابعاد و مؤلفه

اساتید باتجربه در زمینه آموزش نفر از  15بوسیله  توافق و اعتبار یابی

 ها در مرحلهابزار گرد آوری دادهالکترونیک به نظر خواهی گذاشته شد. 

ای از کارت فیش و پرسشنامه ت کتابخانهکیفی و در بخش مطالعا

استفاده از مقیاس لیکرت  خبرگان و استفاده شد که با نظرخواهی از

(، نظری ندارم 4(، موافق )5صورت کامالً موافق )نسبت به نمره دهی به

و  در جهت شناسایی ابعاد(، 1(، کامالً مخالفم )2(، مخالفم )3)

هایی که خبرگان بر آن و مؤلفهابعاد  های شایستگی انجام شد.مؤلفه

های مؤثر شایستگی مدرسان در محیط عنوان مؤلفهتوافق داشتند، به

پرسشنامه های فوق، گردآوری دادهالکترونیک انتخاب شدند. پس از 

های مؤثر بر های در خصوص مؤلفهمحقق ساخته حاوی پرسش

 ،شایستگی مدرسان الکترونیک تهیه شد. جامعه آماری این تحقیق

سیستم یادگیری الکترونیک دانشگاه پیام نفر از مدرسان  1811شامل 

مشغول به تدریس بودند. حجم  94-95بوده که در سال تحصیلی نور 

های مدرس از رشته 252نفر از مدرسان بوده که  411نمونه آماری 

های علوم پایه و مهندسی به روش نفر از رشته 158علوم انسانی و 

 .ای با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدندتصادفی طبقهگیری نمونه

ران نظروایی پرسشنامه با روش اعتبار محتوا و نظر متخصصان و صاحب

انجام شد و برای تعیین اعتماد یا پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای 

آوری شده، با استفاده از های جمعبه دست آمد. داده 92/1کرونباخ 

منظور تعیـین بارهـای عـاملی بـرای حلیل عاملی بهآزمون تی و ت

های تأثیرگذار بر روی شایستگی مدرسان در محیط شناسـایی مؤلفه



 و همکاران اسلمی

18 

مورد تجزیه  Lisrel و SPSS افزاریادگیری الکترونیک با استفاده از نرم

 .و تحلیل قرار گرفت

 هایافته

فی و شاشامل نتایج مطالعه کیفی و نتایج تحلیل عامل اکت هاافتهی

 تأییدی است:

 نتایج مطالعه کیفی

بر اساس مرور مبانی نظری و ادبیات پژوهش و با عنایت به مفاهیم 

ر مدرسان د یااساسی مانند شایستگی، اقدامات مؤثر و صالحیت حرفه

محیط الکترونیک، پس از ترکیب و تلفیق میان عوامل مشابه و استخراج 

عامل مربوط به شایستگی  7ی،بااهمیت و حذف موارد تکرار یهامؤلفه

مدرسان در محیط یادگیری الکترونیکی شناسایی گردید؛ که در جدول 

 زیر به آن اشاره شده است.

های شایستگی مدرسان که در مرحله قبل در مرحله بعد ابعاد و مؤلفه

دور دلفی  2 لهیوسشده بود بهو پس از بررسی پیشینه پژوهش شناسایی

 .گیردر میمورد اعتبار یابی قرا

 51/8و کای اسکوئر برابر  21/1رای این دور ضریب هماهنگی کندال ب

به دست آمد. با توجه به مندرجات جدول  111/1و سطح معناداری 

فوق و باال بودن ضرایب هماهنگی کندال و معنادار نبودن تفاوت 

نظر میان اعضای پانل وجود دارد، درنتیجه ابعاد ها، اتفاقمیانگین رتبه

قرار گرفت که بر اساس همین  دییه دست آمده ازنظر خبرگان مورد تأب

ا از ههای الگو تدوین گردیده و در دور دوم به بررسی مؤلفهابعاد مؤلفه

 شود.نظر خبرگان پرداخته می

 
 شایستگی مدرسان در محیط یادگیری الکترونیک یهاابعاد و مؤلفه :1جدول 

 مطالعات مربوط به ادبیات موضوع

 بعد اجتماعی

 [25, 24, 21, 9]پشتیبانی از دانشجو در محیط الکترونیک 

 [27, 26, 21] تسهیل گری اجتماعی

 [31-28, 18 ,13] یادگیری گروهی ایجاد محیط

 بعد اخالقی

 [16] مدیریت تعارضات

 [27, 18] تعهد کاری

 اداریبعد 

 [26, 15]درک چهارچوب اداری 

 [31, 25, 5] مدیریت دوره

 [32, 25, 21, 18] اقدامات توسعه شغلی

 بعد فردی

 [33, 21, 18]فردی  هایویژگی

 بعد فناوری

 [37-34, 28, 13]متخصص فناوری 

 [38, 31, 31, 25]پشتیبانی فنی 

 بعد پداگوژیکی

 [31, 29, 24]طراح تکالیف محتوا 

 [28, 17, 5]ریزی برنامه

 [39, 35, 15]استفاده از نظریات یادگیری و آموزش 

 [16, 9]ایجاد انگیزه آموزشی 

 [18, 13, 9]کننده محتوا تسهیل

 [41, 41, 25, 21, 18, 16, 13, 9]راهبردهای تدریس 

 بعد ارزیابی

 [42, 18, 13]ارزیابی دوره 

 [42, 28, 18, 15]ارزشیابی دانشجو 

 
 نتایج آزمون دلفی دور اول برای بررسی ابعاد :2جدول 

 سطح معناداری tمقدار  انحراف معیار میانگین متغیر

 111/1 79/3 13/1 39/4 بعد اجتماعی

 113/1 11/3 12/1 82/3 بعد اخالقی

 118/1 98/2 21/1 89/3 بعد اداری

 121/1 83/2 23/1 78/3 بعد فردی

 111/1 82/4 27/1 56/3 بعد فناوری

 112/1 24/3 63/1 22/4 بعد پداگوژیکی

 111/1 11/4 47/1 16/4 بعد ارزیابی
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 هایی پژوهشنتایج آزمون دلفی دور دوم برای بررسی مؤلفه :3جدول 

 سطح معناداری tمقدار  انحراف معیار میانگین متغیر

 111/1 12/8 13/1 18/4 حمایت از دانشجو

 111/1 77/7 19/1 14/4 تسهیل گری اجتماعی

 111/1 54/7 12/1 11/4 ایجاد محیط یادگیری گروهی

 111/1 32/4 27/1 68/3 مدیریت تعارضات

 111/1 54/4 23/1 81/3 تعهد کاری

 111/1 87/5 23/1 65/3 درک چهارچوب اداری

 111/1 67/6 91/1 89/3 مدیریت دوره

 111/1 11/7 14/1 12/4 اقدامات توسعه شغلی

 113/1 93/3 42/1 58/3 های فردیویژگی

 111/1 12/4 91/1 27/3 متخصص فناوری

 111/1 12/4 42/1 73/3 پشتیبانی فنی

 111/1 45/4 93/1 86/3 طراح تکالیف محتوا

 248/1 16/1 72/1 61/2 انتخاب کننده فناوری

 111/1 11/4 18/1 31/3 برنامه ریزی

 111/1 96/3 23/1 32/3 استفاده از نظریات یادگیری و آموزش

 111/1 41/4 85/1 84/3 ایجاد انگیزه آموزشی

 117/1 61/1 24/1 36/2 تعامل آموزشی

 111/1 61/9 15/1 22/4 تسهیل کننده محتوا

 111/1 52/11 94/1 31/4 راهبردهای تدریس

 111/1 78/6 21/1 18/4 ارزیابی دوره

 111/1 72/6 11/1 89/3 ارزیابی دانشجو

 

 

و کای اسکوئر برابر  18/1برای این دور ضریب هماهنگی کندال 

به دست آمد؛ بنابراین با توجه به  111/1و سطح معناداری  25/144

باال بودن ضرایب هماهنگی کندال و معنادار نبودن تفاوت میانگین 

نظر میان اعضای پانل وجود دارد. همچنین نتایج به دست ها، اتفاقرتبه

 19های بیانگر این است که ر دلفی برای بررسی مؤلفهآمده از این دو

 2بیشتر از  tبوده و آماره  3مؤلفه مورد بررسی دارای میانگین باالتر از 

مؤلفه انتخاب کننده فناوری و تعامل آموزشی که دارای  2بوده، ولی 

تر از میانگین طیف مورد بررسی بودند با توجه به آماره میانگین پایین

t ان نظر میبا توجه به اتفاق در پایان این مرحله ور حذف شدند.در این د

مورد تأیید مؤلفه شایستگی مدرسان الکترونیک  19 اعضای پانل

 خبرگان قرار گرفتند.

 نتایج تحلیل عاملی

مدل منطقی استخراج شده در مرحله کیفی پژوهش با آزمون تی و 

زیر به دست  تحلیل عاملی مورد آزمون قرار گرفت که نتایج به شرح

 آمد:

های مدیریت جز مؤلفهکه اوالً، به دهندمی نشان جدول باال هایداده

 فرعی و اصلی هایمؤلفه تعارضات و درک چهارچوب اداری تمامی

 15/1 به توجه بامدرس در محیط یادگیری الکترونیک های شایستگی

> P همه ینمیانگ تی، آزمون نتایج و تأییدند؛ مورد 3 باالی میانگین و 

 داد؛ نشان را (3)عدد  مقایسه مورد عدد با هاآن داریمعنی و متغیرها

( و بعد 64/4بعد پداگوژیکی ) به مربوط میانگین مقدار باالترین ثانیاً

( 78/3بعد فنی ) میانگین مربوط به مقدار ( و کمترین54/4اجتماعی )

 باشد.می

 به مربوط هایمؤلفه و ابعاد تمامی برای عاملی تحلیل نتایج

 شماره های مدرسان در محیط یادگیری الکترونیک در جدولشایستگی

 بارهای دهد،می نشان آمدهدستبه نتایج که همچنان .است شدهارائه 5

 تأییدکننده سنجش بعد پداگوژیکی هایمؤلفه برای آمدهدستبه عاملی

ها نظریهمدرس همگام با  بنابراین بایستی باشند؛می مربوطه هایعامل

 طور مؤثر یادگیریو الگوهای تدریس در محیط الکترونیک بتواند به

آوری مانند فعال و دانش جو محور را اجرا کرده و از انواع مختلف فن

 ای ها برای تسهیل محتوا استفاده کند؛ و با بهره گیری ازچندرسانه

ز های الکترونیک و استفاده اهای ایجاد انگیزه در محیطاستراتژی

آوری و اهداف دوره آموزشی بتواند راهبردهای آموزشی متناسب با فن

یک برنامه آموزشی مؤثر در محیط الکترونیک را اجرا کند. دومین عامل، 

های سنجش بعد اجتماعی دارای بار بعد اجتماعی است تمامی مؤلفه

ها مؤلفه حمایت از دانشجو دارای بوده در بین آن 8/1عاملی باالی 

 بنابراین برای تقویت این شایستگی الزم است ن بار عاملی است؛بیشتری

مدرس بتواند در ابتدای افراد به محیط یادگیری الکترونیک با برخورد 

منظور سازگاری بیشتر دانشجو مناسب به سؤاالت و نیازهای دانشجو به

ل موقع پاسخ داده و با ایجاد فرصت تعامبا محیط یادگیری الکترونیکی به

ین دانشجویان سازوکارهای کار گروهی و فرایندهای مشارکتی را در ب

 ایجاد و تغییر انجام برای را مستمر دیگران طورتسهیل کند و به

 .کنند تشویق افزاییهم
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 های اصلی و فرعی شایستگی مدرسان الکترونیکنتایج آزمون تی برای ابعاد و مؤلفه :4جدول 

 سطح معناداری آماره t انحراف معیار میانگین ماکزیمم مینیمم تعداد متغیر

 111/1 78/5 75/2 53/4 -15/1 - 46/1 411 حمایت از دانشجو

 111/1 56/5 64/2 25/4 -15/1 ـ 37/1 411 تسهیل گری اجتماعی

 111/1 45/5 75/2 58/3 -98/1 73/1 411 ایجاد محیط یادگیری گروهی

 111/1 16/5 87/1 54/4 / 46 39/1 411 بعد اجتماعی

 17/1 53/1 73/2 87/2 21/1 76/1 411 مدیریت تعارضات

 13/1 16/2 81/1 76/3 -98/1 -45/1 411 تعهد کاری

 111/1 16/5 58/1 93/3 -55/1 -31/1 411 بعد اخالقی

 167/1 73/1 86/2 65/2 -23/1 -36/1 411 درک چهارچوب اداری

 148/1 97/1 74/1 43/3 -45/1 -56/1 411 مدیریت دوره

 111/1 46/2 93/2 98/3 -65/1 -47/1 411 الزامات توسعه شغلی

 111/1 14/4 39/1 14/4 -41/1 51/1 411 بعد اداری

 111/1 82/2 73/2 89/3 -67/1 62/1 411 های فردیویژگی

 111/1 76/3 51/1 89/3 91/1 51/1 411 بعد فردی

 111/1 87/4 64/3 11/4 46/1 78/1 411 متخصص فناوری

 148/1 95/1 45/2 42/3 -75/1 97/1 411 پشتیبانی فنی

 111/1 86/4 34/1 78/3 -58/1 49/1 411 بعد فناوری

 111/1 78/3 56/2 65/3 -65/1 -27/1 411 طراح تکالیف محتوا

 111/1 79/3 82/1 97/3 -16/1 83/1 411 ریزیبرنامه

 118/1 16/2 65/2 76/3 -86/1 -57/1 411 و آموزش استفاده از نظریات یادگیری

 111/1 38/5 76/1 32/4 -74/1 -62/1 411 ایجاد انگیزه آموزشی

 111/1 64/5 32/2 45/4 -12/1 -31/1 411 کننده محتواتسهیل

 111/1 78/4 37/2 23/4 -86/1 37/1 411 راهبردهای تدریس

 111/1 13/6 93/1 64/4 -61/1 -17/1 411 بعد پداگوژیکی

 111/1 41/2 23/1 89/3 -46/1 39/1 411 ارزیابی دانشجو

 111/1 45/4 78/1 11/4 36/1 86/1 411 ارزیابی دوره

 111/1 21/5 56/1 32/4 -41/1 -27/1 411 بعد ارزیابی

 

 عامل سوم در میان ابعاد شایستگی مدرسان الکترونیک بعد ارزیابی است

درصد از واریانس کل را تبیین کرده است. با توجه به نتایج  69/1 که

و مؤلفه ارزیابی  74/1در بعد ارزیابی مؤلفه ارزیابی دانشجو با بار عاملی 

به ترتیب در سنجش این بعد بیشترین نقش  64/1از دوره با بار عاملی 

ی اهرا داشته است؛ بنابراین الزم است مدرس ضمن نظارت بر فعالیت

فردی و گروهی دانشجو، با ارائه بازخورد از طریق ارسال پیام یا نوشتن 

در حاشیه تکالیف، نظرات خود را در مورد روند یادگیری دانشجویان 

وسیله فناوری ارائه دهد. همچنین مدرس میزان اثربخشی یادگیری به

ها و مشکالت مورد استفاده را مورد ارزیابی قرار دهد؛ و چالش

فرد این نوع آموزش را شناسایی کند. از نظر مدرسان ارزیابی منحصربه

های ضروری مدرسان در محیط مداوم از دانشجو و دوره از شایستگی

شود. عامل چهارم بعد فناوری است یادگیری الکترونیک محسوب می

های . درصد از واریانس کل را تبیین کرده و شامل مؤلفه67/1که 

نی است؛ بنابراین الزم است که مدرس متخصص فناوری و پشتیبان ف

طور هایی که در سیستم مدیریت یادگیری و بهتوانایی استفاده از فناوری

 هایمعمول در آموزش الکترونیک مورد نیاز است داشته باشد و برنامه

زمان و غیرهمزمان را در مواقع موردنیاز مدیریت کند و ضمن داشتن هم

حتوا در محیط یادگیری الکترونیک بتواند اطالع از نحوه انتخاب و خلق م

 های مربوطه کمک کند.آوریبه دانشجو در استفاده از فن

بوده، مؤلفه  7/1های سنجش بعد اداری دارای بار عاملی باالی مؤلفه

شود مدیریت دوره دارای بار عاملی باالتری است؛ بنابراین پیشنهاد می

 یهازمان، مدیریت کانالزمان و غیر هممدرس اداره محیط مجازی هم

شود را بر عهده که در آن به اشتراک گذاشته می ییهالیارتباطی و فا

منظور افزایش ای خود بهبگیرد و همچنین نسبت به توسعه حرفه

های آموزش الکترونیک اقدام کند، مدیریت در هر دو زمینه کیفیت دوره

 ششم عامل شود. بعدهای مدرس الکترونیک محسوب میاز شایستگی

انجام تعهدات از کل واریانس را تبیین کرده است.  66/1اخالقی است که.

معلم در جریان تدریس، پایبندی به مدیریت زمان، ایجاد انگیزه و 

القی های اخنگرانی نسبت به یادگیری دانشجو در افزایش شایستگی

کل . از 64/1های فردی است و تأثیر بسزایی دارد. بعد هفتم بعد ویژگی

هایی فردی همچون تحمل کند. داشتن ویژگیواریانس را تبیین می

ی هاپذیری و صبر مدرس در برخورد با دانشجویان و چالشابهام انعطاف

محیط یادگیری الکترونیک، داشتن مهارت فن بیان در تدریس 

تواند از عوامل مؤثر در شایستگی مدرس الکترونیک الکترونیک می

 هایهای شایستگیآمده ابعاد و مؤلفهدستهمحسوب شوند. نتایج ب

کند و در این میان باالترین بار عاملی مدرسان الکترونیک را تأیید می

های ترین بار عاملی مربوط به ویژگیمربوط به بعد پداگوژیکی و پایین

( 1 تصویرآمده در مدل نهایی )دستفردی است. خالصه نتایج به

 شده است.ارائه
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 هاماتریکس ابعاد اصلی بعد از چرخش واریماکس با میزان بار گذاری هر یک از مؤلفه :5جدول 

 میزان بار عاملی واریانس تبیین شده ارزش ویژه مؤلفه

 713/1 48/8 76/9 اجتماعی

 814/1 19/11 34/8 حمایت از دانشجو

 819/1 52/4 21/4 تسهیل گری اجتماعی

 812/1 47/4 12/4 ایجاد محیط یادگیری گروهی

 661/1 78/3 34/4 اخالقی

 758/1 39/4 18/4 تعهد کاری

 668/1 11/4 56/4 اداری

 729/1 37/4 13/4 مدیریت دوره

 721/1 28/4 11/4 الزامات توسعه شغلی

 643/1 34/3 11/4 فردی

 711/1 24/4 99/3 های فردیویژگی

 674/1 91/5 78/5 فناوری

 686/1 18/4 93/3 متخصص فناوری

 685/1 11/4 87/3 پشتیبان فنی

 723/1 12/23 89/11 پداگوژیکی

 673/1 95/3 85/3 طراح تکالیف محتوا

 651/1 87/3 82/3 استفاده از نظریات یادگیری و آموزش

 661/1 68/3 76/3 ریزیبرنامه

 743/1 61/3 69/3 راهبردهای تدریس

 729/1 54/3 63/3 انگیزه آموزشیایجاد 

 751/1 48/3 59/3 کننده محتواتسهیل

 691/1 23/6 56/7 ارزیابی

 641/1 43/3 54/3 ارزیابی دوره

 748/1 23/3 43/3 ارزیابی دانشجو

 

 
 مدل نهایی پژوهش :1 تصویر

 

بحث

وسیله ویژه آموزش بهموجود در آموزش و به هایپیشرفت و تحوالت 

 کسب و های یادگیری الکترونیک مدرسان را ملزم به ارتقاءمحیط

ای هتفاوت میان شایستگی. کندیجدید در این زمینه م هایشایستگی

مدرسان در محیط یادگیری الکترونیکی و آموزش سنتی ناشی از بافت 
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اندازه دارای ست. این تفاوت و تمایز، بهمتفاوت میان این دو آموزش ا

کند یای مدرسان را ضروری ماهمیت است که توجه به توسعه حرفه

است که با عملکرد  ی. هر شایستگی شامل عملکردهای اثربخش[43]

های درس چهره به چهره متمایز و متفاوت است. مؤثر مدرس در کالس

های موردنظر برای طراحی دارد تا شایستگیآنچه مدرسان را ملزم می

محیط یادگیری الکترونیک را کسب کنند فاصله بین  ژهیهای وتکنیک

یادگیری الکترونیکی به  یها. دوره[44]یادگیرنده و یاددهنده است 

ای برای های ویژهریزی شده نیازمند تکنیکعنوان آموزشی برنامه

ف های مختلطراحی آموزشی و برقراری ارتباط با فراگیر از طریق فناوری

 .[45]باشد ریزی شده میو ایجاد سازمانی خاص با ترتیبات اداری برنامه

قبلی و با در نظر گرفتن  یهابر مبنای مطالعه و بررسی پژوهش

های مدرسان ای از شایستگیهای تعدادی از خبرگان مجموعهدیدگاه

بعد پداگوژیکی،  7استخراج و پس از اجرای تحلیل عاملی درنهایت 

اجتماعی، بعد ارزیابی، بعد فنی، بعد اداری، بعد فردی، بعد اخالقی و 

د. در ی گردیمؤلفه مؤثر در شایستگی مدرسان الکترونیک شناسای 17

های مختلف، هر یک از متخصصان به ابعادی از شایستگی پژوهش

ای همدرسان اشاره کردند در این پژوهش تالش شد تا با گرداوری مؤلفه

بندی کلی در مورد ابعاد و های مختلف به جمعشایستگی از پژوهش

های محیط های شایستگی مدرسان مطابق با شرایط و ویژگیمؤلفه

لکترونیک در دانشگاه پیام نور بپردازد. نتایج تحقیق فوق یادگیری ا

دهد بعد پداگوژیکی دارای بیشترین بار عاملی است. نتایج این نشان می

 Bawan & Spector [27]و اسپکتور پژوهش با نتایج پژوهش باوان 

ترین نقش با شایستگی که اذعان داشتند نقش پداگوژیکی مرتبط

باشد. با توجه مدرسان در محیط یادگیری الکترونیک است همسو می

های شایستگی پیشنهاد کی در میان مؤلفهبه اهمیت بعد پداگوژی

شود که برای مدرسان درباره شرایط و محیط یادگیری الکترونیکی، می

یادگیری در آموزش -های یادگیری و راهبـرد یاددهینحوه انتقال تجربه

 های آموزشـیالکترونیکی مبتنی بر ساخت ذهنی دانش و تبادل ایده

یشتری فراهم شود. توجه به بـین مدرسان و دانشجویان آشنایی. ب

که نیازمند دهد که مدرسان بیشتر از آنهای تحقیق نشان مییافته

های فناورانه باشند نیازمند آشنایی با اصول کسب شایستگی در مهارت

های الکترونیکی هستند. این پداگوژیکی و تعلیم و تربیت در محیط

محیط  مدرس برای طراحی آموزشی درشایستگی، مستلزم مهارت

هایی مانند طراحی و خلق محتوی و یادگیری الکترونیک است. مهارت

ای در محیط یادگیری الکترونیک، اجرای ابزارهای چندرسانه

رغم راهبردهای تدریس فعال و دانش جو محور در محیط مجازی علی

های زمانی و مکانی، استفاده از ابزارهای مختلف فناوری متن، محدودیت

تصویر، پویانمایی برای رسیدن به اهداف آموزشی، ارائه نمودار، صدا، 

پیوندهای جانبی جهت استخراج مطالب مورد نیاز و تکمیلی، توانایی 

های یادگیری آنالین جالب و جذاب )مثل، پرسش مؤثر(، طراحی فعالیت

تالش برای ایجاد سطوح باالتر تفکر مانند تفکر انتقادی و حل مسئله، 

ی یادگیری آموزش از راه دور و یادگیری الکترونیک، هاآشنایی با نظریه

های الکترونیک مانند های ایجاد انگیزه در محیطاستفاده از استراتژی

 هایارائه بازخورد فوری و تشویق فراگیر برای شرکت در کنفرانس

آنالین و مباحث کالسی، ارائه محتوا در قالب پیوندهای مرتبط به هم و 

وسیله بیان واضح و شفاف همراه با توضیحات ا بهیکپارچه، تسهیل محتو

ریزی و طرح درس متناسب مکتوب در محیط الکترونیک، وجود برنامه

نده کنتسهیل یهاتیبا جلسات آنالین، موارد فوق جزء عملکردها و فعال

در زمینه شایستگی پداگوژیکی مدرسان در محیط یادگیری الکترونیک 

 Varvel [18] ،Smith [9]، , et alCarril .هایاست. در پژوهش

[21] ،Guasch, et al [5]،Darabi, et al.   [13] براهمیت بعد ،

گی مدرسان الکترونیک تأکید کردند. به زعم پداگوژیکی در شایست

، ضعف مدرس در این بعد از شایستگی میتوند Williams [5]پژوهش 

 منجر به کاهش کیفیت آموزش الکترونیک شود.

 گی اجتماعیشایست

های مدرس در برقراری و ها و تواناییمستلزم مهارت یستگیاین شا

بهبود رابطه مؤثر با دانشجویان و ایجاد محیط یادگیری گروهی در 

محیط یادگیری الکترونیک است. پشتیبانی مدرسان از یادگیرندگان در 

ز ا به محیط الکترونیک، راهنمایی و ارائه اطالعات الزم اعمورود هنگام 

های مناسب افزاری موردنیاز و دستورالعملافزاری و نرمامکانات سخت

های یادگیرندگان به برای انجام کار، همچنین پاسخگویی به پرسش

کند تا احساس فاصله و دوری از فضای آموزشی را کمتر حس کمک می

 کنند. ابراز مقاصد، افکار و احساسات در هنگام ارتباط در محیط مجازی،

ای هگذاری یا نشانهدهنده احساسات، نقطههای نشاناده از آیکوناستف

بندی مشخص کردن نحوه حضور، ارتباط و زمان گذاری در نوشتارها.

های شفاف در فرایندهای تماس با دانشجو، ارائه انتظارات و دستورالعمل

 هایمشارکتی، همچنین توانایی مدرس الکترونیک در ایجاد شبکه

 توانداهمیت بسیاری دارد، ایجاد جوامع یادگیری می یادگیری گروهی

ابزاری باشد که فراگیران را برای به دست آوردن نتایج یادگیری مدنظر 

توانند مجازی می یدوره به هم وابسته کند و از این طریق دانشجوها

برخی از نواقص یادگیری الکترونیک را به کمک تعامالت گروهی برطرف 

 . Goodyear P, Salmon G, Spectorیهاکنند. در پژوهش

[24]، Gulbahar [41] ،Smith [9] های مربوط به نیز شایستگی

اجتماعی ازجمله ایجاد اجتماع یادگیرنده، تعامل، کار در گروه و نقش 

حمایت از دانشجو برای مدرسان یادگیری الکترونیک بسیار مهم 

اهمیت توجه مدرس  ،Shank [26]شده بود. به زعم شناسایی

های اجتماعی و نیاز دانشجو به تعلق به گروه و الکترونیک به جنبه

ت حمایت وی از ارزش آموزشی که از راه مشارکت اجتماعی و فعالی

آید در میزان شایستگی مدرس الکترونیک گروهی به دست می

 است. رگذاریتأث

 شایستگی ارزیابی

منظور این شایستگی مستلزم مهارت مدرس در ارزیابی فراگیر به

اطمینان از پیشرفت فراگیر و مؤثر بودن آموزش است. عملکردهایی 

دوره مانند سنجش کار دانشجویان بر اساس معیارهای تدوین شده 

گرانه به عملکرد دانشجو الکترونیک، ارائه بازخوردهای سریع و حمایت

های در محیط یادگیری الکترونیک، نظارت بر کار گروهی و بحث

و ابزارها در محیط کالسی جهت برگزاری  هایجمعی، استفاده از فناور

نظرسنجی مانند ارزیابی از دوره یا پرسش و پاسخ با افراد حاضر در 

های مورد استفاده در فرایند یاددهی ارزیابی از اثربخشی فناوریکالس، 

و یادگیری بیانگر شایستگی مدرس در این زمینه است. در پژوهش 

Aydin [26]، Varvel [18]،  ازنظر مدرسان الکترونیک ارزیابی از

شود که همسو با نتایج این های ضروری مدرسان محسوب میشایستگی
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از آنجایی که امکان  کندیبیان م ،chTha [28]باشد. پژوهش می

صورت حضوری کمتر وجود مقایسه سطح دانشجو با دیگر دانشجویان به

دارد، درنتیجه اهمیت بازخورد مدرس به فراگیر در محیط یادگیری 

شود دانشجو به نقاط ضعف الکترونیک دوچندان خواهد بود و موجب می

 دی برایخود پی برده و درصدد رفع آن برآید، این مسئله از اهمیت زیا

ایجاد توانایی مدیریت یادگیری و استقالل یادگیرنده در آموزش از راه 

 .دور برخوردار است

 شایستگی فنی

های متخصص فناوری با مهارتهایی همچون استفاده از وجود شایستگی

ویدئویی و ابزارهای  -زمان مانند کنفرانس صوتی ابزارهای ارتباطی هم

برد، استفاده از ابزارهای ارتباطی ناهمزمان جلسات آنالین، ابزار وایت 

های مجازی، صفحه بحث، مانند، پست الکترونیکی، رکورد کالس

روز بودن و یادگیری تاالرهای گفتگو، وبالگ، ویکی، پادکست، به

افزارهای مورد نیاز فرایند تدریس مانند سیستم مدیریت یادگیری نرم

(LMS،) افزارهای مرور وب فراتر از یک توانایی استفاده از امکانات نرم

منظور در اختیار گذاشتن منابع مختلف در اختیار موتور جستجو و به

عامل کامپیوتر برای دانشجو، داشتن مهارت مدیریت یک سیستم

استفاده در دوره، پشتیبانی فنی مدرسان الکترونیک از فراگیران و کمک 

زمان زارهای ارتباطی همهای مربوطه و اببه آنان در استفاده از فناوری

 ،Thach  [28]، Egan& Akder [35]هایو غیر همزمان. پژوهش

Alvarez [25]، Bigatel [16] حاکی از اهمیت شایستگی فنی ،

ها نشان دادند به مدرس در بهبود آموزش الکترونیک هستند. پژوهش

وری، امنظور بهینه سازی آموزش الکترونیک، عالوه بر دسترسی به فن

فنی  یهایستگیکاربردی، وجود شا یهاها و برنامهوجود زیر ساخت

 کندیمدرس را قادر به ایجاد، ارائه و مدیریت دروس الکترونیکی م

Berge [34] ،Trentin [38] ،Briggs [37]. 

 ایستگی اداریش

این شایستگی مستلزم آگاهی مدرس از قوانین و سازوکارهای پشتیبانی 

های مؤثر در مدیریت و اجرای دوره الکترونیک سازمانی، استفاده از روش

زمان و غیر هم زمان، استفاده های اداره محیط مجازی هممانند مهارت

جازی، ر فضای منام، تسلط مدیریتی بر فرایند تدریس داز ابزارهای ثبت

که در آن به اشتراک گذاشته و  ییهالیهای ارتباطی و فامدیریت کانال

منظور افزایش کیفیت ای خود بههمچنین اقدام جهت توسعه حرفه

های اداری مدرس را شایستگیشود. های یادگیری الکترونیک میدوره

 به بهبودریزی سازوکارهای مربوط قادر به اداره و مدیریت دوره و برنامه

، Astd [31]مطالعات مربوط به سازد. در می افراد ییو توانا هاتیظرف

Guasch, Alvarez, Espasa [5] تأثیر عامل اداری بر افزایش ،

شایستگی مدرس مورد بررسی قرارگرفته است و نتایج نشان دادند 

دانشجویان مجازی در دو زمینه آفالین و آنالین آموزش دریافت 

های مدرس الکترونیک و مدیریت در هر دو زمینه از شایستگی کنندیم

 شود.میمحسوب 

 

 شایستگی اخالقی

های یادگیری الکترونیکی نقش مؤثری رعایت اصول اخالقی در محیط

این د. باشدر فرایند آموزش دارد که بیانگر شایستگی اخالقی مدرس می

هایی مانند داشتن نگرش و درک ها و تواناییها نیازمند مهارتشایستگی

تن در راستای مثبت و تعهد به یادگیری الکترونیکی، گام برداش

استانداردهای اخالقی و قانونی مربوط به استفاده از تکنولوژی، نشان 

دادن حساسیت به تعامل مثبت مدرس با فراگیران در محیط 

فرهنگی و احترام  یهاالکترونیک، همچنین در نظر گرفتن تفاوت

گذاشتن به عقاید و افکار فراگیران که به علت عدم محدودیت مکانی و 

ا طیف گسترده از فراگیران در محیط یادگیری الکترونیک مواجهه ب

 Bawane J, Spector، و Varvel [18]اهمیت دوچندان دارد. 

های اخالقی مدرس در محیط شایستگیدر پژوهش خود به  ،[27]

 اند.یادگیری الکترونیک اشاره کرده

 شایستگی فردی

های تدریس و آموزش های فردی مدرس نیز بر روشدرنهایت شایستگی

به ، Varvel [18] و Carril [21]کاریل های، ژوهشگذارد. پاثر می

عنوان عامل مؤثر بر میزان شایستگی مدرس های فردی مدرس بهویژگی

های فردی تحمل ابهام، شده است، لذا داشتن ویژگیاشاره

های رخورد با دانشجویان و چالشپذیری و صبر مدرس در بانعطاف

تواند محیط یادگیری الکترونیک، فن بیان در تدریس الکترونیک، می

 شوند.در شایستگی فردی مدرس الکترونیک مؤثر محسوب می

 گیرینتیجه

تواند در طراحی شده در این پژوهش میهای شناساییشایستگی

ی رونیکی و مجازهای توسعه شغلی و انتخاب مدرسان آموزش الکتبرنامه

ها مورداستفاده قرار گیرد. موضوعاتی مانند طراحی آموزشی در دانشگاه

محیط الکترونیک، نحوه بهبود تعامالت در محیط الکترونیک، استفاده 

افزارهای ارتباطات اجتماعی مقدمات تدریس آنالین، اصول از نرم

از  یتریو نیز مسائل فن LMSی استفاده از سیستم مدیریت یادگیر

ای مطابق با قبیل آموزش تولید و استفاده از محصوالت چندرسانه

محتوای واحد درسی، مسائل مربوط به حقوق چاپ و نشر، ارزیابی 

تواند در برنامه توسعه شغلی مدرسان کیفیت واحد درسی می

 مورداستفاده قرار گیرد.

 سپاسگزاری

رکار خانم استاد راهنمای ارجمند سزحمات بر خود واجب میدانم از 

آقایان دکتر بهمن سعیدی پور و دکتر  دکتر اسمعیلی و اساتید مشاور،

سرمدی و از کلیه افرادی که مرا در انجام این پژوهش یاری نمودند 

 .تشکر و قدردانی کنم

 تعارض در منافع

ه نگوبین نویسندگان و مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی هیچ

.تعارضی در منافع وجود ندارد
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