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Abstract 

Introduction: The present study was a kind of exploratory mix designs (qualitative and quantitative) that 

aimed to design and validate the cognitive empowerment model of faculty members in blended learning 

environments. Statistical population of this qualitative research comprised all faculty members of Payame 

Noor Universities of Isfahan in 2017-2018 and 15 people were selected using snowball sampling method. 

Methods: The components of cognitive empowerment were identified by documentary and central coding 

method and they were prioritized using the Friedman test. Then, after designing the model, this model was 

validated formally and content by experts in two phases. Reliability of the questionnaire was also evaluated 

using SPSS.20 software. 

Results: The analysis of data has been done by the Multiple Regression and Pearson Correlation 

Coefficient method. The results indicated that there is relationship between the rate of use virtual social 

networks with the enthusiasm and academic engagement of students. (P < 0.01) There is a positive and 

meaningful relationship between the rate of virtual social networks and the components of academic 

engagement (cognitive, behavioral and motivational engagement). (P < 0.01) There is a positive and 

meaningful relationship between the rate of use virtual social networks and components of the academic 

enthusiasm (cognitive, emotional and behavioral enthusiasm) (P < 0.01) as well. 

Conclusions: Cognitive empowerment, 5 indicators including career development, research knowledge, 

management, learning and teaching methods, job enrichment and 26 components were identified. The 

components of participation in activities, activities in a workshop with small groups, self-efficacy and 

independence had the highest priority and the components of curriculum planning, research skills and 

decision making had the least priority. The model was composed of management components, research 

knowledge, learning and teaching methods, professional development and job enrichment. The validity of 

the model was confirmed on the basis of the Kendall’s Coefficient of Concordance and agreement rate of 

the experts and its retest reliability was reported at 0.754. 
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مقدمه

های جدید در برنامه درسی آموزش های اخیر تغییرات و نوآوریدر سال

شماری را برای یادگیرنـدگان هـای آموزشی بیعالی جهان فرصـت

توانند در یادگیرنـدگان می ، به طوری که[1]فـراهم کـرده است 

هـای آموزشـی هـای درس چهره به چهره همـراه بـا دورهکـالس

های تخته هـای مجـازی،بـرخط، کاربرد ابزارهایی مانند وبالگ، کـالس

بحث و تاالرهای گفتگو به یادگیری بپردازند. این شکل یادگیری به 

. تجربیات آموزشی در [2]عنوان یادگیری تلفیقی شـناخته شده است 

اد تواند از طریق تعامل با موهای مبتنی بر یادگیری تلفیقی، میمحیط

و منابع برخط، جلسات بحـث در کالس درس و مواد چاپی و به طور 

و کـانون توجـه یـادگیری در  [3]رسمی و غیررسـمی حاصـل شـود 

آوری یادگیری آن، بـر ارتقای بهینه اهداف یادگیری به کمک فن

ناسب، مطابق با سبک یادگیری شخصـی درسـت، بـه شخص ذیحق م

ـه دلیل های یادگیری تلفیقی بمحیط. [4]باشد در زمان واقعی می

بهبود فرایند آموزش؛ افـزایش دسترسـی بـه استاد و منابع آموزشی و 

؛ بازدهی باالتر نسبت بـه [5]انعطاف پذیری در زمان و مکان آموزش 

سـازی تجربیات غنـی [6]ها در مقایسه با دانشگاه مجازی صـرف هزینه

و افزایش میزان یادگیری و رضایت  [7] گاهدانشجویان در فضای دانش

همچنین، مطالعات نشان . مورد حمایت قرار گرفته است [8]دانشجویان 

های یادگیری تلفیقی، رضایت دهد، اعضـای هیات علمی از دورهمی

 ی، میزان و کیفیت تعاملهای یادگیری تلفیقباالیی دارند و در محیط

ها بـا دانشـجویان در مقایسه با رویکرد سنتی چهره به چهره و آن

، . با این حال، توانمندسازی[9]آموزش مجازی صرف، بسیار بیشتر است 

های یادگیری تلفیقی، را نبایـد از نظـر اعضای هیات علمی در محیط

هـای یـادگیری دور داشـت؛ چرا که دانشجویان برای ورود به دوره

و یادگیری این  [11]های خاصی برخوردار باشند تلفیقی بایـد از مهارت

باشد. ها، مستلزم توانمندسازی اعضای هیات علمی میمهارت

اعضای هیات علمی با تغییر در باورها، افکار و  توانمندسازی شناختی

ی شود؛ به طوری که طی این فرایند، اعضانحوه تفکر اعضا آغاز می

 19/19/1397 تاریخ دریافت:

 13/11/1397 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 یطراح

 یابیاعتبار

 یشناخت یتوانمندساز

 یقیتلف یریادگی

 یقیتلف یریادگی

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل   بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
  یریادگی یهاطیدر مح یعلم اتیه یاعضا یشناخت یمدل توانمندساز یابیو اعتبار یپژوهش حاضر با هدف طراح :مقدمه

تان  نور شهرس امیپ یهادانشگاه یعلم اتیه یاعضا هیکل رندهیدربرگ یفیپژوهش ک نیا یانجام شد. جامعه آمار یقیتلف

 به عنوان نمونه انتخاب شدند. یگلوله برف یریگنمونه شنفر با استفاده از رو 15بود و تعداد  96-95اصفهان در سال 

شده و با   ییشناسا یمحور یو کدگذار یبه روش اسناد یشناخت یتوانمندساز یهاپژوهش مولفه نیدر ا :کار روش

دو مرحله به صورت   یمدل براساس نظر خبرگان ط نیمدل، ا یشدند. پس از طراح یبند تیاولو دمنیاستفاده از آزمون فر

 شد. یبررس SPSS.20در نرم افزار  ییروش باز آزما زبا استفاده ا زیپرسشنامه ن ییایشد. پا یابیاعتبار ییو محتوا یصور

و   یآموزش یهامدیریت، روش ،یدانش پژوهش ،یاشاخص مشتمل بر رشد حرفه 5 ،یشناخت یمقوله توانمندساز :هایافته

ک  کوچ یهادر کارگاه با گروه تیفعال ها،تیمشارکت در فعال یهاشد. مؤلفه ییمؤلفه شناسا 26شغل و  یساز یغن س،یتدر

  یادار یریگ میو تصم یبرنامه ریزی درسی، مهارت پژوهش یهاو مؤلفه تیاولو نیشتریب یو استقالل دارا یو خودکارآمد

 یو غن یارشد حرفه س،یو تدر یآموزش یهاروش ،یمدیریت، دانش پژوهش یهابودند. مدل از مؤلفه تیاولو نیکمتر

  ییایشد و پا دییکندال و درصد توافق خبرگان تأ یهماهنگ بیبراساس ضر زیشد. اعتبار مدل ن لیشغل تشک یساز

 گزارش شد. 754/1آن  ییابازآزم

شده از مراحل دلفی مورد تأیید و توافق باالی خبرگان قرار دارد،   یطراح ییمدل نها نکهیبا توجه به ا :گیرینتیجه

  یهاطیدر مح یعلم اتیه یاعضا یشناخت یآتی در حوزه توانمندساز یهابه عنوان معیاری برای انجام پژوهش تواندیم

 کاربرد داشته باشد. یقیتلف یریادگی

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.05.14        مقاله پژوهشی 

 یریادگی یهاطیدر مح یعلم اتیه یاعضا یشناخت یطراحی و اعتباریابی مدل توانمندساز

 یقیتلف

 3 انی، فروزان ضراب2 ی، محمد رضا سرمد2 ی، مهران فرج الله،*1 یاریاعظم بخت

 
 رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یتیآموزش از دور، گروه علوم ترب یزیربرنامه یدکتر یدانشجو 1
 رانینور تهران، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یتیاستاد، گروه علوم ترب 2
 رانینور تهران، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یتیگروه علوم ترب ار،یاستاد 3
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های اید به این باور دست یابند که از توانایی و شایستگیب هیات علمی

آمیز و همچنین از توانایی الزم یه منظور انجام وظایف به طور موفقیت

کنترل بر نتایج شغلی مطلوب برخوردارند و اهداف شغلی معنادار و 

کنند و در سازمان با آنان به صورت صادقانه و ارزشمندی را دنبال می

. توانمندسازی شناختی، با فراهم ساختن [11]شود می منصفانه رفتار

ها ها، تواناییها برای شکوفایی استعدادبسترها و به وجود آوردن فرصت

های یادگیری در محیط [12]های اعضای هیات علمی و شایستگی

هـای های آموزشی و وضـعیتترین مجموعــه از روشتلفیقی، بزرگ

آورد یـادگیری را بـرای برآورده ساختن نیازهای یادگیرندگان فراهم می

دهد، مزایای محیط آموزشی را بـه و به اعضای هیات علمی اجازه می

 .[13]حداکثر برساند 

اعضای هیات علمی که در ردة کارمندان عالی رتبه نظام آموزشی 

هـای نوین گام ها قرار دارند، باید به سمت استفاده از فناوریدانشگاه

های دانشگاه و پرورش دانشجویانی متناسب با بردارند تا تحقق رسالت

های عصر جدیـد به خوبی محقق شود. به عالوه، با توجه به اینکه ویژگی

شود، هـای آمـوزش از راه دور، تلقی میگاه پیام نور جزو دانشگاهدانش

های الکترونیکـی جدید، این نظام آموزشی باید بنابراین، با ورود فناوری

لگوی . طراحـی ا[11]خود را با این تغییرات هماهنگ نماید 

توانمندسازی شناختی مبتنـی بـر رویکرد یادگیری تلفیقی نیز، عالوه 

های آموزشی در هـا و مشکالت موجود در زمینهبر رفع محـدودیت

های دانشگاه پیام نور، باعـث رشـد و گسـترش امکانـات و توانایی

شود. هرچند تحقیقات متعددی در دانشجویان برای یادگیری مـؤثر می

ورت ها صانمندسازی روانشناختی با موضوع کارکنان در سازمانزمینه تو

ص توانمندسازی به ویژه ، با این حال، تاکنون در خصو[14]گرفته است 

های یادگیری توانمندسازی شناختی اعضای هیات علمی در محیط

، پژوهش حاضر با هدف بنابراینتلفیقی مدلی تدوین نشده است. 

طراحی و اعتباریابی مدل توانمندسازی شناختی اعضای هیات علمی 

 های یادگیری تلفیقی انجام شد.در محیط

 مدل مفهومي پژوهش

راج های پژوهشی استخنی نظری و پیشینه تحقیقات، پرسشبا مرور مبا

 اند.ها ارائه شدهترین آنای از مهمخالصه 1جدول شد که در 

 

 های پژوهش از مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهشاستخراج پرسش: 1 جدول

 های پژوهشپرسش متغیر نویسنده و سال ردیف

رحمانی و  (،2112(، لیف و همکاران )2111(، بوردیک و همکاران )2118(، تروبریدج و بیتس )2115کلینی ) 1

(، علی اکبری و 2114بونچز و گرنادوز بلتران ) -رودریگز  (،2113(، سوریلونا و دیسلیس وایت )1393عزتی )

 (2116عظیمی آملی )

در توانمندسازی ای آیا رشد حرفه ایرشد حرفه

شناختی اعضای هیات علمی در 

 محیط یادگیری تلفیقی نقش دارد؟

غنی سازی  (1391قلی فر، حجازی و حسینی )(، 2116استینرت و همکاران ) 2

 شغل

در توانمندسازی غنی سازی شغل آیا 

شناختی اعضای هیات علمی در 

 محیط یادگیری تلفیقی نقش دارد؟

( 2119و همکاران ) (، جانسون2119(، امین و همکاران )2118(، تروبریدج و بیتس )2116)استینرت و همکاران  3

(، 2111و همکاران ) (، باردیک2111(، استینرت )2111(، مک کیم و سوانیک )2111، بوردیک و همکاران )

و همکاران  (، باردیک2112و همکاران ) (، بین عبدالرحمان2112(، لیف و همکاران )1391و همکاران ) قلیفر

 (2114(، لنکستر و همکاران )2113(، منین و همکاران )2113(، سوریلونا و دیسلیس وایت )2112)

های روش

آموزشی و 

 تدریس

های تدریس در ها و مهارتآیا روش

توانمندسازی شناختی اعضای هیات 

علمی در محیط یادگیری تلفیقی 

 نقش دارد؟

(، 2111و همکاران ) (، باردیک2111(، استینرت )2111همکاران )(، بوردیک و 2118تروبریدج و بیتس ) 4

 (2113(، منین و همکاران )2113سوریلونا و دیسلیس وایت )

آیا بهبود مدیریت در توانمندسازی  مدیریت

شناختی اعضای هیات علمی در 

 محیط یادگیری تلفیقی نقش دارد؟

آیا دانش پژوهی در توانمندسازی  دانش پژوهی (2112و همکاران ) (، لیف2111استینرت ) 5

شناختی اعضای هیات علمی در 

 محیط یادگیری تلفیقی نقش دارد؟

پس از مرور و بررسی مطالعات پیشین در حیطه توانمندسازی اعضای 

های موجود، برای دستیابی به یک ها و مدلهیات علمی و ترکیب مؤلفه

زمینه توانمندسازی شناختی اعضای هیات علمی  مدل جامع و عینی در

های مورد استفاده توسط سایر های یادگیری تلفیقی، مالکدر محیط

ها در چارچوب نظری ادغام شد و یک مدل جامع مختص مدل

 (.1تصویر های یادگیری تلفیقی تدوین شد )محیط

 روش کار

ای بوده، پژوهش حاضر به لحاظ هدف )طراحی الگو(، کاربردی / توسعه

با توجه به ماهیت، توصیفی و به لحاظ شیوه گردآوری اطالعات اسنادی 

جامعه آماری این پژوهش بود که با روش کیفی انجام شد. )کتابخانه ای( 

های پیام نفر( دانشگاه 321برگیرنده کلیه اعضای هیات علمی )به تعداد 

که از این میان  بود 1395-96نور شهرستان اصفهان در سال تحصیلی 

گیری گلوله برفی نمونه نفر به عنوان نمونه آماری با روش 15تعداد 

ابتدا با پنج نفر از اعضای هیات علمی انتخاب شدند. بدین ترتیب که 

دانشگاه پیام نور اصفهان که در حوزه یادگیری تلفیقی متخصص بودند، 

د و سپس هر کدام از آنان، تعدادی از اعضای هیات علمی را مشورت ش

های پیام نور شهرستان اصفهان معرفی کردند و در از سایر دانشگاه

 نفر از این اساتید به طور تصادفی انتخاب شدند. 15مجموع 

های توانمندسازی شناختی به روش اسنادی و کدگذاری محوری مولفه

آزمون فریدمن اولویت بندی شدند. پس  شناسایی شدند و با استفاده از

به صورت  از طراحی مدل، این مدل براساس نظر خبرگان طی دو مرحله

ها و درصد توافق و ضریب کندال مؤلفه اعتباریابی شدمحتوایی و صوری 

محاسبه شد. به منظور بررسی پایایی مدل نیز از روش بازآزمایی استفاده 

توانمندسازی شناختی براساس جهت ایجاد همسانی، پرسشنامه شد. 

 2، کم=3متوسط= ،4، زیاد=5ای )خیلی زیاد=مقیاس لیکرت پنج گزینه

( نمره گذاری شد. به منظور سهولت در تکمیل 1و خیلی کم=

، ابزار طراحی شده به صورت آنالین در سایت پرسشنامه
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http://www.cafepardazesh.ir  ها با دادهقرار داده شد. به عالوه

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. SPSS.20افزار استفاده از نرم

 

 
 مدل مفهومی پژوهش: 1تصویر 

هایافته

 1( شرکت کردند که %5/33زن ) 5( و %5/66مرد ) 11در روش دلفی 

( از آنها %3/33نفر ) 5سال سن داشتند،  31ها کمتر از ( آن%7/6نفر )

سال سن داشتند.  41( بیشتر از %1/61نفر ) 9ساله و  41الی  31بین 

( تحصیل %1/21نفر ) 3( تحصیل کرده رشته علوم انسانی، 3/13نفر ) 2

( تحصیل کرده رشته %1/41نفر ) 6کرده رشته پزشکی و علوم پایه، 

ها تحصیل کرده ( در سایر رشته%7/26نفر ) 4ریاضی و مهندسی و 

نفر  2( از اساتید دارای رتبه مربی، %65/6نفر ) 1بودند. همچنین، 

( استاد %15/21نفر ) 3( دانشیار و %1/61نفر ) 9( استادیار، 3/13%)

نفر  7سال سابقه خدمت،  11( دارای %7/46نفر ) 7بودند. به عالوه، 

( دارای سابقه %7/6نفر ) 1سال سابقه خدمت و  21الی  11( 7/46%)

 سال بودند. 21خدمت باالی 

های مرتبط ها و تعیین نشانگرها و شناسهجهت خلق مفاهیم از مؤلفه

ها از روش کدگذاری محوری که فن اصلی روش کیفی برای با این مؤلفه

این روش، استفاده از استفاده شد. با  ،ها استمؤلفهتجزیه و تحلیل 

)مالک( و  های فرعی)عامل اصلی(، مقوله ای اصلیهای مقولهگزاره

)شناسه( اولیه مؤثر بر توانمندسازی  تعداد زیادی گزاره مفهومی

ل جدوواسطه شناسایی شدند که در  شناختی در قالب عوامل علی بی

 اند.شده ارائه 2

 

 نتایج مستخرج از کدکذاری محوری: 2جدول 

 مفاهیم مقوله فرعي

  توانمندسازی شناختي

 دانشجو –استاد  حمایتی برنامه، خالقیت، ارتقای سازمانی، هوش سازمانی، تعریف خبرگی ایرشد حرفه

 ، ارزیابی دانشجو، ارزشیابی برنامه آموزشیریزی درسی برنامه، مهارت پژوهشی ،برنامه آموزشی دانش پژوهشی

 ارتباط مؤثر، سازی تیم، مدیریت مشارکتی، مدیریت کالس، رهبری آموزشی مدیریت

های روش

آموزشی و 

 تدریس

 های کوچکمدت آموزشی، مباحثه در گروه های کوتاههای کوچک، برگزاری دورهفنّ آوری نوین آموزشی، برگزاری کارگاه آموزشی، فعالیت در کارگاه با گروه

 های فکریدانشگاهی، نشست

 خودکارآمدی، استقالل، گیری تصمیم، دهی نظام پاداش، هامشارکت در فعالیت غنی سازی شغل

تعریف خبرگی، هوش سازمانی، ارتقای سازمانی، خالقیت، » هایمؤلفه

دانشجو، برنامه آموزشی، مهارت پژوهشی، برنامه  -برنامه حمایتی استاد 

ریزی درسی، ارزیابی دانشجو، ارزشیابی برنامه آموزشی، رهبری 

آموزشی، مدیریت مشارکتی، مدیریت کالس، تیم سازی، ارتباط مؤثر، 

برگزاری کارگاه آموزشی، فعالیت در کارگاه با فنّ آوری نوین آموزشی، 

های کوتاه مدت آموزشی، مباحثه در های کوچک، برگزاری دورهگروه

ها، های فکری، مشارکت در فعالیتهای کوچک دانشگاهی، نشستگروه

به عنوان « نظام پاداش دهی، تصمیم گیری، خودکارآمدی و استقالل

های هیات علمی در محیط های توانمندسازی شناختی اعضایمؤلفه

 (.2جدول یادگیری تلفیقی شناسایی شدند )

خبرگان  در این پژوهش، اعتبار صوری و محتوایی مدل مفهومی از سوی

در طی دو مرحله دلفی مورد بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب که در 

http://www.cafepardazesh.ir/
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ته شد. گرف بررسی اعتبار مدل مفهومی پژوهش از چندین معیار بهره

ها مورد بررسی قرار مؤلفه در گام اول مقدار انحراف معیار و میانگین

ها بررسی شده پراکندگی موجود بین مؤلفه گرفت تا میزان واریانس و

انحراف معیار و واریانس بیشتری داشتند، ارزیابی مجدد  و مواردی که

اشند. نب اصالح شده تا برای مرحله بعدی از چنین واریانسی برخوردار و

درصد توافق خبرگان  عامل مهم دیگری که در اعتبار به کار گرفته شده،

های پیشنهادی است. درصد توافق با استفاده از ضریب بر روی مؤلفه

+ است و هرچه 1تا  -1شود و مقداری عددی بین کاپا نشان داده می

تر باشد، بیانگر وجود توافق متناسب و مستقیم + نزدیک1این عدد به 

باشد. به عالوه، برخی نویسندگان درصد توافق باالی هشتاد درصد می

بدین ترتیب،  .[15]اند را به عنوان وجود توافق مطلوب پیشنهاد کرده

تعریف »دو مؤلفه  با بررسی درصد توافق خبرگان در طیف یاد شده

درصد پایینی  ازکه « های کوچک دانشگاهیمباحثه در گروهخبرگی و 

پژوهش حذف شدند. در  های پیشنهادیبرخوردار بودند از مؤلفه

برای بررسی میزان توافق بین پاسخ  ی اصلیحقیقت، یکی از معیارها

های به دست آمده توافق آنان بر روی مؤلفه دهندگان بررسی درصد

 است.

در این مرحله از پژوهش حاضر به منظور تعیین میزان اتفاق نظر با 

هماهنگی کندال نیز  استفاده از روش دلفی میان متخصصان، از ضریب

استفاده شد. ضریب هماهنگی کندال مقیاسی برای تعیین درجه 

شیء یا فرد  Nهماهنگی و موافقت میان چندین دسته رتبه مربوط به 

است. چنین مقیاسی، به ویژه در مطالعات مربوط به روایی موجود میان 

 71/1داوران مفید است. در ادبیات مربوطه، معموالً ضریب کندال باالی 

کنند می های ارائه شده قلمدادرا مقدار مناسبی برای ارزیابی مؤلفه

شود، بیشتر مالحظه می 3جدول . در مرحله اول دلفی چنانچه در [15]

اند. با بررسی مجموع نمرات ها از ضریب مناسبی برخوردار بودهمؤلفه

بوده است  651/1های مدل میزان نمره کل به دست آمده کندال مؤلفه

فی ی که در مرحله اول دلکه به میزان قابل قبول نزدیک بود. نکته دیگر

توجه خبرگان را به خود مشغول داشته بود، وجود کدهایی بود که 

مشابه سایر کدهایی بود که در ساختار مدل گنجانده شده بودند. به 

رهبری آموزشی و »های نظیر مفهومی، برخی از مؤلفه عالوه در مدل

ی حذف طور کل ها همپوشانی داشتند که بهبا سایر مؤلفه« استقالل

نهایی ابزار پژوهش به  ها ادغام شدند تا اعتبارشده و یا در دیگر مؤلفه

 میزان بیشتری محقق شود.
 

 نتایج و اصالحات مرحله اول روش دلفی: 3جدول 

 تغییرات کیفي درصد توافق ضریب کندال انحراف معیار میانگین های مدلمؤلفه

 حذف شد - - - - تعریف خبرگي

 - 6/81 539/1 61/1 85/3 يهوش سازمان

 - 2/81 821/1 84/1 11/3 ارتقای سازماني

 - 6/85 774/1 89/1 66/2 خالقیت

 - 11/82 698/1 13/1 93/2 دانشجو -برنامه حمایتي استاد 

 - 3/89 841/1 81/1 81/2 ارتباط مؤثر

 - 8/83 758/1 89/1 75/2 ارزشیابي برنامه درسي

 - 3/89 694/1 67/1 26/2 مهارت پژوهشي

 - 5/84 648/1 12/1 41/2 ریزی درسيبرنامه

 - 1/81 752/1 91/1 53/2 ارزیابي دانشجو

 - 1/83 694/1 19/1 56/2 برنامه آموزشي

 - 7/91 594/1 51/1 13/2 گیریتصمیم

 - 5/94 896/1 77/1 21/3 مدیریت مشارکتي

 - 11/96 682/1 63/1 46/3 مدیریت کالس

 - 3/92 716/1 72/1 13/3 سازیتیم

 حذف و ادغام شد 2/64 - 91/1 16/3 رهبری آموزشي

 - 2/86 567/1 15/1 73/2 آوری نوین آموزشيفنّ

 - 11/99 653/1 79/1 61/3 برگزاری کارگاه آموزشي

 - 7/96 874/1 81/1 11/4 های کوچکفعالیت در کارگاه با گروه

 - 1/93 853/1 63/1 44/3 مدت آموزشيکوتاههای برگزاری دوره

 حذف شد - - - - های کوچک دانشگاهيمباحثه در گروه

 - 6/84 481/1 78/1 16/3 های فکرینشست

 - 2/88 734/1 55/1 26/4 هامشارکت در فعالیت

 - 3/94 673/1 91/1 86/3 دهينظام پاداش

 - 11/85 561/1 63/1 87/3 خودکارآمدی

 حذف و ادغام شد 5/82 - 78/1 45/3 استقالل

اعضای خبرگان با تغییرات به وجود آمده در مدل پژوهش موافقت 

تر شد. چنانچه اکثر های آنان نزدیکباالیی داشتند و مدل به دیدگاه

هایی اساسی در تر به مدل نگریسته و تعدیلمثبت خبرگان با نگاهی

اعتبار  تواند بیانگرنسبت به مرحله اول را انجام دادند، که میخود  نظرات

خبرگان باشد. مطابق  بیشتر مدل و نزدیک شدن بیشتر آن به دیدگاه

عدد به  26های نهایی از در مرحله اول، تعداد مؤلفه با نظرات خبرگان

 کاهش یافت. با توجه به مقادیر به دست آمده و درصد باالی عدد 22

رسید ابتدا به نظر می های مدل پژوهش از همانخبرگان با مؤلفهتوافق 
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مراحل بیشتر دلفی کاری اضافی  که مدل حالتی نهایی یافته و انجام

های به دست آمده مجدداً پیش فرضی، داده خواهد بود. با داشتن چنین

های مربوطه مانند مرحله اول وارد شد و تحلیل SPSS.20در نرم افزار 

وی آن انجام شد. نتایج حاصل از آنچه خبرگان شرکت کننده دلفی بر ر

پژوهش حاضر بدان اشاره کردند و در مرحله دوم دلفی به دست  در

 درج شده است. 4جدول آمد، در 
 

 نتایج و اصالحات مرحله دوم روش دلفی: 4جدول 

 تغییرات کیفي درصد توافق ضریب کندال انحراف معیار میانگین های مدلمؤلفه

 - 2/81 521/1 54/1 81/3 يهوش سازمان

 - 6/84 841/1 67/1 32/3 ارتقای سازماني

 - 11/86 783/1 49/1 98/2 خالقیت

 - 7/86 743/1 11/1 27/3 دانشجو -برنامه حمایتي استاد 

 - 2/81 849/1 79/1 19/3 ارتباط مؤثر

 - 8/91 762/1 64/1 12/3 برنامه درسيارزشیابي 

 - 3/91 7244/1 23/1 51/2 مهارت پژوهشي

 - 5/86 657/1 89/1 57/2 ریزی درسيبرنامه

 - 1/86 791/1 99/1 65/2 ارزیابي دانشجو

 - 8/86 752/1 12/1 89/2 برنامه آموزشي

 - 1/96 614/1 87/1 28/2 گیریتصمیم

 - 1/111 941/1 67/1 56/3 مدیریت مشارکتي

 - 2/96 697/1 67/1 65/3 مدیریت کالس

 - 3/97 756/1 87/1 53/3 سازیتیم

 - 2/111 641/1 32/1 11/3 آوری نوین آموزشيفنّ

 - 11/98 763/1 19/1 74/3 برگزاری کارگاه آموزشي

 - 11/111 881/1 94/1 11/4 های کوچکفعالیت در کارگاه با گروه

 - 1/94 861/1 49/1 61/3 مدت آموزشيکوتاههای برگزاری دوره

 - 4/87 591/1 47/1 41/3 های فکرینشست

 - 5/91 757/1 15/1 54/4 هامشارکت در فعالیت

 - 3/99 721/1 87/1 67/3 دهينظام پاداش

 - 2/89 651/1 65/1 89/3 خودکارآمدی و استقالل

دلفی نمایان  های به دست آمده در مرحله دومدادهآنچه با تحلیل بیشتر 

ای که آنها بود به گونه ها و نظرات خبرگان دربارهشد ثبات نسبی مؤلفه

 81مورد قبول پژوهش یعنی  ای زیر درصددر این مرحله، هیچ مؤلفه

ها تأیید شدند. در مقایسه با مرحله اول مؤلفه درصد نرسید و تمامی

میزان توافق خبرگان به درجه بیشتر و باالترین دلفی، شاهد افزایش 

نسبت در مرحله دوم بودیم. از نکات مهم دیگر ناشی از انجام مرحله 

مربوط  هاینتایج معمول آن، کاهش انحراف معیارها و میانگین دلفی و از

ها و نزدیک شدن داده ها بود که بیانگر کاهش پراکندگیبه همه مؤلفه

ضریب کندال مربوط تقریباً همه  ر دارد. به عالوه،آنها به حالتی هنجارت

که نشان دهنده توافق بیشتر بین خبرگان  ها افزایش نسبی داشتمؤلفه

ضریب کندال هماهنگی برای این مرحله از دلفی برابر  باشد. بررسیمی

است که بیانگر تفاوت بسیار کم با دور قبلی است که برابر با  662/1با 

حاکی از تغییر ناچیز  11/1فاوت ناچیزی در حدود بود. چنین ت 651/1

تواند مبنایی برای در ضریب کندال در دو مرحله متوالی است که می

 .[16]توقف فرایند دلفی باشد 

نفر از  15در پژوهش حاضر پرسشنامه توانمندسازی شناختی توسط 

های پژوهش اعضای هیات علمی که دارای مشخصات یکسان با نمونه

هفته بعد مجدداً این پرسشنامه توسط همان  2بودند، تکمیل و به فاصله 

محاسبه شد. پایایی باز  افراد تکمیل و سپس ضریب همبستگی آن

ی پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی طی دو مرحله اجرا به آزمای

برآورد شد  754/1روش دلفی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون 

در ادامه کار، مدل  باشد.( معنی دار میP < 15/1که در سطح )

های مفهومی توانمندسازی شناختی اعضای هیات علمی در قالب الیه

رار گرفت تا میزان اهمیت هر کدام از در اختیار کلیه اعضای پانل ق

ها را مشخص نمایند. بررسی پاسخ سؤاالت باز در پرسشنامه طی مؤلفه

پاسخ دهندگان  های پیشنهادی از سویمرحله اول نشان داد که مؤلفه

نظر مفهومی یکسان  با عوامل موجود و مستخرج از پیشینه پژوهشی از

غام و ترکیب گردید و مؤلفه موجود اد بوده است. بنابراین، با عوامل

محاسبه میانگین رتبه  خاصی برای مرحله دوم دلفی اضافه نشد. برای

 5جدول در نظرات از نتیجه فرعی آزمون فریدمن استفاده شد. 

های های توانمندسازی شناختی اعضای هیات علمی در محیطمؤلفه

 اند.شده یادگیری تلفیقی اولویت بندی

 54/4ها های مشارکت در فعالیتمیانگین رتبه )انحراف معیار( مؤلفه

( و 94/1) 11/4های کوچک (، فعالیت در کارگاه با گروه15/1)

ها دهد که این مؤلفه( نشان می65/1) 89/3خودکارآمدی و استقالل 

دارای بیشترین اولویت بودند. همچنین، میانگین رتبه )انحراف معیار( 

 51/2(، مهارت پژوهشی 89/1) 57/2رنامه ریزی درسی های بمؤلفه

ها دهد که این مؤلفه( نشان می87/1) 28/2( و تصمیم گیری 23/1)

در ادامه مدل توانمندسازی  (.5جدول دارای کمترین اولویت بودند )

های یادگیری تلفیقی که مطابق شناختی اعضای هیات علمی در محیط

اه خبرگان در طی دو مرحله دلفی تعدیل شد و در قالب مدل با دیدگ

 (.2نهایی طراحی شد )تصویر 
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 های توانمندسازی شناختی اعضای هیات علمیبندی مؤلفهاولویت: 5جدول 

 ضریب تغییرات انحراف معیار *میانگین رتبه  های مدلمؤلفه رتبه

 121/1 15/1 54/4 هامشارکت در فعالیت 1

 143/1 94/1 11/4 های کوچکفعالیت در کارگاه با گروه 2

 156/1 65/1 89/3 خودکارآمدی و استقالل 3

 178/1 91/1 86/3 دهینظام پاداش 4

 179/1 54/1 81/3 یهوش سازمان 5

 181/1 19/1 74/3 برگزاری کارگاه آموزشی 6

 197/1 67/1 65/3 مدیریت کالس 7

 211/1 49/1 61/3 مدت آموزشیهای کوتاهبرگزاری دوره 8

 212/1 67/1 56/3 مدیریت مشارکتی 1

 217/1 87/1 53/3 سازیتیم 11

 2111/1 47/1 41/3 های فکرینشست 11

 219/1 67/1 32/3 ارتقای سازمانی 12

 223/1 11/1 27/3 دانشجو -برنامه حمایتی استاد  13

 231/1 79/1 19/3 ارتباط مؤثر 14

 245/1 64/1 12/3 ارزشیابی برنامه درسی 15

 256/1 32/1 11/3 آوری نوین آموزشیفنّ 16

 273/1 49/1 98/2 خالقیت 17

 284/1 12/1 89/2 برنامه آموزشی 18

 288/1 99/1 65/2 ارزیابی دانشجو 11

 292/1 89/1 57/2 ریزی درسیبرنامه 21

 312/1 23/1 51/2 مهارت پژوهشی 21

 315/1 87/1 28/2 گیریتصمیم 22
 (1خیلی کم= 2کم= 3متوسط= 4زیاد= 5طیف لیکرت )خیلی زیاد= *

 

 
 مدل نهایی توانمندسازی شناختی پس از اصالحات دلفی: 2تصویر 

های یادگیری محیطمدل توانمندسازی شناختی اعضای هیات علمی در 

مؤلفه مدیریت )مدیریت مشارکتی، مدیریت  5تلفیقی دربرگیرنده 

کالس، تیم سازی و تصمیم گیری(، دانش پژوهشی )برنامه آموزشی، 

مهارت پژوهشی، برنامه ریزی درسی، ارزیابی دانشجو و ارزشیابی برنامه 

های آموزشی و تدریس )فنّ آوری نوین آموزشی، آموزشی(، روش

 های کوچک،اری کارگاه آموزشی، فعالیت در کارگاه با گروهبرگز

های فکری(، رشد های کوتاه مدت آموزشی و نشستبرگزاری دوره

)هوش سازمانی، ارتقای سازمانی، خالقیت، برنامه حمایتی  ایحرفه

غنی سازی شغل )مشارکت در  دانشجو و ارتباط مؤثر( و -استاد 

 (.2تصویر باشد )دکارآمدی( میو خو ها، نظام پاداش دهیفعالیت
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بحث

تعریف خبرگی، هوش » هایهای این پژوهش نشان داد که مؤلفهیافته

 دانشجو، -سازمانی، ارتقای سازمانی، خالقیت، برنامه حمایتی استاد 

رزیابی دانشجو، برنامه آموزشی، مهارت پژوهشی، برنامه ریزی درسی، ا

ارزشیابی برنامه آموزشی، رهبری آموزشی، مدیریت مشارکتی، مدیریت 

کالس، تیم سازی، ارتباط مؤثر، فنّ آوری نوین آموزشی، برگزاری کارگاه 

اه های کوتهای کوچک، برگزاری دورهآموزشی، فعالیت در کارگاه با گروه

های ستهای کوچک دانشگاهی، نشمدت آموزشی، مباحثه در گروه

ها، نظام پاداش دهی، تصمیم گیری، فکری، مشارکت در فعالیت

های توانمندسازی شناختی به عنوان مؤلفه« خودکارآمدی و استقالل

های یادگیری تلفیقی شناسایی شدند. اعضای هیات علمی در محیط

 Bin Abdulrahman [17]این یافته پژوهش حاضر با نتایج مطالعات 

در زمینه  [18]و همکاران  قهرمانیدر زمینه شناسایی تعریف خبرگی، 

در زمینه شناسایی  Burdick & et al [19]شناسایی هوش سازمانی، 

 Burdickدر زمینه شناسایی خالقیت،  Celani [21]ارتقای سازمانی، 

& et al [21]  دانشجو، -در زمینه شناسایی برنامه حمایتی استاد 

McKimm & Swanwick [22]  ،در زمینه شناسایی برنامه آموزشی

Sorinola & Thistlethwaite [23]  در زمینه شناسایی مهارت

در زمینه شناسایی برنامه ریزی  Lancaster & et al [24]پژوهشی، 

در زمینه شناسایی  Sorinola & Thistlethwaite [23]سی، در

در زمینه شناسایی ارزشیابی  Burdick & et al [19]ارزیابی دانشجو، 

در زمینه شناسایی رهبری  Mennin & et al [25]برنامه آموزشی، 

در زمینه شناسایی مدیریت مشارکتی،  [26]آموزشی، رحمانی و عزتی 

Singh & et al [27] ایی مدیریت کالس، در زمینه شناس

Maharagama [28] نه شناسایی تیم سازی، در زمیLancaster & 

et al [24]  ،در زمینه شناسایی ارتباط مؤثرRoss & et al [29]  در

و همکاران  زمینه شناسایی فنّ آوری نوین آموزشی، کریمی مونقی

در  Dieter [31]در زمینه شناسایی برگزاری کارگاه آموزشی،  [31]

 et al &های کوچک، زمینه شناسایی فعالیت در کارگاه با گروه

Steinert [32] مدت  های کوتاهدر زمینه شناسایی برگزاری دوره

در زمینه شناسایی مباحثه در  Burdick & et al [19]آموزشی، 

در زمینه  Burdick & et al [33]های کوچک دانشگاهی، گروه

ها، رحیمی و های فکری و مشارکت در فعالیتشناسایی نشست

در زمینه شناسایی نظام پاداش دهی و تصمیم گیری،  [34]همکاران 

در زمینه شناسایی خودکارآمدی و  [35]علی اکبری و عظیمی آملی 

های توانمندسازی اعضای هیات علمی همسو استقالل در برنامه

 باشد.می

های مشارکت در مؤلفه»های پژوهش همچنین، مطابق با یافته

های کوچک و خودکارآمدی و ها، فعالیت در کارگاه با گروهفعالیت

برنامه ریزی درسی، »های دارای بیشترین اولویت و مؤلفه« استقالل

دارای کمترین اولویت بودند. این « مهارت پژوهشی و تصمیم گیری

باشد همسو می [34]العه رحیمی و همکاران یافته پژوهش با نتایج مط

دارای بیشترین تأثیر در  هاکه نشان دادند مشارکت در فعالیت

 ه عالوه با نتایج مطالعهباشد. بتوانمندسازی اعضای هیات علمی می

های کوچک در مبنی بر تأثیر باالی فعالیت گروه Dieter [31]دتیتر 

و با نتایج پژوهش باشد های توانمندسازی هیات علمی همسو میکارگاه

خودکارآمدی و استقالل مبنی بر تأثیر  [35]علی اکبری و عظیمی آملی 

به عنوان عناصر حیاتی توانمندسازی بر تعهد اساتید و موفقیت 

 باشد.دانشجویان با این یافته پژوهش حاضر هم راستا می

همچنین، این پژوهش نشان داد که مدل طراحی شده توانمندسازی 

نج مؤلفه مدیریت، دانش پژوهشی، شناختی اعضای هیات علمی از پ

غنی سازی شغل تشکیل  و ایهای آموزشی و تدریس، رشد حرفهروش

هایی هستند. ها خود دارای زیر مؤلفهشده است که هر یک از این مؤلفه

همسو  et al Steinert [32] &این یافته پژوهش حاضر با نتایج مطالعه 

ای برای رشد هیات علمی مشتمل بر باشد که یک مدل چهار مؤلفهمی

دانش پژوهی، مدیریت، تدریس و رهبری به عنوان مشخصات یک 

ش مدرس پزشکی طراحی کردند. همچنین، با نتایج پژوه

Rodríguez-Bonces & Beltrán [36] ای که یک مدل پنج مرحله

ای برای توانمندسازی اعضای هیات علمی با تاکید بر رشد حرفه

بار تهای این پژوهش، اعمطابق با یافته باشد.پیشنهاد کردند، همسو می

مدل توانمندسازی شناختی براساس ضریب هماهنگی کندال و درصد 

توافق خبرگان تأیید شد. این یافته با نتایج پژوهش کرمی مونقی و 

ای در حوزه آموزش برای باشد که پرسشنامههمسو می [31]همکاران 

توانمندسازی اساتید پزشکی از نظر اعضای هیات علمی دانشکده 

پزشکی مشهد طراحی کردند و سپس اعتبار محتوایی آن را با استفاده 

نفر از خبرگان تأیید کردند. به عالوه این یافته با نتایج  11از نظرات 

باشد که به تدوین نیز همسو می [34]مطالعه رحیمی و همکاران 

ای ساختارمند برای ارزیابی دیدگاه اعضای هیأت علمی پرسشنامه

راهکارهای مؤثر بر  پزشکی شیراز و جهرم در مورد های علومدانشگاه

توانمندسازی آنها پرداختند و اعتبار پرسشنامه خود را با استفاده از 

 ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عامل اکتشافی تأیید کردند.

 گیرینتیجه

بنابراین، با توجه به اینکه مدل نهایی طراحی شده از مراحل دلفی مورد 

رای واند به عنوان معیاری بتتأیید و توافق باالی خبرگان قرار گرفت، می

های آتی در حوزه توانمندسازی شناختی اعضای هیات انجام پژوهش

های یادگیری تلفیقی کاربرد داشته باشد. پژوهش علمی در محیط

هایی روبرو بود، چنانچه در حاضر نیز همچون هر پژوهشی با محدودیت

همکاری این پژوهش تعدادی از خبرگان در مراحل اجرا به روش دلفی 

شود که در سایر مطالعات به واسطه ریزش خبرگان پیشنهاد مینکردند. 

از تعداد نمونه بیشتری در اجرای روش دلفی استفاده شود. همچنین، 

این پژوهش تنها بر روی اساتید هیات علمی دانشگاه پیام نور شهرستان 

های تعمیم نتایج به سایر افراد در دانشگاه اصفهان اجرا شد، بنابراین

در نتیجه پیشنهاد  ها ممکن است با اشکال مواجه باشد.سایر استان

شود که سایر محققان عالقمند به این حوزه پژوهشی به طراحی می

مدل مورد بحث در این پژوهش بر روی سایر اساتید هیات علمی و یا 

، تا قابلیت های کشور بپردازنددانشجویان در سایر دانشگاهحتی 

ودن آشنا نبتایج به طور دقیق مشخص گردد. به عالوه، پذیری نتعمیم

و اطالعات ناکافی برخی از اساتید در خصوص یادگیری تلفیقی نیز از 

ر شود که دپیشنهاد میهای این پژوهش بود. بنابراین، جمله محدودیت

های دانشگاهی آگاهی رسانی بیشتری زمینه یادگیری تلفیقی در محیط

 انجام گیرد.



 و همکاران یاریبخت
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