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چکیده
یکي از موضوعاتي که مدیران و مسئوالن آموزش عالي باید به طور جدي به آن بیندیشند ،دانشگاه مجازي و ارائة مدلي مناسب
براي ایجاد آن و تحقق یادگیري الکترونیکي در آن است .نظاا آماوزش عاالي ،از طریاق توساعه دانشاگاه مجاازي مايتواناد،
دسترسي عالقهمندان به یادگیري را فارغ از قیود زمان و مکان ،افزایش دهد ،بلکه ميتواند موضوعاتي چون توسعه راهبردهااي
جدید یادگیري ،ارائه بهترین مطالب درسي ،استفاده از بهترین اعضاي هیأت علمي ،آموزش و یادگیري بر اساس توانایي افاراد،
افزایش اثربخشي ،افزایش مسئولیت فردي در یادگیري (دانشاجو محاوري) و تحقاق جامعاه یادگیرنادگان و تشاکی جواما
پژوهشي را تحقق بخشد .پیداست که در چنین نوع آموزش عالي ،نقش استاد به مراتب پیچیده تر و کیفي تر مي شود .در این
پژوهش تالش گردید تا شایستگي هاي اعضاي هیأت علمي در محیط مجازي مورد بررسي قرار گیرد .با در نظار گارفتن روش
توصیفي از نوع همبستگي ،و ارایه مدل مفهومي چهار سوا ل براي آزمودن این مدل مورد استفاده قرار گرفتند که براي بررسي
عملي نتایج مطالعات میداني در دانشگاه مهر البرز اجرا شد..ابزار گرداوري اطالعات در این پژوهش پرسشنامه است که روایاي
و پایایي آن سنجیده شدو نتایج حاص از آنها در دو مرحله بررسي گردید .در مرحله نخست به کمک چک لیست ،شایساتگي
هایي که بیشترین هماهنگي را با مدل فوق داشتند تعیین و به کمک سه مولفه مورد بحث در سه بخش دسته بنادي گردیاد.
در مرحله دو با توجه به تفکیک شایستگي ها ،پرسشنامه میان اعضاي هیأت علمي توزی گردید (تمامي این افاراد در حاوزه
یادگیري الکترونیکي فعالیت دارند) و پس از تکمی  ،براي تجزیه و تحلی جم آوري شد .نتایج ضریب همبساتگي حااکي از
وجود ارتباط معنادار میان مؤلفههاي شایستگي اعضاي هیاأتعلماي در محایط مجاازي باود .همچناین ابعااد و مؤلفاههااي
شایستگي از دو دیدگاه استادان و دانشجویان مورد بررسي قرار گرفت و از این دو دیدگاه الویت بندي گردید.
کلیدواژهها :مدل هاي شایستگي ،اعضاي هیأتعلمي ،محیط مجازي
 -1مقدمه
روشها و ترتیبات سنتي خود را دگرگون سازند و توسعه
دهند.
آموزش عاالي و محایط اجتمااعي ،فرهنگاي ،سیاساي و
اقتصادي آن ،به طرز فزاینده اي در بسایاري از کشاورها
تحت نفوذ "شرایط بازاري" آن هم در عصر فرا-صنعتي و
جامعه ي دانش قرار گرفته است( .فراست خاواه: 2103 ،
)22

گسترش فراگیر فرصت هاي آموزشي به همراه دو عاما
نوپدید جهاني شادن از یاک ساو و فنااوري اطالعاات و
ارتباطات از سوي دیگر ،محیط متحولي براي نظاا هااي
آموزش عالي در همه جاي دنیا به وجود آورده است .این
محیط متحول ،به نوبه خود در سطوح ملي و بین المللي،
هم به دانشگاه هاا و موسساات آماوزش عاالي و هام باه
نهاادهاي دولتي ،فشاار ميآورد که مفاهیام ،ساختاارها،
1

نویسنده عهدهدار مکاتبات :مریم فرهنگيMa2yam.farhangi@gmail.com
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جم آوري و تحلی همه این عوام در کناار هام وجاود
ندارد.

 -2مسئله اصلی تحقیق
هر نظا آموزشي زیرساختهاي اساسي دارد کاه ارکاان
نظا را تشکی مايدهناد ،یکاي از ارکاان و مؤلفاههااي
اساسي آن اعضاي هیاأت علماي هساتند کاه وظیفاهي
انتقال دانش ،ایجاد بینش و افزایش مهارت دانشجویان را
در چااارچون نظااا آمااوزش عااالي بااه عهاادهدارنااد
توانمندسازي سرمایههاي انساني در محیطهااي علماي-
آموزشي در دهههاي اخیر ماورد توجاه تعاداد زیاادي از
صاااحبنظااران ،عالقااهمناادان بااه تحقیااق و کااارگزاران
مؤسسات آموزش عالي قرار گرفته اسات .جایگااه خطیار
اعضاي هیأتعلمي در پیشبرد رسالتهاي نظاا آماوزش
عالي از یاک ساو و از ساوي دیگار تاییارات و تحاوالت
شگرف و سری در کلیه ابعاد و زمینههاي علمي و عملاي
در جهااان ،ضاارورت بااه هنگااا سااازي دانااش و مهااارت
اعضاي هیاأتعلماي باه منظاور تربیات نیاروي انسااني
منطبق با این تحاوالت و باراي پاساخگویي باه نیازهااي
جامعااه را طلااب ماايکنااد .در شاارایط کنااوني یکااي از
عمدهترین چالشهاي که آموزش عالي ایران با آن روبارو
است ،توسعه کمي و کیفي اعضاء هیأتعلمي دانشاگاههاا
اساات .بااا توجااه بااه رشااد کمااي دانشااجویان کشااور و
درحاااليکااه توسااعه کشااورها باار اقتصاااد دانااایي محااور
استوارشده و تاییرات دانش و فنااوري در جهاان آهنا
سری به خاود گرفتاه اسات ،اهمیات ایان امار بایش از
گذشته هست( .فرهادیان و دیگران)222،2101 ،
از آنجا که نقاش آماوزش عاالي در توساعهي اقتصاادي،
اجتماعي ،فناوري و فرهنگي کشور تعیین کننده اسات و
نیروي انساني متخصص ماورد نیااز بخاشهااي مختلا
توسط آموزش عالي تربیت ميشوند ،تقویت و توسعه این
بخش زیربناي توسعه سایر بخشها را به دنباال دارد .در
این میان ،اعضاي هیأتعلمي از عوام اصلي و مهم نظا
آموزشي کشور به شمار مي روند و توانمندي و شایستگي
آنهااا باار عملکاارد آمااوزش عااالي تااأثیر مسااتقیم دارد.
(قارون)0 :2131،
حال اینکه چه شایستگيهایي بر پیشرفت نظا آموزشاي
الکترونیکي تأثیر ميگذارد و اینکاه ساهم مشاارکت هار
عام تا چه اندازه حیاتي و حساس است ،مسئله اي است
که در پژوهش حاضر مورد مطالعاه قارار خواهاد گرفات.
گرچه مطمئناا عواما متعاددي بار شایساتگي اعضااي
هیأتعلمي تأثیرگذار است ،اما در هیچ پژوهشاي امکاان

 -3پیشینه پژوهش و تعریف چند مفهوم
مدل عمومي هر شایستگي منظاور از مادل عماومي هار
شایستگي ،تشریح و توصای صاریح یاک شایساتگي در
قالب مؤلفههاي تشکی دهندهي آن اسات ،چارا کاه هار
شایستگي آمیزهاي از چند مؤلفهي نسبتا مستق است .با
پختااهتاار شاادن مفهااو شایسااتگي ،دیاادگاه شایسااتگي
حااوزههاااي مشااخص تااري را در برگرفاات .بااراي م ااال،
ترکیب دانش ،مهارت ها ،توانایيها و سایر ویژگيها 2کاه
عملکرد بااالتر از متوساط را متماایز مايکناد( .فای و
بهادري نژاد)10 :2103،
طبق مدل آرمانر )1222(1شایستگي به چهار دساته زیار
تقسیم ميشود:
 .2ساختن اجتماع علمي
در ایاان قلماارو ،فرصااتهااایي ایجاااد م ايشااود و از
فعالیت هایي حمایت به عم ميآید که به " ساختن
اجتماع" 1کمک ميکنند ،احساس تعلق به اجتماعي
علمي را ارتقا مايبخشاند و در نتیجاه هیاأتعلماي
براي شارکت در مجاام  ،1عضاویت در انجمانهاا و
سازمان هاي تخصصي ،انگیزه و آمادگي پیدا ميکناد
و فرهن گفات و گاو و تعاما و همکااري و تعهاد
مشترک در اجتماع علمي بسط ميیابد.
 .1رشد حرفهاي
0
قلمرو دو باه رشاد حرفاهاي و توساعه عملکاردي
مربوط ميشود و در آن از طریق ایجااد فرصاتهااي
بازآموزي ،دانش افزایي (مانند کارگاه و غیار آن) باه
تحااول و بهبااود و توسااعه روشهاااي تاادریس و
فرایندهاي یاددهي و یادگیري کمک ميشود.
 .1رشد شخصي
1
کانون توجه در قلمرو سو  ،رشاد شخصاي اسات و
شام سالمت و امنیات و تاأمین و درآماد و رفااه و
منزلت و مانند آن ميشود.
 .1شناسایي خدمات فوقالعاده و نوآوري
1. KASOs : Knowledge, Abilities, Skills and Other
Charactristics
2. Ormaner
3 .Community building
4 .Convocations
5 .Professional growth
6 .Personal growth
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ساااختارها ،فرهناا سااازماني و فرایناادها بااا
راهبردها
 -1الزاماتِ کیفیتي (در برون دادهاا و محصاوالت و
پي آمدها و نتایج)
 -1نیاز به نوآوري
 -0نیاز به کارایي ،بهرهوري و اثربخشي.
توسعهي سازمان به نوبهي خود با مباحث نظري
متنوعي مرتبط است .از جملاهي ایان مباحاث،
مباحااث مربااوط بااه ماادیریت تاییاار (تاییاار در
معناااي مداخلااهي برنامااهری ازيشااده) 21اساات.
پوی اایي شناسااي گروهااي( 20اعاام از گااروههاااي
رسمي و غیررسمي) نظریات یادگیري و به طاور
مشخص یادگیري سازماني و سازمان یادگیرناده
و آموزش بزرگساالن از جملاهي دیگار مباحاث
پایه در بحث توسعهي سازمان محسون ميشوند
(همان).

سرانجا در چهارمین قلمرو ،بهساز و کارهاایي توجاه
ميشاود کاه درصادد شناساایي 3و قادرداني ماوثر و
برانگیزاننده معطوف به خدمات فوق العااده هساتند و
ميخواهند جو سازماني و نظاا هااي انگیزشاي را در
جهت پاداش دهي اثربخش نسبت به ابداع و ناوآوري
و فعالیتهاي درون داد خودجوش بيساابقه و خاالق
بهبود ببخشند( .فراست خواه )221-221 :2103
«بالندگي کارکنان دانشگاهي و هیأتعلماي» 0باه لحاا
فکري ،یکي از شاخه هاي تخصصاي مرباوط باه مباحاث
3
پایهاي مربوط به «تاییر سازماني»« ،توسعه ي سازمان»
و «توسعه ي منااب انسااني» اسات .توساعهي بالنادگي
سااازمان ،از اواخاار دهااهي  02و اوایا دهااهي  12قاارن
بیستم میالدي ،در مرکز توجهات مدیریت و برنامهریازي
قرار گرفت و از جمله تعاریفي که درباارهي آن باه عما
آمده ،تعری بکهارد 22است که بر اساس آن« ،توسعه»ي
سازمان فرایندي برنامهریازي شاده اسات کاه باا اصاول
نظا مند و بر مبناي علو رفتاري (مانند جامعاهشناساي،
روانشناساي ،نظریاههاااي ماادیریت و سااازمان ،اقتصاااد،
حقوق ،علو سیاسي ،نظریهي سیستم ها ،انسانشناساي،
نظریات آموزش و یاادگیري و  )...و روششناساي علماي
خاصي دنبال ميشاود و هادف از آن اثربخشاي فاردي و
سازماني اسات و مادیریت عاالي و ساازمان پشاتیباني و
تضمینش ميکند (فارنچ و با  .)2101،22ضارورت هااي
توسعهي سازمان از عواملي مانند زیار نشائت مايگیارد
(همان):
 -2تاییرات محیط مانند رقبا ،فنااوري ،مشاتریان و
ذينفعان ،قوانین ،دولت ،نهادها ،نیروهااي باازار،
گااروههاااي فشااار مربااوط بااه محاایطزیساات،
مالیاتدهندگان و اتحادیههاي صنفي و ...
 -1مقتضیات دروني مانند تاییر مأموریت و راهبارد،
از بین رفتن تناسب میان غایات و وسای  21و نیز
ح مسائلي مانند تعاار هااي باین شخصاي و
گروهااي 21و ضاارورت متناساابسااازي مااداو

یکي از موضوعاتي که مدیران و مسئوالن آماوزش عاالي
باید به طور جدي به آن بیندیشاند ،دانشاگاه مجاازي و
ارائه مدلي مناساب باراي ایجااد آن و تحقاق یاادگیري
الکترونیکي در آن است .نظاا آماوزش عاالي ،از طریاق
توسعه دانشگاه مجازي ميتواند ،دسترسي عالقهمندان به
یادگیري را فارغ از قیود زمان و مکان ،افزایش دهد ،بلکه
ميتواناد موضاوعاتي چاون توساعه راهبردهااي جدیاد
یادگیري ،ارائه بهترین مطالب درسي ،استفاده از بهترین
اعضاي هیأت علمي ،آموزش و یادگیري بر اساس توانایي
افراد ،افازایش اثربخشاي ،افازایش مسائولیت فاردي در
یادگیري (دانشجو محوري) و تحقق جامعه یادگیرندگان
و تشکی جوام پژوهشي را تحقق بخشد( .موسي خاني،
 )2101اک ر دانشگاههاي مجاازي عمادتا بار روي ارائاه
دورههاي آموزشي مبتني بر اینترنت متمرکزند و دانشگاه
مجازي را به عنوان محیطي براي توسعه مطالب آموزشي
مورد توجه قرار ميدهند .دانشگاه مجازي مدلي اسات از
دانشگاه حقیقي در فضاي مجازي و تالش مايکناد کاه
خدماتش را در یاک روش جاام از طریاق اینترنات باه
یادگیرندگان ارائاه داده کاه ایان خادمات شاام ماواد
یادگیري بر خط در انواع مختل  ،مراکز مجازي تخصصي
باراي توساعه دورههااي آموزشاي ،کارکردهااي اداري و

7 .Recognition

8 .Academic Staff and Faculty Development
9 .Organizational Development
10. Beckhard
11 .French & Bell
12 .Ends and means
13 .Interpersonal and intergroup conflicts

14 .Planned intervention
15 .Group dynamics
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تساااااهی رشاااااد حرفاااااهاي و فاااااردي اعضااااااء
هیأتعلمي(.اساتیگر )2330،12تعریا علماي تاري را از
ارتقاي مهارتهاي حرفهاي اعضاء هیاأتعلماي پیشانهاد
کاارده اساات .بااه اعتقاااد وي توسااعه حرفااهاي آن گونااه
فعالیتهایي است که اعضاء هیأتعلمي ،در ضمن خدمت
با آنها درگیر ميشوند تا باه ایان طریاق خاود را یااري
نمایند تا دانش خود را درباره رشاته تخصصايشاان بااال
ببرنااااد ،توانااااایي و مهااااارت خااااود را در فرآینااااد
تدریس/یادگیري افزایش دهند .مهارت و قابلیت پژوهشي
و حرفهاي خود را بهباود بخشاند .حساسایت و شاناخت
خود را درباره دانشجویان بیشتر نمایند .احساس تعلاق و
وابستگي خود را نسابت باه گاروه ،دانشاکده و دانشاگاه
مربوطه افزایش دهناد .از شاا خاود احسااس رضاایت
نموده و باألخره به عنوان انسانهاي منطقي و ساازگار باا
محیط و اجتماع پیرامون خود ،رفتار نمایند.
(کافارال و تین  )2333،12عواما تأثیرگاذار برناماههااي
توسعه حرفه اي در قالب چهاار مؤلفاه زیار دساتهبنادي
نمودهاند:
 .2تعهدات و مالحظات فردي م وضعیت جسمي
و روحي ،ارزشهاي فرهنگاي ،تحاوالت زنادگي،
داشتن زمان و بودجه کافي و . ...
 .1خصوصیات روانشناختي – اجتماعي م قدرت
رویارویي با چالشها و تاییارات زنادگي ،شاور و
شوق مستمر نسبت به نقش هیأتعلمي داشتن،
توانایي همکاري و ارتباط با همکاران و . ...
 .1ساخت هاي نهاادي شاام فاراهم ساازي منااب
ضروري م بودجه ،کارکنان و فناوري ،داشاتن
خط مشيهااي رسامي و هماهنا  ،رویاههااي
مکتون و هنجارهاي اجرایي ،وجود فرصاتهااي
گوناگون براي توسعه حرفهاي در داخ و خاارج
دانشگاه و . ...

کتابخانهاي ،محایطهااي تعااملي باراي ارتباطاات غیار
همزماان و همزماان و اجتماعاات بار خاط مايباشاند.
(کلوته)1222 ،21
هدف اصلي از راهاندازي دانشگاه مجازي این است که هر
یادگیرندهاي در هر زمان و هر مکان بتواند به فرصتهاي
آموزشي یکسان و انعطافپذیر دسات یاباد .وزارت علاو ،
تحقیقات و فناوري اهداف توسعه دانشگاههاي مجازي در
کشور را بادین صاورت بیاان مايکناد :همگااني کاردن
آموزش عالي ،شکوفایي استعدادهاي افراد خارج از قلمرو
رسامي دانشاگاههاا ،کااهش تعاداد متقاضایان ورود باه
دانشگاه از طریق کنکور ،کاهش هزینه مسافرتهاي بین
شااهري ،گسااترش مرزهاااي دانااش بااه فراسااوي
محدودیتهاي سنتي ،حرکت در زمیناه کوچاکساازي
دانشگاهها (از نظر فیزیکي) ،افزایش تاوان رقابات علماي
کشور ،همگامي با کاروان جهاني علم و ارتقاي علماي در
قرن حاضر (وزارت علو  .)2101 ،در تحقیقي که موساي
خاني ( )2101در زمینه عوام موثر بر توساعه دانشاگاه
مجازي انجا داد ،این عوام را باه ترتیاب شاام  :درک
ضرورت (مطلوبیت) دانشگاه مجازي ،عام راهبرد ،عام
حقوقي ،عام فناوري و عام محتوا عنوان کرد.
دانشگاه مجازي جهاني )GVU( 23ميتواند با اهداف زیار
به وجود آید( :بارت)1221 ، 20
ایجاد دسترسي به محایطهااي دانشاگاهي حرفاهاي در
ساطح جهاان ،افازایش درگیاري و تاأثیر دانشاگاههاا و
مؤسسات تحقیقاتي در توسعه جهان ،بروز کردن مداو و
سری محتواي آموزش دانشگاهي و راهح هاي فناوراناه،
تعدی و تطاابق برناماههااي ماورد مطالعاه در مراکاز و
موقعیتهاي محلي ،تهییج و تحریک همکااري و رقابات
علماي در ساطوح مختلا  ،افازایش کیفیات آماوزش و
یادگیري با پیادهسازي صحیح دانشگاه مجاازي و ایجااد
کار گروهي با همکاري دانشجویان ،اعضاي هیأت علماي
و...
23
(گوف  )2331،از اولین کساني بود که در آمریکا مفهو
توسعه حرفاهاي را ماورد بحاث قارارداد .باه اعتقااد وي
توسعه حرفه اي عبارت است از رشد و شکوفایي استعداد،
گسترش عقاید ،ارتقاي صاالحیتهاا و باه عباارت دیگار

 -4مدل پژوهش
با توجه به مباني نظري موجاود پیراماون شایساتگي ،بار
اساس مدل آرمانر در ارتباط با شایستگي اعضااي هیاأت
علمي ،مدلي توسط محقق پیشانهاد ماي گاردد ،کاه در
پایان پژوهش ذکر شده است.

16 .Cloete
17 .Global Virtual University
18 .Barrett

20 .Stager
21 .Caffarella&Zinn

19 .Guff
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زمینه موضوع مورد بررسي را دارند -1 ،کاربران سیساتم
یااادگیري الکترونیکي(دانشااجویان و دانااشآموختگااان
دانشگاه مهر البرز)در دسته اول به منظور سنجش اعتباار
مدل پیشنهادي ،از روش نمونهگیري تصادفي ساده باراي
دریافاات نظاار خبرگااان اسااتفاده شااد .بااه طااوري کااه
پرسشاانامه در اختیااار  12خبااره در حااوزه یااادگیري
الکترونیکي در دانشگاه مهرالبرز قرار گرفات و  12نفار از
این افراد به سؤاالت پرسشنامه پاسخ دادند.
براي تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد:

 -5سواالت پژوهش
.2

.1
.1

.1

اعضاي هیأت علمي از نظر ویژگي هاي حرفه اي
(آموزشي،پژوهشي،خدمات تخصصي باه جامعاه)
در محیط مجازي چگونه اند؟
اعضاااي هیااأت علمااي از نظاار ویژگااي ساااختن
اجتماع علمي در محیط مجازي چگونه اند؟
اعضاااي هیااأت علمااي از نظاار ویژگااي هاااي
فردي(منزلاات ،رفاااه ،امنیاات و کیفیاات زناادگي
کاري) در محیط مجازي چگونه اند؟
مدل شایستگي اعضاي هیاأت علماي در محایط
مجازي چیست؟

()

)
)

 -6روش پژوهش

()

(

(

)

()

(

که پاس از طراحاي پرسشانامه الکترونیکاي و ارساال از
طریق پرتال دانشاگاه باراي دانشاجویان باه دلیا عاد
پاسخگویي و دستیابي به تعداد مورد نظر ،پرسشانامه در
کالس هاي حضاوري خردادمااه  31دانشاگاه مهار البارز
توزی گردیاد و در نهایات تعاداد  111پرسشانامه از دو
طریق حضوري و الکترونیکي جم آوري گردید.

این تحقیق از نوع هدف در زمره پاژوهشهااي کااربردي
قرار ميگیرد.همچنین این تحقیق بر مبناي روش و ناوع
کار از نوع توصیفي -پیمایشي ماي باشاد ،در تحقیقاات
توصاایفي مااي تااوان جامعااه مااورد مطالعااه را از طریااق
پیمایش تحت بررسي و آزمون قرار داد( .بازرگان.)2103،
براي جم آوري دادههاي مورد نیاز این تحقیاق از روش-
هاي کتابخانه اي و میداني استفاده شده است .ابزار مورد
استفاده در این تجقیق در روش میداني پرسشنامه است،
که در آن از طی شش گزیناه اي لیکارت اساتفاده گردیاده
است .در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شده است کاه
در ابتدا بعد از اینکه به روش چک لیست شایستگي ها تعیاین
شدند ،با استفاده از پرسشنامه اول کاه توساط اعضااي هیاأت
علمي پاسخ داده شد و شایساتگي هااي کلیادي تاییاد شاد،
سپس با اساتفاده از پرسشانامه دو کاه توساط دانشاجویان
پاسااخ داده شااد ،شایسااتگي هااا تعیااین و الویاات بناادي
گردید.براي سنجش پایاایي پرسشانامه از آزماون آلفااي
کرونباخ استفاده شده است .مقدار آلفا براي کلیاه ساوال
هاي نمونه اولیه برابر  26313مي باشد و براي پرسشانامه
دو  26300به دست آمد ،که از مقدار  263بزرگتر اسات
پس پرسشانامه پایاسات .اعتباار محتاواي ایان پرسشانامه
توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تأیید قارار گرفتاه اسات و
همچنین اعتبار آن از نظر افاراد متخصاص در موضاوع ماورد
مطالعه و اساتید صاحب نظر مورد تایید قرار گرفته است.

-8تجزیه و تحلیل دادهها
در ابتدا با استفاده از آمار توصیفي ،ویژگي هاي جمعیت
شناختي مورد بررسي قرار گرفت که در جدول  2نشان
داده مي شود.در آمار استنباطي این تحقیق به منظور
آزمودن معناداري روابط میان سواالت و متایرها و برازش
مدل هاي اندازه گیري به دست آمده و همچنین روایي
سازه از تحلی عاملي تاییدي 11استفاده گردیده است.
همچنین به منظور بررسي روابط بین متایر هاي تحقیق
از مدل معادالت ساختاري )SEM( 11و بطور اخص
تکنیک تحلی مسیر با استفاده از نر افزار لیزرل
استفاده شده است.خروجي نر افزار لیزرل (شک ،)2
معناداري ضرایب و پارامترهاي بدست آمده مدل اندازه
گیري رشد حرفه اي را از دیدگاه اعضاي هیأت علمي
نشان مي دهد که تمامي ضرایب بدست آمده معنادار
شده اند .اعدادي که با رن قرمز وجود دارند بدین
معناست که این روابط معنادار نیست و اگر چه تاثیر
وجود دارد ولي این تاثیر معنادار نمي باشد .براي هر سه
مولفه ساختن اجتماع علمي ،رشد حرفه اي و رشد
شخصي از دو دیدگاه اعضاي هیأت علمي و دانشجویان
دانشگاه مهرالبرز به هماین صاورت خروجايها تاحلیا

 -7جامعه و نمونه آماری
در این تحقیق دو دسته جامعه آماري مد نظر اسات -2 :
خبارگان یادگیاري الکتارونیکي که داناش و تجاربه در

22.Confirmatory Factor Analysis
23 .Structural Equation Modeling
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مریم فرهنگي ،مقصود فراستخواه...

جدول -1آمار توصیفی
فراوانی

پ اول -رتبه علمی

فراوانی

پ اول -سمت

فراوانی

پ دوم-رشته تحصیلی

0

مربی

81

هیچکدام

05

مديريت صنعتی

88

استاديار

2

مدير بخش

93

مديريتMBA

0

دانشیار

8

معاونت

81

مديريت فناوري اطالعات

28

مجموع

28

مجموع

66

مديريت پروژه و ساخت

فراوانی

پ دوم-جنسیت

فراوانی

پ اول-جنسیت

81

مهندسی صنايع

11

زن

1

زن

21

مهندسی عمران

803

مرد

81

مرد

81

مهندسی فناوري

296

مجموع

28

مجموع

296

مجموع

شکل -2ابعاد و مولفه های شایستگی رشد حرفه ای از دیدگاه اعضای هیأت علمی در حالت معناداری در محیط مجازی
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بررسي مدل شایستگي اعضاي هیأت علمي در محیط مجازي از نظر اعضاي هیأت علمي و دانشجویان(براساس مدل آرمانر)
یک مدل معادالت ساختاري ،شاخصاهاي GFI ،RMSEA

گردید و بر اساس شاخص هاي هر یک از مولفه ها سواالت
تحقیق مورد بررسي قرار گرفت.
در این قسمت با توجه به مدل مفهومي تحقیق ،مدل معادله
ساختاري اثرات سه متایر تبیینکنناده شایساتگي اعضااي
هیأت علمي بر اساس خروجي نر افزار لیازرل ارائاه خواهاد
شد .از میان شاخصهاي مختل و متعادد تعیاین برازنادگي

و  NFIاز بهترین و معروفترینشان بوده و ميتوانند در حاد
کفایت الز  ،برازندگي یک مدل معادله ساختاري را تعیاین
کنند RMSEA ≤ 0.10 .نشان ميدهد که این مدل برازش
قاب قبولي با دادههاي دنیاي واقعي دارد.

شکل  -2ابعاد و مولفه های شایستگی ساختن اجتماع علمی از دیدگاه دانشجویان در حالت معناداری در محیط مجازی
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فصلنامه فناوري اطالعات و ارتباطات ایران ،سال هفتم ،شماره هاي 12و ،11پاییز و زمستان 2131

شکل  -3مدل اندازهگیری متغیر شایستگی اعضای هیأتعلمی از دیدگاه اعضای هیأتعلمی در حالت معناداری در محیط
مجازی

شکل  -4مدل اندازهگیری متغیر شایستگی اعضای هیأتعلمی از دیدگاه دانشجویان در حالت معناداری در محیط مجازی

مجازي دارا است.
در این قسمت ترتیب اهمیت شایستگي اعضاي هیأتعلماي
از دیدگاه اعضاي هیأتعلمي با اساتفاده از آزماون فریادمن
بیان مي گردد .آزمون تحلی واریانس فریدمن نشان ميدهد
که رتبه میانگین متایر رشد شخصي ،از اهمیت بیشتري به
عنوان عام مؤثر بر شایستگي اعضاي هیأتعلمي در محیط
مجاازي از دو دیاادگاه اعضاااي هیااأت علمااي و دانشااجویان
برخوردار است.

همان گونه که در نمودار شاماره یاک و شاک  1مشااهده
مي شود کلیه اثارات مساتقیم باین متایرهااي مشاهود باا
شایستگي اعضاي هیأت علمي مورد تأیید قرار گرفته اسات
اما تنها اثر غیرمساتقیم رشاد حرفاه اي تأییاد نماي شاود.
درجدول زیر اثرات مستقیم حاص از رواباط تعااملي باین
متایرهاي مشهود ارائه شده اند .همانطور کاه مشااهده ماي
شود "متایر ساختن اجتماع علمي" بیشاترین تااثیر را در
بیان متاایرهاي شایساتگي اعضاي هیأت علمي در محیط
.
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بررسي مدل شایستگي اعضاي هیأت علمي در محیط مجازي از نظر اعضاي هیأت علمي و دانشجویان(براساس مدل آرمانر)
جدول  -2اثرات مستقیم حاصل از روابط تعاملی بین متغیرها
رشد

رشد

حرفهاي

شخصی

متغیرهاي مشهود

اجتماع علمی

عالمت اختصاري متغیرهاي مشهود

EJT

HFRF

ضرايب استاندارد

5810

5831

SHAK
H
5812

آماره T

1801

0898

1892

اثرات

تأيید/رد اثر

تأيید

تأيید

تأيید

مستقیم

ضريب

5818

5810

5813

رتبه اثرگذاري

اول

دوم

سوم

جدول  -3تحلیل واریانس فریدمن و درجه اهمیت مؤلفههای شایستگی از دیدگاه اعضای هیأتعلمی در محیط مجازی
میانگین

رتبه

رتبه

اهمیت

8800

9

رشد حرفهاي

8839

2

رشد شخصی

2802

8

دادههاي آماري

مؤلفهها

تعداد نمونه 28 -

ساختن اجتماع

آماره کايدو =

علمی

858180
درجه آزادي = 2
سطح معنیداري
= 5/550

جدول  -4تحلیل واریانس فریدمن و درجه اهمیت مؤلفههای
شایستگی از دیدگاه دانشجویان در محیط مجازی
دادههاي آماري

مؤلفهها

تعداد نمونه 296 -

ساختن

آماره کايدو =

اجتماع علمی

058253

رشد حرفه اي

میانگین رتبه

رتبه
اهمیت

8861

9

2852

2

درجه آزادي = 2
سطح معنیداري =

رشد شخصی

5/555

9

2898

8
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 اعضاااي هیااأت علمااي از نظاار ویژگااي رشااد

 -9نتیجهگیری
با توجه به تحلی داده ها ،شاخص هاي سه مؤلفه پاژوهش
تعیین شد که به صورت زیر است :
اعضاي هیأت علمي از نظر ویژگي هاي حرفه اي(آموزشاي،
پژوهشي ،خدمات تخصصي به جامعه) :
 کیفیت ارائه آموزش و انتقال تجربیاات یاادگیري

شخصي(منزلت ،رفااه ،امنیات و کیفیات زنادگي
کاري)
 تمای به صرف وقت براي یادگیري مهارتهاي الز
و نوآوري و خالقیت در زمینه تادریس در محایط
مجازي

مناسب به دانشجویان در تدریس مجازي

 رف نگراني درباره کپي و انتشار غیرقاانوني جازوه

 کارآموزي براي تدریس در دوره هاي مجازي

تالیفي استاد بر روي اینترنت و عد باه مخااطره

 توانایي انتخان و سازماندهي محتوا باراي محایط

انداختن امنیت شالي و حرفه اي او

آموزش مجازي

 صرف وقت اساتید در یک دوره و عضویت در یاک

 درگیر شدن با کار یا فناوري هاي آموزشي

موسسه آموزش مجازي و دوره هااي آماوزش بار

 مطل و مطالبه کننده نسبت باه نقاش یااددهي-

خط

یادگیري توانمناد سااز در پیوناد باا فنااوري ،در

 حاااق تاااالی تا ادریس دروس الکترونیکاااي در

محیط هاي یادگیري الکترونیکي

دانشگاهها

 مهااارت کااار بااا سیسااتم ماادیریت یااادگیري

 قدرشناسااي مساائولین از تااالش اساااتید بااراي

الکترونیکي 11و نر افزارهاي آموزش مجازي

تدریس و تولید محتوا (در قالب پرداخات پااداش

 رعایاات اسااتانداردهاي ارزیااابي دوره مطااابق بااا

هاي مالي مناسب و اعطاي امتیاز الز براي ارتقاء

استانداردهاي جهاني

حرفه اي)

 اعضاي هیأت علمي از نظار ویژگاي مشاارکت در
اجتماع علمي

امیني در پژوهش خود بر مهارتهااي ارتبااطي ،یاادگیري
مادا العمر و مهارت ح مشک  ،به عناوان شایساتگيهااي
انتخابي دوران علو پایه تأکید داشت ،نتایج این پژوهش در
مولفه ساختن اجتماع علماي و رشاد حرفاه اي در محایط
مجازي با نتایج امیني مطابقت دارد.
فتحي آذر اصطالح شایستگي را براي توصی مجموعهاي از
رفتارها که ترکیب واحدي از دانش ،مهارتها ،توانایيهاا و
انگیزهها را منعکس ميکند و با عملکردي در نقش سازماني
مرتبط است ،به کار مي برد .باه عناوان م اال ،شایساتگي
گوش دادن که معموال در مدل هاي شایستگي وجود دارد،
شام رفتارهایي از قبی تماس چشمي ،تکاان دادن سار،
تصدیق شفاهي ،تعبیر صاحیح و غیاره اسات .اینکاه فارد
چطور شایستگي گوش دادن را به طور مناسب به کار ببرد،
به داشتن دانش درباره گوش دادن ،مهارت درباره رفتارهاي
گوش دادن و انگیزه براي گوش دادن وابساته اسات.نتاایج

 مشارکت در آموزش عالي  ،انجمن هاا و ساازمان
هاي تخصصي مانند انجمن یادگیري الکترونیکاي
ایران(یادا)
 امکااان برقااراري ارتباااط مسااتمر بااا دانشااجو و
حضوري م بت و محسوس در فرو آموزشي
 رعایت کنتارل و انضابات دانشاجویان در محایط
آموزش مجازي
 تعام و همکاري مشترک با اعضاي هیأت علماي
دانشگاه هاي دیگر

24 . Learning Management System
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و باألخره به عنوان انسانهاي منطقي و سازگار با محایط و
اجتماع پیرامون خود ،رفتار نمایناد.نتایج ایان پاژوهش در
شاخص هاي دوره هاي آموزشي کوتاه مادت (فرصاتهااي
بازآموزي و مطالعاتي) ،توانایي یادگیري مستمر از تجربه به
وسیله بهرهگیري از بازخوردهاي نظا مناد ،احسااس تعلاق
جدي به زندگي دانشگاهي و دنیاي علام باه طاور درون زا،
امیدواري به نقش خود در ح مساائ و بهباود عملکارد و
تعالي از مولفه هاي ساختن اجتماع علمي ،رشد حرفه اي و
رشد شخصي مطابقت دارد.
به اعتقاد بیوتي، 12توسعه حرفه اي فعالیتي است که داراي
سااه بخااش محتااوایي توسااعه و پیشاارفت دادن دانااش
تخصصي ،توسعه فنون و مهارتهاي تدریس ،توسعه نگرش
و درک اصول اخالقي که فعالیت تدریس را پشتیباني کناد
مي باشد .نتایج این پژوهش در دو مولفه ي رشد حرفاه اي
و رشد شخصي با مطالعات بیوتي همخواني دارد.
در پیشاینه پاژوهشهااي مادیریت منااب انسااني نیاز،
شایساتگيهاا چناین تعریا شادهاناد :مجموعاه داناش،
مهاارتهاا ،ویژگايهااي شخصایتي ،عالیاق ،تجرباههاا و
توانمنديهاي مارتبط باا شاا کاه دارناد آنهاا را قاادر
ميسازد در سطحي باالتر از حد متوسط به انجا مسئولیت
بپردازد .در واق شایستگيها ،الگویي را ارائه ميکنناد کاه
نشاندهنده فرد با عملکرد برتر در شا محوله است .نتایج
این پژوهش با مولفه رشد حرفه اي مطابقت دارد.
بارمینگر 12استانداردهائي را که اعضاء هیأتعلمي باید چه
چیزهایي را بدانند و توانایي انجا چه کاري را داشته باشند
بدین شک معرفي ميکند :تعهد باه فراگیاران و یاادگیري
آنها ،آگاهي و علم داشتن به موضاوع ماورد بحاث و روش
تدریس ،مدیریت و نظارت بر یاادگیري فراگیاران ،تواناایي
یادگیري از تجربه باه وسایله بهاره گیاري از بازخوردهااي
نظا مند ،فر کردن دانشگاه به عناوان عضاوي از جامعاه
در حااال یااادگیري .نتااایج ایاان پااژوهش در دو مولفااه ي
ساختن اجتماع علمي ،رشد حرفاه اي باا نتاایج باارمینگر
همخواني دارد.

این پژوهش شاام شاخصاه هااي مهاارت هااي ارتبااطي
شفاهي ،صراحت بیان و باز بودن در ارائه دروس در کاالس
مجازي و همچنین فعالیت ،پاسخگویي به سواالت ،نظارات
و انتقادات دانشجویان در پورتال آموزشي در مولفه ساختن
اجتماع علمي با نتایج فتحي آذر همخواني دارد.
مانسفیلد 10در یک طبقاه بنادي کلاي ،اناواع مادل هااي
شایستگي را به دو دسته تقسیم ميکند دساته اول «مادل
منفرد شایساتگي شاا » ،روي شاا خاصاي در ساازمان
متمرکز است تا ملزومات کلیدي شا را شارح دهاد .ولاي
دسااته دو «ماادل یااک اناادازه متناسااب بااراي همااه»،
شایستگي ها را براي همه سطوح شالي در نظر گرفته و بار
مبناي مجموعه مشترکي از شایساتگيهاا عما مايکناد.
صرفنظر از این طبقه بندي مطالعاات کاوپر ،شایپمن 11و
پري 13نشان ميدهد که اک ر مدل هاي شایستگي مبتناي
بر اصول مشترکي هستند .نتایج این پاژوهش در مولفاه ي
ساختن اجتماع علمي و رشد شخصي با مطالعات مانسفیلد،
کوپر ،شیپمن و پري مطابقت دارد.
به اعتقاد گوف 10توسعه حرفه اي عباارت اسات از رشاد و
شکوفایي استعداد ،گسترش عقاید ،ارتقاي صالحیتها و به
عبااارت دیگاار تسااهی رشااد حرفااهاي و فااردي اعضاااء
هیأت علمي.نتایج این پژوهش در دو مولفه رشد حرفه اي و
رشد شخصي با مطالعات گوف همخواني دارد.
به اعتقاد استیگر ، 13توسعه حرفه اي آن گونه فعالیتهایي
است که اعضاء هیأتعلمي ،در ضمن خدمت با آنها درگیر
ميشوند تا به این طریق خود را یاري نمایند تا دانش خاود
را درباره رشته تخصصي شان باال ببرناد ،تواناایي و مهاارت
خود را در فرآیند تدریس/یادگیري افزایش دهند .مهاارت و
قابلیت پژوهشي و حرفهاي خود را بهبود بخشند .حساسیت
و شناخت خود را درباره دانشجویان بیشتر نمایند .احساس
تعلق و وابستگي خود را نسبت به گروه ،دانشکده و دانشگاه
مربوطه افزایش دهند .از شا خود احساس رضایت نماوده
25. Mansfield
26. shipman
27. peri
28. Guff

30. Beaty

29. Stager

31. Barminger
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کافارال و تین ، 11عوام تأثیرگذار برناماه هااي توساعه

ایجاد محایط یاادگیري حماایتي در محایط مجاازي،

حرفااه اي را در قالااب چهااار مؤلفااه زیاار دسااته بناادي

به کارگیر ي روش هاي مناسب آموزشا ي در این محیاط

نمااوده انااد :تعهاادات و مالحظااات فااردي ،خصوصاایات

محیط،کار با مناب یادگیري آنالیان ،الگوهااي نقشاي

روان شناختي – اجتماعي ،ساخت هااي نهاادي ،افاراد و

مناسب ،بازخورد سازنده ،ارزیابي و سانجش فراگیاران

ارتباطات بین فاردي .مطالعاات ایان پاژوهش در ساه

در محیط مجازي ،ارزشیابي مبتني بر هدف و ارزشیابي

مولفه ي ساختن اجتماع علمي ،رشد حرفه اي و رشاد

برنامه از پیشنهادهاي مهم تدریس در محایط مجاازي

شخصي با نتایج کافارال و تین مطابقت دارد.

مي باشد.

 - 11پیشنهادهای کاربردی

تدوین الگوي شایستگي در دانشگاه هاي مجازي محاور

بااه ماادیران و سیاساات گااذاران دانشااگاه هاااي مجااازي

براي اعضاي هیأت علمي و اساتید.

پیشنهاد مي گردد تا راهکارهاي ارتقاي شایستگي را در

ماادیریت و تشااویق ،تعاماا مجااازي ،پشااتیباني از

میان اعضاي هیأت علمي بهبود دهند و همچنین در پي

دانشجویان ،تعهد الکترونیکي ،تامین محیط تعااملي و

در ایان محایط

نگرش م بت به یادگیري الکترونیکاي از جملاه نکاات

ارتقاء این شاخص ها از طارق مختلا
باشند.

مهم و کلیدي در راستاي رشد اعضاي هیأت علماي در

پیاااده ریاازي راهبردهااایي بااراي کسااب آمااوزش هاااي

محیط مجازي مي باشد.

حرفه اي و تخصصي توسط اعضاء هیأت علمي در محیط

برگ زاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت براي اعضااي

مجاز ي.

هیأت علمي در زمینه هاي تدریس در محیط مجازي و

شناسایي نیازهاي آموزشي و سطح مهاارت اسااتید در

فناوري اطالعات.

امر تدریس در محیط مجازي ،براي برنامه ریزي رشد و

به مدیران پیشنهاد مي گردد تا براي ارتقاي رشد حرفه

تعالي هیأت علمي در این محیط.

اي ،مشارکت و رشد شخصاي در میاان اعضااي هیاأت

تدوین و اجاراي برناماه هاایي جهات بالنادگي اعضااء

علمي این شاخص ها را هماهن

هیااأت علمااي در محاایط مجااازي و برنامااه ریاازي و

هریک از آن شاخص ها دیگر شاخص ها را در دانشگاه

سرمایه گذاري هاي اصولي در این زمینه ،فرصت کساب

ها در میان اعضاي هیأت علمي تقویت کنند.

م هارت ها ،عقاید و باورها و نگرش هاي جدید را به آن ها

الگوي بررساي شاده باراي بسایاري از دانشاگاه هااي

بدهند تا آن ها بتوانند در راستاي رشد شایستگي خود

مجازي نیز قاب استفاده است.چرا که منطق حاکم بار

به خصوص در محیط مجازي گا بردارند و پاساخگوي

شایستگي منطق واحدي است.

جمعیاات عظیمااي از دانشااجویان متقاضااي دوره هاااي
آموزشي بر خط باشند.

32. Caffarella&Zinn
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منزلت و رفاه اجتماعی در محیط مجازی

بهسازی و بالندگی اعضای هیئتعلمی در محیط مجازی

کیفیت زندگی کاری در محیط مجازی

مؤلفههای شایستگی اعضای هیئتعلمی در محیط مجازی

امنیت شغلی و حرفه ای در زمینه تدریس در محیط مجازی
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