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چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی نیازهای یادگیری اعضای هیئت علمی فعال در محیط یادگیری 
داده ها،  گردآوری  منظر  از  و  نظر هدف کاربردی  از  تحقیق  روش  است.  )برخط(  الکترونیکی 
توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل تمام اعضای هیئت علمی همکار مؤسسه آموزش 
عالی مهر البرز )اولین مؤسسه آموزش عالی الکترونیکی در ایران( در سال تحصیلی 1393-
1394 است که با استفاده از روش سرشماری کامل انتخاب شده اند. ابزار پژوهش پرسشنامه 
t تک متغیره استفاده شده است.  آماری  از روش  برای تحلیل داده ها  بوده است.  محقق ساخته 
قبل  نیازهای  دسته،  سه  شامل  مدرسان  یادگیری  نیازهای  که  می دهد  نشان  پژوهش  یافته های 
از تدریس )ایجاد انگیزه برای یادگیری الکترونیکی، تعهد حرفه ای و اخالق، مهارت های فنی، 
حین  الکترونیکی(،  یادگیری  محیط  در  خالقیت  پرورش  تدریس،  روش  و  منابع  به روزرسانی 
تدریس )مدیریت زمان، ارزیابی در طول ترم، ارائه بازخورد، تعامل و برقراری ارتباط در محیط 
یادگیری الکترونیکی، هدایت دانشجویان در انجام پژوهش( و بعد از تدریس )ارزیابی نهایی، 
ارتباط با دانشجو پس از اتمام دوره( است که از بین آن ها نیازهای قبل از تدریس اهمیت ویژه ای 

دارد. 
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مقدمه

ورود فناوری های اطالعات و ارتباطات، افزایش دسترسی به کامپیوتر در آموزش عالی و مواجه شدن 
دانشگاه ها با چالش هایی مانند افزایش تقاضا برای آموزش، نیاز به فعالیت های اقتصادی با هدف 
تهیه منابع جدید و کاربرد فناوری اطالعات برای ارائه خدمات آموزش در بازار جهانی، سبب شده 
است که دانشگاه ها درباره نقش های سنتی خود تجدیدنظر كرده و ساختارهای سازمانی جدید را 
ایجاد کنند )آرجییلیس1 و همکاران، 2009(، نتیجه این تغییر ساختار خلق مدل جدیدی از نظام 
مهمی  ابزار  آموزش،  از  شیوه  این  است.  الکترونیکی شده  آموزش  عنوان  تحت  یاددهی-یادگیری 
در آموزش عالی عصر دیجیتال محسوب شده و سبب ایجاد محیط یادگیری مبتنی بر یادگیرنده، 
انعطاف پذیری در روش های یادگیری )شوپووا2، 2012( و معرفی تغییرات فرایند تدریس-یادگیری 
در نظام آموزش عالی شده است )ونكاتارامان و سیواكومار3، 2015(. در واقع آموزش الکترونیکی 
با به کارگیری آخرین دستاوردهای عصر فناوری اطالعات و ارتباطات، رویکردهای جدیدی را خلق 
)دوهرتی4، 2006؛ لوی5، 2007( و افق های روشنی را در عرصه آموزش عالی فراهم کرده است. 
قبیل  از  به دروندادهای متعددی  آموزش حضوری  مانند  آموزش ها  اینگونه  ارائه  و  کیفیت طراحی 
مدرس، یادگیرنده، ابزارهای فناورانه و طراحی آموزش، نظام منابع مالی، سیاست های آموزشی و 
نظایر آن بستگی دارد )سراجی و عطاران،1390 دیاو و استیونس6، 2007(؛ )اوسان7، 2009( از 

میان عوامل برشمرده، مدرسان این دوره ها دارای اهمیت ویژه ای هستند. 

بر اساس رویکرد سازاگرایی در فرایند یاددهی- یادگیری، نقش مدرس از یک سخنران صرف در 
یک محیط کالس درس سنتی که وظیفه اش فقط انتقال پیام از طریق رسانه آموزشی به دانشجویان 
است )جاناسن و همکاران8، 2004؛ هارپنیک، 2006 (، به هدایت کننده فعالیت های یادگیری تغییر 
انگیزش،  مدیریت  با  واقع مدرس  در  یافته است )جوچمز2004،9(، )چیز10و همکاران،2015(. 
پشتیبانی از دانشجویان و کمک به آنان برای فهم محتوا، تضمین کننده کیفیت یادگیری الکترونیکی 
است؛ بنابراین با توجه به تغییر نقش مدرس، نیازها و مهارت های قبلی او دیگر نمی تواند پاسخگو 
باشد و مدرسان عالوه بر کسب مهارت های الزم در محیط یادگیری سنتی، نیازمند توانمندسازی در 
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زمینه های مختلفی است که اولینگام در دستیابی به این مهم، شناسایی نیازهای مدرسان و اعضای 
به  توانمندسازی  برنامه های  اهداف  آموزشی سبب می شود  نیازسنجی  هیئت علمی است. در واقع 
نحوی تنظیم شود که بیشترین ارتباط را با فعالیت های حرفه ای مدرسان داشته و این اهداف از طریق 

فعالیت های انجام گرفته در دوره قابل دستیابی باشد. 

امروزه کمتر دانشگاهی قادر است بدون ارائه دوره های آموزشی برای توانمندسازی اعضای هیئت 
علمی خود بهبود و توسعه یابد و این امر در دانشگاه هایی که مبتنی بر آموزش های الکترونیکی است، 
از اهمیت دوچندانی برخوردار است. واین بدان دلیل است که ورود فناوری ارتباطات و اطالعات 
به نظام آموزش عالی و افزایش کاربرد آن نیازمند دانش، مهارت و توانایی های ویژه ای بوده که برای 
دستیابی به این مهم شناسایی نیازهای یادگیری مدرسان ضروری به نظر می رسد. با توجه به نوپابودن 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش الکترونیکی در ایران، انتظار می رود که اعضای هیئت علمی فعال 
در این دانشگاه ها دارای نیازهای آموزشی ویژه ای هستند که توجه به آن ها سبب توانمندسازی آن ها 
و درنتیجه بهبود کیفیت دانشگاه خواهد شد. بررسی ادبیات تحقیق نشان می دهد که اگرچه در این 
خصوص تحقیقاتی به شرح زیر انجام شده است: گریسون و اندرسون )1384(، لوینسن )2006(، 
پتن )2010(، فرایر )2009(، بیکر )2009(، جوکوند و همکاران )2015(، محمودی )1391(، 
دانشور و همکاران )1392(، ظریف صنایعی و فرج اللهی )1388، 1393(، اما با توجه به اهداف 
تحقیق هر کدام به ابعادی از این مهم پرداخته و الگوی جامع و کاملی که بتواند مهارت های الزم 
و نیازهای یادگیری مدرسان را به منظور توسعه حرفه ای آنان بررسی کند، هنوز طراحی نشده است. 
بنابراین هدف اصلی تحقیق حاضرشناسایی و اولویت بندی نیازهای یادگیری اعضای هیئت علمی 

در محیط یادگیری الکترونیکی است.

پیشینه نظری 

مهارت حرفه ای هیئت علمی عبارت است از هر نوع برنامه و فعالیتی كه هدف آن افزایش مهارت ها، 
 .1)2009 )سایدیکوئی،  باشد  آن ها  انگیزش  تقویت  و  ارزش ها  شفاف سازی  فردی،  توانایی های 
همان گونه که در جدول 1 مشاهده می شود، در زمینه مهارت ها و نیازهای حرفه ای اعضای هیئت 
علمی تحقیقاتی چند انجام شده است که اکثر این تحقیقات، نیازهای یادگیری در محیط یادگیری 
غیرالکترونیکی را بررسی کرده است. برای مثال نتایج تحقیق جوکوند و همکاران2 )2015( نشان 
به دانش،  نیازهای آموزشی مربوط  از  نیازهای اعضای هیئت علمی عبارت است  می دهد که اهم 
اطالعات، مهارت، انگیزه، مشوق ها و محیط یادگیری و نیازهای غیرآموزشی شامل نیازهای اداری، 
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توسعه حرفه ای  فرایر )2009(، گفته که یک بخش ضروری  است.  پشتیبانی  نیازهای  و  عملیاتی 
برای  برخط  دوره  یک  سازمان دهی  چگونگی  و  دانشجویان  یادگیری  چگونگی  از  آگاهی  مدرسان 
دستیابی به حداکثر یادگیری است. بیکر )2009( بر این نکته تأکید دارد که مدرسان برای تدریس 
گاهی از  اثربخش با استفاده از فناوری، به کارآموزی و پشتیبانی نیاز دارند. در واقع آن ها عالوه بر آ
جنبه های فنی و اجرایی، نیازمند کسب دانش الزم در زمینه مهارت های پداگوژی هستند. سیمون 
منابع مختلف  از  ترکیبی  باید  اثربخش  برنامه کارآموزی  دارد که یک  تأکید  نکته  این  بر   )2006(
نظیر افراد، مواد آموزشی و فناوری باشد؛ به طوری که مدرس بتواند دانش و تخصص و همچنین 
داستان های موفقیت ها و شکست های خود را به اشتراک بگذارد. لوینسن1 )2006( معتقد است که 
مدرس در بستر یادگیری الکترونیکی به مهارت های فنی، تربیتی و ارتباطی نیازمند است. در همین 
زمینه، کوئین و کوری و لی2 )2002( در تحقیق خود 11نقش را برای مدرسان دوره های یادگیری 
الکترونیکی برشمرده است که عبارت اند از مدرس، طراح آموزشی، مطلع از تکنولوژی، تکنسین، 

تسهیلگر، اجراکننده، حمایت کننده، ویراستار، کتابدار، متخصص ارزیابی و طراح گرافیکی.

نتایج تحقیق )ادگ2000،3( نشان می دهد که در محیط یادگیری الکترونیکی مهارت های حرفه ای 
مدرسان شامل مهارت های فنی، صالحیت تربیتی و صالحیت های ارتباطی است.

آماندس4 )2012( میگوید که توسعه هیئت علمی در یك معنای كلی عبارت است از هرگونه 
مداخله كه هدف آن در اختیار قراردادن فرصت های الزم برای اعضای هیئت علمی به منظور بهبود 
تعلیم  و  )به عنوان یك محقق(  دانشمند(، تحقیقی  )به عنوان یك  دانشوری  به  مربوط  نقش های 
و تربیتی5 به عنوان یك مدرس باشد پتن6 )2010(. در زمینه اهمیت نقش مدرسان در دروه های 
یادگیری الکترونیکی در ایران نیز تحقیقاتی انجام شده است؛ مثاًل یعقوبی )1387( اظهار می دارد 
که ویژگی های الزم برای اعضای هیئت علمی نظام آموزش و یادگیری الکترونیکی شامل مدیریت 
و تشویق، تعامل، پشتیبانی از دانشجویان، مهارت و تعهد الکترونیکی، نگرش مثبت و تسهیل گری 
است. نتایج تحقیق صدق پور و میرزایی )1387( نشان می دهد که برای توسعه و اجرای دوره های 
یادگیری الکترونیکی باکیفیت، نیاز به آمادگی مدرسان در تمامی ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 
و آموزشی وجود دارد. افزون بر آن، شناسایی نگرش های اعضای هیئت علمی نسبت به تکنولوژی 
و سبک های تدریس است. محمودی، پزشکی راد و چیذری )2011( گفته اند که نیازهای آموزشی 
نیازهای آن ها فناوری است.  از  به دانش و صالحیت های پداگوژیکی بیشتر  اعضای هیئت علمی 

1 . Karin. Tweddell.Levinsen
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نتایج تحقیق دانشور و مهرمحمدی )1392( نشان می دهد که صالحیت های الزم مدرسان آموزش 
الکترونیکی عبارت است از صالحیت پداگوژیکی، صالحیت تکنولوژیکی و صالحیت های تلفیقی 
دانش پداگوژی و تکنولوژی که با توجه به رشد و توسعه آموزش الکترونیکی و افزایش محیط های 
یادگیری الکترونیکی نیاز به آماده سازی مدرسان برای کسب صالحیت های فوق است. افزون بر آن، 
انواع  الکترونیکی شامل  یادگیری  از مدرسان محیط های  پشتیبانی  است که  دانشور )2014( گفته 

پشتیبانی آموزشی، پشتیبانی روانی عاطفی و پشتیبانی فنی است.

جدول شماره 1- پژوهش های پیشین در زمینه نیازهای یادگیری اعضای هیئت علمی در محیط یادگیری الکترونیکی

مؤلفه ها صاحب نظر/ محقق ردیف

مهارت آموزشی )مهارت های مربوط به تسهیل فرایند آموزش(، مهارت مدیریتی، 
مشکالت  به  فناوری، کمک  با  )مهارت کار  فنی  مهارت  و  اجتماعی  مهارت 
فناورانه یادگیرندگان، به کارگیری ابزارهای چندرسانه ای، برطرف ساختن مشکالت 

نرم افزاری و سخت افزاری(

برگ و کولینز )1996(
لوینسین )2006( کهلر و میشرا 

)2008(
1

برای  دانش ضروری  و  مهارت ها  و  انگیزشی  تشویقی،  محیطی،  متغیر   4 دارای 
یکپارچگی تکنولوژی در آموزش الکترونیکی

مدل نیازسنجی لن )2001(  2

مهارت  در محتوا،  تسهیل  تحقیق،  ارزیابی  و  در بحث، مشاوره  تسهیل  مهارت 
استفاده از فناوری، طراحی و مدیریت دوره آموزشی، مشارکت، پشتیبانی، کنترل

شوویزر )1999(، موسسه ای. ار. 
ای. اس )2001(

3

مهارت ترغیب فراگیران به ارزشیابی گروهی و خود ارزیابی جان سن )2001( 4

مهارت سازمانی، اجتماعی و شناختی پاولسن )2002( 5

مهارت تکنولوژیکی، مهارت های ارتباطی، مهارت های نوآوری و خالقیت کوئین و کوری و لی )2002( 6

حل  مشارکتی،  فضای  ایجاد  فراگیران،  از  پشتیبانی  یادگیری،  فعالیت های  تنظیم 
تعارض در بحث های برخط و ارائه بازخورد، تسهیل مشارکت در بحث و شناسایی 

منابع یادگیری باکیفیت

نانس و مک فرسن )2003(
بی شاف )2006(

7

فنی(  و  آموزشی  )طراحی  باشد  بعد  دو  در  باید  علمی  هیئت  توسعه  برنامه های 
و  مربیگری  درس،  بر  نظارت  برخط،  یادگیری  هدایت  شامل:  آموزشی  طراحی 

مشاوره طراحی آموزشی و بعد فنی شامل نرم افزار، سخت ا فزار، پشتیبانی فنی
بارکر )2003( 8

مهارت های تعاملی، وقت شناسی، مهارت دعوت از یادگیرندگان در بحث و فضای 
گروهی به عنوان میزبان

گیز و گستاوسون )2000(، 
رینگولد )2004(

9



فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی   34

مهارت های  تقویت  فراگیران،  در  تفکر  مهارت  )توسعه  مهارت حضور شناختی 
سطح باال مانند خالقیت و تفکر انتقادی و حل مسئله(، مهارت حضور اجتماعی 
ارتباط  با یکدیگر  بااطمینان  به راحتی و  بتوانند  )فراهم کردن محیطی که فراگیران 
یادگیری،  تجارب  سازماندهی  و  )طراحی  آموزشی  مهارت حضور  و  برقرارکنند( 

اجرای فعالیت های یادگیری(.

گریسون و اندرسون )2004( 10

برنامه ریزی، الگودهی، مربیگری، تسهیل کننده، برقرارکننده ارتباط هی یور و کینگ )2004( 11

برقراری  فراگیران(،  برای  فعالیت ها، تسهیل محتوا  بر  آموزشی )نظارت  حمایت 
ارتباط اجتماعی )فراهمکردن فضای گروهی و ترغیب به مشارکت(، حمایت فنی 

)آموزش مهارت ها و اطالعات فناورانه به فراگیران(

چانگ )2004(، کارلسون 
)2004(

12

بین  مدیریت  مهارت  فناوری،  از  استفاده  مهارت  راهنمایی،  و  مدیریت  مهارت 
فرهنگی، مهارت کارگروهی، مهارت ایجاد حس اعتماد، مهارت شبکه ای، مهارت 

هدایت تیمی
دورت و سیندر )2004( 13

ارتباط  الکترونیکی، مهارت فنی، مهارت  از محیط یادگیری  مهارت فهم صحیح 
عالقه مند،  بااستعداد،  )خالق،  شخصیتی  مهارت های  محتوا،  بر  تسلط  برخط، 

تحلیلگر(
گیلی سالمن )2004( 14

مهارت تنظیم برنامه روزانه و هفتگی، ابالغ برنامه کاری به فراگیران، ارائه بحث و 
سخنرانی، راهنمایی، بازخورد، جمع  آوری و ارزشیابی فعالیت ها، ارائه شیوه های 
سنجش، مهارت جستجو در وب، مهارت مدیریت زمان، پژوهش، ایجاد محیط 

یادگیری مثبت

پورتر )2004( 15

می کند  پیشنهاد  چهارچوبی  برخط  محیط  در  علمی  هیئت  حرفه ای  توسعه  برای 
که شامل 4 حوزه است: 1-محتوا و پداگوژی 2-مشارکت و شبکه سازی 3- 

موضوعات اجتماعی 4- موضوعات فنی
ریچی )2005( 16

تعامل یادگیرندگان با یکدیگر و با معلم، تسلط بر محتوا، روش استفاده از سامانه 
مدیریت یادگیری، ارائه بازخورد شفاهی و کتبی مبتنی بر اطالعات و نه قضاوت 

رعایت فرایند ارزیابانه در حین تدریس
بیکر و همکاران )2006( 17

مهارت اشتراک گذاری در دانش و تخصص و تجارب سیمون )2006( 18

ترغیب یادگیرندگان به استفاده از ابزارهای ارتباطی همزمان و ناهمزمان، طراحی 
فعالیت های فردی و گروهی، ایجاد محیط گرم و صمیمی، تحلیل موضوع یادگیری، 

هدایت و تسهیل گری
فریتاس و همکاران )2008( 19

مهارت های انگیزش، اطالعرسانی، کمک به ساخت دانش در فراگیران پالی و همکاران )2010( 20

مهارت دانشوری، مهارت تحقیقی و پژوهشی، مهارت پداگوژی پتن )2010( 21

مهارت های آموزشی )دانش، اطالعات(، مهارت های انگیزشی و مشوقی در محیط 
یادگیری الکترونیکی، مهارت های پشتیبانی، اداری و عملیاتی

جوکوند و همکاران )2015( 22
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1-ابعاد منطقی و پداگوژیک )چارچوب فلسفی، راهبردهای یادگیری و تدریس(
2- مهارت ها و شایستگی های تسهیل کننده )شناختی، عاطفی، عملکردی، پیامد 

و محصول و اکتشافی-بیانی(
اجتماعی،  مهارت های  یاددهی-یادگیری،  )هنر  تسهیل کننده  نقش های   -3

مدیریتی و فنی(

چیز4 )2015( 23

در این تحقیق دو دسته نیاز برای هیئت علمی شناسایی شد. مهارت های نرم مانند 
مشارکت دانشجویان، برانگیختن دانشجویان، تقویت تفکر انتقادی، طراحی برنامه 
درسی، مدیریت کالس، مدیریت بحران، مدیریت زمان، ایحاد اجتماع یادگیری، 
ایجاد فرم های برای بحث و گفتوگو، و مهارت های فنی مانند کاربرد فناوری به 
طور عمومی، ایجاد محتوای تعاملی با استفاده از ابزارهای چندرسانهای، ابرازهای 

مدیریت سیستم یادگیری، به کارگیری ابزارهایی برای ایجاد فرصت های تدریس.

تایرل )2015( 24

مهارت تعاملی، پشتیبانی، تعهد الکترونیکی، مهارت تولید محتوای الکترونیکی، 
نگرش مثبت به تدریس  همزمان و ناهمزمان در محیط یادگیری الکترونیکی.

یعقوبی و همکاران )1387(
25

مهارت آموزشی )سبک تدریس( مهارت اجتماعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
و فنی

صدقپور و میرزایی )1387( 26

تعامل، تشویق به همکاری و یادگیری فعال، ارائه بازخورد سریع، احترام به سبک ها 
و استعدادهای یادگیری متفاوت

زمانی و مدنی )1390( 27

مهارت های دانشی و پداگوژی و مهارت های فنی محمودی و همکاران )1391( 28

ارتباط دوسویه مداوم بین مدرس و دانشجو، حمایت معنوی و  مهارت برقراری 
قانونی از درونداد و برونداد نظام یادگیری الکترونیکی، مهارت یادگیری ترکیبی

محمدزاده و همکاران )1392( 29

تلفیقی  صالحیت های  و  تکنولوژیکی  پداگوژی-صالحیت های  صالحیت های 
پداگوژیکی و فناوری

دانشور و همکاران )1392( 30

مهارت  و  تعهد  تعامل،  محتوا،  تولید  و  طراحی  مدیریت کالس،  صالحیت 
الکترونیکی

ظریف صنایعی و همکاران )1388 
و 1393(

31

با  مرتبط  شناختی  مهارت های  تدریس،  در  پویا  تعامل  فنی،  مهارت های  کسب 
شبکه اجتماعی

فرد دانش و پور جمشیدی 
)1393(

32

ظریف، صنایعی و فرج اللهی )1388،1393( در ارائۀ مدلی مفهومی برای یاددهی-یادگیری از 
راه دور در آموزش عالی،   آماده سازی مدرسان را برای تدریس در محیط یادگیری الکترونیکی شامل 
آموزش طراحی دروس، تولید محتوای الکترونیکی، مدیریت کالس و تعامل و فناوری برشمرده اند. 
پورجمشیدی و فرددانش )1393( در پژوهش خود عوامل مؤثر بر تعامل استاد با یادگیرنده را در 
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محیط آموزشی مبتنی بر وب شامل مهارت های فنی و ابزاری، مهارت های ارتباطی، تعهد و نظم، 
تسلط علمی، انگیزه و نگرش در زمینۀ آموزش الکترونیکی ذکر کرده اند. همان گونه که در جدول 
شماره 2 دیده می شود، با الهام از پیشینه پژوهش می توان دسته بندی کلی تری از مهارت های اعضای 

هیئت علمی در دوره های الکترونیکی داشت.

جدول شماره 2- دسته بندی مؤلفه های مهارت های اعضای هیئت علمی در محیط یادگیری الکترونیکی بر اساس پیشینه تحقیق

پژوهشگران مؤلفه ها ردیف

مهارت و نیازهای 
یادگیری و توسعه 
مدرسان قبل از 

تدریس

مهارت  برنامه ریزی،  آموزشی،  طراحی 
انگیزشی،  و  تشویقی  مهارت  فناوری، 
مهارت  یادگیری،  فعالیت های  تنظیم 
مهارت  اجتماعی،  مهارت  سازمانی، 
و  روزانه  برنامه  تنظیم  مهارت  شناختی، 
)تحلیلگری،  تشخیصی  مهارت  هفتگی، 
ابتکار، خالقیت(، مهارت شناسایی منابع 
در  جستجو  مهارت  با کیفیت،  یادگیری 
وب، مهارت ایجاد محیط یادگیری برخط 
دانشوری  مهارت  فراگیران،  برای  مثبت 
الکترونیکی،  تعهد  مهارت  پژوهشی،  و 
الکترونیکی،  محتوای  تولید  مهارت 
مهارت شناختی مرتبط با شبکه اجتماعی، 
نگرش  مهارت  ترکیبی،  یادگیری  مهارت 

مثبت به تدریس همزمان و ناهمزمان

 بارکر )2003(، شوویزر )1999(، مؤسسه ای. ار. ای. اس 
و کینگ  یور  هی   ،)2004( اندرسون  و  )2001(، گریسون 
)2006( کهلر  لوینسین   ،)1996( و کولینز  برگ   ،)2004(
و  )2001(، کوئین  لن  نیازسنجی  مدل   ،)2008( میشرا  و 
کوری و لی )2002(، گیلی سالمن )2004(، ریچی )2005( 
محمودی و همکاران )1391(،  صالح صدق پور و میرزایی 
همکاران  و  پالی   ،)1392( همکاران  و  دانشور   ،)1387(
)2010(، جوک وند و همکاران )2015(، نانس و مک فرسن 
)2003( بی شاف )2006(، پاولسن )2002(، برگ و کولینز 
)1996(، صدقپور و میرزایی )1387(، چیز )2015(، پورتر 
نانس  )2004(، جان سن )2001(، گیلی سالمن )2004(، 
و  صنایعی  ظریف   )2004( پورتر   ،)2003( فرسن  مک  و 
همکاران )1388 و 1393( فرددانش و پورجمشیدی )1393( 
همکاران( 2008،  و  فریتاس   1392( همکاران  و  محمدزاده 

یعقوبی و همکاران)1387(

مهارت و نیازهای 
یادگیری و توسعه 

مدرسان حین تدریس

فرایند  تسهیل  به  مربوط  مهارت های 
مهارت  مدیریتی،  مهارت  آموزش، 
ارتباطی  مهارت  مشاوره،  تسهیلگری، 
به  فراگیران  ترغیب  مهارت  تعامل،  و 
مهارت  خودارزیابی،  و  گروهی  ارزیابی 
ایجاد فضای مشارکتی، بازخورد، مهارت 
مهارت  بحث،  در  تعارض  حل  و  نعدیل 
فعالیت های  بر  نظارت  زمان،  مدیرت 
پشتیبانی  مهارت  فراگیران،  یادگیری 
و  گروهی  مهارت کار  فراگیران،  از  فنی 
به  احترام  مهارت  مشارکت،  به  ترغیب 
مهارت  یادگیری،  متفاوت  سبک های 
و  مدیریت  مهارت  برخط،  سخنرانی 
مهارت  بین فرهنگی،  مهارت  راهنمایی، 
بحران،  مهارت  دانش،  اشتراکگذاری  به 
مهارت تقویت تفکر انتقادی و حل مسئله 

در فراگیران.

میشرا  و  کهلر   )2006( لوینسین   )1996( کولینز  و  برگ 
 )2004( سیندر  و  دورت   ،)1999( شوویزر   .)2008(
ظریف صنایعی و همکاران )1388 و 1393(، نانس و مک 
فرسن )2003(، بی شاف )2006(. مؤسسه ای. ار. ای. اس 
گیز   .)2003 )بارکر،   .)2004( و کینگ  یور  هی   ،)2001(
همکاران  و  بیکر   ،)2004( رینگولد   )2000( گستاوسون  و 
)2006(، چیز )2015(، تیرل )2015(، یعقوبی و همکاران 
)1387(، زمانی و مدنی )1390(، ظریف صنایعی و همکاران 
)1388 و 1393(، فرددانش و پورجمشیدی )1393(. جان 
سن )2001(. نانس و مک فرسن )2003(، پورتر )2004(، 
 ،)2003( فرسن   .)2004( )لسون  کان   ،)2004( چانگ 
صدقپور و میرزایی )1387(، محمودی و همکاران )1391(، 
و  گریسون   ،)2006( سیمون   ،)2004( سیندر  و  دورت 

اندرسون )2004(.

مهارت و نیازهای 
یادگیری و توسعه 
مدرسان بعد از 

تدریس

مهارت  اطالعات،  ارزشیابی  مهارت 
پشتیبانی از فراگیران

مهارت کنترل و جمع آوری، مهارت اداری 
و  معنوی  حمایت  مهارت  عملیاتی،  و 
قانونی از درونداد و برونداد نظام یادگیری 

الکترونیکی

نانس و مک فرسن )2003(، بی شاف )2006( ن سن  جا 
و همکاران )1392(،  پورتر )2004(، محمدزاده   ،)2001(

جوکوند و همکاران )2015(
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 روش تحقیق

از آنجا که این پژوهش با هدف دستیابی به نتایج عملی اجراشده کاربردی است و از طریق جمع آوری 
و تحلیل داده ها به کشف دیدگاه های آزمودنی ها پرداخته و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف طرح، 
روش انجام پژوهش توصیفی، از نوع پیمایشی است؛ چون پژوهشگر به دنبال توصیف عینی، واقعی 

و منظم بررسی انواع تعامل در دوره های یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان است.  

جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه اعضای هیئت علمی همکار مؤسسه آموزش عالی مهر البرز به 
تعداد 50 نفر در سال تحصیلی 93-1394 بوده که با استفاده از روش سرشماری کامل انتخاب 

شده اند. 

ابزار گردآوری داده ها

آموزشی  نیازهای  بر  ناظر  پرسشنامه، شامل 66 گویه  پژوهش یک  این  در  داده ها  ابزار گردآوری   
مشترک مدرسان مهر البرز در همه گرایش ها بوده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای 
از دیدگاه  نیز  بالغ بر 81% بوده که مطلوب تلقی می شود. برای بررسی روایی پرسشنامه  کرونباخ 
چند متخصص و صاحب نظر در زمینه یادگیری الکترونیکی استفاده شد که همگی روایی آن را تأیید 

کرده اند. 

نیازهای یادگیری قبل از تدریس : 
1-ایجاد انگیزه برای یادگیری الکترونیکی

2- تعهد حرفه ای و اخالقی
3- مهارت های فنی)سخت افزار و نرم افزار(

4-به روز رسانی منابع و روش تدریس

نیازهای یادگیری حین تدرس:
مدیریت زمان

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در طول ترم
ارائه بازخورد به دانشجویان

هدایت دانشجویان در انجام دادن تحقیق
تعامل و برقراری ارتباط در محیط الکترونیکی 

نیازهای یادگیری پس از تدرس:
ارزیابی نهایی

 حفظ ارتباط با دانشجو پس از اتمام دوره

مهارت های تدریس اعضای هیئت علمی در 
محیط یادگیری 

الکترونیکی 

       شکل شماره 1 مهارت های قبل از تدریس، حین تدریس و بعد از تدریس.
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روش نمره گذاری ابزار

برای محاسبه میزان مطلوبیت مالک ها، ابتدا امتیاز هر سؤال را که از حاصل ضرب امتیاز آن سؤال در 
فراوانی اش تقسیم بر تعداد پاسخگویان محاسبه می شود، به دست می آوریم و بعد از محاسبه امتیاز 
آن، چنانچه امتیاز سؤال بین 1 تا 2/33 به دست بیاید، سؤال مورد نظر نامطلوب ارزیابی می شود. 
ارزیابی شده و  نسبتًا مطلوب  باشد، سؤال مورد نظر  تا 3/66  بین 2/33  امتیاز محاسبه شده  اگر 

چنانچه امتیاز حاصل بین 3/66 تا 5 باشد، سؤال مورد نظر مطلوب ارزیابی می شود.  

تحلیل داده ها 

قابل  بعد  تصویر صفحه  قالب  در  البرز«  مهر  »مؤسسه  مدرسان  یادگیری  نیازهای  طرح  دورنمای 
عرضه است. سؤال پژوهش با عنوان پژوهش، »شناسایی نیازهای یادگیری و توسعه مدرسان مؤسسه 
در  پژوهش  ابزار  از  داده های حاصل  توصیفی  تحلیل  برای  البرز«، همسوست.  مهر  عالی  آموزش 
هریك از سؤال های اصلی شماره یك تا سه، پس از ارائه فراوانی پاسخ های به دست آمده در ابزارها، 
با بهره گیری از ارزش های عددی اعطاشده به فراوانی ها، میانگین پاسخ های حاصل برای هریك از 
مؤلفه ها و همچنین میانگین كل مؤلفه های هر سؤال اصلی محاسبه شده است. در تحلیل استنباطی 
داده های پژوهش با توجه به مقیاس پیوسته و فاصله ای داده ها از آزمون های پارامتریك استفاده شده؛ 
بدین ترتیب كه در تحلیل وجود تفاوت معنادار بین نتایج حاصل از هر یك از ابزار پژوهش برحسب 

نوع متغیرهای بررسی شده، از آزمون »t« )تی تك متغیره( استفاده شده است.

یافته های پژوهش

مؤسسه  مدرسان  توسعه  و  یادگیری  نیازهای  »عمده ترین  بود كه  این  حاضر  پژوهش  سؤال  اولین 
چیست؟« تدریس  از  قبل  مهارت های  در خصوص  البرز  مهر  عالی  آموزش 

بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد که عمده ترین نیازهای یادگیری و توسعه مدرسان مؤسسه 
آموزش عالی مهر البرز در خصوص مهارت های قبل از تدریس شامل ایجاد انگیزه برای یادگیری 
الکترونیکی، تعهد حرفه ای و اخالقی، مهارت های فنی )سخت افزار و نرم افزار(، به روز رسانی منابع 

و روش تدریس است. در ادامه هرکدام از موارد به طور جداگانه توضیح داده می شود.

=امتیاز مؤلفه
حاصل جمع )امتیاز هر سطح × فراوانی مربوط به آن(

   تعداد سؤال های مربوط به مؤلفه مورد نظر
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ایجاد انگیزه برای یادگیری الکترونیکی

دید  از  الکترونیکی  یادگیری  برای  انگیزه  ایجاد  نیازهای  درباره  پژوهش  بررسی  از  حاصل  نتایج 
مدرسان مهر البرز نشان می دهد که میانگین كل به دست آمده برابر با 3/66 است که به لحاظ توصیفی 
در حد نسبتًا مطلوب قرار دارد. همچنین میانگین اظهارات پاسخگویان در خصوص مهارت های 

ایجاد انگیزه برای یادگیری الکترونیکی به لحاظ آماری معنادار است.

تعهد حرفه ای و اخالقی

نتایج حاصل از بررسی پژوهش در زمینه تعهد حرفه ای و اخالقی از دید مدرسان مهر البرز نشان 
داده که میانگین كل به دست آ مده برابر با 3/48 است که به لحاظ توصیفی در حد نسبتًا مطلوب قرار 
دارد. همچنین میانگین اظهارات پاسخگویان دربراه مهارت های تعهد حرفه ای و اخالقی به لحاظ 

آماری معنادار بوده است.

مهارت های فنی )سخت افزار و نرم افزار(

نتایج حاصل از بررسی پژوهش در زمینه مهارت های فنی )سخت افزار و نرم افزار( از دید مدرسان 
در  به لحاظ توصیفی  بوده که  با 3/10  برابر  به دست آمده  میانگین كل  البرز نشان می دهد که  مهر 
فنی  مهارت های  در خصوص  پاسخگویان  اظهارات  میانگین  همچنین،  است.  مطلوبی  نسبتًا  حد 

آماری معنادار نیست. به لحاظ  نرم افزار(  )سخت افزار و 

به روزرسانی منابع و روش تدریس 

دید  از  تدریس  روش  و  منابع  به روزرسانی  درخصوص  پژوهش  بررسی  از  حاصل  نتایج 
مدرسان مهر البرز نشان داده که میانگین كل به دست آمده برابر با 3/68 بوده که به لحاظ 
خصوص  در  پاسخگویان  اظهارات  میا نگین  همچنین،  است.  مطلوبی  حد  در  توصیفی 
نیازهای مرتبط با به روزرسانی منابع و روش تدریس به لحاظ آماری معنادار نشان می دهد. 

پرورش خالقیت در محیط الکترونیکی 

دید  از  الکترونیکی  در محیط  پرورش خالقیت  زمینه  در  پژوهش  بررسی  از  نتایج حاصل 
مدرسان مهر البرز نشان داده که میانگین كل به دست آمده برابر با 2/90 بوده که به لحاظ 
توصیفی در حد نسبتًا مطلوبی است.همچنین، میانگین اظهارات پاسخگویان در خصوص 
نیازهای مرتبط با پرورش خالقیت در محیط الکترونیکی به لحاظ آماری معنادار نیست. 
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جدول شماره 3- مقایسه میانگین اظهارات پاسخگویان در خصوص نیازهای یادگیری و توسعه مدرسان مهارت های قبل از تدریس

(tنامطلوبنسبتًا مطلوبمطلوبمیانگین مهارت های قبل از تدریس 0/05=α ( 

9/4850/000*3/66ایجاد انگیزه برای یادگیری الکترونیکی

6/3210/000*3/48تعهد حرفه ای و اخالقی

1/4600/154*3/10مهارت های فنی )سخت افزار و نرم افزار(

7/2710/000*3/68به روز رسانی منابع و روش تدریس

نیازهای مرتبط با پرورش خالقیت در 

محیط الکترونیکی
2/90*-0/819

0/419

دومین سؤال پژوهش حاضر این بود كه »عمده ترین نیازهای یادگیری و توسعه مدرسان مؤسسه 
آموزش عالی مهر البرز در خصوص مهارت های حین تدریس چیست؟«

بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد که عمده ترین نیازهای یادگیری و توسعه مدرسان مؤسسه 
آموزش عالی مهر البرز در خصوص مهارت های حین تدریس شامل مدیریت زمان، ارزیابی پیشرفت 
انجام دادن  در  دانشجویان  هدایت  دانشجویان،  به  بازخورد  ارائه  طول ترم،  در  دانشجو  تحصیلی 
تحقیق، تعامل و برقراری ارتباط در محیط یادگیری الکترونیکی است. در زیر، هرکدام از موارد به 

طور جداگانه توضیح داده می شود.

مدیریت زمان

نشان  البرز  مهر  مدرسان  دید  از  زمان  مدیریت  مهارت   زمینه  در  پژوهش  بررسی  از  نتایج حاصل 
می دهد که میانگین كل به دست آمده برابر با 3/98 بوده که به لحاظ توصیفی در حد مطلوبی است. 
همچنین، میانگین اظهارات پاسخگویان در خصوص نیازهای مرتبط با مدیریت زمان به لحاظ آماری 

معنادار است. 

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در طول ترم

نتایج حاصل از بررسی پژوهش در زمینه مهارت  ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در طول  ترم 
از دید مدرسان مهر البرز نشان داده که میانگین كل به دست آمده برابر با 4/04 است که به لحاظ 
توصیفی در حد مطلوبی قرار دارد. همچنین، میانگین اظهارات پاسخگویان در خصوص نیازهای 

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در طول  ترم به لحاظ آماری معنادار است.

ارائه بازخورد به دانشجویان

نتایج حاصل از بررسی پژوهش در خصوص مهارت  ارائه بازخورد به دانشجویان از دید مدرسان 
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مهر البرز نشان می دهد که میانگین كل به دست آمده برابر با 3/77 است که به لحاظ توصیفی در 
حد مطلوبی بوده است. همچنین، میانگین اظهارات پاسخگویان درباره نیازهای ارائه بازخورد به 

دانشجویان به لحاظ آماری معنادار است. 

هدایت دانشجویان در انجام دادن تحقیق

نتایج حاصل از بررسی پژوهش در خصوص مهارت  هدایت دانشجویان در انجامدادن تحقیق از 
دید مدرسان مهر البرز نشان داده که میانگین كل به دست آمده برابر با 3/96 است و به لحاظ توصیفی 
در حد مطلوبی بوده است. همچنین، میانگین اظهارات پاسخگویان در خصوص نیازهای هدایت 

دانشجویان در انجام دادن تحقیق به لحاظ آماری معنادار است.

تعامل و برقراری ارتباط در محیط یادگیری الکترونیکی

یادگیری  محیط  در  ارتباط  برقراری  و  تعامل  مهارت  زمینه  در  پژوهش  بررسی  از  حاصل  نتایج 
الکترونیکی  از دید مدرسان مهر البرز نشان می دهد که میانگین كل به دست آمده برابر با 3/99 است 
که به لحاظ توصیفی در حد مطلوبی است. همچنین، میانگین اظهارات پاسخگویان درباره نیازهای 

تعامل و برقراری ارتباط در محیط یادگیری الکترونیکی به لحاظ آماری معنادار است.

جدول شماره 4- مقایسه میانگین اظهارات پاسخگویان درباره نیازهای یادگیری و توسعه مدرسان در خصوص مهارت های حین تدریس

tنامطلوبنسبتًا مطلوبمطلوبمیانگین ابزار
) 0/05=α ( 

9/2930/000*3/98مدیریت زمان

ارزیابی پیشرفت تحصیلی 

دانشجو در طول ترم
4/04*7/9850/000

5/6180/000*3/77ارائه بازخورد به دانشجویان

هدایت دانشجویان در انجام 

دادن تحقیق
3/96*11/4480/000

تعامل و برقراری ارتباط در 

محیط الکترونیکی
3/99*

0/9920/329

نیازهای یادگیری و توسعه مدرسان موسسه  این بود كه »عمده ترین  سومین سؤال پژوهش حاضر 
از تدریس چیست؟« البرز در خصوص مهارت های پس  آموزش عالی مهر 
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بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد که عمده ترین نیازهای یادگیری و و توسعه مدرسان مؤسسه 
با  ارتباط  ارزیابی نهایی و حفظ  از تدریس شامل  البرز درباره مهارت های پس  آموزش عالی مهر 

دانشجو پس از اتمام دوره است. در زیر هرکدام از موارد به طور جداگانه توضیح داده می شود.

ارزیابی نهایی

نتایج حاصل از بررسی پژوهش در خصوص مهارت ارزیابی نهایی در محیط یادگیری الکترونیکی  از 
دید مدرسان مهر البرز نشان می دهد که میانگین كل حاصل، برابر با 3/50 است که به لحاظ توصیفی 
در حد نسبتا مطلوبی است.همچنین، میانگین اظهارات پاسخگویان درباره نیازهای ارزیابی نهایی 

در محیط یادگیری الکترونیکی به لحاظ آماری معنادار است.

حفظ ارتباط با دانشجو پس از اتمام دوره

نتایج حاصل از بررسی پژوهش در زمینه مهارت حفظ ارتباط با دانشجو پس از اتمام دوره از دید 
مدرسان مهر البرز نشان می دهد که میانگین كل حاصل، برابر با 2/68 است که به لحاظ توصیفی 
در حد نسبتا مطلوبی است. همچنین، میانگین اظهارات پاسخگویان در خصوص نیازهای ارزیابی 

نهایی در محیط یادگیری الکترونیکی به لحاظ آماری معنادار است. 

جدول شماره 5- مقایسه میانگین اظهارات پاسخگویان در خصوص نیازهای یادگیری و توسعه مدرسان درباره مهارت های پس از تدریس 

(tنامطلوبنسبتًا مطلوبمطلوبمیانگین ابزار 0/05=α ( 

ارزیابی نهایی در 

محیط الکترونیک
3/50*4/4100/000

حفظ ارتباط با 

دانشجو پس از 

اتمام دوره

2/68*-2/4480/020

بحث و نتیجه گیری 

کیفیت تدریس در دانشگاه های مجازی نه تنها به وجود فناوری پیشرفته و رایانه های چندرسانه ای 
و اتصال به شبکه جهانی، بلکه به وجود استادانی با صالحیت ها و مهارت های جدید بستگی دارد 
)خان، 2013(. ارتقاه فرایند یاددهی-یادگیری از طریق برنامه ها و مراکز توسعه حرفه ای مدرسان 
یکی از اهداف مراکز آموزش عالی است؛ عالوه بر آن در محیط های یادگیری الکترونیکی با توجه به 
تغییر نقش استاد نیازها و مهارت های قبلی او دیگر نمی تواند پاسخگو باشد و اساتید عالوه بر کسب 
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یادگیری  در محیط  و تخصص هایی  مهارت ها  نیازمند  یادگیری سنتی  در محیط  مهارت های الزم 
الکترونیکی مانند مهارت های فنی، تکنولوژی و تخصص های در زمینه فناوری اطالعات هستند.  

مدیریت  به  اطالعات  ارائه کننده  از  علمی  هیئت  اعضای  نقش  الکترونیکی  یادگیری  محیط  در 
انگیزش، پشتیبانی از دانشجویان و کمک به آنان برای فهم محتوا و ضرورت اتصال به شبکه برای 
یادگیری در حال تغییر است تا آنها تضمین کننده کیفیت یادگیری الکترونیکی باشند. مدرسان برای 
تدریس اثربخش با استفاده از فناوری، به کارآموزی و پشتیبانی نیاز دارند. آن ها به دانشی بیش از 
گاهی از جنبه های فنی و اجرایی استفاده از فناوری نیاز دارند. آموزش و پشتیبانی مدرسان حتمًا  آ
باید به شیوه استفاده از فناوری در جهت بهبود یادگیری و عملکرد دانشجو بپردازد؛ صرف معنی 
نرم افزار و سایر ابزارهای فناورانه به مدرس تضمین کننده این نیست که آن ها توانایی استفاده مؤثر از 
آن ابزارها برای کمک به یادگیری دانشجویان را دارند. مدرسان به آموزشی نیاز دارند که مهارت های 
تولید و استفاده از مواد آموزشی بینقص از نظر پداگوژیکی و مناسب برای آموزش برخط را به ایشان 

بدهد )بیکر، 2009(.   

لی1 به نقل از گانوادان و زیتل2 اظهار کرده که آموزش از دور، اغلب با مدرسانی ارتباط دارد 
صرف  را  حضوری  کالس های  از  بیشتر  زمانی  باید  و  نیستند  آشنا  دور  از  آموزش  شرایط  با  که 
آماده سازی برای آموزش کنند )لی، 2002(. بتز3، به نقل از گاتز چالک4، گفته که برنامه های آموزش 
از دور نمی توانند بدون اعضای هیئت علمی عمل کنند؛ زیرا آن ها نقشی حیاتی در آموزش از دور 
ایفا می کنند. راه اندازی و توسعه آموزش از دور فراتر از برنامه ریزی برای فناوری  های جدید است 
)بتز،2010(. عالوه بر آن، هیت5، می گوید که »کلید موفقیت در هر محیط یادگیری الکترونیکی، 
در تدریس و پژوهش، مدرسان آن است )هیت، 2009(. بنابراین در یادگیری الکترونیکی در نظام 
را  ارتباطی جدید  مهارت های  و  تکنولوژی  از  استفاده  باید چگونگی  نه تنها  اساتید  عالی،  آموزش 
بیاموزند، بلکه ضروری است تا با آشنایی و شناخت هرچه بیشتر نقش های جدید خود با ابداعات 
و نوآوری های خود این آموزش را محقق سازند. پژوه هایی در زمینه نیازسنجی مدرسان انجام شده 
است؛ برای مثال اندرسون )2010( در پژوهشی که در زمینه مهارت های ضروری تدریس اساتید 
در محیط های یادگیری سنتی در ایالت اوهایو انجام داده است، نیازهای آموزشی استادان را تعامل 
آموزشی  مناسب  تجهیزات  و اختصاص  درس  مدیریت کالس  ارزشیابی،  نوآوری،  دانشجویان،  با 

است.  برشمرده 

1. Lee
2 . Zittle & Gunawadena
3. Betts
4 . Gottschalk
5. Hitt
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به اعتقاد لوینسن1 )2006( معلم الکترونیکی به مهارت هایی نیاز دارد که این مهارت ها شامل سه 
ارتباطی است. مک گری و دیز2 در تحقیقات خود در زمینه  دسته از مهارت های؛ فنی، تربیتی و 
وضعیت اعضای هیئت علمی در چگونگی به کارگرفتن آموزش مبتنی بر فناوری در دانشگاه تگزاس 
به این نتیجه رسیده اند که برای معرفی آموزش مبتنی بر فناوری اطالعات، اعضای هیئت علمی نیز در 
این زمینه نیز باید تعلیم ببینند. مدرسان باید شیوه برقراری ارتباط و مهارت های ارتباطی، دسترسی به 
فناوری، فراهم آوردن بازخورد، چگونگی مشاهده و پیگیری فعالیت دانشجویان، چگونگی اطالعات 
تحت وب و شبکه و دسته بندی و ارائه فعالیت های آموزشی را بیاموزند )دهباشی، 2013(. جوکوند و 
همکاران3 )2015( در پژوهش خود با موضوع بررسی نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی در یک 
مؤسسه تجاری با هدف شناسایی مهارت های اعضای هیئت علمی دانشکده در یادگیری الکترونیکی، 
به نتایج زیر دست یافتند: نیازهای آموزشی مربوط به دانش، اطالعات و مهارت، انگیزه و مشوق ها و 
محیط یادگیری؛ عالوه بر آن نیازهای غیرآموزشی شامل نیازهای اداری، عملیاتی و نیازهای پشتیبانی 
است. نتایج تحقیق یعقوبی )1387( با عنوان »طراحی الگویی برای یادگیری الکترونیکی در آموزش 
عالی ترویج و آموزش کشاورزی ایران«، نشان می دهد که ویژگی های الزم برای اعضای هیئت علمی 
تشویق  ارزشیابی،  زمان،  )مدیریت  تشویق  و  مدیریت  الکترونیکی شامل  یادگیری  و  آموزش  نظام 
به بازخورد و تشویق به جستجوگری دانشجویان( تعامل )تأمین محیط تعاملی برای دانشجویان(، 
پشتیبانی از دانشجویان، مهارت و تعهد الکترونیکی )مهارت تولید محتوای الکترونیکی(، نگرش 

مثبت و تسهیلگری )مهارت در تدریس برخط، هدایت دانشجویان( است. 

محمودی، پزشکی راد و چیذری در سال2011 در پژوهشی با عنوان »بررسی نیازهای آموزشی 
اعضای هیئت علمی  دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی در زمینه استفاده از فناوری اطالعات« 
آموزش  مدل های  و  تئوری ها  زمینه  در  دانشکده  علمی  هیئت  اعضای  یافتند:  دست  زیر  نتایج  به 
 Microsoft Office“ الکترونیکی بیشترین میزان نیاز به آموزش و کمترین نیاز آنها در زمینه استفاده از
Word” بوده است. با توجه به یافته های این پژوهش می توان به این نتیجه رسید که نیازهای آموزشی 
اعضای هیئت علمی به دانش و صالحیت های پداگوژیکی بیشتر از نیازهای فناوری است. نتایج 
تحقیق دانشور و مهرمحمدی )1392( نشان می دهد که صالحیت های ضروری مدرسان آموزش 
الکترونیکی صالحیت پداگوژیکی، صالحیت تکنولوژیکی و صالحیت های تلفیقی دانش پداگوژی و 
دانش تکنولوژی است که با توجه به رشد و توسعه آموزش الکترونیکی و افزایش محیط های یادگیری 
الکترونیکی نیاز به آماده سازی مدرسان پیراحرفه ای که صالحیت های فوق را دارا باشند، احساس 
می شود. افزون بر این، دانشور )1392( در پژوهشی با عنوان »پشتیبانی از مدرسان در آموزش و 

1 . Karin. Tweddell.Levinsen
2 . Diaz و McGee
3 . Guek Vanda Kwek & Wing Cheung
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یادگیری الکترونیکی« پشتیبانی از مدرسان محیط های یادگیری الکترونیکی را شامل انواع پشتیبانی 
آموزشی  پشتیبانی  محورهای  است.  کرده  ذکر  فنی  پشتیبانی  و  عاطفی  روانی  پشتیبانی  آموزشی، 
دانش  فناوری،  دانش  پداگوژیکی،  دانش  محتوایی،  دانش  شامل  دانش  از  انواعی  در  می توان  را 
آموزش محتوا، دانش فناورانۀ محتوا، دانش آموزش با استفاده از فناوری و دانش آموزش فناورانۀ 

محتوا، طبقه بندی کرد. 

در مبحث پشتیبانی روانی عاطفی یافته های پژوهش ها نشان می دهد که در یک محیط دانشگاهی، 
رضایت های درونی در اثرگذاری بر انگیزش و کارآیی، مؤثرتر از عوامل بیرونی هستند؛ اما عوامل 
بیرونی نیز به استمرار انگیزه کمک می کند. پشتیبانی فّنی مواردی چون واحد و کارکنان پشتیبانی برای 
کمک به مدرسان برای طراحی آموزشی، تولید ویدئو/ گرافیک، میز امداد و دسترسی به ابزارهای 
نر افزاری را شامل می شود. ظریف صنایعی و فرج اللهی )1388 و 1393( در ارائۀ مدلی مفهومی 
محیط  در  تدریس  برای  را  مدرسان  آماده سازی  عالی،  آموزش  در  دور  از  یاددهی-یادگیری  برای 
الکترونیکی،  محتوای  تولید  آموزش  دروس،  آموزش  طراحی  آموزش  شامل  الکترونیکی  یادگیری 
آموزش مدیریت کالس و تعامل و آموزش فناوری الزم برشمرده اند؛ همچنین در پژوهشی دیگر با 
عنوان »ویژگی های استاد موفق از دید دانشجویان دانشگاه های  ارائه دهنده آموزش مجازی در شهر 
شیراز« حیطه های دانش پژوهی، تعهد و مهارت الکترونیکی و روش تدریس را عوامل تاثیرگذار در 

موفقیت استاد الکترونیکی برشمرده اند. 

در این پژوهش به بررسی سه سؤال در راستای نیازهای یادگیری و توسعه مدرسان مؤسسه آموزش 
عالی مهر البرز برحسب مهارت های قبل از تدریس، حین تدریس و پس از تدریس پرداخته شد. 
نتایج پژوهش نشان می دهد که در زمینه نیازهای یادگیری و توسعه مدرسان مؤسسه آموزش عالی 
مهر البرز، برحسب مهارت های قبل از تدریس نیازهای یادگیری و توسعه مدرسان این مؤسسه در 

ابعاد مختلف به شرح زیر است:

ایجاد انگیزه برای یادگیری الکترونیکی

1- نگرش مثبت درباره استفاده از فناوری های نوین برای آموزش الکترونیکی؛

2- تشویق دانشجویان به استفاده از فناوری های نوین در آموزش الکترونیکی؛

3- انگیزه قوی داشتن برای حضور و تدریس در دوره آموزش الکترونیکی؛

4- انگیزه قوی داشتن برای تدوین محتوای الکترونیکی بهروز؛

5- ایجاد انگیزش در دانشجویان برای تحصیل در محیط الکترونیکی؛

6- ایجاد روحیه مثبت در دانشجویان برای یادگیری و كسب معلومات و مهارت ها؛
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7- تشویق و تأیید دانشجویان فعال در دوره های آموزشی؛ 

8- تدوین و طراحی محتوای انگیزه بخش برای دانشجویان.

تعهد حرفه ای و اخالقی

1- آشنایی با اهداف مؤسسه آموزش عالی مهر البرز؛

2- آشنایی با ارزش های مؤسسه آموزش عالی مهر البرز؛

3- خواست قوی و عمیق به ادامه همکاری با مؤسسه آموزش عالی مهر البرز؛

4- آشنایی با قوانین تدریس در محیط یادگیری الکترونیکی؛

5- آشنایی با اصول اخالقی تدریس در محیط یادگیری الکترونیکی؛

6- آشنایی با قوانین تدوین محتوا در محیط یادگیری الکترونیکی؛

7- آشنایی با اصول اخالقی تدوین محتوا در محیط یادگیری الکترونیکی؛

8- وجود خصیصه وظیفه شناسی برای تدریس در محیط یادگیری الکترونیکی؛

9- حضور فعال در محیط الکترونیکی و ایفای نقش مؤثر در آن.

مهارت های فنی )سختافزار و نرمافزار( 

1- آشنایی با شیوه تدوین محتوای الکترونیکی؛

2- آشنایی با تدریس در محیط الکترونیکی؛

3- آشنایی با نرم افزارهای مرتبط با یادگیری الکترونیکی؛

4- آشنایی با سخت افزارهای نوین در امر آموزش؛ 

5- آشنایی کامل با پورتال مؤسسه آموزش عالی مهر البرز؛

6- آشنایی با برگزاری کالس های الکترونیکی1؛

7- آشنایی با نکات امنیتی در محیط الکترونیکی )هک و ضدهک(.

پرورش خالقیت در محیط یادگیری الکترونیکی 

1- برانگیختن حس کنجکاوی دانشجویان در محیط الکترونیکی؛

1 . virtual class
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2- ایجاد روحیه مثبت در دانشجویان برای پرسش های خالقانه؛

3- ایجاد خصیصه های رفتار كنجکاوانه و اکتشافی در دانشجویان؛

4- ایجاد احساس خودكفایتی شخصی مطلوب در دانشجویان برای یادگیری؛

5- توسعه نگرش مثبت دانشجویان به توانمندی شخصی خود برای یادگیری و آموزش؛

6- زمینه سازی یادگیری دانشجویان برای خودیابی و به روزکردن توانایی ها؛

7- توسعه اعتماد به نفس دانشجویان برای فراگیری فعال در محیط آموزش الکترونیک.

بروز رسانی منابع و روش تدریس

1- مالحظه جنبه های عملی و کاربردی محتوای الکترونیک برای تدریس؛ 

2- رعایت اصول یادگیری در تدریس محتوای الکترونیکی؛

3- مراعات سطح توانایی های فردی دانشجویان در محیط یادگیری الکترونیکی؛ 

4= استفاده از روش های تدریس فعال و مشارکت دهی دانشجویان؛

5- تسلط بر محتوای علمی و مهارتی روز دنیا؛ 

6- تعیین تكالیف مختلف یادگیری فعال و عملی برای دانشجویان.

البرز،  مهر  عالی  آموزش  مؤسسه  مدرسان  توسعه  و  یادگیری  نیازهای  زمینه  در  پژوهش  نتایج 
است: زیر  شرح  به  مختلف  ابعاد  در  تدریس  حین  مهارت های  برحسب 

مدیریت زمان

1- آشنایی با زمانبندی تدریس در محیط یادگیری الکترونیکی؛ 

2- کنترل زمان بندی یادگیری فراگیران؛

3- خصیصه خودمدیریتی اساتید برای حضور فعال در دوره آموزشی؛

4- استفاده از ابزارهای مدیریت زمان برای یادگیری؛

5- اولویتبندی برنامه های تدریس و یادگیری بر اساس برنامه زمانی؛

6- ارائه زمان های معین برای تحویل تکالیف دانشجویان.
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ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در طول ترم

1- اعتقاد به ضرورت ارزیابی پیوسته و مستمر از دانشجویان؛

2- برگزاری آزمون های و امتحانات در طول ترم تحصیلی.

ارائه بازخورد به دانشجویان

1- ارائه بازخوردهای اصالحی به دانشجویان در طول دوره آموزشی؛

2- بازخورد نتایج ارزشیابی به دانشجویان در کوتاه ترین زمان.

هدایت دانشجویان در انجام دادن تحقیق

1- کمک به دانشجویان در زمینه آشنایی با مراحل تحقیق؛

2- معرفی و پیشنهاد منابع جدید به دانشجویان درباره موضوعات تحقیق آنان؛

3- کمک به دانشجویان برای آشنایی با نرم افزارهای مرتبط با رشته تحصیلی؛

4- ایجاد اعتماد به نفس در دانشجویان برای انجام تحقیق.

تعامل و برقراری ارتباط در محیط یادگیری الکترونیکی

1- ایجاد فضای مناسب روانی برای دانشجویان در طول دوره آموزشی؛

2- برقراری ارتباط با دانشجویان به منظور ایجاد درك مطالب نظری و عملی؛ 

3- برقراری ارتباط با دانشجویان به منظور طراحی محتوای دوره های آموزش الکترونیکی؛

4- تعامل فعاالنه با دانشجویان در مباحث آموزشی محیط الکترونیکی؛

5- درک احساسات دانشجویان در محیط الکترونیکی؛

6- تعامل با دانشجویان به منظور شناسایی عالئق آنان؛

7- آشنا کردن دانشجویان با شبکه های اجتماعی به منظور برقراری ارتباط موثر.

هدایت  با  مرتبط  نیازهای  تمامی گویه های  است که  این  بیانگر  پژوهش  نتایج  بخش  این  در 
داشته اند.  قرار  مطلوب  وضعیت  در  البرز  مهر  مدرسان  دید  از  تحقیق  انجام دادن  در  دانشجویان 

نتایج پژوهش نشان می دهد که در خصوص نیازهای یادگیری و توسعه مدرسان مؤسسه آموزش 
عالی مهر البرز، برحسب مهارت های پس از تدریس در ابعاد مختلف به شرح زیر است:
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ارزیابی نهایی

1- آشنایی با مالک های ارزشیابی الکترونیک در پایان دوره؛ 

2- آشنایی با روش های ارزشیابی متنوع و متناسب در پایان دوره؛ 

3- مالحظه تناسب بین ارزشیابی نهایی با ویژگی های دانشحویان؛ 

4- آشنایی با سیستم تجدیدنظر نمرات دانشجویان؛

5- ارزشیابی نهایی براساس آموخته های فراگیران.

حفظ ارتباط با دانشجو پس از اتمام دوره

1- برقراری ارتباط با دانشجویان فارغ التحصیل؛

2- مشارکت علمی و تحقیقاتی با دانشجویان فارغ التحصیل؛

3- کمک به دانشجویان فارغ التحصیل برای کاربرد یادگرفته ها در محیط شغلی و سازمانی. 

در مجموع و با توجه به نیازهای پیش بینی شده پیشنهاد می شود که مسئوالن و متولیان مؤسسه 
آموزش عالی با توجه به سیاست ها و خط مشی های سازمانی برای تحقق نیازهای فوق، برنامه ریزی های 
به  با نگاهی  آید. همچنین  نایل  بتواند به رسالت و اهداف خویش  الزم را انجام دهند تا مؤسسه 
نیازهای مشخص شده، می توان دریافت که از مجموع 32 نیاز شناسایی شده، نیازهای قبل از تدریس 
با 23 فراوانی دارای بیشترین فراوانی است که مسئوالن و متولیان می توانند با برنامه ریزی بهینه و تهیه 

بسته های آموزشی در این راستا به مدرسان کمک شایانی کنند. 
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