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Abstract 

The purpose of this study is to predict students' satisfaction with online teaching based on the 

virtual teaching competence of Chabahar International University professors, which is a 

descriptive-survey research. The statistical population of the present study consists of all 

students of Chabahar International University, 150 of whom were selected by simple random 

sampling. In order to collect research information, two questionnaires of satisfaction and 

quality in an online course Sebastianli et al. (2015) with a reliability of 0.70 and the 

qualifications of Darabi et al. (2006) with a reliability of 0.80 have been used. The results of 

the regression test in order to examine the research hypotheses show that the variable of 

virtual teaching competencies has the ability to predict the variable of students' satisfaction by 

0.301. Also, the variables of virtual teaching competencies are the ability to predict the 

content and structure of the online teaching course, the difficulty of the online teaching 

course, teacher-student and student-student interactions in the online teaching course and 

facilitator support in the online teaching course by 0.278, respectively. , 0.254, 0.377 and 

0.301. According to the obtained results, it can be concluded that the virtual teaching 

competencies of Chabahar International University professors can facilitate students' ability to 

predict online teaching in terms of content and structure, course difficulty, teacher-student and 

student-student interactions and support. In other words, professors 'virtual teaching 

competencies can affect students' satisfaction in online teaching. 
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  10/11/1077 تاریخ پذیرش مقاله:         10/17/1077 تاریخ دریافت مقاله:
 

 چکیده

هدف از تحقیق حاضر پیش بینی رضایت دانشجویان از تدریس برخط بر اساس صالحیت تدریس مجازی اساتید دانشگاه بین المللی چابهار 
تمامی دانشجویان دانشگاه بین المللی چابهار تشکیل  را حاضر تحقیق آماری جامعه. باشد می پیمایشی –است که از نوع تحقیقات توصیفی 

پرسشنامه  2نفر از بین آنها به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. در راستای جمع آوری اطالعات تحقیق از  157می دهند که تعداد 
( با پایایی 2772و صالحیت اساتید دارابی و همکاران ) 07/7( با پایایی 2715رضایت و کیفیت در یک دوره برخط سباستینلی و همکاران )

ل از آزمون رگرسیون در راستای بررسی فرضیات تحقیق نشان می دهد که متغیر صالحیت های استفاده شده است. نتایج حاص 07/7
دارد. همچنین، متغیر صالحیت های تدریس مجازی توانایی  371/7تدریس مجازی توانایی پیش بینی متغیر رضایت دانشجویان را به میزان 

 تدریس دوره در دانشجو –دانشجو و دانشجو  -یس برخط، تعامالت استاد پیش بینی محتوا و ساختار دوره تدریس برخط، دشواری دوره تدر
 دست به نتایج به توجه با. دارد 371/7و 300/7 ،250/7 ،200/7 میزان به ترتیب به را برخط تدریس دوره در کننده تسهیل پشتیبانی و برخط

ده می توان چنین نتیجه گرفت که صالحیت های تدریس مجازی اساتید دانشگاه بین المللی چابهار قابلیت پیش بینی رضایت دانشجویان آم
 و داشته را کننده تسهیل پشتیبانی و دانشجو –دانشجو و دانشجو  -از تدریس برخط در ابعاد محتوا و ساختار ، دشواری دوره، تعامالت استاد 

 .صالحیت های تدریس مجازی اساتید می تواند بر رضایت دانشجویان در تدریس برخط موثر باشد عبارتی، به
 

 

 دانشگاه بین الملل چابهار، صالحیت تدریس اساتید، رضایت دانشجویان،  تدریس برخط واژگان کلیدی:
 

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 مقدمه 

 آموزشی نظام حیطه در اطالعات فناوری روزافزون گسترش با
 طور به مجازی آموزشی های محیط که کرد مشاهده توان می

 افزایش: همچون آنها امکانات و بوده رشد به رو چشمگیری
 بر دقیق کنترل و نظارت باال؛ پذیری انعطاف یادگیری؛ کیفیت

-بهره امکان آموزشی؛ عدالت برقراری اطالعات؛ و آموزشی نظام

 کیفیت رفتن باال مکان؛ هر و زمان هر در آموزش از مندی

 موجب تواند می [1]مدرسان علمی ارتقا و  درسی مطالب
 عنوان به که [2]شود آموزشی های سبک در شگرف تحوالت

 قابل آموزش کارایی و کیفیت ارتقا برای قوی و نیرومند ابزاری
 مهمترین از یکی باید را مجازی آموزش پس،. [3]هست توجه

 اشکال در که [0]دانست اطالعات فناوری عصر دستاوردهای
 کرده میسر را آموزشی محتوای ارائه و اطالعات تبادل مختلفی

است.  شده آموزشی های نظام در بزرگ تحولی باعث و [5]

 

http://journal.iocv.ir/?_action=article&kw=381825&_kw=%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3+%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7
http://journal.iocv.ir/?_action=article&kw=125891&_kw=%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://journal.iocv.ir/?_action=article&kw=381826&_kw=%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA+%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3+%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF
http://journal.iocv.ir/?_action=article&kw=381827&_kw=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84+%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
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 مجازی آموزش محیط امکانات از یکی شد، بیان که همانطور
 صالحیت دهنده نشان که باشد می مدرسان علمی سطح ارتقاء

.  است برخوردار بسزایی اهمیت از و بوده فضا این در آنها تدریس
 شایستگی، کننده ایجاد عوامل به اساتید ای حرفه صالحیت

 بستگی آنان در ای حرفه رشد و نفس به اعتماد خودمختاری،
 بهبود و تدریس در اساتید توانایی بهبود به منجر که دارد

 اثربخشی زمانی اساتید لذا، . [0، 2]شود می دانشجویان یادگیری
 کمک دانشجویان، بیشتر هرچه یادگیری به که دارند باالیی
 کیفیت بهبود همراه به را آنان بیشتر چه هر موفقیت و کرده

 عملکرد بر تواند می امر این. [0]کنند بینی پیش تدریس
 را یادگیری به آنان تمایل و بوده موثر دانشجویان تحصیلی
 اساتید و دانشجویان بین قبول قابل و صحیح تعامالت بواسطه

 .بخشد بهبود
 از یکی باید را برخط تدریس از دانشجویان رضایت راستا، این در

 برای کلیدی نشانه یک که دانست رابطه این در مهم های مولفه
 عملکرد تواند می که. آید می شمار به مجازی یادگیری در تداوم

 رضایتمندی بر متفاوتی عوامل. [9]بخشد بهبود را فراگیران
 می باشند که موثر مجازی یادگیری های دوره از یادگیرندگان

یادگیرنده؛  استفاده انعطاف؛ نحوه قابلیت کاربرد؛ آسانی: شامل
 و فناوری های مشخصه یادگیری؛ در یادگیری؛ تعامل سبک
 آنان اساتید و نوع ارتباطات نگرش همچنین،. [17]باشد می غیره

 منجر تواند می و است برخوردار باالیی اهمیت از با دانشجویان
 در موارد این که [11]شود یادگیری از فراگیران رضایت به

بر این اساس،  .باشند می توجه قابل شدت به مجازی یادگیری
 محیط هر در یادگیرندگان رضایت بررسی باید اذعان داشت که

 مسائل و عملکرد حرفه ای اساتید در رابطه با آن از آموزشی
که توجه بسیاری  باشد می یادگیری و آموزش حیطه در اساسی

از محققان و صاحب نظران را طی مطالعات مختلفی به خود 
در  [12](1390کاظم فرحزادی )جلب کرده است. در این رابطه، 

دانشجویان کارشناسی سنجش میزان رضایت مندی راستای 
به  دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سیستم آموزش مجازی در ارشد 

رضایت دانشجویان از سیستم آموزش  این نتیجه رسیده است که
مهارت حل مسئله،  وباشد   مجازی در سطح متوسطی می

رتباط ، مجازی ها و امکانات فنی، کیفیت آموزش زیرساخت
سیستم  از بیشترین اثرگذاری بر رضایتمندی دانشجویان با استاد
در  [13](1390را دارند. همچنین، سربلند )آموزش مجازی 

ارزیابی میزان کارآمدی روش یادگیری  "تحقیقی تحت عنوان
های دانشگاه  الکترونیکی در ایجاد رضایت بین دانشجویان واحد

اساتید در  کارآمدینشان داد که  "غرب ایران آزاد اسالمی شمال
یادگیری الکترونیکی بر رضایتمندی  های مناسب روش ارائه

ی مثبتی از جمله: افزایش دانشجویان تأثیرگذار است و پیامدها

انگیزش در ارتباط با اهداف تعالی سازمانی، یادگیری در هر 
مکان و زمان، یادگیری مشارکتی، خودارزیابی و خود راهبری، 
ارتقای کارکردهای نظام آموزشی، بازده باالیی بر یادگیری 

 . آورد داد را فراهم می برون
نشان دادند  [10](1392) در تحقیقی دیگر، غالمی و همکاران

که رضایتمندی از محتوای دوره، شیوه ارائه دوره و بازخورد 
های آموزش حضوری  های آموزش مجازی بیشتر از دوره دوره

است که در این امر اساتید نقش بسزایی ایفا می کنند. عالوه بر 
 رضایت در بررسی میزان [15](1392تحقیقات فوق، احمدی )

 مولفه از( ع)رضا  امام المللی بین دانشگاه دانشجویان مندی
 و هائو مدل اساس بر مجازی آموزش های دوره کیفیت های
 رضایت دانشجویان ازچنین نتیجه گیری کرده است که  باریچ

وری، ارزشیابی اابعاد فندر  مجازی آموزش های دوره کیفیت
دوره، مدرس، پشتیبانی از یادگیرنده، طراحی آموزشی، مدیریت 

از اهمیت بسزایی دوره و محتوای دوره های آموزشی مجازی 
 مندی رضایت برخوردار بوده و در این میان، بیشترین میزان

وری، مدیریت دوره، پشتیبانی از اابعاد فندانشجویان در رابطه با 
است. همسو با تحقیق بیان  مدرسهای  و شایستگی یادگیرنده

نیز طی مطالعه ای به این نتیجه  [12](1392شده، پهلوانی نژاد )
، ی آموزشیرتبـاط بسـیار قـوی بـین محتـوارسیده است که ا

و رضـایت در  آموزشیکیفیـت  و مـدرستوانمندی فنـاوری، 
 و در این میان، کیفیت آموزش و سـامانه الکترونیکی وجود دارد

نحوه تدریس مدرسان دوره از مهمترین عوامل موثر بر رضایت 
 از آموزش الکترونیکی می باشند.

 را برخط تدریس از فراگیران رضایتبا توجه به آنچه بیان شد، 
 آموزشی نظام حیطه در انکار قابل غیر و مهم مسائل از یکی باید

تواند با عوامل مختلفی در این حوزه در رابطه  می که دانست
باشد. در این میان، شایستگی اساتید در رابطه با رضایتمندی از 
تدریس برخط یکی از مباحث مهم در حیطه علوم تربیتی به 
اخص در حیطه آموزش عالی می باشد که نیاز است بررسی 
وکنکاشی مبسوط در این رابطه صورت گیرد.  لذا، هدف از 
تحقیق حاضر بررسی رابطه بین رضایت دانشجویان از 
تاثیرگذاری تدریس برخط با صالحیت های تدریس مجازی 

 المللی بین اساتید دانشگاه بین المللی چابهاراست. دانشگاه
 که از است کشور در اموزشی مهم های قطب از یکی چابهار
 با لذا، بوده و زبده و کارا انسانی نیروهای پرورش ان مهم اهداف

 گسترش به نیز دانشگاه این کشور در دیجیتالی فناوری گسترش
 دانشجویان رضایت مسئله رو، این از و پرداخته مجازی آموزش

 نهاد این در تامل قابل مسائل از به یکی برخط تدریس از
.  گیرد قرار خاصی توجه مورد باید تبدیل شده است که آموزشی

 بین آیا که پرسش این به پاسخ با تا است آن بر محقق لذا،
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 صالحیت با برخط تدریس تاثیرگذاری از دانشجویان رضایت
 رابطه چابهار المللی بین دانشگاه اساتید مجازی تدریس های

 رشد به رو گستره در مهم این بررسی به دارد؟ وجود معناداری
 .  بپردازد اطالعات و ارتباطات فناوری

 

 چارچوب نظری تحقیق -2

 تدریس برخط و ضرورت آن در نظام آموزشی  -2-1
را باید یکی از اشکال متداول آموزش در فضای  تدریس برخط

 کارگیری به با الکترونیکی دانست که طی آن یادگیرنده

ابزارهای دیجیتالی متنوع می تواند به صورت همزمان و غیر 
 به کند و برقرار همزمان با یاددهنده و سایر یادگیرندگان ارتباط

 هداشت دسترسی گوناگون و محتوای درسی منابع اطالعاتی

 کاهش زمان، در جویی صرفه تدریس برخط موجب [10]باشد

 یادگیرندگان شده وبه یادگیری مختلف انواع هزینه ها و ارائه

 درس را نیز کالس از خارج حتی زمانی هر در می دهد تا اجازه

 یادگیرندگان به معلم گرفته و فرآیند انتقال اطالعات از فرا

 از بسیاری . بر این مبنا، [27، 19، 10]همچنان ادامه داشته باشد

 از مهمی بخش عنوان به را آموزش برخط آموزشی نظام های

که می تواند به  [21]می گیرند نظر خود در آموزشی استراتژی
 شکل گیری دانش جدید در فرد کمک کند. 

تدریس برخط روش نوین آموزشی مرتبط با نظریه سازنده گرایی 
 هر در تواند می فراگیربوده و با بهره گیری از این مزیت که 

بستر الزم برای  جغرافیایی از مزیت آموزش بهره مند شود، نقطه
 جانبی راه های درسی را از طریق مطالب یادگیری عدمجبران 

فراگیران با یکدیگر و با مدرس بین  تعاملی ویدیوهایچون؛ 
. سازنده گرایان ساختن معنا را منوط به [22]فراهم می کند

تعامل افراد با یکدیگر و ایجاد محیط یادگیری مناسب می دانند 
قابل دستیابی می  سیستم های آموزشی موثر ه با استفاده ازک

باشد. در این رابطه، فضای الکترونیکی محیطی مناسب برای 
در بین فراگیران می باشد؛ چراکه  فضایی تجسم و زاعیانت رشد

 به انتزاعی مفاهیم و مدلسازی آموزشی توان از می این فضا در

استفاده کرد که به امر یادگیری کمک شایانی می  عینی شیوه
بهبود کیفیت یادگیری و کمک به رشد ذهنی و فکری . [23]کند

آموزشی به فراگیران یکی از مقوالت مهم در سطوح مختلف 
اخص آموزش عالی است که این امر طی فرایند تدریس برخط 

 انسانی؛ می تواند قابل دستیابی باشد. لذا، عواملی چون: عوامل

به  نسبت دانشجو و استاد فکر طرز دانشجو؛ استاد و فنی توانایی
 فناوری درک فراساختار و مشارکت سطح الکترونیکی؛ آموزش

موثر بر موفقیت تدریس برخط  را می توان عواملی اطالعات
که به صورت چهره به چهره و یا با رویکردی  [20]دانست 

مبتنی بر خودآموزی انتقال اطالعات از اساتید را به دانشجویان 
 تسهیل می کنند. 

 

رضایتمندی فراگیران در چارچوب عملکرد  -2-2

 آموزش الکترونیکی
 فضای بکارگیری حیطه در فناورانه و انسانی عوامل به توجه

 شناسایی به تواند می یادگیری و آموزش راستای در الکترونیکی
 های سیستم طراحان و مدرسان مدیران، های ضعف بهبود و

 به منجر نتیجه در و کند کمک برخط مجازی آموزش
 آموزشی های دوره این از فراگیران بیشتر هرچه رضایتمندی

 جوانب تمامی از صحیح و کامل درک رابطه، این در. [25]شود
 آن به نسبت کاربران های دیدگاه و نظران و الکترونیکی فضای

 تا کند می کمک  ها دانشگاه اخص به آموزشی مراکز تمامی در
 آموزشی اهداف به دستیابی برای مناسبی های گذاری سرمایه
 و الکترونیکی آموزش فرایند بهبود بر موثر عوامل و گیرد صورت

 شوند.  شناسایی درستی به کاربران رضایت جلب
آموزشی،  سیستم کیفیت [22](1395) همکاران و عاشقی نظر از
 پشتیبانی آن، از استفاده دانش و تکنولوژی بودن دسترس در

مکانی،  و زمانی پذیری آموزشی، انعطاف محتوای کیفیت فنی،
 بر توانند می افراد بیرونی و درونی های انگیزه و انسانی تعامالت
 تأثیرگذار الکترونیکی فضای در آموزش از فراگیران رضایت

 عنوان به الکترونیکی آموزش به تا شوند می موجب که باشند
 و تعاملی مجهز، یادگیری محیط ارائه در تازه رویکردی
 کارگیری به با زمان هر و جا هر در کس، هر برای یادگیرنده

 های شکل با همسو و دیجیتالی فناوری های مشخصه و منابع
 و منعطف آزاد، نظامی ایجاد برای آموزشی های محیط دیگر
 داشت اذعان توان می لذا،. [20]شود توجه آموزش در شده توزیع

 راستای اساسی در نقش فراگیران رضایت برخط آموزش در که
 الکترونیکی فضای در آموزشی های سیستم بخشی اثر ارزیابی

 باشد گذار تأثیر فراگیران تحصیلی عملکرد بر تواند می که  دارد
. [20]کند متأثر را آنها اجتماعی و فردی زندگی نهایت، در و

 رضایت حفظ و الکترونیکی آموزش استمرار و تداوم پس،
 دانست مهم ای مقوله باید را آموزشی سیستم این از فراگیران

 از گیری بهره جوانب تمامی به بیشتر هرچه توجه لزوم که
 به آموزشی سطوح تمامی در را ارتباطات و اطالعات فناوری
: چون مختلفی عوامل به وابسته و طلبد می عالی آموزش اخص

 خدمات؛ کیفیت سیستم؛ کیفیت اطالعات؛ کیفیت خودکارآمدی؛
 از استفاده تعادلی؛ عدالت ای؛ رویه عدالت توزیعی؛ عدالت

 از استفاده به تداوم نیت و سیستم از استفاده رضایت سیستم؛
  .[29]است  سیستم

 صالحیت اساتید در حیطه آموزش مجازی -2-3
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در استفاده از دانش و مهارت ویژه در صالحیت یکی از ملزومات 
حرفه ای شدن در فعالیت های شغلی است که مسئولیت راستای 
و در  [31، 37]استقالل طلبی فردی را به همراه دارد و پذیری

عرصه آموزش به جهت فراهم کردن زمینه رشد و ترقی اساتید و 
مدرسان از اهمیت باالیی برخوردار است. اساتید و مدرسان را 

 ویژگی های با آموزشی دانست که نظام عناصر مهمترین باید از

 بوده، نیازهای دانشجویان پاسخگوی می توانند خود خاص

و با تبدیل تدریس  [32]ددهن پرورش را آنان و نوآوری خالقیت
در این  .[33]شوند بهبود آموزش به به فرآیندی اثربخش منجر

 مداوم و موثری را یآموزشخدمات  باید عالی آموزشرابطه، 

داشته  آنان سازیتوانمند  و برای بهبود صالحیت اساتید
فناوری  ناشی از توسعه جهانی با تحوالت که همگام [30]دباش

به باال رفتن سطح تعهد شغلی اساتید  بتواند منجر اطالعات
 .[35]شود

اساتید دانشگاه ها به شدت نیازمند به توسعه صالحیت های 
حرفه ای خود می باشند تا در رشد علمی و مهارتی دانشجویان 

یک  ارائه توانایی ارتباط و برقراری مهارت دانش موضوعی، از
این امر می و لذا، عدم توجه به  [30، 32]موضوع استفاده کنند

را به  اساتید سوی از الزم های شایستگی و مهارت تواند عدم
دنبال داشته باشد که با مشکالتی آموزشی همراه بوده و بر 

. از این رو، برگزاری [30]تأثیر می گذارد دانشجویان عملکرد
دوره های آموزشی در فضای مجازی راهکاری برای ارتقاء سطح 

ارتباط با فناوری جدید اطالعات می دانش و مهارت اساتید در 
 اتمام رضایت و فردی آنان های توانایی باشد که می تواند بین

 بهبود فرایند [39]رابطه برقرار کند وظیفه مناسب و بخش

مجازی را باید مقوله ای همسو  فضای  در یادگیری و آموزش
های اساتید و مدرسان  فعالیت و تدریس فرآیند در با لزوم تغییر

که با صالحیت اساتید رابطه  [07]این دوره ها دانست در
را موظف می کند تا در راستای  ها دانشگاهتنگاتنگی داشته و 

 راضی باال، سطح پژوهشی کارهای تولید اعتبار، حفظ

 به رو نیازهای به پاسخگویی و اساتید و دانشجویان نگهداشتن

 دانشجویان مدیریتابعاد  به اقدامات قابل قبولی در جامعه رشد

دست  المللی بین و ملی سطح دری پژوهش مدیریت و اساتید و
ارتقاء صالحیت اساتید در جهان امروز امری مهم و  .[01]بزنند

قابل توجه است که می تواند تمایل و رغبت هرچه بیشتر 
دانشجویان به حضور در کالس های آموزشی را به همراه داشته 

لکترونیکی و مجازی از باشد و با گسترش آموزش در فضای ا
 اهمیت بسزایی برخوردار است. 

 
 

 روش کار -3

 –از نظر نوع توصیفی تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و 
پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی دانشجویان 
دانشگاه بین المللی چابهار تشکیل می دهند که از بین آنان 

نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  157تعداد 
و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گرد 

 تیفیو ک تیرضا ل پرسشنامهآوری اطالعات در این تحقیق شام
و  [02](2715و همکاران ) 1سباستینلیدوره برخط  کیدر 

می  [03](2772پرسشنامه صالحیت اساتید دارابی و همکاران )
سباستینلی دوره برخط  کیدر  تیفیو ک تیرضا پرسشنامهباشد. 

گویه است  10پرسشنامه ای مشتمل بر  [02](2715و همکاران )
مخالفم؛  درجه ای )کامال 0در طیف که به صورت لیکرت 

موافقم؛  حدی مخالف؛ تا نه و موافق مخالفم؛ نه مخالفم؛ تاحدی
موافقم( طراحی شده و در ابعاد محتوای دوره،  کامال موافقم و

تعامل ، دانشجو -تعامل استاددشواری دوره،   زانیمساختار دوره، 
یت تسهیل کننده به بررسی رضا یبانیپشتو  دانشجو-دانشجو

فراگیران از یک دوره برخط می پردازد. در بررسی اعتبار 
پرسشنامه مذکور از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که 

را نشان داده  07/7تا  291/7 ریمقادبعد پرسشنامه  2 تمام یبرا
در رابطه با روایی پرسشنامه مذکور نیز از نظر  است. همچنین،

آموزشی و تربیتی استفاده شده کارشناسان و اساتید حوزه نظام 
است که این صاحب نظران روایی پرسشنامه فوق را تایید کرده 

 .[02]اند
نیز   [03](2772پرسشنامه صالحیت اساتید دارابی و همکاران )

 مدیریت جنبهبعد شامل:  10گویه بوده و در قالب  57مشتمل بر 
ارائه بصری،  و کالمی ارتباط در  دوره، مهارت لجستیکی های

، دوره دوره به یادگیرندگان، ارزیابی اثربخشی رهنمودهای
ایجاد ، اهداف مشخص شده دوره بر اساس  ارزیابی یادگیری

 پربار، تحریک تفکر دوستانه، تسهیل بحث های محیط یک
 تعامل، تعیین زمان مناسب انواع فراگیران، استفاده از انتقادی در

دور، کنترل  راه از وزشآم مختلف روش های از استفاده نحوه و
 برای ارائه مناسب های استفاده از استراتژی، یادگیرنده پیشرفت
 محیط با سازگاری یادگیری، کمک به فراگیران در از اطمینان

 تکالیف آموزشی، پرورش در فراگیران  منظم شده، تشویق داده
و  موثر طور به مربوطه فناوری استفاده از، یادگیری جامعه یک

های اساتید  صالحیت به برسی فناوری کردن مشکالتبر طرف 
 فناوری با استفاده از دور راه از دوره های آموزش و مربیان

اطالعات و ارتباطات می پردازد. پرسشنامه مذکور  به صورت 
طیف )خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم(  5لیکرت در 

ر نیز از مذکوطراحی شده است. در رابطه با پایایی پرسشنامه 
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقداری برابر با 

در بررسی روایی این پرسشنامه از نظر را نشان می دهد.   07/7
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متخصصان، کارشناسان و اساتید در حوزه نظام آموزشی و تربیتی 
پس از تکمیل  .[03]استفاده شده که روایی آن را تایید می کنند 

شرکت کنندگان و جمع آوری آنها نمرات پرسشنامه ها از سوی 
خام هر پرسشنامه محاسبه شده و به منظور تجزیه و تحلیل 

پیرسون و رگرسیون  آماری با استفاده از آزمون های آماری
 مورد بررسی قرار گرفته است. SPSSتوسط نرم افزار 

 یافته ها -4
 از دانشجویان در راستای بررسی رابطه بین دو متغیر رضایت

 مجازی تدریس های صالحیت و برخط تدریس تاثیرگذاری
اساتید داده ها با استفاده از آزمون های پیرسون و رگرسیون 

 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته اند.
  

 
 تحقیقمتغیر های میانگین و انحراف معیار( )شاخص های آماری  -1جدول 

 انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه تعداد متغیرها

 233/5 00/00 122 10 157 تدریس دوره ساختار و محتوا

 522/3 05/97 127 10 157 تدریس دوره دشواری میزان

 030/2 23/09 122 10 157 دانشجو – دانشجو و دانشجو - استاد تعامالت

 300/2 07/01 117 10 157 تدریس دوره در کننده تسهیل پشتیبانی

 313/3 22/90 177 10 157 رضایت دانشجویان از تدریس برخط

 011/2 05/120 237 57 157 صالحیت های تدریس اساتید

 
جدول فوق آمار جمعیت شناختی در رابطه با متغیرهای تحقیق را 

 پیرامون صحیح داده 157نشان می دهد که بر مبنای آن، 
 متغیرها نمرات میانگین. است شده گردآوری تحقیق متغیرهای

 میانگین این اینکه به عنایت با که بوده05/120 و 07/01 بین
. کند نمی ایجاد خاصی ایراد است، بیشتر طیف برش نقطه از نیز

 بیشتر متغیرها های میانگین همه که دهد می نشان فوق نتایج
 پاسخگویان و باشد می لیکرت ای نقطه 5 طیف برش نقطه از

 ها داده و داده جواب اهداف با همسو تحقیق سواالت به نسبت
 .دارند پراکندگی میانگین اطراف معیارمتناسب انحراف با

 
 مجازی اساتیدآزمون پیرسون در بررسی رابطه بین رضایت دانشجویان از تاثیرگذاری تدریس برخط با صالحیت های تدریس  -2جدول 

 متغیر ها ضریب همبستگی پیرسون سطح معنی داری تعداد

157 777/7 022/7 
 تدریس های صالحیت با برخط تدریس تاثیرگذاری از دانشجویان ارتباط رضایت

 مجازی

 
 مجازی اساتید آزمون رگرسیون در بررسی رابطه بین رضایت دانشجویان از تاثیرگذاری تدریس برخط با صالحیت های تدریس -3جدول 

Sig F T Beta S.D B R
2 

Change
 R

2 
R متغیر ها 

777/7 05/21 03/2 207/7 310/7 02/1 222/7 015/7 022/7 

 تاثیرگذاری از دانشجویان رضایت
 های صالحیت با برخط تدریس

 مجازی تدریس

 
با توجه به نتایج مندرج در جدول فوق می توان بیان داشت که 
ضریب پیرسون  نشان می دهد که ضریب همبستگی مثبت 

می باشد.  75/7است و سطح معناداری در این آزمون کمتر از 
 92/1تحلیل رگرسیون نیز نشان می دهد که این مقدار بیشتر از 

است و لذا،  75/7و سطح خطای  95/7با توجه به سطح اطمینان 

می تواند  015/7متغیر صالحیت های تدریس مجازی به میزان 
را پیش بینی نماید. در نتیجه،  بین  دانشجویان رضایتمتغیر 
 صالحیت با برخط تدریس تاثیرگذاری از دانشجویان رضایت

 رابطه چابهار المللی بین دانشگاه اساتید مجازی تدریس های
 دارد. وجود
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 آزمون پیرسون در بررسی رابطه بین رضایت دانشجویان از محتوا و ساختار دوره تدریس برخط با صالحیت های تدریس مجازی اساتید  -0جدول 

 متغیر ها ضریب همبستگی پیرسون سطح معنی داری تعداد

157 777/7 200/7 
 صالحیت با برخط تدریس دوره ساختار و محتوا از دانشجویان ارتباط رضایت

 مجازی تدریس های

  
 آزمون رگرسیون در بررسی رابطه بین رضایت دانشجویان از محتوا و ساختار دوره تدریس برخط با صالحیت های تدریس مجازی اساتید -5جدول 

Sig F T Beta S.D B R
2 

Change
 R

2 
R متغیر ها 

777/7 03/10 52/2 010/7 300/7 153/1 215/7 200/7 200/7 

 ساختار و محتوا از دانشجویان رضایت
 های صالحیت با برخط تدریس دوره

 مجازی تدریس

 
با توجه به نتایج مندرج در جدول فوق نیز می توان بیان داشت 
که ضریب پیرسون  نشان می دهد که ضریب همبستگی مثبت 

می باشد.  75/7است و سطح معناداری در این آزمون کمتر از 
تحلیل رگرسیون نیز  نشان می دهد که این مقدار بیشتر از 

 75/7 و سطح خطای 95/7با توجه به سطح اطمینان  92/1
است و لذا، مقدار رگرسیون نشان می دهد که متغیر صالحیت 

 رضایتمی تواند متغیر   200/7های تدریس مجازی به میزان 
را پیش بینی  برخط تدریس دوره ساختار و محتوا از دانشجویان

 دوره ساختار و محتوا از دانشجویان رضایت می نماید. پس، بین
 دانشگاه اساتید مجازی تدریس های صالحیت با برخط تدریس

 دارد. وجود معناداری رابطه چابهار المللی بین

 
 آزمون پیرسون در بررسی رابطه بین رضایت دانشجویان از میزان دشواری دوره تدریس برخط با صالحیت های تدریس مجازی اساتید -2جدول 

 متغیر ها ضریب همبستگی پیرسون سطح معنی داری تعداد

157 777/7 521/7 
 صالحیت با برخط تدریس دوره دشواری میزان از دانشجویان ارتباط رضایت

 مجازی تدریس های

 
 آزمون رگرسیون در بررسی رابطه بین رضایت دانشجویان از میزان دشواری دوره تدریس برخط با صالحیت های تدریس مجازی اساتید -0جدول 

Sig F T Beta S.D B R
2 
Change

 
R

2 
R متغیر ها 

777/7 30/21 00/2 010/7 302/7 20/1 217/7 250/7 521/7 
 تدریس دوره دشواری میزان از دانشجویان رضایت

 مجازی تدریس های صالحیت با برخط

 
عالوه بر نتایج مذکور، نتایج مندرج در جدول فوق نیز نشان می 
دهد که ضریب همبستگی پیرسون مثبت است و سطح معناداری 

می باشد. تحلیل رگرسیون نیز  75/7در این آزمون کمتر از 
با توجه به سطح  92/1نشان می دهد که این مقدار بیشتر از 

 صالحیتمتغیر  است و  لذا، 75/7و سطح خطای  95/7اطمینان 

 رضایتمی تواند متغیر  250/7به میزان  مجازی تدریس های
را پیش بینی  برخط تدریس دوره دشواری میزان از دانشجویان

 دوره دشواری میزان از دانشجویان رضایت نماید. پس، بین
 دانشگاه اساتید مجازی تدریس های صالحیت با برخط تدریس

 دارد. وجود معناداری رابطه چابهار المللی بین
 

دانشجو در دوره تدریس برخط با صالحیت های  –دانشجو و دانشجو  -آزمون پیرسون در بررسی رابطه بین رضایت دانشجویان از تعامالت استاد  -0جدول 
 تدریس مجازی اساتید

 متغیر ها ضریب همبستگی پیرسون سطح معنی داری تعداد

157 777/7 223/7 
 دوره در دانشجو – دانشجو و دانشجو - استاد تعامالت از دانشجویان ارتباط رضایت

 مجازی تدریس های صالحیت تدریس بر خط با

 
  



 بلوچی و همکاران

02 

دانشجو در دوره تدریس برخط با صالحیت های  –دانشجو و دانشجو  -آزمون رگرسیون در بررسی رابطه بین رضایت دانشجویان از تعامالت استاد  -9جدول 
 تدریس مجازی اساتید

Sig F T Beta S.D B R
2 
Change

 
R

2 
R متغیر ها 

777/7 25/10 90/2 252/7 010/7 03/1 221/7 300/7 223/7 
 - استاد تعامالت از دانشجویان رضایت

 تدریس دوره در دانشجو – دانشجو و دانشجو

 
در ادامه، بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق می توان از نتایج 

فوق چنین استدالل کرد که ضریب 11مندرج در جدول 
همبستگی  پیرسون مثبت است و سطح معناداری در این آزمون 

می باشد. تحلیل رگرسیون نیز نشان می دهد که  75/7کمتر از 
و سطح  95/7ن با توجه به سطح اطمینا92/1این مقدار بیشتر از 

 مجازی تدریس های صالحیتاست و لذا، متغیر  75/7خطای 
 - استاد تعامالت از دانشجویان رضایتمتغیر  300/7به میزان 

مجازی را پیش  تدریس دوره در دانشجو – دانشجو و دانشجو
 - استاد تعامالت از دانشجویان رضایت بینی می نماید. پس، بین

 صالحیت با برخط تدریس دوره در دانشجو – دانشجو و دانشجو
 رابطه چابهار المللی بین دانشگاه اساتید مجازی تدریس های

 دارد. وجود معناداری

 
 اساتیدآزمون پیرسون در بررسی رابطه بین رضایت دانشجویان از پشتیبانی تسهیل کننده در دوره تدریس برخط با صالحیت های تدریس مجازی  -17جدول 

 متغیر ها ضریب همبستگی پیرسون سطح معنی داری تعداد

157 777/7 219/7 
 با برخط تدریس دوره در کننده تسهیل پشتیبانی از دانشجویان رابطه رضایت

 تدریس مجازی های صالحیت

 
تدریس برخط با صالحیت های تدریس مجازی آزمون رگرسیون در بررسی رابطه بین رضایت دانشجویان از پشتیبانی تسهیل کننده در دوره  -11جدول 
 اساتید

Sig F T Beta S.D B R
2 

Change
 R

2 
R متغیر ها 

777/7 03/19 09/2 212/7 320/7 90/1 322/7 371/7 219/7 

 تسهیل پشتیبانی از دانشجویان رضایت
 صالحیت با برخط تدریس دوره در کننده

 تدریس های

 

نتایج مندرج جدول فوق  نشان می دهد که ضریب در نهایت، 
همبستگی پیرسون مثبت است و سطح معناداری در این آزمون 

می باشد. تحلیل رگرسیون نیز نشان می دهد که  75/7کمتر از 
و  95/7با توجه به سطح اطمینان  92/1این مقدار بیشتر از 

 تدریس های است و لذا، متغیر صالحیت 75/7سطح خطای 
 پشتیبانی از دانشجویان رضایتمتغیر 371/7میزان  به مجازی
را پیش بینی می نماید.  برخط تدریس دوره در کننده تسهیل

 دوره در کننده تسهیل پشتیبانی از دانشجویان پس، رضایت
 دانشگاه اساتید مجازی تدریس های صالحیت با برخط تدریس

 دارد. وجود معناداری رابطه چابهار المللی بین
 

 بحث و نتیجه گیری -5

 بحث -5-1
با مشاهده نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر می توان به این 
امر اذعان داشت که شایستگی و صالحیت اساتید در فضای 
آموزش الکترونیکی عاملی مهم در موفقیت این سیستم آموزشی 

و کسب رضایت فراگیران می باشد. لذا، رضایت از تدریس 
 برخط، میزان تدریس دوره ساختار و مجازی در ابعاد محتوا

 دانشجو و دانشجو - استاد برخط، تعامالت تدریس دوره دشواری
کننده دارای رابطه قابل توجهی با  تسهیل دانشجو و پشتیبانی –

تدریس مجازی اساتید می باشد که این امر در صالحیت  
آموزش عالی مناطق مختلف کشور به اخص شهرستان چابهار به 

ود است. دانشگاه بین المللی چابهار یکی از مراکز وضوح مشه
علمی دانش بنیان در کشور است که دارای پایه علمی و آموزشی 
قوی بوده و لذا، نیاز است تا به دو مولفه صالحیت و شایستگی 
اساتید و رضایت دانشجویان از تدریس بر خط در آن توجه شود. 

ری الکترونیکی رضایت را باید عاملی کلیدی در تداوم یادگی
دانست که بواسطه بهبود شیوه های تدریس می تواند تمایل به 
مشارکت فراگیران در یادگیری و عملکرد آنان را بهبود بخشد 

. رضایت یادگیرنده در حیطه آموزش الکترونیکی و مجازی [9]
یکی از ملزومات رشد و توسعه این روش نوین آموزشی است و 

تار دوره تدریس برخط را باید از مولفه در این رابطه، محتوا و ساخ
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های مهم دانست که به جهت توانایی در برقراری ارتباط هرچه 
بیشتر با فراگیران در رابطه با دروس مختلف و ایجاد چارچوب 
مفهومی و آموزشی مناسب برای فراگیران می توانند رغبت آنان 

به تداوم به یادگیری را تحت تاثیر قرار داده و حتی، تمایل آنها 
 یادگیری در فضای مجازی را بی افزایند. 

همچنین، دشواری و یا سهولت دوره های تدریس برخط از دیگر 
مولفه های مورد بررسی در این تحقیق به شمار می آیند که در 
حیطه رضایت از تدریس برخط از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده 

این مولفه در و با نگاهی دقیق به آن می توان عملکرد ویژه 
از دیگر  گستره رضایت از تدریس برخط را مورد تایید قرار داد. 

مولفه های قابل توجه در حیطه رضایت از تدریس برخط تعامل 
بین یادگیرنده و یاددهنده و تعامل بین یادگیرندگان با یکدیگر 
می باشد که در این روش آموزشی از اهمیت بسزایی برخوردار 
بوده و در صورت استفاده گسترده از این قابلیت در فضای 

ضایت هرچه بیشتر فراگیران و آموزش الکترونیکی می توان به ر
رغبت آنان به تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی دست یافت. 
به عالوه، پشتیبانی از کاربران در استفاده از ابزار فناوری 
دیجیتالی نیز مولفه ای مهم در گستره رضایت از تدریس برخط 
است که دسترسی و استفاده از فناوری دیجیتالی در راستای 

و تربیت را گسترش داده و با ایجاد سهولت کاربران در  تعلیم
 بهره بردن از فضای آموزش الکترونیکی کمک شایانی می کند. 

 

 نتیجه گیری -5-2
با توجه به آنچه پیشتر مورد بحث قرار گرفت، جلب رضایت 
فراگیران از تدریس برخط یکی از ملزومات رشد و توسعه 
یادگیری الکترونیکی است که با مقوله صالحیت تدریس اساتید 
در این حوزه رابطه تنگاتنگی داشته است. بطوریکه، مقوله 

نیازها در  مهارت علمی، فنی و حرفه ای اساتید از ضروری ترین
حیطه تدریس برخط به شمار می آید که موجودیت و ثبات 
اساتید را تحت تاثیر قرار داده و به ارتقاء شایستگی و توانمندی 
اساتید در برآورده کردن نیازهای علمی و مهارتی فراگیران 
کمک می کند. این امر می تواند با تکیه بر مجموعه ای از 

ساتید، تعلیم و تربیت فراگیران دانش، مهارت، نگرش و عملکرد ا
را بهبود بخشیده و در فضای آموزش الکترونیکی رضایت کامل 
فراگیران را به همراه داشته باشد. بر این اساس، می توان دو 
مولفه رضایت دانشجویان از تدریس برخط و صالحیت اساتید در 
فضای آموزش مجازی را با یکدیگر مرتبط دانست که در حوزه 

بیتی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و به رشد روز علوم تر
افزون دانشجویان به عنوان نیروهای مورد نیاز برای رشد و 

 توسعه کشور کمک می کند.
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