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توسعه  و راهبری ایحرفه هایطراحی و ارزشیابی شایستگی
 هایدستگاه در کارکنان خدمت ضمن الکترونیکی آموزش
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 چکیده
 فناوری و افراد از ایشبکه میان در دانش آن در که پیشرفته یادگیری هاییفناور و جدید عصر در

 با مرتبط وظایف انجام برای هاسازمان در یادگیری و آموزش متولیان و متصدیان افتد،می اتفاق شدهتوزیع
 و هاصالحیت از ایمجموعه از برخورداری نیازمند مربوطه مسائل نوآورانه حل و الکترونیکی آموزش

 الزم ایحرفه هایشایستگی تدوین حاضر پژوهش هدف. هستند مشاغل سایر همانند ایحرفه هایشایستگی
 از بررسی این در است. اجرایی هایدستگاه در خدمت ضمن الکترونیکی آموزش توسعه و راهبری برای
 بخش در. است شده هاستفاد موردنظر موضوع اصلی هایجنبه تبیین منظوربه اکتشافی آمیخته پژوهشی طرح

 موضوع خبرگان از نفر 10 با علمی، اسناد و ایکتابخانه و موضوع ادبیات بررسی افزون بر مطالعه این کیفی
 استفاده با موردنظر هایداده نیز کمّی بخش در و گرفت انجام الزم هایداده گردآوری برای هاییمصاحبه

 شدهانتخاب  هدفمند صورتبه همگی که نظرانصاحب و خبرگان از نفر 20 از ساخته محقق پرسشنامه از
 الکترونیکی، آموزش توسعه و راهبری برای موردنیاز هایشایستگی تدوین رویکرد .شد گردآوری بودند

                                      

خدمت کارکنان ضمن یکیآموزش الکترون الگوی اعتباریابی و طراحی" عنوان با یدکتر رساله از برگرفته مقاله نیا .1
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 موردنیاز ایحرفه هایشایستگی مدل مقاله این در. است بوده موضوعی متخصصان و خبرگان از پیمایش
 طراحی هایشایستگی شامل که اجرایی هایدستگاه در الکترونیکی آموزش توسعه و راهبری متولیان

 اصلی هایمؤلفه عنوانبه ایچندرسانه هایشایستگی و آموزشی طراحی مدیریت هایشایستگی آموزشی،
 پژوهش نتیجه عنوانبه عملکردی هایگزاره و هاگویه همراه به الکترونیکی، آموزش توسعه و راهبری برای

 .شد درونی اعتباریابی آماری، روش به و آمد به دست

 الکترونیکی، آموزش آموزشی، طراحی شایستگی، مدل : ارزشیابی شایستگی،واژگان کلیدی
 ایچندرسانه هایمهارت

 مقدمه
 معاصر دنیای در غیررسمی و رسمی هاینظام در یادگیری و آموزشی هایفعالیت گسترش

 و آموزش کیف و کم در وسیع ییراتتغ و تحول موجب نوین هایفناوری با همراه
 تکاملی-فرآیندی رویکرد به عنایت با ،روازاین .است شده یادگیری و یاددهی فرآیندهای

 و آموزشی نوین تجهیزات و فیزیکی امکانات از برخورداری صرف تحوالت، این به
 امکان الزم تکنیکی و عمومی هایشایستگی از برخورداری بدون آن مستقیم کاربست

 از متخصصین هراندازه و نیست میسر آموزشی تأثیرگذاری هدف با هاآن از مندیهرهب
 وظایف توانندمی اندازه همان به باشند برخوردار بیشتری موردنظر هایشایستگی و توانایی
 متصدیان. باشند داشته را قبولی قابل عملکرد و داده انجام استاندارد از باالتر را محوله

 در هاسازمان در یادگیری و آموزش متولیان و مربیان آنان رأس در و ییادگیر و آموزش
 شده توزیع فناوری و افراد از ایشبکه میان در دانش آن در که گراییارتباط و جدید عصر
 برای را خودشان چگونه که هستند مواجه مسئله این با وظایف انجام در افتد،می اتفاق

 آماده ارتباطات و اطالعات فناوری عصر جادشدهای هایفرصت و تحوالت با همسویی
 پیرامون محیط با متناسب و الزم هایمهارت و هاصالحیت کسب طریق از افراد ؟کنند

 واکنش محیطی تغییرات برابر در و کرده غلبه ایشغلی و حرفه هایچالش بر توانندمی
 .دهند نشان خود از موقعبه

 الکترونیکی آموزش هایبرنامه توسعه امکان عدم اصلی دالیل از یکی حاضر حال در
 بودن پایین شاغلین، شغل نیازهای با مرتبط و اثربخش صورتبه اجرایی هایدستگاه در

 شده موجب دیگر عوامل کنار در امر این. است حوزه این در الزم ایحرفه هایشایستگی
 و افزارهاسخت از هانسازما برخورداری علیرغم الکترونیکی، آموزشی هایبرنامه تا است
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 اساس بر بطوریکه. نماید تأمین را موردنظر اهداف نتواند اطالعات فناوری افزارهاینرم
 الکترونیکی آموزشی هایدوره از درصد 61 حدوداً اروپایی کشورهای در پیمایش
 که( 2014 ،1ژواب و باری)است  نموده ارزیابی منفی راآن  دهندگانپاسخ و بوده نامناسب

 و هادوره طراحی در اگوژیکیراند اصول به توجه عدم آن، عوامل از یکی رسدمی نظر به
. باشدمی الکترونیکی آموزش متصدیان سوی از آموزشی استاندارهای نکردن رعایت

 آن، در الزم هایپتانسیل وجود و الکترونیکی آموزش برای تقاضا علیرغم همچنین
 هایآموزش ویژهبه الکترونیکی هایآموزش شکست نرخ که دهدمی نشان تحقیقات

 امروز آنچه (.2011 ،2جاگر و ایکسیو)است  چهره به چهره هایآموزش از باالتر برخط
 شایستگی نبودن مشخص است مطرح الکترونیکی آموزش فرآیند در مسئله عنوانبه

 این کسب اب تا است اجرایی هایدستگاه در الکترونیکی آموزش راهبری متولیان موردنیاز
 .دهد ارتقا هاآن عملکرد سطح مربوطه هایمهارت و و دانش هاشایستگی

و بالفعل در وجود  یمادرزاد صورتبه هایستگیاز شا یبرخ شایستگی، مفهوم اساس بر
بوده و افراد در طول  یاکتساب هایستگیاز شا یاما برخ 3باشدمی مستتر یذات طوربهانسان به 

 (.2015 ،5نترتونیو و ستی)د 4نمایدمی کسب را آن یریادگی قیز طرا یکل صورتبهزمان 
 باشندمی بالفعل رفتارهای یا کاربردی دانش شکل در ایمشاهده قابل خصایص هاشایستگی

 ون) کنندمی کمک وظیفه یا شغل یک در موفق عملکرد به طریق، چند یا یک از که
مرتبط،  یهاتیفعال ایمجموعه رفتارها  انعنوبه طورکلیبه یستگیشا(. 2009 ،6بیرندونک

 یرا برا الزم یزشیو انگ ی، فنیرفتار نیازهایپیشست که ا هازهیها و انگمهارت انواع دانش،
 ازنظر(. 2010) 7نیهانست آوردیم فراهم راشغل  اینقش  کیدر  زیآمتیعملکرد موفق داشتن

 یهایژگیو و نگرش و ییتوانا نش،دا ها،مهارت از یامجموعه یستگیشا( 2009) 8سریاسپ
 خوبیبهداشته و شغل خود را  زیآمتیافراد عملکرد موفق شودمیکه سبب  است یتیشخص

عبارت  یستگیتوان گفت که شایمذکور در کل م فیتعار بر اساس، روازاین انجام دهند.

                                      
1. Moncef Bari & Rachida Djouab 

2. Xu & Jaggers 

3. Competency 

4. Competence 

5. Deist & Winterton 

6. Van Beirendonck 

7. Haunstein 

8. Spicer 
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 با مرتبط شخصیتی هایویژگی و توانایی نگرش، دانش، ها،مهارت از ایمجموعهاست از: 
 شغل و داشتهباالتر از حد متوسط  آمیزموفقیت عملکرد فرد شودمی سبب هستند که شغل
 .دهد انجام انتظار مورد استانداردهای از باالتر را خود

 اقتباسی رویکرد شامل که دارد وجود رویکرد سه ایحرفه هایشایستگی تدوین برای
 نظیر) ترکیبی رویکرد و (شغل وتحلیلتجزیه نظیر) بومی رویکرد ،(کاویبهینه نظیر)

 زیادی حد تا مناسب روش انتخاب. باشدمی( خبرگان گروه و انتخابی فهرست پرسشنامه،
 هایروش از برخی کل در(. 9199 ،1لیندهولم و روثول)دارد  بستگی موقعیتی عوامل به

 ،2اویکبهینه یا الگوبرداری: از اندعبارت شایستگی مدل تدوین متداول و رایج
. باشدمی … پیمایشی، روش خبرگان، و متخصصین گروه شغل، کاربینی و وتحلیلتجزیه

. شود طراحی اولیه هایشایستگی و هاقابلیت از بانکی است الزم هاروش از برخی در
 روش این در که کرد اشاره متخصصین و خبرگان روش به توانمی هاروش این ازجمله
 هایشایستگی تدوین در بنابراین، ؛هستیم 3هاشایستگی از خریاست و بانک طراحی نیازمند

 .(8200، 4یانگ)هستیم  هاشایستگی و هاقابلیت بانک تهیه نیازمند اغلب ایحرفه
 هایحوزه در که هستند ایحرفه هایانجمن و نهادها غالباً شایستگی تدوین متولیان

 آن در که ایحرفه و شغل ره شایستگی مدل نمایندمی سعی و کنندمی کار مشخصی
 و عملکرد ای،حرفه آموزش المللیبین هیئت نمونه عنوانبه. کنند تدوین را، هستند مشغول

است  کرده تدوین عملکرد و آموزش حوزه در متخصصان برای را استانداردهایی 5آموزش
 داردهایاستان» ،7آموزش در تکنولوژی المللیبین انجمن یا (2013همکاران،  و 6)کازالکا

برخی از . است کرده تدوین فراگیران و معلمان مدیران، برای را 8«ملی آموزش تکنولوژی
های تکنولوژیست آموزشی، طراحان آموزشی و راهبران آموزش نظران شایستگیصاحب

مسئله،  حل مهارت آموزشی، طراحی هایمدل ارتباطی، دانش هایمهارتالکترونیکی را 
 اند.فناوری بیان کرده هارتگیری و متصمیم مهارت

                                      
1. Rothwel & Lindholm 

2. Benchmarking 

3. competencies pool 

4. Yang 

5. International board of standards for training, performance & instruction(IBSTPI) 

6 .Koszalka 

7. ISTE 

8. NETS 
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 از برخورداری برای الزم هایشایستگی ای،مطالعه طی( 2008) 1وینزلر و مارتین 
 مطالعه این در. کردند تدوین الزم ابزارهای و ایچندرسانه هایمهارت ای،چندرسانه دانش

 آموزش توسعه برای موردنیاز ایچندرسانه مهارت عنوانبه وب طراحی اهمیت بر
 ایچندرسانه هایشایستگی تدوین برای. است شده تأکید آموزشی تکنولوژی و لکترونیکیا

 پژوهش این در. است گرفته انجام( 2010) 2همکاران و ریتزاپت آلبرت توسط پژوهشی
 از پیمایش" و " شغل تحلیل" روش دو به ایچندرسانه هایشایستگی تدوین منظوربه

 در خصوص اما ؛است شده عمل توانایی و مهارت انش،د هایحوزه تفکیک به " متخصصین
 نشده انجام ایمطالعه مشخصاً الکترونیکی آموزش توسعه و راهبری هایشایستگی تعیین
 الکترونیکی هایآموزش توسعه و راهبری برای که است این حاضر پژوهش مسئله. است
 .است نیاز هاییهمؤلف چه با هاشایستگی نوع چه اجرایی هایدستگاه در خدمت ضمن

 روش
 طرح از پژوهش این در. باشدمی( کیفی و کّمی) آمیخته نوع از پژوهش روش این

 استفاده موردنظر موضوع اصلی هایجنبه تبیین منظوربه تبیینی و اکتشافی آمیخته پژوهشی
گردد یم یموضوع پژوهش ترعمیقو فهم  ی. استفاده از هر دو روش موجب بررساست شده

 یبرا یشتریآمیخته آن است که شواهد ب یپژوهش یها(. هدف طرح2009 بورگ، و گال)
دهد. در طرح  به دست یو کمّ  یفیک یهاداده یگردآور قیها از طردهیدرک بهتر پد

 است نینامع تیوقعم درباره یابینهیپژوهشگر در صدد زم یآمیخته اکتشاف یپژوهش
 ابتدا که صورتبدین. است بیشتر کیفی روش وزن پژوهش این در (.1387)بازرگان 

 .است گردیده گردآوری کمّی هایداده سپس و کیفی هایداده
 ایکتابخانه مطالعات و توصیفی صورتبه موضوع مختلف ابعاد ابتدا پژوهش، این در

 منظوربه سپس. گردد احصاء موردنظر ابعاد و هامؤلفه تا گرفت قرار بررسی مورد اسنادی و
 انتخاب هدفمند صورتبه که موضوعی متخصصان از نفر 10 با ایمصاحبه ا،همؤلفه تکمیل

 توسعه و راهبری ایحرفه هایشایستگی هایگویه و هامؤلفه تا گرفت انجام بود شده
 و راهبری ایحرفه هایشایستگی تدوین از پس. شود تدوین و تکمیل الکترونیکی آموزش

                                      
1. Florence Martin & Bethanne Winzler 

2. Albert Ritzhaupt 
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 مذکور هایشایستگی ها،مصاحبه و مطالعاتی مبانی بر اساس الکترونیکی آموزش توسعه
 کیفی هایبررسی و مطالعات از برگرفته ای،پرسشنامه که صورتبدین. شد اعتباریابی

 گوگل روش به نظرانصاحب و خبرگان و متخصصان از نفر 34 از بیش میان در مذکور،
 هدفمند صورتبه افراد این. گردید تکمیل پرسشنامه 20 تعداد فقط که گردید توزیع فرم

 برفی گلوله گیرینمونه شیوه به نیز و پژوهش گروه مشاوره و پژوهشگر شناخت بر اساس
 نیمه هایمصاحبه پژوهش این در ها،داده و اطالعات گردآوری ابزارهای. شدند انتخاب
 .است بوده ساخته محقق هایپرسشنامه و یافتهساخت

 روش
 هایداده نوع از غالباً پژوهش این در شدهگردآوری اطالعات و هاداده اینکه به توجه با

 استفاده اطالعات بندیمقوله و کیفی تحلیل منطق از لذا هستند کمی هایداده نیز و کیفی
 تشبیه، و تمثیل استقرایی، و قیاسی استدالل طریق از کیفی هایپژوهش در. شودمی

 منطق و تفکر کمک به همگی که.. . و مقایسه تمایز، و تفاوت تشخیص تجرید، یابی،نشانه
 ذهن با و شده محتوا تحلیل و ارزیابی شدهگردآوری اطالعات و هاداده پذیرد،می صورت
 انجام مدل اعتباریابی برای که هاداده کّمی تحلیل در .است شده گیرینتیجه ایمکاشفه

 عاملی تحلیل روش از شدهتدوین هایشایستگی اعتباریابی و بررسی منظوربه پذیرفت،
 به بردن پی جهت( FA)عاملی  تحلیل. است شده استفاده دوم و اول مرحله تائیدی

 طریق از تا شودمی استفاده هاداده از ایمجموعه تلخیص یا پدیده یک زیربنایی متغیرهای
 هاداده از زیادی تعداد درونی همبستگی به همزمان، صورتبه متغیرها دادن قرار مدنظر

 با شده تعریف قبل از عاملی مدل توان بررسی پی در محقق بخش این در. بپردازد
 و انطباق میزان آزمون به اینجا در ،درواقع. است شدهمشاهده هایداده از ایمجموعه

صفری،  و پور حبیب) شودمی پرداخته تحقیق تجربی سازه و نظری سازه بین نواییهم
 رویکرد با ساختاری معادالت سازیمدل از دیپیشنها الگوی اعتبارسنجی منظوربه(. 1391
 شده استفاده SmartPLS افزارنرم کمک با جزئی مربعات حداقل یا واریانس با مبتنی
 .است
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 نتایج
 در الکترونیکی آموزش توسعه و راهبری ایحرفه هایشایستگی بررسی راستای در

 از تعدادی با ایمصاحبه اسنادی و ایکتابخانه و مطالعه از پس اجرایی، هایدستگاه
 و کدگذاری از پس و گرفت صورت موضوعی متخصصان و نظرانصاحب خبرگان،

 .آمد به دست (1جدول ) شرح به هاییداده بندی،مقوله

 الکترونیکی آموزش راهبریهای شایستگی به مربوط هایگزاره و هامؤلفه کدگذاری .1 جدول

 مؤلفه
کد 
 مؤلفه

 گزاره
 کد

 گزاره
 کد نهایی شوندهمصاحبه

فراوانی 
 گزاره

گی
ست

شای
شی

وز
آم

ی 
اح

طر
د 

 بع
 از

عه
وس

و ت
ی 

هبر
 را

ی
ها

 

C 

های توانایی تحلیل ویژگی
فراگیران توانایی تحلیل 

 های ارائه آموزشروش
1 A5-A6-A8-

A9-A10 
CI (A5-A6-A8-

A9-A10) 
5 

-A3-A5-A7 2 های ارتباطیشاخت مدل
A8 

C2 (A3-A5-A7-
A8) 

4 

های تحلیل روشتوانایی 
 ارائه آموزش

3 A3 -A5-A7-
A9-A10 

C3 (A3-A5-A7-
A9-A10) 

5 

شناخت اصول طراحی 
آموزشی در سطوح 

 مختلف
4 

A2-A3-A4-
A5-A7-A8-

A9-A10 

C4 (A2-A3-A4-
A5-A7-A8-A9-

A10) 

8 

 5 شناخت نظریات یادگیری
A2-A4-A5-
A6-A7-A8-

A10 

C5 (A2-A4-A5-
A6-A7-A8-

A10) 

7 

کاربست اصول توانایی 
طراحی آموزشی و 

 یادگیری
6 

A2-A3-A4-
A5-A6-A7-
A8-A9-A10 

C6 (A2-A3-A4-
A5-A6-A7-A8-

A9-A10) 
9 

توانایی تولید موادآموزشی 
 ایجندرسانه

7 
A2- A3-A4-
A5-A6-A7-
A8-A9-A10 

C7 (A2- A3-
A4-A5-A6-A7-

A8-A9-A10) 

9 

توانایی تولید مواد آموزشی 
 خودآموز

8 A3-A4-A5-
A9 

C8 (A3-A4-A5-
A7- A9) 

4 

توانایی مدیریت و راهبری 
LMS 

9 
A2-A3-A5-
A6-A8-A9-

A10 

C9 (A2-A3-A5-
A6-A8-A9-

A10) 
7 

توانایی استفاده از 
 تولید محتوا افزارهاینرم

10 
A2-A3-A4- 
A5-A6-A8-

A9-A10 

C10 (A2-A3-
A4- A5-A6-A8-

A9-A10) 
8 

 هایمهارتاز  برخورداری
 عاتفناوری اطال

11 A4-A5-A7-
A8 

C11 (A4-A5-
A7-A8) 

4 
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 مؤلفه
کد 
 مؤلفه

 گزاره
 کد

 گزاره
 کد نهایی شوندهمصاحبه

فراوانی 
 گزاره

توانایی کاربست ابزار با 
 توجه به اهداف یادگیری

12 A2-A3-A5-
A7-A9 

C12(A2-A3-
A5-A7-A9) 

5 

توانایی سنجش و ارزیابی 
ها در آموزش آموخته

 الکترونیکی
13 A5-A6-A8 C13 (A5-A6-

A8) 
3 

 آموزش توسعه و راهبری هایگیشایست از منظور شد، بیان ترپیش که طورهمان
 از الکترونیکی آموزش متولیان برخورداری صورت در که است هاییشایستگی الکترونیکی،

 مؤثرتری یادگیری و گرددمی تسهیل الکترونیکی یادگیری هایبرنامه از مخاطبین استفاده آن،
 طراحی اصول کاربست توانایی هایگزاره ،(1) جدول اطالعات بر اساس. افتدمی اتفاق

 طراحی اصول شناخت ،ایچندرسانه آموزشی مواد تولید توانایی یادگیری، و آموزشی
 توانایی و یادگیری نظریات شناخت محتوا، تولید افزارهاینرم از استفاده توانایی آموزشی،
 هایشایستگی با مرتبط گزاره ترینمهم ترتیب به 1سیستم مدیریت یادگیری راهبری و مدیریت

 مقابل، در. شودمی محسوب شوندگانمصاحبه ازنظر الکترونیکی آموزشی توسعه و بریراه
 آموزشی مواد تولید توانایی الکترونیکی، آموزش در هاآموخته ارزیابی و سنجش توانایی

 کمتر اطالعات فناوری هایمهارت از برخورداری و ارتباطی هایمدل شاخت خودآموز،
 آموزشی توسعه و راهبری هایشایستگی در مؤثر هایزارهگ عنوانبه خبرگان موردتوجه

 .است بوده الکترونیکی
 هایآموزش با مرتبط ایحرفه هایشایستگی میدانی بررسی منظوربه همچنین
 از محقق توسط که مذکور هایشایستگی با رابطه در سؤال 33 با ایپرسشنامه الکترونیکی

 20) آموزشی تکنولوژی خبرگان و متخصصان ینب بود، شده احصاء هامصاحبه و مطالعات
 هاآن اعتبار تا شد توزیع بودند، آموزشی تکنولوژی دکتری تحصیلی مدرک داری که( نفر

 در که محقق توسط شدهتدوین و شده استخراج هایگویه و هامؤلفه. شود بررسی
 .گرددمی ارائه( 2) جدول در که باشدمی ذیل شرح به بود، شده لحاظ پرسشنامه

 
 

                                      
1. LMS 
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 الکترونیکی آموزش هایشایستگی های گویه و هایمؤلفه .2جدول 

 یستگیشا یاصل هایمؤلفه
 فیرد

 هیگو
 هاهیگو

 یآموزش یطراح هایشایستگی
 هیپا

 شناخت اصول ارتباطات 1

 یآموزش یطراح و یازسنجین ندیفرآ با مرتبط هایمهارت و دانش 2
 دگانهای یادگیرنشناخت و توصیف ویژگی 3
 های آموزشی و ارزشیابیدانش روش 4
 های تعیین محتوای آموزشیشناخت روش 5
 هاآن یکاربردها و نوظهور و موجود یهایتکنولوژ یهایژگیو لیتحل 6
 آموزشی از بعد طراحی و توسعه یهابرنامه یدهسازمان 7
 تدوین طرح مداخالت آموزشی 8
 ت آموزشیتدوین طرح ارزشیابی مداخال 9

 آموزشی طراحی هایشایستگی
 پیشرفته

 یادگیری هایتئوری دانش 10

 ها در طراحی آموزشیکاربست تحقیقات و تئوری 11
 تدوین طرح ارزیابی یادگیری 12
 تهیه، تدوین و توسعه مواد آموزشی جدید 13
 تدوین طرح مداخالت غیرآموزشی 14
 اجرای مداخالت آموزشی 15
 ای مداخالت غیرآموزشیاجر 16
 ارزشیابی مداخالت آموزشی و غیرآموزشی 17
 آموزشی طراحی و نیازسنجی اصول کاربست توانایی 18

 یطراح یتیریمد هایشایستگی
 یآموزش

19 
مدیریت کارکردهای  منظوربهکسب کار  هایمهارتکاربست 

 طرح آموزشی
 مدیریت مشارکت و روابط همکاری 20
 گروه در گرانید با کار و هاگروه تیریمد توانایی 21

 یاچندرسانه هایشایستگی
 (یدانش بعد)

 1صدا و ویدئو تصویر، افزارهاینرم دانش 22

 2محتوا تولید افزارهاینرم دانش 23
 آموزشی طراحی اصول و هامدل دانش 24

25 
 LMS, Adobe:مانند) یادگیری مدیریت سیستم راهبری دانش

Connect, … ) 
 وب تألیف ابزار و وب تکنولوژی دانش 26

                                      

 آداسیتی... مثل فتوشاپ، پریمیر، .1

 کپتیویت،کامتاسیا، استوری الین، ...بیلدر،  .2
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 یستگیشا یاصل هایمؤلفه
 فیرد

 هیگو
 هاهیگو

 ایچندرسانه هایشایستگی
 (یمهارت بعد)

 گرافیکی طراحی مهارت 27
 وب طراحی مهارت 28

 ویدئو تولید مهارت 29

 کامپیوتری نویسی اسکریپ و نویسیبرنامه اولیه هایمهارت 30
 (ICDLفناوری اطالعات ) هایمهارت 31
 تدوین و طراحی در چندرسانه طراحی اصول کاربست توانایی 32
 آموزشی ایچندرسانه مواد تولید توانایی 33

 یکی،آموزش الکترون یبرا الزم هایشایستگی دهد،می نشان( 2) که جدول طورهمان
 یطراح هاییستگیشا پایه، آموزشی یطراح هاییستگیشا شامل ییهامؤلفه یرزاز 

 ایچندرسانه هایشایستگی آموزشی، طراحی مدیریتی هایگیشایست پیشرفته، آموزشی
 توسط هرکدام که است شده تشکیل( مهارتی )بعد یاچندرسانه یستگی( و شادانشی)بعد
در دو مرحله  هایستگیشا مؤلفهابتدا  که ترتیب بدین. دمورد سنجش قرار گرفتن هایهگو
 هایمؤلفه یرو سپس سا گیردیر ممرتبه اول و دوم مورد سنجش قرا تائیدی یعامل یلتحل

 .گرفتند قرار آزمون موردمرتبه اول  تائیدی عاملی تحلیل توسط اصلی
 آیا که کنیم مشخص تا هستیم آن پی در اول مرتبه عاملی تحلیل در خالصه، طوربه

 الزم دقت از خود موردنظر یها()مؤلفه هاسازه گیریاندازه برای شده انتخاب نشانگرهای
 در نهایی و دوم مرتبه تائیدی عاملی تحلیل در و بعد مرحله در همچنین. هستند داربرخور

 و هامؤلفه از استفاده با کهها( )مؤلفه پنهانی هایعامل آیا که کنیم مشخص تا هستیم آن پی
 متغیر یا ترزیربنایی متغیر یک تأثیر تحت خود اند،شده گیریاندازه پذیرمشاهده متغیرهای

 (.1393 یدانی،و اسف ین)محسن دارند قرار باالتر، سطح یک در اما پنهان،
 هاگیری مربوط به شایستگی. ارزیابی مدل اندازه1

همگن خواهد بود که قدر مطلق  یمدل یریگمدل اندازه یگفته محققان در صورت طبق
 یمقدار یپنهان آن مدل، دارا یرمتناظر با متغ یرپذمشاهده یرهایاز متغ یکهر  یبار عامل

را از  یریپذمشاهده یرهایحذف متغ یشنهادنظران پاز صاحب یباشد. برخ 7/0باالتر از 
 7/0مقدار کمتر از  ینچنانچه ا ینباشد. همچن 4/0 یرز هاآن یکه بار عامل دهندیمدل م

 یمربوطه باال یرمتغ AVEسه( بوده و  یاکم )دو  یرپذمشاهده یرهایتعداد متغ یبوده ول
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و  ینحفظ نمود )محسن یریگرا در مدل اندازه یرپذمشاهده یرمتغ توانید، م( باش5/0)
 مدل خصوص در Smart- PLSافزار نرم ی( خروج1شماره )(. شکل 1393 یدانی،اسف

 شکل عاملی بارهای به مربوط t نمرات( 1) شکل همچنین،. است هاشایستگی گیریاندازه
 .دهدمی نشان را( 2)

 

 

 شایستگی گیریاندازه لمد آزمون .1کل ش
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 هاشایستگی گیریاندازه مدل آزمون به مربوط T نمرات .2شکل 

 

 تا است الزم نخست ،تائیدی عاملی تحلیل روش در: اول مرتبه تائیدی عاملی تحلیل
 برای شده انتخاب نشانگرهای شود مشخص تا گرفته قرار مطالعه مورد سازه روایی
 بار اگر که شکل این به. هستند برخوردار الزم دقت از خود ظرموردن هایسازه گیریاندازه
 سطح در 58/2 و 05/0 سطح در 96/1 از باالتر t مقدار دارای خود سازه با نشانگر هر عاملی

 یا سازه آن گیریاندازه برای الزم دقت از نشانگر این صورت، این در. باشد مثبت و 01/0
و با توجه به  3 جدول(. در 1393 یدانی،سفو ا ین)محسن است برخوردار مکنون صفت

 .است شده آورده سازه هر نشانگرهای برای t مقدار و عاملی بار مقادیر، 2و  1اشکال 
 

 شایستگی گیریاندازه مدل قالب در سازه هر نشانگرهای برای tو  عاملی بار مقادیر .3جدول 
 نتیجه سطح معناداری tمقدار  بار عاملی گویه سازه

 
 

 تگی طراحی آموزش پایهشایس

 تائید 01/0 625/8 768/0 1

 تائید 01/0 069/19 828/0 2

 تائید 01/0 401/19 845/0 3
 تائید 01/0 396/4 595/0 4
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 نتیجه سطح معناداری tمقدار  بار عاملی گویه سازه
 تائید 01/0 962/10 798/0 5
 تائید 01/0 974/6 610/0 6

 تائید 01/0 369/9 759/0 7

 تائید 01/0 426/12 819/0 8
 تائید 01/0 423/8 764/0 9

 
 شایستگی طراحی آموزش پیشرفته

 تائید 01/0 020/7 583/0 10

 تائید 01/0 754/12 756/0 11
 تائید 01/0 309/12 703/0 12

 تائید 01/0 975/12 676/0 13

 تائید 01/0 700/10 712/0 14

 تائید 01/0 085/11 688/0 15

 تائید 01/0 021/20 753/0 16
 تائید 01/0 495/6 503/0 17
 تائید 01/0 853/7 577/0 18

 شایستگی مدیریتی طراحی آموزشی
 تائید 01/0 733/8 730/0/0 19
 تائید 01/0 345/15 823/0 20
 تائید 01/0 240/25 910/0 21

 ای )بعد دانشی(شایستگی چندرسانه

 تائید 01/0 889/9 681/0 22
 تائید 01/0 189/11 745/0 23
 تائید 01/0 665/18 810/0 24
 تائید 01/0 397/6 717/0 25

 تائید 01/0 326/3 490/0 26

 
 

ای )بعد شایستگی چندرسانه
 مهارتی(

 تائید 01/0 322/16 760/0 27
 تائید 01/0 471/11 798/0 28

 تائید 01/0 359/4 439/0 29

 تائید 01/0 729/7 613/0 30
 تائید 01/0 777/17 749/0 31
 تائید 01/0 606/3 487/0 32
 تائید 01/0 829/13 747/0 33

 



 1397 زمستان، 34 شمارةگیری تربیتی، سال نهم، فصلنامة اندازه / 186

 

 

بر  یمناسب یبار عامل یدارا هایهگو یاست، تمام مشخص( 3جدول ) در که طورهمان
 01/0در سطح  tبا توجه نمره  یعامل یبارها ینمکنون مربوط به خود هستند و ا یرمتغ
آن  بحرانی مقدار از بیشتر عاملی بار هر با متناظر t مقدار ،دیگریعبارتبههستند.  داریمعن

 برای الزم دقت از نشانگرها این گفت توانمی ،یجهدرنت .است 01/0 سطح در( 58/2)
 .گردیدند نهایی تحلیل وارد هاعامل این لذا، برخوردارند؛ متناظر هایسازه گیریاندازه

 

بر  یبیترک یاییشد. پااستفاده  یبیترک یاییمدل از پا یاییپا یبررس برای: بررسی پایایی
در نظر  یزرا ن یههر گو یدارد چرا که در هنگام محاسبه وزن نسب یکرونباخ برتر یآلفا

 مشخص( 4)جدول که در  طورهمانباشد.  70/0باالتر از  یدبا یارمع ینا یزان. مگیردیم
 هاشایستگی بعد به مربوط متغیرهای تمامی( گلدشتاین-یندلو p)ترکیبی  پایایی است،
 .گیردمی قرار تائید مورد گیریاندازه مدل پایایی لذا،. است 70/0 از باالتر

 هاشایستگی گیریمدل اندازه یبرا یبیترک یاییپا یر. مقاد4 جدول

Composite Reliability هاشایستگی 
 شایستگی طراحی آموزشی پایه 854/0

 شایستگی طراحی آموزشی پیشرفته 738/0

 یتی طراحی آموزشیشایستگی مدیر 756/0

 ای )بعد دانشی(های چندرسانهشایستگی 805/0
 ای )بعد مهارتی(های چندرسانهشایستگی 849/0

 

واگرا  ییهمگرا و روا ییاز روا یریگمدل اندازه ییروا یبررس برای: بررسی روایی
شده  استخراج واریانس میانگین شاخص از همگرا روایی بررسی برایاستفاده شد. 

(AVE) جدول  به توجه با. باشد 50/0 از باالتر باید شاخص این میزان. است شده استفاده
 روایی بر دلیل خود که است بیشتر 50/0 میزان از متغیرها همه مورد در AVEشاخص  ،(5)

 است. هایستگیشا گیریاندازه مدل مناسب همگرای

 هایستگیشا یریگمدل اندازه یبرا AVE یر. مقاد5 جدول

AVE هاایستگیش 
 پایه آموزشی طراحی شایستگی 507/0

 پیشرفته آموزشی طراحی شایستگی 690/0

 آموزشی طراحی مدیریتی شایستگی 702/0

 (دانشی)بعد  ایچندرسانه هایشایستگی 649/0



 187 /...یکیموزش الکترونو توسعه آ یراهبر یاحرفه یهایستگیشا یابیو ارزش یطراح

 

AVE هاایستگیش 
 (مهارتی)بعد  ایچندرسانه هایشایستگی 537/0

 

 Smart-PLS افزارنرم در ،گیریاندازهمدل  یواگرا یا یصیتشخ ییروا یبررس جهت
 متغیرهای که رودمی انتظار شاخص، این طبق .شودیاستفاده م یآزمون بار عرض یاراز مع

 متغیرهای سایر به نسبت بیشتری عاملی بار خاص، سازه یک به مربوط پذیرمشاهده
بر  یکمتر یبار عرض ،دیگرعبارتبه. باشند داشته خود به مربوط سازه روی پذیرمشاهده

است، تمام  مشخص( 6)جدول  در که طورهمان. باشند اشتهد یگرد یریگاندازه یهالمد
مکنون مربوط به خود را دارند، لذا با  یرمتغ یرو یشتریب یبار عامل یر،پذمشاهده یرهایمتغ

 یصیتشخ ییاز روا یریگمدل اندازه ینگفت که ا توانیم یتوجه به شاخص بار عرض
 برخوردار است. یمناسب

 هایستگیبعد شا یبرا ی. شاخص بار عرض6ول جد

 

شایستگی 
طراحی آموزشی 

 پایه

شایستگی 
طراحی 
آموزشی 

 پیشرفته

شایستگی 
 مدیریتی
طراحی 
 آموزشی

شایستگی 
ای )بعد چندرسانه

 دانشی(

شایستگی 
ای )بعد چندرسانه

 مهارتی(

1 768/0 432/0 276/0 512/0 361/0  

2 828/0 306/0 606/0 219/0 540/0  

3 845/0 649/0 098/0 645/0 340/0  

4 595/0 432/0 365/0 222/0 470/0  

5 798/0 451/0 597/0 132/0 579/0  

6 610/0 245/0 382/0 052/0 494/0  

7 759/0 554/0 109/0- 412/0 283/0  

8 819/0 426/0 345/0  119/0 170/0  

9 764/0 240/0 466/0  602/0 301/0  

10 455/0  583/0 437/0  366/0 437/0  

11 550/0  756/0 337/0  106/0 387/0  

12 598/0  703/0 525/0  400/0 388/0  

13 403/0  676/0 373/0  190/0 389/0  

14 504/0  712/0 396/0  535/0 444/0  

15 118/0  688/0 534/0  114/0 273/0  

16 254/0  753/0 477/0  433/0 334/0  



 1397 زمستان، 34 شمارةگیری تربیتی، سال نهم، فصلنامة اندازه / 188

 

 

 

شایستگی 
طراحی آموزشی 

 پایه

شایستگی 
طراحی 
آموزشی 

 پیشرفته

شایستگی 
 مدیریتی
طراحی 
 آموزشی

شایستگی 
ای )بعد چندرسانه

 دانشی(

شایستگی 
ای )بعد چندرسانه

 مهارتی(

17 448/0  503/0 334/0  355/0  393/0  

18 369/0  577/0 390/0  150/0  388/0  

19 494/0  460/0  730/0 598/0  304/0  

20 507/0  333/0  823/0 403/0  304/0  

21 483/0  351/0  910/0 504/0  534/0  

22 149/0  425/0  429/0  681/0 373/0  

23 354/0  535/0  416/0  745/0 486/0  

24 449/0  301/0  463/0  810/0 512/0  

25 373/0  397/0  438/0  717/0 498/0  

26 352/0  389/0  012/0  490/0 253/0 
27 460/0  118/0  429/0  471/0  760/0 
28 536/0  364/0  548/0  449/0  798/0 
29 045/0  202/0  151/0  223/0  439/0 
30 426/0  461/0  251/0  152/0  613/0 
31 366/0  402/0  429/0  460/0  749/0 
32 093/0  220/0  324/0  036/0  487/0 
33 462/0  160/0  641/0  445/0  747/0 

 
 

توسط شاخص اشتراک با  گیریاندازه مدل کیفیت: گیریبررسی کیفیت مدل اندازه
 در را مسیر مدل توانایی شاخص این واقع در .شودی( محاسبه مCV Comمتقاطع ) ییروا

 هچنانچ. سنجدیپنهان متناظرشان م یرمتغ یرمقاد یقاز طر پذیرمشاهده متغیرهای بینیپیش
الزم برخوردار  یفیتاز ک یانعکاس گیریاندازه مدل دهد، نشان را مثبت عددی شاخص این

 بررسی، مورد گیریاندازه مدل در است، مشخص( 7) که در جدول طورهماناست. 
 مدل کیفیت خود این که است باال و مثبت متقاطع روایی با اشتراک شاخص مقادیر
 .کندیم تائیدرا  گیریاندازه
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 هامتقاطع برای بعد شایستگی روایی با اشتراک . شاخص7ل جدو
 (CV Com)متقاطع  روایی با اشتراک شاخص 

 607/0 شایستگی طراحی آموزشی پایه
 229/0 شایستگی طراحی آموزشی پیشرفته
 147/0 شایستگی مدیریتی طراحی آموزشی

 247/0 ای )بعد دانشی(شایستگی چندرسانه
 306/0 )بعد مهارتی(ای شایستگی چندرسانه

 یلتحل Smart-PLS افزارنرم هاییتاز قابل یکی: دوم مرتبه تائیدی عاملی تحلیل
 عنوانبهمرتبه دوم را  یمرتبه دوم هستند. مدل عامل یهاعامل یاست که دارا ییهامدل
مکنون که با استفاده از  یهاکنند که در آن عاملیم یفتعر یعامل یهااز مدل ینوع
تر و به یربناییز یرمتغ یک یرخود تحت تأث شوندیم یریگاندازه شدهمشاهده هاییرمتغ

 ؛ و(1393 یدانی،و اسف ینسطح باالتر قرار دارند )محسن یکمکنون، اما در  یرمتغ یعبارت
 یستگیشا یه،پا یآموزش یطراح یستگیشا یرهایاز متغ هرکدامحاضر،  یقچون در تحق

 یاچندرسانه یستگیشا ی،آموزش یطراح یریتیمد تگییسشا یشرفته،پ یآموزش یطراح
 ابعاد یا نشانگر عنوانبه توانندی( می)بعد مهارت یاچندرسانه یستگیو شا (ی)بعد دانش
 (.8)جدول  است شده انجام دوم مرتبه عاملی تحلیل لذا کنند، عمل شایستگی

 سازه مرتبه دوم برای بعد شایستگی تائیدی. نتایج تحلیل عاملی 8جدول 
مرتبه دوم برای بعد  تائیدی. نتایج تحلیل عاملی 8جدول 

 سازه یستگیشا
بار 
 یعامل

 مقدار
t 

 سطح
 داریمعنی

2R 

 776/0 01/0 344/4 881/0 شایستگی طراحی آموزشی پایه
 531/0 01/0 170/5 729/0 شایستگی طراحی آموزشی پیشرفته

 415/0 01/0 937/4 645/0 شایستگی مدیریتی طراحی آموزشی

 603/0 01/0 074/6 723/0 ای بعد دانشیشایستگی چندرسانه
 564/0 01/0 603/4 811/0 ای )بعد مهارتی(شایستگی چندرسانه

AVE 635/0 

ρc 794/0 

 یر، مقاد2و  1با توجه به اشکال  ینکه در جدول باال مشخص است و همچن طورهمان
متناظر با هر بار  tمقدار  ی،ت. از طرفمرتبه دوم، مطلوب اس یعامل یلدر تحل یبار عامل

مقدار  ین،و معنادار است. همچن 01/0( در سطح 58/2آن ) یاز مقدار بحران یشترب یعامل
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است.  یرهامتغ یباال یدرون یهمسان یانگرکه خود ب باشدیم 794/0مرکب برابر با  یاییپا
 درنتیجهبوده و  یشترب 50/0 یزانگزارش شده که از م 635/0برابر با  AVEمقدار  ینهمچن

 شده تبیین واریانس بین ارتباط( 2R) تعیین یب. ضرشودیم تائید یزمدل ن یهمگرا ییروا
 این مقدار. دهدمی قرار سنجش مورد را آن واریانس کل مقدار با را مکنون متغیر یک

 و 33/0 ،19/0 مقادیر .است ترمطلوب تر،بزرگ مقادیر که است 1 تا صفر بین ضریب
 یدانی،و اسف ین)محسن است شده توصیف توجهقابل و متوسط ضعیف، ترتیب به 67/0

و مطلوب است. در ادامه، شاخص  توجهقابل 2R یرمقاد ،8 ل(. با توجه به جدو1393
 شاخص این. چنانچه یدکل مدل محاسبه گرد ی( براCV Com) متقاطع روایی بااشتراک 

 ینا یزان. ماست برخوردار الزم کیفیت از گیریاندازه مدل دهد، نشان را مثبت عددی
 توانمی واقع،مطلوب مدل دارد. در  یفیتگزارش شد که نشان از ک 367/0شاخص برابر با 

 سطح مکنون متغیرهای اینجا)در  پذیرمشاهده متغیرهای بینیپیش توانایی مسیر مدل گفت
 .دارد را متناظرشان پنهان متغیر مقادیر طریق از( اول

 گیرییجهنتبحث و 

 برخورداری مستلزم خدمت ضمن هایآموزش در الکترونیکی آموزش توسعه و موفقیت
 استقرار، طراحی، فرآیندهای در الزم ایحرفه هایشایستگی و هاصالحیت از آن متولیان

 به تواننمی فنی تجهیزات و فیزیکی منابع از برخورداری صرف و است توسعه و اجراء
در نتایج مصاحبه با خبرگان و متخصصین موضوعی  بر اساس. فتیا دست موردنظر اهداف
توانایی  آموزش الکترونیکی از بعد طراحی آموزشی: راهبری و توسعه هایشایستگیبخش 
ای، توانایی کاربست اصول طراحی آموزشی و یادگیری، چندرسانه آموزشی موادتولید 

ت اصول طراحی آموزشی در سطوح افزارهای تولید محتوا، شناختوانایی استفاده از نرم
اند. مختلف و شناخت نظریات یادگیری به ترتیب بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده

های مربوطه و گویه موردنظرهای شایستگی آموزش الکترونیکی، در الگوی پیشنهادی
 .تبیین گردیده است

 هایشایستگی ایه،پ آموزشی طراحی هایشایستگی)ها مؤلفه تمامی پژوهش این در
 هایشایستگی و آموزشی طراحی مدیریت هایشایستگی پیشرفته، آموزشی طراحی
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 توسعه و راهبری هایشایستگی از هریک با مرتبط شدهتعیین هایگویه و( ایچندرسانه
 .گرفتند قرار تائید مورد بیرونی اعتباریابی در الکترونیکی آموزش

 مربوطه هایگویه و الکترونیکی آموزش توسعه و راهبری هایشایستگی ،روازاین
که  صورتنیبدحوزه آموزش باشد.  متصدیانآموزش و توسعه  ،یابیارز یتواند مبنایم

ها، آزمون بر اساس توانمیکل آن  یبه معن یآموزش یافراد در حوزه طراح یریکارگبهدر 
توان در یم نیکرد و همچنها استفاده هیاستانداردها و گو نیها از او مصاحبه هانیتمر

بر را  نیمخاطب یریادگیو  یآموزش یهابرنامه توانیحوزه م نیافراد در ا تیآموزش و ترب
ها و یستگیشا بر اساسها دوره یآموزش یهانمود تا سرفصل نیاستانداردها تدو نیا اساس
برخوردار  رموردنظ یهایستگیدوره از شا النیالتحصو فارغ میمربوط تنظ یرفتار قیمصاد

 یسو از شدهنیتدو یاهیستگیاحصاء شده با مجموعه شا یهاهیو گو هایستگیشوند. شا
 یهمخوان "آموزش  و عملکرد ،ایحرفه آموزش یاستانداردها نیتدو المللیبین ئتیه"

 .دارد
 بر اساسهای موردنیاز برای راهبری آموزش الکترونیکی در خصوص شایستگی

تبیین  ، پژوهشی انجام نگرفته است و صرفاً پژوهشی با عنوانهآمدعملبههای بررسی
( انجام گرفته است 1397اسلمی، ) الکترونیکهای مدرسان در محیط یادگیری شایستگی
ی و مبانی طراحی آموزشی در محیط الکترونیکهایی مانند دهد شایستگینشان می

تولید  افزارهاینرمفاده از ، استیدر محیط الکترونیک الت، نحوه بهبود تعامپداگوژیکی
 بایستمیو ... که  LMSاستفاده از  ، اصولایمحتوای آموزشی و محصوالت چندرسانه

مورد توجه قرار گیرد.  توسعه شغلی مدرسان آموزش الکترونیکی هایبرنامهدر طراحی 
های احصاء شده برای راهبری آموزش شایستگی مؤیدنتیجه پژوهش مذکور به طریقی 

و با یافته این پژوهش در رابطه با پرسش موردنظر  باشدمی هاسازماننیکی در الکترو
های اجرایی آموزش الکترونیکی در دستگاه راهبری و توسعهای های حرفه)شایستگی

که از آموزش  ییهاو شرکت مؤسساتدرصد  ،همچنین کدامند؟( همسویی دارد.
 هایسازماندو برابر خواهد شد و  2022و  2017 یهاسال نیب کنندمیاستفاده  یکیالکترون

بستر آموزش  قیخود را از طر یریادگیاغلب مواد  ندهیفزا طوربهبا عملکرد باال 
امر  نیخواهند داد که ا ارائهو خودگام  افتهیساخت رهمزمان،یغ کردیبا رو یکیالکترون

است  یریادگیمتخصصان آموزش و  یالزم از سو هایمهارتو  یستگیکسب شا ازمندین
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 نیا جهینت مبینو  مؤید زیگزارش مزبور ن جهی(. نت2018)گزارش انجمن توسعه استعدادها، 
در  یکیآموزش الکترون یراهبر یالزم برا یهایستگیپژوهش در خصوص ضرورت شا

 .است هاسازمان
 تفاوت شودمیگرفته  یاد آموزشی مراکز و مؤسسات ها،دانشگاه در افراد آنچه امروزه

 که معنی بدین. دارد واقعی کار محیط و هاسازمان مشاغل، واقعی نیازهای با یبسیار
 آموزشی هایبرنامه دارند، نیاز هاآن به خود حرفه در افراد که را هاییشایستگی

 هابرنامه این و نیست موردنظر هایشایستگی و هاقابلیت کنندهتأمین شدهطراحی
 از یکی که گفت بتوان شاید ،روازاین. کندنمی یجادا فراگیران در را الزم هایشایستگی

 تکنولوژی رشته درسی هایبرنامه متولیان توجهجلب و افکار تنویر مقاله این کاربردهای
 بر مبتنی مربوط درسی و آموزشی هایبرنامه بازطراحی و بازنگری ضرورتبه آموزشی

 رویکرد با تگیشایس مدل تدوین طریق از تحصیلی مختلف سطوح در شایستگی
 یادگیری و آموزش متولیان ساختن آشنا مقاله این کاربردهای دیگر و باشدمی ایچندرسانه

 به هاآن تجهیز ضرورت و الکترونیکی هایآموزش در موردنیاز هایشایستگی با
 بر اساس شایستگی مدل روزآوریبه طریق از. است مقاله این در شده احصاء هایشایستگی

 اندازچشم و حاکم هایارزش شغلی، عملکرد استانداردهای جاری، هایالیتفع و وظایف
 ها،شایستگی این اعتباریابی و( 2006 و همکاران، 1اسپیکتور مایکل)آینده  تحوالت و

 و محور مسئله یادگیری و آموزش متولیان آموزشی هایبرنامه که داشت انتظار توانمی
 .باشد الکترونیکی آموزش الزامات و روز هایفناوری کار، دنیای واقعی نیازهای با مطابق

تدریس در فرایند در که مربیان و مدرسان آموزش الکترونیکی  طورهماندر هر حال 
اصول ارتباطات و تعامل، هایی در زمینه الزم است دارای مهارتمجازی  هایمحیط

هایی ( و نقش2003، 2باشند )ویلیامز و استفاده از فناوری یآموزش و یادگیری، مدیریت
(، 2010، 3را ایفا نمایند )گاش، اجتماعی، آموزشی آموزشی ریزیبرنامهو  طراحی مانند

ها و ها نیز باید دارای صالحیتو سازمان مؤسساتمتولیان آموزش الکترونیکی در 
 هاایرسانه چندهایی در زمینه طراحی آموزشی، مدیریت طراحی آموزشی و شایستگی
 الزم برخوردار باشد. اثربخشیموزش الکترونیکی از باشند تا آ
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