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 ارتقاء مدل ئهمطالعه حاضر با هدف ارا زمینه و هدف: چکیده:

گرفت. در این مقاله ابتدا عناصر ازدور انجام آموزش مدرسان آموزشی وریبهره

ازدور شناسایی شدند و آموزش نظام مدرسان آموزشی وریدهنده بهرهتشکیل

ایط و دور براساس شر از آموزش مدرسان آموزشی وریبهره ارتقاء سپس مدل

 ابی شد. طراحی و اعتباریازدور کشور آموزش مقتضیات بومی و نظام

 رویکرد، ازنظر و کاربردی هدف روش تحقیق ازنظر :بررسی روش

 و ازدورآموزش حوزه نظرانصاحب کلیه کیفی بخش آماری آمیخته است. جامعه

 و هدفمند گیرینمونه روش گیری ازکه با بهره هستند آموزشی وریبهره

 بخش آماری جامعه .دشدن انتخاب تحقیق نمونه عنوانبه نفر 26 تعداد برفیگلوله

 لکترونیکیا واحد در اسالمی آزاد دانشگاه دور از آموزش نظام مدرسان کلیه کمی،

ای نمونه بر جامعه افراد همه که بودند نفر 164 آماری جامعه افراد تعداد. است

ها در بخش آوری دادهتحقیق با روش سرشماری کامل انتخاب شدند. برای جمع

 واده شد ساختاریافته با روایی و پایایی مطلوب، استفار مصاحبه نیمهکیفی از ابز

ساخته استفاده شد که پایایی آن با روش در بخش کمی از پرسشنامه محقق

های کیفی با تکنیک محاسبه گردید. تحلیل داده 92/0ضریب آلفای کرونباخ 

 رفت.تحلیل مضمون و بخش کمی نیز با روش تحلیل عاملی تأییدی انجام گ

 وریهای تحقیق حاکی از آن است که عوامل مؤثر بر بهرهیافته ها:یافته

اسایی دور در دو بعد کلی فردی و سازمانی شن از آموزش نظام مدرسان آموزشی

 منظا مدرسان آموزشی وریبهره عامل بر 21شدند. همچنین مشخص شد که 

آموزش  ظامن مدرسان یآموزش وریدور تأثیر معنادار و مثبتی بر بهره از آموزش

 دارد.

 آموزشی وریتحقیق مشخص نمود که برای ارتقاء  بهرهگیری: نتیجه

انایی عامل شناسایی شده )تو 21 دوری، بایستی از آموزش نظام مدرسان در هر

 های فردی مدرس، محیط نظام آموزشی، محتوا و مطالب ارائه شده، وضعیت

 .ا را مطلوب کنیمفراگیران( را بهبود ببخشیم و وضعیت آنه

 .آموزش عالی ،آموزش از دور ،وری آموزشیبهره: کلمات کلیدی

M. Vafaei Yeganeh, M Farajollahi, H 

Maleki, Asadolah Abasi 
Abstract: The aim of this study was to provide a model for 

improving the educational productivity of distance learning 

teachers. In this article, first, the elements that make up the 

educational productivity of distance education teachers were 

identified, and then the model of improving the educational 

productivity of distance learning teachers was designed and 

validated based on local conditions and requirements of the 

education system around the country. The methodology is applied 

in terms of purpose and mixed method in terms of approach. The 

statistical population in the qualitative section of all the experts in 

the field of distance learning and educational productivity is the 

sampling method and purposeful snowball and 26 experts from the 

field of productivity, educational productivity and distance 

education were selected as the sample of the study. The statistical 

population is a quantitative part of the research, including all 

teachers of the distance education system of Islamic Azad 

University in electronic unit. The population was 164 people, all 

of whom were selected for sample research using a census method. 

In order to collect the research data in the qualitative section, a 

semi-structured interviewing instrument was used which was both 

reliable and reliable. In the quantitative part, a researcher-made 

questionnaire was used and the validity of the questionnaire was 

evaluated by the content-based content validity method and its 

reliability was estimated by Cronbach's alpha coefficient 0/92 was 

calculated. Qualitative data analysis was performed with a 

thematic analysis method and quantitative part with confirmatory 

factor analysis method. The results of this study revealed that 21 

factors affect educational productivity of teachers of the distant 

education system have a significant and positive effect on the 

educational productivity of educators in the educational system. 

According to the results, if we seek to improve the educational 

productivity of teachers in any education system from distance, the 

status of 21 identified factors (teacher's individual abilities, 

educational system environment, content and content provided, 

learners' status) should be improved to desirable levels. 

Keywords: educational productivity, distant education, higher 

education 
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 مقدمه
 به تیصنعهای به سبب اهمیت و توجه روزافزون آن، از بخش وریهبهر ممفهو وزهمرا

و هرروز مفاهیم مربوط به آن  رسیده استشی زموآ تخدما یژهوبه و تخدما هایها و حوزهبخش
بخش  در وریبهره سنجش یهاوثر و پیامدهای آن و نیز راهوری، عوامل مهمانند تعریف بهره

 صلیا کنر به لمیع تهیأ یعضاا وریخاصه بهره ،عالی زشموآ یهامنظاهای آموزشی و به ویژه 
 بلکه نیست یدی نکنارکا یوربهره یشافزا وزمرا چالشتبدیل شده است و  عالیزشموآ منظا

 .(Ramírez & Nembhard, 2004)ست انشگردا نکنارکا وریهبهر یشافزا و یگیرازهندا
در دوره  همچنین، در سیر تحول نظام آموزش از دور، نقش مدرس نیز تحول زیادی داشته است.

رس در مورد مداصلی بود، التحصیل هدف زش و تولید فارغای که صنعتی شدن آمومکاتبه
زه ر حود، چگونگی تدریس و شیوه ارزیابی بر مبنای آخرین دستاوردهای مطرح محتوای آموزش

گرفت و در این دوره نقش مدرس یل آموزش از دور تصمیم متخصصی خود با توجه به اصو
 .(MacKenzie et al., 2017)بود  کننده محتوا و ارزیاب آموزشیبیشتر یک تهیه

 آموزش مراکز به خود کالسی جزوات ارائه ای،مکاتبه آموزش در مدرس نقشدرواقع 
  و ارسالی یهاپاسخ تصحیح آزمون، طرح ی،امکاتبه دروس برای مناسبسؤاالت  تهیه ی،امکاتبه

با اختراع رادیو در جنگ جهانی اول و نسل دوم آموزش از دور در . بود مراکز این به آنها فرستادن
سمعی و بصری و همگانی شدن این دو رسانه  یهاو پیشرفت رسانه 1950ن در دهه تلویزیو
 Wisconsin ) ینسویسکان راه دوراولین تالش در این مورد در مدرسه مبتنی بر . شد ترپدیدار

School of the Air)  برای تدریس دروس از  1930در دهه . صورت گرفت 1920در دهه
رخی نواحی با جمعیت پراکنده آموزش از طریق رادیوی دوطرفه در ب. پخش رادیویی استفاده شد

در این دوره قدرت بیان و انتقال دهندگی محتوا نیز به  .(McIsaac, 1999) گرفتیانجام م
نقش مدرس آموزش از دور، اضافه گردید. سخنران قوی بودن و استفاده بهینه از زمان برای 

 جدید مدرسان این دوره بود.انتقال مطالب بیشتر و بهتر، ویژگی 
 رمنظو دور از آموزش نظام مهم و صلیا ملاعو از یاددهندگان و امروزه دیگر مدرسان

 ینا کیفیت و کمیت. ستا آن داد درون یرگذارترینتأث و ترینمهم از یکی چرا که د،شومی
 وریهبهر در یلیتحص مختلف مقاطع و هاشتهر در ن،نشجویادا ادتعد با آن تناسب یژهودرونداد به

 یک دجوو متخصص نسانیا وینیر تربیت درمؤثر  ملاعو از یکی. دارد ربسیا همیتا زشموآ منظا
 و تشهرو عمالً  باشد شتهدا را هشوپژ و زشموآ مرا در کافی رتمها که ستا یقو علمی درکا
 یکی همچنین. دارد تسسامؤ ینا علمی یعضاا ییراکا به بستگی عالی زشموآ تسسامؤ رعتباا

 هشیوپژ و شیزموآ یهافعالیت انمیز هاهنشگادا ییو کارا کیفیت یابیارز در مهم یهارمعیا از
 ادفرا یوربهره یگیرازهندا یگرد طرف . از(Abdollahi, 2012)نهاست آ علمی تهیا یعضاا

 زشموآ در وریهبهری گیرازهندا. ستا اریشود رکا آن، پیچیدگی خاطر به( یاحرفه)متخصص
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 مناسبی سنجه نداتومی سملمو نتایجو  (Anderson, 2004)دارد  ایرشتهینب ماهیت عالی
 یشازــفا ایرــب را یــمهم تماادــقا اــههشکدــندا. باشد عالی زشموآ در وریهبهر ایبر
 لـقبی از. ندادهکر حطر عالی زشموآ در وریهرــبه دوــبهب تــجه ناــشیــفعل هایشتال

 اما ،علمی تهیأ یضاـعا یسردـت انزـمی یشازـفا اـی دتاـسا هـب شجوـندا سبتـن یشازـفا
 دبهبو بـموجتنها آمده نهعملبه اترـتغیی هـک دـنادهرـک هشاهدـم اـنهآ تماادـقا ینا علیرغم

 و دهرـک ضعیفـت را اـههشوژـپ آورده، ایینـپ را زشوـمآ تـفیکی هـبلک ،تـسا هشدـن وریهبهر
 بـموج رـما نـیا. تـسا تهـشدا لنباد ـهبتوأماً  را هشوپژ و زشموآ کیفیت عفـض
 ,Sullivan)ست ا هشد نشگاهیدادر مراکز  کیفیت دوـبهب یاـههـبرنام هـب دیاـعتمایـب

Mackie, Massy, & Sinha, 2013). 
 کند،یم متمایز یاددهنده مورد در سنتی آموزش نظام از را دور از آموزش نظام آنچه

 نظام در. دارد عهده به آموزش حیاتی رکن این که است نقشی و یاددهنده از مندیبهره نحوه
 است آموزش فرایند کانون و آموزشی هایفعالیت تمام محورعنوان به یاددهنده، حضوری، آموزش

 اساسی نقش یاددهنده نیز، دور از آموزش نظام در. است تماس در یادگیرنده با دائمصورت به و
طور به وباواسطه  او دانش و گیردمی صورت رسانه، طریق از آموزش ارتباط اما دارد، عهده بر

 باید آموزشی، نظام این در یاددهنده. شودیم عرضه ترییعوس پوشش با مقابل در و غیرمستقیم
 بر آن در و است محور یادگیرنده آموزش نوعی دور، از آموزش که نماید توجه ضوعمو ینبه ا

 استاد بنابراین کند،یم تغییر درس یاددهنده نقش و شودیم یدتأک یادگیرنده شدن خودآموز
 ,Khademi, Arefi)کنند  تنظیم را درسی برنامه خود تا کند کمک دانشجویان به باید درس

& Shams-Morkani, 2017) .و راهنما نقش استاد، دور، از آموزش نظام در عبارتی به 
 .نمایدمی ایفا را کنندهیلتسه

(Taghizadeh & Kia, 2014) از آموزش نظام دردهنده آموزش که است معتقد نیز 
 از یریگبهره( 2آموزش،  موضوع بر کافی ( تسلط1 :باشد زیر هفت ویژگی دارای باید دور

 اختیار ( در5ی، آموزشککم ابزار از ( استفاده4ینترنت، شبکه ا از یبرداربهره ( امکان3کامپیوتر،
 ومؤثر  ارتباط ایجاد ( توانایی7انگلیسی و  زبان بر طتسل ( توانایی6ی، آموزشکمک ابزار داشتن
 .دانشجویان با فناوری از مستمر

 وریهرـبه املـش عالی آموزش مدرسان و یـعلم تأـهی یضاـعا وریهبهر یـکلروـطهب
در سه  هــک برای آن هاهنشگادا و هاهشکدــندا. تــسا تخصصی تدماـخ و شیـهوپژ ،یـشزموآ

الزم است تنها نه ؛ندردار شوبرخو وریهبهر از ،تخصصی تدماــخ و هشوژــپ زش،وــمآ زهوــح
 تدماــخ و هشوژــپ ،یسردـت انزـمی هـچ یـعلم تأـهی یضاـعا هـک دـهند نشاـن

 کیفیتی هــچ اــب هاتـفعالی ینا هــک مشخص شود باید هــبلک ،ندداریـم هــعرض صیــتخص
. تـسا یـکیف و کمی یاـهداد دآوریرـگ مستلزـم مرا نـیا ستا دیهیـب. وندـشیـم ماـنجا



ی، دکتر اسداهلل عباس یملک دی، دکتر حم ی، دکتر مهران فرج اله گانهی ییمد وفامح  

 1400 بهار و تابستان، 23، شماره 12دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      324

 

 

 ،ستـنی نهاآ دنوـب ورهرـبه شانگرـن ریاـک ماـنجا هـب یـعلم تهیأ یعضاا دنبو لمشغو فرـص
د شو یگیرازهندا پیامدها سنجش برحسب باید علمی تهیأ یعضاا وریهرـبه یگردعبارتبه

(Middaugh, Graham, Shahid, & Carroll, 2003) .و واژه مدرسان آموزشی وریبهره 
 موفقیت و نتیجه به هم و دارد توجه مالی و اقتصادی مخارج و هزینه به هم که است مفهومی
 در مدرسان درونداد هم باید آن ارتقاء و محاسبه برای لذا دارد، نظر آنان علمی و تخصصی

 قرار مدنظر را عمل در نآنا توفیق میزان و برونداد هم و داشت توجه دور از آموزش یهانظام
 بروندادی چه و دارد آموزشی نظام برای ایینههز چه مدرسی هر که شود محاسبه باید. دهیم
 آموزش مدرسان آموزشی یوربهره محاسبه در یگردعبارت. بهاستزده رقم آموزشی نظام آن برای

 دانشجویانی تعداد ،شده تدریس ساعت میزان مدرسان، دستمزد مانند کمی یهاجنبه هم دور، از
 جوانب هم و یآموزشکمک وسایل و امکانات شده، موفق دانشجویان تعداد تدریس، دوره هر

 ایجاد تدریس، مناسب و نوین یهاروش از استفاده آموزش، امر در توفیق میزان همانند کیفی
 دسترس در نحوه و میزان دانشجویان، رضایتمندی سطح افزایش دانشجویان، در امید و انگیزه
 .نمود محاسبه را غیره و دانشجویان، آموزشی و علمی مسائل حل میزان دانشجویان، برای بودن

(abdollahi & Bazargan, 2013)  اعتباریابی و ساخت»در پژوهش خود با عنوان 
عوامل  عنوانبهاز هشت عنصر « علمی هیأت اعضای آموزشی یوربهره سنجش برای مقیاسی

 ,Khademi et al)علمی یادکردند.  همچنین، یئتهوری آموزشی اعضای مؤثر بر سنجش بهره

انجام داد. او در « وری هیأت علمیاثرات سوء مدیریت در کاهش بهره»پژوهشی با عنوان  (2017
: کندیموری اعضای هیأت علمی یاد نتایج پژوهش خود از عوامل زیر با عنوان عوامل مؤثر بر بهره

ی هادانشگاه، انتصاب رؤسای هادانشگاه، عدم ثبات در فرهنگ و مدیریت زیآمضیتبعبرخوردهای 
 (Fahimnia, Norozi, & Bamir, 2016)ی توسط نیروهای سیاسی. دولتمهیندولتی و 

وری پژوهشی اعضای هیأت عوامل فردی و سازمانی بر بهره تأثیربررسی »پژوهشی با عنوان 
ی داریمعنرابطه  گونهچیهنشان داد که  هاآنانجام دادند. نتایج پژوهش « علمی دانشگاه تهران
نشان داد بیشترین  آمدهدستبهوری پژوهشی وجود ندارد. همچنین نتایج بین جنسیت و بهره

 بر اساساست. همچنین  اتفاق افتادهات علمی دانشگاه تهران در بازه سنی زیر چهل سال تولید
ی وجود دارد. بین پژوهشوری های موضوعی و بهرهی بین حوزهداریمعننتایج این پژوهش رابطه 

 ی وجود دارد.داریمعنی اعضای هیأت علمی نیز رابطه پژوهشوری مرتبه علمی و بهره

(Bland, Center, Finstad, Risbey, & Staples, 2005)  پژوهشی با عنوان
وری پژوهشی اعضای هیأت علمی در دانشکده پزشکی دانشگاه مینه شناسایی عوامل مؤثر بر بهره

وری پژوهشی بهرهحاکی از آن است که  هاآناز پژوهش  آمدهدستبهانجام دادند. نتایج « سوتا
وری های فردی و سازمانی است و بهرهفردی اعضای هیأت علمی بیشتر تحت تأثیر ویژگی

 ,Neri & Rodgers)های سازمانی و رهبری قرار دارد. گروهی نیز بیشتر تحت تأثیر ویژگی
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در نتایج  هاآنانجام دادند. « وری پژوهشیبر بهره مؤثرعوامل »پژوهشی را با عنوان  (2006
 را یرونیبپژوهش خود گزارش کردند که وجود یک مرکز پژوهشی، اعتبارات دریافتی از منابع 

وری و هم تند که هم بهرهی مناسب عواملی هساکتابخانهبرای مقاصد پژوهشی و تسهیالت 
 & Boser). بخشندیمرا بهبود  موردمطالعههای اساتید گروه شدهچاپکیفیت مقاالت 

Progress, 2011)  در  هاآنانجام دادند. « وری آموزشیعوامل مؤثر بر بهره»پژوهشی با عنوان
وری آموزشی را بدین شرح بیان کردند: حاکم بودن فضای نتایج پژوهش خود عوامل مؤثر بر بهره

های در دانشگاه، دغدغه کردن کارفکری و نگرشی علمی بر دانشگاه، وجود امنیت شغلی برای 
مسائل خانوادگی و اجتماعی(، علم محور بودن تصمیمات مدیران ) دیاتاسخراج از دانشگاه 

های دانشجویان، تالش برای ارتقاء دانشگاه، استفاده از ابزار یا فنون مناسب برای سنجش آموخته
ی اهداف دروس مورد تدریس به دانشجویان، پذیرش رساناطالعی در دانشجویان، ریادگی خود

ه اعضای هیأت علمی توسط مدیر گروه، متناسب بودن میزان تشویق ی سازندهاشنهادیپنظرها و 
مدیران دانشگاه با تالش، نوآوری و خالقیت اعضای هیأت علمی، برخورداری از آزادی علمی، 

و شفاف  شدهحیتصرهای آموزشی کاماًل وجود اهداف مدون و مشخص در گروه آموزشی، اولویت
در پژوهش خود نشان داد که بین آموزش  (Mayer, 2019)در گروه آموزشی. همچنین، 

 .رابطه مثبت و معناداری وجود دارد هاآنوری پژوهشی آنالین استادان و بهره
 سبهزمینه ساخت ابزاری برای سنجش و محا در تاکنون حاضر، موضوع اهمیت علیرغم

با  ،است نگرفته انجام پژوهشی و علمی کار گونهیچهوری آموزشی مدرسان آموزش از دور، بهره
نجام این گیری این متغیر، ضرورت ابا فقدان مقیاس سنجشی معتبر برای ارزیابی و اندازه توجه

 و ناصراست که ع سؤالحائز اهمیت است و پژوهش حاضر درصدد یافتن پاسخ این  تحقیق بسیار
گیری مقیاس اندازه ؟اندماکد دور از آموزش مدرسان آموزشی یوربهره دهندهیلتشک عوامل

 هایی است؟دور دارای چه گویه از آموزش مدرسان آموزشی وریبهره

 روش پژوهش
 Mixedرویکرد، از انواع تحقیقات آمیخته ) ظرازنهدف کاربردی و  ازنظرتحقیق حاضر 

method( از نوع اکتشافی )Exploratory or Heuristic Research ماهیت و  ازنظر( و
( و در بخش کمی پژوهش Thematic Analysisنوع مطالعه در بخش کیفی، تحلیل مضمون )

 ( است.Cross-sectional Survey researchپیمایشی مقطعی )
وری آموزشی مدرسان نظام آموزش از دور است، تحقیق حاضر درخصوص بهرهاز آنجا که 

لذا از متخصصان و مدرسانی که در این زمینه فعالیت دارند، فعاالن اصلی این حوزه تعریف 
شوند. به عبارت دیگر مجریان و متخصصان این حوزه به عنوان جامعه آماری درنظر گرفته می

 و دور از آموزش حوزه در نظرانصاحب کلیه کیفی بخش در یآمار شدند، به همین سبب جامعه
است که  برفی گلوله و هدفمند صورتبه گیری تحقیقنمونه هستند. روش آموزشی وریبهره
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 نمونه عنوانبه دور، از آموزش و آموزشی وریبهره وری،بهره حوزه خبرگان از نفر 26 تعداد
 دور از آموزش نظام مدرسان کلیه شامل پژوهش، کمی بخش آماری جامعه .شدند انتخاب تحقیق
 همه که بودند نفر 164 آماری جامعه افراد تعداد. است الکترونیکی واحد در اسالمی آزاد دانشگاه

برای نمونه تحقیق با روش سرشماری کامل انتخاب شدند. این تعداد در چهار  جامعه افراد
مدرس( و  33مهندسی ) و فنی س(، علوممدر 42انسانی ) مدرس(، علوم 53دانشکده مدیریت )

های آوری دادهمدرس( مشغول تدریس بودند. برای جمع 36نوین ) هایفناوری و پایه علوم
ساختاریافته که هم روایی و هم پایایی مطلوبی  تحقیق در بخش کیفی از ابزار مصاحبه نیمه

اعضای وسیله بهسی برر هشیو -1ها با کمک سه روش داشتند استفاده شد. روایی مصاحبه
استفاده از تکنیک سه  -3(، Peer checking)بررسی همکار -2( Member check، )پژوهش

( موردبررسی و تائید قرار گرفت. قابلیت اطمینان و سازگاری Triangulationسویه سازی)
(Dependability or Consistencyیا پایایی مصاحبه )آزمون) ها نیز با روش پایایی بازRe 

–Test Reliabilityمصاحبه از میان  ( مورد ارزیابی قرار گرفت برای این منظور شش
کدگذاری مجدداً ها را آن )بیش از سه هفته(روز  22فاصله در  پژوهشگرها انتخاب و مصاحبه

 صورت گرفته در مصاحبه ششتعداد کل کدها در مشخص نمود که  کرد. نتایج این کدگذاری
پایایی  لذااست. کد  107 شده توافق بوده و مجموع کدهای کد 255ابر با روز بر 22زمانی  هفاصل

 شود.ها تأیید میاعتماد کدگذاری به دست آمد، درنتیجه قابلیت درصد 93مصاحبه 
ی شوندگان، متخصصان دیگری که به موضوع تحقیق مرتبط بودند، معرفبرخی از مصاحبه

شده به نقطه اشباع رسید ه اطالعات گردآوریمصاحبه، مشخص شد ک 26نمودند. بعد از انجام 
وری آموزشی( نفر متخصص بهره 5نفر متخصص آموزش از دور و  21مصاحبه ) 26لذا از نتایج 

 ارائه شده است(. 1ول شماره کنندگان در جدشد )وضعیت مصاحبهاستفاده

 وریبهره نشانگرهای شناسایی جهت کیفی مرحله در مصاحبه مورد افراد مشخصات: 1 جدول

 دور از آموزش مدرسان آموزشی

 سمت مدت مصاحبه
کد 

 شوندهمصاحبه
 ردیف

 1 1م  وری آموزشیمتخصص بهره دقیقه75

 2 2م  وری آموزشیمتخصص بهره دقیقه 75

 3 3م  وری آموزشیمتخصص بهره دقیقه 75

 4 4م  وری آموزشیمتخصص بهره دقیقه 75

 5 5 م وری آموزشیمتخصص بهره دقیقه 75

 6 6م  متخصص آموزش از دور دقیقه 75

 7 7م  متخصص آموزش از دور دقیقه 60
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 سمت مدت مصاحبه
کد 

 شوندهمصاحبه
 ردیف

 8 8م  متخصص آموزش از دور دقیقه 75

 9 9م  متخصص آموزش از دور دقیقه 60

 10 10م  متخصص آموزش از دور دقیقه 60

 11 11م  متخصص آموزش از دور دقیقه 60

 12 12م  متخصص آموزش از دور دقیقه 90

 13 13م  متخصص آموزش از دور دقیقه 90

 14 14م  متخصص آموزش از دور دقیقه 90

 15 15م  متخصص آموزش از دور دقیقه 90

 16 16م  متخصص آموزش از دور دقیقه 90

 17 17م  متخصص آموزش از دور دقیقه 90

 18 18م  متخصص آموزش از دور دقیقه 90

 19 19م  متخصص آموزش از دور دقیقه 90

 20 20م  متخصص آموزش از دور دقیقه 75

 21 21م  متخصص آموزش از دور دقیقه 60

 22 22م  متخصص آموزش از دور دقیقه 60

 23 23م  متخصص آموزش از دور دقیقه 60

 24 24م  متخصص آموزش از دور دقیقه 60

 25 25م  متخصص آموزش از دور دقیقه 60
 26 26 م متخصص آموزش از دور دقیقه 60

 

ش ن با روایی آروایی پرسشنامه نیز با روش تحلیل خبرگان یا روایی محتوا تائید شد و پای
مد که دست آ به 92/0آلفای کرونباخ محاسبه که میزان ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 

حلیل در بخش کیفی روش ت هادادهاست. روش تحلیل  نشانگر قابلیت اطمینان پرسشنامه
 ر بخش کمی تحلیل عاملی تأییدی است.مضمون و د

 هایافته

ی هاکد مفهومی است که از داده 148روش تحلیل مضامینحاصل از های یافته
کدهای . شده، مطالعه اسناد علمی و مصاحبه با خبرگان و متخصصان، به دست آمدگردآوری

شده نیز ییاسادهنده شنسازمان مضمون 21مفهومی در قالب مضامین پایه، کدگذاری شدند و 



ی، دکتر اسداهلل عباس یملک دی، دکتر حم ی، دکتر مهران فرج اله گانهی ییمد وفامح  

 1400 بهار و تابستان، 23، شماره 12دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      328

 

 

شدند. ی و مبتنی بر مفاهیم مشترک استخراج بندطبقه ،پس از بررسی ،مضامین پایهمبتنی بر 
مضامین  ی و مبتنی بر مفاهیم مشترکبندطبقه ،بررسیپس از  نیز شدهانتخاب فراگیرمضامین 

 شدند.  دو مضمون فراگیر به نام فردی و سازمانی شناسایی شدند؛ کهدهنده، استخراج سازمان

 
 است. شدهارائه( 2مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر در جدول )

 دور از آموزش نظام مدرسان وری آموزشی: مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر بهره2جدول 

بعد یا 

مضامین 
 فراگیر

عوامل یا 

مضامین 
 دهندهسازمان

 نشانگرها یا مضامین پایه

ی
رد

ف
 

 اعتقاد و ایمان
 مدرس شغل به

 دور از آموزش

 های خود برای ایفای نقش مدرسایمان و اعتقاد به توانمندی.1
 آموزش از دور

ایمان و اعتقاد به تأثیرگذاری مدرس آموزش از دور در .2
 پیشرفت دانشجویان

 وسعهتایمان و اعتقاد به تأثیرگذاری مدرس آموزش از دور در .3
 امعهو حل مسائل ج

 توانمندی علمی

 میزان تجربه تدریس و آموزش.1

 میزان تحصیالت.2

 های مجازیاینترنت و شبکه استفاده مطلوب و بهینه از.3
 های آموزشی مرسوماستفاده بهینه از سیستم.4
 موزش از دورآیاز نظام موردنافزارهای نرم آشنایی کامل با.5
لمی فرایند موزشی و عآهای پشتیبان آشنایی با سیستم.6

 یادگیری مخصوص دانشجویان –یاددهی 
های پشتیبان آموزشی و علمی فرایند یاددهی تسلط بر سیستم.7
 یادگیری برای مدرسان آموزش از دور–
های ضروری برای مدرسان تسلط کامل بر رایانه و برنامه.8

 آموزش از دور
 های علمی رشته تخصصی در عرصه ملیاستفاده از پایگاه.9

های علمی رشته تخصصی در عرصه ستفاده از پایگاها.10
 المللیبین
 رصه ملیهای تخصصی در عشرکت در همایش.11
 المللیهای تخصصی در عرصه بینشرکت در همایش.12
 ر عرصه ملیهای آموزشی دشرکت در کارگاه.13
 المللیهای آموزشی در عرصه بینشرکت در کارگاه.14
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بعد یا 
مضامین 

 فراگیر

عوامل یا 
مضامین 

 دهندهسازمان

 نشانگرها یا مضامین پایه

 در محیط کالس درسکاربرد نتایج جدید علمی .15

 خودارزیابی

 های علمی در هر دورهارزیابی میزان فعالیت.1
 ارزیابی میزان انگیزه و عالقه به کار.2
 ارزیابی میزان و نحوه ارتباط مؤثر با دانشجویان.3
 رهشده برای هر دویینتعارزیابی اهداف .4
ها و تجارب یادگیری هر یتفعالشده و یینتعارزیابی محتوای .5

 دوره
 اتخاذشدههای تدریس ارزیابی روش.6
های سمعی و بصری ها و رسانهارزیابی ابزارها، برنامه.7

 شدهانتخاب

 های ارزشیابی تحصیلی دانشجویانارزیابی روش.8

ی
مان

از
س

 

 اهداف آموزشی

مدون و  صورتبهوجود اهداف آموزشی در نظام آموزش از دور .1
 مشخص

و منطقی از وظایف مدرسان مشخص نمودن انتظارات روشن .2
 آموزش از دور

آموزش  اهداف آموزشی و علمی نظام ازی مدرسان رساناطالع.3
 از دور

های آموزشی و پژوهشی برای مدرسان نظام تعیین اولویت.4
 آموزش از دور

 های آموزشی و پژوهشی نظام آموزش از دور بایتاولوتناسب .5
 نیازهای دانشجویان

 ور بادآموزشی و پژوهشی نظام آموزش از  هاییتاولوتناسب .6
 نیازهای جامعه

ظام اهداف آموزشی و علمی ن ازی دانشجویان رساناطالع.7
 آموزش از دور

ا باسب ارزیابی و اصالح اهداف آموزشی نظام آموزش از دور متن.8
 نیازهای جدید مدرسان، دانشجویان و جامعه
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بعد یا 
مضامین 

 فراگیر

عوامل یا 
مضامین 

 دهندهسازمان

 نشانگرها یا مضامین پایه

 سازمانیفرهنگ

نظام آموزش از دور از تالش،  مسئوالنتشویق مدیران و .1
 نوآوری و خالقیت مدرسان

های سازمانی، علمی و آموزشی نظام آموزش همسو بودن ارزش.2
 از دور با نیازهای واقعی و منطقی مدرسان

ـ آموزشی نظام آموزش همسو بودن هنجارهای سازمانی، علمی.3
 از دور با نیازهای واقعی و منطقی دانشجویان

و بودن اهداف سازمانی، علمی و آموزشی هماهنگی و همس.4
 نظام آموزش از دور با نیازهای واقعی و منطقی مدرسان

 غالب بودن جو علمی و آموزشی در نظام آموزش از دور.5
 وجود روحیه کار گروهی در میان مدرسان و مسئوالن نظام.6

 آموزش از دور

ن وجود روحیه همکاری و مشارکت در میان مدرسان و مسئوال.7
 نظام آموزش از دور

ساختار 
سازمانی نظام 

آموزشی )تمرکز 
 و عدم تمرکز(

رای بی با مدیران و همکاران وادارسهولت در ارتباطات رسمی .1
 مدرسان

 یرمتمرکز نظام آموزشیغساختار .2
های علمی و اتخاذ تصمیمات اداری و آموزشی بر اساس رویه.3

 منطقی
وزش از دور به توجه جدی بروکراسی اداری نظام آم.4

 مدرسان های آموزشی و پژوهشیفعالیت
های فرهنگی، اجتماعی و محیطی توجه نظام اداری به تفاوت.5

 دانشجویان
های فرهنگی، اجتماعی و محیطی توجه نظام اداری به تفاوت.6

 مدرسان
 مشارکت مدرسان در تصمیمات اداری و آموزشی نظام آموزش.7

 از دور

یمات اداری و آموزشی نظام تصم مشارکت دانشجویان در.8
 آموزش از دور
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بعد یا 
مضامین 

 فراگیر

عوامل یا 
مضامین 

 دهندهسازمان

 نشانگرها یا مضامین پایه

 سبک مدیریت

 یریتی متناسب با فرهنگ حاکم بر کشورمدانتخاب سبک .1
ی انتخاب سبک مدیریتی متناسب با ماهیت آموزشی و اجتماع.2

 یک نظام آموزشی
 ورانتخاب سبک مدیریتی متناسب با ماهیت نظام آموزش از د.3
با جایگاه و نقش مدرسان  انتخاب سبک مدیریتی متناسب.4

 نظام آموزش از دور

 نیریتی متناسب با نیاز و عالقه دانشجویامدانتخاب سبک .5

حمایت 
 سازمانی

حمایت مدیران گروه و مسئوالن نظام آموزشی از نظرات .1
 سازنده مدرسان

-لمیاختصاص امکانات و منابع الزم برای ایفای نقش وظایف ع.2
 آموزشی مدرسان

ز اصمیمات اداری و آموزشی در راستای حمایت کامل اتخاذ ت.3
 مدرسان

های اداری و آموزشی اجرای بهینه توجه مقررات و رویه.4
 سانهای علمی ـ آموزشی مدرفعالیت

حمایت سازمانی نظام آموزشی برای امنیت شغلی مدرسان .5
 آموزش از دور

و  برای رشد شغلی حمایت سازمانی الزم نظام آموزش از دور.6
 ای مدرسانحرفه

قوانین و 
مقررات نظام 
 آموزش از دور

نظام  تنظیم قوانین و مقررات متناسب با ماهیت و فلسفه.1
 آموزش از دور

 ویانتنظیم قوانین و مقررات متناسب با نیاز و عالقه دانشج.2
 آموزش از دور

ن تنظیم قوانین و مقررات متناسب با نیاز و عالقه مدرسا.3
 آموزش از دور

ن های سازماتنظیم قوانین و مقررات متناسب با نیاز و اولویت.4
 نظام آموزش از دور دهندهارائه

 های جامعهتنظیم قوانین و مقررات متناسب با نیاز و اولویت.5

های درسی تنظیم قوانین و مقررات متناسب با نیاز رشته.6
 در نظام آموزش از دور شدهارائه
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بعد یا 
مضامین 

 فراگیر

عوامل یا 
مضامین 

 دهندهسازمان

 نشانگرها یا مضامین پایه

عوامل انگیزشی 
 یرضایت شغل و

 احساس تعلق مدرس آموزش از دور به محل کار خود.1
ی و احرفهفراهم بودن فرصت رشد و پیشرفت و ارتقاء .2

 تخصصی مدرس آموزش از دور
 منزلت اجتماعی مطلوب مدرس آموزش از دور.3
عنوان رضایت شغلی مدرس آموزش از دور از کار کردن به.4

 مدرس
 ازامنیت شغلی مطلوب مدرس آموزش از دور .5
 یازهای شغلی مدرس در نظام آموزش از دورنی ارضا.6
 با انتظارات آنان از این شغل تناسب وظایف مدرس.7
های یتفعالفراهم بودن شرایط مطلوب و مناسب جهت انجام .8

 آموزشی مدرس –علمی

های مربوط به تدریس و پژوهش از هر مدرس انجام فعالیت.9
 .فعالیت شغلی دیگری ترجیح دهد

 قالل شغلیاست
)اختیارات 
مدرسان 

 آموزش از دور(

 استقالل در انتخاب دروس برای تدریس در هر دوره.1
های استقالل در انتخاب اهداف آموزشی و یادگیری دوره.2

 تحصیلی
 –ها و تجارب یاددهیاستقالل در انتخاب محتوا، فعالیت.3

 یادگیری
 های تدریساستقالل در انتخاب روش.4
 یآموزشکمکیل وسانتخاب ابزارها و استقالل در ا.5
 های ارزیابی دانشجویاناستقالل در انتخاب روش.6
 استقالل در انتخاب سبک و نحوه مدیریت کالس.7

 استقالل در انتخاب زمان تشکیل کالس درسی.8

 فرایند
 –یاددهی

 یادگیری

یاز به موردنطرح درس برای ارائه محتوای  استفاده از.1
 دانشجویان

 اهداف درسی برای هر دوره بر اساس نیاز و عالقه تعیین.2
 دانشجویان

 تعیین اهداف درسی برای هر دوره بر اساس نیاز و ماهیت.3
 موضوع درسی

 اهداف یادگیری هر دوره آگاه کردن دانشجویان از.4
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بعد یا 
مضامین 

 فراگیر

عوامل یا 
مضامین 

 دهندهسازمان

 نشانگرها یا مضامین پایه

 انتخاب محتوای درسی بر اساس نیاز و عالقه دانشجویان.5
 اهیت موضوع درسیانتخاب محتوای درسی بر اساس نیاز و م.6
 های تدریس بر اساس نیاز و عالقه دانشجویاناتخاذ روش.7
 های تدریس بر اساس نیاز و ماهیت موضوع درسیاتخاذ روش.8
ر دیفیت باکاز وسایل ارتباطی سمعی و بصری  استفاده بهینه.9

 طول دوره
 انجام ارزیابی و سنجش ورودی دانشجویان.10
 ویان در طول دورهانجام ارزیابی مستمر دانشج.11

ساس نتایج یادگیری بر ا-تالش برای اصالح فرایند یاددهی.12
 ارزیابی ورودی، مستمر و پایانی

 محتوای درسی

 دانشجویان نیاز با محتوا تناسب.1
 جامعه نیاز با محتوا تناسب.2
 تخصصی و علمی رشته نیاز با محتوا تناسب.3
 آموزشی دوره اهداف با محتوا تناسب.4
 دور از آموزش نظام ویژگی و ماهیت با محتوا سبتنا.5

میزان حقوق و 
دستمزد و 

 دهیپاداش

 میزان حقوق پایه مدرس آموزش از دور.1
الزحمه مدرس برای هر ساعت تدریس اضافه بر میزان حق.2

 موظفی هر مدرس
اختصاص دستمزد و حقوق متناسب با پایه، گروه یا مقطع .3

 شغلی مدرس
 و حقوق متناسب باتجربه مدرس اختصاص دستمزد.4
 اختصاص دستمزد متناسب با تحصیالت مدرس.5

 کرداختصاص پاداش به مدرسان متناسب با نتایج ارزیابی عمل.6

ها کیفیت رسانه
های و فناوری

 یازموردننوین 

رای تهیه اینترنت باکیفیت و سریع در نظام آموزش از دور ب.1
 دانشجویان

رای و سریع در نظام آموزش از دور بتهیه اینترنت باکیفیت .2
 مدرسان و کارشناسان آموزشی

 امع و کاربرپسندهای آموزشی جتهیه سیستم.3
یان ور برای دانشجودیاز نظام آموزش از موردنافزارهای تهیه نرم.4

 و مدرسان
های آموزشی برای دانشجویان و مدرسان وجود دستورالعمل.5
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بعد یا 
مضامین 

 فراگیر

عوامل یا 
مضامین 

 دهندهسازمان

 نشانگرها یا مضامین پایه

 های آموزشیاستفاده از سیستم جهت
–های پشتیبان آموزشی و علمی فرایند یاددهی وجود سیستم.6

 یادگیری برای دانشجویان

–های پشتیبان آموزشی و علمی فرایند یاددهی وجود سیستم.7

 یادگیری برای مدرسان

دسترسی به 
 منابع علمی

های رشته ترین مقاالت و پژوهشترین و مهمدسترسی به تازه.1
 تخصصی در کشور

شده رشته ترین کتب چاپترین و مهمتازه دسترسی به.2
 تخصصی در کشور

های رشته ترین مقاالت و پژوهشترین و مهمدسترسی به تازه.3
 تخصصی در خارج از کشور

شده رشته ترین کتب چاپترین و مهمدسترسی به تازه.4
 تخصصی در خارج از کشور

 جویانهای علمی دیجیتال برای دانشو پایگاه وجود کتابخانه.5

 علمی دیجیتال برای مدرسان و پایگاه وجود کتابخانه.6

امور رفاهی 

مدرسان 
 آموزش از دور

 کمک به تهیه مسکن برای مدرسان آموزش از دور.1
کمک به مدرسان برای تهیه کتب و منابع آموزشی و علمی .2

 مدرسان آموزش از دور
 اناتتدارک و ارائه امکانات تفریحی همانند مسافرت، امک.3

 ورزشی، استخر، سینما، ... برای مدرسان
 کمک به مدرسان برای تهیه خودروی شخصی.4
ق پرداخت مبالغی به مدرسان متناسب با تعداد فرزندان )ح.5

 مندی(عائله

های رسمی کمک سالیانه به مدرسان برای تهیه پوشش و لباس.6
 ، مانتو و چادر و غیره(وشلوارکت)
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بعد یا 
مضامین 

 فراگیر

عوامل یا 
مضامین 

 دهندهسازمان

 نشانگرها یا مضامین پایه

حجم کاری 

مدرسان 
 ش از دورآموز

 میزان ساعات موظفی مدرس در طول هفته یا ماهانه.1
 یرموظفی مدرسغمیزان ساعات تدریس .2
های علمی و پژوهشی مدرس در طول یک دوره فعالیت.3

 تحصیلی
های آموزشی مدرس در طول یک میزان خدمات و مشاوره.4

 دوره در نظام آموزشی
ول یک های آموزشی مدرس در طمیزان خدمات و مشاوره.5

 دوره در خارج از نظام آموزشی
 میزان کار اداری مدرس در نظام آموزشی.6
 میزان کار اداری مدرس در خارج از نظام آموزشی.7

 میزان تدریس مدرس در خارج از نظام آموزشی.8

برگزاری 
های کارگاه

آموزشی و 
های فرصت

 مطالعاتی

در خصصی تیاز رشته موردنهای آموزشی شرکت در کارگاه.1
 داخل کشور

خصصی در تیاز رشته موردنهای آموزشی شرکت در کارگاه.2
 خارج از کشور

 -های آموزشی مربوط به فرایند یاددهیشرکت در کارگاه.3
 یادگیری

های تدریس ها و رسانههای آموزشی فناوریشرکت در کارگاه.4
 های آموزش از دوردر نظام

 کشور ر داخلهای مطالعاتی داستفاده از فرصت.5

 های مطالعاتی در خارج از کشوراستفاده از فرصت.6

های یژگیو

 دانشجویان

 دور اعتقاد و ایمان دانشجویان به تحصیل در نظام آموزش از.1
زش از دانشجویان به تحصیل در نظام آمو یمندعالقهمیزان .2

 دور
 جدیت و تالش دانشجویان نظام آموزش از دور.3

شده در نظام آموزش یرفتهپذنشجویان وضعیت یا رتبه علمی دا.4
 از دور

 تعداد دانشجو
 

 نسبت دانشجو به استاد در هر کالس درسی.1
 نسبت دانشجو به استاد در هر ورودی دوره آموزشی.2
 نسبت دانشجو به امکانات و تجهیزات فیزیکی و مجازی.3
 نسبت دانشجو به امکانات مالی نظام آموزش از دور.4
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بعد یا 
مضامین 

 فراگیر

عوامل یا 
مضامین 

 دهندهسازمان

 نشانگرها یا مضامین پایه

 متناسب با رشته تحصیلیتعداد دانشجو .5

 
نظران و بر اساس تحلیل بخش کیفی تحقیق و روش تحلیل مضمون مصاحبه با صاحب

 وری آموزشی و آموزش از دور، و همچنین با مطالعه اسناد علمیوری، بهرهخبرگان سه حوزه بهره
 2ر از وری آموزشی مدرسان نظام آموزش از دوالمللی مشخص شد که بهرهینبدر عرصه ملی و 

و مصاحبه با  آمدهدستبهی هاکه از داده( است 1نشانگر )مطابق نمودار  148عامل و  21بعد، 
موزش وری آموزشی مدرسان نظام آخبرگان و متخصصان با محوریت مفاهیم مرتبط با حوزه بهره

 اند.از دور تشکیل شده

 
 سان آموزش از دوروری آموزشی مدرهدهنده بهرعوامل تشکیل 1نمودار 
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وری آموزشی مدرسان آموزش از دور در دو بعد یا سطح )فردی و دهنده بهرهعوامل تشکیل
مل عا 21وری آموزشی مدرسان نظام آموزش از دور به وسیله . بهرهاندقرارگرفتهسازمانی( 

 مدرس، لمیع ر، توانمندیدو از آموزش مدرس اعتقاد و شناسایی شده است که عبارتند از: ایمان
 نظام سازمانی اردور، ساخت از آموزش نظام سازمانیدور، فرهنگ از آموزش مدرس خودارزیابی

 امنظ سازمانی دور، حمایت از آموزش نظام مدیریت آموزشی، سبک دور، اهداف از آموزش
 مدرسان یلشغ رضایت و انگیزشی دور، عوامل از آموزش نظام مقررات و دور، قوانین از آموزش
 از آموزش منظا یادگیری –یاددهی دور، فرایند از آموزش مدرسان شغلی دور، استقالل از آموزش

 مدرسان به یدهاداشپ میزان و نحوه و دستمزد و حقوق شده، میزانارائه درسی دور، محتوای
علمی،  بعمنا به یدور، دسترس از آموزش موردنیاز نوین هایفناوری و هادور، رسانه از آموزش

 کتشر و دور، برگزاری از آموزش مدرسان کاری دور، حجم از آموزش مدرسان رفاهی امور
 و دانشجویان و تعداد هایمدرسان، ویژگی موردنیاز مطالعاتی هایفرصت و  آموزشی هایکارگاه
 دانشجویان. نسبت

 نظام نمدرسا آموزشی وریبهره مقیاس اعتباریابی و ساخت منظوربهحاضر  در پژوهش
ر بخش دور، روش تحقیق آمیخته استفاده شد، در بخش کیفی از تحلیل مضمون و د از آموزش

ه وبت بنینکه عوامل شناسایی شدند، بعدازاکمی از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد، 
ندازه اچه  یافتن پاسخ سؤال بعدی تحقیق رسید که مبنی بود بر اینکه عوامل شناسایی شده تا

 ور از روشبرای این منظ نمایند؟ر دارند؟ و تا چه اندازه متغیر اصلی تحقیق را تبیین میاعتبا
  ییدی استفاده شد.تأکمی تحلیل عاملی 

وری : مضامین پایه، سازمان دهنده، فراگیر و میزان اثر گذاری عوامل موثر بر بهره3جدول 

 دور از آموزش نظام مدرسان آموزشی

  
مضامین 

 فراگیر
 سازمان دهنده مضامین

تعداد 

 مضامین پایه

مرتبه ی بار عامل

 (λ) دوم 
T-value 

ی
رد

ف
 

 2. 16 0. 31 3 دور از آموزش مدرس شغل به اعتقاد و ایمان

 4. 73 0. 46 15 توانمندی علمی

 2. 09 0. 29 8 خودارزیابی

ی
مان

از
س

 

 3. 23 0. 37 8 اهداف آموزشی

 3. 71 0. 38 7 سازمانیفرهنگ

ار سازمانی نظام آموزشی )تمرکز و عدم ساخت
 تمرکز(

8 
27 .0 12 .2 

 2. 26 0. 31 5 سبک مدیریت
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مضامین 
 فراگیر

 سازمان دهنده مضامین
تعداد 

 مضامین پایه
مرتبه ی بار عامل

 (λ) دوم 
T-value 

 2. 13 0. 28 6 حمایت سازمانی

 4. 25 0. 41 6 قوانین و مقررات نظام آموزش از دور

 4. 56 0. 48 9 رضایت شغلی عوامل انگیزشی و

)اختیارات مدرسان آموزش از  استقالل شغلی
 دور(

8 
32 .0 34 .2 

 4. 79 0. 43 12 یادگیری –فرایند یاددهی

 4. 94 0. 44 5 محتوای درسی

 5. 26 0. 52 6 دهیپاداشمیزان حقوق و دستمزد و 

 7. 29 0. 63 7 یازموردنهای نوین ها و فناوریکیفیت رسانه

 2. 63 0. 33 6 دسترسی به منابع علمی

 2. 24 0. 31 6 امور رفاهی مدرسان آموزش از دور

 2. 03 0. 27 8 حجم کاری مدرسان آموزش از دور

های های آموزشی و فرصتبرگزاری کارگاه

 مطالعاتی

6 
34 .0 83 .2 

 5. 11 0. 45 4 های دانشجویانویژگی

 2. 06 0. 27 5 تعداد دانشجو

  

وری نده بهرهدهشود نشانگرها و عوامل تشکیلمشاهده می 3که در جدول شماره  گونههمان
ر هر یر نشانگرها بتأثشده است. در این جدول هم یانبآموزشی مدرسان نظام آموزش از دور، 

 ورییر هرکدام از عوامل بر بهرهتأثول(، هم اشده است )تحلیل عاملی مرتبه عامل مشخص
. مسیر شده استمشخصدور )تحلیل عاملی مرتبه دوم(،  از آموزش نظام مدرسان آموزشی

 Tاند، میزان هرگذاری )بارهای عاملی( نشانگرها و عوامل، همه از لحاظ آماری معنادار بودیتأث
توان مدعی بود که همه عوامل به نحو باالتر است و می 2برای هر نشانگر و هر عامل همه از عدد 

 بر اساساست. گیری شدههای مناسبی اندازهاند و هر عامل نیز با گویهمناسبی شناسایی شده
 وریبهره ه مدلبهای برازش مربوط یابیم که همه شاخصدرمی 4مندرجات جدول شماره 

و  3ز اکمتر  ( 2χ) یآزاد درجه بر دو از، معنادار است. شاخص کای آموزش مدرسان آموزشی
بیشتر است.  9/0ها از سایر شاخص و 08/0برآورد کمتر از  خطای مربعات میانگین شاخص ریشه
 .شده استی برازش خوببهدور،  از آموزش مدرسان آموزشی یورلذا مدل بهره
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 وری آموزشی مدرسان آموزش از دوربهره های برازش مدلشاخص: 4جدول 

 حد مجاز برآورد شده نام شاخص

 >1.68 3 (χ 2) یکای دو بر درجه آزاد

 ≥0.94 0.9 (GFIنیکویی برازش )

 ≥0.90 0.9 (AGFIشده )نیکویی برازش تعدیل

 >0.077 0.08 (RMSEAمیانگین مربعات خطای برآورد ) ریشه

 ≥0.98 0.9 (CFI) یافتهیلبرازندگی تعد

 ≥0.97 0.9 (NFIبرازندگی نرم شده )

 ≥0.99 0.9 (NNFIبرازندگی نرم نشده )

 ≥0.98 0.9 (IFIبرازندگی فزاینده )

 گیرینتیجه

سان نظام آموزش از دور، وری آموزشی مدرطرح حاضر با هدف ارائه الگوی ارتقاء بهره

کد مفهومی  148کال  این پژوهش،روش تحلیل مضامین در حاصل از های یافتهانجام گردید. در 

 فراگیرمضامین دهنده شناسایی شدند. سازمانمضامین و مضامین پایه مضمون مبتنی بر  21 و

سازمان دهنده  مضامین ی و مبتنی بر مفاهیم مشترکبندطبقه ،بررسیپس از  نیز شدهانتخاب

لذا خبرگان و  دو مضمون فراگیر به نام فردی و سازمانی شناسایی شدند. شدند؛ کهاستخراج 

وری آموزشی مدرسان آموزش از شوندگان معتقد بودند که برای عوامل مرتبط با بهرهمصاحبه

ن کدها با بررسی بندی ایگرفت و در ادامه برای طبقه در نظرتوان مفهوم و کد را می 148دور، 

مضمون  21مشترکات و تشابهات موضوعی، مفهومی نشانگرها یا مضامین پایه، تعداد 

 نظام مدرسان یآموزش یوربهرهعوامل مؤثر بر  3دهنده شناسایی شدند. در جدول سازمان

شده و نیز ییشناسااست. در این جدول عالوه بر عوامل، دو بعد شده، نشان دادهدور از آموزش

های تحقیق شده است.  براساس نتایج و یافتهانگرهای مربوط به هر عامل نیز توضیح دادهنش

، مشخص شده است که نتایج این تحقیق با  1حاضر و و باتوجه به مندرجات جدول شماره 

 Bland et al., 2005; Boser & Progress, 2011; Fahimnia et) های مطالعات یافته

al., 2016; Khademi et al., 2017; Kiani, 2018; Mayer, 2019; Neri & 

Rodgers, 2006) و همسویی دارد.ی همخوان 

وری سازمان اشاره کردند. این نه عامل عبارت کیانی و رادفر نیز به نه عامل مؤثر در بهره

 نظام کار، ضمنهای آموزش ق،یال سرپرست شامل ی بودند کهتیریمد عوامل بودند از: عامل اول

 کار لکنتر زانیم ،یشغل گردش ،یزشیانگ عوامل وجود ،یستگیشابر اساس  کارکنان یارتقا

 یقو و فیضع عملکرد به توجه ،یریگمیتصم در مشارکت نهیزم بودن فراهم ر،یمد توسط
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 نیب مستمر یهمکار کارکنان، اشتباهات به نسبت سرپرستان منصفانه وموقع به تذکر کارکنان،

 حسن شاملاست که  یروان –یاجتماع عاملمی شدند. عامل دوم  سازمان مختلف یواحدها

 جو وجود ،(... و ضیتبع عدمکار ) بودن عادالنه احساس ،یشغل تیامن کارمند، و ریمد نیب روابط

 داشتن شاملبود که  یفرد عوامل عامل سوم. بودند شغل از تیرضا کارکنان، نیب مانهیصم

 ضیتبع عدمکار ) بودن عادالنهاحساس  شغل، با یفرد عالئق نیب تناسبوجود  ،یکار تجربه

ی فرهنگ عوامل عامل چهارم. می شدند شغل از تیرضا کارکنان، نیب مانهیصم جو وجود ،...(و

 به یبندیپا ،یشغل یارتقا و رشد جهت مناسب طیشرا وجود ،یکار وجدان داشتن شاملبود که 

 وجود ،یگروه کار هیروح داشتن ،و سازمان کار به مثبت نگرش داشتن مقررات، و نیقوان

 وضع شاملبود که  یطیمح عوامل عامل پنجم.دندی بوو نوآور تیخالق بروز یبرا آماده یطیمح

 ابزار کار، طیمح یشاداب و یمنیا و بهداشت ،...(وسروصدا  نور، زانیمکار ) طیمح مناسب یکیزیف

 پرداخت شاملبودند که  یاقتصاد عوامل عامل ششم. ی بودندارکونم مناسب، یکار لیوسا و

 و حقوق پرداخت ستمیس وجود ،ینقد ریغهای پاداش مناسب پرداخت ،ینقدهای پاداش مناسب

 بودند که از یتیشخصهای یژگیو هفتم،. یرفاه التیتسه و امکانات عملکرد،بر اساس  دستمزد

 یاجرا لزوم، مواقع در همکاران به کمک شرفت،یپ به لیم داشتن کارکنان، یکار مثبت نگرش

عامل . تشکیل شده است ارکنانک هیکل توسط قهیسل و نظم به اعتقاد اول، بار همان درکار درست

 اهداف و اصول شناخت آموزش ،یگروه و یمیت یکارها آموزش ش بود کهآموز هشتم عامل 

 در آخر عامل نهم، عامل. از اجزای آن بود کار مراحل و دیجد نیقوان نهیزم در آموزش سازمان،

مراتب سلسله ن،یمسؤول برخورد نحوه ،رجوعارباب نیب ضیتبع عدم شامل بود که رجوعارباب

 ،رجوعارباب به یرساناطالع نحوه پاسخ، افتیدر نحوه کار، انجام دقت کار، انجام سرعت ،یکار

 .بودند کارآمد یروین از استفاده ،یکاغذباز زانیم

همسویی  (Khademi et al., 2017)های این پژوهش با نتایج تحقیق همچنین یافته

در پژوهشی مطرح  (Turner & Mairesse, 2005)دارد. در پژوهش های سایر کشورها، 

 Bland)ی دارد. همچنین، علم أتیهوری اعضای کردند که متغیرهای فردی تأثیر زیادی بر بهره

et al., 2005) اعضای  وری پژوهشی فردینیز در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که بهره

وری گروهی نیز بیشتر های فردی و سازمانی است و بهرههیأت علمی بیشتر تحت تأثیر ویژگی

در نتایج  (Boser & Progress, 2011)های سازمانی و رهبری قرار دارد. تحت تأثیر ویژگی

وری آموزشی را بدین شرح بیان کردند: حاکم بودن فضای فکری پژوهش خود عوامل مؤثر بر بهره

ی خراج از هادر دانشگاه، دغدغه کردن کارو نگرشی علمی بر دانشگاه، وجود امنیت شغلی برای 

مسائل خانوادگی و اجتماعی(، علم محور بودن تصمیمات مدیران دانشگاه، ) دیاساتدانشگاه 
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 خودهای دانشجویان، تالش برای ارتقاء استفاده از ابزار یا فنون مناسب برای سنجش آموخته

و  ی اهداف دروس مورد تدریس به دانشجویان، پذیرش نظرهارساناطالعی در دانشجویان، ریادگی

ی سازنده اعضای هیأت علمی توسط مدیر گروه، متناسب بودن میزان تشویق مدیران هاشنهادیپ

دانشگاه با تالش، نوآوری و خالقیت اعضای هیأت علمی، برخورداری از آزادی علمی، وجود 

و شفاف در  شدهحیتصرهای آموزشی کامالً اهداف مدون و مشخص در گروه آموزشی، اولویت

وری اعضای هیأت علمی نشان داد در آموزش آنالین و بهره (Mayer, 2019) گروه آموزشی.

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و  هاآنوهشی وری پژکه بین آموزش آنالین استادان و بهره

 وری پژوهشی اساتید با آموزش آنالین باالتر می رود.بهره

دیگر اگر افزایش و یعبارتبهرایی و اثربخشی بستگی دارد. وری به میزان کامیزان بهره

یزان کارایی هم م زمانهموری فردی، سازمانی، آموزشی یا پژوهشی مدنظر باشد، باید تقویت بهره

 رکارایی از ه ی را توسعه و تقویت نمود.پژوهش ای یآموزش ،یسازمان ،یفردو هم میزان اثربخشی 

 یزان تحققگذاری بستگی دارد و اثربخشی به میهسرمانوع آن به ورودی، درونداد، هزینه و میزان 

یک مفهوم و وری نفعان و خروجی یک فرایند داللت دارد. بهره، رضایت ذیموردنظراهداف 

ها و درونداد است و هم به اصطالح اقتصادی و مدیریتی است که هم درصدد کاهش هزینه

ا می رسد ب سازی تحقق اهداف، توجه و تمرکز دارد. به نظریشینهبسازی برونداد و افزایش و بهینه

ارائه  وریهرهی برای معنای بترکاملتوجه به یافته های این مطالعه می توان تعریف جدید و 

 بخش نفعان یا مشتریان سازمان.وری یعنی افزایش رضایت سازمان و رضایت ذیکرد؛ بهره

ختصاص اها که به سازمان ینههزدر کارایی  چراکهبر کارایی داللت دارد،  شدهارائهنخست تعریف 

 هچراکبخش دوم تعریف یعنی رضایت مشتری به اثربخشی توجه دارد،  ودارد مدنظر است 

 ضایتی یعنی خروجی فرایند مناسب باشد و اهداف در حد مطلوبی تحقق یابند یا راثربخش

 مشتری حاصل شود.

نفعان وری آموزشی یعنی رضایت نظام آموزشی و رضایت ذیبه همین نسبت بهره

وری آموزشی مدرسان )دانشجویان و جامعه(. در این راستا اگر نظام آموزشی درصدد افزایش بهره

ی دیگر نیز درصدد کسب سوآنتی ابتدا رضایت سازمان را به حداکثر برساند و در خود باشد بایس

های آنان باشد. حسب نتایج تحقیق رضایت دانشجویان و نیز کارفرمایان آتی دانشجویان و خانواده

دهد. وری آموزشی مدرسان نظام از دور را تشکیل میحاضر مشخص گردید که چه عناصری، بهره

مورد هستند که هر عامل دارای چند نشانگر است که آن عامل را شناسایی  21این عوامل 

 شدهیابیارزها هم در سطح بسیار مطلوبی وضعیت روایی و پایایی این مصاحبه ازآنجاکهاند. کرده

شده دارای اعتبار ییشناساتوان گفت که عوامل ، لذا با اطمینان علمی و پژوهشی باالیی میاست
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ها و مراکز آموزش عالی ازدور )و حتی حضوری( اگر درصدد، ارزیابی، ذا سازمانمطلوبی هستند. ل

عامل را  21وری آموزشی مدرسان خود هستند، بایستی این گیری، ارزیابی و ارتقاء بهرهاندازه

 توانند از ابزار هنجارشده، استفاده نمایند.درنظر بگیرند و می

یج ه نتاکمحدودیتهای علمی و اجرایی بود  بایستی در نظر داشت که تحقیق حاضر دارای

وزه هایی از قبیل: کمبود متخصصان در حتحقیق حاضر را با مشکالتی روبرو ساخت، محدودیت

ام انج آموزش از دور، مشکالت مربوط به جمع آوری داده ها که هماهنگ کردن مدرسان برای

آوری  جمع و هنجار شده برای مصاحبه بسیار مشکل و زمانبر بود، فقدان پرسشنامه استاندارد

یق حاضر ها، عدم همکاری برخی متخصصان و مدیران اجرایی برای انجام مصاحبه، انجام تحقداده

 را از بعد زمانی و صرف وقت مناسب با مشکالتی همراه ساخت.

نفعان آموزش از دور به طور اخص و آموزش گیران، مدیران، مدرسان و ذیتصمیم

تقاء توانند از نتایج تحقیق حاضر استفاده ببرند و بایستی برای ارمیحضوری به طور عام، 

ده در شوری آموزشی مدرسان و اعضای هیات علمی نظام آموزش از دور، به عوامل شناسایی بهره

وانمندی تدور،  از آموزش مدرسی شغل به اعتقاد و تحقیق حاضر از قبیل: عوامل فردی )ایمان

 ظامن سازمانی سازمانی، ساختارآموزشی، فرهنگ سازمانی )اهداف علمی، خودارزیابی(، عوامل

 آموزش منظا مقررات و سازمانی، قوانین مدیریت، حمایت ، سبک(تمرکز عدم و تمرکز) آموزشی

، (دور از آموزش مدرسان اختیارات) شغلی شغلی، استقالل رضایت و انگیزشی دور، عوامل از

 دهی، کیفیتپاداش و دستمزد و حقوق ی، میزاندرس یادگیری، محتوای –یاددهی فرایند

 رفاهی ی، امورعلم منابع به دور، دسترسی از آموزش موردنیاز نوین هایفناوری و هارسانه

 و آموزشی هایکارگاه دور، برگزاری از آموزش مدرسان کاری دور، حجم از آموزش مدرسان

دانشگاه یا نظام  هاییا ورودی اندانشجوی هایمدرسان، ویژگی موردنیاز مطالعاتی هایفرصت

 دانشجو(، توجه ویژه داشته باشند. آموزشی و تعداد

ها وری در سایر حوزهشود بهرههمچنین به پژوهشگران آتی در این حوزه پیشنهاد می

وری کل بهره وری نیروهای اجرایی و وری امکانات و تجهیزات، بهرهوری پژوهشی، بهرهمانند بهره

رونی یرونی و دآزمایی و افزایش اعتبار بجزء، نیز مورد مطالعه قرار گیرد. برای راستی وریو بهره

 توان تحقیق حاضر را در سایر جوامع نیز انجام داد.  تحقیق حاضر می
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