Journal of Higher Education Curriculum
Studies Vol.8, No.15,35 -60

دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
91-16 ،5931  بهار و تابستان،51  شماره،8 سال

 برای نظام آموزش عالی ایران،طراحی مدل مدیریت آموزش از دور
The Design of Distance Education Management model for higher
education system of Iran
5931/1/58 : تاریخ پذیرش مقاله،5931/4/51 : تاریخ ارزیابی،5931/55/51 :تاریخ دریافت مقاله
Dr. Habib allah Najafi Hezarjaribi,
Dr.Shirzad Koopaei
Abstract: The purpose of this study is to investigate
the design of distance education management model
for higher education system in Iran (Payam Noor).
The research method is a combinational (quantitative,
qualitative) framework. The statistical population is
3892 people, including managers, professors and
Ph.D. students of distance education planning. In the
qualitative stage, the purposeful sampling method and
in the quantitative phase, appropriate stratified
sampling method and to collect information, the field
method
(interview,
Delphi,
researcher-made
questionnaire) was used. The obtained data were
analyzed using descriptive statistics techniques
(frequency, percentage, mean, standard deviation) and
inferential techniques (exploratory and confirmatory
factor analysis and independent T-groups) by using
SPSS and Lisrel software. The findings showed that
the main components of distance education
management are environmental factors, customer
orientation, technology, leadership and insight. The
results also showed that there is a difference between
the views of the institutional and operational levels on
the ranking of distance education management factors
and the environmental factor has a significant role in
the management of distance education and the
managers of Payam Noor university should pay more
attention to environmental factors, customer
orientation, technology, leadership and insight to
achieve the effectiveness and efficiency of
management in the management of Payam Noor
University. In addition, the obtained result using
factor analysis indicates that fitness indices are
appropriate, (CMIN/DF= 2/23), (RMSEA= 0/066),
(ACFI= 0/98), (IGFI= 0/981), (CFI= 0/97) and (NFI=
0/993).
Keywords: distance education, model designing,
management, higher education system.
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 بررسی طراحی مدل مدیریت آموزش از، هدف این پژوهش:چکیده
 روش تحقیق.دور برای نظام آموزش عالی ایران (دانشگاه پیام نور) است
، نفر که شامل مدیران4516  جامعه آماری. کیفی) است،ترکیبی (کمی
 در مرحله.استادان و دانشجویان دکتری برنامهریزی آموزش از دور می باشد
-کیفی از روش نمونهگیری هدفمند و در فاز کمی از روش نمونهگیری طبقه
،ای متناسب و برای گردآوری اطالعات از روش میدانی (مصاحبه
پاسخهای جمع آوری.پرسشنامه محقق ساخته) استفاده شده است،دلفی
 انحراف، میانگین، درصد،شده با استفاده از فنون آمار توصیفی(از فراوانی
استاندارد) و استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و تی گروه های
مورد تجزیه و تحلیل قرارLisrel  وSPSS مستقل)با استفاده نرم افزار
،یافتهها نشان داد که مولفههای اصلی مدیریت آموزش از دور شامل.گرفت
 همچنین.  رهبری و بصیرت است، فناوری، مشتری مداری،عامل محیطی
-نتایج نشان داد که بین نظرات سطوح نهادی و عملیاتی در رتبهبندی عامل
 تفاوت وجود دارد و عامل محیطی نقش بسزایی،های مدیریت آموزش از دور
به ترتیب به،در مدیریت آموزش از دور دارد و مدیران دانشگاه پیامنور باید
امکانات فنآورانه وبصیرت رهبری توجه، مشتریمداری،عوامل محیطی
بیشتری نمایند؛تا اثر بخشی و کارایی در مدیریت دانشگاه پیام نور محقق
 با استفاده از تحلیل عاملی نشاندهنده، نتیجه به دست آمده،همچنین.گردد
،)CMIN/DF=5/59(برازندگی
شاخصهای
بودن
مناسب
)IGFI=6/385(
و
)ACFI=6/38(
،)RMSEA=6/611(
.) میباشدNFI=6/339( ) و،)CFI=6/31(
نظام آموزش عالی،مدیریت آموزش از دور، آموزش از دور:کلمات کلیدی

hnh_dr@yahoo.com ) استادیار دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول5
 مدرس دانشگاه فرهنگیان5
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مقدمه و طرح مسأله
آموزش عالی در طول دو دهه گذشته با چالشها و مسایل بسیاری مواجه بوده است که
از میان آنها می توان به این موارد اشاره کرد :ناتوانی در تولید دانش نظری و مصرف دانشهای
بنیادی و نظری تولید شده در سایر کشورهای جهان ،کاربردی نبودن آموزشهای دانشگاهی،
فقدان رابطه نامناسب بین دانشگاه و سایر بخشهای اجتماعی ،بیتوجهی به کارکردهای پژوهش
و ارایه خدمات در دانشگاهها ،مشکل تعدد مراکز تصمیمگیری و وجود متولیان متعدد از یک
طرف و رشد فزاینده دانشجویان و متقاضیان ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی،
گسترش کمی نظام آموزش عالی بدون توجه به ظرفیتهای موجود و توان اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی جامعه برای پذیرش دانشآموختگان دانشگاهی،کاهش منابع مالی و فشار از سوی جامعه
برای مسؤولیتپذیری و پاسخگویی .بنابراین نظام آموزش عالی برای مقابله با این چالشها ،ناچار
از توجه به حفظ و ارتقای کیفیت در آموزش عالی است (معروفی و همکاران .) 85 ،5981 ،برای
موفقیت در این امر ،تمامی کارکردهای آموزش عالی به طور عام و آموزش از راه دور به طور
خاص باید به طور جامع مورد توجه قرار گیرد .این امر مستلزم داشتن معیارها و ابزارهای معتبر و
آموزشی
عملکردهای
و
فرآیندها
در
اثربخش
مدیریت
مناسب،
میباشد.اینمهمدرشرایطپیچیدهسازمانها،جهتموفقیتدرعرصهپررقابتجهانیمیبایست،رویکردهایمت
فاوتباگذشتهداشتهباشندو مبادرت به طراحی و پیادهسازی ساختارهای نوینیکنند که با
شرایطحاکم متناسب باشد؛ چرا که عصر حاضر ،موجبتحوالت مداوم و پرسرعت متغیرهای
محیطی شده است؛ از همین روی ،تا ساختارهای سنتی ،انعطاف و سرعت الزم جهت پاسخگویی
به این تغییرات را نداشته باشند ،انتظار موفقیت با تکیه قدری خوشبینانه است؛ از سوی دیگر
گسترش روزافزون فنآوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی موجب شده است شرایط الزم جهت
کار در فضای مجازی فراهم شود .پس یکی از جایگزینهایی که سازمانها جهت بهینه ساختن
ساختارهای خود پیش رو دارند استفاده از ساختار مجازی است  .این تغییرات گسترده نظامهای
آموزشی را نیز تا حدودی تحت تأثیر قرار داده است؛ و به همین دلیل بعضی از نظام های
آموزشی به اجرای اموزش از دور اقدام نمودند.آموزش از دور اثربخش در عصر فناوری اطالعات و
ارتباطات نیازمند توجه به مالحظات مربوط به زیرساختهای فناورانه،زیرساخت پداگوژیکی،زیر
ساخت اجتماعی-فرهنگی،مدیریتی،اداری-پشتیبانیو اقتصادی میباشد.درمیان عناصر مهم در
اقتصاد آموزش از دور ،عنصر کلیدی در استفاده و ارزشیابی از آموزش مبتنی بر فناوریهای
جدید اطالعاتی و ارتباطاتی پرهزینه می باشد.کندریک (5.)5669همچنین هولسمن (5)5666سه
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عامل را به عنوان عوامل کارآیی و اثربخشی در آموزش باز و از راه دور معرفی کرده است که
عبارتند از:خطمشی صریح و واضح،فرهنگ سازمانی مناسب و مالحظات مربوط به هزینه.برای
ورود به جامعه جهانی و ایفای نقش اثرگذار دانشگاهها ،مدیران باید از مدلهای نمادین به
آموزش و تشریح مدیریت بپردازند و مدلهای مدیریت ،توضیح و تشریح ساده شدهی
پیچیدگی ها و حوادث دنیای واقعی هستند که ابعاد تاریک و مبهم این فرایند را شفافیت
میبخشد .مدلهای مدیریت با ارائه چارچوبهای تحلیلی ،درك بهتر عوامل محیطی را فراهم
نموده ،زمینهساز و تسهیلگر شرایط بررسی بیشتر و تحلیل واقعبینانهتر مدیریت
(خطمشیگذاری) میگردد( .دانشفرد)5983 ،با توجه به تغییرات اساسی بهوجود آمده ،در اثر
رشد و گسترش فناوریهای نوین ارتباطی در عرصههای مختلف زندگی انسان ،و همسو شدن
دانش و فنآوری با یکدیگر و با توجه به ویژگیهای این دانشگاه همچون فرا زمانی ،فرا مکانی و
تعاملی بودن ،و در نظر داشتن سند افق چشم انداز -بیانیه  5464و همچنین در اختیار داشتن
بیش از  166واحد و مراکز دانشگاهی و بالغ بر  166/666/666نفر دانشجو که پوشش حدود 96
درصدی از کل دانشجویان کشور را در بر میگیرد ،نویسنده در این پژوهش با استمداد از سوابق
تدریس بیش از  51ساله در این دانشگاه و مطالعه پیشینه پژوهش ،در زمینة مدلهای مدیریتی
نظام آموزش باز و از دور ایران ،دست به انجام این پژوهش زده است؛ و عناصر اصلی در مدیریت
نظام آموزشی دانشگاههای باز دنیا  ،ازجمله اهداف ،محیط ،ساختار و رهبری از پویائی را مد نظر
قرار داده است؛ و برای تعریف و شناسائی مولفههای اصلی مدل مطلوب مدیریت آموزش از دور
برای نظام آموزش عالی ایران ،از مدل مدیریت بوش ( 5)5669پیروی نموده که در کانون تحلیل
جامع شش مدل (رسمی ،ابهامی ،دانشگاهی ،سیاسی ،فرهنگی ،ذهنی) از طریق چهار مولفه
اصلی مدیریت یعنی ،اهداف ،ساختار سازمانی ،محیط بیرونی و رهبری گنجانده میشود ،و
همچنین از مدل مدیریت آموزش از دور هنجاری کارلوس کیتر 5و اروین شوواال که دارای دو
سطح مدیریت کالن و سطح مدیریت خرد میباشد ،بهره جسته است.افزایش تقاضای اجتماعی
برای آموزش مداوم از یک طرف وکمبود فضا و امکانات فیزیکی و مادی از طرف دیگر سبب شده
تا نظام اجتماعی در جستجوی راهی جایگزین برای ارایه خدمات بیشتر به مشتریان خود باشد.
نظام آموزش عالی به عنوان یک زیرنظام اجتماعی ،هر چند همیشه با تأخیر به دنبال ارایه
خدمات جایگزین ،تغییر سازماندهی فرآیند یاددهی -یادگیری و انتقال دانش ،مهارت و نگرش به
مشتریان (یادگیرندگان) بالقوه خود میباشد .این موضوع با ظهور و بروز پداگوژی 9جدید
سازندگرایی 4و فنآوری اطالعات و ارتباطات 5شتاب بیشتری به خودگرفته و شکل دیگری از
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آموزش به نام آموزش باز و ا ز راه دور ظهور و بروز پیدا کرده است .بنابراین آموزش از راه دور
عبارت است از سازماندهی فرآیند یاددهی -یادگیری و ارزیابی تحصیلی توسط یک مؤسسه با
درجه انعطاف باال ،برای فرصتدهی برابر به همگان ،از میان برداشتن موانع دسترسی ،بهویژه
فاصله جغرافیایی افراد جامع ه به آموزش مورد نیاز ،و یادگیری مستقل در همه سطوح و اتخاذ
راهبردهای مناسب برای بهکارگیری فنآوریهای آموزشی ،سامانههای چندرسانهای و فنآوری
اطالعات و ارتباطات (ابراهیمزاده.)41 ،5981 ،
تحوالت سالیان اخیر در آموزش عالی از یک سو و انفجارهای سهگانه دانش و ارزش و
جمعیت باعث شده است که در اهداف برنامه ریزیهای آموزشی و درسی ،و روشهای مختلف
تدریس و ارزشیابی در آموزش عالی تجدیدنظر شود ،با توجه به اینکه در جهان سوم و در حال
توسعه تربیت نیروی انسانی به عنوان سرمایههای اصلی رشد و توسعة کشور باید مطمح نظر قرار
گیرد (پروند  ) 5914،طبیعی است که باید فکر انسانی برای نظام آموزشی و باالخص آموزش
عالی این کشورها بشود.
آموزش از راه دور ،به دالیل ذیل میتوان مورد توجه قرار گیرد:
الف) دارای کیفیت است.
ب) مقرون به صرفه است.
پ) جمعیت زیادی را تحت پوشش قرار میدهد( .عدالت آموزشی)
ت) به علت ویژگی های خاص نظام آموزشی اش دارای خالقیت برای داوطلبان آموزش
عالی است.
ث) از فشار متقاضیان برای وارد شدن به دانشگاههای سنتی میکاهد.
ج) مشکل کمبود نیروی انسانی متخصص (استادان) را کاهش می دهد.
چ) امکان ارتباط بین موضوعات درسی و زندگی روزمره را زیاد و به عنوان عامل انگیزش
عمل میکند( .سرمدی)5981 ،
درروند بررسی تکاملی رویکرد اموزش از دور پیترز با اشاره به ظهور پسانوگرایی و
ضرورت کاربرد اصول پساصنعتی ،تعریف آموزش از دور را به این ترتیب تغییر داد :نظامی
پیچیده،سلسله مراتبی،غیرخطی،پویا،خودسازمان دهنده و هدفمند برای هدایت فرایند -یادگیری
که سلسله مراتب تعاملی آن در نمودار ( )5نشان داده می شود(صبا)5985،

and CommunicationTechnology

63

2. Information

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ،سال  ،8شماره  ،51بهار و تابستان 5931

طراحی مدل مدیریت آموزش از دور ،برای نظام...

نمودار-1سلسله مراتب تعاملی زیر نظام های تاثیر گذار بر آموزش از دور(صبا)1832،

این دوگانگی ظاهری در آموزش از دور ناشی از نوع ادراك و تعریفی است که نظریه
پردازان ارائه کردند.پیترز5در بحث های خود با اشاره به تغییرات اجتماعی و ظهور فرهنگ
پسانوگرایی عنوان می کند که ":در حقیقت تغییرات عمیق ساختاری در نظام ارزش های
اجتماعی بوجود آمده باعث تمایز "خود" نوگرا" از "خود" پسانوگرا 5شده است.از این رو ممکن
است استناد به تغییر ارزش ها که در ابعاد زیر اتفاق افتاده است ،از عقالنیت به غیر عقالنیت ،از
کنش های غیر عاطفی به بیان حالتهای عاطفی،از نقش های نهادی و استانداردها به نقش های
فردی و استانداردها،از وظایف اجتماعی به سوی خشنودی شخصیبهتر باشد(صبا .)5985،
نسل سوم آموزش از دور که در مرحلةپسا مدرنیسم ظهور پیدا کرده دارای این مزیت
است که تعامالت انسانی همزمان و غیر همزمان توسط گستره ای از فناوری های ارتباطات از دور
را در بر می گیرد ،ممکن گردد .دیدگاه متخصصان،نسل سوم آموزش از دور ،بر پایه ساختار
سازمانی ویژهاستوار است تا تسهیالت؛ زیرا دستاوردهای فن آوران می تواند در دسترس همگان
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باشد اما نحوهی استفاده از آن در آموزش عالی و مداوم بیشتر مربوط به سازماندهی درست و
کارآمد سامانههای آموزشی است( .سی وارت .5)5336
برای تشریح مزیتهای ذکر شده ،مسائل گوناگونی باید مدنظر قرار گیرد از مسائل مالی
گرفته تا شیوههای مدیریت و سبکهای آموزش و حتی اینکه چه نوع آموزشی برای یک جامعه
مفید است .سیستم های آموزش از دور ،برای کسب موفقیت ،باید به امر تدوین ،تولید و توزیع
مواد آموزشی بپردازند ،فعالیت اجرائی ،تدریس ارزیابی فرا گیران را به عهده گیرند و مدیریت
الزم را برای انجام کارها اعمال کنند .بیشتر موسسات بر اساس ساختاری یکپارچه و کامل
سازماندهی میشود ،در حالی که بعضی از آنها برای انجام دادن این فعالیتها از خارج از مؤسسه
کمک میگیرند  .در دنیای امروز ،سیستمهای آموزشی با چالشهای مشترك و متفاوتی در
بهرهگیری از فن آوری در نوسازی آموزش روبرو هستند .الزام تغییر مناسبات اجتماعی و فرهنگی،
متناسب با توسعه فن آوری نوین ،مدیریت دانش ،اقتصاد مبنی بر دانایی ،تحول دانش آموزش
(پداکوژی) 5و یادگیری و تغییر احتیاجات ،انتظارات و ویژگیهای دانشآموزان و دانشجویان از
مهمترین این چالشهاست ،بررسی تجربه کشورها در گسترش فناوری در آموزش عمومی،
آموزش عالی و آموزش بزرگساالن جهت روبرو شدن با چالش افزایش تقاضا برای آموزش ،بدون
افزایش منابع مالی و سازمانهای آموزشی بسیار سازنده است .مطالعه تجربیات کشورهای جهان
نشان میدهد که فناوریهای گوناگون تنها ابزارهای توسعه دستیابی برای آموزش برابر ،ارتقای
کارایی کارکنان آموزشی ،بهبود کیفیت یادگیری ،ارتقای سیستمها مدیریت آموزشی ،ایجاد
زمینههای یادگیری مداوم ،ارائه آموزشهای مجازی را آماده ساخته و توسعه میدهند(دراکسلر و
وادی.9)5384 ،
همچنین نظامهای آموزشی به دنبال رویکردهای نوینی هستند که آنها را در مواجه با
تحوالت گسترده جهان ،در بازسازی یاری دهد؛ و البته بازسازی نیازمند برنامة درسی غنی،
آموزش انعطافپذیر ،رهبری آموزشی کارآمد ،محیط یادگیری شوقانگیز ،محتوای آموزش فراتر از
ساختارهای موجود ،معلمان توانمند و حرفهای و مدارسی که یاد میگیرند است(سرکارآرائی،
.)5981
بنابراین امروزه آموزشهای متعارف و جاری به تنهایی برای برقراری رشد اجتماعی و
شکوفائی استعدادها و در نهایت گسترش آموزش کافی نیست؛ لذا توجه به روشهای جدید
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آموزش و اجرای برنامه هایی از قبیل آموزش نیمه حضوری ،آموزش باز و از دور و آموزش مجازی
برای دستیابی و به هدفهای توسعه بسیار ضروری است (فرجالهی و همکاران. .)5988 ،
کاربران نتایج در سطح سازمانها یا مؤسسات آموزش از دور شامل واحدهای دانشگاهی
پیام نور ،دانشگاه های مجازی ،مدارس و مؤسسات دیگر ،تولید کنندگان منابع و مواد آموزش از
راه دور ،مدیران ،کارکنان و اعضای هیئت علمی ،دانشجویان و کلیه دست اندرکاران آموزش از
دور و بخصوص مدیران آموزش عالی کشور می باشند .مدل مدیریت آموزش از دور میتواند توان
فرضیهپردازی و بررسیهای علمی را فراهم آورند و به ظرفیت پیشبینی افراد درگیر خطمشی
(مدیریت) کمک مینماید .در نهایت این مدل میتواند رضایت همه عناصر سازمان آموزشی را به
صورت نسبی فراهم آورد بدین منظور این پژوهش به طور ریشه ای به طراحی مدل مطلوب
مدیریت آموزش از دور در نظام آموزش عالی ایران پرداخته ،در نوع خود در ایران و جهان موضوع
با جدید و اهمیت باشد .
تحقیقات قابل مالحظهای طی سالهای اخیر در زمینهمدیریت آموزشی در سطح ملی و
بینالمللی انجام شده و تاکنون مقاالت وگزارشات زیادی به چاپ رسیده است.ولی در زمینه
مدلهایمدیریتی با تاکید بر رویکردصنعتی و از راه دور اثربخش به عنوان یکی از مباحث مطرح
در تضمین کیفیت آموزشاز دور پژوهشهای اندکی صورت گرفته و این مهم در دانشگاه پیام نور
به عنوان تنها نماینده رسمی تامین و تضمین حرفه ایآموزش نیروی مورد جامعه که اقدام به
جذب دانشجویان زیاد و اعضای هیات علمی مورد نیاز دست خواهد زد انجام نشده است .به
همین منظور در زیر به مهمترین تحقیقاتی که نزدیک به این موضوع انجام شده و می تواند
راهگشایی برای این تحقیق باشد،اشاره میشود.
ظریف صنایعی( )5988دررساله دکتری خودکه با هدف ارائه مدل مفهومی یاددهی ـ
یادگیری از دور در آموزش عالی صورت گرفته است ،به این نتیجه رسیده استکه درك
قابلیتهای فناوری و نظریههای یادگیری به ویژه نظریه سازهگرایی و همینطور نظریه استقالل و
تعامل در آموزش از دور ،عوامل اثرگذار در طراحی یادگیری از دور اثربخش در آموزش عالی
است .در این مدل راهبردهای یاددهی ـ یادگیری فعال فردی و گروهی و بازخورد به موقع ،با
کمک فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) 5و هشت نوع تعامل ،با توجه به مبانی نظری و رسالت
دانشگاه های حاضر تشریح شده است .از دیگر مواردی که این مدل بر آن تأکید دارد ،ارزشیابی
آ غازین ،تکوینی و تکمیلی است .در محیط یادگیری از دور اثربخش ،ارزشیابی باید بخشی از
فرایند یادگیری تلقی شود و بازخورد حاصل از آن برای بهبود یادگیری بهکار رود .برای
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اعتباربخشیِ ویژگیهای تعیین شده ،از نظرات صاحبنظران آموزش از دور در دانشگاههای پیام
نور ،علوم پزشکی شیراز ،علم و صنعت و امیرکبیر استفاده شده که درصد باالیی از نمونه آماری
ویژگیهای مذکور را تأیید کردهاند.
و همچنین فرجاللهی و همکاران ( )5988در پژوهشی به مطالعه نیازسنجی اموزشی نظام
اموزشی ازدور دانشگاه پیام نور در راستای فرصتهای یکسان اموزشی از دیدگاه اعضای هیات
علمی و دانشجویان ،در پیوند با ساختار آموزشی پرداختند.یافتههای پژوهش آنان نشان داد که:
 .5ب ین امکانات و خدمات آموزشی در مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه پیام نوربا نیازهای
آموزشی دانشجویان همخوانی وجود ندارد.به طوری که در اکثر مراکز آموزشی امکانات و خدمات
آموزشی پاسخگوی نیازهای آموزشی دانشجویان نبوده است.5.توزیع امکانات و خدمات آموزشی
در مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه پیام نور از دیدگاه اعضاء هیأت علمی متناسب نیست؛ به
عبارت دیگر وضعیت امکانات و خدمات آموزشی در مراکز آموزشی از دیدگاه اعضاء هیأت علمی
پایینتر از متوسط قرار دارد .9 .توزیع امکانات و خدمات آموزشی با نوع مراکز و واحدهای
آموزشی دانشگاه پیام نور متناسب نیست؛ به طوری که در مراکز بزرگ آموزشی توزیع امکانات و
خدمات آموزشی نسبت به مراکز متوسط و کوچک در سطح پایینتری ارائه میشود .4 .توزیع
امکانات و خدمات آموزشی در مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه پیام نور از نظر اعضاء هیأت
علمی و دانشجویان این دانشگاه متناسب نیست .پژوهش فوق بیشتر راجع به توزیع امکانات و
خدمات آموزشی است که مولفه مشتری مداری این پژوهش را در بر دارد.
فرجاللهی و همکاران ( )5935در پژوهشی دیگر به بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزش
از دور پرداختند و به این نتیجه رسیدند که کیفیت آموزش در دانشگاه پیام نور تهران در
شاخصهای برنامه درسی ،حمایتهای دانشجویی و سودمندی فنآوری آموزش از دور در حد
متوسط ولی در شاخصهای سنجش و ارزیابی و تعامل چندگانه ضعیف و پایینتر از حد انتظار
بوده است .نتایج این دو پژوهش با مولفه های فناوری و مشتری مداری مدل مدیریت آموزش از
دور این پژوهش هم سو است.
نجفی و همکاران ( )5935در پژوهشی به بررسی نقش نظام آموزش از دور بر توسعه
منابع انسانی دردانشگاه پیام نور پرداختند و به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و معناداری
بین آموزش از دور و توسعه منابع انسانی وجود دارد .نتایج تحلیل نشان دادند که آموزش از دور؛
دانش ،نگرش ،مهارت و رفتار دانشجویان را به عنوان مؤلفههای توسعه منابع انسانی تحت تأثیر
قرار میدهد .مطالعات کشور های دیگر در زمینه آموزش از دور بر رویکرد تلفیقی تایید و تاکید
دارد.پژوهش فضل علیزاده و همکاران ( )5935بررسی تطبیقی ویژگی های برنامه درسی
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موسسات آموزش عالی از دور کشورهای ایران  ،انگلستان ،هندپرداختند و به این نتیجه رسیدند
که استفاده از تجربیات کشورهای موفق ،بومیسازی آن و ترسیم چشماندازآموزش عالی از دور،
قدرت انتخاب فراگیران ،جامعیت ،ابتکار عمل و توان اثرگذاری نظام آموزش از دور در کشورمان
را باال میبرد وضرورت دارد رویکرد تلفیقی در تکنیکها و روشهای آموزش از دور به کار گرفته
شود و همچنین ب ه اصول و رویکردهای اساسی این نظام که دانشجو محوری و تأکید بر
تفاوتهای فردی در طراحی آموزشی ،عدم محدودیت زمان و مکان ،به ویژه زمانی که در اندیشه
استقرار نظام آموزش از دور در دانشگاه ها و آموزش عالی کشورمان هستیم ،توجه گردد .این دو
پژوهش فوق با مولفه های ر هبری و بصیرت مدل مدیریت آموزش از دور پژوهشگر را تحت
پوشش قرار می دهد.
بنابراین پژوهش حاضر به دنبال این سوال کلی است که مدل مطلوب مدیریت در آموزش
از راه دور چگونه است؟بر این اساس،با بررسی چارچوب نظری مطالعات انجام شده ،هدف اصلی
این تحقیق بررسی شناسایی مولف ه های مدیریت آموزش از دور در نظام آموزش عالی ایران می
باشد .بنابراین ،این پژوهش در صدد پاسخ به سؤاالت زیر می باشد:
 -5مولفههای اصلی در مدل مدیریت آموزش از دور کدامند؟
 -5ارتباط بین مولفههای اصلی در مدل مدیریت آموزش از دور چگونه است؟
 -9آیا بین دیدگاه ها ی مدیران سطح نهادی (باال) و مدیران واحدهای عملیاتی در تعیین
مولفههای اصلی مدل مدیریتی آموزش از دور تفاوت وجود دارد؟
 -4مدل مناسب برای مدیریت آموزش از دور نظام آموزش عالی ایران چگونه است؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف توصیفی بوده ولی از نظر خانواده تحقیق ،ترکیبی بوده که با
روش کیفی و کمی انجام شده است.در طرح های اکتشافی معموال از طریق پژوهش کیفی به
تدوین یک ابزار اندازه گیری پرداخته می شود .برای این منظور ،با گرد آوری و تحلیل داده های
کیفی به تعیین مولفه های اصلی پدیده ی مورد بررسی پرداخته شد .این مولفه ها به عنوان
ابعاد مورد نظر برای تدوین ابزار گرد آوری داده ها منظور گردید  .بنابر این برای طراحی مدل
مدیریت آموزش از دور بر اساس طرح اکتشافی (کمی <کیفی) مراحل زیر طی شد:
 . 5ابتدا تعدادی از صاحب نظران و خبرگان حوزه پژوهش (از جمله استادان راهنما و
مشاو ر) که آشنا به آموزش از دور و نحوة مدیریت آن بودند ،انتخاب شدند .همکاری و همفکری
این افراد معیارها و مولفههای مدل مناسب ،شناسایی و انتخاب شد .5 .مدلهای مختلف
مدیریت ،بخصوص مدیریت آموزش از دور که در تحقیقات قبلی خارجی جهت اداره و مدیریت
سازمانهای آموزش به کار رفتهاند مورد بررسی قرار گرفت و نقاط قوت و ضعف آنها شناسایی
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شد .با توجه به معیارها و مولفههای انتخاب شده ،یک مدل یا مدل تلفیقی جهت اداره و مدیریت
سازمانهای آموزش عالی باز و از دور ارائه شد .9 .عوامل و مولفههای انتخاب شده دستهبندی و
گروهبندی شدند  .الزم به ذکر است که هر یک از مراحل فوق خود در چندین مرحله انجام گرفت
و برای رسیدن به یک تصمیم ممکن است از روشهای دلفی ،تصمیمگیری چند معیاره ،مقایسه
زوجی ،آنالیز واریانس و غیره استفاده شد.
جامعه آماری در بعدکیفی تحقیق شامل متخصصان و دانشجویان دکتری آموزش از
دور( 16نفر) بودند و برای گردآوری داده های کیفی از روش میدانی (مصاحبه ،دلفی و
پرسشنامه) استفاده شده است .به عبارتی پس از مصاحبه با تعدادی از متخصصان ،عاملها یی
توسط آنان مطرح و با استفاده از روش دلفی این عاملها در اختیارآن ها گذاشته شد تا آنها مولفه
های مرتبط با عاملها را فهرست کنند و در صورت نیاز عاملهای دیگری نیز اضافه کنند  ،پس از
جمع آوری و استخراج نظرات آنها  ،مولفه های مشترك ادغام و فهرستی از آنها تهیه شده و در
مرحله دوم مجددا برایآن ها ارسال شد تا مولفه ها را بر اساس ارزش آنها رتبه بندی کنند  .پس
از جمع آوری نظرات آنها و استخراج رتبه های ارائه شده  ،مولفه هایی که از رتبه های بهتری
برخوردار بودند استخراج و جهت اظهار نظر نهایی در اختیار آن ها که از گروه کیفی بودند قرار
گرفت و بعد از تائید ارزش رتبه های پیشنهادی توسط آنان ،پرسشنامه اولیه تهیه شده و در
حجم  16نفر نمونه اجرا و با استفاده از آلفای کرانباخ پایایی آن مورد بررسی قرار گرفت که مقدار
آن مشاهده شد .ضمنا برخی از مولفه ها که ارتباط معناداری با کل مولفه ها نداشتند حذف
شدند و نهایتاً پرسشنامه ای با سوال جهت اجرای نهایی آماده شد.
جامعه آماری کمی این تحقیق شامل مدیران دانشگاههای مجری آموزش از دور ،شامل
سطوح نهادی و عملیاتی ( 166نفر) و گروه متخصصین آموزش از دور و استادانمشغول در نظام
آموزش عالی بازو از دور (دانشگاه پیام نور) ایران( 9166نفر) بودند که از این جامعه با استفاده از
جدول کرجیسی مورگان تعداد  191نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند.همچنین از نظر نحوه
گردآوری دادهها ،موضوع مورد بررسی ،از منظر اهداف،در زمره تحقیقات ترکیبی قرار میگیرد.
در این پژوهش از طرح تلفیقی اکتشافی استفاده شده است .ابتدا داده های کیفی و
سپس داده های کمی گردآوری شده است .درتجزیه و تحلیل دادهها  ،از روشهای آمار توصیفی
(از فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی و
تاییدی  ،تی گروه های مستقل) از طریق نرم افزار  SPSSو  Lisrelاستفاده شد.
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گزارش یافته ها
.5مولفه های اصلی در مدیریت آموزش از راه دور کدامند ؟
به منظور پاسخ به سوال اول پژوهش که" مولفه های اصلی در مدیریت آموزش از راه دور
کدامند ؟از تکنیک مصاحبه 5دلفی 5استفاده شده است.در این مرحله،ابتدا با بررسی ادبیات
مکتوب،اسناد و منابع معتبرعلمی و کنکاش در مقاالت 1،مولفه اصلی اولیه به دست آمده
است.پس از آن با استفاده از نظرات خبرگان و متخصصین این حوزه این مؤلفه ها به همراه مبانی
نظری به صورت گویه هائی در یک پرسشنامه گنجانده شده و به اعضای گروه خبره ارسال شد.
هدفاینپرسشنامهانتخاب و نام گذاریدستهای از عوامل اصلی مدیریت آموزش از راه دور در
دانشگاه پیام نور بوده است تا نظرات تخصصی آن ها به همرا پیشنهادهای سازنده ارایه شده جمع
آوری گردد .به این ترتیب پرسشنامه به همراه خالصه ای از مبانی نظری به متخصص حوزه
مدیریت آموزش از اه دور داده شده است.به منظور حصول اطمینان بیشتر پرسشنامه طی دو
مرحله توزیع و ج مع آوری گردید تا توافق کلی خبرگان نسبت به طبقه بندی مؤلفه ها به دست
آید.
قبل از انجام آزمون تحلیل عاملی باید اطمینان حاصل کرد که آیا دادهها برای این نوع
تحلیل مناسب است یا نه؟ به همین منظور از آزمون بارتلت ،ضریب  KMOو سطح معنیداری
استفاده شده که در جدول  1به آن پرداخته میشود.
جدول .5بررسی وضعیت معناداری و ضرایب ( )KMOو آزمون بارتلت

شاخصهای آماری

اندازه
KMO

نشانگرهای تأثیرگذار بر
6
مدیریت آموزش از راه دور

/811

آزمون
بارتلت
9/911

سطح
معنیداری
6/666

همانگونه که از جدول  1مشخص است ،اندازه ( KMOبرای کفایت حجم نمونهگیری)
برابر  6/811و آزمون بارتلت برابر  9/911امکان اجرای تحلیل عاملی را تأیید میکند.
جدول : 2مجموع واریانس تبیین شده شاخص های مرتبط با مدیریت آموزش از دور
متغیرها

ارزش های ویژه آغازین

مجموع مجذور بارهای

مجموع مجذور بارهای

استخراجی

چرخش یافته
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مقدار

درصد

درصد

مقدار

درصد

درصد

مقدار

درصد

درصد

کل

واریانس

تراکمی

کل

واریانس

تراکمی

کل

واریانس

تراکمی

1

43/3

18/58

18/58

43/3

18/58

18/58

51/1

49/51

49/51

2

51/1

38/51

11/44

51/1

38/51

14/44

56/1

11/51

56/95

3

11/4

86/59

11/18

11/4

86/59

11/18

55/1

19/51

19/41

4

51/9

15/3

58/18

51/9

15/3

58/18

13/4

59/54

31/15

5

93/5

51/1

44/11

93/5

51/1

44/11

34/9

31/55

39/19

6

44/5

91/4

85/13

7

68/5

51/9

63/89

8

11/6

94/5

49/81

در جدول : 5شاخص های آماری که نهایتا از تحلیل عوامل مولفه های اصلی بدست آمده
درج شده است  ،همانطورکه از جدول : 4بر می آید  ،ارزشهای بزرگتر از  5به  1شاخص می
رسند که روی هم  19/39درصد واریانس کل عوامل مرتبط با مدیریت آموزش از راه دور را
تبیین می کنند  ،سهم واریانس هریک از عاملها در تبیین مدل مدیریت آموزش از راه دور به
شرح زیر مشاهده شد :
عامل اول ( محیط) 51/49درصد  ،عامل دوم (مشتری مداری)  51/11درصد  ،عامل
سوم ( فناوری)  51/19درصد  ،عامل چهارم ( رهبری )  54/59درصد  ،عامل پنجم ( بصیرت)
 55/31درصد .
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آزمون نمودار شیب دار ( سنگ ریزه )

آزمون نمودار شیب دار  ،طرحی از واریانس کل تبیین شده به وسیله هر متغیر را در
ارتباط با سایر متغیرها بیان می کند  ،در این طرح معموال عامل های بزرگ در باال و سایر
عوامل با شیبی تدریجی در کنار هم مشاهده می شوند  ،این گونه طرح ها توسط کتل به آزمون
 scrccنامگذاری شد  .از بررسی نمودار  scrccبرای داده های این پژوهش  ،مالحظه می شود
که  1عامل باالتر از نمره ی 5قرار دارند و دارای ارزش ویژه هستند .
.2مولفه های مرتبط با عامل های اصلی در مدل مدیریت آموزش از دور کدامند؟
جدول :8نتایج تحلیل عاملی برای انتخاب عاملهای مرتبط با مدل مدیریت آموزش از
دور بعد از چرخش واریماکس
عامل
شماره

اول

متغیرها

محیطی

عامل دوم مشتری

عامل سوم

مداری()15/77

فناوری()15/58

عامل چهارم

عامل پنجم

رهبری

بصیرت

()11/28

()11/69

()19/18
5
5
9

85
6/9
11
6/3
84
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عامل
شماره

اول

متغیرها

محیطی

عامل دوم مشتری

عامل سوم

مداری()15/77

فناوری()15/58

عامل چهارم

عامل پنجم

رهبری

بصیرت

()11/28

()11/69

()19/18
6/1
85

4

6/9
11

1
1
1
8
3

6/8
36
6/9
84
6/3
83
6/1
81
6/1

5
6

89
6/8

5
5

16
6/9
/395

5
6

5

/164

5
6

9

/851

5
6

4

/855

5
6

1

/114

5
6

1
5
1
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عامل
شماره

اول

متغیرها

محیطی

عامل دوم مشتری

عامل سوم

مداری()15/77

فناوری()15/58

عامل چهارم

عامل پنجم

رهبری

بصیرت

()11/28

()11/69

()19/18
5

6/164

8
5

6/891

3
5

6/851

6
5

6/115

5
5

6/131

5
5
9
5
4
5
1
5
1
5
1
5
8

6/881
6/359
6/884
6/818
6/184
6/831

نتایج ماتریس تحلیل عاملی که در جدول  9ارائه شد  ،نشان داد:
عامل اول که بیشترین مقدار واریانس ( 51/49درصد ) مربوط به آموزش از راه دور را
تبیین می کند ،شامل  1خرده عامل به شرح فوق می باشد و با توجه به ماهیت این متغیرها ،به
عنوان عامل محیطی نامگذاری گردید .در این عامل توجه به متغیرهای اقتصادی (، )6/36
فناوری ( ، )6/83محیط عمومی و زیست محیطی( ، )6/81متغیر اجتماعی( )6/81و خلق دانش
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محیطی ( )6/84و در پایان کاربرد دانش محیطی( )6/16به ترتیب از بیشترین تا کمترین ارتباط
با عامل محیطی را نشان دادند.
عامل دوم که مقدار واریانس ( 51/11درصد ) مربوط به آموزش از راه دور را تبیین
می کند ،شامل  1خرده عامل به شرح فوق می باشد و با توجه به ماهیت این متغیرها  ،به عنوان
عامل مشتری مداری نامگذاری گردید  .دراین عامل توجه به اعتماد متقابل بین مشتریان و
دانشگاه( ، )6/35احساس ارزشمندی برای مشتریان( ،)6/36نیاز مشتریان( ، )6/83جذب
مشتریان جدید( ، )6/88اطمینان از سود دو طرفه ( )6/81و به روز رسانی اطالعات ()6/13
ارتباط با عامل مشتری مداری را نشان دادند.
عامل سوم که مقدار واریانس ( 51/19درصد ) مربوط به آموزش از راه دور را تبیین می
کند شامل  1خرده عامل به شرح فوق می باشد و با توجه به ماهیت این متغیرها  ،به عنوان
عامل فناوری نامگذاری گردید  .در این عامل توجه به استفاده از فرایند پردازش یا بانک
اطالعاتی  ،استفاده از پست الکترونیکی برای ارائه و انتقال اطالعات( ، )6/84استفاده از دستیار
دیجیتال شخصی و ویدیو کنفرانس برای یاددهی و یادگیری( ، )6/89استفاده از فناوری های
فرازمانی و فرامکانی( ، )6/11استفاده از ورودی (نهادها ،دادهها) بانک اطالعاتی( )6/16و استفاده
از خروجی(ستاد اطالعاتی ،دریافت کننده ) ( )6/16ارتباط با عامل فناوری را نشان دادند.
عامل چهارم که مقدار واریانس ( 54/59درصد ) مربوط به آموزش از راه دور را تبیین
می کند شامل  1خرده عامل به شرح فوق می باشد و با توجه به ماهیت این متغیرها  ،به عنوان
عامل رهبری نامگذاری گردید  .در این عامل،رهبری مشارکتی وبدنبال آن ترغیب هم افزایی و
حمایت از اجماع(  ،)6/85نقش شرکت کننده و میا نجی( ، )6/89رهبری پیشرو و پست
مدرنیسم( ،)6/11دارای رهبری ابهامی( )6/39و رهبری تراکنشی( )6/16ارتباط با عامل رهبری
را نشان دادند.
عامل پنجم که مقدار واریانس ( 55/31درصد ) مربوط به آموزش از راه دور را تبیین
می کند شامل  1خرده عامل به شرح فوق می باشد و با توجه به ماهیت این متغیرها  ،به عنوان
عامل بصیرت نامگذاری گردید  .در این عاملتوجه به پژوهش ( ، )6/85توجه به ابزارهای جدید
آموزشی( ،)6/18مهارت انتقال تجربه ها به موقعیت جدبد( ،)6/84اعتقاد به اینکه در یک زمان
می توان هم یاددهنده بود و هم یادگیرنده( ، )6/85تحلیل روند ها و فرصت هاو تهدیدها ()6/11
ارتباط با عامل بصیرت را نشان دادند.
. 8آیا بین دیدگاه های مدیران سطح نهادی (باال) و مدیران واحد عملیاتی
(اساتید) در خصوص عامل های اصلی مدل آموزش از راه دور تفاوت وجود دارد؟
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جهت آزمون سوال دوم تحقیق با توجه به متغیرهای تحقیق ،آیا بین دیدگاه های
مدیران سطح نهادی (باال) و مدیران واحد عملیاتی (اساتید) در خصوص عامل های
اصلی مدل آموزش از راه دور تفاوت وجود دارد؟از از آزمون t-testIndependent
 sampleاستفاده شده است.
جدول شماره:1-2-8-1آزمون تی گروه های مستقل وسطح معنی داری

درجه آزادی

نهادی (باال)
مدیران

و

F

معنی داری

های مدیران سطح

آزمون لون برای
تساوی واریانس ها
Sig

سطح

متغیر دیدگاه

t

واحد

عملیاتی (اساتید)
با فرض برابری
6/11
واریانس ها
فرض
با
نابرابری واریانس ها

5

165
6/

5
-6/13

5
59

5
-6/49

1
6/84

9
6

8
6/8

جهت آزمون سوال دوم تحقیق ،با اذعان به نتایج جدول فوق با توجه به این که مقدار
احتمال تست لون 5بیشتر از  6/61بود باید پذیرفت که بین دیدگاه های مدیران سطح نهادی
(باال) و مدیران واحد عملیاتی (اساتید) دارای واریانس های برابر می باشند.به همین دلیل سطر
دوم یعنی نابرابری واریانس ها را نادیده گرفته و به اطالعات سطر یک اعتماد می کنیم.با توجه
به اطالعات حاصله با سطح معنی داری (،)Sig=6/184بین دیدگاه های مدیران سطح نهادی
(باال) و مدیران واحد عملیاتی (اساتید) دانشگاه پیام نور ایران تفاوت معنی داری وجود ندارد.
جدول :2-2-8-1میانگین،انحراف معیار و خطای انحراف استاندارد دیدگاه های مدیران
سطح نهادی (باال) و مدیران واحد عملیاتی (اساتید)

1-Levenstest
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تعداد

تحصیالت

انحراف معیار

میانگین

خطای
انحراف
استاندارد

دیدگاه های
مدیران سطح نهادی
(باال)

35

11/99

59/11

5/49

و مدیران
واحد عملیاتی (اساتید)

59

11/81

51/16

9/44

دیگر،براساس جدول فوق نتیجه می گیریم که اختالف معنی داریبین دیدگاه های
مدیران سطح نهادی (باال) و مدیران واحد عملیاتی وجود ندارد.
. 1مدل مناسب برای مدیریت آموزش از راه دور نظام آموزش عالی ایران
چیست؟
نتایج تحلیل عاملی تائیدی در صفحه گرافیکی لیزرل و ساختار دلون و مکلین
رابطه هر یک ازعامل ها و خرده عامل های مربوط به آنها را به شرح زیر تائید کرد.
عامل فناوری با  1مولفه به ترتیب با ،6/11 ،6/11 ،6/14 ، 6/93 ، 6/15و 6/15
واریانس گویهها مورد تائید قرار گرفت .
عامل بصیرت با  1مولفه به ترتیب با  ،6/58 ،6/11 ،6/11 ،6/11و 6/59واریانس
مورد تائید قرار گرفت.
عامل مشتری مداری با  1مولفه  ،6/45 ،6/15 ،6/11 ،6/14 ،6/11و 6/15
واریانس مورد تائید قرار گرفت.
عامل محیطی با  1مولفه  6/13 ، 6/6،19/15 ،6/84و  6/11واریانس مورد تائید
قرار گرفت .
عامل رهبری با  1مولفه به ترتیب با  6/15 ،6/11 ،6/11 ،6/13و  6/15واریانس
مورد تائید قرار گرفت .
شکل شماره  5خروجی نتایج تحلیل عاملی تائیدی در صفحه گرافیکی لیزرل و
ساختار دلون و مکلین را نشان می دهد  .در شکل زیر بیضیها متغیرهای مکنون یا عاملها می
باشند  ،مستطیل ها مولفه های هریک از عاملها را نشان می دهند  ،پیکانها که نشان می
دهند گویه ها روی کدام عامل بار می گیرند ،.ارزش های نوشته شده روی آنها میزانی از
واریانس گویه ها را که از سوی عامل قابل توجیه است نشان می دهد .
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شکل  2خروجی محاسبه  t-valueمعناداری همبستگی های مشاهده شده شکل
شماره  1را نشان می دهد

یافته های شکل  5مقدار آماره  tهمان معناداری همبستگی های مشاهده شده را در
سطح خطای  6/61نشان می دهد  .با توجه به مقاددیر مشاهده شده  ، tمقدار همبستگی
مشاهده شده استاندارد در چند رابطه فوق معنادار نیست که به شرح زیر می باشد  :در عاملهای
اصلی رابطه بین فناوری و رهبری  ،همچنین رابطه بین رهبری و محیط  ،رابطه فناوری و
مشتری مداری تائید شد اما رابطه بین بصیرت و رهبری و همچنین بصیرت با محیط تائید
نشد.
در متغیر های آشکار که همان رابطه مولفه ها با هر عامل می باشد ،رابطه عامل
مشتری مداری با  1مولفه  ،رابطه عامل محیطی با  1مولفه  ،رابطه عامل رهبری با چهار
مولفه  ،رابطه عامل بصیرت با  1مولفه و در نهایت رابطه عامل فناوری با  1مولفه مورد تائید
قرار گرفت .
در شکل  5ارزشهای نوشته شده روی پیکانها مقدار  tمحاسبه شده را نشان می
دهد  ،مقدار  tکمتر از  5/31که با خط قرمز نشان داده شد ،بیانگر عدم تائید معناداری
همبستگی بین عاملها با هم و بین عاملها و مولفه ها است  .در شکل  5معناداری همبستگی
بین دو عامل فناوری و رهبری  ،همچنین دو عامل رهبری و محیط و فناوری با مشتری
مداری تائید شد؛ و عدم همبستگی بین عامل بصیرت و رهبری  ،همچنین بصیرت و محیط هم
تائید گردید .
19

حبیب اهلل نجفی هزارجریبی(نویسنده مسئول) ،شیرزاد کوپایی

همچنین آزمون  tدر بررسی رابطه هریک از عاملها با مولفه های مربوط ،به جز سه
مولفه که در شکل  5بخوبی مشخص شده است در بقیه موارد مورد تائید قرار گرفت ( در
شکل 5رابطه سه مولفه و عامل با پیکان کم رنگ نشان داده شد و در شکل  5این سه مولفه
هیچ پیکانی از طرف عامل دریافت نکردند .

جدول  : 1جدول:3شاخصهای برازندگی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش در دانشگاه
فرهنگیان
شاخصهای

مقادیر
قابل قبول

برازندگی

مقدار p
معنی دار

مقدار خی دو

مقدار

نتیجه

مشاهده شده
 411/11با
Df = 563

نگردد
CMIN/DF
شاخصRSMEA
شاخصCFI
شاخصAGFI
شاخصNFI
P-Value

00

بین 1-9
زیر 6/68
باالی 6/3
باالی6/ 3
باالی6/ 3
-

5/59
6/611
6/31
6/385
6/339
6/6666

برازش قابل قبول
برازش قابل قبول
برازش قابل قبول
برازش قابل قبول
برازش قابل قبول
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با توجه به نتایج حاصل از جدول باال،تحلیل برازش مدل با عنایت به شاخصهای
برازندگی ،میتوان گفت که شاخصهای برازندگی حاضر دارای برازش مناسبی میباشد  .به
عبارت دیگر ،با توجه به سطح معناداری  α ≥6/61و مناسب بودن شاخصها ،میتوان از این
نشانگرها برای مدیریت آموزش از دور در دانشگاه های پیام نور ایران استفاده کرد.
تفسیر و نتیجه گیری
نتایج پژوهش نشان داد که مولفههای مدیریت آموزش از دور شامل :عامل محیطی،
مشتری مداری ،فناوری ،رهبری و بصیرت به ترتیب نقش بسزایی در مدیریت آموزش از دور
دارند و مدیران پیام نور باید به عوامل محیطی و دیگر عوامل ارائه شده در مدل به ترتیب اهمیت
توجه بیشتری نمایند تا به اثر بخشی و کارایی در مدیریت دانشگاه پیام نور دست یابند.
وارنر  )5331(5در بررسی مهارت های برنامه ریزی استراتژیک کارکنان نشان داده است
در صورتی که در کار مجازی  ،شغل  ،شاغل ،ابزار و وسایل و مدیران به درستی انتخاب شوند
مهارتهای برنامه ریزی استراتژیک کارکنان به دلیل اینکه وقت بیشتری برای فکر کردن روی
موضوعی کار دارند ،به طور محسوسی توسعه می یابد و منجر به افزایش بهرهوری و کارایی در
حد باالیی می شود .
ظریفصنایعی( )5988دررساله دکتری خودکه با هدف ارائه مدل مفهومی یاددهی ـ
یادگیری از دور در آموزش عالی صورت گرفته است به این نتیجه رسیده استکه درك قابلیتهای
فناوری و نظریههای یادگیری به ویژه نظریه سازهگرایی و همینطور نظریه استقالل و تعامل در
آموزش از دور ،عوامل اثرگذار در طراحی یادگیری از دور اثربخش در آموزش عالی است .در این
مدل راهبردهای یاددهی ـ یادگیری فعال فردی و گروهی و بازخورد به موقع ،با کمک فناوری
اطالعات و ارتباطات (فاوا) و هشت نوع تعامل ،با توجه به مبانی نظری و رسالت دانشگاه های
حاضر طراحی شده است.
نجفی ،فرجاللهی ،نوروززاده و سرمدی ( )5935در پژوهشی به بررسی نقش آموزش از
دور بر توسعه منابع انسانی در دانشجویان دکتری دانشگاه پیام نور پرداختند و به این نتیجه
رسیدند که رابطه مثبت و معناداری بین آموزش از دور و توسعه منابع انسانی وجود دارد .نتایج
تحلیل لیزرل نشان دادند که آموزش از دور ،دانش ،نگرش ،مهارت و رفتار دانشجویان را به عنوان
مؤلفههای توسعه منابع انسانی تحت تأثیر قرار میدهد.فضلعلیزاده و همکاران ( )5936در
پژوهشی به شناسایی و مقایسه ویژگیهای مؤسسات آموزش عالی از دور در کشورهای انگلستان،
هند و ایران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که استفاده از تجربیات کشورهای موفق،
1
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بومیسازی آن و ترسیم چشم انداز آموزش عالی از دور قدرت انتخاب فراگیران ،جامعیت ،ابتکار
عمل و توان اثرگذاری نظام آموزش از دور در کشورمان را باال میبرد وضرورت دارد رویکرد
تلفیقی در تکنیکها و روشهای آموزش از دور به کار گرفته شود و همچنین به اصول و
رویکردهای اساسی این نظام که دانشجو محوری و تأکید بر تفاوتهای فردی در طراحی
آموزشی ،عدم محدودیت زمان و مکان به ویژه زمانی که در اندیشه استقرار نظام آموزش از دور
در دانشگاهها و آموزش عالی کشورمان هستیم ،توجه گردد.نتایج این پژوهش با یافته های
هولسمن (،5)5666وارنر (،5)5331ظریفصنایعی( ،)5988فرجاللهی و همکاران (،)5988نجفی،
فرجاللهی ،نوروززاده و سرمدی (،)5935فضلعلیزاده و همکاران ( ،)5936جانسون و جانسون
(9)5339همخوانی دارد.
یافتههای پژوهش جانسون و جانسون ( 4)5339نشان میدهد که دانشجویانی که در
محیط الکترونیکی برخط با یکدیگر تعامل و همکاری میکنند ،از سطوح باالی پیشرفت،
خالقیت ،اتحاد و تفکر نقاد برخوردارند.
بر این اساس ،برای ورود به جامعه جهانی و ایفای نقش اثرگذار دانشگاهها ،مدیران باید
از مدلهای نمادین به آموزش و تشریح مدیریت بپردازند و مدلهای مدیریت ،توضیح و تشریح
ساده شدهی پیچیدگی ها و حوادث دنیای واقعی هستند که ابعاد تاریک و مبهم این فرایند را
شفافیت میبخشد .مدلهای مدیریت با ارائه چارچوبهای تحلیلی درك بهتر عوامل محیطی را
فراهم نموده ،زمینهساز و تسهیلگر شرایط بررسی بیشتر و تحلیل واقع بینانهتر مدیریت
(خطمشیگذاری) 1میگردد.
با توجه به تبیین یافته های پژوهش حاضر ،می توان از مدل طراحی شده این تحقیق در
مدیریت دانشگاه های مجری آموزش از دور استفاده کرد.
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بر اساس این مدل می توان چالش های موجود مدیریت نظام آموزشی از دور را مرتفع
ساخت .چرا که مدل فوق دارای نوآورهای علمی مبتنی بر یافته های پژوهشی می باشد .در این
مدل با ترسیم مؤلفه های کلیدی مدیریت آموزش از دور  ،کارآمد ی نظام آموزش عالی نسبت به
دیگر مدل های موجود تبیین شده است .این مدل با ارائه چارچوبهای تحلیلی ،درك بهتر
عوامل محیطی را فراهم نموده ،زمینهساز و تسهیلگر شرایط بررسی بیشتر و تحلیل واقع بینانهتر
مدیریت آموزش از دور میگردد
منابع و مآخذ
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