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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
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 مطالعه حاضر با هدف ارائه مدل ارتقاء: زمینه و هدف:چکیده
 در این مقاله ابتدا عناصر.بهرهوری آموزشی مدرسان آموزش ازدور انجامگرفت
تشکیلدهنده بهرهوری آموزشی مدرسان نظام آموزشازدور شناسایی شدند و
سپس مدل ارتقاء بهرهوری آموزشی مدرسان آموزش از دور براساس شرایط و
.مقتضیات بومی و نظام آموزشازدور کشور طراحی و اعتباریابی شد
، روش تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر رویکرد:روش بررسی
 جامعه آماری بخش کیفی کلیه صاحبنظران حوزه آموزشازدور و.آمیخته است
بهرهوری آموزشی هستند که با بهرهگیری از روش نمونهگیری هدفمند و
 جامعه آماری بخش. نفر بهعنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند12 گلولهبرفی تعداد
 کلیه مدرسان نظام آموزش از دور دانشگاه آزاد اسالمی در واحد الکترونیکی،کمی
 نفر بودند که همه افراد جامعه برای نمونه220  تعداد افراد جامعه آماری.است
 برای جمعآوری دادهها در بخش.تحقیق با روش سرشماری کامل انتخاب شدند
 استفاده شد و،کیفی از ابزار مصاحبه نیمهساختاریافته با روایی و پایایی مطلوب
در بخش کمی از پرسشنامه محققساخته استفاده شد که پایایی آن با روش
 تحلیل دادههای کیفی با تکنیک. محاسبه گردید1/11 ضریب آلفای کرونباخ
.تحلیل مضمون و بخش کمی نیز با روش تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت
 یافتههای تحقیق حاکی از آن است که عوامل مؤثر بر بهرهوری:یافتهها
آموزشی مدرسان نظام آموزش از دور در دو بعد کلی فردی و سازمانی شناسایی
 عامل بر بهرهوری آموزشی مدرسان نظام12  همچنین مشخص شد که.شدند
آموزش از دور تأثیر معنادار و مثبتی بر بهرهوری آموزشی مدرسان نظام آموزش
.دارد
 تحقیق مشخص نمود که برای ارتقاء بهرهوری آموزشی:نتیجهگیری
 عامل شناسایی شده (توانایی12  بایستی،مدرسان در هر نظام آموزش از دوری
 وضعیت، محتوا و مطالب ارائه شده، محیط نظام آموزشی،های فردی مدرس
.فراگیران) را بهبود ببخشیم و وضعیت آنها را مطلوب کنیم
. آموزش عالی، آموزش از دور، بهرهوری آموزشی:کلمات کلیدی

.) ایران (نویسنده مسئول، تهران، دانشجوی دکتری برنامه ریز ی آموزش از دور دانشگاه پیام نور1
، تهران56361-7964 پ. ص. دانشگاه پیام نور،گروه برنامه ریزی آموزش از دور, M.v.academic@gmail.com
ایران
. ایران، تهران، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور2
. ایران، تهران، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور3
. ایران، تهران، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور7
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مقدمه
امروزه مفهوم بهرهوری به سبب اهمیت و توجه روزافزون آن ،از بخشهای صنعتی به
بخشها و حوزههای خدمات و بهویژه خدمات آموزشی رسیده است و هرروز مفاهیم مربوط به آن
همانند تعریف بهرهوری ،عوامل موثر و پیامدهای آن و نیز راههای سنجش بهرهوری در بخش
های آموزشی و به ویژه نظامهای آموزش عالی ،خاصه بهرهوری اعضای هیأت علمی به رکن اصلی
نظام آموزشعالی تبدیل شده است و ﭼالش امروز افزایش بهرهوری کارکنان یدی نیست بلکه
اندازهگیری و افزایش بهرهوری کارکنان دانشگراست ).(Ramírez & Nembhard, 2004
همچنین ،در سیر تحول نظام آموزش از دور ،نقش مدرس نیز تحول زیادی داشته است .در دوره
مکاتبهای که صنعتی شدن آموزش و تولید فارغالتحصیل هدف اصلی بود ،مدرس در مورد
محتوای آموزش  ،ﭼگونگی تدریس و شیوه ارزیابی بر مبنای آخرین دستاوردهای مطرح در حوزه
تخصصی خود با توجه به اصول آموزش از دور تصمیم میگرفت و در این دوره نقش مدرس
بیشتر یک تهیهکننده محتوا و ارزیاب آموزشی بود ).(MacKenzie et al., 2017
درواقع نقش مدرس در آموزش مکاتبهای ،ارائه جزوات کالسی خود به مراکز آموزش
مکاتبهای ،تهیه سؤاالت مناسب برای دروس مکاتبهای ،طرح آزمون ،تصحیح پاسخهای ارسالی و
فرستادن آنها به این مراکز بود .در نسل دوم آموزش از دور با اختراع رادیو در جنگ جهانی اول و
تلویزیون در دهه  2111و پیشرفت رسانههای سمعی و بصری و همگانی شدن این دو رسانه
پدیدارتر شد .اولین تالش در این مورد در مدرسه مبتنی بر راه دور ویسکانسین ( Wisconsin
 )School of the Airدر دهه  2111صورت گرفت .در دهه  2121برای تدریس دروس از
پخش رادیویی استفاده شد .در ب رخی نواحی با جمعیت پراکنده آموزش از طریق رادیوی دوطرفه
انجام میگرفت ) .(McIsaac, 1999در این دوره قدرت بیان و انتقال دهندگی محتوا نیز به
نقش مدرس آموزش از دور ،اضافه گردید .سخنران قوی بودن و استفاده بهینه از زمان برای
انتقال مطالب بیشتر و بهتر ،ویژگی جدید مدرسان این دوره بود.
امروزه دیگر مدرسان و یاددهندگان از عوامل اصلی و مهم نظام آموزش از دور منظور
میشود ،ﭼرا که یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین درون داد آن است .کمیت و کیفیت این
درونداد بهویژه تناسب آن با تعداد دانشجویان ،در رشتهها و مقاطع مختلف تحصیلی در بهرهوری
نظام آموزش اهمیت بسیار دارد .یکی از عوامل مؤثر در تربیت نیروی انسانی متخصص وجود یک
کادر علمی قوی است که مهارت کافی در امر آموزش و پژوهش را داشته باشد و عمالً شهرت و
اعتبار مؤسسات آموزش عالی بستگی به کارایی اعضای علمی این مؤسسات دارد .همچنین یکی
از معیارهای مهم در ارزیابی کیفیت و کارایی دانشگاهها میزان فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
اعضای هیات علمی آنهاست ) .(Abdollahi, 2012از طرف دیگر اندازهگیری بهرهوری افراد
متخصص(حرفهای) به خاطر پیچیدگی آن ،کار دشواری است .اندازهگیری بهرهوری در آموزش
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عالی ماهیت بینرشتهای دارد ) (Anderson, 2004و نتایﺞ ملموس میتواند سنجه مناسبی
برای بهرهوری در آموزش عالی باشد .دانــشکدههــا اقــدامات مهمــی را بــرای افــزایش
تالشهای فعلــیشــان جهــت بهبــود بهــرهوری در آموزش عالی طرح کردهاند .از قبیـل
افـزایش نـسبت دانـشجو بـه اسـتاد یـا افـزایش میـزان تـدریس اعـضای هیأت علمی ،اما
علیرﻏم این اقـدامات آنهـا مـشاهده کـردهانـد کـه تﻐییـرات بهعملآمده نهتنها موجـب بهبود
بهرهوری نـشده اسـت ،بلکـه کیفیـت آمـوزش را پـایین آورده ،پـژوهشهـا را تـضعیف کـرده و
ضـعف کیفیت آموزش و پژوهش را توأماً بـه دنبال داشـته اسـت .ایـن امـر موجـب
بـیاعتمـادی بـه برنامـههـای بهبـود کیفیت در مراکز دانشگاهی شده است (Sullivan,
).Mackie, Massy, & Sinha, 2013
آنچه نظام آموزش از دور را از نظام آموزش سنتی در مورد یاددهنده متمایز میکند،
نحوه بهرهمندی از یاددهنده و نقشی است که این رکن حیاتی آموزش به عهده دارد .در نظام
آموزش حضوری ،یاددهنده ،بهعنوان محور تمام فعالیتهای آموزشی و کانون فرایند آموزش است
و بهصورت دائم با یادگیرنده در تماس است .در نظام آموزش از دور نیز ،یاددهنده نقش اساسی
بر عهده دارد ،اما ارتباط آموزش از طریق رسانه ،صورت میگیرد و دانش او باواسطه و بهطور
ﻏیرمستقیم و در مقابل با پوشش وسیعتری عرضه میشود .یاددهنده در این نظام آموزشی ،باید
به این موضوع توجه نماید که آموزش از دور ،نوعی آموزش یادگیرنده محور است و در آن بر
خودآموز شدن یادگیرنده تأکید میشود و نقش یاددهنده درس تﻐییر میکند ،بنابراین استاد
درس باید به دانشجویان کمک کند تا خود برنامه درسی را تنظیم کنند (Khademi, Arefi,
) .& Shams-Morkani, 2017به عبارتی در نظام آموزش از دور ،استاد ،نقش راهنما و
تسهیلکننده را ایفا مینماید.
) (Taghizadeh & Kia, 2014نیز معتقد است که آموزشدهنده در نظام آموزش از
دور باید دارای هفت ویژگی زیر باشد )2 :تسلط کافی بر موضوع آموزش )1 ،بهرهگیری از
کامپیوتر )2،امکان بهرهبرداری از شبکه اینترنت )0 ،استفاده از ابزار کمکآموزشی )1 ،در اختیار
داشتن ابزار کمکآموزشی )2 ،توانایی تسلط بر زبان انگلیسی و  )7توانایی ایجاد ارتباط مؤثر و
مستمر از فناوری با دانشجویان.
بهطـورکلـی بهرهوری اعـضای هیـأت علمـی و مدرسان آموزش عالی شـامل بهـرهوری
آموزشـی ،پژوهـشی و خـدمات تخصصی اســت .دانــشکدهها و دانشگاهها برای آن کــه در سه
حــوزه آمــوزش ،پــژوهش و خــدمات تخصصی ،از بهرهوری برخوردار شوند؛ نهتنها الزم است
نـشان دهنـد کـه اعـضای هیـأت علمـی ﭼـه میـزان تـدریس ،پــژوهش و خــدمات
تخصــصی عرضــه مـیدارند ،بلکــه باید مشخص شود کــه این فعالیـتها بــا ﭼــه کیفیتی
انجـام مـیشـوند .بـدیهی است ایـن امر مـستلزم گـردآوری دادهـای کمی و کیفـی اسـت.
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صـرف مشﻐول بودن اعضای هیأت علمـی بـه انجـام کـاری نـشانگر بهـرهور بـودن آنها نیـست،
بهعبارتدیگر بهـرهوری اعضای هیأت علمی باید برحسب سنجش پیامدها اندازهگیری شود
) .(Middaugh, Graham, Shahid, & Carroll, 2003بهرهوری آموزشی مدرسان واژه و
مفهومی است که هم به هزینه و مخارج اقتصادی و مالی توجه دارد و هم به نتیجه و موفقیت
تخصصی و علمی آنان نظر دارد ،لذا برای محاسبه و ارتقاء آن باید هم درونداد مدرسان در
نظامهای آموزش از دور توجه داشت و هم برونداد و میزان توفیق آنان در عمل را مدنظر قرار
دهیم .باید محاسبه شود که هر مدرسی ﭼه هزینهای برای نظام آموزشی دارد و ﭼه بروندادی
برای آن نظام آموزشی رقمزده است .بهعبارتدیگر در محاسبه بهرهوری آموزشی مدرسان آموزش
از دور ،هم جنبههای کمی مانند دستمزد مدرسان ،میزان ساعت تدریس شده ،تعداد دانشجویانی
هر دوره تدریس ،تعداد دانشجویان موفق شده ،امکانات و وسایل کمکآموزشی و هم جوانب
کیفی همانند میزان توفیق در امر آموزش ،استفاده از روشهای نوین و مناسب تدریس ،ایجاد
انگیزه و امید در دانشجویان ،افزایش سطح رضایتمندی دانشجویان ،میزان و نحوه در دسترس
بودن برای دانشجویان ،میزان حل مسائل علمی و آموزشی دانشجویان ،و ﻏیره را محاسبه نمود.
) (abdollahi & Bazargan, 2013در پژوهش خود با عنوان «ساخت و اعتباریابی
مقیاسی برای سنجش بهرهوری آموزشی اعضای هیأت علمی» از هشت عنصر بهعنوان عوامل
مؤثر بر سنجش بهرهوری آموزشی اعضای هیئتعلمی یادکردند .همچنین(Khademi et al, ،
) 2017پژوهشی با عنوان «اثرات سوء مدیریت در کاهش بهرهوری هیأت علمی» انجام داد .او در
نتایﺞ پژوهش خود از عوامل زیر با عنوان عوامل مؤثر بر بهرهوری اعضای هیأت علمی یاد میکند:
برخوردهای تبعیضآمیز ،عدم ثبات در فرهنگ و مدیریت دانشگاهها ،انتصاب رؤسای دانشگاههای
دولتی و نیمهدولتی توسط نیروهای سیاسی(Fahimnia, Norozi, & Bamir, 2016) .
پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر عوامل فردی و سازمانی بر بهرهوری پژوهشی اعضای هیأت
علمی دانشگاه تهران» انجام دادند .نتایﺞ پژوهش آنها نشان داد که هیچگونه رابطه معنیداری
بین جنسیت و بهرهوری پژوهشی وجود ندارد .همچنین نتایﺞ بهدستآمده نشان داد بیشترین
تولید ات علمی دانشگاه تهران در بازه سنی زیر ﭼهل سال اتفاق افتاده است .همچنین بر اساس
نتایﺞ این پژوهش رابطه معنیداری بین حوزههای موضوعی و بهرهوری پژوهشی وجود دارد .بین
مرتبه علمی و بهرهوری پژوهشی اعضای هیأت علمی نیز رابطه معنیداری وجود دارد.
) (Bland, Center, Finstad, Risbey, & Staples, 2005پژوهشی با عنوان
شناسایی عوامل مؤثر بر بهرهوری پژوهشی اعضای هیأت علمی در دانشکده پزشکی دانشگاه مینه
سوتا» انجام دادند .نتایﺞ بهدستآمده از پژوهش آنها حاکی از آن است که بهرهوری پژوهشی
فردی اعضای هیأت علمی بیشتر تحت تأثیر ویژگیهای فردی و سازمانی است و بهرهوری
گروهی نیز بیشتر تحت تأثیر ویژگیهای سازمانی و رهبری قرار دارد(Neri & Rodgers, .
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) 2006پژوهشی را با عنوان «عوامل مؤثر بر بهرهوری پژوهشی» انجام دادند .آنها در نتایﺞ
پژوهش خود گزارش کردند که وجود یک مرکز پژوهشی ،اعتبارات دریافتی از منابع بیرونی را
برای مقاصد پژوهشی و تسهیالت کتابخانهای مناسب عواملی هستند که هم بهرهوری و هم
کیفیت مقاالت ﭼاپشده اساتید گروههای موردمطالعه را بهبود میبخشند(Boser & .
) Progress, 2011پژوهشی با عنوان «عوامل مؤثر بر بهرهوری آموزشی» انجام دادند .آنها در
نتایﺞ پژوهش خود عوامل مؤثر بر بهرهوری آموزشی را بدین شرح بیان کردند :حاکم بودن فضای
فکری و نگرشی علمی بر دانشگاه ،وجود امنیت شﻐلی برای کار کردن در دانشگاه ،دﻏدﻏههای
خراج از دانشگاه اساتید (مسائل خانوادگی و اجتماعی) ،علم محور بودن تصمیمات مدیران
دانشگاه ،استفاده از ابزار یا فنون مناسب برای سنجش آموختههای دانشجویان ،تالش برای ارتقاء
خود یادگیری در دانشجویان ،اطالعرسانی اهداف دروس مورد تدریس به دانشجویان ،پذیرش
نظرها و پیشنهادهای سازند ه اعضای هیأت علمی توسط مدیر گروه ،متناسب بودن میزان تشویق
مدیران دانشگاه با تالش ،نوآوری و خالقیت اعضای هیأت علمی ،برخورداری از آزادی علمی،
وجود اهداف مدون و مشخص در گروه آموزشی ،اولویتهای آموزشی کامالً تصریحشده و شفاف
در گروه آموزشی .همچنین (Mayer, 2019) ،در پژوهش خود نشان داد که بین آموزش
آنالین استادان و بهرهوری پژوهشی آنها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
علیرﻏم اهمیت موضوع حاضر ،تاکنون در زمینه ساخت ابزاری برای سنجش و محاسبه
بهرهوری آموزشی مدرسان آموزش از دور ،هیچگونه کار علمی و پژوهشی انجام نگرفته است ،با
توجه با فقدان مقیاس سنجشی معتبر برای ارزیابی و اندازهگیری این متﻐیر ،ضرورت انجام این
تحقیق بسیار حائز اهمیت است و پژوهش حاضر درصدد یافتن پاسخ این سؤال است که عناصر و
عوامل تشکیلدهنده بهرهوری آموزشی مدرسان آموزش از دور کداماند؟ مقیاس اندازهگیری
بهرهوری آموزشی مدرسان آموزش از دور دارای ﭼه گویههایی است؟
روش پژوهش
تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر رویکرد ،از انواع تحقیقات آمیخته ( Mixed
 )methodاز نوع اکتشافی ( )Exploratory or Heuristic Researchو ازنظر ماهیت و
نوع مطالعه در بخش کیفی ،تحلیل مضمون ( )Thematic Analysisو در بخش کمی پژوهش
پیمایشی مقطعی ( )Cross-sectional Survey researchاست.
از آنجا که تحقیق حاضر درخصوص بهرهوری آموزشی مدرسان نظام آموزش از دور است،
لذا از متخصصان و مدرسانی که در این زمینه فعالیت دارند ،فعاالن اصلی این حوزه تعریف
می شوند .به عبارت دیگر مجریان و متخصصان این حوزه به عنوان جامعه آماری درنظر گرفته
شدند ،به همین سبب جامعه آماری در بخش کیفی کلیه صاحبنظران در حوزه آموزش از دور و
بهرهوری آموزشی هستند .روش نمونهگیری تحقیق بهصورت هدفمند و گلوله برفی است که
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تعداد  12نفر از خبرگان حوزه بهرهوری ،بهرهوری آموزشی و آموزش از دور ،بهعنوان نمونه
تحقیق انتخاب شدند .جامعه آماری بخش کمی پژوهش ،شامل کلیه مدرسان نظام آموزش از دور
دانشگاه آزاد اسالمی در واحد الکترونیکی است .تعداد افراد جامعه آماری  220نفر بودند که همه
افراد جامعه برای نمونه تحقیق با روش سرشماری کامل انتخاب شدند .این تعداد در ﭼهار
دانشکده مدیریت ( 12مدرس) ،علوم انسانی ( 01مدرس) ،علوم فنی و مهندسی ( 22مدرس) و
علوم پایه و فناوریهای نوین ( 22مدرس) مشﻐول تدریس بودند .برای جمعآوری دادههای
تحقیق در بخش کیفی از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته که هم روایی و هم پایایی مطلوبی
داشتند استفاده شد .روایی مصاحبهها با کمک سه روش  -2شیوه بررسی بهوسیله اعضای
پژوهش -1 )Member check( ،بررسی همکار( -2 ،)Peer checkingاستفاده از تکنیک سه
سویه سازی( )Triangulationموردبررسی و تائید قرار گرفت .قابلیت اطمینان و سازگاری
( )Dependability or Consistencyیا پایایی مصاحبهها نیز با روش پایایی باز آزمون( Re
 )–Test Reliabilityمورد ارزیابی قرار گرفت برای این منظور شش مصاحبه از میان
مصاحبهها انتخاب و پژوهشگر در فاصله  11روز (بیش از سه هفته) آنها را مجدداً کدگذاری
کرد .نتایﺞ این کدگذاری مشخص نمود که تعداد کل کدها در شش مصاحبه صورت گرفته در
فاصله زمانی  11روز برابر با  111کد بوده و مجموع کدهای توافق شده  217کد است .لذا پایایی
مصاحبه  12درصد به دست آمد ،درنتیجه قابلیت اعتماد کدگذاریها تأیید میشود.
برخی از مصاحبه شوندگان ،متخصصان دیگری که به موضوع تحقیق مرتبط بودند ،معرفی
نمودند .بعد از انجام  12مصاحبه ،مشخص شد که اطالعات گردآوریشده به نقطه اشباع رسید
لذا از نتایﺞ  12مصاحبه ( 12نفر متخصص آموزش از دور و  1نفر متخصص بهرهوری آموزشی)
استفادهشد (وضعیت مصاحبهکنندگان در جدول شماره  2ارائه شده است).
جدول  :1مشخصات افراد مورد مصاحبه در مرحله کیفی جهت شناسایی نشانگرهای بهرهوری
آموزشی مدرسان آموزش از دور

ردیف
2
1
2
0
1
2
7
233

کد
مصاحبهشونده
م2
م1
م2
م0
م1
م2
م7

سمت
متخصص بهرهوری آموزشی
متخصص بهرهوری آموزشی
متخصص بهرهوری آموزشی
متخصص بهرهوری آموزشی
متخصص بهرهوری آموزشی
متخصص آموزش از دور
متخصص آموزش از دور

مدت مصاحبه
71دقیقه
 71دقیقه
 71دقیقه
 71دقیقه
 71دقیقه
 71دقیقه
 21دقیقه
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ردیف
8
1
21
22
21
22
20
21
22
27
28
21
11
12
11
12
10
11
12

کد
مصاحبهشونده
م8
م1
م 21
م 22
م 21
م 22
م 20
م 21
م 22
م 27
م 28
م 21
م 11
م 12
م 11
م 12
م 10
م 11
م 12

سمت
متخصص آموزش از دور
متخصص آموزش از دور
متخصص آموزش از دور
متخصص آموزش از دور
متخصص آموزش از دور
متخصص آموزش از دور
متخصص آموزش از دور
متخصص آموزش از دور
متخصص آموزش از دور
متخصص آموزش از دور
متخصص آموزش از دور
متخصص آموزش از دور
متخصص آموزش از دور
متخصص آموزش از دور
متخصص آموزش از دور
متخصص آموزش از دور
متخصص آموزش از دور
متخصص آموزش از دور
متخصص آموزش از دور

مدت مصاحبه
 71دقیقه
 21دقیقه
 21دقیقه
 21دقیقه
 11دقیقه
 11دقیقه
 11دقیقه
 11دقیقه
 11دقیقه
 11دقیقه
 11دقیقه
 11دقیقه
 71دقیقه
 21دقیقه
 21دقیقه
 21دقیقه
 21دقیقه
 21دقیقه
 21دقیقه

روایی پرسشنامه نیز با روش تحلیل خبرگان یا روایی محتوا تائید شد و پایایی آن با روش
آلفای کرونباخ محاسبه که میزان ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه  1/11به دست آمد که
نشانگر قابلیت اطمینان پرسشنامه است .روش تحلیل دادهها در بخش کیفی روش تحلیل
مضمون و در بخش کمی تحلیل عاملی تأییدی است.
یافتهها
یافتههای حاصل از روش تحلیل مضامین 208کد مفهومی است که از دادههای
گردآوری شده ،مطالعه اسناد علمی و مصاحبه با خبرگان و متخصصان ،به دست آمد .کدهای
مفهومی در قالب مضامین پایه ،کدگذاری شدند و  12مضمون سازماندهنده شناساییشده نیز
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مبتنی بر مضامین پایه ،پس از بررسی ،طبقهبندی و مبتنی بر مفاهیم مشترک استخراج شدند.
مضامین فراگیر انتخابشده نیز پس از بررسی ،طبقهبندی و مبتنی بر مفاهیم مشترک مضامین
سازماندهنده ،استخراج شدند؛ که دو مضمون فراگیر به نام فردی و سازمانی شناسایی شدند.
مضامین پایه ،سازمان دهنده و فراگیر در جدول ( )1ارائهشده است.
جدول  :2مضامین پایه ،سازمان دهنده و فراگیر بهرهوری آموزشی مدرسان نظام آموزش از دور

بعد یا
مضامین

عوامل یا
مضامین

فراگیر

سازماندهنده
ایمان و اعتقاد
به شغل مدرس
آموزش از دور

فردی
توانمندی علمی
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نشانگرها یا مضامین پایه
.2ایمان و اعتقاد به توانمندیهای خود برای ایفای نقش مدرس
آموزش از دور
.1ایمان و اعتقاد به تأثیرگذاری مدرس آموزش از دور در
پیشرفت دانشجویان
.2ایمان و اعتقاد به تأثیرگذاری مدرس آموزش از دور در توسعه
و حل مسائل جامعه
.2میزان تجربه تدریس و آموزش
.1میزان تحصیالت
.2استفاده مطلوب و بهینه از اینترنت و شبکههای مجازی
.0استفاده بهینه از سیستمهای آموزشی مرسوم
.1آشنایی کامل با نرمافزارهای موردنیاز نظام آموزش از دور
.2آشنایی با سیستمهای پشتیبان آموزشی و علمی فرایند
یاددهی – یادگیری مخصوص دانشجویان
.7تسلط بر سیستمهای پشتیبان آموزشی و علمی فرایند یاددهی
–یادگیری برای مدرسان آموزش از دور
.8تسلط کامل بر رایانه و برنامههای ضروری برای مدرسان
آموزش از دور
.1استفاده از پایگاههای علمی رشته تخصصی در عرصه ملی
.21استفاده از پایگاههای علمی رشته تخصصی در عرصه
بینالمللی
.22شرکت در همایشهای تخصصی در عرصه ملی
.21شرکت در همایشهای تخصصی در عرصه بینالمللی
.22شرکت در کارگاههای آموزشی در عرصه ملی
.20شرکت در کارگاههای آموزشی در عرصه بینالمللی
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بعد یا
مضامین

عوامل یا
مضامین

فراگیر

سازماندهنده

نشانگرها یا مضامین پایه
.21کاربرد نتایﺞ جدید علمی در محیط کالس درس

خودارزیابی

سازمانی

اهداف آموزشی

.2ارزیابی میزان فعالیتهای علمی در هر دوره
.1ارزیابی میزان انگیزه و عالقه به کار
.2ارزیابی میزان و نحوه ارتباط مؤثر با دانشجویان
.0ارزیابی اهداف تعیینشده برای هر دوره
.1ارزیابی محتوای تعیینشده و فعالیتها و تجارب یادگیری هر
دوره
.2ارزیابی روشهای تدریس اتخاذشده
.7ارزیابی ابزارها ،برنامهها و رسانههای سمعی و بصری
انتخابشده
.8ارزیابی روشهای ارزشیابی تحصیلی دانشجویان
.2وجود اهداف آموزشی در نظام آموزش از دور بهصورت مدون و
مشخص
.1مشخص نمودن انتظارات روشن و منطقی از وظایف مدرسان
آموزش از دور
.2اطالعرسانی مدرسان از اهداف آموزشی و علمی نظام آموزش
از دور
.0تعیین اولویتهای آموزشی و پژوهشی برای مدرسان نظام
آموزش از دور
.1تناسب اولویتهای آموزشی و پژوهشی نظام آموزش از دور با
نیازهای دانشجویان
.2تناسب اولویتهای آموزشی و پژوهشی نظام آموزش از دور با
نیازهای جامعه
.7اطالعرسانی دانشجویان از اهداف آموزشی و علمی نظام
آموزش از دور
.8ارزیابی و اصالح اهداف آموزشی نظام آموزش از دور متناسب
با نیازهای جدید مدرسان ،دانشجویان و جامعه
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بعد یا
مضامین

عوامل یا
مضامین

فراگیر

سازماندهنده

نشانگرها یا مضامین پایه

.2تشویق مدیران و مسئوالن نظام آموزش از دور از تالش،
نوآوری و خالقیت مدرسان
.1همسو بودن ارزشهای سازمانی ،علمی و آموزشی نظام آموزش
از دور با نیازهای واقعی و منطقی مدرسان
.2همسو بودن هنجارهای سازمانی ،علمیـ آموزشی نظام آموزش
از دور با نیازهای واقعی و منطقی دانشجویان
فرهنگسازمانی .0هماهنگی و همسو بودن اهداف سازمانی ،علمی و آموزشی
نظام آموزش از دور با نیازهای واقعی و منطقی مدرسان
.1ﻏالب بودن جو علمی و آموزشی در نظام آموزش از دور
.2وجود روحیه کار گروهی در میان مدرسان و مسئوالن نظام
آموزش از دور
.7وجود روحیه همکاری و مشارکت در میان مدرسان و مسئوالن
نظام آموزش از دور
.2سهولت در ارتباطات رسمی واداری با مدیران و همکاران برای
مدرسان
.1ساختار ﻏیرمتمرکز نظام آموزشی
.2اتخاذ تصمیمات اداری و آموزشی بر اساس رویههای علمی و
منطقی
ساختار
.0توجه جدی بروکراسی اداری نظام آموزش از دور به
سازمانی نظام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مدرسان
.1توجه نظام اداری به تفاوتهای فرهنگی ،اجتماعی و محیطی
آموزشی
(تمرکز و عدم دانشجویان
.2توجه نظام اداری به تفاوتهای فرهنگی ،اجتماعی و محیطی
تمرکز)
مدرسان
.7مشارکت مدرسان در تصمیمات اداری و آموزشی نظام آموزش
از دور
.8مشارکت دانشجویان در تصمیمات اداری و آموزشی نظام
آموزش از دور
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بعد یا
مضامین

عوامل یا
مضامین

فراگیر

سازماندهنده

سبک مدیریت

حمایت
سازمانی

قوانین و
مقررات نظام
آموزش از دور

نشانگرها یا مضامین پایه
.2انتخاب سبک مدیریتی متناسب با فرهنگ حاکم بر کشور
.1انتخاب سبک مدیریتی متناسب با ماهیت آموزشی و اجتماعی
یک نظام آموزشی
.2انتخاب سبک مدیریتی متناسب با ماهیت نظام آموزش از دور
.0انتخاب سبک مدیریتی متناسب با جایگاه و نقش مدرسان
نظام آموزش از دور
.1انتخاب سبک مدیریتی متناسب با نیاز و عالقه دانشجویان
.2حمایت مدیران گروه و مسئوالن نظام آموزشی از نظرات
سازنده مدرسان
.1اختصاص امکانات و منابع الزم برای ایفای نقش وظایف علمی-
آموزشی مدرسان
.2اتخاذ تصمیمات اداری و آموزشی در راستای حمایت کامل از
مدرسان
.0توجه مقررات و رویههای اداری و آموزشی اجرای بهینه
فعالیتهای علمی ـ آموزشی مدرسان
.1حمایت سازمانی نظام آموزشی برای امنیت شﻐلی مدرسان
آموزش از دور
.2حمایت سازمانی الزم نظام آموزش از دور برای رشد شﻐلی و
حرفهای مدرسان
.2تنظیم قوانین و مقررات متناسب با ماهیت و فلسفه نظام
آموزش از دور
.1تنظیم قوانین و مقررات متناسب با نیاز و عالقه دانشجویان
آموزش از دور
.2تنظیم قوانین و مقررات متناسب با نیاز و عالقه مدرسان
آموزش از دور
.0تنظیم قوانین و مقررات متناسب با نیاز و اولویتهای سازمان
ارائهدهنده نظام آموزش از دور
.1تنظیم قوانین و مقررات متناسب با نیاز و اولویتهای جامعه
.2تنظیم قوانین و مقررات متناسب با نیاز رشتههای درسی
ارائهشده در نظام آموزش از دور
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محمد وفایی یگانه  ،دکتر مهران فرج الهی  ،دکتر حمید ملکی  ،دکتر اسداهلل عباسی
بعد یا
مضامین

عوامل یا
مضامین

فراگیر

سازماندهنده

نشانگرها یا مضامین پایه

.2احساس تعلق مدرس آموزش از دور به محل کار خود
.1فراهم بودن فرصت رشد و پیشرفت و ارتقاء حرفهای و
تخصصی مدرس آموزش از دور
.2منزلت اجتماعی مطلوب مدرس آموزش از دور
.0رضایت شﻐلی مدرس آموزش از دور از کار کردن بهعنوان
مدرس
عوامل انگیزشی
.1امنیت شﻐلی مطلوب مدرس آموزش از دور از
و رضایت شغلی
.2ارضای نیازهای شﻐلی مدرس در نظام آموزش از دور
.7تناسب وظایف مدرس با انتظارات آنان از این شﻐل
.8فراهم بودن شرایط مطلوب و مناسب جهت انجام فعالیتهای
علمی– آموزشی مدرس
.1مدرس انجام فعالیتهای مربوط به تدریس و پژوهش از هر
فعالیت شﻐلی دیگری ترجیح دهد.
.2استقالل در انتخاب دروس برای تدریس در هر دوره
.1استقالل در انتخاب اهداف آموزشی و یادگیری دورههای
تحصیلی
استقالل شغلی .2استقالل در انتخاب محتوا ،فعالیتها و تجارب یاددهی–
(اختیارات
یادگیری
.0استقالل در انتخاب روشهای تدریس
مدرسان
آموزش از دور) .1استقالل در انتخاب ابزارها و وسایل کمکآموزشی
.2استقالل در انتخاب روشهای ارزیابی دانشجویان
.7استقالل در انتخاب سبک و نحوه مدیریت کالس
.8استقالل در انتخاب زمان تشکیل کالس درسی
.2استفاده از طرح درس برای ارائه محتوای موردنیاز به
دانشجویان
فرایند
.1تعیین اهداف درسی برای هر دوره بر اساس نیاز و عالقه
دانشجویان
یاددهی–
.2تعیین اهداف درسی برای هر دوره بر اساس نیاز و ماهیت
یادگیری
موضوع درسی
.0آگاه کردن دانشجویان از اهداف یادگیری هر دوره
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ارائه مدل ارتقاء بهرهوری آموزشی مدرسان آموزش از دور
بعد یا
مضامین

عوامل یا
مضامین

فراگیر

سازماندهنده

محتوای درسی

میزان حقوق و
دستمزد و
پاداشدهی

کیفیت رسانهها
و فناوریهای
نوین موردنیاز

نشانگرها یا مضامین پایه
.1انتخاب محتوای درسی بر اساس نیاز و عالقه دانشجویان
.2انتخاب محتوای درسی بر اساس نیاز و ماهیت موضوع درسی
.7اتخاذ روشهای تدریس بر اساس نیاز و عالقه دانشجویان
.8اتخاذ روشهای تدریس بر اساس نیاز و ماهیت موضوع درسی
.1استفاده بهینه از وسایل ارتباطی سمعی و بصری باکیفیت در
طول دوره
.21انجام ارزیابی و سنجش ورودی دانشجویان
.22انجام ارزیابی مستمر دانشجویان در طول دوره
.21تالش برای اصالح فرایند یاددهی-یادگیری بر اساس نتایﺞ
ارزیابی ورودی ،مستمر و پایانی
.2تناسب محتوا با نیاز دانشجویان
.1تناسب محتوا با نیاز جامعه
.2تناسب محتوا با نیاز رشته علمی و تخصصی
.0تناسب محتوا با اهداف دوره آموزشی
.1تناسب محتوا با ماهیت و ویژگی نظام آموزش از دور
.2میزان حقوق پایه مدرس آموزش از دور
.1میزان حقالزحمه مدرس برای هر ساعت تدریس اضافه بر
موظفی هر مدرس
.2اختصاص دستمزد و حقوق متناسب با پایه ،گروه یا مقطع
شﻐلی مدرس
.0اختصاص دستمزد و حقوق متناسب باتجربه مدرس
.1اختصاص دستمزد متناسب با تحصیالت مدرس
.2اختصاص پاداش به مدرسان متناسب با نتایﺞ ارزیابی عملکرد
.2تهیه اینترنت باکیفیت و سریع در نظام آموزش از دور برای
دانشجویان
.1تهیه اینترنت باکیفیت و سریع در نظام آموزش از دور برای
مدرسان و کارشناسان آموزشی
.2تهیه سیستمهای آموزشی جامع و کاربرپسند
.0تهیه نرمافزارهای موردنیاز نظام آموزش از دور برای دانشجویان
و مدرسان
.1وجود دستورالعملهای آموزشی برای دانشجویان و مدرسان
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بعد یا
مضامین

عوامل یا
مضامین

فراگیر

سازماندهنده

نشانگرها یا مضامین پایه
جهت استفاده از سیستمهای آموزشی
.2وجود سیستمهای پشتیبان آموزشی و علمی فرایند یاددهی –
یادگیری برای دانشجویان
.7وجود سیستمهای پشتیبان آموزشی و علمی فرایند یاددهی –
یادگیری برای مدرسان

دسترسی به
منابع علمی

امور رفاهی
مدرسان
آموزش از دور
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.2دسترسی به تازهترین و مهمترین مقاالت و پژوهشهای رشته
تخصصی در کشور
.1دسترسی به تازهترین و مهمترین کتب ﭼاپشده رشته
تخصصی در کشور
.2دسترسی به تازهترین و مهمترین مقاالت و پژوهشهای رشته
تخصصی در خارج از کشور
.0دسترسی به تازهترین و مهمترین کتب ﭼاپشده رشته
تخصصی در خارج از کشور
.1وجود کتابخانه و پایگاههای علمی دیجیتال برای دانشجویان
.2وجود کتابخانه و پایگاه علمی دیجیتال برای مدرسان
.2کمک به تهیه مسکن برای مدرسان آموزش از دور
.1کمک به مدرسان برای تهیه کتب و منابع آموزشی و علمی
مدرسان آموزش از دور
.2تدارک و ارائه امکانات تفریحی همانند مسافرت ،امکانات
ورزشی ،استخر ،سینما ... ،برای مدرسان
.0کمک به مدرسان برای تهیه خودروی شخصی
.1پرداخت مبالﻐی به مدرسان متناسب با تعداد فرزندان (حق
عائلهمندی)
.2کمک سالیانه به مدرسان برای تهیه پوشش و لباسهای رسمی
(کتوشلوار ،مانتو و ﭼادر و ﻏیره)
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ارائه مدل ارتقاء بهرهوری آموزشی مدرسان آموزش از دور
بعد یا
مضامین

عوامل یا
مضامین

فراگیر

سازماندهنده

حجم کاری
مدرسان
آموزش از دور

برگزاری
کارگاههای
آموزشی و
فرصتهای
مطالعاتی

ویژگیهای
دانشجویان

تعداد دانشجو

نشانگرها یا مضامین پایه
.2میزان ساعات موظفی مدرس در طول هفته یا ماهانه
.1میزان ساعات تدریس ﻏیرموظفی مدرس
.2فعالیتهای علمی و پژوهشی مدرس در طول یک دوره
تحصیلی
.0میزان خدمات و مشاورههای آموزشی مدرس در طول یک
دوره در نظام آموزشی
.1میزان خدمات و مشاورههای آموزشی مدرس در طول یک
دوره در خارج از نظام آموزشی
.2میزان کار اداری مدرس در نظام آموزشی
.7میزان کار اداری مدرس در خارج از نظام آموزشی
.8میزان تدریس مدرس در خارج از نظام آموزشی
.2شرکت در کارگاههای آموزشی موردنیاز رشته تخصصی در
داخل کشور
.1شرکت در کارگاههای آموزشی موردنیاز رشته تخصصی در
خارج از کشور
.2شرکت در کارگاههای آموزشی مربوط به فرایند یاددهی-
یادگیری
.0شرکت در کارگاههای آموزشی فناوریها و رسانههای تدریس
در نظامهای آموزش از دور
.1استفاده از فرصتهای مطالعاتی در داخل کشور
.2استفاده از فرصتهای مطالعاتی در خارج از کشور
.2اعتقاد و ایمان دانشجویان به تحصیل در نظام آموزش از دور
.1میزان عالقهمندی دانشجویان به تحصیل در نظام آموزش از
دور
.2جدیت و تالش دانشجویان نظام آموزش از دور
.0وضعیت یا رتبه علمی دانشجویان پذیرفتهشده در نظام آموزش
از دور
.2نسبت دانشجو به استاد در هر کالس درسی
.1نسبت دانشجو به استاد در هر ورودی دوره آموزشی
.2نسبت دانشجو به امکانات و تجهیزات فیزیکی و مجازی
.0نسبت دانشجو به امکانات مالی نظام آموزش از دور
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محمد وفایی یگانه  ،دکتر مهران فرج الهی  ،دکتر حمید ملکی  ،دکتر اسداهلل عباسی
بعد یا
مضامین

عوامل یا
مضامین

فراگیر

سازماندهنده

نشانگرها یا مضامین پایه
.1تعداد دانشجو متناسب با رشته تحصیلی

بر اساس تحلیل بخش کیفی تحقیق و روش تحلیل مضمون مصاحبه با صاحبنظران و
خبرگان سه حوزه بهرهوری ،بهره وری آموزشی و آموزش از دور ،و همچنین با مطالعه اسناد علمی
در عرصه ملی و بینالمللی مشخص شد که بهرهوری آموزشی مدرسان نظام آموزش از دور از 1
بعد 12 ،عامل و  208نشانگر (مطابق نمودار  )2است که از دادههای بهدستآمده و مصاحبه با
خبرگان و متخصصان با محوریت مفاهیم مرتبط با حوزه بهرهوری آموزشی مدرسان نظام آموزش
از دور تشکیل شدهاند.

نمودار  1عوامل تشکیلدهنده بهرهوری آموزشی مدرسان آموزش از دور

223

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ،سال  ،21شماره  ،12بهار و تابستان 2011

ارائه مدل ارتقاء بهرهوری آموزشی مدرسان آموزش از دور

عوامل تشکیلدهنده بهره وری آموزشی مدرسان آموزش از دور در دو بعد یا سطح (فردی و
سازمانی) قرارگرفتهاند .بهرهوری آموزشی مدرسان نظام آموزش از دور به وسیله  12عامل
شناسایی شده است که عبارتند از :ایمان و اعتقاد مدرس آموزش از دور ،توانمندی علمی مدرس،
خودارزیابی مدرس آموزش از دور ،فرهنگسازمانی نظام آموزش از دور ،ساختار سازمانی نظام
آموزش از دور ،اهداف آموزشی ،سبک مدیریت نظام آموزش از دور ،حمایت سازمانی نظام
آموزش از دور ،قوانین و مقررات نظام آموزش از دور ،عوامل انگیزشی و رضایت شﻐلی مدرسان
آموزش از دور ،استقالل شﻐلی مدرسان آموزش از دور ،فرایند یاددهی– یادگیری نظام آموزش از
دور ،محتوای درسی ارائهشده ،میزان حقوق و دستمزد و نحوه و میزان پاداشدهی به مدرسان
آموزش از دور ،رسانهها و فناوریهای نوین موردنیاز آموزش از دور ،دسترسی به منابع علمی،
امور رفاهی مدرسان آموزش از دور ،حجم کاری مدرسان آموزش از دور ،برگزاری و شرکت
کارگاههای آموزشی و فرصتهای مطالعاتی موردنیاز مدرسان ،ویژگیهای دانشجویان و تعداد و
نسبت دانشجویان.
در پژوهش حاضر بهمنظور ساخت و اعتباریابی مقیاس بهرهوری آموزشی مدرسان نظام
آموزش از دور ،روش تحقیق آمیخته استفاده شد ،در بخش کیفی از تحلیل مضمون و در بخش
کمی از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد ،بعدازاینکه عوامل شناسایی شدند ،نوبت به
یافتن پاسخ سؤال بعدی تحقیق رسید که مبنی بود بر اینکه عوامل شناسایی شده تا ﭼه اندازه
اعتبا ر دارند؟ و تا ﭼه اندازه متﻐیر اصلی تحقیق را تبیین مینمایند؟ برای این منظور از روش
کمی تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.
جدول  : 3مضامین پایه ،سازمان دهنده ،فراگیر و میزان اثر گذاری عوامل موثر بر بهرهوری
آموزشی مدرسان نظام آموزش از دور

مضامین
فراگیر

مضامین سازمان دهنده

تعداد

بار عاملی مرتبه
دوم ()λ

T-value

مضامین پایه
2

1 .22

2 .59

توانمندی علمی

21

1 .02

7 .43

خودارزیابی

8

1 .11

2 .96

اهداف آموزشی

8

1 .27

3 .23

فرهنگسازمانی

7

1 .28

3 .45

1 .17

2 .52

1 .22

2 .29

ایمان و اعتقاد به شﻐل مدرس آموزش از دور

فردی
سازمانی

ساختار سازمانی نظام آموزشی (تمرکز و عدم
تمرکز)
سبک مدیریت

8
1
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مضامین
فراگیر

حمایت سازمانی

تعداد
مضامین پایه
2

1 .18

قوانین و مقررات نظام آموزش از دور

2

1 .02

7 .21

عوامل انگیزشی و رضایت شﻐلی

1

1 .08

7 .19

1 .21

2 .37

21

1 .02

7 .46

محتوای درسی

1

1 .00

0 .10

میزان حقوق و دستمزد و پاداشدهی

2

1 .11

1 .12

کیفیت رسانهها و فناوریهای نوین موردنیاز

7

1 .22

7 .11

دسترسی به منابع علمی

2

1 .22

1 .22

امور رفاهی مدرسان آموزش از دور

2

1 .22

1 .10

حجم کاری مدرسان آموزش از دور

8

1 .17

1 .12

برگزاری کارگاههای آموزشی و فرصتهای
مطالعاتی

2

1 .20

1 .82

ویژگیهای دانشجویان

0

1 .01

1 .22

تعداد دانشجو

1

1 .17

1 .12

مضامین سازمان دهنده

استقالل شﻐلی (اختیارات مدرسان آموزش از
دور)
فرایند یاددهی– یادگیری

8

بار عاملی مرتبه
دوم ()λ

T-value
2 .53

همانگونه که در جدول شماره  2مشاهده میشود نشانگرها و عوامل تشکیلدهنده بهرهوری
آموزشی مدرسان نظام آموزش از دور ،بیانشده است .در این جدول هم تأثیر نشانگرها بر هر
عامل مشخصشده است (تحلیل عاملی مرتبه اول) ،هم تأثیر هرکدام از عوامل بر بهرهوری
آموزشی مدرسان نظام آموزش از دور (تحلیل عاملی مرتبه دوم) ،مشخصشده است .مسیر
تأثی رگذاری (بارهای عاملی) نشانگرها و عوامل ،همه از لحاظ آماری معنادار بودهاند ،میزان T
برای هر نشانگر و هر عامل همه از عدد  1باالتر است و میتوان مدعی بود که همه عوامل به نحو
مناسبی شناسایی شدهاند و هر عامل نیز با گویههای مناسبی اندازهگیری شدهاست .بر اساس
مندرجات جدول شماره  0درمییابیم که همه شاخصهای برازش مربوط به مدل بهرهوری
آموزشی مدرسان آموزش از ،معنادار است .شاخص کای دو بر درجه آزادی ( )χ 2کمتر از  2و
شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد کمتر از  1/18و سایر شاخصها از  1/1بیشتر است.
لذا مدل بهرهوری آموزشی مدرسان آموزش از دور ،بهخوبی برازش شده است.
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ارائه مدل ارتقاء بهرهوری آموزشی مدرسان آموزش از دور
جدول  :4شاخصهای برازش مدل بهرهوری آموزشی مدرسان آموزش از دور

نام شاخص

برآورد شده حد مجاز

کای دو بر درجه آزادی ()χ 2

2628

<2

نیکویی برازش ()GFI

1610

≤161

نیکویی برازش تعدیلشده ()AGFI

1611

≤161

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ()RMSEA

16177

<1618

برازندگی تعدیلیافته ()CFI

1618

≤161

برازندگی نرم شده ()NFI

1617

≤161

برازندگی نرم نشده ()NNFI

1611

≤161

برازندگی فزاینده ()IFI

1618

≤161

نتیجهگیری
طرح حاضر با هدف ارائه الگوی ارتقاء بهرهوری آموزشی مدرسان نظام آموزش از دور،
انجام گردید .در یافتههای حاصل از روش تحلیل مضامین در این پژوهش ،کال  208کد مفهومی
و  12مضمون مبتنی بر مضامین پایه و مضامین سازماندهنده شناسایی شدند .مضامین فراگیر
انتخابشده نیز پس از بررسی ،طبقهبندی و مبتنی بر مفاهیم مشترک مضامین سازمان دهنده
استخراج شدند؛ که دو مضمون فراگیر به نام فردی و سازمانی شناسایی شدند .لذا خبرگان و
مصاحبهشوندگان معتقد بودند که برای عوامل مرتبط با بهرهوری آموزشی مدرسان آموزش از
دور 208 ،مفهوم و کد را میتوان در نظر گرفت و در ادامه برای طبقهبندی این کدها با بررسی
مشترکات و تشابهات موضوعی ،مفهومی نشانگرها یا مضامین پایه ،تعداد  12مضمون
سازماندهنده شناسایی شدند .در جدول  2عوامل مؤثر بر بهرهوری آموزشی مدرسان نظام
آموزش از دور ،نشان دادهشدهاست .در این جدول عالوه بر عوامل ،دو بعد شناساییشده و نیز
نشانگرهای مربوط به هر عامل نیز توضیح دادهشده است .براساس نتایﺞ و یافتههای تحقیق
حاضر و و باتوجه به مندرجات جدول شماره  ، 2مشخص شده است که نتایﺞ این تحقیق با
یافتههای مطالعات (Bland et al., 2005; Boser & Progress, 2011; Fahimnia et
& al., 2016; Khademi et al., 2017; Kiani, 2018; Mayer, 2019; Neri
) Rodgers, 2006همخوانی و همسویی دارد.
کیانی و رادفر نیز به نه عامل مؤثر در بهرهوری سازمان اشاره کردند .این نه عامل عبارت
بودند از :عامل اول عوامل مدیریتی بودند که شامل سرپرست الیق ،آموزشهای ضمن کار ،نظام
ارتقای کارکنان بر اساس شایستگی ،وجود عوامل انگیزشی ،گردش شﻐلی ،میزان کنترل کار
توسط مدیر ،فراهم بودن زمینه مشارکت در تصمیمگیری ،توجه به عملکرد ضعیف و قوی
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کارکنان ،تذکر بهموقع و منصفانه سرپرستان نسبت به اشتباهات کارکنان ،همکاری مستمر بین
واحدهای مختلف سازمان می شدند .عامل دوم عامل اجتماعی– روانی است که شامل حسن
روابط بین مدیر و کارمند ،امنیت شﻐلی ،احساس عادالنه بودن کار (عدم تبعیض و  ،)...وجود جو
صمیمانه بین کارکنان ،رضایت از شﻐل بودند .عامل سوم عوامل فردی بود که شامل داشتن
تجربه کاری ،وجود تناسب بین عالئق فردی با شﻐل ،احساس عادالنه بودن کار (عدم تبعیض
و ،)...وجود جو صمیمانه بین کارکنان ،رضایت از شﻐل می شدند .عامل ﭼهارم عوامل فرهنگی
بود که شامل داشتن وجدان کاری ،وجود شرایط مناسب جهت رشد و ارتقای شﻐلی ،پایبندی به
قوانین و مقررات ،داشتن نگرش مثبت به کار و سازمان ،داشتن روحیه کار گروهی ،وجود
محیطی آماده برای بروز خالقیت و نوآوری بودند.عامل پنجم عوامل محیطی بود که شامل وضع
فیزیکی مناسب محیط کار (میزان نور ،سروصدا و ،)...بهداشت و ایمنی و شادابی محیط کار ،ابزار
و وسایل کاری مناسب ،ارکونمی بودند .عامل ششم عوامل اقتصادی بودند که شامل پرداخت
مناسب پاداشهای نقدی ،پرداخت مناسب پاداشهای ﻏیر نقدی ،وجود سیستم پرداخت حقوق و
دستمزد بر اساس عملکرد ،امکانات و تسهیالت رفاهی .هفتم ،ویژگیهای شخصیتی بودند که از
نگرش مثبت کاری کارکنان ،داشتن میل به پیشرفت ،کمک به همکاران در مواقع لزوم ،اجرای
درستکار در همان بار اول ،اعتقاد به نظم و سلیقه توسط کلیه کارکنان تشکیل شده است .عامل
هشتم عامل آموزش بود که آموزش کارهای تیمی و گروهی ،آموزش شناخت اصول و اهداف
سازمان ،آموزش در زمینه قوانین جدید و مراحل کار از اجزای آن بود .در آخر عامل نهم ،عامل
اربابرجوع بود که شامل عدم تبعیض بین اربابرجوع ،نحوه برخورد مسؤولین ،سلسلهمراتب
کاری ،سرعت انجام کار ،دقت انجام کار ،نحوه دریافت پاسخ ،نحوه اطالعرسانی به اربابرجوع،
میزان کاﻏذبازی ،استفاده از نیروی کارآمد بودند.
همچنین یافتههای این پژوهش با نتایﺞ تحقیق ) (Khademi et al., 2017همسویی
دارد .در پژوهش های سایر کشورها (Turner & Mairesse, 2005) ،در پژوهشی مطرح
کردند که متﻐیرهای فردی تأثیر زیادی بر بهرهوری اعضای هیأت علمی دارد .همچنین(Bland ،
) et al., 2005نیز در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که بهرهوری پژوهشی فردی اعضای
هیأت علمی بیشتر تحت تأثیر ویژگیهای فردی و سازمانی است و بهرهوری گروهی نیز بیشتر
تحت تأثیر ویژگیهای سازمانی و رهبری قرار دارد (Boser & Progress, 2011) .در نتایﺞ
پژوهش خود عوامل مؤثر بر بهره وری آموزشی را بدین شرح بیان کردند :حاکم بودن فضای فکری
و نگرشی علمی بر دانشگاه ،وجود امنیت شﻐلی برای کار کردن در دانشگاه ،دﻏدﻏههای خراج از
دانشگاه اساتید ( مسائل خانوادگی و اجتماعی) ،علم محور بودن تصمیمات مدیران دانشگاه،
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استفاده از ابزار یا فنون مناسب برای سنجش آموختههای دانشجویان ،تالش برای ارتقاء خود
یادگیری در دانشجویان ،اطالعرسانی اهداف دروس مورد تدریس به دانشجویان ،پذیرش نظرها و
پیشنهادها ی سازنده اعضای هیأت علمی توسط مدیر گروه ،متناسب بودن میزان تشویق مدیران
دانشگاه با تالش ،نوآوری و خالقیت اعضای هیأت علمی ،برخورداری از آزادی علمی ،وجود
اهداف مدون و مشخص در گروه آموزشی ،اولویتهای آموزشی کامالً تصریحشده و شفاف در
گروه آموزشی (Mayer, 2019) .در آموزش آنالین و بهرهوری اعضای هیأت علمی نشان داد
که بین آموزش آنالین استادان و بهرهوری پژوهشی آنها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و
بهرهوری پژوهشی اساتید با آموزش آنالین باالتر می رود.
میزان بهرهوری به میزان کارایی و اثربخشی بستگی دارد .بهعبارتیدیگر اگر افزایش و
تقویت بهرهوری فردی ،سازمانی ،آموزشی یا پژوهشی مدنظر باشد ،باید همزمان هم میزان کارایی
و هم میزان اثربخشی فردی ،سازمانی ،آموزشی یا پژوهشی را توسعه و تقویت نمود .کارایی از هر
نوع آن به ورودی ،درونداد ،هزینه و میزان سرمایهگذاری بستگی دارد و اثربخشی به میزان تحقق
اهداف موردنظر ،رضایت ذینفعان و خروجی یک فرایند داللت دارد .بهرهوری یک مفهوم و
اصطالح اقتصادی و مدیریتی است که هم درصدد کاهش هزینهها و درونداد است و هم به
افزایش و بهینهسازی برونداد و بیشینهسازی تحقق اهداف ،توجه و تمرکز دارد .به نظر می رسد
با توجه به یافته های این مطالعه می توان تعریف جدید و کاملتری برای معنای بهرهوری ارائه
کرد؛ بهرهوری یعنی افزایش رضایت سازمان و رضایت ذینفعان یا مشتریان سازمان .بخش
نخست تعریف ارائهشده بر کارایی داللت دارد ،ﭼراکه در کارایی هزینهها که به سازمان اختصاص
دارد مدنظر است و بخش دوم تعریف یعنی رضایت مشتری به اثربخشی توجه دارد ،ﭼراکه
اثربخشی یعنی خروجی فرایند مناسب باشد و اهداف در حد مطلوبی تحقق یابند یا رضایت
مشتری حاصل شود.
به همین نسبت بهرهوری آموزشی یعنی رضایت نظام آموزشی و رضایت ذینفعان
(دانشجویان و جامعه) .در این راستا اگر نظام آموزشی درصدد افزایش بهرهوری آموزشی مدرسان
خود باشد بایستی ابتدا رضایت سازمان را به حداکثر برساند و در آنسوی دیگر نیز درصدد کسب
رضایت دانشجویان و نیز کارفرمایان آتی دانشجویان و خانوادههای آنان باشد .حسب نتایﺞ تحقیق
حاضر مشخص گردید که ﭼه عناصری ،بهرهوری آموزشی مدرسان نظام از دور را تشکیل میدهد.
این عوامل  12مورد هستند که هر عامل دارای ﭼند نشانگر است که آن عامل را شناسایی
کردهاند .ازآنجاکه وضعیت روایی و پایایی این مصاحبهها هم در سطح بسیار مطلوبی ارزیابیشده
است ،لذا با اطمینان علمی و پژوهشی باالیی میتوان گفت که عوامل شناساییشده دارای اعتبار
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مطلوبی هستند .لذا سازمانها و مراکز آموزش عالی ازدور (و حتی حضوری) اگر درصدد ،ارزیابی،
اندازهگیری ،ارزیابی و ارتقاء بهره وری آموزشی مدرسان خود هستند ،بایستی این  12عامل را
درنظر بگیرند و میتوانند از ابزار هنجارشده ،استفاده نمایند.
بایستی در نظر داشت که تحقیق حاضر دارای محدودیتهای علمی و اجرایی بود که نتایﺞ
تحقیق حاضر را با مشکالتی روبرو ساخت ،محدودیتهایی از قبیل :کمبود متخصصان در حوزه
آموزش از دور ،مشکالت مربوط به جمع آوری داده ها که هماهنگ کردن مدرسان برای انجام
مصاحبه بسیار مشکل و زمانبر بود ،فقدان پرسشنامه استاندارد و هنجار شده برای جمع آوری
داده ها ،عدم همکاری برخی متخصصان و مدیران اجرایی برای انجام مصاحبه ،انجام تحقیق حاضر
را از بعد زمانی و صرف وقت مناسب با مشکالتی همراه ساخت.
تصمیمگیران ،مدیران ،مدرسان و ذینفعان آموزش از دور به طور اخص و آموزش
حضوری به طور عام ،می توانند از نتایﺞ تحقیق حاضر استفاده ببرند و بایستی برای ارتقاء
بهره وری آموزشی مدرسان و اعضای هیات علمی نظام آموزش از دور ،به عوامل شناسایی شده در
تحقیق حاضر از قبیل :عوامل فردی (ایمان و اعتقاد به شﻐل مدرسی آموزش از دور ،توانمندی
علمی ،خودارزیابی) ،عوامل سازمانی (اهداف آموزشی ،فرهنگسازمانی ،ساختار سازمانی نظام
آموزشی (تمرکز و عدم تمرکز) ،سبک مدیریت ،حمایت سازمانی ،قوانین و مقررات نظام آموزش
از دور ،عوامل انگیزشی و رضایت شﻐلی ،استقالل شﻐلی (اختیارات مدرسان آموزش از دور)،
فرایند یاددهی– یادگیری ،محتوای درسی ،میزان حقوق و دستمزد و پاداشدهی ،کیفیت
رسانهها و فناوریهای نوین موردنیاز آموزش از دور ،دسترسی به منابع علمی ،امور رفاهی
مدرسان آموزش از دور ،حجم کاری مدرسان آموزش از دور ،برگزاری کارگاههای آموزشی و
فرصتهای مطالعاتی موردنیاز مدرسان ،ویژگیهای دانشجویان یا ورودیهای دانشگاه یا نظام
آموزشی و تعداد دانشجو) ،توجه ویژه داشته باشند.
همچنین به پژوهشگران آتی در این حوزه پیشنهاد میشود بهرهوری در سایر حوزهها
مانند بهرهوری پژوهشی ،بهرهوری امکانات و تجهیزات ،بهرهوری نیروهای اجرایی و بهرهوری کل
و بهرهوری جزء ،نیز مورد مطالعه قرار گیرد .برای راستیآزمایی و افزایش اعتبار بیرونی و درونی
تحقیق حاضر میتوان تحقیق حاضر را در سایر جوامع نیز انجام داد.
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