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 چكيده

ود اقتصادي، اجتماعي و تكنولوژيكي به ميزان برنامه ريزي و عملكرد مثبت و يا منفي پيشرفت و رك
هاي آموزشي به دنبال رويكردهاي نويني هستند كه آنها را در مواجهه با  نظام. آموزش عالي بستگي دارد

شي و براي دستيابي به هدفهاي توسعه ، توجه به روشهاي جديد آموز. تحوالت گسترده جهان ياري دهد
اجراي برنامه هايي از قبيل آموزش نيمه حضوري ، آموزش باز و از راه دور و آموزش مجازي بسيار 

 عامل بر تاكيد با  دور از آموزش  مديريت مطلوب مدل طراحي حاضر پژوهش هدف .ضروري است
 مدل سازي كنار در تفسيري ساختاري مدل سازي بكارگيري نوين كه با هاي فناوري و محيطي

نفر  4250 تحقيق اين آماري جامعه .باشد مي تركيبي انجام پژوهش روش .باشد ساختاري مي ادالتمع
نفر بعنوان نمونه  636مورگان وفرمول كوكران تعداد  ـكه از اين جامعه با استفاده از جدول كرجسي 

ور، مولفه كه از متخصصين آموزش از د دلفي روش از اطالعات آوري جمع اول مرحله در .انتخاب شدند
خبرگان و تعيين روايي و پايايي،  نظرات آوري جمع از پس كمي مرحله هاي اصلي استخراج گرديد و در

به منظور بسط مفهوم مديريت آموزشي از دور،  .پرسش نامه در اختيار آزمون شوندگان قرار گرفت
هاي  يافته رد گرديدپرسش و پژوهش با استفاده از تحليل عاملي و آلفاي كرونباخ بررسي و استاندا

كيد بر عامل محيطي و عامل تحقيق نشان داد كه مولفه هاي اصلي مديريت آموزشي از دور با تا
هاي نوين را به عنوان ابعاد و مفهوم مديريت آموزشي از دور معرفي مي كند كه عامل محيطي  فناوري

ي باز بايد به عوامل محيطي و نقش بسزايي در مديريت آموزشي از دور دارد و مديران نظام آموزش عال
 .فناوري هاي نوين نسبت به ساير عوامل، جهت دستيابي به اثربخشي و كارايي توجه بيشتري نمايند

محيطي؛ مديريت  عامل هاي نوين؛ فناوري ريزي آموزشي؛ برنامه آموزش از دور؛ :هاي كليدي واژه
  .نظام آموزش عالي آموزش از دور؛
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  مقدمه
 تحوالت و اقتصادي توسعه براي كارآفرين انساني نيروي تربيت بر هعالو عالي آموزشي

 و مذهبي هويت تقويت نفس، به اعتماد با دانشجويان در را ها ارزش و باورها تواند مي اجتماعي
 بالندگي، و رشد سبب امر همين كه نمايد فراهم جامعه در خالقانه كارهاي به تشويق و ملي

  ).2014، كي و ليو 1هو(شد  هدخوا اجتماع در تحول و رقابت
 و روزمره كارهاي از بايد ستادي حوزه كه است اين اقدامات ترين ضروري از يكي

 و نظام آينده ريزي، برنامه و سياستگذاري طراحي، با همواره و باشد دور به كامال كننده خسته
 كاري اخلتد و نيست روشمند و مجزا صف و ستادي كارهاي متاسفانه كند، تضمين را كشور

 با پرورش و آموزش ريزي برنامه دارد، وجود ها برنامه و ها طرح راهبردها، ها، اولويت تدوين در
 رسيدن براي هايي طرح و نقشه كشيدن و كشور آموزشي هاي اولويت و ها هدف ساختن مشخص

 است آموزشي برداشتي ريزي برنامه .)2011، 2تروپ و ليبر من ( دارد سروكار اهداف آن به
 هاي راه بررسي منابع و ها هدف تعيين بر مشتمل آموزشي مسائل حل براي و علمي منطقي
 كار. آن روند و كنوني وضع شناسايي براساس برنامه كردن پياده باالخره و اهداف به رسيدن
 تعيين اگر. است اهداف به رسيدن براي وسايل تدبير بلكه نيست ها هدف تعيين ريزان برنامه
 تعيين بلكه نيست برنامه با هدف جدايي بر دليل گيرد انجام ديگري مراحل و وحسط در اهداف
 كنترل و رهبري سازماندهي، ريزي، برنامه مديريت رويكرد در. است ريزي برنامه مبناي هدف
 ).2014و همكاران،  3آزيتيرو(  است شده آورده

 مديريت كاركرد اصل در اما هستند اي جداگانه و مهم كاركرد داراي فراگردها همه اگرچه
 و  )رهبري( هدايت سازماندهي، شامل تصميم اجراي و ريزي برنامه گيري، تصميم صورت دو به

، 4گودمن(دارد  مديريت در اي ويژه ارزش و اهميت ريزي برنامه لذا. باشد مي) نظارت( كنترل
2012(. 

 هاي عرصه در ارتباطي نوين هاي فناوري گسترش و رشد اثر در كه اساسي تغييرات با
 عصر در. نيست مستثني قاعده اين از نيز تربيت و تعليم است، داده رخ ها انسان زندگي مختلف

 ديگري بدون را دو اين از يكي توان نمي و اند شده مسير هم يكديگر با فناوري و دانش ما
 و علم زمينه در كه عظيمي و شگفت امكانات و منابع با مجازي فضاي. آورد دست به راحتي به

 بودن تعاملي مكاني، بي و زماني بي چون هايي ويژگي با و دهد مي قرار كاربرانش اختيار در دانش

                                                            
1. Ho  ke & leo 
2. Trope, - Liberman 
3. Azeiteiro 
4. Goodman 
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 كه دهد مي قرار كاربرانش اختيار در تربيت و تعليم و آموزش زمينه در زيادي هاي قابليت...  و
 دست شده ياد اهداف به بتواند تا است مجازي هاي سازمان در مديريتي هاي مهارت نيازمند
  .)1989 ،1مور(يابند 

 ميان از براي يك ضرورت منزلة به ابتدا آموزشي، شيوة يك درحكم دور راه از آموزش

 جنسيتي سني و هاي محدوديت آموزشي، فضاهاي جغرافيايي و اقليمي موانع برداشتن

 در را يژهاهدافي و و فلسفه آموزشي، نظام يك درحكم ادامه در و كرد آغاز را خود كار فراگيران

آن گونه  .كرد پيدا ارتقاء و رشد متخصصان ليافته تكام نظريات براساس يادگيري هاي نظريه
ها و راهبردهاي  كه نياز به ايجاد تحوالت فكري در مديريت و بازنگري در دورنماي مأموريت

به يك ضرورت اساسي تبديل شده است جهاني ) به خصوص آموزش از دور (نظام آموزش عالي 
تواند فرايند انتقال اطالعات و دانش را تسهيل  ن و توسعه ارتباطات و تبادل اطالعات ميشد

بر توسعه و وروديه جامعة جهاني ياري دهد    ها را در ايفاي نقش اثرگذار كند و دانشگاه
  ).2011، 2سيليك(

بخش به طور خاص مستلزم  به طور عام و آموزش از دور اثر ياستقرار هر نظام آموزش
اطالعات  يبخش در عصر فناور آموزش از دور اثر .باشد يمتعدد م يمولفه ها يعامل و همكارت

 ،يكيپداگوژ رساختيز فناورانه، يها رساختيتوجه به مالحظات مربوط به ز ازمندين طاترتبااو 
نجفي و ( باشد يم ياقتصادو  يبانيپشتـ  يادار ،يتيريمد ،يگفرهنـ  يساخت اجتماع ريز

هاي مشترك و متفاوتي در  هاي آموزشي با چالش در دنياي امروز، سيستم .)1391همكاران، 
الزام ). 1390اللهي و همكارانش،  فرج(گيري از فناوري در نوسازي آموزش روبرو هستند  بهره

تغيير مناسبات اجتماعي و فرهنگي متناسب با توسعه فناوري نوين، مديريت دانش، اقتصاد 
و يادگيري و تغيير احتياجات، انتظارات و ) پداكوژي(آموزش   انشمبني بر دانايي، تحول د

بررسي تجربه كشورها در . هاست آموزان و دانشجويان از مهمترين اين چالش هاي دانش ويژگي
گسترش فناوري در آموزش عمومي، آموزش عالي و آموزش بزرگ ساالن جهت روبرو شدن با 

هاي آموزشي بسيار  يش منابع مالي و سازمانچالش افزايش تقاضا براي آموزش بدون افزا
  ).1392كشاورزي و همكاران، ( سازنده است
هاي گوناگون تنها ابزارهاي  دهد كه فناوري هاي ديگران به طور واضح نشان مي تجربه

توسعه دستيابي برابر آموزش، ارتقاي كارايي كاركنان آموزشي، بهبود كيفيت يادگيري، ارتقاي 
هاي مجازي را آماده  هاي يادگيري مداوم، ارائه آموزش آموزشي، ايجاد زمينهها مديريت  سيستم

                                                            
1. Moore 
2. Celik 
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هاي آموزشي به دنبال رويكردهاي   همچنين نظام). 1384در اكسلر، (دهند  ساخته و توسعه مي
نويني هستند كه آنها را در مواجه با تحوالت گسترده جهان، در بازسازي ياري دهد؛ و البته 

پذير، رهبري آموزشي كارآمد، محيط  امة درسي غني، آموزش انعطافبازسازي نيازمند برن
اي و  انگيز، محتواي آموزش فراتر از ساختارهاي موجود، معلمان توانمند و حرفه يادگيري شوق

هاي متعارف و  بنابراين امروزه آموزش). 1385سركارآرائي، (گيرند است  مدارسي كه ياد مي
د اجتماعي و شكوفائي استعدادها و در نهايت گسترش جاري به تنهايي براي برقراري رش

هايي از قبيل آموزش  هاي جديد آموزش و اجراي برنامه آموزش كافي نيست لذا توجه به روش
نيمه حضوري، آموزش باز و از دور و آموزش مجازي براي دستيابي و به هدفهاي توسعه بسيار 

  ). 1387 دليلي و همكاران، (ضروري است 
تايج در سطح سازمانها يا مؤسسات آموزش از دور شامل واحدهاي دانشگاهي كاربران ن

هاي مجازي، مدارس و مؤسسات ديگر، توليد كنندگان منابع و مواد آموزش از  پيام نور، دانشگاه
راه دور، مديران، كاركنان و اعضاي هيئت علمي، دانشجويان و كليه دست اندركاران آموزش از 

هاي مختلفي  فوايد آني و آتي اين پژوهش در حوزه. موزش عالي كشوردور و بخصوص مديران آ
هاي مديران در مورد خط مشي و ساير مسائل اجتماعي به صورت  همچون، تأثير بر انديشه
را شناسايي ) خط مشي(هاي مهم مشكالت مديريتي  كند و جنبه ساده و روشن بيان مي

مشكالت ما را قادر به ايجاد ارتباط با يكديگر  هاي اصلي مسائل و كنند، با تاكيد بر ويژگي مي
سازد با تشخيص مسائل مهم از غيرمهم ضمن ايجاد درك بهتر از مديريت به ما اين توانائي  مي

  .)1390سعيدي نجات و وفايي نجار، ( دهد را مي
جهت كارآمد سازي و هماهنگ سازي رشد كمي با رشد كيفي با استمداد از سوابق 

هاي  ساله محقق در اين دانشگاه و مطالعه پيشينه پژوهش برابر بررسي 15تدريس بيش از 
هاي مديريتي نظام آموزش باز و از دور ايران  هاي پژوهشي در زمينه مدل بعمل آمده، يافته

هاي باز دنيا عناصري چون  يافت نشد لذا با توجه به تغييرات در مديريت نظام آموزشي دانشگاه
به همين منظور  رهبري از پويائي و تحول الزم برخوردار بوده استاهداف، محيط، ساختار و 
هاي اصلي مدل مطلوب مديريت آموزش از دور براي نظام آموزش عالي  تعريف و شناسائي مولفه

رسمي، ابهامي، (كه در كانون تحليل جامع شش مدل ) 2003(1ايران، از مدل مديريت بوش 
اهداف، ساختار   ريق چهار مولفه اصلي مديريت يعني،از ط) ذهني  دانشگاهي، سياسي، فرهنگي،

شود و همچنين از مدل مديريت آموزش از دور  محيط بيروني و رهبري گنجانده مي  سازماني،

                                                            
1. Bush 
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باشد كه سطح اول  كه اين مدل داراي دو سطح مي1هنجاري كارلوس كيتر و اروين شوواال 
گذاري دوم و  رده سيستم سياستمديريت كالن كه شامل خرده سيستم مديريت سازماني و خ

خرده سيستم توسعه   سطح دوم مديريت خرد كه شامل خرده سيستم پشتيباني از دانشجو،
  ).1شكل ( باشد،استفاده شد درس افزا و خرده سيستم مديريت و اجرا مي

 دانشگاه، اين تأسيس اصلي هدف كه شد تأسيس ايران آزاد دانشگاه 1352 سال در

 كارآمد و متخصص انساني نيروي تربيت براي ايران عالي آموزش نظام شپذير افزايش ظرفيت

 اين خالل در اما نداشت، وجود ايران در دور راه از آموزش 1366 سال تا 1351سال  از .بود

و ) 1366(نور  پيام دانشگاه تأسيس به منجر اوليه هاي بررسي و دادن مطالعات انجام ها سال
 .آغاز به كار آن شد

 در )2007( همكاران و 2راستا پژوهش هاي زيادي صورت گرفته است جاماتشودر اين 
 پژوهشي در داده نشان دادند، انجام مشكالت، شناسايي با دور از آموزش كيفيت بهبود خصوص
 و اطالعاتي فناوري خدمات به كافي اندازه به) درصد 87(  آموزان دانش اكثر كه كه شد
 كه كردند گزارش) درصد 43(  آموزان از دانش نيمي زا كمتر. ندارند دسترسي ارتباطي
آموزان  دانش از) درصد 35(  تنها و اند داشته برنامه طول در آموزان دانش ديگر با تعامالتي
  .اند داشته رايانه به آسان دسترسي كه كردند گزارش
 بتنس يادگيران رويكرد در ها نسل تفاوت عنوان با) 2008( 3 كه هيندريكس پژوهشي در

 كه رسيد نتيجه اين به داد انجام Wisconsin–Stoutدانشگاه  در آموزش امر در فناوري به

 .باشد نو مي هاي فناوري از استفاده به مشتاق گذشته، نسل به نسبت حاضر نسل

 .است پرداخته فيليپين در دور از آموزش سنجي امكان به )1991( 4پژوهشي شارما در
 سويي از كه است كرده گيري نتيجه مؤثر عوامل بررسي و مقدماتي هاي بحث از پس وي

و  ماهر كاركنان كافي، منابع زيرا است، پذير امكان فيليپين در دور از آموزش گسترده كاربرد
تقاضاي  كار بازار ديگر سوي از و دارد وجود برگزيد، را يكي آنها ميان از بتوان كه الگوهايي

 در را ها ساخت زير نقش همچنين .است موجود كشور اين در دور از آموزش براي براي كافي

 .دانست توجه قابل و مؤثر آموزش اين استقرار بيشتر چه هر رشد و توسعه

با انجام پژوهشي تحت عنوان طراحي مدلي براي سنجش عوامل ) 1392(پهلواني نژاد 
داراي نظام  هايموثر بر ميزان رضايت ياد گيرنده در سامانه يادگيري الكترونيكي دانشگاه

                                                            
1. Carlos Keeter and Erwin Hwooala 
2. Jamatsho 
3. Hendryx 
4. Sharma 
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از (آموزش از دور نشان داده است كه ارتباط بسيار قوي بين محتوا ، فناوري، مدرس ، كيفيت 
، محيط و رضايت در سامانه الكترونيكي وجود ) بعد فني، آموزشي، محتوا، اطالعات و خدمات

مشاهده مي شود به ترتيب، ) ضرايب تحليل مسير(ضريب استاندارد شده  رگرسيوني . دارد
كيفيت اطالعات رتبه دوم ، كيفيت آموزشي رتبه سوم، . عوامل محيطي داراي بيشترين اهميت

كيفيت فني رتبه چهارم، محتوا رتبه پنجم، استاد رتبه ششم، كيفيت خدمات رتبه هفتم، 
  فناوري رتبه هشتم كه كمترين اهميت را دارد

  
 اروين و كيتر چارلز. يافته رهنجا دوگانه موسسات براي دور از آموزش مديريت مدل :1شكل 

  .)2003( 1اسشواال
  
 ارائه و تدوين دانشگاه پيام نور را دور از آموزش هاي مشي خط و اهداف اينكه به توجه با

 از آموزش هاي برنامه موفقيت ميزان گيرياندازه و اهداف اين به دستيابي لزوم لذا كرده است،

                                                            
1. CHarles Keeter and Erwin Escwala 
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از طرفي ديگر يافتن عوامل موثر بر . است ريضرو بسيار آن اهداف يافتن تحقق جهت دور در
جهت اصالح و بهبود و بازنگري اين عناصر در دانشگاه پيام نور،  .آموزش بسيار ضروري است

هاي مديريتي مناسب براي نظام آموزش عالي از دور و  محقق را برآن داشت كه جهت ارائه مدل
 . باز ايران به سواالت زير پاسخ دهد

  لي در مدل مديريت آموزش از دور كدامند؟هاي اص مولفه -1
  مدل مناسب براي مديريت آموزش از دور نظام آموزش عالي ايران چگونه است؟ -2
  

 روش شناسي

 1دلفي روش از اطالعات آوري جمع اول مرحله در .باشد مي تركيبي انجام پژوهش روش
 از پس كمي مرحله كه از متخصصين آموزش از دور، مولفه هاي اصلي استخراج گرديد و در

خبرگان و تعيين روايي و پايايي، پرسش نامه در اختيار آزمون شوندگان قرار  نظرات آوري جمع
، مديران )نفر 50(كليه دانشجويان دكتري آموزش از دور تحقيق، اين آماري جامعه. گرفت

صين و گروه متخص) نفر 700(هاي مجري آموزش از دور در سطوح نهادي و عملياتي دانشگاه
دانشگاه پيام (مشغول در نظام آموزش عالي باز و از دور ) نفر 3500(آموزش از دور و استادان

نفر بعنوان  636ايران بودند كه از اين جامعه با استفاده از جدول كرجيسي و مورگان تعداد ) نور
 سطح در شده مشخص كوكران فرمول اساس بر بررسي مورد نمونه مقدار .نمونه انتخاب شدند

  .است شده محاسبه05/0با دقت برآورد  05/0 خطاي
در مرحله كيفي از روش نمونه گيري هدفمند و در فاز كمي از روش نمونه گيري تصادفي 

 كلي پرسشنامه پايايي. است گرديده مشخص 1 جدول در است كه شده ساده طبفه اي استفاده

بعد در قسمت تجزيه و تحليل بيان  و براي هر كرونباخ مورد بررسي قرار گرفت آلفاي استفاده با
همچنين بحث پيرامون روايي پرسشنامه در ادامه به طور مفصل توضيح داده خواهد . شده است

  .شد
فراواني نمونه آماري بر  - فراواني نفرات بر اساس جنسيت مرد و زن و ب  -الف 1شكل

كننده زن  درصد شركت 13/70بر اين اساس . اساس سمت شغلي را به نمايش مي گذارد
 درصد دانشجوي 92/6درصد مدير  36/38درصد استاد 72/54.درصد مرد بودند 87/29و

  .آموزش از دور بوده اند  دكتري برنامه ريزي
  

                                                            
1. Delphi 



  ... و محيطي عامل بر تاكيد با عالي آموزش نظام در دور از آموزش مديريت مطلوب مدل طراحي

170  
 

  جمعيت جامعه آماري و نمونه انتخابي: 1جدول 
 گروه ها 

 جامعه
دانشجويان دكتري 

 آموزش از دور

مديران دانشگاههاي 
 مجري آموزش از دور

آموزش متخصصين 
 از دور و استادان

جمعيت 
 كل

50 700 3500 

جمعيت 
 نمونه

44 247 345 

 
 .است شده استفاده كرونباخ آلفاي هاي روش سنجش پايايي، براي

بدست آمد همچنين براي عامل  88/0براي عامل محيطي با ميزان  1كرونباخ يب آلفايرض
از  نشان كه است آمده 2 دولج در شده ذكر ضرايب مقدار. محاسبه شده است 92/0فناوري 
 .دارد پژوهش سؤالهاي مناسب روايي و پايايي

  
  پژوهش هاي سؤال روايي و پايايي: 2 جدول
  كرونباخ آلفاي  سؤاالت تعداد  ابعاد

  88/0  7    محيطي عامل
  92/0  6  نوين فناوري

  
به منظور پاسخگويي به سواالت مطرح شده در بخش سواالت پژوهشي طرح تحقيق 
حاضر به گونه اي طراحي شده است كه به سواالت مطرح شده پاسخ مناسبي ارائه داده و 

طرح تحقيق . درعين حال به طور مشخصي نحوه ي انجام مراحل تحقيق را نمايش مي دهد
 .مشخص شده است 2پژوهش حاضر در شكل 

                                                            
1. Cronbach 
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  تحقيق طرح :2شكل

 
 ها داده تحليل و تجزيه

از فراواني، درصد، (هاي آمار توصيفي  هاي به دست آمده از روش براي تجزيه و تحليل داده
و تاييدي نوع اول از طريق نرم  و تحليل عاملي اكتشافي ، بارتلت) ميانگين، انحراف استاندارد

 از شده تأييد هاي  مؤلفه عاملي بار ردك نشان خاطر بايد .استفاده شد Lisrelو  SPSSافزار 
 گرفته قرار تأييد مورد  نيز  SMART-PLS  افزار نرم طريق از ادامه در واريماكس چرخش

  .است
  
  يافته ها
 همچنين و موضوع ادبيات و بررسي مقاالت از پس هاي اصلي دستيابي مولفه براي

اند، با روش  داشته را دانشگاه دورسابقه آموزش از  كه دانشگاهي پيشتازان نظرات از استفاده
 عاملي تحليل پرسشنامه از روش طراحي منظور مولفه اصلي شناسايي شده كه به 9دلفي 

 افزار نرم از استفاده با هاي پس از ارائه پرسشنامه به افراد نمونه داده. است شده استفاده
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SPSS 22.00 رفت كه از ميان اين مولفه مورد تاييد قرار گ 5است كه   گرفته قرار تحليل
كه مولفه . مولفه عامل محيطي و فناوري هاي نوين مورد تاكيد بيشتري قرار گرفتند 2مولفه ها 

، متغيرهاي  فناوري )903/0(محيطي به ترتيب شامل زير مولفه هاي  متغيرهاي اقتصادي 
رصت ، ف)849/0(، متغيرهاي اجتماعي )856/0(، متغيرهاي حقوقي و زيست محيطي )896/0(

 به و مولفه فناوري هاي نوين) 603/0(، كاربرد دانش در محيط )838/0(خلق دانش محيطي 
، پست الكترونيك )868/0(فرايند پردازش بانك اطالعاتي  هاي، مولفه زير شامل ترتيب

، فناوري فرزماني و )826/0(، دستيار ديجيتال شخصي ويدئو كنفرانس)837/0(
  .مي باشند)  698/0(خروجي اطالعاتي) 704/0(ا ،داده ها ، ورودي نهاده)772/0(فرامكاني

انجام  پرسشنامه هاي شاخص روايي تأييد منظور به كه اكتشافي عاملي تحليل نتيجه
بنا براين مي توان ≤KMO   7/0  كه پيداست 3 جدول نتايج از. است آمده 2 جدول در شده
 روايي تأييد منزله به داد كه اين انجام آن روي را تاييدي هاي تحليل كرد و اعتماد ها يافته به

 كمترsig ميزان  كه آنجا از شده داده تصوير خروجي در. باشد مي تحقيق پرسشنامه اي سازه
 يا و درصد 5 خطاي سطح در كه نمود استنباط چنين توان مي بنابراين باشد مي درصد 5 از

 مدل كفايت يعني كي فرض بنابراين و نشده تاييد صفر فرض درصد 95 اطمينان سطح
  .شود مي پذيرفته

 و گرفته قرار تأييد مورد زير شاخص ، 6كه هر كدام  عامل اصلي  2 عاملي، تحليل از پس
 ترسيم از .است شده بندي دسته بعد در دو واريماكس چرخش اساس بر ها شاخص اين

 مؤلفه و گانه دو ابعاد اما است شده پوشي چشم واريماكس  چرخش از حاصل نهايي ماتريس

  .است آمده 4 جدول در بعد هر در قرار گرفته هاي
  

  نامه پرسش هاي شاخص مورد در بارتلت و KMO آزمون :3جدول
KMO  78/0  

  آزمون بارتلت
  7433  مقدار آزمون

  0  سطح معني داري
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  در ارتباط با مديريت آموزش از دور هاي مؤلفه و ابعاد :4 جدول
  عامل ها

  يننو فناوري  محيطي عامل
  اطالعاتي بانك پردازش فرايند از استفاده  اقتصادي متغيرهاي
  الكترونيك پست از استفاده  فناوري متغيرهاي
  كنفرانس ويدئو شخصي ديجيتال دستيار از استفاده  محيطي زيست

  فرامكاني و فرازماني فناوري از استفاده  اجتماعي متغيرهاي
  ها داده و  دهانها ورودي از استفاده  محيطي دانش خلق فرصت

  اطالعاتي خروجي از استفاده  محيط در دانش كاربرد
 

عامل اول كه بيشترين : ارائه شد نشان داد 5نتايج ماتريس تحليل عاملي كه در جدول 
 6مربوط به مديريت آموزش از دور را تبيين مي كند شامل ) درصد  43/16(مقدار واريانس 

توجه به ماهيت اين متغيرها ، به عنوان عامل محيطي خرده عامل  به شرح فوق مي باشد و با 
، ) 89/0(، فناوري ) 90/0(در اين عامل  توجه به  متغيرهاي اقتصادي . نامگذاري گرديد 

) 84/0(و خلق دانش محيطي ) 85/0(، متغير اجتماعي) 85/0(محيط عمومي و زيست محيطي
ترين تا كمترين ارتباط  با عامل به ترتيب از بيش)  60/0(و در پايان كاربرد دانش محيطي

  .محيطي را نشان دادند
مربوط به مديريت آموزش از دور را تبيين ) درصد  53/15(عامل دوم كه مقدار واريانس 

خرده عامل  به شرح فوق مي باشد و با توجه به ماهيت اين متغيرها ، به  6مي كند شامل 
ل  توجه به استفاده از فرايند پردازش يا بانك در اين عام. عنوان عامل  فناوري نامگذاري گرديد 

از دستيار  ، استفاده) 84/0(از پست الكترونيكي براي ارائه و انتقال اطالعاتاطالعاتي ، استفاده 
از فناوري هاي ، استفاده ) 83/0(ديجيتال شخصي و ويديو كنفرانس براي ياددهي و يادگيري

و ) 70/0( بانك اطالعاتي) ها نهادها، داده(ودي از ور، استفاده )77/0(فرازماني و فرامكاني
ارتباط با عامل فناوري را نشان ) 70/0() ه ستاد اطالعاتي، دريافت كنند(از خروجياستفاده 

  .دادند
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نتايج تحليل عاملي براي انتخاب  عاملهاي مرتبط با مدبريت آموزش از دور بعد از  :5جدول
  چرخش واريماكس

 متغيرها  )43/16(محيطي  عامل اول  )53/15(عامل دوم فناوري 

‐    اقتصادي متغيرهاي 903/0
‐    فناوري متغيرهاي 849/0
‐    محيطي زيست 896/0
‐    اجتماعي متغيرهاي 856/0
‐    محيطي دانش خلق فرصت 838/0
‐    محيط در دانش كاربرد 603/0

868/0  
 بانك پردازش فرايند از استفاده

  اطالعاتي
704/0  -    الكترونيك تپس از استفاده

837/0 - 
 شخصي ديجيتال دستيار از استفاده
  كنفرانس ويدئو

826/0 -    فرامكاني و فرازماني فناوري از استفاده
772/0 -    ها داده و  نهادها ورودي از استفاده
695/0 -    اطالعاتي خروجي از استفاده

 
در  برازش ايه شاخص نظر از مدل شود، مي استنباط فوق هاي نمودار از كه همانطور

  .شده است آورده 6 جدول در پژوهش مدل برازندگي ر هاي شاخص. مي باشد مناسبي وضعيت
  

  پژوهش مدل برازندگي هاي شاخص :6 جدول
 شاخص
  SRMR  GFI  IGFI  NFI  NNFI  CFI  تناسب

 شاخص
  برازندگي

> 05/0  ٩/٠ >٩/٠ >٩/٠ >٩/٠ >٩/٠< 

  95/0  98/0  97/0  92/0  94/0  47/0  نتيجه
  

  نتيجه گيريبحث و 
دهد تا  كنندگان اجازه مي اين است كه به شركت باز و از دورترين مزيت آموزش  مهم

دهد كه  كنندگان اين فرصت را مي پذيري به شركت انعطاف. هاي خود را تنظيم نمايند برنامه
. تصميم بگيرند چه زماني و كجا به مطالعه بپردازند و چه مدت زماني را صرف يادگيري نمايند
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با ايجاد شرايط يكسان براي تمام فراگيران، به نوعي عدالت و  باز و از دورآموزش مچنين ه
با استفاده از اين شيوه . نمايد هاي متفاوت را برقرار مي برابري بين اقشار مختلف در مكان

توانند شكاف خود را با كشورهاي  آموزشي، كشورهاي در حال توسعه يا كمتر توسعه يافته مي
سهولت دسترسي به حجم بسيار بااليي از اطالعات و از طرفي  .پيشرفته كم كنند صنعتي و

هاي موجود در جهان و دسترسي سريع و به موقع به اطالعات در زمان بسيار اندك، از  دانش
  .شود مزاياي مهم اين نوع آموزش محسوب مي

 رويكرد كه ستا آن بيانگر از خارج و داخل در گرفته صورت تحقيقات هاي يافته نتايج

 مي همراه اطالعات، جديد فناوري و ابزارها از واستفاده حضور عدم بر مبتني كه نوين آموزش

 همچنين و فعاليت آموزشي و كار در دانشجو شدن درگير آموزش، سطح ارتقاء بر عالوه باشد،

 الاستقب با )مكان و زمان( افراد هاي محدوديت حذف علت به يادگيرندگان انگيزش افزايش

 اين بر تحقيق اين و اخير هاي پژوهش نتايج لذا. است شده روبرو حاضر ويژه نسل به مخاطبان

 شده روبرو گسترده اقبال و استقبال مراكز با اكثريت در آموزش اين اجراي كه است واقعيت

روشن  خوبي به حاضر تحقيق در دانشجويان و اساتيد باالي عالقمندي ميزان از ادعا اين .است
 منابع اقتصادي، فناوري،) از اعم ها زيرساخت بعضي نسبي نبودن آماده صرفاً و باشد مي

 نظر مد و مناسب پيشرفت عدم و محدوديت در ايجاد اصلي عامل (فرهنگي و اجتماعي انساني،

 .است معرفي شده پژوهان دانش و كارشناسان ديدگاه از الكترونيكي آموزش نظام استقرار در

 قبولي قابل و مناسب نسبتاً وضعيت در مذكور دانشگاه در (مجازي آموزش اراستقر) امكان لذا

  .باشد مي
هاي مديريت آموزش از دور شامل، عامل محيطي، نتايج پژوهش نشان داد كه مولفه

 آمده دست به نتايج با همسو نتيجه اين. فناوري هاي نوينبه ترتيب حائز اهميت و توجه هستند

، )2010( خرازي ،)2009(نژاد  جاويدان ،)2009( رضايي ،)1392(د نژا مطالعات پهلواني از
اللهي  ، فرج)1388( صنايعي ، ظريف)1997(، وارنر )2000(هولسمن و شرما ) 1392(كشاورزي 

زاده و همكاران  ، فضلعلي)1391(للهي، نوروززاده و سرمدي  ا ، نجفي، فرج)1388( و همكاران 
  .است )1993(، جانسون و جانسون )1390(

شود در نظام آموزشي باز و از دور از مدل مديريت آموزش از دور پژوهشگر  پيشنهاد مي
استفاده گردد همچنين از مدل ارائه شده پژوهشگر در مديريت ارتباط با دانشجو، استاد، 

همچنين بر اين اساس، براي ورود به . كاركنان در نظام آموزشي باز و از دور استفاده گردد
هاي نمادين به آموزش و  ي و ايفاي نقش اثرگذار دانشگاهها، مديران بايد از مدلجامعه جهان

ها و  ي پيچيدگي هاي مديريت توضيح و تشريح ساده شده تشريح مديريت بپردازند و مدل
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هاي  مدل. بخشد حوادث دنياي واقعي هستند كه ابعاد تاريك و مبهم اين فرايند را شفافيت مي
ساز و  هاي تحليلي درك بهتر عوامل محيطي را فراهم نموده، زمينه بمديريت با ارائه چارچو

  . گردد مي) گذاري مشي خط(تر مديريت  گر شرايط بررسي بيشتر و تحليل واقع بينانه تسهيل
  
  



  1394بهار و تابستان /  7شماره / مچهاردوره /  ريزي آموزشي مطالعات برنامهفصلنامه دو
177   

 

 
 

 منابع

 ياد رضايت ميزان بر موثر عوامل سنجش براي مدلي طراحي. )1392. (درياناز نژاد، پهلواني
. دكتري رساله-دور از آموزش نظام داراي هايدانشگاه الكترونيكي يرييادگ سامانه در گيرنده
  .تهران دانشگاه

، ترجمه اندازها ها، پارامترها و چشم فناوري براي آموزش؛ قابليت). 1384. (دراكسلر، الكساندر
  .ني، تهران رضا مقدم، سركارآراني، و علي محمدرضا

 خدمات زيرساخت بررسي). 1387. (هللا آزاد، اسد  حسين و محمد دياني، دليلي، حميد؛
 نشريه كتابداري. آن آموزشي ساختار با پيوند در نور پيام دانشگاه دور راه از آموزش اي كتابخانه

  .156 - 121 ;)1(  11:  رساني اطالع و
 فرهنگيان تلكس .گيرند در جستجوي مدارسي كه ياد مي). 1385. ( سركار آراني، محمدرضا

-http://www.farhangiannews.ir/telex. آموزش هاي زير ساخت در ورينوآ: تدبير -نيوز

409.html.  
 بر دور راه از آموزش هاي برنامه تأثير). 1390. (نجار، علي وفايي نجات، شهين و سعيدي
 .9 - 1 -11)1( :پزشكي علوم در آموزش مجله. دانشجويان تحصيلي موفقيت

 .صنايعي، ناهيد ظريف سرمدي، محمدرضا و محمود؛ حسين؛ هرمزي، اللهي، مهران ؛ زارع، فرج
  .نور، چاپ اول پيام .يادگيري از دور در عصر ارتباطات و اطالعات). 1390(

زاده،  اميريان ،مسلم و صالحي ؛ تقي سيد حيدري، ؛ معصومه محمدحسن؛ صالحي، كشاورزي،
 و روان تربيتي علوم دانشكده در الكترونيكي آموزش استقرار سنجي امكان). 1392. (نمژگا

 الكترونيكي يادگيري دانشگاهي مجله .1391 سال در مرودشت واحد اسالمي آزاد شناسي
  .27-20 .)مديا(

هزينه اثر  تحليل روش به نگاهي). 1391. (نوروززاده، رضا علي و محمد نجفي، حسين؛ جوادي،
دومين همايش ملي مديريت كيفيت در دانشگاهها و . دور از عالي آموزش اقتصاد دربخشي 

  .موسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور
 

Anderson, W. & Shannon. (1995). A Framework For Assessing Cost 
Management System Changes: The Case Of Activity Based Costing 
Implementation At General Motors,1986-1993, Research Support School Of 
Business Administration, University Of  Mchigan. 13(8): 122. 
Azeiteiro, U. M., Bacelar-Nicolau, P., Caetano, F. J. P., & Caeiro, S. (2014). 
Education for sustainable development through e-learning in higher 



  ... و محيطي عامل بر تاكيد با عالي آموزش نظام در دور از آموزش مديريت مطلوب مدل طراحي

178  
 

education: experiences from Portugal. Journal of Cleaner Production. 
11(2): 226. 
Bush,Tony. (2006). Theories of Educational Leadership and Management. 
London: SAGE Pubhcaoons Ltd. 
Celik, D., Elci, A., & Elverici, E. (2011). Finding Suitable Course Material 
through a Semantic Search Agent for Learning Management Systems of 
Distance Education. In  Computer Software and Applications Conference 
Workshops (COMPSACW), 2011 IEEE 35th Annual,  (pp. 386-391): IEEE. 
Charles Keyter &Erwin Schwella. (2003). A Normative Distance Education 
Manaement Model Fof Dual Mode Institutions. Administratio Publica. Vol 
11 No 2. 75(12): 32. 
Goodman. J.K, & Malkoc, J. (2012). Choosing here and now versus there 
and later: the moderating role of psychological distance on assortment size 
preferences, J. Consum. Res. 39 (4), pp. 751–768.   
Hendryx L J. (2008). Generational Differences in Learner Attitudes toward 

Technology in Education [BAthesis]. Menomonie: Wisconsin, stout (UW–
Stout or Stout). p. 153-154. 
Ho, C. K., Ke, W., & Liu, H. (2014). Choice decision of e-learning system: 
Implications from construal level theory. Information & Management. 
10(61): 223-227. 
Jamtosho S, & Bullen M. (2007). Improving Access and Quality through 
ICT Use. Distance Education.;28(2):149-151. 
Javidinejad H, Soheili R. (2009). Electronic Learning and ecessity of 
Organizations in Twenty First Ages [Internet]. [cited 2008 June Available 
from:www.sid.com.  
Kharazi K, & Esfandiari Moghadam MR. (2010). Designing and Providing 
Theory Model for TeachingAgriculture as Electronic Learning. Researching 
Agriculture Teaching Management Journal.; 34(11):149.  
Moore, M., 1989. Three types of interactions. Am. J. Distance Educ. 3 (2), 
1e7. 
Rezaie M, Mohammadi H, & Asadi A. (2009). Survey about Virtual 

Education Development in Agriculture Higher Education as Teacher's Point 
of View [Master thesis]. Tehran: Tehran University;. p.205.  
Sharma M. (1991). Feasibility of Distance Education: An Alternative Route 
of Formal College Education in Saudi Arabia [PhD thesis]. Manila: 
California University. p. 136. 
Trope, N. & Liberman, T. (2011). Construal Level Theory, Sage 
Publications, London. 

 


