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  چکیده
این پژوهش به منظور شناسایی نقش نظام آموزش از دور در ایجاد سـرمایه اجتمـاعی و ارائـه    

 –الگوي مناسب جهت ارتقاء آن در آموزش عالی کشور انجـام گرفـت. روش پـژوهش توصـیفی    
نور کشور در همبستگی است. جامعه آماري این پژوهش را کلیه اعضاي هیأت علمی دانشگاه پیام 

با توزیع  اي مرحلهاي چند  تشکیل می دهند. روش نمونه گیري از نوع خوشه 91-90سال تحصیلی 
 α ،280%= 5مورگان، با در نظر گرفتن خطاي  -رجسیکنسبتی است. حجم نمونه بر اساس جدول 
ها  داده جهت جمع آوري. پرسشنامه قابل تحلیل بود 249نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد که 

هاي نظام آمـوزش از   از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پرسشنامه اول براي سنجش مؤلفه
روایــی محتــوایی دور و پرسشــنامه دوم بــراي انــدازه گیــري ســرمایه اجتمــاعی تــدوین گردیــد. 

از  هاي نظـام آمـوزش   به مؤلفه . پایایی پرسشنامه مربوطکردند تأییدها را صاحب نظران  پرسشنامه
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% برآورد گردید. براي 95% و براي پرسشنامه سرمایه اجتماعی 87دور با استفاده از آلفاي کرونباخ 

تجزیه و تحلیل داده عالوه بر از آمـاره هـاي توصـیفی، از آمـاره هـاي اسـتنباطی آزمـون تفـاوت         
معادله  گرسیون چندگانه، تحلیل سیر ورها، تحلیل واریانس یک طرفه، همبستگی پیرسون،  میانگین

ساختاري استفاده گردید. نتایج نشان داد سرمایه اجتماعی اعضاي هیأت علمی نظام آموزش از دور 
باشدوفضـاي   مناسـب نمـی  از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و عملکرد نظـام آمـوزش از دور   

تغیرها تعاملی، ارتباطی در شکل گیري سرمایه اجتماعی از توان تبیینی بیشتري در مقایسه با سایر م
  دارد. 
  
  هاي کلیدي:  واژه

 -فضاي ارتباطیرفتار سازمانی و ، سرمایه اجتماعی، مدیریت ریزي آموزشی برنامهآموزش از دور، 
  ساختاري
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 مقدمه

هـاي   مفهوم مهمی شده و در رشـته  1990اساساً در دهه ي  1سرمایه اجتماعیاصطالح 
ها وارد شده و  علوم اجتماعی مورد توجه زیادي قرار گرفت و در اسناد و گفتمان این رشته

عده زیادي از جامعه شناسان، علماي سیاسـت و اقتصـاد دانـان بـراي یـافتن پاسـخ هـاي        
دند، به سـرمایه اجتمـاعی متوسـل    هاي خود با آن مواجه بو هاي متعددي که در رشته سؤال

سرمایه اجتماعی اساساً به اهمیت روابط به عنـوان منبعـی بـراي اقـدام      شدند. تحلیل گران
). اما در تعریف دقیق سرمایه اجتمـاعی اتفـاق نظـر    1965، 2اجتماعی توافق دارند(جاکوبز

مـی کننـد.    ندارند. برخی حوزه این مفهوم را تنها به ساختار شبکه هـاي ارتبـاطی محـدود   
برخی دیگر آن را یکی از اشکال سرمایه دانستند که تحت شرایط خاصی قابـل تبـدیل بـه    

اي از  ) سرمایه اجتماعی را مجموعـه 2000(4). پوتنام1986، 3دیوورسرمایه اقتصادي است(ب
دانند که ارتباط و شراکت بهینه بین اعضاي  ها می7و شبکه 6، هنجارها5مفاهیمی مانند اعتماد

اي از  ) سـرمایه اجتمـاعی مجموعـه   1999(8تماع پدید مـی آورد. از نظـر فوکویامـا   یک اج
 ازنظـر هاي غیر رسمی است که اعضاي گروه در آن سـهیم مـی باشـند..     هنجارها و ارزش
) سرمایه اجتماعی ارتباط با دوستان، همکالسان و تمـاس هـاي   1998(9ناهاپیت و گوشال

هایی را براي استفاده از سرمایه عالی و  اد فرصتعمومی نزدیکتري است که از طریق آن افر
  آورند.  انسانی خود به دست می

سرمایه اجتماعی به طور مثبت به توانایی سازمان مربوط است  معتقداست)2000پوتنام(
و موجب مسؤولیت نسبت به کارکنان، انعطـاف پـذیري، اداره کـار گروهـی و توسـعه ي      

توان انتظار داشـت   اجتماعی بیشتري وجود دارد میشود و هرجا سرمایه  سرمایه فکري می
) سرمایه اجتمـاعی را بـراي   1998سطح باالتري از عملکرد تحقق یابد. ناهاپیت و گوشال(
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دانند و اعتقاد دارند سرمایه اجتماعی منبع مهمی است  ترویج دانش در سازمان ضروري می

ی شناسند و درك می کنند بـه  شود افراد باهم کار کنند و وقتی یکدیگر را م که موجب می
همدیگر اعتماد و احساس نزدیکی کنند. در نتیجه کارآمدتر و اثر بخش باشند. آنان عقیـده  
دارند سازمان هایی که داراي سطح باالیی از سرمایه اجتماعی انـد احتمـاالً از رقبـایی کـه     

اصـلی ایجـاد،    موفق ترند. یکی از سازمان هاي ،تري از سرمایه اجتماعی دارند سطح پایین
توسعه و ظرفیت سازي سرمایه اجتماعی در سطح جامعه دانشـگاه و نظـام آمـوزش عـالی     

) عدم توسعه آموزش عالی در مسیر ایجـاد، تولیـد و افـزایش    2000. از نظر پوتنام(باشد می
کیفیت سرمایه اجتماعی جامعه به عدم اثربخشی و ناکارآیی نهاد آموزش عـالی در پیشـبرد   

توسعه اقتصادي، سیاسی و فرهنگی کشور منجر خواهد شد. دستیابی به توسـعه  هاي  برنامه
اقتصادي، سیاسی و فرهنگی در هر کشوري، نیازمند آموزش عـالی پویـا و کاراسـت. اگـر     

ها بتوانند وظـایف بنیـادي خـود را در زمینـه دانـش آفرینـی،        نظام آموزش عالی و دانشگاه
هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگـی   پرورش نیروي انسانی و پیشبرد برنامه

توان چشم داشت که کشور در راسـتاي توسـعه پایـدار پیشـرفت      می ،به خوب انجام دهند
توجه جامعه علمی کشـور اسـت    مورد ). با توجه به اینکه این موضوع1383کند(مرجایی، 

هتـر آنهـا و   بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در نظام آموزش عالی ایران جهت شناخت ب
رسـد. از سـوي دیگـر ایـران نیـز ماننـد        ریزي مناسب براي آنها ضروري به نظر مـی  برنامه

بسیاري از کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه براي حل مسائل افـزایش عـده متقاضـیان    
ورود به آموزش عالی و پاسخ به نیازهاي ناشی از تحوالت علم و فن آوري، نظام آموزش 

ر آموزش عالی دایر کرده است. ایـن نـوع آمـوزش جدیـد، موانـع توسـعه       از راه دور را د
زمـان موجـب    آموزش در نظام آموزش سنتی را از میان برداشته و با افزایش کارایی و هـم 

). با وجود این، فرض بر این است که 1385، رضويکاهش هزینه هاي آموزشی شده است(
فراگیران بسـیار محـدود، منقطـع و کنـد      در نظام آموزش از دور مجاراي ارتباطی اساتید و

  شود.  است و اطالعات به موقع، دقیق و مستقیم مبادله نمی
مجاراي ارتباطی اساتید و فراگیران بسیار محدود، منقطع و کند است و اطالعـات بـه    

شود. هرچند این ضعف ارتبـاطی بـا برخـی مشـکالت از      موقع، دقیق و مستقیم مبادله نمی
نبود زیر ساخت کافی فناوري و وجود اساتید و دانشجویان ، تعداد فراگیرانجمله باال بودن 
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عـدم عالقـه و   ، غیرحرفه اي پیوند دارد ولی تا حـدي ناشـی از ضـعف عوامـل انگیزشـی     

درایـن زمینـه   . باشـد  مـی صمیمیت، فقدان حمایت، عدم درك یکدیگر و یـا عـدم اعتمـاد    
دور ضـعیف بـودن ارتباطـات و تعـامالت     ) معتقد است در نظام آمـوزش از  2009(1لتیائو

) 2009(2شود. گاسکل اعضاء منجر به ایجاد واژگونی و تقلیل در میزان سرمایه اجتماعی می
که ارتباطات غیرمستقیم و پیونـدهاي ضـعیف در نظـام آمـوزش از دور      دارد میهم اذعان 

مـان یـوال   بسترساز مناسبی است که میـزان مشـارکت واعتمـادرادربین اعضـاءتقلیل دهـد.      
گیـرد مبادلـه اطالعـات و مشـارکت علمـی اسـاتید و        ) در تحقیق خود نتیجه مـی 2009(3

دانشجویان از طریق پست الکترونیک و وب گردي در نظام آموزش از دور به علت پـایین  
) معتقد اسـت کـه   2006(4بودن میزان اعتماد پایین تر از حد متوسط بوده است. استیونسون

کنـد و   فنی و پشتیبانی درآموزش از دور، تعامل و ارتباط را کـم مـی  نارضایتی از مدیریت 
ــی     ــراهم نم ــتقل را ف ــادگیري مس ــراي ی ــوب ب ــرایط مطل ــان و   ش ــین الپ ــازد. همچن س

) معتقدند نامطلوب بودن خدمات پشتیبانی درنظام آمـوزش از دور باعـث   2002(5همکاران
یرنده است. نتـایج بدسـت   عدم همکاري و عامل اصلی ایجاد شکاف بین یاد دهنده و یادگ

دهد عدم حضور دائمی اساتید و مـدعو بـودن    )نیز نشان می1390آمده از تحقیق معینی کیا(
اغلب آنان در آموزش از دور باعث کم شدن بعد همدلی و همراهی وعـدم درك نیازهـاي   

تصـور  همدیگر اعضا شده و تعامل و تعهد را در بین آنها تا حد زیادي تقلیـل داده اسـت.   
شود فقدان این عوامل به نوبه خود به ایجاد و گسترش برخی مشکالت دیگر دامن مـی   می

زند و این فرآیند دیر یا زود اساسی ترین کارکردهاي نظـام آمـوزش از دور را بـه چـالش     
). به طوري که این نظام آموزشـی در مسـیر رشـد کمـی و     1384خواهد کشید(قانعی راد، 

اي فرهنگی و توسعه سـرمایه اجتمـاعی و بـدون داشـتن     ه کیفی خود بدون توجه به مؤلفه
هاي سرمایه اجتماعی قـادر بـه    هاي کوتاه مدت و بلند مدت در زمینه ارتقاء شاخص برنامه

بلوغ و رشد علمی و توسعه متوازن نخواهد شـد. بـدین جهـت اجـراي چنـین پژوهشـی       
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ؤثر در ارتقاء آن نظام آموزش از دور و عوامل م ،شود وضعیت سرمایه اجتماعی موجب می

هـاي اعضـا    منـدي  ریزي مناسب از توان روشن شود تا بر اساس آن مدیران بتوانند با برنامه
هاي آنـان را   هاي آموزشی و پرورشی مناسب توانایی استفاده کنند و با بهره گیري از برنامه

ـ    افزایش و به توان د. در مندي تبدیل کنند و عوامل مخل همکاري و همـدلی را از بـین ببرن
نهایت مدلی را که بتوان سرمایه اجتماعی را در آموزش عالی با بیشترین کارایی و کارآمدي 

  . شود میطراحی و ارائه  ،ارتقا دهد

  تحقیق چارچوب نظري
نظریات مورد مطالعه با وجود تنوع در چند زمینه کلی با همـدیگر اشـتراك دارنـد. بـا     

ز دور را به عنـوان یـک سـاختار اجتمـاعی و     توان نظام آموزش ا توجه به این نظریات می
هـاي   اي از روابط کارگزاران دانش و به ویـژه اسـاتید و دانشـجویان، در موقعیـت     مجموعه

محلی تجزیه و تحلیل کرد. در این نظام از فناوري الکترونیکی جهت آمـوزش و برقـراري   
گـردد و   ها و دانـش مـی  شود. استفاده از این فناوري باعث مبادله اندیشه  تعامل استفاده می

دهـد. انعطـاف پـذیري در اسـتفاده از      زمینه مشارکت دانشجویان و اساتید را افـزایش مـی  
فناوري الکترونیکی، انواع جدیدي از میدان هاي تعامل را بین افراد ناشناخته به وجود مـی  

گر فـراهم  هاي افراد را براي ارتباط با همدی ها، مبادله توانایی آورد و صرف نظر از موقعیت
) معتقد است فناوري الکترونیکی با ایجاد اشکال نو تعامل و افزایش 2001(1لمنوسازد.  می

 منجـر  شبکه اجتماعی و با غلبه بر محدودیت هاي مکان و زمان به ایجاد سرمایه اجتماعی
از دور فناوري الکترونیکـی بـا    ) اذعان می دارند در نظام آموزش2004(2هوسمنگردد.  می

دهــد،  تســهیل جریــان اطالعــات، زمینــه مشــارکت دانشــجویان و اســاتید را افــزایش مــی
پیونــدهاي  ) معتقداســت اســتفاده از فنــاوري الکترونیکـی در نظــام آموزشــی 2005(3ژائـو 

هـاي   ها، مبادلـه توانـایی   سازد و صرف نظر از موقعیت اجتماعی دانشجویان را گسترش می
سازد. تعـامالت بـین کـارگزاران دانـش در نظـام       د را براي ارتباط با همدیگر فراهم میافرا

انگیزشـی زیـادي را    -آموزش از دور عالوه بر کسب سرمایه فرهنگی، پیامـدهاي عـاطفی  
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براي شرکت کنندگان در این روابط به همراه دارد. ایجاد همدلی، صمیمیت، احترام متقابـل  

هاي مختلف  پیامدهاست که به نوبه خود به رضایت مندي از جنبه ترین این و اعتماد از مهم
انجامـد. تعـامالت اجتمـاعی و     هاي آموزشی مـی  تجربه ي مشارکت در تعامالت و فعالیت

تواند بر رشـد شخصـی،    ارتباط حضوري و غیرحضوري در محیط نظام آموزش از دور می
خود اثر بخشـی را افـزایش    عملکرد اجتماعی و تحصیلی اثر مثبت داشته باشد و احساس

دهد و این احساس نیز به نوبه خود بر تالش علمی و پژوهشی دانشـجویان و اسـاتید اثـر    
) اذعان می دارد افزایش تعامل در نظام آموزش از دور 2007(1گذارد. به طوریکهگاماس  می

ل و مبادلـه  منجر به ارتقاء فعالیت مشترك همکاران، استفاده مشترك از منابع و منافع و تباد
) معتقد 2001(2گردد. بوزمن اطالعات و دانش در بین اعضاي هیأت علمی و دانشجویان می

معتقد اسـت مسـاعد بـودن فضـاي تعـاملی و ارتبـاطی در نظـام آمـوزش از دور در بـین          
 ) معتقـد 2000(3دانشجویان و اساتید نقش اساسی در توسعه مشارکت علمی دارد و پاتنـام 

مـدلی محصـول تعـامالت و پیونـدهاي اجتمـاعی اسـت.       که اعتماد، صـمیمیت و ه  است
هـاي علمـی،    ) همکاري و مشارکت در فعالیت2005(5موي، هنکین واگلی)، 2000(4بندورا

هـا را عامـل اصـلی بـراي افـزایش       صمیمیت، همدلی در بین همکاران و احترام بـه ارزش 
، تارسـازمانی رفداننـد. نحـوه ي مـدیریت     مندي اعضاي هیأت علمی و دانشجویان می توان

هاي تأثیر گذار در گسترش مشارکت علمی و ایجاد  آموزشی و خدماتی یکی دیگر از مؤلفه
سرمایه اجتماعی در نظام آمـوزش از دور اسـت وقتـی مـدیریت دانشـگاهی از وضـعیت       
مطلوبی برخوردار باشد احتمال استقرار و توسعه یک رابطه فعال بین اساتید و دانشـجویان  

و انگیزه الزم براي گسترش همکاري و مشارکت علمی در دانشـگاه رشـد   یابد  افزایش می
) نارضایتی از مدیریت دانشگاهی تعامـل و ارتبـاط را در   2006یابد. به نظر استیونسون( می

) اذعان می دارد مدیران دانشگاهی با تجلیـل و  1988(6ندکند و رمز محیط آموزشی کم می
تواننـد بـه بهتـرین شـیوه زمینـه       هـا مـی   ارزش قدرشناسی، مدیریت مشارکتی و احترام بـه 

                                                
1. Gumus 
2. Bozeman 
3. Patnam 
4. Bandura 
5. Moye&Henkin&Egley 
6. Ramsden 
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 اسـت ) معتقد2003(1فـاورو مشارکت و همکاري علمـی را در دانشـگاه افـزایش دهنـد و     

مندي دانشجویان و اعضاي هیأت علمی را در فعالیـت   رضایت از مدیریت دانشگاهی توان
شه هاي نو و دهد. به طوریکه مدیران با ارزش گذاري به اندی آموزشی و پژوهشی ارتقاء می

توانند انگیزه الزم را در تولید دانش افزایش دهند. ایـن دریافـت هـاي     بدیع در دانشگاه می
  )1نمودارنظري مبناي تدوین مدل تحلیل پژوهش حاضر را فراهم ساخته است.(

  

  

  

  
  
  
  

  مدل تحلیل تحقیق): 1نمودار(

  ها مواد و روش
همبستگی است. جامعه آمـاري ایـن پـژوهش را کلیـه      –توصیفیروش پژوهش کمی، 

کـه  تشکیل می دهند 91-90اعضاي هیأت علمی دانشگاه پیام نور کشور در سال تحصیلی 
اي بـاتوزیع   اي چنـد مرحلـه   روش نمونه گیري از نوع خوشـه باشد.  نفرمی2012تعدادشان 

ن تهـران و فـارس، از بـین    هاي برخـوردار، اسـتا   نسبتی است. به همین منظوراز بین استان
هاي محروم، اسـتاناردبیل انتخـاب    هاي نیمه برخوردار استان گیالن وایالم وازبیناستان استان

هاي انتخابی، نیز دانشگاه مرکز استان و به طور تصادفی یک مرکـز یـا واحـد     وازبین استان
اردبیل، فارس وایالم هاي پیام نور تهران، گیالن،  از دانشگاهغیر از مرکز استان انتخاب شد. 

حجم نمونـه بـر اسـاس    نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. 37و 33، 47، 61، 71به ترتیب 

                                                
1. Favero 

 سرمایه اجتماعی

 مشارکت علمی

 اجتماعی شبکه

 هاي ارزش
 اجتماعی فرهنگی

 شناخت آگاهی و

 توانمندسازي

 اعتماد

 نظام آموزش از دور

 مدیریت دانشگاهی

فضاي ارتباطی و 
 ساختاري

 هاي الکترونیکی فناوري
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انتخاب گردید. بر این اساس از  α%= 5مورگان، با در نظر گرفتن خطاي  -رجسیکجدول 

پرسشنامه قابل  249نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد که  280بین اعضاي هیئت علمی 
ها از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پرسشـنامه   یل بود. جهت جمع آوري دادهتحل

هاي این پرسشنامه  طراحی گردید. شاخصهاي نظام آموزش از دور اول براي سنجش مؤلفه
کـارکرد  ، مدیریت رفتار سازمانی، کارکرد فناوري ارتبـاطی ، مدیریت فنی و پشتیبانی  شامل

پرسشـنامه  . باشـد  ارتباط باهمکاران وکیفیت ارتباط با فراگیر مـی کیفیت ، فناوري اطالعاتی
 هاي این پرسشـنامه شـامل   شاخصدوم براي اندازه گیري سرمایه اجتماعی تدوین گردید. 

هـاي اجتمـاعی و فرهنگـی،     اعتماد اجتماعی، مشـارکت علمـی، شـبکه اجتمـاعی، ارزش    
پرسشـنامه از بررسـی متـون و     هاي دو گویهباشد.  سازي و آگاهی و شناخت می مندي توان

 تأییـد ها را صاحب نظران  روایی محتوایی پرسشنامههاي ارائه شده استخراج گردید.  نظریه
نتـایج نشـان داد روایـی     کردند و براي برآورد روایی سازه از تحلیل عاملی استفاده گردیـد 

بـه   پرسشنامه مربوط. پایایی باشد میهاي استخراج شده در هر دو پرسشنامه مطلوب  عامل
% محاسـبه گردیـد. و بـراي    87هاي نظام آموزش از دور با استفاده از آلفاي کرونباخ  مؤلفه

% برآورد گردید. بـراي تجزیـه و تحلیـل داده    95نباخ وپرسشنامه سرمایه اجتماعی آلفایکر
لیـل  هـا، تح  هاي استنباطی آزمـون تفـاوت میـانگین    هاي توصیفی، از آماره عالوه بر از آماره
  سیر و معادله ساختاري استفاده گردید. مگرسیون چندگانه، تحلیل ه، رواریانس یک طرف

  اندازه گیري متغیرها
ناهاپیـت و  :به منظور عملیاتی کـردن سـرمایه ي اجتمـاعی از نظریـات     وابستهمتغیر  -

هـایی کـه بـه عنـوان      ) استفاده شد. شـاخص 2000) پاتنام(1997)، فوکویاما(1998(گوشال
هاي سرمایه ي اجتماعی در نظر گرفته شدهاند عبارتنداز:مشارکت علمی، شـبکه ي  معرف 

  هاي اجتماعی، فرهنگی.  مندسازي، آگاهی و شناخت وارزش اجتماعی، اعتماداجتماعی، توان
تعـامالت و روابـط متقابـل در     مشارکت علمی:براي سنجش ایـن شـاخص ازمیـزان    -
ز علمی و فرهنگی، تبادل و اشتراك اطالعات و ارتباط با مراک، هاي مجازي و واقعی محیط

  . استفاده شدهاي علمی با دیگران و انجام کار گروهی  فعالیت
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هاي  میزان پیوندهاي اجتماعی در محیطشبکه اجتماعی: براي سنجش این شاخص از -

مجازي و واقعـی، پیگیـري احـوال و اوضـاع، مالقـات بـا افـراد داراي عالیـق مشـترك،          
  استفاده شد. فی، مالی و اطالعاتی هاي عاط حمایت

ها بر میزان صداقت، صراحت، اطمینان، تمـایالت   جهت گیري مفهومی گویه اعتماد: -
  هاي مجازي و واقعی تاکید دارد.  همکاري جویانه در محیط

میزان میزان توانایی تصمیم گیري در نحوه مندسازي:براي سنجش این شاخص از توان -
هاي آموزشی و پژوهشـی، تسـلط و شایسـتگی در انجـام      در فعالیتانجام کار، دقیق بودن 

  کارهااستفاده شد. 
این مفهوم بر میزان توجه بر محیط و مسـائل آن، در جریـان قـرار    آگاهی و شناخت: -

گرفتن اخبار، دنبال کردن رویدادهاي علمی و آشنایی با مقررات آموزشی دانشگاه متمرکـز  
  . باشد می

هـا بـر میـزان احتـرام بـه       جهت گیري مفهومی گویهو فرهنگی:هاي اجتماعی  ارزش -
ها و هنجارها، شرکت در مراسم مختلف دانشگاهی، همیاري، پرورش وجدان جمعی  ارزش

  ها تمرکز دارد.  و وفاق در ارزش
متغیرهاي مستقل:براي سنجش نظامآموزش از دور از سه معرف مدیریت دانشـگاهی،  -

  الکترونیکی استفاده شد.  ارتباطی و فناوري-فضاي تعاملی
مدیریت دانشگاهی:براي سنجش این شاخص از دو متغیرمدیریت رفتار سـازمانی و   -

  مدیریت فنی و پشتیبانی استفاده شد. 
هـا و عواطـف،    این مفهوم بر میزان توجه مسولین بـه ارزش  مدیریت رفتار سازمانی: -

هاي عاطفی، فکري و اطالعاتی، قدردانی و تجلیل، آرامش و امنیت و  درك نیازها، حمایت
  ایجاد انگیزه در تمرکز دارد. 

منظور میزان التزام در خصوص ارائه منظم ابزارهاي ارتباطی مدیریت فنی و پشتیبانی: -
ان، کارایی سیستم هاي الکترونیکی و سامانه هاي چندرسانه اي، دسترس زم زمان و ناهم هم

  . باشد میپذیر بودن امکانات آموزشی و سهولت ارائه محتواي درخواست شده 
میـزان توافـق در برقـراري ارتبـاط متقابـل       ارتباطی:این شـاخص بـر  -فضاي تعاملی -

ضاي هیأت علمی با دانشـجو  دانشجو با دیگر دانشجویان و اعضاي هیأت علمی، ارتباط اع
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هاي شخصی اعضاي هیـأت   و همکاران در فضاي مجازي و واقعی، انتقال تجارب و ارزش

علمی به دانشجویان، دسترس بودن اعضاي هیأت علمی و مسؤوالن دانشگاه، و همکـاري  
  تمرکز دارد. مسؤوالن دانشگاه با دانشجویان و داشتن رابطه خوب و صمیمی در دانشگاه 

ري الکترونیکی:براي سـنجش ایـن شـاخص از دو متغیـر فنـاوري اطالعـاتی و       فناو -
  ارتباطی استفاده شد. 

میزان توانایی و مهارت در مدیریت فایـل هـا، واژه پردازهـا،    فناوري اطالعاتی:منظور -
 نرم افزارهاي گرافیکی، موتورهاي جستجوگر، شناخت اجزا و ایجاد محتـواي الکترونیکـی  

  باشد.  می
میزان استفاده از سیستم هـاي ارتبـاطی در برقـراري ارتبـاط و     ي ارتباطی:منظورفناور -

 است.  مبادله اطالعاتی و علمی با دیگران

  ها یافته
  هاي توصیفی الف)یافته

هاي پیام نور تهران، گیالن، اردبیـل، فـارس    فراوانی افراد نمونه مورد مطالعه در دانشگاه
درصـد   5/73نفر،  183گویان مرد با  باشد. پاسخ می 37و 33، 47، 61، 71وایالم به ترتیب 

درصـد کـل جامعـه آمـاري را      5/26نفـر،   33شوند و زنان با  گویان را شامل می کل پاسخ
دهند. بیشترین فراوانی مربوط به اعضاي هیأت علمی داراي مرتبه علمی مربـی   تشکیل می

درصـد   6/1نفـر، تنهـا    4نفـر و دانشـیاري بـا     71نفر بـوده اسـتادیاري بـا     174است که 
سال  10دهند. فراوانی اعضاي هیأت علمی داراي سابقه شغلی تا  گویان را تشکیل می پاسخ
دهند. سـابقه شـغلی    گویان مورد مطالعه را تشکیل می درصد کل پاسخ 90نفر بوده و  224
 2نـی،  فراوا 5سالبه باال بـا   21گویان و درصد پاسخ 8نفر فراوانی  20سال با  20تا  11بین 

  شوند.  گویان را شامل می درصد پاسخ
و  71/125دهـد بـا میـانگین     )نشـان مـی  1در خصوص میزان سرمایه اجتماعی جدول(

کـه میـزان سـرمایه اجتمـاعی      297و حداکثر  85با توجه به حداقل  74/49انحراف معیار 
اعضاي هیأت علمی متوسط به پایین بـوده و در وضـعیت خـوبی قـرار نـدارد. همینطـور       
میانگین ابعادسرمایه ي اجتماعی نیز با توجه به آماره هاي محاسبه شده، متوسط و متوسـط  
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به پایین بوده وفقط در بعدآگاهی و شناخت وضعیت اعضـاي هیـأت علمـی خـوب بـوده      

  است.
  هاي مربوط به ابعاد سرمایه ي اجتماعی ): اطالعات و آماره1جدول(

  متغیرها  مشاهدات تعداد  حداقل  حداکثر  میانگین  انحراف معیار

  مشارکت علمی  249  21  59  91/22  22/10
  شبکه اجتماعی  249  14  40  39/13  94/6
  اعتماد سازي  249  22  65  85/24  95/11
  مند سازي توان  249  11  35  51/20  61/6
  هاي اجتماعی، فرهنگی ارزش  249  31  75  49/40  81/12
  آگاهی و شناخت  249  10  25  03/19  51/4
  سرمایه اجتماعی  249  119  297  71/125  74/49

گویـان   تـوان گفـت پاسـخ    هاي مربوطه می )، با نگاهی به اطالعات و آماره2در جدول(
کـه میـانگین اکثـر     طوري نگرش مساعدي نسبت به کارکرد نظام آموزش از دور راندارند. به

متغیرها، متوسـط و متوسـط بـه پـایین اسـت وفقـط میـانگین کیفیـت ارتبـاط اسـاتید بـا            
  فراگیرباالتراز متوسط است. 

  هاي آموزش از دور هاي مربوط به مؤلفه ): اطالعات و آماره2(جدول
  متغیرها  تعداد مشاهدات  حداقل  حداکثر  میانگین  انحراف معیار

17/8  11/37  71  30  249  
نگرش به مدیریت فنی و 

  پشتیبانی
  نگرش به مدیریت رفتار سازمانی  249  15  35  12/12  23/3

98/2  73/8  19  5  249  
فناوري نگرش به کارکرد 
  ارتباطی

79/3  23/11  44  22  249  
نگرش به کارکرد فناوري 

  اطالعاتی

24/4  23/17  40  13  249  
ارتباط با  -فضاي تعاملی

  همکاران
  ارتباط با فراگیر -فضاي تعاملی  249  17  35  13/20  79/2
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  ها ب)تحلیل دومتغیري داده

دهد که بین میزان سرمایه اجتماعی اعضاي هیأت علمـی زن و   نشان می tنتیجه آزمون 
). میـانگین سـرمایه اجتمـاعی بـراي زنـان      p=377/0داري وجـود نـدارد(   مرد تفاوت معنی

دهد کـه   . همچنین آزمون تفاوت میانگین نشان میباشد می 04/216و براي مردان  36/222
). p=08/0دار نیسـت(  لی، تفاوت معنـی بین میزان سرمایه اجتماعی بر حسب مدارك تحصی

داري بـین میـزان    هاي معنـی  دهد که تفاوت نتیجه به دست آمده از آنالیز واریانس نشان می
گویان داراي مراتب علمی مختلـف وجـود دارد و تفـاوت مشـاهده      سرمایه اجتماعی پاسخ

مربیـان،   دار بوده اسـت. میـانگین سـرمایه اجتمـاعی     معنی P=  000/0و  F=49/14شده با 
نیز نشان داد  LSDباشد. نتایج آزمون  می 50/200و دانشیاران  80/192، استادیاران 28/228

  که تفاوت موجود بین مربیان و استادیاران معنی دار است. 
داري بـین   هاي آموزشی نتایج نشان داد تفاوت معنی درمورد سرمایه ي اجتماعی وگروه

گویان  که میانگین سرمایه اجتماعی براي پاسخ طوري ). بهP=003/0این دو متغیر وجوددارد(
 48/207و گـروه فنـی و مهندسـی    15/207، علوم پایه 92/253گروه آموزشی علوم انسانی

نیز نشان داد که میانگین سرمایه اجتماعی گروه آموزشی علـوم   LSD. نتایج آزمون باشد می
اسـت و ایـن تفـاوت بـین      مقدار بیشتر از گروه آموزشی فنـی و مهندسـی   44/46انسانی، 

نشـان  fهاي آموزشی علوم انسانی و علوم پایه به لحاظ آماري معنی دار است. آزمون  گروه
). P=001/0داد میــزان ســرمایه اجتمــاعی در بــین واحــدهاي دانشــگاهی متفــاوت اســت(

، واحـد دانشـگاهی   67/230که میانگین سرمایه اجتماعی واحد دانشـگاهی ایـالم،    طوري به
  . باشد می 62/215و اردبیل  11/210، شیراز 17/201، تهران 27/220گیالن 

  ج)تحلیل رگرسیونی متغیرهاي مستقل روي سرمایه ي اجتماعی
اي از متغیرهاي مستقل با استفاده از روش گام به گام  در این قسمت از تحلیل مجموعه

مـدیریت رفتـار   وارد معادله رگرسیون گردید که نهایتاً در گام ششم، شش متغیر نگرش به 
سازمانی، نگرش به کارکرد فناوري ارتباطی، نگرش به کارکرد فناوري اطالعاتی، مـدیریت  
فنی و پشتیبانی، کیفیت ارتباط با همکاران و کیفیت ارتباط با فراگیر وارد معادله رگرسـیون  

 ) واریانس متغیر وابسـته یعنـی سـرمایه اجتمـاعی را    R2(45/0گردیده و توانستند به میزان 
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توان گفت که سرمایه اجتماعی از این شش متغیردرنظام آمـوزش   تبیین نمایند. در واقع می

داري  معنـی  F=159/102و  P=000/0ازدور تأثیرپذیر است. نتایج آنـالیز واریـانس نیـز بـا     
) منعکس کننده متغیرهـاي  3متغیرهاي وارد شده به معادله رگرسیون را تأیید نمود. جدول(

  له رگرسیون است. وارد شده به معاد
  ): متغیرهاي وارد شده به معادله رگرسیون3جدول(

  Beta  t Sig ضرایب  متغیرهاي مستقل

  000/0  25/4  62/0  کیفیت ارتباط با همکاران

  000/0  71/3  42/0  نگرش به مدیریت رفتارسازمانی
  000/0  033/3  28/0  کیفیت ارتباط با فراگیر
  /000  81/2  15/0  مدیریت فنی و پشتیبانی

  /000  70/2  13/0  نگرش به کارکرد فناوري اطالعاتی
  000/0  55/2  11/0 نگرش به کارکرد فناوري ارتباطی

  F  نتایج تحلیل واریانس
ُsig  

15/102  
000/0  

  

  R2 45/0ضریب تعیین 
  /.43  ضریب تعیین تعدیل شده

مستقیم البته باید توجه داشت حضور برخی متغیرها در مدل اگرچه ممکن است رابطه 
قابل توجهی با متغیر وابسته در پی نداشته باشد لکن اثر غیرمستقیم آنهـا امکـان دارد قابـل    
مالحظه باشد. دراینجا به منظور تفکیک و بررسی اثرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم متغیرهـاي    

  مستقل ازروش تحلیل مسیر استفاده شده است.
ــر شــود، درتحلیــ ) مشــاهده مــی1طــوري کــه در نمــودار( همــان ل مســیر بیشــترین اث

کنندگی مستقیم مسیرها بر روي سرمایه اجتمـاعی بـه ترتیـب مربـوط بـه متغیرهـاي        تعیین
ارتباطی، کارکرد فناوري ارتباطی، مدیریت فنـی و   -مدیریت رفتار سازمانی، فضاي تعاملی

و  باشد می 093/0و 127/0، 199/0، 70/0پشتیبانی و در دانشگاه به ترتیب با ضرایب مسیر 
. متغیـر کـارکرد   باشـد  میدار  تنها اثر علی این متغیرها بر روي متغیر سرمایه اجتماعی معنی
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دار نیسـت. بنـابراین بـا افـزایش مقـادیر       فناوري اطالعاتی با ضریب علی کـم اثـر، معنـی   

گویان، میزان سرمایه اجتماعی افـزایش مـی یابـد.     متغیرهاي مستقل ذکر شده، از نظر پاسخ
بیشترین  519/0یریت رفتار سازمانی بر گسترش فضاي تعاملی با ضریب همچنین تأثیر مد

که کارکرد فناوري ارتبـاطی   اثر علی مستقیم را در بین متغیرهاي مرتبط داراست. ضمن این
در اولویت بعدي تأثیرگذاري بر گسترش فضاي تعـاملی قـرار دارد.    358/0با ضریب تأثیر 

طالعاتی در گسترش فضاي تعاملی معنی دار نیسـت.  در این میان اثر علی کارکرد فناوري ا
اثر غیرمستقیم نگرش به مدیریت فنی و پشتیبانی بر سرمایه اجتماعی از طریـق مسـیرهاي   

. بنابراین مجموع اثرات علـی مسـتقیم و غیرمسـتقیم نگـرش بـه      باشد می 097/0مختلف، 
. اثـر  باشـد  یمـ ) 097/0+093/0(190/0مدیریت فنـی و پشـتیبانی بـر سـرمایه اجتمـاعی      

بـوده و مجمـوع    048/0غیرمستقیم نگرش به مدیریت رفتار سازمانی بر سرمایه اجتمـاعی  
. همینطـور  باشـد  می 748/0اثرات علی مستقیم و غیرمستقیم این متغیر بر سرمایه اجتماعی 

و مجموع اثرات مستقیم  033/0اثر غیرمسقیم کارکرد فناوري ارتباطی بر سرمایه اجتماعی 
. نهایتاً اثر غیر مستقیم فناوري اطالعاتی بر سرمایه اجتمـاعی  باشد می 160/0قیم و غیرمست

  ). 1باشد(نمودار می 159/0و مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم،  007/0
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  ): ضرایب علی بین مسیرها2(نمودار

    معادالت ساختاري الگوسازي
متغیر مکنون تشکیل گردیده است. آزمـون نیکـویی    4مدل بسط یافته در این تحلیل از 

پذیر حاکی از برازش قوي مـدل بـا    هاي مشاهده برازش ساختاري نظري عنوان شده با داده
هـا   ي آن است که تفاوت بـین مـدل بـا داده    ها است. نیکویی برازش مدل نشان دهنده داده

ها دارد که در این مدل چنین است. یکـی   ین مطابقت را با دادهدار نیست و مدل بیشتر معنی
هاي مهمی که براي آزمون نیکویی برازش مـدل محاسـبه شـده اسـت، بـرازش       از شاخص

1GFI   است. این شاخص هرچه به یک نزدیک تر باشد، بیانگر برازش بهتر مدل است کـه
مدل داراي بـرازش نسـبتاً   توان گفت که  است. بنابر این می 89/0در این مدل این شاخص 

اسـت.   GFIاست. این شاخص شکل تعدیل یافتـه ي   AGFI2خوبی است. شاخص دیگر 
) را GFIشاخص مذکور تا حدي نسبت بـه حجـم نمونـه و درجـات آزادي مـدل، معیـار(      

اسـت. شـاخص دیگـري کـه محاسـبه شـده،        80/0کند. میزان این شاخص هم  تعدیل می

                                                
1. Goodness of fit in 
2. adjusted Goodness of fit index 

مدیریت 
 X1رفتارسازمانی 

فضاي تعاملی 
 X5ارتباطی 

سرمایه 
 X6اجتماعی
 

مدیریت فنی و 
  X2پشتیبانی 

فناوري 
 X4اطالعاتی 

70/01.6 p

 

فناوري 
 X3ارتباطی 

152/04.6 p 209/02.4 p 

080/04.5 p 

556/02.3 p 199/05.6 p 
358/03.5 p 

127/03.6 p 

519/01.5 p  
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است با این تفاوت کـه در ایـن    GFIع شاخص است. این شاخص یک نو PGFIشاخص 

محاسبه شـده در ایـن    PGFIگیرد. شاخص  شاخص میزان سادگی مدل نیز مدنظر قرار می
که ضریب استاندارد شده ي  کند. ضمن این است و از سادگی نسبی حکایت می 78/0مدل 

RMR1  ب از عملکرد ضعیف باقی مانده ها در مدل حکایـت دارد و بـرازش خـو    07/0با
توان گفت که همـه معـرف    نماید. در رابطه با معرف هاي اندازه گیرنده می می تأییدمدل را 

ها اندازه گیرنده هاي نسبتاً خوبی براي اندازه گیري متغیرهاي پنهان می باشند، البته برخـی  
از متغیرها داراي خطاهاي اندازه گیري غیرقابل اغماضی می باشند. در رابطه بـا مسـیرهاي   

توان گفت که اثر علی فضاي ساختاري بر سرمایه اجتمـاعی   ین متغیرهاي مکنون میعلی ب
باشـد. اثـر علـی تـوان      و داراي بیشترین اثر در مقایسه با متغیرهاي مکنون دیگر مـی  58/0

باشد. اثر علی تـوان مـدیریتی    می 46/0مدیریتی دانشگاه بر ایجاد فضاي ساختاري مناسب 
است. اثر علی کارکرد فناوري الکترونیکـی بـر سـرمایه     50/0 دانشگاه بر سرمایه اجتماعی

است اثر علی کارکرد فناوري الکترونیکی بر ایجاد فضاي ساختاري مناسب  26/0اجتماعی 
باشدو در نهایت اثر علی کارکرد فناوري الکترونیکی بر تـوان مـدیریتی دانشـگاه     می 34/0
همه فرضیات مطرح شده در ارتبـاط بـین    توان نتیجه گرفت که باشد. بنابراین می می 22/0

 تأییـد هـا مـورد    متغیرهاي مستقل و وابسته تحقیق به لحاظ تجربی و مطابقت مدل بـا داده 
  باشد و آزمون هاي نیکویی برازش نیز بر این ادعا صحه گذاشت.  می

  
  ):الگوسازي مدل معادله ساختار3نمودار(

                                                
1. root mean square residual 
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  گیري نتیجه

هاي حاصل نشان داد سرمایه اجتماعی اعضاي هیأت علمی نظـام آمـوزش از دور    یافته
در کل از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. به نظر می رسد در نظـام آمـوزش از دور بـه    

هاي سـرمایه اجتمـاعی داراي نارسـایی هـایی      دلیل محدود بودن مجاري ارتباطی شاخص
ست در نظام آموزش از دور ضعیف بودن ارتباطات ) معتقد ا2009طوري که لتیائو( است به

شـود.   و تعامالت اعضاء منجر به ایجاد واژگونی و تقلیل در میـزان سـرمایه اجتمـاعی مـی    
که ارتباطات غیرمسـتقیم و پیونـدهاي ضـعیف در نظـام      دارد می) هم اذعان 2009گاسکل(

در بین اعضـاء تقلیـل   آموزش از دور بسترساز مناسبی است که میزان مشارکت و اعتماد را 
 دهد. 

نتایج نشان دادازنظر هیأت علمی عملکرد آموزش از دور در ایجـاد فضـاي تعـاملی و    
ارتباطی، کارکرد فناوري اطالعاتی و مدیریت فنی و پشتیبانی و مـدیریت رفتـار سـازمانی    

  باشد.  نامطلوب می
 -ضـاي ارتبـاطی  همچنین نتایج بدست آمده از تحلیل مسیر و لیزرل نشـان داد ابعـاد ف  

تعاملی، نحوه مدیریت دانشگاهی وفناوري الکترونیکی پیش بینی کننـده هـاي مـؤثري بـر     
باشد و هر سه مؤلفه ي نظام آموزش از دور اثر علـی معنـی داري بـر     سرمایه اجتماعی می

ــائو(       ــون لیت ــی چ ــاحب نظران ــاط ص ــن ارتب ــاعی دارد درای ــرمایه اجتم ) 2009روي س
می دارند مساعد بودن فضاي تعامل و ارتباط درنظـام آموزشـی   ) اذعان 2006واستیونسون(

دهد افـزایش   )نیز نشان می2007گرددو پژوهش گاماس( باعث افزایش سرمایه اجتماعی می
تعامل در نظام آموزش از دور منجر به ارتقاء فعالیت مشترك همکاران، استفاده مشـترك از  

گـردد.   در بین اعضـاي هیـأت علمـی مـی     منابع و منافع و تبادل و مبادله اطالعات و دانش
) در پژوهش خود نشان دادند که مدیران دانشگاهی با درك نیازها 2003(1راسین و هاي لند

و آرزوهاي دانشجویان و اعضاي هیأت علمی و از طریق هم دلـی و هـم اندیشـی، ارزش    
ي نو و بدیع آنان توانستند در بین اعضاي هیـأت علمـی و دانشـجویان    ها اندیشهگذاري به 

احساس تعهد و پایبندي نسبت به تحقـق اهـداف دانشـگاه ایجـاد کننـد و میـزان سـرمایه        
) در پژوهش خود نشـان داد فنـاوري   2001اجتماعی را در دانشگاه افزایش دهند. و ولمن(

                                                
1. Rossin& Hyland 
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شبکه اجتماعی، فراهم آوردن مالقات براي الکترونیکی با ایجاد اشکال نو تعامل و افزایش 
هاي مکان و زمان، ترویج گفتگـوي آزاد و   افراد داراي عالیق مشترك و غلبه بر محدودیت

  انجامد.  دموکراتیک و تقویت اقدام دسته جمعی به ایجاد سرمایه اجتماعی می
اجتمـاعی،  در ارتباط با فرضیه اصلی، نقش نظام آموزش از دور و تأثیر آن بر سـرمایه   

مدل پیشنهادي ارائه شده مبین آن است کـه مجمـوع متغیرهـاي مسـتقلی کـه در مـدل بـا        
مسیرهاي علی چندگانه مشخص شده است، به خـوبی نقـش نظـام آمـوزش از دور را در     
شکل گیري سرمایه اجتماعی می رساند. بنابراین مدل پیشنهادي که از مبـانی نظـري اخـذ    

راي ارتقاء سرمایه اجتماعی در نظام آمـوزش از دور پیشـنهاد   شده و پیشتوانه نظري دارد، ب
شود. در مجموع در مدل پیشنهادي، فضاي تعاملی، ارتباطی از توان تبیینـی بیشـتري در    می

مقایسه با سایر متغیرها دارد، بنابراین در نظام آموزش از دور براي تقویـت کیفیـت فضـاي    
که تقویـت دو   دابیري اتخاذ گردد. ضمن اینتعاملی به لحاظ سخت افزاري و نرم افزاري ت

شاخص دیگر یعنی ارتقاء فناوري ارتباطی و اطالعاتی و مدیریت رفتار سازمانی و فنـی و  
تواند موجب تقویت سرمایه اجتماعی سازمانی شود. همچنین تقویت ایـن   پشتیبانی نیز می

  لوبی گردد. تواند به میزان قوي تري موجب ایجاد فضاي تعاملی مط ها، می شاخص

  جمع بندي
تواند نارسا هاي موجود درایجاد انگیزه براي خلق و  نتایج بدست آمده ازاین تحقیق می

توسعه دانش، خلق سرمایه ي فکري، تبادل و اشـتراك دانـش و گسـترش فضـاي تعامـل      
وارتباط را دربین اعضاي هیأت علمی شناسایی ودر اختیار مسولین آموزش عالی قرار دهد 

را در طراحی ساختار مناسب بـراي نظـام آمـوزش از دور و بوجـود آوردن فضـاي      و آنها 
محرك، مستعد و خالق یاري رساند وهمچنین با تدوین یـک الگـوي منسـجم سـرمایه ي     

هاي آموزشی وایجاد مزیت رقـابتی در   اجتماعی منجر به ارتقاء واثربخشی ي کیفیت برنامه
جه به نتایج این پـژوهش در الگـوي ارتبـاطی و    شود. با تو ساختار نظام آموزش از دور می

طوري که فضاي ارتبـاطی و سـاختاري    ساختاري نظام آموزش از دور مشکل وجود دارد به
اي است که در آن امکان ارتباطات مناسب، سریع و روان بـین   نظام آموزش از دور به گونه

ـ  دانشجویان واعضاي هیأت علمی وجود ندارد این عامل می ین اعضـاء احسـاس   تواند در ب
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تعلق و اعتماد متقابل را پایین بیاورد و زمینه همکاري و مشارکت را مختل سازد به همـین  

شـود در   جهت براي افزایش مشارکت و همکاري و اعتماد در فضاي دانشگاه پیشنهاد مـی 
طوري که با یـک   الگوي ارتباطی و ساختاري نظام آموزش از دور بازنگري اساسی شود به

هاي گروهی با ساز و کارهاي مناسـب مـورد تشـویق قـرار      منعطف و پویا، فعالیتساختار 
توان از طریق برقراري بیشـتر جلسـات گروهـی، ترغیـب بـه اشـتراك        گیرد این کار را می

، برقراري ارتباطات شفاف و ترغیب افراد به تماس بیشتر بـا  ها اندیشهگذاشتن تجربیات و 
اي دسـته جمعـی، کـاهش بوروکراسـی، تقویـت زیـر       هـ  یکدیگر از طریق برگزاري برنامه

ساختارهاي الکترونیکی و امکان دسترسی بیشتر اعضـا بـه فناوریهـاي نـوین اطالعـاتی و      
هاي بسـیار مهـم در    که سرمایه ي اجتماعی یکی از مؤلفه ارتباطی انجام داد. با توجه به این

ایجاد سرمایه ي اجتمـاعی  که چه عواملی باعث  ارتقاء کیفیت دانشگاهی است از منظر این
شود تحقیقی صورت نگرفته لذا موضوع ایـن پـژوهش بـدیع و     در نظام آموزش از دور می

  تازه است و امید آن میرود تا که به غناي تحقیقات در این زمینه بیافزاید. 
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