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Abstract
Introduction: In the last two decades, the competitive education system has been an integral part of the concern 
of all educational administrators, and it is necessary to measure it. Therefore, the purpose of this study is to 
development and psychometrics "Competitiveness Scale of open and Distance Education System in Iran".
Methods: The method of the present study is mixed. In the qualitative section, the Delphi method was used to 
develop the "Competitiveness Education Scale of Open and Distance Education System in Iran". Qualitative 
sampling was performed purposefully by snowball method (until saturation) with 10 faculty members of 
Payame Noor University of Tehran Province were evaluated. In the quantitative part, content and face validity 
were measured qualitatively with the opinion of 10 people (both methods with 10 people separately, but with 
the same samples) from the faculty members of Payame Noor University of Tehran Province. The construct 
validity was measured by exploratory and confirmatory factor analysis (both) with a sample of 230 (randomly 
stratified sampling) faculty members and PhD students of Payame Noor University of Tehran Province. 
Reliability was measured by internal consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient with the 
above sample. Data analysis was performed in the qualitative part by coding method and the quantitative part 
was performed using SPSS. 19 and LISREL. 8.5.
Results: From the qualitative section, the terms "Competitiveness Scale of Open and Distance Education 
System in Iran" were obtained. The results showed that the content and face validity of the scale were confirmed. 
The validity of the results of factor analysis showed that the instrument has 100 items with 14 subscales 
including: macro-international level, national level, educational system level, educational system goals, 
university teachers, staff and support agents, resource management, student recruitment and retention, content 
the teaching-learning process, competitive advantage, value creation in society, value creation for stakeholders, 
value creation at the level of the educational system. Reliability was obtained by internal correlation method by 
calculating Cronbach's alpha coefficient between 0.67 to 0.94.
Conclusions: "Competitiveness Scale of Open and Distance Education System in Iran" with 100 terms and 14 
subscales has appropriate validity and reliability. It is suggested that this scale be used to measure the level of 
competitiveness in the open and distance education system. 
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چکیده
مقدمــه: در دو دهــه اخیــر نظــام آمــوزش رقابــت پذیــر، جــزء الینفــک دغدغــه تمــام مدیــران آموزشــی، بــوده اســت و ســنجش آن 
ضــروری مــی باشــد. لــذا هــدف پژوهــش حاضــر طراحــی و روانســنجی"مقیاس رقابــت پذیــری نظــام آمــوزش بــاز و از دور در ایــران" 

. ست ا
روش کار: روش پژوهــش حاضــر از نــوع آمیختــه مــی باشــد. در بخــش کیفــی از روش دلفــی، جهــت طراحــی "مقیــاس رقابــت-
  "Competitiveness Scale of Open and Distance Education System in Iran" "پذیــری نظــام آمــوزش بــاز و از دور در ایــران
اســتفاده شــد. نمونــه گیــری بخــش کیفــی بصــورت هدفمنــد بــا روش گلولــه برفــی )تــا رســیدن بــه اشــباع( بــا 10 از اعضــای هیئــت 
علمــی دانشــگاه پیــام نــور اســتان تهــران انجــام شــد. روایــی محتــوا و صــوری بــه روش کیفــی بــا نظــر 10 تــن )هــر دو روش بــا 10 
تــن بــه صــورت جداگانــه، ولــی بــا نمونــه یکســان( از اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه پیــام نــور اســتان تهــران ســنجیده شــد. روایــی 
ســازه، بــه روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی و تاییــدی )هــر دو( بــا نمونــه ای از 230 تــن )تصادفــی بــه روش طبقــه ای( از اعضــای 
هیئــت علمــی و دانشــجویان دکتــری تخصصــی مرکــز تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه پیــام نــور اســتان تهــران ســنجیده شــد. پایایــی 
بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا نمونــه فــوق  انــدازه گیــری شــد. تحلیــل داده هــا در بخــش کیفــی 
بــه روش کدگــذاری و بخــش کمــی بــا اســتفاده از نــرم افزارهــای آمــاری اس پــی اس اس نســخه 19 و لیــزرل نســخه 8/5 انجــام 

. شد
یافتــه هــا: از بخــش کیفــی، عبــارات "مقیــاس رقابــت پذیــری نظــام آمــوزش بــاز و از دور در ایــران" بدســت آمــد. نتایــج نشــان داد 
کــه روایــی محتــوا و صــوری مقیــاس، مــورد تاییــد اســت. روایــی نتایــج تحلیــل عاملــی، نشــان داد کــه ابــزار دارای 100 عبــارت بــا 
14 زیــر مقیــاس شــامل: ســطح کان بیــن المللــی، ســطح ملــی، ســطح نظــام آموزشــی، اهــداف نظــام آموزشــی، مدرســین دانشــگاه، 
ــوا، فراینــد یاددهــی- یادگیــری، مزیــت رقابتــی،  ــع، جــذب و نگهــداری دانشــجو، محت ــان و عوامــل پشــتیبانی، مدیریــت مناب کارکن
ایجــاد ارزش در جامعــه، ایجــاد ارزش بــرای ذینفعــان، ارزش آفرینــی در ســطح نظــام آموزشــی اســت. پایایــی بــه روش همبســتگی 

درونــی بــا محاســبه ضریــب الفــا کرونبــاخ بیــن 0/۶۷ تــا 0/94 حاصــل گردیــد.
نتیجــه گیــری: "مقیــاس رقابــت پذیــری نظــام آمــوزش بــاز و از دور در ایــران" بــا 100 عبــارت و 14 زیرمقیــاس دارای روایــی و 
پایایــی مناســب مــی باشــد. پیشــنهاد مــی گــردد از ایــن مقیــاس بــرای ســنجش میــزان رقابــت پذیــری در نظــام آمــوزش بــاز و از 

دور اســتفاده شــود.
کلیدواژه ها: رقابت پذیری، آموزش از دور، آموزش باز، دانشگاه، طراحی ابزار.
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مقدمه 
آمــوزش )education( 3 شــکل اصلــی دارد: آمــوزش ســنتی 
 )e-learning( ؛ آمــوزش الکترونیکــی)traditional education(
و آمــوزش الکترونیکی-ترکیبــی )blended e-learning(. آمــوزش 
ســنتی همــان روش چهــره بــه چهــره متــداول در آمــوزش اســت، 
آمــوزش الکترونیکــی، بــه اســتفاده از فنــآوري هــاي اطاعاتــی و 
ارتباطــی در آمــوزش و بــدون هیــچ گونــه تعامــل چهــره بــه چهــره 
اطــاق مــی شــود و آمــوزش الکترونیکــی ترکیبــی- ترکیبــی از 
ــورهاي در  ــی، در کش ــوزش الکترونیک ــت. آم ــی اس 2 روش قبل
حــال توســعه بــه دلیــل موانعــی همچــون نبــود تعامــل چهــره بــه 
چهــره بــا فــرد آمــوزش دهنــده و همکاســی هــا و وجود نداشــتن 
فعالیــت هــاي مشــارکتی در قیــاس بــا آمــوزش ســنتی، عملکــرد 

مطلوبــی نداشــته اســت )1(.
ــوزه  ــرات در ح ــن تغیی ــم تری ــی از مه ــات، یک ــر اطاع در عص
آمــوزش، شــکل گیــري نظــام آموزشــی یادگیرنــده محــور 
ــور و  ــم مح ــی معل ــام آموزش ــار نظ )learner centered( در کن
ــوان  ــه عن ــوان مکمــل آن، اســت. آمــوزش الکترونیکــی ب ــه عن ب
 ،)distance education( زیرمجموعــه اي از آمــوزش از راه دور
ــوزش هــاي  ــرد گســترده آم ــراي کارب ــه را بیــش از پیــش ب زمین
ــی  ــاي آموزش ــه ه ــرات در روی ــایر تغیی ــور و س ــده مح یادگیرن
فراهــم نمــوده اســت )2(. کاهــش هزینــه هــاي آموزشــی، تولیــد 
ــاف  ــی انعط ــث، دسترس ــی مباح ــک پارچگ ــگام، ی ــواي بهن محت
ــا آن را  ــی کار ب ــر )flexible availability( و ســهولت و راحت پذی

ــت )3(.  ــن روش دانس ــاي ای ــه، مزای ــوان ازجمل ــی ت م
ــورها،  ــن کش ــزون بی ــاط روزاف ــی و ارتب ــارت جهان ــترش تج گس
عــاوه بــر کاهــش نقــش مرزهــا در کنتــرل و جابجایــی، باعــث 
ــی  ــری جهان ــت پذی ــه رقاب ــادی در زمین ــوالت زی ــر و تح تغیی
ــت در  ــک صنع ــوان ی ــه عن ــز ب ــی نی ــوزش عال ــت. آم ــده  اس ش
زمینــه هــای مختلــف از جملــه: توســعه و انتقــال فنــاوری، بحــث 
ــجو،  ــال دانش ــتاوردها و انتق ــازی دس ــاری س ــم، تج ــد عل تولی
ــن  ــی بی ــه فضــای رقابت ــه نحــوی ک ــر شــده اســت؛ ب از آن متاث
دانشــگاه هــای کشــورهای مختلــف جهــت بهــره بــرداری از ایــن 
فرصــت هــا، پیچیــده تــر و حرکــت شــتابان رقبــاء جهــت حفــظ 
موقعیــت، ادامــة حیــات و ارتقــاء جایــگاه ســازماني، را موجب شــده 
ــرای  ــروز، ب ــی ام ــای رقابت ــد در دنی ــر می رس ــه نظ ــت )4(. ب اس
ــاد                           ــر ایج ــاوه ب ــا، ع ــگاه ه ــای دانش ــود فعالیت ه ــز از رک پرهی
ــر  ــای مؤث ــري راهبرده ــناخت و بکارگی ــزوم ش ــا، ل ــاخت ه زیرس
ــه  ــری ب ــت پذی ــرای رقاب ــب ب ــای مناس ــاخص ه ــد، ش و کارآم
عنصــری اجتنــاب ناپذیــر بــرای مدیــران ایــن دانشــگاه هــا تبدیــل 

ــده اســت )5(.  ش
رقابــت پذیــری )competitiveness( بعنــوان کلیــدی تریــن 
ــر  ــاوه ب ــف، ع ــای مختل ــه ه ــت در عرص ــرای موفقی ــوم ب مفه
آنکــه بــه موضوعــی مهــم در بیــن سیاســت گــذاران تبدیــل شــده، 
ــوب و توســعه  ــه رشــد مطل ــل ب ــرای نی ــوان وســیله ای ب ــه عن ب
ــت  ــردد )۶(. رقاب ــداد مــی گ ــف قلم ــای مختل ــه ه ــدار در جنب پای
پذیــری مفهومــی چنــد بعــدی مــی باشــد کــه بــرای توســعه تــوان 
رقابتــی، ســازمان هــا ناگزیــر بــه تقویــت خــود در همــه ابعاد اســت 
و رقابتمنــدی، توانایــی وادارکــردن مشــتری بــه انتخاب پیشــنهادی 

بهتــر مــی باشــد )۷(. 
در طــول 10 ســال گذشــته تــاش هایــی در جهــت پایــه گــذاری 
رویکــردی نویــن وعلمــی براســاس ســند چشــم اندار بیســت ســاله 
ــدن  ــر ش ــت پذی ــت و رقاب ــاء کیفی ــت ارتق ــور در جه ــی کش علم
ــخگویی الزم را  ــه پاس ــه ک ــورت پذیرفت ــا ص ــگاه ه ــتر دانش بیش
ــروزی را دارا نمــی باشــد )8(.  در نظــام دانشــگاهی پرمتاطــم ام
رقابــت پذیــری در پژوهــش هــای متعــدد، بــه اشــکال گوناگــون 
ــا مــی  ــن پژوهــش ه ــه ای ــه ازجمل ــه ک ــرار گرفت ــورد توجــه ق م

تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره نمــود.
پژوهــش عباســی و رحیمــی کلــور )9( بــا عنــوان طراحــي 
الگــوی معــادالت ســاختاري رقابــت پذیــري در ســطح واحدهــاي 
ــج  ــد. نتای ــران انجــام ش ــهر ته ــه ش ــاي بیم ــتادي شــرکت ه س
ــه عنــوان                     عوامــل ارزش ادراکــی، عوامــل درونــی و محیطــی را ب
شــاخص هــای تاثیرگــذار بــر رقابــت پذیــری در ســطح واحدهــاي 
ســتادي شــرکت هــاي بیمــه شــهر تهــران نشــان داد )9(. 
همچنیــن، اکبــری بورنــگ و همــکاران )10(، پژوهشــی بــا هــدف 
ارزشــیابی کیفیــت یادگیــری الکترونیکــی در دانشــگاه هــای ایــران 
بــر اســاس جهــت گیــری هــای برنامــه درســی و تجربــه مدرســان 
ــزار مــورد اســتفاده شــامل »باورهــای  ــد. اب پژوهشــی انجــام دادن
درســی معلمــان« )Teachers’ Curricular Beliefs( دارای ۶4 
ــان  ــل می ــوا، تعام ــداف، محت ــامل اه ــاس ش ــارت و 11 زیرمقی عب
اســتاد و دانشــجو، انتظــارات، ارزشــیابی، بازخــورد، زمــان و وظیفــه، 
همــکاري میــان دانشــجویان، تفــاوت هــاي فــردي و راهبردهــاي 
ــود.  ــري( ب ــط یادگی ــال و محی ــري فع ــوع، یادگی ــري متن یادگی
ــگ و  ــری بورن ــش اکب ــت در پژوه ــهود اس ــه مش ــور ک همانط
ــری  ــت یادگی ــط کیفی ــده فق ــی ش ــزار طراح ــکاران )10(، اب هم
الکترونیکــی را ارزشــیابی مــی کنــد و متغیرهــای رقابــت پذیــری 
ــطی و  ــاوه، اوس ــد. بع ــرار ده ــنجش ق ــود س ــد م ــی توان را نم
همــکاران )11( پژوهشــی بــا هــدف تعییــن تأثیــر فرآینــد تدریس- 
یادگیــری، پژوهــش و کیفیــت تدریــس بــر کارآیــی آمــوزش از دور 
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در دانشــگاه پیــام نــور و دانشــگاه هــای مجــازی اســتان تهــران، 
انجــام دادنــد. ابــزار توســط پژوهشــگران مطالعــه طراحــی شــده و 
نامگــذاری نشــده اســت. ابــزار دارای 3۶ عبــارت و 3 زیرمقیــاس: 
تدریــس                                                                                       پژوهــش و کیفیــت  یادگیــری،  تدریــس-  فرآینــد 
مــی باشــد. ابــزار طراحــی شــده در پژوهــش اوســطی و همــکاران 
ــی  ــری کارآی ــدازه گی ــنجش و ان ــت س ــر قابلی ــش ت ــز بی )11( نی
آمــوزش از دور را دارد و مســلما نمــی توانــد جهــت ســنجش رقابت 

ــد باشــد. ــاز و از دور، مفی ــری نظــام آمــوزش ب پذی
همانطــور کــه در پژوهــش هــای مرتبــط و مشــابه بررســی گردیــد، 
ابــزاری کــه بتوانــد رقابــت پذیــری نظــام آمــوزش بــاز و از دور را 
بررســی نمایــد، یافــت نگردیــد. بــا عنایــت بــه پیشــینه پژوهشــی 
ــدف  ــا ه ــر ب ــش حاض ــود، پژوه ــی موج ــأ پژوهش ــور و خ مذک
ــوزش  ــری نظــام آم ــت پذی ــاس رقاب طراحــی و روانســنجی »مقی

ــاز و از دور در ایــران« انجــام شــد. ب

روش کار  
ــه  ــد )12(. جامع ــام ش ــه انج ــه روش آمیخت ــر ب ــش حاض پژوه
ــت  ــای هیئ ــن از اعض ــامل 50 ت ــی ش ــش کیف ــاری در بخ آم
ــود.                                                                                                        ــال 1398 ب ــران در س ــتان ته ــور اس ــام ن ــی دانشــگاه پی علم
ــامل  ــن ش ــامل 10 ت ــی، ش ــه ی کیف ــن مرحل ــای ای ــه ه نمون
اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه پیــام نــور اســتان تهــران در ســال 
ــا  ــه برفــی و ت ــا روش گلول 1398 بودنــد کــه بصــورت هدفمنــد ب

ــد )13(.  ــرکت کردن ــری ش ــباع نظ ــه اش ــیدن ب رس
در بخــش کمــی پژوهــش جامعــه آمــاری، شــامل کلیــه اعضــای 
هیئــت علمــی )50 تــن( و دانشــجویان دکتــری تخصصــی مرکــز 
ــتان  ــن( اس ــور )1250 ت ــام ن ــگاه پی ــی دانش ــات تکمیل تحصی
ــا  ــی ب ــش کم ــه در بخ ــداد نمون ــود. تع ــال 1399 ب ــران در س ته
عنایــت بــه اینکــه تعــداد نمونــه هــای پژوهــش در گــروه هــای 
ــام  ــری انج ــه گی ــل نمون ــه روش ذی ــود، ب ــان نب ــف یکس مختل

ــد: گردی
ــان %95 ،  ــطح اطمین ــخص، س ــاری مش ــه آم ــرض جامع ــا ف ب
ــا اســتفاده از  اشــتباه مجــاز 0/0۷ و تعــداد جامعــه )1250( تــن ب

ــود.                                                                                             ــی ش ــبه م ــر محاس ــه صــورت زی ــول Cochran ب فرم
که در این فرمول:

Z= ضریب اعتماد به ضرائب نمونه
d= دقت برآورد یا حداکثر خطای قابل قبول 

N= تعداد افراد موجود در جامعه مورد نظر 
P= نسبت موفقیت

p-1 =q

n تعداد نمونه اولیه 
بر اساس فرمول باال تعداد نمونه برابر است با:                                                                                                   

 

لــذا، 230 تــن از اعضــای هیئــت علمــی و دانشــجویان دکتــری 
تخصصــی مرکــز تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه پیــام نــور اســتان 

تهــران بــه روش تصادفــی طبقــه ای، وارد پژوهــش شــدند. 
معیارهــای ورود، در بخــش کیفــی بــه ایــن شــرح بــود کــه عضــو 
هیئــت علمــی شــاغل مرکــز تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه پیــام 
نــور اســتان تهــران در ســال 1399 باشــند. معیارهــای خــروج از 
پژوهــش بــه ایــن شــرح بــود: نمونــه هــا هــر زمــان کــه مایــل 
ــی  ــد؛ در ط ــار بودن ــند، مخت ــته باش ــش داش ــروج از پژوه ــه خ ب
ــط  ــی مرتب ــای آموزش ــا و دوره ه ــش، در کاس ه ــام پژوه انج
بــا پژوهــش حاضــر شــرکت نداشــته باشــند. معیارهــای ورود بــه 
پژوهــش، در بخــش کمــی بــه ایــن شــرح بــود کــه عضــو هیئــت 
ــز  ــی مرک ــری تخصص ــجویان دکت ــا از دانش ــاغل ی ــی ش علم
تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه پیــام نــور اســتان تهــران در ســال 
1399 باشــند. معیارهــای خــروج از پژوهــش بــه ایــن شــرح بــود: 
نمونــه هــا هــر زمــان کــه مایــل بــه خــروج از پژوهــش داشــته 
باشــند، مختــار بودنــد؛ در طــی انجــام پژوهــش، در کاس هــا و 
دوره هــای آموزشــی مرتبــط بــا پژوهــش حاضــر شــرکت نداشــته 

باشــند. 
گــرد اوری داده هــا در بخــش کیفــی،  بدیــن صــورت بــود کــه 
ــام  ــگاه پی ــت دانش ــی و حراس ــت پژوهش ــوز از معاون ــدا مج ابت
نــور اســتان تهــران دربافــت شــد. پرسشــنامه جمعیــت شــناختی 
بخــش کیفــی شــامل: جنســیت، گــروه ســنی، میــزان تحصیــات 

ــود. و ســابقه کاری ب
جمع آوری داده ها در روش دلفی در 4 مرحله انجام شد. 

در مرحلــه اول، جهــت شناســایی عبــارات مقیــاس، پــس از 
اســتخراج عبــارات از پژوهــش هــای پیشــین بــه روش اســتقرایی 
ــای  ــه ه ــار نمون ــارات اســتخراج شــده در اختی )inductive(، عب
مذکــور، قــرار گرفــت. ســپس، از نمونــه هــای مذکــور درخواســت 
شــد تــا عبــارات پیشــنهادی خــود را اضافــه یــا اصــاح نماینــد. 

ــارت طراحــی شــد. ــا 84 عب در نهایــت، مقیــاس ب
ــه هــای  ــار نمون ــاس طراحــی شــده در اختی ــه دوم، مقی در مرحل
ــی  ــا نظــر خــود را در خصــوص روای ــت ت ــرار گرف ــر شــده ق ذک
محتــوا بــه روش کیفــی اعــام کننــد )14(. عــاوه بــر پذیــرش 
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84 عبــارت مرحلــه قبــل، 1۶ عبــارت جدیــد دیگــر، شناســایی و 
بــه مقیــاس اضافــه گردیــد. لــذا، عبارتــی حــذف نشــد و ابــزار بــا 
ــچ  ــج بررســی نشــان داد کــه هی ــارت طراحــی شــد. نتای 100 عب
عبارتــی حــذف نشــده و همگــی از روایــی محتوایــی قابــل قبولــی 

برخــوردار بودنــد.   
در مرحلــه ســوم، 100عبــارت طراحــی شــده را عــاوه بــر نمونــه 
هــای ذکــر شــده فــوق )10تــن(، در اختیار 30تــن دیگــر از اعضای 
هیئــت علمــی و دانشــجویان دکتــری تخصصــی مرکــز تحصیات 
ــد(  ــور اســتان تهــران )بصــورت هدفمن ــام ن ــی دانشــگاه پی تکمیل
قــرار گرفــت تــا اگــر عبارتــی نیــاز بــه اضافــه، حــذف و اصــاح 
شــدن دارد، شناســایی و انجــام شــود. نتایــج نشــان داد از 30 تــن، 
2۷ تــن در پاســخ بــه تمــام گزینــه هــا عبــارت کامــا موافقــم و 
ــارت  ــذا، عب ــد. ل ــم داده بودن ــخ موافق ــا پاس ــه ه ــه گزین ــن ب 3 ت
جدیــدی در ایــن مرحلــه حــذف یــا اضافــه نگردیــد و همــه 100 
عبــارت، مــورد تاییــد نهایــی قــرار گرفــت. در ایــن راســتا، الزم بــه 
ذکــر اســت کــه بــرای مقــدار پذیــرش توافــق در مــورد عبــارات، از 
ضریــب Cohen's Kappa  کــه نســبتی از داوری اســت و توافــق 
تصادفــی از آن حــذف مــی شــود اســتفاده شــد، کــه میــزان توافــق 

در مطالعــه حاضــر  0/۷5 بــود )15(.
ــارات  ــور، عب ــه مذک ــه نمون ــت ب ــا عنای ــز ب ــارم، نی ــه چه در مرحل
بررســی گردیــده و نمونــه هــا بــر ایــن عبــارت هــا اجمــاع نظــر 
ــل  ــه قب ــه در مرحل ــرط الزم ک ــر ش ــاوه ب ــه ع ــتند. در ادام داش
بررســی شــد بایــد شــرط کافــی هــم، بررســی مــی گردیــد )1۶(. 
ــروه  ــی اعضــاء گ ــده و تمام ــف ش ــد نظرســنجی متوق ــذا، فرآین ل

ــد. ــوده ان ــارات موافــق ب ــا تمامــی عب ــره ب خب
ــاس  ــی، "مقی ــه روش کیف ــوری ب ــی ص ــی روای ــن، بررس همچنی
رقابــت پذیــری نظــام آمــوزش بــاز و از دور در ایــران" بــا اســتفاده 
از نظــر 10 تــن از اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه پیام نور اســتان 
تهــران همــان افــراد فــوق )مدرســین دانشــگاه پیــام نــور اســتان 
ــر اســاس نظــر مشــارکت  ــه ب ــی ک تهــران( انجــام شــد و عبارات
ــود،  ــارات و واژگان ب کننــدگان دارای ابهــام، دشــواری در درک عب

اصــاح گردیــد.
ــه  ــود ک ــورت ب ــن ص ــی بدی ــش کم ــا در بخ ــرد اوری داده ه گ
ــام  ــگاه پی ــت دانش ــی و حراس ــت پژوهش ــوز از معاون ــدا مج ابت
ــت  ــنامه جمعی ــپس پرسش ــد. س ــت ش ــران درباف ــتان ته ــور اس ن
ــت در  ــابقه خدم ــنی، س ــروه س ــیت، گ ــامل جنس ــناختی  )ش ش
ــران،  ــور اســتان ته ــام ن ــی دانشــگاه پی ــات تکمیل ــز تحصی مرک
ــاس طراحــی شــده  ــه دانشــگاهی( و مقی ــی و رتب مــدرک تحصیل
بــرای ســنجش روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی 

)exploratory factor analysis( بــا شــرکت 230 تــن از اعضــای 
هیئــت علمــی و دانشــجویان دکتــری تخصصــی مرکــز تحصیات 
تکمیلــی دانشــگاه پیــام نــور اســتان تهــران در ســال 1399 انجــام 
ــدی  ــی تایی ــل عامل ــا روش تحلی ــازه ب ــی س ــاوه، روای ــد. بع ش
ــوق  ــه ف ــرکت نمون ــا ش )Confirmatory Factor Analysis( ب
ــا  ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب ــن، پایای ــد. همچنی ــام ش انج
ــه فــوق محاســبه گردیــد.  ــا نمون محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ ب
ــه  ــی مطالع ــی و کم ــش کیف ــش در بخ ــی بخ ــات اخاق ماحظ
ــه ذکــر  ــازی ب ــد شــد نی ــود کــه تاکی ــن صــورت ب ــه ای حاضــر ب
ــام خانوادگــی در پرسشــنامه نبــوده و اطاعــات جمعیــت  ــام و ن ن
ــت  ــد و جه ــد ش ــظ خواه ــه حف ــا محرمان ــا کام ــناختی آن ه ش
شــرکت در پژوهــش، رضایــت کامــل داشــتند. شــرکت کننــدگان 
مــی توانســتند در هــر مرحلــه از پژوهــش و بــه دالیــل مختلــف 
ــی انصــراف  ــا خانوادگ ــل مشــکات شــخصی و ی ــه دلی ــد ب مانن

ــد. دهن
ــی و کمــی( در  ــز در هــر دو بخــش )کیف ــا نی جمــع آوری داده ه
محیــط دانشــگاه پیــام نــور اســتان تهــران )بــه صــورت حضــوری( 
ــه 3 ســاعت(، جمــع آوری  ــن روزان ــا میانگی ــاه )ب و در حــدود 3 م
شــد. در تحلیــل داده هــای کیفــی، ابتــدا کدگــذاری بــاز و ســپس 
ــه  ــه اولی ــد. در مرحل ــدام ش ــی اق ــوری و گزینش ــذاری مح کدگ
کدگــذاری بــاز، هــر مفهــوم اســتخراج شــده در یــک دســته بنــدی 
گنجانــده شــد. در انتخــاب زیرمقیــاس هــا، آن زیرمقیــاس هایــی 
مدنظــر بــوده اســت کــه فضــای مفهومــی مفاهیــم را پــر کنــد. بــه 
ــا مفاهیــم  همیــن منظــور زیرمقیــاس هایــی انتخــاب شــد کــه ب
منطبــق باشــد. تحلیــل داده هــای کمی نیز، بـــا اســـتفاده از آمـــار 
توصـــیفی )جــداول و میانگیــن هــا( و اســتنباطی در نــرم افزارهای 
آمــاری اس پــی اس اس نســخه 19 و لیــزرل نســخه 8/5 تحلیــل 

شــد.

یافته ها 
بــه لحــاظ ویژگــی هــای جمعیــت شــناختی؛ بخــش کیفــی ایــن 
ــی  ــت علم ــای هیئ ــن از اعض ــدگاه 10 ت ــاس دی ــر اس ــه ب مطالع
گــروه علــوم تربیتــی دانشــگاه پیــام نــور اســتان تهــران در ســال 
1398 انجــام شــد. از نظــر جنســیت 8 تــن مــرد و 2 تــن نیــز زن 
بودنــد. از نظــر ســنی 2تــن کمتــر از 35 ســال ســن داشــتند، ۶ تــن 
بیــن 35 تــا 45 ســال ســن دارنــد و 2 تــن نیــز بــاالی 45 ســال 
بودنــد. از نظــر تحصیــات 2 تــن تحصیــات کارشناســی ارشــد و 
8 تــن دکتــری داشــتند. ۷ تــن بیــن 10 تــا 20 ســال ســابقه کاری 
داشــته و 3 تــن نیــز بــاالی 20 ســال ســال تجربــه کاری داشــتند. 
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در بخـــش کمـــی از 230 تن، تعـداد ۶0 زن )2۶/1درصـد(  و1۷0 
مـــرد )۷3/9 در صــــد( بودنــــد. 122 تن از شــرکت کنندگان )5۷ 
ــات  ــز تحصی ــن 10-1 ســال ســابقه خدمــت در مرک درصــد( بی
تکمیلــی دانشــگاه پیــام نــور اســتان تهــران،  ۷2تــن )35درصــد( 
بیــن 20-10 ســال و 3۶ تــن )8 درصــد( باالتــر از 20 ســال 
ســابقه داشــتند. از نظــر مــدرک تحصیلــی 88 تــن )38/50 درصــد( 
دانشــجوی دکتــری غیــر هیــات علمــی، 125تــن )54/50 درصــد( 
دارای مرتبــه مربــی و اســتادیار و 1۷ تــن )۷ درصــد( دارای مرتبــه 

علمــی دانشــیار و اســتاد بودنــد. 
ــان  ــی نش ــل عامل ــه روش تحلی ــازه ب ــی س ــای روای ــه ه یافت
ــاز و از دور  ــوزش ب ــام آم ــری نظ ــت پذی ــاس رقاب ــه "مقی داد ک

ــطح  ــامل: س ــاس ش ــارت و 14 زیرمقی ــران" دارای 100 عب در ای
کان بیــن المللــی، ســطح ملــی، ســطح نظــام آموزشــی، اهــداف 
نظــام آموزشــی، مدرســین دانشــگاه، کارکنــان و عوامــل پشــتیبانی، 
مدیریــت منابــع و تجهیــزات آموزشــی، فراینــد جــذب و نگهــداری 
ــی،  ــت رقابت ــوا، مزی ــری، محت ــی- یادگی ــد یادده ــجو، فراین دانش
ایجــاد ارزش در جامعــه، ایجــاد ارزش در رقابــت بــا رقبــاء و ارزش 

ــرای ذینفعــان و نظــام آمــوزش مــی باشــد. آفرینــی ب
قبــل از انجــام تحلیــل عاملــی بــا چرخــش واریماکــس، بــه منظــور 
اطمینــان از کفایــت نمونــه گیــری و معنــاداری کفایــت داده هــا، 
ــورد  ــت م ــون بارتل ــن )KMO( و آزم ــر- الکی ــزر- می ــر کی مقادی

آزمــون قــرار گرفتــه و مناســب بودنــد. 

جدول1: بارهای عاملی هر یک از عبارات قبل از چرخش واریماکس

بار عاملیزیرمقیاسردیف

0/۷3شرایط سیاسي بین المللي1
0/۶9شرایط اقتصادي بین المللي2
0/۷3شرایط اجتماعي فرهنگي  بین المللي3
0/55شرایط فناوری بین المللي4
0/۶1وضعیت سیاسی کشور5
0/59شرایط اقتصادي کشور۶
0/82وضعیت  اجتماعي ـ فرهنگي کشور۷
0/۶3وضعیت توسعه علمی وزیرساخت های فناوری درکشور8
0/۷9پویایی و توسعه در جنبه های مختلف ، باتمرکز بر نیاز روز جامعه9
0/۷1پویایی فناورانه برای همگام شدن با تغییرات فناوری10
0/88پویایی و انعطاف در جهت رضایت ذینفعان11
0/۷4پویایی و هوشمندی رقابتی در برابر تغییرات12
0/۶9پویایي و انعطاف پذیری سریع  نظام آموزشی جنبه های مختلف13
0/59بیان صریح و مدون از اهداف کمی وکیفی آموزشی ، پژوهشی و خدمات تخصصی14
0/90تناسب کارکرد اهداف با نیازهای شغلی افراد و جامعه15
0/91اگاهی  مدرسین دانشگاه، کارکنان و ذینفعان از اهداف کلی و عینی دوره ها1۶
0/۷۷وجود ساز و کار مناسب جهت تحقق و رسیدن به اهداف1۷
0/۷3تدوین ، بازنگری و به روز کردن راهبرد های متناسب با چشم انداز وماموریت نظام  آموزش18
0/۷3توازن و همسو بودن استراتژی ها با نیازها وانتظارات کوتاه مدت وبلند مدت ذینفعان19
0/8۶درک محرک های درونی و بیرونی تحول ورقابت پذیری در نظام اموزشی20
0/84پیش بینی و فراهم کردن منابع و پشتیبانی الزم از عوامل جهت تحول و رقابت پذیری21
0/81تجزیه وتحلیل خروجی حاصل از فرایند های درون سازمانی نظام آموزشی22
0/۶9تجزیه وتحلیل عملکرد رقبائی که وضعیت  منسب تری در زمینه رقابت پذیری دارند23
0/۶۶مشارکت فعال مدرسین دانشگاه در در مراحل مختلف تدریس و گروهای آموزشی24
0/91بکارگیری مدرسین دانشگاه توانمند ، ماهر و آشنا به سیستم آموزش باز واز دور25
0/۷1جذب وتوسعه مدرسین دانشگاه بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی2۶
0/۶9بهبود و توسعه مهارت های آموزشی، پژوهشی وحرفه ای مدرسین دانشگاه27
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رسول یوسف وند و همکاران

0/8۶حمایت مالی و  فنی از مدرسین دانشگاه28
0/81حفظ حقوق معنوی )مالکیت فکری ( از تولید کنندگان مواد چاپی و محتوایی29
0/۷0استفاده مناسب از فناوری های روز در انتقال مطالب30
0/89مهارت اساتید در برقراری اشکال متفاوت تعامل31
0/81تدوین خط مشي و توسعه منابع انساني بر اساس دو اصل نیاز سنجی وآینده نگری32
0/۷3همسو کردن برنامه هاي منابع انساني با خط مشی، ساختاروفرآیندهاي کلیدي33
0/90شناسایي و منطبق کردن دانش و شایستگي هاي کارکنان با نیازهای نظام آموزشی34
0/91طراحي و ترویج فرصت هاي یادگیري فردي، گروهی و سازماني35
0/۷4همسو کردن اهداف فردي و گروهی با اهداف نظام آموزش باز واز دور3۶
0/۶1به روز رسانی دانش کارکنان از طریق آموزش های ضمن خدمت3۷
0/۶5ایجاد فرصت ، حمایت وترغیب کارکنان در جهت رفتارهاي نوآورانه و خاقانه38
0/۷8داشتن عاقه وروحیه حل مشکات ذینفعان بااطاع رسانی وارائه خدمات به موقع39
0/۷4داشتن مهارت ، دانش و تجربه ی کافی برای پاسخ وجلب اعتماد ذینفعان40
0/۷3ارزیابی  درونی و برونی کارکنان در نظام آموزش باز واز دور41
0/90تشویق ، قدر دانی و حمایت از کارکنان در جهت توسعه نظام آموزشی42
0/۶5وجود برنامه مالی مشخص و منظم از طریق بودجه بندی کارا واثربخش43
0/۶2جذب منابع مالی از طریق فعالیت های پژوهشی ، اختراعات واکتشافات وکمک های  مردمی44
0/80جهت گیری وبرنامه ریزی راهبردی در جهت تحقق تجاری سازی دستاوردها45
0/84اشاعه فرهنگ تجاری سازی از طریق ارتباط با صنعت4۶
0/83ایجاد نگرش و تمرکز بر بازار وتوجه به نیازهای ذینفعان و جامعه در پژوهشگران4۷
0/۷4مجهز ساختن نظام باز واز دور به توانمندی های سخت افزاری48
0/۶9تدوین یک راهبرد موثر به نحوی که از خط مشی و راهبرد های سازمان پشتیبانی کند49
0/۶1شناسایی واولویت گذاری فرصت های بهبود و سایر تغییرات50
0/۶2ارتباط فعال با دانشجویان و مدرسین جهت  تعیین نیاز و انتظارشان ازخدمات ارائه شده51
0/۷5شناسایی خدمات و تجهیزات جایگزین و نو ظهور52
0/93آگاهی دانشجویان از شرایط تحصیل درنظام باز واز دور در مقایسه با سایر نظام ها53
0/91توسعه عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو با حذف موانع )جغرافیایی-قومیتی – جنسیتی (54
0/۷۷هزینه پایین این نوع نظام آموزشی در مقایسه با سایر دانشگاه ها55
0/۷2اجبار نبودن کاس درس وذخیره زمان برای اشتغال در کنار تحصیل5۶
0/92ایجاد مهارت کافی در استفاده از فناوری اطاعات وارتباطات در بین دانشجویان5۷
0/۶5تامین امکانات آموزشی وپژوهشی ودسترسی 24 ساعته به منابع الکترونیکی58
0/۷8ارزیابی رضایت دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی وتجهیزات59
0/۷4ارزیابی مستمر از رضایت دانشجویان از خدمات ارائه شده۶0
0/۷3طراحی محتواهای آموزشی بر اساس نیاز دورها و دارا از استانداردهای الزم۶1
0/90طراحی و ارائه محتواهای آموزشی متناسب با سطوح باالی شناختی۶2
0/۶5ایجاد رقابت بین اساتید در ارائه محتواهای باکیفیت۶3
0/۶2دسترسی دانشجویان به محتواهای ارائه شده بدون محدودیت زمانی و مکانی۶4
0/80انعطاف پذیری و بازبینی مستمر محتواهای آموزشی ارائه شده۶5
0/84ارزشیابی ورودی وفعالیت های جبرانی بر حسب ضرورت۶۶
0/83ایجادانگیزه وجلب توجه دانشجویان برای شروع یادگیری۶۷
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0/۷4آموزش روش های مناسب در جهت ایجاد مهارت و مطالعات خود سازماندهی شده۶8
0/۶9تسلط مدرس به موضوع ، محتوا و روش های انتقال محتوا به دانشجویان۶9
0/۶1استفاده مدرس از راهبردهای موثر یادگیری۷0
0/۶2استفاده از تکنولوژی مناسب با فرایند یاددهی – یادگیری۷1
0/۶5استفاده از روش های تعاملی متنوع )پست الکترونیکی ، ایمیل ، اتاق گفتگو و....(۷2
0/۷8فرایند یادگیری متناسب با سرعت یادگیری فراگیران۷3
0/۷4باز خورد به موقع وسریع از طریق ارائه خدمات 24 ساعته۷4
0/۷3اصاح و بهبود فرایند یاد هی- یادگیری با نظرخواهی از صاحبنظران۷5
0/90پویایی ورقابت از طریق تمایز در خدمات۷۶
0/۶5تمرکز وتصمیم بر اساس داده ها یی که سیستم اطاعاتی در اختیار مدیران قرار می دهد۷۷
0/۷3شناسایی وحذف فعالیت های بدون بازده ، موازی ودوباره کاری ها۷8
0/92توسعه وارائه خدمات جدید به ذینفعان از طریق مهندسی مجدد فعالیت ها۷9
0/89جذب کارکنان و مدرسین دانشگاه برخوردار از دانش روز80
0/۶8ارتقاء مستمر علمی کارکنان و  مدرسین دانشگاه )دانش افزایی(81
0/59خلق و نوآوری در زمینه دانش وانتقال دساوردها82
0/۷3کسب و تحصیل آخرین یافته های علمی در زمینه های مختلف83
0/۶2ارتقاء وشناساندن مزیت های نظام به واسطه گستردگی مراکز اموزشی84
0/۶9پراکندگی جغرافیایی وانبوه فارغ التحصیان فرصتی برای ارتقاء جنبه های مختلف85
0/۶1نظر خواهی و مشارکت دادن بیشتر ذینفعان در تصمیمات و اقدامات8۶
0/8۶پایبندي  و تعهد نظام باز واز دور در قبال کلیه ی ذینفعان8۷
0/81رعایت اصول اخاقی و اجتماعی در تصمیمات ، اقدامات و رسیدن به اهداف88
0/۷0احترام و جایگاه ویژه کلیه ی ذینفعان در ارزش محوری نظام آموزش باز واز دور89
0/89کاهش هزینه ی تحصیل برای دانشجویان از طریق حذف زمان ومکان یادگیری90
0/81ارزش آفرینی برای دانشجویان از طریق حفظ فرهنگ، سنت ، ارزش ها91
0/۷3نگاه یکسان به متقاضیان بدون توجه به مسائل جنسیتی، جسمانی،  قومیتی و ...92
0/90فراهم کردن زمینه ی  تحصیل در کنار اشتغالل برای دانشجویان93
0/91کاهش هزینه های روانی – اجتماعی،  زیست محیطی برای کلیه ی  ذینفعان94
0/۷4انطباق سریع تر و آسان تر از رقباء نسبت به تحوالت رقابتی95
0/۶1خاقیت و  نوآوری بیشتر و ارزشمند تر نظام آموزشی  نسبت به رقبای دیگر9۶
0/۶5ارائه خدمات بیشتر از رقباء ، برای ذینفعان و استفاده کنندگان این نوع نظام آموزشی9۷
0/۷8برخورداری از هوشمندی رقابتی درجنبه های مختلف98
0/8۶فراهم ساختن محیطی سازگار با الزامات رقابت پذیری در نظام آموزشی99
0/81فراهم ساختن افواید مالی وغیر مالی برای مدرسین دانشگاه100

نتایــج تحلیــل عاملــی تاییــدی مرحلــه اول بــه تفکیــک در 
)جــدول1( آمــده اســت. داده هــای ایــن جــدول نشــان مــی دهــد 
ــر مقیــاس هــا  ــا زی ــاداری ب ــارات دارای همبســتگی معن تمــام عب

مــی باشــند. بعبارتــی، تحلیــل عاملــی اکتشــافی نشــان مــی دهــد 
ــاداری هســتند. ــی معن ــار عامل ــا دارای ب ــاس ه ــی زیرمقی تمام
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جدول2: زیر مقیاس های برازش تحلیل عاملی

زیر مقیاس های 
رقابت پذیری

شاخص های برازش

نسبت مجذور 
خی دو به درجه 

آزادی

شاخص ریشه 
دوم میانگین 

مربعات 
باقیمانده

شاخص 
نیکویی 
برازش

شاخص 
تعدیل شده 
نکویی برازش

شاخص 
برازندگی 

تطبیقی

شاخص 
برازش هنجار 

شده بنتلر 
بونت

شاخص 
برازش توکر 

– لویس

شاخص 
برازش 
افزایشی

شاخص 
برازش نسبی

سطح کان بین 
2/410/0۷۷0/9880/9540/9800/9۶۷0/9500/9800/918المللی

2/150/0۷50/9550/9220/9280/91۶0/90۶0/9300/912سطح ملی
سطح نظام 

1/980/0590/9۷30/93۶0/9۷10/9450/9450/9۷20/91۶آموزشی

اهداف نظام 
1/990/0510/9950/9۶50/99۷0/9930/9480/99۷0/9۶4آموزشی

1/520/0420/9810/9450/9930/9800/9830/9930/952مدرسین دانشگاه
کارکنان و 

2/2۷0/0۶۶0/9510/9000/9۷۷0/9۶00/9580/9۷۷0/928عوامل پشتیبانی

1/۷50/0510/9950/9۶40/9980/99۶0/9920/9980/982مدیریت منابع 
جذب و 
نگهداری 
دانشجو

2/400/0۶90/9900/9500/9940/9900/9810/9940/9۶8

1/۶۷0/04۷0/9950/9۶50/9580/99۷0/9940/9990/984محتوا
فرایند یاد دهی 

2/930/0810/9۷10/9080/9۷90/9۶90/94۶0/9۷90/920– یادگیری

1/980/05۶0/99۶0/9480/9980/99۶0/9390/9980/991مزیت رقابتی
ایجاد ارزش در 

1/590/0380/9810/93۶0/9410/9980/9580/9840/950جامعه

ایجاد ارزش 
1/8۷0/0420/9390/9820/9290/9۶50/9۷30/9250/9۶3برای ذینفعان

ارزش آفرینی 
در سطح نظام 

آموزشی
1/۶90/0440/93۶0/9520/9450/9980/9940/9980/9۷0

در )جــدول2( نتایــج آزمــون KMO و آزمــون بارتلــت ارائــه شــده 
ــه  ــا درج ــاخص KMO ب ــده، ش ــت آم ــج بدس ــق نتای ــت. طب اس
ــی دو=  ــذور خ ــا )P>0/001 ،0/901  و مج ــر ب آزادی 29۷  براب
8۷5/۶0( نشــان داد کــه تعــداد نمونــه هــا بــرای تحلیــل از کفایــت 
ــا اطمینــان بــاال مــی تــوان تحلیــل عاملــی را  الزم برخــوردار و ب
ــت  ــت بارتل ــون کروی ــج آزم ــن، نتای ــر ای ــاوه ب ــام داد. ع انج
ــن  ــرض صفرای ــدن ف ــده رد ش ــان دهن )P- Value>0/001( نش
آزمــون بــود. فــرض صفــر بــه ایــن معناســت کــه نمونــه گیــری 
گرفتــه شــده بــرای تحلیــل عاملــی متغیرهــای مــورد نظــر دارای 
کفایــت الزم نمــی باشــند و در مقابــل فــرض یــک برایــن اســاس 
اســت کــه نمونــه گرفتــه شــده بــرای تحلیــل عاملــی بــا اســتفاده 
از چرخــش واریماکــس متغیرهــای مــورد نظــر دارای کفایــت الزم 
مــی باشــد. بنابرایــن ماتریــس همبســتگی بیــن عبــارت مقیــاس 

ــرای تحلیــل مناســب اســت )1۷(. ب
 RMSEA و مقادیــر CMIN/DF بــا توجــه بــه )جــدول 2( مقادیــر
ــرازش  ــی ب ــاخص نیکوی ــزان ش ــن، می ــت. همچنی ــی دار اس معن
)GFI(، شــاخص تعدیــل شــده نکویــی بــرازش )AGFI(، شــاخص 
برازندگــی تطبیقــی )CFI(، شــاخص بــرازش هنجــار شــده بنتلــر 
 ،)TLI( لویــس   – بــرازش توکــر  )NNFI(، شــاخص  بونــت 
 )RFI( و شــاخص بــرازش نســبی )IFI( شــاخص بــرازش افزایشــی
نیــز باالتــر از 0/90 هســتند. بنابرایــن، داده هــای ایــن پژوهــش بــا 
ــرازش مناســبی دارد.  ــری ب ــت پذی ــاس رقاب ــی، مقی ســاختار عامل
در تحلیــل عاملــی مرتبــه اول یافتــه هــا نشــان داد کــه بارهــای 
ــطح کان  ــای س ــاس ه ــر مقی ــک از زی ــر ی ــرای ه ــی ب عامل
بیــن المللــی0/۷50، ســطح ملــی 0/۷13، ســطح نظــام آموزشــی 
0/891، اهــداف نظــام آموزشــی0/8۶0، مدرســین دانشــگاه 0/۶84، 
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ــع 0/۷۷5،  ــت مناب ــتیبانی 0/۶91، مدیری ــل پش ــان و عوام کارکن
جــذب و نگهــداری دانشــجو 0/۷52، محتــوا 0/۶20، فراینــد 
یاددهــی- یادگیــری 0/۷23، مزیــت رقابتــی 0/۷۶9، ایجــاد ارزش 
ــان 0/841 و ارزش  ــرای ذینفع ــاد ارزش ب ــه 0/۶12، ایج در جامع

ــی در ســطح نظــام آموزشــی 0/۷0۶ مــی باشــد.  آفرین
تحلیــل عاملــی تاییــدی در الگــوی عاملــی مرتبــه دوم، بــا اســتفاده 
ــا  ــه ب ــاس( ک ــان )مقی ــای پنه ــل ه ــس عام ــش واریماک از چرخ
ــدازه  ــر مقیــاس هــا( ان اســتفاده از متغیرهــای مشــاهده شــده )زی
گیــری مــی شــوند، خــود تحــت تاثیــر یــک متغیــر زیربنایــی تــر 
ــد.  ــرار دارن ــر ق ــطح باالت ــک س ــا در ی ــان، ام ــی پنه ــه عبارت و ب
ــاس  ــر مقی ــه دوم از 14 زی ــی مرتب ــدل عامل ــن پژوهــش، م در ای
ــری  ــدازه گی ــزار ان ــه Xi1 )اب ــن پای ــر ای ــده اســت. ب تشــکیل ش
ــا  ــت و Eta1 و ت ــان اس ــر پنه ــوان متغی ــه عن ــده( ب ــی ش طراح
ــر  ــر متغی ــت تاثی ــده تح ــاهده ش ــر مش ــوان متغی ــه عن Eta14 ب

پنهــان زیــر بنایــی تــر Xi1 قــرار دارد. بــا توجــه بــه نتایــج بدســت 
ــزار  ــه اب ــی، مشــخص شــد ک ــل عامل ــا اســتفاده از تحلی ــده، ب آم
انــدازه گیــری اعتبارســنجی دارای 14زیــر مقیــاس شــامل: ســطح 
کان بیــن المللــی، ســطح ملــی، ســطح نظــام آموزشــی، اهــداف 
نظــام آموزشــی، مدرســین دانشــگاه، کارکنــان و عوامــل پشــتیبانی، 
ــد  ــوا، فراین ــجو، محت ــداری دانش ــذب و نگه ــع، ج ــت مناب مدیری

ــه،  ــاد ارزش در جامع ــی، ایج ــت رقابت ــری، مزی ــی- یادگی یادده
ــام  ــطح نظ ــی در س ــان، ارزش آفرین ــرای ذینفع ــاد ارزش ب ایج
آموزشــی اســت کــه مــی تواننــد بــه عنــوان نشــانگر ایــن ســازه 

عمــل کننــد.
ــع  ــر کای مرب ــوس مقادی ــزار ایم ــرم اف ــی ن ــه خروج ــه ب ــا توج ب
ــن  ــر ریشــه میانگی بهنجــار شــده )CMIN/DF( )1/924( و مقادی
ــت.  ــادار اس ــرآورد )RMSEA( )0/039( معن ــای ب ــات خط مربع
 ،0/9۷۶ )GFI( همچنیــن، میــزان شــاخص نیکویــی بــرازش
شــاخص تعدیــل شــده نکویــی بــرازش )AGFI( 0/939، شــاخص 
برازندگــی تطبیقــی )CFI( 0/928، شــاخص بــرازش هنجــار شــده 
ــرازش توکــر – لویــس  ــت )NNFI( 0/953، شــاخص ب ــر بون بنتل
ــرازش افزایشــی )IFI( 0/928 و شــاخص  )TLI(1/00، شــاخص ب
بــرازش نســبی )RFI( 0/925 نیــز باالتــر از 0/90 هســتند. بنابراین، 
داده هــای ایــن پژوهــش بــا ســاختار عاملــی مقیــاس هــا بــرازش 
ــوان  ــرازش، مــی ت ــه شــاخص هــای ب ــا توجــه ب مناســبی دارد. ب
نتیجــه گرفــت کــه ابــزار طراحــی شــده »مقیــاس رقابــت پذیــری 
نظــام آمــوزش بــاز و از دور در ایــران« از بــرازش بســیار مطلوبــی 
برخــودار اســت. لــذا بــر اســاس ایــن مــی تــوان گفــت کــه ابــزار 

ــرازش مناســب اســت. مربوطــه بســیار مطلــوب و دارای ب

شکل 1 : ماتریس همبستگی مقیاس رقابت پذیری
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بــا توجــه بــه )شــکل 1( نتایــج تحلیــل ماتریــس همبســتگي بیــن 
زیرمقیــاس هــای »مقیــاس رقابــت پذیــری نظام آمــوزش بــاز و از 
دور در ایــران« را نشــان مــي دهــد کــه بیشــترین همبســتگي بیــن 
ــن  ــه ای ــت ک ــاد ارزش اس ــل ایج ــازماني و عوام ــل درون س عوام
ــادار مــي باشــد،  ــدار 0/921 و در ســطح 0/01 معن ــه مق ــزان ب می
ــازماني و درون  ــرون س ــل  ب ــن عوام ــتگي بی ــن همبس همچنی

ــز در  ــزان نی ــن می ــه ای ــد ک ــي باش ــا 0/832 م ــر ب ــازماني براب س
ــن همبســتگي  ــادار مــي باشــد، همچنی ســطح خطــاي 0/01 معن
ــر  ــاد ارزش براب ــل ایج ــا عوام ــازماني ب ــرون س ــل ب ــن عوام بی
ــان از  ــه نش ــد ک ــي باش ــاي 0/01 م ــطح خط ــا 0/۷۷1 در س ب

ــل دارد. ــن عوام ــن ای ــاالي بی همبســتگي ب

جدول 3: مشخصه های آماری و ضرایب پایایی "مقیاس رقابت پذیری نظام آموزش باز و از دور در ایران"

آلفا کرونباخانحراف استانداردواریانسمیانگینتعداد عباراتزیر مقیاس های رقابت پذیری                 

421/3۷8/9882/990/921سطح کان بین المللی
428/۶510/9553/300/8۷2سطح ملی

519/54۷/9۷32/۷90/۷52سطح نظام آموزشی
822/289/9953/1۶0/۷20اهداف نظام آموزشی

1042/۶515/9813/990/804مدرسین دانشگاه
91۷/3۶۶/9512/۶30/821کارکنان و عوامل پشتیبانی

1213/595/9952/440/93۶مدیریت منابع 
820/8۷9/9903/1۶0/۶۷9جذب و نگهداری دانشجو

530/۷011/9953/4۶0/853محتوا
102۷/9810/9۷13/310/۷41فرایند یاد دهی – یادگیری

1018/۶98/99۶2/990/881مزیت رقابتی
312/414/9812/230/81۶ایجاد ارزش در جامعه

۶14/834/9392/230/903ایجاد ارزش برای ذینفعان
۶29/۶313/93۶3/۷30/945ارزش آفرینی در سطح نظام آموزشی

در پژوهــش حاضــر، پایایــی ابــزار انــدازه گیــری، از روش همســانی 
ــت.  ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــاخ م ــا کرونب ــه روش آلف ــی ب درون
همانطــور کــه قبــا گفتــه شــد، پایایــی کل مقیــاس بــر اســاس 
ــه  ــاخ 0/951 اســت ک ــا کرونب ــبه آلف ــا محاس ــی ب همســانی درون
ــج  ــدول3 نتای ــت. در ج ــول 0/۶0 اس ــل قب ــدار قاب ــر از مق باالت
محاســبه پایایــی مقیــاس بــه تفکیــک هــر یــک از زیرمقیــاس هــا 
ــت،  ــوان نتیجــه گرف ــب مــی ت ــن ترتی ــه ای ــه شــده اســت. ب ارائ
ــی  ــیار باالی ــی بس ــده از پایای ــی ش ــری طراح ــدازه گی ــزار ان اب

ــت.  ــودار اس برخ
ــاز و از دور  در نهایــت »مقیــاس رقابــت پذیــری نظــام آمــوزش ب
در ایــران« بــا 100 عبــارت و 14 زیــر مقیــاس شــامل: زیرمقیــاس 
 )macro-international level( هــای ســطح کان بیــن المللــی
بــا 4 عبــارت: 4-1، ســطح ملــی )national level( بــا 4 عبــارت: 
 )level of the education system( 8-5، ســطح نظــام آموزشــی
 objective of the( بــا 5 عبــارت: 13-9، اهــداف نظــام آموزشــی
ــگاه  ــین دانش ــارت: 21-14، مدرس ــا 8 عب education system( ب

و  بــا 10 عبــارت: 31-22، کارکنــان   )university teachers(

عوامــل پشــتیبانی )staff and support agents( بــا 9 عبارت: 40-
ــارت:  ــا 12 عب ــع )resource management( ب ــت مناب 32، مدیری
 student recruitment( 52- 41، جــذب و نگهــداری دانشــجو
ــا  ــوا )content( ب ــارت: ۶0- 53، محت ــا 8 عب and retention( ب

 teaching( یادگیــری  یاددهــی-  فراینــد  عبــارت: ۶1-۶5،   5
process- learning( بــا 10 عبــارت: ۷5-۶۶، مزیــت رقابتــی 

)competitive advantage( بــا 10 عبــارت: 85-۷۶، ایجــاد ارزش 
ــارت: 8۶-88،  ــا 3 عب ــه )creating value in society( ب در جامع
 creating value in competition( ایجــاد ارزش بــرای ذینفعــان
whit advantage( بــا ۶ عبــارت: 94-89، ارزش آفرینــی در ســطح 

 )value creation in the education system( نظــام آموزشــی
ــاس 5  ــن، از مقی ــد. همچنی ــی ش ــارت: 100-95 طراح ــا ۶ عب ب
گزینــه ای لیکــرت )کامــا موافقــم: 5، موافقــم: 4، نظــری نــدارم: 
ــل  ــاوه، حداق ــم: 1( اســتفاده شــد. بع ــم: 2، کامامخالف 3، مخالف
و حداکثــر نمــره بدســت آمــده در ایــن مقیــاس 100 و 500                                   
مــی باشــد. تفســیر نمــره بدســت آمــده نیــز بــه ایــن شــرح اســت 
ــف نظــام آموزشــی،  ــری ضعی ــت پذی ــره 233-100: رقاب ــه: نم ک
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ــره 500- 3۶8:  ــط و نم ــری متوس ــت پذی ــره 3۶۷- 234: رقاب نم
رقابــت پذیــری قــوی نظــام آمــوزش بــاز مــی باشــد.  

بحث
هــدف از پژوهــش حاضــر، طراحــی و روانســنجی »مقیــاس رقابت 
پذیــری نظــام آمــوزش بــاز و از دور در ایــران« بــود. نتایــج مطالعــه 
ــاز و از دور  ــوزش ب ــام آم ــری نظ ــت پذی ــاس رقاب ــان »مقی نش
ــامل:  ــه ش ــاس ک ــر مقی ــارت و 14 زی ــران« دارای 100 عب در ای
ســطح کان بیــن المللــی )4 عبــارت(، ســطح ملــی )4 عبــارت(، 
ــی )8  ــام آموزش ــداف نظ ــارت(، اه ــی )5 عب ــام آموزش ــطح نظ س
ــل  ــان و عوام ــارت(، کارکن ــگاه )10 عب ــین دانش ــارت(، مدرس عب
پشــتیبانی )9 عبــارت(، مدیریــت منابــع و تجهیــزات آموزشــی )12 
عبــارت(، فراینــد جــذب و نگهــداری دانشــجو )8 عبــارت(، محتــوا 
ــت  ــارت(، مزی ــری )10 عب ــی- یادگی ــد یادده ــارت(، فراین )5 عب
رقابتــی )10 عبــارت(، ایجــاد ارزش در جامعــه )3 عبــارت(، ایجــاد 
ارزش بــرای ذینفعــان )۶ عبــارت(، ارزش آفرینــی در ســطح نظــام 

ــود. ــارت( ب آموزشــی )۶ عب
بــا عنایــت بــه اینکــه، ابــزاری کــه ارزیابــی رقابــت پذیــری نظــام 
آمــوزش بــاز و از دور در ایــران بســنجد وجــود نداشــته؛ لــذا، بــه نقد 

و بررســی بــا ابزارهــای مشــابه پرداختــه مــی شــود.
در ایــن راســتا نتایــج پژوهــش اکبــری بورنــگ و همــکاران )10( 
همســو بــا نتایــج پژوهــش حاضــر مــی باشــد. در پژوهــش اکبــری 
بورنــگ و همــکاران )10( ابــزاری )نامگــذرای نشــده اســت( 
ــران  ــای ای ــگاه ه ــی در دانش ــری الکترونیک ــت یادگی ــه کیفی ک
ــارت و  ــود، دارای ۶4 عب ــنجیده ب ــی س ــان پژوهش ــر مدرس از نظ
11 زیرمقیــاس اهــداف، محتــوا، تعامــل میــان اســتاد و دانشــجو، 
انتظــارات، ارزشــیابی، بازخــورد، زمــان و وظیفــه، همــکاري میــان 
دانشــجویان، تفــاوت هــاي فــردي و راهبردهــاي یادگیــري متنوع، 
یادگیــري فعــال و محیــط یادگیــري( بــوده اســت؛ لــذا، از جهــت 
ــوا،  ــه اهــداف نظــام آموزشــی، محت برخــی زیرمقیــاس هــا ازجمل
ــاس  ــا زیرمقی ــر ب ــش حاض ــری پژوه ــی- یادگی ــد یادده فراین
هــای اهــداف، محتــوا، تعامــل میــان اســتاد و دانشــجو پژوهــش 
ــت. در  ــته اس ــی داش ــکاران )10( همخوان ــگ و هم ــری بورن اکب
ــث  ــه بح ــت ک ــار داش ــوان اظه ــی ت ــا م ــه ه ــن یافت ــن ای تبیی
در                                        بحــث  مــورد  موضوعــات  مهمتریــن  از  پذیــری  رقابــت 
ــاز و از دور بواســطه  ــوزش ب ــا مــی باشــد و نظــام آم دانشــگاه ه
داشــتن مزیــت هــای رقابتــی نظیــر: مطالعــات ســازماندهی شــده، 
همــگام شــدن بــا رقابــت هــای دیجیتالــی جهانــی، صرفــه جویــی 
مالــی و زمانــی بــرای دانشــجویان، انعطــاف پذیــری در آمــوزش، 
عاقــه منــدی جامعــه بــه آمــوزش الکترونیکــی، بهــره وری بــاال 

ــی، سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی،  ــای جغرافیای ــذر از مرزه و گ
دسترســی ســریع، فراگیــر و جامــع در ابعــاد اجتماعــی، فرهنگــی و                                      
محدودیــت هــای جمعیتــی جهــت رقابــت بیشــتر، بیــش از پیــش 

ــرد )18(.  ــرار بگی ــورد بررســی ق ــد م بای
بعــاوه، پژوهــش اوســطی و همــکاران )11( نیــز در برخــی 
زیرمقیــاس هــا بــا یافتــه هــای پژوهــش حاضــر همخوانــی داشــته 
اســت. ابــزار )نامگــذرای نشــده( در پژوهــش اوســطی و همــکاران 
)11( جهــت ســنجش تأثیــر فرآینــد تدریــس- یادگیــری، پژوهــش 
ــام  ــر کارآیــی آمــوزش از دور در دانشــگاه پی و کیفیــت تدریــس ب
نــور و دانشــگاه هــای مجــازی اســتان تهــران، طراحــی شــده بــود. 
ــد  ــاس فرآین ــا زیرمقی ــوا ب ــاس محت ــر زیرمقی ــش حاض در پژوه
تدریــس- یادگیــری در پژوهــش اوســطی و همــکاران )11( 
ــزار  ــای اب ــابهت ه ــر مش ــن از دیگ ــت. همچنی ــوده اس ــابه ب مش
ــری  ــت پذی ــاس رقاب پژوهــش اوســطی و همــکاران )11( و »مقی
نظــام آمــوزش بــاز و از دور در ایــران«، ســنجش آمــوزش از دور و 
مجــازی بــوده اســت کــه در هــر 2 ابــزار مدنظــر بــوده اســت. ایــن 
همســویی را چنیــن مــی تــوان تبییــن نمــود کــه نظــام آمــوزش 
ــرای  ــی از نظــام آموزشــی کشــور، ب ــوان جزئ ــه عن ــاز و از دور ب ب
رقابــت پایــدار و مانــدن در عرصــه ی رقابــت، ملــزم بــه شناســایی، 
کســب و اســتفاده از شــاخص هــای رقابتــی ایــن نظــام اســت؛ تــا 
بتوانــد عــاوه بــر فلســفه وجــودی خــود مبنــی بــر انتقــال ارزش، 
ــا جــذب و تربیــت دانــش آموختــگان خــاق  دانــش و مهــارت، ب
ــد )1۶(. چــرا  ــاء نمای ــد دانــش ایف و فعــال، نقــش مهمــی در تولی
کــه، باتوجــه بــه شــرایط جدیــد جهانــی، افزایــش قــدرت رقابــت 
پذیــری کشــور در ابعــاد گوناگــون )صنعتــی، اقتصــادی، اجتماعــی، 
فرهنگــی و سیاســی( از جملــه آمــوزش مســتلزم رقابــت پذیــری 
دانشــگاه هــا در ســطح کمــی- کیفــی و رشــد و گســترش دامنــه 

فعالیــت رقابــت پذیــری آن هــا مــی باشــد.

نتیجه گیری
در پژوهــش حاضــر »مقیــاس رقابــت پذیــری نظــام آمــوزش بــاز 
و از دور در ایــران« بــا 14 خــرده مقیــاس و 100 عبــارت طراحــی 
ــی  ــاس طراح ــه مقی ــه ب ــا توج ــردد ب ــی گ ــنهاد م ــذا پیش ــد. ل ش
شــده، بعنــوان ابــزاری بــرای ســنجش و ارزیابــی رقابــت پذیــری 
نظــام آمــوزش بــاز و از دور در ایــران بهــره گرفتــه شــود. از                                                                                    
ــه ایــن موضــوع اشــاره  ــوان ب محدودیــت هــای پژوهــش مــی ت
نمــود کــه چــون پژوهــش حاضــر، فقــط در حــوزه نظــام آمــوزش 
ــام  ــه نظ ــج ب ــم نتای ــذا، در تعمی ــه، ل ــورت گرفت ــاز و از دور ص ب

ــردد. ــاط گ ــی بایســت احتی آموزشــی حضــوری م
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سپاسگزاری
مقالــه حاضــر مســتخرج از رســاله دکتــری رســول یوســف ونــد در 
رشــته برنامــه ریــزی آمــوزش در دانشــگاه پیــام نــور تهــران بــه 
ــا کــد  ــرج الهــی اســت؛ کــه ب ــر مهــران ف ــای دکت ــی آق راهنمای

https://irandoc. ــایت ــخ 1399/3/14 در س ــه تاری 139۷4۷95 ب
ac.ir  مصــوب گردیــده اســت. بدینوســیله از همــه افــرادی کــه در 

انجــام ایــن پژوهــش یــاری کردنــد، تشــکر مــی شــود.

References
1. Wu Ch. Sh, Cheng FF, Yen DC, Huang YW. User 

acceptance of wireless technology in organizations: 
A comparison of alternative models. Computer 
Standards & Interfaces. 2011; 33 (1): 50-58.  
https://doi.org/10.1016/j.csi.2010.03.002

2. Bakhtiari L, Ghadmpour EA, Bakhtiari M, Sadin 
AA. [Comparison of information literacy and 
social skills of students in distance education 
and traditional education]. Information and 
Communication Technology in Educational 
Sciences. 2014; 4 (3): 49-63. https://www.sid.ir/
fa/journal/ViewPaper.aspx?id=231273

3. Engelbrecht E. Adapting to changing expectations: 
Post graduate students experience of an e- learning 
tax program. Computers & Education. 2005; 45 
(2): 217-229. https://www.sciencedirect.com/
science/article/abs/pii/S0360131504000995 
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2004.08.001

4. Agha Kathiri Z, Etezadi M, Shabani A. 
[Distance education, an innovative approach 
to education, challenges of distance education 
centers: teachers and students’ perspectives]. 
Educational innovations. 2012; 11 (42): 135-
160. https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.
aspx?ID=160938

5. Ebrahimiyan Jelodar SY, Ebrahimiyan Jelodar 
SM. [Organization agility: organization 
flexibility and responding speed]. Police Human 
Development. 2012; 8 (39): 13-34. https://www.
sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=259029

6. Cho D.S, Moon H-Ch. From Adam Smith to Michael 
Porter: Evolution of Competitiveness Theory. 
Korea: World Scientific Publishing Co. 2013. 
https://doi.org/10.1142/8451

7. Refah-Kahriz A, Mohammadzadeh Y, 
Mohseni Zonouzi SJ, Hashemi Berenjabadi N, 
Ghasemzadeh N. [The effect of competitiveness 
on economic performance in selected developing 
and developed countries]. Quarterly Journal of the 
Macro and Strategic Policies. 2019; 7 (1): 86-107.  
https://doi.org/10.32598/JMSP.7.1.86

8. Dehnavi Z, Arasteh HR, Jafari P. [Providing a 
desirable model of competition for educational 
progress in university (Case study: Islamic Azad 
University)]. Bimonthly of Education Strategies 
in Medical Sciences. 2020; 13 (3): 151- 161. 
http://edcbmj.ir/article-1-2382-fa.html

9. Abbasi MR, RahimiKoloor H. [Designing 
structural equation model of competitiveness 
in level of departments of insurance companies 

in Tehran]. Journal of Marketing Management. 
2012; 14 (7): 75-88. http://jomm.srbiau.ac.ir/ar
ticle_1658_70406ca33d968be7dc78b29b22e9e
0d4.pdf

10. Akbary Boorang M, Jafari Sani H, Ahanchian 
D R, Kareshki H. [The evaluation of e-learning 
quality of Iran’s universities based on curriculum 
orientations and faculty members’ experiences]. 
Quarterly Journal of Research and Planning. 
2013; 18 (4) :75- 97. http://journal.irphe.ac.ir/
article-1-1760-fa.html

11.  Owsati SA, Farajollahi M, Zare H. [Investigating 
the effect of teaching-learning process, research 
and teaching quality on the efficiency of 
distance education]. Teaching and Learning 
Technology. 2015; 1 (2): 21-56. http://ensani.ir/
fa/article/353824/

12.  Yaghmaei F. [Measuring Behavior in Research 
by Valid and Reliable Instruments]. Tehran: 
University of Medical Sciences and Health 
Services Martyr Beheshti and Gholbaran 
Publishing. 2006.

13.  Jalali R. [Qualitative research Sampling]. 
Journal of Qualitative Research in Health 
Science. 2013; 1 (4): 310-320. https://www.sid.
ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=204741

14.  Ahmadi F, Nasiriani Kh, Abazari P. [Delphi 
technique: A tool for research]. Iranian Journal 
of Medical Education. 2008; 8 (1): 175-185. 
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.
aspx?id=82098

15.  Habibpour K, Safari R. [Application of SPSS 
in Survey Research (Qualitative Data Analysis)]. 
Tehran: Motafakeran. 2009.

16. Khorasani A, Yamani Dozi Sorkhabi M, 
Pardakhtchi MH, Sabbaghian Z. [A model for the 
quality analysis of Iranian State Universities on 
the basis of current quality models (systematic 
approach)]. Iranian Journal of Engineering 
Education. 2011; 12 (48): 25-50. https://
iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/334710

17. Mahlios M, Friedman R, Rice S, Peyton V, 
O’Brien B. Measuring teachers’ curricular 
beliefs: From Hong Kong to the United States. 
Curriculum and Teaching. 2010; 25 (2): 81- 100.  
https://doi.org/10.7459/ct/25.2.05

18.  Azizi NA. [An Introduction to the Development 
of Higher Education in Iran with Emphasis on 
the Humanities]. Tehran: Research Institute for 
Cultural and Social Studies. 2007.

https://doi.org/10.1016/j.csi.2010.03.002
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2004.08.001
https://doi.org/10.1142/8451
https://doi.org/10.32598/JMSP.7.1.86
https://doi.org/10.7459/ct/25.2.05

