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  چكيده

تغييرات شتابان و تحوالت سريع جوامع با بهره جستن از تكنولوژي نوين مبتني بر اطّالعـات در هـزاره سـوم و نقـش     
اي آموزشي در انتقال اطّالعات و تالش براي دستيابي به توسعه و پيشـرفت علمـي   سازمانهكليدي و محوري  اس،حس  

ها و مؤسسـات آمـوزش    خصوص دانشگاه   اي آموزشي به هاي مديريتي حاكم بر سازمانه تأمل و تفكّر در خصوص نظام
هـا   سازماني و مديريت دانشـگاه  اختارس هاي آموزشي بر همين منظور و با هدف شناخت تأثير نظامه ب. طلبد عالي را مي

و در نهايت تأثير فرايند ياددهي يادگيري بر مـديريت و سـاختار آموزشـي     و مؤسسات آموزش عالي موجود در كشور
و ) با نظـام آمـوزش بـاز و از راه دور   (نور   تحقيقي تحت عنوان بررسي نظام مديريتي دانشگاه پيام ،اي آموزشي سازمانه

تنهـا  (نـور    ل از دانشـگاه پيـام  متشـكّ  ،جامعة آماري مـورد مطالعـه  . انجام شد) مرسوم(هاي سنّتي  دانشگاه تفاوت آن با
 .هاي مرسوم در نظر گرفته شد هاي به عنوان دانشگاه دانشگاه ةيو كلّ )دانشگاه آموزش از راه دور ايران

مركـز از بـين منـاطق و     20منطقـه و   5 ،دانشگاه تهـران هاي  واحدها و دانشكده ةيل از كلّمتشكّ ،نمونة آماري مورد مطالعه
گيـري   در سراسـر كشـوربود كـه بـا روش نمونـه      واحد از دانشگاه آزاد اسـالمي  20منطقه و  5و  ٣نور  مراكز دانشگاه پيام

آزمون كروسـكال و الـيس    هاي آمار توصيفي و اطّالعات گردآوري شده با استفاده از روش. اي انتخاب شد تصادفي خوشه
  :آمده نشان داد كه   دست  برخي از نتايج به .استخراج و تجزيه و تحليل شد )(x2و مجذوركاي 

و فراينـد يـاددهي يـادگيري در سـاختار      باشـد  نور تحت تأثير نظام آموزشـي آن مـي    نظام مديريتي دانشگاه پيام
  .گذارد تأثير مي ها سازماني دانشگاه
نور بـه سـمت ارگـانيكي      به سمت ساختار مكانيكي و ساختار دانشگاه پيام هاي مرسوم بيشتر دانشگاهساختار سازماني 
نـور    يادگيري در دانشـگاه پيـام   فرايند ياددهي .هاي مرسوم دارد دانشگاه از پذيرتر و ساختاري انعطاف بودن تمايل دارد

  ....و. باشد استاد مي ةهاي مرسوم به عهد ولي در دانشگاه ؛شود احي و اجرا ميسازمان طرّ ةوسيله ب
آموزش سنّتي، مديريت آموزشـي، سـاختار سـازماني، فراينـد يـاددهي       آموزش باز و از راه دور، :واژگان كليدي

  .كاركردهاي مديريتي، يادگيري، نظام آموزشي
  

  مقدمه

هـاي   جمعيت و تقاضا براي آموزش به طور اعم و فرصتدر شرايطي كه در هزاره سوم ميالدي دنيا با افزايش سريع 
هـاي علمـي، مـديريت صـحيح و      روست، بـا اسـتفاده از راهبردهـا و روش     برابر براي دستيابي به آموزش عالي روبه

تـوان بـه ايـن     ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مـي  هاي آموزشي دانشگاه هاي نظام تگيري بهينه از ظرفي بهره
هاي  به سخن ديگر با استفاده بهينه از امكانات موجود و سرمايه. روز افزون اجتماعي تا حد زيادي پاسخ دادتقاضاي 

هاي گوناگون و مقـاطع مختلـف    ها و زمينه انساني، اقتصادي، اجتماعي و فناوري و افزايش پذيرش دانشجو در رشته

                                                 
 دانشگاه پيام نوردانشيار  .1

 ريزي از راه دور دانشجوي دكتراي برنامه .2

 مركز و واحد بود 256منطقه و  10اجرا ي پژوهش ساختار دانشگاه پيام نور شامل  در زمان .3
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فنـاوري همـراه بـا     كـارگيري  عالوه بر آن بـا بـه  . تحصيلي براي اقشار مختلف جامعه شرايط تحصيل را فراهم آورند
در ايـن راسـتا مؤسسـات    . اثربخشي آن را بهبـود بخشـيد   ،يادگيري -تر در فرايند ياددهي عهاي كارآمدترو متنو شيوه

هاي سرانه دانشجو را كاهش دهند وهم درصدد يافتن  اند هم هزينه جاي دنيا مجبور بوده ةآموزش عالي تقريباً در هم
 اند با ها در عين حال ناچار شده آن. برداري از منابع موجود خود را بهبود بخشند بع جديد مالي برآيند و نحوه بهرهمنا
هاي آموزشي خود پاسخگوي نيازهاي جديـد يادگيرنـدگان و    و شيوه هاي جديد ايجاد رشته و ها بخشي به رشته عتنو

آموزش باز و از راه دور يكي از رويكردهاي عملـي بـود   ). 1379 ،سي سانيان(نيازهاي در حال تغيير بازار كار باشند 
 و سـريع در سـاز   ت و ضرورت اصالح و ايجـاد تغييـر  مد كه به دليل عدم امكان توسعه آموزش عالي سنّتي در كوتاه

   .توانست كارساز باشد اي آموزشي مي ههاي مديريت فرايند ياد دهي يادگيري در سازمان كارها، فنون و شيوه
يابد كه نظام مـديريتي   ق ميافزايش كارايي و اثربخشي مؤسسات آموزش عالي زماني تحقّ تغيير و نوآوري، ايجاد
ايجاد تغييرات و مـديريت تغييـر و    .خوش تغيير و تحول اساسي شود ها و مؤسسات آموزش عالي نيز دست دانشگاه

هاي مديريت منابع  اي در زمينه ي، توانايي و دانش حرفهيدانا كارگيري مديراني است كه عالوه بر  تحول نيز مستلزم به
 هاي فنّـي  عالوه بر مهارت ،يعني ؛هاي آموزش عالي را تحقق بخشند ها و آرمان مبتني بر روابط انساني بتوانند رسالت

اي  ر سـازمانه هـاي فراينـد كـار د    هاي ادراكي قوي نيز باشند تا با درك و تشخيص پيچيـدگي  داراي مهارت ،مديريتي 
  ). 1369 ،بند عالقه  (آموزشي در جهت رسيدن به اهداف تعيين شده حركت كنند 

هـا و مؤسسـات آمـوزش     ها و انجام اصالح و تغيير در دانشـگاه  هاي مديريتي دانشگاه توجه به ابعاد مختلف نظام
يريت آموزشـي، مـديريت منـابع    هاي مختلـف مـديريتي اعـم از مـد     در زمينه هاي علمي عالي مستلزم اجراي پژوهش

هايي اين امكان  حاصل از چنين پژوهش شناخت علمي. انساني، مديريت فضاهاي آموزشي و مديريت راهبردي است
كارهاي نوين در جهت اثربخشي و كار آمدسازي نظـام   و ، سازآمده   دست  بهگيري از نتايج  آورد تا با بهره را فراهم مي

توليـد علـم و فنـاوري     هاي اين نظام بـا تغييـرات محيطـي و    كردن فعاليت گرفت و با همسو كاره آموزش عالي را ب
  .هاي تأمين نيروي انساني متخصص مورد نياز جامعه را فراهم كرد جديد زمينه

شناخت موانع و مشـكالتي   شناخت و تقويت نكات مثبت و هاي مديريتي در اين است كه با نظام ةاهميت مطالع
امـروزه  . انجامد ها مي هاي نوين مديريتي براي اداره دانشگاه افتن شيوهه يب ،ها با آن مواجه هستند مديريت دانشگاهكه 

تغييرات محيط بيروني آمـوزش در سـطوح مختلـف شـناخته شـده       بهترين راه سازگاري با ،در اغلب كشورهاي دنيا
شده  هاي جبراني و ترميمي آموزش و  يا غيررسمي ميرس اين شناخت موجب افزايش تقاضا براي آموزش عالي .است
تعـداد قابـل تـوجهي از     ،ت جوانان طالب آمـوزش عـالي هسـتند   به سخن ديگر امروزه عالوه بر اين كه اكثري. است
هـاي آمـوزش بـاز و از     نظام. هستند هاي ترميمي آموختگان نيز خواهان باز گشت به دانشگاه و دريافت آموزش دانش

نسبت به اين تغييرات و تقاضاي اجتماعي نشان داده و شرايط ادامه تحصـيل بـراي    وان پاسخگويي خود راراه دور ت
پذيري اين نظام آموزشي در مقايسـه بـا نظـام     پويايي و انعطاف. جا و همه وقت تسهيل كرده است همگان را در همه

ه سياسـت   به همين دليل است كه در حـال حاضـر بـه شـد     .آموزش مرسوم بسيار باالست اران و ذگـ  ت مـورد توجـ
نظام آمـوزش بـاز   . قرار گرفته است) در حال توسعهه يايافت اعم از توسعه (هاي آموزشي كشورها  اندركاران نظام دست

ترين موانـع تحصـيل    را كه از عمده ،هاي زماني و مكاني تعدم محدودي، ي كه داردهاي خاص و از راه دور با ويژگي
 ،هاي برابر آموزشي براي همه دارد و به شعار ايجاد فرصت از ميان برمي ،آيد امعه به حساب ميبراي اقشار مختلف ج

بخشد ت اجرا ميعيني.  
ي كه نظام آموزش عالي بـا آن مواجـه بـود نظـام آمـوزش بـاز و از راه دور در       يها در كشور ما با توجه به چالش

كشور كـه اغلـب    طانق ياقصاين دانشگاه آموزش عالي را در . نور با اهداف خاص به خدمت گرفته شد  دانشگاه پيام
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نفر  1100و حدود  هزار دانشجو در داخل 70براي بالغ بر  گسترش داده و ،برخوردار هستند ها نقاط محروم يا كم آن
در حال حاضـر افتخـار خـدمت در    . دانشجو در خارج از كشور امكان استفاده از آموزش عالي را فراهم نموده است

  .فرهنگي و اجتماعي آنهم در سطحي كالن را به عهده دارد ، عرصة علمي
و  »چهـره بـه چهـره   «سـوم كـه   هـاي مر  نظام آموزشي مؤسسات آموزش باز و از راه دور بر خالف نظام آموزشي دانشگاه

هـاي مـديريتي    يادگيري محور فعاليت - در اين نظام سازماندهي فرايند ياددهي. است» محور يادگيرنده« ،باشند مي» استاد محور«
هـاي يـادگيري خـود     به طور مستقل فعاليت) دانشجو(ادگيرنده ه يمديريت اين مؤسسات به نحوي است ك. دهد را تشكيل مي

يـادگيري را طـوري    - سـازمان آموزشـي محـيط يـاددهي    . كنـد  هـا را رهبـري مـي    اين فعاليت) استاد(مديريت و ياددهنده را 
شناخت نظام مديريتي مؤسسات آمـوزش بـاز و از راه دور و تفـاوت آن    . كند كه تداوم اين فرايند تسهيل گردد سازماندهي مي
دقيـق و   هاي علمـي  نيازمند پژوهش ،ي كه برعهده داردها و وظايف خاص به ويژگيهاي آموزشي سنّتي با توجه  با مديريت نظام

  .باشد نگر مي جانبه همه
نور به عنوان يك دانشگاه با نظام آموزش بـاز و از    دانشگاه پيام هاي مديريت در ويژگي به منظور شناخت دقيق و علمي

احي ساختار سازماني و نقـش آن در سـازماندهي   حاظ چگونگي طرّاز ل) سنّتي(هاي مرسوم  راه دور و تفاوت آن با دانشگاه
در اين پژوهش ابتـدا  . احي و اجرا شدتأثير عامل پراكندگي جغرافيايي پژوهش حاضر طرّ رسيبرو فرايند ياددهي يادگيري 

موزش عـالي و مبـاني   مطالعه پيشينه مديريت آ مباني نظري مديريت و ابعاد مختلف آن و ةبا بررسي ادبيات موجود در زمين
اين پـژوهش بـه    سپس برمبناي چارچوب نظري .نظري آموزش باز و از راه دور چارچوب نظري پژوهش مشخّص گرديد

مشـاهده   ساخته، محقّق ةنام پرسش 1نامه استانداردشده و  پرسش 2ز هاي مورد نياز با استفاده ا داده. صورت ميداني انجام شد
. اي انتخاب شـده بودنـد، گـردآوري شـد     گيري تصادفي خوشه كاركناني كه با روش نمونه دو گروه مديران و مصاحبه با و

هاي اين  ابي به تفاوتتياحي شده بودند كه محقّق را در دسهاي مصاحبه همگي طوري طرّ ها و پرسش نامه هاي پرسش گويه
نتـايج   .نمـود  ذشـده هـدايت مـي   و قابـل قبـول و در چـارچوب نظـري اتّخا     هاي مرسوم به صورت علمـي  نظام با دانشگاه

  .ات تحقيق به شرح زير بوده استتوجه به فرضي هاي يادشده با زمينه آمده در هر يك از   دست  به
  

  هاست  ها متأثّر از نظام آموزشي آن ساختار سازماني مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه

نظـام   بـا (هـاي مرسـوم    دانشـگاه  ساختار سازماني ، متفاوت از)آموزش باز و از راه دور(نور   ساختار سازماني دانشگاه پيام 
نـور در مقايسـه بـا نمـودار سـازماني        نمودار سازماني دانشـگاه پيـام   ،هبه منظور بررسي اين فرضي. باشد مي) آموزش سنّتي

هـاي مـورد    ابعـاد سـاختاري دانشـگاه    ةاطّالعات ضروري دربار. مورد بررسي قرار گرفت هاي تهران و آزاد اسالمي دانشگاه
و هيـگ و   1984 ،سساشـكين و مـوري  ( هاي استاندارد موجـود  نامه ساخته و پرسش هاي محقّق نامه مطالعه از طريق پرسش

دهد كه ساختار سازماني دانشگاه  نشان ميآمده،  دست بهنتايج . تحليل قرار گرفت آوري و مورد تجزيه و جمع) 1969 ،ايكن
واحـد در   نور با توجه به نظام آموزشي آن شكل گرفته است، تقسيم كار ادارات و واحدها بر اسـاس وظـايفي كـه هـر      پيام

سطح سـازمان  : ساختار سازماني اين دانشگاه از پنج سطح. انجام شده است ،يادگيري به عهده دارد - ارتباط با فرايند ياددهي
سـاختار سـازماني دانشـگاه تهـران از     . هاي آموزشي تشكيل شـده اسـت   مركزي، مناطق آموزشي، مراكز و واحدها و كانون

سطح سازمان مركزي دانشگاه و  از دو زاد اسالميها و واحدها و ساختار سازماني دانشگاه آ سطوح سازمان مركزي، دانشكده
هـايي   تفـاوت  ،ها در سطح سازمان مركزي بـا يكـديگر   ساختار سازماني اين دانشگاه. واحدهاي آموزشي تشكيل شده است

در سـطح سـازمان    نور و تهران داراي دو سـطح سـازماني و دانشـگاه آزاد اسـالمي      سازمان مركزي دانشگاه پيام ،مثالً ؛دارد
دانشـگاهي خصوصـي     توجه به اين نكته ضروري است كه دانشگاه آزاد اسـالمي . ركزي داراي چهار سطح سازماني استم
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علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آمـوزش   ةوظايف دو وزارتخان ةيي فعاليت دارد، كلّاست و چون در سطح ملّ
ين دليل ساختار سازماني اين دانشگاه در سطح سازمان مركزي بلنـد  به هم. پزشكي را در سازمان مركزي خود به عهده دارد

شايد بتوان ساختار سازماني هريك از واحـدهاي آموزشـي   . باشد نور و دانشگاه تهران مي  و وسيع و متفاوت با دانشگاه پيام
دار سازماني واحدهاي آموزشي اين ا به دليل اين كه نموام ؛هاي مرسوم مقايسه نمود اين دانشگاه را به نوعي با ساير دانشگاه

دليل اين خودداري بـه نظـر مـا ايـن بـود كـه       . وجود نيامده امكان اين بررسي ب ،دانشگاه در اختيار پژوهشگر قرار نگرفت
ـ أم ساختار سازماني واحدهاي آموزشي دانشگاه آزاد از يك الگوي ثابتي برخوردار نيست و به تناسـب وظـايف،   هـا   تموري

بنـابراين نمـودار سـازماني ايـن     . كنـد  ت مـي ال تبعييعني، از ساختاري سي ؛تغييرپذير است ،فعاليت هر واحد ةويژه گستر  به
  .مندان بيروني نبوده است و در اختيار ما هم قرار نگرفت هقابل ارائه به پژوهندگان يا عالق ،واحدها

مبناي تقسـيم ادارات و وظـايف و    ،نور  نشگاه پيامدهد در سطح سازمان مركزي دا چنين نشان مي آمده هم  دست نتايج به
مبناي سازماندهي فرايند ياددهي يادگيري صورت پذيرفته است؛  واحدهاي مديريتي بر بوروكراتيك هريك از ايجاد ساختار

شـگاه  نظام آموزشـي ايـن دان  . اند ها در اين فرايند مشخّص شده يعني، هريك از واحدهاي صف و ستاد با توجه به نقش آن
هاي مديريتي تعامل وجود داشته باشد و عملكرد هر واحد بر عملكـرد واحـدهاي ديگـر     هو حوز سبب شده تا بين واحدها

در نتيجه ساختار سازماني اين دانشگاه تحت تأثير فرايند ياددهي يـادگيري و نظـام آموزشـي آن قـرار گرفتـه      . تأثير بگذارد
  . است
  

  ها  انيك يا بوراكراتيك بودن دانشگاهتأثير نظام آموزشي بر ميزان ارگ

، در بخشـي از ايـن    تـوان مـورد مطالعـه قـرار داد     هاي سازماني مـي  با توجه به اين كه هر سازماني را از بعد ويژگي 
شدن، پيچيـدگي و   رسمي .هاي مورد مطالعه از بعد ساختاري پرداخته شد پژوهش به بررسي ويژگي سازماني دانشگاه

  )1374 ،بهرنگي( .كنند اتي هستند كه به درك بهتر از ساختار سازماني كمك ميخصوصيمحيط از جمله 
در  )ساشـكين و مـوريس   بـه وسـيلة  سـاخته شـده   ( هاي اسـتاندارد  نامه به منظور بررسي ابعاد ساختار سازماني پرسش 

هـاي بـه    هاي كـه كاركنـان دانشـگاه    هنام نتايج استخراج شده از پرسش. هاي مورد مطالعه قرار گرفت اختيار كاركنان دانشگاه
  :باشد به شرح زير مي ،ها پاسخ داده بودند آن

دست ه ب 26امتياز ) نظام آموزش سنّتي( هاي دو گروه كاركنان دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسالمي نامه از پرسش
كنيم  ها مشاهده مي بودن سازمانطيف ابعاد ساختاري در دو جهت ارگانيكي يا مكانيكي  كه با مراجعه به پيوستار آمد

ه بـه      در ايـن نـوع سـازمان   . بيشتر به طرف مكانيك تمايل دارد ،هاي مرسوم كه ساختار سازماني دانشگاه هـا بـا توجـ
به اين معنـي كـه از هـر    . مكانيكي بودن فرايند كار ساختار سازماني در جهت انجام كارها به صورت تخصصي است

رات و نظـارت بـر مبنـاي مقـرّ     مراتـب دقيـق اداري تعيـين شـده و كنتـرل و      ، سلسلهكاري تعريف دقيق وجود دارد
ها در انحصار مديريت سـازمان اسـت و    اطّالعات سازماني و تحليل و ارزيابي آن. شود كارها اعمال مي ها بر نامه آيين

  )1376 ،پارساييان( .كند ارتباطات مسير عمودي طي مي
هـاي آموزشـي و چـه بـراي انجـام       چه براي شـركت در كـالس   ،تمام روزهاي هفته با توجه به حضور دانشجويان در

ها متناسب با كاركرد آموزشي خـود   رسد ساختار سازماني اين دانشگاه به نظر مي ...كارهاي پژوهشي و مطالعاتي، فرهنگي و
پيوستار زير جايگـاه ايـن   . ده استها به سوي يك ساختار مكانيكي تمايل پيدا كر بوده و به طور طبيعي ساختار سازماني آن

  .دهد ها را بر روي طيف ساختاري مكانيك يا ارگانيك بودن سازمان نشان مي دانشگاه
  )1 رةشكل شما(

         50                                        40                           30                                 20                       10  26 50 40 
20 

30 

10 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             4 / 16

http://ihej.ir/article-1-201-fa.html


                                      
  تطبيقي      /بسيار ارگانيك    بورواكراتيك  /بسيار مكانيك

  هاي مرسوم دانشگاه                                                                          

نور اختصاص يافـت ايـن     بود كه به دانشگاه پيام 20امتياز ،ها نامه آمده از پرسش  دست توجه به نتايج بهچنين با  هم
سـاختارهاي  . امتياز بيانگر اين است كه ساختار سازماني اين دانشگاه به سمت ارگانيكي يا تطبيقي بودن گرايش دارد

كننـد وظـايف و    انجام كارهاي مربوطـه بيشـتر همكـاري مـي    باشند، كاركنان در  پذيرتر و پوياتر مي ارگانيكي انعطاف
مراتب اداري دقيق و مكتوبي وجـود نـدارد و    رات كنترل يا سلسلهشود، مقرّ هاي كاري تعيين مي كارها براساس گروه

 اطّالعات در دست افراد زيادي وجـود دارد و افـراد بيشـتري امـور را كنتـرل     . كند ارتباط بيشتر مسير افقي را طي مي
 عدم تمركـز در . كنند صورت پوياتر عمل ميه تحت تأثير محيط پيراموني قرار دارند و ب ها بيشتر اين سازمان. كنند مي
شـود و كاركنـان بـه صـورت گروهـي       هاي پايين واگذار مـي  ها به مديران رده تيمسئول. شود ها بيشتر مشاهده مي آن

ـ   يتمسئولبراي محول كردن وظايف و . كوشند كنند و در انجام كارها مي فعاليت مي عمـل   صـورت غيررسـمي  ه هـا ب
شود و مرتباً خود را با شرايط جديد، پيشرفت تكنولـوژي و محـيط وفـق     پذيرتر مي بنابراين سازمان انعطاف .كنند مي
  )1378 ،تنهايي( .دهد مي

بـه  مشاهدات منظم انجام شـده  . دارد يافته اين پژوهش با ساختار واقعي دانشگاه و گردش كار روزمرّه آن تطبيق
اين دانشگاه با توجه به نظام آموزش باز و از راه دوركـاركرد  . كند ييد ميأگران اين پژوهش نيز آن را ت مشاهده وسيلة

يادگيري و فراهم كردن ارتباط دو سويه ميـان   -آموزشي خود و پراكندگي جغرافيايي براي سازماندهي فرايند ياددهي
هاي جديد ارتباطي و در نتيجه تطـابق بـا محـيط و     ن و ياددهندگان از راه دور ناچار به استفاده از فناورييادگيرندگا

وجود مناطق آموزشي به منظور تسريع امور و هدايت و هماهنگي بين عملكرد . باشد ادگيرندگان ميي نيازهاي جامعة
ه اين بدين معنا نيست كه اين البتّ ؛كند را ايجاب ميمراكز مختلف و سازمان مركزي دانشگاه داشتن ساختار ارگانيكي 

هاي سـاختار مكـانيكي هـم در     عناصر و رگه. باشد هاي مكانيكي در ساختار خود مي دانشگاه به كلي عاري از ويژگي
 از. شـود  ديده مي هاي مكانيكي در آنجا هاي ارگانيكي بيشتر از ويژگي سازمان دانشگاه قابل مشاهده بود؛ ولي ويژگي

هـاي سـازماني ايـن دانشـگاه و گونـاگوني محـيط پيرامـوني مراكـز آن بـراي           توان گفت با توجه به هدف طرفي مي
هـايي در جهـت    تواند ويژگي مناسبي براي چنين نظام پذير بودن مي ي به تقاضاهاي متنوع اجتماعي انعطافيپاسخگو

احـي محـيط مناسـب    يـادگيري و طرّ  -ند يـاددهي  كارآمدي باشد و با توجه به اين ويژگي است كه سازماندهي فراي
دهـد كـه نظـام     ها نشـان مـي   اين يافته. گيرد پذيري بيشتري صورت مي سازمان آموزشي با انعطاف ةيادگيري به وسيل

هـاي بعـدي مـورد بحـث      هـاي بـارزي دارد كـه در بخـش     هاي مرسوم تفاوت با دانشگاه مديريتي اين دانشگاه لزوماً
احي محيط مناسـب يـادگيري   يادگيري و طرّ -اما تفاوت عمده مربوط به سازماندهي فرايند ياددهيقرارگرفته است؛ 

استادان است و مديريت دانشگاه نظارت چنداني برآن ندارنـد   ةهاي مرسوم به عهد اين سازماندهي در دانشگاه. است
شـده   جايگاه اين دانشگاه با امتياز كسـب . ردنور اين وظيفه را خود سازمان به عهده دا  در صورتي كه در دانشگاه پيام

الزم بـه ذكـر اسـت    . مشخّص شـده اسـت  ) 2( ةشكل شمار بر روي پيوستار ساختاري مكانيك يا ارگانيك بودن در
ساشكين و موريس (باشد  مي 50و حد اكثر 10نامه  كنندكان اين پرسش هتهي به وسيلة امتياز در نظر گرفته شده حداقل
1984(.  
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  نور دانشگاه پيامتطبيقي / بسيار ارگانيك                  بوروكراتيك   /بسيار مكانيك

  
  هاست ها متأثّر از نظام آموزشي آن ميزان رسميت در دانشگاه

بـودن   از آنجا كه رسـمي . بودن سازمان است رسمي ةهاي ساختار سازماني ميزان رسميت يا درج يكي ديگراز ويژگي
 ةهـاي ارزيـابي سـاختار سـازماني انـدازه سـازمان و درجـ        كند و يكي از مـالك  ها را بيان مي رفتار منطقي در سازمان

درجـة   بـه منظـور بررسـي   ). 1374 ،بهرنگـي (اسـت   رسميت در هر سـازمان  ةپيچيدگي سازمان و ارتباط آن با درج
در )1969گ ايكن و هي به وسيلةاحي شده طرّ(نامه استاندارد  هاي مورد مطالعه از پرسش بودن سازمان دانشگاه رسمي

بـا در نظـر گـرفتن ايـن      .ستها بودن اين دانشگاه بيانگر درجة رسمي ،آمده  دست نتايج به .اختيار كاركنان قرار گرفت
دهنـده   نشـان  ،ايـن دانشـگاه   آمـده    دسـت   بهامتياز  ،اي بزرگ است هنور از نظر اندازه جزو سازمان  كه دانشگاه پيامنكته 

هاي  و در دانشگاه 43 ،امتياز كسب شده در اين دانشگاه. هاي مرسوم است درجة رسميت بيشتر آن نسبت به دانشگاه
هـا بـا    حداكثر امتيازي است كه دانشـكاه ، 60ز ابه اين نكته كه امتيبا توجه . بوده است 32ديگر با نظام آموزش سنّتي 

كر الـذّ  ويژگي فـوق  نور با توجه به دو  براي دانشگاه پيام 43امتياز  ،توانستند كسب كنند نامه مي استفاده از اين پرسش
ـ  ةبودن انجام منطقي وظيف اصلي رسمي ةمشخّص. باشد قابل قبولي مي در حد ت بخشـيدن بـه سـاختار    سازمان و عيني

اي آموزشي بـزرگ كـه از پراكنـدگي جغرافيـايي هـم       هبااليي از رسميت براي سازمان ةنتيجه درج در .سازماني است
هـا   ها و روابط بـين نقـش   بودن روند انجام امور ايفاي نقش رسمي ةالزم و ضروري است؛ زيرا به واسط، برخوردارند

  )1991 ،تداف( .تر خواهد بود تر و منطقي مشخّص
در . نور به سـمت ارگانيـك بـودن گـرايش دارد      دهد كه ساختار سازماني دانشگاه پيام يافته اين پژوهش نشان مي

هـاي   باالتري نسبت بـه دانشـگاه   ةحالي كه از نظر روابط و رفتار سازماني ميزان رسميت سازمان اين دانشگاه از درج
دليل تغييراتي باشد كـه  ه تواند ب اين تعارض مي. بودن سازمان استهاي مكانيكي  مرسوم برخوردار است كه از نشانه

ساختار سازماني اين دانشگاه براي انطباق خود با نظام آموزش از راه دور از ابتداي فعاليت خود داشته است و هنـوز  
صويب هيأت امنـاي  به ت 1385ماه  شويم كه آخرين تغييرات سازماني اين دانشگاه در ارديبهشت يادآور مي. (هم دارد

ايـن  . دانشگاه رسيد، اين تغييرات چهارمين تغيير از اين نوع در ساختار سازماني و چارت تشكيالتي دانشـگاه اسـت  
هر چهار سال يكبار تشكيالت خو را براساس نيازهاي موجود تغييـر   بدان معناست كه دانشگاه از زمان تأسيس تقريباً

هـاي   پذيرتر از دانشگاه نور انعطاف  اني باعث شده است تا ساختار دانشگاه پياماين تغييرات ساختار سازم). داده است
قابل توجه در اين مورد اشاره به اين نكته است كه اين تغييـرات بـه سـطح روابـط سـازماني در       ةپديد .مرسوم باشد

بي تغييـرات را درك كننـد و   م كاركنان رسوب نكرده است و قبل از اين كه كاركنان به خومقد هاي مياني و خطِّ اليه
در نتيجه ساختار سازماني در ايـن  . گردد خود را با آن هماهنگ كنند ساختار سازماني دستخوش تغييرات جديدتر مي

نور تعارض وجـود    باشد و بيانگر اين مطلب است كه بين اين دو ويژگي سازماني در دانشگاه پيام دو بعد همسو نمي
هـاي   هـاي آموزشـي و ايجـاد دوره    توانند به منظور كاهش اين تعارض با اجراي كارگاه ن دانشگاه ميمسئوالدارد كه 
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ـ   هاي دقيق و تخصصي پژوهشدادن از طرفي با انجام . بازآموزي ضمن خدمت كاركنان اقدام نمايند  ةتر در ايـن زمين
  .بيني كنند هايي پيش هاي ساختار سازماني، اين دانشگاه را بررسي و براي توجيه آن براي كاركنان راه ويژگي

هـاي بـزرگ در سـطح     با نظام سنّتي كـه هـر دو از دانشـگاه    نور و دانشگاه آزاد اسالمي  امتياز دانشگاه پيام ةمقايس
هـاي آموزشـي نسـبتاً بـزرگ مثـل       كنند در مقايسه با سازمان كشور هستند كه با دو نظام آموزشي متفاوت فعاليت مي

هـاي   هـا و بخشـنامه   ست؛ زيرا تدوين مقررات، قوانين، روشرو  روبهدانشگاه تهران، نظام كنترل امور با ابهام و كندي 
ل ر اودشوارتر از آن اسـت كـه در نظـ    ،اند واحدهايي كه در سطح كشور پراكنده ةيدقيق به منظور عملكرد يكسان كلّ

هاي مرسـوم كـه در يـك نقطـه      دانشگاه) ممقد عالي، مياني و خطِّ(گانه  در حالي كه مديران سطوح سه. كند جلوه مي
ت ادارات، انجـام امـور، كـاركرد افـراد و          تر مي راحت ،جغرافيايي قرار دارند اليـتوانند از طريـق نظـارت مسـتقيم فع

توان اظهار داشـت كـه بـين     هاي اين پژوهش مي افتهه يي با توجه بيري كلّگ در يك نتيجه. ها را كنترل نمايند دانشكده
   .دار وجودارد مستقيم و معني ةرابط ،درجة رسميت و اندازه و پيچيدگي سازمان

  
  سازمان آموزشي  به وسيلةيادگيري  ـ سازماندهي فرايند ياددهي 

بـه بيـان   . يادگيري بـا سـازمان آموزشـي ارتبـاطي دو جانبـه اسـت       ـ ارتباط بين فرايند ياددهي: نتايج پژوهش نشان داد كه 
دهد، خـود بـه وسـيله سـازمان آموزشـي       طور كه اين فرايند ساختار سازماني دانشگاه را تحت تأثير قرار مي تر همان روشن

ننـد يـك كارخانـه    در نظام آموزش باز و از راه دور با توجه به اصل آموزش صنعتي شده، هما. گردد سازماندهي و اجرا مي
شناسـان يـادگيري،    ريزان درسي، روان احان آموزشي، برنامهصنعتي عالوه بر استاد، دانشجو، متخصصان ديگري از جمله طرّ

نتيجـه سـازماندهي فراينـد يـاددهي يـادگيري       ارزيابان آموزشي، متخصصان فناوري آموزشي در توليد منابع آموزشي و در
سازماندهي، اجرا و ارزشيابي فرايند يـاددهي يـادگيري    ةهاي آموزشي مرسوم وظيف در نظام در حالي كه. نقش اساسي دارند

دهد ضـمن   آمده در رابطه با دو فرض اين پژوهش نشان مي   دست  نتايج به. باشد استاد و قلمرو آن كالس درس مي ةبه عهد
هـاي مرسـوم    باشـد و بـا سـاختار سـازماني دانشـگاه      ينور متأثّر از نظام آموزشي آن م  اين كه ساختار سازماني دانشگاه پيام

سازمان آموزشي كـه   ةبه وسيلمدرس / مربي/ استاديادگيري نيز در اين نظام آموزشي به جاي  - تفاوت دارد، فرايند ياددهي
  .گردد نيز عضو مهم و مؤثّر آن است، سازماندهي و اجرا مي مدرس/ مربي/ استاد
  

  يادگيري  -سازماندهي فرايند ياددهيكاركردهاي اصلي مديريت و 

. ريزي، سازماندهي، رهبري، نظارت و ارزيـابي  برنامه: از كاركردهاي مديريتي مورد نظر در اين پژوهش عبارت بودند
كاركرد از جوانب مختلـف مـورد بررسـي قـرار گيـرد تـا بـا رعايـت اصـل           در اين پژوهش سعي بر اين بود كه هر

هـاي آن بتـوان يـك تصـوير      با بررسي هريك از اجزا نظام و زيرنظـام  علمي ةتحقيق به شيوانجام  نگري در جانبه همه
نور بـا نظـام آمـوزش بـاز واز راه دور بـراي        هاي مرسوم مورد مطالعه و دانشگاه پيام واقعي از نظام مديريتي دانشگاه

  .مقايسه به دست آورد
هـاي   ريـزي بـا تشـخيص و تعيـين هـدف      فراينـد برنامـه  . استريزي  برنامه ،يكي از كاركردهاي مهم و اصلي مديريتي

ت      پردازد و در گام  به موضوع چه بايد كرد مي شود و سازمان شروع مي اليـهـا،   هاي بعدي بـا تـدارك منـابع و امكانـات، فع
 ،مان ارضـا گـردد  يا مشـتريان سـاز   انزماني كه نيازهاي مراجع اقداماتي كه بايد با توجه به منابع و امكانات صورت گيرد تا

نـور از و    مشاهدات پژوهشگر سازماندهي فرايند ياددهي يـادگيري در دانشـگاه پيـام    هاي اين پژوهش و يافته. يابد ادامه مي
بـودن ايـن نظـام آموزشـي بـر همـه مراحـل        » محـور   يادگيرنـده «. باشـد  يعني، سازمان آموزشي مـي  ؛ظايف مدير آموزشي

ايـن دانشـگاه    ةتوانايي بـالقو . هاي اجرايي سايه افكنده است ي گرفته تا تنظيم برنامههاي كلّ گذاري ريزي از در سياست برنامه
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براي پاسخگويي تقاضاي روز افزون آموزش عالي با توجه بـه تركيـب سـني و جـوان بـودن جمعييـت كشـور از نكـات         
نظـام آمـوزش بـاز و از راه دور توانـايي     نـور بـه دليـل      به عبارت ديگر دانشگاه پيام. شود است كه در نظر گرفته مي مهمي

بـراي آمـوزش عـالي و از ميـان برداشـتن       هاي مرسوم براي پاسخگويي بـه نيـاز جامعـه و تقاضـا     بيشتري از ساير دانشگاه
گيـري از نظـام آمـوزش بـاز و از راه دور امكـان       با بهـره .هاي زماني و مكاني و نياز كمتر به فضاي فيزيكي دارد تمحدودي

اقشار جامعه متناسب با نياز اجتماعي درسطح كشور تسهيل شـده اسـت وافـراد در هرشـرايطي بـا هـر        ةياي كلّتحصيل بر
هـاي برابـر    با ايجاد فرصـت  ؛ يعني،توانند متناسب با نياز خود از امكانات آموزش عالي استفاده نمايند موقعيتي كه دارند مي

هاي عـالي را دارنـد، امـر تـأمين عـدالت اجتمـاعي در        تحصيل در دورهادامه  كساني كه توان و استعداد ةآموزشي براي هم
ريـزي آموزشـي دانشـگاه     گذاري و برنامه هاي اين پژوهش نشان داد كه در سياست يافته. پذيرتر سازد سطح جامعه را امكان

اشـاره بـه   . گيـرد  رار مينور تأمين عدالت اجتماعي در سطح جامعه و پاسخگويي به نيازها و تقاضاي اجتماعي مدنظر ق  پيام
هـاي ديگـر نيـز بـه نيـاز و تقاضـاي اجتمـاعي در         هـاي آموزشـي مرسـوم در دانشـگاه     اين مطلب ضروري است كه نظام

ويژه از نظر زماني و مكاني و نيـاز     هاي آموزشي مرسوم به هايي كه نظام تهاي خود توجه دارند؛ اما محدودي گذاري سياست
هـاي آمـوزش بـاز و از راه     رش دانشجو با آن مواجه هستند باعث شده تا توانايي و قابليت نظامبه فضاي آموزشي براي پذي

دانشـگاه آزاد تـا    از طرفي با توجه به مشاهدات پژوهشگر و اطّالعـات موجـود،  . دور در پذيرش انبوه دانشجو بارزتر شود
اي اجتماعي براي آمـوزش عـالي را از خـود نشـان     هاي مرسوم ديگر قابليت پاسخگويي به تقاض حدودي بيشتر از دانشگاه

گيـرد و اجبـار    اين دانشـگاه صـورت مـي    پذيرش دانشجو كه از طريق كنكور سراسري اختصاصي در ةداده است؛ اما شيو
هـاي كالبـدي زيـادي را در     تتحصـيل، محـدودي   محلِّ در دانشجويان به حضور در كالس درس و نياز دانشجو به حضور

شود كـه بـه طـور     با توجه به نكاتي كه ذكر شد چنين استنباط مي. نور براي اين دانشگاه داشته است  شگاه پياممقايسه با دان
در خصـوص دانشـگاه   . گذارنـد  هاي اصولي تأثير مـي  ريزي ها و برنامه گذاري ها در سياست ي نوع نظام آموزشي دانشگاهكلّ

هاي خود درست استفاده نمايد كـه مـديران    تواند از قابليت نور مي  اين نكته قابل تأمل است كه زماني دانشگاه پيام ،نور  پيام
و  هـاي صـحيح و علمـي    ريزي هاي آن با برنامه هاي اين نظام و شناخت قابليت سطوح مختلف آن عالوه بر اعتقاد به توانايي

كننـد   هاي ادراكي و تخصصي بتوانند با تصميماتي كـه اتّخـاذ مـي    ، با داشتن مهارتمتناسب با نظام آموزش باز و از راه دور
هـاي ايـن پـژوهش     يافته هاي هستند؟ آيا مديران اين دانشگاه داراي چنين ويژگي و ظهور برسانند ةنصها را به م اين قابليت
يـادگيري و نـوع    - چنداني از تـأثير فراينـد يـاددهي   نور آگاهي   دهد كه تعداد قابل توجهي از مديران دانشگاه پيام نشان مي

دليل اصلي اين امر شايد نگرش سـنّتي آن تعـداد از   . هاي مديريتي خود ندارند گيري ريزي و تصميم نظام آموزشي در برنامه
رهـا   اي اداري ديگـر  هاي خود را به نظام آمـوزش و پـرورش سـنّتي يـا سـازمانه      مديراني باشد كه هنوز عاليق و وابستگي

ها در سطح سازمان مركـزي و مـديريت سـطوح عـالي      ريزي برنامه تواند ناشي از تمركز از سوي ديگر اين امر مي. اند نكرده
ت     احي شده نكردههاي طرّ باشد كه تالشي براي آگاهانيدن عناصر اجرايي با شيوه و راهبردهاي برنامه يـاند و آنـان را بـا اهم

ـ . انـد  ها كمتر آشنا ساخته ريزي يادگيري در برنامه - هيو نقش سازمان در فرايند يادد ديگـري كـه در رابطـه بـا نقـش       ةنكت
ريـزان از   هـا قابـل ذكـر اسـت، غفلـت مـديران و برنامـه        ريزي يادگيري و توجه به آن در برنامه - سازمان در فرايند ياددهي

ه بـه    . ب با نيازها و تقاضاهاي اجتماعي اسـت ع متناسهاي متنو رشته ةتوانايي نظام آموزش باز و از راه دور در ارائ بـا توجـ
هـاي جديـد و مـورد نيـاز در      ساز ايجاد رشته تواند زمينه مراكز اين دانشگاه است كه مي  ع اقليميپراكندگي جغرافيايي و تنو

  . مناطق مختلف باشد
هـاي تحصـيلي متناسـب     ع رشتهبه تنونور   هاي مرسوم بيش از دانشگاه پيام دهد دانشگاه هاي اين پژوهش نشان مي يافته

هـاي محلـي    تواند با استفاده از پتانسـيل  نور مي  در صورتي كه دانشگاه پيام. دهند با نيازها و تقاضاهاي اجتماعي اهميت مي
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 ريزي صحيح امكانـات  گيري قرار دهند و با برنامه ساز را گردآوري و در اختيار مديران عالي جهت تصميم اطّالعات تصميم
  .ع و مورد نياز منطقه تجهيز نمايندهاي متنو محلي مراكز را براي داير نمودن رشته

سازماندهي فرايندي مركـب از تقسـيم كـار، تركيـب     . كاركرد اساسي ديگر نظام مديريتي فرايند سازماندهي است
اطمينان از ايـن اسـت كـه همـه     ها، تفويض اختيار، ايجاد هماهنگي و استقرار نظام نظارتي براي  منطقي آن در بخش
انسـاني  (در فرايند سازماندهي منابع مورد نياز اعم از . كنند هاي سازمان به طور هماهنگ كار مي افراد در جهت هدف

هـاي مختلـف در    حد عمل كردن قسـمت ارتباط و هماهنگي الزم براي متّ شود كه طوري سازمان داده مي) و فيزيكي
  .دار فراهم گردد يك كل معني

  .در نظام آموزش باز و از راه دور سازماندهي از دو جهت قابل بررسي است
  .باشد يادگيري كه از وظايف اساسي مديران اين نظام آموزشي مي -سازماندهي فرايند ياددهي :الف
  . سازماندهي منابع متناسب با ساختار سازماني دانشگاه :ب

ن بارها تغيير كرده است تا بتواند شكل مناسب بـا نظـام آمـوزش    ساختار سازماني اين دانشگاه از ابتداي فعاليت آ
هاي آموزش باز و از راه دور در دنيا به دليل پـذيرش و آمـوزش    با توجه به اين كه نظام. باز و از راه دور را پيدا كند

ويـژه    صـنعتي بـه  اساس اصول  ها نيز بر ساختار سازماني آن ،شوند انبوه داوطلبان شكل صنعتي شده آموزش تلقّي مي
نامه، مشـاهده   هاي اين پژوهش از طريق پرسش يافته. اصول عقالني كردن، تقسيم كار و توليد انبوه شكل گرفته است

هـاي مـديريتي ايـن دانشـگاه خـدمت       هـا در پسـت   نظر و مديراني كه سال هاي انجام شده با افراد صاحب و مصاحبه
نور به منظور ايجاد يك ساختار متناسب با مديريت صـنعتي عـالوه     پيام اند بيانگر اين مطلب است كه دانشگاه نموده

بر پيروي از اصول مذكور از نظرات مديران هريك از واحدها نيـز بـراي متناسـب سـاختن سـاختار بـا تقسـيم كـار         
 اري درنظر مديران واحدها و مناطق در تغييرات سـاخت . نموده است تخصصي و توزيع وظايف ميان كاركنان استفاده

ها از يك شكل واحد و يكسان و تقريبا تثبيت شـده برخـوردار    هاي مرسوم كه ساختار سازماني آن مقايسه با دانشگاه
  .گرفته استبيشتر مدنظر قرار  ،است
يـادگيري در مـديريت،    -در نظام آموزش باز و از راه دور با در نظر گـرفتن نقـش سـازماندهي فراينـد يـاددهي      

ادارات و واحـدهاي متعـدد در   . واحدها و ادارات به طور آشكاري تحت تـأثير ايـن فراينـد قـرار دارد    كاركرد مراكز 
ريزي، توليد منابع و مواد درسـي، تسـهيل و پشـتيباني     سطوح چهارگانه ساختار سازماني اين دانشگاه در جهت برنامه

چنـين بهينـه كـردن ارزشـيابي فراينـد       و هـم  هاي يادگيري دانشجويان يادگيري و حمايت از فعاليت -فرايند ياددهي
دانشگاه عالوه بر وظايف آموزشـي و پژوهشـي در     ي اعضاي هيأت علميحتّ. ياددهي يادگيري مشاركت فعال دارند

در صـورتي كـه   . دهـد  ها را تشكيل مي آن جريان اجرايي نيز مشاركت دارند و اين مشاركت بخشي از وظايف رسمي
بدون آنكـه   ،گيرد ها انجام مي هاي مرسوم صرفاٌ داوطلبانه و يا در كنار وظايف آموزش آن چنين مشاركتي در دانشگاه

هاي  اي با دانشگاه تفاوت عمده ويژه  بهنور   ساختار سازماني ستاد مركزي دانشگاه پيام .بخشي از وظايفشان تلقّي شود
نام تا ارزشيابي و دانـش آموختـه    از پذيرش و ثبتخدمات ارائه شده به دانشجويان  ةيبه عنوان مثال، كلّ. مرسوم دارد

آموزشي و تأمين  ه، تدوين و توليد موادسنجش متمركز است و تهي شدن در يك معاونت با نام معاونت دانشجويي و
عـاي متخصصـان ايـن    هـا بـه اد   هركدام از ايـن معاونـت   ،يعني ؛به عهده معاونت آموزشي است نيروي انساني علمي

ساختار سازماني ايـن  در حال حاضر  -.ظايف حقيقي خدمات آموزشي و آكادميكي خود را به عهده دارندو ،دانشگاه
هـا   به سخن ديگر هريـك از آن  -ها تغيير نموده است تغيير و وظايف و عنوان برخي معاونت 1385دانشگاه در سال 

ريـزي و   مثـل اداري مـالي، برنامـه   هـايي   شـود و معاونـت   واحد صفي محسوب مـي  ه كهدر ساختار سازماني دانشگا
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ـ     ارزيابي، تسـهيالت الزم   ةو فناوري اطّالعات واحدهاي ستادي هستند كه به كمك واحدهاي صـفي آمـده و بـا ارائ
نگهداري امـوال، تـداركات، ترابـري، انتشـارات و      ريزي، هاي آموزش و يا خدماتي نظير برنامه براي روان شدن چرخ

در نتيجـه فراينـد   . كنند ا به تسهيل فرايند ياددهي يادگيري در اين نظام آموزشي كمك ميه نظارت بر كارها و فعاليت
 تأثير اساسي خود را در سازماندهي واحدهاي صفي و ستادي بـر  ،ياددهي يادگيري در نظام آموزش باز و از راه دور

ـ    در حالي كه در دانشگاه. گذارد جاي مي ين نقـش برجسـته و تأثيرگـذار    هاي مرسوم فرايند يـاددهي يـادگيري از چن
هاي خـاص   ها و سليقه ها با روش ل شده و آناستادان، محو ةاين نقش به عهد ،ها چون در اين نظام. برخوردار نيست

  .كنند خود اين فرايند را مديريت مي
رد هاي سازماني كه در چارچوب ساختار سازماني در مبحث سازماندهي در اين پژوهش مـو  يكي ديگر از ويژگي
ه بـه    از نظر ارتباطـات بـا  . هاي ارتباطي به منظور انتقال اطّالعات است مراتب و كانال بررسي قرارگرفت سلسله توجـ

نور صرفاً عمـودي    ساختار سازماني دو نظام مورد مطالعه، يافته اين پژوهش نشان داد كه شبكه ارتباطي دانشگاه پيام
هاي نظام آموزشي بـاز و از راه دور مشـاركت هريـك از واحـدهاي      ويژگي توجه به و از باال به پايين نيست؛ بلكه با

آيد كه در اغلب موارد اطّالعات از پايين به باال يا پس از گسترش درسـطوح   صفي يا ستادي در راهبري نظام الزم مي
اطق بـدون نيـاز بـه عبـور از     از واحدها، مراكز و من اًتواند مستقيم اين اطّالعات مي. كنند افقي مستقيماً به باال نفوذ مي

ت دموكراتيـك آن بـه      . مراتب به سطوح باالتر ارسال گردد هاي سلسله داآلن اين نظام تبادل اطّالعات بـا وجـود ماهيـ
شبكه ارتباطي مخـتلط را در ايـن دانشـگاه بوجـود      ن عمالًهاي مدو نامه هاي مناسب و قوانين و آيين دليل نبود زمينه

آنچـه كـه بـه ايـن برداشـت      . شبيه ساخته است) آنارشي(اي آشفته  زماني آن را به سازمانهآورده است كه ويژگي سا
مراتـب بـراي انتقـال      پژوهشگران دامن زده است ديدگاه مديران ايـن نظـام آموزشـي در خصـوص رعايـت سلسـله      

يران سطوح بـاال نيـز   جالب اين بود كه مد. كردند ها به شدت از اين ديدگاه خود دفاع مي اطّالعات است كه اغلب آن
ا    رسـاني سـخن مـي    دانستند و از تالش خود براي برقراري اين نظـام اطّـالع   چنين ديدگاهي را درست مي گفتنـد؛ امـ

تـري اسـت ايـن     جويانـه   هاي مشاركت اقتضائات يك سازمان گسترده كه به دليل ماهيت آموزشي خود نيازمند روش
احتمال اول ايـن  . تواند ناشي از دو احتمال باشد پژوهشگر اين مسأله مي به نظر. ها را خنثي كرده است هاي آن تالش

صحيح و يكپارچه شكل نگرفته است و  ةنور هنوز به شيو  در دانشگاه پياماي    ارتباطي چند رسانه ةكه استفاده از شبك
مـديران ايـن    ،در نتيجه .كارگيري فناوري اطّالعات و ارتباطات برخوردار نيست هاز توانمندي تخصصي كافي براي ب

احتمال دوم ايـن  . هندهاي سازمان خود دخالت د سازي را در تصميم رسمي هاي در دسترس وغير نظام مجبورند كانال
هـاي   نور و ضرورت ارتباط اين دانشگاه با نهادهـا، ادارات و ارگـان    كه با توجه به پراكندگي جغرافيايي دانشگاه پيام

ولين ئها، نماينـدگان مجلـس، مسـ    ها، فرمانداري ها از جمله استانداري ناها و است هرستانخارج از دانشگاه در سطح ش
گيرد كـه   در اختيار مديران سطوح مختلف قرار مي رسمي  غير و هاي متعدد رسمي طبيعتاً اطّالعاتي از كانال …محلي و

نظـر   با در. شوند به سطوح باال رسانده ميهاي دانشگاه از هر طريق ممكن  سازي ها در تصميم به دليل تأثيرگذاري آن
نـور جهـت انتقـال اطّالعـات       گرفتن هر دو احتمال ايجاد و تقويت شبكه ارتباطي اصـولي در دانشـگاه بـزرگ پيـام    

تحقـق ايـن امـر مسـتلزم     . رسـد  سازماني از مجاري ارتباطي شناخته شده ضروري به نظـر مـي    سازماني و برون درون
  .باشد تر در اين خصوص مي دقيق تر و هاي تخصصي بررسي

هاي آن بيانگر اين است كـه مـديران دو نظـام     افتهه يتفويض اختيار يكي ديگر از موارد مورد مطالعه اين پژوهش بود ك
معتقدند كه هر مديري در مقابل عملكرد خود مسئول است؛ اما نكته قابل توجه، ارتبـاط  ) باز و از راه دور و سنّتي(آموزشي 
هاي آموزشي مديران زماني ميتوانند به درستي مسئوليت عملكرد خود را  در نظام. ئوليت و اختيار تفويض شده استبين مس
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ها استانداردهاي تعريف و تعيـين شـده وجـود داشـته باشـد و در چـارچوب ايـن         به عهده گيرند كه در حوزه مديريتي آن
ها در چارچوب  به اين معني كه بين اختيار تفويض شده و مسئوليت .استانداردها اختيارات كافي به مدير تفويض شده باشد

هـاي مختلـف مـديريتي     از نظـر مـديران هـر دو نظـام آموزشـي در حـوزه      . استانداردهاي كاري تناسب وجود داشته باشد
ختيـارات مـديران و   دهـد كـه وظـايف و ا    آمده نشان مي   دست  ها و اطّالعات به داده. ط وجود داردبه طور متوس استانداردها

اسـاس   در صـورتي كـه بـر   . ن استنور داراي استانداردها و تعاريف معي  هاي مرسوم بيشتر از دانشگاه پيام كاركنان دانشگاه
هاي اصلي اين نظام معرّفـي شـده اسـت    وجود استانداردها يكي از مشخّصه صنعتي در نظام آموزش باز واز راه دور ةنظري  ،

نور با توجه به نقشي   هاي سازماني دانشگاه پيام ن از وظايف در همه بخشود استانداردها و تعاريف معيبنابراين اهميت وج
در صورت ضعف در اين مقوله اختياراتي كه بـه  . كه در سازماندهي فرايند ياددهي يادگيري به عهده دارند انكارناپذير است

كمتـر يـا بيشـتر از     اين مسأله گاه منجر به انتظـار . محوله نخواهد داشتمديران داده خواهد شد تناسب زيادي با مسئوليت 
مقابل عملكرد خـود بـه توجيـه     ل مدير به جاي پاسخگو بودن درصورت او در. شود ميزان اختيار تفويض شده به مدير مي

در آن حـوزه مـديريت   پردازد و در صورت دوم اختيار بيش از حد و خارج از چارچوب استانداردهاي مورد نياز  كردن مي
در نظام مديريتي دانشـگاه  . روي و آشفتگي در ايفاي نقش مديريتي و تداخل در انجام دادن وظايف خواهد شد منجر به كج

. اسـت ) دانشـگاه آزاد  يبـه اسـتثنا  (نور كه تعداد مديران بسيار بيشتر از مديران يك دانشگاه با نظام آموزشـي مرسـوم     پيام
كار در همه امور به شيوه استاندارد و بسيار باالست؛ زيرا به دليـل پراكنـدگي جغرافيـايي ايـن سـازمان       اهميت اصل تقسيم

تـر وجـود    اي جز استاندارد كردن كارها به منظـور نظـارت دقيـق    متمركز آن چاره ةناپذير بودن ادار بزرگ آموزشي و امكان
ي در سطح سازمان مركـزي  ريزهاي كلّ گذاري و برنامه سياست به همين دليل با توجه به اصل تفويض اختيار وظايف. ندارد

هـا و   گـذاري  نتيجـه تمركـز در سياسـت    در. تـر تفـويض نشـده اسـت     گيرد و اين وظيفه به مديران سطوح پـايين  انجام مي
 است كـه تـا   ها اختياراتي به مناطق و مراكز تفويض شده خورد؛ اما در اجراي تصميمات و برنامه ها به چشم مي ريزي برنامه

عـدم تمركـز و نقـش     الزم به ذكر است بحـت تفـويض اختيـار و تمركـز و    . دهد حدودي عدم تمركز در اجرا را نشان مي
  .طلبد اي را مي استانداردها در ايجاد آن از مباحث مهم در نظام آموزش باز و از راه دور است كه دقت و توجه ويژه

ه ن   روشـن اسـت كـه كـاركرد اصـلي      . مـوده كـاركرد رهبـري اسـت    كاركرد ديگري كه اين پژوهش بـه آن توجـ
ـ     .توليد و ترويج علم است ،ها دانشگاه سـات آموزشـي بـا مـديريت     ي مؤسبنابراين مديريت دانشـگاه و بـه طـور كلّ
كـه   سـات بيشـتر از آن  حاكي از آن اسـت كـه ايـن مؤس    ،ادبيات موجود در اين زمينه. هاي ديگر تفاوت دارد سازمان

 سات بيشتر از آنبنابراين نقش مديران سطح باالي اين مؤس). 1377...سي الودن و(شوند بايد رهبري شوند مديريت 
هـاي مرسـوم رهبـري فراينـد توليـد و       در دانشگاه. است )Leadership(باشد رهبري  )Administrativ(كه مديريتي 

ان و اين اوست كه اين فراينـد را سـازماندهي   توزيع يا ترويج علم؛ يعني، وظايف پژوهشي و آموزشي به عهده استاد
در حـالي كـه در نظـام    . گرانه است كند و نقش مديريت دانشگاه بيشتر تسهيل كننده و نه مداخله مي) رهبري(و اجرا 

  .آموزش باز و از راه دور عالوه بر استاد، سازمان نيز در رهبري اين فرايند نقش دارند
اين پـژوهش نشـان    ةش باز و از راه دور كاركنان اهميت زيادي دارند؛ اما يافتدر دو نظام آموزشي مرسوم و آموز

و صميمانه با كاركنان بـه منظـور پيشـبرد      هاي مرسوم اعتقاد زيادي به ايجاد ارتباط غيررسمي داد كه مديران دانشگاه
ت مشـاركت     اشاره ا در نظام آموزشي باز و از راه دور به داليلي كه قبالًام ؛كارها ندارند جويانـه   شـد از جملـه ماهيـ

تفاوت مشاهده شده . و صميمانه از اهميت زيادي برخوردار شود رسمي  غير كند كه اين نوع رابطه مديريت ايجاب مي
نور بـراي پيشـبرد كارهـا و انجـام       تر مديران دانشگاه پيام به بيان روشن. بود دار معني ،ميان اين دو نظام در اين مورد

از سوي ديگر اين يافته هـم در نـوع خـود جالـب     . ظايف معتقد به برقراري روابط صميمانه با كاركنان هستندبهتر و
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نور انجام وظايف مديران و كاركنان در ايفاي وظايف آموزشي؛ يعنـي، سـازماندهي فراينـد      است كه در دانشگاه پيام
نگـرش   رنگ شدن روابط رسمي   كم ذيري سازماني،پ ا انعطافام ؛گيرد يادگيري به سبك كارمدار صورت مي -ياددهي

ريـزي،   اقتضايي مديران اين دانشگاه در سازماندهي فرايند آموزشي و تسـهيل و تسـريع در امـور مربـوط بـه برنامـه      
و صميمانه از سوي آنان به عنوان يك ضرورت بـراي اثربخشـي و     رسمي  غير ارزشيابي ايجاد ارتباط احي، اجرا وطرّ

ا مشاهدات ما غيـر  ام ؛است يك و رسميتدر واقع كارمدار بودن مستلزم روابط بوروكرا. شود مان مطرح ميكارايي ساز
ـ     . از اين بود آميـز   مـدل ابهـام   ةمشاهدة اين نوع رفتارهـاي متعـارض بيشـتر بـا نظري)ambiguity model(   تيمـديري

  .سازگاري دارد تا مدل بوروكراتيك صنعتي
. ديگر از اصول و وظايف مديريتي بود كـه درايـن پـژوهش مـورد مطالعـه  قـرار گرفـت       نظارت و ارزيابي يكي 

ق يافته اسـت  هاي سازمان تحقّ شود كه هدف آن مشخّص مي ةاي از مديريت است كه به وسيل نظارت يا كنترل مرحله
ت آن علّ ،د داشتهاگر انحراف از اهداف وجو. يا خير؟ يا سازمان تا چه حد در جهت اهداف خود حركت كرده است

هـاي اداراي و   هاي اتّخاذ شده در زمينه هاي اين پژوهش نظارت بر اجراي فعاليت افتهه يتوجه ب با. كجا بوده است در
 ،گيرد واز اين نظر بـين دو نظـام مرسـوم و آمـوزش بـاز و از راه دور تفـاوت       مالي در هردو نظام آموزشي انجام مي

ا در    نظام نظارت از سوي سازمان مركزي دانشگاه را ضروري دانسـته  دو هر مديران. داري مشاهده نشد معني انـد؛ امـ
ويـژه    هـاي آموزشـي بـه    ها بر اجراي تصميمات اتّخاذ شده در زمينه فعاليت خصوص نظارت سازمان مركزي دانشگاه

هاي مرسوم اين نظارت را چندان ضـروري   مديران دانشگاه. يادگيري بين دو نظام تفاوت وجود دارد -فرايند ياددهي
نـور بـراي ايـن نظـارت       كه مديران دانشگاه پيام حالي اند در دانند؛ زيرا اين كنترل و نظارت را به استادان سپرده نمي

. يـادگيري مشـاركت دارد   -ان نيز در فراينـد يـاددهي  زيرا سازم؛ دانند را ضروري مي اي قائل هستند وآن اهميت ويژه
يـادگيري   -با توجه به اين كه فرايند ياددهي. گردد اين تفاوت از تفاوت ماهوي دو نظام آموزشي با يكديگر ناشي مي

ـ . شود نور بدون توجه به بعد زماني و مكاني در همه نقاط با هر شرايطي اجرا مي  در دانشگاه پيام ت جهت حفظ كيفي
ـ و برخورداري از استاندارد واحد نظارت سازمان آموزشي بر تصميماتي كه در رابطـه بـا كلّ   ريـزي،   مراحـل برنامـه   ةي

هاي ايـن   با توجه به اعتقاد مديران بر ضرورت چنين نظارتي، يافته. احي، اجرا و ارزشيابي آموزشي ضرورت داردطرّ
مـديران  . گيـرد  نور مورد ارزيابي قرار نمي  آموزشي در دانشگاه پيامهاي  پژوهش نشان داد كه مقدار زيادي از فعاليت

توانـد بـه    اين ضعف مـي . ت آن را ناكافي بودن اطّالعات و ضعف نظام ارزيابي دروني در اين دانشگاه بيان كردندعلّ
ضـعف  . رو كنـد   هو آن را با مشكل روبرد گذبيادگيري نيز تأثير منفي  -ياددهي مرور و در صورت استمرار بر فرايند

هاي آموزشي در مراكز و واحدهاي ايـن دانشـگاه امكـان انجـام اقـدامات       در بازخوردگيري و بازخوردهي از فعاليت
  .اصالحي را با مشكل مواجه ساخته است

ي ريـزي و ارزيـاب   نور در ساختار تشكيالتي خود داراي معاونت برنامـه   دانشگاه پيامدر زمان اجراي اين پژوهش 
يافته اين پژوهش نشـان داد كـه   . هاي مرسوم معاونتي با اين عنوان وجود ندارد كه در ساختار تشكيالتي دانشگاهبود 

تـرين   يكـي از عمـده  . هاي آموزشي موفّق نبـوده اسـت   موقع از فعاليت اين معاونت در انجام دادن وظايف ارزيابي به
گونـه كـه    دانشگاه و ماهيت نظام آموزشي آن باشد؛ ولي همانداليل اين عدم موفّقيت شايد پراكندگي جغرافيايي اين 

ها به خـوبي انجـام    هاي اداري و مالي و گرفتن بازخورد از اين فعاليت ارزيابي تصميمات اتّخاذ شده در زمينه فعاليت
  . هاي ارزيابي و نظارت وجود دارد رسد امكان بهبود روش به نظر مي .گرفته است
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هاي آموزشي و تصميمات اتّخاذ شده در اين زمينه بايد از سوي مسئوالن دانشـگاه   ارزيابي از فعاليت بنابراين، نظارت و
  .4بيشتر مورد توجه قرار گيرد

توان اظهار كـرد كـه    كاركردهاي مديريتي و عوامل مؤثّر در آن مي ةهاي انجام شده در زمين تحليل ةيبا توجه به كلّ
 در. يـادگيري قـرار دارد   -هـاي سـنّتي تحـت تـأثير فراينـد يـاددهي       نور بيشتر از دانشگاه  نظام مديريتي دانشگاه پيام

هاي  و دانشگاههايي بين دو نظام آموزش باز و از راه دور  خصوص هريك از كاركردها و وظايف مديريتي نيز تفاوت
لـذا  . نبود دار در بعضي از كاركردها معني ها هاي آماري انجام گرفته اين تفاوت مرسوم وجود دارد؛ اما براساس تحليل

  .ييد كردأتوان ت در مجموع نمي را با هم متفاوت است هاي راه دور و سنّتي كامالً اين فرضيه را كه مديريت دانشگاه
  

  هاي آموزشي  يادگيري در نظام -و تأثير آن بر فرايند ياددهي) جغرافيايي پراكندگي(عامل جغرافيايي 

معتقد بودند كه پراكندگي جغرافيـايي در فراينـد    ،مورد مطالعه ةهاي نمون مديران دانشگاه ،هاي اين پژوهش افتهه يبا توجه ب 
يادگيري محدود به كـالس درس   - فرايند ياددهيهاي مرسوم كه  در دانشگاه. گذارد يادگيري و كيفيت آن تأثير مي - ياددهي
پراكنـدگي جغرافيـايي   , گردد و استاد نقش كليدي در اجـراي ايـن فراينـد دارد    احي، اجرا و ارزشيابي مياستاد طرّ ةبه وسيل

 ييهـا  گاهتوان گفت كه دانش اگر اين اظهارنظر مديران را بپذيريم مي .كيفيت آموزشي داشته باشد بر تواند تأثيراتي خاص مي
ت آموزشـي احتمـاالً          ها در پرديس ها يا واحدهاي آموزشي آن كه دانشكده هـاي مختلـف پراكنـده هسـتند بـه لحـاظ كيفيـ 

ي ممكن است اين موضوع حتّ. ها در يك پرديس مستقرند هايي دارند كه همه واحدهاي آموزشي آن هايي با دانشگاه تفاوت
انـد   ها واقع شـده  هايي كه در شهرهاي بزرگ و مراكز استĤن يت آموزش دانشگاهبه تعبير ديگر حاكي از وجود تفاوت در كيف

ت آمـوزش در    به اين ترتيب مي. هايي كه در نقاط محروم و دور افتاده قرار دارند باشد با دانشگاه توان استدالل كرد كه كيفيـ
هـاي آموزشـي دانشـگاه بـه نحـوي       ت نظام و سياسـت نور بسيار متفاوت خواهد بود؛ اما ماهي  دانشگاه پيام تر  مراكز پراكنده

دهنـد و   احي شده كه همه مراكز و واحدها با يك شيوة آموزشي و با منابع درسي يكسان، خـدمات آموزشـي ارائـه مـي    طرّ
. آيـد  مـي  ردمناطق جغرافيايي به اجرا  ةيارزشيابي نهايي از پيشرفت تحصيل دانشجويان با سؤاالت يكسان و همزمان در كلّ

هاي اين پژوهش بيانگر اين مطلب است كه كيفيت آمـوزش   با اين حال يافته. كند بنابراين تأثير عامل جغرافيايي را خنثي مي
 به هر حال تحت تأثير عامل جغرافيايي قرار دارد و ارزيابي متمركز و همزمان تا حدودي به ضـرر دانشـجويان منـاطق دور   

اين نكتـه بـراي   . كافي براي رفع اشكاالت آموزشي خود برخوردار نيستند انات علميشود كه از امك افتاده و محروم تمام مي
ت تـأثير     . كند قابل تأمل است نور كه براي يكسان سازي كيفيت آموزش تالش مي  دانشگاه پيام گرچه تعيـين ميـزان و كيفيـ

ري دارد اما ميزان و كيفيت آن هر چقدر باشد دقيق ت عامل جغرافيايي بر كيفيت فرايند ياددهي يادگيري نياز به بررسي علمي
بهترين راه خنثي كردن استفاده از فناوري و پيشرفت ارتباطات به منظور ايجاد فرصت برابر براي همـه دانشـجويان جهـت    

  .رفع اشكاالت درسي است
ها هـم نشـان داد كـه پراكنـدگي جغرافيـايي عـالوه بـر         تأثير عامل جغرافيايي بر ساختار سازماني دانشگاه ةمطالع

ايـن پراكنـدگي    ،مـثالً  ؛دهد ها را نيز تحت تأثير قرار مي ها مدل سازماني و مديريت اداري آن ساختارسازماني دانشگاه
در . ازماني آن بلنـد و تشـكيالت اداري آن وسـيع شـوند    نور باعث گرديد كه سـاختار سـ    جغرافيايي در دانشگاه پيام

  .نتيجه اين گستردگي اندازه باعث پيچيدگي ساختار سازماني دانشگاه شده است
  
  هاي پژوهش  گيري بر مبناي يافته نتيجه

                                                 
  .در حال حاضر نظارت و ارزيابي در دانشگاه پيام نور توسط اداره كل نظارت و ارزيابي و زير نظر مستقيم رياست دانشگاه فعاليت مي كند .4
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ـ   ها با نظام آمـوزش بـاز و از راه دور وتفـاوت    در اين پژوهش كه با هدف شناخت نظام مديريتي دانشگاه ا هـاي آن ب
توجه به اين نكته كه آموزش از راه دور يك نظام عقاليي اسـت كـه در توليـد دانـش     . هاي مرسوم انجام شد دانشگاه

مشـاركت   ةوسيل گيرد و تقسيم كار و به كارگيري فناوري مناسب صورت مي ،ويژه  بهاستفاده از اصول تئوري صنعتي 
ه به محل زندگي  ةعددر يـك فراينـد جمعـي هدفمنـد آموزشـي را      ... نوع شغل وزيادي از يادگيرندگان بدون توج

  .حائز اهميت است ،آورد فراهم مي
ساختار سازماني در اين نظام بر اساس مدل صنعتي شده و تقسيم كار و در نظر گرفتن يك مدل شبيه خط توليـد  

ك معلّم كه بـا هـدف   ه ينيك سازمان و  ةوسيله يادگيري در آن ب -احي شده است كه سازماندهي فرايند ياددهيطرّ
سـويه ميـان    انتخاب و كاربرد راهكارهاي مناسب براي اسـتفاده از فنـاوري نـوين در آمـوزش و تسـهيل ارتبـاط دو      

  هاي سنّتي اين معلّم است كه سازماندهي فرايند يـاددهي  در حالي كه در دانشگاه.  گيرد يادگيرنده و ياددهنده انجام مي
  . كند د و تدريس ميعهده داره يادگيري را ب  ـ 

شـود بـراي    هاي اين پژوهش و اهميت آشنايي مديران با نظام آموزش باز و از راه دور توصيه مي افتهه يبا توجه ب
تي بخصوص حوزه ستپهاي كه به نوعي ارتباط با سازماندهي  دانشجويي، فناوري و بخش ،هاي آموزشي هاي مديري

كـه بـا    هيـأت علمـي   يافرادي از درون نظام آموزش عـالي ترجيحـاً از ميـان اعضـا     ،يادگيري دارند -فرايند ياددهي
  .انتخاب شوند ،هاي آموزش عالي آشنايي دارند هاي نظام ويژگي
نور در بعضي از موارد مجبور است از افرادي خارج از نظام آموزش عـالي و دانشـگاهي مـثالً وزارت      دانشگاه پياماگر 

ت     توصـيه مـي   ،اي ديگر استفاده نمايـد  هآموزش و پرورش يا سازمان اليـتي آن   شـود قبـل از آغـاز فعهـا را بـا    هـاي مـديري
هـاي آموزشـي، سـمينارهاي آموزشـي،      يك دوره فشرده با استفاده از كارگاه طي ،هاي نظام آموزش باز و از راه دور ويژگي

هـاي مـديريتي برخـي افـراد را      ييذكر است توانا قابل. هاي مديريتي آماده كنند ي پستخدمت براي تصد آموزش پيش ا ز
ت    ؛شود نفي نمي ،كنند كه در خارج از اين نظام فعاليت مي هـاي خـاص و    بلكه اعتقاد بر اين است چنانچه افـرادي بـا قابليـ
نفـع سـازمان   كر بـه  ها با شرايط فوق الذّ هاي مديريتي را بپذيرند، استفاده از خدمات آن واجد شرايط وجود دارند كه پست

  .خواهد بود
نـور و افـزايش     هـاي مختلـف در دانشـگاه پيـام     رسد به منظور آشـنايي مـديران رده   از طرفي ضروري به نظر مي

عملكرد مديران در نظـام آمـوزش از    ةها درخصوص اهداف و جايگاه سازمان آموزشي و نحو هاي ادراكي آن مهارت
هاي آمـوزش ضـمن خـدمت يـا بـازآموزي       هاي آموزشي يا دوره راه دور در مقايسه با نظام آموزشي مرسوم، كارگاه

ـ     برگزار گردد، تا با شناخت علمي آخـرين تغييـرات و تحـوالت و     ةنسبت به نظـام آمـوزش بـاز و از راه دور و ارائ
مـديريتي خـود اسـتفاده     ةهاي مديريتي مناسب در حـوز  د آمده در اين نظام، از شيوهو جهاني پدي هاي علمي پيشرفت
  .نمايند

در دانشگاه ) رسميت زياد (و ابعاد رفتاري ) ارگانيكي بودن(با توجه به تعارض موجود بين ابعاد ساختار سازماني 
م آمـوزش از راه دور و ضـرورت ايجـاد    شود به منظور انتقال اطّالعات در خصوص شناخت نظا توصيه مي ،نور  پيام

تغييرات ساختاري و آشنايي كاركنان با اين تغييرات ساختاري وكمك به رسوب تغييرات ساختاري در رفتار كاركنان 
هاي آموزشي و سمينارها و يـا بـا اسـتفاده از وسـايل مناسـب از       كارگاه ،هاي آموزش ضمن خدمت با برگزاري دوره

  .هاي الزم به كاركنان هر واحد يا حوزه مديريتي ارائه گردد رساني آگاهي عجمله بروشورها ضمن اطّال
 هـا،   گيـري  تصـميم  و  سازي  تصميم نظامها در با توجه به اهميت اطّالعات در كليه كاركردهاي مديريتي و نقش آن

هـاي اسـتفاده از    وم با شـيوه ها اعم از آموزش باز و از راه دور و نظام آموزشي مرس ضرورت آشنايي مديران دانشگاه
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هـاي الزم را ديـده و از فنّـاوري     هاي آموزشي در ايـن زمينـه آمـوزش    شود مديران نظام فناوري اطّالعات، توصيه مي
  .مند گردند خود بهره ها  گيري و تصميمها سازي اطّالعات در تصميم

موقـع آن در سـطح سـازمان، توصـيه       و بـه هاي ارتباطي براي انتقال مناسـب   با توجه به اهميت اطّالعات و شبكه
سـاز   هاي ارتباطي اقدام نمايند تا اطّالعـات تصـميم   نور نسبت به ايجاد و تقويت شبكه  ن دانشگاه پياممسئوالشود  مي

موقـع در اختيـار    گيري از مناطق مختلف و واحدهاي سازماني گـردآوري و بـه   هاي مختلف تصميم ها و رده در زمينه
  .گيردمديران قرار 

گسـترش آمـوزش    رشـد و  جامعـه و  با توجه به نقش آموزش عالي در تأمين نيروي انساني متخصص مورد نياز
 سنجي مناسب  با امكان شود توصيه مي ،نور و دانشگاه آزاد اسالمي  عالي با توجه به پراكندگي جغرافيايي دانشگاه پيام

مراكـز  (ي هاي محلّ و با استفاده از پتانسيل  نجام تحقيقات علميهاي تحصيلي و مقاطع مختلف با ا در داير كردن رشته
جغرافيايي نيـاز منطقـه    ةدر هر منطق و نيازسنجي علمي )واحدهاي دانشگاهي اعم از امكانات، استادان و دانشجويان

جديـد و   ،عهـاي متنـو   سنجيده و با توجه به تقاضاي اجتماعي متناسب با موقعيت جغرافيايي نسبت به ايجـاد رشـته  
  .در مقاطع مختلف تحصيلي اقدام گردد مورد نياز
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چـون بخشـي از نتـايج     الزم به ذكر است در انجام اين پژوهش از منابع فارسي و انگليسي بسيار زيـادي اسـتفاده شـده اسـت ولـي     
  .است آمده از اين پژوهش در مقالة حاضر ارائه شده از ذكر كليه منابع خودداري شده   دست  به
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