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Abstract 
Introduction: The strategic planning is the key to survive in the competitive world, to adapt to 
the new era, to think and operate globally, and to find better opportunities. The aim of the present 
study was to Identify and prioritize strategic planning components in the Virtual Faculty of 
Isfahan University. 
Materials and Methods: The research was a qualitative, case study. The statistical population 
consisted of all managers, assistants and experts at the Virtual School of Isfahan University, 
among whom 22 were selected, using purposive sampling method. Semi-structured interviews 
whose validity and reliability were verified by professionals of the field were used to collect the 
required data. The data were analyzed, using categorization method through the NVIVO software 
version 7. 
Results: The results showed that the following elements, strategic thinking (category of logistics 
documents) with 91 percent, educational information system (category of saving time) with 90.9 
percent, rethinking (category of beliefs and values)with 82 percent, restructuring (category of 
coordination of compiled programs) with 89 percent, and recreation (category of comprehensive 
assessment) with 95.45 percent were significantly important in strategic planning. Furthermore, 
the field analysis (SWOT) showed that the identification of organizational strengths with 86.36 
percent were the most important factor in the development of virtual education. 
Conclusion: Considering the need for change in virtual learning programs, the virtual education 
planners and managers’ knowledge of and familiarity with the basic concepts, attitude and new 
approaches of strategic planning is essential for the achievement of the expected goals, 
accountability to the existing problems and the establishment of an efficient educational system. 
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، )%91مقوله توجه به سند آمایش با (ریزي راهبردي شامل تفکر راهبردي  هاي برنامه مؤلفهدر هریک از نشان داد  نتایج :نتایج
، بازسازي )%82ا هاي افراد ب مقوله باورها و ارزش(، بازاندیشی )%9/90جویی در زمان با  مقوله صرفه(نظام اطالعات آموزشی 

داراي ) %45/95مقوله نگاه جامع به ارزیابی با (و بازآفرینی ) %89هاي تدوین شده با  برنامه  مقوله توجه به هماهنگی(ساختارها 
ترین عامل در  ، مهم%36/86 هاي سازمان با ، شناسایی قوتSWOTهمچنین در زمینه تحلیل . بیشترین نقش و اهمیت بودند

  .زي شناخته شدتوسعه آموزش مجا
ریزان و هاي آموزش مجازي، آگاهی و آشنایی هر چه بیشتر برنامه ریزي با توجه به ضرورت تحول در برنامه :گیري نتیجه

براي دستیابی به اهداف  ریزي راهبردي برنامه ها و رویکردهاي جدید حوزه هاي مجازي با مفاهیم اساسی، نگرش مدیران آموزش
  .رسد مشکالت موجود و استقرار یک نظام آموزشی کارآمد ضروري به نظر می گویی به مورد نظر، پاسخ

  
  گان کلیديواژ

 ریزي، راهبرد، آموزش، آموزش مجازي، تحقیق کیفی برنامه
    

 مقدمه 
  مقدمه
 ریزي براي رویارویی با این تحوالت را بیش از پیش نمایانها و تحوالت شدید محیطی عصر کنونی، ضرورت برنامهیاییپو

اند هایی موفق بودهدهد در عرصه پیشرفت و توسعه، سازمانها طی سالیان اخیر نشان میمروري بر سرنوشت سازمان. ساخته است
را بر  راهبردهایی مؤثرهاي داخلی،  يگرایانه از توانمند اند با درك صحیحی از محیط و تحوالت آن و ارزیابی دقیق و واقعکه توانسته

گویی به این نیاز  در این شرایط و براي پاسخ. ها فراهم آورندتدوین نموده و بستر مناسب براي اجراي آناساس مأموریت خود 
، الزمه ماندگاري در راهبرديریزي از نظر برنامه. ]1[ جایگاهی ویژه یافته است) Strategic Planning(ریزي راهبردي  برنامه

مدیریت . باشدهاي بهتر میی فکر کردن و جهانی عمل کردن و یافتن فرصتسویی با شرایط عصر جدید، جهان دنیاي رقابت، هم
تالشی آگاهانه براي توسعه راهبردي، ریزي برنامه. ریزي پایبند باشیمپذیر نیست مگر اینکه به برنامه تغییرات و تحوالت امکان

  . ]2[است رینش آینده دلخواه سازي حال و آف سویی در آنان به منظور دگرگون هاي ذهنی افراد و ایجاد هم مدل
نیازمند این است که  ها و محیط متحول اطراف،هاي آموزشی نیز به دلیل ارتباط موجود بین این سازمان بر این اساس سازمان

موفق ، سازمان خود را به طور کارا و راهبرديهاي باشند تا بتوانند با ترسیمی از اهداف و برنامه راهبرديوالنشان داراي نگرش مسؤ
محیط را مورد تجزیه و تحلیل  ،هاي آموزشیالزم است سازمان ،عبارت دیگر به. اف و رسالت سازمان پیش ببرنددر مسیر تحقق اهد

مراجعان و  هاي موجود را تشخیص دهند،محدودیتامکانات و  مرتبط با سازمان را شناسایی کنند،هاي ها و فرصتتهدید ،قرار دهند
ریزي و اجراي  والن به امر برنامهسازي آنها براي کارکنان و مسؤوشنپذیر بر آنها را بشناسند و با توجه به ر أثیرافراد تأثیرگذار و ت
ها و ابزارهایی است که جهت کمک به رهبران، مدیران  مجموعه مفاهیم، رویه، راهبرديریزي  از این رو برنامه. ]3[ راهبردها بپردازند

بنابراین براي ایجاد تغییرات مطلوب به صورت فراکنشی در آینده . ]4[ است  طراحی شده راهبردياقدام ریزان براي تفکر و  و برنامه
که این نوع برنامه، چارچوبی از مجموعه حرکات و اقدامات اصلی را براي دستیابی به  هستیمخالق  راهبردينیازمند یک برنامه 

- هاي مطلوب و خنثی کردن تهدیدات در حال و آینده بیان می ردن موقعیتاهداف ترسیم کرده و چگونگی منابع را براي به دست آو
دهنده روش دستیابی به اهداف  ها و اقداماتی که نشان خطوط اصلی برنامه آموزش عبارت است از راهبردتوان گفت  پس می. ]5[ کند

یط عصر جدید، جهانی فکر کردن و جهانی عمل سویی با شرا هم ،از این دیدگاه، الزمه ماندگاري در دنیاي رقابت. ]6[ آموزشی است
  . ]7[تر شدن نظام آموزشی است  ثربخشهاي الزم در جهت هر چه ا کردن و یافتن فرصت

موجود،  هاي و موقعیت ها ست که با دورنگري نسبت به واقعیتیک فرایند پویا ا، راهبرديریزي  توان گفت برنامهطور کلی می به
اندرکاران  ، متکی به مشارکت همه دستریزي این نوع برنامه. دهد براي رسیدن به فرداي بهتر ارائه میثري را ؤم فنونراهبردها و 

- براي اجرایی. ]8[ هاي مورد نظر است ها و ارائه کمک و الگوهاي عملی براي دستیابی به هدف آموزشی در تعریف مقاصد، رسالت
تفکر  یی نظیرهامؤلفهها،  مقولهکه از جمله این  ی هستیمهای اربست مقولهدر نظام آموزشی، نیازمند ک راهبرديریزي  کردن برنامه

 ، بازاندیشی)Educational Information System( ، نظام اطالعات آموزشی)Strategic Thinking( راهبردي
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)Rethinking(بازسازي ، )Reconstruction(بازآفرینی ، )Revitalizing (هاو تحلیل قوت )Strengths( ،ها ضعف 
)Weaknesses(ها، فرصت )Opportunities (و تهدیدها )Threats(  9[است[ .  

رسیدن به اهداف سازمان  براي ،بدیع و خالقانههاي  راهبردخلق  ، فرایندي خالقانه، واگرا و ترکیبی است که باراهبرديتفکر 
همچنین . ]10[ خشیدن به یک محیط پیچیده استهمچنین یک فرایند مداوم است که هدف آن رفع ابهام و معنا ب. کند کمک می

افزارها،  افزارها، نرم اي از سخت نظام اطالعاتی به مجموعه. استاطالعات آموزشی   برخورداري از نظام، راهبرديریزي  الزمه برنامه
آوري،  ینه جمعشود که با یکدیگر متشکل، سازماندهی و یکپارچه شده و زم هاي وابسته و منابع مختلف اطالق می فناوري
اطالعاتی که توسط یک . نماید فراهم می )Automatic(خود  خودبهسازي، پردازش، تولید و تبادل اطالعات را به صورت  ذخیره

در تحقق و اجراي اهداف و انتظارات مختلف مدیران مورد استفاده قرار  طور مستقیم بهتواند  می ،شود سیستم اطالعاتی تأمین می
  .]11[ شود که محصول نهایی آن اطالعات است گفته می ینظاماطالعاتی به  ظامندر واقع . گیرد
اینکه در محور بازاندیشی، . استبازاندیشی، بازسازي ساختارها و بازآفرینی  ، سه محورراهبرديریزي  الزمه دیگر فرایند برنامه 

چه تغییراتی الزم است اینکه در محور بازسازي . شود مشخص می خواهد شد،عرضه ) فرد جامعه، سازمان و( چه چیزي به متقاضیان
الزمه . ]12[ شود اجرا و بر آنها نظارت می ،تغییرات ،و در محور بازآفرینی گردد م آموزشی داده شود، مشخص میدر ساختارهاي نظا

شود و  و بیرونی نامیده می، فرایند ارزیابی محیط داخلی و خارجی سازمان است که تحلیل درونی راهبرديریزي دیگر رویکرد برنامه
ها و تهدیدها  ها، فرصت زیرا شامل نقاط قوت، ضعف آورد ارزیابی سازمان را فراهم مینوعی مقیاس واقع بینانه و قابل اعتماد براي 

 ها، به حداقل رساندن درونی و بیرونی سازمان، پیشرفت و حرکت رو به جلو براساس قوت راهبرديپیام اصلی تحلیل . ]13[است 
حال باتوجه به اهمیت  .]14[است ها و خنثی کردن تهدیدها  هاي قابل بهبود، غنیمت شمردن فرصت ها و فراهم کردن زمینه ضعف

هایی در ارائه پیشینه قابل طرح است،  هاي آموزش مجازي، محدودیت موضوع و توجه کمتر به این موضوع در ارتباط با سازمان
  .جام شده خواهیم پرداختبنابراین به شرح تحقیقات مشابه ان

 ،هاي مدیریت استراتژیک در دانشگاه آزاد خوراسگان و دانشگاه اصفهان لفهبا مضمون بررسی کاربست مؤپژوهشی  شهاب فرد،
 و راهبرديهاي امکانات، توجه به فرایندها، توجه به امور  لفه، میزان توجه به مؤلفه ذکر شدهنتایج نشان داد که از پنج مؤ. دادانجام 

لفه تبادل اطالعات میان مدیران و اساتید کمتر از مؤولی میزان توجه به  ها بیش از حد متوسط بوده است، اجراي برنامه کنترل بر
  . ]15[ میزان متوسط بوده است

دو مفهوم  راهبرديریزي  نشان داد که تفکر و برنامه ریزي استراتژیک، بی تفکر و برنامهیا ریشهبا عنوان نتایج تحقیق پورحسینی 
و باید از اصول هر دو مفهوم، براي هرچه  اند دارند، مرتبط و به هم وابستههایی که  هم نیستند، بلکه در عین تفاوت مخالف

  . ]16[ ها بهره گرفت گیري ترکردن تصمیم اثربخش
مجازي کرمان، توسط  در آموزش راهبرديریزي ها و تهدیدهاي برنامهها، فرصتها، ضعفدر تحقیقی که با هدف بررسی قوت

در  راهبرديریزي ها و تهدیدهاي فرایند برنامهها، فرصتها، ضعفکه قوت دست آمد بهها الدین میمند صورت گرفته، این یافته زین
تر از از دیدگاه مدیران، دبیران و کارشناسان کم ،آموزش مجازي استان کرمان در مراحل طراحی، اجرا، نظارت بر اجرا، ارزیابی و تغییر

  . ]17[ سطح متوسط مورد توجه قرار گرفته است
اهداف  نگري، ، به فرایند آیندهراهبرديریزي نگاري در برنامهنگري و آیندههاي آیندهایرجی در پژوهشی با عنوان کاربرد تکنیک

نگاري دارد آیندهداند و بیان می می راهبردمفید براي تدوین  ينگاري را ابزارنگري و آیندهآینده او. هاي آن پرداخته استو ضرورت
ریزي براي آینده سازمان متناسب با  هاي قابل طرح تالشی است براي ترسیم وضعیت سازمان در ابعاد مختلف به نحوي که استراتژي

  . ]18[ دند و کمترین انحراف را داشته باشاوضاع سازمانی خود باش
Miller عنوان چهارچوب مفهومی در جوامع  ها بههاي آگاهی بخشی از حوزه شدر پژوهشی با عنوان اجراي رو ،و همکاران

براي موفقیت کارشان  ،و مدیران مناطق آموزشی ، معتقدند که رهبراندر آموزش راهبرديریزي اي و اثر آنها بر برنامهیادگیري حرفه
  . ]19[ هره گیرندب راهبرديورند و در این رویکرد از تفکر ریزي راهبردي روي آباید به سمت برنامه

Williams چگونگی فرایند یادگیري، به این نتیجه : ایلونویزدر دانشگاه  راهبرديریزي  در پژوهشی با عنوان رهبري برنامه
. کنند مطابق با نظریه رفتاري رهبري می هستند،در آموزش عالی  راهبرديریزي  هاي برنامه ول رهبري فعالیترسید افرادي که مسؤ

  . ]20[است  ریزي راهبردي هاي برنامه دهنده اهمیت افراد و فعالیت اناین مسئله نش
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در این پژوهش . انجام شد Jonsonو  Jasparro، توسط "؟تالشی ارزشمند است راهبرديریزي  آیا برنامه"عنوان  باپژوهشی 
رد مصاحبه، قاطعانه موافق بودند که هاي این پژوهش نشان داد مدیران مو یافته .ز مدیران مصاحبه رسمی به عمل آمدبا هشت نفر ا

در  راهبرديریزي  آنها دلیل عمده اجراي برنامه و گذاري و صرف وقت را در ایاالتشان دارد سرمایه ریزي راهبردي، ارزش برنامه
  . ]21[ دانستند هاي ناحیه خود می فعالیت  مدارس نواحی خود را تمرکز و هدایت

ریزي هاي برنامهلفهوهش کافی در مورد وضعیت کاربست مؤاز آنجا ناشی شد که پژ ،از این رو مسأله اساسی این پژوهش
شده در این نوشتار سعی  آموزش مجازي کمتر صورت گرفته است، بنابراینهاي توسعه پایدار در لفهؤعنوان یکی از م راهبردي به

نظام اطالعات آموزشی، بازاندیشی، بازسازي، ، راهبرديریزي یعنی تفکر هاي این نوع برنامهلفهؤوضعیت کاربست م است که
  .شودبررسی  ،ها در دانشکده مجازي دانشگاه اصفهانها و تهدیدها، فرصتها، ضعفبازآفرینی و تحلیل قوت

  
  ها مواد و روش

امعه ج. استهاي پژوهش، کیفی و از نوع موردپژوهی کاربردي و با توجه به ماهیت موضوع و هدف از نظر هدف،روش تحقیق، 
انتخاب این جامعه . دادندآماري این پژوهش را کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان ستادي دانشکده مجازي دانشگاه اصفهان تشکیل 

گیري از  در این پژوهش براي نمونه. رفتگ و اجراي آن توسط این دسته از افراد صورت می  ریزي ولیت برنامهؤاز آن رو بود که مس
هاي بارز به بدین معنا که افرادي انتخاب شدند که در رابطه با موضوع این پژوهش، نمونه. شدفمند استفاده گیري هدروش نمونه

 و احبه شدنفر از مدیران، معاونین و کارشناسان ستادي مص 22در همین راستا با . اطالعات ارزشمندي برخوردارند شمار آمده و از
ها و توقف مصاحبه، اشباع  معیار تعداد نمونه ،عبارت دیگر ت جدیدي یافت نشد و بهیگر اطالعامصاحبه تا جایی ادامه یافت که د

صورت  ،ساختاري این مصاحبه به شیوه نیمه. در نظر گرفته شدابزارگردآوري اطالعات این پژوهش، مصاحبه . ها بودنظري پاسخ
وگو نیاز به طرح سؤاالت  ه در حین گفتچنانچ و شداالت اصلی مورد نظر در قالب فرم مصاحبه تهیه ن منظور سؤبدی. پذیرفت

سؤاالت براي کسب اطمینان از روایی . تري دریافت گردد هاي عمیق تا پاسخ شداالت بیشتري مطرح ، سؤضرورت تکمیلی بود، بنا به
رت تأیید نسبت به تهیه ر صوراهنما و مشاور ارائه شد تا د هاي مورد نظر به استادانالؤمصاحبه، ابتدا با توجه به موضوع پژوهش س

هاي مصاحبه تهیه و درخواست شد دیدگاه خود را در مورد کمیت، کیفیت الپس از دریافت نظر آنان، فرم سؤ. داالت اقدام شوفرم سؤ
مورد  ها توسط استادان راهنما و مشاورهاي مصاحبه، این سؤالایی سؤالجهت سنجش رو. ها بیان کنندنگارش پرسش و نحوه

تأیید نهایی  ،و بررسی قرار گرفت و فرم نهایی آن نیز بعد از کسب نظر چندي از دانشجویان و کارشناسان آموزش مجازي بازنگري
ضمن ارائه  نظر مالقات حضوري داشته و هاي حاصل از مصاحبه، پژوهشگر ابتدا با تعدادي افراد صاحبآوري داده براي جمع. گردید

سپس زمان و مکان . هاي پژوهش، اهمیت و ضرورت آن را خاطر نشان ساختبه، هدفهاي مصاحالنامه کتبی به همراه سؤ
ضبط  MP4 ها با جلب رضایت مخاطبین از طریق دستگاهمصاحبه. مصاحبه با توافق مدیران، معاونین و کارشناسان مشخص شد

محتوا،  تجزیه و تحلیلا نیز از طریق هتجزیه و تحلیل داده. دقیقه به طول انجامید 30تا  20ها بین هر یک از مصاحبه. شد
  .بندي، کدگذاري انجام گرفت مقوله

  
  ها یافته

نفر   9که از این تعداد  بودند ،)نفر ازکارشناسان ستادي 11نفر از معاونین و  7نفر از مدیران،  4شامل (نفر  22افراد مورد پژوهش 
  .داشتند ارشناسیمدرك ک نفر 5مدرك کارشناسی ارشد و  نفر 8 ،تخصصی مدرك دکتري

  راهبرديتفکر  شوندگان به مقولههاي مصاحبهبندي پاسخنتایج حاصل از مقوله: 1جدول
  درصد  فراوانی  مقوله  ردیف

  91  20  توجه به سند آمایش  1
  81/81  18  توجه به تغییرات نیاز بازار کار  2
  27/77  17  نظامتوجه به کلیت   3
  7/72  16  توجه به آینده  4
  2/72  16  ی به آموزش مجازينگرش تحول  5
  50  11  هاي اجتماعی، سازمانی و فرديارتباط منطقی بین نتیجه  6
  41  9  اي و جهانیتوجه به نیازهاي جامعه محلی، منطقه  7
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هاي لفهحقیق شامل نقش و میزان توجه به مؤهاي اصلی تلفهاي مصاحبه شوندگان در رابطه با مؤهدر این قسمت پاسخ
  . شده استآورده  ،هاصورت توزیع فراوانی و درصد پاسخ مجازي اصفهان به علوم اهبردي در دانشگاهریزي ر برنامه

تحلیل هاي آموزش مجازي، تجزیه و ریزيها و برنامهگیريدر تصمیم راهبرديهاي تفکر در زمینه وضعیت توجه به مقوله
نشان داد ) شوندگان از دیدگاه مصاحبه راهبردياالت مربوط به تفکر توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سؤ( 1هاي مربوط در جدول  یافته

برخوردار  راهبرديهاي سازمان از تفکر اما برنامه بودالزم و ضروري  ،براي رسیدن به آموزشی اثربخش و پویا راهبرديکه تفکر 
 .نبودند

توجه به سند آمایش  بیشترین فراوانی مربوط به راهبردي،لفه تفکر شوندگان در مؤ، از نظر مصاحبه1هاي جدول بر اساس یافته
و  )درصد 82(همچنین مصاحبه شوندگان معتقد بودند آموزش مجازي نیازمند توجه به نیازهاي جامعه و بازار کار . است )درصد 91(

 41(اي و جهانی هتوجه به نیازهاي جامعه محلی، منطق ترین فراوانی مربوط بههمچنین کم. است) درصد 77( نظامتوجه به کلیت 
  . است )درصد

نقش زیادي  ،در توسعه پایدار آموزش مجازي راهبردينفر از اعضاي مورد بررسی نشان داده است که تفکر  22مصاحبه با 
هاي مورد شاخص با وجود این، بررسی و تحلیل دقیق، عمیق و همه جانبه دیدگاه آنان در رابطه با هریک از. تواند داشته باشد می

در مورد نقش  شوندگانمبحث، به چند نکته کلی که مصاحبهدر ادامه این . ثیرگذاري آنها، داراي نکات مهمی بودی و اولویت تأبررس
  . شود میاند، آورده در سازمان، اشاره نموده راهبرديتفکر 

گان چنین شوند مصاحبهشرایط فعلی کشورمان، اکثر کارایی و اثربخشی آموزش مجازي در  در راهبرديدر زمینه نقش تفکر 
 توسعه توسعه دانش، توانش و تواند نقش به سزایی در ایجاد وریزي آموزشی در هر کشوري مینظام برنامهاند که اظهار نظر نموده

ولی در  استدر کشور  مند نظامنگر و  آموزش مجازي مستلزم یک دید راهبردي، کل. متناسب با فرهنگ بومی هر کشور داشته باشد
عدم تناسب با عالیق، سالیق و  دلیل تمرکز شدید، عدم مطابقت با نیازهاي جامعه امروز و ، آموزش مجازي کشورمان بهحاضرحال 

ها را به به یک معیار جامع که بتواند تمام زمینه ،نظريلحاظ عملی و حتی در حوزه تقاضاهاي افراد درگیر در آن، نتوانسته است به 
ریزي و آموزش الزم  ناپذیر و برنامهرا در هزاره سوم اجتناب راهبرديشوندگان تفکر مصاحبه همه. بدو احسن پوشش دهد، دست یانح

  .اندرا در این زمینه به افراد را ضروري دانسته
   

  شوندگان به مقوله نظام اطالعات آموزشیهاي مصاحبهبندي پاسخنتایج حاصل از مقوله:  2جدول
  درصد  فراوانی  مقوله  ردیف

  9/90  20  جویی در زمان و اتالف انرژي رفهص  1
  81/81  18  جامع بودن اطالعات  2
  81/81  18  آوري شدهبه روز شدن اطالعات جمع  3
  27/77  17  انتشار اطالعات به صورت منظم و سالیانه  4
  72/72  16  هاي الزم براي تبدیل اطالعاتفناوريبه کارگیري   5
  54/54  12  پردازي ایجاد ساختار داده  6
  36/36  8  هاي آموزشیهاي مرتبط با سیاستایجاد و تدوین آماره  7

  
 2ها در جدول  نتایج تحلیل هاي آموزش مجازي، ریزيها و برنامه گیريدر زمینه وضعیت نقش نظام اطالعات آموزشی در تصمیم

جویی در زمان و اتالف انرژي اد، صرفدرصد از افر 91دهد که شوندگان نشان میهاي مصاحبهو پاسخ 2جدول . قابل مشاهده است
جمله  درصد از افراد، جامع و به روز بودن اطالعات را از 82چنین هم. دانندترین نقش نظام اطالعات در آموزش مجازي میرا مهم

هاي مرتبط ین آمارهدانند و کمترین فراوانی مربوط به تدوها می ریزيها و برنامه گیرياطالعاتی در تصمیم هاي نظامثر هاي مؤنقش
  . باشدمی )درصد 5/36(هاي آموزشی با سیاست

  : گرددشوندگان که در خور توجه است، ارائه میهاي مصاحبهدر این راستا دو مورد از پاسخ
است که براي رسیدن به یک هدف  شدهاي است که از چندین جزء مشخص و وابسته به هم تشکیل سیستم یا نظام مجموعه

ن آموزش مجازي بر این اساس با توجه به ساختار سازمانی و حجم اطالعات در گردش، سازما. عامل با یکدیگرندمشخص در ت
افزارهاي الکترونیکی و کامپیوتري در این ساختار حجیم و بزرگ است، تا  افزارها و سختتم جامع از نرمسکارگیري یک سی نیازمند به
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جویی در ترین هزینه و صرفهبا کم توجه به متمرکز بودن نظام آموزشی کشور در اسرع وقت وها با ها و دستورالعملکارها، بخش نامه
  .)13 هشونده شمار مصاحبه( منابع محدود به عمل آید

شود که در زمینه هاي و منابع مختلف اطالق میافزارها و تکنولوژيافزارها، نرماي از سختموعههاي اطالعاتی مجسیستم
در هزاره سوم که جهان هر لحظه در حال تغییر و دگرگون . شوندسازي، پردازش، تولید و تبادل اطالعات به کار گرفته میذخیره

هاي آموزشی نیازمند  ها و به خصوص سازمان باشد، سازمانتشار میشدن است و حجم و انفجار اطالعات که به سرعت در حال ان
العات مورد نیاز را در هایی هستند که بتواند هوشمندانه اطالعات و دانش مورد نیاز را از میان انبوه اطالعات پاالیش کند و اط سیستم

  .)7 هونده شمارش مصاحبه(وگیري نماید ولین قرار دهد و از سردرگمی و اتالف وقت جلاختیار مسؤ
  .، قابل مشاهده است3ر جدول ها د دیشی در آموزش مجازي نتیجه تحلیلبازان لفهدر زمینه وضعیت توجه به مؤ

  
  هاي بازاندیشیلفهؤشوندگان به مهاي مصاحبهبندي پاسخنتایج حاصل از مقوله: 3جدول 

  درصد  فراوانی  مقوله  ردیف

  82  18  هایر در برنامههاي افراد درگ توجه به باورها و ارزش  1
  27/77  17  توجه به منافع سازمان و فرد  2
  27/77  17  توجه به بهزیستی افراد  3
  72  16  توجه به منافع جامعه  4
 64  14  مقایسه وضعیت موجود و مطلوب و تعیین نیازهاي بیرون سازمان  5
  64  14  مقایسه وضعیت مطلوب و موجود و تعیین نیازهاي درون سازمان  6
  59  13  توجه به آرمان مشترك  7

  
هاي  باورها و ارزش ، بیشترین فراوانی مربوط بهلفه بازاندیشیشوندگان در مؤاز نظر مصاحبه 3هاي جدول بر این اساس یافته

سازمان  درصد از مصاحبه شوندگان در امر بازاندیشی به بهزیستی افراد و منافع 77همچنین . بود )درصد 82(ها افراد درگیر در برنامه
  . بود )درصد 64(نیازهاي درون و بیرون سازمانی  کید داشتند و کمترین فراوانی مربوط تعیینتأو فرد 

  : گفتاي در این رابطه شونده مصاحبه
ها مورد نظر افراد توجه  ها، باورها و ارزش و آرمان) صالحعالقه و ذيربط، ذيذي( در تدوین اهداف باید به نیازهاي تمام افراد

  ). 3مصاحبه شونده شماره ( ها تعهد الزم را داشته باشندکرد تا نسبت به برنامه
ها تمرکز است و این برنامهها و نظام آموزش مجازي کشورمان ممعتقد بودند از آنجا که برنامه شوندگان نیزچند تن از مصاحبه

کند درگیر در برنامه ایجاد نمی شود، حس تعهد را در بین افرادیخانه اتخاذ مباال به پایین دارند و توسط شوراي مرکزي و وزارت رویه
هایی است که نیازمند توجه ترین جنبهترین و خطرناكیکی از اساسی نشده است و این،تهیه  ،بر اساس آرمان مشترك افرادزیرا 

در زمینه وضعیت نقش ). 11،14،7شونده شماره  مصاحبه( ولین با توجه به تنوع فرهنگی و جغرافیایی کشورمان استجدي مسؤ
  .قابل مشاهده است 4ر جدول نتایج د ،بازسازي ساختارها در آموزش مجازي

هاي تدوین شده با بافت برنامه صد از افراد، توجه به هماهنگیدر 89 دهد کهشوندگان نشان میهاي مصاحبهو پاسخ 4 جدول
هاي بازسازي در ترین نقشرا از مهم هاها و ناهماهنگیهماهنگی شناساییدرصد از افراد  86 محیطی حاکم بر آن و همچنین

  .دانستندعصر حاضر  آموزش مجازي را در
  

  شوندگان به نقش بازسازي ساختارهاهاي مصاحبهبندي پاسخنتایج حاصل از مقوله: 4جدول 
  درصد  فراوانی  مقوله  ردیف

  89  18  حیطی حاکم بر آنهاي تدوین شده با بافت مهاي برنامهتوجه به هماهنگی  1
  3/86  19  هاها و ناهماهنگیشناسایی هماهنگی  2
  7/77  17  هاها و برنامهبندي هدف تالش براي رسیدن به توافق جمعی جهت اولویت  3
  7/72  16  هاتالش براي کاهش و یا رفع ناهماهنگی  4
  18/68  15  هاي عملیاتی و تفصیلیتدوین برنامه  5
  59  13  گیرين سطوح مختلف تصمیمتوجه به همسو بود  6



  

 
         

  ریزي راهبردي در آموزش مجازي هاي برنامه بندي مؤلفه شناسایی و اولویت

  3، شماره 5، دوره 93 پاییز

M
E

D
IA

 

53  

اند لیکن  الزمه آموزش مجازي پویا دانستهازي ساختارها را در عصر حاضر، توجه به بازس ،شوندگانکه کلیه مصاحبهبا وجود آن
  : مباحث زیر را مطرح کردند ،صورت کلی علی را چندان مطلوب ندانسته و بههاي فریزيبرنامه

راي جا ب، خصوص نظام آموزش مجازي هها و ب سازمان یحاضر به حدي شدید است که تمام سرعت تغییرات محیطی در عصر
پذیري است که از چنان انعطافی برخوردار باشد که در مواقع نیازمند یک ساختار انعطاف ،راهی با تغییراتنماندن از قافله علم و هم

شرایط، دوباره آن را  وو با توجه به نیازها کند دهی مجدد مانهاي خود را سازها و طرحالزم بدون هیچ دردسر و مشکلی برنامه
  . کندمجدد و به روز  دهیساختار دهی، سازمان

  .، قابل مشاهده است5ر جدول نتایج د ،هاي بازآفرینی در آموزش مجازيدر زمینه وضعیت توجه به مقوله
  

  قوله بازآفرینیشوندگان به مهاي مصاحبهبندي پاسخنتایج حاصل از مقوله: 5جدول 
  درصد  فراوانی  مقوله  ردیف

  45/95  21  )تشخیص، تکوینی و پایانی(نگاه جامع به ارزیابی  1
  90  20  هانظارت بر اجراي درست برنامه  2
  36/86  19  هاتالش در جهت بهبود مستمر کیفیت برنامه  3
  81/81  18  هابازنگري برنامه  4
  27/77  17  هاي عملیاتی و تفصیلیاجراي برنامه  5
  27/77  17  ها در سطح فراسوي کالنتوجه به تحقق هدف  6

  
و  )تشخیص، تکوینی و پایانی( افراد، نگاه جامع به ارزیابی درصد از 95 شوندگان نشان داد کههاي مصاحبهو پاسخ 5جدول 

  . دانندضروري می الزم و ،هاشی برنامهها را در کارایی و اثربخدرصد از افراد، تالش در جهت بهبود مستمر کیفیت برنامه 86 همچنین
اسانه و با اهداف ملی تطابق دارد ولی در مرحله اجرا و تحقق، ضعیف و ناکارآمد صورت کارشن اهداف در سطح فراسوي کالن، به

نشدن افراد افراد و خوب تفهیم  نداشتن علت مشارکت شوند، اما در اجرا بهذ خوب نوشته میها بر روي کاغدر واقع برنامه. است
آن را اجرا کنند و کاري به عواقب و  به هر راه ممکن،خواهند و فقط می باشد الزم برخوردار نمی یاز اثربخش ،مجري یا درگیر در آن

 ها ونبود فضاي آزاد از بحث و مناظره درباره برنامه ،اي که اکثر افراد به آن اشاره کردندمضرات احتمالی ناشی از آن ندارند و نکته
  ).19،20،21، 17مصاحبه شونده شماره ( هاي به اجرا درآمده استعملکرد سازمان و همچنین نبود بازنگري و تجدید نظر در برنامه

قابل  6نتایج در جدول  ،ها و تهدیدهاي بیرون سازمانهاي درون سازمان و فرصتها و ضعف در زمینه وضعیت توجه به قوت
  . بودمشاهده 

 ترین عوامل دري سازمان را از مهمهادرصد از افراد، شناسایی قوت 86دهد که شوندگان نشان میمصاحبههاي و پاسخ 6جدول 
بیرون از ساختار سازمان آموزش  ها و تهدیدهاي د از افراد، به فرصتدرص 68همچنین  .اند عه پایدار آموزش مجازي دانستهتوس

  . ندا هاشاره کرد ،مجازي
  

  ها شوندگان به توجه به قوتمصاحبههاي بندي پاسخمقولهنتایج حاصل از : 6جدول 
  ها و تهدیدهاي بیرون سازمانهاي درون سازمان و فرصتو ضعف

  درصد  فراوانی  مقوله  ردیف

  36/86  19  ي سازمانهاشناسایی قوت  1
  27/77  17  هاي سازمانشناسایی ضعف  2
  18/68  15  هاي بیرون از سازمانشناسایی فرصت  3
  18/68  15  ایی تهدیدهاي بیرون از سازمانشناس  4

 
ها ساس این پتانسیلها و نقاط قوت سازمان آگاه بود تا بتوان بر اباید از پتانسیل کنندگان معتقد بودند که در ابتدار مصاحبهاکث

شود بلکه باعث هدر فاده نمینه تنها از نقاط قوت است ،سفانه در سیستم آموزش مجازيبرداري را به عمل آورد، اما متأ بیشترین بهره
راي مدرك فالن همکار ما دا عنوان مثال بههایی را مطرح کردند که نمونه در این باره. شودها میآن پتانسیل نداشتن رفتن و کاربرد

. است IT ولیت انبار و تجهیزات را بر عهده دارد در حالی که سازمان به شدت نیازمند متخصص در زمینهارشد کامپیوتر است و مسؤ



 

 

 ریزي راهبردي در آموزش مجازي هاي برنامه بندي مؤلفه شناسایی و اولویت
m

 e
 d

 i 
a 

@
 c

 e
 e

 l 
. s

 u
 m

 s 
. a

 c
 . 

i r
 

ht
tp

://
m

ed
ia

j.s
um

s.a
c.

ir/
on

lin
e 

54  

 هاي بیرون از سازمانهاي درون سازمان مورد توجه قرار گیرد و در مرحله بعد پتانسیلها و ضعفبنابراین در وهله اول باید قوت
  ).16،17،22شونده شماره  مصاحبه(

  
 گیري  بحث و نتیجه

 راهبردينشان داد که تفکر  ،دگاندر آموزش مجازي از دیدگاه مصاحبه شون راهبرديها در زمینه وضعیت کاربست تفکر  تحلیل
. برخوردار نیستند راهبرديهاي سازمان از تفکر اما برنامه ،الزم و ضروري است ،براي رسیدن به آموزش مجازي اثربخش و پویا

توجه به  انی،اي و جهتوجه به نیازهاي جامعه محلی، منطقه: ها توجه داشته باشندهاي آموزشی باید بر این نکته ریزيبنابراین برنامه
 طوربنابراین به . توجه به آینده ، توجه به کلیت نظام وهاي اجتماعی، سازمانی و فرديارتباط منطقی بین نتیجه ،تغییرات نیاز بازار کار

یان ب و همکاران، Millerدر این زمینه . لفه در آموزش مجازي داشتندؤاعتقاد راسخ به کاربست این م ،مورد نظر هاي کلی اکثر نمونه
دو باید متحد  یک به نوبه خود الزم و ضروري هستند و هر باشند که هردو روي یک سکه می راهبرديو تفکر  ریزيبرنامه ندکن می

ها  براي اثربخشی سازمان ،در زمان حاضر راهبرديدارد که تفکر بیان می ،همچنین پورحسینی. ]19[ و هماهنگ با هم فعالیت کنند
  .]16[ شودهاي کشورمان کمتر به آن توجه میو ضروري هستند که در سازمان الزم ،در چنین شرایطی

اکثر افراد با توجه به ساختار  مصاحبه نشان داد نتایج ،در زمینه وضعیت کاربست نظام اطالعاتی آموزشی در آموزش مجازي
افزارها و جامع از نرم رگیري یک نظامکا د سازمان آموزش مجازي نیازمند بهسازمانی و حجم اطالعات در گردش، اعتقاد داشتن

ها با توجه به ها و دستورالعملنامه ي در این ساختار حجیم و بزرگ است تا کارها، بخشافزارهاي الکترونیکی و کامپیوتر سخت
  . اجرا شود ،جویی در منابع محدودترین هزینه و صرفهبا کم متمرکز بودن نظام آموزشی کشور در اسرع وقت و

شوندگان معتقد بودند که بازاندیشی باید اول از سوي نه وضعیت کاربست بازاندیشی در آموزش مجازي، مصاحبهدر زمی
 يها ها، باورها و ارزش آرمان ،)صالحعالقه و ذيربط، ذيذي( خانه لحاظ گردد و در تدوین اهداف باید به نیازهاي تمام افراد وزارت

 اد اعالم کردند تا زمانی که نظام ما یک نظاماما اکثر افر. ها تعهد الزم را داشته باشندرنامهموردنظر افراد توجه کرد تا نسبت به ب
نگاري را نگري و آیندهآینده ،در این زمینه ایرجی. شودها توجه نمیهاي تمام افراد درگیر در برنامه به نیازها و آرمان ،متمرکز است

عالوه بر این در تدوین اهداف باید با توجه به نیازسنجی، فاصله بین وضع موجود و . ]18[ داندمفید براي تدوین اهداف می يابزار
  .ریزي صورت گیردمطلوب آموزش مجازي مشخص گردد و بر آن اساس برنامه

 نشان داد که بازسازي ساختارها با توجه ، نتایجشوندگان در زمینه وضعیت کاربست بازسازي در آموزش مجازي از دیدگاه مصاحبه
بر  ،هاي سازمانالزم و ضروري است، اما برنامه ،به تغییرات و حجم اطالعات جدید براي رسیدن به آموزش مجازي اثربخش و پویا

ها توجه هاي آموزشی باید بر این نکته ریزيبنابراین برنامه گردد،ی و تدوین نمیسازمانده ،اساس نیازهاي جامعه محلی و جهانی
 برايهاي تدوین شده با بافت محیطی حاکم بر آن، تالش براي رسیدن به توافق جمعی هاي برنامهماهنگیتوجه به ه: داشته باشند

این . هاگیري، تالش براي کاهش و یا رفع ناهماهنگیها، توجه به همسو بودن سطوح مختلف تصمیمها و برنامهبندي هدف اولویت
از اهیت در مرحله طراحی و بازسازي  راهبرديریزي  کان به کارگیري برنامهالدین میمند که نشان داد که ام یافته با تحقیق زین

 . همسویی دارد ،]17[باالیی برخوردار است 
همچنین در زمینه وضعیت کاربست بازآفرینی در آموزش مجازي، نتایج مصاحبه، حاکی از آن بود که اهداف در سطح فراسوي 

، ضعیف و ناکارآمد است و متأسفانه بازخوردي ولی در مرحله اجرا و تحقق آن ابق دارداسانه و با اهداف ملی تطبه صورت کارشن کالن
ثیر ا تحت تأاهداف در سطح فراسوي کالن، کالن و خرد تا چه حد تحقق یافته است و یمشخص شود د که گیرصورت نمی

دیگر بحث و گفتگو درباره عدم کارایی آن  رد،هاي سیاسی قرار گی یا خیر که اگر تحت تأثیر جریان گیردهاي سیاسی قرار می جریان
نبود فضاي آزاد از بحث و مناظره درباره  که اکثر افراد به آن اشاره کرده بودند، اينکته. شودها خارج میبه شدت از جریان ارزیابی

این یافته با تحقیق . استهاي به اجرا در آمده رنامهها و عملکرد سازمان و همچنین نبود بازنگري و تجدید نظر در ببرنامه
Williams در موفقیت و رسیدن سازمان به اهدافش از  هامیزان توجه به این مقوله را، نظارت و ارزیابی که نشان داددر زمینه اج

  . خوانی دارد ، هم]20[اهمیت خاصی برخوردار است 
 شوندگان معتقد بودند ثر مصاحبهاک آموزش مجازي،ها و تهدیدها در ها، فرصتها، ضعفدر نهایت در زمینه وضعیت توجه به قوت

اري الزم را به عمل آورد، برد ها بیشترین بهرهها و نقاط قوت سازمان آگاه بود تا بتوان بر اساس این پتانسیلکه اول باید از پتانسیل
-ها میفتن و عدم کاربرد آن پتانسیلشود بلکه باعث هدر رسفانه در سیستم آموزش مجازي نه تنها از نقاط قوت استفاده نمیاما متأ
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این . توجه شود) هاها و تهدیدفرصت( و محیط خارجی) هاها و ضعفقوت( ها به محیط داخلی ریزيبنابراین الزم است در برنامه. شود
ها و ، ضعف، فرصتدر پژوهش خود به این نتیجه رسید که تحلیل نقاط قوت او. باشدمی سوهم ]17[ الدین میمند نتایج با تحقیق زین

  ]. 17[در راستاي تحقق اهداف آموزشی بسیار مهم است  ها تهدید
در تعمیم  دانشگاه علوم مجازي اصفهان است، بنابراین محدود بودن نتایج به ،شود توجه آن به تحقیق این در باید که موضوعی

، محدود به مدیران ،همچنین جامعه آماري این پژوهش .کردرا رعایت احتیاط جانب هاي علوم مجازي باید  نتایج به دیگر دانشگاه
  .نظران در این زمینه نیز بررسی شود گردد نظر سایر صاحب پیشنهاد می بنابرایناست،  معاونین و کارشناسان ستادي

هاي  انشگاهریزان و مدیران دهاي آموزش مجازي، آگاهی و آشنایی هر چه بیشتر برنامه ریزي با توجه به ضرورت تحول در برنامه
براي دستیابی به اهداف مورد نظر،  ریزي راهبردي ها و رویکردهاي جدید حوزه برنامه آموزش مجازي با مفاهیم اساسی، نگرش

هاي دانش و  ترین زمینه از این رو مهم. رسد ضروري به نظر می ،گویی به مشکالت موجود و استقرار یک نظام آموزشی کارآمد پاسخ
دانش  .ریزي آموزش مجازي تأثیر دارد هایی است که بر برنامه ها، تهدیدها و فرصت ها، ضعف ریزي، تشخیص قوتآگاهی براي برنامه

هاي آموزش مجازي و رویکردهاي  هاي مشترك براي سازمان نیازسنجی، تعریف آرمان فنونریزان نسبت به  و آگاهی مدیران و برنامه
ها فراهم  را در این سازمان ریزي و مدیریت راهبردي ق برنامهامکان تحق ،اي آموزشیه نوین طراحی، اجرا، نظارت و ارزیابی برنامه

  . آورد می
  

  سپاسگزاري
 تحقیق این در را ما صادقانه خود، هاي پاسخ با که پژوهش این در کننده عزیزان شرکت کلیه ازدانیم  میواجب  برخود ،خاتمه در

  .نماییم و قدردانی تشکر نمودند، بهرمند خود نظرات از را ما که اساتید محترمی از همچنین و رساندند یاري
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