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مقدمه

جهان در حال عبور از دوران اقتصاد صنعتی بده عصدر اقتصداد داندش اسدت لدذا در چندین شدرایطی
جوامع بشری از ساختارهای صنعتی و اقتصادی سختافزارانه ،بده شدرایطی کدامالب مبتندی بدر جدنش
نرمافزاری تغییر ماهیت دادهاند.مهمترین ویژگی این عصر را میتوان مبتنی بودن کلیه فعالیدتهدای
اقتصادی بر انواع فعالیتهای دانشی از جمله :تولید دانش ،توزیع دانش (آمدوزش) ،تدرویج داندش،
تبدددیل دانددش و اسددتفاده از دانددش دانسددت( .)Tofighi, 2010بددا وهددور اقتصدداد دانددشبنیددان،
خط مشی های آموزش عالی با تغییراتی روبرو شده است که سبب گردیده تا دانشگاهها برای کسب
مزیتهای رقابتی و افزونی منابع در بازارهای جهانی بده ارتقدای کیفیدت آمدوزش و پدژوهش خدود
بپردازند (.)Karlsson, 2004از این رو کیفیت آموزش و پژوهش از جمله دغدغههایی اسدت کده
علیرغم اینکه همیشه نظام دانشگاهی برای دستیابی به آن تدالش کدرده اسدتاما در دهدههدای اخیدر،
بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و در همین راستا در دهههدای اخیدر ،تحدوالت و کوشدشهدای
قابل توجهی برای بهبود مستمر وضعیت آموزش عالی و دستیابی به اهداف نظام دانشگاهی به عمدل
آمده است.
این رویکرد و مأموریت جدید ،ایجاب کرده است که بسیاری از دانشدگاههدای جهدان از فدنآوری
آموزش مجازی در ارایه دورهها استفاده کنندد) .)Enayati et al., 2014بدهکدارگیری تکنولدوژی
دیجیتال و گسترشاطالعات،آمددوزش عددالی را در آسددتانه یدا انقدالب عظدیم قدرار داده اسدت.
اثرات رو به رشد و فزاینده تکنولدوژیهدا برهمده جنبدههدای زنددگی ،از جملده در سدطآ آمدوزش
موجب شده تا برای رشد و توسعه کشورها تمرکز بدر پیشدرفت در حیطده آمدوزش عدالی از طریدق
پذیرش نظام و تکنولوژیهای جدید آموزشی ضدرورت یابدد (Qurbankhani & Salehi, 2016

)در نتیجه این شرایط ،شکل و نوع مناسبات فردی-اجتماعی ،دستخوش تغییر شده و روابط قدرت،
سلسله مراتب بین استاد /دانشجو و بهطور کلی ،مناسبات جدیددی در فضدای آموزشدی دانشدگاههدا
شکل گرفته است.
شایان ذکر است نگاهی به تاریخچه دانشگاهها و سیر تحوالت نظامهدای آمدوزش عدالی ،نشدان
دهنده این موضوع است که دانشگاه ها و سیستم آموزش عدالی همچدون سدایر بخدشهدای جامعده،
همراه با روند تغییرات در جوامع بشری ،دگرگونیهایی در نقش و کارکردهدای خدود داشدتهاندد و
در تالش بودهاند خود را با الزامات نقشهای جدید سازگار کنند ( .)Nagy & Robb, 2007تغییر
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و تحول در شرایط و نیازهای جامعه ،موجب تغییر و تحول در رسالت داندشگاههدا شد به طوری که
در زمانهای مختلف رسالتهای مختلفدی را بدرای خدود تعریدف کدرده اسدت و از ایدن رو ،شداهد
نسلهای مختلفی از دانشگاهها در طول زمان بودهایم به طوری که دانشگاهها را مدیتدوان بدر اسدا
رویکردها و رسالتهای اجرایی خود در طول زمان بدا یکدی از چهدار ویژگدی نسدل اول (آمدوزش
محددور) ،نسددل دوم (پددژوهش محددور) ،نسددل سددوم (نددوآور ،فددنآوری و کددارآفرین) و نسددل
چهدارمتوصدیف کدرد ( .)Enayati& Alipour, 2017در همدین راسدتا بایدد گفدت در نسدل اول
دانشگاهها ،تربیت نیروی انسانی و آمدوزش افدراد و در نسدل دوم ،کدارکرد آموزشدی ،تحقیقداتی و
پژوهشها مطرح بودند اما با روی کار آمدن اقتصاد داناییمحور یا دانشبنیان ،حرکدت دانشدگاههدا
به سمت نسل سوم آغاز شده است و نسل چهارم دانشگاههدا نیدز کده اخیدراب بده اصدطالح شناسدی و
ادبیات نظام آموزش عالی ،اضافه شده است.چهار ویژگی و مشخصه مهدم مانندد تحدولگدرا بدودن،
تعالی گرا بودن ،تقاضامحور بودن و توسعه منطقهای بودن دارد .دانشگاه نسل چهارم ،نسل جدیددی
از دانشگاهها می باشد که تولیدکنندده ایدده و تکمیدل کنندده سده نسدل پدیش از خدود بدا تأکیدد بدر
آموزش ،نوآوری و تحقیقدات ،ایجداد فضداهای نوآورانده ،حمایدت از دانشدمندان و کارآفریندان و
مدیران ساختار شکن با تأکید بر توسعه اقتصادی محلی ،بومی و منطقدهای مدیباشدد ( Steinbuch,

.)2016
دانشگاه نسل چهارم باید از نخستین نهادهایی باشد کدده از مددزیتهدا و امددکانات بدالقوه فدنآوری
اطالعات و ارتباطات بهرهمندد شدود و در ایدن راسدتا بده ایددجاد محدیطهدای ندوین آموزشدی بدرای
همدداهنگی باعصددر اطالعددات و تبیددین نظددامهددای مجددازی بپددردازد .در واقددع تولیددد دانددش درعصددر
اطدالعات ،یدا فعالیت با کما فنآوری است .بدا فدنآوریهدای جدیدد ،راهبردهدای آموزشدی
جدید ،توسعه و بسیاری از موانع ارتدباطی از بدین مدیرود .فنآوری اطالعدات وارتباطدات ،الگدوی
فکری آموزش را دگرگون ،مددلهدای موجدود را غندیتدر و شدیوه جدیدد آمدوزش ویددادگیری را
پیدشنهاد مدیکند .در دهههای اخیر ،پیشرفتهای فنآوری اطالعات و ارتباطات ،تحوالت شگرفی
را درنظامهای آموزشدی جهدان ایجداد کددرده اسددت و موجبدات وهدور دانشدگاههدا و نهادهدایی بدا
نظامهای جدید یاددهی و یادگیری را فراهم نموده است .عنصدر اصدلی «مددل مجدازی» از اهدداف
استراتژیا دانشگاه نسل چهارم است؛یعنی دستیابی به پذیرش بینالمللی همزمان با توسدعه اقتصداد
محلی در چارچوب ساختار سازمانی ابتکاری و انعطدافپدذیر()Qurbankhani & Salehi, 2016
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چرا که رویکرد مجازی ،زمینه مناسبی برای وهور و بروز استعدادها ،خالقیت ،ندوآوریهدا خواهدد
بود .همچنین با گسترش بیوقفه و کم هزینه سیستم آموزشی الکترونیکی وکاهش نیاز به جدا ،فضدا
و مکددان ،امکانددات آموزشددی و تسددهیالت رفدداهی بددرای ایددن نیدداز وتسددلط فددنآوری اطالعددات و
تکنولوژی ارتباطات و نفوذ آن در الیههای مختلف زندگی افراد ،مفهوم سنتی کال

تغییدر کدرده

و در نهایت سبب افزایش کارایی فرایند آموزش میگردد.
یاسینی و تابان( )Yassini & Taban, 2015در مقالهای تحت عنوان «مطالعه اثربخشی دوره هدای
آموزش مجازی از دیدگاه اساتید و دانشجویان»به دنبال بررسی اثربخشی دوره آمدوزش مجدازی از
دیدگاه استادان و دانشجویان دانشگاه تهران بوده است .جامعه آماری این پژوهش را تمامی استادان
و دانشجویان دوره آموزش مجازی دانشگاه تهدران تشدکیل دادهاندد کده تعدداد  52اسدتاد بده شدیوه
نمونهگیری گلوله برفی و  556دانشجو با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقدهای متناسدب بدا
حجم انتخاب شدند .یافتدههدای ایدن پدژوهش نشدان داد کده از نظدر اسدتادان ،ابعداد محتدوای دوره،
سازماندهی مواد آموزشی ،انعطافپذیری دوره ،حجم کاری در حد مطلدوب و ابعداد فعالیدتهدای
یاددهی د یادگیری ،طراحی صفحات وب ،بازخورد ارایده شدده در طدول دوره و کمدارسدانی بده
دانشجویان درحد متوسط ،اثربخش بوده است .شاه حسدینی و همکداران ( ShahHosseini et al.,

 )2015مقالهای را تحت عنوان «ارزیابی کیفیت خدمات نظام یداددهی  -یدادگیری الکترونیکدی در
آموزش عالی»با هدف ارایه الگوی مناسبی برای ارزیابی کیفیت خدمات ارایه شدده بده دانشدجویان
مؤسسات آموزش مجازی به عنوان مشتریان اصلی این نهداد بدا توجده بده ویژگدیهدای خداا ایدن
دانشددگاههددا و شددیوو آمددوزش الکترونیکددی ارایده دادنددد .نتددایج نشددان داد کدده عامددل آموزشددگاهی،
بیشترین و عامل مدیریتی ،کمترین ارتباط را در کیفیت خدمات بخش دانشجویان دارند .بهعدالوه
نتایج سنجش در مؤسسه الکترونیکی مهرالبرز ،نشاندهنده این بود که بیشتدرین سدطآ کیفیدت در
عامل اخالقی ،مرتبط با یادگیری الکترونیکی و بیشترین ضعف در عامل ارزیدابی در ایدن مؤسسده
میباشد.
زوتی و لوکویکس ( )Zuti & Lukoyices, 2017در پژوهشی تحت عندوان «دانشدگاههدای نسدل
چهارم و توسعه منطقهای» بیان میدارند که در مطالعات منطقهای ،دانش به عنوان یا عامل حیداتی
در توسعه شناخته شده است .دانش به دارایی اصلی تولید تبدیل شده است که به عنوان یا موتدور
جدید توسعه اقتصادی محسوب میشود که در نتیجه نقش دانش ،ندوآوری ،فدنآوری و یدادگیری
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برای بازنگری مجدد ضدروری اسدت .همچندین نتدایج ایدن پدژوهش نشدان داد کده ندوآوری اساسد با
رقابتپذیری منداطق را تعیدین مدی کندد و ندوآوری مسدتمر بدرای بده دسدت آوردن جایگداه رقدابتی
ضروری است .این پژوهش نشان داده است کده حاشدیه رقابدت اقتصدادهای توسدعهیافتده عمددتاب بده
توانایی آنها در ایجاد و استفاده از دانش بستگی دارد.
لدذا بددا عنایددت بدده توضدیحات مددذکور و بددا توجدده بده اینکدده تددا بدده حدال پژوهشددی پیرامددون ابعدداد و
زیرساخت های رویکرد مجازی در راستای توسعه دانشگاهای نسل چهدارم در دانشدگاههدای اسدتان
مازندارن انجام نشده ،مهمترین هدف پژوهش حاضر این است که ابعاد و زیرسداختهدای رویکدرد
مجازی در راستای توسعه دانشگاهای نسل چهارم را در دانشدگاههدای نسدل چهدارم ،مدورد بررسدی
قرار دهد و به سؤاالت زیر پاسخ دهد:
 -2ابعاد و زیرساختهای رویکردمجازی در راستای توسعه دانشگاهای نسل چهارم کدامند؟
 -5وضعیت موجود ابعاد و زیرساختهای رویکردمجازی در دانشگاههای استان مازنددران بده
چه صورت میباشد؟
روش

پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق ،کمی و از نظر ابزار گرداوری اطالعات ،پیمایشدی و بدر اسدا
هدف ،پژوهشی -کاربردی میباشد .همچنین با توجه به ماهیت ،پژوهش حاضر توصیفی-اکتشدافی
میباشد که در آن ضمن شناسایی ابعاد رویکرد مجازی به توصیف وضعیت موجود هر یا از ایدن
ابعاد نیز در دانشگاه های استان مازندران پرداخته است .شایان ذکر است از آنجا که پژوهش حاضدر
به منظور جمعآوری دادهها در بخش میدانی از پرسشنامه محقق ساخته ،بهره برده است.
به منظور تعیین روایی سازه از نرم افزار مدلسازی معادالت ساختاری کوواریانس محور لیدزرل
استفاده شده است و پس از اجرای مدلهای اندازهگیری مربوط به هدر یدا از سدازههدای تحقیدق،
صحت و دقت سنجش سازهها با استفاده از تکنیا تحلیل عاملی تأییدی ،مورد بررسی قرار گرفت
و در نهایت با استناد به نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییددی سدازههدای تحقیدق ،مالحظده شدد کده
میزان بار عاملی برای همه گویهها (سؤاالت) پرسشنامه باالی  7/4و عدد معناداری آنها نیدز بدیشتدر
از  2/66بوده است .همچنین نتایج حاصل از شاخصهای برازش مدلهای انددازه گیدری ،نشدان داد
که نسبت کای دو بده درجده آزادی ( )χ2/dfکوچداتدر از  ، 3شداخص نیکدویی بدرازش (،)GFI
شاخص برازش هنجار شده ( )NFIشاخص برازش تطبیقی ( )CFIبزرگتر از  7/67و مقدار شاخص
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ریشه میانگین مربعات خطای برآورد  RMSEAکمتر از  7/70به دست آمد لذا نتایج شاخصهدای
برازش برای مدلهای اندازهگیری تحقیق همگی دارای مقددار مناسدب بودندد کده نشدان مدیدهندد
تحلیل عاملی تأییدی سازه های پرسشنامه ،دارای برازش مناسب بوده و سؤاالت پرسشنامه به خوبی،
متغیر مربوطه را میسنجند .همچنین به منظور سنجش روایی همگدرا پرسشدنامه از شداخص متوسدط
واریانس استخراج شده ( )AVEاستفاده شد که نتایج حاصل از آن نیز برای همه متغیرهای تحقیدق،
بزرگتر از  7/27به دست آمد .شایان ذکر اسدت پایدایی ابدزار سدنجش بده کمدا ضدریب آلفدای
کرونباخ ( )αو ضریب قابلیت اعتماد ترکیبی ( )CRمورد سنجش قرار گرفت کده مقددار آن بدرای
همه متغیرهای تحقیق بزرگتر از  7/07بهدست آمد که دال بر قابلیدت اعتمداد بدودن ابدزار سدنجش
دارد .به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی ،از روش تحلیل محتدوا و در بخدش کمدی از
نرمافزارهای آماری SPSSv.25و مدلسازی معدادالت سداختاری لیدزرل  LISREL v8.5اسدتفاده
شده است.
جدول شماره ( : )1بررسی روایی محتوا و روایی همگرا و پایایی ابزار سنجش
متغير

AVE

α

CR

7/223

7/025

7/063

ابعاد

زیرسدداخت
فناوری
زیرسدداخت
انسانی

زیرساختهای رویکرد مجازی

زیرسدداخت
پداگوژی

AVE

α

CR

7/247

7/027

7/042

7/243

7/052

7/025

7/232

7/020

7/033

زیرسدداخت
فرهنگدددی-

7/226

7/066

7/002

اجتماعی
زیرسدداخت
اقتصادی

7/202

7/034

7/006

7/240

7/056

7/042

زیرسدداخت
مدددیریت و
رهبری
زیرسدداخت
اداری و
شتیبانی

7/676

7/027

7/026
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جامعه آماری پژوهش حاضر ،شامل کلیه اعضای هیأت علمی استادیار بده بداالی دانشدگاههدای
آزاد استان مازندران میباشد که براسا

آمارهای موجود ،تعداد آنهدا  067نفدر بدوده اسدت .بدرای

انتخاب حجم نمونه نیز در بین افراد جامعه آماری ،از فرمول کوکران استفاده شده است کده برطبدق
محاسبه فرمول کوکران522،نفر بدهعندوان حجدم نمونده بده دسدت آمدد .الزم بده ذکدر اسدت روش
نمونهگیری پژوهش خوشهای چندمرحلهای بوده است بهطوری که بهمنظور جمعآوری دادههدا ،در
ابتدا از میان دانشگاههای استان مازندران ،به صدورت تصدادفی از مرکدز اسدتان ،دانشدگاههدای آزاد
اسالمی واحدهای «بابل و قائمشهر» و از شدر بده صدورت تصدادفی ،دانشدگاه آزاد اسدالمی واحدد
«ساری» و از غرب دانشگاه آزاد اسالمی واحد «چالو » انتخاب شده است .سدپس در هدر دانشدگاه
به تناسب تعداد اعضای هیأت علمی به صورت تصادفی ،نمونهگیری به عمدل آمدده اسدت و بددین
منظور به شرح جدول شماره ( )5عمل شده است.
جدول شماره ( :)5نحوه نمونهگيری به روش طبقهبندی متناسب

محدوده
شر
مرکز
غرب

تعداد اعضای هيأت علمی

تعداد اعضای هيأت علمی

در جامعه آماری

در نمونه تحقيق

ساری

272

26

بابل

03

46

قائمشهر

220

06

چالو

252

60

465

522

دانشگاه آزاد اسالمی

جمع

یافتهها

یافتههای توصیفی
از نظددر ترکیددب جنسددی %37،از اسددتادان زن و  %07مددرد بددودهانددد از نظددر رتبدده علمددی بددیشتددر
استادان()%04استادیار بوده اند .نتایج حاصل از سنجش سن نیز نشدان داد کده افدرادی کده در گدروه
سنی  32تا  47سال هستند بیشترین فراوانی ( 40درصد) و افرادی که در گروه سنی باالی  27سدال
هستند کمترین فراوانی را به خود اختصاا دادهاند (  6درصد).
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جدول شماره ( )9توزیع نسبی پاسخگویان برحسب ویژگیهای زمينهای

متغير
جنس

فراوانی

درصد

زن

06

56/0

مرد

206

07/5

522

277

کل
فراوانی

متغير
-47

257

درصد

متغير
استادیار

40/2

فراوانی
523

درصد
03/2

 32سال
سن

43/2

 42سال
باالی 27

54

6/4

رتبه علمی

-27

222

دانشیار
استاد

47
5

22/0
7/0

سال
کل

522

277

کل

522

277

یافتههای تحلیلی:
در این بخش با کما تحلیل عداملی اکتشدافی ،آزمدون تدی تدا نمونده و آزمدون فریددمن بده
سؤاالت تحقیق پاسخ داده شده است که نتایج حاصل از آن به شرح زیر میباشد:
سوال اول" :ابعاد و زیرساختهای رویکردمجازی در راستای توسدعه دانشدگاهای نسدل چهدارم
کدامند؟"
در پاسخ به سوال اول پژوهش حاضر،پس از مروری بر ادبیات نظدری و پیشدینه پدژوهش ،ابتددا
لیستی از ابعاد (زیرساخت های) رویکرد مجازی تدوین گردیدسدپس بدرای ایدن ابعداد پرسشدنامهای
تنظیم شد و در اختیار استادان جامعه هدف ،قرار گرفدت .پدس از جمدعآوری اطالعدات بده منظدور
شناسایی ابعاد رویکرد مجازی ،از تحلیدل عداملی اکتشدافی اسدتفاده شدده اسدت .در ایدن دسدتور بدا
استفاده از روش تحلیل مولفههای اصلی ،ساختار عاملی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفدت .انددازه
کفایت نمونهگیری برابر با  7/003است که برازش دادههدا را نشدان مدیدهدد و حکایدت از آن دارد
که امکان انجام تحلیل عاملی بر روی دادههای تحقیق وجود دارد و نتیجه آزمون کرویت بارتلدت ،
با درجه آزادی  ،306برابر بدا  4546/226بده دسدت آمدد کده معندادار شدده اسدت .بدر ایدن اسدا

،
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ماتریس همبستگی دادهها یا ماتریس همسانی نمیباشد؛ یعنی از یا طرف گویههدای درون هدر
عامل با همدیگر همبستگی باالیی دارند و از طرف دیگر میزان همبستگی بین گویههای یا عامدل
با گویههای عامل دیگر در حد پایین است .برای شناسایی مناسبتدرین عامدلهدا از روش چدرخش
واریماکس استفاده شد و نهایتاب بدا توجده بده ارزشهدای ویدژه ،عامدلهدایی کده دارای ارزش ویدژه
بزرگ تر از یا بودند استخراج شد .جدول شماره ( )4نشان میدهد که با استفاده از روش لیدزرل،
تعداد  0عامل دارای ارزش ویژه ،باالتر از یا میباشند و همدانطدور کده در جددول زیدر مشداهده
میشودکل واریانس تبیینشده توسط مجموعه  0عامل اسدتخراج شدده از مجموعده  42گویده ابدزار
سنجش نیز برابر با  00/526درصد بوده است.
جدول شماره ( : )0مقدار شاخص  KMOو آزمون بارتلت و استخراج مولفههای اصلی

شااااخص  KMOو آزماااون
کرویت بارتلت

KMO = 0/773
Chi-Square = 4249/156
Df = 376
SigBartlett= 0/001

استخراج مولفههای اصلی بعد از چرخش واریماکس
عاملها

درصد واریان

درصاااااد تجمعااااای

ارزش
ویژه

تبيين شده

واریانس تبيين شده

اول

3/246

50/202

50/202

دوم

5/227

20/320

42/275

سوم

5/556

25/046

20/540

چهارم

2/624

25/703

07/332

پنجم

2/052

22/224

02/042

ششم

2/240

3/004

02/626

هفتم

2/702

5/630

00/526

همانطور که در جدول شماره ( )4مالحظه میشود نتدایج حاصدل از تحلیدل عداملی اکتشدافی،
نشان میدهد که از میان 42شاخص موجود0 ،عامل اصلی قابدل شناسدایی اسدت .ایدن عوامدل بدانظر
استادان آگاه بده موضدوع تحقیدق ،ندامگدذاری گردیدد و در نهایدت 0عامدل  :زیرسداخت فنداوری،
زیرسدداخت انسددانی ،زیرسدداخت پددداگوژی ،زیرسدداخت فرهنگددی ،اجتمدداعی ،ارزشددی ،زیرسدداخت
اقتصادی ،زیرساخت مدیریت و رهبری و زیرساخت اداری و نظدام پشدتیبانی شناسدایی گردیدد کده
ساختاری عاملی مربوط به هر بعد به شرح جدول شماره ( )2میباشد.
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جدول شماره ( :)2ماتریس ساختار عاملی چرخش یافته عوامل هفتگانه
ساختار و بار عاملی

بعد

.2سرعت دسترسی به اینترنت (.5 ،)7/00میان تناسب پهنای باند و ورفیدت شدبکه ( .3 ،)7/02اسدتفاده از
نرمافزارهای بروز حفاوتی و امنیتی ( .4 ،)7/04امکان دسترسی به رایانههای متصل به اینترنت در دانشکده یدا

فنآوری

کتابخانه برای دانشجویان ( .2 ،)7/05دسترسدی بده ندرمافزارهدای رایاندهای ( .6 ،)7/66تجهیدز دانشدگاههدا در
دسترسی به شبکههای جهانی ()7/60
 .2تسلط اساتید در اسدتفاده از فنداوریهدای ندوین ( .5 ،)7/07تسدلط دانشدجویان در اسدتفاده از فنداوری
( .3 ،)7/66آشددنایی اسدداتید بددا منددابع و محتددوای بددروز آموزشددی ( .4 ،)7/63مهددارت کارکنددان دانشددگاه در

انسانی

کاربست فناوریهای نوین ( .2 ،)7/22مهارت متخصصان سدخت افدزاری فنداوری ( .6 ،)7/25نگدرش مببدت
اساتید به استفاده از فناوری ()7/27
 .2هدایت و کنترل کار دانشجو توسط اساتید ( .5 ،)7/20تولید منابع آموزشی توسط اسداتید (.3 ،)7/24
دسترسی به منابع دیجیتالی و باناهای اطالعداتی ( .4 ،)7/25اسدتفاده مدوثر و متناسدب اسداتید از روشهدای
آموزش الکترونیکی برای ارایه محتدوای درسدی ( .2 ،)7/40دسترسدی بده آزمایشدگاههدای شدبیهسدازی شدده

پداگوژی

متناسب با در

( .6 ،)7/40استفاده از شیوههای متناسب و متنوع بر خط برای ارزشیابی فعالیدتهدای درسدی

دانشجویان ()7/42
 .2ایجاد فرصتهای برابر آموزشدی بدرای فراگیدران ( .5 ،)7/62حفد هویدت فرهنگدی ،نظدام ارزشدی،
فرهنگاای-
اجتماعی

معنوی و تاریخی محلی و ملی ،و در عدین حدال احتدرام بده فرهند

هدا و جوامدع منطقده و جهدان (.3 ،)7/26

بسترهای استفاده درست از فناوری اطالعات و ارتباطات ( .4 ،)7/24پذیرش ،اشاعه و اجرای فرهن

تغییر و

نوآوری ( .2 ،)7/25تغییر نقش اجتماعی آموزش عالی ( .6 ،)7/22احترام بده حفد حقدو مالکیدت معندوی
()7/27
 .2سرمایه گذاری در خرید ،نگهداری و ارتقای زیرساختهای سخت افزار ،ندرم افدزار ،شدبکه (،)7/66
 .5درآمدزایی ناشی از تولید محصوالت آموزشی الکترونیکی ( .3 ،)7/63گسترش بازار فدروش محصدوالت

اقتصادی

آموزشی الکترونیکی ( .4 ،)7/24مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گدذاری توسدعه فنداوری (.2 ، )7/40
حمایت مالی مناسب بخش دولتی در توسعه فناوری ()7/43
 .2مدیریت پیشکنشی ،پویدا و سدریع در بازارهدای متغیدر و متکبدر ( .5 ،)7/24اسدتراتژی بدین المللدی و

مدیریت و

جهانی نگریستن بده فرصدتهدای آموزشدی ( .3 ،)7/22اتخداذ رویکدرد مددیریت و برنامده ریدزی مشدارکتی

رهبری

( .4 ،)7/40اداره و اجرای فعالیتها ،سیاستها ،و خدطمشدیهدا ( .2 ،)7/46تشدویق مندابع انسدانی در توسدعه
رویکرد مجازی ( .6 ،)7/42ارزیابی و بازخورد منابع انسانی به منظور بهبود مستمر ()7/42
 .2کنترل،ساماندهی و پشتیبانی آنالین آموزشی ( .5 ،)7/27نظارت و پیکربندی سامانه آموزش (،)7/40

اداری
پشتيبانی

و

 .3مدیریت و پشتیبانی بستر شبکه ( .4 ،)7/46رفع مشکالت خدمات آموزشی دانشجویان بده صدورت بدرخط
( .2 ،)7/43انجام امورات آموزشی و اداری دانشجویان ( .6 ،)7/43اجرا و مدیریت سیستم مکاتبات داخلی و
دبیرخانه الکترونیکی()7/45
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همانطور که در جدول شماره ( )2ماتریس ،ساختار عاملی چرخش یافته مشاهده مدیشدودهمه
گویهها از بار عاملی قابل قبولی برخوردارند .با دقت در بارهای عاملی ،میتوان به نقدش یدا اهمیدت
هریا از گویهها در تبیین و معرفی ابعاد اصلی پی برد لذا از این طریق به سوال اول پژوهش پاسدخ
داده شده است.
سوال دوم" :وضعیت موجود ابعداد و زیرسداختهدای رویکردمجدازی در دانشدگاههدای اسدتان
مازندران به چه صورت میباشد؟"در این قسمت و به منظور پاسخ به سوال دوم پژوهش ،از آزمدون
تی تا نمونه (با در نظر گرفتن مالحظدات آمداری الزم)اسدتفاده اسدت تدا مشدخص شدود کده آیدا
وضعیت این ابعاد در در دانشگاههای استان مازندران مطلوب است؟ نتایج حاصل از آزمون تیتدا
نمونه به شرح جدول جدول شماره ( )6میباشد:

ردیف

یافتههای توصيفی
بعد

ميانگين

انحااااراف

() M

معيااااااار
()SD

 2زیرسدددددددد داخت

5/02

7/67

ميانگين مفروض

جدول شماره( : )1بررسی وضعيت موجود ابعاد رویکرد مجازی

3

یافتههای تبينی
مقااااااادار درجااااه ساااااا
آزمون

آزادی

معنیداری

( )t-value

()df

()Sig

-3/554

524

7/772

فنآوری
 5زیرساخت انسانی

3/22

2/52

3

6/650

524

7/772

 3زیرسدددددددددداخت

3/74

7/00

3

7/035

524

7/476

پداگوژی
 4زیرسدددددددددداخت

3/72

7/06

3

2/244

524

7/524

فرهنگدددددددددددی-
اجتماعی
 2زیرسدددددددددداخت

5/06

2/77

3

-3/202

524

7/775

اقتصادی
 6زیرسدددددددددداخت

5/00

2/72

3

-3/352

524

7/772

مدیریت و رهبری
 0زیر ساخت اداری
و نظام پشتیبانی

5/62

7/02

3

-2/606

524

7/764
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نتایج حاصل از آزمون تدی تدا نمونده در خصدوا بررسدی وضدعیت موجدود ابعداد رویکدرد
مجازی در دانشگاههای استان مازندران ،حاکی از این است کده بدرای چهدار زیرسداخت (فنداوری،
انسانی ،اقتصادی و مدیریت و رهبری) بین میانگین وضعیت موجود این ابعاد و میانگین مفروض در
سطآ خطای کمتر از  2درصد و با  66درصدد اطمیندان از تفداوت معنداداری وجدود دارد و در بدین
عوامل هفتگانه میانگین به دست آمده ،سه بعد (انسانی ،پداگوژی و فرهنگی-اجتمداعی) بیشدتر از
میانگین مفروض ( )3میباشد و برای چهار بعد دیگر کمتر از متوسدط مفدروض مدیباشدد .پدس در
مجموع میتوان گفدت از دیدد اسدتادان دانشدگاههدای اسدتان مازندران،وضدعیت سده بعدد (انسدانی،
پداگوژی و فرهنگی-اجتماعی) مطلوب است و وضعیت چهار بعد (فناوری ،اقتصادی ،مددیریت و
رهبری و اداری و نظام پشتیبانی) مطلوب نمیباشد .الزم به ذکر است میانگین مفروض از طریدق بده
دست آمده که از آنجا که هر یا از مفاهیم از طریق میانگین نمرات پاسدخدهنددگان سداخته شدده
است و دامنه تغییرات هر سوال نیز بین  2تا  2میباشد .لذا دامنه تغییرات مفهوم ساخته شده نیدز بدین
 2تا  2میباشد که متوسط آن عدد  3مدیباشدد .در ادامده و بده منظدور وضدعیت و رتبدهبنددی ابعداد
هفت گانه رویکرد مجازی،از آزمون فریدمن استفاده شده است .بدر طبدق اطالعدات جددول شدماره
( ،)6نتایج حداکی از ایدن اسدت کده مقددار آزمدون فریددمن ( )Chi-square =206/399در سدطآ
خطای کوچاتر از  7/72معناداری است .لذا باید گفت که به لحدا آمداری بدا اطمیندان  %66بدین
وضعیت ابعاد هفتگانه رویکرد مجازیدر دانشگاههای استان مازنددران ،تفداوت معنداداری وجدود
دارد .البته طبق نتایج بدست آمده از جدول زیر ،میانگین بعد «زیرسداخت انسدانی» برابدر  2/53بدوده
است و نشاندهنده این است که این بعد،بهترین وضعیت و میانگین بعد « مدیریت و رهبدری » برابدر
 3/74بوده است و نشاندهنده این است که این بعد ،بدترین وضعیت را داشته است .نتایج حاصل از
اولویت بندی عوامل هفتگانه به قرار زیر است:
.2

زیرسدداخت انسددانی  .5زیرسدداخت فرهنگددی-اجتمدداعی  .3زیرسدداخت پددداگوژی .4
زیرسدداخت اداری و نظددام پشددتیبانی  .2زیرسدداخت فددنآوری  .6زیرسدداخت اقتصددادی .0
زیرساخت مدیریت و رهبری .
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جدول شماره ( : )2مقایسه و اولویت بندی ابعاد رویکرد مجازی
بعد/زیرساخت

ميانگين رتبهای

اولویت

زیرساخت انسانی

2/53

2

زیرساخت فرهنگی-اجتماعی

4/62

5

زیرساخت پداگوژی

4/26

3

زیرساخت اداری و نظام

4/72

4

پشتيبانی
زیرساخت فناوری

3/24

2

زیرساخت اقتصادی

3/42

6

زیرساخت مدیریت و رهبری

3/74

0

مقدار x2

576/366

df

6

P

7/772

بحث و نتیجهگیري

در حال حاضر بحث وهور دانشگاههای نسل چهارم ،جریدان حداکم بدر دانشدگاههدای جهدان شدده
است .این دانشگاهها جدا از ووایف دانشگاههای سه نسل گذشته ،مأموریت دارند تا در شکلدهدی
آینده جامعه خود نقش ایفاء نمایند .تشدخیص اینکده جامعدهشدان در چده وضدعیتی اسدت و در چده
وضعیتی باید باشد سرمایهگذاریهای مالی و انسانی باید بده کددام سدو سدو یابندد و چگونده بایدد
جامعه را بده سدمت وضدعیت مطلدوب سدو داد و جایگداه کشدور در نظدام منطقدهای و بدینالمللدی
کجاست ،در وضعیت این دانشگاهها نقشی پیشگسدتر یدا کدنشگرایانده دارد؛یعندی دانشدگاه نسدل
چهارم باید ضمن بررسی روندهای جاری و آتی جهانی و تشدخیص نقداط قدوت و ضدعف جامعده،
مسیر سیاستهای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی کشور را به سمت و سویی رهنمدون شدوند
که کشور بتواند جایگاه مناسب خود را در منطقه و نظام بین الملل به دست آورد .دانشگاههای نسل
چهارم به دانشگاههای تمدن ساز معدروف هسدتند .دانشدگاه تمددن سداز ،دانشدگاهی داندشمحدور و
علم گراست .این دانشگاه درجستجوی ایجداد جهدش و جندبش در علدم و تولید آن اسدتلذا در ایدن
راستا همانقدر که انقالب فنآورانه و سخت افزاری الزم است جنبش نرم افدزاری نیدز الزم اسدت.
حتی به مراتب اهمیت آن از جنبش سدخت افدزاری هدم بدیشتدر اسدت چدرا کده جندبشهدای ندرم
افدزاری ،تسدهیل کننده حرکت تمدن سازی و روان کننده موتور سختافزاری و به ندوعی هددایت
بخش آن به سمت افق روشن هسدتند .دانشگاه نسل چهارم ،باید بتواند در تمامی ابعاد و زمیندههدا بدا
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سایر تمدن ها به رقابت بپردازد .الزمده چندین امدری ،نوبده ندو شددن مستمر و قبل از آن،آگداهی بده
این رسالت عظیم است .تمدن مقولدهای پویدا ،بسدیار پرتحدرر پرتحدول و دایمداب در حدال تکامددل
اسدت .نمدیتوان و نباید از رقبا عقب افتادبا توجه به اینکه در این زمینه و به منظور پیشدبرد و توسدعه
دانشگاه های نسل چهارم در دنیا ،بر اتخاذ رویکرد مجازی هم تأکید شدده اسدت .لدذا در ایدران نیدز
باید بر رویکرد مجازی به عنوان بستری برای توسعه دانشگاههای نسل چهارم توجه شود .از ایدن رو
پژوهش حاضر نیز به بررسی ابعاد رویکرد مجدازی در راسدتای توسدعه دانشدگاههدای نسدل چهدارم،
پرداخته است تا ابتدا مشخص کند که رویکرد مجازی در دانشگاههای استان مازنداران ،دارای چده
ابعادی است و همچنین وضعیت موجود این ابعاد در دانشگاههای مذکور به چه صورت میباشد.
نتددایج پددژوهش حاضددر نشددان داد کدده «زیرسدداخت انسددانی ،زیرسدداخت فرهنگددی-اجتمدداعی،
زیرساخت پداگوژی ،زیرساخت اداری و نظام پشتیبانی ،زیرساخت فنآوری ،زیرساخت اقتصدادی
و زیرساخت مدیریت و رهبری » ابعاد رویکرد مجازی در راستای توسعه دانشگاههای نسدل چهدارم
میباشد .به بیانی دیگر اگر وضعیت این ابعاد در دانشگاههای ایران ،مناسب باشدمیتوان گفدت کده
گامهایی اساسی به منظور توسعه دانشگاههای نسل چهارم برداشته شده است.
نتایج حاصل نشان داد که در بین ابعاد رویکرد مجازی« ،زیرساخت مدیریت و رهبدری» نسدبت
بددده سدددایر ابعددداد وضدددعیت بددددتری دارد کددده در توضدددیآ ایدددن یافتددده کددده بدددا یافتدددههدددای
) ( Shah Hosseini et al., 2015همخوانی دارد باید گفدت کده در دانشدگاههدای اسدتان مازنددران،
بحث جهانی نگریستن به فرصتهای آموزشی و همچنین تشویق مندابع انسدانی در توسدعه رویکدرد
مجازی نیز ،کم تر مورد توجه قرار گرفته است و در مقابدل ،وضدعیت بدعدد «زیرسداخت انسدانی» در
قیا

با سایر ابعداد ،نسدبت با مطلدوب بدوده اسدت و حداکی از ایدن اسدت کده در دانشدگاههدای اسدتان

مازندران ،میزان آشنایی و تسلط استادانو دانشجویان در استفاده از فنآوریهای نوین ،در وضدعیت
مطلوب میباشد .به بیانی دیگدر ،از مهدارت الزم بدرای اسدتفاده از فدنآوریهدای ندوین برخدوردار
می باشند که البته هنوز تا رسیدن به وضعیت ایده آل ،باید تالش کرد و توانمندسازی بیشتدر مندابع
انسانی در این خصوا ،باید پرداخته شود .در همدین زمینده بایدد گفدت دگردیسدی نظداممندد نهداد
دانشگاه از نسل اول به نسلهای باالتر ،فرایند حلزونی بوده و برخورداری از قابلیدتهدای جدیدد نده
تنها موجب بروز کاستی در تأکید کمی و به ویژه کیفیتدی در سلسدله مراتدب آمدوزش و پدژوهش،
نمیشود بلکه عنوان یا ضرورت مؤکد و در یا روند پویا و هدفمند ،ترغیب و تقویت میشود.
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به عبارت دیگر ،پژوهش و تولید دانش و نهایتاب توانمندسازی و وجود مندابع انسدانی توانمندد ،رکدن
اساسی تحقق و توسعه دانشگاههای نسل چهارم میباشد .بنابراین برای ایجاد تحول اساسدی در نظدام
آموزش عالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و حرکت به سمت دانشدگاههدای نسدل چهدارم،
الزم است به توانمندسازی و تقویت مهارتهای منابع انسانی ،توجه ویژهای شود.
بر طبق نتایج تحقیق ،نمونه مورد مطالعه ،ارزیابی مناسبی از زیرساختهای اداری و نظام پشتیبابی
نداشتهاند به نحوی که میانگین وضعیت موجود این بعد کمتر از متوسط مفروض بوده است .لذا در
همین راستا توصیه میشود که مسوولین به رفع مشکالت خدمات آموزشی به صورت برخط ،توجه
بیشتری داشته باشند و به کنترل ،ساماندهی و پشتیبانی بیشتر سامانههای آنالین بصورت 54ساعته
بپردازند .سرمایهگذاریدر این بخش وتخصیص پهنای باند ویژه برای دانشجویان واستادان ،فراهم
آوردن سرور قدرتمند جهت نگهداری درو

تولید شده در سامانه ،میتوانند به عنوان گامهایی

در جهت بهبود عملکرد زیرساختهای اداری و نظام پشتیبابی به شمار آیند .همچنین با توجه به
عدم مطلوبیت بعد زیر ساخت مدیریت و رهبری نسبت به سایر ابعاد رویکرد مجازی ،لذا با اتخاذ
مدیریت پویا و برنامهریزی مشارکتی ،تشویق بیشتر منابع انسانی در توسعه رویکرد مجازی،
سرمایهگذاری بیشتر در زمینه رویکرد مجازی ،اتخاذ استراتژی ها با نگاه جهانی میتوان به بهبود
این زیرساخت پرداخت .یکی دیگر از ابعادی که ارزیابی مناسبی از وضعیت موجود آن ارایه نشده
(Yassini, A.است مربوط به بعد«زیرساخت فنآوری»میباشد .این یافته با یافتههای پژوهش
همسو میباشد و در همین راستا توصیه میشود که با تقویت سرعت و امکان )Taban, M., 2015

دسترسی به اینترنت و نرمافزار های یارانهای و استفاده بیشتر از نرمافزارهای بروز حفاوتی و
امنیتی ،دانشگاه برای دسترسی به شبکههای جهانی از طریق تناسب پهنای باند و ورفیت شبکه،
تجهیز شود .همینطور برای افزایش تعامل از فعالیتهای متنوع (مانند بحث وگفتگوی آنالین
وکنفرانسهای رایانهای) و نیز از روشهای ترکیبی (مانند ترکیب بحث از طریق پست الکترونیکی
یا روشهای دیداری -شنیداری) استفاده گدردد و در زمینهی زیرساختهای انسانی رویکرد مجازی
نیز توصیه میشود دانشگاه در جذب استادان جدید و یا ارزیابی استادان قدیمی ،آنها را از نظر
تسلط در استفاده از فنآوریهای نوین مورد سنجش قرار دهد تا از این طریق ،اطالعات بیشتری از
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منابع انسانی خود به منظور تحقق دانشگاههای نسل چهارم داشته باشد .عالوه بر اینکه استادان باید
بر استفاده از فنآوریهای نوین تسلط داشته باشند تسلط دانشجویان نیز بر فنآوریهای نوین ،با
اهمیت میباشد .همچنین باید نگرش مببت در استفاده از فنآوریهای نوین در بین
استادان،دانشجویان ،کارکنان ،در سطآ دانشگاه وجود داشته باشد .استادان باید از مهارتهای
ارتباطی میان فردی و تسهیلکننده برخوردار باشند تا در ارایه خدمات آموزشی و هدایت دانشجو
موفق باشند .استادان باید به تقویت ویژگیهایی مانند :توانایی در مدیریت و تشویق فراگیران،
حضورو تعامل مجازی در فرایند آموزش ،پشتیبانی از دانشجویان ،مهارت و تعهد الکترونیکی به

در پایان نیز باید گفت که ارزیابی دقیق از وضعیت تأمین محیط تعاملی و نگرش مببت بپردازند.
نظام آموزش و زیرساختهای مجازی به منظور توسعه دانشگاههای نسل چهارم ،نیازمند مطالعات
وسیع و دنبالهدار است .از اینرو پیشنهاد میشود با اجرای پژوهشهای مشابه در دانشگاههایی که
امکان بررسی وضعیتشان در این پژوهش ،مقدور نشد میتوان زمینه را برای ارزیابی مطلوبتر از
وضعیت نظام آموزش مجازی فراهم نمود .همچنین با توجه به اینکه این تحقیق تنها در یا استان
انجام گرفته است در پژوهشهای آتی میتوان به بررسی تأثیر زیرساختهای مجازی بر آموزش
قابلیت محور از دید استادان دانشگاههای سایر استانها پرداخت .پیشنهاد دیگر این است که
صاحبنظران ،پژوهشگران و خبرگان دانشگاهی ،مؤلفهها و ابعاد دانشگاه نسل چهارم را شناسایی
نموده و راهکارهای عملیاتی کوتاه مدت و بلندمدت ،به منظور حرکت دانشگاههای کنونی کشور
به سمت دانشگاه نسل چهارم را ارائه نمایند .با توجه به اینکه نتایج پژوهش نشان دادکه وضعیت
زیرساخت مدیریت و رهبری مطلوب نبوده است و لذا پیشنهاد میشود در پژوهشهای جداگانهای
عوامل ایجاد و تقویت کننده شرایط مذکور ،دقیقتر شناسایی شوند و در جهت حذف آنها
راهکارهای الزم ،ارایه شود .به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدیدها در زمینه
پیاده سازی مطلوب رویکرد مجازی در دانشگاههای کشور  ،تحلیل سوات 1نیز در این زمینه توصیه
میشود.
1.SWOT

01/ … بررسی ابعاد رویکرد مجازی در راستای

References
Courses from the Perspective of Students and Students (Case Study: University of
Tehran), Iranian Journal of Higher Education, Volume 2, Number 1, pp. 200175.
Enayati, T. &AliPour, A. (2017). Research Commercialization of Fourth
Generation Universities, Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies,
Strategic Knowledge, 7 (26): 76-53.[In Persian]
Enayati, T; Azari, K.; A.aliPour, A. (2014). The proposed model of generational
centers of the University of the Humanities, moving to the fourth generation
universities, the quarterly journal of parks and growth centers, 10 (39): 28-20.
.[In Persian]
Faghih, M, Rasouli, R, Sarlak, M, Karimzadegan, D (2015), Virtual University,
Effective Tool for Software Movement and Production of Science in
Realization of the Perspective Document of the Islamic Republic of Iran,
Volume 3, Issue 3, Issue 3 (11), pp. 77-51. .[In Persian]
Karlsson, M. (2004). Commercialization of Research Results in the United States–
an Overview of Federal and Academic Technology Transfer. ITPS, Swedish
Institute for Growth Policy Studies.
Nagy, J. & Robb, A. (2007). Can universities be good corporate citizens?, Critical
Perspectives on Accounting. in press.
Qurbankhani, M. Salehi, K. (2016), Representation of the Challenges of Virtual
Education in the Iranian Higher Education System: A Phenomenological
Study, Journal of Information and Communication Technology in Education,
7 (2) (26): 148-124
Shah Hosseini, M ,NarangiSani, F ,Ebadi, R ,Roudbari, H (2015), Evaluation of the
quality of teaching-e-learning services in higher education, Journal of
Academic Library and Information Research, Volume 49, Number 2, pp303277 .[Persian]
Yassini, A. Taban, M. (2015), Studying the Effectiveness of Virtual Education.[In
Persian]
Zuti, B., &Lukovics, M. (2017). 'Fourth Generation'Universities and Regional
Development.

