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  چکیده

 دگاهیـ از د یبـه اهـداف آمـوزش عـال     یـابی  دسـت در  يمجـاز  يهـا  نقش دانشگاه یبررس ،هدف پژوهش حاضر
 یعلمـ  أتیـ ه يشـامل اعضـا   يجامعه آمـار ی و ابی نهیاز نوع زم توصیفی قیروش تحق. ی استعلم أتیاعضاي ه

مورگان تعداد  یجدول کرجس ستعداد بر اسا نینفر بود که از ا 172واحد ساري به تعداد  یدانشگاه آزاد اسالم
اسـتفاده   یسـؤال  28نامه محقق ساخته  اطالعات، از پرسش يگردآور يبرا .ندشد نفر به عنوان نمونه انتخاب 118

هـا از   داده لیـ جهـت تحل . آمـد  دسـت  بـه  93/0آن  ییایـ برخوردار بـوده و پا  ییو محتوا يصور ییشد که از روا
هـا حـاکی از ایـن اسـت کـه       یافتـه . تعقیبی شفه استفاده شده است نتحلیل واریانس و آزمو ره،یتک متغ tآزمون 

و  یشـامل تعـال   یعـال  را در دستیابی به اهداف چهارگانه آمـوزش  يمجاز يها نقش دانشگاه یعلم أتیعضاي ها
در سطح کشور، در  یدر گسترش آموزش عال ،یالملل نیآوري و روابط ب علم و فن يها کشور در صحنه شرفتیپ

 تیو هـدا  تیـ در نظـارت، حما  و کشـور  یـی و اجرا یعلمـ  يهـا  تیلواحـراز مسـؤ   يمتخصص برا يروین تیترب
 أتیه ينظرات اعضا نینشان داد که ب ها افتهینین چهم. اند مثبت ارزیابی کرده یعلم يگذار استیها و س دانشگاه

کشـور در   شـرفت یو پ یدر تعـال  يمجـاز  يهـا  در خصـوص نقـش دانشـگاه    هـاي مختلـف آموزشـی    ی گروهعلم
  .داردوجودالملل تفاوت  نیآوري و روابط ب علم، فن يها صحنه
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  مقدمه

ترین تغییر و تحولی که امروزه در سطح جهان در آموزش عالی اتفاق افتـاده، تغییـر تعریـف     اساسی
به آموزشی است که وظیفـه آن   اش تربیت افراد صرفاً داناست آموزش عالی، از آموزشی که وظیفه

در کتـاب آمـوزش   ) 1385(که براون و اتکینـز   همان طوري. کارآفرین است تربیت نیروهاي انسانی
انـد، مؤسسـات    پرداخته 1998به بیانیه اجالس جهانی آموزش عالی در سال  ،مؤثر در آموزش عالی

آوري اطالعـات و   بـالقوه فـن   هـا و امکانـات   آموزش عالی باید نخستین نهادهایی باشندکه از مزیت
هـاي نـوین آموزشـی بـراي همـاهنگی بـا        شوند و در این راستا به ایجاد محیط مند می ارتباطات بهره

با توجه به قدرت تکنولوژي دیجیتال و گسترش " .هاي مجازي بپردازند عصر اطالعات و تبیین نظام
در واقـع تولیـد دانـش در    . اسـت عالی در آستانه یک انقالب عظیم قـرار گرفتـه    اطالعات، آموزش

افراد در همه جا آخرین اطالعات مـورد نیـاز   . آوري است عصر اطالعات یک فعالیت با کمک فن
هـاي جدیـد،    آوري بـا فـن  . کنند و آموزش در همـه جـا در حـال تکامـل اسـت      خود را دریافت می

آوري اطالعـات و   فـن  .رود راهبردهاي آموزشی جدید توسعه و بسیاري از موانع ارتباطی از بین می
تر و شیوه جدید آمـوزش و   هاي موجود را غنی ارتباطات، الگوي فکري آموزش را دگرگون، مدل

  ).14، 1386منتظر، ( "کند یادگیري را پیشنهاد می
آوري اطالعـات و ارتباطــات، تحــوالت شــگرفی را در   هــاي فــن هــاي اخیــر پیشـرفت  در دهـه "
هـاي   ت و موجبات ظهور دانشـگاه هـا و نهادهـایی بـا نظـام     هاي آموزشی جهان ایجاد کرده اس نظام

نمونه بارز این نظام جدید، نظام آموزش مجـازي و  . جدید یاددهی و یادگیري را فراهم نموده است
 "گـردد  مـی  هاي مجازي است که قدمت آن به اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود میالدي بر دانشگاه

عنوان یک دیدگاه قوي و نیرومند براي تحصـیالت   مجازي به هاي دانشگاه"). 13، 1384تفاخري، (
اي از اطالعـات جدیـد و تکنولـوژي ارتباطـات      طور ریشـه  اند و به تکمیلی، ظهور و بروز پیدا کرده

چیزي که با آن مواجه ایم یک دانشـگاه بـدون   . برند ساخت آموزش سود می سازي زیر براي دوباره
این دانشگاه با رهـایی  . اي آزاد است هاي دانشگاهی و منطقه دیتانتها است که از محدو دیوار و بی

شود و شامل دانشجویان  اي و دانشگاهی، به یک مؤسسه مجازي تبدیل می هاي منطقه از محدودیت
هـاي   آموختگـان، محققـان و پشـتوانه    توانا با ارتباط جهانی، یادگیرندگان، استادان، کارکنان، دانش

شود که همگی در قالب مأموریت و هـدفی   کنند، می قات آنان استفاده میکه از تحقی آنها و کسانی



 133/… هاي مجازي در دستیابی به اهداف آموزش بررسی نقش دانشگاه

 
به منظور ایجاد پیشرفت و بهبـود در ایـن   "). 98، 1387سراجی و همکاران، ( "شود خاص انجام می

  . نظام باید به اهدافی که براي این سازمان تعیین شده دست یافت
آوري و روابـط   هـاي علـم و فـن    صـحنه  هدف اول براي آموزش عالی، تعالی و پیشرفت کشـور در 

هـا   المللی، دانشگاه هاي علمی بین با ظهور پدیده جهانی شدن، همکاري زمان همالمللی است که  بین
آوري و  هاي آموزش عالی به عنوان نهادهایی براي کاهش و حذف فاصله بین دانش و فن و مؤسسه

ها از جایگاه مطلوبی برخـوردار   فرهنگ نیز تقویت مبادالت علمی، آموزشی و فرهنگی میان ملل و
ها از لحاظ اهمیت، طبیعت، قوم، زبـان و نـژاد، بـر حسـب اوضـاع و       گرچه کشورها و ملت. اند شده

هاي بین المللی  ولی نیازمند به ایجاد روابط و همکاري ،اند احوال زمان و مکان بسیار از هم متفاوت
آموزش عالی در سـطح کشـور بـه عنـوان هـدف       گسترش"). 34، 1389ابطحی و ترابیان، ( "هستند

هـاي مختلـف    دوم، به موضـوع دسترسـی بـه آمـوزش عـالی و شـناخت میـزان برخـورداري گـروه         
طـور کلـی، امتیازهـا و مزایـاي اجتمـاعی       از آنجـا کـه بـه   . اجتماعی از آموزش عالی پرداخته اسـت 

هاي محـروم،   گروه. مانند به این امتیازها محروم می یابی دستها از  محدود است، لذا برخی از گروه
بسته به ساختار اجتماعی هر کشوري، ممکن است به دلیل نـابرابري در دیـن، قـوم، نـژاد، جنسـیت،      

دسترسـی بـه    .منطقه جغرافیایی، رنگ پوست، طبقه اجتماعی و سـایر عوامـل، وجـود داشـته باشـند     
هـاي برابـري بـراي ورود بـه دانشـگاه وجـود        رصـت عالی هنگامی عادالنه خواهد بود کـه ف  آموزش

بدین معنی که هر داوطلب مستعد ورود به آموزش عالی، صرف نظر از هر نوع ویژگی . داشته باشد
در مورد هـدف سـوم کـه بـه موضـوع      . دیگر، فرصت مساوي براي پذیرش در دانشگاه داشته باشد

ایی کشور پرداخته است، ایـن نکتـه   هاي علمی و اجر تربیت نیروي متخصص براي احراز مسؤولیت
شایان ذکر است که آموزش عالی از نقش و تأثیرگذاري اقتصـادي مهمـی برخـوردار اسـت، زیـرا      

گذاري در منابع انسانی است که با فراهم کردن و ارتقاي دانش، نگرش  معرف نوع مهمی از سرمایه
آموزش . کند اقتصادي کمک می هاي مختلف، به توسعه هاي مورد نیاز کارکنان در زمینه و مهارت

کند، که یکی از عناصر کلیدي  هاي فنی و علمی مناسبی تربیت و آماده می عالی، افراد را با مهارت
هـاي اقتصـادي محسـوب     در پیوند بـین دانـش علمـی و کاربردهـاي آن در جهـت تحقـق پیشـرفت       

آمیـز   زسازي و توسعه موفقیـت ها و مراکز آموزش عالی از دو طریق در با بنابراین، دانشگاه. شود می
تربیـت نیـروي انسـانی    ) الـف : اند یافته مشارکت کارآمد داشته اقتصادي در بسیاري از جوامع توسعه

اي کـه پایـداري    ایجاد محیط و شرایط تحقیق و توسـعه ) کیفی از نظر علمی و فنی به تعداد الزم ب
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منظـور از هـدف   "). 145، 1383قورچیـان و همکـاران،   ( "پـذیر سـازد   را در توسعه صـنعتی امکـان  

گـذاري   گذاري علمی این است که سیاست ها و سیاست چهارم، نظارت، حمایت و هدایت دانشگاه
توانـد   گذاري از فرآیند دانش جدا شود کشـور نمـی   اگر سیاست. دانش است یکی از عناصر چرخه

هـاي   گـذاري  سـت آوري منتهـی بـه سیا   در همه جهان تولید دانـش و فـن  . به سمت توسعه پیش رود
پارچه و بـا هـدف توسـعه کشـور      بنابراین، این فرآیند باید به صورت منسجم، یک. شود اجرایی می

هـا بـه طـور مشـخص اهـداف و       الزم به توضیح است که در کشـور ایـران دانشـگاه   . صورت بگیرد
کلـی  اي دولـت بـه طـور     هـاي توسـعه   برنامـه اند، اما در  راهبردهاي خاصی براي خود تدوین نکرده

  ).33، 1390مشرف جوادي و همکاران، ( "شود ها در نظر گرفته می اهدافی براي دانشگاه
اي برخـوردار   میـت قابـل مالحظـه   آموزش عالی به عنوان باالترین سطح آموزشی جامعـه از اه  
آوري، علمـی، فرهنگـی،    زیرا نقشی اساسی در رشـد و توسـعه جامعـه در ابعـاد مختلـف فـن       .است

هاي نظـام آموزشـی در آن    ها و تالش عی و سیاسی ایفا کرده و حاصل کلیه فعالیتاقتصادي، اجتما
بـه عبـارت دیگـر، در صـورت موفقیـت کامـل در نایـل شـدن بـه اهـداف نظـام            . گردد منعکس می

هاي مختلف جامعـه نقـش مهمـی را     در ارتقاي کیفیت بخش ،تواند آموزشی بازده کل این نظام می
شود تا بـه   ها، به واسطه دانشجویانی که از یک راه دور وارد آن می نشگاهامروزه اهمیت دا. ایفا کند

بـا گذشـت زمـان و پیشـرفت تکنولـوژي،      . اطالعات کالس درس دسـت یابنـد، افـت کـرده اسـت     
شـوند و از طریـق    هـاي درس منتقـل مـی    اند، کالس هاي جدید جایگزین سخنرانی سنتی شده رسانه

 "ا آموزش عالی در هر زمان براي هرکسی قابل دسـترس باشـد  گیرند ت اینترنت در دسترس قرار می
  ).19، 1388رحمانپور و همکاران، (

  :شود در ادامه به بررسی برخی از تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته پرداخته می
هاي توسعه آمـوزش مجـازي در نظـام آمـوزش      در تحقیقی به بررسی راه) 1389(آهنگر  نعمتی

دهـد کـه بـا     می نتایج تحقیق نشان. هاي مجري، پرداخته است دیدگاه استادان دانشگاهعالی ایران از 
هــاي آمــوزش و  آوري اطالعــات و ارتباطــات، تســلط اســتادان بــه روش توجــه بــه زیرســاخت فــن

آوري اطالعات و ارتباطات، رعایت استانداردهاي جهانی آموزش مجازي، حمایت  کارگیري فن به
صـیالت تکمیلـی بـه روش مجـازي، تقویـت منـابع و محتـواي آموزشـی،         مؤسسات از داوطلبان تح

اجراي ارزشیابی فرآیندمحور در آموزش مجازي، به میزان بسیار زیاد در توسـعه آمـوزش مجـازي    
  .داري مالحظه نشد هاي مختلف تفاوت معنا مؤثر بوده و از این حیث بین نگرش استادان دانشگاه
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آوري اطالعـات   ر پژوهشی با عنوان آموزش مبتنی بر فند) 1388(فرج الهی و ظریف صنایعی 

آوري اطالعـات و ارتباطـات    اند که استفاده از فـن  و ارتباطات در آموزش عالی به این نتیجه رسیده
آوري اطالعـات و ارتباطـات الگـوي فکـري آمـوزش را       فـن . نماد دوره جدیدي از آموزش اسـت 

هـا   ایـن مـدل  . کننـد  هاي جدیدي نیز ایجاد مـی  یوهتر کرده و ش هاي موجود را غنی دگرگون و مدل
هـاي جدیـد آمـوزش و     گذارنـد و شـیوه   آوري را به اشـتراك مـی   هاي آموزش مبتنی بر فن ویژگی

راهبـر،   کنند که در آن یادگیرنـده نقـش فعـالی داشـته و بـر یـادگیري خـود        یادگیري را پیشنهاد می
 .پذیر و تعامل کننده تأکید دارد مستقل، انعطاف

وي . هاي دانشگاه مجازي در ایران پرداخته است در تحقیقی به بررسی ویژگی) 1384(فاخري ت
آوري اطالعات، امکانات یا فضاي آموزشی در دانشـگاه مجـازي بررسـی و     استفاده از استادان، فن

هاي تحقیق نشـان داده اسـت کـه     همچنین کیفیت آموزش در دانشگاه مجازي را مطالعه کرد، یافته
شـده اسـت و بـه عبـارت دیگـر       تـر  بـزرگ ن نگرش دانشـجویان نسـبت بـه میـانگین طبقـات      میانگی

 .اند دانشجویان نگرش مثبتی در این زمینه داشته
در توسـعه و   و ارتباطـات  آوري اطالعـات  اسـتفاده از فـن  در تحقیقـی بـا عنـوان    ) 1384(صالح 

در کشور، نیـاز  در دانشگاه تهران به این نتیجه رسیده است که  سازي آموزش عالی کشاورزي بهینه
هاي نو به ویـژه   وريآ هاي اطالعات جغرافیایی با توسعه فن هاي سیستم روز افزون به توسعه آموزش

وري و آ هاي مختلف کشاورزي، صنعت، فن با گسترش کاربرد الکترونیکی براي کارآفرینان حوزه
 . اقتصاد احساس می شود

تحقیقی با عنوان طراحی و تبیـین الگـوي ایجـاد اعتمـاد در متقاضـیان ورود بـه       ) 1384( سرلک
دهـد کـه    نتایج این تحقیق نشان مـی  .هاي مجازي انجام داده است ها جهت انتخاب دانشگاه دانشگاه

اســتادان و دانشــجویان شــش گــروه آموزشــی، برنامــه درســی گــروه خــود را از نظــر همــاهنگی بــا 
هاي توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی، فرهنگـی و توجـه بـه کیفیـت نهـایی          ی و هدفهاي علم پیشرفت

انـد و   ي شـغلی، ضـعیف ارزشـیابی کـرده    هـا  بروندادهاي آموزش عالی و توانـایی پـرورش مهـارت   
ریزي درسی باید از تمرکزگرایی کنونی فاصله گرفته و  اند که نظام مطلوب برنامه همچنین نظر داده

 گـویی  پاسـخ و حتی دانشجویان، در کنار شوراي عالی برنامـه ریـزي، بـه    با جلب مشارکت استادان 
 . بیشتر به نیازهاي جامعه در حال توسعه نزدیک شود
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هاي نظـري توسـعه آمـوزش عـالی بـه ایـن نتیجـه         در پژوهشی با عنوان دیدگاه) 1383( صالحی

دي از طریـق بهبـود   رسیده است که از نظر سرمایه انسانی، مشارکت آموزش عالی را در رشد اقتصا
یافته و چه در دنیـاي در حـال توسـعه، بایـد یـک       بینند و چه در دنیاي توسعه کیفیت منابع انسانی می

  .نکته کلیدي و اساسی در بررسی گسترش آموزش عالی مورد لحاظ قرار گیرد
توســعه آمــوزش عــالی بــا رویکــرد بــه  در پژوهشــی بــه بررســی ) 1381(فــر  کــاردان و فهیمــی

نتـایج  . انـد  و، پرداختـه هـاي پـیش ر   پاسخ به نیازها، افزایش دسترسی و چالش: مجازي هاي آموزش
هـاي کشـور بایـد     هاي مجازي در سطح دانشگاه براي توسعه آموزشپژوهش حاکی از این بود که 

آمـده،   دسـت  بـه هـاي   خوبی شناخت و بـا اسـتفاده از تجربـه   ه عوامل محرك و موانع بازدارنده را ب
در  .هاي مجازي انتخاب نمود راهکارهاي مناسبی را براي سرعت بخشیدن به فرآیند توسعه آموزش

گـذاري کـالن الزم    دلیـل ضـرورت سـرمایه   ه راستاي تولید محتواي الکترونیکی دروس مجـازي بـ  
 بتوان بر شتاب ،مشی مناسبی اتخاذ گردد تا از طریق خودکفا کردن فرآیند تولید دروس خط ،است

  .افزودتولید آنها 
در تحقیقی با عنوان اهداف در آموزش عـالی، بـراي اولـین بـار بـه      ) 2008( 1روت و همکاران 

عـالی، ماننـد یـادگیري دانشـجویان و      هـاي مختلـف تـدریس و یـادگیري در آمـوزش      مقابله با جنبه
بـه   ،در ایـن پـژوهش  . هـاي آموزشـی جدیـد پرداختنـد     هاي فردي، روش تدریس و تکنیک تفاوت

عالی و ارتباط آنها با تکنیـک هـاي ارزیـابی و روش تـدریس      بررسی چهار هدف کلی در آموزش
هـاي درسـی و روش    محققـان اذعـان دارد کـه برخـی از تغییـرات اخیـر برنامـه       . پرداخته شده است

تـالش نشـان   ایـن   آینـد، امـا   وجـود مـی   هـا بـه   تدریس از برخی مالحظات اهداف آموزش دانشگاه
، سـودآور باشـد  توانـد   می تنهانه  تر از مقاصد و اهداف در آموزش تجزیه و تحلیل دقیقدهدکه  می

 . ضروري تبدیل خواهد شدبه امري  به زوديبلکه 
ــورد  ــوالك و کورنف ــازي،     ) 2008( 2پ ــگاه مج ــل، دانش ــوري و عم ــوان تئ ــا عن ــی ب در پژوهش

نشـان داده  در آن  وشـده اسـت    هاي انگلستان انجام این تحقیق طی دو سال در دانشگاه. اند پرداخته
. هاي جدید در آموزش عـالی هسـتند   آوري هاي انگلستان در حال تالش براي ایجاد فن دانشگاهشد 

فضـا، محـل و   "سـازي ایـن سیسـتم بـه شـکل متمرکـز در        در این تحقیق تـالش بـر توسـعه و پیـاده    

                                                      
1. Ruth et al. 
2. Pollock & Cornford 
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مجـازي در پیشـبرد آمـوزش    هـاي   در بررسی نتایج به تأثیر زیاد دانشگاه. بود "هاي مجازي دانشگاه

  .عالی اشاره شده است
کـه  عنوان این در تحقیقی با ) 1389آهنگر،  ، به نقل از نعمتی2006( 1موریسون، جیمز و اسپنسر

د، به این نکتـه اشـاره داشـتند کـه در حـال      نزن عالی می اي به آموزش هاي مجازي چه ضربه دانشگاه
تمرکـز محققـان   . هاي مجازي پرداخته اسـت  دانشگاهایالت به پشتیبانی  35حاضر دولت آمریکا در 

آوري اطالعـات در آمـوزش اسـتفاده     سـازمان کـه از فـن    50در این تحقیق بر اسـتادان مشـغول در   
هـاي مجـازي در میشـیگان فراگیـران مـی تواننـد بـه صـورت          در دانشگاه و دبیرسـتان . کنند بود می

اي، همکـاري آنالیـن بـا مشـاوران      فـه هاي شـغلی، ایجـاد یـک طـرح توسـعه حر      آنالین، به فرصت
هاي شغلی، بررسی حقوق با شروع کار در این مشاغل  اي کامل از فرصت اي، نمودار مجموعه حرفه

 .و خواندن نظر متخصصان بپردازند
هـاي آمـوزش آنالیـن در     سـازي تکنولـوژي   یکپارچـه در تحقیقی با عنـوان  ) 2004( 2دارکینگ
هـاي   آوري از دو دانشگاه در بریتانیا، به تالش براي بررسی ادغام فـن موردي  مطالعه: آموزش عالی

دارد که  وي اظهار می. هاي تدریس و طراحی دروس پرداختند آموزشی در آموزش بر خط با شیوه
  . شود ها باعث ارتقاي ظرفیت آموزش عالی می آوري این فن

وهشـی را بـا عنـوان آمـوزش     پژ، در دانشـگاه ارالنگـن نـورنبرگ   ) 2004( 3گرانولد و همکاران
. انـد  در دانشگاه مجازي بایرن انجام داده AR4سازي مدل  مبتنی بر وب در رادیولوژي با هدف پیاده

هـاي   اي بین دانشجویان آموزش مبتنی بر وب در رادیولوژي و دانشجویان دوره این پژوهش مقایسه
تنها در دروس مجازي بلکه در تمامی  ها نه در مقایسه بین نتایج آزمون. سنتی در ترم اول بوده است

. داشــتدروس متعــارف، ایــن نتــایج بــر برتــري دانشــجویان مجــازي بــر دانشــجویان ســنتی اذعــان 
دانشجویان هدف که به اینترنت دسترسی داشتند توانستند نتایج آزمون را بـا رونـد مثبـت بـه اتمـام      

. نبـود هـاي مرسـوم    تـر از دوره هاي مجـازي بـه هـیچ وجـه کم     موفقیت یادگیري در دوره و برسانند
هـا باشـد و    هاي اقتصادي در این نوع آموزش توانسـته یکـی از مشـوق هـاي ایـن دوره      رعایت جنبه
  .تواند نوعی مکمل براي رفع کمبودها در سازمان آموزش عالی باشد همچنین می

                                                      
1. Morrison, James & Spencer 
2. Darking 
3. Grunewald et al. 
4. AR: Approbation  Regulation   
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آموزشـی بـراي اداره   یـک ابـزار   در تحقیقی با عنوان دانشـگاه مجـازي   ) 2003( 2و پري 1پنرود
تجربه یادگیري واقع بینانه و فوق العاده هاي مجازي  پردازد که دانشگاه به این نکته میعالی  آموزش

گیـري بـراي    ها و هماهنگی در تصمیم براي دانشجویان تحصیالت تکمیلی به منظور کشف سیاست
هـاي   التحصـیالن دانشـگاه  عالوه بر این تجربه یادگیري فارغ . کند مدیریت آموزش عالی فراهم می

این غنی سازي توسط خود دانشجویان و بر اساس انگیـزه و محـرك ذاتـی    . مجازي غنی شده است
 .براي یادگیري بوده و تعمیق یادگیري به صورت یادگیرنده محور افزایش یافته است

ي در العمـر از طریـق دانشـگاه مجـاز     ر پژوهشی با عنوان یـادگیري مـادام  د) 2002( 3ایوانز و فن
مـورد    دانشـگاه  کـه افـزایش تجربـه یـادگیري در    نتیجه دست یافتند  دانشگاه برونل انگلستان به این

در پژوهشی با عنـوان  نیز ) 2001( 4دمن و اسکلگترفل .است بوده ها بیشتر از بقیه دانشگاه مطالعه آنها
کننـد کـه    بیـان مـی  گونـه   پنج سال مرور دانشگاه مجازي، در دانشـگاه هـاگن آلمـان، نتـایج را ایـن     

شروع به کار کرده است و پـس از پـنج    با تعداد کمی کاربر، 1996نشگاه مجازي هاگن در سال دا
این اثرات . دانشجویی تبدیل شده است 10.000سال به یک سازمان بزرگ یادگیري با یک جامعه 

یـادگیري از طریـق   تأثیر بسیار زیاد بـر  : طور بیان شده است هاي مجازي به طور خالصه این دانشگاه
ارتباطات و تعامالت و حمایت از دانشجویان و حالت مناسـب و کـارآیی و نـوآوري، تأثیرپـذیري     

  .مرکز کامپیوتر، چاپ و مطالعه :قوي تدریس و همچنین تأثیر بر سیستم مدیریت از جمله
 هـاي مجـازي و   حال با توجه به رشد روز افزون علـوم و تولیـد سـریع دانـش و ظهـور دانشـگاه      

هاي دانشـگاه سـنتی و مجـازي و همچنـین بـه اهـداف تعیـین شـده بـراي           ها و سیاست تفاوت روش
  :باشند به این سؤاالت می گویی پاسخآموزش عالی، محققان درصدد 

آوري  هاي علم و فـن  هاي مجازي تا چه میزان در تعالی و پیشرفت کشور در صحنه دانشگاه .1
  و روابط بین المللی نقش دارند؟

  هاي مجازي تا چه میزان در گسترش آموزش عالی در سطح کشور نقش دارند؟ دانشگاه .2
هـاي   هاي مجازي تا چه میزان در تربیت نیـروي متخصـص بـراي احـراز مسـؤولیت      دانشگاه .3

  علمی و اجرایی کشور نقش دارند؟

                                                      
1. Penrod 
2. Perry 
3. Evans & Fan 
4. Feldman & Schlageter 
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گذاري  ها و سیاست هاي مجازي تا چه میزان در نظارت، حمایت و هدایت دانشگاه دانشگاه .4

  کند؟ علمی ایفاي نقش می
هـاي مجـازي تـا چـه      هاي مختلف تحصـیلی، دانشـگاه   اعضاي هیأت علمی گروهاز دیدگاه  .5

  به اهداف آموزش عالی نقش دارند؟  یابی دستمیزان در 

  روش

جامعه  .باشد یابی می توصیفی، زمینه ،االتبا توجه به موضوع، اهداف و سؤ روش انجام این تحقیق 
نفر  172به تعداد  هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري اعضايآماري این پژوهش کلیه 

 روش و به اساس جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونهنفر بر 118 از این تعداد،. باشد می
 1جدول  .هاي مختلف تحصیلی از جامعه مورد نظر انتخاب شدند اي بر حسب گروه طبقه تصادفی

   .دهد هاي مختلف تحصیلی نمونه مورد مطالعه را نشان می وهگر

  توزیع فراوانی حجم جامعه و نمونه آماري: 1جدول

  طبقات
  شاخص آماري

علوم 
  انسانی

فنی و 
علوم   هنر  پزشکی  مهندسی

  جمع  کشاورزي  پایه
  172  6  32  4  16  45  69 فراوانی هر طبقه
  1  04/0  18/0  03/0  09/0  26/0  4/0  جامعه نسبت هر طبقه به

  %100  %4  %18  %3  %9  %26  %40  درصد فراوانی جامعه
  118  4  21  3  11  31  48  نسبت نمونه به جامعه

  %100  %4  %18  %3  %9  %26  %40  درصد فراوانی نمونه آماري
  

اي و به منظور کسب و گردآوري  در این پژوهش به منظور تدوین ادبیات تحقیق از روش کتابخانه
سؤال در چهار  28نامه مذکور شامل  پرسش. نامه محقق ساخته استفاده شده است از پرسشها  داده

اي لیکرت  گذاري در طیف پنج گزینه نمره. بعد بر اساس اهداف ویژه پژوهش تدوین شده است
تناظر اهداف پژوهش . باشد می زیادتا خیلی  کمهاي خیلی  براي گزینهبه ترتیب  5الی  1با نمرات 
  .باشد می 2نامه به شرح جدول  ت پرسشبا سؤاال
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  ها تناظر اهداف پژوهش با گویه:  2جدول

  ها گویه  ي پژوهش اهداف ویژه
  

  :هدف اول
تعالی و پیشرفت کشور در 

صحنه هاي علم و 
آوري و روابط  فن

  المللی بین

  المللی  توسعه مراودات و همکاري علمی و بین* 
  و جذب نخبگان علمی شناسایی و شکوفایی استعدادهاي درخشان* 
هاي مشترك علمی در  ها و گردهمایی هاي تحقیقاتی بزرگ، فعالیت مشارکت در پروژه* 

  اي و بین المللی سطح منطقه
  هاي نوین آوري به فن یابی دستپژوهش جهت * 
  تعامل حوزه و دانشگاه* 
  داخلی و بین المللی  –مقاالت علمی * 

  
  

  :هدف دوم
گسترش آموزش عالی در 

  سطح کشور 

  توسعه فضاي آموزشی و تامین امکانات و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی* 
  تعداد دانشجوي آموزش دیده از راه دور و نیمه حضوري* 
ها و مراکز آموزش عالی آموزشی  استفاده از ظرفیت بخش خصوصی براي توسعه دانشگاه* 

  و پژوهشی
کاردانی براساس نیازهاي عمومی و چند منظوره و متناسب با بازار هاي جدید  طراحی دوره* 

  کار
  ها و مؤوسسات آموزش عالی  ظرفیت سازي بزاي افزایش پذیرش داوطلبان ورودي دانشگاه* 
  توسعه تحصیالت تکمیلی* 
  اي هاي جدید و میان رشته ها و رشته برنامه* 
  هاي دکتراي تخصصی  توسعه دوره* 
  تجهیزات ساخته شده ها و آزمایشگاه* 

  :هدف سوم
تربیت نیروي متخصص 

هاي  براي احراز مسؤولیت
  علمی و اجرایی کشور

  پرور پرداز، آینده نگر و نخبه نهادهاي علمی و پژوهشی و نظریه* 
  هاي مطالعاتی تسهیل و گسترش شرکت استادان در مجامع علمی و بین المللی و فرصت* 
  خارج از کشورجذب نخبگان علمی ایرانی مقیم * 
  آموزش کامپیوتر به دانشجویان* 

  
  

  :هدف چهارم
نظارت، حمایت و هدایت 

ها و  دانشگاه
  گذاري علمی سیاست

  هاي آموزشی غیر مجاز و پیگیري قضایی آنها برخورد با مؤسسه* 
  افزایش سطح مهارت کارشناسان و کارکنان* 
  جلوگیري از مهاجرت نیروهاي نخبه به خارج از کشور* 
  ها و جوایز علمی در سطح ملی و بین المللی نسبت دانشجویان موفق به اخذ نشان* 
  تعداد دانشجویان ایرانی در خارج * 
  تعداد رشته المپیادهاي دانشجویی در سطح کشور * 
  توسعه دسترسی پژوهشگران به منابع علمی و تجهیزات تحقیقاتی* 
ها و مراکز آموزشی و  ي دانشگاهافزایش سهم ایران در وب جهانی و معرفی توانمند* 

  پژوهشی کشور



 141/… هاي مجازي در دستیابی به اهداف آموزش بررسی نقش دانشگاه

 
از نظر متخصصان مربوطه  ،نامه مورد استفاده به منظور بررسی روایی صوري و محتوایی پرسش

 93/0همچنین جهت تعیین پایایی، ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه و پایایی آن  .استفاده گردید
  .درونی سؤاالت بوددست آمد که نشان دهنده پایایی باال و انسجام  به

هاي مرکزي و پراکندگی از آمار توصیفی و جهت تعمیم نتایج به جامعه  براي محاسبه شاخص
تک گروهی، تحلیل واریانس یک راهه و همچنین آزمون تعقیبی شفه استفاده  t آماري از آزمون

  .انجام شده است SPSSافزار  ها با نرم قابل ذکر است تجزیه و تحلیل داده. شده است

  ها یافته

قش تک گروهی استفاده شده است تا ن t االت اول تا چهارم تحقیق از آزمونبه منظور بررسی سؤ
  .به اهداف آموزش عالی بررسی گردد یابی دستهاي مجازي در  دانشگاه

هاي  کشور در صحنه هاي مجازي تا چه میزان در تعالی و پیشرفت دانشگاه :سؤال ویژه اول پژوهش
  الملل نقش دارند؟  و روابط بین آوري ، فنعلم

  اي سؤال ویژه اول پژوهش تک نمونه tخالصه نتایج آزمون : 3جدول 

 دست آمده به t میانگین نوع میانگین
درجه 
 آزادي

  احتمال
 نظرگرفته شده در

سطح 
 معناداري

 18 مقیاس میانگین 000/0 05/0 117 69/8 36/21 نگرشمیانگین 

  
داري بین میـانگین   گردد که تفاوت معنا مشخص می) 000/0(داري  سطح معناو  3با مالحظه جدول 

 راز آنجـا کـه میـانگین نظـ    . وجـود دارد ) 18( بـا میـانگین نظـري   ) 36/21(هیأت علمی  نظر اعضاي
تـوان قضـاوت    مـی  ،درصـد اطمینـان   95باشد، لذا با  علمی بیشتر از میانگین نظري می هیأت اعضاي

هاي مجازي در تعالی و پیشرفت کشـور   هیأت علمی دانشگاه، نقش دانشگاهظر اعضاي کرد که از ن
  .باالتر از حد انتظار است الملل آوري و روابط بین فنهاي علم ،  و در صحنه

ش عالی در سـطح کشـور   در گسترش آموز هاي مجازي تا چه میزان دانشگاه :سؤال ویژه دوم پژوهش
  نقش دارند؟ 
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  تک نمونه اي سؤال ویژه دوم پژوهش tخالصه نتایج آزمون : 4جدول 

 آمده دست به t میانگین نوع میانگین
درجه 
 آزادي

  احتمال
 نظرگرفته شده در

سطح 
 معناداري

 30 مقیاس میانگین 000/0 05/0 117 92/8 21/35 نگرشمیانگین 

  
میـانگین  گردد که تفاوت معناداري بین  مشخص می) 000/0(و سطح معناداري  4با مالحظه جدول 

 از آنجا که میانگین نگـرش . د داردوجو) 30(با میانگین نظري) 21/35(هیأت علمی  اعضاي نگرش
تـوان قضـاوت    مـی  ،درصـد اطمینـان   95لذا با . باشد علمی بیشتر از میانگین نظري می هیأت اعضاي

 هاي مجازي در گسترش آمـوزش عـالی   هیأت علمی دانشگاه نقش دانشگاه کرد که از نظر اعضاي
  .باالتر از حد انتظار است در سطح کشور

هاي مجازي تا چه اندازه در تربیت نیروي متخصص براي احراز  دانشگاه :سؤال ویژه سوم پژوهش
   ؟اي علمی و اجرایی کشور نقش دارنده لیتومسؤ

  تک نمونه اي سؤال ویژه سوم پژوهش tخالصه منایج آزمون : 5جدول 

 میانگین نوع میانگین
t دست  به

 آمده
درجه 
 آزادي

  احتمال
 نظرگرفته شده در

سطح 
 معناداري

 12 مقیاس میانگین 000/0 05/0 117 12/9 57/14 نگرشمیانگین 

   
عناداري بین میانگین د که تفاوت مدرمشخص می گ) 000/0( داريو سطح معنا 5با مالحظه جدول 

از آنجا که میانگین نگـرش  . وجود دارد) 12( با میانگین نظري) 57/14(هیأت علمی  اعضاي نگرش
مـی تـوان قضـاوت    درصـد اطمینـان    95لذا با . می باشد هیأت علمی بیشتر از میانگین نظري اعضاي

ربیت نیروي متخصص هاي مجازي در ت هیأت علمی دانشگاه، نقش دانشگاه کرد که از نظر اعضاي
  .انتظار استباالتر از حد  هاي علمی و اجرایی براي احراز مسؤولیت

هـا   در نظارت ، حمایت و هدایت دانشگاه هاي مجازي تا چه میزان دانشگاه :سؤال ویژه چهارم پژوهش
  گذاري علمی نقش دارند؟  و سیاست
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  تک نمونه اي سؤال ویژه چهارم پژوهش tخالصه نتایج آزمون : 6جدول 

 دست آمده به t میانگین نوع میانگین
درجه 
 آزادي

  احتمال
 نظرگرفته شده در

سطح 
 معناداري

 79/27 نگرشمیانگین 
 24 مقیاس میانگین 000/0 05/0 117 53/6

  
عناداري بین میانگین د که تفاوت مدرگ مشخص می) 000/0(و سطح معناداري  6با مالحظه جدول 

 نگرشاز آنجا که میانگین . وجود دارد) 24( با میانگین نظري) 79/27(هیأت علمی  نگرش اعضاي
توان قضاوت  ، میدرصد اطمینان 95لذا با . باشد علمی بیشتر از میانگین نظري می هیأت اعضاي

، حمایت و  هاي مجازي در نظارت که از نظر اعضاي هیأت علمی دانشگاه، نقش دانشگاه کرد
  .گذاري علمی باالتر از حد انتظار است ها و سیاست هدایت دانشگاه

هـاي   مختلف اعضاي هیـأت علمـی، دانشـگاه    هاي تحصیلی دیدگاه گروهاز  :سؤال ویژه پنجم پژوهش
  کنند؟  به اهداف آموزش عالی نقش ایفا می یابی دستمجازي تا چه میزان در 

اعضـاي   نگـرش منظور بررسی سؤال پنجم از آزمون تحلیل واریانس یک راهه اسـتفاده شـده تـا    به 
هاي مختلف تحصیلی در مورد تک تک اهداف آموزش عالی بررسی و مقایسـه   هیأت علمی گروه

  .گردد
  الملل آوري و روابط بین هاي علم ، فن هتعالی و پیشرفت کشور در صحن: الف -5

  الف -5خالصه نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه سؤال : 7جدول 

 منابع تغییر
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 F مجذورات

سطح احتمال در 
  شده نظرگرفته

سطح 
 معناداري

 48/55 4 94/321 ها بین گروه
 34/16 113 38/1847 ها درون گروه 012/0 05/0 39/3

 - 117 33/2069 کل
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  ها با استفاده از آزمون تعقیبی شفه  خالصه محاسبات تفاوت میانگین بین گروه: 8جدول 

هیأت اعضاي 
هنر  انسانی علمی

فنی و  پزشکی وکشاورزي
 علوم پایه مهندسی

37/25 22 میانگین  49/19  41/20  80/20  

  
هاي  علمی در خصوص نقش دانشگاه هیأت دهد که بین نظر اعضاي نشان می 8و  7هاي جداول  یافته

متفاوت است و الملل  آوري و روابط بین هاي علم، فن مجازي در تعالی و پیشرفت کشور در صحنه
داد، چرا که سطح معناداري مشاهده  این تفاوت را آزمون تحلیل واریانس یک راهه معنادار نشان

تنها تفاوت هاي تعقیبی شفه،  اما آزمون. اشدب کوچکتر می 05/0است که از  012/0شده برابر با 
و مهندسی و  گروه تحصیلی کشاورزي و هنر را با چهار گروه علوم انسانی، پزشکی، فنی گرشن

  .ها تفاوت معنادار مشاهده نشد بقیه گروه معنادار نشان دادند و بین نگرشعلوم پایه را 

  هاي مجازي در تعالی و پیشرفت کشور توزیع میانگین نظر استادان نسبت به نقش دانشگاه: 9جدول شماره 

 سطح معناداري انحراف استاندارد تفاوت میانگین گروه  رشته

 انسانی

و هنر کشاورزي  37/3  54/1  041/0  
54/2 پزشکی  35/1  62/0  
58/1 مهندسی  93/0  93/0  
19/1 علوم پایه  06/1  99/0  

 کشاورزي و هنر
92/5 پزشکی  87/1  021/0  
95/4 مهندسی  60/1  025/0  
56/4 علوم پایه  67/1  036/0  

96/0 مهندسی پزشکی  41/1  99/0  
35/1 علوم پایه  50/1  99/0  

39/0 علوم پایه فنی و مهندسی  14/1  99/0  
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  گسترش آموزش عالی در سطح کشور: ب  – 5

  ب -5نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک راهه سؤال : 10جدول

 منابع تغییر
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

مقدار 
F 

سطح احتمال در 
 نظرگرفته

سطح احتمال 
 مشاهده شده

 63/92 4 55/370 ها بین گروه
 41/38 113 14/4341 ها درون گروه 053/0 05/0 41/2

 - 117 70/4711 کل
  

دهنـد کـه بـین نگـرش اعضـاي هیـأت علمـی در خصـوص نقــش          نشـان مـی   10هـاي جـدول    یافتـه 
چـرا   نـدارد تفاوت معناداري وجـود  عالی در سطح کشور  هاي مجازي در گسترش آموزش دانشگاه

 95لـذا بـا   . مشـاهده شـد   تر بزرگ 05/0از است که  053/0شده برابر با مشاهده سطح معناداري  که
گسـترش   هـاي مجـازي را در   گروه نقش دانشـگاه  پنجتوان قضاوت کرد که هر  درصد اطمینان می

  .دانند ها حدوداً یکسان می دانشگاه
  
  هاي علمی و اجرایی کشور  تربیت نیروي متخصص براي احراز مسؤولیت: ج  -5

  ج -5تایج حاصل ازآزمون تحلیل واریانس یک راهه سوال ن: 11جدول 

 منابع تغییر
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

مقدار 
F 

سطح احتمال در 
 نظرگرفته

سطح احتمال 
 مشاهده شده

 11/17 4 46/68 ها بین گروه
 13/9 113 03/1032 ها درون گروه 120/0 05/0 87/1

 - 117 70/4711 کل

  
دهــد کــه بــین نگــرش اعضــاي هیــأت علمــی در خصــوص نقــش  نشــان مــی 11هــاي جــدول  یافتــه

اجرایـی کشـور    هاي علمی و ربیت نیروي متخصص براي احراز مسؤولیتهاي مجازي در ت دانشگاه
 تـر  بـزرگ  05/0از  120/0مشاهده شده برابر با  سطح معناداريچرا که ، چندان تفاوتی وجود ندارد

هـاي   گـروه نقـش دانشـگاه    پـنج توان قضاوت کرد که هر  می ،درصد اطمینان 95ده شد لذا با مشاه
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ی و اجرایـی کشـور حـدوداً    هـاي علمـ   ربیت نیروي متخصص براي احراز مسـؤولیت مجازي را در ت

  . دانند یکسان می

  گذاري علمی  ها و سیاست نظارت، حمایت، هدایت دانشگاه: د  -5

  د -5ریانس یک راهه سوال نتایج حاصل ازآزمون تحلیل وا: 12جدول 

 منابع تغییر
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

مقدار 
F 

سطح احتمال در 
 نظرگرفته

سطح احتمال 
 مشاهده شده

 38/59 4 52/237 ها بین گروه
 14/39 113 59/4423 ها درون گروه 202/0 05/0 51/1

 - 117 11/4661 کل
   

دهد که بین نگرش اعضاي هیأت علمی در خصوص نقش  مینشان  12هاي جدول  یافته
گذاري علمی چندان تفاوتی  سیاست ها و هاي مجازي در نظارت، حمایت، هدایت دانشگاه دانشگاه

 تر بزرگ 05/0از  است که 202/0مشاهده شده برابر با  سطح معناداريچرا که . وجود ندارد
هاي  گروه نقش دانشگاه پنجاوت کرد که هر درصد اطمینان می توان قض 95لذا با  .مشاهده شد
  . دانند گذاري علمی حدوداً یکسان می ها و سیاست در نظارت، حمایت، هدایت دانشگاهمجازي را 

هاي مجازي تا چه میزان  که دانشگاه براي بررسی سؤال اصلی پژوهش و بررسی این ،در نهایت
 13تک گروهی به شرح جدول  tبه اهداف آموزش عالی نقش دارند، از آزمون  یابی دستدر 

  . استفاده شده است
  اي براي بررسی سؤال اصلی پژوهش تک نمونه tخالصه نتایج آزمون : 13جدول 

 میانگین نوع میانگین
 tمقدار 

 آمده دست به

درجه 
 آزادي

احتمال در 
 نظرگرفته شده

سطح 
 معناداري

 000/0 05/0 117 39/9 94/98 نگرشمیانگین 
 84 مقیاس میانگین

  
گـردد کـه تفـاوت معنـاداري بـین       مشـخص مـی  ) 000/0( داريو سـطح معنـا   13با مالحظه جـدول  

از آنجـا کـه   . وجـود دارد ) 84( بـا میـانگین نظـري   ) 94/98(هیـأت علمـی    اعضـاي  میانگین نگرش



 147/… هاي مجازي در دستیابی به اهداف آموزش بررسی نقش دانشگاه

 
درصـد اطمینـان    95باشـد، لـذا بـا    هیأت علمی بیشتر از میانگین نظـري مـی    میانگین نگرش اعضاي

مجـازي در  هـاي   ت علمـی دانشـگاه، نقـش دانشـگاه    ان قضاوت کرد که از نظـر اعضـاي هیـأ   تو می
   .باشد انتظار میعالی باالتر از حد  به اهداف آموزش یابی دست

  بحث و نتیجه گیري

ان داد که از نظر اعضـاي هیـأت علمـی دانشـگاه، نقـش      ی پژوهش نشال اصلهاي مربوط به سؤ افتهی
هـاي   یافتـه . باشـد  نتظار میبه اهداف آموزش عالی باالتر از حد ا یابی دستهاي مجازي در  دانشگاه
ــق ــایج   تحقی ــا نت ــهب ــت ب ــورد   دس ــوالك و کورنف ــط پ ــده توس ــز و   ،)2008( آم ــون، جیم موریس
الهی  ، فرج)1389(آهنگر  نعمتی، )2002( فن ایوانز و ،)2004( د و همکارانولگران ،)2006(اسپنسر

 نتیجـه  و بامطابقت داشته  )1381( فر و کاردان و فهیمی) 1384( تفاخري ،)1388( و ظریف صنایعی
نشان داده بود آموزش مجـازي در بسـیاري از مـوارد باعـث غفلـت از       که) 1386(تحقیق میرزائیان 

چیـزي جـز خوانـدن متـون تـایپی روي       ،مشارکت فعال دانشجو شده و براي بسیاري از دانشـجویان 
که ریاست دانشگاه اعضاي هیات علمی را به سمت یادگیري  صفحه مانیتور نیست و همینطور زمانی

کنـد هـدف مـوردنظر     به محتواي الکترونیکی مبذول نمـی  فی راالکترونیکی اجبار کرده و توجه کا
  . محقق نخواهد شد، همخوانی نداشت

علمـی دانشـگاه، نقـش     هیـأت  اول نشـان داد کـه از نظـر اعضـاي     ال ویژهمربوط به سؤهاي  یافته 
 الملـل  آوري و روابـط بـین   فـن هاي علـم،   ر تعالی و پیشرفت کشور در صحنههاي مجازي د دانشگاه

هایی دارد که الزمـه دانـش    المللی ویژگی همان گونه که دانش روابط بین. باالتر از حد انتظار است
المللـی   هدف و شیوه باشد، روابط علمـی بـین  یابد که صاحب  و هنگامی علمیت میست ا اجتماعی

کارهـایی بـراي    جوامع دانشگاهی نیز با ایجاد و گسـترش راه . هم هدف و شیوه خاص خود را دارد
 ،تواننـد  در کشورهاي کمتر توسعه یافته مـی  تسریع همکاري و کمک به ایجاد واحد هاي پژوهشی

هاي آموزش عالی بـه منظـور    ها و مؤسسه دانشگاه. لی کمک کنندهاي بین المل به گسترش همکاري
گویی به نیازهاي قرن بیست و یکم، بایستی به ایجـاد خالقیـت و توانـایی بیشـتر در اسـتادان و       پاسخ

با آغاز روند برگشت ناپذیر پدیده جهانی و بین المللی شـدن آمـوزش عـالی،    . دانشجویان بپردازند
اي محسوب می شـود، همکـاري    هر کشور و جامعهکه از ارکان اصلی توسعه اقتصادي و اجتماعی 

هـا و   ی توانـد بـا تبـادل تجربیـات، مهـارت     نیـز مـ   آوري فـن میان کشورها در زمینه آموزش عالی و 
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ایـن نتـایج بـا    . هاي اصولی نقشی بسـزا ایفـا کنـد    گذاري تقویت شده و در تدوین سیاستنات، امکا

 .موافق بود) 2003( و پري آمده توسط پنرود دست بهنتایج 
دانشـگاه،  هیأت علمـی   اعضاينظر  ال ویژه دوم پژوهش نشان داد که ازمربوط به سؤ هاي یافته 

بـه اینکـه    بـا توجـه  . باالتر از حد انتظـار اسـت   الیهاي مجازي در گسترش آموزش ع نقش دانشگاه
هـاي مختلـف اجتمـاعی از     الی، شـناخت میـزان برخـورداري گـروه    عـ  موضوع دسترسی به آموزش

از آنجا که به طور کلی، امتیازها و مزایاي اجتماعی محدود است، لذا برخی از . آموزش عالی است
تـرین   در حال حاضر، در بیشتر کشورها، مهـم . انندم به این امتیازها محروم می یابی دستگروه ها از 

رو  از این. پوشاند ها را در زمینه سایر عوامل می تیعامل نابرابري، طبقه اجتماعی است که حتی کاس
شـود و   الت در جامعه محسوب میعد ترین عوامل بهبود وضعیت دسترسی به آموزش، یکی از مهم

عی و اجتمـا  داري بهره منـدي  به طور معنی) عالیآموزش ( به ویژه، دسترسی به سطح سوم آموزش
اما دسترسی به آموزش عـالی هنگـامی عادالنـه خواهـد بـود کـه       . دهد اقتصادي افراد را افزایش می

آمـده   دسـت  بـه  هـاي  یافتهاین نتایج با . فرصت هاي برابري براي ورود به دانشگاه وجود داشته باشد
 . مطابقت داشت) 1381( هیمی فرو کاردان و ف) 2004( توسط دارکینگ

علمـی دانشـگاه،    هیـأت  نظر اعضاي ال ویژه سوم پژوهش نشان داد که ازمربوط به سؤ هاي یافته 
 هـاي علمـی و اجرایـی    ربیت نیروي متخصص براي احراز مسـؤولیت هاي مجازي در ت نقش دانشگاه

هـاي مختلـف اقتصـادي     خـش هاي موجـود در ب  که تعداد شغل یناعلیرغم . باالتر از حد انتظار است
بـا   ؛شـی تابعی است از عوامل گوناگون که بیشتر متأثر از ساختار اقتصادي کشور است تا نظام آموز

ریـزي   شـود و بـه کمـک برنامـه     ه بیکاري دانش آموختگان بررسـی  لوجود این باید گستردگی مسأ
. ین و اجـرا شـود  هاي اشتغال پذیر تـدو  هایی براي کسب دانش و پرورش مهارت آموزشی، سیاست

نظام آموزش عالی به یک بازنگري در اهداف، ساختار، تشکیالت و عملکـرد گذشـته و حـال نیـاز     
انجـام اصـالحات و تغییـرات احتمـالی در اهـداف       بهدارد تا ضمن شناخت بهتر از وضعیت موجود 
آموزش . بپردازدهاي آموزشی و پژوهشی و نظایر آن  کمی و کیفی، ساختارهاي مدیریتی، سیاست

ــ    ــوردار اس ــی برخ ــذاري اقتصــادي مهم ــالی از نقــش و تأثیرگ ــی از   ع ــوع مهم ــرف ن ــرا مع ت، زی
هاي مورد  ردن و ارتقاي دانش، نگرش و مهارتکه با فراهم ک انسانی استگذاري در منابع  سرمایه

دسـت   هاین نتایج با نتایج بـ  .نیاز کارکنان در زمینه هاي مختلف، به توسعه اقتصادي کمک می کند
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) 1384( صالح ،)1388( رحمانپور و دیگران ،)1384( سرلک ،)2008( مده توسط روت و دیگرانآ

  .مطابقت داشت) 1383( و صالحی
علمی دانشـگاه،   هیأت م پژوهش نشان داد که ازنظر اعضايال ویژه چهارمربوط به سؤهاي  یافته 

گذاري علمی بـاالتر از   سیاستها و  در نظارت، حمایت، هدایت دانشگاه هاي مجازي هنقش دانشگا
از فرآینـد  گـذاري   اگر سیاسـت . عناصر چرخه دانش است گذاري یکی از سیاست. حد انتظار است

 آوري فـن در همه جهان تولید دانش و . تواند به سمت توسعه پیش رود دانش جدا شود، کشور نمی
ایـد بـه صـورت منسـجم،     گـذاري ب  بنابراین، سیاست. شود اجرایی می هاي گذاري تهاي به سیاستمن

دمن و دست آمده توسط فلـ  هبا نتایج ب ،این نتایج. پارچه و با هدف توسعه کشور صورت بگیرد یک
  .مطابقت داشته است) 2001( اسکلگتر
اعضاي هیأت علمی در خصوص د که بین نظر اد نشان ال پنجم پژوهش ها در مورد سؤ یافته

و روابط  آوري فنکشور در صحنه هاي علم ، هاي مجازي در تعالی و پیشرفت  نقش دانشگاه
گروه  بین نگرشالملل متفاوت است و این تفاوت را آزمون تحلیل واریانس یک راهه  بین

و علوم پایه معنادار  ، فنی و مهندسیهنر با چهار گروه علوم انسانی، پزشکیتحصیلی کشاورزي و 
هاي مجازي در  علمی در خصوص نقش دانشگاه هیأت اعضاي ولی در مورد نگرش ،نشان داد

اجرایی کشور و  هاي علمی و لیتواحراز مسؤ ، تربیت نیروي متخصص برايگسترش آموزش عالی
ها  همچنین یافته .گذاري علمی چندان تفاوتی ندارد ها وسیاست نظارت، حمایت، هدایت دانشگاه

االت ویژه پنجم از سایر گروه ها در هر یک از سؤپزشکی علوم گروه  گرشنشان داد که میانگین ن
گروه پزشکی از مجازي  تادانو به نظر می رسد با توجه به نوع آموزش در این گروه، اسکمتر بوده 

ش سنتی را بیشتر قبول داشته و شدن آموزش توسط دانشگاه ها راضی نیستند و به مراتب آموز
  . پسندند می

ــابراین دانشــگاه ــی  بن ــاي مجــازي م ــد ه ــا  ،توانن ــاعی، مشــارکتی و  هتشــکیل گــروب ــاي اجتم  ه
هاي خـارج بـه منظـور تبـادل اطالعـات و       المللی با سایر ملل و دانشگاه ینهاي گروهی و ب همکاري
و فـراهم نمـودن   کمک به شهروندان جهان در کسب دانش از طریق آموزش از راه دور ، تجربیات

هـایی بـراي    ارشد و دکتـرا و ایجـاد زمینـه    کارشناسیآموزش مجازي در مقاطع دیپلم ،کارشناسی، 
تشـکیل   ،هـاي مختلـف آموزشـی و پژوهشـی     آوري پیشرفته، در زمینه فنبهتر به دانش و  یابی دست
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هـاي برابـر    عـالی و ایجـاد فرصـت    ورود بـه آمـوزش  تسـهیل  ،  هـاي الکترونیکـی   مباحثات و انجمن

  .ف خود گرددآموزش عالی در رسیدن به اهدا باعث تسهیل ،آموزشی
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