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 های مجازیهای رقابتی دانشگاهّتبیین و ارزیابی شاخص
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 چکیده
های مجازی در دنیای رقابت های تأثیرگذار برای کسب موفقیت دانشگاهدر این مقاله با بررسی شاخص

رو، این تحقیق  نماید. از اینمیالکترونیک، راهکارهایی را برای بهبود عملکرد دانشگاه ارائه مبتنی بر یادگیری 
جامعه آماری شامل عوامل  .پیمایشی است ـ به لحاظ هدف، کاربردی است و روش مطالعه آن توصیفی

 شماریمتما های مجازی کشور است. با توجه به کوچک بودن جامعه؛اندرکار در واحدهای دانشگاه دست
آمار توصیفی  .صورت الکترونیکی و بر روی کاغذ بازگشت داده شدپرسشنامه به 22لذا  .صورت گرفته است

های دیجیتالی های مزیت رقابتی نظیر همگام شدن با رقابتها از شاخصدهد که دانشگاهنتایج نشان می
جویی مالی و های مجازی، صرفهنشگاهبرای دا ها جویی در هزینهشده، صرفهجهانی، مطالعات خودسازماندهی

مندی جامعه به آموزش الکترونیکی پذیری آموزش الکترونیکی، عالقهزمانی برای دانشجویان مجازی، انعطاف
 هستند. بهبود کارآیینیازمند  برخوردارند. لیکن
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 . مقدمه1

های ارتباطی و اطالعاتی و تأثیر آن بر ابعاد زندگی بشر، جهان وارد وریآبا ظهور و پیشرفت فن    
سمت جامعه اطالعاتی کننده جامعه بهترین رکن هدایتجامعه اطالعاتی شده است. نظام آموزشی مهم

 است بدیهینظام آموزشی است.  ها و راهبردهایاست. تحقق این پدیده نیازمند بازنگری در سیاست
 از را خود اراییک تدریج به چهره، به چهره ارتباطات براساس دانش توزیع و تولید های سنتی روش
 یادگیری این نیاز، به پاسخگویی منظوربه ضروری است. نوین ابزارهای از ستفادها و دهندمی دست

 .شده است اهیآگ و دانش عصر در یادگیری برتر روش و مطرح الکترونیکی

های ایران همسو با این تغییرات، آموزش الکترونیک ارائه شده است. عوامل تعدادی از دانشگاه در     
میزان اهمیت  های مجازی شدند. در این مقاله،بسیاری منجر به ایجاد مزایای رقابتی برای دانشگاه

شود تا ضمن مشخص ، بررسی میدهنده آموزش الکترونیکهای ارائهاین عوامل از دیدگاه دانشگاه
 شدن نقاط قوت و ضعف این مراکز، راهکارهایی برای بهبود کارآیی این مراکز ارائه شود.

همواره مورد توجه  [2] مزیت رقابتی که همان واکنش سریع نسبت به شرایط و تغییرات است     
 زار در حال رقابت هستند.دست آوردن سهم بیشتری از باهها است که برای بها و دانشگاهسازمان

ای دیجیتال و کاربردهای جدید واقعیت های اخیر صفحه گسترده جهانی، تکنولوژی ماهوارهپیشرفت
ای بر العادهشود که اثرات فوقبینی میهای یادگیری مصنوعی، پیشمجازی برای ایجاد محیط

های دسترسی رو به رشد به برنامهها با تجربه کردن قابلیت های یادگیری داشته باشد. دانشگاه محیط
 .[13] های در حال ظهور هستندهای جدید برای کسب امتیاز از فناوریموجود، در حال طراحی برنامه

ارتباطات باز و رویکردهای مدیریت منشأ ارتقای بینی رادوویچ مارکوویچ در آینده نزدیک طبق پیش
های صنعتی و دیگر ها، دانشکدههای یادگیری در محیط یادگیری خواهند بود. بیشتر دانشگاهمهارت
کنند که این رویکرد کنندگان آموزشی، درحال حاضر از رویکرد تحصیل از راه دور استفاده میتأمین

بر طبق  .[92] کنندگذاری میرنتی و زمان خدمات سرمایههای اینتخط برنامهروی توانایی بر
به یک بازار در حال  2الملل( یادگیری الکترونیک)شرکت اطالعات بین 1های گروه گارتنربینی پیش

افزایش اهمیت دانش رویکرد نوین یادگیری با  [.93] شودرشد در اقتصاد دیجیتالی تبدیل می
قرن را پوشش دهد. یادگیری  این العمر درتواند نیازهای رو به افزایش یادگیری مادامالکترونیک، می

های کاربرپسند مانند یادگیری در هر زمان و در هر مکان، دیجیتالی و مبتنی بر وب با ارائه ویژگی
کنار یادگیری مشارکتی، یادگیری مبتنی بر نیاز و نیز امکان یادگیری مستقل و مبتنی  یادگیری فرد در

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Gartner 
2. E-learning 
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مراکز  ،خود جلب نموده است. امروزهتوجه بسیاری از افراد را به بر عالقه و استعدادهای شخصی،
، مشکالت کمبود نام رو به افزایشکه چگونه فشارهای ناشی از ثبتند فکر در اینآموزش عالی 

 .[99] های فنآوری را مورد مالحظه قرار دهندو پیشرفت بودجه
های های موثر در ایجاد مزیت رقابتی برای دانشگاهشناسایی و بررسی شاخص هدف این پژوهش     

 گیری از این مزایا است.مجازی کشور و بررسی میزان بهره
 
 نظری و پیشینه پژوهش و چارچوب . مبانی2

ای گسترده برای یادگیری مبتنی بر اینترنت است. آموزش از راه دور، ژهیادگیری الکترونیک وا     
موزشی است آپیشنهادهای  یوردن کیفیت باالآیادگیری الکترونیک برای فراهم  ،یادگیری برخط

در این یادگیری دانشجویان و  یادگیری الکترونیک همان یادگیری مبتنی بر اینترنت است؛ [.93]
هم نیستند. تعامل با مدرسان و با دانشجویان ممکن است از طریق ویدئو  مدرسان لزوما رو در رو

عنوان یادگیری مبتنی بر هکنفرانس یا تلکنفرانس باشد. یادگیری الکترونیک در نقش یادگیری ب
واقع،  در .شودهای تجاری کردن آن تعریف میهای الکترونیک شامل جنبهاینترنت بر اساس رسانه

های استفاده از فنآوریتواند بانوعی فرآیند یادگیری است که طی آن دانشجو می1آموزش از راه دور
[. الزم به ذکر است که آموزش از راه دور لزوما 1] آموزش، بدون لزوم حضور فیزیکی، تحصیل کند

ها کاروکسبها وطبق نظریه مزیت رقابتی دولت [.11] باشدمعنای یادگیری از طریق کامپیوتر نمیبه
های مناسب در بازار هایی را دنبال کنند که کاالهای با کیفیت برای فروش با قیمتاید سیاستب

های وری به صورت تمرکز بر استراتژیرشد بهره پورتر روی ،الکترونیکی عرضه شود. در این راستا

 .[92] ملی تاکید دارد
آموزش از راه دور فقط مدل ها وجود دارد که در این تحقیق هفت مدل رقابت برای دانشگاه     

، آموزش 9های با رویکرد بزرگساالن انتفاعیدانشگاه، 2های سنتی گستردهدانشگاه ررسی خواهد شد:ب
های استراتژیک پیمان ،0های مشارکتیدانشگاه فناوری اطالعات،3های مبتنی براز راه دور/دانشگاه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Distance education or distance learning 
2. Extended traditional universities 

3. For-profit adult-centered universities 

4. Distance education/technology-based universities 
5. Corporate Universities 
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های چند ملیتی دانشگاه، 2درک تحصیلیهای مهای رسمی با صدور گواهی، دانشگاه1صنعت/دانشگاه
 .[13]9جهانی

 

های تکنولوژیکی طراحان آموزشی امروزه با پیشرفت .برخط طراحی دوره آموزشی رویکرد اول:
صورت برخط حرکت کنند. با تر برای طراحی محتوای آموزشی بهتوانند به سوی دیدگاهی سازندهمی

تبدیل به یک تئوری مورد پسند برای طراحی آموزش  ریزی ادراکیطرح افزایش یادگیری و آموزش،
نقدهایی بر آموزش الکترونیک شکل دوم )چهره به چهره و از طریق شبکه(  [.91:33] دشوبرخط می

 سنتی و چهره به چهره در آموزش مجازی اصوالً بازسازی روابط وارد است. این نقدها باپشتیبانی از
کند و این فضا تغییر می د است که زاویه مرکزی آموزش درداند و معتقرامطلوب نمی جازیمفضای 

برخط تحصیل مستمر "عقیده دارد  3پیتر دراکِر. [0] داد انتقال فضابه این را آموزش سنتی  نگارهانباید 
صورت بالقوه یک بازار جهانی وجود دارد که به در واقع،؛ دآفرینو نو مییک حوزه تحصیلی متمایز 

های بر رشد رو به باالی یادگیری الکترونیک بینیحال چرا تمام پیش "ارزد.می صدها میلیارد دالر
های آموزشی و الگوهای یادگیری های فناوری اطالعات، پیشرفتگذارند؟ اوال، محرکصحه می

ها و ، ثانیا تجربه انقالب شبکه"هاپنجره فرصت"کار وتقاضاها برای آموزش شرکتی و کسب ،جدید
 ها اعتماد کردبینیدهد که باید با دقت به این پیشنشان می 0رسانی اطالعهای پایگاه

مزیت ِانعطاف حاصل از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش الکترونیک به آموزش و . [93]
یادگیری الکترونیک آموزش صفحه  .[21:91] دوقت باشتمام کارآموزی اجازه داده تا بر اساس تقاضا،

گیرد. این وب است این نوع یادگیری انواع متون یادگیری فیزیکی یا ارتباط رو در رو را دربر نمی
های الکترونیک و مجازی، هایی مانند منابع و محتواهای درسی برخط کتابخانهاستفاده از ابزارپدیده با
افزارهای کاربردی  و پست الکترو نیک و نرم گو،وبرخط گفتهای گفتگو در زمان و بحث 6صفحات
توانند با یکدیگر، با استاد  دانشجویان یادگیری الکترونیک می[. 92شود ]کننده دانش میسر میتسهیم

ها از ارتباط نآ موزش هستندآکنندگان  و با منابع تعامل داشته باشند. استادان و کارشناسان تسهیل
زمان کنند. ارتباط غیرهمدهند و راهنمایی میکنند، بازخور میمان پشتیبانی میززمان و غیرهمهم

زمان )مانند که ارتباط همسازد، در حالی)مانند ایمیل و لیست سِرو( تعامل فارغ از زمان را ممکن می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. University/industry strategic alliances 

2. Degree/certification competency-based universities 
3. Global multinational universities 

4. Peter Drunker 

5. dot.com 
7. Board  
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ها در این سیستم مدرسان باید نه تن [.23،29] باشدهای ویدوکنفرانس( برای تعامل زنده میرسانه
 منابع درسی طراحی و توسعه داشته باشند. بخشبلکه باید در ها و دانش مناسب را داشته باشد مهارت

 [.91موزشی یادگیری برخط نشان از کمبود آمادگی مدرسان دارد ]آقابل توجهی از متون 
ادرت موزشی است که دانشجویان در خانه خود یا در محل کار مبآنظام  یادگیری از راه دور نوعی از

کنند و از ایمیل، صفحه گسترده جهانی، مجامع الکترونیک، ویدئوکنفرانس و دیگر یادگیری می
 [.21] کنندهای ارتباطات مبتنی بر رایانه استفاده می شکل

 :های رویکرد اول به شرح زیر هستندشاخص
 [91] ساعته در طول هفته 23خدمات برخط . 1
 [92] دسترسی برخط به مدارک و منابع. 2
 [29،23،92] زمانزمان و غیرهمارتباطات هم. 9
 [92،21] ها در صفحه گسترده وبارائه دوره .3
 [91] مدرسان با مهارت تدریس برخط .0

 [21،92،93] ها و پست الکترونیکاستفاده از ویدئوکنفرانس .6
 

های دانشگاه از مزایای منافع بالقوه .شدهدهیسازمان ها و مطالعات خودرویکرد دوم: مهارت
چند در این راستا، انگیزه باال و انضباط شخصی  هر های یادگیری است.آمادگی برای مهارت مجازی،

در این عصر  [.93] یابدها افزایش میزمونآضروری است، در غیر این صورت رد شدن دانشجویان 
را  مر و مستمر پیوستهالعزمون مادامآبلکه  شود.یادگیری دیگر به آموزش در کالس درس محدود نمی

 العمر وجود دارد. گونههای یادگیری مادامفرصت زکند. امروزه تقاضایی باال برای استفاده اگوشزد می
که افراد با محیط خود کنند هایی را تشریح مییادگیری فرآیندی زنده است و دانش و مهارت راه

همواره  هاگردد و مهارتیه پردازش مشود بلککنند. دانش هرگز انبار یا اندوخته نمیتعامل می
کند. براساس یادگیری طبیعی گروه کاربران برخط خود تغییرات را در دریافت و عمل هماهنگ می

یادگیری الکترونیک، دیدگاهی نوآورانه برای ارائه  [.16]گر یک جامعه ایجاد کنند هدایتتوانند  می
برای هر کس، در هر کجا، در هر زمان فراهم  و تسهیلگرهای آموزش دانشجو محور، تعاملی محیط

 [.29] وردآ
 :یابندهای این رویکرد به شرح زیر سامان میشاخص

 [29،16] نقش تعاملی. 1
 [16] تحصیل بر اساس سرعت خود دانشجو. 2
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 [91،29،12] آموزش در هر زمان. 9
 [29،91] آموزش در هر مکان. 3

 
امروزه، موسسات آموزشی  .مجازی هایدانشگاه یها براجویی در هزینهرویکرد سوم: صرفه

های آموزشی خود را از طریق آموزش الکترونیک ارائه نمایند. زیرا بودجه کافی وجود ندارد. باید دوره
دهد و در این مورد توجه به این کاهش می را هاکند و هزینهپول را ذخیره میآموزش الکترونیک 
جایگزین کردن  و دانشجو )وقت بیشتر استاد برای تحقیقات(، زمان کمتر استاد نکات ضروری است:

، نیاز نداشتن به جویی در مقیاس، استفاده مجدد از وسایل یادگیریساعات گران نیروی کار، صرفه
 .[21] کامپیوتری در دانشگاه، کاهش انرژی آموزش دادن ایهزمایشگاهآ وبرگزاری کالس 

برای . دست یافت آموزش الکترونیککند به مزایا و منافع های فناوری اطالعات کمک میتوانمندی
های قابل مالحضه زیادی برای کنند هزینهمثال دانشجویانی که آموزش الکترونیک را دنبال می

های حضوری تشکیل دهند زیرا موسسات مجبور نیستند کالسنمایند. موسسات آموزشی ذخیره می
هرچه تعداد دانشجویان  .به تعداد یادگیرندگان بستگی دارد یادگیری الکترونیک در مخارج جوییصرفه

از تأثیرات بالقوه  [.93،12شود ]جویی در یادگیری الکترونیک جذاب میبه احتمال صرفه بیشتر باشد،
در یادگیری الکترونیک امکان جایگزین کردن ساعات گران نیروی کار جویی کننده و صرفهمثبت 

های مختلف همکاری های یادگیری الکترونیک، افراد از گروهاداره دوره است. هنگام  توسعه، اجرا و
در این سیستم، استاد روی معرفی دروس تمرکز گرند. تسهیل کنند و حتی خود دانشجویان نیزمی

نام ورزند و کارکنان اداری نیز به ثبتمی کیدگرها تاای روی واسطههای رایانهکرده و بخش
وسایل  .[21] رودهدر نمی کاریشود، و منابع در اثر دوبارهن ذخیره میپردازند. لذا زما می

LO)آموزشی
1
 .دکنمیموزشی کمک آوری موسسات آو استفاده مجدد از مقتضیات یادگیری به سود (
در این راستا از استفاده مجدد، تولید سریع، آسانی  دهد.موزشی مخارج را کاهش میآفناوری 

 کنند. میبخشی هزینه استفاده  رروزرسانی و آموزش اث به
"اسکورم"استاندارد 

داند که با اطالعات مفید قابل استفاده را بخشی از یک دوره می موزشیآ، وسایل 2
استفاده از یادگیری الکترونیک و  با .[21] شودهمراه می 6و با دوام 0، قابل اجرا3، قابل دسترس9مجدد
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های یکی از مزایای دانشگاه .[21] آموزشی، پول ذخیره کرد توان با تسهیم موادمواد الکترونیکی می
های دلیل کاهش هرینههای فناوری اطالعات بهگذاری در زیرساختمجازی برخط کارآیی سرمایه

ارزیابی شوند  ییزیرساخت یادگیری الکترونیک وقتی به تنها هایهپروژمعموال  .[93] دستمزد است
کار مقایسه شوند بازده مثبت خواهد واگر با شرایط کسب اما ،دهندبازدهی منفی نشان می

ای و برای رساندن آموزش الکترونیک از سی دی رَم، اینترنت، ویدئوکنفرانس، مخابره ماهواره. داشت
اندازی کنندگان آموزش باید مخارجی را صرف راه برد. لذا تأمیندانش به یادگیرندگان بهره می

ن مثبت آگذاری بکنند اما بازده افزار و منابع انسانی سرمایهزار، نرمافهای ضروری، سختزیرساخت
 .[22] شوند است زیرا دانشجویان بسیاری از سراسر جهان جذب این آموزش می

  :های دیجیتال به شرح زیر استهای رویکرد سوم برای رقابتشاخص
 [21]های حضوری کاهش کالس. 1
 [21،22،12،93] جویی در مقیاسصرفه. 2
 [21] جایگزین کردن ساعات گران نیروی کار. 9
 [21] موزشیآاستفاده مجدد از وسایل کمک . 3
 [21] کاهش انرژی آموزش دادن. 0
 [93،22،1]وری آهای فنگذاری در زیرساختباال رفتن کارآیی سرمایه. 6

 

های اینترنت و صفحه گسترده پیشرفت .های مالی و زمانیجویی در هزینهرویکرد چهارم: صرفه
را کاهش داده است و قابلیت  ی، فاصله فیزیکی بین آموزندگان و فراهم آورندگان آموزشجهان

زمان رسیدن به دانش ، بنابراین .دسترسی مناسب رفت و آمد فیزیکی و زمان سفر را کاهش داده است

( تصریح 2111فینک ) .[91،13:91] یابدمیگذاری آموزش کاهش شود لذا هزینه سرمایهکم می
های با پهنای باند زیادند که برای گردد شبکهروزرسانی دانش میکند یکی از عواملی که موجب به می

ند. اباشند، در دسترسها در تکنولوژی ارتباطات میهایی که معلول پیشرفتکاهش هزینه
شدن به کاالهای خانگی با هزینه کم در ی با اتصاالت اینترنتی در حال تبدیلکامپیوترهای شخص

شدن دسترسی به ارتباطات و دانش را باالخص از طریق باشد. این امر جهانیبسیاری از کشورها می
 بردپیش میتر از همیشه بهدانش را سریعش کند که گستراینترنت و صفحه گسترده جهانی فراهم می

یادگیری الکترونیک، موجب شده تا مدرس زمان بیشتری برای هر یک از دانشجویان  .[11،91،12]

http://www.researchgate.net/publication/50211354_Effect_of_demographic_factors_on_e-learning_effectiveness_in_a_higher_learning_institution_in_Malaysia
http://www.researchgate.net/publication/50211354_Effect_of_demographic_factors_on_e-learning_effectiveness_in_a_higher_learning_institution_in_Malaysia
http://www.researchgate.net/publication/50211354_Effect_of_demographic_factors_on_e-learning_effectiveness_in_a_higher_learning_institution_in_Malaysia
http://www.researchgate.net/publication/50211354_Effect_of_demographic_factors_on_e-learning_effectiveness_in_a_higher_learning_institution_in_Malaysia
http://www2.uwstout.edu/content/lib/thesis/2000/2000wangp.pdf
http://www2.uwstout.edu/content/lib/thesis/2000/2000wangp.pdf
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سازد که نه فقط زمان، دانشجویان عادی را قادر می 1. ارتباطات مبتنی بر کامپیوتر [21،21]صرف کند 
و طبیعت تعامل را کنترل نمایند، بلکه همچنین به میزان زمان کالسی بیشتری مکان، سرعت 

 شوندرو محدود نمی در های رو دسترسی پیدا کنند، چرا که دانشجویان دیگر با زمان محدود کالس
تواند برای آموزندگان به لحاظ زمانی کارآمد باشد. یادگیری الکترونیک یادگیری الکترونیک می .[91]

شود که به دانشجویان اجازه دهد تصمیم بگیرند چه چیز برای یادگیری نیاز وری طراحی میاغلب ط
های ای کالسهدر دوره دارند و چه مقدار زمان باید برای جذب محتوای درسی مرتبط صرف نمایند.

سنتی آموزندگان مجبورند در تمام مدت دوره سر کالس حضور داشته باشند حتی اگر بخشی از دانش 
دهد که انتخاب کنند زمان و تالش خود را  ها اجازه میو به آن بوط به آن درس را داشته باشندمر

توانند زمان کمتری برای محتوای درسی در طول دوره چطور صرف نمایند. بسیاری از دانشجویان می

 .[21] ردهای الزم را دریافت خواهند کاستفاده از اینترنت آموزشبرای سفر کردن بگذارند زیرا با
 :یابندهای دیجیتال به شرح زیر سامان میهای دسته چهارم در راستای رقابتلذا شاخص

 [91،99،13عدم نیاز به رفت و آمد ]. 1
 [91،12اتصاالت کم هزینه اینترنت ]. 2
 [21،21زمان بیشتر مدرس برای هر دانشجو ]. 9
 [21] ذخیره زمان برای دانشجو .3
 

 .های مجازیالکترونیک در دانشگاه های آموزشیدوره یریپذانعطافرویکرد پنجم: 
بندی سازگاری تواند با هر برنامه زمانپذیر است که میروش آموزشی انعطاف یادگیری الکترونیک،

کند. یادگیری داشته باشد و بر روی ویژگی در هر زمان، در هر مکان و برای هر فردی تأکید می
دهد چون یادگیرندگان و به اشتراک گذاشتن دانش را افزایش می پذیریالکترونیک قابلیت انتقال

طور زیادی خواهند آموزش ببینند. معرفی این روش جدید بهتوانند از هر کجا و در هر زمانی که می می
  [.22] های زمان، سفر کردن )جابجایی( و شرکت کردن در کالس را از بین برده استمحدودیت

باشد که به در هر مکان آن می های در هر زمان وی برخط ویژگیهااز مزایای مشخص دوره
 دهد که به محتوای آموزشی بر اساس راحتی خودشان دسترسی یابند.یادگیرندگان این اجازه را می

فراغت از زمان . دهد به مجرد تقاضا، فعالیت خود را اغاز کندچنین انعطافی به شبکه آموزش اجازه می
های بر خط به مخاطبان جدید دست یابند، از مدرسان جدید استفاده که دوره شودو مکان موجب می
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سیستم یادگیری الکترونیک احتماال  .[91،13: 22] های تخصصی پیوند بزنندکنند و آموزش را به گروه
 ،کند که این خصوصیات را داشته باشد: راحتی دسترسیان معنی پیدا میزمانی برای یادگیرندگ

یادگیرنده محور، قابل تهیه، کارآمد، منعطف،  ،مقتدرانهمعرفی خوبی نوشته شده، به ،دهی شده سازمان
ها نآ .دانشجویان با راحتی و انعطاف آموزش برخط موافقند .[29] شدهداشتن محیط یادگیری تسهیل

به موانع زمانی و مکانی و بدون ترس از جنسیت، سن، قومیت و ناتوانی جسمی آموزش بدون توجه 
 .[96،91:21] بینندمی

 :یابندهای دیجیتال به شرح زیر سامان میهای رویکرد پنجم در راستای رقابتلذا شاخص
 [91،22،13]دسترسی به محتوای آموزش در هر زمان  .1
 [91،22،13] هر مکان دسترسی به محتوای آموزش در. 2
 [91،13] دسترسی به مخاطبان جدید. 9
 [91،96] اهمیت بودن جنسیت، سن، قومیت و ناتوانی جسمیبی . 3
 

ای مبتنی عهزندگی در جام .برخط های آموزشیبه دوره جامعه شدنمندعالقه رویکرد ششم:
ها و هم از نظر افراد و هم از نظر سازمان ،بر دانش و اطالعات نیاز به تالش و مهارت زیادی دارد

یک بخش  "الکترونیک"در  "ای"کنیم و حرف ما در عصر کامپیوتر زندگی می .طور کلی جامعه هب
کار الکترونیک، وک، کسبهای الکترونیک، قرارگذاشتن الکترونیعادی در لغات ما شده است مانند نامه

توانیم این امر را وجه نمیو آموزش الکترونیک و اگر بخواهیم در جامعه مدرن زندگی کنیم به هیچ
است که نیروی بالقوه برای تغییر دادن نه  فنی و فنآورانه. ظهور اینترنت پیشرفتی [21] نادیده بگیریم

های سنتیِ یابد ، بلکه مدلبه آن دست میکند و تنها راهی داراست که جامعه دانش را حفظ می
های آموزش استفاده از اینترنت برای ارائه ابتکار عمل .سازدآموزش عالی را دگرگون کرده و دوباره می
کار و هم در موسسات آموزش عالی ایجاد کرده است. در والکترونیک انتظاراتی را هم در بازار کسب

را برای گسترش دسترسی جغرافیایی کنونی خود توانمند ساخته ها واقع آموزش الکترونیک دانشگاه
عنوان  هگذاری کنند و برای اینکه خودشان را باست تا بر روی دانشجویان مربوط به آینده سرمایه

تواند موانع  از دیدگاه جامعه، یادگیری الکترونیک می [.90] کنندگان جهانیِ تحصیل تثبیت نمایندتأمین
های اطالعات و ارتباطات، جامعه ما در فناوری . با بهبود توسعه فناوری،[21] نماید جغرافیایی را حذف

ها و تلفن های جدید از ارتباطات افراد مانند رادیو و تلویزیون و رایانهحال تغییر یافتن است. رسانه
امر منجر به  همراه در حال ظهورند. موانع گذشته مانند زمان و فاصله در حال از بین رفتن هستند. این

گشاید و مزیت رقابتی و رشد و  سوی جهانی شدن میشود، درها را بهذخیره کردن زمان و هزینه می

http://www2.uwstout.edu/content/lib/thesis/2000/2000wangp.pdf
http://www2.uwstout.edu/content/lib/thesis/2000/2000wangp.pdf


 2932 زمستان ـ 21شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                    220

نماید. ما در یک تر میالعمر را آسان آموزش الکترونیک آموزش مادام .[31] همراه داردخدمات جدید به
تغییرات سریع در تکنولوژی کنیم اقتصاد بر مبنای جامعه مبتنی بر دانش و اطالعات زندگی می

اگر یک شرکت و یا یک کشور به سمتی برود که بتواند در بازار جهانی رقابت کند، کارکنان  .باشد می
با معرفی آموزش الکترونیک افراد طور کلی، بهباشد. روز یک ضرورت میبا دانش و تحصیالت به

 [.21]باشد تر میای تحصیل کردهعهکنند و این به معنای جامبیشتری به تحصیل دسترسی پیدا می
باشد و این کار به این صورت ها در سراسر جهان میآموزش الکترونیک جلودار تغییر آموزش و فرصت

دهد: با اجازه دادن دسترسی سریع به مخزن جهانی اطالعات، انواع مختلف تعامالت و انجام می
 برخططور مساوی در تغییرات ویانی که بهها در میان تنوعی از موسسات آموزشی و دانشجنوآوری

در یک جامعه آشنا با رایانه، یادگیری الکترونیک بخشی از این تکامل  .[23] جویندجهانی شرکت می
بینی کرده پیش 21انقالبی را در پایان قرن  "های روانیماشین"( در مقاله 1333کرزویل ) .[21] است
به  .کندتحول می شود، بلکه تمام روابط انسانی را دچارنمی ودتربیت محد انقالبی که به تعلیم و .است
آن قرن  در .رایانه خواهند داشت مردم همراه خود و شودمی رایانه فراگیر از استفاده 21 در قرن او نظر

 رایانه و خود آموزان باشود. دانشمی ابیراه یادگیری خود و گیردکمک رایانه صورت می آموزش با
 شوداینترنت محقق می سیم مانندطریق ارتباطات بی و یادگیری از کنندحمل می ی آن رالوازم جانب

با گذشت زمان، مردم بیشتر و بیشتر به نیروی بالقوه آموزش و یادگیریِ آموزش الکترونیک  .[20،0]
گردد که شوند. بنابراین این امر باید در نظر گرفته شود و روی آن تأکید مند شده و جذب آن میعالقه

های آموزش همراه یک نیاز مشخص برای استراتژیامکانات و نگاه نسبت به آموزش الکترونیک به
آینده را کامل خواهد  1الکترونیک در حال قدرتمندتر شدن است که تکنولوژی ارتباطات و اطالعات

عه به شیوه انتظارات زیادی برای پیشرفت آموزش الکترونیک برای تأمین تقاضاهای جام[. 23] کرد
گذاری مقادیر های خصوصی در حال سرمایهها و شرکتاند. بسیاری دانشگاهوجود آمدههجدیدی ب

عالی به دلیل افزایش این تعداد موسسات آموزش .[26] اندای در سیستم آموزش الکترونیکمالی ویژه
برای کمک به فرآیند های جدید اند که فرصتوجود آمده هزیاد تقاضای جهانی برای آموزش عالی ب

موانع جغرافیایی در گذشته به مرور ناپدید شده و از رقابتی محلی به  [.22] آوردآموزشی را فراهم می
تواند امری در صنعت آموزش رویم. این امر در صنعت آموزش نیز صادق است و میرقابتی جهانی می
کننده رونیک صحیح یک تأمینهای آموزش الکتحلهای تجاری مناسب و راهنیز باشد. با مدل

المللی ارائه دهد. فروش یادگیری الکترونیک در بازاری تواند تحصیل را در یک بازار بینآموزشی می
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کننده آموزشی باشد، باید در ای که بخواهد تأمینالمللی بیشتر و بیشتر رایج خواهد شد و جامعهبین
 .[21] گذاری نمایدسرمایهتوسعه یادگیری الکترونیک با کیفیت تأمین وجه و 

 :یابندهای دیجیتال به شرح زیر سامان میهای رویکرد ششم در راستای رقابتلذا شاخص
 ؛[21] حذف موانع جغرافیایی. 1
 ؛[21] العمرو آموزش مادام امکان تحصیل بیشتر. 2
 ؛[23] های برابر آموزشیایجاد فرصت. 9
 ؛[0،21،20] کامل جامعه آشنا با کامپیوترعنوان بخشی از تیادگیری الکترونیک به .3
 ؛[26،22] تقاضا برای آموزش از سوی جامعه .0
 ؛[21] المللیرقابت برای آموزش در سطح بین .6
 
 شناسی تحقیقروش. 3

، این تحقیق در پی پاسخگویی به 1 نمودار پژوهش مطابق با چارچوب مفهومی سواالت تحقیق.
  :سواالت زیر است

 مزیت رقابتی برای کسبدانشگاه مجازی  هایترین شاخصاز نظر مدیران، مهم یق:اصلی تحق سوال
 اند؟کدام
 ت فرعی تحقیق:سواال

برخط در همگام ها و طراحی دوره آموزشی روش های مجازی ایران آیا استفاده ازدر دانشگاه. 1سوال 
 مزیت رقابتی شاخصی برای عنوانبه های مجازی ایراندانشگاه، در شدن با رقابت دیجیتالی جهانی

 طرح هست؟ م

 ؟استرقابتی  مزیت شاخصی برای ،های مجازی ایراندانشگاهسازماندهی آیا مطالعات خود. 2سوال 

برای مزیت  یشاخص  ایران، های مجازیها برای دانشگاهجویی مالی در هزینهآیا صرفه. 9سوال 
 رقابتی است؟

شاخصی برای  ،مجازی ایران برای دانشجویانمانی و مالی( ها )زجویی در هزینهآیا صرفه. 3سوال 
 مزیت رقابتی است؟

شاخصی  های مجازی ایران،الکترونیک برای دانشگاه های آموزشیدوره پذیریانعطافآیا  .0سوال 
 برای مزیت رقابتی است؟

مزیت رقابت برای شاخصی برای  ،برخطهای آموزشی به دوره جامعه مند شدنآیا عالقه. 6سوال 
 های مجازی ایران است؟دانشگاه
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 است. 1صورت نمودار به "پژوهش چارچوب مفهومی" .پژوهش چارچوب مفهومی
 

 مزیت رقابتی برای کسبدانشگاه مجازی های شاخص .1نمودار 

جامعه  پیمایشی است. ـ از نظر روش از نوع توصیفیکاربردی و این تحقیق به لحاظ هدف      
 31ها و مراکز آموزش مجازی کشور مورد تأیید وزارت علوم در سال اضر کلیه دانشگاهتحقیق ح

های مجازی در تعداد دانشگاه دهند.صورت برخط از راه دور ارائه میباشد که آموزش خود را به می
ا هها در هر دانشگاه در اختیار ریاست و معاونین و مدیر گروهمورد است که پرسشنامه 26سطح کشور 

کار در مراکز اندرآنجاکه تعداد افراد دست کار در آموزش مجازی قرار وقت ازاندرو کارشناسان دست
 6تا  0تر حدود نفر و در مراکز کوچک 12تا  11های بزرگ حدودآموزش عالی الکترونیکی در دانشگاه

با توجه به این کوچک  نفر در نظر گرفته شد. 2طور متوسط تعداد افراد در هر مرکز باشد، بهنفر می
ها عنوان نمونه آماری لحاظ شد و پرسشنامهنفری است تمام جامعه به 211بودن جامعه آماری 

صورت پرسشنامه هصورت حضوری و پرسشنامه الکترونیکی در مراکز مستقر در تهران و ب هب
پرسشنامه تکمیل  22و  اندرکاران این امر قرار گرفتالکترونیکی در شهرهای دیگر در اختیار دست

دلیل وجود نقص از شمول در این پژوهش پرسشنامه به 0های مجازی دریافت شد که شده از دانشگاه
 تحلیل شدند.وها تجزیهجامعه آماری( یافته 31پرسشنامه )% 22خارج شدند و در نهایت بر اساس 
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گاه تهران، مرکز های الکترونیک دانشکننده شامل مرکز آموزشهای مجازی همکاریدانشگاه
های مجازی دانشگاه تربیت مدرس، های الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکز آموزشآموزش

عالی مجازی های مجازی دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علوم حدیث، موسسه آموزشمرکز آموزش
ای مجازی رایانه عالیعالی نور طوبی، آموزشعالی فاران، موسسه آموزشمهر البرز، موسسه آموزش

در این با توجه به نوع، ماهیت و اهداف  همچنین موسسه آموزش عالی مجازی فارابی هستند. تهران،
های طوری که از شیوههها متنوع است. ببینیها بر مبنای نیاز و پیشدهآوری داهای جمعکار، روش

رسی اسناد و مدارک، بارش فکری، (، برهایهکتب، مجالت و مقاالت اینترنتی )کتابخانبررسی نظری، 
 .آوری اطالعات، مراجعه به دانشگاه )مشاهده( و پرسشنامه استفاده شدمدلسازی و مصاحبه جهت جمع

نظران و  برای تعیین روایی، از نظر صاحب .گویه و مقیاس لیکرت است 99پرسشنامه تحقیق با 
صورت آزمایشی و ز تنظیم اولیه، بهخبرگان بهره گرفته شد. برای افزایش روایی پرسشنامه، پس ا

ریزی مقدماتی بین چند تن از استادان دانشگاه )دانشگاه تهران و موسسه پژوهش و برنامه
برای  عالی( توزیع شد و پس از اعمال نقدهای ایشان، مورد بازنگری نهایی قرار گرفت. آموزش

ه شده است. لذا پایایی تک تک سنجش پایایی پرسشنامه حاضر از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاد
و با روش آلفای کرونباخ سنجیده شد. به این  SPSSافزار گانه به کمک نرمششهای  سئواالت متغیر
لفای آتن از افراد پاسخگو قرار گرفت نتایج ضریب  21طور آزمایشی پرسشنامه در اختیارصورت که به

، آلفای کرونباخ: 113/1 ی کرونباخ استاندارد شده:، آلفا99 ها: کرونباخ به این شرح است: فراوانی گویه
است. برای تفسیر  21/1شده باالتر از نشده و استاندارددبر اساس نتایج مقدار پایایی استاندار .111/1

ها استاندارد شده است. کنیم که در آن مقیاس گویهشده استفاده مینتیجه آلفا از مقدار آلفای استاندارد
گویه برای بررسی مزیت رقابتی  99دهد که نشان می 113/1شده به میزان انداردمقدار آلفای است

عبارتی همسازی درونی باالیی جهت سنجش این شاخص های مجازی از میزان پایایی و بهدانشگاه
 برخوردارند.

 
 هایافتهتحلیل . 4

 32درصد ) 9/02د و نفر( پاسخگویان مر 91درصد ) 2/31، 1های پژوهش در جدول مطابق یافته     
نفر( دارای  31) درصد 6/00نفر( پاسخگویان دارای مدرک کارشناسی،  11) درصد 20نفر( زن هستند. 

نفر(  23درصد ) 9/31نفر( مدرک دکترا دارند. سن پاسخگویان  13درصد ) 3/13لیسانس و مدرک فوق
سال و  01تا  31نفر( بین  6)درصد  9/1سال،  31تا 91نفر( بین  91) درصد 1/39سال،  91تا  21بین 
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-درصد )یک نفر( به این سوال پاسخ نداده 3/1سال هستند. همچنین  01نفر( باالتر از  0درصد ) 3/6

 3/6سال،  11نا  0نفر( بین  23) درصد 9/31سال،  0نفر( کمتر از  96درصد پاسخگویان ) 01اند. 
نفر( به این سوال پاسخ  2درصد ) 1/2ین سال سابقه کار دارند و همچن 11نفر( بین بیش از  0درصد )

 اند.نداده
 

 شناختیهای جمعیتتوزیع داده .1جدول 

 درصد تعداد مشخصات

 جنسیت            

 2/31 91 مرد

 9/02 32 زن

 111 22 جمع

 مقطع تحصیلی            

 20 11 کارشناسی

 6/00 31 کارشناسی ارشد

 3/13 13 دکترا

 111 22 جمع

 سن            

91-21 23 9/31 

31-91 91 1/39 

01-31 6 9/1 

 3/6 0 به باال 01

 3/1 1 پاسخ نداده

 111 22 جمع

 سابقه کار            

 01 96 سال 0کمتر از 

 9/31 23 سال 11تا  0

 3/6 0 سال 11بیش از 

 1/2 2 پاسخ نداده

 111 22 جمع
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میانگین، انحراف معیار و دهد که میان تحقیق ان میهای مدل نشنتایج اندازه .مار توصیفیآ
 وجود دارد. ،2واریانس، مد، میانه، چولگی در دو وضعیت مطلوب و موجود تفاوت بارزی مطابق جدول 

 
 موجود اختالف میانگین، انحراف معیار و واریانس، مد، میانه، چولگی در دو وضعیت مطلوب و. 2جدول

 
رقم چولگی برای است و  3شود در تمام موارد میانگین باالتر از حد طور که مالحظه میهمان     

 منفی است.ها فرضیه
 
و در مواردی برای تشخیص تاثیر یا عدم تاثیر  تی میانگین توزیعزمون آ .تی گیننزمون میاآ

آن  هر متغیر از حد معینی بیشتر بود، ،شود. اگر میانگینمتغیر)ها( در وضعیت مورد بررسی استفاده می
 ،که با یک متغیر سروکار داریم اج از این آزمون از آن .شودمتغیر در پدیده مورد نظر موثر تلقی می

آزمون و دو مقدار اولی مثبت ای تی یک نمونه در .شود میه های توصیفی استفاد برای آزمون فرضیه
 .است
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 زمون میانگین تی. آ9جدول

 
عالوه بر . هستند درصد معنادار 30دهد فرضیات در سطح شان مین 9جدول طور که نتایج همان     

باالتر از  متغیرهااین است که مقدار میانگین در هریک از  گرباال و پایین نشان حدوداین رقم مثبت 
لذا  باشد.باشد که در طیف لیکرت بیانگر حد متوسط میمی 9رقم فرضی است. رقم فرضی عدد 

وجود بیش م وضعیت مطلوب ودر دو های مجازی ر با مزیت رقابتی دانشگاهمیزان تاثیر ابعاد مورد نظ
ها به لحاظ مزیت رقابتی و در نتیجه با توجه به سواالت تحقیق، تمام شاخص از حد متوسط است

 باشند. مطرح می
 

 و پیشنهاد گیرینتیجه. 5

 شرح زیر است:فرضیات در حالت مطلوب و موجود تأیید شد که نتایج آن به مطابق نتایج،
برخط در شده برای طراحی دوره آموزشی کار بردهههای بها و تکنولوژیروشاستفاده : سوال ااول ـ

رقابتی  مزیت عنوان شاخصی برایبه های مجازیدانشگاه، در همگام شدن با رقابت دیجیتالی جهانی
( تطابق 2113نس و هانسون )(، جلت1331(، هانا )2111ها و نتایج تحقیقات ونگ )بحث با ،نداطرحم

 دارد.
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 مزیت عنوان شاخصی برایبه های مجازیدانشگاهدر  شدهسوال دوم مطالعات خود سازماندهیـ 
(، 2111) (، سوفرت2111(، فینک)2111ها و نتایج تحقیقات ونگ )، با بحثطرح استرقابتی م

 تطابق دارد. (1913)  و سعید و همکاران (2113) جلتنس و هانسون
رقابتی  مزیت خصی برایعنوان شاهای مجازی بهدر دانشگاه هاجویی در هزینهصرفه سوال سومـ 
(، جلتنس و هانسون 2111(، سوفرت )2111ها و نتایج تحقیقات مورگان )با بحث طرح است،م
 ( تطابق دارد.2113(، ولر )2113)

 مزیت عنوان شاخصی برایبهمجازی  برای دانشجویان هاجویی در هزینهسوال چهارم یعنی صرفهـ 
(، جلتنس و هانسون 2111(، فینک )2111ها و نتایج تحقیقات ونگ )با بحثطرح است رقابتی م

 ( تطابق دارد.2110(، یوکسلتورک )2113)
عنوان های مجازی بهالکترونیک برای دانشگاه های آموزشیدوره پذیریانعطاف) سوال پنجمـ 

 (، 2110(، خان )2111ها و نتایج تحقیقات ونگ )بحث با است(طرح رقابتی م مزیتشاخصی برای 
 .( تطابق دارد2113جلتنس و هانسون ) (،1331کینزِی و سیمونز ) استیج، مولر،

مزیت رقابتی  یبراعنوان شاخصی برخط بههای آموزشی به دوره مندی جامعهالقهع سوال ششم:ـ 
(، جلتنس و 1331(، هانا )2111ج تحقیقات ونگ )ها و نتای، با بحثهای مجازی مطرح استدانشگاه

 ( تطابق دارد.2113هانسون )

ساعته در تمام طول هفته امکان  23: ارائه خدمات بر خط ای مجازیهدانشگاهشنهاد برای یپ
زمان )در زمان صورت برخط تقویت ارتباطات همدسترسی حداکثر دانشجویان به منابع و مدارک به

زمان )از طریق ایمیل و( میان استاد و دانشجو، استفاده از مدرسان با قابلیت یرهمواقعی( و ارتباطات غ
های آموزشی برخط استفاده از تمام امکانات آموزشی مجازی مانند تدریس برخط و آشنا به مهارت

های آموزش مجازی و(، تعامل بیشتر افزارهای مجازی، نرمویدئوکنفرانس، تلکنفرانس، ایمیل، کالس
شجو با استادان و دیگر دانشجویان مجازی، تحصیل بر اساس سرعت خود دانشجو از طریق دان

های های تحصیلی تعریف شده در دانشگاهمحدود نکردن دانشجویان برای پایان تحصیالت در ترم
ها و عادی، آموزش در هر زمان و در هر مکان، عدم برگزاری کالس در فضای فیزیکی دانشگاه

نام تعداد زیاد دانشجو )که برای جویی در مقیاس از طریق ثبتتمام جلسات، صرفه برگزاری مجازی
های ها سودآور است(، جایگزین کردن ساعات گران نیروی کار به این صورت که گروهدانشگاه

توانند بر معرفی توانند کاری را که در آن بهتر هستند انجام دهند، استاد میمختلف کارکنان می
ها فعالیت کنند و کارکنان اداری توانند روی واسطههای کامپیوتر میکز کنند و بخش)دروس( تمر

نام و عضویت دادن بپردازند. انجام آنچه که ما در آن بهترین هستیم، زمان را توانند به عملیات ثبتمی
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عریف کند، استفاده مجدد از وسایل یادگیری به این صورت که چنانچه این وسایل درست تذخیره می
کاهش دو برابر شدن انرژی  .ها بهره بردهای آموزشی مختلف از آنتوانند در دورهشده باشد می

توان با استفاده از یادگیری الکترونیک و مواد الکترونیکی میطوری که باهآموزش دادن مدرسان ب
الکترونیک که  های فناوری آموزشگذاری در زیرساختسرمایه تسهیم مواد آموزشی، پول ذخیره کرد.

 های دیگر را در آینده را ذخیره کند،های دستمزد و بسیاری هزینهتواند هزینهست و میابسیار کار
ها، امکان اتصال به ها در دانشگاهامکانات بیشتری برای دانشجویان جهت عدم مراجعه حضوری آن

درسان مجازی زمان های کمتر، ماینترنت و صفحات گسترده جهانی برای دانشجویان با هزینه
های صورت مجازی از طریق ایمیل تلکنفرانس، ویدئوکنفرانس، کالسبیشتری را به هر دانشجو به

توانند آموزش الکترونیک را های مجازی میدانشگاه .افزارهای مختلف اختصاص دهندمجازی و نرم
طوری که به به آمد باشد.ها کارلحاظ زمانی برای آننحوی برای دانشجویان ارائه نمایند که بهبه

ها چه چیز برای یادگیری نیاز دارند و چه مقدار زمان باید دانشجویان اجازه دهد که تصمیم بگیرند آن
ها این اجازه داده شود انتخاب کنند زمان و برای جذب محتوای درسی مرتبط صرف نمایند و به آن

دسترسی به محتوای آموزش در  .نمایدتالش خود را برای محتوای درسی در طول دوره چگونه صرف 
های آموزشی برخط با توجه کردن به هر زمان و در هر مکان، ایجاد راحتی و انعطاف برای دوره

اهمیت بودن عوامل: سن، جنسیت، ناتوانی جسمی، قومیت، حذف موانع جغرافیایی، امکان تحصیل  بی
برداری از تقاضا برای آموزش از نیک، بهرهالعمر از طریق ارائه آموزش الکتروبیشتر و آموزش مادام

های برابر آموزشی، سوی جامعه و آشنا کردن جامعه با آموزش الکترونیک و مزایای آن، ایجاد فرصت
 المللی.ها به رقابت نه فقط در سطح داخلی بلکه در سطح بینتوجه دانشگاه

ها که موجبات تأخیر ی دانشگاهعدم همکاری الزم با دانشجو در برخ روی تحقیق:های پیشمحدویت
عدم همکاری الزم  عدم آشنایی پاسخگویان با پرسشنامه الکترونیکی و آورد.وجود میهدر کار را ب

 ه بودند.پاسخویان و عدم دقت در پر کردن پرسشنامه ها دقت کار را پایین آورد
تر و ملزم کردن وسیع تواند از طریق وزارت علوم در سطحپیشنهادهای آتی تحقیق: این تحقیق می

ها با ها برای آشنا کردن آنهایی برای دانشگاهها به همکاری بیشتر انجام شود، ایجاد کارگاهدانشگاه
های کشور از طریق وزارت های مجازی، تشویق دانشگاهها در ارائه دورهعوامل موثر در موفقیت آن

ها و راکز آموزش الکترونیک در تمام دانشگاههای آموزشی برخط از طریق ایجاد معلوم به ارائه دوره
 های مجازی از جمله پیشنهادهای قابل انجام هستند.آشنا کردن جامعه در مورد مزایای دانشگاه
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