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چکیده :هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر استفاده از یافتههای پژوهشی در دانشگاههای مجازی
ایران است .جامعه آماری این پژوهش افراد مطلع و فعال در آموزشهای مجازی(آگاهان کلیدی)  41دانشگاه
مجازی ایران و پژوهشگران حوزه یادگیری الکترونیکی سراسر کشور هستند .با استفاده از جدول کرجسی و
مورگان از تعداد کل  176نفر جامعه آماری مورد نظر  116نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده و بهعنوان
نمونه انتخاب شدند .روایی پرسشنامه محقق ساخته از طریق نظرات هشت نفر از متخصصان تایید و پایایی آن
با محاسبه آلفای کرانباخ ( )6/677به دست آمد .تحلیل دادههای پژوهش با استفاده از آزمونهای  tتک
گروهی و آزمون فریدمن نشان میدهد که شش عامل ،پرداختن به مسائل مهم ،انتخاب روششناسی پژوهش،
وجود مکانیسمهای مناسب جهت ارائه یافتههای پژوهشی ،سازماندهی یافتهها و استفاده از شیوههای فناورانه
توزیع اطالعات ،ارائه یافتهها بهصورت دقیق و عملیاتی و بیان یافتهها متناسب با بافت سازمان آموزشی در
کاربست یافتههای پژوهشی در دانشگاههای مجازی ایران موثر هستند و بین عاملها نیز بر اساس اولویت
تفاوت معناداری وجود دارد؛ بهطوری که با توجه به مقدار میانگین رتبهها بیشترین تأثیر مربوط به بیان یافتهها
متناسب با بافت سازمان آموزشی است و به ترتیب عوامل سازماندهی یافتهها و استفاده از شیوه فناورانه توزیع
اطالعات ،ارائه یافتهها بهصورت دقیق و عملیاتی ،وجود مکانیسمهای مناسب جهت ارائه یافتههای پژوهشی،
انتخاب روششناسی پژوهشی مناسب و انتخاب مسائل مهم پژوهشی در رتبههای بعدی قرار میگیرند.
واژگان کلیدی :دانشگاه مجازی ،یافتههای پژوهشی ،کاربست پژوهش ،فاوا
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مقدمه و طرح مسئله
یکی از رسالتهای مهم مراکز آموزشی و دانشگاهها ،ارائه راه حل برای مسائل جامعه و گشودن افق-
های جدید به روی شهروندان است .جامعه بهعنوان پشتیبان مراکز علمی و دانشگاهی ،از آنها انتظار دارد با
پژوهش در باب مسائل فنی ،اجتماعی ،فرهنگی و صنعتی به تصمیم سازان ،سیاستگذاران و عامالن اجرایی
کمک کنند .لیکن تولید یافتههای پژوهش ،مبادله آن در میان نهادها و افراد و به کارگیری آن در زمینههای
مورد نیاز ،فرآیند پیچیدهای است که به مکانیسمها ،ساختارها و رویههای هوشمندانه نیاز دارد (بروشتوک،
دیرل و میلر.)4669 ،1
ایده استفاده از یافتههای پژوهشی برای حل مسائل قدمت طوالنی دارد و در قرن شانزده میالدی
فرانسیس بیکن نظراتی در این زمینه ارائه داد .بعدها پس از وقوع جنگ جهانی دوم و با رشد علوم اجتماعی
تامالت عمیق برای برقراری ارتیاط بین پژوهش و عمل به عمل آمد .ولی از دهه  1976به بعد در برخی از
کشورها برای استفاده از یافتههای پژوهشی در سیاستگذاریها و موقعیتهای اجرایی تالشهای نظاممند و
ساختار یافته صورت گرفته است .در همین راستا تالشهای نظری گوناگونی نیز برای اشاره به فرآیند تبدیل
یافتههای پژوهشی به تصمیمهای طراحی و عملیاتی صورت گرفت که از آن جمله میتوان به ابداع
اصطالحاتی مانند؛ از ایده به پدیده ،اشاعه نوآوری ،4انتقال دانش ،1سیالسازی دانش 2و سیالسازی دانش
پژوهشی 5اشاره نمود (کوپر .)4614 ،8با توجه به این اصطالحات به کارگیری یافتههای پژوهش با هر کدام
از مفاهیم فوق که مد نظر قرار گیرد ،به تدریجی ،تعاملی ،چندسویه ،ساختارمندی و مبتنی بر بستر اجتماعی
بودن این فرآیند اشاره دارد.
از اینرو برای استفاده از یافتههای پژوهشی در محیطهای مختلف باید ابتدا از اعتبار یافتههای
پژوهشی اطمینان حاصل کرد .پژوهش باید از حیث مسئلهشناسی ،روششناسی ،شیوهها ،ابزارها ،روشهای
تحلیل ،نحوه تفسیر و جمعبندی از اعتبار کافی برخوردار باشد تا بتوان به یافتههای آن در موقعیت تصمیم-
گیری و عمل اعتماد نمود .بهعالوه یافتههای پژوهشی بهویژه در زمینههای آموزشی باید از حیث روش
شناسی با مسائل تربیتی متناسب باشد (کرسول ،4661 ،7ص .)151 .در محیطهای آموزشی متخصصان
دانشگاهی ،پژوهشگران حرفهای و معلمان پژوهنده ،این قبیل مطالعات را انجام میدهند .این یافتهها باید از
طریق مکانیسمهای پویا و پایگاه دادههای معتبر ،نشریات و همایشهای ادواری منظم در بین کاربران فردی
و سازمانهای مرتبط اشاعه داده شود و سپس متناسب با موقعیت تصمیمگیری ،سیاستگذاری و شرایط
اجرایی به کار گرفته شود (گرینهال و ورینج .)4611 ،6البته به کارگیری یافتههای پژوهشی در حوزههای
مختلف صنعتی ،فرهنگی و اجتماعی با یکدیگر متفاوت است .بیشتر برای استفاده از یافتههای پژوهشی در
حوزههای صنعتی ،مدلهای ابزاری 9کاربست پژوهشها مورد بهرهبرداری قرار میگیرد؛ ولی در حوزههای
فرهنگی ،اجتماعی و تربیتی از مدلهای مفهومی 16و فرآیندی 11استفاده میشود .براساس مدل مفهومی از
یافتههای پژوهشی میتوان عالوه بر کاربرد مستقیم آنها در حل مسائل ،بهصورت غیرمستقیم برای بسط
مفهومپردازی بهره گرفت .براساس مدل فرآیندی نیز پژوهش بهصورت بالفصل توسط معلم پژوهنده انجام و
یافتههای آن برای بهبود موقعیت به کار گرفته میشود (کبیری.)1166 ،
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به اعتقاد آزوکا ( )4616اغلب سازمانهای آموزشی ،فرهنگی ،صنعتی و اقتصادی با وجود تاکید بر
استفاده از یافتههای پژوهشی ،عمال در تصمیم گیریها و اجرا از یافتههای پژوهشی بهطور مناسب بهره
نمیبرند .تسنگ ( ،)4614میلر و پسلی ( ،)4614کریر ،ساهن ،لوین و شاه ( )4614وندرلین و ونبرک
( ،)4616ادمس و هرر ( ،)4611ادمس ( ،)4669بروکمپ و هالت والترز ( ،)4667فانک ،چمبپیج و ویس
( ،)1995نوابخش و قجاوند ( )1167و حسن زاده ( )1161عواملی مختلفی مانند بافت پژوهش ،میزان
صالحیت علمی پژوهشگران ،نوع روششناسیهای پژوهشی ،نظام اطالعرسانی ساختارمند ،نحوه ارتباط میان
کاربران و پژوهشگران ،ارتباط موضوع پژوهش با نیازهای کاربران ،ساختار سازمانی ،بودجه و منابع مالی را
برای کاربست یافتههای پژوهشی در مراکز آموزشی موثر میدانند.
دانشگاههای مجازی به عنوان گونه مبتنی بر فناوری آموزش دانشگاهی ،در سالهای اخیر برای
پاسخگویی به نیازهای آموزشی داوطلبان آموزش عالی گسترش یافتهاند .این محیطهای یادگیری ،موقعیت-
های فناورانهای هستند که همه تعامالت و فرآیندهای آموزشی در آن ،از طریق فناوری انجام میشود
(گودمن ،4662 ،ص .)418 .از اینرو تصمیمگیریهای آموزشی مربوط به طراحی ،تولید و اجرای برنامههای
آموزشی ،نحوه مدیریت ،فرآیندهای پشتیبانی از دانشجو و مدرس در این محیط به دانش دقیق و معتبر نیاز
دارد که تنها با انجام پژوهشهای مداوم و معتبر میتوان به چنین دانشی دست یافت .در ایران ،توسعه
دانشگاههای مجازی از سال  1161آغاز شده و امروزه  41دانشگاه با عنوانهای مختلف در درون دانشگاه-
های حضوری یا بهصورت موسسههای غیر انتفاعی به ارائه آموزشهای مجازی در سطح آموزش عالی مبادرت
می کنند .از اینرو با توجه به توسعه دانشگاههای مجازی در ایران و ضرورت بهرهگیری از یافتههای
پژوهشی در بهبود کیفیت و توسعه آنها ،پژوهش حاضر قصد دارد عوامل موثر بر استفاده از یافتههای
پژوهشی در دانشگاههای مجازی ایران را رتبهبندی و تحلیل کند.
چارچوب نظری :مدل سه مثلثی کاربست یافتههای پژوهشی در مراکز آموزشی
لوین ( 4611و  )4611مدلی برای نحوه به کارگیری یافتههای پژوهشی در مراکز آموزشی ارائه کرده
است .براساس این مدل به کارگیری یافتههای پژوهشی در مراکز تربیتی و دانشگاهی مستلزم توجه به سه
زمینه؛ تولید یافتههای پژوهش ،بستر تبادل و توزیع یافتهها و ویژگیهای بافت به کارگیری یافتههای
پژوهشی است .این سه زمینه با یکدیگر متعامل و برهم تاثیر میگذارند و بستر اجتماعی یا بافت سازمان در
آن نقش مهمی دارد.
به اعتقاد لوین کاربست یافتههای پژوهشی اساسا یک نوآوری اجتماعی و سازمانی است و این فضا
برتولیدکنندگان پژوهش و نحوه مبادله آن تاثیر میگذارد .از اینرو وی این سه زمینه و نحوه تعامل بین آنها
را با سه مثلث متداخل و سه فلش دو طرفه نشان میدهد ( نمودار . )1
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کاربست
محصول

یافته ها

پژوهش

مبادله یافته ها

نمودار ،1مدل لوین( )3112برای کاربست یافتههای پژوهشی در مراکز آموزشی

با توجه به نمودار( )1ویژگی ها و نحوه روابط سه زمینه تشکیل دهنده آن به قرار زیر است:
 )1تولید یافتههای پژوهشی؛ به اعتقاد لوین پژوهشهای تربیتی غالبا توسط متخصصان دانشگاهی و معلمان
پژوهنده انجام میشود و یافتههای آن برای حل مسائل سیاستگذاری ،طراحی و تولید برنامههای آموزشی و
اجرای آنها به کار گرفته میشود .در این پژوهشها باید ویژگیهای مسائل تربیتی به خوبی شناسایی شده و
متناسب با آن روششناسی پژوهشی الزم به کار گرفته شود و در این راستا تصمیمهای معتبری برای انتخاب
جامعه و نمونه آماری ،ابزار و شیوه پژوهش ،نحوه تحلیل دادهها ،جمعبندی و تفسیر آن مورد استفاده قرار
گیرد تا بتوان به صحت یافتههای پژوهشی تولید شده اطمینان حاصل نمود (لوین ،کوپر ،ارجمند و تامپسون،
.)4616
 )4بستر توزیع و مبادله یافتهها؛ افراد و سازمانهای تولید کننده یافتههای پژوهشی تالش میکنند تا با
ایجاد اتاق فکرها ،راه اندازی نشریات تخصصی ،همایشهای ساالنه ،انجمنهای تخصصی و پایگاه دادههای
مناسب یافتههای پژوهشی خود را در یک بستر تعاملی توزیع کنند .در فرآیند توزیع یافتهها ،نیازهای افراد و
سازمانها باید مورد مالحظه قرار گیرد و فرآیند دسترسی به آنها متناسب با نیازهای پژوهشگران و سازمانها
تدارک دیده شود.
 )1کاربست یافتههای پژوهشی؛ کاربست یافتههای پژوهشی در مسائل تربیتی سطوح سیاستگذاری و
موقعیتهای اجرایی را در بر میگیرد .کاربست یافتههای پژوهشی نوعی تغییر یا نوآوری آموزشی است.
تغییر در سطوح سیاستگذاری به مراتب سادهتر از تغییر در موقعیتهای اجرایی و عملیاتی است .اجرای
نوآوری در سطوح عملیاتی به هماهنگی و مشارکت افراد و گروههای متعدد نیاز دارد .از اینرو کاربست
یافتههای پژوهشی در سیاستگذاریها و عملیات اجرایی تربیتی تحت تاثیر ویژگیهای بافت و زمینههای
فرهنگی است.
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در مدل لوین مثلث کوچکی که از تداخل سه مثلث بزرگ و در بطن آنها به وجود آمده است ،بیانگر این
است که برخی از پژوهشگران نظیر معلمان پژوهنده ،یافتههای پژوهشی خود را در موقعیتهای
سیاستگذاری و اجرا به کار میگیرند و بهطور همزمان نقش تولید کننده ،توزیع کننده و به کار گیرنده یافته-
های پژوهشی را ایفاء میکنند .همچنین سه فلش دو طرفه بین مثلثها ،نحوه روابط و چرخه بین این سه
بافت را نشان میدهد .فلش دو طرفه بین مثلث تولید پژوهش و کاربست پژوهش بیانگر این است که در
برخی مواقع نظیر موقعیت معلمان پژوهنده ،یافتههای پژوهشی بدون نیاز به نظام توزیع توسط تصمیمگیران
یا عامالن اجرایی به کار گرفته میشود و بالعکس با به کارگیری یافتههای حاصل از پژوهش ،موقعیتها یا
مسائل پژوهشی تازهای پا به عرصه میگذارند .فلش بین تولید پژوهش و مبادله یافتهها اشاره دارد به اینکه
یافتههای پژوهشی از نظام مبادله و توزیع و بالعکس متاثر میشوند و فلش بین دو مثلث مبادله یافتهها و
کاربست یافتهها به تعامل بین نظام توزیع یافتهها و به کارگیرندگان یافتهها اشاره دارد و حالت فلشهای بین
مثلثها نیز بیانگر غیرسلسله مراتبی و چرخه ای بودن فرآیند کاربست پژوهش است.
بهطور کلی همه فرآیندها و عامالن مربوط به آنها نظیر اثربخشی موسسه آموزشی ،بستر اجتماعی،
توسعه فناوری ،نظام حقوقی ،باورهای عمومی و مواردی از این دست بر فرآیند سیال سازی دانش یا کاربست
یافتهها تاثیر می گذارند.
افزون بر این ،تامل در پیشینه پژوهش نشان میدهد که پژوهشهای انجام شده در ارتباط با استفاده
از یافتههای پژوهشی را میتوان به دو دسته تقسیم کرد :پژوهشهایی که به مطالعه علل عدم استفاده از
یافتههای پژوهشی در مراکز آموزشی میپردازند و پژوهشهایی که به تحلیل عوامل موثر بر استفاده از یافته-
های پژوهشی مربوط میشوند.
از جمله پژوهشهایی که به مطالعه علل عدم استفاده از یافتههای پژوهشی میپردازند ،میتوان به
موارد زیر اشاره کرد :تسنگ( )4614موانع استفاده از یافتههای پژوهشی در مراکز آموزش دانشگاهی را شامل
محدودیتهای زمانی ،کمبود منابع مالی و امکانات ،ضعف روش شناسی پژوهش ها و عدم عرضه مناسب
یافتههای پژوهشی تلقی میکند .میلر و پسلی ( )4614موانع کاربرد یافتههای پژوهشی در سازمانهای
اجتماعی را با رسمیت نداشتن جایگاه پژوهش در تصمیمگیریها ،ضعف سرمایهگذاری ،نبود حمایت و
همکاری گروهی مرتبط میشمارد .حسن زاده ( )1161علل عدم کاربست یافتههای پژوهشی در دانشگاهها و
دستگاههای اجرائی را به پنج دسته موانع انسانی ،سازمانی ،روش شناختی ،ارتباطی و اجتماعی طبقهبندی
میکند .متین ( )1165موانع عدم استفاده از پژوهشها را ضعف نظام اطالعرسانی ،سطح پایین کیفیت
بعضی از پژوهشها و پرداختن به مسائل جزئی و ناچیز بر میشمارد .هاشمی و عبادی ( )1165در پژوهشی
موانع عدم کاربست یافتههای پژوهشهای آموزشی در استان خوزستان را به دو عامل عمده مدیریت و برنامه
ریزی پژوهشها و عدم تعامل بین تصمیمگیرندگان و پژوهشگران دستهبندی کردهاند.
دسته دوم پژوهشهایی که به تحلیل عوامل موثر بر کاربست پژوهشها میپردازند ،عبارتند از کریر،
ساهن ،لوین و شاه ( )4614که توزیع به موقع ،تسهیل دسترسی و ارائه مناسب یافتهها را از عوامل موثر بر
کاربرد یافتههای پژوهشی در تدریس تلقی میکنند .وندرلین و ونبرک ( )4616ضعف ساختاری پژوهشها،
تردید در تعمیم یافتهها ،شیوه توزیع و عملیاتی و دقیق بودن یافتههای پژوهشی را از عوامل موثر بر کاربست
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یافتههای پژوهشی تلقی میکند .ادمس و هرر ( )4611تناسب بین یافتهها و مبانی تربیتی را عامل مهم در
کاربست یافتهها میداند .ادمس ( )4669امکانات و منابع مالی ،غیرکاربردی بودن یافتهها و عدم دسترسی
14
به موقع به یافتهها را از عوامل موثر بر کاربست یافتههای پژوهشی در آموزش پرستاری برمیشمارد .براون
( )4662عوامل موثر بر استفاده از یافتههای پژوهشی در بخش مدیریت دولتی در کشورهای آمریکا ،کانادا،
استرالیا و اروپا را از طریق فراتحلیل مطالعه کرده و دریافته است که عواملی مانند دسترسی به یافتههای
پژوهشی ،مناسب و مرتبط بودن پژوهشها ،قابل اعتماد بودن یافتههای پژوهشی ،تعامل بین پژوهشگران و
تصمیمگیران و عوامل سازمانی در این فرآیند نقش مهمی دارند .نوابخش و قجاوند ( )1167عوامل موثر بر
بهرهگیری از یافتههای پژوهشی در رشته راهنمایی و مشاوره را مرتبط با روششناسی پژوهشها ،بی-
ساختاری و پراکندگی آنها در ارائه مطالب و یافتههای پژوهشی ،بسترهای سازمانی ،صالحیتهای علمی
مشاوران و مددکاران ،نبود جلسات هماندیشی بین پژوهشگران و کاربران و ناهمخوانی روشها با فرهنگ
جامعه در نظر میگیرند .آزوکا ( )4616با ارزیابی عوامل موثر بر استفاده از یافتههای پژوهشی در سازمان-
های آموزشی دریافت که مواردی مانند کمبود زمان ،نبود نیروی انسانی ،عدم عرضه مناسب یافتهها و ضعف
دسترسی به اطالعات پژوهشی ،فقدان حمایت برای تغییر وضع موجود ،عدم توانایی در درک چگونگی به کار
بردن یافتهها در عمل ،فقدان اختیار الزم برای تغییر بر مبنای یافتهها ،فقدان حمایت سازمانی برای استفاده
از یافتهها؛ عدم وضوح (شفافیت) در ارائه یافتههای پژوهشی نقش مهم دارند .براساس یافتههای حسینقلی
زاده ( )1169پژوهشهای آموزشی استان خراسان رضوی عمدتا با نیازها و مسائل اصلی حوزه کاری مرتبط
نیستند ،نتایج پژوهشها بهطور دقیق اطالعرسانی نمیشود و عمدتا نوع نگاه بهیافتههای پژوهشی به استفاده
نمادی معطوف است تا کاربست ابزاری و مفهومی.
با توجه به مدل لوین( 4611و  )4611و تحلیل پژوهشهای انجام شده میتوان گفت عواملی مانند؛
مسئله شناسی ،انتخاب روششناسی پژوهش ،وجود مکانیسمهای مناسب جهت ارائه یافتههای پژوهشی،
سازماندهی یافتهها و استفاده از شیوه فناورانه توزیع اطالعات ،ارائه یافتهها بهصورت دقیق و عملیاتی و بیان
یافتهها متناسب با بافت سازمان آموزشی از عوامل موثر بر کاربست یافتههای پژوهشی در مراکز آموزشی به
حساب میآیند .بر این اساس در پژوهش حاضر براساس مدل لوین از زمینه تولید پژوهش ،دو فرضیه در
زمینه مسئلهشناسی و انتخاب روششناسی مناسب ،از زمینه نظام تبادل دو فرضیه در ارتباط با وجود
مکانیسمهای مناسب جهت ارائه یافتههای پژوهشی ،سازماندهی یافتهها و استفاده از شیوه فناورانه توزیع
اطالعات طرح میشود .همچنین در ارتباط با بستر کاربست یافتههای پژوهش دو فرضیه دربارهارائه یافتهها
بهصورت دقیق و عملیاتی و بیان یافتهها متناسب با بافت سازمان آموزشی مطرح میشود .بر این اساس
فرضیههای پژوهش حاضر به صورت زیر مطرح میشود.
فرضیههای پژوهش
فرضیههای تحقیق به این شرحند:
 )1عامل "مسئله شناسی" در کاربست یافتههای پژوهشی در دانشگاههای مجازی ایران نقش دارد.
 )4عامل مربوط به "اجرای روششناسی پژوهشی مناسب" در کاربست یافتههای پژوهشی در دانشگاههای
مجازی ایران نقش دارد.
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 )1عامل مربوط به "وجود مکانیسمهای مناسب جهت ارائه یافتههای پژوهشی به دست اندرکاران" در
کاربست یافتههای پژوهشی در دانشگاههای مجازی ایران نقش دارد.
 )2عامل مربوط به "سازماندهی یافتهها و استفاده از شیوه فناورانه توزیع اطالعات" در کاربست یافتههای
پژوهشی در دانشگاههای مجازی ایران نقش دارد.
 )5عامل مربوط به "ارائه یافتهها بهصورت دقیق و عملیاتی" در کاربست یافتههای پژوهشی در دانشگاههای
مجازی ایران نقش دارد.
 )8عامل مربوط به "بیان یافتهها متناسب با بافت سازمان آموزشی" کاربست یافتههای پژوهشی در دانشگاه-
های مجازی ایران نقش دارد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،از نوع پژوهشهای کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی و از نوع
پیمایشی میباشد .در این پژوهش نظرات افراد مطلع و فعال در زمینه یادگیری الکترونیکی های مجازی
شاغل در دانشگاه های مجازی ایران و پژوهشگران حوزه یادگیری الکترونیکی درباره عوامل موثر بر استفاده
از یافتههای پژوهشی در دانشگاههای مجازی کشور جمعآوری و تحلیل شده است.
جامعه آماری ،شیوه نمونهگیری و حجم نمونه
جامعه آماری این پژوهش شامل دو دسته است .دسته اول افراد فعال و مطلع در زمینه آموزش های
مجازی (آگاهان کلیدی )11شاغل در  41دانشگاه مجازی فعال کشور هستند .از هر دانشگاه مجازی 12دو نفر
از مدیران مطلع و فعال در زمینه های علمی و پژوهشی آموزش های مجازی بهعنوان آگاه کلیدی برای
مشارکت در پژوهش انتخاب شدند .بنابراین  28نفر از این جامعه انتخاب شد .دسته دوم پژوهشگران حوزه
یادگیری الکترونیکی سراسر کشور هستند که برای شناسایی و شمارش آن ابتدا سه مالک برای تعیین افراد
مدنظر قرار گرفت و افرادی که هر یک از مالکهای زیر را دارا بودند ،برای شرکت در پژوهش در نظر گرفته
شدند )1 :حداقل یک مقاله علمی پژوهشی در زمینه یادگیری الکترونیکی داشته باشد )4 .حداقل دو مقاله
در همایشهای مرتبط داخلی و خارجی در زمینه یادگیری الکترونیکی ارائه کرده باشد و  )1حداقل یک
کتاب تالیفی یا ترجمهای در این حوزه داشته باشند .پس از مطالعه دقیق پایگاه دادههای داخلی و خارجی،
همایشهای ساالنه یادگیری الکترونیکی و سایر همایشهای مرتبط ،تعداد  142نفر از این جامعه شناسایی
شدند .بنابراین از جامعه آگاهان کلیدی دانشگاههای مجازی و پژوهشگران حوزه یادگیری الکترونیکی
مجموعا  176نفر بهعنوان جامعه آماری شناسایی شد .سپس با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 116
بهعنوان حجم نمونه انتخاب و برای تعیین آن از روش نمونه گیری تصادفی ساده بهره گرفته شد.
ابزار پژوهش ،روایی و پایایی آن
در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که دارای  14گویه بوده است .برای تهیه
پرسشنامه ابتدا مدل لوین ( 4611و  )4611و پژوهشهای مرتبط انجام شده در زمینه علل عدم استفاده از
یافتههای پژوهشی یا عوامل موثر بر استفاده از نتایج پژوهشها مورد ارزیابی قرار گرفت .سپس با توجه به
نتایج پژوهشهای انجام شده ،ابزار اولیه با مالحظه عاملهایی مانند صالحیتهای پژوهشگران حوزه یادگیری
الکترونیکی ،نحوه انتخاب مسائل پژوهشی ،روششناسی پژوهش ،نحوه ارائه یافتهها ،عوامل ساختاری و
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قانونی تهیه شد .برای تعیین روایی محتوایی ابزار ،از نظرات و بازخوردهای هشت نفر از متخصصان یادگیری
الکترونیکی کشور استفاده شد و پس از مالحظه نظرات ،پرسشنامه اصالح و دوباره به دو نفر از این افراد
ارسال شد .با تایید نهایی این افراد ،پرسشنامه برای اجرای آزمایشی تنظیم شد و با اجرا در بین بیست نفر از
اعضای جامعه ،پایایی آن از طریق آلفای کرانباخ محاسبه و به میزان  6/677تعیین شد .در این پرسشنامه از
مقیاس پنج درجهای طیف لیکرت (از کامال موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و کامال مخالفم) استفاده
شده است .پرسشنامه بهصورت الکترونیکی طراحی و به آدرس پست الکترونیکی افراد ارسال شد و پس از
پیگیریهای چندباره تلفنی و حضوری  167پرسشنامه تکمیل شده برای تحلیل جمع آوری شد .دادههای
جمعآوری شده با استفاده از آزمون تی ،آزمون فریدمن تحلیل شده است.
یافته های پژوهش
برای پاسخ به این سوال که عوامل "پرداختن به مسائل مهم ،انتخاب روششناسی پژوهشی مناسب،
وجود مکانیسم های مناسب جهت ارائه یافتههای پژوهشی ،سازماندهی یافتهها و استفاده از شیوه فناورانه
توزیع اطالعات ،ارائه یافتهها بهصورت دقیق و عملیاتی و بیان یافتهها متناسب با بافت سازمان آموزشی" چه
اندازه بر کاربست یافتههای پژوهشی در دانشگاههای مجازی ایران مؤثرند ،از آزمون تی تک گروهی استفاده
شد (جدول.)1
جدول( .)1میزان عوامل موثر بر کاربست یافتههای پژوهشی در دانشگاههای مجازی ایران
میانگین

انحراف
معیار

مقدار
t

درجه
آزادی

سطح معنی
داری

عوامل
پرداختن به مسائل مهم

2/16

1/11

5/28

168

p≥6/65

انتخاب روششناسی پژوهشی مناسب

2/46

1/18

7/16

168

p≥6/65

وجود مکانیسمهای مناسب جهت ارائه یافتههای
پژوهشی

2/98

1/44

14/15

168

p≥6/65

سازماندهی یافتهها و استفاده از شیوه فناورانه توزیع
اطالعات

5/16

6/62

44/48

168

p≥6/65

ارائه یافتهها به صورت دقیق و عملیاتی

5/41

6/66

46/62

168

p≥6/65

بیان یافتهها متناسب با بافت سازمان آموزشی

5/54

1/68

19/29

168

p≥6/65

با توجه به جدول ( )1هر شش عامل ،پرداختن به مسائل مهم ،انتخاب روششناسی پژوهش ،وجود
مکانیسمهای مناسب جهت ارائه یافتههای پژوهشی ،سازماندهی افتهها و استفاده از شیوه فناورانه توزیع
اطالعات ،ارائه یافتهها بهصورت دقیق و عملیاتی و بیان یافتهها متناسب با بافت سازمان آموزشی میانگین
باالتر از میانگین نظری( )1/5دارند و مقدار  tتی محاسبه شده از تی جدول باالتر است .بر این اساس می-
توان گفت هر شش عامل بهعنوان عوامل موثر بر کاربست یافتههای پژوهشی در دانشگاههای مجازی بهشمار
میآیند .برای پاسخ به این سوال که "آیا عوامل موثر بر کاربست پژوهشها از لحاظ اولویت تفاوت معناداری
با یکدیگر دارند؟" از آزمون ناپارامتریک فریدمن استفاده شد(جدول.)4
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جدول( .)3اولویت بندی عوامل موثر برکاربست یافتههای پژوهشی در دانشگاههای مجازی ایران با استفاده از
آزمون فریدمن
عوامل

تعداد

میانه

رتبه

پرداختن به مسائل مهم

167

2/66

4/19

انتخاب روششناسی پژوهشی مناسب

167

2/11

4/24

وجود مکانیسمهای مناسب جهت ارائه یافتههای
پژوهشی

167

5/66

1/51

سازماندهی یافتهها و استفاده از شیوه فناورانه توزیع
اطالعات

167

5/18

2/15

ارائه یافتهها به صورت دقیق و عملیاتی

167

5/18

2/65

بیان یافتهها متناسب با بافت سازمان آموزشی

167

5/56

2/85

درجه
آزادی

5

مقدار کای
اسکوئر

129/78

سطح معنی
داری

p≥6/65

با توجه به جدول ( )4نتایج تحلیل آزمون فریدمن نشان میدهد ،بین عوامل مؤثر بر کاربست یافتههای
پژوهشی در دانشگاههای مجازی تفاوت معناداری در سطح  6/95وجوددارد .با توجه به مقدار میانگین رتبهها
بیشترین تأثیر مربوط به بیان یافتهها متناسب با بافت سازمان آموزشی ( )2/85است و پس از آن بهترتیب
عوامل سازماندهی یافتهها و استفاده از شیوه فناورانه توزیع اطالعات ( ،)2/15ارائه یافتهها بهصورت دقیق و
عملیاتی ( ،)2/65وجود مکانیسمهای مناسب جهت ارائه یافتههای پژوهشی ( ،)1/51عدم انتخاب روش-
شناسی پژوهشی مناسب ( )4/24و پایینترین عامل مربوط به پرداختن به مسائل مهم ( )4/19است.
بحث و نتیجهگیری
سازمانها بخشی از بودجه خود را به امر پژوهش اختصاص میدهند تا از یافتههای آن برای حل
مسائل و دشواریهای موجود و آینده خود استفاده کنند .دانشجویان تحصیالت تکمیلی و پژوهشگران
عالقمند نیز برای مطالعه و تبیین مشکالت سازمانها پژوهشهایی را انجام میدهند .لیکن با این وجود ،در
اغلب سازمانها از یافتههای پژوهشی بهصورت جدی در تصمیمگیریها استفاده نمیشود .از همینرو این
پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر استفاده از یافتههای پژوهشی در دانشگاههای مجازی کشور انجام
شد .بر اساس مدل لوین و با استخراج عاملهای شناسایی شده از یافتههای قبلی در بهرهگیری از یافتههای
پژوهشی در تصمیمگیریهای دانشگاههای مجازی کشور شش عامل ،توجه به مسائل مهم ،انتخاب روش-
شناسی پژوهشی دقیق ،وجود مکانیسمهای مناسب جهت ارائه یافتههای پژوهشی ،سازماندهی یافتهها و
استفاده از شیوه فناورانه توزیع اطالعات ،ارائه یافتهها بهصورت دقیق و عملیاتی و بیان یافتهها متناسب با
بافت سازمان آموزشی نقش ایفاء میکنند .با توجه به تحلیل دادهها در خصوص میزان تأثیر عاملها بر
استفاده از یافتههای پژوهشی در دانشگاههای مجازی کشور هر شش عامل میانگین باالتری از میانگین نظری
( )1/5دارند .میتوان گفت که تأثیر این عوامل بر استفاده از یافتههای پژوهشی در دانشگاههای مجازی
کشور باالتر از حد متوسط است .بر این اساس میتوان ادعا کرد ،هر شش عامل بهعنوان عوامل موثر بر
کاربست یافتههای پژوهشی در دانشگاههای مجازی به شمار میآیند .مسئلهی دیگری که مورد مطالعه قرار
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گرفت این بود که آیا عوامل موثر بر کاربست پژوهشها از لحاظ اولویت تفاوت معناداری با یکدیگر دارند؟
نتایج نشان داد ،بیان یافتهها متناسب با بافت سازمان آموزشی ( )2/85با باالترین رتبه ،دارای بیشترین تاثیر
و پس از آن به ترتیب عوامل سازماندهی یافتها و استفاده از شیوه فناورانه توزیع اطالعات ( ،)2/15ارائه
یافتهها بصورت دقیق و عملیاتی ( ،)2/65وجود مکانیسمهای مناسب جهت ارائه یافتههای پژوهشی
( ،)1/51عدم انتخاب روششناسی پژوهشی مناسب ( )4/24و پایینترین عامل مربوط به مسئله شناسی
( )4/19در کاربست یافتهها در دانشگاههای مجازی ایران نقش دارند.
این یافتهها با نتایج برخی از پژوهشهای قبلی مانند فانک و دیگران ( ،)1995آزوکا ( ،)4616براون
( ،)4662حسن زاده ( ،)1161متین ( ،)1165نوابخش و قجاوند ( ،)1167هاشمی و عبادی
()1165همخوانی دارد .براساس مدل لوین ( 4611و  )4611بافت یا بستری که در آن یافتههای پژوهشی
به کار گرفته میشود ،بسیار حائز اهمیت است و یافتهها باید متناسب با آن بستر عملیاتی و بهصورت دقیق
بیان شوند .همچنین در این مدل تاکید شده است که فرآیند تولید یافتههای پژوهشی ،نحوه مبادله آن و
کاربست پژوهشها به نحوی در به کارگیری یافتههای پژوهشی در مراکز آموزشی تاثیر دارند .کاربست
پژوهشها ممکن است بهصورت کاربرد مستقیم یافتهها ،کمک به مفهومپردازی و در شکل فرآیندی آن نیز
نشان داده شوند.
بر اساس مدل لوین ( )4611کاربست پژوهش در موقعیتهای تربیتی ،فرآیند پیچیدهای است و نمی-
توان بافت اجتماعی را از فرآیند کاربست یافتههای پژوهشی تفکیک کرد .در این فرآیند باید ویژگیهای
محیط اجتماعی و فرهنگی به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد و تاثیر آن بر عوامل مهمی همچون مسئله
پژوهش ،شرایط پژوهشگر ،باور به استفاده از یافتههای پژوهشی و نحوه توزیع و تبادل یافتهها مد نظر قرار
گیرد .پدیدههای اجتماعی و تربیتی بافت محورند و پژوهش درباره آنها باید متناسب با بافت و ویژگیهای
آن باشد .بدین ترتیب تولید یافتههای پژوهشی ،نحوه تبادل یافتهها و بهکارگیری یافتهها بهعنوان مجموعه
منسجم و بافت محوری هستند که بهصورت چرخهای و تعاملی با هم در ارتباط هستند و نقص در هر مرحله
از فرآیند چرخهای میتواند بر کاربست یافتههای پژوهشی تاثیرگذار باشد.
دانشگاههای مجازی از یک سو بهعنوان یک بستر فناورانه جدید و از سوی دیگر بهعنوان موضوع تربیتی
پیچیده و چندالیه از عوامل گوناگون تاثیر میپذیرد که برای بهبود کیفیت آنها ،باید در مراحل تولید یافته-
های پژوهشی به مسائل واقعی توجه داشت و متناسب با آنها روششناسی های معتبری را برای مطالعه اتخاذ
کرد .در مرحله تبادل یافتهها باید اطالعات حاصل از پژوهشها در چارچوب پایگاه دادههای معتبر سازمان
داده شود و یافتهها متناسب با ویژگیهای بومی ،فرهنگی ،اجتماعی و ویژگیهای ذینفعان بهصورت عملیاتی
و کاربردی بیان شوند تا از این طریق بتوان به تصمیمگیری ،سیاستگذاری و اقدامهای اجرایی کمک کرد.
بر اساس یافتههای به دست آمده از این پژوهش پیشنهاد میشود.
 )1برای استفاده بهتر از یافتههای پژوهشی در سیاستگذاریها ،طراحی برنامهها و اجرای آنها ،دانشگاههای
مجازی کشور سه زمینه تولید یافتههای پژوهشی ،تبادل یافتهها و کاربست آنها را بهصورت یک کل منسجم
ببینند و بر این اساس در مرحله تولید پژوهش به شناسایی مسائل مهم و اتخاذ روش شناسی متناسب با آن
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توجه ویژهای داشته باشند .در مراحل بعدی نیز به توزیع مناسب یافتهها و بیان کاربردی و عملیاتی یافتهها
متناسب با بستر سازمان دانشگاههای مجازی توجه داشته باشند.
 )4یافتههای این پژوهش نشان میدهد که عامل "بیان یافتهها متناسب با بافت سازمان آموزشی" از باالترین
اولویت برخوردار است .از اینرو دست اندرکاران دانشگاههای مجازی کشور باید در کاربست یافتههای
پژوهشی به بستر دانشگاههای مجازی از حیث فناورانه بودن ،جنبههای فرهنگی ،اجتماعی و مخاطبشناسی
توجه ویژهای داشته باشند و یافتهها را با توجه به آن بافت به اقدامهای سیاستگذاری ،طراحی و عملیات
اجرایی ترجمه کنند.
 )1با توجه به تاکیدی که بر عامل "بیان یافتهها متناسب با بافت سازمان آموزشی" شده است ،پیشنهاد می-
شود در دانشگاههای مجازی کشور بر نقش معلمان یا مدرسان پژوهنده بیشتر توجه شود .مدرسان پژوهنده
حلقه بالواسطهای هستند که با مسائل در بستر دانشگاه مجازی درگیر هستند و میتوانند با پژوهش درباره
مسائل ،یافتههای خود را در اختیار تصمیمگیران قرار دهند یا اینکه خود در موقعیت اجرایی از آن یافتهها
برای بهبود وضعیت بهره گیرند.
 )2یافتههای این پژوهش برای انتخاب روششناسی متناسب با بستر دانشگاههای مجازی کشور تاکید می-
کند؛ از این دست اندرکاران دانشگاههای باید بسترهای الزم برای انجام پژوهشهای عمیق مانند اجرای
پژوهشهای طولی ،کیفی و ترکیبی در دانشگاههای مجازی را فراهم نمایند.
 )5دادههای مربوط به یافتههای پژوهشی از راه وبسایتها ،نشریهها ،کنفرانسهای منظم و سایر مکانیسم-
های ارتباطی در دسترس تصمیمگیران و مجریان دانشگاههای مجازی کشور قرار داده شود.
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