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های مجازی در دانشگاههای پژوهشی هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر استفاده از یافته :چکیده

دانشگاه  41 (آگاهان کلیدی)های مجازیافراد مطلع و فعال در آموزش جامعه آماری این پژوهش .ایران است

با استفاده از جدول کرجسی و  . کشور هستندسراسر ی ی ایران و پژوهشگران حوزه یادگیری الکترونیکمجاز

عنوان بهنفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده و  116نفر جامعه آماری مورد نظر  176مورگان از تعداد کل 

نظرات هشت نفر از متخصصان تایید و پایایی آن  روایی پرسشنامه محقق ساخته از طریق . نمونه انتخاب شدند

تک  tهای های پژوهش با استفاده از آزمونتحلیل داده . به دست آمد( 677/6)با محاسبه آلفای کرانباخ 

شناسی پژوهش، دهد که شش عامل، پرداختن به مسائل مهم، انتخاب روشو آزمون فریدمن نشان می گروهی

های فناورانه ها و استفاده از شیوههای پژوهشی، سازماندهی یافتهت ارائه یافتههای مناسب جهمکانیسموجود 

ها متناسب با بافت سازمان آموزشی در صورت دقیق و عملیاتی و بیان یافتهبهها توزیع اطالعات، ارائه یافته

بر اساس اولویت  ها نیزعاملهای مجازی ایران موثر هستند و بین های پژوهشی در دانشگاهکاربست یافته

ها بیان یافتهها بیشترین تأثیر مربوط به با توجه به مقدار میانگین رتبهطوری که بهداری وجود دارد؛ تفاوت معنا

ها و استفاده از شیوه فناورانه توزیع سازماندهی یافته است و به ترتیب عواملمتناسب با بافت سازمان آموزشی 

، های پژوهشیهای مناسب جهت ارائه یافتهمکانیسموجود  و عملیاتی، ت دقیقصوربهها ارائه یافته ،اطالعات

 .  گیرندمیهای بعدی قرار شناسی پژوهشی مناسب و انتخاب مسائل مهم پژوهشی در رتبهانتخاب روش

 ، فاواکاربست پژوهش پژوهشی، هایدانشگاه مجازی، یافته :واژگان کلیدی
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 و طرح مسئله  مقدمه 

-، ارائه راه حل برای مسائل جامعه و گشودن افقهاهای مهم مراکز آموزشی و دانشگاهاز رسالت یکی 

عنوان پشتیبان مراکز علمی و دانشگاهی، از آنها انتظار دارد با بهجامعه  . ای جدید به روی شهروندان استه

ن و عامالن اجرایی اگذارپژوهش در باب مسائل فنی، اجتماعی، فرهنگی و صنعتی به تصمیم سازان، سیاست

 هایبه کارگیری آن در زمینهو افراد و  هابادله آن در میان نهادپژوهش، م هایلیکن تولید یافته . ندنکمک ک

بروشتوک، ) نیاز دارد هوشمندانه هایها و رویهها، ساختارمکانیسمه ای است که بمورد نیاز، فرآیند پیچیده

 . (4669 ،1دیرل و میلر

پژوهشی برای حل مسائل قدمت طوالنی دارد و در قرن شانزده میالدی  هایتفاده از یافتهایده اس 

از وقوع جنگ جهانی دوم و با رشد علوم اجتماعی  پس هابعد . زمینه ارائه داداین فرانسیس بیکن نظراتی در 

به بعد در برخی از  1976هه ولی از د . برقراری ارتیاط بین پژوهش و عمل به عمل آمد تامالت عمیق برای

مند و های نظامهای اجرایی تالشها و موقعیتهای پژوهشی در سیاستگذاریها برای استفاده از یافتهکشور

اشاره به فرآیند تبدیل  نظری گوناگونی نیز برای هایدر همین راستا تالش . ه استصورت گرفت ساختار یافته

وان به ابداع تاتی صورت گرفت که از آن جمله میطراحی و عملی هایهای پژوهشی به تصمیمیافته

ازی دانش سسیالو  2ازی دانشس، سیال1، انتقال دانش4اشاعه نوآوری ؛ از ایده به پدیده،اصطالحاتی مانند

ای پژوهش با هر کدام هارگیری یافتهک حات بهبا توجه به این اصطال (. 4614، 8کوپر) اشاره نمود 5پژوهشی

و مبتنی بر بستر اجتماعی  ، ساختارمندیمد نظر قرار گیرد، به تدریجی، تعاملی، چندسویهاز مفاهیم فوق که 

  .فرآیند اشاره دارداین بودن 

های ای مختلف باید ابتدا از اعتبار یافتههحیطای پژوهشی در مهرو برای استفاده از یافتهایناز  

ی ها، روشها، ابزارهاناسی، شیوهشسی، روششنامسئلهباید از حیث  پژوهش . پژوهشی اطمینان حاصل کرد

-ای آن در موقعیت تصمیمهاز اعتبار کافی برخوردار باشد تا بتوان به یافته ندیبتحلیل، نحوه تفسیر و جمع

روش ای آموزشی باید از حیث هویژه در زمینهای پژوهشی بههعالوه یافتهبه . یری و عمل اعتماد نمودگ

ای آموزشی متخصصان هدر محیط . (151 .، ص4661، 7کرسول) ی متناسب باشدشناسی با مسائل تربیت

ا باید از هاین یافته . ددهنانجام می، این قبیل مطالعات را و معلمان پژوهنده ایدانشگاهی، پژوهشگران حرفه

ربران فردی ای ادواری منظم در بین کاهای معتبر، نشریات و همایشهای پویا و پایگاه دادههمکانیسمطریق 

شرایط یری، سیاستگذاری و گسپس متناسب با موقعیت تصمیم و اشاعه داده شود ای مرتبطهو سازمان

ای های پژوهشی در حوزههالبته به کارگیری یافته . (4611، 6گرینهال و ورینج) اجرایی به کار گرفته شود

ای پژوهشی در هاستفاده از یافتهبرای بیشتر  . مختلف صنعتی، فرهنگی و اجتماعی با یکدیگر متفاوت است

ای هدر حوزه ولی ؛دیرگمی رداری قرار بمورد بهره هاکاربست پژوهش 9ابزاری هایمدل ای صنعتی،هحوزه

مفهومی از  مدل اساسبر . ودشمیاستفاده  11و فرآیندی 16ای مفهومیهفرهنگی، اجتماعی و تربیتی از مدل

رای بسط صورت غیرمستقیم ببهبر کاربرد مستقیم آنها در حل مسائل، وان عالوه تای پژوهشی میهیافته

صورت بالفصل توسط معلم پژوهنده انجام و بهنیز پژوهش  مدل فرآیندیبراساس   .پردازی بهره گرفتمفهوم

          (. 1166کبیری، ) دوشای آن برای بهبود موقعیت به کار گرفته میهیافته
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ای آموزشی، فرهنگی، صنعتی و اقتصادی با وجود تاکید بر هاغلب سازمان (4616) آزوکا به اعتقاد 

طور مناسب بهره بهپژوهشی  هاییافتهاز  و اجرا هاتصمیم گیریعمال در ای پژوهشی، هاستفاده از یافته

 وندرلین و ونبرک (4614) کریر، ساهن، لوین و شاه ،(4614) ، میلر و پسلی(4614) تسنگ . ندبرنمی

 ،  فانک، چمبپیج و ویس(4667) ، بروکمپ و هالت والترز(4669) ، ادمس(4611) ادمس و هرر، (4616)

پژوهش، میزان بافت عواملی مختلفی مانند ( 1161)و حسن زاده ( 1167) ، نوابخش و قجاوند(1995)

تباط میان سانی ساختارمند، نحوه اررای پژوهشی، نظام اطالعهناسیشصالحیت علمی پژوهشگران، نوع روش

سازمانی، بودجه و منابع مالی را  کاربران و پژوهشگران، ارتباط موضوع پژوهش با نیازهای کاربران، ساختار

 .اننددی پژوهشی در مراکز آموزشی موثر میهایافته کاربستبرای 

ای اخیر برای های مجازی به عنوان گونه مبتنی بر فناوری آموزش دانشگاهی، در سالهدانشگاه 

-موقعیت ،ای یادگیریهاین محیط  .نداسخگویی به نیازهای آموزشی داوطلبان آموزش عالی گسترش یافتهپا

 دشومیانجام ای آموزشی در آن، از طریق فناوری هتعامالت و فرآیندهمه ی هستند که اای فناورانهه

ای هتولید و اجرای برنامهای آموزشی مربوط به طراحی، هیریگرو تصمیمایناز   (.418 .، ص4662گودمن، )

آموزشی، نحوه مدیریت، فرآیندهای پشتیبانی از دانشجو و مدرس در این محیط به دانش دقیق و معتبر نیاز 

توسعه  ،در ایران  .وان به چنین دانشی دست یافتتای مداوم و معتبر میهدارد که تنها با انجام پژوهش

-ای مختلف در درون دانشگاههعنوان دانشگاه با  41امروزه آغاز شده و  1161ای مجازی از سال هدانشگاه

ای مجازی در سطح آموزش عالی مبادرت هغیر انتفاعی به ارائه آموزش هایصورت موسسهای حضوری یا بهه

ای هاز یافتهگیری و ضرورت بهره ای مجازی در ایرانهرو با توجه به توسعه دانشگاهایناز  . می کنند

ای ه، پژوهش حاضر قصد دارد عوامل موثر بر استفاده از یافتهد کیفیت و توسعه آنهاپژوهشی در بهبو

 . کند و تحلیل ندیبای مجازی ایران را رتبههپژوهشی در دانشگاه

 

 ای پژوهشی در مراکز آموزشیهمدل سه مثلثی کاربست یافته: نظریچارچوب 

ای پژوهشی در مراکز آموزشی ارائه کرده همدلی برای نحوه به کارگیری یافته( 4611و  4611)لوین 

ای پژوهشی در مراکز تربیتی و دانشگاهی مستلزم توجه به سه هبراساس این مدل به کارگیری یافته  .است

ای های بافت به کارگیری یافتهها و ویژگیهای پژوهش، بستر تبادل و توزیع یافتههزمینه؛ تولید یافته

و بستر اجتماعی یا بافت سازمان در  ذارندگیکدیگر متعامل و برهم تاثیر می این سه زمینه با  .پژوهشی است

 .آن نقش مهمی دارد

ای پژوهشی اساسا یک نوآوری اجتماعی و سازمانی است و این فضا هبه اعتقاد لوین کاربست یافته 

نه و نحوه تعامل بین آنها این سه زمی رو ویایناز  . ذاردگنندگان پژوهش و نحوه مبادله آن تاثیر میکبرتولید

 ( . 1نمودار  ) هددرا با سه مثلث متداخل و سه فلش دو طرفه نشان می
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 آموزشی مراکز در پژوهشی هاییافته کاربست برای( 3112)لوین مدل ،1نمودار

 :زیر استویژگی ها و نحوه روابط سه زمینه تشکیل دهنده آن به قرار ( 1)با توجه به نمودار

ای تربیتی غالبا توسط متخصصان دانشگاهی و معلمان هبه اعتقاد لوین پژوهش ؛ای پژوهشیهتولید یافته (1

ای آموزشی و هو تولید برنامه ل مسائل سیاستگذاری، طراحیای آن برای حهود و یافتهشپژوهنده انجام می

و  هدبه خوبی شناسایی شای مسائل تربیتی هیژگیباید و هااین پژوهشدر  . ودشاجرای آنها به کار گرفته می

ای معتبری برای انتخاب هد و در این راستا تصمیمرفته شوبه کار گ الزم ناسی پژوهشیشمتناسب با آن روش

بندی و تفسیر آن مورد استفاده قرار جمع ا،هجامعه و نمونه آماری، ابزار و شیوه پژوهش، نحوه تحلیل داده

لوین، کوپر، ارجمند و تامپسون، ) ای پژوهشی تولید شده اطمینان حاصل نمودهصحت یافتهتا بتوان به  گیرد

4616). 

تا با  کنند ای پژوهشی تالش میهای تولید کننده یافتههافراد و سازمان ؛هابستر توزیع و مبادله یافته( 4

ای های تخصصی و پایگاه دادههای ساالنه، انجمنههمایش ایجاد اتاق فکرها، راه اندازی نشریات تخصصی، 

نیازهای افراد و  ا،هیافته در فرآیند توزیع . ای پژوهشی خود را در یک بستر تعاملی توزیع کنندهمناسب یافته

ا هها متناسب با نیازهای پژوهشگران و سازمانآنمورد مالحظه قرار گیرد و فرآیند دسترسی به باید ها سازمان

 . تدارک دیده شود

های پژوهشی در مسائل تربیتی سطوح سیاستگذاری و کاربست یافته ؛ای پژوهشیهست یافتهکارب( 1

  .ای پژوهشی نوعی تغییر یا نوآوری آموزشی استهکاربست یافته . یردگای اجرایی را در بر میهموقعیت

اجرای  . استای اجرایی و عملیاتی هتر از تغییر در موقعیتتغییر در سطوح سیاستگذاری به مراتب ساده

رو کاربست ایناز  . متعدد نیاز دارد هایو گروهنوآوری در سطوح عملیاتی به هماهنگی و مشارکت افراد 

ای های بافت و زمینههها و عملیات اجرایی تربیتی تحت تاثیر ویژگیسیاستگذاریای پژوهشی در هیافته

 . فرهنگی است

محصول 

 پژوهش 

کاربست 

 یافته ها 

ه ها مبادله یافت  
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و در بطن آنها به وجود آمده است، بیانگر این  بزرگ مثلث کوچکی که از تداخل سه مثلث در مدل لوین

ای های پژوهشی خود را در موقعیتهاست که برخی از پژوهشگران نظیر معلمان پژوهنده، یافته

-طور همزمان نقش تولید کننده، توزیع کننده و به کار گیرنده یافتهیرند و بهگسیاستگذاری و اجرا به کار می

، نحوه روابط و چرخه بین این سه هابین مثلث دو طرفه سه فلش همچنین . نندکرا ایفاء می یای پژوهشه

فلش دو طرفه بین مثلث تولید پژوهش و کاربست پژوهش بیانگر این است که در   .هددبافت را نشان می

ران یگهای پژوهشی بدون نیاز به نظام توزیع توسط تصمیمبرخی مواقع نظیر موقعیت معلمان پژوهنده، یافته

ا یا ه، موقعیتای حاصل از پژوهشهلعکس با به کارگیری یافتهو با ودشیا عامالن اجرایی به کار گرفته می

ا اشاره دارد به اینکه هفلش بین تولید پژوهش و مبادله یافته  .ذارندگی پا به عرصه میامسائل پژوهشی تازه

ا و همثلث مبادله یافتهدو وند و فلش بین شثر میای پژوهشی از نظام مبادله و توزیع و بالعکس متاهیافته

ای بین هها اشاره دارد و حالت فلشا و به کارگیرندگان یافتههبه تعامل بین نظام توزیع یافته هاکاربست یافته

 . فرآیند کاربست پژوهش استنیز بیانگر غیرسلسله مراتبی و چرخه ای بودن  هامثلث

، بستر اجتماعی، آموزشی ها نظیر اثربخشی موسسهمالن مربوط به آنفرآیندها و عاهمه طور کلی به

توسعه فناوری، نظام حقوقی، باورهای عمومی و مواردی از این دست بر فرآیند سیال سازی دانش یا کاربست 

           . ا تاثیر می گذارندهیافته

جام شده در ارتباط با استفاده ای انهپژوهشدهد که نشان می پژوهش پیشینهتامل در ، افزون بر این 

علل عدم استفاده از مطالعه ایی که به هپژوهش: وان به دو دسته تقسیم کردتای پژوهشی را میهاز یافته

-عوامل موثر بر استفاده از یافته تحلیل ایی که بههپردازند و پژوهشمی در مراکز آموزشی ای پژوهشیهیافته

 .وندشای پژوهشی مربوط میه

به  توانردازند، میپای پژوهشی میهعلل عدم استفاده از یافتهمطالعه ایی که به هجمله پژوهشاز   

شامل  مراکز آموزش دانشگاهی راپژوهشی در  هایموانع استفاده از یافته( 4614)تسنگ: زیر اشاره کرد واردم

 و عدم عرضه مناسب، ضعف روش شناسی پژوهش ها مالی و امکانات ، کمبود منابعیای زمانهمحدودیت

ای های پژوهشی در سازمانهموانع کاربرد یافته( 4614) یمیلر و پسل . ندکای پژوهشی تلقی میهیافته

ذاری، نبود حمایت و گضعف سرمایه، هاگیریاجتماعی را با رسمیت نداشتن جایگاه پژوهش در تصمیم

و  هاای پژوهشی در دانشگاههبست یافتهعلل عدم کار (1161) حسن زاده .ردامشمرتبط می همکاری گروهی

بندی طبقهای اجرائی را به پنج دسته موانع انسانی، سازمانی، روش شناختی، ارتباطی و اجتماعی هدستگاه

سانی، سطح پایین کیفیت را را ضعف نظام اطالعهاستفاده از پژوهش عدمموانع ( 1165) متین .ندکمی

در پژوهشی ( 1165) هاشمی و عبادی  .ماردشائل جزئی و ناچیز  بر میا و پرداختن به مسهبعضی از پژوهش

ای آموزشی در استان خوزستان را به دو عامل عمده مدیریت و برنامه های پژوهشهموانع عدم کاربست یافته

 .ندابندی کردهدسته گرانیرندگان و پژوهشگعامل بین تصمیمو عدم ت اهریزی پژوهش

کریر،  زردازند، عبارتند اپا میهعوامل موثر بر کاربست پژوهش تحلیل که به ییاهدسته دوم پژوهش  

ا را از عوامل موثر بر هارائه مناسب یافتهتوزیع به موقع، تسهیل دسترسی و که ( 4614) ساهن، لوین و شاه

ا، هوهشضعف ساختاری پژ( 4616) وندرلین و ونبرک . نندکای پژوهشی در تدریس تلقی میهکاربرد یافته

ای پژوهشی را از عوامل موثر بر کاربست هیافته ا، شیوه توزیع و عملیاتی و دقیق بودنهتردید در تعمیم یافته
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ا و مبانی تربیتی را عامل مهم در هتناسب بین یافته (4611) ادمس و هرر . ندکای پژوهشی تلقی میهیافته

ا و عدم دسترسی همنابع مالی، غیرکاربردی بودن یافتهامکانات و  (4669) ادمس . داندا میهکاربست یافته

 14براون  .ماردشای پژوهشی در آموزش پرستاری برمیهاز عوامل موثر بر کاربست یافتهرا ا هبه موقع به یافته

ای پژوهشی در بخش مدیریت دولتی در کشورهای آمریکا، کانادا، هعوامل موثر بر استفاده از یافته( 4662)

ای هو اروپا را از طریق فراتحلیل مطالعه کرده و دریافته است که عواملی مانند دسترسی به یافتهاسترالیا 

ای پژوهشی، تعامل بین پژوهشگران و ها، قابل اعتماد بودن یافتههپژوهشی، مناسب و مرتبط بودن پژوهش

 عوامل موثر بر( 1167) ندنوابخش و قجاو  .نقش مهمی دارنداین فرآیند و عوامل سازمانی در  گیرانتصمیم

-ا، بیهی پژوهششناسی و مشاوره را مرتبط با روشپژوهشی در رشته راهنمای هایاز یافته گیریبهره

علمی های ای پژوهشی، بسترهای سازمانی، صالحیتهاختاری و پراکندگی آنها در ارائه مطالب و یافتهس

ا با فرهنگ هشگران و کاربران و ناهمخوانی روشندیشی بین پژوهامشاوران و مددکاران، نبود جلسات هم

-ازمانپژوهشی در س هایعوامل موثر بر استفاده از یافتهبا ارزیابی ( 4616) آزوکا  .یرندگجامعه در نظر می

ا و ضعف هی مانند کمبود زمان، نبود نیروی انسانی، عدم عرضه مناسب یافتهای آموزشی دریافت که موارده

فقدان حمایت برای تغییر وضع موجود، عدم توانایی در درک چگونگی به کار ، پژوهشی دسترسی به اطالعات

فقدان حمایت سازمانی برای استفاده ، اهفقدان اختیار الزم برای تغییر بر مبنای یافته، ها در عملبردن یافته

ای حسینقلی هساس یافتهبرا . ای پژوهشی نقش مهم دارندهدر ارائه  یافته( شفافیت)ا؛ عدم وضوح هاز یافته

ا و مسائل اصلی حوزه کاری مرتبط های آموزشی استان خراسان رضوی عمدتا با نیازهپژوهش( 1169) زاده

ای پژوهشی به استفاده هود و عمدتا نوع نگاه بهیافتهشسانی نمیرطور دقیق اطالعا بههنیستند، نتایج پژوهش

 . ومینمادی معطوف است تا کاربست ابزاری و مفه

وان گفت عواملی مانند؛ تانجام شده می هایپژوهشتحلیل و ( 4611و  4611)مدل لوین به توجهبا   

پژوهشی،  هایای مناسب جهت ارائه یافتههمکانیسم ناسی پژوهش، وجودشناسی، انتخاب روششمسئله 

صورت دقیق و عملیاتی و بیان به هاو استفاده از شیوه فناورانه توزیع اطالعات، ارائه یافته هاسازماندهی یافته

پژوهشی در مراکز آموزشی به  هایا متناسب با بافت سازمان آموزشی از عوامل موثر بر کاربست یافتههیافته

در فرضیه بر این اساس در پژوهش حاضر براساس مدل لوین از زمینه تولید پژوهش، دو  . یندآحساب می

وجود در ارتباط با فرضیه اسی مناسب، از زمینه نظام تبادل دو شنشناسی و انتخاب روشمسئلهزمینه 

و استفاده از شیوه فناورانه توزیع  هاپژوهشی، سازماندهی یافته هایای مناسب جهت ارائه یافتههمسمکانی

ا هافتهی دربارهارائهفرضیه دو  ای پژوهشهبستر کاربست یافتههمچنین در ارتباط با . ودشاطالعات طرح می

بر این اساس  . ودشا متناسب با بافت سازمان آموزشی مطرح میهصورت دقیق و عملیاتی و بیان یافتههب

 .ودشحاضر به صورت زیر مطرح می پژوهشهای فرضیه

 پژوهش هایفرضیه

 : های تحقیق به این شرحندفرضیه    

 .نقش دارد جازی ایرانای مهای پژوهشی در دانشگاههیافتهکاربست در  "ناسیشمسئله "عامل ( 1

ای های پژوهشی در دانشگاههیافتهکاربست در  "ناسی پژوهشی مناسبشای روشاجر"عامل مربوط به ( 4

 .نقش دارد مجازی ایران
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در  "ای پژوهشی به دست اندرکارانهای مناسب جهت ارائه یافتههمکانیسموجود "عامل مربوط به ( 1

 .نقش دارد ای مجازی ایرانهدانشگاه ای پژوهشی درهکاربست یافته

ای هدر کاربست یافته "ا و استفاده از شیوه فناورانه توزیع اطالعاتهسازماندهی یافته"عامل مربوط به ( 2

 .نقش دارد ای مجازی ایرانهدانشگاهپژوهشی در 

ای هدانشگاه ای پژوهشی درهیافتهکاربست در  "صورت دقیق و عملیاتیا بههارائه یافته"عامل مربوط به ( 5

 .نقش دارد مجازی ایران

-ای پژوهشی در دانشگاههیافتهکاربست  "ا متناسب با بافت سازمان آموزشیهبیان یافته"امل مربوط به ع( 8

 .نقش دارد ای مجازی ایرانه

 روش پژوهش

ی و از نوع ا توصیفههای کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهپژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع پژوهش     

های مجازی یادگیری الکترونیکی افراد مطلع و فعال در زمینه  در این پژوهش نظرات . اشدبپیمایشی می

کی درباره عوامل موثر بر استفاده و پژوهشگران حوزه یادگیری الکترونی ایران مجازیهای  دانشگاهشاغل در 

 .شده استتحلیل و  آوریجمعای مجازی کشور های پژوهشی در دانشگاههاز یافته

 گیری و حجم نمونهجامعه آماری، شیوه نمونه     

اول افراد فعال و مطلع در زمینه آموزش های  هدست. دو دسته است جامعه آماری این پژوهش شامل     

دو نفر  12از هر دانشگاه مجازی. هستنددانشگاه مجازی فعال کشور  41 شاغل در( 11آگاهان کلیدی) مجازی

عنوان آگاه کلیدی برای بهو فعال در زمینه های علمی و پژوهشی آموزش های مجازی مطلع   از مدیران

دسته دوم پژوهشگران حوزه  . نفر از این جامعه انتخاب شد 28بنابراین  . مشارکت در پژوهش انتخاب شدند

ابتدا سه مالک برای تعیین افراد آن برای شناسایی و شمارش  یادگیری الکترونیکی سراسر کشور هستند که

ای زیر را دارا بودند، برای شرکت در پژوهش در نظر گرفته هظر قرار گرفت و افرادی که هر یک از مالکنمد

حداقل دو مقاله ( 4. دنه یادگیری الکترونیکی داشته باشپژوهشی در زمی حداقل یک مقاله علمی( 1: شدند

حداقل یک ( 1کرده باشد و ارائه در زمینه یادگیری الکترونیکی ای مرتبط داخلی و خارجی هدر همایش

ای داخلی و خارجی، هپایگاه دادهدقیق  مطالعه پس از . ی در این حوزه داشته باشنداکتاب تالیفی یا ترجمه

نفر از این جامعه شناسایی  142تعداد  ،ای مرتبطهای ساالنه یادگیری الکترونیکی و سایر همایشههمایش

حوزه یادگیری الکترونیکی  و پژوهشگران ای مجازیهدانشگاه آگاهان کلیدیجامعه بنابراین از . شدند

 116سپس با استفاده از جدول کرجسی و مورگان   .عنوان جامعه آماری شناسایی شدبهنفر  176مجموعا 

 .رفته شدتصادفی ساده بهره گ نمونه گیری عنوان حجم نمونه انتخاب و برای تعیین آن از روشبه

 ابزار پژوهش، روایی و پایایی آن     

تهیه برای . گویه بوده است 14در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که دارای      

استفاده از های مرتبط انجام شده در زمینه علل عدم پژوهشو ( 4611و  4611)مدل لوین پرسشنامه ابتدا 

سپس با توجه به   .قرار گرفتارزیابی ا مورد همل موثر بر استفاده از نتایج پژوهشای پژوهشی یا عواهیافته

ای پژوهشگران حوزه یادگیری هایی مانند صالحیتهعاملمالحظه ، ابزار اولیه با انجام شدهی هانتایج پژوهش

ل ساختاری و ا، عوامهژوهش، نحوه ارائه یافتهپ ناسیشالکترونیکی، نحوه انتخاب مسائل پژوهشی، روش
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ی برای تعیین روایی محتوایی ابزار، از نظرات و بازخوردهای هشت نفر از متخصصان یادگیر  .دشقانونی تهیه 

به دو نفر از این افراد دوباره پس از مالحظه نظرات، پرسشنامه اصالح و الکترونیکی کشور استفاده شد و 

اجرای آزمایشی تنظیم شد و با اجرا در بین بیست نفر از  پرسشنامه برای ،افراد با تایید نهایی این  .دشارسال 

از در این پرسشنامه  . شدتعیین  677/6پایایی آن از طریق آلفای کرانباخ محاسبه و به میزان  ،اعضای جامعه

استفاده ( از کامال موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کامال مخالفم)ای طیف لیکرت مقیاس پنج درجه

صورت الکترونیکی طراحی و به آدرس پست الکترونیکی افراد ارسال شد و پس از پرسشنامه به . شده است

ای هداده  .شدی تحلیل جمع آوری پرسشنامه تکمیل شده برا 167ای چندباره تلفنی و حضوری هپیگیری

 .تحلیل شده است فریدمنآزمون  تی،وری شده با استفاده از آزمون آجمع

 یافته های پژوهش

ناسی پژوهشی مناسب، ش، انتخاب روشمسائل مهم پرداختن به"عوامل برای پاسخ به این سوال که       

ها و استفاده از شیوه فناورانه سازماندهی یافته، ای پژوهشیههای مناسب جهت ارائه یافته مکانیسموجود 

چه  "ا متناسب با بافت سازمان آموزشیهبیان یافته وو عملیاتی  صورت دقیقا بههارائه یافته، توزیع اطالعات

استفاده  تک گروهیتی از آزمون ، ندؤثرم ایرانای مجازی های پژوهشی در دانشگاههبر کاربست یافتهاندازه 

 (.1جدول) شد

 
 ایران مجازی هایدانشگاه در پژوهشی هاییافته کاربست بر موثر عوامل میزان(. 1)جدول

انحراف  میانگین عوامل

 معیار

قدار م

t 

درجه 

 آزادی

سطح معنی 

 داری

 p≤65/6 168 28/5 11/1 16/2 مسائل مهم پرداختن به

 p≤65/6 168 16/7 18/1 46/2 ناسی پژوهشی مناسبشانتخاب روش

ای های مناسب جهت ارائه یافتههمکانیسموجود 

 پژوهشی
98/2 44/1 

15/14 168 65/6≥p 

ورانه توزیع ا و استفاده از شیوه فناهسازماندهی یافته

 اطالعات
16/5 62/6 

48/44 168 65/6≥p 

 p≤65/6 168 62/46 66/6 41/5 و عملیاتی ا به صورت دقیقهارائه یافته

 p≤65/6 168 29/19 68/1 54/5 ا متناسب با بافت سازمان آموزشیهبیان یافته

 

سی پژوهش، وجود ناش، انتخاب روشئل مهممسا پرداختن به هر شش عامل، (1) با توجه به جدول 

ا و استفاده از شیوه فناورانه توزیع های پژوهشی، سازماندهی افتههای مناسب جهت ارائه یافتههمکانیسم

میانگین ا متناسب با بافت سازمان آموزشی هصورت دقیق و عملیاتی و بیان یافتها بههاطالعات، ارائه یافته

-بر این اساس می  .جدول باالتر استتی محاسبه شده از تی  tدارند و مقدار ( 5/1)میانگین نظریباالتر از 

شمار ای مجازی بههشگاهی در دانای پژوهشهیافته عوامل موثر بر کاربستعنوان وان گفت هر شش عامل بهت

داری ا از لحاظ اولویت تفاوت معناههشآیا عوامل موثر بر کاربست پژو"برای پاسخ به این سوال که   .یندآمی

 .(4جدول)استفاده شدناپارامتریک فریدمن از آزمون  "گر دارند؟با یکدی
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 از استفاده با ایران مجازی هایدانشگاه در پژوهشی هاییافته برکاربست موثر عوامل بندی اولویت .(3)جدول

 فریدمن آزمون

 عوامل
 رتبه میانه تعداد

درجه 

 آزادی

مقدار کای 

 اسکوئر

سطح معنی 

 داری

 19/4 66/2 167 هممسائل م پرداختن به

5 78/129 65/6≥p 

 24/4 11/2 167 ناسی پژوهشی مناسبشانتخاب روش

 های ای مناسب جهت ارائه یافتههمکانیسموجود 

 پژوهشی
167 66/5 51/1 

ا و استفاده از شیوه فناورانه توزیع هسازماندهی یافته

 اطالعات
167 18/5 15/2 

 65/2 18/5 167 و عملیاتی ا به صورت دقیقهارائه یافته

 85/2 56/5 167 ا متناسب با بافت سازمان آموزشیهبیان یافته

 

 هایکاربست یافته بر مؤثر عوامل نیب، هددمی نشان دمنیفر آزمون لیتحل جینتا( 4) توجه به جدولبا 

ا همقدار میانگین رتبه به توجه با. وجوددارد 95/6 سطح دری معنادار تفاوت ای مجازیهپژوهشی در دانشگاه

 بیترتبه آن از پس و است( 85/2) متناسب با بافت سازمان آموزشی هابیان یافته مربوط بهتأثیر  ینبیشتر

و  صورت دقیقا بههارائه یافته ،(15/2) ا و استفاده از شیوه فناورانه توزیع اطالعاتهسازماندهی یافته عوامل

-انتخاب روشعدم ، (51/1) ای پژوهشیهای مناسب جهت ارائه یافتههمکانیسموجود  ،(65/2) عملیاتی

 .است( 19/4) مهم لئمسا پرداختن به به مربوط عامل رینتپایین و( 24/4) ناسی پژوهشی مناسبش

 یریگبحث و نتیجه

ای آن برای حل ههند تا از یافتهدا بخشی از بودجه خود را به امر پژوهش اختصاص میهسازمان 

پژوهشگران دانشجویان تحصیالت تکمیلی و   . ای موجود و آینده خود استفاده کنندهو دشواری مسائل

لیکن با این وجود، در   .هنددایی را انجام میها پژوهشهمشکالت سازمان عالقمند نیز برای مطالعه و تبیین

رو این همیناز   .ودشنمی استفاده هاگیریصورت جدی در تصمیمبهای پژوهشی ها از یافتههاغلب سازمان

نجام مجازی کشور ا هایپژوهشی در دانشگاه هایشناسایی عوامل موثر بر استفاده از یافتهبا هدف پژوهش 

 هاییری از یافتهگدر بهره ای قبلیهای شناسایی شده از یافتههاستخراج عامل با و دل لوینبر اساس م  .شد

-انتخاب روش، توجه به مسائل مهم ،مجازی کشور شش عامل یهاای دانشگاههیریگپژوهشی در تصمیم

ا و هیافته ای پژوهشی، سازماندهی های مناسب جهت ارائه یافتههمکانیسموجود ، ناسی پژوهشی دقیقش

ا متناسب با هصورت دقیق و عملیاتی و بیان یافتها بههاستفاده از شیوه فناورانه توزیع اطالعات، ارائه یافته

بر ا هدر خصوص میزان تأثیر عامل هابا توجه به تحلیل داده  .نندکنقش ایفاء می مان آموزشیبافت ساز

 از میانگین نظری یمیانگین باالتر هر شش عامل مجازی کشور هایای پژوهشی در دانشگاههاستفاده از یافته

ای مجازی ههشی در دانشگاهای پژوهبر استفاده از یافتهگفت که تأثیر این عوامل توان می  .دارند( 5/1)

عنوان عوامل موثر بر بههر شش عامل  ،کردادعا وان تبر این اساس می  .تر از حد متوسط استباال کشور

قرار  مطالعه ی دیگری که موردمسئله  .یندآای مجازی به شمار میهای پژوهشی در دانشگاههکاربست یافته
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 ؟ا از لحاظ اولویت تفاوت معناداری با یکدیگر دارندهپژوهش عوامل موثر بر کاربستآیا  کهبود گرفت این 

دارای بیشترین تاثیر  ،با باالترین رتبه( 85/2) ا متناسب با بافت سازمان آموزشیهبیان یافته نتایج نشان داد،

ارائه  ،(15/2) ا و استفاده از شیوه فناورانه توزیع اطالعاتسازماندهی یافته عوامل بیترت به  آن از پسو 

 ای پژوهشیهای مناسب جهت ارائه یافتههمکانیسموجود  ،(65/2) و عملیاتی صورت دقیقبا هیافته

 ناسیشمسئله  به مربوط عاملرین تپایین و( 24/4) ناسی پژوهشی مناسبشروش ، عدم انتخاب (51/1)

 .مجازی ایران نقش دارند هایا در دانشگاههیافته در کاربست( 19/4)
براون  ، (4616)، آزوکا (1995)ای قبلی مانند فانک و دیگران هپژوهشبا نتایج برخی از ا هین یافتها     

 هاشمی و عبادی، (1167) ، نوابخش و قجاوند(1165) متین ،(1161) ، حسن زاده(4662)

هشی های پژوبافت یا بستری که در آن یافته( 4611و  4611) براساس مدل لوین  .همخوانی دارد(1165)

صورت دقیق ا باید متناسب با آن بستر عملیاتی و بههود، بسیار حائز اهمیت است و یافتهشبه کار گرفته می

ای پژوهشی، نحوه مبادله آن و هدر این مدل تاکید شده است که فرآیند تولید یافته همچنین  .بیان شوند

کاربست   . مراکز آموزشی تاثیر دارندای پژوهشی در ها به نحوی در به کارگیری یافتههکاربست پژوهش

 نیز ردازی و در شکل فرآیندی آنپا، کمک به مفهومهصورت کاربرد مستقیم یافتهبها ممکن است هپژوهش

 . نشان داده شوند

-ی است و نمیاای تربیتی، فرآیند پیچیدههکاربست پژوهش در موقعیت( 4611) بر اساس مدل لوین     

ای هدر این فرآیند باید ویژگی  .کردای پژوهشی تفکیک ها از فرآیند کاربست یافتهوان بافت اجتماعی رت

مسئله قرار گیرد و تاثیر آن بر عوامل مهمی همچون ارزیابی محیط اجتماعی و فرهنگی به دقت مورد 

نظر قرار  ا مدهای پژوهشی و نحوه توزیع و تبادل یافتههبه استفاده از یافته پژوهش، شرایط پژوهشگر، باور

ای های اجتماعی و تربیتی بافت محورند و پژوهش درباره آنها باید متناسب با بافت و ویژگیهپدیده  .گیرد

عنوان مجموعه ا بههارگیری یافتهکا و بههای پژوهشی، نحوه تبادل یافتهههبدین ترتیب تولید یافت. آن باشد

تعاملی با هم در ارتباط هستند و نقص در هر مرحله ای و صورت چرخهمنسجم و بافت محوری هستند که به

       .ای پژوهشی تاثیرگذار باشدهکاربست یافتهتواند بر ای میاز فرآیند چرخه

عنوان موضوع تربیتی عنوان یک بستر فناورانه جدید و از سوی دیگر بهای مجازی از یک سو بههدانشگاه    

-یافته مراحل تولید در باید ،ذیرد که برای بهبود کیفیت آنهاپاثیر میپیچیده و چندالیه از عوامل گوناگون ت

اتخاذ مطالعه ناسی های معتبری را برای شو متناسب با آنها روش پژوهشی به مسائل واقعی توجه داشتای ه

مان ای معتبر سازهها در چارچوب پایگاه دادها باید اطالعات حاصل از پژوهشهدر مرحله تبادل یافته . دکر

صورت عملیاتی ای ذینفعان بههای بومی، فرهنگی، اجتماعی و ویژگیها متناسب با ویژگیهداده شود و یافته

 .   ای اجرایی کمک کردهیری، سیاستگذاری و اقدامگو کاربردی بیان شوند تا از این طریق بتوان به تصمیم

 .ودشمیپیشنهاد  ای به دست آمده از این پژوهشهیافته بر اساس     

ای ها و اجرای آنها، دانشگاهها، طراحی برنامههای پژوهشی در سیاستگذاریهبرای استفاده بهتر از یافته( 1

صورت یک کل منسجم ا و کاربست آنها را بههای پژوهشی، تبادل یافتههمجازی کشور سه زمینه تولید یافته

ی مسائل مهم و اتخاذ روش شناسی متناسب با آن اساس در مرحله تولید پژوهش به شناسای نببینند و بر ای
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ا ها و بیان کاربردی و عملیاتی یافتههبه توزیع مناسب یافته نیزدر مراحل بعدی  . ی داشته باشنداتوجه ویژه

 .ای مجازی توجه داشته باشندهمتناسب با بستر سازمان دانشگاه

رین تاز باال "ا متناسب با بافت سازمان آموزشیهتهبیان یاف"هد که عامل دای این پژوهش نشان میهیافته( 4

ای های مجازی کشور باید در کاربست یافتههرو دست اندرکاران دانشگاهاز این  .اولویت برخوردار است

ناسی شای فرهنگی، اجتماعی و مخاطبهای مجازی از حیث فناورانه بودن، جنبههپژوهشی به بستر دانشگاه

سیاستگذاری، طراحی و عملیات  های ا را با توجه به آن بافت به اقدامهباشند و یافتهی داشته اتوجه ویژه

 .   اجرایی ترجمه کنند

-شده است، پیشنهاد می "متناسب با بافت سازمان آموزشی هابیان یافته" با توجه به تاکیدی که بر عامل (1

مدرسان پژوهنده   .هنده بیشتر توجه شودای مجازی کشور بر نقش معلمان یا مدرسان پژوهود در دانشگاهش

وانند با پژوهش درباره تای هستند که با مسائل در بستر دانشگاه مجازی درگیر هستند و میحلقه بالواسطه

ا هیران قرار دهند یا اینکه خود در موقعیت اجرایی از آن یافتهگی خود را در اختیار تصمیمهایافته ،مسائل

 .گیرند برای بهبود وضعیت بهره

-کشور تاکید میای مجازی هناسی متناسب با بستر دانشگاهشای این پژوهش برای انتخاب روشهیافته (2

ای عمیق مانند اجرای هبسترهای الزم برای انجام پژوهشای باید هند؛ از این دست اندرکاران دانشگاهک

 .داینرا فراهم نمای مجازی هدر دانشگاه ، کیفی و ترکیبیای طولیهپژوهش

-مکانیسمو سایر  ای منظمه، کنفرانساهها، نشریهسایتوب راهای پژوهشی از های مربوط به یافتههداده( 5

 .قرار داده شود ای مجازی کشورهدانشگاه یران و مجریانگای ارتباطی در دسترس تصمیمه
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