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 چکیده
ساالری آوری اطالعات در شایستهازی و حاکمیت فنهای مجحاضر نقش آموزش پژوهشهدف از 

مدیران دانشگاه آزاد اسالمی استان خوزستان بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ نوع 
ی آماری پژوهش حاضر از مدیران و معاونین مدیران همبستگی بود. جامعه -پژوهش یک مطالعه توصیفی

از مدیران و معاونین  نفر 423نفر( که تعداد  830ان تشکیل شده بود )دانشگاه آزاد اسالمی استان خوزست
شوش و ، مدیران دانشگاه آزاد اسالمی شمال استان خوزستان )دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول

انتخاب شدند. ابزار  پژوهشنمونه آماری  عنوانبهای گیری تصادفی طبقهاندیمشک( با روش نمونه
پرسشنامه حاکمیت فناوری ، (4939های مجازی ظهیری خواه )سشنامه آموزشپر، هاگردآوری داده

با  وتحلیلتجزیه( بود. 4934مصلحی ) ساالریشایسته( و پرسشنامه 4938اطالعات دیناروندنیک )
)ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه( صورت گرفت. نتایج پژوهش حاضر  SPSSافزار نرم

های آزاد اسالمی ازی و حاکمیت فناوری اطالعات با شایستگی مدیران دانشگاههای مجنشان داد: آموزش
ی ها. آموزشداشتاندیمشک و شوش( رابطه مثبت و معنادار ، شمال استان خوزستان )دانشگاه دزفول

 االریسشایستهآوری اطالعات با . حاکمیت فنداشترابطه مثبت و معنادار  ساالریشایستهمجازی با 
 .داشتت و معنادار رابطه مثب

ساالریشایسته، آوری اطالعاتحاکمیت فن، های مجازیآموزش ی:دیکل یهاواژه
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 مقدمه
های آموزشی است محیط ترینمهمبه یکی از  شدنیلتبدامروزه آموزش مجازی در شرف 

های بسیار زیادی را برای آموزش ایجاد کرده است فرصت، آوری اطالعاتو فن
بوده است.  موردنظرها پیش در کشور ما آموزش مجازی از مدت (.8047، 4)موسیل

زیر  ورتصبهتوان ابعاد مختلف آموزش مجازی یا یادگیری الکترونیکی را می طورکلیبه
و آموزش بر پایه  1استفاده از اینترنت، 9آموزش از راه دور، 8تعریف کرد: محتوای دیجیتال

 ،محتوا یا دانش از استاد به شاگرد یا فراگیر بدانیم. اگر آموزش را فرایند انتقال 3کامپیوتر
د کند و در آن استااین محتوا در آموزش حضوری از طریق جلسه حضوری انتقال پیدا می

کنند. در بعد در این فرایند شرکت می زمانهمو  رودررو در یک مکان طوربهو دانشجو 
ودن حضور استاد و شاگرد در ب زمانهممسئله رودررو بودن و ، دیگر در آموزش مجازی

تواند در زمان و مکان شود. یعنی محتوا میتواند حذف میفرایند آموزش حضوری می
د سوم . بعکنددیگری تهیه شود و شاگرد در زمان و مکان دیگری فرایند یادگیری را طی 

از ابعاد آموزش مجازی امکان استفاده از اینترنت در توزیع محتوای آموزشی است. 
و هم  ،تواند بستری برای انتقال حجم فایل محتوای آموزشی دیجیتالترنت هم میاین

آنالین و آفالین باشد. در پایان به یک ویژگی مهم  صورتبهبستری برای پخش آموزش 
های ونهتوان به گکامپیوتر است. البته این مفهوم را می یهبر پاکنیم که آموزش اشاره می

 را استفاده از تکنولوژی کامپیوتری در فرایند آموزش تعبیر مختلف تفسیر کرد. برخی آن
دانند اما برخی دیگر های هوشمند را از این دسته میاند و حتی استفاده از تختهکرده

 ،دانند )اناری نژاد و محمدیهای تألیف و تولید محتوا میافزارنرممصداق آن را استفاده از 
آوری اطالعات و های صنعت فنپیشرفت از یریگبهره(. آموزش مجازی با 4939

 رود وکارهای نوین توسعه عدالت آموزشی در دنیای معاصر به شمار میارتباطات از راه
آموزش  8080آوری اطالعات و ارتباطات تا سال اعالم کارشناسان و متخصصان فن بنا بر

دالور هد بود )روش متعارف آموزشی در جهان خوا، مجازی مبتنی بر یادگیری الکترونیکی
 (.4934، و قربانی

های اخیر با محوریت دانش و خردگرایی انسان فناوری اطالعات و ارتباطات در دهه
برداری بهینه از اندیشه و سپردن امور تکراری و غیرخالق به ماشین و بهره منظوربهو 
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ع توجه توسعه جوام، محور توسعه جوامع عنوانبه، های انسانیهمچنین آزادسازی مهارت
میزان توسعه و ، است. در این میان کردهها و محافل علمی را به خود جلب ویژه سازمان

های پیشرفت شاخص ترینمهمکاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در امر آموزش از 
 عنوانبههای مجازی یا الکترونیکی که آموزش ایگونهبه، رودعلوم به شمار می

پژوهشی و فرهنگی ، های علمیاز عوامل اصلی جهش، وریدستاوردهای مهم این فنا
(. فناوری اطالعات و ارتباطات عبارت است 4931، عصر حاضر است )فالح و همکاران

ق انتقال و تبادل اطالعات از طری، دستیابی، نشر، پردازش، سازییرهذخ، از: فرایند تولید
ایانه و هایی مانند رزیون و تکنیکتلوی، هایی از قبیل رادیوهای مخابراتی و رسانهظرفیت

برقراری عدالت در دسترسی و استفاده عموم از منابع  هاآنارتباط تلفنی که استفاده از 
(. گسترش 8043، 4و امبانی مأثورها را ممکن است )اطالعاتی و امکان تعامل با سایر گروه

ر همه رده و عمیق دسبب وقوع تغییرات گست، های اطالعاتی و ارتباطیروزافزون فناوری
 طوربهنهادهایی هستند که  ازجملههای آموزشی های زندگی بشر شده است. نظامجنبه

و  که کیفیت و چگونگی آموزش ایگونهبه، انداساسی در مسیر این تغییرات قرار گرفته
یادگیرنده فعال و کمرنگ  عنوانبهیادگیری متحول شده و با محور قرار گرفتن انسان 

دید ج یمیپارادا عنوانبهیادگیری الکترونیکی ، های ناشی از زمان و مکاندودیتشدن مح
 و سویکدر این حوزه مطرح شده است. بدین ترتیب با توسعه فناوری اطالعات از 

ها و اغلب دانشگاه، پرشمار برای ورود به آموزش عالی از سوی دیگر مندانعالقهوجود 
اند آموزش مجازی روی آورده هایدوره یاندازراههای آموزشی به طراحی و موسسه

، های اطالعاتی و ارتباطیگیری از فناوری(. در زمینه بهره4933، )اسماعیلی و همکاران
شکافی پدید آمده است که به آن  یافتهتوسعهو کشورهای  توسعهدرحالبین کشورهای 

 دیجیتالی بین های متعددی انجام شده تا شکافگویند. تالششکاف دیجیتالی می
 ارائه، اهاین تالش ترینمهمکمتر شود.  توسعهدرحالو کشورهای  یافتهتوسعهکشورهای 

های معتبر جهت مدیریت المللی و دانشگاههای بینرهنمودهای الزم توسط سازمان
گیری میزان شکاف یا های اطالعاتی و ارتباطی از طریق سنجش و اندازهصحیح فناوری
 نیکی آن کشورها بوده است.آمادگی الکترو
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 ،شدن به انسجام بین فرآیندی نائلترین رویکردها برای یکی از بهترین و مناسب
ای همدل درواقعساالری در مدیریت منابع انسانی است. رویکرد شایسته یریکارگبه

ابع های مختلف منای برای یکپارچه کردن اقدامشیوه عنوانبهتوانند ساالری میشایسته
تمامی  هسته مرکزی، ساالریتوان گفت که در این رویکرد شایستهسانی به کار روند. میان

(. 4938، گیرد )صفرپور و همکارانمنابع انسانی سازمان قرار می هایفعالیت
ای هپذیری و سازگاری سازمانهایی است که برای انطباقروش ازجملهساالری شایسته

حیط کاری به وجود آمده است. از طرفی اگر به بررسی مدرن با تغییرات مداوم و مستمر م
 شود که در بیشتر مواقع بینها بپردازیم مشخص میهای منابع انسانی سازمانسیستم

یروی عملکرد و جذب ن، های منابع انسانی از قبیل آموزشهای مختلف سیستمزیرسیستم
منابع  هایکارآمدی سیستمانسانی ارتباط و پیوستگی الزم وجود ندارد و همین امر به نا

نظامی از دولت یا سازمان  ساالرییستهشا(. 4933، شود )صالحی سربیژنانسانی منتهی می
، طبقاتی امتیازات، فامیل بازی، ثروت یجابهشایستگی و استعداد ، است که در آن توانایی

ار رموقعیت اجتماعی و یا قدرت سیاسی ق، شهرت یا دیگر عوامل تاریخی، بازییقرف
نوعی از جوامع به کار  عنوانبهامروزه ، ساالریگیرد. بر این اساس جامعه شایستهمی
استعداد و صالحیت ، مقام و موقعیت اجتماعی از طریق رقابت، رود که در آن ثروتمی

ها و پرستیژهای مسئولیت، شود و بر این فرض اساسی قرار دارد که مقامکسب می
ساالری دیدگاه یا مفهومی اند. شایستهای اختیاریهمیسهاجتماعی موروثی نبوده و 

ابر های برفرصت یاکنندهمهو سازمان( است. نظامی ، جامعه، یک نظام )دولت کنندهیتداع
 ،دانش و تالش و بدون مالحظات سیاسی، صالحیت، که در آن افراد بر اساس شایستگی

یر بینند و مسور پاداش میبدون مالحظات مذک، شوندیماجتماعی و اقتصادی شناسایی 
 (.4922، )ابطحی و آبدساپور کنندیمرشد و ترقی را طی 

آموزش مجازی  یرتأث»ی با عنوان پژوهش( در 4937دهد یاراحمدی )مطالعات نشان می
و  آموزش مجازی کردندبیان « بر شایستگی مدیران دانشگاه آزاد اسالمی استان بوشهر

ی بر بسزای یرتأث، که بر یادگیری مدیران دارد یریتأثهای ضمن خدمت به دلیل آزمون
شایستگی مدیران دارد. لذا نتایج پژوهش مذکور نشان داد که آموزش مجازی بر شایستگی 

( در 4931معنادار و مثبت دارد. رادمهر ) یرتأثمدیران دانشگاه آزاد اسالمی استان بوشهر 
گی و یادگیری خودمحور بر شایست تکنولوژی اطالعات و فناوری یرتأث»ی با عنوان پژوهش

تکنولوژی اطالعات و فناوری بر شایستگی معلمان کهنوج  کردندبیان « معلمان کهنوج
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 یرأثتیادگیری خودمحور بر شایستگی معلمان کهنوج ، معنادار و مثبت دارد. همچنین یرتأث
خدمت  آموزش ضمن یرتأث»ی با عنوان پژوهش( در 4931معنادار و مثبت دارد. گیالنی )

ضمن  آموزش هایدورهکه برگزاری  کردندبیان « بر شایستگی مدیران پایه چهارم متوسطه
دارد.  معنادار و مثبت یرتأثخدمت بر یادگیری و شایستگی مدیران پایه چهارم متوسطه 

ساالری در استقرار بررسی نقش شایسته»ی با عنوان پژوهش( در 4933صالحی سربیژن )
در چند دهه اخیر تکنولوژی مدرن اطالعات بیان نمود که « هاازمانفناوری اطالعات در س

ته گذاش یامالحظهقابلها و افراد اثرات سازمان، بر موقعیت و عملکرد بسیاری از جوامع
، عسرنوشت جوام، های شگرفی که در این زمینه به وجود آمده استپیشرفت موازاتبهو 

خورد. پورتر و ته به این فناوری مدرن گره میها و افراد هر روز بیش از گذشسازمان
آموزش مجازی بر عملکرد مدیران  هایدوره یرتأث»ی با عنوان پژوهش( در 8047) 4الولر

، انیهای انسمدیران بیشتر از سرپرستان عملیاتی دارای مهارت کردندبیان « شایسته
 ژوهشپدیگر این  یهیافتو از شایستگی برخوردار هستند. همچنین  اندجسارتنوآوری و 

ت و مثب یرتأثآموزش مجازی بر عملکرد مدیران شایسته  هایدورهنشان داد که برگزاری 
 یرتأثساالری مدیران و کارکنان آموزش مجازی بر شایسته، دیگرعبارتبهمعنادار دارد. 

 رشنگ( در مطالعه خود نشان داد که عواملی از قبیل؛ 8044) 8مثبت و معنادار داشت. ایکه
سی با دستر، تمایل به یادگیری از طریق آموزش مجازی، نسبت به آموزش الکترونیکی

اجبار و الزام به کاربرد شیوه آموزش مجازی و سودمندی ، امکانات این شیوه آموزشی
 9یننها تأثیر دارند. توکاین دوره کنندگاناستفادهبالقوه بر  صورتبهروش آموزش مجازی 

 «فناوری اطالعات و ارتباطات بر شایستگی مدیران یرتأث»عنوان ی با پژوهش( در 8041)
آوری اطالعات و ارتباطات در آموزش اهمیت دارد و فن یفناوربیان نمود کاربرد 

مثبت و معنادار دارد. همچنین آموزش را  یرتأثاطالعات و ارتباطات بر شایستگی مدیران 
 شود.و سبب خالقیت می کردهتر تر و اثربخشعمیق

ان مدیر هاییشنهادپبر اساس  پژوهشگرحاضر این است که  پژوهشاصلی  مسئله
های مجازی و حاکمیت خواهد بداند آموزشمی، دانشگاه آزاد اسالمی استان خوزستان

 ایهدورهساالری مدیران تا چه حد نقش دارد و آیا برگزاری آوری اطالعات در شایستهفن
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کند. ی کارمندان و مدیران چه نقشی ایفا میمجازی مانند ضمن خدمت برا آموزش
 های آزاد اسالمی استاندر دانشگاه ساالریشایستهاستقرار ، ضرورت برحسب، همچنین

می نوعی نگرش سیست ساالریشایسته کهازآنجایی. فرماستحکمخوزستان تا چه اندازه 
ارتباط با اثربخشی  ها درها و نگرشمهارت، هاویژگی، به کارکنان دارد که همه آن صفات

آید جزو مفاهیمی است که به نظر می، شودها را شامل میدر انجام وظایف و مسئولیت
های آموزش، دارند. همچنین نظراتفاقسازی و تحقق آن همگان در رابطه با لزوم پیاده

آموزشی ضمن خدمت مطابق با نیاز دانشگاه و حاکمیت  هایدورهمجازی شامل برگزاری 
ها در دانشگاه داشته باشد که ضعف ساالریشایستهتواند ارتباطی با ی اطالعات میآورفن

اول در قدم ، لذا این مقاله سعی دارد، های این نظام آموزشی را کاهش دهدو کاستی
 ادآز یهادانشگاهدر  آن موانع تحقق مرحله بعدو در  کرده یمعرف آن را تحقق یندهایفرآ

ویی حاضر به دنبال پاسخگ پژوهش بنابراینشود. می یانمورد ب استان خوزستان یاسالم
آوری اطالعات در های مجازی و حاکمیت فنزیر است که آموزش سؤالبه این 
 ساالری مدیران دانشگاه آزاد اسالمی استان خوزستان چه نقشی دارد؟شایسته

 روش
 -توصیفیپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ نوع پژوهش یک مطالعه 

ی آماری پژوهش حاضر از مدیران و معاونین مدیران دانشگاه آزاد . جامعهاستپیمایشی 
اسالمی استان خوزستان تشکیل شده است که نمونه آماری پژوهش حاضر با استفاده از 

نفر از مدیران و  830ای مطابق تعداد تصادفی طبقه گیرینمونهفرمول کوکران و روش 
های آزاد اسالمی شمال استان خوزستان )دانشگاه آزاد اسالمی شگاهمعاونین مدیران دان

 های توزیع و برگشت یافته و بهشوش و اندیمشک( با توجه به پرسشنامه، واحد دزفول
بر اساس نفر ) 423، پژوهشهای تر یافتهجهت دقیق بودن نمونه آماری و تعمیم مناسب

 انتخاب شدند. نفر مرد( 31نفر زن و تعداد  23جنسیت: تعداد 
 از قرار زیر است: ابزار پژوهش

( تدوین شده است. 4939های مجازی توسط ظهیری خواه در سال )پرسشنامه آموزش
به این پرسشنامه مطابق طیف  دهیپاسختشکیل شده است.  سؤال 3این پرسشنامه از 

 کامالًو  8مخالفم=، 9نظری ندارم=، 1موافقم=، 3موافقم= کامالًلیکرت ) یادرجهپنج
( 4939خواه )شده است. روایی این پرسشنامه در پژوهش ظهیری یبنددرجه( 4مخالفم=
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محتوی و سازه به تأیید رسیده است. پایایی پرسشنامه ، صوری() یظاهردر هر سه روایی 
گزارش  34/0، با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، (4939خواه )نیز در پژوهش ظهیری

رابر با ب، حاضر با استفاده از روش آلفای کرونباخ پژوهشسشنامه در گردید. پایایی پر
 به دست آمد. 21/0

آوری اطالعات آوری اطالعات از پرسشنامه حاکمیت فنجهت ارزیابی حاکمیت فن
به این  دهیپاسخاستفاده شد. ، تشکیل شده است سؤال 2( که از 4938دیناروندنیک )

، 9نظری ندارم=، 1موافقم=، 3موافقم= کامالًلیکرت ) یادرجهپنجپرسشنامه مبتنی بر طیف 
( است. روایی این پرسشنامه در پژوهش دیناروندنیک 4مخالفم= کامالًو  8مخالفم=

محتوی و سازه به تأیید رسیده است. پایایی ، صوری() یظاهر( در هر سه روایی 4938)
 21/0، آزمون آلفای کرونباخبا استفاده از ، (4938پرسشنامه نیز در پژوهش دیناروندنیک )

 ،حاضر با استفاده از روش آلفای کرونباخ پژوهشگزارش گردید. پایایی پرسشنامه در 
 به دست آمد. 27/0برابر با 

لحی ساالری مصساالری کارکنان از پرسشنامه شایستهنهایتاً جهت ارزیابی شایسته
 ؤلفهمسشنامه دارای هشت استفاده شد. این پر، تشکیل شده است سؤال 34( که از 4934)

نوآوری ، تشویق، «49تا  7 سؤاالت»گیری تصمیم، «1تا  4 سؤاالت»های ارتباطی مهارت
های رهبری مهارت، «83تا  80 سؤاالت»ارتباطات کاری ، «43تا  41 سؤاالت»و تغییر 

های قابلیت کارگیریبه، «93تا  99 سؤاالت»ای های حرفهمهارت، «98تا  81 سؤاالت»
« 34تا  11 سؤاالت»تیمی  هایفعالیتو توسعه « 13تا  10 سؤاالت»ثبت خود و دیگران م

 یظاهر( در هر سه روایی 4934است. روایی این پرسشنامه در پژوهش مصلحی )
محتوی و سازه به تأیید رسیده است. پایایی پرسشنامه نیز در پژوهش مصلحی ، صوری()
گزارش گردید. پایایی پرسشنامه در  22/0، ونباخبا استفاده از آزمون آلفای کر، (4934)

 به دست آمد. 38/0برابر با ، حاضر با استفاده از روش آلفای کرونباخ پژوهش
محاسبه و به تأیید ، هر سه روایی برای هر سه پرسشنامه مجدداً، در پژوهش حاضر

تید رسید. نفر از اسا 40صوری( از نظر نگارشی و ظاهری به تأیید ) یظاهررسید. روایی 
برای هر ، استفاده شد که مقدار هر دو فرم CVRو  CVIهای در روایی محتوی از فرم

به دست آمد و نشان از مقدار مناسب برای روایی محتوی  73/0بیشتر از ، سه پرسشنامه
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مه هر سه پرسشنا، عاملی اکتشافی یلتحلدارد و همچنین در روایی سازه با استفاده از 
 ر گرفت و تأیید شد.مورد ارزیابی قرا

، استگویه  3تنها یک عامل که شامل ، های مجازیدر روایی سازه پرسشنامه آموزش
کند. درصد از واریانس کل آزمون را تبیین می 13، استخراج گردید که همان یک عامل

، استگویه  2تنها یک عامل که شامل ، آوری اطالعاتدر روایی سازه حاکمیت فن
کند. درصد از واریانس کل آزمون را تبیین می 74، همان یک عاملاستخراج گردید که 

درصد از  83های ارتباطی عامل مهارت، ساالریشایستهدر روایی سازه پرسشنامه 
، عامل تشویق، درصد از واریانس کل آزمون 48، گیریعامل تصمیم، واریانس کل آزمون

درصد  2ارتباطات کاری حدود عامل ، درصد از واریانس کل آزمون 40نوآوری و تغییر 
، درصد از واریانس کل آزمون 3های رهبری حدود عامل مهارت، از واریانس کل آزمون

 کارگیریبهعامل ، درصد از واریانس کل آزمون 1ای حدود های حرفهعامل مهارت
درصد از واریانس کل آزمون و عامل توسعه  9های مثبت خود و دیگران حدود قابلیت
، رفتههمیروکند. که درصد از واریانس کل آزمون را تبیین می 8تیمی حدود  یهافعالیت

هش تشخیص پایایی ابزار پژو منظوربهکنند. درصد از واریانس کل آزمون را تبیین می 13
نفر از مدیران و معاونین مدیران  830تصادفی بین  صورتبهپرسشنامه  830تعداد 

مطلوب  پایایی دهندهنشان، غیرها استفاده شد و نتایجبرای سنجش پایایی مت، هادانشگاه
 افزاررمنها از دو روش توصیفی و استنباطی و با استفاده از هاست. در تحلیل دادهپرسشنامه

spss  ها و آزمون )آزمون نرمالیته: توزیع داده 81نسخهt  و رگرسیون چندگانه و ضریب
 همبستگی پیرسون استفاده شد.

 هایافته
ها در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام گرفت. در بخش توصیفی داده وتحلیلتجزیه

از  یبخش استنباط( و در یارانحراف مع)میانگین و های مرکزی و پراکندگی از شاخص
 ت.اس آمده هاآن یجنتاکه  استفاده شدو ضریب همبستگی پیرسون  tآزمون ، رگرسیون

نفر از کارکنان  423تعداد آن است که حاضر بیانگر  پژوهشنتایج توصیفی 
که  کردندهای آزاد اسالمی شمال استان خوزستان در پژوهش حاضر شرکت دانشگاه
درصد مرد بودند که بیانگر  23/34نفر  31درصد زن و تعداد  44/12نفر حدود  23تعداد 

 عنوانهبنفر  83تعداد بیشتر بوده است. ، این است تعداد نمونه آماری از جنسیت مرد
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سال و تعداد  80-83بین  34/49%در پژوهش حاضر معادل  کنندهشرکتکمترین افراد 
بیشتر از  88/91%در پژوهش حاضر معادل  کنندهشرکتبیشترین افراد  عنوانبهنفر  17
 عنوانبه یپلمدفوقدارای تحصیالت  81/9%نفر معادل  1تعداد سال سن داشتند.  93

 ،دارای تحصیالت کارشناسی بودند. همچنین 11/38%نفر معادل  37کمترین افراد و تعداد 
 29سال و تعداد  3زیر  80/1%در پژوهش حاضر معادل  کنندهشرکتنفر از افراد  7تعداد 

سال سابقه خدمت داشتند که تعداد افرادی که باسابقه  43بیشتر از  21/11%نفر معادل 
افراد با  توصیفی بیانگر آن بود که یجنتا ایتدرنهبیشتر بودند. ، سال هستند 43کار باالی 

 اند.شرکت داده شده پژوهشتجربه کاری بیشتر در این 

 موردمطالعه. توصیف متغیرهای 1جدول 

 ترینمهماز ، ها در رگرسیوننرمال بودن توزیع داده ازآنجاکه، 4با توجه به جدول 
با استفاده از آزمون ، پژوهشهای پیش از بررسی فرضیه، استها فرضپیش

مربوط به هر  آمدهستدبههای فرض نرمال بودن توزیع داده، اسمیرنوف -کولموگروف
های انجام شده در این ی آزمونایم. در کلیهقرار داده موردبررسییک از متغیرها را 

 -( در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از انجام آزمون کولموگروف=03/0α)، پژوهش
مقدار  ازآنجاکه، 4ارائه شده است که با توجه به نتایج جدول  9در جدول ، اسمیرنوف

 03/0از  تربزرگعددی ، به دست آمده برای تمام متغیرهای پژوهش یمعنادارسطح 
 ،شود. بنابراینمی تأیید پژوهش یرهایهمه متغدر مورد ، لذا فرض نرمال بودن، است

 رگرسیون( خواهیم بود. مجاز به استفاده از آمار پارامتریک )تحلیل
جازی و حاکمیت فناوری مدیران بر اساس آموزش م ساالریشایستهفرضیه اصلی: 

 شود.بینی میاطالعات پیش
 . خالصه رگرسیون2جدول 

 خطای برآورد استاندارد شدهتعدیلرگرسیون  مجذور رگرسیون رگرسیون مدل
4 832/0 0222/0 034/0 433/94 

 سطح معناداری اسمیرنوف -کولموگروف  انحراف معیار میانگین شاخص

 219 173/0 318/9 33/99 های مجازیآموزش

 932/0 734/0 410/1 48/91 حاکمیت فناوری اطالعات
 738/0 123/0 44/98 30/484 شایستگی مدیران
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 بین. ضرایب حاصل از رگرسیون متغیرهای پیش3جدول 

 متغیر
 استانداردشدهضرایب  ضرایب استاندارد نشده

T 
سطح 

 ضریب بتا B خطای استاندارد معناداری
 000/0 139/9  889/17 388/473 ثابت

 048/0 489/84 879/0 484/4 181/8 های مجازیآموزش
 040/0 221/0 488/0 721/0 732/0 حاکمیت فناوری اطالعات

، های مجازیکنید توان رگرسیون آموزشمشاهده می 9و  8طوری که در جدول همان
به  نتایج، در جداول نشان داده شده است کهچنانآنتوان بسیار باالیی است.  دهندهاننش

جهت  Enterیا ورود یعنی  زمانهمدست آمده از تحلیل رگرسیون در کل نمونه با روش 
و  های مجازیتعیین میزان ضریب همبستگی چندمتغیری برای ترکیب خطی آموزش

مدیران و مشخص شدن سهم نسبی هریک از  حاکمیت فناوری اطالعات با شایستگی
بین در واریانس متغیر وابسته یعنی شایستگی مدیران حاکی از آن است که متغیرهای پیش

و  =832/0Rهای مجازی و حاکمیت فناوری اطالعات با شایستگی مدیران )آموزش
0222/0R2= رابطه چندگانه وجود دارد. آزمون )t زی های مجادهد که آموزشنشان می

های آموزش دیگرعبارتبه. هستندمعنادار  03/0و حاکمیت فناوری اطالعات در سطح 
های آزاد اسالمی شمال مجازی و حاکمیت فناوری اطالعات بر شایستگی مدیران دانشگاه

مثبت و معنادار دارد و  یرتأثاندیمشک و شوش( ، استان خوزستان )دانشگاه دزفول
توانند شایستگی مدیران حاکمیت فناوری اطالعات می های مجازی وآموزش، همچنین

 کند. بینیپیشرا 
 ود.شبینی میپیش های مجازیآموزش اساسبر  ساالریشایستهفرضیه فرعی اول: 

های آزاد ساالری مدیران دانشگاههای مجازی با شایسته. نتایج حاصل از رابطه آموزش4جدول 

 اسالمی شمال استان خوزستان

 متغیرها
 مدیران ساالریایستهش

 سطح معناداری ضریب همبستگی تعداد
 048/0 270/0 423 های مجازیآموزش
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به  048/0با سطح معناداری  270/0با توجه به مقدار ضریب همبستگی که برابر با 
های شود که رابطه معنادار است. به این معنی که آموزشمی گیرینتیجه، دست آمده است

 رابطه مثبت و معنادار دارد. ساالریشایستهمجازی با 
 بینیپیشاطالعات  آوریفنبر اساس حاکمیت  ساالریشایسته فرضیه فرعی دوم:

 شود.می

های ساالری مدیران دانشگاهاطالعات با شایسته آوریفن. نتایج حاصل از رابطه حاکمیت 5جدول 

 آزاد اسالمی شمال استان خوزستان

 متغیرها
 انمدیر ساالریشایسته

 سطح معناداری ضریب همبستگی تعداد
 004/0 332/0 423 اطالعات آوریفنحاکمیت 

به  004/0با سطح معناداری  332/0با توجه به مقدار ضریب همبستگی که برابر با 
شود که رابطه معنادار است. به این معنی که حکمیت می گیرینتیجه، دست آمده است

 رابطه مثبت و معنادار دارد. ریساالشایستهاطالعات با  آوریفن

 گیرینتیجهبحث و 
های مجازی و حاکمیت فناوری اطالعات در پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش آموزش

های آزاد اسالمی شمال استان خوزستان مدیران و معاونین مدیران دانشگاه ساالریشایسته
 انجام گرفت.

های مجازی و حاکمیت توسط آموزش ساالریشایستهنشان داد  پژوهشنتایج 
وان بینی شد و تمدیران دانشگاه آزاد اسالمی استان خوزستان پیش آوری اطالعات درفن

نشان داد که  tتوان بسیار باالیی است. آزمون  دهندهنشان، های مجازیرگرسیون آموزش
. هستندمعنادار  03/0های مجازی و حاکمیت فناوری اطالعات در سطح آموزش

های مجازی و حاکمیت فناوری اطالعات توسط شایستگی مدیران آموزش دیگرعبارتبه
اندیمشک و شوش( ، های آزاد اسالمی شمال استان خوزستان )دانشگاه دزفولدانشگاه

ولر های پورتر و الحاضر با نتایج پژوهش پژوهشی اصلی شوند. یافتهمی بینیپیش
در پژوهش خود نشان  هرکدامکه  (8041( و توکینن )4933صالحی سربیژن )، (8047)

های مجازی و ... قابل آموزش، اطالعات آوریفنشایستگی مدیران توسط ، دادند
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مدیران  یساالرشایسته»فرضیه اصلی پژوهش ، همخوانی دارد. بنابراین، است بینیپیش
شود. می ییدتأ« شودبینی میبر اساس آموزش مجازی و حاکمیت فناوری اطالعات پیش

ح کارایی هر سازمان به نحوة مدیریت و کاربرد صحی، طورکلیبهتوان گفت ای تبیین میبر
توان  ،منابع انسانی آن وابسته است و سازمانی موفق است که با استفاده از مدیران مجرب

ب با های مناسدستیابی به اهداف خود را داشته باشد. انتصاب افراد شایسته در جایگاه
تجارب و ، آموزش مجازی متناسب با نیاز مدیران و ... هایورهدبرگزاری ، توانایی
شود. ساالری بررسی میفرایندی است که در قالب نظام شایسته هاآنهای قابلیت

 دارند نانکارک برای را مزیت این، های مجازییا آموزش الکترونیکی یادگیری، دیگربیانبه
 آموزش هایتکنولوژی با که بگیرند دیا گروهی و فردی صورتبه توانندمی هاآن که

 هک بیاموزند، دهند انجام، باشد مناسب که مکانی و زمان هر در را هر کاری الکترونیکی
 برای گوناگون هایمکان در را آموزش توانمی که آوردمی پدید را امکان این تکنولوژی

 کرد. لحاص اطمینان آموزشی مطالب به آنان دسترسی از و کرد فراهم کارکنان
دیران م ساالریشایستههای مجازی با نشان داد که بین آموزش پژوهشی دیگر یافته
های آزاد اسالمی شمال استان خوزستان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. این دانشگاه

( و توکینن 4933صالحی سربیژن )، (8047های پورتر و الولر )یافته با نتایج پژوهش
های مجازی باعث تقویت آموزش، توان گفت. برای تبیین میهمخوانی دارد (8041)

 لاص به توجه و شایسته مدیران بدون سازمان شود. یکدر مدیران می ساالریشایسته
 هایهدورلذا الزم است که  .شود نائل خود اهداف به تواندنمی مدیریت در ساالریشایسته

 آموزش مجازی برای مدیران برگزار شود.
آوری اطالعات با ی دیگر پژوهش نشان داد که بین حاکمیت فنتههمچنین یاف

های آزاد اسالمی شمال استان خوزستان رابطه مثبت و ساالری مدیران دانشگاهشایسته
و توکینن ، (4933های صالحی سربیژن )معنادار وجود دارد. این یافته با نتایج پژوهش

سازان بالقوه فرایند یکی از زمینه توان گفت( همخوانی دارد. برای تبیین می8041)
فناوری اطالعات است. فناوری اطالعات با سوق دادن افراد سازمان ، ساالریشایسته

ان و همچنین به کارکن کندایفای نقش می، یک محرک عنوانبه، ساالریشایسته سویبه
ا ههند. سازماندهد تا فرآیندهای اجرایی خود را با کارایی بیشتر انجام دسازمان اجازه می

تر انجام دهند و روش کار با استفاده از فناوری اطالعات قادرند که وظایفشان را ساده
ای هکه به ایجاد تغییر در سازمان کمک و فرایندهای جدید و شیوه کنندخود را متحول 
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 ،های تغییرکند. فناوری اطالعات از طریق ایجاد ظرفیتنوین انجام کار را معرفی می
ساالری افراد سازمان کمک سازی فرایندهای سازمانی به بهبود شایستهو ساده اصالح

ان شود: مدیرپیشنهادهای زیر ارائه می، کند. بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهشمی
 ایگونهبهواحدها و دیگر منابع سازمان را ، پرسنل، کارشناسان، دانشگاه آزاد اسالمی

اهنگ و منسجم با هم به خلق ارزش برای خود و دیگران هم صورتبهکه  کنندهماهنگ 
های پرسنل به نیاز، ساالری بهبود یابد. و در تدوین راهبردهای دانشگاهبپردازند تا شایسته

منظم رضایت پرسنل و دانشجویان را  صورتبهو دانشجویان توجه داشته باشند و 
و در این  را پویا نگاه دارند های پرسنل و دانشجویانبسنجند. سیستم رسیدگی به شکایت

توجه ، رجوعاربابراستا به مواردی همچون خدمات حضوری و غیرحضوری فوری به 
در  ثرمؤگیری چندمعیاره عوامل زیادی مبذول دارند. و اینکه با استفاده از فنون تصمیم

 بندی نمود.کارکنان را اولویت ساالریشایستهافزایش 
 اولدستتوان به دسترسی مشکل به منابع می، اضرهای پژوهش حمحدودیت ازجمله

شابه کار م متغیرهای پژوهش و کمبود گیریاندازهابزار ، در ارتباط با متغیرهای پژوهش
 اشاره نمود. در این زمینه

 های دیگرهای استاندانشگاه و منطقه یک از موردبررسی نمونه، است ذکر به الزم
 .بهتر صورت گیرد نتایج تعمیم که یردبرگ در را علمیهیئت صرفاً و انتخاب شود

 منابع
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