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چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي و کشف رفتار سازماني آموزش عالي در شرايط بحران با تاثيرپذيري از
واقعيت مجازي انجام گرفته است .در اين پژوهش از روش کيفي و مطالعه موردي استفاده شد .مشارکت
کنندگان حاضر در پژوهش  12نفر از ارکان آموزش عالي بودند .با رويکرد نمونه گيري هدفمند و روش
معيار انتخاب شدند .روش گردآوري دادههاي پژوهش ،مصاحبههاي ساختارمند بوده و براي تجزيه و تحليل
دادهها از فن تحليل استفاده شد .يافتههاي حاصل از پژوهش حاضر ،در  6دسته چون؛ اعضاي هيئت علمي،
کارکنان ،دانشجويان ،دانشگاهها ،مخترعين و صاحبان ايده و کسب و کار در حوزه وزارت علوم ،بخشي از
ساختار آموزش عالي ،تقسيم بندي و استخراج شد .همچنين نتايج مطالعه کنوني ،شناخت و درک اثربخشتر،
از رفتار سازماني آموزش عالي در برهه بحران کرونا بر پايه واقعيت مجازي را هموار کرد .تحليل دقيق آن،
مسير بهره وري بيشتر رفتار سازماني آموزش عالي را ،در تعامالت خود با محيط ،بهينهتر ميکند.
واژگان کليدي :واقعيت مجازي ،رفتار سازماني ،آموزش عالي ،بحران کرونا

1دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی ،دانشگاه علوم تحقیقات ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
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مقدمه

وزارت علوم که بخشي از ساختار آموزش عالي است
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آموزش عالي هر کشور ،نقش مهمي در تربيت

با محيط بيروني داراي ارتباطات و تعامالت متقابلي

نيروي انساني ماهر و توليد فناوري دارد ،که دو ،عامل

بوده و به طور مداوم تحت تاثير يکديگر قرار گرفته و

مهم در رشد اقتصادي کشورها هستند .در دنياي بسيار

ضمن اينکه دانش و اطالعات توليد شده در رفتار

رقابتي امروز ،بر اساس اين فرض که هزينه اصلي

سازماني و سطوح آن به صورت فزآيندهاي افزايش

بيشتر سازمانها از جمله آموزش عالي ،هزينه نيروي

مييابند ،الزامات و زير ساختهاي پويايي و تحوالت

کار است [ .]1با ورود سازمانها از جمله آموزش عالي

فرآيندهاي رفتاري ارکان و اعضاي سيستم آموزش

به عصر اطالعات و رويارويي با تغييرات و تحوالت

عالي را نيز فراهم خواهند کرد .همانند هر چالشي،

شگرفي که در محيط آنها روي ميدهد و همچنين به

همه گيري ويروس کرونا نيز براي آموزش عالي و

دليل بي ثباني و تغيير پذيري و غيرقابل پيشبيني بودن

جامعه علمي ،تهديدها و فرصتهاي بسياري را به

اين تغييرات ،افزايش بهره وري ،رشد و توسعه آموزش

همراه آورده است .اين پديده موجب شده که جوامع

عالي منوط به استفاده از فرصتها در رقابت با ساير

علمي در زمينه واقعيت مجازي تجربههاي ارزشمندي

سازمانهاست .رفتار سازماني آموزش عالي در مواجه

کسب کنند [ .]3اين موضوع ميتواند آغازي براي

با تهديدات طبيعي و غيرطبيعي با تحليل و بررسي

حرکت به سمت يکپارچگي جهاني رفتار سازماني در

محيط و شناخت نسبت به آن ،واکنش متفاوتي نشان

روند آموزش عالي باشد .به عنوان مثال در دانشگاهها و

ميدهد .نخستين هدف از مطالعه رفتار سازماني

مراکز علمي ،رفتار سازماني در بحران کرونا با عدم

آموزش عالي ،شناخت و تشريح رخدادهايي است

حضور اعضاي هيئت علمي ،پژوهشگران ،کارکنان در

که به طور منظم رخ مي دهند ،دوم تشريح علل

دانشگاهها و نهادهاي آموزش عالي و تعطيلي

اين رخدادها و سوم کنترل وضعيت ها به روشي

آزمايشگاهها و کارگاههاي عملي ،فرآيند اداري و

که رفتا رِ مطلوب ،تداوم يافته و رفتار نامطلوب

استخدامي ،مصاحبهها ،سنجش عملکرد کارکنان و

تکرار نشود؛ به عبارت ديگر ،هدف مطالعه نقش

ارتقاي اعضاي هيئت علمي دچار تغييرات بنيادي شده

واقعيت مجازي در رفتار سازماني آموزش عالي

است .پژوهش حاضر با هدف بررسي و کشف رفتار

با محوريت بحران کرونا  ،ن يل به اثربخشي

سازماني آموزش عالي در شرايط بحران با تاثيرپذيري

سازماني و رفاه ارکان آموزش عالي در شرايط

از واقعيت مجازي در قالب مطالعه کيفي در پي

بحران است و اين مديران آموزش عالي هستند که

پاسخگويي به اين سوال بوده است که بحرانها و

در شرايط ناپايدار با شناخت و مديريت رفتار

تکنولوژي تا چه ميزان باعث تحول در رفتار سازماني

فردي ،فرايندهاي گروهي و فرايندهاي سازماني

آموزش عالي ميشوند؟

مي توانند به اين اهداف سازمان دست يابند  .با
توجه به ظهور شرايط بحران کرونا و غير قابل پيش-
بيني بودن آن و عدم اطمينان و تالطمهاي محيطي بر
عملکرد رفتار سازماني آموزش عالي ،انتظار ميرود
آموزش عالي به جاي استفاده از ساختارهاي
بوروکراتيک و تمرکز بر ثبات ،به دنبال رويکردهاي
نوآورانه در رفتار سازماني باشند [ .]2به طور کلي

مباني نظري و پيشينه تحقيق

رفتار سازماني
رفتار سازماني ريشه در رويکرد رفتاري به مديريت
دارد که شامل اين باور است که توجه به احتياجات
کارکنان منجر به توليد رضايت و بهرهوري بيشتر
خواهد شد .از اين رو رويکرد رفتاري يا به صورت
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دقيقتر رفتار سازماني ،تمرکز اساسي بر افراد داشته و

ديگر عوامل به عنوان حياتيترين عنصر راهبردي و

تحت تاثير علومي از جمله روانشناسي ،جامعه شناسي،

اساسيترين راه براي افزايش اثر بخشي و کارايي

اقتصادي ،سياسي و مردم شناسي پديد آمد .به اعتقاد

سازمان محسوب ميشود .اين بدان معناست که با

رابيز و جاج ،رفتار سازماني ،علم مطالعه و کاربرد

بهبود رفتار و عملکرد افراد کارايي سازمان افزايش مي-

دانش درباره نحوه تعامل افراد و گروهها در سازمان

يابد .بدين ترتيب است که دستيابي به عملکرد موثر و

بوده و عواملي را که بر رفتار خرد و گروه در سازمان

در نهايت افزايش اثر بخشي و کارايي در يک سازمان

تاثير ميگذارد و همچنين چگونگي مديريت و ارتباط

مستلزم مطالعه و درک رفتار اعضاي آن است و آنچه

سازمان با محيط را مطالعه ميکند .به بيان ديگر ،رفتار

در اين زمينه شاخص است مطالعه و بررسي حوزه

سازماني مجکوعه از ابزارها – نظريهها و مفاهيم را

رفتار سازماني است [.]5

براي درک ،تجزيه و تحليل ،توصيف و همچنين
مديريت نگرش و رفتار در سازمانها را فراهم مي-

آموزش عالي

گروهها و ساختارها را در راستاي بهبود و اثربخشي

دانشگاهها ،حوزههاي

علميه ،کالجها و موسسات

سازمان مورد تحليل و بررسي قرار ميدهد .از اين رو

فناوري که مدرک دانشگاهي يا مدرک حوزوي ارائه

رفتار سازماني در سه سطح فرد ،گروه و سازمان قابل

ميدهند وجود دارد .که شامل تمامي مقاطع تحصيلي

تجزيه و تحليل است .که اين سطوح نيز در تعامل و

باالتر از ديپلم (کارداني ،کارشناسي ،کارشناسي ارشد و

ارتباط کامل با يکديگرند .با توجه به پديدار شدن

دکتراي حرفه اي و تخصصي) است که شامل

شرايط جديد ،بحران کرونا ،رقباي ناشناخته ،غير قابل

دانشجويان ،فارغ التحصيالن دانشگاهها و مراکز

پيشبيني بودن متغييرهاي اثر گذار بر عملکرد سازمان-

آموزش عالي است که زير نظر شوراي عالي انقالب

ها و .....از سازمانهاي عصر حاضر انتظار ميرود به

فرهنگي ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،وزارت

جاي تمرکز بر ثبات به دنبال رويکردهاي مبتني بر

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ايران (براي

تکنولوژي باشند .صاحب نظران معتقد هستند براي

علوم مربوط به درمان و بهداشت) و ساير وزارتهاي

درک اثر بخشي در سازمانها از جمله آموزش عالي

که به طوري فازي ميتوان در شمار آموزش عالي

بايد معيارهاي مختلفي مورد سنجش قرار گيرد و

قلمداد کرد ،ميباشد [.]6

عملکرد گوناگون سازمانها ارزيابي شود [.]4
همانگونه که مطالعات مختلف نشان داده است نه تنها

واقعيت مجازي

مفهوم عملکرد و کارايي از يکديگر مستقل نيستند بلکه

اين فضا ،يک محيط الكترونيكي يا محيط شبکهاي

در هم آميخته اند .به گونهاي که از يک سو اثر بخشي

از کامپيوترها دانسته ميشود كه با استفاده از جلوههاي

شاخصي براي ارزيابي عملکرد محسوب ميشود .از

سمعي و بصري سعي دارد تا اشياء و واقعيتهاي سه

سوي ديگر اثر بخشي نتيجه عملکرد سازماني است و

بعدي جهان واقعي را مشابهسازي كند اما ادعا ميشود

ميتواند از طريق سه بعد مختلف از جمله رفتار،

که فاقد ماديت فيزيكي هستند .فضاي مجازي يک

عملکرد کارکنان ،عملکرد مالي و عملکرد عملياتي

مفهوم فردي و همچنين بينالمللي است که يک

اندازهگيري گردد .بر اين اساس رفتار و عملکرد افراد

فناوري ديجيتال گسترده و به هم پيوسته را توصيف

از عناصر کليدي براي افزايش اثر بخشي است .در ميان

ميکند .فضاي مجازي با توجه به گسترش فناوريهاي
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کند[ .]2در حقيقت ،رفتار سازماني ،تاثيرات افراد،

به سطحي از آموزش گفته ميشود که در
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اينترنتي و در دسترس بودن آن ،و نيز آثار آن يک

اشاره ميکنند که پيامد ديگر شيوع اين بيماري تأثير

شبيهساز دنياي واقعي است .واقعيت فضاي مجازي در

جدي آن بر منابع مالي آموزش عالي بوده است .انجمن

حوزههاي مختلفي از جمله تربيتي ،اجتماعي ،سياسي،

بينالمللي دانشگاهها ،يک سازمان جهاني مستقل است

آموزشي ،و پژوهشي نقش بسزايي دارد [.]7

که از سال  1950تأسيس شده و به طور رسمي با
يونسکو در ارتباط است .اين انجمن در گزارش خود

پيشينه تحقيق

مينويسد که بيش از  1/5ميليارد دانشآموز و دانشجو
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تا قبل از بحران همهگيري ويروس کرونا ،برخي

در سراسر کره زمين به دليل شيوع ويروس کرونا تحت

مراکز معتبر علمي پيشبينيهايي در مورد آينده علم و

تأثير تعطيلي مدارس و دانشگاهها قرار دارند .اين

آموزش عالي داشتهاند .براي نمونه ،در بيانيههاي

انجمن نخست برخي از توصيههاي مؤسسات آموزش

اجالس علم و فناوري کيوتو بر روندهايي تأکيد شد

عالي را براي ادامه فعاليتهاي تدريس و يادگيري در

که احتماال آينده علم و فناوري و آموزش عالي را

طول اين بحران اجتماعي–اقتصادي ،فرهنگي و

شکل خواهند داد .از جمله  :افزايش نقش رسانه ها،

بهداشتي و همچنين در مورد چگونگي پرداختن به

همکاري دانشگاه با صنعت و دولت ،رفتار انسان براي

آينده منتشر کرده است [ .]9به نقل از يکي از منابع

يک جهان پايدار ،گسترش ديپلماسي علم و فنّاوري و

نسبت به خطر بروز نابرابري شديد در آموزش عالي

همکاري بينالمللي و ظهور الگوهاي جديد براي

براساس نتايج تحقيقات جهاني انجمن بينالمللي

دانشگاههاي قرن  .21ويژگي اين دانشگاهها از نظر

دانشگاهها هشدار داده است .آموزش عالي با بازتعريف

شرکت کنندگان اجالس عبارت است از :جهاني بودن،

روشهاي خود و تصميم آگاهانه براي رشد ،حتي در

پيشبرد نوآوري ،ايفاي نقش در توسعه اقتصادي،

زمان بحران ،تصميم به ديجيتالي کردن گرفتند [ .]10به

اهميت روزافزون دانش و اطالعات ،توجه همزمان به

نظر ميرسد که اصالحات رفتار آموزش عالي در دوره

آموزش و پژوهش ،کاهش بودجه .در اين اجالس تأثير

بحران ويروس کرونا نمونهاي از چگونگي نياز آموزش

بحرانهاي اقتصادي بر بودجه و کيفيت دانشگاهها مورد

عالي در تدوين اين سناريو است .همه گيري ويروس

توجه قرار گرفته بود اما در مورد بالي طبيعي و تأثير

کرونا اين اجازه را آموزش عالي ميدهد تا براي ارائه

آن بر روندهاي ياد شده مبحثي مطرح نشده بود .در

خدمات به روز و رضايت مندي اعضاي خود رفتار

ايام بحران ويروس کرونا به گزارش يونسکو192 ،

سازماني خود را منعطف با شرايط کند از جمله ئر

کشور در جهان در سطح ملي مؤسسات آموزشي خود

حوزه آموزش يادگيري آنالين را به کار گيرند و

را تعطيل کردهاند .تعداد يادگيرندگان در اين کشورها

فرهنگ مطالعه مجازي را تزريق کنند و اين بيماري

يک ميليارد و  570ميليون نفر است و حدود  92درصد

همهگير با نوآوري در فناوري ،بخش رفتار سازماني

از اين تعداد از آموزش چهره به چهره محروم شدهاند.

آموزش عالي را به جلو سوق ميدهد.

مطابق نظرسنجي مؤسسه کيو.اس .صرفا  58درصد از
دانشجويان شرکت کننده در کالسهاي آنالين عالقهمند

روش پژوهش

به ادامه برنامههاي آموزشي آنالين بوده و  42درصد

با توجه به اينکه هدف پژوهش حاضر ،شناسايي

تمايلي به اين نوع آموزش نداشتهاند [ .]8ضمن اشاره

رفتار سازماني آموزش عالي در برهه بحران با

به موضوع شکاف ديجيتالي بين جوامع و محروميت

محوريت واقعيت مجازي ميباشد ،از نظر طرح ،جز

نيمي از يادگيرندگان در دسترسي به آموزش آنالين،

تحقيقات کيفي و از نظر راهبرد ،جز مطالعه مورد کيفي
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است .به بيان ديگر با توجه به اينکه اين مطالعه در

يافتههاي پژوهش

صدد است عوامل موثر بر رفتار سازماني در زمان

يافتههاي حاصل از پژوهش حاضر ،در  6دسته

بحران شناسايي و تحليل کند .از آنجايي که در

چون؛ اعضاي هيئت علمي ،کارکنان ،دانشجويان،

مطالعات و پژوهشهاي پيشين چارچوب جامع و

دانشگاهها ،مخترعين و صاحبان ايده و کسب و کار در

منسجمي براي اين منظور ارائه نشده است الزم است

حوزه وزارت علوم ،بخشي از ساختار آموزش عالي،

درک و فهم عميقتري از پديدههاي مد نظر با انجام

تقسيم بندي به عنوان يک سازمان به دست آمد که

پژوهش کيفي دست پيدا کنيم .راهبرد مطالعه مورد

مورد بررسي قرار ميدهيم.

کيفي زماني که درک بحران کرونا در بستر سازماني و
محيطي حائز اهميت است ،مفيد خواهد بود .پژوهش

ساختار آموزش عالي

از يک پديده در محيط طبيعي و از ديدگاه افرادي که

که از سيستم يا شبکهاي از ارتباطات و اختيار که افراد

در آن پديده مشارکت دارند .منطق استفاده از روش

و گروههايي که وظايف مهمي را انجام ميدهند ،به هم

مطالعه موردي کيفي در اين پژوهش ،بررسي رفتار

مرتبط ميسازد .و از طريق آن قسمتهاي گوناگون

سازماني آموزش عالي با رويکرد تحوالت در قالب

يک سازمان تنظيم ميشوند تا هم کاري که بايد انجام

بحران کرونا و واقعيت مجازي که از ديدگاه صاحب

شود ،تقسيم کنند و هم نتايج عملکرد را هماهنگ

نظران و آگاهي دهندگان کليدي ميباشد .آگاهي

سازند.ساختار آموزش عالي ايران از شوراي عالي

دهندگان کليدي که تخصص ،تجربه و يا اشراف نظر

انقالب فرهنگي ،وزارت علوم ،وزارت بهداشت و

در حوزه رفتار سازماني آموزش عالي دارند ،به عنوان

ساير وزارت خانهها از جمله وزارت آموزش پرورش،

مشارکت کنندگان (جامعه مد نظر) اين پژوهش به

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و ....تشکيل شده

شمار ميرود .که با روش نمونهگيري هدفمند صاحب

است .شوراي عالي انقالب فرهنگي در راس

نظران کليدي ،تعداد  12تن از ارکان آموزش عالي به

وزارتهاي مربوطه است .هر کدام از موارد گفته شده

عنوان مشارکت کننده در اين پژوهش انتخاب شدهاند.

داراي يک ساختار درون سازماني هستند.

اطالعات با استفاده از ابزار مصاحبه نيمه ساختار يافته
گردآوري شد .پس از انجام هماهنگيهاي الزم به

دانشگاهها و موسسات پژوهشي

صورت تلفني با طرح سواالت نظرات آنها را يکي پس

دانشگاهها و موسسات پژوهشي سازماني با دو

از ديگري دريافت شد .براي تحليل دادههاي گردآوري

ساختار موازي است ،ساختار سلسله مراتبي مديريت و

شده از روش تحليل که شامل سه مرحله دستيابي ،پايه،

ساختاري که هيأت علمي در ضمن آن واجد قدرت و

سازماندهنده و فراگير ميباشد ،استفاده شد .پس از

اختيار در برخي از محورهاي دانشگاهي است .اين دو

جمع آوري دادهها به توليد طبقات يا مفاهيم براي

سيستم کنترل نه تنها از لحاظ ساختار بلکه همچنين به

شناخت عوامل و نشانگرهاي الگوي کيفي تاثير گذار

لحاظ اختيار و قدرت متفاوت هستند .در بحران کرونا

بر تحوالت رفتار سازماني در آموزش عالي اقدام شد.

و شرايط ايجاد شده ،رهبران دانشگاه اعم از مديران

اعتباز يابي دادههاي کيفي از طريق اعتبار پذيري،

هيات علمي و کارکنان در بدو شيوع اين بيماري ،مورد

اعتماد پذيري و همچنين استفاده از فن همسو سازي

تهديدات شديدي قرار گرفتند [ .]11با مجازي شدن

دادهها صورت گرفت.

تحوالت در رفتار سازماني آموزش عالي شکل گرفت.
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موردي عبارت است از مطالعه عميق روي نمونههايي

ساختار آموزش عالي ،يک ساختار سازماني است،
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نحوه آموزش و پژوهش ،ارتباط بين کارکنان ،نحوه

چشمانداز شغلي ،ناتواني در پرداخت اقساط وامها،

ابالغ و صدور قوانين و برنامهها از سوي مديران

شکاف ديجيتالي در خانوادهها .به اين نحو که

دانشگاهها و ارتباط دانشجويان با دانشگاهها و اساتيد،

نگرشهاي رفتاري يک سازمان مانند دانشگاه يا

ابتدا رهبران دانشگاهها را متوجه مشکالتي کرد .آنها

وزارتخانه براي فعليت يافتن ،ضرورتا از گذرگاه

دريافتند که ارتباط و آموزش مجازي نسخه الکترونيکي

راهبردهايي عبور داده ميشوند .اين کنشها يا اقدامات

حضوري آن نيست بلکه براي بهرهگيري حداکثري از

سازماني متعاقبا ميتوانند بر نگرشهاي دانشجو ،استاد

ظرفيتهاي ارتباط و آموزش مجازي الزم است که با

و کارمند و به دنبال آن بر نگرشهاي خانواده آنها براي

برنامهريزي مناسب منابع ،آموزشهاي الزم و خدمات

اقدامات جديدي که از فيلتر راهبردهايي که اتخاذ

براي توسعه اين مهارتها براي اعضاي هيئت علمي،

ميکنند ،تاثيرگذار باشد.

کارکنان ،دانشجويان ،دانشگاهها ،مخترعين و صاحبان
ايده و کسب و کار را ،بايد فراهم نمايند [.]12
مشکالتي که بخشهاي آموزش عالي را مورد تهديد
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قرار داد عبارتاند از :لغو کارآموزيها ،تعطيلي
خوابگاه و کتابخانه ،تعطيلي کارمندان ،تعطيلي کالس
درس ،تعطيلي دفاتر اداري ،عدم برگزاري جلسات،
تعطيلي آزمايشگاهها ،شرايط و فرايند آموزش امنيت
اجتماعي ،عدم اطمينان از نظام ارزيابي دقيق مجازي،
نداشتن صالحيت حرفه اي ،ناآشنايي با روش تدريس
مجازي و ناتواني در تدريس به شيوه مجازي ،نااميدي،
سرخوردگي،

ناسازگاري ،احتمال لغو قراردادهاي

خدمات آموزشي و پژوهشي ،برگزار نشدن کالسهاي
عملي و سمينارها ،آماده نبودن برنامه درسي مناسب
سيستم مجازي ،ورود ناگهاني به تدريس پيچيده به
دليل مشکالت فني ،عدم آشنايي به شيوه مجازي
خدمات بروکراتيک اداري به دليل شکاف ديجيتالي و
شکاف دانشي ،کاهش انگيزهها و افزايش هزينهها،
انزواي دانشجويان شکننده و کارمندان ،مسئوليت
شخصي دانشجو براي پرداخت هزينهها ،کمبود پوشش
بهداشتي مناسب ،عدم آمادگي در برابر نظم خاص
مجازي ،از دست دادن فرصتهاي مهارتهاي اجتماعي،
عدم دسترسي به اينترنت در خانواده کم درآمد،
مقاومت در برابر آموزش مجازي بهويژه در دوره
کارشناسي ،بالتکليفي سال آخريها ،ناامني بينالمللي
و بسته شدن مرزها ،ناتواني حمايت خانواده نداشتن با

اعضاي هيئت علمي
توسعه نيروي انساني و رفتار سازماني در حوزه
آموزش عالي بدون توجه به اعضاي هيئت علمي و
تبديل آنها از عناصر مستقل به عناصر موثر و بدون
افزايش کارايي و در عين حال حفظ و ارتقاء انگيزه،
نشاط و نوآوري آنها امکان پذير نخواهد بود .دستيابي
به رفتار سازماني پايدار و مداوم در وحله اول منوط به
باور داشتن نياز به اين توسعه در بين اعضاي هيئت
علمي و نيز در بين تصميم گيران آموزشي و پژوهشي
کشور است .در توسعه رفتار سازماني در بخشهاي
آموزشي و پژوهشي هماهنگي بين نيازهاي دانشگاهها
موسسات پژوهشي وابسته که بر اساس برنامه راهبردي
دانشگاه ،دانشکده ،موسسه گروه بدست آمده باشد و
نيز وظايف فرد به عنوان عضو هيئت علمي از
ضرورتها است .رفتار سازماني اعضاي هيئت علمي در
موارد زير خالصه ميشود [:]13
 )1آموزشي (نظري و عملي) :آموزش شامل تدريس
دروس نظري ،عملي ،کارگاهي ،آزمايشگاهي خواهد
بود .قبول مسئوليت استاد راهنما يا مشاور دانشجويان،
سرپرستي پايان نامه ها ،تدريس و يا شرکت در
کنفرانسهاي آموزشي گروه ،تدوين و طراحي
برنامههاي درسي و آزمايشگاه ،بازنگري برنامههاي
آموزشي و دروس ،طرح روشهاي امتحاني و برگزاري
امتحانات ،شرکت در برنامههاي آموزشي عموم مردم،
توليد نرم افزارها و لوحهاي فشرده چند رسانه اي نيز

نقش واقعيت مجازي در رفتار سازماني آموزش عالي در بحران کرونا 7 /

خواهد بود.

و کميتههاي مختلف ،قبول مسئوليت در حوزههاي

 )2پژوهشي :فعاليتهاي پژوهشي شامل بررسي

ستادي وزارت متبوع و شوراها و مجامع آن ،مشارکت

اولويتهاي تحقيقاتي ،اجراي طرحهاي پژوهشي ،راه

در برنامه ريزي و مديريت استراتژيک از اهم اين رفتار

اندازي آزمايشگاههاي تحقيقاتي ،ارائه مقاله در

سازماني در حوزه آموزش عالي ميباشد .با توجه به

سمينارها و همايشهاي داخلي و خارجي ،چاپ و

آيين نامه ارتقاء اعضاي هيئت علمي  ،داوري مقاالت،

انتشار مقاالت ،کتب علمي و ترجمه کتب ،اختراع و

طرحها و پايان نامههاي پژوهشي و ويراستاري مجالت

ابتکار جديد و ارائه فعاليتهاي نوين در حيطههاي

و کتب علمي از مقوالت ديگر فعاليتهاي اجرايي

مختلف ميباشد .در اين ارتباط همکاري با مراکز و

است.

موسسات آموزشي و پژوهشي و صنايع داخلي و

 )5فعاليتهاي تخصصي خارج از دانشگاه :ارائه

خارجي و ارائه طرحهاي مشترک و اخذ گرانت و

خدمات غير مستقيم در ارتباط با تخصص و شغل فرد

جذب منابع مالي خارج از دانشگاه بايد مدنظر قرار

با انتظاري که از او ميرود در اين حيطه قرار ميگيرد.

گرفته شود.

اين خدمات ميتواند به موسسه آموزشي و يا جامعه

 )3توسعه فردي :تالش به منظور افزايش تواناييهاي

ارائه گردد .از اين فعاليتها ميتوان مشارکت در

فردي(دانش و مهارت ها) اعضاي هيئت علمي که

انجمنها و گروههاي حرفه اي ،ارائه خدمات مشاوره

عهده دار مسئوليتهاي مدرس ،پژوهشگر ،حفظ

اي علمي و تخصصي به جامعه ،شرکت در

فرهنگ جامعه خواهد بود ،ميباشد .اعضاي هيئت

گردهماييها و مواردي از اين قبيل را نام برد.

علمي ميبايد براساس نتايج حاصل از ارزشيابي ساليانه

 )6فعاليتهاي فرهنگي :هر عضو هيئت علمي بايستي

خود سعي در برنامه ريزي به منظور رفع کاستيهاي

با توجه به پشتوانه اعتقادي فرهنگي و علمي خود در

احتمالي و از بين بردن نقاط ضعف و تقويت نقاط

ارتقا و تحکيم مباني ديني و خودباوري ملي و اعتماد

قوت و نيز به روز نمودن آگاهيهاي عمومي و

به نفس کارکنان ،همکاران ،دانشجويان و انتقال تجارب

تخصصي خود بنمايند .در اين ارتباط گذراندن

علمي و هدايت آنها ،جهت رفع مشکالت حد امکان

دورههاي کوتاه مدت و ميان مدت داخلي و خارجي،

فعاليت نمايند.

شرکت در همايشها و کارگاههاي مختلف و آموزش
از راه دور بايد در نظر گرفته شود .عضو هيئت علمي
موظف است در سنوات مشخص شده رتبه علمي
باالتر را کسب نمايد و عالوه بر ارتقاء دانش فردي
مهارتهاي الزم را جهت انتقال دانش خود به فراگيران
را کسب نمايد.
)4فعاليتهاي اجرايي :با توجه به ساختار دانشگاهها و
موسسات پژوهشي در وزارت علوم ،پذيرش
مسئوليتهاي اجرايي و مديريتي يکي از وظايف مهم
اعضاي هيئت علمي که توانايي اين امر را دارند
ميباشد .در اين ارتباط قبول مسئوليتهاي مختلف در

کارکنان
در سالهاي اخير کيفيت گرايي کارکنان حوزه
آموزش عالي به يکي از مهمترين دل مشغوليهاي
مديران تبديل گرديده است .تشديد رقابت موجب
گرديده تا ايجاد مزيت نسبي در سازمان در گرو
پايداري ،دوام است که بر اين اساس ،در سازمان
ميبايست در قياس با رقبا ضمن عرضه محصوالت و
خدمات با شرايط رقابتي بهتر ،جلب رضايتمندي
دانشجويان و اعضاي هيئت علمي استمرار در کيفيت
را نيز حفظ نمايد .و آنچه که حوزه آموزش عالي را در
اين امر ياري ميکند کارکنان با کيفيت است [.]11
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از جمله رفتارهاي سازماني اعضاي هيئت علمي

بخش ،گروه ،دانشکده ،و دانشگاه ،عضويت در شوراها
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نيروي انساني به چرا که هرگونه بهبود و پيشرفت در

ميباشد .با توجه به نقش اساسي دانشگاه و دانشجو در

سيستمهاي فني و سازماني توسط نيروي انساني

حرکت فکري  -علمي و مهندسي فرهنگي ،اجتماعي

صورت ميگيرد .لحاظ برخورداري از قدرت انديشه،

کشور ميبايست جايگاه مشخصي نيز براي دانشجو در

خالقيت و نوآوري بزرگترين دارائي هر سازماني

مهندسي کالن رفتار سازماني آموزش عالي تعريف

محسوب ميشود .توان فکري و انديشههاي کارکنان در

کرد .که اين رفتار سازماني در آموزش ،پژوهش،

سازمان بهعنوان سرمايه نهفته و راکد ميباشد .هر

تشکلهاي

مانند :بسيج

سازمان و مديريتي بتواند از اين سرمايههاي نهفته

دانشجويي ،انجمن

بيشترين استفاده را بکند به همان اندازه امکان رشد و

دانشجويي ،کانونهاي فرهنگي دانشجويي ،نشريات

توسعه ميسر خواهد شد .کارکنان حوزه آموزش عالي

دانشجويي ،شوراي صنفي دانشجويي ،مسابقات علمي

با رفتار سازماني مختص به خود تخصيص مييابند؛

ملي و بين المللي و....ديد [.]15

سياسي

دانشجويي

اسالمي و....انجمنهاي

علمي

وزير ،دفتر وزير و روابط عمومي ،گروه همکاريهاي
علمي و بينالمللي ،اداره حقوقي ،مديريت طرح و

بحران و رفتار گروههاي آموزشي
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توسعه ،معاونت آموزشي ،معاونت پژوهش و فناوري،

همه تصميمات کليدي به وسيله اعضاي هر گروه

مديريت امور آموزشي و تحصيالت تکميلي ،مرکز

به عنوان يک کار اتخاذ ميشوند .در دوران بحران

امور رايانه ،کتابخانه و مرکز اسناد ،معاونت اداري و

کرونا اعضاي گروههاي آموزشي دانشگاهها و

مالي ،مديريت امور اداري ،مديريت امور مالي ،معاونت

موسسات آموزش عالي که شامل اساتيد هيات علمي

دانشجويي و فرهنگي ،مديريت اموردانشجويي،

ميشود ،به دليل دورکاري و برگزار نشدن جلسات به

مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه ،مراکز تحقيقاتي

صورت حضوري از فضاي مجازي براي وظايف و

و ...داراي رفتارهاي سازماني مختلفي از قبيل؛ سياست

برنامههاي خود استفاده ميکنند .انجام وظايف و

گذاري ،اطالع رساني ،اشتغال اعضاي هيات علمي،

فعاليتهاي اعضاي گروههاي آموزشي دانشگاهها از

کارکنان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و

جمله گزينش اعضاء جديد ،تجديد قراردادها،

پژوهشي جهت ترجمه ،ارائه خدمات آموزشي به

تخصيص دروس ،ارزشيابيهاي عملکرد اساتيد و

مجوز

دانشجويان ،تضمين تصدي خدمتي ،تغيير در برنامه-

آزمايشگاههاي ملي مرکزي ،صدور مجوز تعمير و

هاي درسي ،پژوهشهاي درون سازماني و برون

نگهداري تجهيزات آزمايشگاهي دانشگاهي به شرکتها،

سازماني و تصميمات مشابه نيز در بحران کرونا به

اعطاي گرنت خريد ،تعمير و نگهداري تجهيزات

شدت دچار چالشهاي فراوان شد و مجبور به تغيير و

آزمايشگاهي ،صدور تأييد صالحيت کارکنان دانشگاهها

بازتعريف برخي برنامهها و رفتار سازماني در آموزش

و مراکز آموزش عالي ،صدور احکام مديران هستههاي

عالي شدند.

کارشناسان

فرهنگي

دانشگاهها،

صدور

گزينش دانشگاهها و مراکز آموزش عالي ،ثبت و
پيگيري گزارش تخلفات و سوء عملکردها و.]14[ ...

دانشجويان
يکي از شاخصههاي کشورهاي در حال توسعه و
پيشرفته ،نقش دانشجو در نظام آموزش عالي آن کشور

بحران و رفتار آموزش
در شرايط همهگيري کوويد  ،19که مرزهاي
کشورهاي جهان بسته شد ،تنها علم است که آزادانه
مرزها را درمينوردد .همين مطلب ميتواند دليلي براي
تغيير و تحول عظيم رفتار سازماني اعضاي بخش
آموزش در دانشگاهها اعم از اساتيد هيات علمي،
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آموزشي باشد در گزارش "کرونا و درس آموختههاي

چه با شيوع کرونا آموزشها ابتدا در بستر شبکههاي

سياسي براي آموزش عالي" ( )1399به نقل از کتاب

اجتماعي و به صورت نامنظم ارائه ميشد اما به مرور،

"آموزش عالي ،علم ،و بحران کرونا در ايران" منتشر

دانشگاهها ملزم به استفاده از سامانههاي مجازي

شده توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

دانشگاهي به عنوان يک سامانه متمرکز آموزشي شدند

وزارت عتف ،آمده است :به دليل مديريت از باال به

و اساتيد و دانشجويان از قابليتهاي اين سامانه

پايين موجود در دانشگاههاي کشور ،اليههايي

بهرهمند شدند .با اين وجود گاهي سامانهها جوابگوي

عملکردي آموزشي پنهان ماندهاند .يعني خيلي از

حجم باالي مراجعات دانشجويان و اساتيد کل کشور

مسائل نظام آموزش عالي و به همين ترتيب نظام علم

نيست و دانشجويان و اساتيد با مشکالتي از قبيل

و فناوري در کشور پنهان ماندند و کرونا باعث شده

کندي سرعت اينترنت ،فضاي محدود براي بارگذاري،

است که اين امور آشکار شوند .به طور مثال چند

و تعامل کمتر استاد و دانشجو ،و زمان کم براي

پرسش مطرح ميکند که تا حدودي اليههاي پنهان را

تدريس با توجه به سختي مبحث درسي و پايين آمدن

نشان ميدهد :استاد دانشگاه تا چه حد خود را در شيوه

ميزان يادگيري دانشجو مواجه ميشوند که ممکن

تدريس مسئول ميداند؟ آيا در فراهم کردن محتواي

است ،منجر به انزواي دانشجو از نظر آموزشي شود.

درسي از پژوهشهاي خود بهره ميبرد؟ الگوها و

اما با رفع محدوديتهاي زمان و مکان آموزش در

نمادهاي تاثيرگذار در بهبود يا افت کيفيت آموزش

بستر فضاي مجازي ،فرصت بسيار خوبي را براي

کدامند؟ جريان آموزشي در کالس تا چه حد تعاملي و

دانشجويان و اساتيد در اين شرايط خاص فراهم

مشارکتي است؟ يک عضو هيات علمي دانشگاه چه

ميآورد تا همکاري علمي بينالمللي خود را توسعه

تعداد پاياننامه را در محل خدمت خود يا ديگر

داده و به ويژه دامنه جغرافيايي مخاطبان آموزشي در

دانشگاهها با تنوع بسيار زيادي که دارند راهنمايي

دانشگاههاي کشور را گسترش دهد .اين مهم ميتواند

ميکند؟ و آيا مديران دانشگاهها از مشروعيت و

براي دانشجويان شرکتکننده در دورههاي رسمي در

مرجعيت الزم نزد جامعه علمي و کارشناسي دانشگاه

سطوح کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکتري و

خود برخوردارند؟ در شرايط بحران کنوني با روي کار

همچنين دورههاي تخصصي و آموزشهاي آزاد مورد

آمدن آموزش مجازي ،مسائل و پرسشهاي ذکر شده

توجه قرار گيرد .با توجه به حجم زياد محتواي

در اين گزارش با شدت بيشتري مطرح ميشوند چرا

آموزشي ديجيتال توليد شده در اين دوره ،لزوم توجه

که با تغيير وضعيت و شيوه ارايه تدريس و برنامههاي

جدي مديران مراکز آموزش عالي به لزوم استقرار نظام

آموزشي به دانشجويان پاسخ به پرسشهاي ذکر شده

مديريت دانش در مراکز خود ،براي استفاده موثرتر و

دچار چالشهاي فراواني ميشوند .همچنين ،تجربه

مديريت بهتر منابع ،بيش از گذشته احساس ميشود.

آموزشي در اين دوران بحراني ،اساتيد آموزشي را وا

حال به مديران و اعضاي هيات علمي دانشگاهها با

داشت که بازنگري جدي در برنامههاي درسي،

توجه به شرايط بحران و تغيير در روند برنامههاي

روشهاي آموزش ،و شيوههاي ارزيابي دانشجويان با

آموزشي ،براي کمک به دانشجويان پيشنهاد ميشود در

جديت و اولويت باال برنامهريزي و اجرا شود .اين

تامين زيرساختهاي استفاده از فضاي مجازي آموزشي

مشکل جهاني مجدداً لزوم توجه به علم باز و

و ارائه ،آموزش مجازي و آموزش اينترنتي کالسهاي

همکاريهاي بينالمللي براي حل مشکالت پيش روي

غير همزمان ،تغيير در خط مشي نمرهدهي انطباق با
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دانشجويان ،و مديران برنامهريز در شرايط مجازي

بخش آموزش را يادآوري نمود .در حوزه آموزش ،اگر
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برنامههاي مجازي ،بودجه اضطراري براي دانشجويان

راهنمايي و مشاوره پاياننامهها و رسالههاي تحقيقاتي،

بين الملل ،حق ثبت نام آنالين ،اجازه تعليق ثبتنام

و شرکت در جلسات دفاع پاياننامهها و رسالهها به

(مرخصي تحصيلي) در شرايط سخت در بحران کرونا،

عنوان مقدمه اي براي شکلگيري همکاريهاي پژوهشي

عودت شهريه تحصيلي ترم محاسبه شهريه به قيمت

بينالمللي ،را در دستور کار خود قرار دهند .با توجه

آنالين ،تنظيم تفاهمنامههاي بين دانشگاهي و امکان

به افزايش هزينههاي سفرهاي خارجي ،بسياري از

جابجايي دانشجو به صورت مجازي ،ارائه خدمات فني

اعضاي هيات علمي و دانشجويان تحصيالت تکميلي

وبينار ،سختافزار ،و نرمافزار ،پرداخت وام براي خريد

امکان شرکت در همايشهاي بينالمللي و تبادل نظر

نرمافزار و سختافزار ،ايجاد شرايط آنالين براي اخذ

با پژوهشگران ديگر کشورها را در سالهاي اخير از

ويزا و پذيرش ،و تخفيف هزينه پذيرش قدمي بردارند

دست داده بودند .مجازي شدن اکثر کنفرانسها ،و

[.]15

مجاني شدن هزينههاي ثبت نام در اکثر کنفرانسهاي
مجازي ،فرصت بسيار گرانبهايي است که دانشجويان

بحران و رفتار پژوهش

تحصيالت تکميلي و اساتيدشان بايد حداکثر استفاده را
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در دوران بحران کرونا با توجه به شرايط ايجاد

از آن به عمل آورند [ .]2از اين رو الزم است که

شده در آموزش عالي و مجازي شدن برنامهها ،بخش

مديران مراکز آموزش عالي مشوقهاي الزم و

پژوهش نيز دچار آسيبهايي شد .دانشجويان و اساتيد

اطالعرساني مناسبي را در اين ارتباط ارائه نمايند.

تحصيالت تکميلي روال عادي ارتباط خود را از دست

همچنين ،کرونا اهميت توجه به پژوهش و نقش مهم

دادند و برنامههاي تحقيقاتيشان در ابتداي اين بحران

مراکز آموزش عالي را بار ديگر به جامعه يادآوري

به يکباره به تعويق افتاد اما با بازتعريف اصول کار در

نمود .پژوهشگران دانشگاهي بايد از اين فرصت

فضاي مجازي توسط اعضاي گروههاي آموزشي براي

بهدست آمده ،با تعريف پژوهشهاي کاربردي براي رفع

تحصيالت تکميلي ،روند ارتباط برقرار شد .در اين بين

مشکالت عديدهاي که همه ارکان جامعه ،صنعت،

فرصتهاي تازهاي نيز براي بخش پژوهش نمايان شد.

اقتصاد ،و سياست در دوران پساکرونا با آن دست به

نظر به اينکه اکثر پژوهشها در حال حاضر با استفاده از

گريبان خواهد بود ،اعتماد به پژوهشهاي دانشگاهي را

زيرساختهاي مجازي هدايت شده و هماهنگ ميشود،

بيش از گذشته تثبيت و تقويت نمايند [ .]6اين فرصتي

فرصت بسيار خوبي براي پژوهشگران کشورمان فراهم

است براي شکلدهي تعاملي موثرتر و فعالتر بين

شده است که حضور فعالتري در پروژهشهاي

صنعت و دانشگاه .به دليل حساسيت مشکالت ناشي از

بينالمللي داشته باشند .در سالهاي اخير ،تحريمهاي

همهگيري کويد  19لزوم تعجيل در رفع اين مشکالت،

ظالمانه عليه کشورمان مانع سفر اساتيد و پژوهشگران

به طور طبيعي در همه جهان دستاوردهاي علمي و

برجسته خارجي به کشورمان شده است .با توجه به

فناوري مرتبط با اين حوزه با وسواس کمتر از قبل

شرايط جديد و تبديل شدن جلسات مجازي به نرم

داوري شده و با سرعت بيشتر منتشر ميشوند .اما بايد

جديد ،مديران و رهبران مراکز آموزش عالي بايد

دقت کرد تا اعتماد عمومي نسبت به تحقيقات

برنامهريزي فعال براي استفاده حداکثري از دانشمندان

دانشگاهي از بين نرود.

و اساتيد برجسته خارج از کشور براي ارائه
سخنرانيهاي علمي ،تعريف پروژههاي مشترک،
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جدول  :1نقش واقعيت مجازي در رفتار سازمانها
(رفتار سازماني آموزش عالي/دانشگاه) در محيط اقتصادي و اجتماعي
دسته بندي

رديف

نوع رفتار در حالت عادي

تعداد رفتار
سازماني

الکترونيکي

غيرالکترونيکي

نوع رفتار در کرونا
الکترونيکي غيرالکترونيکي

1

اعضاي هيئت علمي

41

%40

%60

%90

%10

2

دانشجويان

78

%15

%85

%90

%10

3

دانشگاهها و موسسات پژوهشي

91

%65

%35

%85

%15

4

کارکنان

170

%30

%70

%65

%35

5

مخترعين و صاحبان ايده

22

%70

%30

%95

%5

6

ارتباط با صنعت

30

%35

%65

%85

%15

ارتباط با صنعت

همانطور که در جدول شماره 1مشاهده ميشود،

پيشرفت در زمينه فناوريهاي جديد ،پرورش

داراي زير ساخت الکترونيکي مبتني بر واقعيت مجازي

دانشمندان نسل بعدي ،توسعهدهندگان و کارآفرينان

تا حدودي بوده است و پس ايجاد بحران کرونا يک

بودهاند .با همهگيري کوويد  ،19به دليل تعويق در

تغيير چشمگير در حوزه رفتار سازمان مربوطه در

اجراي برنامههاي بين دانشگاه و صنعت ،پروژههاي

محيط اجتماعي به صورت الکترونيکي شکل گرفت.

همکاري فعاالن (بخصوص اساتيد و دانشجويان

هر يک از دسته بنديهاي صورت گرفته داراي تعداد

کارآفرين) دچار چالشهاي زيادي در اجرا و عمل

باالي رفتار سازماني است و هريک از خدمات داراي

شدند .اما در حال حاضر تکنولوژيهاي واقعيت

يک شناسنامه جدا ميباشد.

مجازي در مرز توسعه قرار دارند .استفاده از
فناوريهاي واقعيت مجازي در بهبود کيفيت و

نتيجهگيري

کارآمدي آموزش عالي و همچنين مهارتهاي فارغ

با گسترش کرونا در سطح کشور و تعطيلي

التحصيالن و در نهايت بهکارگيري مهارتها در صنعت

دانشگاهها ،تحوالت در قالب تعامالت رفتار سازماني

و

در مراکز آموزش عالي شکل گرفت .اين تعامالت

فارغالتحصيالن کارآفرين دانشگاهي با بهکارگيري

رفتار سازماني در جهت ايجاد فرصت براي راهاندازي

شيوههاي ارتباط مجازي با مراکز صنعتي فرصتهاي

سيستمهاي آموزشي مجازي براي آموزش عالي بود.

جديدي کسب کردهاند .از جمله افزايش فرصتهاي

تقريباً ميتوان گفت نظام آموزشي ما آمادگي الزم براي

جديد براي تعريف پروژهها ،کاهش هزينه ،صرفه

تحول در رفتار سازماني آموزش عالي را با توجه به

جويي در زمان ،امکان ارايه خدمات و محصوالت در

زير ساختهاي که در قالب پدافند غيرعامل ديده

سطح جهاني ،جلوگيري از اتالف وقت و کاهش

بودند را داشت اما فرهنگ سازماني در حوزه واقعيت

ترددهاي بي مورد ،افزايش سرمايه گذاري ،کاهش

مجازي را نداشت .در مورد ساختار آموزش عالي بايد

هزينههاي تبليغات ،عدم حضور واسطه ،دسترسي

گفت که شرايط الزام آوري فراهم آمد که موجب شد

سريع به اطالعات را ميتوان نام برد.

تا همه قسمتها و ظرفيتهاي کشور و حتي بودجه

بيتاثير

نبوده

است.

اساتيد،

دانشجويان،

هم بسيج شده تا بتوانند رفتار سازماني آموزش عالي را
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دانشگاهها و مراکز آموزش عالي همواره در حال

رفتار سازمانها (رفتار سازماني آموزش عالي /دانشگاه)
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جدول  :2نقش واقعيت مجازي در تعامالت رفتار سازماني
(بازيگران/رفتار انسانها) در محيط سازماني (حوزه آموزش عالي/دانشگاه) در بحران کرونا
دانشگاه

اعضاي هيئت علمي

دانشجويان

کارکنان

اعضاي هيئت علمي

تعهد آموزشي  :افزايش
تعهد پژوهشي  :کاهش
شناخت  :کاهش
ارتباط  :کاهش
اخالق حرفه  :کاهش
تعهد شخصيتي  :کاهش
احساس ارزشمندي  :کاهش
تعهد يادگيري  :کاهش
اخالق حرفهاي  :کاهش
تعهد ارتباطي  :کاهش
تعهد پژوهشي  :افزايش
تعهد شخصيتي  :کاهش
شناخت  :کاهش
مديريت ارتباط  :کاهش
احساس ارزشمندي  :افزايش
جلب رضايت  :کاهش
حمايت اجتماعي  :کاهش
تعهد سازماني  :کاهش

نياز شناسي  :کاهش
احساس ارزشمندي  :کاهش
مديريت ارتباط  :کاهش
توانايي برخورد  :کاهش
تعهد آموزشي  :افزايش

بهره وري  :کاهش
مديريت ارتباط  :کاهش
تعهد ارتباطي  :کاهش
احساس ارزشمندي  :کاهش
نياز شناسي  :کاهش

تعهد ارتباطي  :افزايش
حمايت اجتماعي  :افزايش
شناخت  :کاهش
تسهيلگري  :افزايش
جلب رضايت  :افزايش

تعهد سازماني  :کاهش
اخالق حرفهاي  :کاهش
نياز شناسي  :کاهش
احساس ارزشمندي  :کاهش
مديريت ارتباط  :کاهش

رفتار شهروندي  :کاهش
تسهيلگري  :کاهش
تعهد سازماني  :کاهش
مديريت ارتباط  :کاهش
جلب رضايت  :کاهش
اخالق حرفهاي  :کاهش

مديريت ارتباط  :افزايش
عدالت اداري  :افزايش
جلب رضايت  :کاهش
اخالق حرفهاي  :کاهش
عدالت توزيعي  :کاهش

دانشجوبان
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کارکنان

مبتني بر واقعيت مجازي کنند .البته چارهاي هم جز اين

آموزش عالي به علت عدم فرهنگ سازماني در حوزه

نبود و همه ساختار آموزش عالي ملزم به چنين کاري

ديجيتال و عدم اعتماد در اين بستر دچار افت شدند.

بودند چرا که ناخواسته دچار تغيير تعامل در رفتار

که باعث آسيب در رفتار سازماني آموزش عالي شد .با

سازماني شدند .در نتيجه رهبران و مديران در آموزش

اين حال که همهگيري کويد  19تهديدهايي به دليل

عالي مجبور به تغيير در ساختار و برنامههاي خود چه

مشکالت فوق را براي اعضاي آموزش عالي اعم از

در سطح ملي و چه در سطح بينالمللي شدند .پاسخ

اساتيد هيات علمي ،دانشجويان ،و کارکنان در حيطه

سريع رهبران آموزشي براي مديريت موثر اين بحران

فضاي مجازي داشته است ،نبايد فرصتهايي که با

ضروري بود ،و براي همه ذينفعان پيام واضح ارسال

تکيه بر نوآوري و ديجيتالي شدن برنامهها و اقدامات

شد .رهبران آموزشي متوجه شدند که ويروس کرونا

آموزشي و پژوهشي از دل اين تهديدها مشخص شد را

نمايانگر يک مسئله مهم است ،و آنها اين مسئله را

ناديده گرفت .اين شرايط توجه مديران و اعضاي

جدي گرفتند ،و براي حل آن بررسيهاي الزم را انجام

هيات علمي دانشگاهها را به فرصتهاي ايجاد شده از

دادهاند .با استفاده از فضاي مجازي و راهاندازي

جمله :ظرفيتهاي آموزش مجازي (آنالين و آفالين)،

سيستمهاي جوابدهي ،پاسخ سريع برخي از ساختار

فراهم شدن امکان نظارت بر کيفيت و کميت آموزش و

آموزش عالي به بحران کنوني توسط سيستمهاي معتبر

يادگيري ،گسترش دامنه جغرافيايي براي جذب

رهبري همدالنه و مشترک ،تسهيل يافت و امکان

دانشجويان بينالمللي ،استفاده از کالس ،سمينارهاي

تصميمگيري محلي را به وجود آورد اما  %80رفتار

بينالمللي ،و امکان مشارکت بيشتر در پژوهشهاي

سازماني اعضاي هيئت علمي ،کارکنان و دانشجوبان در

بينالمللي ،تـوسعه زيـرساختهاي آموزش مـجازي با
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جدول  :3نقاط قوت و ضعف واقعيت مجازي در رفتار سازماني آموزش عالي در بخش وزارت علوم
رفتار سازماني

واقعيت مجازي

رديف
1

اعضاي هيئت علمي

تحول عظيم در ارايه

2

دانشگاهها و موسسات
پژوهشي

بسيار عالي

3

دانشجويان

انسجام نسبي

4

کارکنان

ارتقاي نسبي

5

ارتباط با صنعت و
مخترعين

بهينه سازي و ارتقاي
کيفي

نقاط قوت

نقاط ضعف

تسهيل و مدرنيزه شدن آموزشها و
پژوهشها
موجب پيشرفتهاي چشمگيري در

عدم دسترسي همگاني و
با کيفيت

تقويت ارتباط دانشگاهها و موسسات
پژوهشي با صنعت
کاهش هزينهها ،فرصت بيشتر در
آموزش و پژوهش ،دسترسي راحت
کاهش تعدادزيادي از کارکنان و
تسهيل روال اداري
کاهش بروکراسيها و شناسايي بهتر
فرصتها

-

R&D

پايين آمدن ميزان يادگيري
ناآشنايي کارمندان با دنياي
مجازي
-

 توسعه پلتفرمي واحد و کاربرپسند (دانشجو و
سرعت باالتر در ارتباط بهتر در ساختار آموزش عالي

دانشگاهي

و غيره معطوف ميکند .بنابراين رفتار سازماني آموزش
عالي در بحران کرونا از لحاظ استفاده از فناوري فضاي
مجازي قدم در يک سير تحولي گذاشته است که اميد
است با تقويت و ايجاد زير ساخت فرهنگ سازماني
ديجيتال ،اين سير تحولي را چه در دوران کرونا و چه
پساکرونا تداوم بخشد.

 اختصاص اينترنت رايگان و پرسرعت براي
مصارف پرحجم آموزشي
 فراهم کردن دسترسي مناسب به ابزارهاي يادگيري
آنالين براي دانشجويان با توان مالي اندک
 راهاندازي سيستمهاي پايش قوي و روشهاي
ارزيابي و کنترل جهت نظارت بر کيفيت و کميت
محتواي آموزشي

پيشنهادات
سه مورد از بهترين شيوهها در قالب پيشنهاد در
زمان بحران که با استفاده از فضاي مجازي براي بهره-
وري رفتار سازماني در آموزش عالي انجام ميشود،
عبارتند از :مورد اول :استقرار نوعي رهبري خدمتگزار،
که بر هدف توانمندسازي ،مشارکت و همکاري تأکيد

 فراهم نمودن زمينه دسترسي به کتابخانههاي داخلي
و خارجي از طريق فضاي مجازي
 تسهيل ايجاد ارتباط با اساتيد و دانشجويان
دانشگاههاي مطرح دنيا
 توسعه دادن مهارتهاي ديجيتالي براي پشتيباني از
يادگيري آنالين

دارد ،دوم ،ايجاد شبکههايي از تيمها در سراسر سازمان

 ايجاد مشوق براي يادگيرندگان آنالين

که کيفيت تصميمات اتخاذ شده در حل بحران را بهبود

 گسترش دامنه دورههاي آنالين به ويژه دورههاي

بخشند ،و سوم :برقراري ارتباطات واضح و مکرر با
همه ذينفعان و در کنار آن؛
 تقويت زيرساختهاي ديجيتال به منظور تسهيل در
روشهاي تدريس
 فرهنگ سازي رفتار سازماني بر پايه واقعيت
مجازي

فوق برنامه به منظور مهارتافزايي
 تربيت مدرسان آنالين براي افزايش کيفيت
دورههاي آنالين
 ايجاد سيستم تشويقي مناسب در دانشگاهها براي
مدرسانِ سازنده محتواي آموزشي متناسب با فضاي
مجازي
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استفاده از فناوريهاي روز ،صرف هزينههاي کمتر با

استاد) براي آموزش آنالين براي تمام واحدهاي
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 مديريت همدالنه
 اتخاذ راه حلهايي براي رفع مشکالت بهداشتي
رواني و رفع احساس طردشدگي و محروميت
اساتيد ،کارکنان و دانشجويان
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آزادي ،ج .)1398( .معناي فضاي مجازي .مرکز رشد

و اجتماعي.458 .

دانشگاه امام صادقhttps://rushd.ir/ .
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