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 ده چكي

امل مؤثر بر اعتماد افراد به دانشگاه هاي مجازي و مشخص كردن            ايـن تحقـيق با هدف شناسائي عو       
وجـود يـا فقـدان رابطـه بيـن اعـتماد افـراد بـه دانشـگاه هاي مجازي و تمايل آن ها به انتخاب اين                           

 مؤلفه طراحي   ٩در اين راستا مدل مفهومي تحقيق  به کمک روش دلفی با             . دانشـگاه ها انجام گرفت    
در . عاملي و روش تحليل مسير، روابط بين متغيرها مشخص شودشـد و سـعي شـد به كمك تحليل       

 مؤلفه شهرت علمي دانشگاه مجازی، كارآمدي اداري دانشگاه مجازی، اندازه           ٥پايـان مشـخص شد،      
دانشـگاه مجازی، اقتصادي بودن تحصيل در دانشگاه مجازی  و شرايط محيطي مساعد براي فعاليت       

بر اعتماد افراد به اين دانشگاه ها هستند،  با اين وجود معلوم             دانشـگاه مجـازي از جملـه عوامل مؤثر          
شد كه ميزان نقش هر کدام از اين مولفه ها در ايجاد اعتماد نسبت به  دانشگاه  های مجازي  با موارد                        

هم چنين  مشخص شد تمايل افراد به انتخاب         . پـيش بينـی شـده از سـوی محقّقان تفاوت هايی دارد            
 .  متاثر از عامل  اعتماد استدانشگاه های مجازی 

 
 اعتماد، دانشگاه مجازي، تمايل به انتخاب، انتخاب : هاي كليديواژه
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 مقدمه 
ظهـور فناوری های اطالعاتی و ارتباطاتی و استفاده از آن ها در امر تعليم و تربيت و آموزش                 

هداف کم  اکثر کشورهای دنيا با ا    . افـراد، باعث شکل گيری دانشگاه های مجازی شده است         
و بيش مشابه نسبت به تاسيس اين دانشگاه ها اقدام كرده اند و کشور جمهوری اسالمی ايران            
نـيز بـا درک اهميـت تاسـيس ايـن دانشـگاه ها و به دليل تاکيد برنامه پنج ساله سوم  وچهارم                
ــای مجــازی      ــاد دانشــگاه ه ــوزش الکترونيکــی و ايج ــنه رواج آم ــعه اقتصــادی در زمي توس

 گـيری را در زميـنه فـراهم سـاختن زيرساخت های الزم برای فعاليت اين                 تـالش هـای چشـم     
حاصـل ايـن تـالش ها تا زمان نگارش اين مقاله، طراحی ده               .دانشـگاه هـا آغـاز كـرده اسـت         

دانشـگاه مجـازی برای رفع نيازهای آموزشی خيل عظيم متقاضيان استفاده از آموزش عالی               
 مجازی ايران در کنار دانشگاه های غير مجازی         هم اکنون دانشگاه های   .در ايـران بـوده است     

مسـئله ای کـه دانشـگاه هـای مجازی کشور با آن روبرو هستند،               . بـه فعاليـت مشـغول هسـتند       
شـناخت انـدک متقاضـيان ورود بـه دانشـگاه هـا نسـبت بـه وجود اين دانشگاه ها و در نتيجه                  

 اين است تا با ارايه   روش         تحقيق حاضر به دنبال   . اعـتماد کـم آن هـا به اين دانشگاه ها است           
علمـی کاربـردی مناسـب، الگوئـی جـامع بـرای ايجـاد اعـتماد در افـراد بـراي  انتخاب اين                         

 . دانشگاه ها ارايه كند
سـاختار ايـن مقالـه بديـن شـکل طراحـی شده است که در ابتدا ادبيات اعتماد و ادبيات                     

مفهومی تحقيق که نشات    دانشـگاه هـای مجـازی مـورد بررسی قرار گرفته وپس از آن مدل                
در ادامه، روش شناسی    . گرفـته از سواالت،فرضـيات و ادبـيات تحقـيق است تشريح مي شود             

در خاتمـه و پـس از تجزيه و تحليل نتايج آزمون فرضيات تحقيق،              . تحقـيق تبييـن مـي شـود       
 .نتيجه گيری  به عمل مي آيد

  مروري بر ادبيات تحقيق

 ادبيات اعتماد. ١
كـه معـادل واژه اعـتماد در زبـان فارسـي است، جزء واژه هاي انگليسي ميانه                   " Trust" واژه  

 Treowe گرفــته شــده كــه آن هــم از واژه١اســكانديناوي قديــم" Traust"اســت كــه از واژه 
                                                      

1. Old Norse 
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در زبان فارسي، اعتماد    .  است، مشتق شده است    ١انگليسـي قديـم كـه بـه معنـي ايمـان داشتن            
 كسي، اطمينان، وثوق، باور و اعتقاد به كار رفته          مـترادف بـا تكـيه كردن، واگذاشتن كار به         

 .] ٣ [است
مفهـوم اعـتماد  از جملـه مفاهيمـي اسـت كـه از سـوي صـاحب نظـران رشته هاي علمي                        

به رغم تاکيد همه صاحب نظران بر اهميت        . مخـتلف، مورد توجه و بررسي قرار گرفته است        
روان شناسان . رايـه نشـده اسـت   اعـتماد،  هـنوز تعريفـي مـورد قـبول همگـان، از ايـن واژه  ا                

شخصيت، به طور سنتي، به اعتماد به عنوان يك اعتقاد و يا انتظار و يا احساسي كه ريشه در                   
روان شناسان  . [28]و  [27]شخصـيت آدمـي و يا ظرفيت رواني اوليه فرد دارد، نگاه مي كنند               

و يا كاهش   اجتماعـي از طـريق تاكـيد بـر عوامـل زميـنه اي كـه ممكـن است باعث افزايش                      
اعـتماد شـود، اعـتماد را بـه عـنوان انـتظار افـراد از رفتار ديگران در حين تعامالت اجتماعي         

اقتصـاددانان و جامعـه شناسان عالقه مندند تا بدانند موسسات به چه             . [22]تعـريف مـي کنـند       
 .[31] , [30]نحو نگراني و عدم اطمينان موجود در ذات مبادالت خود را كاهش مي دهند 

مالي، :  دانشگاه ها، رويكردهاي مختلفي در رابطه با مطالعه اعتماد در حوزه هايي نظير             در
مفهوم متداول اعتماد در    " اين رويكردها بعضا  . بازاريابـي و مديريـت بـه وجـود آمـده است           
 .ساير رشته هاي علمي را به عاريت گرفته اند

ه طرف مقابل، در گفتار، بـه طورکلـی اعـتماد يـك انـتظار مثبت است، در رابطه با اين ك         
 دو  ٢ريسك و شناخت  . كـردار و تصـميمات خـود بـه گونه اي فرصت طلبانه رفتار نمي كند               

مفهوم انتظار مثبت كه در تعريف يادشده به كار رفته است،             . مفهـوم مرتـبط بـا اعتماد است       
اعتماد يك فرايند تاريخي است كه بر       . متضمن دانش و شناخت نسبت به طرف مقابل است        

اعتماد سازي امري زمان بر و    . پايـه نمونـه هـاي تجربـي مرتـبط و محـدودي بـنا شـده اسـت                  
" اگر ما نسبت به فردي شناخت نداشته باشيم، به ندرت پيش مي آيد كه فورا              . تدريجي است 

به موازاتي كه ما نسبت به فردي شناخت پيدا مي كنيم و روابطمان را بسط           . به او اعتماد كنيم   
مفهـوم رفــتار  .  تـوان الزم بـراي ايجـاد انـتظار مثبـت بـرخوردار مـي شـويم        مـي دهـيم، مـا از   

فرصـت طلـبانه، مبيـن ريسك ذاتي و آسيب هاي احتمالي موجود در هر رابطه تؤام با اعتماد                   
براساس  . [26]اعـتماد مي تواند متضمن آسيب هائي براي شخص اعتماد كننده باشد             . اسـت 

                                                      
1. Faithful 
2. Familiarity 
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وضـوع اعـتماد مـي تواند افراد، مقامات ذي صالح،    مقـررات تجربـي و يـا قوانيـن طبيعـي،  م      
همانند افراد،  سازمان ها نيز مي توانند هم از نقطه . سـازمان هـا، نهادهـا و قدرت هاي برتر باشد          

اعتماد ما به . نظـرات شايسـتگي هايشـان و هم از نقطه نظر نياتشان موضوع اعتماد قرار گيرند        
ه آن سازمان درباره ذي نفعان و محيطش به يـك سـازمان ممكـن است در اين رابطه باشد ك           

 .[24]گونه اي مسئوالنه رفتار كند 
 ،     ، شايستگي، ثباتشـواهد جديـد نشـان مـي دهـد کـه   اعـتماد شـامل پـنج ُبعد  صداقت             

ــا درســت كــاري و راســت گوئــي؛ بعــد  . [26]وفــاداري و صــراحت اســت  بعدصــداقت، ب
ي و توانمندی در تبديل گفتار به کردار؛ بعد         شايسـتگي، با مهارت ها و دانش بين فردي و فن          

ثـبات بـا قابل اتكاء بودن،  قابل پيش بيني بودن و قضاوت مناسب در برخورد با موقعيت ها و       
سـازگاري بيـن حـرف و عمل؛ بعد وفاداری، با حفظ آبرو و حيثيت طرف مقابل و پرهيز از       

ز كـتمان حقـايق و  بيان كل   رفـتار فرصـت طلـبانه نسـبت بـه او؛ و بعدصـراحت بـا   پرهـيز ا            
در اكثر تعاريف ارايه شده از اعتماد،  سه مؤلفه          . حقيقـت و نـه بخشي از آن در ارتباط است          

 .[25]اعتماد كننده، اعتماد شونده  و زمينه به چشم مي خورد 

 تصاوير اعتماد در نظريه  های سازماني 
، اهتمام زيادي به عمل         به رغم آن كه دانشمندان علوم اجتماعي، براي تعريف اعتماد              

آورده اند، با اين وجود هنوز تعريفي دقيق و مورد قبول همگان از مفهوم اعتماد به عمل                     
سازگاري در درون تحقيقات    " نتيجه اين كه، اعتماد به طرق متمايز و نه الزاما          . نيامده است 

 يک پيوستار   به طور کلی نظريات اعتماد، بر روی      . سازماني مورد استفاده قرار گرفته است     
در يك طرف اين پيوستار، نظرياتي قرار دارند كه جنبة اجتماعي و اخالقي اعتماد را               . است

مورد تاكيد قرار مي دهند، و در طرف ديگر آن نظرياتي قرار دارد كه بر ابعاد راهبردي و                    
 . محاسباتي اعتماد در محيط هاي سازماني تاكيد مي كنند

 ريه  مبادلـه نظريه  انتخاب عقاليي و نظ. ١
دانشـمندان علوم اقتصادی بر مبنای اين فرض که افراد به وسيله پول و امکان کسب سود بر                   
انگيخـته مـي شـوند، موفق شدند مدل های رسمی و پيش بينی کننده درباره رفتار انسان ارايه                  

دانشمندان علوم اجتماعی و سياسی، پس از مشاهده موفقيت مدل های اقتصادی تالش     . كنند
کـردند تـا بـا بـه کـار بسـتن  فروض بنيادين مدل های اقتصادی، موفقيت های مشابهی را در                       

بر اين اساس، آن ها سعی کردند تا حول اين ايده           . رشـته هـای مـورد عالقه خويش رقم زنند         



  ...طراحي و تبيين مدل اعتماد افراد متقاضي تحصيل به   

 

 

١١٣

کـه تمامـی اعمـال بشر، عقاليي و منطقی است، و افراد قبل از هر اقدامی، هزينه ها و مزايای            
اين رويکرد به مسائل، بعدها به      .  خود را محاسبه مي کنند، نظريه پردازی کنند        احتمالـي اقدام  

عـنوان نظـريه انـتخاب عقاليـي معـروف شـد  و کاربـرد آن برای تعامالت اجتماعی، تحت            
 به عنوان پيش گام  ارايه نظريه انتخاب    [20] ١جورج هومانز . عـنوان نظريه مبادلـه مطرح شد     
لهـم از فرضـيات روان شناسـان  رفتارگرا برای نظريه مبادلـه            عقاليي،چارچوبـی اساسـی و م     

 محقّقان بسياري تالش کردند تا با ارايه مدل های          ١٩٧٠ و   ١٩٦٠در طـول دهه     . فـراهم كـرد   
ــز را توســعه دهــند   ــاره عمــل عقاليــي، چــارچوب پيشــنهادی هومان  رســمی و رياضــی درب

 [12] [14] [11] [13]. 
وابطشـان را با ديگران بر مبناي اعتماد شكل مي دهند           بـه موجـب نظـريه مـبادلـه، افـراد ر          

، بـا اين وجود تصميم آن ها درباره حفظ و يا توسعه آن رابطه، ارتباط مستقيمي با سود                   [21]
سـود حاصـل از هـر رابطـه كـه مابـه الـتفاوت مـنافع  آن رابطه و                     . حاصـل از آن رابطـه دارد      

افراد .  تداوم رابطه را معين مي سازد      هزيـنه هـاي آن است، شاخصي است كه تداوم و يا عدم            
. [15]روابطـي را ادامـه مـي دهـند كـه مـنافع آن بيشـتر از هزينه هايش باشد                 " عـادي معمـوال   

بـه موجـب نظريه مبادلـه، افراد از طريق ارزيابي مسيرهاي جايگزين عمل به دنبال اين هستند    
؛ براساس نظريه   [18] كنند   تا از مراوداتشان حداكثر ارزش ممكن را با حداقل هزينه، كسب          

يـاد شـده،  در هـر رابطه مبادلـه اي، عناصري نظير عامالن مبادلـه، منابع مبادلـه ، ساختارهاي                   
 .[23]مبادلـه و فرآيند هاي مبادلـه  به چشم مي خورد 

 نظريه رفتار برنامه ريزي شده . ٢
فته و اصالح شده نظريه   در حقيقت، نوع تكامل يا     [9] و   [8]نظـريه رفـتار بـرنامه ريـزي شده          

نكته اصلي نظريه رفتار برنامه ريزي شده اين است كه رفتار، تحت            .  است [10]كنش عقاليي   
نيات و يا تمايالت رفتاري نيز تحت       . نفوذ و تاثير نيات رفتاري يا تمايالت رفتاري قرار دارد         

و نيات يا   )  اداعتم(خـود نگـرش نـيز حلقـه واسط بين اعتقاد              . تاثـير نگـرش فـرد قـرار دارد        
مدل مفهومي نظريه كنش عقاليي و نظريه رفتار برنامه ريزي          . [21]تمـايالت رفـتاري اسـت       

   . نشان داده شده است) ٢ و ١(شده در نمودارهاي شماره 
برخالف نظريه كنش عقاليي كه فرضش اين است كه رفتار به طور تمام و كمال، عامدانه و                 

بـرنامه ريـزي شده عنوان  مي كند كه عالوه بر تالش و              در كنـترل فـرد اسـت، نظـريه رفـتار            
                                                      

1. George Homans  
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كوشش فرد براي انجام يك عمل و يا رفتار،  يك سري عوامل دروني و بيروني كنترل نشده               
به عنوان مثال، تصور فرد از خطر       . نـيز مـي توانند عملكرد رفتاري او را تحت تاثير قرار دهند            

 رفتار است كه مي تواند در شكل گيري و يا           انجام آن رفتار، يكي از كنش هاي كنترل كننده        
برخي از فرضيات بنيادين كه نظريه رفتار برنامه ريزي         . عـدم شكل گيري آن رفتار مؤثر باشد       

 :شده و كنش عقاليي بر آن ها استوار است عبارتند از
 . عقاليي و منطقي هستند" افراد معموال .١
 . ي كنندافراد به گونه اي سيستماتيك از اطالعات استفاده م .٢
 . افراد مزايا و معايب تصميمات مختلف را سبك و سنگين مي كنند .٣

                       
 
 
 

          
 

 مدل مفهومي نظريه كنش عقاليي. ١نمودار 
  
 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 

 مدل مفهومي نظريه رفتار برنامه ريزي شده. ٢نمودار 
 

 نظريه تعادل. ٣
 مطرح شده است، از جمله نظريه هاي مربوط به سازگاري [17] توسط هايدر نظريه تعادل كه
محتاج تعادل رواني بوده و به دنبال اين " بـه موجـب ايـن نظـريه، افـراد قويا         . شـناختي اسـت   

 هســتند تــا باورهــا، نگــرش هــا و ارزش هــاي آن هــا بــا يــك ديگــر ســازگار و منطــبق باشــد  
سبت به كساني كه با آن ها مراودات قبلي داشته اند، طرز            بـر ايـن اساس، افراد مايلند تا ن        . [7]

اعتماد  نگرش نيت 
 )تمايل(

رفتار

اعتماد  نگرش نيت 
 )تمايل(

رفتار

كنترل 
 رفتاري
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 .  [21]فكر مثبتي داشته باشند 
فرض اساسي نظريه تعادل اين است كه انسان ها مي كوشند تا از نظر رفتاري در وضعيت                 
تعـادل قرارگيرند، از اين رو زماني كه اين تعادل وجود نداشته باشد، آنان مي كوشند تا آن را                   

 .ورندبه وجود آ

 ادبيات دانشگاه هاي مجازي . ٢
ظهـور فناوری هاي اطالعاتي و ارتباطاتي و استفاده از آن ها در امر تعليم و تربيت و آموزش                 

 . افراد، باعث شكل گيري دانشگاه هاي مجازي شده است
 ميالدي شكل گرفت،  از      ١٩٨٠مـوج مجـازي سـازي كه مفاهيم اوليه آن در اواخر دهه              

 مـيالدي بـه بعـد وارد عرصه سازمان ها و شركت هاي تجاري شد و باعث          ١٩٩٠اوايـل دهـه     
اين موج در   . [16]شكل گيري مفاهيمي نظير سازمان هاي مجازي و شركت هاي مجازي شد             

 ميالدي به صورت حرفه اي وارد عرصه آموزش و  سازمان هاي آموزشي              ١٩٩٠اواسـط دهه    
، نخستين  ١٩٩٥در سال   .  ]29[فراهم آورد شـد و موجـبات پـيدايش دانشگاه هاي مجازي را            

دانشـگاه مجـازي با قابليت ارايه تمامي دروس از طريق شبکه اينترنت  تحت عنوان دانشگاه                 
از آن تاريخ به بعد، كشورهاي مختلف . در اسـپانيا آغـاز به كار كرد      "  اوبـرتا دي كاتولونـيا    "

هان، بر مبناي اهداف كم و بيش       اعـم از توسـعه يافته و يا در حال توسعه در كل پنج قاره ج               
ــردن        ــراهم ك ــازي و ف ــوزش مج ــترش آم ــت گس ــيعي را در جه ــاي وس ــالش ه ــابه، ت مش

 .]٥[زيرساخت هاي آن به عمل آوردند
از زمـان پـيدايش مفهـوم دانشـگاه مجازي تا به امروز، تعاريف مختلفي از اين پديده به                   

 .ه مي شوددر اينجا به چند مورد از اين تعاريف اشار. عمل آمده است
 دانشـگاه مجـازي يك محيط يادگيري مبتني بر شبكه است كه به منظور انتقال محتوا و             "

 .  [19]" گسترش تحصيالت دانشگاهي، طراحي شده است
اين دانشگاه فاقد ساختار . دانشـگاه مجـازي، دانشـگاهي اسـت مبتنـي بـر شبكه اينترنت         "

ن بـراي انتقال محتوا و ارايه خدمات        فيزيكـي بـوده و از فـناوری هـاي هـم زمـان و نـاهم زمـا                  
 فناوری هايي هستند كه      ١فناوری هاي هم زمان   . [29]آموزشـي بـه دانشجويان استفاده مي كند       

بـه مـدد آن هـا اسـتاد و دانشجو، به طور هم زمان با يك ديگر ارتباط برقرار كرده و با هم به                

                                                      
1. Synchronous Technologies 
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س هاي صوتي و تصويري     فـناوری هـاي همـزمان مـواردي مانند كنفران         . تعـامل مـي پـردازند     
 ، مكالمات تلفني، گفتگوهاي اينترنتي وكنفرانس هاي ويديويي از طريق رايانه را    )ويديويي(

 . در بر مي گيرد
، فناوری هاي هستند كه باعث انتقال محتوا به صورت هم زمان            ١فـناوری هـاي نـاهم زمان      

تي و تصويري، نوارهاي    فناوری هاي ناهم زمان مواردي نظير لوح های فشرده صو         . نمي شوند 
 .صوتي و تصويري، پست های الکترونيکی و وب را شامل مي شود

دانشـگاه هـاي مجـازي در مقايسـه بـا دانشـگاه هـاي غـير مجـازي ضـمن اتكاء شديد به                        
عـدم نياز به حضور     : فـناوری هـاي اطالعاتـي و ارتباطاتـي، از ويژگـي هـاي مـتمايزی مانـند                 

عدم وابستگي كالس درس به زمان خاص، كيفيت برتر    فيزيكي استاد و دانشجو در كالس،       
ارايه دروس به دليل استفاده از روش های چند رسانه ای، پشتيباني از تعداد زيادي دانشجو در                 
يـك درس، برخورداري از اعتبار علمي باالتربه دليل امکان استفاده از استادان بر جسته دنيا،                

 درنگ به كتابخانه ديجيتال برخوردار هستند       ارتقاء سطح علمي جامعه و امکان دسترسي بی       
]٦[. 

 دانشگاه های مجازی در ايران 
 به بعد در ١٩٩٠بـه رغـم آن که موج ايجاد دانشگاه های مجازی و الکترونيکی از اواسط دهه    

دنيا شروع شده است، اما جمهوري اسالمي ايران، به عنوان يک کشور در حال توسعه براي                
کاهش تعداد متقاضيان ورود به دانشگاه از طريق کنکور، برقراری          : رسـيدن به اهدافی مانند    

عدالـت اجتماعـی و همگانـی کـردن آمـوزش عالـی، کـاهش هزينه های دولت و کوچک                    
سـازی دانشـگاه هـا از لحاظ فيزيکی، عقب نماندن از قافله کشورهای پيش رفته، کم کردن                  

خدمات آموزشی با اندکی وقفه به      ديوانساالری های متداول در جامعه و کيفيت بخشيدن به          
 . اين موج پيوسته است

و ) ١٣٧٨-١٣٨٢(براسـاس مسـتندات قـانون بـرنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی ايران               
بيانـيه رئـيس جمهورخاتمـی، تحـت عـنوان گام دوم که ايجاد دانشگاه های مجازی و رواج            

وم، تحقيقات و فناوری    آمـوزش الكترونيكـي را مـورد تاکـيد قـرار داده اسـت، وزارت علـ                
. تعريف كرد " توسـعه مراکـز آمـوزش عالـی مجـازی در ايران           " پـروژه ای را تحـت عـنوان         

                                                      
1. Asynchronous Technologies 
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اصفهان، تهران، صنعتی شريف، ايران،     : طراحی ده دانشگاه مجازی   ، حاصـل پـروژة يادشده    
پيام   و ، علوم حديث، علم و صنعت ايران      انيراني، ا  شيراز ،آزاد اسـالمی واحد جنوب تهران     

تـا زمان اين تحقيق، از ميان ده دانشگاه مجازي ياد شده، فقط دو دانشگاه               . ر بـوده اسـت    نـو 
مجـازي علم و صنعت ايران و دانشگاه مجازي شيراز  توانسته اند با كسب مجوزهاي الزم از                  

 . آغاز كنند" وزارت علوم و فراهم كردن زيرساخت هاي مورد نياز، فعاليت خود را عمال

  تحقيق مساله اصلی و هدف
با توجه به روند روبه رشد مجازی سازی دانشگاه ها در ايران و با توجه به رقابتی شدن فضای              
حـاکم بـر فعاليـت دانشـگاه هـا، دانشـگاه هـای مجازی ايران براي تداوم حيات خود نيازمند                     

از بيـن دانشـگاه های مجازی و غير         ، متقاضـيان ورود بـه دانشـگاه      . پذيـرش دانشـجو هسـتند     
تـنها آن دانشگاهی را  انتخاب مي کنند که بتواند اعتماد و نظر آن ها را به                  ، وجـود مجـازی م  

بنابرايـن، هـر چه يک دانشگاه در جلب اعتماد متقاضيان تحصيل            . نحـو بهـتری جلـب کـند       
با توجه  .  ميزان استقبال  افراد  از آن دانشگاه براي تحصيل  بيشتر خواهد شد             ، موفـق تر باشد   

عوامـل مؤثر بر اعتماد افراد به       "ه اصـلي تحقـيق حاضـر ايـن اسـت کـه              بـه ايـن نکـته، مسـال       
بين اعتماد افراد به دانشگاه های مجازی و انتخاب "آيا اصوال. دانشگاه های مجازی کدام اند؟ 

ايـن دانشـگاه ها از سوی آن ها رابطه ای وجود دارد؟ آيا مي توان اين رابطه را بر حسب يک                      
 "مدل مفهومی نشان داد ؟

بـنای مسـاله اصلی تحقيق، هدف اين تحقيق شناسائي عوامل مؤثر بر اعتماد افراد به                بـر م  
دانشـگاه هـای مجـازی وشناسـائي رابطـه بين متغيرهای اعتماد و تمايل به انتخاب وهم چنين              

 . طراحی مدل مفهومي تحقيق و آزمودن آن است

 فرضيه هاي تحقيق 
های زير که حاصل مرور ادبيات تحقيق       بـراي پاسـخ گويـی بـه مسـاله اصـلی تحقيق، فرضيه               

 : است تدوين شد
بيـن اعـتماد افـراد به دانشگاه های مجازی و شهرت علمی دانشگاه های مجازی رابطه                 . ١

 .معناداری وجود دارد
آموزشی دانشگاه های   -بيـن اعـتماد افـراد بـه دانشـگاه های مجازی وکارآمدی اداری             . ٢

 .مجازی رابطه معناداری وجود دارد
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بيـن اعتماد افراد به دانشگاه های مجازی و اندازه دانشگاه های مجازی رابطه معناداری               . ٣
 .وجود دارد

بيـن اعـتماد افـراد بـه دانشـگاه های مجازی و اقتصادی بودن تحصيل در دانشگاه های                   . ٤
 . مجازی رابطه معناداری وجود دارد

مسـاعد برای فعاليت    بيـن اعـتماد افـراد بـه دانشـگاه هـای مجـازی و شـرايط محيطـی                    . ٥
 .دانشگاه های مجازی رابطه معناداری وجود دارد

آموزشی دانشگاه های مجازی -بيـن شـهرت دانشـگاه هـای مجازی وکارآمدی اداری        . ٦
 .رابطه معناداری وجود دارد

بيـن شهرت دانشگاه های مجازی و اندازه دانشگاه های مجازی رابطه معناداری وجود              . ٧
 .دارد
شـگاه هـای مجازی و اقتصادی بودن تحصيل در دانشگاه های مجازی             بيـن شـهرت دان    . ٨

 .رابطه معناداری وجود دارد
بيـن شـهرت دانشـگاه های مجازی و شرايط محيطی مساعد برای فعاليت دانشگاه های             . ٩

 .مجازی رابطه معناداری وجود دارد
 مجازی  آموزشی دانشگاه های مجازي و اندازه دانشگاه های       -بيـن کـارآمدی اداری    . ١٠

 .رابطه معناداری وجود دارد
آموزشـی دانشگاه های مجازي و اقتصادی بودن تحصيل در          -بيـن کـارآمدی اداری    . ١١

 .دانشگاه های مجازی رابطه معناداری وجود دارد
آموزشی دانشگاه های مجازي و شرايط محيطی مساعد برای         -کارآمدی اداری بيـن   . ١٢

 .اری وجود داردفعاليت دانشگاه های مجازی رابطه معناد
بيـن انـدازه دانشـگاه هـای مجازی و اقتصادی بودن تحصيل دردانشگاه های مجازی                . ١٣

 .رابطه معناداری وجود دارد
بيـن انـدازه دانشگاه های مجازی و شرايط محيطی مساعد برای فعاليت دانشگاه های               . ١٤

 .مجازی رابطه معناداری وجود دارد
نشگاه های مجازی و شرايط مساعد محيطی برای        بيـن اقتصـادی بودن تحصيل در دا       . ١٥

 .فعاليت دانشگاه های مجازی رابطه معناداری وجود دارد
ــدن ريســک تحصــيل در     . ١٦ ــن دي ــه دانشــگاه هــای مجــازی و پائي ــرد ب ــتماد ف ــن اع بي
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 .دانشگاه های مجازی رابطه معناداری وجود دارد
 به تحصيل در دانشگاه های بيـن اعتماد فردبه دانشگاه های مجازی و نگرش او نسبت          . ١٧

 .مجازی رابطه معناداری وجود دارد
بيـن پائيـن ديـدن ريسـک تحصـيل در دانشـگاه های مجازی و نگرش فرد نسبت به                    . ١٨

 .تحصيل در دانشگاه های مجازی رابطه معناداری وجود دارد
بيـن نگـرش فـرد نسـبت بـه تحصـيل در دانشگاه های مجازي و تمايل او به انتخاب                     . ١٩

 .شگاه های مجازی رابطه معناداری وجود دارددان
بيـن پائيـن ديـدن ريسـک تحصـيل در دانشگاه های مجازی و تمايل فرد به انتخاب                   . ٢٠

 .دانشگاه های مجازی رابطه معناداری وجود دارد
بيـن اعـتمادفردبه دانشـگاه هـای مجـازی وتمـايل او به انتخاب دانشگاه های مجازی                  . ٢١

 .ردرابطه معناداری وجود دا

 مدل مفهومي تحقيق
مـدل مفهومـی تحقـيق يـک ابـزار تحليلی است که به کمک آن متغير های تحقيق و روابط                     

مبتنی بر مدل مفهومی    ، از آن جا که تمام مطالعات تحقيقی      . مـيان آن هـا مشـخص مـي شـود          
متغيرهای تحقيق و روابط مابين آن ها را        ،  و مـدل هـای مفهومـی به صورت نمودار            ]٢[بـوده   
که به مدد روش    (بنابراين، دراين تحقيق با تلفيق عوامل موثر بر اعتماد        ، ص مـي سـازد      مشـخ 

بـا نظـريه رفـتار برنامه ريزی شده، مدل مفهومی تحقيق  تدوين شد و به        ) دلفـی حاصـل شـد     
کمـک آن  سـعی شـد تـا روابـط بين متغير اعتماد به عنوان متغير وابسته و متغيرهای مستقل                      

متغير اعتماد كه يك متغير ميانجي      . مشخص و تبيين شود   )  بر اعتماد  متغيرهای مؤثر (تحقـيق   
اين متغير هم به عنوان متغير وابسته و هم به عنوان           . اسـت از نقشـي دوگانـه بـرخوردار اسـت          
) ٣(مدل مفهومی تحقيق حاضر در نمودار شماره        . متغـير مسـتقل ايفـاي نقـش نمـوده اسـت           

 .نشان داده شده است
اين است كه اعتماد افراد به يك دانشگاه مجازي، بر تمايل آن ها             فـرض مدل يادشده بر      

مدل يادشده با نظريه های      . بـراي انتخاب آن دانشگاه مجازي و تحصيل در آن اثر مي گذارد            
انتخاب عقاليي، نظريه مبادلـه، نظريه تعادل و نظريه رفتار برنامه ريزي شده سازگار و منطبق               

 .است
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 مدل مفهومي تحقيق .٣نمودار 
 

به موجب نظريه انتخاب عقاليي، افراد سعي مي كنند دانشگاهي را براي تحصيل انتخاب           
از اين رو آن ها دانشگاهي را       . كنـند كـه از حداكـثر مـزايا و حداقـل معايـب برخوردار باشد               

از لحاظ انتخاب مي كنند كه ضمن برخورداري از شهرت علمی و كارآمدي اداري بيش تر،      
 .اقتصادي مقرون به صرفه باشد

بـه موجـب نظـريه مبادلـه، افراد مراودات و روابطشان را با ديگران بر مبناي اعتماد شكل                  
مـي دهـند، بـا ايـن وجـود آن روابطـي را ادامـه مـي دهـند كه مزاياي آن بيش تر از معايب و                             

 .هزينه هايش باشد
ين هستند تا دست به انتخاب هايي بزنند كه         به موجب نظريه تعادل، افراد هميشه به دنبال ا        

بـه عـبارت ديگـر، افـراد مي خواهند تا     . آن هـا را از نظـر روانـي در حالـت تعـادل نگـه دارد              
بنابراين اگر افراد . تصـميمات آن هـا بـا ديگـران و يـا بـا تصـميمات قبلي خود سازگار باشد                 

 افرادي هم تصميم باشند، كه نسـبت بـه دانشـگاه مـورد نظر شناخت قبلي داشته باشند و يا با       
آن هـا نسـبت بـه آن پديـده شـناخت دارند، به احتمال زياد با آن دانشگاه احساس راحتي و                      

 
اقتصادی بودن

تحصيل

 شهرت
 علمی 

کارآمدی 
  اداری
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 . نزديكي كرده و آن دانشگاه را انتخاب خواهند كرد
بـه موجـب نظـريه رفـتار برنامه ريزي شده، رفتار انسان تحت تاثير نيات و يا تمايالت او                    

نگرش خود حلقه   . نـيز خـود تحت تاثير نگرش فرد قرار دارد         ) اتنـي (تمـايالت   . قـرار دارد  
از طرف ديگر هم نگرش و هم نيات از متغيري به نام كنترل             . واسطه بين نيات و اعتماد است     

 .رفتاري تاثير مي پذيرند
هـم سـو بـا نظـريه هـاي يادشـده، فـرض ايـن مدل بر اين است كه رابطه افراد متقاضي با                         

 . لبانه و اختياري استدانشگاه مجازی، داوط

 روش تحقيق 
بـه مـنظور طراحـی و تبييـن الگـوی ايجـاد اعـتماد در افـراد متقاضـی تحصـيل براي انتخاب                        

) ٤(در نمودار شماره    . از روش تحقـيق پيمايشـی استفاده شده است        ، دانشـگاه هـای مجـازی     
 .شمای کلی  روش  تحقيق حاضر نشان داده شده است

بـرای جمع آوری    . توصـيفی و از نـوع پيمايشـی اسـت         روش  ، روش انجـام ايـن تحقـيق      
از روش مطالعات کتابخانه ای و اينترنتی       ، اطالعات مورد نياز در رابطه با مبانی نظری تحقيق        

از روش دلفی استفاده ، و بـرای بررسـی عوامـل مؤثـر بر اعتماد افراد به دانشگاه های مجازی         
 . شده است

ل مقطع کارشناسی دانشگاه های مجازي كشور       جامعه آماری تحقيق، دانشجويان سال او     
سطح تجزيه و تحليل تحقيق حاضر بر فرد متمرکز         .   است  ٨٣-٨٤درتـرم اول سال تحصيلی      

کانون تجزيه و تحليل تحقيق حاضر را       ] اعـتماد فـرد بـه سـازمان         [ موضـوع اعـتماد     .  اسـت 
براساس . ستدانشگاه مجازی ا  ، واحد تجزيه و تحليل   ، در ايـن پـژوهش    . تشـکيل مـي دهـد     

از اين .  نفر است١٢٩٣آمـار و ارقـام منتشـر شـده، حجـم كـل جامعـه آماري تحقيق حدود                 
 نفر در دانشگاه مجازي شيراز    ٢٩٣ نفر در دانشگاه مجازي علم و صنعت ايران و           ١٠٠٠تعداد

در ايـن پـژوهش، با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه             . شـاغل بـه تحصـيل هسـتند       
جامعـه آمـاري بـه دو طـبقه دانشـجويان دانشگاه مجازي علم و صنعت و                 بـندي شـده، كـل       

 . سپس سهم هر طبقه در جامعه، محاسبه شد. دانشجويان دانشگاه مجازي شيراز تقسيم شد
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 شمای کلی روش تحقيق . ٤نمودار 
 

ي علم و صنعت ايران از      برايـن اساس، مشخص شد كه سهم طبقه دانشجويان دانشگاه مجاز          
 درصد و سهم طبقه دانشجويان دانشگاه مجازي شيراز از كل           ٧٧كـل جامعه آماري، حدود      

دليل استفاده از روش نمونه گيري طبقه بندي تصادفي      .  درصد است  ٢٣جامعه آماري، حدود    
توزيع نمونه در كل طبقات جامعه      " اين است كه به كارگيري اين روش باعث مي شود، اوال          

ن از اصافت نقطه نظرات متخصّدري مرور ادبيات تحقيق
 طريق روش دلفی

  اعتماد موثر برتعيين عوامل 

حی پرسش نامه و تعيين اعتبار و روائی آناطر

 انتخاب نمونه از بين جامعه آماری تحقيق

 
 پيمايش

 کمک روش تحليل تائيد عوامل تحقيق به
 عاملی

آزمون فرضيات تحقيق به کمک روش 
 تحليل مسير

 گيری و پيشنهادها نتيجه بحث،
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 هر يك از طبقات نيز مورد توجه و مطالعه قرار گيرد           " بـه طـور متناسـب صورت پذيرد، ثانيا        
]٤[. 

، به  )n(بـراي تعييـن حجـم نمونـه در جامعـة محـدود، فـرمول مناسب براي تعداد نمونه                    
 :]١[ترتيب زير است 

 
 
 
 

ف  و جامعه هد   ٠٥/٠ و خطاي    ٥٠/٠، احتمال موفقيت    ٠٣/٠با لحاظ كردن ميزان خطاي      
 .  نفر تعيين شد٤٠٠نفر، تعداد نمونة مورد نياز براي اين پژوهش حدود١٢٩٣به حجم 

 
 
 
 
 

با توجه به اين كه . بـراي توزيـع ايـن نمونـه ها، ابتدا سهم هر يك از نمونه ها مشخص شد       
 درصد  ٢٣ درصـد جامعـه مـربوط بـه دانشـجويان دانشگاه مجازي علم و صنعت ايران و                   ٧٧

شجويان دانشگاه مجازي شيراز هستند، اين نسبت در نمونه ها نيز رعايت            مابقـي مربوط به دان    
 نفر آن از دانشجويان  ٣٠٨ نفـري، حدود     ٤٠٠بـا اعمـال ايـن نسـبت هـا، از كـل نمونـه                . شـد 

 نفر آن از بين دانشجويان دانشگاه مجازي شيراز به          ٩٢دانشگاه مجازي علم و صنعت ايران و      
 . روش تصادفي انتخاب شدند

ه آزمون مقدماتی يا پيش آزمون که هدف آن سنجش پايايی ابزار اندازه گيری              در مرحل 
 پرسش نامه ١٠از اين تعداد .  پرسش نامه بين پاسخ دهندگان بالقوه توزيع شد٥٠است حدود 

ــه روش حــذف از فهرســت  ــاقص ب  پرســش نامــه باقــی ٤٠ کــنار گذاشــته شــد و حــدود  ١ن
 . آلفای کرونباخ قرار گرفتمبنای آزمون )درصد کل نمونه١٠حدود (مانده

 متغـيرهای مسـتقل تحقـيق هستند و برای شناسائی عوامل موثر بر              x5تـا   x1متغـيرهای   
اعـتماد خـود بـا  پـنج شاخص صداقت، شايستگي، ثبات،             . اعـتماد در نظـر گرفـته شـده انـد          

Yوابسته تحقيق با نماد  متغيرهای  . وفـاداري و صـراحت سـنجيده مـي شـود           Y تا1  معرفی 4

                                                      
1. Listwise 
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 ٢٧متغيرهای مستقل تحقيق در قالب      . ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه بوده است        . شـدند 
در طراحی .   گويه مورد پرسش قرار گرفته اند١٦گويـه و متغـيرهای وابسته تحقيق در قالب        

ز پرسش های پيچيده، بلند، دو وجهی، جهت دهنده، منفی، مبهم و            پرسـش نامـه سـعی شـد ا        
 گزينه ای   ٥سـواالت پرسـش نامـه از نـوع بسته بوده و از طيف               . گـيج کنـنده اسـتفاده نشـود       

روش توزيع و جمع آوری پرسش نامه، مراجعه حضوری بوده          . لـيکرت اسـتفاده شـده اسـت       
ای آزموده شده و يا معرف های       در تهـيه معـرف هـا و شاخص ها سعی شد از معرف ه              . اسـت 

بـرای سـنجش مفاهيم، از چند معرف، و برای افزايش           . مـورد تائـيد خـبرگان اسـتفاده شـود         
پايايـی از مقياس های چند گويه ای به جای تک گويه ای استفاده شده تا اثرات جمله بندی و                    

ه بندي های   برای ارتقاء پايايی، جمل   . عـبارت پـردازي هـای نـا مناسـب را بـه حداقـل برسـاند                
شاخص پايايی، آماره آلفا است که   . نامناسـب برطـرف و موضـوعات مـبهم روشـن شده اند            

آلفای به دست   . بـرای افزايش مقدار آلفا، در آزمون مقدماتی گويه های ناپايا حذف شده اند             
 درصد بوده و نشان دهنده ٧٠ درصد است که باالتر از     ٩٢آمـده بـرای کـل مقـياس حـدود           

 .استپايايی مقياس 
 بـه مـنظور پاسـخ دادن به اين پرسش كه آيا پرسش نامه داراي روايي الزم است، عالوه                   

شاخص .  استفاده شد  ١هاي اصلي  بـر اعمـال نقطـه نظـرات خـبرگان،  از روش تحلـيل مولفه               
KMOبرداري است  و شاخص کای دو حاصل از آزمون            کـه منعكس كننده كفايت نمونه      ٢

از آن جا که    .  روايی پرسش نامه مالک عمل قرار گرفت       کرويـت بارتلـت بـه مـنظور تعيين        
 شـد و سطح معناداری حاصل از انجام         ٧٧١/٠ کـل پرسـش نامـه تحقـيق برابـر          KMOانـدازه   

 کوچــک تــر اســت، كفايــت ٠٥/٠ اســت، از ســطح ســنجش ٠٠٠٥/٠آزمــون بارتلــت کــه 
شد که ابزار   به اثبات رسيد و نتيجه گيری        بـرداري و مفـيد بـودن اجراي تحليل عاملي          نمونـه 

 . برخوردار است) هم روايی محتوا و هم روايی سازه(اندازه گيری از روايی الزم 
در مـرحله بعـد به منظور پی بردن به متغيرهای زيربنايی مولفه های مدل مفهومی تحقيق،                 

پس از تاييد مولفه ها، نرمال بودن توزيع مولفه های تائيد           .از روش تحلـيل عاملـي استفاده شد       
بـا مشـخص شـدن نرمال بودن توزيع مولفه ها، داده های             . ورد آزمـون قـرار گرفـت      شـده، مـ   

در روش  . حاصـل از روش تحلـيل عاملـی به منظور استفاده در روش تحليل مسير ذخيره شد              
                                                      

1. Principal Components (PC) 
2. Kaiser – Mayer Olkin of Sampling Adequacy (KMO) 
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 مورد آزمون قرار    8.71تحلـيل مسـير، فرضـيه هـاي تحقـيق  بـه کمک نرم افزار ليزرل نسخه                 
وابسته تحقيق، استخراج شد، تا در تحليل های بعدی         گرفت و معادالت ساختاری  متغيرهای       

 .مورد استفاده قرار گيرد

 تجزيه و تحليل 
 مولفه به کار رفته در مدل مفهومی تحقيق که هر کدام بر آمده ٩انتظار نظری بر اين بود که       

بر اين اساس از تحليل عاملی به روش        .  از يـک يـا چـند متغير هستد، مورد تائيد قرار گيرند            
 . لفه های اصلی براي روشن كردن وضعيت تائيد و يا رد اين مولفه ها استفاده شدمو

. نشان داده شده است   )  ١(نـتايج حاصـل از  اجرای روش تحليل عاملی در نگاره شماره              
 مولفه مورد استفاده در ٩ به دست آمده برای هر يک از KMOبـا توجـه بـه ايـن کـه مقدار           

 کل  KMOو بـا توجـه بـه ايـن که اندازه            [ اسـت  ٥/٠ مـدل مفهومـی تحقـيق، بـزرگ تـر از          
 و کـای دو حاصـل از اجرای آزمون بارتلت برای            ] اسـت  ٧٧١/٠پرسـش نامـه تحقـيق برابـر         

  به دست آمده است و اين مقدار کوچک ٠٠٠٥/٠مولفـه هـای يادشـده،  درسطح معناداری     
ه های اصلی،   اسـت، همـان طورکـه انـتظار مـي رفت، تحليل عاملی به روش مولف               ٠٥/٠تـر از    

مقادير " ضمنا. گانـه بـر آمده از متغيرهای تحقيق را مورد تائيد قرار داد  ٩وجـود مولفـه هـای       
گويای " همبستگی متغيرها با مولفه مربوط    "و  "مـيزان اشـتراک متغيرها    "مـندرج در دو سـتون     

لفه مربوط بين هر متغير با مو" متغيرها به اندازه کافی برازش شده اند و ثانيا  " اين است که اوال   
 .همبستگی مطلوبی وجود دارد

پـس از تائـيد مؤلفـه هـاي تحقـيق بـه روش تحليل عاملي، نوبت به اجراي آزمون فرض                     
در تحليل هاي پارامتري درباره توزيع متغيرهاي       . نـرمال بـودن مؤلفـه هـاي تايـيد شـده رسيد            

ض هايي وجود مـورد انـدازه گيري در جامعه اي كه نمونه از آن استخراج شده است، پيش فر    
در صورت  . دارد كـه يكـي از آن هـا فـرض نـرمال بـودن يا بهنجار بودن توزيع متغيرهاست                   

 . برقرار بودن اين فرض،  هر متغير صرف نظر از ديگر متغيرها، داراي توزيع نرمال است
 ١ مؤلفه تحقيق، از آزمون كولمو گراف ـ اسميرنوف        ٩بـراي آزمـون فـرض نرمال بودن         

 مؤلفه تحقيق، فرضيه پژوهشي     ٩ از انجـام آزمون ياد شده ابتدا براي كل           قـبل . سـتفاده شـد   ا
 . زيرتدوين شد

                                                      
1. Kolmogrov – Smironov test 



 ١٣٨٤ ـ زمستان ٧١دانش مديريت ـ شماره 

 

١٢٦

 

 H0: با توزيع نرمال تفاوت معناداري وجود ندارد .................... داده هاي مؤلفه 
 H1: با توزيع نرمال تفاوت معناداري وجود دارد  .................... داده هاي مؤلفه 

 
 ايج تحليل عاملی مولفه های بکار رفته در مدل مفهومی تحقيقنت. ١نگاره 

نتيجه تحليل 
 عاملی

مقدار 
 کای دو

مقدار 
KMO

همبستگی 
متغيرها با مولفه 

 مربوطه

ميزان 
اشتراک 
 متغيرها

انحراف
 معيار

ميانگين
متغيرهای

موجود در 
 مولفه

مولفه های 
 تحقيق

رديف

٩٩٠/٠ ٥٤٦/٠ ٧٣٩/٠ ٥٥/٣ F11 
٧٧٦/٠ ٣٥٣/٠ ٥٩٤/٠ ١٩/٤ F12 

تائيد مولفه شهرت 
 F1)(علمی

٣٧٠/٦٦ 
D.f=3 
Sig= 

0.0005

٥٧٩/٠ 

٠٤٧/١ ٥٩/٠ ٧٦٨/٠ ٦٩/٢ F13 

 شهرت علمی
 (F1) 

١ 

٩٤١/٠ ٥٩٨/٠ ٧٧٣/٠ ٩٤/٣ F21 
٨٧٦/٠ ٤٧٩/٠ ٦٩٢/٠ ١٤/٢ F22 
٩٢٩/٠ ٣٧٩/٠ ٦١٥/٠ ٧١/٢ F23 
٨٣٤/٠ ٥٢٨/٠ ٧٢٦/٠ ٠٠/٢ F24 
٨٥٠/٠ ٤٨٥/٠ ٦٩٦/٠ ٢٥/٣ F25 
٨٢٦/٠ ٥٠٩/٠ ٧١٤/٠ ٠٧/٣ F26 
٨٦٨/٠ ٤٦٠/٠ ٦٧٨/٠ ١٤/٣ F27 
٩٨٠/٠ ٢٥٥/٠ ٥٠٥/٠ ٢١/٣ F28 
٩٥٣/٠ ٦٣٦/٠ ٧٩٧/٠ ٨١/٤ F29 
٩٦٥/٠ ٦١٣/٠ ٧٨٣/٠ ٧٣/٣ F210 
٩٢٦/٠ ٢٥٥/٠ ٥٠٥/٠ ٨٨/٢ F211 

تائيد مولفه 
کارآمدی اداری

)F2( 
 

٣٤٣/٥٤ 
D.f=66
Sig= 

0.0005

٥١٣/٠ 

١٣٤/١ ٢٨٨/٠ ٥٣٧/٠ ٧٦/٣ F212 

کارآمدی 
 )F2(اداری 

 

٢ 

٨٧٦/٠ ٦١٢/٠ ٧٨٢/٠ ٢٨/٢ F31 
٠٢٩/١ ٥٥٧/٠ ٧٤٢/٠ ٢٩/٣ F32  تائيد مولفه اندازه

)F3( 

٨٠٨/٢٤٧
D.f=3 
Sig= 

0.0005

٦٢٩/٠ 

٩٧٧/٠ ٧٥٣/٠ ٨٦٨/٠ ٩٤/٣ F33 

 ٣ )F3(اندازه

٩١٦/٠ ٦٢٥/٠ ٧٩١/٠ ٣٧/٣ F41 
١٠٧/١ ٦٦٦/٠ ٨١٦/٠ ٣١/٤ F42 

تائيد مولفه 
اقتصادی بودن 

 )F4(تحصيل 
 

٤٤٩/١٥٩
D.f=3 
Sig= 

0.0005

٦٣٧/٠ 

٩٦١/٠ ٤٩٤/٠ ٧٠٣/٠ ٦٣/٤ F43 

اقتصادی بودن 
 )F4(تحصيل
 

٤ 

٩٦٣/٠ ٦٧٠/٠ ٨١٨/٠ ٤٣/٢ F51 
٠٣٤/١ ٧١٤/٠ ٨٤٥/٠ ٩٠/٣ F52 
٠١٧/١ ٧٨٠/٠ ٨٨٣/٠ ٨٣/٣ F53 
٩٧٠/٠ ٧٠٢/٠ ٨٣٨/٠ ٨٠/٣ F54 
٧٤١/٠ ٣٦٧/٠ ٦٠٦/٠ ٢٨/٤ F55 

تائيد مولفه شرايط 
محيطی مساعد 

)F5( 

٣٦١/١١١٥
D.f=15
Sig= 

0.0005

٨٣٩/٠ 

٩٩٣/٠ ٤٦٣/٠ ٦٨١/٠ ٥٨/٣ F56 

شرايط محيطی 
 )F5(مساعد

٥ 



  ...طراحي و تبيين مدل اعتماد افراد متقاضي تحصيل به   

 

 

١٢٧

 .١ادمه نگاره 
نتيجه تحليل 

 عاملی
مقدار 
 کای دو

مقدار 
KMO

همبستگی 
متغيرها با مولفه 

 مربوطه

ميزان 
اشتراک 
 متغيرها

انحراف
 معيار

ميانگين
متغيرهای

موجود در 
 مولفه

مولفه های 
 تحقيق

رديف

٩١٧/٠ ٣١١/٠ ٥٥٨/٠ ٤٦/٢ F61 
٠٠٧/١ ٢٠٢/٠ ٤٥٠/٠ ٦٥/٢ F62 
٩٠٥/٠ ٤٤٦/٠ ٦٦٨/٠ ٦٩/٣ F63 
٩٤٢/٠ ٤٦١/٠ ٦٧٩/٠ ١٤/٣ F64 
٧٨١/٠ ٢٤٠/٠ ٤٩٠/٠ ٠٦/٤ F65 
٨٤٨/٠ ٢٥٩/٠ ٥٠٩/٠ ٨٨/٣ F66 

تائيد مولفه اعتماد
)F6( 

١٨٤/٢٨٦
D.f=21
Sig= 

0.0005

٦٦٠/٠ 

٠٤٠/٠ ٢١٩/٠ ٤٦٨/٠ ٧٦/٣ F67ضش٢

 ٦ )F6(اعتماد

٠٠٩/١ ٣٩٩/٠ ٦٣٢/٠ ٧٧/٤ F71 
٩٤٨/٠ ٧٣٢/٠ ٨٥٥/٠ ٦٣/٤ F72 
٩٦٤/٠ ٧٩٣/٠ ٨٩٠/٠ ٥٦/٤ F73 

تائيد مولفه نگرش
)F7( 

١٩٢/٥٨٠
D.f=6 
Sig= 

0.0005

٧٥٣/٠ 

٨٩٢/٠ ٦٤٠/٠ ٨٠٠/٠ ٨٩/٤ F74 

)F7(نگرش ٧ 

٨٧٣/٠ ٧٢٨/٠ ٨٥٣/٠ ٢٨/٤ F81  تائيد مولفه پائين
ديدن خطر 

 )F8(تحصيل

٥٧٦/٨٧ 
D.f=1 
Sig= 

0.0005

٥١٠/٠ 
٨٦٥/٠ ٧٢٨/٠ ٨٥٣/٠ ٨٣/٣ F82 

پائين ديدن 
خطر تحصيل 

)F8( 

٨ 

٨٧٩/٠ ٧٤٦/٠ ٨٦٤/٠ ١٨/٤ F91 
٨٧٦/٠ ٧٩٢/٠ ٨٩٠/٠ ٢٦/٤ F92 

تائيد مولفه تمايل 
 به انتخاب

)F9( 

٦٩٧/٤٧٨
D.f=3 
Sig= 

0.0005

٧٢٤/٠ 

٨٩٦/٠ ٧٤٤/٠ ٨٦٣/٠ ١٠/٤ F93 

تمايل به 
 انتخاب

)F9( 

٩ 

 
در ادامـه،آزمون كمولوگـراف ـ سـميرنوف براي مشخص كردن نرمال بودن و يا نرمال                

ض نرمال  نتايج آزمون فر  ) ٢(در نگاره شماره    . نـبودن مؤلفـه هـاي يـاد شـده  به اجرا درآمد             
 .بودن مولفه های تحقيق نشان داده شده است

 
 نتايج آزمون فرض نرمال بودن مولفه های تحقيق. ٢نگاره 

-نتيجه آزمون کولموگراف
 سميرنوف

سطح معناداری K-Sمقدار 
تعداد مشاهدات
 مورد استفاده

رديف مولفه

يا تائيد نرمال بودن مولفه  H1تائيد 
 شهرت علمی

 ١ رت علمیشه ٣٧٣ ١٧١/١ ١٢٩/٠

يا تائيد نرمال بودن مولفه  H1تائيد 
 کارآمدی اداری

 

 کارآمدی اداری ٣٣٣ ٨١٢/٠ ٥٢٥/٠
 

٢ 

 يا تائيد نرمال بودن مولفه  H1تائيد 
 اندازه

 ٣ اندازه ٣٨٦ ٠٢٧/١ ٢٤٣/٠



 ١٣٨٤ ـ زمستان ٧١دانش مديريت ـ شماره 

 

١٢٨

 

 .٢ادامة نگاره 
-نتيجه آزمون کولموگراف

 سميرنوف
سطح معناداری K-Sمقدار 

تعداد مشاهدات
 دهمورد استفا

رديف مولفه

 يا تائيد نرمال بودن مولفه  H1تائيد 
 اقتصادی بودن تحصيل

اقتصادی بودن تحصيل ٣٦٢ ٢٣٨/١ ٩٣/٠ ٤ 

 يا تائيد نرمال بودن مولفه  H1تائيد 
 شرايط محيطی مساعد

شرايط محيطی مساعد ٣٥٩ ٠٠٩/١ ٢٦١/٠ ٥ 

يا تائيد نرمال بودن مولفه  H1تائيد 
 اعتماد

 ٦ اعتماد ٣٧٨ ٨٧٤/٠ ٤٢٩/٠

 يا تائيد نرمال بودن مولفه  H1تائيد 
 نگرش

 ٧ نگرش ٣٨٠ ٢١٥/١ ١٠٤/٠

يا تائيد نرمال بودن مولفه  H1تائيد 
 پائين ديدن خطر تحصيل

٣٨٠ ٠٠٩/١ ٢٦١/٠ 
پائين ديدن خطر 

 تحصيل
٨ 

يا تائيد نرمال بودن مولفه  H1تائيد 
 تمايل به اتنتخاب

 ٩ تمايل به اتتخاب ٣٩٠ ٢٦٣/١ ٨٢/٠

 
 مؤلفه تحقيق   ٩  محاسبه شده براي هر يك از         K-Sاز آن جـا كـه سطح معناداري مقادير          

 تدوين شده براي H0 شده است، بنابراين، نتيجه گيري مي شود كه فرض        ٠٥/٠بـزرگ تـر از      
به عبارت ديگر، فرض نرمال بودن توزيع .  آن تائـيد شـده اسـت   H1هـر مؤلفـه رد و فـرض       
  .كليه مؤلفه ها برقرار است

پـس از مشـخص شـدن نـرمال بـودن توزيـع كلـيه مؤلفـه ها، نوبت به آزمون فرضيه هاي                      
 فرضـيه تدوين شده تحقيق به كمك داده هاي ذخيره شده            ٢١در ايـن راسـتا      . تحقـيق رسـيد   

 مورد   8.71حاصل از بخش هاي قبلي و به كمك روش تحليل مسير و نرم افزار ليزرل نسخه                 
 . آزمون قرار گرفت

 به ترتيب زير     H1 و   H0ون فرضيه ها، براي كليه فرضيه هاي تحقيق دو فرض           قـبل از آزم   
 . تدوين شد

 H0 :رابطه معناداري وجود ندارد............ و مؤلفة ............  ميان  مؤلفه
 H1: رابطه معناداري وجود دارد............ و مؤلفة ..........   ميان مؤلفه  

نشان داده  ) ٣( آزمون فرضيه هاي تحقيق در نگاره شماره         در ايـن بخش، نتايج حاصل از      
 :شده است



  ...طراحي و تبيين مدل اعتماد افراد متقاضي تحصيل به   

 

 

١٢٩

 نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق به کمک روش تحليل مسير. ٣نگاره 
 سطح نتيجه آزمون

 معناداری
ضريب 
 مسير

t مشاهده 
نوع  متغير مستقل متغير وابسته شده

 فرضيه فرضيه

تائيد فرض
H1 Sig<0.01 يک  میشهرت عل اعتماد ١٩/٤ ٢٣/٠

 ١ طرفه

تائيد فرض
H1 Sig<0.01 يک  کارآمدی اداری اعتماد ٥٥/٢ ١٤/٠

 ٢ طرفه

تائيد فرض
H1 Sig<0.01 يک  اندازه دانشگاه اعتماد ١١/٣ ١٦/٠

 ٣ طرفه

تائيد فرض
H1 Sig<0.01 يک  اقتصادی بودن تحصيل اعتماد ٨٥/٢ ١٥/٠

 ٤ طرفه

تائيد فرض
H1 Sig<0.01 يک  طی مساعدشرايط محي اعتماد ٥٣/٤ ٢٣/٠

 ٥ طرفه

تائيد فرض
H1 Sig<0.01 کارآمدی اداری- ٤٠/١٢ ٨٠/٠  

  شهرت علمی-
  شهرت علمی-

  کارآمدی اداری-
يک 
 ٦ طرفه

تائيد فرض
H1 Sig<0.01 اندازه دانشگاه- ٩١/١١ ٧٥/٠  

  شهرت علمی-
  شهرت علمی-
  اندازه دانشگاه-

 دو
 طرفه
 

٧ 

تائيد فرض
H1 Sig<0.01 ٣/١٢ ٧٩/٠ 

تصادی بودن  اق-
 تحصيل

  شهرت علمی-

  شهرت علمی-
 اقتصادی بودن -

 تحصيل

 دو
 طرفه
 

٨ 

تائيد فرض
H1 Sig<0.01 ٠١/١٢ ٧٦/٠ 

 شرايط محيطی -
 مساعد

  شهرت علمی-

  شهرت علمی-
 شرايط محيطی -

 مساعد

 دو
 طرفه
 

٩ 

تائيد فرض
H1 Sig<0.01 اندازه دانشگاه- ٩١/١١ ٧٥/٠  

  کارآمدی اداری-
  اداری کارآمدی-

  اندازه دانشگاه-
 دو
 طرفه
 

١٠ 

تائيد فرض
H1 Sig<0.01 ٢١/١٢ ٧٦/٠ 

 اقتصادی بودن -
 تحصيل

  کارآمدی اداری-

  کارآمدی اداری-
 اقتصادی بودن -

 تحصيل

 دو
 طرفه
 

١١ 

تائيد فرض
H1 Sig<0.01 ٠١/١٢ ٧٦/٠ 

 شرايط محيطی -
 مساعد

 کارآمدی اداری

  کارآمدی اداری-
 شرايط محيطی -

 دمساع
 

 دو
 طرفه
 

١٢ 

تائيد فرض
H1 Sig<0.01 ٠١/١٢ ٧٦/٠ 

 اقتصادی بودن -
 تحصيل

  اندازه دانشگاه-

  اندازه دانشگاه-
 اقتصادی بودن -

 تحصيل

 دو
 طرفه
 

١٣ 

تائيد فرض
H1 Sig<0.01 ٠١/١٢ ٧٦/٠ 

 شرايط محيطی -
 مساعد

  اندازه دانشگاه-

  اندازه دانشگاه-
 شرايط محيطی -

 مساعد

 دو
 طرفه
 

١٤ 

تائيد فرض
H1 Sig<0.01 ٩١/١١ ٧٥/٠ 

 شرايط محيطی -
 مساعد

 اقتصادی بودن -
 تحصيل

 اقتصادی بودن -
 تحصيل

 شرايط محيطی -
 مساعد

 دو
 طرفه
 

١٥ 

تائيد فرض
H1 Sig<0.01 پائين ديدن خطر  ٥٥/٢ ١٢/٠

يک  اعتماد تحصيل
 ١٦ طرفه

تائيد فرض
H1 Sig<0.01 اعتماد نگرش فرد ٠٤/٥ ٢٤/٠ 

 
يک 
 ١٧ طرفه

تائيد فرض
H0 Sig>0.01 ٤٦/٠ -٠٢/٠- 

  نگرش فرد-
 پائين ديدن خطر -

 تحصيل
 

 پائين ديدن خطر -
 تحصيل

  نگرش فرد-

 دو
 طرفه
 

١٨ 

تائيد فرض
H1 Sig<0.01 يک   نگرش فرد- تمايل به انتخاب ٦٢/٢ ١٣/٠

 ١٩ طرفه

تائيد فرض
H0 Sig>0.01 پائين ديدن خطر  تمايل به انتخاب ٥٦/٠ ٠٣/٠

 تحصيل
ک ي

 ٢٠ طرفه

تائيد فرض
H1 Sig<0.01 اعتماد تمايل به انتخاب ٤١/٢ ١٣/٠ 

 
يک 
 ٢١ طرفه



 ١٣٨٤ ـ زمستان ٧١دانش مديريت ـ شماره 

 

١٣٠

 

براسـاس نگاره يادشده فرضيه هاي اول تا پنجم و شانزدهم تا هفدهم و نوزدهم تا بيست                 
در فرضيه هاي دو طرفه، يك متغير هم . ويکـم يـك طـرفه و مابقي فرضيه ها دو طرفه هستند    

همان طور كه مشاهده . و هم به عنوان متغير وابسته ايفاي نقش مي كندبه عنوان متغير مستقل     
 شده است، ٢  آن ها كم تر از        tمـي شـود بـه اسـتثناي فرضـيه هـاي هجدهـم و بيستم كه ميزان                 

 است و اين امر به معناي اين است كه سطح معناداري            ٢ مابقـي فرضيه هاي بيش تر از         tمـيزان 
H ايـن اساس، نتيجه گيري مي شود كه فرض           بـر .  شـده اسـت    ٠١/٠آن هـا كـم تـر از          1

 همه  
 .فرضيه ها به استثناي دو فرضيه هجدهم و بيستم تائيد شده است

 استخراج معادالت ساختاري 
YYYY)(وابسته(بـه مـنظور مشخص كردن ميزان تاثيرپذيری متغيرهاي  درونی             1234 ,,, (

متغيرهاي ) ٤(در نگاره شماره    .  تدوين شد  ١ معـادالت ساختاري   از سـاير متغـيرهاي تحقـيق،      
 .   تحقيق نشان داده شده است

 
 متغيرهاي تحقيق. ٧نگاره

x1: شهرت علمي دانشگاه مجازي   

x2: كارآمدي اداري دانشگاه مجازي   

x3:اه مجازي  اندازه دانشگ 

x4
   اقتصادي بودن تحصيل در دانشگاه مجازي :

x5: شرايط محيطي مساعد براي فعاليت دانشگاه مجازي   

Y    اعتماد افراد به دانشگاه مجازي :1

Y 2
  در دانشگاه مجازي  نگرش مثبت نسبت به تحصيل:

Y  پائين ديدن خطر تحصيل در دانشگاه مجازي  : 3

Y   تمايل به انتخاب دانشگاه مجازي :4

 
 و به   8.71معـادالت سـاختاری متغيرهای درونی تحقيق به کمک  نرم افزار ليزرل نسخه               

 .شرح زيرتدوين شده است به ٢روش حداقل مربعات تعميم يافته
= 0.23X1+0.14X2+0.16X3+0.15X4+0.23X5Y 1 

                                                      
1. Structural Equations 
2. Generalized  Least Squares 
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    0.68=R2Errorvar=0.32                   

0.24Y1-0.024Y3+0.15X1+0.13X2+0.15X3+0.19X4+0.13X5 =Y 2     
0.73=R2Errorvar=0.27                

  = 0.12Y1+0.0014X1+0.17X2+0.12X3+0.23X4+0.32X5 Y 3    
      0.74=R2         Errorvar=0.26          

=  0.12Y1+0.13Y2+0.030Y3+0.24X1+0.15X2+0.13X3-0.027X4 Y 4 
       0.72=R2          Errorvar=0.28                      
                                                          

                                          
 

درصد از  ٦٨ضرايب تبيين به دست آمده برای متغيرهای ياد شده گويای اين است که حدود             
XXXXX متغـير  ٥توسـط   Y1کـل تغـيرات متغـير        54321 درصـد از کل    ٧٣، حـدود    ,,,,

Yتغيرات متغير    YYXXXXX متغير ٧ توسط   2 3154321 صد از کل  در٧٤، حدود ,,,,,,
Yتغيرات متغير    ,,,,,, متغير ٦توسط  3 154321 YXXXXX    درصد از کل   ٧٢ و حدود

Yتغـيرات متغير     YYYXXXX متغير ٨ توسط 4 3214321 .  تبيين شده است  ,,,,,,
 درصد از تغييرات متغير    ٢٧دود  ، ح Y1درصد از تغييرات متغير   ٣٢بـه عـبارت ديگـر حدود        

Y Y درصد از تغييرات متغير    ٢٦، حدود   2 Y درصد از تغييرات متغير    ٢٨ و حدود    3 توسط 4
 .متغيرهای خارج از مدل تبيين شده است

 مدل نهايی مسير
هومی تحقيق و داده های اندوخته حاصل از اجرای         نـرم افـزار ليزرل با مبنا قرار دادن مدل مف          

 مربوط به هر مسير و      tروش تحلـيل عاملـی، مدل اوليه مسير که حاوی ضرايب مسير، ميزان              
ازآن جا که ممکن است  مدل اوليه مسير به   . ديگـر اطالعـات ضـروري است را ترسيم كرد         

مشاهده t  است و  ميزانمسيرهايی که فاقد رابطه معنادار(دلـيل وجـود مسـيرهای قرمزرنگ    
و يا به دليل عدم پيش بينی رابطه بين برخی ازمولفه ها از سوی              )  اسـت  ٢شـده آن کـم تـر از         

محقق، از برازش الزم برخوردار نباشد، بنابراين، نرم افزار ليزرل توصيه مي كند که از طريق                
ام تدوين  حـذف مسـيرهای قرمـز رنـگ و برقـراری رابطه بين برخی مولفه هايی که در هنگ                  

مدل نهايی و اصالح شده مسير که       . فرضـيه هـا، مد نظر محقق نبوده است، مدل اصالح شود           
) ٨(پس از به کار بستن توصيه های  نرم افزار ليزرل به دست آمده است در نگاره های شماره                  
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شاخص های  اصلی ارزيابی مدل مسير که همگی "ضمنا.نشـان داده شـده است   ) ٩(و شـماره    
 .به دست آمد) ٥( مدل مي باشد، به صورت نمودار شماره مويد برازش

GFI=1 
RMR=0.0015 
CFI=1 
NFI=1 
NNFI=1.14 
RMSEA=0.000 

 

 
  های مشاهده شده  t:مدل نهائی و اصالح شده مسير. ٥نمودار  

 

 
 ضرائب مسيرها: مدل نهائی و اصالح شده مسير. ٦نمودار 
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 گيري  بحث و نتيجه
نها مدل مفهومي تحقيق و فرضيه های مرتبط با روابط جهت دار            نـتايج پـژوهش حاضـر، نه ت       

بين مؤلفه هاي مدل را مورد تائيد و حمايت قرار داد، بلكه زمينه ساز كشف روابط پيش بيني                  
 . نشده و دور از انتظار برخي از مولفه ها با يك ديگر شد

y1مؤلفة" (اعتماد افراد به دانشگاه هاي مجازي     " بحـث دربـاره عوامـل مؤثـر بـر         
انتظار ) 

در مقايسه با ساير مؤلفه هاي      )x1مؤلفة(نظـري بر اين بود كه شهرت علمي دانشگاه مجازي           
نتايج تحقيق  . مـدل از نقـش بيش تري در امر ايجاد  اعتماد در افراد متقاضي برخوردار باشد                

، با اين وجود نتيجه دور از انتظار اين بود كه هرگز            حاضـر، درسـتي ايـن انتظار را تاييد كرد         
) x5مؤلفة  " ( شرايط محيطي مساعد براي فعاليت دانشگاه مجازي         "تصور نمي شد كه نقش      

در امـر ايجـاد اعـتماد در افـراد، همـتراز و همسـنگ بـا نقش شهرت علمي دانشگاه مجازي                
 . باشد

ط محيطي مساعد براي فعاليت دانشگاه مجازي به اين نكته          شايد دليل اهميت نقش شراي    
برگـردد كـه افـراد متقاضـي تنها هنگامي مي پذيرند كه سرنوشت تحصيلي خود را به دست                

از وجود زيرساخت هاي    " دانشـگاه مجـازي بسـپارند و بـه ايـن دانشگاه اعتماد كنند كه اوال               
و از جمله آموزش مجازي و       بـراي دريافـت خدمـات مخـتلف اينترنتـي            ITالزم در بخـش     

نگـرش جامعـه، اعـم از تـوده مردم،      " كيفيـت دريافـت ايـن خدمـات مطمئـن باشـند و ثانـيا           
 . خانواده ها و رسانه هاي جمعي نسبت به  پديده دانشگاه مجازي مثبت باشد

اگـر موضـع گـيري رسـانه هـاي جمعـي نسـبت به دانشگاه هاي مجازي منفي باشد و اگر                      
تصميم گيري افراد   " ثبتـي نسـبت بـه ايـن دانشگاه ها نداشته باشند، قطعا            خـانواده هـا نگـرش م      

از قشـر جوان هستند و ميزان تاثيرپذيري آن ها از اطرافيان و  " متقاضـي تحصـيل  كـه عمدتـا       
به عبارت ديگر، هر چه     . رسـانه هـا زياد و قابل توجه است را با مشكل روبرو خواهد ساخت              

ها، اعتماد بيش تري به دانشگاه هاي مجازي داشته باشند، افراد           توده مردم، رسانه ها و خانواده       
متقاضـي نـيز بـه تـبع آن ها و به دليل تاثيرپذيري از نهادهاي يادشده، اعتماد بيش تري به اين                 

از سوي ديگر، در شرايطي كه تقاضا براي ورود به دانشگاه ها            . دانشـگاه هـا خواهـند داشـت       
ر كل سيستم آموزش عالي کشور، محدود است، افراد         زيـاد و ظرفيت پذيرش دانشجو نيز د       

از آن جا كه طبق     . متقاضـي خـود را در شـرايط عـدم اطمينان نسبت به آينده حس مي كنند                
نظـريه هـاي مـورد بحـث در ايـن تحقيق، شرايط عدم اطمينان و خطر از جمله شرايط اصلي               

 عدم اطمينان و كم شـكل گـيري اعتماد است، پس افراد متقاضي، براي كاهش دادن شرايط         
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كـردن خطـر عـدم ورود بـه دانشـگاه و خطـر از دست دادن فرصت هاي آتي مانند اشتغال،                      
ازدواج خـوب و ديگـر فرصـت هـا، به دليل نداشتن مدرك دانشگاهي، و هم چنين براي به                    

 سـاله، سعي مي كنند به مفرها و         ٤تعويـق انداختـن دوره سـربازي بـراي يـك دورة حداقـل               
آمــوزش نظــير آمــوزش مجــازي و دانشــگاه مجــازي كــه امكــان انجــام  روش هــاي جديــد 

 . تحصيالت دانشگاهي را به آن ها عرضه مي كند، اعتماد كنند
پس از  ) x2مؤلفة(انـتظار نظـري بر اين بود كه مؤلفة كارآمدي اداري دانشگاه مجازي              

با اين  . اد متقاضي برخوردار باشد   شـهرت علمـي، از بـيش ترين نقش در ايجاد اعتماد در افر             
وجـود نـتايج بـه دست آمده براي محقّقان، حيرت انگيز بود، زيرا مشخص شد كه سهم اين                   

شايد دليل اين امر    . مؤلفـه در امـر ايجاد اعتماد در افراد متقاضي از مابقي متغيرها كم تراست              
ر است، افراد به    ايـن باشـد كـه در نظـام آمـوزش عالـي ايـران كـه سيسـتمي مبتني بر كنكو                     

صـورت ناخودآگاه به اين جمع بندي رسيده اند كه دانشگاه بهتر و قابل اعتمادتر دانشگاهي                
از ايـن رو، وقتي به افراد گفته شود كه شما  .اسـت كـه كـنكور ورودي آن مشـكل تـر باشـد        

مـي توانيد در دانشگاه مجازي بدون گذراندن كنكور به تحصيل مشغول شويد، ممكن است          
يل اين امر را كيفيت پايين تحصيل در اين دانشگاه تلقی كرده و به اين خاطر اعتماد          فـرد دلـ   

 . چنداني به اين گونه دانشگاه ها نكند
در شـرايطي كـه تقاضـا بـراي ورود بـه دانشـگاه هـا زيـاد اسـت و ظرفيـت پذيـرش اين                          

و كسب  دانشـگاه هـا نـيز محـدود و انـدك، ممكن است افراد فقط به فكر ورود به دانشگاه                     
حداقل مدرك ليسانس باشند و به مسائلي نظير ميزان آزادي عمل در دانشگاه مورد انتخاب               

با آن  . و وجـود رشته هاي تحصيلي و مقاطع تحصيلي متنوع در آن دانشگاه خيلي فكر نكنند               
كـه ميزان اعتبار مدرك صادره از سوي يک دانشگاه، عامل مهمي در جلب اعتماد افراد به                 

محسـوب مـي شـود، بـا ايـن وجود، در شرايط فزوني تقاضاي آموزش عالي بر                  آن دانشـگاه    
عرضـه آن، ممكـن اسـت افـراد بـه ايـن عـامل نيز توجه نكنند و تحت شرايط عدم اطمينان                       

، ..)ازدواج، اشتغال و (نسـبت بـه آيـنده و بـه دلـيل خطـراز دسـت دادن موقعيـت هـاي آتي           
شايد در اين حالت، تنها     . معتـبر نباشد  دانشـگاهي را انـتخاب كنـند كـه مـدارك آن خيلـي               

دلخوشـي فـرد اين باشد كه ديگران فارغ از كيفيت مدرك او بگويند كه او داراي مدرك                  
 . ليسانس، فوق ليسانس و يا دكتري است

بـنابر ايـن، در شـرايطي كـه افـراد فقط به ورود به دانشگاه فكر مي كنند، ممكن است به             
از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر،  امكان كاريابي پس از       مسـائلي مانـند امكـان انـتقال آتـي           
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به عبارت . فـارغ التحصـيلي و ميزان امنيت سوابق آن ها در دانشگاه مجازي خيلي فكر نكنند          
ديگـر، ممكـن اسـت مسـئله آن هـا قـبل از ورود به دانشگاه اين مسائل نباشد و به اين معتقد                        

 ". چو فردا شود فكر فردا كنيم "باشند كه 
 درصد متقاضيان ورود به دانشگاه ها را دختران تشكيل مي دهند            ٥٠از آن جا كه بيش از        

و در نمونه مورد مطالعه در اين تحقيق نيز اين نسبت به چشم مي خورد، و با توجه به اين كه                     
بـراي دخـتران بهره مندي از معافيت تحصيلي مفهومي ندارد، در نتيجه اين امر باعث كاهش                 

انتظار .  در انتخاب دانشگاه مجازي و اعتماد به اين نوع دانشگاه شده است            نقـش ايـن عـامل     
 نظـري بـر ايـن بود كه مؤلفه اقتصادي بودن تحصيل در دانشگاه مجازي از نظر فرد متقاضي                

)x4(             با اين وجود، . ، نقـش قابل مالحظه اي در اعتماد آن ها به اين نوع دانشگاه ها ايفاء كند
نـتايج بـه دست آمده نشان داده كه در مقايسه با ساير مؤلفه ها، عامل اقتصادي بودن تحصيل        
از پائيـن تريـن نقـش بـرخوردار است به عبارت ديگر، عامل اقتصادي بودن تحصيل، عاملي                  
مؤثـر بر انتخاب اين دانشگاه ها هست ولي در مقايسه با ساير عوامل موثر بر اعتماد،  از نقش                 

تصور افراد درباره اندازه دانشگاه مجازي و  اين که افراد           .  بـرخوردار است   كـم رنـگ تـری     
زيـادی اعـم از دانشـجو، اسـتاد وکارمـند جـذب ايـن دانشـگاه شـده اند، نقش قابل توجهي                     

 .درجلب  اعتماد آن ها ايفا مي کند

y2مولفه" (نگرش افراد نسبت به تحصيل در دانشگاه مجازی" بحث درباره عوامل مؤثر بر
( 

براساس نظريه های مورد بحث در اين تحقيق، انتظار نظري بر اين بود كه نگرش افراد نسبت 
Y"(اعتماد  " بـه تحصـيل در دانشـگاه مجـازي از دو مولفـه يا عامل                 پائين ديدن خطر   "و  ) 1

Y"  (تحصيل    حاصل مشخص ساخت كه بر خالف مؤلفه اعتماد كه از              نتايج. متاثر باشد ) 3
بـيش تريـن تاثـير بـر نگـرش افـراد بـرخوردار اسـت، پائيـن ديدن خطر تحصيل در دانشگاه                       

به مثبت تر شدن نگرش او در خصوص تحصيل در اين           " مجـازي از سوي فرد متقاضي لزوما      
 . دانشگاه منجر نمي شود

رد نسبت به تحصيل در دانشگاه مجازي به اين بر نكـته قـابل توجه درباره مؤلفه نگرش ف      
 مؤلفه شهرت ٥مـي گـردد كه بر خالف انتظار محقّقان كه تصور مي شد بين مؤلفه نگرش و                  

علمــي،  كــارآمدي اداري، انــدازه دانشــگاه مجــازي، اقتصــادي بــودن تحصــيل در دانشــگاه 
اي وجود ندارد، نتايج    رابطه  " شـرايط محيطي مساعد براي فعاليت اين دانشگاه         " مجـازي و    

تحقـيق مشـخص ساخت كه نگرش افراد نسبت به تحصيل در دانشگاه مجازي از مؤلفه هاي                 
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) x4( مؤلفه ياد شده، مؤلفه اقتصادي بودن تحصيل ٥در ميان . يـاد شـده نـيز تاثير مي پذيرد       
پس . جازي برخوردار است  از بيشـترين تاثـير بر نگرش افراد نسبت به تحصيل در دانشگاه م             

 و اندازه  دانشگاه مجازي) x1(از مؤلفـه اقتصـادي بـودن تحصـيل،  دو مؤلفه شهرت علمي           
)x3 (                از نقـش بيش تري در ايجاد نگرش مثبت نسبت به تحصيل در اين دانشگاه برخوردار

 .بوده است 

y3مؤلفة " (ئين ديدن خطر تحصيل در دانشگاه مجازيپا"بحث درباره عوامل موثر بر
( 

پايين ديدن خطر   "طـبق نظريه ها و مدل مفهومي برآمده از نظريه، انتظار بر اين بود كه مؤلفة                 
y3"(تحصـيل در دانشـگاه مجـازي از سوي فرد متقاضي          

، فقط تحت تاثير بالمنازع مؤلفه      )
اد باشد، با اين وجود نتايج حاصله مشخص ساخت كه اين انتظار با واقعيت تطبيق ندارد                اعتم

 مؤلفـة شـهرت علمي، كارآمدي اداري، اندازه، اقتصادي بودن تحصيل و    ٥و ايـن مؤلفـه از      
بررسی ها نشان مي دهد     . شرايط محيطي مساعد تاثير مي پذيرد و  بين آن ها رابطه وجود دارد             

به ترتيب از ) x1(و شهرت علمي دانشگاه مجازي ) x4(دي بودن تحصيل   دو مؤلفـه اقتصا   
بـيش تريـن نقـش و كم ترين نقش در پائين ديدن خطر تحصيل در دانشگاه مجازي از سوي                    

 . فرد متقاضي برخوردار باشد

y4مولفه" (اب دانشگاه مجازيتمايل فرد متقاضی به انتخ" بحث درباره عوامل موثر بر
 ( 

y4(انـتظار نظري بر اين بود كه تمايل فرد متقاضی به انتخاب دانشگاه مجازي             
تنها از  ) 

نگرش فرد نسبت به تحصيل در " و" پائين ديدن خطر تحصيل در دانشگاه مجازي  "دو عـامل    
با دو " تمايل به انتخاب" ج حاصل ضمن تائيد رابطه بين مولفه     نتاي. مـتأثر باشد  " ايـن دانشـگاه   

مؤلفه تمايل به   " مولفـه يادشـده، ايـن رابطـه انحصـاري را رد كـرد و مشـخص سـاخت كـه                    
 مؤلفـه ديگـر  يعنـي مؤلفـه هاي شهرت علمي،             ٤عـالوه بـر دو مولفـه يادشـده، از           " انـتخاب 

 عامل  ٦ي ها نشان مي دهد كه در بين         بررس. كـارآمدي، انـدازه و اعـتماد نـيز تاثـير مي پذيرد            
موثـر بـر تمـايل فـرد بـه انـتخاب دانشـگاه مجـازي، مولفه شهرت علمي دانشگاه مجازي از                      
بـيش ترين تاثير و مولفة  پائين ديدن خطر تحصيل در دانشگاه مجازي از سوي فرد متقاضي،                  

 . از كم ترين ميزان تاثير برخوردار است

 دی ودانشگاه های مجازی کشور و ارايه پيشنهادها کاربرد تحقيق برای محققان بع
بـا توجـه بـه اين که  به نظر مي رسد مدل نهايي تحقيق، نقطه شروع مناسبی برای توسعه يک                      
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نظـريه دربـاره اعـتماد افراد متقاضی به دانشگاه های مجازی باشد، توصيه مي شود نکات زير                  
 : مدل قرار گيردمورد توجه محققان بعدی و استفاده کنندگان از اين 

وابسته تحقيق يعنی   ) مولفه(  متغير  ٤بـا توجه به اين که ضرائب تبيين به دست آمده برای              .١
نگرش افراد نسبت به تحصيل در دانشگاه       " ،  "اعـتماد افـراد متقاضی به دانشگاه مجازی       "

تمايل افراد به انتخاب  "و  " پائيـن ديـدن خطرتحصـيل در دانشـگاه مجـازی          "و  "  مجـازي 
 شد ازاين رو    ٧٢/٠ و   ٦٨/٠،  ٧٣/٠،  ٧٤/٠به ترتيب برابر    " مجازی براي تحصيل     دانشـگاه 

 مولفه را که توسط مدل تحقيق       ٤توصـيه مي شود که محققان بعدی، عوامل موثر بر اين            
 .حاضر تبيين نشده است، مورد بررسی قرار دهند

 و شـرايط محيطـی مسـاعد بـرای فعاليت         " شـهرت علمـی   " بـا توجـه بـه نقـش دو مولفـه           .٢
در ايجاد اعتماد در متقاضيان ورود به دانشگاه ها، به دانشگاه های            " دانشـگاه های مجازی     

مجـازی کشـور توصـيه مـي شـود بـه مـنظور جلـب اعتماد متقاضيان، به اين دو مولفه و                       
 . زمينه سازی برای ارتقاءآن ها توجه بيش تری كنند

يل  به دانشگاه مجازی مورد      در اين تحقيق فقط عوامل موثر براعتماد افرادمتقاضی تحص         .٣
توجـه قـرار گرفـت، بنابرايـن بـه محققـان بعـدی توصـيه مـي شود عوامل موثر براعتماد                      
اسـتادان و کارکـنان دانشـگاه مجـازی به اين دانشگاه و هم چنين عوامل موثر بر اعتماد                   

 . رسانه های جمعی وتوده مردم به دانشگاه های مجازی را مورد بررسی قرار دهند
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