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مجازی بر آموزش قابلیت محور در راستای  های رویکردزیرساخت ریتأثاین پژوهش با هدف بررسی  چكيده:

رویکرد آمیخته انجام شد. جامعۀ آماری در هدف کاربردی و با  حاضر با هارم انجام شد. پژوهشدانشگاه نسل چ

گیری هدفمند و با در نظر ت علمی دانشگاه بودند که با روش نمونهأبخش کیفی شامل دوازده نفر از اعضا هی

گیری ن و روش نمونهگرفتن قانون اشباع نظری انتخاب شدند و در بخش کمی با استفاده از فرمول کوکرا

-علمی استادیار به باالی دانشگاهت أهی ینفر از اعضا 522بندی متناسب ای و طبقهای چندمرحلهتصادفی خوشه

-ها در بخش کیفی مصاحبهداده یابزار گردآورعنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. های آزاد استان مازندران به

روایی صوری و محتوایی ابزارها  .محقق ساخته بوده است نامهپرسش های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی نیز

و برای بررسی  یدییتأرسید و برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی  نظرانصاحببه تأیید متخصصان و 

بررسی پایایی ابزار  منظوربهروایی همگرا از شاخص متوسط واریانس استخراج شده استفاده شد، همچنین 

شد. نتایج حاصل از بررسی روابط بین ضریب آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد ترکیبی استفاده  سنجش از

 های رویکردمجازی و آموزش قابلیت محور نشان داد که با افزایش مطلوبیت زیرساخت های رویکردزیرساخت

( و زیرساخت 448/0ترین رابطه )یابد و زیرساخت انسانی ضعیفمحور نیز بهبود میمجازی، آموزش قابلیت

معادالت ساختاری نشان  یسازمدلاند. نتایج ترین رابطه را با آموزش قابلیت محور داشته( قوی988/0پداگوژی )

(، β, t=17/11=89/0های رویکرد مجازی بر آموزش قابلیت محور تأثیر مستقیم و قوی دارد )داد که زیرساخت

مجازی، آموزش قابلیت محور با شدتی قوی بهبود  ای رویکردهبا افزایش مطلوبیت زیرساخت گریدعبارتبه

 .یابدمی

 آموزش قابلیت محور، دانشگاه نسل چهارم، رویکرد مجازی. واژگان کليدی:
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 مقدمه

جهان در حال عبور از دوران اقتصاد صنعتی به عصر      

، مردم انیبندانشامروزه با ظهور اقتصاد   اقتصاد دانش است.

 مؤسساتها و دانش نوین از طریق گیری مهارتناگزیر به یاد

ها نیز بیش از هر اند. در این میان دانشگاهآموزش عالی شده

پاسخگویی به نیازهای متنوع و متغیر  یسوبهزمان دیگری 

عواملی مانند ظهور . ذینفعان خود در حرکت و تحول هستند

 ها، تقاضای، کاهش بودجه دولتی دانشگاهانیبندانشاقتصاد 

تغییرات مداوم  اجتماعی فزاینده برای ورود به آموزش عالی،

در تکنولوژی و نیازهای متنوع صنایع سبب شده است تا 

اندرکاران نظام آموزش عالی در عقاید و مدیران و دست

، «بازار محوری»کرده و رویکردهای  دنظریتجدهای خود ایده

سرلوحه التحصیالن را فارغ« قابلیت محوری»و « کارآفرینی»

تحوالت مذکور تأثیرات  جهیدرنتاقدامات خود قرار دهند  

 آمده است. به وجودچشمگیری بر ساختار آموزش عالی 

این  دهندهنشانهای آموزش عالی نگاهی به سیر تحوالت نظام

 ها و سیستم آموزش عالی همچونموضوع است که دانشگاه

امع بشری های جامعه همراه با روند تغییرات در جوسایر بخش

اند و در هایی در نقش و کارکردهای خود داشتهدگرگونی

های جدید سازگار کنند اند خود را با الزامات نقشتالش بوده

(. تغییر و تحول در شرایط و نیازهای 5002 ،)ناجی و راب

هـا شد، جامعه موجب تغییر و تحول در رسالت دانـشگاه

ی مختلفی را برای هاهای مختلف رسالتدر زمان کهیطوربه

های مختلفی از شاهد نسل رونیازاخود تعریف کرده است و 

ها را دانشگاه کهیطوربهایم، ها در طول زمان بودهدانشگاه

های اجرایی خود در طول توان بر اساس رویکردها و رسالتمی

زمان با یکی از چهار ویژگی نسل اول )آموزش محور(، نسل 

سوم )نوآور، فناوری و کارآفرین( و  دوم )پژوهش محور(، نسل

(. در 8981 ،پور و عنایتینسل چهارم توصیف کرد )عالی

ها، تربیت نیروی در نسل اول دانشگاههمین راستا باید گفت 

انسانی و آموزش افراد و در نسل دوم کارکرد آموزشی، 

ا با روی کار آمدن ام بودند،ها مطرح تحقیقاتی و پژوهش

ها به سمت بنیان، حرکت دانشگاهور یا دانشمحاقتصاد دانایی

نسل  ( و8981 ،مهدی و شفیعیاست )نسل سوم آغاز شده 

ها نیز که اخیراً به ترمینولوژی و ادبیات نظام چهارم دانشگاه

آموزش عالی اضافه شده است، چهار ویژگی و مشخصه مهم 

 ...محور بودن و قابلیتگرا بودن، گرا بودن، تعالیمانند تحول

ماهیتی کارآفرین،  یک دانشگاه نسل چهارمی،. دارد

ساز، خالق و پیشرو دارند و در حل مشکالت اجتماعی فرصت

(. 8981 ،ثانی و همکاران)نارنجی کنندایفا می یمؤثرنقش 

های دانشگاه کشور هنوزهای متنوع در وجود دانشگاه رغمیعل

ما نتوانسته مسئولیت خود در رابطه با پرورش 

، متناسب با نیاز واقعی کشور را به سرانجام آموختگاندانش

 را دوم نسل آموزش، تعلیم  را هادانشگاهاگر نسل اول . رساند

های موریتأرا در کنار م سوم نسل و محورپژوهش دانشگاه

ایم امروز هنوز نتوانسته ،کارآفرینی بدانیم ،آموزش و پژوهش

. کشور ایجاد کنیمهای کامل در دانشگاه طوربهنسل سوم را 

ها صنعت و دانشگاه در وضعیت خوبی نیست و دانشگاه رابطه

 .اندها تبدیل به کمپانی تولید مدرک شدهدر بسیاری از رشته

ها فقط ادعای فعالیت در مسیر کارآفرینی بسیاری از دانشگاه

 در عملآموخته مهارتی به فکر پرورش دانش را دارند و غالباً

دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی  نیستند. رویه جذب

علمی کافی ندارند به  هیأتهایی که ظرفیت حتی در دانشگاه

معضل جدی تبدیل شده است که الزم است جهت حل آن 

اقدامی انجام شود و تصمیم قاطعی گرفته شود و این رویه 

آموخته مهارتی و تقسیم وظایف ها با پرورش دانشدانشگاه

در کنار توجه به دانشگاه نسل . شود ها اصالحبین دانشگاه

نگری پیش اکنونهمسوم و ادامه و تکمیل آن الزم است از 

ریزی برای آن باشیم کرده به فکر نسل چهارم دانشگاه و برنامه

نسل "منطق  سابق عقب نمانیم. مانندتا از رقابت جهانی 

در  تواندیمکه  یابالقوهاز جنبه تأثیر  هادانشگاه "چهارم

نسل " یهادانشگاه از صاد و جامعه محلی به وجود آورد،اقت
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 عموماً سوم نسل یهادانشگاهاست.  ترگسترده "سوم

 جامعه مسائل حل و کارآفرینی بر مبتنی و کارآفرین هستند

 محیط پیرامونی با مراوده در و سامانمند و علمی رویکرد با

فعال  طوربه "نسل چهارم" یهادانشگاهاما  کنندیم فعالیت

و  دهندیممحیط زیست اجتماعی و اقتصادی خود را شکل 

بر اساس خدماتی که از  تواندیمنقش دانشگاه در جامعه 

 یابیارز ،کندیمکمک  یاو منطقهطریق آن به توسعه محلی 

نسل  ریتأثارتباط با  در (.5089  ،لوکوویکس و زوتیشود )

ولیت آن تأکید بر اهمیت نوآوری و  مسئ هادانشگاهچهارم 

گرا ست که در آن چهارم دانشگاه نسلی تعالی نسل است،

دانشگاه مرکز تمام تحوالت علمی، تکنولوژیک و فرهنگی در 

کشور خواهد بود و ارتباط آن با جهان پیرامون داخلی و 

المللی نقش کنشگر و آغازگر خواهد داشت مأموریت بین

 رهبری و دهمدیریت تغییر آین چهارم نسل شگاهمحوری دان

های در این وضعیت دانشگاه...بالفصل خود است محیط

های کننده با سایر دانشگاه هایی رقابتکشورمان به دانشگاه

تبدیل  یگذاراستیسدر تمام امور  کنندهمشارکتجهان 

  (.8981  ،طاسکوه یخرسندشد )خواهد 
که  به بعد، رویکرد جدیدی 5008از سال  در همین راستا

. وارد سیستم آموزش عالی شد ،حور نام داردآموزش قابلیت م

در رویکرد قابلیت محور، باور بر این است که بهترین راه برای 

که بین آموزش عالی معمول و نیازهای  ییخألهاپوشش دادن 

از ارائه دروس  هابازار کار وجود دارد، تغییر رویکرد دانشگاه

 کهیطوربهاست،  محور -محور به سمت دروس قابلیت -دانش

 بازار وارد بتوانند مستقیماً التحصیلیفارغ از پس دانشجویان

های برای استخدام در موقعیت که هاییتوانایی و شده کار

در دانشگاه کسب کرده  شغلی مختلف مورد نیاز است را قبالً

های نسل چهارم بر کارآفرینی و . در واقع تأکید دانشگاهباشند

دروسی که تلزم این است که آفرینی، مستولید ثروت و تحول

ای از شوند، از مجموعهتحت این رویکرد جدید طراحی می

 بعد ازکه دانشجو  باشندهای تعریف شده برخوردار قابلیت

ها را کسب کرده باشد تا اتمام هر دوره یا درس این قابلیت

 یعنی نیروی؛ امکان پیشروی در برنامه درسی را کسب کند

های اقتصادی و یا صاحبان یان بنگاهکار مورد نیاز کارفرما

تقاضای آنان تربیت و عرضه  بر اساسصنایع و صنوف را 

کارفرمایان از جذب و نگهداشت این  کهیطوربه ،نمایند

نیروها در تولید، نهایت رضایت را داشته باشند و اشتغال مولد 

از  پس الزم است در مراحل مختلف. و پایدار ایجاد گردد

شامل،  آموزیمهارت و حرفه نش عالیه،کسب دا فرایند

ریزی ریزی درسی، برنامهپژوهش، نیازسنجی و برنامه

آموزشی، اجرای آموزش، ارزشیابی آموزش و ارزیابی خروجی 

مورد توجه  قابلیت محورینگاه و رویکرد  ،سیستم آموزشی

کشور عالی که مهارت آموختگان مراکز آموزش  قرار گیرد

دانش،  ازنظرحائز شرایط مشخصی  ،خروجی سیستم عنوانبه

ها باشند که بتوانند شرایط ها و ویژگیمهارت، نگرش و قابلیت

اشتغال را احراز کرده و ضمن اشتغال، استانداردها و 

معیارهای عملکردی شغل مورد تصدی خود را به نحو احسن 

سطحان خود و اثربخش انجام دهند و نسبت به سایر هم

 ،)آلبیولسیو و آلبیولسیو ر داشته باشندعملکردی برتر و باالت

5084.) 

ها و چالش»ای تحت عنوان ( در مقاله5089لیکیسا )

دارد که بیان می« اندازهای آموزش مبتنی بر شایستگیچشم

پاسخگویی به  منظوربهآموزش مبتنی بر قابلیت و شایستگی 

نیازهای مهارت بازار کار الزم و ضروری است، اما نتایج از 

ل از مطالعه وی نشان داد که بیشتر این آموزش صورت حاص

پرورش  رونیازاگرفته با استانداردهای شغلی مطابقت ندارد، 

 یاگونهبهافراد برای دنیای کار توسط آموزش عالی بایستی 

های الزم را در صورت پذیرد که نظام آموزش عالی شایستگی

و این  های عمومی و خصوصی ایجاد نمایددر زمینه هاآن

 یاگونهبههای الزم محقق نخواهد شد مگر آنکه زیرساخت

آموختگان ایجاد ها را در دانشطراحی شوند که این شایستگی

های پیاده کردن رویکرد مجازی و تقویت نماید و زیرساخت



                                                                                                                                                                466                                                                                                                                                        و همكاران   صادقی 

 

 89، زمستان 4اره شم، دهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

باشد های الزم تواند یکی از این زیرساختها میدر دانشگاه

( در 5081فلوتن ) (. کامینز و8992 ،و همکاران یمؤمن)

محور آری یا خیر؛ تجربه آموزش قابلیت»عنوان ای تحت مقاله

محور را یکی از نیازهای ، آموزش قابلیت«دولت واشنگتن

دارند که یکی از اند و بیان میدولت واشنگتن ارزیابی کرده

های دستیابی به پیشرفت آموزش عالی در زمینه راه

 باشد. روز مینوین و به محوری استفاده از فناوریقابلیت

جوامع بشری از ساختارهای  بنیانبا ظهور اقتصاد دانش

افزارانه به شرایطی کامالً مبتنی بر صنعتی و اقتصادی سخت

های آموزش مشی، خطاندافزاری تغییر ماهیت دادهجنش نرم

در (، 5004 ،عالی با تغییراتی روبرو شده است )کارلسون

أثیرات چشمگیری بر ساختار آموزش نتیجه تحوالت مذکور، ت

 هایدانشگاه از بسیاری آمده است. در به وجودعالی 

-تصمیم که هاستمدت توسعه، حال در و پیشرفته کشورهای

 برای جدیدی مأموریت کشورها این ریزانبرنامه و گیران

ها اند که یکی از این مأموریتگرفته نظر در هایشاندانشگاه

باشد، می یعالای نوین در آموزش رویکرده یسوبهحرکت 

اری از سیایجاب کرده است که ب این رویکرد و مأموریت جدید

ها ه دورهئوری آموزش مجازی در اراااز فن ی جهانهادانشگاه

 یریکارگبه به (8989 ،پور)عنایتی و عالی استفاده کنند

در را آمـوزش عـالی  اطالعات، تکنولوژی دیجیتال و گسترش

د و شاثرات رو به ر. است دادهک انقالب عظیم قرار آسـتانه ی

مله در جهای زندگی، از نبهجه مه ها برینده تکنولوژیزاف

د و توسعه کشورها شده تا برای رش موجبسطح آموزش 

یرش ذلی از طریق پعابر پیشرفت در حیطه آموزش  زتمرک

د، از سوی ی ضرورت یابشآموز جدیدهای نظام و تکنولوژی

عه دانشگاه نسل چهارم نیز مستلزم توسعه توس دیگر

، از اهداف «مدل مجازی» های نوین است. عنصر اصلیفناری

استراتژیک دانشگاه نسل چهارم است، یعنی دستیابی به 

با توسعه اقتصاد محلی در  زمانهمالمللی پذیرش بین

پذیر )قربانخانی و چارچوب ساختار سازمانی ابتکاری و انعطاف

(، چرا که رویکرد مجازی زمینه مناسبی برای 8982 ،صالحی

ها خواهد ها، خالقیت، نوآوریظهور و بروز استعدادها، قابلیت

سیستم آموزشی  نهیهزکموقفه و همچنین با گسترش بی .بود

آموزشی  امکانات فضا و مکان، ،جابهنیاز  و کاهشالکترونیکی 

و عات فناوری اطال و تسلطو تسهیالت رفاهی برای این نیاز 

های مختلف زندگی ارتباطات و نفوذ آن در الیه یتکنولوژ

افراد، مفهوم سنتی کالس تغییر کرده و در نهایت سبب 

 گرددافزایش کارایی فرایند آموزش می

آموزی در توسعه و تقویت مهارت کنندهنییتعبا اشاره به نقش 

در کاهش  مؤثرراهکاری  عنوانبهقشر جوان و نوجوان جامعه 

و  بامطالعهو آموزش عالی، حوزه اشتغال های میان هماهنگینا

به این  یروشنبهعالی های آموزش دقت نظر در سیاست

که نهاد آموزشی کشور برای توسعه  شودبرده میواقعیت پی 

ای بایستهتالش  آموزشی، مراکزو ها دانشگاهآموزی در مهارت

نظام آموزشی  هاییکی از چالش متأسفانهرا انجام نداده است. 

شود که ما در طول سنوات گذشته معطوف به این عارضه می

مراکز عالی آموزشی ضعیف ، یآموزمهارتاز منظر و زاویه 

التحصیالنی که از اند و در واقع کم نیستند فارغعمل کرده

اند اما در حوزه لحاظ مدرک علمی به مدارج باالیی نائل شده

. نسل پیش الزم هستندهای و قابلیتمهارتی فاقد توانایی 

هاست، با تأکید روی در آموزش عالی که نسل چهارم دانشگاه

کند شکاف بین بر قابلیت محوری و کارآفرینی سعی می

و باید برای  آموزش عالی و بازار کار را مورد توجه قرار دهد

 تحصیل،دستیابی به این مهم در تمامی مراحل از فرایند 

 مؤسسات، از طرفی دنپیاده ک محوری راقابلیترویکرد 

ها و باید نخستین نهادهایی باشند کـه از مـزیت عالی آموزش

از جمله استفاده  یو ارتباطاتآوری اطالعات امـکانات بالقوه فن

ایـجاد  به راستا شوند و در اینمند بهره از رویکرد مجازی

عصر اطالعات و  های نوین آموزشی برای هماهنگی بامحیط

 . های مجازی بپردازندبیین نظامت
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لذا با عنایت به توضیحات مذکور و با توجه به مروری بر 

پژوهشی پیرامون  حالتابهتوان گفت که سوابق پژوهشی می

های رویکرد مجازی بر آموزش در خصوص تأثیر زیرساخت

انجام  های نسل چهارممحور در راستای اهداف دانشگاهقابلیت

ن لحاظ انجام پژوهش حاضر از اهمیت و و از اینشده است 

هدف  نیترمهمضرورت علمی و کاربردی برخوردار است، لذا 

 موجودپژوهش حاضر  این است که ضمن بررسی وضعیت 

های رویکردمجازی و آموزش قابلیت محور زیرساختابعاد و 

های زیرساختبه بررسی تأثیر  مازندرانهای استان در دانشگاه

 بپردازد. محور آموزش قابلیت رویکرد مجازی بر

 هامواد  و روش

باشد پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی می     

کـه در   که با رویکرد آمیخته )کیفی و کمّی( انجام شده اسـت 

رویکرد کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگـان جهـت   

هـای آمـوزش   های رویکرد مجازی و مؤلفهشناسایی زیرساخت

توصـیف   منظوربهمحور استفاده شد و در رویکرد کمی بلیتقا

وضع موجود و بررسی روابط بین متغیرها از پیمایش اسـتفاده  

ــژوهش حاضــر از دو قســمت   شــده اســت. ــاری پ ــه آم جامع

در بخـش کیفـی پـژوهش، جامعـه آمـاری       است، شدهلیتشک

باشند که از ایـن  تحقیق، خبرگان و متخصصین دانشگاهی می

گیـری هدفمنـد و بـا روش اشـباع نظـری      وش نمونهگروه به ر

 نظـران صاحبنمونه در گروه است. حجم  آمدهعملبهمصاحبه 

مصاحبۀ عمیـق   هاآناست که با  نفر 85و کارشناسان برابر با 

 ساختاریافته در راستای اهداف تحقیق انجام شده است ونیمه 

در بخش کمی هم که جامعه آماری ایـن بخـش شـامل کلیـه     

هـای آزاد اسـتان   علمی استادیار به باالی دانشگاه هیأتضاء اع

نفـر   210 هـا آنآمارهای موجود تعـداد   بر اساس مازندران که

برای انتخاب حجـم نمونـه نیـز از فرمـول عمـومی      ، بوده است

کوکران استفاده شده است و با توجه به جمعیت جامعه آماری 

عنوان حجـم  نفر به 522دقت احتمالی،  %2اطمینان و  %82و 

ای خوشــهگیــری روش نمونــهنمونــه بــه دســت آمــد کــه بــه 

گیری تحقیق انجام متناسب نمونه یبندطبقهای و چندمرحله

های استان مازندران، ، در ابتدا از میان دانشگاهکهیطوربهشد، 

هـای آزاد اسـالمی   تصادفی از مرکز اسـتان، دانشـگاه   صورتبه

تصـادفی   صـورت بـه شـرق   و از« شـهر قـائم بابل و »واحدهای 

آزاد  و از غـرب دانشـگاه  « سـاری »آزاد اسالمی واحد  دانشگاه

انتخـاب شـده اسـت، سـپس در هـر      « چالوس»اسالمی واحد 

نفـر از   21علمـی )  هیـأت تعـداد اعضـای    تناسـب بـه دانشگاه 

نفـر از دانشـگاه    91نفر از دانشـگاه بابـل،    41دانشگاه ساری، 

ــائم ــهرق ــگاه  12و  ش ــر از دانش ــه  نف ــالوس(  نمون ــری چ گی

شناسـی اسـنادی و   است. در این تحقیـق از روش  آمدهعملبه

ها و اطالعات الزم اسـتفاده شـده   آوری دادهمیدانی برای جمع

مرحله کمّی پژوهش، دو پرسشنامه محقق سـاخته   در است و

های محور در راستای دانشگاهآموزش قابلیترویکرد مجازی و 

که در مرحلـه   رهای استخراج شدهمعیا بر اساس، نسل چهارم

کیفی و مبـانی نظـری شناسـایی شـده بـود، تـدوین گردیـد،        

در  سـؤال  48بـا   رویکردمجـازی  یهارساختیزی نامهپرسش

هـای مـورد اسـتفاده     شـاخص »هفت بعد )زیرساخت فناوری 

سرعت دسترسی به اینترنت، تناسـب پهنـای بانـد و ظرفیـت     

، «حفاظتی و امنیتـی و ...  روزبه یافزارهانرمشبکه، استفاده از 

های مورد استفاده  تسلط اساتید و شاخص»زیرساخت انسانی 

نوین، آشنایی اساتید بـا   یهایفناوردانشجویان در استفاده از 

، زیرسـاخت پـداگوژی   ...«آموزشـی و   روزبـه منابع و محتوای 

های مورد استفاده  دسترسی بـه منـابع دیجیتـالی و    شاخص»

 یهـــاشـــگاهیآزماعـــاتی، دسترســـی بـــه اطال یهـــابانـــک

، زیرسـاخت فرهنگـی،   ...«متناسب با درس و  شدهیسازهیشب

ــی   ــاعی، ارزش ــاخص»اجتم ــاد   ش ــتفاده  ایج ــورد اس ــای م ه

برابر آموزشـی بـرای فراگیـران پـذیرش، اشـاعه و       یهافرصت

 یاقتصـاد ، زیرسـاخت  «اجرای فرهنـ  تغییـر و نـوآوری و...   

در خرید، نگهداری  یگذارهیاسرمهای مورد استفاده  شاخص»

، گسـترش بـازار   افـزار نرم، افزارسخت یهارساختیزو ارتقای 

فروش محصوالت آموزشی الکترونیکی مشارکت بخش دولتـی  
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، زیرسـاخت  ...«توسعه فناوری و  یگذارهیسرماو خصوصی در 

های مورد استفاده  مدیریت پـیش  شاخص»مدیریت و رهبری 

زارهای متغیر و متکثر، اتخاذ رویکرد کنشی، پویا و سریع در با

و زیرسـاخت اداری و  ...« مشـارکتی و   یزیـ ربرنامهمدیریت و 

 یسامانده های مورد استفاده  کنترل،شاخص»نظام پشتیبانی 

و پشــتیبانی آنالیــن آموزشــی، نظــارت و پیکربنــدی ســامانه  

 صـورت بهآموزش، رفع مشکالت خدمات آموزشی دانشجویان 

 سـؤال  22محور بـا  ی آموزش قابلیتنامهپرسشبرخط و ...( و 

محور، مهـارت تفکـر انتقـادی،    در نه بعد )برنامه درسی قابلیت

مهارت حل مسئله، مهارت کارآفرینی، مهارت نوآوری، مهـارت  

هـای دانشـی و   ، مهـارت العمـر مادامخالقیت، مهارت یادگیری 

 کم،خیلی)ای گزینه 2( در قالب طیف لیکرت یریتیمهارت مد

و تنظـیم شـد. در ایـن     طراحی (زیادکم، متوسط، زیاد، خیلی

تعیین روایی و پایـایی ابـزار سـنجش در دو     منظوربهپژوهش 

بخش کیفی و کمی اقدامات زیر انجام شـد. در بخـش کیفـی    

در  کننـده مشـارکت توسـط اعضـای    آمـده دسـت بههای مقوله

داد های استخراج شده توسط تعمصاحبه بازبینی گردید. مقوله

گردیـد، در   یبندطبقهدیگری از اساتید، متخصصین بررسی و 

بررسی روایی محتوایی از دو ضـریب   منظوربهبخش کمی نیز 

( CVI( و شاخص روایـی محتـوا )  CVRنسبت روایی محتوا )

 مالحظه 8که در جدول شماره  طورهماناستفاده شده است، 

هـای  همقدار مربوط به این دو شاخص برای همه مؤلف شودیم

تعیین روایی سازه  منظوربهباشد، همچنین تحقیق مناسب می

معـادالت سـاختاری کوواریـانس محـور      یسازمدل افزارنرماز 

ــدل   ــرای م ــس از اج ــت و پ ــده اس ــتفاده ش ــزرل اس ــای لی ه

هـای تحقیـق، صـحت و    گیری مربوط به هر یک از سازهاندازه

 یها با استفاده از تکنیک تحلیل عاملدقت سنجش سازه

مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با استناد به نتایج  یدییتأ

های تحقیق مالحظه شد سازه یدییتأحاصل از تحلیل عاملی 

هـا )سـؤاالت( پرسشـنامه    که میزان بار عاملی برای همه گویه

بـوده   81/8نیـز بیشـتر از    هـا آنو عدد معنـاداری   4/0باالی 

 یهـا مـدل رازش های باست. همچنین نتایج حاصل از شاخص

نسـبت کـای دو بـه درجـه آزادی     نشـان داد کـه    یریگاندازه

(/df2χ ــوچکتر از ــرازش )  9( ک ــویی ب ــاخص نیک (، GFI، ش

(، شاخص بـرازش تطبیقـی   NFIشاخص برازش هنجار شده )

(CFI ) و مقــدار شــاخص ریشــه میــانگین  80/0از  تــربــزر

آمد،  به دست 09/0کمتر از  RMSEAمربعات خطای برآورد 

 یریـ گانـدازه هـای  های بـرازش بـرای مـدل   نتایج شاخص لذا

دهنـد،  تحقیق همگی دارای مقدار مناسب بودند که نشان مـی 

هـای پرسشـنامه دارای بـرازش    سـازه  یدییـ تأتحلیل عـاملی  

متغیـر مربوطـه را    یخـوب بهپرسشنامه  سؤاالتمناسب بوده و 

ــین مــی ــهســنجند. همچن ــی همگــرا  منظــورب ســنجش روای

( AVEشاخص متوسط واریانس استخراج شده )پرسشنامه از 

استفاده شد که نتایج حاصل از آن نیز بـرای همـه متغیرهـای    

آمد. شایان ذکر است پایایی  به دست 20/0از  تربزر تحقیق 

( و ضـریب  αابزار سنجش به کمک ضـریب آلفـای کرونبـاخ )   

( مورد سـنجش قـرار گرفـت کـه     CRقابلیت اعتماد ترکیبی )

بـه   20/0از  تـر بـزر  همه متغیرهای تحقیـق  مقدار آن برای 

آمد که دال بر قابلیت اعتماد بودن ابـزار سـنجش دارد،    دست

هـا در بخـش کیفـی از روش    تجزیـه و تحلیـل داده   منظـور به

ــرم   ــی از ن ــوا و در بخــش کم ــل محت ــاریتحلی ــای آم  افزاره

SPSSv.25 معـــادالت ســـاختاری لیـــزرل  یســـازمـــدل و

LISREL v8.5 ستاستفاده شده ا. 

 بررسی روایی محتوا و روایی همگرا و پایایی ابزار سنجش. 1شماره جدول 

CVR CVI CR α AVE ابعاد CR α AVE متغیر 

 زیرساخت فناوری 540/0 045/0 010/0 555/0 151/0

057/0 097/0 557/0 
های زیرساخت

 رویکرد مجازی

 زیرساخت انسانی 547/0 057/0 071/0 547/0 097/0

 زیرساخت پداگوژی 575/0 077/0 011/0 499/0 174/0

145/0 707/0 079/0 015/0 519/0 
-زیرساخت فرهنگی

 اجتماعی
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 زیرساخت اقتصادی 511/0 009/0 074/0 775/0 177/0

140/0 549/0 079/0 045/0 540/0 
زیرساخت مدیریت و 

 رهبری

107/0 501/0 110/0 059/0 709/0 
 زیرساخت اداری و

 پشتیبانی

100/0 705/0 079/0 010/0 507/0 
برنامه درسی قابلیت 

 محور

000/0 110/0 747/0 
آموزش قابلیت 

 محور

 مهارت تفکر انتقادی 559/0 174/0 171/0 517/0 107/0

 مسئلهمهارت حل  791/0 115/0 017/0 747/0 177/0

 مهارت کارآفرینی 597/0 079/0 077/0 550/0 147/0

 مهارت نوآوری 714/0 100/0 017/0 577/0 145/0

 مهارت خالقیت 719/0 071/0 045/0 710/0 117/0

100/0 707/0 040/0 001/0 097/0 
مهارت یادگیری 

 العمرمادام

 مهارت دانشی 509/0 117/0 011/0 700/0 111/0

 مهارت مدیریتی 700/0 117/0 097/0 747/0 177/0

 

 هاافتهی
نمونه در خصوص بررسی تک ایج حاصل از آزمون تینت

های استان وضعیت موجود ابعاد رویکرد مجازی در دانشگاه

مازندران حاکی از این است که برای چهار زیرساخت )فناوری، 

انسانی، اقتصادی و مدیریت و رهبری( بین میانگین وضعیت 

ح خطای کمتر از موجود این ابعاد و میانگین مفروض در سط

درصد اطمینان از تفاوت معناداری وجود  88درصد و با  8

سه بعد  آمدهدستبهگانه میانگین دارد و در بین عوامل هفت

اجتماعی( بیشتر از میانگین -)انسانی، پداگوژی و فرهنگی

باشد و برای چهار بعد دیگر کمتر از متوسط ( می9مفروض )

توان گفت از دید اساتید باشد. پس در مجموع میمفروض می

های استان مازندران وضعیت سه بعد )انسانی، دانشگاه

اجتماعی( مطلوب است و وضعیت چهار -پداگوژی و فرهنگی

بعد )فناوری، اقتصادی، مدیریت و رهبری و اداری و نظام 

اصل از بررسی . همچنین نتایج حستینپشتیبانی( مطلوب 

ین است که در محور حاکی از اابعاد آموزش قابلیت

مهارت »های آزاد استان مازندران وضعیت دو مؤلفه دانشگاه

بیشتر از متوسط مفروض « مهارت حل مسألهو  تفکر انتقادی

ولی وضعیت موجود  دارندنسبتاً مطلوب وضعیتی باشد و می

توان گفت از دید می رونیازاو  ستینهفت بعد دیگر مطلوب 

ازندران در آزاد استان مهای اعضای نمونه تحقیق، دانشگاه

اند. محور توفیق قابل توجهی نداشتهتحقیق آموزش قابلیت

که  آمدهدستبهالزم به ذکر است میانگین مفروض از طریق 

هر یک از مفاهیم از طریق میانگین نمرات  ازآنجاکه

نیز  سؤالپاسخگویان ساخته شده است و دامنه تغییرات هر 

ه تغییرات مفهوم ساخته شده باشد، لذا دامنمی 2تا  8بین 

 .باشدمی 9باشد که متوسط آن عدد می 2تا  8نیز بین 

 منظوربههای تحقیق و همچنین در بخش دیگری از یافته

های رویکرد مجازی بر آموزش قابلیت زیرساختبررسی تأثیر 

، ابتدا به کمک ماتریس همبستگی پیرسون به بررسی محور

آموزش قابلیت  های رویکرد مجازی بازیرساختروابط بین 

پرداخته شد که نتایج حاصل از آن به شرح جدول  محور

 باشد؛( می9شماره )

 . ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق7شماره جدول 
 داریسطح معنی ضریب همبستگی متغیر وابسته های رویکرد مجازیزیرساخت

 زیرساخت فناوری

ش
وز

آم
 

 
ور

مح
ت 

بلی
قا

 

017/0 001/0 
 001/0 449/0 زیرساخت انسانی

 001/0 191/0 زیرساخت پداگوژی
 001/0 111/0 زیرساخت فرهنگی، اجتماعی، ارزشی

 001/0 090/0 زیرساخت اقتصادی
 001/0 177/0 زیرساخت مدیریت و رهبری

 001/0 117/0 زیرساخت اداری و نظام پشتیبانی
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پیرسون در خصوص ضریب همبستگی نتایج حاصل 

های رویکردمجازی و آموزش بررسی روابط بین زیرساخت

قابلیت محور حاکی از این است که همه متغیرهای 

معناداری دارند، مستقیم و مستقل با متغیر وابسته رابطه 

های مطلوبیت زیرساختبه بیانی دیگر با افزایش 

زم یابد. المحور نیز بهبود میرویکردمجازی، آموزش قابلیت

به ذکر است با توجه نتایج ماتریس همبستگی فوق 

( و r=448/0ترین رابطه )زیرساخت انسانی ضعیف

ترین رابطه را با ( قویr=988/0زیرساخت پداگوژی )

 اند.آموزش قابلیت محور داشته

شود، که در نمودار شماره یک مالحظه می طورهمان

بر  های رویکرد مجازیزیرساختضریب معناداری تأثیر 

باشد و با توجه به اینکه می 88/82 آموزش قابلیت محور

توان گفت، تأثیر مذکور باشد، لذا میمی 81/8از  تربزر 

( 5که در نمودار شماره ) طورهمانباشد و معنادار می

ای رویکرد هزیرساختشود، ضریب تأثیر مشاهده می

شده است و ( β=89/0) محورمجازی بر آموزش قابلیت

های رویکردمجازی بر زیرساخت ز این است کهحاکی ا

آموزش قابلیت محور در دانشگاه نسل چهارم تأثیر 

مطلوبیت با افزایش  گریدعبارتبهمستقیم و قوی دارد، 

، آموزش قابلیت محور با های رویکردمجازیزیرساخت

 یابد.شدتی قوی بهبود می

 
 زی بر آموزش قابلیت محور )در حالت استاندارد(های رویکردمجامدل تأثیر زیرساخت .1نمودار شماره 

های بعد از اجرای مدل معادالت ساختاری تأثیر زیرساخت

رویکردمجازی و آموزش قابلیت محور برازش مدل مورد 

های برازش بررسی قرار گرفت که نتایج حاصل از شاخص

دو نسبی محاسبه مقدار کای مدل حاکی از این بود که

 9دو نسبی کوچکتر از ود کایاست، وج 298/8شده 

 میانگین خطای ریشهباشد، همچنین مطلوب می

بایستی کمتر از نیز می (RMSEAبرآورد ) مجذورات

 048/0باشد که در مدل ارائه شده این مقدار برابر  09/0

و  CFIو  GFIهای نکویی برازش است. میزان شاخص

NFI  باشد که در مدل تحت  80/0نیز باید بیشتر از

است. لذا با  84/0و  81/0و  82/0رسی به ترتیب برابر بر

های توان گفت، دادههای برازش میتوجه به شاخص

مدل مفهومی را مورد حمایت  یخوببهآوری شده جمع

توان گفت مدل تحقیق دهند و به بیانی دیگر میقرار می

 باشد.از برازش مناسبی برخوردار می

 بحث

های قابل توجهی برای های اخیر، کوششدر دهه     

بهبود مستمر کیفیت آموزش عالی و دستیابی به اهداف 

های است. یکی از سیستم آمدهعملبهنظام دانشگاهی 

نوین آموزشی که در آن هدف رسیدن به عملکرد مطلوب 

است، سیستم آموزشی مبتنی بر قابلیت و شایستگی است 

از ارائه تغییر رویکرد دانشگاه که در این سیستم آموزشی 
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بهترین  محور،محور به سمت دروس قابلیتدروس دانش

که بین آموزش عالی  ییخألهاراه برای پوشش دادن 

ارزیابی شده است  معمول و نیازهای بازار کار وجود دارد

ورود  منظوربهالتحصیالن دانشگاهی تا از این طریق فارغ

برای استخدام در به بازار کار، توانمندهایی الزم 

را کسب کرده  های شغلی مختلف مورد نیازعیتموق

این سیستم نوین آموزشی در  یسازادهیپ منظوربهباشند، 

افزارهای کاربردی و نرم وسیعی از به مجموعهها دانشگاه

باشد و تا نیاز می های آموزشی مبتنی بر فناوریروش

افزاری های این رویکرد به لحاظ سختزمانی که زیرساخت

توان امیدی به دستاوردهای اری فراهم نباشد، نمیافزو نرم

های نسل چهارم نوین آموزشی در دانشگاه این  سیستم

شود این که مطرح می یسؤالداشت، لذا در چنین فضایی 

با تمرکز  بر   هارویکرد و نحوه ارائه این آموزش است که 

چگونه باید باشد تا بتواند هدف فوق را  رویکرد مجازی

شید. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تحقق بخ

محور در های رویکرد مجازی بر آموزش قابلیتزیرساخت

نتایج . های نسل چهارم استان مازندران انجام شددانشگاه

حرکت در راستای دانشگاه  منظوربهپژوهش نشان داد که 

نسل چهارم، آموزش قابلیت محور که با رویکرد مجازی 

نند بسترساز دانشگاه نسل چهارم تواشوند، میانجام می

(، کامینز و 5089های لیکیسا )این یافته با یافته. شوند

(، قربانخانی و 8989پور )و عالی (، عنایتی5081فلوتن )

های پژوهش نشان ( همخوانی دارد. یافته8982صالحی )

داد که در ایجاد آموزش قابلیت محور با محوریت رویکرد 

و عوامل، نقش اساسی  هاؤلفهمای از مجازی، مجموعه

داشته که باید اقدامات الزم توسط مسئولین نظام آموزشی 

 .   در این رابطه صورت گیرد

برنامه درسی قابلیت محور، مهارت تفکر  یطورکلبه

انتقادی، مهارت حل مسئله، مهارت کارآفرینی، مهارت 

العمر، نوآوری، مهارت خالقیت، مهارت یادگیری مادام

 یهامؤلفهای دانشی و مهارت مدیریتی عوامل و همهارت

. باشدها میمحور در دانشگاهاصلی آموزش قابلیت

های رویکرد مجازی با هدف همچنین در بحث زیرساخت

ایجاد دانشگاه نسل چهارم عوامل اصلی شامل، زیرساخت 

فناوری، زیرساخت انسانی، زیرساخت پداگوژی، زیرساخت 

زیرساخت اقتصادی،  فرهنگی، اجتماعی، ارزشی،

زیرساخت مدیریت و رهبری و زیرساخت اداری و نظام 

 بودند.  پشتیبانی

های نسل چهارم مطرح ظهور دانشگاه  در حال حاضر بحث

این . جهان شده است یهادانشگاهو جریان حاکم 

های سه نسل گذشته، ها جدا از وظایف دانشگاهدانشگاه

جامعه خود نقش  دهی آیندهموریت دارند تا در شکلأم

شان در چه وضعیتی اینکه جامعهیص تشخ. ایفاء نمایند

های مالی گذاریهاست و در چه وضعیتی باید باشد، سرمای

چگونه باید جامعه را  ،و انسانی باید به کدام سو سوق یابند

جایگاه کشور در نظام  ،به سمت وضعیت مطلوب سوق داد

این وضعیت  در و ... المللی کجاستای و بینمنطقه

یعنی ؛ گرایانه داردگستر یا کنشها نقشی پیشدانشگاه

دانشگاه نسل چهارم باید ضمن بررسی روندهای جاری و 

ضعف جامعه، مسیر آتی جهانی و تشخیص نقاط قوت و 

های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی کشور را به سیاست

سمت و سویی رهنمون کنند که کشور بتواند جایگاه 

الملل به دست آورد، را در منطقه و نظام بینمناسب خود 

ها و مراکز اما ایفای مطلوب نقش اقتصادی دانشگاه

آموزش عالی مستلزم داشتن اطالعات دقیق و بهنگام 

های این نظام از نیازها و شرایط بنگاه گذاراناستیس

در حال تحول است. بدیهی  شدتبهاقتصادی است که 

یم پیوندها و روابط بین است که تحقق این امر به تحک

ها و مراکز صنعتی، تسهیل تبادل نظرها، تجارب و دانشگاه

آموزش  سمیمکاناصالح  منظوربهپیشنهادها میان دو طرف 

دانشجویان است. مسلماً تحکیم هر چه  یسازآمادهو 

بیشتر این ارتباطات چه از طریق بازنگری محتوای 

 یدهسازمان و چه در قالب یدانشگاههای درسی برنامه

مجدد دفاتر ارتباط با صنعت یا با اتخاذ راهبردهای مناسب 

شماری را برای هر دو طرف درگیر این دیگر، مزایای بی

التحصیالن فرایند در بر خواهد داشت، از جمله اینکه فارغ

های شغلی ها و مراکز آموزش عالی از فرصتدانشگاه



                                                                                                                                                                433                                                                                                                                                        و همكاران   صادقی 

 

 89، زمستان 4اره شم، دهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

قق این امر به کنند و تحموجود بیشتر و بهتر استفاده می

شود و افزایش کارایی خارجی نظام آموزش عالی منجر می

زند و اینکه گذاری رقم میبازده مثبتی را برای این سرمایه

یابند تا به ترمیم و تأمین نیروی مدیران صنایع فرصت می

التحصیالنی که عموماً فارغ میان انسانی مورد نیاز خود از

بل قبولی برخوردارند با دقت هایی قاو قابلیت هامهارتاز 

 اهتمام ورزند.

 گيری نتيجه

تقویت آموزش  منظوربههای پژوهش با توجه به یافته

های مازندران،  الزم است قابلیت محور در دانشگاه

های الزم را برای ها، حمایتمسئولین آموزشی دانشگاه

های استان های مجازی را در دانشگاهتوسعه زیرساخت

د و با توجه به اینکه نیاز بازار و جامعه، عامل داشته باشن

باشد، اصلی در مطرح شدن آموزش قابلیت محور می

های دانشجویان دکتری و نیازسنجی الزم در پروژه

های های اساتید دانشگاه با  هدف تأمین خواستهپژوهش

های تا با تقویت مهارت جامعه در نظر گرفته شود

ورود به  منظوربهدانشگاهی را  النیالتحصفارغ دانشجویان،

آماده های شغلی مختلف استخدام در موقعیتبازار کار و 

های مبتنی کنند. همچنین به جهت اهمیت وجود آموزش

-ها، به مسئولین دانشگاهبر شایستگی و قابلیت در دانشگاه

ها بر اساس دانشگاه یبندرتبهگردد، به ها پیشنهاد می

با رویکردی مجازی برای های الزم داشتن زیرساخت

آموزش قابلیت محور بپردازند تا از این طریق مشخص 

تری های کشور از بستر مناسباز دانشگاه کیکدامشود 

. برخوردارندآموزش قابلیت محور  یسازادهیپبرای 

ها مأموریت همچنین الزم است که مسئولین برای دانشگاه

اقدامات عملی  آموزش قابلیت محور را باز تعریف  نمایند و

های اساتید و ها و نتایج  پژوهشبرای تبدیل ایده

دانشجویان به عمل را از طریق اقدامات مختلف را داشته 

 . باشند

نتایج تحقیق نشان داد که ارزیابی جامعه هدف از 

زیرساخت مدیریت و رهبری مطلوب نبوده است، لذا به 

صیه مسئولین دانشگاه و وزارت علوم در این خصوص، تو

ریزی شود که در اتخاذ رویکرد مدیریت و برنامهمی

مشارکتی اهتمام بیشتری ورزند، همچنین به تشویق 

منابع انسانی در توسعه رویکرد مجازی بپردازند و ارزیابی 

بهبود مستمر را در  منظوربهو بازخورد  منابع انسانی را 

مللی البرنامه کاری خود قرار دهند و با اتخاذ استراتژی بین

های های آموزشی زمینهو جهانی نگریستن به فرصت

مساعد بیشتری را برای آموزش قابلیت محور در 

 های نسل چهارم فراهم کنند.دانشگاه

چهارم پاسخگویان نتایج گویای این مطلب بود که تنها یک

اند، لذا در های فناوری را مطلوب ارزیابی کردهزیرساخت

ه سرعت دسترسی به شود کهمین راستا توصیه می

افزارهای بروز حفاظتی و اینترنت تقویت شود، از نرم

امنیتی استفاده بیشتری شود و دانشگاه برای دسترسی به 

های جهانی از طریق تناسب پهنای باند و ظرفیت شبکه

 شبکه تجهیز شود.

های انسانی رویکرد مجازی توصیه در زمینه زیرساخت

د جدید و یا ارزیابی شود، دانشگاه در جذب اساتیمی

را از نظر تسلط در استفاده از  هاآناساتید قدیمی 

تا از این طریق  های نوین مورد سنجش قرار دهدفناوری

تحقق  منظوربهاطالعات بیشتری از منابع انسانی خود 

های نسل چهارم داشته باشد. عالوه بر اینکه دانشگاه

ن تسلط داشته های نویاساتید باید بر استفاده از فناوری

های نوین با اهمیت باشند، تسلط دانشجویان نیز بر فناوری

بایست نگرش مثبت در استفاده از باشد، همچنین میمی

های نوین در بین اساتید، دانشجویان، کارکنان در فناوری

د باید از تیاساسطح دانشگاه وجود داشته باشد. همچنین 

کننده برخوردار های ارتباطی میان فردی و تسهیلمهارت

ه خدمات آموزشی و هدایت دانشجو موفق ئباشد تا در ارا

توانایی در  ،هایی ماننداساتید باید به تقویت ویژگی. باشد

مدیریت و تشویق فراگیران، حضور و تعامل مجازی در 

انی از دانشجویان، مهارت و تعهد بفرایند آموزش، پشتی

. ثبت بپردازندمین محیط تعاملی و نگرش متأالکترونیکی، 

های ارتباطی شود که اساتید و مدرسان، کانالپیشنهاد می

 تا تری را برای ارتباط با دانشجویان فراهم کنندبیش
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با  یانتری برای مالقات حضوری دانشجوهای بیشفرصت

 .ل و مشکالت فراهم گرددئد جهت رفع مساتیاسا

-ها پیشنهاد میهمچنین به مسئولین آموزشی دانشگاه

های الزم در زمینه دد برای دانشجویان و اساتید کارگاهگر

افزاری و های سختآموزش قابلیت محور و زیرساخت

قابلیت محور  الزم برای پیاده کردن آموزش یافزارنرم

تا موانع آموزش قابلیت محور از بین رفته و  برگزار نمایند

ها بتوانند در مسیر دانشگاه نسل چهارم حرکت دانشگاه

 .ندنمای

های نسل مسلماً تقویت آموزش قابلیت محور در دانشگاه

های اقتصادی نیز چهارم نیازمند تقویت زیرساخت

شود آموزش عالی باشد، لذا در همین راستا توصیه میمی

بستر الزم را برای مشارکت بخش دولتی و خصوصی در 

گذاری توسعه فناوری فراهم کند و به زمینه سرمایه

از تولید محصوالت آموزش الکترونیکی  درآمدزایی ناشی

بپردازد. در همین زمینه الزم است آموزش عالی به 

گذاری برای خرید، نگهداری و ارتقای سرمایه

 منظوربهافزاری الزم افزاری و نرمهای سختزیرساخت

 تحقق هر چه بیشتر آموزش قابلیت محور بپردازند.

ند با استفاده توانها نیز میذکر است که دانشگاهشایان

از  ،های آموزشی پرطرفدارسنجی بازار برای دورهامکان

داشته و بتوانند  یثمر دهسرعت های آموزشی که بهدوره

 مین نمایند و منافع اقتصادی داشتهأهای خود را تهزینه

افزاری های سختباشد هزینه الزم برای تقویت زیرساخت

 .افزاری را فراهم آورندو نرم
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Abstract: The purpose of this study was to survey the impact of virtual approach 

infrastructures on Capability -based training in fourth generation universities. The present 

study was conducted with an applied purpose and with a mixed approach. The statistical 

population in the qualitative section consisted of twelve faculty members selected by 

purposeful sampling with theoretical saturation law and also in quantitative section by 

Cochran formula and multistage cluster random sampling.  Altimately, an  appropriate 

sample size of 255 upper-assisstent professor faculty members  at universities of 

Mazandaran province was considered. Moreover, the data collection tools consisted of a 

semi-structured interview in the qualitative section and a researcher-made questionnaire in 

the quantitative section. Then, superfacial and content validity of the instruments was 

confirmed by experts. Confirmatory factor analysis was used to assess construct validity 

while convergent validity of the extracted mean variance index was  used. Thereupon to 

evalute the reliability of the instrument, Cronbach's alpha coefficient and hybrid reliability 

were used. Finally, the findings of the study showed that with increasing the favorability of 

virtual approach infrastructure, Competency-Based Education also improved; human 

infrastructure had the weakest relationship (0.449) whereas pedagogy infrastructure 

(0.891) meeted the strongest relationship with Competency-Based Education. Therefore, 

the results of Structural-equation modeling showed virtual approach infrastructure had 

direct and strong effect on Competency Based Education (t = 17.11, β = 0.93). In other 

words, by increasing the utility of virtual approach infrastructures, capability-based 

training improves strongly. 
 

Key words: Competency Based Education, 4th generation university, Virtual approach. 
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