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Використання новітніх технологій у сучасних університетах – палиця о двох кінцях
Глобалізація вплинула на ідентичність університетів усього світу настільки, що вони стали рушіями
економічного розвитку шляхом формування наукових знань та підготовки високоосвічених випускників. У
Південній Африці, зміни у вищій освіті зосереджені на реструктуризації системи для задоволення потреби у
технологічно-орієнтованій економіці. Останнє призвело до більш спеціалізованої та комплексної роботи
університетів, які для її виконання покладаються на технічні пристрої. Виходячи з цього, автори аналізують
ступінь впливу технічних пристроїв в якості трудового ресурсу на постійний зв’язок співробітників
Університету Південної Африки з їх роботою.
Автори дослідження використовують змішані методи, на основі яких було використано три інструменти для
збору даних з метою отримання кількісних та якісних даних, поєднаних шляхом факторного аналізу та
ідентифікації теми. Цільова вибірка включає в себе наукових та ненаукових співробітників Університету
Південної Африки. Виходячи з результатів, очевидним є те, що проблемні питання поєднання призвели до
браку робочого простору, трудових ресурсів та комп’ютерних мереж. Як наслідок, співробітники
переживають професійний стрес, пов’язаний з перевантаженістю роботою та браком трудових ресурсів, що
призводить до проникнення роботи в особисте життя співробітників, так як вони постійно користуються
своїми технічними пристроями для виконання робочих завдань.
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Использование новейших технологий в современных университетах – палка на двух концах
Глобализация повлияла на идентичность университетов всего мира настолько, что они стали двигателями
экономического развития путем формирования научных знаний и подготовки высокообразованных
выпускников. В Южной Африке, изменения в высшем образовании сосредоточены на реструктуризации
системы для удовлетворения потребности в технологически-ориентированной экономике. Последнее
привело к более специализированной и комплексной работе университетов, которые для её выполнения
полагаются на технические устройства. Исходя из этого, авторы анализируют степень влияния технических
устройств в качестве трудового ресурса на постоянную связь сотрудников Университета Южной Африки с
их работой.
Авторы исследования используют смешанные методы, на основе которых были использованы три
инструмента для сбора данных с целью получения количественных и качественных данных, объединенных
путем факторного анализа и идентификации темы. Целевая выборка включает в себя научных и ненаучных
сотрудников Университета Южной Африки. Исходя из результатов, очевидным является то, что
проблемные вопросы объединения привели к недостатку рабочего пространства, трудовых ресурсов и
компьютерных сетей. Как следствие, сотрудники переживают профессиональный стресс, связанный с
перегруженностью работой и недостатком трудовых ресурсов, что приводит к проникновению работы в
личную жизнь сотрудников, так как они постоянно пользуются своими техническими устройствами для
выполнения рабочих заданий.
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