پژوهشنامه تربيتي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد
بجنورد
شماره هجدهم – بهار 88

بررسي تطبيقي توسعه فنآوري اطالعات در نظامهاي آموزش
عالي جهان :با تأكيد بر ايران
1

دمحم رحمانپور
دكتر دمحم جواد لياقتدار
دكتر ابراهيم افشار3
2

چكيده
توسعه فنآوري اطالعات تأثير جدي بر مؤسسات آموزش
عالي در قرن بيست و يكم گذاشته است .روند توسعه اين
فنآوري در مؤسسات آموزش عالي جهان قابل مالحظه بوده
است .در ايران نيز با درك چنين ضرورتي گامهاي مثبتي
در اين زمينه برداشته شده است .با اين وجود ،آموزش
عالي كشور در راستاي گسترش هر چه بيشتر اين فنآوري
با چالشهايي مواجه است .اين پژوهش ،ضمن بررسي وضعيت
توسعه فنآوري اطالعات در نظامهاي آموزش عالي جهان،
هدف اصلي خود را تشريح اين چالشها در دو بعد
فرهنگي-اجتماعي و منابع انساني قرار داده است.
جامعه آماري ،اساتيد شاغل در دانشگاههاي دولتي كشور
بود .شش دانشگاه كردستان ،شيراز ،عالمه طباطبائي،
تهران ،صنعتي شريف و اصفهان به صورت تصادفي عنوان
نمونه آماري برگزيده شد .از اين ميان 150 ،نفر به
صورت تصادفي طبقهاي نسبي جهت جوابگويي به سؤاالت
پرسشنامه انتخاب شدند .ابزار جمعآوري داده نيز
پرسشنامه محقق ساخته بود .روايي محتوايي پرسشنامه
مورد تاييد چند تن از اساتيد صاحب نظر دانشگاه قرار
گرفت و پايايي آن نيز بر اساس ضريب آلفاي كرونباخ،
 0/97به دست آمد .از نرمافزار آماري  SPSSبراي
تحليل دادهها استفاده شد .نتايج نشان داد كه در بعد
فرهنگي -اجتماعي باال بودن نسبت دانشجو به رايانههاي
موجود ،ضعف روحيه جستجوگري دانشجويان ،و ضعف زبان
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انگليسي دانشجويان و اساتيد از جمله چالشهاي مهم در
اين زمينه بود .در بعد منابع انساني نيز ناتواني
دانشجويان و تا اندازهاي اساتيد در چگونگي دسترسي
به اطالعات موجود در پايگاههاي اطالعاتي يك چالش مهم
عنوان شد.
كليد واژهها
فنآوري اطالعات ،آموزش عالي ،ايران ،چالش ،جهان.
مقدمه

تالشهاي اوليه براي توسعه فنآوري اطالعات در
آموزش عالي ،در قرن بيستم انجام گرفته است
(الولز ،2003 ،1ص .)122حاصل اين تالشها ،نسلهاي اول
و دوم دانشگاههاي باز ،يعني آموزش از راه دور و
آموزش مکاتبهاي بود (محسني ،1380 ،ص .)134اکنون
در آستانه هزاره جديد دانشگاهها با تحول جديدي
از فنآوري اطالعات مواجه شده که قابليتهاي آن
بسي بيش از گذشته عميقتر گشته است (لنگنبرگ،2
 ،2000ص .)323گسترش فنآوريهاي اطالعاتي جديد
داراي ظرفيتهاي بالقوهاي براي تغيير شکل چگونگي
انجام يادگيري در دانشگاهها و دانشکدههاست
(پاولن ،2000 ،3ص .)284موفقيتآميزترين رويکرد در
اين زمينه ،رويکرد تلفيقي است ،يعني اين که
فنآوريهاي جديد بايستي در کالسها و در کنار ساير
روشهاي آموزشي بکار رود (جورجيان و اولسون،4
 ،2007ص .)2با چنين رويکرد نويني ،فرضيات قديمي
در مورد ارتباط بين مکان و زمان با يادگيري و
آموزش در هم شکسته شد (اوسبارن و ابرسکي،2004 ،5
ص .)418به عبارت ديگر ،چنين روشي اين امکان را
فراهم آورده است تا بدون نياز فراگيران به شرکت
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در کالسهاي حضوري ،آموزشهاي تخصصي و علمي را به
مرحله اجرا درآورد (جوکار و خاصه ،1386 ،ص.)92
اين روش همچنين مؤسسات آموزش عالي را مدد
ميرساند تا در مواجهه با طيف وسيعي از
دانشجويان ،رويكردهاي آموزشي خود را توسعه دهند
(هانون و دي نتو ،2007 ،1ص.)419
يادگيري
به
نسبت
جداگانه
رويکرد
دو
الکترونيکي وجود دارد .يکي رويکرد محتوا محوري
و ديگري رويکرد يادگيري محوري (بحريني ژاد،2
 ،2006ص .)2در رويكرد يادگيري محوري ،عموما از
وب و ديگر فنآوريهاي جديد براي اداره آموزش
استفاده به عمل ميآيد و يادگيرنده و فرآيند
يادگيري مرکز ثقل تلقي ميشوند (اندرسون و
الومي ،ترجمه زماني و عظيمي ،1385 ،ص .)31هدف
اوليه و اساسي از اين نوع آموزشها ،گسترش و
ايجاد تنوع ظرفيت آموزش به مدد فنآوري اطالعات و
پاسخگويي به نياز جامعه امروز و فردا براي
کيفيت و انعطافپذيري بهتر و هزينه کمتر در
ارائه آموزش ميباشد( .صفوي و همکاران،1386 ،
ص.)29
کشورهاي صنعتي پيشتازان اوليه توسعه فنآوري
اطالعات در فرآيند پژوهش و آموزش دانشگاهي خود
بودند و هم اکنون در بسياري از دانشگاههاي اين
کشورها آموزش و يادگيري الکترونيکي بخشي از
برنامههاي آموزشي آنها را تشکيل ميدهد .کشورهاي
در حال توسعه نيز با درک چنين ضرورتي و با هدف
دسترسي به اطالعات جديد و ارتقاء کيفيت آموزش
عالي خود در تدارک توسعه اين فنآوري هستند.
راجرز و توماس ،)2003( 3بر اهميت هنجارهاي
فرهنگي -اجتماعي يك كشور به عنوان يك عامل اصلي
در راه توسعه يا عدم توسعه فنآوري اطالعات در
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آموزش عالي آن كشور ،تأكيد كردهاند (به نقل از
ال بيريني ،2006 ،1ص .)376اين مهم در نظام آموزش
عالي کشور ما به علت توسعه کمي آموزش و توجه به
مؤلفههاي ديني و ملي از ارزش باالتري برخوردار
است .توسعه فنآوري اطالعات در اين موسسات موجب
افزايش دانايي و توانايي دانشجويان و اساتيد
شده و آموزش عالي را در مهمترين مأموريت خود،
يعني تربيت منابع انساني توانمند و کارآمد بيش
از گذشته توفيق خواهد داد.
از جمله عوامل ديگر توسعه فنآوري اطالعات در
مانند
انساني
منابع
كشور،
عالي
آموزش
دانشجويان ،اساتيد ،كارشناسان و مديران است.
اين منابع در صورت داشتن دانش و مهارت الزم،
ميتوانند زمينه خوبي را براي توسعه فنآوري
اطالعات فراهم آورند ،در غير اين صورت آموزش
عالي را با چالشهاي جدي روبرو خواهند ساخت.
حدود ده سال است با توسعه زيرساختهاي مناسب
بعضي از دانشگاههاي کشور آموزش مبتني بر فنآوري
اطالعات را جزئي از برنامههاي بلند مدت خود قرار
دادهاند و عمدتا سرمايه گذاريهاي کالني بر روي
اين مقوله انجام ميدهند )تقي ياره و صيادتي،
 ،1386ص .)77اولين دانشگاه رسمي در آموزش
الکترونيکي دانشگاه شيراز است که در سال 1383
عمدتا شروع به کار کرده است (صفوي و همکاران،
 ،1386ص .)29هم اکنون نيز بسياري از دانشگاهها
در ايران در بعضي از رشتهها ،آموزش الکترونيکي
ارائه ميدهند .در اين ميان ميتوان به دانشگاه
امير کبير ،صنعتي شريف ،علم و صنعت ايران،
صنعتي اصفهان و دانشکده علوم حديث اشاره کرد
(بحريني نژاد ،2006 ،2ص .)2يكي از طرحهاي مهم در
اين ارتباط ،طرح بهرهبرداري از شبكه علمي كشور
است كه با نظارت وزارت علوم و توسط سازمان
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پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران راه اندازي شد.
هدف اين طرح ،تأمين بستر مناسب جهت تبادل
اطالعات ميان دانشگاههاي كشور ،به صورت اينترنتي
و اينترانتي بود .اين امر انتقال اطالعات در
درون دانشگاههاي كشور را با پهناي باند دو
مگابايت بر ثانيه امكانپذير ساخت (صادق عمل
نيك ،1386 ،ص  .)492با اين وجود ،عليرغم چنين
تالشهايي و نيز سرمايهگذاريهاي انجام شده ،در
آموزش عالي كشور استفاده مناسب از اين فنآوريها
به عمل نميآيد و ميزان استفاده از آن نامشخص
است (جوكار و عفت نژاد ،1382 ،ص .)85وجود برخي
برخوردهاي ناشي از تعصبات مل-مذهبي يكي از
چالشهاي مهم در اين زمينه است .دستهاي براين
عقيدهاند که در سايه توسعه شبکهها و ارتباطات،
ممکن است هويتهاي مطلوب و به هنجار مانند هويت
ديني دانشجويان دچار چالش شود (مهردمحمي،1386 ،
مسئوالن
بين
در
غالب
نگرش
همچنين
ص.)98
دانشگاهها و کاربران ،توجه به ابعاد «سخت
افزارگرا» آموزش الكترونيكي و نه «فنآوري گرا»
بوده است و از درک تاثير قابليتهاي اين نوع
آموزش بر توسعه درونزاي آموزش عالي عاجز
برخوردهاي
ص.)14
،1386
(منتظر،
ماندهاند
متعصبانه در استفاده از اينترنت نيز ناشي از
همين معضل فرهنگي است .برخي اينترنت را مفسد
ميدانند و بر اين باورند به دليل آن که اينترنت
دسترسي به صفحههاي مغاير با شئون اخالقي و به
ويژه انتشار صور قبيحه را تسهيل ميسازد ،بايستي
از آموزش عالي کنار گذاشته شود (محسني،1380 ،
ص .)191بدون شک درک صحيح و درست از فنآوري
اطالعات و مضامين آن – به خصوص اينترنت -و نيز
شيوههاي مناسب بهرهگيري از آنها براي توسعه
آموزش الكترونيكي ،از جمله دغدغههاي نظام آموزش
عالي در مسير حرکت خود در تبديل شدن به يک نظام
با محوريت دانش خواهد بود (حکيمي ،1383 ،ص.)5
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به طور کلي ،ميتوان گفت که موج رو به
گسترشي از آموزش الکترونيکي در ايران در حال
شکلگيري است و به نظر ميرسد که در چند سال
آموزشهاي
طريق
از
رشتهها
ارائه
آينده
الکترونيکي صورت گيرد .آنچه منظومهاي هماهنگ را
براي حضور شاداب و پويا در چنين مرحلهاي قوام
ميبخشد ،شناخت مختصات و چالشهاي فراروي آن و
بهرهگيري از تجارب ساير كشورها در اين زمينه
است .نظر به چنين اهميتي ،پژوهش حاضر به بررسي
و واکاوي چالشهاي فرهنگي -اجتماعي و منابع
انساني فراروي توسعه فنآوري اطالعات در آموزش
عالي ايران ميپردازد .بررسي روند توسعه فنآوري
اطالعات در موسسات آموزش عالي ساير كشورها به
منظور آگاهي از وضعيت كشور در اين زمينه ،از
جمله اهداف ديگر اين پژوهش به شمار ميرود .است.
در اين پژوهش از شاخصهاي  ،UNDPبراي مقايسه
وضعيت توسعه فنآوري اطالعات در آموزش عالي
استفاده شده است.
اهميت و ضرورت توسعه فنآوري اطالعات در
آموزش عالي :امروزه موسسات آموزش عالي با
چالشهاي افزايش نرخ ثبت نام ،کاهش منابع و فشار
براي افزايش کيفيت مواجه ميباشند (کيرک وود و
پريس ،2006 ،1ص .)258از طرفي ،عدم دسترسي تمام
دانشجويان به دانشگاه ،کمبود امکانات اقتصادي،
کمبود آموزشگران مجرب و هزينههاي زياد براي
آموزش دانشگاهي ،متخصصان را بر آن داشت تا به
مدد فنآوري اطالعات ،روشهاي جديدي را براي آموزش
ابداع نمايند که هم اقتصادي و با کيفيت باشند و
هم بتوان با استفاده از آن ،به طور همزمان
جمعيت کثيري از دانشجويان را تحت آموزش قرار
داد (فرهادي ،1384 ،ص .)52نظر به افزايش شمار
دانشجويان و نيز تعدد رشتههاي تحصيلي ،اين
ضرورت مطرح شده است که بعضي از دروس يا واحدها
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را به صورت مجازي ( )ONLINEارائه کنند .در اين
حالت عموما انتظار بر اين است که استفاده از
فنآوريهاي الکترونيکي و اينترنت باعث افزايش
شود
يادگيري
و
تدريس
فرايندهاي
اثربخشي
(اوسبارن و ابرسکي ،2004 ،ص .)417از طرفي ،به
اعتقاد متخصصان ،اطالعات هر  4يا  5سال دو چندان
ميشود .مجموع اطالعات قابل دسترس براي يک دانشجو
در سال  1997کمتر از يک درصد اطالعاتي است که در
سال  2050به آن دسترسي پيدا خواهد کرد .با اين
شرايط تنها توسعه فنآوري اطالعات و بهرهگيري از
فضاي آموزش الکترونيکي ،قابليت انطباق با
مشخصات اين عصر را کامال داراست (عطاران،1381 ،
ص .)89به اعتقاد کاستلز )2001( 1در شرايطي که
دانش منبع عمدهاي براي توسعه و رشد قلمداد
ميشود ،دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مسئول
اصلي و محوري توليد دانش و نوآوري هستند (ص.)16
در اين راستا استفاده از فنآوريهاي نوين
اطالعاتي ،با توجه به محدوديت زماني اين موسسات،
عامل مهمي در تسهيل توليد و توزيع دانش و
اطالعات است(تراندسن ،2001 ،2ص .)55به طور کلي،
امروزه فنآوري اطالعات چنان در تمام جنبههاي
دانشگاهها و به خصوص کالسهاي درس نفوذ پيدا کرده
است که موفقيت و عملکرد دانشجويان به ميزان
زيادي به اين فنآوريها گره خورده است (احمد،3
 ،2006ص  .)470کشور ايران از نظر جمعيتي ،يکي از
جوانترين کشورهاي جهان است که  70درصد جمعيت آن
زير  30سال سن دارند .از سويي ،تمايل جوانان به
ادامه تحصيالت دانشگاهي افزايش يافته است و با
نظام آموزش کنوني ،تنها  25درصد از داوطلبان
امکان ورود به آموزش عالي را پيدا ميکنند
(فرهادي ،1384 ،ص .)53اين مسائل به همراه تحوالت
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اخير جهاني و نيز ورود به عصر اطالعات که در آن
دانش باالترين ارزش افزوده را ايجاد ميکند ،ما
را با چالشي اساسي مواجه ساخته است که تنها با
بهرهگيري از فنآوري اطالعات و توسعه آموزشهاي
مجازي ميتوان بر آن فائق آمد.
عوامل مؤثر بر توسعه فنآوري اطالعات در
آموزش عالي :تغييرات سريع فنآورانه و دشواري
ارزيابي نتايج حاصل ،نوعي عدم اطمينان را
درباره سرمايه گذاري صحيح و معقول را در زمينه
فنآوري اطالعات در آموزش عالي ايجاد کرده است
(روزنبلت ،2002 ،1ص .)38هيکس )2004( 2با مرور
مطالعات و گزارشهاي موردي در کشورهاي در حال
توسعه ،به شواهدي مبني بر نرخ باالي ناکامي در
کاربرد فنآوري اطالعات در اين کشورها دست يافته
است (ص .)108با بررسيها و پژوهشهاي مختلف به
دستهبندي عوامل چنين ناكاميهايي پرداختهاند كه
ميتوان آنها را به صورت مدلهايي تشريح كرد .اين
مدلها طي وسيعي از انواع عوامل مؤثر در توسعه
فن آوري اطالعات را به تصوير ميكشند .بر اساس
مدل شماره  ،1عوامل فرهنگي-اجتماعي ،فني-
انساني ،مديريتي-استراتژيك ،و انساني-مالي به
عنوان عوامل زيربنايي و اندازه سازمان و اندازه
پروژه نيز به عنوان عوامل روبنايي در توسعه يا
شكست فنآوري اطالعات در آموزش عالي نقش بازي
ميكنند .چنانچه عوامل مذكور فراهم باشند ،آموزش
عالي از فرصت مناسبي براي توسعه فنآوري اطالعات
در حوزههاي وظيفهاي خود برخوردار خواهد بود.
ليكن در صورت عدم عوامل فوق ،موسسات آموزش عالي
با چالشهاي اساسي مواجه ميباشند .در مدل شماره
 ،2عوامل مؤثر در توسعه فنآوري اطالعات در آموزش
عالي در سطوح مختلف تشريح شده است .در سطح نظام
آموزشي ،اتخاذ سياستها و عوامل برنامه درسي ار
عمده ترين عوامل مؤثر در توسعه فنآوري اطالعات
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به حساي ميآيند .در اين حالت چنانچه اتخاذ
سياستها با در نظر داشتن نقش فنآوري اطالعات در
توسعه آموزش باشد و اين نقش در تمامي عناصر
برنامه درسي نيز مورد نظر باشد ،آموزش عالي در
راستاي توسعه فنآوري اطالعات گام برداشته است.
در سطح دانشگاه ،چنانچه سياست و مديريت دانشگاه
از روشني كافي برخوردار باشد و عوامل اجرايي
(منابع مالي ،مادي و انساني) نيز فراهم باشد،
توسعه فنآوري اطالعات قرين موفقيت خواهد بود .در
سطح فردي نيز اگر افراد (از جمله اساتيد و
دانشجويان) از زمينه اجتماعي و اقتصادي مناسبي
برخوردار بوده و از مهارتها ،نگرشها و دانش الزم
در زمينه فنآوري اطالعات برخوردار باشند ،توسعه
فنآوري اطالعات بسيار محتملتر از زماني است كه
چنين عواملي فراهم نباشد.

پژوهشن
امه
تربيتي
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شكست پروژههاي
فناوري اطالعات
انساني:
شبكههاي
رايانهاي
تعداد مراكز
خدمات

عوامل فني ـ
* عدم كفايت
ماهوارهاي و
* عدم كفايت
ارائه دهنده
اينترنتي
* فقدان امكانات گسترده و
قوي نرمافزاري
* پايين بودن پهناي باند
خطوط اينترنت
* وجود مشكالت شبكهاي در
بستر مخابراتي استقرار
فناوري اطالعات
* كمبود متخصص داخلي و
نداشتن تجربه الزم

علل شكست پروژههاي فناوري اطالعات

عوامل
زيربنايي

عوامل روبنايي

پژوهشن
امه
تربيتي

اندازه سازمان :سازمانهاي بزرگ
اندازه پروژه :زمان طوالني ،افراد
متعدد ،هزينه باال

عوامل
زيربنايي

اطالعات
* زمانبر بودن بازده مالي
فناوري اطالعات
* نياز به منابع مالي جهت
اتصال به شبكههاي وب

عوامل انساني
ـ مالي:
* پشتيباني
مالي از
سازمانها

راهكارهاي پيشگيري از شكست پروژههاي فناوري
اطالعات

عوامل مديريتي ـ
استراتژيك:
* فقدان شفافيت در
سياستگذاري فناوري
اطالعات
* عدم تعهد كافي مديران
ارشد سازمانهاي دولتي و
استقرار فناوري فناوري
اطالعات
* مناسب نبودن
سازماندهي مديريت
فناوري اطالعات كشور
* چندگانگي مراكز
تصميمگيري
* تداخل سياستگذاري،
اجرا و نظارت
* عدم شفافيت در
استقرار فناوري اطالعات
* پراكندگي مراكز
تصميمگيري
* فقدان هماهنگي ميان
بخشي
مالي:
انساني ـ
عوامل
ملي
طرح
فقدان يك
*
عدم توانايي مالي
*
مشخص
گيري از
جهت بهره
سازمانها
مديران و
جابجايي
*
اطالعات
فناوري
بازدهگيرندگان
تصميم
غيرمحسوس فناوري
*

عوامل مديريتي ـ
استراتژيك:
* شفافسازي
سياستگذاري فناوري
اطالعات
* ايجاد تعهد كافي
در مديران ارشد
سازمانهاي دولتي
در استقرار فناوري
اطالعات
* يكپارچه سازي
مراكز تصميمگيري
* هماهنگي بين
سياستگذاري ،اجرا
و نظارت
* شفافسازي در
استقرار فناوري
اطالعات
* هماهنگي
ميانبخشي
* تدوين طرح ملي
مشخص

عوامل روبنايي

26

عوامل فرهنگي ـ
اجتماعي:
* عدم گسترش فرهنگي
استفاده صحيح از فناوري
اطالعات
* عدم آشنايي مردم و
مسئولين با ساختار و
عملكرد فناوري اطالعات
* ماهيت غيرملموس و
غيرحضوري فناوري اطالعات
* مقاومت ذينفعان سيستم
قبلي در مقابل استقرار
فناوري اطالعات

عوامل فني ـ
انساني:
* توسعه شبكههاي
ماهوارهاي و
رايانهاي
* توسعه مراكز
ارائه دهنده خدمات
اينترنتي
* توسعه امكانات
نرمافزاري و گسترش
پهناي باند خطوط
اينترنت
* توسعه شبكههاي
مخابراتي
متخصصين
آموزش
*
فرهنگي ـ
عوامل
داخلي
اجتماعي:
* توسعه فرهنگي
استفاده صحيح از
فناوري اطالعات
* آشناسازي مردم و
مسئولين با ساختار
و عملكرد فناوري
اطالعات
* آگاه سازي
ذينفعان از مزاياي
فناوري اطالعات

اندازه سازمان :تفكيك پروژه به ابعاد
كوچكتر
اندازه پروژه :پروژه با زمان كمتر،
افراد درگير كمتر و هزينه پايينتر

مدل( .)2مدل مفهومي عوامل مؤثر در توسعه فناوري اطالعات در آموزش
عالي
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سطح فردي

سطح
دانشگاه

سياستهاي
دانشگاه
نظارت و
ارزشيابي

اتخاذ سياستهايي
براي:
* ايجاد شبكههاي
IT
* غنيسازي محيط
آموزشي
* توسعه حرفهاي
* توسعه تحقيق و
منابع
* تغيير در
برنامههاي درسي و
ارزيابيها
* برنامه اجرايي
* نظارت بر اصالح
روشها

مديريت دانشگاه
ساختار
اجرايي

نتايج
يادگي
ري

نظارت و
ارزشياب
ي
اجرا
از
طريق
كالسها

* مدارس ،دانشگاه
* كتابخانههاي عمومي
* مراكز اجتماعي

نظارت و
ارزشيابي

عوامل برنامه
درسي و ارزيابي
آن:
* اهداف نهايي
برنامه درسي
* محتواي برنامه
درسي
* روشهاي برنامه
درسي
* اهداف نهايي
ارزيابي
* روشهاي ارزيابي

حمايتها:
* انجمنهاي اولياء
* بخش خصوصي
* انجمنهاي علمي

اجرا

عوامل خانوادگي و
فردي:
* زمينههاي اجتماعي
و اقتصادي فرد
* ويژگيهاي شخصيتي
فرد

عوامل اجرايي
مؤثر در مدرسه يا
دانشگاه:
* تأسيسات
زيربنايي،
تكنولوژيكي و
فيزيكي
* منابع ياددهي
يادگيري
* فراديد و تخصص
استادان

سياستها و استراتژيها

هيئت مديره
دانشگاه

سطح نظام
آموزشي

* دولت
* دانشگاهها
* سازمانهاي تخصصي

مدل( .)3مدل سيستمي رهبري كاربرد فناوري اطالعات در آموزش

پژوهشن
امه
تربيتي

شاخصها و نشانگرهاي توسعه فنآوري اطالعات در
آموزش عالي :توسعه فنآوري اطالعات در نظامهاي
آموزش عالي را ميتوان بر اساس شاخصها و
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نشانگرهايي ارزيابي کرد .مدل توسعه  ،1UNDPبرخي
از اين شاخصها را تدوين کرده است .اين مدل
وضعيت توسعه فنآوري اطالعات را در نظامهاي آموزش
عالي بر اساس پنج عنصر يا شاخص ارزيابي ميکند.
جدول.1
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

نشانگرهاي توسعه فنآوري اطالعات در نظامهاي
آموزش عالي

نشانگر
سند سياست استفاده از فن آوري اطالعات در نظام اموزشي
طرح جامع توسعه فن اوري اطالعات در نظام اموزشي
طرح تخصيص بودجه براي توسعه فن آوري اطالعات در نظام
اموزشي
مسئول پياده سازي طرح جامع توسعه فن آوري اطالعات در
نظام اموزشي
مکانيزم نظارت و ارزيابي براي اجراي طرح جامع توسعه فن
آوري اطالعات در نظام اموزشي
تعداد کتمپيوتر موجود به ازاي هر هر صد فراگير
تعداد موسسات آموزشي داراي کامپيوتر در امور آموزشي
تعداد موسسات آموزشي داراي تلفن در امور آموزشي
تعداد موسسات اموزشي که از اينترنت در امور آموزشي
استفاده مي کنند
ميانگين پهناي باند دسترسي به اينترنت براي موسسات
آموزشي
ميانگين پهناي باند دسترسي به اينترنت به ازاي هر
کاربر
تعدا موسسات آموزشي داراي آموزش الکترونيکي
تعداد دوره هاي آموزشي مبتني بر فن آوري اطالعات
تعداد يادگيرندگان ثبت نام شده در دوره هاي آموزش
الکترونيکي(همه مقاطع و رشته ها)
تعداد دوره هاي آموزشي مرتبط با فن آوري اطالعات موسسات
آموزشي
درس مستقل فن آوري اطالعات براي مقاطع مختلف موسسات
آموزشي

بررسي تطبيقي توسعه فنآوري اطالعات در نظام
هاي آموزش عالي جهان :با توجه با شاخصهاي ذکر
شده در قسمت قبلي ،تا حدودي ميتوان با ارزيابي
وضعيت توسعه فنآوري اطالعات در نظامهاي آموزش
پژوهشن
امه
تربيتي
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علي جهان پرداخت .بر اين اساس در آخرين
تقسيمبندي کشورهاي جهان از ديدگاه رشد فنآوري
اطالعات ،پنج دسته اصلي در ميان کشورهاي جهان
قابل شناسايي است:
گروه اول-پيشتازان (اسكيت بازان) :اين دسته
از كشورها شامل  %13كشورهاي جهان است كه به
عنوان پيشقراوالن توسعه  ،ICTبا سرمايهگذاريهاي
هنگفت در اين مسير حركت ميكنند (منتظر،1386 ،
ص .)4اين كشورها در موقعيت قوي براي بهرهگيري
از منابع فنآوري اطالعات و ارتباطات قرار دارند
(جهانگرد ،1386 ،ص .)520از جمله اين كشورها
ميتوان به آمريكا ،استراليا ،انگلستان ،آلمان،
سنگاپور ،ژاپن و كانادا اشاره كرد.
گروه دوم -تندروندگان (گام زنندگان) :اين
دسته با گامهاي بلند و مؤثر در راه ديجيتالي
شدن جامعه خود حركت ميكنند و بخش مهمي از زير
ساختهاي خود در اين زمينه را فراهم ساختهاند
(جهانگرد ،1386 ،ص .)521كشورهاي مذکور كه %11
كشورهاي جهان را شامل ميشوند با برنامهاي مدون
و با اندكي تأخير در پي كشورهاي گروه اول در
حال حركتاند (منتظر ،1386 ،ص .)5ايتاليا،
تايوان ،كره جنوبي ،كويت ،فرانسه ،واسپانيا از
جمله اين كشورها هستند.
گروه سوم -آيندگان (قهرمانان پرسرعت):
كشورهاي اين گروه شامل  %20كشورها ،ازجمله
امارات متحده عربي ،آرژانتين ،شيلي ،روسيه،
مالزي و تركيه است .اين دسته با درك موقعيت
راهبردي  ،ICTبرنامهريزيهاي كالني را براي به
دست گرفتن اين فرصت آغاز كردهاند (منتظر،1386 ،
ص.)5
گروه چهارم -آغازگران (قدم زنندگان) :بيشتر
كشورهاي اين گروه در ابتداي حركت به سمت توسعه
 ICTهستند .در برخي از اعضاي اين گروه ،محدوديت
منابع مالي و جمعيت زياد باعث شده است كه حركت
آنها كند ،ناپايدار و غيراستوار باشد (جهانگرد،
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 ،1386ص .)522از جمله كشورهاي اين گروه كه حدود
 %19كشورها هستند ،ميتوان به چين ،اندونزي،
مصر ،فيليپين ،ايران ،اردن ،هند و پاكستان
اشاره كرد.
گروه پنجم -بازماندگان (تازه واردان) :اين
دسته بيشتر شامل كشورهاي آسيايي و آفريقايي از
جمله عراق ،ويتنام ،سومالي ،نيجريه ،غنا و
آنگوال مي باشد و تقريبا  37تا  40درصد كشورهاي
جهان را شامل ميشوند و زيرساختها و برنامه
مدوني براي بهرهبرداري از  ITندارند (منتظر،
 ،1386ص.)5
به طور كلي ،حدود  60كشور جهان وارد عصر
ديجيتال شدهاند و  150كشور ديگر در اين زمينه
تازه وارد هستند .دسته اخير حدود  40درصد جمعيت
دنيا و تنها  4درصد از توليد ناخالص داخلي
جهاني را تشكيل ميدهند و سهم آنان از مخارج
جهاني  ITكمتر از  %1است .در حالي كه  60كشور
چهار گروه اول %97 ،توليد ناخالص داخلي جهاني و
 %99مخارج  ITرا دارند (جهانگرد ،1386 ،ص .)522در
زير به برخي از كشورهاي منتخب از هر گروه اشاره
ميشود.
آمريكا :آمريكا داراي رتبه نخست در زمينه
توسعه فنآوري اطالعات و ارتباطات است ،بيش از
 300ميليون جمعيت دارد .هر اياالت داراي راهبرد
و قوانين خاص خود در زمينه توسعه  ITميباشد.
مطلوبي
بسيار
وضعيت
از
مخابراتي
خطوط
برخوردارند پهناي باند اختصاص يافته به هر
كاربر حدود  10mb/sميباشد ( .)2006 ،UNDPدر
آمريكا هر دانشگاه داراي راهبرد خاص در زمينه
توسعه فن آوري اطالعات است و هر ايالت نيز قوانين
خاص خود را دارد .و ميتوان گفت که در اين کشور
 50نظام آموزشي وجود دارد .خطوط مخابراتي اين
كشور در وضعيتي مناسب قرار دارند و موسسات
آموزشي نيز از اين فرصت به درستي استفاده
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کردهاند .بر اساس يک چشم انداز طي سالهاي 1990
تا  1998ميزان دسترسي به اينترنت از درون موسسات
آموزشي به  %94و از درون کالس به  %78بالغ بود،
ضمن اين که بيش از  %70موسسات آموزشي از طريق
خط اختصاصي به اينترنت دسترسي دارند .عالوه بر
اين پيشبيني شده بود که تا سال  2008حجم دروس
مبتني بر شبکه حدود  %92برسد که پهناي باند
اختصاص يافته به هر کاربر حدود  10Mb/sخواهد بود
(منتظر ،1386 ،ص.)6
استراليا :استراليا با جمعيتي حدود 21
ميليون نفر ،فعاليتهاي زيادي را در زمينه توسعه
آموزش الکترونيکي انجام داده است كه از جمله آن
ميتوان به طرح ملي  EDNAزير نظر وزارت آموزش و
پرورش اشاره كرد .اين كشور با همكاري يونسكو
بودجهاي در حدود  382ميليون دالر براي سال  2001و
بيش از  2ميليارد دالر در طي چهار سال  2002تا
 2006به امر آموزش الکترونيکي اختصاص داده است.
همه دانشگاههاي اين کشور به اينترنت متصل هستند
و طرحهاي مشترکي را با دانشگاهاي آمريكا و ژاپن
در حال اجرا دارند .يکي از پروژههاي بزرگ در
اين زمينه دانشگاه «آدليا» در حال اجراست که در
آن بسياري از دورههاي آموزشي عرضه شده در اين
دانشگاه به صورت الکترونيکي است (مالون،2003 ،1
ص.)24
چين :چين با حدود  1/4ميليارد جمعيت است و
نظام آموزش عالي آن نيز دولتي است .پيشبيني
ميشود که در سال  2020حدود  50ميليون درخواست
براي ورود به عرصه آموزش عالي در اين کشور وجود
داشته باشد که اين رقم هم اکنون در حدود 10
ميليون نفر است .بستر ارتباطي کشور چين داراي
سرعت  8گيگابيت بر ثانيه در نقاط پر ظرفيت است.
اين کشور حدود  1000دانشگاه دارد و سياست آن
. Malon
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استفاده از فنآوري اطالعات و ارتباطات براي
پاسخگويي به سير رو به رشد تقاضاي ورود به
آموزش عالي است (زائو.)2003 ،1
سودان :قاره افريقا داراي  12درص از جمعيت
دنياست.اين آفريقا كه  35كشور از  49كشور كمتر
توسعه يافته در زمينه مخابراتي را در خود جاي
دارد ،فقط  %2از خطوط تلفن و  %1مراكز اينترنتي
دنيا را به خود اختصاص داده است ،به طوري كه
مجموع خطوط تلفن در اين قاره كمتر از شهر
توكيوي ژاپن است (جونز ،2003 ،2ص .)146در ميان
كشورهاي افريقايي ،سودان يكي از كشورهايي است
كه از نظر توسعه فنآوري اطالعات وضعيت نسبتا
بهتري دارد .اين كشور ،ضمن خصوصي سازي كردن
مخابرات ،ظرف يك برنامه چهار ساله ( 1994تا
 )1998توانست در زمينه نصب  2500كيلومتر فيبر
نوري و تأسيس  36دستگاه زميني -ماهوارهاي ،و
تبديل همه مراكز تلفني به ديجيتالي موفقيتهايي
كسب كند (عثمان.)2003 ،3
ازبكستان :كشور ازبكستان با جمعيتي حدود 28
ميليون و رشد اقتصادي  4/2درصد داراي درآمد
سرانه  2790دالر آمريكاست %99 .مردم اين كشور
باسواد هستند و  25درصد جمعيت آن زير  25سال سن
دارند 38 .درصد بودجه عمومي با  7درصد  GDPصرف
امور آموزشي ميشود .اين کشور داراي  63دانشگاه
و مرکز تحقيقاتي است 1800 ،دانشکده 160 .هزار
دانشجوي تمام وقت است .بين اين كشور و كشورهاي
توسعه يافته فاصله زيادي در زمينه توسعه ICT
وجود دارد و حدود  40درصد از كساني كه براي كسب
اين فناوري به كشورهاي ديگر اعزام ميشوند ،به
كشور باز نمي گردند .کشور ازبکستان هدف خود را
استفاده از فنآوري اطالعات در آموزش و توسعه
پژوهشن
امه
تربيتي
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نظامهاي آموزشي الکترونيکي به ويژه توسعه کمي و
کيفي آموزش روستائيان تعريف کرده است .همه
دانشگاههاي اين کشور داراي شبکه محلي و دسترسي
به اينترنت هستند و  9مرکز آموزش عالي کامپيوتر
دارند .عالوه بر اين 3000 ،واحد درسي دانشگاهي به
صورت الکترونيکي و چندرسانهاي براي تمام
.)2004
(فئودوروا،1
ميشود
ارائه
دانشگاهها
نشانگرهاي توسعه فنآوري اطالعات در نظامهاي
آموزشي کشورهاي مورد مطالعه در جدول  4آمده
است.
جدول.2

مقادير نشانگرهاي توسعه فن آوري اطالعات در
کشورهاي منتخب جهان
چين

انگلس
تان

آلمان
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ا
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بله

بله

خير
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%3

سند استفاده از
اطالعات در نظام
طرح جامع توسعه
اطالعات در نظام
تخصيص بودجه فن
در نظام آموزشي
مسئول پياده سازي طرح توسعه
فن آوري اطالعات در نظام
اموزشي
مکانيزم نظارت و ارزيابي در
توسعه فنآوري اطالعات در نظام
آموزشي
تعداد کامپيوتر موجود به
ازاي هر صد فراگير
موسسات آموزشي داراي
کامپيوتر در امور آموزشي
تعداد موسسات آموزشي داراي
تلفن در امور آموزشي
تعداد موسسات اموزشي داراي
اينترنت در امور آموزشي

ب
ل
خ
ه
ي
ر
ب
ل
ب
ه
ل
ب
ه
ل
ب
ه
ل
ه
ب
ل
ه

فن آوري
اموزشي
فن اوري
اموزشي
آوري اطالعات

ازبکس
تان

کشور
نشانگر
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تعداد دوره هاي آموزشي مبتني
بر فن آوري اطالعات
فراگيران ثبت نام شده در
دوره هاي آموزش الکترونيکي
تعداد دوره هاي آموزشي مرتبط
با فن آوري اطالعات
درس مستقل فن آوري اطالعات
براي مقاطع مختلف

ندار
د

تعدا موسسات آموزشي مجازي

Kb/s56

پهناي باند دسترسي به
اينترنت به ازاي هر فراگير

در دست نيست.
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توسعه فنآوري اطالعات در آموزش عالي ايران:
همراه با گسترش فنآوري اطالعات در آموزش عالي
جهان ،اين فنآوري در آموزش عالي ايران نيز
جايگاه خاصي يافته است .نمونه چنين تالشهايي،
برگزاري كنفرانسهاي ملي ،سمينارها و كارگاههاي
آموزشي تخصصي برگزار شده در اين زمينه است
(بحريني نژاد ،2006 ،ص .)1يكي از طرحهاي مهم در
اين ارتباط ،بهرهبرداري از شبكه علمي كشور است
كه با نظارت وزارت علوم و توسط سازمان پژوهشهاي
علمي و صنعتي ايران راه اندازي شد .هدف اين
طرح ،تأمين بست ر مناسب جهت تبادل اطالعات ميان
دانشگاههاي كشور ،به صورت اينترنتي و اينترانتي
بود .اين امر انتقال اطالعات در درون دانشگاههاي
كشور را با پهناي باند دو مگابايت بر ثانيه
امكانپذير ساخت (صادق عمل نيك ،1386 ،ص  .)492با
وجود چنين برنامههايي ،به دليل نامعين بودن
اهداف اين برنامهها کشور ايران همچنان در زمره
کشورهاي بازمانده تلقي ميشود .وضعيت توسعه
فنآوري اطالعات در آموزش عالي ايران با توجه به
نشانگرهاي ذکر شده ،در جدول  3قابل مشاهده است.
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جدول .3

نشانگرهاي توسعه فن آوري اطالعات در آموزش عالي
ايران

نشانگر
سند استفاده از فن آوري اطالعات در نظام
اموزشي
طرح جامع توسعه فن اوري اطالعات در نظام
اموزشي
تخصيص بودجه فن آوري اطالعات در نظام آموزشي
مسئول پياده سازي طرح توسعه فن آوري اطالعات
در نظام اموزشي
مکانيزم نظارت و ارزيابي در توسعه فن آوري
اطالعات در نظام آموزشي
تعداد کامپيوتر موجود به ازاي هر صد فراگير
موسسات آموزشي
امور آموزشي

عالي

داراي

کامپيوتر

در

تعداد موسسات آموزشي عالي داراي تلفن در
امور آموزشي
تعداد موسسات اموزشي عالي داراي اينترنت در
امور آموزشي
پهناي باند دسترسي به اينترنت براي موسسات
آموزش عالي
پهناي باند دسترسي به اينترنت به ازاي هر
فراگير
تعدا موسسات آموزشي عالي مجازي
تعداد دوره هاي آموزش عالي مجازي در مقاطع
و رشته هاي مختلف
دانشجويان ثبت نام شده در دوره هاي آموزش
عالي مجازي
تعداد دانش آموختگان دوره هاي آموزش عالي
مجازي
تعداد دوره هاي آموزشي مرتبط با فن آوري
اطالعات
درس مستقل فن آوري اطالعات براي مقاطع مختلف
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مقدار
خير
خير
خير
خير
خير
تهران 20 :دستگاه،
شهرستان 8 :دستگاه
به طور رسمي صفر،
کمک
صورت
به
آموزشي 15 :دانشگاه
صفر
به طور رسمي صفر،
کمک
صورت
به
آموزشي 15 :دانشگاه
تهران،3Mb/s :
شهرستان ها128Kb/s:
تهران،500 b/s :
شهرستان ها100b/s :
موافقت
سه
مرحله
اصولي(در
تاسيس)
هفت دوره
حدود  1000نفر
صفر
دوره
دوره(10
20
کارشناسي و  10دوره
کارشناسي ارشد)
خير

روش
جامعه آماري اين پژوهش عبارت بود از كليه
اساتيدي كه در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
دولتي وابسته وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
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كشور (به استثناي پيام نور ،كشاورزي و هنر) در
سال تحصيلي  ،1386-87به فعاليت اشتغال داشتند.
طبق آمار وزارت علوم تعداد اين اساتيد در حدود
 20182نفر بود .در اين پژوهش حجم نمونه مورد
نياز بر اساس فرمول برآورد حجم نمونه 150 ،نفر
با توجه به گسترده بودن حجم
برآورد گرديد.
جامعه ،از ميان دانشگاههاي كشور نمونه گيري به
عمل آمد .در اين مرحله از دو روش نمونه گيري
استفاده گرديد .در مرحله اول از روش نمونهگيري
تصادفي استفاده شد كه طي آن شش دانشگاه
كردستان ،شيراز ،اصفهان ،عالمه طباطبايي ،صنعتي
شريف و دانشگاه تهران انتخاب گرديدند .در مرحله
دوم از روش نمونهگيري تصادفي طبقهاي متناسب با
حجم استفاده شد .در اين مرحله ،اساتيد متناسب
با جمعيت اشتغال در هر دانشگاه و نيز در
گروههاي آموزشي علوم انساني ،فني-مهندسي و علوم
پايه ،به عنوان نمونه آماري انتخاب گرديدند.
روش انجام پژوهش از نوع توصيفي -پيمايشي
بود .در اين پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته
استفاده شد .اين پرسشنامه شامل  55سوال بسته
پاسخ بود كه در قالب دو مولفه اصلي (چالش هاي
فرهنگي -اجتماعي و منابع انساني) و  11زير
مولفه بر اساس مقياس  6گزينهاي ليکرت (از خيلي
زياد تا اصال) طراحي شد .بعد چالشهاي فرهنگي
اجتماعي شامل  26گويه است كه به  5زير مولفه
(مسائل جمعيتي ،زباني ،فردي ،اجتماعي -حقوقي ،و
ملي -مذهبي) و بعد منابع انساني نيز شامل 29
گويه است كه به 6زيرمولفه (اساتيد ،دانشجويان،
کارشناسان ،کادر اداري ،کارکنان کتابخانه ،و
مديران) تقسيم گرديد .در اين پرسشنامه از پاسخ
دهندگان خواسته شده تا نظرات خود را در هر مورد
از خيلي زياد تا اصال ابراز کنند .به هر يک از
گزينههاي پرسشنامه ارزش عددي داده شده است ،به
طوري كه به گزينه اصال ،ارزش عددي صفر و گزينه
خيلي زياد ،ارزش عددي  5داده شد .بعد از تاييد
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روايي محتوايي پرسشنامه توسط اساتيد صاحب نظر
دانشگاه ،پرسشنامه براي بررسي مقدماتي (پايلوت)
ميان  30نفر از دانشجويان تحصيالت تكميلي و
اساتيد دانشگاه توزيع شد .در اين مرحله از پاسخ
دهندگان خواسته شد تا نظرات ،پيشنهادات و
انتقادات خود را ذكر نمايند .براي برآورد
پايايي ابزار نيز از روش همساني دروني و با
استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد و
مقدار 0/941به دست آمد كه براي اهداف پژوهش
از  150پرسشنامه توزيع شده134 ،
كفايت ميكند.
پرسشنامه ( )%89عودت داده شد .از اين تعداد 28
پرسشنامه مربوط به دانشگاه اصفهان 26 ،پرسشنامه
مربوط به دانشگاه تهران 24 ،پرسشنامه مربوط به
دانشگاه شيراز 21 ،پرسشنامه مربوط به دانشگاه
عالمه طباطبايي 19 ،پرسشنامه مربوط به دانشگاه
كردستان و  16پرسشنامه مربوط به دانشگاه صنعتي
شريف بود .در نهايت پرسشنامههاي بازگشت داده
شده وارد نرمافزار آماري  SPSSشد و با استفاده
از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي مورد تجزيه
و تحليل قرار گرفت .نتايج حاصل از تجزيه و
تحليل دادهها در قسمت يافتهها آمده است.

پژوهشن
امه
تربيتي
38

يافته ها
در اين بخش نتايج حاصل از تجزيه و تحليل
دادهها بر اساس دو سوال اصلي پژوهش و مولفههاي
هر سوال به تفكيك تفسير ميشود .همچنين نتايج
تحليل دادهها بر حسب گروه آموزشي و دانشگاه نيز
ارائه ميشود .در مواردي كه اختالف ميانگينها
معنادار بوده است از آزمونهاي تعقيبي مانند شفه
و  LSDاستفاده شده است.
سوال اول پژوهش :مهمترين چالشهاي فرهنگي-
اجتماعي فراروي توسعه فنآوري اطالعات در آموزش
عالي ايران از ديدگاه اساتيد چيست؟
سال پنجم -
شماره - 18
بهار 88

پژوهشنامه تربيتي

جدول( .)4مقايسه ميانگين نمره مربوط به چالش فرهنگي-
اجتماعي
از ديد اساتيد با ميانگين فرضي 3
ميانگين

شاخص
چالش
اجتماعي

فرهنگي-

3/29

انحراف
معيار
0/554

خطاي
معيار
0/48

T
6/21

درجه
آزادي
133

همانگونه كه دادههاي جدول نشان ميدهدt ،
مشاهده شده از مقدار بحراني جدول در سطح خطاي
 0/05بزرگتر ميباشد .بنابراين چالش فرهنگي-
اجتماعي از ديد اساتيد بيش از حد متوسط ميتواند
فراروي توسعه فنآوري اطالعات در آموزش عالي
ايران مطرح باشد.
جدول( .)5مقايسه ميانگين نمره شاخص هاي فرهنگي –
اجتماعي از ديد
اساتيد با ميانگين فرضي 3
شاخص(چالش هاي
فرهنگي –
اجتماعي)
مسائل جمعيتي
مسائل زباني
مسائل فردي
مسائل اجتماعي-
حقوقي
مسائل ملي-
مذهبي

ميانگين

انحراف
معيار

خطاي
معيار

T

درجه
آزادي

3/326
3/418
3/57

0/835
0/817
0/78

0/72
0/7056
0/064

4/517
5/9
8/8

133
133
133

3/2

0/64

0/055

5/8

133

3/14

0/77

0/067

2/17

133

جدول( .)6مقايسه ميانگين چالش هاي فرهنگي-اجتماعي
فراروي

سال پنجم –
شماره – 18
بهار 88

پژوهشن
امه
تربيتي

همانگونه كه مالحظه ميشود t ،مشاهده شده در
سطح خطاي  0/05بزگتر بوده بنابراين كليه
شاخصهاي مربوط به چالشهاي فرهنگي -اجتماعي از
ديد اساتيد باالتر از حد متوسط ارزيابي شد .به
عبارتي ،چالشهاي فرهنگي – اجتماعي ميتوانند
همواره به عنوان يك چالش فراروي توسعه فنآوري
اطالعات در آموزش عالي ايران مطرح شوند.
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توسعه فن آوري اطالعات از ديد اساتيد بر حسب دانشگاه
چالش
دانشگاه
عالمه

فرهنگي -اجتماعي
انحراف
ميانگين
معيار
0/535
3/2

کردستان

3/026

0/53

صنعتي شريف
شيراز
اصفهان
تهران
کل
F
P

3/3
3/35
3/5
3/34
3/3

0/4
0/5
0/63
0/6
0/554
1/8
0/12

بر اساس يافتههاي جدول F ،مشاهده شده در
 p ≤0/05معنادار نبوده است .بنابراين
سطح
ديدگاههاي اساتيد دانشگاههاي مورد مطالعه در
خصوص چالشهاي فرهنگي -اجتماعي فراروي توسعه
فنآوري اطالعات يكسان بوده است.
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جدول( .)7مقايسه ميانگين شاخص هاي چالش فرهنگي -اجتماعي
از ديد اساتيد بر حسب دانشگاه
چالش
فرهنگي
اجتماعي

انحراف
معيار
ميانگين

ميانگين

انحراف
معيار

ميانگين

انحراف
معيار

ميانگين

انحراف
معيار

ميانگين

2/9

0/9

3/5

0/8

3/43

0/6

3/04

0/736

3/176

2/8

0/68

2/8

0/8

3/23

0/7

3/06

0/6

3/1

2/9

0/5

3/2

0/5

3/7

0/6

3/24

0/5

3/3

3/5

0/7

3/7

0/7

3/9

0/6

3/5

/646
0

2/9

3/9

0/7

3/7

0/7

3/64

0/86

3/5

0/65

3/2

3/5

0/84

3/4

0/9

3/5

0/8

3/45

0/5

3/14

3/3

0/8

3/42

0/8

3/6

0/74

3/2

/640
0

/145
3

F

7/46

4/13

2/06

2/56

0/579

P

0

0/002

0/07

0/03

0/716

0/7

کل

0/7

تهران

0/9

اصفهان

0/7

شيراز

0/7

صنعتي
شريف

0/9

کردستان

0/6

عالمه

مسائل
فردي

انحراف
معيار

دانشگاه

مسائل
جمعيتي

مسائل
زباني

مسائل
اجتماعي-
حقوقي

مسائل
ملي
مذهبي

-
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همانطور كه مالحظه ميشود F ،مشاهده شده در
خصوص مسائل جمعيتي ،زباني و اجتماعي -حقوقي در
بين
بنابراين
بود.
معنادار
p
≤0/05
سطح
ديدگاههاي اساتيد دانشگاههاي مختلف در خصوص
شاخصهاي فوق تفاوت معناداري به دست آمد .در
خصوص مسائل ملي -مذهبي و فردي ،تفاوتها معنادار
نبود .آزمون توكي ( )LSDمربوط به اختالف ميانگين
سال پنجم –
شماره – 18
بهار 88
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دانشگاههاي مختلف در جدولهاي  27 ،26و  28آمده
است.
جدول( .)8آزمون  tزوجي در خصوص مسائل جمعيتي از
ديد اساتيد دانشگاههاي مختلف
دانشگاهها

اختالف ميانگين

سطح معناداري

عالمه ← اصفهان
کردستبان ←اصفهان

0/93
1/044

0/004
0/001

صنعتي شريف ←اصفهان

0/97

0/006

همانطور كه مشاهده ميشود بين ديدگاه اساتيد
دانشگاه اصفهان با اساتيد دانشگاههاي عالمه،
كردستان و صنعتي شريف در خصوص مسائل جمعيتي
تفاوت معناداري وجود دارد .بر همين اساس ميتوان
گفت كه اساتيد دانشگاه اصفهان مسائل جمعيتي را
بيشتر از اساتيد دانشگاههاي عالمه ،كردستان و
صنعتي شريف به عنوان يك چالش فراروي توسعه
فنآوري اطالعات در آموزش عالي ايران برشمرده
بودند.
جدول(  .)9آزمون  tزوجي در خصوص مسائل زباني از
ديد اساتيد دانشگاههاي مختلف
دانشگاهها
کردستان
شيراز
کردستان
اصفهان

پژوهشن
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←

اختالف
ميانگين
0/887

سطح
معناداري
0/020

←

0/916

0/010

يافتههاي جدول حكايت از آن دارد كه بين
ديدگاههاي اساتيد دانشگاههاي شيراز و اصفهان با
ديدگاه اساتيد دانشگاه كردستان در خصوص مسائل
زباني تفاوت معناداري وجود دارد .در نتيجه
اساتيد دانشگاههاي شيراز و اصفهان ،مسائل زباني
را بيش از اساتيد دانشگاه كردستان به عنوان يك
چالش برشمرده بودند.
جدول( .)10آزمون  tزوجي در خصوص مسائل اجتماعي -حقوقي از
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شماره - 18
بهار 88
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ديد اساتيد دانشگاههاي مختلف
دانشگاهها
عالمه← شيراز
←
عالمه
اصفهان
عالمه ← تهران
با
کردستان←
شيراز
←
کردستان
اصفهان
←
کردستان
تهران

سطح معناداري

اختالف
ميانگين
0/446
0/448

0/017
0/013

0/409
0/425

0/026
0/027

0/426

0/022

0/4

0/040

دادههاي جدول نشان ميدهد كه بين ديدگاه
اساتيد دانشگاههاي شيراز ،اصفهان ،و تهران با
ديدگاه اساتيد دانشگاه عالمه در خصوص مسائل
دارد.
وجود
معناداري
تفاوت
اجتماعي-حقوقي
بنابراين اساتيد دانشگاه عالمه ،مسائل مذكور را
كمتر از اساتيد دانشگاههاي شيراز ،اصفهان و
تهران به عنوان چالش فراروي توسعه فنآوري
اطالعات برشمرده بودند .همچنين دادههاي جدول
مويد آن است كه بين ديدگاه اساتيد دانشگاه
كردستان با ديدگاه اساتيد دانشگاههاي شيراز،
اصفهان و تهران در خصوص مسائل نامبرده تفاوت
وجود دارد .به عبارتي ،اساتيد دانشگاههاي
مذكور ،بيشتر از اساتيد دانشگاه كردستان اين
مسائل را به عنوان چالش فراروي توسعه فن آوري
اطالعات مؤثر ميدانستند.
سوال دوم پژوهش :مهمترين چالشهاي منابع
انساني فراروي توسعه فن آوري اطالعات در آموزش
عالي ايران از ديدگاه اساتيد چيست؟

پژوهشن
امه
تربيتي
سال پنجم –
شماره – 18
بهار 88
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جدول(  .)11مقايسه ميانگين مربوط به چالش منابع انساني
از
ديد اساتيد با ميانگين فرضي 3
شاخص

ميانگين

چالش منابع
انساني

3/0656

انحراف
معيار
0/654

خطاي
معيار
0/565

T
1/16

درجه
آزادي
133

بر اساس داده هاي جدول t ،مشاهده شده از
مقدار بحراني جدول در سطح خطاي  0/05كوچكتر
ميباشد .لذا مي توان گفت كه اساتيد چالشهاي
منابع انساني فراروي توسعه فنآوري اطالعات در
آموزش عالي كشور را كمتر از حد متوسط ارزيابي
كردند.
جدول(  .)12مقايسه ميانگين نمره شاخص هاي منابع انساني
از ديد اساتيد با ميانگين فرضي 3
شاخص(چالش هاي منابع
انساني)
اساتيد
دانشجويان
فن

کارشناسان
اطالعات
کادر اداري
کارکنان کتابخانه
مديران

پژوهشن
امه
تربيتي
44

آوري

ميان
گين
3/13
3/054

انحراف
معيار
0/81
0/88

خطاي
معيار
0/07
0/076

3/3

0/837

0/72

3/1
2/8
3/1

0/97
0/99
1

0/84
0/0859
0/0867

T
1/8
/703
0
/206
4
1/1
-1/9
/263
1

درجه
آزادي
133
133
133
133
133
133

بر اساس يافتههاي جدول t ،مشاهده شده در
خصوص شاخص كارشناسان در سطح خطاي  0/05از مقدار
بحراني جدول بزگتر بوده است .لذا ،از ديد
اساتيد كمبود كارشناسان متخصص يك چالش فراروي
توسعه فنآوري اطالعات در آموزش عالي ايران است.
در مورد ساير شاخصها t ،مشاهده شده از مقدار
بحراني جدول در سطح  0/05كوچكتر بوده است .يعني
در مورد چالش بودن ساير شاخصها ،اساتيد متفق
القول بودند.
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جدول( .)13مقايسه ميانگين چالش هاي منابع انساني فراروي
توسعه
فن آوري اطالعات از ديد اساتيد بر حسب دانشگاه
منابع انساني
چالش
دانشگاه
عالمه

ميانگين

انحراف معيار

2/95

0/45

کردستان

3/0036

0/6

صنعتي شريف
شيراز
اصفهان
تهران
کل
F
P

3/1
3/2
3/12
3
3/06

0/6
0/7
0/8
0/66
0/65
0/45
0/8

بر اساس يافتههاي جدول F ،مشاهده شده در
معنادار نبوده است .بنابراين
p ≤0/05
سطح
ديدگاههاي اساتيد دانشگاههاي مورد مطالعه در
خصوص چالشهاي منابع انساني فراروي توسعه فنآوري
اطالعات يكسان بود.
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جدول( .)14مقايسه ميانگين شاخص هاي چالش منابع انساني از
ديد اساتيد بر حسب دانشگاه
چالش
منابع
انساني

انحراف
معيار
ميانگين

انحراف
معيار
ميانگين

انحراف
معيار
ميانگين

انحراف
معيار
ميانگين

انحراف
معيار
ميانگين

2/96

0/7

3/3

0/6

3/25

0/6

2/7

0/8

2/5

0/9

2/97

2/92

0/7

2/9

0/98

3/3

0/96

3/05

0/95

2/9

0/95

3/2

3/12

0/7

3/15

0/6

3/2

0/8

3/45

1/02

2/9

0/84

2/9

3/36

0/9

3/14

0/9

3/5

0/7

3/02

0/85

3/09

1/04

3/042

3/3

0/8

3/12

1/01

3/2

1

2/9

1/1

2/9

1/2

3/4

3/02

0/8

2/7

0/9

3/33

0/8

3/4

0/9

2/7

0/9

3/013

3/13

0/81

3/05

0/8

3/3

0/84

3/09

9

2/8

1
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3/1

F
P

1/2
0/3

1/176
0/324

0/56
0/7

1/8
0/1

0/8
0/55

1/03

کل

1/04

تهران

1/08

اصفهان

1/2

شيراز

0/9

صنعتي
شريف

0/85

کردستان

0/8

عالمه

انحراف
معيار
ميانگين

دانشگاه

اساتيد

دانشجو
يان

کارشنا
سان

کادر
اداري

کارکنا
ن
کتابخا
نه

مديران

0/7
0/6

بر اساس يافتههاي جدول F ،مشاهده شده در
معنادار نبوده است .بنابراين بين
سطح p ≤0/05
نظرات اساتيد دانشگاههاي مختلف در خصوص شاخصهاي
چالش منابع انساني ،تفاوت معناداري مشاهده نشد.
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نتيجه گيري
در اين مقاله وضعيت توسعه فناوري اطالعات در
دانشگاههاي كشورهاي مختلف و به ويژه ايران
بررسي شد .تحليلها نشان ميدهد كه موسسات آموزش
عالي به منظور دستيابي سريع تر و مطلوب تر به
رسالتهاي خود ،به شدت در حال توسعه فنآوري
اطالعات در فرايند وظايف آموزشي و پژوهشي خود
به
دانشجويان
تمام
دسترسي
عدم
ميباشند.
کمبود
اقتصادي،
امکانات
کمبود
دانشگاه،
آموزشگران مجرب و هزينههاي زياد براي آموزش
دانشگاهي ،از جمله مسائلي هستند كه ضرورت توسعه
اين فنآوريها را توجيه ميكند.
كشورهاي پيشرفته به عنوان استفاده كنندگان
اوليه از اين فن آوري توانستند بيشترين بهره را
در آموزش عالي خود ببرند و به دليل كارائي
نظامهاي ارتباطي و زيرساختي و نيز سرمايه
گذاريهاي مالي هنگفت ،دانشگاههاي خود را در
راستاي فراهم ساختن امكانات و خدمات پيشرفته
آموزشي و پژوهشي براي دانشجويان و اساتيد ياري
رساندهاند .با اين وجود ،فنآوري اطالعات پديدهاي
نسبتا جديد در آموزش عالي كشورهاي جهان سوم
ميباشد .به طوري كه موسسات آموزش عالي بسياري
از اين كشورها همچنان از نظر بسياري از زير
ساختها با مشكالتي مواجه ميباشند.
در آموزش عالي ايران ،توسعه فن آوري اطالعات
به عنوان يك ضرورت و شرط اصلي براي تحقق هدف
برنامه چهارم توسعه كشور (توسعه مبتني بر
دانايي) جايگاه خاصي يافته است و هر ساله
دانشگاههاي بيشتري پا به اين عرصه ميگذارند .با
اين وجود ،آموزش عالي كشور در راه چنين توسعهاي
با چالشهايي دست و پنجه نرم ميكند كه استفاده
نامطلوب و نامشخص از اين فنآوري را موجب شده
است .نتايج اين پژوهش نشان داد كه در بعد
چالشهاي فرهنگي -اجتماعي ،اساتيد اعتقاد به
وجود چالشهايي در اكثر شاخصها دارند .در شاخص
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مسائل جمعيتي ،باال بودن نسبت دانشجو به تعداد
رايانههاي موجود يكي از مسائل مهم از نظر
اساتيد بود .اين مسئله به احتمال زياد ناشي از
افزايش ظرفيت بيرويه دانشگاهها در پذيرش دانشجو
به خصوص در سطح تحصيالت تكميلي است؛ چرا كه
دانشجويان تحصيالت تكميلي به مراتب بيشتر از
دانشجويان كارشناسي به استفاده از رايانه نياز
پيدا ميكنند .در حالي كه متناسب با اين افزايش
ظرفيت ،تعداد رايانههاي موجود در دانشكدهها رشد
چشمگيري نداشته است .از طرفي ،دانشجويان مقاطع
ارشد و دكتري در موعد مقرر فارغالتحصيل نميشوند
و به خيل دانشجويان جديد ميپيوندند.
در شاخص مسائل زباني ،بيشتر اساتيد معتقد
بودند كه ضعف زبان انگليسي دانشجويان ،يكي از
چالشهاي مهم توسعه فنآوري اطالعات است .ميتوان
گفت كه اين چالش به نوعي مهمترين چالش آموزش
عالي كشور در راستاي توسعه فنآوري اطالعات در
فرايند پژوهش و آموزش است .وجود چنين ضعفي باعث
ميشود كه دانشجويان در استفاده از اينترنت و
پايگاههاي اطالعاتي انگليسي زبان دلسرد شوند و
از منابع به روز در فعاليتهاي پژوهشي خود بهره
زيادي نبرند .در شاخص مذبور همچنين اساتيد
اظهار داشته بودند كه ضعف زبان انگليسي اساتيد
نيز تا اندازهاي مشهود است .اين قضيه در بين
اساتيد رشتههاي علوم انساني بيشتر به چشم
ميخورد .زيرا اين اساتيد دانش آموخته نظام
آموزش عالي كشور ميباشند كه در آن هم زبان
آموزشي و هم متاسفانه بيشتر متون درسي به زبان
فارسي ميباشد .شايد با توجه به غيرقابل
اجتنابپذير بودن افزايش روز به روز اينترنت در
اساتيد،
جريان كارهاي پژوهشي دانشجويان و
ترغيب و وادار نمودن آنان به استفاده هر چه
بيشتر و مستمر از منابع انگليسي در كالسهاي درس
و پروژههاي خود ميتواند راهكاري نويد بخش باشد.
البته ابن مشكل خاص كشور ما نيست ،بلكه
كشورهايي كه غير انگليسي زبان هستند و خاصه آن
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كشورهاي جهان سوم به نوعي با اين معضل دست و
پنجه نرم ميكنند .اما اين را نيز نبايد فراموش
كرد كه نميتوان به نظاره پيشرفت كشورهاي
پيشرفته نشست و به مصرف كننده صرف اطالعات
وارداتي اين كشورها دل بست.
در شاخص مسائل فردي ،آموزش عالي با چالش
مواجه است .به نظر ميرسد كه اين معضل به نوعي
ديگر مسائل مربوط به دانشجويان را تحت الشعاع
قرار داده است .براي مثال ،هنگامي كه دانشجويان
از روحيه جستجوگري و پژوهش برخوردار نباشند ،نه
مي توانند به طور بهينه از منابع تحقيق
الكترونيكي استفاده كنند و نه استفاده درستي از
اينترنت دارند بلكه صرفا از آن براي كارهاي
بيهدف و سرگرم كننده استفاده مي كنند .به نظر
ميرسد كه ترغيب دانشجويان به پژوهش و مهم جلوه
دادن آن براي دانشجويان در درجه اول و وادار
نمودن آنها به استفاده از منابع اينترنتي در
فعاليتها و تكاليف خود در درجه دوم ميتواند
نقشي سازنده داشته باشد .البته چنانچه امتيازي
براي دانشجوياني كه از اين منابع استفاده
بيشتري دارند ،در نظر گرفته شود ،مي تواند به
ايجاد رقابت سالم در بين دانشجويان جهت استفاده
بيشتر از منابع اينترنتي منجر شود.
در شاخص مسائل اجتماعي -حقوقي ،آمارها نشان
داد كه همكاري به عنوان يكي از مهمترين
زمينههاي توسعه هر امري در آموزش عالي،
متاسفانه هنوز جايگاه شايسته خود را در بين
دانشگاههاي كشور به آن صورت نيافته است .آنچه
در اين ارتباط مي تواند نقشي سازنده و مفيد
داشته باشد ،برگزاري سمينارها و كنفرانس هاي
تخصصي در دانشگاههاي مختلف و ترغيب افراد
صاحبنظر به شركت در آن مي باشد .اين امر زمينه
خوبي را براي تبادل تجارب و دست آوردهاي
دانشگاههاي گوناگون كشور در اختيار مي گذارد.
آنچه كه تاثير چنين مشاركتهايي را دو چندان
ميسازد ،عملياتي ساختن نظريات مطرح شده و در
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اختيار گذاشتن مكتوب و منسجم نتايج آن براي
دانشگاههاي كشور جهت اجراي آن است.
در خصوص شاخص ملي -مذهبي نيز نظريات اساتيد
حكايت از آن داشت كه اعمال محدوديت دسترسي به
اطالعات توسط كشورهاي پيشرفته ،مانعي عمده
فراروي توسعه فنآوري اطالعات در آموزش عالي كشور
ميباشد .اين چالش بيشتر از مسائل سياسي و
سياستهاي دولتها ناشي ميشود كه طي آن كشورهاي
توليد كننده هميشه كشورهاي مصرف كننده و به
خصوص جهان سومي را از نظر قطعات يدكي ،مهارت ها
و ديگر موارد وابسته نگه مي دارند .براي مثال،
هزينه باالي پايگاههاي اطالعاتي خارجي ،يكي از
معضالت كشورهاي وارد كننده اطالعات ميباشد كه
مجبورند هزينههاي هنگفتي را براي استفاده از
اين منابع بپردازند .شايد بهترين راهكار در اين
زمينه آن باشد كه موسسات آموزش عالي كشور توان
بالقوه مديريتي ،فني و علمي دانشجويان و اساتيد
را توسعه دهند تا بدين طريق بتوانند در زمينه
طراحي ،توليد و پيشرفت فنآوري اطالعات اعتماد به
نفس پيدا كرده و خود اتكاء شوند.
در بعد چالشهاي منابع انساني ،داده ها
نشانگر آن است كه اساتيد چالش مذكور را كمتر از
چالشهاي فرهنگي -اجتماعي به عنوان مانع توسعه
فنآوري اطالعات در آموزش عالي كشور برشمرده
بودند .اگر چه در اين ارتباط بيشترين چالش
مربوط به دانشجويان است ،ليكن در ساير شاخصها
نيز از نظر اساتيد ،آموزش عالي كشور همچنان با
مسائلي مواجه ميباشد .در شاخص مربوط به
دانشجويان ،دادهها حاكي از آن است كه عدم
ناتواني دانشجويان در چگونگي دسترسي به اطالعات
موجود در پايگاههاي اطالعاتي ،مهمترين چالش
فراروي توسعه فنآوري اطالعات است .اين امر به
احتمال زياد ناشي از عدم ارائه آموزشهاي الزم
براي دانشجويان در اين زمينه باشد .و آشنايي
اندكي نيز كه دانشجويان در اين زمينه دارند،
صرفا به واسطه راهنماييهاي دانشجويان ديگر است.
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البته پيچيدگي نحوه دسترسي به اطالعات موجود در
برخي از سايتها – كه به نحوه طراحي آنها مربوط
ميشود -را نميتوان ناديده گرفت .آنچه در اين
ارتباط ميتوان نقش برجستجهاي داشته باشد،
برگزاري كارگاهها و دورههاي آموزشي مناسب براي
دانشجويان -به ويژه دانشجويان تحصيالت تكميلي-
به صورت دورهاي به خصوص در ابتداي هر نيمسال
تحصيلي جهت ايجاد مهارتهاي الزم در اين زمينه
است .در شاخص مربوط به اساتيد نيز ،ناتواني
آنان در چگونگي دسترسي به اطالعات موجود در
پايگاههاي اطالعاتي و نيز عدم استفاده اساتيداز
اطالعات اينترنتي در كالس درس ،از نظر اساتيد تا
اندازهاي ميتوانند چالش آفرين باشند .اين امر
باعث مي شود كه دانشجويان همچنان با منابع
اينترنتي آشنايي زيادي پيدا نكنند و استفاده از
منابع به روز در كالس هاي درس همچنان يك آرزو
جلوه كند .اين امر در رشتههاي علوم انساني
مشهودتر است .به طوري كه در اكثر رشتههاي اين
گروه ،منابع درسي دانشجويان گاه به بيش از صد
سال پيش برميگردد .انتظار منطقي شايد اين باشد
كه اساتيد خود را مسئول معرفي منابع به روز و
جديد براي دانشجويان بدانند .با اين وجود،
برگزاري همايشها و سمينارهاي تخصصي به منظور
بازنگري محتواي برنامههاي درسي دانشگاهي بر
اساس منابع جديد اينترتي و الكترونيكي و مطلع
نتايج آن به منظور معرفي
از
ساختن اساتيد
منابع جديد به دانشجويان ،يك راهكار مفيد است.
در ارتباط با كارشناسان فن آوري اطالعات،
دادههاي حاصل از نظريات اساتيد مويد آن است كه
تعداد كم اين كارشناسان در دانشكدهها يا
دانشگاهها ميتوان مسئله آفرين باشد .شايد ساده
ترين و بهترين كاري كه در اين مورد ميتوان
انجام داد استخدام كارشناسان بيشتر با توجه به
نياز دانشگاهها ،گامي مؤثر خواهد بود.
به طور كلي ،نتايج اين پژوهش نشان داد كه
از در بعد چالش هاي فرهنگي-اجتماعي ،بيشترين
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مسائل به ترتيب مربوط به مسائل فردي ،زباني و
جمعيتي و در بعد چالش هاي منابع انساني،
بيشترين مسائل مربوط به دانشجويان ،اساتيد و
كارشناسان بود .اين مسائل توجه دست اندركاران
نظام آموزش عالي را بيش از پيش ميطلبد.
در پايان الزم است يادآور شويم كه پژوهش
حاضر تنها نگرش اساتيد در ارتباط با چالشهاي
فراروي توسعه فن آوري اطالعات بررسي شد .در اين
زمينه بررسي ديدگاههاي ديگر افراد دخيل به خصوص
دانشجويان ،مديران و كارشناسان مهم خواهد بود و
ميتواند مبناي پژوهشهاي آتي در اين ارتباط
باشد.
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