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  چكيده
طور پيوسـته اسـتفاده       براي رقابت موثر در محيط آموزشي نوظهور، الزم است كه تمامي كشورها به            

اما استفاده موثر از فناوري اطالعات و       . ها بهبود دهند    از فناوري اطالعات و ارتباطات را در دانشگاه       

در ايـن  . ي است كه متناسب بـا شـرايط داخلـي باشـد    هاي اجراي ها و سياست   ارتباطات نيازمند برنامه  

فنـاوري   راهكار براي بهبـود اسـتفاده از         ۲۷۹اي،     گروه منطقه  ۵ كشور و    ۱۲مقاله، با الگوبرداري از     

 راهكـار   ۲۳تحليل محتـوا،      كارگيري روش    استخراج شده و با به     ها اطالعات و ارتباطات در دانشگاه    

هـاي   ظرسنجي در سطح ملي انجام شده و با اسـتفاده از آزمـون  سپس ن.  انتخاب مي شوندآنهااز بين  

بندي شده    اين راهكارها اولويت  . شوند  آماري، راهكارهاي متناسب با شرايط داخلي كشور ارايه مي        

. شـوند  بنـدي مـي   و به سه گـروه الزم و ضـروري، الزم و غيـر ضـروري و مخـصوص ايـران تقـسيم         

از ديدگاه خبرگان، اهميت در تجربيات كشورها و اجرا يـا   معيار اهميت  ۳بندي فوق بر اساس       دسته

اي طراحي شده است كه هركشور با         گونه  متدولوژي ارايه راهكارها به   . باشد  عدم اجرا در كشور مي    

تواند راهكارهاي مناسب با شرايط داخلي خـود را اسـتخراج             انجام قسمت نظرسنجي از خبرگان مي     

  .  كند

  

هـا و     هـا، برنامـه     هـا، سياسـت     طالعات و ارتباطات، دانشگاه   فناوري ا : هاي كليدي  واژه

  راهكارها
  
 :hanafizadeh@gmail.com Email   :   نويسنده مسئول∗
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  مقدمه
هاي سنتي انجام كارها در موسسات آموزشـي هماننـد            اهداف و روش   در جوامع كنوني  

هـا و مـشكالت،    اين تغييرات بـروي چـالش  . ات چشمگيري نموده است  تغيير آنهاساير سازم 

از ايـن رو موضـوعاتي      . ]١٤ [ها و رويكردها تاثيرات فراواني داشته است       ها، برنامه  استراتژي

 پرداخته شـده اسـت، دچـار        آنهاهاي اخير اغلب در ادبيات مربوط به آموزش به           كه در سال  

گيران آموزشـي در زمينـه       بين افراد، مديران و تصميم    اكنون   هم. اند دگرگوني و تغيير گشته   

 است، اتفاق نظر بـااليي      رها تاثيرگذا  هاي دانشگاه  ايجاد تغييرات نهفته كه بر بسياري از جنبه       

ها  هاي جديد آموزشي بر پايه اينترنت، افزايش عالقه دانشگاه         ظهور محيط . ]٢٦ [وجود دارد 

هـاي بـين      آموزشي خـصوصي و مـشاركت      هاي آموزشي جديد، افزايش موسسات     به روش 

هـاي   هايي را براي دانـشگاه     سازماني و بين بخشي كه بر آموزش راه دور تكيه دارند، چالش           

هــا و  بـروز ايـن چـالش   . هـاي ســنتي آموزشـي ايجـاد نمـوده اســت     اسـتفاده كننـده از روش  

ابتي هـا در يـك محـيط رقـ       مشكالت نگراني هاي زيادي را در زمينه مديريت ايـن دانـشگاه           

هـا و توسـعه      ه برنامـه  يـ  را براي بقا در اين محيط، مجبور بـه تـدوين و ارا             آنهاايجاد نموده و    

 مزايـاي بـالقوه دسـتيابي بـه       دبايـ هـا    دانـشگاه مـديران    .استراتژي نوين آموزشي كرده اسـت     

خـود  هـاي    دانـشگاه  را درك نمـوده و آن را در          فناوري اطالعـات و ارتباطـات     كاربردهاي  

نياز دارند تا خـود     ا  ه  دانشگاه،  ها استفاده از اين فناوري   در تغيير به سمت     . نمايندپياده سازي   

هـاي جديـد انجـام       كـارگيري روش   هامـا بـ   . ]۱[هاي جديد تطبيـق دهنـد      مدلها و    روشرا با   

 بـه   ICT موفق و سودمند     توسعهچنين   هم.  داراي ريسك و خطرهاي بسياري است      آموزش،

 كارآمـد بـستگي داشـته و نيازمنـد مـديريت          ها   دانشگاهنوآورانه  هاي   ميزان زيادي به قابليت   

ها و انجـام عمليـات از       در فعاليت  ها اين فناوري براي ادغام   ها   دانشگاهبنابراين  . ]۲۳[باشد   مي

ريزي مناسب و يكپارچه بر اساس آمـادگي         هاي الكترونيكي نيازمند يك برنامه     طريق كانال 

  .باشند ميخود 

گيــري از  ، بهــرههــا در دانــشگاه ICT توســعههــاي تــدوين برنامــه  اهيكــي از مهمتــرين ر

سياسـتمداران، بـه     .]۲۷[ ]۲۳[باشـد  تجربيات كشورهاي توسعه يافتـه و در حـال توسـعه مـي            

 بـا   دخصوص در كشورهاي در حال توسعه، با كمبود شـديد منـابع مواجـه هـستند، لـذا بايـ                   

انجـام اشـتباهات گذشـته جلـوگيري        از  ،  ها و الگوهاي موفق براي كشور خـود        تطبيق روش 

اسـتفاده از    .]۲۳[ ]۶[دسـت آورنـد    هرا ب   و با تخصيص كمترين منابع، حداكثر عايدي       نمايند

 ملـي  هـاي  مـشي  خطهاي مثبت  دهد تا بتوان از جنبه    ساير كشورها اين امكان را مي      ربياتتج
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هـاي    ، شـيوه  ICTاستفاده نموده و به صورت همزمان اطالعاتي را در زمينه مباحث مختلـف              

كشورها جهت پـشتيباني    ساير  ها و بهترين تجربيات در        حل   و راه  ها توسعه اين فناوري  جديد  

عنـوان كـشوري در حـال توسـعه          ايـران نيـز بـه     . ]۲۱[ گيـري بدسـت آورد      از فرايند تـصميم   

 در ICTگيري از تجربيات ساير كشورها برنامه ريزي الزم را براي توسعه كار هبايست با ب مي

ها تدوين نمايد تا با اجراي آنها موجبات رشد و توسعه اين حـوزه در آينـده فـراهم            نشگاهدا

اي،   گـروه منطقـه    ٥  و  كـشور  ١٢ها و تجربيات     در اين مقاله با مطالعه و بررسي فعاليت       . شود

ريـزي و ارائـه      اما برنامـه  . ها استخراج مي شود     در دانشگاه  ICTراهكارهاي آنها براي توسعه     

ها  دانشگاهبايست مطابق با شرايط داخلي كشور بوده و بر توانايي             در اين زمينه مي    راهكارها

سازي آنها   براي پشتيباني از تغييرات اساسي و زيرساخت موجود تمركز نمايد تا امكان پياده            

 بنابراين راهكارهاي استخراج شده از كـشورهاي فـوق ممكـن           .]۱۷[ ]۱۲[وجود داشته باشد  

سـازي نداشـته     ي كشور همـاهنگي و همخـواني نداشـته و قابليـت پيـاده             است با شرايط داخل   

شـوند تـا    براي رفع اين مشكل، اين راهكارهـا بـه نظـر سـنجي خبرگـان گذاشـته مـي           . باشند

عنـوان راهكارهـاي پيـشنهادي       انـد بـه     تاكنون در كـشور اجـرا نـشده         كه راهكارهاي مناسب 

  .  انتخاب و ارائه شوندها  در دانشگاهICTتوسعه 

  

   ادبيات بررسي
هــاي بــسياري توســط كــشورها و  ، فعاليــتهــا  در دانــشگاهICTتوســعه بــدليل اهميــت 

  . شود ها پرداخته مي ادامه به برخي از اين فعاليتي مختلف انجام شده است كه در آنهاسازم

، لويس و گوديسن از طرف دانشگاه ولورهمپتـون گزارشـي را بـا عنـوان                ٢٠٠٤در سال    .١

هايي كه   دانشگاه. ]١٨[ ارائه نمودند    » در آموزش عالي   ICT استفاده از    بهبود آموزش با  «

اي در زمينـه   اين مطالعه بروي آنها صورت گرفتـه اسـت داراي تجـارب مفيـد و ارزنـده         

 ٢٠٠١‐١٩٩٨توســعه و اســتفاده از فنــاوري اطالعــات در امــر آمــوزش در بــازه زمــاني  

سازي موفق فناوري اطالعات      پياده در گزارش مذكور راهكارهاي مناسب براي     . اند بوده

 . در آموزش عالي ارائه شده است
: آمـوزش الكترونيكـي  « جوامع اروپايي گزارشـي را بـا عنـوان        ن، كميسيو ٢٠٠١در سال    .٢

گـذاري و    هـاي سـرمايه    در اين گـزارش اولويـت     ]. ٧[ نمود ه ارائ »طراحي آموزش آينده  

 . آورده شـده اسـت     ٢٠٠٦‐٢٠٠٤هاي   هاي آموزش الكترونيكي در سال     برنامه و سياست  
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هاي مربوط به آموزش الكترونيكي را مورد كنتـرل و ارزيـابي قـرار               اين گزارش فعاليت  

 .نمايد ميها در اروپا عمل  فعاليتاين كننده  عنوان هماهنگ به و داده
ــ٢٠٠٤در ســال  .٣ از وزارت حمــل و نقــل و ارتباطــات بلغارســتان،   ICT توســعه س، آژان

در اين گزارش وضعيت زيرساخت     . ]٢٠[ را ارائه نمود     »ترونيكيبلغارستان الك «گزارش  

ICT             و سطح دسترسي و استفاده از اينترنت و ديگر ابزارهـاي ICT      ،در جامعـه، اقتـصاد 

دولت و آموزش بلغارستان با كمك برنامه توسعه اطالعاتي بانك جهاني بررسـي شـده               

 . است
ايجـاد يـك چـشم      «بـي گـزارش     ، انجمن اجتماعي و اقتصادي آسياي غر      ٢٠٠٣در سال    .٤

در ايـن  . ]٩[ را منتـشر نمـود   »انداز بـراي توسـعه بخـش فنـاوري اطالعـات كـشور اردن        

هـاي   هاي توسعه آموزش الكترونيكي در حـوزه       اندازها، ابتكارات و برنامه    گزارش چشم 

هـاي مـديريت اطالعـات بـا         هاي آموزشي، آموزش مدرسين و سيستم      زيرساخت، دوره 

هاي فناوري اطالعات و كـامپيوتري اردن تهيـه و آورده شـده              كتكمك و مشاروه شر   

 .است
مـسائل مـديريتي   «اي را با عنوان  تركيه مقاله ، الوكان از دانشگاه آنادوالي   ٢٠٠٥در سال    .٥

ــي راه دور و آزاد    ــذر آموزش ــال گ ــازمانهاي در ح ــرد    : در س ــك رويك ــراي ي ــاز ب ني

ه درك بهتر مسائلي است كـه در        هدف اين مقاله كمك ب    . ]۲۶[ ارائه نمود  »سيستماتيك

بايست  گذاري باالتر مي  پذيري بيشتر و تاثير     ي آموزشي با رقابت   آنهاگذر به سمت سازم   

هـاي سـازماني در جهـت        هـاي حـوزه    در اين مقاله مهمترين جنبه    . مورد توجه قرار گيرد   

 . انطباق با تغييرات فناوري مورد بررسي قرار گرفته است
كترونيكي ارمنستان گزارش ارزيابي آموزش الكترونيكي ايـن        ، سازمان ال  ٢٠٠٣در سال    .٦

ه اين سازمان براي ارزيابي از متدولوژي مركز توسعه دانشگا. ]٢[كشور را منتشر ساخت 

ــوده اســت  ــتفاده نم ــاروارد اس ــوزش   بر. ه ــه، ســطح آم ــابي صــورت گرفت اســاس ارزي

) ن پيـشرفت  كمتـري  (١الكترونيكي ارمنستان در بخش هاي مختلف آموزشي بين سـطح           

 . اند بندي شده طبقه) بيشترين پيشرفت (٤تا سطح 
 انجمن آمريكـا     را با همكاري و مشاركت     ICT ارزيابي   ،، اون و همكاران   ٢٠٠١در سال    .٧

ها و   سياستگزارشدر اين . ]٢٤[ در كشور اندونزي انجام دادند براي توسعه بين المللي

هـاي مختلـف آورده      ور در بخش   در اين كش   ICTتوسعه  و راهكارهاي   ابتكارات دولت   

 .شده است
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 آمريكاي التـين و حـوزه دريـاي كارائيـب           ن هيلبرت و كاتز از كميسيو      ،٢٠٠٣در سال    .٨

انداز ساخت جامعه اطالعاتي براي اين منطقه را ارائه نمودنـد            سازمان ملل گزارش چشم   

هدف ايـن گـزارش ايجـاد يـك چـارچوب نظـري بـراي مـسائل پيچيـده جامعـه                     . ]١٣[

در اين گزارش   . هاي موجود در اين منطقه است      عاتي و نظارت و پشتيباني از توسعه      اطال

هـاي مختلـف از جملـه     هـاي توسـعه جامعـه اطالعـاتي در حـوزه           ها و اسـتراتژي    سياست

 .آموزش براي منطقه مذكور شرح داده شده است
ه يـ گـزارش سـاخت جامعـه دانـش را ارا          ، انجمن جامعه اطالعاتي ايرلنـد     ٢٠٠٢در سال    .٩

هايشان با در نظر گـرفتن    گذاري روي مردم و مهارت     گزارش فوق سرمايه  در  . ]١٦[نمود

 مـورد تاكيـد قـرار گرفتـه و     هـاي جديـد آموزشـي     بـراي ارائـه روش  ICTهـاي    پتانسيل

 . ه شده استيزمينه به دولت ارااين راهكارهاي بهبود و پيشرفت در 
ــال  .١٠ ــد ٢٠٠٣در س ــار ف ــاران از اداره آم ــوئيس، بروگــي و همك ــل   رال س ــزارش تحلي گ

ــا فنــاوري اطالعــات در اروپــا را منتــشر   ‐اجتمــاعي  اقتــصادي و طــرح كــالن انطبــاق ب

، چگـونگي   ICTهـا و عناصـر سيـستم         هدف اين گـزارش شـناخت ويژگـي       . ]۴[نمودند

گيران، درك مسائل مرتبط با توسعه اين سيستم و تعيين  توسعه اين سيستم توسط تصميم  

 .باشد كنترل و هدايت توسعه آن ميهاي مناسب براي  شاخص
 در اسـتراليا را بـا       ICT، جامعه كامپيوتري استراليا گزارش بررسي توسـعه         ۲۰۰۲در سال    .۱۱

در اين گـزارش بخـشي از فرآينـد ايجـاد     . ]۳[ديدگاه استراتژيكي و سياستي منتشر نمود    

  توسـط جامعـه كـامپيوتري اسـتراليا شـرح داده           ، براي آينده  ICTتوسعه  يك چارچوب   

 .شده است
 انجمـن   كشورهاي عضومدلي را براي ارزيابي آمادگي الكترونيكي   باتيا  ،  ۲۰۰۱در سال    .۱۲

 كـشور   ۱۰  بـوده و    بعـد اصـلي    ۵ايـن مـدل داراي      . ]۵[ه كرد يملل جنوب شرقي آسيا ارا    

بنـدي كـرده      سطح پيدايش، رشد، تثبيت و تكامـل دسـته         ۴ را در    آنهاعضو را بررسي و     

 ايـن كـشورها     آمادگي الكترونيكي براي بهبود    راهكارهايي و   ها همچنين سياست . است

 .  استشدهپيشنهاد 
 را  ICTريزي و سياسـتگذاري بخـش        راهنماي برنامه  و همكاران     گرانت،  ۲۰۰۱در سال    .۱۳

 كارگـاه  سـه اين راهنما نتيجـه  . ]۱۱[ند ارائه نمودي مشترك المنافع براي توسعه كشورها  

چنـين    و هـم ۲۰۰۱ريقاي جنوبي و مالزي در سـال     اي برگزار شده در جامائيكا، آف      منطقه

اين راهنما براي كمك بـه      . باشد تحقيقات صورت گرفته در دانشگاه كارلتون كانادا مي       
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 طراحي شده   ICTهاي   نفعان در توسعه استراتژي    گيران، برنامه ريزان و ديگر ذي      تصميم

 .  است
ــارين از ، ۲۰۰۳در ســال  .۱۴ ي و اطالعــات، گــزارش وزارت اداره عمــومماســينتري و رامن

ايـن  در  . ]۱۹[ در كـشور ترينيـداد و توبـاگو را ارائـه نمـود             ICTوضعيت كنوني توسـعه     

 ارائـه شـده     هـاي مختلـف     در بخـش   ICTكارگيري   ه اوليه براي ب   هاي گزارش استراتژي 

ها داراي چندين تكنيك و روش براي رسيدن به اهداف           هركدام از اين استراتژي   . است

 . دنباش مي دلخواه استراتژي
توسط كميته ملي علم و فنـاوري بـه    ، برنامه توسعه منابع انساني براي تغيير     ۲۰۰۱در سال    .۱۵

 در ازبكــستان از طريــق تحقيــق و تحليــل،  ICTمنظــور تــسريع در تطبيــق و اســتفاده از  

يكـي از اقـدامات اوليـه       . ]۲۷[گذاري طراحي شـد   دامات آزمايشي و مشاوره در سياست     اق

گيـري، ايجـاد    منظـور تـصميم    ازبكـستان بـه  ICTگيـري سـطح توسـعه     هدازناين برنامه، ا  

 و ارائه راهكارهاي اوليه براي كمك به مدرنيزه كردن بخش           ICTسيستم كنترل آماري    

ICT   هاي ضروري مورد نياز براي كـاهش موانـع          فعاليتهمچنين  . باشد  در ازبكستان مي

  .رح داده شده استش ICTهاي بالقوه اجراي موفق استراتژي توسعه  و ريسك

 ICT، ال گبلي و مجيدي گزارش تجزيه و تحليل شكاف مهارتي و نفـوذ       ۲۰۰۳در سال    .۱۶

 منظـور  بـه ريـزي    مبنايي را براي برنامـه     اين گزارش . ]۱۰[را براي كشور مصر ارائه دادند     

را اي   توسعه نيروي كار و منابع انساني در جهت ماكزيمم كردن رشد اين بخـش و پايـه                

 صـنعت مـصر فـراهم    در ICTتطبيـق و اسـتفاده از ابزارهـا و كاربردهـاي      براي گسترش   

، پروفـسور سـالم از دانـشگاه الكـساندريا     ۲۰۰۲عالوه بر اين گزارش، در سال      . آورد مي

 مقاله سواد صنعت اطالعات در هزاره جديد با مطالعه موردي كـشور مـصر را ارائـه داد                 

تي در كـسب و كـار و صـنعت پرداختـه و             اين مقاله به اهميت مفهوم سواد اطالعا      . ]۲۵[

  .نيازهاي آينده اين كشور در اين زمينه را ارائه داده است

، آكادمي علوم ملي بالروس گزارش ارزيابي آمـادگي الكترونيكـي ايـن             ۲۰۰۳در سال    .۱۷

هـاي اسـتراتژيكي بـراي ادغـام در دنيـاي            اين ارزيابي اولويت  . ]۲۲[كشور را منتشر كرد   

منظـور معرفـي    ريـزي ملـي بـه     عنوان پايه اي بـراي برنامـه       ده و به  اي را مشخص نمو    شبكه

المللـي در    هاي ملـي و بـين      عنوان راهنمايي براي سازمان    هاي مدرن و همچنين به     فناوري

 .باشد  الكترونيكي ميآموزشخصوص  هزمينه توسعه الكترونيكي ب
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  روش تحقيق
 ICT راهكارهاي مناسب توسـعه      در اين مقاله تحليل محتوا و تحقيق پيمايشي براي ارائه         

تحليل محتـوا يـك رويكـرد كمـي اسـت كـه بـراي               . ها ايران استفاده شده است     در دانشگاه 

. ]٢٨[نمايـد   ها از فراواني آنها استفاده مي   گيري اهميت يك نمونه نسبت به ساير نمونه        اندازه

ب ســازي و انتخــا بــومي خبرگــان بــراي ســنجينظرشــامل قــسمت پيمايــشي ايــن تحقيــق، 

در تكميـل مبـاني نظـري از منـابع          . باشـد  مـي  راهكارهاي متناسب با شـرايط داخلـي كـشور        

اي و جستجوي اينترنتي شامل كتـب و مقـاالت و مطالعـات مـوردي اسـتفاده شـده                     كتابخانه

  .است

  

  هاي آماري  قلمرو مكاني تحقيق و نمونه
ان كارشناسـي  جامعه آماري اين تحقيق شـامل اسـاتيد، دانـشجويان دكتـري و دانـشجوي            

هاي مهندسي كامپيوتر، مهندسي برق، مهندسي صنايع،        رشته (ICTهاي مرتبط با     ارشد رشته 

ــرادي مــي . باشــد مــي)  و مــديريتICTمهندســي  باشــند كــه آدرس  ايــن جامعــه شــامل اف

از مجمـوع   . هـا در دسـترس بـوده اسـت         الكترونيكي آنها از طريق وب سايت دانـشگاه        پست

نامـه معتبـر و قابـل قبـول           پرسـش  ٦٣ طريق ايميل ارسال شد، تعـداد        نامه كه از    پرسش ٣٥٠٠

 سـطح تحـصيالت     )١( نمودار. باشد  درصد مي  ۸/۱دهنده نرخ پاسخ     تكميل گرديد كه نشان   

  .دهد دهندگان را نشان مي پاسخ

  

  

  دهندگان سطح تحصيالت پاسخ: )١ (نمودار
  

  گيري  ابزار اندازه و پاياييروايي

 نفـر  ١٢ ميان طراحي شدهنامه  گيري، پرسش وايي ظاهري ابزار اندازه   گيري ر   براي اندازه 

دكتري %41

دانشجوي دكتري %9
كارشناسي ارشد %28

دانشجوي كارشناسي 
ارشد %22
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توزيـع شـد و نظـر آنهـا دربـارة ميـزان موافقـت بـا اجـزا                   بـه صـورت حـضوري       از خبرگان   

سـپس اشـكاالت    . اي اخـذ گرديـد      چارچوب پيشنهادي در قالب اعـداد كيفـي پـنج گزينـه           

ه ساختن روايي ظاهري انجام نامه شناسايي و اصالحات الزم جهت برآورد   ساختاري پرسش 

 ضريب  SPSSافزار   ، با استفاده از نرم    طراحي شده نامه   گيري پايايي پرسش   جهت اندازه  .شد

اين پرسشنامه از دو بخش اهميـت راهكارهـا و اجـرا يـا              . آلفاي كرونباخ محاسبه شده است    

ايـن   ضريب آلفا براي سؤاالت مربـوط بـه       عدم اجراي آنها در كشور تشكيل شده است كه          

هنگي درونـي ميـان     اين اعداد همـا   . دست آمده است   ه ب ۹۱۲/۰ و   ۸۸۳/۰دو بخش به ترتيب     

  .دهد ها را نشان مي نامه پذيري باالي پرسشسؤاالت و اعتبار

  
  ي كشورها  در دانشگاهICTتوسعه مراحل تعيين راهكارهاي مناسب 

اسـايي و ارائـه    طي دو مرحلـه شن هاي كشور  در دانشگاهICTتوسعه راهكارهاي مناسب  

  :شود مي

 مرحلـه تجربيـات و      در ايـن  : هـا   در دانـشگاه   ICTتوسعه  استخراج راهكارهاي   ) ١مرحله

 مـورد بررسـي قـرار       هـا   در دانشگاه  ICTتوسعه  راهكارهاي كشورهاي مختلف براي توسعه      

توان تمامي كشورها را براي اين منظور مورد بررسـي قـرار داد، از               از آنجا كه نمي   . گيرد مي

  : شود عيارهاي زير براي انتخاب كشورها استفاده ميم

 ٤  كشورها براساس مـدل اتحاديـه جهـاني مخـابرات كـه آنهـا را در                   ICTبندي    رتبه •

جا كـه    از آن : ]١٥[دسته دسترسي عالي، باال، متوسط و پايين طبقه بندي نموده است          

هـاي    دسـته بندي در دسته متوسط قـرار گرفتـه اسـت، كـشورها از     ايران در اين طبقه  

 .اند عالي، باال و متوسط انتخاب شده
بنـدي   هـاي طبقـه   از هر كدام از دسـته   : اساس درآمد ناخالص ملي   شرايط اقتصادي بر   •

شود كه درآمد ناخـالص ملـي آن بـه           اتحاديه جهاني مخابرات، كشوري انتخاب مي     

 .   ايران نزديكتر باشد
 .ب شده استاز هر قاره حداقل يك كشور انتخا: شرايط جغرافيايي •
   .در دسترس بودن اطالعات معتبر و به روز كشورها •

هـاي آنهـا      انتخـاب و فعاليـت     ي كشور به منظور الگو بردار     ١٢با توجه به معيارهاي فوق      

اردن، ،  ترينيـداد و توبـاگو    ،  اسـتراليا ،  مـصر ،  بالروس: اين كشورها عبارتند از   . بررسي شدند 

عالوه بر ايـن كـشورها،      .  و انگلستان   ارمنستان ،ايرلند، اندونزي،   بلغارستان، تركيه،   ازبكستان
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هــاي انجمــن ملــل جنــوب شــرقي آســيا، كــشورهاي مــشترك المنــافع، كــشورهاي  فعاليــت

مـورد  ) دو گـزارش  ( كـشورهاي اتحاديـه اروپـا         و آمريكاي التين و حوزه درياي كارائيـب      

 راهكـار   ٢٧٩نطقـه اي،    هـاي م   با الگو برداري از اين كشورها و گروه       . اند بررسي قرار گرفته  

كـارگيري   هبـا بـ   . شـود   اسـتخراج مـي    هـا  در دانشگاه  ICTتوسعه  اجرا شده توسط آنها براي      

راهكارهايي كه داراي (اند  تحليل محتوا، راهكارهايي كه حداقل توسط دو كشور اجرا شده 

خاب عنوان راهكارهاي پيشنهادي براي نظر سنجي از خبرگان انت         به)  باشند ٢فراواني حداقل   

 از اين جهت در نظر گرفته شده اسـت كـه راهكارهـاي انتخـابي                ٢فراواني حداقل   . شود مي

 )۱( نگـاره در  . سـازي و آزمـايش شـده باشـد          كشور بـا شـرايط مختلـف پيـاده         ٢حداقل در   

  . راهكارهاي انتخابي به همراه فراواني آنها آورده شده است

ارهاي انتخاب شده از مرحله اول به       در اين مرحله راهك    :نظرسنجي از خبرگان  ) ٢مرحله

شـود تـا راهكارهـاي مناسـب شـرايط داخلـي كـشور كـه از                 نظرسنجي خبرگان گذاشته مي   

ــوند      ــاب ش ــستند انتخ ــوردار ه ــااليي برخ ــت ب ــت و اهمي ــرش   . اولوي ــق نگ ــن تحقي در اي

ي ايـران، در    هـا  در دانـشگاه    ICTتوسـعه   دهندگان در خصوص اهميـت راهكارهـاي          پاسخ

بــه صــورت زيــر »  خيلــي كــم«تــا »  خيلــي زيــاد«اي كيفــي از  ت پــنج گزينــهقالــب ســئواال

  : گيري شده است اندازه

   

  

  

همچنين براي مشخص كردن اجرا يـا عـدم اجـراي راهكـار، سـواالت در يـك مقيـاس              

 ۰=دهنــده اجــراي راهكــار و گزينــه خيــر  نــشان۱=شــود كــه گزينــه بلــه اســمي پرســيده مــي

 بـه   »ديگر راهكارها «اي با نام     الزم به ذكر است گزينه    . ستدهنده عدم اجراي راهكار ا     نشان

نامه افزوده شده است تا خبرگان راهكارهاي پيشنهادي خود را كـه از مـرور ادبيـات                  پرسش

  .اند ارائه نمايد حاصل نشده

آزمون آمـاري تـي اسـتيودنت يـك طرفـه جهـت پـذيرش         از ،آوري نتايج  پس از جمع  

ي كشور از نظر خبرگـان بـه صـورت          ها در دانشگاه  ICTعه  توستر در    راهكارهاي با اهميت  

 قرار داده شده    ٤ ميانگين برابر    ، سختگيرانه براي اجراي  اين آزمون     در .زير استفاده مي شود   

   .است

⎩
⎨
⎧

<
≥

4:
4:

1

0

µ
µ

H
H                                                                                        (١) 

متوسط خيلي زياد  زياد خيلي كم كم



  ١٣٨٦ زمستان ،۷۹ شماره ،٢٠ دوره، دانش مديريت

  

٤٢

 

 انجـام   ٦٢و بـا درجـه آزادي       ) α=٠٥/٠(پـنج درصـد     داري   اين آزمون كه با سطح معني     

  :باشد گرفته است داراي فرضيات زير مي

  . باشد٤ بزگتر يا مساويها  ميانگين پاسخ: H0)(فرض صفر 

  . باشد٤ها کوچکتر از  ميانگين پاسخ: H1)(فرض مقابل 

كـه راهكـار بـراي اجـرا از اهميـت           دهنده اين است     در اين آزمون، رد فرض صفر نشان      

نتايج اجراي آزمون تي استيودنت براي هـر كـدام از راهكارهـا در              . بااليي برخوردار نيست  

  . آورده شده است)۱( نگاره

عالوه بر تعيين اهميت راهكارها، جهت حصول اطمينان از ارائه راهكارهايي كه تاكنون             

اي راهكارهاي انتخابي در كشور از خبرگان       اند، اجرا يا عدم اجر     سازي نشده  در كشور پياده  

صـورت زيـر اسـتفاده       براي تعيين اين راهكارها از آزمـون آمـاري نـسبت بـه            . شود سوال مي 

 :شود مي
 

   
⎩
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⎧
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≤
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 انجـام  ٦٢و بـا درجـه آزادي       ) α=٠٥/٠(پـنج درصـد     داري    معني اين آزمون كه با سطح    

  :باشد گرفته است داراي فرضيات زير مي

  .ها كوچكتر يا مساوي متوسط طيف باشد نسبت پاسخ: H0)(فرض صفر 

  .ها بزرگتر از متوسط طيف باشد نسبت پاسخ: H1)(فرض مقابل 

 در  قـبالً برگـان راهكـار     گر ايـن اسـت كـه از نظـر خ           در اين آزمون، رد فرض صفر بيان      

نتايج اجراي آزمون نـسبت بـراي هـر    . باشد كشور اجرا شده و يا هم اكنون در حال اجرا مي     

  . آورده شده است)۱ (نگارهكدام از راهكارها در 
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   راهكارهاي استخراج شده، فراواني راهكارها در كشورها و ):۱(نگاره

  هاي آماري  ن   نتايج آزمو
نتايج حاصل از تست اجرا يا 

عدم اجراي راهكارها در 
  كشور

نتايج حاصل از تست اجرا يا 
عدم اجراي راهكارها در 

 كشور

ار
هك
را

د 
ك

  

  راهكار

فر
ي
وان
ا

 

t  
مشاهد
 ه شده

مقدار 
P-

Value 
وضعيت 

H0 

مقدار 
نسبت 
 نمونه

مقدار 
P-

Value 
وضعيت 

H0 

R1 

آموزش دانشجويان، كاركنان و اساتيد در زمينـه        

ICT   منظـور   المللي بـه   انداردهاي بين  مطابق با است

 در ICTافــزايش مهــارت آنهــا در اســـتفاده از    

  فرآيندهاي آموزشي

 تاييد ۸۱۱/۰ ۴۴/۰ تاييد ٩٣٦/٠  ۵۶۱/۱ ۱۰

R2 
ــه  در نظــر گــرفتن آمــوزش  ICTهــاي مربــوط ب

عنوان يك موضوع مجـزا در برنامـه آموزشـي           به

 اجباري
 تاييد ۹۹۶/۰ ۲۸/۰ رد ٠٠٧/٠ ‐٦١١/٢ ۲

R3  تاييد ۹۴۵/۰ ۳۸/۰ تاييد ١  ۹۹۷/۶ ۹ ها به اينترنت پرسرعت دانشگاهاتصال 

R4 
افزارهـاي   گذاري در زمينه سخت    افزايش سرمايه 

افزار، دسترسـي بـه شـبكه و محتـواي           جديد، نرم 

 ها آموزشي براي دانشگاه
 تاييد ۹۷۵/۰ ۳۴/۰ تاييد ٩٨٤/٠  ۲۳۹/۲ ۸

R5 
هـاي   هاي بالعـوض از سـازمان      استفاده از كمك  

ــصو ــروهخـ ــي، گـ ــاعي،  صي داخلـ ــاي اجتمـ هـ

 ... المللي و  دولتي بينهاي غير سازمان
 تاييد ۰۰۰/۱ ۰۹/۰ رد ٠ ‐۷۶۷/۴ ۴

R6 
مشاركت بخش دولتـي بـا بخـش خـصوصي در           

 هاي مربوط به آموزش الكترونيكي انجام پروژه
 تاييد  ۹۹۹/۰ ۲۵/۰ رد ٠٤٤/٠ ‐۷۶۱/۱ ۳

R7 
 و سـازي  ايجاد استراتژي قوي و جامع براي پيـاده  

  در بخش آموزشICTكارگيري  هب
 تاييد ۰۰۰/۱ ۱۹/۰ تاييد ١  ۹۹۹/۳ ۶

R8 
 ICTدر نظرگرفتن توسـعه اسـتفاده آموزشـي از          

هاي آموزش، يادگيري    ها و استراتژي   در سياست 

 و ارزيابي دانشگاه
 تاييد ۹۹۰/۰ ۳۱/۰ تاييد ٤٠٦/٠ ‐۲۳۹/۰ ۳

R9 

ــاء ســطح دانــش     در ICTايجــاد آگــاهي و ارتق

گيران آموزش الكترونيكـي در      تصميممديران و   

مورد منافعي آموزش الكترونيكي كه براي آنهـا        

 دارد

 تاييد ۰۰۰/۱ ۱۶/۰ تاييد ٩٨١/٠  ۱۷۷/۲ ۶

R10 
 اساتيد همكاري و مشاركت با ذينفعان مخصوصاً    

هــاي  بــراي اطمينــان از اجــراي موفــق اســتراتژي 

 طراحي شده در زمينه آموزش الكترونيكي
 تاييد ۰۰۰/۱ ۱۶/۰ يدتاي ٩٩٢/٠  ۵۵۲/۲ ۴

R11 
مشاركت با ساير كشورها و گروههاي منطقه اي        

بــراي بــه اشــتراك گــذاري تجربيــات موفــق در  

 زمينه سياستهاي آموزش الكترونيكي 
 تاييد ۰۰۰/۱ ۰۹/۰ تاييد ١٤/٠ ‐۰۹۹/۱ ۴

R12 
فراهم آوردن امكان دسترسي به كامپيوتر، لوازم       

جويان و جــانبي كــامپيوتر و اينترنــت بــراي دانــش

 هيئت علمي توسط موسسات آموزش عالي
 رد ۰۰۴/۰ ۷۵/۰ تاييد ٩٤٧/٠  ۶۶۱/۱ ۴
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   راهكارهاي استخراج شده، فراواني راهكارها در كشورها و ):۱ (نگارهادامه 

 هاي آماري  نتايج آزمون
نتايج حاصل از تست اجرا يا 
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صل از تست اجرا يا نتايج حا
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H0 

R13 
ــات    ــا و امكانـ ــردن ابزارهـ ــه روز كـ  در ICTبـ

 ها دانشگاه
 تاييد ۹۹۰/۰ ۳۱/۰ تاييد ٨٩٩/٠  ۳۰۵/۱ ۳

R14 
صال هـا كـه سـبب اتـ        ايجاد شبكه ملـي دانـشگاه     

 شود  ها به يكديگر مي دانشگاه
 تاييد ۰۰۰/۱ ۱۶/۰ تاييد ١٦٣/٠ ‐۰۰۰/۱ ۶

R15 
هـا و اتـصال آن    ايجاد شبكه داخلـي در دانـشگاه    

 به اينترنت
 رد ۰۰۴/۰ ۷۵/۰ تاييد ٩٣٤/٠  ۵۴۴/۱ ۲

R16 
هاي مالي براي تـشويق اسـاتيد بـراي          ارائه مشوق 

ــام   ــور ادغـ ــه منظـ ــامپيوتر بـ ــد كـ  در ICTخريـ

 ي شخصي آموزشيها يتلفعا
 تاييد ۰۰۰/۱ ۱۶/۰ رد ٠٠١/٠ ‐۵۰۷/۳ ۲

R17 
ــه     ــاتيدي كـ ــه اسـ ــشوق بـ ــه مـ  را در ICTارائـ

 كنند هاي تدريس روزانه ادغام مي روش
 تاييد ۰۰۰/۱ ۱۶/۰ تاييد ٠٥٥/٠  ‐۶۴۸/۱ ۳

R18  تاييد ۹۷۵/۰ ۳۴/۰ تاييد ٢٢٩/٠ ‐۷۵۱/۰ ۳ توسعه و انتشار محتواي الكترونيكي آموزشي 

R19 

 تعــادل بــين نيازهــاي صــنعت، تجــارت و  ايجــاد

ــه   ــا برنام ــشاركت ب ــاوري و م ــي و   فن ــاي داخل ه

ــين ــن     ب ــواي آن الي ــزايش محت ــراي اف ــي ب الملل

 آموزشي

 تاييد ۰۰۰/۱ ۱۳/۰ تاييد ٣٣٣/٠ ‐۴۳۵/۰ ۲

R20 
ايجاد وب سايت براي دانـشگاه بـه منظـور ارائـه            

هــايي مربــوط بــه محتواهــاي  اطالعــات و لينــك

  آموزشي 

 رد ۰۱۰/۰ ۷۲/۰ تاييد ٩٨/٠  ۱۵۴/۲ ۴

R21 
ــط     ــشگاهي توس ــگ دان ــا اصــالح فرهن ــر ي تغيي

مديران و رهبران براي رسيدن بـه اهـداف مـورد           

 نظر در زمينه آموزش الكترونيكي
 تاييد ۰۰۰/۱ ۱۹/۰ تاييد ٩٨٧/٠  ۳۲۵/۲ ۳

R22 
طراحي مركـز آمـوزش الكترونيكـي و دانـشگاه          

هاي آن اليـن و دسـتيابي بـه          مجازي كه آموزش  

 هاي داده آموزشي را فراهم نمايد ايگاهپ
 تاييد ۸۹۲/۰ ۴۱/۰ تاييد ٤٢٥/٠ ‐۱۹۰/۰ ۲

R23  جذب متخصصانICT تاييد  ۹۹۶/۰  ۲۸/۰ تاييد ٥٨١/٠ ۲۰۵/۰ ۱۰  در بخش آموزش 

  
  تحليل

كارگيري روش سنگريزه، راهكارهـا بـر اسـاس اهميـت در تجربيـات              هدر اين بخش با ب    

 بـراي تعيـين گرافيكـي       ۱۹۶۶ در سال    ش سنگريزه را كاتل   رو. شوند بندي مي  كشورها دسته 

 اجـراي آزمـون     )۲( نمـودار . ]۸[بايست حفـظ شـوند، ارائـه كـرد         تعداد بهينه عواملي كه مي    

  .دهد سنگريزه را نشان مي
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  دسته بندي راهكارها با استفاده از آزمون سنگريزه: )۲(نمودار 

  

  :بندي شده است  گروه دسته۳راهكارها در  مشخص است )۲(نمودار طور كه در  همان

 )۶فراواني باالتر از (راهكارهاي با اهميت باال  
 )۶ تا ۴فراواني بين (راهكارهاي با اهميت متوسط  
 )۴فراواني كمتر از (راهكارهاي با اهميت پايين  

  

  .دهد بندي راهكارها بر اساس تجربيات كشورها را نشان مي  دسته)۲( نگاره

  

  دسته بندي راهكارها بر اساس تجربيات كشورها: )۲( نگاره

 كد راهكار  ها دسته

 R1 ،R3 ،R4 ،R23 اهميت باال
 R5 ،R7 ،R9 ،R10 ،R11 ،R12 ،R14 ،R20 اهميت متوسط
، R2  ،R6  ،R8  ،R13  ،R15  ،R16  ،R17  ،R18  ،R19  ،R21  اهميت پايين

R22 
  

بندي كلي آنها بر اسـاس       دستهتوان براي راهكارها ارائه نمود،       بندي ديگري كه مي    دسته

اهميت در نظرات خبرگان، اهميت در تجربيات كشورها و اجرا يـا عـدم              :  معيار زير است   ۳

  . آورده شده است)۳(نمودار بندي كلي راهكارها در  دسته. اجراي آنها

  

22 222
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  :ات زير قابل ذكر است نك)۳(نمودار بر اساس 

 داراي فراوانــي پــايين بــوده و تنهــا در يــك كــشور يــا گــروه  (I)راهكارهــاي نــوع  •

اند، لذا از مجموعه راهكارها حذف شده و         اي خاص مورد استفاده قرار گرفته      منطقه

 .اند مورد نظرسنجي از خبرگان قرار نگرفته
ا توجه به اهميت بـاالي آنهـا از    اند اما ب    در كشور اجرا شده    قبالً (II)راهكارهاي نوع    •

ديدگاه خبرگان، الزم است كه اجراي آنها مورد ارزيابي قرار گيـرد تـا در صـورت       

در ارزيابي اين راهكارها، اولويت بـه آنهـايي داده          . لزوم اصالحات الزم انجام شود    

 .شود كه داراي اهميت باال يا متوسط در تجربيات كشورها باشند مي
 داراي اهميت باال از ديدگاه خبرگان و در تجربيات كـشورها            (III)راهكارهاي نوع    •

اجـراي ايـن راهكارهـا ضـروري بـوده و از            . انـد   در كشور اجـرا نـشده      قبالًهستند و   

 .باالترين اولويت براي اجرا برخوردارند
 داراي اهميت بـاال از ديـدگاه خبرگـان و اهميـت متوسـط در        (IV)راهكارهاي نوع    •

اگرچه اجراي اين راهكارها . اند  در كشور اجرا نشدهقبالًد و تجربيات كشورها هستن 

 . قرار دارند(III) ضروري است اما از لحاظ اولويت اجرا بعد از راهكارهاي نوع
 داراي اهميــت بــاال از ديــدگاه خبرگــان و اهميــت پــايين در (V)راهكارهــاي نــوع  •

راهكارها مختص ايـران    اين  . اند  در كشور اجرا نشده    قبالًتجربيات كشورها هستند و     

 .باشد  مي(IV)بوده و اولويت اجراي آنها بعد از راهكارهاي نوع 
 از ديـدگاه خبرگـان مهـم نبـوده و بـه ترتيـب داراي                (VII) و   (VI)راهكارهاي نوع    •

ايـن راهكارهـا اولويـت بـااليي        . اهميت باال يا متوسط در تجربيات كشورها هـستند        

در ايـن   . ينده بر حـسب مـورد آنهـا را اجـرا نمـود            توان در آ   براي اجرا ندارند اما مي    

 .اند عنوان راهكارهاي پيشنهادي مطرح نشده مقاله نيز اين راهكارها به
 از ديـدگاه خبرگـان مهـم نبـوده و داراي اهميـت پـايين در                 (VIII)راهكارهاي نوع    •

 .گونه اولويتي براي اجرا ندارند اين راهكارها هيچ. تجربيات كشورها هستند

ــن • ــوع  در اي ــه راهكارهــاي ن ــود  (V) و (IV)، (III) مقال ــشنهادي بهب  راهكارهــاي پي

 .باشند ها مي  در دانشگاهICTاستفاده از 
  .دهد دسته بندي كلي راهكارها را نشان مي)۳( نگاره
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  دسته بندي كلي راهكارها: )۳( نگاره

  كد راهكار  دسته بندي كلي

II R12 ،R15 ،R20  
III R1 ،R3 ،R4 ،R23  
IV R7 ،R9 ،R10 ،R11 ،R14  
V R8 ،R13 ،R17 ،R18 ،R19 ،R21 ،R22  
VI -  
VII R5  
VIII R2 ،R6 ،R16  

  

 گيري نتيجه
  : آشكار مي شودزيراز اولويت بندي راهكارها از ديدگاه خبرگان موارد 

هـا    در دانـشگاه   ICTهـاي پهـن بانـد مهمتـرين زيرسـاخت             توسعه شـبكه   ٢١در قرن    •

 زيرسـاخت تواناسـازي اسـت كـه از طريـق آن             ،بانـد پهـن   . ]١٦[شـود  محسوب مـي  

. شـوند   قابل دسترسي و استفاده شده و بـه اشـتراك گذاشـته مـي              ،اطالعات و دانش  

ها كمتر از اهميت برق بـراي توسـعه صـنعتي در قـرن               اهميت پهن باند براي دانشگاه    

 بايست بر پايه يك زيرساخت قوي       مي ي آموزش ICTهاي   تمامي برنامه .  نيست بيستم

گـذاري روي    بنـابراين سـرمايه   . ]٢[ترين آن پهن باند است     ريزي شوند كه اصلي    پايه

عنـوان زيرسـاخت كليـدي و         اهميـت آن بـه     نبايـست بـا در نظـر گـرفت         پهن باند مي  

خبرگـان نيـز    . ]١٦[هـا انجـام شـود       در دانشگاه  ICTمحرك اصلي توسعه استفاده از      

ها به اينترنت پرسـرعت را مهمتـرين         روي اين موضوع تاكيد داشته و اتصال دانشگاه       

 . اند ها دانسته  در دانشگاهICTراهكار بهبود استفاده از 
، تــدوين يــك ICTهــا در زمينــه اســتفاده از  مهتــرين نقــش مــديران ارشــد دانــشگاه •

ها  انداز يكپارچه و استراتژي كلي بر اساس پاسخگويي به نيازهاي تمامي بخش    چشم

 ICTترين محرك توسـعه و اسـتفاده از          راتژي، اصلي  تدوين است  .]۲۶[ ]۱۶[مي باشد 

سبب  ICTوجود استراتژي شفاف و منسجم براي استفاده از         . ]١٨[هاست در دانشگاه 

مي شود كه ابتكارات و رويكردها استوار بوده و با تغيير در شرايط محيطي كمترين               

نـشگاه از سـاير    استراتژي هر دانـشگاه متمـايز كننـده آن دا    .]١٨[تغيير را داشته باشند   

نبود يـك    .]٢٦[نمايد   ها بوده و مزاياي رقابتي پايداري را براي آن ايجاد مي           دانشگاه
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هاي كشور سبب شده است بـا وجـود          در دانشگاه  ICTاستراتژي مناسب و يكپارچه     

 .در مرحله ابتدايي خود قرار داشته باشد ICTهنوز استفاده از ها،  برخي زيرساخت
گذار هـستند  تاثير ها  در دانشگاهICTر اجراي موفق استراتژي فاكتورهاي متعددي د •

 :كه مهمترين آنها عبارتند از
 ICTتغيير در فرهنگ سازماني در ارتبـاط بـا اسـتفاده از      ،  يكي از مهمترين فاكتورها    .۱

هـاي   هـا و روش  در آموزش و يـادگيري اسـت، فرهنگـي كـه در آن تغييـر تكنيـك            

مـديران و   . ]۱۸[رد پذيرش افراد قرار گرفته باشد     ، مو آموزش و پشتيباني از يادگيري    

بايست فرهنگ غالب را در دانشگاه خود شناسايي كرده و آن را بـا يـك      رهبران مي 

  . روش سيستماتيك در جهت اهداف سازماني تغيير داده و يا مديريت نمايند

رات عنوان قهرمانان ابتكا   اجراي موفق استراتژي منوط به انتصاب كاركنان كليدي به         .٢

بايست مبتني بر رضـايت باشـد و نـه اجبـار و بـر                رويكرد اجراي استراتژي مي   . است

بـه جـاي مـشخص      . ايجاد فرصت و پشتيباني از اساتيد و كاركنان تاكيد داشته باشـد           

كردن خطوط راهنما با جزئيات زياد براي تغيير در تمامي سـطوح سـازمان، مناسـب                

تغييرات در واحد خود به طوري كه مطـابق         تر است كه مديران و اساتيد براي ايجاد         

   .]٢٦[شوند تشويق ،با استراتژي تدوين شده باشد

تطبيق افراد و   و  افزايش آگاهي و توسعه مهارتهاي مديران       ها،   در بسياري از دانشگاه    .۳

هـاي    از محرك  يدر آموزش و يادگيري يك     ICT استفاده از    براي نفعان كليدي  ذي

  .]۲۶[ ]۱۶[وده استباجراي موفق استراتژي اصلي 
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