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انسانیمنابعواجتماعیـفرهنگیهایچالشبررسی(.6931)ابراهیمافشار،ومحمدجواد؛لیاقتدار،محمد؛پور،رحمان
 فرهنگی تحقیقات صلنامهف.تکمیلیتحصیالتدانشجویاندیدگاهازایرانعالیآموزشدراطالعاتفناوریتوسعهفراروی
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2118-6881:شاپا  
دسترسیبهمتنکاملمقالهبراساسقوانینکریتیوکامانز.اخذشدهاستگانازنویسند«تحقیقاتفرهنگیایران»حقانتشاراینمقالهدرفصلنامه/نویسندگان

) .زاداستآ ) 

اجتماعی و منابع انسانی فراروی توسعه ـ  های فرهنگی بررسی چالش
فناوری اطالعات در آموزش عالی ایران از دیدگاه دانشجویان 

  تحصیالت تکمیلی
 

  ، ابراهیم افشار ، محمدجواد لیاقتدار *پور محمد رحمان
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 هچکید
اجتماعیومنابعانسانیفرارویتوسعهفنـاوریاطالعـاتدرـهایفرهنگیهدفپژوهشحاضر،بررسیچالش

جامعهآمـاریپـژوهش،کلیـادانشـجویانتحصـیالتتکمیلـیشـاحلبـهتحصـیلدر.آموزشعالیایرانبود
رحلـهنسسـت،شـشدرم.اسـت6983-6931هایدولتیوابستهبهوزارتعلـو درسـاتتحصـیلیدانشگاه

نفـرازمیـان811دانشگاهتهران،عالمهطباطبایی،صنعتیشریف،اصفهان،شیرازوکردسـتانودرمرحلـهدو ،
سـاختهبـودهکـهنامهمحققها،پرسشابزارگردآوریداده.صورتتصادفی،انتسابشدندهاییادشدهبهدانشگاه

رآوردشـدوروایـیمحتـواییآنرانیـزچنـدتـنازاسـتادانبـ38/1ضریبپایاییآنبراساسآلفایکرونبـا،،
محاسبهودرسطحآمـارتوصـیفیSPSSافزارآماریآمده،باکمکنر دستهایبهداده.اندنظرتأییدکردهصاحب

هایفراوانـی،درصـدوانحـرافمعیـار،ودردرسطحآمارتوصیفیازشاخص.تحلیلشدندوواستنباطیتجزیه
هـاینتایجنشـاندادکـهچالش.،تحلیلواریانسوآزمونتعقیبیاستفادهشدtحآماراستنباطینیزازآزمونسط

هایموجـود،ضـعفروحیـاانـدازبـاببـودننسـبتدانشـجوبـهرایانـهاجتماعیعبـارتبودهـمهمفرهنگی
بعـدمنـابعانسـانینیـزناآشـناییدر.وجوگریدانشجویان،وضعفزبانانگلیسیدانشجویانواسـتادانجست

اینبـودنهـایاطالعـاتی،کمبـودیـاحرفـهدانشجویانباچگـونگیدسترسـیبـهاطالعـاتموجـوددرپایگاه
تـرینهایفناوریاطالعاتتوسطمدیران،مهمها،ودرکنشدنقابلیتکارشناسانفناوریاطالعاتدردانشکده

.اندموزشعالیایرانبودههایتوسعهفناوریاطالعاتدرآچالش
هایمنابعانسانی،آموزشعالیایـران،اجتماعی،چالشـهایفرهنگیفناوریاطالعات،چالش:ها کلیدواژه

.دانشجویان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(.مسئوتنویسنده)ایرانکردستان،،نورپیا دانشگاهدرسی،ریزیبرنامهدکترای. 

.ایراناصفهان،اصفهان،دانشگاهروانشناسی،وتربیتیعلو دانشکدهتربیتی،علو استاد. 


.ایراناصفهان،،اصفهاندانشگاهروانشناسی،وتربیتیعلو دانشکدهرسانی،اطالعوکتابداریاستادیار. 



http://dx.doi.org/10.22631/jicr.2017.1460.2172
http://dx.doi.org/10.22631/jicr.2017.1460.2172
mailto:M.javad_liaghatdar@yahoo.com
mailto:E.afshar@edu.ui.ac.ir
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 مقدمه
عنوانعاملتغییر،روندتوسعهراتندترکردهاستودرصورتپـذیرشآن،فناوریاطالعاتبه

عه،شـاملدگرگـونیابعـادسیاسـی،اقتصـادی،اجتمـاعی،بایددگرگونیدرابعادمستلفجام
ایـنتحـوبت،(.6939،66نیازآذری،کاظمیان،ونیازآذری،)فرهنگی،وآموزشیراپذیرفت

توجـههایمدیریت،پژوهشوآموزش،قابل هایآموزشعالیبابسشسببدرگیریمؤسسهبه
های رودکهبهتولیددانشوفراهمکردنفرصت هاانتظارمیاند،زیراهموارهازاینمؤسسهبوده

هـای تـالش(.2168،2122، آیدوووآیـزر)برابرآموزشویادگیریباکیفیتباب،اقدا کنند
هایآموزشعالی،درقرنبیستمانجا شدهاسـتکـهاولیهبرایتوسعهاینفناوریدرمؤسسه

ایبـود ،یعنیآموزشازراهدوروآموزشمکاتبههایبازهایاوتودو دانشگاه نتیجاآن،نسل
هـاییـادگیری هـا،سـازوکارنقطـهعطـفایـنتالش(.6981،25پـوروهمکـاران، رحمان)

هادانشجورادرسراسرجهانزیرپوششخود  هایمجازیبودکهمیلیون الکترونیکیوآموزش
(.2169،891، اوزونواوزدن)درآورد

هـایجدیـد،آمـوزشعـالیرابـرآنداشـتهاسـتکـهدانـشو ریعفنـاوریرشدوتغییراتسـ
چنینهدفینـهازطریـق.گویاینتغییراتباشدهاییرادردانشجویانتقویتکندکهپاسخ مهارت

جفـر،)یابد برفناوریاطالعاتوارتباطاتتحققمیهایمبتنی آموزشسنتی،بلکهباکمکآموزش
فراتـراز»،(2161) نیا وهمکـارانماازدیـدگاهبابسـوبرا(.2118،695، نگآمبیووچرنـووی 

نقشفناوریاطالعاتوارتباطاتدرحوزهتدریسویادگیری،اینفناوریباعـ ارتقـایپـژوهش،
،2161بابسـوبرانیا وهمکـاران،)«شود درگیرکردنجامعهعلمیوتسهیلفرایندهایمدیریتیمی

هارابـرآنداشـتهاسـتکـهدرپـیگسـترشایـنرازجملهدبیلیاستکهدانشگاه،واینام(692
کمیـکپشـتیبانواقعـیبـرایآمـوزشویـادگیریباشـندعنوانیکروشجدیدیادسـتفناوریبه

؛بـرای(2162،696، ؛اوونـزوپـریس2115،618وهمکـاران، ؛تالنت2162،386، گونزالز)
کـارگیری هـایبـه تـرینابزارهـاوشـکلمـدیریتیـادگیری،بـهیکـیازمهممثات،امـروزهسیسـتم

هایاطالعاتیوارتباطیدرآموزشالکترونیکیتبدیلشدهاستکهتوسطمدیرانآموزشـی، فناوری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
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ریـزی، کنترتشدهوضمنمدیریتیادگیری،برپیشرفتدانشجویاننظـارتداشـتهوفراینـدبرنامـه
(.6935،81پورونصر،رحمان)کند  نیزتسهیلمیاجراوارزشیابیرا

کارگیریفنـاوریاطالعـاتوارتباطـاتدرفراینـدپژوهشگران،عـواملیرادرراسـتایتسـهیلبـه
؛بـرایمثـات،دریـک(2161،228، تندیور،دووس،هووت،براکووالک)اند  آموزششناساییکرده
،چنـدمؤلفـهیـاعامـلاساسـی،شناسـایی(2118) وزاشدهتوسطگرافومـچارچوبتحلیلیارائه

ایبـهدانشـجویانوایازاینعواملبهمؤسسهآموزشییادانشگاهمرتبطاست،دسـته اندکهدسته شده
(.2161،1، پیرایـروپیـتگم:بهنقلاز)استادانوبرخیدیگرنیزبهماهیتخودفناوریمربوطهستند

هـاراای،منابع،واستادانوبرخـیدیگـر،آن املیادشدهرابهعواملمؤسسهنظران،عوبرخیازصاحب
(.2113،636، درینــتوملیســین)انــد تغییر،تقســیمکــردهتغییروعوامــلحیرقابــلبــهعوامــلقابــل

انسانی،ــاجتماعی،فنـیـبندی،اینعواملرابهعوامـلفرهنگی هـنیزدریکدست(6981)پور رحمان
عنوانعنوانعواملزیربنایی،واندازهسازمانواندازهپروژهنیزبـهمالیبهـاستراتژیک،وانسانیـریتیمدی

چنانچـه.عواملروبناییدرتوسعهیاشکستفناوریاطالعاتدرآموزشعـالی،تقسـیمکـردهاسـت
اطالعـاتدرعواملیادشـدهفـراهمباشـند،آمـوزشعـالیازفرصـتمناسـبیبـرایتوسـعهفنـاوری

هایآمـوزشایخودبرخوردارخواهدبود،ولیدرصورتفقداناینعوامل،مؤسسـه هایوظیفه حوزه
اینپژوهشنیزبهدنبـاتپاسـخبـهایـنسـؤاتاسـتکـه.شوندرومیهایاساسیروبه عالیباچالش

کـدا دسـتهازوریاطالعاتدرآموزشعالیایـرانچیسـت اهمترینچالشهایفرارویتوسعهفنم
اجتماعیوکدا دستهمربـوطبـهبعـدنیـرویانسـانیاسـت بررسـیایـن-چالشهابهبعدفرهنگی

.چالشهاازدیدگاهدانشجویانتحصیالتتکمیلیهدفاصلیپژوهشحاضربهشمارمیرود
 

 بیان مسئله. 1
نـاوریاطالعـاتوکارگیریفویژهآمـوزشعـالی،نیازمنـدبـهآموزشدرهماسـطو خـود،بـه

، اسـفندیاریمقـد )آیـد شـمارمـیناپذیربرنامهدرسـیبهارتباطاتبودهودرواقع،جزءجدایی
هـایینیـز  باوجوداین،اینفناوریدرعـینایجـادفرصـت،موجـبمحـدودیت(.2169،198
تـایجمثبـتیـاایـنن.آورد وجودمـیهاومشکالتیرانیزبـه برنتایجمثبت،تنششودوعالوه می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
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ایبستگیداردکههایآموزشیمنفی،بهشرایطاقتصادی،فرهنگی،اجتماعی،وسازمانیمؤسسه
هنجارهــای(.6939،83دشــتی،شــیسیوحالمــیهره)کننــد هــااســتفادهمــی ازایــنفنــاوری

درعنوانیکعاملاصلیدرراهتوسعهیـاعـد توسـعهفنـاوریاطالعـاتاجتماعی،بهـفرهنگی
(.2111،911، اتبیرینی)آید شمارمیآموزشعالی،یکزمینامهمبه

آیـدوشـمارنمیدهدکهفناوریاطالعـات،احلـبدرابتـدانـوعیپیشـرفتبه تجربهنشانمی
ازدیـدگاهبگچـی،(.6988،12حریوناخـدا،)ایبرموفقیتافرادداشتهباشدتواندتأثیرمنفی می

گذاریدرزمینهتوسعهفناوریاطالعاتدرآموزش آنچهتفاوتسرمایه»(2115) هارتوپترسون
هـای تواندمانعیبـرایتـالش کند،فرهنگملیاستکهمی  عالیرادرکشورهایمستلفتوجیهمی
هـایگونـاگونیبـرایتفسـیرومعنـابسشـیدنبـهفنـاوری توسعهفناوریاطالعاتباشد،زیراشیوه

کـــهدرحالی(.2115،82بگچـــی،هـــارتوپترســـون،)«شـــگاهوجـــوددارداطالعـــاتدردان
هاوانجـا هاییـککشـوررادرزمینـهمبادلـاتجربـهنظران،هماهنگیوهمکاریدانشگاهصاحب
،2116، پـاولن)انـد هایمشارکتی،یکیازعواملمؤثردرتوسـعهفنـاوریاطالعـاتدانسـته طر 
لی،برخوردهایمنفیدربرابرتوسـعهفنـاوریاطالعـاتوجـود،گاهیدرسطو ملیومح(283

مـووینی)شـودداردکهباتوجهبهشرایطخاصوبومیهرمنطقه،موجبایجـادموانـعبیشـتریمی
درسطحدانشگاهنیزایناحتماتوجودداردکههرچهتعـامالتبـیناسـتادو(.6982،12ایمبگو،

فناوریاطالعاتدردانشگاهباموفقیتبیشـتریهمـراهخواهـدبـودکارگیریدانشجوبیشترباشد،به
فرضاولیاچنینادعاییایناستکههرچهتعامالتدانشـجوپیش(.2111،282، مکمانیوس)

واستادبیشترباشد،دانشجویان،احساسخواهندکردکههنگا رویاروییبامسائلمرتبطبافنـاوری
شتریازاستادودانشجویاندیگریکهپیشترچنینمشـکالتیراتجربـهتوانندکمکبی اطالعاتمی

بـرایـن،انتقـاتفنـاوریاطالعـاتبـینعالوه(.2115وهمکاران، تالنت)اند،دریافتکنند کرده
یافتهوتسـلطبیشـتریافته،باعـ وابسـتگیکشـورهایکمترتوسـعهکشورهایپیشرفتهوکمترتوسـعه

(.6338،281، بـارک)شـود وایـنوضـعیت،تبـدیلبـهیـکمـانعمـیکشورهایپیشرفتهشـده
کمهمچنین،اطالعاتوارداتیازکشورهایدیگرواستفادهدانشجویانازآن،نگرانیناشیازدست

(.6915،28استوور،)گرفتنفرهنگملیوازخودبیگانگیدانشجویانراافزایشدادهاست
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
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.اجتماعیدرزمینهتوسعهفناوریاطالعـات،زبـانباشـدـنگیترینموانعفرهشایدیکیازمهم
هـایاطالعـاتی کننـدگان،همیشـهدرطراحـیفنـاوری هایفرهنگیوزبانیاستفاده متأسفانهتفاوت

فناوریاطالعات،بیشـتر(.2118،616وهمکاران، ریدر)شود  درنظرگرفتهنمیـــویژهاینترنتبهــ
محوریعلو پسازجنگجهـانیدو داراستکهتوسعهآنازسنتانگلیسیم یکرساناانگلیسی

هایاینفناوریکاستهاسـت روماهیتانگلیسیبودناینترنت،ازبرخیارزشکندوازاین پیرویمی
ــووهولینــگ) ــانانگلیســی،موجــب(.2115،955، گودفل ــهزب تســلطنداشــتندانشــجویانب
پـوروجوادی)شـودادهکارآمـدازفنـاوریاطالعـاتوارتباطـاتمیعالقگیآنانوعـد اسـتف بی

رعایتموازیناخالقـیوقـانونیانتشـاروحـقمؤلـف،ازجملـهعوامـل(.6936،681پور،کاظم
(.2111،928لنگنبرگ،)توجهدیگردرتوسعهفناوریاطالعاتدرآموزشعالیهستندقابل

تادان،کارکنان،کارشناسان،ومدیراننیـزعوامـلبسـیارمهمـیمنابعانسانی،ماننددانشجویان،اس
هـایی ها،آموزشعالیراباچـالشبرایتوسعهفناوریاطالعاتهستندکهفقدانیامتسصصنبودنآن

هـایکند؛برایمثات،تنوعامکاناتیکهفناوریاطالعاتازطریقاینترنت،کتابسانه،وپایگاهرومیروبه
رسـاندکـهآیـادهد،هموارهاینپرسشرابـهذهـنمی راختیاردانشجویانواستادانقرارمیاطالعاتید

تواننـددر گیریازایناطالعـاتانبـوهبرخوردارنـد وآیـامـی هاازمهارتوآمادگیکافیبرایبهرهآن
(.6981،25محسنی،)توسعهفناوریاطالعاتدردانشگاهنقشفعالیبازیکنند 

رودکـه رسانیوکتابداراندردانشگاهانتظارمی نازکاربراناینترنتومتسصصاناطالعاکنو
گاهی،مهارت،وتواناییبز راداشـته درزمینهکاربردوشیوهاستفادهازفناوری هایاطالعاتی،آ

منظـوراز.اند شناختهشده«سواداطالعاتی»و«ای  سوادرایانه»هایهاباعنوان اینمهارت.باشند
هایکامپیوتریونیزمهارتدراسـتفادهازافزارهاومحیط  ای،مهارتدراستفادهازنر سوادرایانه

کارگیریمـؤثرسواداطالعاتی،یکقابلیتاساسـیبـرایدریـافتن،ارزیـابی،وبـه.اینترنتاست
هاییمجهـزچنینمهارتدانشجویانیکهبه(.2118،1، کارات)اطالعاتتوسطکاربراناست

تنهاقادربهاستفادهازکامپیوتردرکارهایآموزشـیوپژوهشـیخـودنیسـتند،بلکـهدرنباشند،نه
رویاروییباانبوهاطالعاتچاپیوالکترونیکی،ازمهارتتفکرانتقادیبرایتشسیصاطالعات

مقاومتدربرابرتغییراتناشی(.6985،81پریر،،)مفیدازحیرمفیدنیزبرخوردارنسواهندبود
ازاستفادهازفناوریونگرشمنفیبهفناوریاطالعاتهمانندنوآوری،یکیدیگرازموانـعمهـم

(.6936،683پور،پوروکاظمجوادی)آید شمارمیاستفادهازآندرآموزشعالیبه
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وزشعـالیایـراننیـزباگسترشفناوریاطالعاتدرآموزشعالیجهان،اینفناوریدرآمـ
هـایملـی،سـمینارهاو هـایی،برگـزاریکنفـرانسنمونهچنـینتالش.جایگاهخاصییافتهاست

انـدازی همچنین،راه(.2111،6، نژادبحرینی)هایآموزشیتسصصیدراینزمینهاست کارگاه
نـددانشـگاههایگونـاگونکشـورمانهـایالکترونیکـیدردانشـگاه هایمجـازیوآمـوزشدوره

امیرکبیر،صنعتیشریف،علموصنعتایران،صنعتیاصفهانودانشکدهعلو وحدی ،ازجمله
هـای گـذاری هاییونیزسـرمایهباوجودچنینتالش.شدهدراینحوزهاستاقداماتدیگرانجا 

شـودومیـزانایمناسباسـتفادهنمـیگونههابهشده،درآموزشعالیکشورازاینفناوریانجا 
دراینراستاپژوهشگراناین(.6983،26پوروهمکاران،رحمان)استفادهازآننامشسصاست

وهایفرارویتوسـعهفنـاوریاطالعـاتدرآمـوزشعـالیایـرانرابررسـیکـرده حوزه،چالش
جامعآموزشیهای مشی برخیبهموانعناشیازخط.اند هاارائهداده  هاییازاینچالش بندی دسته

هـای هایآموزشی،چـالش سازیوامورمالی،چالش ها،زبان،ظرفیت ریزی،زیرساخت وبرنامه
ــهاشــارهداشــته ســازمانیوچــالش ــهچــالش هــایفناوران ــدوبرخــیدیگــرب ــه، ان هــایفناوران

وجد،شـاهیباقریم)اند اداری،راهبردیواقتصادیپرداختهـاجتماعی،پداگوژیکی،حقوقیـفرهنگی
اجتماعیونیرویانسانی،دراینپژوهشـنظربهاهمیتدوبعدفرهنگی(.6932،8مهرعلیزاده،

.شودتربررسیمی ایعمقیگونهدوچالشیادشدهبه
 

 پیشینه پژوهش. 2
شدهدرحـوزهفنـاوریاطالعـاتدرآمـوزشعـالی،اگرچـهانـدکنیسـتند،امـاهایانجا  پژوهش
شـدهراهـایبررسی  ،چـالشپـژوهشپیشـینهنگارندهبابررسی.ندانمشسصیندارندبندیچ دسته

بندیکردهاستکهبهبرخـیاز اجتماعیومنابعانسانیدستهـاستسراجودرقالبدومؤلفهفرهنگی
هایخـودبـهدرپژوهش(2111،823) وهانونودنیتو(2112،215) لی.شود هااشارهمیآن

اجتماعی،ضـعفــهایتوسعهفناوریاطالعاتدربعدفرهنگی اندکهازجملهچالشیجهرسیدهایننت
.شودعنوانیکمانعجدیتلقیمیزبانانگلیسیدانشجویانحیرانگلیسیاستکهبه

ویژهاینترنـتهایاطالعاتیوبه فقدانفرهنگدرستاستفادهازفناوری(6335،68) وایلد
.وسعهفناوریاطالعاتدربیندانشجویانذکرکردهاسترامانععمدهت
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استکهاستادانیکهنگرشمنفیبهفنـاوریدرپژوهشخودنشانداده(2112) اتاوتاوی
هـای نگرش.اند،ازمهارتودانشبز درکاربااینترنتورایانهبرخوردارنبودنداطالعاتداشته

هـا ریاطالعاتنیزدرکمیتوکیفیتاستفادهازاینفنـاورینویسندگانوکارشناسانحوزهفناو
در(2161،2) ملیتــاو(.2166،918، حمیــدیوهمکــاران)کنــد ایایفــامــینقــشاساســی

بـه«دیدگاهجهانیدربارهآموزشعالیونقشفناوریاطالعـاتوارتباطـات»پژوهشیباعنوان
وفرهنـگبازدارنـدهدرمـدیرانومتولیـانآمـوزشها ایننتیجهدستیافتهاستکهوجودنگرش

.شمارآیدایدرراستاینفوذهرچهبیشتراینفناوریبهتواندچالشجدی عالی،می
گیریازفنـاوریآموزشـیبـرایموانعبهره»درپژوهشخودباعنوان(2169،891)جوزف
هایمهمدرایـنزمینـه، هچالشنشاندادهاستکهازجمل«هایآموزشیوریتجربهافزایشبهره

هایآموزشیوعد رعایـتمسـائلانسـانیواجتمـاعیدرطراحـیایـن فناوریپیچیدهساختار
هـایفرهنگـیواجتمـاعیعوامـلانسـانیرا ها،زمینـه ایکهاینفناوریگونههااست؛به فناوری

دیریتدانشـگاه،اعتقـادوویهمچنیننشاندادهاستکهچنانچـهدرسـطحمـ.اند نادیدهگرفته
روخواهـدشدتباچالشروبهنگرشمثبتیبهفناوریاطالعاتوجودنداشتهباشد،توسعهآنبه

هایمناسب بههمیندلیل،ویدرحوزهآموزشبهلزو داشتنمنابعمالی،داشتنزیرساخت.شد
.هانسو اشارهکردهاستعنوانعواملمهمتوسعهفناوریدرکشورهایجهایحمایتیبه ورویه

هـاوتمـایالتدراسـتفادهاز نگـرش»درپژوهشخودبـاعنـوان(2168،618) جائوووانسون
نشـاندادنـدکـهماهیـتانگلیسـیبـودنبرخـیاز«ای هایآموزشیتوسـطدانشـجویانکـره فناوری
هـا ازایـنفنـاوریهـایمتعـددیشـدهودرپـیآن هایاجتماعی،سبببروزتمایالتونگرش شبکه
اجتماعیبـهـهایایرانیدرزمینهعواملفرهنگی دربینپژوهش.ایمطلوباستفادهنشدهاستگونهبه

یـادگیریالکترونیکـیدر»،باعنوان(6989،33)درتحقیقفیضیورحمانی.شود چندمورداشارهمی
وسـعهیـادگیریالکترونیکـیعنـوانشـدهترینچالشت،موانعفرهنگی،مهم«ایران،مسائلوراهکارها

.است؛برایمثات،نگرانیازورودعناصرفرهنگیمغایربافرهنگبومیازجملهاینموانعهستند
گیریازفناوریاطالعاتدرآموزش بررسیمیزانبهره»،باعنوان(6985)درپژوهششهباز

لیسـی،نگرانـیازحـاکمشـدنضعفزبانانگ«متوسطهشهراصفهانوراهکارهایگسترشآن
.اندها،ازجملهموانعمهمبوده فرهنگبیگانه،ونبودفرهنگدرستاستفادهازاینفناوری
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فناوریاطالعاتوارتباطـاتونسـبتآن»،درپژوهشیباعنوان(6981،85)مهرمحمدی
یـتدینـیخطرافتـادنهوگیـریهویـتناهنجـاروبـه ،نگرانـیازشـکل«باآموزشوپـرورش

.هایمهمپیشروبرشمردهاست عنوانچالشدانشجویانرابه
انــدکــهموانــعفــردیودرپــژوهشخــودنشــانداده(6936،689)پورپــوروکــاظمجوادی

.گیریازفناوریاطالعاتوارتباطاتهستند هایفرارویبهره آموزشیازجملهچالشـفرهنگی
کـارگیری  شناسـیموانـعبـه آسـیب»شابهیبـاعنـواننیزدرپژوهشم(6936)شریعتمداری

نشاندادهاستکهمهارتکماعضایهیئـتعلمـیو«فناوریاطالعاتوارتباطاتدردانشگاه
چنـدانمثبـتآنـانبـهتـأثیرفنـاوریهاوهمچنیننگرشنهدانشجویاندراستفادهازاینفناوری

در(6938،616)توکلی،قاسمی،وسیدین.هستنداطالعات،دومانععمدهانسانیدراینزمینه
اندکهاثراتمنفیاستفادهازاینترنت،نگرانیاستفادهازمطالبحیرمجـازپژوهشخودنشانداده

ونامناسب،ومغـایرتاسـتفادهازاینترنـتبـااعتقـاداتاجتمـاعی،ملـی،مـذهبی،واخالقـی
.راینزمینههستنداجتماعیدـدانشجویانازجملهموانعفرهنگی

هاینیرویانسانی،ازناتوانیاستادان شدهدرموردچالشهایانجا نتایجبسیاریازپژوهش
؛2115،1، آشکرافوواتـس)ویژهاینترنتهایاطالعاتیبه ودانشجویاندراستفادهازفناوری

(2111،6، اولسون؛وجورجیناو2111،919؛اتبیرینی،2111،35وهمکاران، زوهایری
؛جورجینـاواولسـون،2111،919اتبیرینـی،)هـا هابهکـاربردایـنفنـاوریونگرشمنفیآن

همچنـین،از.حکایـتدارد(2115،539، ؛اسـتراندوتـان2116،218، ؛مارتینز2111،6
طراحـی،کمبوداستادانوکارشناسانمتسصصدرحوزه(2115،99)وهمکاران دیدگاههاوت

.هایمهمدراینزمینههستند هایآموزشمجازیازجملهچالش محیط
هایاسـتاداندربررسینگرش»درپژوهشخودباعنوان(2165،9858) ایلمازوبایراکتار
اندکهنگرشاستادانبهمیزانمهارتیکهدراسـتفادهازنشانداده«هایآموزشی استفادهازفناوری

ساتکـهمهـارتکمتـریدرایـنحـوزه56ایکهاستادانبابیگونهوابستهاست؛بههادارند،آن
.هادارند دارند،نگرشنامساعدتریبهوجوداینفناوری
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شـهباز،)هادستآمدهاستوبسیاریازپژوهشهایداخلینیزنتایجمشابهیبه درپژوهش
بـر(6981،6؛منتظـر،6981،695؛آتشـک،6988،615؛نصیریوفتحـیواجارگـاه،6985

هـایاطالعـاتیوارتبـاطی، کمبودنیرویانسانیمتسصصوناتوانیافراددراسـتفادهازفنـاوری
درپژوهشخودنشان(6981،811)نیکصادقعمل.اند هااشارهکردهترینچالشعنوانمهمبه

مـیدرتوسـعهفنـاوریدادهاستکهشاخصتعـدادبـابیدانشـجونسـبتبـهاسـتاد،مـانعمه
.گزارشکردهاست1/26ایکهویایننسبترادرایران،گونهاطالعاتاست؛به
کارگیریفنـاوریشناسیموانـعبـه آسیب»درپژوهشخودباعنوان(6936)شریعتمداری

بهایننتیجهرسیدهاستکهدانشومهارتاعضـایهیئـت«اطالعاتوارتباطاتدردانشگاه
نگرشآناندرموردتـأثیرفنـاوریاطالعـاتوارتباطـات،درتوسـعهایـنفنـاوریدرعلمیو

ــؤثراســت ــی.دانشــگاهم ــوان(6931،29)زادهوصــادقیصــالحی،قل ــاعن ــیب درپژوهش
هاینوینبارویکـردفنـاوریاطالعـاتوارتباطـاتدرمـدارس سنجیتوسعهفناوری امکان»

اندکهاگرچهمعلمـانازانگیـزهبـابییبـراییجهدستیافتهبهایننت«ابتداییشهرستانساری
هادراستفادهازاینفنـاوری،کارگیریفناوریاطالعاتبرخوردارند،امامهارتوتواناییآنبه

.وضعیتمطلوبیندارد
اندکهمهارتاسـتاداننیزدرپژوهشخودنشانداده(6938،616)توکلی،قاسمیوسیدین

انـدکـهآنـانهمچنـیننشـانداده.اندراسـتفادهازفنـاوریاطالعـات،پـاییناسـتودانشجوی
دانشجویانازتسلطکاملبهزبانانگلیسیبرخوردارنیستند،عالقهوحوصلهبز رابرایاستفاده

.ازاینترنتندارند،ودرنهایت،ازپیچیدگیوسستیکاربااینترنتشکایتدارند


 هششناسی پژو  روش. 3
 گیری، حجم نمونه جامعه آماری، شیوه نمونه. 1-3

هاوجامعهآماریایـنپـژوهشکلیـهدانشـجویانتحصـیالتتکمیلـیهسـتندکـهدردانشـگاه
اسـتثنایپیـا نـور،به)هایآمـوزشعـالیسراسـریوزارتعلـو ،تحقیقـاتوفنـاوریمؤسسه

براسـاسآمـار.انـدیلبودهمشـغوتبـهتحصـ6983-6931درساتتحصیلی( کشاورزیوهنر
درایـنپـژوهش،حجـمنمونـا.نفـربـودهاسـت55866وزارتعلو ،تعدادایـندانشـجویان،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
 

کشـاورزیوهنـرهایدانشـگاهوبـودعلـو وزارتبهوابستههایدانشگاهبودنسراسریها،دانشگاهانتسابمالکازآنجاکه. 
هایدانشـگاهبـینازنظـرمـوردنمونـهمشـسص،بررسـیمنظوربـههسـتند،مجزایـیهایدانشکدهوهادانشگاهدارایمعموبا
.شدانتسابسراسری
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باتوجهبهگستردهبودنحجمجامعه،ابتدا.نفربرآوردشد811موردنیاز،براساسفرموتکوکران،
کردستان،شیراز،اصـفهان،ای،ششدانشگاه گیریخوشه هایکشورباشیوهنمونهازمیاندانشگاه

عالمـهطباطبـایی،صـنعتیشـریفودانشــگاهتهـرانانتسـابشـدندودرمرحلـهدو ،ازمیــان
.هاییادشده،نمونهموردنظرانتسابشددانشگاه

 ها ابزار و روش. 2-3
آوریاطالعات، پیمایشیاست،برایجمعـباتوجهبهاینکهروشانجا پژوهشازنوعتوصیفی

پاسخدرپرسشبسته55نامهدربردارندۀپرسش.ساختهاستفادهشدهاست نامهمحققپرسشاز
زیرمؤلفـهاسـت66و(ماعیومنابعانسـانیـاجتـهایفرهنگی شـچال)قالبدومؤلفهاصلی

ُبعـد.طراحـیشـدهاسـت(ازخیلیزیـادتـااصـالا)ایلیکرت گزینهمقیاسششکهبراساس
، ردیـ،فـ زبـانی)فهـزیرمؤلـ8گویهاستکـهبـه29ماعیشاملـاجتـیهایفرهنگ الشـچ

گویهاستکـه92تقسیمشدهوبعدمنابعانسانینیزشامل(مذهبیـحقوقی،وملیـاجتماعی
مسـائلجمعیتـی،اسـتادان،دانشـجویان،کارشناسـان،کـادراداری،کارکنـان)زیرمؤلفـه1به

دهندگانخواستهشدهاستکـه نامهازپاسخدراینپرسش.شودمیتقسیم(کتابسانه،ومدیران
،بیانکنند نامه،هایپرسش بههریکازگزینه.نظراتخودرادرهرمورد،ازخیلیزیادتااصالا

،ارزشعـددیصـفروگزینـهخیلـیگونهارزشعددیدادهشدهاست؛به ایکهبهگزینهاصالا
نامهتوسـطاسـتادانمحتـواییپرسـش پـسازتأییـدروایـی.دادهشـد5زیاد،ارزشعـددی

نفرازدانشـجویانتحصـیالتتکمیلـی91،میان نامهبرایبرآوردپایایینظر،پرسش صاحب
پایاییابزارنیزباروشبرآوردهمسانیدرونی.توزیعشدهودرنهایت،نسسهنهاییآنآمادهشد

شده،نامهتوزیعپرسش811از.دستآمدبه386/1آنمحاسبهومقدارضریبآلفایکرونبا،
عددآن،مربوطبهدانشـجویانمقطـعارشـدو958بازگرداندهشدکه(درصد38)مورد852
.عددنیزمربوطبهدانشجویانمقطعدکترابود38

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
 

زبـانعنوانبـهفارسـیزبـانکـهاستآمدهاجتماعیـفرهنگیهایچالشزیرمجموعهدردلیلاینبهزبانیمسائلزیرمؤلفه. 
یـکیااصلیزبانـآموزشیافزارهاینر واینترنتزبانـانگلیسیزبانکهکشورهاسایربرخالفواستمطر کشوردرحالب
درآموزشـیزبـانبـودنفارسـیوبـومیزبـانحفـ )فرهنگـیخاصشرایطدلیلبهایراندرشود،میقلمدادالمللیبینزبان

انسـانینیـرویبهمربوطمسئلایکآنکهازبیشترانگلیسی،زبانضعفبنابراین،است؛نداشتهوجودایجابیچنین(هادانشگاه
.استشدهبررسیاجتماعیـفرهنگیهایچالشزیرمؤلفهقالبدروشودمیتلقیفرهنگیمسئلهیکباشد،

زیرمؤلفـهاسـت،اطالعـاتفنـاوریمورددرـدانشجویانویژهبهـافرادنگرشواعتقادبازگوکنندۀادشدهیهایگویهازآنجاکه. 
.استگرفتهقراراجتماعیـفرهنگیهایچالشزمرهدرباب
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یع فراوانی و درصد فراوانی دانشجویان برحسب گروه آموزشی(. 6)جدول شماره  توز
 

 درصد فراوانی زشیگروه آمو 
6895/81علو انسانی

6862/96مهندسیـفنی
6289/28علو پایه
852611جمع


وبـااســتفادهازافــزارآمـاری کمکنـر شــده،بـههـایبرگردانده نامهدرنهایـت،پرسـش

.تحلیلشدندوهایآماریتوصیفیواستنباطیتجزیه روش
 

 ها یافته. 4
هایپژوهش،تحلیلنامهدرقالبپرسشآمدهازاطالعاتپرسشدستهایبه دادهدراینبسش،

هـایگـرایشمرکـزیماننـدفراوانـی،درصـدفراوانـی، درسطحآمارتوصیفیازشاخص.شدند
هـایمعنـاداری میانگین،انحرافمعیاروخطایمعیار،ودرسطحآماراستنباطینیـزازآزمـون

.ستفادهشدوابستهامستقل،و
 

ین چالش مهم: ژوهش   پرسش نخست پ اجتماعی فـراروی توسـ ه فنـاوری ااتعـا  در  ــ هـای فرهنگـی تر
 آموزش عالی ایران از دید دانشجویان چیست؟


یع فراوانی، درصد و میانگین پاسخ(. 2)جدول شماره   اجتماعی ـ  های فرهنگی های مربوط به چالش توز

یرمؤلفه مسائل زبانی با ز

 یاسمق
خیلی اصتا ها گویه

تا کمکم
یادحدودی خیلی ز

یاد میانگینز

ضعفزبانانگلیسی
دانشجویان

816818625225فراوانی
2/8

3/19/688/611/218/83درصد

ضعفزبانانگلیسیاستادان
16898618685685فراوانی

3/9
9/66/95/13/296/926/92درصد

افزارهایآموزشیکمبودنر 
فارسی

61295169269188فراوانی
91/9

5/96/58/622/239/915/63درصد
هاومطالبکمبودکتاب،مجله
فارسی

8619365868881فراوانی
5/9

8/68/91/86/981/9263درصد
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اسـت؛بنـابراین،ازمربوطبهگویـهنسسـت(2/8)هایجدوت،بابترینمیانگینبراساسداده
ترینچالشزبـانیفـرارویدهندگان،ضعفزبانانگلیسیدانشجویان،مهمدرصدپاسخ5/11نظر

تـوان هـایجـدوتمـیهمچنین،براساسداده.توسعهفناوریاطالعاتدرآموزشعالیایراناست
شـمارتبهدریافتکهضعفزبانانگلیسیاستاداننیزازجملهمشـکالتتوسـعافنـاوریاطالعـا

.هایزیادوخیلیزیادراانتسابکردهبودند درصدازدانشجویان،گزینه2/18دراینمورد.آیدمی
 

یع فراوانی، درصد، و میانگین پاسخ(. 9)جدول شماره  یرمؤلفه ـ  های فرهنگی های مربوط به چالش توز اجتماعی با ز
 های فردی مسائل ارزش

 
 مقیاس

خیلی اصتا ها گویه
یادتا حدودیکمکم یادز میانگینخیلی ز

وجوگریضعفروحیهجست
دانشجویان

23213661661931/9فراوانی
8/128/56/211/956/91درصد

عد رفتارانتقادیدانشجویانبا
اطالعات

86991691686381/9فراوانی 3/13/21/18/28818/21درصد
6168516216286118/9فراوانیویانازاینترنتاستفادهنادرستدانشج 8/988/623/219/281/29درصد


.اسـت(31/9)بابترینمیانگین،مربوطبهگویهنسست(9)هایجدوتشمارهبراساسداده
در.هایزیادوخیلیزیادراانتسابکردهبودند درصدازدانشجویان،گزینه8/16دراینپرسش،

.هاودرصدهابابترازحدمتوسطبودهاست رددوشاخصدیگرنیزمیانگینمو
 

یع فراوانی، درصد و میانگین پاسخ(. 4)جدول شماره  یرمؤلفه ـ  های فرهنگی های مربوط به چالش توز اجتماعی با ز
حقوقیـ  مسائل اجتماعی

 مقیاس
خیلی اصتا ها گویه

تا کمکم
یادحدودی خیلی ز

یاد میانگینز

افزارتمایلنداشتنپژوهشگرانوتولیدکنندگاننر 
رایتدلیلرعایتنشدنقوانینکپیبه...و

6166156816213989/9فراوانی 2/28/28/685/923/211/21درصد

6223896516161168/9فراوانینبودنروحیههمیاریدربیندانشجویان 1/28/18/681/989/225/65درصد
راهنماییناکافیوحیرشفافدانشجویانتوسط

استادان
16151696681358/9فراوانی 5/65/91/62239/9226درصد

965816816966611/9فراوانیهایکشورنبودروحیههمکاریدربیندانشگاه 1/19/92/615/92239/28درصد
ینترنتدربیندسترسینابرابربهشبکها

هایکشوردانشگاه
661916216516651/9فراوانی 2/18/92/83/215/988/25درصد

مدتدانشجویانبهدسترسینداشتنطوبنی
اینترنت

869853865169819/9فراوانی 8/63/2611/262/995/91درصد
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(19/9)ترینمیانگین،مربوطبهگویهششـمدهدکهباب نشانمی(8)هایجدوتشماره یافته
عنوانمدتبهاینترنترابـهدرصدازدانشجویان،دسترسینداشتنطوبنی1/19استکهدرآن،

درایـنپرسـش،کمتـرینمیـانگین.اندیکچالشمهمفرارویتوسعهفناوریاطالعاتبرشمرده
هایزیادوخیلیزیـاد دانشجویانگزینهدرصداز8/91استکهتنها(68/9)مربوطبهگویهدو 

.اندراانتسابکرده


یع فراوانی، درصد، و میانگین پاسخ(. 5)جدول شماره  یرمؤلفه ـ  های فرهنگی های مربوط به چالش توز اجتماعی با ز
مذهبیـ  مسائل ملی

 مقیاس
 هاگویه

یادتا حدودیکمخیلی کماصتا  یادز میانگینخیلی ز

گاهمسئوبنبهمیلیناخودبی دلیلترسازآ
وابستگیاطالعاتیبهسایرکشورها

29611868166589فراونی
28/9 6/58/9659/928/258/68درصد

نگرانیازکاهشاحساستعلقملی
دانشجویان

9351886263151فراونی
8/2 1/86/665/638/215/261/62درصد

بهاطالعاتاعماتمحدودیتدسترسی
توسطسایرکشورها

626881625621628فراونی
51/9 1/282/611/216/288/21درصد

فقدانالگوبرداریازدستاوردهای
کشورهایدیگر

86888621656613فراونی
12/9 3/16/91/613/218/996/28درصد

نامههمکاریباکشورهایانجا نشدنتوافق
پیشرفته

9383669683623فراونی
19/9 1/128/6125995/28درصد

برمغایربودنتصورنادرستمسئوبنمبنی
هایاسالمیفناوریاطالعاتباارزش

216288612663656فراونی
18/9 8/81/21/611/229/218/99درصد

نگرانیازآشناییدانشجویانبامسائل
حیراخالقی

612159696669662نیفراو
8/9 5/911/6623258/28درصد

هاینگرانیازکاهشاحساستعهدبهآموزه
دینیدردانشجویان

21911362366186فراونی
6/9 189/655/289/283/61درصد

ترسازالگوبرداریدانشجویاناز
هایاسالمیهایمغایرباارزشفرهنگ

9991116933818فراونی
19/9 1/92/88/688/911/269/61درصد

ضعفخالقیتپژوهشگراندرتولیددانش،
درداخلکشور...افزار،ونر 

1291668362888فراونی
8/9 5/66/55/69998/215/63درصد


(19/9)ویهپـنجمدهدکهبابترینمیانگین،مربوطبهگ نشانمی(5)هایجدوتشمارهداده

هایهمکاریبـا نامه اندکهاجرانشدنتوافق درصدازدانشجویانبیانکرده5/16استکهدرآن،
کمتـرین.سایرکشورهامانعیبرسرراهتوسعهفناوریاطالعاتدرآمـوزشعـالیکشـوراسـت

رانـیازکـاهشدرصـددانشـجویاننگ6/98تعلـقداردکـهتنهـا(8/2)میانگیننیزبهگویهدو 
.اندعنوانچالشبرشمردهاحساستعلقملیرابه
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اجتماعی فراروی توس ه فناوری ااتعا  از دید دانشجویان ـ  های فرهنگی مقایسه میانگین چالش(. 1)جدول شماره 
 9با میانگین فرضی 

 

درجهآزادیخطایمعیارانحرافمعیارمیانگینشاخص
5/91/119/113/63856اجتماعیـچالشفرهنگی


شـده،ازمقـداربحرانـیجـدوتدرسـطحمشاهدهtدهدکه نشانمی(1)هایجدوتشماره  داده

اجتماعیازدیددانشجویان،بیشـهایفرهنگی تراست؛بنابراین،تأثیرچالشبزرگ15/1خطای
.ازحدمتوسطارزیابیشدهبود


 اجتماعی ـ  های فرهنگی وط به چالشهای مرب مقایسه میانگین شاخص(. 7)جدول

 9از دید دانشجویان با میانگین فرضی

 
هایچالش)شاخص
درجهآزادیخطایمعیارانحرافمعیارمیانگین(اجتماعیـفرهنگی

19/912/6188/19/65856مسائلزبانی
1/988/118/181/61856مسائلفردی
5/916/119/191/65856حقوقیـمسائلاجتماعی
95/9868/118/12/3856مذهبیـمسائلملی


شدهازمقـداربحرانـیجـدوتدرسـطحمشاهدهtبیانگرایناستکه(1)هایجدوتشمارهداده
هاییادشـدهتراست؛بنابراینازنظردانشجویان،شـاخصها،بزرگدرموردکلیاشاخص15/1

.آفرینباشندتوانندچالشیاطالعاتمیبیشازحدمتوسطدرراهتوسعهفناور


ین چالش مهم: پرسش دوم پژوهش های منابع انسانی فراروی توس ه فناوری ااتعـا  در آمـوزش عـالی  تر
 ایران از نظر دانشجویان چیست؟

 
یع فراوانی، درصد، و میانگین پاسخ(. 8)جدول شماره   منابع انسانی   های مربوط به چالش توز

یرمؤلفه م  سائل جم یتیبا ز
 

 مقیاس
یادتا حدودیکمخیلی کماصتا ها گویه یادز میانگینخیلی ز

61629961568661519/9فراوانیباببودننسبتدانشجوبهاستاد 5/91/29/12/29812/29درصد

58613968868618/8فراوانیهاباببودننسبتدانشجوبهرایانه 6/68/68/91/211/862/96درصد
باببودننسبتدانشجوبهکارشناسان

فناوریاطالعاتدردانشکده
9199659653311/9فراوانی 1/15/69/18/992/955/26درصد
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،درزیرمؤلفـهمسـائلجمعیتـی،گویـهدو دارایبیشـترین(8)هایجـدوتشـمارهبراساسداده
هایزیادوخیلیدرصددانشجویان،درپاسخبهاینپرسش،گزینه8/12.است(18/8)میانگین

اند؛بنابراین،ازنظـردانشـجویان،بـاببـودننسـبتدانشـجویانبـهتعـدادزیادراانتسابکرده
.آیدشمارمیایدرآموزشعالیکشوربههایموجود،چالشعمدهرایانه

 

یع فراوانی، درصد، و میان(. 3)جدول شماره  یرمؤلفه استادان های مربوط به چالش گین پاسختوز  های منابع انسانی با ز
 

 مقیاس
خیلی اصتا ها گویه

تا کمکم
یادحدودی یادز میانگینخیلی ز

ناآشناییاستادانباکاربارایانهبرای
انجا امورشسصی

3231261266515فراوانی
2/9

28/13/658/958/258/68درصد

پاییناستاداندرکارباویندوزمهارت
6595816163351فراوانی

12/9
9/91/1631/953/268/62درصد

ناکافیبودنمهارتاستاداندرکار
بااینترنت

1631161266118فراوانی
2/9

5/62/85/656/989/288/61درصد

استفادهنکردناستادانازاطالعات
الساینترنتیدرک

1255166861113فراوانی
89/9

5/65/51/626/211/915/61درصد
مهارتاندکاستاداندرزمینا
چگونگیدستیابیبهاطالعات

هایاطالعاتیموجوددرپایگاه

3291168166685فراوانی
9/9

26/5615/921/288/68درصد

ناکافیبودنتجربهاستاداندر
یمجازیهادوره

26298965166158فراوانی
13/9

1/86/58/682/923/258/62درصد

مثبتنبودننگرشاستادانبهفناوری
اطالعات

9881356893585فراوانی
8/2

5/18/8261/962661درصد

تمایلنداشتنورحبتاندکاستادان
بهاستفادهازاینترنت

2181126833911فراوانی
15/9

8/52/613/65991/211/68درصد


اسـتکـه(89/9)،بابترینمیانگین،مربوطبهگویهچهـار (3)هایجدوتشمارهبراساسداده
عنوانچـالشدرصدازدانشجویان،استفادهنکردناستادانازاطالعاتاینترنتیرابه2/58درآن،

هایمربوطاینپرسش،کمترینمیـانگین،درپاسخ.اندمردهفرارویتوسعهفناوریاطالعات،برش
درصـددانشـجویان،نگـرشاسـتادانبـهفنـاوری96اسـتکـهتنهـا(8/2)متعلقبهگویههفتم

.انداطالعاترامنفیارزیابیکرده
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یع فراوانی، درصد، و میانگین پاسخ(. 61)جدول شماره  یرمؤلفه های منابع انسانی ب های مربوط به چالش توز ا ز
دانشجویان

 مقیاس
تا  کم خیلی کم اصتا  ها گویه

یاد حدودی خیلی  ز
یاد  میانگین ز

 2/68 1/29 3/23 1/65 6/3 5/1 درصد 3/2 18 611 695 16 86 98 فراوانی ناتوانیدانشجویاندرکارباویندوز

 2/63 21 8/21 1/69 5/1 6/5 درصد 2/9 81 622 628 12 98 29 فراوانی مهارتپاییندانشجویاندرکاربااینترنت
ناآشناییدانشجویانبانحوۀدسترسیبهاطالعات

 هایاطالعاتیموجوددرپایگاه
 2/29 2/99 8/28 1/61 3/8 9/9 درصد 5/9 615 651 662 88 22 65 فراوانی

 8/62 5/21 3/21 1/61 1/1 9/1 درصد 31/2 58 621 621 81 95 99 فراوانی تمایلورحبتاندکدانشجویاندرکاربارایانه

2895186866285111/9فراوانیتمایلوحوصلهکمدانشجویاندرکاربااینترنت 9/51/1652/969/288/62 درصد
 

255استکهدرآن،(5/9)شود،بابترینمیانگینمربوطبهگویهسو گونهکهمالحظهمیهمان
هایمربـوطبـهایـندرپاسـخ.اندهایزیادوخیلیزیادراانتسابکردهویان،گزینهنفرازدانشج

هاینفرازدانشجویانگزینه616استکه(3/2)پرسشکمترینمیانگین،متعلقبهگویهنسست
 .اندزیادوخیلیزیادراانتسابکرده


یع فراوانی، درصد، و میانگین پاسخ(. 66)جدول شماره  یرمؤلفه  مربوط به چالش های توز های منابع انسانی با ز

کارشناسان فناوری ااتعا 
 

 مقیاس
 ها گویه

یادتا حدودیکمخیلی کماصتا  یادز میانگینخیلی ز

تعدادکمکارشناسانفناوریاطالعات
دردانشگاهیادانشکده

666193655683821/9فراونی
8/25/91/89/98996/68درصد

هارتوتسصصپایینکارشناسانم
فناوریاطالعات

868596186811391/9فراونی 8/681/669/91969/65درصد
روزنبودندانشومهارتکارشناسانبه

فناوریاطالعات
861156886881691/9فراونی 8/65/98/683/961/921/65درصد

زالتحصیلنبودنکارشناسانافارغ
هایمربوطبهاینحوزهرشته

6121516886811291/9فراونی 2/28/88/621/929/923/65درصد


اسـتکـهدرآن،(1/9)شود،بابترینمیانگینمربوطبهگویهنسسـتگونهکهمالحظهمیهمان
هـانظرآنبه.اندهایزیادوخیلیزیادراانتسابکردهگویه(درصد6/56)نفرازدانشجویان296

عنوانچالشـیتوانـدبـههامیهاودانشـگاهتعدادکمکارشناسانفنـاوریاطالعـاتدردانشـکده
.فرارویتوسعهفناوریاطالعاتمطر باشد
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یع فراوانی، درصد، و میانگین پاسخ(. 62)جدول شماره  های نیروی انسانی  های مربوط به چالش توز
یرمؤلفه کادر اداری  با ز

 مقیاس
یادتا حدودیکمخیلی کماصتا ها گویه یادز میانگینخیلی ز

6826586516911825/9فراونیناآشناییکادراداریباکاربارایانه
 65 8/28 1/98 8/62 1/8 8 درصد

مهارتکمکادراداریدرکاربا
اینترنت

6829186986891121/9فراونی  1/68 1/96 5/91 65 6/5 6/9 درصد
مهارتکمکادراداریدرکاربا

افزارهایمربوطبهاینحوزهنر 
612218651692122/9فراونی  1/69 2/23 5/98 2/68 3/8 5/9 درصد

عد تمایلکادراداریبهاستفادهاز
رایانه

689653611665526/9فراونی
 5/66 8/25 2/93 6/69 3/1 8 درصد

 
عنوانیکمـانعبـالقوهدهدکهدانشجویان،کادراداریرابهنشانمی(62)هایجدوتشمارههداد

هایمربـوطبـهایـنپرسـش،درپاسـخ.اندتوسعهفناوریاطالعاتدرحدمتوسطارزیابیکرده
 .است12/1کمتراز(6/9)وکمترینمیانگین(21/9)فاصلهبینبابترینمیانگین


یع فراوانی، درصد، و میانگین پاسخ(. 69)جدول شماره  یرمؤلفه  های مربوط به چالش توز های منابع انسانی با ز

کارکنان کتابخانه 
 مقیاس

یادتا حدودیکمخیلی کماصتا ها گویه خیلی ز
یاد میانگینز

تسلطناکافیکارکنانکتابسانهدرکار
بارایانه

689813611613819فراونی 85/15/611/916/282/61درصد
پایینبودنتسصصکارکنانکتابسانه

درزمینهکارشان
6882816556628219/9فراونی 6/99/32/639/988/289/3درصد

235883698318615/2فراونیروابطعمومیپایینکارکنانکتابسانه 8/18/621/635/915/266/3درصد

9588166856698881/2فراونیکارکنانکتابسانهانگیزهپایین 1/11/31/656/92251/3درصد
رسانیدرکارکناننبودروحیهخدمت

کتابسانه
989313623622833/2فراونی 5/11/85/615/28218/61درصد


نوانیکمـانعفـرارویتوسـعهعشود،دانشجویان،کارکنانکتابسانهرابهگونهکهمشاهدهمیهمان

هایسـو ،چهـار ،وپـنجم،درگویـه.اندفناوریاطالعاتدرحدمتوسطبهپایینارزیابیکرده
درصـدو2/95درصـد،1/91ترتیبهایزیادوخیلیزیادانتسابیدانشجویان،بـهدرصدگزینه

دمتوسطاست،ولیدرصدهاهادرحهایاوتودو ،اگرچهمیانگیندرگویه.درصداست5/98
پاییناست  .نسبتاا
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یع فراوانی، درصد، و میانگین پاسخ(. 64)جدول شماره   های منابع انسانی  های مربوط به چالش توز
یرمؤلفه مدیران با ز

 مقیاس
تا کمخیلی کماصتا ها گویه

یادحدودی خیلی ز
یاد میانگینز

هایاطالعکممدیرانازقابلیت
اتفناوریاطالع

1211268869188فراونی
5/9

9/68/81/693/966/911/68درصد
هادرکارناتوانیمدیراندانشکده
بارایانه

8911568969658فراونی
61/9

8/62/81/611/96238/62درصد
مثبتنبودننگرشمسئوبن

هابهاینترنتدانشگاهودانشکده
2991116933833فراونی

2/9
6/52/89/698/918/213/26درصد



عنوانیـکچـالشفـراروی،دانشجویان،مـدیرانرانیـزبـه(68)هایجدوتشمارهبراساسیافته
مربـوطبـه(5/9)بیشـترینمیـانگین.انـدتوسعهفناوریاطالعات،متوسطبهپایینارزیابیکرده

.گویهنسستاست


 های منابع انسانی فراروی توس ه فناوری ااتعا   میانگین چالشمقایسه (. 65)جدول شماره 
 9از دید دانشجویان با میانگین فرضی

 
 درجه آزادی  خطای م یار انحراف م یارمیانگین شاخص

615/915/1195/11/8856چالشمنابعانسانی


15/1وتدرسـطحشـده،ازمقـداربحرانـیجـدمشاهدهt،(65)هایجدوتشمارهبراساسداده
هایمنابعانسانیبیشازحـدمتوسـطارزیـابیدرنتیجهازدیددانشجویان،چالش.تراستبزرگ

ایمـانعتوسـعهفنـاوریاطالعـاتدرتواندتـاانـدازهشدهاست؛بنابراین،چالشیادشدهنیزمی
.آموزشعالیایرانشود


 های منابع انسانی  های مربوط به چالش مقایسه میانگین شاخص(. 61)جدول شماره 

  9از دید دانشجویان با میانگین فرضی
 

 درجه آزادی  خطای م یار انحراف م یارمیانگین (های منابع انسانی چالش)شاخص 
18/969/6159/118/68856مسائلجمعیتی

2/933/11811/12/8856استادان
68/9181/6156/1185/2856دانشجویان
8/92/6151/11/1856کارشناسان
2/911/615/169/8856کادراداری

856-3/2111/615/1151/6کارکنانکتابسانه
28/969/6159/125/5856مدیران
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15/1سطحشده،ازمقداربحرانیجدوتدرمشاهدهt،(61)هایجدوتشمارهبراساسیافته
تــراســت؛درنتیجــهازدیــدجزشــاخصکارکنــانکتابسانــه،بزرگهابــهدرمــوردتمــا شــاخص

تواننددرحیرازکارکنانکتابسانه،بیشازحدمتوسطمیهایمنابعانسانیبهدانشجویان،شاخص
.مقابلتوسعهفناوریاطالعاتمانعایجادکنند

 
ین چالش مهم: پرسش سوم پژوهش  اجتماعی و منابع انسانی فراروی توس ه فناوری ااتعـا ـ  فرهنگیهای  تر

 های مورد بررسی چیست؟ در آموزش عالی ایران براساس دانشگاه
 

 اجتماعی از دید دانشجویان، برحسب دانشگاهـ  های فرهنگی مقایسه میانگین چالش(. 67)جدول شماره 
 

 چالش
 دانشگاه

 اجتماعیـ  فرهنگی
 م یارانحراف  میانگین 

18/91/1اصفهان
1/951/1کردستان
81/91/1شیراز
85/91/1تهران

58/981/1عالمهطباطبایی
89/911/1صنعتیشریف

5/91/1کل
3/2
169/1


درمــوردp≥15/1شــدهدرســطحمشاهدهFدهــدکــهنشــانمی(61)هــایجــدوتشــمارهداده

هایناداربودهاست؛بنابراین،بیندیدگاهدانشـجویاندانشـگاهاجتماعی،معـهایفرهنگیچالش
.مستلفدرموردچالشیادشده،تفاوتمعناداریوجوددارد

 
 های منابع انسانی از دید دانشجویان برحسب دانشگاه مقایسه میانگین چالش(. 68)جدول شماره 

 

چالش
دانشگاه

منابعانسانی
انحرافمعیارمیانگین

9/911/1اصفهان
8/9865/1کردستان
18/912/1شیراز
13/98/1تهران

69/9121/1عالمهطباطبایی
691/91/1صنعتیشریف

615/915/1کل
681/2
169/1
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درمــوردp≥15/1شــدهدرســطحمشاهدهFدهــدکــهنشــانمی(68)هــایجــدوتشــمارهداده
هایهاسـت؛بنـابراین،بـیندیـدگاهدانشـجویاندانشـگاههایمنابعانسانی،معنادارنبـودچالش

.مستلفدرموردچالشیادشده،تفاوتمعناداریوجودندارد
 

 اجتماعی از دید دانشجویان برحسب دانشگاهـ  فرهنگی  های چالش مقایسه میانگین شاخص(. 63)جدول شماره 
 

 فرهنگی چالش
 اجتماعی

 دانشگاه

 مذهبیـ  ملی مسائل حقوقیـ  اجتماعی لمسائ فردی مسائل زبانی مسائل

 انحراف  میانگین م یار انحراف  میانگین
 انحراف  میانگین م یار

 انحراف  میانگین م یار
 م یار

81/915/115/981/1151/91/188/989/1اصفهان
69/83/68/98/11/918/11/9165/1کردستان
5/913/115/988/15/911/1521/988/1شیراز
5/935/15/98/15/91/19/93/1تهران

3/915/111/98/1985/9198/18/98/1طباطباییعالمه
1/935/11/9881/19/91/125/98/1شریفصنعتی

1/912/61/988/15/91/195/9868/1کل
31/91/6958/981/6
112/1658/1111/1631/1

 

اجتماعیبیـانگرـهایمربوطبهچالشفرهنگیدرموردشاخص(63)تشمارههایجدوداده
حقوقیمعنـاداربـودهــدرموردمسائلزبانیواجتماعی15/1شدهدرسطحمشاهدهایناستکه

هاییادشـدههایمستلـفدربـارهشـاخصهایدانشـجویاندانشـگاهدرنتیجهبیندیـدگاه.است
آزمـون.هـامعنـادارنبـودهاسـتها،تفاوتکهدرموردسایرشـاخصالیتفاوتوجوددارد،درح

(21)حقوقیدرجـدوتشـمارهـمربوطبهمسائلزبانیواجتماعی(آزمون)اختالفمعناداری
.مالحظهاستقابل


 نظرا  دانشجویان ( آزمون )مقایسه زوجی اختتف میانگین (. 21)جدول شماره 
 انی برحسب دانشگاهدرباره مسائل زب

سطحمعناداریاختالفمیانگینهادانشگاه
111/1181/1تهران←کردستان


،بـیننظـراتدانشـجویاندانشـگاهکردسـتانبـانظـرات(21)هایجـدوتشـمارهبراساسداده

درایـنمـورد،دانشـجویاندانشـگاه.دانشجویاندانشگاهتهـران،تفـاوتمعنـاداریوجـوددارد
عنوانچالشفرارویتوسعهفناوریمترازدانشجویاندانشگاهتهران،مسائلزبانیرابهکردستانک

.انداطالعاتبرشمرده
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نظرا  دانشجویان در مورد مسائل ( آزمون )مقایسه زوجی اختتف میانگین (. 26)جدول شماره 
 حقوقی بر حسب دانشگاهـ  اجتماعی

 یسطح م نادار  اختتف میانگین ها دانشگاه
96/1111/1عالمه←اصفهان

98/1119/1صنعتیشریف←اصفهان
91/1111/1عالمه←کردستان

8/1119/1صنعتیشریف←کردستان


هایدانشـجویانهـایبـیندیـدگاهحاکیازایناستکهتفاوت(26)هایجدوتشمارهیافته

مهطباطباییوصنعتیشریفدرموردهایعالهایدانشجویاندانشگاهدانشگاهاصفهانبادیدگاه
هایعالمهطباطباییوصـنعتیدانشجویاندانشگاه.حقوقی،معناداربودهاستـمسائلاجتماعی

هـایفـرارویعنوانچالشحقوقیرابهـشریفبیشازدانشجویاندانشگاهاصفهانمسائلاجتماعی
ایجـدوتحکایـتازایـنداردکـهبـینههمچنـین،یافتـه.اندتوسعهفناوریاطالعاتبرشمرده

هایعالمهطباطباییوصنعتیشریف،تفاوتهایدانشجویاندانشگاهکردستانبادانشگاهدیدگاه
هایعالمـهوجوددارد؛درنتیجـهدانشـجویاندانشـگاهکردسـتان،کمتـرازدانشـجویاندانشـگاه

.اندفریندانستهآحقوقیراچالشـطباطباییوصنعتیشریف،مسائلاجتماعی


 های چالش منابع انسانی از دید دانشجویان برحسب دانشگاه مقایسه میانگین شاخص(. 22)جدول شماره 
 

چالش
دانشگاه

مدیرانکتابسانهکارکناناداریکادرکارشناساندانشجویاناستادانجمعیتیمسائل

انحرافمیانگین
انحرافمیانگینمعیار

انحرافمیانگینمعیار
انحرافمیانگینمعیار

انحرافمیانگینمعیار
انحرافمیانگینمعیار

انحرافمیانگینمعیار
معیار

3/9151/195/92/621/9115/65/981/19/918/618/911/681/98/6اصفهان
8/915/19/919/628/969/63/91/29/918/62/9285/651/988/1کردستان
5/93/1853/23/12/939/191/988/165/96/61/21951/696/6شیراز
11/98/12/9631/213/69/93/168/911/68/22/62/922/6تهران

8/91/168/911/12/96/69/98/19/968/238/12/93/1طباطباییعالمه
3/99/29/93/1351/22/69/931/112/96/63/235/18/938/1شریفصنعتی

18/969/62/933/168/9181/68/92/62/911/63/2111/628/969/6کل
612/63/62/6121/238/18/652/2

922/1132/1911/1118/1855/122/119/1

 

درمـوردمـدیران،معنـاداربـوده15/1pشدهدرسـطحمشاهدهFشود،گونهکهمالحظهمیهمان
هایمستلـفدرمـوردشـاخصبـابتفـاوتهایدانشجویاندانشگاهبراین،بیندیدگاهاست؛بنا
آزمـوناخـتالفمیـانگین.اسـتهـامعنـادارنبـودهها،تفاوتدرموردسایرشاخص.وجوددارد

.آمدهاست(29)مربوطبهاینشاخص،درجدوتشماره
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 نظرا  دانشجویان ( آزمون )مقایسه زوجی اختتف میانگین (. 29)جدول شماره 
 در مورد مدیران برحسب دانشگاه

سطحمعناداریاختالفمیانگینهادانشگاه
851/1111/1شیراز←اصفهان
55/1111/1شیراز←کردستان

8/1192/1صنعتیشریف←شیراز


هایدهـدکـهدرمـوردزیرمؤلفـهمـدیران،بـیندیـدگاهنشانمی(29)هایجدوتشمارهداده

هایکردسـتان،اصـفهان،وصـنعتیهایدانشجویاندانشـگاهدانشجویاندانشگاهشیرازبادیدگاه
هایاصـفهانوکردسـتان،برایناساس،دانشجویاندانشگاه.شریفتفاوتمعناداریوجوددارد

کمترازدانشجویاندانشگاهشیراز،امادانشجویاندانشگاهصنعتیشریف،بیشـترازدانشـجویان
.اندعنوانچالشفرارویتوسعهفناوریاطالعاتبرشمردهدانشگاهشیراز،شاخصیادشدهرابه

 
 گیری بحث و نتیجه. 5

نتایجاینپژوهشنشاندادکهآموزشعالیکشوردرراستایتوسعهفناوریاطالعات،هموارهبـا
هامربـوطبـهمسـائلچالشاجتماعی،بیشترینـهایفرهنگیدربعدچالش.رواستهاییروبهچالش
آمده،ضـعفزبـانانگلیسـیدانشـجویانودسـتبراسـاسنتـایجبه.ومسائلفردیاستزبانی

درایـنمـورد،بـیندیـدگاه.استادان،یکچالشمشهودفرارویتوسعهفناوریاطالعـاتاسـت
جـودداشـت،ایاختالفوهایآموزشیمستلف،تااندازههاوگروهدانشجویانبرحسبدانشگاه

ایکهدانشجویانگروهعلو پایهبیشـترازدانشـجویانگـروهعلـو انسـانیودانشـجویانگونهبه
عنوانچـالشفـرارویدانشگاهتهرانبیشترازدانشجویاندانشگاهکردسـتان،مسـائلزبـانیرابـه

،لـی(6985)زهایشـهباایننتیجه،درراستایپژوهش.اندتوسعهفناوریاطالعاتمؤثردانسته
کیـدکـرده(2111)،هانونودینتو(2112) نیزهستکهبرضعفزبانانگلیسیدانشـجویانتأ

زبانهسـتندوالبتهاینمشکل،خاصکشورمانیست،بلکـهکشـورهاییکـهحیرانگلیسـی.بودند
سـونجـائووووان.کننـدپنجهنـر میونوعیبااینمعضـلدسـتویژهکشورهایجهانسو بهبه
.اندبروجوداینمشکلدرکشورکرهنیزتأکیدداشته(2168)

عنوانیکچالشفـرارویتواندبهدهدکهمسائلفردی،هموارهمینتایجاینپژوهشنشانمی
ایکـهدرهـرسـهشـاخصگونـهتوسعهفناوریاطالعاتدرآموزشعالیکشورمطر باشد؛به

برایـناسـاس،.درصدهایانتسابیدانشجویانباببودهاستهاومربوطبهاینمسئله،میانگین
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تـرینعنوانمهموجوگریدانشـجویانرابـهدهندگان،ضعفروحیهجسـتدرصدازپاسخ8/16
درصـداز52درصـدو8/11ترتیبدرمـورددوشـاخصدیگـرنیـزبـه.چالش،برگزیدهبودنـد

بااطالعـاتواسـتفادهنادرسـتازاینترنـترادهندگان،فقدانبرخوردانتقادیدانشجویانپاسخ
نیـزبـهایـننتیجـهدسـتیافتـهاسـتکـه(6335)دراینمورد،وایلـد.اندآفرینخواندهچالش

.کننددرستیازاینترنتاستفادهنمیدانشجویان،به
مدتدانشـجویانبـهاینترنـت،ودرحقوقی،عد دسترسیطوبنیـدرموردمسائلاجتماعی

هایهمکاریباکشورهایپیشرفتهدرزمینـهفنـاورینامهمذهبی،عد انجا توافقـموردمسائلملی
.اطالعات،ازجملهموانعتوسعهفناوریاطالعاتازنظردانشجویانبود

هـامربـوطبـهمسـائلجمعیتـی،هـایپـژوهشدربعـدمنـابعانسـانی،چالشبراساسداده
درموردمسائلجمعیتی،باببودننسبتتعداددانشجویان.اناستدانشجویان،استادان،ومدیر

ترینمسئلهفرارویتوسعهفناوریاطالعاتازدیـددانشـجویانآفرینهایموجود،مشکلبهرایانه
مشـابهبـودهدرزمینامسائلجمعیتی،دیدگاهدانشجویاندانشگاه.بودهاست هایمستلف،تقریباا

نیزدرپژوهشخودنشاندادهاسـتکـهشـاخصتعـدادبـابی(6981)نیکصادقعمل.است
.،مانعمهمیدربرابرتوسعهفناوریاطالعاتاست(1/26)دانشجونسبتبهاستاد

هایدرمورداستادان،بیشتردانشجویانبرایننظرندکهاستادانازاطالعاتموجوددرپایگاه
هـایصـالحیوهمکـارانایـننتـایجبـاپژوهش.نندکاطالعاتیدرتدریسکالسیاستفادهنمی

آنـاننیـزاسـتفادهنکـردناسـتادانو.ایهمسـواسـتتااندازه(6936)وشریعتمداری(6931)
.اندآفرینخواندههایآندرفرایندآموزشرا،چالشمعلمانراازاینترنتوقابلیت
ؤثردرتوسعهفناوریاطالعـات،ناآشـناییعنوانیکیازمنابعانسانیمدرمورددانشجویانبه

شـدههایاطالعاتی،یکیازچالشمهممطر آنانباشیوۀدسترسیبهاطالعاتموجوددرپایگاه
هایآشـکرافپژوهش.اندبیشترادبیاتپژوهشیداخلیوخارجیبهاینچالشاشارهداشته.بود

ــس ــاران(2115)ووات ــایریوهمک ــی،اتبیر(2111)،زوه ــون(2111)ین ــاواولس ،جورجی
؛منتظـــر،6981؛آتشـــک،6988؛نصـــیریوفتحـــیواجارگـــاه،6985شـــهباز،)،(2111)

هابـاهاودانشـکدهازدیدگاهدانشـجویان،ناآشـناییمـدیراندانشـگاه.هاست،ازجملهآن(6981
.جدیاستآیدکهشایستاتوجهشمارمیهایفناوریاطالعات،یکمانعبالقوهبهقابلیت

براساسنتایجپژوهش،ازنظردانشجویان،کـادراداریوکارکنـانکتابسانـهدرراهتوسـعهفنـاوری
درموردکارشناساننیزدانشجویانبرایننظرنـدکـهمحـدود.شوندایتلقینمیاطالعات،مانععمده

نوانیکمانعدربرابرتوسعهفنـاوریعتواندبههامیهایادانشکدهبودنتعداداینکارشناساندردانشگاه
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ایـنپـژوهشنشـاندادکـهاخـتالفنتایجآزمـون.اطالعاتدرآموزشعالیکشورمطر باشد
بـرایـن.هایگونـاگونوجـودداردهایآموزشـیودانشـگاههایدانشجویانگروهمعناداریبیندیدگاه

ندسی،بیشترازدانشـجویانگـروهعلـو انسـانی،مهـاساس،دانشجویانگروهآموزشیعلو پایهوفنی
دهـدآمدهنشـانمیدستهمچنین،نتایجبه.اندعنوانچالشبرشمردهمسائلمربوطبهدانشجویانرابه

هایشیراز،تهران،وصنعتیشریف،بیشـترازدانشـجویاندانشـگاهاصـفهان،وکهدانشجویاندانشگاه
هران،صنعتیشریفوعالمهطباطبایی،بیشترازدانشـجویاندانشـگاههایشیراز،تدانشجویاندانشگاه

.اندعنوانچالشبرشمردهکردستان،مسائلمربوطبهدانشجویانرابه
ماعیوـاجتــهـاییدردوبعـدفرهنگـیطورکلی،نتایجپژوهشحکایـتازوجـودچالشبه

.،ضعفزبانانگلیسیدانشجویانبوداجتماعیـیکیازنتایجبعدفرهنگی.نیرویانسانیداشت
بـاتوجـهبـه.عنوانیکچالشمهـممطـر شـدهاسـتاینامردربسیاریازادبیاتپژوهشیبه

طورنسـبیبـرزبـانکهدانشجویانبهماهیتانگلیسیبودناینترنتوفناوریاطالعات،تازمانی
هـایاطالعـاتیاسـتفادهاینترنتـیوپایگاهتوانندبهشیوهبهینهازمنابعانگلیسیتسلطنیابند،نمی

رسدکهدانشجویانگـروهعلـو پایـهونظرمیآمدهدراینبسش،بهدستباتوجهبهنتایجبه.کنند
هـایپژوهشـیهاازمنـابعانگلیسـیدرفعالیتدانشجویاندانشگاهتهرانبیشترازسایردانشگاه

نظرایطبیعـیبـههاتـاانـدازهیـتومبـانینظـریرشـتهکنندکهباتوجهبـهماهخوداستفادهمی
هایعلو پایه،خارجیواحلببـهزبـانرسد،زیرابیشترمنابعمورداستفادۀدانشجویانرشتهمی

وجوگریواستفادهنادرسـتدربسشمسائلفردی،دومانعضعفروحیهجست.انگلیسیاست
آمـوزشعـالیکشـوردرراسـتایتوسـعهفنـاوریترینچـالششایداینچالش،مهم.مطر بود

شودکهدانشجویاناطالعاتدرفرایندپژوهشوآموزشاست،زیراوجودچنینضعفیباع می
روزدرزباندلسـردشـوندوازمنـابعبـههـایاطالعـاتیانگلیسـیازاستفادهازاینترنـتوپایگاه

توانددوچالشدیگرنوعیمیچالشنسست،بهالبته.هایپژوهشیخودبهرهزیادینبرندفعالیت
وجوگریوپــژوهشکــهدانشــجویانازروحیــهجســتالشــعاعقــراردهــد،زیــراهنگامیراتحت

طوربهینهازمنابعالکترونیکیوهمچنیناینترنـت،بـرایبرخوردارنباشند،ممکناستنتوانندبه
مسائلملی،.برندکنندهبهرهمیهدفوسرگر پژوهشاستفادهکنندوبیشترازآنبرایکارهایبی

تردرنظـرگرفتـهفرهنگیدرمقیاسوسـیعـهایدیگرُبعداجتماعیالمللیازجملهچالشمذهبی،وبین
ازسویدیگر،دانشـجویان.هاستاندکهنیازمندتوجهویژهمسئوبندولتومدیراندانشگاهشده

وجویرایگاندرتوانندازجستردانشگاهحضوردارند،میکهدتحصیالتتکمیلیتنهاهنگامی
.مندشوندهایاطالعاتیطرفقرارداددانشگاه،بهرهپایگاه
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ایـنامـر.دربعدمنابعانسانی،چالشجمعیتی،یکیازموانعمورداشارهدانشجویانبودهاست
رکارآمـوزشعـالیباشـد،بایـددهدکههرزمانایجادیاتوسعهفناوریاطالعاتدردستونشانمی

ویژهایـنامـربـه.بینیکنـدهمهتجهیزاتووسایلموردنیازرامتناسبباجمعیتزیرپوشش،پیش
اسـتفادهنکـردناسـتادانازمنـابع.ترخواهـدبـودکهبح رایانهواینترنتمطر است،مهمزمانی

هایمهـمدیگـریاسـتکـهبـالهچالشها،ازجمروزوبتیندرکالسدرسودرقالبسرفصلبه
شودکهدانشجویان،همچنانباایندستهاینامرباع می.هادرارتباطمتقابلقرارداردسایرچالش

موردمشابهباایـن.هایدرس،کمترباشدهادرکالسمنابع،آشناییزیادیپیدانکنندواستفادهازآن
هـایمستلـفاسـتکـهستیابیبهاطالعاتموجوددرپایگاهچالش،ناآشناییدانشجویانباشیوهد

اینامربهاحتمـاتزیـاد،.کندرومینوعیآنانرادرانجا کارهایپژوهشیوعلمیبامشکلروبهبه
البتـهپیچیـدگینحـوه.هایبز برایدانشـجویاندرایـنزمینـهاسـتناشیازارائهنشدنآموزش

تـوانرانمیــاستکهناشیازنحوهطراحیآنهاــهاربرخیازسایتدسترسیبهاطالعاتموجودد
ناآشـنایی.هایآموزشی،برایرفـعآناقـدا کـردهایمناسبوکارگاهنادیدهگرفتوبایدباآموزش

هابـودهاودانشکدههایفناوریاطالعاتازموانعدیگرتوسعهآندرسطحدانشگاهمدیرانباقابلیت
آموختهشایدعلتاینناآشنایی،اینباشدکهبیشترمدیران،دانش.اندهدانشجویانبهآناشارهکردهک

اندازهامـروز،گسـترشوهایآن،بهنظا آموزشیسنتیهستندکهدرآنفناوریاطالعاتومضمون
.اندنفوذنداشتهاست،یاخودآنانتمایلیبهاستفادهازآننداشته

 

 هاپیشنهاد
آمده،پیشـنهادهاوراهکارهـایزیـردرراسـتایتوسـعهدسـتدراینقسمتباتوجهبـهنتـایجبه

:شودآمیزفناوریاطالعاتدرآموزشعالیایرانارائهمیموفقیت
هایشـانترازمنابعانگلیسیدرطر ترحیبووادارکردندانشجویانبهاستفادهبیشتروپیوسته.6

روزاینترنتدرفرایندکارهایپژوهشیدانشجویانواستادان؛شروزبهباتوجهبهافزای
هـایزبـانوتقویتزبانانگلیسیدانشجویانازطریقتشویقآنـانبـهحضـوردرکالس.2

گذاشتنواحدهایتسصصیزباندربرنامهدرسیدانشجویان؛
هـانانووادارکردنآنترحیبدانشجویانبهپژوهشومهمجلوهدادننقشپژوهشبرایآ.9

البتـهدرنظـرگـرفتنامتیازهـاییبـرایهـاوتکالیفشـان؛بهاسـتفادهازمنـابعاینترنتـیدرفعالیت
توانـدبـهایجـادرقابـتسـالمدربـینکننـد،میدانشجویانیکهبیشترازاینمنـابعاسـتفادهمی

هـاومچنـین،برگـزاریکارگاهه.دانشجویانبرایاسـتفادهبیشـترازمنـابعاینترنتـیمنجـرشـود
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بسشخواهـدهایسواداطالعاتیدردانشـجویان،نتیجـهسمینارهایآموزشیبرایایجادمهارت
بود؛
هابرایاسـتفادهازهاودانشکدهفراهمکردنامکاناتگستردهاتصاتبهاینترنتدردانشگاه.8

هایاطالعاتیدرهرمکان؛امکاناتپایگاه
طعلمیوتبادتاطالعاتدرزمینهفناوریاطالعاتباکشورهایپیشـرفتهبـاگسترشرواب.5

ها؛توجهبهنیازعلمیکشورودانشگاه
روزوجدیـدبـرایدانشـجویانوهمچنـین،برگـزاریتعهداسـتادانبـهمعرفـیمنـابعبـه.1

انشـگاهیهایدرسـیدمنظوربـازنگریدرمحتـوایبرنامـههاوسمینارهایتسصصیبههمایش
المللی؛براساسمنابعجدیدبین

ویژهدانشـجویانبـهـــهـایآموزشـیمناسـببـرایدانشـجویانهـاودورهبرگزاریکارگاه.1
سـاتتحصـیلیبـرایتوسـعهویژهدرابتـدایهـرنیمایبـهصـورتدورهبهـــتحصیالتتکمیلی

هایبز درزمینهاینترنت؛مهارت
ایمدیرانوآموزشآنانتوسطکارشناسـانومتسصصـاندرراسـتایهاییبرتدارکبرنامه.8

هادرآنان؛هایاطالعاتیوباببردندرکاهمیتاینفناوریهابافناوریآشناکردنآن
.هااستسدا کارشناسانبیشتردرزمینهفناوریاطالعاتمتناسببانیازدانشگاه.3
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اشژریه .نقـشفنـاوریاطالعـاتوارتباطـاتدرآمـوزش(.6939)دشـتی،سـهیالشیسی،سعید؛وحالمـیهره
 .88-58،(2)2،مزششی اماماالعات آ

مجمزعژه در.تجربهجهانیتوسعهدانشوفناوریدرزمینهفنـاوریاطالعـات(.6981)نیک،مرتضیعملصادق
طالعـاتفرهنگـی،پژوهشـگاهعلـو انسـانیوم. (838-811صص)مقاالت تزسعه داا  ه فناهری در ایران 

 .تهران،ایران
هاینوینبارویکـرد سنجیتوسعهفناوری امکان(.6931)زاده،رضاعلی؛وصادقی،محمدرضاصالحی،محمد؛قلی

فنـاوریاطالعـاتوارتباطـاتدرعلـو فصـلنامه.فناوریاطالعاتوارتباطاتدرمدارسابتداییشهرسـاری
 .29-91،(8)6تربیتی،

پژوهه  ه  فصلنامه.یادگیریالکترونیکیدرایران،مسائلوراهکارها(.6989)فیضی،کامران؛ورحمانی،محمد
 .621-33،(9)61،ریزی در آمزش  عالی رراامه

گاه:تهران.شناسی جامعة اطالعاتی جامعه(.6981)محسنی،منوچهر  .انتشاراتآ
 ه فصژلنامه پژوهه .ینظا آموزشعـالیدرایـرانمطالعاتراهبردیتوسعهاطالعات(.6981)منتظر،حالمعلی

 .6-21،(6)69،ریزی در آمزش  عالی رراامه
ه  فصژلنامه تعلژی .فناوریاطالعاتوارتباطاتونسبتآنبـاآمـوزشوپـرورش(.6981)مهرمحمدی،محمود

 .85-613،(6)29،ترریو
(.علـیمزینـانی:متـرجم()6)موانعانتقاتتکنولوژیاطالعـاتبـهجهـانسـو (.6982.)ا .مووینیایمبگو،آر

 .12-18،(2)3،های عمزمی رساای ه کتارخااه تحقیقات اطالع
سنجیاستقرارنظا آمـوزشضـمنخـدمتمجـازیدر امکان(.6988)واجارگاه،کورشنصیری،فهیمه؛وفتحی

 .615-629،(6)8هایآموزشی، فصلنامهنوآوری.وزارتآموزشوپرورشکشور
رابطـهبـینفنـاوریاطالعـاتوارتباطـاتو(.6939)نیازآذری،کیومرث؛کاظمیان،مهرانه؛ونیازآذری،مرضـیه

،فصلنامه فناهری اطالعات ه ارتااطات در علژزم ترریتژی.هایمهندسیفرهنگیدردانشگاهآزاداسالمی مؤلفه
5(2)،26-5. 
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