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Abstract: The purpose of this study was to identify the factors affecting
the competencies of Information and Communication Technology
(ICT) of faculty members of Islamic Azad University of Tehran in order
to improve the status quo. The present study was applied in terms
of data quality and in terms of research method of content analysis.
Participants in this study were selected based on theoretical principle
of saturation, including 16 faculty members, such as professors,
managers and ICT specialists who were selected through purposeful
and theoretical sampling. The data collection tool is a semi-structured
interview. Data were analyzed using MAXQDA software in three stages
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of open, axial and selective coding. Data validation was done using the verifiability method
by the contributors. Based on research findings, effective factors on the development of ICT
competencies of faculty members were identified and categorized in four categories including
four environmental and technical factors, cultural factor, legal factor, technological factor, and
nine dimensions and 37 indicators.
Keywords: Information Literacy, Competency of Information and Communication Technology,
Education and Improvement, Faculty Members

x

عوامل مؤثر بر توسعة شایستگیهای فناوری
اطالعات و ارتباطات اعضای هیئت علمی:
یک مطالعة کیفی
مینو سید طاهرالدینی

دانشجوی دکتری؛ مدیریت آموزشی؛
دانشکدة مدیریت و اقتصاد؛
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات؛
تهران ،ایران minoo.taheredini@srbu.ac.ir

محمدعلی حسینی

دکتری مدیریت آموزش عالی؛ دانشیار؛
گروه مدیریت توانبخشی؛
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی؛ تهران ،ایران؛
پدیدآور رابط mahmaimy2020@gmail.com

نادرقلی قورچیان

دکتری برنامه ریزی و رهبری آموزشی؛ استاد؛
گروه مدیریت آموزشی؛ دانشكدة مديريت و اقتصاد؛
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات؛
تهران ،ایران؛ n.ghourchian@srbiau.ac.ir

امیرحسین محمدداودی

دکتری مدیریت آموزشی؛ دانشیار؛ گروه مدیریت
آموزشی؛ دانشکدة علوم انسانی؛ دانشگاه آزاد اسالمی
واحد ساوه؛ ساوه ،ایران Adavoudi838@yahoo.com

دريافت1397/10/27 :

پذیرش1398/03/01 :

مقاله برای اصالح به مدت  16روز نزد پدیدآوران بوده است.

چكيــده :ایــن پژوهــش بــا هــدف شناســایی عوامــل مؤثــر بــر شایســتگیهای
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات اعضــای هیئــت علمــی «دانشــگاه آزاد اســامی
شــهر تهــران» و در راســتای ارتقــای وضــع موجــود انجــام شــده اســت .پژوهــش
حاضــر از نظــر هــدف کاربــردی ،از نظــر نــوع دادههــا کیفــی و از نظــر شــیوة
پژوهــش تحلیــل محتواســت .مشــارکتکنندگان در ایــن پژوهــش بــر اســاس
قاعــده و اصــل اشــباع نظــری شــامل  16نفــر از خبــرگان موضوعــی اعــم از اســاتید،
مدیــران و متخصصــان  ICTبودنــد کــه بــا روش نمونهگیــری هدفمنــد و نظــری
انتخــاب شــدند .ابــزار گــردآوری دادههــا مصاحبــة نیمهســاختمند اســت .دادههــا
بــا اســتفاده از نرمافــزار  ،MAXQDAدر ســه مرحلــة کدگــذاری بــاز ،محــوری و
انتخابــی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت .اعتبــار دادههــا بــا اســتفاده از روش
تأییدپذیــری توســط مشــارکتکنندگان صــورت پذیرفــت .بــر اســاس یافتههــای
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پژوهــش ،عوامــل مؤثــر بــر توســعة شایســتگیهای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات اعضــای هیئــت علمــی
در چهــار طبقــه شــامل چهــار عامــل محیطــی و فنــی ،عامــل فرهنگــی ،عامــل قانونــی ،عامــل تکنولوژیکــی
و  9بُعــد و  37شــاخص شناســایی و طبقهبنــدی شــد.
كليدواژههـا :سـواد اطالعاتـی ،شایسـتگی فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات ،آمـوزش و بهسـازی ،اعضـای
هیئـت علمی
 .1مقدمه و بيان مسئله

فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در مدتزمــان کوتاهــی کــه از پیدایــش آن میگــذرد،

توانســته اســت تغییــرات فراوانــی در عرصههــای مختلــف نظامــی ،سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی،
فرهنگــی و آموزشــی و نحــوة زندگــی بشــر بهوجــود آورد .نیازهــای محیطــی بــا تغییــرات پرشــتاب

تکنولــوژی و فنــاوری در تمــام حوزههــا دســتخوش تغییــر و تحــول شــده اســت .در واقــع ،گــذر
تاریــخ نشــان از آن دارد کــه فنــاوری همــواره بــهکمــک انســان آمــده و او را در بهبــود کارهــا و

افزایــش کارایــی یــاری رســانده اســت و بســیاری از کشــورها بــه ایــن مقولــه بهعنــوان یکــی از

مهمتریــن زیرســاختهای توســعه توجــه میکننــد .یکــی از حیطههــای مهمــی کــه متأثــر از رشــد

و توســعة تکنولــوژی اســت ،نظــام آموزشــی اســت (نامــی ،بــازرگان و نــادری  .)51 ،1393ایــن

تحــوالت ضــرورت بهروزرســانی شایســتگیهای کارکنــان در مشــاغل مختلــف را موجــب شــده

اســت .بنابرایــن ،بــه نظــر میرســد بــا توجــه بــه نیــاز روز و بهویــژه عالقــة نســل جــوان بــه کاربــرد

فنــاوری در زندگــی و از جملــه نظــام آمــوزش و یادگیــری ،اعضــای هیئــت علمــی ناچــار بــه توســعة

شایســتگیهای خــود در بخــش اســتفاده و ســازگاری بــا ابزارهــای نویــن فنــاوری هســتند .بــا ورود
رایانههــا بــه عرصــة فنــاوری ،زندگــی انســان دگرگــون شــده و اطالعــات بهعنــوان یکــی از منابــع

تولیــد در کنــار ســایر عوامــل مطــرح اســت .انســانها ،امــروزه شــاهد پیدایــش و بهوجــود آمــدن

مســائل و مشــکالت جدیــدی هســتند کــه بــا راه حلهــای معمــول و قدیمــی قابــل حــل نیســت.

(خالقخــواه ،بابایــی منقــاري  .)74 ،1395دانشــگاه رکــن فرهنگســاز و علمآفریــن هــر جامعــه
اســت .ایــن نهــاد در شــئون مختلــف جامعــه صاحــب نقــش و نفــوذ اســت و بســیاری از تحــوالت را

رقــم میزنــد و یــا جهــت ایــن تحــوالت را تعییــن میکنــد .دانشــگاه در جهــت رشــد و پیشــرفت

جامعــه در زمینههــای تربیــت نیــروی انســانی ،تولیــد علــم و فنــاوری و حــل مســائل مختلــف جامعــه
تأثیــری بهســزا داشــته و دارد (خیراندیــش ،بخشــنده ،و شــعبانی  .)7 ،1397بنابرایــن ،پــرورش

محققــان پرتــاش و متعهــد و ایجــاد ابــزار و امکانــات مناســب آموزشــی و تحقیقاتــی از مهمتریــن
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اهــداف دانشــگاههای هــر کشــور محســوب اســت (جعفــری و ســعیدیان  .)5 ،1394اعضــاي هیئــت

علمـــی را بهعنــوان تقویـتکننـــدگان فرهنـــگ ،مهندســان توســعة اقتصــادي ،تولیدکننــدگان علم و
کاشــفان فنــاوري توصیــف کـردهانـــد کـــه جوامـــع انســـانی را متحول و توســعة علمــی ،اجتماعی و
فرهنگــی کشــورها را تســریع میکننــد (.)UNESCO Producer 2005, 39

قــدر مســلم آنکــه آینــدة هــر ملتــی بســیار زیــاد بــه کیفیــت سیســتم آموزشــی و همچنیــن ،بــه

کیفیــت اســاتید آن بســتگی دارد .ایــن قاعــدة کلــی کــه هیــچ سیســتم آموزشــی نمیتوانــد باالتــر
از کیفیــت هیئــت تدریــس آن باشــد ،اهمیــت نقــش اســاتید بــرای توســعة ملــی را نشــان میدهــد.

اســاتید بــرای یادگیــری مؤثــر و کیفیــت آموزشــی ابــزار هســتند .آنهــا افــراد را بــه کســب دانــش،

مهارتهــا ،تواناییهــا ،مطالعــات ،ایدههــا و ظرفیتهــای مــورد نیــاز بــرای زندگــی هدفمنــد

راهنمایــی میکننــد (« .)2014, 18 Osakweاوســاکو» بــه نقــل از «ایماوبونــگ» بیــان م ـیدارد کــه
توســعة شایســتگیهای اعضــای هیئــت علمــی فراتــر از تدریــس اســت و بــه راهنمایــی و نظــارت بــر

دانشــجویان و ارتقــای جنبههــای عمومــی آمــوزش گســترش مییابــد .از ایــن نظــر ب ـهروز بــودن
آنهــا در ســایة وجــود ارتقــای ســطح فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات تحقــق مییابــد (Osakwe

2014بــه نقــل از .)Imauoung

از ديــدگاه «شــارون» ،فنــاوری اطالعــات عبــارت اســت از کاربــرد رایانههــا و دیگــر

فناوریهــای ارتباطــات و اطالعــات مبتنــی بــر اینترنــت و شــبکههای مجــازی بــرای کار بــا

اطالعــات .در اینجــا هــر گونــه فنــاوری اعــم از هرگونــه وســیله یــا تکنیــک مــد نظــر اســت .عمومـاً

در فنــاوری اطالعــات بــهاشــتباه ،کار بــا اطالعــات تنهــا از طریــق فناوریهــای رایانــه و ارتباطــات
و محصــوالت مرتبــط مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت .بایــد توجــه داشــت کــه واژة «فنــاوری» عبــارت

اســت از مطالعــة چگونگــی اســتفاده از ســاختههای بشــری در دســتیابی بــه اهــداف و مقاصــدی
ماننــد ارائــة محصــوالت و خدمــات .ایــن واژه تنهــا بــه خــود مصنوعــات بشــری اشــاره نمیکنــد،

بلکــه فنــاوری اطالعــات بیشــتر یــک اســتراتژی ،اندیشــه ،فکــر و ابــزار در حــوزة انســانها همــراه

بــا نــوآوری اســت و همینطــور بــه مجموعــة دانــش ،مهــارت ،توانایــی ،نگــرش و خصیصـهای کــه
بــرای موفقیــت در یــک وظیفــه یــا شــغل مشــخص مــورد نیــاز اســت،

2010

.)Falun

اطــاق میشــود (& Sharon
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 .2پیشینة پژوهش

«پرز-لوپــز و آلجــر» عوامــل مؤثــر بــر کاربــرد فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 1را در ســه بُعــد

دانــش فنــاوري اطالعــات ،عمليــات فنــاوري اطالعــات و زيرســاخت فنــاوري اطالعــات طبقهبنــدی

نمودهانــد .ايــن ابعــاد منابــع تخصصــي ســازمان را نشــان ميدهــد و ظرفيــت ســازمان را بــراي
درك و اســتفاده از ابــزار الزم بــرای مديريــت اطالعــات مشــخص ميكنــد (& Pérez-López

.)Alegre2012

دانــش فنــاوری اطالعــات تحــت اصطــاح ســواد اطالعاتــی 2بــرای اولیـن بــار در ســال ،1974

توســط «پــاول زوركوســكي» مطــرح گردیــد .زوركوســكي كــه در آن زمــان رئیــس «انجمــن
نرمافــزار و صنعــت اطالعــات» 3بــود ایــن واژه را در گزارشــی بــه «کمیســیون کتابخانــه هــا و مراکــز

اطالعرســانی آمريــكا» 4بـهکار بــرد .از نظــر وی افــرادی باســواد اطالعاتــی محســوب میشــوند کــه

در زمینــۀ بهکارگیــری منابــع اطالعــات بــرای کار خــود آمــوزش میبیننــد ( .)Zurkowski 1974ایــن
مفهــوم مجــددا ً در ســال  ،1976در مقالـهای در ســمپوزیوم کتابخانــة دانشــگاه A&Mتگــزاس مطــرح

شــد .در ایــن مقالــه فــرد باســواد اطالعاتــی فــردی اســت کــه بــه مجموعــة مهارتهــای جدیــدی
نیــاز دارد کــه دربرگیرنــدۀ جایابــی و بهکارگیــری اطالعــات مــورد نیــاز بــرای حــل مســئله و

تصمیمگیــری مؤثــر و کارآمــد اســت .امــروزه ،گســتره و ابعــاد ســواد و تلقــی از مفاهیــم آن تغییرات
زیــادی کــرده اســت .اگــر زمانــی خوانــدن و نوشــتن ســواد بــه حســاب میآمــد ،امــروزه بهعلــت

ضــرورت آموزشهــای متنــوع در زمینههــای مختلــف اجتماعــی ،اقتصــادی ،علمــی ،رایانــهای،

بصــری و رســانهای و نظایــر آنهــا دایــرۀ یادگیــری بســیار گســترده شــده و ابعــاد وســیعی یافتــه
اســت؛ بهگون ـهای کــه افــراد یــک جامعــه بــرای بــرآورده کــردن خواســتههای خــود بــه فراخــور
شــغل و رشــتة خــود بایــد بــه مهارتهــای مختلــف مســلط شــوند .تنــوع ســواد و قابلیتهــای

ذکرشــده بــرای هــر نــوع ســواد نشــانگر ایــن واقعیــت اســت کــه دســتیابی بــه هــر نــوع نیــاز ،بــه

کســب تواناییهــای خــاص و درک کافــی در حیطــة مســائل آن ســواد بســتگی دارد .بهعبــارت

دیگــر ،کســب ســواد مســتلزم پیشنیازهــای گوناگــون اســت (دانــش ،ذاکــری نصرآبــادی و
عبداللهــی « .)17 ،1393کیــس هاملینــک» مشــاور در امــر ارتبــاط جمعــی ،ســواد اطالعاتــی را

بهعنــوان نیــازی عمومــی مطــرح نمــوده کــه بــرای کســب آزادی و رهایــی از چارچوبهــای
2. information literacy

1. competencies of information and communication technology

4. US National Commission on Libraries and Information Science
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3. Software & Information Industry Association
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کنترلــی و محــدود مؤسس ـهها نیــاز اســت ( Hamlinkنقــل در اومویــی میــان قشــقاق .)10 ،1390
در آخریــن تعریــف از ســواد اطالعاتــی بــه مجموعــة مهارتهــاي الزم بــراي جس ـتوجو،

بازیابــی و اســتفادة مؤثــر از منابــع اطالعاتــی مختلــف اشــاره شــده اســت .افــراد برخــوردار از ایــن

مهارتهــا میتواننــد نیــاز اطالعاتــی خــود را بهدرســتی تشــخیص دهنــد ،منابــع الزم بــراي رفــع

ایــن نیــاز را شناســایی کننــد و بــا تدویــن راهبردهــاي مناســب در ایــن منابــع بــه جســتوجو،

شناســایی و گزینــش اطالعــات بپردازنــد .یعنــی آنــان قادرنــد نتایــج ایــن جســتوجو را نقادانــه

ارزیابــی کننــد و مناســبترین گزینههــا را انتخــاب نمــوده و ارزش اطالعاتــی منابــع را بــراي
رفــع نیــاز اطالعاتــی خــود تشــخیص دهنــد .ضمن ـاً آنــان میتواننــد اطالعــات بهدس ـتآمده را بــا

دانــش قبلــی خــود بهنحــوي پیونــد دهنــد کــه ایــن پیونــد بــه تولیــد دانــش جدیــد منجــر شــود و در
ســطحی گســترده در اختیــار دیگــران قــرار دهنــد (منصوریــان .)۱۳۹۴

بــا توجــه بــه گســترش فناوريهــاي اطالعاتــی و ارتباطــی مفهــوم ســواد اطالعاتــی بهتدریــج

از چنــان گســترش و ابعــادي برخــوردار شــد کــه محــور بســیاري از همایشهــاي بینالمللــی و

موضــوع صدهــا کتــاب و هــزاران مقالــة علمــی قــرار گرفــت .در ســه دهــة گذشــته نهادهــاي علمــی

و آموزشــی بهتدریــج بــه اهمیــت ایــن موضــوع پــی بــرده و بهســرعت تالشهایــی بــراي تدویــن
مبانــی نظــري و شــیوههاي عملــی آمــوزش مهارتهــاي ســواد اطالعاتــی آغــاز شــد .از میــان ایــن

تالشهــا میتــوان بــه تدویــن نخســتین اســتانداردهاي ســواد اطالعاتــی در ژانویــة  1989توســط

«انجمــن کتابــداري آمریــکا» اشــاره نمــود (فرجاللهــی و دهباشــی شــریف  .)51 ،1396در جــدول
 ،1انــواع و مؤلفههــای ســواد اطالعاتــی و مؤلفههــای آن آورده شــده اســت.
جدول  .1انواع سواد اطالعاتی (یاری )1390
ردیف نوع سواد

تواناییها و مهارتهای هر یک از سوادهای مطرح

1

سواد عمومی

2

سواد چندفرهنگی درک اعتقــادات و رســوم فرهنگــی و توجــه بــه تفکــرات دیگــران ،درک شــباهتها و
اختالفــات در عقایــد و ظواهــر زندگــی ،درک فناوریهــا بــر فرهنــگ ،درک پیامدهــای
ناهنجاریهایــی ماننــد تعصبــات ،تبعیــض نــژادی ،درک اهمیــت فنــاوری در برقــراری
ارتباطــات بــا ســایر گروههــای فرهنگــی

3

نقــادی ماهیــت رســانههای گروهــی و ماهیــت اطالعــات دریافتــی ،توســعة مهارتهــای
ارتباطــی و درک چگونگــی آن ،درک چگونگــی تولیــد ،ســازماندهی و انتقــال اطالعــات
توســط رســانهها ،تــوان کاوش و بازیابــی متــن تصویــر و قابلیــت پــردازش رســانههای
دیجیتــال

سواد رسانهای

خواندن و نوشتن
استفادة عملی از سواد در امور روزمرة زندگی
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ردیف نوع سواد
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تواناییها و مهارتهای هر یک از سوادهای مطرح

آگاهــی نســبت بــه مفاهیــم علمــی مــورد نیــاز در عصــر اطالعــات ،کنجــکاوی نســبت
بــه محیــط و پیــدا کــردن ســؤالها و پاســخ بــه آنهــا جهــت رفــع نیازهــای اطالعاتــی،
توانایــی شــرح ،توضیــح و پیشبینــی رویدادهــا ،تــوان درک مضامیــن مقالههــای علمــی
و مشــارکت در گفتوگوهــای علمــی و تصمیمگیریهــای محلــی و ملــی

4

سواد علمی

5

سواد بصری

6

سواد تکنولوژی توانایــی درک و اســتفاده از رایانــه ،اینترنــت ،توانایــی اســتفاده از اطالعــات فنــی در
جامعــه در زمینههــای مختلــف ،تــوان تطبیــق ،درک و اســتفادة دائمــی از نوآوریهــای
صورتگرفتــه در زمینــة فنــاوری

درک عناصر اصلی طراحی بصری ،تکنیکها و رسانهها،
آگاهی نسبت به احساسات ،روحیات ،درک تصاویر نمایشی ،سمبلیک ،و ...

آگاهــی از نقــش اطالعــات در جوامــع پیچیــدة امــروزی ،مســئولیتپذیری نســبت بــه
اجتمــاع و تطبیــق رفتارهــای فــردی بــا خواســتههای جامعــه ،دانــش چگونگــی نقــش
اطالعــات در زندگــی گروههــا ،شــوراها و ...
درک نقــش اطالعــات در از بیــن بــردن مرزهــای مجــازی ،درک عمیــق نســبت بــه جهــان
اطــراف و جوامــع انســانی

7

سواد اجتماعی

8

سواد جهانی

9

سواد دیجیتالی

10

سواد اقتصادی

11

سواد شبکهای

12

سواد رایانهای

ارزیابــی و ترکیــب اطالعــات بــه شــکلهای مختلــف ،ارائــة اطالعــات بــا اســتفاده از
فرصتهــای رایانــهای و تحلیــل و دسترســی بــه اطالعــات ،پــردازش دادههــا و ...
تــوان ارزیابــی هزینههــا ،ســودها و محدودیتهــای منابــع و مقایســة هزینههــا و ســودها،
درک رقابتهــای اقتصــادی ،کمبودهــا و موانــع تجــاری ،ارتباطــات بیــن خریــداران و
فروشــندگان ،درک نقــش مؤسســات خصوصــی و ملــی ،درک ناهنجاریهــای اقتصــادی
ماننــد تــورم و بیــکاری
کاوش اطالعــات الکترونیکــی ،تعییــن محــل منابــع دیجیتالــی ،دســتیابی بــه اطالعــات
شــبکهها و مهــارت انتقــادی در اســتفاده از آن

13

سواد تجاری

آگاهــی از مهارتهــای اساســی اســتفاده از رایانــه ،تــوان اســتفاده از نرمافزارهــای
سیســتمی (وینــدوز و  ،)...تــوان اســتفاده از نرمافزارهــای کاربــردی ،تــوان مدیریــت دادههــا

14

سواد سالمتی

درک تأثیــر فنــاوری بــر تجــارت ،توانایــی تدویــن اســتراتژی جهــت خلــق و اســتفاده از
موقعیتهــای تجــاری ،نقــادی موقعیتهــای مختلــف تجــاری و بــاال بــردن قابلیتهــای
کاری

15

سواد انتقادی

درک مفاهیــم ســامتی و مشــارکت در ترویــج آن ،توانایــی اســتفاده از آموزشهــای
پزشــکی (بروشــورها و  ،)...توانایــی تشــخیص اشــتباهات و درک چرائــی تجویــز داروهــا

16

سواد ابزاری

17

سواد منابع

18

سواد پژوهشی

استفادة عملی و ذهنی از فناوری اطالعات ،سختافزارها و نرمافزارها ،چندرسانهایها و
رایانه
توانایــی درک شــکل ،نــوع و مــکان و روشهــای دســتیابی بــه منابــع اطالعــات ،آگاهــی
از تغییــرات ایجادشــده در منابــع

توانایــی یادگیــری مســتمر ،توانایــی ارزیابــی موضــوع مــورد نظــر ،مشــارکت مؤثــر و
برقــراری ارتبــاط مســتمر در جامعــه بــا اســتفاده از تفکــر منطقــی ،و ترویــج خالقیــت و
آفرینــش در امــور روزمــره

درک و توان بهرهگیری از فناوری اطالعات مورد استفادة محققان و دانشمندان
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مفهوم نسل:1

تئـوری نسـلها بـرای اولینبار در سـال  ۱۹۲۳توسـط «کارل مانهایم» 2فیلسـوف و جامعهشـناس

مجاریاالصـل مطـرح گردید.

توافقــی دقیــق و جامــع در تعریــف اصطــاح نســل وجــود نــدارد« .گلــس» نســل را گــروه

قابــل شناســایی معرفــی مینمایــد کــه ســال تولــد ،محــل زندگــی و رویدادهــای اساســی مشــابه را

در مراحــل تکامــل بحرانــی زندگــی بــه اشــتراک میگذارنــد .ســه مــوج نســلی متــداول عبارتانــد
از نســل نوپــا( 3متولدیــن  ،)1946-1964نســل ( Xمتولدیــن ،)1965-1985و نســل ( Yبعــد از )1986

(.)Glass 2007, 98

دســتهبندی نســلها کــه بــه آن خواهیــم پرداخــت ،بــر اســاس شــرایط سیاســی ،اجتماعــی

و اقتصــادی متولدیــن دورههــای زمانــی مختلــف در اروپــا و آمریــکا شــکل گرفتــه اســت و الزام ـاً

دورههــای تاریخــی ذکرشــده کام ـ ً
ا منطبــق بــا فرهنــگ کشــور خودمــان نیســت؛ امــا از بســیاری
جهــات ،متولدیــن نســلهای یکســان در همــه جــای دنیــا دارای ویژگیهــای یکســانی هســتند.
بهطــور کلــی ،شــش نســل نیــروی انســانی در ایــران و جهــان وجــود دارد:

1 .1نسل بزرگان  ،4متولدین سال۱۹۱۰میالدی ( ۱۲۸۹شمسی) تا  ۱۹۲۵میالدی ( ۱۳۰۳شمسی)

2 .2نســل خامــوش ،5متولدیــن ســال  ۱۹۲۵میــادی ( ۱۳۰۴شمســی) تــا  ۱۹۴۵میــادی (۱۳۲۴
شمســی)

3 .3نســل انفجــار جمعیــت ،6متولدیــن ســال  ۱۹۴۶میــادی ( ۱۳۲۴شمســی) تــا  ۱۹۶۳میــادی
( ۱۳۴۲شمســی)

4 .4نسل  ،Xمتولدین سال  ۱۹۶۳میالدی ( ۱۳۴۲شمسی) تا  ۱۹۸۰میالدی ( ۱۳۵۸شمسی)
5 .5نسل  ،Yمتولدین سال  ۱۹۸۰میالدی ( ۱۳۵۸شمسی) تا  1995میالدی ( 1373شمسی)

6 .6نســل  ،Zمتولدیــن ســال  1995بــه بعــد .متولدیــن نســل  ،Zفرزنــدان نســل  xو تــا قســمتی هــم

نســل  yهســتند .در ایــران آنهــا را تحــت عنــوان دهــة هشــتاد و نــود میشناســیم (Gursoy et

.)al. 2007

همچنيــن ،نســل میتوانــد بهعنــوان گروهــی از افــراد تعریــف شــود کــه مجموعــه ارزشهــای

متفاوتــی دارنــد ،زیــرا آنهــا رخدادهــا و تجربیــات خاصــی از دورة زمانــی را تســهیم مینماین ـد

(.)Palica 2016

3. Baby boomers

2. Carl Mannheim

1. Generation

6. Baby Boomers

5. Silent Generation

4. Greatest Generations
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«فيليــون» و همــكاران معتقدنــد كــه نســلها ارزشهــای متفاوتــی دارنــد و ایــن ارزشهــا

متأثــر از رخدادهــا و تجربیــات خــاص در دورة زمانــی خــاص اســت .دو نســل اول بهدلیــل قــرار

گرفتــن در نسـلهای اولیــه و ســنین بــاال قــدرت ســازگاری و پذیــرش ابزارهــای فنــاوری را ندارنــد.
ایــن نســلها تحــت عنــوان دشــمنان تکنولــوژی طبقهبنــدی شــدهاند .دو نســل دوم بــا توجــه بــه
اضطــرار و ضــرورت در اســتفاده از ابزارهــای تکنولــوژی ناچــار بــه ســازگاری هســتند ،امــا میــزان

عالیــق و انطبــاق محــدودی دارنــد .ایــن در حالــی اســت کــه نســل  Yو  Zدر دو نســل اخیــربهدلیــل

همجــواری بــا ابزارهــای فنــاوری و اســتفادة مــداوم از آنهــا تحــت عنــوان بومیــان تکنولــوژی

نامگــذاری شــدهاند .ایــن نســلزادة تکنولــوژی ،شــبکههای اجتماعــی ،اینترنــت و گوشــیهای

هوشــمند بــوده و زندگــی برایشــان بــدون آنهــا معنــا نــدارد .امــا نســل  Zهمــان نســل زیــر  30ســال
اســت؛ نســلی کــه بــا فنــاوری بــزرگ شــده اســت .دانشــجویانی کــه وارد دانشــگاه میشــوند بــا
انــواع نرمافزارهــای کامپیوتــری آشــنا هســتند و بــا ســبکهای آموزشــی رایــج خوشــایند آنهــا

نیســت .ســبک یادگیــری آنهــا دیــداری اســت بــر خــاف نســل  Xو  Baby boomersکــه نســلی

شــنیداری هســتند .ایــن موضــوع توســعة شایســتگی اعضــای هیئــت علمــی در موضــوع فنــاوری
اطالعــات را دو چنــدان نمــوده اســت .تحقــق ایــن امــر مســتلزم آمــوزش 1و بهســازی 2ســرمایة

انســانی اســت (.)Fillion et al. 2009, 34

«الكســلي و ژوليــن» معتقدنــد كــه بــا تأکیــد بـــر تغییــر و تحــوالت موجــود امــروزی ،تغییـــر

و توســـعه در آمـــوزش عـــالی یـــک ضرورت اســت ،نــه یــک فرصــت (.)Loxley and Julien 2004

بنابرایــن ،ســرمایهگذاری بهمنظــور تربیــت نیــروی انســانی بهخصــوص بهســازی اســاتید بســیار
ضــروری و الزامــی خواهــد بــود .در ایــن ســرمایهگذاری قابلیــت و مهارتهــای حرف ـهای اســاتید

بهعنــوان افــرادی کــه مســئول هماهنگــی و کنتــرل فرایندهــای یاددهــی– یادگیــری دانشــجویان

هســتند ،راه را بــرای تــداوم کیفیتبخشــی و اثربخشــی آمــوزش همــوار میکنــد (حســینیان

حيــدري .)9 ،1392

واژههــای آمــوزش و تحصیــات حرفــهای و آمــوزش مبتنــی بــر شایســتگیهای فنــاوری

اطالعــات و ارتباطــات ایــن گونــه تعریــف شــده اســت :آموزشــی کــه مهارتهــا ،دانــش و

نگرشهــای افــراد را بــرای دســتیابی بــه اســتانداردهای مبتنــی بــر شایســتگیهای فنــاوری اطالعــات
و ارتباطــات توســعه میدهــد ( .)Mesny, Pinget & Mailhot 2015, 267بــر اســاس ایــن واژهنامــه،

آمــوزش مبتنــی بــر شایســتگیهای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــر مــوارد زیــر اســتوار اســت:
2. development
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1. training

عوامل مؤثر بر توسعة شایستگیهای فناوری اطالعات و ارتباطات اعضای هیئت علمی :یک  | ...سید طاهرالدینی و دیگران

مبتنی بر شایستگیهای فناوری اطالعات و ارتباطات؛
مبتنی بر بروندادها و نه درونداد فرایندمحور؛
صنعتمحور /برنامهریزیشده؛
انعطافپذیر؛

عملکردمحور.
مهمتریــن مؤلفــة اســتراتژیک ســازمانی کیفیــت نیــروی کار اســت .بــههمیــن منظــور ،نیــروی

کار ســازمانی بایــد بــرای نگهــداری بخــش رقابتــی اســتراتژیک ســازمان بهطــور مســتمر توســعه

داده شــود (همــان).

پژوهــش « مــك الگان و ســوهاندلينك» در ســال  1989کــه بــا حمایــت «انجمــن آمریکایــی

آمــوزش و توســعه» 1انجــام گرفــت 35 ،شایســتگی اصلــی و ضــروری بــرای بهســازی منابــع

انســانی و از جملــه اعضــای هیئــت علمــی شناســایی نمــود کــه در  4دســته شایســتگیهای فنــی،2
شایســتگیهای کســبوکار ،3شایســتگیهای بیــن فــردی ،4و شایســتگیهای فکــری 5طبقهبنــدی

شــده اســت ( McLagan and Sohandlnik 1989نقــل در  .)CAUDILL 2013, 19شایســتگیهای

ســواد اطالعاتــی اعــم از ســادهکردن دادههــا ،مهــارت جســتوجوی اطالعــات )کــه شــامل
مهارتهــای تطابقپذیــری ذهنــی و مهــارت مشــاهده اســت) جــزو مؤلفههــای شایســتگی هــای

فکــری بهشــمار میآیــد .مهــارت مــدل ســازی ،دانــش شــخصی ،مهــارت بصیرتــی از دیگــر مؤلفــه
هــای ســواد اطالعاتــی هســتند (.)Caudill 2013, 19

در تحقیــق «مــددی ،ایروانــی و محمــدی» نشــان داده شــده کــه بهطــور کلــی ،بــرای تعییــن

عوامــل مؤثــر بــر میــزان آشــنایی و کاربــری فــاوا 6ســه متغیــر مســتقل مــدرک تحصیلــی ،نــوع

اســتخدام و ســن تأثیــری معنــادار بــر متغیــر وابســتة «میــزان آشــنایی بــا فــاوا» داشــتند و متغیــر مــدرک

تحصیلــی مهمتریــن عامــل مؤثــر بــر میــزان آشــنایی «فــاوا» شــناخته شــد (.)137 ،1393

«ذاکــری» و همــکاران در تحقیــق خــود نشــان دادنــد کــه از دیــدگاه دانشــجویان تحصیــات

تکمیلــی ،شــکلگیری مراکــزی بــرای پاسـخگویی در جهــت رفــع مشــکالت فنــاوری دانشــجویان
مؤثرتریــن عامــل در کاربــرد «فاوا»ســت (.)145 ،1391

«فرجالهــی و دهباشــی شــریف» در پژوهــش خــود آمــوزش مبتنــی بــر فنــاوری را بــه دو دســتة

2. technical competencies

1. American Association of Education and Development

5. intellectual competencies

3. business competencies

4. interpersonal competencies
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ارتبــاط برخــط 1و نابرخــط 2تقســیم نمودهانــد .منظــور از ارتبــاط برخــط مجموعــة فرصتهایــی

اســت کــه یادگیرندههــا بهطــور همزمــان بــا یکدیگــر ،بــا یاددهنــده و بــا مــواد یادگیــری از طریــق
رایانــه و اینترنــت تعامــل برقــرار میکننــد ،و در ارتبــاط نابرخــط ایــن تعامــل در زمانهــای متفــاوت

اســت .کالسهــای مبتنــی بــر فنــاوری ،یادگیرنــده را قــادر میســازد تــا یادگیــری مــورد نیــاز خــود
را انتخــاب و دنبــال کنــد و یادگیــری بهجــای زمــان و مکانــی خــاص ،در زمــان مناســب فراهــم

شــود (.)170 ،1396

«بیگلــری و آقایــی» در مطالع ـهای تحــت عنــوان «بررســی عوامــل مؤثــر بــر کاربــرد فنــاوری

اطالعــات و ارتباطــات از ســوی اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه رازی کرمانشــاه» ،نشــان دادنــد

کــه میــان تعــداد مقــاالت چاپشــده در کنفرانسهــا و مجــات خارجــی و داخلــی ،آشــنایی

بــا ســرویسهای اینترنتــی ،مهــارت در اســتفاده از رایانــه ،مهــارت در اســتفاده از ســرویسهای
اینترنتــی ،میــزان اســتفاده از اینترنــت بــرای اهــداف آموزشــی و پژوهشــی ،مهــارت در زبــان
انگلیســی ،نگــرش بــه اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در آمــوزش و پژوهــش ،مرتبــة

علمــی و میــزان اســتفاده از اینترنــت بــرای انجــام پایاننامههــا و رســالهها بــا متغیــر میــزان کاربــرد

«فــاوا» از ســوی اعضــای هیئــت علمــی «دانشــگاه رازی کرمانشــاه» رابطـهای مثبــت و معنــادار وجــود

دارد (.)114 ،1390

«ملــور» و همــكاران در مطالعــة خــود بــا عنــوان «ســودمندی اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و

ارتباطــات در فراینــد تدریس-یادگیــری زبــان انگلیســی» نشــان دادنــد کــه بهکارگیــری فنــاوری
اطالعــات تأثیــری مثبــت در فراینــد تدریــس -یادگیــری دارد (.)Melor et al. 2010

«هينوســتروزا» و همــكاران در تحقیــق خــود بــا بررســی ایــن ســؤال کــه آیــا اســتفادة مدرســان

از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در فعالیــت یادگیــری یادگیرنــدگان و پیشــرفت تحصیلــی آنــان

تفاوتــی ایجــاد میکنــد یــا خیــر ،نشــان دادنــد کــه اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــا

پیشــرفت تحصیلــی یادگیرنــدگان رابطـهای مثبــت و معنــادار دارد ( .)Hinostroza et al. 2011نتایــج
تحقیــق «ســانچز و المــان» بــا هــدف بررســی رابطــة بهکارگیــری فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
و دســتیابی بــه محتــوای درســی و همچنیــن بــا بهبــود تعامــل دانشــجویان و اعضــای هیئــت علمــی

نشــان داد کــه اســتفاده از اینترنــت و کامپیوتــر ،هــم بــا دسترســی بــه محتــوای درســی و هــم بــا
تعامــل دانشــجو و عضــو هیئــت علمــی همبســتگی مثبــت و معنــادار دارد (Sánchez and Alemán

.)2011, 155

2. offline
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«كينگــوي و كافيوليلــو» در مطالعــهای تحــت عنــوان «عوامــل مؤثــر در فراینــد پذیــرش

فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در آمــوزش عالــی» بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه موانــع ســازمانی،

مدیریتــی ،آموزشــی و امکانــات مالــی و تجهیــزات از مؤثرتریــن عوامــل در فراینــد پذیــرش
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در آمــوزش عالــی هســتند .آنهــا همچنیــن ،معتقدنــد کــه مؤسســات

آموزشــی ،فنــاوری را بــدون توجــه بــه مناســب ســاختن ســاختار زیربنایــی ســازمان و حمایــت در
پذیــرش و یکپارچهســازی آن بــا فعالیتهــای آموزشــی وارد ســازمان کردهانــد (& Keengwe

.)Kafyulilo

2014

شــبکههای ارتباطــی و اطالعاتــی بهویــژه اینترنــت چهــرة آمــوزش ســنتی و تعامــل میــان

مــدرس و شــاگرد را در تمــام ســطوح آن از پیشدبســتانی تــا دانشــگاهی دگرگــون کردهانــد.

بهطــوری کــه روشهــای ســنتی آمــوزش دیگــر پاســخگوی حجــم عظیــم تقاضــا بــرای آمــوزش

نیســتند و ســوادآموزی الکترونیکــی بهجــای ســوادآموزی متعــارف بهعنــوان یــک راهــکار بــرای

گــذر بــه جامعــة اطالعاتــی مطــرح شــده اســت بــا ایــن تفــاوت کــه اجــرای آن بهجــای بیســوادان

جامعــه ،در میــان باســوادترین افــراد باشــد .طبیعــی اســت کــه نظــام آموزشــی کشــور نخســتین مــکان

اجــرای آن خواهــد بــود (فرهــادی .)133 ،1391

«لیفیلــد و اســکانلو» نیــز معتقدنــد کــه مهمتریــن عوامــل مؤثــر در اســتفاده از فناوریهــای

روز ،احســاس راحتــی کاربــر در هنــگام کار بــا رایانــه ،صــرف وقــت و عالقــه بــه یادگیــری،

وجــود نیــروی متخصــص و مطلــع در زمینــة فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در مؤسســة آموزشــی

و در نهایــت ،دسترســی بــه مرکــز رایانــة مجهــز بــه اینترنــت بــا امکانــات مناســب اســت (Layfield

 .)& Scanlo 1999, 54از ســوی دیگــر« ،كريســا» مهمتریــن عوامــل مؤثــر بــر کاربــرد فنــاوری

اطالعــات و ارتباطــات را عوامــل زمانــی ،دسترســی بــه ســختافزار و نرمافــزار ،نگــرش مدیریــت
نســبت بــه فنــاوری ،برگــزاری دورههــای آموزشــی و مهــارت در زمینــة رایانــه بیــان میکنــد (Krysa

.)2002, 117

«ال و ســيم» در مطالعـهای نشــان دادنــد کــه آمادگــی  ،اعتمــاد بــه نفــس  ،مهارتهــای اســتفاده
1

2

از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و توانایــی ارزیابــی 3نقــش فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در

آمــوزش و یادگیــری مهمتریــن عوامــل مؤثــر در اســتفاده از «فــاوا» هســتند (Lau & Sim 2008,

.)139

3. assessment

2. confidence

1. readiness
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«آل-الوانــي»در پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه مســائل ســازمانی همچــون دسترســی،

زمــان ،حمایــت و پشــتیبانی منابــع ،کارآمــوزی و آمــوزش جــزء موانــع بیرونــی کاربســت فنــاوری

اطالعــات اســت و مســائل فــردی ،مدیریتــی همچــون نگرشهــا ،باورهــا و عقایــد ،تجربــه و
مقاومــت در برابــر فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات جــزء موانــع درونــی کاربســت فنــاوری اطالعــات

اســت (.)Al-alwani 2005, 164

«هايســونگ» تحقیقــی بــا عنــوان «عوامــل مؤثــر بــر پذیــرش فنــاوری اطالعــات توســط

آموزشــگران» انجــام داده اســت .در ایــن تحقیــق مشــخص شــد کــه کاربــرد فنــاوری اطالعــات
بهوســیلة آنهــا مســتقیماً تحــت تأثیــر احســاس مفیــد بــودن فنــاوری اطالعــات بــا عوامــل فــردی

داشــت .احســاس ســهولت در اســتفاده از فنــاوری اطالعــات رابط ـهای معنــادار بــا احســاس مفیــد
بــودن و اســتفاده از فنــاوری اطالعــات نشــان داد .در ضمــن شــرایط محیطــی و رایانـهای در کاربــرد

فنــاوری اطالعــات توســط آموزشــگران نيــز مؤثــر بــود (.)Hyesung 2006, 133

بــا توجــه بــه آنچــه کــه در مبانــی نظــری و پژوهشــی بیــان گردیــد ،شایســتگیهای فنــاوری

اطالعــات و ارتباطــات جهــت برنامهریــزی در راســتای حفــظ و ارتقــای اســاتید ضــروری بــه نظــر
میرســد .همچنیــن ،بــا توجــه بــه نقــش مهــم و محــوری اســاتید دانشــگاه در توســعة ســرمایة انســانی

و همچنیــن لــزوم داشــتن تخصــص و رتبههــای علمــی بهمنظــور اســتفاده از ایــن اســتعدادها و
ارتقــای دانــش و خالقیــت ،دانشــگاه بایــد بــه روشهایــی جهــت ارتقــای اســاتید در بهکارگیــری

فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بیندیشــد .بــهروز بــودن اســاتید و اســتفاده و بهرهگیــری آنــان از

دانــش رو ِز دنیــا تأثیــر زیــادی بــر اثربخشــی دانشــگاه دارد و بــر عملکــرد شــغلی ،روحیــه و عملکــرد

دانشــجویان نیــز اثــر میگــذارد .توجــه بــه ارتقــای اســاتید باعــث ایجــاد محیــط کاری مطلوبتــر،
ارتقــای تواناییهــا و پتانســیل انســانی و در نتیجــه ،افزایــش ارزش و اعتبــار دانشــگاه میشــود.
 .3پرسش پژوهش

یافتههــای ایــن پژوهــش بهدنبــال پاســخ بــه ایــن پرســش بــود کــه عوامــل مؤثــر بــر توســعة
شایســتگیهای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات اعضــای هیئــت علمــی کدامانــد؟

بنابرایــن ،پژوهــش حاضــر همراســتا بــا هــدف پاســخگویی و شناســایی عوامــل مؤثــر بر توســعة

شایســتگیهای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات اعضــای هیئــت علمــی «دانشــگاه آزاد اســامی شــهر
تهــران» در ســال  1397انجــام شــد.
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 .4روش تحقیق

پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف ،کاربــردی ،از نظــر جمـعآوری دادههــا کیفــی ،و از نظر شــیوة

اجــرا روش تحلیــل محتواســت .مشــارکتکنندگان در ایــن پژوهــش بــر اســاس روش نمونهگیــری

هدفمنــد و نظــری شــامل افــراد مطلــع در حــوزة  ITو  ICTاعــم از اعضــای هیئــت علمــی ،مدیــران

و متخصصــان «فــاوا» بودنــد کــه بــر اســاس اصــل و قاعــدة اشــباع نظــری بــه تعــداد  16نفــر انتخــاب

گردیدنــد .ابــزار جم ـعآوری اطالعــات شــامل بررســی متــون و مصاحبــة نیمهســاختمند بــود کــه
پــس از تأییــد روایــی جهــت اجــرای مصاحبــه مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .مــدت زمــان کل

مصاحبــه در مجمــوع 960 ،دقیقــه بــوده اســت .دادههــای حاصــل از هــر مصاحبــه در ســه مرحلــه

کدگــذاری بــاز ،محــوری و انتخابــی بــا اســتفاده از نرمافــزار  MAXQDAمــورد تجزیــه و تحلیــل

قــرار گرفــت .همچنیــن ،دادههــای پژوهــش از طریــق تکنیــک بازبینــی توســط مشــارکتکنندگان

مــورد تأییــد و اعتبــار قــرار گرفــت.
 .5یافتههای پژوهش

برابــر بــا دادههــای بهدســتآمده از مصاحبههــای پژوهشــی کــه بــا اســتفاده از نرمافــزار

 MAXQDAبــه اجــرا درآمــد ،تعــداد  86داده در مرحلــة کدگــذاری بــاز طبقهبنــدی گردیــد.

ایــن تعــداد در مرحلــة کدگــذاری محــوری بــه  36کــد تقلیــل یافــت .دادههــای خالصهشــده در

مرحلــة کدگــذاری انتخابــی بــه  4عامــل محیطــی و فنــی ،عامــل فرهنگــی ،عامــل قانونــی ،عامــل
تکنولوژیکــی و  9بُعــد و  37شــاخص شناســایی و طبقهبنــدی شــد.
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جدول  .2نتایج عوامل مؤثر بر توسعة شایستگیهای فناوری اطالعات و ارتباطات اعضای هیئت علمی بر اساس
نظر خبرگان
ردیف عوامل

1

عوامل محیطی
و فنی

2

عوامل فرهنگی

3

عوامل قانونی

ابعاد

شاخصها

تعداد

منابع فیزیکی

وجود سایت در دانشگاه

16

سهولت دسترسی به شبکه های LAN, MAN, WAN

16

وجود شبکة محلی LAN

16

تأمین منابع مالی در قسمت سختافزار ،نرمافزار ،و شبکه

16

تأمین منابع مالی نیروهای متخصص

16

وجود نیروهای متخصص و ماهر

16

نگرش مثبت افراد در امر تغییر از حالت سنتی به مدرن

16

ارزشیابی فناورانة مداوم اساتید

16

خدمات رفاهی و انگیزشی اساتید

16

وجود مشاوران حرفهای برای باال بردن سطح ارتقای اساتید

16

فراهم کردن فرصت تعامل و همکاری اساتید

16

فرهنگسازی توسعة فناوری اطالعات

16

منابع مادی
منابع انسانی

فرهنگ
مشارکت

مشارکت اساتید در مجامع علمی تخصصی داخلی و خارجی 16
فرهنگ
یادگیری

تأسیس شبکههای آنالین برای تعامل و ارتقای اساتید

16

ارتقای پیادهسازی مدیریت دانش

16

عدالت اجتماعی دسترسی یکسان اساتید به کتابخانههای آنالین

16

قانونی ساختن ارتباطات اینترنتی

16

شرایط دسترسی یکسان و آسان همة دانشگاهها در مناطق
مختلف جغرافیایی به دانش روز

16

سیاستگذاری اختصاص بودجة مناسب برای تأمین زیرساخت
آموزش
دیدگاه مثبت مدیران به پدیدة تغییر اساتید

16
16

ایجاد دانشگاههای آنالین و مجازی

16

ایجاد شبکة ملی از فناوریهای نوین

16

تخصیص منابع مالی یکسان پیادهسازی سواد اطالعاتی به همة 16
دانشگاهها

فعالسازی مدارس هوشمند
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ردیف عوامل

4

ابعاد

شاخصها

عوامل تکنولوژیکی ابزار و تجهیزات وجود شبکة مناسب و در دسترس اساتید
خاص
برطرف کردن شکاف دیجیتالی
یکسانسازی سرعت اینترنت در شهرهای مختلف در
دسترسی به شبکههای داخلی
تقویت توان اساتید در طراحی و تولید طراحی و تولید
آموزش
بهروزرسانیشده نرمافزارهای آموزشی

تعداد

16
16
16
16

ارتقای ميزان مهارت و آشنايي در زمينة كامپيوتر

16

ارتقای سطح دانش زبان انگليسي و کاربست آن توسط
اساتید

16

ارتقای سطح سواد اطالعاتی اساتید

16

ارتقای سطح سواد فناوری اساتید

16

ارتقای سطح سواد رسانه ای اساتید

16

ارتقای سطح سواد دیجیتال اساتید

16

ارتقای سطح سواد اجتماعی اساتید

16

ارتقای سطح سواد ارتباطی اساتید

16

ارتقای سطح سواد اقتصادی اساتید

16

 .6یافتههای مربوط به پرسش پژوهش

اولیــن عامــل شناساییشــده شــامل عوامــل فنــی و محیطــی اســت کــه بُعدهــای آن شــامل

«منابــع فیزیکــی»« ،منابــع مــادی»و «منابــع انســانی» اســت و منابــع فیزیکــی شــامل شــاخصهای
وجــود «ســایت در دانشــگاه»« ،ســهولت دسترســی بــه شــبکههای  ،»LAN, MAN, WANو «وجــود

شــبکة محلــی  »LANاســت.

بُعــد دوم ،منابــع مــادی اســت کــه شــامل شــاخصهای «تأمیــن منابــع مالــی در قســمت

ســختافزار ،نرمافــزار ،شــبکه» و «تأمیــن منابــع مالــی نیروهــای متخصــص» اســت.

بعــد ســوم ،منابــع انســانی اســت کــه شــامل شــاخصهای« ،وجــود نیروهــای متخصــص و

ماهــر»« ،نگــرش مثبــت افــراد در امــر تغییــر از حالــت ســنتی بــه مــدرن»« ،ارزشــیابی فناورانــة مــداوم
اســاتید»« ،خدمــات رفاهــی و انگیزشــی اســاتید» ،و «وجــود مشــاوران حرف ـهای بــرای بــاال بــردن
ســطح ارتقــای اســاتید» شناســایی گردیــد.

دومیــن عامــل ،عوامــل فرهنگــی اســت کــه بُعدهــای فرهنــگ مشــارکت و فرهنــگ یادگیــری
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را شــامل میشــود .شــاخصهای فرهنــگ مشــارکت عبارتانــد از« :فراهــم کــردن فرصــت

تعامــل و همــکاری اســاتید» و «مشــارکت اســاتید در مجامــع علمــی تخصصــی داخلــی و خارجــی».

شــاخصهای فرهنــگ یادگیــری عبارتانــد از« :تأســیس شــبکههای آنالیــن بــرای تعامــل و
ارتقــای اســاتید» و «ارتقــای پیادهســازی مدیریــت دانــش».

ســومین عامــل ،عامــل قانونــی اســت کــه شــامل بعدهــای عدالــت اجتماعــی و سیاسـتگذاری

آمــوزش اســت و بُعــد عدالــت اجتماعــی شــامل «شــاخصهای دسترســی یکســان اســاتید بــه
کتابخانههــای آنالیــن» و «شــرایط دسترســی یکســان و آســان همــة دانشــگاهها در مناطــق مختلــف

جغرافیایــی بــه دانــش روز» ،و شــاخصهای بُعــد سیاســتگذاری آمــوزش شــامل «اختصــاص
بودجــة مناســب بــرای تأمیــن زیرســاخت«« ،دیــدگاه مثبــت مدیــران بــه پدیــدة تغییــر اســاتید»،

«ایجــاد دانشــگاههای آنالیــن و مجــازی»« ،ایجــاد شــبکة ملــی از فناوریهــای نویــن«« ،تخصیــص

منابــع مالــی یکســان ســواد اطالعاتــی بــه همــة دانشــگاهها»« ،فعالســازی مــدارس هوشــمند»

شناســایی گردیــد.

چهارمیــن عامــل ،عامــل تکنولوژیکــی اســت کــه شــامل بُعدهــای «ابــزار و تجهیــزات خــاص»

و «آمــوزش بهروزرسانیشــده» اســت کــه ابــزار و تجهیــزات خــاص شــامل شــاخصهای «وجــود
شــبکة مناســب و در دســترس اســاتید»« ،برطرفکــردن شــکاف دیجیتالــی»« ،یکسانســازی
ســرعت اینترنــت در شــهرهای مختلــف در دسترســی بــه شــبکههای داخلــی» و شــاخصهای

آمــوزش بهروزرسانیشــده شــامل «تقویــت تــوان اســاتید در طراحــی و تولیــد طراحــی و تولیــد

نرمافزارهــای آموزشــی»« ،ارتقــای ميــزان مهــارت و آشــنايي در زمينــة كامپيوتــر»« ،ارتقــای ســطح
دانــش زبــان انگليســي و کاربســت آن توســط اســاتید» «،ارتقــای ســطح ســواد اطالعاتــی اســاتید»،

«ارتقــای ســطح ســواد فنــاوری اســاتید»« ،ارتقــای ســطح ســواد رســانهای اســاتید»« ،ارتقــای ســطح
ســواد دیجیتــال اســاتید»« ،ارتقــای ســطح ســواد اجتماعــی اســاتید»« ،ارتقــای ســطح ســواد ارتباطــی
اســاتید» ،و «ارتقــای ســطح ســواد اقتصــادی اســاتید» شناســایی گردیــد .عواملــی کــه بــر اســاس

نرمافــزار  MAXQDAمــورد تحلیــل قــرار گرفتــه در شــکل زیــر نمایــش داده میشــود:
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ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻓﻨﺎوراﻧﺔ
ﻣﺪاوم اﺳﺎﺗﻴﺪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻨﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ

آﻣﻮزش

ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ

ﻳﻜﺴﺎنﺳﺎزي ﺳﺮﻋﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي داﺧﻠﻲ

ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي
LAN, MAN, WAN

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ

وﺟﻮد ﺳﺎﻳﺖ در داﻧﺸﮕﺎه

وﺟﻮد ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺎﻫﺮ

وﺟﻮد ﺷﺒﻜﻪ
 LANﻣﺤﻠﻲ

ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن
ﺷﻜﺎف دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ
اﺑﺰار و ﺗﺠﻬﻴﺰات
وﺟﻮد ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
در دﺳﺘﺮس اﺳﺎﺗﻴﺪ

ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ

ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﻓﻨﺎوري اﺳﺎﺗﻴﺪ
ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪاي
ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد دﻳﺠﻴﺘﺎل اﺳﺎﺗﻴﺪ

وﺟﻮد ﻣﺸﺎوران ﺣﺮﻓﻪاي ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ
ﺑ دن ﺳﻄﺢ ا ﺗﻘﺎي اﺳﺎﺗ ﺪ

اﻳﺠﺎد داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي
آﻧﻼﻳﻦ و ﻣﺠﺎزي
اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺨﺖاﻓﺰار،
ﻧﺮماﻓﺰار ،ﺷﺒﻜﻪ

ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ و
اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدي
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻓﻨﺎوري

ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮان اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﻃﺮاﺣﻲ
و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي آﻣﻮزﺷ
ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺎﺗﻴﺪ
ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ارﺗﺒﺎﻃﻲ
 13اﺳﺎﺗﻴﺪ
ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻠﻲ از
ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ

ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاري

ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺎرﻛﺖ

ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﻓﺮﺻﺖ
ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﻜﺎري اﺳﺎﺗﻴﺪ

ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ
ﻳﻜﺴﺎن ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ
ﻫﻤﺔ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

ﺷﺮاﻳﻂ دﺳﺘﺮﺳﻲ

ارﺗﻘﺎي ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ

ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي
آﻧﻼﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﺎﻣﻞ و
ارﺗﻘﺎي اﺳﺎﺗﻴﺪ

آﺳﺎن و ﻳﻜﺴﺎن ﻫﻤﺔ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎ

دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺎﺗﻴﺪ
ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي آﻧﻼﻳﻦ

ﻓﻌﺎلﺳﺎزي ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﺎدﮔﻴﺮي

ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺳﺎﺗﻴﺪ در
ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ
داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ
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شکل  .1نظرات خبرگان در مورد عوامل مؤثر بر توسعة شایستگیهای فناوری اطالعات و ارتباطات

 .7بحث و نتیجهگیری

ایجــاد شــده اســت .ایــن اســت کــه الزم اســت ایــن شایســتگیها را شــناخته و در ســازمانهای

بــا توجــه بــه تغییــرات  IT, ICTنیــاز بــه شایســتگیهای جدیــدی در حــوزة یاددهــی و یادگیــری
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آموزشــی نهادینــه نمــود .بــرای نهادینهســازی ایــن شایســتگیها ،شناســایی آنهــا و عوامــل مؤثــر

بــر آنهــا ضــروری اســت؛ چــرا کــه دانشــگاهها بهعلــت تأثیــر مهمــی کــه در تربیــت نیــروی

انســانی متخصــص جامعــه دارنــد و اســاتید کــه گرداننــدگان اصلــی نظــام آموزشــی هســتند ،دارای
نقــش اصلــی و زیربنایــی در توســعة کالن جامعــه هســتند .نقــش اعضــای هیئــت علمــی در مقایســه
بــا ســایر عوامــل در ارتقــا و اعتــای دانشــگاه در مســیر تحقــق اهــداف خــود از اهمیــت برجســته و

ویــژهای برخــوردار اســت .لــذا ،بــا توجــه بــه مســئولیت خطیــر ایــن افــراد ،بــرای راهبــری و طراحــی

برنامههــای آموزشــی و توســعهای دانشــجویان جهــت دســتیابی بــه حداکثــر آمــوزش ،مهارتهــای
مناســب و الزم در محیطــی کــه سراســر تحــول و رقابتــی اســت ،گامــی بــرای یــاری آنــان برداشــته

میشــود.

بــا توجــه بــه پیشــرفت ســریع تکنولــوژی و وجــود نســل  ،Zشــواهد حاکــی از آن اســت

کــه بســیاری از دانشــجویان بهدلیــل عــدم تطابــق بیــن ســبک تدریــس اســاتید در دانشــگاه و

نیــاز روزافــزون دانشــجویان دچــار نارضایتــی هســتند .نتیجــه اینکــه عملکــرد ضعیــف در حــوزة

دانشــگاه ،موجــب بــروز بیانگیزگــی اســاتید و دانشــجویان و عــدم تحقــق اهــداف دانشــگاه اســت.
همچنیــن ،طبقهبنــدی نســلهای ســازمانی در ایــران و جهــان حاکــی از آن اســت کــه افــراد در

گروههــای مختلــف بــا ویژگیهــا و اقتضاهــای مختلــف طبقهبنــدی میشــوند .الزمــة برقــراری
ارتبــاط بیــن نســل گذشــته و نســل جدیــد ،فراگیــری دانــش روز و ب ـهروز رســانی افــراد اســت تــا

بتــوان اطالعــات ،دانــش و تجربــة آنهــا را بــه نســل جدیــد انتقــال داد .لــذا ،اســتفاده از فناوریهــای

نویــن یــک امــر جداییناپذیــر در ایــن امــر تلقــی میشــود .اســاتید دانشــگاه بهعنــوان افــرادی کــه
بــا نســل جدیــد بیشــترین ارتبــاط را دارنــد ،میتواننــد بــا فراگیــری فناوریهــای نویــن و کســب

مهارتهــای جدیــد بیشــترین تأثیــر را در ایــن زمینــه گذاشــته و دانشــگاهها و در نهایــت ،جامعــه
را بــه اهــداف خــود برســانند.

برنامههــای بهســازی اعضــای هیئــت علمــی و تقویــت شایســتگیهای فنــاوری اطالعــات و

ارتباطــات بهصــورت گروهــی و فــردی میتوانــد بــا حداقــل تــاش و کمتریــن احتمــال شکســت
تدویــن شــوند .بــرای ایــن کار بایــد از نظــرات ،انتظــارات و اولویتهــای اســاتید و همچنیــن،

کارکنــان مافــوق بهرهجویــی کــرد.

در مطالعــة حاضــر بــه عوامــل مؤثــر بــر کاربــرد فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات از دیــدگاه

اعضــای هیئــت علمــی پرداختــه شــد .از جملــة ایــن عوامــل ،عامــل فنــی و محیطــی و کاربســت

اینترنــت اســت .ایــن یافتــه بــا نتایــج تحقیقــات ) Hyesung (2006و ) Lau & Sim (2008و (بیگلــری
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و آقایــی )1390و ) Al-alwani (2005و ) Fillion et al. (2007همسوســت .در حــال حاضــر ،بیشــتر
ادارات ،ســازمانهای دولتــی ،نهادهــای آموزشــی ،دانشــگاهها و مراکــز فرهنگــی از خدمــات

محیطــی و فنــی بهــره میگیرنــد .در صــورت پاییــن بــودن تعــداد ارائهکننــدگان خدمــات اینترنتــی

و مشــکل بــودن دسترســی بــه اینترنــت نمیتــوان بــرای توســعه و گســترش اســتفاده از «فــاوا»
در نظــام آموزشــی برنامهریــزی کــرد .بنابرایــن ،الزم اســت بــه ایــن موضــوع نیــز توجــه شــود و

بســترهای فنــی و قانونــی بــرای گســترش اینترنــت و ارائهکننــدگان خدمــات اینترنتــی در سراســر

کشــور بهوجــود آورد تــا همــگام بــا گســترش «فــاوا» ،امــکان اســتفادة تمامــی مؤسســات و نهادهــای
آموزشــی و حتــی منــازل از ایــن فنــاوری فراهــم گــردد .همچنیــن ،قطعــی مــداوم بــرق ،عــدم

دسترســی بــه اینترنــت و قطــع شــبکه را نیــز میتــوان از عوامــل فنی-زیرســاختی عــدم بهکارگیــری
«فــاوا» بــه حســاب آورد.

محققــان معتقدنــد کــه باورهــا و مهارتهــای اعضــای هیئــت علمــی نســبت بــه فنــاوری

اطالعــات و ارتباطــات بــرای اســتفاده در زمینههــای آموزشــی عوامــل مؤثــری هســتند .آنهــا

همچنیــن ،بــه ایــن نتیجــه دســت یافتهانــد کــه عوامــل فــردی و شــخصیتی چــون نگــرش ،عالیــق

و آمــوزش و حمایــت ســازمانی همچــون منابــع مالــی و مــادی در اســتفاده از ایــن فنــاوری مهــم
هســتند .سیســتم آموزشــی در حــال تحــول ســریع ناشــی از افزایــش تولیــد اطالعــات و دانــش و

پیشــرفتهای ســریع مربــوط بــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات اســت .بــرای همگامــی بــا ایــن
تحــوالت ،اســتادان و آمــوزگاران نیازمنــد دانــش ،مهــارت و وجــود منابعــی بــرای ارتبــاط و
مدیریــت اطالعــات بهصــورت مؤثــر و کارآمــد در محیــط الکترونیکــی هســتند.

دومیــن عامــل مؤثــر در کاربــرد فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات از دیــدگاه اعضــای هیئــت

علمــی مــورد پژوهــش ،عامــل تکنولوژیکــی اســت .ایــن یافتــه بــا نتایــج تحقیقــات & Keengwe

) Kafyulilo (2014همســو بــود .بهطــور کلــی ،نتایــج بررســی حاکــی از آن اســت کــه هزینههــای

بــاالی مهارتآمــوزی ،هزینههــای زیــاد خریــد تجهیــزات و مــواد آموزشــی و اتصــال بــه اینترنــت
از موانــع اقتصــادی عــدم کاربــرد «فــاوا» توســط اعضــای هیئــت علمــی اســت.

ســومین عامــل مؤثــر بــر کاربــرد فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات از دیــدگاه اعضــای هیئــت

علمــی ،عامــل فرهنگــی و فرهنــگ آموزشمحــور اســت کــه ایــن یافتــه بــا نتایــج تحقیــق Krysa

) (2002همسوســت .فرهنــگ ســازمانی دانشــگاهها در ارتبــاط بــا مدیریــت دانشــگاه ،اســتقبال
از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و کاربردهــای آن زمینهســاز و تســهیلکنندة بهکارگیــری

و اســتفادة اســتادان در فراینــد آمــوزش اســت .لــذا ،تــا زمانــی کــه مقدمــات کار فراهــم نباشــد،
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دســتیابی بــه اهــداف آموزشــی بــا اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات امکانپذیــر نخواهــد

بــود.

بــرای تــداوم ،گســترش ،توســعه و بهروزســانی فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات عواملــی

ماننــد آمــوزش و اطالعرســانی مناســب و مســتمر و شــناخت و آگاهــی دادن بــه مخاطبــان و

دســتاندرکاران امــر بایــد صــورت پذیــرد ،زیــرا اطالعرســانی در خصــوص کاربــرد و توســعة
«فــاوا» در آمــوزش ،ســبب افزایــش ســطح آگاهــی و دانــش مخاطبــان خواهــد شــد .ایــن افزایــش

دانــش ســبب افزایــش بینــش شــده و زمینــة پذیــرش را بهطــور طبیعــی فراهــم خواهــد کــرد.

همچنیــن ،برگــزاری کنفرانسهــا بــا هــدف ارائــة آخریــن دســتاوردها ،اقدامــات ،مطالعــات و

تحقیقــات ،زمینــهای مناســب بــرای بســط و گســترش آگاهیهــای «فــاوا» محســوب میگــردد.

عــاوه بــر ایــن ،ایجــاد ســازوکارهای تشــویقی مناســب ،اســتفاده از مدرســان دارای صالحیــت در

امــر آمــوزش «فــاوا» و ارائــة آموزشهــای کاربــردی در ایــن زمینــه ،راهحلــی مناســب محســوب

میگــردد.

چهارمیــن عامــل مؤثــر بــر کاربــرد فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات از دیــدگاه اعضــای هیئــت

علمــی مــورد پژوهــش ،عامــل قانونــی و عامــل انســانی و مدیریتــی اســت .ایــن یافتــه بــا نتایــج

تحقیقــات ) Lau & Sim (2008همسوســت.

عامــل مهــم دیگــر عامــل نرمافــزاری اســت .بهطــور کلــی ،الزمــة بهکارگیــری فنــاوری

اطالعــات و ارتباطــات در امــر آمــوزش ،دسترســی بــه تکنولــوژی روز ،بهویــژه ســختافزار و

نرمافــزار کامپیوتــر اســت.

بهطــور کلــی ،بــر اســاس دیــدگاه خبــرگان در ایــن تحقیــق ،امــروزه نیازمنــد رقابت دانشــگاهی

در عرصههــای ملــی و بینالمللــی در امــر آمــوزش هســتیم .لــذا ،در چارچــوب سیاسـتهای کیفــی،
راهبردهایــی چــون فراهمکــردن فرصتهــای رشــد و شــکوفایی علمــی ،وجــود زیرســاختهای

مناســب بــرای بهرهگیــری از فنــاوری روز دنیــا ،فرصــت اظهــار نظــر و نقــد و بررســی ،مشــارکت

دادن اســاتید در تصمیمگیریهــای آموزشــی و پژوهشــی ،فراهمکــردن فرصــت ارتقــای اســاتید

و بــاال بــردن ســواد اطالعاتــی اســاتید و دانشــجویان ،یکسانســازی امکانــات و تجهیــزات و ...

میتوانــد موجبــات بهســازی اســاتید در فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات را فراهــم آورد .از آنجــا
کــه دانشــگاه محــور اساســی در توســعة هــر کشــوری تلقــی میشــود ،بنابرایــن بایــد در تدویــن

سیاســتهای مربــوط بــه دانشــگاه بودجــة بهروزرســانی امکانــات و نیــروی انســانی را مــد نظــر
قــرار داد .ایــن کار را میتــوان بــا اتخــاذ سیاســتهایی همچــون اســتفاده از ظرفیتهــای ملــی
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و بینالمللــی در حــوزة آمــوزش ،فرصتهــای مطالعاتــی و شــرکت در پروژههــا و تحقیقــات
ملــی و بینالمللــی بــرای اســاتید و تبــادل اســتاد و دانشــجو بــا دانشــکدههای تخصصــی و صاحــب

نــام کشــورهای موفــق و متناســب بــا فرهنــگ کشــور ،و همچنیــن ،ایجــاد بســتر الزم جهــت

خودکارآمــدی و توانمنــدی اســاتید فراهــم نمــود و بدینطریــق میــل بــه مانــدن و تــاش در جهــت

تحقــق اهــداف ســازمان و بهروزرســانی را در آنــان افزایــش داد.

با توجه به یافتههای بهدستآمده ،پیشنهادهایی در ادامه ارائه میشود.

از آنجــا کــه فنــاوری اطالعــات قــادر بــه بهینهکــردن آمــوزش و یادگیــری اســت و محیطهــای

آموزشــی متنــوع و غنــی فراهــم میآورد ،نظام آموزشــی باید بــا بهرهگیری مناســب و اصولی از
آن ،در رونــد آمــوزش و برنامههــای درســی تغییــرات الزم را ایجاد کــرده و از آن بهعنوان یک
ابزار آموزشی مفید و مؤثر در کلیة مراحل موضوعات آموزشی بهرهمند شود.

مســئوالن دانشــگاه بایــد اســتقالل ســازمانی و مالــی داشــته و از بودجــة مناســب جهــت

همــکاری بــا دانشــگاههای تخصصــی و نویــن برخــوردار باشــند و شــرایطی را بــرای اعضــای

هیئــت علمــی فراهــم آورنــد کــه آنهــا بتواننــد بهســهولت در همایشهــای خــارج از کشــور

شــرکت کــرده و بــه اطالعــات مرتبــط و ب ـهروز رشــتة علمــی خــود دسترســی داشــته باشــند.
ایــن امــر منجــر بــه افزایــش چــاپ مقالههــا ،پژوهشهــا و تولیــد علــم و دانــش میشــود.

بــا توجــه بــه اهمیــت و نقــش نظــام آمــوزش عالــی بهویــژه در بُعدهــای اقتصــادی ،اجتماعــی،
فرهنگــی و فنــاوری جامعــه ضــروری اســت کــه در جهــت بهتــر کــردن کیفیــت ایــن نظامهــا،
فعالیــت اساســی صــورت گیــرد و نیازهــای مــادی و معنــوی اعضــای آن در حــد مناســب و در

خــور توجــه بــرآورده شــود.

بــا توجــه بــه اینکــه فنــاوری اطالعــات توســط اعضــای هیئــت علمــی در دانشــگاهها میتوانــد
مزیتــی رقابتــی محســوب شــود و جایــگاه دانشــگاه را بهعنــوان محیــط آموزشــی در تولیــد

و اشــاعة دانــش در میــان دانشــگاههای دیگــر ارتقــا بخشــد ،پیشــنهاد میشــود منشــورهای
اخالقــی مشــخصی تدویــن گــردد تــا راهنمایــی جهــت رســیدن بــه اهــداف بــوده و بهطــور

کلــی ،کارایــی و اثربخشــی دانشــگاهها را افزایــش دهــد.

برگــزاری کارگاههــای آموزشــی بهکارگیــری درســت از فنــاوری اطالعــات در امــر آمــوزش

در دانشــگاه و دعــوت از اســتادان و ارائــة راهکارهایــی جهــت بهبــود بهرهگیــری از تکنولــوژی
در دانشــگاه میتوانــد نقشــی پُررنــگ در بهبــود شــرایط درســت اســتفاده از «فــاوا» در میــان
اعضــای هیئــت علمــی ایفــا کنــد.
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همچنیــن ،تحقــق اهــداف دانشــگاه آزاد منــوط بــه سیاسـتهای اتخاذشــده از جانــب «وزارت
علــوم» اســت .تــا زمانــی کــه بــه دانشــگاه آزاد بهعنــوان اهــرم توســعة آموزشــی کشــور نــگاه

نشــود ،و اســاتید دانشــگاه آزاد از منزلــت و جایــگاه اجتماعــی هماننــد ســایر دانشــگاهها
برخــوردار نباشــند و بــه گســترش کمــی و کیفــی دانشــگاه بــه مــوازات رشــد و گســترش و

پیشــرفت تکنولــوژی توجــه نشــود و بودج ـهای جهــت آموزشهــای مســتمر و بهروزرســانی

نرمافزارهــا و ســختافزارها و ابزارهــای مناســب در امــر تدریــس مــدرن در نظــر گرفتــه نشــود

و زیرســاختهای مناســب در جهــت بــاال بــردن ســطح ســواد اطالعاتــی اســاتید و دانشــجویان
اختصــاص داده نشــود ،تحقــق اهــداف دانشــگاه آزاد اســامی و دســتیابی بــه بهســازی و توســعه

اســاتید محقــق نخواهــد شــد.
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مینو سیدطاهرالدینی

 دانشــجوی دکتـــــری در رشـــــتة مدیریــت آموزشــی1360 متولــد ســال
 ایشــــــان.دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات تهــران اســت
.هماکنــــــون مــدرس دانشــگاه آزاد اســامی اســــت

 بهســازی و ارتقــای مبتنــی بــر فنــاوری،فنــاوری اطالعــــات و ارتباطــات

اطالعات و ارتباطات و ســــواد اطالعاتــــی از جملــــه عالیــــق پژوهشــــی وی

 داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘـــﺮي در رﺷـــﺘﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣ1360/4/20 ﻣﻴﻨﻮ ﺳﻴﺪﻃﺎﻫﺮاﻟﺪﻳﻨﻲ ﻣﺘﻮﻟﺪ

.اســت

 ﺑﻬﺴﺎزي، ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋــﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت. اﻳﺸــــﺎن ﻫﻢاﻛﻨــــﻮن ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ اﺳــﺖ.واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان اﺳﺖ
.ارﺗﻘﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺳــﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗــﻲ از ﺟﻤﻠــﻪ ﻋﻼﻳــﻖ ﭘﮋوﻫﺸــﻲ وي اﺳــﺖ

 داراي دﻛﺘﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕ1344/12/1 ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻣﺘﻮﻟﺪ
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ﻣﺪﻳﺮﻳﺖارﺗﺒﺎﻃﺎت،
اﻃﻼﻋــﺎت و
ﻓﻨﺎوري
اﺳﻼﻣﻲ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد
ﺳﻴﺪﻳﺸــــﺎن ﻫﻢ
ﻣﻴﻨﻮاﺳﺖ .ا
واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان
آﻣﻮزﺷﻲ
رﺷـــﺘﺔ
اﺳــﺖ .در
دﻛﺘـــﺮي
داﻧﺸﺠﻮي
ﻣﺪرس1360
اﻛﻨــــﻮن/4/20
ﻃﺎﻫﺮاﻟﺪﻳﻨﻲ ﻣﺘﻮﻟﺪ

ارﺗﻘﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺳــﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗــﻲ از ﺟﻤﻠــﻪ ﻋﻼﻳــﻖ ﭘﮋوﻫﺸــﻲ وي اﺳــﺖ.

واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .اﻳﺸــــﺎن ﻫﻢاﻛﻨــــﻮن ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ اﺳــﺖ .ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋــﺎت و
عوامل مؤثر بر توسعة شایستگیهای فناوری اطالعات و ارتباطات اعضای هیئت علمی :یک  | ...سید طاهرالدینی و دیگران

ارﺗﻘﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺳــﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗــﻲ از ﺟﻤﻠــﻪ ﻋﻼﻳــﻖ ﭘﮋوﻫﺸــﻲ وي اﺳــﺖ.
محمدعلی حسینی

متولــد ســال  1344دارای دکتــری مدیریــت آمــوزش عالــی و دانشــیار گــروه

پرســتاری دانشــگاه علــوم بهزیســتی و توانبخشــی تهــران اســت.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1344/12/1داراي دﻛﺘﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه
مبحــث آمــوزش و بهســازي در آمــوزش عالــي و آمــوزش پزشــكي و
ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .ﻣﺒﺤﺚ آﻣﻮزش و ﺑﻬﺴﺎزي در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋــﺎت و
فنــاوری
ارتقــای مبتنــی
ارتباطــات،يبهســازی و
اطالعــــات و
داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎر
آﻣﻮزش
ﺳــﻮاد داراي
1344
ارﺗﺒﺎﻃﺎت12و/
ﻣﺘﻮﻟﺪ /1
همچنيــن،ﺣﺴﻴﻨﻲ
ﻋﻠﻲ
ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺎﻟﻲيو اﺳــﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸــﻲ و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖــﻖ
دﻛﺘﺮاز ﺟﻤﻠــﻪ ﻋﻼﻳ
اﻃﻼﻋﺎﺗــﻲ
اﻃﻼﻋﺎت و
ﻓﻨﺎوري
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺑﻬﺴﺎزي و ارﺗﻘﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
عالیــــق
جملــــه
اطالعاتـــوـی از
ﺑﻬﺴﺎزي ودرســــواد
ارتباطــات
اطالعــات و
ـاوری
ـر فنـ
ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ بـ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻓﻨﺎوري اﻃ
ﭘﺰﺷﻜﻲ و
آﻣﻮزش
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ
آﻣﻮزش و
ﻣﺒﺤﺚ
اﺳﺖ.
ﺗﻬﺮان

ﻓﻨﺎوريوی اســـ
پژوهشــــی
ـت .ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺳــﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗــﻲ از ﺟﻤﻠــﻪ ﻋﻼﻳــﻖ ﭘﮋوﻫﺸــﻲ وي اﺳــﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺑﻬﺴﺎزي و ارﺗﻘﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1344/12/1داراي دﻛﺘﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و داﻧﺸﻴﺎر ﮔ

نادرقلی قورچیان

ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .ﻣﺒﺤﺚ آﻣﻮزش و ﺑﻬﺴﺎزي در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،
متولــد ســال  1330دارای مــدرک دکتــری مدیریــت آموزشــی از دانشــگاه

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺑﻬﺴﺎزي و ارﺗﻘﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺳــﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗــﻲ از ﺟﻤﻠــﻪ ﻋﻼﻳــﻖ ﭘﮋوﻫﺸــﻲ و
پنســیلوانیا از آمریکاســت .ایشــان اســتادتمام و هیئــت علمــی گــروه مدیریــت

آموزشــی ،واحــد علــوم و تحقیقــات دانشــگاه آزاد اســامی اســت.

داﻧﺸﮕﺎه منابــع
آﻣﻮزﺷﻲوازارتقــاي
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖتوســعه
دﻛﺘﺮيعالــي و
آمــوزش
بهســازي
ﻧﺎدرﻗﻠﻲمباحــث
ﭘﻨﺴﻴﻠﻮاﻧﻴﺎ از آﻣﺮﻳﻜﺎﺳﺖ.
دارايدرﻣﺪرك
آمــوزش10و1330/
ﻗﻮرﭼﻴﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ /1
عالیــــق
جملــــه
ســــواد
ـتفاده از
واﺣــاﺪبا اس
آﻣﻮزﺷﻲ،آنه
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖبهســازی
انســاني و
آﻣﻮزش و ﺑﻬﺴﺎزي در
ﻣﺒﺎﺣﺚ
ـیﻣﻲاز اﺳﺖ.
اطالعاتــاﺳـﻼ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻋﻠﻮمـ و
اﻳﺸﺎن اﺳﺘﺎدﺗﻤﺎم و ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه
ﻧﺎدرﻗﻠﻲ ﻗﻮرﭼﻴﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ  1330/10/1داراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻨﺴﻴﻠﻮاﻧﻴﺎ از آ
ـت.
ـ
اســ
ایشان
ـی
ـ
پژوهشــ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺴﺎزي آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳــﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗــﻲ از ﺟﻤﻠــﻪ ﻋﻼﻳــﻖ ﭘﮋوﻫﺸــﻲ اﻳﺸﺎن اﺳــﺖ.
اﻳﺸﺎن اﺳﺘﺎدﺗﻤﺎم و ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ .ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻣﻮزش و ﺑ

امیرحسین
محمدداودیآﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳــﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗــﻲ از ﺟﻤﻠــﻪ ﻋﻼﻳــﻖ ﭘﮋوﻫﺸــﻲ اﻳﺸﺎن اﺳــ
اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺴﺎزي
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ
متولــد ســال  1351دارای مــدرک دکتــری مدیریــت آموزشــی ،عضــو هیئــت

دانشــکدة
ﻣﺪركــت
ـروه مدیری
1330ـیار گـ
/10و دانشـ
ﻣﺘﻮﻟﺪسـ/1ـاوه
ـگاه آزاد
ﻗﻠﻲـی دانشـ
ﻧﺎدرعلمـ
آموزشــی،
آﻣﻮزﺷﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻨ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
دﻛﺘﺮي
داراي
ﻗﻮرﭼﻴﺎن

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتـت.
ـد ســاوه اسـ
آﻣﻮزﺷﻲ ،اسـ
دانشــگاه آزاد
ﮔﺮوهانســانی
اﻳﺸﺎن اﺳﺘﺎدﺗﻤﺎم و ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ علــوم
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ .ﻣﺒﺎﺣﺚ
واحـو
ـامیﻋﻠﻮم
واﺣﺪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ازـع انسـ
ـازیﻲمنابـ
ﺳــﻮادو بهسـ
ـن ازآمــوزش
آﻧﻬﺎ وﺑﺎهمچنيـ
تحقيــق
اﻧﺴﺎﻧﻲ وو روش
ـث آمــار
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎيمباحـ
ـانيﻋﻼﻳــﻖ ﭘﮋوﻫﺸــﻲ
ﺟﻤﻠــﻪ
اﻃﻼﻋﺎﺗــ
اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﻬﺴﺎزي
ﻣﻨﺎﺑﻊ
اســت.
دﻛﺘﺮيوی
پژوهشــی
عالیــــق
اطالعاتــ
ـواد
باستناد ســـ
آﻣﻮزﺷﻲ ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻣﺪرك
جملــه داراي
ﻣﺘﻮﻟﺪــی/20از1351/6
داودي
ﻣﺤﻤﺪ
اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ

آﻣﻮ آﻣﺎر
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻣﺒﺎﺣﺚ
ﺳﺎوه اﺳﺖ.
ﻣﺪرك واﺣﺪ
آزاد اﺳﻼﻣﻲ
داﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺸﻜﺪة
آﻣﻮزﺷﻲ،
روش ﻫﻴ
زﺷﻲ،و ﻋﻀﻮ
دﻛﺘﺮي
داراي
اﻧﺴﺎﻧﻲ1351
ﻋﻠﻮم/6/20
ﻣﺘﻮﻟﺪ
داودي
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻤﺪ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺳﺎوه و داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوهاﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ

اﺳــﺖ.
اﻧﺴﺎﻧﻲﻋﻼﻳــﻖ
ﻋﻠﻮمﺟﻤﻠــﻪ
اﻃﻼﻋﺎﺗــﻲ از
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎد
ﮔﺮوهﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺑﻬﺴﺎزي
آﻣﻮزش و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ
واﺣﺪ ﺳﺎوه اﺳﺖ .ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻣﺎ
ﭘﮋوﻫﺸــﻲاﺳوﻼيﻣﻲ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد
ﺳــﻮادداﻧﺸﻜﺪة
آﻣﻮزﺷﻲ،
داﻧﺸﻴﺎر
ﺳﺎوه و
داﻧﺸﮕﺎهو آزاد
ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻣﻮزش و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎد ﺳــﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗــﻲ از ﺟﻤﻠــﻪ ﻋﻼﻳــﻖ ﭘﮋوﻫﺸــﻲ وي اﺳــﺖ.
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اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪداودي ﻣﺘﻮﻟﺪ  1351/6/20داراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ

داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺳﺎوه و داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ،داﻧﺸﻜﺪة ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺳﺎوه اﺳﺖ
ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻣﻮزش و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎد ﺳــﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗــﻲ از ﺟﻤﻠــﻪ ﻋﻼﻳــﻖ ﭘﮋوﻫﺸــﻲ وي اﺳــﺖ.
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