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   مقدمه
اجتمـاعي و  ، اقتصـادي  ةي توسعها در تحقق سياست مؤثراز عوامل  آموزش عالي هر كشور يكي

نقـش   ،دادها و پيامدهاي خـويش  بنابراين نظام آموزش عالي با برون ،رود ميشمار  فرهنگي آن به
ها در كشورهاي پيشـرفته بـه   دانشگاه ،سوم ميالديهزارة در آغاز . دارد هاكشور ةمهمي در توسع

. متمـايز اسـت  ، شـود صورت سنتي از دانشـگاه درك مـي   چه بهاند كه با آنيافته هايي دستويژگي
هـاي  آموزشارائة شدن و  ايرشتهاي و چندرشته ميان، شدن الملليبين، شدن يا ديجيتالي اطالعاتي
كيفيـت   ،ها ي با اين چالشيبراي رويارو. )113: 1382، يمني(است ها اين ويژگي دستة مستمر از

براساس الگوي عناصر سازماني براي بهبود كيفيت نظام آموزش . در كانون توجه قرار گرفته است
 اشـت دو پيامـد توجـه    داد بـرون ، محصـول ، فراينـد ، هاداد درون بايد به تمام عناصر اعم از ،عالي

در و كارآمد از آن  مؤثر ةو استفاد ICTموضوع  ،داد ي مهم درونها يكي از جنبه. )1380، بازرگان(
 ،1المللـي  بـين  ارتباطات ةاتحادي اخير هاي بررسي. يادگيري در دانشگاه استـ   ي ياددهيها فرايند
 ضعيف ارتباطات و اطالعات فناوري ةتوسع در ايران ياسالم يجمهور وضعيت كه دهد مي نشان
ـ  درباالتر از هشـتادونهم   يا رتبه به نتوانسته و است 43/0 كشور اين ةشد كسب امتياز و بوده  نيب

آمــادگي درجــة ســويي، از . )ITU ،2006( ابــدي دســت يبررســ مــورد كشــور صدوهفتادوهشــت
و  حسـيني ( كشـورهاي دنيـا قـرار دارد    ونهـم  رتبة پنجاهبوده و در  08/3الكترونيكي كشور ايران 

 كـه  اسـت  ارتباطـات  و اطالعـات  فنـاوري  ةتوسع در موانع وجود ةدهند نشان اين. )1390، فتحي
 اسـت،  نماد آمـوزش عـالي   كهويژه در دانشگاه تهران  و به ها در دانشگاه خصوص ، بهآن شناسايي

  . رسد نظر مي به  ضروري امري

  لهئبيان مس
دسـتاوردهايي   ،هـاي علـم و فنـاوري    سـاير حـوزه   ةانقالب در فناوري اطالعات همزمان با توسع

 و نتقـال دانـش  ا در هاي اطالعـات و ارتباطـات   كارگيري فناوري هشك ب بي. همراه داشته است به
، عارفي( كند مي ايفانقشي حياتي  ،ي آموزش عاليها  تحقق اهداف و رسالت همچنيناطالعات و 

كـه كشـورهاي در حـال توسـعه در ايـن ميـان سـهم        اين، چه در اينجا قابل تأمل استآن. )1384
، 2نـام شـكاف ديجيتـالي    هايي بـه  شكافآمدن وجود بهسبب امر اين . )1385 ، اماني( ناچيزي دارند

 در. )1385، جهـانگرد ( اسـت ميـان كشـورهاي جهـان شـده      4و شـكاف دانـايي   3شكاف فناوري
                                                 
1. International Telecommunication Union (ITU) 
2. Digital divide 
3. Technology gap 
4. Knowledge gap 
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رشـد   يهـا  تـرين بخـش   چند آموزش عالي يكي از مهمهر، كشورهاي در حال توسعه مانند ايران
هـا    منـدي از ايـن فنـاوري    بهره اما ،)1383، المعارف آموزش عالي دايره( رود شمار مي بهاقتصادي 

   . نداردبخشي  وضعيت رضايت
 1998كه چرا كشوري چون ايران كـه از سـال   اين ،شود مطرح مياساسي  سؤالدر اينجا يك 

از ايـن فنـاوري    ،عـالي از جمله آموزش  ،نهادها ةدر هم اجتماعي ـ   رفاه اقتصادي ةتوسعمنظور  هب
و به جايگاه باشد داشته راستا پيشرفتي در اين  كنون نتوانسته تا )2004، آملي( استفاده كرده است
به  ها شده است؟ ماندگي مسائلي موجب اين عقبچه چه داليل و چنين و هم باالتري دست يابد؟

اطات در آموزش عـالي ايـن   تبفناوري اطالعات و ار ةتوسع ةرسد شناسايي عوامل بازدارند مي نظر
 اسـت  نماد آموزش عالي كهدانشگاه تهران . داردتري  هاي عميق و نياز به بررسي م بودهكشور مه
ي فني الزم و ساختارهاي حمـايتي مناسـب   ها ساختزير، منابع مالي كافيبرخورداري از  با وجود

پـژوهش و  ، آمـوزش زمينة بهينه از اين امكانات در استفادة عدم  چونبا مشكالتي  ،فاوازمينة در 
بـا   ICTهـاي   ارتباط توانمنـدي  برايتالش اين دانشگاه  ،واقعدر. رو است هخدمات تخصصي روب

. آميـز نبـوده اسـت    چندان موفقيـت  ،سازماني و مديريت منابع انساني ةتوسع همچونموضوعاتي 
يادگيري ـ   هاي ياددهيفرايندخصوص در  بخواهد نقش مؤثري به ICT چنانچه ،اي ديگر گفته به

كشف . سازمان برقراركندتوسعة ي مختلف ها بايد ارتباط بهتري بين پداگوژي و جنبه، داشته باشد
موجب بهبـود  ، فناوري اطالعات و ارتباطات در دانشگاه تهرانتوسعة و شناسايي عوامل بازدارنده 

آن صـدد  دنبال اين عوامل بوده و در به نگارندگانهمين دليل  به. شود مي هاي آتي و اصالح برنامه
ي مـذكور و بـا   هـا  بنـابر زمينـه  . نـد نراهكارهايي اجرايي در اين زمينه ارائه ك ،كه در پايانهستند 

ي امـروزي و  هـا  اساسـي سـازمان   هـاي  تروز و كارآمد از ضرور به ICTاحتمال اينكه استفاده از 
 هدف اصلي ،و مراكز آموزش عالي است ها دانشگاهخصوص  بهي آموزشي و ها خصوص سازمان به

 ICTفاوا در دانشگاه تهران از نظر كارشناسـان  توسعة شناسايي عوامل و موانع ، پيش رو پژوهش
  :شرح ذيل تدوين و بررسي شده است ي پژوهشي بهها سؤالهمين منظور  به. است

توسـعة  ) اي زمينه موانع( تكنولوژيـ  ي فنيها زيرساختموانع  ICT از نظر كارشناسان .1
ICT ؟چگونه است در دانشگاه تهران  

در دانشگاه فناوري اطالعات و ارتباطات  ةتوسعموانع آموزشي  ICTاز نظر كارشناسان  .2
 ؟چگونه است تهران

در اطالعـات و ارتباطـات    توسـعة فنـاوري   اي بودجـه موانـع   ICT از نظر كارشناسـان  .3
 ؟چگونه است دانشگاه تهران
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در دانشـگاه  اطالعات و ارتباطـات   توسعة فناوري قانونيموانع  ICTاز نظر كارشناسان  .4
 ؟چگونه است تهران

هـاي اطالعـات و    فنـاوري  ةتوسـع رفتـاري  نگرشـي و  موانـع   ICTاز نظر كارشناسان  .5
  ؟چگونه است در دانشگاه تهرانارتباطات 

  ادبيات پژوهش 
بيـانگر  ، تاريخ بشريت. شود مي الزم براي برقراري ارتباط با محيط تلقي ابزارهاي ي ازفناوري يك

 براي ادامـة حيـات خـود بـه فنـاوري روي آورده اسـت      ، اين مطلب است كه انسان از همان ابتدا
 نـوع اول . نشـان داده اسـت  چهار نوع  دراين رابطه را  1997در سال  لوي. )491 :1380، منيؤم(

اش جـاي   زماني كـه علـم هـر كسـي در سـينه     ، گرددميبه جوامع بدوي بر انسان با دانش ةرابط
 انتقـال  »كتـاب «اطالعـات از طريـق    در اين رابطه ،است پيدايش خط و نوشتن ؛نوع دوم. داشت
 ها انتشار طريق كتابخانه ازدانش و علماطالعات و  بود و پيدايش صنعت چاپ ؛نوع سوم. يافت مي
. )1997، لـوي ( اسـت و استفاده از فضاي مجـازي   رفع محدوديت كتابخانه ؛نوع چهارم. يافت مي
نظـام  ، فـاوا  ةتوسـع با پيدايش و . اي شد وارد عصر تازه بيستمدوم قرن  ةنيمجهان از  كليطور  هب

ي هـا   آمـوزش  ،كه بارزترين آن داشتهي فراواني ها  پيشرفت نسبت به دوران پيشينآموزش عالي 
وزارت علـوم  ( هـاي نـوين اسـت    آمـوزش  ةشـيو  هاي سـنتي بـه   از آموزش 1روشمجازي و تغيير 

 80 ةدهـ اوايل  از، كامپيوتر در آموزش استفاده ازگفتة پلگرام و لُو  به. )1383، تحقيقات و فناوري
كـه تغييـر   د شـ جايگزين اصطالح كامپيوتر  ناوري اطالعاتف، 80 ةدهسپس در اواخر . شروع شد

بـه تغييـر   ايـن امـر   . بـود به سوي ظرفيت ذخيره و بازيابي اطالعات ، امپيوترك از تمركز بر جهت
انجاميـد   1992در سـال  به اصـطالح فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات     فناوري اطالعات  اصطالح

  . )2003، پلگرام و لُو(
 اسـت  كـرده تـر   و ارزان تـر  آسـان  رامجـدد و تقسـيم اطالعـات     ةاسـتفاد ، ذخيره، فاوا ةتوسع

صرف نظر از اندازه و  ها بيشتر سازمان. )2002، مارتين آلوود هدلين وبه نقل از  1997، گرينگارد(
ايـن مـورد    در. اند كردهايجاد هاي خود  براي تسهيل فعاليت ينوين فناوريي ها زيرساخت، نوع آن

دانشجويان روش يادگيري و چگونگي ارتباط ، هاي ديجيتالي در دنياي آموزش فناوري كارگيري هب
شـود   فـاوا باعـث مـي    كـه  شوند اين نكته را يادآور ميبراون و دگويد . تغيير داده استرا با جامعه 

فكـر آنهـا را توسـعه     اين ارتباطو  و پژوهشگران در ارتباط باشنددانشجويان با جوامع دانشگاهي 
  . )45 :2007، سالجان(. دهد مي

                                                 
1. Paradigm 



 143    ــــــــــــــــــــــــ ...هاي در دانشگاه تاطالعات و ارتباطا  فناوري ةبررسي موانع توسع

كه  معتقدند) 2008( بسوناتونر ايون و ر، )2002( هدلين و آلوود، )1997( لويمحققاني چون 
دهد تا از طريق اينترنـت   مي دانشجويان قرارفرصتي را در اختيار ، ها در دانشگاه ICT كارگيري به

دنبـال  خود را  هاييادگيري از اين طريق بتوانند وداشته باشند  يدسترس دانشعلم و به اقيانوس 
 كه حكمراني خوب ناميده ييها و رفتارهافرايند، اطالعات و ارتباط در اجراي قوانين فناوري. دكنن
، ييتواننـد كـارا   هـا مـي   كـه دانشـگاه   يييكي از ابزارهـا . كنند نقش مهمي بازي ميشود نيز،  مي

 اطالعـات و ارتباطـات اسـت    فنـاوري كـاربري  ، اثربخشي و حكمراني خويش را بهبـود ببخشـند  
  . )1390، مقيمي و اعاليي اردكاني(

استفاده از تكنولوژي اطالعات و ارتباطـات در آمـوزش عـالي     ،در بيشتر نقاط دنيا 90دهة از 
ي هـا  در سيسـتم  ICT، آمـوزش عـالي  هـاي   ؤسسـه در م اكنون هم. رشد چشمگيري داشته است

مورد استفاده ) 2000، استين( هاي آموزشي هو الگوهاي ارزيابي دور )1996، فركمن( گيري تصميم
ـ   هاي يـاددهي فراينـد  ةتوانـد در زمينـ   مي ICTاستفادة شايد بتوان گفت بيشترين . گيرد قرار مي

وقـت   هاي پاره رشد آموزش، المللي هاي عالي بين گسترش آموزش. )2000، بيتس( يادگيري باشد
تكنولوژي اطالعات و ارتباطـات  زمينة همه و همه به خاطر پيشرفت در ، هاي از راه دور و آموزش

آموزش عالي را تا حد بسيار زيـادي افـزايش   هاي  مؤسسهاست و اين خود رقابت بين شده ميسر 
ـ  يابي به اصول هفـت  تواند دست مي ICTاز  مؤثراستفاده . )2001، پدرو( داده است عملكـرد   ةگان

بـازخورد  ، يادگيري فعـال ، گسترش تعامل بين دانشجويان، دانشجو و استادرابطة افزايش ( 1خوب
ي فـردي و  هـا  ترسيم انتظارات متعالي و توجه بـه تفـاوت  ، كيد بر زمان در انجام تكاليفأت، فوري

  . )2009، روزنبلت(كند پذير  را امكان )ي افرادها يياستعدادها و توانا
ـ چون باعث ايجاد تغييراتي  ،در آموزش عالي ICTگسترش استفاده از  آمـوزش   ةتنوع در ارائ

احساس نياز . شده است المللي بينمتقاضيان جديد براي آموزش عالي و باال رفتن تحركات ، عالي
آمـوزش عـالي را    هـاي  سـه ها و مؤس دانشگاه، روز و مداوم در آموزش عالي به ICTبه استفاده از 

متأسـفانه  . )2000، اسميت لـين و تيلـور  ( ده استكرسمت استفاده از رويكرد فراكنشي هدايت  به
ـ   هاي يـاددهي فراينـد و  ICTو تلفيق درسـت   هافرايندنه  ،است ييبيشتر بر محصول نها تأكيد

ترين عوامـل سـازماني كـه در موفقيـت      مهم. )2001، پدرو( يادگيري مورد غفلت واقع شده است
وجـود  ، ICTشده براي  استراتژيك خوب طراحي ةداشتن برنام :عبارتند از ،ندمؤثر ICTاستفاده از 

نيـاز بـه ارتبـاط    ، ICTتعهد و درگيري مديريت ارشد سازمان بـه  ، محور ICTسازمان تخصصي 
ICT استفاده از ، ي سازمانيها با نوآوريICT ي مربوط به مـديريت منـابع انسـاني   ها در فعاليت ،

                                                 
1.Good practice 
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 ICTتوسـعة  هاي مربوط به فرايندسازي جامع از مستند، در درون سازمان ICTبازار داخلي براي 
  . و تأمين منابع مالي مورد نياز

، در آن ICTو اجـراي  است ترين سازمان با تغييرات محيطي مواجه  پيچيده منزلة بهدانشگاه  
هـا الزم اسـت    فنـاوري  ةتوسـع  بـراي كـه  چرا ؛رود مـي  شـمار  هـا بـه    ترين چـالش  يكي از سخت

مـورد توجـه   ، و غيـره  ICT ةكنند هاي خارجي تأمين  قوانين و مقررات سازمان، منابع، ياندانشگاه
 لوئينـگ . شـود  مـي  رو روبـه مشـكل  بـا   ICTتوسـعة  و پيشـرفت  در غير اين صورت ، گيرندقرار 

ها را به دو دسـته   فناوري اطالعات و ارتباطات در دانشگاه ةتوسعفراروي  يها  ترين چالش اساسي
 ،براي آموزش عـالي افزايش تقاضاها شامل  يعوامل درون. كند مي تقسيم عوامل دروني و بيروني

تنهـا   ،رشد دانشـجويان  بهجمعيت روبراي بنابراين . است در كشورهاي در حال توسعهخصوص  به
تـوان   مـي  ،از ديگر موارد. است ICTايجاد آموزش از راه دور و يادگيري بر مبناي  راه حل ممكن

دانـش و نيـاز    ياپيشرفت در محتـو ، آموزش عالي هاي هسسؤپراكندگي جمعيت يادگيرنده و مبه 
ها بايد با اين چالش برخـورد   دانشگاه ،در اينجااشاره كرد و  طول عمررشد براي يادگيري در  بهرو

عوامل بيروني شامل ارزيـابي و تعريـف   . است ICTاستفاده از تنها راه حل ممكن  كنند و احتماالً
و گونـاگون ارتباطـات تشـكيل     هاي متعـدد  كه از شبكهاست اي  ها در جامعه مجدد نقش دانشگاه

  . )2005، لوئينگ( شده است
 زيـادي دسـت بـه گريبـان هسـتند      مـالي هـاي    چالشهمچنين با  هاي آموزش عالي مؤسسه

، كند مي براي حل اين مسئله اوبري كونوور تأمين منابع خارجي را پيشنهاد. )2008، كونوور اوبري(
سرعت تغييرات  لويبه نظر . دشوار است منابع دائمي منزلة بهاما معتقد است كه دسترسي به آنها 

آمـوزش   يهـا  ترين چالش جمله اصلياز مانند اينها،هزينه و ، تعداد دانشجويان، و اطالعات دانش
  . )1997، لوي( روند مي شمار عالي به

فقـدان  ، اطالعات و ارتباطات در آموزش عـالي ايـران را   توسعة فناوريموانع  )1387( منتظر
گيري؛  استفاده از فناوري اطالعات در آموزش عالي؛ وجود مراكز متعدد تصميم سياست ملي براي

كاربران؛  الن وئوهاي متولي؛ فرهنگ نازل اطالعاتي در ميان مس فقدان هماهنگي دروني دستگاه
گرايانة نظام آموزشي و كمبود اعتبـارات   اي؛ عملكرد سنت هاي شبكه ضعف نظام پشتيباني از نظام

  . داند مي مالي

  تجربيپيشينة 
 تأكيـد  مـورد  يهـا  مؤلفـه  .انجام گرفتـه اسـت   ICTة موانع توسعزمينة ي متعددي در ها پژوهش

  . آورده شده است )1( جدول در آن ةخالص و دهش استخراج يتكرار يها مؤلفه يعني ،پژوهشگران
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  پژوهشمدل مفهومي 
ايـن   تحقـق . كننـد  حفظ علم مركز در مقام را خود نقش ديبا ديجد يايدن در بقا يبرا ها دانشگاه
 در يفعـال  نقـش  ،اطالعات و ارتباطات فناوريبا استفاده از  دانشگاه كه است نيا مستلزم موضوع

 يفنـاور  ،شـك  بـي . بپـردازد  دانـش  ةاشاع و كارگيري به، كاوي تحليل و داده، ذخيره كسب، ديتول
 ةاسـتفاد  مورد و شود رفتهيپذ درست چنانچه ،است يكارآمد و قدرتمند ابزار ارتباطات و اطالعات

 و اطالعات يفناور شرفتـيپ و دـرش، مـيهست اهدـش ادبيات نيا در هـچآن اما. رديگ قرار حيصح
تواند بـر   رو بوده و اين امر مي مشكالت متعددي روبه با يعال آموزش در و ها دانشگاه در ارتباطات

، قـانوني ، يحقـوق ، ياسـ يس، يكيتكنولـوژ  چـون  يمـوانع . بگـذارد  يمنف اثركيفيت آموزش عالي 
از  كـه  هستند يموانع نيتر عمده ،غيره و فرهنگي، ينگرش و رفتار، يآموزش، )يا بودجه( ياقتصاد
 التـرسـ  و دافـاه تحقق و يعال وزشـآم هانـج يسو به اطاتـارتب و اطالعات ياورـفن حركت
 راه وقرار گرفتـه   قيدق يبررس مورد ديبا عوامل نيا. كنند مي گيريجلو كشورها ي درعال آموزش

 مطالعـات  بود الزم، )موانع( ها مؤلفه نييتع از پيش، حاضر پژوهش در. دشو اجرا و كشف آنها حل
 انجـام ، »بوده اسـت  محققان نظر مد ييها مؤلفه چه« شناخت براي موضوع اتيادب از اي گسترده

اسـتخراج شـده و خالصـة آن در     ،)يتكـرار  يها مؤلفه( پژوهشگران تأكيد مورد يها ؤلفهم. شود
  . آمده است )1(جدول 

  پژوهشروش 
 و يشـ يمايپ ــ  يفيتوصـ  هـا  داده يورآگـرد  ةويشـ نظـر   از ،يكاربرد هدف ديد ازرو  شيپ پژوهش

 اصـلي  هـاي مؤلفـه  بـه  يابي دست يبرا پژوهش نيا در. بود خواهد يكم يپژوهش كرديرو اساسبر
 مطالعـات  بررسي به آغاز در. است شده استفاده نيشيپ مطالعات 1يفيك ليفراتحل از ،)موانع( پژوهش
 يفنـاور  ةموانـع توسـع   و شده پرداخته نهيزم نيا در مختلف نظران صاحب نظرات كسب و شده انجام

درضمن . ندشد بنديهـطبق بررسي، از پس و دش استخراج ارتباطات و اطالعات يفناور و 2اطالعات
 3 از كمتـر  آنها فراواني كه ييها مؤلفه. دندش انتخاب آنها فراواني حسببر حاضر پژوهش هايمؤلفه
. را تأييـد كردنـد   هـا  مؤلفـه  نيـ ا نظران صاحب كه  شدند انتخاب مؤلفه پنج تينهادر و حذف ،بودند
مسـئول در   افـراد  ةكليـ و  نامهندسـ  ن،امتخصصـ ( ICTكارشناسان  ةيكل را پژوهشآماري  ةجامع

  . دهند يم تشكيل تهران دانشگاه) ICTبخش 

                                                 
1. Meta analysis 
2. Information Technology (IT) 
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آوردن بازخورد و اطالعات دقيق از تجارب و درك آنهـا از   دست به ،انتخاب اين جمعيتدليل 
با توجه به . هستند نفر 125آماري  ةجامعكل تعداد . است ICTكارگيري  هبزمينة موانع موجود در 

نفـر   95 ،گيري تصادفي ساده و فرمول كوكران و استفاده از نمونه مورد پژوهشجامعة پراكندگي 
   . شدندنمونه انتخاب براي 
، پـژوهش  هـاي  سـؤال تحليـل   بـراي يابي بـه اطالعـات دقيـق و مـورد نيـاز       منظور دست هب

 سـؤال وچهـار   سـي حـاوي   ة مذكورنام پرسش. ساخته مورد استفاده قرار گرفت محقق  ةنام پرسش
يـازده  . ليكرت تنظيم شده است اي گزينه پنج مبناي طيفو بر استپاسخ سؤال بازدو پاسخ و  بسته
بـه   مربـوط  سؤالشش ، )اي عوامل زمينه( تكنولوژيـ   هاي فني زيرساختمؤلفة مربوط به  سؤال

شـش  ، )اي عوامـل بودجـه  ( بودجهمؤلفة  مرتبط با سؤالپنج ، )عوامل پداگوژيكي( آموزشيمؤلفة 
. است نگرش و رفتارمؤلفة مربوط به  سؤالشش و ) عوامل قانوني( قانونيمؤلفة مربوط به  سؤال
 قـرار يد أيمورد ت ها سؤالآوري شد و سپس  نظران جمع صاحب اتنظر ،نامه پرسشي ين روايدر تعي
  . است آمده  دست به 88/0برابر با  1نباخوآلفاي كر ،نامه پرسشي يتعيين پايا برايهمچنين . گرفت

توسـعة  گذار بـراي  ثيرأبندي موانع ت شناسايي و طبقه، پژوهش هاي سؤالتحليل و تجزيه براي
ICT   2( آمار استنباطيو هم ي آمار توصيفي ها  از روشهم  ،تهراندر دانشگاهχ( ه ستفاده شـد اا
  . استفاده شده است اس.اس.پي.اس افزار آماري ها از نرم  تحليل دادهبراي  ،است گفتني. است

  پژوهشهاي  يافته
، افـراد داراي مـدرك كارشناسـي   ، انتخاب شدند مورد بررسيجامعة  ي كه براينفر 95از مجموع 

 نفـر  2و افـراد داراي مـدرك ديـپلم بـا     ) درصد 9/58برابر با ( نفر 56 تعداد با را بيشترين فراواني
 64بيشترين فراواني بـا  گروه فني مهندسي داراي . را داشتند كمترين فراواني) درصد 1/2برابر با (

 .انـد  بـوده  داراي كمتـرين فراوانـي  ) درصـد  1/1برابر با ( نفر 1و هنر با ) درصد 9/58برابر با ( نفر
بـوده  برخـوردار   )درصـد  5/50( نفر 48 تعداد با بيشترين فراواني از علوم كامپيوتررشتة همچنين 

رشـتة  در گـروه فنـي مهندسـي و    ، بنابراين بيشتر افراد مورد بررسي داراي مدرك ليسانس. است
 6/32( نفـر  31كارشـناس و   )درصـد  4/67( نفـر  64از نظر سمت شـغلي  . اند بوده علوم كامپيوتر

   . است) 2(جدول شرح  هب ها سؤالبر اساس پژوهش ي ها يافته. مدير يا مسئول واحد بودند )درصد
  
  
  

                                                 
1. Cronbach’s Alpha  
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  ؟دانشگاه تهران چيستاوا در ف ةتوسع يتكنولوژـ  هاي فني ساختموانع زير :اول سؤال

  هاي پژوهش بر اساس سؤال اول يافتهها و  مؤلفه. 2جدول 

 يمعنادار  df  دو خي  ها  مؤلفه 
  ICT  17/4  2  124/0زمينة تناسب نيروي متخصص در 

  003/0  2  705/11 تكنولوژيـ  ي فنيها زيرساختبودن  مناسب
  ICT  19/20  2  0001/0مورد نياز اولية توزيع و دسترسي به منابع بودن  مناسب

  003/0  2  32/11  ها تعداد رايانه
  065/0  2  45/5  جهاني اينترنتشبكة وضعيت و سرعت اتصال به 

  ICT  13/4  2  127/0نصب تجهيزات براي فضاي موجود 
  05/0  2  96/5  افزارها با نيازهاي آموزشي افزارها و نرم تناسب سخت

  338/0  2  17/2  هاي ارتباطي پشتيباني فني از منابع و امكانات فناوري
  ICT   51/11  2  003/0نگهداري صحيح از تجهيزات 

  036/0  2  66/6  هاي ارتباطي تجهيزات فناوري و سيستمروز بودن  به
  ICT  96/116  2  00001/0توسعة براي ي فني و تكنولوژي ها زيرساختبودن دسترسي به مؤثر

  
گزينـة  بيشترين فراواني مربوط به ، ICTزمينة تناسب نيروي متخصص در  ةمؤلفدر رابطه با 

 ،)P، 17/4 =2χ < 05/0( سـت يمعنـادار ن  شـده  مشاهده دو خيبا توجه به  است و )متوسط( دوم
فاوا در دانشـگاه تهـران شناسـايي     ةيكي از موانع فني تكنولوژيكي در توسع مؤلفهاين پس 17/4

بيشـترين فراوانـي   ، تكنولـوژي ـ   ي فنـي هـا  زيرساختبودن  مناسب ةمؤلفدر رابطه با . شده است
  ،P <05/0( اسـت معنـادار   شده مشاهده دو خيبا توجه به  كه است )متوسط( دومگزينة مربوط به 

 75/11 =2χ(.  مـورد نيـاز   اولية توزيع و دسترسي به منابع بودن  مناسب ةمؤلفدر رابطه باICT ،
 شـده  مشـاهده  دو خـي با توجه بـه   و استهاي زياد و خيلي زياد  بيشترين فراواني مربوط به گزينه

بيشـترين فراوانـي   ، هـا  تعـداد رايانـه   ةمؤلفرابطه با در . )P، 19/20 =2χ < 05/0(معنادار است 
   اسـت شـده معنـادار    مشـاهده  دو خـي با توجه بـه   كه استهاي زياد و خيلي زياد  مربوط به گزينه

)05/0> P ،32/11 =2χ( . جهاني اينترنتشبكة وضعيت و سرعت اتصال به  ةمؤلفدر رابطه با ،
شـده معنـادار    مشـاهده  دو خـي با توجه به و  است) متوسط( دومگزينة بيشترين فراواني مربوط به 

توسـعة  يكي از موانع فني تكنولـوژيكي در  ، مؤلفهنتيجه اين در، )P، 45/5 =2χ <05/0( ستين
بيشـترين  ، ICTنصـب تجهيـزات   براي فضاي موجود  ةمؤلفدر رابطه با . فاوا شناسايي شده است

  سـت يمعنـادار ن  شـده  مشـاهده  دو خـي بـا توجـه بـه     است) متوسط( دومگزينة فراواني مربوط به 
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)05/0> P، 13/4 =2χ(، اسـت  در دانشگاه تهراناوا ف ةتوسع سر راهمانعي ، مؤلفهنتيجه اين در .
بيشترين فراواني مربـوط  ، افزارها با نيازهاي آموزشي افزارها و نرم تناسب سخت ةمؤلفدر رابطه با 

در . )P، 96/5 =2χ <05/0( اسـت شده معنادار  مشاهده دو خيبا توجه به  كه استدوم گزينة به 
بيشـترين فراوانـي مربـوط بـه      ،هاي ارتباطي پشتيباني فني از منابع و امكانات فناوري ةمؤلفمورد 

بـدين  ، )P ،17/2=2χ < 05/0( ستيشده معنادار ن مشاهده دو خيبا توجه به  و استدوم گزينة 
يكي از موانـع فنـي تكنولـوژيكي در توسـعه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات         ،مؤلفهاين  معنا كه

 دو خـي بـا توجـه بـه    ، ICTنگهداري صحيح از تجهيـزات   ةمؤلفدر رابطه با . شناسايي شده است
روز بـودن تجهيـزات    بـه  ةمؤلفدر رابطه با . )P ،51/11=2χ < 05/0( استمعنادار  شده مشاهده

با توجـه   است) متوسط( سومگزينة كه بيشترين فراواني مربوط به  هاي ارتباطي فناوري و سيستم
بـودن   مـؤثر  ةمؤلفـ  مـورد در . )P ،66/6 =2χ < 05/0( اسـت شـده معنـادار    مشـاهده  دو خيبه 

كه بيشترين فراوانـي مربـوط بـه     ICTتوسعة براي هاي فني و تكنولوژي  ساختدسترسي به زير
ــه  اســت) متوســط( دومگزينــة  ــا توجــه ب ــادار  شــده مشــاهده دو خــيب   ،P < 05/0( اســتمعن

96/116=2χ( . مجموعدهد در مي تكنولوژيكي نشان ـ  در رابطه با موانع فني آمده دست بهنتايج، 
  . قرار دارد) متوسط به باال( وضعيت دانشگاه تهران در سطح نسبتاً مطلوبي

  
  در دانشگاه تهران چيست؟اوا براي توسعه ف يموانع آموزش :دوم سؤال

  دومهاي پژوهش بر اساس سؤال  يافتهها و  مؤلفه. 3جدول 

 يمعنادار  df  خي دو  ها  مؤلفه 

  ICT  64/11  2  003/0آشنايي با زبان انگليسي براي كار با 
  ICT 93/3  2  149/0برخورداري كاركنان از دانش 

  000/0  2  84/18  اطالعات و ارتباطات با نيازها فناوريهاي آموزشي  تناسب برنامه
  004/0  2  29/11  اطالعات فناوري ةرفع اشكاالت در زمين

  ICT  67/7  2  022/0برخورداري دانشجويان از دانش 
  000/0  2  39/125  توسعه آن براي، وري اطالعات و ارتباطاتاهاي فن دسترسي به آموزشي

  
بيشـترين فراوانـي مربـوط بـه     ، ICTآشنايي با زبان انگليسي براي كار بـا   ةمؤلفدر رابطه با 

  ،P < 05/0( اسـت شـده معنـادار    مشـاهده  دو خـي بـا توجـه بـه     كـه  اسـت ) متوسط( دومگزينة 
64/11=2χ( .برخورداري كاركنان از دانش  ةمؤلف در موردICT ،     بيشـترين فراوانـي مربـوط بـه
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، )P ،93/3=2χ < 05/0( سـت يشـده معنـادار ن   مشـاهده  دو خـي با توجـه بـه    و استدوم گزينة 
 ةمؤلفـ رابطه بـا   در. است در دانشگاه تهران اواف ةتوسعاز موانع پداگوژيكي  يكي ،مؤلفهاين  نتيجهدر

ـ  نيشـتر يب ازهـا، ياطالعات و ارتباطـات بـا ن   يفناور يآموزش يها برنامه تناسب بـه  مربـوط   يفراوان
، P < 05/0( استشده معنادار  مشاهده دو خيو با توجه به  است) كم و خيلي كم( هاي اول گزينه

84/18=2χ (مي و نشان رفـع   ةمؤلفـ در رابطـه بـا   . اسـت عد نامطلوب دهد كه وضعيت در اين ب
بـا   و اسـت ) متوسط( دومگزينة بيشترين فراواني مربوط به ، اطالعات فناوريزمينة اشكاالت در 

برخـورداري   ةمؤلف مورددر . )P ،29/11=2χ < 05/0( استشده معنادار  مشاهده دو خيتوجه به 
و ايـن اخـتالف    است) متوسط( دومگزينة بيشترين فراواني مربوط به ، ICTدانشجويان از دانش 
. )P ،67/7 =2χ < 05/0( اسـت شده معنادار  مشاهده دو خيها با توجه به  در توزيع فراواني گويه

، آن ةتوسـع بـراي   اطالعـات و ارتباطـات   نـاوري هـاي ف  دسترسي به آموزشـي  ةمؤلفدر رابطه با 
شـده   مشـاهده  دو خيبا توجه به  و است) زياد و خيلي زياد( سومگزينة بيشترين فراواني مربوط به 

 در رابطه با موانع پداگوژيكي نشـان  آمده دست بهنتايج . )P ،39/125=2χ < 05/0( استمعنادار 
  . قرار دارد) متوسط به باال( مجموع وضعيت دانشگاه تهران در سطح نسبتاً مطلوبيدر ،دهد مي

  
  چيست؟ در دانشگاه تهراناوا ف ةتوسعبراي  اي بودجهموانع  ICTاز نظر كارشناسان  :سوم سؤال

  سومهاي پژوهش بر اساس سؤال  يافتهها و  مؤلفه. 4جدول 

 يمعنادار  df  خي دو  ها  مؤلفه 

  ICT  03/41  2  000/0توسعة براي بودن پشتيباني مالي  مؤثر
هاي اطالعـاتي واندازي و استقرار فناوريهاي راهميزان برآورد هزينه

  058/0  2  69/5  ارتباطاتي

ICTتوسـعةبـرايبودن دسترسي به منابع مالي و بودجه كافي مؤثر

  000/0  2  07/125 در آموزش عالي

هـاي   هـاي كـاربردي و نگهـداري تجهيـزات و سيسـتم      ميزان هزينه
  000/0  2  96/17  اطالعاتي و ارتباطي

  000/0  2  73/43  استقالل مالي
  

بيشترين فراوانـي مربـوط بـه    ، ICTتوسعة براي بودن پشتيباني مالي  مؤثر ةمؤلفدر رابطه با 
، P < 05/0( اسـت معنـادار   شده مشاهده دو خيو با توجه به  است) زياد و خيلي زياد( سومگزينة 

01/41=2χ( . هاي اطالعـاتي   اندازي و استقرار فناوري هاي راه ميزان برآورد هزينه ةمؤلف مورددر



 151    ــــــــــــــــــــــــ ...هاي در دانشگاه تاطالعات و ارتباطا  فناوري ةبررسي موانع توسع

 دومگزينـة  حاكي از اين است كـه بيشـترين فراوانـي مربـوط بـه       آمده دست بهنتايج ، و ارتباطاتي
در . )P ،69/5 =2χ < 05/0( سـت يشـده معنـادار ن   مشاهده دو خيتوجه به  كه با است) متوسط(

بيشـترين  ، ICTتوسـعة   بـراي كـافي  بودجـة  بودن دسترسي به منابع مالي و مؤثر ةمؤلفرابطه با 
شـده معنـادار    مشـاهده  دو خيو با توجه به  است) زياد و خيلي زياد( سومگزينة فراواني مربوط به 

هـاي كـاربردي و نگهـداري     ميـزان هزينـه   ةمؤلفدر رابطه با . )P ،07/125=2χ < 05/0( است
) متوسـط ( دومگزينـة  بيشترين فراواني مربـوط بـه    ،هاي اطالعاتي و ارتباطي تجهيزات و سيستم

 ةمؤلفدر رابطه با . )P ،96/17=2χ < 05/0( استشده معنادار  دو مشاهده و با توجه به خي است
 دو خـي و با توجه به  است) كم و خيلي كم ( اولگزينة بيشترين فراواني مربوط به  ،استقالل مالي

وضـعيت نـامطلوب    ةدهند اين نتيجه نشان، )P ،73/43=2χ < 05/0( استمعنادار شده  مشاهده
 ،دهـد  مـي  اي نشان در رابطه با موانع بودجه آمده دست بهنتايج . دانشگاه تهران در اين زمينه است

  . مجموع وضعيت دانشگاه تهران در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارددر
  

  چيست؟ اوا در دانشگاه تهرانف ةتوسعبراي  قانونيموانع  ICTاز نظر كارشناسان  :چهارم سؤال

  چهارمهاي پژوهش بر اساس سؤال  يافتهها و  مؤلفه. 5جدول 

 يمعنادار  df  خي دو  ها  مؤلفه

  ICT  46/7  2  02/0توسعة اندازهاي  راهبردها و چشم مشخص و واضح بودن
پيشـرفت ايـنبـراي،واحـد خـودICTهـايمشيها و خطسياستبودن مؤثر

  002/0  2  23/14   فناوري

  284/0  2  58/2  با پيشرفت آموزش عالي ICTمعيارها و استانداردهاي بودن  متناسب
  000/0  2  09/34   پيشرفت اين فناوري برايواحد خود  ICTقوانين و مقررات 

  ICT  59/3  2  0166/0توسعة مديريت و اعضاي سازمان در واحد شما از حمايت 
بـرايمناسبICTو قوانين و مقرراتاندازچشم،هاسياستداشتن بودن مؤثر
  000/0  2  4/108  آن ةتوسع

  
رين ـبيشتـ  ،ICTتوسـعة  اندازهاي  مشخص و واضح بودن راهبردها و چشم ةمؤلفدر رابطه با 

، P < 05/0( اسـت معنـادار   دو خيرقم و با توجه به  است) متوسط( دومگزينة فراواني مربوط به 
2 =df ،46/7=2χ( . هـاي   مشـي  هـا و خـط   بودن سياستمؤثر ةمؤلفدر رابطه باICT،   بيشـترين

شـده معنـادار    مشـاهده  دو خيو با توجه به  است) زياد و خيلي زياد( سوم ةفراواني مربوط به گزين
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با  ICTبودن معيارها و استانداردهاي  متناسب ةمؤلفدر رابطه با . )P ،23/14=2χ < 05/0( است
و با توجـه   است) زياد و خيلي زياد( سومگزينة بيشترين فراواني مربوط به  ،پيشرفت آموزش عالي

قـوانين   ةمؤلفدر رابطه با . )P ،2 =df ،58/2=2χ < 05/0( ستيشده معنادار ن مشاهده دو خيبه 
و بـا توجـه بـه     اسـت ) زياد و خيلي زياد( سومگزينة بيشترين فراواني مربوط به ، ICTو مقررات 

حمايت مديريت و  ةمؤلفدر رابطه با . )P ،09/34=2χ < 05/0( استشده معنادار  مشاهده دو خي
و بـا توجـه بـه     اسـت ) زياد و خيلي زياد( سومگزينة بيشترين فراواني مربوط به  ،اعضاي سازمان

بـودن داشـتن   مؤثر مؤلفهدر رابطه با . )P ،59/3 =2χ < 05/0( استشده معنادار  مشاهده دو خي
 سـوم گزينـة  بيشترين فراواني مربوط بـه  ، مناسب ICTو قوانين و مقررات  انداز چشم، ها سياست

نتايج . )P ،04/108=2χ < 05/0( استمعنادار  دو خيرقم و با توجه به  است) زياد و خيلي زياد(
در مجموع دانشگاه تهران از حيث موانع قانوني در وضـعيت مطلـوبي    ،دهد مي نشان آمده دست به

  . قرار دارد
  

 در دانشگاه تهـران اوا ف ةتوسعرفتاري براي نگرشي و موانع  ICTاز نظر كارشناسان  :پنجم سؤال
  چيست؟

  پنجمهاي پژوهش بر اساس سؤال  يافتهها و  مؤلفه .6جدول 
 يمعنادار  df  خي دو  ها  مؤلفه 

بـرايICTپـذير نسـبت بـهداشتن افراد با انگيزه و مسئوليتبودن مؤثر
  000/0  2  41/62  پيشرفت آن

هـاي اطالعـاتي ونسبت به اسـتفاده از فنـاوريبودن داشتن انگيزهمؤثر
  000/0  2  92/37  ارتباطي

  000/0  2  38/28  هاي ارتباطي و اطالعاتي فناوريصحيح از استفادة 
  000/0  2  23/62  هاي اطالعات و ارتباطات به استفاده از فناوريتمايل 

  000/0  2  72/26  هاي نوين فناورينگرش كاربران نسبت به 
  ICT  39/59  2  000/0پذيرش 

  
بيشـترين   ICTپذير نسـبت بـه    بودن داشتن افراد با انگيزه و مسئوليتمؤثر ةمؤلفدر رابطه با 

شـده معنـادار    مشـاهده  دو خيو با توجه به  است) زياد و خيلي زياد( سومگزينة فراواني مربوط به 
بودن داشتن انگيزه نسـبت بـه اسـتفاده از    مؤثر ةمؤلف مورددر . )P ،41/62 =2χ < 05/0( است

 است) زياد و خيلي زياد( سوم ةبيشترين فراواني مربوط به گزين، هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري
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 ةمؤلفـ در رابطـه بـا   . )P ،92/37 =2χ < 05/0( اسـت معنـادار   شده مشاهده دو خيو با توجه به 
 دومگزينـة  بيشـترين فراوانـي مربـوط بـه     ، هاي ارتبـاطي و اطالعـاتي   استفاده صحيح از فناوري

در . )P ،38/28 =2χ < 05/0( اسـت شـده معنـادار    مشـاهده  دو خيو با توجه به  است) متوسط(
بيشترين فراواني مربوط بـه  ، هاي اطالعات و ارتباطات تمايل به استفاده از فناوري ةمؤلفرابطه با 

، P < 05/0( اسـت معنـادار   شده مشاهده دو خيو با توجه به  است) زياد و خيلي زياد( سومگزينة 
23/62 =2χ( . بيشـترين فراوانـي   ، هاي نوين نگرش كاربران نسبت به فناوري مؤلفهدر رابطه با

 اسـت معنـادار   شـده  مشـاهده  دو خـي و با توجه بـه   است) زياد و خيلي زياد( سومگزينة مربوط به 
)05/0 > P ،72/26=2χ( . پذيرش  ةمؤلفدر رابطه باICT ،   گزينـة  بيشترين فراواني مربـوط بـه

. )P ،39/59 =2χ < 05/0( اسـت معنادار  دو خيرقم و با توجه به  است) زياد و خيلي زياد( سوم
مجموع دانشگاه تهران از نظر مسائل نگرشي و رفتاري مانعي در ،دهد مي نشان آمده دست بهنتايج 
در سطح بسـيار مطلـوبي   جنبه بيند و از اين  فناوري اطالعات و ارتباطات خود نميتوسعة  سد راه

  . قرار دارد

  و پيشنهادها گيري نتيجه
شناسـايي  و موانـع قـانوني    اي موانع بودجـه ، موانع آموزشي، اي زمينهموانع مجموع چهار عامل در

هر كـدام از ايـن موانـع نيـز     . روند شمار مي بهفناوري اطالعات و ارتباطات توسعة موانع  شدند كه
ميـان  از . كننـد  مـي  مجمـوع وضـعيت كلـي را مشـخص    كـه در  هسـتند  هـايي   مؤلفه داراي خرده

هـاي تناسـب نيـروي      مؤلفـه ، تكنولوژيكيـ   هاي فني اي يا زيرساخت هاي موانع زمينه  مؤلفه خرده
براي فضاي موجود ، جهاني اينترنتشبكة وضعيت و سرعت اتصال به ، ICTزمينة متخصص در 

 موانـع  ، در دسـتة هـاي ارتبـاطي   امكانات فنـاوري  پشتيباني فني از منابع و، ICTنصب تجهيزات 
هـاي    مؤلفـه  همچنـين خـرده  . قـرار دارنـد  فناوري اطالعات و ارتباطات در دانشگاه تهران  ةتوسع

مـورد  اوليـة  توزيع و دسترسي به منابع بودن  مناسب، تكنولوژيـ  ي فنيها زيرساختبودن  مناسب
نگهداري صـحيح  ، افزارها با نيازهاي آموزشي افزارها و نرم تناسب سخت، ها تعداد رايانه، ICTنياز 

بودن دسترسـي بـه   مؤثر، هاي ارتباطي روز بودن تجهيزات فناوري و سيستم به، ICTاز تجهيزات 
و  دارد سطح نسبتاً مطلوبي در دانشگاه تهران، ICTتوسعة براي ي فني و تكنولوژي ها زيرساخت

 ةمؤلفـ در رابطـه بـا    آمـده  دست بهنتايج . شوند محسوب نميفناوري اطالعات توسعة مانعي براي 
 آكـائي ، )2002( هـاي هـدلين و مـارتين وود     بـا يافتـه   ICTزمينـة  تناسب نيروي متخصـص در  

 امگومبلـو ، )2002( اليستر تامپسون و مك، ديكسون، )2007( انگنبي و لورا، شاهيدا جفر، )2005(
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هـاي پاتريسـيا سـن      بـا يافتـه   جهاني اينترنتشبكة وضعيت و سرعت اتصال به  ةمؤلفو ) 2002(
  . همخواني دارد، )2006( بريويك و گردون جي

 دسـتيار ، )1385( آبـادي  سـليم مطالعات با  تكنولوژيـ   ي فنيها زيرساختبودن  مناسب ةمؤلف
توزيـع و  بـودن   مناسـب  ةمؤلف، )2002( اليستر تامپسون و مك، ديكسون، )2005( آكائي، )1388(

افزارها  تناسب سخت ةمؤلف، )2002( هاي امگومبلو  با يافته ICTمورد نياز اولية دسترسي به منابع 
نگهداري  ةمؤلف، )1385( آبادي سليم، )1388( هاي دستيار  با يافته افزارها با نيازهاي آموزشي و نرم

در  مـذكور  هاي مؤلفهزيرا  ؛دنهمخواني ندار) 2005( هاي آكائي  با يافته ICTصحيح از تجهيزات 
در  آمـده  دسـت  بهنتايج ، مجموعدر. اند فناوري اطالعات شناسايي شدهتوسعة موانع  ،مطالعاتاين 

دانشـگاه   ICTدهـد كـه از ديـد كارشناسـان بخـش       مي تكنولوژيكي نشانـ  رابطه با موانع فني
هـاي   تناسـب برنامـه  فقـط   ،نسبتاً خوبي قرار دارد و از ديـد آنهـا  در سطح مذكور دانشگاه ، تهران

وضـعيت  از  فناوري اطالعاتتوسعة  مواردبقية و در  دارد يآموزشي فاوا با نيازها وضعيت نامطلوب
    . برخوردار است خوب و مناسبي

هاي موانع   مؤلفه خردهميان از  ،دهد مي نشانپژوهش دوم  سؤالدر رابطه با  آمده دست بهنتايج 
، فنـاوري اطالعـات  زمينـة  رفـع اشـكاالت در   ، هـاي آشـنايي بـا زبـان انگليسـي       مؤلفه، آموزشي

، اطالعات و ارتباطـات هاي فناوري  دسترسي به آموزشيو  ICTبرخورداري دانشجويان از دانش 
فنـاوري  توسـعة  و مانعي بـراي   قرار دارد دانشگاه تهران در سطح نسبتاً مطلوبي، آن ةتوسعبراي 

، ICTبرخورداري دانشجويان از دانش زمينة در  آمده دست بهنتيجة . دنشو محسوب نمياطالعات 
مـورد  همچنـين در  . همخـواني نـدارد  ) 2002( هدلين و مـارتين وود ، )2005( هاي آكائي  يافتهبا 

 هاي امگومبلـو   با يافته نتايج اين پژوهش ،هاي فناوري اطالعات و ارتباطات دسترسي به آموزشي
 ةمؤلفـ  اسـت كـه  ايـن در حـالي   ، همخـواني نـدارد   )2007( انگنبي و لـورا ، شاهيدا جفر، )2002(

فنـاوري اطالعـات و   توسـعة  يكي از موانع پداگوژيكي بـراي  ، ICTبرخورداري كاركنان از دانش 
، )2005( هـاي آكـائي    بـا يافتـه  پژوهش نتايج اين . شده است شناختهارتباطات در دانشگاه تهران 

نتــايج هرچنــد . همخــواني دارد) 2002( امگومبلــو، )2002( اليســتر تامپســون و مــك، ديكســون
نشـان  ، هاي آموزشي فناوري اطالعات و ارتباطـات بـا نيازهـا    تناسب برنامهمورد در  آمده دست به
از ديـد كارشناسـان دانشـگاه تهـران      ، امـا فناوري اطالعات نيست ةتوسع برايدهد كه مانعي  مي

استعد نامطلوب وضعيت در اين ب .  
هـاي   ميـزان بـرآورد هزينـه    ةمؤلفـ ، اي هاي موانع بودجه  مؤلفه از بين خرده نتيجة ديگر اينكه

فنـاوري اطالعـات و   توسـعة  مانعي براي ، ارتباطاتيهاي اطالعاتي و  اندازي و استقرار فناوري راه
، )1385( آبـادي  سـليم هـاي    يافتـه  ،نتيجـه  و اين ارتباطات در دانشگاه تهران شناسايي شده است
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هـاي    مؤلفـه همچنين . دهد مي ييد قرارأمورد ترا ) 2005( آكائي، )1997( فرانسوا، )1388( دستيار
كـافي  بودجـة  بودن دسترسي به منابع مـالي و  مؤثر، ICTتوسعة براي بودن پشتيباني مالي  مؤثر

هــاي كــاربردي و نگهــداري تجهيــزات و  ميــزان هزينــه، در آمــوزش عــالي ICTتوســعة  بــراي
انـد و ايـن نتـايج     مطلوب ارزيابي شـده دانشگاه تهران در سطح  هاي اطالعاتي و ارتباطيِ سيستم
شرايط نسبتاً مطلـوبي   ،فناوري اطالعات و ارتباطات در دانشگاه تهرانتوسعة دهد براي  مي نشان

  . وجود دارد
. استقالل مالي در اين دانشگاه در سطح نامطلوبي ارزيابي شـده اسـت  ، اي از بين موانع بودجه

 ةمؤلفـ ، هـاي موانـع قـانوني     مؤلفـه  دهد از بين خـرده  مي نشانپژوهش در اين  آمده دست بهنتايج 
فـاوا  توسـعة  مـانعي بـراي   ، با پيشرفت آموزش عـالي  ICTمعيارها و استانداردهاي بودن  متناسب

 اليسـتر  تامپسون و مـك ، ديكسون، )1385( آبادي هاي سليم  اين نتيجه با يافته. شده است ختهشنا
راهبردهـا و   هاي مشخص و واضح بودن  مؤلفههمچنين . همخواني دارد) 2005( و آكائي) 2002(

، ICTقوانين و مقـررات  ، ICTهاي  مشي ها و خط سياستبودن  مؤثر، ICTتوسعة اندازهاي  چشم
و گويـاي آن  اند  در سطح مطلوب ارزيابي شده، ICTتوسعة مديريت و اعضاي سازمان از حمايت 
دانشـگاه تهـران    فناوري اطالعات و ارتباطـات توسعة گونه مانعي در  هيچ ،از نظر قانوني است كه

  . وجود ندارد
از بـين   كـه  دهـد  مـي  نگرشـي و رفتـاري نشـان   موانـع  زمينة در  آمده دست بهنهايت نتايج در
اند و از  ها در سطح بسيار مطلوب ارزيابي شده  مؤلفههمة ، هاي موانع نگرشي و رفتاري  مؤلفه خرده
  . فاوا در دانشگاه تهران وجود نداردتوسعة راه  درگونه مانعي  هيچجنبه اين 

  :شرح زير است بهحاضر پژوهش نتايج خالصة  كلي طور به
تكنولوژيكي ـ   فناوري اطالعات و ارتباطات از لحاظ فني زمينة توسعةدانشگاه تهران در  •

  ؛ در سطح نسبتاً مطلوبي قرار دارد
فناوري اطالعـات و ارتباطـات از لحـاظ پـداگوژيكي در      زمينة توسعةدر دانشگاه تهران  •

   ؛قرار دارد سطح نسبتاً مطلوبي
اي در سطح  فناوري اطالعات و ارتباطات از لحاظ بودجه زمينة توسعةدر دانشگاه تهران  •

  ؛قرار دارد نسبتاً مطلوبي
باطات از لحـاظ قـانوني در سـطح    فناوري اطالعات و ارت زمينة توسعةدر دانشگاه تهران  •

  ؛مطلوبي قرار دارد
فناوري اطالعات و ارتباطات از لحاظ نگرشي و رفتـاري   زمينة توسعةدر دانشگاه تهران  •

  ؛در سطح بسيار مطلوبي قرار دارد
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هـاي   برنامهتناسب فناوري اطالعات و ارتباطات از حيث  زمينة توسعةدر دانشگاه تهران  •
آموزشي فناوري اطالعات و ارتباطات با نيازها و استقالل مالي در سطح نـامطلوبي قـرار   

  ؛دارد
تناسـب   چـون فناوري اطالعات و ارتباطـات بـا مـوانعي     زمينة توسعةدر  دانشگاه تهران •

، جهـاني اينترنـت  شـبكة  وضعيت و سرعت اتصال بـه  ، ICTزمينة نيروي متخصص در 
هاي  پشتيباني فني از منابع و امكانات فناوري، ICTنصب تجهيزات براي فضاي موجود 

انـدازي و   هـاي راه  ميـزان بـرآورد هزينـه   ، ICTبرخورداري كاركنان از دانـش  ، ارتباطي
 ICTمعيارها و استانداردهاي بودن  متناسب هاي اطالعاتي و ارتباطاتي و استقرار فناوري

  .مواجه استبا پيشرفت آموزش عالي 

  :هاي زير ارائه شده استپيشنهاد آمده دست بهبا توجه به نتايج 
. دقت الزم داشـته باشـد   ICTدانشگاه تهران در جذب نيروهاي متخصص و متناسب با  •

بـراي   ICTزمينـة  هـاي آموزشـي تكميلـي در      بهبود ايـن مشـكل دوره  براي همچنين 
  ؛كارشناسان فعلي خود ترتيب دهد

  ؛كندجهاني اينترنت تالش شبكة افزايش سرعت اتصال به براي دانشگاه تهران  •
و در در نظـر گرفتـه   هـاي مناسـبي را    مكان ICTنصب تجهيزات براي دانشگاه تهران  •

  ؛اختيار كارشناسان قرار دهد
هاي ارتباطي   پشتيباني فني از منابع و امكانات فناوريبراي دانشگاه تهران اقدامات الزم  •

  ؛را مبذول دارد
برگـزار  هاي مناسبي را   دوره ،ICTزمينة افزايش دانش كاركنان در براي دانشگاه تهران  •

  ؛ فناوري بهتر عمل كننداستفاده از اين براي تا كاركنان بتوانند  كند
 ،هاي اطالعاتي و ارتباطاتي اندازي و استقرار فناوري راهزمينة ها در   با برآورد دقيق هزينه •

  ؛كنددر جهت گسترش و نوسازي اين فناوري تالش 
بـا پيشـرفت آمـوزش     ICTمعيارها و اسـتانداردهاي   كردن متناسببراي دانشگاه تهران  •

  .دعالي اقدامات الزم را انجام ده
ـ   يـاددهي شـيوة  تغييـر  ، يـادگيري ـ   هاي يـاددهي فراينددر  ICTهدف اصلي در استفاده از 

دسـتيابي بـه ايـن    . پذيري و نوآوري و خالقيت است انعطاف، بيشتر بر تعامالت تأكيديادگيري و 
  . ي مورد استفاده استها افراد و پداگوژي، مؤثر بين اهداف هدف در گرو ارتباط
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