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  چکیده
ادگیري روز و جامع در فرایندهاي یاددهی و ی هاي اطالعات و ارتباطات به در این مقاله استفاده از سیستم

بر اساس مطالعه تجربی و استفاده از مصاحبه و تجزیه و تحلیل اسناد و  گیرد مورد بحث و بررسی قرار می
 در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاري، فناوري اطالعات و ارتباطاتو مدارك مربوط به کاربرد 
د تجزیه و در آموزش عالی را مور فناوري اطالعات و ارتباطاتگذار بر کاربرد برخی از عوامل مهم و تأثیر

منابع مالی  ن است که دانشگاه هوایی شهید ستاري ازهاي تحقیق بیانگر آ یافته. دهد میقرار تحلیل 
فناوري اطالعات و هاي فنی الزم و ساختارهاي حمایتی مناسب در زمینه استفاده از  کافی، زیرساخت

ات و فناوري اطالعهاي  در جهت ارتباط توانمندي ها ا این وجود، تالشب برخوردار است ارتباطات
توسعه سازمانی و مدیریت منابع انسانی  ،هاي آموزشی و پژوهشی یتبا موضوعاتی از قبیل فعال ارتباطات
بخواهد نقش مؤثري در  فناوري اطالعات و ارتباطاتکه  بر این اساس در صورتی. نبوده است موفقچندان 

ارتباط بهتري بین باید  ایفا نماید،) یادگیري -خصوص فرایندهاي یاددهی به( دانشگاه شهید ستاري
  .هاي مختلف توسعه منابع انسانی و سازمانی برقرار شود پداگوژي و جنبه

دانشگاه علوم و فنون  ،، آموزش، استراتژيفناوري اطالعات و ارتباطاتپذیري،  انطباق :کلیدي واژگان
    هوایی شهید ستاري
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   مقدمه -1
 دستاوردهاییرغم  علیاي علوم و فناوري ه حوزهفناوري اطالعات همزمان با توسعه سایر انقالب در 

اي است  ایجاد شکاف تازه ه یکی از آنهاکاست اشته دی پیامدهاي منفی نیز رخب، همراه داشته به که
عنوان یکی از  هدر این زمینه آموزش عالی ب. ها شده است که بیش از پیش باعث افزایش نابرابري

تحقق رشد و حیات خود در جهت دوران مهمترین متصدیان امر آموزش رسمی و یادگیري مداوم در 
رشد و توسعه جوامع انسانی،  ي و همچنینریادگی نیازهايرفع انسان، هاي داستعداشکوفایی 

اسب با شرایط منفراهم نمودن و  اتتغییرایجاد منظور  متعددي را بههاي  مأموریتها و   رسالت
  . ]4[دارد  عهدهبرپذیر  سوي جهانی انعطاف هحرکت بدر راستاي ، ي گوناگوننیازها
اخذ اطالعات هاي  گیرد، هر چند روش خود می اي به در جوامع هر روز شکل تازه هاي یادگیري شیوه

، انشدعلم و نشر  عنوان مراکز تولید هآموزش عالی ب هاي مؤسسهدر این عرصه . تر شده است نیز آسان
بهره  جدیدهاي  از این شیوه دبایآموزشی، پژوهشی و مدیریتی خود هاي مختلف وظایف  در حیطه

  . هاي جدید گام بردارند سمت پیشرفت فناوري گیرند و به
از مهمترین عناصر آموزش عالی است که یکی هاي اطالعات و ارتباطات  کارگیري فناوري هشک ب بی
ي آموزش ها  در مسیر تحقق اهداف و رسالتارتباط برقراري همچنین اطالعات و  و انتقال دانش در

  . ]4[کند ایفا مینقشی حیاتی عالی 
]. 1[از فناوري اطالعات و ارتباطات استکشورهاي در حال توسعه سهم ناچیز قابل تأمل است، چه  آن

است شده  3و شکاف دانایی 2، شکاف فناوري1نام شکاف دیجیتالی به  شکافایجاد نوعی امر باعث این 
 ].2[شده است ي از آنماندگی بخش دیگر و عقباز جهان  یشد سریع بخشردر نهایت باعث  و

اطالعات و ارتباطات در آموزش عالی رشد  فناوريدر بیشتر نقاط دنیا استفاده از  1990از دهه 
در  اطالعات و ارتباطاتفناوري آموزش عالی،   سسهدر حال حاضر در مؤ .گیري داشته است چشم

شاید بتوان  .گیرد قرار میو الگوهاي ارزیابی دورهاي آموزشی مورد استفاده  گیري هاي تصمیم سیستم
 -در زمینه فرآیندهاي یاددهیتواند  می اطالعات و ارتباطاتفناوري از استفاده گفت بیشترین 

  ]. 21و11و5[یادگیري باشد
هاي  در محیط فناوري اطالعات و ارتباطاتبین استفاده از البته ذکر این نکته ضروري است که باید 

سنتی تفاوت هاي غیر براي آموزش فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي جدید از  سنتی آموزش و استفاده
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هاي از  وقت و آموزش هاي پاره المللی و تجاري، رشد آموزش هاي عالی بین گسترش آموزش. قائل شد
و ارتباطات میسر گردیده است و این خود  اطالعات فناوريپیشرفت  خاطر دور، همه و همه به  راه

 حاضرمقاله در ]. 19[افزایش داده است زیادي هاي آموزش عالی را تا حد بسیار مؤسسهرقابت بین 
 - در فرآیندهاي یاددهی فناوري اطالعات و ارتباطاتکه استفاده از بعضی از فرآیندهاي سازمانی 
فناوري اطالعات و گسترش استفاده از  .بررسی خواهیم نمودرا دهند  یادگیري را تحت تأثیر قرار می

در آموزش عالی باعث ایجاد تغییراتی از قبیل تنوع در ارائه آموزش عالی، متقاضیان جدید  ارتباطات
شده هاي سنتی و غیرسنتی مجازي  المللی و آموزش براي آموزش عالی، باال رفتن تحرکات بین

  ]. 16و12[است
فناوري اطالعات باس تاق خواهند در این رقابت باقی بمانند، هایی که می ها و دانشگاه مشکل دانشکده

شان و نتایج حاصل از آن در آموزش عالی نیست بلکه سرعت تشخیص  هاي در برنامه و ارتباطات
فناوري اطالعات و ده از احساس نیاز به استفا. جدید است فناوريهاي ارائه شده توسط این  صتفر

سمت استفاده  آموزش عالی را به هاي ها و مؤسسه دانشگاه ،به روز و مداوم در آموزش عالی ارتباطات
ی است نه فرایندها و محصول نهای بیشتر بر ،تأکید]. 20[از رویکرد فراکنشی هدایت نموده است

یادگیري مورد غفلت واقع شده  - یاددهی و فرایندهاي فناوري اطالعات و ارتباطاتتلفیق درست 
فناوري اطالعات و شهید ستاري سعی در استفاده از هوایی با بررسی اینکه چگونه دانشگاه  .]19[است

 .نموددرك بهتري از فرآیندهاي سازمانی ارائه  توان دارد، می خودهاي آموزشی  در برنامه ارتباطات
اغلب  ،اند زش عالی را مورد بررسی قرار دادهآمودر  فناوري اطالعات و ارتباطاتمطالعاتی که اقتباس 

را  فناوري اطالعات و ارتباطاتدر موفقیت استفاده از  مناسبترین عوامل سازمانی فهرستی از مهم
  ؛باشند که معموالً شامل موارد زیر می. دان ارائه نموده

  فناوري اطالعات و ارتباطاتبراي مناسب راهبردي داشتن برنامه  
  فناوري اطالعات و ارتباطاتمبتنی بر ، تخصصیوجود سازمان 

  فناوري اطالعات و ارتباطاتمدیریت ارشد سازمان به تعهد 

  هاي سازمانی با نوآوري فناوري اطالعات و ارتباطاتنیاز به ارتباط 

  هاي مربوط به مدیریت منابع انسانی در فعالیت فناوري اطالعات و ارتباطاتاستفاده از 

  در درون سازمان فناوري اطالعات و ارتباطاتبازار داخلی براي 
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 فناوري اطالعات و ارتباطاتسازي جامع فرآیندهاي مربوط به توسعه مستند 

 تأمین منابع مالی مورد نیاز 

 هاي مورد نیاز هاي فنی و مهارت حمایت 

 وري اطالعات و ارتباطاتفناچه عوامل ذکر شده در باال تأثیر بسیار زیادي در نتایج و پیامدهاي اگر
. دهند توضیح نمی فناوري اطالعات و ارتباطاتدارند اما فرایندهاي مهم سازمانی را در اقتباس 

فناوري توان  طور می هچ هایی مدیریت سازمان مهم است؟ کی و در چه زمینه، که سؤاالتی از قبیل این
 فناوري اطالعات و ارتباطاتستراتژي یک ا را به توسعه سازمانی مرتبط ساخت؟ اطالعات و ارتباطات

ی قابل پاسخ تنهای وسیله عوامل باال به هاالتی باین چنین سؤ چیست؟ ،و خوب تعریف شده مناسب
   .نیست

در آموزش عالی بر این اساس استوار است که  فناوري اطالعات و ارتباطاتاز دیدگاه هنجاري استفاده 
هاي مهم یا فرایندهاي تجاري یک دانشکده یا تطور حتم فعالی به فناوري اطالعات و ارتباطات

ستن  .]5[د شدنهاي هدف جدیدي ایجاد خواه لذا نیازهاي جدید و گروه .دانشگاه را تغییر خواهد داد
ش عالی و آموز هاي مؤسسهدلیل نادیده گرفتن زمینه تاریخی  این دیدگاه را بهساکر و اسک جرسلی 

کسب می نمایند،  فناوري اطالعات و ارتباطاتها در صورت حفظ و توسعه  منافعی که اکثر دانشگاه
  . ]22[مورد انتقاد قرار داده اند

وسیله  محور یا آموزشی که به ارتباطاتکند که آموزش  ز طرف دیگر دیدگاه هنجاري فرض میا
فرایند باعث بهبود  هاي سنتی شود نسبت به آموزش حمایت می فناوري اطالعات و ارتباطات

دیدگاه  .)موضوعی که در این مقاله مورد بررسی قرار نمی گیرد( یادگیري خواهد شد -یاددهی
عنوان یک فرایند تغییر خوب  باال به آن اشاره شد ممکن است بهکه در اي  فهرست بازبینیهنجاري و 

عالی براي حرکت از آموزش  هاي مؤسسهشده و از باال به پائین در نظر گرفته شود که  طراحی
   .]5[گیرند در پیش می فناوري اطالعات و ارتباطاتوابسته به هاي  ه هاي سنتی آموزش به شیو شیوه

فناوري اطالعات و آموزش عالی در زمینه استفاده از  هاي مؤسسهگونه چوقتی این موضوع که 
دیدگاه هنجاري هاي  گیرد، ویژگی کنند، مورد بررسی قرار می روز کردن آن تالش می و به ارتباطات

دهد که از هر  هاي تحقیقاتی نشان میعنوان مثال یافته به. ارددق باهاي تجربی تط ندرت با واقعیت به
در ]. 17[دهد اي آموزش از راه دور را ارائه میه دوره ،یکا فقط یکیمؤسسه آموزش عالی در آمر 10
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هاي اداري و سازمانی از  ساخترهاي یادگیري و هم در زیی که هم در فرایندهای مؤسسهاین بین 
فناوري اطالعات و که از ی های مؤسسه، نسبت به اند استفاده کرده تفناوري اطالعات و ارتباطا

کسب  موفقیت بیشتري ،نمایند یادگیري استفاده می -هاي یاددهیفقط براي فرایند ارتباطات
  .]15[اند نموده

فناوري گر این موضوع است که استفاده از  بیان OECD  4کشورهايمطالعات تجربی انجام گرفته از 
  ]. 8[در آموزش عالی در حال افزایش استمرتبط با اهداف سازمانی و اداري  اطالعات و ارتباطات

یادگیري باید چندین تغییر  -در فرایندهاي یاددهی فناوري اطالعات و ارتباطاتدر زمینه تأثیر 
 ].23و7[شود رویکرد تجاري آن در نظر گرفته میمعموالً ، با این وجود. اساسی مورد توجه قرار گیرد

ید کند و مؤ نتایج تحقیقات قبلی را تأیید می فناوري اطالعات و ارتباطاتتحقیقات بعدي در زمینه 
طور غیر مستقیم  یادگیري به -هاي یاددهی در فعالیت فناوري اطالعات و ارتباطاتاین است که 

، هاي آموزشی براي سازماندهی برنامه فناوري اطالعات و ارتباطات عبارتی از ؛ بهشود استفاده می
  .شود ایجاد ارتباط و غیره استفاده می آوري اطالعات واي براي جمع وسیله

ندرت با  به فناوري اطالعات و ارتباطاتید این مطلب است که فرایند اقتباس تحقیقات تجربی مؤ
از . خوانی دارد هم فناوري اطالعات و ارتباطاتروز کردن  استفاده و بهي سازمانی در زمینه هااستراتژي

یادگیري  -تقیم محدودي در فرایندهاي یاددهیتاکنون تأثیر مس فناوري اطالعات و ارتباطاتطرفی 
فناوري اطالعات هایی که قصد استفاده از سازمان .ب نیستموضوع چندان عجی البته این. داشته است
شوند که در برخی  اغلب با این معضل مواجه می ،دارند افتهو ساختاری مند نظامصورت  را به و ارتباطات
براي سالیان متمادي استفاده شده  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي سازمان ممکن است از  از قسمت

فرایند فقط  ،بدون توجه به پیچیدگی فناوري اطالعات و ارتباطاتمند نمودن  نظامو معموالً در باشد 
   .شوند میوف معطبه نتایج 

که در جهت حفظ وضع موجود تالش هایی  عنوان سازمان آموزش عالی به هاي مؤسسهاز طرفی 
فناوري اطالعات و گر عدم تأثیر مستقیم  تواند بیان شوند که این خود می کنند، شناخته می می

هاي  کنند فعالیت باشد و بیشتر سعی می ها مؤسسهعنوان یک نوآوري خارجی بر این گونه  به ارتباطات
 فناورياستفاده از تخته سیاه و سخنرانی هنوز مهمترین . یادگیري را حفظ نمایند -سنتی یاددهی

عبارتی دالیلی در حمایت از این مطلب  به .استآموزش عالی  هاي مؤسسهمورد استفاده در بسیاري از 
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آموزش عالی  هاي مؤسسهدر  اطالعات و ارتباطات فناوريوجود دارد که در حال حاضر استفاده از 
 هاي مؤسسهبراي  مناسبی تواند نقطه شروع و این میست ابخشی صورت  بهو بیشتر مند  نظامکمتر 

مند در  نظامصورت  را بیشتر به فناوري اطالعات و ارتباطاتکنند  آموزش عالی باشد که سعی می
بین دیدگاه هنجاري شود به ارتباط  تالش میدر ادامه  .یادگیري اقتباس نمایند -فرایندهاي یاددهی

یادگیري با تجربیات حقیقی و آنچه این  -بر فرایند یاددهی فناوري اطالعات و ارتباطاتو عوامل مؤثر 
  .، پرداخته شودشوند در عمل با آن مواجه می فناوري اطالعات و ارتباطاتهنگام استفاده از  ها مؤسسه

  شناسی تحقیق روش -2
آوري اطالعات استفاده  پیمایشی جهت جمع و از روش بوده کاربردي -توصیفیتحقیق حاضر از نوع 

هاي پژوهش کیفی  از روشدر آن مطالعه موردي است و  نوعیاز طرف دیگر، این تحقیق . استده ش
جامعه آماري تحقیق حاضر را کلیه  .استفاده شده است آوري اطالعات مورد نیاز جهت جمع

متخصصین، مهندسین و کلیه افراد مسئول در بخش ( فناوري اطالعات و ارتباطاتسان کارشنا
. دهند لمی دانشگاه شهید ستاري تشکیل میت عمدیران و اعضاي هیأ ،)فناوري اطالعات و ارتباطات
فناوري کارگیري  هبازخورد و اطالعات دقیق از تجارب و درك آنها از باخذ علت انتخاب این جمعیت 

  . است ت و ارتباطاتاطالعا
سپس در . اي صورت گرفت مطالعات کتابخانه ، ابتداآوري اطالعات منظور جمع ، بهدر این پژوهش

ا ب گیري نمونه .استفاده شد 5سازمان نیافتهکسب نظرات مسئولین ذیربط از روش مصاحبه جهت 
 فناوري اطالعات هاي ، کارکنان بخششوندگان از بین فرماندهان مصاحبه. شد جامروش گلوله برفی ان

عالوه  به. و کارکنان اداري انتخاب شدندت علمی یگر افراد کلیدي از بین اعضاي هیأو د و ارتباطات
مورد تجزیه  فناوري اطالعات و ارتباطاتو دیگر مدارك مربوط به فرایند کاربرد راهبردي هاي  برنامه

اداري مرتبط با کاربرد که در این مقاله تأکید بر موضوعات سازمانی و  یاز آنجای .و تحلیل قرار گرفت
 دلیل عدم دخالت در فرایندهاي سازمانی و اداري است از دانشجویان به فناوري اطالعات و ارتباطات

   .کنندگان اصلی استفاده نشده است عنوان مصاحبه به
هاي مهم مرتبط با  تشریح بعضی از جنبهدر ادامه مهمترین نتایج و پیامدهاي مطالعه به منظور 

فناوري اطالعات توصیه شده در زمینه راهبرد شکاف بین به مسأله استمرار ده است و شموضوع ارائه 
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رسد که مهمترین  نظر می چنین به. رداخته شده استپ ،شدهکار گرفته  هبراهبرد و  و ارتباطات
تواند در دیگر  در دانشگاه شهید ستاري می ت و ارتباطاتفناوري اطالعامشکالت رایج در ارتباط با 

در فراسوي دانشگاه شهید ستاري  تواند زیر میبنابراین مباحث . هاي نظامی نیز دیده شود دانشگاه
  .نظر گرفته شود

  هاي تحقیق یافته -3
ات و فناوري اطالعچه دانشگاه شهید ستاري از معیارهاي ارائه شده براي فرایندهاي اقتباس اگر

ها بین مفروضات هنجاري و  از این معیارها براي تعیین تفاوتولی  ،استفاده ننموده است ارتباطات
  .شده استوقایع تجربی در فرایند اقتباس استفاده 

   تعهد و درگیري مدیریت ارشد سازمان -1-3
ند که مدیران ارشد دانشگاه بیشترین درگیري و فعالیت را در افراد بیان داشت در نمونه مورد بررسی،

گیري کرد که سطح  توان چنین نتیجه ؛ بنابراین میدارند فناوري اطالعات و ارتباطاتفرایندهاي مربوط به 
 باال بردن کیفیت،. اردد فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  ن بیشترین تعهد را نسبت به پروژهمدیریت سازما

براي مشارکت در ترین عاملی بود که مدیران این دانشگاه مهم ،اعتبار دانشگاه و برآوردن نیازها شهرت،
یکی از عوامل  عنوان بهفشارهاي خارجی  ، همچنینذکر نمودند فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  پروژه

ز مجبور به استفاده ا" که نمودشوندگان چنین بیان  یکی از مصاحبه عنوان مثال به .مهم ذکر شده است
  . "هستیم هاي نظامی در کشور ترین دانشگاهمهمیکی از  ما ؛جدید هستیم  فناوري

به این نکته اشاره کرد که نظر دیگر نهادها و نبود برنامه خاص باعث شده شوندگان  یکی دیگر از مصاحبه
ساي ؤبرخی از ر .صورت نپذیرددر این زمینه ثري ؤاست که با وجود تعهد مدیریت ارشد دانشگاه، اقدام م

ی منابع مالی از اهمیت بسیار باالی اند که درگیري مدیریت عالی سازمان در کسب ادعا کرده ها دانشکده
 فناوري اطالعات و ارتباطاتشان در فرایندهاي  از طرفی خود مدیران سازمان نیز درگیري .برخوردار است

 ري اطالعات و ارتباطاتفناومخصوصاً هنگامی که بودجه مورد نیاز براي پروژه  اند، را حیاتی اعالم نموده
   .باید از منابع خارجی تأمین شود
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با توسعه سازمانی فناوري اطالعات و ارتباطاتنیاز به ارتباط  -2-3
  

در این  فناوري اطالعات و ارتباطاتشرط کافی براي رشد استفاده از  ،ها مؤسسهمدیریت عالی درگیري 
هاي توسعه سازمان  باید با برنامه فناوري اطالعات و ارتباطات ،هنجاري بر اساس مفروضات. ها است سازمان

راهبردي هاي  ناد مربوط به برنامهبررسی اس. ارتباط داشته باشدراهبردي هاي بلندمدت و  مثل برنامه
ندارد و حتی در زمینه راهبردي خاصی هاي  برنامهشهید ستاري هوایی است که دانشگاه  گر آن بیان

فناوري اطالعات و هر حال براي ارتباط  به .شده استتهیه نراهبردي نیز برنامه  رتباطاتفناوري اطالعات و ا
  . هاي سازمانی برقرار شود نوعی هماهنگی بر اساس اولویتهاي توسعه سازمانی باید  دیگر برنامه با ارتباطات

توسعه . تی استگر عدم وجود این چنین ارتباطا تجزیه و تحلیل اسناد و مدارك در این مطالعه بیان
طور جداگانه در نظر  ها به راهبرد و توسعه نیروي انسانی در برنامهتوسعه  ،فناوري اطالعات و ارتباطات

مهمترین یافته . اعالم نمودند که این در عمل نیز انعکاس یافته استشوندگان  صاحبهمگرفته شده است و 
عنوان یک فرایند  را به العات و ارتباطاتفناوري اطتوسعه  ،ن بود که دانشگاه مورد مطالعهه آدر این زمین
و هماهنگی  اهداف دانشگاه در نظر گرفته بودتوسعه سازمان و حتی  يها مجزا از دیگر برنامهجداگانه و 

  . شد نمیها مشاهده  خاصی بین این برنامه

  خوب طراحی شده فناوري اطالعات و ارتباطاتراهبرد  - 3- 3
ذاري گ خود را در اسناد مربوط به سیاست فناوري اطالعات و ارتباطاتراهبرد شهید ستاري هوایی دانشگاه 

عنوان تالشی در جهت  تواند به راهبرد سازمان می. ستاکرده تشریح نراهبردي هاي  مؤسسه مثل برنامه
و ارائه فناوري گامی با توسعه  ه در نظر گرفته شود که در جهت همتصویري آرمانی از مؤسسارائه نوعی 

یکی از  .شود داخلی تهیه  و ذینفعان طور خاص ستادهاي برتر و بهي فشارهاي خارجی برا اسخیپ
براي راهبردي برنامه نوعی کنم نیاز شدیدي در جهت تهیه  فکر می" ؛کرد ن میشوندگان چنین بیا مصاحبه

   ."شود احساس می فناوري اطالعات و ارتباطات
فناوري موانع توسعه ترین مهمخوب طراحی شده را از  راهبرديشوندگان نبود یک برنامه  اکثر مصاحبه

که دانشگاه است شاید نبود این برنامه باعث شده  .اند در دانشگاه هوایی اعالم نمودهاطالعات و ارتباطات 
فناوري هاي مربوط به  ها از نظر تجهیزات فنی و زیرساخت که در ارزیابی با وجود اینشهید ستاري 
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برداري از این سیستم کمتر  ولی در استفاده و بهره ده استشب ارزیابی خو اطالعات و ارتباطات
   .ستایافته  توسعه

  هاي مدیریت منابع انسانی در فعالیت فناوري اطالعات و ارتباطاتترکیب  -4-3
رین ت علمی زمان کافی براي ترکیب آخوندگان اعالم داشتند که اعضاي هیأش برخی از مصاحبه

 ،انوایر مختلف سازمددر  .هاي جدید را ندارند فناوريهاي علمی در رشته تخصصی خود و  یافته
گذاري  سرمایه فناوري اطالعات و ارتباطاتدهی مناسبی براي کسانی که در زمینه  ساختار پاداش

شود که صرف وقت براي  این باعث می .وجود ندارد در تالش براي تقویت خود هستندکنند و  می
 ماتدر مطالعه انجام شده اقدا. داشتکلیف اضافی براي اساتید ب نوعیهاي جدید  فناوريیادگیري 
ده رایانه اقدام به برگزاري دانشک. شاهده شدمدر زمینه ارتباط بین مدیریت منابع انسانی مناسبی 

ها شرکت  دانشکدهبراي سطوح مختلف نموده بود ولی هیچ یک از این  گانه هاي هفت مهارتهاي  کالس
  .بودند کردهنهاي حرفه تدریس اعالم  را جزء نیازمندي فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  هدر دور

سه در زمینه توسعه و بهبود سادي رویکرد مؤمدیریت منابع انسانی تا حد زی راهبرد ،طور خالصه به
. دهد ت علمی را نشان میدر اعضاي هیأ فناوري اطالعات و ارتباطاتها و دانش مربوط به  مهارت

در جهت استفاده از  ها ی یکی از پیشروترین سازمانیبع آن دانشگاه هوات ی و بهچه نیروي هوایاگر
هاي  تالشهاي اخیر  لی در دههو. استت منابع انسانی یمدیر براي فناوري اطالعات و ارتباطات

پژوهشی آموزشی و  اداري، يها رفته است و هنوز بسیاري از فعالیتکمتري در این زمینه صورت گ
 .پذیرد صورت سنتی صورت می هب
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استقبال و احساس نیاز ( ها بازار داخلی براي فناوري اطالعات و ارتباطات در سازمان - 5-3
  )به فناوري اطالعات و ارتباطات در درون سازمان

ت علمی و وندگان اعالم نمودند که اعضاي هیأش تقریبا اکثر مصاحبهدر نمونه مورد بررسی 
بازار داخلی  ستفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات دارند ولی در عملعالقه زیادي به ادانشجویان 

شوندگان با آن  یکی از مسائلی که اغلب مصاحبه. توجود نداش فناوري اطالعات و ارتباطاتبراي 
 فناوريت علمی باید به این درجه از آگاهی برسند که چرا باید موافق بودند این است که اعضاي هیأ

  از مصاحبه شوندگان چنین بیان کرد؛یکی  .جدید را یاد بگیرند
در جهت فرایندهاي  یاددهی و یادگیري  فناوري اطالعات و ارتباطاتما باید از مزایا و نقاط قوت "

اگر بخواهیم . پیشی بگیریم ها مؤسسهپررنگ کردن این مزایا از دیگر  حداکثر استفاده را ببریم و با
شود که  وقتی میسر میمهم این . را تغییر دهیمهاي تدریس  واقع شود باید شیوه فناوري جدید مؤثر

. را درك نمایندهاي آن  محور را در عمل ببینند و پتانسیل فناوري اطالعات و ارتباطاتافراد یادگیري 
  ."گیري کنیم م که بتوانیم این اهداف را نشانهریزي کنی باید طوري برنامه

کردن و درگیر مند  هها در زمینه عالق بر این عقیده بودند که سازمان شوندگان بسیاري از مصاحبه
در . شی انجام دهندقدم شده و اقدامات فراکن باید پیش هاي جدید فناوريکردن کارکنان در زمینه 

ها از  رنت پرسرعت در دانشکدهنبود اینت. هاي آنها نبود مورد مطالعه این کار جزء اولویت سسهمؤ
  .در این زمینه اعالم شدترین موانع مهم

  تهیه مدارك مستند جامع و مرتبط با فرایندها -3- 6
اي  صورت جزیره هاي مختلف به و قسمت حاکم بودسسه مورد مطالعه منابع اطالعاتی جداگانه در  مؤ

فناوري اطالعات و رسد براي حل این مشکل باید متولی امر توسعه  نظر می به .عمل کرده بودند
  .ی نیز مدنظر قرار گیردگوی در دانشگاه مشخص و ضمن تفویض اختیار پاسخ ارتباطات

  منابع مالی -3- 7
مورد  مؤسسهدر  فناوري اطالعات و ارتباطاتگر این است که منابع مالی کافی براي توسعه  نتایج بیان

طور که در باال اشاره شده منابع نسبتاً کمی در جهت ایجاد انگیزه  هر حال همان به. ردمطالعه وجود دا
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 ؛کار گرفته شده است کارکنان به فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  در کارکنان براي تقویت توانمندي
  .جدید فراهم نشده استفناوري هاي فنی الزم براي کارکنان در جهت استفاده از  از طرفی کمک

 ،افزایش سطح بودجه و فناوري اطالعات و ارتباطاتخرید تجهیزات مربوط به  هاي ساالنه در گزارش
البته . شده بودمطرح  فناوري اطالعات و ارتباطاتکاربرد  گرهاي موفقیت از نشان یعنوان یک به

شرط  ،ناسبمهاي  د که وجود منابع کافی و زیر ساختشوندگان اذعان داشتن بسیاري از مصاحبه
شاید  .در فرایندهاي یاددهی و یادگیري نیست فناوري اطالعات و ارتباطاتده از کافی براي استفا

ها و البراتوارها هزینه  آزمایشگاه بتوان چنین بیان کرد که منابع مالی زیادي براي خرید تجهیزات،
عنوان مثال مرکز  به .تمام جوانب موضوع در نظر گرفته نشده است در انجام هزینه،شده است ولی 

دلیل  انگلیسی نموده است ولی در عمل بهدانشگاه هزینه هنگفتی صرف خرید البراتورهاي زبان  زبان
استفاده از این  )حضور در مرکز زبان حدود سه ساعت در هفته مدت زمان( عدم توجه به بعد زمانی

نگلیسی مسأله ضعف زبان اشود در دانشگاه  متأسفانه احساس می .باشد پذیر نمی امکان عمالًتجهیزات 
   .است وري گرفتار شدهو در دام فنا درستی تشخیص داده نشده به

هزینه عوامل مختلف آموزشی در کشور  -که به مطالعه اثربخشی )2002( براساس پژوهش کینگ
 )هزینه در این زمینهبه ازاي یک دالر  88/3یعنی ( کتب درسی بیشترین برزیل پرداخته است،

بر پیشرفت افزار  سختثیرگذاري بر پیشرفت تحصیلی یا موفقیت تحصیلی داشته است و نقش أت
کردن در  لذا هزینه ،ستارنگی  کم سبتاًنکه نقش  برآورد شده است 56/0تحصیلی در این مطالعه 

ی شکاف بین وضع موجود و مطلوب، یوري باید با دقت بیشتري صورت پذیرد و بعد از شناساحوزه فنا
صورت  وري، این کار صورت پذیرد در غیر اینو در صورت توجیه استفاده از فنا ها مشخص بردراه

   .اشتاتالف منابع سازمانی در پی نخواهد د اي جز نتیجه
یکرد حاکم در رو(رفتاري یادگیري رویکرد  از طرفی استفاده از البراتوار در زمینه زبان انگلیسی با

رویکردي که در آن دانش در بیرون از یادگیرنده قرار دارد و  ؛دمطابقت دار )میالدي 60و  50دهه 
 شناختی،(که با توجه به رویکردهاي جدیدتر  در صورتی .انش باید به یادگیرنده منتقل شوداین د

 .یادگیرنده منفعل نبوده و خود سازنده دانش است )ی اجتماعییگرا یی فردي و ساختگرا ساخت
زرق و برق  صرف بهتوجه  وري بود و باهاي فنا کرد که باید مراقب دامگیري  شاید بتوان چنین نتیجه

  .هاي سازمان را در نظر گرفت اولویت ،انجام هزینهآن منابع سازمانی را هدر نداد و همیشه هنگام 
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  هاي مورد نیاز هاي فنی و مهارت حمایت -8-3
در تدریس و یادگیري از  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي فنی براي کاربرد  ها و حمایت مهارت

در این زمینه بحث زبان فنی یکی از مشکالت مطرح شده  .است اهمیت قابل توجهی برخوردار
بارتی با زبانی متفاوت محاوره ع کنند یا به نی معموالً با زبان خاصی صحبت میافراد ف. باشد می
هاي فنی  راي تشریح جنبههایی که ب هیأت علمی قابل فهم نبود و واژه نمایند که براي اعضاي می

عبارتی  به. باشد شوند معموالً مناسب نیازهاي این افراد نمی برده می کار هب فناوري اطالعات و ارتباطات
تأکید  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  یی که در دورهاعضاي هیأت علمی ارتباطی بین چیزها

کار بردن  هها اغلب آنها در ب ز اتمام این دورهبعد ا .یابند نمی ،بینند آن چیزي که عمالً میشود و  می
د متخصص شان مشکل دارند اگر چه افرا دانش اکتسابی در زمینه علمی مورد نظر در راستاي کارهاي

 کردند که در ارائه ها وجود دارد ولی اغلب بیان می براي کمک در این زمینه ت علمی قويو کادر هیأ
  .نیازها مد نظر قرار گیرد ،ها کمک

  محور فناوري اطالعات و ارتباطاتیک سازمان تخصصی  -9-3
هاي مختلف دانشگاه مورد مطالعه از نظر اندازه و موقعیت با هم  بخشطور که قبالً ذکر شد  همان

گذار تأثیر فناوري اطالعات و ارتباطاتامل بر چگونگی سازماندهی فرایندهاي متفاوت هستند و این ع
هر  به .اي را فراهم ساخته است هاي مجهز و پیشرفته ساختزیر کل دردانشگاه با این حال بوده است، 
طور اثربخش استفاده  بهموجود نیز  امکاناتاند از  شوندگان اعالم کرده مصاحبهطور که  حال همان

و فناوري در زمینه ساختار سازمانی، ترکیب  ها مؤسسهمهمترین چالش فراروي این . شود نمی
ان براي اهداف مختلف بوده است که از آن بتو فناورانه -وژیکیهاي پداگ راحی سیستمپداگوژي و ط
  . اي متفاوتی اتخاذ شده استراهبردهها  در دانشکده .گیري کرد آموزشی بهره
زمینه همانند  است که آموزش تعدادي متخصص و نخبه در ایناین ها  دانشکدهیکی از تفکر حاکم 

تأثیر قرار دهد و باعث گسترش  ف را تحتهاي مختل پارتمان و گروهتوانند د یک گروه کماندو می
که  ندها اعالم کرد یکی دیگر از این دانشکدهمسئولین  .شوند فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  ییتوانا
نتایج مورد نظر  در صورتی بهارند دأکید ت علمی را تحت آموزش قرار داد و تتمام اعضاي هیأ باید

ي ها ههیچکدام از دانشکدهمچنین مشخص شد . گیر شود ها همه ع آموزشیابیم که این نو دست می
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انجام نداده بودند در نتیجه  فناوري اطالعات و ارتباطاتاز کاربرد مندي  نظامارزیابی  مورد مطالعه،
  .وجود ندارد یادگیري استفاده کرد -بتوان از آن در فرایندهاي یاددهیاطالعاتی که 

  بحث -4
جامع در فرایندها  فناوري اطالعات و ارتباطاتدر استفاده از ها  دوایر سازمانی و مؤسسهاگر تالش 

از . ستاگیرد مبنی بر اقتباس باال  ؤسسه بررسی شود تصویري که شکل مییادگیري در م -یاددهی
ت قابل توجهی در این زمینه ها پیشرف شود که بعضی از دانشکده موضوع روشن میطرفی این 

در فرایند یاددهی و  فناوري اطالعات و ارتباطاتدر مراحل ابتدایی استفاده از  اند و برخی دیگر داشته
جاي  نگري به نوعی بخشی فناوري اطالعات و ارتباطاتدر زمینه کاربرد . یادگیري هستند

ها  جاي تأکید بر افراد و پداگوژي بیشتر ساختارها و استراتژي شود و به سازي مشاهده می یکپارچه
فناوري اطالعات و میزان انطباق مفروضات هنجاري مربوط به  1جدول . ر گرفته استمورد توجه قرا

  .نشان می دهد ،است را با آنچه در عمل اتفاق افتادهدر دانشگاه شهید ستاري  ارتباطات
متفاوتی در زمینه استفاده از راهبردي رویکردهاي  ها در نمونه مورد بررسی، با توجه به تنوع دانشکده

این حال تفاوت بین دیدگاه هنجاري و توصیفی به  با. مشاهده شد اطالعات و ارتباطاتفناوري 
ها و  این تفاوت توان و به این طریق بهتر می است نشان داده شده 1در جدول شماره  مند نظامصورت 
در ، هاي پیچیده ی نیست که راه حل نهایی این چالشبدین معنامر البته این  .ها را تفسیر نمود چالش
کار  راهبرد بهطور  هبلکه راهی است براي تشریح این مطلب که چ ،ندهستاین جدول قابل حل  قالب

یادگیري با  - در فرایندهاي یاددهی فناوري اطالعات و ارتباطاتدر زمینه استفاده از  .شدهگرفته 
  .اند شکست مواجه شده

هاي  متناسب با پیشرفت کنون،کار گرفته شده تا یادگیري به - الگوهاي یاددهی ،اساس این مطالعه بر
ن امر از دو جنبه قابل تشریح است؛ اول آوري شده ای هاي جمع کمک داده به. فناورانه نبوده است

، است هنجاري مورد توجه قرار نگرفته فهرست بازرسیها در  که از آنجایی که تفاوت بین رشته این
اند که رشته علمی و  گر این مطلب ا بیانه داده. اند همورد توجه قرار نگرفتها در تحلیل نیز  این تفاوت

ها و عدم موفقیت برخی دیگر در زمینه  تخصصی یکی از عوامل مهم در موفقیت برخی دانشکده
  .است فناوري اطالعات و ارتباطاتاستفاده از 
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  در  فناوري اطالعات و ارتباطات دابعاد مفروضات هنجاري و تجربی در زمینه کاربر - 1 جدول
  دانشگاه شهید ستاري

  شواهد تجربی  مفروضات هنجاري

فناوري اطالعات و  یک برنامه راهبردي
  خوب طراحی شده ارتباطات

ها از پراکندگی و تنوع زیادي برخوردار نبود، در بعضی  دانشکدهدر بین 
صورت آرمانی و بدون ارائه راه کارهاي  راهبردها بهها  دانشکدهاز این 

  .در سطح دانشگاه برنامه مدونی مشاهده نشد و ودبمد نظر  عملی
فناوري اطالعات و یک سازمان تخصصی 
  محور ارتباطات

ارزیابی صورت . ها از پراکندگی و تنوع برخوردار است در بین دانشکده
  .و بازخوردها بسیار پایین استاست نگرفته 

درگیري و تعهد مدیران ارشد سازمان در 
  ارتباطاتفناوري اطالعات و زمینه 

فناوري شوند ولی در کاربرد  اندازي درگیر می مدیران ارشد در راه
  .شوند وارد نمی اطالعات و ارتباطات

با توسعه  فناوري اطالعات و ارتباطاتارتباط 
  سازمانی

  .وجود نداشت

در  فناوري اطالعات و ارتباطاتاستفاده از 
  هاي مربوط به مدیریت منابع انسانی فعالیت

  .شتوجود ندا

 فناوري اطالعات و ارتباطاتبازار داخلی براي 
  در درون سازمان

  .مند بوده ولی بازاري براي آن وجود نداشت هت علمی عالقاعضاي هیأ

مستندسازي جامع از فرایندهاي مربوط به 
  فناوري اطالعات و ارتباطاتتوسعه 

هاي مختلف از  قسمتها از تنوع برخوردار است ولی  دانشکدهدر بین 
  .کنند استفاده می منابع اطالعاتی مشابهی

  تأمین منابع مالی مورد نیاز
در این دانشگاه  فناوري اطالعات و ارتباطاتتأمین منابع مالی براي 

  .مشکل حادي نیست

  هاي مورد نیاز هاي فنی و مهارت حمایت
موضوع این با این حال به  .ها از تنوع برخوردار است بین دانشکده در

  .اقدامات قابل قبولی  صورت پذیرفته استتوجه شده و 

فناوري ها و دانش اعضاي هیأت علمی در زمینه  عوامل انگیزشی کمی براي ارتقاي مهارتثانیاً 
گردد و این امر باعث شده  به این امر توجه الزم مبذول نمی امروزه .وجود دارد اطالعات و ارتباطات

در . ولویت پایینی برخوردار باشداز ا العات و ارتباطاتفناوري اطهاي  ها و توانمندي است، شایستگی
فناوري هاي  براي ارتقاء سطح توانمندي هایی مورد مطالعه، برنامه يها دانشکدهکدام از  هیچضمن 

  .بودند  در نظر نگرفته اطالعات و ارتباطات
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شود و  و مدیریت منابع انسانی احساس می فناوري اطالعات و ارتباطاتاز طرفی فقدان ارتباط بین 
ها و نواقص  این کاستی. دندار فناوري اطالعات و ارتباطاتبراي ) متقاضی داخلی(مؤسسه بازار داخلی 

ها و روابط یک دانشگاه  باید در فعالیت فناوري اطالعات و ارتباطاتممکن است از نظر تغییراتی که 
همراه فقدان عالقه از طرف کسانی که  این فشارها به. ایجاد نمایدتناقض ا دانشکده ایجاد کند، نوعی ی

فناوري هاي  است که برنامهباعث شده  ،تطبیق دهند فناوري اطالعات و ارتباطاتباید خود را با 
اند که  عوامل باعث شدهاین . اداري تبدیل شود هاي روزمره و سري فعالیت به یک اطالعات و ارتباطات

دلیل  که بیشتر بهیادگیري  -ي بهبود فرایندهاي یاددهینه برا فناوري اطالعات و ارتباطاتاستفاده از 
  .تر باشد احتکارایی باالتر و استفاده ر

خوب ابعاد رخی که این مطالعه در درك این که چرا بعضی از این ابتکارات از بعقیده بر آن است 
تواند از  میاعم  طور هاي خود به دورهعنوان مثال دانشگاه در ارائه  به. کند اند، کمک می عمل نکرده

جاي  است و بهنحو احسن استفاده نشده  فناوري بهاستفاده نماید، ولی از  فناوري اطالعات و ارتباطات
یادگیري رایج استفاده نموده  -ر زمینه آموزش از الگوهاي یاددهیجدید دفناوري استفاده از امکانات 

بر است نتوانسته  اطالعات و ارتباطاتفناوري ن است که گرفت آتوان  درسی که از این مورد می .است
است که بیشتر تحقیقات مبین آن . گذار باشدپداگوژي و در نتیجه بر رفتارهاي ابتکاري تأثیر

طوح پایین سازمان قرار هایی است که در س از گروه فناوري اطالعات و ارتباطاتابتکارات در زمینه 
عالقه  فناوري اطالعات و ارتباطاتبه     می که عنوان مثال گروه خاصی از اعضاي هیئت عل به. دارند
  .دارند

در نمونه مورد بررسی یک سري ابتکارات فردي که به پیامدها و نتایج بسیار خوبی در زمینه استفاده 
ها  این پروژه. فته بودند، وجود داشتهاي آموزشی دست یادر برنامه فناوري اطالعات و ارتباطاتاز 

. شان بود هاي یادگیري بهتر براي دانشجویان هاي شخصی و براي ایجاد تجربه دلیل انگیزه بیشتر به
دلیل عدم  مثالً مدرسین نشأت گرفته بود به ابتکاراتی که از سطوح پایینهمچنین مشخص شد 

 ،در بسیاري از واحدهاي مورد بررسی. افته بودهاي مدیران ارشد سازمان ادامه نی ولویتهماهنگی با ا
طور  را به فناوري اطالعات و ارتباطاتتجهیزات  ،داشتند با توجه به منابع مالی اذعان  ها دانشکده
این نیاز احساس نشده بود که در کنار عواملی از قبیل عالوه  به. اند آمیزي اقتباس نموده موفقیت

  .تکارات فردي نیز توجه شودتخصیص بودجه و خرید تجهیزات به اب
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 فناوري اطالعات و ارتباطاتنظر از نوع عوامل انگیزشی، دانشجویان در استفاده از ابزارهاي  صرف
ابعی که دانشجویان درباره ترین مندهد یکی از مهم میتحقیقات نشان . شوند روز متبحرتر می به روز

فناوري اطالعات در حقیقت  .]17و13[است کنند، اینترنت میآوري  هاي آموزشی اطالعات جمع برنامه
ترین ابزارهاي توزیع و پخش اطالعات است که نباید مورد کم عنوان یکی از مهم به و ارتباطات

ها از قبیل ثبت نام و  در بعضی از زمینه فناوري اطالعات و ارتباطاتاز آنجایی که . توجهی قرار گیرد
ا توجه به نیازي گیرد، دانشجویان ب ورد استفاده قرار میها بسیار م سایت وبارائه اطالعات علمی در 

 هاي مؤسسههنگامی که  چنینموضوع هماین . کنند به این ابزارها مسلط شوند که دارند سعی می
پیشرو باشند نیز صادق  فناوري اطالعات و ارتباطاتخواهند در زمینه استفاده از  آموزش عالی می

 فناوري اطالعات و ارتباطاتاند دانشجویان تمایل زیادي به استفاده از  دهبرخی نیز بیان کر. است
. دهند تحت فشار قرار نمی فناوري اطالعات و ارتباطاتاز این لحاظ اساتید را براي استفاده از . ندارند

در آموزش نیاز به  فناوري اطالعات و ارتباطاتبیشتر به این خاطر است که استفاده از مهم شاید این 
کارهاي ایجاد وانسانی و ساز خالء مدیریت منابعاز این نظر  .از طرف دانشجویان دارد يالیت بیشترفع

  .شود انگیزش احساس می

  پیشنهادگیري و  نتیجه -5
فناوري اطالعات و هاي دانشگاه شهید ستاري در استفاده از  ها و کوشش این مطالعه به بررسی تالش

گر  هاي این تحقیق بیان یافته. یادگیري پرداخته است -روز در فرایندهاي یاددهی جامع و به ارتباطات
روي ها  فناوريخاطر فشارهاي خارجی به استفاده از این  بیشتر به این موضوع است که این دانشگاه
و  ها راهبردها، زیرساختبه بیشتر ها  وایر سازمانی و دانشکدهداست آورده است و این امر باعث شده 

اصلی در فقدان بودجه، عبارت دیگر در مؤسسه مورد بررسی مشکل  به. ل ظاهري تأکید نمایندعوام
ن اهداف، افراد و پداگوژي قرار ارتباط کارا و مؤثر بیدر ریزي و مشکالت مدیریتی نیست، بلکه  برنامه
  .دارد

یري، تغییر شیوه یادگ -در فرایندهاي یاددهی فناوري اطالعات و ارتباطاتهدف اصلی در استفاده از 
ها  داده]. 5[پذیري و نوآوري و خالقیت است تأکید بیشتر بر تعامالت، انعطاف یادگیري و -یاددهی

هاي مورد  پداگوژي یابی به این هدف در گرو ارتباط مؤثر بین اهداف، افراد و د که دستنده نشان می
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و مدیریت منابع  عات و ارتباطاتفناوري اطالعدم وجود ارتباط یا ارتباط نامناسب بین . استفاده است
ه سازمان و از طرفی فقدان هاي توسع و دیگر برنامه فناوري اطالعات و ارتباطاتانسانی، بین 

در آموزش عالی محسوب  فناوري اطالعات و ارتباطاتترین موانع استفاده هاي درونی از مهم انگیزه
در  فناوري اطالعات و ارتباطات کننده توسعه این عوامل از مهمترین عوامل تسهیل. دنشو می

دید لزوماً پداگوژي را هاي ج فناوريطور که اشاره شد،  همان. ستندهیادگیري  - فرایندهاي یاددهی
. همراه شودنماید  یک و تشویق مید، ولی نیاز است با عواملی که تغییرات را تحرنده تغییر نمی

اي  مرحلهدو  يفرایند طالعات و ارتباطاتفناوري ادهد که استفاده و کاربرد  تحقیقات اخیر نشان می
که تأثیر زیادي بر پداگوژي است انجام امور اداري، تعامالت و انتقال دانش آن است که اولین مرحله 

هاي تدریس  کن است ساختارهاي پداگوژي و شیوهو تدریس ندارد؛ فقط در مرحله بعدي است که مم
در صورتی که بخواهند از  ها مؤسسه. با نتایج این تحقیق نیز مرتبط است هااین یافته. تغییر کند

فناوري طور عملی از  خواهند به د، باید به نیازهاي افرادي که میمرحله اول به مرحله دوم حرکت کنن
در غیر این صورت با مشکالت در آموزش عالی استفاده کنند توجه نمایند،  اطالعات و ارتباطات

  .جه خواهند شداي موا عدیده
 یاد چرا و چگونه چیزي، چه کارکنان اینکه فناوري،. مدیریت کنند را دانش افراد، جايبهباید  مدیران

 نیاز یافته،هدایت خود یادگیريطریق  از خودشان آموزش به انسانی منابع. دهدمی تغییر راگیرند  می
 تنها و خاص هاییمکان در ثابت، هاییزمان در ها،گروه داخل در دیگرکار،  محل در یادگیري و دارند
 و نگامه به نیازها، مبناي بر دقیق، طوریادگیري به بلکه پذیرد،نمی انجام خاص اهداف برخی براي
     دوباره را کار ساختار اکنون که فناوري. گیردمی صورت شود،می احساس نیاز که جایی در تنها
        تا کرد خواهد مجبور هستند، انسانی منابع توسعه ولمسئ که را کسانی است، نموده ریزيپی
ارد و دنیایی بهامروز  .دهند دستبه گوتري پاسخ و پذیرترانعطاف بسیار عملکرد و یادگیريهاي حلراه

سخت. اند شده عادي تعاملی و تصویري صوتی هايفناوري و مجازي واقعیت آن در کهایم  شده
 در دارند، قرار کنارمان در الین کهآن و خودکار متخصصان همانند شخصی هوشمند افزارهاي
 تعامالت تخصص، و دانش بر مبتنی هايسیستم(مصنوعی  هوش هايفناوري. بود خواهند دسترس

      )دانش بر مبتنی سازيشبیه و حسی درك شوند،می متوجه رااي محاوره زبان و گفتار که کاربر
بر  مبتنی آموزش براي را راه مندهوش آموزشی هايسیستم. بود خواهند اختیاردر  عمده طوربه
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 و مخابراتی هايپیشرفت دیجیتالی شخصی دستیارهاي. گشود خواهند ،ارزیابی خود و یادگیرنده
 آینده در جمعی افزارهاينرم/ گروهی هايسیستمفناوري  و کنفرانس ویدئو افزارها، گروه اي،شبکه
فتنی گ. یافت خواهد افزایش مستمر طوربه فناوري تأثیر و سرعت ترتیب بدین. گشت خواهند غالب
 چالش ،رشد حال درسرعت  به فناوري این آینده سوي و سمت و هاقابلیت فهم براي تالش است،
ها  ياي جز انطباق با این نوآور چاره هاي نظامی خصوص دانشگاه و به ها است و دانشگاه بزرگی ذهنی

 بررسیمنظور  به نتایج تحقیق و به باتوجه. صورت دوام نخواهند یافت در غیر اینو شت را نخواهند دا
هاي زیر  حل راه ی شهید ستاريدر دانشگاه هوایکارهاي توسعۀ فناوري اطالعات و ارتباطات  راه

  شود؛ پیشنهاد می
،توسعه » ص«االنبیاءی آفند از پدافند و تشکیل دانشگاه قرارگاه پدافند خاتم با توجه به بحث جدای

 هاي رقابتی و رمز بقاء دانشگاه جزء مزیتهاي خاص  خصوص در رشته بهتحصیالت تکمیلی دانشگاه 
وري فنا ویژه در حوزه الزم بههاي  ین بخش بدون فراهم ساختن زیرساختاز طرفی توسعه ا .باشد می

هاي  تدارك زیرساختد نسبت به لذا دانشگاه بای .نتیجه خواهند ماند بی اطالعات و ارتباطات عمالً
 .اقدامات زیر را انجام دهد فنی

هاي افزار افزارها و نرم اطالعات و افزایش دسترسی به سخت افزایش پهناي باند دریافت و ارسال -
  .مورد نیاز

  .ها توسعه اینترنت در دانشکدهایجاد بستر براي توسعه دانشگاه الکترونیک و  -
  .هاي داده هانی اینترنت و پایگاهافزایش دسترسی به شبکه ج -
   .اطالع رسانی يایجاد نظام جامع و کارا -
  .نهاجا و دانشگاه در سطح آجا، فناوري اطالعات و ارتباطاتایجاد یک راهبرد مشخص براي توسعه  -
خصوص  ی که متناسب با نیازهاي نهاجا بهبراي یادگیري الکترونیکراهبردي تهیه و اعالم برنامه  -

  .هاي ضمن خدمت اي و تکمیل تخصصی و دیگر دوره هاي عالی رستهدورهبراي 
در نهاجا و  فناوري اطالعات و ارتباطاتبراي توسعه  فناوري اطالعات و ارتباطاتتربیت کارشناسان  -

   .دانشگاه
و  فناوري اطالعاتزبان علم و مهمترین ابزار استفاده از عنوان  وسعه کمی و کیفی زبان انگلیسی بهت -

  .ارتباطات
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که  ختلفمکترونیکی غنی از منابع ها و ایجاد کتابخانه ال سازي واحدها، کتابخانه یکپارچه -
 که باشند به منابع الکترونیکی مکانیگران بتوانند در هر  ت علمی، و پژوهشأیدانشجویان، ه

  .دسترسی پیدا کنند
 .جلوگیري شود بدافزارهافراهم نمودن امنیت شبکه در واحدها؛ تا از ورود  -

تا  کنند تهیه را سایتی وب توانند میفناوري اطالعات و ارتباطات  از استفاده با هاي آجا دانشگاه -
 بودن تکراري از بندي نمایند تا طبقه تحصیلی رشته طبق را بر ارشد دانشجویان تحقیقات موضوعات
متغیر  نیازهاي با که کند پیشنهاد را موضوعاتی تواند می سایت وب این. شود جلوگیري موضوعات

نیز  راهنما اساتید ممکن حد تا کنند و تحقیق آن مورد در دانشجویان تا باشد مرتبط هانیرو
 . ارائه دهند شده طرحم موضوعات زمینه در یهایپیشنهاد

هاي دانشکده، دانشگاه باید یک سیاست اجباري را ایجاد کند تا متخصصین  سایت براي بهبود وب -
سایت غنی از اطالعات مورد نیاز  تهیه یک وبها مجبور به  در دانشکده فناوري اطالعات و ارتباطات

یی هاي آموزشی دانشکده، واحد درسی براي هر رشته، اطالعات علمی و راهنما دانشجو مانند برنامه
 . دنباش ها و غیره مربوط به سمینارها و کنگره  آگاهی یاز رشتهمنابع مورد ن

 .افزارهاي روز دنیا بر حسب سرانه دانشجو هیز دانشکده رایانه با سختتج -

هاي چند  کارگیري روش هاي نوین مانند به ي سنتی به روشها تغییر روش تدریس اساتید از روش -
اجباري براي اساتید باشد  وضوعیماین امر، . گردد یموجب تغییر نقش استاد به مربی ماي که  رسانه

هاي سنتی  چرا که ارائه شفاهی یا روش. کنند، مورد تشویق قرار گیرند می و اساتیدي که رعایت
 .ستا فناوري اطالعات و ارتباطاتمهمترین مانع پیشرفت 

 فناوري اطالعات و ارتباطاتبه  بروندادها و پیامدها ، محصوالت،فرایندها ،دانشگاه باید در دروندادها -
هاي  پذیرش دانشجویان به دانش و مهارتو هیأت علمی در زمینه جذب  .توجه بیشتري مبذول نماید

نمودن  منظور برطرف به. نگلیسی آنها توجه ویژه مبذول شودو زبان ا فناوري اطالعات و ارتباطات
، طراحی و اجرا فنی و آشنایی، تخصصی، نیمه تخصصیي ها تواند دوره موانع آموزشی، دانشگاه می

  .کند
هاي آجا و بر  ی توسعه فناوري اطالعات در آجا و دانشگاهانداز کل توسعه سیاست، راهبردها و چشم -

در نظر گرفتن نیازها، الزامات و مشخص و واضح براي هر دانشگاه با  ينداز مجزا ا اساس آن یک چشم
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ها بر اساس آن  ها ارائه شود تا واحد سیاست کلی از طرف آجا تهیه و به دانشگاه. ماهیت آن واحد
  .تدوین نمایندسیاست و اهداف سازمانی خود را 

همانند این است که براي (جلوگیري نخواهد کرد  بدافزارصرف کشیدن حصار به دور خود از ورود  -
رفت از  هاي آجا براي برون لذا دانشگاه ).را قرنطینه کنیم ، ويي از مریض شدن کودكجلوگیر
تا خطرات ریزي نمایند  برنامهنحوي  هبو ارتباطات را  وري اطالعاترو باید موضوع فنا هاي پیش بحران

با کمک این  .را حداقل و از مزایاي آن حداکثر استفاده را عاید سازمان و افراد نمایند آنکارگیري  به
ت علمی در سازمان افزایش خواهد یافت و بدین ترتیب ري وابستگی و حضور اعضاي هیأفناو

هاي آموزشی  در نهایت کمیت و کیفیت فعالیتو شد د نمند خواه بهرهبیشتر دانشجویان از وجود آنها 
  .و پژوهشی توسعه خواهد یافت

  ها نوشت پی - 6
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