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  دهیچک

هـا و   فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در دانشـگاه     کـارگیري  بـه وضـعیت  ارزیابی  تحقیق حاضر با هدف هدف:
  .انجام گرفته استعلمی و کاربردي شهر قم آموزش  مؤسسات

هـاي   هـا و مـدیران گـروه    دانشـکده  رؤسـاي ماري موجود در ایـن تحقیـق شـامل    آجامعه به این منظور   روش:
محاسـبه و   منظـور  بـه همچنـین  د. در نظر گرفتـه شـ  آموزش علمی و کاربردي در قم  مؤسساتها و  آموزشی در دانشگاه
فنـاوري  . ارزیـابی  شـده اسـت   اسـتفاده  زمـون رگرسـیون  و از آ Excel2010،SPSS22افزارهاي  پردازش متغیرها از نرم
گیري، اتوماسیون اداري، پـژوهش و   تصمیم هاي مؤلفهدر  آموزش عالی مؤسساتها و  در دانشگاه اطالعات و ارتباطات

  .تدریس مورد بررسی قرار گرفت
در ارتباطـات سـازمانی،کتابخانه،    ICT افته هاي به دست آمده نشان داد کـه وضـعیت بـه کـارگیري    ی :ها یافته

دانشــگاه هـا و موسسـات آمـوزش عــالی قـم مطلـوب اسـت. امــا مولفـه هـاي بــه          اتوماسـیون اداري از دیـدگاه مـدیران   
در تصمیم گیري، پژوهش،آموزش آنالین،ثبت اطالعـات و آمارها،مـدیریت کارکنـان، توامنـد سـازي      ICTکارگیري

  .هیئت علمی از وضعیت نامطلوبی برخوردار بود
بیشـتر  گیـري   در بخـش تصـمیم   فناوري اطالعات و ارتباطات هاي مؤلفه نتایج تحقیق نشان دادند گیري:نتیجه
  .گردد محسوس می

  ، مدیرانآموزشی علمیفناوري اطالعات و ارتباطات،  کلمات کلیدي:
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  . استاد مدعو پردیس خواهران دانشگاه امام صادق1
  
 



   
  
  

 

 32 اطالعات تیریمد فنون و علوم فصلنامه

 7 یاپیپ شماره ،1396 تابستان ـ دوم شماره سوم، سال 
 

  

  

  

  

  مقدمه 
 ارتباطـات در دنیـاي امـروزي (علـت     با توجه به سرعت رشد و پیشرفت فناوري اطالعات و

 سـرعت  و اطالعـات  گسـتردگی میـزان  ، حاضـر  دوره بـه  ارتباطات و اطالعات عصر اطالق
نـوین   فنّـاوري  کارگیري بهاست) اهمیت  مختلفاطالعاتی  هاي فعالیت طریق از ها آن تبادل

و ارتباطـات   اطالعـات فنـاوري   از اسـتفاده  .پوشـیده نیسـت   کس هیچبر  هاسازماندر تمامی 
 ناپـذیر  اجتنـاب  و پذیري ضـروري  انعطاف کسب و محیطی سریع با تغییرات هماهنگی براي
 طـور  بـه  مـدیریتی  و انسـانی  هـاي  مـنش  و رفتارهـا ، کـاري  هـاي  محـیط ، جهان امروزه .است
اطالعـات،   عصـر  به آن ورود اصلی ریشه که است اساسی تغییرات دستخوش ناپذیري انکار

فنـاوري   .اطالعـاتی اسـت   منـابع  بـه  دسترسـی  سـهولت  و اطالعـات، سـرعت   ارزش افزایش
ارتباطــات و اطالعــات رشــد و گســترش چشــمگیري در بــین کشــورهاي مختلــف داشــته و 

 هـا  بینی پیش. )2006و همکاران، 1(موتاال  رها ایجاد کرده استمزایاي فراوانی را براي کشو
ابعـاد گونـاگون    درجانبـه   و کـاربرد همـه   خـود  سـریع  رشد به فناوري این که دهند می نشان

  .داد خواهد ادامه نیز آیندههاي  در سال بشر زندگی
ون توسعه سریع فناوري اطالعات و ارتباطات منجر به کـاربرد وسـیع در ابعـاد گونـاگ    

هایی که با ورود فنـاوري دچـار تحـول اساسـی شـده اسـت        از حوزهیکی  .جامعه شده است
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 خصـوص  بـه در هـزاره جدیـد تحـوالت زیـادي در موضـوع آمـوزش        .حوزه آموزش است
اي مـوارد حتـی رسـالت و اهـداف      در پـاره  کـه  طـوري  بهآموزش عالی صورت گرفته است 

بـه نقـل از کرمـی و     2011(پیرائـر و پتگـام،   تقـرار داده اسـ   الشـعاع  تحـت ها را نیز  دانشگاه
 ماهیـت  آمـوزش  عرصـه  به جدیدارتباطی  هاي اطالعاتی و فناوري ورود .)1392همکاران، 

 هـاي  شـیوه  تنهـا  نـه  هـا  فنـاوري  ایـن  .داده اسـت  تغییـر  را هـا  دانشگاه یادگیري یاددهی فرایند
ــوزش ــگاه در حضــوري آم ــا دانش ــوع را ه ــاخته متن ــاي بلکــه، س ــه آن مرزه ــارج را ب  از خ
اسـت.   آورده وجـود بـه   را جدیـدي  یـادگیري  هاي محیط و داده توسعه فیزیکی هاي کالس
طور که گفته شد در دهـه گذشـته بـا پیشـرفت سـریع فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات،          همان

و بـا   انـد  قرارگرفتـه هـا و کاربردهـاي آن    این فناوري تأثیراي تحت  فزاینده طور بهها  دانشگاه
هایی براي ارائه خـدمات بـا کیفیـت بـاالتر و هزینـه کمتـر        یري از آن به دنبال فرصتگ بهره
ارتباطات بایـد ایـن    وسیله فناوري اطالعات و هب ایجادشدهجذب منافع  منظور بهاما  باشند. می

رسیدن بـه سـطح    .)2005، 1(بریدجز کارآمدي استفاده شود صورت بهسازي و  فناوري پیاده
هـاي عملـی کـه مناسـب شـرایط       انـدازها بـه گـام    رونیکی و تبدیل چشـم باالي آمادگی الکت

مناسـبی در یـک    صـورت  بـه آمادگی الکترونیکی وقتـی   .داخلی باشد، یک امر ساده نیست
هـاي   بـه فعالیـت   بلندمـدت فرایند گسـترده ارزیـابی شـود اولـین گـام بـراي تبـدیل اهـداف         

ی مـردم بـه همـراه دارد(موتـاال و     که تغییـرات واقعـی را بـراي زنـدگ     است شده ریزي برنامه
از  هـا  سـازمان  دالیـل تمـایز  ترین  مهم از یکی که دهند می نشان تحقیقات .)2006همکاران، 
 .اسـت  سـازمانی  هـاي  فعالیـت  در ها آن توسط فناوري اطالعاتکارگیري  به جه در، یکدیگر

، انـد  کـرده  اسـتفاده  بهینـه  و طور گسترده به اطالعات فناوري از که هایی سازمانترتیب  این به
 تمـایز  از هـا  سـایر سـازمان   بـه  نسبت نفعان ذي دیدگاه از و هستند رقابتی پایدار مزیت داراي

طـور   به اطالعات فناوري که است بدیهی .)1390برخوردارند(خلعتبري و همکاران، بیشتري
 العـات اط فنـاوري  کـه  ایـن اسـت   بـر  اعتقاد .دارد ها سازمان درتوجهی  قابل اي نقش فزاینده

 هـا  هزینه با کاهش زمان همطور  که به درحالی، دهد افزایش را ها هاي سازمان قابلیت تواند می
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فنـاوري اطالعـات در کشـور نیـز      درزمینـه گذاري  هاي اخیر نرخ سرمایه باشد در سال همراه
 .افزایش یافته است

،  است  نبوده قموف بیشتر موارد ارتباطات در و اطالعات فناوري هاي پروژهوجود  بااین 
 شـوند  می شکست مواجه با اطالعات فناوري سازي پیاده هاي از پروژه%  70 به نزدیکتقریباً 

 و فرهنگــی، اقتصــادي ،انســانی، فنــی نظیرعوامــل عــواملی بــه توجــه عــدم .)2006(اورگ،
 هـاي  پـژوهش  دلیـل  همـین  گردد به می هنگفت هاي تحمیل هزینه یا شکست عث با مدیریتی
 بـه عـدم   تـوان  مـی  همچنـین  .اسـت  گرفته صورت آن بر کاربرد مؤثر عواملینه درزم زیادي
 هـا  سـازمان  از بسـیاري  شکست دلیلعنوان  بهاغلب  اطالعات فناوري کم تطبیق و گیري بهره

 بـاالي  انتظـار  ،شـدن  جهـانی ، افـزار  نـرم  و افـزار  سـخت  فنـاوري  در روزانـه  تغییر. اشاره کرد
هـاي   روش بـه  وآشـنا  متخصـص  کارکنـان  داشـتن  به سازمان نیاز، رقابتی فشار، رجوع ارباب

 بـردن  بـاال  بـه سازمان  نیاز، آموزشی هاي درکالس افراد فیزیکیحضور  به نیاز عدم، فناوري
 در مـوثرآن  سـهم  و اطالعـات گـردش   ي دامنه گسترش، خود کارکنان و اثربخشی کارایی
، دولتـی  بزرگ هاي سازمان اغلب ازحد مراتب بیش سلسله و ها ریزي و برنامه ها گیري تصمیم
، بازیـابی ، سـازي  ذخیـره ، رایانـه  علمرو  ازاین .داد قرار بشر اصلی توجهات کانون را فناوري
، محمـدي ( گرفـت  شـکل  اطالعات فناوري و درهم آمیخت بشري دانش و اطالعات حجم
نـوان  ع بـه اغلـب   اطالعـات  فنـاوري  کم تطبیق و گیري بهره به عدم توان می همچنین. )1382
 دو بـه  اطالعات فناوري برکاربرد مؤثر عوامل .اشاره کرد ها سازمان از بسیاري شکست دلیل

 موجـب  اسـت  موانع ممکن .شوند می تقسیم) موفقیت (پیش برنده  و) موانع(  دسته بازدارنده
، موفقیـت  عوامـل ، مقابـل  در .شـوند  ناخواسـته  پیامـدهاي  ایجـاد  یـا  ها هدف به نیافتن دست

 یـا  شـوند  مـی  آنو تداوم  اطالعات فناوري کاربرد کامل موفقیت موجب که ندعواملی هست
بـا ورود فنـاوري    .)1387(علیدوسـتی،   کننـد  مـی  آن جلوگیري ناخواسته پیامدهاي ایجاد از

تغییـرات   .بـه وجـود آمـده اسـت     اطالعات به آموزش تغییرات بسیاري زیادي در این حوزه
هـا   آن ترین مهم .تغییرات اساسی در کالس تبدیل شد منبعبه مهم ناشی از فناوري اطالعات 

ریشه در این واقعیت دارد که فناوري دانشجویان را قادر ساخته است به اطالعـات خـارج از   
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دهد(میشـرا،   هـا را افـزایش مـی    دست پیدا کنند و ایـن انگیـزه یـادگیري آن    راحتی بهکالس 
سـان بـه دانـش جدیـد، یکـی از      دسترسـی آ  .)2011به نقل از حمیـدي و همکـاران،   ، 2005
هاي اطالعاتی در آموزش است زیرا امروزه ما باید به اطالعات جدیـد   هاي مهم سیستم نقش

شود دسترسی داشته باشیم تا بتوانیم با رشد و پیشرفت جهـانی همگـام    که به علوم افزوده می
خـی نیـز بـر    توسعه فناوري اطالعات جهان را به دهکده جهانی تبدیل کـرده اسـت بر   .باشیم

هاي جهانی (درك متقابل) و صلح و برادري کمـک   هاي جدید به توافق این باورند فناوري
هـاي   برخی دیگر براین باورند فناوري یک عامل تقویت استقالل و ارتقـا ایـده   .خواهد کرد

وري از فناوري به عوامل سیاسی، فرهنگی، اقتصـادي، عوامـل فنـی،     بهره .دموکراتیک است
امــروزه آمــوزش بــر پایــه فنــاوري اطالعــات در  .افــزاري بســتگی دارد نــرم ســطح پیشــرفت

همچنـین مـدارس هوشـمند بـا      .دسترسـی اسـت   قابـل  یافتـه  توسـعه ي کشـورهاي  ها دانشگاه
بـه نقـل ازکرمـی و     2007شـود(عطاران،  یادگیري مجازي یک جهش بزرگ محسـوب مـی  

ــاران ،  ــوزش از راه دور در   .)1392همک ــن و آم ــادگیري آنالی ــوزش  ی ــد آم ــکال جدی اش
بنابراین در بین کشـورهاي جهـان سـوم و پیشـرفته در اسـتفاده از       است.قرن جدید  دستاورد
 ،1990در تمامی سطوح مدیریتی و آموزشی تفاوت وجود دارد(هنسـون،  روز بههاي  فناوري

 کـارگیري  بـه تصویر روشن از میـزان  . به دست آوردن )2011به نقل از حمیدي و همکاران،
آموزش علمی وکـاربردي شـهر قـم     مؤسساتها و  در دانشگاه اطالعات و ارتباطات فناوري

مـدیران ایـن    در اختیـار  ICTکـارگیري   بـه تواند تصویر روشنی از نقاط قـوت و ضـعف    می
ها نقش  گیري در این دانشگاه گذاري و تصمیم تواند در سیاست . این امر مینهادها قرار دهد

فنـاوري   کـارگیري  بـه وضـعیت  ف از پـژوهش حاضـر ارزیـابی    حیاتی ایفا کند. بنابراین هد
  علمی و کاربردي شهر قم است.آموزش  مؤسساتها و  اطالعات و ارتباطات در دانشگاه

  مبانی نظري
هاي سازمانی و آموزشـی خواسـتار پـذیرش و     درزمینهاهمیت فناوري اطالعات و ارتباطات 

هـاي   ري اطالعـات بایـد یکـی از موضـوع    لذا مطالعه فنـاو  .آمادگی مردم در این زمینه است
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 يفنّـاور مردم وقتی با دنیاي  .و همچنین آموزش عالی باشد وپرورش آموزشمورد پژوهش 
بنابراین جوامع امـروزي تبـدیل    .آن را پذیرفتند و مورد استفاده قرار دادند یعاًسرآشنا شدند 

فنـاوري   .شـود  بیشـتر مـی   زرو روزبـه اند و این رشد و توسعه فناوري  به جوامع دیجیتالی شده
هــا و  انتخــاب مفیــدترین و بهتــرین داده منظــور بــه .هاســت اطالعــات شــامل ســیالبی از داده

این همان چیـزي اسـت کـه بایـد در     . جلوگیري از اتالف زمان و هزینه، مدیریت الزم است
فناوري اطالعات با تغییرات مداوم همـراه اسـت و بسـیار مهـم      .دیده شود وپرورش آموزش

آن در  کـاربرد ست که بتوانیم با این تغییرات همگام شویم و الزمه این تغییرات پـذیرش و  ا
 نقـش  اطالعـاتی  جامعـه  بـه  صـنعتی  جامعـه  از سـیرتحول  در هـا  دانشـگاه . هر سازمانی اسـت 

، دارنـد  اطالعات و دانش اشاعه و تولید در که مهمی نقش به دلیل و اند داشته اي کننده تعیین
امـروزه در هـر   . انـد  قرارگرفتـه  اطالعات فناوريتأثیر  تحتشدت  به ستندکهه هایی حوزه از

جـویی در وقـت، هزینـه و     به اهداف بـا حـداکثر اثربخشـی، صـرفه    یابی  سازمانی براي دست
نیروي انسانی، دسترسی آسـان و سـریع بـه دنیـاي اطالعـات جدیـد، بـا اسـتفاده از فنـاوري          

هاي انجام شده در گذشته و همچنـین   ایج پژوهشپس باتوجه به نت .شود اطالعات ممکن می
هـا،   فناوري اطالعات در دانشـگاه  کارگیري بهها در کشور، مطالعه و بررسی  اهمیت دانشگاه

 انـد  عقیـده  نبر ایـ  اندیشمندان از زیرا بسیاري است.موانع و مشکالت بسیار مهم وضرورري 
 .انـد  فناوري مواجـه  کارگیريهب از انیبحر اي مرحله با ها سازمان از بسیاري بیستم قرن در که

 حـائز  مطالعه و اتخـاذ تصـمیمات جـدي بـراي اسـتفاده بهینـه از فنـاوري اطالعـات         رو ازاین
  .است اهمیت

  پیشینه پژوهشی
هـاي   کارگیري فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در سـازمان     هاي متفاوتی در حیطه به پژوهش

) پژوهشـی بـا   2013سـلیمان ( عنوان مثال  آموزشی و یا غیرآموزشی صورت گرفته است. به
هـاي اولیـه    موضوع استفاده از فناوري اطالعات در میان مشاوران کارآموز انجـام داد، یافتـه  

ارزیـابی نیـاز   درزمینه موید این نکته است که دانش و مهارت در فناوري اطالعات به مربیان 



   
  
 

 

ها و  مختلف در دانشگاه يها و ارتباطات در بخش اطالعات يفناور یابیارز
 37رانیمد دگاهیاز د یبر عملکرد سازمان یمؤسسات آموزش عال

 روزآبادیف یمیدکتر معصومه مق

 سـونگ . کنـد  مـک مـی  اي ک مشتریان در چهار زمینه شخصی، اجتمـاعی، آموزشـی، حرفـه   
) در تحقیقی با عنوان استفاده از فنـاوري اطالعـات در اقتصـاد خـالق بـه ایـن نتیجـه        2015(

تولیـد و سـاخت بایـد اسـتراتژي      درزمینـه ها براي رسیدن به عملکـرد بـاال    رسید که شرکت
وري باال باید فنـاوري اطالعـات را جـدي     خاصی را سرلوحه کار خود قرار دهند، براي بهره

  .رند و براي رسیدن به اقتصاد خالق آن را در صنایع تولید و ساخت خود وارد نمایندبگی
 کارکنــان ســازي توانمنــد در اطالعــات فنــاوري ) نقــش1392کمالیــان و همکــاران (

در آخـر بـه ایـن نتیجـه رسـیدند       .اي را مورد بررسی قرار دادند و حرفه فنی آموزش سازمان
 از  اسـتفاده  و هـا  فنـاوري  ایـن  از مـوثر  بـرداري رههب منظور به ها مانمدیران ساز که است الزم

 درستی استراتژي و تدوین مناسبی هاي برنامه کارکنان نمودن براي توانمند ها آن هاي قابلیت
  .ببینند تدارك، این امکانات از گیري بهره به نسبت را

 فنــاوري کــارگیري بــهتــأثیر  بررســی عنــوان تحــت پژوهشــی در هرزنــدي پورحســن 
 روش از  اسـتفاده  بـا  بلوچسـتان  و اي سیسـتان  منطقـه  بـرق  شـرکت  در وري بهره بر اطالعات

را  مشـاهده  و مصـاحبه ، پرسشـنامه  وسـیله  به آمده دست به اطالعات توصیفی پیمایشی تحقیق
 فنـاوري  کـارگیري بـه  کـه  است نموده گیري نتیجه استنباطی آمار از استفاده با و  آوري جمع

 بلوچسـتان  و سیسـتان  اي منطقـه  بـرق  اثربخشـی شـرکت   و کارایی یشافزا موجب اطالعات
    .است  شده

 بـر  اطالعـات  فنـاوري تـأثیر   بررسی منظور به که تحقیقی ) در2001تاتچر و همکاران(
 کیفیـت  بهبـود  کـه  کـرد  گیـري  نتیجـه  چنـین ، انـد  داده انجام سود و وري بهره، کیفیت بهبود

 یـا  جدیـد  تولیـد محصـول   باعـث  اطالعـات  ريفنـاو  گذاري سرمایه دهدکه می رخ هنگامی
 جهـت  را انسـانی  تمـایالت  مسـتقیماً  مفهوم این و شود موجود در محصوالت ویژگی جدید

  . )1392دهد (به نقل از کمالیان و همکاران،  افزایش آن محصول از استفاده
فنـاوري   کـارگیري  بـه  تـأثیر در پژوهشی با عنـوان   1389لعتبري و همکاران در سال خ

اي اسـتان مازنـدران بـه ایـن      عات بر کارایی و اثربخشی کارکنان سـازمان فنـی و حرفـه   اطال
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 گروهـی  گیـري  و تصـمیم  اثربخشـی ، برکـارآیی  اطالعات وريافن نتیجه رسیدند که کاربرد
    .است تأثیرگذار، اي حرفه و فنی سازمان کارکنان

 بـه  هزینـه  العـات فناوري اط که است آن بیانگر نیز) 2000( سیالودنوپرایس تحقیقات
از  سـازمان  تـا  دهـد  مـی  اجـازه  و داده کـاهش  را اطالعـات  وتحلیـل  تجزیـه  و ن آورد دست
 مـدیریت  رویـه  بـی  هـاي  هزینـه  همچنین و اطالعات توزیع و آوري جمع به مربوط هاي هزینه
   .مایدن دگرگون را سازمان خشک ساختار و بکاهد

د که رابطه معناداري بین اسـتفاده  ) به این نتیجه رسی2012پژوهش رضایی و همکاران(
  .مشترك وجود دارد صورت بهاز فناوري اطالعات با گرایش به تغییر و استفاده از دانش 

 یـک  در اطالعـات  فنـاوري  کـه  دهـد  مـی  نشـان  نیـز ) 2000( بهان و هولمز تحقیقات 
 وجباتم همچنین و ببرند باال را خود اثربخشی و کارآیی دهد می امکان کارکنان به سازمان

(بـه نقـل از    نماینـد  فـراهم  سـازمان  در را تـر  پیشـرفته  و تراکار هاي مدیریت سیستم اثربخشی
 در مـؤثر  انسـانی  عوامـل  در پژوهشی دیگر بـا عنـوان بررسـی    .)1389خلعتبري و همکاران، 

تهـران کـه توسـط     پزشکی علوم  دانشگاه میانی توسط مدیران اطالعات فناوريکارگیري  به
 و ادراك( انســانی هــاي پــژوهش نشــان داد عوامــل ان انجــام شــد یافتــهصــفدري و همکــار

 مـدیران  کـه  باشـد  مـی  طالعـات ا فنـاوري  کارگیري به در عواملترین  مهم از) گیري تصمیم
 عوامـل تاثیرگـذار   و انسـانی  عوامـل  مهـم  هاي جنبه به باید امر کارشناسان و ها سازمان ارشد

   .باشند ها آن نکرد مرتفع درصدد و داشته توجه آن برروي
) وضــعیت موجــود و چشـم انــداز مطلــوب کــابرد فنــاوري  1392کرمـی و همکــاران( 

 هـاي تحقیـق نشـان    یافتـه  .اطالعات در آموزش عالی را مورد تحقیـق و بررسـی قـرار دادنـد    
 فنــاوري از متوســطی مقــدار  بــه هیئــت علمــی اعضــاي و کــم مقــدار دانشــجویان بــه دادکــه

 و داشـتند  اطالعـات  فنـاوري  بـه  مثبتـی  بسیار گروه نگرش دو ماا .کنند می استفاده اطالعات
 اعضـاي  زعـم  بـه  مطلوب وضعیت .کردند ارزیابی متوسط را آن از  استفاده در خود مهارت
 تـدریس  و فرایند آمـوزش  به اطالعات فناوري جدي ورود شامل دانشجویان و علمی هیئت

 ویـژه  به ها بهبود زیرساخت و خانهکتاب وجود، اطالعاتی سواد آموزش، آموزشی ارزشیابی و
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 نبود مهارت را مطلوب وضعیت تحقق درجهت اصلی هاي چالش ها آن .بود اینترنت سرعت
 هــاي سیاســت، اطالعــات فنــاوري از اســتفاده در دانشــجو و هیئــت علمــی عضــو در کــافی

    .دانستند می فرهنگی و زیرساختی، مدیریتی، مالی و مشکالت موجود آموزشی
هاي مرتبط با پایـان   ر تحقیقی به این نتیجه رسید که دانشجویان در فعالیتعفت نژاد د

کننــد امــا  تــالیف و ترجمــه مقالــه بـه میــزان بــاالیی از فنــاوري اطالعـات اســتفاده مــی   نامـه، 
، شـرکت در سـمینارهاي داخلـی و    هـاي پژوهشـی   فناوري اطالعات در فعالیـت  کارگیري به

   .)2001 ژاد،خارجی و ترجمه کتاب ضعیف است(عفت ن
پژوهشــی بــا عنــوان کــابرد فنــاوري اطالعــات در در  ) 2011هــان کــان و همکــاران (

هاي ورزشی بـا   هاي ورزشی به این نتیجه رسیدند که استفاده از فناوري در استادیوم استادیوم
در پژوهشی دیگـر   .بهبود کیفیت ورزش شود باعث تواند توجه به رشد اقتصاد ملی چین می

نتـایج ایـن پـژوهش     .هاي فناوري اطالعات و مدیریت کیفیت بررسی شـد  هارترابطه بین م
دهد مـا را بـه درك عمیـق از هـردو رشـته بـراي        که رابطه معنادار بین این دو را گزارش می

در تحقیـق بـا    .)2014کنـد(پرز آروسـتگوي،    رسیدن به موفقیت در هـر دو زمینـه وادار مـی   
انی پژوهشگران به این نتیجـه رسـیدند کـه فنـاوري     عنوان فناوري اطالعات و عملکرد سازم

اطالعات ارزشمند است اما دامنه و ابعاد آن وابسـته بـه عوامـل داخلـی و خـارجی اسـت، از       
جمله منابع مکمل سازمانی، شرکاي تجاري یک مجموعه، و همچنین محـیط رقـابتی کـالن    

هیل انباشـت دانـش و   نتایج این پژوهش افراد را براي هـدایت تحقیقـات آینـده و تسـ     است.
 ملویـل و همکـاران،   ( کنـد  تـر مـی   ایجاد رابطه با عملکرد سازمانی فناوري اطالعـات آمـاده  

2004(.  
کاربردي فنـاوري اطالعـات    هاي با توجه به تحقیقات صورت گرفته در گذشته مؤلفه 

  ).1(جدول  گرداوري شده است 1ها در جدول  و ارتباطات در دانشگاه
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گیري فنـاوري  کـار  توان گفت که اکثر پژوهشگران و صاحب نظران به یازده مولفـه بـه   می
عبارتنـد از:  یازده مولفـه  اند. این  ها و مراکز آموزشی اشاره کرده اطالعات و ارتباطات در دانشگاه

کتابخانـه، آمـوزش    اداري، پـژوهش،  گیـري، تـدریس، اتوماسـیون    تصـمیم  درICT کـارگیري  به
ــیابی، مــدیریت کارکنــان و         ــات ســازمانی، ارزش ــات و آمارهــا، ارتباط ــن، ثبــت اطالع آنالی

نیــز درج شــده اســت. ارزیــابی  1. ایــن مولفــه در شــکل باشــند مــیوانمندســازي هیئــت علمــی ت
  کارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات نیز بر اساس این یازده مولفه صورت خواهد گرفت. به

  

  
 ها و مؤسسات آموزشی در دانشگاه ICTکارگیري  هاي به مؤلفه: 1شکل 

  روش شناسی تحقیق
ه هدف از نوع تحقیقات کاربردي و از دیدگاه ماهیت و روش از جملـه  این تحقیق از دیدگا

در  ICTبه کارگیري 
 ثبت اطالعات و آمارها

 
 ICTبه کارگیري 

 در اتوماسیون اداري

 ICTگیري به کار
 در تدریس

 

مولفه هاي به 
کارگیري 

ICTدر دانشگاه 

 ICTبه کارگیري 
 در تصمیم گیري

 

 ICTبه کارگیري 
 در پژوهش

 ICTبه کارگیري  
 در کتابخانه

 

 ICTبه کارگیري 
 نالیندر آموزش آ

 

در  ICTبه کارگیري 
 مدیریت کارکنان

در  ICTبه کارگیري 
 ارتباطات سازمانی

 

در  ICT به کارگیري
 ارزشیابی

 

در  ICTبه کارگیري 
 هیئت علمی توانمندسازي
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مـاري موجـود در ایـن    آجامعـه   .شـود تحقیقات توصیفی و از نوع همبسـتگی محسـوب مـی   
 مؤسسـات هـا و   هاي آموزشی در دانشـگاه  ها و مدیران گروه روئساي دانشکدهتحقیق شامل 

در این تحقیق پرسشنامه اسـت کـه    بودند. ابزار گردآوري آموزش علمی و کاربردي در قم
گیــري،  تصــمیم درICT کــارگیري بــهســوال و یــازده مولفــه  58پرسشــنامه مــذکور داراي 

اداري، پژوهش،کتابخانه، آمـوزش آنالیـن، ثبـت اطالعـات و آمارهـا،       تدریس، اتوماسیون
 باشـند.  مـی ارتباطات سازمانی، ارزشیابی، مدیریت کارکنـان و توانمندسـازي هیئـت علمـی     

تـا خیلـی   1اي لیکرت(خیلی کم = گذاري این پرسشنامه بر اساس طیف پنج درجه حوه نمرهن
روایی این ابزار توسط خبرگان و پس از برخـی تعـدیالت الزم مـورد تاییـد      است.) 5زیاد=

 بـه دسـت  آلفاي .ی از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شدیبراي تعیین میزان پایا. قرار گرفت
 گیـري، تـدریس، اتوماسـیون    تصـمیم  درICT کـارگیري  هـاي  لفـه مؤآمده بـراي هریـک از   

اداري، پژوهش،کتابخانه، آموزش آنالیـن، ثبـت اطالعـات و آمارهـا، ارتباطـات سـازمانی،       
، ./82، ./85، ./78ارزشیابی، مدیریت کارکنان و توانمندسازي هیئت علمی به ترتیب برابر با 

 اسـت  ./77بوده و پایایی کل پرسشـنامه نیـز   . /70و 88.، /./75، ./82، ./79،  ./85، 71، ./75
از لحـاظ   همچنینمذکور در پژوهش حاضر است. که حاکی از پایایی مورد قبول پرسشنامه 

تجزیه و تحلیل اطالعـات از   منظور به، تحقیقی پس رویدادي است که  آوري اطالعات جمع
حقیـق بـر اسـاس    فرضـیه ت  .آمار توصیفی، اسـتنباطی، روش رگرسـیون اسـتفاده شـده اسـت     

منظـور   بـه همچنـین   موثر بر آن آزمون شـد. هاي ترکیبی آزمون شده و همچنین عوامل  داده
  استفاده شده است Excel2010،SPSS22افزارهاي  محاسبه و پردازش متغیرها از نرم

  هاي پژوهش یافته
  درج شده است.2هاي توصیفی پژوهش در جدول  یافته

   



   
  
 

 

ها و  مختلف در دانشگاه يها و ارتباطات در بخش اطالعات يفناور یابیارز
 43رانیمد دگاهیاز د یبر عملکرد سازمان یمؤسسات آموزش عال

 روزآبادیف یمیدکتر معصومه مق

  هاي توصیفی تحقیق .یافته2جدول
  درصد  فراوانی  طبقه  غیرمت

  
  
  سن

27 -35  65  5/44  
36 -45  47  2/32  
46 -50  25  1/17  
  2/6  9  به باال 50

  جنسیت
  

  6/33  49  مرد
  4/66  97  زن

  تحصیالت
  

  7/24  110  ارشد
  3/75  36  دکتري

 
ژوهش حاکی  هاي پ دهندگان بر حسب جنسیت یافته در خصوص توزیع فراوانی پاسخ

درصـد پاسـخگویان را زنـان     6/33دهنـدگان را مـردان و    درصـد پاسـخ   4/66از آن بود که 
هـاي   دهندگان بر حسب تحصیالت یافتـه  . در خصوص توزیع فراوانی پاسخدهند تشکیل می

درصـد  7/24درصد از پاسخ دهندگان فوق لیسـانس و   3/55وهش حاکی از آن است که  پژ
درصـد   5/44کننـدگان   رکتشـ  یسـن  ي رده درزمینـه  .باشـند  مـی دهندگان دکتـري   از پاسخ
درصـد   1/17سـال،   45تـا   36هـا   درصـد آن  2/32سـال،   35تا 27دهندگان در رده ي  پاسخ

  .سال به باال دارند 50درصد  2/6سال و  50تا  46پاسخ دهندگان 

  هاي استناطی یافته
بهبـود عملکـرد سـازمانی    بر گیري تصمیمدر بخش  فناوري اطالعات و ارتباطات -

 تأثیرگذار است. آموزش عالی سساتمؤها و  دانشگاه

  خالصه مدل. 3دولج
 تخمین خطاي استاندارد R R 2 R2 مدل

1 .979a .959 .958 1.07660 
 

برابـر اسـت بـا     Rمقـدار  .دهـد نشـان مـی   ،را R2و Rمقـادیر اولین جـدول از خروجـی   
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دو شـدت همبسـتگی بـین     ،ساده بین دو متغیـر و بـه عبـارتی    یهمبستگ اشاره دارد به، 0.979
بهبـود عملکـرد سـازمانی    و  گیـري  تصـمیم  فناوري اطالعات و ارتباطات در بخـش شاخص 
 Rطـور کـه از مقـدار   همـان  .دهدنشان می وجود دارد،آموزش عالی  مؤسساتها و  دانشگاه

فنـاوري اطالعـات و   یعنـی   ،همبستگی پیرسون بین دو متغیـر) نمایـان اسـت، بـین دو متغیـر     (
آمـوزش   مؤسسـات ها و  بهبود عملکرد سازمانی دانشگاهو  گیري تصمیم ارتباطات در بخش

وابسـته   دهـد کـه چـه مقـدار از متغیـر     نشان می R2مقدار. ، همبستگی ساده وجود داردعالی
تواند توسـط  میوجود دارد که  آموزش عالی مؤسساتها و  بهبود عملکرد سازمانی دانشگاه

  .تبیین شود، گیري متصمی فناوري اطالعات و ارتباطات در بخش متغیر مستقل

 تحلیل واریانس.4جدول

 .F Sig میانگین مربعات df مجموع مربعات مدل

4975.43 5766.856 1 5766.856 رگرسیون 1
5 

.000
b 

 
ـتگی مناسـبی   است بنابراین می 0.01داري که کمتراز با توجه به مقادیر معنی توان گفت همبس

هـا و   یـري و بهبـود عملکـرد سـازمانی دانشـگاه     گ بین فناوري اطالعات و ارتباطات در بخش تصمیم
ـته       مؤسسات آموزش عالی وجود دارد و مقدار ثابت همان عرض از مبـدا اسـت و میـزان متغیـر وابس

گفـت بـا ارتقـا     تـوان دهد. با توجه به نتایج جـدول فـوق مـی   را، بدون دخالت متغیر مستقل نشان می
  ه، متغیر وابسته ارتقا پیدا خواهد کرد.یک واحد از متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته شد

 تحلیل رگرسیون.5لودج

 مدل

ضرایب 
 استانداردنشده

ضرایب 
 استانداردشده

t Sig. 
B 

خطاي 
 Beta استاندارد

1 

 000. 21.656-  443. 9.602- بتمقدار ثا
عملکرد سازمانی 

ها و مؤسسات  دانشگاه
 آموزش عالی

.290 .004 .979 70.537 .000 



   
  
 

 

ها و  مختلف در دانشگاه يها و ارتباطات در بخش اطالعات يفناور یابیارز
 45رانیمد دگاهیاز د یبر عملکرد سازمان یمؤسسات آموزش عال

 روزآبادیف یمیدکتر معصومه مق

مستقل به میزان توان گفت با ارتقاء یک واحد از متغیره به نتایج جدول فوق میبا توج
 دهنـده نشـان  ،Tآمـاره  همچنـین . ضریب نوشته شده، متغیر وابسته ارتقـاء پیـدا خواهـد کـرد    

-بیـان  ،ضریب بتاي نوشته شده نیزبوده، 70.537مقدار آن  که استدر مدل  هامولفهاهمیت 

بـه ازاي تغییـرات یـک واحـدي در متغیـر       ،مشاهده شـده  یرهايتغکننده میزان تغییرات در م
  استمستقل 
بهبــود عملکــرد ســازمانی در بخــش تــدریس بــر  فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات -

 تأثیرگذار است. آموزش عالی مؤسساتها و  دانشگاه

  خالصه مدل.6جدول

 R R 2 R2 مدل
تخمین خطاي 
 استاندارد

1 .941a .885 .885 1.79095 
 

 0.941برابر است بـا   Rمقدار .دهدنشان می ،را R2و Rمقادیرن جدول از خروجی اولی
شـاخص  شدت همبستگی بـین دو   ،ساده بین دو متغیر و به عبارتی یهمبستگ اشاره دارد به، 

هـا و   بهبـود عملکـرد سـازمانی دانشـگاه    تـدریس و   فناوري اطالعات و ارتباطـات در بخـش  
همبسـتگی  ( R طـور کـه از مقـدار   همـان  .دهدان مینش وجود دارد،آموزش عالی  مؤسسات

فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در    یعنـی   ،پیرسون بین دو متغیر) نمایان است، بـین دو متغیـر  
، همبسـتگی  آمـوزش عـالی   مؤسسـات ها و  بهبود عملکرد سازمانی دانشگاهتدریس و بخش 

بهبـود عملکـرد   ابسـته  و دهـد کـه چـه مقـدار از متغیـر     نشان می R2 مقدار. ساده وجود دارد
 تواند توسـط متغیـر مسـتقل   میوجود دارد که  آموزش عالی مؤسساتها و  سازمانی دانشگاه

  .تبیین شود، تدریس فناوري اطالعات و ارتباطات در بخش
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  تحلیل واریانس.7جدول

 مدل
مجموع 
 مربعات

df 
میانگین 
 مربعات

F Sig. 

 000b. 1660.618 5326.441 1 5326.441 رگرسیون 1
 

توان گفـت همبسـتگی   است بنابراین می 0.01داري که کمتراز با توجه به مقادیر معنی
بهبـود عملکـرد سـازمانی     وتـدریس   مناسبی بـین فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در بخـش     

آموزش عالی وجود دارد و مقدار ثابت همان عرض از مبـدا اسـت و    مؤسساتها و  دانشگاه
با توجه به نتایج جدول فـوق   .دهدن دخالت متغیر مستقل نشان میمیزان متغیر وابسته را، بدو

گفت با ارتقا یک واحد از متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته شـده، متغیـر وابسـته     توانمی
  .ارتقا پیدا خواهد کرد

 .تحلیل رگرسیون8جدول

 مدل

ضرایب 
 استانداردنشده

ضرایب 
 استانداردشده

t Sig. 
B 

خطاي 
 استاندارد

Beta 

1 

 000. 11.650-  744. 8.668- مقدار ثابت
ها  عملکرد سازمانی دانشگاه
 و مؤسسات آموزش عالی

.857 .021 .941 40.751 .000 

 
مسـتقل بـه میـزان    توان گفت با ارتقاء یـک واحـد از متغیـر   با توجه به نتایج جدول فوق می

دهنـده اهمیـت   نشـان  ،Tآمـاره  نـین همچضریب نوشته شده، متغیر وابسته ارتقاء پیدا خواهد کرد. 
کننـده میـزان   بیـان  ،ضریب بتاي نوشـته شـده نیـز   بوده، 40.75مقدار آن  در مدل است که هامولفه

  به ازاي تغییرات یک واحدي در متغیر مستقل است ،مشاهده شده یرهايتغییرات در متغ
بهبــود عملکــرد در بخــش اتوماســیون اداري بــر  فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات -

 تأثیرگذار است. آموزش عالی مؤسساتها و  ازمانی دانشگاهس



   
  
 

 

ها و  مختلف در دانشگاه يها و ارتباطات در بخش اطالعات يفناور یابیارز
 47رانیمد دگاهیاز د یبر عملکرد سازمان یمؤسسات آموزش عال

 روزآبادیف یمیدکتر معصومه مق

 خالصه مدل.9جدول

 R R 2 R2 مدل
تخمین خطاي 
 استاندارد

1 .950a .902 .901 1.65769 
 

برابـر اسـت بـا     Rمقـدار  .دهـد نشـان مـی   ،را R2و Rمقـادیر اولین جـدول از خروجـی   
شـدت همبسـتگی بـین دو     ،رتیساده بین دو متغیر و بـه عبـا   یهمبستگ اشاره دارد به، 0.941

بهبود عملکرد سـازمانی   واتوماسیون اداري  شاخص فناوري اطالعات و ارتباطات در بخش
طــور کــه از همــان .دهــدنشــان مــی آمــوزش عــالی وجــود دارد، مؤسســاتهــا و  دانشــگاه

،یعنی فنـاوري اطالعـات   همبستگی پیرسون بین دو متغیر) نمایان است، بین دو متغیر(Rمقدار
 مؤسسـات هـا و   بهبـود عملکـرد سـازمانی دانشـگاه     واتوماسیون اداري تباطات در بخش و ار

 دهد کـه چـه مقـدار از متغیـر    نشان می R2مقدار. آموزش عالی، همبستگی ساده وجود دارد
توانـد  میوجود دارد که  آموزش عالی مؤسساتها و  وابسته بهبود عملکرد سازمانی دانشگاه

  .تبیین شود، اتوماسیون اداري طالعات و ارتباطات در بخشفناوري ا توسط متغیر مستقل

  تحلیل واریانس.10دولج

 مدل
مجموع 
 مربعات

df 
میانگین 
 مربعات

F Sig. 

 000b. 1974.308 5425.251 1 5425.251 رگرسیون 1

  
توان گفـت همبسـتگی   است بنابراین می 0.01داري که کمتراز با توجه به مقادیر معنی

بهبــود عملکــرد  واتوماسـیون اداري   ي اطالعــات و ارتباطـات در بخــش مناسـبی بــین فنـاور  
آموزش عالی وجود دارد و مقدار ثابت همان عرض از مبـدا   مؤسساتها و  سازمانی دانشگاه

بـا توجـه بـه نتـایج      .دهـد است و میزان متغیر وابسته را، بدون دخالت متغیر مستقل نشان مـی 
حد از متغیر مستقل به میـزان ضـریب نوشـته شـده،     گفت با ارتقا یک وا توانجدول فوق می

  .متغیر وابسته ارتقا پیدا خواهد کرد
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  تحلیل رگرسیون.11جدول

 مدل
 نشده ضرایب استاندارد

ضرایب 
 استانداردشده

t Sig. 
B 

خطاي 
 استاندارد

Beta 

1 

 000. 13.510-  700. 9.458- مقدار ثابت
عملکرد سازمانی 

ها و  دانشگاه
زش مؤسسات آمو
 عالی

1.379 .031 .950 44.433 .000 

  
مستقل بـه میـزان   توان گفت با ارتقا یک واحد از متغیربا توجه به نتایج جدول فوق می

دهنده اهمیت نشان ،Tمارهآ همچنین. ضریب نوشته شده، متغیر وابسته ارتقا پیدا خواهد کرد
کننـده  بیـان  ،وشته شـده نیـز  ضریب بتاي نبوده،  44.433مقدار آن  که استدر مدل  هامولفه

به ازاي تغییـرات یـک واحـدي در متغیـر مسـتقل       ،مشاهده شده یرهايمیزان تغییرات در متغ
  .است

بهبـود عملکـرد ســازمانی    بــر پـژوهش  فنـاوري اطالعـات و ارتباطــات در بخـش    -
 .آموزش عالی تأثیرگذار است مؤسساتها و  دانشگاه

  خالصه مدل.12دولج

 R R 2 R2 دلم
ي خطا تخمین

 استاندارد
1 .861a .741 .740 1.93520 

  
 0.941برابر است بـا   Rمقدار .دهدنشان می ،را R2و Rمقادیراولین جدول از خروجی 

شـاخص  شدت همبستگی بـین دو   ،ساده بین دو متغیر و به عبارتی یهمبستگ اشاره دارد به، 
هـا و   دانشـگاه  بهبـود عملکـرد سـازمانی    وپـژوهش   فناوري اطالعات و ارتباطات در بخـش 
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همبسـتگی  ( R طـور کـه از مقـدار   همـان  .دهدنشان می آموزش عالی وجود دارد، مؤسسات
یعنـی فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در      ،پیرسون بین دو متغیر) نمایان است، بـین دو متغیـر  

آمـوزش عـالی، همبسـتگی     مؤسسـات ها و  بهبود عملکرد سازمانی دانشگاه وپژوهش بخش 
وابسـته بهبـود عملکـرد     دهد کـه چـه مقـدار از متغیـر    نشان می  R2 مقدار. ساده وجود دارد
 تواند توسـط متغیـر مسـتقل   میآموزش عالی وجود دارد که  مؤسساتها و  سازمانی دانشگاه

  .تبیین شود، پژوهشفناوري اطالعات و ارتباطات در بخش 

 تحلیل واریانس.13جدول

 مدل
مجموع 
 مربعات

df 
میانگین 
 مربعات

F Sig. 

 000b. 4 2303.597 1 2303.597 رگرسیون 1

توان گفـت همبسـتگی   است بنابراین می 0.01داري که کمتراز با توجه به مقادیر معنی
بهبـود عملکـرد سـازمانی     وپـژوهش   مناسبی بـین فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در بخـش     

مبـدا اسـت و   آموزش عالی وجود دارد و مقدار ثابت همان عرض از  مؤسساتها و  دانشگاه
با توجه به نتایج جدول فـوق   .دهدمیزان متغیر وابسته را، بدون دخالت متغیر مستقل نشان می

گفت با ارتقا یک واحد از متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته شـده، متغیـر وابسـته     توانمی
  .ارتقا پیدا خواهد کرد

  .نتایج رگرسیون14جدول

 مدل
 نشده ضرایب استاندارد

ضرایب 
 شده اندارداست

t Sig. 
B 

خطاي 
 استاندارد

Beta 

1 

 000. 27.142  546. 14.822 مقدار ثابت

بهبود عملکرد سازمانی 
ها و مؤسسات  دانشگاه

 آموزش عالی

.619 .025 .861 24.801 .000 



   
  
  

 

 50 اطالعات تیریمد فنون و علوم فصلنامه

 7 یاپیپ شماره ،1396 تابستان ـ دوم شماره سوم، سال 
 

مستقل بـه میـزان   توان گفت با ارتقا یک واحد از متغیربا توجه به نتایج جدول فوق می
دهنده اهمیت نشان ،Tمارهآ همچنین. ده، متغیر وابسته ارتقا پیدا خواهد کردضریب نوشته ش

کننـده  بیـان  ،ضریب بتاي نوشـته شـده نیـز   بوده، 24.801مقدار آن  که استدر مدل  هامولفه
به ازاي تغییـرات یـک واحـدي در متغیـر مسـتقل       ،مشاهده شده یرهايمیزان تغییرات در متغ

 .است

  گیري بحث و نتیجه
هـا نسـبت بـه     وري اطالعات، عدم شناخت و احاطه مدیریت ارشد سـازمان اات سریع فنتغییر

وري اطالعـات و  اعدم امکان ارزیابی مناسب امـور فنـ  آوري اطالعات، هاي فن کلیات سیستم
وري اطالعـات بـا اهـداف راهبـردي     اهـا و امـور فنـ    دم حصول اطمینان از همسویی پـروژه ع

یـاز بـه سیسـتمی توانـا بـراي مـدیریت و ارزیـابی موفـق         سازمان براي مدیریت عاملی براي ن
گیـري و ارزیـابی    طلبد. براي نیل به مدیریت موفق و بـا ثبـات نیـاز بـه انـدازه      عملکرد را می

گر با تعیین اهداف و معیـار مقتضـی    . قدم اول ایجاد مدیریتی با رویکرد آیندهاستعملکرد 
. بعـد  اسـت ت، میان مدت و راهبردي در این خصوص نیاز به تدوین اهداف کوتاه مد است

یابی به اهـداف از پـیش تعیـین شـده مـورد نیـاز        از آن ارزیابی عملکرد نسب به میزان دست
است. وضعیت جاري عملکرد سازمان با روند گذشته مقایسـه و وضعیت در قبال خواستگاه 

در  گـردد.  تـرمیم عملکـرد شناسـایی مـی     منظـور  بـه سازمان سنجیده و نقاط ضـعف و قـوت   
آوري اطالعات صورت گرفته لـذا ارزیـابی   هاي سنگینی در خصوص فن اي اخیر هزینهه سال

گیـري نتـایج حاصـل از     و سنجش عملکرد سازمانی محکی براي بررسـی برگشـت و انـدازه   
وري اطالعـات وجـود دارد ولـی    اهاي متعددي براي ارزیـابی فنـ   گذاري است. روش سرمایه

ی انـد کـه بیـانگر نیـاز بـه چـارچوب       متناقضـی را نشـان داده   ها نتایج متفاوت و حتی این روش
هـایی کـه در ایـن     اوري اطالعات می باشد. یکی از روشیکپارچه و جامع جهت ارزیابی فن

گیـرد، کـارت    زمینه با رویکرد مدیریت راهبردي و ارزیابی عملکرد مورد استفاده قـرار مـی  
رها و فاکتورهاي غیر مالی دیگر سـازمان  امتیازي متوازن است که عالوه بر مسائل مالی، معیا
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فرایندهاي داخلی، رشد و یادگیري و رضایت مشتري) را نیز مورد توجه قـرار مـی دهـد و    (
ارزیـابی  فنـاوري   ایـن تحقیـق بـه     چارچوبی متعادل از ابعاد مهم سازمانی فراهم مـی سـازد.  

گیـري،   تصـمیم  هـاي  مؤلفهآموزش عالی در  مؤسساتها و  اطالعات و ارتباطات در دانشگاه
ماري موجـود  آانجام گرفته است. به این منظور جامعه اتوماسیون اداري، پژوهش و تدریس 

هـا و   ها و مـدیران گـروه هـاي آموزشـی در دانشـگاه      اي دانشکدهل روئسدر این تحقیق شام
منظـور محاسـبه و    بـه آموزش علمی و کاربردي در قم در نظر گرفته شد. همچنین  مؤسسات
و از آزمون رگرسیون اسـتفاده شـده   Excel2010،SPSS22افزارهاي  متغیرها از نرمپردازش 

در  آمـوزش عـالی   مؤسسـات هـا و   در دانشـگاه  فناوري اطالعات و ارتباطات است. عملکرد
 گیري، اتوماسیون اداري، پژوهش و تدریس مورد بررسی قرار گرفت کـه  تصمیم هاي مؤلفه

گیـري   در بخـش تصـمیم   فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات    هاي مؤلفه نتایج تحقیق نشان دادند
  گردد. بیشتر محسوس می
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