عنوان تحقیق :چگونگی استافده از تکنالوجی معلوماتی در بخش های آموزشی و تحقیقاتی در پوهنتون های افغانستان
محقق :پوهنیار محمد ابراهیم شهرستانی
خالصه
پدیدۀ تکنالوژی معلوماتی به طور چشم گیری درحال رشد است .اهمیت استفاده از تکنالوژی معلوماتی در پوهنتون ها و نهادهای
آموزشی کشورهر روز برجسته تر شده و این امر نهاد های آموزشی را بر آن می دارد تا رهنمود های موثری را برای استفادۀ بهتر از
تکنالوژی معلوماتی تهیه کرده و مطابق آن عمل کنند.
استفاده از تکنالوژی معلوماتی در موسسات تحصیالت عالی افغانستان تاکنون مورد ارزیابی دقیق و موشکافانه قرار نگرفته و بنا بر این،
در این تحقیق در درجۀ اول ،نارسایی های استفاده از تکنالوژی معلوماتی در نهادهای تحصیالت عالی افغانستان مشخص شده و در
درجۀ دوم راه حلهای منطقی و مبتنی بر معیار های تحقیقاتی برای حل مشکالت و چالشهای استفاده از این تکنالوژی ارائه می گردیده.
بر آورده شدن این دو هدف به جامعۀ علمی و اکادمیک ما کمک می کند که به ضرورت و اهمیت استفاده علمی از تکنالوژی معلوماتی
پی برده و به آن به دید علمی و اکادمیک نگاه کند .این نوع دید علمی به جامعه اکادمیک ما کمک می کند که کیفیت آموزشی و اداری
خود را بهبود بخشیده ،ارتباطات علمی خود را ارتقاء داده و مدیریت وقت و زمان را به بهترین وجه انجام دهد.
در این تحقیق جمعیت مورد هدف تمام پوهنتون های دولتی افغانستان و جمعیت مورد مطالعه  01پوهنتون(بلخ ،هرات،کابل،طبی
کابل،تعلیم و تربیه کابل،پولیتخنیک کابل،بامیان ،البیرونی،ننگرهار وقندهار) میباشد که در هر پوهنتون مدیریت محصالن و مدیریت آیتی
بطوری کامل( )Consensusاز طریق پرسشنامه مورد سوال قرار گرفته است ،و در مورد استادان و محصلین از نمونه
گیری( )convenience samplingجهت جمع آوری معلومات استفاده گردیده است .در مجموع  051محصل و  091استاد به
پرسشنامه ها جواب دادند .سیستم های معلوماتی و زیر ساختار های تکنالوژی معلوماتی از نزدیک مشاهده گردیده است ،عدم تمایل
استادانی که مورد تحقیق قرار گرفته بودند و نگرانی از ارزیابی وزارت تحصیالت عالی در زمینه توانایی های آنها ،از محدودیت های
این تحقیق بود.اطالعات جمع آوری شده به روش توصیفی تجزیه و تحلیل شده است.
نتایج حاصله قرار ذیل خالصه میشود  :میزان رضایت استادان از خدمات تکنالوژی معلوماتی به طور اوسط  30فیصد میباشد ،بطور
اوسط  53فیصد استادان به دلیل عدم وجود پروجکتور در پوهنتون شکایت دارند .استفاده از تکنالوژی معلوماتی در بخش اداره امور
محصالن به شکل موثر و کار آمد صورت نمی گیرد و در پوهنتون هایی که سیستم 1HEMISتطبیق گردیده مشکالت کندی سرعت
انترنیت ،عدم رسیده گی به مشکالت تخنیکی ،کمبود افراد تخنیکی از جمله چالش های فرا راه این سیستم می باشد .میزان استفاده استادان
از ژورنالهای علمی به طور اوسط  % 01فیصد است 55 .فیصد استادان گفته اند که از پروگرام های آموزشی تحقیق یبهره مند شده
اند .میزان استفاده استادان از انترنیت برای حل مشکالت علمی شان به طور اوسط  99فیصد دریافت شد .استفاده استادان از پروجکتور
از دید محصلین به طور اوسط  39فیصد میباشد ،میزان معرقي سایت های انترنیتی مرجع توسط استادان به محصلین به طور اوسط
 50فیصد دریافت گردید .،محصلین جهت حل تمرینات درسی شان به طور اوسط  50فیصد از انترنیت استفاده میکند .در محموع به
اساس معیارات متعدد پوهنتون های بلخ ،هرات ،کابل و پولی تخنیک کابل در وضعیت بهتری قرار دارد و پوهنتون های طبی کابل،
تعلیم و تربیه کابل ،قندهار و ننگرهار از وضعیت متوسط برخوردار میباشد اما پوهنتون های بامیان و البیرونی در وضعیت مطلوب نمی
باشد.
برای استفاده کار آمد از تکنالوژی معلوماتی برای بهبود تدریس و مدرن ساختن نظام آموزشی ،نیاز است که هر پوهنتون یک پالن
انکشافی جامع را در این بخش تنظیم و عملی نماید كه ممكن است شامل اقدامات ذیل باشد :تامین ارتباط با خدمات انترنت سریعتر،
تدویر كورس هاي داخل خدمت جهت استفاده موثر از انترنت توسط استادان دیپارتمنت كمپیوتر ساینس هر پوهنتون براي سایر استادان،
درج مضمون استفاده از انترنت در نصاب درسی محصلین  ،معرفي وب سایت هاي علمي معتبر در ساحات مربوطه با آدرس هاي آن
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بشكل رسمي توسط پوهنحي ها به استادان و محصلین تدویر كنفرانس هاي هفته وار یا ماهوار در رشته هاي مختلف جهت معرفي
مقاالت تحقیقي جدید كه از طریق وب سایت قابل دسترس است ،اطالع یابي از پیشرفت هاي جدید و آشنایي با روش هاي متداول تحقیق،
استخدام پرسونل مسلكي در ساحه تکنالوژی معلوماتی جهت رفع بموقع مشكالت حاصله از آن  ،ارزیابي وضعیت استفاده از تکنالوژی
معلوماتی توسط هر پوهنتون بشكل مستمر جهت كشف نقاط ضعف و اصالح به موقع آن .

