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بررسی استقرار فناوریهای اطالعات و ارتباطات آموزشی در مرکز آموزش
پشتیبانی شهید امانی

وحید مرادی
چکیده
هدف از اين پژوهش امکان سنجی استقرار فناوری های نوين آموزشی با تاکید بر فناوری اطالعات
و ارتباطات( )ICTدر مرکز آموزش پشتیبانی شهید امانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی
ايران میباشد .روش تحقیق توصیفی  -پیمايشی و از نوع زمینهيابی است .جامعه آماری اين
پژوهش از دو گروه شامل مسئولین و کارکنان دانشکدهها و همچنین دانشجويان دورههای (عالی-
مقدماتی -تخصصی ثانويه) در رستههای مختلف میباشند ،با استفاده از فرمول کوکران حجم
نمونه پژوهش به تعداد  033نفر برآورد گرديد .و روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شد.
برای گردآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته با طیف پاسخگويی لیکرت مرکب از چهار مولفه
شرايط و امکانات زيرساختی ،نیروی انسانی متخصص ،منابع مالی و پشتیبانی و اقدامات فرهنگ-
سازی استفاده شده است .ضريب پايايی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرانباخ 3/0 3
بدست آمده است .برای تجزيه و تحلیل دادهها از آزمون خی دو ( )χ2بهرهگیری شده است .نتايج
اين تحقیق در پرتو تجزيه و تحلیل نهايی نشان میدهد که امکان استقرار فناوری نوين آموزشی
با تاکید بر فناوری اطالعات و ارتباطات از لحاظ شرايط و امکانات زيرساختی و نیروی انسانی
متخصص و اقدامات فرهنگسازی در مرکز آموزش پشتیبانی شهید امانی نیروی زمینی ارتش
جمهوری اسالمی ايران امکانپذير میباشد و از لحاظ منابع مالی و پشتیبانی در حد متوسط می-
باشد.
واژگان کلیدی :
امکانسنجی ،آموزش ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،نزاجا

 -کارشناس ارشد مدیریت دولتی -مدیریت نیروی انسانی Email: V.Morady445@yahoo.com، 25813388190

 -امار و ارقام در دفتر فصلنامه محفوظ است
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مقدمه
جهان از نیمه دوم سده بیستم وارد عصر تازهای شد و پايان عمر عصر صنعتی آغاز گرديد.
ابتدا با ورود رايانه به بازار و در ادامه با تحول در حوزه اطالعات و ارتباطات ،رايانهها به ديگر
فناوری ارتباطی پیوستند و انقالب فناوری اطالعات و ارتباطات به وقوع پیوست (کوهینژاد
و نباتی .) 00 ،با ورود رايانه به زندگی انسانها و به موازات آن گسترش شبکه اينترنت،
بسیاری از تعاريف و خدمات اجتماعی تغییر يافته و يا به سمت تحول بنیادی در حرکت
است و هر روزه تأثیرات اين دگرگونیها در زندگی روزمره بیشتر نمايان میگردد .در عصر
حاضر افراد میتوانند اطالعات را به سرعت و با کمترين هزينه بر هر نقطهای از يک سازمان
جهانی ارسال کنند .پیشبینی شده است که تبادل اطالعات با فناوری باال در قرن بیستو-
يکم افزايش يابد .استفاده از پیک رايانهای ،پیک صوتی ،راديو تلفنها ،تارنما ،نرمافزار
گروهی ،دورنگار ،کنفرانس از راه دور و ساير سیستمها ،عمومیت خواهند يافت .تمايل يا
تقاضای روز افزون برای تحصیالت دانشگاهی و توجه بیش از پیش به آموزش در کشور از
يک طرف و جذابیتها و قابلیتهای آموزشهای مبتنی بر وب از طرف ديگر ،نیروی
کششی برای توجه به آموزش الکترونیکی را به وجود میآورند .لذا لزوم ورود به عرصه
اطالعات و ارتباطات و استفاده وسیع از فناوری اطالعرسانی در آموزش و پژوهش و
همچنین به کارگیری فناوریهای جديد پیشرفته برای رسیدن به سرعت بیشتر در
دستیابی به اهداف فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و علمی برای افزايش سهم کشور در تولید
دانش و کاهش فشارهای هزينهای تشکیل دهنده ،باعث انتخاب فناوری مبتنی بر وب در
آموزش گرديده است( .کشاورزی و همکاران.) 00 ،
فناوری اطالعات و ارتباطات چالش منحصر به فردی را در برابر نظام های آموزشی قرار
داده است و بسیاری از دانشگاهها و مؤسسات با استقبال از فناوریهای نوين به اين چالش
واکنش مثبت نشان دادهاند که در نتیجه ،آموزش بايد خود را برای پذيرش تحوالت و
چالشهای متاثر از فناوری اطالعات و ارتباطات آماده نمايد .اين فناوریها در تمامی عرصه-
ها از جمله آموزش عالی رسوخ پیدا کرده است و از آنجا که دانشگاهها محل جمعآوری و
تجزيه و تحلیل آخرين اطالعات علمی هستند ،تجهیز دانشگاهها و مراکز آموزشی به
فناوریهايی که در انتقال اطالعات و اطالعرسانی نقش مهمی ايفا می کنند ،ضروری به نظر
میرسد )شريعتمداری و عباسی.( 00 ،
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در سالهای اخیر تجربیات ارزشمندی در اين زمینه ،به ويژه در حوزه روشهای آموزش
الکترونیکی انباشته شده است که میتوان از آنها جهت رفع موانع پیش روی توسعه در
عرصههای متفاوت ملی نظیر آموزش و پرورش ،آموزش عالی و آموزش کارکنان دولت بهره
جست ،بديهی است در اين خصوص توجه به مبانی فنی و زيرساختی بسیار ضروری می-
باشد .و از طرف ديگر اداره سازمانها و نظامهای آموزشی به شیوه سنتی در وضعیت کنونی،
ديگر کارايی الزم را ندارد .آموزش عالی و آموزش دانشگاهی به عنوان مرکز ثقل تحوالت
علمی و پژوهشی هر کشور الزم است به سازماندهی مجدد و تجديد ساختار خود اقدام کند
و راهبردهای خود را در تعامل با فناوری اطالعات و ارتباطات مشخص سازد (شريعتمداری،
.) 00
امکانسنجی ،يک مطالعه مقدمانی است به منظور تعیین احتمال موفقیت پروژه ،قبل از
آنکه در دنیای واقعی شروع شود .هر پروژهای قبل از اجرا میبايست از منظرهای مختلف از
جمله مالی ،زمانی ،نیروی انسانی ،فنی و غیره مورد ارزيابی قرار گیرد و به اصطالح امکان-
سنجی شود .اين فرآيند در جهت کسب اطمینان از قابلیتهای سازمانی برای رسیدن به
نتايج دلخواه صورت میپذيرد تا بتوان نسبت به انجام يک پروژه يا عدم انجام آن تصمیم-
گیری کرد .اين پژوهش به منظور امکانسنجی استقرار فناوری های نوين آموزشی با تاکید
بر فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر مرکز آموزش پشتیبانی شهید امانی نزاجا ارائه
شده است .مولفههای امکان سنجی استقرار فناوریهای نوين آموزشی ،يعنی شرايط و
امکانات زيرساختی ،نیروی انسانی متخصص ،منابع مالی و پشتیبانی و اقدامات فرهنگ
سازی و در نظر گرفتن ويژگیهای جمعیت شناختی (سن ،سابقه خدمت ،تحصیالت) از
اهداف اين مقاله است .لذا اين پژوهش در بازده زمانی خرداد تا شهريور ماه  000در مرکز
آموزش پشتیبانی شهید امانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ايران انجام شده است.
اهمیت و بیان مسئله
فناوری اطالعات و ارتباطات ،ساختار اجتماعی ،شیوه زندگی ،فرآيندهای ارتباطی و حتی
نحوه آموزش را تغییر داده است و باعث بروز پديدهای به نام جامعه اطالعاتی و عصری به
نام عصر دانايی شده است .فناوری اطالعات و ارتباطات بر بسیاری از ابعاد زندگی بشر و از
جمله بر آموزش که ضروريات اصلی زندگی بشر محسوب میشود تاثیر گذاشته است.
پیشرفت های جهانی در فناوری اطالعات و ارتباطات به گسترش وسیع فرصت يادگیری و
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دسترسی به منابع آموزش و تسريع و تسهیل فرآيند تربیت کمک نموده است .به کارگیری
اين فناوری در آموزش موجب تحول در مفاهیم سوادآموزی ،سوادآموزشی ،نقش
معلم،روشهای ارزشیابی ،روشهای تدريس و تعامل معلم و دانش آموز شده است(خزايی و
همکاران.) 00 ،
امروزه ،فناوری به صورت فراساختاری همچون برق و الکتريسته درآمده است و هیچ
سازمان يا مؤسسهای را نمیتوان بدون استفاده از آن اداره کرد .در عصر کنونی فناوریهای
اطالعاتی و ارتباطی به صورت ابزارهای تولیدی در آموزش درآمدهاند و بايد به سرعت خود
را بهبود بخشند ،در غیر اين صورت کاربران خود را از دست خواهند داد (ذبیحی مبارکه و
نصیری .) 00 ،با ورود فناوریهای نوين آموزشی و به خصوص دسترسی به اينترنت در
بین جامعه فراگیر در مدارس و تاثیرپذيری آنها از فرهنگ های جهانی غیربومی موقعیتی
بوجود آمده است که سازمانهای آموزشی ناگزيرند تا کارکردهای نوينی را متناسب با
نیازهای زمان برای خود برگزينند .گزينش و دستیابی به کارکردهای نو مستلزم نگاهی نو به
نظام آموزش است.آنچه تلقی از نظام های نوين آموزشی را به عنوان يک تکنولوژی مدرن
آموزشی و نه به عنوان يک چالش در نظام آموزشی به ما میشناساند (بیراوند وصیف،
.) 011
يکی از کاربردهايی که اخیرا نظر کارشناسان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده،
آموزش الکترونیکی است .آموزش از راه دور هم اکنون سالهاست که در دنیا متداول و رايج
است ،اما ترکیب آن با اينترنت منجر به ابداع روش جديدی از آموزش به نام آموزش
الکترونیکی يا مجازی شده است .آنچه در ابعاد جهانی آموزش و ضرورت وجودی آن حتمی
است ،اين است که توسعه آموزش يک ضرورت جهانی و آموزش مجازی يکی از بهترين راه
حل نسل جديد با ورودی پرقدرت در تحوالت مدرن خود به خود تحوالت آينده را تغییر
خواهد داد و سبک و سیاق سنتی او را راضی نخواهد کرد .اين نسل در کالس و معلم
گذشته نخواهد گنجید و از شیوههای انفرادی و اطاعتهای محض بر خواهد تافت (افضل
خانی و همکاران.) 010،
از اينرو مقام معظم رهبری نیز همواره به درستی بر توجه کافی و بهره برداری مناسب از
فناوریهای مرتبط با اينترنت تاکید فراوانی داشتهاند« :امروزه اينترنت و ماهواره و وسايل
ارتباطی متنوع وجود دارد .و حرف ،آسان به همه جای دنیا میرسد .میدان افکار مردم و مومنین،
عرصهی کارزار تفکرات گوناگون است .امروز ما در يک میدان جنگ و کارزار حقیقی فکری قرار
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داريم .اين کارزار فکری به هیچ وجه به زيان ما نیست ،به سود ماست .اگر وارد اين میدان بشويم و
آنچه را که نیاز ماست از مهمات تفکر اسالمی و انبارهای معارف الهی و اسالمی بیرون بکشیم و
مصرف کنیم  ،قطعا برد با ماست ،لیکن مسئله اين است که ما بايد اين کار را بکنیم» (عباسزاده،
.) 003

با توجه به مطالب فوق ،ارتش جمهوری اسالمی ايران ،به عنوان يک سازمان بزرگ و
دارای نقش حیاتی در کشور ،بايد بتواند از فناوریهای نوين آموزش به ويژه فناوری
اطالعات و ارتباطات در راستای تحقق منويات مقام معظم رهبری و ارتقای سازمان و
حصول اهداف خود بهرهبرداری کند .مديريت آموزش نزاجا به عنوان يک زير مجموعه
حساس و حیاتی ارتش نیز می تواند به منظور باال بردن سطح آموزش کارکنان از فناوری
های نوين آموزشی به ويژه فناوری اطالعات و ارتباطات به طور موثری استفاده کند.
پیشینه و مبانی نظری پژوهش
اندرسون معتقد است در صورتی که از فنآوری اطالعات و ارتباطات برای عرضه محتوای
آموزشی استفاده شود ،دسترسی کارآمدتر و به موقع توسعه يافته و يادگیری آسان خواهد
شد .در عصر حاضر از نقش معلم انتظارات جديدی دارد و معلم را نه انتقال دهنده صرف
دانش بلکه راهنمايی برای توسعه صفات انسانی فراگیران میخواهد .از معلم می خواهد به
جای انتقال دانش ،راه کسب دانش را به فراگیران بیاموزد و به آنان کمک کند تا به قدرت
انديشه ،خالقیت ،استدالل خود پی برد(جمشیدی و همکاران.) 00 ،
صالحی و حاجیزاد ( ) 010میزان سواد عمومی کامپیوتری کارکنان را در سطح مراکز
آموزشی مورد بررسی قرار داده و نشان دادند که در زمینه مبانی کامپیوتر ،اينترنت
،پاورپوينت Access ،و  Excelپايین تر از میانگین و فقط در زمینه  Wordدر حد متوسط
بودند.
مطالعه موسسه تحقیقاتی آمريکا که ارزيابی فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه آموزش
کشورهای در حال توسعه پرداخته نشان داده ،که فناوری اطالعات و ارتباطات موجب
اصالحات آموزشی می شود و از ابزارهای مهم توسعه آموزش و پرورش هزاره سوم میباشد.

Anderson
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نتايج اين مطالعات اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات را بروی يادگیری فراگیران مثبت
ارزيابی کرده است (بروان و همکاران.) 331،
مطالعهای که صالحی چشمه علی( ) 010تحت عنوان امکان سنجی طراحی و پیاده-
سازی آموزشهای مجازی در موسسه آموزش عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزی
با استفاده از تکنیک تلوز با هدف شناخت امکان طراحی و پیاده سازی آموزشهای مجازی
از نظر فنی ،اقتصادی ،حقوقی و عملیاتی و زمانی انجام داده است ،حکايت از اين دارد که
امکان طراحی و پیاده سازی آموزش های مجازی در موسسه از نظر اقتصادی ،حقوقی و
فنی باالتر از حد متوسط و از نظر عملیاتی و زمانی پايین تر از حد متوسط میباشد .لذا اين
امکانپذيری تا حد زيادی موثر بوده ولی در حد مطلوب نمیباشد ،پیشنهاد شده است که با
تقويت عوامل پیش برنده مربوط به هريک از ابعاد ،اين آمادگی به حد مطلوب رسانده شود.
نقوی و همکاران( ) 330در پژوهشی با عنوان بررسی نگرش استادان و دانشجويان به
يادگیری الکترونیکی در دانشگاههای دارای آموزش الکترونیکی پرداخت .مشخص گرديد که
استادان نگرش مثبتی به يادگیری الکترونیکی به عنوان ابزار کمک آموزشی دارند .احساس
مفید بودن و خودکامیابی استادان مهمترين عامل تمايل آنها به استفاده از يادگیری
الکترونیکی بوده است.
حسن زاده(  ) 01طی پژوهشی با عنوان امکان سنجی را در قالب سه مؤلفه ،امکانات و
تجهیزات گروه ها ،سابقه و مهارت اساتید و اطالع رسانی در ايران برنامه های آتی گروه ها
انجام داد .نتايج نشان داد که بیش از  12درصد از گروه های کتابداری و اطالع رسانی،
شرايط و امکانات اولیه برای برگزاری چنین دوره هايی را دارند .در مقابل بیش از  12درصد
اساتید ،تا به حال به اين موضوع نپرداخته اند و سابقه برگزاری چنین کالس هايی را ندارند .
در نهايت بیش از 11درصد از گروه های کتابداری نیز ،هیچ برنامه ريزی درسی برای آينده
در مورد آموزش کتابداری و اطالع رسانی از راه دور ندارند.
جمشیدی و همکاران( ) 00در پژوهشی تحت عنوان " امکان سنجی توسعه فناوری
های نوين آموزشی با تاکید بر فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر میان مدارس
متوسطه شهر آمل با در در نظر گرفتن سه مولفه شرايط و امکانات استقرار ،زمینه های
کاربرد ،موانع استقرار نظام آموزش به اين نتايج دست يافتند که بین شرايط و امکانات

Brown
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استقرار و موانع استقرار نظام آموزش در بین مدارس تفاوت معنا داری وجود دارد .اما از نظر
زمینه های کاربردی نظام آموزش در بین مدارس تفاوت معنا داری وجود ندارد.
شارما (  ) 00در پژوهشی به امکان سنجی آموزش از دور در فیلیپین پرداخته است.
وی پس از بحث های مقدماتی و بررسی عوامل مؤثر نتیجه گیری کرده است که از سويی
کاربرد گسترده آموزش از دور در فیلیپین امکان پذير است ،زيرا منابع کافی ،کارکنان ماهر
و الگوهايی که بتوان از میان آنها يکی را برگزيد ،وجود دارد و از سوی ديگر بازار کار
(تقاضای) کافی برای برای آموزش از دور در اين کشور موجود است .همچنین نقش زير
ساخت ها را در توسعه و رشد هر چه بیشتر استقرار اين آموزش مؤثر و قابل توجه دانست.
گالدان و همکارانش ( ) 331تحقیقی با عنوان " استفاده از تکنیک های هوشمند و
تکنولوژی های وب معنايی در محیط های آموزش الکترونیکی "در شبکه ملی مخابرات
علمی و موسسات آموزشی اوکراين انجام داده اند .نتايج اين تحقیق مبین اين است که
برای رشد سیستم يادگیری نیاز به سخت افزارها و نرم افزارهای جديد و پیچیده تر خواهد
داشت و بازخورد نتیجه به دانش آموز همواره با تاخیر و وقت گیر است.
واژه فناوری اطالعات اولین بار در سال  091به منظور بیان نقش رايانه در پشتیبانی از
تصمیمگیریها و پردازش اطالعات در سازمان به کار گرفته شد .از فناوری اطالعات برداشت
های مختلفی وجود دارد .و همین برداشت ها موجب گرديده است تصوير متفاوتی از آن در
مجامع مختلف ارائه شود(کوهی نژاد و نباتی .) 00 ،فناوری اطالعات را میتوان به عنوان
فناوری های محاسباتی و ارتباطات راه دور که امکانات خودکار استفاده از اطالعات را فراهم
می کند تعريف کرد .فناوری اطالعات به فرايند دانش و روش های به کارگیری آن در
تولید ،پردازش  ،انتقال و به جريان انداختن اطالعات اطالق میشود (کرمی پور.) 01 ،
فناوری اطالعات عبارت است از گرد آوری ،سازماندهی ،ذخیرهسازی و نشر و استفاده از
اطالعات در قالب صوت ،تصوير ،گرافیک ،متن ،عدد و .....با استفاده از ابزار رايانه ای و
مخابراتی و  ....است (رئیس دانا.) 01 ،

. Sharma
. Gladun
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ضرورت استفاده از فنآوری های نوین در آموزش
 توانايی خارق العاده نرم افزار آموزشی انطباق با شیوه آموزشی ساير کشورها عدم عالقه دانش آموزان به روشهای خشک و بی روح عدم خستگی و بی حوصلگی اين ماشین رشد و بلوغ استعدادهای فردی دانش پژوهان استفاده همزمان استاد و شاگرد به صورت انفرادی افزايش سرعت يادگیری دانش آموزی با فناوری دسترسی به اطالعات وسیع از طريق اينترنت ايجاد تطبیق بین هر دانش آموز با نوع آموزش مورد نیاز يادگیری با رايانه آموزش ها را پويا و فعال می نمايد. شبیه سازی آزمايشهای پرهزينه و پیچیده فنی توسط رايانه استفاده از نرم افزارهای موجود برای نمايش فیلم های متحرک امکان ارائه آموزش ها به صورت تعاملی (کوهی نژاد و نباتی.) 00 ،مؤلفه های راه اندازی نظام آموزشی فنآوریهای نوین
مطالعات تطبیقی و مرور متون آموزش مجازی نشان می دهد اهم مؤلفه های راه اندازی
نظام آموزشی نوين عبارتند از:
زير ساخت فناوری :مشتمل بر سیستم های زيربنايی مخابرات فیبر نوری ،گیرنده هایماهواره ای و غیره (شبکههای اينترنت ،سرويس دهندگان خدمات اينترنتی و غیره).
 زير ساخت انسانی :آموزشی ،اعضای هیئت علمی ،دانشجويان ،برنامهريزان و مديران بهعنوان کاربران و بازيگران اصلی نظام آموزش مجازی است.
 -0زير ساخت پداگوژيکی :تغییر پارادايم ياددهی و يادگیری ،تغییر از آموزش کنترل شده
کالسی به سیستم يادگیری فردی فارغ از محدوديت های زمانی و مکانی ،سبک های
آموزشی جدی (همزمان و غیر همزمان) و غیره.
-0زيرساخت فرهنگی ،اجتماعی و ارزشی :اشاعه فرهنگ تئوکراسی (اينترنت گرايی) تربیت
شهروند جهانی با حفظ ارزش های ملی و بومی ،توجه به شکاف ديجیتالی و غیره.
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 -9زيرساخت اقتصادی :تجارت الکترونیکی ،درآمدزايی ،اقتصاد بدون واسطه ،بازده سرمايه
گذاری ،گسترش انتخاب از نظر موضوع درسی ،استاد ،رسانه ،قیمت ،سرعت ،سبک
يادگیری و غیره برای دانشجو.
 -9زير ساخت مديريت و رهبری :مديريت دانش (تأکید بر يادگیری سازمانی به جای
يادگیری فردی ،گسترش راه هايی برای سهیم شدن و انباشته شدن دانش در يک سازمان
و دستیابی به تخصص و مهارت کارکنان و تبديل آن به شکلی که به آسانی در دسترس
افراد ديگر نیز باشد) اتخاذ راهبرد دو جانبه رقابت و همکاری ،راهبردهای جديد مديريت و
رهبری از جمله مديريت مشارکتی ،مديريت پیش کنشی ،پويا و آينده پژوه ،رويکردهای
بین المللی و جهانی نگريستن به مسائل سازمانی ،تدوين سیاست ها و خط مشیها و
قوانین اجرايی آموز ش مجازی و غیره.
 -9زيرساخت اداری و نظام پشتیبان :نظام اداری الکترونیکی و بدون کاغذ ،نظام پشتیبانی
سازمانی ،آموزشی و فنی برای دانشجو ،استاد و کارکنان ،دسترسی به منابع و خدمات
ديجیتالی و غیره (کشاورزی و همکاران.) 00 ،
آموزش الکترونیکی ،روشهای نوين آموزش مبتنی بر فناوری با عناوين متفاوتی مانند
روشهای جايگزين ،رسانههای نوين و چند رسانهها ،رسانه دانش ،بهترين راه حل آموزشی
خوانده شده است .اما به نظر میرسد بهترين عبارت که تعريف جامع و کاملی از تمام
نامهای مذکور باشد ،همان آموزش الکترونیکی است .هر چند آموزش الکترونیکی از فناوری
شبکه گسترده جهانی بهره میگیرد ولی به هیچ وجه به آن محدود نمیشود .در عرصه
آموزش الکترونیکی ،عالوه بر آموزش بر مبنای وب ،آموزش غیرحضوری ،آموزش از دور،
تعلیم و تربیت از دور ،بازآموزی ،خودآموزی و آموزش بر مبنای رايانه ) (CBTنیز می-
توانند مطرح شوند(کشاورزی و همکاران.) 00 ،
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اهداف و فرضیات پژوهش
تکیه بر تجارب ديگران و استفاده از نتايج تحقیقات فوق الذکر در پاسخ به اين سوال که ايا
امکان استقرار آموزش مجازی در مرکز آموزش پشتیبانی شهید امانی نزاجا وجود دارد
ارزشمند است .لذا اين تحقیق با هدف بررسی و کندوکاو در امکانات مرکز آموزش پشتیبانی
شهید امانی نزاجا به کشف فرصتهای استقرار فناوری نوين آموزشی با تاکید بر فناوری
اطالعات و ارتباطات به لحاظ شرايط و امکانات زيرساختی ،نیروی انسانی متخصص ،منابع
مالی و پشتیبانی و فرهنگی انجام شده است .برای رسیدن به اهداف مورد نظر و رفع اين
نواقص محقق در جستجوی آزمون فرضیات که بدين شرح مطرح گرديده است:
 امکان استقرار فناوری نوين آموزشی با تاکید بر فناوری اطالعات و ارتباطات از لحاظشرايط و امکانات زيرساختی وجود دارد.
 امکان استقرار فناوری نوين آموزشی با تاکید بر فناوری اطالعات و ارتباطات از لحاظنیروی انسانی متخصص وجود دارد.
 -0امکان استقرار فناوری نوين آموزشی با تاکید بر فناوری اطالعات و ارتباطات از لحاظ
منابع مالی و پشتیبانی مورد نیاز وجود دارد.
 -0امکان استقرار فناوری نوين آموزشی با تاکید بر فناوری اطالعات و ارتباطات از لحاظ
اقدامات فرهنگ سازی وجود دارد.
روش پژوهش
شیوه تحقیق توصیفی– پیمايشی از نوع زمینه يابی است .جامعه آماری اين پژوهش از دو
گروه شامل مسئولین و کارکنان دانشکده ها و همچنین دانشجويان دوره های (عالی-
مقدماتی -تخصصی ثانويه) در رسته های مختلف می باشند ،با استفاده از فرمول کوکران
حجم نمونه پژوهش به تعداد  033نفر برآورد گرديد و از طريق روش نمونه گیری تصادفی
ساده انتخاب شد .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته با طیف پاسخگويی
لیکرت مرکب از چهار مولفه شرايط و امکانات زيرساختی ،نیروی انسانی متخصص ،منابع
مالی و پشتیبانی و اقدامات فرهنگ سازی استفاده شده است .ضريب پايايی پرسشنامه با
استفاده از روش آلفای کرانباخ  3/0 3بدست آمده است .برای تجزيه و تحلیل داده ها از
آزمون خی دو ( )χ 2بهره گیری شده است.
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توصیف دادههای جمعیت شناختی جامعه آماری:
سن:
وضعیت سنی

فراوانی

درصد

کمتر از 52سال

49

33/33

 52تا  32سال

331

34

 32تا  92سال

13

59/33

باالتر از  92سال

31

2/39

جمع

333

333

تحصیالت:
وضعیت تحصیلی

فراوانی

درصد

دیپلم

94

31

فوق دیپلم

53

1

لیسانس

533

13

فوق لیسانس

34

1

جمع

333

333

سابقه خدمت:
سابقه خدمت

فراوانی

درصد

کمتر از  33سال

44

33

 33تا  32سال

42

54/39

 32تا 53سال

14

51

باالتر از  53سال

34

35/11

جمع

333

333

تجزیه و تحلیل دادهها
فرضیه اول :امکان استقرار فناوری نوين آموزشی با تاکید بر فناوری اطالعات و ارتباطات از
لحاظ شرايط و امکانات زيرساختی وجود دارد.
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جدول : 3توزیع فراوانی نظر کارکنان و دانشجویان مرکز آموزش در خصوص امكان استقرار فناوری نوین آموزشی با
تاکید بر فناوری اطالعات و ارتباطات از لحاظ شرایط و امكانات زیرساختی
خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

ایجاد خطوط پر سرعت

فراوانی

24

24

08

94

98

گویه
امکان

درصد

42

49/3

49/7

43

48

ایجاد شبکه رایانه ای

فراوانی

38

23

78

484

69

امکان

درصد

48

42/3

43/3

33/7

40/7

امکان داشتن رایانه به

فراوانی

74

90

76

24

23

تعداد دانشجویان

درصد

42

44/7

46

42

42/3

امکان خرید و واگذاری

فراوانی

28

90

24

74

74

رایانه همراه

درصد

42

44/7

42

43/7

49/3

امکان ایجاد سایت رایانه

فراوانی

34

44

94

444

92

ای

درصد

48/3

7/3

48/7

28/3

44/3

فراوانی

446

468

344

282

384

49/97

44/43

49/42

مجموع

تعداد =333

درصد

میزان خطا =3/33

42/33
34

44/43

درجه آزادی = 9

48/43
27/7

خی دو =39/93

نتیجه حاصل از جدول فوق نشان میدهد که مقدار خی دو محاسبه شده برابر 0/00با
درجه آزادی  0و در سطح خطاپذيری  α<3/3و بزرگتر از خی دو جدول( ) 0/ 9است.
بنابراين میتوان نتیجه گرفت که تفاوت بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار معنی
دار است .با توجه به فراوانی ها و درصدهای موجود در جدول و معنادار بودن آماری آنها
میتوان چنین نتیجه گرفت که تقريباً  %0درصد کارکنان و دانشجويان امکان استقرار
فناوری نوين آموزشی با تاکید بر فناوری اطالعات و ارتباطات از لحاظ شرايط و امکانات
زيرساختی خیلی کم و کم % /00 ،متوسط و  %09/9درصد زياد و خیلی زياد ارزيابی
کرده اند .در نتیجه مشخص میشود امکان استقرار فناوری نوين آموزشی با تاکید بر فناوری
اطالعات و ارتباطات از لحاظ شرايط و امکانات زيرساختی در مرکز آموزش پشتیبانی شهید
امانی نزاجا وجود دارد.
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فرضیه دوم :امکان استقرار فناوری نوين آموزشی با تاکید بر فناوری اطالعات و ارتباطات از
لحاظ نیروی انسانی متخصص وجود دارد.
جدول  )5توزیع فراوانی نظر کارکنان و دانشجویان مرکز آموزش در خصوص امكان استقرار فناوری نوین آموزشی با
تاکید بر فناوری اطالعات و ارتباطات از لحاظ نیروی انسانی متخصص
خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

گویه
فراوانی

33

64

44

09

37

فناوری اطالعات و ارتباطات

درصد

44

47/3

38/7

40/7

44/3

امکان وجود اساتید و مربیان آشنا به

فراوانی

49

68

43

74

64

فناوری اطالعات و ارتباطات

درصد

0/7

49/7

34

49/3

47/3

امکان وجود فرماندهان و کارکنان

فراوانی

37

62

444

98

40

آشنا به فناوری اطالعات و ارتباطات

درصد

44/3

40

28/3

48

4/3

امکان ایجاد جایگاه شغلی بمنظور

فراوانی

46

64

02

09

29

استفاده از کارکنان متخصص

درصد

0/3

44/7

40

40/7

46/3

فراوانی

444

446

348

344

493

47/44

34/64

46/44

امکان وجود متخصصان آشنا به

مجموع

تعداد =333

درصد

میزان خطا =3/33

48/84
40

درجه آزادی = 9

34/64

43/60
34/24

خی دو = 94/43

نتیجه حاصل از جدول فوق نشان میدهد که مقدار خی دو محاسبه شده برابر 00/10با
درجه آزادی  0و درسطح خطا پذيری  α<3/3و بزرگتر از خی دو جدول( ) 0/ 9است.
بنابراين میتوان نتیجه گرفت که تفاوت بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار معنی
دار است .با توجه به فراوانی ها و درصدهای موجود در جدول و معنادار بودن آماری آنها
میتوان چنین نتیجه گرفت که تقريباً  % 1درصد کارکنان و دانشجويان امکان استقرار
فناوری نوين آموزشی با تاکید بر فناوری اطالعات و ارتباطات از لحاظ نیروی انسانی
متخصص خیلی کم و کم %0 /9 ،متوسط و  %00/00درصد زياد و خیلی زياد ارزيابی
کرده اند .در نتیجه مشخص می شود امکان استقرار فناوری نوين آموزشی با تاکید بر
فناوری اطالعات و ارتباطات از لحاظ نیروی انسانی متخصص در مرکز آموزش پشتیبانی
شهید امانی نزاجا وجود دارد.
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فرضیه سوم :امکان استقرار فناوری نوين آموزشی با تاکید بر فناوری اطالعات و ارتباطات از
لحاظ منابع مالی و پشتیبانی مورد نیاز وجود دارد؟
جدول : 3توزیع فراوانی نظر کارکنان و دانشجویان مرکز آموزش در خصوص امكان استقرار فناوری نوین آموزشی با
تاکید بر فناوری اطالعات و ارتباطات از لحاظ منابع مالی و پشتیبانی
خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

گویه
امکان تهیه اعتبارات به منظور

فراوانی

28

97

03

98

68

حرید رایانه مرکزی

درصد

43/3

44/3

47/7

48

49/7

امکان تهیه اعتبارات وسایل

فراوانی

36

62

480

99

37

فناوری نوین آموزشی

درصد

44/7

40

39

44

44/3

امکان تهیه اعتبارات نرم افزار

فراوانی

34

68

444

96

30

سامانه فناوری نوین آموزشی

درصد

48/7

49/7

37/3

44/7

44/7

امکان تهیه اعتبارات نگهداری و

فراوانی

28

78

483

24

30

تعمیر کل سامانه از نظر امنیتی

درصد

43/3

43/3

32/3

49/3

44/7

فراوانی

427

424

289

428

493

44/3

48/4

33/0

48

43/9

مجموع

تعداد =333

درصد

میزان خطا =3/33

34/2

درجه آزادی = 9

33/0

33/9

خی دو = 95/41

نتیجه حاصل از جدول فوق نشان میدهد که مقدار خی دو محاسبه شده برابر  0 /19با
درجه آزادی  0و درسطح خطا پذيری  α<3/3و بزرگتر از خی دو جدول( ) 0/ 9است
.بنابراين میتوان نتیجه گرفت که تفاوت بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار
معنی دار است .با توجه به فراوانی ها و درصدهای موجود در جدول و معنادار بودن آماری
آنها میتوان چنین نتیجه گرفت که تقريباً  %0 /0کارکنان و دانشجويان امکان استقرار
فناوری نوين آموزشی با تاکید بر فناوری اطالعات و ارتباطات از لحاظ شرايط و امکانات
زيرساختی خیلی کم و کم %00/1 ،متوسط و  %00/9درصد زياد و خیلی زياد ارزيابی کرده-
اند .در نتیجه مشخص میشود امکان استقرار فناوری نوين آموزشی با تاکید بر فناوری
اطالعات و ارتباطات از لحاظ منابع مالی و پشتیبانی در مرکز آموزش پشتیبانی شهید امانی
نزاجا متوسط رو به باال وجود است.
فرضیه چهارم :امکان استقرار فناوری نوين آموزشی با تاکید بر فناوری اطالعات و ارتباطات
از لحاظ اقدامات فرهنگ سازی وجود دارد.
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جدول : 9توزیع فراوانی نظر کارکنان و دانشجویان مرکز آموزش در خصوص امكان استقرار فناوری نوین آموزشی با
تاکید بر فناوری اطالعات و ارتباطات از لحاظ اقدامات فرهنگ سازی
خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

گویه

44

93

448

90

38

فناوری اطالعات و ارتباطات

درصد

4/7

44

39/7

44/7

48

آشنایی دانشجویان به فناوری اطالعات و

فراوانی

38

26

76

484

20

ارتباطات برای ورود به مرکز

درصد

48

46

46

32

49

حمایت کارکنان و مسولین مرکز از فناوری

فراوانی

47

98

484

93

20

های نوین آموزشی

درصد

4

48

32

44

49

حمایت اساتید از فناوری های نوین

فراوانی

40

98

04

77

29

آموزشی

درصد

4/3

48

44/7

46/7

46/3

حمایت سلسله مراتب فرماندهی و اورگانها

فراوانی

66

74

04

29

30

از فناوری های نوین آموزشی

درصد

40/3

42

44/7

46/3

44/7

فراوانی

494

388

296

369

448

44

48

34

42

42

آماده سازی دانشجویان بمنظور استفاده از

مجموع

تعداد =333

فراوانی

درصد

میزان خطا =3/33

34

درجه آزادی = 9

34

30

خی دو = 31/43

نتیجه حاصل از جدول فوق نشان میدهد که مقدار خی دو محاسبه شده برابر 09/10با
درجه آزادی  0و در سطح خطا پذيری  α<3/3و بزرگتر از خی دو جدول( ) 0/ 9است
.بنابراين میتوان نتیجه گرفت که تفاوت بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار
معنی دار است .با توجه به فراوانی ها و درصدهای موجود در جدول و معنادار بودن آماری
آنها میتوان چنین نتیجه گرفت که تقريباً  %0درصد کارکنان و دانشجويان امکان استقرار
فناوری نوين آموزشی با تاکید بر فناوری اطالعات و ارتباطات از لحاظ اقدامات فرهنگ
سازی خیلی کم و کم %0 ،متوسط و  %01درصد زياد و خیلی زياد ارزيابی کرده اند .در
نتیجه مشخص می شود امکان استقرار فناوری نوين آموزشی با تاکید بر فناوری اطالعات و
ارتباطات از لحاظ اقدامات فرهنگ سازی در مرکز آموزش پشتیبانی شهید امانی نزاجا وجود
دارد.
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بحث و نتیجه گیری
نتايج يافته های تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج بیانگر آن است که رويکرد
آموزش نوين که مبتنی بر عدم حضور و استفاده از ابزارها و فناوری جديد اطالعات ،همراه
می باشد ،عالوه بر ارتقاء سطح آموزش ،درگیر شدن دانشجو در کار و فعالیت آموزشی و
همچنین افزايش انگیزش يادگیرندگان به علت حذف محدوديت های افراد (زمان و مکان)
با استقبال مخاطبان به ويژه نسل حاضر روبرو شده است .لذا نتايج پژوهش های اخیر و اين
تحقیق بر اين واقعیت است که اجرای اين آموزش در اکثريت مراکز با استقبال و اقبال
گسترده روبرو شده است .اين ادعا از میزان عالقمندی باالی کارکنان ،اساتید و دانشجويان
در تحقیق حاضر به خوبی روشن میباشد و صرفاً آماده نبودن نسبی بعضی زيرساخت ها
اعم از(فناوری ،اقتصادی ،منابع انسانی ،اجتماعی و فرهنگی) عامل اصلی در ايجاد
محدوديت و عدم پیشرفت مناسب و مد نظر در استقرار نظام آموزش الکترونیکی از ديدگاه
کارشناسان و دانش پژوهان معرفی شده است .لذا امکان استقرار فناوری نوين آموزشی با
تاکید بر فناوری اطالعات و ارتباطات در مرکز مذکور در وضعیت نسبتاً مناسب و قابل
قبولی می باشد.
با توجه به يافته ها امکان استقرار فناوری نوين آموزشی با تاکید بر فناوری اطالعات و
ارتباطات به طور معناداری از لحاظ شرايط و امکانات زيرساختی وجود دارد .نتیجه حاصل
با ،نتايج تحقیقات جمشیدی و همکاران(  ،) 00حسن زاده(  ،) 01صالحی چشمه
علی( ،) 010شارما (  ) 00در زمینه شرايط و امکانات زيرساختی  ،همسو می باشد .مراکز
آموزشی نزاجا با توجه به نتايج بدست آمده براحتی قادرند خطوط پرسرعت اينترنت را
خريداری نمايند و با استفاده از امکانات موجود شبکه کامپیوتری را راه اندازی نمايند و
داشتن سايت کامپیوتر هر چند کوچک جزء ويژگیهای هر مرکز آموزشی شود.
يکی ديگر از نتايج تحقیق اين بوده است که امکان استقرار فناوری نوين آموزشی با تاکید بر
فناوری اطالعات و ارتباطات به طور معناداری از لحاظ نیروی انسانی متخصص وجود دارد.
نتیجه حاصل با نتايج جمشیدی و همکاران(  ،) 00حسن زاده(  ،) 01صالحی چشمه
علی( ) 010همسو می باشد ،شارما (  ) 00نیز در تحقیقش منابع کافی ،پرسنل ماهر و
الگوهايی که بتوان از میان آنها يکی را برگزيد را از دارايی های مراکز آموزشی از راه دور
مانیل میداند و اين نتیجه در تحقیق سهرابی ( ) 010اختالف قابل مالحظه ای در رابطه
با نیروی انسانی ماهر با نتیجه اين تحقیق به چشم می خورد .او به اين نتیجه رسید که

بررسی استقرار فناوریهای اطالعات و ارتباطات آموزشی در مرکز آموزش پشتیبانی شهید امانی39.................................

آشنايی کم معلمان در کاربرد رايانه و نرم افزار باعث مقاومت آنان در استفاده از رايانه در
آموزش و شیوه آموزش مجازی شده و روز به روز هم بیشتر می شود .بنابراين نتیجه
تحقیق وی با نتیجه حاصل از اين تحقیق مغايرت دارد .يکی از منابع استراتژيک و کلیدی
نظام آموزش مجازی مربیان و اساتید هستند که بايد از دانش ،مهارت و نگرش خاصی
برخوردار باشند .يکی از مهارتهای کلیدی اساتید و پرسنل که بايد در اين زمینه داشته
باشند ،مهارت کار با اينترنت و شبکه است .يافته های اين تحقیق نشان می دهد که اين
توانمندی و آمادگی در اساتید و پرسنل وجود دارد ،ولی به نظر می رسد با برگزاری کارگاه-
های آموزشی کوتاه مدت ،تهیه بروشورها و اطالع رسانی جهت ايجاد دانش اين مقوله نیز به
حد مطلوب برسد.
در مورد منابع مالی و پشتیبانی نتايج بدست آمده از آزمون بیان می کند که امکان استقرار
فناوری نوين آموزشی با تاکید بر فناوری اطالعات و ارتباطات از لحاظ منابع مالی و
پشتیبانی مورد نیاز در حد متوسط به باال می باشد .آنچه مسلم است داشتن خطوط
پرسرعت اينترنت برای مراکز آموزشی چندان هزينه بر نیست .اما امکان اختصاص دادن
هزينه هايی مانند هزينه دستمزد نیروهای پشتیبانی ،خريد ملزومات سخت افزاری و نرم
افزاری مورد نیاز ،هزينه جهت آموزش هزينه هايی است که در اعتبار مالی مراکز آموزشی
پیش بینی نشده است و يا آنقدر قابل توجه است که بعضی فرمانده هان حاضر به هزينه
کردن برای اين مقوله ها نمی باشند .بنابراين بايد از سوی فرمانده هان ارشد نیاز به ايجاد
آموزش مجازی در کنار آموزش سنتی احساس و بحث هزينه های متعاقب آن مرتفع گردد.
يافته تحقیق در مورد اقدامات فرهنگ سازی نشان داد که امکان استقرار فناوری نوين
آموزشی با تاکید بر فناوری اطالعات و ارتباطات از لحاظ اقدامات فرهنگ سازی وجود دارد.
فناوری نوين آموزشی و آموزش مجازی نیز به دلیل جديد و بديع بودن اين آموزش با
برگزاری جلسات حضوری و نشست های آموزشی و فرهنگ سازی توسط مسئوالن آموزش
و قابل حل است .بقیه نتايج بدست آمده هرچند در حد مطلوب نیست ،ولی با ايجاد
تمهیدات خاص در خصوص آماده ساختن دانشجويان ،ايجاد عالقه و انگیزه اساتید و فرمانده
هان و اينها مواردی هستند که بدون سرمايه گذاری مالی و تنها با کمی سرمايه گذاری
فکری و سیاستگذاری مسئوالن امر قابل حل می باشد.
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نتیجه اين تحقیق در پرتو تجزيه و تحلیل نهايی حاکی از آن است که امکان استقرار
فناوری نوين آموزشی با تاکید بر فناوری اطالعات و ارتباطات از لحاظ شرايط و امکانات
زيرساختی و نیروی انسانی متخصص و اقدامات فرهنگ سازی امکان پذير می باشد و در
مورد منابع مالی و پشتیبانی امکان در حد متوسط می باشد.
در راستای نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر پیشنهادهای زير ارايه میگردد:
 افزايش بودجه مراکز آموزشی برای بهرهگیری بهینه از امکانات فناوری اطالعات وارتباطات.
 توسعه و گسترش کمی و کیفی کالسهای آموزش رايانه (سخت افزار ،نرم افزار،شبکه ،اينترنت و غیره ( و برای اساتید و کارکنان .
 - 0فرهنگ سازی در کادر آموزشی و اداری دانشکده ها برای شناخت رهاوردهای
فناوری اطالعات و ارتباطات
 - 0ايجاد انگیزه و رغبت برای وارد شدن به محیط جديد فناوری
 - 9ايجاد تسهیالت و ارائه کمک های مالی بررای خريد رايانه و تجهیزات جانبی
 - 9برقراری دوره های آموزش عمومی دانشجويان برای شناخت رهاوردهای فناوری
اطالعات و ارتباطات وايجاد انگیزه برای استفاده از اين امکانات
 - 9حضور و به کارگیری اساتید آموزش ديده و متبحر به رايانه در تولید محتوای
الکترونیکی به خاطر احیای فن معلمی در متن (تولید) محتوای الکترونیکی.
 - 1تهیه روش تدريس اساتید به صورت نرمافزارهای طراحی آموزشی و محتوای
الکترونیکی دردانشکده ها
 - 0ايجاد جايگاه های شغلی سازمانی جديد به منظور استفاده از کارکنان متخصص در
امور فناوری های نوين آموزشی و سیستم آموزش مجازی
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