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  هاهابدني و علوم ورزشي دانشگاهبدني و علوم ورزشي دانشگاه  تربيتتربيت
  

  22يعقوب بدري آذرينيعقوب بدري آذرين

  تبريزتبريز  استاديار دانشگاهاستاديار دانشگاه
  

  چكيده
. منابع انساني است ICTكنندة نيازهاي مهارتي مقدماتي و تخصصي نيازسنجي آموزشي فناوري اطالعاتي و ارتباطي تعيين

هاي استان هاي تربيت بدني دانشگاهدر اين تحقيق نيازهاي آموزشي فناوري اطالعاتي و ارتباطي اعضاي هيأت علمي گروه
ساخته كه روايي و پايايي آن سنجيده شده اطالعات مورد نظر با استفاده از پرسشنامة محقق. تآذربايجان شرقي بررسي شده اس

هاي آماري توصيفي، آزمون در اين تحقيق از روش. بندي شدنفر بودند، گردآوري و رتبه 29هاي آماري كه بود، از نمونه
از اين تعداد . آماري دربرگيرندة كل افراد جامعة آماري بودهاي نمونه. و فريدمن استفاده شد tاسميرنوف، آزمون  –كولموگروف 

در فرايند آموزش و تحقيق به  ICTگيري مؤثر از منظور بهرهنتايج نشان داد اعضاي هيأت علمي به .نفر زن بودند 9نفر مرد و  20
در امر آموزش و پژوهش مفيد و  ICTاز نظر آنها كاربرد . آموزش مقدماتي در حد متوسط و آموزش تخصصي در حد باال نياز دارند

هاي تخصصي بيشترين گرايش مربوط به نياز به شركت هاي آموزشي بودند كه در دورهمند به شركت در كارگاهمؤثر است و عالقه
ارگاه هاي مقدماتي بيشترين گرايش مربوط به كوسيلة كامپيوتر و در دورههاي آموزشي تجزيه و ارزيابي حركات انسان بهدر دوره

شود و روحية موجب استفادة بهينه از امكانات موجود مي ICTهمچنين از نظر آنها . بود) ICDL(هاي هفتگانه آموزشي مهارت
سازماني را تسهيل و در ارائة خدمات ورزشي شود، ارتباطات درونها ميدهد و موجب نظم در فعاليتابداع و نوآوري را افزايش مي

  .سازدصورت مجازي را فراهم ميكند و امكان آموزش و فعاليت در محيط خارج از سازمان بهكمك ميتوسط استادان دانشگاه 
 

  هاي كليديواژه
  .فناوري اطالعاتي و ارتباطي، نيازسنجي، تربيت بدني، دانشگاه
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  مقدمه

نهايت تعين ها و در نيازسنجي فرايندي نظامدار براي تعيين اهداف، شناسايي فاصلة بين وضع موجود و هدف
هاي اجتماعي و در تمامي عرصه ICTبا كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات يا ). 11(ها براي عمل است اولويت

اي كه در آن دانايي و سرعت در حال تبديل شدن به جامعة اطالعاتي است؛ جامعهاقتصادي، جهان امروز به
گسترة كاربرد و تأثيرات آن در ابعاد . كننده داردتعيينميزان دسترسي و استفادة مفيد از دانش، نقشي محوري و 

ترين مباحث روز جهان تبديل شده و توجه بسياري مختلف زندگي امروزي و آيندة جوامع بشري به يكي از مهم
  ).3(از كشورهاي جهان را به خود جلب كرده است 

از گردآوري، سازماندهي، ذخيره و  توان گفت فناوري عبارت استدر تعريف فناوري اطالعات و ارتباطات مي
دامنة . اي و مخابرات صورت پذيردرايانهنشر اطالعات اعم از صوت، تصوير، متن يا عدد كه با استفاده از ابزار 

هاي مختلف زندگي بشري، دسترسي سريع به اطالعات و وسيع كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در بخش
ترين دستاورد هاي زماني است كه محوريفواصل جغرافيايي و فارغ از محدوديتانجام امور بدون در نظر گرفتن 

  ).13(اين فناوري است 

طور چشمگيري حوزة تربيت بدني و علوم ورزشي را تحت هاي اطالعاتي و ارتباطي بهتحوالت عرصة فناوري
هاي هيمي همچون كتابخانهدربرگيرندة مفا ICTهاي عمومي، مقدماتي و تخصصي مهارت. تأثير قرار داده است

هاي رساني الكترونيكي، طراحي و مديريت پايگاههاي الكترونيكي، خدمات اطالعديجيتالي، مجالت و كتاب
هاي اطالعاتي و افزار و ديگر موارد است كه با توسعه و گسترش فناورياطالعاتي، آموزش از راه دور، كاربرد نرم

رو توسعه و پيشرفت علوم ورزشي در كشورهاي ازاين. وم ورزشي شده استارتباطي وارد حوزة تربيت بدني و عل
در حال توسعه در گرو برخورداري از محققان، متخصصان و استاداني است كه دانش و مهارت الزم در استفاده از 

  .ها را داشته باشنداين فناوري

هايي در زمينة توسعة فناوري اطالعات و تكفا، فعاليت  هاي متنوع از جمله برنامةدر ايران در قالب برنامه
افزاري، افزاري، تمهيدات نرمهاي ارتباطي، تجهيز سختارتباطات انجام گرفته است، مانند توسعة زيرساخت

آنچه اهميت زيادي دارد و . روزآوري دانش و مهارت مرتبط نيروي انسانيمنظور بههاي آموزشي بهبرگزاري دوره



  ...هاي  ي هيأت علمي گروهاعضا) ICT(نيازسنجي آموزشي فناوري اطالعاتي و ارتباطي 

 

7

هاي مذكور خواهد كرد، توجه به سطح ها و برنامهناپذيري را متوجه پروژهست جبرانيقين شكغفلت از آن به
و تالش در راستاي افزايش و ارتقاي سطح اين سواد وبه تعبيري توسعة فرهنگ عمومي  ICTسواد عمومي 

اين راه بايد عنوان يك ضرورت ملي به آن پرداخته شود، در كاربري فناوري اطالعات و ارتباطات است كه بايد به
آرامي گام برداشتن در اين مسير متوجه بود كه اين فناوري داراي حركتي شتابان و ماهيتي تغييرپذير است و به

در عصري كه فناوري اطالعات و ارتباطات تأثيرات و تغييرات شگرف ملموس . انجامدها ميبه بيشتر شدن فاصله
يكي از مسائل اساسي كه مراكز علمي ). 22(ايجاد كرده است و غيرملموس بسياري را در جوامع و زندگي بشري 

منظور رويارويي با جهاني است كه در آن هاي راهبردي بهپژوهشي دانشگاهي با آن مواجهند، تعيين برنامه –
نيازهاي آموزشي منابع انساني اين مراكز در زمينة  نبودنمشخص . دانش اطالعات و فناوري نقش محوري دارد

ICT بر اين اساس بايد زمينة الزم براي . شودهاي موجود آنها ميها و قابليتكارگيري تواناييعدم به موجب
منظور مديريت مؤثر منابع و ارتقاي كارايي هاي ارتباطي و اطالعاتي بهگيري از فناوريهاي بهرهفراگيري مهارت
هاي پژوهشي است، العات و انجام فعاليتعنوان ابزاري براي گردآوري و اشاعة اطرساني كه بهخدمات اطالع

تواند به بهبود فرايند آموزش و يادگيري و استادان تربيت بدني مي ICTتعيين نيازهاي آموزشي . فراهم شود
نقش حياتي فناوري الكترونيكي در آموزش و پرورش . پژوهش كمك كند و كارايي و اثربخشي آنها را ارتقا بخشد

  ).4(هاي نو به مفهوم واقعي آن است دة چرخة تحوالت سريع و رو به گسترش فناورييادگيري الكترونيكي زايي

وسيلة حس درصد يادگيري از طريق وسايل ديداري و تصويري و به 75براساس تحقيقات انجام گرفته، 
يب، ترتگيرد و ديگر حواس بهدرصد يادگيري از طريق حس شنوايي و وسايل صوتي انجام مي 13بينايي و تنها 

درصد در حافظه و يادگيري تأثير دارند و فرايند يادگيري كامل را  3درصد، پويايي و چشايي هر كدام  6بساوايي 
ملي داشتن سواد پايه و  ICTيكي از اجزاي مهم مدل توسعة پويا در راهبردهاي ). 4(كند متأثر و اثربخش مي

التر در اين بخش آموزش و يادگيري الكترونيكي و نيز هاي باظرفيت. اي استاوليه و در درجة بعد سواد رايانه
بر در امر پرداختن به توسعة منابع انساني عالوه. است ICTهاي موجود در يافتن تخصص و دستيابي به مهارت

هاي الزم را به دليل جلوگيري از تبعات ناخواسته مانند فرار گرا و آموزش به آنها، انگيزهگرايش به كاركناني دانش
را به سمت  ICTهاي نيروي انساني، بخش در درجة بعد، تمركز اصلي توسعة منابع و ظرفيت. غزها فراهم آوردم

در شهر تهران نشان داد كه  1383پژوهش انجام گرفته در سال ). 21(افراد كارآفرين و با انگيزة كافي سوق داد 
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را در  ICTعبارتي معلمان برگزاري دورة آموزشي از نظر معلمان، ضرورت برگزاري دوره، معنادار و مثبت است، به
هاي بعدي معنادار و مثبت است و به برگزاري دورة نظر معلمان در زمينة برگزاري دوره. دانندحد باال ضروري مي

از نظر معلمان، تأثير دوره بر عملكرد شغلي آنان، معنادار و . و شركت در آن، بسيار عالقه دارند ICTآموزش
پيري در تحقيق خود ). 4(اين دوره در عملكرد شغلي آنها در حد متوسط به باال تأثير داشته است  مثبت است و

هاي آموزشي در تدريس و يادگيري، موجب خارج شدن كالس از حالت به اين نتيجه رسيد كه استفاده از فناوري
  ).7(شود دگيري فراگيران ميآموزان، بروز خالقيت و نوآوري و تسريع در امر يايكنواختي، فعال شدن دانش

، به اين »و فناوري اطالعات در آموزش و پرورش ITنقش «در تحقيق خود با عنوان  1388سليماني در سال 
نتيجه رسيد از آنجا كه در قرون جديد، جوامع با نياز روزافزون خود به آموزش مسئوليت سنگيني را بر دوش 

اندركاران نظام آموزشي را براي ت، تالش هرچه بيشتر دستمؤسسات آموزشي و ساختارهاي سنتي نهاده اس
در انگلستان، دولت در حال ترغيب و تشويق ). 19(سازد هاي آنها ضروري ميآگاهي از فناوري جديد و قابليت

هاي درسي است عنوان بخش اصلي برنامههاي اطالعاتي و ارتباطي بهها براي استفاده از فناوريمدارس و دانشگاه
والدين، فناوري «اي با عنوان با انتشار مقاله 2001مؤسسة ارتباطات و فناوري آموزشي بريتانيا در اكتبر ). 33(

، به اين نتيجه رسيد كه فناوري ارتباطات و اطالعات، كودكان را »و تعليم و تربيت) ICT(اطالعات و ارتباطات 
  ).28(سازد هاي مختلف توانا ميدر مهارت

ارائه داد و به » بر آموزش ICTتأثير «تحقيقي با عنوان  2008از دانشگاه مقدونيه در مارس  1آرتي واالسيدو
هاي بااليي در هستند و دانشجوياني كه نمره ICTاين نتيجه رسيد كه دانشجويان مذكر بسيار موافق استفاده از 

هاي جديد در مطالعاتشان هستند و در استفاده از روش ICTاند، بيشتر مايل به استفاده از اين واحد كسب كرده
هايي براي افزايش انگيزش دانشجويان براي استفادة بيشتر از دنبال راهشدت بهكاركنان دانشگاهي و اداري به

ICT  دهندة دانشگاه در كنيا و آفريقا نشان 10دانشگاهي در  200مشاهدات تجربي در بيش از ). 23(هستند
هاي دموگرافيك را در نتايج اهميت و معنادار بودن ويژگي. اينترنتي استهاي تحرك در استفاده از سيستم
از وسترن استراليا با  2005در ژانوية  2كورت الرسن و استيفان النسرن). 30(دهد استفاده از اينترنت نشان مي

و ارتباطات بخش  به اين نتيجه رسيدند كه فناوري اطالعات» بر آموزش عالي ICTتأثير «اي با عنوان ارائة مقاله
                                                           
1  .  Areti valasido 
2  . Kurt Larsen and Stephan lancrin 
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ها و سوي رسانهاند كه برخالف آموزش سنتي امروزه با حركت جهان بهرايجي در تمام ظواهر زندگي شده و گفته
 1نتايج تحقيق راماراتو). 26(تر شده و اهميت آن ثابت شده است در آموزش مهم ICTاطالعات ديجيتالي نقش 

حاكميت الكترونيك در توسعة روستايي، نشان داد حاكميت  و ICTدر مورد  2004از دانشگاه هند در دسامبر 
را در حوزة توسعة روستايي در چند  ICTالكترونيك در مناطق روستايي، نقش مهم فناوري اطالعات و ارتباطات 

  ).31(سال اخير به اثبات رسانده است 

وري اقتصادي، حاكي از هرهبر رشد و ب) ICT(بيشتر تحقيقات در زمينة تأثير فناوري اطالعات و ارتباطات 
ها، چنين در برخي پژوهش. است 1990وري اقتصادي در دهة ها بر رشد و بهرهاثر مثبت و معنادار اين فناوري

بر رشد سرماية اقتصادي كه راماروا در  ICTاثر ). 12(رابطة مثبتي در كشورهاي در حال توسعه تأييد شده است 
بر  ICTاتحادية اروپا از تأثيرات بيشتر از كشورهاي  1980ت متحده از سال ارائه كرده است، اياال 2006ژانويه 

در  ICTدر آمريكا منجر شده و سرماية  ICTهاي اين امر به رشد سرمايه. اقتصاد سود برده است  رشد سرماية
ة آمريكا براي بودجة تخصيصي دولت فدرال اياالت متحد). 32(اروپا بوده است  دو برابر آن در اتحادية 2004سال 

ها را براي تبديل و تحول دولت آمريكا به دولت انبوه هظيمي از فرصت 2003در سال ) IT(فناوري اطالعات 
هاي تعامل خود با شهروندان را در دولت فدرال بر آن است تا شيوه. ده استورالكترونيكي شهروندمحور پديد آ

دهد زاده نشان مينتايج بررسي علي رضائيان و ابراهيم تقي ).29(قالب استفاده از دولت الكترونيكي سامان دهد 
روند، شمار ميهاي امروزي بههايي كه همگي از شروط اولية موفقيت براي سازمانكه فناوري اطالعات بر شاخص

  ).14(گيرندگان سازماني است هاي مهم تصميمتعيين ميزان اين تحقيق، از دغدغه. گذارندتأثير مي

ها و گسترش دانش هاي علمي، آموزشي و اقتصادي و ديگر فعاليتتنوع و پيچيدگي فعاليتباتوجه به 
پژوهشي دانشگاهي وقتي موفق خواهند بود كه فناوري اطالعاتي و ارتباطي را  –اطالعات و فناوري، مراكز علمي 

ستفاده قرار دهند كه منطبق بر نيازهاي دانشگاهي خود طراحي و انتخاب كنند و آن دسته را مورد گزينش و ا
هاي بر اين اساس بايد زمينة الزم براي فراگيري مهارت. شودسبب ايجاد تسهيالت بيشتري در امور آموزشي مي

رساني منظور مديريت مؤثر منابع و ارتقاي كارايي خدمات اطالعهاي ارتباطي و اطالعاتي بهگيري از فناوريبهره
  .هاي پژوهشي است، فراهم شودالعات و انجام فعاليتكه ابزاري براي گردآوري و اشاعة اط

                                                           
1  . Rama Rao 
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هاي اطالعاتي و در چنين شرايطي استادان تربيت بدني نيز بايد همگام با تغيير و تحوالت عرصة فناوري
المللي هاي بينهاي آموزشي و پژوهشي خود و ارتباط با شبكههاي جديد را براي فعاليتارتباطي، دانش و مهارت

بنابراين تحقيق حاضر . راي برخورداري از اين توانياي ابتدا بايد نيازهاي آموزشي شناسايي شودكسب كنند و ب
هاي تربيت بدني ها پاسخ دهد كه نيازهاي آموزشي اعضاي هيأت علمي گروهدرصدد است به اين پرسش

چگونه  ICTنها به هاي استان آذربايجان شرقي در زمينة فناوري اطالعات و ارتباطات چيست؟ نگرش آدانشگاه
هاي مورد نظر اعضاي هيأت مندند؟ و نوع آموزشهاي آموزشي عالقهها و كارگاهاست؟ آيا آنها به شركت در دوره

گذاري در اين زمينه ها و هدفهاي اطالعاتي و ارتباطي چيست؟ كه پاسخ به اين پرسشعلمي در زمينة فناوري
  .پژوهشي اعضاي هيأت علمي كمك مؤثر كندهاي علمي و تواند به ارتقا و تواناييمي

  

  روش تحقيق

جامعة آماري اين طرح عبارت است از . اين تحقيق از نوع تحقيقات كاربردي و از حيث روش توصيفي است
هاي استان آذربايجان شرقي كه داراي هاي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاهنفر عضو هيأت علمي گروه 29

هاي آماري باتوجه به تعداد محدود اين افراد نمونه. اعضاي هيأت علمي تمام وقت هستند هاي تربيت بدني وگروه
  .همة افراد جامعة آماري را شامل شد

هاي مورد نظر در در اين تحقيق، شاخص. اي انجام گرفتاي و پرسشنامهگردآوري اطالعات به روش كتابخانه
ICT اي گونهها بهشاخص. ود در ديگر كشورها استخراج شداي و اطالعات موجاز طريق مطالعات كتابخانه

  .انتخاب شدند كه رابطة مستقيمي با موضوع داشته باشند

براي نيازسنجي آموزشي الگوهاي مخلتفي وجود دارد كه در اين تحقيق از الگوي كافمن و هرمن باتوجه به 
ارت است از شناسايي نيازها در فاصلة از نظر كافمن و هرمن نيازسنجي آموزشي عب. اهداف پژوهش استفاده شد

ترتيب اولويت، اقدامات مورد نظر در الگوي كافمن و بندي آنها بهو درجه» آنچه هست و آنچه بايد باشد«ميان 
  :هرمن عبارت است از
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تعيين سطح مورد نظر، فراسوي كالن و كالن، خرد؛  ها براي نيازسنجي؛ تفاده از دادهبارة اسرگيري دتصميم
ها با ربط؛ گردآوري داده؛ جلب مشاركت افراد ذي)افرادي كه بايد نتايج را تأييد كنند(ربط سايي افراد ذيشنا

  .بندي نيازها بر حسب اولويتشده؛ رتبهابزار مناسب؛ فهرست كردن نيازهاي شناسايي

فناوري اطالعات و هاي مقدماتي و تخصصي مورد نياز براي كاربرد براساس اين الگو و در نظر گرفتن مهارت
اي كه براساس طيف ارزشگذاري ليكرت تنظيم شده ها در پرسشنامهاين شاخص. ها تعين شدندارتباطات شاخص
- به 957/0اين پرسشنامه اعتبارسنجي شد و پايايي آن با استفاده از آزمون آلفا كرونباخ برابر با . بود، قرار گرفتند

  .دست آمد

هاي آمار توصيفي، در اين تحقيق از روش. وتحليل شدتجزيه SPSSافزاري ة نرمها با استفاده از برنامداده
بندي از ها و براي اولويتبراي آزمون فرضيه tاسميرنوف براي بررسي توزيع نرمال، آزمون  –آزمون كولموگروف 

  .آزمون آماري فريدمن استفاده شد

  

  ي تحقيقهانتايج و يافته

  هاي توصيفييافته

هاي فردي و سازماني اعضاي هيأت علمي استان آذربايجان شرقي اي توصيفي اطالعاتي از ويژگيهدر يافته
  .گردآوري شد 1به شرح جدول 

 اطالعات توصيفي – 1جدول 

  درصد فراواني  فراواني  جنسيت
  69  20 مرد
  31  9  زن

  100  29  جمع كل

  دانشگاه
  كل  دكتري  كارشناسي ارشد

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  38  11  28  8  10  3  تبريز
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 اطالعات توصيفي – 1جدول ادامة 

  كل  دكتري  كارشناسي ارشد  دانشگاه
  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  20  6  3  1  17  5  تربيت معلم آذربايجان

  42  12  17  5  25  7  دانشگاه آزاد اسالمي

  100  29  48  14  52  15  جمع كل

  كل  ادياراست  مربي  دانشگاه
  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  38  11  28  8  10  3 تبريز
  20  6  3  1  17  5 تربيت معلم آذربايجان
  42  12  17  5  25  7 دانشگاه آزاد اسالمي

  100  29  48  14  52  15 جمع كل
  

  بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها

 2نتايج جدول . اسميرنوف استفاده شد –روف براي بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها از آزمون كلموگ
  .است 05/0دهندة توزيع نرمال در سطح معناداري نشان

  
  تعيين توزيع نرمال متغيرها – 2جدول 

  سطح معني داري  اسميرنوف –كولموگروف  Zآماره   تعداد  متغيرها

  719/0  695/0  29  نياز به آموزش

  728/0  690/0  29  مفيد و مؤثر بودن

  197/0  077/1  29  وزش مقدماتينياز به آم

  968/0  494/0  29  نياز به آموزش تخصصي

  766/0  667/0  29  عالقه به آموزش
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  هاآزمون فرضيه

  .اي استفاده شديك نمونه tها از آزمون وتحليل فرضيهبراي تجزيه

. است 2/0ابر و سطح معناداري آزمون بر 22/3برابر » نياز داشتن به آموزش«در فرضية اول ميانگين متغير 
دهد اعضاي هيأت شود و نشان مياست، فرض صفر رد نمي 05/0تر از از آنجا كه سطح معناداري آزمون بزرگ

در فرايند آموزش و تحقيق در حد متوسط به  ICTگيري مؤثر از منظور بهرههاي تربيت بدني بهعلمي گروه
  ).3جدول (آموزش نياز دارند 

است،  00/0و سطح معناداري آزمون برابر  37/4برابر »  ICTمفيد و مؤثر « در فرضية دوم ميانگين متغير
هاي تربيت در نتيجه از نظر اعضاي هيأت علمي گروه. شودفرض صفر رد مي 05/0بنابراين در سطح معناداري 

  ).3جدول (در آموزش و پژوهش مفيد و مؤثر است  ICTبدني كاربرد 

و سطح معناداري آزمون برابر  51/2برابر »  ICTبه آموزش مقدماتي نياز «در فرضية سوم ميانگين متغير 
هاي تربيت در نتيجه اعضاي هيأت علمي گروه. شودفرض صفر رد مي 05/0است كه در سطح معناداري  036/0

ار دهد، اما از نظر آماري معنادنياز ندارند، نتايج نياز اندك آنها را نشان مي ICTهاي مقدماتي بدني به آموزش
  ).3جدول (نيست 

و سطح معناداري آزمون برابر  46/3برابر » ICTنياز به آموزش تخصصي «در فرضية چهارم ميانگين متغير 
هاي بنابراين اعضاي هيأت علمي گروه. شودفرض صفر رد مي 05/0است، در نتيجه در سطح معناداري  009/0

  ).3جدول (نياز دارند  ICTهاي تخصصي تربيت بدني به آموزش

است،  006/0و سطح معناداري آزمون برابر  57/3برابر » عالقه به آموزش  «در فرضية پنجم ميانگين متغير 
هاي تربيت بدني به در نتيجه اعضاي هيأت علمي گروه. شودفرض صفر رد مي 05/0در سطح معناداري از اين رو 

  ).3جدول (مندند عالقه ICTهاي آموزش شركت در كارگاه
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  هابراي تحليل فرضيه tنتايج آزمون  – 3جدول 

  متغير
  3= مقدار آزمون 

انحراف   ميانگين  تعداد
  t  معيار

درجة 
  آزادي

سطح 
  معناداري

ميانگين اختالف 
متغير با مقدار 

  آزمون
  22/0  200/0  28 31/1  92/0  22/3  29  نياز به آموزش
  ICT  29  37/4  53/0  79/13 28  000/0  37/1مفيد و مؤثر بودن

  - 49/0  036/0  28 -21/2  19/1  51/2  29  ز به آموزش مقدماتينيا
  46/0  009/0  28 82/2  88/0  46/3  29  نياز به آموزش تخصصي

  57/0  006/0  28 98/2  04/1  57/3  29  عالقه به آموزش

    

  ICT بندي نيازهاي آموزشي مقدماتي اولويت

هيأت علمي به آموزش مقدماتي از نظر هاي قبلي نشان داد كه نياز اعضاي آمده در فرضيهدستنتايج به
  با اين حال اعضا نياز به آموزش مقدماتي را اعالم كرده بودند و بر اين اساس اين . آماري معنادار نيست

از آزمون فريدمن استفاده  ICTبندي نيازهاي آموزشي مقدماتي براي اولويت. بندي صورت گرفته استاولويت
  ).4جدول (بود  1)ICDL(هاي هفتگانه رگاه آموزشي مهارتبيشترين گرايش مربوط به كا. شد

  
  ICTبندي نيازهاي آموزشي مقدماتي اولويت – 4جدول 

  ميانگين رتبه  ميانگين  تعداد  متغير

  ICDL  29  62/3  57/5هاي هفتگانه آموزش مهارت

  62/4  90/2  29  هاآموزش مديريت فايل

  57/4  97/2  29  افزارهاهاي مقدماتي آشنايي با نرمدوره

  67/3  48/2  29  هاي ارائة مطالب از طريق كامپيوتربرنامه

                                                           
1  . International computer driving license 

  .اينترنت. 7پاور پوينت . Acess 6. 5اكسل . 4ورد . 3ويندوز . IT 2مفاهيم پايه . 1: شامل ICDLهاي هفتگانه مهارت
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  ICT بندي نيازهاي آموزشي تخصصي اولويت

كمترين گرايش مربوط به . از آزمون فريدمن استفاده شد ICTبندي نيازهاي آموزشي تخصصي براي اولويت
يش مربوط به نياز به شركت در و بيشترين گرا Power pointهاي تخصصي آموزش نياز به شركت در دوره

  ).5جدول (وارزيابي حركات انسان از طريق كامپيوتر است هاي آموزشي تجزيهدوره
  

  ICTبندي نيازهاي آموزشي تخصصي اولويت – 5جدول 
  ميانگين رتبه  ميانگين  تعداد  متغير

  36/11  17/4 29 تجزيه و ارزيابي حركات انسان از طريق كامپيوتر
  47/10  97/3 29 ري اطالعاتحفاظت و نگهدا

  03/10  97/3 29 طراحي سايت شخصي
  02/10  97/3 29 هاي آماريآموزش برنامه

  36/9  66/3 29 كارگيري دوربين و ويديو ديجيتالي مرتبط با كامپيوتربه
  10/9  59/3 29 منابع، مراجع، مجالت و كتاب الكترونيكي

  02/9  55/3 29 ويروسآموزش استفاده از آنتي
  00/9  52/3 29 استناد به منابع اطالعاتي الكترونيكي

  83/8  59/3 29 وسيلة كامپيوترريزي درسي بهآموزش برنامه
  69/8  45/3 29 ارزيابي منابع اطالعاتي الكترونيكي

  03/8  28/3 29 هاي اطالعاتيوجو در پايگاهجست
  02/8  38/3 29 آموزش اتوماسيون اداري
  36/7  17/3 29 آموزش تخصصي اكسل

  31/6  97/2 29 كاوش تخصصي در اينترنت
  71/5  83/2 29 آموزش پست الكترونيكي

  69/4  84/2 29 آموزش تخصصي پاور پوينت

  

  گيريبحث و نتيجه

گسترش فناوري اطالعات و . فناوري اطالعات، نقش اساسي در تحقق و تعميق اهداف تعليم و تربيت دارد
  هزينه براي فراگيرندگان اعم از وجب بسط اطالعات و دسترسي آسان و كماستفاده از ابزارها و مفاهيم، م
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شود و زمينة تبادل سريع اطالعات و تعامالت مي) On line(الين آموزان، دانشجويان و معلمان به روش آندانش
  .سازدفرهنگي را ميسر مي

هاي تربيت بدني دانشگاه هايمنظور درك نيازهاي آموزشي اعضاي هيأت علمي گروهاين پژوهش كه به
استان آذربايجان شرقي در زمينة فناوري اطالعات و ارتباطات انجام گرفت، به نتايج در خور توجهي دست يافت 

. هاي مسئوالن براي مديريت دانش و توسعه و بهسازي دانشگاه مدنظر قرار بگيردريزيتواند در برنامهكه مي
هاي استان هاي تربيت بدني دانشگاهداد اعضاي هيأت علمي گروهدهد تعهاي اين تحقيق نشان مييافته

هاي موجود در رسد باتوجه به ظرفيتنظر مينفر است كه به 29وقت هستند، صورت تمامآذربايجان شرقي كه به
شگاه دان 10باتوجه به اينكه دانشگاه تبريز جزء . هاي استان امكان افزايش تعداد هيأت علمي فراهم باشددانشگاه

هاي مختلف برتر كشور است، بايد اين دانشگاه اهتمام بيشتري در زمينة جذب نيروهاي متخصص در گرايش
ها و مقاطع در حال حاضر در رشتة تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش. عمل آوردت بدني و علوم ورزشي بهتربي

مختلف تحصيلي وجود دارد، بنابراين باتوجه به تخصصي شدن موضوعات تربيت بدني الزم است زمينة ورود 
  .قويت شوندهاي تحصيالت تكميلي بيشتر تراهم شده و دورهفهاي مختلف متخصصان در گرايش

كمي به  زهاي تربيت بدني نيادهد كه اعضاي هيأت علمي گروههاي تحقيق نشان مينتايج بررسي فرضيه
آموزش مقدماتي در زمينة فناوري اطالعاتي و ارتباطي دارند، با اين حال بيشترين گرايش در اين زمينه در مورد 

  .بوده است) ICDL(هاي هفتگانه يادگيري مهارت

درصد از اعضاي هيأت علمي كتابداري به شركت در  70دهد كه بررسي در اين زمينه نشان مينتايج يك 
  پرداز ورد، و برنامةشامل سيستم عامل ويندوز، اينترنت، واژه(هاي اطالعاتي و ارتباطي هاي عمومي فناوريدوره
ر همخواني ندارد كه در آن نياز به اين نتايج با نتيجة تحقيق حاض). 15(نياز دارند ) مطالب پاور پوينت  ارائة

هاي دولتي نتايج تحقيق در مورد استادان دانشگاه. هاي عمومي و مقدماتي از لحاظ آماري معنادار نيستآموزش
در ) درصد 9/65(بر عالقه، بيشتر استادان دانشگاه شهر اصفهان نشان داد با ارجاع به الگوي پذيرش مبتني

كارگيري فناوري اطالعات قرار دارند و استادان زن نسبت به مرد، استادان ي از بهسطوح آمادگي تا استفادة عاد
هاي علوم انساني نسبت به هاي صنعتي و علوم پزشكي، و استادان رشتهدانشگاه اصفهان نسبت به دانشگاه

با نتايج اين پژوهش كه ) 16(كارگيري فناروي اطالعات قرار دارند تري از بهها در سطح پاييناستادان ديگر رشته
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همخواني ندارد، همچنين در بررسي نتايج پژوهش در اعضاي هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد، رابطة ميان 
ميزان استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات باتوجه به جنسيت اعضاي هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد، 

هاي اينترنتي، ميزان استفاده از فناوري اطالعات و ت و سرويسافزارها، اينترنميانگين استفاده از رايانه و نرم
ارتباطات در انجام عملكردهاي آموزشي ميان زنان بيشتر از مردان، و ميزان استفاده از فناوري اطالعات و 

) معكوس(در مورد سن، رابطة منفي . ارتباطات در انجام عملكردهاي پژوهشي مردان بيشتر از زنان بوده است
در زمينة فناوري اطالعات و ) مقدماتي، متوسطه، پيشرفته، تجربي(شده درارتباط با سطوح گذرانده. داردوجود 

مقدماتي، تجربي، متوسط، و : صورت زيرندترتيب كم به زياد بهدهد كه بهارتباطات، اختالف معناداري نشان مي
  .پيشرفته

  ، در مقادير )ي، استاديار، دانشيار و استادمربي آموزشيار، مرب(هاي گوناگون علمي در زمينة مرتبه
آمده از سابقة خدمت متفاوت اعضاي هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد تفاوت معناداري وجود ندارد دستبه
منظور تحقق دولت الكترونيك نظام آموزش كاركنان دولت به تصويب رسيد كه به 1381در ايران در سال ). 17(

برنامة توسعه و كاربري ). 8(دولت هفت مهارت مرتبط با فناوري اطالعات را فراگيرند  الزم دانسته شد كاركنان
رساني كشور با چهارده هدف مشخص توسط شوراي عالي اطالع) تكفا(فناوري ارتباطات و اطالعات در ايران 

هاي آموزشي و دورهها بنابراين الزم است براي افزايش مهارت افراد كارگاه). 21(تصويب شد و در حال اجراست 
  .ويژة استادان تشكيل شود

هاي تخصصي هاي تربيت بدني بشتر به آموزشدهد كه اعضاي هيأت علمي گروهنتايج ديگر تحقيق نشان مي
هاي آموزش تخصصي در ها و كارگاهبنابراين الزم است دوره. در زمينة فناوري اطالعاتي و ارتباطي نياز دارند

اين تحقيق ارائه شده است، تشكيل شود تا اين افراد به آخرين دستاوردهاي علمي مورد  هاي مختلف كه درزمينه
آيين نامة  3در بند ب مادة براي تحقق اين هدف كه از نتايج حاصل از تحقيق حاضر است، . نظر دست يابند

به تصويب  ارتباطات كشور كهنحوة اجراي فعاليت هاي مشخص به منظور گسترش كاربرد فناوري اطالعات و 
رسيده، تصريح شده است كه بايد طرح گسترش كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش و 

نتايج برخي از تحقيقات در اين زمينه با نتايج ). 2(توسعة مهارت ديجيتالي نيروي انساني كشور صورت پذيرد 
شيراز در مورد ميزان توجه به كيفيت اطالعات نتايج تحقيقي در دانشگاه . حاصل از اين تحقيق همخواني دارد
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هاي مختلف، نشان داد كه در زمينة چهار معيار باورپذيري، دامنه، امنيت و قابليت فهم در بين دانشجويان رشته
پذيري، همچنين در ميزان توجه دانشجويان زن و مرد به هفت معيار دسترس. داردوجود تفاوت معناداري 

طور كلي تفاوت اما به. ورپذيري، دامنه، امنيت و قابليت فهم تفاوت معناداري وجود داردعينيت، كامل بودن، با
هاي مختلف، سطوح تحصيلي معناداري از نظر ميزان توجه به چهارده معيار كيفيت اطالعات وب در بين رشته

نتايج ). 10(د ارشد و دكتري و جنسيت دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه شيراز، مشاهده نشكارشناسي
شده در تحقيق در مورد اعضاي هيأت علمي دانشگاه رازي كرمانشاه نشان داد كه بين تعداد مقاالت چاپ

هاي اينترنتي، مهارت در استفاده از رايانه، مهارت در هاي خارجي و داخلي، آشنايي با سرويسها و مجلهكنفرانس
ز اينترنت براي اهداف آموزشي و پژوهشي، مهارت در زبان هاي اينترنتي، ميزان استفاده ااستفاده از سرويس

انگليسي، نگرش به استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پژوهش، مرتبة علمي و ميزان استفاده از 
ت نامه و رساله با متغير ميزان كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات از سوي اعضاي هيأاينترنت براي انجام پايان

زاده حاكي از آن نتايج تحقيق آتشك و ماه). 6(علمي دانشگاه رازي كرمانشاه رابطة مثبت و معناداري وجود دارد 
فني،  –ترين موانع عدم استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات توسط معلمان، عوامل زيرساختي است كه مهم

هاي تخصصي با نتايج ينة عدم برخورداري از تواناييكه در زم) 1(اند آموزشي بوده –فردي، اقتصادي و فرهنگي 
باتوجه به نياز به اطالعات تخصصي در زمينة فناوري اطالعات در هر رشتة علمي و با . اين تحقيق همخواني دارد

هاي اعضاي منظور ارتقاي تواناييهاي تخصصي آموزشي بهدر نظر گرفتن نتايج اين پژوهش لزوم برگزاري دوره
  .به ويژه در رشتة تربيت بدني در كاربرد اين فناوري بارز است هيأت علمي

هاي آموزشي فناوري هاي تربيت بدني در كارگاهدهد كه اعضاي هيأت علمي گروهنتايج ديگر نشان مي
هاي آموزشي و پژوهشي خود ها را براي بهتر شدن فعاليتمندند و حضور در اين دورهاطالعات و ارتباطات عالقه

آموزان در دهد كه معلمان و دانشنيز نشان مي) 1387(اسد هاي بنينتايج بررسي. دانندمفيد و مؤثر مي كامالً
كنند و با اين سبك تدريس در رويكرد جديد ژاپن و ديگر كشورهاي آسيايي و اروپايي از اين فناوري استفاده مي

وسيلة ويديو كنفرانس يا گيري گروهي، يا بهي، كاربرد فناوري نوين در كالس درس، خواه از طريق يادركالسدا
، )2005(تحقيقات الرسن ). 4(گيرند آموزان در مركز فرايند آموزش قرار مياستفاده از آموزش مجازي، دانش

هاي پژوهش ديگري نشان داد كه يافته. كنندة همين موضوع استنيز بيان) 2003(و وايلر ) 2008(آرتي 
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شكاف ميان والدين . است 16/3و فرزندان  04/2ها عالقه و استفادة والدين از فناوريميانگين كل ميزان آشنايي، 
و از نظر استفاده  - 24/1از نظر عالقه به فناوري اطالعات  0 – 22/1و فرزندان از نظر آشنايي با فناوري اطالعات 

ري اطالعات در بين فرزندان و است و بين ميانگين آشنايي، عالقه و استفاده از فناو -88/0از فناوري اطالعات 
نتايج حاصل از يك تحقيق در كرمانشاه از طريق تحليل مسير نشان داد ). 9(والدين تفاوت معناداري وجود دارد 

كه متغيرهاي برداشت ذهني از مفيد بودن و نگرش به استفاده از فناوري اطالعات اثر مثبت و معناداري بر 
ات داشتند، تصميم به استفاده از فناوري اطالعات نيز اثر مثبت و معناداري بر تصميم به استفاده از فناوري اطالع
همچنين برداشت ذهني از آساني استفاده از فناوري اطالعات بر نگرش به . استفاده از فناوري اطالعات داشت

راز نشان داد هاي تحقيق در دانشگاه شييافته). 18(استفاده از فناوري اطالعات اثر مثبت و معناداري داشت 
ترين عوامل بازدارنده عدم آگاهي از وجود مجلة الكترونيكي، عدم آگاهي از منابع موجود در مجالت مهم

ترين عامل مهم. الكترونيكي و نبود مجلة الكترونيكي در رشتة مربوط از سوي پاسخگويان عنوان شده است
عدم آگاهي از وجود مجلة مورد نظر در كتابخانه بازدارنده در استفاده از مجالت چاپي، عدم دسترسي آسان يا 

نتايج اين ). 5(درصد پاسخگويان در استفاده از مجالت الكترونيكي به آموزش نياز دارند  4/64. بوده است
-دهندة لزوم برنامهتحقيقات و بيشتر تحقيقات ديگر در اين زمينه با نتايج پژوهش حاضر همخواني دارد كه نشان

هاي فرد است كه در سطح ملي بايد اقدامات هماهنگ در به سن و سطح تحصيالت و توانايي ها با توجهريزي
در راستاي آن الزم است مسئوالن . ها در اين زمينه صورت پذيردريزي و سازماندهي به همة فعاليتجهت برنامه

  .ين زمينه تدوين كنندهاي راهبردي و عملياتي الزم را در اريزيها نيز برنامهفناوري اطالعات دانشگاه

دهد كه از نظر اعضاي هيأت علمي فناوري اطالعاتي و ارتباطي موجب استفادة نتايج اين تحقيق نشان مي
هاي استادان دانشگاه و تسهيل ابداع و نوآوري، نظم و ترتيب در فعاليت  بهينه از امكانات موجود، افزايش روحية

دان دانشگاه در ارائة خدمات ورزشي كمك كرده و امكان فعاليت در شود و به استاسازماني ميارتباطات درون
نيز كه بيان ) 1387(اين موضوع در تحقيقات صوفي . كندصورت مجازي را فراهم ميمحيط خارج از سازمان به

آموزد كه چگونه به تعمير سازمان بپردازيم و فعاليت تجاري جديدي را آغاز كند فناوري اطالعات به ما ميمي
وكار مؤثري برقراري سازيم، تأكيد هاي كسبها و بنگاهكنيم و اينكه چگونه ر ارتباط با محيط و ديگر سازمان

 2001در سازمان ملل متحد در سال همچنين تشكيل گروه كاري فناوري اطالعاتي و ارتباطي ). 20(شده است 
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). 27(هاي مختلف دانست در زمينهارتباطي توان بارزترين نمونة توجه به كاربردهاي فناوري اطالعات و  را مي
دهد و عوامل در ثروت اقتصادي را تحت تأثير قرار مي ICTسازي تحقيقات جانز و همكاران نشان داد كه پياده

هاي تحقيق در دانشگاه شيراز نشان داد كه استادان و يافته). 25(سطح ملي و مدارس در جذب آن مؤثر است 
كنند، و اطالعات ترونيكي در حد زياد و از مجالت چاپي در حد متوسط استفاده ميدانشجويان از مجالت الك

درصد آنان مجالت الكترونيكي  7/79روزامد موجب شده است آنان از مجالت الكترونيكي بيشتر استفاده كنند و 
متر از حد مجالت الكترونيكي در حد زياد و مجالت چاپي ك. را جايگزين مناسبي براي مجالت چاپي بدانند

ترين انگيزة پاسخگويان در استفاده از مجالت مهم. سازندمتوسط نيازهاي اطالعاتي پاسخگويان را برآورده مي
  ).5(هاي پژوهشي است الكترونيكي و چاپي، كسب اطالعات تخصصي، تأليف و ترجمة كتاب و مقاله و انجام طرح

بايد  ICTناوري اطالعات نشان داد سازماندهي در نتايج يك بررسي در آفريقاي جنوبي و شيلي در زمينة ف
  :در چهار بخش صورت پذيرد

انداز آموزشي چشم) د؛ اي معلمانپيشرفت حرفه) ج؛ حمايت از معلمان) ب؛ ICT دسترسي به منابع ) الف
  ).24(هاي تدريس و يادگيري در شيوه

ي مؤثر از فناوري اطالعات و ارتباطات گيرايجاد زمينة مساعد در مديريت دانش و مديريت فرهنگي در بهره
افزاري هاي اعضاي هيأت علمي و فراهم آوردن امكانات سختكننده است و در اين زمينه ارتقاي توانمنديكمك
هاي اطالعاتي و ارتباطي كمك مؤثر افزاري به بهبود و اثربخشي نظام آموزشي از طريق كاربرد فناوريو نرم

  .خواهد كرد

  ربرديهاي كابرنامه

براساس نتايج حاصل از نيازسنجي در اين تحقيق براي تأمين نيازهاي آموزشي اعضاي هيأت علمي در 
ها هاي آموزشي دانشگاههاي آموزشي زير بايد جزء برنامهتشكيل كارگاه ICTهاي اين استان در زمينة دانشگاه

  :قرار گيرد

. 2هاي تربيت بدني؛اعضاي هيأت علمي گروه هاي هفتگانه ويژةهاي آموزش مهارتبرگزاري كارگاه. 1
هاي آموزش برگزاري كارگاه. 3هاي آموزش تجزيه و ارزيابي حركات انسان از طريق كامپيوتر؛گاهربرگزاري كا
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هاي برگزاري كارگاه. 5هاي آموزش طراحي سايت شخصي؛برگزاري كارگاه. 4حفاظت و نگهداري اطالعات؛
كارگيري دوربين و ويديو ديجيتالي مرتبط با هاي آموزش بهگزاري كارگاهبر. 6هاي آماري؛آموزش برنامه

هاي برگزاري كارگاه. 8هاي الكترونيكي؛هاي آموزش منابع، مراجع، مجالت و كتاببرگزاري كارگاه. 7كامپيوتر؛
برگزاري . 10هاي آموزش استناد به منابع اطالعاتي الكترونيكي؛برگزاري كارگاه. 9ويروس؛آموزش كاربرد آنتي

هاي آموزش ارزيابي منابع اطالعاتي برگزاري كارگاه. 11ريزي درسي به وسيلة كامپيوتر؛هاي آموزش برنامهكارگاه
  .هاي اطالعاتيوجو در پايگاههاي آموزش جستبرگزاري كارگاه. 12الكترونيكي؛

اكز آموزشي دانشگاهي استان هاي حاصل از تحقيق، در راستاي تسهيل كاربرد  در مرهمچنين براساس يافته
  :هاي زير فراهم شودبايد تمهيدات الزم براي اجراي برنامه

 هاي تربيت بدني استان؛هاي آموزش زبان انگليسي پيشرفته براي اعضاي هيأت علمي گروهبرگزاري دوره. 1
افزاري و سختتأمين و توسعة امكانات . 3تسهيل دسترسي به اينترنت پرسرعت براي اعضاي هيأت علمي؛. 2

. 5 استفاده از فناوري آموزشي پيشرفته توسط اعضاي هيأت علمي؛. 4ها؛هاي تربيت بدني دانشگاهافزاري گروهنرم
ايجاد سايت شخصي توسط . 7 ها و مجالت الكترونيكي؛توسعة دسترسي به كتاب. 6توسعة شبكة آموزش مجازي؛

توسعة شبكة دانشگاه . 9توسعة سيستم اطالعات مديريت؛. 8 هاي تربيت بدني استان؛اعضاي هيأت علمي گروه
- برگزاري كارگاه. 11براي دانشجويان تربيت بدني؛ ICTهاي آموزشي مقدماتي برگزاري كارگاه. 10الكترونيكي؛

هاي اينترنتي براي ايجاد و توسعة سايت. 12براي دانشجويان تربيت بدني ICTهاي آموزشي تخصصي 
  .دانشجويان تربيت بدني

  

  منابع و مĤخذ

بندي موانع مؤثر بر عدم استفادة معلمان از شناسايي و رتبه"). 1389( .ماه زاده، پريسا. آتشك، محمد. 1
  .، زمستان )18پياپي ( 2شمارة سال پنجم،  ".فناوري اطالعات و ارتباطات، فصلنامة فناوري آموزش
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  .)1381(د فناوري اطالعات و ارتباطات كشور منظور گسترش كاربرها بهنامة نحوة اجراي فعاليتآيين. 2
http://www.tiraman.com/forum/viewtopic.php?p=372&sid-686ea8f167bb44a6. 

-گروه مترجمان طرح مطالعه و بهره ترجمة ".مديريت اطالعات"). 1378(ايوك وينسكي . بالكي، جان. 3

  .، چاپ اول، انتشارات بصير)وزارت صنايع(وري در صنعت 

 /http://soleymani89.blogfa.com ."فناوري اطالعات و ارتباطات و تدريس برتر"). 1387(.اسد، عليرضا بني. 4
post-4.aspx  

تحليل و مقايسة ميزان استفادة "). 1389( .معرف زاده، عبدالحميد. عبداله زاده، آزاده. هدبيگدلي، زا. 5
  ."اعضاي هيأت علمي و دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشكدة علوم دانشگاه شيراز از مجالت الكترونيكي

http:jist.irandoc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-962-2 

بررسي عوامل مؤثر بر كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات از "). 1389(. نآگهي، حسي. بيگلري، الهام. 6
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