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 :الهه                             نام:عباسی                                                     دانشجو خانوادگی نام

 فناوری محور نظام آموزشیدر آموزش  فراتحلیل قابلیت سنجی نیروی انسانی : نامهپایان عنوان

 : دکتر مهدی معینی کیاراهنما استاد 

 دکتر علی خالق خواه ر:مشاو د استا 

 : علوم تربیتی رشته                                        کارشناسی ارشد     :یتحصیل مقطع 

     اردبیلی محقق :دانشگاه                                : تحقیقات آموزشی                       گرایش

 464  ات:صفح تعداد        41/41/59  :دفاع تاریخروانشناسی و  و علوم تربیتی :دانشکده

 :چکیده

 در صحنه ابزارها ترين ازضروری علوم،يکی عرصه های در تمامی وتأثیراتش تحوالت همه با اطالعات فناوری

يعنی تحلیل آماری مجموعه ای از مطالعات جداگانه ،ش تحلیل تحلیل هاستفراتحلیل رو.دشو می محسوب آموزش

 آموزشی  های نظام رقا بلیت سنجی نیروی انسانی درآموزش فناوری محورهدف پژوهش حاض به منظور ادغام يافته ها.

 سايت ها ی جامعه آماری پژوهش حاضر را آثار مکتوب اعم از پايان نامه ها وپژوهش ها ومقاالت مندرج در است.

پژوهش با موضوعات مرتبط با موضوع پايان نامه  14تشکیل می دهند.بر اين اساس 86 -51در بین سالهای  معتبر

 از نرم افزارفراتحلیل  های رای ورود دادهب .مورد شرايط ورود به فراتحلیل را داشتند 24ها آنمیان انتخاب گرديد که از 

CMA2  فزارااز نرم و برای ترکیب احتماالتEXCLe  در نرم افزار .استفاده گرديدCMA2  برای سوگیری انتشار

برای بررسی ،ايمن از خطا Nبرای مطالعات گمشده از ،مطالعات از نمودار قیفی  وآزمون اصالح و برازش دوال توئیدی

يدودر نرم افزار ز استفاده گردهگ gبرای محاسبه اندازه اثر در مدل اثرات ثابت وتصادفی از  Qناهمگونی از آزمون  

EXCLe  برای بررسی معنی داری فراوانی پژوهش ها از آزمون کای اسکوئر وبرای ترکیب احتماالت از روشt واينر

دارای مادگی روانشناختی آدانش،امکانات و،متغیر توانوهش نشان داد که مطالعات هرچهار نتايج پژ.استفاده گرديد

داد که فرض صفر مبنی بر همگن بودن متغیرهای نشان Q نتايج آزمون  سوگیری بوده وهمچنین

می باشند. اندازه اثر توان،دانش ناهمگون  امکانات،وآمادگی روانشناختی رد شد ودر نتیجه مطالعات ،توان،دانش

مکانات در مدل اثرات ثابت متوسط ودر مدل اثرات تصادفی باال بوده ودر متغیر آمادگی روانشناختی در هر دو مدل ,ا

متغیر نتايج آزمون کای اسکوئر نشان داد فراوانی پژوهش ها در هر چهار  .بت وتصادفی باال گزارش شده استاثرات ثا

برای ترکیب اندازه اثر با  واينرtمعنی دار ونتايج آزمون 05%در سطح آمادگی روانشناختی  امکانات، دانش، توان،

شان داد ،که توان، دانش، امکانات، وآمادگی % برای هر چهار متغیر مورد بررسی در اين پژوهش ن59اطمینان 

 ند.روانشناختی نیروی انسانی در آموزش فناوری محور نظام های آموزشی اثر معنی داری دار

 ، نظام آموزشیفناوری اطالعات وارتباطات : فراتحلیل،نیروی انسانی،هاواژه کلید
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 مقدمه -1-1

 است، آموزش داشته جمله از بشر زندگی مختلف ابعاد بر عمیقی آثار آن کاربرد و اطالعات فناوری گسترش و توسعه

 ابزاری به عنوان طور روزافزونی به نآ از استفاده توانايی و اطالعات فناوری به دسترسی اخیر، های دهه در به طوری که

 از بسیاری علت، در همین به (.4444، 4است )باسری شده تبديل اطالعات بر مبتنی جامعه يک در شرکت برای الزم

 هدربار موجود و اطالعات آمار بررسی است. با گرفته قرار مورد توجه پرورش و آموزش در اطالعات فناوری کشورها گسترش

 جمله از کشورها از بسیاری در که در می يابیم جهان کشورهای پرورش و آموزش در اطالعات ناوریف گسترش میزان

برنامه ی  اينترنت، و رايانه همچون گوناگونی امکانات با مدارس تجهیز برای توسعه، حال در و يافته توسعه کشورهای

 با دبیران و آموزان دانش آشنايی انسان، زندگی بر آن فزاينده تأثیر و فاوا روزافزون گسترش به توجه بادارد.  وجود جامعی

 که اين ضمن کشورها از برخی منظور همین است. به ضروريات از آن ابزارهای از استفاده بر تسلط نیز و فناوری اين

 در زندگی برای را ها آن پردازند ومی  نیز آنان آموزش دهند، بهمی  قرار دبیران و آموزان دانش اختیار در را الزم امکانات

گام بودن با رشد و  (. در واقع نظام آموزشی جوامع جهت هم4282کنند )جاللی و عباسی، می  آماده الکترونیکی دنیای

 مناسب ترين عنوان به را هوشمند مدارس های آموزشی طرحتوسعه جهانی و در راستای ايجاد تحوالت مطلوب در نظام

عنوان  به هوشمند نمودند. پیدايش مدارس توصیه پرورش و آموزش امر در تباطاتار و فناوری اطالعات توسعه برای الگو

ر کشورهای پیشرفته نظیر های حمايت کننده آموزش رسمی برای يادگیرندگان محروم از تحصیل دجزئی از سیستم

پور، جبل عاملی،  های جديد يادگیری را فراهم کرده است. )زمانی، قصابفرصت 4564آمريکا از اوايل دهه انگلستان و

 طیف داشتن نوين، هایشیوه با تدريس امکان انعطاف پذير، درسی هایبرنامه (. در واقع در اين مدارس به دلیل4285

 توجه و فردی هایتفاوت نظرگرفتن در با آموزدانش نقش به بخشیدن محوريت و آموزشی های و روش هابرنامه از وسیعی

 مفید و موثر آموزشی شکاف کاهش يا و بردن بین از جهت در توانندمی آموز دانش عدادهایو است عالئق نیازها، به بیشتر

 (.4254رباطی  حمزه قلعه ای و ،مهاجران به نقل از 4284مشايخ، )باشند

در نظام  نیروی انسانی درنظام آموزشی است. در حقیقت کیفیت های  ما دراين بین مقوله مهم و اصلی قابلیتا

آن جامعه وابسته است در اين میان نقش معلمان بسیار پررنگ تر از ديگر  ايت به کیفیت نیروی انسانیدر نه آموزشی

معلمان  .توانند در اين زمینه نقش داشته باشند است کارکنان وساير کسانی که می مديران،، آموزان دانشعوامل از جمله 

های آگاهی از فناوری های معلمی و کسب دانش ومهارترای ايفای اين نقش در درجه اول خود بايد به سالح فنون و ب

اطالعاتی و ارتباطی در جريان آموزش و  های نیازهای دانشی و مهارتی معلمان به منظور کاربرد فناوریجديد مجهز باشد. 

، 4284يغما، )های اخیر است. ها يکی از مباحث مورد توجه در دههچگونگی کسب، ارائه و ارزشیابی از اين دانش و مهارت

 های فناورانه،مهارت و دانش ،نیروی انسانی درواقع بدون در نظر گرفتن نقش و اهمیت باورهای (.4286به نقل از حسینی، 

                                                             
1. Basri 



   

   

3 

در  فناورانه های مشی خط و اهداف روشن و دقیق تنظیم اجتماعی، و هایپشتیبانی وری اطالعات وارتباطات،فناآگاهی از 

های نوين آموزشی نیز مانند صحیح فناوری امکان پذير نیست. بنابراين به کارگیری فناوری اجرا و کاربست ،نظام آموزشی

های موجود وسنتی را دارد. و اين تغییرات تنها با گذشت زمان صورت هر تغییر ديگر، نیاز به تغییر ساختارها و ديدگاه

کل سنتی معلمان نا آشنا با اين بخش از علم هستند خواهد گرفت. از جمله عوامل و موانع سد راه اين تغییرات و عبور از ش

 موزشی است که به علت نیاز به هزينه کردن در اين زمینه و بستر سازی مناسب تالش میود مدارس آو عامل ديگر خ

 مدرسه است که  آمادگیکنند تا از تغییرات جديد تا حدودی دوری کنند از ديگر عوامل اثر گذار بر اجرای موفقیت آمیز 

 برنامۀ بنابراين جهت کاربرد فناوری الزم است که است پیشرفته های فناوری از استفاده توانايی برای ارزشمند شاخص يک

 .مهیا باشد فناوری های زيرساخت و مناسب پشتیبانی فرايندهای ،آموزش مناسب در نظام آموزشی

 بیان مساله -1-2

گر در قرن ا اطالع رسانی در جهان متحول شده است، های ، ابزارقرن بیست و يکم قرن دانايی و انقالب اطالعات است

الکترونیکی و مهمتر  های اينک ورود رايانه، شبکه، ز مهمترين عوامل انتقال اطالعات بودندا ...بیستم راديو، تلويزيون، تلفن و

 های محدوديت ،خاص های مفاهیم و ابزارهای فناوری اطالعات را متحول ساخته و با قابلیت ،از همه آموزش الکترونیک

(. آمادگی 4286زمانی و مکانی برای به دست آوردن اطالعات را از پیش پای فراگیران علم و دانش برداشته اند )رضايی، 

در پرورش انسانی که  ،اطالعات و ارتباطات آموزشی برای همراهی با ديگر نهادهای اجتماعی در عرصه فناوری های نظام

(. از سوی ديگربايد پذيرفت که فناوری 4442، 4اندرسون ،بتواند در اين عصرايفای نقش کند ضروری است )گارسیون

 های در عصر نو اهداف جديدی پیش روی نظام.آموزشی گرديده است های درنظام یهاي اطالعات و ارتباطات موجب دگرگونی

رنقش معلم و فراگیرنده سخن به میان آمده و به طور یواقع شده و از تغیيکردهای سنتی ر دارد که در مقابل روآموزشی قرا

کلی بر اين است که استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان ابزار حمايتی برای بهبود تدريس و يادگیری با کیفیت 

 (44446و تاندر 4442 ،ندرسونبرای همه؛ امری اجتناب پذير است )گارسیون و ا

 میمتص پرورش و آموزش  وزارت آموزش و پرورش ايران به عنوان کار گزار اصلی سیاست در اصالح فرايند ،4444از سال 

به سخت افزار مجهز نموده را در مدارس ايران گرفته ودر قالب آن تالش نموده تا شش هزار دبیرستان  ITتوسعه به

(.نتايج تحقیقات انجام شده در کشور ايران نشان دهنده تاثیر مثبت 4446)عطاران،جرا نمايد. را برای معلمان ا ICDLو

 -فناوری در فرايند ياددهی وديد گاه مثبت معلمان نسبت به کاربرد آموزان دانشبر يادگیری  باطاتفناوری اطالعات و ار ت

خاصی در ايران در رابطه با تجهیز منظم وپیوسته  های ازنتايج چنین استنباط می شود که برنامه ريزی يادگیری است.

اگر  مدارس ورشد وآگاهی در رابطه با نحوه استفاده از فناوری ها وکاربردهای آن در نظام آموزشی کشور انجام نشده است.

ر سطح متولیان تعلیم وتريبیت وبه ويژه معلمان د های بخواهیم به نحوی مطلوب در راستای رشد ايجاد شده دانش ومهارت

در اين زمینه باشیم  ها آنبايد در پی شناسايی ومعرفی فهرست نیازهای آگاهی، دانشی ومهارتی  بین الملل اقدام نمايیم،

ای منسجم از آن را ارائه دهیم.اگر هدف آن باشد که به شکل مدون در ساختار تربیت نیروی انسانی آموزش ومجموعه

دست اندر کاران تربیت نیروی انسانی آموزش دانشی ومهارتی قرار داده شود،  های اين دسته از آموزش وپرورش)معلمان(

                                                             
1 .GARRISON,D.R,&Aderson 

2 .tondr 



   

   

4 

اين بحث اساسی برای تدوين محتوای روپرورش کشور بايد محتوای آموزشی مناسب را برای اين زمینه ها آماده کنند.بناب

طالعات اين خواهد بود که کاربست فناوری ا های آموزشی توسعه منابع انسانی مجهز به آگاهی، دانش ومهارت های دوره

ر کار خود کدامند؟ در دانشی ومهارتی مورد نیاز برای توانمند سازی معلمان در بهره گیری از فناوری اطالعات د های مولفه

دقیق مبین دانشی ومهارتی مورد نیاز آن به طور دقیق وشناسايی عملی نشده وچار چوب منسجم  های مولفه ،واقع تاکنون

نظم طراحی نشده است.معلمان کارگزاران اصلی ورود و تعامل موفقیت آمیز با فناوری اطالعات در نظام آن در ساختار م

چگونگی  ،همانطور که هر معلمی روش خودش را در استفاده از تخته سیاه يا هر ابزار ديگری در تدريس دارد .آموزشی اند

نیز به تجربه و نگرش معلمان بستگی زيادی دارد  استفاده از فناوری درآموزش و چگونگی تلفیق فناوری در تدريس

 های اطالعاتی وارتباطی،آگاهی او از انواع فناوری ،عات وارتباطات معلمان را می توان(. دانش فناوری اطال4،4444)ايلديريم

استفاده از  رایهای عملیاتی او بعات وارتباطات معلمان را قابلیتومهارت فناوری اطال ها آنکاربرد وارتباط  کارکردها،

باتوجه به  میان اطالعات ودانش دانست.سازی، ارزيابی وايجاد ارتباط ذخیره، مديريت، يکپارچه ،فناوری جهت باز يابی

بايد بتوانند  ها آن ارتباطاتی داشته باشند. نیروی انسانی بايد درک عمیقی از مفاهیم فناوری اطالعاتی و ،توضیحات مذکور

وبر وظايف اصلی  بشناسند را ها آنکارکرد اصلی  دستگاههای جانبی و ی ونرم افزاری رايانه ای،اجزای اصلی سخت افزار

رايانه ای تسلط داشته  های عیب زدايی در سیستم های و راهبرد نرم افزارها شیوه اتصال سخت افزارها، سیستم عامل و

ديجیتالی و  های مانند سی دی و دوربین ها آنافزاری نرم  های رابط رسانه ای ديجیتالی و های بتوانند از دستگاه باشند و

ی چون اصول ومفاهیم پايه فناوری اطالعات هاي عمده ترين وجوه دانشی مورد نیاز معلمان در حوزه استفاده کنند. اسکنر ها،

عیب  نترنت،تکنولوژی شبکه اي ،های عاملسیستم جانبی کامپیوتری، ابزارهای اجزای يک سیستم کامپیوتری، وارتباطات،

عملکرد معلمان در کالس درس و  انسانی است.و امنیتی وموضوعات اخالقی، اجتماعی موضوعات زدايی ونگهداری رايانه،

   .يادگیری تحت تاثیر عوامل زير است های ساير محیط

سازماندهی و  رفه ايشان در، مهارت حاز موضوع ها آنباورهايشان درباره موضوع درسی، دانش  ،به تدريس ها آننگاه »

فناوری اطالعات و ارتباطات بر بیشتر اين عناصر  .کنند، و موقعیتی که درآن تدريس میها آنشخصی  های مديريت، ويژگی

-کامپیوتر در مدرسه حايز اهمیت می(. بديهی است که نقش معلم در به کارگیری 2،4444، ايلیس4تاثیر می گذارد )الوس

های معلمان را مطمح قايد و نگرش، عها، مهارتگیرد بايد دانشصورت میموزشی و هر تالشی که برای تحول آ باشد

 ی کافی داشته باشد تابتواند به درستی آن رايمعلم بايد با فناوری اطالعات وارتباطات آشنا (.1،4444نظرقرارد دهد )کوبان

بری رايانه آشنايی نداشته باشند در آينده شاهد پايه فناوری اطالعات وارتباطات وکار های به کار گیرد اگر معلمان با مهارت

تواند از فناوری اطالعات بعنوان در جامعه ی اطالعاتی ندارد ونمی آن خواهیم بود که مهمترين رکن آموزش جايی

 های بر اين اساس الزم است که در طراحی انواع برنامه مهمترين شاخص توسعه يافتگی در هزاره ی سوم استفاده کند.

به گونه ای برنامه ريزی شود که معلمان مورد آموزش باوجوه دانشی مذکور  نیروی انسانی مورد نیاز حوزه آموزشی، تربیت

در عصری که اطالعات همیشه وهمه وقت در  نظری مذکور بر آنان ارائه شود. های به نحوه موثری آشنا گردنندوآموزش
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به طور  آموزان دانش(.اين به اين معنا است که 4،4441ست )کاستلزاست مفهوم يادگیری تعقیر يافته ا آموزان دانشدسترس 

ردار باشند زيرا الزم برای تصمیم گیری وانتخاب آن برخو های دقیق اطالعات مورد نیاز خود را تشخیص دهند واز مهارت

فناوری  (.4285)غزنوی، کاربردی تاکید دارنددر تبديل اطالعات به دانش  آموزان دانشبه توسعه توانايی اين نوع يادگیری 

از نقش  ها .آنگاهی يابنداز پیرامون محیط و زندگی خود آ ها آنکمک می کند تا  آموزان دانشاطالعات وارتباطات )به 

مره مطلع وبا ابزارهای فناوری اطالعات مشابه آشنا می شوند واز اين ابزارها به اطالعات و ارتباطات در زندگی روزفناوری 

 ،دهی وارائه اطالعات آشنا می شوندسازمان ،گوناگون جمع آوری های ده می کنند و با روشهی استفاشکل مستقل وگرو

را در دستیابی به  ها آندهد ونیز اطمینان را در ارتباطات گروهی افزايش می آموزان دانشها توان استفاده از اين ابزار

نیروی انسانی  در پژوهش حاضر اين خواهد بود که آيا مساله اساسیبنابراين  (.4284اطالعات تقويت میکند)ديلمقانی،

قابلیت  های قابلیت کاربست فناوری را در جريان آموزش دارد؟.بنابر آنچه گفته شد در اين پژوهش سعی می شودمولفه

 نیروی انسانی که بر مبنای آموزش فناوری محور شکل گرفته سنجیده شود.

 ضرورت و اهمیت پژوهش -1-3

 ديروز تا اگر. است شده شناخته اجتماعی تغییرو پیشرفت ،عاملها آنانس اولیه حقوق عنوان به شدرعصرحاضرآموز

 محسوب درامرآموزش منبع اطالعاتی ترين اصلی عنوان به وکتاب گرفت می صورت ومربیان وسیله معلمان به تنها آموزش

 پاسخگوی ديگر سنتی آموزش شود.روشهای می استفاده آموزش جهت ارتباطی محیطهای جديد و ابزارها از شد،امروزه می

 تحوالت همه با اطالعات فناوری بنابراين (.4285صیادی،حکیم،رخ افروز، )نیست آموزش برای تقاضا عظیم حجم اين

و  ظهورتکنولوژی .میشود محسوب آموزش در صحنه ابزارها ترين ازضروری علوم،يکی عرصه های در تمامی وتأثیراتش

 ترتیب هدايت اين به  .گرديد افراد تمامی به آن اشاعه همچنین سهولت و علم روزافزون تولید به منجر آن گسترش

 امکان ديگر آموزش رسمی فرصتهای شدچراکه وتربیت تعلیم اصلی زمامداران کثیرازدغدغه های اطالعات اين وسازماندهی

 های فناوری به کارگیری تدريس، رشیوه هایتغیی بنابراين.نمی نمايند را فراهم گذشته شیوه های به اطالعات انتقال

 به .گرديد آموزش درعصراطالعات اساسی راهکارهای از فراگیران به آموزش ويادگیری چگونگی دروس ارائه در اطالعاتی

، انازکشورهاست)صدقپور و همکار بسیاری محافل آموزشی مهم ازمباحث امروزه ،آموزش الکترونیکیاز  استفاده ترتیب اين

از طرفی آموزش عالی به عنوان باالترين سطح آموزشی جامعه از اهمیت قابل مالحظه ای برخوردار است، زيرا  .(4281

نقشی اساسی در رشد و توسعه جامعه در ابعاد مختلف فناوری، علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ايفا نموده و 

به نقل از شريف خلیفه  4282نعکس می گردد)صباغیان، حاصل کلیه فعالیت ها و تالش های نظام آموزشی در آن م

يادگیری هستند، –بی شک اعضا هیئت علمی دانشگاه از تاثیرگزارترين افراد در فرآيند ياددهی (. 4254سلطانی و همکاران،

ای علمی و پس بايد با جهان ارتباط داشته باشند و تدريس وآموزش و تحقیق خود را با اين اطالعات و همگام با پیشرفت ه

موزش وپرورش رامی توان در غالب آ ضرورت واهمیت به کار گیری فناوری اطالعات در .تکنولوژيکی بروز و هماهنگ سازند

 دوسوال اساسی مطرح کرد:

 

                                                             
1 -Castells 
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 آيا فناوری اطالعات برای هدفهای ملی تعلیم وتربیت ضروری است؟ -4

 ؟اطالعات امری تجملی است يا ضروریفناوری  -4

سوال نخست اجماال می توان گفت اگر جامعه ای سر آن داردکه در روند جهانی شدن باآن همگرايی در پاسخ به 

کند،قطعا همانندی وتطابق با روند جهانی جزوهدفهای آموزش ملی است وفرايند آن از طريق به کار گیری فناوری اطالعات 

سازی اقتصاد جهانی را که مبنای جهانی شدن است  لیونل باربر معتقد است فناوری اطالعات فرايند يکسان.تسريع می شود

به شدت تسريع کرده است.به اعتقاد او بدون اينترنت که يکی از امکانات فناوری اطالعات است حلقه تولید نمی توانست به 

قت مابايد در باب حضور در عرصه ی جهانی د سرعت فرايند جهانی شدن راطی کند.در پاسخ سوال دوم نیز می توان گفت:

کنیم وبه بررسی نیازهايی که در اين عرصه برای ما به وجود می آيد به تفکر وتامل بیش تر بپردازيم.برخی از اين نیازها به 

ضرورت  ج( شهروند جامعه ی مدرن.د( مبارزه با بی سوادی. قرار زيرند:الف( نیازبه تعلیم وتربیت بیش تر.ب( انفجار دانش

بط با میزان استفاده معلمان از فناوری اطالعات در نظامهای آموزشی آن است که:در به واهمیت تحقیق درباره عوامل مرت

کار گیری و استخدام فنون وتکنولوژی آموزشی و تربیتی بايد همسو با تغییرات باشند، پويايی جهانی و همگام شدن با 

است تحقیقات کامل و کافی درباره پیشرفت جهانی نیازمند به کار گیری فناوری اطالعات وارتباطات است پس ضروری 

امروزه يادگیری با  عوامل مرتبط با بکارگیری فناوری اطالعات توسط معلمان در مدارس و نظامهای آموزشی به عمل آيد.

جديد ارتباطی همراه شده است.پیشرفتهای اخیر در صنعت رايانه ای و اطالع رسانی ابزارها و  های روشها و ابزارهای محیط

ديد را پیش روی طراحان،برنامه ريزان ومديران مجريان قرار داده است.به همین دلیل هم اکنون همه کشورها روشهای ج

در تالش اند نظام آموزشی خود را به منظور کارامد بودن در عصر اطالعات آماده سازند در اين زمینه راهبردهای مختلفی را 

نسبت به فناوری اطالعات در  ها آنبنابراين ديدگاه  ا بر عهده دارند،معلمان نقش اصلی در آموزش ر کنند.میتدوين واجرا 

یت اين موضوع اين پژوهش در پی راهبردهای توسعه آن در فرايند تدريس از اهمیت خاصی برخوردار است.با توجه به اهم

 را بررسی کند. آموزشی  های نظام نیروی انسانی درآموزش فناوری محور های قايلیت است تا آن

 اهداف پژوهش -1-4

 اهداف کلی:

 آموزشی  های فراتحلیل قابلیت سنجی نیروی انسانی در آموزش فناوری محور نظام

  اهداف اختصاصی:

  .موزشانی جهت کاربست فناوری در جريان آنیروی انس مورد نیاز  توانشناسايی  -

 .موزشانی جهت کاربست فناوری در جريان آمورد نیاز نیروی انسدانش  شناسايی  -

 .نیروی انسانی جهت کاربست فناوری در جريان آموزشمورد نیاز   امکانات شناسايی  -

  .آمادگی روانشناختی نیروی انسانی  جهت کاربست فناوری در جريان آموزش شناسايی  - 



   

   

7 

 سواالت پژوهش   -1-9

 آيانیروی انسانی توان الزم رابرای کاربست فناوری درجريان آموزش دارد؟  -4

 آيانیروی انسانی دانش الزم را برای کاربست فناوری در جريان آموزش دارد؟   -4

  آيانیروی انسانی امکانات الزم را برای کاربست فناوری در جريان آموزش دارد؟  -2

 ؟ربست فناوری در جريان آموزش داردآيا نیروی انسانی آمادگی روانشناختی برای کا -1

 هاتعریف نظری وعملیاتی متغیر -1-6

 تعاریف نظری

های ماری برای بررسی روند میزان تاثیرات مشاهده شده در يک سری از پژوهشفراتحلیل يک شیوه آ فراتحلیل:

 (.4281، ترجمه نصر و همکاران، 4556، 4کمی پیرامون يک مسئله خاص است) گال، بورگ و گال

به عبارت ديگر اندازه اثر میزان نادرست بودن  ،تای در جامعه اساندازه اثر نشان دهنده میزان پديده اندازه اثر:  

 (.4254دهد)دالور، فرض صفر را نشان می

های اثر تنها بواسطه خطای نمونه گیری به وقوع پیوسته محاسبه احتمال اينکه واريانس اندازه تحلیل همگنی: 

  (4286، نقل از هاشمیان، 4582، 4باشد) کوپر

توجه ی معنی داری مثبت، بیش از سايرين مورد دارد که نتايج تحقیقات دارا احتمال زياد وجود سوگیری انتشار:

و از  شود.های آن منتشر شود. فراتحلیل چنین مطالعاتی منجر به برآورد دست باالی اثرات آزمايش میقرار گیرد و يافته

محقق را به وضوح دچار  دار ممکن است چندين بار چاپ شده باشند وسوی ديگر تحقیقات دارای نتايج مثبت معنی

، نقل از قربانی زاده و نانگیر، 4444، 2سوگیری نمايند؛ چنین سوگیری را سوگیری انتشار گويند) ايگر، اسمیت و آلتمن

4254). 

                                                             
1 .Gali&Borg&gall 

2 .cooper 

3 .Ier&smith&Alta 
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های رسمی وغیر ای است که دبیران در قالب آموزشهای عملیمهارت فناوری اطالعات وارتباطات، مهارت توان:

در واقع مهارت، بیش  های گوناگون ازآن برخوردارند.، با هدفگیری از رايانه و اينترنتو بهره کارگیریرسمی درجهت به

و گوی اينترنتی و مانند آن اشاره وجوی اينترنتی، گفتها، جستهای عملی، مانند کار باويندوز، مديريت فايلتربه توانايی

 (. 4254دارد. )کفاش، 

ا، تجربیات و مراحلیست که به صورت درست و صحیح، کنار يکديگر قرار ای از نگرشه دانش، مجموعه دانش:

در يک نگاه  دراسپک و اسپیکروت(باشد. )روم. ون رو راهنمای مناسبی برای افکار، رفتارها و ارتباطات می اند؛ ازين گرفته

 آشنايی برای. علم -2 و فلسفه -4 هنر، -4: نمود تقسیم کالن های دانش بشری را به سه حوزه ها و حوزه توان گونه کلّی می

 ری استضرو دانش از حوزه آن در رايج های نظريه و مبانی مفاهیم، فراگیری بشری دانش از حوزه هر با

آموزش فراهم نمودن ابزار وتجهیزات الزم از اهم وظايف کارشناسان برنامه  های در برنامه ريزی اجرايی دوره :امکانات

ارشناسان ومسئوالن آموزش جهت ايجاد تسهیالت وخدمات آموزش الزم برای نیل به اهداف مديران،ک .ريزی آموزش است

 آموزش بايد تمام سعی وتالش خود را به کار گیرند. های برنامه

از آنجا که محقق  نتوانست تعريف روشنی از آمادگی روانشناختی به دست بیاورد نگرش را به عنوان يکی از زير 

 دگی روانشناختی در نظر گرفت.آما متغیر های مجموعه

گیرد. نگرش ارزيابی يا برآوردی است که )به صورت مطلوب يا نامطلوب(درباره شی، فرد يا رويدادی صورت مینگرش:

( چهار عنصر: عاطفه، 4552) 4(.کی4254نگرش بازتابی از شیوه احساس فرد نسبت به يک چیز يا موضوع است. )رابینز، 

 داند.رفتاری را مبنای سنجش نگرش می سودمندی، کنترل و مقاصد

علمی و  های از نظر يونسکو، فناوری اطالعات و ارتباطات عبارت است از روشفناوری اطالعات و ارتباطات:

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. )زارعی زوارکی،  های مديريت پردازش اطالعات و کاربرد آن در زمینه های مهندسی و تکنیک

4284.) 

به گونه ای  ها آنيک مجموعه پیچیده و به هم وابسته ای است که در آن اجزاء متشکله و زير نظی:نظام آموزش

 (.4288)کرمی،سازمان يافته اند تا در اثر تعامل مداوم هدفهای از پیش تعیین شده را تحقق بخشند

 

 تعاریف عملیاتی

ها، ترکیب وتلخیص ارزشیابی نتايج پژوهشمراحل اجرايی روش فراتحلیل عبارتست از شناسايی منابع و  فراتحلیل:

 باشند.با يکديگر، ارزشیابی نتايج فراتحلیل به منظور کاهش خطا می ها آنهای انتخاب شده و مقايسه نتايج پژوهش

منظور از اندازه اثر در  اين پژوهش میزان تاثیر گذاری متغییر مستقل بر متغییرهای وابسته تعريف شده  اندازه اثر:

 شود.های موجود و از نرم افزار فراتحلیل استفاده میاز فرمول ها آند که برای اندازه گیری باشمی

                                                             
1 .kay 
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4و Qهای تحلیل همگنی در اين فراتحلیل با استفاده  ازآماره تحلیل همگنی:
I گیرد. انجام می 

عامل هستند که در  چهار اينآمادگی روانشناختی  امکانات، دانش، ،توانعبارتنداز:  نیروی انسانی های قابلیت

ها و نیز رساله ايرانداگ وو SIDو  Magiranهای علمی تحقیقات انجام شده در داخل کشور )به صورت مقاالت در پايگاه

مورد بررسی نیروی انسانی  های قابلیتو محقق اردبیلی ( تحت عنوان شهید بهشتی های ها موجود در دانشگاهپايان نامه

اند، انتخاب پرداخته ها آنها بر اساس تعداد تحقیقاتی که به بررسی ها از اين پايگاهگردآوری داده اند و بعد ازقرار گرفته

  .شدند

 و افزارها نرم: از عبارتند ارتباطات و اطالعات های فناوری پژوهش اين در (:ICT) ارتباطات و اطالعات فناوری

ها و  پايگاه اينترنت، ای، شبکه های انهيرا شخصی، های انهيرا مانند عالی آموزش در استفاده مورد فناوری افزارهای سخت

 .سیستم های اطالعاتی و ساير عناصر الکترونیکی

 .شامل مدارس وموسسات آموزش عالی می باشد پژوهش نظام آموزشی در ايننظام آموزشی:
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 فصل دوم:

 و پیشینه پژوهش نظری مبانی

 



   

   

 
 

 

 

 

 مبانی مقدمه -2-1

معلمان وفرايند ياددهی ويادگیری  تاثیرات اجتناب ناپذير آن روی نقشاوا به حوزه آموزش وپرورش وبحث ورود ف

بحثی است که از زمان آغاز اين تاثیر گذاری مورد توجه صاحب نظران مختلف چه در داخل ايران وچه در  آموزان دانش

تعريفی از واژه ها وبعضی از ،بتدا وبه صورت مختصربنابراين در اين فصل به دنبال آن هستیم که در ا.خارج آن بوده است

پس .دهیم ها آنارائه کنیم وتوضیحی هر چند مختصر برای ،بر خورد خواهیم داشت ها آنی که در طول تحقیق با يها آنعنو

 از آن به ارائه پیشینه نظری انجام شده در باره موضوع تحقیق بپردازيم.

 4فناوری اطالعات -  2-2

 مختلف هایشکل از استفاده و سازی ذخیره ايجاد، برای فناوری هایشکل همه از است عبارت اتاطالع فناوری

فتحیان و )رودر میبکا غیره و ای رسانه چند های داده متحرک، تصاوير صوتی، مکالمات تجاری، اطالعات ل:شام اطالعات

پردازش،  سازی، ذخیره ضبط، در را ما که ودرمی کار به هايیفناوری توصیف برای "فا" اصطالح (.4281مهدوی نور، 

 طريق از انتقال رايانه، مانند هايیفناوری اصطالح اين.( 4211فرح زاد  کند)می ياری اطالعات دريافت و انتقال بازيابی،

ای جموعهدر واقع فناوری اطالعات م .گیردمی بر در را نیز چاپ وحکاکی حساب، ماشین تلفن، دور، راه از دورنگار، ارتباط

 خود های سیستم - 9،کار ايستگاه-1، تباطیرا های سیستم - 2 ،افزار نرم -4، افزار سخت -4شامل يکی از اجزای زير است:

 زير عملیات از يکی حداقل شود،می گرفته کار به اطالعات فناوری که جا هر درنتیجه، هوشمند محصوالت- 6ی، ساز کار

 همگرايی و تحلیل (9، تاطالعا تبادل (1، اطالعات پردازش (2، اطالعات ذخیره (4، اطالعات تبديل( 4.افتدمی اتفاق

 داند: ی اطالعات را ناشی از سه عامل می(.سازمان راهبردی فناوری آمريکا نیاز به فناور4282. )شجاعی، اطالعات

 رودمار میش رترين صنايع جهانی به( فناوری اطالعات خود يک صنعت راهبردی است که يکی از سودآو4

 ( فناوری اطالعات يک فناوری کلیدی است و در همه صنايع جهانی و خدمات کاربرد دارد4

دهد تا ( فناوری اطالعات زير بنايی اساسی و بنیادی است که به همه موسسات و واحدهای اقتصادی امکان می 2  

استفاده نکردن از فناوری موجب نابرابری  وره بر مطالب مذکعالو. در استفاده از دانش بشری و انتقال آن سهیم شوند

 های شود،عمق اين نابرابری در بین کشورهای پیشرفته و در حال رشد تفاوتآموزشی می های در استفاده از فرصت

 (.4288،فاحشی دارد )نقل از ملکی و گرمابی

                                                             
1.information technology  



   

   

 
 

  4فناوری اطالعات و ارتباطات -2-3

های های هوشمند و کنسولفزار)به عنوان مثال: کامپیوتر، گوشیشامل سخت ا (ICTفناوری  اطالعات و ارتباطات)

اند به لهای اجتماعی آنالين( که ادامه دهنده فرهنگ ديجیتاعنوان مثال: ايمیل، ويدئو کنفرانس، شبکهبازی( و نرم افزار)به

 (. 4449،  1؛ کاروالهو2،4442ژانگ ؛4444، 4استافورد وهیلیر)تدريج به  بخشی از زندگی روزمره ما تبديل شده است

به انتقال، ذخیره سازی و به اشتراک گذاری و يا دسترسی به اطالعات اشاره دارد در واقع فاوا شامل راديو،  "فاوا"بنابراين

تجهیزات و نرم افزار و  ای، کامپیوتر و شبکههای ماهوارهتلويزيون، ويدئو، دی وی دی، تلفن)ثابت و موبايل(، سیستم

 (.4446، 9يونسکو)ها )مانند ويدئو کنفرانس و پست الکترونیکی(استت ارائه شده توسط اين فناوریهمچنین خدما

فناوری "موسسه جورجیای آمريکا تعريف نسبتا جامع و قابل قبولی از فناوری اطالعات ارائه کرد: 4589همچنین در سال 

العات، نیروهای حاکم بر جهان اطالعات و ابزار و چگونگی اط ها اطالعات و ارتباطات دانشی است که به بررسی ويژگی

 (.4282، خوشکنار) "پردازد يابی به اطالعات و قابل استفاده کردن آن میبرای به حداکثر رساندن دست ها آنآماده سازی 

 سخت کامپیوتر بخش.است آمده پديد ارتباطات و اطالعات، کامپیوتر حوزه سه تلفیق ( از4281به تعبیر عبادی ) "فاوا"

 ارتباطات و شبکه درون در اولیه مواد و مايه خمیر عنوان به اطالعات و ها داده الزم، و ادوات تجهیزات کننده تامین و افزار

 بخش سه اين تلفیق از نهايت در که آنچه دارد عهده بر را ديگر بخش دو بین برقراری وظیفه که است سوم بخش مخابراتی

 را بشر ابعاد تمامی گیرد، می قرار استفاده مورد های مختلف حوزه در که شودمی یدهنام رسانی اطالع آيدمی دست به

 منابع به يابی دست تواند می فاوا .است يادگیری و تدريس و آموزش بعد ابعاد، اين از يکی .است داده قرار خود تأثیر تحت

 تدريس های روش در تغییر افزايش و ادگیریي محیط در تعامل ايجاد ساز زمینه و کرده فراهم را ارتباطی و اطالعاتی

 هر در همه، برای آموزش :از عبارتند که است آن آموزشی هایمزيت فاوا از گیریبهره اصلی داليل جمله همچنین از .باشد

مداوم.  يادگیری و مدت طوالنی يادسپاری با همراه کم، هزينه باال، کیفیت با تبعیض، بدون هر مکان، در زمان،

 برای غالباً که وابزاری رسانه، هدف،:رودمی کار به شکل سه به يادگیری، فرآيند از بخشی مثابه به فاوا، (.4282،)زمانی

 به هدف، يک صورت به و پرورش در آموزش فاوا کاربرد. گیردمی قرار استفاده مورد هادرمدرسه و مديريت سازمان

 از که ای رسانه يابد. فاوا،سازمان می انفورماتیک، يا رايانه آموزش رتصو به عمدتاً و دارد اشاره اطالعات يادگیری فناوری

 محیط از بخشی عنوان به است ممکن عالوه، معلم به  .بگیرند ياد فراگیرندگان و کنند تدريس توانند می معلمان آن طريق

فاوا  (.4285کند. )خادم مسجدی،  ابزاری ی استفاده فناوری از آموزشی، های هدف تحقق برای و ابزار فردی يا افزاری نرم

 جديد تمدن يک نماد را آن توانمی بی ترديد که دارد را بشری حیات گوناگون عرصه های در حضور آن چنان پتانسیل

 به سیاسی و اجتماعی اقتصادی، صنعتی، علمی، هایعرصه در جديد، تمدن اين وشیوه های تصورات تفکرات، .دانست

 شکل حال سرعت در به بشری، حیات عرصه های تمامی در جديد وضعیت و است شده لحا وضعیت جايگزين تدريج

 و اند نبوده نصیب بی فناوری عرصه در شده حادث تحوالت از طبعاً نیز تربیت و تعلیم هاینظامو  است استقرار و گیری

 (.4282 مهرمحمدی،.(است کرده پر را دنیا آموزشی هاینظام فضای ضرورت يک مثابه به  "آموزشی انقالب" ندای
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 کارکردهای فاوا : -2-4

خاصی دارد ويلیامز و ای سینگ  های ويژه ای است. و در عرصه آموزش، کارکرد های های فاوا دارای ماهیت و قابلیت

4(4442وود )
 اين موارد را ذکر کرده اند: 

 کند، افراد و موضوعات را فراهم میها آنارتباط با ساير مک 

  نمايدو مشکالت و شکل دادن يا تعديل افکار و عقايد را تسهیل میپرسیدن سواالت 

 کنددسترسی به منابع ثانوی اطالعات با وسعت و عمق بیشتر را فراهم می 

 نمايدگردآوری، ذخیره سازی و دست کاری داده ها و اطالعات را فراهم می 

 شودموجب تحلیل داده ها و اطالعات با اثر بخشی باال می 

 کندنظری يا تجربی برقرار می های وثری بین نتايج و يافتهارتباط م 

 نمايدعلمی را فراهم می های ساده سازی و مدل سازی ديدگاه 

  کندحمايت می آموزان دانشتوسعه حرفه ای معلمان را در کنار يادگیری 

 تاریخچه فناوری اطالعات وارتباطات            -9- 2

 اختراع و نوشتن ابداع و غارها در ها نقاشی اولین با داردکه سال هزار از یشتروب طوالنی تاريخی اطالعات فناوری

الی  4664های  اين فن آوری با اختـراع نخستیـن تکنولوژی انقالب صنعتـی در سال شد شروع 4944 های سال در چاپ

و اختـراع الکتـريسیته و  4524ی ال 4854هـای  با اختراع موتور بخار ادامه يافت و با دومین انقالب صنعتی در سال 4894

توسعـه صنعت شیمـی استمـرارپیدا کرد، در انقالب سوم صنعتـی با اختـراع راديو، تلويزيون و کامپیوتر تکمیل شد. اگر 

هـای خـام را به اطـالعـات مفید، در  ای از خدمـات و محصوالتـی اطـالق نمائیـم کـه داده فنـاوری اطالعـات را به مجموعه

نمايد؛ بايد ظهور اينترنت را نقطه اوج و کمال تو سعه فناوری در حال حاضر بدانیم  تـرس و بـا معنـی تبديل میدس

در دانشگاه هاروارد توسط هاروارد ايکن و با کمک مالـی و فنـی  4511نخستین کامپیوتر در سال  (.4281)عبادی،رحیم،

برای حل مسائل مربوط « ايناک»در دانشـگاه پنسیلوانیا به نام  4561تـر آن در سـال  سـاخته شد. نوع کامل IBMشرکت 

میالدی  4594به انفجار، جهت اداره اردنانس ارتش آمـريکا و توسط دکتر ماکلی واکـرت ساخته و تکمیل شد. در سال 

ته شد که اساس توسط دکتـر نیومن ساخ« ادواک»نیـز نخستین کامپیوتـری که قادر به ذخیـره کردن برنامه بود به نام 

ای  های تجاری يا کارهای عملی، کامپیوترهای ويژه برای فعالیت 4599کامپیوترهای امروزی قرار گرفت.تا پیش از سال 

تنها جوابگوی يکی از امور اداری، تجاری يا عملی بود. اين دسته از کامپیوترهـا به  ها آنشد که مشخصات  ساخته می

بـا ورود ترانزيستور به بازار و استفاده از آن در کامپیوتر و همچنین به  4594ر اوايل دهه معروفند. د نسل اول کامپیوترهای

ای در کامپیوترها ايجاد گرديد. اختراع ترانزيستور  های کوچک مغناطیسی به عنوان حافظه، تغییرات عمده کاربردن حلقه

را به مقدار زياد کاهش داد. از آن  ها آنن مصرف برق تر و قابل اعتمادتر کرد. همچنی تر، سبک کامپیوترهای جديد را کوچک

های سازنده تالش کردند تا کامپیوترهای همه منظوره به بازار عـرضه کنند تا جوابگـوی اغلب امـور  زمان به بعد شرکت

رضه شد اين ع 4595به کار رفته بود در سال  ها آنتجاری و علمی باشند. نخستین سـری کامپیوترهـايی که ترانزيستور در 
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، IBM 1901توان  هـای معـروف ايـن نسل مـی معرف شدند. از ماشین کامپیوترهای نسل دومسری از کامپیوتـرهـا به 

IBM 1620 ،IBM 700 ها و  را نام برد. کامپیوترهای نسل دوم در واقع اولین کامپیوترهايی بودند که غیر از دانشگاه

های خصوصی برای انجام امور غیرعلمی نیز به کار گرفته  کتمؤسسات تحقیقاتی در مؤسسات دولتی و شر

بود که در سال  IBM 1620نخستین کامپیوتری که در ايران نصب گرديد از نسل دوم و مدل  (.4282)عبادی،رحیم،شدند

ل نیز با استفاده از کامپیوترهای نس 4219در کنسرسیوم نفت تهران به کار گرفته شد. همچنین سرشماری سال  4214

ها همچنان ادامه داشت تا در اوايل  تر، کوشش تر و قوی انجام گرديد.برای ساختن کامپیوترهای سريع  IBM 4544دوم 

 9بود و برای ساختن آن   4264IBMنخستین کامپیوتر نسل سوم به بازار عرضه شد. اين کامپیوتر که از سری  4564

رفت. اين کامپیوترهـا  ه مالـی بحث خصوصی تا آن تاريخ به شمـار میگذاری شده بود، بزرگترين پروژ میلیارد دالر سرمايه

تـرين تحول  های گوناگونی از نظر ظرفیت و سرعت کار داشت در هر دو امور تجاری و علمی قابل استفاده بود.بزرگ که مدل

عالوه بر آن در اين نسل از  هـا، ساختن وسايل ضبـط اطالعـات با قـابلیت دستـرسی مستقیم بود. در اين نسل از کامپیوتر

تر بسازد. بدين ترتیب مدارهای مجتمع به وجود  تر و با حجم کم کامپیوترهـا، سعی شده است تا قطعات مدارها را کوچک

گیری از کامپیوترهـا به کـار بـرده شد که بسیـاری از  های جديدتری در ساخت و بهره روش 4514در اوايل سال  آمدند.

افزار کامپیوترهای نسل چهارم به کار گرفتن  را نسل چهـارم نامیدند. مهمتـرين تغییرات در سخت ها آناندرکاران،  دست

مدارهای مجتمع با تـراکم زياد و تـراکم متوسط بهـره گرفتند و در نسل چهـارم از تراکم باال و خیلـی باال استفـاده 

هـای  ای، پردازش مستقیم و شبکه های محاوره ازنده، سیستمکنند. نسل چهارم همچنین از حافظه نیمه هادی و ريزپرد می

های قبلی با بررسی چند  افزار کامپیوترهای کنونی در مقايسه با نسل کامپیوتری بهره جسته است. توسعه و پیشرفت سخت

يک پروژه در اينترنت زندگی خود را به آرامی  .شود تر روشن می عامل، نظیر سرعت، اندازه، هزينه و ظرفیت حافظه بیش

وزارت دفاع اياالت متحده آغاز نمود. مـاهیت ابتدايـی آن يک پـروژه محض نظامی و انگیزه ايجـاد پاسخ به پـرتاب ماهواره 

تواند ادعـا کند، که تمام، و يـا حتی بخش مشخصی  قدر بزرگ و گسترده است که هیچ کس نمی اسپونتیک بود.اينترنت، آن

گـردد. هدف اين پـروژه اتصال چند  می بـر ARPANETاين شبکه عظیم به طرحـی به نام  شناسد. شـروع از آن را می

میالدی اتحاد  4594رايانه بـا فاصله زياد از يکديگر به منظور تبادل اطالعات نظامی و دولتی در آمـريکا بود. در اواخـر دهه 

پیمـای خود را  های قاره تواند با استفاده از موشک یجماهیر شـوروی سابق بـا پرتاب فضا پیمای اسپوتنیک ثابت کرد که م

های ارتباطی را مورد حمله قرار دهد. در پاسخ به اين حمله در  به راحتی تأسیسات حیاتی اياالت متحده و از جمله شبکه

 ،رحیم )عبادی، شروع نمود ARPANETای را تحت نام  پروژه ARPAهای تحقیقاتی پیشرفته  آژانس پروژه 4568سال 

4281). 

 تاریخچه استفاده از فناوری در آموزش -2-6

 آن، بشر،مناسبات زندگی که شده آغاز است مشهور اطالعاتی جامعه به که اجتماعی حیات عرصه در نوينی دوران

 و ها صالحیت در تحوالتی به آوری منجر فن های پیشرفت .است داده قرار تأثیر تحت را آن رسالت و پرورش و آموزش

 مطرح امروزه که یهاي صالحیت .است گشته آموزان دانشدر  فعلی متغیر دنیای با متناسب و نیاز مورد های یشايستگ

 و آموزش از امروزه (.4284 )قورچیان، گیری تصمیم و مسأله حل عمومی، های صالحیت انتقادی، تفکر از عبارتند هستند

 چنین شدن محقق برای .آورد فراهم را آموزان دانش بین مشارکتی و فعال يادگیری موجبات تا رود می انتظار پرورش



   

   

 
 

 متغیر آموزشی نیازهای پاسخگوی مسلماً قديمی های آموزش شیوه .است سابق های رويه تغییر به نیاز ناچار به رويکردی

 و طاتارتبا و اطالعات آوری فن با ارتباط در بايد آموزشی یها آنهای سازم تالش از يکی بنابراين نیست؛ جديد عصر

 تغییر که شامل دارد يادگیری امر در توجهی قابل تأثیر ارتباطات و اطالعات آوری فن .درسی باشد برنامه در آن کاربرد

 و رشد و درسی متون از منابع خارج از استفاده افزايش همساالن، با آموزان دانش بیشتر مشارکت معلمان، و فراگیران نقش

اولین شکل کالس درس گسترده به صورت آموزش از راه دور و به شکل  باشد. می طالبم ارائه و طراحی های مهارت بهبود

را در انگلستان از طريق مکاتبه ای تدريس می کرد )دبیلیو « کوتاه نويسی » 4814ايساک پیتمن در سال  .مکاتبه ای بود

صنعتی شده ی آموزش می داند و آموزش از راه دور را به عنوان محصول عصر صنعتی و شکل عده ای .(94،ص4284بروور،

معتقد است روند رشد و تحول اين نظام از لحاظ تاريخی با مراحل صنعتی همگامی ملموسی دارد.وی نسل اول آموزش از 

فناوری مورد استفاده در اين دوره  .نامید 4راه دور را که به آموزش مکاتبه ای شهرت دارد به عنوان آموزش تک واسطه ای

در ادامه استفاده از امواج برای آموزش متداول گرديد.  .استاندارد و جزوات يکنواخت بود های چاپ کتاب ،ارتباطات پستی

 ،که در حقیقت محصول دوره صنعتی است مشخصه اصلی نسل دوم آموزش از راه دور است. راديو4آموزش چند رسانه ای

آموزشی اين دوره هستند.و در نسل سوم  های اسطهنوارهای ديداری و شنیداری مهمترين و ،ماهواره ،ويدئو ،تلويزيون

امروزه کمتر کشوری .(4281،)ابراهیم زادهمشارکتی و مردمی است ،آموزش از راه دور تأکید اصلی بر آموزش غیر متمرکز

پیدا می شود که از آموزش از راه دور برای تأمین اهداف آموزشی و پرورشی خود استفاده نکند البته متناسب با سطح 

یشرفت هرکشور فناوری مورد استفاده متفاوت خواهد بود از آموزش مکاتبه ای از طريق پست گرفته تا استفاده از نوارهای پ

ارتباطی نوين که امکان تعامل را هم فراهم کرده اند.يکی از لوازمی که  های صوتی و تصويری و تلويزيون و ماهواره و شیوه

و گاه به غلط مترادف با آن بکار رفته است رايانه است که از قرن بیستم با ورود خود امروزه با فناوری ارتباط همراه بوده 

اولین کوشش معلمان برای استفاده از رايانه در کالس درس سنتی معموالً بصورت  منشأ تحوالت عظیمی گرديده است.

ی ديگر انجام گرفته بود به نمايش آموزش یها آنتجربیات يادگیری مرتبط با موضوع تدريس معلم که در مک سخنرانی بود،

( همگام با 94،ص4284گذاشته می شد و يا به عنوان تکلیف برای مطالعه بیشتر مورد استفاده قرار می گرفت )دبیلیو بروور،

معلم محور به فراگیر محور رو  های آموزشی نیز دچار تحول شده و گرايش از يادگیری های ها نظامهای ساير بخشپیشرفت

به  .ايش است. به گونه ای که آموزش و استفاده از فناوری در برنامه درسی کشورهای پیشرفته گنجانده شده استبه افز

راهنمای معلم و راهنمای دانش آموز  ،درسی در هر موضوع شامل سه کتاب دانش آموز های عنوان نمونه در انگستان کتاب

 آموزان دانشبرای اين که  .عات و ارتباطات گنجانده شده استی در باره فناوری اطالهاي است. در هر سه کتاب فعالیت

ی در هاي الف: پروژه.درسی در نظر گرفته شده است های فناوری اطالعات و ارتباطات را تجربه کنند دو رويکرد در کتاب

خاص در  های : فعالیتب گروهی های زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات نظیر استفاده از رايانه برای پژوهش و انجام پروژه

نرم افزارهای گرافیکی و استفاده از  ،زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات نظیر استفاده از واژه نگار برای نوشتن يک گزارش

مهمترين استفاده از  .در انجام دادن تکالیف گوناگون درسی بايد از رايانه استفاده کنند آموزان دانشآموزشی.  های سی دی

رسم  ،همچنین از رايانه ها به منزله ابزاری برای وارد کردن داده ها .نجام دادن پروژه ها و امور پژوهشی استرايانه در ا

با  آموزان دانشدرسی ضمن آشنا کردن  های جديد در کتاب های جدول و کشیدن نمودار استفاده می شود.گنجاندن فناوری
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از بین می برد و سبب می شود که فضای علم از مرز کتاب ها  ها آندر ترس از آن را نیز  ،رايانه های توانايی ها و قابلیت

 (.4289)زمانی،فراتر رود

 تاریخچه کوتاهی از فناوری جدید در آموزش عالی -2-7

خورشید رايانه های جديد از  نقش جديد فناوری در آموزش عالی به زمان اختراع اولین رايانه های رقومی باز میگردد.

حسابگر و شمارشگر عددی  نخستین رايانه الکترونیکی که قرار بود استفاده همگانی داشته باشد. لوع کرد.افق دانشگاهها ط

اين رايانه نیز همچون رايانه های قديمی تری که در  در دانشگاه پسیلوانیا طراحی شد.4516نام داشت که در  4الکترونیکی

رعت و دقت در محاسبه های پیچیده ای که پژوهشگران با آن به منظور افزايش س آزمايشگاهها طراحی وساخته شده بود،

اين رايانه ها يک يا چند اتاق بزرگ را اشغال می کردند و به نوبت مورد استفاده قرار می  طراحی شده بود. سرو کار داشتند،

ی شده را در کارتهای پاسخ برنامه های رمز گذار ها آنبرخی از کاربران به طور همزمان با يک رايانه کار می کردند. گرفتند.

 م(4564و4594) در خالل دهه های وارد می کردند و به خود رايانه می دادند و اندکی بعد نتايج را دريافت می کردند.

جهت پژوهشهايی که اعداد و ارقام زياد داشتند و  ها آنرايانه ها فقط در دانشگاههای تحقیقاتی يافت می شدند و از 

 در اين دوران دسترسی به رايانه محدود بود. ه علوم رايانه ای استفاده می کردند و با اين وجود،همچنین آموزش در رشت

تعداد کمی از موسسات از عهده پرداخت هزينه های فراوان رايانه برمی آمدند.و فقط تعداد کمی از اعضای هیات علمی و 

سه تحول مهم در دهه  (.4282،آموزش عالی دايره المعارف( دانشجويان با چگونگی استفاده از آن آشنا بودند

تحول  م باعث افزايش استفاده چشم گیر از رايانه در مدارس آموزش عالی و دانشگاههای سراسر کشور شد.4584و4514

م اين زحمت را به 4581در  4م واپل مکینتاش4584در BMعرضه رايانه های  طراحی رايانه های شخصی بود. نخست،

ی و کارکنان داد تا عملیات پیچیده رايانه ای را با سهولت بیشتر از دفاتر و آزمايشگاههای شخصی دانشجويان هیات علم

1صفحه گسترده 2خود انجام دهند.نرم افزارهای جديدی همچون راژه پرداز
t،بسیاری از جنبه های  وبرنامه های گرافیکی

نسبت به انواع قبلی هم  اده از اين رايانه های جديد،از همه مهمتر اينکه استف آموزش،تحقیق و مديريت را دگرگون کردند،

نحول مهم دوم،توسعه .شد ها آنو لذا اين امر مستوجب گسترش استفاده از  بیشتر بود. ها آنراحت تر بود و هم سرعت 

و موسسه فناوری 9ملون-م موسسه پیشگامی مثل دانشگاه کارنگی4514در اواخر دهه  شبکه های رايانه ای بود.

 آنچه را که اينک محیط رايانه ای توزيعی نام گرفته است،به منصه ظهور رساندند. 6وستماساچ

هیات  ملون و طرح آتنادر پی ايجاد شبکه هايی برآمدند که رايانه های تمامی دانشجويان،–طرح اندرودرکارنگی 

زيعی،شبکه ای از شبکه های محیط رايانه ای تو کارکنان را در نظامی هماهنگ و منسجم به هم متصل می کرد. علمی،

از چندين سرويس دهنده موجود متصل اند.اين  تعداد ايستگاههای کاری رايانه به يک سرويس دهنده رايانه ای است.

مثال محیط محاسبه توزيع شده اصلی که مولود طرح آتنا  نظامها غیر متمرکز و شامل سکوهای رايانه ای گوناگونی هستند.
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درخالل دهه  کرد.پشتیبانی می4و يونیکس استفاده می کرد.DEC وIBM رويس دهنده های از هر دو س ود،ب MITدر

م بسیاری از مدارس عالی و دانشگاهها الگوی توزيعی رايانه ای را به کار گرفتند و سرمايه گذاری فراوانی در زير 4584

ست شدند تا به نحو گسترده ای با نظامهای اطالعاتی دانشگاه شمول در به عهده گرفتند. ساخت شبکه ای پرهزينه،

بودند که 4اين شبکه ها همچنین واجد پست الکترونیکی اطالعاتی مثل سوابق دانشجويان و کاتالوگهای دانشگاهی کار کنند.

سومین تحول مهم ظهور اينترنت امروزی بوده  که به کاربران اجازه می داد تا پیامهای خود در سراسر دانشگاه منتشر کند.

طرحی را برای ارتباط شبکه های موسسات  2ژوهشگران بخش طرحهای پژوهشی پیشرفته وزارت دفاع امريکام پ4568در

برنامه های کاربردی ،م تعداد سايتهای میزبان افزايش يافت و پژوهشگران4565علمی و مراکز پژوهش آغاز کردند.در پايان 

ا طراحی کردند تا همه کاربران در استفاده از منابع شبکه ر1نظیر پست الکترونیکی نرم افزار انتقال فايل،و شبکه دوربرد

اعالم کرد که حاضر است،به تمام جوامع دانشگاهی جهت استفاده از شبکه رايانه ای 9م بنیاد ملی علوم4589سهیم باشند.در

میايون 444یش از ب4559-4586که بر مبنای آپانت به يکديگر مرتبط بودند،خدماتی ارائه دهد.بنیاد ملی علوم بین سالهای 

هزينه کرد.که در نهايت برخی از تامین کنندگان تجاری انرا به عهده  6دالر جهت طراحی زير ساخت شبکه بنیاد ملی علوم

م استفاده از اينترنت 4554در 1گرفتند.و بدين ترتیب اينترنت به شکل امروزی در آمد.در زمان طراحی شبکه جهان گستر

ه است.ارتباط چند رسانه ای وب قابلیت دسترسی به آن را گسترش داد.وظرفیت ايجاد و روز به روز سیر صعودی پیمود

 طراحی برنامه های کاربردی مختلفی را پديد آورد

 آموزش الکترونیک در آموزش عالی -2-8

تدريس مطرح نیست بلکه سخن از بهسازی فرايند يادگیری  های امروزه در آموزش عالی ديگر بحث بهبود در روش

شکل مدرس برای حل م .دانشگاه هاست فردی در واقع مانعی برای موفقیت آموزش گروهی در مدارس و های تفاوت ت.اس

ابزار ورسانه مناسب را انتخاب کندوبرای  ،يادگیرندگان ،يادگیری های کسب های ی وقضاوتبايد با توجه به نیازهای فرد

امروزه ثابت شده است که رايانه واينترنت می تواند اين مشکل را  .تدريس ويادگیری به شیوه ای منطقی از آن بهره گیرد

عالوه بر اين همزمان با جهانی شدن فشار روز افزون بر موسسات آموزش عالی در مناطق مختلف  (.4284)جاللی، حل کند

شان را هاي مهجهان اعمال شده تا به سمت بهره گیری از اطالعات جديد وتکنولوژی حرکت کنندومیزان دسترسی به برنا

افزايش  های از اين رومديران آموزش عالی به دنبال راه (.84445برای مخاطبان وسیع تر نمايند )تراب خوسی،ومارشال،

 های واين در حالی است که بودجه دانشگاه ها پیوسته کاهش می يابد بنابراين ناچارند دوره تعداددوره ها ورشته ها هستند

دهند تاپاسخ گوی نیازروز افزون مردم باشند چراکه اين نوع آموزش نیاز به کالس درس آموزش از راه دور راافزايش 

 هر چند بايدتوجه داشت که ارائه دروس از طريق اينترنت  نیازمند برنامه ريزی  نداردواستادتمام وقت کمتری رامی طلبد

Family name:  Abbasi                                                                  Name: Elahe 

                                                             
1 Unix 

2 e-mail 
3 ARPA 

4 Telent 

5 NSE 

6 NSFNET 

7 WEB 

8 Traubkhvsy,marshal 



   

   

 
 

Title of Thesis: Meta-analysis The Manpower survey focused on IT training educational systems 

 

Supervisor:  Mehdi  Moeinikia  (Ph.D) 

Advisor:  Alli. Kahleghkhah (Ph.D)     

Graduate Degree M.A. 

Major: Educational SCiences                              Specialty: Educational Research 

University: Mohaghegh Ardabili                       Faculty: Educational Scinces and Psychology 

Graduation date: 2016/07/14                            Number of pages:161 

Abstract: 

Information technology with all the developments and its impact in all areas of 

science, is one of the most essential tools is the training scene. Meta-analysis is the method 

of data analysis, the statistical analysis of a separate studies in order to integrate the 

findings. The aim of this study is ability assessment of human resources in training of 

technology-oriented educational system. The population of this study is consisted of theses 

and researches and articles, written on the valid site between the years of 86-94. 

Accordingly, the 42 studies with subjects related to thesis topic was chosen that among 

them 32 cases had the requirements for entering the meta-analysis. CMA2 and EXCEL 

software was used for entering of meta-analysis data and probabilities combination, 

respectively. In CMA2 software, funnel chart and DUAL TUIDI reconciliation and fitness 

test, were used for bias of studies publication, N safe from error was used for missing 

studies, Q test was used for check heterogeneity, G- Hegz was used to calculate the effect 

size in fixed and random effects models and in EXCEL software, K-Square test was used 

for investigating the significance of studies frequency and t-winer method was used for 

probabilities combination. The results showed that studies of all four variable such as 

power, knowledge, facilities and psychological readiness was biased and also, Q test 

results showed that the null hypothesis of homogeneity of the variables power, knowledge, 

possibilities, and psychological readiness rejected and consequently, studies are 

heterogeneous. The effect size of power, knowledge and facilities in the fixed effects 

model and random effects model was high and variable of psychological readiness in both 

fixed and random effects model has been reported high. The results of K-Square test 

indicated that studies frequency in all four variables power, knowledge , facilities and 

psychological readiness was significant in level of 5 % and results of t-winerfor the 

combined effect size of 95% for each of the four variables in this study showed that ability, 

knowledge, facilities, human resources psychological readiness training (statistically 

significant) technology-oriented educational system. 
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