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چكيده
( و مهارت هاي فنی و حرفه اي و ارایهI CT) این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین فن آوري اطالعات و ارتباطات
 از، تحقیق حاضر.راهکارهایی جهت رفع موانع پیش روي آن در اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان خوزستان انجام شد
 کلیه مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه اي استان خوزستان به، جامعه آماري. کاربردي است،نوع پیمایشی و از لحاظ هدف
 به کار مشغول بوده4932  صنعت و هنر در سال، کشاورزي، که در چهار گروه آموزشی خدمات. نفر می باش ند244 تعداد
 ابزار. نفر تعیین شد422  با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه.اند
 مورد تایید قرار گرفته و پایایی، پرسش نامه ساخته شده محقق می باشد که روایی آن توسط متخصصان،گردآوري داده ها
 براي تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی با استفاده از نرم. بدست آمد%24 ،ان با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ
 نتایج تحقیق حاکی از نقش مثبت و معنی دار. تک نمونه اي استفاده گردیده استt  و همچنین از روشSPSS افزار آماري
 و این ارتباط معنی.بین فناوري اطالعات و ارتباطات و آموزش هاي فنی و حرفه اي در اداره کل استان خوزستان می باشد
، بهبود کارآفرینی و خالفیت در جامعه:دار تا حد قابل توجهی در رسیدن به آرمان هاي اداره کل فنی و حرفه اي از جمله
. ایجاد فرصت هاي آموزشی مهارتی تاثیرگذار باشد،تربیت نیروي انسانی مورد نیاز جامعه
 فناوری اطالعات و ارتباطات، مهارت های فنی و حرفه ای:کليد واژگان
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Abstract
This study examined the relationship between communication and information technology (ICT)
and vocational skills and strategies to overcome barriers to vocational training in the Department of
Khuzestan province. The current research was survey and purpose of application. The population of
vocational instructors in Khuzestan province was 422 persons. The four departments in this study
were services, agriculture, industry and the arts were employed in 1394. Using simple random
sampling method and sample size of 200 was determined using Morgan table. Data were collected,
the researcher made questionnaire whose validity was confirmed by experts, have been approved
and reliability using Cronbach's alpha coefficient was 82%. Inferential statistics to analyze the data
using SPSS statistical software as well as the one-sample t method is used. The results indicate a
positive and significant role of ICT and vocational training in the Department of Khuzestan
Province. And it meaningful to a considerable extent in achieving the aspirations of the Office of
Technical and Vocational such as: improving entrepreneurial and creativity in the community,
training human resources needed by the community, creating opportunities for skills training is
effective.
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مقدمه
اصطالح فناوري اطالعات ،فناوریهاي نوین مانند رایانه ،فکس ،میکرو الکترونیکها ،ارتباط از راه دور و نیز
فناوریهاي قدیمی تر نظیر نظامهاي بایگانی اسناد ،ماشینهاي محاسباتی مکانیکی ،چاپ و حکاکی را در برمی
گیرد .هرچند این اصطالح جدید است ،اما از لحاظ مفهومی ،قدمت آن به قدمت اشتیاق انسان به برقراري ارتباط
می رسد (بهان .)1831 ،البته نباید فناوري اطالعات
را معادل اینترنت یا رایانه دانست ،این دو با هم تفاوت ماهوي دارند .اینترنت و رایانه فناوریهایی با قابلیت باال و
اصوالً یک امکان و ابزار هستند؛ در حالی که فناوري اطالعات یک اندیشه ،یک فرهنگ و یک جریان فکري
اثرگذار است .اگرچه فناوري اطالعات با گسترش اینترنت به اوج قدرت و قابلیت خود در شرایط فعلی نائل آمده
است ،اما نمی توان در مورد آینده هم این گونه اظهار
نظر نمود .زیرا با ظهور فناوریهاي نوین اطالع رسانی همچون نانوفناوري ،تحوالت عمیق تر و اساسی تر در پیش
است (عبادي .) 1384،فن آوري اطالعات ،عبارت است ازهرگونه فن آوري که براي جمع آوري ،ذخیره و پردازش
اطالعات مورد استفاده قرار می گیرد .فن آوري هاي نوین ،مانند :کامپیوتر ،فاکس ،میکروالکترونیک ،ارتباط از
راه دور و نیز فن آوري هاي قدیمی تر نظیر نظا م هاي بایگانی اسناد ،ماشین هاي محاسباتی مکانیکی چاپ و
حکاکی را در بر می گیرد .از لحاظ مفهومی  ،قدمت این اصطالح به قدمت اشتیاق انسان به برقراري ارتباط می
رسد (بیرانوند و صیف.) 1389 ،
از سال 1970به دلیل افزایش بی رویه و سرسام آور اطالعات ،سازمان دهی  ،ثبت و ذخیر ه سازي اطالعات،
پیچیده تر شد .اما پیشرفت فن آوري هاي دیجیتالی و توسعه ابررایانه ها و سرعت اعجاب انگیز پردازش اطالعات
و ظرفیت باالي رایانه هاي جدید ،راهی در جهت حل این مشکل بود  .از این جهت ،علم رایانه ،ذخیره سازي،
بازیابی و حجم دانش بشري درهم آمیخت و فن آوري اطالعات شکل گرفت و استفاده از فن آوري اطالعات از
سال  1985رایج شد (محمدي.) 1381،
فن آوري اطالعات ،به عنوان یکی از فن آوري هاي جدید بشري ،با شتاب فزاینده در حال تأثیرگذاري بر الگوهاي
زندگی ،رو شهاي آموزشی ،مدیریت ،حمل و نقل ،تجارت ،تولید ،مسایل امنیتی و دیگر زمینه هاي زندگی انسان
است .از جمله ،عرصه هایی که در چند سال اخیر مورد هجوم فن آوري اطالعات قرار گرفته ،عرصه آموزش
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است .در شرایط کنونی ،دست یابی به آموزش نوین و مدیریت آن امکان توسعه و پیشرفت را براي اکثر جوامع
فراهم نموده است .آموزش ،پایه و اساس رشد و توسعه نیروي انسانی است .خلق یک نظام آموزشی که قابلیت
تربیت افراد براي زیستن در جهانی متغیر را داشته باشد ،از الویت هاي مهم جامعه مدرن است  .در این راستا،
فن آوري اطالعات از دستاوردهاي مهم علمی دهه هاي اخیر است که نقش به سزایی در کیفیت بخشی به امر
آموزش داشته و پتانسیل بهبود نتایج یادگیري را به همراه دارد (دونکان و کاتور.)3118 ،
جهان امروز ،جهانی با تحوالت عظیم است و تصور آینده ،بدون حمایت فن آوري اطالعات و ارتباطات ،امري غیر
ممکن به نظر می آید (پونی ،زینبار و کابررا  .)3112 ،در سال هاي اخیر شاهد انقالب اطالعات و ارتباطات بوده
ایم ،به طوري که در اثر تحوالت ،قرن جاري به نام فن آوري  ،اطالعات و ارتباطات به ثبت رسیده است ( به نقل
از تافلر .)1831 ،در سرتاسر جهان ،فن آوري اطالعات در حال ایجاد انقالبی نوین است که ظرفیتهاي تازه و
چشم گیري در محدوده دانش بشري ایجاد نموده و ابزارهایی به وجود آورده که ماهیت کار و زندگی را دست
خوش تغییر ساخته و تحوالت گسترده اي در تمام عرصه هاي اجتماعی و اقتصادي بشریت به دنبال داشته است
که البته بخش آموزش و یادگیري خصوصاً آموزش هاي مهارت محور نیز از تأثیر آن بی نصیب نبوده است (کرمی
پور .)1383 ،این گونه آموزش ها از تأثیرگذاري اقتصادي  -اجتماعی مهمی برخوردار است ،چرا که معرف نوع
مهمی از سرمایه گذاري در منابع انسانی است که گاه ممکن است ،به طور مستقیم به اشتغال مربوط نبوده و
افراد را در انجام فعالیت هایی توانا سازد که میتواند به کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت زندگی منجر شود (بهان
و هولمز .)1831 ،
ظهور اقتصاد دانش محور در کشورهاي صنعتی در دهه هاي آخر قرن گذشته و به دنبال آن در برخی از
کشورهاي جنوب شرقی آسیا و آمریکاي التین نشان داد که سرمایه انسانی نقشی محوري در توفیق این کشورها
براي ورود به اقتصاد جدید ایفاء نموده است (بانک جهانی.) 2002،به عالوه میتوان گفت که آموزشهاي فنی و
حرفه اي به دلیل توأم نمودن آموزش هاي نظري وعملی از توانایی زیادي در تشکیل سرمایه انسانی و تربیت
کارگر دانش مدار برخوردار می باشند .این آموزش ها ،هم چنین از مزیت بازدهی در کوتاه مدت و یا میان مدت
برخوردار می باشند  .در حالی که آموزش هاي کالسیک به دلیل هزینه باال ،طوالنی بودن دوره آموزش ،سهم
زیاد آموزش هاي نظري در آنها و در نتیجه بهره مندي اندك از عملیات کارگاهی ،از جهت هماهنگی با نیازهاي
بازار کار و لذا جذب در آن دچار مشکل می باشند .به همین دلیل ،کشورهاي جهان توجه روزافزونی را به
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آموزشهاي فنی و حرفه اي مبذول داشته اند ،به طوري که این آموزش ها حتی به درون سیستم آموزش هاي
آکادمیک این کشورها نیز نفوذ کرده است .گزارشهاي گوناگونی که سازمانهایی مانند یونسکو منتشر کرده است،
حاکی از آن است که فناوري اطالعات موجب ایجاد تغییراتی اساسی در فرایند یادگیري شده است .امروزه با
توجه به گوناگونی جوامع ،انسانها ،خالقیتها و عالقه مندیهاي آنان ،نیاز به وجود تنوع روشهاي یادگیري وجود
دارد و این امر نیازمند یک قالب جدید از آموزش است که انعطاف کافی را در این زمینه داشته باشد(حداد و
جورچ .)3111 ،
امروزه توسعه برنامه هاي مهارت آموزي  ،در سه بخش صنعت  ،کشاورزي و خدمات از اهداف ملی و یکی از
شاخص هاي موفقیت کشورها محسوب می شود  .توسعه این سه بخش  ،نیازمند تربیت نیروي انسانی ماهر و
کارآمد در زمینه هاي مهارتی است  .سازمان آموزش فنی و حرفه اي ،در واقع مهم ترین کانون مهارتی و
کاربردي کشور و مرتبط با سازمان بین المللی کار بوده و به دلیل رسالت قانونی خود در فراهم کردن زمینه
آموزش و مهارت آموزي همگانی و اشاعه فرهنگ کار و کارآفرینی از جایگاه ویژه اي برخوردار است .توسعه را می
توان  ،طیفی از تغییرات در جهت ایجاد شرایط مطلوب انسان بر اساس نظام مورد پذیرش جامعه دانست و
آموزش هاي فنی و حرفه اي ،کوشش و تالشی است که براي تربیت ،هدایت و سازندگی انسان صورت می گیرد
(سازگارنژاد .)1833 ،توسعه آموزش هاي فنی و حرفه اي در شرایط کنونی براي اقتصاد و فرهنگ ایران و به ویژه
شتاب دهی به فرآیند تولید ،امري حیاتی است ،زیرا سرمایه گذاري هاي زیربنایی و افزایش ابزار و تجهیزات و به
طور کلی سرمایه فیزیکی بدون سرمایه انسانی بالاستفاده مانده و یا بهرنحو اقتصادي و کارآمد مورد بهره برداري
قرار نمی گیرد (صالحی.) 1382،
در عصر حاضر با به کارگیري فن آوري هاي مدرن اطالعاتی ،سرعت ارایه آموزش ها باال رفته و مطالب بیشتري
در مدت زمان کوتاه تر قابل انتقال است .هم چنین ،تربیت نیروي ماهر و متخصص به کمک فن آوري اطالعات
نه تنها نیازهاي حرفه اي جامعه را تأمین می کند  ،بلکه با بهره گیري از انعطاف پذیري ذاتی فن آوري جدید،
می تواند ،به سرعت ساختار خود را با نیازمند ي هاي جدید حرفه اي جامعه تغییر دهد (دوالیی و درویش زاده،
 .)1831آن چه امروز به عنوان هدف اساسی اشاعه فرهنگ مهارت آموزي مطرح می باشد ،تواناسازي همه جامعه
است که به دلیل محدودیت امکانات و تجهیزات آموزشی ،فضاي آموزش ،ارایه آموزش هاي مهارتی در حرف
محدود ،عدم عالقه مندي و آگاهی قشرهاي مختلف جامعه به فراگیري این آموزش ها ،بی توجهی به میزان
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مهارت افراد شاغل (آموزش ضمن خدمت) تحقق آن تاکنون امکان پذیر نبوده است و این امر ،بهره گیري از
فرصت هاي جدیدي که فن آوري اطالعات و اینترنت در اختیار ما قرار داده را اجتناب ناپذیر می نماید .یکی
دیگر از ویژگی هاي این آموزش ها ،پرورش فکر خالق و کارآفرین است ،بدین معنی که ،افراد پس از کسب
مهارت ،تخصص و دانش فنی ،قادر خواهند بود که فرصت هاي شغلی مناسبی را به دست آورده و یا در نهایت
فرصت شغلی ایجاد نمایند .از آن جا که کارآفرینی نیاز به اطالعات پردازش شده جهت شناسایی نیازهاي
اجتماعی و اقدامات اجرایی دارد ،بهترین محیط دریافت اطالعات و بهره گیري از جنبه هاي متفاوت فن آوري
اطالعات است (سلیم بهرامی.)1831 ،
به عقیده کاوویا ( )3112منطق کاربرد فن آوري اطالعات و ارتباطات ،افزایش بهر ه وري آموزشی ،افزایش سواد
فن آوري فراگیران ،و تسهیل و حمایت فرآیند ها و برنامه هاي یاددهی و یادگیري است .تلفیق فن آوري
اطالعات و ارتباطات با برنامه آموزشی به سه شکل می تواند  ،صورت بگیرد :یادگیري درباره فن آوري اطالعات و
ارتباطات که به عنوان یک موضوع در برنامه درسی مدارس ،درس هایی ،مثل :سواد رایانه اي یا سواد فاوا و سواد
اطالعاتی مطرح شود؛ یادگیري با کمک فن آوري اطالعات و ارتباطات که به بهره گیري از فاوا به صورت چند
رسانه اي ها ،اینترنت یا وب اشاره دارد؛ و یادگیري از طریق فن آوري اطالعات و ارتباطات که به تلفیق فاوا به
عنوان یک ابزار ضروري در برنامه درسی م یپردازد  ،به گونه اي که تدریس و یادگیري آن موضوع درسی بدون
فاوا امکان پذیر نیست  .البته مطالعه درباره موانع استفاده از فن آوري اطالعات و ارتباطات در آموزش نیز به
بهبود استفاده از آن کمک می کند (بینجیمالس.)3111 ،
بنابر پژوهشی ملی در آمریکا  96 ،درصد از معلمان از به کارگیري فاوا براي توسعه نظام آموزشی آمریکا جانب
داري کردند (سیمونز .)3113 ،گسترش استفاده از رایانه مستلزم وجود تجهیزات پیشرفته در همه کالس ها و
حمایت معلمان است .براي تحقق این هدف ،کنگره آمریکا  680میلیون دالر در سال  1999براي برنامه هاي
فن آوري آموزشی در نظر گرفته که  75میلیون ،دالر آن به صورت ویژه به آموزش معلما ن در فن آوري
اختصاص داده شده است (ویلسون.(2008 ،
در ایران نیز در سال هاي پس از پیروزي انقالب ،در برنامه اول توسعه ،انفورماتیک جایگاه خاصی نداشت .گرچه
شوراي عالی انفورماتیک با پیروزي انقالب اسالمی شکل گرفت و در جایگاه قانونی کار خود را آغاز نمود ،اما در
برنامه دوم ،به اهداف و سیاستهاي توسعه انفورماتیک و برنامه اي اجرایی به طور مختصر توجه گردید  .دولت ،در
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مهارت آموزي و اشتغال
برنامه سوم توسعه ( )1831-1838گام هایی اساسی در جهت توسعه فن آوري اطالعات برداشت  .در این دوره،
با

پیش بینی شوراي فن آوري اطالعات زمینه هاي حضور گسترده این فن آوري ها مهیا شد و با تأکید بر

ضرورت نگرش نوین و توجه به فن آوري اطالعات در کلیه زمینه ها و بررسی عملکرد ،جایگاه مناسبی براي آن
در نظام برنامه ریزي پیشنهاد شد .هم اکنون ،شوراي فن آوري اطالعات به عنوان عالی ترین مرجع بخش
سیاست گذاري راهبردي ،نقش اساسی در توسعه فن آوري اطالعات در کشور فراهم نموده است به نحوي که
اغلب بخش هاي دولت و حتی بخش هاي خصوصی بر اساس طرح تکفا (توسعه کاربردي فن آوري اطالعات) از
یک برنامه جامع و هادي براي توسعه فن آوري اطالعات برخوردارند (عبادي.) 1384،
اولین شکل کالس درس گسترده ،به صورت آموزش از راه دور و به شکل مکاتبه اي بود ایساك پیتمن در سال
" 1840کوتاه نویسی" را در انگلستان از طریق مکاتبه اي تدریس می کرد  .در همین راستا دکتر عیسی
ابراهیم زاده آموزش از راه دور را به عنوان محصول عصر صنعتی و شکل صنعتی شده آموزش می داند و معتقد
است ،روند رشد و تحول این نظام از لحاظ تاریخی با مراحل صنعتی همگامی ملموسی دارد .وي نسل اول
آموزش از راه دور را که به آموزش مکاتبه اي شهرت دارد ،به عنوان آموزش تک واسطه اي نامید .فن آوري
مورد استفاده در این دوره ،ارتباطات پستی ،چاپ

کتابهاي استاندارد و جزوات یکنواخت بود  .در ادامه استفاده

از امواج براي آموزش متداول گردید .آموزش چند رسانه اي که در حقیقت محصول دوره صنعتی است ،مشخصه
اصلی نسل دوم آموزش از راه دور است .رادیو ،تلویزیون ،ویدیو ،ماهواره ،نوارهاي دیداري و شنیداري ،مهم ترین
واسطه هاي آموزشی این دوره هستند .در نسل سوم آموزش از راه دور تأکید اصلی بر آموزش غیر متمرکز،
مشارکتی و مردمی است (ابراهیم زاده .)1833 ،امروزه کم تر کشوري پیدا

می شود که از آموزش از راه دور

براي تأمین اهداف آموزشی و پرورشی خود استفاده نکند  .البته متناسب با سطح پیشرفت هر کشور  ،فن آوري
مورد استفاده متفاوت خواهد بود ،از آموزش مکاتبه اي از طریق پست گرفته ،تا استفاده از نوارهاي صوتی و
تصویري و تلویزیون و ماهواره و شیوه هاي ارتباطی نوین که امکان تعامل را هم فراهم کرده اند (سرکارآرانی و
مقدم .)1384،
مرینو و همکاران )  ( 2008بر اهمیت تأثیر یادگیري الکترونیکی در تأمین نیروي کار متخصص تأکید کردند و
ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا را در نیروي کار با توجه به نمودار  1بیان نمودند.
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مهارت آموزي و اشتغال
هزینه کمتر آموزش و آموزش مادام العمر

توسعه یادگیري الکترونیکی
توسعه کمی و کیفی نیروي کار متخصص

تقویت زیرساخت ها
رشد اقتصادي
نمودار  .0اهمیت تأثیر یادگیري الکترونیکی در تأمین نیروي کار متخصص

تحقیقات زیادي در زمینه تأثیر فن آوري اطالعات و ارتباطات در آموزش صورت گرفته  ،اما تحقیقاتی که نقش
فن آوري اطالعات را در توسعه آموز ش هاي مهارت محور آموزش فنی و حرفه اي مورد بررسی قرار دهد ،کمتر
انجام شده است .مؤتمنی و همکاران در سال تحصیلی  1833-33تحقیقی با عنوان "امکان سنجی کاربرد فن
آوري اطالعات و ارتباطات در برنامه درسی " انجام دادند .نتایج حاصل از تحقیق نشان داد مدارس متوسطه
شاخه نظري در شهرستان قایم شهر که کاربرد فن آوري اطالعات و ارتباطات می تواند ،سبب اهمیت و اعتبار
محتواي درس تاریخ ،ارتقاي تدریس و طراحی آموزش نوین در درس جغر افیا ،فعال شدن دانش آموزان در
فرآیند یاددهی -یادگیري در درس مطالعات اجتماعی و عالقه مندي آنان و انعطاف بخشی به محتواي بررسی
تأثیر فن آوري اطالعات » درس انگلیسی و افزایش بهره وري آنان گردد .
تحقیقی ،با عنوان " بررسی چالش هاي کاربست فن آوري اطالعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی و یادگیري از
دیدگاه اعضاي هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه هاي اصفهان" توسط مظاهري و همکاران
( )1811انجام شد  .در این پژوهش ،چالش ها در چارچوب الگوي عناصر سازمانی (درونداد ،فرآیند ،نتایج فردي،
نتایج سا زمانی) مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج حاکی از وجود تفاوت بین دیدگاه اعضاي هیأت علمی و
دانشجویان بود ،هم چنین تفاوت هایی بر حسب دانشگاه محل تحصیل و جنسیت نیز وجود داشت.
پژوهشی توسط آماگادا ( )3112با عنوان "بررسی نیازهاي مهارتی و رو شهاي مهارت آموزي با استفاده از فن
آوري اطالعات در کتابخانه هاي صنعت نفت " انجام شد که یافته ها نشان دادند که معمول ترین روش
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مهارت آموزي و اشتغال
نیازسنجی با استفاده از فن آوري اطالعات ،روش مشاوري درونی است .گاسکو و همکاران ( )3112پژوهشی با
عنوان "اثر فن آوري اطالعات در مدیریت منابع انسانی از طریق آموزش الکترونیکی در کشور اسپانیا" انجام
دادند و به این نتیجه رسید ند که براي گسترش و پیشرفت آموزش الکترونیکی به عنوان راهی براي تطبیق
آموزش با فرهنگ کسب و کار جدید سرمایه گذاري کند .در پژوهشی که توسط یانگ جی (  ،2005به نقل از
شریفی )1386 ،در ارتباط با تأثیر فن آوري اطالعات و ارتباطات بر چگونگی یادگیري انجام شد ،مشخص گردید
این فن آوري به دلیل تمرکز بر فراگیر ،یادگیري را افزایش می دهد.
با توجه به نتایج ارایه شده  ،پژوهش پیش رو بر آن است تا با توجه به ضرورت توجه به آموزش هاي مهارتی
جهت نگهداري ساختار پیچیده توسعه اجتماعی ،اقتصادي و مدرن "نقش فن آوري اطالعات در توسعه
آموزشهاي مهارت محور" را بررسی نماید  .این تحقیق با هدف بررسی نقش فن آوري اطالعات در توسعه آموزش
هاي مهارت محور در سازمان آموزش فنی و حرفه اي استان خوزستان و به منظور پاسخ گویی به سؤاالت زیر
انجام گردیده است.
 .1آیا فن آوري اطالعات در توسعه آموزش هاي مهارت محور نقش دارد؟
 .3آیا فن آوري اطالعات در ایجاد فرصت هاي برابر آموزشی نقش دارد؟
 .8آیا فن آوري اطالعات در به روز کردن آموزش هاي مهارتی با توجه به تغییر و تحوالت
فن آوري و نیاز بازار کار نقش دارد؟
 .2آیا فن آوري اطالعات در گسترش و بهبود کارآفرینی و خالقیت در جامعه نقش دارد؟
 .1آیا فن آوري اطالعات در تربیت نیروي انسانی مورد نیاز بخش هاي مختلف اقتصادي نقش
دارد؟
 .2آیا فن آوري اطالعات در توسعه و معرفی مهارت هاي جدید نقش دارد؟

روش
این تحقیق با توجه به اي نکه نقش فن آوري اطالعات را بر توسعه آموزش هاي مهارت محور در سازمان آموزش
فنی و حرفه اي استان خوزستان بررسی می نماید ،از نظر هدف جنبه کاربردي داشته و با عنایت به ماهیت
موضوع روش تحقیق از نوع توصیفی بوده و براي سنجش جنبه هاي عینی و ذهنی موضوع مورد مطالعه از روش
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مهارت آموزي و اشتغال
پیمایشی استفاده می گردد  .جامعه آماري پژوهش حاضر  ،کلیه مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه اي استان
خوزستان به تعداد  233نفر می باشد که در سه گروه آموزشی :خدمات ،کشاورزي ،صنعت و هنر در سال 1812
مشغول به کار بوده اند .بر اساس فرمولی که کرجسی و مورگان ارایه داده اند ،حجم نمونه  311نفر محاسبه و به
روش تصادفی ساده از جامعه آماري انتخاب شده اند .با توجه به توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت،
سن ،مدرك تحصیلی و گروه آموزشی مشخص شد که  64نفر برابر  11/3درصد از پاسخ دهندگان مرد و  28نفر
برابر با  21/3درصد زن بوده اند .هم چنین ،سن  43نفر برابر  21/3نفر درصد از پاسخ دهندگان 81 ،سال و
کمتر 23 ،نفر برابر  81/3درصد داراي سن  81تا  21سال  33 .نفر برابر  31/2درصد داراي سن  21سال و
بیشتر بوده اند .عالوه بر آن ،اکثریت پاسخ دهندگان شامل  13نفر برابر  12/3درصد ،داراي تحصیالت لیسانس،
 2نفر ( 1/2درصد) داراي تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم 83 ،نفر ( 31/1درصد) تحصیالت فوق دیپلم و  11نفر
( 11/3درصد) داراي تحصیالت فوق لیسانس و باالتر و اکثریت پاسخ دهندگان شامل  132نفر ( 21/3درصد) در
گروه آموزشی صنعت 113 ،نفر ( 33/1درصد) در کشاورزي 12 ،نفر ( 33/3درصد) در خدمات و  83نفر (3/3
درصد) در گروه آموزشی هنر مشغول بوده اند.

جدول . 0توزیع فراوانی و درصدي مربیان مراکز آموزشی فنی و حرفه اي به تفکیک گروه آموزشی
در جامعه
گروه آموزشی

فراوانی

درصد فراوانی

خدمات

47

66/6

کشاورزي

001

66/4

صنعت

067

90/6

هنر

06

6/6

جمع

966

000
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مهارت آموزي و اشتغال
در پژوهش حاضر ،از پرسش نامه محقق ساخته از نوع بسته پاسخ با طیف پنج گزینه اي لیکرت که با توجه به
اهداف و سؤاالت اصلی تحقیق تنظیم گردیده ،استفاده شده است  .پرسش نامه شامل  35سؤال بود که با روش
آلفاي کرونباخ اعتبارسنجی شده است و ضریب پایایی پرسش نامه  1/33به دست آمد که در نتیجه مشخص
گردید که در سطح آلفاي  P ≤0/ 50از پایایی باالیی برخورداراست.
تجزیه و تحلیل اطالعات ،در دو سطح توصیفی شامل فراوانی و میانگین و استنباطی شامل آزمون  tتک نمونه اي
انجام شد.

یافته ها
پس از بررسی متغیرهاي پژوهش ،همان طور که در جدول  2مالحظه می شود ،میانگین نمره توسعه و معرفی
مهار تهاي جدید از همه بیشتر و میانگین نمره گسترش و بهبود کارآفرینی و خالقیت ،کم تر از سایر
متغیرهاست.

جدول . 2بررسی توصیفی متغیرهاي پژوهش
متغیر

کمترین

بیشترین

مقدار

مقدار

میانگین

انحراف
معیار

فرصت هاي برابر آموزشی

6/16

1/00

9/06

0/760

به روز کردن آموزش هاي مهارتی

6/90

1/00

9/00

0/119

گسترش و بهبود کارآفرینی و خالقیت در جامعه

0/16

1/00

9/00

0/690

تربیت نیروي انسانی مورد نیاز بخش هاي مختلف اقتصادي

6/10

1/00

9/06

0/116

توسعه و معرفی مهارت هاي جدید

6/90

1/00

9/60

0/171

نمره کل

6/70

1/00

9/00

0/946
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مهارت آموزي و اشتغال
به منظور بررسی سؤاالت پژوهش و مقایسه میانگین هاي به دست آمده با میانگین مورد انتظار ،از روش آزمون t
تک نمونه اي استفاده شده که شرح آن در جدول  3آمده است .

جدول  .0بررسی نقش فن آوري اطالعات با استفاده از آزمون  tتک نمونه اي
میانگین

میانگین

متغیر

نظري

t
محاسباتی

درجه
آزادي

t
بحرانی

مقدار
احتمال

فرصت هاي برابر آموزشی

4/21

3

21/595

201

2/91

0/000

به روز کردن آموزش هاي مهارتی

4/20

3

10/113

201

2/91

0/000

گسترش و بهبود کارآفرینی و خالقیت

4/00

3

23/991

201

2/91

0/000

تربیت نیروي انسانی مورد نیاز

4/00

3

10/230

201

2/91

0/000

توسعه و معرفی مهارت هاي جدید

4/10

3

11/221

201

2/91

0/000

توسعه آموزش هاي مهارت محور

4/20

3

13/250

201

2/91

0/000

با توجه به اطالعات جداول  2و ، 3در پاسخ به سؤاالت ذکر شده در پژوهش ،تحلیلی به شرح زیرانجام گرفت:

سؤال ویژه اول پژوهش :آیا فن آوري اطالعات در ایجاد فرصت هاي برابر آموزشی نقش دارد؟
در این آزمون مقدار tمحاسباتی برابر ( )13/111به دست آمد .این مقدار بیشتر از مقدار  tبحرانی است .هم
چنین ،مقدار احتمال به دست آمده ،کم تر از سطح معنی داري  1درصد می باشد.(P ≤0/ 0 1(.
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مهارت آموزي و اشتغال
لذا فرض صفر رد شده و نتیجه گرفته می شود  ،فن آوري اطالعات در ایجاد فرصت هاي برابر آموزشی در
سازمان آموزش فنی و حرفه اي استان خوزستان نقش دارد.

سؤال ویژه دوم پژوهش :آیا فن آوري اطالعات در به روز کردن آموزش هاي مهارتی با توجه به تغییر و
تحوالت فن آوري و نیاز بازار کار نقش دارد؟
در این آزمون مقدار tمحاسباتی برابر ( )31/238به دست آمد .این مقدار بیشتر از مقدار  tبحرانی است .هم
چنین ،مقدار احتمال به دست آمده ،کم تر از سطح معنی داري  1درصد می باشد.(P ≤0/ 0 1(.
لذا فرض صفر رد شده و نتیجه گرفته می شود ،فنآوري اطالعات در به روز کردن آموزش هاي مهارتی با توجه به
تغییر و تحوالت فن آوري و نیاز بازار کار در سازمان آموزش فنی و حرفه اي استان خوزستان نقش دارد.

سؤال ویژه سوم پژوهش :آیا فن آوري اطالعات در گسترش و بهبود کارآفرینی و خالقیت در جامعه نقش
دارد؟
در این آزمون مقدار tمحاسباتی برابر ( )18/113به دست آمد .این مقدار بیشتر از مقدار  tبحرانی است .هم
چنین ،مقدار احتمال به دست آمده ،کم تر از سطح معنی داري  1درصد می باشد.(P ≤0/ 0 1(.
فرض صفر رد شده و نتیجه گرفته می شود ،فن آوري اطالعات در گسترش و بهبود کارآفرینی و خالقیت در
جامعه در سازمان آموزش فنی و حرفه اي استان خوزستان نقش دارد.

سؤال ویژه چهارم پژوهش :آیا فن آوري اطالعات در تربیت نیروي انسانی مورد نیاز بخش هاي مختلف
اقتصادي نقش دارد؟
در این آزمون مقدار tمحاسباتی برابر ( )31/183به دست آمد .این مقدار بیشتر از مقدار  tبحرانی است .هم
چنین ،مقدار احتمال به دست آمده ،کم تر از سطح معنی داري  1درصد می باشد.(P ≤0/ 0 1(.
فرض صفر رد شده و نتیجه گرفته می شود ،فن آوري اطالعات در تربیت نیروي انسانی مورد نیاز بخش هاي
مختلف اقتصادي در سازمان آموزش فنی و حرفه اي استان خوزستان نقش دارد.
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سؤال ویژه پنجم پژوهش :آیا فن آوري اطالعات در توسعه و معرفی مهار تهاي جدید نقش دارد؟
در این آزمون مقدار tمحاسباتی برابر ( )33/113به دست آمد .این مقدار بیشتر از مقدار  tبحرانی است .هم
چنین ،مقدار احتمال به دست آمده ،کم تر از سطح معنی داري  1درصد می باشد.(P ≤0/ 0 1(.
فرض صفر رد شده و نتیجه گرفته می شود ،فن آوري اطالعات در توسعه و معرفی مهار ت هاي جدید در
سازمان آموزش فنی و حرفه اي استان خوزستان نقش دارد.

سؤال اصلی پژوهش :آیا فن آوري اطالعات در توسعه آموزش هاي مهارت محور نقش دارد؟
در این آزمون مقدار tمحاسباتی برابر ( )38/113به دست آمد .این مقدار بیشتر از مقدار  tبحرانی است .هم
چنین ،مقدار احتمال به دست آمده ،کم تر از سطح معنی داري  1درصد می باشد.(P ≤0/ 0 1(.
لذا فرض صفر رد شده و نتیجه گرفته می شود ،فن آوري اطالعات در تربیت نیروي انسانی مورد نیاز بخش هاي
مختلف اقتصادي در سازمان آموزش فنی و حرفه اي استان خوزستان نقش دارد.

بحث و نتیجه گیري
نتیجه بررسی سؤال اصلی پژوهش و آزمون مقایسه میانگین ها نشان داد که نقش فن آوري اطالعات در توسعه
آموزش هاي مهارت محور در سازمان آموزش فنی و حرف هاي استان خوزستان فراتر از حد انتظار می باشد .
بررسی سؤاالت این پژوهش نشان داد که این نتایج با نتایج اکثر تحقیقات ذکر شده ،خصوصاً نتایج تحقیقات ذکر
شده زیر هم خوانی دارد:
نتایج تحقیق رنجبر ) (1388حاکی از آن بود که استفاده از فن آوري اطالعات و ارتباطات در روش تدریس ،در
به روز بودن اطالعات معلم مؤثر بوده و باعث نوآوري در آموزش می شود .یافته هاي پژوهش خلخالی و همکاران
( )1811نشان دادند که کاربرد فن آوري اطالعات و ارتباطات بر رشد حرفه اي معلمان به طور معناداري تأثیر
دارد  .هم چنین ،اندازه اثر فن آوري اطالعات و ارتباطات بر رشد حرفه اي معلمان معادل  1/833می باشد که بر
مبناي شاخص هاي تفسیري ،باالتر از حد متوسط است .گاسکو و همکاران )  ( 2004در پژوهش خود به این
نتیجه رسید که براي گسترش و پیشرفت آموزش الکترونیکی به عنوان راهی براي تطبیق آموزش با فرهنگ
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کسب و کار جدید سرمایه گذاري کند  .هم چنین ،نتایج تحقیق یانگ جی

( (2008مشخص کرد که

فن آوري اطالعات به دلیل تمرکز بر فراگیر ،یادگیري را افزایش می دهد.
باید خاطر نشان کرد که نبود تحقیقات عملی مشابه با پژوهش حاضر خصوصاً پژوهش هاي انجام شده در خارج
از کشور امکان مقایسه نتیجه پژوهش فعلی را با سایر تحقیقات کاهش داده است .نتایج پژوهش حاضر حاکی از
تأیید نقش مؤثر و فراتر از حد انتظار فن آوري اطالعات در توسعه آموزش هاي مهارت محور در سازمان آموزش
فنی و حرفه اي استان خوزستان می باشد .نتیجه فوق می تواند ،دلیل محکمی براي مدیران عالی سازمان مذکور
جهت توجه به فن آوري اطالعات و کاربرد آن در این سازمان باشد .لذا ،مدیران باید بتوانند ،فن آوري اطالعات را
در سازمان شان به طور صحیح به کار برده و سطح آن را متناسب با پیشرفت هاي تکنولوژي و نیاز سازمان ارتقاء
داده و تقویت و حمایت کنند .البته ،باید در نظر داشت که سیستم فن آوري اطالعات مورد استفاده در این
سازمان باید متناسب با توانایی منابع انسانی و نیازها و امکانات موجود در سازمان باشد .در این راستا مدیران
موظف اند چالش ها و موانع موجود در این راه را شناسایی و از طریق آموزش منابع انسانی سازمان و تأمین و
ارتقاء دیگر امکانات موجود ،این موانع را برطرف کنند  .استفاده از آموزش الکترونیکی در بحث ارتقاء مهارت
شاغالن ،برگزاري آزمون هاي کتبی به صورت الکترونیکی ،استفاده از نظرات استادان صاحب نظر از طریق
اینترنت به منظور کیفی سازي آموزش هاي مهارتی و تهیه بسته هاي خودآموز خصوصاً در گروه خدمات استفاده
افراد در مناطق محروم از پیشنهادهاي کاربردي بر مبناي تجارب محقق می باشد .الزمه این مهم توجه و حمایت
از پژوهش هاي مشابه در این سازمان و استفاده از نتایج آن در برنامه ریزي هاي آتی می باشد.
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