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 چکیده

های اعضای هیات علمی از مهارت ن برخورداریبررسی رابطه بین میزا حاضر پژوهش هدف

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و  .آنان بود آموزشیعملکرد فناورانه با 

 آزاد دانشگاه اعضای هیئت علمی را آماری باشد. جامعهروش، توصیفی از نوع همبستگی می

براساس جدول  آنها نیباشند که از بنفر می 032 هاتعداد کل آن که دهندیمتشکیل  همدان

 هاآوری دادهابزار جمع. عنوان نمونه آماری انتخاب شدندنفر به  042مورگان تعداد کرجسی 

آموزشی  های فناورانه و پرسشنامه استاندارد عملکردساخته سنجش مهارتدو پرسشنامه محقق

 از آزمون همبستگی پیرسوننیز ها تحلیل دادهجهت تجزیه و و  بود( 0311آقاتبار و همکاران)

های های فناورانه و مؤلفهها نشان داد؛ بین مهارتافتهاستفاده شده است. یو رگرسیون چندگانه 

استفاده از ، مهارت تهیه و ارائه محتوا ،استفاده از ابزارهای جستجوی اطلاعاتآن یعنی)

 و استفاده از افزارهای کاربردیکارگیری نرمبهمحیط برخط،  و حضور در دهیابزارهای نشر ا

رابطه مثبت و معناداری  عملکردآموزشی اعضای هیئت علمیبا  (ابزارهای مشارکتی و گفتگو

 اعضای هیئت علمی های فناورانهوجود دارد به این صورت که با بالا رفتن مجموعه مهارت

 عملکرد آموزشی آنان نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

 هیئت علمی، عملکرد آموزشی، های فناورانهبرخورداری، مهارت ها:کلیدواژه
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 مقدمه

 آموزشویژه بهتوسعه فناوری اطلاعات و کاربرد آن آثار عمیقی بر ابعاد مختلف زندگی بشر امروزه 

 طورهای اخیر، دسترسی به فناوری اطلاعات و توانایی استفاده از آن بهطوریکه در دههداشته است، به

دیل شده عنوان ابزاری لازم برای شرکت در یک جامعه مبتنی بر اطلاعات تبروزافزونی به

هایی که با ورود فناوری اطلاعات دچار تحول اساسی شده، حوزه حوزهجمله از  .(0،0202)راسناست

)پرائر و است الشعاع قرار داده تحت به شدت ها را نیزرسالت و اهداف دانشگاهاست که عالی آموزش 

-وزفشار ر ارتباطات،همزمان با نظریه جهانی شدن و ظهور فنآوری اطلاعات و زیرا  (.0،0200پتیگم

-گیری از این فنآوریبهره افزونی بر نظام آموزش عالی در مناطق مختلف جهان اعمال شده تا به سمت

ضمن بازنگری در  ها،ها با استقبال از این فناوریچنین شرایطی، بسیاری از دانشگاه در. ها حرکت کنند

 (.3،0221خوسی و مارشالتراب)اندداده ها واکنش مثبت نشاننظام آموزشی خود، به این چالش

 عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمیروست، کیفیت  عالی با آن روبه آموزش هایی کهیکی از چالش 

، تعیین عهای تسلط بر موضودر مؤلفه بلوطم ارات و کسب وضعیتظشامل برآوردن انتکه  است

و  ه محوریادگیرند تدریس، آموزشاشتیاق به  و، تعامل هدهی دورازمانسعینی، طراحی و  اهداف

متفاوتی  هایها شیوهبرای غلبه بر این چالش(. 0313شاوون و مهدیون،)بازرگان، حسینیتسارزشیابی ا

یونسکو  عالی در اجلاس جهانی ای است که در بیانیه جهانی آموزشوجود دارد که مهمترین آنها شیوه

باید نخستین  عالی مؤسسات آموزش»بیان شده است. در این اعلامیه آمده است  0111در پاریس سال 

-در این خصوص به ایجاد محیط مند شوند وبهره فاواها و امکانات بالقوه نهادهایی باشند که از مزیت

 ی،ثانینارنج)مجازی بپردازند هایهای نوین آموزشی برای هماهنگی با عصر اطلاعات و تبیین نظام

 (.0311،یحجاز ی ومیپورکر

اند تأثیرگذار بوده و توانسته آموزشعملکرد ها، بر کیفیت و کمیت این فنآوری( 0222)4فیوس از منظر

. بهبود فرایند تدریس و یادگیری رفع نمایند را از طریق عالی های نظام آموزشناکارآمدی بسیاری از

                                                             
1  Rosen 
2 Peeraer & Petegem 
3 Turab khosi & Marshall 
4  Yusuf 



آورد و موجبات درتمندی را به وجود میقهای یادگیری محیط های اطلاعات و ارتباطاتفنآوریزیرا 

و روانی و نیز تعامل همکاران و تعامل اعضای هیأت علمی با دانشجویان  راری ارتباطات اجتماعیقبر

ت سکند و ابزاری برای ایجاد دانش و یادگیری اکتشافی او فضا فراهم می زمان عرا برای غلبه بر موان

-به اطلاعات و فرهنگ های متفاوت ایجاد می عریستیابی سیادگیری و درا برای  هاییتصکه فر

به یکی از  انستهفنآوری اطلاعات و ارتباطات در طی زمان کوتاهی توبنابراین  (.0،0201آدامزبکر)کند

ای که در بسیاری از کشورها درك فنآوری گونهدهنده جوامع مدرن تبدیل شود، بهتشکیل اجزای

عنوان بخشی فنآوری اطلاعات و ارتباطات به ها و مفاهیم پایهارتباطات و تسلط بر مهارتاطلاعات و 

های اطلاعاتی شبکه دنیایی که بادر  .از هسته مرکزی آموزش این جوامع مورد توجه قرار گرفته است

زاری برای عنوان ابفنآوری به به هم پیوند خورده، متقاضی نیروی انسانی است که باید بداند چگونه از

انسانی باید بداند که استفاده  همچنین نیروی. وری استفاده نمایدافزایش خلاقیت، پیشرفت و بهره

که  شودهای آموزشی میموجب نابرابری در استفاده از فرصت تانکردن از فنآوری اطلاعات و ارتباط

 (.0311افشانی،)گلکردن شکاف حاضر در گرو فراگیری مهارت فناورانه استپر

هستند که بار اصلی آموزش را بر  آن اعضای هیأت علمی ارکان مؤسسات آموزش عالی از مهمترین

عملکرد آموزشی آنها، غیر  های آموزشی بدون توجه بهو توسعه مستمر و پایدار نظام عهده دارند

اطلاعات های فنآوری کلید تلفیق فنآوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش، صلاحیتلذا  .ممکن است

 در آموزش سبب تلفیق فنآوری اطلاعات و فناورانه استادو تجربیات اوست. مهارت استاد ارتباطات،  و

تعریف (. در همین زمینه 0،0202اسویت و مگی) شودارتباطات با فرآیند یاددهی و یادگیری می

اعضای  تباطاتفنآوری اطلاعات و ارو میزان برخورداری از مهارت یونسکو از استاندارد صلاحیت 

 درسی، ارزشیابی، تعلیم و تربیت، سازمان، مدیریت، ریزیبا توجه به سیاست ملی، برنامههیئت علمی، 

باید  اساتید: های مربوط به فنآوری اطلاعات و ارتباطات عبارت است از اینکهای و مهارتتوسعه حرفه

وب،  ،پژوهشی -آموزشیافزارهای کاربردی افزار، همچنین نرمافزار و سختمهارت پایه عملکرد نرم

طراحی  همدیریتی را بدانند. آنها باید قادر ب افزارهای نمایشی و کاربردهایزارهای ارتباطی، نرمفانرم
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ارتباطات در  ات وبر دانش ارتباطات و استفاده از فنآوری اطلاعفنآوری اطلاعات و ارتباطات مبتنی 

و  محمدداودی، )شریفیان، استمرار و تفکر یادگیری باشندیرفراگ پشتیبانی توسعه مهارت دانش

داشته احاطه کامل  های مختلفبخشبر  های آموزشی عصر حاضر فاوا(. زیرا در سازمان0310،اسلامیه

عملکرد . بنابراین است قرار دادهدستخوش تغییر و تحول را نیز  آموزشی موضوع عملکرد و به تبع

ای یادگیری تحت تأثیر عواملی هسایر محیط های درس ودر کلاس آموزشی اعضای هیئت علمی

های دانش آنها از موضوع، مهارتی، موضوع درس ارهون نگاه آنها به تدریس، باورهایشان دربهمچ

 و ادراکشان از وضعیت موجودهای شخصی آنها، ویژگی دیریت،ایشان در سازماندهی و مهحرف

 اساسی های اطلاعاتی و ارتباطی بر بیشتر این عناصر، تأثیرفنآوریگیرد که رفتارهای تدریس قرار می

( 0313در همین زمینه مطالعات نامی، بازرگان و نادری) (.0310نژاد و جعفری،کرمی، ایران)گذارندمی

اعضای هیأت  از فنآوری اطلاعات با عملکرد آموزشی هتفادسبین میزان ا( نشان داد؛ 0202)0و کوهن

تاثیر قابل توجهی بر سطح مطلوب بودن های فناورانه ه زیرا مهارتمعناداری وجود داشته طعلمی راب

  یا نبودن عملکرد آموزشی دارد.

حال حاضر امکان  های ایجاد شده توسط فنآوری اطلاعات و ارتباطات، دربا توجه به فرصتبنابراین 

ها، مجهز به علاوه بر این اکثر کلاس. ها برای اعضای هیأت علمی فراهم استاستفاده از این فنآوری

که اساتید برانگیخته  رودانتظار می لذاباشند. می ...(رایانه، اینترنت و پروژکتور، قلم نوری و )امکانات

عمل آورند. اما شواهد بیانگر آن است، شده و نهایت کوشش خود را در استفاده از این امکانات به

های انجام شده در این گذاریرود اینترنت و با وجود سرمایهو دهه از سههنوز پس از گذشت حدود 

فنآوری اطلاعات  این ابزارها ناشناخته مانده و وضعیت استفاده از گیری ازهای بهرهمهارت زمینه، هنوز

 هیأت علمی واضح و مشخص نیست و ارتباطات و متناسب با آن وضعیت عملکرد آموزشی اعضای

اعضای هیأت  برخورداری ، هدف مطالعة حاضر، مشخص کردن میزانبا توجه به مراتب فوقلیکن 

باشد. یا به عبارت بهتر به دنبال میعملکرد آموزشی آنان رب های فناورانه و نقش آنمهارت علمی از

-ای بین میزان برخورداری اعضای هیات علمی از مهارترابطه چه پاسخ دادن به این سوال است که

 ها وجود دارد؟آموزشی آنهای فناورانه با عمکرد 
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 پیشینه پژوهش

-مسئله، نحوه اتصال یافته های مختلف، تعریف و تحدیدبررسی مبانی نظری و پیشینة پژوهش از جنبه

-ها و ابزار اندازهکاری و انتخاب روشدوباره های قبلی، اجتناب ازهای تحقیق در چارچوب پژوهش

سرمد و )تا با نهایت دقت به نتایج صحیح و کاربردی نایل گردد کنندمحقق را یاری می ،ترگیری دقیق

انجام شده درباره موضوع  هایبنابراین در این بخش، به نتایج برخی از پژوهش(. 0311همکاران،

 . تحقیق اشارهای شده است

ت در هر دو ااز فنآوری اطلاع هتفادسامهارت و میزان ( در پژوهشی نشان داد؛ 0311گل افشانی)

ت. عملکرد آموزشی اعضای سط اسدر حد متو ه علوم و فنون و دانشگاه پزشکی مازندرانشگادان

نیز از سطح مطلوبی برخوردار است. همچنین نتایج مشخص کرد رابطه معناداری بین هیأت علمی 

( در پژوهش 0314)پورآتشی و مختارنیا میزان استفاده از فاوا با عملکرد آموزشی اساتید وجود دارد. 

داری معنی بین اعضای هیات علمی از نظر میزان استفاده از فنآوری اطلاعات تفاوت د نشان دادند؛خو

نداشتن کامپیوتر شخصی و عدم  وجود ندارد. در این تحقیق، عدم آشنایی کافی جهت کار با کامپیوتر،

. ت ذکر شده استمهمترین موانع استفاده از فنآوری اطلاعا تسلط کافی به زبان انگلیسی، به ترتیب از

از نظر میزان استفاده از فناوری ( تصریح نمودند؛ اعضای هیئت علمی 0313نامی، بازرگان و نادری)

در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارند و بین میزان نیز اطلاعات در سطح مطلوب و از نظر کیفیت تدریس 

( نتیجه 0310نژاد و جعفری)ایران کرمی، .آنان رابطه مثبت وجود دارد آموزشو کیفیت  فاوااز  استفاده

چون میزان تسلط  کنندعلمی به مقدار متوسطی از فناوری اطلاعات استفاده می اعضای هیئت گرفتند؛

آنان به ابزارهای فناورانه در حد مطلوبی نیست و همین امر میزان عملکرد آموزشی آنان را تحت تاثیر 

اعضای هیأت علمی به میزان متوسط  نتیجه گرفتند؛ (0310قرار داده است. هرندی، شاوون و مهدیون)

همچنین بین  .کنند و عملکرد آموزشی آنان در سطح مطلوب قرار داردمی از فنآوری اطلاعات استفاده

آنان رابطه معنادار است. سلیمانی، موسوی و فنآوری اطلاعات با عملکرد آموزشی  میزان استفاده از

بین میزان مهارت و استفاده از ابزارهای فناورانه با عملکرد آموزشی  تصریح نمودند؛ ( نیز0312پریرخ)

و   لریدوماعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. 

 یاعضا یو عملکرد آموزش سیتدر تیموفق زانیم یمطالعه خود که به بررس در (0200)0همکاران
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با  دیمهارت فناورانه و نوع نگرش اسات زانیم افتند؛یه بودند دردر دوران کرونا پرداخت یعلم ئتیه

فن، پول و  داشته است. میرابطه مستق یمجاز هایآنان در آموزش یعملکرد آموزش تیموفق زانیم

 سیاز نوع اهداف تدر یعلم ئتیه یاعضا سیتدر تیفیو ک یعملکرد آموزش افتند؛یدر (0200) 0ژوو

 است. رفتهیپذ یقابل توجه ریتاث یمجاز یریادگی طیمهارت فناورانه و درك از مح د،یاسات

های تاثیرگذار بر عملکرد آموزش مجازی ترین چالشدر پژوهشی که به بررسی مهم (0202)0روزنباش

فناوری افزارها و ابزارهای نتیجه گرفت پایین بودن میزان مهارت استفاده از نرمعصر کرونا پرداخته بود 

در مطالعه خود که به بررسی  (0202)3البراهیم ترین چالش در این زمینه بوده است.اطلاعات مهم

های آنلاین در آموزش عالی های لازم جهت عملکرد آموزشی مطلوب دورهها و شایستگیمهارت

های هارتهای آموزش مجازی، مها عبارتنداز؛ مهارتترین این مهارتپرداخته بود بیان نمود، مهم

های های مدیریت کلاس مجازی و مهارتهای فنی، مهارتهای طراحی، مهارتتولید محتوا، مهارت

 .اجتماعی و ارتباطی

مباحث  دهد هرکدامنشان می حاضر صورت گرفته در زمینة پیشینة پژوهش هایپژوهشبررسی 

بعضی جهات دارای نکات  ازاند. این مباحث له پژوهش به خود اختصاص دادهأمختلفی را در مورد مس

 شود، این موضوعهای پژوهش مشخص میحال در در یک نگاه کلی به پیشینه .مثبت و مهمی هستند

بیشتر ها تری پرداخته است؛ چراکه اغلب پژوهشهای تازههای پیش از خود به بحثنسبت به پژوهش

های فناورانه به مهارت ا اندك توجهی بهبا توجه به بعد میزان استفاده از ابزارها و فناوری اطلاعات و ب

مختلف مهارت در یک نگاه کلی به اجرا درآمده و از پرداختن به ابعاد  عنوان پشتوانه اصلی آن هم

اند. لیکن نوآوری پژوهش حاضر با توجه به همین نکته به اجرا شده در یک ابزار متمرکز غافلفناورانه 

 در آمده است.

 های پژوهشفرضیه

 اصلیفرضیه 

                                                             
1 Phan, Paul & Zhu 
2. Rosenbusch 
3. Albrahim 



ها رابطه وجود های فناورانه با عمکرد آموزشی آنبین میزان برخورداری اعضای هیات علمی از مهارت

 دارد.

 های فرعیفرضیه

با عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی بین میزان مهارت استفاده از ابزارهای جستجوی اطلاعات ( 1

 رابطه وجود دارد.

 با عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی رابطه وجود دارد. محتوابین میزان مهارت تهیه و ارائه  (2

با عملکرد آموزشی اعضای هیئت برخط و حضور  دهیاستفاده از ابزارهای نشر ابین میزان مهارت ( 3

 علمی رابطه وجود دارد.

با عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی  افزارهای کاربردیکارگیری نرمبهدر بین میزان مهارت  (4

 رابطه وجود دارد.

با عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی  ابزارهای مشارکتی و گفتگو استفاده از بین میزان مهارت (5

 رابطه وجود دارد.

تا چه میزان عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی بر اساس مهارت های فناورانه قابل پیش بینی ( 6

 است؟

 شناسیروش

. باشد، توصیفی از نوع همبستگی میاز نظر ماهیت و روشپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و 

نفر  032ها بوده که تعداد آنهمدان دانشگاه آزاد  اعضای هیئت علمیجامعه آماری این پژوهش کلیه 

عنوان نفر به 042گیری تصادفی ساده و جدول کرجسی و مورگان با استفاده از روش نمونه که باشدمی

آن  لینک مربوطهو طراحی  صورت آنلاینبه را کههای موردنظر پرسشنامهنمونه آماری انتخاب شدند و 

های تلگرامی و واتساپی تشکیل یافته از و گروه علمی اعضای هیئت یالکترونیکی تمام به آدرس نیز

های موردنیاز از دو دادهآوری جمع جهتبنابراین . ه بود تکمیل نمودندارسال گردید طرف دانشگاه

 و پرسشنامه استاندارد عملکرد آموزشیهای فناورانه ساخته سنجش مهارتمحقق)پرسشنامه پرسشنامه

مهم شامل  اساس پنج مؤلفهبر است که پرسشنامه اول( استفاده شده 0311آقاتبار و همکاران)



، (شش گویه)محتواهای تهیه و ارائه مهارت، (هفت گویه)اطلاعاتهای جست و جوی مهارت

پنج )افزارهای کاربردیکارگیری نرمبه، (شش گویهه)و نشر اید های حضور در محیط برخطمهارت

باشد. در مورد می 30ها مجموع گویه کهتهیه شده  (هفت گویه)و ابزارهای مشارکتی و گفتگو (هگوی

ای لیکرت استفاده شده است. روایی پرسشنامه حاضر پس از این پرسشنامه از مقیاس هفت درجه

اعمال نظرات اصلاحی پنج نفر از صاحبنظران حوزه یادگیری الکترونیکی حاصل شد و پایایی آن نیز با 

 6ؤال و س 01با محاسبه گردید. دومین پرسشنامه نیز  12/2استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به میزان 

محور،  هتعامل علمی و انسانی، آموزش یادگیرند ،هازماندهی دورسمحتوا، و ارائه  عمؤلفه: موضو

، خیلی 4، زیاد=3، تا حدودی=0، کم=0براساس طیف لیکرت)خیلی کم=  ارزیابی و مدیریت کلاس

و با  که در نهایت روایی صوری ابزار توسط کارشناسان مورد تأیید قرار گرفته ( تنظیم شد2زیاد=

های در ادامه داده .محاسبه گردید 10/2رسشنامه مذکور لفای کرونباخ نیز پایایی پآگیری از ضریب بهره

، فراوانی، میانگین، درصد های آمار توصیفی و استنباطی نظیر؛آوری شده با استفاده از شاخصجمع

در محیط نرم افزار گانه ، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چنداسمیرنوف-آزمون کالموگرف

SPSS25 .تجزیه و تحلیل گردید 

 هایافته

پاسخگویان مورد مطالعه این  ؛دهدمشخصات فردی نشان می عتوزیدست آمده های بهبر اساس داده

بیشترین فراوانی  دهند.درصد زنان را تشکیل می 14/06مردان و  26/20پژوهش از لحاظ جنسیت، 

بیشترین (، %1سال و بیشتر) 20( و کمترین فراوانی مربوط به سن %60)20-40 نسن مربوط به س

بیشترین فراوانی مرتبه علمی مربوط به  (، %12.12)دکتری طعمق فراوانی تحصیلات مربوط به

و بیشترین فراوانی دانشکده مربوط  (%3.26)تادسکمترین مرتبه علمی مربوط به ا( و %16.40)تادیارسا

( و کمترین فراوانی دانشکده مربوط به دانشکده %40.02به دانشکده ادبیات و علوم انسانی)

        باشد.( می%0.2پزشکی)

 هااسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع داده –نتیجه آزمون کالموگروف  0جدول

 معناداریسطح Zمقدار  تعداد نمونه متغیر



 014/2 236/0 042 های فناورانهمهارت

 221/2 230/0 042 عملکرد آموزشی

های دادهتوان اظهار نمود که ( می0اسمیرونوف در جدول) -با توجه به نتایج آزمون کالموگروف

در  Zباشند؛ زیرا سطح معناداری مقادیر های فناورانه و عملکرد آموزشی نرمال میمهارت مربوط به

پارامتریک برای  هایتوان از آزمون(. بنابراین می<22/2pاست ) 22/2هریک از متغیرها بزرگتر از 

 های پژوهش استفاده کرد.تحلیل فرضیه

 براساس پنج مولفههای فناورانه اعضای هیئت علمی میزان مهارتوضعیت  0جدول 

 میانه تعداد نمونه مهارت

 20/3 042 استفاده از ابزارهای جستجوی اطلاعات 

 60/3 042  تهیه و ارائه محتوا

محیط  و حضور در دهیاستفاده از ابزارهای نشر ا

 برخط

042 22/4 

 22/4 042  افزارهای کاربردیکارگیری نرمبه

 61/3 042  ابزارهای مشارکتی و گفتگو استفاده از
 

اعضای هیئت های فناورانه برای بررسی میزان مهارتشود، مشاهده میهمانطور که  0براساس جدول 

با توجه به مطلوب و نامطلوب( استفاده شده است.  مطلوب، نسبتاً)ایاز یک طیف سه درجه علمی

برخورداری از مهارت استفاده از ابزارهای جستجوی اطلاعات ، اعضای هیئت علمی در هاانهیمقدار م

 انهیو ارائه محتوا دارای م هیاستفاده از ابزارهای ته ر حد نسبتاً مطلوب، در مهارتو د 20/3 انهیدارای م

ای دار محیط برخط و حضور در دهیاستفاده از ابزارهای نشر ادر مهارت ، در حد نسبتاً مطلوبو  60/3

و  22/4افزارهای کاربردی دارای میانه ، در مهارت به کارگیری نرمدر حد نسبتاً مطلوبو  22/4میانه 

در حد  61/3 انهیمهارت استفاده از ابزارهای گفتگو و مشارکت دارای م درو  در حد نسبتاً مطلوب

 .مطلوب از مهارت برخوردارندنسبتاً 

 عضای هیئت علمی براساس پنج مولفهوضعیت میزان عملکرد آموزشی ا 3جدول 



 میانه تعداد نمونه مهارت

 22/4 042 و ارائه محتوا عموضو

 13/3 042 هازماندهی دورس

 12/3 042 تعامل علمی و انسانی

 26/3 042 محور هآموزش یادگیرند

 10/4 042 ارزشیابی 

 43/4 042 مدیریت کلاس
 

اعضای هیئت  عملکرد آموزشیبرای بررسی میزان شود، نیز همانطور که مشاهده می 3در جدول 

با توجه به مطلوب و نامطلوب( استفاده شده است.  مطلوب، نسبتاً)ایاز یک طیف سه درجه علمی

 از عملکرد آموزشیعنوان مولفه اول به و ارائه محتوا عموضو، اعضای هیئت علمی در هاانهیمقدار م

حد نسبتاً  درو  13/3 انهیدارای م هازماندهی دورمولفه سو در حد نسبتاً مطلوب، در  22/4 انهیدارای م

آموزش مولفه ، در در حد نسبتاً مطلوبو  12/3ای میانه دار تعامل علمی و انسانیمولفه در ، مطلوب

و در  10/4، در مولفه ارزسیابی دارای میانه در حد نسبتاً مطلوبو  26/3دارای میانه  محور هیادگیرند

مطلوب از مهارت ر حد نسبتاً د 43/4 انهیدارای منیز  مدیریت کلاسنهایت  درو  حد نسبتاً مطلوب

 .برخوردارند

  عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمیبا استفاده از ابزارهای جستجوی اطلاعات  مهارترابطه  4جدول 

 

 تعداد رابطه متغیرها
ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

استفاده از ابزارهای جستجوی اطلاعات با عملکرد رابطه 

 یآموزش

042 424/2 2220/2** 

و  عموضوبا استفاده از ابزارهای جستجوی اطلاعات رابطه 

 ارائه محتوا

042 222/2 2220/2** 

 **2220/2 461/2 042با استفاده از ابزارهای جستجوی اطلاعات رابطه 



 هازماندهی دورس

تعامل با استفاده از ابزارهای جستجوی اطلاعات رابطه 

 علمی و انسانی

042 400/2 2220/2** 

آموزش با استفاده از ابزارهای جستجوی اطلاعات رابطه 

 محور هیادگیرند

042 220/2 2220/2** 

 **2220/2 320/2 042 با ارزشیابی استفاده از ابزارهای جستجوی اطلاعاترابطه 

با مدیریت  استفاده از ابزارهای جستجوی اطلاعاترابطه 

 کلاس

042 421/2 2220/2** 

 معنادار است. 20/2** در سطح             معنادار است.   22/2* در سطح 

استفاده از ابزارهای جستجوی اطلاعات با بین  ؛( نشان داد4نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول)

و معناداری در سطح  مثبت( رابطه r= 424/2و  p=2220/2)ی اعضای هیئت علمیعملکرد آموزش

استفاده از  مهارت توان گفت که با افزایشدرصد اطمینان می 11وجود دارد؛ به عبارتی با  20/2

یابد و بالعکس. همچنین می افزایشآنان  عملکرد آموزشی، میزان ابزارهای جستجوی اطلاعات

یعنی  آموزشیدعملکرهای با مؤلفهاستفاده از ابزارهای جستجوی اطلاعات مشخص گردید بین 

، (=400/2rتعامل علمی و انسانی)، (=461/2r)هازماندهی دورس، (=222/2r)و ارائه محتوا عموضو

و  ثبترابطه م ،(=421/2r)و مدیریت کلاس (=320/2r)، ارزشیابی(=220/2rمحور) هآموزش یادگیرند

گفت که با افزایش  توانیمدرصد اطمینان  11وجود دارد؛ به عبارتی با  20/2معناداری در سطح 

های نامبرده در هریک از مؤلفه عملکرد آموزشی، میزان استفاده از ابزارهای جستجوی اطلاعاتمهارت 

 .یابد و بالعکسمی افزایش

 با عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی تهیه و ارائه محتوا رابطه مهارت 5جدول 

 رابطه متغیرها
 تعداد

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

 **2220/2 420/2 042 یبا عملکرد آموزش تهیه و ارائه محتوارابطه 



 **2220/2 402/2 042 و ارائه محتوا عموضوبا  تهیه و ارائه محتوارابطه 

 **2220/2 321/2 042 هازماندهی دورسبا  تهیه و ارائه محتوارابطه 

 **2220/2 420/2 042 تعامل علمی و انسانیبا  تهیه و ارائه محتوارابطه 

 **2220/2 401/2 042 محور هآموزش یادگیرندبا  تهیه و ارائه محتوارابطه 

 **2220/2 463/2 042 رزشیابیبا ا تهیه و ارائه محتوارابطه 

 **2220/2 310/2 042 با مدیریت کلاس تهیه و ارائه محتوارابطه 

 معنادار است. 20/2معنادار است.              ** در سطح  22/2* در سطح 

با عملکرد  تهیه و ارائه محتوا( نشان داد؛ بین مهارت 2نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول)

وجود  20/2( رابطه مثبت و معناداری در سطح r= 420/2و  p =2220/2)ی اعضای هیئت علمیآموزش

، میزان و ارائه محتوا تهیهتوان گفت که با افزایش مهارت درصد اطمینان می 11دارد؛ به عبارتی با 

تهیه و ارائه یابد و بالعکس. همچنین مشخص گردید بین مهارت آنان افزایش می عملکرد آموزشی

ازماندهی س، (=402/2rو ارائه محتوا) عموضوآموزشی یعنی  های عملکردبا مؤلفه محتوا

 ،(=401/2rمحور)هآموزش یادگیرند، (=420/2rتعامل علمی و انسانی)، (=321/2r)هدور

وجود دارد؛  20/2، رابطه مثبت و معناداری در سطح (=310/2r)و مدیریت کلاس (=463/2r)ارزشیابی

، میزان عملکرد تهیه و ارائه محتوامهارت گفت که با افزایش  توانیمدرصد اطمینان  11به عبارتی با 

 یابد و بالعکس.های نامبرده افزایش میآموزشی در هریک از مؤلفه

عملکرد آموزشی اعضای هیئت با محیط برخط  و حضور در دهیاستفاده از ابزارهای نشر ارابطه  6جدول 

 علمی

 رابطه متغیرها
 تعداد

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

با عملکرد برخط و حضور  دهیاستفاده از ابزارهای نشر ارابطه 

 یآموزش

042 340/2 2220/2** 

 **2220/2 321/2 042 عموضوبرخط با و حضور  دهیااستفاده از ابزارهای نشر رابطه 



 و ارائه محتوا

برخط با و حضور  دهیاستفاده از ابزارهای نشر ارابطه 

 هازماندهی دورس

042 340/2 2220/2** 

تعامل برخط با و حضور  دهیاستفاده از ابزارهای نشر ارابطه 

 علمی و انسانی

042 310/2 2220/2** 

آموزش برخط با و حضور  دهیابزارهای نشر ااستفاده از رابطه 

 محور هیادگیرند

042 300/2 2220/2** 

 **2220/2 346/2 042 رزشیابیبا ابرخط و حضور  دهیاستفاده از ابزارهای نشر ارابطه 

با مدیریت برخط و حضور  دهیاستفاده از ابزارهای نشر ارابطه 

 کلاس

042 321/2 2220/2** 

و  دهیاستفاده از ابزارهای نشر ا( نشان داد؛ بین مهارت 6نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول)

( رابطه مثبت و r= 340/2و  p =2220/2)ی اعضای هیئت علمیبا عملکرد آموزشبرخط حضور 

توان گفت که با افزایش درصد اطمینان می 11وجود دارد؛ به عبارتی با  20/2معناداری در سطح 

یابد و آنان افزایش می ، میزان عملکرد آموزشیبرخطو حضور  دهیاستفاده از ابزارهای نشر امهارت 

با برخط و حضور  دهیاستفاده از ابزارهای نشر ابالعکس. همچنین مشخص گردید بین مهارت 

، (=340/2r)هازماندهی دور، س(=321/2rو ارائه محتوا) عموضوهای عملکرد آموزشی یعنی مؤلفه

و مدیریت  (=346/2r)، ارزشیابی(=300/2rمحور)هآموزش یادگیرند، (=310/2rتعامل علمی و انسانی)

درصد اطمینان  11وجود دارد؛ به عبارتی با  20/2، رابطه مثبت و معناداری در سطح (=321/2r)کلاس

، میزان عملکرد برخطو حضور  دهیاستفاده از ابزارهای نشر اگفت که با افزایش مهارت  توانیم

 یابد و بالعکس.های نامبرده افزایش میآموزشی در هریک از مؤلفه

 با عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی های کاربردیافزارکارگیری نرمبهرابطه  7جدول 

 رابطه متغیرها
 تعداد

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

 **2220/2 311/2 042 یبا عملکرد آموزش افزارهای کاربردیکارگیری نرمبهرابطه 



و ارائه  عموضوبا  افزارهای کاربردیکارگیری نرمبهرابطه 

 محتوا

042 420/2 2220/2** 

 **2220/2 314/2 042 هازماندهی دورسبا  افزارهای کاربردیکارگیری نرمبهرابطه 

تعامل علمی و با  افزارهای کاربردیکارگیری نرمبهرابطه 

 انسانی

042 402/2 2220/2** 

 هآموزش یادگیرندبا  افزارهای کاربردیکارگیری نرمبهرابطه 

 محور

042 310/2 2220/2** 

 **2220/2 321/2 042 رزشیابیبا ا افزارهای کاربردیکارگیری نرمبهرابطه 

 **2220/2 401/2 042 با مدیریت کلاس افزارهای کاربردیکارگیری نرمبهرابطه 

 افزارهای کاربردیکارگیری نرمبه( نشان داد؛ بین مهارت 6نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول)

( رابطه مثبت و معناداری در سطح r= 311/2و  p =2220/2)ی اعضای هیئت علمیبا عملکرد آموزش

، میزان نامبردهتوان گفت که با افزایش مهارت درصد اطمینان می 11وجود دارد؛ به عبارتی با  20/2

کارگیری بهبین مهارت  ؛یابد و بالعکس. همچنین مشخص گردیدآنان افزایش می عملکرد آموزشی

، (=420/2rو ارائه محتوا) عموضورد آموزشی یعنی های عملکبا مؤلفه افزارهای کاربردینرم

، (=310/2rمحور)@هآموزش یادگیرند، (=402/2rتعامل علمی و انسانی)، (=314/2r)هازماندهی دورس

وجود دارد؛  20/2، رابطه مثبت و معناداری در سطح (=401/2r)و مدیریت کلاس (=321/2r)ارزشیابی

، افزارهای کاربردیکارگیری نرمبهمهارت  گفت که با افزایش توانیمدرصد اطمینان  11به عبارتی با 

 یابد و بالعکس.های نامبرده افزایش میمیزان عملکرد آموزشی در هریک از مؤلفه

 با عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی ابزارهای مشارکتی و گفتگو استفاده ازرابطه  8جدول 

 رابطه متغیرها
 تعداد

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

با عملکرد  ابزارهای مشارکتی و گفتگو رابطه استفاده از

 یآموزش

042 406/2 2220/2** 

 **2220/2 462/2 042و ارائه  عموضوبا  ابزارهای مشارکتی و گفتگو رابطه استفاده از



 محتوا

 **2220/2 406/2 042 هازماندهی دورسبا  ابزارهای مشارکتی و گفتگو رابطه استفاده از

تعامل علمی و با  ابزارهای مشارکتی و گفتگو رابطه استفاده از

 انسانی

042 422/2 2220/2** 

آموزش با  ابزارهای مشارکتی و گفتگو رابطه استفاده از

 محور هیادگیرند

042 320/2 2220/2** 

 **2220/2 311/2 042 رزشیابیبا ا ابزارهای مشارکتی و گفتگو رابطه استفاده از

 **2220/2 432/2 042 با مدیریت کلاس ابزارهای مشارکتی و گفتگو استفاده ازرابطه 

ابزارهای مشارکتی و  ( نشان داد؛ بین مهارت استفاده از6نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول)

( رابطه مثبت و معناداری در r= 406/2و  p =2220/2)ی اعضای هیئت علمیبا عملکرد آموزش گفتگو

توان گفت که با افزایش مهارت نامبرده، درصد اطمینان می 11وجود دارد؛ به عبارتی با  20/2سطح 

یابد و بالعکس. همچنین مشخص گردید؛ بین مهارت استفاده آنان افزایش می میزان عملکرد آموزشی

 ،(=462/2rو ارائه محتوا) عموضوهای عملکرد آموزشی یعنی با مؤلفه ابزارهای مشارکتی و گفتگو از

، (=320/2rمحور)هیادگیرند آموزش، (=422/2rتعامل علمی و انسانی)، (=406/2r)هازماندهی دورس

وجود دارد؛  20/2، رابطه مثبت و معناداری در سطح (=432/2r)و مدیریت کلاس (=311/2r)ارزشیابی

ارکتی و ابزارهای مش استفاده ازگفت که با افزایش مهارت  توانیمدرصد اطمینان  11به عبارتی با 

 یابد و بالعکس.های نامبرده افزایش می، میزان عملکرد آموزشی در هریک از مؤلفهگفتگو

برخورداری از بر اساس میزان عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی بینی حال در این بخش برای پیش

تحلیل رگرسیون عملکرد از های نامبرده بر نوع آنان و مقایسه شدت تأثیر مؤلفه های فناورانهمهارت

 استفاده شده است. چندگانه

 های فناورانه با عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمیمهارتهمزمان بین  رگرسیون چندگانه 9جدول 
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درصد از  23، مجموعاً های فناورانهمهارتهای (، مؤلفه1شده در جدول )تعدیل R2با توجه به مقدار 

درصد  23دیگر تنها عبارتکنند. بهرا تبیین میعملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی واریانس نمرات 

 آنان است. فناورانه مهارت های، ناشی از مؤلفهعملکرد آموزشی اعضای هیئت علمیاز تغییرات میزان 

اساس بر عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی بینیپیشچندگانه بین نتایج تحلیل رگرسیون  11جدول

 فناورانه های مؤلفه

 

 استانداردضرایب ضرایب غیراستاندارد

t 
سطح 

 معناداری

 

 خطیهای هممفروضه

B 

خطامیانگین

ی 

 استاندارد

Beta 
 تولرنس

Tolera

nce 

واریانتورم

 VIFس 

   2220/2 001/02  210/2 240/0 مقدار ثابت

 600/0 400/2 220/2 320/3 062/2 200/2 210/2 استفاده از ابزارهای جستجوی اطلاعات 

 404/0 400/2 2220/2 622/3 023/2 30/2 014/2  تهیه و ارائه محتوا

و حضور  دهیاستفاده از ابزارهای نشر ا

 برخط

002/2 201/2 040/2 
042/3 220/2 312/2 

214/0 

 404/0 400/2 2220/2 622/3 042/2 30/2 014/2  افزارهای کاربردیکارگیری نرمبه

 214/0 312/2 220/2 042/3 021/2 201/2 002/2  ابزارهای مشارکتی و گفتگو از استفاده



عملکرد آموزشی اعضای با  مهارت فناورانههای منظور شناسایی و مقایسه شدت و جهت رابطه مؤلفهبه

در  tداری مقادیر و سطح معنی Beta، ضرایب بتا نیز محاسبه شده، با توجه به مقادیر هیئت علمی

رابطه داشته و وارد مدل رگرسیون شدند، بنابراین همه  عملکرد آموزشیبا  ها( همه مؤلفه02جدول)

استفاده بینی مؤلفه را دارند. قدرت پیشعملکرد آموزشی بینی ، توانایی پیشمهارت فناورانههای مؤلفه

 ارائه محتوا تهیه وبینی مؤلفه ، قدرت پیش062/2و به اندازه  مثبتاز ابزارهای جستجوی اطلاعات 

برخط نیز مثبت و به و حضور  دهیاستفاده از ابزارهای نشر ابینی قدرت پیش ،023/2مثبت و به اندازه 

و در نهایت  042/2مثبت به اندازه  افزارهای کاربردیکارگیری نرمبهبینی ، قدرت پیش040/2اندازه 

است. با توجه به  021/2بت و به اندازه مث ابزارهای مشارکتی و گفتگو بینی مولفه استفاده ازقدرت پیش

-داری در پیشها سهم معنیاست، این مؤلفه 22/2دست آمده کمتر از به tداری مقدار اینکه سطح معنی

استفاده از بینی مربوط به پیش بیشتریندارند که  عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی دارندبینی 

و حضور  دهیاستفاده از ابزارهای نشر انیز مربوط به  ( و کمترین062/2)ابزارهای جستجوی اطلاعات 

 ( است.040/2برخط)

  گیریبحث و نتیجه

های رابطه بین میزان برخورداری اعضای هیات علمی از مهارتهدف از پژوهش حاضر شناسایی 

برخورداری از وضعیت میزان  ؛نتایج این پژوهش نشان داد ها بود.فناورانه با عمکرد آموزشی آن

که نتایج  قرار دارد یمطلوب نسبتاًدر سطح اعضای هیئت علمی و عملکرد آموزشی های فناورانه مهارت

آموزش به باشد. ( همسو می0313( و نامی، بازرگان و نادری)0311های گل افشانی)پژوهشحاضر با 

عملکرد اعضای کمک فاوا دارای فرایندی پویا، تعاملی، مشارکتی و منعطف است که نتیجه آن بهبود 

( 0222) فیوس براساس دیدگاه. دگیری مطلوب دانشجویان خواهد بودهیئت علمی و در نهایت یا

اند بسیاری تأثیرگذار بوده و توانسته آموزشعملکرد ها، بر کیفیت و کمیت این فنآوری توان گفت؛می

که در این  یادگیری رفع نمایندبهبود فرایند تدریس و  را از طریق عالی های نظام آموزشناکارآمدی از

ی و استفاده از ابزارهای جستجوی اطلاعات با عملکرد آموزشزمینه نتایج فرضیه اول نشان داد؛ بین 

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ نتایج حاضر با  های آن در بین اعضای هیئت علمیمولفه

( که نشان دادند؛ بین میزان 0312ریرخ)( و سلیمانی، موسوی و پ0200های دومیلر و همکاران)پژوهش



مهارت و استفاده از ابزارهای فناورانه با عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی رابطه معنادار و مثبتی 

توان گفت؛ داشتن مهارت لازم در یافته احصائی میوجود داشته است همسویی وجود دارد. در تبیین 

 -منجر به قدرتمند کردن فرایند یاددهی آموزش عالیدر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات 

تاثیرگذارتری  عملکرد آموزشی اساتیدنماید تا هایی را ایجاد میشود و فرصتمیدانشجویان یادگیری 

 نماید.فراهم فراگیران های هایی را برای بروز خلاقیت و افزایش مهارتو فرصت داشته باشدمکفی 

 رابطه مثبت ی اعضای هیئت علمیبا عملکرد آموزش تهیه و ارائه محتوابین مهارت  کهداده نشان  نتایج

. یابدافزایش مینیز آنان  ، میزان عملکرد آموزشیتهیه و ارائه محتواوجود دارد که با افزایش مهارت 

از فنآوری  هتفادسبین میزان ا؛ ندنشان دادکه  ( 0313پژوهش نامی، بازرگان و نادری) این یافته با نتایج

ه معناداری طاعضای هیأت علمی راب با عملکرد آموزشی در زمینه طراحی محتوای تدریس اطلاعات

های فناورانه تاثیر قابل توجهی بر سطح مطلوب بودن یا زیرا مهارتهم خوانی دارد . ه وجود داشت

ارتباطات یکی از امروزه فناوری اطلاعات و توان گفت؛ نبودن عملکرد آموزشی دارد. بنابراین می

تحقق اهداف  جهت در زمینه تهیه و ارائه محتوا پایانهای بیامکاناتی است که به خاطر داشتن قابلیت

به کار گرفته شود. فناوری اطلاعات و ارتباطات  اعضای هیئت علمیتواند توسط آموزشی یادگیری، می

در هر بایست اساتید میدارد و ی خیلی زیادهای طراحی، اجرا و ارزشیابی آموزش قابلیت در قسمت

هایی را رعایت کنند و دانش و آگاهی لازم در خصوص استفاده صول و سازوکاراکدام از این مراحل، 

در خصوص استفاده از فناوری اطلاعات و اساتید از امکانات موجود را داشته باشند. لذا ضرورت دارد 

دانش و مهارت و اصد آموزشی، ها برای مقی آنکارگیراصول به در زمینه تولید محتوا، ارتباطات

استفاده از ابزارهای بین مهارت  که نشان داد همچنین نتایج های لازم را کسب کنند.همچنین نگرش

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد  ی اعضای هیئت علمیبا عملکرد آموزشبرخط و حضور  دهینشر ا

 .یابدآنان افزایش می عملکرد آموزشیکه با افزایش مهارت نامبرده میزان 

با عملکرد ای مشارکتی هو ابزار افزارهای کاربردیکارگیری نرمبه؛ بین مهارت بعلاوه نتایج نشان داد

آنان  رابطه مثبت و معناداری دارد که توانسته میزان عملکرد آموزشی ی اعضای هیئت علمیآموزش

( همخوانی دارد. به 0202( و البراهیم)0202روزنباش) پژوهش هایدهد نتیجه حاضر با یافتهافزایش 

های لازم جهت عملکرد ها و شایستگی( در مطالعه خود که به بررسی مهارت0202عنوان مثال البراهیم)

های آموزش مجازی، مهارتیافت درهای آنلاین در آموزش عالی پرداخته بود آموزشی مطلوب دوره



، افزارهای کاربردیکارگیری نرممانند به های فنیی طراحی، مهارتهاهای تولید محتوا، مهارتمهارت

عملکرد آموزشی اساتید های اجتماعی و ارتباطی بر های مدیریت کلاس مجازی و مهارتمهارت

آوری فنکارگیری پژوهشگرانی که به نقش منابع انسانی در بهبراین اساس اثرگذار بوده است. 

تأکید  افزارهای کاربردیدر استفاده از نرم ای کاربرانهای حرفهمهارت هاند باطلاعات، توجه کرده

بدون شک یکی کنند لذا در عصر کنونی قلمداد می دانشگاه چابک اصلی هایتیقابلو آن را از  داشته

اطلاعات است. فنآوری اطلاعات تحول وسیعی را در  از دستاوردهای بشری، بسط و گسترش فنآوری

-و از همه مهمگیری انسانی و مدیریت، افزایش قدرت تصمیم ی، افزایش بازده نیرویتسهیل امور ادار

اینروست که در طول چند ده اخیر  آورده است. از به عمل سازی عملکرد آموزشی راتر مطلوب

افزاری افزاری و نرمختای سهاختستوجه زیادی را به توسعه زیر ها و مؤسسات آموزشیدانشگاه

-ها نشان دادهدانشگاه در های فناورانه اساتید و کارکنانسازی مهارتبه همراه نهادینه اطلاعاتفنآوری 

 . اند

بینی های مهارت فناورانه، توانایی پیش، همه مؤلفهدهدمینشان  پژوهشهای دیگر این یافتهدر نهایت 

 هامؤلفهدر همه نی بیعملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی را دارند. به این صورت که قدرت پیش

و کمترین نیز  استفاده از ابزارهای جستجوی اطلاعات بینی مربوط به پیش بیشترینمثبت بوده که 

نتایج به دست آمده به نحوی در باشد. برخط میو حضور  دهیاستفاده از ابزارهای نشر امربوط به 

 ( و0311افشانی)به عنوان مثال گل اند همخوانی داردبیشتر مطالعاتی که در این حوزه به انجام رسیده

عدم آشنایی کافی های مانند؛ مولفه های خود نشان دادند؛( در پژوهش0314)پورآتشی و مختارنیا 

-کارگیری نرمبهو همچنین  تهیه و ارائه محتواهای لازم در نداشتن مهارت جهت کار با کامپیوتر،

مهمترین موانع استفاده از فنآوری  سی، به ترتیب ازو عدم تسلط کافی به زبان انگلی افزارهای کاربردی

ت بااطلاعات در دانشگاه موج به کارگیری فنآوری. لذا با ذکر شده است در بین اساتید اطلاعات

پذیری شد و این امر انعطاف اتت، خدمات، پردازش و تسهیم اطلاعسرعت در دریافت اطلاعا

هستند که کلید  اعضای هیئت علمیاین  مسلماًبه دنبال آورد اما آمادگی برای تغییر ها را برای دانشگاه

آنان را در دست دارند، اما اگر  یا عملکرد آموزشی کاربرد اثربخش فناوری در جهت بهبود یادگیری

های کلیدی و بنیادین چنین مهمی را در خود احساس نکنند و به دنبال آن نباشند به تبع میزان مهارت

 ها کاسته خواهد شد. سطح دانشگاه عملکرد آموزشی در



کند های این پژوهش، ویژگی اجتماعی و فرهنگی جامعه و ملاحظاتی است که ایجاب میاز محدودیت

کار باشند و های دانشگاهی محافظههایی مانند مهارتویژه در زمینهافراد در بسیاری از موارد به

سو در آن از دربارۀ پژوهش حاضر که از یکویژه بخواهند خود را خوب جلوه دهند. این امر به

سوی دیگر در محیطی چون دانشگاه به اجرا درآمده دهی استفاده شده و از های خود گزارشمقیاس

 بیماری لحاظ به و گستردگی لحاظ به هم هانمونه به حضوری بیشتر صادق است. همچنین دسترسی

آوری داده های جمعشد که باعث محدودیت استفاده آنلاین هایپرسشنامه از نبود لذا پذیرامکان کرونا

خودتنظیمی اعضای تمهیدات انگیزشی درخصوص  ،شودهای پژوهش پیشنهاد میاساس یافتهبر .شد

بنابراین  های آموزشی فراهم شود.و شرکت در کلاسهای فناورانه هیئت علمی جهت فراگیری مهارت

و تدارك  ، تسهیل و تسریع امور مربوط به تهیهههای فناوری زمینقابلیتگیری از بهرهیند مدیریتی با افر

یکی از عوامل مهم در ترغیب آنها به  اساتیدتغییر باور همچنین  .فراهم سازد اساتیدها را برای فناوری

 کارگیری،نسبت به یادگیری و نحوه بهاساتید از فناوری است. از این رو تغییر باور و نگرش  استفاده

 :فناوری نیازمند اقداماتی مانند موارد زیر است

مداوم در  رسانی و آموزشبا توجه به اینکه آگاهی و شناخت اساس تغییر نگرش است، بنابراین اطلاع

اساس بر. همچنین یکی از مسائل ضروری است اساتیدزمینه فناوری و کاربردهای آموزشی آن به 

کاربرد فناوری  به اساتید در ترغیبجویان های دانشیهای این پژوهش شناسایی و درك ویژگیافته

هایی همچون زمینه در جویاندانشنقش مهمی دارد. از این رو شناسایی میزان مهارت و نوع رفتارهای 

 دارد. بسیار تنظیمی اهمیتانگیختگی و خودنوع علاقه، میزان خود

 منابع

(. رابطة میزان استفاده از 0310)اله.روح ،مهدیون ؛امین ،حسینی شاوون؛ عباس ،هرندیبازرگان

اعضای هیأت علمی دانشکدۀ روانشناسی و  آوری اطلاعات با عملکرد آموزشیفن

رسانی تحقیقات کتابداری و اطلاع ، فصلنامهتربیتی دانشگاه تهرانعلوم

 .32-03(،0)46،دانشگاهی

. رابطه بین میزان استفاده از فنّاوری (0312.)مهری ،پریرخ ؛سیدیعقوب ،موسوی ؛شیلا ،سلیمانی

اطلاعات و ارتباطات با عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه 



 (،4)06 .پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات .11-12فردوسی مشهد در سال 

210-120. 

اده از فن آوری (. رابطه میزان استف0310)فاطمه. ،اسلامیه ؛امیرحسین ،محمدداودی ؛اصغر ،شریفی

فصلنامه فن  ،های اطلاعات و ارتباطات با عملکرد دبیران در فرآیند یاددهی و یادگیری

 .062-042(، 4)0،آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

وضعیت موجود و چشم (. 0310.)زهرا ،جعفری کرفستانی، منصوره ،نژادایران ؛مرتضی ،کرمی

-فصلنامه پژوهش و برنامه، لاعات در آموزش عالیانداز مطلوب کاربرد فناوری اط

 .41-03(،61)02، عالی ریزی در آموزش

اعضای هیأت  تأثیر فنآوری اطلاعات بر عملکرد آموزشی و پژوهشی(. 0311افشانی، علی.)گل

 .046-002(، 0)00، فصلنامه فناوری اطلاعات در علوم تربیتی، علمی

عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات  (.0316)فر.جع ،مشهدی مهدی، رضوانفر احمد، یعقوبی

فصلنامه  ،توسط اعضای هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 .061-020( :0) 03ریزی در آموزش عالی. پژوهش و برنامه

 یابیارزش یهامؤلفه یی(. شناسا0311سمانه. ) ی،حجاز ؛جواد ی،میپورکر ؛فاطمه ی،ثان ینارنج

 .332-300(. 0)02آموزش.  یدر دانشگاه تهران. فناور یکیالکترون یریادگینظام 

رابطه استفاده اعضای هیئت علمی از  (.0313)کلثوم، بازرگان عباس، نادری ابوالقاسم.نامی

ریزی در آموزش فصلنامه پژوهش و برنامه ،نفناوری اطلاعات و کیفیت تدریس آنا

  .01-0( :0) 02عالی. 
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