
 35 -509، ص 5931 ،زمستان  8رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 چکيده
اين مطالعه با هدف بررسي رابطه بين ميزان كاربرد فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي با عملكرد 

پژوهش از نظـر  لذا. مدرسان پرديس هاي دانشگاهي فرهنگيان كرمانشاه، صورت گرفت آموزشي

جامعه . هـدف كـاربردي، و از نظر روش و شيوه اجرا از جمله تحقيقات توصيفي و همبستگي است

-59كليه ي دانشجويان  مراكز دانشگاهي فرهنگيان كرمانشاه سال تحصيلي  ي آماري پژوهش

انتخاب نفر و به روش خوشه اي تصادفي  969حجم نمونه ي به تعداد . نفر بود 0511به تعداد 59

ابزار اندازه گيري متغيرهاي مورد مطالعه شامل دو پرسشنامه ي محقق ساخته عملكرد . گرديدنـد

آموزشي و پرسشنامه ي بهره گيري از فناوري هاي اطالعاتي ارتبـاطي بود روايـي صوري و 

دو  به منظور تعيين پايـايي. محتـوايي دو پرسشـنامه بـر اسـاس نظـرات متخصصـين تعيين گرديد

توصيف داده ها بر اساس . پرسشـنامه از روش محاسـبه ي ضـريب آلفـاي كرونباخ استفاده گرديد

و تجزيه و تحليل داده ها به منظور پاسخگويي به سؤاالت پژوهش بر اساس  آماره هاي توصيفي

نتـايج پژوهش نشان داد . ضريب همبسـتگي پيرسـون و نمـودار پـراكنش داده هـا صـورت گرفـت

كه ميزان بهره گيري از فناور هاي اطالعاتي ارتباطي توسط مدرسين با ميزان عملكرد كلي آنان 

(572/0=r ) و با مولفه هاي آن از قبيـل؛ ميـزان مهـارت هـاي تخصـص در محتـوا ،(526/0=r) ،

( r=563/0)و ميزان مهارت هـاي ارائـه آمـوزش ( r=532/0)ميـزان مهارت هاي طراحي آموزشي 

ضمن اين كه بيشترين رابطه بين ميزان بهره گيري از . ابطـه ي مثبـت و معنادار آماري داردر

فناوري هاي اطالعاتي ارتبـاطي بـا عملكرد كلي آموزش، و كمترين رابطه معنادار با ميزان مهارت 

 .هاي تخصص در محتواي مي باشد

مهارت هاي طراحي آموزشي، عملكرد آموزشي، مهارت هاي تخصص در محتوا،  :يديکل واژگان

 موزش، فناوري اطالعات و ارتباطاتمهارت هاي ارائه آ
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 مقدمه      

با گسترش روزافزون خود، به سرعت جهان را فرا گرفته و برحوزه هاي ( فاوا)در عصر حاضر فناوري اطالعات و ارتباطات 

ميزان اين تأثيرگذاري به حدي بوده كه سازمان ملل متحـد، فـاوا رايكي از زيرساخت هاي مهم جوامع . گوناگوني تأثير گذاشته است

لذا مي توان گفت در حال حاضر، اطالعات جزء  (.021 ص، 0352اني كاشاني و تمنـايي فـر، يزد)دانايي محور معرفي كرده است 

در سراسر ( اطالعات و ارتباطات)و به كارگيري اين فناوري (. 306، ص 2119، 0يوسـيف)اجتناب ناپذير جهان معاصر گرديـده اسـت 

ال توسعه، ايـن تكنولـوژي بـراي پـروژه هـاي مختلـف توسـعه جهان به شـكل قابـل مالحظـه اي گسترش يافته و در كشورهاي در ح

 (.   2116و همكاران،  2شينوبو)مـورد استفاده قرار گرفته است 

اگر چه ايـن پديده ابتدا از . شتاب بيشتري به تحوالت جهان در عصر اطالعات و دانايي داده است پيدايش فناوري اطالعات،

مراكز دانشگاهي كشيده شد، اما امروزه عرصه هاي مختلـف زندگي جوامع را تحت تأثير قرار داده محيط هاي نظامي آغاز و سپس به 

اينك قريب به دو دهه است كـه فنـاوري اطالعـات در عرصـه ي تعليم و تربيت پا نهاده و نظام هاي آموزشي و محيط هاي . است

  (. 77، ص 0336كياسـي، )تحصيلي را نيز به چالش كشـيده اسـت 

هاي ارتباطاتي و اطالعاتي، از راه هاي مختلف، به ويژه با پديد آوردن فضايي مجازي و ديجيتال، ابعـاد و وجوه  فناوري

گرچه اين تأثيرگذاري و تأثير پذيري از جامعه اي به جامعه ديگر و از حوزه اي . دهند گوناگون فردي و اجتماعي را تحت تأثير قرار مي

بخصوص ورود . هاي نامبرده بر كنار نيست  توان گفت هيچ جامعه و يا حوزه اي از تأثير فناوري كند، مي به حوزه ديگر تفاوت مي

. فناوري بـه بخـش رسـمي آموزش در مدارس و دانشگاه ها شرايط جديدي را براي آموزش، تدريس و يادگيري به وجود آورده است

ه طور مناسب به كار برده مي شوند مي توانند بـه توسـعه دسترسي به آموزش چرا كه فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي مختلف وقتي ب

همچنين كيفيت آموزش را با كمك به ايجاد . كمك كرده و رابطه بين آموزش و كارگـاه هـاي روزافـزون ديجيتـالي را تحكـيم كننـد

 (.   273، ص 0336و كريمي،  اسدي)آموزش و يادگيري در يك فرآيند فعال متصل به زندگي حقيقي باال ببرند 

با گسترش فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي، فشار روزافزوني بر نظام آموزش عالي در مناطق مختلـف جهـان اعمال شده است 

، ص 0350، بـه نقـل از بازرگان هرندي و همكاران، 2115تـراب خوسـي )تا به سمت بهره گيري از اين فناوري هـا حركـت كننـد 

نظام آمـوزش عـالي در هـر كشـور مسـئوليت خطيـري در امـر شكوفايي استعدادها و توانايي هاي نسل كنوني و آتي آن كشـور (. 09

بـه همـين دليـل آمـوزش عـالي بايـد پرورش دهنده ي انسان هاي نوين، انسان هايي تغيير پذير، واقع گرا و داراي مهارت و . دارد

موضوع براي دانشگاه فرهنگيان به عنوان مجري آمـوزش دانشـجو معلمـاني كـه قـرار اسـت در آينـده خـود  ايـن. برنامه ريزي باشد

نظير آموزش هاي )كسب مهارت در افراد از طرق مختلـف . آموزشگر دانش آموزان باشند، مسئوليت سنگين تري ايجاد مي نمايد

گيـرد و يكـي از مهـم تـرين روش هاي ايجاد مهارت، آموزش هاي مبتني بر صورت مي ...( مستقيم، آموزش هاي مبتني بر رايانه و 

 (.   55، ص 0351حـاجي زاد و صـالحي، )فناوري هاي نوين اطالعاتي ارتباطي اسـت 

بر اين اساس و با توجه به فرصت هاي ايجاد شده توسط فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات، و نيـز بـا توجـه بـه امكانات موجود 

در دانشگاه هاي فرهنگيان براي بهره گيـري از فنـاوري هـاي اطالعـاتي ارتبـاطي در فرآينـد تدريس و يادگيري، انتظار مي رود كه 

اگر چه اكنون با گذشت بيش از دو دهه از ورود . اساتيد برانگيخته شده و نهايت تالش خود ر در استفاده از اين امكانات به عمل آورند

وجود سرمايه گذاري هاي فـراوان در اين زمينه، هنوز آنگونه كه بايد و شايد از ظرفيت هاي اين پديده در سيستم آموزش اينترنت و با 

بر اين اساس و با مدنظر قرار دادن مطالب مطروحه در اين بخش، مطالعه حاضر تالش دارد تا رابطـه ي بين . عـالي اسـتفاده نمـي شود

ارتباطي توسط مدرسان پرديس هاي دانشگاهي فرهنگيان شهر كرمانشاه را با عملكرد آموزش آنان مورد  كاربرد فناوري هاي اطالعاتي

 . بررسي قرار دهد

مدرسين دانشگاهي، زماني مي توانند در كار آموزش و پرورش دانشجويان توانمند باشـند، كـه خـود توانـايي بهره گيري از 

بهبود  –چرا كه فناوري اطالعات به عنوان يك رويكرد نـوين، در نقش مكمل نظام آموزشي . روش هاي فناورانه ي علمي را دارا باشند

كوتاه  –كوتاه نمودن زمان آموزش  -فراهم ساختن آموزش مستمر و خودكار –كيفيت تدريس، تنوع بخشيدن به شيوه هاي تدريس 
                                                           

1 Yusuf   
2 Shinobu   
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زش و مقابله با مشكالت آموزش جمعي عمل مي كند انفرادي كردن آمو –كـردن دوره تحصـيل، توجـه بـه اسـتعدادهاي فردي 

 (.  0، ص 0333ملكي، )

از اين رو، استفاده ي مدرسين دانشگاهي از فناوري اطالعـات و ارتباطـات در فرآينـد، تـدريس و يـادگيري و همچنين 

را بـراي يادگيري افزايش مي دهد، مي ارزشيابي و برقراري ارتباط در حوزه ي خـارج از دانشـگاه، ضـمن اينكـه تـوان دانشـجويان 

، ص 2102، 0اوما)تواند فرصت هايي براي برقراري ارتباط بين اساتيد با يكديگر و بـا دانشـجويان باشد كه تا قبل از اين امكانش نبود 

061 .) 

عملكـرد مدرسان و بررسي مباني تجربي پژوهش در داخل كشور در اين زمينه نيز نتـايج متفـاوت و قابـل تـوجهي را از 

از جمله ي مطالعات موجود . اساتيد دانشگاهي در زمينه كاربرد فناوري هاي اطالعاتي ارتباطي در آموزش و يادگيري، ارائه مـي دهد

ي اشاره نمود كه حـاكي از عدم آشنايي استادان با به كارگيري نرم افزارهاي مبتنـ( 0339)در اين حوزه مي توان به مطالعه ي مرزوقي 

در مطالعه اي رابطه ي بين ميزان استفاده ي اساتيد دانشكده روان ( 0350)بازرگـان هرنـدي و همكاران . بـر فنـاوري اطالعـات اسـت

 110/1برآورد، و اين مقـدار رابطـه را در سـطح آلفـاي  92/1شناسي و علوم تربيتـي دانشگاه تهران و ميزان عملكرد آموزشي آنان را 

در مطالعه اي نتيجه گرفتند كـه بـين اعضـاي هيـأت علمي در گروه هاي ( 0337)پورآتشي و مختارنيا . رش نموده اندمعنادار گزا

ضمن اينكه اين مطالعه عدم آشنايي . مختلف آموزشي، از نظر ميزان بهره گيري از فنـاوري اطالعـات تفـاوت معنـاداري وجـود ندارد

تن كـامپيوتر شخصـي و عـدم تسلط به زبان انگليسي را به ترتيب از مهم ترين موانع استفاده از كافي جهت كار با كـامپيوتر، نداشـ

نشان داده اند كه بين ميزان اسـتفاده اعضـاي هيـأت علمـي دانشـگاه ( 0351)سـليماني و همكاران . فناوري اطالعات ذكر كرده انـد

 .   لكرد آموزشي و پژوهشي آنان رابطه مثبت وجود داردفردوسـي مشـهد از فناوري اطالعات و ارتباطات با عم

از جمله . در بررسي مباني تجربي مرتبط با موضوع در خارج از كشور نيز نتايج موجود بيانگر چالش هايي در اين حـوزه است

اساتيد از فناوري استفاده نمي اشـاره كـرد كـه نشـان داد برخي از ( 2119) 3و وينگن باچ 2ي اين مطالعات مي توان به مطالعه گارسيا

دليل ديگر آنها اين است كه نمي خواهند . كنند زيرا معتقدند روش هاي قديمي و سنتي آموزش، تأثير و كارايي بيشتر و بهتري دارند

انه و اينترنت در مطالعه ي خود نشان داد كه بين ميزان استفاده از راي( 2119)زارعـي زواركي . براي يادگيري اينترنت وقت بگذارنـد

 .   توسط اساتيد دانشگاه و بازده يادگيري دانشجويان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد

جمع بندي مباني نظري و تجربي پژوهش بيانگر آن است كه پديده ي فناوري اطالعـات و ارتباطـات يكـي از محورهاي 

ر بسياري از دانشـگاه هـا، مدرسـان هنوز ارزش پتانسيل اين فناوريها را اگر چه د. اساسي تغيير و نوآوري در حوزه تعليم و تربيت است

لـذا الزم اسـت تا اثربخشي اين فناوري ها در مطالعات مختلف مورد بررسي . نشناخته و بر آموزش هاي سنتي خود پافشاري مي كنند

پژوهش حاضر نيز در پاسخ به اين . رد مطالعه قرار گيردو رابطه ي استفاده از اين فناوري ها و ساير شاخصه هاي مرتبط مو. قرار گيرد

نياز و با توجه بـه اينكـه دانشگاه هاي فرهنگيان به عنوان مكاني كه خروجي هاي آن دوباره وارد سيستم آموزشي مي گردند به دنبال 

پـرديس هـاي دانشگاهي فرهنگيان  تعيين ميزان رابطه استفاده از فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي بر عملكـرد آمـوزش مدرسـان

 .  است

 سؤاالت پژوهش  

تا چه ميزان اسـتفاده از فنـاوري اطالعـاتي ارتبـاطي بـا عملكـرد آموزشـي مدرسـان پـرديس هـاي دانشگاهي  -

 فرهنگيان رابطه دارد؟  

تا چه ميزان استفاده از فناوري هاي اطالعاتي ارتباطي با سطح مهارت تخصص در محتواي مدرسـان پرديس هاي  -

 دانشگاهي فرهنگيان رابطه دارد؟  

تا چه ميزان استفاده از فناوري هاي اطالعـاتي ارتبـاطي بـا سـطح مهـارت هـاي طراحـي آموزشـي مدرسان پرديس  -

 طه دارد؟  هاي دانشگاهي فرهنگيان راب

تا چه ميزان استفاده از فناوري هاي اطالعاتي ارتبـاطي بـا مهـارت هـاي ارائـه ي آمـوزش مدرسـان پرديس هاي  -

 دانشگاهي فرهنگيان رابطه دارد؟ 

 

                                                           
1 Uma   
2 Garcia   
3 Wingenbach   
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 روش تحقيق 

زيرا در . اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر روش جمع آوري داده ها  از نوع تحقيقـات توصـيفي و همبسـتگي است

اين مطالعه پژوهشگر با استفاده از يك گروه آزمودني درباره ي بيش از دو متغيـر، بـدون اينكـه هيچ يك از آنها را دستكاري يا كنترل 

 (.337، ص 0335هـومن، )نمايد، اطالعاتي بـه دسـت مـي آورد 

 جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه گيري  

ها در علوم انساني، از حجم و يا پراكنـدگي جغرافيايي زيادي  ورد پژوهش معموالً در اكثر پژوهشاز آنجا كه جوامع آماري م  

برخوردارند و امكان مراجعه پژوهشگر به تمام آنهـا ميسـر نمـيباشـد، نـاگزير بـه انتخـاب جمعي به عنوان نمونه و تعميم نتايج آن به 

انتخاب درصدي از : گيري، عبارت است از نمونه«. نمايد راه نمونه گيري را انتخاب مي جامعه مورد مطالعه ميباشد، بنابراين پژوهشگر

ي واقعي جامعـه اسـت، نمونـه  ي انتخاب شده، نماينده براي اين كه مطمئن شويم، نمونه. ي آن جامعـه يك جامعه، به عنوان نماينده

اگر چـه چنـين انتخـابي، بـه نـدرت صـورت ميگيـرد و بيشـتر . يمي مورد نظر انتخاب كن را بايـد، بـه صـورت تصادفي، از جامعه

جامعه ي آماري اين مطالعه در برگيرنده ي دانشـجويان دوره هاي كارشناسي (. 29، ص 0333دالور، . )»آلي دارد ي ايده جنبه

در نيمه اول سال ( ديس شهيد صدوقيپـرديس شـهيد رجـايي و پر)پيوسته دانشگاه فرهنگيان در دو مركز دانشگاهي شهر كرمانشـاه 

اما . نفر تعيين گرديد 321حجم پيشـنهادي نمونـه ي آماري بر اساس جدول مورگان برابر . نفر بود 0511، به تعداد 53-59تحصيلي 

. ـع گرديـدنفر انتخاب و مورد مطالعه واق 969به جهت باال بـردن اعتبـار داده هـا، نمونـه هاي آماري پژوهش حاضر شامل تعداد 

بدين منظور در ابتدا ليستي از كالس هاي . مطالعه به شيوه ي خوشه اي تصادفي دو مرحله اي صورت گرفت انتخـاب نمونـه در ايـن

دوره كارشناسي موجود در هر دو مركز به شكل تصادفي انتخاب و در ادامه از بين كالس هـاي مركـز شـهيد رجايي متناسب با تعداد 

كالس از پرديس دخترانه  5دانشجو و تعداد  399كالس از پـرديس پسـرانه شـهيد رجـايي بـه تعـداد  09، تعداد كل دانشجويان

 .  دانشجو انتخاب گرديد 015شهيد صدوقي به تعداد 

 گيري و شيوه اندازه گيري متغيرها   ابزارهاي اندازه

كـه توضـيحات چگونگي تهيه هر . ابزار گردآوري اين مطالعه در دو بخش و شـامل دو پرسشـنامه ي محقـق سـاخته اسـت

 :  يك از آنها در ادامه ارائه گرديده است

اين پرسشنامه به صورت محقق ساخته و بر اساس مدلي از عوامل اثرگذار بر عملكرد آموزشي : پرسانامه عملکرد آموزشی

 9سوالي در مقياس  91اين پرسشنامه يك پرسشنامه ي . طراحي و تهيه گرديد( 0557مه ارزشيابي تدريس دانشگاه كورنل سالنا)

سؤال ارائه شده در آن بيانگر وضعيت و  91سطحي طيف ليكرت طراحي گرديده است كه مجموع نمرات حاصل از مجموع نمرات 

مهارت هاي تخصص در «اين پرسشنامه ي داراي سه بخش . ي مورد بررسي استميزان كيفيت عملكرد آموزشي مدرسـان دانشـگاه ها

طراحـي . سؤال است 22شامل » مهارت هاي ارائه آموزش«سؤال و  09شامل » مهارت هاي طراحي آموزشي«سؤال،  09شامل » محتوا

ي الگويي بـراي طراحي و تهيه در بخش اول با طراح. و تهيه اين پرسشنامه با بهره گيري دو منبع اساسي صورت گرفته است

. پرسشنامه با استفاده از منابع علمي معتبـر و مـرتبط در ايـن زمينـه، حـدود و ثغـور عملكـرد آموزش و مؤلفه هاي آن تعيين گرديد

از  سپس با كمك و بهره گيـري از نظـرات اسـاتيد خبـره دانشـگاهي در زمينه ي تدريس و عملكرد آموزش مؤلفه هاي هر بخش

بعد از تعيين اين مؤلفه هاي و صورت بندي شكل اوليه پرسشـنامه، پرسشـنامه ي . شاخصه اي اصلي عملكرد آموزشي تعيين گرديـد

طراحـي شـده در اختيـار اساتيد دانشگاهي قرار گرفته و از آنها خواسته شد تا نظرات اصالحي خود را نسبت به پرسشنامه بيان 

ظرات اصالحي ارائه شده، پرسشنامه جهت بازبيني نهايي در اختيار اساتيد دانشـگاهي و اسـتاد محترم راهنما بعد از اعمال ن. نماينـد

 .  قرار گرفت

ايـن پرسشـنامه يـك پرسشـنامه ي محقق ساخته به : پرسانامه ميزان بهره گيري از فناوري هاي اطالعاتی ارتبراطی

در اين پرسشنامه كه بسياري از مهارت هاي پايه بهره گيري . طراحي گرديده استسطحي ليكرت 9گويه است كه در طيف  20تعداد 

. از فناوري هاي اطالعاتي ارتباطي در امـر آمـوزش و تـدريس مـي تواند مورد استفاده قرار گيرد، مطرح و مورد سؤال واقع شده است

تبط و همچنين بهره گيري از نظرات متخصصين حوزه ي به منظور تهيه اين پرسشـنامه در ابتـدا بـا مطالعه ي منابع علمي مر

هاي بهره گيري از فناوري هاي اطالعاتي ارتبـاطي توسـط اسـاتيد تهيـه و بـه صـورت گويـه هـايي در يـك  تكنولوژي آموزشي، مؤلفه

نفر از  9ه در اختيار تعداد بعد از تهيه ي پرسشنامه ي مذكور اين پرسشنام. پرسشنامه ي مدون، گنجانده و پرسشنامه تهيه گرديد

اساتيد داراي مدرك كارشناسي ارشد در رشته ي تكنولوژي آموزشي و همچنين اسـتاد محترم راهنما قرار گرفت تا نظرات اصالحي 

 .   بعد از اعمـال نظـرات اصـالحي، فـرم نهـايي پرسشنامه آماده گرديد. خود را ارائه نمايند
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 استفاده  ابزار مورد  2و پایایی 0روایی

. مقصـود از روايـي آن است كه وسيله اندازه گيري به واقع بتواند خصوصيت مورد نظر، و نه متغيـر ديگـري را انـدازه بگيـرد

 باشد، مي هاي آزمون به طـور دقيـق آنچـه را كـه مـورد نظـر مي وقتـي ميگوييم آزمون روايي دارد، به اين معنا است كه پرسش

يا وسيله مشابه و قابل )پايايي يك وسيله اندازه گيري نيز آن است كه اگر خصيصه مورد سنجش را بـا همـان وسـيله مقصود از . سنجد

، ص 0335هومن، )تحت شرايط مشابه دوباره اندازه بگيريم، نتايج حاصل تا چه حد مشابه، دقيق و قابل اعتماد است ( مقايسه با آن

21  .) 

شنامه ي محقق ساخته با توجه به اهداف هر پرسشنامه از نظـرات متخصصـين موضوعي در آن به منظور تعيين روايي دو پرس

نفـر از اساتيد رشته ي علوم تربيتي در حوزه ي  3بدين منظور پرسشنامه ي عملكرد آموزشي در اختيـار تعـداد . حوزه بهره گرفته شد

آموزشي روشها و فنون تدريس و روش هاي تحقيق قـرار گرفـت تـا پرسشنامه را از نظر صوري و محتوايي مورد بررسي قرار داده، و در 

ايجاد تغييـرات بسـيار جزيـي  پرسشنامه با. صورت نياز به اصالح نظرات اصالحي خـود را در مورد هر بخش از پرسشنامه ارائه نمايند

 .  مـورد توافـق كلـي مدرسين بررسي كننده قرار گرفت

پرسشنامه ي ميزان بهره از فناوري هاي اطالعاتي ارتبـاطي نيـز بـه منظـور تعيـين ميـزان روايـي صـوري و محتوايي در 

از آنها خواسته شـد تا پرسشنامه را از نظر روايي محتوايي  نفر از مدرسين داراي مدرك تكنولوژي آموزشي قرار گرفت و 3اختيار تعداد 

در اين بخش نيز . و صوري مورد بازبيني قرار داده و نظرات اصـالحي خـود را بـه منظـور بهينه شدن پرسشنامه ي مذكور ارائه نمايند

براي سنجش پايايي ابزار نيز از روش آلفاي .تپرسشنامه با ايجاد تغييرات بسيار جزيي مـوردتوافق كلي مدرسين بررسي كننده قرار گرف

كـالس قـرار  3نفر از افراد جامعه ي آماري در  51بدين منظور پرسشنامه هاي طراحي شده در اختيار تعداد  .كرونباخ استفاده شد

محاسبه ي ضريب آلفاي . گرفته و از آنها خواسته شد تا پرسشنامه ها را براي يكي از اساتيد مشترك در هر سه كالس تكميـل نماينـد

كرونباخ براي پرسشنامه هاي مذكور در مجموع كل سـؤاالت و نيـز در مؤلفـه هـاي مورد بررسي بر اساس جدول زير بوده است كه در 

 .  درصد بـاالتر و بيـانگر اعتبـار  پرسشنامه هاي به كار رفته در پژوهش است 71تمام موارد از حد بحراني 

 

 پرسانامه هاي به کار رفته در پژوهش پایایی: 3-1جدول 
 ردیف متغير      آلفاي کرونباخ  

 1   عملكرد آموزشي   0/733  

 2   مهارت هاي تخصص در محتوا   0/712  

 3   مهارت هاي طراحي آموزشي   0/786  

 4   مهارت هاي ارائه آموزش   0/701  

 5   اطالعاتي ارتباطيميزان بهره گيري از فناوري     0/816   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1 Validity   
2 Reliability  



 35 -509، ص 5931 ،زمستان  8، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

      

 
 

 

 تجزیه و تحليل داده ها

 ویژگی هاي جمعيت شناختی افراد مورد مطالعه  

 توصيف نمونه ها بر اساس جنسيت  

 
 

 فراوانی و درصد افراد مورد مطالعه بر اساس متغير جنسيت( : 4 -1)جدول 

  درصد فراوانی 

 تجمعی

 جنسيت فراوانی    درصد فراوانی                

 مرد   355   76/5   76/5  

 زن   109   23/5   100  

 مجموع   464   100     

   
   

 969نشان مـي دهـد كـه از مجموع ( 9-0جدول )اطالعات جمعيت شناختي نمونه هاي مورد مطالعه به تفكيك جنسيت 

درصـد از مجموع افراد مورد مطالعه مرد، و تعداد  9/76نفـر يعنـي معـادل  399دانشجوي مورد مطالعه ي در نمونـه ي آمـاري تعـداد 

 .   درصد از مجموع افـراد مـورد مطالعـه زن بوده اند 9/23نفر يعني معادل  015

   

 توصيف نمونه ها بر اساس رشته تحصيلی   2 -4-2

 ه تحصيلیفراوانی و درصد افراد مورد مطالعه بر اساس متغير رشت( : 4 -2)جدول 
 رشته تحصيلی   فراوانی                                درصد فراوانی                     درصد فراوانی تجمعی     

 علوم تربيتي   405   87/3 87/3  

 فيزيك   20  4/3   91/6  

 مشاوره و راهنمايي   21  4/5   96/1  

 علوم اجتماعي   18  3/9   100  

 مجموع   464  100     

   

نشان مي دهد كه از مجموع ( 9-2جدول )اطالعات جمعيت شناختي نمونه هاي مورد مطالعه به تفكيك رشته ي تحصيلي 

درصـد از مجموع افراد مورد مطالعه در رشته ي  3/37نفر يعني معادل  919دانشجوي مورد مطالعه ي در نمونه ي آماري تعداد  969

درصـد  9/9نفر يعني معادل  20درصد مجموع افراد مـورد مطالعه رشته فيزيك، تعداد  3/9نفر يعني معادل  21علوم تربيتي، تعداد 

افراد مورد مطالعه در رشته درصد مجموع  5/3نفر يعني معادل  03مجمـوع افـراد مـورد مطالعـه رشـته مشـاوره و راهنمايي، و تعداد 

 .   علوم اجتماعي مشغول تحصيل بوده اند
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 توصيف نمونه ها بر اساس معدل  

 فراوانی و درصد افراد مورد مطالعه بر اساس متغير معدل( : 4 -3)جدول 
                  معدل     فراوانی                                    درصد فراوانی                   درصد فراوانی تجمعی     

 14تا  12بين     16   3/4 3/4  

 16تا  14بين     127  27/4   30/8  

 18تا  16بين     248  53/4   84/3  

 20تا  18بين     73  15/7   100  

 مجموع   464  100     

   

 969نشـان مـي دهـد كـه از مجموع ( 9-3جـدول )اطالعات جمعيت شناختي نمونه هاي مورد مطالعه به تفكيك معـدل 

درصـد مجمـوع افراد مورد مطالعه داراي معدل بين  9/3نفـر يعنـي معـادل  06دانشجوي مورد مطالعه ي در نمونه ي آماري تعداد 

نفر يعني  293، تعداد 06تا  10/09درصد مجمـوع افـراد مـورد مطالعه داراي معدل بين  9/27نفر يعني معادل  027، تعداد 09تا  02

درصد مجموع  7/09نفر يعني معادل  73، و تعداد 03تا  10/06درصد مجموع افراد مـورد مطالعـه داراي معدل بين  3/99معادل 

 .   بوده اند 21تا  10/03افـراد مـورد مطالعـه داراي معدل بين 
 

 :  آمار توصيفی متغيرهاي اصلی پژوهش

 شاخص هاي توصيفی متغيرهاي مورد مطالعه(: 4- 4)جدول 
حداقل  حداكثر نمره

 نمره

 متغيرها انحراف معيار       ميانگين        تعداد         

 عملكرد آموزشي   464   204/33  39/22    50   250  

 هاي تخصص در محتوامهارت     464   57   11/21    14   70  

 مهارت هاي طراحي آموزشي   464   56/81   11/92    14   70  

 مهارت هاي ارائه آموزش   464   90/52   18/12    22   110  

 .مي باشد 110، و 70، 70، 250ميانگين ها به ترتيب از     

   64/21   73/75   464 استفاده از فناوري اطالعاتي ارتباطي   23   105  

 .   مي باشد 105ميانگين از   

نشان مي هد كه با تأكيد بر ستون ميانگين وضعيت ميـزان عملكرد آموزشي ( 9-9)شاخص هاي توصيفي ارائه شده در جدول 

 مهارت)، (71از  30/96)، مهـارت هـاي طراحي آموزشي (71از  97)، مهـارت هـاي تخصـص در محتـوا (291از  33/219)مدرسـان 

در سطوحي به نسبت باال ( 019از  73/79)، و اسـتفاده از فنـاوري هـاي اطالعاتي و ارتباطي (001از  92/51)هـاي ارائـه آمـوزش 

 .   توسط دانشجويان ارزيابي گرديده است

 (  آمار استنباطی)تجزیه و تحليل داده ها  4-4

 . براي تشخيص ماهيت، جهت و شدت رابطه بين دو متغير از ضريب همبستگي پيرسـون اسـتفاده مـي شـود

 :  براي استفاده از همبستگي پيرسون چندين فرض بايد وجود داشته باشد

گزينـه اي استفاده شده  9چون در گزينه هاي سؤاالت پرسشنامه از طيف ليكرت به صـوت : مقياس حداقل فاصله اي -

 . است، بنابراين شرط مقياس فاصله اي برقرار است

 بنـابراين نمـودار توزيـع . براي استفاده از همبستگي پيرسون، توزيع مي بايست نرمال باشد: توزيع نرمال -
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سـؤال مهارت هاي ارائه  22سؤال مهـارت طراحـي آموزشـي،  09سؤال مهارت تخصص در محتوا،  09سؤال عملكرد،  91

، كه داراي چولگي كوچكي هستند، (خيلي كم)سؤال بهره گيري از فناوري هاي اطالعاتي ارتباطي كه بجـز چنـد مـورد  20آموزش، و 

 . بقيه نرمال مي باشند و بنابراين شـرط دوم نيـز موجـود است

و  شرط سوم وجود همبستگي خطـي بـين ميـزان اسـتفاده از فنـاوري هـاي اطالعـاتي ارتباطي: همبستگي خطي -

 .  عملكرد آموزشي و سه شاخصه ي آن مي باشد كه همبستگي خطي بين تمام مؤلفه ها برقرار است

 :  سؤال اول

تا چه ميزان استفاده از فناوري اطالعاتي ارتبـاطي بـا عملكـرد آموزشـي مدرسـان پـرديس هـاي دانشـگاهي فرهنگيان رابطه 

 دارد؟ 

اده از فناوري هاي اطالعاتي ارتباطي با ميزان عملكرد آموزشي مدرسان از ديدگاه همبستگي بين متغير استف( : 9 -9)جدول 

 دانشجويان  

 
ستون اول نشان ميدهد كه ضريب همبستگي محاسبه شده بين استفاده از فناوري هاي ( 9-9)نتايج ارائه شده در جدول  

آزمون دو دامنه )از ديـدگاه دانشـجويان معنادار است اطالعاتي ارتباطي و عملكرد آموزشي مدرسان مورد مطالعه به شكل كلي 

001/0<r=0/572  ،n=464 ،p .) اين رابطـه بـا توجـه بـه عالمـت همبسـتگي مستقيم و مثبت است به عبارتي هر چه ميزان بهره

اين مقدار . گيري يـك مـدرس از فنـاوري هـاي اطالعـاتي ارتبـاطي بيشتر باشد، ميزان كيفيت عملكرد آموزشي او نيز بيشتر است

ضعيف،  2/1توضيح اينكه همبستگي بين صفر تا «. مي باشد% 33و ضريب تعيين آن . همبستگي در سـطح متوسـط، مـي باشد

بـريس و . )»بـه عنـوان همبسـتگي قـوي محاسـبه مـي شـود 7/1متوسط و همبستگي بـاالتر از  6/1تا  3/1همبسـتگي بـين 

 (.   069، ترجمه علي آبادي، ص 0335همكاران، 

 :دومسوال 

 هاي تخصص در محتواي مدرسـان پـرديس هـاي ارتباطي با مهارتميزان استفاده از فناوري اطالعاتي تا چه  

  دانشگاهي فرهنگيان رابطه دارد؟ 
 

 
ستون اول نشان ميدهد كه ضريب همبستگي محاسبه شده بين اسـتفاده از فناوري هاي ( 9-6)نتايج ارائه شده در جدول 

آزمون دو دامنه )اطالعاتي ارتباطي و مهارت هاي تخصص در محتواي مدرسان مورد مطالعه از ديدگاه دانشجويان معنادار است 

001/0<r=0/526  ،n=464 ،p .)ستقيم و مثبت است به عبارتي هر چه ميزان بهره اين رابطـه بـا توجـه بـه عالمـت همبسـتگي م
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. گيري يـك مـدرس از فنـاوري هـاي اطالعـاتي ارتبـاطي بيشتر باشد، ميزان مهارت هاي تخصص در محتـواي او نيـز بيشـتر اسـت

 .    مي باشد% 23ايـن مقـدار همبسـتگي در سـطح متوسط، مي باشد و ضريب تعيين آن 

 :سومسوال 
ان استفاده از فناوري هاي اطالعـاتي ارتبـاطي بـا سـطح مهـارت هـاي طراحـي آموزشـي مدرسان پرديس تا چه ميز 

 هاي دانشگاهي فرهنگيان رابطه دارد؟  

  
 

ستون اول نشان ميدهد كه ضريب همبستگي محاسبه شده بين استفاده از فناوري هاي ( 9-7)نتايج ارائه شده در جدول 

آزمون دو دامنه )اطالعاتي ارتباطي و مهارت هاي طراحي آموزشي مدرسان مـورد مطالعـه از ديـدگاه دانشـجويان معنادار است 

001/0<r=0/532  ،n=464 ،p .) مستقيم و مثبت است به عبارتي هر چه ميزان بهره اين رابطـه بـا توجـه بـه عالمـت همبسـتگي

اين . گيري يـك مـدرس از فنـاوري هـاي اطالعـاتي ارتبـاطي بيشتر باشد، ميزان مهارت هاي طراحي آموزشي او نيز بيشتر است

 .مي باشد% 23و ضريب تعيين آن . مقدار همبستگي در سـطح متوسـط، مي باشد

 سوال چهارم

ه از فناوري هاي اطالعاتي ارتبـاطي بـا مهـارت هـاي ارائـه ي آمـوزش مدرسـان پرديس هاي تا چه ميزان استفاد 

 دانشگاهي فرهنگيان رابطه دارد؟ 

 
ستون اول نشان ميدهد كه ضريب همبستگي محاسبه شده بين استفاده از فناوري هاي ( 9-3)نتايج ارائه شده در جدول 

آزمون دو دامنه )اطالعاتي ارتباطي و مهارت هاي ارائه آموزش مدرسان مورد مطالعه از ديدگاه دانشجويان معنادار است 

001/0<r=0/563  ،n=464 ،p .)مثبت است به عبارتي هر چه ميزان بهره گيري  اين رابطه با توجه به عالمـت همبسـتگي مسـتقيم و

اين مقدار همبستگي . يك مدرس از فناوري هاي اطالعاتي ارتبـاطي بيشـتر باشـد، ميزان مهارت هاي ارائه آموزش او نيز بيشتر است

 .    مي باشد% 32و ضريب تعيين آن . در سطح متوسط، مي باشد
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 خالصه یافته ها 4-5

 .  در جدول زير خالصه ي نتايج پژوهش در بررسي سؤاالت پژوهش، به صـورت خالصـه و قابـل مقايسـه ارائـه گرديده است

 خالصه نتایج پژوهش بر اساس ميزان همبستگی متغيرها، ضریب تعيين و سطح معنی داري( : 4 -9)جدول 

 
 نوع رابطه   سطح معني  ضريب  ضريب  

 داري   تعيين   همبستگي   متغيرهاي مورد بررسي   

ميزان هاي  عملكرد آموزشي مدرسان  0/572   0/327   0/000   مستقيم  

اطالعاتي بهره 

گيري ارتباطي 

 از فناوري

 0/526   0/277   0/000   مستقيم  
 مهارت هاي تخصص در محتواي

 مدرسان  

 0/532   0/283   0/000   مستقيم  
مهارت هاي طراحي آموزشي 

 مدرسان  

 مهارت هاي ارائه آموزش مدرسان   0/563   0/317   0/000   مستقيم  

   

مي توان گفت كه رابطه ي بين ميزان بهره گيري از فناوري هاي  9-5در يك نگاه كلي به نتايج حاصل از پژوهش در جدول 

اطالعاتي ارتباطي توسط مدرسان پرديس هاي دانشگاهي فرهنگيان و عملكرد آموزشي آنان و سه شاخصه ي عملكرد آموزشي در ايـن 

از ديدگاه دانشجويان، مثبت و ( شمهـارت هـاي تخصـص در محتـوا، مهـارت هـاي طراحـي آموزشي، مهارت هاي ارائه آموز)مطالعـه 

به عبارتي مي توان گفت هـر مدرسي كه از فناوري هاي اطالعاتي ارتباطي بيشـتر اسـتفاده مـي كنـد از نظـر دانشـجويان . معنادار است

ارتبـاطي و عملكرد بيشترين رابطه معنادار بين ميزان بهره گيري از فنـاوري هـاي اطالعـاتي و . داراي عملكـرد آموزشي بهتري است

و كمترين رابطه ي معنادار بين ميزان بهره گيري از فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي و مهارت ( 972/1)آموزشي مدرسان به شكل كلي 

 .   بود( 926/1)هاي تخصص در محتواي مدرسان 
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 خالصه، بحث و نتيجه گيري 

اين مطالعه با هدف بررسي رابطه بين ميزان كاربرد فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي با عملكرد آموزشي مدرسان پرديس هاي 

سؤال متناسب با اهداف پژوهش، جمع آوري داده هاي الزم در نمونه  9در اين راستا با بيان . دانشگاهي فرهنگيان كرمانشاه، صورت گرفت

نتايج پژوهش به شكل كلي بيانگر آن بود كه بين ميزان بهره گيري از فناوري هاي . ابزار پرسشنامه صورت گرفت هاي آماري با استفاده از

تحليل . اطالعاتي ارتباطي و ميزان عملكرد آموزشي مدرسان مراكز دانشگاهي فرهنگيان كرمانشاه رابطه مثبت و معنادار آماري وجود دارد

 :  ه به صورت خالصه و به صورت سؤال به سؤال بيان مي گرددجزئي سؤاالت و نتايج حاصل در ادام

تا چه ميزان استفاده از فناوري هاي اطالعاتي ارتباطي با عملكرد آموزشي مدرسان پرديس «سؤال اول اين پژوهش عبارت بود از 

-9جدول )ضريب همبستگي پيرسون تحليل داده هاي حاصل در بررسي اين سؤال در قالب آزمون » هاي دانشگاهي فرهنگيان رابطه دارد؟

نشان داد كه بين ميزان بهره گيري مدرسان از فناوري هاي اطالعاتي ارتباطي و ميزان عملكرد آموزشي آنان به شكل كلي از ديدگاه ( 9

دارند و از اين فناوري به عبارت ديگر اساتيدي كه با فناوري هاي اطالعاتي ارتباطي آشنايي . دانشجويان رابطه ي معنادار آموزشي وجود دارد

 . ها در آموزش خود بهره مي گيرد از ديدگاه دانشجويان داراي عملكرد آموزشي بهتري هستند

. درصد مي باشد 33و ميزان واريانس توضيح داده شده برابر ( 972/1)ضريب همبستگي محاسبه شده براي بررسي اين سؤال برابر 

يانس عملكرد آموزشي مدرسان توسط به كارگيري ابزارهاي فناوري هاي اطالعاتي ارتباطي در درصد وار 33اين بدان معناست كه به مقدار 

 .   تدريس تبيين مي شود

تا چه ميزان استفاده از فناوري هاي اطالعاتي ارتباطي با مهارت هاي تخصصي مدرسان «سؤال دوم اين پژوهش عبارت بود از 

تحليل داده هاي حاصل در بررسي اين سؤال در قالب آزمون ضريب همبستگي پيرسون » پرديس هاي دانشگاهي فرهنگيان رابطه دارد؟

نشان داد كه بين ميزان بهره گيري مدرسان از فناوري هاي اطالعاتي ارتباطي و ميزان مهارت هاي تخصص در محتواي آنان ( 9 -6جدول )

يگر اساتيدي كه با فناوري هاي اطالعاتي ارتباطي آشنايي دارند و از به عبارت د. از ديدگاه دانشجويان رابطه ي معنادار آموزشي وجود دارد

ضريب همبستگي . اين فناوري ها در آموزش خود بهره مي گيرد از ديدگاه دانشجويان داراي مهارت هاي تخصص در محتواي بهتري هستند

اين بدان معناست كه به . درصد مي باشد 23برابر  و ميزان واريانس توضيح داده شده( 926/1)محاسبه شده براي بررسي اين سؤال برابر 

درصد واريانس مهارت هاي تخصص در محتواي مدرسان توسط به كارگيري ابزارهاي فناوري هاي اطالعاتي ارتباطي در تدريس  23مقدار 

   . تبيين مي شود

رتباطي با مهـارت هـاي طراحي آموزشي تا چه ميزان استفاده از فناوري هاي اطالعاتي ا«سؤال سوم اين پژوهش عبارت بود از 

تحليل داده هاي حاصل در بررسـي اين سؤال در قالب آزمون ضريب همبستگي » مدرسان پرديس هاي دانشگاهي فرهنگيان رابطه دارد؟

ت هاي طراحي نشـان داد كـه بـين ميـزان بهـره گيـري مدرسان از فناوري هاي اطالعاتي ارتباطي و ميزان مهار( 9-7جـدول )پيرسون 

به عبارت ديگر اساتيدي كه با فناوري هاي اطالعـاتي ارتبـاطي . آموزشي آنـان از ديـدگاه دانشـجويان رابطه ي معنادار آموزشي وجود دارد

ي آشـنايي دارند و از اين فناوري ها در آموزش خود بهره مي گيرد از ديـدگاه دانشـجويان داراي مهـارت هـاي طراحـي آموزشي بهتر

درصد مي  23و ميـزان واريانس توضيح داده شده برابر ( 932/1)ضريب همبستگي محاسبه شـده بـراي بررسـي ايـن سـؤال برابـر . هستند

درصد واريانس مهارت هاي طراحي آموزشي مدرسان توسط به كارگيري ابزارهاي فناوري هاي  23اين بدان معناست كه به مقدار . باشد

   . اطالعاتي ارتباطي در تدريس تبيـين مي شود

تا چه ميزان استفاده از فناوري هـاي اطالعـاتي ارتبـاطي بـا مهـارت هاي ارائه آموزش «سؤال چهارم اين پژوهش عبارت بود از 

تحليـل داده هـاي حاصـل در بررسي اين سؤال در قالب آزمون ضريب » ي دانشـگاهي فرهنگيـان رابطـه دارد؟مدرسان پرديس هـا

نشـان داد كـه بـين ميـزان بهـره گيري مدرسان از فناوري هاي اطالعاتي ارتباطي و ميزان مهارت هاي ( 9-3جـدول )همبستگي پيرسون 

به عبارت ديگر اساتيدي كه با فناوري هاي اطالعـاتي . بطه ي معنادار آموزشي وجود داردارائه آموزش آنان از ديدگاه دانشـجويان را

ارتبـاطي آشـنايي دارند و از اين فناوري ها در آموزش خود بهره مي گيرد از ديدگاه دانشجويان داراي مهارت هاي ارائه آمـوزش بهتري 

درصد مي  32و ميـزان واريـانس توضيح داده شده برابر ( 963/1)ال برابـر ضريب همبستگي محاسبه شده بـراي بررسـي ايـن سـؤ. هستند

درصد واريـانس مهـارت هـاي ارائه آموزش مدرسان توسط به كارگيري ابزارهاي فناوري هاي  32اين بدان معناست كه به مقدار . باشد

   . اطالعاتي ارتباطي در تدريس تبيين مي شود
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 :  ها بحث و تفسير یافته

در بخش خالصه ي يافته ها بـه ارائـه ي خالصـه اي از نتـايج حاصـل شده از تحليل داده . فرضيه مطرح گرديد 9در اين مطالعه 

سؤال مطرح شده با نتايج پژوهش  9نتايج حاصل از اين مطالعه در بررسي . ها به منظور بررسي هر يك از سؤاالت پژوهش ارائه گرديد

مبني بر وجود رابطه مثبت و معنادار آماري بين ميزان بهره گيري اعضاي هيأت علمي دانشكده روان ( 0350) بازرگان هرندي و همكاران

همچنين از ديگر پـژوهش هـاي . شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران از فناوري هاي اطالعاتي و ميزان عملكرد آموزشي آنان همخوان بود

همبستگي مثبت و معنادار آمـاري بـين آمـوزش فناوري اطالعات و ( 0335)بني سي و رشاد همسـو در اين زمينه مي توان به پژوهش 

ضرورت به كارگيري فناوري اطالعات در بهبود ( 0335)ارتباطات و كارآيي كارشناسان سازمان اوقاف و امـور خيريـه، مـددي و همكـاران 

تأثير فناوري اطالعات در بهبود آموزش در دانشگاه علـوم ( 0335)كاران عملكرد شغلي در سازمان هاي دانش محـور، شـاه محمـدي و هم

تأثير اينترنت بر فعاليت هاي علمي اعضاي هيأت علمي دانشـگاه علـوم پزشـكي همـدان، بهـادراني و ( 0339)انتظـامي، وكيلـي مفـرد 

ر مورد كاربرد رايانه و اينترنـت در ارتقاء فعاليت هاي ديدگاه مثبت اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان د( 0330)يمـاني 

اثربخشي مثبت كار با كامپيوتر ( 0553)در ميان مطالعات خارج از كشور نيز پژوهش بنياد علمي علوم در سال . دانشگاهي آنان، اشاره نمود

نت بر موفقيت هاي آموزشي معلمان، داراي نتايج اثربخشي تجربه كار با اينتر( 2113)بر بهبود تدريس معلمان، ريچاردسـون و همكـاران 

   . همسو با پژوهش حاضر است

در تبيين يافته هاي حاصل از اجراي مطالعه ي حاضر مي توان گفت كه امروزه تسـلط معلمـان در مـدارس و اساتيد در دانشگاه ها 

تسلط بر اين مهارت ها . ليـت هـاي آموزشي آنان گرديده استبه مهارت هاي بهره گيري از فناوري اطالعاتي و ارتباطي، جزء ضـروريات فعا

ين به اساتيد دانشگاه هاي كمك مي نمايد تا به راحتـي و بـا صرف كمترين انرژي ممكن به بسياري از منابع مطالعاتي جديد در دنيا و در اول

. د رشته ي تخصصـي خـود همـواره بـه روز بمانـداين موضوع سبب مي گردد تا دانش آنها در مور. لحظات رونمايي دسترسي پيدا كنند

تسلط بر فناوري ها سبب تسهيل ارتباط دانشجو استاد نيز مي گردد اين امـر باعـث ايجـاد حـس اعتمـاد در دانشجو نسبت به استاد مي 

ادگيري بيشتر و ارسال تكاليف و فعاليت ضمن اينكه در معرفي و ارسال منـابع از سـوي اسـتاد بـه دانشـجويان بـه منظور مطالعه و ي. گردد

 .   ها از جانب دانشجويان به استاد، تسهيل ايجاد مـي گردد
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