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مقدمه

با ورود رایان ها ب عرص فناوری ،عندگی انتان دگرگون و اطالعات ب عنوان یکی اع منرابع تولیرد
در کنار سایر عوامل مطرح شده است .انتانها ،امروع شراهد پیردایش و بر وجرود آمردن مترایل و
مشکالت جدیدتری هتیند ک با راهحلهای معمول و قدیمی قابل حرل نیترت & (Khaleghkha

) .Babaei Manghari, 2016در واقع ،گذر تاریخ نشان اع آن دارد ک فناوری همواره بر کمر
انتان آمده و او را در بهبود کارها و افرایش کارآیی یاری رسانده اسرت و بتریاری اع کشرورها بر
این مقول ب عنوان یکی اع مهمترین عیرساختهای توسع خود توج میکنند .فناوری اطالعرات و
ارتباطات در مدت عمان کوتاهی ک اع پیدایش آن می گذرد ،توانتی است تغییررات فراوانری را در
عرص های مخیلف نظامی ،سیاسی ،اقیصادی ،اجیماعی ،فرهنگی و آموعشری و نحروه عنردگی بشرر
بر طرورکلی بر وجرود آورد (Zakeri, Rashid Hajikhajehlo, Zamanimanesh & Jamali

) .Tazehkand, 2011کینگو و همکاران ( )Keengwe et al., 2009در مطالعر ای تحرت عنروان
«عوامل مؤثر در فرآیند پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطات در آموعش عالی» ب این نییجر رسرید
ک موانع ساعمانی ،مدیرییی ،آموعشی و امکانات مالی و تجهیرات اع مرؤثرترین عوامرل در فرآینرد
پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطرات در آمروعش عرالی مریباشرند .آنهرا هرمچنرین ،معیقدنرد کر
مؤستات آموعشی ،فناوری را بدون توج ب مناس ساخین ساخیار عیربنایی ساعمان و حمایرت در
پذیرش و ی

پارچ ساعی آن با فعالیتهای آموعشی وارد ساعمان کردهاند .شبک هرای ارتبراطی و

اطالعاتی ب ویژه اینیرنت ،چهره آموعش سنیی و تعامل میان مدرس و شاگرد را در تماا سرطوح آن
اع پیش دبتیانی تا دانشگاهی دگرگون کرردهانرد .بر طروری کر روشهرای سرنیی آمروعش دیگرر
پاسخگوی حجم عظیم تقاضرا بررای آمروعش نیتریند و سرواد آمروعی الکیرونیکری بر جرای سرواد
آموعی میعارف ب عنوان ی

راهکار برای گذر ب جامع اطالعاتی مطرح شده است .با این تفراوت

ک اجرای آن ب جای بیتوادان جامعر  ،در میران باسروادترین قشررها باشرد .طبیعری اسرت کر نظراا
آموعشی کشور نختیین مکان اجرای آن خواهد بود (.)Farhadi, 2004
آموعش مبینی بر فناوری ب دو دسی  ،ارتباط برخط 4و نابرخط تقتیم میشود .منظرور اع ارتبراط
برخط مجموع فرصتهایی است ک یادگیرندهها با یکدیگر ،یاددهنده و با مواد یرادگیری بر طرور
همعمان اع طریق رایان و اینیرنت تعامل برقرار میکنند و در ارتباط نابرخط این تعامل در عمانهرای
1. Online
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میفاوت است .کالسهای مبینی بر فناوری یادگیرنده را قادر میساعد تا یادگیری مورد نیاع خرود را
انیخاب و دنبال کند و ب جای یادگیری در عمان و مکان خاص ،یرادگیری در عمران مناسر فرراهم
شود (.)Farajollahi & Sanahi, 2009

یادگیری الکیرونیکی( 4اینیرنیی) در قرن حاضر رواج بتیاری پیدا کرده و توانتی است در اکثر
رشی های تحصیلی و همچنین ،در نقاط مخیلف جهان نیایج قابل قبولی را حاصرل نمایرد ،بر نحروی
ک مقول آموعش را اع یراددهی (آمروعش) ،بر یرادگیری (فراگیرران) تغییرر داده اسرت (Naeimi,

) .Pezeshkirad & Seddighi, 2009در تحقیقی ()Madadi, Iravani & Mohamadi, 2014
نشان داده شد ک ب طور کلی برای تعیین عوامل مؤثر برر میرران آشرنایی و کراربری فراوا سر میغیرر
متیقل ،مدرك تحصیلی ،نو اسیخداا و سن ،تأثیر معناداری بر میغیر وابتی میران آشرنایی برا فراوا
داشیند و میغیر مدرك تحصیلی نیر ،مهم ترین عامل مؤثر بر میران آشنایی فاوا شناخی شد .لیفیلرد و
اسرکانلون ( )Layfield & Scanlon, 1999معیقدنرد کر مهرمتررین عوامرل مرؤثر در اسریفاده اع
فناوری های روع ،احتاس راحیی کاربر در هنگاا کار با رایان  ،صرف وقت و عالقر بر یرادگیری،
وجود نیروی میخصص و مطلع در عمین فنراوری اطالعرات و ارتباطرات در مؤستر آموعشری و در
نهایت ،دسیرسی ب مرکر رایان مجهر ب اینیرنت با امکانات مناسر اسرت .اع سروی دیگرر ،کریترا
( ،)Krysa, 1998مهمترین عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطرات را عوامرل عمرانی،
دسیرسی ب سختافرار و نراافرار ،نگرش مدیریت نتبت ب فناوری ،برگراری دوره هرای آموعشری
و مهارت در عمین رایان بیان میکند .در تحقیقی ک توسط برقی و موسوی (Barghi & Mosavi,
) 2012انجاا شد ،نیایج نشان داد کر اکثریرت اسریادان دانشرگاه ( 32/3درصرد) در سرطوح  2ترا 2
(یعنی ،آمادگی تا اسیفاده عالی) اع ب کارگیری فناوری اطالعات قرار دارند .اسریادان عن نتربت بر
مرد و اسیادان در مرتب مربی و اسیادی نتبت ب اسیادان در مرتب دانشریاری و اسریادیاری در سرطح
پایین تری اع ب کارگیری فناوری اطالعات قرار دارند و اسیادان دانشگاه اصفهان نتربت بر اسریادان
دانشگاه علوا پرشکی اصفهان در سطح پایینتری اع ب کارگیری فناوری اطالعات قرار دارند.
ذاکررری و همکرراران ( )Zakeri et al., 2011در تحقیررق خررود نشرران دادنررد ک ر اع دیرردگاه
دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،شکل گیری مراکری بررای پاسرخ گرویی در جهرت رفرع مشرکالت
فناوری دانشجویان مؤثرترین عامل در کاربرد فاوا است .هیاسانگ ( )Hyesung, 2004تحقیقری برا
1. E-learning
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عنوان «عوامل مؤثر بر پذیرش فنراوری اطالعرات توسرط آموعشرگران» ،انجراا داده اسرت .در ایرن
تحقیق مشخص شد کاربرد فناوری اطالعات ب وسیل آنها متیقیماً تحت تأثیر احتاس مفیرد برودن
فناوری اطالعات با عوامل فردی داشت .احتراس سرهولت در اسریفاده اع فنراوری اطالعرات رابطر
معنی داری با احتاس مفید بودن و اسیفاده اع فناوری اطالعات نشان داد .در ضمن شرایط محیطی و
رایان ای در کاربرد فناوری اطالعات توسط آموعشگران مؤثر بود .آلآلوانی ()Al-alwani, 2005
در پژوهشی ب این نییج رسید ک متایل ساعمانی ،هم چون :دسیرسی ،عمران ،حمایرت و پشرییبانی،
منابع ،کارآموعی و آموعش جرء موانع بیرونی کاربتت فنآوری اطالعات اسرت و مترایل فرردی،
مدیرییی ،هم چون نگررشهرا ،باورهرا و عقایرد ،تجربر و مقاومرت در برابرر فرنآوری اطالعرات و
ارتباطات جرء موانع درونی کاربتت فناوری اطالعات است.
ال و سیم ) (Lau & Sim, 2008در مطالعر ای نشران دادنرد کر آمرادگی ،4اعیمراد بر نفرس،2
مهارت های اسیفاده اع فناوری اطالعات و ارتباطات و توانایی ارعیابی 9نقش فرنآوری اطالعرات و
ارتباطات در آموعش و یادگیری را مهم تررین عوامرل مرؤثر در اسریفاده اع فراوا هتریند .هرمچنرین،
بیگالری و آقایی ) (Biglari & Aghaii, 2010در مطالع ای تحت عنروان «بررسری عوامرل مرؤثر
برکاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات اع سوی اعضای هیأت علمی دانشگاه راعی کرمانشاه» ،نشان
دادند ک میان تعداد مقاالت چاپ شده در کنفررانس هرا و مجرالت خرارجی و داخلری ،آشرنایی برا
سرویسهای اینیرنیی ،مهارت در اسیفاده اع رایانر  ،مهرارت در اسریفاده اع سررویسهرای اینیرنیری،
میران اسیفاده اع اینیرنت برای اهداف آموعشی و پرژوهش ،مهرارت در عبران انگلیتری ،نگررش بر
اسیفاده اع فناوری اطالعات و ارتباطرات در آمروعش و پرژوهش ،مرتبر علمری و میرران اسریفاده اع
اینیرنت برای انجاا پایان نام ها و رسال با میغیر میرران کراربرد فراوا اع سروی اعضرای هیرأت علمری
دانشگاه راعی کرمانشاه رابط مثبت و معنی داری وجرود دارد .در تحلیرل رگرسریون نیرر میغیرهرای
پیشبینیکننده عوامل مؤثر برکاربرد اعضای هیأت علمی اع فنراوری اطالعرات و ارتباطرات در سر
گاا وارد شدند ک این میغیرها شامل مهارت در اسیفاده اع سرویسهای اینیرنیی ،نگرش ب اسریفاده
اع فناوری اطالعات و ارتباطات در آموعش و پژوهش ،تعداد مقاالت چاپ شده در کنفررانسهرا و

1. Readiness
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مجالت خارجی و داخلی بودند ک در مجمو حردود  22/4درصرد اع میغیرر وابتری را پریش بینری
کردند.
دورههای آموعشی و برنام های درسی در محیطهای آموعشی ب گون ای طراحی شدهاند کر برا
اسیفاده اع اینیرنت و وب ب طور کامالً آنالین ،جریان اطالعاتی اع حالرت چهرره بر چهرره (گروش
دادن و حضور در کالس) ب ی

حالرت کرامالً آنالیرن (خوانردن دانشرجویی و بردون حضرور در

محل) منیقل شده است ( .)Fillion, 2007ب طور کلی ،مطالعات نشان داده ک اسیفاده دانشرجویان
اع شبک جهان گتیر وب ب عنوان ی

منبع اطالعات مرتباً در حرال افررایش اسرت بر طروری کر

دانشجویان ب طور فرایندهای برای تکمیل تکرالیف درسری خرود اع اینیرنرت و وب سرایت اسریفاده
میکنند ( .)Metzger et al., 2003تحقیقات همچنرین ،نشران مریدهرد کر اسریادانی کر در امرر
تدریس اع ابرارهای تکنولوژی آموعشری اسریفاده کرردهانرد ،نر تنهرا خرود در بیران مطالر

توانراتر

شده اند ،بلک عمیقاً دریافی اند ک این ابرارها می تواننرد اثررات یرادگیری را افررایش داده و قابلیرت
تفکر را ب سطح باالیی برساند ( .)Khamr & Hashemiannejad, 2012وانگ )(Wang, 2008

معیقد است ،تلفیق فناوری اطالعات با آمروعش حضروری ضرمن کمر

بر یرادگیری موضروعی،

یادگیرندگان را با کاربرد فناوری ،کت مهارت های تفکر انیقرادی و حرل مترأل یراری مری دهرد.
ب طورکلی ،فناوری اطالعات و ارتباطات ساخیاری را ب وجرود مریآورد کر اع طریرق آن کیفیرت
آموعش و پرورش ارتقاء یافی  ،دانشجویان و اسیادان میتوانند برا اسریفاده اع ایرن فنراوری بر منرابع
یادگیری وسیع دست یابند ،انگیره یادگیری خود را افرایش دهند و شکلهای مخیلف یرادگیری را
مورد اسیفاده قرار دهند ( .)Delavar & Ghorbani, 2011در پژوهش حاضر نیر محققان در نظرر
دارند ک ب این سؤاالت پژوهشی پاسخ دهند:
 .4عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات اع دیدگاه اعضای هیأت کدامند؟
 .2سهم هر کداا اع عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات اع دیدگاه اعضای هیأت
علمی ب چ میران است؟
روش

روش پژوهش حاضر اع نظر راهبرد اصلی ،کمی ،اع نظر هدف ،کاربردی ،اع نظرر راهبررد اجرایری،
میدانی ،اع نظر تکنی

تحلیلری ،توصریفی -همبتریگی برود .جامعر آمراری ایرن پرژوهش را کلیر
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اعضای هیأت علمی مشغول ب تدریس دانشگاههای شهر اردبیرل برا حجرم  210نفرر در سرال 4931
تشکیل میداد .روش نمون گیری اع نو طبق ای (بر حت

جنتیت و رتب علمی) بود .حجم نمونر

با توج ب جدول کرجتی و مورگان و با در نظر گرفین خطای  α=0/02قری

ب  222نفرر در نظرر

گرفی شد ک  203پرسشنام قابل تحلیل بود .ویژگریهرای جمعیرت شرناخیی نمونر در جردول 4
ارای شده است.
جدول  .1توزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر حسب جنس ،مرتبه علمي ،سابقه کاری ،سن

جنتیت

مرتب علمی

سابق کاری
(سال)

سن (سال)

متغير

فراواني

درصد

مرد

424

72/2

عن

25

27/5

مربی

10

4/43

اسیادیار

493

32/4

دانشیار

23

49/3

اسیاد

1

4/3

کمیر اع 2

440

24/0

 3تا 40

70

95/7

 40و باالتر

93

44/9

کمیر اع 90

3

2

 94تا 10

55

12/9

 14تا 20

50

12/7

 24تا 30

92

40

با توج ب جدول  ،4اع تعداد  203نفر نمون گیری شده  72/2درصد مرد ( 424نفر) و  27/5درصد
عن ( 25نفر) بودند .بیشیرین تعداد اعضای هیأت علمی را مرتب اسیادیاری تشکیل دادند .اع تعداد
 203نفر اع اعضای هیأت علمی مورد مطالع  440،نفر کمیر اع  2سال سابق کاری داشیند و اکثراً
بین  94تا  10سال سن داشیند.
روش گردآوری دادهها شامل مطالعات کیابخان ای و پرژوهشهرای میردانی برود .در ایرن پرژوهش،
اطالعات ثانوی (اطالعاتی ک اع قبل تولید شده و در منابع موجود قابرل دسیرسری اسرت) اع طریرق
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روش کیابخان ای شامل مطالع کی  ،اسناد و مدارك ،مجالت تخصصی و همچنین ،مطال مرورد
نیاع اع اینیرنت (پایگاههای اطالعاتی) جمعآوری شد و اع این اطالعات برای تدوین مبانی نظرری و
پیشین پژوهش ،اسیفاده شده است .عالوه بر اطالعرات گرردآوری شرده اع طریرق مطالعر در مرورد
فناوری اطالعات و ارتباطات ،در این قتمت ب منظور جمعآوری دادههرای اصرلی بررای پاسرخ بر
سؤاالت پژوهش ،اع روش میدانی و ابرار پرسشنام اسیفاده شده است.
در قتمت مقدم پرسشنام  ،موضرو و هردف کلری پرژوهش «عوامرل مرؤثر فنراوری اطالعرات و
ارتباطات اع دیدگاه اعضای هیأت علمی» ارای شده است .میغیرهای اصلی پژوهش؛ یعنی ،فنراوری
اطالعات و ارتباطات برای پاسخدهنده تشریح شده و پژوهشگر پاسخدهندگان را نتبت بر اهمیرت
و ضرورت پژوهش آگاه کرده تا با دقت بیشیری ب سؤاالت پاسخ دهند .در ادام مقدم  ،در بخرش
سؤاالت مربوط ب جنتیت ،رتب علمی ،سابق کار و سرن ،مشرخصشرده اسرت .برا توجر بر مبرانی
نظررری و پررژوهشهررای انجرراا گرفیر پیرامررون مؤلفر هررای پررژوهش ،جهررت جمررعآوری دادههررا اع
پرسشنام محقق سراخی فنراوری اطالعرات و ارتباطرات اسریفاده شرد .بررای طراحری پرسرشنامر
مذکور ،اع روی اسیخراج اجرای میغیرهای مورد انداعهگیری اع ادبیات موضروعی تحقیرق و آنگراه
اصالح و تدوینساعی آن با بهرهگیری اع نظریات میخصصان و نیر اجرای نمونر مقردماتی اسریفاده
شد .پرسشنام فاوا شامل  30گوی در مقیاس  2درج ای لیکرت (بتیار کم -کم -میوسط -عیراد-
خیلی عیاد) میباشد .روایی پرسشنام  ،نظرر چنردین اسریاد میخصرص قبرل اع اجررای پرسرشنامر
پرسیده شده بود و مورد تأیید واقع شده است .پایایی آن نیر ب شرح جدول  2میباشد.
شیوه اجرا و جمعآوری اطالعات ب اینگون بود ک با توج ب ماهیت توصیفی آن در چنرد مرحلر
انجاا شد .مرحل اول :آمادهساعی و میناس ساعی پرسشنام های مربوطر  .مرحلر دوا :رجرو بر
اداره کل آموعش دانشگاههای اردبیل برای گررفین مجوعهرای العا .مرحلر سروا :پژوهشرگران برا
حضررور در دانشررگاههررای انیخرراب شررده ،ضررمن طرررح موضررو پررژوهش ،بررا تأکیررد بررر ایررنک ر
پرسشنام های پژوهش ،بدون ناا هتیند و نیایج پژوهش ب منظور بهبود امر آموعش عالی میباشد،
اع اعضای هیأت علمی تقاضا میکردند تا در صورت تمایل ب پرسشنام های پژوهش پاسخ دهند.
مرحل چهارا :در این مرحل پرسشنام های توعیعشده در بین اعضای هیأت علمی جمعآوری شرد
و در نهایت ،تجری و تحلیل دادههای دریافت شده اع پرسشنام ها صورت گرفت.
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جدول  .8مقدار پايايي مربوط به مؤلفههای شناسايي شده

مؤلفهها

مقدار پايايي

فنی و محیطی

0/32

اقیصادی

0/55

آموعشی

0/72

مهارت و تخصص

0/75

فردی

0/35

نراافراری

0/50

انتانی و مدیرییی

0/57

نگرشی

0/73

توانایی کاربتت و یادگیری عبان التین

0/33

مجمو

0/31

در این پژوهش ،اع دو روش آمار توصیفی و اسینباطی برای توصریف و تحلیرل دادههرای بر دسرت
آمده اع محل پرسشنام پرداخی شد .در بخش توصیفی با اسیفاده اع ابرارهایی نظیر جدول فراوانی
و شاخصهای گرایش مرکری (مانند میانگین) و ب توصیف ویژگیهرای جامعر پرداخیر شرد .در
بخش اسینباطی ،اع تحلیل عاملی اکیشافی اسیفاده شده است .همچنین ،بررای تعیرین قابلیرت اعیمراد
ابرار انداعهگیری اع ضری آلفای کرونباخ اسیفاده شد.
یافتهها

سؤال اول :عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات اع دیدگاه اعضای هیأت کدامند؟
ابیدا ،امکان انجاا تحلیل عاملی بر نمونر تحقیرق برا اسریفاده اع آعمرون بارتلرت و شراخص کفایرت
نمون برداری ( )KMOبررسی شرد .شراخص کفایرت نمونر گیرری ( )KMOبرابرر  0/537برود کر
بیشیر اع  0/7است .بنابراین ،حجم نمون برای انجاا تحلیل عاملی کافی میباشرد .هرمچنرین ،مقردار
آعمون بارتلت  5/311در سطح  0/04معنریدار اسرت کر نشران مریدهرد کر اع یر
گوی های داخل عامل همبتیگی باال وجود دارد و اع طررف دیگرر ،برین گویر هرای یر

طررف ،برین
عامرل برا

گوی های عامل دیگر هیچگون همبتیگی مشراهده نمریشرود .بر عبرارتی ،مراتریس همبتریگی در

عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات از …143/

جامع برابر صفر نمیباشد .بنابراین ،شرایط انجراا تحلیرل عراملی اکیشرافی حاصرل شرده اسرت .در
جدول  ،4نیایج مربوط ب این دو آعمون آمده است.
جدول  .9شاخص کفايت نمونه ( )KMOو آزمون کرويت بارتلت

شاخص آماری

مقدار

شاخص کفایت نمون ()KMO

0/537

آعمون مجذور کای آعمون بارتلت

5/311

سطح معنیداری

0/000

در مرحل بعد اع تحلیل عاملی ،ارعشهای ویژه عاملها با روش تحلیل مؤلف هرای اصرلی و قردرت
تبیین واریانس و درصد تجمعی واریانس آعمون مشخص شد .همانگون ک در جدول  1مشرخص
است ،تعداد  3عامل با ارعش ویژه بیشیر اع ی

 39/215 ،درصد اع واریانس کل فناوری اطالعرات

و ارتباطات را تبیین میکنند ک قدرت تبیین نتبیأ مناسبی است.
جدول  .4ارزش ويژه باالتر از يک برای  3عامل پس از چرخش برای آزمون فناوری اطالعات و ارتباطات

عاملها

ارزش ويژه

درصد تبيين واريانس

درصد تجمعي واريانس

عامل اول

45/109

90/374

90/374

عامل دوا

2/231

3/929

93/331

عامل سوا

9/092

2/021

12/015

عامل چهارا

2/337

1/132

13/219

عامل پنجم

2/205

9/373

29/229

عامل ششم

4/309

9/472

23/932

عامل هفیم

4/239

2/302

23/000

عامل هشیم

4/145

2/933

34/939

عامل نهم

4/944

2/452

39/215

نیایج حاصل اع جدول  1و نییج گیری آعمون شی

دامن در قالر

نمرودار سرنگریرره (شرکل )4

آمده است ک  3عامل را برای آعمون فناوری اطالعات و ارتباطات نشان میدهد.
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شكل  .1نمودار سنگريزه برای تعيين تعداد مؤلفههای آزمون فاوا

سؤال دوم :سهم هر کداا اع عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات اع دیدگاه اعضای
هیأت علمی ب چ میران است؟
برای تعیین همبتیگی هر سؤال با هر عامل ماتریس همبتیگی اولیر بررسری شرد .اعرداد درون ایرن
ماتریس همبتیگی بیشیر اع  0/1بین عاملها و سؤالهرا (مرالك ورود میغیرهرا بر عوامرل) را نشران
میدهند و باال و مثبت بودن آنها بیان کننده این است ک سؤال در شناسایی آن عامل مفید اسرت .اع
آنجایی ک داده های پیش اع چرخش در ابیداییترین حالت خود قرار دارند و هیچ نظم معینری برر
آنها حاکم نیتت؛ برای اع بین بردن این حالت و دستیابی بر بهیررین ترکیر
واریماکس ک ترکی
شد .مقایت ضرای

ضرای

همبتیگی و عامل ها را در شرایطی مناس

عراملی اع چررخش

قررار مریدهرد ،اسریفاده

حاصل اع چرخش واریماکس نشان داد ک تمامی ضرای

همبتیگیها پرس اع

چرخش اصالح شدهاند و در بهیرین حالت خود قرار گرفی اند .بعد اع انجاا تحلیل عاملی اکیشافی،
مقدار واریانس تبیین شده هر عامل و بار عاملی ب دست آمده ب ترتی جدول  2ب دست آمد.
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جدول  .1درصد واريانس تبيين شده هر عامل پس از چرخش

درصد تبيين

درصد تجمعي

واريانس

واريانس
90/374

عامل

ارزش ويژه

فنی و محیطی

45/109

90/374

اقیصادی

2/231

3/929

93/331

آموعشی

9/092

2/021

12/015

مهارت و تخصص

2/337

1/132

13/219

فردی

2/205

9/373

29/229

نراافراری

4/309

9/472

23/932

انتانی و مدیرییی

4/239

2/302

23/000

نگرشی

4/145

2/933

34/939

توانایی کاربتت و یادگیری عبان انگلیتی

4/944

2/452

39/215

همانطور ک جدول  2نشان میدهد  3عامل ک مقدار ویژه آنها بررگتر اع ی

بود ،اسیخراج

شدند و با توج ب ادبیات و پیشین موضوعی و محیوای سؤالهای مربوط ب هر عامل انجاا شد ک
با توج ب مقدار ویژه اسیخراج شده ،عامل فنی و محیطی با مقدار  90/374بیشیرین سهم را در
تبیین میغیرها دارد و پس اع آن عامل اقیصادی با مقدار  3/929دومین عامل میباشد و ب ترتی

تا

عامل توانایی کاربتت و یادگیری عبان التین با مقدار  2/452کمترین سهم را در تبیین میغیرها را
دارد .ب طور کلی 3 ،عامل باال در مجمو  ،حدود  39/215درصد اع کل واریانس را تبیین
میکنند .در ادام  ،مؤلف های قرار گرفی بر روی هر عامل با ماتریس همبتیگی (بار عاملی) آمده
است .شایان ذکر است ک اعداد نوشی شده قبل اع مؤلف ها ،شماره سؤالهای پرسشنام است و
عدد ارای شده بعد اع مؤلف ها بارعاملی آن است.
عامل  .1فنی و محیطی .94 :عدا قطع ارتباط در هنگاا اسریفاده اع اینیرنرت 0/524؛  .15کیفیرت مرکرر
کامپیوتر دانشگاه و مجهر ب اینیرنت پر سرعت  ،0/543آموعشی .12 ،دسیرسی راحرت بر اینیرنرت
در فضای دانشگاه 0/505؛  .13عدا وجود محدودیت عمانی و مکانی بررای اسریفاده اع اینیرنرت در
دانشگاه 0/733؛  .22وجود نیروی میخصص بررای رفرع مشرکالت در هنگراا اسریفاده اع اینیرنرت و
کامپیوتر 0/733؛  .20احتاس راحیی و آرامش در هنگراا کرار برا کرامپیوتر در سرایت دانشرگاه یرا
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کیابخان 0/733؛  .91برخوردار بودن سایت دانشگاه اع کیفیت العا 0/732؛  .24انعطاف پذیر برودن
متؤوالن در قراردادن امکانات مرورد نیراع دانشرجویان 0/723؛  .13شرلو نبرودن محریط در هنگراا
اسیفاده اع کامپیوتر 0/722؛  .90مناسر برودن سررعت اینیرنرت مرورد اسریفاده 0/793؛  .11وجرود
امکانات و تجهیرات العا در دانشگاه 0/791؛  .92تترهیل در دریافرت فایرلهرای خرود اع اینیرنرت
0/332؛  .93جتتوجوی راحرت کیراب و پایراننامر هرا در سرایت کیابخانر دانشرگاه 0/357؛ .19
شرکت در کالسهای آموعش کامپیوتر با کمترین هرین ممکن 0/353؛  .29سرهولت دسیرسری بر
اینیرنت در عمان ثبتناا یا اعالا فراخوانها 0/323؛  .17وجرود شررایط مناسر ماننرد دمرا ،نرور در
هنگاا کار با کامپیوتر و اینیرنرت 0/317؛  .21عردا نیراع بر حضرور فیریکری در دانشرگاه در عمران
ثبتناا 0/257؛  .92دسیرسی راحت ب اطالعات تحصیلی در سرایت دانشرگاه یرا دانشرکده 0/223؛
 .99دسیرسی راحت ب نراافرارهای مورد نیاع کامپیوتر خود 0/123؛  23برقراری ارتبراط راحرت برا
اسیادان اع طریق ایمیل و ب حداقل رسیدن نیاع ب حضور در دانشگاه .0/124
عامل  .2اقتصادی .14 :پایین بودن هرین دریافت مقاالت اع اینیرنت 0/731؛  .10تهی راحت ل

تراپ

شخصرری 0/727؛  .93تهی ر راحررت کررامپیوتر شخصرری 0/794؛  .95پررایین بررودن هرین ر اشرریراك
سایتهای علمی 0/353؛  .97کمهرین بودن دسیرسری بر اینیرنرت 0/313؛  .12پرایین برودن هرینر
پرینت و خدمات .0/227
عامل  .3آموزشی .25 :افرایش سرعت اطال یابی اع عمان و مکان برگراری همرایشهرا و سرمینارهای
داخلرری 0/733؛  .23تهی ر مقال ر و ارای ر ب ر نشررریات در فضررای مجرراعی 0/379؛  .27دسیرسرری ب ر
جدیردترین یافیر هرای علمرری 0/391؛  .23تتررهیل امرور پژوهشرری برا کررامپیوتر 0/201؛  .24کتر
اطالعات در کمیرین عمان ممکن اع اینیرنت 0/120؛  .22تهی راحرت اطالعرات اع سرایت دانشرگاه
0/199؛  .29ترجم میون انگلیتی با اسیفاده اع اینیرنت .0/951
عامل  .4مهارت و تخصص .45 :مناس
جال

بودن اینیرنت بررای آمروعش و یرادگیری 0/721؛  .43جرذاب و

بودن اینیرنت نتبت ب سایر روشهای کت

اطالعات 0/721؛  .47افرایش کیفیت آمروعش

در اثر اسیفاده اع اینیرنت 0/742؛  .20احتاس نیاع ب اینیرنت .0/111
عامل  .5فردی .2 :گفرتوگروی آنالیرن در اینیرنرت 0/721؛  .2اسریفاده اع شربک هرای اجیمراعی در
اینیرنت 0/523؛  .1اسیفاده اع بان

های اطالعاتی در اینیرنت 0/740؛  .3اسیفاده اع وبالگ شخصی

0/353؛  .9اسیفاده اع موتورهای جتتوجو مانند گوگل .0/302
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عامل  .6نرمافزاری .7 :اسیفاده اع نراافرارهای آفیس مانند ورد و اکتل 0/772؛  .3مطالعر فایرلهرای
مینی پی.دی.اف (0/370 )pdf؛  .5اسیفاده اع نراافرارهای آموعشی 0/313؛ .4اسریفاده اع ایمیرل در
اینیرنت .0/252
عامل  .7انسانی و مدیریتی .25 :برقراری مکاتب راحت اع طریق سایت یا ایمیل در عمین کارهای اداری
با کارمند مربوط 0/702؛  .30امکان انجاا کارهای اداری در سایت دانشگاه 0/354؛  .23اسیفاده اع
اسیادان اع آموعش آنالین برای یادگیری 0/344؛  .27اسیفاده مفیرد اسریادان اع امکانرات فراوا بررای
یادگیری .0/229
عامل  .8نگرشی .41 :عالق فردی در اسیفاده اع رایان و اینیرنت 0/333؛  .44میران آشنایی برا رایانر و
اینیرنررت 0/370؛  .40مینررو بررودن اطالعررات و مطالر اینیرنررت 0/303؛  .42دریافررت اطالعررات اع
اینیرنت 0/229؛  .49ب روع و ب هنگاا برودن مطالر

و اطالعرات دریرافیی اع اینیرنرت 0/213؛ .43

حیاتی بودن کار با اینیرنت در فعالیتهای آموعشی با توج ب روند سریع تحوالت امرروعه 0/171؛
 .42عالق مندی ب آموعش با اسیفاده اع اینیرنت .0/113
عامل  .9توانایی کاربست و یادگیری زبان انگلیسی .21 :برقراری ارتباط با میخصصران رشری خرود 0/714؛
 .22اسیفاده اع فایلهای مالیی مدیا (نراافررار چندرسران ای) بررای یرادگیری 0/192؛ .22کمر

بر

یادگیری عبان انگلیتی خود اع طریق اینیرنت .0/955
بحث و نتیجهگیری

اع چند سال گذشی  ،ب تدریج مفهوا فناوری اطالعات در میان میخصصران و دسرتانردرکاران رده
باالی مملکیی رواج یافت .اع آنجا ک عمدتاً این مفهوا با تفتیر میخصصان رایان مورد توجر قررار
میگیرد ،در هر حال رواج مفاهیم مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات نویردبخش آینردهای بهیرر
برای روشنتر شدن این مفهوا در میران میخصصران و مترؤوالن اسرت .در ایرن رابطر  ،طررح تکفرا
(توسع و کاربرد فنراوری اطالعرات) کر بر موجر

آن دولرت خرود را میعهرد بر برپرایی دولرت

الکیرونیکی میداند و میکوشد در راه تحقق جامع اطالعاتی پیش برود ،بتریار قابرل توجر اسرت.
این طرح موج

شد ک اقدامات گتریردهای در سرطح دولیری بررای تررویج مهرارتهرای فنراوری

اطالعات اتخاذ شود.
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در مطالع حاضر ،ب عوامل مؤثر بر کراربرد فنراوری اطالعرات و ارتباطرات اع دیردگاه اعضرای
هیأت علمی پرداخی شد .اع عاملهای مذکور عامل فنی و محیطی با مقردار ویرژه  90/474بیشریرین
سهم را در تبیین میغیرها دارد ک این یافی با نیایج تحقیقات هیترانگ ( (Hyesung, 2004و دالور
و قربرانی ) (Delavar & Ghorbani, 2011هرمسرو مریباشرد .در حرال حاضرر ،بیشریر ادارات،
ساعمانهای دولیی ،نهادهای آموعشی و دانشگاهها و مراکر فرهنگری اع خردمات محیطری و فنری
بهره میگیرند .در صورت پرایین برودن تعرداد ارایر کننردگان خردمات اینیرنیری و مشرکل برودن
دسیرسی ب اینیرنت نمیتوان برای توسع و گتیرش اسیفاده اع فاوا در نظاا آموعشی برنام ریرری
نمود؛ بنابراین ،العا است ب این موضو نیر توج شود و بتیرهای فنری و قرانونی بررای گتریرش
اینیرنت و ارای کنندگان خدمات اینیرنیی در سراسر کشور ب وجرود آیرد ،ترا همگراا برا گتریرش
فاوا ،امکان اسیفاده تمامی مؤسترات و نهادهرای آموعشری و حیری منراعل اع ایرن فنراوری فرراهم
گردد؛ همچنین ،قطعی مداوا برق ،عدا دسیرسی ب اینیرنت و قطع شبک را نیر میتوان اع عوامل
فنی -عیرساخیی عدا ب کارگیری فاوا ب حتاب آورد.
دومین عامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات اع دیدگاه اعضای هیأتعلمری مرورد
پژوهش ،عامل اقیصادی میباشد .این یافی با نیایج تحقیقات کینگو و همکاران (Keengwe et al.,

) 2009همسو و همجهت بود .ب طور کلی ،نیایج بررسی حاکی اع آن است ک هرینر هرای براالی
مهارتآموعی ،هرین های عیاد خرید تجهیرات و مواد آموعشری و اتصراالت بر اینیرنرت اع موانرع
اقیصادی عدا کاربرد فاوا توسط اعضای هیأت علمی میباشد.
سومین عامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات اع دیدگاه اعضای هیأتعلمی ،عامل
آموعشی میباشد ک این یافی با نیایج تحقیق کریتا ( )Krysa, 1998همسو میباشد .برای ترداوا
و گتریرش عامرل آموعشری نیراع اسرت اطرال رسرانی مناسر

و متریمر بررای مخاطبران و

دستاندرکاران امر صرورت بگیررد ،عیررا اطرال رسرانی در خصروص کراربرد و توسرع فراوا در
آموعش ،سب

افرایش سطح آگاهی و دانرش مخاطبران خواهرد شرد .ایرن افررایش دانرش سرب

افرایش بینش شده و عمین پذیرش را بر طرور طبیعری فرراهم خواهرد کررد .هرمچنرین ،برگرراری
کنفرانسها با هدف ارای آخرین دسریاوردها ،اقردامات ،مطالعرات و تحقیقرات ،عمینر ای مناسر
برای بتط و گتیرش آگاهیهای فاوا محتوب میگردد .عالوه برر ایرن ،ایجراد سراع و کارهرای
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تشویقی مناس  ،اسیفاده اع مدرسان دارای صالحیت در امرر آمروعش فراوا و ارایر آمروعشهرای
کاربردی در این عمین  ،راهحلی مناس

محتوب میگردد.

چهارمین عامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطرات اع دیردگاه اعضرای هیرأت علمری
مورد پژوهش ،عامل کاربتت اینیرنت میباشرد .ایرن یافیر برا نیرایج دیگرر تحقیقرات & (Biglari

) Aghaii, 2010, Fillion, 2007, Al-alwani, 2005هرمسرو مریباشرد .محققران معیقدنرد کر
باورها و مهارتهای اعضای هیأت علمی نتبت ب فناوری اطالعرات و ارتباطرات بررای اسریفاده در
عمین های آموعشی عوامل مؤثری هتیند .هرمچنرین  ،آنهرا بر ایرن نییجر دسرت یافینرد کر عوامرل
شخصییی چون نگرش ،عالیق و آموعش و حمایت ساعمانی همچون منابع مالی و مادی در اسریفاده
اع این فناوری مهم هتیند .سیتیم آموعشی در حال تحول سریع ناشی اع افرایش تولیرد اطالعرات و
دانش و پیشرفتهای سریع مربوط ب فناوری اطالعرات و ارتباطرات اسرت .بررای همگرامی برا ایرن
تحوالت ،اسیادان و آموعگاران نیاعمند دانش ،مهارت و منابعی برای ارتبراط و مردیریت اطالعرات
ب صورت مؤثر و کارآمد در محیط الکیرونیکی میباشد.
پنجمین عامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات ،عامرل فرردی اسرت .ایرن یافیر  ،برا
نیایج تحقیقات هیتانگ ) (Hyesung, 2004و دالور و قربانی)،(Delavar & Ghorbani, 2011
همسو میباشد .انجاا کارهای کر در ایرن عامرل مریتواننرد مفیرد مرؤثر شروند ،شرامل :دورههرای
آموعش ضمن خدمت کامپیوتر و مهارتهای هفتگان مربوط ب دقت طراحی و اجرا شود؛ چررا
ک با برگراری این دورهها ،دانش و بینش نتبت ب فراوا افررایش یافیر و ایرن امرر سرب

کراهش

مقاوت در برابر اسیفاده اع آن خواهد شد .همچنین ،پیشنهاد میشود اع سیاستهای انگیرشی برای
اسیفاده اسیادان اع فاوا بهرهگرفی شود.

ششمین عامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات اع دیدگاه اعضای هیأتعلمی مرورد
پژوهش ،عامل نراافراری میباشد .ب طورکلی ،العم ب کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطرات در
امر آموعش ،دسیرسی ب تکنولوژی روع ب ویژه سختافرار و نرراافررار کرامپیوتر اسرت .هرمچنرین،
فرهنگ ساعمانی دانشگاهها در ارتباط با مدیریت دانشگاه ،اسیقبال اع فناوری اطالعات و ارتباطرات
و کاربردهای آن عمین ساع و تترهیل کننرده بر کرارگیری و اسریفاده اسریادان در فرآینرد آمروعش
میباشد .لذا ،این متأل اساسی است تا عمانی ک مقدمات کار فراهم نباشرد دسرتیرابی بر اهرداف
آموعشی با اسیفاده اع فناوری اطالعات و ارتباطات امکانپذیر نخواهد بود.
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هفیمین عامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات اع دیدگاه اعضای هیأتعلمی مرورد
پژوهش عامل انتانی و مدیرییی میباشد .این یافی با نیایج تحقیقات دالور و قربرانی & (Delavar
) ،Ghorbani, 2011همسو میباشد .هشیمین عامل مؤثر بر کاربرد فنراوری اطالعرات و ارتباطرات
اع دیدگاه اعضای هیأت علمی مورد پژوهش عامل نگرشی میباشد ک این یافی با نیرایج تحقیقرات
کینگو و همکاران ) ،(Keengwe et al., 2009همسرو مریباشرد .یکری دیگرر اع عومرل مرؤثر برر
کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات ،عبان مرورد اسریفاده در اینیرنرت اسرت .اغلر

اطالعرات و

مبادالت اینیرنیی ب عبان انگلیتی صورت میپذیرد ک این شریوه نیرر ،یکری اع مهرمتررین عوامرل
اسیفاده اع اینیرنت ب حتاب میآید .سهم برآورد اسیفاده اع عبان انگلیتی در اینیرنرت برین  70ترا
 50درصد است ،در صورتی ک فقط  27درصد اع اسیفادهکنندگان اینیرنت ،انگلیتی عبان هتیند.
با توج ب اینک در کشورهای در حال توسرع درصرد بتریار براالیی اع افرراد فاقرد سرواد العا و
تتلط بر عبان انگلیتی هتیند ،در اسیفاده اع اینیرنت با مشکل مواج میباشند.
با توج ب یافی های ب دست آمده ،پیشنهادهایی در ادام ارای میشود.
 اع آنجا ک فناوری اطالعات قرادر بر بهینر کرردن آمروعش و یرادگیری اسرت و محریطهرای
آموعشی مینو و غنی فراهم میآورد ،نظاا آموعشی باید با بهررهگیرری مناسر

و اصرولی اع

آن ،در روند آموعش و برنام های درسی ،تحول ایجاد کند.
 چون رایان توانایی و امکانات بالقوه قدرتمندی بررای بهینر کرردن امرور آموعشری را دارنرد؛
پیشنهاد میشود اع آن ب عنوان ی

ابرار آموعشی مفید و مرؤثر در کلیر مراحرل موضروعات

آموعشی اسیفاده گردد.
 متؤوالن دانشگاه باید شرایطی را برای اعضای هیأت علمی فراهم آورند ک آنهرا بیواننرد بر
سهولت در همایشهای خارج کشور شرکت کرده و ب اطالعات مرتبط و ب روع رشی علمی
خود دسیرسی داشی باشند ک این امر منجر ب افرایش چاپ مقال ها ،پژوهشها و تولید علم و
دانش میشود.
 با توج ب اهمیت و نقش نظاا آموعش عالی ب ویژه در بعدهای اقیصادی ،اجیماعی ،فرهنگری
و فناوری جامع ضروری است تا در جهت بهیر کردن کیفیرت ایرن نظرااهرا ،فعالیرت اساسری
صورت گیرد و نیاعهای مادی و معنوی اعضای آن در حد مناسر و درخرور توجر بررآورده
شود.
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 با توج ب اینک فناوری اطالعات توسط اعضای هیأت علمی در دانشگاهها مریتوانرد مرییری
رقابیی محتوب شود و جایگاه دانشگاه را ب عنوان محیط آموعشی در تولید و اشاع دانش در
میان دانشگاههای دیگر ارتقا بخشد؛ پیشرنهاد مریشرود منشرورهای اخالقری مشخصری تردوین
گردد تا راهنمایی جهت رسیدن ب اهداف بوده و ب طور کلی ،کارآیی و اثربخشی دانشگاههرا
را افرایش دهد.
 برگراری کارگاههای آموعشی ب کارگیری درست اع فنراوری اطالعرات در امرر آمروعش در
دانشگاه و دعوت اع اسیادان و ارای راهکارهایی جهت بهبود شررایط تکنولروژی در دانشرگاه،
میتواند نقش پر رنگی را در بهبود شرایط درست اسریفاده اع فراوا را در میران اعضرای هیرأت
علمی ایفا کند.
سپاسگزاری

محققان اع تمامی اعضای هیأت علمی دانشگاههای شهر اردبیل ک در این پژوهش شرکت کردند،
تشکر و قدردانی مینمایند.

1931  پاييز/ شماره اول/  سال هشتم/تربيتي
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