
  
استفاده كارآموزان از  هاي آموزشي و وري سازمان بررسي عوامل موثر بر بهره

  هاي پيشرفته رشت) مركز آموزش مهارت الكترونيكي (مورد مطالعه:هاي  آموزش
 

  مرضيه  فريدي ماسوله، عضو هيئت علمي موسسه آموزش عالي احرار رشت
  مهرعلي  همتي نژاد، عضو هيئت علمي و استاد گروه مديريت ورزشي  دانشگاه  گيالن

  آموزش عالي راهبرد شمال ، كارشناس ارشد مديريت فناوري اطالعات موسسه۱فاطمه پير اولياء
  

  چكيده:
آموزشـي و  هـاي   عوامـل مـوثر بـر بهـره وري سـازمان      بررسي هدف از اجراي پژوهش حاضر، :هدف

 باشد. مي پيشرفته رشتهاي  الكترونيكي در مركز آموزش مهارتهاي  استفاده كارآموزان از آموزش

پيمايشي بوده و از نظر هدف نيز جزء تحقيقات  �ز نوع تحقيق توصيفي اين پژوهش ا :شناسي روش
پردازد از نوع  مي گردد. همچنين به دليل اين كه به بررسي رابطه ميان متغيرها مي كاربردي طبقه بندي

  همبستگي است.   �تحقيقات توصيفي 
و ضـريب مسـير    ۱۰۶/۶آمـاري   tنتايج اين پژوهش نشان داد كه بـين توانـايي رسـانه (بـا      :ها يافته

و  ۰۱۵/۲آماري  t)، تجربه رسانه (با ۱۲۹/۰و ضريب مسير  ۳۳۶/۳آماري  t)، روابط اجتماعي (با ۴۳۲/۰
)، سواد اطالعاتي (با ۳۹۶/۰و ضريب مسير  ۱۸۹/۸آماري  t(با  ICT)، رفتار پذيرش ۰۹۲/۰ضريب مسير 

t  (با  ) و مهارت ديجيتال۰۹۰/۰و ضريب مسير  ۶۶۵/۶۲آماريt ۱۵۲/۰و ضريب مسـير   ۴۳۲/۳آماري (
  با بهره وري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

توانـايي رسـانه، روابـط اجتمـاعي، تجربـه      نتايج اين پژوهش حاكي از آن بود كه بـين   :گيري نتيجه
 هـاي  مركـز آمـوز مهـارت   ، سواد اطالعاتي و مهارت ديجيتال با بهـره وري در  ICTرسانه، رفتار پذيرش 
  . رابطه مثبت و معناداري وجود دارد پيشرفته شهر رشت

سـواد   ،توانايي رسانه، روابط اجتماعي، تجربه رسانه، رفتـار پـذيرش فـن آوري اطالعـات و ارتباطـات      هاي كليدي: واژه
  اطالعاتي، مهارت ديجيتال، بهره وري.

   

                                                           
  )piroolia@yahoo.com: Mail-Eنشاني الكترونيك نويسنده مسئول (. ۱
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 ۱۰۵  ۹۸بهار وم، س، شماره اولمديريت عمليات خدمات، سال 

 مقدمه 
 كيبه آن  يابيدست گريد يسو از و است رانيمد برنامه ةسرلوحشعار و  يياز سو هاسازمان يوربهره يارتقا

 يي). از سـو ۱۳۹۳ درو،يو سـف  يسـ ي(و ؛يو پژوهش يعلم يهاسازمان در ژهيوبه رود،يم شماربهآنان  يدغدغه برا
 تـا  شوديم موجب هاسازمان توسط آن رشيپذ و دارد هاسازمان بر يقيعم ريثأتاطالعات  يدر فناور ينوآور گريد
 ريـ اخ ةدهـ تحـوالت سـه    سـه ي. مقاابدي شيافزا يسازمان يهامشاركت و تعامالت نيهمچن و يوربهره و تيفيك

 بـه  مربـوط  هااختالف نيا ياصل علت كه دارد ياساس تفاوت گذشته به نسبت تحوالت نيا كه است آن از يحاك
 اسـت  شـده  باعث هاسال نيا در ارتباطات و اطالعات انقالب وقوع. است داده رخ هادهه نيا در كه است يانقالب

ـ  آمـدن  وجـود  به باعث كه يعامل. شوديم دهينام ارتباطات و اطالعات عصر نام به حاضر عصر كه  يعصـر  نيچن
 يابـزار  عنـوان بـه اطالعات  ياشاعه فناور تيهمه كشورها به اهم شكيب. است »اطالعات يفناور« است، شده

 مطرح توسعه حال در يكشورها انبريم راه عنوانبهموارد آن را  يو در برخ اندبرده يپ هاحوزه تمام در توسعه يبرا
 ،يو جعفـر  ي(عالمـات  اسـت  شده كار و كسب التيتسه كننده فراهم نيترمهم اطالعات يفناور امروزه. كننديم

ـ  يهاستميس توانديم دور راه از آموزش. است دور راه از آموزش انواع از يكي يكيالكترون يريادگي). ۱۳۹۴  يمبتن
نوع آموزش  نيا افتهياز انواع تكامل  يكي زين يكيالكترون يريادگي. رديو مكاتبه را در برگ ونيتلوز و،يبر پست، راد

 نيـ شود. براسـاس ا  مي استفاده يريادگيهاي  تجربه جاديا يبرا انهياطالعات و را يها يآور است كه در آن از فن
 يكم رشد به توجه با و است اطالعات يآورفن ياز ابزارها يمتنوع فيط رندهيدربرگ يكيالكترون يريادگي فيتعر

ـ ا امـروزه  ر،ياخ يهاسال در نترنتيا يهاتيقابل شيافزا و يفيك و ـ  نـوع  ني  شـناخته  نترنـت يا قيـ طر از يريادگي
 يمشكالت با همراه رانيا در يكيالكترون يريادگي كه گفت ديبا. دارد خود با همراه را يمشكالت و ايمزا كه شود يم

 رنـگ  كم يآموزش طراحان نقش ييسو از و اندشده وارد حوزه نيا به انهيرا و افزار نرم كارشناسان معموال و است
  ).۱۳۹۸ اقدم، يصف و يري(ش است

 پس كه است يافراد تيترب آن اهداف نيترمهم از و بوده يرانتفاعيغ سازمان كي دانشگاه كه نيا به توجهبا
 يانسـان  منـابع  يازهـا ين بـه  تـا  بوده توانا و كاردان يفرد خود يليتحص نهيزم در بتوانند ليتحص دوره گذراندن از

ـ ترب نـه يزم در ژهيـ و توجـه  بلكـه  آموزش نهيزم در تنها نه انيدانشجو به توجه لذا بدهند پاسخ يخوب به جامعه  تي
 كـردن  وردهآبـر . )۱۳۹۷ همكاران، و اكبري محسن( شوديم يمهم تلق يامر هاسازمان در دانشجو برخورد ونحوه

 از مكرر استفاده به آنها بيترغ موجب الزم يهامهارت و تجارب كسب نهيزم نمودن فراهم و انيدانشجو يازهاين
 تيـ فيك و اطالعـات  تيفيك و ستميس تيفيك)، IT( ساخت ريز خدمات نقش مطالعه نيا. شود مي يآموزش خدمات

ـ ز خـدمات . دهـد  مـي  قـرار  پـژوهش  مورد را يادارك يسودمند شيافزا در خدمات ارائه  نحـو  بـه ) IT( سـاخت  ري
ـ ا از. اسـت  گـذار  ريتـاث  خدمات ارائه تيفيك اطالعات، تيفيك ستم،يس تيفيك بر يريچشمگ  تيـ فيك گذشـته،  ني

 بـه  خدمات ارائه تيفيك. باشد مي )IT( رساختيز خدمات كنار در اطالعات تيفيك مهم كننده نييتع عامل ستميس
ـ تحـت اطالعات  تيفيو ك ستميس تيفيك ،IT)( ساخت ريز خدمات توسط يريگچشم نحو به و ميمستق طور  ريثأت
 ).۲۰۱۶همكاران، و صور ي(جفر باشد مي

و  يمطالـب درسـ   ،يمعلمشـان، ابزارهـا و فنـاور    شان،يان با گروهاآموز دانش ،نيآنال يريادگي يهاطيمح در
 گريد و معلم با رندهيادگي كه يوقتويژه بهدانش خودساخته،  جاديارتباطات فرصت ا نيباشند. ا مي محتوا در ارتباط
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 ... هاي آموزشي و وري سازمان بررسي عوامل موثر بر بهره  ۱۰۶

 كننده بيني پيش نيتريقو و نيترمهم گرانيد با رندهيادگي تعامل. سازد مي فراهم را باشد مي تعامل درها  رندهيادگي
ـ الكترون آمـوزش  درس انعطـاف  ،ييراهنمـا  معلـم،  حضور. باشديم يدر دروس مجاز رندهيادگي يمندتيرضا  ك،ي

ـ  يهـا درس در معلمـان  ييسـنجش،توانا  تنوع و يادراك يسودمند ،يفناور تيفيك ـ و حما نترنـت يبـر ا  يمبتن  تي
 ،۱اسـودار  ميمـر . (باشـد  مـي  رنـده يادگي يتمنديرضـا  از مثبت و مهم اريبس يهاكننده ينيبشيپدانشگاه و خدمات 

۲۰۱۶.(  
 يهـا يفناور و شـرفته يپ اطالعـات  گسترده استفاده يبرا كيالكترون آموزش اطالعات، و دانش با ياجامعه در

ـ ن آمـوزش  بـه  كه يكاركنان عالوه، به. دهد ارائه را آموزش و يريادگي تا آمده وجود به ارتباطات  مجبـور  دارنـد  ازي
 راه از آمـوزش  يكالسـها  در حضور يبرا كه ستين ازين نيبنابرا. شوند جمع زمان كي در و مكان كي در ستندين

 يبـرا  ييهـا  اسـت يوسها  برنامه توسعه يبرا سازمان مهم هيسرما عنوان به كاركنان كردن تيريمد. كنند سفر دور
 نحـو  بـه  يسـازمان  يهـا ياسـتراتژ  ياجـرا  و يسازمانهاي  ييتوانا با شدن سو هم جهت استعدادها يگذار سرمايه

  ).۲۰۱۵ ،۲يزارع باتول ،فوريمينو يجعفر ماي(ن است شده كارامدتر اي هنديفزا
 در .باشـد  مـي  يور بهـره  ارتقـاء  جهت يزيربرنامه و تمركز امروز، يرقابت طيمح در هاسازمان تيموفق الزمه

 كار يروين يساز فراهم در يجهت به و است ندهيآ نسل ميتعل و تيترب آن هدف كه اي هوحرف يفن آموزش دستگاه
 معلم نقش آنها انيم از كه هستند نيآفر نقش و رگذاريتاث يچند عوامل و عناصر ،دينما مي عمل زين دهيد آموزش

 بـودن  بهنگـام  انيم آن از كه است يمختلف عوامل مرهون روهاين نيا يكارآمد و يور بهره. است تر مهم همه از
 تنهـا  نـه  .بـرد  نـام  توانيم را آنان زشيانگ زين و سيتدر فنون وها  مهارت نيآخر از يمند بهره و انيمرب آموزش
 قبـول  قابـل  معلومـات  از كـار  شروع و استخدام بدو در كه شود گرفته خدمت به و نشيگز يمرب كه دارد ضرورت
ـ ن خـدمت  نيح در ور بهره انيمرب بلكه باشد برخوردار د سـاز  مـي  روزآمـد  و ديـ تجد را خـود  معلومـات  وسـته يپ زي

  ).۱۳۹۵ ترا،يم،ياري(
توانند انتظار داشته باشند كـه  اي نميآموزش فني وحرفههاي آزاد زير نظر سازمان مراكز آموزشي و آموزشگاه

هاي آموزشي باشـند. لـذا   وري سازمانساز ادامه حيات و بهرهها بوده زمينههايي كه قبال باعث موفقيت آنآموزش
سـازي  بايد از انواع خدمات آموزشي استفاده كنند. انواع خدمات آموزشي، با ايجاد سـرعت عمـل بـه دليـل فـراهم     

هاي آموزشي دارد. باتوجه بـه اينكـه   وري سازمانتاثير بسزا در بهره رسي سريع و آسان به تخصص مورد نياز،دست
اي از طريـق آمـوزش   هاي آزاد زير نظر سازمان آموزش فنـي و حرفـه  هاي آموزشي و آموزشگاهوري سازمانبهره
هـاي نـوين   لـي بـه همـان نسـبت انـواع روش     اند و داراي بازار كار امكان پذير است وهايي كه اشباع نشدهحرفه

هايي هستند كه فرد را براي احراز شغل، اي، فعاليتهاي فني و حرفهآموزشتواند تاثير گذار باشد.  مي يادگيري نيز
هـاي  پـل امـا نبـود   دهند، ها افزايش ميكنند و يا كارايي و توانايي او را در انجام آنحرفه و كسب و كار آماده مي

شود كه مراكز آموزشي به تربيت نيروهايي بپردازد كه بين مراكز آموزشي و مراكز صنعتي جامعه باعث ميارتباطي 
اي، هنرجويـان دوره  هـاي فنـي و حرفـه   چنان چه نظام آمـوزش  .هاي توليدي جامعه نباشدچندان مورد نياز بخش

 بـر  با توجه به هزينـه  ال نداشته باشند،اي داشته باشد كه جايگاه روشن و مشخصي در بازار كار و نظام اشتغديده

                                                           
1. Maryam Asoodar, Shahin Vaezi, Balal Izanloo  
2. Nima Jafari Navimipour, Batool Zareie 
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 ۱۰۷  ۹۸بهار وم، س، شماره اولمديريت عمليات خدمات، سال 

هاي شخصي و دولتي بـه  گذارياي از سرمايهبخش عمده كار، واقعي بازار نياز مورد آموزشي هايرشته بودن ايجاد
 .گرددسرمايه تبديل مي اتالفشود و به نوعي به بازدهي مطلوب منجر نمي

  
  ادبيات و پيشينه پژوهش 

 فناوري اطالعات
به منظور بيان نقش رايانه در پشتيباني  ۱۹۸۵واژه فناوري اطالعات اولين بار از سوي ليويت و وايزلر در سال 

و اطالعات عبارت است از هر چيزي كـه بـا    ها به كار گرفته شدها و پردازش اطالعات در سازمانگيرياز تصميم
هـاي  بـه عبـارت ديگـر داده    .كنـد مختلف آگاه مي موضوع وامور،آن سروكار داريم و ما را نسبت به حوادث،مسائل

 اطالعات مهارت و يا روش فني در بهره مندي از گويند،اما فناوري را مجموعه دانش مي پردازش شده را اطالعات
نگهـداري و تبـادل    ،اي اسـت كـه دسـتيابي، انتقـال، پـردازش     پديـده ،طور خالصه فناوري اطالعاتگويند. به مي

   ).۱۳۹۴دهد (اسمعيل پور، مي اطالعات را به سهولت در دسترس انسان قرار
  

  فناوري اطالعات و ارتباطات
توليد و پردازش وعرضه اطالعات به  ،شود كه براي دستيابيها گفته ميها و نظاماي از ابزارها، روشمجموعه

رود  مي كارتوليد و پردازش وعرضه اطالعات به ،وفناوري ارتباطاتهايي مانند كامپيوتر فناوري رود و شامل مي كار
شـبكه گسـترده    ،ماننـد اينترنـت   هاي اطالع رسـاني شبكه،هايي مانند كامپيوتر وفناوري ارتباطاتو شامل فناوري

دي، لوح فشرده و دي وي  ،اي هچند رسان ،نشر فناوري ،نرم افزارهاي كامپيوتري،هاي اطالعاتيجهاني وب، بانك
  ). ۱۳۹۴(اسمعيل پور، دور نگار، موبايل و.... است  ،هاي ديجيتالي، ويدئو اجالسها و نورافكندوربين

 باها  دانشگاه شدن مواجه و عالي آموزش در رايانه به دسترسي افزايش ارتباطات، و اطالعاتهاي  فناوري ورود

 كـاربرد  و جديـد  منـابع  تهيـة  منظور به هاي اقتصاديفعاليت به نياز آموزش، براي تقاضا افزايش نظير ييها چالش

 هـاي نقـش  مـورد  در هـا دانشگاه كه است شده سبب جهاني، بازار در آموزش خدمات ارائة براي اطالعات فناوري

 كـارگيري بـه  بـا  الكترونيكي يادگيري واقع كنند در را ايجاد سازماني جديدي ساختارهاي و نظر تجديد خود سنتي

 عرصه در را روشنيهاي  افق و خلق را جديدي ارتباطات،رويكردهاي و اطالعات فناوري عصر دستاوردهاي آخرين

 گسـترده  تعـامالت  بـاالي  ايجاد زمينـه  نظير داليلي به الكترونيكي يادگيري كهحالي در است كرده فراهم آموزش
 پيشـرفت  افزايش، بودن يادگيرندة محور وقت، اتالف و هزينه كاهش ،استادان و دانشجويان سوي از آسان كاربرد

 ظرفيـت  و دانشـگاه  متقاضيان بين تعادل ايجاد گرفتن، ياد به دادن ياد از آموزش مسير تغيير دانشجويان تحصيلي

 هـاي مهارت بر منفي تأثير دانشجويان، ارزشيابي در ضعف نظير انتقادهايي ،است شهرت كسب حال در هادانشگاه

 در ضـعف  فـردي،  تعهـدات  و گروهاي كار روحية نبود رو، در رو ارتباطات آمدن نقش پايين آن كاهش و اجتماعي

 يـادگيري  نظـام  از رضـايت  افـزايش  راهكارهـاي  از يكـي  .اسـت  وارد آن بـر  نيـز ... و آموزشي مطالب بنديجمع

  ). ۱۳۹۴ ،است(شاه حسيني و همكاران خدمات كيفيت بهبود آن، موفقيت و الكترونيكي
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 ... هاي آموزشي و وري سازمان بررسي عوامل موثر بر بهره  ۱۰۸

   ياطالعات سواد
 را ياطالعات جامعه لفظ ياريبس كه نوين يافته توسعه ةجامع در اجتماعي و فردي هايقابليت و كارآيي افزايش

 در مسـتمر  رشـد  و فـردي  يآگاه نيب رابطه. ابدييم خور در يتياهم برنديم كاربه ياجامعه نيچن هي اشاره يبرا

 سواد كسب با. سازديم ي) را ضرورادگرفتني(چگونه  يادگيري به توجه كه است ديگري عامل شغلي، حيات بستر

 باسواد افراد. شودمي راهبر خود جستجوهاي ساززمينه و رودمي فراتر آموزش محيط از يادگيري ةمحدود اطالعاتي،

 خـود  پرسـش  پاسـخ  يـافتن  پي در اند،آموخته را آگاهانه هايپرسش انتقادي، تفكر توان تقويت دليلبه اطالعاتي،

 تشخيص هايتوانمندي به افراد تجهيز با اطالعات عصر در ضرورت و نياز يك عنوان به اطالعاتي سواد. آيندبرمي

 اين در كاميابي و بقاء اطالعات، ،ةمسئوالن و مؤثر ةاستفاد و ارزيابي جايابي، اطالعات، نياز تعيين اطالعات، به نياز

 درس كـالس  مرزهـاي  سـوي  آن تـا  را يـادگيري  اطالعـاتي  سـواد . نمايدمي تضمين زيادي بسيار حد تا را عصر

 توسط مهم اين درك و اطالعات عصر در اطالعاتي سواد فراگيري ضرورت و اهميت به توجهبا .است داده گسترش
 نظـر  صـاحب  افـراد  و معتبر هاي سازمان توسط استانداردهايي و هامدل جهان، سراسر در مختلف جوامع و مجامع

 كه است اي پديده چون .است زمانه جبر اطالعاتي، جامعه تحقق. است شده مطرح هاتوانمندي اين آموزش براي

 كه مهمي نقش بدليل آموزش در تحول اطالعاتي، انقالب عرصه در. است فني و علمي هايپيشرفت آن، زيربناي

و همكـاران،   ي(طـالب  اسـت  اهميـت  حائز دارد، كشور آينده يسرمايه و فردا هاي انسان خالق مغزهاي پرورش در
۱۳۹۰.(  

  
  ديجيتالهاي مهارت

 هـاي فناوري اجتماعي، طرد و پذيرش مباحث دربرگيرندة ناگزير ديجيتالي جامعة پيرامون واقعي و جامع بحث

 تر،مهم همه از و اطالعاتي، و شناختي قواي رشد اجتماعي، تغييرات اطالعاتي، هايفناوري دورزدن براي تكميلي

).سيسـتم آمـوزش   ۱۳۹۳اسـت(نقيب السـادات وفرهـادي،    ارتبـاطي  و اطالعـاتي  هـاي فناوري مختلف كاربردهاي
كند، دسترسي كه براي آماده اي را براي افزايش دسترسي به منابع آموزشي ايجاد ميهاي بالقوهالكترونيك توانايي

   ).۲۰۱۷و همكاران، ۱چاهو هونگ( افتدسازي محيط اينترنت با توسعه مطالب تدريس ديجيتالي اتفاق مي
  

 رسانه  تجربه
هـاي   گيري صحيح نظـام بهره ،هاي اطالعات و ارتباطات (فاوا) در عرصة زندگيدر هزاره سوم با ورود فناوري

در اكثر جوامـع اسـت. هـر     اي هحرفهاي  ترين چالشدر تدريس و يادگيري يكي از عمدهها  آموزشي از اين فناوري
درمان گر براي تمامي مسائل حوزه تعليم و تربيت مطـرح   عنوانرا به آوري اطالعات و ارتباطاتتوان فنچند نمي

 ،در هزاره جديـد  .شوند مي يادگيري محسوب �ها ابزار ضروري براي فرايند ياددهيآورياين فن كرد ليكن امروزه
   .)۱۳۹۴،گذاشته است (اسمعيل پور و بر بسياري از ابعاد زندگي بشر تأثير (فاوا) به سرعت جهان را درنورديده

  

                                                           
1. ChaoHong et, al. 
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 ۱۰۹  ۹۸بهار وم، س، شماره اولمديريت عمليات خدمات، سال 

  رسانه توانايي
 انيجو هنرامكان را به  نيا )يو شبكه جهان انهيروز (را يهايورآفناز  گيري كه بهره دهنديمنشان  مطالعات

 افتـه ي توسعه يكشورها جمله از ايدن يكشورها از ياريبس در. اموزنديبهتر ب عملكرد و شتريب سرعت با كه دهديم
وجـود دارد.   يجامع يهانترنت،برنامهياو  انهيهمچون را يبا امكانات گوناگون آموزش زيتجه يحال توسعه،برا در و

 از يبرخـ  منظـور  نيهمـ  به .است اتيضرور از آن يابزارها از استفاده در تسلط زين و يفناور گسترشبا توجه به 
ورود بـه   يرا بـرا هـا   دهند،آن مي قرار انيمرب و انيهنر جو ارياخت در را الزم امكانات كه نيا ضمن ايدن يكشورها

 يمرزهـا  مـوارد  از ياريبسـ  در تـا  شده موجب شدن يجهان ).۱۳۹۴پور، لياسمع( كننديمآماده  يكيالكترون يايدن
 مفهوم كي انهيرا قيطر از آموزش .شود فيتعر دوباره كه است آن ازمندين و رفته نيب ازها  يفناور و آموزش يسنت

 خـود  ،)تكرار( نيتمر يهاتيقابل :مانند شوديم يآموزش يهاطيمح در انهيرا از استفاده نوع هر شامل و است يكل

ـ  در آنهـاي   بـرد  كار گريد و يجبران و يليتكم ناتيتمر ،يآموزش تيريمد ،اي هانيراهاي  ساز هيشب آموزها،  و ميتعل
 نـه  خـود،  فـرد  به منحصر يهايژگيو با است بشر ذهن تفكر و سواد نيمب خود كه اي هديپد عنوان به انهيرا تيترب

 افـاق  ،يفـرد  يتهـا اوتف با سازگار و منعطف يآموزش طيمح كي عنوان به بلكه ،يآموزش رسانه كي عنوانبه تنها

   ).۱۳۹۷،يميكر و يمحمود(است گشوده آموزش ريمس در يديجد
  

  ياجتماع روابط
 و دانـش  كـارگزاران  روابـط  از ايمجموعه و ياجتماع ساختار كي عنوانبه توان  يم را دور راه از آموزش نظام

 جهت يكيالكترون فناوري از نظام نيا در. كرد ليتحل و هيتجز يمحل هايتيموقع در ان،يجو هنر و انيمرب ژهيو به

 نـه يزم و گـردد يم دانش و هاشهياند مبادله باعث فناوري نيا از استفاده. شود يم استفاده تعامل برقراري و آموزش

 از دييجد انواع ،يكيالكترون فناوري از استفاده در رييپذانعطاف .دهد يم شيافزا را انيمرب و انيجو هنر مشاركت

 براي را افراد هايييتوانا مبادله ها،تيموقع از نظر صرف و آورد يم وجودبه ناشناخته افراد نيب را تعامل هايدانيم

 غلبه با و ياجتماع شبكه شيافزا و تعامل نو اشكال جاديا با يكيالكترون فناوري. سازديم فراهم گريهمد با ارتباط

 نظـام  در يكـ يالكترون فناوري از استفاده گردد،يم منجر ياجتماع هيسرما جاديا به زمان و مكان هايتيمحدود بر

 را افـراد  هـاي ييتوانا مبادله ها،تيموقع از نظر صرف دهدو مي گسترش را انيهنرجو ياجتماع وندهاييپ يآموزش

ـ ا نيتـر  مهـم  از اعتمـاد  و متقابـل  احتـرام  ت،يميصـم  ،يهمـدل  جـاد يا. سازديم فراهم گريهمد با ارتباط براي  ني
ـ فعال و تعـامالت  در مشـاركت  يتجربه مختلف هايجنبه از منديتيرضا به خود نوبه به كه امدهاستيپ  هـاي تي

 بـر  توانـد  يم دور از آموزش نظام طيمح در رحضورييغ و حضوري ارتباط و ياجتماع تعامالت. انجامديم يآموزش

ـ ا و دهـد  شيافزا را يبخش اثر خود احساس و باشد داشته مثبت اثر يليتحص و ياجتماع عملكرد ،يشخص رشد  ني
ـ  اثـر  انيـ مرب و انيهنرجو يپژوهش و يعلم تالش بر خود نوبه به زين احساس  (رسـولزاده و همكـاران،   گـذارد يم

۱۳۹۱.(  
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 ... هاي آموزشي و وري سازمان بررسي عوامل موثر بر بهره  ۱۱۰

   اطالعات فناوري رشيپذ رفتار
 اگـر  كـاري  طيمحـ  در كه دارد قرار دهيا نيا اساس بر استفاده به ميتصم بر شده ادراك سودمندي ميمستق اثر

 ادراك استفاده سهولت اثر مورد در رنديگ يم آن از استفاده به ميتصم ها آن ببرد، باال را فرد كاري يبازده ايلهيوس

 تعامـل  يسـتم يس با بتوان يراحت به قدر چه هر كه كند يم انيب فناوري رشيپذ الگوي استفاده، به ميتصم بر شده

 دسـت  بـه  سـتم يس آن از را خود دلخواه جينتا تا دهد يم فرد به شترييب يشخص كنترل احساس ستميس آن نمود،

ـ ا و شـود  ستميس آن سودمندي از ادراك موجب است ممكن ستميس كي از استفاده سهولت در بهبود .آورد  امـر  ني
 را فـرد  و شود يم فرد تالش نمودن رهيذخ موجب افتهي بهبود استفاده سهولت. شود يم فرد ييكارا شيافزا موجب

 سودمندي شيافزا موجب استفاده سهولت شيافزا نيبنابرا. دهد انجام تالش همان با شترييب كار تا سازد مي قادر

 نظر در سودمند هايستميس براي ازيين شيپ عنوانبه توانيم را شده ادراك استفاده سهولت يكل طوربه .شود يم
ـ  هايتيحما الگو نيا اساس بر گريد كشورهاي و رانيا در هم شده انجام هايپژوهش. گرفت ـ  يتجرب  را يفراوان

ـ ز يفرهنگـ  و فردي يعوامل ريتأث تحت انيجو هنر توسط فناوري رشيپذ.اندنموده فراهم آن براي  تعامـل  و اديي

 نهيزم در مناسب نهيزم آوردن فراهم جهت در زييربرنامه براي است الزم نيبنابرا. دارد قرار ها آن نيب دهاييچيپ

 در يمهمـ  نقـش  آمـوزش  فـردي،  بعد در. نمود توجه هاجنبه نيا يتمام به ايانهيرا فناوري از انيجو هنر استفاده

ـ ي اي،انـه يرا فنـاوري  بـه  باورها رييتغ نهيزم در. كند يم فايا  انهيرا از استفاده به انيهنرجو شيگرا  و سـودمندي  يعن
 الگوهـاي  ارائـه  انـه، يرا فناوري ديمف جنبه با انيجو هنر نمودن آشنا قيطر از توانيم شده ادراك استفاده سهولت

ـ ا بر يمبتن كار و كسب نهيزم آوردن فراهم نه،يزم نيا در موفق  افزارهـاي نـرم  از اسـتفاده  آمـوزش  و فنـاوري  ني

 شيافـزا  و اضطراب كاهش بر تواند يم هاآموزش نيا. ديبخش بهبود را ها آن باورهاي مختلف، هايرشته يتخصص
 تواند يم موفق هاينمونه از الگوبرداي ياجتماع يشناخت هينظر براساس رايز. باشد گذار ريتأث زين ها آن خودكارآمدي

 كنـد  يم دايپ تحقق يزمان اهداف نيا كه نمود توجه ديبا البته. شود خودكارآمدي شيافزا و اضطراب كاهش باعث

 را خـود  هاياستيس سازمان است الزم نيبنابرا. كند قلمداد كاركنانش ازهايين يحام را خود يآموزش سازمان كه

  ) ۱۳۹۲ يزاده،وعل ي(قالوند دينما نيتدو كاركنان از تيحما بر يمبتن
  

 بهره وري سازمانهاي آموزشي
 مـورد  را آن كـه  اسـت  مجموعـه  يك بقاء براي اساسي و مهم هاياستراتژي از يكي عنوانبه خدمات كيفيت

 از بسـياري  كـه  مانـد نمي باقي تعجب جاي هيچ خدمات، كيفيت اهميت به توجه با و اندداده قرار و ارزيابي بررسي

-بـه  توانـد مـي  كيفيت خـدمات  اند. هنمود وقف خدمات كيفيت بر مؤثر عوامل شناخت و براي درك را خود محققان
 كيفيت خدمات اين، بر عالوه. شود تعريف شده دريافت خدمات و خدمات از مشتريان انتظارات بين اختالف عنوان

 انـد  هكـرد  تعريـف  » خـدمت  يـك  برتـري  بـا  رابطـه  در مشـتريان  كلـي  قضـاوت  يـا  و نگـرش  «عنوان  به را نيز
  ).  ۱۳۹۵(افشاري،

تواند به عنـوان مزيـت رقـابتي بـراي      مي وجود آورده وها بهمزاياي فراواني را براي شركتهاي نوين، فناوري
شركتها مطرح شده و موجب اثر بخشي و توسعه هر چه بيشتر آنها گردد.نوآوري در فناوري اطالعات تاثير عميقي 

و همچنـين تعـامالت و    شود تـا كيفيـت و بهـره وري    مي موجبها  دارد و پذيرش آن توسط سازمانها  بر سازمان
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 ۱۱۱  ۹۸بهار وم، س، شماره اولمديريت عمليات خدمات، سال 

  ).۱۳۹۴،مشاركتهاي سازماني افزايش يابد (جعفري
  
 آموزش و انواع آن عريفت

گيـرد   مـي  مبتني بر يادگيري است كه به منظور ايجاد تغييرات نسبتا پايدار در انسان صورت اي هآموزش تجرب
آمـوزش از راه دور، آمـوزش   در عصر حاضر روشهاي متعددي براي آن مرسوم شده است ازجمله آموزش مجازي، 

  ). ۱۳۹۴(خدابنده لو، آنالين، آموزش مبتني بر وب آموزش الكترونيكي و...
  

  آموزش مجازي
اسـت كـه در رشـته     اي هواژ بـا اسـتفاده از اينترنـت اسـت.مجازي     يك دوره آموزش آناليـن  آموزش مجازي

هـا   انفورماتيك استفاده شده و به معناي آن چيزي است كه به صورت فيزيكي وجود ندارد اما از طريق نـرم افـزار  
شود كه وجود فيزيكـي نـدارد وكاركردهـاي    دانشگاه مجازي از ان جهت مجازي ناميده مي .كندموجوديت پيدا مي

از طريق فنـاوري اطالعـات    اي هو در دنياي شبك يط فيزيكيپژوهش، خدمات) خارج از مح،اصلي خود را (آموزش
   ).۱۳۹۴(خدابنده لو، دهد مي وارتباطات انجام

  
  آموزش الكترونيكي

 اي هپيونددكه در مجموع مي شود كه در محيط شبكه به وقوع مي آموزش الكترونيكي به آن نوع آموزشي گفته
سيستمي كه به صورت مستقل  .شود مي و ارتباطات از راه دور به خدمت گرفته اي هفرارسان،اي هاز فناوري چند رسان
سازد و به تعبير ديگـر آمـوزش   خدمات آموزشي را به طريق الكترونيكي ميسر مي ارائه ،سنتي و يا در كنار آموزش

 طالعات از قبيـل هاي آموزشي مبتني بر فناوري او شيوه الكترونيكي به مجموعه وسيعي از نرم افزارهاي كاربردي
مجازي  گيري محيط ياد ،الكترونيكي گيري شود.در ياد مي اينترنت و...اطالق،لوح فشرده (سي دي)، شبكه،كامپيوتر

و تجهيـزات آموزشـي از طريـق فنـاوري      مدرسـان و يـا وسـايل    ها، است كه در آن تعامل يادگيرنده با همكالسي
چرا كه در محيط مجازي از فناوري ارتباطات الكترونيكي بـه  اطالعات و ارتباطات و با محيط سنتي متفاوت است 

شود. يادگيري الكترونيكي فرصتهاي بسياري  مي عنوان ابزاري در راستاي حمايت و بهبود فرايند يادگيري استفاده
مزاياي آن صرفه جـويي در   .توان به آموزش مجازي اشاره كردآورده است كه از جمله مي براي دانشجويان فراهم

زينه،راحتي كار ودسترس بودن به ابزاري در حال رشد براي ارتقـاء آمـوزش و پـرورش در آمـده اسـت.يادگيري      ه
 مكـاني و زمـاني پايـان داده اسـت    هاي  با هزينه كمتر به محدوديت گيري الكترونيكي با فراهم ساختن محيط ياد

   ).۱۳۹۴(خدابنده لو،
  

  آموزش مبتني بر وب 
گيرد. اين از آموزش است كه با استفاده از يارانه و بر اساس فناوري وب انجام ميآموزش مبتني بر وب نوعي 

تواند برآموزش گروهي نيـز مبتنـي باشـد. در شـرايطي كـه تعـداد        مي نوع آموزش بر اساس مطالعه فردي است و
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 ... هاي آموزشي و وري سازمان بررسي عوامل موثر بر بهره  ۱۱۲

در آمـوزش   اي هچنـد رسـان   اطالعاتي و امكانـات  هايباشد. امكان اتصال به بانك مي دانشجويان زياد است مفيد
شود كه فراگيران روشـي را بـراي   هاي يادگيري در آموزش الكترونيكي باعث ميتنوع روش .توان استفاده كرد مي

   ).۱۳۹۴خدابنده لو،( آنها باشدي  يادگيري انتخاب كنند كه مطابق با سليقه
تقاضاها و نيازهاي آموزش توانند عالقه در يادگيري را طبق هاي آموزش الكترونيك مبتني بر وب ميسيستم

فردي برانگيزند. در مقايسه با متون سنتي سخت،مطالب درسي آموزشي ارائه شده از طريـق آمـوزش الكترونيـك    
نيـز   كند. فناوري، زندگيها را تغييـر داده و  مي را عرضه مبتني بر وب، محتواي متنوع و تجربه يادگيري خودگرداني

و يادگيري را افـزايش داده اسـت. هركسـي اميـدوار اسـت كـه بتوانـد در        سرعت زندگي  اي هبه طور قابل مالحظ
كنـد و بـه عـالوه راحتـي      مـي  سريعترين زمان ممكن دانش را كسب كند. آموزش سنتي زمان و مكان را محدود

ربايد. آموزش الكترونيك  مي شود راانتخاب زمان براي يادگيري كه موجب از دست دادن انگيزه براي يادگيري مي
تني بر وب در مؤسسات دولتي ترويج يافته است، تا رقابت جويي ديجيتالي ملي را افزايش دهد(رن چـن و فـن   مب

  )۲۰۱۲، ۱تسنگ
  

  آموزش در منزل
ان تيـز هـوش وبـا اسـتعداد     آمـوز  دانـش براي ،ان با ناتوانيآموز دانشتوان به آموزش در منزل براي  مي از آن

هـاي بسـياري   نيز استفاده كرد تكنولـوژي  اند هرا از دست داد آموزشي خودهاي وبزرگساالن كه در گذشته فرصت
فيلم،لوح فشرده، پست الكترونيك،تلويزيون، ماهواره وساير ،شود مانند نوار كاستبراي آموزش در منزل استفاده مي

ها  جه به يافتهدر پذيرش آموزش مجازي و راه دور عوامل دروني و بيروني نقش دارند. با تو .وسايل كمك آموزشي
اينترنـت و نشـريات الكترونيكـي بـيش از سـاير فـن       ،يي ماننـد كامپيوتر ها چنين استنباط شد كه اهميت فن آوري

سود مندي وتـاثير گـذاري، پشـتيباني مـديريتي و سـهولت      ي  سريع وتعاملي، درجه ،ست. بازخورد مناسبها آوري
اسـت.روش تـدريس    ICTمستندي براي كاربرد  بيني پيشو آساني استفاده  دسترسي،برداشت ذهني از مفيد بودن

 -و رونـد آسـان نمـودن فراينـد يـاددهي      بـر پيشـرفت تحصـيلي   ها  تكنولوژيبه كمك ر ايانه ونرم افزاها و ساير 
فن آوري و گسترش اطالعات است. در واقع ي  آموزش در آستانه انقالب با قدرت فزاينده .اثر مثبت دارد يادگيري
 ). ۱۳۹۴خدابنده لو،( يادگيري از بين خواهد رفت -بسياري از موانع ارتباطي براي ياددهيتوليد و 

 
  پيشينه پژوهش

  .باشندمي زير شرح به كشور از خارج و داخل در پژوهش موضوع با مرتبط مطالعات برخي
  

  پيشينه خارجي
 معادلـه  يسـاز مـدل  كـرد يرو: يفنـاور  رشيپـذ  مـدل ) با عنوان ۲۰۱۹( ۲همكاران و اسكرارا كه يپژوهش در
 در هـا آن. دادند انجام پرورش و آموزش در معلمان يسو از تاليجيد يفناور رشيپذ نييتب به يليفراتحل يساختار

                                                           
1. Chen 
2. Scherer et., al. 
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 ۱۱۳  ۹۸بهار وم، س، شماره اولمديريت عمليات خدمات، سال 

 بيترك را) معلم ۳۴۳۵۷( يتجرب يفناور رشيپذ مدل مطالعه ۱۱۴ از حاصل يهمبستگ سيماتر ۱۲۴ پژوهش نيا
ـ  حيتوض را يفناور رشيپذ مدل دركل،. آزمودند را آن يهاورژن و يفناور رشيپذ مدل برازش و نموده  دهـد؛ يم

 دربـاره  موجـود  يباورهـا  با همچنان يرونيب يرهايمتغ تياهم و يديكل يساختارها يبرخ نقش حال نيع در يول
  . اندگرفته قرار يبررس و بحث مورد زين قيتحق روش و هاداللت نيهمچن. دارد رتيمغا يفناور رشيپذ مدل

 رفتـار  ارتباطـات  و اطالعـات  درك بـر  مـؤثر عوامـل   عنوانبه ي) در پژوهش۲۰۱۷( ۱همكاران و وي يكوئ يتا
 برآورد ليذ يهاتميآبا  تايوان كشور در را ديجيتال هايمهارت و اطالعاتي سواد از مديران اين تكنولوژي پذيرش
نشان  ،يساختار معادالت يسازمدل كرديرو كيو  كنندهشركت ۸۷۵از  ينظرسنج كيبا استفاده از  هاآن نمودند
و تجربـه  هـا   رسـانه  ييوتوانا يو روابط اجتماع ،ICTمربوط به كاربر در استفاده از  يهاتيفعال اتيخصوصداد كه 

  .بخشد مي بهبود را هارسانه ها،رسانه
 در كـاربران  يمنـد تيرضـا  بـا  مـرتبط  نترنتيا يشناخت يينارسا عنوانبا ي) پژوهش۲۰۱۷و همكاران ( نگها 

ـ  كيالكترون ستميس از استفاده در مداوم شيگرا بازتاب يبرا يكاربر رابط يطراح و محتوا خصوص  انجـام  يدولت
. كردنـد  اسـتفاده  يسـاختار  معادله يسازمدل با هيدأييتعامل  ليتحل يپرسشنامه موثر برا ۱۵۰يهاداده از و دادند

 ارزش باشـند،  داشـته  تيرضـا  يكـاربر  رابط يطراح و محتوا يطراح از كاربران اگر اگر كه بود آن از يحاك جينتا
ـ نها در. كرد خواهند درك را دهيفا ـ فا ارزش كـاربران  اگـر  تي  آمـوزش  سـتم يس از اسـتفاده  در كننـد،  درك را دهي

  . ورزنديم مداومت يدولت كيالكترون
 و دادنـد  انجـام  كيالكترون آموزش تيموفق راه در يكوشسخت عنوانبا يپژوهش) ۲۰۱۷( همكاران و ويآپاراچ

آمـوزش   سـتم يدر س تيـ كننـده موفق  نيـي بـه عنـوان عامـل تع    يكوشـ سخت به كه دادند شنهاديپ را ينظر مدل
معادلـه   يبـا اسـتفاده از مـدل سـاز     يدانشگاه انجام شد و مدل نظـر  انينمونه دانشجو ي. مطالعه برروپردازد يم

ـ  اثـرات  يكوشـ سـخت  كه بود آن از يحاك جينتا. شد دأييت يساختار  يفـرد  عملكـرد  و يمنـد تيرضـا  در يمثبت
  توسط كه كيالكترون آموزش تيموفق درك و كيالكترون آموزش يهاياستراتژ شرفتيپ به جينتا. دارد انيدانشجو
  .كنديم كمك دهيگرد آشكار هاستميس اتيخصوص و انيدانشجو يهامهارت

  
  داخلي پيشينه

 يبـرا ) يكيالكترون آموزش( يمجاز آموزش بيمعا و ايمزا عنوان تحت يپژوهش )۱۳۹۸( اقدم يصف و يريش
 يكـ يالكترون يريادگي از يمتفاوت ليدال به هاسازمان كه دنديرس جهينت نيا به و دادند انجام سساتؤم و هاسازمان
ـ پ بـازار،  به ديجد خدمات و محصوالت عيسر يمعرف نه،يهز كاهش به توانيم يكل طوربه كنند؛يم استفاده -ادهي

 شـده  اسـتخدام  تـازه  كاركنـان  از كارآمـد  اسـتفاده  د،يجد يتجار يندهاايفر و ياطالعات يهاستميس عيسر يساز
ـ . كـرد  اشـاره  قدرتمنـد  يكار فرهنگ جاديا و يجهان و يمل سطح در كارمندان كردن كپارچهي سازمان،  ن،يهمچن

ـ  سـاختار  يآمـادگ  عـدم  كـاربران،  يآمادگ عدم ،يسازفرهنگ مساله به نكردن توجه افزار، سخت كمبود  يريادگي
  .برد نام يكيالكترون

 نقـش  بـر  ديـ كأتبـا   يكيآموزش الكترون بر ثرؤمعوامل  يبررس عنوانبا ي) پژوهش۱۳۹۷( يميو كر يمحمود

                                                           
1. Tai-Kuei 
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 ... هاي آموزشي و وري سازمان بررسي عوامل موثر بر بهره  ۱۱۴

. دادنـد  انجام ياكتابخانهاطالعات  يآورو به روش جمع ليتحل � يفياطالعات، با روش توص يفناور يهاتيقابل
  معلمان است.  يبرا يحت د،يتجربه جد كي ICT افتهي يكه آموزش ارتقا افتنديدر هاآن

كارآموزان مركز  يمندسازتوان و يا حرفه و يفن يهاآموزش نيب رابطه عنوان با يپژوهش) ۱۳۹۵( پور يبندر
ـ  افتيدر داد انجام يهمبستگ بر ديكأتبا  يفيكارآموز با روش توص ۱۰۰ نياطالعات بندرعباس و در ب يفناور  نيب

ـ . دارد وجـود  رابطـه  يكارآمد خود و يا حرفه و يفن يهاآموزش ـ  نيهمچن ـ  يهـا آمـوزش  نيب  و يا حرفـه  و يفن
  .دارد وجود رابطه يمعنادار و يا حرفه و يفن يهاآموزش نيب دارد، وجود رابطه% ۹۵ نانياطم سطح در يخودمختار
 يخدمات آموزش تيفيبر ك يا و حرفه يفن انيمرب يشغل تيرضا ريثأت يبه بررس ي)، در پژوهش۱۳۹۵( يافشار

ـ  ۱۶۹و مراكز تابعه پرداخت. او در پـژوهش خـود   النياستان گ يا و حرفه ياداره كل آموز فن نفـر از   ۳۷۸و  يمرب
بـر ابعـاد    يشـغل  تياز آن بود كـه رضـا   يپژوهش حاك نيا جيانتخاب نمود نتا ينمونه آمار عنوانبهكارآموزان را 

  .دارد ريثأت) نيخدمت ملموس، تضم ،ييپاسخگو نان،ياطم تيقابل ،يكدليخدمات ( تيفيك
  

  مدل مفهومي پژوهش
هايي  بررسيتوجه به و نيز با) ۲۰۱۷( ۱مدل مفهومي تحقيق برگرفته از مدلي است كه تاي كوئي يو و همكاران

 گردد. مي صورت زير ارائهكرديد، بهوري نيز به اين مدل اضافه كه در ادبيات موضوع انجام شده متغير بهره

  
  : مدل مفهومي پژوهش۱شكل شماره 

                                                           
1. Tai-Kuei Yu 

  ICT رفتار پذيرش

 روابط اجتماعي

 رسانه  تجربه

 سواد اطالعاتي 

 

 وريبهره

 مهارت ديجيتال 

 توانايي رسانه
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  :گردند مي ارائهمورد نظر در پژوهش حاضر به صورت زير هاي  با توجه به مطالب ارائه شده، فرضيه
  و بهره وري رابطه معنادار وجود دارد.توانايي رسانه : بين ۱فرضيه شماره
  : بين روابط اجتماعي و بهره وري رابطه معنادار وجود دارد.۲فرضيه شماره
  : بين تجربه رسانه و و بهره وري رابطه معنادار وجود دارد.۳فرضيه شماره
  بهره وري رابطه معنادار وجود دارد.و  ICT بين رفتار پذيرش :۴فرضيه شماره
  : بين سواد اطالعاتي و بهره وري رابطه معنادار وجود دارد.۵فرضيه شماره
  مهارت ديجيتال و بهره وري رابطه معنادار وجود دارد.بين  :۶فرضيه شماره

 
  ج) روش پژوهش 

و استفاده كـارآموزان از   هاي آموزشيوري سازمانبررسي عوامل مؤثر بر بهرههدف از اجراي پژوهش حاضر، 
باشد، از آنجايي كه اين پژوهش به مطالعه  مي هاي پيشرفته رشتهاي الكترونيكي در مركز آموزش مهارتآموزش
پردازد و وضعيت فعلي جامعه را در قالب چند صفت يا متغير مورد بررسـي قـرار    مي ها و صفات افراد جامعهويژگي

گـردد.  بندي مـي ايشي بوده و از نظر هدف نيز جزء تحقيقات كاربردي طبقهپيم �دهد از نوع تحقيق توصيفي مي
همبسـتگي اسـت.    �پردازد از نوع تحقيقات توصـيفي   مي دليل اين كه به بررسي رابطه ميان متغيرهاهمچنين به

شـرفته  پيهـاي   جامعه آماري پژوهش حاضر از نوع نا محدود بوده؛ و كليه مراجعه كنندگان به مركز آموزش مهارت
نيز به صورت تصادفي ساده انجام شده كه بر طبق آن كليه افراد جامعـه   گيري گيرد. روش نمونه مي رشت را در بر

مورد مطالعه با هم مشابهت دارند و متجانس يا در واقع يكدست هستند. بر طبـق جـدول مورگـان، بـراي جامعـه      
-پرسشنامه مي پژوهش حاضر در اطالعات گردآوري ابزار نفر خواهد بود. ۳۸۴نامحدود، حداقل تعداد نمونه برابر با 

 باشد. كه پژوهشگر در ابتدا با مراجعه به ادبيات موضوع، به مطالعه در زمينه متغيرهاي مورد نظر پرداختـه اسـت.  

هايي متناسب با اين متغيرها انتخاب گرديد و پس از تأييد اوليـه اسـاتيد راهنمـا و مشـاور، تأييـد      سپس پرسشنامه
نهايي توسط اساتيد و خبرگان صورت گرفته است. در نهايت پرسشنامه آماده شده، در بـين جامعـه آمـاري توزيـع     

باشد. بخش اول مربوط به سواالت جمعيت شناختي اسـت و در بخـش    مي گرديد. اين پرسشنامه شامل دو بخش
ها و مشخصـات   آيتم ۱ر جدول هاي مرتبط با متغيرهاي پژوهش پاسخ خواهد گفت. ددوم، پاسخگويان به پرسش

  آن نشان داده شده است.
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 ... هاي آموزشي و وري سازمان بررسي عوامل موثر بر بهره  ۱۱۶

  

  پژوهشهاي  : پرسشنامه۱جدول شماره 
متغير 

 پژوهش
 منبع  ها سنجه سواالت

برقراري  براي كار با كامپيوتر مهارت الزم را دارم، به توانايي سوال ۵ توانايي رسانه
  باشم. مي جديد مجهزهاي  ارتباط با ديگران از طريق تكنولوژي

 )۱۳۹۰سرمد (

روابط 
  اجتماعي

يم در فضاي يادگيري الكترونيكي روابط مناسبي ها اي ههم دور سوال ۵
استفاده از اينترنت باعث يادگيري الگوهاي رفتاري  ،با من دارند

  شود. مي واخالقي جديد

شبيري 
)۱۳۹۰( 

انجام كرد تا كارهايم را به بهترين وجه  مدرس دوره كمك مي سوال ۵ تجربه رسانه
انجام تكاليف طي دوره مرا براي موفقيت در كارم آماده .، دهم

  كرده است.

 )۱۳۹۰سرمد (

رفتار 
 ICTپذيرش

من معتقدم كه به طور كل كار با فناوري اطالعات براي من  سوال ۵
آسان است، به نظر من استفاده از فناوري اطالعات مطلوب 

 است.

شيخ شعاعي 
)۱۳۸۴( 

سواد 
 اطالعاتي

توانايي استفاده از نرم افزارهاي رفرنس نويسي مقاالت را دارم،  سوال ۵
 توانايي جستجو در منابع مرجع تخصصي رشته خود را دارم.

 )۱۳۹۰سرمد (

مهارت 
 ديجيتال

اجتماعي هاي  شبكه توانايي استفاده از پست الكترونيك، سوال ۴
با توانايي برقراري ارتباط اينترنتي  جستجو را دارم،هاي  وموتور

 خودم را دارم. افراد در زمينه رشته تحصيلي

محمودي 
)۱۳۹۲( 

وري(كاهش  استفاده از فناوري اطالعات باعث افزايش بهره سوال ۵ وري بهره
باحفظ سطح عملكرد/افزايش سطح عملكردبدون ها  هزينه

استفاده از فناوري اطالعات  شود. مي ها) كارمنافزايش هزينه
 شود. مي هاي شغلي منهدفباعث افزايش دستيابي به 

خوشرنگ 
)۱۳۹۳( 

 
  هاي پژوهش يافتهد) 

انجـام   PLS2و  SPSS22هاي حاصل از پژوهش، با اسـتفاده از نـرم افزارهـاي آمـاري     تجزيه و تحليل داده
گويـان كـه در برگيرنـده    گردد. اين قسمت از دو بخش تشكيل شده است. آمارهاي توصيفي مربوط بـه پاسـخ   مي

به جنسيت و تحصيالت آنها بخش اول و آمارهاي استنباطي حاصل از اجراي نرم افزار در بخش  ها مربوط پرسش
  گردند. دوم ارائه مي
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 ۱۱۷  ۹۸بهار وم، س، شماره اولمديريت عمليات خدمات، سال 

  آمار توصيفي
  نتايج آمار توصيفي: ۲ل شماره جدو

  فراواني تجمعي  درصد  فراواني متغير پژوهش
  جنسيت

  % ۸/۵۷  % ۸/۵۷  ۲۲۲  مرد
  % ۱۰۰  % ۲/۴۲  ۱۶۲  زن

  تحصيالت
  % ۳/۶  % ۳/۶  ۲۴  ديپلم

  % ۸/۲۰  % ۶/۱۴  ۵۶  فوق ديپلم
  % ۳/۷۰  % ۵/۴۹  ۱۹۰  ليسانس

  % ۹/۹۶  % ۶/۲۶  ۱۰۲  فوق ليسانس
  % ۱۰۰  % ۱/۳  ۱۲  دكترا

  سن
  % ۹/۵۴  % ۹/۵۴  ۲۱۱  سال ۳۰زير 
  % ۴/۸۵  % ۵/۳۰  ۱۱۷  سال ۴۰-۳۱
  % ۷/۹۷  % ۲/۱۲  ۴۷  سال ۵۰-۴۱

  % ۱۰۰  % ۳/۲  ۹  سال ۵۰باالي 
    % ۱۰۰  ۳۸۴ جمع كل

هـاي  ويژگـي  ۲هاي جمعيتي در جامعه آماري مورد مطالعه، در جدول شماره با هدف شناخت ساختار و ويژگي
  گيرد. مي جمعيت شناسي مورد بررسي قرار

 
 آمار استنباطي

 سنجش بارهاي عاملي
اگـر  شوند كه هاي يك سازه با آن سازه محاسبه ميبارهاي عاملي از طريق محاسبه مقدار همبستگي شاخص

هـاي آن از واريـانس   شود، مويد اين مطلب است كه واريانس بين سازه و شـاخص  ۴/۰اين مقدار برابر يا بيشتر از 
قابل قبول اسـت(داوري و رضـازاده،    گيري گيري آن سازه بيشتر بوده و پايايي در مورد آن مدل اندازهخطاي اندازه

بـه دليـل پـايين بـودن بـار       ۳۰و  ۲۶، ۲۴، ۲۳، ۱۸، ۱۶، ۱۳، ۱۰، ۵، ۴). در پژوهش حاضر سواالت شـماره  ۱۳۹۳
  نتايج بار عاملي نشان داده شده است: ۳عاملي شان، از مدل حذف گرديده و مجددا مدل اجرا شد. در جدول 
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 ... هاي آموزشي و وري سازمان بررسي عوامل موثر بر بهره  ۱۱۸

  

 نتايج بارهاي عاملي: ۳شماره جدول 

  وري بهره
مهارت 
  ديجيتال

سواد 
  اطالعاتي

رفتار 
پذيرش 

ICT  

تجربه 
  رسانه

روابط 
  اجتماعي

توانايي 
   رسانه

توانايي رسانه ۹۶۸/۰           
 

Q1  
          ۷۱۲/۰ Q2 
      ۹۶۵/۰ Q3 
روابط اجتماعي  ۸۴۴/۰      

 

Q6 
     ۵۶۹/۰  Q7 
     ۷۴۸/۰  Q8 
     ۷۸۸/۰  Q9 
تجربه رسانه   ۶۹۴/۰    

 Q11 
    ۹۴۰/۰   Q12 
    ۹۳۲/۰   Q14 
    ۹۳۴/۰   Q15 

   ۶۴۸/۰    

ش 
رفتار پذير
IC

T
 Q17 

   ۹۴۹/۰    Q19 

   ۹۶۳/۰    Q20 
  ۸۰۶/۰     

سواد اطالعاتي
 

Q21 
  ۸۶۹/۰     Q22 

  ۸۷۲/۰     Q25 

 ۹۱۲/۰      

مهارت ديجيتال
 

Q27 

 ۴۵۷/۰      Q28 

 ۷۶۱/۰      Q29 
بهره وري       ۹۷۶/۰

 Q31 
۶۶۲/۰       Q32 
۹۴۳/۰       Q33 
۹۶۴/۰       Q34 
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 ۱۱۹  ۹۸بهار وم، س، شماره اولمديريت عمليات خدمات، سال 

  آلفاي كرونباخ
اي مناسب براي ارزيابي پايـداري درونـي (سـازگاري درونـي)     معياري كالسيك براي سنجش پايايي و سنجه

گردد. در مورد پايايي دروني بايد گفت كه يكي از مواردي كه بـراي سـنجش پايـايي در روش مـدل      مي محسوب
اسـت. پايـايي درونـي نشـانگر ميـزان       گيري هاي اندازهپايايي دروني مدلرود، كار ميسازي معادالت ساختاري به

نشانگر پايايي قابل  ۷/۰هاي مربوط به آن است. مقدار آلفاي كرونباخ باالتر از همبستگي بين يك سازه و شاخص
  ).۱۳۹۳ ،قبول است (داوري و رضازاده

  
  )CRپايايي تركيبي (

 PLSباشـد، روش معيـار    مـي  هامعيار سنتي براي تعيين پايايي سازهاز آن جايي كه معيار آلفاي كرونباخ يك 
) ۱۹۷۴، (۱برد. اين معيار توسط ورتـس و همكـاران   مي ي نسبت به آلفا به نام پايايي تركيبي به كارتر معيار مدرن

با توجه به صورت مطلق بلكه نه بهها  معرفي شد و برتري آن نسبت به آلفاي كرونباخ در اين است كه پايايي سازه
شود، نشان از  ۷/۰براي سازه باالي  CRگردد. در صورتي كه مقدار  مي يشان با يكديگر محاسبهها همبستگي سازه

دهـد.   مـي  عدم وجود پايايي را نشـان  ۶/۰دارد و مقدار كمتر از  گيري اندازههاي  پايداري دروني مناسب براي مدل
 ادالت ساختاري معيار بهتري از آلفـاي كرونبـاخ بـه شـمار    در مدل سازي مع CRذكر اين نكته ضوروي است كه 

  ). ۱۳۹۳رود (داوري و رضازاده،  مي
  

  روايي همگرا 
شـود.   مي به كار برده PLS در روش گيري هاي اندازهروايي همگرا دومين معياري است كه براي برازش مدل

كه هرچـه ايـن همبسـتگي بيشـتر      دهد مي هاي خود را نشانروايي همگرا ميزان همبستگي يك سازه با شاخص
) معيار روايي همگرا (متوسط واريانس استخراج شده) را بـراي  ۱۹۸۱باشد، برازش نيز بيشتر است. فورنل و الركر (

است؛ بـدين   ۵/۰مقدار بحراني عدد  ،سنجش روايي همگرا معرفي كرده و اظهار داشتند كه در مورد روايي همگرا
  ). ۱۳۹۳دهد (داوري و رضازاده،  مي روايي همگراي قابل قبول را نشان ۵/۰ي معني كه مقدار روايي همگرا باال

  
  )R2معيارضريب تعيين(

R2 گيري و بخش ساختاري مدل سازي معـادالت سـاختاري   معياري است كه براي متصل كردن بخش اندازه
هـاي   گذارد. يكـي از مزيـت   مي رود و نشان از تأثيري است كه يك متغير برون زا بر يك متغير درون زا مي كاربه

و يا افزايش واريانس بين  گيري اندازههاي  اين است كه اين روش قابليت كاهش خطاها در مدل PLSاصلي روش 
 هاي درون زاي (وابسـته) مـدل محاسـبه   تنها براي سازه R2را دارد. نكته ضروري اين كه مقدار ها  سازه و شاخص

  ).۱۳۹۳ا، مقدار اين معيار صفر است (داوري و رضازاده، هاي برون زگردد و در مورد سازه مي
  

                                                           
1. Werts et.,al. 
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 ... هاي آموزشي و وري سازمان بررسي عوامل موثر بر بهره  ۱۲۰

  گيزر -استون Q2معيار
سازد. بـه اعتقـاد    مي مدل را مشخص بيني پيش) معرفي شد، قدرت ۱۹۷۵گيزر ( -اين معيار كه توسط استون

مربـوط بـه   هاي بيني شاخصهايي كه داراي برازش بخش ساختاري قابل قبول هستند، بايد قابليت پيشآنها مدل
مدل در مورد  بيني پيش) در مورد شدت قدرت ۲۰۰۹درون زاي مدل را داشته باشند. هنسلر و همكاران (هاي  سازه
را تعيين نمودند. ذكر اين نكته ضـروري اسـت كـه مقـدار ايـن       ۳۵/۰و  ۱۵/۰، ۰۲/۰هاي درون زا سه مقدار سازه

گردد (داوري  مي باشد، محاسبه مي آنها از نوع انعكاسيهاي  هاي درون زاي مدل كه شاخصمعيار، تنها براي سازه
 ). ۱۳۹۳و رضازاده، 
  گردند: مي ارائه ۴فوق در جدول شماره هاي  شاخص

 Q2و  AVE،CR ،R2آلفاي كرونباخ، هاي  شاخص :۴جدول شماره 
 آلفاي كرونباخ  متغير

ALPHA> 0/7  
AVE> 0/5 CR> 0/7  R2 Q2 

  - -  ۹۱۸/۰  ۷۹۱/۰ ۸۶۱/۰  توانايي رسانه
  -  -  ۸۲۹/۰ ۵۵۳/۰  ۷۲۳/۰  روابط اجتماعي
  -  -  ۹۳۱/۰  ۷۷۶/۰  ۹۰۰/۰  تجربه رسانه

    -  ICT  ۸۲۸/۰ ۷۴۹/۰  ۸۹۶/۰رفتار پذيرش
  -  -  ۸۸۵/۰  ۷۲۱/۰ ۸۲۱/۰  سواد اطالعاتي
  -  -  ۷۶۶/۰  ۵۴۰/۰ ۷۱۰/۰  مهارت ديجيتال

  ۷۸۵/۰  ۹۸۵/۰  ۹۴۰/۰  ۸۰۲/۰ ۹۱۰/۰  بهره وري
  

  معيار مقادير اشتراكي
شـود. ايـن معيـار     مـي  ، با استفاده از معيار مقادير اشتراكي ارزيابيPLSگيري در روش هاي اندازهمدل كيفيت

شود. معيـار   مي ي مرتبط با خود تببين(سواالت) توسط سازهها  دهد كه چه مقدار از تغيير پذيري شاخص مي نشان
ي دوم رابطه بين آن شاخص و سازه مربـوط  مقادير اشتراكي مربوط به هر شاخص از طريق ميانگين مقادير مرتبه

  ).۱۳۹۳شود(داوري و رضا زاده،  مي به خود كه همان بارهاي عاملي هستند، حاصل
  

  معيار 
آيد و نشانگر مقدار  مي دستمربوط به آنها به R2ها در مقادير اين معيار از حاصل ضرب مقادير اشتراكي سازه

پـذيرد(داوري و رضـا    مـي  است كه از يك يا چند سازه برون زا تاثيري درون زا يك سازههاي  تغييرپذيري شاخص
  .اند هنشان داده شد ۵). اين معيارها در جدول ۱۳۹۳زاده، 
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 ۱۲۱  ۹۸بهار وم، س، شماره اولمديريت عمليات خدمات، سال 

  

 معيار و مقادير اشتراكي: معيارهاي ۵جدول شماره 
  معيار  معيار مقادير اشتراكي  متغير

  - ۷۹۱/۰ توانايي رسانه
 -  ۵۵۳/۰  روابط اجتماعي
  - ۷۷۶/۰  تجربه رسانه

  - ICT  ۷۴۹/۰رفتار پذيرش
  - ۷۲۱/۰  سواد اطالعاتي
  - ۵۴۰/۰  مهارت ديجيتال

  ۴۷۴/۰ ۸۰۲/۰  بهره وري
  

 روش فورنل و الركر
هـايش در مقايسـه   گردد، ميزان رابطه يك سازه با شـاخص  مي معيار مهم ديگري كه با روايي واگرا مشخص

روايي واگراي قابل قبول يك مدل حاكي از آن اسـت كـه يـك    ست، به طوري كه ها رابطه آن سازه با ساير سازه
ديگر. روايي واگرا وقتي در سطح قابل قبـول  هاي  خود دارد تا با سازههاي  سازه در مدل تعامل بيشتري با شاخص

ديگـر در مـدل   هـاي   براي هر سازه بيشتر از واريانس اشتراكي بين آن سازه و سـازه  روايي همگرااست كه ميزان 
اين مـاتريس حـاوي مقـادير    هاي  پذيرد كه خانه مي بررسي اين امر به وسيله يك ماتريس صورت، PLSدر باشد. 

  ).۱۳۹۳مربوط به هر سازه است (داوري و رضا زاده،  روايي همگراضرايب همبستگي بين سازه و جذر مقادير 

  : معيار فورنل و الركر۶جدول شماره 
  

 متغير
 رفتار پذيرش  وري بهره

ICT  
مهارت 
  ديجيتال

روابط 
  اجتماعي

سواد 
  اطالعاتي

تجربه 
  رسانه

توانايي 
  رسانه

             ۸۹۵/۰  بهره وري
           ICT  ۸۴۴/۰  ۸۶۵/۰رفتار پذيرش

          ۷۳۴/۰  ۸۲۴/۰ ۸۴۴/۰  مهارت ديجيتال
        ۷۴۳/۰  ۷۲۶/۰  ۸۲۷/۰ ۸۹۱/۰  روابط اجتماعي
      ۸۴۹/۰  ۷۰۴/۰  ۷۲۸/۰  ۷۶۷/۰ ۸۸۹/۰  سواد اطالعاتي

    ۸۸۱/۰  ۶۹۰/۰  ۷۲۴/۰  ۶۹۲/۰  ۶۹۷/۰ ۸۴۷/۰  رسانهتجربه 
  ۸۸۹/۰  ۸۶۳/۰  ۶۹۴/۰  ۷۱۴/۰  ۷۳۵/۰  ۸۲۰/۰ ۸۸۵/۰  توانايي رسانه

  
  برازش كلي مدل

شود و با تأييد برازش آن، بررسي برازي در يك  مي گيري و ساختاريمدل كلي شامل هر دو بخش مدل اندازه
شـود.   مـي  تنها از يك معيار به نام برازش كلـي مـدل اسـتفاده   شود. براي بررسي برازش مدل كلي مدل كامل مي

معادالت ساختاري است. بدين معني كه توسط اين معيـار،  هاي  معيار برازش كلي مدل مربوط به بخش كلي مدل
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 ... هاي آموزشي و وري سازمان بررسي عوامل موثر بر بهره  ۱۲۲

و بخش ساختاري مدل كلي پژوهش خود، برازش كلي را  گيري تواند پس از بررسي برازش بخش اندازه مي محقق
را به عنوان مقادير ضعيف، متوسـط و   ۳۶/۰و  ۲۵/۰ ،۰۱/۰) سه مقدار ۲۰۰۹يد. وتزلس و همكاران (كنترل نما نيز

 دسـت  بـه  زيـر  فرمـول  ). اين معيار از طريـق ۱۳۹۳(داوري، رضازاده، اند هقوي براي برازش كلي مدل معرفي نمود
  آيد: مي

 
GOF= √0.704 ∗ 0.985 =  0.832 

دست آمده است كه بـا  به ۸۳۲/۰كلي مدل پژوهش حاضر، عدد گردد براي برازش  مي همان طور كه مشاهده
  باشد. مي توان گفت كه مدل پژوهش حاضر، از برازشي قوي برخوردار مي توجه به آن،

  

  ها آزمون فرضيه
هـا در  ، مدل ساختاري و مدل كلي، مطابق با الگوريتم تحليل دادهگيري هاي اندازهپس از بررسي برازش مدل

پـژوهش  هـاي   هاي تحقيق خود پرداخته و به يافتهيابد كه به بررسي و آزمون فرضيه مي محقق اجازه PLSروش 
حـاكي از   ۹۶/۱؛ كـه ضـرايب بـاالتر از     Z) بررسي ضرايب معنـاداري  ۱برسد. اين بخش شامل دو قسمت است: 

) ۲گـردد و   مـي  يـد فرضـيه  % اسـت و باعـث تاي  ۹۵معنادار بودن تاثير يك متغير بر متغير ديگر در سطح اطمينان 
  . ها بررسي ضرايب استاندارد شده بار عاملي مربوط به مسيرهاي هر يك از فرضيه

  
  : مدل معادالت ساختاري در حالت ضريب مسير۲شكل شماره 
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 : مدل معادالت ساختاري در حالت معناداري۳شكل شماره 

  : نتايج كلي فرضيات تحقيق۷جدول 

  ها فرضيه
  tآماره
  

مسير ضريب 
  β استاندارد شده

  تاييد يا رد فرضيه

 تاييد با ارتباط مستقيم  ۴۳۲/۰ ۱۰۶/۶  وري بهره ← توانايي رسانه

 تاييد با ارتباط مستقيم  ۱۲۹/۰ ۳۳۶/۳ وري بهره ←روابط اجتماعي 

 تاييد با ارتباط مستقيم  ۰۹۲/۰ ۰۱۵/۲ وري بهره ← تجربه رسانه

 تاييد با ارتباط مستقيم  ۳۹۶/۰ ۱۸۹/۸ وري بهره ← ICTرفتار پذيرش

 تاييد با ارتباط مستقيم  ۰۹۰/۰ ۶۶۸/۲  وري بهره ← سواد اطالعات

 تاييد با ارتباط مستقيم  ۱۵۲/۰ ۴۳۲/۲ وري بهره ←مهارت ديجيتال 

  
   گيري و پيشنهادها و) نتيجه

شود. فرضيه اول بـدين صـورت بـود    گيري و پيشنهادات حاصل از پژوهش پرداخته ميدر اين بخش به نتيجه
 تقريبـا  و ميباشد تعاملي فناوري يك اطالعات فناوريكه بين توانايي رسانه و بهره وري رابطه معنادار وجود دارد. 

 ايفـا  دانش انتقال نيز و تربيت و تعليم امر در را مهمي بسيار نقش سازد،مي درگير را فرد يك پنجگانه حواس تمام
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 ... هاي آموزشي و وري سازمان بررسي عوامل موثر بر بهره  ۱۲۴

 بـا  توانـد  مـي  كه پويا ارتباط برقراري توانايي و تحول پذيري قدرت دليلبه ارتباطات و اطالعات فناوري. نمايدمي

نتايج اين پژوهش حاكي از ارتباط و تـاثير   است. برخوردار دانش انتقال در مهمي نقش از باشد، داشته انآموز دانش
مورد استفاده در اين پژوهش، امكان مقايسـه  به دليل نو آور بودن مدل  باشد. مي توانايي رسانه بر بهره وريمثبت 

فرضيه دوم اظهار داشت بين روابط اجتماعي و بهره وري رابطـه معنـادار وجـود    ديگر وجود ندارد. هاي  با پژوهش
هاي  فناوري اجتماعي، طرد و پذيرش مباحث ة برگيرند در ناگزير ديجيتالي جامعة پيرامون واقعي و جامع بحثدارد. 

 ،تر مهم همه از و اطالعاتي، و شناختي قواي رشد اجتماعي، تغييرات اطالعاتي،هاي  فناوري دورزدن براي تكميلي
ضريب معناداري و ضريب مسير به دسـت آمـده بـراي     است. ارتباطي و اطالعاتيهاي  فناوري مختلف كاربردهاي

ديگر به دليل نو بودن مدل مورد هاي  امكان مقايسه اين فرضيه نيز با پژوهش اين فرضيه، نشان از تاييد آن دارد.
در فرضيه سوم ذكر گريدد كه بين تجربه رسانه و بهـره وري رابطـه معنـادار وجـود دارد. در     استفاده، وجود ندارد. 

آموزشـي  هاي  صحيح نظام گيري بهره ،اطالعات وارتباطات (فاوا) در عرصه زندگيهاي  هزاره سوم با ورود فناوري
در اكثر جوامع است. هـر چنـد نمـي     اي هحرفهاي  ين چالشتر تدريس ويادگيري يكي از عمده درها  از اين فناوري

درمان گر براي تمامي مسائل حوزه تعلـيم و تربيـت مطـرح كـرد      را به عنوان توان فن آوري اطالعات وارتباطات
فاوا  ،در هزاره جديد .دشون مي يادگيري محسوب�ابزار ضروري براي فرايند ياددهي ها  اين فن آوري ليكن امروزه

نتـايج ايـن پـژوهش حـاكي از     به سرعت جهان رادر نورديده و بر بسياري از ابعاد زندگي بشر تأثير گذاشته است. 
ديگر به دليل نو بودن مـدل  هاي  امكان مقايسه با پژوهشباشد.  مي وريتجربه رسانه بر بهرهارتباط و تأثير مثبت 

و بهـره وري   ICT بـين رفتـار پـذيرش   فرضيه چهارم به بيان اين موضوع پرداخت كه مورد استفاده، وجود ندارد. 
 (براي مثال, تاثير تكنولوژي بر عملكرد شـغلي و افـزايش ارزش فايـده)    اثربخشي ادراكيرابطه معنادار وجود دارد. 

رابطه بين رضايت مندي نيز نقش محوري در پذيرش كاربران از تكنولوژي دارد. فايده ميتواند به عنوان واسطه در 
و گرايش رفتاري در نظر گرفته شود. درك كاربر از شرط فايده نشان دهنده باالترين سهولت مشاركت در كارهاي 

نتايج ايـن پـژوهش    آتي ميباشد. كيفيت،ارزش،رضايتمندي، و قصد استفاده به طور مثبتي به هم همبستگي دارند.
به دليل نو بودن مدل مـورد اسـتفاده،   باشد.  مي بر بهره وري ICT پذيرشبين رفتار حاكي از ارتباط و تاثير مثبت 

در فرضيه پنجم عنوان شد كه بين سواد اطالعـاتي و بهـره وري    ديگر وجود ندارد.هاي  امكان مقايسه با پژوهش
كه بسـياري   نوين توسعه يافته جامعه ي در اجتماعي و فردي قابليتهاي و كارآيي افزايشرابطه معنادار وجود دارد. 

رابطـه بـين آگـاهي     .يابد مي برند اهميتي در خور مي اي به كارلفظ جامعه اطالعاتي را براي اشاره يه چنين جامعه
 يادگيري (چگونه يادگرفتن) را ضـروري  به توجه كه است ديگري عامل شغلي، حيات بستر در مستمر رشد و فردي

 خود جستجوهاي زمينه ساز و رود مي فراتر آموزش محيط از يادگيري محدودهي اطالعاتي، سواد كسب سازد. با مي

 پـي  در ،انـد  هآموخت را آگاهانه پرسشهاي انتقادي، تفكر توان تقويت به دليل اطالعاتي، باسواد افراد .شود مي راهبر

ضريب معناداري و ضريب مسير به دست آمده براي اين فرضيه، نشان از تاييد آيند..  برمي خود پرسش پاسخ يافتن
و در نهايـت فرضـيه    ديگر وجود ندارد.هاي  به دليل نو بودن مدل مورد استفاده، امكان مقايسه با پژوهشآن دارد. 

حضـور همـه    مهارت ديجيتال و بهره وري رابطه معنادار وجـود دارد. فنـاوري ديجيتـال   بين ششم بيان داشت كه 
حساس همچون هنـر امـري ضـروري     اي هجانبه در زندگي بشر امروزي دارد از اينرو بررسي ابعاد تاثير آن در مقول

زندگي بشر رسوخ كـرده اسـت و بـه    هاي  تكنولوژي ديجيتال در همه عرصه،است.با توجه به اينكه در عصر حاضر
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نقش هنر در  هنر نيز از اين قاعده مستثني نيست ونوعي با زندگي كاري وشخصي افراد عجين شده است. طبيعتا 
زندگي انسان غير قابل انكار است از اين رو بررسي تاثير اين پديده يعني تـاثير فنـاوري ديجيتـال در هنـر امـري      

 شـويم؛  مـي  مواجه تكنولوژي بيشتر باپيشرفت روز به روز كه كنيم مي زندگي دنيايي در امروزه اجتناب ناپذير است.

 و رونـد  مـي  پـيش  تغييرات با همگام كه مشاغلي ديگران، با ارتباط در بودن موفق و جامعه در زندگي براي ناگزير
بين مهارت شود. نتايج اين پژوهش حاكي از ارتباط و تاثير مثبت  مي انجام ديجيتالي و الكترونيكي صورت به اغلب

ديگر وجـود  هاي  استفاده، امكان مقايسه با پژوهشبه دليل نو آور بودن مدل مورد باشد.  مي بر بهره وريديجيتال 
  ندارد. 

  
  پيشنهادات پژوهش وها  محدوديت

توانـد روي   مـي  صورت بـالقوه هايي وجود دارد كه بهدر زمان اجراي هر پژوهشي، امكان برخورد با محدوديت
توان كنترلي پژوهش گر خارج بـوده  نتايج حاصله اثراتي منفي برجا گذارند كه در بيشتر موارد اين گونه تاثيرات، از 

و اجتناب از آنها ناممكن خواهد بود. پژوهش حاضر نيز از اين جهت مستثني نبوده است، كه در اينجا به برخـي از  
بـه صـورت   هـا   به دليل وجود مسائل و مشكالت اداري، امكان ارسال و پر كـردن پرسشـنامه  گردد:  مي آنها اشاره

نتـايجي بـوده كـه از مراجعـه كننـدگان بـه مركـز آمـوزش          حاصل از اين پـژوهش  نتايجالكترونيكي مسير نشد. 
لذا به منظور تعميم نتايج حاصله از آن به سـاير جوامـع آمـاري، بايـد      ،اند هپيشرفته رشت به دست آمدهاي  مهارت

اسـت، بايـد    دقت و احتياط الزم صورت گيرد. از آنجايي كه ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسشـنامه بـوده  
ناشي از پرسشنامه مانند امكان رخ دادن سوء برداشت از سواالت، عدم درك درسـت سـواالت، در   هاي  محدوديت

دليل كمبود زمان و عجله فرد پاسـخگو  نتيجه ارائه پاسخ نامناسب و يا ارائه پاسخ اشتباه به صورت عمدي مثال به
وهش ارتباط مثبت و مستقيم بين سواد اطالعاتي و متغير بهره از آنجايي كه طبق نتايج اين پژدر نظر گرفته شود. 

تواند با ارائه امكانات و تجهيزات بـه روز  هاي پيشرفته رشت ميوري مورد تأييد قرار گرفت، مركز آموزش مهارت
آوري اطالعات هستند، باعث افزايش سواد اطالعاتي مراجعه كننـدگان خـود گـردد. طبـق نتـايج      كه مرتبط با فن

وهش حاضر ارتباط مثبت و مستقيمي بين توانايي رسانه و متغير بهره وري وجود دارد، بدين سبب مركز آموزش پژ
و ابزارهاي نو، زمينه يادگيري هرچه بيشتر را بـراي مراجعـه   ها  تواند به وسيله رسانه مي پيشرفته رشتهاي  مهارت

بر طبق نتايج اين پژوهش ارتباط مثبـت و مسـتقيمي    پيشرفته فراهم نمايد. و نيزهاي  كنندگان و فراگيران مهارت
بين تجربه رسانه و متغير بهره وري وجود دارد، و نيز با در نظر گرفتن ورود و نفوذ فنـاوري اصـالعات در تمـامي    

بـه روز و نوآورانـه،   هاي  پيشرفته رشت با ارائه دورههاي  گردد مركز آموزش مهارت مي زندگي، پيشنهادهاي  عرصه
رايش و توجه بيشتر افراد به اين حوزه پر اهميت گردد. همچنين از آنجايي كه طبق نتـايج ايـن پـژوهش    باعث گ

ارتباط مثبت و مستقيم بين متغير روابط اجتمـاعي و متغيـر بهـره وري مـورد تاييـد قـرار گرفـت، مركـز آمـوزش          
رهنـگ اسـتفاده بهتـر از فنـاوري     يي را در زمنيـه آمـوزش و ايجـاد ف   ها پيشرفته رشت ميتواند با دورههاي  مهارت

ارتقاي روابط اجتماعي را فراهم گرداند. همان گونه كه بيان شد، طبـق نتـايج ايـن پـژوهش     هاي  اطالعات زمينه
و متغير بهره وري وجود دارد، و با توجه بـه ايـن امـر كـه      ICTعوامل موثر بر پذيرشارتباط مثبت و مستقيم بين 

دن به يكي از عوامل كليدي موفقيت، وحتي تنها عامل، در فعاليت بسـياري از  جديد در حال تبديل شهاي  فناوري
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پيشـرفته  هـاي   مركز آموزش مهارت سازمانها چه خصوصي چه دولتي بوده و براي بقاي سازمانها ضروري هستند،
ها زمانمتناسب و نو باعث كاهش ترس، سردرگمي عصبانيت و مقاومت كاركنان ساهاي  رشت ميتواند با ارائه دوره

ارتباطي را افزايش دهد. طبق نتايج پژوهش حاضر، ارتباط مثبت و هاي  گرديده و در نتيجه تعامل افراد با فن آوري
تواند بـا   مي پيشرفته رشتهاي  مستقيمي بين مهارت ديجيتال و متغير بهره وري وجود دارد، مركز آموزش مهارت

هايي مختص والدين به دليل عدم آشنايي آنهـا بـا   طور مثال دوره هايي متناسب با شرايط سني افراد، بهارائه دوره
هايي براي جوانان هم به منظور ها و تهديدهاي موجود در اين فضا، و يا ارائه دورههاي ديجيتال و فرصتآوريفن

افـراد  هـاي ديجيتـال   نو باعث ارتقاي مهارتهاي  آموزش جوانان و هم ايجاد فرهنگ استفاده صحيح از فن آوري
هاي آتـي  گردد در پژوهش مي پيشنهادگردند:  مي گردد. پيشنهادهاي مربوط به تحقيقات آتي نيز به شرح زير ارائه

گـردد كـه   پيشـنهاد مـي   به بررسي تأثير متغيرهاي مورد بررسي بر روي عملكرد افراد مراجعه كننده پرداخته شود.
گـردد در  صورت آنالين اجرا شود. پيشـنهاد مـي  آموزشي به هاي پژوهشي با هدف بررسي تأثير و امكان ارائه دوره

گردد در  مي پيشنهاد متناسب با آن پرداخته شود.هاي  پژوهشي به بررسي ارتباط بين شرايط سني افراد و ارائه دوره
ر ها را دهاي آموزشي، ميزان اثربخشي اين دورهپژوهشي با بررسي سطح دانش افراد قبل و بعد از شركت در دوره

 افزايش مهارت و دانش افراد مورد بررسي و مقايسه قرار دهند.
  

 منابع 
 و آمـوزش  در ارتباطـات  و اطالعـات  يفنـاور  از اسـتفاده  بـر  موثر عوامل يبررس)، ۱۳۹۴( رج،يا پور، لياسمع

ـ  شيهمـا  مقـاالت  مجموعـه ). ينادر كالت شهرستان ييابتدا دوره معلمان يمورد(مطالعه  پرورش  آمـوزش  يمل
 .ايـران  درسـي  برنامـه  مطالعات انجمن بيرجند، دانشگاه جنوبي، خراسان استان پرورش و آموزش كل اداره.ييابتدا
 .۱ دوره

 اداره يآموزشـ  خدمات تيفيك بر اي هحرف و يفن انيمرب يشغل تيرضا ريتاث يبررس)، ۱۳۹۵( روزه،يف ،يافشار
 مهارت يالملل نيب شيهما نيچهارم و يمل شيهما نيپنجم. تابعه مراكز و النيگ استان اي هحرف و يفن آموز كل
 .۵وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي.دوره كشور، اي هحرف و يفن آموزش سازمان اشتغال، و يآموز

ـ  بـازار  ريتـاث  يبررسـ ). ۱۳۹۷. (الديم ،يجانيچا هوشمند حسن، ديس طه، آل محسن، ،ياكبر ـ  يابي  بـر  يداخل
 اتيـ عمل تيريمـد  هينشـر . دانشـگاه  خـدمات  تيفيوك كاركنان يشغل تيرضا يگر يانجيم با انيدانشجو تيرضا

 .۲۴-۱ .۲ شماره. ۱ دوره. خدمات
اطالعـات   يدر فنـاور  ينوآور رشيعوامل موثر در پذ ي)،بررس۱۳۹۴( دمحمدباقر،ي،سيجعفر ه،يسم ،يعالمات

 يصـنعت  يشـهركها : يمـورد (مطالعـه   ،يو انسـان  ينوآور ،يطيمح ،يبا توجه به عوامل سازمان يدر سطح سازمان
ـ ا رانيمـد  شركت تهران، ع،يصنا يمهندس و تيريمد در نينو يپژوهشها يالملل نيب كنفرانس .)زنجان استان  دهي

   .ايليا تختيپا پردازان
ـ  كنفـرانس  نيچهـارم  ،بر آمـوزش  يفناور ريتاث ي)، بررس۱۳۹۴( حانه،ير ،ياحد رضا، لو، خدابنده ـ  نيب  يالملل

  ي.رازهاي  شيهما مركز.باز ينوآور و ينيكارآفر كنفرانس نياول و يحسابدار و تيريمد
سـازمان انتشـارات جهـاد دانشـگاهي.      ،PLS)، مدل سازي با نـرم افـزار   ۱۳۹۳داوري، علي، رضازاده، آرش، (
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 تهران.
). بررسي نقـش نظـام   ۱۳۹۳مهران. ( ،فرج ا للهي،محمد رضا،رضا سرمدي ،حسن ،رستگارپور ،بهزاد ،رسولزاده

طالعـات  م. آموزش از دور در ايجاد سرمايه اجتماعي و ارائه الگوي مناسب جهت ارتقاء آن در آموزش عالي كشـور 
 .۸۳-۱۰۶ .۳)۲(. برنامه ريزي آموزشي

 و بيسـت  چـاپ ) روش تحقيق در علـوم رفتـاري.تهران:   ۱۳۹۱سرمد، زهره؛ حجازي، الهه و بازرگان، عباس.(
  انتشارات آگه.چهارم،

)، ارزيابي كيفيت خـدمات  ۱۳۹۴شاه حسيني، محمدعلي، نارنجي ثاني،فاطمه، عبادي، رحيم، رودباري، حميد، (
، ۴۹يادگيري الكترونيكي در آموزش عالي، تحقيقات كتابداري و اطالع رسـاني دانشـگاهي، دوره    �نظام ياددهي 

  .۳۰۳ -۲۷۷صص  ۲شماره
موفقيت تحصيلي دانشجويان دانشـگاه پيـام    ررسي تاثير اينترنت بر جامعه پذيري و)، ب۱۳۹۰شبيري، آيدين، (

  .نور. دانشگاه پيام نور، گروه علوم اجتماعي، پايان نامه كارشناسي
).طراحـي پرسشـنامه عوامـل كليـدي مـوثر بـر پـذيرش فنـاوري اطالعـات در          ۱۳۸۴شيخ شعاعي، فاطمه، (

دانشگاه تهـران شـهريور    -نامه كارشناسي ارشد كتابداري ر تهران. پايانفني دانشگاههاي دولتي شههاي  كتابخانه
۱۳۸۴. 
ها  سازمان يبرا) يكيالكترون(آموزش يمجاز آموزش بيمعا و اي)، مزا۱۳۹۸( ،اقدم، زهرا يصف م،يابراه ،يريش

 يقـات يتحق يعلم موسسه بابل، اطالعات، يفناور و وتريكامپ يمهندس و علوم يمل كنفرانس نيششم موسسات، و
  .دانش آوران علم كومه

 سـواد هـاي   مهـارت  آمـوزش  ارائه)، ۱۳۹۰( قادر، ،يزمستان ،يمهد بناب، پاكدل سمانه، ،يمراد بهنام، ،يطالب
 .۱۲۷-۱۵۰. ۱۴ شماره چهارم، سال ،يتيترب علوم فصلنامه ،يعال آموزش يدرسهاي  برنامه در ياطالعات

)، بررسي عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطالعات: گسترش مدل ۱۳۹۳قالوندي، حسن، علي زاده، معصومه، (
  .۱۰۵-۱۱۳، ص ص ۲، شماره۹پژوهشي فناوري آموزش، جلد �پذيرش فناوري اطالعات، نشريه علمي 

و توانمندسـازي   اي هفني و حرفـ هاي  )، رابطه بين آموزش۱۳۹۵لشكري بندري پور، عصمت،مرادي،مرتضي، (
كارآموزان مركز فناوري اطالعات بندرعباس، پنجمين همايش ملي و چهارمين همايش بين المللي مهارت آموزي 

 .۱۳۹۵،مردادوزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي كشور. اي هو اشتغال، سازمان آموزش فني و حرف

ـ تاك بـا  يكـ يالكترون زشآمو بر موثر عوامل يبررس)، ۱۳۹۷( ارسالن، ،يميكر ،يمهد ،يمحمود  نقـش  بـر  دي
 و ياجتمـاع هـاي   بيآس يروانشناس و يتيترب علوم يپژوهش يعلم شيهما نيششم اطالعات، يفناورهاي  تيقابل

  .نياديبن فنون و علوم جيترو و توسعه انجمن تهران،ران،يا يفرهنگ
 دانشـگاه  در ارتباطـات  و اطالعـات  يفناور و انيدانشجوهاي  يژگيو نيب رابطه يبررس) ۱۳۹۲(،رضايمحمود

  .تهران دانشگاه ارشد يكارشناس نامه انيپا. تهران
به منظـور   اي هسواد رسان يدر ارتقاها  رسانه گاهيجا ي)، بررس۱۳۹۳( سا،يپر ،يفرهاد درضا،يالسادات، س بينق

 .۴۵ص )، ۱۳۹۳ زمستان،۹۷ ياپيپ( .۴و پنجم، شماره  ستيرسانه، سال ب فصلنامهمحور،  ييتحقق جامعه دانا
 هينشـر .يعلوم انسـان  يدر مراكز پژوهش يور بهره يآموزش و ارتقا .)۱۳۹۳(.صفر رو، ديسف غالمرضا، ،يسيو
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  .۱۷-۱۰ .۲سال دوم، شماره  ،يمطالعات آموزش
 يتيدر علوم ترب يدارتوسعه پا يكنفرانس مل ينپنجم ،"ياموزشهاي  در سازمان يبهره ور")،۱۳۹۵(يترا،م،ياري

موسسـه آمـوزش   - يداربه توسعه پا يابيدست يتهران، مركز راهكارها ي،و فرهنگ يمطالعات اجتماع ي،و روانشناس
 مهر اروند. يعال
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Abstract 
Purpose:  This study aims at investigating the factors affecting the productivity 

of educational organizations and trainees� use of e-learning in Rasht Advanced 
Skills Training Center. 

Methodology: This research is of descriptive-survey type and is classified as 
applied research in terms of its purpose. It is also a descriptive-correlational 
research because it examines the relationship between the variables under study.  

Findings: The findings of the study showed a positive significant relationship 
between the media�s ability (with a statistical t of 6.106 and a path coefficient of 

0.432), social relationships (with a statistical t of 3.336 and a path coefficient of 

0.129), media experience (with a statistical t of 2.015 And a path coefficient of 
0.092), acceptance behavior of the information and communication technology 
(ICT) (with a statistical t of 8.189 and a path coefficient of 0.396), information 
literacy (with a statistical t of 62.665 and a path coefficient of 0.090) and digital 
skills (with a statistical t of 3.432 and a path coefficient of 0.152), and productivity.  

Results: The results revealed a positive and significant relationship between 
media ability, social relations, media experience, acceptance behavior of ICT, 
information literacy and digital skills with productivity in Rasht Advanced Skills 
Training Center. 

Keywords: Media�s Ability, Social Relationships, Media Experience, Acceptance 

Behavior of ICT, Information Literacy, Digital Skills, Productivity 
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