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مطالعات مدیریت ورزشی

بررسی میزان بهره گیری اعضای هیأت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی از فناوری
اطالعات در فرایند آموزش و پژوهش با توجه به عواملی دموگرافی
محبوبه نقوی ،1حبیب هنری ،2غالمعلی کارگر
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 3و  -2استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی
تاریخ دریافت33/03/23 :

تاریخ پذیرش33/30/32 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان بهرهگیری اعضای هیأت علمی از فناوری اطالعات در
فرایند آموزش و پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی با توجه به عوامل دموگرافی بود.
نمونه آماری  32نفر از اعضای هیأت علمی دانشکدههای تربیت بدنی و علوم ورزشی که در
مقطع تحصیالت تکمیلی مشغول به تدریس میباشند .به منظور جمعآوری اطالعات از
پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .روایی پرسشنامه توسط متخصصان فناوری
اطالعات و ارتباطات و متخصصان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی تأیید و میزان روایی سازه
پرسشنامه از طریق ضریب همبستگی پیرسون( )r=0/823گزارش شده است .میزان پایایی
پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ  0/33بدست آمده است .نتایج نشان داد بین سابقه
کار (  ،)r=- 0.59, P<0.05رتبه علمی( )r=-0.395 ,P<0.05و کارکردهای پژوهشی (,p<0/02
 )r=0/383اعضای هیأت علمی با بهرهگیری از فناوری اطالعات ارتباط معناداری وجود دارد.
نتایج نشان میدهد بین میزان بکارگیری فناوری اطالعات درفعالیتهای آموزشی و پژوهشی
در گرایشهای متفاوت رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی تفاوت معناداری وجود دارد.
کلید واژگان :تربیت بدنی ،آموزش ،پژوهش ،فناوری اطالعات ،اعضای هیأت علمی ،ویژگی-
های فرد

 نویسندۀ مسئول
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مقدمه

روند تحوالت جهاني با محوريت توسعه پديده فناوري اطالعات در حال گسترش است .همزمان با
تغييرات سريع فنون و مهارتها و ظهور پديدههاي نوين در فناوري اطالعات و تاثير آنها بر شيوه-
ها و روشهاي زيستن ،فرآيند آموزش و پژوهش نيز متحول و دگرگون شده است .به گونهاي که
بيشتر فراگيران را به سمت بهرهگيري از رايانهها و کار با آنها سوق داده است ( .)1-2فناوري
اطالعات بر روشهاي تدريس ،بهرهوري فردي ،ارتباطات شبكهاي ،تحقيقات علمي ،توسعة
حرفهاي و تقاضا براي کسب اطالعات تأثير گذاشته است ( .)3توجه به ماهيت رشته تربيت بدني
و علوم ورزشي ،اهميت فناوري اطالعات در اين حوزه که با جسم و روح انسانها سروکار دارد
دو چندان است ،زيرا عالوه بر مسائل آمو زشي ،پژوهش در حوزه رفتار حرکتي ،فيزيولوژي
ورزش ،بيومكانيک و آسيبشناسي ورزشي و درمان صحيح ناهنجارهاي ساختاري و مديريت و
برنامه ريزي در رشته تربيت بدني و علوم ورزشي در سايه آشنايي با اطالعات روزآمد و روشهاي
جديد امكانپذير است .در اين زمينه نقش مدرسان و اعضاي هيأت علمي دانشكدههاي تربيت
بدني و علوم ورزشي ،در استفاده از فناوري هاي جديد بسيار حساس و با اهميت است و اين
نقش زماني به بهره وري خواهد رسيد که مدرسان در امر تدريس و پژوهش و توليدات علمي با
اين فناوريها و رسانه هاي جديد همگام شده و توانسته باشند بر موانع موجود در زمينه کاربرد
فناوري اطالعات و ارتباطات فائق آيند و آن را در اختيار فراگيران قرار دهند .بدين لحاظ
اعضاي هيأت علمي اين رشته ميتوانند براي بهينهسازي برنامههاي درسي با بهرهگيري از اين
فناوري ها انسجام و تعادل الزم را برقرار کنند .زيرا بكارگيري از فناوري اطالعات در امر تدريس
مي تواند باعث تسهيل ارتباط اثربخش ،ايجاد تداوم عالقه به موضوعات درسي و نشان دادن
شايستگي اعضاي هيأت علمي در بهرهگيري درست از فناوري اطالعات شود ( .)4زماني اعضاي
هيأت علمي مي ت وانند از فناوري اطالعات در فرايند آموزش و پژو هش بهره مند شوند که خود
توانايي الزم در بهره گيري از فناوري اطالعات را داشته و به طور موثر در محيطهاي آموزشي
اينترنتي فعاليت نموده و عامل تسريع فرايند يادگيري دانش پژوهان باشند .بنابراين شناسايي
ويژگيهاي مؤثر بر کاربرد فناوري اطالعات توسط اعضاي هيأت علمي ضروري بنظر ميرسد.
به طور کلي ،فناوري اطالعات به مجموعه امكانات سخت افزازي و نرم افزاري ،شبكههاي دادها
و ماهوارهاي و ساير فناوري مخابراتي و ابزارهاي توسعه برنامههاي کاربردي و چند رسانهاي که
جهت ورود ،ذخيره ،پردازش و انتقال اطالعات به کار ميروند ،گفته ميشود ( .)5در اين تحقيق
منظور از فناوري اطالعات استفاده از دو فناوري کامپيوتر و اينترنت توسط استادان در دو کارکرد
اصليشان؛ يعني آموزش (تدريس) و پژوهش است.
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حياتي و همكاران ( )1331به اين نتيجه رسيدند بين ميزان فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيأت
علمي کاربر و غيرکاربر تفاوت معني داري وجود ندارد .اما کليه پاسخگويان تاثير اينترنت را بر
فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي خود زياد و بسيار زياد عنوان کردهاند ( .)6موحد محمدي و
همكاران ( ) 1331طي پژوهشي دريافتند بين استفاده از اينترنت و مواردي از قبيل سن،
جنسيت ،داشتن مهارت در زبان انگليسي ،داشتن مهارت کامپيوتري ،انجام دادن فعاليتهاي
تحقيقاتي ،رشته تحصيلي ،دسترسي به اينترنت و نگرش نسبت به اينترنت رابطه وجود دارد
( .)3حياتي و همكاران ( )1331بيان کردند بين ميزان استفاده از اينترنت با متغيرهايي مانند
مرتبه علمي و سابقه تدريس تفاوت معنيداري وجود ندارد .به جز تفاوتي که در ميزان استفاده
از اينترنت در بين زنان و مردان عضو هيأت علمي وجود دارد ( .)3کريمي ( )1335اشاره مي-
کند بين ميزان آشنائي و مهارت در زبان انگليسي ،آشنايي و مهارت اينترنتي ،آشنايي و مهارت
کامپيوتري ،تعداد زمينههاي بك ارگيري فناوري اطالعات ،عوامل فني و شرايط محيطي با ميزان
استفاده آموزشگران از فناوريهاي مختلف اطالعاتي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
همچنين بين آموزش گران با مدارك تحصيلي مختلف و وضعيت استخدامي مختلف از نظر
ميزان استفاده از فناوريهاي اطالعاتي تفاوت معناداري وجود دارد .آشنايي و مهارت نسبت به
تجهيزات  ،ITعامل نگرشي ،شرايط و امكانات و مهارت در زبان انگليسي عوامل مؤثر بر استفاده
آموزشگران از فناوريهاي اطالعات ميباشد ( .)1مشهدي و همكاران ( )1336عوامل موثر در
کاربرد فناوري اطالعات توسط اعضاي هيأتعلمي را مشخص نموده اند که عبارتند از :سن،
سابقه شغلي ،راهنماي پايان نامه ،مهارت در استفاده از کامپيوتر و اينترنت ،مهارت در زبان
انگليسي ،تعداد آثار علمي و نگرش افراد به فناوري اطالعات ( .)11همچنين شريفزاده و
همكاران ( )1336اظهار داشتند بين برخي متغيرهاي فردي و حرفهاي اعضاي هيأتعلمي
(شرکت در کارگاهها ،دورههاي آموزشي ،استفاده حرفهاي از اينترنت و انجام طرح پژوهشي و )...و
کارکرد پژوهشي آنها رابطه مثبت و معناداري وجود دارد ( .)11حسينيشاوون ( )1336بيان
کرد ،استفاده از فناوري اطالعات بوسيله اعضاي هيأتعلمي تاثير مثبت بر عملكرد آموزشي
اعضا داشته ،همچنين بين جنيست ،رشته تحصيلي ،مرتبهعلمي با ميزان استفاده از فناوري
اطالعات رابطه معناداري وجود ندارد و بين گروههاي آموزشي از نظر عملكرد آموزشي و فناوري
اطالعات تفاوت معنادار نيست ( .)12يعقوبي و همكاران ( )1333طي پژوهشي به اين نتايج
دست يافتند که خصوصياتي از قبيل سن  ،مهارت رايانهاي ،فعاليتهاي تحقيقاتي ،تعداد آثار
علمي و سابقة شغلي از عوامل موثر در ميزان استفاده از فناوري اطالعات مي باشد ( .)13بلک-
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بلک ود )2111( 1بيان کرد جنسيت ،سابقه کار ،رشته دانشگاهي ،دسترسي به اينترنت در
کالس درس از عوامل موثر در بكارگيري فناوري اطالعات توسط اعضاي هيأتعلمي مي باشد؛
بكارگيري فناوري اطالعات تاثير مثبتي در کيفيت آموزش اعضاي هيأت علمي دارند (.)14
زنگ )2111( 2عوامل موثر در کاربرد فناوري اطالعات توسط اعضاي هيأتعلمي را مشخص
نموده که عبارتند از :دسترسپذيري ،رضايت ،دانش و مهارت فني ،رشتههاي علمي ،تفاوتهاي
فردي ،پذيرش شبكه و هنجارها ( .)15ونكاتش )2113( 3طي پژوهشي بر وجود رابطه معنادار
بين سن ،جنسيت ،رشته تحصيلي و سابقه کار تاکيد داشته است ( .)16چيري 4و همكاران
( )2114طي پژوهشي دريافتند بين استفاده از فناوري با ويژگيهايي از قبيل سن ،جنسيت،
سواد کامپيوتري ،رشتة تحصيلي ،دانش و دسترسي به اينترنت ،نگرش نسبت به اينترنت و سطح
روابط متقابل با همكاران رابطه وجود دارد ( .)13هيسانگ )2115( 5بيان کرد کاربرد فناوري
اطالعات به وسيلة اعضاي هيات علمي مستقيماً تحت تأثيرعوامل فردي و احساس مفيد بودن و
6
سهولت استفاده از فناوري اطالعات براي آنهاست ( .)13همچنين نتايج پژوهش کمرون
( )2116نشان داد در پژوهشي ارتباط بين سن ،جنسيت ،سابقه کار با پذيرش و ميزان
بكارگيري تكنولوژي اطالعات رابطه وجود دارد و زنان نسبت به مردان مقاومت بيشتري را در
مقابل تغييرات تكنولوژي از خود نشان ميدهند ( .)11ژو و مير (2113( 3سن و ميزان
دسترسي به اينترنت را عاملي مهم در بهرهگيري اعضاي هيأتعلمي از فناوري اطالعات بيان
مي کنند (.)21
با توجه به تحقيقات انجام شده در زمينه عوامل موثر در بكارگيري فناوري اطالعات ،تاکنون
تحقيقي در رشته تربيت بدني و علوم ورزشي در زمينه ويژگيهاي موثر در ميزان بكارگيري
فناوري اطالعات توسط اعضاي هياتعلمي انجام نشده است؛ بنابراين محقق بر آن شد تا به
بررسي ميزان بهرهگيري اعضاي هياتعلمي از فناوري اطالعات در فرايند آموزش و پژوهش با
توجه به ويژگيهاي فردي بپردازد .اجراي اين تحقيق اين امكان را فراهم ميکند که بتوان برخي
از مشكالت موجود در بكارگيري فناوري اطالعات توسط اعضاي هيأتعلمي را شناسايي و زمينه
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موثر به منظور بهرهگيري اعضاي هياتعلمي در فرايند آموزش و پژوهش رشته تربيت بدني و
علوم ورزشي را فراهم آورد.
روش شناسی

اين تحقيق از نظر هدف کاربردي و از نظر روش کار توصيفي که به صورت پيمايشي اجراء شده
است .جامعه آماري اين تحقيق کليه اعضاي هيأت علمي (شامل  134عضو هيأت علمي)
دانشكدههاي تربيت بدني و علوم ورزشي است که در مقطع تحصيالت تكميلي تدريس مي-
نمايند .نمونه آماري با توجه به جدول مورگان و ادونوسكي  33نفر است ( .)21به منظور
گردآوري دادهها از پرسشنامه محققساخته استفاده شده است .جهت اطمينان از روايي
محتوايي پرسشنامه بعد از تدوينپرسشنامه ،از نظرها و را هنماييهاي متخصصان فناوري
اطالعات ،ارتباطات و اساتيد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي (گرايش مديريت ورزشي)
استفاده شد و ديدگاههاي آنها در پرسشنامة نهايي لحاظ گرديد .حاصل اين نظرخواهي دسته-
بندي عوامل موثر در کاربرد فناوري اطالعات توسط اعضاي هياتعلمي رشته تربيت بدني و
علوم ورزشي در قالب  13سوال بود که با مقياس  5درجهاي هيچ ،کم ،متوسط ،زياد و خيلي
زياد مورد سنجش قرار گرفت .به منظور تعيين روايي سازه از ضريب همبستگي پيرسون
استفاده شده که ميزان ( ) r=1/333گزارش شده است .پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب
آلفاي کرونباخ  α =1/31تعيين گ رديد که نشان دهنده پايايي باال و مطلوب پرسشنامه است.
به منظور تجزيه و تحليل اطالعات پرسشنامه ،از آمار توصيفي براي محاسبه ميانگينها،
فراواني ها ،درصدها و رسم نمودار و از آمار استنباطي براي محاسبه ضريب همبستگي اسپيرمن،
آزمون فريدمن ،کايدو و  tهمبسته استفاده شده است.
نتایج

نتايج تجزيه و تحليل اطالعات نشان ميدهد  %23/1از پاسخگويان زن و  %31/1مرد بودهاند.
ميانگين سن و سابقه تدريس پاسخگويان به ترتيب  45و  16سال ،ميانگين مدت زمان استفاده
از فناوري اطالعات در فرايند آموزش و پزوهش  12/5ساعت ،حداکثر زمان استفاده از فناوري
اطالعات  31ساعت و حداقل زمان استفاده از فناوري اطالعات 1ساعت در هفته است.
با توجه به نتايج آزمون فريدمن ميزان بكارگيري فناوري اطالعات در فعاليتهاي آموزشي و
پژوهشي اعضاي هيأت علمي يكسان نميباشد (جدول .)1بيشترين ميزان بكارگيري فناوري
اطالعات در فرايند آموزشي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي به ترتيب عبارتند از :ارسال مقاله
به کنفرانسهاي داخلي و خارجي ،استفاده از آدرس الكترونيكي براي ارتباط با دانشجويان و
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دسترسي به نشريات تخصصي آنالين( 1جدول .)2
جدول .3نتایج آزمون رتبهبندی فریدمن
آزمون فریدمن

تعداد

کای دو

درجه آزادی

سطح معناداری

32

23/31

1

1/11

جدول  .3رتبه بندی میزان بکارگیری فناوری اطالعات در فرایند آموزشی و پژوهشی
موارد استفاده

تعداد

میانگین

انحراف معیار

رتبه

ارسال مقاله به کنفرانسهاي داخلي و خارجي
استفاده از آدرس الكترونيكي براي ارتباط با
دانشجويان
دسترسي به نشريات تخصصي آنالين
استفاده از موتورهاي کاوشگر عمومي و اختصاصي
مكاتبه با محققان و افراد مرجع و متخصص
راهنمايي يا مشاوره پاياننامه يا رساله
انجام طرحها و پروژهاي تحقيقاتي
تاليف مقاالت علمي  -ترويجي و علمي – پژوهشي
بسط و تبيين مفاهيم مرتبط با موضوعات کالسي
ارائه تكليف درسي به دانشجويان
شرکت در کنفرانسهاي ويدئويي و شنيداري
ارائه دروس به صورت آنالين براي دانشجويان
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3
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نتايج همبستگي اسپيرمن نشان داد بين سن با ميزان بكارگيري فناوري اطالعات در فرايند
آموزش و پژوهش رشته تربيت بدني و علوم ورزشي رابطه معناداري وجود ندارد (جدول .)3
نتايج همبستگي اسپيرمن نشان داد بين جنسيت و ميزان بكارگيري فناوري اطالعات در
گرايشهاي متفاوت تربيت بدني و علوم ورزشي رابطه معنيداري وجود ندارد (جدول .)3
نتايج همبستگي اسپيرمن نشان داد بين سابقه تدريس و ميزان بكارگيري فناوري اطالعات در
فرايند آموزش و پژوهش در بين اعضاي هيأت علمي دانشكدههاي تربيت بدني و علوم ورزشي
ارتباط منفي و معني داري وجود دارد .با توجه به نتايج با افزايش سابقه کار ميزان بكارگيري
فناوري اطالعات در بين اعضاي هيأتعلمي دانشكدههاي تربيت بدني و علوم ورزشي کاهش
پيدا ميکند (جدول.)3
همبستگي اسپيرمن نشان ميدهد بين رتبه علمي اعضاي هيأتعلمي و ميزان بكارگيري
0nline

1.
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فناوري اطالعات در فرايند آموزش و پژوهش دانشكدههاي تربيت بدني و علوم ورزشي رابطه
منفي و معناداري وجود دارد (جدول.)3
نتايج آزمون همبستگي اسپيرمن نشان ميدهد بين کارکردهاي علمي -پژوهشي با ميزان
بكارگيري فناوري اطالعات رابطه مثبت و معناداري وجود دارد (جدول.)3
جدول .2رابطه بین میزان بکارگیری فناوری اطالعات و ویژگیهای فردی اعضای هیات علمی

ميزان بكارگيري فناوري
اطالعات

عوامل دموگرافی

سطح معنیداری

میزان همبستگی

سن
جنسيت
سابقه کار
رتبه علمي
کارکردهاي علمي -پژوهشي

1/235
1/13
1/11
1/11
1/11

-1/162
-1/113
** -1/511
* -1/315
*1/231

* P ≤ 0.01 ** P ≤ 0.05

نتايج آزمون کايدو ( ) χ2نشان داد بين ميزان بكارگيري فناوري اطالعات در انجام فعاليتهاي
آموزشي و پژوهشي در گرايشهاي متفاوت رشته تربيت بدني و علوم ورزشي تفاوت معناداري
وجود دارد (جدول .)4بيشترين ميزان بكارگيري فناوري اطالعات در فعاليتهاي آموزشي و
پژوهشي در گرايش رفتار حرکتي ورزشي ( )%36و کمترين ميزان بكارگيري در گرايش
فيزيولوژي ورزشي ( )%34/33ميباشد (نمودار .)1
جدول .1میزان بکارگیری فناوری اطالعات در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی گرایشهای متفاوت
رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
متغیر

بكارگيري فناوري اطالعات در فعاليتهاي آموزشي
پژوهشي

n

33

sig

df

1/121

6

2

χ

16/33
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نمودار .3میزان بکارگیری فناوری اطالعات در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی گرایشهای متفاوت
رشته تربیت بدنی و علوم ورزش

نتايج آزمون  tهمبسته نشان ميدهد بين ميانگين بهرهگيري از فناوري اطالعات در فعاليتهاي
آموزشي با فعاليتهاي پژوهشي دربين اعضاي هيأتعلمي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي
تفاوت معنادار وجود دارد (جدول.)5
جدول  .2مقایسه بکارگیری فناوری اطالعات در فعالیتهای آموزشی با پژوهشی اعضای هیأت علمی
رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
بكارگيري فناوري
اطالعات درفعاليتهاي
پژوهش
بكارگيري فناوري
اطالعات درفعاليتهاي
در آموزش

 Tهمبسته
درجه

سطح

تفاوت

t

آزادی

معناداری

میانگین

حد پایین

حد باال

 0/32فاصله اطمینان

-5/15

31

1/13

1/31

-1/41

1/21

P ≤ 0.05

بحث و نتیجهگیری

اعضاي هيأتعلمي دانشگاه ها براي آنكه بتوانند به نحوي مطلوب در زمينه آموزش و پژوهش
فعاليت کنند و از دانش مربوط به رشته خود در سطح جهاني بهرهمند شوند ،بايد بتوانند از
توانمندي هاي فناوري اطالعات کمال استفاده را ببرند .تحقيق حاضر به منظور بررسي ويژگي-
هاي موثر در بهرهگيري از فناوري اطالعات در بين اعضاي هيأتعلمي انجام شده است .نتايج
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حاکي از آن است بين جنسيت و ميزان بكارگيري فناوري در فعاليتهاي آموزش و پژوهشي
ارتباط معناداري وجود ندارد .نتايج اين پژوهش با يافتههاي حياتي و همكاران ()1331؛
حسينيشاوون ( )1336همسو ميباشد و با نتايج موحد محمدي و همكاران ()1331؛ مشهدي
و همكاران ()1336؛ چيري و همكارن ( )2113؛ کمرون ( )2116و ژومير ( )2113همسويي
ندارد ( .)3،3،11،12،13،11،21نتايج نشان داد بين سن و ميزان بكارگيري فناوري اطالعات
ارتباط معناداري وجود ندارد .اين يافتهها با يافتههاي پژوهش موحد محمدي ()1331؛ مشهدي
و همكاران ( ،)1331ونكتاش ( ،)2113چيزري ( )2114و کمرون ( )2116همخواني ندارد
( .)3،11،16،13،11يافتهها نشان ميدهد بين سابقه تدريس و رتبه علمي اعضاي هيأتعلمي با
ميزان بكارگيري فناوري اطالعات در فرايند آموزش و پژوهش رشته تربيت بدني و علوم ورزشي
رابطه منفي وجود دارد؛ لذا هر چه سابقه کار و رتبه علمي اعضاي هيأت علمي بيشتر باشد
ميزان بكارگيري فناوري اطالعات در زمينه آموزش و پژوهش رشته تربيت بدني کمتر ميباشد؛
و ميزان تسلط آنها در بكارگيري فناوري اطالعات کاهش مييابد ،نياز اعضاي هيأتعلمي به
آموزش در زمينه کاربرد فناوري اطالعات افزايش مييابد .اين يافتهها با يافتههاي کريمي
( )1335همسو ميباشد و با نتايج پژوهش حياتي و همكاران ( )1331و حسينيشاوون ()1336
همسو نميباشد ( .)3،1،12با توجه به اينكه بيشتر تحقيقات ذکر شده در جامعه دانشگاهي
انجام شده است و عليرغم تالش محقق براي يافتن پژوهشي مشابه در رشته تربيت بدني و علوم
ورزشي ،هيچ پژوهشي درباره ميزان بكارگيري فناوري اطالعات در بين اعضاي هياتعلمي
رشته تربيت بدني و علوم ورزشي يافت نشدهاست که بت واند مبناي مقايسه قرار گيرد و اين
تفاوت در نوع رشتههاي دانشگاهي ميتواند مبنايي براي متفاوت بودن نتايج بدست آمده باشد.
نتايج نشان ميدهد بين فعاليت هاي پژوهشي و ميزان بكارگيري فناوري اطالعات در بين
اعضاي هيأتعلمي دانشكده هاي تربيت بدني و علوم ورزشي رابطه مثبت و معناداري وجود
دارد .بنابراين ميت وان نتيجه گرفت هر چه ميزان بكارگيري فناوري اطالعات در بين اعضاي
هيأتعلمي بيشتر باشد ،ميزان فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيأتعلمي افزايش مييابد .فناوري
اطالعات از طريق توسعه ارتباطات و همكاريها ،برطرف کردن نيازهاي اطالعاتي اعضاي هيأت-
علمي و ايجاد فضاي بدون م رز در فرايند دستيابي اطالعات موجبات توسعه فعاليتهاي
پژوهشي را فراهم ميآورد ،همچنين نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش مشهدي و همكاران
( )1336همسو ميباشد (.)11
بررسيهاي صورت گرفته نشان ميدهد بين ميزان بكارگيري فناوري اطالعات در انجام
فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در گرايشهاي متفاوت رشته تربيت بدني و علوم ورزشي تفاوت
معنا داري وجود دارد و بيشترين ميزان بكارگيري فناوري اطالعات در فعاليتهاي آموزشي و
پژوهشي به ترتيب در رفتار حرکتي ورزشي ( ،)%36بيومكانيک و آسيبشناسي ورزشي (،)%35
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مديريت ورزشي ( )%41و فيزيولوژي ورزشي ( )%34/33ميباشد .نتايج نشان ميدهد بين ميزان
بكارگيري فناوري اطالعات در فعاليتهاي آموزشي با فعاليتهاي پژوهشي تفاوت معناداري
وجود دارد و با توجه به نتايج ميزان بكارگيري فناوري اطالعات در فعاليتهاي پژوهشي بيش از
فعاليتهاي آموزشي ميباشد .بررسيها نشان ميدهد پيشنياز بكارگيري فناوري اطالعات در
فرايند آموزش دسترسي به فناوري ،پذيرش فناوري توسط جامعه ،گروههاي عالقهمند ،نظام-
هاي آموزشي و کالس هاي آموزشي که با امكانات مناسب براي استفاده از فناوري اطالعات به
عنوان يک وسيله يادگيري تجهيز شده باشند ،درك درست اعضاي هيأتعلمي از مزايايي
آموزش الكترونيكي ميباشد ( .)22-24فراهم نبودن عوامل ذکر شده ،اجراي فناوري اطالعات را
در امر آموزش رشته تربيت بدني و علوم ورزشي را به تاخير مياندازد .مديران آموزش عالي بايد
از منافعي که با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
ايجاد خواهد شد و همچنين از تهديداتي که در صورت عدم استفاده از آن به وجود خواهد آمد
درك واقعي داشته باشند ( )25و برنامهريزيهاي مناسب براي آمادهسازي سيستم آموزشي و
پژوهشي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي جهت استفاده کارآمدتر اعضاي هيأتعلمي از
فناوري اطالعات و شبكه اطالع رساني اتخاذ گردد.
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Abstract
The gold of study is investigating use rate faculty member of information
technology in education and research process physical education field with
regard demography factors. Statistical sample constituted from 83 members
of scientific board in faculties of physical education and sport sciences who
are teaching in complementary levels of education. Research’s tool was a
questionnaire made by researcher. Reliability amount of the questionnaire
was confirmed by specialists in information and communication technology,
members of scientific boards and Construct validity of the Pearson
correlation coefficient (r= 0/738) reported amount of validity of the
questionnaire was calculated 0.88 based on α Cranach's. The results showed
that there are correlation between information technology ratio use faculty
member with record of service (r= - 0/59, p<0/01), science grad (r= -0/395,
p<0/05) and research act (r= 0/279, p<0/05). The result show that the use of
information technology research and training activities in the different trends
in physical education and sport science disciplines there are significant
differences.
Keywords: physical education, education, research, information echnology,
faculty member, Demography.
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