
 
1392بهار _  مديريت ورزشي    

171 -191 : ص ص-16شمارة    
90/  10/ 26 : تاريخ دريافت    

90/  12/  07: تاريخ تصويب    

  

هاي ايران از فناوري و مقايسة هاي ايران از فناوري و مقايسة   مندي استادان مديريت ورزشي دانشگاهمندي استادان مديريت ورزشي دانشگاه  بهرهبهرهعوامل مؤثر بر عوامل مؤثر بر 
  هاي تركيههاي تركيه  آن با دانشگاهآن با دانشگاه
  

  فاطمه سادات حسيني فاطمه سادات حسيني . .   33--حمد كاشف حمد كاشف ميرمميرم. . 22    ––    11خيام اكبري اصل هاسوني خيام اكبري اصل هاسوني ..11
  استاديار دانشگاه اروميهاستاديار دانشگاه اروميه. . 33دانشيار دانشگاه اروميه، دانشيار دانشگاه اروميه، ..22دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه اروميه، دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه اروميه، . . 11

  
  

  چكيده
هاي ايران از فناوري و مقايسة آن با مندي استادان مديريت ورزشي دانشگاههدف از اين پژوهش، بررسي عوامل مؤثر بر بهره

تحقيق به روش . نفر از استادان مديريت ورزشي ايران و تركيه بود 66و  84ترتيب نمونة آماري تحقيق، به. اي تركيه استهدانشگاه
در دو بخش عناصر فردي و  α=  81/0از پرسشنامة استاندارد با پايايي . صورت پيمايشي انجام گرفتتحليلي و به –توصيفي 

ها نشان داد از بين عناصر فردي، دو عنصر اعتقاد به سودمندي كاربرد يافته. تفاده شدمندي از فناوري اسمحيطي مؤثر بر بهره
. دارند فناوريمندي اساتيد هر دو نمونه از ترتيب بيشترين و كمترين تأثير را در بهرهفناوري در آموزش و ترس از كاربرد فناوري به

هاي درس و دسترسي به تجهيزات بيشترين تأثير و مپيوتر در كالسو كا فناوريهمچنين عناصر محيطي نياز دانشجويان به وجود 
همچنين بين دو گروه . مندي اساتيد دو نمونه داردحمايت مالي دانشكده و كاركنان متخصص در دانشكده كمترين تأثير را بر بهره

در آموزش، عالقه به يادگيري و  فناورياساتيد ايراني و تركيه، تفاوت معناداري در چهار عنصر فردي اعتقاد به سودمندي كاربرد 
و در دو عنصر محيطي  فناوريمندي از و احساس نياز به يادگيري و بهره فناوريدر آموزش، ترس از كاربرد فناوري مندي از بهره

  .دهي دانشكده مشاهده شدهاي پاداشهاي درس و سياستو كامپيوتر در كالس فناورينياز دانشجويان به وجود 

  

  هاي كليديواژه
  .مديريت ورزشي، فناوري آموزشي، استادان مديريت ورزشي
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  مقدمه

بيشترين  فناوريهاي براي هر شغلي در بازار كار مهم است و افراد داراي مهارت فناوريهاي امروزه مهارت
در آموزش غافل  ريفناوتوان از جايگاه و تأثير در اين بين نمي). 12: 2008، 1ويلسون(تقاضا را در بازار كار دارند 

هاي جديد فناوري. هاي سنتي استويكم در حال تغيير ماهيت كالسهاي جديد در قرن بيستفناوري. شد،
هاي سراسر جهان در كه دانشگاهطوريموجب تغيير ماهيت آموزش و تدريس در جوامع معاصر شده است، به

فهوم كيفيت و دسترسي عمومي به آموزش بدون حال تجربه كردن فشار بزرگي براي تغيير هستند تا جايي كه م
در  فناوريباتوجه به جايگاه و اهميت ). 27: 2000، 2كريستنسن و كنزك(يابد تحقق نمي فناوريمندي از بهره

 فناوريمندي از بهره. در تدريس و آموزش مديريت ورزشي نيز ضروري است فناوريمندي از آموزش، بهره
اي براي براي مثال آموزش بر پاية وب موجب ايجاد واسطه. شودهي و يادگيري ميموجب بهبود راهبردهاي يادد

ها در خارج از كالس درس و در هر اتاقي كه به اينترنت دسترسي وگو، بحث، ارتباط و مبادلة ايدههمكاري، گفت
يفيت تدريس و در آموزش ضامن بهبود ك فناوريمندي از البته بهره). 17: 2004بالنكسن، (شود دارند، مي

عصاي  فناوريعبارت ديگر، است يا به فناوريياددهي نيست، بلكه موضوع مهم و تأثيرگذار، چگونگي استفاده از 
ترين سؤالي كه در مورد اصلي). 18: 2004، 3بالنكسن(اي از ابزارهاست جادويي نيست، بلكه صرفاً مجموعه

واقعاً فرايند يادگيري  فناوريمندي از چه حد بهرهدر كالس وجود دارد، اين است كه تا  فناوريكاربرد 
هاي مديريت كالس مانند  فناوري: در پاسخ بايد به چند نكته اشاره كرد. دانشجويان را بهبود خواهد بخشيد

  . هاي الكترونيكي و پروژكتورها موجب تسهيل تدريس، سخنراني و آزمون براي مدارس شده استتخته
هاي آن موجب ايجاد كنفرانس 5وگوي اينترنتيهاي گفتو اتاق 4ند پست الكترونيكيهاي ارتباطي مان فناوري

كه هر دانشجويي حتي هزاران كيلومتر طوريهاي بحث مجازي براي دانشجو و استاد شده است، بهالين و اتاق
 –هاي سمعي ز فناوريبا استفاده ا. مند شودهاي درس بهرهراحتي از كالستواند بهدورتر از دانشكده و كالس مي

توان سخنرانان و استادان مهمان را از هر مكاني كه قرار دارند، به كالس متصل كرد و به اين راحتي ميبصري به
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مندي از متخصصان و اساتيد خارج از كالس بهبود بخشيد و باالخره با هاي كالس را با بهرهصورت، كيفيت بحث
توان به جديدترين مطالب و تحقيقات و آخرين اخبار و ديگر د اينترنت ميهاي مرجع مانن فناوريمندي از بهره

  ).19: 2008ويلسون، (اطالعات مورد نياز كه در كتابخانة دانشكده موجود نيست دسترسي داشت 

مندي هاي تحصيلي جاري مديريت ورزشي حاكي از عدم توجه به بهرهمطالعة ادبيات داخلي و خارجي برنامه
با عنوان تمايل اعضاي آكادميك در  1در پژوهش آدامز و بانك. ر تدريس مديريت ورزشي استد فناورياز 

اي، مشخص شد يكي از موانع افراد آكادميك در زمينة استفاده از منابع استفاده از منابع اطالعاتي و كتابخانه
ردند كه آموزش در زمينة اين محققان عنوان ك. اطالعاتي الكترونيكي، كمبود دانش آنها در اين زمينه است

). 119: 1995(هاي دانشگاه قرار گيرد وجوي اطالعات الكترونيكي بايد در اولويت برنامهتقويت مهارت جست
و همكاران نشان داد تجربة كار با رايانه، پشتيباني فني، ادراك از آساني، استفاده و مفيد  2نتايج تحقيق ايگباريا

مديريت ارشد سازمان از جمله عواملي است كه بر موفقيت فناوري اطالعات در هاي دروني وحمايت بودن، پاداش
استفاده از كامپيوتر را در ميان معلمان تربيت بدني،  3كوچاك). 103: 1998(هاي كوچك تأثير دارد سازمان

همة كاربران  هاي متفاوت،مديران ورزشي و دانشجويان در تركيه بررسي كرد، نتايج نشان داد كه با وجود توانايي
وي نتيجه گرفت كه تأثير تكنولوژي يكپارچه بوده و براي توسعة . نگرش مثبتي به كامپيوتر و تكنولوژي داشتند

  ). 49: 2003(فعلي و آتي ورزش تركيه ضروري است 

بررسي ميزان استفاده اعضاي «در دانشگاه تگزاس با عنوان ) 2004(و همكاران  4نتايج پژوهش گارسيا
. تر از اينترنت بيشتر استنشان داد كه ميزان استفادة اعضاي هيأت علمي جوان» مي از اينترنتهيـأت عل

هاي كردند زيرا بعضي از آنان معتقد بودند كه روشهمچنين برخي از استادان از فناوري اطالعات استفاده نمي
خواستند براي يادگيري اينترنت يقديمي و سنتي آموزش، تأثير و كارايي بيشتر و بهتري دارند و بعضي ديگر نم

در اين تحقيق همبستگي منفي و معناداري بين ميزان موانع موجود در مسير استفاده از . زمان صرف كنند
پژوهشي با عنوان  5اوزلم و آتيلدان. اينترنت و ميزان استفادة اعضاي هيأت علمي از اين فناوري مشاهده دش
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آمده دستبراساس نتايج به. انجام دادند» شگاه آنكارا از كتابخانة ديجيتالميزان استفادة اعضاي هيأت علمي دان«
دانشكدة مورد بررسي از وجود كتابخانة ديجيتالي مطلع بودند و بسياري از آنان از  26بيشتر اعضاي هيأت علمي 

هاي ة بيشتر از پايگاهمنظور تشويق به استفاداين پژوهش نشان داد كه به. كردندهاي اطالعاتي استفاده ميپايگاه
لوني ويلسون طي تحقيقي نشان داد اعتقادات آموزشي، ). 86: 2006(اطالعاتي به صرف تالش بيشتري نياز است 

دهي و هاي پاداشعالقه، فرهنگ دانشكده و نياز دانشجويان بيشترين تأثير و ترس، كمبود زمان، سياست
نتايج تحقيق ). 118: 2008(دارد  فناوريمندي استادان از رههاي مالي دانشكده كمترين تأثير را در بهحمايت

آموزان و همچنين كاربرد هاي آموزشي در تدريس و عالقة دانشعباسي حاكي از آن است كه بين كاربرد رسانه
نيز در ) 1377(اخوتي ). 96: 1371(هاي آموزشي در تدريس با يادگيري عميق و ماندگار، رابطه وجود دارد رسانه

هاي علوم پزشكي بررسي وضعيت استفاده از اينترنت توسط اعضاي هيأت علمي دانشكده«وهشي با عنوان پژ
درصد عنوان كرد كه  7/20ميزان استفادة اعضاي هيأت علمي از شبكة اينترنت را » ايران، تهران و شهيد بهشتي

 هدهد كنشان مي) 1383(بادي آنتايج پژوهش نجف. بيشتر آنان نيز سابقة كاري كمتر از پنج سال داشتند
. هاي پژوهشي آنها تأثير زيادي داشته استيابي و فعاليتاستفادة اعضاي هيأت علمي از اينترنت بر رفتار اطالع

مندي از هاي پژوهشي و بهرهجويي از شبكة اينترنت در تأليف و ترجمة مقاله، همكاري در طرحكه بهرهطوريبه
تحقيقي با هدف بررسي آشنايي و استفادة ) 1386(السادات معين. گير بوده استهاي تحصيلي چشمنامهپايان

نتايج حاكي از آن بود كه . هاي آزاد اسالمي از فناوري اطالعات و ارتباطات انجام داداعضاي هيأت علمي دانشگاه
ر در حد متوسط و از ميزان آشنايي و استفادة اعضاي هيأت علمي از ويندوز در سطح نامطلوب، از مباني كامپيوت

طي تحقيقي، نگرش، ميزان دسترسي و ) 1389(طاليي و ذواالكتاف . اينترنت و ورد در حد مطلوب قرار داشت
  .را بررسي كردند فناورياحساس نياز معلمان تربيت بدني و مربيان ورزش نسبت به كامپيوتر و 

ميزان دسترسي . احساس مثبتي داشتند ريفناونتايج نشان داد معلمان و مربيان در مجموع به كامپيوتر و 
براي هر دو گروه يكسان و بيشتر از متوسط بود و احساس نياز در هر دو گروه زياد و در معلمان بيشتر از مربيان 

 فناوريمندي از اي از عوامل را بر بهرهويژه تحقيقات جامعي كه بتواند تأثير مجموعهبررسي ادبيات پيشين به. بود
  .طور خاص بررسي كند، وجود نداردطور عام و اساتيد مديريت ورزشي بهحوزة مديريت ورزشي به ويژه دربه
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هاي ايران از مديريت ورزشي دانشگاه ادانمندي استدنبال شناسايي عوامل مؤثر بر بهرهپژوهش حاضر به
 13گيري از تحقيقات گذشته هدر اين تحقيق با مطالعه و با بهر. هاي تركيه استو مقايسة آن با دانشگاه فناوري

در  فناوريدر آموزش، آموزش كاربرد  فناوري، اعتقاد به سودمندي كاربرد فناوريمندي از عنصر مؤثر بر بهره
هاي  در كالس و كامپيوتر فناوريي در آموزش، نياز دانشجويان به وجود فناورمندي از تدريس، زمان كافي براي بهره

ده، فرهنگ دانشكده، دسترسي به تجهيزات، كاركنان متخصص در دانشكده، هاي مالي دانشكدرس، حمايت
ي در آموزش، در دو گروه عناصر فناورانداز دانشكده براي توسعة كاربرد دهي دانشكده، چشمهاي پاداشسياست

  .بررسي شده استو بندي فردي و محيطي دسته
  

  روش تحقيق

  . صورت پيمايشي اجرا شده استاست كه به تحليلي –روش تحقيق اين پژوهش از نوع توصيفي 

  گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

هاي ايران و تركيه بودند جامعة آماري تحقيق اساتيد و اعضاي هيأت علمي رشتة مديريت ورزشي دانشگاه
استاد مديريت ورزشي از  80هاي دولتي و آزاد ايران و استاد مديريت ورزشي از دانشگاه 110در مجموع (

نفر  66و  84ترتيب براي ايران و تركيه نمونه براساس جدول برآورد حجم نمونة مورگان به). هاي تركيهدانشگاه
 20(هايي از تركيه كه مورد تأييد وزارت علوم ايران است شايان ذكر است دانشگاه. به روش تصادفي انتخاب شد

ودن توزيع را براي هر دو نمونة ايران و تركيه بنرمال اسميرنوف  -آزمون كلوموگروف. بررسي شدند) دانشگاه
  .نشان داد

  ابزار پژوهش

شده طراحي  α= 81/0در اين تحقيق براي پاسخگويي به سؤاالت تحقيق از پرسشنامة استاندارد با پايايي 
مندي اساتيد در سه بخش اطالعات شخصي، عناصر فردي تأثيرگذار بر بهره 2008توسط لوني ويلسون در سال 

گفتني است باتوجه به تنوع . استفاده شد فناوريمندي اساتيد از و عناصر محيطي تأثيرگذار بر بهره فناوري از
مكاني، تحقيق اعتبار و پايايي پرسشنامه دوباره بررسي شد كه نظرهاي اساتيد هر دو گروه نمونه مؤيد اعتبار 
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ترتيب براي و برحسب آزمون آلفاي كرونباخ به پرسشنامه بود و پايايي پرسشنامه طي مطالعات آزمايشي جداگانه
  .دست آمدبه  α= 95/0و  α=  87/0نمونة ايران و تركيه 

  روش اجرا

 پرسشنامه . صورت مجازي و در فضاي اينترنت صورت گرفتها با روشي كامالً نوين و بهگردآوري داده

از پست الكترونيكي و تماس تلفني و در اينترنتي و با استفاده  1صورت الكترونيكي و در قالب يك وبالكبه
) درصد 75( 50و ) درصد 83( 70ترتيب تعداد مواردي بهصورت حضوري در اختيار افراد نمونه قرار گرفت كه به

نقص و داراي شده بيهاي برگشت دادههاي ايران و تركيه برگشت داده شد كه همة پرسشنامهپرسشنامه از نمونه
  .بودند هاي آماريقابليت تحليل

  هاي آماريروش

ها از جدول فراواني، ميانگين براي توصيف داده. تحليل شد و تجزيه SPSS 18افزار ها با استفاده از نرمداده
هاي مناسب آمار استنباطي مانند و انحراف استاندارد استفاده شد و بسته به سؤاالت تحقيق با استفاده از آزمون

)ANOVA ،Test (وتحليل شدها تجزيهداده.  

  

   هاي تحقيقيافتهنتايج و 

اطالعات . آورده شده است 1طور كامل در جدول ها بههاي شخصي اعضاي نمونههاي مربوط به ويژگيداده
همچنين . دهد در هر دو گروه فراواني اساتيد مرد نسبت به فراواني اساتيد زن بيشتر استنشان مي 1جدول 

  سال  2/46سال نسبت به اساتيد نمونة ايران با ميانگين سني  1/43سني اساتيد نمونة تركيه با ميانگين 
درصد اساتيد نمونة تركيه مدرك  80درصد اساتيد نمونة ايران داراي مدرك دكتري بودند، ولي  100. ترندجوان

ة ايران در سال بيشتر اساتيد نمون. استادياران بيشترين فراواني پاسخ در هر دو گروه را دارا بودند. دكتري داشتند
 3تا  1كردند، ولي در نمونة تركيه بيشتر اساتيد در سال بين كالس مديريت ورزشي را تدريس مي 7بيش از 

                                                           
1.  www.khayyam-thesis .blogfa.com 
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باالترين مقطع تدريس بيشتر اساتيد مديريت ورزشي ايراني مورد . كنندكالس مديريت ورزشي را تدريس مي
دريس بيشتر اساتيد مديريت ورزشي تركيه كه عضو كه باالترين مقطع تارشد است، درحاليبررسي، كارشناسي

هاي ايران و تركيه در ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي مورد بررسي در نمونه. نمونه بودند، كارشناسي است
آورده شده است كه  2طور كامل در جدول مندي از تكنولوژي، بهدو گروه عناصر فردي و تحصيلي مؤثر بر بهره

  .طور مفصل بررسي خواهد شدها بها در بخش تحليل يافتههاين داده
  

  هاهاي شخصي اعضاي نمونههاي مربوط به ويژگيداده – 1جدول 

  درصد فراواني پاسخ ها در هر گروه  اطالعات شخصي
  تركيه  ايران

  72  80  مرد  جنسيت
  28  20  زن

  سن

  16  0  سال 30تا  25
  12  6  سال 35تا  30
  20  14  سال 40تا  35
  16  26  سال  45تا  40
  20  20  سال  50تا  45

  16  34  سال  50باالي 

  مدرك
  4  0  كارشناسي

  16  0  كارشناسي ارشد
  80  100  دكتري

  درجه

  24  0  مربي
  52  77  استاديار
  16  23  دانشيار
  8  0  استاد 

  تعداد كالس ها در سال

  56  0  كالس 3تا  1
  4  20  كالس 5تا  3
  12  29  سكال 7تا  5

  28  51  كالس 7باالي 

  باالترين مقطع
  48  9  كارشناسي 
  12  66  كارشناسي ارشد
  40  25  دكتري
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  هاتحليل يافته

مندي ترتيب اولويت عناصر فردي و محيطي تأثيرگذار بر بهرهبه 2هاي جدول برحسب داده 4و  3جداول 
شود، عنصر مشاهده مي 3طوركه در جدول همان. دهدميهاي مورد بررسي نشان را براي نمونه يفناوراساتيد از 

كمترين  يفناوردر آموزش در هر دو نمونه بيشترين و عنصر ترس از كاربرد  يفناوراعتقاد به سودمندي كاربرد 
در آموزش دومين  يفناورمندي از عنصر عالقه به يادگيري و بهره. دارد يفناورمندي اساتيد از تأثير را در بهره

عنصر . كه براي نمونة تركيه اين عنصر در اولويت چهارم قرار دارددرحالي. يت را براي نمونة ايران داراستاولو
براي نمونة تركيه در اولويت دوم و براي نمونة ايران در اولويت  يفناورمندي از احساس نياز به يادگيري و بهره

  .پنجم قرار دارد

ي نمونة ايران اولويت چهارم و براي نمونة تركيه در اولويت سوم در تدريس برا يفناورعنصر آموزش كاربرد 
قرارگيري عنصر . است يفناورمندي اساتيد هر دو نمونه از است كه بيانگر تأثير در حد متوسط اين عنصر بر بهره

ايراني دهد اساتيد در تدريس در اولويت سوم براي نمونة ايران نشان مي يفناورمندي از زمان كافي براي بهره
كه اين عنصر در نمونة تركيه در اولويت هايشان را دارند، درحاليدر كالس يفناورمندي از زمان كافي براي بهره

عنصر ترس از . است يفناورمندي از پنجم قرار دارد كه حاكي از مواجهه اساتيد تركيه با كمبود زمان براي بهره
  .دارد يفناوراساتيد هر دو نمونه از مندي كمترين تأثير را در بهره يفناوركاربرد 

تقريباً  يفناورمندي اساتيد از بندي تأثير عناصر محيطي بر بهرهشود اولويتمشاهده مي 4با دقت در جدول 
هاي و كامپيوتر در كالس يفناوركه عوامل نياز دانشجويان به وجود طوريبراي هر دو نمونه يكسان است، به

بيشترين تأثير و عوامل حمايت مالي دانشكده و كاركنان متخصص در دانشكده درس و دسترسي به تجهيزات 
هاي همچنين سه عامل فرهنگ دانشكده، سياست. دارند يفناورمندي اساتيد دو نمونه از را بر بهره ركمترين تأثي

مندي ر بهرهدر آموزش تأثيري متوسط ب يفناورانداز دانشكده براي توسعة كاربرد دهي دانشكده و چشمپاداش
مندي اساتيد دو بندي عناصر محيطي تأثيرگذار بر بهرهتنها تفاوت اولويت. اساتيد دو نمونه از تكنولوژي دارند

و  يفناورهاي اول و دوم است كه براي نمونة ايران عنصر نياز دانشجويان به وجود در اولويت يفناورنمونه از 
كه عنصر دسترسي به تجهيزات در اولويت دوم قرار دارد، درحالي هاي درس در اولويت اول وكامپيوتر در كالس
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و كامپيوتر در  يفناوربراي نمونة تركيه عنصر دسترسي به تجهيزات اولويت اول و عنصر نياز دانشجويان به وجود 
  .هاي درس اولويت دوم را داردكالس

  
  هاي ايران و تركيهونهميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي مورد بررسي در نم – 2جدول 

  انحراف استاندارد  ميانگين  )حجم نمونه(N نمونه عناصر

دي
فر

  

  41304/0  6571/4  70  ايران  در آموزش اعتقاد به سودمندي كاربرد فناوري
  70810/0  4133/4  50  تركيه

  79195/0  6952/3  70  ايران  در تدريس فناوريآموزش كاربرد 
  71091/0  7733/3  50  تركيه

در  فناوريان كافي براي بهره مندي از زم
  فرايند تدريس

  64392/0  8286/3  70  ايران 
  92179/0  6133/3  50  تركيه 

در  فناوريعالقه به يادگيري و بهره مندي از 
  آموزش

  58538/0  4667/4  70  ايران
  86933/0  7067/3  50  تركيه

  80566/0  9619/1  70  ايران  فناوريترس از كاربرد 
  08872/1  3867/2  50  يهترك

احساس نياز به يادگيري و بهره مندي از 
  فناوري

  84928/0  5733/3  70  ايران
  77886/0  9833/3  50  تركيه 

طي
حي
م

  

  71759/0  3524/3  70  ايران  فرهنگ دانشكده
  93663/0  5600/3  50  تركيه

و كامپيوتر در  فناورينياز دانشجويان به وجود 
  كالس هاي درس 

  56147/0  0190/4  70  ايران
  87805/0  6667/3  50  تركيه

  70399/0  3143/3  70  ايران   حمايت هاي مالي دانشكده
  96993/0  4400/3  50  تركيه 

  76115/0  5524/3  70  ايران  دسترسي به تجهيزات 
  80204/0  6933/3  50  تركيه

  80566/0  2286/3  70  ايران  كاركنان متخصص در دانشكده 
  98054/0  3333/3  50  تركيه

  79242/0  3429/2  70  ايران  سياست هاي پاداش دهي دانشكده
  96148/0  3600/3  50  تركيه 

چشم انداز دانشكده براي توسعة كاربرد 
  در آموزش  فناوري

  75921/0  3429/3  70  ايران
  84155/0  4800/3  50  تركيه
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  هاي ايران و تركيهبراي نمونه يفناورندي اساتيد از مبندي عناصر فردي مؤثر بر بهرهاولويت – 3جدول 
  تركيه  ايران  اولويت

  در آموزش فناورياعتقاد به سودمندي كاربرد   در آموزش فناورياعتقاد به سودمندي كاربرد   1

   فناورياحساس نياز به يادگيري و بهره مندي از   در آموزش فناوريعالقه به يادگيري و بهره مندي از   2

  در تدريس فناوريآموزش كاربرد   در تدريس فناوريبهره مندي از  ن كافي برايزما  3

  در آموزش  فناوريعالقه به يادگيري و بهره مندي از   در تدريس فناوريآموزش كاربرد   4

  در تدريس فناوريزمان كافي براي بهره مندي از   فناورياحساس نياز به يادگيري و بهره مندي از   5

   فناوريترس از كاربرد    فناوريرد ترس از كارب  6

  
  هاي ايران و تركيهبراي نمونه يفناورمندي اساتيد از بندي عناصر فردي مؤثر بر بهرهاولويت – 4جدول 

  تركيه ايران  اولويت

هاي  و كامپيوتر در كالس فناورينياز دانشجويان به وجود   1
  دسترسي به تجهيزات  درس

هاي  و كامپيوتر در كالس فناورينشجويان به وجود نياز دا  دسترسي به تجهيزات  2
  درس

  فرهنگ دانشكده  فرهنگ دانشكده  3
  سياست هاي پاداش دهي دانشكده  سياست هاي پاداش دهي دانشكده  4
  در آموزش فناوريچشم انداز دانشكده براي توسعة كاربرد   در آموزش فناوريچشم انداز دانشكده براي توسعة كاربرد   5
  حمايت هاي مالي دانشكده  هاي مالي دانشكدهحمايت   6
  كاركنان متخصص در دانشكده  كاركنان متخصص در دانشكده  7

  

   5هاي جدول باتوجه به داده يفناورها از مندي اساتيد نمونهنتايج مقايسه عناصر فردي مؤثر بر بهره
سطح معناداري (در آموزش  يناورفدهندة تفاوت معناداري بين چهار عنصر اعتقاد به سودمندي كاربرد نشان
 يفناور، ترس از كاربرد )000/0سطح معناداري (در آموزش  يفناورمندي از ، عالقه به يادگيري و بهره)019/0

براي دو ) 000/0سطح معناداري ( يفناورمندي از و احساس نياز به يادگيري و بهره) 015/0سطح معناداري (
دهد نشان مي 6نگين اين عناصر در دو گروه ايران و تركيه در قالب جدول نمونه است كه متعاقباً مقايسة ميا

) 019/0سطح معناداري (طور معناداري در آموزش در اساتيد نمونة ايران به يفناوراعتقاد به سودمندي كاربرد 
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  يري و عنصر عالقه به يادگ) 000/0سطح معناداري (طور معناداري همچنين به. بيشتر از اساتيد تركيه است
عنصر احساس نياز به يادگيري و . در آموزش نزد اساتيد ايران بيشتر از اساتيد تركيه است يفناورمندي از بهره
. بيشتر از اساتيد تركيه است) 000/0سطح معناداري (براي اساتيد ايراني با تفاوت معناداري  يفناورمندي از بهره

صورت معناداري در اساتيد تركيه بيشتر از اساتيد ايراني به يورفنادهد ترس از كاربرد نشان مي 6نتايج جدول 
  .است

در دو نمونة ايران و  فناوري مندي ازبراي مقايسة عناصر فردي مؤثر بر بهره ANOVAنتايج آزمون  - 5جدول 
  تركيه

مجموع 
  مجذورها

درجة
  آزادي

مجذور 
  ميانگين

  سطح  Fمقدار
  داري معني

در  فناوري اعتقاد به سودمندي كاربرد
  آموزش

  019/0*  6330/5  734/1  1  734/1  ها بين گروه
      308/0  118  340/36  ها ميان گروه

        119  074/38  كل 
  580/0  308/0  178/0  1  178/0  ها بين گروه  در تدريس  فناوريآموزش كاربرد 

      577/0  118  041/68  ها ميان گروه
        119  219/68  كل 

 فناوريزمان كافي براي بهره مندي از 
  در تدريس

  135/0  270/2  351/1  1  351/1  ها بين گروه
      595/0  118  245/70  ها ميان گروه

        119  596/71  كل 
عالقه به يادگيري و بهره مندي از 

  در آموزش  فناوري
  000/0*  763/32  847/16  1  847/16  ها بين گروه
      514/0  118  676/60  ها ميان گروه

        119  522/77  كل 
  015/0*  036/6  262/5  1  262/5  ها بين گروه   فناوريترس از كاربرد 

      872/0  118  867/102  ها ميان گروه
        119  130/108  كل 

احساس نياز به يادگيري و بهره مندي 
   فناورياز 

  000/0*  425/29  409/14  1  409/14  ها بين گروه
      490/0  118  780/57  ها ميان گروه

        119  189/72  كل 
*05/0 P< 

 

اختالف معناداري دارند  5هاي متغيرهايي كه در جدول نتايج آزمون  مستقل براي مقايسة ميانگين 6جدول 
  .دهدرا نشان مي
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  اختالف معني داري دارند 5براي مقايسة ميانگين هاي متغيرهايي كه در جدول  مستقل  tنتايج آزمون  – 6جدول 

  

ون لون براي همگنيآزم
  مستقل براي مقايسة ميانگين هاTآزمون  هاواريانس

F 
  سطح
 T  داري معني

درجة 
  آزادي

  سطح
  داري  معني

  )دو دامنه(
اختالف 
  ميانگين

فناورياعتقاد به سودمندي كاربرد
  24381/0  019/0*  118  373/2  102/0  695/2 در آموزش

عالقه به يادگيري و بهره مندي از
  76000/0  000/0*  118  724/5  139/0  216/2 در آموزش فناوري

  -42476/0  015/0*  118  -457/2 153/0 069/2 فناوريترس از كاربرد
احساس نياز به يادگيري و بهره مندي

  70286/0  000/0*  118  425/5  34/0  426/1 فناورياز 

*05/0 P< 

  

 4طوركه در جدول هاي درس همانسو كامپيوتر در كال يفناورهرچند عنصر نياز دانشجويان به وجود 
دهد اساتيد ايران نشان مي 8مشاهده شد از اولويت تأثير بيشتري در هر دو نمونه برخوردار است، نتايج جدول 

مندي از بيشتر از اساتيد تركيه تحت تأثير نياز دانشجويان رو به بهره) 008/0سطح معناداري (طور معناداري به
دهي دانشكده در هر دو بيانگر يكسان بودن اولويت عنصر سياست پاداش 4هاي جدول داده. آورندمي يفناور

 8و  7ولي جداول . است يفناورمندي اساتيد هر دو نمونه از نمونه و حاكي از تأثير متوسط اين عنصر بر بهره
تركيه بيشتر از  هايدهي دانشكدههاي پاداشسياست) 000/0سطح معناداري (صورت معناداري دهد بهنشان مي
  .شودمي يفناورمندي از هاي ايران موجب گرايش اساتيد به بهرهدانشكده
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  در دو نمونة ايران و تركيه فناوريمندي از براي مقايسة عناصر محيطي مؤثر بر بهره ANOVAنتايج آزمون  – 7جدول 
مجموع 

  مجذورها
درجة
  آزادي

مجذور 
  ميانگين

  سطح  Fمقدار
  داري معني

  گ دانشكدهفرهن
  172/0  889/1  257/1  1  257/1  ها بين گروه
      665/0  118  517/78  ها ميان گروه

        119  774/79  كل 
در  فناورينياز دانشجويان به وجود 

  كالس هاي درس 
  008/0*  179/7  622/3  1  622/3  ها بين گروه
      504/0  118  530/59  ها ميان گروه

        119  152/63  كل 
  412/0  677/0  461/0  1  461/0  ها بين گروه  لي دانشكده حمايت هاي ما

      680/0  118  295/80  ها ميان گروه
        119  756/80  كل 

  330/0  956/0  579/0  1  579/0  ها بين گروه  دسترسي به تجهيزات 
      606/0  118  495/71  ها ميان گروه

        119  074/72  كل 
  523/0  411/0  320/0  1  320/0  ها بين گروه  كاركنان متخصص در دانشكده 

      779/0  118  898/91  ها ميان گروه
        119  219/92  كل 

  000/0*  177/40  175/30  1  175/30  ها بين گروه  سياست هاي پاداش دهي دانشكده 
      751/0  118  625/88  ها ميان گروه

        119  800/118  كل 
چشم اندازه دانشكده براي توسعة 

  وزش در آم فناوريكاربرد 
  353/0  869/0  549/0  1  549/0  ها بين گروه
      631/0  118  474/74  ها ميان گروه

        119  022/75  كل 
*05/0P< 

اختالف معناداري دارند را  7هاي متغيرهايي كه در جدول نتايج  مستقل براي مقايسة ميانگين 8جدول 
  .دهدنشان مي
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  اختالف معني داري دارند 5انگين هاي متغيرهايي كه در جدول آزمون تي مستقل براي مقايسة مينتايج  – 8جدول 

  

آزمون لون براي همگني
  مستقل براي مقايسة ميانگين هاTآزمون  هاواريانس

F 
  سطح
 T  داري معني

درجة 
  آزادي

  سطح
  داري  معني

  )دو دامنه(
اختالف 
  ميانگين

وفناورينياز دانشجويان به وجود
  35238/0  008/0*  118  679/2  100/0  283/2 كامپيوتر در كالس هاي درس
  -01714/1  000/0*  118  -339/6 060/0 606/3 سياست هاي پاداشي دانشكده

*05/0 P< 

  

  گيريبحث و نتيجه

. 1ترتيب را به يفناورمندي اساتيد مديريت ورزشي ايران از هاي اين پژوهش عناصر فردي مؤثر بر بهرهيافته
عالقه به يادگيري . 2؛ )41/0و انحراف استاندارد  66/4با ميانگين (در آموزش  يناورفاعتقاد به سودمندي كاربرد 

مندي از زمان كافي براي بهره. 3؛ )59/0و انحراف استاندارد  47/4با ميانگين (در آموزش  يفناورمندي از و بهره
با ميانگين (در تدريس  يفناورد آموزش كاربر. 4؛ )64/0و انحراف استاندارد  83/3با ميانگين (در تدريس  يفناور

و انحراف  57/3با ميانگين ( يفناورمندي از احساس نياز به يادگيري و بهره. 5؛ )79/0و انحراف استاندارد  70/3
  .كندبندي مي، اولويت)81/0و انحراف استاندارد  96/1با ميانگين ( يفناورترس از كاربرد . 6؛ )85/0استاندارد 

. 1را به ترتيب  يفناورمندي اساتيد مديريت ورزشي تركيه از ر فردي مؤثر بر بهرههمچنين اولويت عناص
احساس نياز به . 2؛ )71/0و انحراف استاندارد  41/4با ميانگين (در آموزش  يفناوراعتقاد به سودمندي كاربرد 

در  يفناورزش كاربرد آمو. 3؛ )78/0و انحراف استاندارد  98/3با ميانگين ( يفناورمندي از يادگيري و بهره
با (در آموزش  يفناورمندي از عالقه به يادگيري و بهره. 4؛ )71/0و انحراف استاندارد  77/3با ميانگين (تدريس 
 61/3با ميانگين (در تدريس  يفناورمندي از زمان كافي براي بهره. 5؛ )87/0و انحراف استاندارد  71/3ميانگين 

-تعيين مي) 09/1و انحراف استاندارد  39/2با ميانگين ( يفناورترس از كاربرد  .6و ) 92/0و انحراف استاندارد 

  .كند
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  را  يفناورمندي اساتيد مديريت ورزشي ايران از نتايج تحقيق حاضر اولويت تأثير عناصر محيطي بر بهره
و انحراف  02/4با ميانگين (هاي درس و كامپيوتر در كالس يفناورنياز دانشجويان به وجود . 1صورت به

با (فرهنگ دانشكده . 3؛ )76/0و انحراف استاندارد  55/3با ميانگين (دسترسي به تجهيزات . 2؛ )56/0استاندارد 
و انحراف  34/2با ميانگين (دهي دانشكده هاي پاداشسياست. 4؛ )72/0و انحراف استاندارد  35/3ميانگين 

و انحراف  34/3با ميانگين (در آموزش  يفناورة كاربرد انداز دانشكده براي توسعچشم. 5؛ )79/0استاندارد 
كاركنان . 7و ) 7/0و انحراف استاندارد  31/3با ميانگين (هاي مالي دانشكده حمايت. 6؛ )76/0استاندارد 

بندي در تحقيق دهد كه اين اولويتنشان مي) 81/0و انحراف استاندارد  23/3با ميانگين ( متخصص در انشكده
نياز . 2، )8/0و انحراف استاندارد  69/3با ميانگين (دسترسي به تجهيزات . 1نمونة تركيه به صورت حاضر براي 

. 3؛ )88/0و انحراف استاندارد  67/3با ميانگين (هاي درس و كامپيوتر در كالس يفناوردانشجويان به وجود 
با ميانگين (دهي دانشكده اي پاداشهسياست. 4، )94/0و انحراف استاندارد  56/3با ميانگين (فرهنگ دانشكده 

 48/3با ميانگين (در آموزش  يفناورانداز دانشكده براي توسعة كاربرد چشم. 5؛ )96/0و انحراف استاندارد  36/3
. 7و ) 97/0و انحراف استاندارد  44/3با ميانگين (هاي مالي دانشكده حمايت. 6؛ )84/0و انحراف استاندارد 

  .است دست آمدهبه) 98/0و انحراف استاندارد  33/3با ميانگين (كده كاركنان متخصص در دانش

مندي اساتيد مديريت ورزش دو نمونه در اين پژوهش نشان داد نتيجة مقايسة عناصر فردي مؤثر بر بهره
در آموزش و احساس  يفناورمندي از در آموزش، عالقه به يادگيري و بهره يفناوراعتقاد به سودمندي كاربرد 

در مقابل عنصر ترس از . براي اساتيد ايراني بيشتر از اساتيد تركيه است يفناورمندي از ز به يادگيري و بهرهنيا
در اساتيد تركيه بيشتر از اساتيد ايراني است كه شايد بتوان اين را به جسارت بيشتر اساتيد ايراني  يفناوركاربرد 
مندي اساتيد مديريت ورزشي عناصر محيطي مؤثر بر بهرههمچنين مقايسة . نسبت داد يفناورمندي از در بهره

روي  يفناورمندي از دو نمونه نشان داد اساتيد ايران بيشتر از اساتيد تركيه تحت تأثير نياز دانشجويان به بهره
هاي ايران موجب گرايش اساتيد به ي تركيه بيشتر از دانشكدهاهدهي دانشكدههاي پاداشآورند و سياستمي
  .شودمي يفناورمندي از بهره

-در آموزش، مؤثرترين عامل فردي بر بهره يفناوراين پژوهش نشان داد عنصر اعتقاد به سودمندي كاربرد 

طور معناداري اين در حالي است كه اساتيد مديريت ورزشي ايران به. است يفناورمندي اساتيد دو نمونه از 
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در آموزش معتقدند و اين بيانگر  يفناورركيه به سودمندي كاربرد هاي تبيشتر از اساتيد مديريت ورزشي دانشگاه
نتايج بررسي تأثير اعتقادات آموزشي . است يفناورنگرش مثبت و اعتقاد بيشتر اساتيد مديريت ورزشي ايران به 

و ) 2003(هاي بيشتر محققان پيشين مانند كوچاك در اين پژوهش با يافته يفناورمندي اساتيد از بر بهره
  .مغاير است) 2004(هاي گارسيا و همكاران همسو و با يافته) 1389(طاليي و ذواالكتاف 

مندي از طور معناداري از اساتيد تركيه به بهرهنتايج اين پژوهش نشان داد اساتيد مديريت ورزشي ايران به
، يفناورمديريت ورزشي از  مندي اساتيدبندي تأثير عوامل فردي بر بهرههمچنين اولويت. مندترندعالقه يفناور

در آموزش را براي نمونة ايران در اولويت دوم و براي نمونة تركيه  يفناورمندي از عنصر عالقه به يادگيري و بهره
مندي اساتيد مديريت ورزشي ايران از دهد كه بيانگر تأثير زياد اين عنصر بر بهرهدر اولويت چهارم نشان مي

مندي اساتيد تركيه از در آموزش بر بهره يفناورمندي از ر عالقه به يادگيري و بهرهكه عنصاست، درحالي يفناور
در كل نتايج اين تحيق با نتايج بيشتر تحقيقات گذشته همسو است، ولي . تأثيري در حد متوسط دارد يفناور

 يفناورمندي از بهرهمندي را مانعي براي عدم عالقه) 2004(تحقيقات محققان معدودي مانند گارسيا و همكاران 
  .اندمعرفي كرده

 يفناورمندي از از عنصر زمان كافي براي بهره) 2009(و ويلسون ) 2004(محققاني مانند گارسيا و همكاران 
در اين پژوهش عامل زمان . اندياد كرده يفناورمندي اساتيد و معلمان از عنوان مانعي براي بهرهدر تدريس به

مندي مندي تأثير عوامل فردي بر بهرهدر تدريس، اولويت سوم را در اولويت يفناورز مندي اكافي براي بهره
مشكل  يفناورمندي از دهد اساتيد ايراني براي بهرهدارد كه نشان مي يفناوراساتيد مديريت ورزشي ايران از 

در اولويت پنجم قرار دارد،  يفناورمندي اساتيد تركيه از كه تأثير اين عنصر بر بهرهكمبود زمان ندارند، درحالي
دهد اساتيد مديريت ورزشي تركيه هرچند اختالف معناداري بين دو نمونه وجود ندارد، ولي نتايج نشان مي

  .دانندمي يفناورگيري از كمبود زمان را مانعي براي بهره

  مل فردي بر بندي تأثير عوادر تدريس در اولويت يفناورجايگاه چهارم و پنجم عنصر آموزش كاربرد 
دهد هاي ايران و تركيه در اين تحقيق نشان ميبه ترتيب براي نمونه يفناورمندي اساتيد مديريت ورزشي از بهره

هرچند محققاني مانند آدامز و . دارد يفناورمندي اساتيد دو نمونه از اين عنصر تأثيري در حد متوسط بر بهره
اند ولي نتايج عنوان كرده يفناورمندي از م را مانعي براي بهرهآموزش ك) 1386(، معين السادات )1995(بانگ 
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در اين پژوهش نشان داد آموزش  يفناورمندي از در تدريس بر بهره يفناوربررسي تأثير عنصر آموزش كاربرد 
  .نيست يفناورمندي اساتيد از كم مانعي براي بهره

بندي عوامل قرار گرفتن در اولويت پنجم اولويت با يفناورمندي از عنصر احساس نياز به يادگيري و بهره
  نسبت به ديگر عناصر فردي تأثير كمي بر  يفناورمندي اساتيد مديريت ورزشي ايران از فردي مؤثر بر بهره

كه اساتيد مديريت ورزشي تركيه اين عنصر را دارد، درحالي يفناورمندي اساتيد مديريت ورزشي ايران از بهره
با اين حال نتايج نشان داد اساتيد مديريت . اندمعرفي كرده يفناورشان از منديي مؤثر بر بهرهدومين عامل فرد
  احساس نياز  يفناورمندي از طور معناداري بيشتر از اساتيد مديريت ورزشي تركيه به بهرهورزشي ايران به

  را عاملي مؤثر بر  يفناوري از مندهاي پژوهش عنصر احساس نياز به يادگيري و بهرهدر كل يافته. كنندمي
و طاليي و ) 1383(آبادي كند و با نتايج تحقيقات محققاني مانند نجفعنوان مي يفناورمندي اساتيد از بهره

  .همسوست) 1389(ذوالكتاف 

كمترين تأثير را بر  يفناوراساتيد مورد بررسي هر دو نمونه در اين پژوهش نشان دادند عنصر ترس از كاربرد 
طور به يفناورمندي از ايران در بهره  دارد، البته اساتيد مديريت ورزشي نمونة يفناورشان از منديبهره عدم

را كه تأثير ) 2009(نتايج اين تحقيق، نتايج تحقيق ويلسون . تر از اساتيد نمونة تركيه هستندمعناداري نترس
  .كندكند، تأييد ميار كم عنوان ميرا بسي يفناورمندي از بر بهره يفناورعنصر ترس از كاربرد 

طور معناداري بيشتر از اساتيد تركيه تحت تأثير نياز نتايج نشان داد اساتيد مديريت ورزشي ايران به
آورند، البته اساتيد هر دو نمونه عنصر نياز دانشجويان به وجود روي مي يفناورمندي از دانشجويان به بهره

بندي كه در اولويتطورياند، بهعنوان عاملي با تأثير زياد معرفي كردهي درس را بههاو كامپيوتر در كالس يفناور
ترتيب براي ايران و تركيه در ، عنصر نياز دانشجويان بهيفناورمندي اساتيد از تأثير عناصر محيطي بر بهره
هاي و كامپيوتر در كالس ياورفننتايج بررسي تأثير عنصر نياز دانشجويان به وجود . اولويت اول و دوم قرار دارد

و ويلسون ) 1371(در اين پژوهش نتايج تحقيق محققاني مانند عباسي  يفناورمندي اساتيد از درس بر بهره
  .كنديرا تأييد م) 2009(

 يفناورمندي از عنوان عاملي با تأثير زياد بر بهرهاساتيد هر دو نمونه عنصر دسترسي به تجهيزات را به
، عنصر دسترسي يفناورمندي اساتيد از بندي تأثير عناصر محيطي بر بهرهكه در اولويتطوريند، بهامعرفي كرده
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نتايج اين تحقيق دسترسي به . هاي ايران و تركيه در اولويت دوم و اول قرار داردترتيب براي نمونهبه تجهيزات به
همسو ) 200(هاي ويلسون كند كه با يافتهيمعرفي م يفناورمندي اساتيد از تجهيزات را عاملي مؤثر بر بهره

  .است

بندي تأثير عناصر هاي ايران و تركيه در اولويت ششم اولويتهاي مالي دانشكده براي نمونهعنصر حمايت
مندي اثري اين عنصر بر بهرهقرار دارد و اين بيانگر كم يفناورمندي اساتيد هر دو نمونه از محيطي بر بهره

هاي مالي دانشكده اثري حمايترا كه بر كم) 2009(اين پژوهش نتايج تحقيق ويلسون . است يفناوراساتيد از 
كه از ) 1998(ولي با نتايج تحقيق ايگباريا و همكاران . كند، تأييد كردتأكيد مي يفناورمندي اساتيد از بر بهره

  .كند، مغاير استت ميصحب يفناورمندي اساتيد از هاي مالي دانشكده بر بهرهتأثير زياد حمايت

راحتي و با آزادي هاي مالي دانشكده اساتيد نيازمند جوي در دانشكده هستند كه بتوانند بهبر حمايتعالوه
  عنصر فرهنگ دانشكده براي هر دو نمونه در . بپردازند يفناورمندي از به كسب تجربه و مهارت در بهره

 راين پژوهش تأثير د. در اولويت سوم قرار دارد يفناوراساتيد از  منديبندي تأثير عناصر محيطي بر بهرهاولويت
 يفناورهاي ايران و تركيه از مندي اساتيد مديريت ورزشي دانشگاهحد متوسط عنصر فرهنگ دانشكده را بر بهره

زيادتر  است، با اين توضيح كه ويلسون تأثير) 2009(نتايج پژوهش تقريباً مؤيد نتايج تحقيق ويلسون . نشان داد
  .كندرا ادعا مي يفناورمندي اساتيد از عنصر فرهنگ دانشكده بر بهره

بندي تأثير عناصر دهي دانشكده در هر دو نمونه جايگاه چهارم را در اولويتهاي پاداشعنصر سياست
ايران تحت  انادتطور معناداري اساتيد تركيه بيشتر از اسدارد، اما به يفناوراز  انادتمندي اسمحيطي بر بهره

 انادتآورند و اين بيانگر تشويق بيشتر اسروي مي يفناوردهي دانشكده به استفاده از هاي پاداشتأثير سياست
نتايج اين پژوهش حاكي از تأثير . ايران از طرف دانشكده است انادتنسبت به اس يفناورمندي از تركيه به بهره

است كه نتايج تحقيقات محققاني  يفناوراز  انادتمندي اسرهدهي دانشكده بر بههاي پاداشمثبت عنصر سياست
) 2009(هاي ويلسون كند، ولي با يافتهرا تأييد مي) 2006(و اوزلم و آتيلدان ) 1998(مانند ايگباريا و همكاران 

  .كند، مغاير استصحبت مي يفناوراز  انادتمندي اسدهي دانشكده بر بهرههاي پاداشكه از تأثير كم سياست

مديريت هر دانشكده . در آموزش است يفناورآميز مديريت دانشكده عامل بسيار مهمي در كاربرد موفقيت
ها بنابراين مديران دانشكده. دارد انداوري استبر يادگيري دانشجويان و بهره يفناوراي به پتانسيل تأثير نگاه ويژه
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. داشته باشند يفناوربر سوي روندي مبتنييري بهتوانند نقش بسيار مهمي در هدايت روند ياددهي و يادگمي
مندي عنوان يك عامل محيطي مؤثر بر بهرهدر آموزش به يفناورانداز دانشكده براي توسعة كاربرد عنصر چشم

هر دو نمونة ايران و تركيه  ادانبندي تأثير عناصر محيطي براي استدر اولويت پنجم اولويت يفناوراز  اداناست
تر ايگباريا و  يشپ. است يفناوراز  ادانمندي استكه بيانگر تأثير در حد متوسط اين عنصر بر بهرهقرار دارد 
  .اندتأكيد كرده يفناورمندي از بر تأثير مثبت اين عنصر بر بهره) 1998(همكاران 

اهد ، دانشجويان و محيط كالس خوادانتأثير كمي بر است يفناورهاي فني مداوم دسترسي به بدون حمايت
، نيازمند يفناورمندي از هاي فني مربوط به بهرهجاي صرف وقت براي يادگيري تخصصبه اداناغلب است. داشت

اثرترين عنصر كاركنان متخصص در دانشكده كم. هاي فني از سوي كاركنان متخصص در دانشكده هستندحمايت
دهندة كمبود افراد ن و تركيه است كه نشانبراي دو نمونة ايرا يفناوراز  ادانمندي استعنصر محيطي بر بهره

كه است، درحالي ادانها براي راهنمايي و كمك به استو كاربرد آن در دانشكده يفناورمتخصص در حوزة 
  .تأكيد دارد يفناوراز  ادانمندي استبه تأثير زياد كاركنان متخصص در دانشكده بر بهره) 2009(ويلسون 
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