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 چکيده

وهشی شی و پژرابطه میان عملکرد شغلی کارکنان نسل شبکه با عملکرد آموزپژوهش حاضر با هدف تعیین 

ر ماهیت، از نظ ، انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردي؛ش شهرستان جویبارمعلمان آموزش و پرور

ر استان ویبار دجمعلمان آموزش و پرورش شهرستان توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماري شامل کلیه 

 گیري،اندازهابزار  د.انتخاب شدنگیري در دسترس نفر به روش نمونه 175بود که تعداد  1399در سال  مازندران

ر ه خ، پایاییاي کرونبابا محاسبه ضریب آلف که روایی با نظر متخصصان تایید و بودهاي محقق ساخته پرسشنامه

و  29/0یب برابر به ترتعملکرد شغلی کارکنان نسل شبکه و عملکرد آموزشی و پژوهشی هاي پرسشنامهیک از 

و   32SPSS ارق نرم افزضریب همبستگی پیرسون از طریاز  ها با استفادهتجزیه و تحلیل داده شد. محاسبه 93/0

ن ملکرد شغلی کارکناعبین  داررابطه مثبت معنیها نشان داد بود. یافته( =05/0درصد ) 95در سطح اطمینان 

نجام شارکت در امارها، نسل شبکه با عملکرد آموزشی و پژوهشی معلمان )انتشار مقاالت، ارائه مقاالت در سمین

ي آموزشی( ارگاه هاو تدریس در ک هاي پژوهشی، ترجمه یا تألیف کتاب، شرکت در سمینارها یا کنگرهاهطرح

 .وجود دارد.

 کارکنان نسل شبکه، عملکرد شغلی، عملکرد آموزشی و پژوهشی، معلم. واژگان کليدی:
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 مقدمه 

پرورش نقش اساسی و پایداري داشته و دارد. این پارادایم فنآوري اطالعات پارادایمی است که در تغییر و تحول در آموزش و 

(. امروزه تقریبا در 1390رود )صرافی زاده، کار میبراي تعیین روش هاي انجام امور آموزشی به شیوه اي تکرار شونده و پیشرونده به

هاي علمی، آموزش و پژوهش جام فعالیتهاي علوم و از جمله علوم انسانی از امکانات و قابلیت هاي اینترنت براي انتمامی حوزه

هزینه ترین راه براي تبادل اطالعات  شود. بسیاري از کشورها و سازمان ها، محیط اینترنت را سریع ترین و کماستفاده می

ون از شود، نیز حکایت از رشد و استفاده روز افزها و مؤسسات مختلف ارائه میتشخیص داده اند. آمارهایی که توسط سازمان 

امروزه همه سازمان ها با نسلی سرکار دارند که به از طرفی، (. 1389خدمات اینترنت در سراسر جهان از جمله ایران دارد )ساکی، 

ها با فناوري گره خورده است و فناوري نقش پررنگ در همه ابعاد زندگی  گفته می شود. نسلی که زندگی آن آن ها نسل شبکه

اي است که بیش از آن که فناوري در خدمت ها به فناوري به اندازهید بتوان گفت که شدت وابستگی آنشان دارد. تا جایی که شا

ها به مسائل هاي زندگی آن ها از جمله نگاه و باور آنها در خدمت فناوري بوده و فناوري توانسته است همه جنبهها باشد، آنآن

قرن بیست و یکم در واقع دنیاي با این وصف،  .(2011، 1هدایت نماید )بالدا و مورا مختلف را تحت تأثیر قرار داده و رفتار آن ها را

استیالي فناوري هاي نوین اطالعات و ارتباطات و دنیاي شتابندگی تاریخ به لحاظ تغییرات و تکثرات شتاب آمیز علمی، پژوهشی، 

ی در یک جامعه و به تبع آن آموزش و پرورش قادر هاي آموزشاقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. از این رو، سیستم

نخواهد بود، همچون جزیره اي خود را از دیگر نهادهاي اجتماعی، ملی و فعل و انفعاالت گسترده بین المللی در دهکده جهانی 

کمبود بسترهاي  بداند. بسیاري از مشکالتی که امروزه توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در کشور با آن مواجه است از قبیل

فرهنگی، کمبود نیروي انسانی ماهر، آشنا نبودن با زبان هاي خارجی، پایین بودن انگیزه و روحیه جست وجو و کاوشگري، فقدان 

گرایش به کار و تالش و عمل و در یک کلمه، کاهش توانمندي هاي مهارت هاي زندگی، ناشی از ناتوانی نظام آموزش و پرورش 

(. از سوي دیگر، استفاده از فناوري 1378به نیازهاي جامعه در حال تغییر و تحول است )افشار زنجانی، سنتی در پاسخگویی 

اطالعات و ارتباطات در مدارس، نوآوري در روش هاي تدریس را در پی داشته و موجب توسعه یادگیري مشارکتی دانش آموزان، 

، فراهم نمودن زمینه آموزش و یادگیري مادام العمر می شود تقویت روحیه جست و جوگري و پژوهش، کاربردي نمودن آموزش

 دشوارترین درس، کالس در با حضور که هستند آموزشی نظام عناصر کارسازترین معلمان، بنابراین، از آن جا که  (.1384)عبادي، 

 بر در مجموع و آموزان دانشروي  معلمان کار که اهمیتی و نقش به توجه با و دارند بر عهده یادگیري براي هدایت را وظیفه

مسیر  در نتواند خطایی باشند. در اصل، را داشته خطا کمترین تدریس، مسیر در که کرد آماده گونه را آن آن ها باید دارد جامعه

 خطاي تا گیرند می فراوان صورت هایی کوشش نمونه، طور به که گونه درست همان بروز بیابد، امکان آموزان دانش یادگیري

 ساز و کارهاي و مطرح تر برجسته صورتی حساسیت به این نیز معلم براي باید برسانند، صفر به مسیر پرواز در را خلبان الیاحتم

 با (. معلمان1392کند )ساکی،  کمک توجه قابل هدف، میزانی این انجام به تواند می پژوهش که شوند بینی هم پیش آن تأمین

 تسلط با ترتیب این به و درس اتخاذ کنند کالس در عرصه تر مناسب هایی تصمیم تا تندهس قادر سواد پژوهشی، از مندي بهره

 در پژوهش چنین، باید اذعان نمود که جایگاه (. هم2011، 2باشند )لوئیز یادگیري، داشته-یاددهی فرایند بر بهتر مدیریتی بر امور،

 عمیق پیوند در پژوهش است. اداري اجرایی و کالن طوحس هاي گیري در تصمیم صرف از حضور فراتر بسیار و پرورش، آموزش

 ترین مهم عنوان پژوهش به در نظر داشت. را موردي و ساختاري آن، حضوري براي تنها توان نمی و است و پرورش با آموزش

و  آموزش دارد. از این رو، برجسته یادگیري، حضوري-یاددهی فرآیند تعمیق و پویایی و براي تدریس عرصه در آموزش، روش

                                                      
1. Balda & Mora 

2. Lewis 
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 باشد. یادگیري-یاددهی جریان و درس در کالس تحول و تغییر باید آن اساسی محور که را می طلبد خود ویژه پژوهشی پرورش،

 دارند. آموزان دانش تربیت پژوهش ایفا می کنند، چرا که آنان نقش موثري در از نوع این در را اساسی نقش معلمان، این میان، در

 آماده براي اصلی مسیرهاي از یکی آماده شوند. از این رو، خود، دشوار هاي نقش ایفاي براي پیش از د بیشبای آن ها بنابراین،

 و ها دانش، مهارت تعیین در نتیجه و مختلف هاي حوزه در دشوار آن ها هاي رسالت و وظایف نقش، از آگاهی سازي معلمان،

که به نظر می سد با انجام پژوهش و جستجو در اینترنت و مطالعه   است آنان مؤثر وظایف ایفاي براي نیاز مورد هاي توانمندي

باید توجه داشت که همه کارکنان یک سازمان می توانند با فناوري  (.1392پژوهش هاي سایر پژوهشگران محقق شود )ساکی، 

اي مقاصد شخصی، مرتکب تخلف هاي مختلف از جمله لپ تاپ، تبلت، تلفن هاي هوشمند و کامپیوتر جهت استفاده از اینترنت بر

سایبري در سازمان خود شوند. اما استفاده شخصی از فناوري هاي سازمان به عنوان یک تخلف سایبري تنها به استفاده از اینترنت 

 محدود نمی شود، هر نوع فناوري که در سازمان براي مقاصد شخصی به کارگرفته شود ازجمله پرینتر، اسکنر، تلفن، کامپیوتر، لپ

تاپ و مواردي از این قبیل می تواند از مصادیق تخلفات حوزه سایبري در زمینه استفاده شخصی از فناوري هاي سازمان محسوب 

. از سوي دیگر، کارکنان نسل شبکه انتظار دارند که در محیط کار نیز از فناوري استفاده نموده و با این شرایط کاري بیشتر می شود

ها بیشتر بر محور زبان کامپیوتر، بازي هاي ویدئویی، مدیریت و اشتراك گذاري اطالعات، شبکه و آن سازگار هستند و صحبت هاي

ابعاد  و سطوح در باید پژوهش و پرورش، بیشتر آموزش هرچه پویایی براي ترتیب این به .(2011باشد )بالدا و مورا، اینترنت می

 و رود می رود، چرا می کجا داند می که است فکور و پرورشی زشمحور، آمو پژوهش و پرورش آموزش شود. جاري آن مختلف

-شکل براي الزم زمینه و برندمی پژوهش بهره فواید از شغلی سطوح همه محور، و پرورش پژوهش آموزش در باید برود. چگونه

 این به نیل براي نیاز شپی شود. اولین می حاصل پژوهش تکیه بر با یادگیرنده، سازمان یک عنوان به و پرورش به آموزش دهی

که  است آن هاي ظرفیت و فواید و پژوهش با است. آشنایی مختلف سطوح در کارگزاران براي آن و شرایط پژوهش درك مهم،

 کار در پژوهش از استفاده به از دیگران بیش معلمان میان، این در باشد. و پرورش در آموزش آن از استفاده محرکه موتور تواندمی

فناوري هاي الکترونیک به عنوان پدیده عصر حاضر توانسته است با توجه به این که  (.2000، 1دارند )وانگ و وانگ نیاز خود

ها ها در همه سازمانکاربرد این فناوري و اي را به انسان ارائه نماید و همه ابعاد زندگی وي را تحت تأثیر قرار دهدخدمات ارزنده

هاي هاي اخیر استفاده از فناوريا و رشد بهره وري کارکنان منجر شود. با این حال، در سالهتوانسته است به تسریع فعالیت

الکترونیکی سازمان براي مقاصد غیرکاري و یا برون شغلی توسط کارکنان به یک نگرانی جدي تبدیل شده است. زیرا کارکنان 

(. با این حال، رشد اخالق همراه 2016، 2کنند )سون و پاركهاي سازمان میاغلب، زمان زیادي را صرف استفاده شخصی از فناوري

با آموزش می تواند راه گشا باشد و نیاز به قوانین و نظارت بر رفتار و عملکرد همه کارکنان را تا حدود زیادي کاهش دهد و نه تنها 

نع از ما تواندازمان شود بلکه میباعث کاهش عواقب منفی تخفالت حوزه سایبري با تأکید بر استفاده شخصی از فناوري هاي س

 پژوهشی نشان داد که ( در2015الزهرانی )(. 2013و همکاران ،  لسونویگذاري و نظارت گردد ) ایجاد مشکالت ناشی از قانون

در  .هاي افراد نسبت به فناوري و ارزشی که براي آن قائل اند، پیش بینی کننده رشد مهارت هاي شهروندي سایبري استنگرش

( نشان داده شد که بین رفتار کاري نوآورانه و عملکرد کاري کارکنان، رابطه مثبتی وجود دارد. 1395وهش شیري و همکاران )پژ

دیدگاه ها و ادراکات فرد در مورد تناسب با شغل و تناسب با سازمان به واسطه نقش میانجی اعتماد نوآوري بر رفتار نوآورانه 

( در پژوهشی نشان داد که نیاز معلمان به آموزش روش هاي پژوهشی معلم 1392ساکی ) دارد. کارکنان تأثیر مثبت و معناداري

محور در همه دوره ها به عنوان اولویت اول، مطرح شده است. با وجود اعالم نیاز باالتر از متوسط همه معلمان به دریافت آموزش 

تفاوت وجود دارد و معلمان دوره ابتدایی و راهنمایی، میزان  سطوح مختلف سواد پژوهشی، بین نیاز معلمان در دوره هاي مختلف
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شایان و  نیاز خود را در مقایسه با معلمان دوره دبیرستان به دریافت آموزش هاي مرتبط با سواد پژوهشی، بیشتر اعالم کرده اند.

هاي عملکرد شغلی، سرمایه یک از مؤلفه هاي اجتماعی و هردر پژوهشی نشان دادند که میان استفاده از رسانهنیز ( 1396همکاران )

در  شگرف تغییرات و تحوالت عصر بنابراین، عصر حاضر،اجتماعی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی روابط معناداري وجود دارد. 

 .(1393است )احمدي باالدهی و میرزائی عربی،  اطالعات به بخشیدن عمق از آن آکنده فکري ساختار که عصري ها است.فناوري

یکی از الزاماتی که باید افراد سازمان رعایت نموده و مدنظر قرار دهند، کاربرد و استفاده اثربخش و بهینه از فناوري  ،در این شرایط

هاي اطالعاتی و ارتباطی است. این کاربرد اثربخش نه تنها در حوزه کاري، بلکه در جستجو و تسهیم اطالعات، ارتباطات، دسترسی 

 آموزش عنوان روش به توسعه پژوهش و پژوهشگري .(2014، 1رنوند این ها نیز باید رعایت گردد )ایسمن و گونگها، حقوق و مان

فرآیند  بر تکیه با آموزان کند. چرا که دانش ایفا می درس هاي کالس درون کارکردهاي اساسی در درخور، نقشی و پرورش،

 عنوان به نیز آورند، از سوي دیگر، معلمان می دست به العمر و مادام تر معنی با یادگیري به نیل براي را الزم فرصت پژوهش

 هاي تعامل را معلمی حرفه ترکیب عمده از بخشی دارند. در اصل، نزدیک ارتباطی پژوهش، آموزشی، با نظام اصلی کارگزاران

 پژوهش مرتبط با بعد چندین در باید تدریس عرصه در حضور مؤثر براي معلمان دهد.می تشکیل معلم و فکورانه پژوهشی-علمی

فرآیند  مؤثر با سازماندهی معلم نقش، این کند، در ایفامی نقش آموزان، دانش پژوهش به مدرس عنوان به معلم اول، بعد در شوند،

ر تپیش باید خود معلم نقش، این در کند.می پژوهنده هدایت و فکور آموز دانش تحقق جهت در خود را یادگیري، تدریس-یاددهی

 عنصر یک عنوان معلم به دوم، بعد در کند. درك درستی به را آن براي رشد مناسب فضاي همچنین و ماهیت کرده، پژوهش

 به ایفا کند. معلم درستی به را یادگیري، نقش خود-یاددهی فرآیند مسیر در بتواند تا پژوهشگر باشد یک باید فکور، و اي حرفه

 از خارج پژوهشگران و دیگران هاي کوشش تنها به را خود عات اطال و دانایی منبع تواند نمی خود هاي شغل ویژگی واسطه

 مانند اقدام عمل، بر ناظر هاي پژوهش از خاصی هاي بتواند روش باید اي فردي حرفه عنوان به او محدود سازد. کالس درس

 از بعد سومین در گیرد. تدریس بهره بهبود در آن ها نتایج از و بکار گیرد مشکالت تدریس حل براي را پژوهی درس و پژوهی

یک  عنوان به کند. معلم می مراجعه آن ها به پژوهشی دیگران، دستاوردهاي کننده مصرف عنوان به با پژوهش، خود ارتباط

ي اطالعات با توجه به این که فناور بنابراین، (.1392سازد )ساکی،  می غنی دیگران با دانش پیوند در را خود دانش فکور، کارگزار

و ارتباطات و به ویژه اینترنت تغییرات فراوانی را در نحوة زندگی بشر به وجود آورده است که آموزش و پژوهش نیز بر اثر آن 

تغییرات چشم گیري را به خود دیده است  تا جایی که امروزه با فشار دادن یک کلید انبوهی از اطالعات به آسانی در دسترس است. 

ت و نحوه نگارش و ارسال مقاالت به مجالت مختلف آسان شده است، نگارش و تالیف کتاب عملی تر شده و شیوه آشنایی با مجال

هاي آموزش و تدریس چه در کالس درس دانش آموزي یا دانشجویی، چه در گارگاه ها، سمینارها و همایش ها دگرگون شده است 

ر راه ها و کارها به اینترنت منتهی می شود. این پژوهش در پی یافتن پاسخ توان اظهار داشت که امروزه سرانجام اکثو به جرأت می

این سوال است که آیا عملکرد شغلی کارکنان نسل شبکه با عملکرد آموزشی و پژوهشی معلمان آموزش و پرورش شهرستان 

 جویبار رابطه دارد؟

 

 

 

 

                                                      
1. Isman &Gungoren 
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 روش 

جامعه  ستگی است.از نوع همبوبه لحاظ روش تحقیق، از لحاظ هدف، کاربردي؛ از لحاظ ماهیت، توصیفی حاضر  پژوهش

گیري غیر تصادفی در  به روش نمونه که باشدمی 1399در سال  کلیه معلمان آموزش و پرورش شهرستان جویبارآماري شامل 

انتخاب  سترس برايدتصادفی دررگیري غیدلیل استفاده از روش نمونه نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. 175دسترس، تعداد 

ابی یدر جهت دست ه سواالت،انه باعضاء نمونه، وجود میل، رغبت و انگیزه در پاسخگویان براي شرکت داوطلبانه و ارائه پاسخ صادق

خگویی به خب از پاسراد منتممکن است اف گیري احتمالیهاي نمونهبه نتایج درست و قابل اعتماد است که با استفاده از روش

هاي مورد بررسی صوص متغیرخاز در جهت گردآوري اطالعات مورد نی .سواالت امتناع ورزیده و یا نظرات واقعی خود را ابراز ننمایند

 در این پژوهش، از پرسشنامه بسته پاسخ استفاده شد.

گویه  20ر قالب ساخته نظر و نگرش پاسخگویان را دحقق: این پرسشنامه معملکرد شغلی کارکنان نسل شبکهپرسشنامه 

ري که ست، به طوج لیکرت اسناي و طیف نگرشگیري فاصلهگذاري این مقیاس بر اساس مقیاس اندازهکند. نمرهگیري میاندازه

امتیاز؛ نظري  4امتیاز؛ موافقم،  5افقم، دارد. آزمودنی براي انتخاب گزینه کامال مو 5تا  1در پاسخ به هر سوال، هر گزینه امتیازي از 

بین  ر این پرسشنامه نمره هر پاسخگودنماید. بر این اساس، امتیاز، کسب می 1امتیاز و کامال مخالفم،  2امتیاز؛ مخالفم،  3ندارم، 

گیرد که در ار میقر 5تا  1بین  چه مجموع نمرات بر تعداد سواالت تقسیم گردد، نمره هر پاسخگوگیرد و چنانقرار می 100تا  20

ن از تشنامه در اختیار چند به منظور تعیین روایی صوري و محتوایی، پرس است. 3این صورت میانگین نظري یا نقطه برش برابر 

گاه ها و ریافت دیدس از دپهاي فناوري اطالعات و ارتباطات، علوم تربیتی و روان شناسی تربیتی قرار گرفت. متخصصان حوزه

 30، تعداد م چنینهالزم، روایی صوري و محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان و صاحبنظران تایید شد. انجام اصالحات 

از روش  ا استفادهبت که پرسشنامه در اختیار جمعی از معلمان مقطع متوسطه دوم آموزش و پرورش شهرستان جویبار قرار گرف

اد پرسشنامه از قابلیت اعتماد نشان د که به دست آمد92/0مه برابر همسانی درونی و محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ، پایایی پرسشنا

 تر است.بیش 70/0یا پایایی باال و مطلوبی برخوردار است، چرا که مقدار ضریب آلفاي کرونباخ از مقدار 

 6و یه گو 24ب ساخته نظر و نگرش پاسخگویان را در قالاین پرسشنامه محقق: پرسشنامه عملکرد آموزشی و پژوهشی

در انجام طرح هاي پژوهشی  مشارکت، (5-8هاي ارائه مقاالت در سمینارها )گویه ،(1-4هاي انتشار مقاالت )گویه خرده مقیاس

تدریس در ( و 17-20هاي هگویشرکت در سمینارها یا کنگره ها ) ،(13-16هاي ترجمه یا تألیف کتاب )گویه ،(9-12هاي )گویه

اي رجهد 5سنج مقیاس نگرش گیري، هر گویه دارايکند. در این مقیاس اندازهسنجش می (21-24هاي کارگاه هاي آموزشی )گویه

 وامتیاز  4امتیاز؛ موافقم،  3ندارم،  امتیاز؛ نظري 2امتیاز؛ مخالفم،  1کامالً مخالفم،  که براي انتخاب گزینه لیکرت است به طوري

چه در هر گیرد. چنانقرار می 120تا  24در این پرسشنامه نمره هر فرد بین شود. بر این اساس، امتیاز کسب می 5کامالً موافقم 

قسیم گردد، تد سواالت ر تعداها( و کل سواالت پرسشنامه )عملکرد آموزشی و پژوهشی( مجموع نمرات بیک از ابعاد )خرده مقیاس

به منظور تعیین روایی  ست.ا 3طه برش برابر که در این صورت میانگین نظري یا نق گیردقرار می 5تا  1نمره هر پاسخگو بین 

روان شناسی  تربیتی و ، علومهاي فناوري اطالعات و ارتباطاتصوري و محتوایی، پرسشنامه در اختیار چند تن از متخصصان حوزه

تخصصان و با نظر م شنامهتربیتی قرار گرفت. پس از دریافت دیدگاه ها و انجام اصالحات الزم، روایی صوري و محتوایی پرس

تان آموزش و پرورش شهرس پرسشنامه در اختیار جمعی از معلمان مقطع متوسطه دوم 30صاحبنظران تایید شد. هم چنین، تعداد 

 به دست آمد93/0مه برابر رسشناپجویبار قرار گرفت که با استفاده از روش همسانی درونی و محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ، پایایی 

 70/0ونباخ از مقدار آلفاي کر ر ضریباز قابلیت اعتماد یا پایایی باال و مطلوبی برخوردار است، چرا که مقدا نشان داد پرسشنامه که

 بیشتر است.
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و  23SSSP افزاري نامه نرمهاي آمار توصیفی و استنباطی از طریق برها از روشدر این پژوهش براي تجزیه و تحلیل داده

وصیفی هاي آمار تاخصشهاي جمعیت شناختی و متغیرها از ده شد. جهت توصیف ویژگی( استفا=05/0درصد ) 95سطح اطمینان 

ماري و آزمون ه جامعه آبمونه چون فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده و جهت تعمیم اطالعات حاصل از ن

ل شخیص نرماهت تجاسمیرنوف، -کولموگروف فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نخست، آزمون معتبر

 کنند.بودن متغیرهاي پژوهش اجرا و مشخص گردید متغیرها از یک توزیع نرمال تبعیت می

 

 هایافته

 دهد.شناختی نمونه آماري را نشان می، توزیع فراوانی متغیرهاي جمعیت1جدول 

 : توزیع فراوانی و درصد فراوانی متغيرهای جمعيت شناختی1جدول 
 درصد فراوانی فراوانی هاشاخص متغيرها

 
 جنسیت

 34 60 مرد
 66 115 زن

 
 
 سن

 22 38 سال و کمتر 30
40 - 31 48 27 

50 - 41 57 33 

 18 32 سال و بیشتر 51

 
 تحصیالت

 58 101 لیسانس

 41 72 فوق لیسانس

 1 2 دکتري

 
 

 سابقه کار

 10 17 سال 5کمتر از 

10 - 6 15 9 
15 - 11 39 22 
20 - 16 48 27 

 32 56 سال و بیشتر 21

درصد  33سال،  40الی  31درصد  27سال و کمتر،  30درصد  22 باشند.درصد زن می 66درصد مرد و  34، نشان داد 1جدول 

کتري دارند. درصد د 1س و درصد فوق لیسان 41درصد لیسانس،  58سال و بیشتر سن دارند.  51درصد دیگر  18سال و  50الی  41

سال و  21درصد  32 وسال  20الی  16درصد  27سال،  15الی  11درصد  22سال،  10الی  6درصد  9سال،  5الی  1درصد  10

 32سال و بیشتر ) 21درصد( و  58درصد(، لیسانس ) 33سال ) 50الی  41درصد(،  66بیشتر سابقه کار دارند. بنابراین، اکثریت زن )

 .درصد( سابقه کار دارند

 دهد.، شاخص هاي میانگین و انحراف استاندارد مربوط به متغیرهاي پژوهش را نشان می2جدول 

 های مرکزی و پراکندگی متغيرهاشاخص: 2جدول 
 انحراف استاندارد ميانگين نمونه ميانگين نظری هامتغير

 91/0 27/4 3 عملکرد شغلی کارکنان نسل شبکه
 97/0 12/4 3 عملکرد آموزشی و پژوهشی

 
 27/4ر رتیب برابتهشی به ، نشان داد میانگین متغیرهاي عملکرد شغلی کارکنان نسل شبکه و عملکرد آموزشی و پژو2جدول 

 ( می باشد. 3که بیشتر از متوسط )میانگین نظري یا نقطه برش: است  12/4و 
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 دهد.یمنشان  ی معلمان را، همبستگی میان عملکرد شغلی کارکنان نسل شبکه با عملکرد آموزشی و پژوهش3جدول 
 

 : بررسی رابطه عملکرد شغلی کارکنان نسل شبکه با عملکرد آموزشی و پژوهشی معلمان3جدول 
 شاخص های آماری متغيرها

 سطح معناداری r تعداد مالک پيش بين

 
 
 

عملکرد شغلی کارکنان نسل 
 شبکه

 000/0  86/0 175  انتشار مقاالت

 000/0  78/0 175 ارائه مقاالت در سمینارها

 000/0  83/0 175 مشارکت در انجام طرح هاي پژوهشی

 000/0  71/0 175  ترجمه یا تألیف کتاب

 000/0  87/0 175 شرکت در سمینارها یا کنگره ها

 000/0  85/0 175 تدریس در کارگاه هاي آموزشی

 000/0  84/0 175 عملکرد علمی و پژوهشی 

     
مبنی بر  (1Hپژوهش ) ( را رد و فرضیه0H(، داده ها فرضیه صفر )α=05/0درصد ) 95اد در سطح اطمینان نشان د 3جدول 

رد آموزشی و ه با عملکنسل شبک عملکرد شغلی کارکنانتوان ادعا نمود بین ، مینمایند، یعنیرا تایید می وجود رابطه معنی دار

شرکت در  ،ألیف کتابترجمه یا ت، هاي پژوهشیمشارکت در انجام طرح، ینارهاارائه مقاالت در سم، انتشار مقاالت)پژوهشی معلمان 

( از .Sigي )ح معنادارمقدار سط چرا کهدار وجود دارد، رابطه مثبت معنی( تدریس در کارگاه هاي آموزشیو  هاسمینارها یا کنگره

 تر است.، کوچکα = 05/0مقدار 

 

 گيرینتيجهبحث و 

عملکرد شغلی کارکنان نسل شبکه با عملکرد دار بین پژوهش حاکی از آن است که رابطه مثبت معنیهاي حاصل از این یافته

 ،ترجمه یا تألیف کتاب، هاي پژوهشیمشارکت در انجام طرح، ارائه مقاالت در سمینارها، انتشار مقاالت)آموزشی و پژوهشی معلمان 

و همکاران  انیهاي شاوجود دارد. این یافته با نتایج پژوهش( آموزشیتدریس در کارگاه هاي و  هاشرکت در سمینارها یا کنگره

در خصوص  باشد.( همسو می1392) یساک و (1393ی )عرب یرزائیو م یباالده ياحمد، (1395و همکاران ) يریش، (1396)

هاي  هم نبودن زیرساختدر ایران به دلیل فرا و یادگیري الکترونیکی آموزش مجازياگر چه  ،نسل شبکه معلمانعملکرد شغلی 

هاي مضاعف معلمان، همراهی و مشارکت  شالبا گذشت زمان و با ت ،است بودهرو  به هایی رو زم، در طراحی و اجرا با چالشال

هاي الکترونیکی  ها و دوره الخصوص شبکه آموزش، برگزاري کارگاه هاي آموزشی تلویزیونی علیوالدین، تدارك ویژه برنامه

هاي به هنگام پلتفرم  مندسازي معلمان در زمینه تولید محتوا و آموزش به شیوه مجازي، توسعه و بروز رسانیمناسب جهت توان

 هاي مجازي و سالهاي درسی بر ک تربیتی و سرگروه-موقع راهبران آموزشی هاي صحیح و به شبکه شاد، نظارت و راهنمایی

هم در بحث ارائه آموزش و پژوهش ها  ها و موفقیت رفته پیشرفت هها را کمتر کرده است و رفت ت و چالشالنوعی مشک به غیره

تر شده که در نهایت باعث افزایش کیفیت  تر و پررنگ محسوساز سوي معلمان و مباحث مربوط به یادگیري دانش آموزان 

ن شیوه ترویج شود و کارگیري ای آموزشی گردیده است. البته براي استفاده بهینه از امکانات آموزش مجازي، باید فرهنگ به

ذکر است نیروي انسانی توانمند و تولید محتواي  شایان .فراهم گرددبیش از پیش افزاري  افزاري و نرم هاي سخت زیرساخت

در این . که باید مورد اهتمام جدي همه دست اندرکاران و مسئوالن باشد است حیاتیالکترونیکی ارزشمند و استاندارد از عوامل 
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هاي زیرساختی و نمایان ساختن عدم توازن در توزیع  ها، کمبودها و نقص رونا فرصتی براي شناسایی ضعفبحران ک میان،

خصوص در مناطق دور از دسترس و محروم و شناسایی این  هاي تلویزیونی، به هاي موردنیاز در بخش اینترنت و شبکه زیرساخت

که عملکرد شغلی معلمان نسل شبکه را به سمت تعالی سوق داده فراهم کرده است ش در جهت برطرف کردن آنها الکمبودها و ت

 در مسیر خود فکور، کارگزارانی عنوان به بایدمعلمان نسل شبکه  رو از این. است تا بهره وري آموزش و پرورش تضمین گردد

 هاي پدیده مدیریت ید ودانش جد به معلم نیاز در واقع، .کنند حرکت درس در کالس نیاز مورد بومی دانش تولید و پژوهشگري

هاي  با توجه به یافتهشود.  کارگرفته به و تولید معلم خود یعنی توسط پدیده، به موقعیت ترین نزدیک از باید در کالس، روزانه

 جانبه دانش سازي صحیح استفاده از تکنولوژي، دسترسی همه هاي آموزش مجازي، فرهنگ زیرساخت نمودنشده، فراهم  حاصل

هاي مجازي و تولید  سالهاي مجازي، توانمندسازي معلمان در برگزاري کسالم جهت حضور در کالزبزارهاي آموزان به ا
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