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وری معلّمان در دوران کرونانقش آموزش فناوری اطالعات بر عملکرد و بهره  

 مژگان شریف زاده1 ، ویدا اندیشمند2

142-156صص   

  

  چکیده

 ابع انسانیتوسعه من رود. از طرفیسازمان بشمار میبراي بهبود امور  شک آموزش یکی از مهمترین و موثرترین تدابیر بی

یند موزش یک فرآآمند عمل نمود.  ریزي شده و نظام شود بلکه باید به صورت برنامهنمی هاي زیاد حاصلتنها با آموزش

 ات زندگیعاوري اطالروز علم ما در دنیاي فناز طرفی با پیشرفت هر باشد. است و موقت و تمام شدنی نمی مداوم و همیشگی

تی تارهاي سني از ساخهاي ما وابسته به آن است. با ورود فناوري اطالعات به آموزش بسیارکنیم  که بسیاري از فعالیتمی

ش ل آموزتغییر کرد و فرآیند یادگیري متحول شد. بخصوص با همه گیري ویروس کرونا آموزش سنتی در کشور به شک

ریس ن امر، تدراي ایبزیرساخت و آماده نبودن معلّمان و سازمان آموزش و پرورش  مجازي درکلیه مقاطع درآمد. اما با نبود

این  ما یکی ازاست. اوري عملکرد معلّمان بسیار افت کردهاست و بهرههاي فراوانی شدهمجازي دچار مشکالت و چالش

ور اله به مرر این مقاهمیت این موضوع دها عدم آموزش معلّمان در حوزه فناوري اطالعات است. در نتیجه با توجه به چالش

ی همچون ر سازمانوري معلّمان دها در رابطه با ایجاد بهرهمفاهیم اصلی در زمینه نقش آموزش فناوري اطالعات، چالش

 شود تا به بینشی کلی از اهمیت و تأثیر این موضوع در سازمان دست یابیم.آموزش پرورش پرداخته می
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 مقدمه

نسزیاابی بزه رز رق ررزابیی از بزرای  های بزرر  ننازاها و شرکتهای اساسی سازمانگذاری برای آموزش و بهسازی سرمایه انسانی از اولویتامروزه سرمایه
ها ب( افرایش بهزره وری از طریزق رینهها برای ررابت وجون نارن: الف( کاهش هباش . نو راه برای سازمانطریق سرمایه انسانی توانمن ، خالق ومیخصص می

خز مت نر میزاک کزار هسزین .  هزای مزمنآمزوزش های بررگیر باشیر از سازمان های کوچک تر عالرمن  به ارائهآموزش و بهسازی. نر این ماان، سازمان
هزا هسین سسزمن ری و ناوونی، تزر از سزایر شزرکتکنن  موفقپژوهش های ما انی نشان نانه ان  که شرکت هایی که سرمایه گذاری باشیری نر آموزش می

هزای مزوزشخیصزا  نانه اسزت. آاها را به خزون شرکتها و (. رش  و توسعة ناروی انسانی، از طریق آموزش، بخش مهمی از موفقات سازمان9و  8: 1396
ر نهایزت تغاازر رفیزار یی، نگزرش و نی آموزش بررگساالن، با ه ف ایجان تغاار یا اصالح نر حاطه ی نانزش، توانزای گسیرنهشغلی به عنوان بخشی از حوزه

و  آمزوزش(. 1: 1397ه، راستسصزم زاننی، از اهمات روزافزرون برخورناشاغلان و بهبون عملکرن آنان، نر جهت هماهنگی و سازگاری با تغااراق میاطی و جها
ر ارتقزای نشون که افزران اعث میارن، بلکه بنبسرایی  توسعه منابع انسانی نر نظام م یریت منابع انسانی، نه تنها نر ایجان نانش و مهارق ویژه نر کارکنان نقش

عملکزرن  ر هر سازمانی کمزک بزهنه ف اصلی م یریت منابع انسانی   .با فشارهای میاطی وفق نهن سطح کارایی و اثربخشی سازمان سهام باشن  و خون را
 (.137: 1397سمار و جهان نی ه،  است بهیر یعنی افرایش کارایی نر سازمان برای نال به اه اف سازمانی

ش کننز  کزه هزا باشزیر تزالنتزا سزازما ماعی موجب ش ه است،های گسیرنه زن گی اجی نقزش فزنآوری اطالعزاق و ارتباطاق نر آمزوزش و جنبهاز طرفی 
 و اطالعزاق فنزآوری. یابنز  نسزت نظزر ورنمز ( تا به سونآوری1389ئماان، صاچناری و س گارن  فراگاران رابلات اسیفانه از فنآوری اطالعاق و ارتباطاق را فرا

 بزه نگزام،ه بزه روز وبززه اطالعزاق و انز آورنه پ ی  گوناگون جوامع زن گی مخیلف هایجنبه نر را سریعی و تغااراق وساع اخار سال چن  نر ایرایانه انقالب
 غازر و نسزانیا منابع از بهانه من یبهره یبرا مؤثر و منظم و اصولی نر پی ریری مهمی نقزش توان ،می ریزریبرنامزه و گازریتصمام ابرار کارآم ترین عنوان
ری فززنآوری کزارگا هها از یک یگر، نرجه بزازمانسنهن  که یکی از مهمیرین نالیل تمایر چنان که تیقاقاق نار نشان می(. 1382آذر، نمای سرسولی ایفا انسانی

 ارایانز ، نسزیفانه کزرنهارنه و بهانزه طزور گسزی هایی که از فنآوری اطالعاق بههای سزازمانی اسزت. به این ترتاب، سازماناطالعاق توسک آنها نر فعالازت
مانزه زهمچنزان  (.2009،وبزالی کناکاس و کورتساسها از تمایر باشزیری برخورنارن  مریت ررزابیی پایز ار هسزین  و از نی گاه ذینفعزان نسزبت به سایر سازمان

زت، ز ربازل کزار، ایزام فراغزازنز گی بشزر ن باشز ؛ زیزرا اوالً فزنآوری بزه طزور فراین های نر کلاه ابعزافنآوری اطالعزاق و ارتباطاق، نر بخزش آمزوزش می
 (.2003 سکروم پاکر،باشز مزی ازش اطالعزاقاطالعزاق و ارتباطاق ابزرار مهمزی نر زمانزه پزرن یزانگاری و به اشزت و غازره نفزوذ نمزونه، ثانازاً فزنآوری

نازر و   باشن  که تربات و تعلام رسمی افران جامعه را برعهز ه نارنزا میهترین سازمانثرترین و گسیرنهموعنوان مهمیرین،  سازمان های آموزشی، بههمچنان 
هزای ها، هماننز  سزازمانای برخورنارن . سازمان های آموزشی هر جامعه و آموزشگاهویژه ها، از اهماتی منزابع انسزانیِ سزایر سازمانکننز ه عنوان تزأمانبه 

: 1985، 3هویسکنز ی بررسزی و مطالعزه را فزراهم مزی ق سازن  و این موموع، زمانههای خون را میقّاف سازماننیگر، توجه خا  بزه آن نارن  تا بیوانن  اه 
توان ذکزر کزرن یکزی از عوامزل بنازانی نر ای که می(. آموزش و پرورش به مفهوم عام و خا  آن نر توسعه سرمایه انسانی نقش اصلی را نارن، به گونه120

توان توسعه کشور را انیظار ناشت؛ اما این عوامل همزراه بزا وزش و پرورش است؛ که نر صورق وجون رش  کمات و کافات آن میرش  و توسعه یک کشور، آم
 (. 11: 1393م یریت است که ت اوم مااب سحبابی، 

 نلازل بزه کشزور نر العزانه ومزعات فزوق اعزالم از ناشی که ش ن  به رو رو نشواری شرایک تیصالی  با نوم نامسال نر پرورش و آموزش و عالی اما آموزش
زیزانی از جملزه سزارس و ویزروس  ویروسی های(. عفونت1399 فناوری، تیقاقاق و علوم، سوزارق بون 194باماری کویا   و گسیرش کرونا ویروس گاریهمه
 کرونزا (. ویزروس 2016، 5اسزتسال ماهزر نانه ررار خون تأثار تیت جهان سراسر را نر نفر هامالاون و جهانی به اشت سازمان که ان ش ه جهان پ ی ار نر کرونا
 نر تنفسزی سزارس سزن رم شزاوع از بعز  واگازرنار هایباماری شاوع بررگیرین فاجعه عنوان به که شونمی شناخیه عمومی برای سالمت خطر یک عنوان به

                                                                                                                                                                                           
3 Hoy 
4 COVID-19 
5 Al-Hazmi 
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 گازری ایزن ویزروس نر همزه ارکزاناجیماعی و فرهنگی همزه پاام های اریصانی،با نر نظر گرفین (.  2020 ،6و همکاران شونسوانگمی شناخیه 2003  سال
چرا که بزه نلازل (. 1399تیقاقاق و فناوری،  وزارق علوم،سآموزش است بیران کنونی اثر پذیرفیه زن گی مرنم جهان، یکی از کارکرنهای ملی که به ش ق از

انز . از آغزاز تعطالزی تعطازل شز ه کشور نر بخش نظام آموزشی و آموزش عالی به نزوعی م آموزشیهای اجیماعی، از اوایل اسفن ماه نظاگذاری لهفاص رعایت
شزرایک ررنطانزة  هزا نر منزرل و نرهای تیصزالی بزرای تز اوم آمزوزشبرنامه کمک به حذف این باماری، نغ غة ت وین و اجرای ها برایم ارس و نانشگاه

(. نر نیاجزه چزالش 1399سسزلامی و فزرنین، تب یل شز ه است یعنی هم آموزش و پرورش و هم آموزش عالی شیآموز هایخانگی به بررگیرین چالش نظام
الخصو  نر حاطه آموزش نر کلاه مقاطع ایجان کرنه است کزه بزه نزوعی ت ریس مجازی نر همه گاری ویروس کرونا نر سراسر نناا مشکالق بسااری علی

 ه است. کشور ما نار از این موموع مسزیننی نبزونه اسزت. ایزن نر حزالی اسزت کزه عز م وجزون بسزااری از توان گفت به یک بیران آموزشی تب یل شمی
-آمزوزش و پزرورش و نیگزر سزازمان های مناسب فناوری اطالعاق نر کشور و آمانه نبونن مهارق فناوری اطالعاق نر معلّمان و کارکنان سازمانزیرساخت

 ها و مشکالق افرونه استمجازی نار بر ش ق این چالش های ذیرربک برای ورون موثر به آموزش

نهزا بهزره وری خزون تیرا باعث نه زتوان گفت آموزش کارکنان و ناروی انسانی برای سازمانی چون آموزش و پرورش امری حااتی و مروری است بنابراین می
ر رابلازت هزای ثار میسوسزی بزشزون و  تزأمجموعه آموزش و پرورش مزی های زیرسازمان بلکه باعث رش  و توسعه افران آموزش نی ه نر م ارس و سازمان

ان آمزوزش و پزرورش بزه صو  نر سازمخزن گی و انسانی افران جامعه می گذارن. از طرفی نانش فناوری اطالعاق نر نناای امروز یک امرحااتی و بناانی به 
ازاز اسزت. نر نیاجزه نویروس کرونا  های آموزشی نر زمان شاوعی اطالعاق نر سازمانرون. به خصو  نر زمانی که باش از همه چار به نانش فناورمیشمار

سزازمانی  وری معلّمزان نربهره طه با ایجانها نر راببا توجه به اهمات این موموع نر این مقاله به مرور مفاهام اصلی نر زمانه آموزش فناوری اطالعاق، چالش
 به بانشی کلی از اهمات و تأثار این موموع نر سازمان نست یابام.شون تا همچون آموزش پرورش پرناخیه می

 فناوری اطالعات و ارتباطات 

ی بسزاار ناوری، ظرفات اثرگزذارفه است. این نر عصر حامر ر رق اب اع و نبوغ بشر فناوری نیگری به نام فناوری اطالعاق و ارتباطاق سفاوا( را به ارمغان آورن
یزوالق سزونمن ی را نر فازت ج یز ، تفناوری های گذشیه ناراست و نر عرصه ی تعلام و تربات می توان با اثرپذیری از ایزن ظر گسیرنه تری، نر مقایسه با

ری اسزت. ی از کاربرن این فنزاوه ی های ناشارکان اجراء مربوط ررم زن که الزمه ی این امر تأمل و ت بر باشیر نر شناخت وجوه گوناگون، اعم از فرصت ها یا ت
عث شز ه تزا ه جامعه ی شبکه ای بات تا جایی کباان نیگر امروزه جهانی با ویژگی هایی که ارتباطاق رایانه ای و اینیرنیی آن را ررم زنه است، پ ی  آم ه اس به

ر اثزر انقزالب فزاوا ن و فرهنگزی جامعات،پاچا گی و شبکه سازی فناورانه به حوزه های مینوع زن گی و آموزشی نفوذ کن  و جنبش های آموزشزی، اریصزانی
 (.2014پ ی ار شونسآریانی و زاه ی، 

ی هزا از طریزق کامواوترهزاو انیقزال آن هزای مزورن نظزرسازی و کاربرن اطالعاق نر زمانهبر اساس تعریف، فاوا عبارتست از گرنآوری، انیخاب، پرنازش،ذخاره
 گان، یزان نهنز گان، ای از یانگارنزانگاری به صزورق شزبکهی-ریت فراین  یاننهی ای؛ به طوری که حاصل آن طراحی، انیخاب موان آموزشی و م یچن رسانه

ی ر عماقی بزر ابعزان مخیلزف زنز گ(. ب یهی است که توسعه و گسیرش فناوری اطالعاق و کاربرن آن آثا2008باش سنجفی، کارشناسان و طراحان آموزشی می
رکت ن ابزراری الزم بزرای شزرونی به عنوافناوری اطالعاق و توانایی اسیفانه از آن به طور روز اف های اخار نسیرسی بهبشر ناشیه است، به طوری که نر نهه

تیزول اساسزی شز ه حزوزه آمزوزش  هایی که با ورون فناوری اطالعاق نچار(. یکی از حوزه2010نر یک جامعه مبینی بر اطالعاق تب یل ش ه استسباسری، 
و  نه اسزت فزایق آینز سبرناوا ایجزان کزرهایی که فان  که چگونه بر تغااراق و فرصته نوین با این سؤال روبرو ش هاست؛ به طوری که مراکر آموزشی نر هرار

ل توجزه بزه وسزاله اری مزالی رابزگزذبا وجون رش  سریع فنآوری اطالعاق و ارتباطاق و نسیرسی آسان به تکنولوژی آموزشی و سزرمایه(. اما 2010همکاران، 
 کزوجی و همکززاران،سآنز  نمایانه نمیشون ؛ و هنوز به طزور اثزربخش از آن اسیفاشه از فنآوری اطالعاق و ارتباطاق م رن بهرمن  نمیمؤسساق آموزشی هم

2006.) 

                                                                                                                                                                                           
6 Wang et al 
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 مفهوم آموزش

سزب آگزاهی هزای آموزش به مفهوم تغاار نانش، نگرش وتعامل باهمکاران است. آموزش، کوشش نر جهت تغاار آگاهی های افران است که فزرن را بزرای ک
کنز . آمزوزش تجربزه ای مبینزی بریزانگاری و بزه ها را عوض میتازه؛ برانگاخیه و نر جهت تغاار عاناق و رفیارها پروران ه و جهت فکری و سرنوشت انسان
هزا، نانزش، نگزرش و رفیزار اجیمزاعی نمایز . بنزابراین ها، تغاارمهارقمنظور ایجان تغااراق نسبیاً پای ار نرفرن، تا او را رانر به انجام کار و بهبون بخشی، توانایی

های الزم برای انجزام نانن کارهزا بزه هایی است که بوساله آن مهارقآموزش مجموعه روش آموزش به مفهوم تغاارنانش، نگرش وتعامل با همکاران است.
ها به نیگزری، بز ین معنزی کزه فزرن تیزت ها و آموخیهت از انیقال نانسیهآموزش عبارق اس(. 123: 1393شونسرابانر، کارکنان میناسب با ناازشان یان نانه می

آموزش روش اسزیفانه شز ه نر جهزت کسزب مهزارق و نانزش  (.1390زانه بهانران، سرمام آموخیه است به او نار بااموزنتا آنچه را که معلّ گارنتعلام ررار می
موزش بعنوان یک موموع انیقانی مز یریت سزرمایه انسزانی و همچنزان سزریعیرین بخزش افزرایش آ(. 2: 2018، 7سالن اکارکنان برای انجام کارهایشان است

ینز های کزاری کارآمز  آنر راسزیای فر هزای فاریکزی و ذهنزی کارکنزانهایی برای بهبون کارآیی کارکنان، تواناییکارکنان است. آموزش بعنوان طرح کارایی
  (.1: 2018، 8سآننویناست

 آموزش کارکنان

عملزی ج یز  بزه  یاق و راهکارهزاناروی انسانی اهمات باشیری نانه ماشون ناروی انسانی هر لیظه نرص ن کسب اطالع هایی که به امر آموزشسازماننر 
بخش نر عوامزل والق اثزرر جهت ایجان تیزنخالرات و بالن گی  ها از خصوصااق پویایی،باش  و اینگونه سازمانوری و کارایی بهیر میمنظور نسیاابی به بهره

الس ها و کوشزش هزایی اسزت کزه نر ت(.منظور از آموزش کارکنان، کلاه 3: 1394سحمره پور، برخورنار هسین  نرون سازمانی و تعامل با میاک اجیماعی خون
ن مزی باشز  کزه آنزان را ازماسزو حرفه ای و شغلی و همچنان ایجان رفیارهای مطلوب نر کارکنان یک  جهت ارتقای سطح نانش و آگاهی، مهارق های فنی

هزای تخصصزی و مهزارق وانزاییته ف از آموزش کارکنان، افزرایش  (.4: 1395سرسولی و صالیی، های شغلی خون می نمای  آمانه انجام وظایف و مسئولات
ه موزش و بهسزازی را نر مزوارن زیزر خالصزآتوان اه اف های بالقوه آنهاست. به طور کلی میتوانایی نرآورنن پارهای از آنها نر انجام وظایف میوله و به فعل

 (.4: 1391نمونسخ ایی و خلال آبان، 

 دالیل سازمان ها برای آموزش نیروی انسانی

 های ج ی مشی آموزش کارکنان برای اسیفانه از تجهاراق، فراین ها و خک .1

 نهایی از کارکناآموزش جهت برطرف نمونن مشکالق عملکرنی کارکنان خا  و یا گروه .2

 آموزش کارکنان ج ی  جهت برطرف نمونن نوارص مهارتهای عمومی و بناانی .3

 ها و فراین های خا  به کارکنان ج ی ؛آموزش رویه .4

 آموزش جهت ترفاع و ارتقاء کارکنان؛. 5

 (.3: 1390سحسان پور، آموزش جهت ایجان تغاارنر بانش و نگرش افران؛س تأمان ناروی انسانی مورن نااز (. 6

 

                                                                                                                                                                                           
7 Landa 
8 Adedoyin 
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 انواع آموزش در سازمان

  آموزش قبل از خدمت

وع آمزوزش افزرایش و نز ف اصلی این هشون. می آموزش ربل از خ مت عبارتست از آن نوع آموزشی که ربل از ورون و با اسیخ ام فرن نر سازمان به وی ارائه
توانز  بزه هزر ز خز مت مزی. آموزش ربزل اتص ی مشاغل ویژه آمانه نمای رهگذر افران را برای  باش  تا از اینایجان توانمن ی و شایسیگی الزم نر پرسنل می

 .و بلن  م ق باش  شکل کوتاه م ق

هزا بزه  ین موارن ایزن آمزوزشنر غالب ا .سازی افران نر جهت تص ی مشاغل خالی ارائه ماشون آموزش کوتاه م ق برای آمانه  :های کوتاه مدتآموزش

ق الزم را ب سزت اه تخصزص و مهزارمز (ز چن  هفیه تا چن  سابای  ظرف م ق کوتاهی  ان  و خاصی انیخاب و برگری ه ش هافران نانه ماشون که برای مشاغل 
 .ها نر شغل مورننظر مشغول بکار شون  آمار نوره موفقات آورن  و پس از طی

بزا  پزذیرن.خاصی صورق مزی تص ی مشاغل افران نر جهتسازی های بلن  م ق نار همانن  آموزش کوتاه م ق برای آمانهآموزش  :آموزشهای بلند مدت

ای و ق حرفزهعزالی و موسسزا مراکزر آمزوزش .ها و معلوماق علمی و عملی استبر مهارق تر و مییوای آموزش مشیملاین تفاوق که م ق آموزش طوالنی
 (.22: 1394سمیرابی، نهن ها را ارائه مینوع آموزش عموماً این هانانشگاه 

  (توجیهی)و خدمت آموزش بد 

مربزوط بزه  واهز  شز  وخبزه او میزول  است که شون. ه ف اصلی از این نوره، آشنایی کارمن  با شغلیبرای آشنایی کلی کارمن  با کار و میاک کار انجام می
بزا  گزذاری ارتبزاط سزالمایهی، با نیوه پکل خون و بطور ها و حقوقمیاک کار، وظایف، مسئولات میلی است که نر آن کار خواه  کرن. کارمن ان نر این نوره با

 (.14: 1395ساشرفی، شونساعت نر نظر گرفیه می 60شون  که به صورق الرامی بونه و م ق آن معموال می سازمان آشنا

 (بعد از ورود به خدمت)آموزش ضمن خدمت 

سازمان نر رالزب کارهزایی کزه از افزران انیظزار  ناازهای آتی افران یانار به منظور هماهنگ کرنن آرزوها و عالیق و  آموزش ممن خ مت کوششی است نظام
و مسیمر مسیخ مان از نظر نانش، مهارق و رفیارهایی ما انز  کزه بزه رفزاه آنهزا نر سزازمان  آموزش ممن خ مت را بهبون ساسیماتاک ،9مارون. جان اف می
و بزاالبرنن نانزش، مهزارق،  ریری ش ه بزه منظزور اصزالحبرنامه زسنجی ش ه و کمک ماکن . آموزش ممن خ مت، مجموعه فعالایهای ناا میل خ میشان

 (.38-36: 1394سنهقانی و همکاران، نگرش و رفیار اعضای سازمان برای انجام وظایف خا  میوله سازمانی است

 بهره وری در سازمان

تمها اق به طریق علمی و به منظور کاهش هرینه ها و رمایت کارکنزان ،مز یران بهره وری عبارتست از به ح اکنر رسان ن اسیفانه از منابع ، ناروی انسانی و 
ی، زمزان، و مصرف کنن گان. نر تعریف نیگر بهره وری عبارق است به نست آورنن ح اکنر سون ممکن از ناروی کار، توان، اسزیع ان و مهزارق نازروی انسزان

رفاه جامعه،  به گونه ای که افرایش آن به عنوان یک مرورق نر جهت ارتقاء سطح زن گی انسزان هزا  ماشان، پول، تجهاراق زمان، مکان و ... به منظور ارتقاء
-(. بهره وری یک ملت و یزک سزازمان را ثروتمنز  مزی2: 1395و ساخین اجیماعی همواره م نظر صاحبنظران سااست، م یریت و اریصان ررارنارنسطالب زانه، 

ا به کارکنان خون، نسیمرنهای باال پرناخت نمای . بهره وری به م یران یک سازمان امکان می نه  تا بزازنهی سزرمایه کن  و به یک سازمان امکان می نه  ت
هزایی کزه ثزروق خزون را افزرایش مزی های باال و بازنهی سرمایه نو عامل اصلی ایجان ثروق ملی میسوب می شون . ملترا نرسطح باال نگه نارن . نسیمرن

وری از بهزره تر می شون ، ملت هایی هسین  که می توانن  به سرعت ونر هر زمان که ارانه کنن ، بهزره وری خزون را بهبزون بخشزن ز ثروتمن نهن  و روز به رو

                                                                                                                                                                                           
9 John F may 
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ی ها به ننبال آن بونه و سعی نر ایجان و ارتقزاء آن نر سزازمان از طریزق بهزره وری مناسزب و مطلزوب بزه مریزت ررزابیجمله موارنی است که همه سازمان
وری از موان، امکاناق و تجهاراق، ح  و سطح معان و مشخصی نارن و به سهم خون نر شزکل گازری بهزره وری سزازمانی نقزش کنن . بهرهنسیرسی پا ا می

نسزانی مزی گزرنن؛ هزای انارن ولی آنچه نر بهره وری ح  و مرز مشخصی ن ارن، سرمایه انسانی است. یکی از عواملی که منجر به بهره وری پای ار نر سزرمایه
بنزابراین  آموزش، یانگاری، تفویض اخیاار، م یریت مشارکیی و کارگروهی و تامی است. این عوامل، عوامل اصزلی و بنازانی سزازمان یانگارنز ه مزی باشزن .

ض اخیاار ، م یر مشارکیی و کزار گروهزی و سازمان یانگارن ه با تقویت و بهبون مهارتها، خالرات، انگاره و وفاناری کارکنان از طریق آموزش و یانگاری ، تفوی
 (.5: 1380شون سابطیی وکاظمی، تامی باعث ارتقاء بهره وری می

های مهمی ماننز  اسزیفانب بهانزه شون. همچنان، رسالتآن کشور میسوب می ه یهای توسع ر کشور، یکی از مهمیرین مؤلفهنوری سازمان های نولیی بهره
وری سزازمانهای نولیزی ایزران  پذیری نر مقابل شهرون ان و ررابت جهانی، مرورق و اهمات توجه به طراحی م ل بهره اتؤولاز منابع ملی، پاسخگویی و مس

وری  مز ل بهزره .(3: 2009، 10 ستالوارهای نولیی جهت تیقق این اه اف، بایسیی نارای الگوها و سزاخیارهای کارآمز  باشزنبنابراین سازمان . هرا افرایش می ن
وری، بزه حز اکنر رسزان ن  هز ف از بهبزون بهزره(.  4: 1389نجمی، سبر این وارعات تأکا  نارن که بقا نر ررابت جهانی، مسیلرم بهبون عملکزرن اسزت ازمانیس

سزیمرنهای جزای ن هنانن کار، گسیرش بازارها، افرایش اشیغال، کوشش برای افرایش نسیمرنهای حقاقزی بز مهای انجااسیفانه بهانه از منابع، کاهش هرینه
 (.2: 1392سخاکی، اسمی، و بهبون معاارهای زن گی است

 اثر آموزش کارکنان بر توسعه و بهره وری سازمان آموزش و پرورش 

کزه کننز  ون فراهم مزیهای گوناگازمانسشون . انواع خ ماق و تولا اق مورن نااز جامعه را ی جوامع امروزین تلقی مینهن ه ها، بخش اساسی تشکالسازمان
عنززوان اساسزی تزرین  زهی آموزشززی، بزباشزن . سززازمان هززا سازمانی مزی و کارایی بررسی اثربخشی عموم آنها برای اسیمرار و ت وام فعالات خون ناازمن 

کزن اساسزی سزازمان ن رعنزوا ارس بزهمز  افران جامعه را بر عه ه نارن  و نر ایزن راسزیا، رسمی باشن  که مسؤولات عظام تعلام و ترباتمی مطرح  سازمانها
ت آموزشزی اسزت نزه مز یریت (. م یریت نر آموزش و پرورش مز یری157: 1388نر تیقق اه اف تعلام و تربات نارن سزکی،  آموزش و پرورش رسمی، سعی

ا سزازمان نهزی و رمزانی  سانی وی نارو های اننولیی و شرکیی؛ م یریت آموزشی فرآین ی است اجیماعی که به کارگاری مهارق علمی و فنی و هنری همه
کنزان بزه طزور صزرفه مزوزان و کارآهماهنگی نمونه و با فراهم آورنن زمانه های انگارشی و رش ، تامان ناازهای منطقی، فرنی، گروهی، معلمزان و نانزش 

نز  نی و کافات زن گی نارنز  کزه عبارتانساتوسعه آموزش و پرورش نو نوع تأثار بر رابلات های  .(21: 1396جویانه به ه ف های علام و تربات برس سفیاحی، 

 :از

  .: افران را وانر به انجام کارهایی می سازن که ب ون وجون آموزش و پرورش توان انجام نانن آنها را ن اشین تاثار مسیقام-1

ه نر غازر نجام کارهزایی مزی سزازن کزاآنها را رانر به ار مسیقام: ماران تولا  و نرآم  افران را افرایش می نه  و به این ترتاب با پرورش رابلات های افران غ-2
 (.2: 1396این صورق هرگر توانایی آن را ن اشین سسمن ری و ناوونی، 

ل بز یهی هزر بنابراین می توان گفت آموزش و پرورش به مفهوم عام و خا  آن نر توسعه سرمایه انسانی نقش اصلی را نارن، همچنان نااز به آموزش از اصو
ی باش  زیرا آموزش عاملی جهت بروز اسیع انهای پنهانی است. ع م ارزیابی توانایی ناروی انسانی موجب اتزالف سزرمایه گزذاری پزرورش نازروی سازمانی م

م وظزایف ر انجزاانسانی خواه  ش . منیصربه فرن بونن مورعات ها عامل نیگر نااز به آموزش می باش . رسا ن به اه اف سازمان بسیگی به توانایی کارکنان ن
اق سزازمانی و میزاک میوله و انطباق با میاک میغار نارن. اجرای آموزش و بهسازی ناروی انسانی سبب ماشون تا افران بیوانن  با تنوع پذیری میناسب با تغاازر

مورعات از خزون بزروز نهنز . تغاازر شزغل؛  بطور مؤثر فعالات هایشان را انامه نانه و برکارایی خون افرونه و انعطاف پذیری مناسبی با توجه به ویژگی خا  هر
یصزال روانان ومقرراق حکومیی؛ افرایش ررابت نر سطح ملی و جهانی؛ رش  سریع تکنولوژی؛ انغام و مشارکت هزای گسزیرنه ؛ افزرایش تعز ان ناروهزای ت

  .(5: 1394ی سکریمی و سلامی، کرنه؛ از بان رفین برخی از مشاغل و بوجون آم ن مشاغل ج ی  نار نااز به آموزش را تش ی  می نما

                                                                                                                                                                                           
1 0 Talwar 



 

 فصلنامه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی

ن  ا ت س ب ا ت  ، م ر ا ه چ ه  ر ا م ش ل  و ا ل  ا 1س 4 0 ی 0 پ ا ی پ  ،4  

 

148 

ISSN: 2783-1302 

www.edu-j.ir 

م ارگر تصزور کنزام سمفهزوکزهارق نر یک مبای  توجه ناشت که بان مفهوم گسیرنه و می ون سرمایه انسانی تفاوق وجون نارن. اگر سرمایه انسانی را به عنوان 
ریزی ابیی اسزت. نر مقابزل، ویزک کزاالی ررز ذا سرمایه انسزانیشون و لها میمی ون( اسیفانه از این مهارق نر یک فعالات مانع از اسیفانه آن نر نیگر فعالات

انانزه و ی است یعنزی مایزوان آزغار انیصار سرمایه انسانی را به عنوان نانش م  نظر ررار نهام سمفهوم وساع( نانش به نلال اثر انیشار و اشاعه آن یک کاالی
 از آن را میز ون کزرن. وان اسزیفانهتزر وریی نانش و ثمراق آن انیشار یافت نیگر نمزیب ون هاچگونه می ونیت از نانش موجون اسیفانه نمون به عبارق نیگ

قابزل ثمزراق حاصزل از ماسزت ولزی نر  شون که سرمایه انسانی سمهارق ناروی کار( به عنوان یک عامل تولا  ررابیی و رابل میروم سزاخینبنابراین گفیه می
 (. 5و  4: 1393نولوژی غارررابیی بونه و رابلات میروم ساخین را ن ارنسحبابی، سرمایه انسانی و تیقاق و توسعه نظار طرح و تک

 یند آموزشآتأثیر همه گیری کرونا در فر

ل ال کنن  و اکنزون نر حزای خون را تعطهای حضوران  که فعالات ها مجبور ش هنر حال حامر و به نلال شاوع ویروس کرونا تع ان زیانی از م ارس و نانشگاه
ه نقزل از رمزایی، ، بز1399نا، سعطهای آموزش از نظام آموزش حضوری به نظام آموزش و یانگاری الکیروناکی به ویزژه آمزوزش آنالیزن هسزین  شاوه تغاار
 شزرایک نر امزا. شزونمزی اسیفانه یمخیلف هایروش از سنیی آموزش نر آنان های آموخیه ماران تعاان و فراگاران یانگاری کافات تضمان منظور (. به1399
. شزونمزی ارائزه الکیروناکزی صورق هب و مجازی فضای نر و اینیرنت بسیر نر عم تا و ش ه خارج سنیی حالت از آموزش کرونا ویروس شاوع به توجه با کنونی
مزی اسزیفانه یانگاری برای اینیرانت و ینیرنتا هایفناوری از که نارن اشاره آموزش هایی انواع به و کرن اب اع کراس بار اولان را الکیروناکی یانگاری اصطالح
 (.  1386سآتشک، کنن 

 تعریزف ینیرنزتنر ا شز ه ارائه آموزشی ه هاینور و کامواوتر از اسیفانه با خانه نر مطالعه طریق از عنوان یانگاری به را الکیروناکی یانگاری کمبریج نیکشنری
 مسزیقل و یزانگاری فرآینز  تسزهال ایبزر فنزاوری از آن نر که است یانگاری از نوع الکیروناکی آن یانگاری گفت توانمی بنابراین (.1399رمایی، س کن می
قات آموزش نر ایزن روش بسزیگی موف(.  1398زانه،  شون سعباسی کسانی، شمس مورگانی، سراجی و رماییاز زمان و مکان برای یانگاری اسیفانه میش ن 

توجزه و  ران بزه سزطوح بزاالتری ازفراگاز ارنز ، مناسب و اینیرنت مناسب نسیرسزی ن  ایانه نارن. همه فراگاران به رایانهبه توانایی یانگارن گان نر اسیفانه از ر
ا ی بزاالی آن، کزاربران رهزانزت و هرینزهگاری سطح توجه فراگاران و حصول اطمانان از کافات آن نشوار است. سرعت پزایان اینیر ان ازه انگاره نااز نارن  و

رسز  عز م توانزایی و یاجه بزه نظزر مزین(. نر 1399، به نقل از رمایی، 1399 سعطنا، نچار ایرانهای فنی هسین های کن . عالوه بر آن سامانهل مینچار مشک
 توان  یک چالش برر  نر فرآین  آموزش به خصو  از سمت معلّمان باش .مهارق نر زمانه فناوری اطالعاق می

 وری در فرآیند آموزشیمعلّمان و بهرهاثر آموزش فناوری اطالعات بر 

سززت. امززروزه اهززای نززوین وریمیزور بزا فززنآ هزای فعززال و مسزألهمزان، تلفازق روشهای مناسزب بزرای یزانگاری مزؤثر نانشزجو معلّیکی از روش
. ولزی الزم اسزت، بزرای انز جهر شز هتجهاراق فنآوری م اسزیفانه از فزنآوری اطالعزاق و ارتباطزاق نر آموزش و پرورش، باب ش ه و بسااری از م ارس به

 مزؤثر یزانگاری، نظریاق هب توجه ب ون و هاییتن به نوین هایفنآوری از ای، آموزش ببانن . اسیفانهنرسی، معلمان به شکل کامالً حرفه تلفاق فنآوری نر برنامه
 برخزی از آنهزا نر خصزو  وناننز  ورپوینزت مزیج ی  نر تز ریس را اسزیفانه از نرم افرار پا هایمان، تنها روش اسیفانه از فنآوریلّمعاز  بسااری. بون نخواه 

 س،مزان بزرای تز ریس یزک نررخززی از معلّکنن . باطالعاق کافی ن ارن  و اغلب فقک برای ارایزه اطالعزاق اسیفانه می اسیفانه نرست از این ابرار مفا  هم،
 کنن ؛ ولی ایزن تز ریسیم وین اسیفانهنکن  و به خاال خون از فنآوریهای بانن  و به کمک آن ت ریس مییه، ت ارك میاسالی هایی با انبوهی مین نر هر صف

(. 1391مکزاران، هسکرمزی و    آورنبزه ارمغزان نخواهز آموز، چاریکن ، بلکه جر خسیگی و یانگاری سطیی برای نانشآموز نمینه تنها کمکی به فهم نانش
نز ، ایزن امکززان های خون تجربه نکنالسککنن  که اگر معلمان الگوی کاربرن فنآوری را نر کارشناسان یونسکو تأکا  میکنن میباان ( 1386سو همکاران آییی

طالعزه نر یزک م( 1387سذکزاوتی  ونززژان یززیمال .وجزون نز ارن کزه معلمزان آین ه از ابرارهای ج ی  فنآوری اطالعاتی و ارتباطی به نیو کارآم ی، بهره برنز 
ری از گاززمزالری، جهزت بهززره و، انگلسیان تطباقی نشان نانن  که ایران نر زمانه کاربرن فنآوری اطالعاق و ارتباطاق نر مقایسه با کشزورهای ژاپزن، فرانسه

 فنآوری نر مراکر تربات معلّم فعالایی نکرنه است. ایزن
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هزای ر خصزو  روشما کمیر مطلبی نهای نزوین نر آمزوزش و پرورش، سخن گفیه ش ه؛ اهای فزنآوریمریزتهای مخیلف از ها و برنامهبارها نر سخنرانی
ناشزیه باشز  و کمزک  لف بزرای معلزمتوان ، نقش سازن های نر ارایزه مزوان موموعی مخیهزای نوین، مطرح ش ه است. فنآوری مینرست اسیفانه از فنآوری

-چزارچوب فانه از فنزآوری،ماینز . اسزززینانز ، اصززالح کزرنه بغلطزی را کزه نر مززورن مومززوعاق مخیلزف رززبالً کسز آموزان تصزوراقکن ، تا نانشمی

روزه نر تیقاقاق مخیلزف نشزان نانه کزه ام(. 1391سکرمی و همکاران،  های شناخیی و فراشناخیی را فراهم کرنه و نر نهایت، نیایج یانگاری را بهبون مابخش 
 ان بززه طززور فعززال بززاآمززوزنانززش های نوین مؤثر بزونه، مشزخص شز ه کزه نر همزه آنهزا تکناکزی وجزون ناشزیه کزه از طریزق آننه از فنآوریاسیفا
ز ازر اسززت ربززل سزت، بهیزیزت یزانگاری اهای نوین نرگار ش ه و فقک نریافت کنن ه اطالعاق نبونن . با توجه بزه ایزنکزه یکزی از مرایای فزاوا تقوفنآوری

کزه مز ارس  یز  گفزتنی و عقلی بایانگاری صیاح، بررسی شون. بر اساس نی گاه رش  و توسعه فرآین های ذه پزرناخین بزه ایزن مومزوع، کمزی نر مزورن
زن نیزز گاه، م آورنز . حامازان ایزآنها فراه هنیهای ذهزایی بزه منظزور تقویزت مهارتها و تواناییآموزان چگونه یان گزرفین را بااموزنز  و فرصزتبای  به نانش

 یعززارف بشززری رم مزم وزه علززوم و آموزان هسین . آنها اعیقان نارن  که به علت تغاار سزریعی کززه نر حززمخالفزان سرسزخت انیقزال اطالعاق به نانش
اق بززه سززرعت . چززون اطالعززآمزوزان منیقزل شززونبزه نانزش نرسیهزای مشخصزی از طریزق برنامهنهز ، نبایز  اطالعزاق، نانزش، مییزوا و نظریزه

از آنهزا  آموزشزی کزه بزا سزون جسزین هزایآموزان با فرصزتنرسی معیق ن  که مواجه ساخین نانش حاماان این نی گاه برنامه .شزون نسزیخوش تغاازر مزی
ل و طالعزاتی بزرای حزل مسززایاناسزایی منزابع شهزا، ها و نامعاناطالعزاق، برخورن با ابهامپزرنازی، تجریزه و تیلازل بیوانن ، بزه امزوری، از ربازل: مفهزوم

 (.1387،   ی و همکارانمهرمیمزستوان ، به اسزیفانه مطلزوب و پزرورش رزوای ذهنزی منجزر شزونخون بورنازن ، می هزایارزشازابی فعالازت

م ن ، نر مقاطع بزاالتر هزرا یان نگار آموزان، فکرکرنن آمزوزان اسزت. اگزر نانش هزارق تفکزر نانزشیکی از مهمیرین اه اف نر آموزش و پرورش، تقویزت م
هزای م رابلازتزیه و ایزن ابرارها هه زیانی ناشبا مشکالق زیانی نر حزوزه یزانگاری مواجه خواهن  ش . از آنجایی که نانشآموزان به کار با ابرارهای فاوا، عالر

رس و افرارهززا بززه مزز ا زرمنزافرارهزا و  ختتوان، اسیفانه کرن. ورون سزای برای تقویت ر رق تفکر آنها میاز این ابرارها به عنوان واسطه باالیی نارن ؛ پس
بزر اینهزا،  ازن. عزالوهزنآوری مجهزر سزفزتوان  معلمان را بزه مهززارق اسززیفانه از نرسی به تنهایی نمی های آموزشی ب ون توجه به برنامهبرگزراری کزالس

ی ه بززه یزک پشززیوانه رززوآوری بزا توجززهزایی را فراهم نمای ، از جمله آموزش اسیفانه از فزنهای معلمزان بایز  مورعازتآموزش و پرورش برای رش  حرفز
لسزیان، گارنز . مزنالً، نر انگکار میفی بهلهای مخیکارگاری فاوا، این فنآوری را به شزاوه نرسی کشورهای موفق نر زمانه به نظزری، تلفازق فنآوری نر برنامه
 هزایجزرا نر کزالسطزور م وا را بزههای فامان میخصص فاوا، اغلب بخشها با معلّکنن ؛ نبارسیانهزای مخیلفزی ت ریس میم ارس مخیلف فاوا را با روش

رتی کزه بززه عنززوان ش، فهزم و مهزامبیث مشخص است، اما نان نرسی شکل ما هن . اگر چه فاوا یک کنن  و از پایه، آن را نر جهت برنامهفاوا ت ریس می
 (.2000سلکس، کارگاری این فنآوری نر جهت برنامه نرسی باش شزون، بایز  بزه منظزور بهفزاوا تز ریس مزی

الزم  رتبزاط نارن. بنزابرایناایانززه نر کزالس نرس، رنریافین  که تمایل معلمان به اسیفانه از رایانه به طور مسزیقام به اسزیفانه آنها از ( 2001و همکاران سژائزو 
هززای  ریس مهززارقرف نیگزر تززطاست به شکل مؤثری اسیفانه از رایانه نر کالس نرس به معلمان، ربل از خ مت و یا حان خ مت، آموزش نانه شون. از 

ها جهزت تز ریس و ه به کاربرن آن ابراراوا ب ون توجگارن ، از ابرارهای فیان می فاوا به تنهایی نبای  برای معلمان ربل از خ مت اسیفانه شون؛ به خاطر اینکه آنها
هزای ج یز  شیه باشن ؛ نه تنهزا الزم اسزت، ابرارمعلمان بای  بزا ابرارهزای ج ی  فاوا آشنایی نا (. 2009گراهام و همکاران، ساسیفانه کنن   آموزان، ترغاب نانش

ا و کزولر، سماشزراشیه ناشیه باشن ن ایتوجه ویژه شون و نیوه ت ریس،بلکه بای  هنگام اسیفانه از فاوا به آنچه که ت ریس می کار برن ، فاوا را نر تز ریس خون به
  ارهایی انجزام نهنزکسازن، را رانر می مانکن ؛ چرا که معلّاست که فاوا ابعان ج ی ی را برای تز ریس به شک مؤثری ایجان می( معیق  2009س. چرچال (2009

ور، تکناکززی اسززت کزه از طریززق آن تلفاق فاوا و یانگاری مسزأله میز .آنها نخواهن  بون انجام های نرس سنیی رانر به که به هزاچ عنزوان طریق کالس
ز فنزاوری اطالعزاق نر رای اسزیفانه ابز( 1391هایی که کرمی و همکزارانسیکی از م لشون . آمزوزان، مزم اسیفانه از فنآوری، نرگار نر یانگاری می نانزش

الگززو مربززوط بزه  ( و این1ستسشکلا  نانش مییوایی، تعلامی، فنآورانهکه مبینی بر  TPCK با عنوانکنن  م ل آموزش و یانگاری توسک معلّمان توصاه می
 ( است.2009س تیقاق انجام ش ه توسک سو و کام
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 ت ریس و آموزش ل پاشنهانی برای اسیفانه معلّمان از فاوا برای م -1شکل 

 ان بززه منظززور تلفاززقآمزوزش معلمزز ان  که کمبون یک فلسفه ساخیگرایی به نظر مارس ، بزه عنزوان مزانعی برای فرآینز  کلزی نیایج تیقاقاق، نشان نانه
سزأله طززور مزز اوم نر یززانگاری م هطبق یک مطالعه، معلمان معیق  بونن ، تلفاق فنآوری نزه تنهززا بزز(. 2000سبکر، مزؤثر فزنآوری نر کزالس نرس باشز 

ی هززاکنزز ، تززا مهززارقیه آنهزا کمزک مزبزآمزوزان را می بر انگاران  و  نرسزی، نانزش میور مورن اسیفانه ررار ماگارن؛ بلکزه تلفازق فزنآوری نر برنامزه
 (.2000 کرکزوون،سمزانامالعمزری را کسزب کننز  

 وری عملکرد و سازمانی آنها ر بهرهتاثیر آموزش فناوری اطالعات به معلّمان د

طزور مز اوم نر یزانگاری مسأله میور مورن اسیفانه ررار ماگارن؛ بلکززه تلفاززق فززنآوری نر  طبق یک مطالعه، معلمان معیق  بونن ، تلفاق فنآوری نه تنهزا بزه
(. همچنزان نیزایج 2000 کرکزوون،سهزای مزانامالعمزری را کسزب کننز  مهزارقکنز ، تزا آمزوزان را می بر انگاران  و به آنها کمک می نرسزی، نانزش برنامزه
باعث کمک به موفقات شغلی کارکنزان، نوسزازی و های مخیلف اموزش فناوری اطالعاق به معلّمان نر نوره  است؛ نه  که ها نر کشور نار نشان میپژوهش

کارکنان و معلمزان و افززرایش نززوآوری نر انجززام امززور اناری کارکنززان و معلمزان آمزوزش و  توسزعه نانزش شزغلی کارکنزان و معلمان، افرایش انگارش
های گوناگون مطزابق شززغل و وظززایف فززرن نر پرورش ش ه است. لذا، کاربرنی کرنن نوره آموزشی با توجه به پست سازمانی فرن و انجام تمریناق و پروژه

کارکنان کمک کن .  همچنزان ایزن  افرارهای نوره نر سطح عملی و کزاربرنی مزایوانز  بزه بهبزون عملکزرن شزغلینه از نرماناره یزا سزازمان و یزا اسیفانه بها
بن ی اطالعاق سزازمانی، بهبزون یزانگاری و های سازمانی، بهبون و طبقهسازمانی ش ه است؛ یعنی، باعث کاهش هرینههای آموزشی باعث بهبون عملکرن نوره

ن یع رون  اناری، شزفافات اطالعاق سزازمانی، جبزران کمبزون نازروی انسانی نر سزازمان، بهبزون کافازت کزاری کارکنزان و بهبزون ارتباطزاق نروآموزش سر
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و  بن ی نوره آموزش برای کسانی که از نظر عملی و نظری روی یا مزعاف هسززین  و کاز  تزأ بزه یزانگاری بهیزرسازمانی ش ه اسزت. پزس مایوان با سطح
نر ( 2004سالبزز وی وکرامیززی (. 1392عملکزرن شز سمیمونی و همکزاران،  هزای هفزت گانزه، باعزث بهبزونانجام امور اناری و سازمانی با اسیفانه مهزارق

هزای مکمزل نر کنزار گزذاریآنها به سرمایه توجهکارگاری فنآوری اطالعاق، عز م وری ناشی از بهرویکزرنی نیگر به تأثار فنآوری اطالعاق بر افرایش بهره
 .ان گذاری روی فنآوری اطالعزاق نانسیهسرمایه

 

 نتیجه گیری

-نزآوریفأثار رزرار نانه اسزت. جهان تیت ت فنآوری اطالعاق، امروز به عنوان ابراری توانمن  نر خز مت بشزر رزرار گرفیزه و همزه امزور را نر اکنر کشورهای

ری ، نمززانی از تیزوالق بشزمانززه رایانزههزای تکنولززوژی نر زفرآین  آموزش و یانگاری را تسهال کنن . پاشزرفتهای اطالعاتی، این توانایی را نارن  کزه 
ر . از آنجزا کزه هزز ف هززه وارزف باشزن های مخیلف شغلی خون، اهمات کاربرن آن را نرك کنن  و از تأثار آن بر جامعزاست که ایجاب ماکن ، افران نر زمانه

-رزشزاابی نیزایج برنامزها فی مسزیلرم زان تغااراق مطلوب نر رفیار یانگارن ه است، آگاهی یافین و حصول اطمانزان از تیقزق چنزان هزتزالش آموزشزی ایج

نز  اق توسزک معلّمزان نر فرآیهایی نر خصو  آموزش و اسیفانه فناوری اطالعز(. با بررسی مطالعاق و پژوهش1391سفضلی و همکاران، های آموزشی است
هزای مشزخص ا نر حزوزه  کزاربرن فزاوهزایی نر خصزوبرای اینکه معلمان رانر به تلفاق فاوا نر ت ریس شون ، آنها نااز به نورهمی توان نریافت که آموزش 
نزز ، تززا پازز ا کجویان از طریزق فززنآوری توسززعه تعلامزی نانشز -های آمزوزش معلمان، نااز است که نانش مییوایی نر برنامه (.2002سبالر و ریچی، نارن 

بزا  .(2005سکولر وماشزرا، کننز  یصال، اسزیفانهفراغت از ت های روزانه شان بعز  ازآماری نر فعالات طور موفقات مان ربل از خ مت را رانر سازن، از فاوا بهمعلّ
هززای مززمن ز بزه آمزوزشن عملکزرن نازاای و بهبزونزهرایا نانشتوجه به نقش معلمان و کارکنان نر توسعه آموزشی و پرورشی کشور و نااز آنهزا بزه ارتقزاء 

 شزونسزازمان مزی لکزرن آنهزا نرآشنایی معلمان و کارکنان با این نوع نوره آموزشی باعث افرایش نانززش و سزطح عمو  شزونخز مت باشزیر احسزاس مزی
آمز ه اسزت و نیی به شاوه مجازی نری کرونا، آموزش از حالت سگارالخصو  نر زمانی ررار ناریم که به خاطر شاوع همه(. علی1392سمیمونی و همکاران، 

بسزااری زیزانی نر  هزایبزا چزالش های الزم نر زمانه فناوری اطالعاق و مهارق هایی نر این خصو  اغلزببه بسااری از معلّمان به نلال ن اشین آموزش
ر سزازمان آمزوزش و اوری اطالعزاق نهای فنزالزم نر خصو  آموزش گذاریااسترو ش ن . بنابراین نااز است که با اسیفانه از سزمانه آموزش مجازی روبه
ری بزرای اسزیفانه از فنزاو شون. از طرفزی هایی برناشیهترین عناصر آن گامترین و حااتیوری و عملکرن معلّمان به عنوان یکی از مهمپرورش به افرایش بهره

رآینز  آمزوزش نر مقزاطع ازق فزاوا نر فنااز است که تیقاقاتی باشیر برای یافین یک م ل بزومی بزرای تلفهای آن عالوه بر آموزش معلّمان اطالعاق و ابرار
ه هزا را بزطزرف کنز  و چزالشعلّمزان را برمریری و پاش برون تا هم نااز نانش آموزان و وال ین آنها و  هزم ها بر مبنای برنامهمخیلف صورق گارن. تا آموزش
ه ایوانن ، نر ایززن زمانزمانگاری هسین ، یهای یانگاری ج ی  که معیق  به نقش فعال یانگارن گان نر فرآین  نظریهرس  که نظر میح ارل برسان . همچنان به 

ی اجزرا رسی تلفازق شزون و نرن ف نر برنامههای مخیلتوانز  بزه شکلنرسزی بزه مزا کمزک کننز . فزاوا مزی کارگاری فزاوا نر برنامزه راهگشا باشن  و نر به
 .های مزؤثری منزل یانگاری مسأله میور اسیفانه کرن، تا نیاجه مطلوبی به بار آورنتوان، از تکناکآن می
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 . 1،ش  2س م یریت، فصلنامه پاتریک،

 .2 شماره انسانی، منابع  یریتم های پژوهش پرورش، و آموزش نر انسانی ناروی وری بهره شناخیی جامعه بررسی (،1388س ، علی میم  زکی، -
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 .27/2/1399عطنا، پایگاه خبری نانشگاه عالمه طباطبایی،  -

 کارکنان عملکرن بهبون بر العاقاط فناوری اموزشی های نوره تأثار بررسی(. 1391. سفاطمه, نژان هاشم, سعا , صفاریان, سا سجان, فضلی -
 .144-129((, 8 پااپیس 4س2, تربایی علوم نر ارتباطاق و اطالعاق آوری فن فصلنامه. مازن ران پرشکی علوم نانشگاه سیانی

 ، همایششموزش و پرورآنابع انسانی نر مم یریت منابع منابع انسانی نر پرتو توجه به فرآین  آساب شناسی م یریت  (،1396فیاحی، رربانعلی، س -
 ایران، نانشگاه تبریر. نر انسانی علوم و م یریت های پژوهش لیم

 و م یریت المللی انب همایش نومان نر سازمانها، انسانی ناروی وری بهره ارتقای نر آموزش نقش ،(1394س سلامی، میم رما و فریبا, کریمی -
 .مبان فرهنگی سفاران موسسه تهران، توسعه، فرهنگ

 یانگاری تلفاق م ل طریق زا معلمان نانشجو ت ریس مهارق و مییوایی نانش توسعه(. 1391. سمیم , عطاران, زهره, کرمی, مه ی, کرمی -
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 و آموزش معلمان و ارکنانک عملکرن بر ICDL خ مت ممن آموزش نقش بررسی(. 1392. سهارش, پناه سلطان, ناصح, روخن ه, عمر, میمونی -
 .83-63((, 13 پااپیس 1س4, تربایی علوم نر ارتباطاق و اطالعاق آوری فن فصلنامه. مریوان شهر پرورش
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 و سمت مشیرك انیشاراق (..نوم تسویراسانز ازها  چشزم و رویکرنهزا نظرگزاههزا، نرسزی، (. برنامه1387همکاران. س و میمون مهرمیم ی، -
 رموی. ر س آسیان

 رش ،اکارشناسی  پایان نامه ورش،و پر آموزش وزارق سیانی حوزه کارکنان شغلی عملکرن بر خ مت ممن آموزش (، تاثار1394مریم، س میرابی، -
 واح  تهران مرکری. آزان نانشگاه اجیماعی، علوم و روانشناسی نانشک ه

 و مالری ،فرانسه ژاپن، انگلسیان، شورهاینر ک معلزم تربازت نرسزی برنامزه نظزام تطباقزی (. بررسزی1387س .علزی ذکاوتی، و اعظم نژان،مالیی -
 (26س، 62-35. آموزشی، نوآوریهای فصلنامه. ایران

 .39 شماره 97، اسفن  للم پژوهشها،  سازمان نر انسانی منابع آموزش جایگاه و (، مرورق1397نی ه، مرماه، س جهان مار، فهامه؛ -

 تهران. سرآم ، اروپا، انیشاراق بهره وری جایره (، م ل1389منوچهر، س نجمی، -

 هاینانشگاه آموزشی کافات حفظ نر اساسی هاینکیه(. 1399س عالی آموزش ریریبرنامه نفیر آموزشی معاونت فناوری، و تیقاقاق علوم، وزارق -
 عالی. آموزش ریریبرنامه نفیر. کرونا با مقابله شرایک نر کشور
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