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آوري اطالعات و ارتباطات در پيشرفت تحصيلي دانشجويان رشته  تأثير آشنايي با فن

  روانشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن

  1عليرضا زارع داويجاني

  چكيده

اي است كه جهت  يك تخصص ميان رشته (ICT)فناوري ارتباطات و اطالعات  

طالعات و جلوگيري از انباشت و انحصار ايجاد امكان ارتباط از راه دور، دسترسي به ا

در عصر فناوري پيشرفته، ). 1383به نقل از شريفي، (گيرد  آن مورد استفاده قرار مي

ثروت پايدار يك جامعه، استعداد نيروي ماهر و خالق آن جامعه است و پيشرفت و رفاه 

كه منابع و از آنجايي ). 1377ديويد السون، (هر جامعه به مغزهاي آن بستگي دارد 

ها دارند،  انساني بيشترين تأثيرپذيري را از تكنولوژي ارتباطات و اطالعات و رسانه

اي تدارك ببينند،  بديهي است كشورهايي كه بتوانند براي خود منابع انساني توسعه يافته

ترديد تقويت نيروي ماهر و  و بي). 1382پور،  كرم(اند  ثروت خود را پايدار و ماندني كرده

آموزشي كه با اصول آموزشي نوين و روزآمد ارائه . ر بستگي به آموزش داردمبتك

شود،  آنچه امروزه در نظام آموزشي عالي مطرح مي). 1377ديويد السون، . (شود

و تأثير آن بر پيشرفت ) سازي يادگيري جهت آسان(هاي جديد  استفاده از فناوري

  ).1381پورجمشيدي، (تحصيلي دانشجويان است 

آوري اطالعات و ارتباطات در  ژوهش به بررسي تأثير رابطه آشنايي با فناين پ

پيشرفت تحصيلي دانشجويان رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن 

اي  نفر از دانشجويان و به وسيله پرسشنامه 160مطالعه حاضر بر روي . پردازد مي

كم و (تأثير ميزان آشنايي مختلف  انجام شد تا SPSSافزار  محقق ساخته و با كمك نرم

در دو جنس دختر و پسر بر  (ICT)، جنسيت و ميزان آشنايي مختلف با (ICT)با ) زياد

                                        
1
 دانشگاه پيام نور علميهيأت عضو 

  تربيتي پژوهشنامه
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد

 88 بهار – هجدهمشماره 
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استيودنت در دو گروه  tنتايج حاصل بوسيله آزمون . شود پيشرفت تحصيلي بررسي 

بنابر نتايج به دست آمده . مستقل و تحليل واريانس عاملي مورد مقايسه قرار گرفت

شخص گرديد كه جنسيت نقشي در پيشرفت تحصيلي ندارد، در صورتي كه آشنايي كم م

  .آوري اطالعات و ارتباطات بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان تأثير دارد و زياد با فن

  

  ها كليد واژه

شبكه،  فناوري، اطالعات، ارتباطات، پيشرفت تحصيلي، جنسيت، آموزش، آشنايي، 
ICT    

  

  مقدمه

اي است كه  ، يك تخصص ميان رشته(ICT)طات و اطالعات فناوري ارتبا

جهت ايجاد امكان ارتباط از راه دور، دسترسي به اطالعات و جلوگيري از انباشت 

  ). 1383به نقل از شريفي، (گيرد  و انحصار آن مورد استفاده قرار مي

به  1958در سال  1واژة فناوري اطالعات اولين بار از سوي ليويت و وايزلر

ها و پردازش اطالعات در  گيري ظور بيان نقش رايانه در پشتيباني از تصميممن

آن زمان مصادف با آغاز ). 1383زاده،  صرافي(ها به كار گرفته شد  سازمان

اگر موتور بخار و اشكال جديد نيرو را دستاورد انقالب . انقالب فناوري بود

رتباطي نيز حاصل انقالب سال گذشته بدانيم، رايانه و تجهيزات ا 150صنعتي در 

در آغاز عصر فناوري كه دوره . فناوري در نيمه قرن بيستم بوده است

بود، تكنولوژي كامپيوتر بسيار گران و  (Main Frame)كامپيوترهاي بزرگ 

كامپيوترهاي شخصي در نيمه ). 1381الودن، (هاي خاص بود  محدود به سازمان

سال كامل گرديدند تا در اوايل  20ي ظاهر شدند و با يك روند ثابت ط1960دهه 

هايي به اندازة حجم  خريد رايانه شخصي، با حجم پردازش داده 1980دهه 

                                        
1
 Leavit & Whisler 
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به ). 1379وايلز و باندي، (هاي اوليه صنعتي و با شكستن قيمت آن ممكن شد  داده

رساني و اطالعاتي  اطالعات به عنوان تكنولوژي اطالع  طوري كه امروزه فناوري

ها و  ها، دانش فني، روش اي از ابزارها، ماشين كه شامل مجموعهشود  ياد مي

هاي استفاده از آنها در توليد، داد و ستد، پردازش، انباشت، بازيافت،  مهارت

ترين تا  ترين و از اولي ترين تا پيچيده جابجايي، انتقال و مصرف اطالعات از ساده

  ). 1378آذرنگ، (ترين مراحل اطالعاتي است  پيشرفته

در عصر فناوري پيشرفته، ثروت پايدار يك جامعه، استعداد نيروهاي ماهر 

و خالق آن جامعه است و پيشرفت و رفاه هر جامعه به مغزهاي آن بستگي دارد 

و از آنجايي كه منابع انساني بيشترين تأثيرپذيري را از ). 1377ديويد السون، (

ديهي است كشورهايي كه ها دارند، ب تكنولوژي ارتباطات و اطالعات و رسانه

اي تدارك ببينند، ثروت خود را پايدار و  يافته بتوانند براي خود منابع انساني توسعه

به علت اهميت اين مسأله، در كنفرانس جهاني ). 1382پور،  كرم(اند  ماندني كرده

ها و كاركردهاي مهم آموزش عالي،  يكي از مأموريت 1998آموزش عالي در سال 

توسعه و بهبود آموزش در تمام سطوح از طريق تربيت نيروي  مشاركت آن در

آنچه در آموزش عالي اهميت دارد، ). 2001سانيول، (انساني عنوان شده است 

و توانايي دسترسي به   آوري يا سواد اطالعاتي است كه به معني قابليت سواد فن

ابي و كاربرد هاي اطالعاتي، ارزي آوري اطالعات از طريق استفاده از منابع و فن

، 18تكنولوژي آموزشي، ماهنامه دورة (باشد  بهينه آن اطالعات به وسيلة افراد مي

آوري اطالعات يعني  براي مثال آشنايي با اجزاء اصلي و اساس فن) 1381، 2ش

 (Mind Ware)و مغز افزار  (Softe Ware)افزار  ، نرم(Hard Ware)افزار  سخت

-E)پست الكترونيكي : بزارهاي ارتباطي آن كه شاملو البته آشنايي با اينترنت و ا

mail)فكر  هاي نيم ، گروه(use net) گفتگو ،(Chating & Voice Chating) 

كيانفر، (باشد  مي Telnetو  (Web)و شبكه جهاني  (FTP)پروتكل انتقال فايل 

1383 .(  
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ولين اي خود نشانگر ا آوري اطالعات با ابزارهاي ساده و افسانه در واقع فن

ترديد، تقويت نيروي ماهر و مبتكر بستگي به  و بي. نسل بازارهاي آموزشي است

ديويد (آموزش دارد، آموزشي كه با اصول آموزشي نوين و روزآمد ارائه شود 

يكي از اين طرحهاي آموزشي، خودآموزي است كه در آن از ). 1377السون، 

شود  موزشي استفاده ميافزار آ هاي آموزشي مشتمل بر كامپيوتر و نرم محيط

  ). 1994تريبون، (

 offتواند به صورت  افزار دوره آموزشي مي براي تحقق خودآموزي، نرم

line )ناپيوسته (وon line )باشد كه موثرترين  يا تركيبي از هر دو مورد ) پيوسته

  . روش، شيوة تركيبي است

گرانترين هاي آموزشي يكي از  دانيم ساختمانها و مكان همانگونه كه مي

آوري، يادگيري  ارقام آموزشي عمومي است و اين در حالي است كه استفاده از فن

از سوي ديگر در اين نوع آموزش، . گذارد در فضاي غيرمرسوم را آزاد مي

از طرفي . هاي گوناگون بنا نهاد توان آن را به شكل يادگيري غيرخطي است و مي

لي، نيازي به معلم كالس يا كالس درس هاي تعام آوري شاگردان با استفاده از فن

آوري به طور نظري، تجربة يادگيري انفرادي را به طور  ندارند و در نهايت فن

براي مثال يكي از دست آوردهاي تحول ). 1379وايلزوباندي، (گذارد  كامل آزاد مي

تعداد فراگيران  به ويژه در آمريكا،  1970و  1960هاي  سيستم آموزشي در دهه

  ).2001آبوت، (ديدند  ي بود كه در خانه آموزش ميبسيار

شود كه استفاده از فناوري در آموزش و پرورش منجر به كاهش  گفته مي

براي مثال برداشته . شود ها مي هاي يادگيري و تقويت برابري فرصت محدوديت

هاي ناشي از جنس، نژاد، قوميت و موقعيت اقتصادي و اجتماعي  شدن محدوديت

هاي  هاي ناشي از معلوليت يز از ميان برداشته شدن قسمتي از محدوديتفراگير و ن

از طرفي فناوري قادر است نيروهاي انساني . جسمي و ذهني در فرآيند يادگيري

وري  يي و بهرهآتواند كار متناسب با عصر دانش و اطالعات تربيت كند و نيز مي
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ها و  يد مسئوليتدر اين تحول، اسات. در آموزش و پرورش را بهبود ببخشد

هاي تدريس در آينده را كسب كرده و به جاي يك متخصص ارائه كننده  مهارت

موسسه ). 2002. ل جان،ايتيل(كنند  ن يك تسهيل كننده عمل ميمطلب، به عنوا

براي توجيه ) 1383، به نقل از لركيان،2003(فناوري و ارتباطات آموزشي بريتانيا 

هاي فراواني ذكر كرده كه ما به چند مثال آن  ونههاي فناوري اطالعات نم توانايي

  : كنيم بسنده مي

- (ICT) اي فعال در كالس درس باشند  كننده سازد كه شركت فراگيران را قادر مي

  . گر منفعل و نه فقط يك مشاهده

- (ICT) سازد كه بر فعاليت خود تمركز نموده و بر  فراگيران را قادر مي

  . فشارهاي فيزيكي فائق آيند

- (ICT) كند هاي يادگيري متفاوت ارائه مي هايي را براي سبك فرصت .  

در  ICTهاي فني و فكري در بكارگيري  بايد اذعان داشت كه پيشرفت

طي دو يا سه ... بانكداري، معماري و تجارت،  هايي چون پزشكي، مهندسي،  زمينه

كنيم، به نظر  اما وقتي به آموزش نگاه مي. دهة گذشته حيرت انگيز بوده است

  سولوي و پريور،(رسد اين تغييرات هنوز راه طوالني را براي طي شدن دارد  مي

1996.(  

 170وسيله پرسشنامه از ه سسه فناوري و ارتباطات آموزشي بريتانيا بؤم

آوري كرد و نتايج به دست  نفر از اساتيد موسسات عالي بريتانيا اطالعاتي جمع

در  (ICT)ر كرد كه نشانگر وجود موانع كاربرد منتش 2003آمده را در آوريل 

بخش اول شامل كمبود تجهيزات، عدم اعتماد، عدم . تدريس در دو بخش بود

گذاري  حمايت فني و ديگر مسايل مربوط به منابع بود كه به علت عدم سرمايه

و بخش دوم شامل عوامل در . در بخش آموزش بود ICTكافي براي بكارگيري 

لركيان، (ثل فرهنگ سازماني و نيز عوامل در سطح اساتيد بود م  سطح دانشگاه

موزش كافي نيروي انساني جهت آتوان به عدم  براي مثال در بخش دوم مي). 83
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آموزش و عدم انگيزش و احساس نياز در ميان استادان و معلمان براي تطبيق يا 

سولوي و (د و بكارگيري آن در امر ياددهي و يادگيري اشاره كر ICTهاي  الزام

المللي است كه حتي  كه البته بخش دوم بزرگترين مانع در سطح بين). 1996پريور، 

  ). 83لركيان، (شود  در كشورهاي داراي منابع غني نيز ديده مي

از طريق ) درصد 75(دهد كه قسمت اعظم يادگيري انسان  تحقيقات نشان مي

مسه و بويايي و چشايي درصد از طريق كاربرد حس ال 12حس بينايي و مجموعاً 

مع هذا در بسياري از . دهد درصد را تشكيل مي 87گيرد كه روي هم  صورت مي

درصد حس شنوايي تأكيد فراوان دارند  13استادان به ) در آموزش سنتي(موارد 

  ).1381احديان، (

شود، استفاده  به هر ترتيب آنچه امروزه در نظام آموزشي عالي مطرح مي

سازي  در جهت آسان) گيري از ساير حواس جهت بهره(يد هاي جد از فناوري

  ).1381پورجمشيدي، (يادگيري و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان است 

توان مهارتهاي اساسي را در دو سوم  براي مثال با استفاده از كامپيوتر مي

  )1980كوليك، (زمان الزم براي آموزش درس زنده آموزش داد 

، پيشرفت تحصيلي را توانايي آموخته شده يا )1374(ان اتيكسون و همكار

اكتسابي حاصل از درس ارائه شده يا به عبارت ديگر توانايي آموخته شده يا 

هاي  وسيله آزمونه دانند كه ب اكتسابي فرد در موضوعات آموزشگاهي مي

  . )1380سيف، (شود  گيري مي استاندارد شده اندازه

هاي استاندارد براي سنجش پيشرفت  ناز آنجايي كه در ايران آزمو

ترين مقياس معدل درسي افراد  تحصيلي دانشجويان وجود ندارد، قابل دسترس

  ).1383ذاكري (است 
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جهاني به نكات ظريفي در مورد عوامل موجود در كالس كه   مطالعات بانك

: در پيشرفت تحصيلي دانشجويان نقش دارند، اشاره كرده است از جمله

  )  1381، پورجمشيدي(

  درسي برنامه-

 ) ها دادن، مهارت كردن درس و نمره  تجربه استادان، آماده(استاد و روش تدريس -

 مدت زمان تحصيلي در دانشگاه و منزل -

 مواد و وسايل آموزشي -

بايد بدانيم حداقل براي دهه بعد، در اكثر مناطق آموزشي، تحميل 

ترين فشارها خواهد  سوم از عمدههاي مر آوري بر يادگيري كتاب كاربردهاي فن

دهد،  كند، الگو مي هاي داخلي و رايانه؛ توانمند مي بخصوص اينترنت، شبكه. بود

سازي  كند و تجارب يادگيري فرد از فرد را آماده ها را تدريس و تقويت مي مهارت

  ).1379وايلز و باندي، (سازد  مي

وري اطالعات كه رفته آ هاي آموزشي با استفاده از فن هايي از روش نمونه

  : شويم شوند را يادآور مي رفته جايگزين آموزش سنتي مي

 هاي آموزشي غيرمتمركز سيستم-

 محيط آموزشي مجازي-

 هاي آموزشي هوشمند سيستم-

  آموزش از راه دور -

 آموزش از طريق تشكيل ميزگرد از راه دور-

  آموزش از طريق اينترنت -

    (E-learning)آموزش الكترونيك -

درصد رشد داشته  50سال  8براي مثال آموزش از راه دور در كانادا طي 

درصد از كل دانشگاهها، در سوئد و آمريكا تقريباً تمامي  40در فرانسه . است
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 23درصد دانشگاهها و در استراليا حداقل  75دانشگاهها، در انگليس حدود 

  ).1998كوليز، (ال دارند ها اشتغ دانشگاه موجود به اين نوع آموزش 29دانشگاه از 

، در تحقيقي نشان داد كه استفاده از 1990دانشگاه اينديانا در سال 

هاي جديد از قبيل كامپيوتر و اينترنت نتايج مثبتي بر روي رشد مهارت  فناوري

نوشتن، فهم و درك بعضي مسايل رياضي، توانايي آموزش به ديگران و افزايش 

به نقل از . (آموزي بود حل مسأله در دانشهاي تفكر انتقادي و  رشد مهارت

  ).1381پورجمشيدي، 

گيري كرد كه آموزش به كمك كامپيوتر وقتي  ، اين گونه نتيجه)1994(دمبو 

كه به صورت مكمل آموزش كالس بكار رود، بيشتر اثربخش است تا زماني كه به 

روش  در ضمن استفاده از اين. گيرد جاي آموزش كالس مورد استفاده قرار مي

ثرتر از كاربرد آن با ؤآموزان در سطح پيش از دانشگاه م آموزش، دانش

  ).1381به نقل از پورجشميدي، (دانشجويان دانشگاه است 

هاي آموزش  ، نشان داد كه استفاده از وسايل و رسانه)1374(سروش 

تواند در بكارگيري حواس مختلف شاگردان، افزايش كيفيت يادگيري، حذف  مي

ي معلم و جلوگيري از تكراري و يكنواخت بودن آموزش مطالب درسي روابط سنت

  ). 1383به نقل از ذاكري (موثر باشد 

هاي جان  در پژوهش از دانشجويان دانشكده) 2001(هام فريس كندراسو 

آموزان  النگ، نشان داد كه استفاده از كامپيوتر بر روي پيشرفت يادگيري دانش

  ).1381پورجمشيدي، به نقل از (تأثير زيادي دارد 

انجام گرفت، نشان داده شد كه ) 1381(در پژوهشي كه توسط پورجمشيدي 

هاي زباني به  توانند در بهبود يادگيري مهارت هاي جديد آموزشي مي فناوري

  . فراگيران كمك كنند و باعث بهبود يادگيري در آنان شوند
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هاي آموزشي  نشان داد كه رسانه) 1381(اين در حالي است كه خدامرادي 

توانند جانشين خوبي براي دبير متخصص  جنبة كمكي براي آموزش داشته و نمي

  . باشد ولي بيان كرد كه آموزش دبير متخصص تأثير بيشتري بر يادگيري دارد

، كه در مورد كاربرد اينترنت و اثرات آن در )1382(در پژوهش رجايي 

تهران انجام گرفت، بين نظرات  آموزان آموزش و پرورش از ديدگاه دبيران و دانش

آموزان در مورد نقش اينترنت بر كيفيت آموزش و يادگيري و  دبيران و دانش

  . داري وجود داشت ايجاد رغبت به يادگيري تفاوت معني

آوري اطالعات در  در مورد كاربرد فن) 1383(در پژوهشي كه كيانفر 

از . انجام داده بود وري كاركنان مخابرات كرج آموزش و تأثير آن در بهره

. پرسشنامه نسبتاً باز و بسته به عنوان ابزار تحقيق براي آزمون استفاده شد

مشخص شد كه كاربرد هر دو روش اينترنت، اينترانت و اكسترانت در ارائه 

  . وري آنها موثر است آموزش به كاركنان مخابرات كرج به ميزان زيادي در بهره

ه بين پيشرفت تحصيلي و آموزش دوره ، رابط)1383(در پژوهش قاسمي 

ICT ،40  نتايج نشان داد كه . كالس آنها مورد بررسي قرار گرفت 40دبير و

بان انگليسي و شيمي معلماني آموزان در درس رياضي، ز پيشرفت تحصيلي دانش

داري  اند تفاوت معني را گذرانده و معلمان اين دوره را نگذرانده ICTه روكه د

را  ICTآموزان كه معلمان آنان دوره  ي پيشرفت تحصيلي دانشول. وجود ندارد

آموزاني كه معلمان آنان اين  شناسي نسبت به دانش اند در درس زيست گذرانده

  . اند بيشتر است دوره را نگذرانده

  :به پيشينه فوق پژوهش حاضر درصدد با توجه

حصيلي و پيشرفت ت ICTبا ) كم و زياد(آيا بين ميزان آشنايي مختلف  -

  دانشجويان روانشناسي دانشگاه آزاد واحد رودهن تفاوت وجود دارد؟ 

  آيا بين ميزان پيشرفت تحصيلي دختران و پسران تفاوت وجود دارد؟  -
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و پيشرفت تحصيلي پسران  ICTبا ) كم و زياد(آيا بين ميزان آشنايي مختلف  -

  تفاوت وجود دارد؟ 

و پيشرفت تحصيلي دختران  ICTبا ) ادكم و زي(آيا بين ميزان آشنايي مختلف  -

  تفاوت وجود دارد؟ 

و پيشرفت تحصيلي  ICTبا ) كم و زياد(آيا بين ميزان آشنايي مختلف  -

دانشجويان دانشگاه آزاد واحد رودهن در دو جنس دختر و پسر تفاوت وجود 

  دارد؟ 

  

  روش 

تباطات آوري اطالعات و ار اين پژوهش به بررسي تأثير رابطه آشنايي با فن

در پيشرفت تحصيلي دانشجويان رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

  . پردازد رودهن مي

باشد و جامعه مورد تحقيق به  اي مي مقايسه -مطالعه حاضر از نوع علي

دانشجوي سال آخر رشته روانشناسي  273روش تصادفي ساده و از بين 

اند حجم نمونه با استفاده از جدول  هدانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن انتخاب شد

 21-27(نفر دختر  67نفر پسر و  93نفر انتخاب شد كه از اين تعداد  160مورگان، 

  . بودند) ساله

اي محقق  آوري اطالعات و ارتباطات از پرسشنامه جهت آشنايي افراد با فن

افزار  محاسبه شده بود و نرم ٪97لفباي كرنباخ آساخته كه اعتبار آن بوسيله 

SPSS سوال آن  20سوال بود كه  40پرسشنامه ذكر شده شامل . استفاده شد

سوال ديگر آن درباره تأثير  20دربارة آشنايي با فناوري اطالعات و ارتباطات و 

با ) كم و زياد(اين فناوري بر پيشرفت تحصيلي افراد با ميزان آشنايي مختلف 

ICT  بود كه به وسيله آزمونT -  استيودنت در دو گروه مستقل و تحليل
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هاي تحصيلي آنها  همچنين از پرونده. واريانس عاملي مورد مقايسه قرار گرفت

  .استفاده شد تا ميزان پيشرفت آنها در سه سال گذشته مشخص شود

  

  ها يافته

دو گروه فرضيه اول به دليل وجود  4در بخش آمار استنباطي، در تحليل 

ها براي مقايسة دو گروه،  اي و فرض همگني واريانس مستقل، مقياس فاصله

  . محاسبه گرديد SPSSافزار  بوسيله نرم tآزمون 

اول در خصوص تفاوت پيشرفت تحصيلي در بين   در تحليل فرضيه

به اين نتايج ) 1(با توجه به جدول  (ICT)دانشجويان داراي آشنايي كم و زياد با 

  : رسيديم 
  

  ICTبراي همگني ميانگين در كل دو گروه آشنايي كم و زياد با  tآزمون  -1جدول

  معدل

  جهت برابري ميانگين tآزمون 

T مشاهده  

  شده 

  درجه 

  آزادي

  دامنه مقايسة 2

 t  باt جدول  

  اختالف

  ميانگين 

  -60464/0  047/0  130  -008/2  ها واريانس همگني فرض

  -60464/0  047/0  794/128  -006/2  ها واريانس ناهمگني فرض

بدست آمده و سطح معناداري آن  008/2مشاهده شده،  tدر اين جدول 

كوچكتر است، بنابراين بين  05/0از  047/0از آنجايي كه . باشد شده مي 047/0

با ميانگين (داشتند  ICTپيشرفت تحصيلي دانشجويان كه آشنايي بيشتري با 

، تفاوت )15با ميانگين (داشتند  ICTي با و دانشجوياني كه آشنايي كم) 6/15

  . داري وجود دارد معني
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  براي همگني ميانگين در دو گروه پسران و دختران tآزمون  - 2جدول 

  جهت برابري ميانگين tآزمون   معدل

T  مشاهده

  شده

درجه 

  آزادي

 tبا  tدامنه مقايسة  2

  جدول

اختالف 

  ميانگين

  40866/0  140/0  158  482/1  ها واريانس همگني فرض

  40866/0  136/0   913/147  5/1  ها واريانس ناهمگني فرض

  

براي تحليل فرضيه دوم در خصوص تفاوت پيشرفت تحصيلي در بين دختران  -

، ابتدا ميانگين معدل هر گروه بطور جداگانه محاسبه )نفر 93(و پسران ) نفر 67(

دست آمده و سطح ب 482/1مشاهده شده  t، )2(و با استفاده از جدول . شد

بزرگتر است،  05/0از  140/0به دليل اينكه . بدست آمد 140/0معناداري آن 

و دانشجويان ) 6/15با ميانگين (بنابراين بين پيشرفت تحصيلي دانشجويان دختر 

  . داري وجود ندارد تفاوت معني) 2/15با ميانگين (پسر 

در بين پسران  براي بررسي فرضيه سوم در خصوص تفاوت پيشرفت تحصيلي -

، ابتدا ميانگين )نفر 31(و پسران با آشنايي كم ) نفر ICT )45با آشنايي زياد با 

و  -416/1مشاهده شد  t، )3(معدل دو گروه محاسبه شد و با استفاده از جدول 

بزرگتر  05/0از  161/0به دليل اينكه . بدست آمد 161/0سطح معناداري آن 

با (داشتند  ICTلي پسراني كه آشنايي كم با است، بنابراين بين پيشرفت تحصي

با ميانگين (داشتند  ICTو پسراني كه آشنايي زياد با ) 8490/14ميانگين 

  . و پيشرفت تحصيلي، تفاوت معناداري وجود ندارد) 4429/15
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    ICTبراي همگني ميانگين در پسران با آشنايي كم و زياد با  tآزمون  -3جدول 

  ابري ميانگينجهت بر tآزمون   معدل

T  مشاهده

  شده

درجه 

  آزادي

 tبا  tدامنه مقايسة  2

  جدول

اختالف 

  ميانگين

   -59386/0  161/0  74   -416/1  ها واريانس همگني فرض

  -59386/0  168/0  199/61   -396/1  ها واريانس ناهمگني فرض

براي تحليل فرضيه چهارم در خصوص تفاوت پيشرفت تحصيلي در بين  -

، ابتدا )نفر 36(و دختران با آشنايي كم ) نفر ICT )20شنايي زياد با دختران با آ

مشاهده  t، )4(ميانگين معدل دو گروه محاسبه شد و سپس با استفاده از جدول 

 05/0از  066/0به دليل اينكه . بدست آمد 066/0و سطح معناداري آن  - 873/1شد 

 ICTآشنايي كم با  بزرگتر است، بنابراين بين پيشرفت تحصيلي دختراني كه

با ميانگين (داشتند  ICTو دختراني كه آشنايي زياد با ) 15/15با ميانگين (داشتند 

  . تفاوت معناداري وجود ندارد) 0035/16

  

  ICTبراي همگني ميانگين در دختران با آشنايي كم و زياد با  tآزمون  - 4جدول 

  جهت برابري ميانگين tآزمون   معدل

T درجه  مشاهده شده   

  آزادي

  دامنه مقايسة  2

t  باt جدول  

  اختالف ميانگين

   -85350/0  066/0  54   -873/1  ها واريانس همگني فرض

   -85350/0  090/0  276/32   -749/1  ها واريانس ناهمگني فرض

براي تحليل فرضيه پنجم در خصوص تفاوت پيشرفت تحصيلي در بين دو 

و دو متغيير مستقل ) ت تحصيليپيشرف(جنس، به دليل وجود يك متغير وابسته 

براي مقايسة آنها از تحليل واريانس عاملي اشاره شد كه به ) آشنايي و جنسيت(

  . محاسبه گرديد SPSSوسيله 
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  تحليل واريانس عاملي  -5جدول 

  سوم نوع  منبع

  مجموع مجذورات 

  درجه

  آزادي 

  مجذور

  ميانگين

F مشاهده  

  شده

   Fمقايسه 

  جدول Fبا 

  ده تصحيح ش مدل
Inter cept   
  جنس 

  كل دو گروه 

  ) وزياد كم آشنايي(

  كل دوگروه   جنس

  خطا 

  كل 

  كل تصحيح شده 

a 922/17  

764/28546  

613/5  

839/15  

510/0  

928/382  

012/31335  

850/400  

3  

1  

1  

1  

1  

128  

132  

131  

974/5  

764/28546  

613/5  

839/15  

510/0  

992/2  

997/1  

226/9542  

876/1  

294/5  

170/0  

118/0  

000/0  

173/0  

023/0  

680/0  

a.R sqared = o.o45 (adjusted R squared (7) = o.o22) 
  

بحراني مربوط به  Fمشاهده شده با Fاز مقايسه) 5(با توجه به جدول ) الف

كه . باشد بزرگتر مي 05/0بدست آمده است، كه اين عدد از  173/0جنسيت عدد 

در نتيجه ميزان . باشد ار نميد معني 05/0اين مقدار در سطح خطاي كمتر از 

  . پيشرفت تحصيلي دختران و پسران تفاوت معناداري وجود ندارد

بحراني مربوط به  Fمشاهده شده با  Fاز مقايسه ) 5(با توجه به جدول ) ب

 05/0بدست آمده است، كه اين عدد از  023/0عدد ) كل گروه(آشنايي كم و زياد 

بنابراين بين . باشد كوچكتر مي 0/يي كلبنابراين بين آشنا. باشد كوچكتر مي

  . آشنايي كل تفاوت معناداري وجود دارد

كه مربوط به تأثير همزمان دو متغيير آشنايي با ) 5(با توجه به جدول ) پ

ICT )بر پيشرفت تحصيلي است و ) دختر و پسر(و جنسيت ) بصورت كم و زياد

ه دو متغير فوق بصورت بايد گفت ك) 170/0(مشاهده شده  Fبا توجه به مقدار 

  .  همزمان تأثيري بر پيشرفت تحصيلي ندارند
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  بحث و نتيجه گيري

در مورد وجود تفاوت بين پيشرفت تحصيلي  در بررسي فرضيه اول، 

داشتند و دانشجوياني كه آشنايي كمتري  ICTدانشجوياني كه آشنايي بيشتري با 

بدست  047/0عناداري آنو سطح م 008/2مشاهده شده  tداشتند، مقدار  ICTبا 

. دار است كوچكتر است پس، اين تفاوت معني 05/0از  047/0آمد كه به دليل اينكه 

، )1999(و ميرون ) 2000(توسط اكسمل  پژوهشهاي انجام شده در اين زمينه،

نشانگر افزايش يادگيري دانش آموزاني است كه در آموزش به آنها از كامپيوتر و 

نيز در تحقيق خود بر ) 1999(ميدلتون  همچنين بتي. ستاينترنت استفاده شده ا

دريافت كه بين استفاده از كامپيوتر و شبكه و  آموزان، روي گروهي از دانش

اسچكتر . داري وجود دارد پيشرفت يادگيري دروس رياضي و زبان ارتباط معني

ه نيز در زمينه كاربرد كامپيوتر در كالسهاي اول تا ششم به اين نتيج) 1999(

آموزان  هاي جديد آموزشي در پيشرفت يادگيري دانش دست يافت كه فناوري

  .همخواني دارد ،  كه با پژوهش ما )1381به نقل از پورجمشيدي، (موثر است 

سوم و چهارم مبني بر اين كه بين پيشرفت  با توجه به فرضيه دوم،

و  ICTبا ) كم يا زياد(تحصيلي دختران و پسران با ميزان آشنايي مختلف 

و  ICTبا ) كم و زياد(پيشرفت تحصيلي در پسران با ميزان آشنايي مختلف 

همچون فرضيه اول با استفاده از . پيشرفت تحصيلي در دختران تفاوت وجود دارد

و . محاسبه گرديد SPSSاستيودنت براي گروههاي مستقل، بوسيله  tآزمون 

ابطة معناداري وجود ها نشان داد كه بين جنسيت و پيشرفت تحصيلي ر يافته

  .ندارد

همچنين در بررسي فرضيه پنجم، نتايج بدست آمده از تحليل واريانس 

در پيشرفت تحصيلي  ICTبا ) كم و زياد(عاملي نشان داد كه بين آشنايي مختلف 

بين ميزان آشنايي  تفاوت وجود دارد ولي بين جنسيت و پيشرفت تحصيلي، 
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جويان در دو جنس دختر و پسر تفاوت و پيشرفت تحصيلي دانش ICTمختلف با 

  .معناداري وجود ندارد

ها، جاي ترديد  با اين اوصاف دربارة لزوم كاربرد فناوري در دانشگاه

تقريباً تمام افراد، در زمينه فراهم كردن امكان دسترسي و آسان . نيست

كاظمي (هاي درس توافق نظر دارند  هاي جديد در كالس دانشجويان به فناوري

  ).1384رزادي، شهمي

در بيشتر كشورها، بخصوص ممالك در حال توسعه و يا ممالك عقب 

كنند زياد  مانده، تعداد معلمين و دانشجوياني كه از رايانه در آموزش استفاده مي

اي است كه در  ها نيز بگونه هاي كاربرد رايانه در مدارس و دانشگاه نيست و شيوه

تغييرات ساختاري اساسي را در  گيري جديد و توان شكل حال حاضر، نمي

بكارگيري فناوري نوين در آموزش،  از طرف ديگر، . هاي درس انتظار داشت كالس

در آموزش . اثرات قابل توجهي داشته است  بر كيفيت يادگيري و تدريس نيز،

تري از آموزش سنتي، به منايع   رايانه محور، دانشجويان دسترسي بسيار گسترده

كنند و به جاي  تر در فرآيند يادگيري شركت مي رتي فعالعلمي داشته و بصو

اساس قرار   تعامل و همكاري در يادگيري را،  رقابت با ديگران در فراگيري،

  ).1382رجايي، (گذارد  دهند، كه در مجموع بر كيفيت فراگيري آنها تأثير مي مي

با  هاي علمي جامعه در اين راستا تجهيز مراكز دانشگاهي و ساير كانون

گيري از فناوري و آشنايي با آن و تربيت نيروهاي متخصص بايد  هاي بهره قابليت

  .اساس كار جامعه قرار گيرد
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  كتابنامه

زمينه ). 1374( هيلگارد- والونستاتيكسون، ريتا، ل؛ ريچارد، س؛ اتيكسون،  -

  .، تهران، انتشارات رشد)ترجمه محمد تقي براهني (روانشناسي، 

وزارت فرهنگ  انتشارات تهران، اطالعات و ارتباطات،). 1378. (حسينآذرنگ، عبدال -

  .و ارشاد اسالمي

 –تهران؛ انتشارات آييژ . مقدمات تكنولوژي آموزشي). 1381. (احديان، محمد -

  .چاپ سوم پيوند نو،

. صورتهاي بيان، ارتباط و آموزش ها و نمادها،  رسانه). 1377. (ديويد  السون، -

  .تهران؛ انتشارات سروش). مهاجر ترجمه محبوبه(

هاي اطالع  بررسي نقش آموزش با كمك شبكه). 1381. (مريم پورجمشيدي،  -

آموزان دختر سال اول  رساني بر روي پيشرفت تحصيلي ادبيات فارسي دانش

، 80-81آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصيلي  14راهنمايي منطقه 

  .اه تربيت معلمپايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگ

 هاي آموزشي شنيداري به كمك رسانهمطالعة تأثير ). 1381. (خداداد خدامرادي، -

بر يادگيري ) »رشد«نوارهاي ويديويي درسي با طرح آموزش تصويري (ديداري 

آموزان پسر پاية اول دبيرستان در شهر روانسر  درس زبان انگليسي دانش

  .نگاه تربيت معلمداش  ،80-81در سال تحصيلي ) كرمانشاه(

افزار آموزشي و  مقايسة تأثير آموزش به كمك نرم). 83- 82. (ذاكري، اعظم -

آموزان پسر پاية اول  شيوه سنتي بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش

رساله كارشناسي ارشد دانشكده روانشناسي و  راهنمايي منطقه هشت تهران،

  .تربيت معلم گروه تكنولوژي آموزشي؛ دانشگاه علوم تربيتي،

كاربرد اينترنت و اثرات آن در آموزش و پرورش از ). 1382. (زهره رجايي،  -

آموزان تهران، رسالة كارشناسي ارشد دانشكده  ديدگاه دبيران و دانش

  .روانشناسي و علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز
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  .؛ انتشارات آگاه، روانشناسي پرورشي، تهران)1380. (سيف، علي اكبر -

ارائه چهارچوب ادراكي براي نهادينه كردن فناوريهاي ). 1383. (اصغر شريفي،  -

پايان نامه براي دريافت  در نظام مديريت دانشگاهي،  (ICT)ارتباطات و اطالعات 

  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران،  درجه دكتري، 

. سيستمهاي اطالعات مديريت). 1380. (يصرافي زاده، اصغر و پناهي، عل -

  .انتشارات مير، چاپ اول

مفاهيم و (آوري اطالعات در سازمان  فن). 1383. (صرافي زاده، اصغر -

  .22، انتشارات مير، ص )كاربردها

 ICTآموزان و آموزش  رابطة پيشرفت تحصيلي دانش). 1383. (قاسمي، مؤمنه -

رسالة  ، 82- 83هر تهران در سال آموزش و پرورش در ش 11معلمان منطقه 

دانشگاه آزاد اسالمي  كارشناسي ارشد دانشكده روانشناسي و علوم اجتماعي، 

  .واحد تهران

بررسي نقش فناوري اطالعات و ارتباطات ). 1384. (كاظمي شهميرزادي، ربابه -

ICT  در ارائه برنامه درسي از ديدگاه اساتيد و دانشجويان رشتة علوم تربيتي

كارشناسي در دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي در سال تحصيلي  مقطع

نامه جهت اخذ كارشناسي ارشد، دانشكده علوم اجتماعي گروه  پايان. 85- 84

  . ريزي درسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز برنامه

 بررسي نقش ارتباطات بر توسعه انساني پايان نامه). 1382. (كرم پور، محمد -

جهت اخذ كارشناسي ارشد، دانشكده علوم اجتماعي تهران؛ دانشگاه آزاد 

  .اسالمي واحد تهران مركز

آوري اطالعات در آموزش و تأثير آن  بررسي كاربرد فن). 1383. (فرهاد  كيانفر، -

. رشته مديريت آموزشي  نامة كارشناسي ارشد، پايان. بر كاركنان مخابرات كرج

  .قيقاتتهران؛ واحد علوم و تح
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مفاهيم و  آوري اطالعات،  فن). 1380. (الودن، جين يي. الودن، كنت سي -

  .، انتشارات كتابدار)ترجمة حميد  محسني(كاربردها، 

نظامهاي اطالعات مديريت، سازمان و ). 1381. (الودن، جين يي. الودن، كنت سي -

  .30- 31، انتشارات كتابدار،ص )ترجمة حميد محسني(آوري،  فن

توانمندي معلمان در بكارگيري  ارزيابي طرح توسعه). 1383. (مرجان يان، لرك -

، رساله 82-83شهر تهران در سال  ICTفناوري اطالعات و ارتباطات 

گروه تكنولوژي   كارشناسي ارشد دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي،

  .آموزشي، دانشگاه تربيت معلم

  .23، ص 1381، سال 2اره شم  ،18ماهنامه تكنولوژي آموزشي، دوره  -

درآمدي بر فناوري اطالعات، انتشارات تربيت، چاپ ). 1375. (محمد مددپور،  -

  .12دوم، ص 

بررسي آثار آموزش تقويت حافظه و تندخواني ). 1378. (مصباحي، محمدرضا -

مجموعه مقاالت سمپوريوم چهارم، جايگاه تربيت،  آموزان،  در پيشرفت دانش

  .جلد دوم 

راهنماي تعليماتي و  ، نظارت در مديريت،)1379. (جوزف  باندي،. جان  ز،وايل -

ترجمة محمدرضا (، 2000ريزي آموزشي و درسي سال  بهبود اجراي برنامه
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