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فناوری اطالعات و رابطۀ آن با عملکرد 
تحصیلی و آیندۀ شغلی دانشجویان 

 دانشگاه کرمان: موردی مطالعۀ .بدنی  تربیت

  *  دانشیار دانشگاه پیام نوردکتر ابوالفضل فراهانی؛ 
  کارشناس ارشد تربیت بدنیمریم زارعی؛ 

  گاه شهید باهنر کرمانعضو هیأت علمی دانش اسماعیل شریفیان؛ 

 های  زمینه در ارتباطات و اطالعات فناوری کارکردهای انواع و اینترنت پوششی گسترۀ و فراگیر قابلیت به توجه با  :چکیده
 و آموزش حوزۀ در ناپذیر  اجتناب یتضرور به ،مهارت و دانش فراگیری برای فناوری این از استفاده مختلف،
 این از تأثیرپذیر و تأثیرگذار عوامل ترین  اصلی دانشجویان و ها  دانشگاه میان ینا در .است شده تبدیل پژوهش
 خاص، طور به بدنی،  تربیت رشتۀ  و عام طور  به اطالعات، فناوری تحقیقی حوزۀ .دارند ای  ویژه اهمیت و اند دانش
 نوع و آگاهی میزان نظر از ندانشجویا وضعیت بررسی منظور همین به .است گرفته قرار محققان توجه مورد کمتر

 پژوهش این در باشد، مرتبط تواند  می دیگری عوامل چه با موضوع این اینکه و جدید فناوری این از آنان استفادۀ
 بدنی  تربیت رشتۀ دانشجویان را پژوهش این آماری جامعۀ .است همبستگی نوع از تحقیق این .گردید بررسی
 1386-1385 تحصیلی سال در کرمان باهنر شهید دانشگاه ورزشی علوم و نیبد  تربیت دانشکدۀ کارشناسی دورۀ

 این ابزار .کردند مشارکت پژوهش در دانشجو 250 تعداد و بود شماری  تمام گیری  نمونه روش .دهند  می تشکیل
 آلفای ریقط از نامه پرسش پایایی .است بوده لیکرت ارزشی پنج طیف با بسته، پاسخ سؤاالت با نامه پرسش تحقیق

 آماری های آزمون از .شد بررسی دانشگاه اساتید نظرات از استفاده با نامه پرسش روایی .آمد دست به کرونباخ
 و تجزیه افزار  نرم از استفاده با مستقل های  گروه استودنت تی آزمون پیرسون، همبستگی ضریب شامل مرتبط
 سطح داد نشان پژوهش این های  یافته .شد استفاده ها    هداد تحلیل و تجزیه برای 13 نسخۀ SPSS آماری، تحلیل
 نسبت %)78( دانشجویان اکثر ریزی  برنامه و توجه و ضعیف اطالعات فناوری از %)60( دانشجویان اکثر آگاهی

 بین داد نشان ها  فرضیه آزمون بخش در پژوهش های  یافته عالوه، به .است متوسط حد در آنان شغلی آیندۀ به
 )= 037/0p( معناداری و مثبت رابطۀ دانشجویان، تحصیلی عملکرد و ارتباطات اطالعات، فناوری از گاهیآ سطح
 مشاهده )= 059/0p( معناداری رابطۀ شغلی آیندۀ با ارتباطات و اطالعات فناوری از آگاهی بین ولی دارد وجود
   .نشد

   آیندۀ شغلی، تربیت بدنیفناوری اطالعات و ارتباطات، عملکرد تحصیلی،  :واژگان کلیدی

*  E.mail: Afarahani@pnu.ac.ir 
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  مقدمه
 نیروی تربیت در کشور آموزشی نظام توانمندی

 آن پیشرفت در ثرؤم عوامل از کارآمد، انسانی
 و اطالعات فناوری از استفاده .است کشور

 عنصری به مهارت و دانش فراگیری برای ارتباطات
 شده بدیلت پژوهش و آموزش حوزۀ در ضروری

 جدیدی های افق ،فناوری این پیدایش با .)11( است
 برای تعامالت از بدیعی های  عرصه و ها فعالیت از

 با .است شده حاصل بشری جوامع مختلف اقشار
 بیشتری  های عرصه به پیوسته  هم به های رایانه ورود

 چندان نه ای  آینده در رسد می نظر به زندگی، از
 خواهد گسترش سرعت هب مجازی روابط دور،
 و اطالعات های فناوری پیشرفت .)14( یافت

 از جدیدی شکل عالی آموزش حوزۀ در ارتباطات
 آموزش یا اینترنت طریق از آموزش نام هب آموزش،

 آن هدف که است آورده وجود به را   ،1زمان  هم
 به جهان نقاط اقصی در مختلف فراگیران دسترسی
   ).1( است دانش

 بر مبتنی است امروز بشر شعار که ارپاید توسعۀ
 ها  ملت رقابتی مزیت تنها و است خالقیت و دانایی

 و اطالعات فناوری .زند  می رقم دیجیتال عصر در را
 سوم هزارۀ بشر برای را دقت و سرعت که ارتباطات

 مختلفی و متفاوت وسایل است، آورده ارمغان به
 توسعه فرایند تقویت و پشتیبانی، دستیابی، برای
 قابل فعالیت هر در که ای  گونه به آورد،  می فراهم

 اطالعاتی، های  پایگاه .دندار کاربرد تصوری
 مورد منابع ،علمی نشریات ،الکترونیکی های کتاب
 منابع ،تفریحات و ها سرگرمی ،عموم ۀعالق

 به که ها  وبالگ ،مجازی های آموزش و آموزشی
 متولد اه آن از یکی ثانیه 40 هر متوسط طور
 برای توان  می را دیگر کارکرد هزاران و شود،  می
   ).12( شد متصور فناوری این

 تواند  می توانمند فناوری این از نیز ورزش
 همواره نیز آموزش حوزۀ در .نماید برداری  بهره

 عواملی چه که است بوده این محققان دغدغۀ
 چه بگذارد؟ تأثیر تحصیلی عملکرد بر تواند  می

 ؟)8( دهد ارتقا را آموزش کیفیت تواند  می یعوامل
 راه این در توانند  می سوم هزارۀ های  فناوری آیا و

 و ها  دانشگاه باشند؟ کننده  تسهیل و کننده  تسریع
 و بنیادین تحوالت وقوع پی در عالی آموزش مراکز

 ساز  زمینه های  حوزه تمام در اساسی های  دگرگونی
 هایی  انتخاب و ها  گیری  یمتصم با هایشان،  فعالیت

 آشنایی جمله، آن از اند؛  شده رو  روبه ساز  سرنوشت
 جدید ارتباطی های فناوری کارگیری به و کامل
 کارگیری به و آشنایی میزان مسلماً .است

 در که است نسبی مزیتی ارتباطی جدید های فناوری
 غیرقابل تأثیر عالی آموزش مراکز سرنوشت تعیین

  1 ).10( رددا انکاری
 و فراگیر نسبتاً پذیرش اینترنت که حالی در
 آموزشی مؤسسات در و دارد ای  جانبه  همه

 مؤسسات شود، می استفاده یافته  توسعه کشورهای
 موفق توسعه حال در کشورهای در آموزشی

 کشورهای در آن مشابه کاربردهای از اند  نشده
 در مخصوصاً امر این .کنند استفاده یافته  توسعه

 ۀتوسع .کند  می صدق ایران مانند کشورهایی
 قابل های کمک ارتباطات و اطالعات فناوری
 در متنوع های شغل ایجاد و تمشکال حل به توجهی
 رشتۀ در ویژه  به .دنک می علمی مختلف های  حوزه
 برخی اساس بر که ورزشی علوم و بدنی   تربیت
 عملی و علمی نظر از دانشجویان پژوهشی، های  یافته
 وضعیت شغلی مسائل نظر از آموختگان  دانش و

   .ندارند مناسبی
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 اطالعات فناوری که است مطرح سؤال این حال
 موجود تجربیات دارد؟ هایی مزیت چه ارتباطات و
 این در که دهد می نشان کشور در اشتغال ۀزمین در

 های  نگرش و جدید های  دانش نیازمند حوزه
 با ارتباطات و العاتاط فناوری حوزۀ .جدیدیم

 8 تا 7 دسترسی با ایران در گوناگون، کارکردهای
 بر )12( اینترنت جهانی شبکۀ به خود درصدی
 دارد دنیا در را 107 مقام ملل سازمان آمار اساس

 می نشان نیز ایران در شده انجام تحقیقات سایر .)4(
 اطالعات فناوری که ای حیاتی نقش رغم  علی دهند

 و ها دانشگاه کیفی توسعۀ در تواند  می ارتباطات و
 نماید، ایفا پژوهشی -علمی تولیدات میزان افزایش
   .است گرفته صورت زمینه این در ناچیزی مطالعات
 جایگاه افول به خود مقالۀ در )1374( هنری
 های  فناوری کارگیری به عدم اثر بر بدنی  تربیت

 هب )1379( سلیمی ).14( کند می اشاره اطالعاتی
 سازمان مدیران گیری بهره و عالقه میزان بررسی
 رایانه از ورزشی های فدراسیون و بدنی  تربیت
 ضمن است، شده سعی تحقیق این در .است پرداخته
 اجرایی و ستادی مدیران عالقمندی میزان از اطالع
 های فدراسیون سایؤر و بدنی  تربیت سازمان
 در رایانه از گیری بهره ۀنحو و میزان ،کشور ورزشی
 )1380( عقوبیی .)3( شود بررسی مدیریتی سطوح
 اینترنت با آشنایی در ثرؤم عوامل ترین مهم داد نشان
 و شخصی ۀتجرب همکاران، و دوستان ترتیب به

 ۀاستفاد بیشترین و است؛ مقاله و کتاب ۀمطالع
 تکالیف و نامه  پایان انجام در اینترنت از دانشجویان

   ).15( است درسی
 دانشجویان ۀاستفاد میزان )1381( نژاد  عفت

 وریافن از شیراز دانشگاه تکمیلی تحصیالت
 مشکالت ترین مهم .است کرده بررسی را اطالعاتی

 سرعت اطالعات، فناوری از استفاده در پاسخگویان

 در آموزش به نیاز شبکه، قطع اطالعات، بازیابی کم
 زمان بودن محدود و ،اطالعات فناوری از استفاده
   .)5( است استفاده
 تئهی یاعضا نگرش بررسی به )1381( پیما  آب
 .پرداخت تکمیلی تحصیالت دانشجویان و علمی
 که بودند مطلب این بیانگر ها  یافته تحلیل و تجزیه
 اینترنت، به دسترسی زمان مدت سن، متغیر میان

 با اینترنت به دسترسی و رایانه، داشتن جنسیت،

 وجود معناداری رابطۀ اینترنت به نسبت نگرش
   ).1( ندارد

 پژوهشی در )2003( همکارانش و آیکن
 214 در را اینترنت از استفاده و کارکردها موردی

 دورۀ آموختگان  دانش و دانشجویان از رـنف
 .کردند بررسی آمریکا در دانشگاه دو در لیسانس
 استفادۀ بیشترین داد نشان هشپژو این نتایج

 الکترونیکی،  پست برای تاینترن از دانشجویان
 های فایل دریافت و آموزشی، افزارهای  نرم دریافت
   ).16( است تصویری و موسیقی

 وضعیت بررسی به )2004( ناوی و المبانو
 سالمالدار دانشگاه در اینترنت از دانشجویان استفادۀ
 داد نشان پژوهش این های  یافته .پرداختند تانزانیا

 استفاده اینترنت از ندهندگا  پاسخ درصد 2/86
 به اینترنت از دانشجویان استفادۀ بیشترین .کردند  می

 در جستجو الکترونیکی، پست و ارتباط منظور

 بوده برخط مجالت به دستیابی و وب، صفحات

 برای الزم مهارت دانشجویان درصد 8/53 .است
   ).19( اند  فراگرفته دوستانشان از را اینترنت از استفاده

 بررسی به )2005( همکارانش و اندابیسی
 ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده وضعیت

)ICT( مالزی در کارآفرین زنان های  ویژگی و 
 هفت دهندگان  پاسخ درصد 60 از بیشتر .پرداختند

 دهد  می انجام انسان برای رایانه که کاری ده از کار
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 از دهندگان  پاسخ درصد 78 .کردند استفاده را
 از درصد 48 و معمولی ای رایانه های هدستگا
   ).20( کردند  می استفاده پیشرفته های دستگاه
 کویت دانشگاه در )2006( االنصاری های  یافته
 بری  بهره و اینترنت از استفاده به عالقه دهد  می نشان
 با .است یافته افزایش دانشگاهیان بین در آن منابع از

 ارتباطات و طالعاتا فناوری از استادان این، وجود
 یافتن و ارتباط، تحقیق، مقاله، نوشتن برای بیشتر

 کمتری عالقۀ و کردند می استفاده علمی مقاالت
 تدریس آموزش، در ها  فناوری این از استفاده برای

 درصد 8/74 .داشتند دانشجویان کالسی کارهای و
 از استفاده با توانند   می که باورند این بر دانشگاهیان

   ).18( کنند جویی  صرفه خود وقت در رنتاینت
 در )1376( تندنویس نیز شغلی آیندۀ مورد در
 فردی، های  ویژگی بررسی هدف با خود، تحقیق
 شغلی و ورزشی وضعیت تحصیلی، سوابق

 بدنی  تربیت رشتۀ ارشد  کارشناسی دانشجویان
 مقطع کل معدل داد نشان کشور، های  دانشگاه
 همچنین شدگان،  ذیرفتهپ درصد 80/3 دبیرستان
 شدگان  پذیرفته درصد 89/2 کارشناسی کل معدل
 شدگان  پذیرفته درصد 63/1 .است بوده 17-14 بین
 درصد 59 و کارند به مشغول پرورش و آموزش در

 از شدگان  پذیرفته درصد 2/4 .دارند خدمت تعهد
 16/3 .هایند  دانشگاه رسمی علمی هیئت اعضای
 کار به مشغول کجا دانند  نمی شدگان  پذیرفته درصد
 و پرورش و آموزش در درصد 53/2 و شد خواهند

 ها  دانشگاه در آینده در دارند تصمیم درصد 18
    ).2( شوند کار به مشغول

 شغلی مشکالت بررسی به )1379( علیزاده
 ورزشی علوم و بدنی  تربیت رشتۀ التحصیالن  فارغ

 مطالعه ینا از آمده دست به نتایج .است پرداخته
 نمونه، جامعۀ آموختگان  دانش که است آن بیانگر

 در توانایی ،%76 خالقیت ،%87 مندی  عالقه میزان
 توانایی نیز و ،%83 تخصصی های  گیری  تصمیم
 دانند  می خوب زیادی بسیار میزان به را خود علمی

 در ها آن های  آموخته که معتقدند آنان %54 و
 %39 .هاست آن اداری و آموزشی وظایف با ارتباط
 مربوط های  گیری  تصمیم در دارند  می اظهار ها نمونه

 که حالی در شوند،  می داده شرکت خود حوزۀ به
 نظر کم، خیلی یا کم مسئوالن که معتقدند آنان 40%
 از %71 .شوند  می جویا تخصصی حوزۀ در را آنان

 در پایینی بسیار شغلی مزایای %55 و ناکافی درآمد
 نداشتن از %33 .دارند ها  رشته سایر با یسهمقا

  ).6( ندا رنج در مناسب شغلی های فرصت
 که افرادی عنوان به بدنی تربیت دانشجویان

 توسعۀ در زد خواهند رقم را کشور ورزش آیندۀ
 بدیهی .دارند اساسی نقش کشور در ورزش علمی
 جمله از گوناگون، های  برنامه تحقق است
 های  توانایی به منوط کشور الۀس بیست انداز  چشم

 میزان و چگونگی .است دانشجویان چندبعدی
 و اطالعات فناوری کارکردهای از استفاده

 و ارتباطی آموزشی، ۀحوز سه در ارتباطات
 ادراک کیفیت و تحصیلی عملکرد بر پژوهشی

 آیندۀ برای ریزی  برنامه و تحصیلی وضعیت از افراد
 راه این در که چند هر .دارد بسزایی تأثیر شغلی
 این .دارد و داشته وجود نیز هایی  چالش همواره
 گیری بهره و رابطه بررسی هدف با موردی مطالعۀ

 رابطۀ و ورزشی علمی حوزۀ در اطالعات فناوری از
 تربیت دانشجویان تحصیلی عملکرد و اشتغال با آن

  .است شده انجام کرمان استان بدنی
  

  شناسی  روش
 .اســت بــوده همبــستگی مطالعــه ایــن انجــام روش
 رشـتۀ  دانشجویان تمامی را پژوهش این آماری جامعۀ
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 و بـدنی   تربیـت  دانشکدۀ کارشناسی دورۀ بدنی  تربیت
 سـال  در کرمـان  بـاهنر  شـهید  دانـشگاه  ورزشـی  علوم

ــه 1386-1385 تحــصیلی ــای  دوره در ک ــه ه  و روزان
 تعـداد  .دهد می تشکیل بودند تحصیل به مشغول شبانه
 نفـر  150 تعداد این از که بود نفر 250 نشجویاندا کل
 دانـشجویان  را نفـر  100 و %)60( دختـر  دانشجویان را

 ایـن  گیـری   نمونـه  روش .دادند  می تشکیل %)40( پسر
 نفـر  250 تمـامی  کـه  است بوده شماری  تمام پژوهش
 از نفـر  205 اطالعات از نهایت در ولی شدند، بررسی

 نفـر  121 تعداد این از که شد برداری  بهره دانشجویان
 دانــشجویان را نفــر 84 و %)59( دختــر دانــشجویان را

  .دادند  می تشکیل %)41( پسر
 از آگـاهی  شـامل  پـژوهش  این بین  پیش متغیرهای

 آن مـالک  متغیرهای و ارتباطات و اطالعات فناوری
 بـرای  کـه  ابزاری .اند  شغلی آیندۀ و تحصیلی عملکرد

 هــای  نامــه پرســش ،شــد اســتفاده هــا  داده گــردآوری
ــق ــاخته  محق ــه و س ــده  تجرب ــد، ش ــامل بودن ــف ش  )ال
 عملکـرد  و شـناختی   جمعیـت  های  ویژگی نامۀ پرسش

 دانـش  میـزان  نامـۀ  پرسـش  )ب دانشجویان؛ تحصیلی
 ارتباطات؛ و اطالعات فناوری از دانشجویان وآگاهی

 بــرای دانــشجویان برنامــۀ و دیــدگاه نامــۀ پرســش )ج
   .شغلی آیندۀ
 بـا  هـا،     نامـه  پرسـش  بقیـۀ  الف، نامۀ پرسش از غیر    به
ــنج طیــف ــیم لیکــرت ارزشــی پ ــایی .شــدند تنظ  پای
 ترتیـب  بـه  کرونبـاخ  آلفـای  محاسـبۀ  بـا  ها  نامه پرسش

77=%α، 79=%α 85 و=%α بررسی برای .آمد دست به 
 دانـشگاه  اسـاتید  نظـر  از نامـه  پرسـش  سـؤاالت  روایی
 تجزیـه  ا،ه  داده آوری  جمع از پس .است شده استفاده

 اسـتنباطی  آمـار  و توصیفی آمار سطح دو در تحلیل و
 مشخـصات  توصـیفی،  آمار سطح در .گرفت صورت
ــراد ــه اف ــد نمون  تحــصیل، ســنوات جــنس، ســن، مانن

 دیپلم، معدل دبیرستان، تحصیلی رشتۀ تأهل، وضعیت

 ...و دانـشگاه  دورۀ در شـده  گذرانده واحدهای معدل
 افـزار   نـرم  با اطیاستنب آمار سطح در و گردید گزارش
 بـه  توجه با و 13 نسخۀ SPSS آماری، تحلیل و تجزیه
 آزمــون جهــت نیــاز مــورد اطالعــات و متغیرهــا نــوع

 ضــریب آمــاری هــای  آزمــون از تحقیــق هــای  فرضــیه
 هـای   گـروه  تـست  تـی  آزمـون  و پیرسون، همبستگی

 .شد استفاده مستقل

  ها  یافته
  های توصیفی  یافته) الف

  :داد نشان پژوهش این یتوصیف های یافته
 ها  آزمودنی دبیرستان دورۀ معدل میانگین*

 معدل .است 85/1 آن معیار انحراف و 14/16
 دورۀ در دانشجویان شدۀ  گذرانده های  ترم

 .است 37/1 آن معیار انحراف و 56/14 کارشناسی
 دورۀ معدل میانگین( دانشجویان تحصیلی عملکرد
 آن معیار نحرافا و 34/15 )دانشگاه و دبیرستان

  .است 33/1
 اینترنت از دانشجویان استفادۀ سابقۀ میانگین *

 مدت و است 36/2 آن معیار انحراف و سال 46/2
 92/2 هفته در اینترنت از دانشجویان استفادۀ زمان

   .است 93/3 آن معیار انحراف و ساعت
 آیندۀ برای ریزی برنامه و توجه میزان نظر از *
 35/78 ضعیف، ها  نیآزمود درصد یک شغلی
  .اند خوب درصد 61/20 و متوسط، درصد
 شخصی رایانۀ دانشجویان درصد 80/47 *
  .اند شخصی رایانۀ فاقد درصد 20/52 و دارند،
 و اطالعات فناوری های  استفاده بین در *

 ترتیب به دانشجویان استفادۀ بیشترین ارتباطات
 امانج الکترونیکی، پست ارسال و دریافت به مربوط
 گفتگوی های  اتاق و کالسی، درسی های  پروژه
   .است زمان  هم
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  شده بررسی ازمتغیرهای منتخبی وضعیت توصیف .1جدول 
  درصد  تعداد  های متغیر زیرشاخه  نام متغیر  ردیف

  3/59  121  زن  جنسیت  1  97/40  84  مرد
  8  16  متاهل  وضعیت تأهل  2  92  189  مجرد

  90/23  49  تر سال و پایین20
  24/70  144   سال21-25
  90/3  8   سال26-30
  97/0  2  سال31-35

  سن  3

  48/0  1  سال و باالتر36
  71/28  58  علوم انسانی
  09/40  81  علوم تجربی

  70/29  60  ریاضی و فیزیک
  0  0  هنر

  رشتۀ دبیرستان  4

  47/2  5  سایر رشته ها
  

 ادهاستف و آگاهی نظر از دانشجویان وضعیت *
 و آگاهی نظر از آنان وضعیت از بهتر اینترنت از

  .است آن مختلف کارکردهای و رایانه از شناخت

 آیندۀ در ها  آزمودنی های  پاسخ باالترین *
 درجۀ در و تحصیل ادامۀ اول درجۀ در شان  شغلی
  .است دولتی های ارگان در استخدام دوم

  
  دانشجویان ارتباطات و اطالعات اوریفن از دانشجویان آگاهی میزان وضعیت .1 شکل
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  دانشجویان دبیرستان دورۀ تحصیلی های  رشته وضعیت .2 شکل

  
 دختران تحصیلی عملکرد نمرۀ میانگین *

 باالتر )99/14( پسران تحصیلی عملکرد از )59/15(
  .است
 آگاهی و دانش نظر از دختران به نسبت پسران *
 توضعی ارتباطات و اطالعات فناوری از

    .دارند تری  مناسب
 فناوری از استفاده و آگاهی، دانش، میزان بین *

 رایانۀ دارای گروه دو بین ارتباطات و اطالعات
 رایانۀ فاقد و )95/53 نمرۀ میانگین با( شخصی
 وجود اختالف )98/38 نمرۀ میانگین با( شخصی

   .دارد
 دانش از را دانشجویان آگاهی میزان 1 شکل
 وضعیت 2 شکل و ارتباطات و اطالعات فناوری
 نشان را دانشجویان دبیرستان دورۀ تحصیلی رشتۀ
  .دهد  می

  های تحلیلی  یافته) ب
  :داد نشان پژوهش تحلیلی های یافته

 و ،ارتباطات و اطالعات فناوری از آگاهی بین *
ــرد ــصیلی عملکــ ــشجویان تحــ ــی دانــ  کارشناســ

 )p، 21/0=r=037/0( داریامعنــ ۀرابطــ بــدنی  تربیــت

  .دارد ودوج
 و ارتباطـات  و اطالعات فناوری از آگاهی بین *
 بــدنی  تربیــت کارشناســی دانــشجویان شــغلی ۀآینــد
  .داردن وجود )p، 05/0=r=059/0( داریامعن ۀرابط

  گیری  بحث و نتیجه
 میــزان نظــر از کــه شــد مــشاهده تحقیــق ایــن در

ــاهی ــش و آگ ــاوری دان ــات فن ــات و اطالع  ارتباط
 درصـد  72/37 ضـعیف،  هـا   آزمـودنی  درصد 67/58

 هـا   آزمودنی درصد 61/3 تنها و متوسط، ها  آزمودنی
 در آزمون مورد دانشجویان بودن ضعیف .اند   خوب
 وضــعیت کــه هــایی  گــزارش برخــی بــا تحقیــق ایــن

 )15( دانـشجویان  میـان  در اطالعات فناوری ضعیف
 فنــاوری نظــام در را )22( متوســطه آمــوزان دانــش و

 ،دهنـــد مـــی نـــشان رانایـــ ارتباطـــات و اطالعـــات
   .دارد هماهنگی

 افـول  بـر  مبنـی  )1374( هنـری  نظـر  بـا  همچنین،
 کــارگیری بــه ضــعف اثــر بــر بــدنی  تربیــت جایگــاه
ــاوری  طــرف از .دارد همــاهنگی اطالعــات هــای  فن
 های  استفاده و اطالعات فناوری نقش به وقتی دیگر،

 درصد
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 توجـه  ارتباطـات  و اطالعـات  فناوری از دانشجویان
 درصـد  2/51 کـه  ایـم   موضـوع  ایـن  شـاهد  کنیم،  می

 درصــد 7/53 و رایانــه از اســتفاده عــدم دانــشجویان
ــشجویان ــدم دان ــتفاده ع ــت از اس ــد در را اینترن  رون
 دیگـر،  عبـارت  بـه  دانند؛  نمی ساز  مشکل تحصیلشان
ــشجویان ــر دان ــن ب ــد ای ــدون کــه باورن  از اســتفاده ب

 مراحـل  تواننـد   مـی  نیز ارتباطات و اطالعات فناوری
 که است حالی در این بگذارند، سر پشت را حصیلت

ــا ــشجویان درصــد 4/25 تنه ــتفاده دان ــه از اس  و رایان
 اسـتفاده  دانشجویان درصد 4/20 و آن های  کارکرد

 خــود تحــصیل در را آن کارکردهــای و اینترنــت از
   .دانند می دخیل
 )1381( نـژاد  تعفـ  مطالعـات  نتـایج  بـا  یافته این

 محتوای با موضوع این است ممکن .دارد همخوانی
 دانشجویان واحدهای از بخشی که بدنی  تربیت رشتۀ
 عملکـرد  نحـوۀ  یـا  دهـد   می تشکیل عملی دروس را

   .باشد مرتبط آنان تدریس شیوۀ و مدرسان
 کویـت  دانشگاه در )2006( االنصاری های  یافته
 بـری   بهره و اینترنت از استفاده به عالقه دهد  می نشان
 با .است یافته افزایش دانشگاهیان بین رد آن منابع از

 ارتباطـات  و اطالعات فناوری از استادان این، وجود
 مقالـه،  نوشـتن  همچـون  شخـصی  مقاصد برای بیشتر

ــق، ــاط، تحقی ــایر و ارتب ــور س ــتفاده پژوهــشی ام  اس
ــی ــد  م ــۀ و کردن ــری عالق ــه کمت ــتفاده ب ــن از اس  ای

 کالسـی  کارهای و تدریس، آموزش، در ها  فناوری
 بــودن ضــعیف بــا هـا  ایــن همــۀ .داشــتند شجویاندانـ 

ــعیت ــشجویان وض ــر از دان ــش نظ ــاهی و دان  از آگ
  .است مرتبط اطالعات فناوری

ــه ــن دیگــر هــای  یافت ــژوهش ای ــشان پ ــین داد ن  ب
 عملکـرد  و ارتباطـات  و اطالعات فناوری از آگاهی
 بـدنی   تربیت کارشناسی دانشجویان بین در تحصیلی

ــ ــ ۀرابط ــود )05/0p< ، 21/0=r( داریامعن  .دارد وج

 ایـن  انـدازۀ  و میـزان  است، تأمل قابل اینجا در آنچه
 فنـاوری  دانـش  و آگاهی میزان نظر از .است ارتباط

ــات ــات و اطالع ــودنی درصــد 6/58 ارتباط ــا  آزم  ه
 6/3 تنها و متوسط، ها    آزمودنی درصد 7/37 ضعیف،
 رسـد   می نظر به منطقی .اند  خوب ها  آزمودنی درصد
 اســتفادۀ هــای  زمینــه تــرین  عمــده کنــیم بررســی کــه

 کـدام  ارتباطـات  و اطالعـات  فناوری از دانشجویان
 مثبـت  و قوی ای  رابطه انتظار توانیم  می زمانی است؟
 عملکـــرد و ارتباطـــات و اطالعـــات فنـــاوری بـــین

ــصیلی ــته تح ــیم داش ــه باش ــارکرد ک ــتفادۀ و ک  اس
ــشجویان ــز دان ــادگیری( تحــصیل راســتای در نی  و ی

   است؟ چنین واقعا آیا ولی شد،با )پژوهش
 سـطح  بـاالترین  داد نـشان  پژوهش این های  یافته
 ترتیــب بــه هــا  فنــاوری ایــن از دانــشجویان اســتفادۀ
 الکترونیکـی،  پـست  از اسـتفاده  )الـف  از اند  عبارت

ــالیف اجـــرای )ب ــی، تکـ ــاق )ج و درسـ ــای اتـ  هـ
 هـای     اولویـت  یعنی موضوع، این .زمان هم گفتگوی
 همکـارانش  و آیکن های  یافته با ینترنت،ا از استفاده

ــانو ،)2003( دونــگ ،)2003( ــاوی و المب  )2004( ن
 اول اولویت سه از شاهدیم بنابراین، .دارد هماهنگی

 مـستقیمی  ارتبـاط  سـوم  و اول مورد دو دانشجویان،
 است دوم اولویت تنها و .ندارند تحصیلی عملکرد با
   .است تحصیلی عملکرد موضوع با مرتبط که

 شود،  می مطرح دیگری سؤاالت مورد، همین در
 و دارنـد؟  درسی تکالیف دروس تمامی آیا جمله از
 از اسـتفاده  بـرای  را الزامـی  درسی، تکالیف نوع آیا

ــاوری ــات فن ــراهم ارتباطــات و اطالع ــی ف  آورد؟  م
 سـؤال  ایـن  بـه  پاسخ داد نشان پژوهش این های  یافته
 بـه  هایـشان   خپاس در دانشجویان که چرا است، منفی
 و رایانـه  از اسـتفاده  عدم که اند کرده اشاره نکته این

 هـا  آن تحـصیلی  رونـد  در را زیـادی  مشکل اینترنت
 بـه  توجـه  بـا  داد نـشان  همچنـین  .آورد  نمـی  وجود  به
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 شـاهد  کـه  رسـد   مـی  نظر به منطقی شده، ذکر موارد
 مگـر  باشـیم،  متغیر دو این بین قوی چندان نه ارتباط

 به وابسته و منوط فرد تحصیلی عملکرد که زمان آن
 و اطالعــات فنــاوری از اســتفاده و آگــاهی و دانــش

ــات ــود، ارتباط ــه ش ــه ب ــه ای  گون ــای  دوره در ک  ه
 موضـوع  ایـن  شـاهد  وضوح به تکمیلی، تحصیالت

 اسـت  موضوع این به منوط ها  این تمامی البته .هستیم
 امکانات کردن فراهم برای الزم های  زیرساخت که
 و ارتباطــات و اطالعــات فنــاوری آمــوزش و یکــاف

   .گردد محقق نیز آن از استفاده
ــات ــادی تحقیق ــل در زی ــارج و داخ ــشور خ  ک
 اسـتفاده  برای مناسب شرایط مهیانبودن درخصوص

 در )1380( یعقـوبی  .دارد وجـود  هـا   فنـاوری  این از
 عوامـل  تـرین  مهـم  )دانـشجویی  بخش( خود تحقیق

 و دوسـتان  ترتیـب  بـه  را اینترنـت  بـا  آشنایی رب ثرؤم
 مقالـه  و کتـاب  ۀمطالعـ  و ،شخصی ۀتجرب همکاران،

   .کرد معرفی
ــت ــژاد  عفـ ــم )1381( نـ ــرین مهـ ــشکالت تـ  مـ
 را اطالعـات  هـای   فناوری از استفاده در پاسخگویان

 کـم  سرعت اطالعاتی، های  فناوری امکانات کمبود
ــابی ــاز شــبکه، قطــع اطالعــات، بازی ــه نی  آمــوزش ب
 بـودن  محـدود  و ،اطالعـاتی  هـای  یرفناو از استفاده
   .کند  می معرفی زمان

ــن ــارانش و آیکـ ــزان )2003( همکـ ــوع و میـ  نـ
 سـطح  همچون مختلفی عوامل به را رایانه از استفاده
ــشجویان، تحــصیلی دورۀ ــی دان ــه دسترس ــه، ب  رایان

ــراهم ــودن ف ــت ب ــان، اینترن ــایت رایگ ــه س  ای رایان
   .دانند می وابسته ...و دیجیتالی های  کالس دانشگاه،
 درصـد  8/53 دادنـد  نشان )2004( ناوی و المبانو
 را اینترنـت  از اسـتفاده  برای الزم مهارت دانشجویان

ــشان، از ــق از درصــد 5/37 و دوستان ــادگیری طری  ی
 دانــشجویان درصــد 5 تنهــا .انــد  فراگرفتــه شخــصی

 طریــق از را اینترنــت از اســتفاده بــرای الزم مهــارت
 نبـودن  کـافی  همچنـین  هـا  آن .اند  فراگرفته دانشگاه
 ،)درصـد  71( دانشگاه ای  رایانه های  سایت در رایانه

 مهـارت  فقدان و ،)درصد 41( اینترنت پایین سرعت
ــع دیگــر از را )درصــد 8/23( کــافی  گــسترش موان
 ذکـر  هـا   دانـشگاه  در ارتباطـات  و اطالعات فناوری
   .کردند
 از آگـاهی  بـین  رابطۀ مورد در پژوهش های  یافته
 شـــغلی ۀآینـــد و ارتباطـــات و اطالعـــات یفنـــاور

 کـه  داد نـشان  بـدنی  تربیـت  کارشناسـی  دانشجویان
  .داردن وجود داریامعن ۀرابط
 داشـته  انتظـار  بایـست   می زمانی نظری صورت به
 ارتباطات و اطالعات فناوری متغیر دو بین که باشیم

 داشـته  وجـود  معناداری و مثبت رابطۀ شغلی ۀآیند و
 کـه  باشـد  متـصور  دانـشجو  رایب فرض این که باشد
 از او آگـاهی  و دانش میزان به وابسته او شغلی آیندۀ

 برخـی  در شاید .است ارتباطات و اطالعات فناوری
 رشـتۀ  در آیـا  ولـی  باشـد  چنـین  تحـصیلی  های    رشته
 هـای   اولویـت  بـه  وقتی است؟ چنین نیز بدنی تربیت

 نامـۀ  پرسـش  در شـاهدیم  کنـیم     مـی  نگاه دانشجویان
 آینده برای دانشجویان انتخاب باالترین شغلی آیندۀ
 مـدارج  طی و تحصیل ادامۀ اول درجۀ در شان  شغلی
 هـای   ارگـان  در اسـتخدام  دوم درجۀ در و باال علمی
ــی ــر در .اســت دولت ــورد دو ه ــشجویان م ــرای دان  ب
 آن نقـش  و ارتباطات و اطالعات فناوری از آگاهی

   .ندنبود قائل زیادی اهمیت خود آتی اشتغال در
 داد نشان تحقیق این های  یافته که دیگری نکتۀ
 شغلی آیندۀ درآمد میزان به دادن اولویت و توجه
 این .است تحصیلی رشتۀ با بودن مرتبط با مقایسه در

 متعددی دالیل به که است آن بیانگر یافته
 خود تحصیلی رشتۀ و تحصیالت به دانشجویان

 شغل درآمد میزان تا دارند کمتری وابستگی و توجه
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 که بگوییم چنین توانیم  می ادامه در لذا، .شان  آینده
 خوب آنجایی تا تحصیالت آزمودنی، گروه نظر از

 و گردد تأمین مدرک گرفتن الزامات که است
 ضرورت تکمیلی و مضاعف های  دانش فراگیری
 عدم یا وجود که زمانی تا بنابراین، .ندارد چندانی
 در ارتباطات و عاتاطال فناوری از آگاهی وجود

 نباشد، تأثیرگذار شغلی آیندۀ و تحصیلی عملکرد

 تأثیرگذارتری عوامل کسب دنبال به دانشجویان
 هزارۀ در که شد خواهد این نتیجه و بود خواهند
 67/58 اطالعات قدرت و دیجیتال عصر و سوم

 درصد 72/37 ضعیف، دانشجویان درصد
 شجویاندان درصد 61/3 تنها و متوسط، دانشجویان

 و اطالعات فناوری از آگاهی داشتن نظر از
  .اند خوب ارتباطات
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