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 چکیده 

یژه ای در توسعه فناوری اطالعات دارد و از این نظر مرزهای فکری و عملی را در جوامع سنتی شتغالزایی سهم عمده و نقش وا 

 – علی نوع از حاضر مقاله. شکسته  و زمینه مناسبی را برای رشد فکر و خالقیت و پویایی بخشیدن به کسب و کار فراهم نموده است

 دانشگاه دانشجویان زایی اشتغال و عملکردتحصیلی، نوآوری، و قیتخال بر( ICT) اطالعات فناوری بخشی اثر تحلیل بهای  مقایسه

در مقطع   9- 9تحصیلی  ، که در سال  البرز جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های استان.پردازد البرز می استان های

ابزارهای تحقیق . اند انتخاب شده( مرد 553زن و  345)ای  گیری طبقه باشد که با روش نمونه کارشناسی به تحصیل مشغول بودند، می

باشد و در متغیر عملکردتحصیلی از معدل  پرسشنامه آزمون کار آفرینی، پرسشنامه خالقیت و نوآوری عمومی شرر و همکاران می

آزمون )ستنباطیو ا...( استاندارد و میانگین، میانه، انحراف)ها از دو سطح توصیفی برای تحلیل داده. است دانشجویان استفاده شده

 نوآوری، و خالقیت بر( زمان طور هم به) طورکلی به  ICTنتایج تحلیل واریانس تأثیر. استفاده شد( تحلیل واریانس چندمتغیره

 2/ 2و به تفکیک در مردان و زنان نیز در سطح /  2البرزدر سطح  استان های دانشگاه دانشجویان زایی اشتغال و عملکردتحصیلی،

 اشتغال و عملکردتحصیلی، نوآوری، و خالقیت بر  ICTها، تأثیر دست آمده از تجزیه وتحلیل داده با توجه به نتایج به. اشدب دار می معنی

 .البرزتأیید گردید استان های دانشگاه دانشجویان زایی

 

 زایی نوآوری ، عملکردتحصیلی، و اشتغال و ، خالقیت(ICT)فناوری اطالعات : كلیدي گانواژ
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Analysis of the impact of information technology (ICT) based innovations, Mlkrdthsyly, 

and employment of students Alborz Province 

 
Abstract  

The major share of jobs and important role in the development of information technology And in 

this respect the boundaries of thought and practice in traditional societies broken and fertile ground for 

the growth of thought and creativity and dynamism up business provides. This article is causal - 

comparative analysis of the effectiveness of information technology (ICT) based innovations, 

Mlkrdthsyly, And job creation Myprdazd.jamh Alborz province students included students of the 

University of Alborz Province, Who were studying in undergraduate academic year 9 -9 , which is 

stratified sampling (345 women and 553 men) were selected. Questionnaire research tools for 

entrepreneurship, creativity and innovation questionnaire General Scherrer et al., And in the mean scores 

of students Mlkrdthsyly variable is used. Data from both descriptive (mean, median, Anhrafastandard, 

etc.) and analytical (multivariate ANOVA) was used. The analysis of the impact of ICT in general 

(simultaneously) on creativity and innovation, Mlkrdthsyly, and employment of university students 

Albrzdr the 2  / and the separation of men and women was significant at 2 /2. According to the results of 

the data analysis, the impact of ICT on innovation and creativity, Mlkrdthsyly, and employment of 

university students were Albrztayyd. 

 

 

Keywords: Information Technology (ICT), innovation, Mlkrdthsyly, and employment  
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 مقدمه  -1

زندگی  چرا که تربیت افراد از جمله نیازهای اولیه تربیت در قرن حاضر بر منطقی قوی بنیاد شده است، توجه شدید جهان به مساله تعلیم و 

در دنیای پیچیده » .شود ب میسیاسی و اجتماعی یک جامعه محسو عنوان شاخص و معیار معتبر رشد تربیتی به های امروزه توسعه و رشد سازمان. است

توان با  ها شده است و دیگر نمی از زندگی انسان  امروزه فعالیت در مدرسه و آموختن، خود بخش عظیمی. و تربیت نیست نیاز از تعلیم کس بی هیچ

 (. ص  ،535  شعبانی،) «پیچیده و پیشرفت سوق داد سوی یک تحول های سنتی، جامعه و افراد آن را به روش

ناپذیر  فناوری امکان قدرتمندی است که ما ناچاریم با آن مواجه شویم، چرا که در دنیای امروز گریز از وری اطالعات و ارتباطات ابزار بسیارفنا

ور مداوم ط نه تنها به (ICT)تی سی آی. گذران آن گذاشته است شگرفی بر زندگی و نحوه که امروز فناوری اطالت و ارتباطات تاثیرات خصوص آن است، به

ناپذیری را در  های وصف وارد شود و دگرگونی بلکه با نفوذ سریع خود توانسته است در میدان علم و عمل خود در حال رشد و نوسازی است، در درون

 و آموزش. اشته استگذ بر بسیاری از ابعاد زندگی بشر تاثیر سرعت، جدید فناوری اطالعات و ارتباطات به در هزاره» .های گوناگون پدید آورد زمینه

های جهانی در فناوری اطالعات و ارتباطات باعث  پیشرفت. تاثیر مستثنی نبوده است از این شود، که یکی از نیازهای اساسی بشر محسوب می پرورش نیز،

تسریع و تسهیل فراوان در این فناوری جدید موجب  کارگیری به. های یادگیری و دسترسی به منابع تحصیلی و آموزشی شده است وسیع فرصت گسترش

 (.222 ، آلفاسی) تعلیم و تربیت شده است
 

 بیان مساله -2

 ای است که از دهه گذشته تاکنون عصر اطالعات و امروزه ضرورتی برای ایجاد جامعه شبکه گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات بهره

دهی فناوری را در نظام آموزش رسوخ دهد و به بهترین  توسعه پیچیدگی و امعیت،ای برآن است تا ج جامعه شبکه. های مجازی را رقم زده است مجموعه

 .آموز است متقابل معلم و دانش ای ارتباط های جامعه شبکه از کاربرد .بهبود کیفیت یاددهی و یادگیری بهره جوید وجه ممکن از فناوری برای

 کردن ندارند در شرایط ارتباطات الکترونیکی فعالیت زیادی برای  رغبتی به صحبتحضوری  های آموزانی که، در موقعیت نظران معتقدند دانش صاحب

 .دهند مشارکت از خود نشان می

 :اطالعات) حروف اول سه کلمه انگلیسی باشد که از ترکیب می ICTنام اختصاری فناوری اطالعات و ارتباطات  :فناوری اطالعات و ارتباطات

Information)، (فناوری:Technology  )و (ارتباطات: Communication )هدف  .تشکیل شده استICT  تسریع و تسهیل دسترسی به اطالعات

 .(532 محسنی،)باشد از طریق ابزار و فنون جدید ارتباط می

ICT های  وت و متنذخیره و بازتاب اطالعات را در قالب ص سازماندهی، توانایی گردآوری، های ساخته بشر، به مثابه یکی از جدیدترین فناوری

ترجمه  ،225  و اندرسون، گریسون).شود های مخابراتی محقق می کارگیری سیستم ای و به نوشتاری و عددی را دارد که با استفاده از ابزارهای رایانه

 .(533  ،موحد زوارکی و صفایی زارعی

سازی، پردازش، بازیابی، انتقال محلی و مدیریت  ری، ذخیرهها و عوامل مربوط به دریافت، گردآو فناوری اطالعات، هرگونه تولید خدمات، موضوع

 (. 22 ،  پاجوال)ای است های رایانه ها و اطالعات در سیستم داده

آموزان را در کالس به صددرصد افزایش داده است و  بررایانه میزان مشارکت دانش  ارتباطات مبتنی ،(999 )و کانگلوسکی ( 993 )بیوز نظر به» 

 (.  ص ، 53 ، صیامی)«ادی در تقویت انگیزه آنها داردبسیار زی نقش

طور مختصر به هریک خواهیم  باشد به ق خودکارآمدی، عملکردتحصیلی و کارآفرینی مییاینکه متغیرهای وابسته در این تحق لذا با توجه به

 .پرداخت

. ی یکپارچه از دگرگونی رفتاری آغاز شد به سوی نگره: ارآمدیبا نام خودک( 933 )ی کوتاه دارد که با نوشتار بندورا  سازۀ خودکارآمدی تاریخچه

؛ 935 ، 5مادوکس و استنلی)است  ها دریافت کرده هایی فزاینده از یافته های گوناگون آزمایش شده و پشتوانه ها و محیط های خودکارآمدی در رشته پایه

 (. 99 ، 4مالتون، براون، و لنت

تر و  کدام مهم های نفوذ برخود، هیچ در میان مکانیسم. شوند برانگیخته و کنترل می ،3کارهای نفوذ برخودبسیاری از رفتارهای انسان با سازو

 این باور دست آورد، و یا به تواند نتایج مورد انتظار را به باور داشته باشد که نمی اگر فردی (993 بندورا، )فراگیرتر از باور به خودکارآمدی شخصی نیست

                                                 
 .Alfassi 

 .Pahjola 

Maddux, J. E., & Stanly, M. A.   
Multon, K. D., Brown, S. D., & Lent R. W..   

 .Self-influnce   
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عنوان  اگرچه عوامل دیگری وجود دارند که به. خواهد شد ند مانع رفتارهای غیرقابل قبول شود، انگیزه او برای انجام کار کمتوا برسد که نمی

 .کنند، اما همه آنها تابع باور فرد هستند عمل می های رفتار انسان برانگیزنده

 خالقیت و نوآوری
های فرد به  است که به باورها یا قضاوت اس مشهور، مشتق شدهشن روان( 993 )آلبرت باندورا  یاجتماع از نظریه شناخت 

این الگو به . است بر الگوی علّی سه جانبه رفتار، محیط و فرد اجتماعی مبتنی نظریه شناخت. اشاره دارد ها های خود در انجام وظایف و مسئولیت ییتوانا

شناختی  که به ادراك فرد برای توصیف کارکردهای روان( عاطفی و بیولوژیک تی،عوامل شناخ)ارتباط متقابل بین رفتار، اثرات محیطی و عوامل فردی

 .گذارند رفتار خود اثر می براساس این نظریه، افراد در یک نظام علّیت سه جانبه بر انگیزش و. کند تأکید می اشاره دارد،

، ترجمه جوادی و 939 ، رای)باشد نطباق با یک موقعیت خاص میهایشان در انجام یک وظیفه یا ا نوآوری قضاوت افراد درباره توانایی و خالقیت

 (.534 کدیور، 

حاصل   چه از طریق آموزش رسمی عملکرد به معنی نتیجه و نمره است و تحصیلی به معنای آن. از دو واژه تشکیل شده است« عملکرد تحصیلی»

 .باشد می های آموزش رسمی  با فعالیت پس عملکردتحصیلی به معنای نتیجه و ثمره تالش فرد در رابطه. شود می

ها در این نظام در واقع تالش برای جامة عمل  یابی آموزش و پرورش است و تمام کوشش های مهم در ارزش عملکرد تحصیلی یکی از شاخص

آمیز آنان  ان، رشد و تکامل موفقیتاخص نظام آموزش و پرورش نسبت به سرنوشت کودک طور طور اعم کل جامعه و به به. شود پوشاندن بدین امر تلقی می

ها و نیز در  آموزان در جوانب گوناگون، اعم از ابعاد شناختی و کسب مهارت و توانایی مند و نگران است و انتظار دارد دانش هو جایگاه آنها در جامعه عالق

واژه عملکردتحصیلی به : کند گونه تعریف می دتحصیلی را اینعملکر ) 953 (الدین، . که باید پیشرفت و تعالی یابند چنان ابعاد عاطفی و شخصیتی، آن

ای مربوط به یک موضوع یا  ای برای یک دوره با میانگین نمرات در دوره آموز دارد، این جلوه ممکن است بیانگر نمره ای از جایگاه تحصیلی دانش ه جلو

توان در نظر گرفت که مشهورترین آن میانگین نمرات کالسی  وناگونی را میهای گ برای عملکرد تحصیلی مالك. های مختلف باشد میانگین نمرات دوره

 (.535 رئیس سعدی، )باشد می

شناسی و اقتصاد مورد توجه  شناسی، جامعه های مختلف دانش از جمله روان که در حوزه را با توجه به این آن کارآفرینی و مباحث مربوط به

تعریف ( 322 حدود )بار توسط کانتیلون  هرچندکه اصطالح کارآفرینی برای نخستین. ای قلمداد کرد رشته وع بینعنوان یک موض توان به اند، می قرارگرفته

رساله میل در . دهد نسبت می( 343 ) 4اقتصادی به میل  کاربرد عام اصطالح کارآفرینی را در حوزه( 954 ) 5، ولی شومپیتر( 93 ، کیلبی)است  شده

وی بر نوآوری و نقش آن در پویایی . از منظر دیگری به کارآفرینی توجّه داشته است( 954 )بعد از میل، شومپیتر. باشد سیاسی می رابطه با اقتصاد

 .کند های اقتصادی تأکید می نظام

های  فرصت مثالً برخی کارآفرینی را تالشی برای ایجاد ارزش از طریق شناخت. های مختلف تعریف شده است از نظر مفهومی کارآفرینی به صورت

منظور بسیج نمودن منابع انسانی، مالی و جنسی که  های مدیریتی و ارتباطی به ها و از طریق مهارت پذیری مناسب با آن فرصت شغلی، مدیریت مخاطره

 (. 53 نقل از صابر،  ؛ به539 زاده،  کریم)اند ثمررسیدن و تحقق یک پروژه الزم است، تعریف کرده برای به

است که مطالعه و بررسی آن برای کشور ما  وری اطالعات و ارتباطات و نحوه برخورد در کشور ما با آن، از موضوعات بسیار مهمیبحث در مورد فنا

مشی کلی و کالن در برخورد با پدیده انقالب اطالعات را  توان خط رسد؛ تنها در سایه چنین مطالعاتی می نه تنها الزم، بلکه ضروری و واجب به نظر می

 .های ملی نمود نوین در جهت توسعه کشور با توجه به ارزش برداری را از فناوری م نمود و حداکثر بهرهترسی

اند ازجمله  های مختلفی روی آورده حل راه اجتماعی و فرهنگی خود در عصر فناوری اطالعات، به -جوامع مختلف برای حل مشکالت اقتصادی

باشد البته به منظور  ا برای عبور از رکودهای متوالی اقتصادی به آن توجه شده است، توسعه کارآفرینی میهایی که در دو دهه أخیر اکثر کشوره حل راه

تواند  نوین می رسد این فناوری نظر می به. باشیم که بیشتر جنبه کاربردی داشته باشند هایی می ارتقاء کارآفرینی و تسریع فرایند آن نیازمند انجام پژوهش

فرد  های منحصربه فناوری اطالعات و ارتباطات، به دلیل ویژگی (.534 کریمی، )د و فعالیت جوانان نسبت به کارآفرینی اثر گذار باشددر انگیزه، عملکر

جایی که مسئله  از آن. این مسئله در مورد کشور ایران نیز صادق است. تواند نظام و چارچوب آموزشی و شغلی یک جامعه را دگرگون کند خود، می

اشتغال زایی، خالقیت و نوآوری و رود، بررسی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر متغیرهای  شمار می و اشتغال در کشور موضوعی مهم بهآموزش 

 .اهمیت به سزایی دارد( اشتغال) عملکردتحصیلی

درسی و ایجاد  برنامه ان در اجرایفناوری اطالعات و ارتباطات معلم کنند که پذیرش و کاربرد استدالل می ( 22 ) 3کلرسون و گادیو»

 . های آموزشی آنها نقش بسیار مهمی دارد نوآوری

                                                 
 .Self-efficacy 

 .Kilby 

 .Schumpeter 

 .Mill 

 .Carlson & Gadio 
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 شاید بتوان. گردیده است ها دانشگاه، منجر به تحول و دگرگونی فرهنگ نظام آموزشیارتباطات در  گیری از فناوری اطالعات و ضرورت بهره

، و  نقش معلمان ،می کند و موجب تغییر در کالس های درس  یاددهی و یادگیری را فعال ای در نظر گرفت که فرایند کننده عنوان تسریع فناوری را به

آموزش انکارناپذیر است، همین امر نظام نیازهای بوجود آمده لزوم بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در  گویی به برای پاسخ. می شود  دانشجویان 

 بر اشتغال زایی، خالقیت و نوآوری و عملکردتحصیلی دانشجویان( ICT)فناوری اطالعات و ارتباطاتنقش  محقق را بر آن داشته است تا به بررسی

 .بپردازد

 

 فرضیه اصلی -3

 .دارد البرز تأثیر استان های دانشگاه دانشجویان زایی اشتغال و عملکردتحصیلی، نوآوری، و خالقیت بر( ICT)فناوری اطالعات 

 ها فرضیه 3-1

البرز به تفکیک جنسیت تفاوت  استان های دانشگاه دانشجویان زایی اشتغال و عملکردتحصیلی، نوآوری، و و خالقیتالعات فناوری اطبین  - 

 .وجود دارد

 .البرز تأثیر دارد استان های دانشگاه دانشجویان نوآوری و بر خالقیتفناوری اطالعات  - 

 .تأثیر دارد البرز استان های نشگاهزن دا دانشجویان نوآوری و خالقیت برفناوری اطالعات : الف

 .تأثیر دارد البرز استان های دانشگاه دانشجویان مرد نوآوری و خالقیت برفناوری اطالعات : ب

 .تأثیر دارد البرز دانشگاه های استانتحصیلی دانشجویان  بر عملکردفناوری اطالعات   -5

 .تأثیر دارد البرز نشگاه های استانداتحصیلی دانشجویان زن  بر عملکردفناوری اطالعات :  الف

 .تأثیر دارد البرز دانشگاه های استانتحصیلی دانشجویان  مرد  بر عملکردفناوری اطالعات : ب

 .تأثیر دارد البرز دانشگاه های استانزایی دانشجویان  بر اشتغالفناوری اطالعات  -4

 .تأثیر دارد البرز ای استاندانشگاه هزایی دانشجویان زن  بر اشتغالفناوری اطالعات  :الف

 .تأثیر دارد البرز دانشگاه های استانزایی دانشجویان  مرد  بر اشتغالفناوری اطالعات بین : ب

 

 پیشینه تحقیق -4

شهر  خدمت فناوری اطالعات و ارتباطات بر معلمان دوره متوسطه های ضمن میزان اثربخشی آموزش ای جهت تعیین در مطالعه ،(533 )بختیاری 

اند در زمینه ارتقاء فرایند یاددهی و یادگیری،  ارائه شده نتوانسته های فناوری اطالعات و ارتباطات اصفهان، به این نتیجه رسید که معلمان از آموزش

 .ببرند دولت الکترونیک و استفاده از اینترنت بهره کافی را اءروابط انسانی، ارتق ارتقاء تعامالت

های شخصی در دوره پیش از دبستانی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی  آشنایی و کاربرد رایانه»عنوان  ود تحت، در پژوهش خ(535 )خسروانی

درصد اطمینان؛ بین آشنایی با  93با  -  :نتایج زیر را به دست آورده است« آموزان سال اول ابتدایی آموزش و پرورش منطقه یک شهر تهران دانش

درصد  93با  - . داری وجود دارد آموزان سال اول ابتدایی ارتباط معنی تحصیلی دانش پیش از دبستان با پیشرفتهای شخصی کودکان در دوره  رایانه

داری وجود  آموزان سال اول ابتدایی ارتباط معنی ریاضی دانش های شخصی کودکان در دوره پیش از دبستان با پیشرفت اطمینان؛ بین آشنایی با رایانه

آموزان سال اول ابتدایی  فارسی دانش زبان های شخصی کودکان در دوره پیش از دبستان با پیشرفت اطمینان؛ بین آشنایی با رایانهدرصد  93با  -5. ندارد

یادگیری کلمات و  های شخصی کودکان در دوره پیش از دبستان با پیشرفت درصد اطمینان؛ بین آشنایی با رایانه 93با  -4. داری وجود دارد ارتباط معنی

 .داری وجود دارد آموزان سال اول ابتدایی ارتباط معنی تن جمالت دانشساخ

وری اطالعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان پرداخت که در نهایت تمامی فرضیات تحقیق ا، به بررسی تأثیر کاربرد فن(535 )فراهانی  مزیدآبادی

های اطالعاتی در سازمان تأمین اجتماعی استان قم موجب توانمندسازی کاری  گیریم که کاربرد تکنولوژی تأیید شدند پس نتیجه می 93/2با احتمال 

 .کارکنان سازمان گردیده است

ای سیستان و  وری در شرکت برق منطقه کارگیری فناوری اطالعات بر بهره عنوان، بررسی تأثیر به ، در پژوهش تحت(533 )هرزندی  پورحسن

ای سیستان و بلوچستان شده  ی و اثربخشی شرکت برق منطقهیارگیری فناوری اطالعات موجب افزایش کاراک که به:بلوچستان به این نتایج دست یافت

 .است

سرعت ارائه خدمات به کاربران : در بررسی تأثیر سیستم فناوری اطالعات بر اثربخشی سازمان به این نتایج دست یافت که ،(533 )زاده تقی

 .ی اطالعات کاهش یافته بود که حاکی از افزایش اثربخشی سازمان استافزایش یافته و زمان دستیابی و بازیاب

های ارتباطی و اطالعات در توسعه کارآفرینی سازمان  تحلیل رگرسیون نقش فناوری ، در پژوهشی تحت عنوان،(533 )محمدی بیگی و ملک علم

ی توسعه عوامل مختلف تأثیرگذار بر توسعه کارآفرینی سازمان برخوردار به این نتایج دست یافت که فناوری اطالعاتی و ارتباطی از قابلیت باالیی برا

 . هستند
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های شغلی کارکنان  خدمت فناوری اطالعات و ارتباطات بر مهارت عنوان، بررسی تأثیر آموزش ضمن ، در پژوهشی تحت(533 )بزرگی آقا حاجی

خدمت فناوری اطالعات و ارتباطات از مهارت  از گذراندن دوره آموزشی ضمن کارکنان پس: آموزش مرکزی شرکت ملی نفت به این نتایج دست یافت که

چنین مهارت در زمینه توانمندسازی، نوآوری و خالقیت  سازی، مهارت در ایجاد انگیزه، هم ریزی، مهارت ارزشیابی، مهارت خودآگاه فنی، مهارت برنامه

 .شاهده نشددار م یاما در زمینه حل مسائل تفاوت معن. برخوردار شدند

های آموزشی فناوری اطالعات و ارتباطات بر میزان عملکرد کارکنان سازمان آموزش و پرورش  بررسی اثربخشی دوره ، در (535 ) محمدی 

ر کار مندی د شغلی و عالقه های آموزشی موجب دقت و سرعت، موفقیت به این نتایج دست یافت که از دیدگاه کارکنان و مدیران دوره استان کردستان

 .است شده

آموزان مقطع ابتدایی پسرانه شهرستان مالیر به این  تحصیلی دانش تأثیر فناوری آموزشی بر پیشرفت عنوان، ، در پژوهشی تحت( 53 ) اکبری 

 .آموزان مؤثر است تحصیلی دانش نتایج دست یافت که امکانات و تجهیزات آموزش و فناوری آموزشی در پیشرفت

رسد فناوری اطالعات و ارتباطات به  نظر می کنند که به بیان می« سایتس»دست آمده از برنامه  ، بر اساس تجارب به(225 )  «الو»و « پلگرام»

اند و  آموزان بسیار با انگیزه شده اند که دانش معلمان گزارش کرده. محورند، ارزش داده است-آموز از گذشته دانش های یادگیری که بیش  حمایت از محیط

، (سازی مقدمات یادگیری است که حاصل آماده)کار  شدن حجم تر چین طبق گفته معلمان، با وجود سنگین هم. است انضباطی هم از بین رفته مشکالت

ارش براین، آنها گز عالوه. برند آموزان خود را بهتر آموزش بدهند لذت می اند دانش که توانسته تر هستند و از این معلمان در محیط کالس بسیار راحت

 .است اند که روند همکاری آنان با دیگر معلمان بهبود پیدا کرده و این باعث افزایش انگیزش در آنها شده کرده

این تحقیق . صورت گرفت« آموزان و معلمان ثأثیر کاربرد رایانه بر روی ادراك دانش»توسط پیترآبیون با عنوان  (  22 )تحقیقی در سال 

آموزان استفاده  گروه آزمایش شامل معلمانی بودند که از رایانه و شبکه در تدریس خود به دانش. ه گواه و آزمایش انجام شدتجربی با دو گرو صورت شبه هب

دهد که استفاده از شبکه برای معلمان مثبت بوده  نتایج این پژوهش نشان می. که گروه گواه از این ابزار و وسایل استفاده نکرده بودند در حالی .کردند می

 (.533  گودرزی،)روش تدریس آنها را بهبود بخشیده است و

آموزان گروه تجربی گزارش دادند که اطالعات آنها  ای دیده شده، معلمان و دانش مالحظه چنین در یادگیری دانش آموزان نیز پیشرفت قابل هم

شان مثبت بوده و خواهان منابع کامپیوتری بیشتری  و یادگیری دست آوردند هاست و تجربیات موفقی با استفاده از این ابزار در کالس ب افزایش یافته

 (.منبع همان)بودند

های درس نوین در مدارس  با عنوان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در کالس(  22 ) کینگتون پژوهش دیگری توسط سوهریس و آلیس

 :کشور انگلستان انجام شد و نتایج زیر به دست آمد

 :در این مدارس سبب شد که معلمان مجبور شوند ICTهای نوین آموزش مبتنی بر یوهکارگیری ش به

حل ارائه  آموزان را نظارت کرده، برای مشکالت احتمالی راه ها توسط دانش اجرای فعالیت - . های خود را در زمینه فناوری توسعه دهند مهارت - 

 .نمایند

 .شان افزایش یابد ها در مورد کارهای پذیری آن انعطاف: سبب شد کهآموزان  های دانش چنین تغییر نقش و فعالیت هم

 :ها عبارتنداز ترین آن ها در این مدارس عوامل متعددی سهیم هستند که مهم در اجرای موفقیت آمیز نوآوری

های جدید بلکه برای پرداختن به  وهحمایت مدیریت ارشد، نه تنها برای اجرای شی( ، ب(هم با فناوری و هم بدون آن)تجربه قبلی با نوآوری( الف

 (.533 قاسمی،  حاجی)مشکالت مالی احتمالی

های  اند در امور بازاریابی و بهبود فعالیت مند بوده ارتباطات بهره ت وهایی که از فناوری اطالعا ، نشان داد که سازمان(225 )  کاندا و استاك تاتی

 .اند هکارآفرینی خود در سطح موفقیت باالتری قرار داشت

، در تحقیق خود بین فناوری های اطالعاتی و محتوای آن با بهبود رفتارهای کارآفرینانه در سازمان به دلیل توانایی در ارتقای ( 22 ) 5مارسیلی

 .است دانش سازمان و مدیریت به هنگام منابع انسانی رابطه مثبتی گزارش کرده

نتیجه رسیدند که وجود فناوری اطالعات و ارتباطات کارآمد در سازمان باعث درك بهتر  ، در تحقیق خود به این(223 ) 4ویلیامز و ویلیامز

 .کنند شده در سازمان را تسهیل می  ریزی کارکنان از موقعیت های محیط پیرامون سازمان شده و تغییرات برنامه

خدمت در زمینه آشنایی معلمان با رایانه  شی ضمنهای آموز به بررسی و مطالعه کارآیی و اثربخشی برنامه یدر پژوهش ،(992 )الدرینک 

عی توانایی استفاده از یخدمت رایانه، بعد از پایان دوره مزبور در حد وس کننده در دوره آموزشی ضمن که معلمین شرکت دادنتایج پژوهش نشان . پرداخت

 .(993 ،  کلمنت و ریچارد)رایانه را یافتند

                                                 
 .Pelgrum & Law 

 .Tatikonda & stock 

 .Marsili 

 .Willams & Williams 
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دست آمد که نرخ رشد  انجام شد، این نتیجه به( 225 )در سال   که توسط یوکداگرك "ی بر اشتغال در ترکیهاثر فناور"عنوان  ای تحت هعدر مطال

-993 های آماری  او برای انجام مطالعه خود از داده. است های جدید افزایش یافته تر، تحت تأثیر فناوری های پایین ویژه در صنایع با فناوری اشتغال به

 .فاده کرداست 993 -222 و  993 

در این . اند کار ماهر با استفاده از یک مقایسه بین کشوری مورد بررسی قرار داده را بر تقاضای نیروی ICT، تأثیر (223 ) 5اما هونی و همکارانش

این پنل برای هر کشور . است آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان ایجاد گردیده متحده مقاله از یک مجموعه پنل اطالعات شغلی که برای چهار کشور ایاالت

 ICTطورکلی در نتیجه  کار ماهر به مزد نیروی دهد که میزان اشتغال و سهم دست نتایج مطالعه نشان می. گیرد بیش از پنج گروه شغلی را در بر می

 .افزایش یافته است

دست آمد که فناوری در سطح  جام شد، این نتیجه بهان( 223 )در سال  4که توسط لکنمایر "اثر فناوری بر اشتغال"عنوان  ای تحت در مطالعه

نوآوری در تولید . ها در فرایندها بیشتر از اثر آن در تولید است چنین نتیجه دیگر مطالعه وی این بود که اثر فناوری هم. بنگاه اثر مثبت بر اشتغال دارد

 .شود این افزایش تقاضا موجب افزایش اشتغال نیروی کار می. وردآ وجود می شود که تقاضای جدید به موجب ایجاد محصوالت جدید در بازار می

نتیجه مطالعه وی نشان .است پرداخته "تأثیر نوآوری بر اشتغال کشور استونی در سطح بنگاه و صنعت"ای به بررسی  ، در مطالعه(223 ) 3مریکال

 .سطح تولید، اثر مثبت بیشتری بر سطح اشتغال نسبت به فرآیندها دارددر  ICTدر سطح صنایع و بنگاه اثر مثبتی بر اشتغال دارد و  ICTدهد که  می

های اشتغال برابر زنان و مردان، کاهش ساعات کار و امنیت شغلی  ، فرصتICTبر اشتغال نپال،  ICT، بررسی تأثیر NEFAS ( 224)مؤسسه 

 .دنبال دارد را به

تری  توجه ، رشد اشتغال قابلICTال در صنایع کشور ایتالیا، صنایع تولیدکننده بر رشد اشتغ ICT، بررسی اثر (225 ) 5ماتچی و استرالچینی

 .دارند ،کنند استفاده نمی ICTو صنایعی که از  ICTکننده  نسبت به صنایع استفاده

های  وماسیون بخش، اتICTاستفاده از ( الف :های زیر بر سطح اشتغال تأثیر می گذارد از راه ICT، معتقد است، فناوری (223 ) 3ویوارلی

استفاده از ( ب .یابد کار متخصص افزایش می  نظر، تقاضا برای نیروی برای ایجاد اتوماسیون نیاز به نیروهای متخصص است، ازاین. راه دارد هم اقتصادی را به

ICTهنگامی که استفاده از . شود های جدید می گذاری ، موجب ایجاد سرمایهICTآورد، افزایش سود برای  وجود می را بهها  ها و قیمت ، کاهش هزینه

 .کند های جدید خلق می از این افزایش سود، محصول و شغل های جدید ناشی گذاری راه دارد، که سرمایه هم گذاران را به سرمایه

نوبه خود  بهآورد که  وجود می های اقتصادی جدیدی را به ، شاخهICTگسترش . شود ، موجب خلق محصوالت جدید میICTاستفاده از ( ت

 .راه دارد هم های جدید را به شغل

بر اشتغال  ICT، معتقد است که اثر (225 ) 3دانند، برای مثال کلینگر بینی نمی بر اشتغال را قابل پیش ICTنظران، اثر  البته بسیاری از صاحب

دنبال دارد، که موجب افزایش رشد  های جدید را به ، نوآوریICT استفاده از( الف :تواند مثبت یا منفی باشد در هر کشوری، با توجه به دو رویکرد زیر می

 .یابد تری انجام گیرد و به موجب آن، اشتغال کاهش می شود که تولید با نیروی کار کم ، موجب میICTاستفاده از ( ب .شود و اشتغال می

 

 تحقیق روش -5

این دوره  که  گروه دیگر اند و گذرانده دوره فناوری اطالعات را نشجویان کهاز دا یک گروه بدین منظور.است ای مقایسه–علی از نوعپژوهش حاضر 

 . آوری شد های مربوط به دو گروه از طریق پرسشنامه جمع داده انتخاب شدند و اند را نگذرانده
شیوه تصادفی  به بود که 33-39سال تحصیلی  در البرز جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه های استان

 (زن30322 مرد و40522 شامل)نفر  520222بیش از  البرز تعداد دانشجویان دانشگاه های استان با توجه به اینکه. عنوان نمونه انتخاب گردید ساده به

 .بودند

متناسب با حجم، که  ای گیری طبقه اده از نمونهبا استف، نمونه بود (نفر مرد  55 نفر زن و 345) دانشجونفر  923 این تحقیق شامل نمونه آماری

 .باشند، انتخاب گردید طبقات جنسیت می

                                                                                                                                                         
 .Clements, Richard 

 .Ucdogruk 

 .O’Mahony and et. al  
 .Lachenmaier  

Merikull.   
Matteucci and Sterlacchhini.   

Vivarelli.   
Koellinger.   
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اطالعات و ها تکمیل شده  های کتبی که توسط خود آزمودنی وسیله آزمون این پژوهش به در اشتغال زایی و خالقیت و نوآوری اطالعات مربوط به

آوری  جمع دیده و ندیده و معدل تجمعی دانشجویان ICTترتیب از طریق افراد  تحصیلی بهو عملکرد( ICT)فناوری اطالعات و ارتباطات  مربوط به

 .اند کار رفته های تحقیق به پردازیم که برای ارزیابی فرضیه هایی می در این بخش به معرفی آزمون. گردید

تهیه ( 99 )  فنر و هانتهوینسون، استیمپسون، این پرسشنامه توسط روب. گویه دارد 33پرسشنامه کار آفرینی  :آزمون اشتغال زایی-1 -5

ترجمه ( 53 )نسب  شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز توسط شکرکن و برومند روان و تربیتی بار در دانشکده علوم شده است و برای نخستین

( الف: کند گیری می نبه از کارآفرینی را اندازهشرح زیر هر گروه از گویه ها یک ج مؤلفه کارآفرینی است که به 5گویه این آزمون شامل  33.است شده

 مؤلفه رفتار (مؤلفه شناخت ج (مؤلفه عاطفه ب

و  94/2های مرد  برای آزمودنی 95/2های زن  روش آلفای کرانباخ برای آزمودنی نسب ضریب پایایی محاسبه شده به در پژوهش شکرکن و برومند

که برای اجرای  بوده است 2/ 35سوال دارای ضریب آلفای کرانباخ برابر با  33مون کارآفرینی با در این پژوهش آز. است 95/2ها  برای کل آزمودنی

دار  معنی 2/ 22محاسبه گردیده که در سطح  45/2دهد روایی محتوایی این آزمون از طریق روایی سازه  پرسشنامه شواهدکافی در اختیار قرار می

 .است بوده

عمومی  عنوان ابزاری برای تعیین سطوح مختلف کارآمدی ، به( 93 ) ین آزمون توسط شرر و همکارانا :آزمون خالقیت و نوآوري  -5-2

 (. 53 به نقل از مژدهی،  535 براتی، ) است شده ساخته

 2/ 5نفری اجرا و همبستگی  22 ی یک گروه ر روبنفس  دست آوردن روایی این آزمون، آن را با مقیاس عزت ، در تحقیقی برای به(535 )براتی

، نیز از مقیاس ( 93 )که شرر و همکاران  است نفس این علت استفاده محقق فوق از مقیاس عزت. دار است معنی 23/2است که در سطح  را گزارش کرده

سوال دارای  2 ر این پژوهش آزمون خودکارآمدی با د(.  53 مژدهی، )اند عنوان یکی از متغیرهای همبسته با خودکارآمدی استفاده کرده نفس به عزت

روایی محتوایی این آزمون از طریق روایی سازه . دهد می که برای اجرای پرسشنامه شواهدکافی در اختیار قرار است بوده 34/2ضریب آلفای کرانباخ برابر با 

 .است دار بوده معنی 2/ 22محاسبه گردیده که در سطح  2/ 4

 .است هبرای سنجش عملکردتحصیلی از معدل تجمعی دانشجویان استفاده شد :لیعملکردتحصی- 5-3

های اشتغال زایی، خالقیت و نوآوری و عملکردتحصیلی در  پرسشنامه( ICT)منظور بررسی فناوری اطالعات  به(: ICT)فناوري اطالعات  -5-4

هایی مقایسه شدند که این  اند و این گروه با آزمودنی را گذرانده …, ICT,IT, ICDLهایی قرار گرفت که یکی یا چند تا از دوره های  اختیار آزمودنی

 .اند ها را نگذرانده دوره
معیار،  های توصیفی مورد استفاده شامل محاسبه انحراف روش. است کار برده شده ههای آمار توصیفی و استنباطی ب در پژوهش حاضر روش

ها با استفاده از کامپیوتر و برنامه آماری  شد ضمناً تجزیه و تحلیل داده استفاده هچندمتغیر تحلیل واریانسها از هبرای آزمون فرضی. بود....میانگین، فراوانی

SPSS است انجام گرفته. 

 

 یافته ها -6

و    /  ن و در زنا   /25( ± /43) میانگین سنی اعضای نمونه در کل. بود( درصد 52)زن 345و ( درصد 42)مرد  55نمونه نهایی مشتمل بر 

 . سال بودند   /35مردان 

از تحلیل واریانس چند متغیره  اشتغال زایی، خالقیت و نوآوری و عملکردتحصیلیبر ( ICT) ارتباطات برای بررسی تأثیر فناوری اطالعات و

 .است شد که نتایج در جداول زیر آمده استفاده

 کلی طور به ، اشتغال زایی، خالقیت و نوآوری و عملکردتحصیلی(ICT)فناوری اطالعات و ارتباطات های توصیفی  شاخص : جدول شماره

 تعداد انحراف استاندارد میانگین متغیرها 

 435 53335/2 92/5 4 ندیده ICT   اشتغال زایی 

ICT 43 2/ 3 55 5/ 433 دیده  

خالقیت و 

 نوآوری

  ICT 435 35323/2 5/ 355 ندیده 

ICT 43 2/ 5235 5295/5 دیده  

 435  /52  3 4 /5453 ندیده ICT   عملکردتحصیلی

ICT 43  /43353 4 /5 93 دیده  

دست آمده، از هر یک از  دیده به ICTندیده و  ICTاشتغال زایی، خالقیت و نوآوری و عملکردتحصیلی دانشجوان میانگین نمره  جدول فوق

 .دهد نشان میطورکلی را  های مربوط به آنها به پرسشنامه

                                                 
Robinson, Stimpson, Huefner, and Hunt..   
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، اشتغال زایی، خالقیت و نوآوری و عملکردتحصیلی دانشجویان زن و (ICT)فناوری اطالعات و ارتباطات های توصیفی  شاخص : شمار جدول

 مرد

انحراف  میانگین متغیرها مدل

 استاندارد

 تعداد

 

 اشتغال زایی

 35  352/2 5 39/5 4 ندیده ICT   زنان

ICT 3  53333/2 4522/5 دیده  

  3  42422/2 4242/5 ندیده ICT   مردان

ICT 3  3539/2  5/ 352 دیده  

 

 خالقیت و نوآوری

 35  35335/2 3539/5 ندیده ICT   زنان

ICT 3  33/2 32 5534/5 دیده  

  3  294/2 3 4355/5 ندیده ICT   مردان

ICT 3  3/2 4 4 3533/5 دیده  

 

 عملکرد تحصیلی

 35   /93343 4 /5333 ندیده ICT   زنان

ICT 3   /323 4 3 /2334 دیده  

  3   /34345 4 /3335 ندیده ICT   مردان

ICT 3   /523 3 4 /9 33 دیده  

دست آمده، از هر یک از  دیده به ICTندیده و  ICTدانشجوان  اشتغال زایی، خالقیت و نوآوری و عملکردتحصیلیمیانگین نمره  جدول فوق

 .دهد نشان میه آنها در زنان را های مربوط ب پرسشنامه

 بر اشتغال زایی، خالقیت و نوآوری و عملکردتحصیلی( ICT)آنالیز واریانس چندمتغیره تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات ( 5)جدول شماره

 (زمان طورهم به)طورکلی  به

 مقدار عددی آماری منابع تغییرات
wilk’s Lambda 

F آ درجه

 زادی

سطح 

 داری معنی

  P</22 5 345/3 223/2 ض از مبدأعر

  932/2 233/5 5 P</22 (ICT)اطالعات وارتباطات فناوری

بر اشتغال زایی، خالقیت ( ICT)فناوری اطالعات و ارتباطات دار  است بیانگر تاثیر معنی نتایج آنالیز واریانس چند متغیره که در جدول فوق آمده

زمان  عنوان متغیر مستقل هم به( ICT)فناوری اطالعات و ارتباطات بدین معنی که . باشد می (زمان ورهمط به)طورکلی  بهو نوآوری و عملکردتحصیلی 

فناوری اطالعات و ارتباطات داری تاثیر  بررسی معنی. دهد را تحت تاثیر قرار می اشتغال زایی، خالقیت و نوآوری و عملکردتحصیلیمتغیرهای پاسخ 

(ICT ) است آمدهها در ادامه  ول آنالیز واریانساطور جداگانه در جد هب غال زایی، خالقیت و نوآوری و عملکردتحصیلیاشتبر هر یک از متغیرهای. 
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 بر اشتغال زایی، خالقیت و نوآوری و عملکردتحصیلی( ICT)آنالیز واریانس چندمتغیره تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات ( 4)جدول شماره

 طورکلی  به

رهای متغی منابع تغییرات

 تحقیق

مجذورا مجموع

 ت

df  میانگین

 مجذورات

F مع سطح

 نی داری

/>P 4  39/92 2395 /335   2395 /335 اشتغال زایی  ثابت مدل

22  

خالقیت و 

 نوآوری

399/  543   399/  543 43/5559  P</

22  

عملکرد 

 تحصیلی

9 3/ 935 2   9 3/ 935 2 39/3 9 3 P</

22  

فناوری اطالعات 

 (ICT)اتوارتباط

/>P 253/9  / 23    / 23 اشتغال زایی 

225 

خالقیت و 

 نوآوری

3 5/2   3 5/2 553/5 P</

223 

عملکرد 

 تحصیلی

453/ 3   453/ 3 53 /9 P</

22  

92 23 /242 اشتغال زایی  خطا

5 

  2/  
 

خالقیت و 

 نوآوری

 25/    92

5 

  4/2  
 

عملکرد 

 تحصیلی

545/ 439 92

5 

3 4/   
 

92  292 /333 تغال زایی اش کل

3 

  
 

خالقیت و 

 نوآوری

5 3/  35  92

3 

  
 

عملکرد 

 تحصیلی

3 3/ 2  23 92

3 

  
 

بر متغیرهای اشتغال زایی، خالقیت و نوآوری و عملکردتحصیلی ( ICT)فوق آنالیز واریانس مربوط به تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات  جدول

عنوان متغیر مستقل بر تک تک متغیرهای پاسخ اشتغال زایی، خالقیت و  به( ICT)ثیر فناوری اطالعات و ارتباطات دهد که تأ را نشان می(طورکلی به)

 .است دار بوده معنی/  2نوآوری و عملکردتحصیلی در سطح 

زنان  نوآوری و عملکردتحصیلیاشتغال زایی، خالقیت و بر ( ICT)فناوری اطالعات و ارتباطات تاثیر آنالیز واریانس چندمتغیره ( 3)جدول شماره

 ( زمان طورهم به)طورکلی  به

 مقدار عددی آماری منابع تغییرات
wilk’s Lambda 

F آ درجه

 زادی

 معنی سطح

 داری

  P</22 5 5/5   225/2 عرض از مبدأ

  935/2  42/.5 5 P</22 (ICT)وارتباطات اطالعات فناوری

بر اشتغال زایی، خالقیت و ( ICT)فناوری اطالعات و ارتباطات داری  است بیانگر تاثیر معنی ق آمدهنتایج آنالیز واریانس متغیرها که در جدول فو

زمان  عنوان متغیر مستقل هم به (ICT) ارتباطات بدین معنی که فناوری اطالعات و .باشد می (زمان طورهم به)طورکلی  زنان بهنوآوری و عملکردتحصیلی 

فناوری تاثیر آنالیز واریانس چندمتغیره ( 5)جدول شماره .دهد را تحت تاثیر قرار می قیت و نوآوری و عملکردتحصیلیاشتغال زایی، خالمتغیرهای پاسخ 

 تفکیکزنان به  اشتغال زایی، خالقیت و نوآوری و عملکردتحصیلیبر ( ICT)اطالعات و ارتباطات 

متغیرهای  منابع تغییرات

 تحقیق

مجذورا مجموع

 ت

df  میانگین

 مجذورات

F مع سطح

 نی داری

/>P 25/33299  44/544     44/544  اشتغال زایی  ثابت مدل
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22  

خالقیت و 

 نوآوری

522/3243   522/3243 53/ 3934 P</

22  

عملکرد 

 تحصیلی

233/  2239   233/  2239 53/42 33 P</

22  

فناوری اطالعات 

 (ICT)وارتباطات

/>P 4/    / 43   / 43 اشتغال زایی 

2 5 

القیت و خ

 نوآوری

3 5/2   3 5/2 33/3 P</

2 3 

عملکرد 

 تحصیلی

559/ 3   559/ 3  5 /5 P</

2 5 

34 34/55  اشتغال زایی  خطا

  

  3/  
 

خالقیت و 

 نوآوری

25 /59 34

  

  3/  
 

عملکرد 

 تحصیلی

523/ 5   34

  

93 /   
 

34 93/5323 اشتغال زایی  کل

5 

   

خالقیت و 

 نوآوری

533/3  3 34

5 

   

عملکرد 

 تحصیلی

222/   3 3 34

5 

   

بر متغیرهای اشتغال زایی، خالقیت و نوآوری و عملکردتحصیلی ( ICT)آنالیز واریانس مربوط به تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات جدول فوق 

کارآفرینی، خودکارآمدی و متغیرهای پاسخ  کبر تک تعنوان متغیر مستقل  به( ICT)دهد که تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات  زنان را نشان می

 .است دار بوده معنی/ 23عملکردتحصیلی زنان در سطح 

 مردان و عملکردتحصیلی کارآفرینی خودکارآمدیبر ( ICT)آنالیز واریانس چندمتغیره تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات ( 3)جدول شماره

 (زمان طورهم به)طورکلی  به

 عددی آماریمقدار  منابع تغییرات
wilk’s ambda 

F آ درجه

 زادی

  داری معنی سطح

  P</22 5  /  3 /223 عرض از مبدأ

  935/ 493/3 5 P</22. (ICT)وارتباطات اطالعات فناوری

زایی، خالقیت و  اشتغالبر ( ICT) ارتباطات داری فناوری اطالعات و است بیانگر تاثیر معنی نتایج آنالیز واریانس متغیرها که در جدول فوق آمده 

زمان  عنوان متغیر مستقل هم به (ICT) ارتباطات بدین معنی که فناوری اطالعات و. باشد می (زمان طورهم به)طورکلی  مردان به نوآوری و عملکردتحصیلی

  .دهد مردان را تحت تاثیر قرار می اشتغال زایی، خالقیت و نوآوری و عملکردتحصیلیمتغیرهای پاسخ 

 

 

مردان  اشتغال زایی، خالقیت و نوآوری و عملکردتحصیلیبر ( ICT)فناوری اطالعات و ارتباطات تاثیر آنالیز واریانس چندمتغیره ( 3)جدول شماره

 تفکیکبه 

متغیرهای  منابع تغییرات

 تحقیق

مجذورا مجموع

 ت

df مجذورا میانگین

 ت

F مع سطح

 داری نی

/34  325/453    325/453 اشتغال زایی  ثابت مدل

53433 
P</

22  
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خالقیت و 

 نوآوری

533/4525   533/4525 59/

 5545 
P</

22  

عملکرد 

 تحصیلی

352/33355   352/33355 35/

55333 
P</

22  

فناوری اطالعات 

 (ICT)وارتباطات

/>P   / 34  / 44    / 44 اشتغال زایی 

22  

خالقیت و 

 نوآوری

2 5/    2 5/  3 5/3 P</

224 

عملکرد 

 تحصیلی

432/ 4   432/ 4  35/5 P</

22  

55 35/44  اشتغال زایی  خطا

2 

  5/  
 

خالقیت و 

 نوآوری

55/55 55

2 

 35/2  
 

عملکرد 

 تحصیلی

222/35  55

2 

5  /   
 

55 3/4593   اشتغال زایی  کل

  

   

خالقیت و 

 نوآوری

33 /4553 55

  

   

عملکرد 

 تحصیلی

222/39535 55

  

   

بر متغیرهای اشتغال زایی، خالقیت و نوآوری و ( ICT)اریانس مربوط به تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات آنالیز وفوق نتایج جدول 

اشتغال زایی، متغیرهای پاسخ  بر تک تکعنوان متغیر مستقل  به( ICT)دهد که تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات  عملکردتحصیلی مردان را نشان می

 .است دار بوده معنی/  2یلی مردان در سطح خالقیت و نوآوری و عملکردتحص

 

 نتیجه گیري -7

بر اشتغال ( ICT)تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات چند متغیره نشان داد که  واریانسها مالحظه شد نتایج تحلیل  طور که در بخش یافته همان

 دار بود معنی/  2در زنان و مردان نیز در سطح /  2در سطح ( زمان طورهم به)طورکلی  زایی، خالقیت و نوآوری و عملکردتحصیلی به

بر اشتغال زایی ( ICT) فناوری اطالعات و ارتباطات همچنین نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره مربوط به این فرضیه نشان داد که تأثیر

 .است بوده دار معنی 2/ 2و 23/2و در دانشجویان زن ومرد به ترتیب در سطح 2/ 2طورکلی در سطح  دانشجویان به

محمدی  بیکی و ملک چون علم گران دیگر هم های انجام شده توسط پژوهش ضمن تأیید نتایج پژوهش دست آمده در مورد این فرضیه نتایج به

چی و مات ،(223 )مریکال ، (223 )لکنمایر  ،(223 )هونی و همکارانش  ،(223 )ویلیامز (  22 )، مارسیلی (225 )کاندا و استاك  ، تاتی(533 )

باالتری نسبت به  زایی و اشتغال اند از کارآفرینی را دیده ICTکه آموزش  یکه دانشجویانحاکی از این است ( 225 ) یوکداگرك، (225 )استرالچینی 

 .دانشجویان دیگر برخورداراند

کار خود جهت افزایش  زایش اشتغال نیرویهر کشور به دنبال اف. کار است های اخیر، بحث اشتغال نیروی یکی از مباحث بسیار مهم جهان در دهه

، در کتاب رویای بزرگ، رشد کشورهایی  تارو. بیان دیگر، نیروی کار ابزاری مهم برای پیشرفت و توسعه کشورهاست به. باشد تولید و رشد اقتصادی می

 .است چون آمریکا و ژاپن را ناشی از منابع انسانی آنها بیان کرده هم

طورکلی  بر خالقیت و نوآوری دانشجویان به( ICT)تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات  چند متغیره نشان داد که واریانسنتایج تحلیل  چنین هم

 است دار بوده معنی 2/ 2 و 23/2 ترتیب در سطح و در دانشجویان زن ومرد به 2/ 2در سطح 

                                                 
 Taro.   
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، (539 )بزرگی  آقا حاجی چون گران دیگر هم شده توسط پژوهش های انجام ضمن تأیید نتایج پژوهش دست آمده در مورد این فرضیه نتایج به

 ( 22 )  کوزما، (533 )، بختیاری (533 )زاده  ، تقی(533 )، هرزندی (534 )فراهانی  آبادی ، مزید(993  از کلمنت و ریچارد، نقل به992 )الدرینگ 

 .نفس باالتری نسبت به دانشجویان دیگری برخورداراند و نوآوری و اعتمادبه اند از خالقیت را دیده  ICTکه آموزش  یدانشجویان حاکی از این است که

است از وقتی  کشور، نشان داده 5 کالس درس در  5 ساله  2 و  9آموزان  روی معلمان و دانش( 993 تا   99 از سال )مطالعات انجام شده 

ه اعمال پیچیده، مانند تحلیل مشکالت، ارزشیابی اعمال خود و تدوین سؤاالت مناسب اند، ب آموزان از فناوری اطالعات و ارتباطات را شروع کرده که دانش

کار  ساالن و دوستان خود به آموزان راهبردهای جدیدی را برای همکاری با هم اند که دانش از این گذشته، محققان و معلمان گزارش کرده. پردازند می

 (. 22 کوزما،)نفس باالیی برخوردارند انجام دادن کارها از اعتمادبه برند، یادگیری آنها توأم با انگیزه است و در می

طورکلی در  بر عملکردتحصیلی دانشجویان به( ICT)تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات  چندمتغیره نشان داد که  واریانسنتایج تحلیل  چنین هم

 است دار بوده معنی 2/ 2 و 23/2 ترتیب در سطح و در دانشجویان زن ومرد به2/ 2سطح 

، اکبری ( 535 )چون خسروانی  گران دیگر هم های انجام شده توسط پژوهش ضمن تأیید نتایج پژوهش دست آمده در مورد این فرضیه نتایج به

را  ICTکه آموزش  یکه دانشجویانحاکی از این است ( 534 )، محمدی (993 )  ، ونگلینسکی(533 نقل از گودرزی،  ، به 22 )، آبیون (535 )

 .پیشرفت باالتری نسبت به دانشجویان دیگر برخورداراند تحصیلی و انگیزش اند از عملکرد دیده

های جدید  های آموزشی اینترنت در بخش اطالعات و ارتباطات، حاکی از آن است که فناوری در زمینه قابلیت( 535 )مطالعه محسن اسالمی 

آموزشی یادگیری را قوت  آوردن وسایل کمک های موجود هستند، به کالس درس ببرند و با فراهم یتهای جذابی را که براساس واقع تواند برنامه می

های خود را ببینند و آنها را  ها درباره اجرای خود بازخورد دریافت کنند، بازتاب افکار و ایده گیری از این فناوری توانند با بهره آموزان می ببخشند دانش

 (.994 ،5و کومپاینبراون )مجدداً بررسی کنند

اند که استفاده از رایانه برای یادگیری  آموزان، خاطر نشان کرده های خاص در سطح علمی دانش گران در تأیید تأثیر بعضی از فناوری پژوهش

ن رابطه در استفاده از چنین ای ای مثبت داشته است، هم آموزان سال چهارم دبستان با نمرات آنها در درس ریاضی رابطه های گوناگون در دانش بازی

آموزان سال دوم راهنمایی تأیید شده  هایی که به سطح فکری باالیی نیاز دارند با نمرات ریاضی دانش فناوری اطالعات و ارتباطات برای تدریس مهارت

 (.993 ونگلینسکی، )است

 :دست آمده از تحقیق پیشنهاد می گردد که براساس نتایج به

بر هر یک از متغیرهای اشتغال زایی، خالقیت و نوآوری و عملکردتحصیلی  ICTیر فناوری اطالعات و ارتباطات با توجه به نقش و تأث - 

ای در مسیر رشد و توسعه  طور فزاینده های گسترش  و زیر ساختارهای فناوری در نظام آموزشی کشور فراهم گردد تا از این طریق نظام آموزشی به زمینه

 .قرار گیرد

است و با توجه ( ICT)های آزاد اسالمی بر مبنای آموزش از دور مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات  که فلسفه امروز دانشگاه به اینبا توجه  - 

گردد که مسئوالن، دست  بر متغیرهای اشتغال زایی، خالقیت و نوآوری و عملکردتحصیلی پیشنهاد می ICTبه نتایج به دست آمده و تأثیر چشمگیر 

 .فراهم نمایند ICTهای الزم را در زمینه  اران، آموزشاندرک

عنوان یک عامل اصلی نه  بر هر یک از متغیرها مورد بحث در این پژوهش از این عامل مهم در نظام آموزشی و درسی به ICTبا توجه به نقش  -5

 .برد اهداف کمک گرفته شود آموزشی در پیش عنوان وسیله کمک به

های دسترسی بهینه و آسان آن  گردد زمینه پیشنهاد می آموزش،نظام در  ICT  انکارناپذیر فناوری اطالعات و ارتباطات با توجه به ضرورت -4

 .فراهم گردد

بر هر یک از متغیرهای اشتغال زایی، خالقیت و نوآوری و عملکردتحصیلی  ICTدست آمده از پژوهش و تأثیر کم رنگ  با توجه به نتایج به -3

را فراهم سازند تا  ICTهای بیشتری را جهت دسترسی زنان به  می گردد که مسئوالن، مدیران و دست اندرکاران اجرای دانشگاه زمینه زنان پیشنهاد

 .اشتغال زایی، خالقیت و نوآوری و عملکردتحصیلی آنها را بهبود بخشند

های  زمینه ICTکارگیری کادر علمی متخصص و مسلط بر ا بهبین، دانشگاه باید ب بر هریک از متغیرهای پیش ICTبا توجه به تأثیر عمده  -5

چنین ایجاد انگیزه در دانشجویان جهت استفاده هرچه بیشتر آنها از این امر مهم در انجام امور درسی، شغلی و  کارگیری آن را در آموزش وتدریس هم به

 . پژوهشی را فراهم آورد

 

 

 

                                                 
  .Kozma 

  . Wenglinski 

  . Brown, A. & Campoin 
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 و مراجع نابعم

 منابع فارسی

قابلیت های آموزشی شبکه جهانی میزان دسترسی، استفاده از آن و دیدگاه دانش آموزان و آموزگاران دوره دبیرستان،  (.1332.)اسالمی، محسن  -

 .انتشارات آییژ: تهران. برنامه درسی در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات

. پایان نامه ارشد. مقطع ابتدایی پسرانه شهرستان مالیر  تأثیر فناوری آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (.1331-32. )اكبري،مصطفی -

 . دانشکده انسانی علوم تربیتی،دانشگاه عالمه

متوسطه شهر  بر معلمان دوره (ICT) های ضمن خدمت فناوری اطالعات و ارتباطات میزان اثربخشی آموزش بررسی (.1311).بختیاري ، مریم -

 .آزاد اسالمی واحد خوراسگان امه ریزی آموزشی، دانشگاهپایان نامه کارشناسی ارشد برن . اصفهان

. بررسی رابطه ساده و چند متغیری خودکار آمدی ، خودیایی و عزت نفس با عملکرد تحصیلی در دانش اموزان  ( .1331) براتی بختیاري ، سیامک  -

 .ن اهواز پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشکاه شهید چمرا

بررسی تأثیر به کارگیری فناوری اطالعات بر بهره وری در شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان، پایان نامه   (.1331)پور حسن هرزندي، اكبر -

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

 .ازمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتیبررسی تأثیر سیستم فناوری اطالعات بر اثربخشی س(. 1332)تقی زاده، ابراهیم -

بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت فناوری اطالعات و ارتباطات بر مهارت های شغلی کارکنان آموزش  (.1315-16.)حاجی آقا بزرگی، منیره -

 .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه. مرکزی شرکت ملی نفت

پایان نامه کارشناسی .  معرفی الگوی برنامه درسی دوره متوسطه بارویکرد استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات (.1315.)حاجی قاسمی،قاسم  -

 .ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول آشنایی و کاربرد رایانه های شخصی در دوره پیش از دبستانی  (.1316.)خسروانی، مهوش -

 .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران. ابتدایی آموزش و پرورش منطقه یک شهر تهران

رفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی بررسی رابطه خودپنداره تحصیلی، انگیزش پیشرفت و پیش (.1316. )رئیس سعدي، رئیس حسن -

 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی،  دانشگاه عالمه طباطبایی. پایان نامه کارشناسی ارشد. 33-35شهرستان بندر لنگه در سال تحصیلی 

 .سسه خدمات فرهنگی رساءمو ،تهران ،(534 ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین کدیور،)روانشناسی شخصیت  (.1313.)راي، الرنس  -

 .سمت انتشارات: تهران  .روش فنون تدریس،آموزشی و پرورشی  های مهارت (.1376.)شعبانی ، حسن -

خودپنداره با کارآفرین  بر رابطه خالقیت، انگیزه پیشرفت، عزت نفس، خود اثر بخشی، جایگاه مهار و (.1311. )شکركن، حسینی و همکاران -

 .اهواز، دانشگاه شهید چمران، عضو هیئت علمی دانشگاه روانشناسی و علوم تربیتیدانشجویان شهید چمران 

 .انتشارات روشنگران و مطالعات زنان : تهران . راههای توسعه کارآفرینی زنان در ایران  ( . 1311.) صابر ، فیروز -

 3 ماهنامه تکنولوژی آموزشی ، شماره . های زبان خارجی از پست الکترونیکی در آموزش استفاده (.1311.)صیامی ، توحید -

 سال دوم، شماره پنجم، . توسعه کارآفرینی (.1311.)علم بیگی، امیر و ملک محمدي،ایرج -

پایان نامه . بر انگیزه و خالقیت و کارآفرینی جوانان فرهنگ سرای تهران( ICT)بررسی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات  (.1314. )كریمی، مریم -

 .اسی ارشد، دانشگاه تربیت معلمکارشن

بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت فناوری اطالعات و ارتباطات در مهارت های شغلی معلمان مقطع متوسطه استان (.1315.)گودرزي، فریده -

پایان نامه . تانبررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت فناوری اطالعات و ارتباطات در مهارت های شغلی معلمان مقطع متوسطه استان لرس. لرستان

 .کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

 .نشر دیدار: تهران. جامعه شناسی جامعه اطالعاتی (.1311. )محسنی، منوچهر -

رد کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان بررسی اثر بخشی دوره های آموزشی فناوری اطالعات و ارتباطات بر میزان عملک (.1316.)محمدي،رزگار -

 .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه. کردستان

پایان نامه کارشناسی . بررسی تأثیر کاربرد فن آوری اطالعات بر توانمند سازی شغلی کارکنان (.1313-14.)مزید آبادي فراهانی ، امیر حسین -

 .ارشد، دانشگاه شهید تهران

پایان نامه کارشناسی . مقایسه باورهای خودکارآمدی دانش آموزان پسر شاخه های نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش (.1312. )رضامژدهی، محمد -

 .دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی،  دانشگاه عالمه طباطبایی. ارشد

ترجمه اسماعیل زوارکی و سعید صفایی (. ی نظری و عملیمبان)    یادگیری الکترونیکی در قرن  (.2113. )و اندرسون، تري. آر. گریسون، دي-

 . انتشارات علوم و فنون: تهران. (533 )موحد
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