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چکیده
هدف از اجرای پژوهش حاضر ،بررسی میزان بررسی میزان به کارگیری و مؤلفهه ههای
مؤثر بر فناوری اطالعات و ارتباطات دانشجویان دانشگاه اصفهان بر حسب عوامل جمعیت
شناختی( جنسیت ،رشته و مقطع تحصیلی)بود .جامعه آماری پهژوهش بهر گرفتهه از دانشهجویان
دانشکده های علوم تربیتی ،علوم و فنی مهندسی دانشگاه اصفهان بود که نمونۀ آماری با روش طبقه ای متناسب با
حجم به تعداد  400نفر از میان دانشکده های مهذکور انتاهاگ گردیدنهد .روش پهژوهش بهه
شیوه توصیفی -پیمایشی بهود .بهه منوهور بررسهی میهزان توانمنهدی فنهاوری اطالعهات
پرسشنامه ای محقق ساخته با درجه بندی لیکرت استفاده گردید.روایی صوری و محتوایی
پرسشنامه با نور متاصصان و کارشناسان در حد مطلوگ گزارش گردید .پایایی پرسشنامه
مذکور با اسهتفاده از روش آلفهای کرونبها  0/89بدسهت آمهد .بهه منوهور تجزیهه و تحلیهل
اطالعات از روشهای آماری تحلیل واریانس t ،تک متغیره و tگروههای مسهتقل اسهتفاده شهد.
 1مدرس دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
- 2دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
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نتایج ،نشان داد که میزان توانمندی دانشجویان در حیطه ههای دانهش از فنهاوری اطالعهات و
ارتباطات ،دسترسی به فناوریها ،نگرش به فناوریها و نحوۀ بکارگیری از این فناوریهها بیشهتر از
حههد متوسههد بههوده اسههت .همچنههین ،تفههاوت معنههاداری ( )p ≤0/05در میههزان توانمنههدی
دانشجویان از فناوریها در رشته های ماتلف تحصیلی ،جنسهیت و مقهاطع تحصهیلی مشهاهده
شد.

کلید واژه ها :دانشگاه اصفهان ،فناوری اطالعات و ارتباطهات ،توانمنهدی در فناوریهها،
آموزش عالی
مقدمه:
فناوری اطالعات و ارتباطات  ،محور گسترش علم آموزی ،رواج ایده ها ،اشاعۀ اطالعات
و دسترسی به آخرین دستاوردهای علمی روز است .هم اکنون ،یکی از چالشهای
کشورهای در حال توسعه ،دسترسی مؤثر به فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی برای باال بردن
کیفیت آموزشی است .از این رو ،ادغام فناوریها در سطوح متفاوت و دسترسی به
فناوریهای روز و تالش برای بستر س ازی صحیح و بهینه فناوریها در آموزش سطوح باال به
گونه ای که همگان بتوانند از امکانات آن بهره ببرنند از مهمترین اهداف نوامهای آموزشی
این کشورها است ( .)2008 ، Thijsاما مسألهای که همواره گریبانگیر نوام آموزش
عالی است ،فقدان تبحر اغلب دانشجویان و بعضی از اساتید در به روز آمدی دانشو
فناوری های نوین است ،به گونه ای که یا دانشجویان پیش زمینه های الزم را برای آموزش
فناوریها ندارند یا کمبود امکانات موجود اجازۀ یادگیری آن را به دانشجویان نمیدهد،
گاهی دیدگاه دانشجویان ،اساتید و مسئولین به گونهای است که امکان یادگیری و به روز
آمدی این فناوریها فراهم نمیشود ،پارهای اوقات نیز این مسائل از کم کاری یا سهل
انگاری دانشجویان در بکارگیری و تمرین فناوریها ناشی می شود و البته هزاران دلیل که
علت کمبود مهارت کافی دانشجویان در زمینۀ فناوریهای اطالعات و ارتباطات است .بنابر
این ،انجام پژوهشی که به بررسی عوامل مؤثر در بکارگیری از فناوری اطالعات بپردازد،
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سبب برنامه ریزی های بهینه در مسیر ارتقاء بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در
نوام آموزش عالی می شود .در این راستا ،فعال نمودن دانشجویان در فرایند یادگیری با
استفاده از ابزار های نوین اطالعاتی و ارتباطی راهگشای بسیاری از مسائل آموزش سنتی
است .در حقیقت  ،بکارگیری فناوری های اطالعاتی و ارتباطی ،پاسخ به چالشهایی ،نویر
روشهای سنتی تدریس ،بازماندگی از تحصیل ،بیکاری تحصیل کردگان و کافی نبودن
دانش و مهارتهای دانشجویان است که اساتید ،دانشجویان و مدیران با آن روبرو هستند
( .)2008 ،Porterهمچنین ،بکارگیری فناوریهای نوین در آموزش به دانشجویان،
فرصت میدهد که در کالسهایی شرکت کنند که دروس به صورت الکترونیکی ارائه
میشود ( .)2007، Aronافزون بر این ،دانشجویان ممکن است ،همیشه به منابع چاپی
دسترسی نداشته باشند ،بنابراین دسترسی به امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات،
یادگیری در همۀ مکانها و زمانها را فراهم نموده است( .)2008، Phohaدر حقیقت،
مهمترین دالیل برای توجه مراکز دانشگاهی به فناوری اطالعات و ارتباطات از آن جا ناشی
می شود که مراکز دانشگاهی محل جمع آوری و تجزیه و تحلیل آخرین اطالعات علمی
هستند ،از این رو تجهیز دانشگاهها به هر فناوری که در انتقال اطالعات و اطالع رسانی،
نقش مهمی را ایفا میکند ،ضروری به نور میرسد .همچنین مراکز دانشگاهی محل
تحقیق و تتبع برای نیل به حقایق و واقعیات بوده و الزمۀ دستیابی به این حقایق ،داشتن
اطالعات جامع پیرامون موضوع اصلی است و این امر با ایجاد ارتباط تنگاتنگ با مراکز
علمی و متاصصان در سطوح ماتلف سراسر جهان حاصل میگردد( .)2008 ،Niliچرا
که آموزشی که به وسیلۀ فناوری اطالعات و ارتباطات حمایت می شود ،دانشجویان را با
مهارتهایی از این علم ،آشنا می کند ،همچنین این شیوه از آموزش کمک میکند که
اساتید کارایی بیشتری در دسترسی به منابع اطالعاتی اینترنت از دانشجویان انتوار داشته
باشند و در حین آن مهارتهای حرفه ای خودشان(اساتید) نیز افزایش می یابد
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( . ) 2008 ،Pinaچرا که آموزش مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات به مدرسان
امکان می دهد که تدریس دروس را از اینترنت و با کمک نرم افزارهای ویژۀ رشته انجام
دهند( .)2000 ،Arbaughهمچنین شواهد حاکی از آن است که آموزش مبتنی بر
فناوری اطالعات در کالس درس حمایت از یادگیرنده را افزایش می دهد (،Frand
 .)2006شرن و بتچر) )2007، Sherron and Boettcherrنیز اذعان دارند که بکارگیری
فناوری های اطالعات و ارتباطات در دانشگاه فرصتی برای اساتید و دانشجویان است که
مهارتهای علمی خود را به وسیلۀ این فناوریها در خارج از محید دانشگاه توسعه
بدهند .در

روشهای سنتی  ،تعامل دانشجویان با اساتید بسیار کم بود اما در روشهای

مبتنی بر این فناوری ها ارتباط استاد با دانشجو بیشتر شده و در نهایت منجر به رشد
کمی و کیفی آموزش آنها می شود( .)2006 ،Millsمدارک زیادی نیز وجود دارد که
توسعه رویکردهای فناورانه ،اغلب نیازهای دانشجویان را برطرف می کند()2005،Dennis
.در حقیقت چنین رشدی در حوزۀ فناوری اطالعات و ارتباطات گزینههای انتاابی
بیشتری را جهت کسب علم آموزی به دانشجویان میدهد .پیشرفت هایی که در حوزۀ
فناوری اطالعات و ارتباطات پدید آمده است ،مسئوالن را در شناخت کاستی ها در این
زمینه آگاهتر می کند( .)2006 ، Savinبنابراین روز آمد نمودن مهارتها و دانش دانشجویان
از اهمیت باالیی برخوردار است و آگاهی از میزان استفادۀ دانشجویان دانشگاه اصفهان ،نسبت
به این فناوری ها و میزان مهارت دانشجویان در بکارگیری از فناوری اطالعات و ارتباطات،
امری ضروری است تا با بررسی و تجزیه و تحلیل این عوامل ،راهکارها و پیشنهادهای الزم
ارائه شود.

زیرا با آگاهی از میزان استفادۀ دانشجویان از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش
عالی برنامه ریزی های بهینه تری جهت ارائه این فناوریها می شود(.)2003، Carnevale
در اینجا به بررسی پیشینۀ پژوهشهای انجام شده در این زمینه می پردازیم.
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راسل ( )2002 ، Russellدر مطالعاتش به این نتیجه رسیده که روشهای میتنی بهر
فناوری اطالعات و ارتباطات در دانش ،نگرش ها و ارزشهای دانشجویان ،رشد قابل مالحوه
ای داشته است .این در حالی است که بکارگیری شیوۀ سنتی به تنهایی پیشرفت کمی در
رشد علمی و اجتماعی دانشجویان داشته است(.)2006 ،Trier
در اکثر مشاهدات فرا قاره ای که توسد میلر و رکتر( )2002 ،Rector and Millerدر
دوره های اخیر انجام شده است ،طیف عویمی در آموزش مبتنی بهر فنهاوری اطالعهات و
ارتباطات دیده می شود .بیشتر فعالیت های تعاملی شرکت کنندگان از آموزش مبتنهی بهر
این فناوریها ،شامل برنامه های مبتنی بر کامپیوتر ،ایمیهل و سیسهتم ههای تهابلو اعالنهات
الکترونیکی است که در اینترنت و ارتباطات مبتنی بر کنفهرانس ههای شهنیداری-دیهداری
وجود دارد (.)2006 ، Connick
مههک لینههدن و همکههاران(

McLinden, M., McCall, S., Hinton, D., Weston, A.,

 )2006، &Douglas,Gنیز در این زمینه خاطر نشان مهی کنهد کهه بها طراحهی مناسهب و
آگاهی از میزان کاربرد فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی توسد دانشجویان ،مهی تهوان موانهع
بالقوه در دسترسی به این امکانات را شناسایی کرده وبها بهازنگری ههای مناسهب و برنامهه
ریزی و توصیه های الزم در بهبود کمی و کیفی کاربرد این فناوریها ،گامی مؤثربرداشت.
پلتون (  )1996،Peltonدر مطالعه خهود در مهورد رابطهه بهین نگرشههای معلمهان و
پذیرش فناوری متذکر شدهاند که اگرچه بسهیاری از معلمهان معتقدنهد کهامپیوتر یکهی از
عناصر مهم آموزش و پرورش دانش آموزان است ،اما فقدان دانش و آگاهی و تجربهه آنهان،
سبب فقدان اعتماد به نفس آنان برای تالش در استفاده از رایانه در کارهایشان میشود.
کرساینت () 2003 ،Kersaintدریافت که افرادی که نگرش مثبهت بهه فنهاوری دارنهد
احساس رضایت بیشتری را بههنگام استفاده از آن دارند.
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وودرو ( )1992، Woodrowدریافههت کههه هههر تغییههر موفقیههتآمیزی در اعمههال و
فعالیتهای آموزشی مستلزم ایجاد نگرش مثبت در کاربرهای آن نسبت به فنهاوری جدیهد
است.
نتایج تحقیق انجام شده در دانشکده علهوم تربیتهی دانشهگاه اصهفهان در سهال 1387
توسد زمانی نشان داد که  94درصد از دانشهجویان کارشناسهی ارشهد در مقایسهه بها 25
درصد از دانشجویان کارشناسی به اینترنت دسترسی داشهتند و از آن در انجهام تحقیقهات
استفاده میکردند .دانشجویان مقطع کارشناسی از رایانه در منهزل بیشهتر بهرای «بهازی و
سرگرمی» استفاده کردهانهد .نتهایج ایهن تحقیهق همچنهین نشهان داد کهه  69درصهد از
دانشهجویان کارشناسههی ،در طههول هفتههه و حتههی در مههدت تحصههیل از اینترنههت اسههتفاده
نمیکردند .نبود دسترسی دانشجویان به رایانه در منزل و دانشهکده عامهل مهمهیدر نبهود
موفقیت کاربرد این فناوری بوده است .نتایج نتایج این تحقیق ،همچنین نشان داد که همه
دانشجویان در زمینه یادگیری اینترنت از انگیهزه بسهیار بهاالئی برخهوردار و درعهین حهال
معتقد بودند که برای ایجاد انگیزه بیشتر ،امکانات عملی باید افزایش یابد.
در پژوهشی که توسد آیتی( )2006با هدف ارائۀ الگویی برای تلفیق فناوری اطالعات
و ار تباطات در برنامه های درسی تربیت معلم ایران انجام یافته است ،چارچوگ نوری
برنامه های درسی مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات در تربیت معلم ترسیم شده است؛
مراحل عملی و نوری ورود فاوا به آموزش و پرورش کشورهای مورد مطالعه و همچنین
اهداف و اصول این کشورها را برای توسعه فاوا در تربیت معلم مشاص می سازد ،مراحل
ورود فاوا به آموزش و پرورش ایران را از جهات فنی و غیر فنی برای توسعۀ فاوا تبیین می
کند و در نهایت به ارائۀ یک الگوی راهنما برای ورود فاوا به برنامه های درسی تربیت معلم
ایران می پردازد .در این الگو به مطالعۀ مبانی فلسفی ،اجتماعی و روانشناختی برنامه های
درسی مبتنی بر فاوا ،مطالعۀ چگونگی ورود فاوا به نوامهای آموزشی و مطالعۀ وضعیت
ایران در زمینۀ توسعۀ فاوا در نوامهای آموزشی اشاره شده است.
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اهداف پژوهش
هدف اصلی این پژوهش ،تعیین عوامل مؤثر بر توانمندی دانشجویان دانشهگاه اصهفهان
در بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات است.
هدف دیگر پژوهش تعیین نقش عوامل دموگرافیک( جنسیت ،رشتۀ تحصیلی و مقطهع
تحصیلی) بر خودکارآمدی دانشجویان در استفاده از فناوریها است.
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روش انجام پژوهش
از آنجایی که تحقیق حاضر به منوور دستیابی به نتایج عملهی صهورت گرفتهه اسهت،
کاربردی بوده و
چون محقق به دنبال توصیف عینهی ،واقعهی و مهنوم نوهرات دانشهجویان در بررسهی
میزان توانمندی از فناوری است به شیوه توصیفی– پیمایشی انجام گرفته است.
روش:
جامعه آماری در این پژوهش ،دانشجویان دانشگاه اصفهان می باشد که برای انجام
نمونه گیری از روش طبقه ای متناسب با حجم از میان دانشکدهای دانشگاه اصفهان چهار
دانشکدۀ علوم تربیتی ،علوم ،شیمی و فنی –مهندسی به صورت تصادفی انتااگ شده و
سپس از هر دانشکده ای چند رشته به صورت تصادفی انتااگ شدند .برای تعیین تعداد
نمونه مورد نیاز این پژوهش از فرمول تعیین حجم نمونه استفاده شد .سپس متناسب با
جمعیت دانشجویان آن رشته ،تعداد مورد نیاز از آن رشته انتااگ شد
جدول ()1توزیع فراوانی و درصد دانشجویان شرکت کننده در تحقیق برحسب رشته تحصیلی

دانشکده
دانشکدۀ فنی-مهندسی

دانشکدۀ علوم
دانشههههکدۀ علههههوم تربیتههههی و
روانشناسی
جمع کل

رشته تحصیلی
برق
کامپیوتر

فراوانی
48
41

درصد
13/1
11/1

آمار
ریاضی
شیمی

59
61
62

16
16/6
16/8

تکنولوژی
مدیریت

43
54

11/7
14/7
100

368
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همانگونه که در جدول مشاهده می شود 24/2 ،افراد از دانشکدۀ فنی -مهندسی،
 16/5از دانشکده علوم و 13/2از دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی هستند.
جدول ( )2توزیع فراوانی و درصد دانشجویان برحسب جنسیت

جنسیت

فراوانی

درصد

زن

193
175
368

52/4

مرد
جمع کل

47/6
100

همانطورکه در جدول مشاهده می شود  52/4از جمعیت مورد نور را زنهان و  47/6از
جمعیت را مردان تشکیل می دهند.
جدول ( )3توزیع فراوانی و درصد دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی

جنسیت
کارشناسی
کارشناسی ارشد و دکترا
جمع کل

فراوانی

درصد

312
56
368

84/8
15/2
100

همانگونه که در جدول مشاهده می شود  84/8از دانشجویان شرکت کنندۀ پهژوهش
در مقطع کارشناسی و  15/2در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا هستند .
ابزار وشیوه جمع آوری اطالعات
در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.
برای تهیه سواالت پرسشنامه های مربوطه ابتداء مصهاحبه ای نیمهه سهاختار یافتهه بها
دانشجویان به عمل آمد .محور سؤاالت مصاحبه نیمه ساختار یافته ،نوریه هها و تئوریههای
مرتبد در ادبیات تحقیق بود .عالوه بر این ،پرسشنامه های فنهاوری اطالعهات مربهوط بهه
کشورهای دیگر مورد مطالعه قرار گرفت و پس از جمع آوری اطالعات مورد نیهاز از منهابع
گوناگون ،در نهایت پرسشنامه اولیه در قالب سواالت بسته پاسخ بها طیهف پهنج درجهه ای
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مقیاس لیکرت به همراه ویژگیهای جمعیت شناختی تهیه گردید .برای حصول اطمینهان از
میزان دقت و صحت سوالهای پرسشنامه ها ،روایی و ضریب پایایی آنها مورد بررسهی قهرار
گرفت.
مؤلفه های پرسشنامه بدین شرح است:
تعداد سؤاالت

مؤلفه
دانش فناوری اطالعات و ارتباطات

 7سؤال

دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات

 6سؤال

نگرش به فناوری اطالعات و ارتباطات

 3سؤال

میزان خودکارآمدی در استفاده از فناوری

 13سؤال

اطالعات و ارتباطات
سؤاالت دموگرافیک نیز مربوط به جنسیت ،رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی بود.
تعیین روایی و پایایی
روایی صوری و محتوایی توسد ده نفر از صهاحبنوران فنهاوری اطالعهات و ارتباطهات،
مورد تایید قرار گرفت .این ده نفر شامل :اساتید و متاصصین فناوری اطالعات و ارتباطات
و همچنین متاصصان آماری مشغول به تدریس در دانشگاه اصهفهان بهود .بعهد از تأییهد
پرسشنامه توسد متاصصان به صورت تصادفی به  30نفر از دانشجویان داده شد و بعد از
پر کردن پرسشنامه توسد دانشجویان مورد نوهر ،مصهاحبه ای بها آنهها در مهورد سهؤاالت
پرسشنامه انجام گرفت و بعد از رفع اشکاالت و تعیین ضریب پایهایی مهورد اسهتفاده قهرار
گرفت .برای تعیین پایایی پرسشنامه های پژوهش از ضریب آلفای کرونبا  1استفاده شهده
است .پایایی حاصل از پرسشنامه  0/89بدست آمد.
روشهای تجزیه وتحلیل اطالعات

Cronbach alpha

1-
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تجزیه وتحلیل داده های این پژوهش در دو سطح توصیفی واستنباطی صهورت گرفتهه
است .ابتداء در سطح توصیقی با استفاده ازفراوانهی ،درصهد ،میهانگین وانحهراف معیهار بهه
تجزیه وتحلیل داده ها پرداختهه شهده اسهت و در سهطح اسهتنباطی از آزمونههای تحلیهل
واریانس ،آزمون  tتک متغیری و آزمون  tگروههای مستقل استفاده گردیده است.
بررسی یافته های توصیفی دانشجویان در زمینۀ دانش از فناوریها
یافته های توصیفی بیانگر آنست که میانگین پاسخ دانشجویان در زمینۀ دانش از
کامپیوتر  ، 3/4آشنایی دانشجویان با اینترنت  ، 3/4آشنایی با نرم افزارهای آموزشی،2/8
آشنایی با موتورهای جستجوگر  ، 3/41آشنایی با پست الکترونیکی 3/3آشنایی با چت
روم ها  2/7آشنایی با پایگاههای اطالعاتی ،میانگین  3می باشد.
بنابراین ،بیشترین میانگین پاسخ دانشجویان مربوط به آشنایی دانشجویان با موتورهای
جستجوگر با نمرۀ( ) 3/41و کمترین میانگین پاسخ دانشجویان مربوط به آشنایی
دانشجویان با چت روم ها با نمرۀ( )2/7است.
جدول ()5مقایسه میانگین نمره دانش از فناوری اطالعات از نور دانشجویان با میانگین فرضی 3

مقوله
دانش ازفناوری اطالعات

میانگین
3/1

انحراف معیار
1/422

خطای معیار
/075

t
/370

براساس یافته های جهدول ( t )5مشهاهده شهده از مقهدار بحرانهی جهدول در سهطح
خطای  5درصد کوچکتر و میزان آشنایی دانشجویان با فناوری اطالعهات بهیش از سهطح
متوسد می باشد.
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یافتهها:
یافتههای توصیفی در این زمینه بدین شرح است :میهانگین پاسهخ دانشهجویان در زمینهۀ
دسترسی به کامپیوتر درمنزل ( ،)4/3دسترسی به کامپیوتر در دانشکده( ،)3/7دسترسهی بهه
اینترنت در منزل( ،)3/6دسترسی به اینترنت در دانشکده( ،)3/5دسترسی بهه نهرم افزارههای
آموزشی()2/9و دسترسی به امکانات مورد نیاز متناسب با رشته در دانشگاه ( )3است.

بنابراین ،بیشترین میهانگین پاسهخ دانشهجویان مربهوط بهه دسترسهی دانشهجویان بهه
کامپیوتر در منزل با نمرۀ( ،)4/3و کمترین میانگین پاسخ دانشجویان مربوط بهه دسترسهی
دانشجویان به نرم افزارهای آموزشی با نمرۀ()2/9می باشد.
جدول ( )7مقایسه میانگین نمره دسترسی به فناوری اطالعات از نور دانشجویان با میانگین فرضی 3

مقوله
دسترسی به فناوری اطالعات

میانگین
3/5

انحراف معیار
1/422

خطای معیار
/075

t
/370

براساس یافته های جهدول ( t )7مشهاهده شهده از مقهدار بحرانهی جهدول در سهطح
خطای  5درصد کوچکتر می باشد /میزان دسترسی دانشجویان بهه فنهاوری اطالعهات و
ارتباطات بیش از سطح متوسد می باشد.
بررسی یافته های توصیفی دانشجویان در زمینۀ نگرش نسبت به فناوریها
یافته های توصیفی در این زمینه بدین شهرح اسهت :میهانگین پاسهخ دانشهجویان در
زمینۀ نگرش دانشجویان بهه فناوریهها مثبهت و در زمینهۀ احسهاس نیهاز در بکهارگیری از
اینترنت  ،3/7احساس نیاز در بکارگیری از کامپیوتر برای انجام امور درسهی  3/6و احسهاس
نیاز در بکارگیری از نرم افزارهای آموزشی به عنوان مکملی برای یادگیری  3/04می باشد.

بنابراین ،بیشترین میانگین پاسخ دانشجویان مربوط به احساس نیهاز در بکهارگیری از
اینترنت با نمرۀ 3/7و کمترین میانگین پاسهخ دانشهجویان مربهوط بهه بکهارگیری از نهرم
افزارهای آموزشی به عنوان مکملی برای یادگیری  3/04می باشد.
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جدول ( )9مقایسه میانگین نمره احساس نیاز به فناوری اطالعات با میانگین فرضی 3

مقوله
نیاز در بکهارگیری از
فناوری اطالعات

میانگین

انحراف معیار

3/4

1/454

خطای معیار
/077

t
/181

براساس یافته های جهدول ( t )9مشهاهده شهده از مقهدار بحرانهی جهدول در سهطح
خطای  5درصد کوچکتر می باشد و میزان احساس نیاز به فناوری اطالعات بیش از سطح
متوسد می باشد.
بررسی یافته های توصیفی دانشجویان در زمینۀ میزان و نحوۀ بکارگیری از فناوریها
یافته های توصیفی در این زمینه بدین شرح است :استفاده از رایانه برای تایپ مقاالت
و انجام کارهای تحقیقاتی ( ، )3.6توانهایی راه انهدازی رایانهه و انجهام کارههای شاصهی
( ،)3.5توانایی انتاهاگ کلیهد واژه بهرای جسهتجوی موضهوع تحقیقهاتی ( ، )3.5توانهایی
استفاده از اینترنت برای یافتن اطالعات و منابع مورد نیاز ( ،)3.4توانایی جستجوی مقالهه
از اینترنت ( ،)3.4نحوۀ بکارگیری قابلیتهای گوناگون اینترنت ( ، )3.3توانایی جسهتجوی
اطالعات مورد نیاز از پایگاههای اطالعاتی ( ،)3.2توانایی استفاده از موتورهای جستجو در
رابطه با مقاله های مورد نیاز خود ( )3استفاده از کامپیوتر برای تفریح و سهرگرمی(،)2.9
توانایی جستجوی کتاگ مورد نیاز از پایگاههای اطالعهاتی ( ،)2.7و اسهتفاده از کهامپیوتر
برای طراحی و نقاشی ( )2.2می باشد.
بنابراین ،بیشترین میانگین پاسخ دانشجویان مربوط به استفاده از کامپیوتر برای تایپ
مقاالت خود واسهتفاده از کهامپیوتر بهرای انجهام کارههای تحقیقهاتی بها میهانگین()3.6و
کمترین میانگین پاسخ دانشجویان مربوط به استفاده از کامپیوتر برای طراحی و نقاشی بها
نمرۀ( )2.2می باشد.
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جدول ( )9مقایسه میانگین نمره استفاده از فناوری اطالعات از نور دانشجویان با میانگین فرضی 3

مقوله
کههاربرد فنههاوری
اطالعات و ارتباطات

خطههههههای
انحراف معیار
معیار

میانگین
3/2

/077

1/448

t
-/952

براساس یافته های جدول (  t )9مشهاهده شهده از مقهدار بحرانهی جهدول در سهطح
خطای  5درصد کوچکتر می باشد و میزان استفاده (فناوری اطالعهات) کمتهر از سهطح
متوسد می باشد.
آیا تفاوت معناداری بین زنان و مردان در استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات وجود
دارد؟
جدول ()10مقایسۀ میانگین استفادۀ دانشجویان از فناوری اطالعات با توجه به جنسیت

زن
انواع حیطه ها

t

مرد

میانگین انحههراف میانگین
معیار

p

انحراف
معیار

دانش از فناوریها

2/67

1/34

3/42

1/41

5/15

/0

دسترسی به فناوریها

3/05

1/44

3/01

1/4

-/27

0/78

نگرش مثبت به فناوریها

2/97

1/47

3/06

1/43

0/62

0/53

میزان بکارگیری فناوریها

2/70

1/4

3/18

1/45

3/14

0/002

همانگونه که در جدول مشاهده می شود t ،مشاهده شده در حیطۀ دانش از فناوریهها
ومیزان نحوۀ بکارگیری از فناوریها در سطح  p ≥0/5معنادار است /بنابراین مهردان از نوهر
میزان به کارگیری فناوریها بر زنان برتری دارند.
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آیا تفاوت معناداری میان دانشجویان مقاطع ماتلف در مؤلفه های دانهش  ،دسترسهی،
نگرش و میزان مهارت در بکارگیری از فناوریهای اطالعات و ارتباطات وجود دارد؟
جدول ()11مقایسۀ میانگین استفادۀ دانشجویان از فناوری اطالعات با توجه به مقاطع
تحصیلی

کارشناسی
انواع حیطه ها

ارشد و دکترا

میانگین انحههراف میانگین انحراف
معیار

دانهههش دربهههارۀ

t

P

1/420 2/92

معیار
3/47

1/34

-3/307

0/001

فناوریها
1/45

3/15

دسترسی به فناوریها

2/98

نگرش نسبت به

3/72 1/452 2/88

1/26

-3/826

0

1/45

-1/472

0/14

فناوریها
میههزان بکههارگیری از

3/59 1/436 2/84

1/45

-2/300

0/022

فناوریها
همانگونه که در جدول مشاهده می شود t ،مشاهده شده در حیطۀ دانش  ،دسترسهی
ومیههزان بکههارگیری فناوریههها در سههطح  p ≥0/5معنههادار اسههت .بنههابراین دانشههجویان
کارشناسی ارشد و دکترا در حیطه های ذکر شده بر دانشجویان کارشناسی برتری دارند.
آیا میان دانشجویان رشته های ماتلف در مؤلفه ههای مهؤثر بهر اسهتفاده از فنهاوری
اطالعات و ارتباطات وجود دارد؟
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جدول ()12مقایسۀ میانگین استفادۀ دانشهجویان از فنهاوری اطالعهات بها توجهه بهه رشهتهههای
تحصیلی
رشته ها

دانش از فناوریها

دسترسی به
فناوریها

میانگین

انحراف

میانگین

معیار
برق و

انحراف

نگرش نسبت به
فناوریها
میانگین

معیار

انحراف

نحوۀ بکارگیری
از فناوریها
میانگین

معیار

انحراف
معیار

3/85

1/000

3/29

1/11
0

3/52

1/33
7

3/26

1/01

کامپیوتر

4/53

0/933

3/63

1/24
0

3/75

1/33
5

4/00

1/22

آمار

2/74

1/409

3/54

1/3

2/93

1/45

2/93

1/45

ریاضی

2/52

1/349

2/33

1/46
9

2/64

2/45

1/50

شیمی

2/98

1/334

3/40

1/4

2/95

2/84

1/47
3

مدیریت

2/47

1/353

2/35

1/30
9

2/71

1/50

2/47

1/42

تکنولوژی

2/57

1/192

2/71

1/4

2/84

1/46
3

2/95

1/41
3

الکترونیک

F
p

9/34

17/569
0

1/47
1
1/34
5

6/612

4/056
0

001/

0

همانگونه که در جدول مشاهده می شود f ،مشاهده شهده در تمهامی حیطهه هها در
سطح  p ≥0/5معنادار است .بنابراین بهین دانشهجویان رشهته ههای ماتلهف در میهزان
استفاده از فناوریها تفاوت وجود دارد /بدین معنا که دانشجویان رشهتۀ کهامپیوتر بیشهترین
میزان استفاده را از فناوریها داشته و دانشجویان رشتۀ مهدیریت آموزشهی کمتهرین میهزان
استفاده از فناوریها را دارند.
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بحث و نتیجه گیری:
در پژوهش حاضر ،مؤلفه های مؤثر بر بکارگیری فناوری های اطالعاتی و ارتباطی در
حیطه های دانش دانشجویان با فناوریها ،دسترسی و نگرش به فناوریها و همچنین میزان
و نحوۀ بکار گیری از این فناوریها در دانشجویان دانشگاه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج یافته های توصیفی،در زمینۀ آشنایی دانشجویان با فناوریها ،نشان داد که بیشترین
میانگین مربوط به آشنایی دانشجویان با موتورهای جستجوگر است و این نشان دهندۀ این
واقعیت است که دانشجویان برای انجام امور گوناگون مجبور به استفاده از اینترنت هستند.
همچنین کمترین میانگین آشنایی دانشجویان ،مربوط به چت روم ها یا به عبارتی
گفتگوی اینترنتی است .هرچند از چت روم ها برای آموزش نیز می توان استفاده کرد ،با
این وجود استفادۀ بیش از حد این گفتمان های اینترنتی اثرات سوئی دارد که در بین
دانشجویان مرسوم نیست)  Douglasو دیگران .)2008 ،یافته های حاصل از تی تک
متغیره حاکی از آن است که میزان دانش و اطالعات دانشجویان از فناوریها از حد متوسد
()3/1باالتر استKersaint .و دیگران ( )2003دریافتند که هر چه افراد آشنایی بیشتری
نسبت به فناوری کسب کرده باشند ،احساس رضایت بیشتری را بههنگام استفاده از آن
دارند .وودرو ( )1992دریافت که هر تغییر موفقیتآمیزی در اعمال و فعالیتهای
آموزشی مستلزم ایجاد نگرش مثبت نسبت به آن است .ایجاد نگرش مثبت در افراد نسبت
به فناوری اطالعات و ارتباطات ،عاملی کلیدی است که نه تنها به منوور استفاده از آن در
آموزش به کار برده میشود ،بلکه برای اجتناگ از مقاومت در استفاده از رایانه نیز مفید
تلقی می  , Watson)1998شود( به اعتقاد ساتلر ( )1990 , Saettlerاستفاده از
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی به عنوان ابزار یادگیری در روش سنتی بر انفرادی ساختن
روش آموزشی تأکید کرده ودر نوریه های جدید یادگیری ،واکنشهای متقابل اجتماعی
حاصل از این فناوریها  ،جزء حیاتی از فرایند یادگیری تلقی شده و روز به روز بر اهمیت آن
افزوده می شود .بر این اساس آشنایی دانشجویان با فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی از آنجا
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ناشی می شود که این ابزارهای نوین ،پنجره ای جدید به روی دانشجویان علوم گوناگون
در عرصۀ آموزش عالی گشوده است ،بنابراین سعی همگان بر این است که هر چه بیشتر با
این فناوریها آشنا شده و از آن در زمینه های گوناگون بهره گیرند .در این زمینه نتایج
پژوهش با پژوهشهای راسل( )2002که حاکی از آشنایی باالی دانشجویان نسبت به این
فناوریها بود و نتایج زمانی( ) 2008در زمینۀ انگیزۀ باالی دانشجویان به این فناوریها
هماوان است.
در زمینه دسترسی دانشجویان به فناوریها ،یافته های حاصل از تی تک متغیره حاکی از
آنست که دسترسی دانشجویان به فناوریها از حد متوسد باالتر است .یافته های توصیفی
نیز بیانگرآنست که بیشترین میانگین مربوط به دسترسی ،متعلق به رایانه های شاصی در
منزل و دانشکده و کمترین میانگین مربوط به دسترسی به نرم افزارهای آموزشی ویژه
رشته است .پلگرام ( )2001, Pelgrumفهرستی از موانع بکارگیری فناوری اطالعات و
ارتباطات را گزارش کرده که سه مانع اصلی آن به شرح زیر معرفی شده است:
تعداد ناکافی کامپیوتر ،فقدان دانش و مهارتهای الزم برای بهکارگیری فاوا و تلفیق
فناوریها در برنامه درسی است .میزان دسترسی به فناوری در دانشجویان از حدمتوسد
بیشتر است بنابراین دسترسی دانشجویان به رایانه ها و سایر فناوریها در پژوهش حاضر
یکی از موانع عمدۀ بکارگیری فناوریها را بر طرف میکند .پژوهشهای انجام شده ،نیز نشان
می دهد که به کارگیری رایانه ها در آموزش ،دامنۀ دانش و یادگیری فراگیران را به شکلی
منحصر به فرد غنی میسازد .بنابراین فراگیران باید تشویق شوند تا برای دستیابی به
هدف های گوناگون آموزشی در برنامه درسی ،با هر روشی که ممکن باشد از رایانه بهره
گیرند .در این زمینه نتایج با پژوهش میلر و رکتر( )2002که حاکی از دسترسی دانشجویان
به فناوریها بود ،هماوان است  .افزایش دسترسی به رایانه های شاصی طی ده سال گذشته
و اشتیاق مردم به استفاده از رایانه های شاصی از عوامل مؤثر در دسترسی افراد به
فناوریهاست.
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همچنین این نتایج با پژوهش زمانی( )2008در مورد عدم دسترسی دانشجویان به
رایانه در منزل و دانشکده و پژوهش جامتشو( )2007در زمینۀ عدم دسترسی دانشجویان به
فناوریها نا هماوان است
در زمینۀ نگرش دانشجویان نسبت به فناوریها ،یافته های توصیفی ،بیانگر آنست که
بیشترین نگرش مثبت دانشجویان به فناوریها مربوط به استفاده از اینترنت و کمترین
میانگین مربوط به استفاده از نرم افزارهای آموزشی متناسب با رشته است که این امر ناشی
از فقدان مهارت دانشجویان در این زمینه است .همچنین یافته های حاصل از تی تک
متغیره نیز نشان از آن دارد که احساس نیاز دانشجویان به فناوریها از حد متوسد نمرۀ
فرضی باالتر است( ،)3/4زیرا فراگیران از طریق شبکۀ جهانی می توانند ،اطالعاتی نو و
ماورای موسسه آموزشی خود در بارۀ علوم و فناوری جهان ،به دست آورند .آنان از طریق
اینترنت می توانند با فراگیران سایر نقاط دنیا ارتباط بر قرار کنند و دانش خود را از مسائل
علمیجهان گسترش دهند .شبکه اینترنت به دلیل اینکه رسانهای بسیار غنی از نور امکان
برقراری تعامل و مشارکت در رویدادهای دنیای واقعی است ،نسبت به سایر فناوریها
انگیزش بیشتری را به وجود میآورد ( .)2002 ،Tinioنتایج پژوهش حاضر در این زمینه
با نتایج زمانی( )2008که دانشجویان در استفاده از اینترنت از انگیزۀ باالیی برخوردار بودند،
هماوان است.
در زمینۀ چگونگی استفاده از فناوریها ،یافتههای توصیفی پژوهش نشان می دهد که
بیشترین بهره گیری از فناوریها در زمینۀ استفاده از رایانه در زمینۀ امور پژوهشی و جهت
انجام تکالیف است .همچنین کمترین میزان بکارگیری از فناوریها جهت انجام امور طراحی
و نقاشی است .هم نین یافته های حاصل از تی تک متغیره نیز بیانگر انست که استفادۀ
دانشجویان از فناوریها از حد متوسد فرضی باالتر است .بدین معنا که دانشجویان در
بکارگیری از این فناوریها ،مهارت کافی و الزم را دارند .فیشر و همکاران ( )1996نتیجه
گرفتهاند ،با توجه به اینکه فناوری های جدید تحولی در تعلیم و تربیت در جهت حرکت از
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یادگیری انتقالی ( انتقال دانش از معلم به دانشآموز) به سمت یادگیری تأملی ایجاد کرده
است ،از این رو الزم است نسل جدید چگونگی استفاده از ابزارهای جدید را یاد بگیرند و
مهارتهای الزم در خود را تقویت کنند.
در مورد بررسی استفاده از فناوریها با توجه به نقش جنسیت ،یافته های حاصل از تی
گروههای مستقل حاکی از آنست که تفاوت معناداری در دانش از فناوریها و نحوۀ بکار
گیری از فناوری ها ،میان مردان و زنان وجود دارد ،بدین معنا که مردان در این حیطه ها بر
زنان برتری دارند.
همانطور که بررسی پاپستگریو ( ) Papastergiou, 2008تحت عنوان "آیا علوم رایانه
ای هنوز مردانه هستند ،نشان می دهد ،دختران عالیق کمتری به علوم رایانه ای دارند و این
علوم را کمتر دنبال می کنند در نتیجه توانایی آنان دراستفاده از فناوریها کمتر از پسران
است .در این زمینه پژوهشهای بیشتری در ایران الزم است که انجام شود .این مطالعه با
پژوهش حاضر ،هماوان است؛ در حالی که پژوهش پالمر( )2000,Palmerنشان داد که
تفاوتهای جنسیتی در توانمندی دانش آموزان در بکارگیری فناوری های اطالعاتی نقش
چندانی ندارد به گونه ای که تنها ( )15%از دختران کارآمدی کمتری از فناوریها نسبت به
پسران داشته اند ،این بررسی با پژوهش حاضر ناهماوان است.
در مورد استفاده از فناوری ها با توجه به رشتۀ تحصیلی ،یافته ها حاکی از آنست که
تفاوت معناداری میان رشتههای تحصیلی در تمامی مؤلفههای مورد بررسی (دانش،
دسترسی ،احساس نیاز و میزان نحوۀ بکار گیری ) از این فناوریها وجود دارد .بدین صورت
که دانشجویان رشته کامپیوتر در زمینۀ استفاده از این فناوریها بر سایر رشته ها برتری
داشته و دانشجویان رشتۀ مدیریت آموزشی در میزان استفاده از این فناوری ها ،پایین تر از
سایر رشتهها قرار دارند .همچنین دانشجویان رشتههای برق ،شیمی ،آمار ،تکنولوژی
آموزشی و ریاضی به ترتیب  ،نمره های بیشتری در استفاده از فناوریها ،کسب نموده اند.
که این تفاوتها ،میتواند ناشی از گنجاندن دروس مرتبد با فناوریها در رشتۀ کامپیوتر و
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نامأنوس بودن ،عدم تلفیق و بکارگیری دروس رشتۀ مدیریت آموزشی با این فناوریهاست که
بررسی این تفاوتها می تواند ،موضوع پژوهشای بعدی باشد.
در مورد استفاده از فناوریها با توجه به مقاطع تحصیلی ،یافته های حاصل از تی
گروههای مستقل حاکی از آنست که تفاوت معناداری میان دانشجویان کارشناسی و
تحصیالت تکمیلی در حیطه های دانش از فناوریها ،دسترسی به فناوریها و نحوۀ
بکارگیری از فناوریها وجود دارد .که این تفاوت ناشی از درگیری بیشتر و بکارگیری بیشتر
دانشجویان تحصیالت تکمیلی و اجبار اساتید به استفاده از فناوریها ،تغییر روشهای تدریس
و دانشجو محور بودن کالسها در مقاطع باالتر است.
بنابراین ،اتااذ سیاستهایی در جهت باال بردن مهارتهای فناوری اطالعهات و ارتباطهات
در دانشجویان یکی از راهبردهای اصلی برنامه های آموزش عالی ،تلقی می شود ،چرا که از
ویژگی های دانش آموختۀ کاردان در امور ،توانمندی آنان از ابزارها و فناوریههای نهوین در
آموزش است .از این رو ،در جهت رسیدن به چنین اهدافی ،پیشنهاداتی به شرح زیر ارائهه
میشود:


توسعۀ پایانه های فناوری اطالعات و ارتباطات در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

 تشکیل انجمن های دانشجویی فناوری آموزشی برای تدوین راهبردها ،سیاسهتها و
برنامه ریزیهای الزم در زمینۀ استفاده از فناوریها
 تشکیل کارگاههای آموزشی برای آشهنایی دانشهجویان بها ابزارهها و نهرم افزارههای
فناوری اطالعات به ویژۀ برای دانشجویان دانشکده های علوم تربیتی و علوم پایه


برگزاری همایش های ماهانۀ ویژۀ فناوری آموزشی در دانشگاهها و مراکز آموزشی

 برگزاری دوره های فناوری اطالعات و ارتباطات ویژه هر رشته برای خود کارآمدی
دانشجویان با نرم افزارهای آموزشی
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