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Abstract 
Introduction: The adoption of information technology has revolutionized the educational 
programs. If properly used, this technology can offer a lot of opportunities to both the teachers 
and the learners. The aim of the present study was to identify the relationship between the use of 
information and communication technology by the student and their academic performance. 
Materials and Methods: The study population consisted of all students studying at Behavioral 
and Social Sciences Faculties. Using Cochran’s formula, we obtained a sample of 384 
participants. An IT questionnaire was used to collect the research data. The research tool was 
validated using expert opinion and its reliability was found to be 94%.   
Results: The results of the study showed that students used IT averagely, and their academic 
performance was relatively desirable. A meaningful and positive relationship was found between 
the use of such software as word (p<0.01, r= 0.25), PowerPoint (p<0.01, r= 0.23), excel (p<0.01, 
r= 0.15) , and other software (statistical analysis, graphics) (p<0.01, r= 0.12) and E-mail (p<0.01, 
r= 0.35), Search (p<0.01, r= 0.29), and audio-visual communication chat (p<0.01, r= 0/19) and 
the students’ academic performance. However, there was no correlation between the academic 
performance and the use of data base (access) and font page. 
Conclusion: It is suggested that the university courses be prepared and taught through ICT 
technologies. In addition, the infrastructure and cultural background for the use of ICT should be 
provided for all students, particularly the new ones.  
Keywords 
Information & Communication Technology, Word Processing, Computer Communication 
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   چکیده

رو کاربرد آن در  از این. آورد نحوه ارائه آموزش پدید می در، تحولی عظیم ارتباطات واطالعات   گیري فناوريبکار :مقدمه

 بررسی رابطه استفاده دانشجویان از فناوري اطالعات ،ف از انجام پژوهش حاضرهدتوصیه شده است، بنابراین،  ،هاي یادگیري محیط

  .بود و ارتباطات و عملکرد تحصیلی آنها

فرمول  که با استفاده ازبود  علوم اجتماعی و رفتاري هاي دانشکده یانکلیه دانشجو، آماري پژوهش عهجام: ها روشمواد و 

 براي .شدند انتخاب پژوهش عنوان نمونه به جودانشنفر  384، با انتساب متناسباي  ي طبقهگیر روش نمونه کوکران و گیري نمونه

از روایی  ،نامهبراي تعیین روایی پرسش. تفاده شدارتباطات اسو استفاده از فناوري اطالعات  میزاناز پرسشنامه  هاآوري دادهجمع

   .دست آمد هب 947/0 ،یب آلفاي کرونباخضر با استفاده ازپایایی آن  و شدمحتوایی و صوري استفاده 

بین برخی از  وکنند  می استفادهو ارتباطات  طالعاتا  فناوريمیزان متوسط از  دانشجویان به دهد نشان می نتایج :نتایج

 ردازيپ واژه رافزانرم از استفاده بین .دداروجود دار مثبت و معنا رابطه ،تحصیلی عملکرد و تو ارتباطا اطالعات فناوري هاي لفهؤم

  اصیل مقاله



 

 

   اطالعات و ارتباطات توسط دانشجویان با عملکرد تحصیلی آنان بررسی رابطه بین میزان استفاده فناوري
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)25/0 r=، 01/0P<(، مطالب ارائه )23/0 r=، 01/0P<(، گسترده صفحات )15/0 r=، 01/0P<(، رهاافزانرم سایر )ي،آمار یلتحل 

 و دیداري ارتباط ،)>r=، 01/0 P 29/0( وب در جستجو ،)>r=، 01/0P 35/0( الکترونیکی پست ،)>r=، 01/0P 12/0( )یکیگراف

 افزار نرم و هاداده یگاهاستفاده از پا یاناما م دارد، وجود دار یرابطه مثبت و معن ،یلیو عملکرد تحص )>r=، 01/0P 19/0( شنیداري

  .ندارد وجود ايرابطه ،تحصیلی عملکرد با اینترنت در وب صفحات انتشار و ساخت طراحی،

انجام اطالعات و ارتباطات  تفاده از فناوريدروس با اس یهو ته تدریس دشوپیشنهاد می پژوهش، نتایج ساسبرا :گیري یجهنت

 یدالوروددانشجویان جد  آموزش و یادگیري درو ارتباطات  اطالعات  توسعه کاربرد فناوري اي براي بسترسازي فرهنگی برنامهو شود 

  .اجرا شود ،تهیه و هر سال در آغاز سال تحصیلی

  
  واژگان کلیدي

 تحصیلی عملکرد شنیداري، دیداري هاي رسانه کامپیوتر، ارتباطی شبکه داز،پر واژه ،فناوري اطالعات و ارتباطات

  
  مقدمه

آموزشی متفاوت از آنچه در  ،محور که نتیجه گذر بشر از عصر صنعتی به عصر اطالعات بوده است عصر اطالعات و دانایی

مطلوب تدریس را  ينحو تواند بهمی ،استي در حال گسترش ا ندهیفزاطور  که به تفناوري اطالعا .طلبد یمگذشته وجود داشته را 

 اي نسبت به استفاده ازفزاینده طور به زسسات آموزش عالی نیؤم .]1[ دهاي آن را دگرگون ساز روش راهبردها و ،ثیر قرار دادهأتحت ت

توسعه و توانمندي  ،ارتباطات علمی ،ي علمیها يهمکار ،عنوان ابزاري براي یاددهی یادگیري فناوري اطالعات و ارتباطات به 

کار  هبراي تحقق اهداف برا سعی بر آن دارند که فناوري اطالعات و ارتباطات  ،ریزي کرده و در عمل ت علمی برنامهئاعضاي هی

ارتباطات در  استفاده از فناوري اطالعات و و ابزارهاي جدید زیرا ،از گذشته است تر مهماین امر براي آموزش خیلی امروزه اما  .دببرن

ثیر أرا تحت ت ها دانشگاههاي  سیاست و ها روش ،ارتباطات توسعه ابزارهاي جدید و فناوري اطالعات و .]2[ ثرندؤهاي آموزشی م روش

 شود رندگان میییادگیري و عملکرد تحصیلی یادگ دهد و باعث بهبود فرایند تدریسمی تغییر قرار داده و فرایند تدریس و آموزش را

ترین دالیل براي استفاده از فناوري اطالعات در یک سیستم آموزشی این است که آنها یادگیري کاربران و  یکی از مستدل. ]3،4[

همچنین . دهند سرعت یادگیري خود را تعیین کنند کنند و به یادگیرندگان اجازه میفرایند انفرادي کردن برنامه درسی را تسهیل می

بیشتر افراد . کنندهاي مختلف معلمان را فراهم می تعامل بین همساالن و گروه شوند و موجبات موجب افزایش یادگیري فعال می

 ،یابد و براي یادگیرندگان معتقدند که کیفیت و اثربخشی یادگیري از طریق استفاده از فناوري اطالعات، چندین برابر افزایش می

  .]5[ آورد روز کردن مطالب یادگیري را فراهم می  امکان مبادله اطالعات و به

 .باشند دانشجویان در بهترین جایگاه دریافت دانش تخصصی و سایر اطالعات مورد نیاز می ،در نظام آموزش عالی ،از سوي دیگر

ریزان و  هاي عمده برنامه دانشجویان، یکی از دغدغه) پیشرفت تحصیلی(له ارتقاي سطح علمی و درسی أمس ،این راستادر

بهبود مستمر کیفیت آموزشی به  برايعنوان یکی از بسترهاي مهم  موفقیت تحصیلی آنان به گذاران در امر آموزش است و سیاست

برطرف ساختن  برايهاي علمی و صحیح  حل هاي نظام آموزش و ارائه راه یآید که در شناسایی برخی از تنگناها و نارسای حساب می

عملکرد تحصیلی دانشجویان به منظور پی بردن به وضع موجود و بنابراین بررسی موفقیت و  ،نماید آنها آمادگی الزم را فراهم می

هاي توسعه و  سازمان و یونسکو هایی مانند گزارش سازمان .]6[ مورد نیاز است ،گیري بهبود وضعیت آنان و تسهیل در امر تصمیم

 محیط در را ايعمده تغییرات توان یمو ارتباطی  هاي اطالعاتی  هاي اقتصادي، حاکی از این است که با استفاده از فناوري همکاري

   .]7[ داد ارتقا را تحصیلی عملکرد و کرد ایجاد یادگیري

 ارتباط و یادگیري یاددهی هاي فعالیتدرارتباطات اطالعات و  ياز فناور گیريبهره یزانم یبا عنوان بررس یقیتحق ،کیایی رمضان

 او یقتحق یجداد که نتا انجام ،1384- 85 تحصیلی سال در ازندرانم استان غرب پزشکی علوم دانشجویان یادگیري میزان با آن

 دهد مینشان Yang  پژوهش نتایج ].8[ است بوده یادگیري یاددهی هاي فعالیتاطالعات با  ياز فناور استفاده مثبت رابطه از حاکی

 مجالت و دانشجویان بین در را ردکارب بیشترین ترتیب به الکترونیکی مجالت و نگارشی افزارهاينرمجستجو و  يکه ابزارها

 و علمی تئیه يو اعضا اند داشتهاستادان  ینکاربرد را در ب یشترینب یببه ترت یکیو پست الکترون ینگارش افزارهاينرم الکترونیکی،

  .]9[ داشتنداستفاده   یادگیري یاددهی فرایند در ارتباطات و اطالعات فناوري از متوسط حد از بیش دانشجویان
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 دختر آموزاندانش تحصیلی پیشرفت بر) ینترنتو ا یوترکامپ( اطالعات فناوري از استفاده دهد مینشان  ،نجفی پژوهش هاي فتهیا

 مثبت رابطه آموزاندانش تحصیلی پیشرفت و یادگیري میزان با اینترنت و کامپیوتر از استفاده میزان بین و است داشته ثیرأت پسر و

  .]10[ دارد وجود

باطات در بین اساتید و ارتاطالعات و  مقایسه میزان دسترسی و استفاده از ابعاد گوناگون فناوري منظور ر پژوهشی که بهد ،ملکی

 دانشجویان که دادنشان  ،داد انجام 88 - 89ایالم در سال تحصیلی استان  يها دانشجویان فنی مهندسی و علوم انسانی دانشگاه

 نسبت به دانشجویان انسانی از امکانات فناوري ،دانشجویان فنی مهندسی و کنند می تفادهاس اطالعات فناوري از متوسط طور به

 نوین هايفناوري توسعه سنجیامکان" عنوان با اي مطالعه ،همکاران و صالحی]. 11[ برند یتباطات بیشتر بهره مراطالعات و ا 

 این اما باشدتجهیزات رایانه براي امور اداري مدارس مطلوب می نتایج بررسی نشان داد که وضعیت امکانات و ند،انجام داد "آموزشی

 به نزدیکیعنی بیش از یک دوم مدارس براي معلمان و  ،نیست مطلوب) آموزاندانش و معلماناستفاده ( آموزشی امور براي امکانات

در وضعیت مطلوبی قرار  ،معلمان ارتباطات و اطالعات فناوري مهارتو  باشندمیآموزان  استفاده دانش برايمدارس فاقد رایانه  9/0

 تولید در معلم و داشتند آموزشی کیفیت به توجه ترین کم که طوري به ،مطلوب نبود ،الکترونیکی آموزش محتواي وضعیت  ،ندارد

  .]12[است  نبرده ايبهره الکترونیکی محتواي تولید در معلمی فن یعنی از هنر و ندارد، نقشی هیچ نیکیورالکت محتواي

 مقطع آموزاندانش آموزشی موفقیت و اطالعات فناوري رابطه میزان استفاده از مضمونبا  ،محمدي و ستاري تحقیق نتایج

 تفکر شاملآن  دهنده تشکیل هايلفهمؤ و آموزشی موفقیت با اطالعات رياز فناو استفادهبیانگر این بود که بین میزان  ،متوسطه

رابطه  ،تمایل به کالس درس و وسایل الکترونیکی آموزان به دانش ترغیب ،انجام بهینه تکالیف ،یانضباط شخص ،خالقیت ،انتقادي

  .]13[ داري وجود دارد معنی

Chang و Mclarney عثکارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات با هنتیجه رسیدند که افزایش باین خود به  مطالعاتدر 

  .]14[ شود یمپیشرفت تحصیلی دانشجویان  در نتیجه باعث وري یادگیافزایش مشارکت دانشجویان در فرایند 

Archer بهمدرسان درصورت اعتقاد که ، نشان داد ي باالترها نمرهپلی براي یادگیري  و تکنولوژي در تحقیق خود با عنوان 

و باعث ایجاد جو مثبت در  ودشحاصل مییادگیري باالتر  پیشرفت تحصیلی و بازده ،کامپیوتر و اینترنت در کالس درس از استفاده

  .]15[شود  مدارسو کالس درس 

 ، ،و دستیابی به منابع علمی ، ایجاد انگیزهثر اطالعاتؤذخیره م ،فناوري اطالعات و ارتباطات از طریق دستیابی به منابع علمی

شود عال دانشجویان در یادگیري میکت فمنجر به مشار ،ارتباطات فناوري اطالعات و .خشدبیادگیري دانشجویان را بهبود می کیفیت

  .]16[ گیرند می اي فردي خود مطلب را یاده اساس نیازها و ویژگی بر طوري که ، بهو نقش مهمی در یادگیري فعال دانشجویان دارد

Ring staff وKelly  تفاده اس که نتایج این بررسی نشان داددندداتحقیق کیفی با هدف بررسی تأثیر فناوري بر یادگیري انجام

  .]17[ یادگیري خواهد شد -کیفیت فرایند تدریس دیی همانند کامپیوتر و اینترنت باعث بهبوها فناوريمدرسان از 

Lumbago و Nawe ند بیان کرد اه داراالسالم تانزانیا پرداختند،که به بررسی وضعیت استفاده دانشجویان از اینترنت در دانشگ

منظور برقراري ارتباط و استفاده از  به از اینترنتبیشترین استفاده دانشجویان که  کردند فاده میاینترنت استکه اکثریت دانشجویان از 

قه به استفاده از اینترنت و در دانشگاه کویت نشان داد عال  Al-Ansari .جستجو در صفحات وب بوده استو  پست الکترونیکی

  .]18،19[ توري از منابع آن در بین دانشگاهیان افزایش یافته اس بهره

Tavares،  ي برزیلها رستانیدبموردي از : ي یادگیريها طیمحثیر استفاده از کامپیوتر در بررسی تأ"در مطالعه خود با هدف" 

  .]20[ ي یادگیري را ارتقا دهدها طیمحتواند  می که استفاده از کامپیوتر نشان داد

Kilicman ،Hassan و Said Husain ،افزارهاي ریاضی در تدریس و یادگیري ستفاده از نرما مضمون در تحقیق خود با، 

  .]21[ شودیم افزار موجب تسهیل فرایند یادگیري و پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان نشان دادند که استفاده از نرم

Gamboa و Garcia-Suaza ندارد ثیر دارد یاهاي اطالعات بر عملکرد تحصیلی تأ که آیا استفاده از فناوري اینارزیابی ، به ،

با توجه به  .]22[ آموزان دارد نمرات دانش برثیر مثبتی ، تأد استفاده از کامپیوتراد که فراوانی یا تعدیدنو به این نتیجه رس پرداختند

بر کیفیت آموزش و پیشرفت  ده از فناوري اطالعات و ارتباطاتثیر استفاي کیفیت آموزش و تأاهمیت پیشرفت تحصیلی و ارتقا

ها در اختیار دانشجویان رفتاري دانشگاه تهران فرصت استفاده از این فناوري توجه به اینکه در دانشکده علوم اجتماعی وتحصیلی و با

  :االت زیر پاسخ دهندؤبه س ،دغدغه محققان این است که با توجه به این مهم ،قرار دارد

  و ارتباطات به چه اندازه است؟ات هاي اطالع میزان استفاده دانشجویان علوم اجتماعی و رفتاري از فناوري .1

  ات به ترتیب اولویت چگونه است؟هاي فناوري اطالعات و ارتباط میزان استفاده دانشجویان از مؤلفه .2
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طات رفتاري از فناوري اطالعات و ارتبا هاي مختلف علوم اجتماعی و ن استفاده دانشجویان دانشکدهآیا بین میزا .3

  تفاوت معناداري وجود دارد؟

  تحصیلی دانشجویان چگونه است؟ ملکردوضعیت ع .4

  آیا بین میزان استفاده دانشجویان از فناوري اطالعات و ارتباطات و عملکرد تحصیلی آنان رابطه وجود دارد؟ .5

  
  ها مواد و روش

تحصیلی و ارتباطات با عملکرد  اطالعات  فناوري از دانشجویان استفاده میزان رابطه بررسی  به ،پژوهش این اینکه به توجه با

هاي  دانشجویان دانشکدهکلیه پژوهش شامل  آماري جامعه .استهمبستگی  از نوعتحلیلی  -پژوهش توصیفی روش ،پردازد میآنان 

دانشگاه  )علوم اجتماعی، تربیت بدنی، کارآفرینی، مدیریت، اقتصاد و علوم تربیتی هاي جغرافی، دانشکده(و رفتاري  اجتماعی علوم 

براي برآورد . ر استنف 7610مشغول به تحصیل بودندکه مجموع تعداد کل آنها برابر  1391-92تحصیلی  که در سال است تهران

در نظر  Zبرابر  120استودنت که براي مقادیر باالي  tحجم نمونه، مقدار  ،nاز فرمول کوکران استفاده شد که در آن  حجم نمونه،

با توجه به  .باشد ، میدر نظر گرفته شده است 05/0اشتباه مجاز که  ، d،25/0برابر  و کلواریانس  ،،96/1برابر  ،شود گرفته می

  . نفر افزایش داد 384تعداد نمونه را به  ،دست آمد که محقق براي باال بردن اعتبار نتایج تحقیق هنفر ب 366حجم نمونه برابر  ،فرمول

  

 
  

  کوکران فرمول :1 فرمول

  

دست آوردن حجم نمونـه بـه    همحاسبه شده است، بنابراین براي ب ها براي کل دانشکده) نفر 384(مونه با توجه به این که حجم ن

   ].23[ بندي نسبتی استفاده شد از فرمول طبقه ،ها تناسب هر کدام دانشکده

  اي نسبتی            فرمول نمونه گیري طبقه:  

  طبقهتعداد حجم نمونه براي هر   

  معه مورد مطالعهاتعداد نمونه مورد انتخاب از ج    

  تعداد جامعه هر طبقه   

 تعداد کل افراد جامعه 

  ها حجم نمونه به تفکیک دانشکده: 1جدول

  

  نام دانشکده

  مجموع  حجم نمونه  حجم جامعه

  نمونه  جامعه  دکتري  ارشد  کارشناسی  دکتري  ارشد  کارشناسی

  50  979  6  16  28  109  319  551  جغرافی

  60  1172  4  20  36  74  398  700  علوم اجتماعی

  38  739  4  12  22  68  239  432  تربیت بدنی

  12  337  -  12  -  -  337  -  کارآفرینی

  128  2503  9  74  45  173  1450  880  مدیریت

  29  556  2  11  16  26  218  322  اقتصاد

  67  1314  8  35  24  153  687  474  علوم تربیتی و روانشناسی

 
سـاخته شـده اسـت و     ارتباطـات  هاي فناوري اطالعات و بر اساس مؤلفهبوده است که  پرسشنامه، در این پژوهش پژوهشابزار 

پرسشـنامه شـامل دو   ایـن  . بازنویسی شده است ،کمی تغییرات توسط پژوهشگران با ژوهشگران بسیاري استفاده شده است وتوسط پ
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اطالعـات و    لفه مربـوط بـه فنـاوري   ، شامل چندین مؤهاي فردي و تحصیلی و بخش دوم مربوط به ویژگی ،بخش اول. بخش است

 افـزار  نرم ،)Excel( صفحات گسترده، )Access( ها پایگاه داده ،)PowerPoint( ارائه مطالب ،)Word(پرداز  از قبیل واژه ارتباطات

هاي صـوتی و تصـویري مـرتبط بـا محتـواي       آموزشی، فایلفشرده هاي  لوح، )Front Page( وب صفحات انتشار و ساخت طراحی،

ارتبـاط دیـداري و    ،)Search( در وب جسـتجو  ،)Email(پسـت الکترونیکـی    هاي درسی و همچنین خدمات اینترنت از قبیل کتاب

ـ پرسشنامه در ط نیا .دهدها را نشان میلفهاز مؤ هاي هریکها و تعداد گویه مؤلفه ،2جدول . است )Chat( شنیداري  يا درجـه  6 فی

بـراي   .اسـت  شـده  لیتشک) 5=ادیز یلیخ و 4=ادیز ،3=متوسط، 2=کم، 1= کم یلیخ ،0=اصالً ( از آن يها درجهشده و  هیته کرتیل

متخصصان حـوزه ارزشـیابی قـرار     ییدصوري استفاده شده است که مورد تأ از روایی محتوایی و ،تعیین روایی پرسشنامه این پژوهش

ـ  947/0مقـدار پایـایی  پرسشـنامه برابـر      ،تبراي تعیین پایایی آن از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شـده اسـ   .گرفت  ،دسـت آمـد   هب

. تآوري و مورد تحلیل قرار گرفـ  میل پرسشنامه توسط دانشجویان جمعها توزیع و بعد از تک ها در بین دانشجویان دانشکده پرسشنامه

در ضـمن اسـامی   . کنندگان در این مطالعه، رضایت آگاهانه براي شرکت در پـژوهش اخـذ گردیـد    الزم به ذکر است از تمامی شرکت

	. کنندگان، به صورت محرمانه باقی بماند شرکت 	

  
  هاي پرسشنامه فناوري اطالعات و ارتباطات ها و گویه لفهؤم :2جدول

  ها الؤتعداد س  ها الؤس  ها لفهؤم

  4  1،2،3،4  اطالعات  دسترسی و تسلط به فناوري میزان

  word 5،6،7،8  4  پرداز واژه

PowerPoint  9،10،11  3  

Access  12،13،14  3  

Excel  15،16،17،18  4  

FrontPage 19،20،21  3  

  3  22،23،24  افزارها سایر نرم

  4  25،26،27،28  پست الکترونیکی

  11  32،33،34،35،36،37،38،39،29،30،31  جستجو در وب

  3  40،41،42  ارتباطات دیداري و شنیداري

  

 ها یافته

هاي علوم ارتباطات توسط دانشجویان دانشکدهکه استفاده از فناوري اطالعات و  ،)سؤال اول( براي پاسخ به این سؤال پژوهش

گیري  دلیل این که مقیاس اندازه به. اي استفاده شد تک نمونه از آزمون تی ،رفتاري و اجتماعی دانشگاه تهران به چه میزان است

عنوان حد  را به 5/2میانگین  ،انباشد، بنابراین پژوهشگر می 5/2و مقدار میانگین آنها عدد باشد  اي می درجه 6پرسشنامه به صورت 

  .ندبررسی کرد 5/2را نسبت به عدد  عات و ارتباطات  توسط دانشجویانو میزان استفاده فناوري اطال ندمتوسط در نظر گرفت
  

  توسط دانشجویان زان استفاده فناوري اطالعاتتک نمونه اي براي بررسی می تی :3جدول 

  N  M  SD Df  T  Sig  عوامل

  Word(  383  00/3  27/1  382  75/7 05/0 <p(واژه پردازي 

  power point(  380 90/2  37/1  379  76/5 05/0 <p(ارائه مطالب 

  Access(  368 67/1  51/1  367  42/10 05/0 <p(پایگاه داده ها  

  Excel(  372 15/2  52/1  371  37/4 - 05/0 <p(صفحات گسترده 

Front page 354  20/1  32/1  353  49/18 - 05/0 <p  

  p> 05/0 01/3  378  28/1  69/2  379  )تحلیل آماري، گرافیکی( افزارها سایر نرم 

  Email(  381  08/3  33/1  380  59/8 05/0 <p(پست الکترونیکی 

  Search(  384  24/3  91/0  383  91/15 05/0 <p(جستجو در وب 

  Chatting(  383  79/2  33/1  382  16/4 05/0 <p( ارتباط دیداري و شنیداري

ICT 384  55/2  97/0  383  16/1 245/0  
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، ها ه، پایگاه دادپردازي واژه( ها از آنجا که سطح معناداري آزمون تی براي همه مؤلفه شود، مشاهده می 3طور که در جدول  همان

نرم ، ،)و پست الکترونیکی ، ارتباط دیداري و شنیداري، جستجو در وب)ل آماري، گرافیکیتحلی( افزارها ، سایر نرم گستردهصفحات 

با . معنادار است ،5/2گیریم که تفاوت میانگین با مقدار ثابت عدد  نتیجه می. است 0/0 5کمتر از  ،وبصفحات افزار طراحی و ساخت 

توان نتیجه گرفت که میانگین  می ،هاي دانشجویان هاي حاصل از پاسخ دست آمده از تحلیل داده ههاي ب انگینی مقدار میبررس

کمتر از حد متوسط ، )20/1( وب صفحات انتشار و ساخت ،طراحی افزار نرم، )15/2( صفحات گسترده ،)67/1( ها پایگاه دادههاي  مؤلفه

، )00/3(پردازي  واژه، )79/2(، ارتباط دیداري و شنیداري )69/2) ( تحلیل آماري، گرافیکی( افزارها ، سایر نرم)24/3(و جستجو در وب 

فناوري طور کلی میزان استفاده دانشجویان از  باشد و به باالتر از حد متوسط می ،)08/3(و پست الکترونیکی ) 90/2(ارائه مطالب 

  .باشد مینسبتاً مطلوب و  در حد متوسط  اطالعات

از آزمون آماري فریدمن  ،)سؤال دوم پژوهش( ها به ترتیب اولویت رسی میزان استفاده دانشجویان از هر یک از مؤلفهاي بر بر 

  .استفاده شد
  ها به ترتیب اولویت اطالعات و ارتباطات توسط دانشجویان بر اساس هر یک از مؤلفه  آزمون فریدمن براي بررسی میزان استفاده از فناوري: 4جدول 

 Chi-Square Df Sig اولویت N  M S D Mean Rank ها همؤلف

  سوم  Word(  383  00/3  27/1  02/6(واژه پردازي 

027/803 8 05/0 <p  

  چهارم  power point(  380 90/2  37/1  81/5(ارائه مطالب 

  هشتم  Access(  368 67/1  51/1  34/3(ها  پایگاه داده 

  هفتم  Excel(  372 15/2  52/1  95/3(صفحات گسترده 

Front page 354  20/1  32/1  37/2  نهم  

  ششم  18/5  28/1  69/2  379  )تحلیل آماري، گرافیکی(سایر نرم افزارها 

  دوم  Email(  381  08/3  33/1  07/6(پست الکترونیکی 

  اول  search(  384  24/3  91/0  63/6(جستجو در وب 

  پنجم  chatting(  383  79/2  33/1  63/5( ارتباط دیداري و شنیداري

 
 05/0تفاوت معناداري در سطح  ،اطالعات و ارتباطات  هاي استفاده از فناوري نتایج تحلیل آزمون فریدمن نشان داد که بین مؤلفه

 و پـس از آن بـه  ) 63/6( دانشجویان از مؤلفه جسـتجو در وب ها، بیشترین میزان استفاده  با توجه به مقایسه میانگین رتبه. وجود دارد

، )18/5) (تحلیـل آمـاري، گرافیکـی   ( افزارهـا  ، سـایر نـرم  )81/5(، ارائـه مطالـب   )02/6(پردازي  ، واژه)07/6(ترتیب پست الکترونیکی 

 صـفحات وب  و انتشار ساخت، طراحیافزار نرمترین استفاده دانشجویان از مؤلفه  و کم) 34/3(ها  ، پایگاه داده)95/3(صفحات گسترده 

  . )4ول جد( باشد می ،)37/2(
 بر اساس دانشکده آزمون کروسکال والیس براي مقایسه میزان استفاده از فناوري اطالعات توسط دانشجویان :5جدول

Sig Chi-Square میانگین رتبه ها  N سطح تحصیالت 

  

  

  

063/0  

  

 
 

  

  

  

95/11  

  

90/163 

55/211 

75/163  

21/179  

42/231  

12/194  

89/213 

29 

50 

60  

38  

12  

128  

67 

 اقتصاد

 جغرافی

  علوم اجتماعی

  تربیت بدنی

  کار آفرینی

  مدیریت

 علوم تربیتی

 
هاي علوم رفتاري و اجتماعی  براي بررسی این سؤال که آیا بین میزان استفاده از فناوري اطالعات توسط دانشجویان دانشکده

نتایج تحلیل . والیس استفاده شد - ال، از آزمون کروسک)سؤال سوم( دانشگاه تهران بر اساس دانشکده تفاوت معناداري وجود دارد

 .)5جدول ( وجود ندارد 95/0تفاوت معناداري در سطح ) رفتاري هاي علوم اجتماعی و دانشکده(ویان نشان داد که بین دانشج

اي علوم رفتاري و اجتماعی ه عملکرد تحصیلی دانشجویان در دانشکدهکند  بیان میپژوهش که چهارم براي پاسخ به این سؤال 

نتایج تحلیل نشان داد که عملکرد تحصیلی . اسمیرنف استفاده شد- از آزمون آماري کلموگروف راي چه توزیع فراوانی است،دا

  .)6جدول ( دانشجویان داراي توزیع نرمال نیست
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  اسمیرینف -بررسی توزیع فراوانی عملکرد تحصیلی دانشجویان بر اساس آزمون کلموگروف :6جدول 

 سطح معناداري آماره کولموگراف  انحراف استاندارد  نمیانگی  فراوانی  متغیر

 021/0 51/1  39/1  70/16  384   میانگین

  

ا که آیا بین میزان کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات توسط دانشجویان ب )پژوهشسؤال پنجم (ال ؤبراي پاسخ به این س

از ماتریس همبستگی استفاده  ه تهران همبستگی وجود دارد،دانشگا رفتاري و هاي علوم اجتماعی عملکرد تحصیلی آنان در دانشکده

  . شد
  اطالعات و ارتباطات و پیشرفت تحصیلی هاي فناوري هماتریس همبستگی بین مؤلف :7جدول

 ها مؤلفه 1 2 3 4 5 6 7 8  9

  )Word(پردازي واژه - - - - - - - -  -

  )Power point(ارائه مطالب  **64/0 - -  - - - - -  -

  )Access(ها پایگاه داده **99/0 **39/0 -  - - - - -  -

  )Excel(صفحات گسترده  **56/0 **57/0 **50/0  - - - - -  -

-  - - - - 47/0** 58/0** 38/0** 34/0** Front page 

  )تحلیل آماري، گرافیکی(افزارها نرم سایر **54/0 **55/0 **34/0 **57/0 **37/0 - - -  -

  )Email(الکترونیکی  پست **58/0 **51/0 **36/0 **53/0 **32/0 **55/0 -  -  -

  )Search(جستجو در وب  **51/0 **52/0 **40/0 **55/0 **32/0 **58/0 **71/0  -

  )Chatting(ارتباط دیداري و شنیداري **37/0 **42/0 **43/0 **46/0 **35/0 **43/0 **48/0 **51/0  -

  عملکرد تحصیلی **25/0 **23/0 98/0 **15/0 015/0 **12/0 **35/0 **29/0  **19/0
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

  

، )ل آماري، گرافیکیتحلی( افزارها پردازي، ارائه مطالب، صفحات گسترده، سایر نرم هاي واژه دهد که بین مؤلفه می  نشان 7جدول 

دار وجود دارد و بین مؤلفه  معنی رابطه مثبت و ،پست الکترونیکی، جستجو در وب، ارتباط دیداري و شنیداري و عملکرد تحصیلی

  . اي مشاهده نشد رابطه ،و عملکرد تحصیلیافزار طراحی، ساخت و انتشار صفحات وب  نرمها،  پایگاه داده

  
 يریگ جهینتبحث و 

به  ،کنند هاي مختلف استفاده میهاي کامپیوتر در راستاي یادگیري و تدریس به شکلهاي آموزشی که از قابلیتطامروزه محی

ذاشته و خود را بر آنها هاي آموزشی اثر گو ارتباطات به طرق مختلف بر نظامفناوري اطالعات . سرعت در حال افزایش هستند

مهم است، اما آنچه که در این وادي  ،جاي مقاومت بهتر است که پذیراي آنها باشندهاي آموزشی به  کند، بنابراین نظام تحمیل می

تحقیق حاضر هم با . هدف یا اهداف نظام آموزشی استراستاي در  يعنوان ابزار هو به خدمت گرفتن آنها ب بومی ساختن این فناوري

هاي علوم رفتاري و  کرد تحصیلی آنان در دانشکدهلهدف بررسی رابطه میزان کاربرد فناوري اطالعات توسط دانشجویان با عم

  . اجتماعی دانشگاه تهران صورت گرفت

البتـه  . کننـد یاسـتفاده مـ   و ارتباطات اطالعات يمتوسط از فناور یزانبه م یاننشان داد که دانشجو ها داده تحلیل و تجزیه نتایج

 پسـت  ترتیـب  بـه  آن از پـس  و) 63/6( وب در جسـتجو  مؤلفـه  از اسـتفاده  میـزان  بیشـترین  ،از میان خدمات کـامپیوتر  دانشجویان،

، صـفحات گسـترده   )18/5) (تحلیل آماري، گرافیکـی ( افزارهانرم سایر، )81/5( مطالب ارائه، )02/6( پردازيواژه، )07/6( الکترونیکی

  ،باشـد  ، می)37/2(و انتشار صفحات وب  ساخت، افزارطراحی ترین استفاده دانشجویان از مؤلفه نرم و کم) 34/3(ها  ، پایگاه داده)95/3(

  .باشدهمسو می] Naw ]11،18  و Luambano ،ملکی هايپژوهش نتایج با حاضر پژوهش نتیجه که
در و ارتباطات  اطالعات  رفتاري از فناورياجتماعی و علوم دانشکده هاي  دانشجویان دهد کهباوجودي که نتایج کلی نشان می 

کارگیري  هرغم مفید بودن بعلی. کنند استفاده می از این حد اطالعات کمتر  ند اما از بعضی خدمات فناوريکن حد متوسط استفاده می

اطالعات   هاي درسی که مبتنی بر فناوري نامناسب بودن آموزش و برنامه ،احتماالً دلیل استفاده کم آنان، این فناوري در یادگیري

  .روس که تأکید فراوان بر حافظه محوري دارند، باشداند و همچنین نظام ارزشیابی د طراحی نشده

اطالعات و ارتباطات توسط دانشجویان در  هاي حاصل از بررسی میزان استفاده از فناوري نتایج تجزیه تجزیه و تحلیل داده

تفاوت ) رفتارياعی و اجتمهاي علوم  دانشکده(دانشکده نشان داد که بین دانشجویان  اساس هاي علوم رفتاري و اجتماعی بر دانشکده

رفتاري تقریباً  هاي علوم اجتماعی و در واقع دانشجویان همه دانشکده. وجود ندارد و ارتباطات اطالعات معناداري در استفاده از فناوري
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مؤسسات  ها و اطالعات، بر نحوه فعالیت دانشگاه  تحوالت فناوري .کنند استفاده می و ارتباطاتاطالعات   به یک اندازه از فناوري

داده، بر نشاط و خودانگیزي  عالی را ارتقا باطات کیفیت آموزشاطالعات و ارت  استفاده از فناوري. عالی تأثیر زیادي داشته است آموزش

  .افزاید دانشجویان می

ا عملکرد اطالعات و ارتباطات توسط دانشجویان ب  هاي حاصل از بررسی میزان استفاده از فناوري نتایج تجزیه و تحلیل داده

افزارها  سایر نرم ،صفحات گسترده، پردازي، ارائه مطالب نشان داد که بین واژه رفتاري اجتماعی وهاي علوم  تحصیلی آنان در دانشکده

دار  رابطه مثبت و معنی ،، پست الکترونیکی، جستجو در وب، ارتباط دیداري و شنیداري و عملکرد تحصیلی)تحلیل آماري، گرافیکی(

با  اي وجود ندارد که این نتایج ، رابطهو عملکرد تحصیلیصفحات وب و انتشار ساخت ، طراحی، ها و بین مؤلفه پایگاه داده وجود دارد

نشان دادند که هرچه دانشجویان ي خود هاپژوهش درکه ] 11- 13[ ستاري و محمدي ،صالحی و همکاران ،ملکیهاي پژوهشنتایج 

  .همسویی دارد ،تر خواهد بود پیشرفت تحصیلی آنها نیز مطلوب ،ده بیشتري داشته باشنداز فناوري اطالعات و ارتباطات استفا

ثیر فناوري اطالعات و ارتباطات بر پیشرفت تحصیلی ی با عنوان تأدر تحقیق، DabAmaniو  Ben Yosefعالوه  به

 بهتر آنان و باالرفتن نمره درسی آنان خواهد شدکه استفاده دانشجویان از کامپیوتر و اینترنت باعث یادگیري  ندبیان کرد ،دانشجویان

 said Husaiو   Hassanو Chang، Tavares، Kilicmanو  Archer ،Mclarney هايپژوهش همچنین .]24[

ي اطالعات و که فناور دارند کنند و بیان می یید میتأ نیز نتایج پژوهش حاضر را ]Garcia-Suaza  ]22-20،14،15و  Gamboaو

  .باشد ثر بر یادگیري بهتر و پیشرفت تحصیلی دانشجویان میز عوامل مؤارتباطات ا

 ،آمده است ،تحقیقات انجام شده آموزش عالی که در ارتباطات در ثیرات استفاده از فناوري اطالعات وبا توجه به نقاط قوت و تأ

شجویان، دان سعه اطالعات، بهبود یادگیريسازي و تواز قبیل دستیابی سریع به اطالعات، کمک به اساتید در سازماندهی، ذخیره

طور کلی در حد  اطالعات به  به این که دانشجویان علوم رفتاري از فناوري با توجهو  جویی مالی و زمانی بهبود کیفیت تحقیق، صرفه

  :شود پیشنهاد می ،کنند متوسط استفاده می

 توسط  هاثیر مستقیمی بر کاربرد این فناوريتأفناوري اطالعات و ارتباطات، مهارت استفاده دانشجویان از  چون

هایی در زمینه زمینه براي ایجاد مهارت ،هاي آموزشیها و کالسکارگاه ،هابا تشکیل دورهبنابراین  ،دانشجویان دارد

اطی هاي نوین اطالعاتی و ارتب توانایی الزم براي استفاده از فناوري تا آنان شودفراهم  فناوري اطالعات و ارتباطات

   .هاي شغلی آتی را داشته باشند در موقعیت

 موزشیآدر فرایند  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  تدریس دروس با استفاده از فناوري .  

 هاي اطالعاتی و ارتباطیتهیه مواد درسی و محتواي آموزشی به کمک فناوري.  

 هاي مبتنی بر فناوري) غیره له و، حل مسأاحثهمب ،پرسش و پاسخ(هاي تدریس فعال و گروهی از قبیل  استفاده از روش

  .اطالعاتی و ارتباطی

 در فرایند یاددهی دانش و مهارت اساتید و ترغیب آنان به استفاده از امکانات مناسب فناوري اطالعات و ارتباطات يارتقا 

 .یادگیري و ترغیب دانشجویان به استفاده از این ابزار

 جمله  از ،رفتاري تهران اجتماعی و هاي علوم در دانشکده فناوري اطالعاتویان از موانع استفاده دانشج بررسی و رفع

اینترنت پرسرعت با  ،عدم قطع و وصل شبکه ،شبکه با پهناي باند کافی هاي فنی از جمله ایجاد اینکه نسبت به جنبه

 .گذاري کافی اشکاالت فنی برطرف گردد سرمایه

 هاي دانشجویان ورودي تهیه و  اطالعات در آموزش و یادگیري  ه کاربرد فناورياي براي بسترسازي فرهنگی توسع برنامه

  .هر سال در آغاز سال تحصیلی اجرا شود
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