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)ICT(هاي آزاد اسالمي مازندران از فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه
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چكيده 

شجويان واحد هاي مقايسه ميان ميزان آشنايي و استفاده استادان و دانتحقيق حاضر با هدف 

. هاي آزاد اسالمي مازندران از فناوري اطالعات و ارتباطات به انجام رسيده استبسيار بزرگ دانشگاه

دانشجويان ، استادان عضو هيأت علمي و آماري آنجامعه.  پيمايشي مقطعي است-وصيفي تما،روش

ود  نفرهستن68091 نفر 2150دكه به ترتيب تعدااست هاي آزاد اسالمي مازندران واحدهاي دانشگاه

 نفر از دانشجويان با 327 تعداد  واندتا نفر از اس384 مورگان و تعداد –بر اساس جدول كرجسي

گردآوري داده ها از دو به منظور.د انتخاب ش خوشه اي-استفاده از روش نمونه گيري تصادفي

روش تجزيه .تفاده شده است اس،كه به صورت مقياس ليكرت طراحي گرديده محقق ساخته پرسشنامه

همچنين . ويتني بهره جسته ايم– منUمستقل يعني آزمون t  آزمون و تحليل داده ها در اين تحقيق از

براي رتبه بندي مقايسه ميزان آشنايي و استفاده استادان و دانشجويان با فناوري اطالعات و ارتباطات

فناوري ز دست آمده ميزان آشنايي و استفاده اه  ببر اساس نتايج.ده استاز آزمون فريدمن استفاده ش

همچنين ميزان آشنايي و استفاده از .متفاوت استو دانشجويان اطالعات و ارتباطات در بين استادان 

.متفاوت استو دانشجويان بين استادان شاخص هاي فناوري اطالعات و ارتباطات 

و ارتباطات فناوري اطالعات ،فناوري، اطالعات: واژه هاي كليدي

مقدمه 

ازآن بيشعصري كه بشر در. عصرحاضر را بايد تلفيقي ازارتباطات و اطالعات دانست

نياز گذشته خود را نيازمند به داشتن اطالعات و برقراري ارتباط براي كسب اطالعات مورد

ان امكپيشرفته،امروزه با دراختيارداشتن فناوري اطالعات و ارتباطات مختلف و.داندمي

كجا هرافراد در.ده استشپيش ميسر سريع اطالعات بيش ازبرقراري سريع ارتباط و تبادل

دكتر رضا يوسفي سعيد آبادي استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري*

مجتبي رضايي راد مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري**
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اما بي . دريافت كنندزمينه ايهررا در مي توانند آخرين اطالعات مورد نياز خود،كه باشند

محيط هاي آموزشي بوده بر،هاي اطالعات و ارتباطآمدن فناوريشك بيشترين تاثير پديد

تا محيط آموزشي به آموزش سبب شده استكاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در. است

).43،ص1382ساروخاني . (سوي مجازي شدن سوق پيدا كند

گيري مناسب از فناوري هاي جامعه امروز به شهرونداني نياز دارد كه بتوانند با بهره

هبردي به حل و فصل مسائل  هاي رااطالعات و ارتباطات با تفكر انتقادي و اتخاذ شيوه

 زيرا از آن طريق چگونگي ؛كندگيري را فراهم ميهاي اين بهرهفناوري آموزشي زمينه. بپردازند

نياز زندگي موفق و طرق استفاده از منابع كسب اطالعات و دانش ها و مهارت هاي مورد

ارتباط بين اجتماع فناوري اطالعات نقش مهمي در .شوداطالعاتي و ارتباطي ممكن و ميسر مي

ترين دستاوردهاي توسعه فناوري  يكي از مهم).54، ص 1381جارياني،(كند و آموزش ايفا مي

، مدارس 1كالس هاي مجازي.  تحول در عرصه آموزش و پرورش است،ارتباطات واطالعات

 و به طور كلي يادگيري الكترونيكي از 4 و دانشگاه مجازي3 ،مدارس هوشمند2مجازي

1385زماني و عظيمي، (ا و قابليت هاي قابل اتكا براي توسعه اين مهارت ها هستند هظرفيت

.(

 مربيان را وادار نموده اند تا تجارب ،عصر اطالعات در دنياي شبكه بندي شده امروز

واضح و مبرهن است كه ارزش افزوده در دنياي . آموزشي را مورد بازنگري مجدد قرار دهند

لق به آن دسته از محيط هاي آموزشي خواهد بود كه توانايي تفكر مستقل دانش مدار آينده متع

اين امر كنايه از فراگيران منتقد و خود . و مشاركت جويانه را با هم توسعه داده و تشويق كنند

هدايتگري است كه از توانايي و انگيزش كافي براي تعمق و مشاركت برخوردار بوده و از 

ترجمه زارعي زواركي . (ادگيري شان در طول عمر بهره مند هستندانگيزه مناسب جهت تداوم ي

 )37، ص1385و موحد، 

اما حضور سريع و ؛ اگر چه فناوري اطالعات دير زماني است كه در جامعه ما وجود دارد

اين تحول عظيم كه به حق انقالب . آني آن در عصر كنوني جهانيان را غافلگير ساخته است

1-Virtual classrooms 3-Smart schools
Virtual schools                                         4-Virtual universities�2
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زير ساخت .  عرصه زندگي بشر و مناسبات را تحت تاثير قرار مي دهد،ودشاطالعاتي ناميده مي

.ترين منشاء برآوردن اين نياز، نظام آموزشي كشور استاين توسعه تامين نيروي انساني و مهم

 آموزشي به منظور تربيت نيروي -  نقش اين مهم در زمينه سازي مناسب فرهنگي،بدين لحاظ

. ت بيش از پيش نمايان مي گرددفناوري اطالعات و ارتباطاماهر و كار آزموده در زمينه 

، رشد و گسترش آن در  فناوري اطالعاتبه لحاظ ماهيت جديد ).24، ص 1384رستگار پور، (

نظام آموزشي بايد مورد توجه زيادي قرار بگيرد تا نظام آموزشي بتواند همگام با تغيير و 

 و ماهر شدن در  ICT از كشورها مفاهيمدر حال حاضر بسياري. تحوالت جهاني پيش برود

مهارت هاي پايه اي را به عنوان قسمتي از توجه به آموزش و پرورش در كنار خواندن و 

پژوهشي با در)1377( اخوتي).48 ،ص 1382جارياني ،(شتن و حساب كردن قرار داده اند نو

شگاه هاي علوم بررسي وضعيت استفاده از اينترنت توسط اعضاي هيأت علمي دان«عنوان

هيأت علمي از شبكه اينترنت راميزان استفاده اعضاي »شهيد بهشتيتهران وپزشكي ايران،

.سال دارند5سابقه كاري كمتر ازكه بيشتر استفاده كنندگان نيزعنوان مي كند7/20%

دانشجويان دوره شيوه استفاده استادان وتحقيق خود،در)1992(ميدوزبخاري و

 را عربستان سعودي از تكنولوژي اطالعاتتكميلي دانشگاه هاي انگليس وتحصيالت 

برنامه هاي كامپيوتري تحليل دريافتند كه در هر دو كشور از واژه پردازها ومقايسه كردند و

در اين بررسي ميزان استفاده از تكنولوژي نوين در دانشگاه هاي .شودداده ها استفاده مي

تمام پاسخگويان گفته اند كه از تكنولوژي . ه هاي عربستان بوده استانگليس بيشتر از دانشگا

تحقيقي با ساير محققان استفاده اطالعات براي دستيابي به اطالعات به روز وارتباط علمي و

.مي كرده اند

 به  از رايانه2 اعضاى هيأت علمى دانشگاه الينويز شمالىاستفادهدر بررسى ) 1993 (1الن

: افتنتايج زير دست ي

1- Lan 2-Northern linios university
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معنى دار وجود سبت به استفاده از رايانه رابطه اى، با نگرش نبين متغيرهاى مهارت رايانه

 بررسي ميزان در دانشگاه تگزاس با عنوان) 2004( و همكاران 1نتايج پژوهش گارسيا. دارد

اعضاى هيأت علمى  نشان داد كه ميزان استفاده ت علمي از اينترنتاستفاده اعضاي هيأ

؛ كنندفناورى اطالعات استفاده نمى از اندتاهمچنين برخى از اس.  از اينترنت بيشتر استترجوان

. ير و كارايى بيشتر و بهترى دارندهاى قديمى و سنتى آموزش، تأثها معتقدند كه روشزيرا آن

خواهند براى ها نمىكنند اين است كه آنى كه از اين فناورى استفاده نمىاندتادليل ديگر، اس

دارى بين ميزان موانع در اين تحقيق همبستگى منفى و معنى. ادگيرى اينترنت وقت بگذارندي

 اعضاى هيأت علمى از اين فناورى مشاهده اده از اينترنت و ميزان استفادهموجود در مسير استف

توسط  ميزان استفاده از اينترنت و رايانهدر تحقيق خود با عنوان) 2004(زارعى زواركى .شد

 دانشگاه و اندتابين ميزان استفاده از رايانه و اينترنت توسط اس: دانشگاه نشان داده كهانداتاس

اندتادانشجويانى كه با اس. مثبت و معنى دار وجود دارد يادگيرى دانشجويان رابطهبازده

اندتاكه با اس( نسبت به ديگر دانشجويان ،اى در ارتباط هستنداستفاده كننده از ارتباطات شبكه

4، اكسل3 پاورپوينت2اطالعات بيشترى در مورد نرم افزارهاى ورد) غير كاربر در ارتباط هستند

نگرش اعضاي هيأت در بررسي ) 1997 (5 لبديكر.كنندها استفاده مىو اينترنت داشته و از آن

 دريافت كه بين جنسيت و سن اعضاي هيأت علمي آمريكا نسبت به استفاده از كامپيوتر

) 1375(حكيمى .  معني داري وجود داردسبت به استفاده از رايانه رابطه نگرش آن ها نعلمي و

 اعضاى هيأت علمى از تكنولوژى اطالعات ةميزان استفاد«در پژوهشى كه تحت عنوان 

 در دو »هاى مركزى دانشگاهى شهر زاهدان در امر آموزش و پژوهشموجود در كتابخانه

دانشگاه سيستان و بلوچستان به اين نتايج رسيد كه؛ بيشترين دانشگاه علوم پزشكى زاهدان و 

 درصد استفاده مربوط به امر 18/5ميزان استفاده مربوط به دانشگاه علوم پزشكى زاهدان بود كه 

 علمى با ميزان هاى سنى و رتبه درصد مربوط به امر پژوهش بود و بين گروه81/5آموزش و 

) 1383(هاى پژوهش شريفى يافته. ى منفى وجود داشت اطالعات همبستگاستفاده از فناورى

1-Garcia 4-Excel 
2-Word 5-Lebediker
3-Power point
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تدريس و ميزان ، سابقه هاى فردى، تحصيلىژگى بين ويةبررسى رابطدر پژوهشى كه به 

. معنى دارى وجود دارد دريافت كه بين اين عوامل رابطه استفاده از فناورى اطالعات

ه از نگرش اعضاي هيأت علمي نسبت به استفاددر بررسي ) 1997 (1چن

، متغيرهاي سن، مالكيت رايانه: ، دريافت كهميكروكامپيوتر در فعاليت هاي دانشگاهي تايوان

.تفاده از كامپيوتر مؤثر مي باشند، دانش و مهارت كامپيوتري در ثمر بخشي اسدانشگاهيةسابق

 استفاده از فناورى اطالعات ةبررسى رابط«در پژوهشى تحت عنوان ) 1386(حسينى شاوون 

نشان داد كه اعضاى هيأت علمى به »  اعضاى هيأت علمى با عملكرد آموزشى آنانةوسيله ب

كنند و عملكرد آموزشى آنان در سطح مطلوب ميزان متوسط از فناورى اطالعات استفاده مى

 همچنين بين ميزان استفاده از فناورى اطالعات با عملكرد آموزشى اعضاى هيأت .قرار دارد

نتايج ديگر اين پژوهش نشان داده است كه خى دو . رى وجود دارد معنى داةعلمي رابط

ة فناورى اطالعات رابط علمى با ميزان استفادهة، مرتب تحصيلى، بين جنسيت، رشتهشدهمحاسبه 

هاى آموزشى از نظر عملكرد آموزشى و فناورى اطالعات تفاوت معنى دارى نبوده و بين گروه

.معنادار نيست

: اهداف ويژه

هاي يسه ميزان آشنايي و استفاده استادان و دانشجويان واحد هاي بسيار بزرگ دانشگاه            مقا

.آزاد اسالمي مازندران از فناوري اطالعات و ارتباطات

:فرضيه هاي پژوهش 

هاي آزاد اسالمي مازندران با فناوري اطالعات ميزان آشنايي استادان و دانشجويان دانشگاه-1

.تو ارتباطات متفاوت اس

هاي آزاد اسالمي مازندران با شاخص هاي ميزان آشنايي استادان و دانشجويان دانشگاه-2

.فناوري اطالعات متفاوت است

Chen.1
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هاي آزاد اسالمي مازندران از فناوري اطالعات ميزان استفاده استادان و دانشجويان دانشگاه-3

.و ارتباطات متفاوت است

هاي آزاد اسالمي مازندران از شاخص هاي ان دانشگاهميزان استفاده استادان و دانشجوي-4

.فناوري اطالعات متفاوت است

:روش اجراي پژوهش

جامعه . مقطعي استفاده شده است پيمايشي - در اين پژوهش از روش تحقيق توصيفي

يدانشجويان واحدهاآماري پژوهش حاضر عبارتند از استادان عضو هيأت علمي و

و نفر2150ي مازندران كه تعداد استادان عضو هيأت علمي اين مراكزهاي آزاد اسالمدانشگاه

 مورگان تعداد –نمونه آماري بر اساس جدول كرجسي. نفر مي باشد68091تعداد دانشجويان

- با استفاده از روش نمونه گيري تصادفياستادان نفر از 384 نفر از دانشجويان و تعداد 327

كه به صورت  محقق ساخته ري داده ها از دو پرسشنامهگردآو جهت از. د انتخاب شخوشه اي

، از روش ضريب آلفاي  اعتبار و ضريب پايايي براي محاسبه.استفاده شده استمقياس ليكرت 

روش .به دست آمد% 80آننباخ استفاده شد و نتايج حاصل از بررسي اعتبار پرسشنامه كرو

 استفاده از جدول فراواني و نمودارهاي باتجزيه و تحليل داده ها در اين تحقيق، آمار توصيفي 

مقايسه ميزان فراواني اطالعات فردي را توصيف نموده و از آمار استنباطي جهت بررسي 

 و دانشجويان از معادل  استاداندر دو گروهو استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات آشنايي و

.فاده شده است ويتني است– منUمستقل يعني آزمون tناپارامتري آزمون 
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:يافته ها 

ميزان جهت بررسي نرمال بودن عوامل موثر بر )  اسميرنوف-كولموگروف (k-sآزمون 

:فناوري اطالعات و ارتباطات آشنايي با 

Sig   ≥   0. 5توزيع نرمال است .:
H0

                 Sig     <  0 . 5توزيع نرمال نيستH1: 

 ميزان آشنايي با فناوري اطالعات و ارتباطاتk-sآزمون 1جدول 

مفاهيم پايه كامپيوترويندوزاينترنت

فناوري 

اطالعات و

ارتباطات

�����������	
��
	���

���

تعداد 

مشاهدات

711711711711711711711711

�����
������
����

212221224218217175189227

/664 ���آماره

5

881/5977/5801/5773/5666/4026/5040/6

����00/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0

:تفسير

عات و فناوري اطالميزان آشنايي با عوامل موثر بر  نشان مي دهد كه K-Sانجام آزمون 

دست ه  و مقدار ب1با توجه به جدول شماره . از يك توزيع نرمال پيروي نمي كنندارتباطات

.  كمتر مي باشدα=05/0،كه از سطح معني داري % 95 مقدار در سطح اطمينان - Pآمده براي

)000/ 0Sig. =(مشاهدات قويا فرضيه تحقيق،، بنابراين )H1 (ند، بنابراين با را تاييد مي كن

 فناوري اطالعات و ميزان آشنايي باعوامل موثر برمي توان ادعا نمود كه % 95اطمينان 

. از يك توزيع نرمال پيروي نمي كنندارتباطات



89898989پاييزپاييزپاييزپاييز–پنجمپنجمپنجمپنجم شماره  شماره  شماره  شماره ----مديريت آموزشيمديريت آموزشيمديريت آموزشيمديريت آموزشيتحقيقات تحقيقات تحقيقات تحقيقات  پژوهشي  پژوهشي  پژوهشي  پژوهشي ----علميعلميعلميعلميفصلنامة فصلنامة فصلنامة فصلنامة  154

 فناوري اطالعات و ارتباطات متفاوت است با و دانشجويان استادانميزان آشنايي  : يكمفرضيه 

.

اطالعات و ارتباطات و دانشجويان با فناوري  استادان ويتني مقايسه ميزان آشنايي- منUآزمون .2جدول 

:تفسير

 فناوري اطالعات و ارتباطات  با و دانشجويان استادانن آشنايي تفاوت معني داري در ميزا

 ويتني آورده شده است، - منUبراساس نتايج مشاهدات كه در جدول آزمون .وجود دارد

، كمتر از سطح معني داري %95 مقدار در سطح اطمينان - Pدست آمده براي ه مقدار ب

)05/0=α ( ،است)000/0=Sig.(بنابراين فرضيه ،H1)مورد قوياً) وجود اختالف معني دار 

 بيشتر از گروه دانشجويان  استادانگروه چون ميانگين رتبه،بنابر اينتاييد داده ها مي باشد،

 فناوري اطالعات و بااستاداننتيجه گرفت كه ميزان آشنايي مي توان  % 95ان ــ با اطميناست،

.استارتباطات بيشتر از دانشجويان 

نتيجه Sig. –من آماره 
ويتني

مجموع

رتبه ها

ميانگين رتبه ها فراواني گروه هاي 

مورد مطالعه

5/154422 24/472 327 قبول استادان

فرضيه 000/0
5/24773

5/98693 01/257 384 دانشجويان
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هاي آزاد اسالمي مازندران با شاخص ميزان آشنايي استادان و دانشجويان دانشگاه:2فرضيه 

.هاي فناوري اطالعات متفاوت است

و دانشجويان فناوري اطالعات و ارتباطات در بين استادان ز شاخص هايميزان آشنايي ا.3جدول 

شاخص هاي ميزان آشنايي از فناوري اطالعات و 

ارتباطات

ميانگين رتبه گروه

استادان

ميانگين رتبه گروه 

دانشجويان

93/429/5مفاهيم پايه فناوري اطالعات

38/414/6كامپيوتر

28/542/4ويندوز

Word03/532/4

24/489/3اينترنت

24/489/3اينترنت

Power Point88/373/3

Excel17/453/4

Access10/468/3
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و  فناوري اطالعات و ارتباطات در بين استادان ز شاخص هاي ميزان آشنايي اآزمون فريدمن.4.جدول

دانشجويان

دانشجوياناستادان

N(327384(تعداد

2Ҳ(93/12486/419( دو–آماره خي 

ƒd(77(درجه آزادي

Sig.(000/0000/0(مقدار احتمال 

:تفسير

در جدول آزمون فريدمن گردآوري شده است، مقدار به براساس نتايج مشاهدات كه 

، كمتر از سطح )ƒd= 7( آزادي با درجه% 95دار در سطح اطمينان  مق- Pدست آمده براي 

) وجود اختالف معني دار (H1، بنابراين فرضيه).Sig=000/0( است، )α=05/0(معني داري 

 فناوري آشنايي با شاخص هايميزان  % 95با اطمينان ، يعني باشد مورد تاييد داده ها ميقوياً

متفاوت استو دانشجويان استاداناطالعات و ارتباطات در بين 

ميزان استفاده جهت بررسي نرمال بودن عوامل موثر بر )  اسميرنوف-كولموگروف (k-sآزمون 

:فناوري اطالعات و ارتباطات از 

Sig   ≥   0. 5توزيع نرمال است .:
H0

                 Sig     <  0 . 5توزيع نرمال نيستH1:
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 ميزان آشنايي با فناوري اطالعات و ارتباطاتk-s آزمون 5.جدول شماره 
spssExcelAccessPower 

Point
ات ارتباطWordكامپيوتر

ديداري

Search پست

الكترونيكي

تعداد 

مشاهدات

711711711711711711711711711

����
����
	
 �	��

194179159116104147102186159

آماره �

�

163/5769/5227/5104/3779/2918/3708/2961/4229/4

����000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0

:تفسير

فناوري اطالعات و ميزان استفاده از عوامل موثر بر نشان مي دهد كه K-Sانجام آزمون 

دست ه  و مقدار ب6با توجه به جدول شماره . از يك توزيع نرمال پيروي نمي كنندارتباطات

.باشد كمتر ميα=05/0،كه از سطح معني داري % 95 مقدار در سطح اطمينان -Pآمده براي 

)000/ 0Sig. =(فرضيه تحقيق مشاهدات قوياً،، بنابراين )H1 (با ،ند، بنابراينرا  تاييد مي كن 

 فناوري اطالعات و ميزان استفاده ازعوامل موثر برمي توان ادعا نمود كه % 95اطمينان 

. از يك توزيع نرمال پيروي نمي كنندارتباطات
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. فناوري اطالعات و ارتباطات متفاوت است بانشجويان  و دا استادانميزان استفاده:3فرضيه 

اطالعات و ارتباطات و دانشجويان بافناوري  استادان ويتني مقايسه ميزان استفاده- من Uآزمون .6جدول 

گروه هاي 
مورد مطالعه

ميانگين فراواني
هارتبه

مجموع 
هارتبه

آماره من 
ويتني

Sigنتيجه

32798/4655/152375استادان

3846/2594/99686دانشجويان

قبول فرضيه5/23678000/0

:تفسير

 فناوري اطالعات و ارتباطات با و دانشجويان اندتاتفاوت معني داري در ميزان استفاده اس

 ويتني آورده شده است، - منU براساس نتايج مشاهدات كه در جدول آزمون .وجود دارد

، كمتر از سطح معني داري %95قدار در سطح اطمينان  م- Pمقدار به دست آمده براي 

)05/0=α( ،است )000/0=Sig.(فرضيه،، بنابراين H1) مورد قوياً) وجود اختالف معني دار 

ان ــ بيشتر از گروه دانشجوياستادانگروه  چون ميانگين رتبه،بنابراينتاييد داده ها مي باشد،

 فناوري اطالعات ازاستادانگرفت كه ميزان استفاده نتيجه مي توان  % 95 با اطمينان ،مي باشد

.استو ارتباطات بيشتر از دانشجويان 
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هاي آزاد اسالمي مازندران از ميزان استفاده استادان و دانشجويان دانشگاه:4فرضيه 

.هاي فناوري اطالعات متفاوت استشاخص

و دانشجويان و ارتباطات در بين استادان  فناوري اطالعاتز شاخص هايميزان استفاده ا.7جدول 

شاخص هاي ميزان استفاده از فناوري اطالعات و 

ارتباطات

ميانگين رتبه گروه ميانگين رتبه گروه استادان

دانشجويان

Word24/582/4

Power Point24/46

Access62/336/3

Excel72/437/3

Spss30/540/3

E- mail98/556/5

Search56/718/6

14/499/5ارتباط ديداري شنيداري

20/432/6كامپيوتر

و دانشجويان فناوري اطالعات و ارتباطات در بين استادان ز شاخص هاي ميزان استفاده اآزمون فريدمن. 8جدول 

دانشجوياناستادان

N(327384(تعداد

2Ҳ(077/524955/755( دو–آماره خي 

ƒd(8( آزاديدرجه

Sig.(000/0000/0(مقدار احتمال 

:تفسير

براساس نتايج مشاهدات كه در جدول آزمون فريدمن گردآوري شده است، مقدار به 

، كمتر از سطح )ƒd= 8( آزادي با درجه% 95دار در سطح اطمينان  مق- Pدست آمده براي 

) ي دار اختالف معنوجود (H1 ، بنابراين فرضيه).Sig=000/0(است، ) α=05/0(معني داري 

از استفاده از شاخص هاي استفاده  % 95با اطمينان ، يعني مي باشد مورد تاييد داده ها قوياً

.متفاوت است ) استادان و دانشجويان(در گروه هاي مورد مطالعهفناوري اطالعات و ارتباطات 
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:بحث و نتيجه گيري

هاي آزاد اسالمي مازندران با فناوري ه ميزان آشنايي استادان و دانشجويان دانشگا:يكمفرضيه 

تفاوت معني داري در ميزان دست آمده ه بر اساس نتايج ب.اطالعات و ارتباطات متفاوت است

 چون ميانگين رتبه. فناوري اطالعات و ارتباطات وجود داردبا و دانشجويان استادانآشنايي 

نتيجه گرفت كه مي توان  % 95نان  با اطمي، بيشتر از گروه دانشجويان مي باشداستادانگروه 

.است فناوري اطالعات بيشتر از دانشجويان بااستادانميزان آشنايي 

هاي آزاد اسالمي مازندران با  ميزان آشنايي استادان و دانشجويان دانشگاه:فرضيه دوم

.هاي فناوري اطالعات متفاوت استشاخص

 و Power Pointكمتر با  وWord بيشتر با ويندوز واستادان دانشگاهبر اين اساس 

Accessو دانشجويان بيشتر با كامپيوتر و مفاهيم پايه فناوري اطالعات و كمتر با  Access و

Power Pointآشنايي دارند  .

هاي آزاد اسالمي مازندران از فناوري ميزان استفاده استادان و دانشجويان دانشگاه: فرضيه سوم

.است اطالعات و ارتباطات متفاوت 

با و دانشجويان استادانتفاوت معني داري در ميزان استفاده دست آمده ه بر اساس نتايج ب

 بيشتر از گروه استادانگروه چون ميانگين رتبه.فناوري اطالعات و ارتباطات وجود دارد

ي  فناور ازاستاداننتيجه گرفت كه ميزان استفاده مي توان  % 95 با اطمينان ،دانشجويان مي باشد

.استاطالعات و ارتباطات بيشتر از دانشجويان 

هاي آزاد اسالمي مازندران از ميزان استفاده استادان و دانشجويان دانشگاه: فرضيه چهارم

.شاخص هاي فناوري اطالعات متفاوت است

و پست )Search( بيشتر از جستجو در وب ،استادان دانشگاه اين بر اساس

دانشجويان بيشتر از كامپيوتر و جستجو در وب  و Accessاز و كمتر )E- mail(الكترونيكي

)Search( و كمتر از Spssيافته هاي اين پژوهش و فرضيات فوق با نتايج .  استفاده مي كنند

، )1997(، چن)1383(، شريفى )1997(لبديكر ، )1377(، اخوتي)1375(هاي حكيمي پژوهش

.باشد  همسو مي)1386(شاوون 
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:پيشنهادها

دليل سرعت فزاينده ه  ب.هاي فراملي مواجه استش و پرورش كشور ما با چالشآموز

هاي جهاني ارتباطات، فراهم ساختن بستر و زمينه استفاده از توليد دانش و توسعه شبكه

ها به منظور كمك به بهبود كيفيت آموزش، تدريس و فناوري اطالعات و ارتباطات در دانشگاه

هاي بدين سبب الزم است جايگاه فناوري. آيدن به حساب مييادگيري اساسي ترين نقش آ

ند و استادان و دانشجويان را نسبت به بكارگيري آن در وزشي را مشخص كنجديد در نظام آم

 باتوجه به معنادار بودن ميزان آشنايي و ، بر اين اساس؛يند تدريس و يادگيري آماده سازندفرا

ه ـــ ذيل ارائادهايــوري اطالعات و ارتباطات پيشنه فناويان باــاده استادان و دانشجــاستف

.مي گردد

ICTكنترل سطح ورودي دانش دانشجويان در زمينه -1

 به استادان و دانشجويان با توجه به زمان كافي در طول ICTهاي تاكيد بر آموزش مهارت-2

ي فناوري اطالعات دگيردوره تحصيلي و همچنين ايجاد انگيزه بين دانشجويان نسبت به يا

.و ارتباطات

 كه تاثير مثبتي ICTفراهم كردن شرايط و ايجاد انگيزه در استادان براي استفاده بيشتر از -3

.بر دانشجويان دارد

هاي آزاد اسالمي مازندران از كه بيشترين استفاده دانشجويان دانشگاهبا توجه به اين-4

، با است) Search( كامپيوتر و جستجو در وب فناوري اطالعات و ارتباطات مواردي مانند

 را ICT، مي توان الگوي استفاده از  به استادانICTآموزش رويكردهاي مختلف استفاده از 

.در دانشجويان تغيير داد

هاي آزاد اسالمي مي تواند باعث ايجاد انگيزه در ايجاد يك كالس هوشمند در دانشگاه-5

 از فناوري اطالعات و ارتباطات در دانشجويان و آشنايي با زمينه يادگيري و استفاده بيشتر

.ز فناوري اطالعات و ارتباطات شودهاي مختلف استفاده اروش

تاكيد بر بعد محتواي آموزشي و نحوه استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در دوره هاي -6

. نه فقط بر بعد فني آن ICTآموزشي
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با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات، به صورت روش تدريس هر درس اختصاصي -7

به عبارت ديگر، كاربرد . ويژه و همراه با نمونه عملي و عيني براي دانشجويان ارائه شود

ي به دانشجويان معرفي ــات در هر درس، به طور اختصاصـفناوري اطالعات و ارتباط

.شوند

:منابع 

ستفاده از اينترنت توسط اعضاي هيأت علمي بررسي وضعيت ا). 1377 (.، مريماخوتي-

: پايان نامه كارشناسي ارشد. ، تهران و شهيد بهشتي بهشتيهاي علوم پزشكي ايراندانشگاه

دانشگاه علوم پزشكي ايران

ترجمه  . يادگيري الكترونيكي از تئوري تا عمل). 1385 (.اندرسون، تري والوي، فتي-

موسسه مدارس هوشمند: رانته. عشرت زماني و سيد امين عظيمي 

وژي اطالعات در ــادي توسعه تكنولــطرح پيشنه.)1381 (.ي،ابوالقاسمـــجاريان-

ه اي و ـــف آموزش هاي فني و حرفــدفتر برنامه ريزي و تالي: تهران. آموزش هاي رسمي

دانشكار

اطالعات و بررسي تاثير دوره آموزش ضمن خدمت فناوري ). 1382 (.جارياني، ابوالقاسم-

 در سال تحصيلي ارتباطات در سواد كامپيوتري معلمان مرد مقطع متوسطه شهر نجف آباد

دانشگاه عالمه طباطبايي: پايان نامه كارشناسي ارشد  . 83-82

تعيين ميزان استفاده از تكنولوژي اطالعات موجود در .)1375. (حكيمي، رضا-

، پايان نامه ر امر آموزش و پژوهشهاي مركزي دانشگاهي شهر زاهدان دكتابخانه

.كارشناسي ارشد، انتشارات نشر دانشگاه زاهدان

بررسي رابطه استفاده از فناوري اطالعات به وسيله اعضاي .)1386(.حسيني شاوون، امين-

هيأت علمي با عملكرد آموزشي آنان در دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه 

ي دانشگاه ــي ارشد، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتـــرشناس، پايان نامه كارانـــته

.تهران



163 ...  ...  ...  ...  مقايسه ميزان آشنايي و استفاده استادان و دانشجويان واحدهاي بسيار مقايسه ميزان آشنايي و استفاده استادان و دانشجويان واحدهاي بسيار مقايسه ميزان آشنايي و استفاده استادان و دانشجويان واحدهاي بسيار مقايسه ميزان آشنايي و استفاده استادان و دانشجويان واحدهاي بسيار 

.،انتشارات علوم و فنون21يادگيري الكترونيكي در قرن ). 1385.(زارعي زواركي، اسماعيل-

راهبردهاي توسعه تكنولوژي اطالعات و ). 1384. ( حسن، نيدا،رستگار پور، عبداللهي-

.مناشر دانش مرد: تهران.ارتباطات

ر اطالعات، چاپ ــ، تهران نشاتــي ارتباطــجامعه شناس.)1379 (.رــساروخاني، باق-

نهم

بررسي رابطه بين ويژگي هاي فردي، تحصيلي، شغلي اعضاي .)1383.(شريفي، صابر-

 در دانشگاه هاي عالمه طباطبايي و تهران، هيأت علمي با ميزان استفاده از فناوري اطالعات

.رشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطباييپايان نامه كا

- Abel , A ( 2001 ) ,R e enginnering through information engineering 
computer and education

- A. Kagan, Information Technology seen as key to productivity, 
hemical Week, Vol.155, No. 2, 1994, pp. 20-22.

- Selinrer , M ( 2001 ) , strategy for information and comuincation 
technology in schools .

- Smalmpx , A ( 2001 ) , strategy for information and comuincational 
technology in education.

-Chen,M.C , Study the Attitudes Towards Microcomputer suse of 
University Business Instructors in Taiwan,Republic of China. 
Dissertation Abstracts International. Vol.58,No.8,p.310, (1997).

-Garcia,j;wingenbach,G;Pina,M;andHamilton,w , Internet use in the 
texas mexico Initiative . proceeding of the 20 th"annual conference of 
the association for international ,(2004)

- Zareei Zavaraki,Esmaeil , "Association of use of Network 
Communications with Background characteristics of Faculty teachers 
". Proceeding of ED-MEDIA,World Conferance on Educational 
Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, June 21-
26,2004,Lugarno,Switzerland ,(2004).

- Lebediker,Ellito Scott , Conducted a study Entitled the Computer 
Attitudes and Usage. Doctoral Dissertation.Vol. 59,No.8,p.2799-
A,(1997).



89898989پاييزپاييزپاييزپاييز–پنجمپنجمپنجمپنجم شماره  شماره  شماره  شماره ----مديريت آموزشيمديريت آموزشيمديريت آموزشيمديريت آموزشيتحقيقات تحقيقات تحقيقات تحقيقات  پژوهشي  پژوهشي  پژوهشي  پژوهشي ----علميعلميعلميعلميفصلنامة فصلنامة فصلنامة فصلنامة  164

- Lan,g,Study the educational compationg at Noton IIlinois 
university.Dissertation Abstracts International. Vol. 54,No.8,p.2993-
A,(1993).


