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 چکیده

میزان استفاده دانشجویان تربیت بدنی از ابعاد گوناگون فناوري اطالعات و و مقایسه پژوهش حاضر به منظور بررسی  :مقدمه و هدف

  صورت پذیرفت .  92-91ارتباطات در بین دانشگاه هاي منتخب شهر تهران در سال تحصیلی 

نفر بـود کـه طبـق     1800جامعه آماري دانشجویان مشتمل بر می باشد.پیمایشی مقطعی  –روش پژوهش توصیفی  :شناسی روش

در تحقیق حاضر بـراي بررسـی میـزان اسـتفاده از فنـاوري از پرسشـنامه        نفر به صورت طبقه اي انتخاب شدند.  327جدول مورگان 

نیز پس از  ها هداد تحلیل و تجزیه براي. استفاده شده است 79/0ا پایایی درجه اي لیکرت ب 5سؤال در مقیاس  30) ، شامل 1389ملکی(

شامل فراوانی و میانگین و  استنباطی وآمار آمارتوصیفی اسمیرنوف، از -کولموگروف تأیید طبیعی بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون

  شد. استفاده 0,05و با سطح معناداري  spssنرم افزار در  واریانس یک طرفهمستقل و   tتک متغیره، آزمون tآزمون  همچنین

. بین استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات با جنسیت و در بیشتر ابعاد متوسط می باشد ICTمیزان  استفاده دانشجویان  از : هایافته

  .می شودمقطع تحصیلی و دانشکده ي محل تحصیل دانشجویان تفاوت مشاهده 

راهکارهاي مناسب میزان استفاده از فناوري اطالعات را در دانشجویان تربیت بدنی ارتقا داد.  استفاده ازراین باید با بناب :نتیجه گیري

هاي  ازبرنامه طراحی بخشی عملکرد دانشجویان دراستفاده ازفناوري اطالعات و ارتباطات و دانش و برگزاري دوره آموزش به منظورارتقاء

  باشد. این راستا می در امور جمله پیشنهادات عملی براي بهبود عالی درقالب آموزش هاي مجازي ازآموزشی ودرسی مراکزآموزش 

  

  .فناوري اطالعات و ارتباطات، دانشجویان، دانشکده تربیت بدنی واژه هاي کلیدي :
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  مقدمه

بی  هايتشورها فرصش فقر جهانی و توسعه کفناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان ابزاري قدرتمند براي کاه

سابقه اي را براي دستیابی به اهداف حیاتی همچون کاهش فقر، افزایش بهداشت وآموزش اثربخش تر از گذشته 

و همچنین ادغام فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش موجب افزایش اثربخشی و  )1(رافراهم آورده است

  .)2(و ذهن خالق و منطقی می شود کارایی آموزش، توانایی تفکر، یادگیري و ارتباط فعال

 در عظیم تحولی عنوان به وارتباطات، اطالعات گسترش فناوري مهم هايبهازجن درآموزش فناوري بکارگیري     

 آموزشی مؤسسات روي پیش را افق جدیدي که است ویکم بیست قرن بشر وآموزشیاي حرفه زندگی اجتماعی،

) و استفاده از آن براي یادگیري و آموزش یک قسمت مهم از نظام 1است( ها گشودهودانشگاه مدارس ازجمله

به طور گسترده اي مورد توجه دولت ها،  فناوري اطالعات و ارتباطات هايرو مهارتاز این .آموزشی شده است

  .)3( موسسان بازرگانی و اقشار مختلف جامعه شده است

ناوري هاي جدید می توانند ت حاکی ازآن است که فارتباطا وهاي آموزشی فناوري اطالعات قابلیت     

به کالس درس ببرند وبا فراهم کردن وسایل  هاي جذابی را که بر اساس واقعیت هاي موجود هستند،برنامه

ها، از اجراي خود این  فناوري . فراگیران می توانند با بهره گیري از)4(کمک آموزشی یادگیري را قوت بخشند 

  ).5ها را مجدداَ بررسی نمایند(ببینند وآن د. بازتاب افکار وایده هاي خود رابازخورد بگیرن

گیران قادر خواهند شد تا اطالعات بیشتري را در مدت ناوري اطالعات و ارتباطات، آموزشگیري از فبا بهره      

این واقعیت است یري، بیانگربر یادگ تاثیر فناوري اطالعاتي هاي مطالعاتی در زمینهذب کنند. پروژهتري جکوتاه

 ي آموزش، انگیزه افراد در فراگیري افزایش یافته است. در برخی زمینه ها واین فناوري به حوزه که از زمان ورود

این معنا می تواند باب ، در زمینه ي یادگیري شکست خورده وناکام بوده اند،اي افرادي که قبالَ به طور مستمربر

، در مجموع آموزش گیران می توانند مولدتر، پر 1ICTقیقات نشان می دهد که با ورودتح جدیدي را بگشاید.

 ).6تر از قبل باشند(  ت تر، چالش پذیرتر و مطمئناجر

هاي استفاده بهینه و مناسب و شاخصه اي دانشجویان و دیگر دانشگاهیان یکی از مهم ترینتوسعه سواد رایانه     

ي اطالعاتی آغاز می شود و پس از این توسعه از سواد پایه ات و ارتباطات می باشد.صحیح افراد از فناوري اطالع

 ،اطالعاتی و ارتباطی می رسد. در دنیاي کنونی و آتیهاي مهارتآن به ظرفیت سازي اندیشه محور و افزایش 

هاي روزمره عادي و اینترنت براي بدست آوردن مطالب مورد نیاز خود یا انجام کارکسی که نتواند از رایانه و

  .)7اي خویش استفاده کنند دائما نیازمند کمک دیگران خواهد بود(حرفه

 .کنـد القا محیط کمک مـی  به اساتید ودانشجویان درشبیه سازي ونیز تربیت بدنی  استفاده از منابع فناوري در     

کـه ایـن    ،جذب نماینـد  آنیري ظرفیت هاي فناوري شامل عناصري هستند که می توانند دانشجویان را در بکارگ

 این جذب کننده ها می توانند راهی بـراي جلـب توجـه دانشـجویان و     عناصر شامل رنگ،گرافیک،صدا و... است.

به طور کلی ادغام تربیت بدنی با استفاده از فناوري در تربیت بـدنی   محرکی براي یادگیري مضامین خاص باشند.

توانند بـا اسـتفاده از فنـاوري    دروس تربیت بدنی می مه ریزي صحیح دارد.برنا نیاز به درك قابلیت هاي فناوري و

  ).8پیشرفت نمایند(

 

  . فناوري اطالعات و ارتباطات1



    109استفاده ازفناوري اطالعات وارتباطات در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه هاي شهرتهرانمقایسه میزان 

کـه نتیجـه   صورت پذیرفته اسـت،  تحقیقات مختلفی در زمینه ي استفاده از فناوري در داخل و خارج از کشور      

 اد و دولتی ایالم نشان دادآز هاي) در دانشگاه1389پژوهش ملکی (کاربست فناوري در آموزش می باشد. اهمیت 

کانات فناوري بیشتري اساتید فنی از ام از متوسط است و ترپایینمیزان دسترسی اساتید علوم اانسانی در اکثر ابعاد 

  .)9( دانشجویان انسانی امکانات بیشتري در اختیار دارنددانشجویان فنی نیز نسبت به . برخوردارند

ترین موانع در بکارگیري نشان داد مهمانجام شد  اساتید تربیت بدنیشجویان در دان، که) 1388تحقیق نقوي(     

فناوري اطالعات در اساتید تربیت بدنی به ترتیب موانع زیربنایی، موانع آموزشی و پشتیبانی کننده و بیشترین 

شترین میزان مهارت براي ارتباط با دانشجویان ، بی1ایمیلمیزان بکارگیري فناوري اطالعات به ترتیب استفاده از 

کمترین میزان مهارت آنها آشنایی با مفاهیم در مقابل ها کردن فایل2پیوستو ایمیل به ترتیب دریافت و ارسال 

  . )10تئوري آموزش بود(

داد، میانگین سابقه  نشان ) درمورد دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه کرمان1388فراهانی( پژوهش هاي یافته     

سال است و مدت زمان استفاده ي دانشجویان از اینترنت در  46/2ت نشجویان از اینترني استفاده ي دا

است. از نظر میزان توجه و برنامه ریزي براي آینده ي شغلی یک درصد  2/93ساعت و انحراف معیارآن 2/92هفته

ان رایانه درصد دانشجوی80/47در صد خوب اند. 61/20درصد متوسط، و  35/78همچنین  ضعیف، آزمودنی ها

بین استفاده ي دانشجویان به ترتیب مربوط به دریافت و ارسال پست الکترونیکی، انجام پروژه  در .شخصی دارند

وضعیت دانشجویان از نظر آگاهی و در همین راستا  هاي درسی کالسی و اتاق هاي گفتگوي همزمان است.

خت از رایانه و کارکردهاي مختلف آن است. آن ها نظر آگاهی و شنا استفاده از اینترنت بهتر از وضعیت آنان از

سرعت پایین اینترنت و فقدان مهارت کافی را از  همچنین کافی نبودن رایانه درسایت هاي رایانه اي دانشگاه،

  ).6ها ذکر کردند(ارتباطات در دانشگاه دیگر موانع گسترش فناوري اطالعات و

نفر از دانشجویان دانشگاه 300که درمی باشد، ) 1386قیق نجفی(تحدیگر تحقیق انجام شده در این زمینه      

 نتایج  معنادار وجود دارد. رابطهبین سن ومیزان استفاده از فناوري اطالعات  ،پیام نور ساري انجام شد نشان داد که

 بین موثر است. از سوي دیگر، ICTوضعیت اقتصادي دانشجویان در میزان استفاده از نشان داد،  همچنین

بین وضعیت اجتماعی  همچنینوضعیت اجتماعی دانشجویان در میزان استفاده از رایانه رابطه اي وجود ندارد، 

بین وضعیت اجتماعی دانشجویان و میزان در مقابل دانشجویان در میزان استفاده از رایانه رابطه اي وجود ندارد، ا

از عوامل کم اثر و رشته تحصیلی از عوامل بی اثر  استفاده از اینترنت رابطه معناداري مشاهده می شود. جنسیت

  ).7است( ICTدرمیزان استفاده از 

دانشگاه اوهایو امریکا انجام گرفت نشان داد، که ازدیدگاه اساتید باالترین  درکه نیز ) 2008(3ویلسونتحقیق      

ارتباطی، نرم افزارهاي هاي فناوريمهارت دانشجویان در فناوري به ترتیب نرم افزارهاي ارائه(پاورپوینت)، 

مدیریت و مرجع بود. از دیدگاه اعضاي هیئت علمی مدیریت ورزشی مهارت هایی که پیش از شروع کار 

نرم افزارهاي مرجع(مانند موتورهاي جستجو،پایگاه  ،دانشجویان مدیریت ورزشی باید مهارت الزم را داشته باشند

)، نرم افزارهاي مدیریت، نرم افزارهاي صوتی spssلیل داده (مانندهاي اطالعاتی آنالین)، نرم افزار تجزیه تح

نشان داد که  وتصویري(مانند دوربین رایانه اي) و نرم افزارهاي ارائه (مانند پاورپوینت) می باشد. همچنین نتایج

 

1.E-mail 

2.Attach 

3.Wilson 
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اوري فني اعضاي هیأت علمی  مدیریت ورزشی از  استفاده بر مؤثر از عوامل مثبت  آموزشی وانگیزهاعتقادات 

  ).11(بوده است

تفاوت معناداري در استفاده از فناوري  ،که در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند﴾2008﴿1جکسون و همکاران     

دختران استفاده بیشتري از فناوري به این صورت که و  اطالعات و ارتباطات در دانشجویان دختر و پسر وجود دارد

نتایج نشان داد کسانی که آموزش آکادمیک در زمینه ي فناوري اطالعات  اطالعات و ارتباطات داشتند. همچنین

 .)12(و ارتباطات داشتند، استفاده باالتري نسبت به دیگر افراد داشتند

معلمان فناوري در  %92ازنظرکه نشان داد  ،که در مدارس انگلیس انجام شدنیز ) 2006(2تحقیق توماس     

لمان تربیت بدنی نسبت به استفاده از فناوري در تربیت بدنی گرایش مثبتی مع 98%. تربیت بدنی ارزشمند است

و شرق میدالندز به مقدار اندکی به سخت افزار ها ونرم افزارها دسترسی  داشتند. مدارس منطقه ي غرب میدالندز

تجهیزات  رادر تربیت بدنی داشتند ومدارس شمال غربی بیشترین  ICTدارند. مدارس شرقی حداقل استفاده از 

ICT نرم افزار ورد ،ایمیلهایی که در تربیت بدنی مورد استفاده قرار می گرفت شامل در اختیار داشتند. برنامهرا، 

  ).13و نرم افزار تجزیه و تحلیل ویدیوئی بود(پاورپوینت ،اکسل

 نفرازدانشجویان 214رادر اینترنتاز استفاده و ها کارکرد )درپژوهشی موردي2003(3آیکندر همین راستا      

 بیشترین داد نشان پژوهش این نتایج .کردند بررسی درآمریکا دردودانشگاه آموختگان لیسانس ودانش

 هاي موسیقی فایل دریافت و آموزشی، نرمافزارهاي دریافت الکترونیکی، پست براي اینترنتاز استفادةدانشجویان

 ارتباطات و اطالعات ازفناوري استفاده بخش بیشترین ودخ پژوهش درنتایجنیز)2005(4ابرناتی ).14است( وتصویري

و  5زيبووگام .)15(شودمیها هزینه وکاهش اطالعات، روزکردن به باالرفتن، موجب که میداند ینترنتا را درکاربرد

ایین پاستفاده دانشجویان دانشگاه ناتا و زولند از مجالت الکترونیکی نیز به این نتیجه رسیدند که ) 2002همکاران(

  .)16(می باشد

 بینی وپیش اند کرده آموزشی انقالب تحقق درجهت بسیار کوشش طی دهه گذشته گوناگون کشورهاي     

 تغییر اساسی ازمحورهاي یکی حکم در را حضورخود وارتباطات اطالعات فناوري هنیزپدید هآیندهاي شوددردههمی

  .)17کند( حفظ جهان وتربیت تعلیم درصحنه نوآوري و

هاي شـهر   دانشگاه تربیت بدنی دانشجویان هاستفاد میزان بررسی منظور به پژوهش این فرایند، این به باتوجه     

 و موانـع  سـاختن  مشـخص  . تا گامی هر چند کوچک در جهتشود می انجام وارتباطات اطالعات فناورياز تهران

ایـن  دربین دانشجویان تربیت بدنی  آن مؤثرتر وآموزش فناوري این از بهینه استفاده براي مناسب راهکارهاي ارائه

  .باشد هادانشگاه

  

  روش تحقیق

این تحقیق از نظر دستاورد یا نتیجه تحقیق، از نوع کاربردي و بر حسب اهداف تحقیق، از نوع توصیفی و از لحاظ 

انشکده هاي دآماري این پژوهش را دانشجویان دختر و پسر جامعهروش گردآوري داده ها، میدانی می باشد. 
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3. Aiken  
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5.Mgobozi 
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نفر  1800که تعداد آنها در مجموع  ید بهشتی و الزهرا تشکیل می دهند، شه خوارزمی، تربیت بدنی تهران،

با توجه به اینکه این جامعه از دانشجویان تمامی مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري تشکیل  .باشدمی

نفر مرد  167( نفر 327، 1ي و جدول کرجسی و مورگانطبقه ا - شده بود، بنابراین با استفاده از روش تصادفی

  نمونه انتخاب شدند.به عنوان نفر زن)، 160و

 30، شـامل   )1389ملکـی( از پرسشـنامه  بررسی میزان استفاده از اطالعات و ارتباطات در تحقیق حاضر براي      

ا استفاده از آزمـون آلفـا کرونبـاخ    اي لیکرت استفاده شده است. پایایی پرسشنامه حاضر بدرجه 5سؤال در مقیاس 

تن از اساتید مدیریت ورزشی رسیده است. پرسشـنامه مـذکور   10 بدست آمده است و روایی آن نیز به تأیید  79/0

هاي جمعیت شناختی دانشجویان پرداخته است و در بخش دوم میزان اسـتفاده از  گیژدر قسمت اول به بررسی وی

 آمـار  سـطح  دو در هاداده وتحلیل ر دانشجویان مورد بررسی قرار می دهد. تجزیهفناوري اطالعات و ارتباطات را د

 مـورد  اسـتاندارد و فروانـی  د انحـراف ، توصـیفی، میـانگین   آمار است. دربخش گرفته صورت و استنباطی توصیفی

 بـا  هـا  داده عتوزی بودن طبیعی وک پارامتری آمار شرایط از تأیید پس استنباطی آمار بخش در و قرارگرفت استفاده

اسـتفاده   میـزان براي مقایسـه   تک متغیره و tوآزمون ازروش پارامتریک اسمیرنوف،-کولموگروف ازآزمون استفاده

آزمون تی مسـتقل و واریـانس   ها از هاي جمعیت شناختی آنو ارتباطات با ویژگی تاز فناوري اطالعادانشجویان 

هـا از آزمـون   به دلیل نامساوي بودن حجم نمونه هاگروه اي پیگیري چگونگی تفاوت بینهمچنین برو یک طرفه 

  .است شده استفاده 16Spssدرنرمافزار 05/0معناداري درصدي و در سطح 95اطمینان  و باتعقیبی شفه 

  نتایج و یافته هاي تحقیق

 :ویژگی هاي فردي     

 شهر تهران بههاي تربیت بدنی دانشکده جویاندانش سازمانی و فردي هايازویژگی اطالعاتی توصیفی یافته هاي

 .شد گردآوري)1(جدول شرح

  دانشجویان سازمانی و فردي هاي ویژگی درصد فراوانی توصیفی اطالعات:)1(جدول

 درصد فراوانی جنس

 51 167 مرد

 49 160 زن

 درصد  فراوانی  سن

3/33  109  سال 18-22  

3/45  148  سال 22-26  

9/15  52  سال26-30  

5/5  18  سال 30ازبیش   

 درصد  فراوانی  مقطع تحصیلی

 48 157  کارشناسی

 42 137  کارشناسی ارشد

 10 33  دکترا

 

1 . Krejcie & Morgan 
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  در هفتهسابقه استفاده از اینترنت و رایانه 

  .شد گردآوري)2(در هفته به شرح جدول سابقه استفاده از اینترنت و رایانه 

  اینترنت و رایانه ازسابقه استفاده درصد فراوانی توصیفی  اطالعات:)2(جدول

  سال4بیش از  سال 4-2  سال 2-1  سال 1کمتر از  سابقه ي استفاده

  74  8/16  4/7  8/1  رایانه

  5/64  7/17  3/15  5/2  اینترنت

  

  :دانشجویاناستفاده از  فناوري اطالعات و ارتباطات در 

 می باشد.به طور کلی متوسط  فناوري اطالعات و ارتباطاتاز  دانشجویان استفادهنشان می دهد،  )3(نتایج جدول 

  دانشجویانمیزان  استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در   :) 3(جدول

Test Value=3  

 sig میانگین
درجه 

 آزادي
t  

53/3  001/0  326 10/11 رایانه ولپ تاپ غیرازاینترنت براي انجام  استفاده از 

  پروژه هاي علمی ، پژوهشی و درسی

23/3  001/0  326 4/26 استفاده از سایتهاوبانک هاي اطالعاتی به  

  منظورفعالیت هاي درسی، علمی و پژوهشی

35/3  001/0  326 7/10 استفاده از موتورهاي جستجوگربراي دسترسی به  

  هاي علمی سایت

89/2  001/0  326 92/2-   استفاده از ایمیل براي تعامالت داخلی 

38/2  001/0  326 67/7-   ي تعامالت خارجیاستفاده از ایمیل برا 

59/2  001/0  326 - 08/31 استفاده از اتاق هاي گفتگووگپ زنی براي برقراري  

  هاي داخلی ارتباط بادانشجویان دانشگاه

80/3  001/0  326 67/4   هاومجالت الکترونیکی استفاده ازکتاب 

3/2  005/0  326 82/2   استفاده ازموبایل درفعالیت هاي درسی 

07/2  001/0  326 50/13- استفاده از شبیه سازهاي رایانه اي درفعالیت هاي  

  آموزشی

84/3  001/0  326 05/15   Power pointوWordاستفاده از 

04/3  66/0  632  43/0   Spssاستفاده ازنرم افزارهاي آماري مانند 

88/1  001/0  326 24/17-   استفاده از نرم افزارهاي گرافیکی 

57/3  001/0  326 80/3   هاي چندرسانه اياستفاده ازنرم افزار 

99/1  001/0  326 78/14-   استفاده از نرم افزارهاي برنامه نویس شبکه مانند: 
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Test Value=3  

 sig میانگین
درجه 

 آزادي
t  

(Java,Front page)  
74/2  001/0  326 23/3- استفاده ازنرم افزارهاي آموزشی تخصصی گرایش  

  درسی

  

مقایسه میزان دسترسی و استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات میان گروه هاي مورد 

  العهطم

، p=9/4نتایج تحلیل آزمون لون نشان می دهد که مفروضه تجانس واریانس برقرار نیست(

026/0=F همچنین، نتایج آزمون .(t  مستقل نشان داد بین میانگین استفاده ازICT دانشجویان

).بنابراین نمی توان فرض صفر 05/0p>،95/1=tتفاوت معناداري مشاهده نشد پسر و دختر 

  . ) 4لجدورا رد کرد(

، بین درصدي 95)، با اطمینان  >05/0pبا توجه به سطح معناداري (نشان داد،واریانس یک طرفه نتایج آزمون      

وجـود دارد.بنـابراین    ) >05/0p(در گروه هاي سنی مختلف تفاوت معنـاداري  ICTاز  دانشجویان میانگین استفاده

) و اخـتالف   >05/0pسـطح معنـاداري (  توجـه بـه    نتایج تحلیل آزمون شفه بـا .)5جدول(فرض صفر رد می شود

سال استفاده ي کمتري نسبت به دیگر گروه هـاي سـنی دارنـد و گـروه     22-18، گروه سنی نشان دادمیانگین ها 

بین دیگر گروه هـاي سـنی تفـاوتی     سال دارد. 30-26استفاده ي کمتري نسبت به گروه سنی  سال26-22سنی 

  ).6(جدولدمشاهده نش

مختلـف   در بـین دانشـکده هـاي     ICTاز  دانشـجویان  آزمون واریانس یک طرفه نشان داد، در استفادهنتایج      

نتایج تحلیل آزمون شفه با توجـه  . )5بنابراین فرض صفر رد می شود(جدول). >05/0p(داردتفاوت معناداري وجود 

و  تهـران، بهشـتی  تربیت بـدنی   هايتربیت بدنی الزهرا نسبت به دانشکده ، دانشکده به سطح معناداري نشان داد

در دیگر دانشکده ها تفـاوت معنـاداري مشـاهده     .داشتاستفاده کمتري از فناوري اطالعات و ارتباطات خوارزمی 

  .﴾6جدول﴿نشد

درصـدي نشـان داد بـین     95) و بـا اطمینـان    >05/0pبا توجه به سطح معنـاداري (  ANOVAنتایج آزمون      

بنـابراین  ).  >05/0p(در مقاطع تحصیلی مختلف تفاوت معناداري مشاهده شد ICTمیانگین استفاده دانشجویان از 

، مقطـع تحصـیلی   نتایج تحلیل آزمون شفه با توجه به سطح معناداري نشـان داد .)5(جدولفرض صفر رد می شود

مقـاطع تحصـیلی تفـاوتی     نسبت به دیگر مقاطع تحصیلی دارند. بین دیگر ICT ز کارشناسی استفاده ي کمتري ا

  .﴾7جدول﴿مشاهده نشد
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  ICTمرد و زن در دسترسی و استفاده از  دانشجویاننتایج آزمون تی مستقل در مقایسه  :)4(جدول

  

 در دسترسی و استفاده از دانشجویاننتایج آزمون واریانس یک طرفه در مقایسه  :)5(جدول

ICTمیان گروه هاي مورد مطالعه  

دانشکده هاي تربیت   دانشجویان سن  مقطع تحصیلی  

  بدنی

  ICTاستفاده از  ICTاستفاده از  ICTاستفاده از

Levene  61/2  62/1  70/2  

F  07/54  8/21  312/0  

Sig  001/0  001/0  45/0  

  

نتایج آزمون شفه در مقایسه گروه سنی و دانشکده ي دانشجویان در استفاده از  :)6(جدول

  فناوري اطالعات و ارتباطات

سطح 

 معناداري

اختالف 

نمیانگی  

سطح   

  يمعنادار

اختالف 

 میانگین

  گروه سنی

01/0  26/0 - الزهرا              

  تهران

  خوارزمی 

  بهشتی 

001/0  285/0-  18-22           22-26  

                   26-30   

  30باالتر از                
016/0  22/0 -  001/0  68/0 -  

031/0  23/0 -  019/0 47/0 -  

01/0  26/0 تهران               

را                                   الزه

  خوارزمی

 بهشتی 

001/0  28/0  22-26           18-22                                   

                    26-30  

 30باالتر از                
720/0  03/0  001/0  39/0 -  

816/0  023/0  674/0 18/0 -  

سطح  t df آزمون لون  میانگین گروه متغیر

معنادار

 ي 
F Sig. 

استفاده 

  ICTاز  

76/2 مرد تجانس  

 واریانس

9/4  

 

026/

0 

 

94/1  325 52/0  

62/2 زن عدم تجانس  

 واریانس

95/1  8/

318 

52/0  
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سطح 

 معناداري

اختالف 

نمیانگی  

سطح   

  يمعنادار

اختالف 

 میانگین

  گروه سنی

942/0  006/0-    خوارزمی        

 بهشتی

674/0 21/0 باالتر             26-30 

 30از

  

:  نتایج آزمون شفه در مقایسه مقاطع تحصیلی دانشجویان در استفاده از فناوري )7( جدول

  اطالعات و ارتباطات

اختالف   سطح معناداري

 میانگین

    مقطع تحصیلی

001/0  55/0   کارشناسی     کارشناسی ارشد 

  دکتراکارشناسی                 

  کارشناسی ارشد         دکترا

فناوري اطالعات و استفاده از 

 ارتباطات

 

001/0  747/0-  

152/0  019/0  

 

  بحث و نتیجه گیري

هاي درسشان استفاده می کنند.اما براي اینکه امروزه اساتید ومعلمان تربیت بدنی از انواع فناوري ها در کالس

گذاري در محیط آموزشی داشته باشد باید دانشجویان در فرایند یادگیري درگیر فناوري بتواند قدرت باالیی در اثر

یکی ازچالش هایی که در تربیت بدنی وجود دارد استفاده از  شده و باید در تفکر در مورد فعالیت ها تشویق شوند.

انشجویان و تصحیح تواند به توسعه دفناوري می فناوري به طور صحیح است که بتواند یادگیري را افزایش دهد.

  .)18هاي آن ها کمک کند(مهارت

. همچنین ست که از رایانه استفاده می کنندسال ا 4درصد دانشجویان بیش از  64/5پژوهش نشان داد،  نتایج     

ساعت ازاینترنت در هفته استفاده می کنند. تحقیق  15درصد دانشجویان بیش از 35/2نتایج نشان داد 

سال و مدت 46/2از اینترنت دانشگاه کرماندانشجویاني ي استفادهمیانگین سابقه که، ادد )نشان1388فراهانی(

در نتیجه با توجه به نتایج تحقیق حاضر میتوان بیان ساعت در هفته است.  92/2اینترنت زمان استفاده آن ها از

دانشجویان دانشگاه کرمان می  ازاینترنت باالتر دانشجویان شهر تهران سابقه و مدت زمان استفاده ازکردکه،در 

یق فراهانی و توجه روز افزون بکارگیري فناوري قسال از تح 4گذشت الً و علت این استفاده ي بیشتر احتما باشد

در آموزش و همچنین دسترسی بهتر دانشجویان شهر تهران به امکانات فناوري اطالعات و ارتباطات می باشد. 

این موضوع در پیشبرد کارهاي علمی و پژوهشی  ها ازاین است که  آن نشانه ياینترنت  استفاده ي دانشجویان از

  خود سود می برند. 

اي، اتاق هاي گفتگووگپ زنی، نرم شبیه سازهاي رایانهاستفاده کمتري از نتایج نشان داد دانشجویان دیگر      

ین موضوع به دلیل شناخت کمتر ، جدید ااحتماال افزارهاي گرافیکی و نرم افزارهاي برنامه نویس داشتند که

  است.  ي ارتباطی و ارتباطیاین فناوري ها کمتر آموزشاین فناوري ها و همچنین دسترسی و بودن
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)و 1388این نتایج با تحقیقات نقوي(. کهایمیل استفاده می کنند زیادي از به میزاندانشجویان  در مقابل     

 یک به عنوان ایمیلاز استفاده که )، همسو می باشد. تردیدي نیست2003یکن(ا) و1388فراهانی(، )2006توماس (

 براي دانشجویان به رساندن یاري در استاد با دانشجو و دانشجو با ارتباط دانشجو در تواند ارتباطی،می کانال

لوب بود که می تواند ایمیل براي ارتباط با دانشگاه هاي خارجی ، نامط). میزان استفاده از19مؤثرباشد( کارهایشان

بنابراین پیشنهاد می شود دانشجویان مهارت زبان انگلیسی  به دلیل آشنایی کم دانشجویان به زبان انگلیسی باشد.

  داده و همچنین دانشگاه ها تمهیداتی در زمینه فراهم آورند.افزایش خود را 

) همسوست. 2008یان با تحقیق ویلسون(دردانشجو 2و پاورپوینت 1ردودر استفاده ي زیاد از برنامه هاي      

  این نرم افزارها باشد.استفاده ي زیاد از ورد و پاور پوینت می تواند به علت پر کاربرد بودن و آموزش بیشتر

میزان استفاده دانشجویان از اتاق هاي گپ و گفتگو پایینی می باشد در  ،نشان دادنتایج دیگر این تحقیق      

این فناوري در گفتگوي دو یا چندنفر به طورهمزمان می توان آن را در خدمت اهداف قابلیتکه با توجه به حالی

  آموزشی قرار داده و از آن بهره برد و امکان بحث و گفتگو را در زمینه مسائل درسی فراهم آورد.

)  و 1389کی(بود، که با تحقیق مل متوسطدر بسیاري از ابعاد ICTبر اساس نتایج تحقیق استفاده ي از      

این دلیل باشد که در شهرستان ها آموزش کالسیک رایج تر این تفاوت می تواند به) ناهمسوست و1388فراهانی(

براي آموزش ویادگیري کمتر است. استفاده ي پایین از برخی از  ICTاز آموزش مدرن و بهره گیري از امکانات 

رایش درسی می تواند به علت نظام آموزشی سنتی دانشگاه ها اي ها و نرم افزارهاي گفناوري ها مانند چندرسانه

به دالیل مختلف نظیر قدیمی بودن محتواي آموزشی، کاربردي نبودن محتواي دروس و همچنین هزینه بر بودن 

 تهیه فناوري اطالعات و ارتباطات براي دانشگاه ها و به روز کردن نرم افزارها و سخت افزارهاي مورد نیاز باشد.

استفاده از تلفن همراه براي یادگیري دروس نیز از جمله مواردي بود استفاده از آن دردانشجویان پایین گزارش      

 ابزارهاي ازطریق شودکه می تعریف یادگیري وسایل عنوان به طورعمومی به همراه تلفن ازطریق یادگیري .شد

 به جاشوند، جابه بایادگیرنده همراه هستندکه یتقابل این داراي یادگیري ابزارهاي این .دهد رخ می همراه تلفن

 ). دراین20دهد( می کاهش آن در ایجادانعطاف رابا یادگیري مکان محدودیت همراه تلفن ازطریق دیگر، عبارت

دانشجویان را به یادگیري می توان  جهت ازآن وسهولت استفاده دسترسی قابلیت جایگاه با توجه به اهمیت، میان

 از آن براي انجام فعالیت هاي درسی تشویق نمود.استفاده بیشتر 

اطالعات و ارتباطـات  تفاده از فناوري هاي شهر تهران در اسنشان داد بین دانشجویان دانشگاههمچنین نتایج      

در استفاده از فنـاوري  ) نشان داد بین مدارس مناطق مختلف 2006همینطور در تحقیق توماس( .تفاوت وجود دارد

که در  دانشجویان علـوم بهداشـتی در اتیـوپی     نیز ﴾2013﴿3و در تحقیق ورتا .)13(تفاوت وجود داردی هاي ارتباط

پاسخ دهندگان از کامپیوتر اسـتفاده مـی    46٪نشان داد استفاده دانشجویان از رایانه پایین است و تنها  انجام شد،

یی اسـتفاده ي بـاالتري از رایانـه    دانشجویان مناطق شهري نسبت بـه دانشـجویان منـاطق نـواحی روسـتا      کنند.

مجـالت وکتابخانـه هـاي دیجیتـال داخلـی وخـارجی       ازبر اساس نتایج، دانشجویان دانشـگاه تهـران    .)2(داشتند

   .ي مطلوبی داشتنداستفاده
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) و 1386در دانشــجویان دختــر و پســر تفــاوتی مشــاهده نشــد. کــه بــا تحقیــق نجفــی(  ICTدر اســتفاده از      

که بـا  رسـد. این نتیجه منطقـی بـه نظـر مـی    می باشد. به علت کاهش تبعیض هاي جنسیتی ) همسو1388ملکی(

  ) همسو نیست.2008جکسون ( تحقیق

در گروه هاي سنی دانشجویان تفاوت وجـود دارد. دانشـجویان   نیزبر اساس نتایج تحقیق در استفاده از فناوري      

می تواند به دلیل  مهارت و آشنایی کمتر آن ها دراستفاده که  ،ده انسال استفاده ي کمتري از فناوري داشت18-22

) 2004(4) و آلبیرینی1391نتایج این قسمت از تحقیق هم راستا با نتایج تحقیق ماستري و همکاران( .باشد ICTاز 

  ).22و 21بود(

 استفاده ي دکترا در نهایت نتایج نشان داد، که بین مقاطع تحصیلی دانشجویان تفاوت وجود دارد. دانشجویان      

آنها،   دروس ماهیت دلیل به است ممکن امر این کارشناسی ارشد داشتند.ونسبت به دانشجویان کارشناسی  باالتري

ـ  خود، وتحقیقات ها پروژه دراجراي اینترنت و ازکامپیوتر بیشترآنها استفاده همچنین ـ تجرب و  بیشـتر  سـن  ،االتره ب

 کـه  کارشناسـی  دانشـجویان  بـین  درایـن  . باشـد  گروه ز فناوري دراینهمچنین نگرش مثبت تر آنها به استفاده ا

 گردد. آماده گروه براي این مرتبط نیازهاي پیش و توجه قرارگیرند مورد بیشتر باید برخوداربودند کمتري ازمیانگین

ع بـاالتر  مقـاط دانشـگاه ترکیـه در    تربیـت بـدنی   اینکه دانشجویان) مبنی بر2012(5این نتایج با  تحقیق گوگتاس

  .)18(باشدمیدارند همسو  ICTنگرش مثبت تري به کاربرد 

 انـد  درآمده عالی آموزش اجتناب قابل غیر و ضروري بخش یک صورت به اینترنت و کامپیوترهااز آنجایی که      

 درك یـد با بـین  درایـن ه البت است. توصیه قابل آموزشی مؤسسات و ها نظام اکثر براي ها قابلیت این از استفاده و

بکارگیري فناوري به ویژه در کـالس هـاي عملـی و     موفقیت در موجود هايقابلیت و شرایط ها،ازواقعیت درستی

 موجودبه هايهاوقابلیت برنامه نیازها، پیش به توجه عدم که دارد وجود ازموارد بسیاريداشت. تئوري تربیت بدنی 

 موجـود  هـاي  فرصـت  و تهدیـدها  قـوت،  و ضـعف  نقـاط  شـناخت  .است منجرگردیده بکارگیري فناوري شکست

 طراحـی  مخاطبـان،  نیازهاي ازقبیل موضوعاتی همچنین و فناوري در آنجا بکارگرفته شود قراراست که درمحیطی

 خواهـد  نظامی چنین موفقیت ضامن دانش، ساخت براي فراگیران اجتماعات دایجا و بخش اثر آموزشی مواد وارائه

نجام شد تا حدودي موجب شناخت توانمندي و  میزان اسـتفاده دانشـجویان تربیـت    ا پژوهش دراین که بود. آنچه

شـرایط نیازمنـد    درك کامل واقعیـت هـا و   را نشان می داد. بی تردید شرایط موجود بدنی از فناوري شد بخشی از

 در بایـد  بـدنی  دانشکده هاي تربیت در ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده .در این زمینه است مطالعات دیگر

 آموزش مورد زمینه این در باید اساتید همچنین شود. تربیت باید زمینه این در متخصص نیروي و بگیرد قرار اولویت

 و روشن ریزي برنامه و گذاري سیاست باید ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده بهینه  درخصوص و بگیرند قرار

اري دوره آموزش به منظورارتقاء دانش و عملکرد دانشجویان دراستفاده از برگز .گیرد صورت موقع به رسانی اطالع

قالـب   ازبرنامـه هـاي آموزشـی و درسـی مراکـز آمـوزش عـالی در        فناوري اطالعات و ارتباطات و طراحی بخشی

                                                                   باشد.هاي مجازي ازجمله پیشنهادات عملی براي بهبود امور در این راستا میآموزش
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