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 چکیده

      بیت بدنی ودگاه دانشجویان ترآوری اطّالعات و ارتباطات از دیژوهش مقایسه وضعیت به کارگیری فنهدف از انجام این پ

دانشجویان  هآماری تحقیق شامل کلّی یهپیمایشی و جامعا  روش تحقیق توصیفی .می باشد واحد کرجبدنی دانشگاه آزاد اسالمی  غیرتربیت

. تربیت بدنی( بودندر غی نفر 12812نفرتربیت بدنی،  1250نفر ) 14062های علوم انسانی دانشگاه آزاد کرج بود که در مجموع تعداد رشته

ای و طریق نمونه گیری خوشه نفر  از دانشجویان غیر تربیت بدنی از 375استفاده شد که طبق آن برای برآورد حجم نمونه از جدول مورگان 

نامه محقّق برای جمع آوری اطّالعات از پرسش دسترس انتخاب شدند.نفر به صورت نمونه گیری در 297ی برای دانشجویان تربیت بدن

های پژوهش نشان داد که بین دانشجویان تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی در افتهی بدست آمد. 81/0 ساخته استفاده شد که آلفای کرونبا  آن

از ار مورد استفاده و مکان استفاده متغیّرهای میزان استفاده از فناوری اطّالعات و ارتباطات و همچنین امکان یادگیری فناوری و نیز نوع ابز

متغّیرهای علل استفاده، میزان مفهوم و درک ارتباطات، میزان تأثیر استفاده، میزان تفاوت وجود ندارد. امّا در عات و ارتباطات فن آوری اطّال

 .دارتباط دانشجویان با دیگران یا دیگر مراکز از طریق فن آوری اطاّلعات و ارتباطات تفاوت وجود دار

  فناوری اطالعات و ارتباطات، دانشجویان، تربیت بدنی. واژه های کلیدی:
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  مقدمه

در  1اطاّلعاتی توسط مالچات وپورات هاولین بار واژه جامع
از آن زمان مفهوم اطاّلعات به عنوان  بکار برده شد. 1970 هده

ن با همزما عاملی مهم در فرایند توسعه مورد توجّه قرار گرفت.
هایی در جهت ارتباطات و فرایند پیدایش این مفهوم، تکنولوژی

عات بوجود آمدند که به دریافت، انتقال و تجزیه و تحلیل اطّال
دوم  هنیمدر  معروف شدند. 2های ارتباطی و اطّالعاتتکنولوژی

های همگانی جهانی و ارتباطات از ترکیب رسانه ،1990دهه 
ای، سیستم الکترونیکی شکل گرفت که به تمام زندگی رایانه

اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سرایت یافت. ویژگی مهم 
این سیستم، توانایی بالقوه آن برای ارتباط متقابل بود. جهان 

هانى که مقدرّات آن ج با امروز است،آینده، جهانى کامالً متفاوت 
بات و مختصات عصر هاى توانمندی است که مناسدر دست انسان
ماعى را نهادها و روابط اجت، آن شناسند و براساساطّالعات را می
ترین هدف نظام آموزشى کنند. از این رو، مهمطرّاحى مى

شکوفاسازى استعداد و خلّاقیت نیروهاى مستعدی است ، کشورها
، 3)والترز عهده گیرند آینده حرکت جامعه را بر که بتوانند در

های جدید اطّالعاتی، عالوه بر آن چه گفته شد فناوری (.2007
   این. تفریحی دارندهای تتأثیر عظیمی بر ورزش و فعالی

های ورزشی و تفریحی را ها در این که چگونه برنامهفناوری
نه با مشتریان و همکاران تجزیه و تحلیل کنیم و چگو مدیریت و

بهره وری و اثربخشی  .خود ارتباط برقرارکنیم، تأثیر بسیاری دارند
های به آگاهی و به کارگیری فناوری، های کاری در آیندهبرنامه

های ورزشی تجارت ها واطّالعاتی وابسته است؛ بنابراین، سازمان
های در فعالیت موفّقیت برای ورزشی هایآموزش و نیزو تفریحی 
خدمات و نیروی انسانی خود را  ها،ارتباطات، برنامهم تماخود، باید 

 (.2002 منتو،) سازند هماهنگ فناوری با این

های اخیر، در تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز طی سال
ای به دست و ارتباطات )فاوا( اهمیت فزایندهفناوری اطّالعات 

جدایی ناپذیر از آموزش و برنامه درسی و آورده و تبدیل به بخش 
مدرسان، مرّبیان و مدیران ورزشی شده است  هحتی امور روزمرّ

ای از این میان مدیریت ورزش که شاخه (. در2009 ،4)کوکاک
شود، ی میهای تجارت ورزشی تلقّدر باب جنبهتحصیل و حرفه 

زشی از های مختلف وربود که باید با جنبهدارای مدیرانی خواهد 
ن، مدیریت تجهیزات و م از ورزشکاراجمله ثبت اطاّلعات مهّ

آشنا باشند. فناوری  ، ثبت و ضبط مسابقات و ...اماکن ورزشی
دف یابی، پردازش، ذخیره اطّالعات و ارتباطات یک وسیله برای ه

                                                                               
1. Mulchup and Porat 

2  . Information communication and Technology(ICT) 

3  . Walters 
4  . kockak 

کامپیوتری و  جستجوی هانواع اطاّلعات دیجیتال به وسیل و انتشار
 کارآمد برای تواند راهکاریاست که میهای ارتباطی تکنولوژی

 در های راه باشد.ها و سختیاین مدیران برای غلبه بر پیچیدگی
تواند کار و مدیریت در ورزش را واقع امروزه، فناوری اطالعات می

به طور چشمگیری گسترش دهد و نظارت را آسان کند تا در این 
 ،5لی )جانگ انبوهی و حجم وسیع اطاّلعات بتوان به هدف رسید

ها و مراکز علمی نیز در بخش آموزش، در دانشگاه (.2012
افزون را بین ع روزاستفاده از فناوری اطاّلعات و ارتباطات یک توقّ

استادان و دانشجویان در استفاده از فناوری اطّالعات و ارتباطات 
ام به وجود آورده؛ از جمله استفاده از فناوری اطّالعات برای انج

احی شده، تجزیه و افزارهای طرّتحقیقات از طریق نرم تکالیف و
های آماری، ارتباط با اعضاء هیأت ها با استفاده از بستهتحلیل داده

تجوی وب سایت علمی از طریق پست الکترونیک یا ابزارهای جس
های آنالین آموزش الکترونیکی و در پی آن و نیز حضور در دوره

شناسی آنالین های کتابایگاهجو برای کتاب های درسی از پجست
 6فناوری و ارتباطات آموزشی بریتانیا همؤسّس توان نام برد.را می

 سر راه کاربرد مؤثّر فناوری اطّالعات و ( موانع موجود بر2003)
ارتباطات در تدریس را در دو بخش خارجی شامل کمبود 

دیگر مسائل مربوط به  تجهیزات، عدم اعتماد، عدم حمایت فنّی و
عقاید مدرّس  شامل فرهنگ سازمانی، منابع و نیز بخش داخلی،

تغییر و کمبود مورد  در مورد تدریس و فناوری، نگرش منفی در
توانایی و ارزشمندی سطوح  بندی نموده است.تجهیزات طبقه

    های العات و تاثیر آن بر قدرت و فرصتمختلف فناوری اط
اتید روز به روز در های آموزش اسی دانشجویان و شیوهگیریاد

با توجّه به این که امروزه  (.1390)مقیمی،  حال گسترش است
 ،هارسد دانشگاهالعات و ارتباطات است به نظر میعصر، عصر اطّ

ها بیش از هر زمان دیگری و دانشجویان و دیگر سازمان استادان
تباطی های جدید اطالعاتی و ارکه خود را با فناوری نیاز دارند
های سنّتی و قدیمی باعث عقب دهند و توسّل به روشتطبیق 

ت افتادن از جامعه جهانی خواهد شد که به سرعت در حال پیشرف
دگی رسد سطح باالی آمابه نظر میو  در این زمینه است

های ی روشهتواند موجب توسعها میالکترونیکی در دانشگاه
جدید تدریس، استفاده بیشتر دانشجویان و استادان از منابع و 

  دانشجویان و استادان به طور اطّالعات علمی جدید، تعامل 
تر و در زمان دلخواه، افزایش انتخاب دانشجویان در موارد آسان

 همطالعاتی و انعطاف پذیری بیشتر در محل و زمان مطالع
    مطالب گفته شده به نظر  ه بهدانشجویان شود. حال با توجّ

رسد اطّالع از میزان استفاده از فناوری اطّالعات و ارتباطات در می

                                                                               
5  . Jung lee 

6..Educational Communications and Technology    

Institute of Great Britain 
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ه ای برخوردار باشد تا جایی کبین دانشجویان از اهمّیت ویژه
   ها با این موضوع در چالش امروزه در سراسر جهان، دانشگاه

   و ا هخودشان را تغییر دهند تا بر چالشباشند که چگونه می
های حاصل از کاربردهای فناوری اطّالعاتی و ارتباطاتی اندازچشم
لذا این تحقیق به دنبال . (1388)کریمی و همکاران،  ق آیندفائ

در  ICTپاسخ به این مسأله است که وضعیت کاربری و جایگاه 
بین دانشجویان تربیت بدنی در مقایسه با سایر دانشجویان 

 دانشگاه چگونه است؟

ن راستا تحقیقاتی انجام شده است که در برخی موارد با در ای
( در 1392) اهداف تحقیق حاضر همسوست. بردبار و همکاران

تحقیقی در خصوص نقش آگاهی دانشجویان از فناوری اطّالعات 
و ارتباطات بر وضعیت تحصیلی نشان داد که داشتن توانایی 

دانشجویان استفاده از اینترنت و کامپیوتر در وضعیت تحصیلی 
مورد بررسی تأثیر چندانی نداشت؛ امّا بین مقطع تحصیلی و 

داری ز اینترنت و کامپیوتر تفاوت معنیمیانگین توانایی استفاده ا
( در پژوهش خود به 1392مشاهده شد. قاسمی و همکاران )

و ارتباطات با  کاربرد فناوری اطّالعات اط میانبررسی ارتب
 ها پرداختند و بهبدنی دانشگاهتربیت نی در اداراتاثربخشی سازما

گیری میان استفاده از فناوری این نتیجه رسیدند که ارتباط چشم
مجیدی و اطّالعات و ارتباطات با اثربخشی سازمانی وجود دارد. 

بررسی تأثیر فناوری ( در پژوهشی با عنوان 1391همکاران )
فرینی بر روحیه و خلّاقیت کارآ  (ICT)اطّالعات و ارتباطات

استفاده از فناوری اطّالعات و ارتباطات  دانشجویان نشان دادند که
 بر روحیه و خلّاقیت کارآفرینی دانشجویان تأثیر نداشته است.

( در تحقیقی به بررسی تأثیر 1391افخمی عقدا و همکاران )
و  فناوری اطّالعات و ارتباطات بر فرایند تعلیم و تربیت پرداختند

دند که اکثریت دانشجویان روزانه بیشتر از یک به این نتیجه رسی
ساعت از اینترنت استفاده نمودند. از دیدگاه آنان اعتیاد آورترین 
وسایل ارتباط جمعی به ترتیب اینترنت، تلفن همراه، ماهواره، 
تلویزیون، کتاب و رادیو بیان گردید. همچنین بین استفاده از 

یم و تربیت در دانشجویان فناوری اطّالعات و ارتباطات با رشد تعل
( در 1391) حسنی و همکاران رابطه معناداری وجود داشت.

های در فعالیت ICTگیری از پژوهشی به بررسی میزان بهره
آموزشی و پژوهشی در بین اعضاء هیأت علمی دانشگاه پرداختند 

ی اطّالعات و و نشان دادند که اعضاء هیأت علمی از فناور
پژوهشی در حد مناسبی  های آموزشی وارتباطات در فعالیت

( در پژوهشی به 1390) . خراسانی و همکارانکننداستفاده می
جویان نظام یادگیری الکترونیکی در بین دانش امکان سنجی

ن پژوهش حاکی از آن بود که های ایپرداختند و مهم ترین یافته
آمادگی دانشجویان برای شرکت در نظام یادگیری  میزان

الکترونیکی در بعد دسترسی به تکنولوژی در وضعیت پایینی بود 

ته انگیزش یادگیری از طریق در حالی که در ابعاد ارتباطات پیوس
ها گفتگوی گروهی اینترنتی و موفّقیت در یادگیری رسانه

( 1389اران )عزیزی و همک. کترونیکی در وضعیت باالیی بودندال
ارگیری فناوری استقرار و به ک هدر پژوهشی به بررسی رابط

مندی دانشجویان پرداختند و به این نتیجه اطّالعات با رضایت
فناوری اطّالعات و رسیدند که دانشجویان از استقرار امکانات 

های مالی ها و نیز حمایتارتباطات و تجهیز سیستم به آن
ستا رضایت دارند؛ افزون بر آن کاربرد مسئوالن دانشگاه در این را

های مالی برای خرید ت الکترونیک جهت مکاتبات و حمایتپس
موجبات  افزارافزار و سختنرم هتجهیزات کامپیوتری و تهیّ

 .مندی دانشجویان را فراهم کرده استرضایت

( در مطالعات خود نشان داد که فناوری 2010)1پاپاستریگیو
 کامل برای علوم ورزشی و یک عضو تمام و اطّالعات و ارتباطات

( 2010)2شود. مارینامنظور آموزش و حرفه محسوب میتربیتی به 
در پژوهشی در خصوص دانشجویان تربیت بدنی به این نتیجه 
 رسید که استفاده از فناوری اطّالعات و ارتباطات سطح خود

یوتر پها در مورد اینترنت و کامباوری دانشجویان و نگرش مثبت آن
ده از کامپیوتر را کاهش ها در مورد استفارا ارتقا داده و اضطراب آن

دهند ( در تحقیقی نشان می2011)3دهد. روزینگرز و همکارانمی
زش و یک واقعیت در آمو 4تامروزه فناوری اطّالعات و ارتباطا

فرانک های اخیر توسعه یافته است. پرورش اسپانیا است و در سال
ر پژوهش خود نشان داد که درصد قابل توجّهی ( د2011)5و ماری

از معلمان سواد کامپیوتر داشتند و اکثریت دانش اموزان نیز دانش 
 کامپیوتر داشتند و اینترنت برای هدایت کاربرد نداشته است. هپای

 

 روش شناسی تحقیق

این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر استراتژی 
بوده و برای ت پیمایشی العاتوصیفی و به لحاظ جمع آوری اطّ

 هجامع اطّالعات به شکل میدانی عمل شده است. آوریجمع
های علوم انسانی ه دانشجویان رشتهآماری این پژوهش کلّی

ختر )د دانشجو 14062دانشگاه آزاد کرج بود که در مجموع تعداد 
، حقوق و علوم سیاسی، مدیریت و دانشکده الهیات 6و پسر( در 
های خارجی، روانشناسی و تربیت بدنی دبیات و زبانحسابداری، ا

داد و از ه آماری این پژوهش را تشکیل میو علوم ورزشی جامع
 نفر دانشجویان تربیت بدنی بودند. 1250این میان تعداد 
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برای برآورد حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که 
نفر و  375طبق آن حجم نمونه دانشجویان غیر تربیت بدنی تعداد 

 نفر برآورد گردید و در هر مورد 297برای دانشجویان تربیت بدنی 
کل نمونه  %20، به میزان به منظور جلوگیری از ریزش نمونه

گیری برای دانشجویان نامه بیشتری توزیع شد. روش نمونهپرسش
ای با انتخاب نمونه از هر دانشکده بدنی به شکل خوشهغیر تربیت

دسترس انجام شد و در مورد دانشجویان  به صورت نمونه در
تربیت بدنی با مراجعه به دانشکده تربیت بدنی و توزیع بین 

 دانشجویان حاضر در دانشکده صورت گرفت.

ای این تحقیق پرسشنامه محقّق ساخته ابزار اندازه گیری در
سوال بود. روایی پرسشنامه توسّط  39بود که در مجموع شامل 

یت ورزش و  نرم افزار مورد تأیید قرار گرفت استاد رشته مدیر 10
و در این راستا برخی سئواالت حذف و برخی تغییر نمود. سپس 

پرسشنامه،  30برای اطمینان از پایایی آن با اجرای آزمایشی 
پایایی مناسب  هدهندبدست آمد که نشان 81/0ی کرونبا  آلفا

نامه از شپرسشنامه بود. برای اطمینان از روایی محتوایی پرس
 . تحلیل عاملی استفاده شد

 

 های تحقیقیافته

خ دهندگان را پاس %55های تحقیق نشان داد که حدود یافته
بدنی را دانشجویان تربیت %45بدنی و دانشجویان غیرتربیت

پاسخگویان در  %56مرد بودند.  %52زن و  %48داد، تشکیل می
استفاده از فوق لیسانس بودند. میانگین  %44مقطع لیسانس و 

 .ساعت بود 2تا  1اینترنت در هر دو گروه روزانه 

 
فراوانی و درصد فراوانی ویژگی های فردی جامعه. 1 جدول  

 درصد فراوانی فراوانی دسته 

 جنسیت
 %48,1 202 زن

 %52 180 مرد

 مقطع
 %56,4 378 لیسانس

 %43,6 292 ارشد

 رشته
 %44,2 296 تربیت بدنی

 %55,8 374 سایر

میزان 
 استفاده

 %18,7 125 ساعت 1زیر 

 %36,3 243 ساعت2-1

3-2 166 24,8% 

4-3 63 9,4% 

 %10,9 73 ساعت 4بیش از 

 

نتایج حاصل از اجارای آزماون کولموگاوروف نشاان داد کاه 
ست و از ایان توزیع فراوانی کلیه متغیّرها منطبق با توزیع نرمال ا

هاای متریک برای تحلیل دادهآماری پارا هایتوان از آزمونرو می
 ها استفاده کرد و بر این اساس نتایج ذیل باه دسات آماد:فرضیه

  داد  نشان بین دو گروه  نتایج آزمون لون برای همگونی واریانس

( آزمون p>0.05باشد )واریانس در بین دو گروه یکسان میکه 
از فناوری  دهدکه میزان استفادهتست در دو گروه نشان می ا تی

   بدنی و ارتباطات در بین دانشجویان تربیتاطّالعات و 
  .(P>0.05) بدنی تفاوت وجود نداردغیرتربیت

 دو گروه مستقل در متغیّر میزان استفاده از فناوری t-testنتایج آزمون  .2 جدول 

 آزمون لون t-testآزمون
 رشته

 fارزش p ارزش میانگین انحراف معیار tارزش آزادیدرجه  p ارزش

0/667 668 -0.45 
0/4 

0/4 

3/3 

3/4 
0/90 0/01 

 غیر تربیت بدنی
 تربیت بدنی
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که بین علل استفاده از  دهدنتایج آزمون فریدمن نشان می
وجود فناوری اطّالعات در بین دانشجویان غیر تربیت بدنی تفاوت 

های محاسبه شده در با توجّه به میانگین رتبه (p<0.05) دارد
ترسی به این گروه، سرعت اینترنت و در اولویت بعدی سهولت دس

ترین دلیل استفاده از این فناوری ذکر اطّالعات در اینترنت مهم
شده است. همچنین، نتایج آزمون فریدمن نشان داد که بین علل 

عات در بین دانشجویان تربیت بدنی تفاوت استفاده از فناوری اطّال
های محاسبه شده ه به میانگین رتبهبا توجّ (p<0.05) وجود دارد

در گروه دانشجویان تربیت بدنی، سهولت دسترسی به اطاّلعات و 
ترین علل استفاده از در رتبه بعد سرعت باالی اینترنت مهم
 .فناوری در بین این دانشجوبان بوده است

 
 نتایج آزمون فریدمن غلل استفاده از فناوری   .3 جدول

 متغیّرها

 غیر تربیت بدنی تربیت بدنی

میانگین 
 رتبه ها

 خی دو
درجه 
 آزادی

 pارزش
میانگین 
 رتبه ها

 خی دو
درجه 
 آزادی

 pارزش

 5.27 سهولت دسترسی به اطّالعات

298.36 7 0.00 

5.25 

546.88 7 0.00 

 4.25 4.55 امکان ارتباط با سایرین

 4.06 3.86 کسب لذت

 5.02 4.82 مقرون به صرفه بودن

 5.70 5.16 سرعت باال

 5.05 5.04 بهبود کارایی

 3.88 4.36 دسترسی به اطالعات مختلف

 2.80 2.94 غنی ساری اوقات فراغت

 
واریانس در بین دو گروه نتایج آزمون لون نشان داد که 

دو گروه نشان  t-test( نتایج آزمون p>0.05باشد )یکسان می
بین  که میزان امکان یادگیری از طریق فناوری اطاّلعات دهدمی

داری وجود بدنی تفاوت معنیبدنی و غیرتربیتدانشجویان تربیت
 که بین دهدنشان می نتایج آزمون فریدمن .(P>0.05) ندارد
 تفاوت وجود بدنیتربیتغیر استفاده دانشجویان  مورد  ابزار  نوع

 
های محاسبه شده به میانگین رتبه با توجه (p<0.05) دارد

حافظه فلش باالترین الویت را داشته است و همچنین نتایج 
   آزمون فریدمن نشان داد که بین نوع ابزار در دانشجویان 

با توجّه به میانگین  (p<0.05) تفاوت وجود داردبدنی تربیت
های محاسبه شده در این گروه نیز حافظه فلش بیشترین رتبه

 اهمیت را داشت.
 

 نتایج آزمون فریدمن نوع ابزار فناوری .4جدول 

 متغیّرها

 غیر تربیت بدنی تربیت بدنی

میانگین 
 رتبه ها

 خی دو
 درجه
 آزادی

 pارزش
میانگین 
 رتبه ها

 خی دو
درجه 
 آزادی

 pارزش

 2.24 سی دی رام

305.31 3 0.00 

2.16 

493.16 3 0.00 
 3.66 3.51 نوشتن بر روی کاغذ

 2.03 2.13 حافظه ی فلش

 2.15 2.12 هارد
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مکان استفاده از نتایج آزمون فریدمن نشان داد که بین 
 فناوری اطّالعات از نظر افراد غیرتربیت بدنی تفاوت وجود دارد

(p<0.05با توجّه ) افراد های محاسبه شدهبه میانگین رتبه ،
 کنند.خانه از اینترنت استفاده می بدنی بیشتر درغیرتربیت

همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که بین مکان استفاده از 

اطّالعات در بین دانشجویان رشته تربیت بدنی تفاوت فناوری 
های محاسبه ه به میانگین رتبهبا توجّ(. p<0.05) وجود دارد

ر در خانه از اینترنت استفاده بدنی نیز بیشتشده دانشجویان تربیت
 کنند.می

 
 نتایج آزمون فریدمن متغیّر مکان استفاده در بین دانشجویان  .5جدول 

 متغیّرها

 غیر تربیت بدنی تربیت بدنی

میانگین 
 رتبه ها

 خی دو
درجه 
 آزادی

 pارزش
میانگین 
 رتبه ها

 خی دو
درجه 
 آزادی

 pارزش

 1.59 سایت دانشگاه

234.44 2 0.00 

1.71 

 1.74 1.77 کافی نت 0.00 2 213.38

 2.55 2.64 خانه

 

دهد که مینتایج آزمون لون برای همگونی واریانس نشان 
( نتایج p>0.05) باشدبین دو گروه یکسان میواریانس در 

که میزان مفهوم و درک  دهددو گروه نشان می t-testآزمون 
 آوری اطّالعات بین دانشجویان تربیتفنارتباطات از طریق 

  . (P<0.05) دارد وجود داریمعنی تفاوت بدنیغیرتربیت و بدنی

 

و در  3,4میزان این متغیّر در بین دانشجویان تربیت بدنی
محاسبه شده است که  3,3ی بین دانشجویان غیر تربیت بدن

العات دهد میزان درک ارتباطات از طریق فن آوری اطّنشان می
     دانشجویان تربیت بدنی بیشتر از دانشجویان در بین

 .باشدتربیت بدنی میرغی

 
 دو گروه مستقل متغیر میزان درک ارتباطات t-testنتایج آزمون  . 6ولجد

 آزمون لون t-testآزمون
 

 fارزش p ارزش میانگین انحراف معیار tارزش درجه آزادی p ارزش

0/03 668 -2/18 
0/8 

0/7 

3/3 

3/4 
0/3 4/17 

 غیر تربیت بدنی
 تربیت بدنی

 
آزمون لون برای همگونی واریانس بین دو گروه نشان نتایج 

(. p>0.05میدهد واریانس در بین دو گروه یکسان می باشد )
 که میزان تأثیر دهددو گروه نشان می t-testنتایج آزمون 

              دنی و ببین دانشجویان تربیت العاتاستفاده از فناوری اطّ
 (.P>0.05) وجود نداردداری تربیت بدنی تفاوت معنی غیر

ونی واریانس بین دو گروه نشان نتایج آزمون لون برای همگ
( p>0.05باشد )واریانس در بین دو گروه یکسان میدهد که می

 میزان ارتباطکه  دهددو گروه نشان می t-testنتایج آزمون 

دانشجویان از طریق فناوری با دیگران یا دیگر مراکز بین 
داری معنی نی و غیر تربیت بدنی تفاوتدانشجویان تربیت بد

  میزان این متغیّر در بین دانشجویان  (P<0.05) وجود دارد
 3,5و در بین دانشجویان غیر تربیت بدنی  3,7 تربیت بدنی

محاسبه شده است که نشان می دهد میزان ارتباط دانشجویان با 
 بدنی بیشتر ازدیگر مراکز و دیگران در بین دانشجویان تربیت 

 .باشدغیر تربیت بدنی می

 
 دو گروه مستقل میزان ارتباط از طریق فناوری t-testنتایج آزمون  .7جدول 

 آزمون لون t-testآزمون

 p ارزش 

 
 fارزش p ارزش میانگین انحراف معیار tارزش درجه آزادی

0/003 668 -2/99 
0/7 

0/7 

3/5 

3/7 
0/188 1/74 

 غیر تربیت بدنی
 تربیت بدنی
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 بحث و نتیجه گیری
های تحقیق نشان داد که میانگین استفاده از اینترنت در یافته

تا  1هر دو گروه دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی روزانه 
ق از ساعت بود. بنابراین، تمام دانشجویان مورد نظر این تحقی 2

کنند و نتایج نشان داد که بین فناوری اطّالعات استفاده می
و غیرتربیت بدنی از نظر میزان استفاده از  دانشجویان تربیت بدنی

فناوری اطالعات و ارتباطات تفاوت وجود ندارد. این یافته با 
عقدا و  افخمی ( و1391) حسینی و همکاران نتیجه تحقیق
( همسو است؛ زیرا ایشان نیز به این نتیجه 1391همکاران )

رسیدند که اکثریت دانشجویان روزانه بیشتر از یک ساعت از 
ینترنت استفاده می نمایند. امروزه  استفاده از اشکال مختلف ا

ف جامعه به صورت امری فناوری اطّالعات در بین اقشاز مختل
گر شده است و در این میان دانشجویان که فرآیند بدیهی جلوه

آموزش و یادگیری آنها بدون استفاده از فناوری اطّالعات و 
مر مستثنی نیستند و بطور ارتباطات امکان پذیر نیست، از این ا

  شوند.میهای مختلف فناوری اطّالعات بهره مند ره از شکلروزم

های پژوهش نشان داد که بین علل استفاده از فناوری یافته
اطّالعات در بین دانشجویان غیر تربیت بدنی تفاوت وجود دارد و 

، سرعت اینترنت و در اولویت بعدی سهولت دسترسی براین اساس
اوری در اطاّلعات در اینترنت مهمترین دلیل استفاده از این فنبه 

بدنی ذکر شده است. همچنین تربیت بین دانشجویان غیر
مشخص شد که بین علل استفاده از فناوری اطّالعات در بین 
دانشجویان تربیت بدنی نیز تفاوت وجود دارد و در این گروه، 

رعت باالی بعد س هسهولت دسترسی به اطّالعات و در رتب
ن یااده از فناوری در بین این دانشجواینترنت مهم ترین علل استف

(  1389کاران )این یافته با نتیجه تحقیق عزیزی و هم .بوده است
پست الکترونیک  کاربردها نشان دادند که همسو نیست زیرا آن
. ترین دلیل رضایت دانشجویان از اینترنت بودبرای مکاتبات مهم
حاصل از  هتحقیق اخیر و مغایرت آن با نتیج علی رغم نتیجه

پژوهش حاضر نکته جالب توجّه این است که در هر دو گروه 
دانشجویان، سرعت و سهولت دسترسی از مهم ترین علل استفاده 
   از فناوری اطّالعات است و با توجّه به این که در برخی 

بایل ریق کامپیوتر و یا موها سرعت خطوط اینترنت از طدانشگاه
. از طرفی چون سهولت دسترسی به فناوری یکی از علل کم است

یم که عدم هست اصلی در کاربرد آن است ولی این روزها شاهد
دسترسی به شبکه های سریع و به عبارتی عدم وجود آنتن موجب 
محدودیت در استفاده از فناوری اطّالعات می شود؛ به این دلیل 

هولت دسترسی با سرعت و س دانشجویان به سمت کاربرد فناوری
 یابند. مناسب گرایش می

 ان امکان یادگیری از طریق فناورینتایج نشان داد که میز
ت دنی و غیر تربیت بدنی تفاواطّالعات بین دانشجویان تربیت ب

داری وجود ندارد و در هر دو گروه استفاده از فناوری معنی
 هاست و رشتاطّالعات موجب تسهیل یادگیری دانشجویان شده 

تحصیلی تفاوتی را در میزان یادگیری از طریق استفاده از فناوری 
اطّالعات موجب نگردیده است. این یافته با نتیجه تحقیق بردبار و 

( همسو نیست زیرا در تحقیق اخیر مشخّص شد 1392) همکاران
یادگیری و پیشرفت  اده از فناوری اطّالعات نقشی درکه استف

ان نداشته است امّا این یافته با نتایج تحقیق تحصیلی دانش آموز
ها نیز نشان دادند ( همسو است زیرا آن1390) خراسانی و همکاران

که بین استفاده از فناوری اطاّلعات و یادگیری الکترونیکی ارتباط 
 مثبت وجود داشته است.

نتایج پژوهش نشان دادند که بین نوع ابزار مورد استفاده 
ت بدنی تفاوت وجود دارد. براین اساس حافظه دانشجویان غیرتربی

فلش باالترین اولویت را داشته است و همچنین بین نوع ابزار در 
دانشجویان تربیت بدنی نیز تفاوت وجود دارد و در این گروه نیز 
حافظه فلش بیشترین اهمیت را داشت. این یافته با نتایج تحقیق 

یرا ایشان دریافتند ( همسو نیست ز1391افخمی عقدا و همکاران )
که اعتیاد آورترین وسایل ارتباط جمعی به ترتیب اینترنت، تلفن 

باشد در حالی که واره، تلویزیون، کتاب و رادیو میهمراه، ماه
دانشجویان مورد نظر پژوهش حاضر بیش از هر ابزار دیگر، از 
فلش استفاده می کنند. طبعاً یکی از دالیل مهم در استفاده از 

و بهره برداری از آن است.  اطّالعات سهولت حمل و نقلفناوری 
ترین وسایل فناوری اطّالعات که دانشجویان از آن استفاده معمول

می کنند، لپ تاپ، تلفن و فلش است. گاه دانشجویان به دالیل 
   مختلف از جمله دشواری حمل، از لپ تاب شخصی استفاده 

از مل و نقل بیش کنند و معموالً فلش به دلیل سهولت حنمی
 شود.ها استفاده میسایر فناوری

نتایج نشان داد که بین مکان استفاده از فناوری اطّالعات از  
        نظر افراد غیرتربیت بدنی تفاوت وجود دارد. دانشجویان 

کنند. ر در خانه از اینترنت استفاده میبدنی بیشتتربیت غیر
اطّالعات در بین همچنین، بین مکان استفاده از فناوری 

تربیت بدنی نیز تفاوت وجود دارد و دانشجویان  هدانشجویان رشت
نتایج  تربیت بدنی هم بیشتر در خانه از اینترنت استفاده می کنند.

       دهد که میزان مفهوم و درک ارتباطات از طریقنشان می
دنی و غیر تربیت بدنی آوری اطّالعات بین دانشجویان تربیت بفن

   داری وجود دارد و میزان درک ارتباطات از طریق معنی تفاوت
نی بیشتر از بداطّالعات در بین دانشجویان تربیتآوری فن

این یافته با نتایج تحقیق  .بدنی می باشددانشجویان غیر تربیت
( از این 1390خراسانی و همکاران) ( و1389عزیزی و همکاران )

نظر که کاربران برای برقراری ارتباطات مختلف با افراد و مراکز 
 ، همسو است.فناوری اطاّلعات نیاز دارندبه 
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در تحقیق این محقّقان نیز نشان داده شد که کاربران درک 
ارتباطات فردی، گروهی مطلوبی از فناوری اطّالعات در برقراری 

 و سازمانی دارند.

دهد که میزان ارتباط دانشجویان از طریق نتایج نشان می
بدنی و نشجویان تربیتفناوری با دیگران یا دیگر مراکز بین دا

اری وجود دارد و میزان ارتباط دبدنی تفاوت معنیغیر تربیت
      دانشجویان با دیگر مراکز و دیگران در بین دانشجویان 

این یافته با نتایج د. بیشتر از غیر تربیت بدنی می باش تربیت بدنی
نظر تمایل کاربران به ( از 1390) همکاران تحقیق خراسانی و

ها از طریق فناوری اطّالعات باط با افراد و سازمانبرقراری ارت
های ارتباطی وزه استفاده از ایمیل، چت و شبکههمسو است. امر
وری شکل های ارتباط در فضای کاربرد فنا ترینمجازی از مهم

تگوی آنالین ها مجهّز به سیستم گفاطّالعات است. امروزه موبایل
هایی نظیر تانگو، وایبر و ... هستند و هدف و استفاده از فناوری

ترین بین کاربران است؛ پس یکی از مهم ها ایجاد رابطهه آنهم
ایجاد امکان  و ارتباطی های اطّالعاتیکارکردهای فناوری

 برقراری ارتباط بین کاربران آن است.

زندگی امروز انسان بدون استفاده از فناوری اطاّلعات و 
این میان  گردد و دریارتباطات با مشکالت جدی همراه م

ای دارند؛ زیرا فرآیندهای آموزشی و دانشجویان جایگاه ویژه
های مختلف نها عمدتاً با استفاده از فناورییادگیری و پژوهشی آ

های دانشگاهی به رد. در واقع دانشجویان تمام رشتهگیصورت می
     تربیت بدنی  هها نیاز دارند امّا کاربرد آن در رشتاین فناوری

ها، ه باشد. استفاده از مقاالت، کتابای داشتتواند جایگاه ویژهمی
ورزش امروزه در سطح جهان  هها در حوزایها و چندرسانهفیلم

های مناسب ری یافته است و با ایجاد زیرساخترونق بسیا
دانشجویان کشور نیز می توانند از ره آوردهای تحقیقاتی، آموزشی 

 ها بهره مند گردند.ی این فناوریو پژوهش

 

 منابع    
Afkhami Aghda, M; Kamali ,M; shokoohraveh, N (2012). Effect of ICT on education 

process from the perspective of university students in Yazd,Tolooe Behdasht,11(1(34)). 

Azizinezhad, Bahareh; Abbaszadeh, mohammad; Azizinezhad, SHarareh (1389). 

Evaluation of student satisfaction at the establishment and deployment of ICT in universities, 

The first student Conference on Information and Communication Technology in Iran, 

Sanandaj , Http://www.civilica.com/pager_ncscii01.html 

Bordbar, A; Zagerdi, B; Mehrfar, A; Akbarian, T (2013). The relationship between 

students' awareness of ICT in the educational status of Fasa University of Medical Sciences, 

First Regional Conference on Assessment of basic science courses, Challenges and 

Approaches, Ahvaz, http://www.civilica.com/Paper-SCIENCE01-SCIENCE01_011.html 

Hasani, M; Hoseinpour, A; KHarazmi, M; Sameri, M (2012). Comparative study of the 

rate of utilization of ICT research and educational activities of faculty members of Shahid 

Bahonar university of Kerman, First International Conference on Management of Innovation 

and National, Ghom, Payam nour University of Khouzestan, http://www.civilica.com/Paper-

ICMINP01-ICMINP01_146.html 

GHasemi, H; Farahani, A; Mashatin,M (2013). The relationship between the use of ICT 

and organizational effectiveness in the Physical Education Department of University of 

Tehran, 2222-6990, 2(5). 

Karimi, A; Soltani Sh; Nasrabadi B (2009). Prospects for the application of ICT in 

teaching and learning in higher education, Higher education of Iran, 1(4). 

Majidi, D; Kadkhodaii, P; Alimohammadi, Ma; Rouhani, K (2012). ). Effect of ICT and 

entrepreneurial spirit and creativity of Tehran  Kharazmi University, second Student 

Entrepreneurship Conference Country, Tehran. Http://www.civilica.com/pager_ncscii02-

18.html 

Moghimi, R (2011) , Journal of Management, Rahdan Publications,V 10(1) 

http://www.civilica.com/Paper-SCIENCE01-SCIENCE01_011.html


 ( دربین دانشجویان ...ICTوری اطالعات و ارتباطات )کارگیری فناوضعیت به مقایسه 26

Frank W.K.Amenyedzi, Mary N,Larty, Beloved M.Dzomeku(2011),university of 

education,The use of computers and Internet az supplementary sourse of Educational 

Maskaerital: A care of study of the senior high schools in the tema Metropolis in chaina,2(2). 

Khorasani A, Zmanymnsh H, Baqrabady GH. E-learning in medical and paramedical 
student's postings per feasibility Proceedings of Congress on Information Technology 
health,1390. 

Kockak, M (2006). The Information Society in South Africa: From Global 

Origins to Local Vision. South Aftican Journal of Library and InformationScience, Vol. 66 

(4). 

Mariana Patru (2010), Information And Communication Technologies In Teacher 

Education, ,5 (2).  

Mulchup, F. (1962) , “The Production And Distribution Of Knowledge In The United 

States” , Princeton , Princeton University Press. 

Mento, A.J., Steel, R.P., Karren, R.J. (2002). A meta-analytic study of the effects of goal 

setting on task performance: 1966–1984. Organizational Behavior and Human Decision 

Processes, 39.  

Papastergiou,M. (2010). Enhancing Physical Education and Sport Science students’ self-

efficacyand attitudes regarding Information and Communication Technologiesthrough a 

computer literacy course,Computers & Education 54 . 

Rozingrz,O; Stratton, G.(2011). Computer Law.14ed.londen. 

Walters, M. (2007). The Art of Negotiation .http://www.isnare.com/ Aid=157063&ca= 

Marketing. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isnare.com/%20Aid=157063&ca=%20Marketing
http://www.isnare.com/%20Aid=157063&ca=%20Marketing

	نقش رسانههای اجتماعی بر توسعه رفتارهای اوباشگرایانه تماشاگران فوتبال
	مقایسه وضعیت به کارگیری فناوری اطّلاعات و ارتباطات (ICT) در بین دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی
	دانشگاه آزاد اسلامی کرج
	ندا بزرگ زاده* ، سارا کشکر2، حسین سپاسی3
	(تاریخ دریافت: 12 / 04 / 93  ـ تاریخ تصویب:  25 / 06 /  93 )
	چکیده
	هدف از انجام این پژوهش مقایسه وضعیت به کارگیری فنآوری اطّلاعات و ارتباطات از دیدگاه دانشجویان تربیت بدنی و      غیرتربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج می باشد. روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی و جامعهی آماری تحقیق شامل کلّیه دانشجویان رشتههای علوم ...
	واژه های کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشجویان، تربیت بدنی.
	روش تحقیق
	بحث و نتیجه گیری
	(تاریخ دریافت: 02 / 05 / 93  ـ تاریخ تصویب:  25 / 06 /  93 )
	(تاریخ دریافت: 17 / 04 / 93  ـ تاریخ تصویب:  25 / 06 /  93 )
	روش شناسی پژوهش
	رسول نظری(1،  مجید طحانی2

	(تاریخ دریافت: 24 / 04 / 93  ـ تاریخ تصویب:   25 / 06 /  93 )
	انصاری، محمدحسین(1390). مدیریت دانش و خلاقیت در ادارة کل تربیت بدنی استان تهران. نشریه مدیریت ورزشی. (3)8.
	فرید داریوش(1388). بررسی رابطة بین خلاقیت و کارآفرینی در بین مردان و زنان ورزشکار و غیرورزشکار (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه یزد). نشریه مدیریت ورزشی. (1)2.
	غفوری، فرزاد. اشرف گنجویی، فریده. دهقان، آیت الله. حسینی، سیده مهسا(1388). ارتباط بین سبک رهبری مدیران با خلاقیت معلمان تربیت بدنی. نشریه مدیریت ورزشی. دوره 1، شماره 2.
	گودرزی محمود. نظری رسول. احسانی محمد(1391). ارائه مدل معادلات ساختاری اثر مهارت های ارتباطی بر مهارت های مدیریتی مدیران ورزشی. پژوهش های کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش 1.
	(تاریخ دریافت: 26 / 04 / 93  ـ تاریخ تصویب:  25 / 06 /  93 )



