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  چكيده
 يعلمهيأت  ياعضا استفادة زانيمبين  رابطة كردنمشخص  ،پژوهشهدف اين  :هدف
روانشناسي و  آنان در دانشكدة يآموزشبا عملكرد اطالعات  يآور فناز آموزشي  يها گروه

  .بود دانشگاه تهران علوم تربيتي
 يعلم أتيه ياعضاپژوهش  يآمارجامعة . بودي شيمايپ -يفيتوصپژوهش  نياروش  :روش
نفر شامل  53روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران به تعداد  دانشكدةآموزشي  يها گروه

  .بودند و به صورت سرشماري انتخاب شدند) نفر مرد 43نفر زن و  10(
اطالعات استفاده  يآور فنمتوسط از  زانيمبه  يعلم أتيه ياعضانشان داد  جينتا: ها افتهي
آموزشي از نظر  يها گروه انيمو شي آنان در سطح مطلوب قرار دارد آموز عملكردو  كنند يم
ميزان استفاده از  نيب نيهمچن. مشاهده نشد يدار يمعناطالعات تفاوت  يآور فنه استفاد زانيم

رابطه  001/0در سطح  = 53/0با  يعلم أتيه ياعضا يآموزش عملكرداطالعات با  يآور فن
  .داشتوجود  يدار يمعن
  هيأت علمياعضاي  ،عملكرد آموزشي ،اطالعات يفناور: يديكل يها واژه
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  مقدمه 
فشار روز  ،1اتو ارتباط اطالعات يآور فن و ظهور شدن يجهاننظريه با همزمان 

در مناطق مختلف جهان اعمال شده تا به سمت  يعالآموزش نظام بر ي افزون
در ). 2009، 2تراب خوسي و مارشال( كنند حركت ها يآور فناين از ي ريگ بهره

، ها يفناور از اين استقبال و مؤسسات با ها دانشگاه از ياريبس چنين شرايطي،
نشان  مثبت واكنش ها چالش نيا به ي خود،آموزش نظام ي دربازنگرن ضم
   .اند داده

آموزش  تيكمو  تيفيكبر  ،ها يآور فناين ) 2005( ٣به اعتقاد يوسف
ي را از طريق آموزش نظامي ها يناكارآمد از ياريبس اند توانستهبوده و  رگذاريتأث

برخي نيز بر اين باورند اين . نمايند ي رفعريادگو ي سيتدر نديفرا بهبود
 ريتاثها را تحت  ي و پژوهشي دانشگاهآموزشاز هر چيزي، نظام  شيب، ها يآور فن

، ٤كاليس و ماند(ي آن را دگرگون ساخته است ها روشقرار داده، راهبردها و 
2002 .(  
 اشكالفناوري اطالعات، به  از معتقدند، استفاده) 2008( اش همكاران و ٥يفر

، انيدانشجوبا  ي بحثها گروه جادياي، كيالكترون مجالت به يدسترسمختلف 
ي براي اطالعاتي ها گاهيپااز  استفاده ي،كيالكترونپست  بسط ارتباطات از طريق

 زينو  كنفرانس دئويو از طريق انيدانشجو با ارتباط يبرقرار ي اطالعات،ابيباز
 را عملياتي واژه پرداز، افزار نرمي از ريگ بهرهي در حين تدريس با بردار ادداشتي

  .ساخته است
نقش  دارد، وجود يدرسمنابع  به راحت يدسترس امكان كه يطيشرا در

تنها  عنوان به گريداساتيد،  .است كرده رييتغ زين ها دانشگاهاعضاي هيأت علمي 
ي و آموزشي تنها روش سخنرانو  شوند ينم محسوب كالسدرس در  ارائه منبع
ي بصر و يسمعي ابزارها انواع. ستنديني آموزشي شفاف تنها ابزار كمك ها طلق
ي، تلفن كيالكتروني سينو ادداشتي اي ٦ممو يج يدي، دست انهيرا، انهيرا :مانند

عمق  در توانند يم... و  يدرسي افزاري نرم ها بسته همراه، پست الكترونيكي،
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 كار به يعال در مقاطع گوناگون آموزش يريادگي -ي اددهي نديفرابه  دنيبخش
 تفكرسمت  و محفوظات به يريادگصرف ي ديتأكشاهد تغيير، از ؛ شوند گرفته

با توجه ). 2004، ٧زارعي زواركي( ميا بودهاطالعات،  از قدرت استنباط خالق و
خصوصاً در سطح آموزش  راتييتغ نياي نسبت به توجه يببه اهميت مسأله، 

ي در برابر هجوم اطالعات انفعالي و برخورد ماندگي عقب نوعي موجب عال
  .خواهد شد
ي اطالعات و اور فن از استفاده و يدسترس زانيم مورد موجود، در يها يبررس

ي از اريبس در كه حاكي از آن بود جهان يكشورهاي آموزشي ها نظام ارتباطات در
مؤسسات آموزش عالي به  زيتجه يبراكشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه، 

ي وجود دارد جامعي ها برنامه ،نترنتيا به يدسترسو  انهيرا ي همچونامكانات
اطالعات و  يآور فن عيبه موازات تحوالت سردر ايران نيز  ).2010، 8ديموا(

 افتهيتام  يضرورت نترنتيا يجهان ةاستفاده از شبكي و گذار هيارتباطات، سرما
كشورمان  يآموزش ستميدر س نترنتيو ا انهيرا قيكه شاهد تلف ياست، به طور

  ).1383ي، مهرمحمد( ميهست
ي اطالعات و ارتباطات، در آور فنشده توسط  جادياي ها فرصتبا توجه به 

ي دانشكدة علمي هيأت اعضاي برا ها يآور فن نيااستفاده از  امكانحال حاضر 
روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران فراهم است و در اكثر اتاق اساتيد 

، مجهز به امكانات ها كالسعالوه بر اين اكثر . رايانه و شبكه اينترنت وجود دارد
 رود يمبنابراين اين انتظار . باشند يم...) رايانه، اينترنت و پروژكتور، قلم نوري و (

ته شده و نهايت كوشش خود را در استفاده از اين امكانات به كه اساتيد برانگيخ
از گذشت حدود دو دهه از  سهنوز پشواهد بيانگر آن است، اما . عمل آورند

ي انجام شده در اين زمينه، هنوز ها يگذار هيسرماو با وجود  ورود اينترنت
استفاده از  تيوضعمانده و  ناشناخته ابزارها نيا ي وپژوهشيآموزشي ها تيقابل
آموزشي اعضاي  عملكرد تيوضعي اطالعات و ارتباطات و متناسب با آن آور فن

  . هيأت علمي واضح و مشخص نيست
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 زانيم نيببا توجه به مراتب فوق، هدف مطالعة حاضر، مشخص كردن رابطة 
ي آنان در آموزشي اطالعات با عملكرد آور فني از علمي هيأت اعضااستفادة 

انجام اين پژوهش  .اسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران بوددانشكده روانشن
ة نيزمي در زير برنامهگام مثبتي در شناخت وضعيت موجود، جهت  تواند يم

ي اطالعاتي و ارتباطي ها يورآ فنة بهينة اعضاي هيأت علمي دانشكده از استفاد
و  نيتدوزير  يها پرسشبراي اين منظور،  .در امور آموزشي و پژوهشي باشد

  :ي قرار گرفته استبررسمورد 
ي آموزشي دانشكدة روانشناسي و علوم ها گروهي علمي هيأت اعضااستفادة  - 1

 است؟  ي اطالعات به چه ميزانآور فنتربيتي دانشگاه تهران از 
ي آموزشي دانشكده روانشناسي و ها گروهي علمي هيأت اعضاعملكرد آموزشي  - 2

 است؟  مطلوب زانيمتا چه علوم تربيتي دانشگاه تهران 
هاي آموزشي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران  آيا بين گروه - 3

 ي اطالعات تفاوتي وجود دارد؟آور فناستفاده از  زانيماز نظر 
هاي آموزشي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران  آيا بين گروه - 4

 از نظر عملكرد آموزشي تفاوتي وجود دارد؟
ي هيأت اعضاي آموزشي اطالعات با عملكرد آور فناستفاده از  زانيم نيب ايآ - 5

هاي آموزشي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران  ي گروهعلم
 ي وجود دارد؟ا رابطه

 
  پيشينة پژوهش

ي مختلف، تعريف و تحديد ها جنبهبررسي مباني نظري و پيشينة پژوهش از 
ي قبلي، اجتناب از ها پژوهشي تحقيق در چارچوب ها افتهمسئله، نحوه اتصال ي

 كنند يممحقق را ياري  تر قيدقي ريگ اندازهو ابزار  ها روشدوباره كاري و انتخاب 
ي ها پژوهشبنابراين در اين بخش، به نتايج برخي از ). 1389سرمد و همكاران، (

  . ي شده استا اشارهموضوع تحقيق  ٔدربارهانجام شده 
ي علم اتيه ياعضا نيب ند،نشان داد در تحقيقي )1387(رنيا پورآتشي و مختا



  17 ____________________________ يآموزشي اطالعات با عملكرد آور فناستفاده از  زانيمرابطة 

 

 اطالعات تفاوت يآور استفاده از فن زانياز نظر م ي،مختلف آموزش يها گروه
، وتريجهت كار با كامپ يكاف ييعدم آشنادر اين تحقيق، . وجود ندارد يدار يمعن

از  بيبه ترت ي،سيبه زبان انگل يو عدم تسلط كاف يشخص وترينداشتن كامپ
  .ذكر شده استاطالعات  يآور موانع استفاده از فن نيتر مهم

 نيتر مهمانجام شده است، ) 1388(در تحقيق كه توسط مجيدي و رسولي 
ي پژوهش يها تيفعال ، انجامنترنتياستفاده از ا ي جهتعلم أتيه ياعضا هدف

  .شده است انيب ،اطالعات روزآمد و دسترسي به
نشان داده است كه، بين تعداد مقاالت ) 1389(نتايج تحقيق بيگلري و آگهي 

ي ها سيسروي داخلي و خارجي، آشنايي با ها مجله، ها كنفراسچاپ شده در 
اينترنتي، نگرش نسبت به استفاده از فناوري اطالعات در آموزش و پژوهش با 

اعضاي هيأت علمي  ٔلهيبه وسميزان استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات 
  . و مثبت وجود دارد دار يمعنرابطه 

هاي  در ميان پايگاه، نشان داده است، )1389(نتايج پژوهش خاصه و حاتمي 
 به ترتيب پر ProQuest و Science Direct، Elsevier موجود در دانشگاه شيراز،

ترين  ممهو  اند ت علمي بودهأاعضاي هي توسط هاي اطالعاتي ترين پايگاه استفاده
انجام كارهاي بهبود كيفيت تدريس،  ،هاي اطالعاتي دليل استفاده از پايگاه

   .استبيان شده  خارجي و داخليي ها شيو شركت در هماتحقيقاتي 
 زانيم نيبنشان داده است كه ) 1390( ي و همكارانمانيسل پژوهش جينتا

اطالعات و  يآور مشهد از فن يدانشگاه فردوس يهيأت علم ياستفاده اعضا
   .وجود دارد) ميمستق(ها رابطه مثبت  آن يو پژوهش يارتباطات با عملكرد آموزش

كه، بر اساس الگوي  اند دادهنشان نيز در پژوهشي ) 1390(زماني و همكاران 
در سطح آمادگي تا استفاده  ها دانشگاهپذيرش مبتني بر عالقه، بيشتر استادان 

  .ات قرار دارندي فناوري اطالعريكارگ بهعادي از 
موانع  نيبانجام شده است، ) 2004( 9و كانگنا ريسوبي كه توسط ا مطالعهدر 

 ها يآور فن نيااستفاده از  زانيمي اطالعات با آور فناستفاده از  ريمسموجود در 
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  .ي مشاهده شده استدار يمعني و منفي همبستگي، آموزشدر امور 
، انجام شده است، اكثر )2005( 10در تحقيقي كه توسط كركاپ و كرك وود

اساتيد معتقد بودند دانشگاه بايد دسترسي به اينترنت و امكانات رايانه و ديگر 
در خانه و  ها آنالبته بسياري از . فراهم نمايد ها آنتجهيزات الزم را جهت استفاده 

و استفاده از آن سبب بهبود  اند داشتهمحيط دانشگاه به اينترنت و رايانه دسترسي 
  . شده است شانيعلمي ها تيفعال
در دانشگاه كويت نشان داد، اساتيد از فناوري ) 2006( 11ي االنصاريها افتهي

اطالعات بيشتر براي نوشتن مقاله، تحقيق، ارتباطات علمي با همكاران و يافتن 
 ها يفناوراز اين  و عالقة كمتري نسبت به استفاده كردند يممقاالت علمي استفاده 

  .در آموزش، تدريس و كارهاي كالسي دانشجويان داشتند
 كه دنديرس به اين نتيجه) 2006(    ١٢آتيلگان و بايرامتحقيقي در 
 ISIت علمي به ترتيب أاعضاي هياز ديدگاه  هاي اطالعاتي ترين پايگاه پراستفاده

Ebsco  ،وScience Direct در استفاده از ترين هدف اساتيد  مهم. بوده است
  .ذكر شده است) انتشار آثار علمي(انجام پژوهش ، هاي اطالعاتي پايگاه

و  ها مهارت، به اين نتيجه رسيدند كه )2007( 13در پژوهشي سعد و همكاران
ي اطالعات و آور فنباورهاي اعضاي هيأت علمي، از عوامل موثر جهت استفاده از 

: اين بررسي، عوامل شخصيتي چون در. ي آموزشي هستندها نهيزمارتباطات در 
ي مهم بيان آور فننگرش، عاليق، آموزش و حمايت سازماني در استفاده از اين 

  .اند شده
در زمينه نگرش و دانش معلمان نسبت به ) 2009( 14ي تزكيها يبررسنتايج 

استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات نشان داد، بيشترين ميزان استفاده مربوط به 
ترنت، پست الكترونيكي و واژه پرداز بوده است و معلمان نگرش مثبتي نسبت به اين

ه همچنين بين نوع نگرش نسبت ب. استفاده از فناوري اطالعات و رايانه دارند
رابطه وجود  ها آني تجربه و سطوح دانش ها سالاستفاده از فناوري و رايانه با 

  .دارد
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 داتيبا تول نترنتياستفاده از ا نيب ،كه نشان داد) 2010( ١٥كوهني ها يبررس
  .وجود دارد و معني داري مثبت ، رابطةيعلم أتيه ياعضا يپژوهش

 يآور فنتحت عنوان تاثير استفاده از ) 2010( 16ي اديموها يبررسنتايج 
اطالعات  يآور فناطالعات و ارتباطات بر ياددهي و يادگيري فيزيك، نشان داد كه 

همچنين . داشته استبر ياددهي و يادگيري فيزيك  را تاثيربشترين و ارتباطات 
اطالعات و ارتباطات يادگيري فيزيك را براي دانشجويان  يآور فناستفاده از 

  . جذاب ساخته است
 يمتعدد يها پژوهشدر  كه بيانگر آن است پيشينة پژوهش يبررسبه طور كلّي، 

مورد  اطالعات و ارتباطات يها يآور فننسبت به  اساتيد ميزان استفاده و نگرش
ي اخير ها افتهي. اند را اعالم داشته يمتفاوت جينتاكه  بحث و بررسي قرار گرفته است

 اطالعات و ارتباطات يآور فنكه متغيرهاي متعددي در استفاده از  دهند يمنشان 
ميزان  به توان يمة اين متغيرها جملاز . ت علمي مؤثر هستندأدر ميان اعضاي هي

جنسيت،  ،شخصي ةداشتن رايان، ميزان تسلط به زبان انگليسياستفاده از رايانه،  مهارت
استفاده از  در مورد رابطة بين ميزان يكاف قاتيتحقولي . اشاره كرد و سواد اطالعاتي

انجام نشده  يعلمهيأت  ياعضا يآموزشاطالعات و ارتباطات و عملكرد  يآور فن
 نيادر  ،در خصوص موضوع مقاله كافي قاتيتحقبا توجه به فقدان  لذا، .است

با اطالعات  يآور فناز  يعلمهيأت  ياعضا ةاستفاد زانيم نيبرابطه  ،پژوهش
مورد آنان در دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران  يآموزشعملكرد 

  . استبررسي قرار گرفته 
  

  پژوهشروش 
ها،  و بر حسب نحوه گردآوري داده يكاربردبر حسب هدف پژوهش حاضر 

 أتيه ياعضاتمامي پژوهش  يآمارجامعة . است يهمبستگو از نوع  يفيتوص
نفر شامل  53روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران به تعداد  دانشكدة يعلم
به صورت بودن حجم  كوچكو با توجه به نفر مرد بودند  43نفر زن و  10
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 ازيناطالعات مورد  يگردآورر پژوهش حاضر، به منظور د .سرشماري انتخاب شدند
و اطالعات  يآور فناستفاده از  تيوضع: شامل محقق ساخته از دو نوع پرسشنامه

پرسشنامه . ديگرداستفاده  يعلم أتيه ياعضا يآموزشعملكرد  تيوضعپرسشنامه 
، ياصل يها بخشاطالعات و ارتباطات مشتمل بر  يآور فناستفاده از  تيوضع

و  يآموزش، گروه يعلم رتبةم، يليتحصرشته  ، سن،تيجنس ،رينظ يفرد يها يژگيو
: سوال شامل 29و  ياصلچهار مولفه  يدارااطالعات،  يآور فناستفاده از  زانيم

 يافزارهااستفاده از نرم  زانيم، )سوال 9( وتريكامپاستفاده از  زانيمنوع و 
 يها سيسروو ) سوال 8( نترنتيااستفاده از  زانيم، نوع و )سوال 4( يوتريكامپ

 يليخ، اديز، متوسط، كم ،يا درجهچهار  كرتيل طيف اسيمقدر ) سوال 8( ينترنتيا
و  ياصلشش مولفه  يدارا، يعلم اتيهاعضاء  يآموزشپرسشنامه عملكرد . بود اديز

 يسازماندهاهداف و  نييتع، )سوال 9(موضوع و ارائه محتوا : سوال شامل 35
 4(محور  رندهيادگي، آموزش )سوال 8( يانسانو  يعلم، تعامل )سوال 5(دوره 
 فيط اسيمقدر ) سوال 4( كالس تيريمد، )سوال 5( يابيارزش ستميس، )سوال

الزم . بود بسيار مطلوب، مطلوب، نسبتاً مطلوب، نامطلوب ،يا درجهچهار  كرتيل
در خصوص در  كيفيت با توجه به عدم همكاري مركز ارزيابي به توضيح است

اعضاي هيأت علمي  آموزشي اختيار قرار دادن اطالعات مربوط به عملكرد
 يخوداظهارعملكرد آموزشي اساتيد با استفاده از  ،دانشكده روانشناسي

از  ها داده ليتحلو  هيتجزبه منظور  در نهايت. سنجيده شد ها آن) پرسشنامه(
و  اطالعات يآور فناستفاده از  ميزانسي رتك متغييره براي بر tي آمار يروشها
ناپارامتريك از آزمون  نيهمچن اعضاء هيات علمي، يآموزش عملكرد تيوضع

 يبررس پيرسون جهت يهمبستگو از  ها گروه براي مقايسة كروسكال واليس
صاحب نظران و ها مورد تاييد  پرسشنامهروايي  .شد استفادهمتغيرها  نيبرابطه 

 يآور فن« يها پرسشنامهپايايي  براي بدست آوردن .قرار گرفت كارشناسان
 بيضركه . ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شد» يآموزش عملكرد«و » اطالعات

 عملكرد« يبراو % 92برابر » اطالعات يآور فن« پرسشنامة يبرامحاسبه شده 
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  .بدست آمد% 93برابر » يآموزش
  

  پژوهش يها افتهي
هاي آموزشي دانشكدة گروه يعلمهيأت  ياعضااستفاده : ل پژوهشال اوؤس

 اطالعات به چه ميزان يآور فنروانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران از 
  است؟ 

آموزشـي دانشـكده    يها گروهاعضاي هيأت علمي ه به منظور سنجش ميزان استفاد
فنـاوري   يهـا  مولفه اطالعات، يآور فنروانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران از 

. تـك متغيـره، مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفـت        Tاطالعات از طريق آزمون 
بـراي مثـال در مـورد مولفـه      مشـخص اسـت،   1جـدول   يها دادهاز  كههمانطور 
  0/0 5در سـطح   43 يآزادو درجـه   273/0محاسبه شـده بـا مقـدار     Tاينترنت

P<اطالعـات نيـز مطـابق     يآور فـن نمـره ميـانگين اسـتفاده از    و ، ستين دار يمعن
گرفت، از آنجـايي كـه بـاال بـودن      جهينت توان يم؛ لذا است 56/54جدول، برابر با 
از حد وسط از لحاظ آمـاري مـورد تاييـد قـرار نگرفتـه و       ها مولفهميزان ميانگين 

آموزشي دانشكده  يها گروه يعلمهيأت  ياعضااز آن نيز نيست، بنابراين  تر نييپا
متوسـط  ميـزان  به  اطالعات يآور فنروانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران از 

 . كنند يماستفاده 
  اعضاي هيأت علميتوسط اطالعات  يآور فناستفاده از جهت بررسي ميزان تك متغيره  T آزمون . 1جدول شماره 

هاآماره
 sig df t تفاوت ميانگين انحراف معيار ميانگين ابعاد

65/14 كامپيوتر  33/4  659/0 319/0 43 009/1  

  -/402 43 689/0 -/840/7623/2159 نرم افزارهاي كامپيوتري
  280/1 43 207/0 00/17180/5000/1 اينترنت

اينترنتييها سيسرو  06/15  598/3  931/- 093/0  43 718/1-  

56/54 (IT)فناوري اطالعات   82/13  568/0 786/0  43 273/0  

  
آموزشي  يها گروه يعلمهيأت  ياعضاعملكرد آموزشي : م پژوهشسؤال دو
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  است؟  مطلوب زانيمتا چه دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران 
  

  از منظر خودشان وضعيت عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي جهت بررسي تك متغيره T .2جدول شماره 
هاآماره  

 sig df t تفاوت ميانگين معيارانحراف  ميانگينابعاد

11/26  موضوع و ارائه محتوا  966/3113/8 001/0  43 57/13  
  067/9 43 95/13893/2954/3001/0 دوره يسازماندهاهداف و  نييتع

  81/17 43 001/0 34/25477/3340/9  يانسانو  يعلمتعامل 

04/12  محور رندهيادگيآموزش   578/2  045/4 001/0 43 40/10  

61/14  يابيارزش  178/3  613/4 001/0 43 628/9  

61/12  كالس تيريمد  324/2  613/4 001/0 43 16/13  

68/104  عملكرد آموزشي  05/15  68/34 001/0 43 281/15  

  
آموزشي دانشكده  يها گروهبه منظور سنجش وضعيت عملكرد آموزشي 

از طريق سواالت عملكرد آموزشي روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران 
 يها دادهاز  كههمانطور . تك متغيره، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت Tآزمون 
 43 يآزادو با درجه  281/15محاسبه شده با مقدار  T مشخص است، 2جدول 

و نمره ميانگين عملكرد آموزشي نيز مطابق ، است دار يمعن> P 01/0در سطح 
 يآمارگرفت كه به لحاظ  جهينت توان يملذا  است 68/104جدول، برابر با 
آموزشي دانشكده روانشناسي و  يها گروه يعلمهيأت  ياعضاعملكرد آموزشي 

  .ددار وسط قرارمتو باالتر از حد  مطلوبسطح در علوم تربيتي دانشگاه تهران 
آيا بين گروهاي آموزشي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي : پژوهش مسوسؤال 

وجود  يدار يمعناطالعات تفاوت  يآور فناستفاده از  زانيمدانشگاه تهران از نظر 
  دارد؟

 يها گروهاطالعات در بين  يآور فنبراي مقايسة ميانگين نمرات ميزان استفاده از 
در  نمونهآموزشي دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي بدليل پايين بودن تعداد 

در آمار  Fواليس كه با آزمون  -ها از آزمون ناپارامتريك كروسكال داخل گروه
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گوياي آن است كه بين  3نتايج جدول . متناظر است، استفاده شد پارامتريك
تي دانشگاه تهران از نظر هاي آموزشي دانشكده روانشناسي و علوم تربي گروه

هاي آموزشي  اما بين گروه. وجود دارد يدار يمعنميزان استفاده از اينترنت تفاوت 
اينترنتي  يها سيسروكامپيوتري، كامپيوتر و  يافزارها نرماز نظر ميزان استفاده از 

مشاهده  يدار يمعناطالعات تفاوت  يآور فنو به طور كلي ميزان استفاده از 
با  وتريكامپاستفاده از  زانيمميانگين رتبة  شود يمطور كه مشاهده  همان. نشد
اطالعات با رتبة ميانگين  يآور فناستفاده از  زانيمو  67/28، اينترنت با 67/27
استفاده از نرم افزارهاي  زانيمو اطالع رساني،  يكتابداردر گروه  75/28

استفاده از  زانيمو  يينااستث كودكان يشناسدر گروه روان  83/26كامپيوتري با 
بيش از  يآموزش يزير برنامهو  تيريمددر گروه  56/28اينترنتي با  يها سيسرو

  .است يآموزش يها گروهساير 
آيا بين گروهاي آموزشي دانشكده روانشناسي و علوم : سؤال چهارم پژوهش

  ي داري وجود دارد؟معنتربيتي دانشگاه تهران از نظر عملكرد آموزشي تفاوت 
واليس  -جهت پاسخگويي به اين سئوال نيز از آزمون ناپارامتريك كروسكال 

ي آموزشي دانشكده ها گروهگوياي آن است كه بين  4 جدولنتايج . استفاده شد
ي تفاوت انساني و علمروانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران از نظر تعامل 

هاي آموزشي از نظر موضوع و ارائه  ي وجود دارد در حالي كه بين گروهدار يمعن
 رندهيادگي دوره، مديريت كالس، آموزش يسازماندهاهداف و  نييتعمحتوا، 
. ي مشاهده نشددار يمعني، و به طور كلي عملكرد آموزشي تفاوت ابيارزشمحور، 

و ارائه محتوا، ي موضوع ها مولفهميانگين رتبة  شود يمهمان طور كه مشاهده 
محور، ارزشيابي، مديريت  رندهيادگي دوره، آموزش يسازماندهاهداف و  نييتع

ي آموزشي زيرو برنامه  تيريمدكالس و به طور كلي عملكرد آموزشي در گروه 
  .ي استآموزشي ها گروهبيش از ساير 
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  اطالعات يآور فناستفاده از  زانيمتفاوت بين گروهاي آموزشي از نظر  يبررس آزمون كروسكال واليس جهت.  3جدول شماره 
                                                          

   آماري يها شاخص                                                                     
 يآموزشگروه هاي                                         

N  2  رتبةميانگينx  
درجه 
  آزادي

 يمعنسطح 
 يدار

  وتريكامپاستفاده از  زانيم

  88/22 8 يآموزشيزيرو برنامهتيريمد

447/4  6  616/0  

  83/13 3 يپرورشويآموزشيهاو برنامههاروش
  30/22 5 آموزش و پرورشياجتماعويفلسفيمبان

  67/27 6 و اطالع رسانييكتابدار
  61/21 9 آموزش و پرورشيروانيمبان

  35/25 10 يشناسروان
  33/13 3 يياستثناكودكانيشناسروان

نرم افزارهاي استفاده از  زانيم
  كامپيوتري

  50/26 8 يآموزشيزيرو برنامهتيريمد

754/5  6  451/0  

  50/10 3 يپرورشويآموزشيهاو برنامههاروش
  50/18 5 آموزش و پرورشياجتماعويفلسفيمبان

  08/26 6 و اطالع رسانييكتابدار
  06/19 9 آموزش و پرورشيروانيمبان

  55/24 10 يشناسروان
  83/26 3 يياستثناكودكانيشناسروان

  اينترنتاستفاده از  زانيم

  19/27 8 يآموزشيزيرو برنامهتيريمد

064/7  6  05/0  

  67/14 3 يپرورشويآموزشيهاو برنامههاروش
  90/26 5 آموزش و پرورشياجتماعويفلسفيمبان

  67/28 6 و اطالع رسانييكتابدار
  33/15 9 آموزش و پرورشيروانيمبان

  25/22 10 يشناسروان
  50/20 3 يياستثناكودكانيشناسروان

 يها سيسرواستفاده از  زانيم
  اينترنتي

  56/28 8 يآموزشيزيرو برنامهتيريمد

297/5  6  506/0  

  67/18 3 يپرورشويآموزشيهاو برنامههاروش
  10/27 5 آموزش و پرورشياجتماعويفلسفيمبان

  33/26 6 و اطالع رسانييكتابدار
  89/17 9 آموزش و پرورشيروانيمبان

  65/19 10 يشناسروان
  17/18 3 يياستثناكودكانيشناسروان

فناوري استفاده از  زانيم
 (IT)اطالعات 

  38/27 8 يآموزشيزيرو برنامهتيريمد

444/6  6  375/0  

  17/13 3 يپرورشويآموزشيهاو برنامههاروش
  10/25 5 آموزش و پرورشياجتماعويفلسفيمبان

  75/28 6 و اطالع رسانييكتابدار
  22/17 9 آموزش و پرورشيروانيمبان

  75/22 10 يشناسروان
  00/17 3 يياستثناكودكانيشناسروان
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  وضعيت عملكرد آموزشينظر تفاوت بين گروهاي آموزشي از  يآزمون كروسكال واليس جهت بررس: 4جدول شماره 

  رتبةميانگين  تعداد  يآموزشگروه هاي د ابعا                                                                                                                              
2x

  

درجه 
  آزادي

 يمعنسطح 
 يدار

  موضوع و ارائه محتوا
  

  63/29  8 يآموزشيزيرو برنامهتيريمد

527/6  6  367/0  

  17/17  3 يپرورشويآموزشيهاو برنامههاروش
  20/20  5 آموزش و پرورشياجتماعويفلسفيمبان

  17/24  6 و اطالع رسانييكتابدار
  22/15  9 آموزش و پرورشيروانيمبان

  80/24  10 يشناسروان
  50/23  3 يياستثناكودكانيشناسروان

  دوره يسازماندهاهداف و  نييتع
  

  25/30  8 يآموزشيزيرو برنامهتيريمد

836/6  6  336/0  

  67/18  3 يپرورشويآموزشيهاو برنامههاروش
  40/23  5 آموزش و پرورشياجتماعويفلسفيمبان

  00/26  6 و اطالع رسانييكتابدار
  11/15  9 آموزش و پرورشيروانيمبان

  55/21  10 يشناسروان
  50/22  3 يياستثناكودكانيشناسروان

  يانسانو  يعلمتعامل 
  

  88/29  8 يآموزشيزيرو برنامهتيريمد

552/15  6  016/0  

  50/27  3 يپرورشويآموزشيهاو برنامههاروش
  40/18  5 آموزش و پرورشياجتماعويفلسفيمبان

  33/23  6 و اطالع رسانييكتابدار
  72/9  9 آموزش و پرورشيروانيمبان

  55/24  10 يشناسروان
  50/34  3 يياستثناكودكانيشناسروان

  محور رندهيادگيآموزش 
  

  38/32  8 يآموزشيزيرو برنامهتيريمد

875/10  6  092/0  

  67/21  3 يپرورشويآموزشيهاو برنامههاروش
  70/23  5 آموزش و پرورشياجتماعويفلسفيمبان

  17/26  6 و اطالع رسانييكتابدار
  67/12  9 آموزش و پرورشيروانيمبان

  15/21  10 يشناسروان
  67/21  3 يياستثناكودكانيشناسروان

  ارزشيابي

  75/29  8 يآموزشيزيرو برنامهتيريمد

657/5  6  463/0  

  17/20  3 يپرورشويآموزشيهاو برنامههاروش
  10/16  5 آموزش و پرورشياجتماعويفلسفيمبان

  75/25  6 و اطالع رسانييكتابدار
  67/18  9 آموزش و پرورشيروانيمبان

  80/20  10 يشناسروان
  83/26  3 يياستثناكودكانيشناسروان

  مديريت كالس

  25/29  8 يآموزشيزيرو برنامهتيريمد

932/3  6  686/0  

  50/20  3 يپرورشويآموزشيهاو برنامههاروش
  70/19  5 آموزش و پرورشياجتماعويفلسفيمبان

  42/20  6 و اطالع رسانييكتابدار
  17/23  9 آموزش و پرورشيروانيمبان

  65/18  10 يشناسروان
  17/26  3 يياستثناكودكانيشناسروان

  عملكرد آموزشي

  69/30  8 يآموزشيزيرو برنامهتيريمد

666/7  6  264/0  

  33/21  3 يپرورشويآموزشيهاو برنامههاروش
  00/20  5 آموزش و پرورشياجتماعويفلسفيمبان

  58/24  6 و اطالع رسانييكتابدار
  33/14  9 آموزش و پرورشيروانيمبان

  25/22  10 يشناسروان
  17/27  3 يياستثناكودكانيشناسروان
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اطالعات با عملكرد  يآور فناستفاده از  زانيم نيب ايآ :سؤال پنجم پژوهش
هاي آموزشي دانشكده روانشناسي و علوم  گروه يعلمهيأت  ياعضا يآموزش

  معناداري وجود دارد؟ رابطهتربيتي دانشگاه تهران 
 يآموزش عملكرداطالعات با  يآور فناستفاده از  نيبكه  نشان دادپژوهش  نتايج
دانشگاه تهران  يتيتربو علوم  يشناسروان  دانشكدهدر  يعلم أتيه ياعضا

استفاده از  نيبآمده است  5 ولكه در جد همان طور .وجود دارد يدار يمعنرابطه 
رابطه  001/0در سطح = 53/0با شدت  يآموزش عملكرداطالعات با  يآور فن

  . وجود دارد
  يآموزش عملكرداطالعات با  يآور فناستفاده از  نيبرابطه . 5جدول شماره 

 رهايمتغ
n   مقدار  همبستگيمقدارP 

 يآموزشعملكرد  001/0  53/0  44 اطالعاتيآورفن
  

 يآور فن ريمتغ نيب پيرسون يهمبستگ بيضرامربوط به  جينتا زين 6در جدول 
. است شدهارائه ، يعلم اتيه ياعضا يآموزش عملكرد اسيمقخرده و اطالعات 

 عملكردو  اطالعات يآور فن استفاده از نيب يهمبستگ بيضرا، جدول نياطبق 
 ،)ρ= 60/0(اطالعات  يآور فن و محتواموضوع و ارائه ، )ρ= 53/0( يآموزش

آموزش  ،)ρ= 64/0( اطالعات يآور فنو  دوره يسازماندههدف و  نيتع
 01/0در سطح  همبستگي ،)ρ= 58/0( اطالعات يآور فنو  محور رندهيادگي

 يآور فنو  يعلمتعامل  نيب يهمبستگ بيضرا نيهمچن .هستند دار يمعن
در سطح  )ρ=  31/0( اطالعات يآور فنو  يابيارزش و، )ρ= 34/0( اطالعات

   .هستند دار يمعن 05/0
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   يآموزش عملكردابعاد  واطالعات  يآور فن نيب پيرسون يهمبستگ :6شماره  جدول 
  7  6  5  4  3  2  1 رهايمتغ

           1 اطالعات يآور فن 1
          1 **53/0 يآموزش عملكرد 2
         1 **88/0 **60/0 موضوع و ارائه محتوا -3
        1  0**/84 **83/0 **64/0 دورهيسازماندههدف و نيتع-4
      1  **57/0  **66/0 **84/0 *34/0 يانسانويعلمتعامل  -5
    1  **66/0  **59/0  **57/0 **69/0 **58/0 محوررندهيادگيآموزش -6
  1 **42/0  **62/0  **63/0  **63/0 **80/0 *31/0 يابيارزش -7

  05/0در سطح  يدار يمعن يهمبستگ*  01/0در سطح  يدار يمعن يهمبستگ** 
  

  يريگ جهينتبحث و 
ميزان استفاده از  نيبكه هاي تحقيق نشان داد  نتايج حاصل از بررسي سوال

 دانشكدهدر  يعلم اتيه ياعضا يآموزش عملكرداطالعات با  يآور فن
 ياعضاو  وجود دارد يدار يمعندانشگاه تهران رابطه  يتيتربو علوم  يشناس روان

 استفاده اطالعات يآور فناز متوسط ميزان به آموزشي  يها گروه يعلمهيأت 
از جمله علل استفاده  .دقرار دار در سطح مطلوبآنان  عملكرد آموزشيو  كنند يم

 و واحدهاي ها كارگاهبيني  به عدم پيش توان يماطالعات،  يآور فنمتوسط از 
نحوه جستجو ي اطالعاتي و ارتباطي، ها يفناوردرسي مربوط به آشنايي با رايانه، 

ء اساتيد به منابع چاپي و كتب و جزوات اتكاسواد اطالعاتي، و بازيابي اطالعات، 
اين نتايج  .نوين اشاره كرد يها يآور فنبه  نگرش مثبتدرسي در آموزش و عدم 

، بين اند دادهنشان  كه) 1389(بيگلري و آگهي  همچون،با نتايج محققاني تحقيق 
اينترنتي، نگرش نسبت به استفاده از فناوري اطالعات در  يها سيسروآشنايي با 

 ٔلهيبه وسآموزش و پژوهش با ميزان استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات 
و  يمانيسل جينتا. و مثبت وجود دارد دار يمعناعضاي هيأت علمي رابطه 

دانشگاه  يعلمهيأت  ياعضااستفاده  زانيم نيب، اند كردهكه بيان ) 1390( همكاران
 يپژوهشو  يآموزش عملكرداطالعات و ارتباطات با  يآور فنمشهد از  يفردوس
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، )2010( كوهن قيتحق جينتابا  نيهمچن .وجود دارد) ميمستق(رابطه مثبت  ها آن
ي بعدي ها افتهي .دارد سويي وجودهم) 2006(آتيلگان و بايرام ، )2009(تزكي 

تفاوت  از اينترنتهاي آموزشي از نظر ميزان استفاده  هبين گرو ،كهنشان داد 
 كامپيوتري، يافزارها نرمن استفاده از اما از نظر ميزا داشتوجود  يدار يمعن

 يدار يمعنو استفاده از فناوري اطالعات تفاوت  اينترنتي يها سيسروكامپيوتر و 
اينترنت و فناوري ، وتريكامپاستفاده از  زانيم رتبةميانگين همچنين، . مشاهده نشد

   .بود ها گروهبيش از ساير و اطالع رساني  يكتابداردر گروه اطالعات 
از نظر مديريت آموزشي،  يها گروهكه بين  نشان دادپژوهش  گريدي ها افتهي

هاي آموزشي از نظر  هكه بين گرو يدرحال .شتوجود دا يدار يمعنكالس تفاوت 
، يانسانو  يعلمدوره، تعامل  يسازماندهاهداف و  نييتعموضوع و ارائه محتوا، 

و به طور كلي عملكرد آموزشي تفاوت  يابيارزشمحور،  رندهيادگيآموزش 
موضوع و ارائه محتوا،  يها مولفه رتبةميانگين  همچنين. مشاهده نشد يدار يمعن
محور، ارزشيابي، مديريت  رندهيادگيدوره، آموزش  يسازماندهاهداف و  نييتع

 يآموزش يزير برنامهو  تيريمدكالس و به طور كلي عملكرد آموزشي در گروه 
  .بود ها گروهبيش از ساير 

از فناوري اطالعـات اسـتفاده   به ميزان متوسط اساتيد نتايج پژوهش نشان داد 
ايـن  از  بهينـه  استفاده خصوصانگيزشي در تمهيدات شود يمپيشنهاد لذا  كنند يم

 ،تـاثير بـا توجـه بـه    همچنـين  . فراهم شوداعضاي هيأت علمي در بين  ها يفناور
اسـتفاده از  ميزان  برجستجو در پايگاههاي اطالعاتي  يها وهيشو  رايانهدر مهارت 

بـراي  آموزشـي   يهـا  دورهو  دانشكده كارگـاه  شود يمنهاد فناوري اطالعات، پيش
مشابه  يتحقيق الزم است، بررسي بيشترجهت از سوي ديگر . برگزار نمايد اساتيد

و  فني يها گروه اعضاي هيأت علمي ميانو در سطحي وسيع  ها دانشگاهدر ساير 
در خصوص ارزيابي عملكرد گروههاي آموزشي نيـز   .صورت پذيرد علوم انساني

عالوه بر پرسشنامه از منابع و ابزارهـاي ديگـر اسـتفاده گـردد تـا       شود يمتوصيه 
 .با اعتبار بيشتري صورت گيرد ها افتهياز  يريگ جهينت
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