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و نگرش نسبت به  تأثير آن بر خودكارآمديیك دوره آموزش رایانه و  ارزیابی

 بدنیتربيتدانشجویان در آوري اطالعات و ارتباطات فن

 1*سردار محمدی

 29/23/2931: پذیرش تاریخ                               02/20/2931: دریافت تاریخ          

 چکیده

نسبت به  آنان و نگرش تأثیر آن بر خودكارآمدي یك دوره آموزش رایانه و هدف از تحقیق حاضر ارزیابی :هدف

 بود.بدنی تربیتدانشجویان  ات درآوري اطالعات و ارتباطفن

یك طرح نیمه تجربی  شناسی كمی  بصورت تحقیق آزمایشی و درقالبتحقیق از نظر روش :شناسیروش

شامل تمامی دانشجویان مقطع  ،جامعه آماري این تحقیقآزمون سه گروهی انجام گرفته است.پس -آزمونپیش

نفر  13اي دردسترس به حجم نمونه(. =02N)نفر بود 02به تعداد بدنی دانشگاه كردستانكارشناسی تربیت

اند. كنترل( جایگزین شده-آزمایشی سنتی -نوین )آزمایشی نفري 09شناسایی و به طور تصادفی در سه گروه 

محقق  هايبود. از پرسشنامه ساعت(0)هفته جلسه عملی 29 جلسه و 0 دوره شامل یك بخش تئوري به مدت

)خودكارآمدي رایانه و اینترنت، نگرش نسبت به رایانه و اینترنت،  آوري اطالعات( و استاندارد)تجربه فن ساخته

آزمون، پس آزمون و پرسشنامه بازخوردي در پس آزمون استفاده شد. چون پیش  اضطراب رایانه( در پیش

آزمون و میزان تغییرات متغیرهاي وابسته از طریق تفاضل پیش ،هاي تحلیل كواریانس برقرار نشدفرض

آزمون محاسبه شد و براي مقایسه هر كدام از متغیرهاي وابسته در بین سه گروه متغیر، از آزمون پس

ANOVA  استفاده شد. توكیبین گروهی و آزمون تعقیبی 

(، sig: 0.001) (، اینترنتsig: 0.001تفاوت نگرش نسبت به كامپیوتر)ها نشان دادند یافته :هایافته

( در گروه sig: 0.001) ( و اضطراب رایانهSig = 0.041) (، واینترنتSig = 0.023) خودكارآمدي رایانه

ود. آزمون تعقیبی توكی نشان داد تفاوت در متغیرهاي نگرش نسبت به گواه و آزمایش و كنترل معنیدار ب

كامپیوتر و اینترنت، خودكارآمدي اینترنت و اضطراب رایانه درسه گروه ناشی از تفاوت درگروه آزمایشی نوین با 

معنیدار  آزمایشی سنتی و گروه كنترل بوده است.اما این تفاوت در متغیر خودكارآمدي رایانه صرفا باگروه سنتی

 بوده است.

اطالعات و ارتباطات در  فناوري توان گفت دانشجویان آگاهی كاملی از فراگیر شدندر نهایت می :گیرینتیجه

بدنی در مورد مفید و ضروري بودن بدنی دارند. از اینرو، اعتقاد راسخ در بین دانشجویان تربیتهاي تربیتحرفه

 تباطات وجود دارد.اطالعات و ار فناوري هايدانش و مهارت
 .خودكارآمديهاي یادگیري، آوري اطالعات، استراتژيفن های کلیدی:واژه

  

 كردستاندانشگاه  مدیریت ورزشی دانشیار. 2

ardarmohammadii@gmail.coms نشانی الکترونیك نویسندۀ مسئول: *
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 مقدمه
آوري اطالعات و اخیر مقوله فن هايسالدر 

بدنی پیدا زایی در تربیتساهمیت به 2ارتباطات

ناپذیر اي كه به بخشی جداییكرده است، به گونه

هاي درسی و آموزشی در رشته از برنامه

بدنی، كارهاي روزانه مدارس، مربیان و تربیت

)آن، جانسما و  مدیران ورزشی تبدیل شده است

(. 9،0220، اندرسون و استاتکوس2331، 0پروتا

 فناوريابزار  بدنی،هاي تربیتدر دانشکده 

اي به منظور اطالعات و ارتباطات به طور فزاینده

اهداف آموزشی و پژوهشی مورد استفاده قرار 

رود گیرد. به عنوان مثال، انتظار میمی

افزارها در افزار و نرمدانشجویان از سخت

هاي علمی و آزمایشگاهی فیزیولوژي دوره

از ، (0229، 1)آنتونیو و همکاران استفاده كنند

هاي كاربردي آموزش چندرسانه اي براي برنامه

هاي اي حركتی در دوریادگیري مفاهیم و مهارته

. عالوه بر (2301، 1)باندورا گیرندمختلف بهره 

رود تا از بدنی انتظار میاین از دانشجویان تربیت

اطالعات و ارتباطات براي انجام تکالیف  فناوري

توماسیون اداري، افزار ادرسی از طریق كار با نرم

افزارهاي تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم

ها از طریق آماري، ارتباط با اساتید و همکالسی

پست الکترونیك، پیدا كردن اطالعات به وسیله 

هاي ابزارهاي جستجو در وب، حضور در كالس

آموزشی آنالین از طریق برگزاري كالس هاي 

تاب و مقاله در آموزش از راه دور، جستجوي ك

، 0220)بیلن، پایگاه داده ها استفاده كنند

                                                  
1. Information & communication 

technology  

2. An, Jansma, Porretta 

3 . An & Jansma , Anderson & Stathakos 

4 . Antoniou 

5 . Bandura 

(. 0221، 1، چن2301كارلسون و مکنزي، 

اطالعات و  فناورياستفاده از ابزارهاي مختلف 

بدنی و علوم هاي مختلف تربیتارتباطات در بخش

ورزشی، به عنوان مثال، استفاده اساتید از 

موزش اي براي آافزارهاي آموزشی چندرسانهنرم

، (2331، 2)كمپیو و هیگنز هاي ورزشیمهارت

اي )مانند نمایشگرهاي ابزارهاي رایانه استفاده از

كردن شمار( براي تعقیبضربان قلب یا گام

)كانینگهام و  الگوهاي تمرینی دانشجویان

افزارها و ، استفاده از سخت(2330همکاران 

ن افزارهاي تجزیه و تحلیل عملکرد دانشجویانرم

رو به گسترش است. ( 0221، 0ورن دل و هاگ)د

همچنین، استفاده دانشجویان از اینترنت در 

هاي علمی كه دامنه آن از جستجوي فعالیت

هاي اطالعات در یك رشته ورزشی تا پروژه

 (،0222، 3)ایستن و الروس المللیمشترك بین

تواند باعث افزایش كارآیی ها میكه این فعالیت

بیشتر دانشجویان شود، است.  اساتید و یادگیري

بدنی در نهایت افراد متخصص در حوزه تربیت

رغم نظم و انضباط موجود در محیط كار علی

افزارهاي از نرماستفاده  موثر  باید قادر به

هاي اتوماسیون اداري جهت ارتقاء قابلیت

اي و اینترنت به منظور پیشرفت كاري و حرفه

مکاري با دیگر ههاي شخصی و گسترش برنامه

. به (0222، 22)گیبسون و سیلوربرگ افراد باشند

هاي هر حال واضح است كه در دانشکده

اطالعات و  فناوريهاي بدنی باید مهارتتربیت

ارتباطات آموزش داده شود. لذا استفاده از این 

ها و به كاربردن آن در فرآیند تحقیق و آوريفن

                                                  
6 . Bohlin, Carlson, &  McKenzie, Chen 

7   . Compeau, & Higgins 

8 . Durndell & Haag 

9 . Eastin, & LaRose 

10 . Gibson & Silverberg 
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هاي پژوهش و ماهر شدن در آن، از ضرورت

 آید. آینده شغلی این رشته به حساب می

، خودكارآمدي به معنی 2بر طبق نظر باندورا

هاي خود براي هاي افراد نسبت به تواناییقضاوت

سري از اعمال مورد نیاز سازماندهی و اجراي یك

جهت دستیابی به انواع عملکردهاي طراحی شده 

ا تواند رفتار انسان را كه باست. خودكارآمدي می

اعتماد به نفس، نگرش، اضطراب و انگیزش 

)هونگ و  تأثیر قرار دهدارتباط دارد، تحت 

. پس خودكارآمدي به (0229، 0همکاران

چگونگی اعتماد افراد به توانائی آنها در اجراي 

یك وظیفه و ارتباط نزدیك آن با اعتماد به نفس 

دهد كه اشاره دارد. شواهد تجربی نشان می

 تاثیرگذارحاالت عاطفی افراد خودكارآمدي بر 

است و ارتباط مثبتی با نگرش، انگیزش و ارتباط 

پذیر بودن در مقابل استرس و منفی با آسیب

، به 9اضطراب دارد. به عنوان مثال؛ پاژارس

كارهاي باندورا و همچنین مطالعات تجربی 

دیگري كه اذعان داشتند، افراد با خودكارآمدي 

ر و عالقه بیشتري نسبت تباال داراي نگرش مثبت

به انجام وظایف دشوار داشته و احساس آرامش 

 اشاره داردبیشتري در انجام این وظایف دارند 

توان گفت، . لذا می(0220، 1)كركود و همکاران

شخصی كه معتقد است قادر به انجام دادن 

كارهاي پیش رو است، این فرد داراي سطوح 

ه در انجام كار، باالیی از اعتماد به نفس و انگیز

داراي نگرش مثبت بیشتر نسبت به وظایف و 

همچنین داراي اضطراب كمتر در انجام 

باشد، در نتیجه سطوح رو میهاي پیشفعالیت

                                                  
1.  Bandura 

2 . Hong 

3. Pajares  

4 . Kirkwood 

باالیی از خودكارآمدي، باعث كارآیی بیشتر در 

 .(0229، 1)كوكاك شودانجام وظایف می

اطالعات و ارتباطات  فناوري خودكارآمدي در

در مورد  ارآمدي رایانه )قضاوت فردشامل خودك

هایش نسبت به استفاده از یك رایانه( و توانایی

خودكارآمدي اینترنت )باور فرد در مورد 

 باشدهایش در استفاده از اینترنت( میقابلیت

هاي قبلی نشان . یافته(0221)الدا و همکاران، 

داد خودكارآمدي رایانه نقش قابل توجهی در 

ها و استفاده از رایانه دارد. در گیرياتخاذ تصمیم

افرادي كه از سطوح باالي خودكارآمدي رایانه 

هاي آوريبرخوردارند این اشخاص از رایانه و فن

كنند، همچنین مرتبط با آن بیشتراستفاده می

احساس آرامش و اعتماد به نفس این افراد 

بیشتري نسبت به استفاده از رایانه دارند و هنگام 

دن با آن نسبت به افرادي كه داراي كاركر

خودكارآمدي رایانه كمتري هستند، كارآیی 

بهتري دارند. براین اساس، دانشجویانی كه 

خودكارآمدي رایانه باالیی دارند، داراي 

پذیري مناسب و اعتماد به نفس بیشتري انعطاف

نسبت به سازگاري با تغییرات همیشگی دركار با 

 (.0221همکاران، و  1)لیانگ رایانه هستند

هاي تحقیقات قبلی نشان دادند كه یافته

خودكارآمدي و نگرش نسبت به رایانه، با دو 

مفهوم در حوزه اینترنت )خودكارآمدي اینترنت 

)لیو  و نگرش نسبت به اینترنت( سازگاري دارند

. و تجربه كار با رایانه، به طور (0221و همکاران، 

گرش نسبت به مثبتی با خودكارآمدي رایانه و ن

رایانه، و به طور منفی با اضطراب رایانه مرتبط 

.(2332و همکاران،  2)میلتون است

                                                  
5 . Kocak 

6 . Liang 

7 . Multon 
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توان گفت، آشنایی افراد با رایانه بر این اساس می

باعث افزایش نگرش مثبت نسبت به رایانه و 

شود، در حالی كه اضطراب اعتماد به نفس می

 . این(0221، 2)اونیل دهدرایانه را كاهش می

رسد در مورد اینترنت نیز وجود روابط به نظر می

ها نشان دادند داشته باشد. براي مثال، یافته

تجربه كار با اینترنت به طور مثبتی با 

خودكارآمدي اینترنت و نگرش نسبت به اینترنت 

، تحقیقات قبلی (2331، 0)پاژارس رابطه دارد

هاي مختلف بر این موضوع انجام شده در زمینه

داشتند كه از یك طرف باور به  تأكید

خودكارآمدي و از سوي دیگر عملکرد و انگیزه 

)پنینگتون و  تحصیلی با هم ارتباط مثبت دارند

 فناوري. خودكارآمدي در (0221، 9همکاران

تواند پیشرفت و انگیزش اطالعات و ارتباطات می

 فناوريهایی مثل استفاده از تحصیلی )در دوره

بینی كند. با وجود ( را پیشاطالعات و ارتباطات

بدنی و علوم هاي تربیتاین تحقیقات، دانشکده

ورزشی و دانشجویان این رشته، جدا از توسعه 

اطالعات و ارتباطات باید به  فناوريهاي قابلیت

پرورش خودكارآمدي رایانه و اینترنت خود نیز 

كمك كنند، همچنین نگرش مثبت به رایانه و 

 فناوريتجربه بجا و مناسب اینترنت را از طریق 

 اطالعات و ارتباطات افزایش دهند.

بدنی، دانشجویان از طریق هاي تربیتدر دانشکده

 فناوريهاي آموزشی با اصول اولیه گذراندن دوره

شوند. عالوه بر این، اطالعات و ارتباطات آشنا می

توان با دیگر اطالعات و ارتباطات را می فناوري

انشگاه هماهنگ كرد. امروزه هاي درسی دبرنامه

دوره هاي آموزش رایانه، آشنا كردن دانشجو با 

                                                  
1 . O’neil 

2 . Pajares 

3 . Pennington 

)سام و  است اطالعات مرتبط با رایانه و شبکه

، 1، سیلورمن2332، 1، شانك0221، 1همکاران

استراتژي مناسبی  مدرسان دوره باید (.2332

اي كه اعتماد گونهجهت آموزش انتخاب كنند؛ به

در حین كاركردن با رایانه به نفس دانشجویان را 

و نگرش نسبت به رایانه افزایش داده و اضطراب 

، 2)توماس و استراتون رایانه را كاهش دهند

  (.0222، 0، ترك زاده و ون دایك0221

هاي قبلی در مورد آمادگی دانشجویان پژوهش

 فناوريبدنی مقطع كارشناسی در مورد تربیت

ه این اطالعات و ارتباطات نشان داده اگرچ

دانشجویان داراي نگرش مثبتی نسبت به رایانه 

اطالعات و  فناوريهاي بودند، اما اغلب در مهارت

ارتباطات اعتماد به نفس كمی داشتند. این امر 

ضرورت آموزش مناسب به دانشجویان جهت 

اطالعات و ارتباطات  فناوريافزایش توانایی هاي 

. (0221)ترك زاده و همکاران، رساندرا می

نشان داد همه ( 0229)هاي مطالعه كوكاكیافته

 بدنی، مربی،ها )مدیر ورزشی، مدرس تربیتگروه

بدنی( داراي نگرش مثبتی دانشجوي تربیت

نسبت به رایانه بوده و از نظر توانایی استفاده از 

اینترنت و پردازش كلمه یکسان بودند، اما نسبت 

افزار رمافزارها مانند؛ سیستم عامل، نبه دیگر نرم

افزارهاي آموزشی با مشکل برنامه نمایشی و نرم

بدنی نسبت به دیگر مواجه بودند. معلمین تربیت

كمتري داشتند هايها تواناییگروه

و  22هاي لیانگ(. یافته0220، 3كیومرتزگلوو)

(، در مورد اعتماد به نفس و 0221همکاران )

                                                  
4 . Sam 

5 . Schunk 

6 . Silverman 

7 . Thomas & Stratton 

8 . Torkzadeh &Van Dyke 

9 . Kioumourtzoglou 

10 . Liang 
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ز اطالعات و ارتباطات كه ا فناوريتوانایی كار با 

بدنی قبل از استخدام گرفته معلم تربیت 211

شده بود، نشان داد بیشتر آنها داراي سطح 

درصد از این  2/22پایینی از توانایی بوده و )

. افراد در كار با رایانه احساس راحتی می كردند(

ركتی را در جهت افزایش ها باید حاین یافته

بدنی ایجاد آوري اطالعات در تربیتپیشبرد فن

 (.2331، 2وینبرگ و گولدماید )ن

ها بر لزوم آشنایی دانشجویان با این یافته

اطالعات و ارتباطات قبل از  فناوريهاي مهارت

التحصیلی تأكید دارد، همچنین دانشجویان فارغ

هاي خودكارآمدي رایانه و نگرش باید مهارت

اطالعات و ارتباطات را افزایش  فناوريمثبت به 

سازي دوره حی و پیادهدهند. هدف از طرا

بدنی، آموزش رایانه براي دانشجویان تربیت

 فناوريآنها نسبت به و آشنا نمودن كردن آماده

طولی اثرات چنین اطالعات و ارتباطات و ارزیابی 

اي در دانشجویان براساس چارچوب واقعی دوره

باشد. با اینکه برخی از محیط دانشگاهی می

هایی كه و پروژه هامحققان در طراحی دوره

اطالعات و  فناوريهاي هدف آنها توسعه مهارت

بدنی ارتباطات قبل از استخدام معلمان تربیت

هاي مبتنی در كالس نسبت به اجراي فعالیت

درسی و اغلب در چارچوب كارآموزي در مدارس 

، 0ویکسن و همکاراناند )است، گزارش داده

به  (، اما تاكنون هیچ تحقیق رسمی راجع0220

 هاي آموزش رایانه برايطراحی و ارزیابی دوره

انجام نگرفته است  بدنیتربیتدانشجویان 

(. هدف 0221، وودز و همکاران، 2332، 9وودرو)

مطالعه حاضر براي پر كردن این فاصله در  از

                                                  
1 . Weinberg & Gould 

2 . Wiksten 

3 . Woodrow 

سازي دوره آموزش رایانه ادبیات: طراحی و پیاده

 بدنیبراي دانشجویان مقطع كارشناسی تربیت

تأثیر دوره برخودكارآمدي رایانه، ارزیابی 

خودكارآمدي اینترنت، نگرش نسبت به رایانه، 

اضطراب رایانه و نگرش نسبت به اینترنت 

هاي احتمالی در اثر دانشجویان؛ بررسی تفاوت

هاي قبلی دانشجو؛ این دوره نسبت به تجربه

هاي دانشجویان نسبت به دوره؛ بررسی پاسخ

انشجویان نسبت به رابطه شناسایی ادراك د

هاي مختلف اطالعات و ارتباطات با حرفه فناوري

بدنی و علوم ورزشی است. پس این تحقیق تربیت

چگونه  بدنبال پاسخگویی به این سؤال است كه

یك دوره آموزش رایانه براي دانشجویان 

طراحی و اجرا گردد كه همان زمان بدنی تربیت

نگرش مثبت نسبت با حفظ انگیزه باعث افزایش 

اطالعات و ارتباطات و كاهش  فناوريبه  

 ها گردد.اضطراب در آن

 

 شناسی پژوهشروش
تحقیق از نظر روش شناسی كمی كه به صورت 

تحقیق آزمایشی و در قالب یك طرح نیمه 

پس آزمون سه گروهی  -تجربی پیش آزمون 

انجام گرفته است. نمونه اي در دسترس به حجم 

و به طور تصادفی در  سه گروه  نفر شناسایی 13

-آزمایشی سنتی -نفري)آزمایشی نوین 09

 كنترل( جایگزین شده اند.

شامل تمامی  ،جامعه آماري این تحقیق

بدنی دانشگاه دانشجویان مقطع كارشناسی تربیت

نفر  13(. =02N) نفر بود 02به تعداد  كردستان

از این دانشجویان واحد كامپیوتر را انتخاب و در 

ره آموزش رایانه شركت كردند. با استفاده از دو

نفر از آنها در گروه  09 ،گیري تصادفینمونه

نفر 09)گروه تمرینی جدید(، ی نوینآزمایش
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)آموزش رایانه به  ی سنتیبعدي در گروه آزمایش

نفر سوم به عنوان گروه  09روش سنتی( و 

)گروهی كه به صورت روزانه با رایانه  كنترل

اي گونه كالس رایانهاما هیچ ،دارتباط داشتن

نداشتند( انتخاب شدند. باید به این نکته توجه 

ساعت  0،دوره – كرد براي دو گروه تمرینی این

)گروه آزمایش به صورت آموزش نوین و  اجباري

ریزي شده و گروه گواه براساس آموزش برنامه

هفته در نظر  21سنتی( در طول هفته به مدت 

 حضور در آن الزامی بود. گرفته شده بود كه

كه براي  است اییرایانه تنها دورهاز آنجا كه 

دانشجویان مقطع كارشناسی آموزش داده 

دوره به صورت عملی و براساس خدمات  ،شودمی

موجود در دانشگاه  ICTهاي و زیرساخت

رایانه، 02 كردستان برگزار شد. دانشکده مجهز به

ها به تمام رایانه سرور، اسکنر، پرینتر لیزري بود.

شبکه محلی اینترنت اتصال داشتند، همچنین به 

كه مدرس را قادر ابزارهاي مدیریت كالس درس

هاي ساخت صفحه رایانه خود را با رایانهمی

دانشجویان به منظور نمایش بصري به اشتراك 

نیز مجهز بود. عالوه براین، دسترسی  ،بگذارد

ت آزاد دانشجویان به سایت دانشکده در وق

 هاي الزم از راه دورپذیر بود. آموزشامکان

 یك وبالگ براساس

(http://sportcomputer.blogfa.com )

ایجاد شده بود، كه از آن جهت حمایت 

عملکردهاي مختلف دوره و آشنایی دانشجویان با 

آموزش الکترونیك استفاده شده بود. البته 

هاي ( دستور كار )تقویم برنامه2مطالب دوره: 

هاي ارسال شده از )آگهی ها( اطالعیه0دوره(؛ 

 ( اسناد و مدارك9استاد به دانشجو(؛ 

 ( كاربران1)مواردآموزشی براي دانشجویان(؛ 

)بحث و تبادل  ( بحث1)عضو شدن دانشجویان(؛ 

ها در موضوعات مربوط انجمن نظر غیرهمزمان

)فضاي مجازي براي ارائه  ( تکالیف1به دوره(؛ 

)تمرین  ( تمرین2دانشجویان(؛ تکالیف 

خودارزیابی براي دانشجویان( نیز از راه دور قابل 

كامل دانشجویان در  دسترس بود. براي موفقیت

ها سه تکلیف فردي خارج از دوره الزم بود كه آن

را در طول ترم ساعات كالس درس آماده و آن

)میان ترم و  ارائه دهند، از دانشجویان دو آزمون

اي در االت چندگزینهؤ( كه شامل سپایان ترم

اطالعات و  فناوري آموزش مفاهیم زمینه

بوده به عمل آمد. همچنین از آنها   ارتباطات

كه در آموزش  خواسته شده بود یك سخت افزار

هاي فناوري اطالعات و ارتباطات درگیر مهارت

 تعریف و توصیف كنند. ،است

، در این تحقیق از پرسشنامه در پیش آزمون

پس آزمون و پرسشنامه بازخوردي در پس 

بخش  2آزمون استفاده شد. پرسشنامه شامل 

بود: بخش اول، مربوط به ویژگی هاي فردي 

 كلی تجربه ،دانشجویان بود. بخش دوم

اطالعات و  فناوري دانشجویان نسبت به

محقق  ارتباطات كه توسط پرسشنامه

ارزشی لیکرت  1اي بر اساس مقیاس ساخته

= بسیار كافی( مورد 1سیار ناكافی(، )ب =2)

برسی قرار گرفت. سومین بخش به 

مربوط بود و از  2(CSE) خودكارآمدي رایانه

الی در مقیاس لیکرت ؤس 01یك پرسشنامه 

تهیه  ،(0221و همکاران ) زادهكه توسط ترك

براساس تحقیق مارینا  محقق شده بود و

 یك مورد را به مقیاس اضافه كرد 0پاپاسترگیو

)هنگام استفاده از رایانه به منظور ارائه برنامه 

احساس اعتماد به نفس  "پاورپوینت"نمایشی 

                                                  
1   . Computer Self-Efficacy 

2   . Marina Papastergiou 
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بخش چهارم، . كنم( استفاده شدمی

شامل یك  ISE( 2(خودكارآمدي اینترنت

پنج ارزشی در مقیاس  الیؤس 3پرسشنامه 

امتیاز(، )كامالً  2)كامالً مخالفم= لیکرت

( 0221) 0چیوامتیاز( كه هسو و  1موافقم= 

اند، مورد ارزیابی قرار گرفت. استفاده كرده

 پنجم كه نگرش كاربر به رایانه بخش

)CUA(9 از یك  ،كندگیري میرا اندازه

الی از نوع لیکرت و توسط ؤس 1پرسشنامه 

( پیشنهاد داده 0221) زاده و همکارانترك

شده مورد استفاده قرار گرفت. بخش ششم با 

الی اضطراب ؤشنامه چهارساستفاده از یك پرس

از نوع لیکرت كه توسط  CA(1( رایانه

بود، مورد  شدهساخته ( 0221) زادهترك

هفتم از در بخشارزیابی قرار گرفت. در نهایت 

ساخته نگرش الی محققؤس 1یك پرسشنامه 

با تأكید بر اینترنت  IUA(1( نسبت به اینترنت

به عنوان یك ابزار یادگیري، كه به وسیله 

تهیه و از پرسشنامه كوك، هونگ  محقق

گرفته شده بود، كمك ( 0229) 1ریدزوان

 استفاده شد.

ها توسط یکی از متخصصین ابتدا پرسشنامه

زبان انگلیسی به فارسی ترجمه گردید، سپس 

متن  ،فرد دیگري كه با موضوع آشنایی نداشت

ترجمه شده را به انگلیسی برگرداند. در پایان 

ا متن اصلی مقایسه و متن متن ترجمه شده ب

انگلیسی براي نویسنده جهت تأئید فرستاده 

شد. بعد از تأئید آن توسط نویسنده، به منظور 

                                                  
1 . Internet Self-Efficacy 

2   . Hsu And Chiu 

3   . Computer User Attitude 

4   . Computer Anxiety 

5   . Internet User Attitude 

6   . Hong, Ridzuan & Kuek 

، تشخیص و تعیین روایی و پایایی پرسشنامه

كردن ابهامات احتمالی، مطالعه برطرف

نفر از دانشجویان  92 مقدماتی روي

بدنی انجام تربیتكارشناسی ارشد و دكتري 

نفر  22. روایی صوري و محتوایی توسطگرفت

آوري كه همه آن بدنی و فناز متخصص تربیت

صورت گرفت. روایی سازه آنها  ،را تأئید كردند

 319/2) از طریق تحلیل عاملی تأئیدي

=AGFI ،231  =df ،000/0 P=بدست آمد ) 

(. نتایج تحلیل عاملی تأئیدي مرتبه 2)جدول 

 10/0ر لیزرل نسخه افزاگیري از نرماول با بهره

 دهنده پایایی مناسب ابزار تحقیق بودنشان

(102/2  =RAMSEA 21/2؛ ≥ P 11/223؛ 

 =931
2X.) 

 

نتایج تحلیل عاملی تأئیدي  .1جدول 

 پرسشنامهبراي روایی 

 عاملی بار هاپرسشنامه
 برآورد

 استاندارد
tob 

 02/22 29/2 09/2 خودكارآمدي رایانه

 30/22 22/2 01/2 خودكارآمدي اینترنت

 02/00 90/2 32/2 نگرش نسبت به رایانه

نگرش نسبت به 

 اینترنت
32/2 92/2 21/00 

 32/00 99/2 30/2 اضطراب رایانه

 

پرسشنامه بازخوردي نظرات دانشجو و رضایت 

كرد. در این پرسشنامه از ابیآنها از دوره را ارزی

االت ؤدانشجویان خواسته شده بود تا به س

پرسشنامه بازخوردي در مقیاس لیکرت )خیلی 

( كه شامل موارد زیر بود 1=(، )خیلی زیاد 2كم =

ه از نحوه برگزاري دوره ز( تاچه اندا2پاسخ دهند: 

( آیا محتواي دوره به طور 0 ؟ایدراضی بوده

؟كرده استمناسب به شما كمك 
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آیاجلسات عملی به شما در انجام تکالیف  (9

( آیا به این موضوع 1؟ درسی كمك كرده است

كه محتواي دوره در جهت ارتقاي مطالعات 

( آیا به 1 ؟ایدپی برده ،دانشگاهی شما مفید است

موضوع كه محتواي دوره در جهت ارتقاي  این

 ؟ایدپی برده ،كار و شغل آینده شما مفید است

ال تشریحی از ؤسر پایان از طریق سه د

دانشجویان خواسته شده بود تا مهمترین مواردي 

اند، بیشترین و كمترین كه در این دوره یادگرفته

 را بنویسند.  ،مواردي كه دوست داشتند

 ها از دو روش آلفابراي تعیین پایایی پرسشنامه

(. 0)جدول كردن استفاده شدنیمه كرونباخ و دو

توان اذعان نمود كه به نتایج حاصل میبا توجه 

ضرایب آلفاي بدست آمده از میزان قابل قبولی 

گیري از سازگاري برخوردار بوده و ابزارهاي اندازه

 داخلی خوبی نیز برخوردار هستند.  

 

 هاجدول ضرایب پایایی پرسشنامه .2جدول 

 ضرایب پایایی شاخص آماری

 دونیمه کردن                   آلفاکرونباخ            مقیاس ها

 32/2 02/2 خودکارآمدی رایانه

 01/2 03/2 خودکارآمدی اینترنت

 03/2 32/2 نگرش نسبت به رایانه

 31/2 30/2 نگرش نسبت به اینترنت

 32/2 01/2 اضطراب رایانه

 
به منظور سازمان دادن، خالصه كردن و طبقه 

بندي نمرات خام از آمار توصیفی و در بخش 

راي بررسی روایی سازه از تحلیل آمار استنباطی ب

هاي عاملی تأئیدي استفاده شد. چون پیش فرض

میزان تغییرات  ،تحلیل كواریانس برقرار نشد

آزمون و متغیرهاي وابسته از طریق تفاضل پیش

آزمون محاسبه شد و براي مقایسه هركدام از پس

متغیرهاي وابسته در بین سه گروه متغیر، از 

س یکراهه بین گروهی و آزمون تحلیل واریان

 آزمون تعقیبی توكی استفاده شد. 
 

 

 

 

 های پژوهشیافته

)نوین  براي بررسی اثر دوره هاي مختلف آموزش

و سنتی( بر تمامی متغیرها از تحلیل واریانس 

 2الی  9هاي  یك راهه استفاده شد. نتایج جدول

كه تفاوت نگرش نسبت به كامپیوتر و  نشان داد

اینترنت و  اینترنت، خودكارآمدي رایانه و

اضطراب رایانه در گروه گواه و آزمایش و كنترل 

دار بود. آزمون تعقیبی توكی نشان داد كه معنی

تفاوت در متغیرهاي نگرش نسبت به كامپیوتر و 

اینترنت, خودكارآمدي اینترنت و اضطراب رایانه 

در سه گروه ناشی از تفاوت در گروه نوین با 

ا این تفاوت سنتی و گروه كنترل بوده است. ام

در متغیر خودكارآمدي رایانه صرفاً با گروه سنتی 

 دار بوده است.معنی
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 هاي تحلیل واریانس یك راهه براي مقایسه میزان تغییرات نگرش نسبت به كامپیوتریافته .3جدول 

 میزان تغییرات )تفاضل پس آزمون و پیش آزمون( پس آزمون آزمونپیش مقیاس ها
س نتایج تحلیل واریان

 یک راهه

 نوین آزمایش گروه
M ± SD 

99/2 ± 32/2 
M ± SD 

11/2 ± 32/9 

M ± SD 

01/2± 92/2 
2,66F=16.16 

 *21/2±  01/2 92/9 ± 11/2 11/0 ± 13/2 سنتی گروه آزمایش 

 *01/2 ±  01/2 11/9 ±03/2 22/0 ± 31/2 کنترل گروه

 (.P < 0.05) 2* اختالف معنی دار با گروه 

 هاي تحلیل واریانس یك راهه براي مقایسه میزان تغییرات نگرش نسبت به اینترنتتهیاف .4جدول 

 آزمونپیش هامقیاس
 

 پس آزمون

میزان تغییرات )تفاضل پس 

 آزمون و پیش آزمون(

نتایج تحلیل واریانس 

 یک راهه

 آزمایش گروه

 نوین

M ± SD 

10/2 ± 31/2 
M ± SD 

12± 10/1 

M ± SD 

23/2± 23/2 

2,66F=38.9 گروه آزمایش 

 سنتی
12/2 ± 19/0 12± 12/1 23/2  ±12/2* 

 *00/2 ±  23/2 12/1 ± 91/2 10/0 ± 12/2 کنترل گروه

 (.P < 0.05) 2* اختالف معنی دار با گروه 

 هاي تحلیل واریانس یك راهه براي مقایسه میزان تغییرات خودكارآمدي رایانهیافته .5جدول 

 ونپس آزم آزمونپیش هامقیاس
میزان تغییرات )تفاضل 

 پس آزمون و پیش آزمون(

نتایج تحلیل واریانس 

 یک راهه

 آزمایش گروه

 نوین

M ± SD 

13/2 ± 12/9 
M ± SD 

12/2 ± 29/1 

M ± SD 

20/2± 21/2 

2,66F=4.01 گروه آزمایش 

 سنتی
10/2 ± 02/9 10/2 ± 21/1 20/2  ±12/2* 

 12/2 ±  20/2 20/1 ± 11/2 03/0 ± 91/2 گروهکنترل

 (.P < 0.05) 2* اختالف معنی دار با گروه 

 هاي تحلیل واریانس یك راهه براي مقایسه میزان تغییرات خودكارآمدي اینترنتیافته .6جدول

 پس آزمون آزمونپیش هامقیاس
میزان تغییرات )تفاضل پس 

 آزمون و پیش آزمون(

نتایج تحلیل واریانس 

 یک راهه

 آزمایش گروه

 نوین

M ± SD 

13/2 ± 29/9 
M ± SD 

12/2 ± 22/1 

M ± SD 

02/2±  21/2 

2,66F=3.344  گروه آزمایش 

 سنتی
10/2 ± 02/9 12/2 ± 02/1 02/2  ±19/2* 

 *13/2 ±  02/2 30/9 ± 11/2 92/9 ± 12/2 کنترل گروه

 (.P < 0.05) 2* اختالف معنی دار با گروه 
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 مقایسه میزان تغییرات اضطراب رایانه هاي تحلیل واریانس یك راهه برايیافته. 7 جدول

 پس آزمون آزمونپیش هامقیاس

میزان تغییرات )تفاضل 

پس آزمون و پیش 

 آزمون(

نتایج تحلیل واریانس 

 یک راهه

 آزمایش گروه

 نوین

M ± SD 

19/2 ± 92/1 
M ± SD 

29/2 ± 21/9 

M ± SD 

00/2± 21/2- 

2,66F=42.81 گروه آزمایش 

 سنتی
11/2 ± 22/1 20/2 ± 00/9 00/2  ±23/2- * 

 * -21/2 ±  00/2 30/9 ± 10/2 32/9 ± 11/2 کنترل گروه

 (.P < 0.05) 2* اختالف معنی دار با گروه 

 هاي تحلیل واریانس یك راهه براي مقایسه میزان رضایت دانشجویان از دورهیافته .8جدول
 نتایج تحلیل واریانس یک راهه M ± SD هامقیاس

 92/1 ± 12/2 نوین آزمایش گروه
= 42.314 2,42F 19/1 ± 11/2 سنتی گروه آزمایش 

 90/1 ± 12/2 کنترل* گروه

 (.P < 0.05) 0اختالف معنی دار با گروه * 

 گیریبحث و نتیجه
طراحی و اجراي یك دوره  ،هدف از این مقاله

لمی سواد كامپیوتر كه هدفش آموزش ع

هاي با مهارت بدنیسازي دانشجویان تربیتآماده

اطالعات و ارتباطات براساس  فناورياصلی 

هاي تعلیم و تربیت است. همچنین استراتژي

تأثیر دوره بر دانشجویان برحسب تغییراتشان در 

اطالعات و ارتباطات،  فناوري خودكارآمدي

و  اطالعات و ارتباطات فناورينگرش نسبت به 

خ اضطراب رایانه مورد ارزیابی قرار گرفت. پاس

دانشجویان نسبت به دوره و ادراك آنها از حضور 

اطالعات و ارتباطات در بخش هاي  فناوري

بدنی و علوم ورزشی مورد ارزیابی مختلف تربیت

هاي تحقیق نشان داد كه دوره قرار گرفت. یافته

داري خودكارآمدي كامپیوتر و به طور معنی

هایی حلاینترنت را بهبود داد. مطالعه حاضر راه

راي مشکلی كه در تحقیقات قبلی به آن اشاره ب

، 2331)آن و جانسما،  كندشده بود فراهم می

(، 0221، لیانگ و همکاران، 0229كوكاك،

ه اعتماد به نفس دانشجویان همچنین ب

هایشان نسبت به بدنی در شایستگیتربیت

شود. اطالعات و ارتباطات محدود می فناوري

ارتمر و همکاران  ایجهاي مطالعه حاضر با نتیافته

( در دانشجویان 0222) پاپاسترگیوو  (2331)

( در 0221) زاده و همکارانبدنی و تركتربیت

ها همخوانی دارد. این دانشجویان دیگر رشته

محققین در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند 

تواند اطالعات و ارتباطات می فناوريكه آموزش 

 فناوريخودكارآمدي بر داري تأثیر مثبت و معنی

اطالعات و ارتباطات دانشجویان داشته باشد. 

عالوه براین، دوره در كمك به یادگیري 

دانشجویان موفق عمل كرده و نگرش نسبت به 

داري مثبت كامپیوتر و اینترنت نیز به طورمعنی

شده است در حالی كه اضطراب رایانه در 

داري مواجه شده دانشجویان با كاهش معنی
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و  2330) لیو، و همکارانتحقیقات  است.

 (، اونیل2332(، میلتون و همکاران)0221

نشان دادند كه ( 2331) ( و پاژارس0221)

 فناوريارتباط مستقیمی بین خودكارآمدي 

اطالعات و ارتباطات، نگرش مثبت نسبت به 

اطالعات و ارتباطات و پایین بودن  فناوري

استفاده  اضطراب رایانه همچنین تمایل و توانایی

اطالعات و ارتباطات به  فناوريگیري از و بهره

 اي وجود دارد. عنوان ابزارهاي یادگیري و حرفه

هاي مطالعه حاضر نیز نشان دادند یافته

دانشجویان بعد از حضور در دوره، تمایل زیادي 

در  اطالعات و ارتباطات فناوري به استفاده از 

نده را هاي شغلی آیمطالعات آكادمیك و دوره

ها از دارند. از این رو، در تمامی مطالعات و دوره

اطالعات و  فناوريعهده برطرف كردن نیازهاي 

 ارتباطات خود برآمدند.

هدف رویکرد آموزشی دنبال شده در این تحقیق 

افزایش انگیزه دانشجویان، برجسته كردن ارتباط 

اي و حرفه زندگیموضوعات یادگرفته در 

هاي قویت مهارتتن، دانشگاهی دانشجویا

اطالعات و ارتباطات دانشجویان از طریق  فناوري

هاي یادگیري بوسیله دست فراهم نمودن فرصت

و ایجاد محیط یادگیري حمایتی كه تعامل 

ها را به صورت دانشجو با مدرس و همکالسی

كند. به عنوان نتیجه الین تشویق الین و آنآف

خوب  این تحقیق، دوره بوسیله دانشجویان

هاي توصیف شد، آنها ابراز داشتند كه فرصت

 فناوريمناسبی براي افزایش میزان آشنایی با 

هاي انجام اطالعات و ارتباطات از طریق فعالیت

گرفته بوسیله دست وجود دارد و براي رشد 

اطالعات و ارتباطات، كه آنها  فناوريهاي مهارت

هاي شغلی در آن را براي مطالعاتشان و دوره

 دانند. ینده الزم و ضروري میآ

 فناوريمطالعه نشان دادند كه دانشجویان، 

اطالعات و ارتباطات را به عنوان یك عامل 

بدنی و علوم هاي تربیتجدایی ناپذیر از حرفه

دانند و از این حقیقت كه پردازش وررزشی می

اطالعات و ارتباطات  فناوريها و دانش مهارت

سی است، آگاهی ایشان اسابراي رشد حرفه

ها از نتایج دیگر مطالعات در دارند. این یافته

هاي سواد ها در مورد ارزیابی دورهدیگر رشته

كامپیوتر با دانشجویان مقطع كارشناسی حمایت 

این مطالعات نشان دادند  .(0221چن، ) كندمی

اطالعات و  فناوريهاي دانشجویان فعالیت

را براي ارتباطات انجام گرفته بوسیله دست 

اطالعات و ارتباطات و  فناوريهاي تقویت مهارت

اطالعات و  فناوريافزایش اعتمادبه نفس در 

 دانشجویاندهند. ارتباطات مورد توجه قرار می

اطالعات و  فناورياعتقاد راسخی به ارتباط 

بدنی و علوم ورزشی هاي تربیتارتباطات با حرفه

دوره بر كه ی تأثیر مثبتدارند. در ارتباط با 

اطالعات و ارتباطات  فناوريخودكارآمدي 

رسد این اظهار نظر دانشجویان دارد به نظر می

كه ابراز داشتند  ،(0221) زاده و همکارانترك

رشد خودكارآمدي ممکن است بوسیله ادراك 

ز ارتباط بین محتواي دوره و دانشجویان ا

حمایت  تأثیر بپذیرد،هاي آینده آنها حرفه

انشجویان در برگزاري دوره عالقه كند. دمی

زیادي از خود نشان دادند و معتقدند كه به آنها 

 كند.در محیط كار كمك می

هاي دانشجویان از بررسی پیام این وجود، با

توان برداشت كرد موضوع سازگاري می

 فناوري ها و تجربیات قبلیدانشجویان با مهارت

ره نیاز اطالعات و ارتباطات در هنگام برگزاري دو

بویژه هدایت آنها  .به بررسی بیشتر در آینده دارد

به سمت ارائه كارها در دوره براي دانشجویان 
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اطالعات و ارتباطات بسیار  فناوريماهر از نظر 

شی خواهد بود. به طور كلی مفید و چال

هاي مشخصی براي مشکالت پیش آمده حلراه

اده در دوره ارائه شده است. به عنوان مثال، استف

هاي آموزش تحت وب براي آشکار از سیسنم

هاي مختلف در دوره هاي ساختن آموزش

. (2332)میلتون و همکاران،  آموزش یواد رایانه

هایی با موضوع مطالعات حلسازگاري چنین راه

هاي بدنی، طراحی فعالیتدانشجویان تربیت

اطالعات و ارتباطات با سطوح دشواري  فناوري

ها و حلتأثیر چنین راهی مختلف و ارزشیاب

بدنی با ر دانشجویان تربیتهایی بفعالیت

اطالعات و  فناوريها و تجربیات مختلف مهارت

هاي پژوهشی تواند جانشین دیدگاهارتباطات می

 مورد عالقه در آینده شود.

 دورن دل و هاگ مطالعات قبلی با موضوع مشابه

 ؛ هسو چیو(2331ارتمر و همکاران )؛ (0220)

زاده و ؛ ترك(0221) ؛ سام و همکاران(0221)

( در استفاده از ابزارهاي 0221) همکاران

دهی با محدودیت مواجه بودند. واضح خودگزارش

اطالعات  فناوريهاي واقعی است ارزیابی مهارت

و ارتباطات دانشجویان به صورت پیش آزمون و 

تأثیر دوره بینش بیشتري پس آزمون در مورد 

كند. همچنین نویسندگان قصد انجام ایجاد می

یك آزمایش تصادفی را نداشتند، اما با مطالعه در 

تواند دانشجویان هاي آكادمیك نمیمجموعه

سال اول دانشکده را از مزایاي بالقوه مشاركت در 

 دوره محروم كرد.

، هرگونه شغل مرتبط با 02رندر پایان ق

اطالعات و  فناوريبدنی به نحوي با تربیت

تباطات در ارتباط است و كسانی كه قادر به ار

اطالعات و ارتباطات  فناوريري از یگبهره

(. 0229كوكاك، ) بیننداز آن آسیب می ،نباشند

، شیزموي آكاهش هزینهها، سترسی سریعد

یش افزي، امنددیش سوافززي، امورآیش كاافزا

د بهبود و موجوي هايمدرآكادخوو ظرفیتها 

به ي یاامزن از تحصیاللارغفاي گیردكیفیت یا

زش مواطالعات و ارتباطات در آ فناوريي گیرركا

سازي امیدواریم این تحقیق در آماده ست.ا

 فناوري بدنی براي مهارت دردانشجویان تربیت

ثري داشته باشد و ؤاطالعات و ارتباطات نقش م

ثري براي مدرسین درگیر در ؤرهنمودهاي م

 وريفنابدنی در آموزش دانشجویان تربیت

هاي ارتباطات درون دانشکدهاطالعات و 

تمام همچنین؛ ه داده باشد. ئبدنی اراتربیت

 فناوريهاي آنالین در بحث ،نفر(13) دانشجویان

هاي اطالعات و ارتباطات مرتبط با تخصص

بدنی و علوم ورزشی با فرستادن پیام براي تربیت

هاي هركدام شركت كردند. همه آنها قویاً با پیام

)به عنوان محقق آمیز ارسال شده بوسیله یكتحر

اطالعات و ارتباطات  فناوري مثال، دانشجویان به

در دوران تحصیل نیازي ندارند( مخالف بودند. 

اطالعات و  فناوريها، به نقش اساسی تمام پیام

ارتباطات در اجتماع امروزي اشاره داشتند. 

اي باید با هر تخصص و حرفههمچنین 

اطالعات و ارتباطات آشنا  اوريفنهاي مهارت

بوده و بدنبال ارتقا و انتشار آن باشد. تمام این 

ها ها ارتباط مستقیمی با تمام حرفهپیشرفت

بدنی و علوم ورزشی تربیت متخصصینبویژه 

توان برداشت هاي دانشجویان میدارد. از نوشته

ها و كرد، كه آنها با ارزش بسیار باالي مهارت

 اند. طالعات و ارتباطات آَشنا شدها فناوريدانش 

بررسی پاسخ دانشجویان نسبت به دوره نشان   

داد كه این دوره اثرات بسیار مثبتی داشته و 

ها معتقد بودند كه این دوره آنها را با آن

اطالعات و ارتباطات فناوري ها و دانشمهارت
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بیشتر آشنا كرده است و این آشنایی باعث  

در آنها شده است. هنگام  افزایش اعتماد به نفس

بررسی پاسخ دانشجویان مشخص گردید امور 

این رایانه دانشکده با مشکالتی مواجه است كه 

دانشکده جهت اصالح ارجاع  رئیسبه  موضوع

از پاسخ سواالت باز مشخص  ،داده شد. همچنین

گردید كه حجم مطالب كالسی براي بعضی از 

ینان داد توان اطماما می ؛دانشجویان زیاد بود

 فناوريهاي میزان درگیر شدن آنها با مهارت

اطالعات و ارتباطات بیشتر بوده است. در نهایت، 

هاي متنوع سازگاري دانشجویان با مهارت

اطالعات و ارتباطات موضوعی است كه  فناوري

    نیاز به تحقیق بیشتر دارد.

 گیرینتیجه

هاي دانشجویان پیامبه عنوان نتیجه گیري از 

توان به موارد زیر اشاره كرد: دستیابی سریع می

و آسان به اینترت جهت ارتقا سطح دانش الزم 

اي به عنوان مثال: آگاهی از براي تجربیات حرفه

هاي آموزشی جدید براي دبیران روش

هاي مربیگري جدید و بدنی؛ روشتربیت

ها و )ویژه مربیان(، روش ايهاي تغذیهبرنامه

ید، برگزاري رویدادهاي دتجهیزات تمرینی ج

المللی؛ استفاده سریع و آسان از ورزشی بین

كامپیوتر براي ایجاد و نمایش فایل هاي متنی، 

صوتی و تصویري به عنوان مثال، ارائه پاورپوینت 

هاي بدنی، برنامهو كاربرگه ها براي دبیران تربیت

تمرینی و آمادگی جسمانی براي ورزشکاران و 

ها(؛ مربیان و كاركنان ورزشگاه) كنندگانمراجعه

استفاد از كامپیوتر براي مدیریت كارآ و پردازش 

هاي مربوط ها به عنوان مثال، نمرات و دادهداده

بدنی(، )دبیران تربیت آموزانبه عملکرد دانش

)مربیان(  هاي مربوط به عملکرد ورزشکارانداده

ها(؛ )كاركنان ورزشگاه كنندگانو مراجعه

ز اینترنت براي ارتباطات و اشتراك استفاده ا

الین میان هاي آن)به عنوان مثال، بحث هاداده

بدنی، اشتراك اطالعات در مورد دبیران تربیت

هاي رویدادهاي ورزشی بین كاركنان سازمان

ورزشی؛ استفاده از اینترنت براي حمایت كردن 

 سایت كالسیكارهاي دانشجویان از طریق وب

 هاسایت ورزشگاهوب نی(،بد)دبیران تربیت

هاي سایت سازمانها( و وب)كاركنان ورزشگاه

 هاي ورزشی(.)كاركنان سازمان ورزشی

توان همانگونه كه از این دوره آنالین می       

استنباط كرد این است كه امروزه دانشجویان 

اطالعات و  فناوريآگاهی كاملی از فراگیر شدن 

بدنی دارند. از این هاي تربیتارتباطات در حرفه

بدنی رو، اعتقاد راسخ در بین دانشجویان تربیت

مفید و ضروري بودن دانش و  در مورد

اطالعات و ارتباطات وجود  فناوريهاي مهارت

ها از نتایج استخراج شده از دارد. تمام این یافته

 كند.پرسشنامه بازخوردي حمایت می
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Abstract 

 

Objective: Quantitative methodology research was conducted as a pilot study in the 

form of a semi-experimental pre-test-post-test three-group An accessible sample of 69 

individuals was identified and randomly replaced in three groups of 23 (experimental-

novice-traditional-control trial). 
Methodology: The course included a theoretical part for 2 sessions and 13 weeks of 

practical session (2 hours). Resource-made questionnaires (information technology 

experience) and standard (computer and internet self-efficacy, attitudes toward 

computers and the Internet, computer anxiety) were used in pretest, posttest and 

feedback questionnaire in post-test. Analysis of covariance was not restored because 

presuppositions, the dependent variables were calculated by subtracting the pre-test 

and post-test to compare each of the dependent variables among the three groups 

varied between groups, ANOVA test and post hoc test was used. 
Results: Results showed that attitudes towards computer (sig: 0/001) and internet (sig: 

0/001), internet (Sig = 0.041) and computer self-efficacy (Sig = 0.023) and computer 

anxiety (sig: 0/001) in the control group and the experimental and control groups. 

Tukey test showed that the difference in attitude toward computers and the Internet, 

Internet self-efficacy and computer anxiety caused by the difference in the modern 

with the traditional three groups and the control group. But this difference in computer 

self-efficacy variable was significant only with the traditional group. 
Conclusion: Finally, we can say that students fully aware of the development of ICT 

in their professions physical education. Therefore, the conviction among physical 

education students in the ICT knowledge and skills are useful and necessary. 
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