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دانشجویان دانشگاه  جامعه آماري این پژوهش را کلیه. مقطعی بود -پژوهش، یک مطالعه توصیفی
حجم نمونه به صورت . مشغول به تحصیل بودند، تشکیل داده است 1393پیام نور خرم آباد که در سال 

ها با پرسشنامه مشتمل بر سه بخش مشخصات جمعیت  نفر انتخاب شد و داده 400تصادفی طبقه اي 
  .آوري گردید شناختی تکنولوژي آموزشی و پیشرفت تحصیلی، جمع

). P>05/0(داري وجود داردشان داد بین تکنولوژي آموزشی با پیشرفت تحصیلی رابطه معنینتایج ن
در بین ابعاد تکنولوژي آموزشی، دانش استاد، نحوة تدریس و تالش استاد، استفاده از کامپیوتر و 

ه به با توجP .(>05/0(دار داشتند استفاده از نرم افزارهاي آموزشی با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی
هایی را اتخاذ شود، مسئولین برنامهوجود ارتباط بین تکنولوژي آموزشی با پیشرفت تحصیلی، توصیه می

نمایند که موجبات ارتقاي استفاده از تکنولوژي آموزشی براي دانشجویان شوند و به این ترتیب در 
  .افزایش پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیر گذار باشند

ژي آموزشی، دانش استاد، نحوة تدریس و تالش استاد، پیشرفت تکنولو :واژگان کلیدي
  تحصیلی
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  :مقدمه 
هاي تغییرات شدید در پدیده. فلسفه آموزش و پرورش، جهت دادن به آموزش و پرورش است

ها و رود که در تصمیم گیرياجتماعی و جهانی شدن از بحث انگیزترین مسائل روز جهان به شمار می
اي داشته و مرزهاي جغرافیایی را ها نقش تعیین کنندههاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی انسانفعالیت

تحقق ارزشها و آرمانهاي کشور مستلزم تالش همه جانبه در تمام . دهدبه حداقل ممکن کاهش می
هاي تعالی  زیرساختترین  تعلیم و تربیت از مهم. ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادي است

هاي مختلف پیشرفت همه جانبه کشور و ابزار جدي براي ارتقاء سرمایه انسانی شایسته کشور در عرصه
هاي مختلف اجتماعی و تحقق این هدف نیازمند برنامه مناسب است، بطوري که با تغییرات جنبه. است

هاي بشر در جهت  یکی از حوزه. هاي بشري باید مطابقت نمایداقتصادي و فرهنگی و سیر پیشرفت
ها و روابط حاکم  مندي حوزه فناوري اطالعات است که اهدف آن کشف حقایق و شناخت قانون ،توسعه

با توجه به اهمیت نیروي انسانی در توسعه و پیشرفت تعلیم و  ).2002هوي و فرگوسن، (هاست بر پدیده
فناوري اطالعات و پیشرفت ظهور . ضرورت داردپایه فناوري اطالعات  تربیت و آموزش دانش آموزان بر

علوي راد و (نمایندبراي تربیت نیروي انسانی استفاده می بوسیلۀ آنراهکاري است که کشورها 
  ).1380نصیرزاده، 
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توان هم به عنوان یک فرآیند تعریف کرد و هم به عنوان یک نهاد در واقع آموزش و پرورش را می
د زمانی است که شاهد تغییري در رفتار جسمانی یا ذهنی فرد باشیم، در به عنوان یک فرآین. اجتماعی

در این تحقیق، آموزش به عنوان یک نهاد در نظر گرفته . این صورت آموزش و پرورش یک فرآیند است
  .نهاد شیوة منظم انجام یک امر یا فعالیت اجتماعی است. شودمی

هاي معینی را ها و روشط اجتماعی که ارزشبطور کلی، نهاد عبارت است از سیستم منظم رواب
شود اینجا گفته می). 2003هورتن و چستر، (سازددارد و نیازهاي اساسی خاصی از جامعه را برآورد می

آموزش عالی . ترین قسمت این نهاد، که تأثیرگذارترین بخش آن نیز هست، آموزش عالی است که مهم
این بخش . گیردبعد از پایان تحصیالت دورة متوسطه صورت می در ایران عمدتاً به وسیلۀ دانشگاهها و

با این حال، آن چه نگران کننده است، مشکل . از وظایف ارتباط مستقیمی با درجه پیشرفت جامعه دارد
یا مسأله اجتماعی در آموزش و پرورش است به عبارت دیگر، پیشرفت کیفی در تحصیالت این دوره 

گیرد، یعنی این خواند، تخصص یاد نمیشخصی که در دانشگاه درس میکه ) 2005دي، (وجود ندارد
البته مراد از پیشرفت . اي وجود نداردهاي ایران در حد اشباع کنندهکه پیشرفت تحصیلی در دانشگاه

  ).1390فضل اللهی، (تحصیلی، توانایی انجام کار یا توانایی انجام تخصص در رشتۀ تحصیلی است
زیانبار، دانشگاه که خود باید تربیت کننده باشد، نیز به مشکالتی از این دست  جدا از این اثرات  

عدم آشنایی استادان  -3بی ارزشی تحقیقات دانشگاهی،  -2کمبود تعداد استادان،  -1: شودمواجه می
 به زبان انگلیسی که فضل اللهی در تحقیقی، عدم آشنایی با زبان انگلیسی را یکی از موانع تولید علم

گرایش به میزان عالقه به تدریس در خارج از کشور براي دانشجویان نخبه که  -4). 1388یغما، (داندمی
شیوه سنجش غلط معلومات  -6. دوري دانشگاه از واقعیات جامعه - 5. به فرار مغزها مشهور است

است که این در حالی . کم توجهی دانشگاه به پژوهش و یاد دادن آن به دانشجویان- 7دانشجو و 
  .دانندتر از آموزش محض میبسیاري از اندیشمندان آموزش و پرورش، تحقیق و پژوهش را بنیادي

براي برطرف کردن مشکالت ناشی از عدم پیشرفت تحصیلی، به نظر ما استفاده از تکنولوژي    
پس پیش فرض این تحقیق این است که تکنولوژي ). 2000سیلورمن، (آموزشی گریز ناپذیر است 

بهبود در پیشرفت تحصیلی یعنی تحول ). 2010گادانسکو، (کندآموزشی به پیشرفت تحصیلی کمک می
م آموزشی، این تحول احتیاج به ابزارهاي خاص خود دارد، به کار گیري تکنولوژي آموزشی، یکی در نظا

  ).2010رتگانس و هنک، (از این ابزارهاست
هاي تکنولوژي ترین هدف آموزش عالی که یادگیري و تخصص دادن به دانشجو است، با برنامه مهم

بنابراین، هر گونه . ها گریزناپذیر استه از این برنامهبنابراین، استفاد. آسانتر و با کیفیت تر شده است
چنان چه به هر دلیلی پیشرفت تحصیلی میسر ). 2008کریستمن، (تحقیقی در این مورد اهمیت دارد
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، )دانشجویان(شود و هم افراد نشود، یا الاقل به میزان قابل توجهی صورت نگیرد، هم جامعه متضرر می
هاي ها چه در دستگاهمین دانشجویان به مقاطع عالی و استخدام شدن آناز طرف دیگر راه یافتن ه

اجرایی، چه در دورة تحصیالت پایین تر از عالی و چه در دورة تحصیالت عالی به ادامه یافتن این روند 
توان توسعه نیافتگی کشور را که در یک محاسبه ساده، می). 2008یالکینالپ و گبان، (کندکمک می
  .تنتیجه گرف

ها هاي گوناگون زندگی انساناز طرف دیگر در این قرن سیر تحوالت عظیم تکنولوژیکی به حوزه   
بنابراین، اکنون آموزش، حتی در مقاطع پایین و ابتدایی به خواندن و نوشتن منتهی . راه یافته است

شود، بلکه باید در این مقطع دانش آموز براي یادگیري تمامی ارکان تخصصی که قصد فراگیري آن نمی
اکنون این انتظار حداقلی از نظام آموزشی ایران وجود دارد که ). 2006سوزان، (را دارد، آموزش ببیند

نند و یا آن را دانش آموزان پس از دورة دیپلم بتوانند در مکالمات روزمره به زبان انگلیسی صحبت ک
علت به نظر ما، وجود ). 2010آلکان و امین، (بنویسند که متأسفانه در ایران محقق نشده است

  ). 2009ساکز و بلیلیزیمو، (سیستمی است که هنوز تکنولوژي را در خود وارد نکرده است

  پیشینه پژوهش
انگلیسی با نرم افزار تحقیقی تحت عنوان مقایسه تأثیر تدریس زبان ) 1389( حیدري و همکاران 

آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام داده است، تحقیق از نظر هدف 
ي دانش آموزان پسر دوره ي آماري متشکل از کلیهجامعه. کاربردي و از لحاظ روش شبه آزمایشی بود

ر این بود که نه تنها استفاده از نرم نتایج بیانگ. نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند 479راهنمایی بوده که 
افزارهاي آموزشی در تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس انگلیسی مؤثر است، بلکه 

همچنین تدریس زبان انگلیسی . تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از شیوه سنتی بیشتر است
  . آموزان نسبت به یادگیري زبان انگلیسی مؤثر بود با استفاده از نرم افزارهاي آموزشی در انگیزه دانش

تحقیق خود را با عنوان مقایسه میزان تأثیر آموزش ) 1388(علیرضا کرمی گزافی و همکاران 
آزمایشگاه شیمی به کمک نرم افزار آموزشی و روش سنتی در پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش آموزان 

در این تحقیق با انجام پیش آزمون مشخص شده است . نددر میان دانش آموزان دبیرستان اجرا کرده ا
فیزیک شهر ایالم، سطح دانش و نگرش تفاوت  - که بین دو گروه آزمایش و کنترل، در دروس ریاضی

هاي محقق ساخته بوده که در دو سطح دانش و  ابزار اندازه گیري، پرسشنامه. معنی داري وجود ندارد
دین ترتیب بوده است که گروه کنترل در آزمایشگاه مرسوم به روش اجرا ب. نگرش تهیه گردیده است

پرداختند و گروه آزمایش نیز همان کمک مواد شیمیایی و ابزار آزمایشگاهی، به انجام آزمایش می
بین : در پایان نتایج نشان داد که. دادندآزمایش را به کمک نرم افزار آموزشی در سایت رایانه، انجام می
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صیلی دانش آموزان در زمینه آزمایشگاه شیمی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت میزان پیشرفت تح
دانش آموزان . اندمعنی داري وجود دارد و گروه کنترل از پیشرفت تحصیلی بیشتري برخوردار بوده

. گروه آزمایش در مقایسه با دانش آموزان گروه کنترل، نگرش مثبتی نسبت به رایانه و آزمایشگاه دارند
دار ر سه حوزه نگرش عاطفی، شناختی و رفتاري، نیز تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل معنید

 ).91: 1388کرمی، (است
تحقیقی با عنوان تأثیر فیلم آموزشی مفاهیم علوم ابتدایی سال پنجم بر پیشرفت تحصیلی دانش 

گرفته و از روش آزمایشی  محقق، سه گروه را در نظر. آموزان، توسط احسان صباغی انجام گرفته است
هاي علوم ابتدایی سال پنجم دبستان در نظر گرفته شده و سه روش  یکی از بخش. استفاده کرده است

گروه اول توسط معلم آموزش دیدند، گروه دوم توسط فیلم آموزش : مختلف بر روي سه گروه اجرا شد
هاي تحقیق نشان داد که بین نمرات تهیاف. دیدند و گروه سوم توسط معلم به اضافۀ فیلم آموزش دیدند

بین نمرات . تفاوت معناداري وجود ندارد) آموزش معلم و فیلم(و گروه سوم ) آموزش معلم(گروه یک 
تفاوت معناداري ) آموزش از طریق معلم به اضافۀ فیلم(و گروه سه ) آموزش از طریق فیلم(گروه دو 

گروه دو به شدت با گروه یک و گروه سه متفاوت  سایر نتایج این تحقیق نشان داد که. مشاهده شد
گیرد که نمایش فیلم محقق نتیجه می. و گروه یک با گروه سه در حقیقت یک گروه هستند. است

این پژوهش . تأتیري در یادگیري و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مقابل تدریس معلم نداشته است
هاي آموزشی در شرایطی که معلم حضور و نباید از فیلمنشان داد که در یادگیري نقش معلم زیاد است 

  ).1387صباغی ،(ندارد، استفاده کرد
هاي آموزشی از وقتی از برنامه: نویسداي تحت عنوان آموزش جدید میدر مقاله) 2000(مک کنري 

ر کالس راه دور و استفاده از رادیو یا وسایل ارتباطی دیگر به عنوان یک وسیلۀ تکمیلی براي آموزش د
به نظر . شود، این امر در باال رفتن پیشرفت تحصیلی دانش آموزان باید مؤثر باشددرس استفاده می

هاي درسی از این قبیل گران قیمت هستند، اما هزینۀ سرانۀ آن به محقق با وجود این که تولید برنامه
هاي اولیه تولید آن هازاي هر دانش آموز کم خواهد بود و وقتی پیشرفت تحصیلی محقق شود، هزین

به نظر محقق عوامل زیادي در فرایند یادگیري و پیشرفت تحصیلی تأثیر . کاالها از بین خواهد رفت
دارند اما براي این که از وسایل ارتباط یا فناوري اطالعاتی استفاده کرد، باید نقاط ضعف متعلمان را 

پیشرفت تحصیلی در . شودها اساسی میهپیدا کرد که در این مورد نقش معلمان و مدیران آموزشگا
دهند که متعلمان بعد از فارغ التحصیلی بتوانند به راحتی کار متناسب با نهایت وقتی خود را نشان می

رشتۀ خود را پیدا کنند و عالوه بر وسایل آموزش از راه دور، وسایل دیگري همچون کتاب، میز تحریر، 
  ) .2000مک کنري ، (داند صیلی میهاي درسی را نیز جزء فناوري تحاتاق
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ها و آموزش عقیده دارند که استفاده از  در تحقیقی تحت عنوان رایانه) 2009(سانگ و همکاران 
دانشگاه  4روش مطالعه پیمایشی و با نمونه گیري از . رایانه بر موفقیت امور آموزشی امري آشکار است

ها نشان داد که علی رغم این که تکنولوژي اطالعات یافته. نفر بود 727معتبر در چین و نمونۀ آماري 
برخی از معلمان متعلم فراتر از این قابلیت دسترس سعی . براي معلمان متعلم، قابل دسترس بوده است

به نظر . تري به کار ببندندکنند، که کاربرد تکنولوژي اطالعات را خودشان بصورت فعاالنه و خالقّانهمی
- هاي این پیمایش نشان میسایر یافته. محیط دانشگاهی غرب نیز صادق است محققان این نتیجه در

تر تکنولوژي اطالعات، ارتباط معناداري با متغیرهاي نگرش دهد که به کارگیري خالقّانه  و فعاالنه
نسبت به تکنولوژي اطالعات، نگرش نسبت به اثرات کامپیوتر، خود اثر بخشی و نگرش نسبت به 

سانگ ، (امپیوتر داشته است و با متغیر جنس معلمان ارتباط معناداري نداشته است استفاده از ک
2009. (  

در جهان پیشرفته که : نویسداي تحت عنوان تکنولوژي آموزشی جدید میدر مقاله) 2010(گادانس
در حال حرکت است چه نیازي به استفاده از سیستم آموزشی است؟ محقق براي سوال خود این جواب 

هرچند بدیهی است که . است 21دهد که استفاده از تکنولوژي اطالعات یک اجبار در قرن می را
تواند اطالعات ما را به دانش و هاي سنتی یادگیري، بیشتر میاستفاده از تکنولوژي به جاي شیوه

را که یاد  هاییکنیم تا مهارتاما در واقع ما از تکنولوژي به این خاطر استفاده می. شناخت مبدل کند
پس . تواند باعث ماندگاري مفاهیم یادگیري شودمثالً قدرت تایپ بهتر می. گیریم، ماندگارتر شودمی

بنابراین، مدارس این نوع تکنولوژي را از . بهتر است به جاي نوشتن از تکنولوژي تایپ استفاده شود
ق استفاده از آن را براي یادگیري تکنولوژي دیگري که محق. ها رایاد بدهنددانش آموزان بخواهند و آن

  ).2010گادانس،.(کند، استفاده کردن از ایمیل و اینترنت استبهتر پیشنهاد می
هاي داخلی را در عدم ترین نقطۀ ضعف پیشینه توان گفت که مهمدر جمع بندي پیشینۀ تحقیق می

همچنین در این تحقیق  .ها توصیفی هستنداکثر این پیشینه. به کارگیري روش تحقیق مناسب دانست
ها، میزان استفاده عالوه بر سنجش جزء سخت افزاري تکنولوژي آموزشی مانند وسایل و دستگاه

نکتۀ دیگر این که به نظر محققان پیشرفت . دانشجویان از نرم افزارهاي آموزشی نیز سنجیده شد
. و سپس متوسطه جستجو کرد هاي غیرآموزشی عالی به ویژه در دورة ابتداییتحصیلی را باید در دوره

حال آن که خالف نظر این دسته از محققان، پیشرفت تحصیلی بیشتر در دورة آموزش عالی موضوعیت 
  .دارد
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  مبانی نظري پژوهش
آلفرد بورك یکی از مراجع . باشدمبانی نظري این تحقیق، نظریۀ کاستلز، جانستون و بورك می

در آموزش و پرورش بکار برد و این موضوع را براي انستیتوي تکنولوژي آموزشی است، او کامپیوتر را 
هاي فزاینده فناوري، آینده بورك با توجه به پیشرفت. ملی آموزش و پرورش آمریکا به تثبیت رساند

آموزش و پرورش کامالً تعاملی خواهد شد، : آموزش و پرورش را بدین صورت به تصویر کشانده است
اي در آموزش رایانه. آورندیه یا کمتر یک پاسخ از کامپیوترها بدست میثان 20دانش آموزان در هر 

کند و رایانه با کاربران خود یک رابطه تعاملی برقرار می(مقایسه با روشهاي منفعل سخنرانی برتري دارد 
آموزش و پرورش تا حدود ). کند تا به خواست و پاسخ خود دست یابداو را هدایت و راهنمایی می

توانند هر نوع تجربه دانش آموزان با استفاده از کامپیوترهاي آموزشی می. فردي خواهد شد زیادي 
یادگیري با هر نوع سبک آموزشی بدست آورند، کامپیوتر آموزشی دانش آموزان را قادر خواهد ساخت 

خیلی  آموزش و پرورش در تعامالت،. تا تجارب یادگیري حاصله را به طور مناسب و مؤثر به کار برند
هایی را براي آموزش و پرورش براي همگان قابل دسترس خواهد شد و فرصت. انعطاف پذیر خواهد شد
ها کند و زمینه را براي توسعه میلیونهایی که در کشور وجود دارد ایجاد میبرطرف ساختن ضعف

وزشهاي مبتنی بر آموزش و پرورش از راه دور بدون نیاز به محیط آموزشی یا آم. سازدانسان فراهم می
گردند بسیار پایین هایی که در محیط آموزشی تشکیل میکالس شروع خواهد شد و هزینه آن به دوره

خواهد بود و تعداد زیادي از دانش آموزان می توانند به طور همزمان ازآموزشهاي رایانه اي بهرمند 
  ).1998کوشا کوویسکی، (شوند 

نوآوري در توسعه و انقالب تکنولوژي اطالعات را تأیید هاي مطالعات کاستلز نقش حیاتی محیط
توانند به خلق وتوسعه هاي خالقّ و نوآوري هستند که میها از جمله محیطمدارس و دانشگاه. کندمی

هایی را که کانون پارادایم تکنولوژي کاستلز ویژگی). 1380کاستلز،(نمایند فناوریهاي جدید کمک می
: ها بر سر شالوده مادي جامعه اطالعاتی هستنداین. هند مشخص ساخته استداطالعات را تشکیل می

هاي بشري از آنجا که اطالعات بخش الینفک تمامی فعالیت. هاي جدیدفراگیر بودن تأثیرات تکنولوژي
-است، همه فرآیندهاي حیات فردي و جمعی ما مستقیماً توسط رسانه تکنولوژي جدید شکل داده می

هاي اطالعات به انعطاف پذیري متکی است، انقالب دیگر این است که پارادایم فناوريشوند، ویژگی 
هاي خاص در درون یک سیستم بسیار منسجم است، بدین معنا که  تکنولوژي همگرایی فزآینده فناوري

ی هاي اطالعاتهایی مانند میکروالکترونیک، مخابرات، الکترونیک نوري و کامپیوتر همه در سیستمپدیده
پارادایم فناوري . آینداند و به عنوان اجزاي بهم پیوسته سیستم فناوري اطالعات بحساب میقرار گرفته

اي اطالعات نه به سمت فروبستگی خود به عنوان یک سیستم، بلکه به سمت گشودگی به عنوان شبکه
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د اما در توسعه کناین الگو نیرومند است و عینی بودن خود را تحمیل می. کندچند وجهی حرکت می
اي سازي کیفیات اصلی تعیین کننده تاریخی خود باز و انطباق پذیر است، جامعیت، پیچیدگی و شبکه

آن هستند، فناوري اطالعات با جامعه رابطه دارد و تأثیرات اجتماعی آن تابعی از توان انتشارات 
  .اطالعات در سراسر ساختار اجتماعی است

توان گفت که آموزش و پروش ، بویژه فراگیربودن پارادایم فناوري میهاي فوقبا اشاره به ویژگی
نهادي است که تحت تأثیر آن قرار گرفته و زمینه تغییر و تحول را درنظام آموزشی موجب گردیده 

هاي آموزشی در دسترس ذینفعان آموزشی قرار گیرد چنانچه فناوري نوین اطالعات مانند رایانه. است
را براي قدرت بخشیدن به فکر آنان فراهم و در نتیجه اصالح و بهبود عملکرد آموزشی و تواند زمینه می

  ).1380کاستلز،(ارتقاء کیفیت آموزش و یادگیري را بدنبال داشته باشد 
جانستون و همکارانش نیز معتقد است که کامپیوتر بایستی با نیازهاي آموزشی فراگیران تناسب  

نامه مزبور نیازمندیهاي آنان را درجه بندي نماید و ماهیت تعامل بین داشته باشد به بیان دیگر بر
هاي تکنولوژي مهارتها و ها و قابلیتفراگیر و مربی را مشخص کند و مفروضاتی را در مورد شایستگی

قابلیت دستیابی به خدمات حمایتی علمی و مالی وجود داشته . نیازمندیهاي ابزاري و فنی ارائه دهد
هاي آموزشی بایستی کامل و به هم ها نیز مشخص باشد برنامهتورالعمل پرداخت هزینهباشد و دس

دسترسی به رتبه دانش آموزان . پیوسته باشد، ثبت نام دانش آموزان منطقی، عقالیی و مناسب باشد
ق، امکان پذیر باشد و براي تقویت یادگیري آنان خدمات مناسب ارائه گردد، فراگیران شرایط الزم، سواب

اطالعات، معلومات و مهارت فنی استفاده از برنامه را داشته باشند، از میزان اثربخشی برنامه آموزشی 
این مهم مستلزم ارزیابی و سنجش پیامدها و تجارب . توسط مؤسسه آموزشی ارزشیابی بعمل آید

است، دانش یادگیري دانش آموزان، حفظ و نگهداري دانش آموزان، رضایتمندي معلم و دانش آموز 
هاي ارزشیابی برنامه مطلع گردد، معلمان و استادان تالش بیشتري براي آموزش کنند، آموزان از یافته

بنابراین هدف کلی پژوهش حاضر  ).1390کوشکی، (معلمانی به کار گرفته شوند که متبحر هستند 
  .آباد استپیام نور خرمتعیین رابطه بین تکنولوژي آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه 

  ها روش
جامعه . است استفاده شده اياز نوع رابطهاز روش توصیفی  با توجه به اهداف این پژوهش،    

مشغول به تحصیل  1393دانشجویان دانشگاه پیام نور خرم آباد که در سال  آماري این پژوهش را کلیه
با استفاده از  حجم نمونه. باشدنفر می 9000بودند، تشکیل داده است که تعداد این دانشجویان حدود 

اي انتخاب نمونه پژوهش به طور تصادفی طبقه). 2002کرتینا، (انتخاب شد نفر 400فرمول کوکران 
کارشناسی و کارشناسی (نمونه با توجه به مقطع تحصیلی انتخاب در  .دندها پاسخ دا شد و به پرسشنامه
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اي استفاده شد یعنی دانشجویان بر گیري طبقهنشگاه، از نمونههاي تحصیلی متفاوت داو رشته) ارشد
در هر طبقه با توجه به نسبت . شدندحسب مقطع تحصیلی و سپس رشتۀ تحصیلیشان طبقه بندي 

گیري تصادفی دانشجویان آن مقطع تحصیلی و رشتۀ تحصیلی به کل دانشجویان دانشگاه، از نمونه
  . شدسیستماتیک استفاده 

ها، از ابزار پرسشنامه استفاده شد، که پس از طرح پایلوت مورد  تحقیق براي جمع آوري دادهدر این 
پرسشنامه تکنولوژي آموزشی متشکل از پنج بعد میزان دانش : استفاده قرار گرفت، این موارد عبارتند از

ز دستگاه پروژکتور و بعد استاد، بعد نحوة تدریس و دانش استاد، بعد استفاده از کامپیوتر، بعد استفاده ا
شده پنج پرسشنامه استاندارد استفاده از نرم افزارهاي آموزشی که از طریق سؤاالت تلفیقی و تعدیل 

و ) 1390(، کوشکی)1998کوشا کوویسکی، (، بورك )1390کوشکی، (، جانستون)1380(کاستلز
ي آشنایی استاد با مفاهیم درسی، اندازه گیري شد، بعد میزان دانش استاد با نشانگرها) 1389(حیدري 

. شدگویه سنجیده  10با استفاده از ... هاي التین، جواب دادن به سؤاالت، توان پژوهشی استاد ومعادل
بعد نحوة تدریس و دانش استاد با نشانگرهاي قدرت انتقال مفاهیم توسط استاد، توان برقراري ارتباط با 

بعد . شدگویه سنجیده  10با استفاده از ... دادن به دانشجو و دانشجو، حضور منظم در کالس، انگیزه 
اي کار با کامپیوتر مانند استفاده از  هاي پایهاستفاده از کامپیوتر با نشانگرهاي توان استفاده از مهارت

گویه  4ها، ایجاد فولدرها و اینترنت با استفاده از کیبورد، کار با موس، ایجاد، ویرایش و ذخیرة فایل
بعد استفاده از دستگاه پروژکتور با نشانگرهاي استفاده از دستگاه پروژکتور در راستاي . شدسنجیده 
همچنین . شد، و در پرسشنامه از مقیاس پنج درجه اي لیکرت استفاده شدگویه سنجیده  3دروس با 

ه از نرم افزارهاي بعد استفاده از نرم افزارهاي آموزشی با نشانگرهاي میزان شناخت و میزان استفاد
SPSS, Excel, Word, SAS, Auto CAD, Mat lab, Math Type  و غیره متناسب با

رشتۀ تحصیلی، انجام ارزیابی استاد از توان دانشجو به منظور میزان مهارت استفاده از نرم افزارها و 
. شدگویه سنجیده  5میزان قابل استفاده بودن و کاربرد نتایج استفاده از نرم افزارها توسط دانشجو با 

صوري و پایایی از طریق روش آلفاي کرونباخ،  ي فوق پس از روایی محتوایی از نوع اعتبارپرسشنامه
پایایی سؤاالت مربوط به هر کدام از ابعاد تکنولوژي آموزشی ). 2004کرونباخ، (مورد استفاده قرار گرفت
، استفاده از )82/0(، نحوة تدریس و دانش استاد )77/0(میزان دانش استاد : بدین صورت بدست آمد

). 78/0(و استفاده از نرم افزارهاي آموزشی ) 72/0(گاه پروژکتور، استفاده از دست)87/0(کامپیوتر 
هاي تحقیقات کوشکی  ي پیشرفت تحصیلی دانشجو بود که از تلفیق پرسشنامهقسمت دوم، پرسشنامه

و معدل دانشجو ساخته شد و با نشانگرهاي تأثیر تحصیالت بر موفقیت زندگی فرد و مهارتهاي ) 1390(
ي ایی دروس، فهمیدن مطالب به زبان انگلیسی، اطالعات در مورد رشتهزندگی، یاد گرفتن محتو
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شد که از مقیاس سنجیده ... تحصیلی، توان ارزیابی اطالعات علمی استاد، میزان لذت از درس خواندن و
 40و براي سنجش پرسشنامۀ پیشرفت تحصیلی از ) 1384قاسمی، (اي لیکرت استفاده شدپنج درجه

ي فوق پس از روایی محتوایی از نوع اعتبار صوري و پایایی از طریق روش پرسشنامه. گویه استفاده شد
  .بدست آمد 85/0پایایی آن . آلفاي کرونباخ، مورد استفاده قرار گرفت

  ها یافته
زن ) درصد 6/77(نفر  310مرد و ) درصد 4/22(نفر  90فرد مورد مطالعه،  400در این بررسی از 

  .متأهل بودند) درصد 10(نفر  15مجرد و ) درصد 90( نفر  135بودند که از این نمونه، 
،  05/28) 59/5(در مورد متغیر تکنولوژي آموزشی، میانگین و انحراف معیار میزان دانش استاد 

، متغیر 2/15) 23/3(، متغیر استفاده از کامپیوتر 85/26) 6/7(متغیر نحوة تدریس و تالش استاد 
بدست  2/10) 2/4(و متغیر استفاده از نرم افزارهاي آموزشی  3/16) 2/3(کتور استفاده از دستگاه پروژ

  .بدست آمد 88/104) 91/3(آمد و در مورد متغیر پیشرفت تحصیلی، میانگین و انحراف معیار 
  .ارائه گردیده است) 1(نتایج همبستگی بین تکنولوژي آموزشی با پیشرفت تحصیلی در جدول 

  
  تکنولوژي آموزشی در پیش بینی پیشرفت تحصیلیضرایب : 1جدول 

 R R2  Adjust  متغیر
R 

  ضریب  انحراف معیار
Beta 

B t F Sig  

 تکنولوژي
  آموزشی

38/0  16/0 15/0  5/13  38/0  55/0  67/8  29/75  001/0 

  
در جدول ضریب همبستگی بین تکنولوژي آموزشی و پیشرفت تحصیلی بیانگر رابطه مثبت و 

-صدم است که نشان می R2 16 . دار استمعنی 05/0باشد و در سطح دو متغیر میدار بین این معنی
 یا R درصد از پراکندگی پیشرفت تحصیلی توسط تکنولوژي آموزشی تبیین شده است ، 16/0دهد 

adjust ،تعدیل یافته همین مقدار تبیین را بطور تخمینی در جامعۀ آماري که کل دانشجویان هستند
از واریانس پیشرفت تحصیلی دانشجویان پیام نور مرکز خرم آباد  15/0دهد و بر این اساس نشان می

دهد به ازاي هر واحد افزایش در تکنولوژي نشان میB مقدار . شودتوسط تکنولوژي آموزشی تبیین می
  .یابدواحد افزایش می55/0آموزشی، پیشرفت تحصیلی 

  .ارائه گردیده است) 2(ا پیشرفت تحصیلی در جدول نتایج همبستگی بین دانش استاد ب
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  ضرایب دانش استاد در پیش بینی پیشرفت تحصیلی: 2جدول 

 R R2  adjust  متغیر
R 

 ضریب  واریانس  انحراف معیار
Beta 

B t F sig 

 توان
  000/0  66/40  37/6  85/0  32/0  3/0  73/12  09/0  09/0  39/0  علمی استاد

  
دار دانش استاد و پیشرفت تحصیلی بیانگر رابطه مثبت و معنیدر جدول ضریب همبستگی بین 

درصد از  09/0دهد نشان می R2 . دار استمعنی 05/0باشد و در سطح بین این دو متغیر می
تعدیل  R. پراکندگی پیشرفت تحصیلی توسط توان علمی استاد در بین پاسخگویان تبیین شده است

بر . دهدیافته همین مقدار تبیین را بطور تخمینی در جامعۀ آماري که کل دانشجویان هستند، نشان می
-از پیشرفت تحصیلی دانشجویان پیام نور خرم آباد توسط توان علمی استاد تبیین می 09/0این اساس 

 85/0پیشرفت تحصیلی دهد به ازاي هر واحد افزایش در توان علمی استاد، نشان می Bمقدار . شود
  .یابد واحد افزایش می

ارائه گردیده ) 3(نتایج همبستگی بین نحوة تدریس و تالش استاد با پیشرفت تحصیلی در جدول 
  .است

  ضرایب نحوة تدریس وتالش استاد در پیش بینی پیشرفت تحصیلی: 3جدول 

 R  R2 adjust  متغیر
R  

 انحراف 
  معیار

 ضریب
Beta 

B t F sig 

 تدریس ونحوة 
/72  33/7  93/0  35/0  7/14  11/0  11/0  34/0  تالش استاد

  000/0  

  
در جدول ضریب همبستگی بین نحوة تدریس و تالش استاد و پیشرفت تحصیلی بیانگر رابطه 

 11/0نشان می دهد  R2 . دار استمعنی 05/0باشد و در سطح دار بین این دو متغیر میمثبت و معنی
درصد از پراکندگی پیشرفت تحصیلی توسط نحوة تدریس و تالش استاد در بین پاسخگویان تبیین 

تعدیل یافته همین مقدار تبیین را بطور تخمینی در جامعۀ آماري که کل دانشجویان  R. شده است
تدریس و تالش استاد،  دهد به ازاي هر واحد افزایش و نحوةنشان می Bمقدار . دهدهستند، نشان می
  .یابد واحد افزایش می 93/0پیشرفت تحصیلی 

  .ارائه گردیده است) 4(نتایج همبستگی بین استفاده ازکامپیوتر با پیشرفت تحصیلی در جدول 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


   97 /فصلنامه علوم رفتاري

 

  ضرایب استفاده ازکامپیوتر در پیش بینی پیشرفت تحصیلی: 4جدول 

  R R2  Adjust 
R 

 انحراف 
 معیار

  ضریب
Beta 

B t F Sig  

66  44/5  27/1  25/0  21/14  06/0  06/0 26/0  استفاده از کامپیوتر
29  

000/

  
در جدول ضریب همبستگی بین استفاده ازکامپیوتر و پیشرفت تحصیلی بیانگر رابطه مثبت و 

تعدیل یافته در اینجا R و  R2 . دار استمعنی 05/0باشد و در سطح دار بین این دو متغیر میمعنی
دهد، که گفته شد اولی تبیین واریانس متغیر وابسته در بین پاسخگویان توسط یک رقم را نشان می

استفاده ازکامپیوتر و دومی نسبت تبیین واریانس متغیر وابسته در بین جامعه توسط استفاده از 
استفاده  از پراکندگی مشاهده شده نمونه در پیشرفت تحصیلی توسط 06/0بنابراین، . کامپیوتر است

  .شود که این موضوع براي جامعه نیز صادق استازکامپیوتر بیان می
، متغیر )استفاده از کامپیوتر(دهد که به ازاي هر واحد افزایش در متغیر مستقل نشان می Bمقدار 

  .یابدواحد افزایش می 27/1، )پیشرفت تحصیلی(وابسته 
ارائه گردیده ) 5(با پیشرفت تحصیلی در جدول  نتایج همبستگی بین استفاده از دستگاه پروژکتور

  .است
  ضرایب استفاده از دستگاه پروژکتور در پیش بینی پیشرفت تحصیلی: 5جدول 

 R R2  Adjust  متغیر
R 

 انحراف
  معیار 

  ضریب
Beta 

B t F Sig  

15 44/8  60/0  35/0  15/14  10/0  10/0 36/0  پروژکتورزاستفاده ا
20  

004/0  

  
همبستگی بین استفاده از دستگاه پروژکتور و پیشرفت تحصیلی بیانگر رابطه در جدول ضریب 

تعدیل یافته در R و R2 . دار استمعنی 05/0باشد و در سطح دار بین این دو متغیر میمثبت و معنی
پاسخگویان دهد،که گفته شد اولی تبیین  واریانس متغیر وابسته در بین اینجا یک رقم را نشان می

توسط استفاده از دستگاه پروژکتور و دومی نسبت تبیین واریانس متغیر وابسته در بین جامعه توسط 
از پراکندگی مشاهده شده نمونه در پیشرفت  10/0بنابراین، . استفاده از دستگاه پروژکتور است

  .امعه نیز صادق استشود که این موضوع براي جتحصیلی توسط استفاده از دستگاه پروژکتور بیان می
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ارائه ) 6(نتایج همبستگی بین استفاده از نرم افزارهاي آموزشی با پیشرفت تحصیلی در جدول 
  .گردیده است

  ضرایب استفاده از نرم افزارهاي آموزشی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی: 6جدول 

 R R2  Adjust  متغیر
R 

  ضریب  انحراف معیار
Beta 

B t F Sig  

 استفاده از نرم
  افزارهاي آموزشی

20
 

07/0  07/0  20/13 22/0  10/1  20/4 20/70  001/0  

  
در جدول ضریب همبستگی بین استفاده از نرم افزارهاي آموزشی و پیشرفت تحصیلی بیانگر رابطه 

 تعدیل یافته درR و R2 . دار استمعنی 05/0باشد و در سطح دار بین این دو متغیر میمثبت و معنی
دهد،که گفته شد اولی تبیین  واریانس متغیر وابسته در بین پاسخگویان اینجا یک رقم را نشان می

توسط استفاده از نرم افزارهاي آموزشی و دومی نسبت تبیین واریانس متغیر وابسته در بین جامعه 
ده نمونه در از پراکندگی مشاهده ش 07/0بنابراین، . توسط استفاده از نرم افزارهاي آموزشی است

شود که این موضوع براي جامعه نیز پیشرفت تحصیلی توسط استفاده از نرم افزارهاي آموزشی بیان می
  .صادق است

  بحث و نتیجه گیري
داري هاي تحقیق، بین تکنولوژي آموزشی و پیشرفت تحصیلی رابطه مستقیم و معنیمطابق یافته

وزشی بیشتر شود، پیشرفت تحصیلی بیشتر خواهد شد وجود دارد یعنی هر چه استفاده از تکنولوژي آم
و هر چه استفاده از تکنولوژي آموزشی کمتر باشد، پیشرفت تحصیلی کمتر خواهد بود که این نتیجه با 

امروزه ) 1385(ي تحقیق احدیان همخوانی دارد، همچنین طبق یافته) 1385(نتایج تحقیق احدیان 
نمی شود، بنابراین در این تحقیق از این رو که در بعد روش،  تکنولوژي آموزشی فقط به وسایل محدود

اما بخش اعظم با توجه به توصیفی بودن . تکنولوژي آموزشی سنجیده شده، با تحقیق ما همخوانی دارد
  . تحقیق احدیان قابل مقایسه نیست

 در تحقیق خود به توصیف و تشریح پیشرفت تحصیلی و تکنولوژي آموزشی) 1386(شعبانی 
هاي یافته. بنابراین، نتایج این تحقیق نیز از لحاظ نظري با تحقیق ما همخوانی دارد. پرداخته است

است، در حالی که در تحقیق محمدي رابطۀ بین استفاده از ) 1390(توصیفی ما عکس تحقیق محمدي 
اشته تکنولوژي آموزشی و پیشرفت تحصیلی مشاهده نشده است، ولی در این تحقیق رابطه وجود د

  .است
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همپوشانی زیادي دارد و ) 1389(و حیدري ) 1389(دار ، سلیقه)1390(تحقیق ما با تحقیق کوشکی
بنابراین، نتایج این تحقیق نیز با . نیز یک مقیاس کوچک از این تحقیق است) 1389(تحقیق هوشیار 

  .تحقیق ما داراي همسویی است
وة تدریس و تالش استاد و پیشرفت تحصیلی هاي تحقیق، بین دانش استاد، نحهمچنین طبق یافته
و تحقیق مک ) 1387(داري وجود دارد، که این نتایج با بخشی از نتایج صباغیرابطه مستقیم و معنی

همخوانی دارد، مک کانري به نقش معلمان و استادان در فرآیند تحقیق اشاره کرده ) 2000(کانري 
الکان واردم تالش معلمان را . است) 2010(کان و اردمهمچنین تحقیق ما در راستاي با تحقیق ال. است

  .داننددر پیشرفت تحصیلی مؤثر می
داري وجود داشت، بین استفاده از اینترنت وکامپیوتر و پیشرفت تحصیلی نیز رابطه مستقیم و معنی

ه پیشرفت همخوانی دارد، مثالً این نتیجه که استفاده از رایانه ب) 2009(که این نتایج با تحقیق سانگ 
نیز با ) 2010(تحقیق گادانس . اي است که در تحقیق ما نیز وجود داردکند، نتیجهتحصیلی کمک می

استفاده از کامپیوتر در تحقیق گادانس با پیشرفت تحصیلی در ارتباط است اما . تحقیق ما همخوان است
لی دارد، در تحقیق ما بخش دیگري از تحقیق گادانس که نظر به استفاده از تایپ در پیشرفت تحصی

  .بررسی نشده است
در بعد  وسیله، فناوري ) 1387(صباغی . هاي تحقیق صباغی تفاوت داردهاي تحقیق، با یافتهیافته

اي نیافته است، اما در تحقیق ما اطالعات را عملیاتی کرده است و بین آن و نمرة دانش آموزان رابطه
  .پیشرفت تحصیلی در ارتباط بوده استبعد وسیله، استفاده از کامپیوتر با 

-در مورد استفاده از دستگاه پروژکتور، بین استفاده از این دستگاه و پیشرفت تحصیلی رابطه معنی
و کرمی و ) 1389(داري وجود داشت، که این نتیجه با نتایج تحقیق حیدري و همکاران 

  .دناهمخوانی دار) 1390(همخوان و با تحقیق کوشکی) 1388(همکاران
در مورد استفاده از نرم افزارهاي آموزشی، بین استفاده از این نرم افزارها و پیشرفت تحصیلی رابطه 

و شیخ زاده و )  1389(داري وجود داشت، که این نتیجه با نتایج تحقیق حیدري و همکاران معنی
  .همخوان بود) 1384(همکاران

هاي کاستلز، بورك و جانستون بوده که هبر اساس آن چه گفته شد نتایج تحقیق در راستاي نظری
بر اساس هر سه نظریه، متغیر استفاده از کامپیوتر و . تکنولوژي آموزشی در پیشرفت تحصیلی تأثیر دارد

متغیرهاي تالش استادان و توان علمی آنان نیز از نظریه . اینترنت به طور مستقیم قابل استنتاج است
ضمن این که استفاده از دستگاه پروژکتور به عنوان . باشندنتاج میکاستلز و جانستون قابل اخذ و است

  .بخشی از فرآیند تکنولوژي آموزشی از نظریۀ کاستلز بطور غیر مستقیم قابل استنتاج است
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ها مجهز به تکنولوژي آموزشی شوند، شود که تمام دانشگاهها، پیشنهاد میبا توجه به نتایج فرضیه 
هاي آموزشی جدید و همچنین تکنولوژي آموزشی یس در دانشگاه با سیستمهر استادي قبل از تدر

ها، را به تسلط بر تکنولوژي آشنا شود، در ارزیابی و انتخاب استاد، ضریب باالتري از سایر شاخص
سیستم نحوه گزینش و ارزشیابی استادان تغییر یابد بدین دلیل که استادي . آموزشی مد نظر قرار داد

بیند و داند دیگر نیازي به مطالعه و یا به کار بردن حداکثر توان خود نمیرا ثابت میکه شغل خود 
کنند، اما اگر فراگیران در فرایند یادگیري هاي تدریس متفاوت نیز استفاده میاستادان متفاوت از روش

تدریس هدف . توانند کار زیادي از پیش ببرندها نیز نمیدرگیر نشوند، بهترین معلمان و بهترین روش
دهد کالس موفق بوده است یا نه؟ هدف نهایی کالس نیست بلکه تغییر رفتار فراگیر است که نشان می

رمز اصلی موفقیت معلم . اصلی معلم فعال کردن و ایجاد انگیزه و زمینه بروز خالقیت در فراگیران است
در فرایند آموزش وي را به سوي  در این است که فراگیر را مشتاق یادگیري کند و با دخالت دادن او

همچنین تالش در تبدیل فرهنگ استادمحوري و آموزش محوري به فرهنگ . یادگیري فعال سوق دهد
اي از امروزه هدف آموزشی دانشگاه نه تشکیل کالس درس و انتقال مجموعه. آموختن صورت بگیرد

این که . وط به یادگیري دانشجویان استها به دانشجو که فکر کردن درباره مسائل مربها و مهارتدانش
ها و چگونه دانشجو بهتر یاد بگیرد تا مستقل بیاندیشد و از تفکر انتقادي و متدولوژي دسترسی به داده

براي یادگرفتن خودآموزي در حقیقت باید الگوي سنتی آموزش به . ها برخوردار گرددکارکردن با داده
-جدید یادگیري به عنوان راهنماي آموزش تبدیل کنیم و برنامهعنوان راهنماي یادگیري را به الگوي 

هاي درسی متناسب با مقتضیات جامعه و دنیاي کار تدوین شود تا از این طریق ضمن ممانعت از 
ها و مناطق مختلف اقتصادي و تولیدي به نیروي انسانی ماهر و بیکاري دانش آموختگان، نیاز به بخش

اساتید نیز متون درسی مناسب . ث پیشرفت تحصیلی دانشجو شودمتخصص پاسخ داده شود و باع
هاي تدریس با هاي گوناگون روش تدریس آشنا باشد و قدرت انعطاف روشانتخاب کرده، با تئوري

همچنین با توجه به . متغیرهاي سن، جنسیت و سال ورودي دانشجویان و فرهنگ منطقه را داشته باشد
سیستم الکترونیکی : نت و کامپیوتر و پیشرفت تحصیلی توصیه می شودرابطه بین استفاده از اینتر

دانشگاه، توسعه و گسترش یابد و مرکز کامپیوتر دایر شود و این مرکز حتماً سرپرستی داشته باشد که 
همچنین یک کالس کارگاهی کامپیوتر . به نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر آشنایی کامل داشته باشد

  .کالس به مدیریت استادان و زیر نظر ادارة آموزش دانشگاه باشد دایر شود، این
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  تقدیر و تشکر
نور انجام شده، لذا از حمایت مادي و معنوي دانشگاه  این تحقیق با استفاده از اعتبارات دانشگاه پیام

پژوهشگر شود، همچنین از همکاري دانشجویانی که با آباد از این تحقیق قدردانی مینور خرمپیام
  .شودهمکاري داشتند، تشکر می

   منابع
   فارسی) الف

  .سمت: مقدمات تکنولوژي آموزشی، تهران). 1385. (احدیان، محمد .1
مقایسه تأثیر تدریس زبان ). 1389. (حیدري، غالم حسین؛ مدانلو، یاسمن؛ نیازآذري، مرضیه .2

، فصلنامه فن آوري آموزان انگلیسی با نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش
  .103-115، )1(1اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 

هوشنگ نائبی، چاپ اول،  ي پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه .)1385( .اي. دواس، دي .3
  .نشر نی: تهران

 مجلۀ رشد تکنولوژي آموزشی،. هاي درسانواع ارتباط انسانی در کالس). 1389. (سلیقه دار، لیال .4
25)202( ،34 -32 .  
  .سمت: ، تهران)ها و فنون تدریس روش(هاي آموزشی و پرورشی  مهارت). 1386. (شعبانی، حسن .5
نرم افزار آموزش ریاضی ابتدایی بر اساس ). 1384. (شیخ زاده، مصطفی؛ مهرمحمدي، محمود .6

  .32-48، )9(3هاي آموزشی،  فصلنامه نوآوري. رویکرد سازنده گرایی و سنجش میزان اثربخشی آن
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  www.ehsasansabbaghi.blogfa.comدانش آموزان ، به نقل از سایت اینترنتی 
ررسی رابطه میان سرمایه انسانی و پیشرفت اقتصادي ب). 1380. (علوي راد، علی؛ نصیرزاده، حمید .8

 .  45-67): 4(16مجله اطالعات سیاسی اقتصادي، . در اقتصاد ایران
از دیدگاه اعظاي هیات : شناسایی و طبقه بندي موانع تولید علم). 1388. (فضل اللهی، سیف .9

  .141، )6(18ترویجی معرفت،  –هاي استان قم، مجلۀ علمی  علمی دانشگاه
هاي هاي آن با تاکید بر کاربرد در پژوهشضریب آلفاي کرنباخ و ویژگی). 1384. (قاسمی، وحید .10

  .32-47، )2(19، )علوم انسانی ( اجتماعی، مجلۀ پژوهشی دانشگاه اصفهان 
عصر اطالعات، مترجمان علی پایا، احد علیقلیان، افشین خاکباز، جلد ). 1380. (کاستلز، مانوئل .11

  .نوطرح : اول، تهران
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