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  چكيده

ارشد مجموعه  يكارشناسو  يكارشناس انيدانشجونگرش  يبررسپژوهش  نياهدف از انجام : هدف
  . باشد يم يارتباطو  ياطالعات يها يفناوردانشگاه مازندران نسبت به  سيپرد

نفر بودند  228و  357مقطع  بيترتبه  يآمارنمونه . باشد يم يشيمايپ يفيتوصروش انجام آن : روش
  .انتخاب شدند يا طبقه يتصادفبه صورت  كه
و  ياطالعات يها يفناوربا  ييآشنادر  يكارشناسدوره  انيدانشجونمرات  كهنشان داد  جينتا: ها افتهي

 انيدانشجودرصد از  3/1تنها . بود 88/15ارشد  يكارشناسره دو انيدانشجو يبراو  27/13 يارتباط
و  يآموزشاستفاده  يارتباطو  ياطالعات يها يفناورحد متوسط از  در  كهاند  اظهار داشته يكارشناس
 نيانگيم زانيماز  شيب يفناورارشد به  يكارشناس انيدانشجو ييآشنا نيانگيم زانيم. كنند يم يپژوهش
استفاده  نيانگيم زانيم نيهمچن. دارند گريكديبا  يدار يمعنو تفاوت  باشد يم يكارشناس انيدانشجو
از  شيب يارتباطو  ياطالعات يها يفناورارشد از  يكارشناس انيدانشجو يپژوهشو  يآموزش

   .با هم دارند يدار يمعنبوده و تفاوت  يكارشناس انيدانشجو
دانشگاه  انيدانشجو ،يو ارتباط ياطالعات ياه يفناورنسبت به  انينگرش دانشجو: يديكل يها واژه

  ينو در آموزش عال يها يفناورمازندران، 
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  مقدمه 
 ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فن ،هزاره سوم ميالدي ي امروزه در آغازين دهه

مختلف زندگي انسان اعم از فرهنگي، اقتصادي،  يها عرضهتحوالت عظيمي را در 
 يها يفناوراين نوع و با ظهور  اند نمودهجاد اي آموزشي و پژوهشياجتماعي، 

، انقالبي نوين در سراسر جهان به وجود آمده و ماهيت زندگي انسان در نوپديد
اثرات اين پديده تنها در يك . است شدهطي اين قرن دستخوش تحوالت عظيمي 

 و مشاهده نمود يا نهيزمرا در هر  اثرات آن توان يمعرصه نمود پيدا نكرده، بلكه 
گفت كه  توان يم يكلبه طور  .نظام آموزش عالي نيز مستثني از اين قاعده نيست

، پردازش، يآور و فراهم ديتولدر گوناگون  يها شكلبه اطالعات  يورآ فن
 فيشررضايي ( رديگ يممواد و اطالعات مورد استفاده قرار  ةاشاعو ، يساز رهيذخ
وري آ ف استفاده از عبارت فنبا اين وجود امروزه صر. )1385 ،گرانيدو  يآباد

اطالعاتي  يها يفناورارتباطي با تركيب  يها يفناورو  دينما يماطالعات نامفهوم 
 يها يفناورهمين اينترنت و كه از جمله نتايج آن  اند آوردهمفهومي جديد به وجود 

  .)الف1388زوارقي، (باشد يممرتبط با آن 
 ةتوسع يبرامهم  يعامل، يالعامروزه گسترش و توسعه آموزش از سوي ديگر 

 يانسان يروين تيتربو  يساز از لحاظ آماده ژهيو به، ياقتصاد - ياجتماع
اهداف  ةنيزمدر با اين وجود ). 1379كتابي، ( رود يمبه شمار  كارآمدمتخصص و 

 نشيبو  تفكر ينوع انگريب ها آنهمه  كهمطرح شده  يمتعدد ينظرها يعالآموزش 
) 1383( انيقورچ .ها به طور خاص، است دانشگاه وعام،  به طور يعالدر آموزش 

 يغناانسان، توسعه و  تكاملرشد و  ليتسهرا  يعالرسالت دانشگاه و آموزش 
 فيتعرجامعه،  ازينمتخصص مورد  يانسان يروينو پرورش  كشوردانش و فرهنگ 

 نيتأممتخصص و  يانسان يروين تيترباگر در گذشته به عبارت ديگر . است كرده
، امروز از دانشگاه شد يمو عمده شمرده  ياساس كاركرد كشور ياقتصاد يازهاين

متخصص و ماهر  يانسان يروينسو،  كياز  :كند فاياتوأمان  ينقش رود يمانتظار 
با توجه به بنابراين  .و علم بپردازد شهياند ديتول، به گريد يسو، و از كند تيترب
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و  قيقات به عمل آمده در آموزش عاليو تح كاركردهاي دانشگاه و آموزش عالي
اينگونه  ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فنفراهم آمده به سبب بروز  يها تيظرف
هر كشوري در  وده و توسعةالزم و ملزوم يكديگر بگفت كه اين دو مفهوم  توان يم

امروزه عالوه بر بكارگيري از اين رو  .باشد يمبا يكديگر و گرو همگامي اين د
، ها دانشگاهدر بخش آموزش و پژوهش  ي و ارتباطياطالعات يها يفناوره گسترد

ثبت نام، امتحانات، . پشتيباني نيز در حال گسترش است يها بخشكاربرد آن در 
 ها تيفعالاز اين  يا نمونهسوابق آموزشي، امور مالي، كارگزيني، خريد و انبار، 

  ). 1384وحدت، ( شود يممحسوب 
كه  اند شدهاطالعاتي و ارتباطي موجب  يها يورآ فن امروزدر جهان به عالوه 

از اطالعات ارزشمند  يا رهيزنجدرنگ به متقاضيان اطالعات به سرعت و بال
موزشي آكردهاي اصلي نهادهاي ردسترسي يابند و با توجه به اينكه يكي از كا

 كه با آموزش عالي كشور سر و كار دارند ها دانشگاهباالخص نهادهايي چون 
 ها يورآ فناز اين نوع  استفاده باشد يمتوليد اطالعات بازدريافت و در عين حال 

در عين  .پرور خواهند شد در اين نهادهاي دانشارزشمندي  يها ييتواناباعث بروز 
 يها تيظرفدر راستاي بالفعل كردن  ،نوپديد يها يفناورحال عدم استفاده از اين 

توزيع و مصرف اطالعات خواهد  فرايند توليد،موجب ايجاد اخالل در  ها آنپنهان 
در فرايند آموزش عالي يك  ها يورآ فنقابل توجه اين نوع رغم اهميت  علي. شد

و ) 1385(و رمضاني كيايي ) 1381(چون عفت نژاد  ييها پژوهشنتايج كشور 
نشانگر آن است كه اين تأثيرات در اقشار مختلف ) 1381(ستوده حياتي و 

  . ساتيد متفاوت استدانشجويان و ا
امروزه عالوه بر اينكه استفاده از از سوي ديگر مشاهدات بيانگر آن است كه 

اطالعاتي و ارتباطي به امري الزم و معمول در اموزش و پژوهش  يها يورآ فن
وضعيت دولت و سياستگذاران آموزشي و پژوهشي نيز به شكلي  .تبديل شده است

ون افزايش تقاضا بر آموزش عالي، افزايش چ ييها ضرورتاست كه با توجه به 
 يها دورهبهتر براي  يها برنامهدستيابي شهروندان به آموزش عالي، اجراي 
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ناگزير از استفاده از اين  ،وري كارشناسي و تحصيالت تكميلي و افزايش بهره
كشوري چون  درحتي با اينكه  دهند يمنشان  ها يبررس .نوپديد هستند يها يفناور

و  شود يمآموزش تلقي  يها ضرورتت به عنوان يكي از نهم اكنون اينتركه آمريكا 
مرتبط به صورت پيوسته،  يها كتابآن و  ةخالصي درس،  كاركردهايي چون ارائه

تحويل تكاليف از طريق شبكه، الزام دانشجويان به جمع آوري اطالعات مربوط به 
طريق پست الكترونيك، مقاالت و ديگر تكاليف از  ي ارائهدرس از اينترنت، 

تك به تك دانشجويان و استاد از طريق پست الكترونيك، و برگزاري  ي مباحثه
مباحثات كالسي در مقياس وسيع از طريق پست الكترونيك به چيزي معمول 

ة عرصاز ورود اينترنت به از گذشت حدود دو دهه  ساما هنوز پ اند شدهديل بت
يرات اساسي در آموزش دانشگاهي ايجاد به زعم صاحب نظران تغي، آموزش عالي
بر  هنوز بسيار جديد، بسيار هزينه ها يورآ فناين نوع به عبارت ديگر . نكرده است

بائر، ( آميز براي ساختار و عرف موجود در دانشگاه است هرو احتماالً بسيار مخاط
لزوم بحث و غور بيشتر در اين زمينه بيش از پيش مطرح از اين رو  ).1998

ان آشنايي و ميز با اين پيش زمينه در اين پژوهش سعي خواهد شدحال  .شود يم
در دانشگاه  ها يورآ فندانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد از اين  ي استفاده

شمال كشور است بررسي شود و به  يها دانشگاه نيتر بزرگمازندران كه يكي از 
در اين ميزان آشنايي و  يا شتهر يها تفاوتآيا اين سوال نيز پاسخ داده شود كه 

گام مثبتي در جهت  تواند يمپاسخ به اين سؤال  .استفاده مؤثر هستند
سايي نقاط قوت و شنا ها يورآ فناز اين بهينه  ي استفاده ي نهيزمگذاري در  سياست

يا تهديدهايي كه براي نهاد دانشگاه در رويارويي با اين  ها فرصتو ضعف يا 
   .باشد ديآ يم به وجودنوپديد  يها يفناور

  سؤاالت پژوهش
سؤاالت زير به ي يپاسخگودرصدد پيش گفته اين پژوهش با توجه به مطالب 

  :باشد يم
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دانشكدهدانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد  ةاستفادآشنايي و ميزان  - 1
تا  هاي اطالعاتي و ارتباطي وريآ فن از هاي مجموعه پرديس دانشگاه مازندران

  ؟باشد يمزه چه اندا
 يها دانشكدهبين ميزان آشنايي دانشجويان كارشناسي داري  اتفاوت معنآيا  –2

هاي اطالعاتي و  وريآ فنبا مفاهيم مرتبط با  مجموعه پرديس دانشگاه مازندران
  وجود دارد؟ ارتباطي

بين ميزان آشنايي دانشجويان كارشناسي ارشد داري  تفاوت معناآيا  -  3
هاي اطالعاتي و  وريآ فن از عه پرديس دانشگاه مازندرانمجمو يها دانشكده
  وجود دارد؟  ارتباطي

 يها دانشكدهدانشجويان كارشناسي  بين ميزان استفادةتفاوت معناداري آيا  - 4
وجود  هاي اطالعاتي و ارتباطي وريآ فناز  مجموعه پرديس دانشگاه مازندران

         دارد؟
استفاده دانشجويان كارشناسي ارشد  داري بين ميزانآيا تفاوت معنا - 5

هاي اطالعاتي و  وريآ فناز  مجموعه پرديس دانشگاه مازندران يها دانشكده
  وجود دارد؟  ارتباطي

 هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريآيا تفاوت معناداري بين ميزان استفاده از  - 6
انشگاه مجموعه پرديس د يها دانشكدهدانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد 

   وجود دارد؟ مازندران
  
  پژوهش  ةنيشيپ

اطالعاتي و  يها يورآ فنبكارگيري و استفاده از  ي نهيزمتحقيقات متعددي در 
 1980 ةدهاين تحقيقات كه از . ارتباطي در ميان دانشگاهيان صورت گرفته است

 جودبه واطالعاتي و ارتباطي  يها يورآ فنميالدي و با رشد قابل توجه در اين نوع 
و با ظهور گران ايراني قرار گرفت  نيز مورد توجه پژوهش 1370 ي دههآمد از 

امروزه بعد از گذشت بيش از دو دهه از . اوج خود رسيد هاينترنت و گسترش آن ب
آموزش و  ةحوزآوري هاي اطالعاتي و ارتباطي از جمله اينترنت به  ورود فن
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با توجه به كثرت ر اين بخش د. رونق گرفته استپرورش، پژوهش در اين حوزه 
 يها نهيشيپدر دوبخش انجام شده در اين زمينه تنها به بعضي موارد مهم  يها پژوهش

  .شود يماشاره پژوهشي انجام شده در داخل و خارج 
  

  پژوهش در ايران ةنيشيپ. الف
در آغازين دوران ظهور اينترنت ) 1379(قمصري تصويري حياتي و نتايج پژوهش 

تحت بررسي در حد پاييني  ي جامعهشان داد كه ميزان استفاده از اينترنت در ن، در ايران
. و پست الكترونيك بيشترين ميزان كاربرد اينترنت را به خود اختصاص داده است هبود

 يها تيفعاليابي و  همچنين نتايج ديگر اين پژوهش نشان داد كه ميان رفتار اطالع
   .ر تفاوت معني داري وجود نداردپژوهشي در دو گروه كاربر و غير كارب

درصد افراد  91در مجموع در پژوهش خود نشان داد كه ) 1379(محمداسماعيل 
 شد يارائه م اضياتيو ر جامعه از خدماتي كه در بخش اينترنت مركز تحقيقات نظري

   .بسيار راضي بودند
كه دانشجويان كارشناسي ارشد نسبت به نشان داد ) 1380(پژوهش زماني 

  .كنند يمنشجويان كارشناسي و اساتيد خود بيشتر از اينترنت استفاده دا
 ةميزان استفادبين كه  نشان داد) 1381(موحدمحمدي و ايرواني نتايج پژوهش 

از رايانه، مقطع  استفاده ميزان مهارتمتغيرهايي چون دانشجويان از شبكه اينترنت با 
رايانه، تعداد آثار علمي، وضعيت محل تحصيل، ساعات استفاده از  ةتحصيلي، دانشكد

تحصيلي، ميزان فعاليت پژوهشي، محل  ي رشتهشغلي، ميزان تسلط به زبان انگليسي، 
   .تولد و داشتن رايانه شخصي ارتباط معناداري وجود دارد

ي اطالعات يها يورآ فندانشجويان از  كهنشان داد  )1381(عفت نژاد نتايج پژوهش 
ي در انجام فعاليت پژوهشي پايان نامه، تاليف، ترجمه، مقاله به ميزان باالي و ارتباطي

 اطالعاتي در فعاليت پژوهشي يها يورآ فناستفاده از با اين وجود  ؛اند كردهاستفاده 
ليف و ترجمه كتاب ضعيف أشركت در سمينار داخلي، شركت در سمينار خارجي و ت
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را مهم  ها يورآ فناين نوع درصد خيلي كمي از پاسخگويان تنها  ؛ وباشد يم
  .دانستند يم

كه ميزان آشنايي حدود نيمي از كاربران نشان داد ) 1381(ستوده پژوهش  هاي يافته
ت علمي أاعضاي هي در مياناطالعاتي و ارتباطي  يها يورآ فنبا اطالعات الكترونيكي 

  .باشد يمدو دانشگاه شيراز و دانشگاه علوم پزشكي شيراز در حد متوسط 
كه به جز تفاوت در ميزان  ندنشان داددر پژوهشي ) 1382(شريف پور حياتي و  

 ةرنت در دانشگاه خليج فارس در بقيزنان و مردان عضو هيأت علمي از اينت ةاستفاد
موارد، تفاوتي ميان ميزان استفاده از اينترنت با توجه به متغيرهاي مورد نظر در دو 

حاكي از آن بود كه ميزان استفاده از يز نوهش ژپ كلي اين ةجينت. دانشگاه وجود نداشت
اينترنت در دو دانشگاه با توجه به مدت زمان و دفعات اختصاص يافته براي استفاده 

  .باشد يمپايين است ولي تمايل به افزايش ميزان استفاده باال 
كاربران  نشان داد كه )1381(زاده و عبدالهي  محققنتايج مستخرج از پژوهش 

چنين معرفي كرده  خود را به ترتيب اولويت ايناستفادة  يها زهيانگ دمات اينترنتيخ
 عالقه به بكارگيري. مي جتفنن و سرگر. دسترسي به اطالعات روزآمد ب. الف: بودند
جنبي نشان داد كه تعداد زيادي از  يها افتهي .تحجم وسيع اطالعا. نوين و د آوري فن

از  ها نآ ي عمده ةزيانگو  كردند يمفاده اعضا روزانه بيش از يك ساعت از اينترنت است
از اين رو . مقاله و افزايش كيفيت امور پژوهشي بود ةت تهياستفاده از مركز اينترن

همچنين . دانستند يممؤثر براي انجام كارهاي پژوهشي و علمي  يا لهيوساينترنت را 
، سپس ابتدا از وب ها آناصلي  ي استفادهاين پژوهش نشان داد كه  يها افتهي

  .خبري بود يها گروهبحث و  يها گروهپروتكل انتقال فايل،  ،الكترونيكي پست
كه رفتار بيانگر آن است ) 1383( داورپناهيميني فيروز و هاي پژوهش  يافته
مختلف متفاوت است و  يها حوزهدر از اينترنت يابي اعضاي هيأت علمي  اطالع

از جمله عوامل مؤثر بر  يا انهيرازباني و كار، مهارت  ي سابقهعلمي،  ي مرتبهمتغيرهاي 
  .شوند يميابي آنان از اينترنت محسوب  رفتار اطالع
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آماري بيشتر به منظور  ةجامعچهارپنجم نشان داد ) 1384(خداجوي نتايج پژوهش 
 34كه  به نحوي. كنند يماينترنت استفاده  ي شبكهانجام كارهاي علمي و پژوهشي از 

درصد براي دسترسي به منابع  6/31ي آموزشي و پژوهشي و درصد براي انجام كارها
مندي از  بهرههمچنين ميزان . كردند يماطالعات از اينترنت استفاده  سازيمدآو روز

  .درصد بوده است 8/9كتاب  ةو تهي درصد 7/56مقاله  ةاينترنت به منظور تهي
 ةاثر و رشت مجنسيت از عوامل ك كهنشان داد ) 1381(باقريان هاي پژوهش  يافته 

 يو ارتباطات ياطالعات يها يفناوراثر در ميزان استفاده از  بياز عوامل تحصيلي 
   .باشند يم

 يهايازفناورميزان استفاده  ي نهيزمدر در پژوهش خود  )1385( ييايكرمضان 
كه  اطالعاتي و ارتباطي يها يفناوره ابزار مبتني بر س ،در يادگيري ي و ارتباطياطالعات
افزارهاي  نرم ،ابزارهاي جستجون كاربرد را در ميان دانشجويان داشتند را بيشتري

ترين كاربرد در بين استادان را  و مجالت الكترونيكي و ابزارهاي داراي بيش 1نگارشي
  .كند يمالكترونيك عنوان  مجالت الكترونيكي، نرم افزارهاي نگارشي و پست

با  سهيمقادختران در د كه نيز گوياي اين نكته بو) 1385( يغفارپژوهش  
  .رنددا رايانهبه  يتر نييپا يدسترسو  يريگ پسران بهره

درصد از اعضاي هيات  4/94نشان داد كه ) 1385(وكيلي مفرد نتايج پژوهش 
ز اينترنت و ا ها آن ي استفادهو بين  كردند يمعلمي مورد بررسي از اينترنت استفاده 

درصد از اعضاي هيات  6/96. اري وجود داردمعناد ي رابطه ها آن يها تيفعالبين 
 دانستند يمعلمي مورد بررسي استفاده از اينترنت را براي كسب اطالعات ضروري 

پژوهشي،  يها تيفعالدرصد انجام  1/73 ،درصد كسب اطالعات روزآمد 6/83
آموزش و  ها آندرصد از  7/42درصد ارتباط با مراكز علمي و همكاران و  4/66

خود براي استفاده از اينترنت عنوان  يها زهيانگرا از جمله  ندانشجويا تدريس براي
درصد از كاربران مورد بررسي استفاده از اينترنت را در  9/88در نهايت . كردند

استفاده از اينترنت را در  ها آندرصد  5/68پژوهشي و  يها تيفعالافزايش كيفيت 
  .دانستند يماد مؤثر آموزشي به ميزان زي يها تيفعالافزايش كيفيت 
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يابي اليس انجام شده  كه بر مبناي مدل اطالع) 1388(بردستاني نتايج پژوهش 
اينترنتي و همچنين  يها تيسانشان داد كه استفاده از موتورهاي جستجو و بود 

محسوب  ها آنسؤال از افراد مطلع و كليدي اولين گام در جستجوي اطالعات 
ورد مطالعه براي پيگيري منابع اولين متون معتبر همچنين بيشتر افراد م. شود يم

افراد ويژگي مرور اجمالي را با . كنند يميافته شده از ويژگي پيوند يابي استفاده 
اينترنتي مرتبط با موضوع و استفاده از چكيده و  يها تيسااستفاده از مرور 

داد كه افراد  ساير نتايج پژوهش نشان. دهند يممنابع الكترونيكي انجام  يها خالصه
در ويژگي تمايزيابي، مرتبط بودن منابع اطالعاتي با موضوع مورد نظرشان را به 

به ترتيب روزآمد بودن اطالعات،  نآازپس . اند نمودهعنوان معياري مهم عنوان 
معيارهاي انتخاب منابع اطالعاتي  نيتر مهمدسترسي آسان به ترتيب  اعتبار منبع

اد براي روزآمدسازي اطالعات به ترتيب از طريق در ويژگي نظارت، افر. است
تخصصي  يها كتاباستفاده از منابع الكترونيكي، مشورت با همكاران متخصص و 

بيشتر افراد مورد مطالعه در ويژگي استخراج، استفاده از . رنديگ يمجديد بهره 
ي در ويژگي وارس. فهرست مندرجات را براي دستيابي به مطالب اعالم كرده بودند

بيشتر افراد براي اطمينان از صحت و درستي اطالعات به دست آمده، آن اطالعات 
در مورد ويژگي اتمام نيز . كنند يمرا با چند منبع معتبر در همان زمينه مقايسه 

هدف بيشتر افرادي كه اطالعات مورد نيازشان را در مراحل پاياني كار بدست 
  .باشد يمشده ، جمع آوري كليه مطالب گردآوري آورند يم

بيانگر آن است كه ) ب1388(زوارقي هاي برگرفته از پزوهش  و در نهايت يافته
ي مختلف آموزشي ها گروهميزان آشنايي دانشجويان در داري تفاوت معنا

يازده مورد از سي و سه مورد اسامي، خدمات ا تحصيالت تكميلي دانشگاه تبريز ب
د ولي در كل ميزان آشنايي دانشجويان و مفاهيم مرتبط با دسترسي آزاد وجود دار

جنبي اين  يها افتهيهمچنين . باشد يمآموزشي با اين مفهوم كم  يها گروهتمام 
مختلف آموزشي دانشگاه تبريز  يها گروهكه تفاوت موجود بين  پژوهش نشان داد

  .دار استمعنانيز از نظر ميزان استفاده از مجالت الكترونيك رايگان 
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  هش در خارج پژو ي نهيشيپ. ب
در تحقيق خود نشان داد كه فرآيند يادگيري در آموزش عالي از ) 2000( 2تان

در  وريآ فننوع پذيرد و دانشجويان از اين  اطالعاتي و ارتباطاتي تأثير مي يها يورآ فن
  .ندشو مي مند درس و تحقيقات خود بهره

درصد  9 تنها كهبيانگر اين نتيجه بود ) 2002( 3اوهانلونهاي پژوهش  يافته 
اطالعاتي و ارتباطي كسب  يها يورآ فنبااليي از نظر آشنايي با  ةنمردانشجويان 

قابل قبولي از نظر آشنايي با  ةنمر اين دانشجويان ددرص 30ا كردند حال آنكه تنه
از نظر ميزان آشنايي  ها آن رصدد 16و عملكرد ند ه بودكسب كردهاي اينترنتي رابزا
  .ضعيف بود جستجو يها مهارت با

ي دارالسالم در ميان ئنودر پژوهشي كه در دانشگاه فني بر) 2002( 4محمود 
رايانه انجام داد به اين نتايج دست يافت  غير يها رشتهرايانه و  ي رشتهدانشجويان 

نظير  ديگري متغيرهاي ،و شرايط آموزشي يا انهيرا يها تجربهكه عالوه بر 
 آموزشي ةدورگذراندن كان جغرافيايي و شخصي، م ة، سن، داشتن رايانيتجنس

  .مؤثر هستند ها يورآ فنرايانه در استفاده از اين  استفاده از
و  ياندانشجو ةكه سطح استفادنشان داد  )2007( 5كوكاكپژوهش  يها افتهي

 از جمله عوامل مهم و طيو ارتباي اطالعات يها يورآ فناستفاده از  مدت زمان
يادگيري در طول  و باشند يميي سواد اطالعاتي آكننده براي خودكار تعيين

يي سواد اطالعاتي ايفا آشگاهي نقش مهمي در افزايش خودكاردان يها آموزش
  .كند يم

رسيد كه اگر اساتيد  يجهبه اين نتطي انجام پژوهشي  )2007( 6چانگ-چين 
توسعه  باالتر وحبر اينترنت را براي دانشجويان سط تنيبم يها طيمحقصد دارند 

 فراهم آورده و ها دهياتبادل افكار و براي  ها آنرا براي  ييها فرصتدهند بايستي 
كه  ايجاد كنند ها آناين تلقي را در و  هندارائه د ها آن رايراهنماي مناسبي را ب

كه دانشجوياني كه همچنين پژوهش وي نشان داد . صاحب افكارشان هستند ها آن
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از اينترنت را بيشتر  ريادگيري مبتني ب يها طيمحتجارب اينترنتي بيشتري دارند 
  .دهند يمترجيح دارند تري  دانشجوياني كه تجارب كم

رفتار  هاي بررسي گرايشدر خصوص ) 2008( 7نبوئنت و رابينتايج پژوهش 
متفاوت استفاده از  يها بازده 2004تا  2000 يها سالاطالعاتي از اينترنت طي 
اين مطالعه . جمعيت شناختي كليدي نشان داد يها دستهاينترنت را به خصوص در 

شكاف ديجيتال كه به طور عمده بر مطالعه  ي نهيزمهمچنين به ظهور پژوهش در 
به زعم نويسندگان اين . وريآ وري تأكيد دارد تا دسترسي به فنآ استفاده از فن

تر از ظرفيت  با مخاطب قرار دادن مردمي كه كم توانند يمگذاران  سياست ،مقاله
  .را شناسايي كنند ها شيگرااين نوع  كنند يماستفاده  يا شبكه يها يفناور

بررسي عوامل مؤثر بر ي  در زمينه) 2008( 8نوس و مككئونوهش ژنتايج پ
ي كانادايي نشان داد كه با كنترل متغيرهايي چون سن  استفاده از اينترنت در جامعه

غرافيايي بر استفاده از گفت كه پيشرفت تحصيلي و منطقه ج توان يمو درآمد 
در اين ميان پيشرفت تحصيلي تأثيري قوي و . اينترنت در كانادا تأثيرگذار است

قابل توجه بر استفاده از اينترنت دارد و ميزان نابرابري استفاده با توجه به اين متغير 
همچنين شكاف ديجيتال موجود در جوامع كانادايي نشان . در حدود سه برابر است

كه شهرنشيني عاملي مؤثر در استفاده از اينترنت است و نابرابري استفاده با  دهد يم
نشان اين پژوهش نتايج جانبي . توجه به اين متغير در حدود يك و نيم برابر است

بيشتر از اينترنت دارد وجود  ي استفادهكه با اينكه زبان تأثيري عمده بر  دهد يم
 . درس ينمكودك در خانه عامل مهمي به نظر 

پژوهشي انجام شده در داخل و خارج مشاهده  يها نهيشيپچنانچه با بررسي 
و موسسات آموزشي و پژوهشي  ها دانشگاهروند استفاده از اينترنت در  شود يم

چنانچه اگر مطالعات انجام شده در سال . به خود گرفته است يا ندهيفزاروند 
 يها يورآ فنرنت و ساير حاكي از عدم استفاده و آشنايي الزم با اينت 1379

 ةاستفاداطالعاتي و ارتباطي بود در عين حال نگرش بسيار مثبتي نسبت به همين 
گيري افزايش  چشم به طوربعدي  يها سالاين روند استفاده در  شد يمكم مشاهده 
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به  ها يورآ فنمربوط به عوامل مؤثر در استفاده از اين نوع  يها افتهييافت اما 
 دهند يماخير نشان  يها افتهي. مورد بحث و كنكاش قرار گرفت يتر مفصلصورت 

نوين اطالعاتي و ارتباطي در ميان  يها يورآ فن ازكه متغيرهاي متعددي در استفاده 
به  توان يماين متغيرها  ةجملاز . دانشجويان و اعضاي هيات علمي مؤثر هستند

محل  ةمقطع تحصيلي، دانشكداستفاده از رايانه،  ميزان مهارت: موارد ذيل اشاره كرد
تحصيل، ساعات استفاده از رايانه، تعداد آثار علمي، وضعيت شغلي، ميزان تسلط به 

 ةداشتن رايان، تحصيلي، ميزان فعاليت پژوهشي، محل تولد ي رشتهزبان انگليسي، 
وهش هاي اخيراً نيز در پژ. سواد اطالعاتي ، جنسيت، مقطع تحصيلي، سن وشخصي

استفاده از اين  يها ينابرابراين زمينه تأكيد خاصي بر شكاف ديجيتال و انجام شده در 
 يها يورآ فننيز نگاه آرماني به نقش  ييها پژوهش. وجود دارد ها يفناورنوع 

اطالعاتي و ارتباطي در تحقق اهداف آموزشي و پژوهشي را بدون پيش نيازهايي چون 
حال در اين پژوهش . برند يمسؤال  تفكر منطقي، تفكر انتقادي و سواد اطالعاتي زير

دانشجويان  ةاستفادميزان تاثير بعضي از اين متغيرها در ميزان آشنايي و  شود يمسعي 
  .دانشگاه مازندران با تاكيد بر مقطع مورد توجه قرار گيرد

  
  روش پژوهش

و ابزار مورد استفاده  باشد يمو از نوع پيمايشي روش پژوهش اين تحقيق توصيفي 
ال ؤس 59حاوي است كه  يا ساختهمحقق ه پرسشنامنيز ردآوري اطالعات براي گ

روايي اين پرسشنامه از طريق مراجعه به صاحب نظران اين حوزه مورد . باشد يم
پايايي پرسشنامه نيز از طريق ضريب آلفاي كرونباخ بدست آمد كه . تأييد قرار گرفت

حاصل از  يها دادهنيز براي تحليل  SPSSاز نرم افزار آماري . باشد يم 81/0ميزان آن 
دو همچنين در اين پژوهش . استنباطي استفاده به عمل آمد يها آزمونپرسشنامه و 
كه  كارشناسي دانشجويانجامعه آماري : مورد آزمون قرار گرفت جامعه آماري

 567كه متشكل از كارشناسي ارشد دانشجويان نفر و جامعه آماري  4908 متشكل از
كه  يا طبقهي آماري، از نمونه گيري تصادفي  به دليل گسترگي جامعه .دباشن يمنفر 



  183 ________________ يسارشد مجموعه پرد يو كارشناس يكارشناس ياندانشجو رشتطبيقي نگ يبررس

 

احتمالي است استفاده شد كه با استفاده از جدول  يها يريگ نمونهيكي از انواع 
نفر و  357حجم نمونه براي دانشجويان كارشناسي ) 1970( ٩كرجسي و مورگان

گر، نمونه خود را با  هشپژو. نفر محاسبه شد 228براي دانشجويان كارشناسي ارشد 
  .نموده است، انتخاب يا طبقه يريگ لحاظ تناسب به نسبت و به روش نمونه

 5محقق ساخته در  يا نامه پرسشنيز در اين پژوهش از  ها دادهبراي گردآوري 
اطالعاتي و  يها يورآ فنمرتبط با  يها مهارتشناختي، سنجش  بخش جمعيت

طيف (اطالعاتي و ارتباطي  يها يورآ فن، نگرش نسبت به )سؤال 26(ارتباطي 
 يارتباطاطالعاتي و  يها يورآ فنآموزشي و پژوهشي از  ي استفاده، ميزان )ليكرت

اطالعاتي و ارتباطي جهت تفريح و  يها يورآ فن، و ميزان استفاده از )طيف ليكرت(
  .استفاده شد) طيف ليكرت(سرگرمي 

  پژوهش يها افتهي
  :شوند يمرتيب سؤاالت پژوهش ارائه اين پژوهش به ت يها افتهي

دانشجويان كارشناسي و  و استفادةميزان آشنايي : سؤال اول پژوهش
 هايوريآ فن با مجموعه پرديس دانشگاه مازندران يها دانشكدهارشد  كارشناسي

 ؟باشد يمتا چه اندازه  ي و ارتباطياطالعات
ي و اطالعات يها يورآ فنبا براي پاسخ به اين سؤال ابتدا ميزان آشنايي دانشجويان 

ميزان آشنايي دانشجويان را نشان  1مندرج در جدول  يها داده. شود يمبيان  ارتباطي
  .دهند يم

 ها دانشكدهدر بين  يكارشناس انيدانشجو ييآشنا زانيم :1ه جدول شمار
 دانشكده فراواني ميانگين انحراف معيار

08263/3  65/11  20  تربيت بدني
77008/4  33/14  24  شيمي
17700/3  85/14 62  علوم پايه
45270/4  09/11  86  علوم انساني
41078/3  54/14  82  اقتصاد
12049/4  05/12  55  حقوق و علوم سياسي
69380/4  42/15  28  هنر و معماري
25271/4  27/13  357  مجموع
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ن اي كه براي سنجش ميزا گويه 26، از )1(از جدول شماره بر اساس نتايج حاصله 
شده بود به  در نظر گرفته ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فنآشنايي دانشجويان با 
نايي ميانگين آش هنر و معماري با يها دانشكدهكارشناسي  ترتيب دانشجويان دورة

و ) 54/14(ن آشنايي ميانگي با ، اقتصاد)85/14( يميانگين آشناي ، علوم پايه با)42/15(
اطالعاتي و ارتباطي  يها يورآ فن، از نظر آشنايي با )33/14(ميانگين آشنايي  شيمي با
حقوق و علوم  يها دانشكدهكارشناسي  تر از سطح متوسط و دانشجويان دورةكمي باال
و علوم ) 65/11(ي ميانگين آشناي ، تربيت بدني با)05/12( يميانگين آشناي سياسي با
اطالعاتي و ارتباطي  يها يورآ فن ، از نظر آشنايي با)09/11(ميانگين آشنايي  انساني با

  .از سطح متوسط قرار داشتند تر نييپا
  

 ها دانشكدهدر بين ارشد  يكارشناس انيدانشجو اييآشن زانيم :2ه جدول شمار
ميانگين انحراف معيار فراواني دانشكده

63212/3 23/18 13 تربيت بدني
18752/3 28/15 42 شيمي
40034/3 96/15 56  علوم پايه
91670/4 78/15 46 علوم انساني
92400/2 86/16 38 اقتصاد
حقوق و علوم سياسي 32 56/14 10301/4
83107/3  88/15 227 مجموع

 
در دوره كارشناسي ارشد نيز  2مندرج در جدول  هاي بر مبناي دادههمچنين 

االيي با از آشنايي نسبتاً ب) 23/18(ميانگين آشنايي  ني بادانشجويان دانشكده تربيت بد
بر خوردار بودند و دانشجويان اين دانشكده از نظر  ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فن

 ها دانشكدهدر مقايسه با دانشجويان ساير  ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فنآشنايي با 
، )86/16(نايي ميانگين آش اقتصاد با يها دانشكدهاول قرار داشتند و دانشجويان  در رتبة
، شيمي )78/15(ميانگين آشنايي ، علوم انساني با )96/15(ايي ميانگين آشن يه باعلوم پا

، در )56/14(و حقوق و علوم سياسي با ميانگين آشنايي ) 28/15(با ميانگين آشنايي 
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كمي  ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فنبعدي قرار گرفته و از نظر آشنايي با  يها رتبه
   .شتندباالتر از سطح متوسط قرار دا

مجموعه  يها دانشكدهدانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد  ةميزان استفاد
 4و  3نيز در جدول  ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فن از پرديس دانشگاه مازندران

 :قابل مشاهده است
  آموزشي و پژوهشي در بين دانشجويان كارشناسي به تفكيك دانشكده ةميزان استفاد. 3جدول 

  انحراف معيار  فراواني ميانگين دانشكده
3/60 5/8020 تربيت بدني

4/33 5/9524 شيمي

3/78  62 40/6 علوم پايه

5/17 83 03/6 علوم انساني

4/14 6/7280 علوم اقتصادي

4/76 6/1855 حقوق و علوم سياسي

5/04 8/9628 هنر و معماري

4/53  6/49352 مجموع

  
آموزشي و  ميزان استفادة دنده يمنشان  3جدول  درج درمن يها دادهگونه كه  همان

. مختلف با همديگر متفاوت است يها دانشكدهكارشناسي پژوهشي دانشجويان 
هنر و معماري  ةدانشكدكه در اين خصوص دانشجويان  دهد يمنشان  ها يبررس
آموزشي و  ةاستفادميزان  نيتر كمبدني  تربيت ةدانشكدترين و دانشجويان  بيش
  .اطالعاتي و ارتباطي داشتند يها يورآ فنوهشي را از پژ

  
  آموزشي و پژوهشي در بين دانشجويان كارشناسي ارشد به تفكيك دانشكده ةميزان استفاد: 4ه جدول شمار

  انحراف معيار  فراواني ميانگين دانشكده
 48788/4 13/8413 تربيت بدني

 4/95415  11/4242 شيمي

 4/75391 10/2656 علوم پايه

 5/66535 11/2347علوم انساني

 4/80842 38 52/14 علوم اقتصادي

 4/95097 10/9332 حقوق و علوم سياسي

 5/18082 11/68228 مجموع
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تحصيالت تكميلي دانشجويان  دهد يمنشان  4مندرج در جدول  يها دادهچنانكه 
اطالعاتي  يها يفناوري از ي متنوع اين دانشگاه ميزان استفاده يها دانشكدههر كدام از 
تربيت بدني  ي دانشكدهدانشجويان كارشناسي ارشد  هبه نحوي ك اند داشتهو ارتباطي 

 يها يورآ فنميزان استفاده از اين  نيتر كم ،ترين و دانشجويان دانشكده علوم پايه بيش
 68/11دانشجويان كارشناسي ارشد نيز  ي استفادهميانگين . اند آوردهنوين را به عمل 
  .محاسبه شده است

داري بين ميزان آشنايي دانشجويان كارشناسي آيا تفاوت معنا: سؤال دوم پژوهش
 يها يورآ فنبا مفاهيم مرتبط با  مجموعه پرديس دانشگاه مازندران يها دانشكده
  وجود دارد؟ ي و ارتباطياطالعات

شجويان مختلف دان يها گروهبراي بررسي معني داري تفاوت بين ميزان آشنايي 
  .اطالعاتي و ارتباطي از آزمون تحليل واريانس استفاده شد يها يفناوركارشناسي با 

  
 يكارشناس دورهدر ها دانشكده نيبميزان آشنايي  انسيوار ليتحل: 5جدول شماره 

سطح 
 داري معنا

F درجه
 آزادي

ميانگين مربع مجموع مربعات  

000/0 10/565 6 164/78 988/715  بين گروهي
  350 15/59 5458/831   درون گروهي
  356 6447/546   مجموع

  
تفاوت  شود يمنيز مشاهده  5كه در جدول  بر اساس نتايج حاصل و چنان

مختلف با  يها دانشكده صدم در ميزان آشنايي دانشجويان 95داري در سطح معنا
يزان گفت كه م توان يماز اين رو . وجود دارد ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فن

مختلف با  يها دانشكدهبه تفكيك آشنايي دانشجويان مقطع كارشناسي 
و ميزان آشنايي با  باشد ينمي و ارتباطي در سطح يكساني اطالعات يها يورآ فن
مختلف مقطع  يها دانشكدهدانشجويان  ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فن

  .كارشناسي با يكديگر متفاوت است
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فاوت معني داري بين ميزان آشنايي دانشجويان آيا ت: سؤال چهارم پژوهش
 يها يفناوربا  مجموعه پرديس دانشگاه مازندران يها دانشكدهكارشناسي ارشد 

  وجود دارد؟  ي و ارتباطياطالعات
مختلف دانشجويان  يها گروهبراي بررسي معني داري تفاوت بين ميزان آشنايي 

اطي نيز از آزمون تحليل واريانس اطالعاتي و ارتب يها يورآ فنكارشناسي ارشد با 
  .استفاده شد

  
  ارشد يكارشناس دورهدر  ها دانشكده نيبدر ميزان آشنايي  انسيوار ليتحل:  6جدول شماره 

سطح 
 داري امعن

F درجه 
  آزادي

ميانگين مربع مجموع مربعات  

029/0 2/539 5 36/034 180/171 بين گروهي
  221 14/194 3136/851 درون گروهي
  226 3317/022  مجموع

 
تفاوت  شود يمنيز مشاهده  6كه در جدول  بر اساس نتايج حاصل و چنان

مختلف در ميزان آشنايي  يها دانشكدهصدم بين دانشجويان  95داري در سطح نامع
گفت كه ميزان  توان يماز اين رو . وجود دارد ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فنبا 

در ه دانشكدبه تفكيك  ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فنآشنايي دانشجويان با 
 يها دانشكدهو ميزان آشنايي دانشجويان كارشناسي ارشد  باشد ينمسطح يكساني 

  .با يكديگر متفاوت است ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فنمختلف با 
آيا تفاوت معناداري بين ميزان استفاده دانشجويان  :سؤال پنجم پژوهش

 يها يورآ فناز  مجموعه پرديس دانشگاه مازندران يها انشكدهدكارشناسي 
    وجود دارد؟ ي و ارتباطياطالعات

مختلف دانشجويان  يها گروه ةاستفادداري تفاوت بين ميزان راي بررسي معناب
فاده اطالعاتي و ارتباطي از آزمون تحليل واريانس است يها يورآ فنكارشناسي از 

آموزشي و پژوهشي  ةاستفادداري تفاوت در ميزان ادر اين خصوص ابتدا معن. شد
  .شود يمبررسي  ها آنتفريحي و سرگرمي از  و سپس استفادة ها يورآ فناز اين 
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اطالعاتي و  يها يورآ فنداري تفاوت در ميزان استفاده از در جدول زير معنا
ارتباطي با اهداف آموزشي و پژوهشي در بين دانشجويان كارشناسي بررسي 

  .دشو يم
       

  يكارشناس در دوره ها دانشكدهميزان استفاده آموزشي و پژوهشي در ميان  انسيوار ليتحل:  7جدول شماره 
سطح 

 داريمعنا
F درجه

 آزادي
ميانگين

 مربع
مجموع
 مربعات

 

106/0 1/761 6 35/821 214/923 بين گروهي
 345 20/345 7019/065 درون گروهي
 351 7233/989   مجموع

بين ميزان  شود يمنيز مشاهده  7بر اساس نتايج حاصل و چنانكه در جدول 
 يها يورآ فنمختلف از  يها دانشكدهآموزشي و پژوهشي دانشجويان  ةاستفاد
گفت كه  توان يماز اين رو . داري وجود نداردتفاوت معنا ي و ارتباطياطالعات

 يها يورآ فني از كارشناس آموزشي و پژوهشي دانشجويان دورة ةميزان استفاد
   .باشد يمدر سطح يكساني ه دانشكدبه تفكيك  ي و ارتباطياطالعات

اطالعاتي و  يها يورآ فنداري تفاوت در ميزان استفاده از در جدول زير معنا
  .شود يمارتباطي در جهت سرگرمي در بين دانشجويان كارشناسي بررسي 

 نيبدر  يسرگرمجهت  ي و ارتباطياطالعات يها يناورفميزان استفاده از  انسيوار ليتحل: 8ه جدول شمار 
  يكارشناس دورهر د ها دانشكده

سطح 
 داريامعن

F  درجه
 آزادي

ميانگين مربع مجموع مربعات  

325/0 1/164 6 20/911 125/464  بين گروهي
  348 17/960 6250/209   درون گروهي
  354 6375/673  مجموع

از نظر  شود يمنيز مشاهده  8در جدول كه  ساس نتايج حاصل و چنانبر ا
جهت تفريح و سرگرمي، بين  ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فنميانگين استفاده از 

گفت كه  توان يماز اين رو . داري وجود نداردمختلف تفاوت معنا يها دانشكده
اطالعاتي و ارتباطي جهت  يها يورآ فندانشجويان كارشناسي از  ةميزان استفاد

  . باشد يمدر سطح يكساني  ها دانشكدهبه تفكيك و سرگرمي تفريح 
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دانشجويان  داري بين ميزان استفادةآيا تفاوت معنا :سؤال ششم پژوهش
 يها يورآ فناز  مجموعه پرديس دانشگاه مازندران يها دانشكدهكارشناسي ارشد 

  وجود دارد؟  ي و ارتباطياطالعات
مختلف دانشجويان  يها گروه ةستفاداداري تفاوت بين ميزان براي بررسي معنا

اطالعاتي و ارتباطي از آزمون تحليل واريانس  يها يورآ فنارشد از  كارشناسي
آموزشي و  ةاستفادداري تفاوت در ميزان در اين خصوص ابتدا معنا. فاده شداست

بررسي  ها آنتفريحي و سرگرمي از  فادةو سپس است ها يورآ فنپژوهشي از اين 
  .شود يم

آموزشي و پژوهشي از  ةاستفادداري تفاوت در ميزان دول زير معنادر ج
ارشد بررسي  اطالعاتي و ارتباطي در بين دانشجويان كارشناسي يها يورآ فن
  .شود يم

  
  ارشد يكارشناس دورهدر  ها دانشكده نيبدر ميزان استفاده پژوهشي و آموزشي  انسيوار ليتحل: 9جدول شماره 

درجه F داري سطح معني
 زاديآ

ميانگين مربع مجموع مربعات  

002/0 4/057 5 102/031 510/156  بين گروهي
  222 25/147 5582/734   درون گروهي
  227  مجموع 890/6092

تفاوت  شود يمنيز مشاهده  9بر اساس نتايج حاصل و چنانكه در جدول 
 يها هدانشكدصدم بين دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد  95داري در سطح معنا

 ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فنآموزشي و پژوهشي از  مختلف در ميزان استفادة
آموزشي و پژوهشي  گفت كه ميزان استفادة توان يماز اين رو . وجود دارد

به تفكيك  ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فنارشد از  دانشجويان كارشناسي
آموزشي و پژوهشي  دةو ميزان استفا باشد ينمدانشكده در سطح يكساني 

ي و اطالعات يها يورآ فنمختلف از  يها دانشكدهارشد  دانشجويان مقطع كارشناسي
  .با يكديگر متفاوت است ارتباطي
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اطالعاتي و  يها يورآ فنداري تفاوت در ميزان استفاده از در جدول زير نيز معنا
  .شود يمارشد بررسي  ارتباطي در جهت سرگرمي در بين دانشجويان كارشناسي

  
 ها دانشكدهاطالعاتي و ارتباطي جهت سرگرمي بين  يها يورآ فناستفاده از  انسيوار ليتحل: 10جدول شماره  

  ارشد  يكارشناسمقطع 
درجه F داري سطح معني

 آزادي
ميانگين مربع مجموع مربعات  

071/0 063/2 5  بين گروهي 825/121 365/24
222   درون گروهي 421/2622 813/11
227  مجموع 246/2744

  
تفاوت  شود يمنيز مشاهده  14بر اساس نتايج حاصل و چنانكه در جدول 

ارشد  دانشجويان مقطع كارشناسي صدم از نظر ميزان استفادة 95داري در سطح معنا
جهت تفريح و سرگرمي  ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فنمختلف از  يها دانشكده

 يكارشناس دانشجويان گفت كه ميزان استفادة توان يم به عبارت ديگر. وجود ندارد
جهت سرگرمي و  ي و ارتباطياطالعات يها ياور فنمختلف از  يها دانشكدهارشد 

  .باشد يمتفريح در سطح يكساني 
 يها يورآ فنآيا تفاوت معناداري بين ميزان استفاده از  :سؤال هفتم پژوهش

 يها دانشكدهارشد  و كارشناسيدانشجويان كارشناسي  ي و ارتباطياطالعات
   وجود دارد؟ مجموعه پرديس دانشگاه مازندران

براي بررسي معني داري تفاوت در بين دو گروه دانشجويان مقطع كارشناسي و 
 يها يفناورآموزشي و پژوهشي از  ي استفادهكارشناسي ارشد از نظر ميزان 

  .شود يماستفاده  Tاطالعاتي و ارتباطي از آزمون 
  

  يليتحص مقطعبر حسب  ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فناز  و پژوهشي يآموزشاستفادة  زانيم Tآزمون  :) 11(شماره  جدول
تعدا  يليتحصمقطع 

 د
 سطح معني داري  Tميزان  آزادييدرجه ميانگين

  000/0  37/12 22811/68578  ارشد يكارشناس
 3526/49  يكارشناس
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و  يآموزش ةاستفاد ميزان دهد يمنشان  11جدول  مندرج در يها داده هك چنان
 انيدانشجون يانگيم ميزان ش ازيب) 68/11)دارش يكارشناس پژوهشي دانشجويان

به دست آمده  T زانيبا توجه به م تفاوتن يا و شود يمارزيابي  )49/6( يكارشناس
ي اين آموزشي و پژوهش بنابراين ميزان استفادة. باشد يمدار امعن صدم 95در سطح 

و  باشد ينمدر سطحي يكسان  ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فندو دوره از 
 يها يورآ فنتري از  آموزشي و پژوهشي بيش ارشد استفادة دانشجويان كارشناسي

  .كارشناسي دارند نسبت به دانشجويان دورة ي و ارتباطياطالعات
  

ويان مقطع داري تفاوت در بين دو گروه دانشجهمچنين براي بررسي معنا
اطالعاتي و  يها يفناوركارشناسي و كارشناسي ارشد از نظر ميزان استفاده از 

  .شود يماستفاده  Tارتباطي در جهت سرگرمي از آزمون 
  

بر حسب  يسرگرم يبرا ي و ارتباطياطالعات يها يفناوراز  هاستفاد زانيم Tآزمون  :) 16(شماره  جدول      
  يليتحص مقطع

سطح معني   Tميزان  آزادييدرجه ميانگين ادتعد يليتحصمقطع 
 داري

  001/0  42/3 581 3554/85 يكارشناس
 3/75 228 ارشديكارشناس

  
ي و اطالعات يها يورآ فناستفاده از  ميزان تفاوت يدارامعن فوق نيز جدول
مندرج در  يها دادهبر اساس . دهد يمنشان  يليتحص مقطع بر حسبرا  ارتباطي

و براي تفريح  ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فناستفاده از ميزان  اين جدول
 انيدانشجون يانگيم ميزان ازبيش ) 85/4( يكارشناسسرگرمي دانشجويان 

به دست آمده در  T زانيج با توجه به مين نتايا و است )75/3(د ارش يكارشناس
طح يكساني از بنابراين دانشجويان دو مقطع در س. باشد يم دارامعن صدم 95سطح 

 فادةو دانشجويان كارشناسي است كنند ينماستفاده  ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فن
جهت تفريح و سرگرمي نسبت به  ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فنتري از  بيش

  .دانشجويان كارشناسي ارشد دارند
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  گيري بحث و نتيجه 
ان دوره كارشناسي نتايج اين پژوهش نشان داد كه ميزان آشنايي دانشجوي

با ميانگين آشنايي  ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فنهنر و معماري با  يها دانشكده
) 54/14(، اقتصاد با ميانگين آشنايي )85/14( ي، علوم پايه با ميانگين آشناي)42/15(

باالتر از سطح متوسط و ميزان آشنايي ) 33/14(و شيمي با ميانگين آشنايي 
حقوق و  يها دانشكدهكارشناسي دانشجويان دوره كارشناسي دانشجويان دوره 

و ) 65/11(، تربيت بدني با ميانگين آشنايي )05/12( يعلوم سياسي با ميزان آشناي
. از سطح متوسط قرار دارند تر نييپا) 09/11(علوم انساني با ميانگين آشنايي 

ز نشان داد كه يارشد ن همچنين بررسي ميزان آشنايي دانشجويان مقطع كارشناسي
از آشنايي نسبتاً بااليي ) 23/18(تربيت بدني با ميانگين آشنايي  دانشجويان دانشكدة

اول را  ي رتبهبرخوردار بودند و از اين لحاظ  ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فنبا 
 يها دانشكدهحال آنكه دانشجويان  اند كردهمختلف كسب  يها دانشكدهدر ميان 
، علوم )96/15(، علوم پايه با ميانگين آشنايي )86/16(ن آشنايي ميانگي اقتصاد با

و حقوق و ) 28/15(، شيمي با ميانگين آشنايي )78/15(انساني با ميانگين آشنايي 
بعدي آشنايي قرار دارند و از  يها رتبه، در )56/14(علوم سياسي با ميانگين آشنايي 

 و درصد ميزان استفادةفراواني  ترين بيش. اين لحاظ باالتر از سطح متوسط هستند
در بين دانشجويان  ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فنآموزشي و پژوهشي از 

كم و خيلي كم بود و  يها نهيگزنيز مربوط به  ها دانشكدهكارشناسي ارشد تمام 
به عبارت . اصالً و خيلي زياد را انتخاب نكرده بودند يها نهيگز ها آنكدام از  هيچ

ان كارشناسي از نظر گفت دانشجويان كارشناسي ارشد همانند دانشجوي ديباديگر 
 كه استفادة يبه طورآموزشي و پژوهشي وضعيت مناسبي ندارند،  ميزان استفادة

از . باشد يمرصد دانشجويان زير حد متوسط د 3/83آموزشي و پژوهشي بيش از 
بيني  عدم پيشبه  توان يماز حد متوسط بودن اين ميزان  تر نييپاجمله علل 

اطالعاتي و  يها يفناورو واحدهاي درسي مربوط به آشنايي با رايانه يا  ها كارگاه
 ها آنالزم براي استفاده از  يا انهيراارتباطي، و سواد اطالعاتي، عدم وجود امكانات 
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اساتيد و دانشجويان به منابع چاپي و كتب و  ءاتكاجهت پيشبرد اهداف درسي، 
  .نوين اشاره كرد يها يورآ فنزش و عدم توجه به جزوات درسي در آمو

بين ميزان آشنايي دانشجويان مقطع بعدي پژوهش نشان داد كه  يها افتهي 
در  ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فنمختلف نسبت به  يها دانشكدهكارشناسي 

 يها دانشكدهبين دانشجويان  ؛تفاوت معني داري وجود دارد صدم 95سطح 
 95در سطح  ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فنميزان آشنايي با  مختلف از نظر

گفت كه ميزان آشنايي  توان يماز اين رو . داري وجود داردصدم تفاوت معنا
در سطح  ها دانشكدهبه تفكيك  ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فندانشجويان با 

مختلف  يها كدهدانشارشد  و ميزان آشنايي دانشجويان كارشناسي باشد ينميكساني 
فوق با  ي افتهيبا يكديگر متفاوت است اين دو  ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فنبا 

، دروس دوره، وجود يا عدم وجود امكانات و ها رشتهتوجه به تفاوت در ماهيت 
اطالعاتي و ارتباطي قابل توجيه است؛  يها يورآ فنميزان توجه اساتيد رشته به 

آموزشي و پژوهشي  بين ميزان استفادةبيانگر آن بودند كه  هاي تحقيق همچنين يافته
تفاوت  ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فنمختلف از  يها دانشكدهدانشجويان 

آموزشي و  ةگفت كه ميزان استفاد توان يماز اين رو . داري وجود نداردمعنا
به  ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فنپژوهشي دانشجويان دوره كارشناسي از 

آموزشي و پژوهشي  و ميزان استفادة باشد يمدر سطح يكساني  ها دانشكدهتفكيك 
متفاوت از يكديگر است؛  ها يورآ فنمختلف از اين نوع  يها دانشكدهدانشجويان 

مختلف از  يها دانشكدهبين دانشجويان بر مبناي ساير نتايج تحقيق مبني بر اينكه 
جهت تفريح و سرگرمي  ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فننظر ميانگين استفاده از 

دانشجويان كارشناسي  استفادة گفت كه ميزان توان يمداري وجود ندارد تفاوت معنا
 ها دانشكدهبه تفكيك جهت تفريح و سرگرمي  ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فناز 

آموزشي و پژوهشي  بين ميزان استفادةو اينكه ؛ باشد يمدر سطح يكساني 
ي اطالعات يها يورآ فنمختلف از  يها دانشكدهويان مقطع كارشناسي ارشد دانشج

گفت  توان يماز اين رو . داري وجود داردت معناصدم تفاو 95در سطح  و ارتباطي



  1389، پاييز 53رساني دانشگاهي، شماره  تحقيقات كتابداري و اطالع   _______________________   194

 

 يها يورآ فنآموزشي و پژوهشي دانشجويان كارشناسي ارشد از  كه ميزان استفادة
 و ميزان استفادة باشد ينماني به تفكيك دانشكده در سطح يكس ي و ارتباطياطالعات

مختلف از  يها دانشكدهآموزشي و پژوهشي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد 
داري در با يكديگر متفاوت است؛ تفاوت معنا ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فن

دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد  صدم از نظر ميزان استفادة 95سطح 
جهت تفريح و سرگرمي  ي و ارتباطياطالعات ياه يفناورمختلف از  يها دانشكده

 يكارشناس دانشجويان ةگفت كه ميزان استفاد توان يمبه عبارت ديگر . وجود ندارد
جهت سرگرمي و تفريح  ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فنمختلف از  يها دانشكده

ع مختلف مقط يها دانشكدهدانشجويان  و ميزان استفادة باشد يمدر سطح يكساني 
اطالعاتي و ارتباطي جهت تفريح و سرگرمي  يها يورآ فنارشد از  كارشناسي

و پژوهشي  يآموزش ي استفاده ميزان اينكه نهايتر تفاوتي با يكديگر ندارد؛ و د
 يكارشناس انيدانشجون يانگيم ميزان ش ازيب) 68/11( دارش يكارشناس دانشجويان

به دست آمده در سطح  T زانيبه م با توجه تفاوتن يا و شود يمارزيابي  )6/49(
بنابراين ميزان استفاده آموزشي و پژوهشي اين دو . باشد يممعني دار  صدم 95

دانشجويان  و باشد ينمدر سطحي يكسان  ي و ارتباطياطالعات يها يفناوردوره از 
اطالعاتي و  يها يورآ فنآموزشي و پژوهشي بيشتري از  كارشناسي ارشد استفادة

با توجه به خودمحور بودن و . آورند به عمل ميبت به دوره كارشناسي ارتباطي نس
 يها يورآ فنكارشناسي ارشد و ضرورت استفاده از  يها دورهپژوهشي بودن 

پژوهشي چنين نتايجي منطقي به نظر  يها پروژهاطالعاتي و ارتباطي در انجام 
ژوهش با ساير اين پ يها افتهي ي سهيمقادر نهايت بايد گفت كه با . رسند يم

 قيتحقبا  قيتحق نيا جينتاانجام شده در اين زمينه بايد گفت كه  يها پژوهش
كه، ميزان  دهد يمندارد، زيرا نتايج اين تحقيق نشان  يخوان هم) 1381(نژاد عفت

آموزشي و پژوهشي دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد از  ي استفاده
 نيا جينتا همچنين. طح پاييني قرار دارداطالعاتي و ارتباطي در س يها يورآ فن
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 ،)1377( ، سالجقه)1380(زماني ،)1385(ييايكرمضان  قيتحق جينتاپژوهش با 
  .دارد يخوان همنيز ) 2000( تانو ، )2007(كوكاك 

اطالعاتي و ارتباطي با ورود به آموزش  يها يورآ فندر خاتمه بايد گفت كه 
به آموزش عالي  يها طيمحبراي  يا ستردهگ يها چالشو  ها فرصت توانند يمعالي 
ريزي  نوپديد برنامه يها يورآ فنبهينه از اين نوع  ةاستفاد ي الزمهبياورند و  وجود

در اين زمينه ) 1381(باقريان . باشد يم ها نآبهينه از  ي استفادههدفمند در راستاي 
بادل مطالب اينترنت در ت يآموزشعدم استقبال دانشجويان از امكانات  سدينو يم

به . كند يموري را در آموزش دانشگاه مشكل آ درسي ارزيابي نقش سودمند اين فن
سودمندي امكانات ) 1997( 10هر چند كه مطالعات معدودي چون آلتوس يزعم و
 كند يمگروهي از طريق اينترنت را تأييد  يها بحثاينترنت به ويژه امكان  يآموزش

كه صرف  دنده يمنشان  ام شده در اين زمينهاخير انج يها پژوهش يها افتهياما 
كافي  ةزيانگاطالعاتي و ارتباطي و حمايت مديريت دانشگاه  يها يورآ فنوجود 
بايد در نظر  .كند ينمايجاد  ها يرآو فنآموزشي و پژوهشي از آن  ةاستفادبراي 

اينترنت ، آموزش سنتي به آموزش با  ةياولداشته باشيم امروزه برعكس دوران 
ي تسن يها روشتفاده از اينترنت مرجح است چرا كه اگر قبالً علت ترجيح اس

امروزه فقدان انگيزه  دانستند يم ها يورآ فنآموزشي را عدم آشنايي معلمان با اين 
بعدي و بررسي علل فقدان چنين  ةمطالعآموزشي از اينترنت مشوق  ةدر استفاد

  .در ميان استادان و دانشجويان است يا زهيانگ
گفت كه زماني  توان يمز سوي ديگر با استفاده از نتايج اين پژوهش ا
در جهت كاركردهاي آموزش عالي حركت  ي و ارتباطياطالعات يها يورآ فن

 آموزشبا راهبردهاي  اطالعاتي و ارتباطي يها يورآ فنخواهد نمود كه راهبردهاي 
مه ريزي راهبردي د و اين ميسر نخواهد شد مگر از طريق برنانشو راستا همعالي 

به عنوان مثال . عالي آموزشاطالعاتي و ارتباطي در محيط  يها يفناوراستفاده از 
تباطي به راطالعاتي و ا يها يورآ فنسازي د زيرساختي وار يها برنامهيكي از 

نوين به همراه  يها يورآ فنآموزش استفاده از  ،عالي آموزش يها طيمح
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اتي در راستاي افزايش تفكر انتقادي و جديدي چون سواد اطالع يكردهايرو
   .باشد يمنوظهور  يها يورآ فندانشجويان از اين  ةعالمان ةاستفاد

پيشنهادات ذيل در  ،پژوهشاستاي نتايج اين رگفته و در  با توجه به مطالب پيش
 ها يورآ فنبهينه از اين  ي استفادهجهت افزايش در وهشي و كاربردي دو بخش پژ

ين ا. شود يمعالي باالخص دانشگاه مازندران پيشنهاد  وزشآم يها طيمحدر 
  :شوند يمارائه زير در دو بخش كاربردي و پژوهشي  پيشنهادات

  پيشنهادهاي كاربردي. الف
درسي در راستاي  يها سرفصلآموزشي و تدوين  يها كارگاهبرگزاري  .1

ه ويژه ب اطالعاتي و ارتباطي يها يفناورافزايش ميزان آشنايي دانشجويان با 
 ؛هاي سواد اطالعاتي دوره
 حارتقاء سطدر راستاي  يا انهيرا يها شگاهيآزماافزايش امكانات و  .2

 .ها يورآ فناين با  ها نآيش ميزان آشنايي ازو اف يادگيري دانشجويان
  پيشنهادات پژوهشي. ب
پژوهش با  نآ ازنتايج حاصل  ي سهيمقاانجام پژوهشي بعد از پنج سال و  .1

 ؛اضرتحقيق حنتايج 
ميزان آشنايي دانشجويان با  ةسيمقاانجام پژوهشي در راستاي  .2
 .ها دانشگاهدر سطح ساير اطالعاتي و ارتباطي نوين  يها يورآ فن

  
  ها نوشت پي

  
1 . Word & Zarnegar 

2 . Tan 

3 . O’Hanlon 

4 . Mahmood 

5 . Kokak  

6 . Chin-Chang 

7 . Buente & Robbin 

8. Noce & Mckeown 

9 . Kerjecie & Morgan 

10 . Althaus 
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