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 نامة آموزش عالي ۱۰۲

 مقدمه
 در زندگي جوانان و بزرگساالن، به يك ضـرورت بـراي بهبـود سـبك فنّاوري امروزه

 ؛ ۱۹۹۹ ، ۱ هوگـل ( زندگي، ارتقاي محيط شغلي و غنـاي يـادگيري تبـديل شـده اسـت
 اطالعـات و ارتباطـات در فنّـاوري هاي مهارت ة به طوري كه توسع ؛ ) ۱۹۹۷ ، ۲ اُبانيون

 ها، بخش خصوصـي دولت ة از موضوعات مورد عالق ميان اقشار مختلف جامعه، يكي
 ). ۱۳۸۳ ؛ حج فروش و اورنگي، ۲۰۰۳ ، ۳ كام ( شود و حتي مردم محسوب مي

 يندهاي يادگيري براي آمـادگي دانشـجويان ا در آموزش عالي و فر فنّاوري حضور
 اي است كه از اهميـت خاصـي هاي شغلي آينده، مسئله حضور مناسب در محيط براي

 تـرين وظـايف آمـوزش بر همين اساس، يكي از مهم ). ۱۳۸۱ منتظر، ( برخوردار است
 ها و اطالعات مرتبط با مشاغل گوناگون ها، تكنيك آماده كردن دانشجويان با ابزار ، عالي
 گزارش كردند كه ) ۱۹۹۷ ( ۷ اوبلينگر و راش ). ۱۹۹۸ ، ۶ و مينگل ۵ ، رسمر ۴ اوبلينگر ( است

 اطالعات بهره برده فنّاوري انواع مختلف شان از درصد از كاركنان در محيط شغلي ۶۵
 . درصد افزايش يابد ۹۵ به ۲۰۰۰ بيني كردند كه اين ميزان تا سال و پيش

 هـاي دسترسـي ها و مؤسسات آموزش عـالي سـعي دارنـد تـا راه امروزه دانشگاه
 ها بر اين باورنـد آن . عات را مورد بررسي قرار دهند اطال فنّاوري مناسب دانشجويان به

 مـد بـراي حـل مشـكالت ا تواننـد از رايانـه بـه عنـوان ابـزاري كار جويان مي كه دانش
 مريكا اظهـار ا در همين راستا، سازمان بررسي خدمات آموزشي . شان بهره گيرند شغلي

 دارد كه دانشجويان از آمادگي الزم براي استفاده از رايانـه در سـطوحي كـه بـراي مي
 ). ۲۰۰۴ ، ٨ يونگ ( برخوردار نيستند ا ضروري است، ه هاي تحصيلي و شغلي آن فعاليت

 هاي آموزشـي وجـود در محيط فنّاوري مباحث زيادي در مورد مزاياي استفاده از
 اي در آمـوزش اطالعـات از نقـش عمـده فنّـاوري داشته و ظـاهراً ايـن موضـوع كـه

 ). ۱۹۹۹ هوگـل، ( ن قـرار گرفتـه اسـت ا برخوردار است، مورد پذيرش اكثريت محققـ
 اطالعات، آموزش محيطي فنّاوري دارند كه اظهار مي ) ۱۹۹۱ ( ۱۰ » ن جانستو « و ۹ » كازما «

 يادگيري الكترونيك كه بـه . ند ك و يادگيري دانشجويان را تسهيل مي اند را افزايش داده
 اطالعات در افزايش و يا تقويت يادگيري و تدريس در آموزش فنّاوري عنوان كاربرد
 تـرين رويكـرد مـوج سـوم آمـوزش در شود، به صورتي فزاينده، به مهـم از آن ياد مي
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 ۱۰۳ عيين نگرش، گرايش و سطح مهارت دانشجويان تحصيالت تكميلي ت
 به عنوان يك ، به طوري كه ؛ ) ۲۰۰۵ ، ۱ او اي سي دي ( هاي اخير تبديل شده است سال

 سازي دانشجويان براي ورود بـه اهداف آموزشي و آماده ة مد در جهت توسع ا ابزار كار
 ). ۲۰۰۶ ، ۵ ، آلينه ۴ ، دونيش ۳ ، ماهون ۲ گي ( شود دنياي كار محسوب مي

 تغيير از ادراكات و عواطف است كه فرد را براي عمـل يـا نگرش، سيستمي قابل
 كنـد مطلوب نسبت بـه يـك موضـوع خـاص آمـاده مـي هاي مطلوب و نا العمل عكس

 اي را در كـاربرد گسـترده ) ۱۹۸۰ ( ۸ » فيشـبين « و ۷ » آجـزن « تئـوري ). ۲۰۰۰ ، ۶ يوسورو (
 مقـررات آنان معتقدند كه ماهيت گرايش، تـابعي از . ده است كر توضيح رفتارها ايجاد

 ، از نظر آنـان . هاي ارجاعي و ارزيابي ميزان اهميت اين انتساب است نسبت به گرايش
ن بـه بر اساس تصور كنش عقالني، اكثر رفتارهاي مهم اجتماعي بر اساس مقاصد معي 

 توان نقش نيت را در انجـام بيني نوع كنش مي يعني با پيش ؛ دهند شكل تعمدي رخ مي
 كند كه رفتـار يـك فـرد، تـابعي از تئوري آنان عنوان مي ، ي به طور كل . آن توضيح داد
 ۹ » هاولكـا « نتـايج پـژوهش . شود ها و هنجارهاي دروني وي قلمداد مي باورها، نگرش

 ها بر رفتار دانشـجويان و سـرانجام عملكـرد دهد كه عقايد و نگرش نشان مي ) ۲۰۰۳ (
 هـاي ارتبـاطي تـأثير سيستم نسبت به رايانه و يا ن و در نهايت رفتار آنا آنان در كالس

 ۱۳ » ويتاكر « و ۱۲ » سينتيا « ، ۱۱ » هادجس « ، ۱۰ » سونال « بر اساس نظر . داري داشته است معني

 ، ها و در ادامه دانشـجويان ت علمي دانشگاه ئ تغيير نگرش و ادراك اعضاي هي ) ۲۰۰۱ (
 زيـرا ؛ شـود ها محسوب مي اطالعات، به عنوان چالشي براي دانشگاه فنّاوري نسبت به

 اطالعات به دنبال پيشرفت تدريس، يادگيري و همچنين فنّاوري ة ها در ساي گاه دانش كه
 تواند اين پيشرفت را منجـر اطالعات مي فنّاوري فرايندهاي تحقيقي هستند و اينكه آيا

 حيـاتي و سـتوده، ( اطالعات به دنبال آن هسـتند فنّاوري ن ا امري است كه محقق ، شود
 هاي جديد، فنّاوري كند كه استفاده از كته اشاره مي به اين ن ) ۱۹۹۵ ( ۱۴ » گارلند « ). ۱۳۸۱

 شود، اغلب عـدم اطمينـان شـكل منجر به ايجاد تغيير شده و زماني كه تغيير ايجاد مي
 ن گيرد كـه آنـا علمي شكل مي هيئت مقاومت زماني در دانشجويان و اعضاي . گيرد مي

 . نامطمئن باشند هاي آموزش و يادگيري سنتي نسبت به يك مفهوم جديد پيرامون روش
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 نامة آموزش عالي ۱۰۴

 اطالعـات دانشـجويان در فنّـاوري هـاي حائز اهميت آن اسـت كـه مهـارت ة نكت
 بـه ؛ كنـد مي ء اطالعات ايفا فنّاوري اي در نگرش آنان نسبت به ها، نقش عمده دانشگاه

 هـاي مهـارت ) ۲۰۰۶ ( ۳ » آگـيمن « و ۲ » دومينگو « ، ۱ » مارسلو « طوري كه بر اساس تحقيق
 فنّاوري نگرش نسبت به ة كنند بيني داري به عنوان پيش معني به طور ، اطالعات فنّاوري

 . شوند اطالعات محسوب مي
 پذير بودن انعطاف ، يكي از اين فوايد . اطالعات داراي فوايد بسياري است فنّاوري

 ؛ ) ۲۰۰۲ ، ۶ و الماتر ۵ ، اسپانجر ۴ ، ويكستن ۱۹۹۷ اوبانيون، ( آن در ساختار آموزشي است
 سـاختاري واحـدهاي درسـي دانشـگاهي، انعطـاف در باعـث انعطـاف ، به طوري كه

 د شـو هـاي ارتبـاط دانشـجو و اسـتاد مـي اطالعات درسي و روش ة آوري و ارائ جمع
 توانـد باعـث اطالعات مي فنّاوري دارد كه اظهار مي ) ۱۹۹۴ ( ۷ دوكتي ). ۲۰۰۴ آستين، (

 بـه ؛ شـود و همچنين دانشجويان با يكديگر ان د ا افزايش ارتباط ميان دانشجويان با است
 خـود ارتبـاط ان د ا توانند از طريق پست الكترونيكي بـا اسـت دانشجويان مي ، طوري كه

 ). ۱۹۹۸ اوبلينگر و همكاران، ( خود را مطرح سازند هاي ال ؤ و س نند برقرار ك
 هاي يـادگيري مختلفـي برخوردارنـد و بـر آنچه مسلم است، دانشجويان از روش

 مختلف آموزشـي را بـراي رسـاندن هاي ت علمي بايد روش ئ همين اساس اعضاي هي
 ). ۱۳۸۶ عاليشان كرمـي و خواجـه، ( همة دانشجويان به حداكثر يادگيري به كار گيرند

 هاي مختلفي تدريس ها و تكنيك سازد تا با روش را قادر مي استادان اطالعات، فنّاوري
 كـان زماني كه اين ام ). ۲۰۰۲ ؛ ويكستن و همكاران، ۲۰۰۰ ، ۹ و گرانگر ۸ پاسيريني . ( ند كن

 هاي تدريس مختلفي استفاده كنـد، احتمـال براي استاد وجود داشته باشد كه از روش
 پاسـيريني ( تري از اطالعات استفاده كنند، بيشتر است اينكه دانشجويان از سطح وسيع

 فنّــاوري در مــورد اســتفاده از ) ۱۹۹۵ ( ۱۱ » گيلبــرتس « و ۱۰ » گــرين « ). ۲۰۰۰ و گرانگــر،
 ة وسـيل ه هـاي شخصـي بـ سطوح استفاده از رايانه اطالعات در آموزش عالي، افزايش

 اين در حـالي اسـت كـه بـه زعـم . كرد علمي را گزارش هيئت دانشجويان و اعضاي
 اي بـراي تجهيـز مناسـب اغلب مؤسسـات آمـوزش عـالي، برنامـه ) ۱۹۹۸ ( ۱۲ » موران «

 فراينـدهاي يـادگيري و بـراي اطالعات فنّاوري علمي به هيئت دانشجويان و اعضاي
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 ۱۰۵ عيين نگرش، گرايش و سطح مهارت دانشجويان تحصيالت تكميلي ت
 ســه چهــارم دانشــجويان اظهـار داشــت كــه تقريبـاً ) ۲۰۰۱ ( گــرين . دارنــد آمـوزش ن
 تـاپ دسترسـي داشـته و بسـياري از مريكا بـه رايانـه لـب ا هاي ها و دانشگاه دانشكده
 اطمينـان از دسترسـي بـراي گيـر هـايي پـي هـا داراي سياسـت ها و دانشـگاه دانشكده

 دسترسـي بـه ، هـا دانشـگاه از همچنين برخي ؛ اطالعات هستند فنّاوري دانشجويان به
 بررسـي كـرده و برخـي ) شخصي يا موجـود در دانشـكده ( رايانه را براي هر دانشجو

 ويژه دانشجويان تحصـيالت تكميلـي يـك ه ها نيز براي هر دانشجو ب ديگر از دانشگاه
 ) ۲۰۰۱ ( هـاي گـرين بر اساس يافتـه ). ۱۹۹۸ اُبلينگر و همكاران، ( كنند رايانه فراهم مي

 بـر اسـاس . ، به عنوان يك ابزار آموزشي در حـال پيشـرفت اسـت فنّاوري استفاده از
 اطالعات مانند پسـت الكترونيـك، نـرم فنّاوري مطالعات وي، كاربردهاي سطح پايين

 هاي رايجي هستند كه داراي بيشترين كـاربرد در فنّاوري افزاهاي نوشتاري و نمايشي،
 بينـي هاي خـود پـيش اساس يافته او بر . علمي هستند هيئت بين دانشجويان و اعضاي

 توسـط ، اطالعات، به طور فزاينده به عنوان يك منبـع آموزشـي مهـم فنّاوري كرد كه
 . علمي و دانشجويان مورد استفاده قرار گيرد هيئت اعضاي

 در فنّـاوري گر چه تحقيقات كم و اطالعـات نـاچيزي پيرامـون نگـرش و نقـش
 هاي بسـياري در ارتبـاط اما، پژوهش ) ۲۰۰۴ ، ۱ آستين ( هاي آموزشي وجود دارد برنامه

 ويژه دانشجويان تحصيالت تكميلي نسبت به ه با مهارت و ميزان كاربري دانشجويان ب
 اي دهد افراد با تجارب رايانـه تحقيقات اوليه نشان مي . شود اطالعات يافت مي فنّاوري

 ، ۳ و رينـر ۲ سـون هري ( دهنـد اي را نشان مي هاي رايانه بيشتر، سطوح باالتري از مهارت
 ، ۵ و گريسارد ۴ لويد ( دارد اي هاي رايانه اي تأثير مثبتي بر نگرش و تجارب رايانه ) ۱۹۹۲
ــالي ( ؛ ) ۱۹۸۴ ــل ۶ ك ــريس ۷ ، گي ــانگر ( ؛ ) ۱۹۹۴ ، ۸ و ه ــت ۱۰ ، الچ ۹ ك  ؛ ) ۱۹۹۵ ، ۱۱ و هلف

 مـك ( كنـد اي ايجـاد مـي و تأثيراتي منفـي بـر اضـطراب رايانـه ) ۲۰۰۱ ، ۱۲ روي مكيل (
در ) ۲۰۰۴ ( ۱۷ ، دوراپ . ) ۱۹۹۶ ، ۱۶ گـاس ( ؛ ) ۱۹۹۴ ، ۱۵ سـينكلر و ۱۴ ، مك اينرنـي ۱۳ اينرني

1. Austin 
2. Harrison 
3. Rainer 
4. Loyd 
5. Gressard 
6. Colley 
7. Gale 
8. Harris 
9. Conger 
10. Loch 
11. Helft 
12. McIlroy 
13. McInerney, V 
14. McInerney, D 
15. Sinclair 
16. Goss 
17. Dorup
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 اظهار داشت كـه اكثريـت ، تحقيقي كه بر روي دانشجويان پزشكي دانمارك انجام داد
 و به طور منظم از پست الكترونيكي و رند هاي خانگي دسترسي دا دانشجويان به رايانه
 دسترسـي ، ان پسـر كنـد كـه دانشـجوي وي همچنين اشاره مي . كنند اينترنت استفاده مي

 داراي نگـرش ، و در مقايسه بـا دانشـجويان دختـر دارند هاي خانگي بيشتري به رايانه
 پژوهش . اطالعات در دروس تحصيلي خود هستند فنّاوري استفاده از براي تري مثبت

 تـري دهد كه مردان در مقايسه با زنـان نگـرش مثبـت نيز نشان مي ) ۱۹۹۳ ( ۱ » اُكبوكال «
 دهندة شكاف جنسيتي ناچيز در نگرش نسبت به نشان ، اين نتايج . ارند نسبت به رايانه د

 در زندگي روزمره و ادراك افراد از فنّاوري اطالعات بوده و به حضور فراگير فنّاوري
 با اين حال، عاليشان كرمـي، بختيـارزاده، خواجـه و ). ۲۰۰۲ ، ۲ كينگ ( آن مربوط است

 دارند كه بين سـواد اطالعـاتي ار مي اظه ) ۲۰۰۵ ( ۵ و زيد ۴ ، رجب ۳ ، لميس ) ۱۳۸۶ ( صفا
 ۶ » آكپاال « . دار وجود ندارد دانشجويان به تفكيك جنسيت و مقطع تحصيلي تفاوت معني

 اظهار داشت كه ، د دن مريكا انجام دا ا هاي در تحقيقي كه در دانشگاه ) ۱۹۹۷ ( ۷ » آكپاال « و
 ي از راه دور اي و يادگير افزارهاي نمايشي، چندرسانه اكثريت دانشجويان نسبت به نرم

 افزارهاي نوشـتاري، دو ابـزار آموزشـي آگاهي اندكي داشته و پست الكترونيكي و نرم
 . رايج در ميان دانشجويان هستند

 با عنايت به آنچه ذكر شد و نبود اطالعات كافي در مـورد نگـرش دانشـجويان و
 بـه توصـيف رسـد كمتـر اطالعات در ايران، به نظر مـي فنّاوري ميزان استفاده آنها از

 هـاي مختلـف اطالعـات در دانشـجويان رشـته فنّـاوري نگرش و گرايش نسـبت بـه
 بنـابراين، پـژوهش . شـده اسـت ويژه مقاطع تحصيالت تكميلي پرداختـه ه تحصيلي ب

 در نظر دارد ضمن مطالعه پيرامون وضعيت نگـرش، تجربـه و سـطح مهـارت ، حاضر
 عات، موارد فـوق را بـه تفكيـك اطال فنّاوري دانشجويان تحصيالت تكميلي نسبت به

 آنها را با سال ورود دانشجويان ة و رابط كند جنسيت و دانشكده محل تحصيل مقايسه
 بـديهي . آموزشي مورد بررسي قرار دهد فنّاوري به دانشگاه و ترجيح سطح استفاده از

 اطالعـات در فنّاوري زيربنايي ة انجام چنين پژوهشي كه هدف متعالي آن توسع ، است
 آموزش و يادگيري دانشجويان تحصيالت تكميلـي اسـت، از اهميـت خاصـي ة عرص

 . شود و ضرورت آن را پيش از پيش يادآور مي است برخوردار

1. Okebukola 
2. King 
3. Lamis 
4. Rajab 
5. Zaid 
6. Okpala, A.O. 
7. Okpala, C. O.



 ۱۰۷ عيين نگرش، گرايش و سطح مهارت دانشجويان تحصيالت تكميلي ت

 شناسي روش
 همـين بـراي ؛ شده اسـت ء از نوع توصيفي بوده و به شكل ميداني اجرا ، اين پژوهش

 ) نفر ۷۵ ( ي ا و دكتر ) نفر ۲۹۶ ( دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد نفر ۳۷۱ تعداد ، منظور
 ، علـوم اداري و اقتصـادي، ادبيـات و ت ا هيـ هاي ال دانشگاه فردوسي مشهد از دانشكده

 بدني علوم انساني، كشاورزي، علوم تربيتي، رياضي، علوم پايه، فني مهندسي و تربيت
 ة و بـه پرسشـنام شـدند به طور تصادفي با تخصيص متناسـب در هـر طبقـه انتخـاب

 . اطالعات دانشجويان تحصيالت تكميلي پاسخ دادند نّاوري ف سنجش نگرش و مهارت
 فنّـاوري شناختي، نگرش نسبت به اطالعات جمعيت : ابزار مذكور كه داراي پنج بخش

 اورهاي اطالعاتي در هفتـه، سـطح مهـارت گرايش و يا ميزان استفاده از فنّ اطالعات،
 ي بود، اطالعات هاي فنّاوري ترجيح سطح استفاده از هاي اطالعاتي و فنّاوري استفاده از

 اطالعـات در آمـوزش عـالي فنّاوري هاي مرتبط با وضعيت بر اساس بازبيني پژوهش
 سـازي ي كمـ بـراي . مـورد تجديـد نظـر قـرار گرفـت ) ۱۳۸۵ فتحي واجارگاه، ( ايران

 . اسـتفاده شـد ) ۵ = خيلي زيـاد تا ۱ = خيلي كم ( ارزشي ليكرت پنج پرسشنامه از مقياس
 تعيـين ۰ / ۷۹ مقدماتي ة ن و پايايي آن در يك مطالع ا متخصص سوي از روايي پرسشنامه

 در دو سـطح آمـار توصـيفي و اسـتنباطي ، دست آمده در اين تحقيق ه هاي ب داده . د ش
 مورد تجزيـه و تحليـل ) آزمون يو من ويتني، كروسكال واليس و همبستگي اسپيرمن (

 . قرار گرفت

 ها يافته
 . شخصـي هسـتند ة صـد دانشـجويان داراي رايانـ در ۵۹ / ۲ ، دهنـد كـه ها نشان مي يافته

 اطالعات بـه ترتيـب فنّاوري ميانگين مربوط به مهارت و نگرش دانشجويان نسبت به
 دانشـجويان دختـر و پسـر در اسـتفاده از ة مربوط به تجربـ ة بوده و نمر ۷ / ۳۶ و ۵ / ۱۲

 ميـانگين نمـرات نگـرش، ) ۱ ( جدول . است ۷ / ۳۴ و ۷ / ۵۶ اطالعات به ترتيب فنّاوري
 . دهـد محـل تحصـيل نشـان مـي ة ها را به تفكيـك دانشـكد آزمودني ة مهارت و تجرب

 هاي كالسي و تحقيقي، گذران اوقات فراغـت، كسـب اطالعـات و اخبـار، از فعاليت
 هايي هسـتند كـه بيشـترين وقـت دانشـجويان را در اسـتفاده از وسـائل جمله فعاليت

 دانشجويان دختـر و ة زان استفاد مي ) ۱ ( نمودار . دهند الكترونيكي به خود اختصاص مي
. دهد هاي كالسي و تحقيقي نشان مي فعاليت براي اطالعات را فنّاوري پسر از
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 درصد دانشجويان داراي مهارت الزم در استفاده از ۶۷ / ۹ دهند كه ها نشان مي يافته
 اند كه در استفاده از منابع درصد دانشجويان نيز ذكر كرده ۵۶ پست الكترونيكي بوده و

 ) ۲ ( نمـودار . اينترنتي داراي مهـارت الزم هسـتند جست و جوي اي آنالين و كتابخانه
 اطالعات را به تفكيك نـوع مهـارت و فنّاوري مهارت دانشجويان در استفاده از سطح

 اينترنتي را بـه جست و جوي اي آنالين و مهارت استفاده از منابع كتابخانه ) ۳ ( نمودار
 . دهد تفكيك دانشكده محل تحصيل دانشجويان نشان مي

 سـي آموزشـي بـا كال ، دهنـد ها ترجيح مي درصد آزمودني ۲۸ / ۱ ها، اساس يافته بر
 درصـد بـا سـطح ۱۶ / ۹ بـاال و فنّـاوري درصد با سـطح ۴۲ / ۲ متوسط، فنّاوري سطح

 از ، دهند درصد نيز ترجيح مي ۱۲ / ۸ داشته باشند و ) كنفرانس اينترنتي ( پيشرفته فنّاوري
 هاي آموزشي استفاده نشده و يا به طـور محـدود اسـتفاده اطالعات در كالس فنّاوري

 هـاي اطالعات در كالس فنّاوري يح سطح استفاده دانشجويان از ترج ) ۴ ( نمودار . شود
 . دهد آموزشي را به تفكيك نگرش، مهارت و سطح تجربه نشان مي

 محل تحصيل ة ها به تفكيك دانشكد ميانگين نمرات نگرش، مهارت و تجربه آزمودني ) ۱ ( جدول
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 ۱۰۰ ۱۰ / ۵ ۱۲ / ۱ ۱۸ / ۶ ۵ / ۱ ۷ ۴ / ۶ ۶ / ۵ ۱۱ / ۶ ۲۴ درصد
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 ۵ / ۱۲ ۴ / ۹۵ ۴ / ۷۵ ۵ / ۴۷ ۵ / ۶۹ ۴ / ۳۸ ۳ / ۷۹ ۴ / ۷۸ ۵ / ۲۷ ۵ / ۳۸ مهارت
۷ / ۴۴ ۷ / ۵۸ ۷ / ۴۰ ۷ / ۷۹ ۷ / ۸۵ ۷ / ۳۴ ۶ / ۹۵ ۷ / ۱۸ ۷ / ۵۰ ۷ / ۱۹ تجربه
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 هاي فعاليت براي اوري اطالعات دانشجويان دختر و پسر از فنّ ة ميزان استفاد ) ۱ ( نمودار
كالسي و تحقيقي
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 هاي اوري اطالعات در كالس دانشجويان از فنّ ة ترجيح سطح استفاد ) ۴ ( نمودار
 اوري اطالعات استفاده از فنّ ة آموزشي به تفكيك نگرش، مهارت و تجرب
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 جوي و اي آنالين و جست ها در استفاده از منابع كتابخانه مهارت آزمودني ) ۳ ( نمودار
محل تحصيل ة نشكد اينترنتي  به تفكيك دا



 ۱۱۱ عيين نگرش، گرايش و سطح مهارت دانشجويان تحصيالت تكميلي ت
 در فنّاوري درصد دانشجويان، استفاده از ۵۳ / ۲ هاي پژوهش، از نظر اساس يافته ر ب

 ۷۲ / ۱ بهتر در دروس آموزشـي شـده اسـت و ة نتيج هاي آموزشي باعث كسب كالس
 آموزشي، موجبـات عالقـه بـه فنّاوري از استادان ة دارند كه استفاد درصد نيز اظهار مي

 درصد دانشـجويان ۷۷ / ۶ ، در همين راستا . ده است كر موضوعات مورد بحث را فراهم
 اورهـاي نّ درصد دانشجويان دختر بر نياز خود مبني بر عدم آشـنايي بـا ف ۸۸ / ۹ پسر و

 كـه خـود در ي هـاي فنّاوري ، بايد آنان را با استادان كنند كه آموزشي تأكيد و عنوان مي
 . آشنا سازند ، كنند كالس استفاده مي

 فنّـاوري ترين موانع دانشـجويان تحصـيالت تكميلـي در اسـتفاده از رايانـه و مهم
 ، مشـكالت ) درصـد ۱۶ / ۲ ( اطالعات به ترتيب مواردي چون نبود تعداد كافي چـاپگر

 هـاي الزم در ، نداشـتن مهـارت ) درصـد ۱۳ / ۴ ( دسترسي به اطالعات مانند فيلترينـگ
 هاي مورد نياز فنّاوري و در اختيار نبودن ) درصد ۱۲ ( هاي اطالعاتي فنّاوري استفاده از

 . است ) درصد ۱۰ / ۴ (
 دانشـجويان تحصـيالت ة بين نگرش، مهارت و تجرب ، هاي پژوهش اساس يافته بر

 بـين مهـارت ). <P ۰ / ۰۵ ( داري يافـت نشـد به تفكيك جنسيت تفـاوت معنـي تكميلي
 داري تحصيلي تفاوت معني ة اطالعات به تفكيك رشت فنّاوري دانشجويان در استفاده از

 هـاي علـوم سـطح مهـارت دانشـجويان رشـته ، به طور كلي و . ) >P ۰ / ۰۱ ( دارد وجود
 در هـاي ديگـر يان رشـته نسبت بـه دانشـجو تربيتي، مهندسي، علوم پايه و كشاورزي

 فنّـاوري ضمن اينكه بـين نگـرش دانشـجويان نسـبت بـه . واقع است وضعيت بهتري
 داري يافـت نشـد استفاده به تفكيك رشته تحصـيلي تفـاوت معنـي ة اطالعات و تجرب

) ۰۵ / ۰ P> .( هـا آزمودني ة نگرش، مهارت و تجرب ة هاي مربوط به مقايس ، آماره ۲ جدول 
 . دهد با استفاده از آزمون كروسكال واليس نشان مي تحصيلي ة را به تفكيك رشت

 ها آزمودني ة نگرش، مهارت و تجرب ة هاي مربوط به مقايس آماره ) ۲ ( جدول
 تحصيلي ة به تفكيك رشت

۰۱ / ۰ ** P< 

 فنّـاوري هند، ميان مهارت دانشـجويان در اسـتفاده از د هاي پژوهش نشان مي يافته
 و در ) >P ۰ / ۰۵ ( رد داري وجود دا تفاوت معني ـ به تفكيك مقطع تحصيلي ـ اطالعات

 داري سطح معني X 2 متغير
 ۰ / ۲۰ ۱۸ / ۱۴۴ نگرش
 ۰ / ۰۰ ** ۳۸ / ۱۷۳ مهارت
۰ / ۰۵۲ ۱۵ / ۳۷۷ تجربه
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 ضـمن اينكـه بـين نگـرش و . بيشـتر اسـت ا مهارت دانشجويان مقطع دكتر ، اين راستا
 ي تفـاوت اطالعات به تفكيك مقطـع تحصـيل فنّاوري دانشجويان در استفاده از ة تجرب
 نگـرش، ة هـاي مربـوط بـه مقايسـ آمـاره ) ۳ ( جدول . ) <P ۰ / ۰۵ ( داري يافت نشد معني

 يـومن « ها را به تفكيك مقطع تحصيلي با اسـتفاده از آزمـون آزمودني ة مهارت و تجرب
 : دهد هاي بزرگ نشان مي در نمونه » ويتني

 حصيلي ها به تفكيك مقطع ت آزمودني ة مقايسه نگرش، مهارت و تجرب ) ۳ ( جدول

۰۵ / ۰ * P< 

 فنّـاوري ها نسبت به سطح اسـتفاده از دني بين ترجيح آزمو ) ۴ ( با توجه به جدول
 اين در ؛ ) >P ۰ / ۰۱ ( دار وجود دارد معني ة آنان رابط ة آموزشي با نگرش، مهارت و تجرب

 اطالعات با سال ورود به فنّاوري حالي است كه بين مهارت دانشجويان در استفاده از
 . ) >P ۰ / ۰۱ ( دار و معكوسي مشاهده شد معني ة دانشگاه رابط

 فنّاوري ها با ترجيح سطح استفاده از آزمودني ة نگرش، مهارت و تجرب ة رابط ) ۴ ( جدول
 آموزشي و سال ورود به دانشگاه

۰۱ / ۰ ** P< 

 اري د سطح معني z ميانگين مقطع تحصيلي

 ۷ / ۵۲ ا دكتر ۰ / ۳۱۶ - ۱ / ۰۰۲ ۷ / ۳۲ كارشناسي ارشد نگرش

 ۵ / ۰۳ كارشناسي ارشد مهارت
 ۵ / ۴۵ ا دكتر ۰ / ۰۱۷ * - ۲ / ۳۸۴

 ۷ / ۴۲ كارشناسي ارشد تجربه
 ۷ / ۵۱ ا دكتر ۰ / ۷۶۴ - ۰ / ۳۰۱

 تجربه مهارت نگرش متغيرها

 ۰ / ۴۵۲ ** ۰ / ۲۶۹ ** ۰ / ۳۹۷ ** ضريب همبستگي آموزشي فنّاوري ترجيح سطح استفاده از
 ۰ / ۰۰ ۰ / ۰۰ ۰ / ۰۰ داري سطح معني

 ۰ / ۰۱۳ - ۰ / ۲۱۱ ** ۰ / ۰۰ مبستگي ضريب ه سال ورود به دانشگاه
۰ / ۸۰۹ ۰ / ۰۰ ۰ / ۹۹ داري سطح معني



 ۱۱۳ عيين نگرش، گرايش و سطح مهارت دانشجويان تحصيالت تكميلي ت

 گيري نتيجه
 درصد دانشـجويان تحصـيالت تكميلـي بـه رايانـه ۵۹ / ۲ هاي پژوهش، بر اساس يافته

 ويـژه دانشـجويان ه دسترسـي دانشـجويان بـ ة ميـزان و نحـو . شخصي دسترسي دارند
 هـا و دانشـگاه بـه وسـيلة كـه معمـوالً عمده و مهمي است ة تحصيالت تكميلي، مسئل

 اوبلينگـر و ( مؤسسات آموزش عالي بررسي شده و از اهميت خاصي برخوردار است
 اي به عنوان يك عامل شده، بر اهميت تجارب رايانه تحقيقات انجام ). ۱۹۹۸ همكاران،

 اي دانشجويان تأكيد و از دسترسي هاي رايانه گيري نگرش و مهارت ذار بر شكل گ تأثير
 مارسـلو و ( كننـد دانشجويان به رايانه شخصي به عنوان يك ضرورت اساسي ياد مـي

 ها با تعداد كـل هاي موجود در دانشگاه اين در حالي است كه رايانه ). ۲۰۰۶ همكاران،
 فنّـاوري ة و اين امر به عنوان يكي از داليل كنـدي توسـع رد دانشجويان همخواني ندا

 ۴۰ در دسترس نبودن رايانـه بـراي بـيش از . شود ها محسوب مي اطالعات در دانشگاه
 . درصد دانشجويان تحصيالت تكميلي، چالشي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد

 درصد دانشجويان تحصـيالت تكميلـي، داراي ۶۷ / ۹ هاي پژوهش، بر اساس يافته
 و پست الكترونيكي، ابزاري ساده . مهارت الزم در استفاده از پست الكترونيكي هستند

 گروهي فردي و درون و ارتباطات بين است مد براي دانشجويان تحصيالت تكميلي ا كار
 درصـد ۳۰ با ايـن حـال، بيگانـه بـودن بـيش از . ند ك را در سطحي گسترده تسهيل مي

 ة دانشجويان تحصيالت تكميلـي نسـبت بـه پسـت الكترونيكـي و مزايـاي آن، مسـئل
 علمـي مـورد توجـه هيئت و اعضاي مديران آموزشي از سوي اي است كه بايد عمده
 . شود بهينه از آن ارائه ة استفاد ة كارهايي براي توسع و راه گيرد قرار

 اطالعات توانسته فنّاوري شود، هاي تحقيق مشاهده مي طور كه بر مبناي يافته همان
 ؛ د ن ك نقش مثبت خود را در بهبود فرايندهاي آموزش و يادگيري دانشجويان ايفا ، است

 مثبت بودن نگرش دانشـجويان . زمينه شود به بهبود نگرش دانشجويان در اين و منجر
 فنّـاوري ضمن اينكه مناسب بودن رفتار و گرايش فعلي آنان نسـبت بـه ، در اين راستا

 باالي آنان در بهبود هر چه بيشتر شـرايط توان ة دهند كند، نويد اطالعات را توجيه مي
 فنّـاوري ساختاري عوامـل مـرتبط بـا ة توسع ة ام تواند در اد فعلي است كه اين امر مي

 نگـرش مثبـت دانشـجويان نسـبت بـه . د شو هاي آموزشي ايجاد اطالعات در سازمان
 هـاي مناسـب گيري تواند در عمل سودمند باشد كه جهت اطالعات، زماني مي فنّاوري

 قـش ن ، د كـه در ايـن ميـان شو اطالعات فراهم فنّاوري تر از هر چه بهينه ة براي استفاد
 چالش ، رسد به نظر مي . شود و مديران آموزشي از اهميت خاصي برخوردار مي ان د ا است

 هـاي زماني، نداشتن مهـارت ة اساسي براي دانشجويان تحصيالت تكميلي در اين بره
 هـا و اطالعـات اسـت كـه لـزوم برگـزاري كارگـاه فنّاوري بهينه از ة الزم براي استفاد

 ايـن مسـئله بـا نتـايج ، به طور كلـي . شود آور مي هاي تخصصي را براي آنان ياد دوره
. همخواني دارد ) ۲۰۰۶ ( و همكاران » گي « تحقيق
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 فنّاوري هاي پژوهش، بين نگرش دانشجويان دختر و پسر نسبت به بر اساس يافته
 ، ) ۱۹۹۲ ( ۱ » كـي « و اين امر با نتايج تحقيقـات رد داري وجود ندا اطالعات تفاوت معني

 هاي خود از وجـود آنان در پژوهش . ناهمخوان است ) ۲۰۰۱ ( ۳ » مارتين « و ۲ » شوماخر «
 دارند كه و اظهار مي ند تفاوت و شكاف نگرشي ميان دانشجويان دختر و پسر خبر داد

 آنـان كمتـر بـودن . تر اسـت اطالعات منفي فنّاوري نگرش دانشجويان دختر نسبت به
 اين در حالي . كنند اي دانشجويان دختر را دليل وجود اين تفاوت ذكر مي تجارب رايانه

 دانشـجويان دختـر و پسـر در ة دار ميـان مهـارت و تجربـ است كه نبود تفاوت معنـي
 اي دانشجويان دختـر اطالعات، دليلي بر يكسان بودن تجارب رايانه فنّاوري استفاده از

 دار ميان نگرش آنان را نسبت و عدم وجود تفاوت معني است و پسر اين پژوهش بوده
 اين در حالي است كه نتايج اين پژوهش بـا نتـايج . كند عات توجيه مي اطال فنّاوري به

 همخـواني ) ۲۰۰۵ ( ، لمـيس و همكـاران ) ۱۳۸۶ ( تحقيقات عاليشان كرمي و همكـاران
 دانشجويان با سطح ة ميان نگرش، مهارت و تجرب ة ، وجود رابط اهميت حائز ة نكت . دارد

 اي كـه هـر به گونـه ؛ زشي است هاي آمو اطالعات در كالس فنّاوري ترجيح استفاده از
 منـدي آنـان بـراي ، عالقه باشد اي دانشجويان باالتر رايانه ة و تجرب چه نگرش، مهارت

 با ايـن حـال، اكثريـت . اطالعات نيز بيشتر است فنّاوري داشتن كالسي با سطح باالتر
 بـه . اطالعـات هسـتند فنّاوري مند به داشتن كالسي با سطح متوسط دانشجويان عالقه

 هـاي فنّـاوري دانشـجويان در اسـتفاده از ة محدود بودن آگاهي و تجربـ ، رسد ر مي نظ
 هـاي آموزشـي هاي پيشـرفته در برنامـه فنّاوري اطالعاتي پيشرفته و استفاده نكردن از

 ين بودن سطح ي به طور كلي، مطلوب نبودن نگرش و پا . دانشگاه از داليل اين امر باشد
 هـاي فنّـاوري عالقگي آنان به اسـتفاده از ان، بي درصد دانشجوي ۱۲ / ۸ ة مهارت و تجرب

 . كند هاي آموزشي را توجيه مي اطالعاتي پيشرفته در كالس
 ة دار بين مهارت دانشجويان تحصيالت تكميلي به تفكيك رشت وجود تفاوت معني

 تحصيلي و كاركردهاي متفـاوت آن جهـت ة تحصيلي، بيانگر نقش تأثيرگذار نوع رشت
 دانشجويان رشـته ن هاي علوم تربيتي و در رأس آنا نشجويان رشته دا . دانشجويان است

 تحصيلي خود، در ة هاي تخصصي مربوط به رشت نيازها و آموزش ة كتابداري، به واسط
 هـاي مهارتي دانشـجويان رشـته ة و ميانگين نمر رند سطح مهارتي بسيار خوبي قرار دا

 سـي و علـوم پايـه ارتقـاء هـاي مهند علوم انساني را در مقايسه بـا دانشـجويان رشـته
 هاي تحصيلي علـوم ين بودن سطح مهارتي دانشجويان رشته ي پا ، با اين حال . بخشند مي

 اطالعـات امـري فنّـاوري در استفاده از ت ا هي اداري، رياضي، تربيت بدني، ادبيات و ال
 هاي تحصيلي كه رشته ، رسد به نظر مي . شود نتايج پژوهش مشاهده مي ة است كه بر پاي

1. Kay 
2. Schumacher 
3. Martin
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 اي بيشتر در دانشـجويان هاي رايانه هاي اختصاصي نيازمند توانمندي ويژگي ة سط وا ه ب

 اي در دانشـجويان اطالعات را به طور قابل مالحظـه فنّاوري هاي خود هستند، مهارت
 هاي فني و علوم پايه توان به دانشجويان رشته مي ، اند كه در اين ميان خود افزايش داده

 هـاي اجرايـي و آموزشـي را نقش مديريت زمينه، در اين ضمن اينكه نبايد . اشاره كرد
 اطالعـات دانشـجويان در فنّـاوري فراموش كرد و بخشي از باال بودن سـطح مهـارت

 . ها را به دليل اين امر ندانست برخي دانشكده
 دار ميان مهارت دانشـجويان مقـاطع هاي پژوهش، وجود تفاوت معني يافته ة بر پاي

 اطالعات دانشجويان با فنّاوري ميان مهارت ة همچنين رابط و ا كارشناسي ارشد و دكتر
 اطالعـات بـا توجـه بـه نيـاز فنّاوري سال ورود، بار ديگر بر افزايش تدريجي اهميت

 اي را در اين ميان نشـان و نقش تأثيرگذار تجارب محيطي و رايانه شده تحصيلي تأكيد
 اطالعـات فنّاوري همگام با آنچه مسلم است، دانشجويان با ورود به دانشگاه . دهد مي

  الي كه در اينجا مطرح مي ؤ س . شوند برخوردار مي زمينه خوبي در اين توان رشد و از
 و قـرار دادن آن در تـوان ايـن كـردن مدي سيستم آموزشي در بالفعل ا شود، ميزان كار

 هاي هر چه بيشـتر اي كه ضرورت انجام پژوهش مسئله ؛ مسيري پويا و اثربخش است
 . شود ينه را يادآور مي در اين زم

 هـا، اطالعات در دانشگاه فنّاوري ة هاي توسع سازي موفق برنامه به طور كلي، پياده
 و تعيين وضعيت دقيـق نگـرش و ) ۲۰۰۲ ، ۲ و مگايا ۱ شمي ( دارد به كاربران آن بستگي

 نتـايج . شـود محسوب مي زمينه اطالعات، گامي مؤثر در اين فنّاوري گرايش نسبت به
 اثـربخش در ايـن راهبردهاي ريزي ربط را در طرح ن ذي تواند مسئوال مي ، اين پژوهش
 . كند حوزه ياري

1. Shemi 
2. Mgaya
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 اطالعات فنّاوري بررسي نتايج كاربرد . ) ۱۳۸۳ ( فروش، احمد؛ اورنگي، عبدالمجيد حج

 هاي آموزشي، شماره نه، نوآوري ة فصلنام . هاي شهر تهران و ارتباطات در دبيرستان
 . ۳۱ - ۱۱ : ص . ص سال سوم،

 ســي عوامــل مــؤثر در اســتفاده از منــابع ر بر . ) ۱۳۸۱ ( حيــاتي، زهيــر؛ ســتوده، هــاجر
 هاي شيراز و علوم پزشكي شيراز علمي دانشگاه هيئت الكترونيكي در ميان اعضاي

 علـوم اجتمـاعي و انسـاني ة مجلـ . هاي نـوري اينترنت و ديسك ة با تأكيد بر شبك
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 هيئـت بررسـي ميـزان آشـنايي اعضـاء . ) ۱۳۸۶ ( عاليشان كرمي، نادر؛ خواجه، ابراهيم
 الكترونيكي ة مجل . هاي كامپيوتري علمي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان با مهارت

 . اول ة هفتم، شمار ة دور پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي ايران،
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 دوم سـال تحصـيلي ة سواد اطالعاتي دانشجويان پزشكي شاغل به تحصيل در نيم
 الكترونيكي پژوهشگاه اطالعات ة مجل . پزشكي بندر عباس ة در دانشكد ۱۳۸۱ - ۸۲
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 اطالعات و تأثير آن بر يادگيري فنّاوري هاي آموزش مهارت . ) ۱۳۸۱ ( منتظر، غالمعلي
 سـال ، ) س ( پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا ـ علمي ة ، فصلنام مؤثر و فراگير

 . ۴۲ ة دوازدهم، شمار
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