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انمقايسه ميزان استفاده  ابداري و استاد ور از  يها دانشگاه رساني اطالع كت ام ن اوريدولتي و پي ان ي اطالعاتيها فن اباذري،/ ازديدگاه دانشجوي   اركي ليال نعمتي ان زهرا 

دولتي و  يها دانشگاه رساني اطالع كتابداري و استادانميزان استفاده 
  ازديدگاه دانشجويان ي اطالعاتيها فناوريپيام نور از 

*زهرا اباذري
**ليال نعمتي اناركي ، 1

2

  

   عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال– رساني اطالعدكتراي كتابداري و *

 ،واحدعلوم و تحقيقات تهران ،دانشكده علوم انسانيرساني اطالعكتابداري و  يدانشجوي دكترا**
phone.com.yahoo@lnemati  

  20/9/1387: ؛ تاريخ پذيرش6/8/1387 :تاريخ دريافت

  

  چكيده
ي دولتي ها دانشگاه در رساني اطالعداري و رشته كتاباستاداناين پژوهش به منظور بررسي ميزان استفاده . 

 هاي آموزشي ي اطالعاتي و رسانهها فناوريي پيام نور مراكز استانهاي ايران از ها دانشگاهسطح شهر تهران و 
براي گردآوري اطالعات از روش . است  تطبيقي و از نوع كاربردي–روش پژوهش حاضر پيمايشي . باشد مي

ي دولتي سطح شهر ها دانشگاهپرسشنامه تهيه شده بين دانشجويان  استفاده شد واي   طبقه تصادفيگيري نمونه
  نفر بودند،435كه جمعاً برابر ) نفر261( ودانشجويان دانشگاه پيام نور مراكز استانهاي ايران)  نفر174(تهران

كه  دهد  ميق نشانهاي تحقي يافته. تجزيه و تحليل شده است. اس.اس.پي.افزار اس با نرم ها داده. قرار گرفت
 در حد متوسط و در 91/2ي دولتي با ميانگين ها دانشگاه در ي اطالعاتيها فناوريميزان استفاده از 

هاي آموزشي در  CD از استادانميزان استفاده . باشد  مي در حد كم18/2ي پيام نور با ميانگين ها دانشگاه
  نيز در حد كم97/1ي پيام نور با ميانگين ها دانشگاه در  در حد نسبتاً كم و43/2ي دولتي با ميانگين ها دانشگاه

ي دولتي معتقدند كه ها دانشگاه درصد دانشجويان كتابداري در 58 درصد دانشجويان پيام نور و 80. باشد مي
 از كامپيوتر در استادانميزان استفاده . كنند  آنها از منابع الكترونيكي در امر تدريس استفاده نمياستادان

باشد و در نهايت   مي در حد كم13/3ي دولتي با ميانگين ها دانشگاه و در 15/2ي پيام نور با ميانگين ها گاهدانش
 در حد كم و در 16/2ي پيام نور با ميانگين ها دانشگاه از ابزارهاي نمايشي در استادانميزان استفاده 

 استادان ميزان استفاده حاكي از آن است كهنتايج . باشد  مي در حد متوسط25/3ي دولتي با ميانگين ها دانشگاه
 استادانهاي كمك آموزشي در امر آموزش بيش از  ي اطالعاتي و رسانهها فناوريي دولتي از ها دانشگاهدر 

هاي  ي پيام نور به منظور استفاده بهينه از رسانهها دانشگاهبنابراين توجه بيشتر به . است ي پيام نورها دانشگاه
 .دريس ضرورت داردآموزشي در امر ت

  كتابدارياستاداني پيام نور، ها دانشگاه ي دولتي،ها دانشگاهي اطالعاتي، ها فناوري :ها هكليدواژ
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  مقدمه
گيري مؤسسات آموزشي معطوف به فراگير كردن آموزش بوده   چند دهه گذشته روند جهتدر

فردي كردن آموزش و حذف يا  ده،در اين روند انتقال مسئوليت يادگيري از ياددهنده به يادگيرن. است
فناوري آموزشي از . كاهش محدوديتهاي مكاني و زماني نيز از ويژگيهاي اين روند جديد بوده است

توانمنديهاي فناوري اطالعات و  .)1383فراهاني، (هاي اثرگذار مهم در روند تغيير است  جمله مؤلفه
در اين ميان . است وانمنديهاي انسان تأثيرگذار بودهارتباطات بيش از هر چيز بر توسعه دانش، مهارتها و ت

هاي آموزشي بويژه بخش  رشد و گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات بيشترين تأثير را بر محيط
اي كه از طريق ارتقاء و گسترش ابزار و محتواي آموزشي روند  آموزش عالي داشته است به گونه

اندوزي را از آموزش به  اخته و ماهيت تحصيل و دانشرگون س به كلي دگها دانشگاهآموزش را در 
 .يادگيري تبديل كرده است

كننـده اصـالح و تغييـرات     ي اطالعات و ارتباطات به عنوان ابزارهاي بالقوه نيرومند و فعال   ها  فناوري
توانـد كيفيـت آمـوزش را از چنـدين راه تقويـت كنـد بوسـيله         مـي  تي .سي  .آي .شوند  مي آموزشي معرفي 

اي و ارتقـاء     ش انگيزه و ورود فراگيران به صحنه اشـتغال، بوسـيله تـسهيل در كـسب مهارتهـاي پايـه                   افزاي
 )2007، 1زالكا(. بدني تربيت

: كند  ميهيات فناوري آموزشي آكادمي ملي مهندسان، فناوري آموزشي را به اين صورت تعريف
قعي كالس، همراه با ابزار و اي علمي است از كاربرد علم تدريس و يادگيري در دنياي وا مجموعه

در تعريفي ديگر فناوري  .)1385 ذوفن،  (اند روشهايي كه براي كمك به اين كاربردها گسترش يافته
هايي براي تجزيه و تحليل  ابزارها و سازماندهي فرايندها، آموزشي فرايندي پيچيده و منسجم شامل افراد،
 حل براي اين مشكالت است ارزشيابي و كنترل راه اجرا، مشكالت مربوط به يادگيري انسان و ايجاد،

  .)1977، 2 تي.سي.اي. آكارگروه(
اشـاعه و پـردازش     تكيه بر توليـد، " فناوري اطالعات و ارتباطات      "مهمترين خصوصيات و ويژگي     

هـا   و همه زمانها  قراردادن آن براي همگان دركمترين زمان ممكن، باحداقل هزينه     اطالعات، در دسترس  
 ماندگاري است كه و ي آموزش وپرورش گامهاي موثرها برنامهتوسعه فناوري اطالعات در .نهاستو مكا
ودرنتيجه اثربخشي آموزش و پرورش رابه دنبـال      ها   ، روشها و شيوه   ها برنامهتواند تحول كيفي اهداف،      مي

 دربرنامـه   اگر تالش مناسبي جهت بكارگيري صحيح فناوري اطالعـات ومحـورقراردادن آن            .داشته باشد 
  .ترين منابع پرورش نيروي انساني ماهرمطرح گردد تواند به عنوان يكي از بزرگ  ميتوسعه انجام شود

                                                 
1 Casal, C. R. 
2 AECT Task Force 
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براي "در اين ميان دانشگاه پيام نور بر اساس نظام متفاوت با نظام آموزش سنتي مسئوليت آموزشي 
 بيني و استفاده از انواع  با پيشرود كه بتواند  مي را به عهده دارد و انتظار"همه وقت، همه جا كس، همه

 .)1382شارنيا، تمس(  اين رسالت را در سطح ملي به مرحله اجرا درآورد آموزشيي پيشرفتهها فناوري
 وابسته به دهي آموزشي نياز به بررسي پيوسته راهبردهاي گسترها برنامه ردههاي گست سازي شيوه براي بهينه

ا بهبود بخشيد؟ روش تدريس ر ان از طريق استفاده از فناوري،تو  ميفناوري است به عبارت ديگر، چطور
اي، پست   وب، گروههاي مباحثه شاخهيعني صفحات ايستا و پوياي(هاي روي وب  از ابزارهاي دوره
سازي نحوه ارائه مواد آموزشي به طور روزافزون توسط استاد  انتخاب و براي بهينه...) الكترونيكي و 

  .)1999 و ديگران، 1ساوليگ( شود  مياستفاده
ي اطالعــاتي و ارتبــاطي بــا ســرعت در حــال رشــد هــستند مدرســان و  هــا فنــاوريدر شــرايطي كــه 

هاي مختلف همگام و همسو باشند تا بتوانند به طور مـؤثر         ز بايد با تغييرات و تحوالت عرصه      دانشجويان ني 
ا تأثير آن در يادگيري و شيوه و كارآمدي وظيفه خود را در آموزش جامعه در سطوح مختلف ايفا كنند ت      

 از اســتادانبــا مقايــسه ميــزان اســتفاده  دنــ ســعي داراندر ايــن پــژوهش محققــ. تــدريس مــشخص گــردد
  .دن به استفاده بهينه از آنها در امر تدريس بپردازي و ابزارهاي كمك آموزشي اطالعاتيها فناوري
  
  ي پژوهش پيشينه

 دانشكده ويسكانسين در ميلواكي رساني اطالعداري و  تحقيقي در دانشكده علوم كتاب   1994 در سال 
 - را از مـواد ديـداري      سـنتي  از راه دور و     آمـوزش  انجام شد كه اين تحقيق درك و برداشـت دانـشجويان          
 برداشت مثبتي نسبت بـه      "آموزش به روش سنتي   "با  شنيداري مقايسه نمود و نتيجه گرفت كه دانشجويان         

 از راه  آمـوزش هـاي  ي و گرافيك هاي جذاب و گويا در تـدريس دوره استفاده از مواد ديداري و شنيدار  
ي هـا  فنـاوري گيـري از   در بسياري از مقاالت تأثير كوتاه مدت و بلند مدت بهـره     . نمايند  مي دور را توصيه  

تحقيقـات مختلفـي در بـاب نقـش و     . اطالعاتي در آموزش، يادگيري و شيوه تدريس بررسي شـده اسـت      
 جملـه هـاي مختلـف از   عاتي در تسريع و بهبود فرايند آموزش و يـادگيري در زمينـه    ي اطال ها  فناوريتأثير  

ايجـاد عـادت آمـوزش       )2002 ،2گوديسون(ي ابتدايي به كودكان قبل از مقاطع دبستان         ها  مهارت آموزش
از طريـق    2003در سـال    در يكـي ديگـر از تحقيقـاتي كـه            .)2002 ،3شـولي  (توان نام بـرد     مي راالعمر مادام
 دانشگاه در كـشورهاي كنيـا و نيجريـه صـورت گرفتـه اسـت ميـزان        10 استاد دانشگاه در     200به با   مصاح

ي اطالعات و ارتباطي در فرايند تحقيق و آمـوزش مـورد بررسـي و تجزيـه و تحليـل             ها  فناورياستفاده از   

                                                 
1 Olliges, R. 
2 Goodison, T. 
3 Schollie, B. 
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زش و يـادگيري مـؤثر      را در فرايند آمو    ها  فناوري استفاده از اينگونه     ها  دانشگاهقرار گرفته است و استادان      
  .)2003  اوينكا،( اند دانسته

نتـايج  :  درمـان اسـترس فنـاوري      " در پـژوهش خـود تحـت عنـوان         2004در سال    1اسميتو راينولد
 بـه بررسـي زوايـاي مختلـف و          "رسـاني  اطـالع اي و از راه دور در كتابـداري و           استفاده از آموزش شـبكه    

 از رشد روزافزون كاربرد فناوري در آموزش عالي         اداناستمشكالت ناشي از ترس و واهمه دانشجويان و         
فاده از فنـاوري شـبكه و تركيـب    در طـول بحـث بـه طـرز اسـت     .  پرداختـه اسـت   رسـاني  اطـالع كتابداري و   

هاي مختلف با مالحظه نيازهاي دانشجويان هم اشاره كرده و راههاي رفع نگراني و اضطراب    شناسي روش
راينولـدز و اسـميت   ( موزش در رشته را بحث و بررسـي نمـوده اسـت         ناشي از ورود به دوره جديدي از آ       

افزارها و امكانات موجود بـراي    بخش تحقيق و توسعه كتابخانه بريتانيا به بررسي نرم 2005در سال  .)2002
 در كشورهاي انگليسي زبـان پرداخـت و مـشكالت و موانـع              رساني اطالعآموزش از راه دور كتابداري و       

 اين كـشورها جويـا شـد كـه در نتيجـه آن              رساني اطالعسش از متخصصان كتابداري و      موجود را براي پر   
در ايـن تحقيـق كمبودهـاي       . نقاط قوت و ضعف اين نوع آموزش و بيم و اميدهاي آينده را بدست آورد              

 مـانع عمـده بـر سـر راه تحقـق آرمانهـاي آمـوزش از راه دور در ايـن رشـته قلمـداد شـده اسـت                      فناوري،
  .)2005 ، 2هايتورن(

كــاربرد : رسـاني  اطــالعآمــوزش از راه دور كتابـداري و  " بــا عنـوان  2006 در سـال  درتحقيقـي كــه 
هاي آموزش از راه دور پرداخته شده  هاي فناوري و ايجاد دوره    به پيشرفت  داد انجام   3 دي بارون   "فناوري
وزش بپردازنـد را  توانستند به صورت رسمي به آم   ذير شدن آموزش جهت افرادي كه نمي      پ دسترس. است
 و آمـوزش از راه دور  - شـروع شـد  1800كـه از سـال    –اي  هاي مكاتبـه    دوره هاي  مسابهت تأكيد و    مورد

را بـه عنـوان يـك انقـالب در     هـا   هاي فناوري در اين زمينه فعلي را مورد مطالعه قرار داده است و پيشرفت     
  .)2006 بارون، ( ست قلمداد كرده ارساني اطالعآموزش عالي و از جمله كتابداري و 

 در " اطالعات و ارتباطات براي آموزش و پيشرفت فناوري" تحقيقي با عنوان 2007در سال  4كازال
تواند در   مي اطالعات و ارتباطات فناوريهدف اين پژوهش آن است كه نشان دهد . امريكا انجام داد

اي  ان داد كه موقعيتهاي برجستهدر نهايت نتايج نش. توسعه و گسترش آموزش نقش بسزايي داشته باشد
ي مختلفي براي گسترش ها برنامه  اطالعات و ارتباطات وجود دارد و بايد فناوريبراي توسعه مزاياي 

ارائه  تي .سي .آي نيز جهت فراساختارهاي هاييمحدوديتها و پيشنهاد. گيرد ها صورتفناوريدادن كارايي 
  .شده است

                                                 
1 Reynolds & Smith 
2 Haythorn, J.A. 
3 Barron, D.D. 
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  سؤاالت پژوهش

 :بارتند ازژوه ع سواالت اين پ

 ي دولتي و پيام نورها دانشگاه در ي اطالعاتيها فناوري كتابداري از استادانميزان استفاده  -1
   است؟چگونه
 ي دولتي و پيام نورها دانشگاه كتابداري از ديسك هاي فشرده در استادانميزان استفاده  -2
  است؟چگونه

 چگونه ي دولتي و پيام نورها نشگاهدا كتابداري از منابع الكترونيكي در استادانميزان استفاده  -3
 است؟

  است؟چگونه ي دولتي و پيام نورها دانشگاه كتابداري از كامپيوتر در استادانميزان استفاده  -4

 چگونه ي دولتي و پيام نورها دانشگاه كتابداري از ابزارهاي نمايشي در استادانميزان استفاده  -5
 است؟

 ي مورد بررسيها دانشگاهي آموزشي به تفكيك ها يفناور كتابداري از استادانفاده ميزان است -6
 چگونه است؟

  
  اهداف پژوهش

  :اهداف پژوهش عباتست از
آموزشهاي حضوري و ي اطالعاتي درها فناوريميزان استفاده اساتيد ازتعيين تفاوتهاي موجود بين 

به منظور  ازديدگاه دانشجويان رساني اطالعدر رشته كتابداري و ) آموزش از راه دور( غيرحضوري
 .بهبودكيفيت آموزشي

  
 روش پژوهش

هاست كه به ترتيب عبارتند  گيري و ابزار گردآوري داده  نمونه جامعه، روش پژوهش شامل روشف
  :از

در اين  براي گردآوري اطالعات . تطبيقي و از نوع كاربردي است–پژوهش حاضر از نوع پيمايشي 
ي از دانشجويان ا سياهه در سطح كشور ها دانشگاهدگي پژوهش با توجه به گستردگي جغرافيايي و پراكن

ي مذكور تهيه شد كه تعداد آنها بنا به آمارهاي بدست آمده در ها دانشگاهمشغول به تحصيل از آموزش 
گيري  باشد، سپس از ميان آنها نمونه  مي نفر390ي پيام نور ها دانشگاه و در  نفر240 ي دولتيها دانشگاه

 توضيح اين كه.  شدنتخاباي ا گيري تصادفي طبقه  نمونهنمونه به شيوه شرايط مسألهشد لذا با توجه به 
 تربيت مدرس،  در سطح شهرتهران شامل دانشگاه الزهرا، دولتيدانشگاه 8( ي مورد بررسيها دانشگاهكه 
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 در ور پيام ن دانشگاه13 عالمه طباطبايي وعلوم پزشكي ايران و شهيدبهشتي، شاهد، تهران، تربيت معلم،
 قم، شيراز، ساري، زاهدان، تهران، تبريز، بيرجند، اصفهان، اروميه، اراك، مراكز استانهاي ايران شامل

 عنوان طبقات جداگانه در نظر گرفته شدند و سپس از داخل هر  بودند كه به)مشهد كرمانشاه، كرمان،
 به نفر261انشجويان پيام نور  و از ميان د نفر174  از ميان دانشجويان حضوري.طبقه نمونه انتخاب شد

  .پاسخ دادندها  پرسشنامه
دو پرسشنامه با سواالت بسته بود كه  ها داده ماه انجام شد وابزار گردآوري 6تحقيق حاضر طي 

سوال، با ابعادي تقريباً مشابه 38 غيرحضوري سوال و 34در دو گروه آموزش حضوري ها  پرسشنامه
  .اده شدطراحي گرديد واز مقياس ليكرت استف

  
  ها دادهروش تجزيه و تحليل 

هـاي   خروجي  شد وSPSSافزار آماري  وارد نرم ها داده ،ها آوري و كدگذاري پرسشنامه  بعد از جمع  
با استفاده از فنون و     ها  در تحقيق حاضر تجزيه و تحليل داده      . گرفته شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت       

 روشهاي آمار استنباطي كه شامل آزمونهاي پارامتري و ناپارامتري   روشهاي آمار توصيفي و نيز استفاده از        
  .باشد، انجام شد مي

از روشـهاي معمـول در آمـار توصـيفي نظيـر تهيـه جـدول فراوانـي، محاسـبه                    هـا   دادهبراي توصيف   
 -تـي  هاي آماري و رسم نمودارهاي ستوني و همچنين از روشهاي آمـار اسـتنباطي ماننـد آزمـون              شاخص

ها، آزمون ضـريب همبـستگي       بندي مؤلفه  راي آزمون ميانگين متغير، آزمون فريدمن براي رتبه       استيودنت ب 
  .اسپيرمن و همچنين آزمون كاي دو در جداول توافقي براي بررسي رابطه بين متغيرها استفاده شد

  
  روش روايي و پايايي پرسشنامه

از ايـن  . باشد مي ش روايي محتواروشي كه براي تعيين روايي پرسشنامه اين پژوهش استفاده شد، رو
 راهنما، مشاور و مشاور آمار استفاده شد و دو پرسـشنامه تهيـه شـده    استادانرو، در اين پژوهش از نظرات    

  .بعد از انجام چند نوبت اصالحات مورد تأييد نهايي قرار گرفت
وش بكـار رفتـه در   ر. روشهاي مختلفي وجود دارد  ) پرسشنامه(گيري   براي بررسي پايايي ابزار اندازه    

 اين پژوهش براي محاسبه پايايي پرسشنامه، روش آلفاي كرونباخ بوده كه بر اسـاس فرمـول زيـر محاسـبه         
  .شود مي
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J:  آزمونهاي  االت پرسشنامهؤتعداد زير مجموعه س   
2

is:  آزمون واريانس زير iام   

2
S:  واريانس كل آزمون  

 همانطور كه مـشاهده . باشد  مي7/0مقدار قابل قبول براي تأييد پايايي پرسشنامه ضريب آلفاي باالي       
 و  85/0شود معيار آلفاي كرونباخ محاسبه شده براي سـؤاالت پرسـشنامه آموزشـهاي حـضوري برابـر                   مي

باشد كه حاكي از پايايي مناسب سؤاالت    مي 92/0وزشهاي غير حضوري برابر     براي سؤاالت پرسشنامه آم   
  .باشد  ميپرسشنامه
  

  :متغيرهاي پژوهش
  ي اطالعاتيها فناوريديدگاه دانشجويان درباره ميزان استفاده اساتيد از : متغير وابسته
  ي اطالعاتيها فناوري: متغير مستقل

  
  فرضيه پژوهش

  . از ابزارهاي آموزشي برابر استغيرحضوري دانشجويان حضوري و اداناستميزان استفاده : فرض صفر

 از ابزارهاي آموزشي تفاوت غيرحضوري دانشجويان حضوري و استادانميزان استفاده : فرض مقابل
  .دارد

  

 :ها  يافته

 در ي اطالعـاتي هـا  فنـاوري  كتابـداري از  اسـتادان ميـزان اسـتفاده   " در پاسخ به سـوال اول پـژوهش  
كه ميزان استفاده  )1جدول (دهد    مي هاي پژوهش نشان   يافته "است؟چگونه  ي دولتي و پيام نور    ها  دانشگاه
ي ها دانشگاه در حد متوسط و در      91/2ي دولتي با ميانگين     ها  دانشگاه در   ي اطالعاتي ها  فناوري از   استادان

 از اسـتادان ميـزان اسـتفاده    درصد دانشجويان پيام نـور       5/62. باشد  مي  در حد كم   18/2پيام نور با ميانگين     
را در حـد كـم و       .. .اسـاليد و     نوارهـاي صـوتي تـصويري،       مانند ويدئو پروژكتور،   ي اطالعاتي ها  فناوري

 درصـد ميـزان اسـتفاده    7/51ي دولتي تهـران  ها دانشگاهدر  . اند نموده  درصد در حد متوسط ارزيابي     3/25
  .اند  درصد در حد زياد بيان نموده1/20 را در حد متوسط وي اطالعاتيها فناوري از استادان
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  ي اطالعاتيها فناوري  ازاستادان مقايسه ميزان استفاده .1جدول 

 دانشجويان دولتي دانشجويان پيام نور

  ميزان استفاده
  درصد فراواني  فراواني  درصد فراواني  فراواني

 9/6 12 7/2  7  بسيار زياد

 2/13 23 6/9 25  زياد

 7/51 90 3/25 66  متوسط

 0/19 33 0/28 73  كم

 2/9 16 5/34 90  خيلي كم

 100 174 100 261  جمع

 91/2 18/2  ميانگين امتيازات

  
 در ديسكهاي فشرده كتابداري از استادانميزان استفاده "در پاسخ به دومين سؤال پژوهشي 

 از استادانميزان استفاده دهد كه  نشان مي 2جدول  "است؟چگونه ي دولتي و پيام نورها دانشگاه
ي پيام نور ها دانشگاه امتياز در حد نسبتاً كم و در 43/2ي دولتي با ميانگين ها دانشگاه در ديسكهاي فشرده

اند   دانشجويان پيام نور بيان نموده4/8شود   ميهمانگونه كه مشاهده.باشد  مي در حد كم97/1با ميانگين 
در . كنند  مي درصد در حد متوسط استفاده2/22  به ميزان زياد وديسكهاي فشرده آنها از استادانكه 

 را در حد ديسكهاي فشرده از استادان درصد دانشجويان ميزان استفاده 5/11 ي دولتي تهرانها دانشگاه
  .اند  درصد در حد متوسط دانسته9/37زياد و 
   

  ي مورد بررسيها دانشگاهدر ديسك فشرده  از استادان مقايسه ميزان استفاده . 2جدول 
 دانشجويان دولتي دانشجويان پيام نور

  ميزان استفاده
  درصد فراواني  فراواني  درصد فراواني  فراواني

 7/1 3 0 0  بسيار زياد

 8/9 17 4/8 22  زياد

 9/37 66 2/22 58  متوسط

 5/30 53 6/27 72  كم

 1/20 35 8/41 109  خيلي كم

 100 174 100 261  جمع

 43/2 97/1  ميانگين امتيازات

 كتابداري از منابع الكترونيكي در استادان ميزان استفاده " پاسخ به سومين سؤال پژوهشيدر
دهد كه ميزان استفاده   ميي پژوهش نشانها يافته)3جدول (" است؟چگونهي دولتي و پيام نورها دانشگاه
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 امتياز 27/2ا ميانگين ي دولتي و پيام نور بها دانشگاهدر ...)  وE-Books( از منابع الكترونيكي مانند استادان
  .باشد  مي امتياز در حد كم71/1و 

  
  ي مورد بررسيها دانشگاه از منابع الكترونيكي بر اساس نظرات دانشجويان دولتي و پيام نور در استادان مقايسه ميزان استفاده .3جدول

 دانشجويان دولتي دانشجويان پيام نور
  ميزان استفاده

  درصد فراواني  يفراوان  درصد فراواني  فراواني
 7/1 3 4/0 1  بسيار زياد

 3/10 18 8/3 10  زياد

 9/29 52 7/15 41  متوسط

 29*3 51 4/26 69  كم

 7/28 50 6/53 14  خيلي كم

 100 174 100 261  جمع

 27/2 71/1  ميانگين امتيازات

همانگونه  .شود  مي به ميزان بيشتري استفاده از منابع الكترونيكيي دولتيها دانشگاههر چند كه در 
 آنها استادان درصد دانشجويان دولتي معتقدند كه 58 درصد دانشجويان پيام نورو 80شود   ميكه مشاهده
  .كنند رونيكي در امر تدريس استفاده نمياز منابع الكت

ي ها دانشگاه كتابداري از كامپيوتر در استادان ميزان استفاده "سؤال چهارم پژوهش در پاسخ به 
 درصد 6/9حاكي از اينست كه  ها داده نتايج بدست آمده از تحليل  " است؟ونهرچگام نودولتي و پي

 درصد 1/29 آنها از كامپيوتر براي آموزش به ميزان زياد و استاداناند كه  دانشجويان پيام نور اظهار داشته
  . )4جدول (كنند  مي درصد تا حد كم استفاده3/61تا حد متوسط و 

 

  ي مورد بررسيها دانشگاهپيام نور از كامپيوتر در   دانشجويان دولتي واستادانان استفاده مقايسه ميز. 4جدول 
 دانشجويان دولتي دانشجويان پيام نور

  ميزان استفاده
  درصد فراواني  فراواني  درصد فراواني  فراواني

 2/9 16 0 0  بسيار زياد

 9/29 52 6/9 25  زياد

 8/32 57 1/29 76  متوسط

 3/21 37 0/28 73  كم

 9/6 12 3/33 87  خيلي كم

 100 174 100 261  جمع

 13/3 15/2  ميانگين امتيازات
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 از كامپيوتر در امر استاداني دولتي شهر تهران ميزان استفاده ها دانشگاه درصد دانشجويان 1/39
   . درصد در حد كم ارزيابي نموده اند2/28 درصد در حد متوسط و 8/32آموزش را در حد زياد، 

ي ها  دانشگاه از كامپيوتر و در      استاداندهد كه ميزان استفاده       مي  نشان 4ي پژوهش در جدول     ها  يافته
  .باشد  مي در حد كم15/2ي پيام نور با ميانگين ها دانشگاه و در 13/3دولتي با ميانگين

  
  ي مورد بررسيها دانشگاه در  دانشجويان دولتي و پيام نور از ابزارهاي نمايشياستادان مقايسه ميزان استفاده .5جدول 

 دانشجويان دولتي دانشجويان پيام نور
  ميزان استفاده

  درصد فراواني  فراواني  درصد فراواني  فراواني
 11/5 20 6/5 17  بسيار زياد

 32/2 56 10/7 28  زياد

 33/9 59 16/9 44  متوسط

 14/4 25 23/8 62  كم

 8/0 14 42/1 11  خيلي كم

 100/0 174 100/0 261  جمع

 25/3 2/16  ميانگين امتيازات

  
 كتابداري از ابزارهاي نمايشي در استادانميزان استفاده "در پاسخ به سؤال پنجم پژوهشي

ي گردآوري شده در مورد ميزان ها داده بر اساس 5جدول  "است؟چگونه ي دولتي و پيام نورها دانشگاه
 دانشجويان استادانشود كه   ميرهاي نمايشي مشاهده دانشجويان دولتي و پيام نور از ابزااستاداناستفاده 

 در حد متوسط از اين ابزارها 25/3 در حد كم و دانشجويان دولتي با ميانگين 16/2پيام نور با ميانگين 
 آنها از استادان درصد دانشجويان پيام نور اظهار داشته اند كه 2/17 .كنند  ميبراي آموزش استفاده

 درصد 7/43كنند و   مي درصد تا حد متوسط استفاده9/16موزش به ميزان زياد و ابزارهاي نمايشي براي آ
 از ابزارهاي نمايشي مانند ويدئو پروژكتور و اورهد را براي استاداندانشجويان دولتي ميزان استفاده 

   . درصد در حد متوسط ارزيابي نموده اند9/33آموزش در حد زياد، 
 به ي اطالعاتيها فناوري كتابداري از استادان ميزان استفاده "و در پاسخ به آخرين سؤال پژوهشي

 از استادان ميزان استفاده 6ي پژوهش در جدول ها يافته) 6جدول (" چگونه است؟ها دانشگاهتفكيك 
ي بدست آمده ميزان ها دادهبا توجه به . دهد  ميابزارهاي مختلف را براي آموزش دانشجويان نشان

 دانشگاه استادان ،ميزان استفاده 61/3هاي آموزشي با ميانگين فناوريه شيراز از  دانشگااستاداناستفاده 
 دانشگاه تبريز از منابع استادان، ميزان استفاده 41/3كرمان از نوارهاي ويديويي آموزشي با ميانگين 

 35/4ميانگين  دانشگاه شيراز از ابزارهاي نمايشي با استادان و ميزان استفاده 05/3الكترونيكي با ميانگين 
ي دولتي شهر تهران ميزان ها دانشگاهدر .باشد  ميبيش از دانشجويان ساير واحدهاي دانشگاهي پيام نور
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هاي فناوري به ترتيب در استفاده از 90/3 و 05/3 و 33/3 دانشگاه علوم پزشكي ايران با استاداناستفاده 
دانشگاه تربيت  استادانب باالترين ميزان،و آموزشي و نوارهاي ويدئويي و كامپيوتر و نرم افزارهاي مرت

  .  بيشترين ميزان استفاده از منابع الكترونيكي را دارند67/2مدرس با ميانگين 
 

 ها دانشگاه به تفكيك ي اطالعاتيها فناوري دانشجويان دولتي و پيام نور از استادانمقايسه ميزان استفاده  : 6جدول 
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 3/2545 3/73 3/23 2/45 3/41 3/45 كرمان

 2/7826 4/35 2/00 1/61 2/35 3/61 شيراز

 2/7200 2/20 3/10 3/05 2/65 2/60 تبريز

 2/2923 2/69 2/38 1/62 2/08 2/69 كرمانشاه

 2/2435 2/22 2/74 1/74 2/39 2/13 اروميه

 2/1455 2/00 2/27 1/91 2/09 2/45 قم

 1/7360 1/64 2/00 1/56 1/88 1/60 بيرجند

 1/6640 1/76 1/92 1/36 1/48 1/80 اصفهان

 1/6333 1/46 1/79 1/58 1/50 1/83 ساري

 1/5929 1/68 1/71 1/29 1/54 1/75 مشهد

 1/4818 1/45 1/68 1/45 1/41 1/41 پيام نور تهران

 1/4000 1/20 1/60 1/40 1/27 1/53 اراك

 1/3400 1/20 1/30 1/20 1/50 1/50 زاهدان

ور
م ن
 پيا

هي
گا
انش
ي د

دها
واح

  

 2/0337 2/16 2/15 1/71 1/97 2/18  كل دانشجويان

 3/3238 4/14 3/90 2/19 3/05 3/33 علوم پزشكي ايران

 3/1077 3/73 3/35 2/54 2/62 3/31 شهيد بهشتي

 3/1000 3/67 3/61 2/56 2/56 3/11 شاهد

 2/8522 3/04 3/29 2/67 2/29 2/91 تربيت مدرس

 2/6381 3/00 3/00 1/90 2/38 2/90 الزهرا

 2/5889 2/67 2/67 2/17 2/33 3/11 تربيت معلم

 2/4080 3/04 2/56 2/04 2/20 2/20 اطباييعالمه طب

 2/3714 2/62 2/71 2/05 2/00 2/48 تهران

گاه
انش
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ها 
ران

 ته
تي
دول

ي 
  

 2/7977 3/25 3/13 2/27 2/43 2/91 كل دانشجويان
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 دانشگاه علوم استادانشود كه   ميدر استفاده از كل ابزارها و وسايل كمك آموزشي مشاهده
 ها دانشگاه ساير استادان بيش از 25/3كرمان با ميانگين  دانشگاه استادان و 33/3پزشكي ايران با ميانگين 

  .كنند  ميهاي آموزشي استفادهفناورياز 
  

  آزمون فرضيه

شود كه ميزان استفاده از فناوري اطالعات و   مي مشاهده7 در جدول  فريدمنبر اساس نتايج آزمون
ا توجه به اينكه در اوت است و ب در دو نظام آموزشي متفاستادان آموزشي توسط  كمكابزارهاي
 به نظر  دولتي از فناوري اطالعات در امر آموزشدانشگاههاي استادانموارد ميزان استفاده يكايك 

ي دولتي ها دانشگاهتوان ادعا نمود كه در   ميباشد لذا  مي دانشجويان پيام نوراستادان بيش از دانشجويان
  .كنند  ميده از ابزارهاي كمك آموزشي به نسبت بيشتر استفااستادان
 

   از فناوري اطالعاتغيرحضوري حضوري و در آموزش استادان در مقايسه ميزان استفاده فريدمننتايج آزمون : 7جدول 
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 97/ 2/91 173  دانشجويان حضوري

  دانشجويان غيرحضوري

ي ها فناورياستفاده از 

 1/09 2/18 261  اطالعاتي

7/091 432 /000 

 98/ 2/43 174  دانشجويان حضوري

  دانشجويان غيرحضوري
  ديسكهاي فشرده

261 1/97 /99 

4/694 433 /000 

 1/04 2/27 174  دانشجويان حضوري

  دانشجويان غيرحضوري
  منابع الكترونيكي

261 1/71 /89 

5/996 433 /000 

 1/07 3/13 174  دانشجويان حضوري

  دانشجويان غيرحضوري
  كامپيوتر

261 2/15 /99 

9/794 433 /000 

 1/09 3/25 174  دانشجويان حضوري

  دانشجويان غيرحضوري
  ابزارهاي نمايشي

261 2/16 1/26 

9/316 433 /000 

 8204/ 2/7977 173  دانشجويان حضوري

  دانشجويان غيرحضوري
  كل شاخصها

261 2/0337 /8262 

9/458 432 /000 

 دانشجويان پيام نور از فناوري اطالعات برابر استادانشود ميزان استفاده   مي كه مشاهدههمانگونه
قبل از پرداختن به اين موضوع فرض صفر و مقابل آماري . باشد  مي79/2 و دانشجويان دولتي برابر 03/2
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، انگين دو نمونه مستقل استفاده شد براي مقايسه ميفريدمن آماري به صورت كلي زير مطرح و از آزمون
 .شود  ميكه نتايج آن در جدول زير ارايه

 از ابزارهاي آموزشي برابر غيرحضوري دانشجويان حضوري و استادانميزان استفاده : فرض صفر
  .است

اي آموزشي تفاوت  از ابزارهغيرحضوري دانشجويان حضوري و استادانميزان استفاده : فرض مقابل
  .دارد

 .گيرد  ميگردد و فرضيه پژوهش مورد تأييد قرار  مي فرض صفر آماري رد7بر اساس جدول 

 
  گيري نتيجه بحث و

 مانند ويدئو ي اطالعاتيها فناوري از استادان ميزان استفاده نور پيام درصد دانشجويان 5/62
 درصد در حد متوسط ارزيابي 3/25د كم و  را در ح...اساليد و  نوارهاي صوتي تصويري، پروژكتور،

 را در ي اطالعاتيها فناوري از استادان درصد ميزان استفاده 7/51ي دولتي تهران ها دانشگاهدر . اند نموده
 .اند  درصد در حد زياد بيان نموده1/20حد متوسط و 

 ميزان هاي آموزشي بهCD آنها از استادان بيان نموده اند كه غيرحضوري دانشجويان 4/8 -
 5/11 ي دولتي تهرانها دانشگاهدر . كنند  مي درصد در حد متوسط استفاده2/22زياد و 

 درصد 9/37هاي آموزشي را در حد زياد و CD از استاداندرصد دانشجويان ميزان استفاده 
 .اند در حد متوسط دانسته

 آنها داناستا درصد دانشجويان حضوري معتقدند كه 58 و غيرحضوري درصد دانشجويان 80 -
 درصد دانشجويان 7/15كنند و همچنين  از منابع الكترونيكي در امر تدريس استفاده نمي

 درصد دانشجويان حضوري استفاده از منابع الكترونيكي را در حد 9/29 و غيرحضوري
 .متوسط دانسته اند

 آموزش  آنها از كامپيوتر براياستاداناند كه   اظهار داشتهغيرحضوري درصد دانشجويان 6/9 -
 1/39. كنند  مي درصد تا حد كم استفاده3/61 درصد تا حد متوسط و 1/29به ميزان زياد و 

 از كامپيوتر در امر استاداني دولتي شهر تهران ميزان استفاده ها دانشگاهدرصد دانشجويان 
 درصد در حد كم ارزيابي نموده 2/28 درصد در حد متوسط و 8/32آموزش را در حد زياد، 

 .اند

 آنها از ابزارهاي نمايشي براي استاداناند كه   اظهار داشتهغيرحضوري درصد دانشجويان 2/17 -
 درصد دانشجويان 7/43كنند و   مي درصد تا حد متوسط استفاده9/16آموزش به ميزان زياد و 
 از ابزارهاي نمايشي مانند ويدئو پروژكتور و اورهد را براي استادانحضوري ميزان استفاده 

 .اند  درصد در حد متوسط ارزيابي نموده9/33در حد زياد، آموزش 
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 دانشجويان در دو نظام آموزشي استاداندر بررسي تحليلي كه به منظور مقايسه ميزان استفاده 
 از فناوري استادانصورت گرفت مشاهده شد كه فرض صفر آماري مبني بر يكسان بودن ميزان استفاده 

رد شد و مشخص شد كه ميزان استفاده از فناوري ها مورد همه متغيرهاي آموزشي در  اطالعات و رسانه
با توجه به اينكه در .  در دو نظام آموزشي متفاوت استاستادانهاي آموزشي توسط  اطالعات و رسانه

 از فناوري اطالعات در امر هاي دولتي به نظر دانشجويان دانشگاه استادان موارد ميزان استفاده يكايك
  .باشد نور مي هاي پيام دانشگاه استادان آموزش بيش از

باشـد    مـي  با تعريف متغير ميزان استفاده از فناوري اطالعات كه حاصل جمع پنج متغير مورد بررسي              
 اسـتادان  و 03/2 از فناوري اطالعـات برابـر   غيرحضوري دانشجويان استادانمشاهده شد كه ميزان استفاده   

  .باشد  مي79/2دانشجويان حضوري برابر 
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