دانشجویانکارشناسیکتابداری واطالعرسانی دانشگاه آزاد اسالمی اراک در
موردتأثیراینرتنتبرتسهیلیادگیریشاندردروسعملیچهمیگویند؟
رضا تاجآ بادی| علیرضا اسفندیاری مقدم

چڪیده
هدف :بررسی نگرش دانشجویان مقطع کارشناسی کتابداری و اطالعرسانی
دانشگاه آزاد اسالمی اراک در باره تأثیر اینرتنت بر تسهیل یادگیری در دروس
عملی.
روش /رويكرد پژوهش :ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه ( 27سؤال) است
کهبین 56دانشجوتوزیعشدهاست.تجزیهوتحلیلدادههاباروشهایآماری
توصیفی و استنباطی (آزمون کای اسکوئر) انجام شدهاست .برای مشخص
کردنمعنیداریتأثیراینرتنتدرتسهیلیادگیریوفهمبهرتهریکازدروس
عملی مورد توجه در پژوهش (مرجعشناسی ،سازماندهی منابع ،کارآموزی و
مجموعهسازی)ازآزمونمجذورخیاستفادهشدهاست.
یافتهها:پرکاربردترینابزارهایاینرتنتیدررفعنیازهایاطالعاتیدانشجویان
مورد بررسی ،موتورهای جستوجو با 21/4درصد و کتابخانههای دیجیتال و
پایگاههای اطالعاتی هر کدام با 17/9بودهاند.
نتیجهگیری :از دیدگاه دانشجویان مورد آزمون ،تأثیرگذارترین ویژگیهای
اینرتنتدرفرایندیادگیریبهترتیبرتبهبندی،رفعنیازهایاطالعاتی،افزایش
روزآمدی ،افزایش رسعت ،افزایش دانش حرفهای و رصفهجویی در زمان بوده
است.یافتههانشانداداستفادهازاینرتنتدرتسهیلیادگیریوفهمبهرتهر
یک از دروس عملی فوق تأثیر بهسزا داشته است.

ڪلیدواژهها
اینرتنت ،یاد گیری الکرتونیکی ،کتابداری و اطالع رسانی ،دروس عملی ،دانشجویان ،دانشگاه آزاد اسالمی اراک
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دریافت 1389/4/6 :پذیرش1389/9/2 :

مقدمه

اینترنت یکی از مهمترین نوآوریهای فنی در عرصه اطالعرسانی است که برهمه جنبههای
آموزشی و پژوهشی تأثير گستردهای دارد و استفاده از آن در زمینههای عمومی و تخصصی
با سرعت حیرتآوری رو به افزایش است (یعقوبی ،1385 ،ص  .)85تغییرات مهم اینترنت
در اطالعیابی و فعالیتهای پژوهشی در جوامع علمی و افزایش سرعت استفاده افراد
از شبکههای الکترونیکی ،اینترنت را به یکی از مجراهای اصلی دستیابی به اطالعات در
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تبدیل کرده است (جوکار ،1387 ،ص  .)224همچنين،
نتايج تحقیقات پيشين نشان میدهد که مهمترين هدف استفاده از اينترنت و منابع الکترونيکي
در جامعه دانشگاهی ،فعالیتهای پژوهشي ،روزآمد کردن اطالعات تخصصي ،و شناسايي
منابع تخصصي است (واعظی ،1387 ،ص  .)101اینترنت و فناوریهای جدید ارتباطی و
اطالعاتی ،همه فرایندهای مورد نیاز برای اتخاذ ،تدوین ،و انتقال دانش ،بهویژه در سازمانهای
علمی -آموزشی و پژوهشی را متأثر ساخته است (منتظر قائم ،1387 ،ص .)185
کاربرد اينترنت و شبکه وب در فرايند آموزش و يادگيري ،عالوه بر برنامه درسي به
زمينههایي مانند «فرهنگ کسب شده از زندگي و فضاهاي واقعي»« ،شيوههای تعامل و کسب
تجربه در محيطهاي مجازي» و بهطور كلي به «الگوي ارتباط و استفاده از اينترنت» وابسته
است (ابراهیمآبادی ،1388 ،ص  .)97کامپیوتر و اينترنت ،در بُعد آموزشي و پژوهشي،

 .1کارشناس ارشد کتابداری و اطالعرسانی
مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی
استانمرکزی(نویسندهمسئول)
tajabadireza@yahoo.com
 .2استادیار کتابداری و اطالعرسانی دانشگاه
آزاد اسالمی همدان
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میتوانند سطح دانش و توانايي دانشجويان را ارتقا بخشند (پورآتشی ،1387 ،ص .)71
بههمین دليل ،صاحبنظران ،اینترنت را ابزار قدرتمند و مؤثري برای تدریس ویادگیری
میدانند و از آن بهعنوان کلید آموزش در هزاره سوم نام میبرند .ازطرفی ،دانشگاهها ،با توجه
به استفاده روزافزون دانشجویان از اینترنت در طول تحصیل درتالش هستند با گسترش
امکانات درگروههای آموزشی وکتابخانهها و مراکز کامپیوتر خود امکان استفاده بیشتر را برای
آنان فراهم سازند (موحد محمدی ،1381 ،ص  .)718گسترش مهارتها و قابليتهای مرتبط
با اينترنت ،بهعنوان مهارت اصلی برای دانشجويان و بهکارگيری آن جهت افزايش کيفيت
يادگيری اهميت يافته وبه فراخور چنين اهميتی ،راهکارهای گوناگون استفاده از اين ابزار
دردنيای آموزش بهاجرا درآمده است .اينترنت و فناوریهاي مبتني بر وب ،از آن جهت مهم
میباشند كه ارتباطات بين دانشجويان و اعضاي هيئت علمي را تسهيل میکنند و افزايش
ميدهند و ابزارهايي فراهم مينمايند كه ابتكار و خالقيت دانشجويان را تقويت میکنند
(رضایی ،1388 ،ص  .)179با بهرهگيری از اينترنت و زمينههای متأثر از آن ،دانشجويان
میتوانند وخواهند توانست اطالعات بيشتری را درزمان کوتاهتری بهدست آورند .همچنين،
انگيزه آنان برای يادگيری افزايش میيابد و بهطور کلی دانشجويان مولدتر ،پرجرئتتر،
چالشپذيرتر ،و مطمئنتر از قبل ،فعاليتهای يادگيری خويش را دنبال میکنند.
موحد محمدی ( ،1381ص  ،)717درمقالهای با عنوان «الگوی استفاده از اینترنت توسط
دانشجویان دانشکدههای کشاورزی ایران» بهمنظور تعیین نقش شبکه اطالعرسانی و وب
درفعالیتهای آموزشی – پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکدههای کشاورزی
دانشگاههای تهران ،تربیت مدرس ،شیراز ،و صنعتی اصفهان دريافت که استفاده از اینترنت در
تسهیل یادگیری ،بهبود فعالیتهای درسی ،بهبود کیفیت پژوهش ،افزایش عالقه به یادگیری،
افزایش عالقه به پژوهش ،ودسترسی سریع به اطالعات مؤثر بوده است.
کالنتری خلیلآباد ( ،)1382درپایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی میزان
یادگیری دانشجویان فنی و مهندسی رشته کامپیوتر دانشگاه تهران از فناوری اطالعات» به
بررسی و ارزشیابی میزان عالقهمندی دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی رشته کامپیوتر
دانشگاه تهران به فناوری اطالعات و اینترنت پرداخت .نتیجهگیری کلی نشان میدهد که
مهمترین دلیل استفاده دانشجویان از فناوری اطالعات و سرعت درجمعآوری اطالعات بوده
است.استفاده از فناوری اطالعات در پیشرفت تحصیلی دانشجویان زیاد بوده و پسران بیشتر
از دختران به گفتوگوی اینترنتی ،از جنبه علمی ،اهمیت میدهند.
محمدیزاده ( ،)1385در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی رابطه تکنولوژی
اطالعات و ارتباطات و یادگیری در دانشجویان آموزشکدههای فنی و حرفهای شهر تهران» با
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استفاده از روش نمونهگیری و پرسشنامه دريافت كه با  95درصد اطمینان بین میزان استفاده
از اینترنت و کامپیوتر با پیشرفت تحصیلی و تسلط به زبان انگلیسی و افزایش عالقه و انگیزه
دانشجویان در فعالیتهای پژوهشی آ نها رابطه وجود دارد و همچنین افزایش استفاده از اینترنت
و کامپیوتردر آموزش ،جایگزین سایر وسایل کمک آموزشی شده است.
يعقوبي ( ،)1385در تحقیق خود با عنوان «بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش و كاربرد
اينترنت در فعالیتهای آموزش و پژوهشي دانشجويان تحصيالت تكميلي رشته ترويج و
آموزش كشاورزي» دريافت كه از ميان انواع موتورهاي كاوش ،موتورهاي كاوش راهنما و
نمایهای بيشترين كاربرد را دارند .مهمترين هدف دانشجويان تحصيالت تكميلي رشته ترويج
و آموزش كشاورزي از كاوش در اينترنت ،بهترتيب انجام فعالیتهای پژوهشي ،شناسايي
منابع تخصصي ،و روزآمد كردن اطالعات تخصصي ميباشد .بيشترين موارد استفاده از
اينترنت توسط دانشجويان ،انجام پایاننامه و تكاليف درسي است .يافتهها نشان داد بين نگرش
پاسخدهندگان نسبت به متغيرهاي مزيت نسبي ،آزمونپذيري و قابليت رؤيت اينترنت با متغير
پذيرش و كاربرد اينترنت در فعالیتهای آموزشي و پژوهشي رابطه مثبت و معنيداري وجود
دارد .بين نگرش پژوهشگران نسبت به پيچيدگي اينترنت با پذيرش و كاربرد آن رابطه منفي
و معنیداری مشاهده شد.
سرمد ( ،1386ص ،)63در پژوهشی با عنوان «تأثير روشهای بهکارگیری آموزش
مجازی بر ارتقای فرایند یاددهی  -یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی» که با هدف
ی  -یادگیری دانشجویان از طريق آموزش مجازی انجام شد
کمک به افزایش کیفیت یادده 
دريافت كه روشهای جدید تدریس پيوسته ،استفاده از وسایل کمکآموزشی همسو با
آموزش مجازی مانند اینترنت ،روشهای نوین پژوهش ،وروشهای جدید ارزیابی بر فرایند
یاددهی  -یادگیری مؤثر است.
اُپنهیمر ،)1997( 3چندین دلیل را برای استفاده از کامپیوتر و اینترنت درمراکز آموزشی
ذکر میکند ازجمله میگوید عالوه براینکه استفاده از کامپیوتر و اینترنت ،فعالیتهای تدریس
ب میشود فراگیران ارتباطات ارزشمندی
وپیشرفت تحصیلی فراگیران را بهبودمیبخشد ،موج 
با آموزشگران سایر مؤسسههای آموزشی و فراگیران آنها برقرار كنند و شبکه وسیعی از
متخصصان سراسر جهان بهوجود آيد.
نتایج تحقیق شاته ،)1997( 4با عنوان «آموزش مجازی در آموزش عالی» در نورتریج
نشان داد کسانی که از طریق متون شبکه ،ایمیل ،چت ،و امکانات الکترونیکی پیوسته 5آموزش
دیدهاند 50،درصد بیشتر از سایر فراگیران (آموزش سنتی) پیشرفت کردهاند .در این بررسی،
مشخص گردید که استفاده از وسایل کمکآموزشی درآموزش مجازی بر فرایند یاددهی-

3. Oppenheimer
4. Schutee
5. Online
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6 Althaus
7. Nonnamaker
8. Ureigho
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یادگیری تأثير قابل مالحظهاي دارد و چنانچه از این وسایل در آموزش استفاده شود در کیفیت
یادگیری مؤثرخواهد بود.
آلتوس ،)1997( 6در مطالعهای کیفیت یادگیری دانشجویانی را که از طریق اینترنت در
بحثهای گروهی کالس شرکت کرده بودند با کسانی که در این بحثها به شکل رودررو
شرکت کرده بودند ،مقایسه کرده و به اين نتیجه رسید که گروه اول که با استفاده از اینترنت
در بحثهای درسی مشارکت داشتند یادگیری بهتری داشتهاند.
نونامیکر ،)2000( 7در تحقیقی با عنوان «استفاده از اینترنت در مقطع پیش دانشگاهی
ت که دسترسی
توسط یک دانشجوی سال اول تحصیلی در یک کالج خصوصی» معتقداس 
و استفاده از شبکه اینترنت در محیطهای دانشگاهیکسب دانش را تسهیل میکند ،زیرا
روزبهروز برتعداد نشريات علمی ،متون مرجع ،کتابها ،و مواد درسیِ قابل دسترس در
شبكه افزوده میشود .عالوه براین ،ارتباط با استادان ،دانشجویان ،وسایر افراد عالقهمند به
موضوعات مشابه آسانتر میشود.
شائو ( ،)2001طی تحقیقی در زمینه رفتار اطالعیابی دانشجویان از اینترنت نشان داد
که انواع انتشارات از طریق اینترنت قابل دسترسی هستند و فعالیتهای پژوهشی از طریق
اینترنت با استفاده از ابزارهای جستوجو ،پست الکترونیکی ،و موتورهای کاوش صورت
میگیرد .دانشجویان عالقه زیادی به استفاده از اینترنت دارند و اینترنت منبع مهمی درکارهای
شخصی یادگیری وفعالیتهای ارتباطی محسوب میشود (نصیرپور ،1383 ،ص .)9-8
ِ
موردی
اریگهو ،)2006( 8در مقاله پژوهشی خود با عنوان «تأثير کاربرد اینترنت :مطالعه
دلتا (مؤسسات عالی نیجریه)» نشان داد که دانشآموزان و کارکنان در استفاده از اینترنت
بهطور عمده از طریق چت ( 24/89درصد) ،پست الکترونیکی ( 24/16درصد) ،و همچنین
استفاده از اینترنت بهعنوان یک منبع پژوهشی رتبه سوم ( 23/21درصد) را بهدست آوردهاند.
نتایج مطالعه نشان داده است که با روشی مناسب ،و درصورت برگزاری آموزشهای رسمی
براي استفاده از اینترنت و ارائه خدمات مؤثر اینترنت در نهادهای عالی ،تحقیقات بهبودی
قابل توجهی پیدا خواهد کرد.
باید توجه داشت که رشته کتابداری و اطالعرسانی یکی از رشتههایی است که به مدد
فناوریهای جدید شاهد تحوالت سریع در تولید ،اشاعه،دسترسی ،جستوجو ،بازیابی ،و
انتقال اطالعات بوده است.با توجه به تأثير فناوریهای جدید ،از جمله اینترنت ،در فرایند
یاددهی -یادگیری ،استفاده صحیح و مناسب از آن بهعنوان ابزار یادگیری و کمکآموزشی
میتواند به استفاده از فرصتهای جديد یادگیری کمک کند .با توجه به اهمیت دروس عملی
و تأثير آن در آینده شغلی دانشجویان این رشته و ارتباط این دروس با اینترنت ،نمیتوان
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بهسادگی از کنار آن گذشت .هدف اصلی این تحقیق ،بررسی تأثير اينترنت بر تسهيل يادگيری
در دروس عملی دانشجويان ،بهمنظور انجام فعاليتهای ثمربخش درسی و پیشرفت مهارت
عملی و دانش حرفهای کتابداری و اطالعرسانی آنان میباشد .فرضي ه پژوهش در این تحقیق،
بهرهگيری از اينترنت بهعنوان يک ابزار کمکآموزشی در تسهيل يادگيری دروس عملی
دانشجويان است و بر اين اساس  2سؤال مطرح شده است که به آنها پاسخ دادهایم:
 .1تأثيرگذارترين ويژگيهاي اينترنت در فرايند يادگيري كداماند؟
 .2تأثير اینترنت در تسهیل یادگیری و فهم بهتر هريك از دروس عملی مورد توجه در
پژوهش چگونه است؟
با توجه به اینکه تعداد دانشجویان استفادهکننده از فناوری اینترنت روزبهروز درحال
افزایش است ،موضوع این پژوهش به بررسی این مقوله اختصاص یافته است.

روش پژوهش

پژوهش حاضر به روش پیمایشی (از نوع توصیفی -تحلیلی) انجام شده است .در این
پژوهش ،بهدلیل محدود بودن تعداد افراد مورد پژوهش از روش نمونهگیری استفاده نشده
است .نمونههای انتخابی بهصورت تصادفی و براساس شیوه «نمونه در دسترس» انتخاب
شده است .جامعه مورد مطالعه ،تعداد  56نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته کتابداری
و اطالعرسانی دانشگاه آزاد اسالمی اراک در سال  1387میباشد.
ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه میباشد که شامل26سؤال بسته و یک سؤال باز
است .قسمتهای مختلف پرسشنامه عبارتاند از :الف) پرسشهای جمعیتشناختی ،ب)
پرسشهای نگرشسنجی .برای دستیابی به اعتبار و روایی پرسشنامه ،ابتدا برحسب مطالعات
پایاننامهها و مقاالت نشریات کتابداری و اطالعرسانی پرسشنامه  45پرسشی تهیه گردید
وسپس به تعدادی از کارشناسان و متخصصان کتابداری و اطالعرسانی داده شد سپس با
استفاده از ضریب توافق روایی  27مورد آن تأييد شد .بهمنظور بررسی میزان پایایی پرسشنامه،
با استفاده از روش آزمون ضریب آلفای کرونباخ پایایی آن  0/83برآورد شده است.

روش آماری و تجزیه وتحلیل دادهها

تجزیه و تحلیل دادهها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت .برای تجزیه و تحلیل
اطالعات جمعآوری شده از روشهای آمار توصیفی (فراوانی و درصد تجمعی ،میانگین ،مد،
انحراف معیار ،واریانس ،درصدگیری و رسم نمودار) و آمار استنباطی (مجذور کای اسكوئر و
ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است .اصوالًدر پژوهشی که متغیرهای آن بهصورت
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دادههای اسمی بیان شدهاند از آزمونهای ناپارامتری از جمله مجذور کای اسكوئر استفاده
میشود )حافظ نیا ،1381 ،ص .)246اطالعات جمعآوری شده به کمک نرمافزار آماری
اس.پي.اس .ويرايش  ،11و اكسل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

تجزیهوتحلیلدادهها

الف.پرسشهایجمعیتشناختی

جدول 1

توزیع فراوانی جامعه پژوهش
بهتفکیکجنسیت

جنسیت

فراوانی

درصد

درصدفراوانیتجمعی

مرد

10

17/9

17/9

زن

46

82/1

100

مجموع

56

100

100

در جدول  ،1زنان  82/1درصد از کل پاسخدهندگان را با بیشترین فراوانی به خود
اختصاص دادهاند.

ب .پرسشهای مربوط به نگرش دانشجویان به تأثیر کلی اینرتنت در دروس عملی

جدول 2

توزیعفراوانیتأثیراینترنتدر
تسهیل یادگیری درس مرجع شناسی

گزینه

فراوانی

درصد

درصدفراوانیتجمعی

کام ًالمخالف

1

1/8

1/8

مخالف

7

12/5

14/3

نظری ندارم

6

10/7

25

موافق

24

42/9

67/9

کام ًالموافق

18

32/1

100

مجموع

56

100

100

جدول  2بیانگر این مطلب است که حدود  42/9درصد پاسخ دهندگان موافقاند که
اینترنت در تسهیل یادگیری و فهم بهتر دروس عملی مرجعشناسی (مراجع تخصصی و
عمومی چاپی و الکترونیکی) تأثيرگذار است.
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گزینه

فراوانی

درصد

درصدفراوانیتجمعی

مخالف

6

10/7

10/7

نظری ندارم

11

19/6

30/4

موافق

17

30/4

60/7

کام ًالموافق

22

39/3

100

مجموع

56

100

100

جدول 3

توزیعفراوانیتأثیراینترنت
بر تسهیل یادگیری در درس کارآموزی

جدول  3نشاندهنده این مطلب است که حدود  39/3درصد پاسخدهندگان کام ً
ال با این
موضوع موافقاند که اینترنت در تسهیل یادگیری و فهم دروس عملی کارآموزی (آشنایی با دانش
حرفهایکتابداری،فعالیتهایمختلفکتابخانهها،وتجربیاتکتابداران)تأثيرگذاراست.
گزینه

فراوانی

درصد

درصدفراوانیتجمعی

مخالف

5

8/9

8/9

نظری ندارم

5

8/9

17/9

موافق

29

51/8

69/6

کام ًالموافق

17

30/4

100

مجموع

56

100

100

جدول 4

توزیعفراوانیتأثیراینترنت
بر تسهیل یادگیری در
درسمجموعهسازی

جدول  4نشاندهنده این مطلب است که حدود  51/8درصد پاسخدهندگان با این موضوع
موافقاند که اینترنت در تسهیل یادگیری و فهم دروس عملی مجموعهسازی (انتخاب منابع
اطالعاتی اعم از کتاب ،مجله بهصورت چاپی و الکترونیکی ،آشنایی و ارتباط با ناشران و
کارگزاران داخلی و خارجی) تأثيرگذار است.
گزینه

فراوانی

درصد

درصدفراوانیتجمعی

کام ًالمخالف

3

5/4

5/5

مخالف

6

10/7

16/4

نظری ندارم

12

21/4

38/2

موافق

24

42/9

81/8

کام ًالموافق

10

17/9

100

مجموع

55

98/2

مقدارگمشده

1

1/8

-

مجموع

56

100

100

جدول 5

توزیعفراوانیتأثیراینترنت
بر تسهیل یادگیری
درسسازماندهیمنابع
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جدول  5نشاندهنده این مطلب است که حدود  42/9درصد پاسخدهندگان موافقاند که
اینترنت در تسهیل یادگیری و فهم دروس عملی سازماندهی منابع (فهرستنویسی و ردهبندی)
تأثيرگذار است و تنها یک مورد مشاهده گمشده دیده شد که در آن پاسخدهنده به هیچ گزینهای
پاسخ نداده است.

جدول 6

اولویتهای انتخاب شده مربوط به
ویژگیهای اینترنتکه در
فرایند یادگیری مؤثر است.

ویژگیهایاینرتنت

اولویت اول

اولویت دوم

اولویت سوم

اولویت
چهارم

اولویت
پنجم

مجموع

افزایش رسعت

6

4

4

1

20

35

افزایشسهولت

2

6

3

8

4

23

رفعنیازهایاطالعاتی

15

10

7

6

2

40

افزایش دانش حرفهای

7

6

6

6

6

31

رصفهجویی در زمان

4

6

7

9

5

31

رصفهجویی در مکان و بُعد مسافت

3

4

5

9

2

23

تبادل اطالعات و تعامل دوطرفه

2

7

9

5

6

29

افزایشدسرتسی

2

3

6

6

1

18

افزایشمهارتعملی

1

4

2

2

5

14

افزایش روزآمدی

13

5

5

8

5

36

میانگین

5/5

5/5

5/4

6

5/8

جدول  6نشان میدهد که بیشتر دانشجویان گزینه «رفع نیازهای اطالعاتی» را (با داشتن
فراوانی )15رتبه اول و  10نفر از آنها نیز این گزینه را در رتبه دوم قرار دادهاند .از طرفی ،تعداد
 13نفر از پاسخدهندگان افزایش روزآمدی اینترنت را بهعنوان اولویت اول معرفی کردهاند.
درمجموع ،از میان  10گزینه موجود ،بیشترین گزینههای انتخاب شده ،از میان ویژگیهای
اینترنتی ،بهترتیب اولویت عبارتاند از :رفع نیازهای اطالعاتی (با فراوانی ،)40افزایش روزآمدی
(با فراوانی ،)36افزایش سرعت (با فراوانی  ،)35افزایش دانش حرفهای (با فراوانی  ،)31و
صرفهجویی در زمان (با فراوانی  .)31همانطور که مالحظه میشود تأثيرگذارترین ویژگی
اینترنت ،از دیدگاه دانشجویان مورد آزمون ،در فرایند یادگیری میباشد.یافتههای بهدست آمده
نشان میدهد پاسخگویان نسبت به کاربردها و قابلیتهای اینترنت نگرش مثبت دارند.
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نام درس

روش آماری

مرجعشناسی

سازماندهی
منابع

کارآموزی

مجموعهسازی

مرجعشناسی

همبستگیپیرسون

1

0/683

0/560

0/639

سطحمعنیداری

0

0/00

0/00

0/00

تعدادپاسخدهنده

56

56

56

56

همبستگیپیرسون

0/683

1

0/592

0/521

سطحمعنیداری

0/00

0

0/00

0/00

تعدادپاسخگویان

56

56

56

56

همبستگیپیرسون

0/560

0/592

1

0/635

سطحمعنیداری

0/00

0/00

0

0/00

تعدادپاسخدهنده

56

56

56

56

همبستگیپیرسون

0/639

0/521

0/635

1

سطحمعنیداری

0/00

0/00

0/00

0

تعدادپاسخدهنده

56

56

56

56

سازماندهی
منابع

کارآموزی

مجموعهسازی

جدول 7

تجزیهوتحلیلهمبستگی
شاخصهای مربوط به دروس عملی

برای بررسی ارتباط میان شاخصها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
مقایسه جفتيِ متغیرها (دروس عملی) نشاندهنده وجود رابطه معنیدار و همبسته میان
متغیرهاست .اما ضریب همبستگی در اکثر موارد کمتر از  0/7میباشد (مثأل ضریب همبستگی
بین متغیرهای سازماندهی منابع و مرجعشناسی حدود  0/68است که نشاندهنده همبستگی
معنیدار بین آنهاست) .برای مشخص کردن معنیداری تأثير اینترنت در تسهیل یادگیری و
فهم بهتر هریک از دروس عملی مورد توجه در پژوهش (مرجعشناسی ،سازماندهی منابع،
کارآموزی ،و مجموعهسازی) از آزمون مجذور کای اسكوئر استفاده شده است .تأثير اینترنت در
تسهیل یادگیری هریک از دروس عملی نامبرده شده معنیدار میباشد .بهعبارت دیگر ،استفاده
از اینترنت در تسهیل یادگیری و فهم بهتر هریک از دروس عملی فوق تأثير بسزایی داشته
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است (در این جدول درجه آزادی برابر است با تعداد ردهها منهای یک ،در اینجا  5رده کام ً
ال
مخالف ،مخالف ،نظری ندارم ،موافق ،و کام ً
ال موافق تعریف شده است .سطح معنیداری
کوچک ( 0) >0/0 5نشانگر وجود رابطه معنیدار است .لذا دراینجا فرضیه تحقیق با عنوان
«بهرهگیری از اینترنت بهعنوان یک ابزار کمکآموزشی در تسهیل یادگیری دروس عملی
دانشجویان مؤثر است» مورد تأييد قرار میگیرد.

نتیجهگیریوپیشنهادات

در پاسخ به پرسش اول پژوهش ،یافتههای بهدست آمده از جدول  6نشان میدهد که بیشتر
دانشجویان گزینه رفع نیازهای اطالعاتی (با داشتن فراوانی )15رتبه اول و  10نفراز از آنها
نیز این گزینه را در رتبه دوم قرار دادهاند .از طرفی تعداد 13نفر از پاسخ دهندگان افزایش
روزآمدی اینترنت را بهعنوان اولویت اول معرفی کردهاند .در مجموع ،از میان  10گزینه
موجود درجدول ،بیشترین گزینههای انتخاب شده از میان ویژگیهای اینترنتی ،بهترتیب
اولویت عبارتاند از :رفع نیازهای اطالعاتی (با فراوانی  ،)40افزایش روزآمدی (با فراوانی،)36
افزایش سرعت (با فراوانی  ،)35افزایش دانش حرفهای (با فراوانی  ،)31و صرفهجویی در
زمان (با فراوانی  .)31همانطور که مالحظه میشود تأثيرگذارترین ویژگیهای اینترنت از
دیدگاه دانشجویان مورد آزمون در فرایند یادگیری گزینههای نامبرده شده فوق میباشد.
یافتههای بهدست آمده نشان میدهد پاسخگویان نسبت به کاربردها و قابلیتهای اینترنت
نگرش مثبت دارند .بنابراین ،نتایج بهدست آمده از جدول  6نشان میدهد که از دیدگاه
دانشجویان ،تأثيرگذارترین ویژگیهای اینترنت در فرایند یادگیری بهترتیب رتبهبندی ،رفع
نیازهای اطالعاتی ،افزایش روزآمدی ،افزایش سرعت ،افزایش دانش حرفهای ،و صرفهجویی
در زمان بوده است .در پاسخ به پرسش دوم پژوهش ،برطبق جدول  7تجزیه و تحلیل دادهها
توسط آزمون کای اسكوئر (مجذورخی) نشان داد که تأثير اینترنت در تسهیل یادگیری هریک
از دروس عملی نامبرده معنیدار میباشد .بهعبارت دیگر ،استفاده از اینترنت در تسهیل
یادگیری و فهم بهتر هریک از دروس عملی فوق تأثير بسزایی داشته است .این یافتهها با
نتایج پژوهشهای سرمد ( ،)1386موحدمحمدی ( ،)1381شاته ( ،)1997و آلتوس ()1997
همخواني دارد .یافتههای این پژوهش بهطور واضح نشان داد که بيشتر دانشجویان مورد
آزمون در این پژوهش با تأثيراینترنت بر تسهیل یادگیری در دروس عملی موافق هستند ودر
این زمینه نگرش مثبتی دارند .بنابراین ،فرضیه تحقیق پذیرفته شده و با اطمینان میتوان گفت
که بهرهگیری از اینترنت ،بهعنوان یک ابزار کمک آموزشی در تسهیل یادگیری دروس عملی
دانشجویان مؤثر بوده است .این مطالب مؤیدآن است که امروزه دانشجویان تجربه کافی را
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در استفاده ازاینترنت را دارند ،بهعالوه دانشجویان انتظار دارند که هنگام استفاده از اینترنت،
استادان هم به آنها یاری رسانند .هنگام استفاده از نظام نوین یا ابزار یادگیری جدید الزم
است دیدگاهها و نگرش دانشجویان واستادان درخصوص این ابزار کمک آموزشی مورد
بررسی قرار گیرد تا مقدمات افزایش اثربخشی یادگیری و آموزش در دروس عملی فراهم
شود .الزم است در دانشگاهها برای دانشجویان کتابداری برنامهای اتخاذ شود تا آنها بیشتر با
اینترنت در ارتباط باشند واستادان دروس عملی ،دانشجویان را بیشتر ب ه سوی اینترنت سوق
دهند .در واحدهای درسی رشته کتابداری واطالعرسانی بازنگری شود و دروسی ارائه شود
که پاسخگوي نیاز عصر فناوری اینترنت باشد تا دانشجویان بتوانند با بهرهگیری الزم ،نقش
ارزندهتری در آینده حرفهای خود داشته باشند .دو واحد درسی آموزش آشنایی با فنون
اطالعیابی و جستوجو در اینترنت ،برای دانشجویان کتابداری ایجاد شود و متخصصان
واستادان آشنا به فنون جستوجو وبازیابی اطالعات در اینترنت برای تدریس انتخاب
گردند .دورههای آموزش کوتاهمدت ومستمر برگزارشود و نیز جزوات ،مطالب آموزشی،
وراهنماهای استفاده از شبکه ،متناسب با تغییرات روز بهمنظور استفاده بهینه از خدمات شبکه
اینترنت ومنابع اطالعاتی ،تهیه شود .کارگاههای ارزیابی واستناد به منابع اطالعاتی در اینترنت،
بهمنظور تشخیص اطالعات با کیفیت (قابل استناد) و نیز نحوه استناد به منابع اطالعاتی در
اینترنت در دروس عملی برگزار شود .استادان دروس عملی کتابداری و اطالعرسانی ،زمینه
بهکارگیری و استفاده اینترنت در دروس عملی را برای دانشجویان فراهم کنند و سعی نمایند
دانشجویان را بهسوی آشنایی بیشتر با منابع اینترنتی مرتبط با دروس عملی سوق دهند.
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