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 المتس اطالعات فنآوری دانشجویان بين در اطالعات فنآوری از استفاده و دسترسی ميزان بررسی

 سمنان
 *پناهي شريعت قضوي سهيالسادات

  سمنان،سمنان،ايران پزشکي علوم پيراپزشکي،دانشگاه و پرستاري دانشکده-

 باعث نتيجه ودر يادگيري فرايند در دانشجويان مشاركت افزايش باعث ارتباطات و اطالعات فناوري كارگيري به افزايش: هدف و مقدمه
 قرار أثيرت تحت را ها دانشگاه هاي هاوسياست ،روش وارتباطات اطالعات فناوري و جديد ابزارهاي توسعه. ميشود دانشجويان تحصيلي پيشرفت

 هدف با مطالعه اين.شود مي يادگيرندگان تحصيلي عملکرد و يادگيري تدريس فرايند بهبود باعث و راتغييرميدهد آموزش و تدريس فرايند و داده
 شده امانج سمنان پزشکي علوم دانشگاه سالمت اطالعات فنآوري دانشجويان بين در اطالعات فنآوري از استفاده و دسترسي ميزان تعيين
 ..است

 و كاري،اينترنت،محدوديتها تجربه قسمت4 شامل در كه بوده پرسشنامه اطالعات گردآوري ابزار.است بوده مقطعي مطالعه اين:مواد و روش ها
 نرم در ها داده ،سپس گرديده نفرتکميل106تعداد به سالمت اطالعات فناوري دانشجويان به محقق حضوري مراجعه با و تنظيم موانع
 .است شده تحليل و تجزيه به اقدام توصيفي آمار از استفاده با و واردspss16افزار
 استفاده بطورهفتگي%46 اند،اكثرا ديده آموزش%8/53شخصي، رايانه داراي%7/71قرارداشته، سال19-20سني فاصله داداكثرادر نشان:ها يافته

 استفاده پاورپوينت و الکترونيکي پست از كاري اهداف جهت و داشته آشنايي پاورپوينت و الکترونيکي وردوپست پردازشگر با%70كرده،اكثرا
 عبورداشته رمز و كاربري به نياز%95در و بوده خاص مکان و كتابخانه و منزل%65آنان دسترسي محل و داشته دسترسي اينترنت به%5/95نموده،

 انهراي كافي فقدان: محدودكننده نموده،عوامل استفاده اينترنت جستجواز جهت اكثرا و اند داشته دسترسي محدوديت خاص ساعات در%50 و
 اشخاص همزمان ،استفاده(%65اوقات گاهي)شبکه خطاهاي دسترسي و استفاده موانع بوده،از%5/43ها رايانه مکان و سيستم پايين ها،سرعت

 به دسترسي بهبودي موجب كه هستند موافق %49و %70كار، شدن آسان با موافق%62داشته، آشنايي فنآوري مهارتهاي با%51،%35ديگر
 .شود آنهامي براي امتياز ايجاد موجب فناوري مهارتهاي كه هستند نيزموافق %46شده، دركار دقت و اطالعات

 جوياندانش هاتوسط فناوري اين كاربرد بر مستقيمي تأثير ارتباطات، و اطالعات ازفناوري دانشجويان استفاده مهارت چون: گيري نتيجه 
 فراهم ارتباطات و اطالعات فناوري زمينه در هايي مهارت ايجاد براي زمينه آموزشي هاي كالس و ها ،كارگاه ها دوره تشکيل با دارد،بنابراين

 .باشند داشته را آتي شغلي هاي موقعيت در ارتباطي و اطالعاتي نوين هاي فناوري از استفاده براي الزم توانايي آنان شودتا
 سالمت،دانشجويان اطالعات دسترسي،استفاده،فنآوري: كليدي كلمات
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