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Abstract 
Introduction: The main aim of this study was to compare face
respect to having research-technological skill
Materials & Methods: In this
University were selected using
table. From 2250 attending students
selected, respectively.  For data 
questionnaire was designed based on five basic elements such as search resour
developing and presenting content, attending online environment
communicative and conversation skills and using applied software. 
confirmed by five experts and 
data analysis. 
Results: The findings showed that the 
desirable" in searching for resource
and presenting content and no difference was found
groups differed with respect to 
Conclusion: No main differences were observed between attending and virtual students of 
Tehran University in research-technological.
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 هاي هاي حضوري و مجازي از حیث میزان برخورداري از مهارت

 دانشجویانو جامعه آماري آن  این پژوهش با استفاده از روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است

اساس جدول  و براي  گیري تصادفی طبقه

به عنوان نمونه نفر  205نفر دانشجوي مجازي، 

فناورانه  -هاي پژوهشی ساخته مربوط به سنجش مهارت

ها، مشارکت  رائه محتوا، حضور در محیط برخط و نشر ایده

از طریق محاسبه  و پایایی آنات پنج نفر از متخصصان تأیید 

  .هاي آمار توصیفی و آزمون من ویتنی انجام شد

 میزان مهارت دانشجویان حضوري و مجازي در جستجوي منابع، استفاده از ابزارهاي کاربردي، تهیه و ارائه محتوا، حضور

استفاده از ابزارهاي مشارکتی و   در محیط برخط و نشر ایده در حد نسبتاً مطلوب بوده و دو گروه با هم تفاوت ندارند و تنها در مهارت

داد که  انهاي پژوهشی فناورانه نش گاه تهران در برخورداري از مهارت

  هاي پژوهشی فناورانه دانشجویان حضوري و مجازي
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The main aim of this study was to compare face-to-face and virtual students 
technological skill perspectives. 

In this descriptive survey all face-to-face and virtual students of
selected using the random categorization method based on Kerjesi & M

students and from 445 virtual students, 327 and 205 
.  For data collection, a researcher-made questionnaire

was designed based on five basic elements such as search resource skills, skills for 
developing and presenting content, attending online environments and publishing ideas, 
communicative and conversation skills and using applied software. The validity of this tool was 

five experts and its reliability was 0.90. The Mann-Whitney U test was used for 

The findings showed that the skills of attending and virtual students 
resources, using applied software, online publishing and developing 

esenting content and no difference was found between the two groups. However, the two 
 commutative and conversation skills. 

No main differences were observed between attending and virtual students of 
technological. 

Attendance Student, Virtual, Internet Tools, Research, Research- Technological Skills

هاي حضوري و مجازي از حیث میزان برخورداري از مهارت پژوهش حاضر، مقایسه دانشجویان دانشگاه

  

این پژوهش با استفاده از روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است

گیري تصادفی طبقه از روش نمونهبا استفاده . باشد دانشگاه تهران میحضوري و مجازي دوره کارشناسی ارشد 

نفر دانشجوي مجازي،  445نفر و از تعداد  327نفر دانشجوي حضوري  2250و مورگان از تعداد 

ساخته مربوط به سنجش مهارت پرسشنامه محقق هاي مورد نیاز با استفاده از داده

رائه محتوا، حضور در محیط برخط و نشر ایدههاي جستجوي منابع، تهیه و ا که در آن به پنج مؤلفه مهارت

ات پنج نفر از متخصصان تأیید روایی آن با توجه به نظر .ابزارهاي کاربردي تأکید گردید

هاي آمار توصیفی و آزمون من ویتنی انجام شد اده از شاخصبا استف  ههاي حاصل داده. محاسبه شد 90/0

میزان مهارت دانشجویان حضوري و مجازي در جستجوي منابع، استفاده از ابزارهاي کاربردي، تهیه و ارائه محتوا، حضور

در محیط برخط و نشر ایده در حد نسبتاً مطلوب بوده و دو گروه با هم تفاوت ندارند و تنها در مهارت

  .ارتباطی از هم متفاوت هستند

گاه تهران در برخورداري از مهارتمقایسه دانشجویان حضوري و مجازي دانش

  .ها با هم تفاوت ندارند
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   چکیده

پژوهش حاضر، مقایسه دانشجویان دانشگاههدف  :مقدمه

  .پژوهشی فناورانه است

این پژوهش با استفاده از روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است :ها روشمواد و 

حضوري و مجازي دوره کارشناسی ارشد 

و مورگان از تعداد  کرجسی

داده. انتخاب شده است

که در آن به پنج مؤلفه مهارت شد گردآوري

ابزارهاي کاربردي تأکید گردید و گفتگو و

90آلفاي کرانباخ به مقدار

میزان مهارت دانشجویان حضوري و مجازي در جستجوي منابع، استفاده از ابزارهاي کاربردي، تهیه و ارائه محتوا، حضور :نتایج

در محیط برخط و نشر ایده در حد نسبتاً مطلوب بوده و دو گروه با هم تفاوت ندارند و تنها در مهارت

ارتباطی از هم متفاوت هستند

مقایسه دانشجویان حضوري و مجازي دانش :گیري یجهنت

ها با هم تفاوت ندارند دو گروه در اغلب مهارت

  مقاله اصیل
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    هاي پژوهشی فناورانه

جویان و دانش. ثیر گذاشته استبر ابعاد مختلف آموزش دانشگاهی تأ

هاي آموزشی، پژوهشی و  نات مبتنی بر وب در انجام فعالیت

ي ها دهد تا با افراد و پژوهشگران دیگر به تبادل ایده بپردازند و اجتماع

و وسیع در اختیار همدیگر قرار دهند و به 

 گراناز این رو برخی از پژوهش. ]2[ و با سایر همکاران به اشتراك بگذارند

عضاي هیات هاي پژوهشی دانشجویان، ا

 با ین میزان آشنایی اعضاي هیات علمی

ی گرانپژوهشهمچنین . ]4[ و کارکردهاي پژوهش آنها رابطه نزدیک و مستقیم وجود دارد

  . ]5[ کند را تبیین میاعضاي هیات علمی دانشگاه 

هاي هیات علمی و  ارزیابی که بخشی مهمی از

از سوي دیگر بخش زیادي از افرادي 

Digital Native( این  .شوند نده میخوا

کار با آنها احساس راحتی  اند و از هاي دیجیتال نظیر رایانه، ابزارهاي بازي و حتی اینترنت ارتباط داشته

هاي آن را در سنین  قرار دارند که فناوري و قابلیت

7[ .  

هاي مجازي را  هاي حضوري، آموزش

اي این  مندي از امکانات تعاملی و چندرسانه

هاي درسی و  رسالت دارند با طراحی و اجراي برنامه

هاي  خشی فرآیند طراحی و اجراي برنامه

و تولید علم در  از این روست که پژوهش

آوري  وهشگر با جمعاي است که پژ پژوهش فرآیند طرح و حل مسائل تازه

هاي  حل کند، راه هاي ناشناخته رمزگشایی می

ر طی تواند د هاي متنوع می اینترنت و ابزارهاي فناورانه با داشتن قابلیت

Laurillard ، ،این ابزارها را به چهار دسته

Reflective( از نظر . کند تقسیم می

توان زمینه را براي مباحثه در بین پژوهشگران فراهم ساخت، امکان تعامل و بسط ارتباط بین 

اي در ایجاد  همچنین این ابزارها قابلیت ویژه

 به نظر او. کند بندي می اي و مشارکتی طبقه

بزارهاي ساخت گفتگو و ا با استفاده ابزارهاي

: دهد بندي کلی ابزارهاي موجود در اینترنت را در دو طبقه قرار می

هاي متنی،  افزارها جستجوي فایل این طبقه ابزارها و نرم

این اساس  بر. روند باط بین افراد به کار می

با استفاده  توانند دانشجویان و پژوهشگران می

هاي اجتماعی خود  تولید و ارائه نمایند و بین گروه

به تبادل نظر ) Online(برخط اع تخصصی 

هاي پژوهشی فناورانه دانشجویان حضوري و مجازي مقایسه مهارت

هاي پژوهشی فناورانه مجازي، ابزارهاي اینترنتی، پژوهش، مهارتدانشجوي 

بر ابعاد مختلف آموزش دانشگاهی تأاینترنت یکی از دستاوردهاي فناورانه عصر حاضر است که 

نات مبتنی بر وب در انجام فعالیتها از ابزارهاي متنوع اینترنت، رایانه و امکا

دهد تا با افراد و پژوهشگران دیگر به تبادل ایده بپردازند و اجتماع این ابزارها به پژوهشگران امکان می

و وسیع در اختیار همدیگر قرار دهند و به  اي، اطالعات جامع به عالوه با استفاده از امکانات چندرسانه. اي یا ذهنی شکل دهند

و با سایر همکاران به اشتراك بگذارندمنتشر هاي خود را  ها و دانسته

هاي پژوهشی دانشجویان، ا مکانات اینترنتی از جمله عوامل مؤثر در فعالیتاند که دسترسی و استفاده از ا

ین میزان آشنایی اعضاي هیات علمی، باند برخی از پژوهشگران نشان داده .]3[ آید اي به حساب می

و کارکردهاي پژوهش آنها رابطه نزدیک و مستقیم وجود دارد )فاوا( فناوري اطالعات و ارتباطات

اعضاي هیات علمی دانشگاه  درصد، کارکردهاي پژوهشی 11اند که استفاده از اینترنت، به میزان 

که بخشی مهمی از استهاي دانشگاهیان  ترین فعالیت ر یکی از اساسیاز یک سو پژوهش و نش

از سوي دیگر بخش زیادي از افرادي . ]6[ گیرد پذیرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی با توجه به عملکرد پژوهشی آنها صورت می

Digital Native( هاي تحصیالت تکمیلی قرار دارند، افراد بومی دیجیتال هکه امروزه در سنین ورود به دور

هاي دیجیتال نظیر رایانه، ابزارهاي بازي و حتی اینترنت ارتباط داشته

قرار دارند که فناوري و قابلیت )Digital Immigrant( مهاجران دیجیتال در مقابل این افراد،

7[کنند  راب دارند و احساس راحتی نمیاند و اغلب از کار با این ابزارها اصظ

هاي حضوري، آموزش توسعه امکانات فاوا و اینترنت در راستاي تسهیل دسترسی به آموزش عالی در کنار آموزش

مندي از امکانات تعاملی و چندرسانه هدات شغلی و خانوادگی با بهرهتوانند ضمن ایفاي تع وجود آورده است که داوطلبان می

رسالت دارند با طراحی و اجراي برنامههاي عصر اطالعات  دانشگاه. ]8[ کیفیت نیز برخوردار شوند

خشی فرآیند طراحی و اجراي برنامهبستر میزان اثربدر این . هاي پژوهشی، شرایط را براي تولید علم فراهم نمایند

از این روست که پژوهش. کند شان در تولید علم مشخص می همحور بودن آنها و میزان مداخل

پژوهش فرآیند طرح و حل مسائل تازه. ناپذیر برخوردار است دانشگاه از جایگاه سترك و خلل

هاي ناشناخته رمزگشایی می شناختی خاص از موقعیت اطالعات و شواهد الزم و تحلیل آنها بر اساس مبانی معرفت

اینترنت و ابزارهاي فناورانه با داشتن قابلیت. ]9[ نماید اي را طرح می دهد و یا مسائل تازه

  .فرآیند پژوهش از ابتدا تا انتهاي یک فعالیت علمی و پژوهشی به کمک پژوهشگر بیاید

Laurillard .هاي پژوهشی اینترنت و ابزارهاي فناورانه متعدد و متنوع است

Discursi(انطباقی ، )Adaptive( ،تعاملی )Interactive( ملیو تأ )Reflective

توان زمینه را براي مباحثه در بین پژوهشگران فراهم ساخت، امکان تعامل و بسط ارتباط بین  او با استفاده از ابزارهاي اینترنتی می

همچنین این ابزارها قابلیت ویژه. افزایش دادهاي مختلف را  آنها را مساعد نمود و توان رویارویی آنها با مسائل و موقعیت

  ].10[ هستند مل و تفکر سطح باال دارا

اي و مشارکتی طبقه ابزارهاي فناورانه موجود در محیط اینترنت را به ابزارهاي ارائه

با استفاده ابزارهاي ویکدیگر اطالعات ارائه نمایند  به توانند می زمان همزمان و نا

بندي کلی ابزارهاي موجود در اینترنت را در دو طبقه قرار می در یک دسته Tomei]. 11[دانش تعامل و مشارکت داشته باشند 

این طبقه ابزارها و نرم. روند کار می اینترنتی بهاهده و مطالعه منابع ابزارهایی که براي مش

باط بین افراد به کار میابزارهایی که براي کمک به برقراري ارت ،دوم. گیرد می

دانشجویان و پژوهشگران می. اند بندي کرده هاي مختلف طبقه موجود در اینترنت را به شیوه

تولید و ارائه نمایند و بین گروهاي  محتواهاي چندرسانه و منابع مورد نیاز را جستجو کنند،

اع تخصصی هاي علمی و پژوهشی خود را در فضاي مجازي و در اجتم

 

 

 

  واژگان کلیدي

دانشجوي دانشجوي حضوري، 

  

 مقدمه 

اینترنت یکی از دستاوردهاي فناورانه عصر حاضر است که 

ها از ابزارهاي متنوع اینترنت، رایانه و امکا اعضاي هیات علمی دانشگاه

این ابزارها به پژوهشگران امکان می. ]1[ گیرند نشر بهره می

اي یا ذهنی شکل دهند رابطه

ها و دانسته اشکال متنوع بتوانند یافته

اند که دسترسی و استفاده از ا دهنشان دا

اي به حساب می علمی و پژوهشگران حرفه

فناوري اطالعات و ارتباطات

اند که استفاده از اینترنت، به میزان  دریافته

از یک سو پژوهش و نش 

پذیرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی با توجه به عملکرد پژوهشی آنها صورت می

که امروزه در سنین ورود به دور

هاي دیجیتال نظیر رایانه، ابزارهاي بازي و حتی اینترنت ارتباط داشته افراد از بدو تولد با رسانه

در مقابل این افراد،. کنند می

اند و اغلب از کار با این ابزارها اصظ بزرگسالی درك کرده

توسعه امکانات فاوا و اینترنت در راستاي تسهیل دسترسی به آموزش عالی در کنار آموزش 

وجود آورده است که داوطلبان می به

کیفیت نیز برخوردار شوند محیط از آموزش با

هاي پژوهشی، شرایط را براي تولید علم فراهم نمایند تدارك زمینه

محور بودن آنها و میزان مداخل درسی را پژوهش

دانشگاه از جایگاه سترك و خلل

اطالعات و شواهد الزم و تحلیل آنها بر اساس مبانی معرفت

دهد و یا مسائل تازه جدید ارائه می

فرآیند پژوهش از ابتدا تا انتهاي یک فعالیت علمی و پژوهشی به کمک پژوهشگر بیاید

هاي پژوهشی اینترنت و ابزارهاي فناورانه متعدد و متنوع است امکانات و قابلیت

Discursive( ابزارهاي استداللی

او با استفاده از ابزارهاي اینترنتی می

آنها را مساعد نمود و توان رویارویی آنها با مسائل و موقعیت

مل و تفکر سطح باال داراهاي متنوع براي تأ موقعیت

Caladine ابزارهاي فناورانه موجود در محیط اینترنت را به ابزارهاي ارائه

زمان و نا هم پژوهشگران به صورت

دانش تعامل و مشارکت داشته باشند 

ابزارهایی که براي مشنخست، 

می صوتی، تصویري را در بر

موجود در اینترنت را به شیوهنظران، ابزارهاي  صاحب

و منابع مورد نیاز را جستجو کنند،از این ابزارها، اطالعات 

هاي علمی و پژوهشی خود را در فضاي مجازي و در اجتم ، ایدهبه مشارکت بگذارند



کشورهاي ها در  از برگزاري کنفرانس ،هاي جدید اطالع پیدا کنند

زمان و  بسط ارتباطات همباالخره اینکه از این ابزارها براي 

ارها و امکانات در پژوهش حاضر، ابز هاي متفاوت از آنها،

، ابزارهاي تهیه و ارائه محتواي منابعاي جستجو 

 ].13[ دشو می تقسیمو ابزارهاي کاربردي 

شود  اتالق میابرموتورهاي کاوش  وتورهاي جستجو، راهنماهاي موضوعی و

پژوهش  توان در مراحل مختلف پژوهش نظیر انتخاب موضوع، تدوین پیشنهاده پژوهشی و بررسی پیشینه

 Google( ، گوگل داك)Podcast( افزارهاي پادکست

 ارائه مفاهیم، و موضوعات بهتر درك براي

ی مانند ابزارهایدسته دیگر  .شوند کار گرفته می

دسته بعدي . کنند را براي پژوهشگران فراهم می

توان در گردآوري اطالعات  ابزارها میروند و از این 

هاي پژوهشی و کمک به برقراري ارتباط بین افراد عالقمند به یک زمینه پژوهشی خاص استفاده 

دهی و  وجود دارند که در سازماندهی، نظم

هاي  در آموزش. گیرند هاي مختلف بهره می

شکل دوم  در. شود کار گرفته می ن بهعنوان مکمل برنامه درسی حضوري در کنار آ

هاي آموزش حضوري و اینترنتی  شود تا قابلیت

 Blended( به این شیوه آموزشی، روش یادگیري ترکیبی

است که در آن  )Virtual Learning( ها، آموزش مجازي

Learning Management System (دور  از

متفاوت از اینترنت و ابزارهاي آن  هاي مختلف و

عنوان مکمل  ها و اینترنت به هاي حضوري که از فناوري

ازي و هاي مج امل با افراد و گروهشود، دانشجویان براي جستجوي منابع اطالعاتی، تع

Madhusudhan،Agarwal  و Mital ،

هاي استفاده از اینترنت را در پژوهشگران و دانشجویان در سطح مطلوب 

دهد که دانشجویان حضوري و پژوهشگران دانشگاه دهلی در حد خیلی زیاد 

Filker(، ماي اسپیس )Myspace(اسالید ، 

و نینگ آشنایی دارند و از آنها در  ، هاي فایو

هاي  اغلب دانشجویان براي انجام فعالیت

دند که دانشجویان نشان دا آراي و همکاران

مهارت باالتر از حد  مجازيو دسترسی به منابع 

زمینه  در کارشناسی و کارشناسی ارشد کتابداري را

افزارهایی مانند  که مهارت دانشجویان در زمینه نرم

هاي اینترنتی  سطح مهارت ارسن و جوکار 

هاي استفاده از اینترنت در دانشجویان رشته 

اي پرستاران شاغل به تحصیل  که میزان سواد رایانه

هاي جستجوي منابع در بین دانشجویان پزشکی عمومی 

نشان دادند که مهارت دانشجویان در این زمینه در 

  هاي پژوهشی فناورانه دانشجویان حضوري و مجازي

هاي جدید اطالع پیدا کنند هاي پژوهشی یا انتشار مقاله ترین زمان از یافته

باالخره اینکه از این ابزارها براي . تر منتشر سازند هاي پژوهشی خود را سریع مختلف مطلع شوند و یافته

   .]12[با سایر پژوهشگران بهره گیرند 

هاي متفاوت از آنها، بندي با توجه به تنوع ابزارهاي فناورانه پژوهشی موجود و ارائه تقسیم

اي جستجو به پنج دسته ابزاره بندي سراجی و حاتمی موجود در اینترنت بر اساس طبقه

و ابزارهاي کاربردي  ابزارهاي گفتگو و مشارکتی ،برخطاي، ابزارهاي نشر ایده و حضور در محیط 

وتورهاي جستجو، راهنماهاي موضوعی وممنابع اینترنتی به ابزارهایی مانند 

توان در مراحل مختلف پژوهش نظیر انتخاب موضوع، تدوین پیشنهاده پژوهشی و بررسی پیشینه

افزارهاي پادکست نظیر نرم ابزارهاییابزارهاي تهیه و ارائه محتواي مجازي به 

Slide Share (براي برخی از مراحل پژوهش درشود که  گفته می

کار گرفته می به مبانی نظري پژوهش ساختار سازماندهی نحوه و تشخیص

را براي پژوهشگران فراهم می برخطوبالگ، ویکی و وب سایت هستند که امکان نشر ایده و حضور در محیط 

روند و از این  اینترنتی و مجازي به کار میهاي  براي ایجاد اجتماعشامل ابزارهایی است که 

هاي پژوهشی و کمک به برقراري ارتباط بین افراد عالقمند به یک زمینه پژوهشی خاص استفاده  ها و اجتماع

وجود دارند که در سازماندهی، نظم SPSS ،Excel ،PowerPoint، Wordمانند دسته دیگري از ابزارهاي کاربردي 

  .شوند گرفته میکار  به آوري شده در فرایند پژوهش

هاي مختلف بهره می هاي یادگیري دانشگاهی از اینترنت و ابزارهاي فناورانه آموزشی به شکل

عنوان مکمل برنامه درسی حضوري در کنار آ رسوم دانشگاهی غالباً اینترنت و ابزارهاي آن به

شود تا قابلیت هاي حضوري ترکیب می هاي مدون با آموزش ینترنتی بر اساس طرح

به این شیوه آموزشی، روش یادگیري ترکیبی. هاي یکدیگر را پوشش و نقاط قوت همدیگر را ارتقاء دهند

ها، آموزش مجازي نشگاههاي امروزي در دا شکل سوم آموزش. شود

Learning Management System( یاددهنده و یادگیرنده با استفاده از ابزارهاي فناورانه مانند سامانه مدیریت یادگیري

هاي مختلف و دانشجویان در هر یک از این سه شیوه به شکل. کنند با یکدیگر ارتباط برقرار می

هاي حضوري که از فناوري در دانشگاه. ]14[ گیرند هاي آموزشی و پژوهشی بهره می

شود، دانشجویان براي جستجوي منابع اطالعاتی، تع هاي درسی حضوري استفاده می

Madhusudhanهایی مانند  پژوهش. گیرند ها بهره می اي از این فناوري دسترسی به محتواهاي چندرسانه

هاي استفاده از اینترنت را در پژوهشگران و دانشجویان در سطح مطلوب  زاده مهارت کشتی آراي و همکاران، کوچک و سمیرمی

15[ .Madhusudhan دهد که دانشجویان حضوري و پژوهشگران دانشگاه دهلی در حد خیلی زیاد  نشان می

Filker( ها، فلیکر ، بالگ)YouTube( ، یوتیوب)Facebook( با ابزارهاي ویکی، فیس بوك

، هاي فایو)Skype( اسکایپ ،)Delicious( دلیشز ،)Twiter( ، تویتر

اغلب دانشجویان براي انجام فعالیت ندی دریافتپژوهشدر  Mital و Agarwal .]15[ کنند هاي خود استفاده می

آراي و همکاران کشتی .]16[ گیرند هاي اجتماعی و امکانات مشارکتی وب دو بهره می

و دسترسی به منابع  مجازيهاي اطالعاتی  تحصیالت تکمیلی اصفهان در زمینه جست و جوي بانک

کارشناسی و کارشناسی ارشد کتابداري را زاده در پژوهشی میزان مهارت دانشجویان کوچک و سمیرمی

که مهارت دانشجویان در زمینه نرمدهد  نشان مینتایج این پژوهش . اند اطالعاتی را بررسی کرده

   .]18[ اکسل و ورد در سطح مطلوبی است

 و ،ي میمند و عصاره، محمودKelsey و Bond، Cole در مقابل پژوهشگرانی مانند

هاي استفاده از اینترنت در دانشجویان رشته  در پژوهشی دریافت مهارت Bond .]19-21[ اند دانشجویان را پایین ارزیابی کرده

که میزان سواد رایانهدهند  نشان می Kelsey و Cole.]19[ تر از حد مطلوب است

هاي جستجوي منابع در بین دانشجویان پزشکی عمومی  میمند و عصاره با مقایسه مهارتمحمودي . ]20

نشان دادند که مهارت دانشجویان در این زمینه در  1387 - 1388هاي  هاي علوم پزشکی بندرعباس و رفسنجان در سال
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ترین زمان از یافته در کوتاه ،بگذارند

مختلف مطلع شوند و یافته

با سایر پژوهشگران بهره گیرند زمان  ناهم

با توجه به تنوع ابزارهاي فناورانه پژوهشی موجود و ارائه تقسیم 

موجود در اینترنت بر اساس طبقه

اي، ابزارهاي نشر ایده و حضور در محیط  چندرسانه

منابع اینترنتی به ابزارهایی مانند  ابزارهاي جستجوي

توان در مراحل مختلف پژوهش نظیر انتخاب موضوع، تدوین پیشنهاده پژوهشی و بررسی پیشینه می ابزارهاکه از این 

ابزارهاي تهیه و ارائه محتواي مجازي به  .استفاده کرد

Doc ( و اسالید شیر)Share

و تشخیص ها یافته اي چندرسانه

وبالگ، ویکی و وب سایت هستند که امکان نشر ایده و حضور در محیط 

شامل ابزارهایی است که 

ها و اجتماع پژوهشی، تشکیل گروه

دسته دیگري از ابزارهاي کاربردي  .کرد

آوري شده در فرایند پژوهشتحلیل اطالعات گرد

هاي یادگیري دانشگاهی از اینترنت و ابزارهاي فناورانه آموزشی به شکل محیط 

رسوم دانشگاهی غالباً اینترنت و ابزارهاي آن بهم

ینترنتی بر اساس طرحهاي ا فناوري

هاي یکدیگر را پوشش و نقاط قوت همدیگر را ارتقاء دهند ضعف

Learning( شود گفته می

یاددهنده و یادگیرنده با استفاده از ابزارهاي فناورانه مانند سامانه مدیریت یادگیري

با یکدیگر ارتباط برقرار می

هاي آموزشی و پژوهشی بهره می براي انجام فعالیت

هاي درسی حضوري استفاده می برنامه

دسترسی به محتواهاي چندرسانه

کشتی آراي و همکاران، کوچک و سمیرمی

15-18[ کنند گزارش می

با ابزارهاي ویکی، فیس بوك

، تویتر)Slid Share( شیر

هاي خود استفاده می پژوهش

هاي اجتماعی و امکانات مشارکتی وب دو بهره می پژوهشی از شبکه

تحصیالت تکمیلی اصفهان در زمینه جست و جوي بانک

کوچک و سمیرمی ].17[ متوسط دارند

اطالعاتی را بررسی کردهنوین  هاي وريفنا

اکسل و ورد در سطح مطلوبی است

در مقابل پژوهشگرانی مانند 

دانشجویان را پایین ارزیابی کردهدر 

تر از حد مطلوب است پرستاري پایین

20[ در حد مطلوب نیست

هاي علوم پزشکی بندرعباس و رفسنجان در سال دانشگاه
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انشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز در میان د

 و ،Gosling، Vazireهاي بر اساس یافته

کنند و  در برخی از موارد محدود استفاده می

اند که دانشجویان دوره رزیدنتی  نشان داده

شی بهره هاي پژوه ، پادکست و ابزارهاي ارتباطی در فعالیت

، طراحی مجازيهاي جست و جوي منابع در اینترنت، ارزیابی منابع 

  .]25[ عنوان نیازهاي آموزشی پژوهشگران مشخص کرده است

هاي یادگیري حضوري، با استفاده از سامانه 

ها بستر  اي آورند و با دسترسی به منابع یادگیري، چندرسانه

کلیه فرآیندهاي آموزشی و هاي یادگیري مجازي دانشجویان 

پژوهشی نظیر دسترسی به سامانه مدیریت یادگیري، تهیه محتوا، تعامل با همکالسان و مدرسان، جستجوي منابع یادگیري و انتشار 

هاي  دانشجویان و پژوهشگران عمده فعالیت

 معتقدند Rouetو  Puustinen .دهند

اي جستجوي ه برخط، مهارتواسطه ارتباط مداوم و مستمر با ابزارهاي فناورانه قابلیت ارتباط 

Yang، دهد که  در پژوهشی نشان می

گذاري در سطح مطلوب بهره  دانشجویان مجازي از ابزارهاي نشر ایده در محیط مجازي نظیر وبالگ، ویکی و ابزارهاي اشتراك

هاي مجازي از ابزارهاي ارتباطی  ند که دانشجویان دوره

 گذارد کنند و این کار به افزایش خودکارآمدي تحصیلی و عملکرد پژوهشی آنها اثر مثبت می

هاي  ها و تعهدات شغلی و خانوادگی به دوره

اي به ابزارهاي فناورانه نداشته باشند یا اینکه مهارت 

Dempsey  در پژوهشی با بررسی موانع یا

هاي دیجیتالی دریافتند که عمدتاً دانشجویان به دلیل نبود مهارت 

 Creanor و Macdonaldهمچنین

دهند، گرچه از لحاظ مهارت  هاي مجازي چندان به استفاده از ابزارهاي ارتباطی رغبت نشان نمی

ند که دانشجویان مجازي براي در پژوهشی به این نتیجه رسید

 دهند ها و ابزارهاي ارتباطی زمان کافی اختصاص نمی

با توجه به اینکه میزان مهارت دانشجویان حضوري و مجازي تنها تحت تأثیر میزان ارتباط آنها با ابزارهاي فناورانه نیست و با 

ها دخالت دارند لذا هدف پژوهش حاضر مقایسه 

  . هاي پژوهشی فناورانه دانشجویان حضوري و مجازي در سطوح تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران است

جازي دانشگاه تهران به لحاظ برخورداري 

  :هاي پژوهشی فناورانه چه اندازه با یکدیگر تفاوت دارند و سؤاالت ویژه آن به قرار زیر است

دانشگاه  مجازيآیا بین میزان مهارت استفاده از ابزارهاي جستجوي اطالعات و منابع اینترنتی در دانشجویان حضوري و 

دانشگاه تهران تفاوت وجود  مجازيآیا بین میزان مهارت استفاده از ابزارهاي تهیه و ارائه محتوا در دانشجویان حضوري و 

دانشگاه تهران  مجازيدانشجویان حضوري و 

دانشگاه تهران تفاوت وجود  مجازيآیا بین میزان مهارت استفاده از ابزارهاي گفتگو و مشارکت در دانشجویان حضوري و 

  دارد؟دانشگاه تهران تفاوت وجود  

هاي پژوهشی فناورانه دانشجویان حضوري و مجازي مقایسه مهارت

در میان د خطبرهاي جست و جوي  با بررسی مهارت ارسن و جوکار

بر اساس یافته. ]22[ و متوسط است هاي اینترنتی دانشجویان در سطح پایین

در برخی از موارد محدود استفاده می ها و امکانات گسترده اینترنت صرفاً اغلب پژوهشگران از قابلیت

نشان دادهآبادي  تمجید و رضایی شریف]. 23[رند گی هاي آن را نادیده می

، پادکست و ابزارهاي ارتباطی در فعالیتRSS، فناوري مجازيهاي فناوري به ترتیب از پست 

هاي جست و جوي منابع در اینترنت، ارزیابی منابع  در پژوهشی، مواردي مانند شیوههمچنین کوشا 

عنوان نیازهاي آموزشی پژوهشگران مشخص کرده است سایت شخصی و نشر منابع و مراجع اینترنتی را به

هاي یادگیري حضوري، با استفاده از سامانه  هاي محیط مندي از مزیت اهی، دانشجویان ضمن بهرههاي ترکیبی دانشگ

آورند و با دسترسی به منابع یادگیري، چندرسانه دست می مدیریت یادگیري امکان ارتباط با همکالسان و معلمان را به

هاي یادگیري مجازي دانشجویان  حیطر مهمچنین د. گردد بهتري براي یادگیري دانشجویان فراهم می

پژوهشی نظیر دسترسی به سامانه مدیریت یادگیري، تهیه محتوا، تعامل با همکالسان و مدرسان، جستجوي منابع یادگیري و انتشار 

دانشجویان و پژوهشگران عمده فعالیتدر این دو محیط . دهند هاي پژوهشی را با استفاده از ابزارهاي فناورانه انجام می

دهند آموزشی و پژوهشی خود را از طریق ابزارهاي مختلف اینترنتی و امکانات فناورانه انجام می

واسطه ارتباط مداوم و مستمر با ابزارهاي فناورانه قابلیت ارتباط  هاي مجازي به

Yang ،همسو با این عقیده. ]26[ کنند را به خوبی کسب می مجازياطالعات و استفاده از منابع 

دانشجویان مجازي از ابزارهاي نشر ایده در محیط مجازي نظیر وبالگ، ویکی و ابزارهاي اشتراك

Hannafin  وGirasoli و ،Anthony ند که دانشجویان دورهیاب نیز در می

کنند و این کار به افزایش خودکارآمدي تحصیلی و عملکرد پژوهشی آنها اثر مثبت می طور مناسب استفاده می

ها و تعهدات شغلی و خانوادگی به دوره دلیل محدودیت یان بهبر این باور است که برخی از دانشجو

اي به ابزارهاي فناورانه نداشته باشند یا اینکه مهارت  ها عالقه این افراد ممکن است در انجام تکالیف و پژوهش

Dempseyو  Anderton ،Fisher]. 29[کافی براي استفاده از ابزارهاي اینترنتی را نداشته باشند 

هاي دیجیتالی دریافتند که عمدتاً دانشجویان به دلیل نبود مهارت  علل عدم استفاده دانشجویان مجازي از منابع مجازي و کتابخانه

همچنین ].30[دهند  کافی و نداشتن زمان جستجو به استفاده از منابع مجازي رغبت بیشتري نشان نمی

هاي مجازي چندان به استفاده از ابزارهاي ارتباطی رغبت نشان نمی یابند که دانشجویان در دوره

در پژوهشی به این نتیجه رسید Daly و Pachler عالوه به .]31[ کاربرد در سطح باال قرار دارند

ها و ابزارهاي ارتباطی زمان کافی اختصاص نمی گذاري فایل ویکی، ابزارهاي اشتراك مندي از ابزارهایی مانند وبالگ،

با توجه به اینکه میزان مهارت دانشجویان حضوري و مجازي تنها تحت تأثیر میزان ارتباط آنها با ابزارهاي فناورانه نیست و با 

ها دخالت دارند لذا هدف پژوهش حاضر مقایسه  گیري و تقویت این مهارت ها عوامل دیگري نیز در شکل

هاي پژوهشی فناورانه دانشجویان حضوري و مجازي در سطوح تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران است

جازي دانشگاه تهران به لحاظ برخورداري دانشجویان حضوري و ماین است که  وهشال کلی این پژؤبا توجه به موارد مذکور، س

هاي پژوهشی فناورانه چه اندازه با یکدیگر تفاوت دارند و سؤاالت ویژه آن به قرار زیر است

آیا بین میزان مهارت استفاده از ابزارهاي جستجوي اطالعات و منابع اینترنتی در دانشجویان حضوري و 

آیا بین میزان مهارت استفاده از ابزارهاي تهیه و ارائه محتوا در دانشجویان حضوري و 

دانشجویان حضوري و  نشر ایده و حضور در محیط برخط آیا بین میزان مهارت استفاده از ابزارهاي

آیا بین میزان مهارت استفاده از ابزارهاي گفتگو و مشارکت در دانشجویان حضوري و 

 مجازيافزارهاي کاربردي در دانشجویان حضوري و  آیا بین میزان مهارت استفاده از نرم

 

 

 

ارسن و جوکار. ]21[ سطح پایین قرار دارد

هاي اینترنتی دانشجویان در سطح پایین مهارت دریافتند

Srivastava و John اغلب پژوهشگران از قابلیت

هاي آن را نادیده می بخش مهمی از قابلیت

هاي فناوري به ترتیب از پست  پزشکی از قابلیت

همچنین کوشا ]. 24[گیرند  می

سایت شخصی و نشر منابع و مراجع اینترنتی را به وب

هاي ترکیبی دانشگ در آموزش 

مدیریت یادگیري امکان ارتباط با همکالسان و معلمان را به

بهتري براي یادگیري دانشجویان فراهم می

پژوهشی نظیر دسترسی به سامانه مدیریت یادگیري، تهیه محتوا، تعامل با همکالسان و مدرسان، جستجوي منابع یادگیري و انتشار 

هاي پژوهشی را با استفاده از ابزارهاي فناورانه انجام می یافته

آموزشی و پژوهشی خود را از طریق ابزارهاي مختلف اینترنتی و امکانات فناورانه انجام می

هاي مجازي به دانشجویان دوره

اطالعات و استفاده از منابع 

دانشجویان مجازي از ابزارهاي نشر ایده در محیط مجازي نظیر وبالگ، ویکی و ابزارهاي اشتراك

Hannafin .]27[ گیرند می

طور مناسب استفاده می زمان به ناهم

]28[.  

بر این باور است که برخی از دانشجو Shankاز طرفی  

این افراد ممکن است در انجام تکالیف و پژوهش. شوند مجازي وارد می

کافی براي استفاده از ابزارهاي اینترنتی را نداشته باشند 

علل عدم استفاده دانشجویان مجازي از منابع مجازي و کتابخانه

کافی و نداشتن زمان جستجو به استفاده از منابع مجازي رغبت بیشتري نشان نمی

یابند که دانشجویان در دوره در می

کاربرد در سطح باال قرار دارند

مندي از ابزارهایی مانند وبالگ، هبهر

با توجه به اینکه میزان مهارت دانشجویان حضوري و مجازي تنها تحت تأثیر میزان ارتباط آنها با ابزارهاي فناورانه نیست و با  .]32[

ها عوامل دیگري نیز در شکل مالحظه نتایج پژوهش

هاي پژوهشی فناورانه دانشجویان حضوري و مجازي در سطوح تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران است مهارت

با توجه به موارد مذکور، س

هاي پژوهشی فناورانه چه اندازه با یکدیگر تفاوت دارند و سؤاالت ویژه آن به قرار زیر است از مهارت

آیا بین میزان مهارت استفاده از ابزارهاي جستجوي اطالعات و منابع اینترنتی در دانشجویان حضوري و ) 1

 تهران تفاوت وجود دارد؟

آیا بین میزان مهارت استفاده از ابزارهاي تهیه و ارائه محتوا در دانشجویان حضوري و ) 2

 دارد؟

آیا بین میزان مهارت استفاده از ابزارهاي) 3

  تفاوت وجود دارد؟

آیا بین میزان مهارت استفاده از ابزارهاي گفتگو و مشارکت در دانشجویان حضوري و ) 4

 دارد ؟

آیا بین میزان مهارت استفاده از نرم) 5



هاي دانشجویان حضوري و  این پژوهش با استفاده از روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است و در آن میزان مهارت

جامعه آماري آن کلیه . فناورانه به صورت خود ارزیابی مورد پیمایش قرار گرفته است

اي  گیري از آن با استفاده از روش تصادفی طبقه

نفر به عنوان نمونه  327نفر بوده و بر اساس فرمول کرجسی و مورگان 

ابزار . نفر از آن به عنوان نمونه انتخاب شده است

نامه بر اساس پنج مؤلفه این پرسش. فناورانه است

هاي حضور در محیط برخط  ، مهارت)شش گویه

تهیه شده است و ) هفت گویه(و ابزارهاي مشارکتی و گفتگو 

پرسشنامه پس از  روایی این. اي لیکرت استفاده شده است

نظران حوزه یادگیري الکترونیکی حاصل شد و پایایی آن با محاسبه آلفاي کرانباخ به میزان 

من (و آمار استنباطی ) ها مانند فراوانی، درصد فراوانی، میانه، میانگین رتبه

هاي مستقل  هاي گروه هایی که از طرح این آزمون معادل ناپارامتري آزمون تی مستقل است و براي مقایسه داده

ترین  ها از نوع ترتیبی است، این روش مناسب

شناختی نمونه مورد  هاي این پژوهش از دانشجویان حضوري و مجازي دانشگاه تهران تهیه شده است که مشخصات جمعیت

دانشجوي دانشگاه %) 3/64(نفر  285نفر بودند که 

  فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک نوع دانشگاه

  

هاي جستجوي منابع،  هاي مهارت بر اساس مؤلفه

افزارهاي کاربردي و ابزارهاي  کارگیري نرم

  فناورانه دانشجویان حضوري و مجازي بر اساس پنج مؤلفه

 میانه تعداد

285  42/3  

158  64/3  

285  50/4  

158  50/4  

285  50/4  

158  66/4  

  هاي پژوهشی فناورانه دانشجویان حضوري و مجازي

این پژوهش با استفاده از روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است و در آن میزان مهارت

فناورانه به صورت خود ارزیابی مورد پیمایش قرار گرفته است -مجازي در کاربرد ابزارهاي پژوهشی

گیري از آن با استفاده از روش تصادفی طبقه ازي دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران هستند که نمونهدانشجویان حضوري و مج

نفر بوده و بر اساس فرمول کرجسی و مورگان  2250جامعه آماري دانشجویان حضوري 

نفر از آن به عنوان نمونه انتخاب شده است 205نفر بوده و  445زي همچنین جامعه آماري دانشجویان مجا

فناورانه است - هاي پژوهشی تساخته مربوط به سنجش مهار ها پرسشنامه محقق

شش گویه(هاي تهیه و ارائه محتوا  ، مهارت)هفت گویه(هاي جستجوي منابع 

و ابزارهاي مشارکتی و گفتگو ) پنج گویه(افزارهاي کاربردي  کارگیري نرم ، به

اي لیکرت استفاده شده است در این پرسشنامه از مقیاس هفت درجه. باشد مورد می

نظران حوزه یادگیري الکترونیکی حاصل شد و پایایی آن با محاسبه آلفاي کرانباخ به میزان  اعمال نظرات اصالحی پنج نفر از صاحب

مانند فراوانی، درصد فراوانی، میانه، میانگین رتبه(ها از آمار توصیفی  براي تحلیل داده

این آزمون معادل ناپارامتري آزمون تی مستقل است و براي مقایسه داده

ها از نوع ترتیبی است، این روش مناسب بنابراین با توجه به این که مقیاس داده. گیرد آیند، مورد استفاده قرار می

  .هاي پژوهش است راي تحلیل سؤال

هاي این پژوهش از دانشجویان حضوري و مجازي دانشگاه تهران تهیه شده است که مشخصات جمعیت

  .ارائه شده است

نفر بودند که  443کننده در پژوهش  ، کل نمونه دانشجویان شرکت1

  .دانشجوي دانشگاه مجازي بودند%) 35

فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک نوع دانشگاه: 1جدول 

  شاخص        

  

 نوع دانشگاه
  درصد فراوانی  فراوانی

  3/64 285  دانشگاه حضوري

  7/35  158  دانشگاه مجازي

  100  443  جمع

بر اساس مؤلفه(فناورانه دانشجویان حضوري و مجازي  -هاي پژوهشی

کارگیري نرم هاي حضور در محیط برخط و نشر ایده، به هاي تهیه و ارائه محتوا، مهارت

  . به چه میزان است

فناورانه دانشجویان حضوري و مجازي بر اساس پنج مؤلفه -هاي پژوهشی بررسی میزان مهارت: 2جدول 

   دانشجو مهارت

  مهارت هاي جستجوي منابع
  حضوري

  مجازي

  مهارت هاي تهیه و ارائه محتوا
  حضوري

  مجازي

 محیط آن الین و نشر ایدهمهارت هاي حضور در 
  حضوري

  مجازي

  

        

هاي پژوهشی فناورانه دانشجویان حضوري و مجازي مقایسه مهارت

  1، شماره 5، دوره 93 بهار
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5  

 ها مواد و روش

این پژوهش با استفاده از روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است و در آن میزان مهارت

مجازي در کاربرد ابزارهاي پژوهشی

دانشجویان حضوري و مج

جامعه آماري دانشجویان حضوري . صورت گرفته است

همچنین جامعه آماري دانشجویان مجا. انتخاب شده است

ها پرسشنامه محقق گردآوري داده

هاي جستجوي منابع  مهارت مهم شامل

، به)شش گویه(و نشر ایده 

مورد می 31ها  مجموع گویه

اعمال نظرات اصالحی پنج نفر از صاحب

براي تحلیل داده. دست آمد به 90/0

این آزمون معادل ناپارامتري آزمون تی مستقل است و براي مقایسه داده. استفاده شد) ویتنی

آیند، مورد استفاده قرار می دست می به

راي تحلیل سؤالآزمون آماري ب

  

  ها یافته

هاي این پژوهش از دانشجویان حضوري و مجازي دانشگاه تهران تهیه شده است که مشخصات جمعیت داده

ارائه شده است 1مطالعه در جدول 

1با توجه به جدول 

7/35(نفر  158حضوري و 

  

هاي پژوهشی مهارت) 1سؤال 

هاي تهیه و ارائه محتوا، مهارت مهارت

به چه میزان است) مشارکتی و گفتگو

مهارت

مهارت هاي جستجوي منابع

مهارت هاي تهیه و ارائه محتوا

مهارت هاي حضور در 
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6  

285  60/3  

158  30/3  

285  42/3  

158  57/3  

مطلوب، نسبتاً (اي  فناورانه دانشجویان حضوري و مجازي از یک طیف سه درجه

نشان داده شده است، دانشجویان حضوري در 

و در حد نسبتاً مطلوب، در مهارت  3/

و در حد نسبتاً مطلوب، در مهارت استفاده از ابزارهاي نشر ایده و حضور در 

و در حد  42/3ارت استفاده از ابزارهاي گفتگو و مشارکت داراي میانه 

همچنین دانشجویان مجازي نیز . باشد

و در حد نسبتاً مطلوب،  66/4در حد نسبتاً مطلوب، 

  اي

 آیا بین میزان مهارت استفاده از ابزارهاي جستجوي اطالعات و منابع اینترنتی دانشجویان حضوري و مجازي تفاوت

  ویتنی -مقایسه مهارت دانشجویان حضوري و مجازي در استفاده از ابزارهاي جستجوي اطالعات و منابع اینترنتی بر اساس آزمون من

  سطح  مقدار من ویتنی

 داري معنا 

00/21166 295/0 

جستجوي اطالعات و منابع اینترنتی دانشجویان 

نتایج تحلیل نشان داد بین دو گروه دانشجویان حضوري و 

شاهده شده است میانه م 3در جدول . 

 64/3و  42/3که دانشجویان حضوري و مجازي، در مهارت استفاده از ابزارهاي جستجوي اطالعات و منابع اینترنتی به ترتیب برابر 

توان گفت که بین میزان مهارت دانشجویان حضوري و مجازي در استفاده از ابزارهاي جستجوي اطالعات و 

  وجود دارد؟ آیا بین میزان مهارت استفاده از ابزارهاي تهیه و ارائه محتوا دانشجویان حضوري و مجازي تفاوت

دهد که بین دو گروه دانشجویان حضوري و مجازي با توجه به مقدار سطح معناداري 

میانه مشاهده شده دانشجویان حضوري و مجازي در مهارت استفاده از 

توان گفت بین میزان مهارت دانشجویان حضوري و 

1  

هاي پژوهشی فناورانه دانشجویان حضوري و مجازي مقایسه مهارت

 به کارگیري نرم افزار هاي کاربردي
285  حضوري

158  مجازي

 ابزارهاي مشارکتی و گفتگو
285  حضوري

158  مجازي

فناورانه دانشجویان حضوري و مجازي از یک طیف سه درجه - هاي پژوهشی براي بررسی میزان مهارت

نشان داده شده است، دانشجویان حضوري در  2ها که در جدول  با توجه به مقدار میانه. استفاده شده است

/42جوي اطالعات و منابع اینترنتی داراي میانه برخورداري از مهارت استفاده از ابزارهاي جست

و در حد نسبتاً مطلوب، در مهارت استفاده از ابزارهاي نشر ایده و حضور در  50/4استفاده از ابزارهاي تهیه و ارائه محتوا داراي میانه 

ارت استفاده از ابزارهاي گفتگو و مشارکت داراي میانه و در حد نسبتاً مطلوب در مه 4/

باشد در حد نسبتاً مطلوب می 30/3داراي میانه  افزارهاي کاربردي استفاده از نرم

در حد نسبتاً مطلوب،  و 50/4و در حد نسبتاً مطلوب،  64/3ها داراي میانه 

  .و در حد نسبتاً مطلوب از مهارت برخوردارند 30/3و در حد نسبتاً مطلوب و 

اي گزینه پیوستار تعیین سطح مطلوبیت براي متغیرهاي هفت: 1پیوستار

آیا بین میزان مهارت استفاده از ابزارهاي جستجوي اطالعات و منابع اینترنتی دانشجویان حضوري و مجازي تفاوت

  

مقایسه مهارت دانشجویان حضوري و مجازي در استفاده از ابزارهاي جستجوي اطالعات و منابع اینترنتی بر اساس آزمون من

  دانشجو

  

 ها میانگین رتبه میانه تعداد

مهارت استفاده از ابزارهاي جستجوي 

  اطالعات و منابع اینترنتی

  27/217  34/3  285  حضوري

  54/230  48/3  158  مجازي

  

جستجوي اطالعات و منابع اینترنتی دانشجویان  براي بررسی این سؤال پژوهش که آیا بین میزان مهارت استفاده از ابزارهاي

نتایج تحلیل نشان داد بین دو گروه دانشجویان حضوري و . ویتنی استفاده شد -، از آزمون منوجود دارد

. وجود ندارد 95/0تفاوت معناداري در سطح ) 295/0(مجازي با توجه به مقدار سطح معناداري 

که دانشجویان حضوري و مجازي، در مهارت استفاده از ابزارهاي جستجوي اطالعات و منابع اینترنتی به ترتیب برابر 

توان گفت که بین میزان مهارت دانشجویان حضوري و مجازي در استفاده از ابزارهاي جستجوي اطالعات و 

  .ی تفاوت معناداري وجود ندارد

آیا بین میزان مهارت استفاده از ابزارهاي تهیه و ارائه محتوا دانشجویان حضوري و مجازي تفاوت

دهد که بین دو گروه دانشجویان حضوري و مجازي با توجه به مقدار سطح معناداري  ، نتایج تحلیل نشان می

میانه مشاهده شده دانشجویان حضوري و مجازي در مهارت استفاده از . وجود ندارد 95/0معناداري در سطح 

توان گفت بین میزان مهارت دانشجویان حضوري و  بنابراین می. باشد می 50/4و  50/4ابزارهاي تهیه و ارائه محتوا به ترتیب برابر 

  .حتوا تفاوت معناداري وجود نداردمجازي در استفاده از ابزارهاي تهیه و ارائه م
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 مطلوب  نسبتا مطلوب نامطلوب

 

 

 

به کارگیري نرم افزار هاي کاربردي

ابزارهاي مشارکتی و گفتگو

  

براي بررسی میزان مهارت

استفاده شده است) مطلوب، نامطلوب

برخورداري از مهارت استفاده از ابزارهاي جست

استفاده از ابزارهاي تهیه و ارائه محتوا داراي میانه 

/50محیط برخط داراي میانه 

استفاده از نرمنسبتاً و در مهارت 

ها داراي میانه  به ترتیب در این مهارت

و در حد نسبتاً مطلوب و  57/3

  

  

  

  

  

  

آیا بین میزان مهارت استفاده از ابزارهاي جستجوي اطالعات و منابع اینترنتی دانشجویان حضوري و مجازي تفاوت )2سؤال 

  وجود دارد؟

مقایسه مهارت دانشجویان حضوري و مجازي در استفاده از ابزارهاي جستجوي اطالعات و منابع اینترنتی بر اساس آزمون من: 3جدول 

  مهارت

مهارت استفاده از ابزارهاي جستجوي 

اطالعات و منابع اینترنتی

براي بررسی این سؤال پژوهش که آیا بین میزان مهارت استفاده از ابزارهاي

وجود دارد حضوري و مجازي تفاوت

مجازي با توجه به مقدار سطح معناداري 

که دانشجویان حضوري و مجازي، در مهارت استفاده از ابزارهاي جستجوي اطالعات و منابع اینترنتی به ترتیب برابر 

توان گفت که بین میزان مهارت دانشجویان حضوري و مجازي در استفاده از ابزارهاي جستجوي اطالعات و  بنابراین می. باشد می

ی تفاوت معناداري وجود نداردمنابع اینترنت

آیا بین میزان مهارت استفاده از ابزارهاي تهیه و ارائه محتوا دانشجویان حضوري و مجازي تفاوت )3سؤال 

، نتایج تحلیل نشان می4در جدول 

معناداري در سطح تفاوت ) 713/0(

ابزارهاي تهیه و ارائه محتوا به ترتیب برابر 

مجازي در استفاده از ابزارهاي تهیه و ارائه م
  



  ویتنی -مقایسه مهارت دانشجویان حضوري و مجازي در استفاده از ابزارهاي تهیه و ارائه محتوا بر اساس من

  مقدار من ویتنی
  سطح

 داري معنا 

22041 713/0 

هاي حضوري و مجازي  آیا بین میزان مهارت استفاده از ابزارهاي نشر ایده و حضور در محیط برخط دانشجویان دانشگاه

حضوري و مجازي با توجه به مقدار سطح معناداري 

میانه مشاهده شده دانشجویان حضوري و مجازي در مهارت استفاده از 

زان مهارت توان گفت که بین می بنابراین می

  .تفاوت معناداري وجود ندارد دانشجویان حضوري و مجازي در استفاده از ابزارهاي نشر ایده و حضور در محیط برخط اینترنتی

  ویتنی - مجازي در استفاده از ابزارهاي نشر ایده و حضور در محیط برخط بر اساس آزمون من

  مقدار من ویتنی 
  سطح

 داري معنا 

21164 295/0 

  وجود دارد؟ مجازي تفاوت آیا بین میزان مهارت استفاده از ابزارهاي گفتگو و مشارکت دانشجویان حضوري و

  ویتنی -مقایسه مهارت دانشجویان حضوري و مجازي در استفاده از ابزارهاي گفتگو و مشارکت بر اساس آزمون من

  مقدار من ویتنی ها
  سطح

 داري معنا 

18566 002/0 

) 002/0(دهد که بین دو گروه دانشجویان حضوري و مجازي با توجه به مقدار سطح معناداري 

ابزارهاي گفتگو و  میانه مشاهده شده دانشجویان حضوري و مجازي در مهارت استفاده از

توان گفت که بین میزان مهارت دانشجویان حضوري در استفاده از 

  

  وجود دارد؟ هاي حضوري و مجازي تفاوت

) 918/0(دهد که بین دو گروه دانشجویان حضوري و مجازي با توجه به مقدار سطح معناداري 

مجازي در مهارت استفاده از ابزارهاي نشر 

توان گفت که بین میزان مهارت دانشجویان 

  .تفاوت معناداري وجود ندارد
  ویتنی - افزارهاي کاربردي بر اساس آزمون من

  سطح  مقدار من ویتنی

 داري معنا 

22382 918/0 

  هاي پژوهشی فناورانه دانشجویان حضوري و مجازي

مقایسه مهارت دانشجویان حضوري و مجازي در استفاده از ابزارهاي تهیه و ارائه محتوا بر اساس من: 4جدول 

  دانشجو

 ها میانگین رتبه میانه تعداد  

مهارت استفاده از ابزارهاي 

  تهیه و ارائه محتوا

  66/223  50/4  285  حضوري

  00/219  50/4  158  مجازي

آیا بین میزان مهارت استفاده از ابزارهاي نشر ایده و حضور در محیط برخط دانشجویان دانشگاه

حضوري و مجازي با توجه به مقدار سطح معناداري دهد که بین دو گروه دانشجویان  ، نتایج تحلیل نشان می

میانه مشاهده شده دانشجویان حضوري و مجازي در مهارت استفاده از . وجود ندارد 95/0تفاوت معناداري در سطح 

بنابراین می. باشد می 50/4و  50/4ابزارهاي نشر ایده و حضور در محیط برخط به ترتیب برابر 

دانشجویان حضوري و مجازي در استفاده از ابزارهاي نشر ایده و حضور در محیط برخط اینترنتی

مجازي در استفاده از ابزارهاي نشر ایده و حضور در محیط برخط بر اساس آزمون من مقایسه مهارت دانشجویان حضوري و

  دانشجو
 ها میانگین رتبه میانه تعداد

مهارت استفاده از ابزارهاي 

نشر ایده و حضور در محیط 

  74/226  50/4  285  حضوري

  45/213  50/4  158  مجازي

آیا بین میزان مهارت استفاده از ابزارهاي گفتگو و مشارکت دانشجویان حضوري و

مقایسه مهارت دانشجویان حضوري و مجازي در استفاده از ابزارهاي گفتگو و مشارکت بر اساس آزمون من: 

  دانشجو

ها میانگین رتبه میانه تعداد  

  86/235  60/3  285  حضورياستفاده از ابزارهاي گفتگو و 

  01/197  30/3  158  مجازي

دهد که بین دو گروه دانشجویان حضوري و مجازي با توجه به مقدار سطح معناداري  نتایج تحلیل نشان می

میانه مشاهده شده دانشجویان حضوري و مجازي در مهارت استفاده از. وجود دارد 95/0تفاوت معناداري در سطح 

توان گفت که بین میزان مهارت دانشجویان حضوري در استفاده از  بنابراین می. باشد می 30/3و  60/3مشارکت به ترتیب برابر 

  .ابزارهاي استفاده از ابزارهاي گفتگو و مشارکت اینترنتی از دانشجویان مجازي بیشتر است

هاي حضوري و مجازي تفاوت افزارهاي کاربردي دانشجویان دانشگاه آیا بین میزان مهارت استفاده از نرم

دهد که بین دو گروه دانشجویان حضوري و مجازي با توجه به مقدار سطح معناداري  نتایج تحلیل نشان می

مجازي در مهارت استفاده از ابزارهاي نشر میانه مشاهده شده دانشجویان حضوري و . وجود ندارد 95/0تفاوت معناداري در سطح 

توان گفت که بین میزان مهارت دانشجویان  بنابراین می. باشد می 57/3و  42/3ایده و حضور در محیط برخط به ترتیب برابر 

تفاوت معناداري وجود ندارد حضوري و مجازي در استفاده از ابزارهاي نشر ایده و حضور در محیط برخط اینترنتی
افزارهاي کاربردي بر اساس آزمون من مقایسه مهارت دانشجویان حضوري و مجازي در استفاده از نرم :7

 ها میانگین رتبه میانه تعداد  دانشجو

  47/222  42/3  285  حضوريافزارهاي  استفاده از نرم

  16/221  57/3  158  مجازي
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جدول 

  مهارت

مهارت استفاده از ابزارهاي 

تهیه و ارائه محتوا

  

آیا بین میزان مهارت استفاده از ابزارهاي نشر ایده و حضور در محیط برخط دانشجویان دانشگاه )4سؤال 

  وجود دارد؟ تفاوت

، نتایج تحلیل نشان می5در جدول 

تفاوت معناداري در سطح ) 295/0(

ابزارهاي نشر ایده و حضور در محیط برخط به ترتیب برابر 

دانشجویان حضوري و مجازي در استفاده از ابزارهاي نشر ایده و حضور در محیط برخط اینترنتی

مقایسه مهارت دانشجویان حضوري و: 5جدول 

  مهارت

مهارت استفاده از ابزارهاي 

نشر ایده و حضور در محیط 

  برخط

  

آیا بین میزان مهارت استفاده از ابزارهاي گفتگو و مشارکت دانشجویان حضوري و )5سؤال 

: 6جدول 

  مهارت

استفاده از ابزارهاي گفتگو و 

  مشارکت

  

نتایج تحلیل نشان می 6در جدول 

تفاوت معناداري در سطح 

مشارکت به ترتیب برابر 

ابزارهاي استفاده از ابزارهاي گفتگو و مشارکت اینترنتی از دانشجویان مجازي بیشتر است

آیا بین میزان مهارت استفاده از نرم )6سؤال 

نتایج تحلیل نشان می 7در جدول 

تفاوت معناداري در سطح 

ایده و حضور در محیط برخط به ترتیب برابر 

حضوري و مجازي در استفاده از ابزارهاي نشر ایده و حضور در محیط برخط اینترنتی
7 جدول

  

  مهارت

استفاده از نرم

  کاربردي
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ها بخشی از آن را  هاي پژوهشی گام مهمی در راستاي تولید علم هستند که دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشگاه

صرف دهد تا آنها بتوانند با  هاي فناورانه آن تسهیالت متنوعی را در اختیار پژوهشگران قرار می

ازي هاي خود را در محیط مج ها بپردازند، منابع گوناگون را جستجو کنند، ایده

لیکن دانشجویان حضوري و . بندي و ارائه اطالعات بهره گیرند

شان با این ابزارها ممکن است از لحاظ مهارت کاربرد ابزارهاي اینترنتی در فرآیند پژوهش 

مقایسه تفاوت بین دانشجویان حضوري و مجازي در برخورداري از 

   :هاي پژوهش حاضر از دو جهت قابل بحث است

دهد که  هاي این پژوهش نشان می

و در حد  42/3داراي میانه استفاده از ابزارهاي جستجوي اطالعات و منابع اینترنتی 

در مهارت استفاده از  و در حد نسبتاً مطلوب،

و و استفاده از ابزارهاي گفتگ در مهارت

در حد نسبتاً مطلوب  30/3داراي میانه 

و در حد نسبتاً  50/4 ،و در حد نسبتاً مطلوب

ها  این یافته .از مهارت برخوردارند نسبتاً مطلوب

کرده در سطح مطلوب برآورد  را هاي پژوهشی فناورانه دانشجویان حضوري و مجازي

Agarwal و Mitalآراي و همکاران ، کشتی ،

]. 15-18[اند، اشاره کرد  هاي پژوهشی فناورانه دانشجویان حضوري را مورد ارزیابی قرار داده

 ،)facebook( بوك فیس ،)wiki( ابزارهاي ویکی

، )twiter( ، تویتر)slideshare( ، اسالیدشیر

 و Agarwal .]15[ ندکن استفاده می 

. ]16[ گیرند بهره می ،هاي اجتماعی و امکانات مشارکتی وب دو

دانشجویان تحصیالت تکمیلی اصفهان در زمینه جست و جوي بانکهاي اطالعاتی و 

که مهارت دانشجویان در زمینه دهند  نشان می

Yang ،Anthony وHannafin ،  و

نشان  Yangپژوهش ]. 23،27[رانه در دانشجویان مجازي است 

گذاري در سطح  دهد که دانشجویان مجازي از ابزارهاي نشر ایده در محیط مجازي نظیر وبالگ، ویکی و ابزارهاي اشتراك

از ابزارهاي ارتباطی هاي مجازي  دانشجویان دوره

تر  دانشجویان تحصیالت تکمیلی امروزي که عمدتاً در سنین پایین

شوند و فارغ محیط تحصیلی که در آن مشغول هستند، از ابزارهاي 

هاي این پژوهش نشان  یافته. هاي پژوهشی فناورانه

در سطح (عات و منابع اینترنتی هایی مانند کاربرد ابزارهاي جستجوي اطال

استفاده از ابزارهاي نشر ایده و حضور در 

فاوت ندارند با یکدیگر ت) 918/0داري 

از دانشجویان مجازي تا ) 002/0داري 

هاي مربوط به ابزارهاي جستجوي اطالعات و 

افزارهاي  و استفاده از نرمبرخط استفاده از ابزارهاي نشر ایده و حضور در محیط 

هاي تحصیالت تکمیلی و نحوه پذیرش 

با تسهیل دسترسی به اینترنت دانشجویان حضوري نیز به مانند دانشجویان 

هاي پژوهشی فناورانه دانشجویان حضوري و مجازي مقایسه مهارت

هاي پژوهشی گام مهمی در راستاي تولید علم هستند که دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشگاه

هاي فناورانه آن تسهیالت متنوعی را در اختیار پژوهشگران قرار می اینترنت و قابلیت

ها بپردازند، منابع گوناگون را جستجو کنند، ایده زمان و هزینه کمتر با یکدیگر به تبادل اطالعات و ایده

بندي و ارائه اطالعات بهره گیرند از ابزارهاي گوناگون در تلخیص، جمع منتشر و به اشتراك بگذارند و

شان با این ابزارها ممکن است از لحاظ مهارت کاربرد ابزارهاي اینترنتی در فرآیند پژوهش  وجه به میزان تعامل و درگیري

مقایسه تفاوت بین دانشجویان حضوري و مجازي در برخورداري از هدف این پژوهش بررسی میزان و . با یکدیگر تفاوت داشته باشند

هاي پژوهش حاضر از دو جهت قابل بحث است در این راستا یافته. هاي پژوهشی فناورانه است

هاي این پژوهش نشان می یافته. هاي پژوهشی فناورانه در دانشجویان حضوري و مجازي

استفاده از ابزارهاي جستجوي اطالعات و منابع اینترنتی دانشجویان حضوري در برخورداري از مهارت 

و در حد نسبتاً مطلوب، 50/4داراي میانه  استفاده از ابزارهاي تهیه و ارائه محتوا

در مهارت و در حد نسبتاً مطلوب، 50/4 ابزارهاي نشر ایده و حضور در محیط برخط داراي میانه

داراي میانه  افزارهاي کاربردي استفاده از نرمو در مهارت  و در حد نسبتاً 

و در حد نسبتاً مطلوب 64/3 ها داراي میانه همچنین دانشجویان مجازي نیز به ترتیب در این مهارت

نسبتاً مطلوبو در حد  30/3و در حد نسبتاً مطلوب و  57/3 ،نسبتاً مطلوب

هاي پژوهشی فناورانه دانشجویان حضوري و مجازي هاي قبلی که مهارت

Madhusudhan،Agarwal هاي توان به پژوهش می بودند، همخوانی دارد که از جمله آنها

هاي پژوهشی فناورانه دانشجویان حضوري را مورد ارزیابی قرار داده ، که سطح مهارت

ابزارهاي ویکی هاي خود از در پژوهشدهد که دانشجویان حضوري 

، اسالیدشیر)my space( اسپیس ، ماي)filiker( ، فلیکر)blogs( ها

 به خوبی) ning(و نینگ ) high five( ، هاي فایو)skype( ، اسکایپ

هاي اجتماعی و امکانات مشارکتی وب دو هاي پژوهشی از شبکه دانشجویان براي انجام فعالیت

دانشجویان تحصیالت تکمیلی اصفهان در زمینه جست و جوي بانکهاي اطالعاتی و و همکاران نشان دادند که مهارت 

نشان میزاده   میکوچک و سمیر .]17[باالتر است از حد متوسط  الکترونیکی

Yangهاي  نتایج پژوهش .]18[ است در سطح مطلوب Wordو 

رانه در دانشجویان مجازي است بیانگر باال بودن برخی از مهارت هاي پژوهشی فناو

دهد که دانشجویان مجازي از ابزارهاي نشر ایده در محیط مجازي نظیر وبالگ، ویکی و ابزارهاي اشتراك

Anthony ،Hannafin   وGirasoli  دانشجویان دورهدریافتند نیز

دانشجویان تحصیالت تکمیلی امروزي که عمدتاً در سنین پایین Hrickoبه تعبیر  .]23[ کنند طور مناسب استفاده می

شوند و فارغ محیط تحصیلی که در آن مشغول هستند، از ابزارهاي  از سی و پنج سالگی قرار دارند، بومیان دیجیتال خوانده می

  ]. 7[گیرند  ورانه به حد زیاد براي انجام فعالیت هاي پژوهشی بهره می

هاي پژوهشی فناورانه عدم تفاوت بین دانشجویان حضوري و مجازي در برخورداري از مهارت

هایی مانند کاربرد ابزارهاي جستجوي اطال دهد که دانشجویان حضوري و مجازي در مهارت

استفاده از ابزارهاي نشر ایده و حضور در  ،)713/0داري  در سطح معنی( استفاده از ابزارهاي تهیه و ارائه محتوا

داري  در سطح معنی(افزارهاي کاربردي  و استفاده از نرم) 295/0داري  در سطح معنی

داري  در سطح معنی(ولی مهارت دانشجویان حضوري در کاربرد ابزارهاي مشارکتی و گفتگو 

هاي مربوط به ابزارهاي جستجوي اطالعات و  هاي مربوط به عدم تفاوت بین دانشجویان حضوري و مجازي در مهارت

استفاده از ابزارهاي نشر ایده و حضور در محیط  ،استفاده از ابزارهاي تهیه و ارائه محتوا

هاي تحصیالت تکمیلی و نحوه پذیرش  ز جهات سهولت دسترسی به اینترنت، تأکید بر اهمیت پژوهش در دوره

با تسهیل دسترسی به اینترنت دانشجویان حضوري نیز به مانند دانشجویان . دانشجویان مجازي و حضوري مورد بحث قرار داد

 

 

 

 يریگ جهینتبحث و 

هاي پژوهشی گام مهمی در راستاي تولید علم هستند که دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشگاه فعالیت

اینترنت و قابلیت. دار هستند عهده

زمان و هزینه کمتر با یکدیگر به تبادل اطالعات و ایده

منتشر و به اشتراك بگذارند و

وجه به میزان تعامل و درگیريمجازي با ت

با یکدیگر تفاوت داشته باشند

هاي پژوهشی فناورانه است مهارت

هاي پژوهشی فناورانه در دانشجویان حضوري و مجازي باال بودن مهارت) الف

دانشجویان حضوري در برخورداري از مهارت 

استفاده از ابزارهاي تهیه و ارائه محتوا نسبتاً مطلوب، در مهارت

ابزارهاي نشر ایده و حضور در محیط برخط داراي میانه

 42/3داراي میانه  مشارکت

همچنین دانشجویان مجازي نیز به ترتیب در این مهارت. باشد می

نسبتاً مطلوبدر حد و  66/4مطلوب، 

هاي قبلی که مهارت وهشبا برخی از نتایج پژ

بودند، همخوانی دارد که از جمله آنها

، که سطح مهارتزاده کوچک و سمیرمی

Madhusudhanدهد که دانشجویان حضوري  نشان می

ها ، بالگ)youtube( یوتیوب

، اسکایپ)delicious( دلیشز

Mital  دانشجویان براي انجام فعالیتدریافت

و همکاران نشان دادند که مهارت  آراي کشتی

الکترونیکیدسترسی به منابع 

و  Excelی مانند افزارهای نرم

Girasoli بیانگر باال بودن برخی از مهارت هاي پژوهشی فناو

دهد که دانشجویان مجازي از ابزارهاي نشر ایده در محیط مجازي نظیر وبالگ، ویکی و ابزارهاي اشتراك می

 Anthony.]27[ گیرند مطلوب بهره می

طور مناسب استفاده می زمان به ناهم

از سی و پنج سالگی قرار دارند، بومیان دیجیتال خوانده می

ورانه به حد زیاد براي انجام فعالیت هاي پژوهشی بهره میفنا

عدم تفاوت بین دانشجویان حضوري و مجازي در برخورداري از مهارت) ب

دهد که دانشجویان حضوري و مجازي در مهارت می

استفاده از ابزارهاي تهیه و ارائه محتوا، )295/0داري  معنی

در سطح معنی(محیط برخط 

ولی مهارت دانشجویان حضوري در کاربرد ابزارهاي مشارکتی و گفتگو 

   .حدودي باالتر است

هاي مربوط به عدم تفاوت بین دانشجویان حضوري و مجازي در مهارت یافته

استفاده از ابزارهاي تهیه و ارائه محتوامنابع اینترنتی، 

ز جهات سهولت دسترسی به اینترنت، تأکید بر اهمیت پژوهش در دورهتوان ا را می کاربردي

دانشجویان مجازي و حضوري مورد بحث قرار داد



هاي پژوهشی خود از  توانند در انجام بهتر فعالیت

. هاي حضوري است ها و به ویژه دانشگاه هاي تحصیالت تکمیلی دانشگاه

هاي ممکن براي بهبود و  کنند تا شیوه یان تالش می

کند، از امکانات موجود در اینترنت نظیر انواع 

نکته بعدي . ان مجازي بهره گیرنداي به مانند دانشجوی

هاي تحصیالت تکمیلی با توجه به نمره  دانشجویان حضوري دوره

مون شوند که در آز ورودي به دوره غالباً در سطح باالیی قرار دارند و در مقابل دانشجویان مجازي عمدتاً از بین افرادي انتخاب می

بعضی از این افراد نه بر اساس عالقه و مهارت در کاربرد اینترنت بلکه به 

ضوري در استفاده از ابزارهاي ارتباطی و 

توان گفت دانشجویان حضوري براي بسط ارتباطاتی 

حضوري مبناي هاي  در این شیوه ارتباط. 

هاي پژوهشی دانشجویان تحصیالت  توان گفت ابزارهاي فناورانه و امکانات اینترنتی نقش مهمی در انجام فعالیت

از این رو با توجه به گسترش دسترسی به اینترنت در نزد دانشجویان محیط هاي حضوري و 

هاي پژوهشی خود از انواع مختلف ابزارهاي جستجوي منابع الکترونیکی، ابزارهاي تهیه و ارائه 

بر این اساس . گیرند محتوا، ابزارهاي حضور و نشر ایده در محیط برخط، ابزارهاي ارتباطی و مشارکت و ابزارهاي کاربردي بهره می

–کنند و از لحاظ میزان استفاده بین دو گروه 

هاي این پژوهش پیشنهاد  بنابراین با توجه به یافته

هاي پژوهشی، امکانات و  مجازي از ابزارهاي اینترنتی در فعالیت

دهد که دانشجویان حضوري و مجازي در حد زیاد و بسیار زیاد از امکانات فناورانه استفاده 

هاي پژوهشی بهره گرفت و از  هاي بیشتر ابزارهاي اینترنتی در انجام فعالیت

شود با استفاده از ابزارهاي مشاهده و  به پژوهشگران پیشنهاد می

هاي دانشجویان دو محیط  ها به بررسی و مقایسه مهارت
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  هاي پژوهشی فناورانه دانشجویان حضوري و مجازي

توانند در انجام بهتر فعالیت نت دسترسی دارند و میمجازي به کلیه ابزارهاي اینترنتی و امکانات پژوهشی اینتر

هاي تحصیالت تکمیلی دانشگاه نکته دوم تأکید بر جایگاه پژوهش در دوره

یان تالش میبا توجه به جایگاه پژوهش در فرآیند تحصیالت تکمیلی دانشجو

کند، از امکانات موجود در اینترنت نظیر انواع  این تأکید دانشجویان حضوري را ترغیب می. هاي پژوهشی را یاد بگیرند

اي به مانند دانشجوی هاي مجازي، اسالید و سایر منابع چندرسانه منابع متنی، وبالگ، ویکی، گروه

دانشجویان حضوري دوره. هاست نحوه پذیرش دانشجویان حضوري و مجازي در دانشگاه

ورودي به دوره غالباً در سطح باالیی قرار دارند و در مقابل دانشجویان مجازي عمدتاً از بین افرادي انتخاب می

بعضی از این افراد نه بر اساس عالقه و مهارت در کاربرد اینترنت بلکه به  Shenkبه نظر . اند تري کسب کرده

  . ]29[شوند  هاي مجازي وارد می لحاظ تعهدات شغلی و خانوادگی به دوره

ضوري در استفاده از ابزارهاي ارتباطی و هاي این پژوهش، نشان داده شده است که دانشجویان ح در بخش دیگري از یافته

توان گفت دانشجویان حضوري براي بسط ارتباطاتی  در توجیه این یافته می. مشارکتی با دانشجویان حضوري تا حدودي باالتر هستند

. گیرند اند، از امکانات و ابزارهاي محیط مجازي بهره می که در محیط حضوري شکل داده

  . شود ارتباطات مجازي تلقی می

توان گفت ابزارهاي فناورانه و امکانات اینترنتی نقش مهمی در انجام فعالیت

از این رو با توجه به گسترش دسترسی به اینترنت در نزد دانشجویان محیط هاي حضوري و . کند تکمیلی حضوري و مجازي ایفاء می

هاي پژوهشی خود از انواع مختلف ابزارهاي جستجوي منابع الکترونیکی، ابزارهاي تهیه و ارائه  تمجازي، آنها براي تقویت فعالی

محتوا، ابزارهاي حضور و نشر ایده در محیط برخط، ابزارهاي ارتباطی و مشارکت و ابزارهاي کاربردي بهره می

کنند و از لحاظ میزان استفاده بین دو گروه  ها استفاده می زیاد از فناوري دانشجویان هر دو گروه حضوري و مجازي عمدتاً به میزان

بنابراین با توجه به یافته. شود اي مشاهده نمی تفاوت عمده - جز از تفاوت در استفاده از ابزارهاي ارتباطی

مجازي از ابزارهاي اینترنتی در فعالیت با توجه به میزان استفاده باالي دانشجویان حضوري و

  . ابزارهاي مورد نیاز بیش از گذشته در دسترس دانشجویان قرار داده شود

دهد که دانشجویان حضوري و مجازي در حد زیاد و بسیار زیاد از امکانات فناورانه استفاده  هاي این پژوهش نشان می

هاي بیشتر ابزارهاي اینترنتی در انجام فعالیت توان براي معرفی ابعاد و قابلیت فیت می

  .شود اقداماتی براي توجیه و آموزش دانشجویان صورت گیرد

به پژوهشگران پیشنهاد می. شناسی کمی انجام شده است این پژوهش با استفاده از روش

ها به بررسی و مقایسه مهارت ساختار یافته با دانشجویان در دانشگاه تهران یا سایر دانشگاه

Proven Practices and Emerging Technologies to Achieve 
York: American Management Association: 2009. p. 173. 

Contemporary Perspectives in e-learning Research. New
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مجازي به کلیه ابزارهاي اینترنتی و امکانات پژوهشی اینتر

نکته دوم تأکید بر جایگاه پژوهش در دوره. آنها بهره گیرند

با توجه به جایگاه پژوهش در فرآیند تحصیالت تکمیلی دانشجو Daly به اعتقاد

هاي پژوهشی را یاد بگیرند تقویت مهارت

منابع متنی، وبالگ، ویکی، گروه

نحوه پذیرش دانشجویان حضوري و مجازي در دانشگاه

ورودي به دوره غالباً در سطح باالیی قرار دارند و در مقابل دانشجویان مجازي عمدتاً از بین افرادي انتخاب می

تري کسب کرده ورودي نمره پایین

لحاظ تعهدات شغلی و خانوادگی به دوره

در بخش دیگري از یافته

مشارکتی با دانشجویان حضوري تا حدودي باالتر هستند

که در محیط حضوري شکل داده

ارتباطات مجازي تلقی می

توان گفت ابزارهاي فناورانه و امکانات اینترنتی نقش مهمی در انجام فعالیت طور کلی می به

تکمیلی حضوري و مجازي ایفاء می

مجازي، آنها براي تقویت فعالی

محتوا، ابزارهاي حضور و نشر ایده در محیط برخط، ابزارهاي ارتباطی و مشارکت و ابزارهاي کاربردي بهره می

دانشجویان هر دو گروه حضوري و مجازي عمدتاً به میزان

جز از تفاوت در استفاده از ابزارهاي ارتباطی به

  :شود می

با توجه به میزان استفاده باالي دانشجویان حضوري و) 1

ابزارهاي مورد نیاز بیش از گذشته در دسترس دانشجویان قرار داده شود

هاي این پژوهش نشان می یافته) 2

فیت میاین ظر. می کنند

شود اقداماتی براي توجیه و آموزش دانشجویان صورت گیرد این رو توصیه می

این پژوهش با استفاده از روش) 3

ساختار یافته با دانشجویان در دانشگاه تهران یا سایر دانشگاه مصاحبه نیمه

  .بپردازند

chieve Result. New 

esearch. New York: Routledge: 

Vadillo M, B´arcena R, Helena M. The Internet as a Research Tool in the Study of Associative 
Learning: An Example from Overshadowing. Behavioral Processes. 2006;11(4):36-40. 
Taghvaie M, Akbari M. ICT Implementation in Instruction and Research Domains. Quarterly 

ari K, Hosseini M, Asadi A, Abdollahzade K. Effective Factors on 
Agricultural Centers Faculty Functions in Research. Agricultural Quarterly Journal. 2007;9(2):47-

Daly C. Evaluation for New Learning Contexts: How Can It Be Fit for Purpose? Reflecting 

Encyclopedia of Information Technology 
. 616. 

the Development of Learning Technologies. 

The Good Supervisor: Supervising Postgraduate and Undergraduate Research for 
. p. 73. 



  هاي پژوهشی فناورانه دانشجویان حضوري و مجازي

m
 e

 d
 i

 a
 @

 c
 e

 e
 l

 . 
s 

u 
m

 s
 . 

a 
c 

. i
 r

 
ht

tp
:/

/m
ed

ia
j.

su
m

s.
ac

.i
r/

on
li

ne
 

10  

10. Laurillard D. Rethinking University Teaching: A Conversational Framework for the Effective Use 
of Learning Technologies. London and New York: Rutledge Flamer; 2002. p. 157.

11. Caladine R. Taxonomi
Technology Curriculum Integration. New York

12. Tomei LA. Technology and Student Achievement. Encyclopedia of Information Technology 
Curriculum Integration. New York: Information Science referenc

13. Seraji F, Hatami J. 
Educational Research. MEDIA

14. Pachler N, Daly C. Narrative and Learning with Web 2.0 Technologies: Towards a Research 
Agenda. Journal of Computer

15. Madhusudhan M. Use of Social N
Delhi: A Study. The International Information & Library Review.

16. Agarwal S, Mital M. A
Networking Web Wites: I
2009;72(1):105-110. 

17. Keshtiaray N, Yousefi
Information from Electronic Sources among Postgraduate S
of Knowledge and Research in E

18. Koochak A, Samiromizadeh M. Using Information Modern Technology in 
and Information Sciences Graduate and Undergraduate S
2004;38(41):185-210. [In Persian]

19. Bond CS. Surfing or Drowning? Student N
2004;24(3):169-173. 

20. Cole lJ, Kelsey A. Computer and Information literacy in Post Qualifying E
Education in Practice. 2004;4(3):

21. Mahmoodi M, Osareh F. A Comparison of Online Search Skills among Public Medical Science 
Students of Bandar Abbas and Rafsanjan U
Science and Technology. 2011;

22. Arasan N, Jokar A. Online Searching Skills among
Identifying Effective Factors. Journal of Book. 2009;22(1):165

23. Gosling SD, Vazire S, Srivastava S, John OP. Should We Trust Web
Comparative Analysis of Six Preconceptions. Am Psychol.

24. Tamjid S, Rezaei Sharif Abadi S. Useful Applying ICT by Resident Student in Iran Olom 
Pezeshki University. Quarterly Journal of Health Management. 2010;13(4):30

25. Koosha K. Need Assessment of Librarian and Information 
Book. 2006;17(1):185

26. Puustinen M, Rouet J. Learning with New Technologies: Help Seeking and Information Searching 
Revisited. Computers & Education. 2009;53(4):1014

27. Yang S. Using Blogs to Enhance 
Technology & Society. 2009;12(2):11

28. Anthony J, Girasoli R, Hannafin D. Using Asynchronous AV Communication Tools to Increase 
Academic Self-efficacy. Computers & Education.20

29. Shank P. Web 2.0 and Beyond: The Changing
In: Carliner S, Shank 

30. Dempsey JV, Fisher S F, Wright DE, Anderton
Impacts on eLearning Activities.

31.  macdonald J , creanor
Guide. England: Gower Publishing C

32.  Pachler N, Daly C. Key Issues in e
International Publishing Group

هاي پژوهشی فناورانه دانشجویان حضوري و مجازي مقایسه مهارت

Rethinking University Teaching: A Conversational Framework for the Effective Use 
of Learning Technologies. London and New York: Rutledge Flamer; 2002. p. 157.
Caladine R. Taxonomies for Technology. In: Tomei LA, editor. Encyclope
Technology Curriculum Integration. New York: Information Science reference;
Tomei LA. Technology and Student Achievement. Encyclopedia of Information Technology 
Curriculum Integration. New York: Information Science reference; 2008. p. 419.
Seraji F, Hatami J. Internet Capabilities as an Opportunity for Facilitating and Improving
Educational Research. MEDIA. 2013;4(1):51-63. [In Persian] 
Pachler N, Daly C. Narrative and Learning with Web 2.0 Technologies: Towards a Research 

Journal of Computer Assisted Learning. 2009;25(1):6-18. 
Madhusudhan M. Use of Social Networking Sites by Research Scholars

tudy. The International Information & Library Review. 2012;44(2):100
M. An Exploratory Study of Indian University Students’ Use of Social 

Networking Web Wites: Implications for the Workplace. Business Communication Quarterly.
 

Keshtiaray N, Yousefi A, Shahbazi SH. The skills of Searching, Accessing and S
mation from Electronic Sources among Postgraduate Students of Isfahan University. Journal

of Knowledge and Research in Educational Sciences. 2009;6(24):43-60. [In Persian]
Koochak A, Samiromizadeh M. Using Information Modern Technology in 
and Information Sciences Graduate and Undergraduate Students. Journal of Librarianship. 

210. [In Persian] 
Bond CS. Surfing or Drowning? Student Nurses’ Internet skills. Nurse E

 
. Computer and Information literacy in Post Qualifying E

Education in Practice. 2004;4(3):190-199. 
Mahmoodi M, Osareh F. A Comparison of Online Search Skills among Public Medical Science 

of Bandar Abbas and Rafsanjan Universities in 2008-2009. Iranian Research I
Science and Technology. 2011;27(2):307-323. [In Persian] 

kar A. Online Searching Skills among Junior Student in Shiraz University: 
Identifying Effective Factors. Journal of Book. 2009;22(1):165-178. [In Persian]
Gosling SD, Vazire S, Srivastava S, John OP. Should We Trust Web
Comparative Analysis of Six Preconceptions. Am Psychol. 2004;10(3):93-104.
Tamjid S, Rezaei Sharif Abadi S. Useful Applying ICT by Resident Student in Iran Olom 
Pezeshki University. Quarterly Journal of Health Management. 2010;13(4):30
Koosha K. Need Assessment of Librarian and Information Faculties Related to ICT. Journal of
Book. 2006;17(1):185-214. [In Persian] 
Puustinen M, Rouet J. Learning with New Technologies: Help Seeking and Information Searching 

ed. Computers & Education. 2009;53(4):1014-1019. 
S. Using Blogs to Enhance Critical Reflection and Community of Practice. Educatio

Technology & Society. 2009;12(2):11-21. 
Anthony J, Girasoli R, Hannafin D. Using Asynchronous AV Communication Tools to Increase 

efficacy. Computers & Education.2008;51(4):1676-1682. 
P. Web 2.0 and Beyond: The Changing Needs of Learners, New Tools, and Ways to Learn. 

 P, editors. The e- learning. John Wiley & Sons: Pfeiffer; 
Dempsey JV, Fisher S F, Wright DE, Anderton EK. Training and Support, Ob
Impacts on eLearning Activities. College Student Journal. 2008;42(2):630-636.
macdonald J , creanor L . Learning with Online and Mobile Technologies: A Student Survival 

Guide. England: Gower Publishing Company; 2010. p. 231. 
Daly C. Key Issues in e-Learning: Research and Practice. New

International Publishing Group; 2011. p. 108 

 

 

 

Rethinking University Teaching: A Conversational Framework for the Effective Use 
of Learning Technologies. London and New York: Rutledge Flamer; 2002. p. 157. 

Encyclopedia of Information 
: Information Science reference; 2008. p. 608. 

Tomei LA. Technology and Student Achievement. Encyclopedia of Information Technology 
e; 2008. p. 419. 

Internet Capabilities as an Opportunity for Facilitating and Improving 

Pachler N, Daly C. Narrative and Learning with Web 2.0 Technologies: Towards a Research 

cholars of the University of 
2012;44(2):100-113. 

niversity Students’ Use of Social 
orkplace. Business Communication Quarterly. 

A, Shahbazi SH. The skills of Searching, Accessing and Saving 
tudents of Isfahan University. Journal 

60. [In Persian] 
Koochak A, Samiromizadeh M. Using Information Modern Technology in Curriculum of Library 

Journal of Librarianship. 

urses’ Internet skills. Nurse Education Today. 

. Computer and Information literacy in Post Qualifying Education. Nurse 

Mahmoodi M, Osareh F. A Comparison of Online Search Skills among Public Medical Science 
2009. Iranian Research Institute for 

Junior Student in Shiraz University: 
178. [In Persian] 

Gosling SD, Vazire S, Srivastava S, John OP. Should We Trust Web-Based Studies? A 
104. 

Tamjid S, Rezaei Sharif Abadi S. Useful Applying ICT by Resident Student in Iran Olom 
Pezeshki University. Quarterly Journal of Health Management. 2010;13(4):30-33. [In Persian] 

Faculties Related to ICT. Journal of 

Puustinen M, Rouet J. Learning with New Technologies: Help Seeking and Information Searching 

Critical Reflection and Community of Practice. Educational 

Anthony J, Girasoli R, Hannafin D. Using Asynchronous AV Communication Tools to Increase 

Needs of Learners, New Tools, and Ways to Learn. 
John Wiley & Sons: Pfeiffer; 2008. p. 72. 
EK. Training and Support, Obstacles, and Library 

636. 
L . Learning with Online and Mobile Technologies: A Student Survival 

Learning: Research and Practice. New York: Continuum 

  


