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  چکيده

  

دانشجويان را ارتقا  و تواناييسطح دانش  ندنتوا  مي و پژوهشي در بعد آموزشيرايانه و اينترنت

بررسي و تحليل عوامل تاثيرگذار بر استفاده اضر با استفاده از روش پيمايشي و با هدف تحقيق ح. بخشند

جامعه آماري تحقيق را .  دانشجويان انجام گرديد پژوهشي‐هاي آموزشي  در فعاليترايانه و اينترنتاز 

) N =٧٠٩(طبيعي دانشگاه تهران تشكيل دادند  دانشجويان تحصيالت تكميلي پرديس كشاورزي و منابع

ابزار . گيري تصادفي انتخاب شدند ها به عنوان نمونه، با استفاده از روش نمونه  نفر از آن٩١كه تعداد 

  استادان دانشگاه تنظيم برخي از براساس نظرخواهي ازآناعتبار اصلي تحقيق حاضر پرسشنامه بود كه 

دست  طبق نتايج به ).٨٩/٠(گرفت  مورد تاييد قرار  آلفاي كرونباخبا محاسبه و پايايي ابزار تحقيق شد

رايانه و اينترنت از نظر دانشجويان به ترتيب عبارت استفاده از هاي تاثيرگذار بر  ترين متغير آمده، مهم

هاي آموزش رايانه در  برگزاري منظم و مرتب دوره، ها در گروه آموزشي افزايش تعداد رايانه: بودند از

با استفاده از . هاي آموزش زبان انگليسي در گروه آموزشي دورهبرگزاري منظم و مرتب  و گروه آموزشي

. تحليل عاملي، پنج عامل به عنوان عوامل اصلي تأثيرگذار بر استفاده از رايانه و اينترنت شناسايي شدند

اين عوامل عبارت بودند از عامل نگرشي، عامل آموزشي، عامل فني، عامل محيطي و عامل مالي كه به 

  .را تبيين كردند)   درصد٧٦/٧٠( درصد واريانس كل ٠٨/١٠ و ٩٢/١١، ٦٥/١٣، ٧٨/١٦ ،٣٣/١٨ترتيب 

  

   رايانه، اينترنت، فعاليت آموزشي، فعاليت پژوهشي، تحليل عاملي:هاي كليدي واژه

  

  مقدمه
تخصصي شدن جهان كنوني باعث افزايش دايمي نياز به 

 درصد آن ٥٠آموزش عالي در جهاني شده است كه بيش از 
 ٤٨طبق مطالعات جديد هم اكنون .  سال سن دارند٢٥زير 

هاي جهان در حال تحصيل  ميليون دانشجو در دانشگاه
 به ٢٠١٠پيش بيني شده است اين تعداد تا سال . هستند
 ميليون نفر ١٦٠ به ٢٠٢٥ ميليون نفر و در سال ١٠٠

جا كه جايگاه و نقش آموزش عالي  از آن). ٥( خواهد رسيد
تصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور تعيين كننده در توسعه اق

هاي مختلف  است و نيروي انساني متخصص مورد نياز بخش
شوند، تقويت و توسعه  توسط بخش آموزش عالي تربيت مي

. رود ها به شمار مي اين بخش زيربناي توسعه ساير بخش
دانشگاه داراي دو كاركرد اصلي آموزش و پژوهش است، كه 

ها  هاي ويژه رايانه و اينترنت در بهبود آن ييتوان از توانا مي
آموزش يكي از موثرترين عوامل مربوط به . استفاده كرد

 است و به همين دليل بسيار مورد استقبال ١فنّاوري اطالعات
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استقبال همگان قرار گرفته و حتي براي مخالفان خود در 
 ).٥(ترين ترديدي باقي نگذاشته است اين زمينه كوچك

از جمله   زياديدر بعد آموزش كاربردهايفنّاوري اطالعات 
ذخيره موثر ، )٤( دستيابي افراد به منابع علميتسهيل
، يادگيري )٧، ٣(، ايجاد انگيزه در فراگيران )١٥(اطالعات

در مورد پژوهش نيز بايد گفت . و غيره دارد) ١٦(الكترونيكي
ترين  كه پس از ظهور خط، احتماالً اينترنت يكي از مهم

ول و توسعه بوده كه روي فرايند تحقيق و هاي تح شكل
 رظهو ).١٠( انتشار اطالعات تاثير عميقي گذاشته است

هاي پژوهش را  اي شيوه فنّاوري اطالعات به صورت گسترده
اينترنت به جزيي از فرايند انجام و انتشار . تغيير داده است

اينترنت نه تنها . هاي تحقيق تبديل شده است يافته
م تحقيق، بلكه چگونگي تسهيم و انتشار هاي انجا شيوه
هاي  روش. هاي تحقيقاتي را نيز متحول نموده است يافته
، پردازش، تحليل و انتقال  آوري اي و اينترنتي جمع رايانه

اطالعات در تحقيقات با سرعت بااليي در حال گسترش 
امروزه به خوبي مشخص شده فنّاوري اطالعات . است

تحقيقات به وجود آورده است، به امكانات جديدي را براي 
هاي تحقيق موجود  هاي جديد هم با روش طوري كه فنّاوري

اند و هم امكانات جديدي را براي تحقيقات به  منطبق شده
  ).١٣( اند وجود آورده

رايانه و اهميت استفاده از با توجه به اهميت اطالعات و 
 وهش و پژرسد باال بردن كيفيت آموزش ، به نظر مياينترنت

 امكان پذير ها فنّاورياين هاي  بدون استفاده بهينه از قابليت
رو شناخت عوامل تاثيرگذار بر استفاده از رايانه  ، از ايننيست

ريزي بهتر جهت  تواند مسئوالن را در برنامه و اينترنت مي
به عبارتي ديگر، . استفاده بهينه از رايانه و اينترنت ياري دهد

ز عوامل مزبور هرگونه اقدامي منجر بدون شناخت و آگاهي ا
به هدر رفتن منابع مادي و انساني خواهد شد و چه بهتر كه 

 زيرا ،اين شناخت از طريق دانشگاهيان و دانشجويان باشد
، حداقل رايانه و اينترنتمندي از  امروزه يادگيري و بهره

براي قشر تحصيلكرده دانشگاهي، به اختيار افراد وابسته 
  .امري كامال ضروري و اجتناب ناپذير استنيست، بلكه 

مطالعات مختلفي به وسيله پژوهشگران در زمينه 
استفاده از رايانه و اينترنت در آموزش و پژوهش و عوامل 
موثر بر آن انجام شده است كه در زير به نتايج بعضي از 

  :شود ها اشاره مي آن

اند  در تحقيق خود بيان كرده) ٢٠٠١(كورجن و ديگران 
ه داشتن رايانه و دسترسي به اينترنت در منزل قوياً بر ك

). ١١( گذارد استفاده كلي دانشجويان از اينترنت تاثير مي
در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد كه ) ٢٠٠٠( المورتيف

 اعتقاد شخصي نسبت به  ومقطع تحصيلي، سن دانشجو
از تواند بر استفاده دانشجويان   كه مياستاينترنت از عواملي 

در كنار وي . اينترنت در مقاطع مختلف تحصيل اثر بگذارد
هاي  اين عوامل، عوامل ديگري مانند برنامه درسي، روش

تدريس، برنامه هفتگي، دسترسي به رايانه و عوامل فني را 
 .)١(در استفاده دانشجويان از اينترنت موثر دانسته است

 داد در تحقيق خود نشان) ٢٠٠٤( سانگ نتايج تحقيقات هي
كه كاربرد فنّاوري اطالعات مستقيماً تحت تاثير عوامل 

. باشد فردي و احساس مفيد بودن فنّاوري اطالعات مي
همچنين، نحوه نگرش نسبت به فنّاوري اطالعات رابطه 

عالوه براين، . داري با استفاده از فنّاوري اطالعات دارد معني
اطالعات  رياي و شرايط محيطي در كاربرد فنّاو مهارت رايانه
پنج عامل اول تشويق ) ١٩٩٩(اليفيلد و اسكنلون . تاثير دارد

كننده استفاده از اينترنت را احساس راحتي كاربر در هنگام 
كار با رايانه، وقت قايل شدن براي آموختن اينترنت، 
برخورداري از كمك فرد متخصص در اينترنت و دسترسي به 

). ١٢(اند  نام بردهمركز رايانه مجهز به امكانات اينترنت
در مطالعه خود نشان داد كه براي بهبود ) ١٩٩٨(باالنتين 

وضعيت رايانه و اينترنت در دانشگاه الزم است براي كاهش 
ها افزايش يابد،  نوبت انتظار دانشجويان، تعداد سيستم

تر ارتقا  سرعت شبكه براي دستيابي و خدمات بهتر و آسان
دانشجويان به طور مرتب داده شود و براي آگاهي بيشتر 

 در )٢٠٠٤( ييعقوب). ٢( هاي آموزشي برگزار گردد دوره
 كه پاسخگويان نگرش مثبتي نسبت كردتحقيق خود بيان 

داري بين استفاده از  به اينترنت دارند و رابطه مثبت و معني
اينترنت و خصوصياتي از قبيل سن، مهارت در زبان انگليسي 

) ٢٠٠٢(  موحد محمدي.)١٧( داي وجود دار و مهارت رايانه
عالقه فردي، اعتقاد كاربر به مثبت و مفيد بودن كار با 
اينترنت و به هنگام بودن اطالعات اينترنت را از عوامل موثر 

وي با استفاده از تحليل . در استفاده از اينترنت دانسته است
عاملي، متغيرها را در شش دسته عوامل محيطي، دانشي و 

فرهنگي و نگرشي، بازدارنده و اقتصادي قرار مهارتي، فردي، 
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، نتايج حاصل از تحليل )٢٠٠٦(در تحقيق كريمي . داد
عاملي حاكي از آن بود كه متغيرهاي وارد شده در تحليل در 
چهار عامل آشنايي و مهارت نسبت به تجهيزات فنّاوري 

 اقتصادي و فني،  ـاطالعات، عامل نگرشي، عامل محيطي
). ٩( گيرند هارت در زبان انگليسي قرار ميعامل آشنايي و م

در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه ) ١٩٩٦(حكيمي
هاي  هاي مختلف جهت كاربرد فنّاوري پاسخگويان آموزش

دانستند و تشويق و ترغيب دانشجويان  راضروري مي اطالعاتي
توسط استادان به انجام جستجوهاي الكترونيكي از عوامل 

  ). ٦( فاده از فنّاوري اطالعات شناخته شدتاثيرگذار بر است
ها  هاي پژوهشي كه در باال به آن بندي از يافته با جمع

اشاره شد و با توجه به اهميت اطالعات و دانش در عصر 
 لزوم توجه به رايانه و اينترنت در  حاضر و همچنين،

 دانشجويان، هدف كلي پژوهشي ـ هاي آموزشي فعاليت
ثيرگذار بر استفاده أ تحليل عوامل تبررسي وتحقيق حاضر، 

 از  پژوهشي ـهاي آموزشي  در فعاليترايانه و اينترنتاز 
ديدگاه دانشجويان تحصيالت تكميلي پرديس كشاورزي و 

بوده و اهداف اختصاصي تحقيق طبيعي دانشگاه تهران  منابع
  :اند از نيز عبارت بوده

 هاي فردي پاسخگويان شناسايي ويژگيـ 
هاي  نسبت به متغير دانشجويان ديدگاه يبند رتبهـ 

هاي   در فعاليترايانه و اينترنت استفاده از تأثيرگذار بر
  پژوهشي ‐آموزشي

هاي تأثيرگذار بر استفاده از رايانه  تحليل عاملي متغيرـ 
   پژوهشي‐هاي آموزشي و اينترنت در فعاليت

  

  ها مواد و روش
ي كمي، از ها اين تحقيق از نظر ماهيت، از نوع پژوهش

نظر ميزان كنترل متغيرها از نوع غيرآزمايشي و از نظر هدف 
جامعه آماري . شود در زمره تحقيقات كاربردي محسوب مي

اين تحقيق كه با استفاده از روش پيمايشي انجام شده را 
دانشجويان تحصيالت تكميلي مشغول به تحصيل در 
ل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران تشكي

جهت تعيين حجم نمونه، .  نفر بود٧٠٩دادند كه تعداد آنان 
 پرسشنامه پيش آزمون شد و بر اساس فرمول ٣٠تعداد 

 نفر به ٩٠كوكران، تعداد نمونه مناسب براي اين تحقيق 

ها،   براي باالتر بردن ميزان دقت و اعتبار يافته.دست آمد
  . نفر افزايش يافت١٠٠حجم نمونه به 

قيق براي جمع آوري اطالعات، پرسشنامه ابزار اصلي تح
هاي تأثيرگذار  محقق ساخته بود كه سواالت مربوط به متغير

 ‐هاي آموزشي در فعاليت و اينترنت رايانه بر استفاده از
 تهيه گرديد و از ٠‐١٠پژوهشي، به صورت مقياس 

د و ها را ارزيابي كنن د تا اهميت آنپاسخگويان خواسته ش
  .ها بدهند  به آن١٠ تا ٠امتيازي بين 

اعتبار صوري ابزار تحقيق، با نظرخواهي از تعدادي از 
اصالحات استادان دانشگاه تهران مورد بررسي قرار گرفت و 

جهت تعيين پايايي ابزار تحقيق آزمون . گرفتانجام  الزم
هاي كسب شده با   و با دادهمقدماتي و راهنما صورت گرفت

، SPSSز طريق برنامه استفاده از روش آلفاي كرونباخ ا
هاي تاثيرگذار بر   شده براي بخش متغيرآلفاي محاسبه

 به دست آمد كه ٨٩/٠استفاده از رايانه و اينترنت برابر با 
سان، ابزار پژوهش تاييد  نشانگر پايايي قابل قبول بود و بدين

 كه از آن بين، تعداد و در اختيار پاسخگويان قرار داده شد
هاي به دست  داده. رگشت داده شد ب كامل پرسشنامه٩١

مورد تجزيه و  SPSSآمده با استفاده از نرم افزار آماري 
ها از روش تحليل عاملي از  در تحليل داده. تحليل قرار گرفت

بندي و تبيين و تشريح عوامل مورد  نوع اكتشافي براي دسته
  .هاي زيربنايي بهره گرفته شده است بررسي و استخراج سازه

  
  نتايج

 درصد از پاسخگويان ٣/٥٩هاي تحقيق،  اساس يافتهبر
 درصد از ٥٦حدود . اند  درصد آنان زن بوده٧/٤٠مرد و 

ميانگين سن .  سال بودند٢٢‐٢٥پاسخگويان داراي سن 
ترين آنها به  ترين و مسن  سال و جوان٦/٢٥پاسخگويان برابر 

از نظر مقطع تحصيلي .  سال سن داشتند٣٣ و ٢٢ترتيب 
 ٥/٣٨پاسخگويان در مقطع كارشناسي ارشد و  درصد ٥/٦١

از ). ١جدول(اند  درصد در مقطع دكترا مشغول تحصيل بوده
 درصد از ٢/٨٠نظر وضعيت اشتغال افراد مورد مطالعه، 

 پاسخگويان شاغل ٨/١٩پاسخگويان غيرشاغل بودند و تنها 
  . بودند

هاي  ،مهمترين متغير)٢(برپايه اطالعات مندرج در جدول
رايانه و اينترنت از ديدگاه دانشجويان  استفاده از ار برتأثيرگذ

  ، آموزشي ها در گروه  افزايش تعداد رايانهبه ترتيب عبارت از 
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    توزيع فراواني پاسخگويان براساس جنسيت، سن و مقطع تحصيلي‐١جدول 

  درصد  فراواني  مقطع تحصيلي  درصد  فراواني  )سال(سن   درصد  فراواني  جنسيت
  ٥/٦١  ٥٦  كارشناسي ارشد  ٠/٥٦  ٥١  ٢٢‐٢٥  ٧/٤٠  ٣٧  زن
  ٥/٣٨  ٣٥  دكترا  ٢/٣٥  ٣٢  ٢٦‐٢٩  ٣/٥٩  ٥٤  مرد
  ٠/١٠٠  ٩١  كل جمع  ٨/٨  ٨   و بيشتر٣٠  ٠/١٠٠  ٩١  كل جمع

        ٠/١٠٠  ٩١  كل جمع      
  

  بندي ديدگاه دانشجويان پيرامون متغيرهاي اثرگذار بر استفاده از رايانه و اينترنت  رتبه‐٢ جدول

 انحراف معيار )از ده( انگينمي  گويه  رتبه
  ٠٥/٢  ٣٠/٨  موزشيآ گروه در ها رايانه تعداد افزايش  ١
  ١٦/٢  ١٨/٨ رايانه در گروه آموزشي موزشآ هاي دورهبرگزاري منظم و مرتب   ٢
  ٨٥/١  ٠٧/٨   در گروه آموزشيانگليسي زبان موزشآ هاي ه دور مرتب و منظم برگزاري  ٣
  ١٩/٢  ٨٩/٧  از اينترنت براي انجام تكاليف درسيايجاد احساس نياز به استفاده   ٤
  ١٢/٢  ٨٧/٧  گروه در اينترنت امكانات به مجهز رايانه مركز ايجاد  ٥
  ٩٥/١  ٨٢/٧  رايانه خريد جهت وام اعطا  ٦
  ٢٥/٢  ٧٨/٧  آن ملزومات و رايانه قيمت كاهش  ٧
  ٦٤/٢  ٦٥/٧  اينترنت اطالعات سقم و صحت به نسبت كاربر نمودن مطمئن  ٨
  ١٤/٢  ٥٤/٧  اينترنت امكانات با  دانشجويانپژوهشي ‐موزشيآ هاي فعاليت نمودن متناسب  ٩
  ٤٠/٢  ٤٨/٧   هنگام كار با رايانهفني مشكالت رفع براي متخصص نيروي وجود  ١٠
  ٠٤/٢  ٤٧/٧  اينترنت مرورگر افزارهاي نرم با افراد نمودن شناآ  ١١
  ٦٤/٢  ٤٧/٧  موزشيآ گروه در اينترنت شبكه كيفيت افزايش  ١٢
  ٢٧/٢  ٢٨/٧  )رايانه، مودم و غيره (الزم تجهيزات تقويت و افزايش  ١٣
  ٣٤/٢  ٠٦/٧  رايانه با كار براي راحت محيط ايجاد  ١٤
  ٤٣/٢  ٩٢/٦  مطمئن نمودن كاربر نسبت به دستيابي آنان به اطالعات مورد نياز از طريق اينترنت  ١٥
  ٥٧/٢  ٨٦/٦  اينترنت و ايانهر از دانشجويان استفاده به استادان تشويق  ١٦
  ٨٠/٢  ٦٠/٦  موزشيآ گروه در رايانه از استفاده زمان كردن روزي شبانه  ١٧
  ٦٩/٢  ٤٩/٦  اينترنت موزشآ هاي ه دور برگزاري  ١٨
  ٨١/٢  ٣٨/٦  اينترنت از استفاده اثر در منفي اثرات كاهش  ١٩
  ٣٤/٢  ٣٦/٦ نتكاهش نگراني از ويروسي شدن رايانه در اثر استفاده از اينتر  ٢٠
  ٨٢/٢  ٥٤/٥كاربر اخالقي  مذهبي و‐ملي اعتقادات با ه از اينترنتاستفاد مغايرت عدم به نسبت كاربر نمودن مطمئن  ٢١
  ٩٦/٢  ٥٤/٤  كاربر اجتماعي اعتقادات با  از اينترنتاستفاده مغايرت عدم به نسبت كاربر نمودن مطمئن  ٢٢
  ٧٩/٢  ٣٨/٤  نامناسب و غيرمجاز هاي تساي به دسترسي به نسبت كاربر نگراني كاهش  ٢٣

  
هاي آموزش رايانه در گروه  برگزاري منظم و مرتب دوره

هاي آموزش زبان  برگزاري منظم و مرتب دوره و آموزشي
نتايج حاكي از آن است كه .  بودندانگليسي در گروه آموزشي

مطمئن نمودن كاربر نسبت به عدم ها  كم اثرترين متغير
مذهبي و  ـ فاده از اينترنت با اعتقادات مليمغايرت است
مطمئن نمودن كاربر نسبت به عدم مغايرت ، اخالقي كاربر

كاهش  و استفاده از اينترنت با اعتقادات اجتماعي كاربر

هاي غيرمجاز و  نگراني كاربر نسبت به دسترسي به سايت
  . بودند نامناسب

رايانه و بر استفاده از عوامل تأثيرگذار به منظور تعيين 
از  پژوهشي دانشجويان ‐هاي آموزشي  در فعاليتاينترنت

محاسبات آماري اوليه نشان داد . تحليل عاملي استفاده شد
تر از  يعني بزرگ(كه شرايط الزم جهت انجام تحليل عاملي 

صفر بودن دترمينان ماتريس همبستگي براي پي بردن به 
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 جهت ٥/٠ز تر ا  بزرگ١اوي .ام .عدم همساني متغيرها، كي

دار بودن آزمون  ها و معني آگاهي از كفايت تعداد نمونه
) باشد بارتلت كه مبين وجود همبستگي بين متغيرها مي

  ).٣جدول( وجود دارد
  

  داري او و آزمون بارتلت و سطح معني. ام.   مقدار كي‐٣جدول 
  داري سطح معني  بارتلت  او. ام. كي

٠٠٠/٠  ٩٨٠/٩٧٧  ٧٩٢/٠  
  

 پنج عامل با مقادير ويژه باالتر از يك در اين بررسي،
استخراج شدند و متغيرهاي مربوط به عوامل تأثيرگذار بر 
استفاده از رايانه و اينترنت، پس از چرخش عاملي متعامد به 

عوامل . بندي شدند روش واريماكس در اين عوامل دسته
 درصد از كل واريانس متغيرها را ٧٦/٧٠گانه مجموعاً  پنج

ند كه نشان دهنده درصد باالي واريانس تبيين تبيين كرد
 درصد واريانس ٢٩تنها حدود . ها است شده توسط اين عامل

باقيمانده مربوط به عواملي بود كه از طريق تحليل عاملي 
  ).٤جدول( شناسايي نشدند

  
هاي استخراج شده همراه با مقدار ويژه و واريانس   عامل‐٤جدول 

  ها پس از چرخش عامل

  درصد واريانس  دار ويژهمق  عامل
درصد واريانس 

  تجمعي
  نگرشي
  آموزشي
  فني
  محيطي
  مالي

٤٨/٣  
١٩/٣  
٦٠/٢  
٢٦/٢  
٩١/١  

٣٣/١٨  
٧٨/١٦  
٦٥/١٣  
٩٢/١١  
٠٨/١٠  

٣٣/١٨  
١١/٣٥  
٧٦/٤٨  
٦٨/٦٠  
٧٦/٧٠  

  
پس از بررسي متغيرهاي مربوط به هر عامل، عوامل 

 عوامل نگرشي، آموزشي، فني،: بدين ترتيب نامگذاري شد
  . ي و ماليمحيط

بايد به اين نكته اشاره كرد كه پس از چرخش 
كمتر (پنج متغير به علت پايين بودن بار عاملي ) واريماكس(

دار نبودن همبستگي آنها با ديگر  و در نتيجه معني) ٥/٠از 
سطح مشترك اين . متغيرها از تحليل حذف گرديدند
ت و تري پوشانده شده اس متغيرها قبالً توسط متغيرهاي مهم

                                                                               
1. K.M.O (Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling 
adequency) 

توان متغيرهاي مذكور را در متغيرهاي ديگري  بنابراين، مي
  . خالصه نمود

 مطمئن نمودن كاربر نسبت به عدم :عامل نگرشي شامل
 مذهبي و ‐مغايرت استفاده از اينترنت با اعتقادات ملي

مطمئن نمودن كاربر نسبت به عدم مغايرت ، اخالقي كاربر
كاهش ، عي كاربراستفاده از اينترنت با اعتقادات اجتما

هاي غيرمجاز و  نگراني كاربر نسبت به دسترسي به سايت
 و كاهش اثرات منفي در اثر استفاده از اينترنت، نامناسب

مطمئن نمودن كاربر نسبت به صحت و سقم اطالعات 
  .كند  درصد واريانس را تبيين مي٣٣/١٨ كه اينترنت

هاي   برگزاري منظم و مرتب دوره:عامل آموزشي شامل
هاي  برگزاري دوره، آموزش زبان انگليسي در گروه آموزشي
هاي  برگزاري دوره، آموزش اينترنت در گروه آموزشي

هاي  متناسب نمودن فعاليت، آموزش رايانه در گروه آموزشي
ايجاد احساس نياز به  و آموزشي پژوهشي با امكانات اينترنت

كه  استفاده از فنّاوري اطالعات براي انجام تكاليف درسي
  .كند  درصد واريانس كل را تبيين مي٧٨/١٦جمعاً 

 وجود نيروي متخصص براي رفع :عامل فني شامل
 و ايجاد محيط راحت براي كار با رايانه، مشكالت فني

 ٦٥/١٣، كه كيفيت شبكه اينترنت در گروه آموزشي افزايش
  .كند درصد از واريانس را تبيين مي

ها در گروه  انه افزايش تعداد راي:عامل محيطي شامل
، تشويق استادان به استفاده دانشجويان از رايانه و آموزشي

شبانه روزي كردن زمان استفاده از رايانه در گروه اينترنت و 
  .كند  درصد واريانس را تبيين مي٩٢/١١، كه آموزشي

كاهش  و  اعطا وام جهت خريد رايانه:عامل مالي شامل
درصد از واريانس را  ٠٨/١٠ كه نآقيمت رايانه و ملزومات 

  . كند تبيين مي
ها در جدول   متغيرهاي هر عامل به همراه بار عاملي آن

در اين جدول متغيرهاي هر عامل، بر .   آمده است٥شماره 
  .اند اساس بار عاملي مرتب شده

  

  بحث
هاي  ترين متغير هاي اين پژوهش، مهم براساس يافته

نه و اينترنت به ترتيب تاثيرگذار بر استفاده دانشجويان از رايا
ها در گروه  افزايش تعداد رايانه :اهميت عبارت بودند از

هاي آموزش رايانه در  برگزاري منظم و مرتب دوره، آموزشي
   زبانآموزش هاي دوره برگزاري منظم ومرتب و گروه آموزشي
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  و اينترنت بارعاملي متغيرهاي تشكيل دهنده عوامل تأثيرگذار بر استفاد از رايانه ‐٥جدول 
  بار عاملي  متغير  نام عامل

  ٩٢/٠ كاربر اخالقي  ومذهبي ‐ ملي اعتقادات با از اينترنت استفاده مغايرت عدم به نسبت كاربر نمودن مطمئن
  ٨٩/٠ كاربر اجتماعي اعتقادات با  از اينترنتاستفاده مغايرت عدم به نسبت كاربر نمودن مطمئن
  ٨٠/٠ نامناسب و غيرمجاز هاي سايت به دسترسي هب نسبت كاربر نگراني كاهش
  ٦٩/٠  اينترنت از استفاده اثر در منفي اثرات كاهش

  نگرشي

  ٦٧/٠ اينترنت اطالعات سقم و صحت به نسبت كاربر نمودن مطمئن
  ٨٥/٠  در گروه آموزشيموزش زبان انگليسيآهاي  برگزاري منظم و مرتب دوره

  ٨٢/٠   در گروه آموزشيترنتموزش اينآهاي  برگزاري دوره
  ٧٥/٠  رايانه در گروه آموزشيموزش آهاي  برگزاري دوره

  ٧٢/٠ اينترنت امكانات با پژوهشي موزشيآ هاي تفعالي نمودن متناسب

  آموزشي

  ٥٨/٠  ايجاد احساس نياز به استفاده از رايانه و اينترنت براي انجام تكاليف درسي 
  ٨٤/٠  فني تمشكال رفع براي متخصص نيروي وجود

  ٧٧/٠  ايجاد محيط راحت براي كار با رايانه
  فني

  ٦٧/٠  موزشيآ گروه در اينترنت شبكه كيفيت افزايش
  ٨٢/٠  ها در گروه آموزشي افزايش تعداد رايانه

  ٧٦/٠ تشويق استادان به استفاده دانشجويان از رايانه و اينترنت
  محيطي

  ٦٣/٠   گروه آموزشيشبانه روزي كردن زمان استفاده از رايانه در
  مالي  ٨٣/٠ رايانه خريد جهت وام ياعطا

  ٧٣/٠ نآ ملزومات و رايانه قيمت كاهش

  
 ، باالنتين)٢٠٠٤( سانگ هي .انگليسي در گروه آموزشي

و ) ٢٠٠٢( ، موحدمحمدي)١٩٩٦( ، حكيمي)١٩٩٨(
هاي  اي و برگزاري دوره مهارت رايانه) ٢٠٠٦( كريمي

. اند  رايانه و اينترنت موثر دانستهآموزشي را در استفاده از
نقش مهارت زبان انگليسي در استفاده از رايانه و اينترنت در 

. تاييد شد) ٢٠٠٦(و كريمي) ٢٠٠٢(تحقيقات موحدمحمدي
دسترسي به مركز رايانه مجهز به ) ١٩٩٩(اليفيلد و اسكنلون

امكانات اينترنت را يكي از عوامل موثر در استفاده از اينترنت 
ها را از  افزايش تعداد سيستم) ١٩٩٨(باالنتين . اند  كردهذكر

. عوامل موثر در استفاده از فنّاوري اطالعات نام برده است
شود بين نتايج اين تحقيق و  همانطور كه مالحظه مي

  .شود تحقيقات ذكر شده تشابه ديده مي
هاي حاصل از تحليل عاملي نشان داد كه در نهايت  يافته

 عامل بر ٥ متغير در قالب ١٨ روش وريماكس با استفاده از
اين . استفاده دانشجويان از رايانه و اينترنت تاثير دارند

عامل نگرشي، عامل آموزشي، عامل فني، : عوامل عبارتند از
، ٧٨/١٦، ٣٣/١٨عامل محيطي و عامل مالي كه به ترتيب 

)  درصد٧٦/٧٠( درصد واريانس كل ٠٨/١٠ و ٩٢/١١، ٦٥/١٣
عوامل تاثيرگذار بر استفاده از رايانه و اينترنت در مربوط به 
.  پژوهشي دانشجويان را تبيين كردند ـهاي آموزشي فعاليت

در تحقيق خود به عوامل محيطي و ) ٢٠٠٢( موحد محمدي
اقتصادي و فني اشاره ـ  نيز به عوامل محيطي) ٢٠٠٦( كريمي
  .اند كرده

 گرفته، ها و مباحث صورت در پايان با توجه به يافته
  :توان پيشنهادهاي زير را ارايه كرد مي

الزم است تا با برگزاري و توسعه كمي و كيفي ـ 
 و آموزش رايانه يهاي آموزش زبان انگليس كالس

 تهيه و ،و همچنين)  و غيرهافزار، نرم افزار، اينترنت سخت(
افزايي، ميزان  هاي آموزشي به منظور دانش توزيع جزوه

ها افزايش دهند  شجويان را در اين زمينهآشنايي و مهارت دان
 در رايانه و اينترنتتا آنان بتوانند به راحتي از خدمات 

 . هاي آموزشي و پژوهشي بهره ببرند فعاليت
شود تا با تمهيدات مناسب و افزايش  پيشنهاد مي ـ 

هاي آموزشي تقويت و  بودجه، شبكه اينترنت در گروه
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ترسي به شبكه اينترنت و گسترش يابند تا دانشجويان با دس
رشته در  تبادل نظر با ديگر دانشجويان و استادان هم

هاي ديگر ايران و جهان بتوانند بر كيفيت و غناي  دانشگاه
تجهيز هرچه بيشتر و بهتر . هاي خويش بيفزايند فعاليت
هايي با فضاي  ها در محل  و وجود سايت هاي رايانه سايت

 نيز غيرهروصدا و شلوغي و كافي، نور مناسب، به دور از س
گردد تا دانشجويان در يك محيط راحت و با  پيشنهاد مي

 بهره ها هاي آن  و قابليترايانه و اينترنتآرامش كامل از 
 .ببرند

گردد تا دانشجويان  به اعضاي هيات علمي پيشنهاد ميـ 
را به استفاده از رايانه و اينترنت در انجام دادن تكاليف 

هاي مختلف آموزشي و پژوهشي تشويق  درسي و فعاليت
  .ها را در اين زمينه افزايش دهند نمايند و انگيزه و رغبت آن

 هيات علمي تكاليفي را ي الزم است تا اعضادر اين زمينه،
به دانشجويان محول نمايند كه دانشجويان براي انجام اين 

 . باشندفنّاوري اطالعاتتكاليف نيازمند استفاده از 
افزايش بودجه و ارايه تسهيالت با  شود يمپيشنهاد ـ 

گيري بهينه از امكانات  ها به منظور بهره الزم در دانشكده
، اقداماتي نظير ايجاد سايت رايانه متناسب با رايانه و اينترنت

هاي  ها در گروه تعداد دانشجويان و افزايش تعداد رايانه
ه هاي آموزشي امكان دسترسي ب گروه و  انجام گيردآموزشي

 ٢٤رايانه و اينترنت را براي كليه دانشجويان و به صورت 
  . ساعته فراهم آورند
هاي مالي و اعطا وام براي  شود تا كمك پيشنهاد مي

) به تناسب نياز و اولويت(خريد رايانه و تجهيزات جانبي آن 
  .به دانشجويان ارايه گردد
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