
 Communication Management in Sports Media های ورزشیمدیریت ارتباطات در رسانه

 5th Year, Fall 2017, Vol 5, No 17                                                                 (80-73) 96پايیز، 17شماره پیاپی ، پنجمسال 

 

 

   Corresponding Author: Vahid Bakhshalipour                                                                    پورید بخشعلیوح نویسنده مسئول:* 

 :vahidbakhshalipour@yahoo.com            vahidbakhshalipour@yahoo.com  E-mail پست الکترونیک:

 یارتباط یهامهارت یهااطالعات و ارتباطات با مولفه یفناور یهاشاخص یریگرکار بهیتاث یبررس

 الن(یام نور استان گیدانشگاه پ یبدنتیان تربیدر دانشجو ی)مطالعه مورد
 

 3یصوف ییرضا ی، مرتض2اوش خداپرست سرشکهی، س1*پورید بخشعلیوح
 رانیجان، ای، الهیجان، دانشگاه آزاد اسالمیپژوهشگران جوان و نخبگان، مرکز الهباشگاه . 1

 رانیجان، ای، الهیجان، دانشگاه ازاد اسالمی، واحد الهیو علوم ورزش یت بدنیگروه ترب. 2

 ام نوری، دانشگاه پیت ورزشیریار مدیدانش. 3

 (10/9/96) تاریخ پذیرش:(                                 2/3/96 ( تاریخ ارسال:

The Effect of Application of Information and Communication Technology 

Indicators with Communication Skills Components (Case Study in Physical 

Education Students of Payame Noor University of Guilan Province) 
 

Vahid Bakhshalipour*1, Siavash Khodaparast Sareshkeh2, Morteza Rezaei Soofi3 

 

1- Young Researchers and Elite Club, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran 

2- Department of Physical Education and Sport Science, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Guilan, 

Lahijan, Iran 

3- Associate Professor in Sport Management, Payam Noor University 

 

Received: (2017/05/23)            Accepted: (2017/12/01) 

 
 

 دهیچک
تواند، منجر به توسعه یاطالعات و ارتباطات م یاستفاده از فناور

 یبررسق حاضر با هدف یان شود و تحقياز در دانشجویمورد ن یهامهارت
 یهااطالعات و ارتباطات با مولفه یفناور یهاشاخص یریر به کارگیتاث

ام نور استان یدانشگاه پ یت بدنیان تربيدر دانشجو یارتباط یهامهارت
ق، از یو بر حسب اهداف تحق یق از نوع کاربردیتحقالن انجام شد. یگ

 یت بدنیترب انينفر از دانشجو151بود.  یمقطع یشيمایپ-یفینوع توص
مورد  یالن جامعه آماریام نور استان گیپ یهادانشگاه یو علوم ورزش
و  یاپرسشنامه روش به اطالعات یگردآورل دادند. ینظر را تشک

 یمناسب برا يیاز اعتبار و رواق ین تحقيمورد استفاده در ا یابزارها
ها در بخش آمار ل دادهیه و تحليتجز باشند.یپژوهش برخودار م یاجرا
از  ین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطیانگی، میفیتوص

 یتک نمونه، روش همبستگ یرنوف، تیکولموگروف اسم یهاآزمون
استفاده  23نسخه  اس پی اس اسافزار مستقل، در نرم یرسون، تیپ

 .در نظر گرفته شده است P<0.05ز یها نآزمون یشد. سطح معنادار
 یو استفاده از فناور یزان دسترسینشان داد که، م یآمار یهاج دادهينتا

 یهازان مهارتیاطالعات و ارتباطات در پسران باالتر از دختران، اما م
 گرددیشنهاد میپن، يباشد. بنابرایدر دختران باالتر از پسران م یارتباط

به طور  یت بدنیترب یهاکشور به طور عام و دانشکده یهادانشگاه
 توجه انيدانشجو یارتباط یهامهارت و یاطالعات خاص به امر سواد

 باشند. داشته یخاص

، ی، شنودیاطالعات و ارتباطات، بازخورد یفناور: یدیکل یهاواژه

 .یت بدنی، تربیکالم
 

 

Abstract 
The use of information and communication 
technology can lead to the development of the 
required skills in students. The purpose of this 
study was to examine the effect of Application of 
information and communication technology 
indicators with communication skills components 
in physical education students of Payame Noor 
University of Guilan province. This study was an 
applied and cross-sectional descriptive-survey 
research. The statistical population was 151 
people from physical education and sport sciences 
students in Payame Noor University of Guilan 
Province. The data collection method was a 
questionnaire and the used instrument in this study 
had an appropriate validity and reliability for the 
implementation of study. The collected data were 
classified by descriptive statistical methods and 
were analyzed by Kolmogorov Smirnov, One- 
Sample T Test, Pearson correlation coefficient, 
and independent t-test. The SPSS software 
(version 23) was used for data analysis (α≤0.05). 
The results showed that boys’ access and use of 
information and communication technology       
was higher than girls, but girls’ level of 
communication skills was higher than boys. 
Therefore, it is recommended that universities of 
the country and physical education faculties 
should pay attention to the knowledge of students’ 
information and communication skills. 
 
Keywords: Information and Communication 
Technology, Feedback, listening, Verbal, Physical 
Education. 
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مقدمه
 قدرتمندی بسیار ابزار ارتباطات، و اطالعات فناوری

که در عصر حاضر به دلیل گستردگی اطالعات نیازمند  است
 با ارتباطات و اطالعات باشیم. فناوریمی آن ازبه استفاده 

 وارد عمل و علم میدان در است، خود توانسته سريع نفوذ

 های گوناگون بهزمینه در ناپذيری وصف دگرگونی و شود

بوجود آورد.  اجتماعی آموزشی، فرهنگی وهای زمینه ويژه
 های مختلفجنبه بر ارتباطات و اطالعات امروزه، فناوری

 تأثیر و اجتماع افراد اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، زندگی

 گسترده عمیق، قدری به تحوالت و تغییر است. اين گذاشته

 فردی زندگی شئونات و ابعاد که تمامی افتاده اتفاق سريع و

 آن تأثیر تحت نامحسوس، و محسوس طور به اجتماعی و

گذاری سرمايه پیشرفته، کشورهای اکثر در .است قرار گرفته
 و آموزش در بخش ارتباطات و اطالعات فناوری زمینه در
 است. الزمها مهارت کسب برای خصوص به

جهان امروز، جهانی با تحوالت عظیم است و تصور 
حمايت فناوری اطالعات و ارتباطات، امری آينده، بدون 

رسد. در يک دهه اخیر، شاهد انقالب غیرمحتمل به نظر می
ايم، به طوری که در اثر تحوالت، اطالعات و ارتباطات بوده

قرن جاری به نام فناوری اطالعات و ارتباطات به ثبت 
رسیده است. در سراسر جهان، فناوری اطالعات در حال 

گیری های تازه و چشمنوين است که ظرفیتايجاد انقالبی 
در محدوه دانش بشری ايجاد نموده و ابزارهايی به وجود 
آورده که که ماهیت کار و زندگی را دست خوش تغییر ساخته 

های اجتماعی و ای در تمام عرصهو تحوالت گسترده
)نیاآذری و  اقتصادی بشريت به دنبال داشته است

 (.1392همکاران،
العات و ارتباطات رويکردی در عصر آموزش فناوری اط

تواند در آموزش موثر و مفید ای میاست که بهتر از هر شیوه
واقع شود و متقابال بهتر از هر سیستم ديگری جواب گوی 

های نیازهای آموزشی با در نظر گرفتن امکانات و فرصت
آموزشی باشد. فناوری اطالعات و ارتباطات با برخورداری از 

یستمی در آموزش، تمام عواملی را که به نحوی در بینش س
گیرد و با فرآيند آموزش بهترين نقش را دارند، به کار می

مهندسی و طراحی دقیق عوامل، سعی در ايجاد شرايط 
مطلوب آموزشی با نظر به به اهداف و مقاصد دارد 

 (.1392)شريعتمداری،

 
1. Murtaza  et al   

2. Cohen & Olsen 

3. Voogt et al 

منجر تواند، استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات می
های يادگیری و به توسعه کیفیت آموزش، گسترش شانس

در دسترس بودن آموزش در دانشجويان شود. تاکید بر 
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات منجر به دست يابی 

های مورد نیاز برای عملکرد موثر در جهان به دانش و مهارت
 (.2012)اديمی، امروزی شود

 در سرعت به جهان در آگاهی و علم اخیر هایسال در
، اطالعات زمینه در عظیمهای موفقیت و است تغییر حال

 که چیزهايی .است کرده تبديل جهانی دهکده به را جهان
 بودند تصور قابل غیر و ممکن غیر نزديکهای گذشته در

مرتازا و  (دان شده روزمره زندگی از قسمتی اکنون
 (. 1،2011همکاران

 صعودی رشد از حاکی شود،می مشاهده آنچه که امروز

و  اطالعات فناوری مدد به تحوالت نرخ انگیز و حیرت
است.  آدمی آگاهی و افزايش روزافزون دانش ارتباطات و

 فناوری از مندیبهره مزيت کارآمدترين و ترينمهم

 و جامعه در اطالعاتی از فقر کاستن ارتباطات، و اطالعات
در نتیجه  دانش و ،اطالعات انواع دادن قرار دسترس در

 با امر اين و است جامعه عمومیهای آگاهی سطح افزايش

 جامعه مختصات اطالعات و قرن آينده، قرن اينکه به توجه

 گسترش و اطالعاتی فقر کاستن در است اطالعاتی

 اثربخشی و کارآمدی در تواندجامعه، می در فراگیر اطالعات

 (.2013، 2)چن و اولسن باشد داشته بسزايی نقش جامعه
، امروزه تبديل به اطالعات و ارتباطات فناوری

، 3و همکاران )وگت افزارهانرم، ای از سخت افزارهامجموعه
وری بهینه از هاست که گردش و بهره( و انديشه2016

کند؛ بطوريکه، فناوری اطالعات و اطالعات را تسهیل می
المللی به نیروی بی بديل و قدرتمند ارتباطات در سطح بین 

( 4،2012)میتاس و همکاران در تحوالت اجتماعی، اقتصادی
ای توان به گونهمی و سیاسی و آموزشی تبديل شده است.

های که در زمینه ديگر بیان داشت که بسیاری از تالش
های مختلف فناوری اطالعات و ارتباطات در بخش

روبروست، در حال انجام است با عدم موفقیت  دانشگاهی
زيرا تولید فکر، هماهنگی با اين تغییرات و ايجاد تغییرات 

ای در حیطه آموزشی با بديع، نیازمند به توانمندی ويژه
استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات دارد 

فناوری  توسعه اگرچه(. 5،2014)واندرلیند،آزرت و براک

4. Mithas  

5. Vanderlinde, Aesaert, & Braak 
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را تحت تاثیر  انسانهای فعالیت کلیهو ارتباطات  اطالعات
قرار داده است، اما آموزش بیشترين سهم را به خود 

 (.2011)مرتازا و همکاران، اختصاص داده است
شواهد حاکی از اين موضوع است که هر کدام از مراکز 

ها در استفاده از فناوری اطالعات و آموزشی در دانشگاه
ای در مبحث بودند، پیشرفت فزايندهارتباطات پیشگام 

 های مورد نیاز زندگی دانشجويی قرار داشتندمهارت
 (.2014)واندرلیند، آزارت و براک،

تواند استفاده صحیح از فناوری اطالعات و ارتباطات می
يادگیرندگان،  کردن درگیر روی بر مثبتی عمیق تأثیر

 يادگیریتسهیل نمودن  اساتید، مثبتهای نگرش

بنابراين، فناوری اطالعات و  دانشجويان داشته باشد.
ارتباطات نیز به عنوان يکی از منابع موثر و راهی برای 

تواند اشتراک گذاری سريع اطالعات در جامعه امروزی می
)اديمی،  های ارتباطی در جامعه موثر باشددر افزايش مهارت

 در ندتوامی اطالعات فناوری (. از سوی ديگر،2012

 کند. ايفاء تسهیلگری مؤثر باشد و نقش نیز ارتباطات روزمره

 انسانی ارتباطات یدامنه تواندمی هافناوری ظهور همچنین

های اخیر دهد در دهه توسعه و گسترشها زمینه تمامی در را
های ارتباطی موضوع فناوری اطالعات و ارتباطات و مهارت

پژوهشگران حوزه فناوری قرار گرفته از موضوعات بال منازع 
های ها و حتی پوششاست، بطوريکه دانش، نگرش، ارزش

)صیديق، سرر و  دانشجويان را تحت تاثیر قرار داده است
 (.2016، 1تاندر

با توجه به نظری و عملی بودن دروس در رشته تربیت 
گیری از بدنی در مقاطع مختلف، اين رشته نیازمند بهره

فناوری اطالعات و همگام شدن با اين تغییرات در امر 
(. از 1391)بدری، آموزش تربیت بدنی و علوم ورزشی است

بدنی و علوم گر، با توجه به ماهیت رشته تربیتسوی دي
ای بودن آن، نیاز به کسب اطالعات و رشتهورزشی و بین

ها و مراکز علمی و پژوهشی امری ارتباطات از ساير رشته
گیری فناوری نوين در انجام ر محسوس است و به کاربسیا

تواند جريان تولید علم و تحقیقات علمی به نحو موثری می
 (.1391)نظری، سرعت انتقال آن را تسريع نمايد

های تربیت ر دانشکدهد وارد مذکور،م در نظر گرفتنبا 
خود و دواير  هاکردن بخش دانشیبرای  ورزشیبدنی و علوم

های شاخص کنند واهداف خاصی را دنبال میداليل و 

 را به عنوان يکی از ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات
و تمايل دارند تا از اين  کردهارتباطی محسوب  کلیدی و

را افزايش  دانشجويان اين رشته و دانش آگاهیسطح طريق 
تأثیر  است، شده سعی پژوهش اين در جهت بدين دهند.

های مهارت بر را ارتباطات و اطالعات فناوری استفاده از
 کنکاش و بررسی بدنی مورددانشجويان تربیت ارتباطی در

توسعه  راستای در پژوهش اين نتايج است امید . گیرد قرار
 فرايند در ارتباطات و اطالعات نوين هایفناوری استفاده

 دانشجويان اجتماعی زندگی در هامهارت کسب و آموزش

  شود. واقع مفید
 

 پژوهش شناسیروش
اين تحقیق از نوع کاربردی و بر حسب اهداف تحقیق، 

طعی و از جنبه روش گرد آوری پیمايشی مق -از نوع توصیفی
از  نفر151شاملجامعه آماری ها، میدانی بود. داده

های پیام نور ورزشی دانشگاهبدنی و علومتربیت دانشجويان
ای کتابخانه روش به اطالعات گردآوریبودند. استان گیالن 

ابزار تحقیق پرسشنامه استفاده گرفت.  ای انجامپرسشنامه و
های ، پرسشنامه مهارت(1389از فناوری اطالعات ملکی )

باشد و از اعتیار و روايی ( می1990بارتون جی ای) ارتباطی
تجزيه و  باشند.مناسب برای اجرای پژوهش برخودار می

ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت تحلیل داده
گرفته است. در بخش آمار توصیفی، میانگین و انحراف 

آمار استنباطی استاندارد مورد استفاده قرار گرفت و در بخش 
تک نمونه و پس از تأيید شرايط آمار دا از آزمون تیابت

ها با استفاده از آزمون پارامتريک و طبیعی بودن توزيع داده
-سون، تیاسمیرنوف، از روش همبستگی پیر کولموگروف

استفاده شد.  22نسخه  اس پی اس اسافزار مستقل، در نرم
در نظر گرفته شده  P<0.05ها نیز سطح معناداری آزمون

 .است

 

 یافته های پژوهش
های آماری نشان داد که، میزان به خروجی داده

کارگیری و دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات در 
)جدول  استها متوسط دانشجويان در بیشتر شاخص

 (.1شماره

 

 
1. Siddiq, Scherer, Tondeur 
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 انیاطالعات و ارتباطات در دانشجو یبه فناور یزان دسترسیم -1 جدول

 نیانگیم یسطح معنادار یدرجه آزاد t ریمتغ

 6/3 101/0 150 50/1 یتال داخلیجيد یهابه مجالت وکتابخانه یدسترس

 10/2 261/0 150 03/1 یتال خارجیجيد یهابه مجالت وکتابخانه یدسترس

 1/3 065/0 150 51/1 یلیش تحصيمربوط به گرا یافزارهابه نرم یدسترس

 21/3 01/0 150 246/3 ازیمورد ن یاطالعات یهابه بانک یدسترس

 

باشد، یمشاهده من قابل يیکه در جداول پاهمانطور
 یمهارت شنود ،انيدر دانشجو یارتباط یهازان مهارتیم

 یهازان متوسط و مهارتیبه م انيدانشجو یو کالم
ان يدانشجو یارتباط یهامهارت یو به طور کل یبازخورد

 یفناور استفاده زانیمن یبباشد و یتر از متوسط منيیپا
، یکالم یهامهارت زانیم وان يتوسط دانشجو اطالعات

 یهامهارت و بازخورد یهامهارت، شنود یهامهارت
دار یک درصد ارتباط مثبت و معنيها در سطح آن یارتباط

 یفناور استفاده زانیمش يکه با افزا ین معنيوجود دارد. بد
 یهامهارت زانیمبر یبدنتیان تربيدانشجو توسط اطالعات

 و بازخورد یهامهارت، شنود یهامهارت، یکالم
ن، یها افزوده خواهد شد. همچنآن یارتباط یهامهارت

اطالعات و ارتباطات  یو استفاده از فناور یزان دسترسیم
 یارتباط یهازان مهارتیم است.در پسران باالتر از دختران 

باشد. )جداول شماره یدر دختران باالتر از پسران م
 (.2،3،4یها

 

 یبدنتیان تربیدر دانشجو یارتباط یهازان مهارتیم -2جدول

 نیانگیم یسطح معنادار یدرجه آزاد t ریمتغ 

 71/2 006/0 150 09/1 یارتباط یهامهارت

 69/2 001/0 150 02/1 یبازخورد

 86/2 290/0 150 79/1 یکالم

 05/3 311/0 150 82/0 یشنود

 

 یارتباط یهامهارت زانیم و اطالعات یفناور یریبه کارگ زانیمن یارتباط ب -3جدول 

 یداریسطح معن N r ریمتغ

 001/0 561/0 151 یارتباط یهامهارت

 001/0 469/0 151 یبازخورد

 001/0 491/0 151 یکالم

 001/0 598/0 151 یشنود

 

 تهران یبدنتیان دختر و پسر دانشکده تربیدر دانشجوق یتحق یهاریسه متغیمقا -4جدول 

 داریسطح معنی T Df نیانگیم تیجنس 

 اطالعات و ارتباطات یاز فناور یریبه کارگ
 مرد
 زن

60/2 

45/2 
51/2 150 019/0 

 یارتباط یهامهارت
 مرد
 زن

36/3 
95/3 

96/2 150 005/0 

 یریجه گینتبحث و 
 به تواند،یم ارتباطات و اطالعات یفناور از استفاده

 ندهيآ یهاچالش توان مشاهده تا د،ينما کمک انيدانشجو

 یفناور یریکارگ به کشورها، از یاریبس در .باشند داشته را
 یمنظور ارتقا به یآموزش نظام در ارتباطات و اطالعات

 گرفته قرار خاص توجه مورد یارتباط یهاروش تیفیک
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 یریر به کارگیتاث یبررسمنظور  به زین حاضر پژوهش است.
 یهااطالعات و ارتباطات با مولفه یفناور یهاشاخص
 از حاصل جينتا .رفتيپذ انجام یارتباط یهامهارت

 و اطالعات یفناور کاربرد که داد نشان حاضر پژوهش
 .است بوده مؤثر یارتباط یهاش مهارتيافزا در ارتباطات

 حال در سرعت به ارتباطات و اطالعات یفناور امروزه
 آموزش و قیتحق یهاروش ،یزندگ یبر الگوها یرگذاریتاث
ج يهمانگونه که نتا است و یبشر یزندگ یهانهیزم گريد و
 گسترده توسعه قيطر از تواندین پژوهش نشان داد، ميا

و  یو فرد یطیمح یریادگي رکردنيانعطاف پذ ،یدسترس
ان يدانشجو یارتباط یهاند مهارتيارائه بازخورد بر فرا

 م مثمرثمر باشدیر مستیم و غیبه صورت مستق یت بدنیترب
 پژوهش نهیشیپ یبررس در که یوجود با (.2012، یمي)اد

 نشد، افتي باشد، بوده حاضر پژوهش مشابه ناًیع که یمورد

 یفناور ریبا تأث ارتباط ها درپژوهش از یدموار اما؛
 تیموفق و شرفتیپ آموزش، در ارتباطات و اطالعات

 یهمخوان حاضر پژوهش جينتا با که وجود دارد یلیتحص
 .دارد

ان کمک ياطالعات و ارتباطات به دانشجو یفناور
 یآگاهگذرد یآنها م یرامون زندگیکند تا آنچه که در پیم
 یزندگ در ارتباطات و اطالعات یفناور نقش از ابند. آنهاي

 آشنا مشابه اطالعات یفناور یبا ابزارها و مطلع روزمره،
استفاده  یگروه و مستقل طور به ابزارها نيا از و شوندیم
 کرديرو نيا نییتب در (.2008و همکاران،  1وسفي) کنندیم
 یایشرفت دنیپ با و کمي ست ویب قرن توان گفت دریم

 یانسان نحوه روابط بر یفناور ریتأث نيشتریب ديشا یفناور
 توانندیم یخاک کره نيا یجا هر درها انسان و است بوده

 (.2011 ،2کری)م باشند ارتباط در هم با یفناور نيکمک ا به
 رتریفراگ جامعه در اطالعات یفناور که همچنان

 یزندگ بر آنها ریتأث یرو که دارند ازین شهروندان شود،یم
 ند.ينما تيريمد خود یمدن و یاحرفه ،ی، فردیاجتماع

 سانه چندر نترنت،يا همراه، تلفن انه،يرا چون يیهایفناور

 یباطن و یظاهر یمایس مرسوم یهار رسانهيسا و هایا
 و اند داده قرار ریتأث تحت یکنون عصر در را انسان یزندگ

 بافت ساخت؛ ،یارتباط یاطالعات میعظ تحوالت نيا

 ابعاد بر و نموده يیبازآرا را جامعه یاجتماع و یفرهنگ

 
1. Youssef  et al 

2. Miker 

3. Tezci 

 گذاشته جا بر یقیعم و ژرف ریتأث جامعه افراد یوجود

 (.2013چن و اولسن، (  است
مناسب  یارتباط یهاق مهارتيان از طريدانشجو

ارتباط برقرار کنند که منجر  یگران به نحويتوانند با دیم
شود.  یمنته یمنف یهاز از پاسخیمثبت و پره یهابه پاسخ

با وجوه  یکند که آدمیجاب ميانسان ا یت اجتماعیماه
 درون آن ارتباط برقرار کند یهاگوناگون اجتماع و مجموعه

بر روابط، عملکرد  یارتباط یها(. مهارت2010، 3ی)تزس
گذارد. یر میان در جامعه و دانشگاه تاثيد و موثر دانشجویمف

 یفناور استفاده ازن یبق نشان داده شد که ین تحقيدر ا
ان يدانشجو یارتباط یهاارتباطات با مهارت و اطالعات

که با ، است شده مشاهده یارتباط معنادار یت بدنیترب
(، 2012) 4گوکتاس (،2016ق، شرر، تاندر )يقات صدیتحق

 ی( همخوان1392) یاآذرین ( و2010) ی(، تزس2011) کریم
ر ین دو متغيشدن ا یدار یمعن یل اصلياز دال یکيدارد، که 
 یها، داشتن مهارتیو استفاده از مهارت کالم یبرخوردار

افت يدر يیگران و توانايشنود و دادن بازخورد به د
 یافراد دارا یهایژگيوشنهادات و انتقادات از جمله یپ

 باشد.یم انيباال دانشجو یهامهارت
 80 یدهه از که اندداده نشان هاپژوهش از یاریبس

 اند،کرده رییتغ یاندهيفزا طور کارکرد به ثیح از هاسازمان

 اطالعات یآورفن عيسر رشد و یجهان یهارقابت شيافزا

 یهامهارت تيتقو دنبال به سازمان رانيتا مد شده منجر
 یسازمان اهداف تحقق به لین جهت در کارکنان یارتباط
ازمند داشتن ین(. 1390، یدیانفر و شعی) افشه، ک باشند خود

دن مناسب و مهارت یو مهارت شن یان قویقدرت ب
ان يدانشجو یمهم و کاربرد ین ابزارهايتراز مهم یبازخورد

که با  باشدینده ميان آیبه عنوان معلمان و مرب یبدنتیترب
موزان آدانش یم برایمفاه یها قادر به القان مهارتيفقدان ا

ذکر  یهات مهارتين تقوي؛ بنابرانخواهند بودو هنرآموزان 
اندو، -)بوبنگ باشدیبرخوردار م یت دو چندانیشده از اهم

2012.) 
 یهامهارت بودن نو و تنوع به توجه گر، بايد یاز سو

 استفاده و امروز یایدن در ارتباطات و اطالعات یفناور

 ؛یقاتیتحق ،یآموزش ،یکیگراف افزارنرمها ونیلیم از کردن
 ارتباطات و اطالعات یفناور از که یانيدانشجو در ینوآور

(. 1389)صاحب،  است افتهيش يافزا کنندیم استفاده

4. Goktas 
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در پژوهش حاضر نشان داد که  یآمار یهاداده یخروج
تال یجيد یهامجالت وکتابخانه ان بهيدانشجو یدسترس

ت یبا توجه به اهممتوسط است.  ازیمورد ن یو داخل یخارج
، به خصوص در یامور زندگ یاطالعات و نقش آن در تمام

به اطالعات و  یدسترس یق و پژوهش، نحوهیامر تحق
د پرداخت شود، يبه اطالعات با یکه جهت دسترس یانهيهز
 -قات بوبنگیج با تحقيکندکه نتایدا میپ یشتریت بیاهم
 است.( همسو 2011کر )ی( و م2012) اندو

 یارتباط یهامهارت که باورند نيا بر پژوهشگران
 یامروز محور يیدانا جامعه در تیموفق یبرا اثربخش

       یهامالک عنوان به امروزه است. آنچه یضرور
 باشد،یم مدنظر یآموزش مراکز و مؤسسات در تیموفق

 با کار و تازه یهامهارت آموختن گروه، در یريپذمشارکت

ج ينتا (.2010همکاران، )اوسو و  باشدیم مردم یهاگروه
متوسط  انيدانشجو شنود مهارت سطح ق نشان دادیتحق

م يم، قادریدهیکه بهتر گوش م یتا هنگامباشد و یم
م و با او يیرامون خود را بهتر درک نمایپ یدوستان و افراد
ک اقدام به يک تعهد و يم. گوش دادن، يهمآهنگ شو
ت يو توافق است. لذا توجه به تقو يیگوآمدمنظور خوش

تواند موجب ارتباطات موثرتر و یگوش دادن م یهامهارت
 یکالم یهازان مهارتین میهمچنپربارتر گردد. 

 یهاافتهي با جينتا نيز متوسط گزارش شد. ایان نيدانشجو
 زانیم ( که2010)1(، اوسو و همکاران2013) چن و اولسن

 بودند، نکرده گزارش یخوب سطح در راها مهارت نيا

 دارد. یهمخوان

ان يشود که دانشجویه میق توصیج تحقيبا توجه به نتا
 ینه فناوریخود را در زم یو کمبودها یاطالعات یهاازین

کردن بار ین امر جهت غنیاطالعات و ارتباطات را به مسئول
ز به توسعه و ین محترم نیخود اعالم کنند. مسئول یاطالعات

 یبپردازند و امکانات الزم را برا يیربنايز یهااصالح ساختار
 قیج تحقينتا ان فراهم آورند.يدانشجو یاانهيتوسعه سواد را

 وتر،یبه کامپ ینشان داد عدم دسترس (2012گوکتاس )

به منابع در محل  ینترنت، فقدان دسترسين ايیسرعت پا
 یفناورن مشکالت در راه استفاده از يترسکونت از مهم

 شده اند. يیاطالعات و ارتباطات شناسا
    دست به یهااساس استنباط داده ، بریکلبه طور

            عامطوربه کشور یهادانشگاه گرددیم شنهادیپ آمده،
 خاص به امر سوادبه طور یبدنتیترب یهاو دانشکده

 یخاص توجه انيدانشجو یارتباط یهامهارت و یاطالعات
 ،هاشيهما قالب در تواند،یم ن امريا باشند. داشته
 کوتاه یآموزش یهادوره یبرگزار و یآموزش یهاکارگاه

 برگزار یآموزش مراکز در یآموزش مسؤوالن یسو مدت از

 د مهارتيبا یبدنتیان رشته تربيدانشجو ن،يبنابرا گردد.

 یارتباط یهامهارت و یاطالعات سواد یهانهیزم در يیها
 در مستقل و آگاهانه بتوانند آن مدد به تا دست آورند به

 یمهم ینقش علم و کنند حرکت دانش دیتول و یترق ریمس
 .ندينما فايا کشورها گريد با رقابت در و در کشور را
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