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Abstract 

Purpose: The purpose of this study was to investigate the digital divide between postgraduate students of Iran 

University of medical sciences in terms of use, accessibility and IT skills. 
 

Methodology: This research is applied in terms of purpose and is descriptive in nature. The statistical population 

of the study consisted of all postgraduate students of Iran University of medical sciences in the first term of the 

academic 2018-2019year's, that number was 2584 graduate student. The sample of the present study was estimated 

using to stage stratified method, was 161 student's. The standard questionnaire was used for data collection. 

Informal validity was used to determine the validity of the research instrument. The reliability of the research 

instrument using Cronbach Alpha coefficient, that was equal ./85. SPSS software was used for data analysis. 

 

Findings: The finding showed that there is a digital gap among the postgraduate students in the three indices of 

use, access and IT skills, all with equal /001 significance level. The results also showed that the digital gab between 

students was significant in terms of age, education degree, and housing status. 

 
Conclusion: It can be concluded from the research findings that the digital gab status of postgraduate students of 

medical sciences of Iran is at an average level. Therefore, it is suggested that the Iranian university of medical 

sciences be equipped with new information technologies and tools for students. 

 
Keywords: Digital Divide, Access to IT, Using of IT, IT Skills, IT, Graduate Students, Iran 

University of Medical sciences. 
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 چکیده

ی هامهارتاز نظر استفاده، دسترسی و  هدف این پژوهش تعیین شکاف دیجیتالی بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران هدف:

 .است های اطالعاتیفناوری
 

 دانشجوی 4852 آماری پژوهش شامل ةتوصیفی است. جامع -نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت پیمایشی  پژوهش حاضر از پژوهش: شناسیروش
ای گیری طبقهروش نمونه نمونه پژوهش حاضر با استفاده از بود. 7981-85نیمسال اول سال تحصیلی  تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران در

پایایی ابزار  که جهت تعیین روایی ابزار پژوهش، از روایی صوری استفاده گردید. پرسشنامه استاندارد بود ها،داده ینفر برآورد شد. ابزار گردآور 767 یادومرحله
 .بود/. 58پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، 

 

داری یهای فناوری اطالعات، با سطح معن«مهارت»و « دسترسی»، «استفاده»ها نشان داد که بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی در سه شاخص یافته ها:یافته
مقطع  دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران ازنظر متغیر نیهمچنین نشان داد که ب هاافتهی/. شکاف دیجیتالی وجود دارد. 007برابر با 

 تحصیلی، وضعیت اسکان و سن، شکاف دیجیتالی وجود دارد.
 

و « دسترسی»، «استفاده»هر سه شاخص  میلی دانشگاه علوم پزشکی ایران درشکاف دیجیتالی دانشجویان تحصیالت تک تیوضع گیری:نتیجهبحث و 
 .های اطالعاتی جدید برای دانشجویان، تجهیز شوندابزار و فناوری ها بهدانشگاهسطح متوسطی قرار دارد و الزم است  در« مهارت»
 

 ،یلیتکم التیتحص انیاطالعات، دانشجو یفناور یهااطالعات، مهارت یز فناوراستفاده ا ،یاطالعات هاییبه فناور یدسترس ،یتالیجیشکاف د :های کلیدیواژه
 .رانیا یدانشگاه علوم پزشک

 
 نیبدد یتددالیجیشددکاف د یبررسدد. (7985)  مددری  ، ریددرزمگو  ی، مسددعود رودبددار، افددروز، جعفربگلددو ، شددهرام، صدددقی استتتنا :

  .اطالعددات یفندداور یهدداو مهارت یظددر اسددتفاده، دسترسدداز ن رانیددا ی دانشددگاه علددوم پزشددک یلددیتکم التیتحصدد انیدانشددجو
 :MRS.2020.50 (DOI)/223.140710.30473                . 95 -41(، 7)6، شناسیمدیریت اطالعات و دانش
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 (          74/04/7986)تاریخ دریافت: 
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 مقدمه

یکی از مظاهر تکنولوژی، فناوری اطالعات است. امروزه 
معیارهای توسعه و  نیترعمدهفناوری اطالعات یکی از 

امروزه  درواقع. گرددیمپیشرفت اقتصادی و صنعتی محسوب 
به  شدتبهزندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد جامعه 

ان، اطالعاتی وابسته است )بهاری و همکار یهایفناور
7958.) 

جامع و فراگیر در  یادهیپد عنوانبهفناوری اطالعات 
شخصی گرفته تا  کاربردهابشری از  یهاتیفعالطیف کامل 

ابزاری  عنوانبهاست. چرا که  رگذاریتأثفرهنگی  یهاتیفعال
متعدد در نظر  یهاتیقابلو دارای  ریپذانعطاف، چندمنظوره

مناسب را در قالب  یهاحلراهکه امکان  شودیمگرفته 
)مطلق و  دهدیمکاربردهای مختلف در اختیار افراد قرار 

 (.7955بهروزنیا، 
ابزارهای  نیترمهماطالعاتی امروزه یکی از  یهایفناور

 ازجمله جانبههمهکه با آن توسعه  است هادولتدر دسترس 
 ظهور فناوری اطالعات و .سازدیمتوسعه علمی را ممکن 

های اقتصادی و متر شدن نابرابریارتباطات موجب ک
شده است. شکاف دیجیتالی « 7شکاف دیجیتالی»

تأثیر فراوانی  اقتصاد و آموزش ازجملههای مختلف، درزمینه
را بر توسعه علمی و اقتصادی بر جای گذاشته است و رشد 

های مختلف علوم افتادگی درزمینهروزافزون آن موجب عقب
جهان سوم شده است.  اطالعات در کشورهای یو فناور

نظر  هرچه این شکاف دیجیتالی بیشتر شود، جامعه از
 جهیدرنتشود و اقتصادی، سیاسی، اجتماعی دچار افت می

لحاظ فناوری  گیرد که ازمورد استثمار کشورهایی قرار می
 (.7955زاده، شمسدارند )اطالعات در سطح باالتری قرار 

ان ارشد دولت از کارمند« 4الری ایروینگ»اولین بار 
 استفاده کرد،« شکاف دیجیتالی»آمریکا از واژه  متحدهاالتیا

ای از داد عدهبه این منظور که شکاف دیجیتال نشان می
 افزارهای جدید فناوری اطالعاتنرم افزار وافراد از سخت

 ای به این ابزار دسترسی نداشتند وعده کردند واستفاده می

                                                
1. Digital Gap 
2. Larry Irving 

 نامیده شد« کاف دیجیتالیش»بین افراد  این نابرابری
 (.7982،یهاشمیبن)

آمدن شکاف دیجیتالی موّثر  عوامل مختلفی در به وجود
ی اتاین عوامل نظر ةدربار پردازانهینظراست. در این زمینه 

درآمد، تحصیالت، شغل و قومیت،  «9کاستلز»اند. دهکرارائه 
متغیر جنسیت، موقعیت جغرافیایی، درآمد،  «2ویلسون»

 دانندمیت، شغل و قومیت را جزو این عوامل تحصیال
 (.7955)ستوده، 

به فنّاوری اطالعات و ارتباطات باعث کمتر شدن  تجهیز
استفاده از  شود.های اقتصادی و شکاف دیجیتالی مینابرابری

فنّاوری اطالعات در امر سالمت و آموزش و پژوهش در 
به این  مراکز آموزشی و درمانی دارای اهمیت بسیاری است،

این  در هاسرعت عمل بخشیدن به فعالیت دلیل که باعث
 بخشدو کیفیت و خدمات پزشکی را بهبود می شودمراکز می
 (.7984)شاهی، 

درصد از جمعیت کشور  8/26طبق گزارش آمار جهانی 
ایران به اینترنت دسترسی دارند، جدیدترین اطالعات حاکی 

سی افراد به اینترنت از آن است که ایران از نظر میزان دستر
است، اما تنها اتصال به اینترنت در صدر کشورهای خاورمیانه 

و توانمندی و  کندینمعلمی را فراهم ة نیدرزمزمینه پیشرفت 
مهارت افراد در جستجوی اطالعات نقش مهمی در توسعه 

ر نقاط در بیشت« شکاف دیجیتالی»دارد. بدین ترتیب معضل 
 (7980حسینی، ) کشور بر قوت خود باقی است

لحاظ  ها و مراکز آموزشی بهترین موقعیت را ازدانشگاه
امکانات و فنّاوری اطالعات برای تولید علم توسط 

به این دلیل  ،کنندفراهم می دانشجویان تحصیالت تکمیلی
که دانشجویان تحصیالت تکمیلی با آمیختن آموزش و 

پژوهش در که  آنجایی پردازند. ازپژوهش به تولید دانش می
ها بیشتر توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی انجام دانشگاه

گیرد و دانشجویان مقاطع کارشناسی در انتشار دانش می
در تجهیز کردن  نقش دارند، مراکز آموزشی باید بیشتر

های اطالعاتی جدید برای دانشجویان ها به فناوریدانشگاه

                                                
3. Castells 
4. Vilson 
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، ییرضا )نوری حکمت، تحصیالت تکمیلی تالش کنند
 (.7982دهنوی، 
ای که ذهن پژوهشگر را به خود مشغول ساخت مسئله ،لذا

دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم این بود که 
اطالعات  دکنندهیتولیکی از اقشار  عنوانبهپزشکی ایران، 

و مؤسسات پزشکی تا چه  هادانشگاهعلمی پزشکی در میان 
به کاربردن  یهاهارتماندازه در دسترسی، استفاده و داشتن 

 های اطالعات با شکاف دیجیتالی مواجه هستند.فناوری
 

 پیشینه پژوهش

( در ارزیابی شکاف دیجیتالی با رویکرد 7986)سپهری 
سیستمی در دانشگاه سیستان و بلوچستان، عواملی همچون 

کیفیت، هوش، جنسیت،  پشتیبانی از آموزش و یادگیری با
جغرافیایی را در  یهاتیموقعآماری و  یهاتیفعالمیزان 

ارزیابی  مؤثرشکاف دیجیتالی بین دانشجویان این دانشگاه 
در پژوهشی به بررسی رابطه  (7986اشرفی و عبدالهی )کرد. 
شکاف دیجیتالی در میان دانشجویان دانشگاه پیام  یهامؤلفه

بین سه مؤلفه شکاف نور دلفان به این نتیجه رسیدند که 
 یهایفناوریی، عالقه و استفاده از دیجیتال یعنی آشنا

داری وجود یاطالعاتی با جنسیت و میزان درآمد تفاوت معن
ندارد در حالی که بر اساس سن و نیم سال تحصیلی این 

( در بررسی نوع نگرش 7988دریکوندی )دار بود. یتفاوت معن
به شکاف دیجیتالی در بین دانشجویان و رابطه آن با پیشرفت 

اجتماعی، به این نتیجه رسید –عیت اقتصادیتحصیلی و وض
که بین شکاف دیجیتالی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان با 

داری وجود دارد، اما بین نگرش یوضعیت اقتصادی رابطه معن
داری نیجنسیت تفاوت مع برحسببه شکاف دیجیتالی  هاآن

( در 7982صفایی طبالوندانی و همکاران )وجود نداشت. 
سی شکاف دیجیتالی بین معلمان و پژوهشی به برر

آموزان در آشنایی و استفاده از فناوری اطالعات و دانش
ارتباطات در مدارس شهرستان ساری پرداختند، نتایج نشان داد 
که بین میزان آشنایی و استفاده از فناوری اطالعات و 

قاسمی و آموزان شکاف دیجیتالی وجود دارد. ارتباطات و دانش
وضعیت شکاف  یشناختجامعه( در تحلیل 7984پور )عدلی

دیجیتالی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان به این نتیجه 

رسیدند که جنس و درآمد از عوامل تأثیرگذار در شکاف 
آیند، اما افزایش دیجیتالی در بین دانشجویان به حساب نمی

میزان استفاده از کامپیوتر و اینترنت به کاهش شکاف 
( در پژوهشی به 7987منصوریان )شود. ر میدیجیتالی منج

بررسی ترمیم شکاف دیجیتالی با گسترش خدمات آموزشی و 
انگلیسی زن  کشورهفتکتابخانه عمومی  45فرهنگی در 

این  یهاتیساوبپرداخت. وی با تحلیل محتوای کیفی 
که بهبود خدمات آموزشی  ها به این نتیجه رسیدکتابخانه
ها به و تجهیز کردن این کتابخانهعمومی های کتابخانه

-اینترنت و همچنین برگزاری کارگاهامکاناتی نظیر رایانه و 

ی سواد سالمت در بهبود شکاف دیجیتال یهایی برای ارتقا
ای در مطالعه (7980نژاد )ییتأثیر بسزایی خواهد داشت. نورا

، به این نتیجه رسید که جنسیت «شکاف دیجیتالی»با عنوان 
هرنشینی، روستایی بودن، از عوامل مؤثر در شکاف افراد، ش

دیجیتالی است و وضعیت شکاف دیجیتالی ایران در وضعیت 
نامطلوبی از دسترسی در مقایسه با دیگر کشورهای پیشرفته 

 است.
در پژوهشی به بررسی تأثیر شکاف  (4071) 7منسفیلد

-سواد رایانه یهامهارتیان از نظر دیجیتالی بر روی دانشجو

ی و سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی به این نتیجه رسید ا
که برخی از مدرسان قادر به شناسایی مهارت سیستم 
مدیریت آموزش الکترونیکی و کامپیوتر نیستند، در حالی که 

الزم برای دانشجویان  یهامهارت نیترمهم هامهارتاین 
 ( در پژوهشی به4078) 4آقایی و همکارانجدیدالورود بود. 

علمی بین  یهایهمکاربررسی شکاف ارتباطات و 
دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه استکهلم سوئد در استفاده 

راهی برای پیشرفت  عنوانبهاطالعاتی  یهایفناوراز 
عدم تعامل میان  تحصیلی پرداختند، نتایج نشان داد که

مورد در رابطه با شکاف  نیترمهم عنوانبهدانشجویان 
اطالعاتی شناسایی  یهایفناوردر استفاده از  هاآندیجیتالی 
نیروی  عنوانبهاطالعاتی و ارتباطی  یهایفناورشد و از 

ای در جهت کاهش مشکالت تعاملی بین دانشجویان و بالقوه

                                                
1. Mansfield 

2. Aghaee 
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نام برده  هاآنهای همچنین بهبود کیفیت یادگیری و پژوهش
 عنوانبهدر پژوهشی از شکاف دیجیتالی  (4070) 7گود شد.
در سیستم  های اقتصادی و اجتماعیاخصی از نابرابریش

( در 4008) 4برد. جونز و همکارانآموزشی دانشگاه نام می
به این نتیجه رسید که عوامل زیادی همچون  پژوهشی

اختالفات فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژیکی در شکاف 
اما موضوع جنسیت در شکاف دیجیتالی  ،دیجیتالی تأثیر دارد

دانشگاه ایالت متحده آمریکا تأثیرگذار نبود.  48ان دانشجوی
( در پژوهشی شکاف دیجیتالی در 4008) 9کیم و باگاکا
 قرارآموزان از ابزارهای فناوری را مورد بررسی استفاده دانش

داد. نتایج حاکی از نابرابری در دسترسی به فناوری اطالعات 
 و شکاف دیجیتالی در میان دانش آموزان بود.

توان گفت که مبانی نظری و پیشینه پژوهش می هیابر پ
هوش، موقعیت  سن، جنسیت، ازجملهعوامل مختلفی 

وضعیت اقتصادی، ، )شهرنشینی یا روستانشینی( جغرافیایی
وجود تجهیزات، عدم مهارت کافی مربیان به مهارت آموزان، 

توانند بر روی شکاف دیجیتالی میاختالفات فرهنگی 
 یهایفناورمسائلی همچون استفاده از  و تأثیرگذار باشند

اطالعاتی و ارتباطی همچون کامپیوتر و شبکه اینترنت منجر 
انجام این پژوهش  شود.به کاهش شکاف دیجیتالی افراد می

ة نیدرزمباعث مشخص شدن نقاط قوت و ضعف دانشجویان 
استفاده از فنّاوری اطالعات و تعیین وضعیت شکاف 

-شود. نتایج این پژوهش میامر می در این هاآن دیجیتالی

ی ای برای توجه مسئوالن و مدیران برای ارتقاتواند زمینه
 کند.فنّاوری اطالعات ایجاد 

بیان شد بررسی شکاف دیجیتال موضوع  آنچهبا توجه به 
مهمی است که به خصوص در جوامع دانشگاهی باید به 

ی اهآن پرداخت تا مشخص شود، دانشگاه یابیارز سنجش و
ی در استفاده از فنّاوری اطالعات قرار هایران در چه جایگا

دارند. با مشخص شدن شکاف دیجیتالی بین دانشجویان 
توان ر استفاده از فناوری اطالعات، میمقاطع مختلف از نظ

های بازنگری در برنامه و سرفصل ازجملهراهکارهایی 

                                                
1. Goode 

2. Jones & et al. 

3. Kim & Bagaka 

د رککاهش شکاف دیجیتالی ارائه  منظوربهسیستم آموزشی، 
 تا زمینه بروز بهبود وضعیت آموزشی بهتر را به دنبال آورد.

 از: اندعبارتپژوهش حاضر  سؤاالتدر همین راستا 
میزان استفاده دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه  -7

 اطالعاتی چقدر است؟ یهایفناورعلوم پزشکی ایران از 
وضعیت دسترسی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه  -4
 اطالعاتی چگونه است؟ یهایفناوروم پزشکی ایران به عل
سطح مهارت دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه  -9

 اطالعاتی چگونه است؟ یهایفناورعلوم پزشکی ایران به 
 

 پژوهش یشناسروش

 توصیفی است.-رفته در این پژوهش پیمایشی کار روش به
حقق ساخته بود مها استفاده از پرسشنامه ابزار گردآوری داده

جهت تعیین  است. شده که به کمک مطالعات پیشین تهیه
روایی ابزار پژوهش از روایی صوری استفاده شد، بدین معنی 

پژوهش  سؤاالتپرسشنامه با توجه به اهداف و  سؤاالتکه 
گروه کتابداری پزشکی دانشگاه  یعلمئتیهتوسط اعضای 

برای محاسبه علوم پزشکی ایران مورد تأیید قرار گرفت. 
از دسترسی و مهارت درصد نمرات در سه شاخص استفاده، 

درصد نمرات به سه  تیدرنهاو طیف لیکرت استفاده شد 
 )زیاد( تبدیل شدند. )کم(، )متوسط( و گزینه

شامل کلیه دانشجویان تحصیالت  آماری پژوهش ةجامع
بود که  7981تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 

علت انتخاب  نفر بود. 4852آمده برابر با  به دست طبق آمار
دسترسی کامل پژوهشگر به جامعه آماری پژوهش، 

دانشجویان، عدم انجام پژوهشی مستقل در رابطه با شکاف 
دیجیتالی در میان جامعه آماری حاضر و وابستگی سازمانی 

دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی ایران  عنوانبهپژوهشگر 
ای ین نمونه پژوهش از روش طبقهت تعیجه. است

های دانشگاه ها، دانشکدهاستفاده شد که طبقه یادومرحله
علوم پزشکی ایران بودند و در هر طبقه تعداد نمونه 

 ةگیری یک مطالعقبل از نمونهانتخاب شدند.  تصادفبه
صورت  به پرسشنامه 48ر کردن پ  استفاده از با  آزمایشی
تحصیالت تکمیلی برای به  دانشجویان توسط تصادفی،

. آوردن واریانس جهت تعیین حجم نمونه انجام گرفت دست
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که با استفاده از یک مطالعه  σ=957بعد از جایگزینی مقدار 
/. و 08ست آمد و با جایگذاری مقدار آلفای مقدماتی به د

حجم نمونه  فرمولدر  d=./6مقدار 

تحصیالت  دانشجویاننفر از  767 برابر با پژوهش حاضر
ها بعد از داده .تعیین شدتکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

و  شد «اس.پی.اس.اس» افزارنرمآوری پرسشنامه، وارد جمع
اطمینان در  ةباال و پایین فاصل انحراف معیار، حد میانگین،

 استفاده، دسترسی و مهارت به دست آمد. سه شاخص
، «7تی تست»از آزمون ها برای تحلیل استنباطی داده
برای « 4آزمون من و ویتنی»برای مقایسه دو گروه مستقل 

 مقایسه دو گروه مستقل وقتی توزیع جوامع نرمال نیست،
برای مقایسه چند جامعه مستقل وقتی  و «آزمون من ویتنی»

 «9کروسکال والیس»توزیع جوامعِ نرمال نیستند، آزمون 
 استفاده شد.

 

 پژوهش یهاافتهی

شناختی دانشجویان تحصیالت ررسی توزیع جمعیتبا ب
دانشگاه علوم  81-85 یلیتحصاول  مسالینتکمیلی ورودی 

 86درصد دانشجویان ) 6/88 کهپزشکی ایران مشخص شد 
نفر( در  68درصد ) 9/20( در مقطع کارشناسی ارشد و نفر

 4/84شغول به تحصیل بودند. همچنین ی ممقطع دکتر
دانشگاه  یهاخوابگاهژوهش در ( نمونه پنفر 52درصد )

( دانشجویان نفر 11درصد ) 5/25اسکان داشتند و 
 بودند. یخوابگاهریغ

 سه یتجرببرای بررسی شکاف دیجیتال ابتدا میانگین 
پژوهش، یعنی استفاده، دسترسی و مهارت  موردنظرشاخص 

که نتایج آن  بود، مقایسه شد 9را با میانگین نظری که عدد 
ه شده است و سپس با استفاده از آزمون آورد 7در جدول 

، توزیع نرمال/غیرنرمال سه «کولموگروف اسمیرینف»
آورده شده  4در جدول شاخص ارزیابی شد که نتایج آن نیز 

 است.

                                                
1. T-test 
2. Mann-Whitney U-test 
3. Kruskal-Wallis 

شکاف دیجیتالی در  یهاشاخصمیانگین و انحراف معیار  .3جدول 
 بین دانشجویان

 شاخص انحراف معیار میانگین

 استفاده 89/4 9/41

 دسترسی 05/9 8/48

 مهارت 68/9 7/42

 
به ، میانگین و انحراف معیار نمرات 7با توجه به جدول  

، «استفاده»آمده از دانشجویان در رابطه با سه سطح  دست
 70های فناوری اطالعات از حداقل «مهارت»و « دسترسی»

 یسؤال 70پرسشنامه  هایدر پاسخ به گزینه 80تا حداکثر 
(، نشان داد که 7-8طوح در طیف لیکرت )برای هریک از س

با « استفاده»آمده در سطح  به دستبیشترین میانگین 
با « مهارت»سطح  و کمترین مربوط به 9/41میانگین 
در ادامه توزیع نرمال یا غیرنرمال بودن  .است 7/42میانگین 
و « دسترسی»، «استفاده»آمده سه سطح  به دستنمرات 

آورده شده  4عات در جدول های فناوری اطال«مهارت»
 است.

 های شکافتوزیع نرمال/غیرنرمال شاخص .8جدول 

 دیجیتالی در بین دانشجویان 

 -P نتیجه

value 

مقدار تابع 
 مالک

تعداد 
 نمونه

 شاخص

 استفاده 767 74/0 007/0 غیرنرمال

 دسترسی 760 081/0 007/0 غیرنرمال

 مهارت 767 086/0 4/0 نرمال

 

نشان داد  4در جدول « ولموگروف اسمیرینفک»نتایج آزمون 
دست آمده دانشجویان در دو سطح ه که توزیع نمرات ب

هر دو با  به فناوری اطالعات،« دسترسی»و « استفاده»
غیرنرمال است ولی در سطح  /.007داری سطح معنی

/. 4داری های فناوری اطالعات با سطح معنی«مهارت»
 نرمال است.
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 داری وجود یا عدم وجودت جهت معنیآزمون عالم .0 جدول
 شکاف دیجیتالی در بین دانشجویان

 شاخص مقدار تابع مالک P–value نتیجه
 استفاده ----- 007/0 وجود شکاف دیجیتال

 دسترسی ----- 007/0 وجود شکاف دیجیتال

 
« استفاده»های دو سطح دار بودن اختالف میانگینآزمون معنی

ه فناوری اطالعات، جهت تعیین وجود دانشجویان ب« دسترسی»و
یا عدم وجود شکاف دیجیتالی در میان دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی با توجه به غیرنرمال بودن این دو 

 tکه معادل آزمون  «آزمون عالمت یا نشانه»سطح، با استفاده از 
شد  ای برای متغیرهای با توزیع غیرنرمال است، انجامیک نمونه

نتایج آزمون عالمت که آورده شده است.  9که نتایج آن در جدول 
داری متغیرهای با توزیع غیرنرمال جهت معنی 9در جدول 

بود نشان داد که مقدار ضریب « دسترسی»و « استفاده»

شاخص  ،لذا ./. هست08آمده کمتر از  به دستداری یمعن
ر بین های اطالعاتی دبه فناوری« دسترسی»و « استفاده»

هست و نشان از وجود  داردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی، معنی
جهت تعیین وجود یا عدم  ها دارد.شکاف دیجیتالی در بین آن

های فناوری «مهارت»وجود شکاف دیجیتالی در شاخص 
اطالعات در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران با توجه 

ای یک نمونه tغیر، آزمون به نرمال بودن توزیع نمرات این مت
 آورده شده است. 2انجام گرفت که نتایج آن در جدول 

 
 داریای جهت تعیین معنییک نمونه tآزمون  .4جدول 

 وجود یا عدم وجود شکاف دیجیتالی در بین دانشجویان

 شاخص مقدار تابع مالک P value نتیجه

الوجود شکاف دیجیت  007/0  95/66  مهارت 

 
جهت تعیین وجود یا عدم وجود شکاف دیجیتالی در  tنتایج آزمون 

های فناوری اطالعات دانشجویان دانشگاه علوم «مهارت»سطح 
/. که 007 یداریمعنپزشکی ایران نشان داد که با توجه به سطح 

/. است، بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران از 08کمتر از 
العات شکاف دیجیتالی وجود های فناوری اط«مهارت»لحاظ 
 دارد.

جهت تعیین وجود یا عدم وجود شکاف دیجیتالی در بین 
)از لحاظ مقطع تحصیلی،  دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران

به علت توزیع نرمال و یا غیر نرمال و وضعیت اسکان، سن( 
رها همچون کارشناسی ارشد یا همچنین دو جنبه بودن متغی

حصیلی( و خوابگاهی بودن یا غیرخوابگاهی )در مقطع ت یدکتر

)در وضعیت اسکان( از آزمون یومن ویتنی برای متغیرهای 
مستقل برای متغیرهای نرمال و همچنین برای  tغیرنرمال و 

متغیر سن که بیشتر از دو جنبه است و شامل چهار رده سنی است 
برای متغیرهای با توزیع غیرنرمال « کروسکال والیس»از آزمون 

 استفاده شد.
آزمون ناپارامتریک  مستقل و tنتایج آزمون  8در جدول 

برای تعیین وجود یا عدم وجود شکاف دیجیتالی « یومن ویتنی»
های فناوری «مهارت»و « دسترسی»، «استفاده»در سه سطح 

اطالعات در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آورده شده 
 است.

 
 وجود  جهت تعیین وجود یا عدم« ن ویتنییوم»مستقل و  tآزمون  .5جدول 

 شکاف دیجیتالی در بین دانشجویان از لحاظ مقطع تحصیلی

P- value شاخص مقطع تحصیلی فراوانی میانگین انحراف معیار 

 استفاده فوق لیسانس 86 0/2 28/0 000/0
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P- value شاخص مقطع تحصیلی فراوانی میانگین انحراف معیار 

 دکتری 68 9/2 28/0

781/0 
 فوق لیسانس 88 8/9 98/0

 دسترسی
 ریدکت 68 6/9 28/0

078/0 
 فوق لیسانس 86 8/9 61/0

 مهارت
 دکتری 68 5/9 88/0

 
دهد که بین دانشجویان ، نشان می8دست آمده در جدول ه نتایج ب

تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران از لحاظ مقطع 
ها بود، با مهارت که دارای توزیع نرمال دادهتحصیلی در شاخص 

/. هزارم 078برابر با  P-valueل میزان مستق tاستفاده از آزمون 
های «مهارت»شکاف دیجیتالی در  ،لذا ./. است08بود که کمتر از 

دار فناوری اطالعات دانشجویان از لحاظ مقطع تحصیلی معنی
از « استفاده»نیز برای شاخص « یومن ویتنی»است. آزمون 

 دارییاطالعاتی از لحاظ مقطع تحصیلی با سطح معن یهایفناور

/. نشان از وجود شکاف دیجیتالی در بین دانشجویان از لحاظ 000
« دسترسی»داری شاخص یمقطع تحصیلی داشت. اما سطح معن

اطالعاتی در میان دانشجویان از لحاظ مقطع  یهایفناوربه 
ان از /. صدم بود و نش08/. هزارم بود که بیشتر از 781تحصیلی 

جویان دانشگاه علوم میان دانشدر عدم وجود شکاف دیجیتالی 
وجود یا عدم  در ادامه نتایج پزشکی از لحاظ مقطع تحصیلی بود.

وجود شکاف دیجیتالی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران از 
 آورده شده است. 6لحاظ وضعیت اسکان در جدول 

 
 شکاف دیجیتالی یا عدم وجود« یومن ویتنی»مستقل و  t آزمون .6جدول 

 ان از لحاظ وضعیت اسکان جهت تعیین وجوددر بین دانشجوی 

P- value شاخص وضعیت اسکان فراوانی میانگین انحراف معیار 

 استفاده خوابگاهی 52 0/2 28/0 008/0

 غیرخوابگاه 11 4/2 41/2

 دسترسی خوابگاهی 59 8/9 26/0 88/0

 غیرخوابگاهی 11 8/9 27/0

 مهارت خوابگاهی 52 8/9 60/0 077/0

 غیرخوابگاهی 11 1/9 68/0

 
دهد که بین دانشجویان ، نشان می6آمده در جدول  به دستنتایج 

تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران از لحاظ نوع 
ها وضعیت اسکان در شاخص مهارت که دارای توزیع نرمال داده

/. 077برابر با  P-valueمستقل میزان  tبود، با استفاده از آزمون 
شکاف دیجیتالی در  ،لذا ./. است08بود که کمتر از  هزارم

های فناوری اطالعات دانشجویان از لحاظ نوع وضعیت «مهارت»
نیز برای « ویتنییومن»دار است. آزمون اسکان دانشجویان معنی

اطالعاتی از لحاظ مقطع  یهایفناوراز « استفاده»شاخص 
اف /. نشان از وجود شک008داری یتحصیلی با سطح معن

دیجیتالی در بین دانشجویان از لحاظ مقطع تحصیلی داشت. اما 
اطالعاتی در  یهایفناوربه « دسترسی»داری شاخص یسطح معن

/. صدم بود که بیشتر 88میان دانشجویان از لحاظ مقطع تحصیلی 
/. صدم بود و نشان از عدم وجود شکاف دیجیتالی در این 08از 

وم پزشکی از لحاظ وضعیت شاخص میان دانشجویان دانشگاه عل
در ادامه نتایج وجود یا عدم وجود شکاف دیجیتالی  اسکان بود.

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران از لحاظ رده سنی در 
 آورده شده است. 1جدول 

 

 
 



 7985 ،بهار( 47)پیاپی  ،یک، شماره ششمشناسی، سال فصلنامه مدیریت اطالعات و دانش                                                                                        04

 وجود  جهت تعیین وجود یا عدم« کروسکال والیس»مستقل و  t آزمون .7ل جدو

 ان از لحاظ سنشکاف دیجیتالی در بین دانشجوی

P-value شاخص رده سنی فراوانی میانگین انحراف معیار 

 
015/0 

 

86/0 8/9 27 48-44  
 

 استفاده

 

22/0 7/2 69 48-46 

80/0 4/2 98 99-90 

80/0 4/2 44 91-92 

 
089/0 

96/0 8/9 27 48-44  
 

 دسترسی

98/0 6/9 64 48-46 

80/0 8/9 98 99-90 

82/0 8/9 44 91-92 

 
007/0 

67/0 9/9 27 48-44  
 46-48 69 1/9 60/0 مهارت

60/0 5/9 98 99-90 

62/0 1/9 44 91-92 

 
دهد که بین دانشجویان ، نشان می1دست آمده در جدول ه نتایج ب

تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران از لحاظ رده سنی 
اطالعاتی که  یهایفناورهای «مهارت»و « دسترسی»در شاخص 

مستقل میزان  tها بود، با استفاده از آزمون دارای توزیع نرمال داده
P-value  هزارم  /.089برابر با « دسترسی»به ترتیب برای شاخص

های «مهارت»/. است، لذا شکاف دیجیتالی در 08بود که بیشتر از 
 دارفناوری اطالعات دانشجویان از لحاظ رده سنی دانشجویان معنی

برابر « مهارت»داری برای شاخص نبود، ولی میزان سطح معنی
/. بود که حاکی از وجود شکاف دیجیتالی دانشجویان دانشگاه 007

های فناوری «مهارت»علوم پزشکی ایران از لحاظ رده سنی از نظر 
نیز برای شاخص « کروسکال والیس»اطالعات بود. آزمون 

لحاظ رده سنی به دلیل  اطالعاتی از یهایفناوراز « استفاده»
آمده برای این شاخص نشان داد  به دستتوزیع غیرنرمال نمرات 

/. 08چون بیشتر از  ،لذا ./. است015با اداری برابر  داریمعنکه سطح 
است، نشان از عدم وجود شکاف دیجیتالی در بین دانشجویان از 

 .اطالعاتی داشت یهایفناوراز « استفاده»لحاظ رده سنی در سطح 
های مختلف گذاری اطالعات درزمینهامروزه تولید و اشتراک 

های فرهنگی، تحول درزمینه و شودمهم تلقی می جامعه امری

های مناسب برای ایجاد روش .اقتصادی و آموزشی را به دنبال دارد
زمینه را  ترین عامل است کهدسترسی به اطالعات در جامعه، مهم

 (.7980نماید )حسنی،راهم میف پیشرفت در علوم مختلف برای

اطالعاتی، دسترسی و مهارت  ةبا توجه به اینکه در یک جامع
فنّاوری اطالعات امر مهمی است، عدم دسترسی به  استفاده از

اینترنت و فقدان مهارت کافی در استفاده از فناوری اطالعات، منجر 
شود که جامعه اطالعاتی به اطالعات دسترسی پیدا نکند. با می
شده و با رشد آن  شکاف دیجیتالی ایجاد وسعه فناوری اطالعات،ت

 یابدتصاعدی افزایش می طوربهشکاف دیجیتالی در طول زمان 
تنها به معنای دسترسی « شکاف دیجیتالی(. »7982هاشمی، )بنی

ای از افراد عده بسا ، چهستیندر دسترس افراد  افزارهایبه سخت
افزاری هستند و یا به هیزات سختشخصی و سایر تجة دارای رایان

افزارها را توانایی استفاده از نرم اما افزارها دسترسی دارندسخت
 شودندارند در چنین شرایطی نیز شکاف دیجیتالی مشاهده می

 (.7980نژاد، یی)نورا
آمده نشان داد بین دانشجویان تحصیالت  دست های بهیافته

مقطع تحصیلی،  نظر متغیر ازتکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
های فناوری «مهارت»و « استفاده»وضعیت اسکان در شاخص 

های پژوهش ستوده یافته اطالعات، شکاف دیجیتالی وجود دارد،
( نیز حاکی از شکاف دیجیتالی در مقطع تحصیلی جامعه 7955)

همچنین نشان داد حاضر آماری آن پژوهش داشت. نتایج پژوهش 
تحصیلی و وضعیت اسکان از لحاظ شاخص  در دو متغیر مقطع

اطالعاتی، شکاف دیجیتالی بین  یهایفناوربه « دسترسی»
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران وجود نداشت. این نتیجه در 
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هش در تضاد با پژو ( و4008راستای پژوهش کیم و باگاکا )
د ( بو7986االسالمی کندولسی )( و سپهر و شیخ7980نژاد )یینورا

که به این نتیجه رسیده بودند که موقعیت جغرافیایی باعث شکاف 
شود. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که از نظر رده دیجیتالی می

شکاف « دسترسی»و « استفاده»سنی بین دانشجویان در شاخص 
های فناوری اطالعات این «مهارت»دیجیتالی وجود نداشت ولی در 

این نتیجه در تضاد با پژوهشی نتایج  دار بود.شکاف دیجیتالی معنی
( بود که حاکی از وجود شکاف 7986پژوهش اشرفی و عبدالهی )

دیجیتالی در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور هم از لحاظ رده 
 سنی و هم نیمسال تحصیلی دانشجویان بود.

 ،«مقطع تحصیلی»توان گفت که سه متغیر کلی می طوربه
دار دارند یمعن ةرابط« مهارت»با متغیر « سن»و « وضعیت اسکان»

با متغیر « سن»همچنین متغیر  و در شکاف دیجیتالی مؤثر هستند.
وضعیت » ،«سن»ندارند و سه متغیر  داریمعن ةرابط« استفاده»

دار یمعن ةرابط« دسترسی»با متغیر « مقطع تحصیلی»و « اسکان
نیز با « نسیتج»ندارند و روی شکاف دیجیتال مؤثر نیستند و متغیر 

 یداریمعن ةفناوری اطالعات دانشجویان رابط« مهارت»متغیر 
های نتایج یافته مؤثر نبود. هاآنندارند و روی شکاف دیجیتالی 

( در راستای یا این نتیجه بود و 7986پژوهش اشرفی و عبدالهی )
شکاف دیجیتالی در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور  نشان داد که
همچنین نتایج قاسمی و  .نیست داریمعنجنسیت  لحاظدلفان از 

( نیز حاکی از این بود که جنسیت دانشجویان عامل 7984پور )عدلی
 نبود. هاآنتأثیرگذار در شکاف دیجیتالی بین 

بر اساس برخورداری از امکانات و دسترسی به فناوری 
اطالعات، بین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تفاوت 

 نیترمهمکه تحقیق و پژوهش یکی از آنجایی ود داشت. ازوج
ه در دانشگاه است و دانشجویان تحصیالت تکمیلی ب اهداف

نقش زیادی در فرآیند پژوهش  خصوص دانشجویان مقطع دکتری
دکتری تأثیر بسزای در  ةدارند، موضوعات پژوهش دانشجویان دور

دیجیتالی که بر دارد و شکاف ها رتبه دانشگاه ءپیشرفت و ارتقا
اساس مقطع تحصیلی وجود دارد بر همین اساس قابل توضیح 

 یهایفناور( نیز از 4078نتایج پژوهش آقایی و همکاران ) .است
ای در جهت کاهش نیروی بالقوه عنوانبهاطالعاتی و ارتباطی 

مشکالت تعاملی بین دانشجویان و همچنین بهبود کیفیت یادگیری 
و رفع شکاف دیجیتالی نام برده بود و در  هاآنهای و پژوهشی

 راستای نتایج پژوهش حاضر بود.

که متفاوت است با توجه به اینکه امکاناتی  نظر وضعیت اسکان، از
 .در دسترس دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی قرار دارد

مثال  طوربه شکاف دیجیتالی بین دانشجویان وجود دارد، ،بنابراین
یانی که در منزل خود هستند امکانات بهتر و ممکن است دانشجو

بیشتری از قبیل دسترسی به کامپیوتر و اینترنت داشته باشند، ولی 
دانشجویان خوابگاهی برای دسترسی به این امکانات محدودیت 

تعداد زیاد ة نترنت به دلیل استفادعالوه سرعت ایهداشته باشند. ب
 افراد در خوابگاه کم باشد.

 

 گیرینتیجهبحث و 
 در عصر جدید، های اطالعاتیبا رشد سریع و پرشتاب فناوری

 یهامهارتدر دسترسی، استفاده و  ای از افرادممکن است عده
دالیل مختلفی  اطالعاتی و ارتباطی به یهایفناور یریکارگبه

به  این لحاظاز جامعه و نابرابری در میان اقشار مختلف  عقب بمانند
شود. فاصله به شکاف دیجیتالی منجر میری و این نابراب وجود آید،

وابسته به ابزارهای فناوری اطالعاتی  شدتبه یکی از مؤسساتی که
. استها دانشگاهدارد، همانا در جهت توسعه علمی گام بر می

مداوم در ارتباط و  طوربهقشر مهمی از جامعه  عنوانبهدانشجویان 
نیز  پژوهشاین  ی هستند.بروز اطالعات یهایفناوراز  یریکارگبه

هدف تعیین شکاف دیجیتالی بین دانشجویان تحصیالت  که با
انجام گرفت  7981 در سالتکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

نشان داد که بین دانشجویان هم از لحاظ مقطع تحصیلی، رده سنی 
و « دسترسی»، «استفاده»در سطوح مختلف  هاآنو وضعیت اسکان 

 طوربهاطالعاتی چنانچه که در باال  یهایناورفهای «مهارت»
 دقیق اشاره شد، شکاف دیجیتالی وجود دارد.

گردد که دانشگاه آمده پیشنهاد می به دستاساس نتایج بر 
ید مجهز اطالعاتی جد یهایفناورعلوم پزشکی ایران به ابزار و 

از های آموزشی متنوع بر اساس نیها و دورهشود و با برگزاری کارگاه
خصوص ه جدید و ب یهایفناورز برای ارتقاء مهارت استفاده ا

کاهش شکاف دیجیتالی دانشجویان  ةنیدرزمهای اطالعاتی پایگاه
گردد که در لی اقدام کند. همچنین پیشنهاد میتحصیالت تکمی

های درسی دانشجویان تحصیالت تکمیلی بازنگری کلی برنامه
 یهایفناوربطه با آموزش صورت گیرد تا واحدهای بیشتری در را

 گنجانده شود. هاآندر  اطالعاتی
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 تشکرو قدردانی
تعیین شکاف دیجیتالی بین "نامه با عنوان این مقاله حاصل پایان

در  "دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران

-9-91-79098و با کد  85 در سالمقطع کارشناسی ارشد 
81IUMS/SHMIS_  دانشگاه علوم پزشکی  تیا حماباست که

 .ایران اجرا شده است بهداشتی درمانی و خدمات

 

 منابع
نشریه نامه آموزش های شکاف دیجیتالی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان. رابطه مؤلفه(. بررسی 7986عبدالهی، بیژن ) و اشرفی، سکینه

 .98، عالی
. علوم پزشکی مقاالت و هاپروپوزال در صحیح آماری یهاآزمون انتخاب راهنمای(. 7984) ذوالعلی، فرزانه و محبی، الهام بانشی، محمدرضا؛

 .948-947(، 9)77، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مجله
 نوین در علوم کنفرانس ملی رویکردهای. TOPSIS(. استراتژی شکاف دیجیتالی در ایران و منطقه با رویکرد 7982، علی )یهاشمیبن

 ، مازندران )بابل(.7982اولین، بهار  .اقتصاد و حسابداریمدیریت، 
( بررسی نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در بهبود مدیریت فرهنگی. مطالعه موردی: 7958سهرابی، بابک ) و بهاری، نادر؛ انصاری، منوچهر

 .7-78(، 77)9، فصلنامه دانش شناسیسازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. 

 http://www.farnood.com در: دسترسقابل .7981تیر  77اطالعاتی.  سکه جامعه دوروی :فناوری و اطالعات(. 7980) فرنودحسنی، 

/persian /itpapers/ art133.htm 

 ت تحصیلی و(. بررسی نوع نگرش به شکاف دیجیتالی در بین دانشجویان و رابطه آن با پیشرف7988دریکوندی، علی ) و دریکوندی، زهرا
 .975-970(، 2)77، علوم پزشکی یزد آموزشو توسعه مجله مرکز مطالعات اجتماعی.  –وضعیت اقتصادی  

 یهادانشکدهآموزشی پروتزهای دندانی  هایگروه یعلمئتیهاعضای  نیدر بوضعیت شکاف دیجیتالی  یبررس (.7982دهداری، حسین )
 .775-746 (،4)4 ،دانشگاه علوم پزشکی تهران یپزشکدندانمجله . 7982 ر سالدپزشکی تهران  علوم یهادانشگاهدندانپزشکی 
دهمین همایش . چستانبلو سیستان و در دانشگاهسیستمی  رویکرد شکاف دیجیتالی با ارزیابی آمادگی الکترونیکی و(. 7986سپهری، فرشته )

 http://www.civilica.comدر:  دسترسقابل مان،همایش آنالین شرکت علم محوران آس ،های نوین در علوم و فناوریپژوهش

تربیت  دانشگاه کارشناسی ارشد، نامهانیپادیجیتالی.  فاصلههدفمند کاهش  یزیربرنامه(. ارائه مدلی برای ارزیابی و 7955ستوده، سعید )
 مدرس، تهران.

 کارشناسی نامهانیپاارائه الگویی مناسب برای رفع آن.  و مختلف کشور در نقاطکاف دیجیتالی بررسی ش(. 7955فر، مسعود )سلطانی
شیراز. ،دانشگاه شیراز ارشد، 

 .کیفی یک مطالعه :ایران پزشکی علوم دانشگاه درمانی و آموزشی یهامارستانیب در اطالعات فناوری حاکمیت(. 7982شاهی، مهربان )
 وم پزشکی ایران، تهران.دکتری، دانشگاه علرساله 

 ، گیالن.دانشگاه علوم پزشکی گیالن کارشناسی ارشد. نامهانیپا(. نقش فناوری اطالعات بر کیفیت زندگی خانواده. 7955زاده، پروین )شمس
دیجیتالی  (. بررسی شکاف7982) حسینی سنگریزه، اکرم و صفایی طبالوندانی، رضا؛ حسینی سنگریزه، محمدرضا؛ حسینی سنگریزه، سمیه

ساری. دومین  4بین معلمان و دانش آموزان در آشنایی و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس دخترانه دوره متوسطه ناحیه 
 نوین در مدیریت اقتصاد و علوم انسانی. یهاپژوهش یالمللنیب کنفرانس
نشریه جامعه عیت شکاف دیجیتالی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان. وض یشناختجامعهتحلیل (. 7984پور، صمد )عدلی و قاسمی، وحید

 .2، پژوهی فرهنگی
 و شکاف دیجیتالی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری. پایان یاانهیرابررسی رابطه بین اضطراب (. 7987محسنی، ثریا )

 ، ساری.دانشگاه آزاد اسالمی واحد سارینامه کارشناسی ارشد، 
(. بررسی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر توسعه شهری: مطالعه موردی شهر اراک. پژوهشنامه 7955بهروزنیا، پرستو ) و ق، معصومهمطل

 .5-95، (4)9 علوم اجتماعی،

http://www.civilica.com/
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 کتابداری وپژوهشنامه های عمومی. کتابخانه فرهنگی در گسترش خدمات آموزشی و ترمیم شکاف دیجیتالی با 0(7987یزدان ) منصوریان،
 .795-741(، 7، )یرساناطالع
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