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بررسی رفتار اطالع یابی دانشجویان کارشناسی ارشد جدید الورود تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی دانشگاه فردوسی در استفاده از اینترنت و منابع الکترونیکی
  مهاجرنسبنزهت 

 غفاري سعید
 

 
 :چکیده 
بررسی رفتار اطالع یابی دانشجویان کارشناسی ارشد جدید الورود به پژوهش حاضر ، : هدف

 .می پردازددانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در استفاده از اینترنت و منابع الکترونیک 

داده ها با استفاده از پرسشنامه . روش این تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی است : روش پژوهش

می  2931نفر در مقطع کارشناسی ارشد ورودی  مهرماه  06ری جامعه آما.، گردآوری شده است 

 .پرسشنامه را تکمیل و ارائه نموده اند 06باشند که در مجموع 

و  با اینترنت دارند متوسطیبر اساس یافته های پژوهش دانشجویان این دوره آشنایی  :یافته ها

مهارت کافی  ترنت است ولیجستجوی مقاالت و مطالب علمی و پژوهشی در این، آنان اصلی هدف 

برای استفاده از منابع الکترونیک را ندارند و نحوه آشنایی آنان با این منابع از طریق دوستان و 

به    Sport Discus و ISI،  در بین پایگاه های الکترونیکی خارجی. همکالسی ها بوده است

% 60همچنین  .مورد استفاده قرار می گیرد% 00به میزان  SIDو پایگاه داخلی % 96میزان 

مقاالت و مطالب علمی و  و بیشتر به منظور جستجوی Googleدانشجویان از موتور جستجوی 

اکثر دانشجویان این گروه در دوره های آموزش مهارتهای اطالع یابی  .پژوهشی استفاده می کنند

 .وری می دانندشرکت ننموده و گذراندن این دوره ها را ضر

با توجه به اینکه اکثر دانشجویان جدید الورود کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی  :نتیجه گیري

و علوم ورزشی،  آشنایی متوسطی با اینترنت دارند و مهارت کافی جهت اطالع یابی و استفاده از 

آشنایی بیشتر با مهارتها و زمینه  برگزاری دوره های آموزش درمنابع الکترونیک را ندارند لذا  

 .ابزارهای جستجو و استفاده از منابع الکترونیک ، ضروری به نظر می رسد

رفتاراطالع یابی، دانشجویان کارشناسی ارشد جدید الورود، تربیت بدنی و علوم  :کلید واژه ها

 منابع الکترونیک ،ورزشی، اینترنت 
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