
 

 

 

بررسی تأثیر سواد دیجیتالی بر افزایش سطح علمی دانشجویان 

 آمل( شمال یرانتفاعیغ)مطالعه موردی: دانشگاه  بدنییتترب

 3، مینا یمینی فیروز2، مسعود یمینی فیروز4حسین ادبی فیروزجاه

 شناسیمطالعات دانش

 419تا  447، ص 79 بهار ،41، شماره چهارمسال 

 4۰/40/71تاريخ دريافت: 

 41/70/79تاريخ پذيرش:
 چکیده

دانشگاه  نیبدیتتربپژوهش حاضر به بررسی تأثیر سواد ديجیتالی بر افزايش سطح علمی دانشجويان 
و به  بوده يشیپیمااز نوع  تحلیلی -انجام تحقیق حاضر، توصیفی روش .رداخته استپشمال آمل  یرانتفاعیغ

اه دانشگ بدنییتتربدانشجويان رشته ی آماری اين تحقیق را است. جامعه بوده لحاظ هدف کاربردی
با توجه به جدول مورگان کرجسی  کهچهل دانشجو(  چهارصد و) دندادتشکیل میشمال آمل  غیرانتفاعی

و استفاده  تحلیلقابلپرسشنامه  یستصدوب بینينازاکه  دش آوریجمعو  و هفت پرسشنامه پخش یستصدوب
دآوری گر. برای انتخاب شدتصادفی ساده و در دسترس  گیرینمونهدانشجو به روش  یستصدوببود. 

اطالعات با  یلوتحلتجزيهبرای محقق ساخته طبق الگوی سواد ديجیتالی استفاده شد.  پرسشنامه از اطالعات
، تی مستقل یانمونهتی تک از آزمون  های تحقیقو نرمال بودن داده ه آزمون کولموگروف اسمیرنفتوجه ب

نشان داد متغیر سواد ديجیتالی بر  ژوهشپنتايج  استفاده شد. α=71/7معناداری  در سطح تحلیل واريانس و
نین نتايج مقايسه (. همچsig= 774/7تأثیرگذار بوده است ) بدنییتتربافزايش سطح علمی دانشجويان 

افتن کاربرد اطالعات، ابزارها و تعامل آنالين؛ ي هایمؤلفهها نشان داد از بین متغیرهای سواد ديجیتالی، میانگین
جويان تأثیرگذاری را بر افزايش سطح علمی دانش یشترينباطالعات و درک تجربیات ديجیتالی به ترتیب 
=  911/7( و تأهل )sig=  974/7جنسیت ) ازلحاظان داد داشته است. همچنین نتايج آزمون تی مستقل نش

sigمامی نتايج تحقیق نشان داد سواد ديجیتالی و ت ری به سواد ديجیتالی وجود ندارد.( نگرش متفاوت و معنادا
شجويان مثبت برای دان تواند نگرشیاست و می تأثیرگذارآن در افزايش سطح علمی دانشجويان  هایمؤلفه

رار گیرد و با ق هادانشگاهمسئولین  موردتوجهاين موضوع  بايستییمبنابراين ؛ کندری ايجاد در جهت يادگی
 علمی جديد را برای دانشجويان ايجاد نمايند. يکردرونوين  هاییفناورافزايش 

، یبدنتیتربها، دانشجویان سواد دیجیتالی، فناوری اطالعات و ارتباطات، مهارت: واژگان کلیدی
 شمال آمل غیرانتفاعی، دانشگاه یبدنتیترب

                                                           

4. کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،hafirozjah@gmail.com 

 y_sport@yahoo.com. کارشناس ارشد مديريت ورزشی، واحد پژوهش و آموزش شهرداری آمل، 0

 m.yaminifiroz@gmail.comد علوم ارتباطات، دانشگاه عالمه طباطبايی، ارش کارشناس. 1
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 قدمهم

 عنوانبهبوده است و  مؤثردر هر جنبه از زندگی جامعه  4های اطالعات و ارتباطاتفناوری

مان رخ داده است. مختلف انجام کار عادی هایروشيک نتیجه، تغییرات زيادی را در 

 الی جهت تولیدآموزش ع مؤسساتشود، آن يک چالش برای اين کار انجام نمی کهوقتی

ارتقای اشتغال است  منظوربه 04های قرن رود که دارای مهارتبه شمار می التحصیالنفارغ

رای ها بدانشگاهی با اين مهارت التحصیالنفارغ(. الزم است که دانشجويان و  0740 ،0)بکتا

در  الیهای آينده آماده شوند. جايگاه سواد ديجیتمجهز باشند تا برای شغل هاآنداشتن 

يک نتیجه  عنوانبه 04نشده است. آموزش قرن  تأکیدبايد  کهچنانآنآموزش و يادگیری 

يشان منطبق سازند. سواد هاها را در آموزشتکنولوژی محور، مهم است که اين فناوری

هت آموزش ج مؤسساتديجیتالی در مديريت يادگیری الکترونیکی مهم است چنانچه اکثر 

بنابراين، در هزاره جديد دانشجويان به سواد اطالعاتی و نیز ؛ اندکرده آنالين آن را آغاز

های سواد ديجیتالی نیاز دارند تا در دانشگاه و خارج از آن موفق باشند که امروزه مهارت

های اطالعات و کنند که در استفاده از فناوریبسیاری از نهادها افرادی را استخدام می

پايه  آشنا، مجهز و خوبیبهو مشارکت در اقتصاد ديجیتالی،  ارتباطات جهت انجام وظايف

 (.0741، 1باشند )بلومر و باربارا؛ کنتون و جفری

اده توانايی درک و استف عنوانبهها از سواد ديجیتالی، اين مفهوم در نخستین بررسی

تعريف  ه شده،ها ارائهای چندگانه از منابع متنوع گسترده که از طريق رايانهاطالعات در قالب

دهد که (. تعاريف معاصر، يک رويکرد بسیار علمی ارائه می4779، 1شود )گیلسترمی

های ديجیتال، استفاده اخالقی و مسئوالنه از موضوعات مربوط مانند امنیت و ايمنی در محیط

، 1شود )اوکووما، ايواندا و ايوانداهای ديجیتالی، در درجه اول اينترنت را شامل میفناوری

کرد که سواد ديجیتالی نوعی از سواد مرتبط با استفاده  خاطرنشان( 0741) 9(. سوهاال0749

                                                           
1. ITCs 
2. Becta 
3. Blummer, Barbara; Kenton, & Jeffrey 
4. Gilster 
5. Ukwoma, Iwundu & Iwundu 
6. Sohala 
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( سواد ديجیتالی را بیشتر از توانايی کنترل کردن 0740) 4از فناوری ديجیتالی است. يونسکو

های پايه و زندگی را با هدف قرار دادن همه کند. آن مهارتيک کامپیوتر تعريف می

 شود.د معاصر را شامل میهای وجوحوزه

های يک ترکیب از مهارت عنوانبه( 0740توسط بکتا ) شدهفيتعرسواد ديجیتالی 

ا ههای مشارکتی و آگاهی اجتماعی است. اينفناوری عملکردی، تفکر انتقادی، مهارت

 طورهبمشارکت  منظوربههای مهمی هستند، دانش و درکی که افراد برای يادگیری مهارت

ا و هنیاز دارند. داشتن اين مهارت ندهيفزاو با خیال راحت در يک دنیای ديجیتالی کامل 

افزايش  ثرمؤتواند سواد ديجیتالی دانشجويان برای يادگیری و عملکرد می هاآنصالحیت در 

ر کند، تتواند تعامل دانشجويان را افزايش دهد، يادگیری مستقل را سريعدهد. فناوری می

 .(0741، 0کند )استاهالنشان دادن يادگیری را فراهم می هایروشانواع  برای دانشجويان

 هايی مناسب يک فرد برای زندگی،قابلیت» عنوانبه( سواد ديجیتالی را 0741) 1جیسک

ی کند. چارچوب سواد ديجیتالی جیسک روتوصیف می «يادگیری و کار در جامعه ديجیتالی

 یدیتأکيد معتبرترين تفسیر اين مفهوم، عوامل ( و شا4يابد )شکل اين نگرش گسترش می

مانند مديريت شناخت و حرفه، ديجیتال پژوهی، مهارت فناوری اطالعات و ارتباطات و سواد 

مام اين قادر به شناسايی ت که رودیماطالعاتی است. از يک شخص باسواد ديجیتالی انتظار 

 ها باشد.ها و مهارتتوانايی

  

                                                           
1. UNESCO 
2. Stahll 
3. JISC 
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 (Watters, 2016اد دیجیتالی به نقل از ). هفت عنصر سو۱شکل 

( است. فرض 0771) 0لوک و فريبدی 4های سواد ديجیتالی بر اساس مدل چهار منبعشیوه

های چیده از سواد، يک مجموعه از شیوههای پیاصلی مدل چهار منبع اين است که درخواست

ای خواندن هیر در فعالیتنیاز دارد چنانچه کاربران منابع اطالعاتی درگ انعطافقابلوسیع و 

 و نوشتن هستند که شامل موارد زير است:

 های : شکستن کد منابع نوشتاری با تشخیص و کاربرد معماری و ويژگی1شیوه کدگذاری

 اساسی، شامل الفبا، صداها در کلمات، امالء و الگوها و قراردادهای ساختاری.

 ر دتاری، متون بصری و گفتاری با دار نوشو تصنیف معنی در فهم: اشتراک 1شیوه معنايی

ز ديگر شان اگرفتن هر نظام معنايی داخلی متن در رابطه با دانش در دسترس و تجربه نظر

 های معنايی.های فرهنگی، متون و نظامگفتمان

                                                           
1. Four Resource Model 
2. Luke & Freebody 
3. coding practice 
4. semantic practice 

 ایسواد رسانه

امحصههههههو امطالعههههههدامه و ا ههههههدا 

 اا تباطههههها ادا شهههههناآیا وه  ا هههههدا

 ایاد احوزها سا دحرفد

هفت عنصر سواد  

 دیجیتالی

 ارتباطات و همکاری

آایادیجی الیامشا کتاد اشبکد

 برایایادگیریا اپژ آش

 سواد اطالعاتی

پی ا،اتفسیر،اا زیابی،ام یریتاکردنا ا

 اش راکاداش نااطالعا 

 دیجیتال پژوهی

حضو اد ادا شناهاد احا اظهو ،ا

ایاشیا احرفدآایاپژ آفعالیت

 آایادیجی الی ابس دابدا ظام

 و شناسایی حرفهمدیریت 

م یریتاسابودادیجی الیا ا

 شهاختاه الین

 سواد فناوری اطالعات و ارتباطات

پذیرش،اا طباقا اکا برداابزا ادیجی الی،ا

 کا بردآاا اخ ما 

 های یادگیریمهارت

آایاد امحیطامؤثرمطالعدا یادگیریابداطو ا

 رسمی غیرها  ی،ا سمیا اغهیاازاف
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 عملکردهای مختلف  یاثر رو: استفاده عملکردی متون با آگاهی از حدود و 4شیوه علمی

که  يیهامتندهند به شیوه ند و درکی که اين توابع شکل میدهکه انواع متون انجام می

 آهنگ، میزان رسمیت و ترتیب اجزايشان ساخت يافته است.

 ی را های خاص: تحلیل و تبديل منتقدانه متون با اثر روی دانش که ديدگاه0شیوه انتقادی

طرح  و اينکه – گذاردمی ریتأثهای افراد شوند و ايدهدهد وقتی ديگران ساکت میارائه می

 شود.می یبازطراحرمان و ترکیبی  هایروشتواند نقد شود و در و گفتمان می

( مدل چهار منبع را با تحلیل خواندن، نوشتن و 0779) 1سپس، والش، آشا و اسپراينگ

یفیتی، با متون چند ک هاآن کهوقتیهای مربوط به دانشجويان گسترش دادند ديگر فعالیت

ديجیتالی هستند. چارچوب مبتنی بر مدل چهار منبع فريبدی  عموماًند که بصری درگیر بود

 زير توضیح داد، در اين مطالعه بکار رفته است. 4که در جدول  طورهمانو لوک، 

 (۲۱۱۲) ۴های سواد دیجیتالی به نقل از شریمان، رازک و نور. شیوه۱جدول 

 شدهمشاهدههای سواد ديجیتالی شیوه سواد ديجیتالی انواع شیوه

 های کدگذاریشیوه

های فناوری اطالعات و مهارت

ارتباطات عملیاتی، متن رمزگشايی 

تصاوير يا جداول، گرافیک و 

شناسايی حالت نمادين: برای مثال، 

ها، فراپیوندها، استفاده از آيکون

 رنگ، انیمیشن

، کاربرد هایدواژهکلکاربرد نوار منو و  –اسکن، پیمايش، جستجو 

، رديابی روی هايشنماصفحهات عقب و جلو برای راهبرد بین دستور

 با انگشت يا موس با شناسايی عناوين يا کلمات. يشنماصفحه

 های علمیشیوه

ر های مبتنی بکاربرد و محتوای سايت

 وب ديجیتالی برای امور مربوطه

 های آنالين،کاربرد گوگل يا ديگر موتورهای جستجو، فرهنگ لغت

 های چاپی، کاربرد فراپیوندها، ويدئو، انیمیشن وتصاوير بخشبزرگنمايی 

-های مختلف(، محتوای ديجیتالی سايتديگر منابع نشانه شناختی، )حالت

های مربوطه و مقايسه با ديگر محتوای ديجیتالی سايت معروف، ايجاد متون 

فیلم،  هایهای ديجیتالی، کلیپجديد: برای نمونه، پاورپوينت با عکس

 الکترونیکی. متون

                                                           
1. pragmatic practice 
2. critical practice 
3. Walsh, Asha & Sprainge 
4. Shariman, Razak & Noor 
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 شدهمشاهدههای سواد ديجیتالی شیوه سواد ديجیتالی انواع شیوه

 های معنايیشیوه

ر های مبتنی ببررسی محتوای سايت

 وب ديجیتالی برای اهداف مشخص

، تفسیر نمادين معانی، محل اطالعات، فراهم آوری هایدواژهکلکاربرد 

صلی های اای و تصويری، شناسايی ايدهاطالعات از طريق عناصر چندرسانه

 آوردن حقايق، به دستها، ، محتوای ديجیتالی سايتینهزمپسو دانش 

 درک پیوندهای بینامتنی.

 شیوه انتقادی

ای هارزيابی منتقدانه محتوای سايت

 مبتنی بر وب ديجیتالی

صحت ارزيابی، انتشار، قابلیت اطمینان و اعتبار، بررسی ساخت محتوای 

های مبتنی بر نويسنده، مخاطب يا هدف، شناخت تمايل ديجیتالی سايت

اه يا ايدئولوژی، درک اينکه چطور کدهای بصری )رنگ، زيربنايی، ديدگ

 سازد.( معنا را می یرهغفريم، زاويه، برجستگی، بردارها و 

العات های اساسی فناوری اطمهارت از کسبمبتنی بر اين ديدگاه، سواد ديجیتالی فراتر 

يی، اافراد برای شناس يیو تواناو ارتباطات جهت کاربرد فناوری شامل آگاهی، نگرش 

دسترسی، مديريت، تکمیل، ارزيابی، تحلیل و ترکیب محتوا و منابع ديجیتالی، ساخت دانش 

 در زمینه شرايط زندگی خاص است )بیتام گرانيبا دای و ارتباط جديد، ايجاد عبارات رسانه

در پژوهش حاضر ما به بررسی تأثیر سواد ديجیتالی بر افزايش سطح علمی  .(0779، 4و شارپ

سواد ديجیتالی  مؤلفه 1پردازيم که شمال آمل می غیرانتفاعیدانشگاه  یبدنتیتربان دانشجوي

؛ کاربرد اطالعات، ابزارها و تعامل 1؛ يافتن اطالعات0به ترتیب درک تجربیات ديجیتالی

 .است 9؛ همکاری و اشتراک محتوای ديجیتالی1؛ مديريت و ارتباطات اطالعات1آنالين

منابع،  آورده است به عملبا تمام تالشی که محقق ت گذشته و با بررسی متون و مطالعا

تألیف يا گزارش پژوهشی مشخص زيادی که به مطالعه و بررسی ارتباط يا تأثیر سواد 

آثار  از ايران نیز تعداد اين در خارج. يافت نشد ديجیتالی بر سطح سواد در داخل ايران باشد،

 شود:اشاره می اهآن ترينمهمکه در ادامه به  استمحدود 

های ( در پژوهشی با عنوان کتابداران و معلمان آموزش41۰1فريور و شريف مقدم )

اتی و ارتباطی های اطالعفناوری ریتأثدر عصر سواد ديجیتالی، به بررسی بهتر بحث  یابتدائ
                                                           

1. Beetham & Sharpe 
2. understanding of digital practices 
3. find information 
4. using information, online tools and interactions 
5. management and information communication 
6. collaborate and share digital content 
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 اند. همچنین درهای نوين و مدارس اشاره کردهدر آموزش ابتدائی، به ارتباط بین فناوری

 سوکياز  -در ارتباط هستند یارحرفهیغکه با کاربران  –ها و کتابداران ورد تنش کتابخانهم

توانند ها و کتابداران میسنتی از سوی ديگر و اينکه کتابخانه کارمحافظهو معلمان مدرسه 

 شرح داده شده است. لیتفصبهنقش پیشگامان را بازی کنند، 

ای با عنوان نقش تفکر انتقادی در استفاده مطالعه ( در4171کالنتری دهقی و همکاران )

فکر انتقادی مختلف ت هایمؤلفهاز سواد ديجیتالی، به بررسی مفهوم سواد ديجیتالی و جايگاه 

رينی، بصری، بازآف –مهارت ديداری  مانند يیهامؤلفهدر توسعه آن پرداختند. با مرور منابع، 

اجتماعی و تفکر بالدرنگ؛ به همراه  –فی ای، اطالعاتی، عاطفعالیت در مسیر شاخه

کر و سپس مهارت تف آمدهدستبهتفکر انتقادی، در دو بعد شناختی و عاطفی  یهامؤلفه

-یطهای سواد ديجیتالی و محبسیار ضروری برای آموزش مهارت یازینشیپ عنوانبهانتقادی 

ر انتقادی های تفکمهارت زمینه و محیطی بسیار کارآمد برای پرورش عنوانبههای ديجیتالی 

 هر دو مهارت توأمان، تعدادی راهکار عملی برای تقويت درنهايتقرار گرفت و  موردبحث

 ارائه شد.

سواد ديجیتالی دبیران شاغل در مدارس راهنمايی  ریتأث( در بررسی میزان و 4179مرادی )

واد میزان س های استان تهران بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نشان داد کهشهرستان

 های ارتباطیهای اطالعات عمومی، مديريت فايل، ورد و مهارتديجیتالی دبیران در مهارت

باالتر از حد متوسط و در مهارت نگهداری از سیستم و امنیت اطالعات، اکسل، پاورپوينت، 

وب و پايگاه داده در حد ضعیفی است. نتايج همچنین نشان داد که بین متغیرهای سواد 

 الی دبیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.ديجیت

 های ديجیتالی بر رشد( در بررسی اثربخشی سواد رسانه4179فقیهی، يزدان پناه و بوربور )

های اجتماعی دانش آموزان، مطالعه موردی دانش آموزان تشکیالت فرزانگان مهارت

ای ههای ديجیتالی بر تمامی ابعاد مهارتند که سواد رسانهمتوسطه دوره اول کرج اشاره کرد

ذيری( پ، فعالیت گروهی و تحملفهیوظانجاماجتماعی )احترام به ديگران، رعايت مقررات، 

 مثبت و معناداری دارد. ریتأثدانش آموزان عضو تشکیالت فرزانگان دوره اول متوسطه 
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ن مهارت سواد ديجیتالی برای نیازهای ( در پژوهشی با عنوا0740شريمان، رازک و نور )

اعتماد  مرغیعلدانشگاهی: يک تحلیل از دانشجويان مالزيايی در سه دانشگاه، نشان داد که 

 ظربه ن یتوجهقابلدانشجويان به فناوری برای گردآوری اطالعات و ارتباطات، تعداد 

ا، هند. بدون اين مهارترفت داشته باشها را بکار ببرند که انتظار میرسد اين مهارتنمی

دانشجويان مالزی برای انجام فنون مختلف فناوری اطالعات و ارتباطات جهت دسترسی و 

ها، اهداف اشتغال قادر نخواهند بود. نتايج فرآيند اطالعات برای نیازهای دانشگاهی و بعد

ان بمعلوم کرد که مهارت سواد ديجیتالی دانشجويان به چندين فاکتور، شامل مهارت ز

 رنتیجهدهای چند مدلی در محتواهای ديجیتالی بستگی دارد که انگلیسی و طراحی شکل

 های اين مطالعه برای توسعه يک چارچوب آموزش سواد ديجیتالی کمک خواهد کرد.يافته

( در پژوهشی با عنوان سواد ديجیتالی و درک يادگیرندگان 0740) 4گوالاو و فومبونا

ه ک دانشگاه، با روش يادگیری الکترونیکی سروکار دارد : شانس دوم برایسالبزرگ

را به پیگیری مطالعاتشان کمک کند. برای اين منظور پیشرفت سواد  ساالنبزرگتواند می

های رشکند که دانشجويان نگکند. نتايج اين مطالعه ثابت میديجیتالی نقش مهمی بازی می

ش ابزار يادگیری دارند. دانشجويان اين رو يک عنوانبهمثبتی در جهت استفاده از اينترنت 

 د.شان نیاز دارنرا برای ادامه رشد سطح تحصیلی هاآنکنند زيرا يادگیری را انتخاب می

عالی  در آموزشهای جديد ای با عنوان فناوری( در مطالعه0741) 0سیمپسون و اوبدالووا

مان که گفت ؟، بحث کردندهای فناوری اطالعات و ارتباطات يا سواد ديجیتالیمهارت –

 افتد.يک مشخصه از جامعه گفتمان ديده شود که میان آن اتفاق می عنوانبهعلمی ممکن 

 با اشاره خاص به انگلیسی برای «سوادهای ديجیتالی»و  «سوادهای دانشگاهی»، «چند سوادی»

ه اند. هدف از مطالعاهداف دانشگاهی )ايی ای پی( و گفتمان دانشگاهی بررسی شده

گنجاندن سوادهای ديجیتالی میان برنامه آموزشی ايی ای پی، مشخص کردن اجزای کلیدی 

ای هبین حوزه کلی ايی ای پی با ارتباط به فناوری هاآنها و قرار دادن فن تربیت چند سوادی

 جديد است.

                                                           
1. Goulao & Fombona 
2. Simpson & Obdalova 
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ای با عنوان سواد ديجیتالی و محتوای ديجیتالی ( در مطالعه0749) 4الغالف و المطیری

رک يک زبان خارجی، به د عنوانبهها روی آموزش زبان بالگ ریتأثشتیبان از يادگیری: پ

معلمان از ابزارهای رسانه اجتماعی و سواد ديجیتالی در محیط مدرسه پرداختند. يک رويکرد 

که  ها نشان دادهای کیفی و هم کمی بکار برده شد. يافتهآوری دادهای برای جمعسه مرحله

، دانش آموزان جمالت طوالنی نوشتند، اشتباهات گرامری و اماليی کمتر و رمتانيپابا 

های مثبت به يادگیری يک زبان انگلیسی خارجی بیشتر شد. بعالوه، معلمان درباره نگرش

های تدريس مشتاق شدند اما چند نگرانی مانند های وب در شیوهکاربرد فناوری

 پذيری به محتواید فناوری و عدم دسترسهای سواد ديجیتالی، رفتار کاربرصالحیت

 ديجیتالی وجود داشت.

های سواد ديجیتالی در ( در پژوهشی با عنوان مهارت0749اوکووما، ايوانجو و ايوانجو )

ی کردند که ، بررسمؤثر، مفاهیم برای يادگیری و عملکرد هيجریناختیار دانشجويان دانشگاه 

های سواد ديجیتالی برخوردارند و هر ن که از مهارتها نشان داد تعدادی از دانشجويايافته

داشته است.  ریتأثشان کنند روی عملکرد تحصیلیها استفاده میروز از اين مهارت

های سواد ديجیتالی شامل باند کم اينترنت، امکانات آوردن مهارت به دستهای مهم چالش

 یتالی و استاندارد است.فناوری اطالعات و ارتباطات و عدم توسعه برنامه سواد ديج

( در پژوهشی با عنوان نگرش، سواد ديجیتالی و خودکارآمدی: 0749) 0پريور و همکاران

جريان در اثرات روی رفتار يادگیری آنالين، نشان دادند که خودکارآمدی در آموزش 

. ستدارد، سوابق و پیامدهای آن در آموزش از راه دور آنالين نامعلوم ا ریتأثچهره به چهره 

ش کند: نگردهد: نخست، آن دو سابقه مهم را بررسی میاين مطالعه اين موضوع را نشان می

خودکارآمدی روی سه رفتار مهم يادگیری را در نظر  تأثیراتو سواد ديجیتالی. دوم، مطالعه 

ا هگیرد: تعامل با همساالن، تعامل نظام مديريت يادگیری و تعامل گردآورنده دوره. يافتهمی

 طورهبکند که نگرش مثبت دانشجويان و سواد ديجیتالی يک پیمايش آنالين پیشنهاد می از

                                                           
1. Al-Qallaf and Al-Mutairi 
2. Prior & et al 
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ثبت م تأثیراتخود، خودکارآمدی  نوبهبهکند. قابل توجیهی به خودکارآمدی کمک می

 روی تعامل با همساالن، تعامل نظام مديريت يادگیری و تعامل گردآورنده دارد.

( در پژوهشی با عنوان محتوای سواد ديجیتالی از 9074) 4رامبوسک، استیپک و ونکووا

 های سازمانی وبعد معلمان و شاگردان، به ارزيابی بهبود مشخصات برنامه درسی، جنبه

گیری فرآيندی توسعه مهارت ديجیتالی دانش آموزان و تعیین وضعیت فعلی، ساختار و جهت

بر نتايج  د. اين پژوهش که مبتنیتوسعه سواد ديجیتالی در مدارس ابتدايی و متوسطه پرداختن

نفورماتیک های ابزرگ و اکتشافی است، ارزيابی محتوا و مفهوم موضوع نسبتاًيک بررسی 

 دانند.در مدارس ابتدايی و متوسطه از ديد معلمان و شاگردان را بسیار مهم می

 هسواد ديجیتالی روی رفتار استفاد ریتأث( در پژوهشی با عنوان بررسی 0749) 0نوح

های ارزيابی سواد ديجیتالی برای دانشجويان دانشگاه جهت اطالعات، آخرين شاخص

عه های ارزيابی بکار رفته در اين مطالارزيابی سطح سواد ديجیتالی بکار رفته است. حوزه

 رگروهيزها پنج شامل سواد فنی، سواد بیت و سواد جامعه مجازی است و هر يک از اين

قرار  ریأثته سواد بیت بیشترين رفتار استفاده از اطالعات را تحت دارد. نتايج نشان داد ک

 دهد، در ادامه سواد جامعه مجازی و سواد فنی در آن منظور شد.می

 ژهيوبههای سواد ديجیتالی دهد که مهارت، مرور پیشینه پژوهش نشان میطورکلیبه

طح سواد و يادگیری تواند بر سمهارت استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات، می

مثبتی داشته باشد. همچنین با شناسايی موانعی که دانشجويان را از توجه به  ریتأثدانشجويان 

 شود.می هاآن، موجب ارتقای سطح مهارت سواد ديجیتالی داردیبازمها اين مهارت

 از قرار زير است: های تحقیقفرضیه

أثیر مثبت و دانشگاه شمال ت یبدنتیتربن . سواد ديجیتالی بر افزايش سطح علمی دانشجويا4

 معناداری دارد.

انشگاه شمال د یبدنتیترب. درک تجربیات ديجیتالی بر افزايش سطح علمی دانشجويان 0

 تأثیر مثبت و معناداری دارد.

                                                           
1. Rambousek, Stipek & Vankova 
2. Noh 
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أثیر مثبت و دانشگاه شمال ت یبدنتیترب. يافتن اطالعات بر افزايش سطح علمی دانشجويان 1

 معناداری دارد.

 یبدنتیترب. کاربرد اطالعات، ابزارها و تعامل آنالين بر افزايش سطح علمی دانشجويان 1

 دانشگاه شمال تأثیر مثبت و معناداری دارد.

انشگاه د یبدنتیترب. مديريت و ارتباطات اطالعات بر افزايش سطح علمی دانشجويان 1

 شمال تأثیر مثبت و معناداری دارد.

 یبدنتیتربوای ديجیتالی بر افزايش سطح علمی دانشجويان . همکاری و اشتراک محت9

 دانشگاه شمال تأثیر مثبت و معناداری دارد.

 زلحاظابه سواد ديجیتالی بر افزايش سطح علمی آنان  یبدنتیترب. نگرش دانشجويان 9

 جنسیت تفاوت معناداری با يکديگر دارد.

تأهل  زلحاظاافزايش سطح علمی آنان  به سواد ديجیتالی بر یبدنتیترب. نگرش دانشجويان ۰

 تفاوت معناداری با يکديگر دارد.

مقطع  زلحاظابه سواد ديجیتالی بر افزايش سطح علمی آنان  یبدنتیترب. نگرش دانشجويان 7

 تحصیلی تفاوت معناداری با يکديگر دارد.

 روش

دی هدف کاربر لحاظو به  بوده پیمايشیاز نوع  تحلیلی - روش انجام تحقیق حاضر، توصیفی

شمال  فاعیغیرانتدانشگاه  یبدنتیتربدانشجويان رشته ی آماری اين تحقیق را است. جامعه

با توجه به جدول مورگان کرجسی  کهو چهل دانشجو(  )چهارصددهند تشکیل میآمل 

پرسشنامه  ستیصدوب نیبنيازاگرديد که  آوریجمعو هفت پرسشنامه پخش و  ستیصدوب

اده و در دسترس تصادفی س گیرینمونهدانشجو به روش  ستیصدوبتفاده بود. و اس تحلیلقابل

تالی )طبق الگوی سواد ديجی محقق ساخته پرسشنامه از گردآوری اطالعات. برای انتخاب شد

( 4های سواد ديجیتالی دانشگاه اوپنمبتنی بر چارچوب مهارت 0749دانشگاه داندی سال 

                                                           
1. The University of Dundee Digital Literacies Framework based on the Open 
University Framework 
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شامل درک  هامؤلفه. اين استبسته  سؤال 14با  مؤلفه 1استفاده شد. اين پرسشنامه شامل 

(، کاربرد اطالعات، ابزارها و تعامل سؤال 9(، يافتن اطالعات )سؤال 9تجربیات ديجیتالی )

( و همکاری و اشتراک محتوای سؤال 9(، مديريت و ارتباطات اطالعات )سؤال 1آنالين )

 لیکرت ایگزينه پنج بندیدرجه مقیاس مذکور از پرسشنامه . برایاست( سؤال 9ديجیتالی )

و کامالً  نظری ندارم، موافقم کامالً مخالفم، مخالفم، هایکه شامل گزينه گرديده استفاده

رای است. ب شده گرفته نظر در هاآن برای (1و  1، 1، 0، 4ی )نمره ترتیب به و بوده موافقم

( گزارش 710/7) یپايايگرديد که  بررسی پايايی پرسشنامه از ضريب آلفای کرونباخ استفاده

اطالعات  حلیلوتتجزيهبرای  .استکه بیانگر ثبات و همسانی درونی باالی پرسشنامه  گرديد

تی تک از آزمون  های تحقیقو نرمال بودن داده با توجه به آزمون کولموگروف اسمیرنف

 .شد استفاده α=71/7معناداری  در سطح تحلیل واريانس ، تی مستقل ویانمونه

 هایافته

 های پژوهش، نتايج زير حاصل شد:ها و فرضیهدر ادامه جهت پاسخ به پرسش

 موردمطالعه. توزیع فراوانی و درصد جمعیت شناختی جامعه ۲جدول 
ه 

شت
ن ر

ویا
شج

دان
ترب

ت
ی

نی
بد

 

اه 
شگ

دان
عی

تفا
ران

غی
 

مل
ل آ

ما
ش

 
 درصد تعداد مقطع تحصیلی درصد تعداد تأهل درصد تعداد جنسیت

 ۷/۲۱ ۲۲ کاردانی 1/۲۷ ۸۱ مجرد ۸/11 ۲۷ مرد

 1/9۲ 93 متأهل ۲/۴۴ 19 زن

 ۸/91 ۴9 کارشناسی

 9/99 ۴۱ ارشد کارشناسی

 ۲/3 ۱۱ دکتری

 ۱۱۱ ۱۲۱ جمع ۱۱۱ ۱۲۱ جمع ۱۱۱ ۱۲۱ جمع

بدنی دانشگاه نفر از دانشجويان تربیت 407دهد، تعداد نشان می 0که جدول  طورهمان

ر جدول د هاآناند که مشخصات فردی شمال آمل در تحقیق حاضر حضور داشته تفاعیغیران

درصد دانشجوی  0/11درصد دانشجوی مرد و  ۰/11جنسیت  ازلحاظفوق ارائه شده است. 

 اند. همچنیندرصد متأهل بوده 1/10ها مجرد و درصد از آزمودنی 1/99تأهل  ازلحاظزن و 

به ترتیب  بعدازآندرصد( و  ۰/11قطع تحصیلی کارشناسی )های تحقیق در مبیشتر آزمودنی
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درصد(  0/7( و دکتری ) 9/04) یکارداندرصد(،  0/11ارشد ) در مقطع تحصیلی کارشناسی

 باشند.می

 بدنی دانشگاه . نتایج توصیفی متغیرهای سواد دیجیتالی از دید دانشجویان تربیت9جدول 

 شمال آمل غیرانتفاعی

 میانگین و انحراف معیار حداکثر حداقل تعداد جیتالیمتغیرهای سواد دي

 درک تجربیات ديجیتالی

407 

11/4 1 ۰17/7 ± 10/1 

 11/1 ± ۰14/7 1 94/4 يافتن اطالعات

 17/1 ± ۰49/7 1 ۰7/4 کاربرد اطالعات، ابزارها و تعامل آنالين

 41/1 ± 971/7 1 99/4 مديريت و ارتباطات اطالعات

 79/1 ± ۰9۰/7 1 4 محتوای ديجیتالیهمکاری، اشتراک 

همچنین نتايج توصیفی تحقیق نشان داد، از ديد و نگرش دانشجويان به متغیرهای سواد 

کاربرد اطالعات، ابزارها و تعامل آنالين؛ يافتن اطالعات و درک  هایمؤلفهديجیتالی، 

اری، همک هایلفهمؤهای اول تا سوم قرار دارند و تجربیات ديجیتالی به ترتیب در رتبه

 مؤلفههای آخر از اشتراک محتوای ديجیتالی؛ مديريت و ارتباطات اطالعات در رتبه

 (.1جدول است )تأثیرگذار بر افزايش سطح علمی دانشجويان قرار گرفته 

ر آن ب هایمؤلفهای در بررسی تأثیرگذاری سواد دیجیتالی و . نتایج آزمون تی تک نمونه۴جدول 

 شمال آمل غیرانتفاعیدانشگاه  بدنییتتربمی دانشجویان افزایش سطح عل

 دارییمعنسطح  مقدار تی میانگین و انحراف معیار تعداد متغیر

 درک تجربیات ديجیتالی

407 

۰17/7 ± 10/1 ۰90/04 774/7 

 774/7 071/04 11/1 ± ۰14/7 يافتن اطالعات

 774/7 101/04 17/1 ± ۰49/7 کاربرد اطالعات، ابزارها و تعامل آنالين

 774/7 191/01 41/1 ± 971/7 مديريت و ارتباطات اطالعات

 774/7 011/01 79/1 ± ۰9۰/7 همکاری و اشتراک محتوای ديجیتالی

 774/7 ۰1۰/09 01/1 ± 947/7 سواد ديجیتالی

های مربوط به متغیرها، از آزمون تی تک برای فرضیههای استنباطی، در بخش يافته

ون تی تک نتايج آزم یطورکلبهکنیم. ها استفاده میمشابه برای اين فرضیه طوربهای نمونه

نشان داد مقدار سطح معناداری برای همه متغیرها در يک جدول آمده که ای نمونه



032 

 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
رم

چها
، 

ره 
ما

ش
41، 

ار 
به

97
 

 

و با توجه به مثبت بودن مقدار تی،  است α=71/7از سطح آزمون  ترکوچک شدهمحاسبه

دانشگاه  یبدنتیتربافزايش سطح علمی دانشجويان  تمامی متغیرهای سواد ديجیتالی بر

(، 4فرضیه ) 9نتايج  (.1)جدول شمال آمل تأثیر مثبت و معناداری داشته است  غیرانتفاعی

 گردد.( که در اين جدول ارائه شده تائید می9( و )1(، )1(، )1(، )0)

 مرد و زن  . نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت بین نگرش دانشجویان1 جدول

 آن هایمؤلفهنسبت به سواد دیجیتالی و 

 متغیر
 هاشاخص

 جنسیت
 سطح معناداری درجه آزادی میزان تی میانگین تعداد

 سواد ديجیتالی
 00/1 99 مرد

949/7 - 44۰ 974/7 
 17/1 11 زن

ن داری بین نگرش دانشجويان مرد و زنتايج آزمون تی مستقل نیز نشان داد تفاوت معنی

(. به اين معنی که دانشجويان مرد و زن مفهوم sig=  974/7وجود ندارد ) ه سواد ديجیتالیب

 آن در افزايش سطح علمی خود هایمؤلفهو برداشت نسبتاً مشابهی به سواد ديجیتالی و 

 کند.را رد می (9(. نتايج اين جدول فرضیه )1)جدول  اندداشته

 سی تفاوت بین نگرش دانشجویان مجرد و . نتایج آزمون تی مستقل برای برر۲جدول 

 آن هایمؤلفهمتأهل نسبت به سواد دیجیتالی و 

 متغیر
 هاشاخص

 تأهل
 سطح معناداری درجه آزادی میزان تی میانگین تعداد

 سواد ديجیتالی
 44/1 17 متأهل

17/0 - 44۰ 911/7 
 10/1 ۰4 مجرد

داری در نگرش به سواد اط معنیتأهل نیز ارتب ازلحاظهمچنین اين آزمون نشان داد 

ديجیتالی مشاهده نگرديد به اين معنی که هم دانشجويان مجرد و هم متأهل برداشت نسبتاً 

(. نتايج 9اند )جدول آن در افزايش سطح علمی داشته یهامؤلفهمشابهی به سواد ديجیتالی و 

 کند.را رد می (۰اين جدول فرضیه )
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 اریانس برای نگرش دانشجویان به سواد دیجیتالی. خالصه محاسبات تحلیل و۷ جدول

 مدرک تحصیلی ازلحاظ 

 سطح معناداری F درجه آزادی میانگین و انحراف معیار تعداد تحصیالت

 17/1 ± 971/7 09 کاردانی

449 1۰4/4 010/7 
 4۰/1 ± 999/7 11 کارشناسی

 11/1 ± 9۰9/7 17 کارشناسی ارشد

 71/0 ± 177/7 44 دکتری

ک مدر ازلحاظ یبرای بررسی نگرش دانشجويان به سواد ديجیتال ،9با توجه به جدول 

( استفاده گرديد که نتايج نشان داد بین ANOVAتحصیلی آنان، از آزمون تحلیل واريانس )

اری وجود دو میزان تحصیالت دانشجويان تفاوت معنی ینگرش دانشجويان به سواد ديجیتال

 کند.( را رد می7ايج اين جدول فرضیه )نت .=sig)010/7ندارد )

 گیرینتیجهبحث و 

 یبدنتیربتپژوهش حاضر به بررسی تأثیر سواد ديجیتالی بر افزايش سطح علمی دانشجويان 

های تحقیق حاضر اين بوده است که نتايج را دانشگاه شمال پرداخته است. از محدوديت

يرا اين موضوع جديد بوده و در داخل و های اين پژوهش مقايسه کرد زتوان با پیشینهنمی

 راستامهتوان نتايج را خارج از کشور چنین موضوعی تا به اکنون مشاهده نگرديد. ولی می

یتالی سواد ديج مؤلفهها پژوهش نشان داد که پنج ها دانست. يافتهبا نتايج ديگر پژوهش

زارها و تعامل آنالين؛ )درک تجربیات ديجیتالی؛ يافتن اطالعات؛ کاربرد اطالعات، اب

خود  یطورکلبهمديريت و ارتباطات اطالعات؛ همکاری و اشتراک محتوای ديجیتالی( و 

 یبدنتیتربمثبت و معناداری روی افزايش سطح علمی دانشجويان  ریتأثسواد ديجیتالی 

رک و مدا تأهلجنسیت،  ازلحاظدانشگاه شمال داشته است. همچنین از نگرش دانشجويان 

وان نقش تی نسبت به سواد ديجیتالی تفاوت معناداری مشاهده نگرديد. اينجا میتحصیل

که در  دانست پررنگسواد ديجیتالی را  هایمؤلفهپرسشنامه مربوط به  سؤاالتها و گويه

های اطالعات و ارتباطات برای جستجو، درک، ارزيابی، ايجاد و توانايی استفاده از فناوری

سیار مثبت های بسواد ديجیتالی نگرش و مهم هستند، زيرا مؤثرالعات ارتباط برقرار کردن اط
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ع های ارتباطی و مناببا گسترش شبکهکند. يادگیری ايجاد می در جهتدانشجويان را 

 نیازهای اطالعاتی بر اساسمنبع  نيترمرتبطالکترونیکی لزوم انتخاب بهترين و 

ونه بايد بیاموزند که چگ کاربرانيطی در چنین شرا درواقعکنندگان ضروری است. مراجعه

توان اطالعات با کیفیت را با استفاده از منابع گسترده اطالعاتی پیدا کرد و اين منابع مرتبط می

 طوربهديجیتالی  ریو غهای ديجیتالی در قالب هاآنو مناسب و نیز ابزارهای جستجوی 

 .هستند دسترسقابلموجود و  زمانهم

ر های اطالعاتی و ارتباطی، بشنش بشری و ظهور و گسترش فناوریرشد سريع منابع دا

ه است، تنها راه ای روبرو ساختسابقهامروز را در يافتن منابع اطالعاتی بسیار با سرگشتگی بی

های ، افزايش فراگیریموردنیازدر يافتن اطالعات  عيو تسر غلبه بر اين سردرگمی

های ای سواد ديجیتالی به دلیل گسترش شبکهههای سواد ديجیتالی است. مهارتمهارت

نیازهای  ر اساسبمنبع  نيترمرتبطانتخاب بهترين و  منظوربهارتباطی و منابع الکترونیکی 

های به مهارت یسواد ديجیتال. قرار گرفته است موردتوجهکنندگان اطالعاتی مراجعه

ها، عات قادر است تا رايانهآوری اطالفن ازنظرآوری اطالعات وابسته است. فرد باسواد فن

های ديگر را برای انجام امور گوناگون آوریهای داده و فنافزارهای کاربردی، پايگاهنرم

تند بنابراين افرادی که مايل هس؛ مربوط به تحصیل، حرفه و امور شخصی خود به کار گیرد

د. ب کننبوطه را کسهای تکنولوژيکی مرتا به سواد اطالعاتی دست يابند ابتدا بايد مهارت

دستخوش توسعه شده است و شکل کنونی آن  درازمدتها و سواد ديجیتالی مفهوم مهارت

رشی شکل شناختی و نگ هایمؤلفههای فناوری بلکه روی مهارت تنهانهبا پیچیدگی و تمرکز 

 رطوهبمحتوا و سواد  ازنظرهای ديجیتالی جديد هنوز گرفته است. همچنین پیامدهای فناوری

که نیاز است هم دانشجويان و هم آموزشگران دانشگاهی درکشان  کامل بررسی نشده است

 ديجیتالی است، بررسی مجدد شود. رسد در دنیای فناوریمی به نظراز چیزی که 

ملکرد يا و ع یاثربخشسواد ديجیتالی يعنی افزايش  مزايای ذاتی ازلحاظها نشان يافته

نقش  که استامل و رضايت کاربر از بعد اطالعات بسیار مهم وری و همچنین میزان تعبهره

های سواد ديجیتالی مانند کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات جهت پردازش و مهارت

ی عملکرد دانشجويان رو ریتأث، بیشترين بازيابی اطالعات، توانايی استفاده از اينترنت و شبکه
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ای ه، الزم است دانشجويان دانشگاه مجهز به مهارتبنابراين؛ همراه با کارايی و رضايت دارد

در يادگیری و آموزش که منجر به افزايش سطح علمی خواهد  هاآنسواد ديجیتالی باشند تا 

از  رمؤثهای آينده آماده و موفق باشند. از طرف ديگر، جهت استفاده شد، جهت انجام شغل

د ديجیتالی به مانع خواهد خورد و دولت و ها با کمبود برنامه و زمینه توسعه سوااين فناوری

جهت دستیابی به سواد ديجیتالی در سطح  های مزاحمهای مسئول بايد چالشديگر ارگان

ط های آموزشی سواد ديجیتالی توسنمايند. برگزاری کارگاه برطرفباال را برای کاربران 

تی، دو مورد زير مفید آ یهاپژوهشهای اجباری و آزاد و برای کالس صورتبه هادانشگاه

 است:

 های سواد ديجیتالی در استفاده از يادگیری الکترونیکینقش مهارت 

 های سواد ديجیتالی کتابداران و ارائه خدمات به کاربران کتابخانهارتباط بین مهارت 

 منابع

سواد ديجیتالی،  در عصرهای ابتدائی (. کتابداران و معلمان آموزش41۰1) .فريور، امیلیا

 .71-۰7(. 0) 9، پیک نورجمه هادی شريف مقدم. تر

(. بررسی اثربخشی سواد 4179) .يزدان پناه، احمدعلی و بوربور، سمیه ،فقیهی، مهدی

های اجتماعی دانش آموزان، مطالعه موردی های ديجیتالی بر رشد مهارترسانه

لوم ع مطالعه کاربردی دردانش آموزان تشکیالت فرزانگان متوسطه دوره اول کرج. 

 .40-4 ،(0) 1، مديريت و توسعه

(. نقش تفکر انتقادی در استفاده از سواد ديجیتالی. 4171) .کالنتری دهقری، هانیه و همکاران

 .91-19 ،(0) 00، های ارتباطیفصلنامه پژوهش

سواد ديجیتالی دبیران شاغل در مدارس  ریتأث(. بررسی میزان و 4179) .مرادی، خديجه

ريه علمی نشهای استان تهران بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. راهنمايی شهرستان

 .07-41 ،(4) 1، تخصصی ادکا
Al-Qallaf, C. L., & Al-Mutairi, A. (2016). Digital literacy and digital content 

supports learning. The Electronic Library, 34 (3), 522-547. 
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