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مقاله برای اصالح به مدت  13روز نزد پدیدآوران بوده است

چکیده:

زندگی در دنیای امروز بدون دسترسی به اطالعاات امااانپاییر نیتاتا اطالعاات و
فناوریهای مربوط به آن تمامی زوایای زندگی را در عصر حاضر در برگرفته اساتا
هدف این پژوهش سنجش سواد دیجیتال و مصرف محتوای دیجیتال و بررسی رابطاه
بین آنها در بین دانشجویان تحصیالت تامیلی دانشاگاه شاهید بااهنر کرماان در ساال
تحصاایلی  98-99اسااتا ایاان پااژوهش از حیاا هاادف کاااربردی از نظاار نحااوه
گردآوری دادهها توصیفی از نوع پیمایشی می باشبا توجه به تعداد افراد جامعه آماری
(نزدیک به  6000نفر) ،بر اساس جدول کوکران تعداد  360نفار از افاراد جامعاه ،باه
روش تصادفی ساده به عناوان نموناه انتخااش شادندا بارای گاردآوری داده هاا از دو
پرسشنامه ،استفاده شده است که اولای ترجماه پرسشانامه اساتاندارد دانشاگاه دانادی
است که برای انجام پژوهشی با مضامون ساواد دیجیتاال تهیاه شاده باود و پرسشانامه
دوم ،محقق ساخته است و با هماااری اسااتید مجارش و صااح نظار در ایان زمیناه
تدوین شده استا پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسابهشاد
و نتیجه حاکی از آن است که پرسشنامهها از پایایی باالیی برخوردارندا
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همااری و به اشتراک گیاشتن محتاوای دیجیتاال ،یاافتن اطالعاات ،ارزیاابی کیفای
اطالعات (تعامل آنالین و ابزارهاای آنالیان) ،مادیریت اطالعاات و اطاالعرساانی و
درک و مشارکت در فعالیتهاای دیجیتاال در باین دانشاجویان تحصایالت تامیلای
دانشگاه شهید باهنر کرمان ،در حد متوسط می باشندا همچنین چهاار مولفاه مصارف
محتوای دیجیتال شاامل ،زیرسااختهاا ،ساط دسترسای و بازیاابی ،میازان مصارف
محتوای دیجیتال و قال ها در سط متوسط و مولفه مادیریت مصارف ،پاایین تار از
حد متوسط قرار داردا
نتایج پژوهش نشان میدهد بین مؤلفههای درک و مشارکت در فعالیتهای دیجیتال،
یافتن اطالعات ،همااری و به اشتراک گیاشتن محتوای دیجیتال ،مدیریت اطالعات
و اطالعرسانی با میزان مصرف محتوای دیجیتال رابطاه افزایشای (متاتقیم) و معناادار
وجااود داردا امااا بااین مولفااه ارزیااابی کیفاای اطالعااات (تعاماال آنالیاان و ابزارهااای
آنالین) و میزان مصرف محتوای دیجیتال رابطه معناداری وجود ندارد
کلیدواژه هاا:

ساواد دیجیتاال  ،محتاوای دیجیتاال  ،مصارف محتاوای دیجیتاال،

دانشگاه شهید باهنر کرمان ،دانشجویان تحصیالت تامیلی
*عادل سلیمانی نژاد Adels2004@yahoo.com

 .1مقدمه

فناوریهای دیجیتال اعمال خواندن و نوشتن را برای یادگیری به روشهای عمیقی تغییر دادندا
واژۀ سواد واژهای بح برانگیز استا سواد به معنی توانایی رمزگیاری و رمزگشایی کلمات و
جمالت است ،اما این واژه شامل ابعاد ارتباطی هم میشودا سواد بُعد جامعهشناسی زبانی هم
دارد که به معنی باسواد بودن در زمینههای اجتماعی خاص است (بارتون2006 1؛ ایوانیس

2

1998؛ لی 3و استریت)19984ا همچنین بُعدی چندوجهی دارد که به معنی توانایی رمزگیاری و
رمزگشایی رسانههای گوناگون است ،نه فقط متون نوشتاری (جی2007 5؛ بادن2008 6؛
آنتورث)2008 7ا

امروزه صحبت از انواع گوناگون سواد بتیار متداول است ،ازجمله سواد
1

. Barton
. Ivanič
3
. Lea
4
. Street
5
. Gee
6
. Bawden
7
. Unsworth
2

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 19:19 IRST on Monday December 6th 2021

یافته های پژوهش حااکی از آن اسات کاه تماامی مولفاههاای ساواد دیجیتاال یعنای
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عادل سلیمانی نژاد و دیگران

گوش همه ما آشناست ،سواد دیجیتال است که موضوعی بتیار پیچیده است ،زیرا ممان است
شامل هر نوع مهارت کامپیوتری یا هرگونه فعالیتی باشد که در فضای دیجیتال اتفاق میافتد
(کاتتون و دیگران)2012 2ا
سواد دیجیتال 3یای از سوادهای حیرتآور است ،زیرا میتواند شامل هر مهارت رایانهای
ممان یا هر فعالیتی باشد که با یک ابزار دیجیتالی صورت میپییرد .سواد دیجیتال فقط به
فناوری یا ابزارهای دیجیتال مربوط نمیشود ،زیرا درک موضوعات اجتماعی و فرهنگی ،تفار
انتقادی و خالق بودن ،مهارتهایی است که افراد باید هنگام کار با هر ابزاری از آنها بهرهمند
باشندا برخی از مردم در استفاده از کامپیوتر یا نرمافزارهای خاص مهارت کافی دارند ،اما سواد
دیجیتال چیزی بیش از این مهارتهاست و دربرگیرنده مشارکت ،امنیت و ارتباط به شال مؤثر
استا همچنین شامل آگاهی اجتماعی و فرهنگی و خالقیت استا ایناه از نظر دیجیتالی باسواد
باشیم به این معنی است که بدانیم چه زمانی و چه فناوریهای دیجیتال مناس

و به انجام کارها

کمک میکنند و چه زمانی اینگونه نیتتند ،به عبارتی دیگر ،درک ایناه چگونه و در چه زمانی
فناوریهای دیجیتال به بهترین شال استفاده میشوندا مهارتهای سواد دیجیتال برحت

دستیابی

به اطالعات درست با استفاده از منابع اطالعاتی مطمئن ،در فرایندهای یادگیری مادامالعمر تأثیر
مهمی دارند و در فرایند کت دانش نقشی حیاتی دارندا برخی از این مهارتها عبارتاند از:



داشتن صالحیت استفاده از فناوری
تفتیر و درک محتوای دیجیتال



ابداع ابزارهای ارتباطی مناس



تعریف صحی اطالعات دیجیتال



و پژوهش و بررسی در مورد آنها

دستیابی به اطالعات دیجیتالی معتبر



ارزشیابی کارآمد اعتبار اطالعات دیجیتال



یاپارچهسازی اطالعات دیجیتال
.Kress

1
2

. Knutsson et al
3
. Digital literacy
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موسیقی ،سواد کامپیوتر ،سواد ریاضی (کرس )2003 1یای از انواع سوادها ،که بی شک به
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تولید اطالعات دیجیتالی موثر

محتوا عبارت است از اطالعات بهاضافه دادها بنابراین محتوا اطالعاتی است که با داده به آن
برچت

زده میشود و در نتیجه کامپیوتر میتواند جمعآوری ،مدیریت و نشر آن را ساماندهی

کند .محتوا با توجه به قال

ارائه آن به دو دسته محتوای دیجیتالی و غیردیجیتالی تقتیم می-

شودا محتوای دیجیتالی یای از بخشهای مهم مجموعههای کتابخانهای و آرشیوی است که
اهمیت آن در سالهای اخیر روز بهروز بیشتر شده و در سط سازمانی ،منطقهای ،ملی و بین-
المللی مقدار زیادی از پول و سرمایه برای ایجاد این محتوا و ابزارهای ذخیره ،توزیع و تحویل
آن به کاربران استفاده شده استا محتوا را میتوان اطالعات ،داده ،رسانه ،یا دیگر داراییهای
فاریای نامید که شامل انواع محتوای ارزشمند ،خدمات اطالعاتی ،نتخههای الاترونیای،
انتشارات اینترنتی پیوسته از انتشارات چاپی ،صفحات وش و دانلودهای رایگان ،مدارک برنامة
آفیس و پتت الاترونیای است (علیدوستی )1388ا
طبق فرهنگ لغت آکتفورد ،1محتوای دیجیتال متنها و تصاویر دیجیتالی است که برای نمایش
در صفحات وش طراحی شدهاندا به گفته ساکتنا آنوراگ ،2محتوای دیجیتال اساساً بتتهای است
که نیازهایی مانند به حداقل رساندن فاصلهها ،اثربخشی هزینه ،کاربرپتند بودن و سازگاری با
شرایط محلی را برطرف میکندا محتوای دیجیتال را میتوان در مدلهای مختلف برای انواع
مختلف مخاط

تولید کردا امروزه از این نوع محتوا برای برگزاری دورههای آموزشی و یادگیری

الاترونیک بتیار استفاده میشودا
هدف از توسعه محتوای دیجیتال ایجاد یک جامعه غنی از اطالعات استا هر فردی در جامعه از
ایجاد ،دریافت ،به اشتراکگیاری و استفاده از اطالعات برای پیشرفت خود سود میبردا محتوای
دیجیتال معتبر ،جامع و هدفمند شرایط را برای دسترسی به اطالعات با کیفیت باال و مفید فراهم
کرده و بهعنوان یک معلم مجازی تأثیرگیار عمل میکندا محتوای دیجیتال بهدلیل انعطافپییری
زمان ،ماان و سرعت یادگیری روز به روز محبوشتر میشود و شامل هر نوع محتوایی است که از
طریق رسانههای مختلف الاترونیای تولید و توزیع میشودا انواع مختلفی از محتوای دیجیتالی که

. Oxford
. Saxena Anurag

1
2
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برقراری ارتباط صحی با اطالعات دیجیتال

تاثیر سواد دیجیتال بر مصرف محتوای دیجیتال د ر بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان|
عادل سلیمانی نژاد و دیگران

(علیدوستی )1388ا
با توجه به فراگیر شدن دنیای دیجیتال ،افراد جهت بهرهمندی از مزایای زندگی مدرن ،ناگزیر به
استفاده از منابع دیجیتال میباشندا اخیرا ضرورت باارگیری آموزش های مجازی و تولید محتوی
دیجیتال در مراکز علمی و دانشگاهی کشور ،نقش سواد دیجیتال و مصرف محتوای دیجیتال در
این مهم بتیار پررنگ و غیر قابل اناار می باشدا از آنجائیاه در حاضر دانشجویان بخصوص
دانشجویان تحصیالت تامیلی دانشگاهها بیشترین استفاده از محتوای دیجیتال در آموزش و انجام
پژوهش های درسی را دارند به عنوان جامعه پژوهش انتخاش شدنداآنچه متاله این پژوهش می
باشد ،میزان توانایی این ذینفعان در آموزش های مجازی (دانشجویان تحصیالت تامیلی دانشگاه
شهید باهنر کرمان) در استفاده از قایلیت های آموزش های مجازی و مصرف محتوای دیجیتال می
باشدا داشتن سواد دیجیتال الزمه استفاده از سامانه های آموزش مجازی ،منابع و محتوای دیجیتالی
می باشدا در این پژوهش با بررسی میزان توانایی سواد دیجیتال و آگاهی از میزان مصرف محتوی
دیجیتال تولید شده دانشجویان ،مشاالت موجود شناسایی و نواقص احتمالی رفع خواهند شدا
سنجش سواد دیجیتال و مصرف محتوای دیجیتال و پیبردن به رابطه بین آنها میتواند کمک
موثری به افزایش بهرهمندی از اطالعات و اسناد دیجیتال و رفع موانع احتمالی باشدا در صورت
وجود یک رابطه همبتتگی بین سواد دیجیتال و مصرف محتوای دیجیتال و با در نظر گرفتن این
موضوع که دانشگاه به عنوان مهد آموزش نقش برجتتهای در تربیت اقشار مختلف به منظور در
دست گرفتن زمام امور اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و ااا یک جامعه دارد ،میتوان با آموزش افراد
جهت ارتقاء سط سواد دیجیتال ،سط بهرهمندی جامعه را از اطالعات و محتوای دیجیتال باال
بردا
این پژوهش با هدف ،بررسی تاثیر سواد دیجیتال بر مصرف محتوای دیجیتال ر بین دانشجویان
تحصیالت تامیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی  98-99به دنبال پاس گویی به
سواالت ذیل می باشد:
-

سط سواد دیجیتال دانشجویان در چه وضعیتی می باشد؟

-

میزان مدیریت مصرف محتوای دیجیتال توسط دانشجویان چقدر است؟
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از اهمیت آموزشی نیز برخوردار هتتند بصورت آنالین در دسترس مردم قرار گرفته است
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پیش بینی کند؟

 .2پیشینهها

با مروری بر پیشینه پژوهشهای صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ،مشاهده میشود که
علیرغم توجه به حوزه سواد دیجیتال و محتوای دیجیتال به صورت جداگانه ،در زمینه بررسی
رابطه بین سواد دیجیتال و مصرف محتوای دیجیتال ،پژوهش خاصی صورت نگرفته استا
فقیهی ،یزدان پناه و بوربور ( )1397در پژوهشی اثربخشی سواد رسانههای دیجیتالی بر رشد
مهارتهای اجتماعی دانشآموزان را مورد بررسی قرار دادندا نتیجه این بررسی این بود که سواد
رسانههای دیجیتالی بر تمامی ابعاد مهارتهای اجتماعی (احترام به دیگران ،رعایت مقررات،
انجام وظیفه ،فعالیت گروهی و تحملپییری) برروی آزمودنی ها که دانشآموزان عضو
تشایالت فرزانگان دوره اول متوسطه شهرستان کرج بودن تاثیر مثبت و معناداری داشتا در
پژوهش دیگری ،کاظمی و حاج اسماعیلی ( )1395با هدف تبیین نقش سواد و مهارت دیجیتال
و دسترسی انگیزشی در رابطه با دسترسی فیزیای به رایانه و اینترنات و اساتفاده متاداول از رایاناه
و اینترنات انجام دادندا نتایج حاکی از آن است ،سواد و مهارت دیجیتالی در رابطه بین دسترسی
فیزیای به رایانه و اینترنت و استفاده متداول از این فناوریها نقش تعدیل گر را ایفا میکند،
یعنی میزان استفاده متداول افراد دارای سواد و مهارت دیجیتالی باال از رایانه و اینترنت حتی در
صورتیاه دارای دسترسی فیزیای کمی هم باشند ،بیشتر از افرادی است که سواد و مهارت
دیجیتالی پایینی دارندا نتایج پژوهش سواد دیجیتال ،راهااری برای پوشش شااف دیجیتال و
پرورش شهروند دیجیتال که توسط کاظم پوریان و عبدلی ( )1395انجام شد ،نشان می دهد ،با
وجود نابرابری میان نواحی گوناگون در بهر همندی از فناوری اطالعات و ارتباطات ،با آموزش
سواد دیجیتال به افراد ،زمینه برای استفاده اثربخش از اماانات موجود فراهم میشود و شهروندان
را برای زندگی در عصر دیجیتال پرورش میدهدا بررسی مقایته سواد رسانهای و دیجیتالی در
دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند و پونای هند( کاردان مقدم و مرادی  )1394نشان می دهد که
میانگین نمره مقیاسهای احتاس نتبت به فناوری و استفاده از تجهیزات رسانهای در دانشجویان
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هندی نتبت به ایرانی بیشتر و میانگین نمره مقیاسهای آشنایی نتبت به تجهیزات رسانهای،
مهارت استفاده از اینترنت در برقراری ارتباط و مهارت استفاده از تلفن همراه در دانشجویان
ایرانی به طور معنیداری بیشتر از دانشجویان هندی میباشدا همچنین میانگین نمره مهارتهای
استفاده از تلفن همراه (به جز مهارتهای قفل کردن خط تلفن ،ارسال عاس و فیلم از طریق
نرمافزارهای وایبر و الین 1و چت تصویری )2در دانشجویان ایرانی نتبت به هندی به طور معنی-
داری بیشتر بودا توحیدی اصل و نیک اقبال زاده ( )1394پژوهشی با هدف شناسائی ،بررسی و
تاثیر نقش سواد دیجیتالی بر تمایل مردم به استفاده از خدمات دولت الاترونیک ساکنین
شهرداری منطقه  4انجام دادندا نتایج بیانگر رابطه بین سواد دیجیتال و تمایل به استفاده از خدمات
دولت الاترونیک میباشدا بین ابعاد سواد دیجیتال (یعنی شایتتگی دیجیتالی ،کاربری دیجیتالی
و انتقال دیجیتالی) و تمایل مردم به استفاده از خدمات دولت الاترونیک رابطه معناداری وجود
داشتا حتینی و شاکری ( )1394با بررسی نقش سواد دیجیتال در درک اثر یادگیری
الاترونیک و عملارد دانشجویان دریافتند که سواد دیجیتال استفاده از یادگیری الاترونیای را
برای فرد آسان میکند و باید هنگام تاثیر آنها بر عملارد افراد بررسی شودا در پژوهش نقش
تفار انتقادی در استفاده از سواد دیجیتالی کالنتری دهقی و همااران ( ،)1394مفهوم سواد
دیجیتالی و جایگاه مولفههای مختلف تفار انتقادی در توسعه آن مورد بررسی قرار گرفتا
مولفههایی مانند :مهارت دیداری  -شنیداری ،بازآفرینی ،فعالیت در متیر شاخهای ،اطالعاتی،
عاطفی -اجتماعی و تفار بالدرنگ ،به همراه مولفههای تفار انتقادی ،در دو بعد شناختی و
عاطفی به دست آمده و سپس مهارت تفار انتقادی به عنوان پیشنیازی بتیار ضروری برای
آموزش مهارتهای سواد دیجیتالی و محیطهای دیجیتالی به عنوان زمینه و محیطی بتیار کارآمد
برای پرورش مهارتهای تفار انتقادی مورد بح

قرار گرفت و در نهایت ،تعدادی راهاار عملی

برای تقویت توام هر دو مهارت ارائه شدا
میرا ،3مورل 4و فیلیپاک )2018(5به یررسی یک تئوری جدید در چرخه مصرف دیجیتالی گرفته
تا اختراع دیجیتالی  ،یک تئوری انتقادی جدید در فرایندهای درگیر با دیجیتال شامل( :الف)
1
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. morrel
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مصرف دیجیتالی بحرانی( ،ش) تولید دیجیتال بحرانی( ،ج) توزیع بحرانی  ،و (د) اختراع مهم
دیجیتال را مطرح کردندا با این استدالل که تئوری انتقادی جدید باید نیازهای چند ظرفیتی
هرکدام از این نوع مشغله های دیجیتال را در خود جای دهد  ،اما در نهایت ،باید فراتر از تئوری
عمل کرد تا کاربران مصرف کننده منفعل دیجتالی با هدایت بتوی پروژهای دیجیتال به کاربران
مهم تولید فن آوری های دیجیتال و شال گیری جامعه نوآوری دیجیتال شوندا الزمه این
تحوالت سواد دیجیتال می باشدا
مک لور 1و استوارت )2018( 2با مطالعه کیفی مطالعات سالمت و سواد دیجیتالی از کارکنان
داروخانه در شمال شرق اسااتلند ،پی بردند بیشتر کارکنان داروسازی با حداقل سط فناوری
کار میکنندا آنها به کمبود سواد دیجیتالی خود و اغل

عدم اعتماد به استفاده از فناوری

اطالعات اشاره  ،خود را نیازمند به حمایت و آموزش های سواد دیجیتال می دانندا در پژوهش
دیگری،کاستیال 3و دیگران ( )2018آموزش مهارتهای سواد دیجیتالی به سالمندان با استفاده از
یک شباه اجتماعی با ناوبری خطی در یک روستا را با مطالعه نمونهای از  46شرکت کننده 60
تا  76ساله مورد بررسی قرار می دهندا نتایج نشان داد تفاوتهایی در هنگام استفاده از صفحه
نمایش لمتی وجود داردا همچنین یای از عواق

مارر در ابتدای جلتات آی سی تی ،4ترس

از شاتتن کامپیوتر یا احمق جلوه دادن خود بود ،اما استفاده مداوم از سیتتم ،درک کاربران از
خودشان را بهبود بخشیدا ساکتنا ،)2018( 5سواد دیجیتالی و استفاده از تلفنهای هوشمند در
میان یه نمونه  260نفری از دانشجویان دندانپزشای مرکزی هند ،آگاهی دانشجویان را نتبت به
استفاده از گوشی هوشمند  /اینترنت برای اهداف یادگیری ارزیابی و نگرش آنها را برای اجرای
تانولوژی دیجیتال در برنامههای آموزشی مورد بررسی قرار دادا نتایج این مطالعه نشان داد
تمایل دانشجویان دندانپزشای برای پییرش انقالش دیجیتال در آموزش دندانپزشای است که به
نوبه خود ممان است فرصتی برای مربیان و سیاستگیاران برای اصالح شیوههای آموزشی و به
تبع آن پیشرفت شیوههای یادگیری فعلی دانشجویان فراهم کندَ .نوح )2016( 6تاثیر سواد
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دیجیتالی روی رفتار استفاده از اطالعات را با آخرین شاخصهای ارزیابی سواد دیجیتالی برای
دانشجویان دانشگاه جهت ارزیابی سط سواد دیجیتالی آنها را به کار گرفتا حوزه های ارزیابی
بهکار رفته در این مطالعه شامل سواد فنی ،سواد بیت و سواد جامعه مجازی است و هر یک از
اینها پنج زیر گروه داردا نتایج نشان داد که سواد بیت بیشترین رفتار استفاده از اطالعات را تحت
تاثیر قرار میدهد ،در ادامه سواد جامعه مجازی و سواد فنی در آن منظور شدا اوکووما ،1ایوانجو
و ایوانجو )2016( 2در پژوهشی مفاهیم یادگیری و عملارد موثر مهارتهای سواد دیجیتالی
دانشجویان دانشگاه نیجیریه را بررسی کردند که یافتهها نشان داد تعدادی از دانشجویان که از
مهارتهای سواد دیجیتالی خوبی برخوردارند و هر روز از این مهارتها استفاده میکنند روی
عملارد تحصیلی شان تاثیر داشته است .چالشهای مهم تقویت مهارتهای سواد دیجیتالی،
پهنای کم باند اینترنت ،اماانات فناوری اطالعات و ارتباطات و عدم توسعه برنامه سواد دیجیتالی
و استاندارد است .پژوهش پریور و همااران )2016( 3اثرات سواد دیجیتالی و خودکارآمدی
روی یادگیری آنالین نشان دادند که خودکارآمدی در آموزش چهره به چهره تاثیر دارد ،سوابق
و پیامدهای آن در آموزش از راه دور و آنالین نامعلوم است .یافتهها نشان داد که نگرش مثبت
دانشجویان و سواد دیجیتالی به طور قابل توجهی به خودکارآمدی کمک میکندا یعنی،
خودکارآمدی تاثیرات مثبت روی تعامل با همتاالن ،تعامل نظام مدیریت یادگیری و تعامل
گردآورنده دارد .الغالف و المطیری )2016( 4در مطالعهای تاثیر بالگها روی آموزش زبان به -
عنوان یک زبان خارجی ،به درک معلمان از ابزارهای رسانه اجتماعی و سواد دیجیتالی در محیط
مدرسه پرداختندا یافتهها نشان دادکه با پایان ترم ،دانشآموزان قادر به نوشتن جمالت طوالنی با
اشتباهات گرامری و امالیی کمتری شدند و نگرش مثبتی به یادگیری زبان انگلیتی در آنها ایجاد
شدا معلمان به کاربرد فناوریهای وش در شیوههای تدریس مشتاق شدندا اما نگرانی هایی مانند
صالحیتهای سواد دیجیتالی ،رفتار کاربرد فناوری و عدم دسترسپییری به محتوای دیجیتالی
وجود داشتا بررسی پیشینه ها نشان می دهد تاثیر سواد دیجیتال بر عملارد و مهارت های افراد
در پژوهشی های متعددی انجام و این تاثیرگیار موثر و محرز بوده استا این درحالیتت که به
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دیجیتال مورد ارزیابی قرار نگرفته استا این پژوهش با سنجش مولفه های سواد دیجیتال و مولفه
های م صرف محتوای دیجتال به دنبال بررسی تاثیر مولفه های سواد دیجیتال بر میزان مصرف
محتوای دیجیتال می باشدا

 .3روش پژوهش

با توجه به موضوع ،هدف ،سواالت و اطالعات مربوط ،تحقیق مورد نظر از حی

هدف کاربردی

از نظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی از نوع پیمایشی میباشدا جامعه آماری این پژوهش شامل
کلیه دانشجویان تحصیالت تامیلی (نزدیک به  6000نفر) است که در سال تحصیلی  98-99در
دانشگاه شهید باهنر کرمان مشغول تحصیل میباشندا با توجه به روش انجام این پژوهش و
گتتردگی جامعه پژوهش ،نیاز به نمونهگیری اجتناشناپییر است .بهمنظور تعیین حجم نمونه از
فرمول کوکران استفاده شده است که پس از محاسبات آماری نمونه این پژوهش  360نفر تعیین
گردیدا بهمنظور جمع آوری داده ها ،از دو پرسشنامه استفاده شده استا پرسشنامه اول مربوط به
سنجش سواد دیجیتال با  35سؤال که ترجمه پرسشنامه استاندارد دانشگاه داندی با  35سوال،
پرسشنامه دوم مربوط به مصرف محتوای دیجیتال با  31سوال محقق ساخته ،همراه با پاسخهای پنج
گزینهای (طیف لیارت) به صورت کامالً مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم و کامالً موافقم
طراحی شده است که به ترتی

دارای ارزش  1الی  5هتتند جهت نظرسنجی از آزمودنی ها مورد

استفاده قرار گرفتا تعداد  360پرسشنامه در میان دانشجویان تحصیالت تامیلی توزیع گردید و
نهایتاً  324پرسشنامه برگشت داده شدا
پایایی درونی مولفه ها با استفاده از آلفای کرونباخ 1باالتر از 0/7ارزیابی شدا در نتیجه پایایی
درونی تمامی بُعدها مورد تأیید قرار گرفتا مقدار این آمارهها نشان میدهد که پرسشنامهها از
پایایی باالیی برخوردارندا
جدول  .1پایایی پرسشنامههای ابعاد پژوهش
بُعد

درک و مشارکت در فعالیتهای دیجیتال

آلفای کرونباخ

تعداد سؤاالت هر بعد

0/707

9

. Cronbach's Alpha

1
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نظر می رسد ،پژوهش خاصی در تاثیر یا رابطه مولفه های سواد دیجیتال با مصرف محتوی
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ارزیابی کیفی اطالعات (تعامل آنالین و ابزارهای آنالین)

0/727

5

مدیریت اطالعات و اطالعرسانی

0/771

7

همااری و به اشتراک گیاشتن محتوای دیجیتال

0/734

6

سط سواد دیجیتال

0/931

35

زیرساختها

0/739

5

سط دسترسی و بازیابی

0/822

6

فرمتها (قال ها)

0/812

13

مدیریت مصرف

0/823

7

میزان مصرف محتوای دیجیتال

0/880

31

تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش در سه بخش ،توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی،1
یافتههای توصیفی متغیرها و یافتههای استنباطی حاصل از تحلیل دادهها و آزمون تعیین رابطه تجزیه
تحلیلی دادهها با استفاده از نرمافزارهای  SPSSویراست  23انجام شده استا همچنین سط
معنیداری ( )0/05در نظر گرفته شده استا
در تحقیق پیش رو نحوه کدگیاری متغیرها بدینصورت بوده است که به گزینه کامالً مخالف
(عدد  ،)1مخالف (عدد  ،)2نظری ندارم (عدد  ،)3موافق (عدد  )4و کامالً موافق (عدد  )5نتبت
داده شده استا هر یک از عددهای نتبت داده شده به گزینهها به عنوان نمره آن گزینه در نظر
گرفته شدهاند؛ بنابراین برای ساخت متغیرهای مورد استفاده از شاخص میانگین استفاده شده استا
در این پژوهش به منظور تجزیه وتحلیل دادهها از روش آمار توصیفی( 2انواع شاخصها ،جداول)
و آمار استنباطی( 3آزمون  tتکنمونهای ،4رگرسیون چندگانه به روش همزمان ) 5استفاده شده
استا

1

. Demographic Variables
2. Descriptive Statistics
3. Inferential Statistics
4. One-Sample T-Test
5. Enter Multiple Regression
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یافتن اطالعات

0/838

8
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 .1-4توصیف متغیر سطح سواد دیجیتال

اطالعات توصیفی متغیر سط سواد دیجیتال و مؤلفههای آن شامل میانگین ،انحراف معیار،
کمترین و بیشترین در جدول 2ارائه شده استا
در این پژوهش ،شیوه ارزشگیاری ساؤاالت پرسشنامه مبتنی بر طیف  5گزینهای لیارت بوده و بر
این اساس رتبههای  1تا  5به پاسخها اختصاص داده شده استا امتیاز  1نشاندهنده کمترین میزان
اهمیت سؤال مربوطه و امتیاز  5نشاندهنده بیشترین میزان اهمیت استا بهاینترتی

عدد ()3/00

بهعنوان میانه نظری پاسخها انتخاش شد و میانگین نظرات پاسخگویان با مقدار نظری ()3/00
مقایته شدا
چنانچه نمره معیار در نظر گرفته شده بیشتر از مقدار نظری ( )3/00باشد میتوان گفت آن معیار در
سط مطلوبی قرار گرفته است؛ بنابراین برای بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش ،میانگین نمره این
متغیرها توسط آزمون  tتک نمونهای 1با مقدار متوسط و نظری ( )3/00مقایته شدا
نتایج نشان میدهد متغیرهای درک و مشارکت در فعالیتهای دیجیتال ،یافتن اطالعات ،ارزیابی
کیفی اطالعات (تعامل آنالین و ابزارهای آنالین) ،همااری و به اشتراک گیاشتن محتوای
دیجیتال و سط سواد دیجیتال بیشتر از حد متوسط ارزیابیشدهاند ( -p>0/05مقدار و میانگین
تجربی بزرگتر از )3/00ا به عبارتی متغیرهای میکور در وضعیت مطلوش قرار گرفتهاندا همچنین
متغیر مدیریت اطالعات و اطالعرسانی خود کمتر از حد متوسط ارزیابیشده است (- p<0/05
مقدار) و در وضعیت نامطلوش قرار گرفته استا

جدول  .2آمارههای توصیفی متغیر سطح سواد دیجیتال
متغیر

انحراف

کمترین

بیشترین

آماره t

1/00

4/89

4/90

0/001

5/00

14/21

0/001

5/00

3/72

0/001

تعداد

میانگین

324

3/19

0/70

یافتن اطالعات

324

3/56

0/71

1/00

ارزیابی کیفی اطالعات (تعامل

324

3/15

0/71

1/00

درک

و

مشارکت

در

فعالیتهای دیجیتال

معیار

-p
مقدار

. One Sample t test

1
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مدیریت

اطالعات

و

اطالعرسانی
همااری و به اشتراک گیاشتن
محتوای دیجیتال
سط سواد دیجیتال

324

3/06

0/83

1/00

5/00

1/22

0/112

324

3/23

0/82

1/00

5/00

5/00

0/001

324

3/25

0/65

1/40

4/97

6/91

0/001

 .2-4توصیف متغیر میزان مصرف محتوای دیجیتال

اطالعات توصیفی متغیر میزان مصرف محتوای دیجیتال و مؤلفههای آن شامل میانگین ،انحراف
معیار ،کمترین و بیشترین در جدول  3ارائه شده استا
با توجه به ایناه جهت ارزشگیاری ساؤاالت پرسشنامه از طیف  5گزینهای لیارت استفاده شده
است لیا جهت بررسی وضعیت متغیر میزان مصرف محتوای دیجیتال و مؤلفههای آن ،میانگین
متغیرها از طریق آزمون  tتک نمونهای با مقدار متوسط و نظری ( )3/00مقایته شدا
نتایج نشان میدهد که مؤلفههای زیرساختها ،سط دسترسی و بازیابی ،فرمتها (قال ها) و میزان
مصرف محتوای دیجیتال بیشتر از حد متوسط ارزیابیشدهاند (-p >0/05مقدار و میانگین تجربی
بزرگتر از )3/00؛ بهعبارتدیگر مؤلفههای میکور در وضعیت مطلوش قرار گرفتهاندا همچنین
مؤلفه مدیریت مصرف کمتر از حد متوسط ارزیابیشده است (- p<0/05مقدار و میانگین تجربی
کوچکتر از  )3/00و در وضعیت نامطلوش قرار گرفته استا
جدول  . 3آمارههای توصیفی متغیر میزان مصرف محتوای دیجیتال
انحراف

متغیر

تعداد

میانگین

زیرساختها

324

3/36

0/85

سط دسترسی و بازیابی

324

3/27

0/79

معیار

-p

کمترین

بیشترین

آماره
t

مقدار

1/00

5/00

7/73

0/001

1/00

5/00

6/15

0/001
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ها

قال

مدیریت مصرف

324

2/83

0/68

1/00

5/00

-4/40

1/000

میزان مصرف محتوای دیجیتال

324

3/11

0/62

3/13

5/00

3/33

0/001

 .3-4پیش بینی مصرف محتوای اطالعات دیجیتال توسط سواد دیجیتال و مولفه های آن

میزان مصرف محتوای دیجیتال بر اساس درک و مشارکت در فعالیتهای دیجیتال ،یافتن
اطالعات ،ارزیابی کیفی اطالعات (تعامل آنالین و ابزارهای آنالین) ،مدیریت اطالعات و
اطالعرسانی و همااری و به اشتراک گیاشتن محتوای دیجیتال در دانشجویان تحصیالت تامیلی
دانشگاه شهید باهنر کرمان پیشبینی میشودا
برای بررسی تاثیر مولفه های سواد دیجیتال بر میزان مصرف محتوای دیجیتال از رگرسیون
چندگانه 1استفاده شده استا برای این منظور ،ابتدا فرضیات رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت
شد و نتایج نشان داد اماان تحلیل رگرسیونی وجود داردا
با توجه به نتایج جدول  4مدل رگرسیونی کلی معنیدار است (-p>0/05مقدار)ا بر اساس مقدار
ضری

تعیین ( 23 ،)R2درصد از تغییرات میزان مصرف محتوای دیجیتال توسط متغیرهای

پیشبین توجیه میشودا
به منظور بررسی استقالل خطاها از یادیگر از آزمون دوربین -واتتون استفاده شده استا مقدار
دوربین -واتتون محاسبه شده در جدول  4برابر با ( )1/980هتت که نشاندهنده عدم وجود
خودهمبتتگی بین خطاهای مدل استا
در تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه هنگامیکه متغیرهای پیشبین بین خودشان همبتته هتتند،
گوییم بین آن ها هم خطی چندگانه وجود داردا هم خطی چندگانه زمانی اتفاق میافتد که دو یا
بیش از دو متغیر پیش بین در رگرسیون نتبت به یادیگر از همبتتگی باالیی برخوردار باشندا
منظور از همبتتگی در اینجا وجود یک ارتباط خطی بین متغیرهای پیشبین استا در آمار ،عامل
. Multiple Regression

1
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324

3/10

0/74

1/00

5/00

2/38

0/009
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میکندا در مدل ارائه شده با توجه به مقادیر بهدستآمده در
جدول بین متغیرهای پیشبین هم خطی چندگانه برقرار نیتتا
نتایج حاصل از این آزمون نشان میدهد مؤلفههای درک و مشارکت در فعالیتهای دیجیتال،
یافتن اطالعات و همااری و به اشتراک گیاشتن محتوای دیجیتال بر میزان مصرف محتوای
دیجیتال و مدیریت اطالعات و اطالعرسانی بر میزان مصرف محتوای دیجیتال تاثیر متتقیم و
معنادار دارندا
همچنین ارزیابی کیفی اطالعات (تعامل آنالین و ابزارهای آنالین) بر میزان مصرف محتوای
دیجیتال تاثیر نداشته است؛ بنابراین معادله رگرسیون را بهصورت زیر میتوان نوشت:
(یافتن اطالعات) ( +0/152درک و مشارکت در فعالیتهای دیجیتال)  = 0/120میزان
مصرف محتوای دیجیتال (همااری و به اشتراک گیاشتن محتوای دیجیتال) (+ 0/165مدیریت
اطالعات و اطالعرسانی)+0/242
جدول  .4نتایج حاصل از آزمون تاثیر متغییرهای سواد دیجیتال بر مصرف محتوای اطالعات دیجیتال
ضریب

متغیر

غیراستاندارد

عرض از مبدأ
درک و مشارکت در فعالیتهای
دیجیتال
یافتن اطالعات
ارزیابی کیفی اطالعات (تعامل
آنالین و ابزارهای آنالین)
مدیریت اطالعات و اطالعرسانی
همااری و به اشتراک گیاشتن
محتوای دیجیتال
-p)=0/001مقدار (F

ضریب
2

بتا

استانداردشده

3

آماره t

تورم

عامل
واریانس

1/887

-

**11/262

-

0/105

0/120

*1/696

2/054

*

0/132

0/152

1/846

2/792

0/045

0/052

0/659

2/605

**

0/179

0/242

2/570

3/634

0/125

0/165

*1/818

3/366

F=18/538

R2 Adj=0/214

R2=0/226

=1/980DW

1

. Variance Inflation Factor
. Unstandardized Coefficients
3
. Standardized Coefficients
2
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.5

بحث

پژوهش حاضر به بررسی سنجش سواد دیجیتال و مصرف محتوای دیجیتال و تعیین رابطه بین آنها،
در میان دانشجویان تحصیالت تامیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان پرداخته استا با توجه ایناه
پژوهش های انجام شده اکثر در حیطه سواد دیجیتال می باشند و پژوهشی در خصوص رابطه بین
مولفه های سواد دیجیتال با میزان مصرف محتوای دیجیتال انجام نشده است ،لیا مقایته صرفا در
بعد مولفه های سواد دیجیتال انجام می شودا
نتایج پژوهش حاکی از آن است که تمامی مولفههای سواد دیجیتال یعنی همااری و به اشتراک
گیاشتن محتوای دیجیتال ،یافتن اطالعات ،ارزیابی کیفی اطالعات (تعامل آنالین و ابزارهای
آنالین) ،مدیریت اطالعات و اطالعرسانی و درک و مشارکت در فعالیتهای دیجیتال در بین
دانشجویان تحصیالت تامیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان ،نمره میانگین تا حدودی باالتر از
متوسط دارند (جدول)2ا
سنجش مولفه های سواد دیجیتال چندان مطلوش نمی باشند ،در این بین مولفه یافتن اطالعات با
میانگین  3/56دارای باالترین نمره و مولفه مدیریت اطالعات و اطالع رسانی با میانگین 3/06
دارای پایین ترین نمره میباشدا از عوامل باالتر بودن نمره میانگین مولفه "یافتن اطالعات" نتبت
به سایر مولفههای سواد دیجیتال ،میتواند دسترسی دانشجویان به اینترنت ومنابع اطالعاتی مورد
نیاز و مقطع و گرایش تحصیلی آزمودنیها میباشدا از سوی دیگر دلیل احتمالی پایینبودن نمره
میانگین مولفه مدیریت اطالعات و اطالعرسانی ،نتبت به سایر مولفههای سواد دیجیتال ،می تواند
عدم ارتباط آزمودنی ها با مدیریت اطالعات باشدا از دالیل احتمالی پایین بودن میزان همااری و
به اشتراکگیاری محتوای دیجیتال در بین جامعه مورد مطالعه (با میانگین  ،)3/23متدود و
غیرقانونی بودن استفاده از کانال های ارتباطی و شباه های احتماعی ،عدم آشنایی کافی از قوانین
همااری و اشتراک گیاری محتوای دیجیتال در بین آزمونی ها می تواند باشدا مولفه درک و
مشارکت در فعالیتهای دیجیتال دانشجویان با میانگین نمره( )3/19نشان از تازگی سواد دیجیتال
در بین دانشجویان می باشد که با آموزش های مجازی می تواند تقویت شودا نمره نه جندان
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آنالین) ،توسط آزمودنی ها ،به علت ماهیت و ابعاد این مولفه(صحت ،دقت ،پایایی و به هنگام
بودن اطالعات) می باشدا
در سنجش مولفه های میزان مصرف محتوای دیجیتال (جدول  )3نتایج بیانگر این واقعیت است که
چهار مولفه مصرف محتوای دیجیتال ،زیرساختها ،سط دسترسی و بازیابی ،میزان مصرف
محتوای دیجیتال و قال

ها به ترتی

با کت

نمرات میانگین  3/11 ،3/27 ،3/36و  3/10در بین

دانشجویان تحصیالت تامیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان ،در سط متوسط و مولفه مدیریت
مصرف با نمره میانگین  2/83پایین تر از حد متوسط قرار داردا
از بین مولفه های مصرف محتوای دیجیتال ،زیرساختها ،باالترین نمره میانگین را نتبت به بقیه به
دست آورده استا این نتیجه نشانگر این است که دانشجویان شناخت بهتری نتبت به زیرساخت-
های سختافزاری ،نرم افزاری ،ارتباطی ،منابع دیجیتال و پهنای باند اینترنت دارندا هر چند نمره
میانگین هیچ یک از مولفههای مصرف محتوای دیجیتال مطلوش نمی باشدا نمره مولفه سط
دسترسی و بازیابی محتوای دیجیتال نمایانگر این است دانشجویان در دسترسی به محتوای دیجیتال،
رمزگشایی و بارگیاری و در مولفه قال

ها ،تغییر قال

محتوای دیجیتال با مشال نه چندان

زیادی مواجه نیتتند و در حد قابل قبولی از عهده این فعالیتها برمیآیندا اختصاص نمره میانگین
( ) 2/83به مدیریت مصرف محتوای دیجیتال ،به طور واض و آشاار بیانگر ضعف دانشجویان در
این حیطه می باشد و بدتر از آن ایناه این ضعف تنها به حوزه محتوای دیجیتال و به جامعه مورد
مطالعه تحقیق حاضر محدود نمیشودا متاسفانه فقدان مدیریت به طور اعم و مدیریت مصرف به
طور اخص ،همه ساله حجم زیادی از منابع ،ذخایر ،انرژی و نیروی انتانی کشور را به هدر می
دهدا
در بررسی تاثیر مولفه های سواد دیجیتال بر میزان مصرف محتوای دیجیتال با استفاده از آزمون
رگرسیون چندگانه ،بر اساس مقدار ضری

تعیین ()R2بدست آمده(جدول  ،)4مشخص شد سط

درک و مشارکت دانشجویان بر میزان مصرف محتوای دیجیتال تاثیر متتقیم داشته استا یعنی
دانشجویانی که توانایی انجام فعالیتهایی از قبیل :یافتن ابزار مناس

به منظور جتتجوی اطالعات،

یافتن و برقراری ارتباط با یک نفر متخصص موضوعی در یک زمینه خاص ،تعیین صحت و سقم
اطالعاتی دریافتی بصورت آنالین ،ایمن نگهداشتن اطالعاتی که به صورت آنالین یافتهاند و ااا را

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 19:19 IRST on Monday December 6th 2021

کت

نمره نه چندان مطلوش(  ) 3/15مولفه ارزیابی کیفی اطالعات (تعامل آنالین و ابزارهای
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میکنندا نتیجه این بخش از پژوهش با نتایج پژوهش اثربخشی سواد رسانههای دیجیتالی بر رشد
مهارتهای اجتماعی دانشآموزان(فقیهی ،یزدان پناه و بوربور  ،)1397نتایج پژوهش بررسی نقش
سواد دیجیتال در درک اثر یادگیری الاترونیک و عملارد دانشجویان (حتینی و شاکری ،)394
نتایج پژوهش مفاهیم یادگیری و عملارد موثر مهارتهای سواد دیجیتالی دانشجویان دانشگاه
نیجیریه ،دانشجویان که از مهارتهای سواد دیجیتالی خوبی برخوردارند و هر روز از این مهارتها
استفاده میکنند روی عملارد تحصیلی شان تاثیر داشته است و نتایج پژوهش پریور و همااران
()2016ه تاثیر خودکارآمدی در آموزش چهره به چهره را نشان داد ،همتو می باشدا
توانایی دانشجویان در یافتن اطالعات بر میزان مصرف محتوای دیجیتال تاثیر متتقیم داردا این
بدان معناست دانشجویانی که آگاهی بیشتری نتبت به انواع اطالعات ارائه شده در شباه وش و یا
انواع اطالعات ارائه شده در یک کتابخانه آنالین دارند ،توانایی جتتجوی اطالعات مورد نیاز
خود در وش ،توانایی شناسایی کلیدواژه مناس

به منظور جتتجوی اطالعات مورد نیاز زا دارندا

آنها قادرند در شباههای اجتماعی ،فیسبوک ،توییتر و غیره عضو شده و با سایر اعضا ارتباط
برقرار نمایند و اطالعات فرامتنی و چندرسانهای مورد نیاز را از اینترنت جتتجو کنندا در نتیجه این
دانشجویان نتبت به دانشجویانی که فاقد این تواناییها هتتند از محتوای دیجیتال بیشتری استفاده
میکنندا نتایج پژوهش سواد دیجیتال ،راهااری برای پوشش شااف دیجیتال و پرورش شهروند
دیجیتال که توسط کاظم پوریان و عبدلی ( ،)1395پژوهش مقایته سواد رسانهای و دیجیتالی در
دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند و پونای هند( کاردان مقدم و مرادی  )1394و پژوهش سواد
دیجیتالی و استفاده از تلفنهای هوشمند دانشجویان دندانپزشای مرکزی هند (ساکتنا  )2018از
تمایل دانشجویان دندانپزشای برای پییرش انقالش دیجیتال در آموزش دندانپزشای خبر می
دهد ،همتو می باشدا
تاثیرمتتقیم توانایی دانشجویان در مدیریت اطالعات میزان مصرف محتوای دیجیتال تایید شدا
دانشجویانی که می توانند نظرات خود را به صفحات وش اضافه کنند و به منظور برقراری ارتباطات
آنالین به انعقاد قراردادهایی در این خصوص اقدام نمایند ،توانایی ایجاد محتوای دیجیتال به
صورت ویدئو ،فایل صوتی ،وش سایت و ااا را دارند ،قادرند در مطالعات خود از نتایج تحقیقات
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دانشجویانی که فاقد این تواناییها هتتند از محتوای دیجیتال کمتری استفاده می کنندا
همچنین توانایی دانشجویان در همااری و به اشتراک گیاشتن محتوای دیجیتال بر میزان مصرف
محتوای دیجیتال ،تاثیر متتقیم داردا دانشجویانی که قادر به تولید محتوای آنالین برای مخاطبان
مختلف و با استفاده از سبک مناس

هتتند ،توانایی برقراری ارتباط و همااری با دیگران را در

محیط آنالین به منظور تولید یک سند یا محتوای مشترک دارند ،بدون ارتااش سرقت ادبی ،با
آگاهی از قوانین و مخازن اشتراک داده ،موفق به اشتراک گیاری اطالعات در محیط آنالین
میشوند ،دانشجویانی که فاقد این تواناییها هتتند از این قابلیت ها به دور هتتندانتایج پژوهش
کاظمی و حاج اسماعیلی ( )1395که سواد و مهارت دیجیتالی در رابطه بین دسترسی فیزیای به
رایانه و اینترنت و استفاده متداول از این فناوریها نقش تعدیل گر را ایفا میکند و)نتایج پژوهش
تاثیر و نقش سواد دیجیتالی بر تمایل مردم به استفاده از خدمات دولت الاترونیک ساکنین
شهرداری منطقه  4که حاکی از وجود رابطه معنادار بین ابعاد سواد دیجیتال (یعنی شایتتگی
دیجیتالی ،کاربری دیجیتالی و انتقال دیجیتالی) و تمایل مردم به استفاده از خدمات دولت
الاترونیک دارد ،یاتان می باشدا
اما بررسی نشان داد مولفه توانایی ارزیابی کیفی اطالعات (تعامل آنالین و ابزارهای آنالین)
دانشجویان بر میزان مصرف محتوای دیجیتال تاثیر خاصی نداشته استا ارزیابی کیفی اطالعات
دارای ابعاد ،صحت اطالعات (اطالعات دارای پایین ترین سط خطا و باالترین سط روایی
باشد) ،دقت اطالعات (کامل بودن اطالعات و بیان دقیق جزئیات) ،پایایی اطالعات (اطالعات بر
اساس رویه ها و فرآیندهایی ایجاد شود و در زمان ها و ماان های مختلف دچار تغییر نشود) و به
هنگام بودن اطالعات(به روز بودن اطالعات) می باشدا فعالیت در این حیطه تقریباً یک کار
تخصصی است و نیاز به تجربه زیاد می باشد ،دلیل احتمالی این امر می تواند عدم شناخت
دانشجویان از این مولفه ها و شرایط ارزیابی کیفی باشدا نتایج این مولفه از سواد دیجیتال با نتایج
پژوهش تاثیر سواد دیجیتالی روی رفتار استفاده از اطالعات را با آخرین شاخصهای ارزیابی سواد
دیجیتالی دانشجویان دانشگاه جهت ارزیابی سط سواد دیجیتالی آنها( نوح  ،)2016حوزه های
ارزیابی شامل سواد فنی ،سواد بیت و سواد جامعه مجازی متفاوت می باشدا
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پژوهشگران پیشین بدون ارتااش سرقت ادبی و با فرمت صحی نقل قول کنندا این درحالیتت
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گرفته تا اختراع دیجیتالیا با این استدالل که تئوری انتقادی جدید باید نیازهای چند ظرفیتی
هرکدام از این نوع مشغله های دیجیتال را در خود جای دهد ،می تواند الگویی برای مصرف
محتوای دیجیتال برای جامعه دانشگاهی ما باشدا بر اساس این الگو باید فراتر از تئوری عمل کرد تا
کاربران مصرف کننده منفعل دیجتالی با هدایت بتوی پروژهای دیجیتال به کاربران مهم تولید فن
آوری های دیجیتال و شال گیری جامعه نوآوری دیجیتال شوندا
.6

نتیجهگیری

سواد دیجیتال یک ضرورت اناارناپییر برای زندگی در عصر اطالعات استا در جهانی که بیشتر
ملزومات آن در قال

دیجیتال عرضه میگردد ،عدم آگاهی نتبت به سواد دیجیتال معادل است با

عدم توانایی در ادامه زندگیا امروزه زندگی دیجیتالی یای از وجوه زندگی همه ماست و حتی
اگر بپییریم که میتوانیم سهم فناوری دیجیتال را در زندگی خود کاهش دهیم ،اما بیتردید
حیف کردن آن از زندگی تقریباً غیرممان استا سواد دیجیتال متتلزم یادگیری مجموعه
مهارتهای خاصی است که در طبیعت خود میان رشتهایاندا اطالعات ،رسانه و فناوری ،مهارت-
های یادگیری و نوآوری و مهارت های زندگی و حرفهای به عنوان سه مجموعه مهارت هتتند که
افراد به منظور کت

سواد دیجیتال ،یا مهارتهای قرن  21باید آنها را کت

نمایندا سواد دیجیتال

فقط به فناوری یا ابزارهای دیجیتال مربوط نمیشود ،زیرا درک موضوعات اجتماعی و فرهنگی،
تفار انتقادی و خالق بودن ،مهارتهایی است که افراد باید هنگام کار با هر ابزاری از آنها
بهرهمند باشندا برخی از مردم در استفاده از رایانه یا نرمافزارهای خاص مهارت کافی دارند ،اما
سواد دیجیتال چیزی بیش از این مهارتهاست و دربرگیرنده مشارکت ،امنیت و ارتباط به شال
مؤثر استا اینکه از نظر دیجیتالی باسواد باشیم به این معنی است که به طور دقیق بدانیم چه زمانی
و چرا فناوریهای دیجیتالی مناس اند و چگونه به انجام کارها کمک میکنند و چه زمانی

1

. mira
. morrel
3
. filipiak
2
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تاثیر سواد دیجیتال بر مصرف محتوای دیجیتال د ر بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان|
عادل سلیمانی نژاد و دیگران

تانیکها و منابع فرهنگی ،که به استفاده از ابزار دیجیتال کمک میکند ،دسترسی داشته باشیما
ایناه بخشی از یک جامعه دانشگاهی در سط متوسطی از سواد اطالعاتی و مصرف محتوای
دیجیتال قرار دارد ،جای تامل و بح

انگیز ست ،قطعا نیاز به آسی

شناسی جدی داردا شاید از

دالیل احتمالی این امر ،در وهله اول متاله شااف دیجیتال باشدا شااف دیجیتالی مفهومی
گتترده ،پیچیده ،چند بٌعدی و فراتر از دسترسی فیزیای به فناوریهای ارتباطی استا شااف
دیجیتال که در دو گتتره اول ،بینالملل و در بین کشورهای مختلف و دوم در داخل کشورها
مطرح میشود ،میتواند در چهار سط شااف دسترسی ،شااف انگیزه و استفاده ،شااف دانش و
شااف تولید رخ دهدا شااف انگیزه و استفاده زمانی بروز مییابد که با وجود در دسترس بودن
کامپیوتر و اینترنت ،به دلیل نداشتن انگیزه و نیز درآمد کافی ،همچنان بتیاری از گروههای جمعیتی
از این اماانات اسفاده نمیکنندا شااف دانش در میزان سواد فناورانهای و توانایی دسترسی به
محتوا و خدمات آنالین مناس

مطرح میشودا شااف تولید توضی میدهد که با وجود داشتن

ویژگی تعاملی بودن و مشارکت در محتوای فناوریهای جدید ،همچنان بین تولیدکنندگان محتوا
و مصرف کنندگان آن فاصله زیادی وجود دارد (خلجی)1398 ،اباید در نظر داشت که در سط
بین الملل ،متاله شااف دیجیتال در کشورهای در حال توسعه ،که ایران جزء آنهاست ،بتیار بیشتر
از کشورهای توسعهیافته ،مشهود استا گیشته از متاله شااف دیجیتال در سط بین الملل ،در
داخل کشور این متاله این متاله مشهود استا این واقعیت که خدمات و اماانات دیجیتال در بین
استانهای کشور به شال ناعادالنهای توزیع شدهاند به خوبی در نتایج پژوهش یوسفان و یوسفیان

( )1391مشهود میباشدا
و در وهله دوم ،مدیریت مصرف می باشد عدم مدیریت مصرف در هر زمینهای برابر است با اتالف
منابع موجود یا استفاده غیرعالمانه ،بدون حتاش و با کارآیی کمغیرمنطقی و غیرعاقالنه استا
متاسفانه سهم مدیریت مصرف کشورهای در حال توسعه که از اماانات محدودتری نتبت به
کشورهای توسعهیافته برخوردارند ،کم میباشدا با توجه به ایناه مصرف بیرویه و نادرست هر
چیزی ( که محتوای دیجیتال را هم در بر میگیرد) ،به دلیل تلفات طبیعی گریزناپییر ،اثرات
مخرش و مضری بر زندگی انتانها میگیارد ،راهی به جز به کارگیری منابع و مصرف آنها بر
اساس آموزههای درست (اعم از آموزههای علمی ،فرهنگی ،دینی و اخالقی) باقی نمیماندا در غیر
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اینگونه نیتتند ،همچنین داشتن سواد دیجیتال به این معنی است که به دامنه گتتردهای از
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هرچند در سالهای اخیر سیاستهای دولت ایران به سمت آگاه کردن ،شناساندن اهمیت و چگونگی
بهکار بتتن مدیریت مصرف در بین تمامی اقشار جامعه ،پیش میرود ،اما هنوز هم کم و کاستی-
های فراوانی وجود داردا الزم است تالشهایی همهجانبه و بیوقفه در جهت این امر مهم صورت
پییردا
پیشنهادات

ارتقای سواد دیجیتالی میتواند نقش موثری درکاهش آسی ها و همچنین افزایش نوآوری و
خالقیت و در نتیجه تولید دانش ایفا نمایدا با توجه به نتایج حاصله از این پژوهش موارد ذیل
پیشنهاد می شود:
1ا گنجاندن واحدهای درسی مرتبط دبا سواد دیجیتال در برنامه های آموزشی دانشجویان
2ا برگزاری دورههای آموزشی توسط دانشگاه ،به منظور آموزش سواد دیجیتال و پرورش
دانشجوی دیجیتال
3ا حمایت از توسعه و بهرهگیری از فناوریهای اطالعات و ارتباطات در سط دانشگاه
4ا سرمایهگیاری بیشتر در زمینه تجهیز سختافزاری ،نرمافزاری و ارتباطی دانشگاه
5ا همااری با سازمانها و موستات حرفهای ارائهدهنده خدمات و آموزش دیجیتال به
منظور ارتقاء عملارد دانشجویان توسط دانشگاه
پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده

1ا بررسی رابطه بین سواد دیجیتال و مصرف محتوای دیجیتال در سایر مقاطع تحصیلی
 .2بررسی نقش مهارتهای سواد دیجیتالی در استفاده از یادگیری الاترونیای
 .3بررسی ارتباط بین مهارتهای سواد دیجیتالی و میزان استفاده از محتوای دیجیتال
دانشجویان در انجام تاالیف درسی
4ا بررسی میزان توجه اعضای هیات علمی به تلفیق آموزش مهارتهای سواد دیجیتال در
شیوههای تدریس
5ا ارزیابی توانمندیهای اعضای هیات علمی دانشگاه از لحاظ میزان برخورداری از
مهارت های سواد دیجیتال و نگرش آنها نتبت به ضرورت برخورداری دانشجویان از
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این صورت ،دیر یا زود  ،اثرات نامطلوش و مخرش آن بروز و عرصه را بر انتان تنگ خواهد کرد.
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6ا بررسی رابطه بین سواد دیجیتال و تولید محتوای دیجیتال در بین اعضای هیات علمی
فهرست منابع
پوریان ،سیدکاظم ،سمانه عبدلیا1395ا سواد دیجیتال :راهااری برای پوشش شااف دیجیتال و پرورش شهروند
دیجیتال ،فصلنامه علمی-ترویجی سیاست نامه علم و فناوری 64-53:)4(6ا
توحیدی اصل ،منصوره و رامین نیک اقبال زادها 1394ا بررسی تاثیر سواد دیجیتالی بر تمایل استفاده از خدمات دولت

الاترونیک :مطالعه موردی ساکنین شهرداری منطقه  ،14کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت،
اقتصاد و حتابداری ،تبریز ،سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آذربایجان شرقیا
حتینی ،میرزاحتن و مرضیه شاکریا 1394ا درک اثر یادگیری الاترونیک بر عملارد دانشجویان :نقش سواد

دیجیتال مورد مطالعه:دانشجویان کارشناسی ارشد دوره های الاترونیک دانشگاه پیام نور استان مازندران ،دومین
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ،اقتصاد و حتابداری ،کواالالمپور-مالزی ،موسته سرآمد کارا
علیدوستی ،سیروسا 1388ا محتوای دیجیتال :مفاهیم و ابتاار عمل هاا تهران:دبیرخانه شورای عالی اطالع رسانیا
فقیهی ،مهدی؛ یزدان پناه ،احمدعلی و بوربور ،سمیه ()1397ا بررسی اثربخشی سواد رسانه های دیجیتالی بر
رشد مهارت¬های اجتماعی دانش آموزان ،مطالعه موردی دانش آموزان تشایالت فرزانگان متوسطه دوره اول
کرجا مطالعه کاربردی در علوم مدیریت و توسعه10-1 :)2( 3 ،ا
کاردان مقدم ،و حتین حتین مرادی ،1394 ،مقایته سواد رسانه ای و دیجیتالی در دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند
و پونای هند ،دومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی ،تبریز ،سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی،
دانشگاه تبریز و شرکت ارتباطات صنعت قلما
کاظمی ،حتین ،و فهیمه حاج اسماعیلیا1395ا شااف دیجیتالی از دسترسی فیزیای تا استفاده متداول:تبیین نقش
سواد و مهارت دیجیتال و دسترسی انگیزشی ،مجله جهانی رسانه ا نتخه فارسی197-180 :)2( 11 ،ا
کالنتری دهقی ،هانیه ،خدیجه علی آبادی،محمد رضا نیلی ،و بهناز دورانا1394ا نقش تفار انتقادی در استفاده از
سواد دیجیتالیا فصلنامه پژوهشهای ارتباطی63 -47 :)82( 22 ،ا
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Abstract:
Life in today's world is not possible without access to information.
Information and related technologies cover all walks of life in the
present age. The purpose of this study is to assess digital literacy and
consumption of digital content and to investigate the relationship
between them among graduate students of Shahid Bahonar University
of Kerman in the academic year of 2019-2020. According to the
number of people in thestatistical community (nearly 6000 people),
according to the Cochran table, 360 people in the community were
selected as a sample by simple random sampling and based on the
availability and interest in participating in the study. Two
questionnaires were used to collect data. The first is the translation of
the standard questionnaire of Dundee University, which was prepared
for conducting research on digital literacy, and the second
questionnaire was developed by a researcher and developed with the
cooperation of experienced and expert professors in this field. Has
been. The reliability of the questionnaires was calculated using
Cronbach's alpha method and the result indicates that the
questionnaires have a high reliability.
The research findings indicate that all components of digital literacy,
ie cooperation and sharing of digital content, information retrieval,
quality evaluation of information (online interaction and online tools),
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information management and information and understanding and
participation in digital activities among Graduate students of Shahid
Bahonar University of Kerman are average. Also, the four
components of digital content consumption, including infrastructure,
level of access and retrieval, the rate of consumption of digital content
and templates are in the middle level and the component of
consumption management is below average.
The results show that there is an increasing (direct) and significant
relationship between the components of understanding and
participating in digital activities, information retrieval, collaboration
and sharing of digital content, information management and
information with the consumption of digital content. But there is no
significant relationship between the component of quality evaluation
of information (online interaction and online tools) and the
consumption of digital content.
Keywords: Digital Literacy, Digital Content, Digital Content
Consumption, Shahid Bahonar University of Kerman, Graduate
Students

 دارای مدرک دکتری علم اطالعات و دانششناسی،عادل سلیمانینژاد
استا ایشان هماکنون استادیار بخش علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه
شهید باهنر کرمان استا
 و علمسنجی از، نظامهای ذخیره و بازیابی اطالعات، متنکاوی،دادهکاوی
جمله عالیق پژوهشی ایشان استا
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استا ایشان هماکنون استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران
(ایرانداک) استا
سواد رسانهای ،مصورسازی اطالعات و علمسنجی از جمله عالیق پژوهشی
ایشان استا
فاطمه رهجو ،دارای مدرک کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش
شناسی -مدیریت اطالعات از دانشگاه شهید باهنر کرمان استا
سواد دیجیتال ،سواد رسانه از جمله عالیق پژوهشی ایشان استا
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