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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 the statistical community (nearly 6000 people), according
to the Cochran table, only 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. 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,
i.e. cooperation and sharing of digital content, information retrieval,
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quality evaluation of information (online interaction and online tools), 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
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چكيــده :زندگــی در دنیــای امــروز بــدون دسترســی بــه اطالعــات امکانپذیــر
نیســت .اطالعــات و فناوریهــای مربــوط بــه آن تمامــی زوایای زندگــی را در عصر
حاضــر دربرگرفتـ ه اســت .هــدف ایــن پژوهــش ســنجش ســواد دیجیتــال و مصرف
محتــوای دیجیتــال و بررســی رابطــه بیــن آنهــا در بیــن دانشــجویان تحصیــات
تکمیلــی دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان در ســال تحصیلــی 99-98اســت .ایــن
پژوهــش از حيــث هــدف كاربــردي و از نظـ ر نحــوة گــردآوري دادههــا توصيفــي
از نــوع پيمايشــي اســت .بــا توجــه بــه تعــداد افــراد جامعــة آمــاری (نزدیــک بــه
 6000نفــر) ،تعــداد  360نفــر از افــراد جامعــه بــر اســاس جــدول «کوکــران» ،بــه
روش تصادفــی ســاده بهعنــوان نمونــه انتخــاب شــدند .بــرای گــردآوری دادههــا
از دو پرسشــنامه اســتفاده شــده اســت کــه اولــی ترجمــة پرسشــنامة اســتاندارد
«دانشــگاه دانــدی» اســت و بــرای انجــام پژوهشــی بــا مضمــون ســواد دیجیتــال تهیــه
شــده بــود و پرسشــنامة دوم ،محققســاخته اســت و بــا همــکاری اســاتید مجــرب و
صاحبنظــر در ایــن زمینــه تدویــن شــده اســت .پایایــی پرسشــنامهها بــا اســتفاده
از روش آلفــای «کرونبــاخ» محاســبهشــد و نتیجــه حاکــی از آن اســت کــه هــر دو
از پایایــی باالیــی برخوردارنــد.
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یافتههــای پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه تمامــی مؤلفههــای ســواد دیجیتــال ،یعنــی همــکاری و
بهاشــتراک گذاشــتن محتــوای دیجیتــال ،یافتــن اطالعــات ،ارزیابــی کیفــی اطالعــات (تعامــل آنالیــن و
ابزارهــای آنالیــن) ،مدیریــت اطالعــات و اطالعرســانی ،و درک و مشــارکت در فعالیتهــای دیجیتــال
در بیــن دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی «دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان» در حــد متوســط اســت.
همچنیــن ،چهــار مؤلفــة مصــرف محتــوای دیجیتــال شــامل زیرســاختها ،ســطح دسترســی و بازیابــی،
میــزان مصــرف محتــوای دیجیتــال ،و قالبهــا در ســطح متوســط و مؤلفــة مدیریــت مصــرف پایینتــر از
حــد متوســط قــرار دارنــد.
نتايــج پژوهــش همچنیــن ،نشــان میدهــد کــه بیــن مؤلفههــای درک و مشــارکت در فعالیتهــای
دیجیتــال ،یافتــن اطالعــات ،همــکاری و بهاشــتراک گذاشــتن محتــوای دیجیتــال ،مدیریــت اطالعــات و
اطالعرســانی بــا میــزان مصــرف محتــوای دیجیتــال رابطــة افزایشــی (مســتقیم) و معنــادار وجــود دارد .امــا
بیــن مؤلفــة ارزیابــی کیفــی اطالعــات (تعامــل آنالیــن و ابزارهــای آنالیــن) و میــزان مصــرف محتــوای
دیجیتــال رابطــة معنــاداری وجــود نــدارد.
كليدواژههــا :ســواد دیجیتــال ،محتــوای دیجیتــال ،مصــرف محتــوای دیجیتــال ،دانشــگاه شــهید باهنــر
کرمــان ،دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی
 .1مقدمه

فناوریهــای دیجیتــال خوانــدن و نوشــتن را بــرای یادگیــری بهگونــهای عمیــق تغییــر

دادهانــد .واژۀ ســواد ،واژهای بحثبرانگیــز اســت .ســواد بــهمعنــای توانایــیِ رمزگــذاری و
رمزگشــایی کلمــات و جمــات اســت ،امــا ایــن واژه ابعــاد ارتباطــی را هــم شــامل میشــود.

ســواد یــک بُعــد جامعهشناســی زبانــی هــم دارد کــه بــهمعنــای باســوادبــودن در زمینههــای

اجتماعــی خــاص اســت (; .)Barton 2006 Ivanič 1998; Lea & Street 1998ســواد همچنیــن ،بُعــدی

چندوجهــی دارد کــه بــهمعنــای توانایــی رمزگــذاری و رمزگشــایی رســانههای گوناگــون اســت،
و نــهفقــط متــون نوشــتاری ( .)Gee 2007; Bawden 2008; Unsworth 2008امــروزه ،صحبــت از

انــواع گوناگــون ســواد بســیار متــداول اســت؛ از جملــه ســواد موســیقی ،ســواد کامپیوتــر،وســواد
ریاضــی ( .)Kress 2003یکــی از انــواع ســوادها ،کــه بیشــک بــه گــوش همــة مــا آشناســت،

ســواد دیجیتــال 1اســت .ســواد دیجیتــال موضوعــی بســیار پیچیــده اســت ،زیــرا ممکــن اســت شــامل

هــر نــوع مهــارت کامپیوتــری یــا هرگونــه فعالیتــی باشــد کــه در فضــای دیجیتــال اتفــاق میافتــد
(.)Knutsson et al. 2012

ســواد دیجیتــال یکــی از ســوادهای حیــرتآور اســت ،زیــرا میتوانــد شــامل هــر مهــارت
1. digital literacy
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رایان ـهای ممکــن یــا هــر فعالیتــی باشــد کــه بــا یــک ابــزار دیجیتــال صــورت میپذیــرد .ســواد

دیجیتــال فقــط بــه فنــاوری یــا ابزارهــای دیجیتــال مربــوط نمیشــود ،زیــرا درک موضوعــات

اجتماعــی و فرهنگــی ،و تفکــر انتقــادی و خــاق بــودن مهارتهایــی هســتند کــه افــراد بایــد
هنــگام کار بــا هــر ابــزاری از آنهــا بهرهمنــد باشــند .برخــی از مــردم در اســتفاده از کامپیوتــر

یــا نرمافزارهــای خــاص مهــارت کافــی دارنــد ،امــا ســواد دیجیتــال چیــزی بیــش از ایــن

مهارتهاســت و دربرگیرنــدة مشــارکت ،امنیــت و ارتبــاط بــهشــکل مؤثــر اســت .ســواد دیجیتــال

همچنیــن ،شــامل آگاهــی اجتماعــی و فرهنگــی و خالقیــت اســت .اینکــه از نظــر دیجیتــال باســواد

باشــیم ،بــه ایــن معناســت کــه بدانیــم در چــه زمانــی چــه فناوریهــای دیجیتــال مناسـب هســتند و
بــه انجــام کارهــا کمــک میکننــد و در چــه زمانــی اینگونــه نیســتند .بهعبــارت دیگــر ،درک

اینکــه چگونــه و در چــه زمانــی فناوریهــای دیجیتــال بــه بهتریــن شــکل اســتفاده میشــوند،

ســواد دیجیتــال اســت .مهارتهــای ســواد دیجیتــال برحســب دســتیابی بــه اطالعــات درســت بــا
اســتفاده از منابــع اطالعاتــی مطمئــن درفرایندهــای یادگیــری مادامالعمــر تأثیــری مهــم و در فراینــد

کســب دانــش نقشــی حیاتــی دارنــد .برخــی از ایــن مهارتهــا عبارتانــد از:
داشتن صالحیت استفاده از فناوری؛
تفسیر و درک محتوای دیجیتال؛

ابداع ابزارهای ارتباطی مناسب و پژوهش و بررسی در مورد آنها؛
تعریف صحیح اطالعات دیجیتال؛

دستیابی به اطالعات دیجیتال معتبر؛

ارزشیابی کارآمد اعتبار اطالعات دیجیتال؛
یکپارچهسازی اطالعات دیجیتال؛

برقراری ارتباط صحیح با اطالعات دیجیتال؛
تولید اطالعات دیجیتال مؤثر.

محتــوا عبــارت اســت از اطالعــات بــه اضافــة داده .بنابرایــن ،محتــوا اطالعاتــی اســت کــه بــا

داده بــه آن برچســب زده میشــود و در نتیجــه ،کامپیوتــر میتوانــد جمــعآوري ،مدیریــت و
نشــر آن را ســاماندهی کنــد .محتــوا بــا توجــه بــه قالــب ارائــة آن بــه دو دســتة محتــواي دیجیتــال

و غیردیجیتــال تقســیم میشــود .محتــواي دیجیتــال یکــی ا ز بخشهــاي مهــم مجموعههــاي

کتابخان ـهاي و آرشــیوي اســت کــه اهمیــت آن در ســالهاي اخیــر روزب ـهروز بیشــتر شــده و در

ســطح ســازمانی ،منطقـهاي ،ملــی و بینالمللــی مقــدار زیــادي از پــول و ســرمایه بــراي ایجــاد ایــن
643
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محتــوا و ابزارهــاي ذخیــره ،توزیــع شــده و در تحویــل آن بــه کاربــران اســتفاده شــده اســت .محتــوا
را میتــوان اطالعــات ،داده ،رســانه ،یــا دیگــر داراییهــاي فکــري نامیــد کــه شــامل انــواع محتــواي

ارزشــمند ،خدمــات اطالعاتــی ،نســخههاي الکترونیکــی ،انتشــارات اینترنتــی پیوســته از انتشــارات
چاپــی ،صفحــات وب و دانلودهــاي رایــگان ،مــدارك برنامــۀ آفیــس و پســت الکترونیکــی اســت
(علیدوســتی.)1388

طبــق «فرهنــگ لغــت آکســفورد» ،محتــوای دیجیتــال متنهــا و تصاویــر دیجیتــال اســت کــه

بــرای نمایــش در صفحــات وب طراحــی شــدهاند ( .)2020 Oxfordبــهگفت ـ ه «ساکســنا آنــوراگ»،
محتــوای دیجیتــال اساســاً بســتهای اســت کــه نیازهایــی ماننــد بــه حداقــل رســاندن فاصلههــا،

اثربخشــی هزینــه ،کاربرپســند بــودن ،و ســازگاری بــا شــرایط محلــی را برطــرف میکنــد (Saxena

 .)Anurag 2010محتــوای دیجیتــال را میتــوان در مدلهــای مختلــف بــرای انــواع مختلــف

مخاطــب تولیــد کــرد .امــروزه ،از ایــن نــوع محتــوا بــرای برگــزاری دورههــای آموزشــی و یادگیری

الکترونیــک بســیار اســتفاده میشــود.

هــدف از توســع ة محتــوای دیجیتــال ،ایجــاد یــک جامعــ ة غنــی از اطالعــات اســت .هــر

فــردی در جامعــه از ایجــاد ،دریافــت ،بهاشــتراکگذاری و اســتفاده از اطالعــات بــرای پیشــرفت
خــود ســود میبــرد .محتــوای دیجیتــال معتبــر ،جامــع و هدفمنــد شــرایط را بــرای دسترســی بــه
ِ
کیفیــت بــاال و مفیــد فراهــم کــرده و بهعنــوان یــک معلــم مجــازی و تأثیرگــذار
اطالعــات بــا

عمــل میکنــد .محتــوای دیجیتــال بهدلیــل انعطافپذیــری در زمــان ،مــکان و ســرعت یادگیــری
روزبــهروز محبوبتــر میشــود و شــامل هــر نــوع محتوایــی اســت کــه از طریــق رســانههای

مختلــف الکترونیکــی تولیــد و توزیــع میشــود .انــواع مختلفــی از محتــوای دیجیتــال کــه از اهمیــت
آموزشــی نیــز برخــوردار هســتند ،بهصــورت آنالیــن در دســترس مــردم قــرار دارنــد (علیدوســتی

.)1388

افــراد بــا توجــه بــه فراگیرشــدن دنیــای دیجیتــال ،جهــت بهرهمنــدی از مزایــای زندگــی

مــدرن ناگزیــر بــه اســتفاده از منابــع دیجیتــال هســتند .بهتازگــی ،بــا توجــه بــه ضــرورت
بهکارگیــری آموزشهــای مجــازی و تولیــد محتــوای دیجیتــال در مراکــز علمــی و دانشــگاهی

کشــور ،نقــش ســواد دیجیتــال و مصــرف محتــوای دیجیتــال در ایــن مهــم بســیار پررنــگ و غیرقابــل
انــکار شــده اســت .از آنجــا کــه در حــال حاضــر دانشــجویان ،بهویــژه دانشــجویان تحصیــات

تکمیلــی دانشــگاهها از محتــوای دیجیتــال در آمــوزش وانجــام پژوهشهــای درســی بیشــترین

بهــره را میبرنــد ،بهعنــوان جامعــة پژوهــش انتخــاب شــدند .مســئلة ایــن پژوهــش ،میــزان توانایــی
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ایــن ذینفعــان (دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان) در آموزشهــای

مجــازی در بهکارگیـ ِ
ـری قابلیتهــای آموزشهــای مجــازی و مصــرف محتــوای دیجیتــال اســت.

داشــتن ســواد دیجیتــال الزمــة بهرهگیــری از ســامانههای آمــوزش مجــازی ،منابــع و محتــوای
دیجیتــال اســت .در ایــن پژوهــش بــا بررســی میــزان توانایــی ســواد دیجیتــال و آگاهــی از میــزان

مصــرف محتــوای دیجیتــال تولیدشــدة دانشــجویان ،مشــکالت موجــود شناســایی ونواقــص احتمالی
رفــع خواهــد شــد .ســنجش ســواد دیجیتــال و مصــرف محتــوای دیجیتــال و پــی بــردن بــه رابطــة

بیــن آنهــا میتوانــد کمــک مؤثــری بــه افزایــش بهرهمنــدی از اطالعــات و اســناد دیجیتــال و رفــع
موانــع احتمالــی باشــد .در صــورت وجــود یــک رابطــة همبســتگی بیــن ســواد دیجیتــال و مصــرف

محتــوای دیجیتــال و بــا در نظــر گرفتــن ایــن موضــوع کــه دانشــگاه بهعنــوان مهــد آمــوزش نقــش
برجســتهای در تربیــت اقشــار مختلــف بهمنظــور در دســت گرفتــن زمــام امــوراقتصــادی ،سیاســی،

فرهنگــی و  ...یــک جامعــه را دارد ،میتــوان بــا آمــوزش افــراد جهــت ارتقــای ســطح ســواد

دیجیتــال ،ســطح بهرهمنــدی جامعــه را از اطالعــات و محتــوای دیجیتــال بــاال بــرد.

ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی تأثیــر ســواد دیجیتــال بــر مصــرف محتــوای دیجیتــال در

بیــن دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی «دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان» در ســال تحصیلــی 99-98
بهدنبــال پاســخگویی بــه ســؤاالت زیــر اســت:

سطح سواد دیجیتال دانشجویان در چه وضعیتی است؟

میزان مدیریت مصرف محتوای دیجیتال توسط دانشجویان چقدر است؟

ســواد دیجیتــال بهچــه میــزان ميتوانــد مصــرف محتــوای دیجیتــال را در میــان دانشــجویان
پيشبينــي کنــد؟

 .2پیشینهها

ﺑﺎ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨة ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ در داخــل و خــارج از کشــور ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد

ﮐﻪ بــا وجــود ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزة ســواد دیجیتــال و محتــوای دیجیتــال بهصــورت جداگانــه ،در زمینــة
بررســی رابطــة بیــن ســواد دیجیتــال و مصــرف محتــوای دیجیتــال ﭘﮋوهــش خاصــی ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ

اســت« .فقیهــی ،يزدانپنــاه و بوربــور» در پژوهشــی اثربخشــیِ ســواد رســانههای ديجیتالــی بــر رشــد

مهارتهــای اجتماعــی دانشآمــوزان را مــورد بررســی قــرار دادنــد .نتیجــة ایــن بررســی آن بــود

کــه ســواد رســانههای ديجیتــال بــر تمامــی ابعــاد مهارتهــای اجتماعــی (احتــرام بــه ديگــران،

رعايــت مقــررات ،انجــام وظیفــه ،فعالیــت گروهــی و تحملپذيــری) بــرروی آزمودنیهــا ،کــه
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دانشآمــوزان عضــو تشــکیالت فرزانــگان دورة اول متوســطه شهرســتان کــرج بودنــد ،تأثیــر مثبــت
و معنــاداری داشــت (« .)1397کاظمــی و حاجاســماعیلی» بــا هــدف تبییــن نقــش ســواد و مهــارت

دیجیتــال و دسترســی انگیزشــی در رابطــه بــا دسترســی فیزیکــی بــه رایانــه و اینترنـــت و اســـتفادة
متـــداول از رایانـــه و اینترنـــت پژوهــش دیگــری انجــام دادنــد و نتایــج حاکــی از آن بــود کــه ســواد
و مهــارت دیجیتــال در رابطــه بیــن دسترســی فیزیکــی بــه رایانــه و اینترنــت و اســتفادة متــداول از

ایــن فناوریهــا نقــش تعدیلگــر را ایفــا میکنــد؛ یعنــی میــزان اســتفادة متــداول افــراد دارای
ســواد و مهــارت دیجیتــا ِل بــاال از رایانــه و اینترنــت حتــی در صورتــی کــه دارای دسترســی فیزیکــی

کمــی هــم باشــند ،بیشــتر از افــرادی اســت کــه ســواد و مهــارت دیجیتــال پایینــی دارنــد (.)1395

نتایــج پژوهــش «ســواد دیجیتــال ،راهــکاری بــرای پوشــش شــکاف دیجیتــال و پــرورش شــهروند

دیجیتــال» کــه توســط «پوریــان و عبدلــی» انجــام شــد ،نشــان میدهــد کــه بــا وجــود نابرابــری میــان
نواحــی گوناگــون در بهرهمنــدی از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،زمینــه بــرای اســتفادة اثربخــش
از امکانــات موجــود بــا آمــوزش ســواد دیجیتــال بــه افــراد فراهــم میشــود و شــهروندان را بــرای
زندگــی در عصــر دیجیتــال پــرورش میدهــد ( .)1395بررســی مقایســة ســواد رســانهای و دیجیتــال

در دانشــجویان «دانشــگاه صنعتــی بیرجنــد» و «پونــای هنــد» توســط «کاردان مقــدم و مــرادی»نشــان

مــی دهــد کــه میانگیــن نمــرة مقیاسهــای احســاس نســبت بــه فنــاوری و اســتفاده از تجهیــزات

رســانهای در دانشــجویان هنــدی نســبت بــه ایرانــی بیشــتر ،و میانگیــن نمــرة مقیاسهــای آشــنایی

نســبت بــه تجهیــزات رســانهای ،مهــارت اســتفاده از اینترنــت در برقــراری ارتبــاط و مهــارت اســتفاده
از تلفــن همــراه در دانشــجویان ایرانــی بهطــوری معنــادار بیشــتر از دانشــجویان هنــدی اســت.

همچنیــن ،میانگیــن نمــرة مهارتهــای اســتفاده از تلفــن همــراه (ب ـ ه جــز مهارتهــای قفــل کــردن

خــط تلفــن ،ارســال عکــس و فیلــم از طریــق نرمافزارهــای «وایبــر» و «الیــن» 1و چــت تصویــری)2

در دانشــجویان ایرانــی نســبت بــه هنــدی بهطــوری معن ـادار بیشــتر بــود (« .)1394توحیــدی اصــل،
نیکاقبــالزاده و نیکاقبــالزاده» پژوهشــی بــا هــدف «شناســائي ،بررســي و تأثیــر نقــش ســواد

ديجیتــال بــر تمايــل مــردم بــه اســتفاده از خدمــات دولــت الکترونیــک ســاکنان شــهرداری منطقــة
 ،»4انجــام دادنــد .نتايــج بیانگــر رابطــه بیــن ســواد ديجیتــال و تمايــل بــه اســتفاده از خدمــات دولــت

الکترونیــک اســت .بیــن ابعــاد ســواد ديجیتــال (يعنــي شايســتگي ديجیتــال ،کاربــری ديجیتــال و
انتقــال ديجیتــال) و تمايــل مــردم بــه اســتفاده از خدمــات دولــت الکترونیــک رابطــة معنــاداری وجود
2. video chat
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داشــت (« .)1394حســینی و شــاکری» بــا بررســی نقــش ســواد دیجیتــال در درک اثــر یادگیــری
الکترونیــک و عملکــرد دانشــجویان دریافتنــد کــه ســواد دیجیتــال اســتفاده از یادگیــری الکترونیکــی

را بــرای فــرد آســان میکنــد و بایــد هنــگام یادگیــری تأثیــر آنهــا بــر عملکــرد افــراد بررســی شــود

( .)1394در پژوهــش «نقــش تفکــر انتقــادی در اســتفاده از ســواد ديجیتــال»« ،کالنتــری دهقــی» و

همــکاران ،مفهــوم ســواد ديجیتــال و جايــگاه مؤلفههــای مختلــف تفکــر انتقــادی در توســعة آن

مــورد بررســی قــرار گرفــت .مؤلفههايــی ماننــد مهــارت ديــداری -شــنیداری ،بازآفرينــی ،فعالیــت
در مســیر شــاخهای ،اطالعاتــی ،عاطفــی -اجتماعــی و تفکــر بالدرنــگ ،بـه همــراه مؤلفههــای تفکــر

انتقــادی ،در دو بعــد شــناختی و عاطفــی بهدســت آمــد و ســپس ،مهــارت تفکــر انتقــادی بهعنــوان

پیشنیــازی بســیار ضــروری بــرای آمــوزش مهارتهــای ســواد ديجیتــال و محیطهــای ديجیتــال

بهعنــوان زمینــه و محیطــی بســیار کارآمــد بــرای پــرورش مهارتهــای تفکــر انتقــادی مــورد بحــث

قــرار گرفــت و در نهايــت ،تعــدادی راهــکار عملــی بــرای تقويــت تــوأم هــر دو مهــارت ارائــه شــد
(.)1394

«میــرا ،مــورل و فیلیپــاک» بــه بررســی یــک تئــوری جدیــد در چرخــة مصــرف دیجیتــال

گرفتــه تــا اختــراع دیجیتــال را کــه یــک تئــوری انتقــادی جدیــد در فرایندهــای درگیــر بــا دیجیتــال

شــامل( :الــف) مصــرف دیجیتــال بحرانــی( ،ب) تولیــد دیجیتــال بحرانــی( ،ج) توزیــع بحرانــی ،و
(د) اختــراع مهــم دیجیتــال اســت ،مطــرح کردنــد .بــا ایــن اســتدالل کــه تئــوری انتقــادی جدیــد باید

نیازهــای چندظرفیتـی هــر کــدام از ایــن نــوع مشــغلههای دیجیتــال را در خــود جــای دهــد ،امــا در
نهایــت ،بایــد فراتــر از تئــوری عمــل کــرد تــا کاربــران مصرفکننــده منفعــل دیجیتــال بــا هدایــت

مهــم تولیــدفناوریهــای دیجیتــال و شــکلگیری
بهســوی پروژههــای دیجیتــال ،بــه کاربــران
ِ

جامعــة نــوآور دیجیتــال تبدیــل شــوند .الزمــة ایــن تحــوالت ســواد دیجیتــال اســت (Mirra, Morrell

.)& Filipiak 2018

«مــک لــور 1و اســتوارت )2018( »2بــا مطالعــة کیفــی مطالعــات ســامت و ســواد دیجیتــا ِل

کارکنــان داروخان ـهای در شــمال شــرق اســکاتلند پــی بردنــد کــه بيشــتر كاركنــان داروســازي بــا

حداقــل ســطح فنــاوري كار ميكننــد .آنهــا بــه کمبــود ســواد دیجیتــال خــود و اغلــب عــدم اطمینان
بــه اســتفاده از فنــاوری اطالعــات اشــاره کــرده و خــود را نیازمنــدبــه حمایــت و آموزشهــای ســواد

دیجیتــال میداننــد ( .)MacLure & Stewart 2018در پژوهشــی دیگــر« ،کاســتیال» 3و همــکاران،
3. castilla, diana

2. Stewart, Derek

1. MacLure, Katie
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آمــوزش مهارتهــای ســواد دیجیتــال بــه ســالمندان را بــا اســتفاده از یــک شــبکة اجتماعــی بــا

ناوبــری خطــی در یــک روســتا بــا مطالعــة نمونــهای از  46شــرکتکنندة  60تــا  76ســاله مــورد

بررســی قــرار دادنــد .نتایــج نشــان داد کــه تفاوتهایــی در آنهــا هنــگام اســتفاده از صفحــة نمایــش

لمســی وجــود دارد .همچنیــن ،یکــی از اتفاقهــای مکــرر در ابتــدای جلســات آیس ـیتی ،1تــرس

شــرکتکنندگان از شکســتن کامپیوتــر یــا احمــق جلــوه دادن خــود بــود .امــا اســتفادة مــداوم از

سیســتم ،درک کاربــران از خــود را بهبــود بخشــید (« .)Castilla et al. 2018ساکســنا» و همــکاران

ســواد دیجیتــال و اســتفاده از تلفنهــای هوشــمند را در میــان نمونــة  260نفــری از دانشــجویان

دندانپزشــکی مرکــزی هنــد و آگاهــی دانشــجویان نســبت بــه اســتفاده از گوشــی هوشــمند و
اینترنــت را بــرای اهــداف یادگیــری ارزیابــی کــرده و نگــرش آنهــا را نســبت بــه اجــرای تکنولوژی

دیجیتــال در برنامههــای آموزشــی مــورد بررســی قــرار دادنــد .نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه
تمایــل دانشــجویان دندانپزشــکی بــه پذیــرش انقــاب دیجیتــال در آمــوزش دندانپزشــکی اســت

کــه بهنوبــة خــود ممکــن اســت فرصتــی بــرای مربیــان و سیاس ـتگذاران بــرای اصــاح شــیوههای

آموزشــی و بهتبــع آن پیشــرفت شــیوههای یادگیــری فعلــی دانشــجویان باشــد (Saxena et al.

« .)2018نــوح» تأثیــر ســواد ديجیتــال روی رفتــار اســتفاده از اطالعــات را بــا آخريــن شــاخصهای

ارزيابــی ســواد ديجیتــال جهــت ارزيابــی ســطح ســواد ديجیتــال دانشــجویان دانشــگاه بــهکار گرفــت.

حوزههــای ارزيابــی بهکاررفتــه در ايــن مطالعــه شــامل ســواد فنــی ،ســواد دادهای 2و ســواد جامعــة

مجــازی اســت و هــر يــک از اينهــا پنــج زيــر گــروه دارد .نتايــج نشــان داد کــه ســواد بیــت بیشــترين
رفتــار اســتفاده از اطالعــات را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .در ادامــه ،ســواد جامعــة مجــازی و

ســواد فنــی در آن منظــور شــد (« .)Noh 2016اوکوومــا ،ايوانجــو و ايوانجــو» در پژوهشــی مفاهیــم

يادگیــری و عملکــرد مؤثــر مهارتهــای ســواد ديجیتــال دانشــجويان «دانشــگاه نیجريــه» را بررســی

کردنــد .يافتههــا نشــان داد کــه شــماری از دانشــجويان کــه از مهارتهــای ســواد ديجیتــال خوبــی

برخوردارنــد و هــر روز از ايــن مهارتهــا اســتفاده میکننــد ،روی عملکــرد تحصیلیشــان تأثیــر

داشــته اســت .چالشهــای مهــم ،تقویــت مهارتهــای ســواد ديجیتــال ،پهنــای کــم بانــد اينترنــت،
امکانــات فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،و عــدم توســعة برنامــة ســواد ديجیتــال و اســتاندارد
بــود (« .)Ukwoma, Iwundu & Iwundu 2016پريــور» و همــکاران اثــرات خودکارآمــدی ســواد

ديجیتــال بــر روی يادگیــری آناليــن و آمــوزش چهرهبهچهــره بــر اســاس ســوابق و پیامدهــای آن
2. data literacy
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را مــورد بررســی قــرار دادنــد .يافتههــا نشــان داد کــه نگــرش مثبــت دانشــجويان و ســواد ديجیتــال
بهطــور قابــل توجهــی بــه خودکارآمــدی کمــک میکنــد؛ یعنــی ،خودکارآمــدی روی تعامــل بــا

همســاالن ،تعامــل بــا نظــام مديريــت يادگیــری ،و تعامــل بــا گردآورنــده تأثیــرات مثبــت دارد (Prior

« .)et al. 2016الغــاف و المطیــری» در مطالعـهای بــه بررســی تأثیــر بالگهــا روی آمــوزش زبــان

بهعنــوان يــک زبــان خارجــی و درک معلمــان از ابزارهــای رســانة اجتماعــی و ســواد ديجیتــال در
محیــط مدرســه پرداختنــد .يافتههــا نشــان دادکــه بــا پايــان تــرم ،دانشآمــوزان قــادر بــه نوشــتن

جمــات طوالنــی بــا اشــتباهات گرامــری و اماليــی کمتــری هســتند و نگــرش مثبتــی بــه يادگیــری

زبــان انگلیســی در آنهــا ایجــاد شــد .معلمــان بــه کاربــرد فناوریهــای وب در شــیوههای تدريــس

مشــتاق شــدند .ام ـا نگرانیهایــی ماننــد صالحیتهــای ســواد ديجیتــال ،رفتــار کاربــرد فنــاوری و
عــدم دســترسپذيری بــه محتــوای ديجیتــال وجــود داشــت (.)Al-Qallaf & Al-Mutairi 2016

بررســی پیشــینهها نشــان میدهــد کــه تأثیــر ســواد دیجیتــال بــر عملکــرد و مهارتهــای

افــراد در پژوهش ـیهای متعــددی بررســی شــده و ایــن تأثیرگــذاری مؤثــر و محــرزبــوده اســت.

ایــن در حالــی اســت کــه بــه نظــر میرســد ،پژوهــش خاصــی در تأثیــر یــا رابطــة مؤلفههــای

ســواد دیجیتــال بــا مصــرف محتــوای دیجیتــال مــورد ارزیابــی قــرار نگرفتــه اســت .ایــن پژوهــش
بــا ســنجش مؤلفههــای ســواد دیجیتــال و مؤلفههــای مصــرف محتــوای دیجیتــال بهدنبــال بررســی
تأثیــر مؤلفههــای ســواد دیجیتــال بــر میــزان مصــرف محتــوای دیجیتــال اســت.

 .3روش پژوهش

بــا توجــه بــه موضــوع ،هــدف ،ســؤاالت ،و اطالعــات مربــوط ،تحقيــق حاضــر از حيــث

هــدف ،كاربــردي و از نظــرنحــوة گــردآوري دادههــا ،توصيفــي از نــوع پيمايشــي اســت .جامعــة

آمــاری ایــن پژوهــش شــامل کلیــة دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی (نزدیــک بــه  6000نفــر) اســت

کــه در ســال تحصیلــی  99-98در «دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان» مشــغول تحصیــل بودنــد .بــا توجــه
بــه روش انجــام ایــن پژوهــش و گســتردگی جامــعة پژوهــش ،نیــاز بــه نمونهگیــري اجتنابناپذیــر

اســت .بهمنظــور تعییــن حجــم نمونــه از فرمــول «کوكــران» اســتفاده شــد کــه پــس از محاســبات

آمــاری ،نمونــ ة ایــن پژوهــش  360نفــر تعییــن گردیــد .بهمنظــور جمــعآوری دادههــا از دو

پرسشــنامه اســتفاده شــده اســت .پرسشــنامة اول مربــوط بــه ســنجش ســواد دیجیتــال بــا  35ســؤال

اســت کــه ترجمــة پرسشــنامه اســتاندارد «دانشــگاه دانــدی» ،1و پرسشــنامة دوم مربــوط بــه مصــرف
1. Dundee University
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محتــوای دیجیتــال بــا  31ســؤال محققســاخته همــراه بــا پاسـخهای پنــج گزینـهای (طیــف لیکــرت)
ا مخالفــم ،مخالفــم ،نظــری نــدارم ،موافقــم و كامـ ً
بهصــورت كامـ ً
ا موافقــم طراحــي شــده اســت

كــه بهترتيــب داراي ارزش  1الــي  5هســتند و بــرای نظرســنجی از آزمودنیهــا مــورد اســتفاده

قــرار گرفــت .تعــداد  360پرسشــنامه در میــان دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی توزیــع گردیــد و در

نهایــت 324 ،پرسشــنامه برگشــت داده شــد.

پایایــی درونــی مؤلفههــا بــا اســتفاده از آلفــای «کرونبــاخ» 1باالتــر از  0/7ارزیابــی شــد .در

نتیجــه ،پایایــی درونــی تمامــی بُعدهــا مــورد تأییــد قــرار گرفــت .مقــدار ایــن آمارههــا نشــان

میدهــد کــه پرسشــنامهها از پایایــی باالیــی برخوردارنــد.

جدول  .1پایایی پرسشنامههای ابعاد پژوهش
بُعد

آلفای کرونباخ

تعداد سؤاالت ه ر بعد

درک و مشارکت در فعالیتهای دیجیتال

0/707

9

یافتن اطالعات

0/838

8

ارزیابی کیفی اطالعات (تعامل آنالین و ابزارهای آنالین)

0/727

5

مدیریت اطالعات و اطالعرسانی

0/771

7

همکاری و بهاشتراک گذاشتن محتوای دیجیتال

0/734

6

سطح سواد دیجیتال

0/931

35

زیرساختها

0/739

5

سطح دسترسی و بازیابی

0/822

6

فرمتها (قالبها)

0/812

13

مدیریت مصرف

0/823

7

میزان مصرف محتوای دیجیتال

0/880

31

تجزیــه و تحلیــل دادههــا در ايــن پژوهــش در ســه بخــش توصیــف ویژگیهــای

جمعیتشــناختی ،2یافتههــای توصیفــی متغیرهــا و يافتههــاي اســتنباطي حاصــل از تحليــل دادههــا

2. demographic variables
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و آزمــون تعییــن رابطــة تجزیــه و تحلیلــی دادههــا بــا اســتفاده از نرمافزارهــای  SPSSویراســت 23

انجــام شــده اســت .همچنیــن ،ســطح معنــاداری ( )0/05در نظــر گرفتــهشــده اســت.

در تحقیــق پیـ ِ
ـش رو نحــوة کدگــذاری متغیرهــا بدینصــورت بــوده اســت کــه بــه گزینههــای
ا مخالــف (عــدد  ،)1مخالــف (عــدد  ،)2نظــری نــدارم (عــدد  ،)3موافــق (عــدد  )4و کام ـ ً
کام ـ ً
ا
موافــق (عــدد  )5نســبت دادهشــده اســت .هــر یــک از عددهــای نســبت دادهشــده بــه گزینههــا

بهعنــوان نمــرة آن گزینــه در نظــر گرفت ـ ه شــده اســت .بنابرایــن ،بــرای ســاخت متغیرهــای مــورد

اســتفاده از شــاخص میانگیــن اســتفاده شــده است.

در ایــن پژوهــش بهمنظــور تجزیــ ه وتحلیــل دادههــا از روش آمــار توصیفــی( 1انــواع

شــاخصها ،جــداول) و آمــار اســتنباطی( 2آزمــون  tتکنمون ـهای ،3رگرســیون چندگانــه ب ـ ه روش
همزمــان )4اســتفاده شــده اســت.

 .4یافتههای پژوهش
 .1-4توصیف متغير سطح سواد دیجیتال

اطالعــات توصيفــي متغیــر ســطح ســواد دیجیتــال و مؤلفههــای آن شــامل ميانگيــن ،انحــراف

معیــار ،کمتریــن و بیشــترین در جــدول  ،2ارائــه شــده اســت.

در ايــن پژوهــش شــیوة ارزشگــذاری ســـؤاالت پرسشــنامه مبتنــي بــر طيــف  5گزینــهای

«ليكــرت» بــود و بــر ايــن اســاس رتبههــای  1تــا  5بــه پاس ـخها اختصــاص داده شــده اســت .امتيــاز

 1نشــاندهندة کمتریــن ميــزان اهمیــت ســؤال مربوطــه ،و امتيــاز  5نشــاندهندة بیشــترین ميــزان

اهمیــت اســت .بــهایــن ترتیــب ،عــدد ( )3/00بهعنــوان ميانــة نظــري پاســخها انتخــاب شــد و
ميانگيــن نظــرات پاســخگویان بــا مقــدار نظــري ( )3/00مقايســه شــد.

چنانچــه نمــرة معیــار در نظــر گرفتهشــده بیشــتر از مقــدار نظــری ( )3/00باشــد ،میتــوان

گفــت کــه آن معیــار در ســطح مطلوبــی قــرار گرفتــه اســت .بنابرایــن ،بــرای بررســی وضعیــت
متغیرهــای پژوهــش ،میانگیــن نمــرة ایــن متغیرهــا توســط آزمــون  tتکنمونـهای 5بــا مقــدار متوســط

و نظــری ( )3/00مقایســه شــد.

نتایــج نشــان میدهــد کــه متغیرهــای درک و مشــارکت در فعالیتهــای دیجیتــال ،یافتــن

اطالعــات ،ارزیابــی کیفــی اطالعــات (تعامــل آنالیــن و ابزارهــای آنالیــن) ،همــکاری و بهاشــتراک
3. one-sample T-Test

2. inferential statistics

1. descriptive statistics

5. one-sample t test

4. enter multiple regression
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گذاشــتن محتــوای دیجیتــال و ســطح ســواد دیجیتــال بیشــتر از حــد متوســط ارزیابــیشــدهاند

( - p<0/05مقــدار و میانگیــن تجربــی بزرگتــر از )3/00؛ و بهعبارتــی ،متغیرهــای مذکــور در

وضعیــت مطلــوب قــرار دارنــد .همچنیــن ،متغیــر مدیریــت اطالعــات و اطالعرســانی کمتــر از حــد

متوســط ارزیابــیشــده اســت ( - p>0/05مقــدار) و در وضعیــت نامطلــوب قــرار گرفتــه اســت.
جدول  .2آمارههای توصیفی متغیر سطح سواد دیجیتال
متغیر

تعداد

ميانگين

انحراف
معیار

کمترین

بیشترین

آماره t

-p
مقدار

درک و مشارکت در فعالیتهای دیجیتال

324

3/19

0/70

1/00

4/89

4/90

0/001

یافتن اطالعات

324

3/56

0/71

1/00

5/00

14/21

0/001

ارزیابی کیفی اطالعات (تعامل آنالین و
ابزارهای آنالین)

324

3/15

0/71

1/00

5/00

3/72

0/001

مدیریت اطالعات و اطالعرسانی

324

3/06

0/83

1/00

5/00

1/22

0/112

همکاری و بهاشتراک گذاشتن محتوای
دیجیتال

324

3/23

0/82

1/00

5/00

5/00

0/001

سطح سواد دیجیتال

324

3/25

0/65

1/40

4/97

6/91

0/001

 .2-4توصیف متغير میزان مصرف محتوای دیجیتال

اطالعــات توصيفــي متغیــر میــزان مصــرف محتــوای دیجیتــال و مؤلفههــای آن شــامل

ميانگيــن ،انحــراف معیــار ،کمتریــن و بیشــترین در جــدول  ،3ارائــه شــده اســت.

بــا توجــه بــه اینکــه جهــت ارزشگــذاری ســـؤاالت پرسشــنامه از طيــف  5گزینـهای «ليكــرت»

اســتفاده شــده ،بنابرایــن ،بــرای بررســی وضعیــت متغیــر میــزان مصــرف محتــوای دیجیتــال و
مؤلفههــای آن ،میانگیــن متغیرهــا از طریــق آزمــون  tتکنمونــهای بــا مقــدار متوســط و نظــری

( )3/00مقایســه شــد.

نتایــج نشــان میدهــد کــه مؤلفههــای زیرســاختها ،ســطح دسترســی و بازیابــی ،فرمتهــا

(قالبهــا) و میــزان مصــرف محتــوای دیجیتــال بیشــتر از حــد متوســط ارزیابــیشــدهاند (- p<0/05

مقــدار و میانگیــن تجربــی بزرگتــر از )3/00؛ بهعبــارتدیگــر ،مؤلفههــای مذکــور در وضعیــت

مطلــوب قــرار گرفتهانــد .همچنیــن ،مؤلفــة مدیریــت مصــرف کمتــر از حــد متوســط ارزیابــیشــده

اســت ( - p>0/05مقــدار و میانگیــن تجربــی کوچکتــر از  )3/00و در وضعیــت نامطلــوب قــرار

دارد.
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جدول  .3آمارههای توصیفی متغیر میزان مصرف محتوای دیجیتال
متغیر

تعداد

ميانگين

انحراف
معیار

کمترین

بیشترین

آماره t

 -pمقدار

زیرساختها

324

3/36

0/85

1/00

5/00

7/73

0/001

سطح دسترسی و بازیابی

324

3/27

0/79

1/00

5/00

6/15

0/001

قالبها

324

3/10

0/74

1/00

5/00

2/38

0/009

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

 .3-4پيشبيني مصرف محتوای اطالعات دیجیتال توسط سواد ديجيتال و مؤلفههاي آن

میــزان مصــرف محتــوای دیجیتــال بــر اســاس درک و مشــارکت در فعالیتهــای دیجیتــال،

یافتــن اطالعــات ،ارزیابــی کیفــی اطالعــات (تعامــل آنالیــن و ابزارهــای آنالیــن) ،مدیریــت
اطالعــات و اطالعرســانی ،و همــکاری و بهاشــتراک گذاشــتن محتــوای دیجیتــال در دانشــجویان

تحصیــات تکمیلــی «دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان» پیشبینــی میشــود.

بــراي بررســي تأثیــر مؤلفههــای ســواد دیجیتــال بــر میــزان مصــرف محتــوای دیجیتــال از

رگرســيون چندگانــه 1اســتفاده شــده اســت .بــراي ايــن منظــور ،ابتــدا فرضيــات رگرســيون مــورد

بررســي قــرار گرفــت و نتایــج نشــان داد کــه امــکان تحليــل رگرســيوني وجــود دارد.

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول  ،4مــدل رگرســیونی کلــی معنــادار اســت ( - p<0/05مقــدار).

بــر اســاس مقــدار ضریــب تعییــن ( 23 ،)R2درصــد از تغییــرات میــزان مصــرف محتــوای دیجیتــال
توســط متغیرهــای پیشبیــن توجیــه میشــود.

بهمنظــور بررســی اســتقالل خطاهــا از یکدیگــر از آزمــون «دوربین-واتســون» اســتفاده
2

شــده اســت .مقــدار «دوربين-واتســون» محاسبهشــده در جــدول  ،4برابــر بــا ( )1/980اســت كــه
نشــاندهندة نبــو ِد خودهمبســتگی بيــن خطاهــاي مــدل اســت.
در تجزیــهو تحلیــل رگرســيون چندگانــه هنگامیکــه متغيرهــاي پیشبیــنبیــن خودشــان

همبســته هســتند ،گوييــم بيــن آنهــا همخطــی چندگانــه وجــود دارد .همخطــی چندگانــه زمانــي

اتفــاق میافتــد كــه دو يــا بيــش از دو متغيــر پیشبیــن در رگرســيون نســبت بــه يكديگــر از

همبســتگي بااليــي برخــوردار باشــند .منظــور از همبســتگي در اينجــا وجــود يــك ارتبــاط خطــي
2. Durbin-Watson

1. multiple regression
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بيــن متغيرهــاي پیشبیــن اســت .در آمــار ،عامــل تــورم واریانــس 1شــدت همخطــی چندگانــه را در

تحلیــل رگرســیون کمتریــن مربعــات معمولــی ارزیابــی میکنــد .در مــدل ارائهشــده بــا توجــه بــه

مقادیــر بهدس ـتآمده در جــدول  ،4بیــن متغیرهــای پیشبیــن همخطــی چندگانــه برقــرار نیســت.

نتايــج حاصــل از ایــن آزمــون نشــان میدهــد کــه مؤلفههــای درک و مشــارکت در

فعالیتهــای دیجیتــال ،یافتــن اطالعــات و همــکاری و بهاشــتراک گذاشــتن محتــوای دیجیتــال
بــر میــزان مصــرف محتــوای دیجیتــال و مدیریــت اطالعــات و اطالعرســانی بر میــزان مصــرف

محتــوای دیجیتــال تأثیــر مســتقیم و معنــادار دارنــد.

همچنیــن ،ارزیابــی کیفــی اطالعــات (تعامــل آنالیــن و ابزارهــای آنالیــن) بــر میــزان مصــرف

محتــوای دیجیتــال تأثیــر نداشــته اســت .بنابرایــن ،معادلــة رگرســيون را بهصــورت زيــر ميتــوان
نوشــت:

(یافتــن اطالعــات) ( +0/152درک و مشــارکت در فعالیتهــای دیجیتــال)  =0/120میــزان

مصــرف محتــوای دیجیتــال (همــکاری و بهاشــتراک گذاشــتن محتــوای دیجیتــال) + 0/165
(مدیریــت اطالعــات و اطالعرســانی) +0/242

جدول  .4نتايج حاصل از آزمون تأثیر متغیرهای سواد دیجیتال بر مصرف محتوای اطالعات دیجیتال
متغير

ضریب
غیراستاندارد

عرض از مبدأ

1/887

-

درک و مشارکت در فعالیتهای دیجیتال

0/105

0/120

*1/696

یافتن اطالعات

0/132

0/152

*1/846

2/792

ارزیابی کیفی اطالعات (تعامل آنالین و ابزارهای
آنالین)

0/045

0/052

0/659

2/605

مدیریت اطالعات و اطالعرسانی

0/179

0/242

**2/570

3/634

همکاری و بهاشتراک گذاشتن محتوای دیجیتال

0/125

0/165

1/818

3/366

F=18/538

R2=0/226 R2 Adj=0/214

- p( =0/001مقدار)

F

2

ضریب بتا
استانداردشده

3

آماره t

عامل تورم
واریانس

**11/262

2/054

*

DW =1/980

** معنادار در سطح  * ،0/05معنادار در سطح 0/1

3. standardized coefficients
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2. unstandardized coefficients

1. variance inflation factor
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 .5بحث

پژوهــش حاضــر بــه بررســی ســنجش ســواد ديجیتــال و مصــرف محتــوای دیجیتــال و تعییــن

رابطــه بیــن آنهــا ،در میــان دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی «دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان»
پرداختــهاســت .بــا توجــه اینکــه پژوهشهــای انجامشــده بیشــتر در حیطــة ســواد دیجیتــال هســتند و

پژوهشــی در خصــوص رابطــه بیــن مؤلفههــای ســواد دیجیتــال بــا میــزان مصــرف محتــوای دیجیتــال
انجــام نشــده اســت ،بنابرایــن ،مقایســه صرف ـاً در بعــد مؤلفههــای ســواد دیجیتــال انجــام میشــود.
نتایــج پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه تمامــی مؤلفههــای ســواد دیجیتــال یعنــی همــکاری

و بهاشــتراک گذاشــتن محتــوای دیجیتــال ،یافتــن اطالعــات ،ارزیابــی کیفــی اطالعــات (تعامــل

آنالیــن و ابزارهــای آنالیــن) ،مدیریــت اطالعــات و اطالعرســانی و درک و مشــارکت در

فعالیتهــای دیجیتــال در بیــن دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی «دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان»،
دارای نمــرة میانگیــن تــا حــدودی باالتــر از متوســط هســتند (جــدول .)2

ســنجش مؤلفههــای ســواد دیجیتــال چنــدان مطلــوب نیســت .در ایــن بیــن مؤلفــة یافتــن

اطالعــات بــا میانگیــن  3/56دارای باالتریــن نمــره و مؤلفــة مدیریــت اطالعــات و اطالعرســانی
بــا میانگیــن  3/06دارای پایینتریــن نمــره اســت .از عوامــل باالتــر بــودن نمــرة میانگیــن مؤلفــة

«یافتــن اطالعــات» نســبت بــه ســایر مؤلفههــای ســواد دیجیتــال میتوانــد دسترســی دانشــجویان بــه
اینترنــت و منابــع اطالعاتــی مــورد نیــاز و مقطــع و گرایــش تحصیلــی آزمودنیهــاباشــد .از ســوی

دیگــر ،دلیــل احتمالــی پاییــنبــودن نمــرة میانگیــن مؤلفــة مدیریــت اطالعــات و اطالعرســانی،
نســبت بــه ســایر مؤلفههــای ســواد دیجیتــال میتوانــد عــدم ارتبــاط آزمودنیهــا بــا مدیریــت
اطالعــات باشــد .از دالیــل احتمالــی پاییــن بــودن میــزان همــکاری و بهاشــتراکگذاری محتــوای

دیجیتــال در بیــن جامعــة مــورد مطالعــه (بــا میانگیــن  ،)3/23میتوانــد مســدود و غیرقانونــی بــودن
اســتفاده از کانالهــای ارتباطــی و شــبکههای اجتماعــی ،عــدم آشــنایی کافــی از قوانیــن همــکاری

و اشــتراکگذاری محتــوای دیجیتــال در بیــن آزمونیهــاباشــد .مؤلفــة درک و مشــارکت در

فعالیتهــای دیجیتــال دانشــجویان بــا میانگیــن نمــرة ( )3/19نشــان از تازگــی ســواد دیجیتــال
در بیــن دانشــجویان اســت کــه بــا آموزشهــای مجــازی میتوانــد تقویــت شــود .کســب نمــرة

نهچنــدان مطلــوب ( )3/15مؤلفــة ارزیابــی کیفــی اطالعــات (تعامــل آنالیــن و ابزارهــای آنالیــن)،

توســط آزمودنیهــا ،بهعلــت ماهیــت و ابعــاد ایــن مؤلفــه (صحــت ،دقــت ،پایایــی و بههنــگام

بــودن اطالعــات) اســت.
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در ســنجش مؤلفههــای میــزان مصــرف محتــوای دیجیتــال (جــدول  )3نتایــج بیانگــر ایــن

واقعیــت اســت کــه چهــار مؤلفــة مصــرف محتــوای دیجیتــال ،زیرســاختها ،ســطح دسترســی و

بازیابــی ،میــزان مصــرف محتــوای دیجیتــال و قالبهــا بهترتیــب بــا کســب نمــرات میانگیــن ،3/36

 3/11 ،3/27و 3/10در بیــن دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی «دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان» ،در

ســطح متوســط و مؤلفــة مدیریــت مصــرف بــا نمــرة میانگیــن  2/83پایینتــر از حــد متوســط قــرار
دارد.

از بیــن مؤلفههــای مصــرف محتــوای دیجیتــال ،زیرســاختها باالتریــن نمــرة میانگیــن را

نســبت بــه بقیــه بهدســت آورده اســت .ایــن نتیجــه نشــانگر آن اســت کــه دانشــجویان شــناخت
بهتــری نســبت ب ـ ه زیرســاختهای ســختافزاری ،نرمافــزاری ،ارتباطــی ،منابــع دیجیتــال و پهنــای

بانــد اینترنــت دارنــد؛ هرچنــد نمــرة میانگیــن هیچیــک از مؤلفههــای مصــرف محتــوای دیجیتــال

مطلــوب نیســت .نمــرة مؤلفـة ســطح دسترســی و بازیابــی محتــوای دیجیتــال نمایانگــر آن اســت کــه

دانشــجویان در دسترســی بــه محتــوای دیجیتــال ،رمزگشــایی و بارگــذاری و در مؤلفــة قالبهــا،
تغییــر قالــب محتــوای دیجیتــال بــا مشــکل چنــدانزیــادی مواجــه نیســتند و در حــد قابــل قبولــی
از عهــدة ایــن فعالیتهــا برمیآینــد .اختصــاص نمــرة میانگیــن ( )2/83بــه مدیریــت مصــرف

محتــوای دیجیتــال ،بهطــور آشــکار بیانگــر ضعــف دانشــجویان در ایــن زمینــه اســت و بدتــر از آن

اینکــه ایــن ضعــف تنهــا بــه حــوزة محتــوای دیجیتــال و بــه جامعــة مــورد مطالعــة تحقیــق حاضــر
محــدود نمیشــود .شــوربختانه ،فقــدان مدیریــت بهطــور اعــم و مدیریــت مصــرف بهطــور اخــص،

همهســاله حجــم زیــادی از منابــع ،ذخایــر ،انــرژی و نیــروی انســانی کشــور را بــه هــدر میدهــد.
در بررســی تأثیــر مؤلفههــای ســواد دیجیتــال بــر میــزان مصــرف محتــوای دیجیتــال بــا اســتفاده

از آزمــون رگرســيون چندگانــه ،بــر اســاس مقــدار ضریــب تعییــن ( )R2بهدس ـتآمده (جــدول )4

مشــخص شــد کــه ســطح درک و مشــارکت دانشــجویان بــر میــزان مصــرف محتــوای دیجیتــال

تأثیــر مســتقیم داشــته اســت؛ یعنــی اگــر دانشــجویانی کــه توانایــی انجــام فعالیتهایــی همچــون
یافتــن ابــزار مناســب بهمنظــور جس ـتوجوی اطالعــات ،یافتــن و برقــراری ارتبــاط بــا یــک نفــر

متخصــص موضوعــی در یــک زمینــة خــاص ،تعییــن صحــت و ســقم اطالعــات دریافتــی بهصــورت

آنالیــن ،ایمــن نگهداشــتن اطالعاتــی کــه بهصــورت آنالیــن یافتهانــد و  ...را داشــته باشــند ،نســبت
بــه دانشــجویانی کــه فاقــد ایــن تواناییهــا هســتند ،از محتــوای دیجیتــال بیشــتری اســتفاده میکننــد.

نتیجــة ایــن بخــش از پژوهــش بــا نتایــج پژوه ـش (فقیهــی ،يزدانپنــاه و بوربــور  )1397بــا عنــوان
«اثربخشــی ســواد رســانههای ديجیتــال بــر رشــد مهارتهــای اجتماعــی دانشآمــوزان» ،نتایــج
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پژوهــش (حســینی و شــاکری  )1394بــا عنــوان «بررســی نقــش ســواد دیجیتــال در درک اثــر

یادگیــری الکترونیــک و عملکــرد دانشــجویان» ،و نتایــج پژوهــش (Ukwoma, Iwundu & Iwundu

 )2016نشــان داد کــه مفاهیــم يادگیــری و عملکــرد مؤثــر مهارتهــای ســواد ديجیتــال دانشــجويان

دانشــگاه نیجريــه» ،بــر عملکــرد تحصیلــی دانشــجويانی  dکــه از مهارتهــای ســواد ديجیتــال

خوبــی برخوردارنــد و هــر روز از ايــن مهارتهــا اســتفاده میکننــد ،روی عملکــرد تحصیلیشــان
تأثیــر داشــته اســت و نتایــج پژوهــش ) Prior et al. (2016کــه تأثیــر خودکارآمــدی در آمــوزش

چهرهبهچهــره را نشــان داد ،همسوســت.

توانایــی دانشــجویان در یافتــن اطالعــات بــر میــزان مصــرف محتــوای دیجیتــال تأثیــر مســتقیم

دارد .ایــن بــدا ن معناســت کــه دانشــجویانی کــه آگاهــی بیشــتری نســبت بــه انــواع اطالعــات
ارائهشــده در شــبکة وب و یــا انــواع اطالعــات ارائهشــده در یــک کتابخانــة آنالیــن را دارنــد،

توانایــی جس ـتوجوی اطالعــات مــورد نیــاز خــود در وب ،توانایــی شناســایی کلیــدواژة مناســب

بهمنظــور جســتوجوی اطالعــات مــورد نیــاز را دارنــد .آنهــا قادرنــد در شــبکههای اجتماعــی

«فیسبــوک»« ،توییتــر» و غیــره عضــو شــده و بــا ســایر اعضــا ارتبــاط برقــرار نماینــد و اطالعــات

فرامتنــی و چندرســانهای مــورد نیــاز را از اینترنــت جسـتوجو کننــد .نتیجــه اینکــه ،ایــن دانشــجویان

نســبت بــه دانشــجویانی کــه فاقــد ایــن تواناییهــا هســتند ،از محتــوای دیجیتــال بیشــتری اســتفاده
میکننــد .نتایــج پژوهــش «ســواد دیجیتــال ،راهــکاری بــرای پوشــش شــکاف دیجیتــال و پــرورش

شــهروند دیجیتــال» کــه توســط «پوریــان و عبدلــی» ( ،)1395انجــام شــده ،و پژوهــش «مقایســة
ســواد رســانهای و دیجیتــال در دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی بیرجنــد و پونــای هنــد» (کاردان مقــدم
و حســینمرادی  )1394و پژوهــش «ســواد دیجیتــال و اســتفاده از تلفنهــای هوشــمند دانشــجویان

دندانپزشــکی مرکــزی هنــد» ) Saxena (2018کــه از تمایــل دانشــجویان دندانپزشــکی بــرای

پذیــرش انقــاب دیجیتــال در آمــوزش دندانپزشــکی خبــر میدهــد ،همسوســت.

تأثیــر مســتقیم توانایــی دانشــجویان در مدیریــت اطالعــات میــزان مصــرف محتــوای دیجیتــال

تأییــد شــد .دانشــجویانی کــه میتواننــد نظــرات خــود را بــه صفحــات وب اضافــه کننــد و بهمنظــور

برقــراری ارتباطــات آنالیــن بــه انعقــاد قراردادهایــی در ایــن خصــوص اقــدامنماینــد ،توانایــی
ایجــاد محتــوای دیجیتــال بهصــورت ویدئــو ،فایــل صوتــی ،وبســایت و  ...را دارنــد ،و قادرنــد در

مطالعــات خــود از نتایــج تحقیقــات پژوهشــگران پیشــین بــدون ارتــکاب ســرقت ادبــی و بــا فرمــت

صحیــح نقــل قــول کننــد .ایــن در حالــی اســت کــه دانشــجویانی کــه فاقــد ایــن تواناییهــا هســتند،
از محتــوای دیجیتــال کمتــری اســتفاده میکننــد.
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همچنیــن ،توانایــی دانشــجویان در همــکاری و بهاشــتراک گذاشــتن محتــوای دیجیتــال ،بــر

میــزان مصــرف محتــوای دیجیتــال تأثیــر مســتقیم دارد .دانشــجویانی کــه قــادر بــه تولیــد محتــوای
آنالیــن بــرای مخاطبــان مختلــف و بــا اســتفاده از ســبک مناســب هســتند ،توانایــی برقــراری ارتبــاط

و همــکاری بــا دیگــران را در محیــط آنالیــن بهمنظــور تولیــد یــک ســند یــا محتــوای مشــترک

دارنــد ،و بــدون ارتــکاب ســرقت ادبــی و بــا آگاهــی از قوانیــن و مخــازن اشــتراک داده ،موفــق بــه

اشــتراکگذاری اطالعــات در محیــط آنالیــن میشــوند .دانشــجویانی کــه فاقــد ایــن تواناییهــا

هســتند ،از ایــن قابلیتهــا بــه دور هســتند .نتایــج پژوهــش «کاظمــی و حاجاســماعیلی» (،)1395

کــه ســواد و مهــارت دیجیتــال در رابطــه بیــن دسترســی فیزیکــی بــه رایانــه و اینترنــت و اســتفادة
متــداول از ایــن فناوریهــا نقــش تعدیلگــر را ایفــا میکنــد و نتایــج پژوهــش «توحیــدی اصــل،

نیکاقبــالزاده و نیکاقبــالزاده» بــا عنــوان «تأثیــر و نقــش ســواد ديجیتالــي بــر تمايــل مــردم بــه

اســتفاده از خدمــات دولــت الکترونیــک ســاکنان شــهرداری منطقــة  ،»4کــه حکایــت از وجــود

رابطــة معنــادار بیــن ابعــاد ســواد ديجیتــال (يعنــي شايســتگي ديجیتــال ،کاربــری ديجیتــال و انتقــال
ديجیتــال) و تمايــل مــردم بــه اســتفاده از خدمــات دولــت الکترونیــک دارد ،یکســان اســت (.)1394

امــابررســی نشــان داد کــه مؤلفــة توانایــی ارزیابــی کیفــی اطالعــات (یعنــی تعامــل آنالیــن و

ابزارهــای آنالیــن) دانشــجویان بــر میــزان مصــرف محتــوای دیجیتــال تأثیــر خاصــی نداشــته اســت.
ِ
اطالعــات دارای پایینتریــن
ارزیابــی کیفــی اطالعــات دارای ابعــا ِد صحــت اطالعــات (یعنــی

ســطح خطــا و باالتریــن ســطح روایــی) ،دقــت اطالعــات (کامــل بــودن اطالعــات و بیــان دقیــق
جزئیــات) ،پایایــی اطالعــات (یعنــی اطالعــات بــر اســاس رویههــا و فرایندهــا ایجــاد شــود و در

زمانهــا و مکانهــای مختلــف دچــار تغییــر نشــود) و بههنــگام بــودن اطالعــات (یعنــی بــهروز
بــودن اطالعــات) اســت .فعالیــت در ایــن حیطــه تقریبـاً یــک کار تخصصــی اســت و نیــاز بــه تجربــة
زیــاد دارد .دلیــل احتمالــی ایــن امــر میتوانــد عــدم شــناخت دانشــجویان از ایــن مؤلفههــا و شــرایط

ارزیابــی کیفــی باشــد .نتایــج ایــن مؤلفــه از ســواد دیجیتــال بــا نتایــج پژوهــش «تأثیــر ســواد ديجیتــال

بــر رفتــار اســتفادة دانشــجويان دانشــگاه از اطالعــات بــا آخريــن شــاخصهای ارزيابــی ســواد
ديجیتالــی جهــت ارزيابــی ســطح ســواد ديجیتالــی آنهــا» ( .)Noh 2016حوزههــای ارزيابــی شــامل

ســواد فنــی ،ســواد دادهای و ســواد جامعــه مجــازی متفــاوت اســت.

«میــرا ،مــورل و فیلیپــاک» بــه بررســی یــک تئــوری جدیــد در چرخــة مصــرف دیجیتــال

تــا اختــراع دیجیتــال پرداختهانــد بــا ایــن اســتدالل کــه تئــوری انتقــادی جدیــد بایــد نیازهــای
چندظرفیتــی کــه هــر کــدام از ایــن نــوع مشــغلههای دیجیتــال را در خــود جــای دهــد ،میتوانــد
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الگویــی مناســب بــرای مصــرف محتــوای دیجیتــال بــرای جامعــة دانشــگاهی مــا باشــد (Mirra,

 .)Morrell and Filipiak 2018بــر اســاس ایــن الگــو الزم اســت فراتــر از تئــوری عمــل کــرد تــا
کاربــرا ِن مصرفکننــدة منفعــلِ دیجیتــال بــا هدایــت بهســوی پروژههــای دیجیتــال بــه کاربــران

مهــم تولیــد فناوریهــای دیجیتــال و شــکلگیری جامعــة نــوآوری دیجیتــال تبدیــل شــوند.
 .6نتیجهگیری

ســواد دیجیتــال یــک ضــرورت انکارناپذیــر بــرای زندگــی در عصــر اطالعــات اســت .در

جهانــی کــه بیشــتر ملزومــات آن در قالــب دیجیتــال عرضــه میشــود ،عــدم آگاهــی نســبت بــه

ســواد دیجیتــال معــادل اســت بــا عــدم توانایــی در ادامــة زندگــی .امــروزه ،زندگــی دیجیتــال یکــی

از وجــوه زندگــی هم ـ ة ماســت و حتــی اگــر بپذیریــم کــه میتوانیــم ســهم فنــاوری دیجیتــال را
در زندگــی خــود کاهــش دهیــم ،امــا بیتردیــد حــذف کــردن آن از زندگــی تقریب ـاً غیرممکــن
اســت .ســواد دیجیتــال مســتلزم یادگیــری مجموعــه مهارتهــای خاصــی اســت کــه در طبیعــت

خــود میانرشــتهای هســتند .اطالعــات ،رســانه و فنــاوری ،مهارتهــای یادگیــری و نــوآوری و
مهارتهــای زندگــی و حرفــهای بهعنــوان ســه مجموعــه مهــارت هســتند کــه افــراد بهمنظــور

کســب ســواد دیجیتــال یــا مهارتهــای قــرن  ۲۱بایــد آنهــا را کســب نماینــد .ســواد دیجیتــال

فقــط بــه فنــاوری یــا ابزارهــای دیجیتــال مربــوط نمیشــود ،زیــرا درک موضوعــات اجتماعــی و
فرهنگــی ،تفکــر انتقــادی و خــاق بــودن مهارتهایــی اســت کــه افــراد بایــد هنــگام کار بــا هــر
ابــزاری از آنهــا بهرهمنــد باشــند .برخــی از مــردم در اســتفاده از رایانــه یــا نرمافزارهــای خــاص
مهــارت کافــی دارنــد ،امــا ســواد دیجیتــال چیــزی بیــش از ایــن مهارتهاســت و دربرگیرنــدة

مشــارکت ،امنیــت و ارتبــاط بــهشــکل مؤثــر اســت .اینکــه از نظــر دیجیتــال باســواد باشــیم ،بــه
ایــن معناســت کــه بهطــور دقیــق بدانیــم چــه زمانــی و چــرا فناوریهــای دیجیتــال مناســباند

و چگونــه بــه انجــام کارهــا کمــک میکننــد و چــه زمانــی اینگونــه نیســتند .همچنیــن ،داشــتن

ســواد دیجیتــال بــه ایــن معناســت کــه بــه دامنــة گســتردهای از تکنیکهــا و منابــع فرهنگــی ،کــه بــه

اســتفاده از ابــزار دیجیتــال کمــک میکنــد ،دسترســی داشــته باشــیم.

اینکــه بخشــی از یــک جامعــة دانشــگاهی در ســطح متوســطی از ســواد اطالعاتــی و مصــرف

محتــوای دیجیتــال قــرار دارد ،جــای تأمــل و بحثانگیــز اســت و ب ـه یقیــن ،نیــاز بــه آسیبشناســی

جــدی دارد.شــاید از دالیــل احتمالــی ایــن امــر ،در وهلــة اول ،مســئلة شــکاف دیجیتــال باشــد.

شــکاف دیجیتــال مفهومــی گســترده ،پیچیــده ،چندبعــدی و فراتــر از دسترســی فیزیکــی بــه
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فناوریهــای ارتباطــی اســت .شــکاف دیجیتــال کــه در گســترة بینالمللــی و در بیــن کشــورهای
مختلــف و در داخــل کشــورها مطــرح میشــود ،میتوانــد در چهــار ســطح شــکاف دسترســی،

شــکاف انگیــزه و اســتفاده ،شــکاف دانــش ،و شــکاف تولیــد رخ دهــد .شــکاف انگیــزه و اســتفاده
زمانــی بــروز میکنــد کــه بــا وجــود در دســترس بــودن کامپیوتــر و اینترنــت ،بهدلیــل نداشــتن

انگیــزه و نیــز درآمــد کافــی ،همچنــان بســیاری از گروههــای جمعیتــی از ایــن امکانــات اســتفاده

نمیکننــد .شــکاف دانــش زمانــی مطــرح میشــود کــه موضــوع میــزان ســواد مربــوط بــه فنــاوری
و توانایــی دسترســی بــه محتــوا و خدمــات آنالیــن مناســب در میــان باشــد .شــکاف تولیــد توضیــح

میدهــد کــه بــا وجــود داشــتن ویژگــی تعاملــی بــودن و مشــارکت در محتــوای فناوریهــای جدیــد،

بیــن تولیدکننــدگان محتــوا و مصرفکننــدگان آن همچنــان فاصلــه زیــادی وجــود دارد (خلجــی

 .)1398بایــد در نظــر داشــت کــه در ســطح بینالملــل ،مســئلة شــکاف دیجیتــال در کشــورهای
در حــال توســعه کــه ایــران هــم جــزء آنهاســت ،بســیار بیشــتر از کشــورهای توســعهیافته مشــهود

اســت .گذشــته از مســئلة شــکاف دیجیتــال در ســطح بینالملــل ،ایــن مســئله در داخــل کشــور نیــز
مشــهود اســت .ایــن واقعیــت کــه خدمــات و امکانــات دیجیتــال در بیــن اســتانهای کشــور بــه

شــکل ناعادالنــهای توزیــع شــدهاند ،بهخوبــی در نتایــج پژوهــش «یوســفان و یوســفیان» ()1391

مشــهود است.

در وهلــة دوم ،مدیریــت مصــرف قــرار دارد .عــدم مدیریــت مصــرف در هــر زمینــهای

برابــر اســت بــا اتــاف منابــع موجــود یــا اســتفادة غیرعالمانــه ،بــدون حســاب و بــا کارایــی کــم

وغیرمنطقــی و غیرعاقالنــه .شــوربختانه ،ســهم مدیریــت مصــرف کشــورهای در حــال توســعه کــه
از امکانــات محدودتــری نســبت بــه کشــورهای توســعهیافته برخوردارنــد ،کــم اســت .بــا توجــه

بــه اینکــه مصــرف بیرویّــه و نادرســت هــر چیــزی (کــه در مــورد محتــوای دیجیتــال هــم صــادق
اســت) ،بهدلیــل تلفــات طبیعــی گریزناپذیــر ،اثــرات مخــرب و مضــری بــر زندگــی انســانها
میگــذارد ،راهــی بهجــز بهکارگیــری منابــع و مصــرف آنهــا بــر اســاس آموزههــای درســت

(اعــم از آموزههــای علمــی ،فرهنگــی ،دینــی و اخالقــی) باقــی نمیمانــد .در غیــر ایــن صــورت،

دیــر یــا زود ،اثــرات نامطلــوب و مخــرب آن هویــدا شــده و عرصــه را بــر انســان تنــگ خواهــد

کــرد .هرچنــد در ســالهای اخیــر سیاس ـتهای دولــت ایــران بــه ســمت آگاه کــردن ،شناســاندن
اهمیــت و چگونگــی بــهکار بســتن مدیریــت مصــرف در بیــن تمامــی اقشــار جامعــه پیــش مـیرود،

امــا هنــوز هــم کــم و کاســتیهای فراوانــی وجــود دارد و الزم اســت تالشهایــی همهجانبــه و

بیوقفــه در جهــت ایــن امــر مهــم صــورت پذیــرد.
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پیشنهادات

ارتقــای ســواد دیجیتــال میتوانــد نقــش مؤثــری در کاهــش آســیبها و همچنیــن ،افزایــش

نــوآوری و خالقیــت و در نتیجــه ،تولیــد دانــش ایفــا نمایــد .بــا توجــه بــه نتایــج بهدس ـتآمده از
ایــن پژوهــش مــوارد زیــر پیشــنهاد مــی شــود:

1.1گنجاندن واحدهای درسی مرتبط با سواد دیجیتال در برنامههای آموزشی دانشجویان؛

2.2برگــزاری دورههــای آموزشــی توســط دانشــگاه بهمنظــور آمــوزش ســواد دیجیتــال و پــرورش
دانشــجوی دیجیتــال؛

3.3حمایت از توسعه و بهرهگیری از فناوریهای اطالعات و ارتباطات در سطح دانشگاه؛
4.4سرمایهگذاری بیشتر در زمینة تجهیز سختافزاری ،نرمافزاری و ارتباطی دانشگاه؛

5.5همــکاری بــا ســازمانها و مؤسســات حرفــهای ارائهدهنــدة خدمــات و آمــوزش دیجیتــال
بهمنظــور ارتقــای عملکــرد دانشــجویان توســط دانشــگاه.

پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آينده

1.1بررسی رابطه بین سواد دیجیتال و مصرف محتوای دیجیتال در سایر مقاطع تحصیلی؛

2.2بررسی نقش مهارتهای سواد ديجیتالی در استفاده از يادگیری الکترونیکی؛

3.3بررســی ارتبــاط بیــن مهــارت هــای ســواد ديجیتالــی و میــزان اســتفاده از محتــوای دیجیتــال
دانشــجویان در انجــام تکالیــف درســی؛

4.4بررســی میــزان توجــه اعضــای هیئــت علمــی بــه تلفیــق آمــوزش مهارتهــای ســواد دیجیتــال
در شــیوههای تدریــس؛

5.5ارزیابــی توانمندیهــای اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه از لحــاظ میــزان برخــورداری از
مهارتهــای ســواد دیجیتــال و نگــرش آنهــا نســبت بــه ضــرورت برخــورداری دانشــجویان
از ایــن مهارتهــا؛

6.6بررسی رابطه بین سواد دیجیتال و تولید محتوای دیجیتال در بین اعضای هیئت علمی.
فهرست منابع
پوریــان ،ســید کاظــم ،و ســمانه عبدلـی .1395 .ســواد دیجیتــال :راهــکاری بــرای پوشــش شــکاف دیجیتــال و پــرورش
شــهروند دیجیتــال .فصلنامــه علمی-ترویجــی سیاســتنامه علــم و فنــاوری .64-53 :)4( 6

توحیــدی اصــل ،منصــوره نیکاقبــالزاده ،و رامیــن نیکاقبــالزاده .۱۳۹۴ .بررســی تأثیــر ســواد دیجیتالــی بــر تمایــل
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اســتفاده از خدمــات دولــت الکترونیــک :مطالعــة مــوردی ســاکنین شــهرداری منطقــه  .14کنفرانــس بینالمللــی

جهتگیریهــای نویــن در مدیریــت ،اقتصــاد و حســابداری .تبریــز ،ســازمان مدیریــت صنعتــی نمایندگــی
آذربایجــان شــرقی.

حســینی ،میرزاحســن ،و مرضیــه شــاکری .۱۳۹۴ .درک اثــر یادگیــری الکترونیــک بــر عملکــرد دانشــجویان :نقــش
ســواد دیجیتــال مــورد مطالعــه :دانشــجویان کارشناســی ارشــد دورههــای الکترونیــک دانشــگاه پیــام نــور اســتان

مازنــدران .دومیــن کنفرانــس بینالمللــی پژوهشهــای نویــن در مدیریــت ،اقتصــاد و حســابداری .کواالالمپــور-

مالــزی ،مؤسســه ســرآمد کار.

خلجی ،علی .1398 .سطوح جدید شکاف دیجیتال در سراسر جهان .فصلنامه رشد و فناوری .59 :15
علیدوســتی ،ســیروس .1388 .محتــوای دیجیتــال :مفاهیــم و ابتــکار عملهــا .تهــران :دبیرخانــه شــورای عالــی
اطال عرســانی.

ی بــر
ی ديجیتالــ 
فقیهــی ،مهــدی ،احمدعلــی يزدانپنــاه ،و ســمیه بوربــور .1397 .بررســی اثربخشــیســواد رســانهها 
رش ـد مهارتهــای اجتماعــی دانشآمــوزان .مطالعــة مــوردی دانشآمــوزان تشــکیالت فرزانــگان متوســطه دوره
اول کــرج .مطالعــه کاربــردی در علــوم مديريــت و توســعه .10-1 :)2( 3

کاردان مقــدم ،و حســین حســینمرادی .۱۳۹۴ .مقایســه ســواد رســانهای و دیجیتالــی در دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی
بیرجنــد و پونــای هنــد .دومیــن کنفرانــس ملــی ریاضیــات صنعتــی .تبریــز ،ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت اســتان

آذربایجــان شــرقی ،دانشــگاه تبریــز و شــرکت ارتباطــات صنعــت قلــم.

کاظمــی ،حســین ،و فهیمــه حاجاســماعیلی .1395 .شــکاف دیجیتالــی از دسترســی فیزیکــی تــا اســتفاده متــداول :تبییــن
نقــش ســواد و مهــارت دیجیتــال و دسترســی انگیزشــی .مجلــه جهانــی رســانه ـ نســخه فارســی .197-180 :)2( 11

کالنتــری دهقــی ،هانیــه ،خدیجــه علیآبــادی ،محمدرضــا نیلــی ،و بهنــاز دوران .1394 .نقــش تفکــر انتقــادی در
اســتفاده از ســواد ديجیتالــی .فصلنامــه پژوهشهــای ارتباطــی .63 -47 :)82( 22

یوســفان ،احمــد ،و الهــام یوســفیان .1391 .خوشــهبندی اســتانهای ایــران بــر پایــه معیارهــای شــکاف دیجیتــال بــه
کمــک روش  .K-MEANSنشــریه علمی-ترویجــی محاســبات نــرم .45-32 :1
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عادل سلیمانینژاد

 ایشــان.دارای مــدرک دکتــری علــم اطالعــات و دانششناســی اســت

هماکنــون اســتادیار بخــش علــم اطالعــات و دانششناســی دانشــگاه شــهید

.باهنــر کرمــان اســت

 و علمســنجی، نظامهــای ذخیــره و بازیابــی اطالعــات، متــنکاوی،دادهکاوی
.از جملــه عالیــق پژوهشــی ایشــان اســت
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فریبرز درودی

دارای مـدرک دکتـری علـم اطالعات و دانششناسـی اسـت .ایشـان هماکنون
اسـتادیار پژوهشـگاه علـوم و فناوری اطالعـات ایران (ایرانداک) اسـت.

سـواد رسـانهای ،مصورسـازی اطالعات و علمسـنجی از جمله عالیق پژوهشـی
ایشـان است.

فاطمه رهجو

دارای مــدرک کارشناســی ارشــد علــم اطالعــات و دانششناســی -مدیریــت

اطالعــات از دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان اســت.

سواد دیجیتال ،سواد رسانه از جمله عالیق پژوهشی ایشان است.
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