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چکیده
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سواد ديجیتالی بر افزايش سطح علمی دانشجويان تربیت بدنی دانشگاه غیر
انتفاعی شمال آمل میپردازد .روش انجام تحقیق حاضر ،توصیفی -تحلیلی از نوع پیمايشی بوده و به لحاظ
هدف کاربردی است .جامعهی آماری اين تحقیق را دانشجويان رشته تربیت بدنی دانشگاه غیر انتفاعی شمال
آمل تشکیل میدهند (چهارصدو چهل دانشجو) که با توجه به جدول مورگان کرجسی صد و بیست و هفت
پرسشنامه پخش و جمع آوری گرديد که از اين بین صد و بیست پرسشنامه قابل تحلیل و استفاده بود .صد و
بیست دانشجو به روش نمونه گیری تصادفی ساده و در دسترس انتخاب شد .برای گردآوری اطالعات از
پرسشنامه محقق ساخته طبق الگوی سواد ديجیتالی استفاده شد .برای تجزيه و تحلیل اطالعات با توجه به
آزمون کولموگروف اسمیرنف و نرمال بودن دادههای تحقیق از آزمون تی تک نمونه ای ،تی مستقل و
تحلیل واريانس درسطح معناداری  α=0/01استفاده شد .نتايج تحقیق نشان داد متغیر سواد ديجیتالی بر افزايش
سطح علمی دانشجويان تربیت بدنی تأثیرگذار بوده است ( .)sig =0/004همچنین نتايج مقايسه میانگینها
نشان داد از بین متغیرهای سواد ديجیتالی ،مولفههای کاربرد اطالعات ،ابزارها و تعامل آنالين؛ يافتن اطالعات
و درک تجربیات ديجیتالی به ترتیب بشترين تأثیرگذاری را بر افزايش سطح علمی دانشجويان داشته است.
همچنین نتايج آزمون تی مستقل نشان داد از لحاظ جنسیت ( )sig = 0/974و تأهل ( )sig = 0/911نگرش
متفاوت و معناداری به سواد ديجیتالی وجود ندارد .نتايج تحقیق نشان داد سواد ديجیتالی و تمامی مولفههای
آن در افزايش سطح علمی دانشجويان تأثیر گذار است و میتواند نگرشی مثبت برای دانشجويان در جهت
يادگیری ايجاد کند .بنابراين می بايستی اين موضوع مورد توجه مسئولین دانشگاهها قرار گیرد و با افزايش
فناوری های نوين رويکر علمی جديد را برای دانشجويان ايجاد نمايند.

واژگان کلیدی :سواد دیجیتالی ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،مهارتها ،دانشجویان تربیت
بدنی ،تربیت بدنی ،دانشگاه غیر انتفاعی شمال آمل
 .4کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیhafirozjah@gmail.com ،

 .0کارشناس ارشد مديريت ورزشی ،واحد پژوهش و آموزش شهرداری آملy_sport@yahoo.com ،
 .1کارشناس ارشد علوم ارتباطات ،دانشگاه عالمه طباطبايیm.yaminifiroz@gmail.com ،
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مقدمه
فناوریهای اطالعات و ارتباطات 4در هر جنبه از زندگی جامعه موثر بوده است و به عنوان
يک نتیجه ،تغییرات زيادی را در روشهای مختلف انجام کار عادیمان رخ داده است .وقتی
که اين کار انجام نمیشود ،آن يک چالش برای موسسات آموزش عالی جهت تولید فارغ
التحصیالن به شمار میرود که دارای مهارتهای قرن  04به منظور ارتقای اشتغال است
(بکتا .) 0040 ،0الزم است که دانشجويان و فارغ التحصیالن دانشگاهی با اين مهارتها برای
داشتن آنها مجهز باشند تا برای شغلهای آينده آماده شوند .جايگاه سواد ديجیتالی در
آموزش و يادگیری آنچنان که بايد تاکید نشده است .آموزش قرن  04به عنوان يک نتیجه
تکنولوژی محور ،مهم است که اين فناوریها را در آموزشهايشان منطبق سازند .سواد
ديجیتالی در مديريت يادگیری الکترونیکی مهم است چنانچه اکثر موسسات جهت آموزش
آنالين آن را آغاز کردهاند .بنابراين ،در هزاره جديد دانشجويان به سواد اطالعاتی و نیز
مهارتهای سواد ديجیتالی نیاز دارند تا در دانشگاه و خارج از آن موفق باشند که امروزه
بسیاری از نهادها افرادی را استخدام میکنند که در استفاده از فناوریهای اطالعات و
ارتباطات جهت انجام وظايف و مشارکت در اقتصاد ديجیتالی ،به خوبی آشنا ،مجهز و پايه
باشند (بلومر و باربارا؛ کنتون و جفری.)0041 ،1
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در نخستین بررسیها از سواد ديجیتالی ،اين مفهوم به عنوان توانايی درک و استفاده
اطالعات در قالبهای چندگانه از منابع متنوع گسترده که از طريق رايانهها ارائه شده ،تعريف
میشود (گیلستر .)4779 ،1تعاريف معاصر ،يک رويکرد بسیار علمی ارائه میدهد که
موضوعات مربوط مانند امنیت و ايمنی در محیطهای ديجیتال ،استفاده اخالقی و مسئوالنه از
فناوریهای ديجیتالی ،در درجه اول اينترنت را شامل میشود (اوکووما ،ايواندا و ايواندا،1
 .)0049سوهاال )0041( 9خاطر نشان کرد که سواد ديجیتالی نوعی از سواد مرتبط با استفاده
1. ITCs
2. Becta
3. Blummer, Barbara; Kenton, & Jeffrey
4. Gilster
5. Ukwoma, Iwundu & Iwundu
6. Sohala
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از فناوری ديجیتالی است .يونسکو )0040( 4سواد ديجیتالی را بیشتر از توانايی کنترل کردن
يک کامپیوتر تعريف میکند .آن مهارتهای پايه و زندگی را با هدف قرار دادن همه
حوزههای وجود معاصر را شامل میشود.
سواد ديجیتالی تعريف شده توسط بکتا ( )0040بعنوان يک ترکیب از مهارتهای
فناوری عملکردی ،تفکر انتقادی ،مهارتهای مشارکتی و آگاهی اجتماعی است .اينها
مهارتهای مهمی هستند ،دانش و درکی که افراد برای يادگیری به منظور مشارکت به طور
کامل و با خیال راحت در يک دنیای ديجیتالی فزآينده نیاز دارند .داشتن اين مهارتها و
صالحیت در آنها میتواند سواد ديجیتالی دانشجويان برای يادگیری و عملکرد موثر افزايش
دهد .فناوری میتواند تعامل دانشجويان را افزايش دهد ،يادگیری مستقل را سريعتر کند،
برای دانشجويان انواع روشهای نشان دادن يادگیری را فراهم میکند (استاهال.)0041 ،0

جیسک )0041( 1سواد ديجیتالی را به عنوان "قابلیتهايی مناسب يک فرد برای زندگی،
يادگیری و کار در جامعه ديجیتالی" توصیف میکند .چارچوب سواد ديجیتالی جیسک
روی اين نگرش گسترش میيابد (شکل  )4و شايد معتبرترين تفسیر اين مفهوم ،عوامل
تاکیدی مانند مديريت شناخت و حرفه ،ديجیتال پژوهی ،مهارت فناوری اطالعات و
ارتباطات و سواد اطالعاتی است .از يک شخص باسواد ديجیتالی انتظار میرودکه قادر به
شناسايی تمام اين توانايیها و مهارتها باشد.
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1. UNESCO
2. Stahll
3. JISC
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سواد رسانهای
مطالعههههههدامه و ا ههههههدا امحصههههههو ا
ارتباطات و همکاری
مشاوکتادواش کدآایادیجی الیا

دا شهههههناآیا وه وا هههههدا ااو ا ههههها ا
حرفدایادواحوزهاوسا د

م یریتاسابودادیجی الیا ا

پی ا،ا فسیر،ااوزیابی،ام یریتاکردنا ا
اش راکاداش ناا العا

برایایادگیریا اپژ آش

مدیریت حرفه و شناسایی

سواد اطالعاتی

دیجیتال پژوهی
هفت عنصر سواد

حضووادوادا شناهادواحا اظهوو،ا

دیجیتالی

فعالیتآایاپژ آشیا احرفدایا

شهاختاه الین

ابس دابدا ظامآایادیجی الی

سواد فناوری اطالعات و ارتباطات

مهارتهای یادگیری

پذیرش،اا ط اقا اکاوبرداابزاوادیجی الی،ا

مطالعدا یادگیریابدا وواموثرادوامحیطآایا

کاوبردآاا اخ ما

غهیاازافها وی،اوسمیا اغیر رسمی

شکل  .۱هفت عنصر سواد دیجیتالی به نقل از ()Watters, 2016

شیوههای سواد ديجیتالی بر اساس مدل چهار منبع 4لوک و فريبدی )0001( 0است .فرض
اصلی مدل چهار منبع اين است که درخواستهای پیچیده از سواد ،يک مجموعه از شیوههای
وسیع و قابل انعطاف نیاز دارد چنانچه کاربران منابع اطالعاتی درگیر در فعالیتهای خواندن
و نوشتن هستند که شامل موارد زير است:
 شیوه کدگذاری :1شکستن کد منابع نوشتاری با تشخیص و کاربرد معماری و ويژگیهای
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اساسی ،شامل الفبا ،صداها در کلمات ،امالء و الگوها و قراردادهای ساختاری.
 شیوه معنايی :1اشتراک درفهم و تصنیف معنیدار نوشتاری ،متون بصری و گفتاری با
درنظر گرفتن هر نظام معنايی داخلی متن در رابطه با دانش در دسترس و تجربهشان از ديگر
گفتمانهای فرهنگی ،متون و نظامهای معنايی.

1. Four Resource Model
2. Luke & Freebody
3. coding practice
4. semantic practice
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 شیوه علمی :4استفاده عملکردی متون با آگاهی از حدود و اثرروی عملکردهای مختلف
که انواع متون انجام میدهند و درکی که اين توابع شکل میدهند به شیوه متونهايی که
آهنگ ،میزان رسمیت و ترتیب اجزايشان ساخت يافته است.
 شیوه انتقادی :0تحلیل و تبديل منتقدانه متون با اثر روی دانش که ديدگاههای خاصی را
ارائه میدهد وقتی ديگران ساکت میشوند و ايدههای افراد تاثیر میگذارد – و اينکه طرح
و گفتمان میتواند نقد شود و در روشهای رمان و ترکیبی باز طراحی میشود.
سپس ،والش ،آشا و اسپراينگ )0009( 1مدل چهار منبع را با تحلیل خواندن ،نوشتن و
ديگر فعالیتهای مربوط به دانشجويان گسترش دادند وقتی که آنها با متون چند کیفیتی،
بصری درگیر بودند که عموماّ ديجیتالی هستند .چارچوب مبتنی بر مدل چهار منبع فريبدی
و لوک ،همانطور که در جدول  4زير توضیح داد ،در اين مطالعه بکار رفته است.
جدول  .۱شیوههای سواد دیجیتالی به نقل از شریمان ،رازک و نور)۲۱۱۲( ۴
انواع شیوه سواد ديجیتالی

شیوههای سواد ديجیتالی مشاهده شده

شیوههای کدگذاری
مهارتهای فناوری اطالعات و
ارتباطات عملیاتی ،متن رمزگشايی
تصاوير يا جداول ،گرافیک و شناسايی
حالت نمادين :برای مثال ،آيکونها،

اسکن ،پیمايش ،جستجو – کاربرد نوار منو و کلید واژهها ،کاربرد
دستورات عقب و جلو برای راهبرد بین صفحه نمايشها ،رديابی روی
صفحه نمايش با انگشت يا موس با شناسايی عناوين يا کلمات.

فراپیوندها ،استفاده از رنگ ،انیمیشن

شیوههای علمی
کاربرد و محتوای ســايتهای مبتنی بر
وب ديجیتالی برای امور مربوطه

بزرگنمايی تصاوير بخشهای چاپی ،کاربرد فراپیوندها ،ويدئو ،انیمیشن
و ديگر منابع نشانه شناختی( ،حالتهای مختلف) ،محتوای ديجیتالی
سايت های مربوطه و مقايسه با ديگر محتوای ديجیتالی سايت معروف،
ايجاد متون جديد :برای نمونه ،پاورپوينت با عکسهای ديجیتالی ،کلیپ-
های فیلم ،متون الکترونیکی.
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کاربرد گوگل يا ديگر موتورهای جستجو ،فرهنگ لغتهای آنالين،

1. pragmatic practice
2. critical practice
3. Walsh, Asha & Sprainge
4. Shariman, Razak & Noor
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انواع شیوه سواد ديجیتالی
شیوههای معنايی
بررسی محتوای سايتهای مبتنی بر
وب ديجیتالی برای اهداف مشخص
شیوه انتقادی
ارزيابی منتقدانه محتوای سايتهای
مبتنی بر وب ديجیتالی

شیوههای سواد ديجیتالی مشاهده شده
کاربرد کلید واژهها ،تفسیر نمادين معانی ،محل اطالعات ،فراهم آوری
اطالعات از طريق عناصر چندرسانهای و تصويری ،شناسايی ايدههای
اصلی و دانش پس زمینه ،محتوای ديجیتالی سايتها ،بدست آوردن
حقايق ،درک پیوندهای بینامتنی.
صحت ارزيابی ،انتشار ،قابلیت اطمینان و اعتبار ،بررسی ساخت محتوای
ديجیتالی سايتهای مبتنی بر نويسنده ،مخاطب يا هدف ،شناخت تمايل
زيربنايی ،ديدگاه يا ايدئولوژی ،درک اينکه چطور کدهای بصری
(رنگ ،فريم ،زاويه ،برجستگی ،بردارها و غیره  ) ...معنا را میسازد.

مبتنی بر اين ديدگاه ،سواد ديجیتالی فراتر ازکسب مهارتهای اساسی فناوری اطالعات
و ارتباطات جهت کاربرد فناوری شامل آگاهی ،نگرش وتوانايی افراد برای شناسايی،
دسترسی ،مديريت ،تکمیل ،ارزيابی ،تحلیل و ترکیب محتوا و منابع ديجیتالی ،ساخت دانش
جديد ،ايجاد عبارات رسانهای و ارتباط باديگران در زمینه شرايط زندگی خاص است (بیتام
و شارپ .)0009 ،4در پژوهش حاضر ما به بررسی تأثیر سواد ديجیتالی بر افزايش سطح علمی
دانشجويان تربیت بدنی دانشگاه غیر انتفاعی شمال آمل میپردازيم که  1مولفه سواد
ديجیتالی به ترتیب درک تجربیات ديجیتالی 0؛ يافتن اطالعات 1؛ کاربرد اطالعات ،ابزارها
و تعامل آنالين 1؛ مديريت و ارتباطات اطالعات 1؛ همکاری و اشتراک محتوای ديجیتالی
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میباشد.
با بررسی متون و مطالعات گذشته و با تمام تالشی که محقق بعمل آورده است منابع،
تألیف يا گزارش پژوهشی مشخص زيادی که به مطالعه و بررسی ارتباط يا تأثیر سواد
ديجیتالی بر سطح سواد در داخل ايران باشد ،يافت نشد .درخارج از ايران نیز تعداد اين آثار
محدود میباشد که در ادامه به مهمترين آنها اشاره میشود:

1. Beetham & Sharpe
2. understanding of digital practices
3. find information
4. using information, online tools and interactions
5. management and information communication
6. collaborate and share digital content
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فريور و شريف مقدم ( )41۰1در پژوهشی با عنوان کتابداران و معلمان آموزشهای
ابتدئی در عصر سواد ديجیتالی ،به بررسی بهتر بحث تاثیر فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی
در آموزش ابتدائی ،به ارتباط بین فناوریهای نوين و مدارس اشاره کردهاند .همچنین در
مورد تنش کتابخانهها و کتابداران – که با کاربران غیر حرفهای در ارتباط هستند -از يک
سو ،و معلمان مدرسه محافظه کار سنتی از سوی ديگر و اينکه کتابخانهها و کتابداران
میتوانند نقش پیشگامان را بازی کنند ،به تفصیل شرح داده شده است.
کالنتری دهقی و همکاران ( )4171در مطالعهای با عنوان نقش تفکر انتقادی در استفاده
از سواد ديجیتالی ،به بررسی مفهوم سواد ديجیتالی و جايگاه مولفههای مختلف تفکر انتقادی
در توسعه آن پرداختند .با مرور منابع ،مولفههايی مانند :مهارت ديداری – بصری ،بازآفرينی،
فعالیت در مسیر شاخهای ،اطالعاتی ،عاطفی – اجتماعی و تفکر بالدرنگ؛ به همراه
مولفه های تفکر انتقادی ،در دو بعد شناختی و عاطفی به دست آمده و سپس مهارت تفکر
انتقادی به عنوان پیش نیازی بسیار ضروری برای آموزش مهارتهای سواد ديجیتالی و
محیطهای ديجیتالی به عنوان زمینه و محیطی بسیار کارآمد برای پرورش مهارتهای تفکر
انتقاد ی مورد بحث قرار گرفت و در نهايت ،تعدادی راهکار عملی برای تقويت توامان هر
دو مهارت ارائه شد.
مرادی ( )4179در بررسی میزان و تاثیر سواد ديجیتالی دبیران شاغل در مدارس راهنمايی
شهرستانهای استان تهران بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نشان داد که میزان سواد
ديجیتالی دبیران در مهارتهای اطالعات عمومی ،مديريت فايل ،ورد و مهارتهای ارتباطی
باالتر از حد متوسط و در مهارت نگهداری از سیستم و امنیت اطالعات ،اکسل ،پاورپوينت،
ديجیتالی دبیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فقیهی ،يزدان پناه و بوربور ( )4179در بررسی اثربخشی سواد رسانههای ديجیتالی بر رشد
مهارتهای اجتماعی دانش آموزان ،مطالعه موردی دانش آموزان تشکیالت فرزانگان
متوسطه دوره اول کرج اشاره کردند که سواد رسانههای ديجیتالی بر تمامی ابعاد مهارتهای
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وب و پايگاه داده در حد ضعیفی است .نتايج همچنین نشان داد که بین متغیرهای سواد
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اجتماعی (احترام به ديگران ،رعايت مقررات ،انجام وظیفه ،فعالیت گروهی و تحملپذيری)
دانش آموزان عضو تشکیالت فرزانگان دوره اول متوسطه تاثیر مثبت و معناداری دارد.
شريمان ،رازک و نور ( )0040در پژوهشی با عنوان مهارت سواد ديجیتالی برای نیازهای
دانشگاهی :يک تحلیل از دانشجويان مالزيايی در سه دانشگاه ،نشان داد که عالرغم اعتماد
دانشجويان به فناوری برای گردآوری اطالعات و ارتباطات ،تعداد قابل توجهای بنظر
نمیرسد اين مهارتها را بکار ببرند که انتظار میرفت داشته باشند .بدون اين مهارتها،
دانشجويان مالزی برای انجام فنون مختلف فناوری اطالعات و ارتباطات جهت دسترسی و
فرآيند اطالعات برای نیازهای دانشگاهی و بعدها ،اهداف اشتغال قادر نخواهند بود .نتايج
معلوم کرد که مهارت سواد ديجیتالی دانشجويان به چندين فاکتور ،شامل مهارت زبان
انگلیسی و طراحی شکلهای چند مدلی در محتواهای ديجیتالی بستگی دارد که در نتیجه
يافتههای اين مطالعه برای توسعه يک چارچوب آموزش سواد ديجیتالی کمک خواهد کرد.
گوالاو و فومبونا )0040( 4در پژوهشی با عنوان سواد ديجیتالی و درک يادگیرندگان
بزرگسال :شانس دوم برای دانشگاه ،با روش يادگیری الکترونیکی سروکار دارد ،که
میتواند بزرگساالن را به پیگیری مطالعاتشان کمک کند .برای اين منظور پیشرفت سواد
ديجیتالی نقش مهمی بازی میکند .نتايج اين مطالعه ثابت میکند که دانشجويان نگرشهای
مثبتی در جهت استفاده از اينترنت به عنوان يک ابزار يادگیری دارند .دانشجويان اين روش
يادگیری را انتخاب میکنند زيرا آنها را برای ادامه رشد سطح تحصیلیشان نیاز دارند.
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سیمپسون و اوبدالووا )0041( 0در مطالعهای با عنوان فناوریهای جديد درآموزش عالی
– مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات يا سواد ديجیتالی؟ ،بحث کردندکه گفتمان
علمی ممکن به عنوان يک مشخصه از جامعه گفتمان ديده شود که میان آن اتفاق
میافتد".چند سوادی"" ،سوادهای دانشگاهی" و "سوادهای ديجیتالی" با اشاره خاص به
انگلیسی برای اهداف دانشگاهی (ايی ای پی) و گفتمان دانشگاهی بررسی شدهاند .هدف از
مطالعه گنجاندن سوادهای ديجیتالی میان برنامه آموزشی ايی ای پی ،مشخص کردن اجزای
1. Goulao & Fombona
2. Simpson & Obdalova
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کلیدی فن تربیت چند سوادیها و قرار دادن آنها بین حوزه کلی ايی ای پی با ارتباط به
فناوریهای جديد است.
الغالف و المطیری )0049( 4در مطالعهای با عنوان سواد ديجیتالی و محتوای ديجیتالی
پشتیبان از يادگیری :تاثیر بالگها روی آموزش زبان بعنوان يک زبان خارجی ،به درک
معلمان از ابزارهای رسانه اجتماعی و سواد ديجیتالی در محیط مدرسه پرداختند .يک رويکرد
سه مرحلهای برای جمعآوری دادههای کیفی و هم کمی بکار برده شد .يافتهها نشان داد که
با پايان ترم ،دانش آموزان جمالت طوالنی نوشتند ،اشتباهات گرامری و اماليی کمتر و
نگرشهای مثبت به يادگیری يک زبان انگلیسی خارجی بیشتر شد .بعالوه ،معلمان درباره
کاربرد فناوریهای وب در شیوههای تدريس مشتاق شدند اما چند نگرانی مانند
صالحیتهای سواد ديجیتالی ،رفتار کاربرد فناوری و عدم دسترسپذيری به محتوای
ديجیتالی وجود داشت.
اوکووما ،ايوانجو و ايوانجو ( )0049در پژوهشی با عنوان مهارتهای سواد ديجیتالی در
اختیار دانشجويان دانشگاه نیجیريه ،مفاهیم برای يادگیری و عملکرد موثر ،بررسی کردند که
يافتهها نشان داد تعدادی از دانشجويان که از مهارتهای سواد ديجیتالی برخوردارند و هر
روز از اين مهارتها استفاده میکنند روی عملکرد تحصیلیشان تاثیر داشته است.
چالشهای مهم بدست آوردن مهارتهای سواد ديجیتالی شامل باند کم اينترنت ،امکانات
فناوری اطالعات و ارتباطات و عدم توسعه برنامه سواد ديجیتالی و استاندارد است.
جريان در اثرات روی رفتار يادگیری آنالين ،نشان دادند که خودکارآمدی در آموزش
چهره به چهره تاثیر دارد ،سوابق و پیامدهای آن در آموزش از راه دور آنالين نامعلوم است.
اين مطالعه اين موضوع را نشان میدهد :نخست ،آن دو سابقه مهم را بررسی میکند :نگرش
و سواد ديجیتالی .دوم ،مطالعه تاثیرات خودکارآمدی روی سه رفتار مهم يادگیری را در نظر
میگیرد :تعامل با همساالن ،تعامل نظام مديريت يادگیری و تعامل گردآورنده دوره .يافتهها
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پريور و همکاران )0049( 0در پژوهشی با عنوان نگرش ،سواد ديجیتالی و خودکارآمدی:

1. Al-Qallaf and Al-Mutairi
2. Prior & et al
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از يک پیمايش آنالين پیشنهاد میکند که نگرش مثبت دانشجويان و سواد ديجیتالی به طور
قابل توجیهی به خودکارآمدی کمک میکند .به نوبه خود ،خودکارآمدی تاثیرات مثبت
روی تعامل با همساالن ،تعامل نظام مديريت يادگیری و تعامل گردآورنده دارد.
رامبوسک ،استیپک و ونکووا )0049( 4در پژوهشی با عنوان محتوای سواد ديجیتالی از
بعد معلمان و شاگردان ،به ارزيابی بهبود مشخصات برنامه درسی ،جنبههای سازمانی و
فرآيندی توسعه مهارت ديجیتالی دانش آموزان و تعیین وضعیت فعلی ،ساختار و جهتگیری
توسعه سواد ديجیتالی در مدارس ابتدايی و متوسطه پرداختند .اين پژوهش که مبتنی بر نتايج
يک بررسی نسبتا بزرگ و اکتشافی است ،ارزيابی محتوا و مفهوم موضوعهای انفورماتیک
در مدارس ابتدايی و متوسطه از ديد معلمان و شاگردان را بسیار مهم میدانند.
نوح )0049( 0در پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر سواد ديجیتالی روی رفتار استفاده
اطالعات ،آخرين شاخصهای ارزيابی سواد ديجیتالی برای دانشجويان دانشگاه جهت
ارزيابی سطح سواد ديجیتالی بکار رفته است .حوزههای ارزيابی بکار رفته در اين مطالعه
شامل سواد فنی ،سواد بیت و سواد جامعه مجازی است و هر يک از اينها پنج زير گروه
دارد .نتايج نشان داد که سواد بیت بیشترين رفتار استفاده از اطالعات را تحت تاثیر قرار
میدهد ،در ادامه سواد جامعه مجازی و سواد فنی در آن منظور شد.
به طور کلی ،مرور پیشینه پژوهش نشان میدهد که مهارتهای سواد ديجیتالی بويژه
مهارت استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات ،میتواند بر سطح سواد و يادگیری
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دانشجويا ن تاثیر مثبتی داشته باشد .همچنین با شناسايی موانعی که دانشجويان را از توجه به
اين مهارتها باز میدارد ،موجب ارتقای سطح مهارت سواد ديجیتالی آنها میشود.
فرضیههای تحقیق از قرار زير است:
 . 4سواد ديجیتالی بر افزايش سطح علمی دانشجويان تربیت بدنی دانشگاه شمال تأثیر مثبت
و معناداری دارد.

1. Rambousek, Stipek & Vankova
2. Noh
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 . 0درک تجربیات ديجیتالی بر افزايش سطح علمی دانشجويان تربیت بدنی دانشگاه شمال
تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 . 1يافتن اطالعات بر افزايش سطح علمی دانشجويان تربیت بدنی دانشگاه شمال تأثیر مثبت
و معناداری دارد.
 .1کاربرد اطالعات ،ابزارها و تعامل آنالين بر افزايش سطح علمی دانشجويان تربیت بدنی
دانشگاه شمال تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 . 1مديريت و ارتباطات اطالعات بر افزايش سطح علمی دانشجويان تربیت بدنی دانشگاه
شمال تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 .9همکاری و اشتراک محتوای ديجیتالی بر افزايش سطح علمی دانشجويان تربیت بدنی
دانشگاه شمال تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 .9نگرش دانشجويان تربیت بدنی به سواد ديجیتالی بر افزايش سطح علمی آنان از لحاظ
جنسیت تفاوت معناداری با يکديگر دارد.
 .۰نگرش دانشجويان تربیت بدنی به سواد ديجیتالی بر افزايش سطح علمی آنان از لحاظ
تأهل تفاوت معناداری با يکديگر دارد.
 .7نگرش دانشجويان تربیت بدنی به سواد ديجیتالی بر افزايش سطح علمی آنان از لحاظ
مقطع تحصیلی تفاوت معناداری با يکديگر دارد.

روش
روش انجام تحقیق حاضر ،توصیفی  -تحلیلی از نوع پیمايشی بوده و به لحاظ هدف کاربردی
آمل تشکیل میدهند (چهارصد و چهل دانشجو) که با توجه به جدول مورگان کرجسی صد
و بیست و هفت پرسشنامه پخش و جمع آوری گرديد که از اين بین صد و بیست پرسشنامه
قابل تحلیل و استفاده بود .صد و بیست دانشجو به روش نمونه گیری تصادفی ساده و در
دسترس انتخاب شد .برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته (طبق الگوی سواد
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است .جامعهی آماری اين تحقیق را دانشجويان رشته تربیت بدنی دانشگاه غیر انتفاعی شمال

ديجیتالی دانشگاه داندی سال  0049مبتنی بر چارچوب مهارتهای سواد ديجیتالی دانشگاه
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اوپن )4استفاده شد .اين پرسشنامه شامل  1مولفه با  14سوال بسته میباشد .اين مولفهها شامل
درک تجربیات ديجیتالی ( 9سوال) ،يافتن اطالعات ( 9سوال) ،کاربرد اطالعات ،ابزارها و
تعامل آنالين ( 1سوال) ،مديريت و ارتباطات اطالعات ( 9سوال) و همکاری و اشتراک
محتوای ديجیتالی ( 9سوال) میباشد .برای پرسشنامه مذکور از مقیاس درجهبندی پنج
گزينهای لیکرت استفاده گرديده که شامل گزينههای کامالً مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم،
موافقم و کامالً موافقم بوده و به ترتیب نمرهی ( 1 ،1 ،0 ،4و  )1برای آنها در نظر گرفته
شده است .برای بررسی پايايی پرسشنامه از ضريب آلفای کرونباخ استفاده گرديد که پايايی
( )0/710گزارش گرديد که بیانگر ثبات و همسانی درونی باالی پرسشنامه میباشد .برای
تجزيه و تحلیل اطالعات با توجه به آزمون کولموگروف اسمیرنف و نرمال بودن دادههای
تحقیق از آزمون تی تک نمونه ای ،تی مستقل و تحلیل واريانس درسطح معناداری α=0/01

استفاده شد.

یافتهها
در ادامه جهت پاسخ به پرسشها و فرضیههای پژوهش ،نتايج زير حاصل شد:
جدول  .۲توزیع فراوانی و درصد جمعیت شناختی جامعه مورد مطالعه
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دانشگاه غیر انتفاعی شمال آمل

دانشجویان رشته تربیت بدنی

جنسیت

تعداد

درصد

تأهل

تعداد

درصد

مقطع تحصیلی

تعداد

درصد

مرد

۲۷

11/۸

مجرد

۸۱

۲۷/1

کاردانی

۲۲

۲۱/۷

کارشناسی

۴9

91/۸

زن

19

۴۴/۲

متأهل

93

9۲/1

کارشناسی ارشد

۴۱

99/9

دکتری

۱۱

3/۲

جمع

۱۲۱

۱۱۱

جمع

۱۲۱

۱۱۱

جمع

۱۲۱

۱۱۱

همانطور که جدول  0نشان میدهد ،تعداد  400نفر از دانشجويان تربیتبدنی دانشگاه غیر
انتفاعی شمال آمل در تحقیق حاضر حضور داشتهاند که مشخصات فردی آنها در جدول
فوق ارائه شده است .از لحاظ جنسیت  11/۰درصد دانشجوی مرد و  11/0درصد دانشجوی
1. The University of Dundee Digital Literacies Framework based on the Open
University Framework
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زن و از لحاظ تأهل  99/1درصد از آزمودنیها مجرد و  10/1درصد متأهل بودهاند .همچنین
بیشتر آزمودنیهای تحقیق در مقطع تحصیلی کارشناسی ( 11/۰درصد) و بعد از آن به ترتیب
در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد ( 11/0درصد) ،کاردانی( ) 04/9و دکتری ( 7/0درصد)
میباشند.
جدول  .9نتایج توصیفی متغیرهای سواد دیجیتالی از دید دانشجویان تربیتبدنی دانشگاه
غیر انتفاعی شمال آمل
حداقل

حداکثر

میانگین و انحراف معیار

متغیرهای سواد ديجیتالی
درک تجربیات ديجیتالی

4/11

1

1/10 ± 0/۰10

يافتن اطالعات

4/94

1

1/11 ± 0/۰14

4/۰0

1

1/10 ± 0/۰49

مديريت و ارتباطات اطالعات

4/99

1

1/41 ± 0/971

همکاری ،اشتراک محتوای ديجیتالی

4

1

1/09 ± 0/۰9۰

کاربرد اطالعات ،ابزارها و تعامل آنالين

تعداد

400

همچنین نتايج توصیفی تحقیق نشان داد ،از ديد و نگرش دانشجويان به متغیرهای سواد
ديجیتالی ،مولفههای کاربرد اطالعات ،ابزارها و تعامل آنالين؛ يافتن اطالعات و درک
تجربیات ديجیتالی به ترتیب در رتبههای اول تا سوم قرار دارند و مولفههای همکاری،
اشتراک محتوای ديجیتالی؛ مديريت و ارتباطات اطالعات در رتبههای آخر از مولفه
تأثیرگذار بر افزايش سطح علمی دانشجويان قرار گرفته است (جدول.)1
جدول  .۴نتایج آزمون تی تک نمونهای در بررسی تأثیرگذاری سواد دیجیتالی و مولفههای آن بر
افزایش سطح علمی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه غیر انتفاعی شمال آمل
متغیر
درک تجربیات ديجیتالی

1/10 ± 0/۰10

04/۰90

0/004

يافتن اطالعات

1/11 ± 0/۰14

04/071

0/004

1/10 ± 0/۰49

04/101

0/004

1/41 ± 0/971

01/191

0/004

همکاری و اشتراک محتوای ديجیتالی

1/09 ± 0/۰9۰

01/011

0/004

سواد ديجیتالی

1/01 ± 0/940

09/۰1۰

0/004

کاربرد اطالعات ،ابزارها و تعامل آنالين
مديريت و ارتباطات اطالعات

تعداد

400
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در بخش يافتههای استنباطی ،برای فرضیههای مربوط به متغیرها ،از آزمون تی تک
نمونهای به طور مشابه برای اين فرضیهها استفاده میکنیم .بطور کلی نتايج آزمون تی تک
نمونهای برای همه متغیرها در يک جدول آمده که نشان داد مقدار سطح معناداری محاسبه
شده کوچکتر از سطح آزمون  α=0/01میباشد و با توجه به مثبت بودن مقدار تی ،تمامی
متغیرهای سواد ديجیتالی بر افزايش سطح علمی دانشجويان تربیت بدنی دانشگاه غیر انتفاعی
شمال آمل تأثیر مثبت و معناداری داشته است (جدول  .)1نتايج  9فرضیه (،)1( ،)1( ،)0( ،)4
( )1و ( )9که در اين جدول ارائه شده تائید میگردد.
جدول  .1نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت بین نگرش دانشجویان مرد و زن
نسبت به سواد دیجیتالی و مولفههای آن
متغیر

شاخصها

تعداد

میانگین

مرد

99

1/00

زن

11

1/10

جنسیت

سواد ديجیتالی

میزان تی

درجه آزادی

سطح معناداری

- 0/949

44۰

0/974

نتايج آزمون تی مستقل نیز نشان داد تفاوت معنیداری بین نگرش دانشجويان مرد و زن
به سواد ديجیتالی وجود ندارد ( .)sig = 0/974به اين معنی که دانشجويان مرد و زن مفهوم
و برداشت نسبتاً مشابهی به سواد ديجیتالی و مولفههای آن در افزايش سطح علمی خود داشته
اند (جدول  .)1نتايج اين جدول فرضیه ( )9را رد میکند.
جدول  .۲نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت بین نگرش دانشجویان مجرد و
متأهل نسبت به سواد دیجیتالی و مولفههای آن
سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

متغیر
سواد ديجیتالی

شاخصها

تعداد

میانگین

متأهل

17

1/44

مجرد

۰4

1/10

تأهل

میزان تی

درجه آزادی

سطح معناداری

- 0/10

44۰

0/911

همچنین اين آزمون نشان داد از لحاظ تأهل نیز ارتباط معنیداری در نگرش به سواد
ديجیتالی مشاهده نگرديد به اين معنی که هم دانشجويان مجرد و هم متأهل برداشت نسبتاً
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مشابهی به سواد ديجیتالی و مولفه های آن در افزايش سطح علمی داشتهاند (جدول  .)9نتايج
اين جدول فرضیه ( )۰را رد میکند.
جدول  .۷خالصه محاسبات تحلیل واریانس برای نگرش دانشجویان به سواد دیجیتالی
از لحاظ مدرک تحصیلی
تحصیالت

تعداد

میانگین و انحراف معیار

کاردانی

09

1/10 ± 0/971

کارشناسی

11

1/4۰ ± 0/999

کارشناسی ارشد

10

1/11 ± 0/9۰9

دکتری

44

0/71 ± 0/100

درجه آزادی

449

F

4/1۰4

سطح معناداری

0/010

با توجه به جدول  ،9برای بررسی نگرش دانشجويان به سواد ديجیتالی از لحاظ مدرک
تحصیلی آنان ،از آزمون تحلیل واريانس ( )ANOVAاستفاده گرديد که نتايج نشان داد بین
نگرش دانشجويان به سواد ديجیتالی و میزان تحصیالت دانشجويان تفاوت معنیداری وجود
ندارد ( .(sig=0/010نتايج اين جدول فرضیه ( )7را رد میکند.

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سواد ديجیتالی بر افزايش سطح علمی دانشجويان تربیت بدنی
دانشگاه شمال پرداخته است .از محدوديتهای تحقیق حاضر اين بوده است که نتايج را
نمیتوان با پیشینههای اين پژوهش مقايسه کرد زيرا اين موضوع جديد بوده و در داخل و
خارج از کشور چنین موضوعی تا به اکنون مشاهده نگرديد .ولی میتوان نتايج را هم راستا
(درک تجربیات ديجیتالی؛ يافتن اطالعات؛ کاربرد اطالعات ،ابزارها و تعامل آنالين؛
مديريت و ارتباطات اطالعات؛ همکاری و اشتراک محتوای ديجیتالی) و بطور کلی خود
سواد ديجیتالی تاثیر مثبت و معناداری روی افزايش سطح علمی دانشجويان تربیت بدنی
دانشگاه شمال داشته است .همچنین از نگرش دانشجويان از لحاظ جنسیت ،تاهل و مدارک
تحصیلی نسبت به سواد ديجیتالی تفاوت معناداری مشاهده نگرديد .اينجا میتوان نقش

سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

با نتايج ديگر پژوهشها دانست .يافتهها پژوهش نشان داد که پنج مولفه سواد ديجیتالی

030

فصلنامه مطالعات دانششناسی

گويهها و سواالت پرسشنامه مربوط به مولفههای سواد ديجیتالی را پر رنگ دانست که در
توانايی استفاده از فناوریهای اطالعات و ارتباطات برای جستجو ،درک ،ارزيابی ،ايجاد و
ارتباط برقرار کردن اطالعات موثر و مهم هستند ،زيرا سواد ديجیتالی نگرشهای بسیار مثبت
دانشجويان را درجهت يادگیری ايجاد میکند .با گسترش شبکههای ارتباطی و منابع
الکترونیکی لزوم انتخاب بهترين و مرتبط ترين منبع براساس نیازهای اطالعاتی
مراجعهکنندگان ضروری است .در واقع در چنین شرايطی کاربران بايد بیاموزند که چگونه
میتوان اطالعات با کیفیت را با استفاده از منابع گسترده اطالعاتی پیدا کرد و اين منابع مرتبط
و مناسب و نیز ابزارهای جستجوی آنها در قالبهای ديجیتالی وغیر ديجیتالی بطور همزمان
موجود و قابل دسترس هستند.
رشد سريع منابع دانش بشری و ظهور و گسترش فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ،بشر
امروز را در يافتن منابع اطالعاتی بسیار با سرگشتگی بیسابقهای روبرو ساخته است ،تنها راه
غلبه بر اين سردرگمی وتسريع در يافتن اطالعات مورد نیاز ،افزايش فراگیریهای
مهارتهای سواد ديجیتالی است .مهارتهای سواد ديجیتالی به دلیل گسترش شبکههای
ارتباطی و منابع الکترونیکی به منظور انتخاب بهترين و مرتبط ترين منبع براساس نیازهای
اطالعاتی مراجعهکنندگان مورد توجه قرار گرفته است .سواد ديجیتالی به مهارتهای
فنآوری اطالعات وابسته است .فرد باسواد از نظر فنآوری اطالعات قادر است تا رايانهها،
نرمافزارهای کاربردی ،پايگاههای داده و فنآوریهای ديگر را برای انجام امور گوناگون
مربوط به تحصیل ،حرفه و امور شخصی خود به کار گیرد .بنابراين افرادی که مايل هستند تا
به سواد اطالعاتی دست يابند ابتدا بايد مهارتهای تکنولوژيکی مربوطه را کسب کنند.
سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

032

مفهوم مهارتها و سواد ديجیتالی دراز مدت دستخوش توسعه شده است و شکل کنونی آن
با پیچیدگی و تمرکز نه تنها روی مهارتهای فناوری بلکه مولفههای شناختی و نگرشی
شکل گرفته است .همچنین پیامدهای فناوریهای ديجیتالی جديد هنوز از نظر محتوا و سواد
بطور کامل بررسی نشده است ،که نیاز است هم دانشجويان و هم آموزشگران دانشگاهی
درکشان از چیزی که بنظر میرسد در دنیای فناوری ديجیتالی است ،بررسی مجدد شود.

بررسی تأثیر سواد ديجیتالی بر افزايش سطح علمی دانشجويان ...

يافتهها نشان از لحاظ مزايای ذاتی سواد ديجیتالی يعنی افزايش اثر بخشی و عملکرد يا
بهره وری و همچنین میزان تعامل و رضايت کاربر از بعد اطالعات بسیار مهم میباشد که
نقش مهارتهای سواد ديجیتالی مانند کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات جهت پردازش
و بازيابی اطالعات ،توانايی استفاده از اينترنت و شبکه ،بیشترين تاثیر روی عملکرد
دانشجويان همراه با کارايی و رضايت دارد .بنابراين ،الزم است دانشجويان دانشگاه مجهز به
مهارت های سواد ديجیتالی باشند تا آنها در يادگیری و آموزش که منجر به افزايش سطح
علمی خواهد شد ،جهت انجام شغلهای آينده آماده و موفق باشند .از طرف ديگر ،جهت
استفاده موثر از اين فناوریها با کمبود برنامه و زمینه توسعه سواد ديجیتالی به مانع خواهد
خورد و دولت و ديگر ارگانهای مسئول بايد چالشهای مزاحم جهت دستیابی به سواد
ديجیتالی در سطح باال را برای کاربران بر طرف نمايند .برگزاری کارگاههای آموزشی سواد
ديجیتالی توسط دانشگاهها به صورت کالسهای اجباری و آزاد و برای پژوهشهای آتی ،دو
مورد زير مفید است:
 نقش مهارتهای سواد ديجیتالی در استفاده از يادگیری الکترونیکی
 ارتباط بین مهارتهای سواد ديجیتالی کتابداران و ارائه خدمات به کاربران کتابخانه
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