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Abstract 
 Information and computer literacy is a concept emerged through the rapid transformation 

of information technologies, which is essential to survival in an information community. 

The present study aimed to factors affecting on information and computer literacy of 

graduate students of agriculture in the Razi University and Islamic Azad University, 

Kermanshah. The aim of this study was to identify the factors affecting on information and 

computer literacy in agricultural graduate students in both Razi and Islamic Azad 

universities of Kermanshah.This research was performed in terms of purpose, as an applied 

research, in terms of variable control, non-experimental, in terms of data collection, 

descriptive and correlational, in terms of paradigm, quantitative method and based on 

Multiple Regression(Stepwise Method). This study was conducted on 355 graduate students 

at Razi University and Islamic Azad University in Kermanshah. The sample was selected 

via multistage random sampling (n = 185). Data were collected using the questionnaire. The 

content and face validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. 

Reliability was strengthened through pilot testing and calculating Cronbach’s alpha. The 

findings showed that computer and internet skills, English language skills, the university of 

study and the number of research projects affected on the information and computer literacy 

of graduate students. In this regard, It can be suggested that memorandums of cooperation 

be established with the technical and professional organization and instructed students to 

take skill courses and obtain valid certificates such as ICDL. 
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 چکیده

که  است شده پیدا اطالعاتی هایفناوری در سریع تغییرات و تحوالت نتیجه در که است مفهومی ایو رایانه اطالعاتی سواد

عوامل مؤثر بر  ییحیات در جامعه اطالعاتی به این نوع سواد نیازمندند. این پژوهش با هدف شناسا منظور ادامه افراد به

م تحصیالت تکمیلی کشاورزی در دو دانشگاه رازی و آزاد اسالمی کرمانشاه انجا دانشجویان در ایو رایانه سواد اطالعاتی

صورت  ها، توصیفی و بهاین تحقیق ازنظر هدف، کاربردی، از لحاظ کنترل متغیرها، غیرآزمایشی، ازنظر گردآوری داده .شد

 355 روی مطالعه اینگام( انجام شد. بهدایمی، روش کمی و مبتنی بر رگرسیون چندگانه )روش گامهمبستگی، از نظر پارا

 از استفاده با بررسی مورد افرادد. ش انجام رازی و آزاد اسالمی کرمانشاه هایدانشگاه تحصیالت تکمیلی دانشجویان از نفر

پرسشنامه  از هاداده آوریبرای جمع (.= 185n) خاب شدندای با انتساب متناسب انتتصادفی چند مرحله گیرینمونه روش

روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط پانلی از متخصصان تأیید شد. برای تأیید پایایی ابزار  .شد استفاده محقق ساخته

مهارت در کار  ها نشان داد که میزانپژوهش نیز یک مطالعه راهنما و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ صورت پذیرفت. یافته

ای های پژوهشی بر سواد اطالعاتی و رایانهبا رایانه و اینترنت، مهارت در زبان انگلیسی، دانشگاه محل تحصیل و تعداد طرح

ای انعقاد وحرفههای همکاری با سازمان فنینامهتوان پیشنهاد کرد که تفاهمدانشجویان تحصیالت تکمیلی مؤثر بودند. می

 کرد. ICDLهای معتبر نظیر های مهارتی و دریافت گواهینامهرا ملزم به گذراندن دوره نمود و دانشجویان

 ینترنت، دانشجویان رشته کشاورزی.های رایانه و اای، مهارت، سواد رایانهاطالعاتی سوادواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

هکای  انکد، عصکری ککه در آن شکاهد ظهکور فنکاوری هزاره جدید را عصر اطالعات نام نهاده

اطالعاتی و ارتباطی هستیم. گذر جهان از جامعه صنعتی به سوی جامعه اطالعاتی سبب شده 

(. 1386راد،  شکل و سکطح سکواد و اطالعکات از حالکت قبلکی خکود تغییکر کنکد )احمکدیان

 .های فکری اسکتسازی سرمایهاطالعات، کاالیی اساسی برای پیشرفت جوامع بشری و غنی

طکور قابکل تکوجهی بکر جریکان  هر اطالعکات و فنکاوری ارتباطکات بکرو، توسعه مستماز این

(. توسکعه فنکاوری Al-Aufi, 2017گذارد )می تأثیراطالعات، سازماندهی و استفاده از آن 

های فعالیت بشکری و اسکتفاده از آن، تقریباً در تمام بخش اطالعات و ارتباطات و اجرای آن

 وجود بنابراین،(. Kozina et al., 2012ست )های مرتبط به آن را ضروری کرده ا مهارت

 هکای الزممهکارت بایکد نهاآ و کندنمی برآورده را کاربران نیازهای تنهایی به منابع اطالعاتی

 با مؤثر تعامل و استفاده یافتن، را فراگیرند. توانایی اطالعات از استفاده و تحلیل کسب، برای

-در محمکل اطالعات تصاعدی افزایش بااست.  21 قرن ضروری در یک صالحیت اطالعات

 در یابکد؛می نیز افزایش اطالعات آلودگی است، شده اطالعات انفجار به منجر که متنوع های

 قابلیت این فرد به اطالعاتی آید. سوادمی پیش ناسره از به تشخیص اطالعات سره نیاز نتیجه

 و تحلیکل اطالعکات، دریافکت، میکان انبکوه از را مورد نیکازش واقعی تا اطالعات دهدمی را

در این میان، مسلم است که پذیرش استفاده از رایانکه، الزامکی  (.1396نماید )خلیلی،  استفاده

است که جامعه اطالعاتی به همراه دارد و استفاده مؤثر از رایانه نیازمند تسلط به زبان رایانه و 

ای (. بنابراین، سواد رایانه1386مهارت در کاربرد آن است )حیدری همت آبادی و همکاران، 

گردد. سواد اطالعاتی و صالحیت کار با رایانه برای افزایش در کنار سواد اطالعاتی مطرح می

هکا مهارت و توانایی یادگیری مستقل خصوصاً در آمکوزش ضکروری اسکت. ایکن شایسکتگی

درسکی بکرای هکای در برنامکه نهاابزاری مفیدی برای استفاده دانشجویان جهت درگیر کردن آ

از طرفی با توجکه بکه (. Robabi & Arbabisarjou, 2015کلیه سطوح آموزش هستند )

-العمر است دانشگاهکه مأموریت اصلی مؤسسات آموزش عالی، تربیت یادگیرندگان ماداماین

عنکوان ها و مؤسسات آموزش عالی باید در طول دوره و دروس دانشگاهی به دانشجویان بکه

و همچنین شهروندان مطلع بیاموزند که چگونه یاد بگیرند که در این میان، عنصری از جامعه 

کند )زمکانی، العمر را فراهم میای زمینه یادگیری مادامسواد اطالعاتی و به تبع آن سواد رایانه
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العمر را  ای، پایکه و اسکاس یکادگیری مکادامسواد اطالعاتی و رایانکه (. به عبارت دیگر،1384

در این راستا توجه به اشکال مختلف سواد در بین دانشگاهیان دارای اهمیت  دهد.تشکیل می

ای است به خصوص در مورد دانشکجویان مقکاطع تحصکیالت تکمیلکی، چراککه دوران ویژه

سکاز بکه علکوم و حاضر، دوران توسعه علمی و فناوری است. در ایکن دوران عوامکل توسکعه

جوشکند و تمکام ابعکاد ها و مؤسسات پژوهشی میاند که از درون دانشگاههایی متکیفناوری

هکای اطالعکات گیری از رایانه و فناوریبهرهامروزه  (.1382گیرند )امینی، توسعه را در برمی

بخکش ای که رایانکه گونهها بوده بههای بسیار مهم در فضای دانشگاهاز مقوله در امر آموزش،

صکنایع عمکده تکر اینککه ل داده است و مهماساسی از زندگی دانشجویان و دانشگاهیان تشکی

التحصکیالن ککه ککاربران عمکده ایکن صکنایع فکارغ های مرتبط با آنمبتنی بر رایانه و فناوری

رود ککه بنابراین، انتظار می (.Brar et al., 2017)باشد می دانشگاهی هستند، در حال رشد

هکارت ککافی در اسکتفاده از خصوصاً فارغ التحصیالن دانشکگاه و دانشکگاهیان از دانکش و م

(. Kozina et al., 2012برخکوردار باشکند ) (ICT) هکای اطالعکات و ارتباطکاتفناوری

ها برای دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی ککه قکرار اسکت در برخورداری از این توانمندی

هایی ماننکد مکدیر، مکدرس و پژوهشکگر در های اجرایی، آموزشی و پژوهشی در نقشپست

باتوجه بکه آنچکه ککه گفتکه شکد  ای برخوردار است.ایفای نقش نمایند از جایگاه ویژه جامعه

دانشکجویان تحصکیالت  ایبررسی ارتباط سواد اطالعکاتی و سکواد رایانکه هدف این تحقیق،

تکمیلی کشاورزی در دو دانشکگاه رازی و آزاد اسکتان کرمانشکاه اسکت ککه در ادامکه بکه آن 

 پرداخته شده است.

 ری پژوهشمبانی نظ

در یک چهارم آخر قرن بیستم رخداد دو تغییر عمده را شکاهد بکودیم. اولکین مکورد انقکالب 

هکای است که به افزوده شدن عنصر سواد اطالعاتی بکه زیکر بنکای ارتباطکات و سکواد رایانه

-تر نیز هست به انقالب اینترنت یا وب جهانشمارشی انجامیده است و تغییر دوم که جهانی

 ارائکه اطالعکاتی از سواد های گوناگونتعریف تاکنون(. 1383تصاص دارد )نظری، گستر اخ

توانکایی  اطالعکاتی، منکابع درسکت شناسکایی توانکایی نهافصل مشترک تمام آ است، اما شده

 سکواد بکه مربکوط هایآنها است. بیشتر تعریف از هدفمند استفاده توانایی و انهآ به دسترسی

 یکا آنهکا های تخصصکیشاخه و رسانی اطالع و کتابداری هایمنانج از سوی نیز اطالعاتی
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اصکطالح  (.1397طلبکی، اند )فرخ و شکاهبوده متصدی آموزش خود که شده ارائه کتابدارانی

سواد اطالعاتی معموالً به عنوان مهارتی جهت ایجاد نیاز به اطالعات، نحوه یکافتن اطالعکات 

گیکری  ر نهایت اسکتفاده از اطالعکات در تصکمیممورد نظر و ارزیابی، رواج و صحت آن و د

اطالعاتی توانایی یک فرد بکرای  سواد( Naveed & Rafique, 2018تعریف شده است )

 و بازیکابی اطالعکات، ذخیکره کیفیکت ارزیکابی و یکابیتشخیص اطالعات مورد نیاز، جهکت

ایجکاد و برقکراری اطالعات، استفاده مؤثر و خالقی از اطالعات و استفاده از اطالعات بکرای 

سکواد Okanmeh (2015 ) .(Wilson et al., 2013باشکد )ارتباط دانشی و معرفتی مکی

خکود و جامعکه  محکیط در برای حضور کامل بالقوه و استعدادهایاطالعاتی را توسعه دانش 

اهداف تعریف ککرده  به جهت دستیابی کردن افراد مستمر برای توانمند تر و یادگیریگسترده

ای که متغیر دیگر مورد بررسی در این تحقیکق تعاریف متعددی از سواد رایانهچنین هم است.

ای بکه انکدازه سکواد باشد، ارائه شده است و همگی حاکی از این اسکت ککه سکواد رایانکهمی

ای با سرعت قابل توجهی رو به رشد خواندن و نوشتن ضروری است و گسترش سواد رایانه

انش و توانایی استفاده کارآمد از رایانه و فناوری تعریف شده اسکت ای دباشد. سواد رایانهمی

(Aitokhuehi & Ojogho, 2014). Morrison ( سواد رایانکه2014و همکاران ) ای را

سکواد رایانکه انکد. تعریف کرده اطالعات فناوری و رایانه از استفاده ای شخص برایه مهارت

هکا و نویسکی، برنامکه های عملیاتی و برنامهبا محیط اغلب به عنوان توانایی فراگیران برای کار

 (.Mehlenbacher, 2010شود )نرم افزارهای خاص تعریف می

ز اه اسکتفادک و دری توانکاین عنکوا بکهی را اهرایانکد سکوا Gilster (2007) گلیسکتر چنینه

( نیکز 2007)Walsh  والشتعریف کرده است. ای رایانهع منابز اه چندگان اشکالر دت اطالعا

هکای آن و نحکوه شامل روشن کردن رایانه، شناخت منطق کار رایانه، مؤلفکهای را سواد رایانه

 داند. ای برای دستیابی به اطالعات میهای رایانهاستفاده مؤثر از برنامه

 پیشینه پژوهش

ن با توجه به آنچه گذشت در این راستا نیز مطالعات متعددی در زمینه سواد اطالعکاتی در بکی

و  زاهکدی نوقکابیتوان به مطالعه ویژه دانشجویان انجام شده است که می هکاربران اطالعات ب

های ای دانشجویان اشاره کرد. یافته( در بررسی سواد اطالعاتی و سواد رایانه1398همکاران )

 ای دانشجویان زن و مرد با یکدیگر تفکاوتی سطح سواد اطالعاتی و رایانه مطالعه نشان داد که
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ای دانشکجویان تفکاوت معنکاداری  ندارند؛ همچنین بین مقطع تحصیلی و سطح سکواد رایانکه

ای رابطکه مسکتقیم و مثبتکی  از سوی دیگر، بین سواد اطالعکاتی و سکواد رایانکه گزارش نشد.

اطالعکاتی و  سکواد ( نیز نشان داد که سطح1398مطالعه اسمعیلی و همکاران ). وجود داشت

انکدکی  میکان ککاربران، از کتابدار( در پرسش مؤلفه جز جعلی )به خبارا نیز توانایی تشخیص

طور، کلکی به جعلی اخبار توانایی تشخیص است. میان سواد اطالعاتی و متوسط حد از باالتر

جعلکی رابطکه وجکود دارد.  های توانایی تشخیص اخبارتک مؤلفهاطالعاتی با تک و نیز سواد

رشته تحصیلی با متغیکر  شناختی، فقط سطح تحصیالت و جمعیتی متغیرهای میان از همچنین

دارند.  ارتباط جعلی سن با متغیر توانایی تشخیص اخبار و و سطح تحصیالت اطالعاتی سواد

اند  و کرده تأکید( در مطالعه خود به مهارت در زبان انگلیسی 1398شاهسواری و همکاران )

 تکا دارد بیشکتری توجکه به ها نیازدانشگاه در انگلیسی زبان آموزشنتیجه رسیدند که به این 

 باشند. داشته اطالعاتی هایپایگاه انواع مفیدتری از و بهتر استفاده بتوانند دانشجویان

 سکواد ( نتکایج بیکانگر ایکن بکود ککه وضکعیت سکطح1397و همککاران ) یدر مطالعه صدق

ه متوسککط قککرار داشککت، توجککه بیشککتر نسککبت بکک اطالعککاتی جامعککه پککژوهش در سککطح

بکا  تکر و مطکابقغنکی بکا محتکوای هکابرگکزاری ککالس از طریکق آموزش سکواد اطالعکاتی

( 1397شکده اسکت. وهکابی و همککاران ) تأکیکدبکین دانشکجویان  هکای جدیکد درفنکاوری

 سکواد پکایین سکطح بکه توجکه در بررسی سواد اطالعکاتی بکه ایکن نتیجکه رسکیدند ککه بکا

 پیشکرفت علمکی در اطالعکاتی هکایهکارتم اهمیکت بکه توجکه بکا دانشجویان و اطالعاتی

 هکای برگکزاری کارگکاه مثکل هکایی ت مهکار آمکوزش خکود، شغل در افراد و افزایش کارایی

 بکه سکواد اطالعکاتی دانشکجویان ضکروری افکزایش بکرای رایانکه بکا ککار و تحقیکق روش

( بککه ایکن نتیجککه دسککت یافتنککد کککه 1396چنککین خلیلککی و همکککاران )رسککد. هکممککی نظکر

کشککاورز و همکککاران  بککود. نککامطلوب سککطح در اطالعککاتی دانشککجویان سککواد میککانگین

ای، هکای سکواد رایانکه( در مطالعه خود به ایکن نتیجکه رسکیدند ککه از میکان مهکارت1395)

مهککارت آشککنایی بککا مفککاهیم پایککه فنککاوری اطالعککات، مهککارت مککدیریت سیسککتم عامککل، 

در سکطح نسکبتاً  اکسکلککار بکا  ، مهکارتپاورپوینکت، مهکارت ککار بکا وردمهارت ککار بکا 

مطلکوب قکرار داشکت. مهکارت ککار بکا اینترنکت در سکطح مطلکوب بکود. نمکره ککل سکواد 

( بککه در 1393عبککدالهی و جوکککار ) ای در سککطح نسککبتاً مطلککوب قککرار داشککت.رایانککه
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اطالعکاتی کتابکداران بکه ایکن نتیجکه رسکیدند ککه سکواد اطالعکاتی  سکواد بررسی وضکعیت

 میکزان سکواد بکر ککار سکابقه و سکن در سکطح متوسکطی قکرار داشکت و افراد مورد مطالعه

 از بکاالتری داشکتند مکدارک کتابکداران هرچکه بکوده اسکت و گکذارتأثیر کتابداران اطالعاتی

( در بررسکی خکود 1382بکود موحکد محمکدی ) برخکودار نیکز سکواد اطالعکاتی بیشکتری

ت رایانککه، مقطککع تحصککیلی، نشککان داد کککه میککزان اسککتفاده از رایانککه و اینترنککت بککا مهککار

مهارت زبان انگلیسکی، سکاعات اسکتفاده از رایانکه، تعکداد آثکار علمکی، فعالیکت پژوهشکی، 

داری  اهککای آموزشککی و داشککتن رایانککه شخصککی معنککرشککته تحصککیلی، شککرکت در دوره

 داشت.

( نشکان داد ککه خودکارآمکدی و سکوابق اجتمکاعی و 2018و همکاران ) Hatlevikبررسی 

و  بکرار ای و اطالعاتی دانشجویان دارنکد.ش مهمی در درک ادبیات و سواد رایانهاقتصادی نق

( به این نتیجه رسیدند که اکثر فراگیران از مهارت محاسبات، دانکش سیسکتم 2017همکاران )

و  Hendalهککای فنککاوری اطالعککات و ارتباطککات آگککاهی دارنککد. بررسککی عامککل و مهککارت

Alkhezzia (2018نشان داد که مه ) ارت سواد اطالعکاتی افکراد در سکطح متوسکطی قکرار

از خکدمات و امکانکات  هکا حکاکی از عکدم مهکارت در اسکتفاده از بیشکترداشت و نیز یافتکه

سکطح ( به این نتیجه رسیدند ککه 2018همکاران )و  Manthiramoorthi. ای بودکتابخانه

از  م آموزش، عدم آگکاهیآگاهی آنها از سواد اطالعاتی متوسط است و با مشکالتی مانند عد

د. هکا ککم بکوآن در بین جوی اینترنتیو جستمهارت اند و جو روبرو بودهو های جستتکنیک

 نیبک یدارامعن فاوت( نیز نشان داد که ت2015)  Pourfeiz و  Demirezenمطالعه بررسی

 دختران از نپسرا یاانهیرا سواد نمرات یاگونهبه. دارد وجود پسران و دختران یاارانهی سواد

( حاکی از این است ککه مجمکوع، 2015) Arbabisarjouو  Robabiهای یافته .بود شتریب

 بخش نبوده و آنها با مهکارت سکواد رایانکه آشکنایی آشنایی دانشجویان با سواد رایانه رضایت

 ریزی دانشگاه انتظکار دارنکد ککه بکرایمناسبی نداشتند. محققان این مطالعه از مسئوالن برنامه

ریزی کننکد. های آموزشی مناسبی را برنامههای سواد رایانه در دانشجویان برنامهارتقاء مهارت

بیانگر این است که که سکطح متوسکطی از درک ( 2017همکاران )و  Al-Aufi نتایج مطالعه

عمومی نسبت به ارزیابی اطالعات، اخالق اطالعات، موضوعات حقوقی و حریم خصوصکی 

ی استفاده مکؤثر از اطالعکات بکرای تکمیکل یکک ککار، توانکایی تشکخیص وجود دارد. توانای
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طور مکؤثر و کارآمکد و توانکایی اطالعات مورد نیاز، توانایی دستیابی به اطالعات مورد نیاز به

ارزیابی انتقادی اطالعات، مهارت سکواد اطالعکاتی اسکت ککه برخکی از دانشکجویان مقطکع 

 IgunDepartment of Library and Informationکارشناسککی در آن دارنککد )

Science, Delta State University, Abraka, Nigeria & Odafe, 2014 .)

Kozina ( نیز به این نتیجه دست یافتند که هرچقدر افراد در کار با رایانه 2012و همکاران )

بنکدی از عای آنان باالتر است در یک جمکو اینترنت توانمندتر باشند، سواد اطالعاتی و رایانه

ای در میکان تکوان نتیجکه گرفکت ککه توجکه بکه سکواد اطالعکاتی و رایانکهبررسی پیشینه می

دانشجویان امری حائز اهمیت است و این دو سواد، الزم و ملزوم یکدیگرند که نیازمند توجه 

 هکایروش بکا بایکد عکالی آموزش نظامباشد. و بررسی توسط آموزش عالی دراین زمینه می

از  بهینکه گیریو بهره مناسب دسترسی و دانشجویان اطالعاتی سواد ارتقای ت بهنسب مختلف

 و حقکوقی موارد رعایت با افراد اطالعات در توسعه را تمرکز بیشترین و اقدام کند اطالعات

 (.1394دارد )عباسکی، نجفلکو،  اعمکال اطالعکات از مربوط بکه دسترسکی و اسکتفاده قضایی

 است تربیت کارشناسانی کشاورزی، که هدف آن یژه آموزش عالیو هعالی ب آموزش بنابراین،

پایکدار اسکت )کرمکی،  و جانبکه همه یتوسعه و تولید خدمت، کارآفرینی، آغازگر بتوانند که

ای که الزمه ارائه خدمتی مفید اسکت در ( باید به ارزیابی سطح سواد اطالعاتی و رایانه1396

بکر همکین اسکاس، های مختلف هستند، بپکردازد. احدمیان دانشجویان که شاغلین آینده در و

هکای مکورد  ( تکدوین شکد. بکر اسکاس ویژگی1صورت نگاره )چارچوب مفهومی پژوهش به

 بررسی، اهداف و سواالت این تحقیق شامل موارد زیر هستند:

 ای و اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلیهدف اول: بررسی سواد رایانه -

 تحصیالت تکمیلی املی مؤثر بر سواد اطالعاتی دانشجویانعوهدف دوم: بررسی  -

 تحصیالت تکمیلی ای دانشجویانعواملی مؤثر بر سواد رایانههدف سوم: بررسی  -

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی چگونه است؟ ای و اطالعاتیسواد رایانهسوال اول:  -

 گذار هستند؟تأثیرکمیلی تحصیالت ت چه عواملی بر سواد اطالعاتی دانشجویانسوال دوم:  -

 گذار هستند؟تأثیرتحصیالت تکمیلی  ای دانشجویانچه عواملی بر سواد رایانهسوال سوم:  -
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 ( چارچوب مفهومی پژوهش1شکل )

 پژوهش روش

ها، میکزان نظکارت و درجکه تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده

تعمیم از نوع تحقیق توصکیفی ک همبسکتگی اسکت. در اجکرای ایکن کنترل متغیرها و قابلیت 

مقطع کلیه دانشجویان  را پژوهش از فن پیمایش استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق

( =355Nاسکالمی ) رازی و دانشکگاه آزاددانشکده کشکاورزی دانشکگاه تحصیالت تکمیلی 

گیری در ایکن  روش نمونکه(. 1دول تشکیل دادنکد )جک 1398واقع در شهر کرمانشاه در سال 

ها با استفاده که حجم نمونه بودای با انتساب متناسب تصادفی چندمرحلهگیری  تحقیق، نمونه

نفر و نیز حجم نمونه هر دانشگاه از طریق انتساب متناسکب  185 رجسی و مورگاناز جدول 

پرسشکنامه  .شکدتفاده اسک محقق ساخت ها از ابزار پرسشنامهآوری دادهبرای جمعتعیین شد. 

های سکواد اطالعکاتی ای دانشجویان و بخش مؤلفههای فردی و حرفهشامل دو بخش ویژگی

های سواد اطالعاتی از طیف پنج سطحی لیکرت اسکتفاده برای سنجش مؤلفه. گویه( بود 37)

قکرار  تأییکدمکورد متخصصکین ابزار تحقیکق توسکط پکانلی از و محتوایی روایی صوری  شد.

پرسشنامه از افراد خکارج  30پایایی پرسشنامه یک مطالعه راهنما و تکمیل  تأییدبرای گرفت. 

دسکت  هضریب آلفکای کرونبکاخ بککرونباخ صورت پذیرفت.  یاز جامعه آماری و تعیین آلفا

نشانگر پایایی قابکل قبکول  ( که97/0برای بخش سواد اطالعاتی پرسشنامه محاسبه شد ) آمده

 SPSSWin23 رافکزا، با اسکتفاده از نکرمآوری شدهجمعهای داده. دباشمتغیرهای پژوهش می

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
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دانشگاه و نمونه پژوهش به تفکیک( جامعه آماری 1جدول )  

 نمونه جامعه آماری دانشگاه

 37 71 دانشگاه آزاد اسالمی

 148 284 دانشگاه رازی

 185 355 جمع کل

 های پژوهش یافتهمنبع :

 شناختی  های جمعیت ویژگی

درصکد( از مشکاهدات را  1/75نفکر ) 139توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعکه نشکان داد ککه 

درصد( را دانشجویان پسکر تشککیل دادنکد. میکانگین سکن  9/24نفر ) 46دانشجویان دختر و 

ها سال و حداکثر سن آن 22سال بود. حداقل سن دانشجویان  45/26دانشجویان مورد مطالعه 

درصد( از دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشکد  6/94نفر ) 175باشد. همچنین، سال می 43

درصد(  53درصد( در مقطع دکتری در حال تحصیل بودند. اکثر دانشجویان ) 4/5نفر ) 10و 

درصککد از  6/41هککای علمککی شککرکت کککرده بودنککد. هککا و کنفککرانسمرتبکه در همککایش 5-1

طرح پژوهشی انجکام داده بودنکد. اکثریکت دانشکجویان  1-3 دانشجویان تحصیالت تکمیلی

  مقاله علمی به چاپ رسانده بودند. 1-3درصد(  6/87)

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی چگونه است؟ ای و اطالعاتیسواد رایانهسوال اول: 

بکا  های کار با رایانه را گذرانکده بودنکد.درصد از دانشجویان دوره 8/50که  نشان دادها یافته

درصد( در منزل به رایانه دسترسی داشتند و  8/96های تحقیق اکثر دانشجویان )توجه به یافته

درصد دانشجویان تحصیالت تکمیلی  9/91تاپ بودند. همچنین، درصد آنها دارای لپ 6/61

درصکد در انجکام تککالیف  4/98کننکد، در انجام کارهای پژوهشی خود از رایانه استفاده مکی

درصد برای ارتبکاط  6/88جوی اطالعات در اینترنت، و درصد برای جست 8/97 درسی خود،

ککامپیوتری و  ارائکهدرصد بکرای  1/88ها، وتحلیل دادهدرصد برای تجزیه 5/86الکترونیکی، 

کردنکد. همچنکین، میکانگین آشکنایی نویسی هم از رایانه استفاده مکیدرصد برای برنامه 4/25

بود و مهارت دانشکجویان در زمینکه ویکرایش و ذخیکره  Word 31/4افزار دانشجویان با نرم

افکزار بکود. میکانگین میکزان آشکنایی و مهکارت های ایکن نکرماطالعات بیشتر از سایر مهارت

بود و مهارت دانشجویان در زمینکه  05/4برابر  پاورپوینتافزار دانشجویان در زمینه کار با نرم

ها بود. میانگین مهارت دانشکجویان تر از سایر مهارتذخیره اطالعات و نمایش اسالیدها بیش
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و بیشترین مهارت دانشجویان در زمینکه ویکرایش  47/3برابر با  اکسلافزار در زمینه کار با نرم

 Access 12/1افکزار و ذخیره اطالعات بود. میانگین مهارت دانشکجویان در اسکتفاده از نکرم

 های خام بوده اسکت. درجدول و نگهداری داده بوده و بیشترین مهارت آنها در زمینه ساخت

بود و بیشکترین مهکارت آنهکا  51/2نهایت، میانگین مهارت زبان انگلیسی دانشجویان برابر با 

 بوده است. کمترین مهارت در زمینه صحبت کردنمربوط به ترجمه انگلیسی به فارسی و 

 گذار هستند؟تأثیرتکمیلی  تحصیالت چه عواملی بر سواد اطالعاتی دانشجویانسوال دوم:  

از ، سواد اطالعاتی دانشجویان تحصکیالت تکمیلکیبینی  پیش بر عوامل مؤثرمنظور بررسی به

 آن در که است روشی گام به گام روش. استفاده شدبه روش گام به گام ، گانهرگرسیون چند

 یابکدمی انی ادامهزم تا کار این و شوندمی رگرسیون معادله وارد ترتیب به ترین متغیرهاقوی

ککردن متغیرهکای  وارد از پس تحقیق در این برسد. درصد پنج به داریامعن آزمون خطای که

چهار متغیر میزان مهارت در  متغیرهای مستقل،از بین رفت.  پیش گام تا چهار مستقل، معادله

-سواد رایانهزبان انگلیسی، میزان مهارت در کار با رایانه و اینترنت، دانشگاه محل تحصیل و 

بینکی  را پیش میزان سواد اطالعاتی دانشجویان تحصکیالت تکمیلکیدرصد  2/58توانستند ای 

ترتیب، میزان مهارت در زبان انگلیسی، میزان مهکارت در ککار بکا رایانکه و اینترنکت، بهکنند. 

طکوری اند. بکهکنندگی را داشتهبینی بیشترین توان پیشای دانشگاه محل تحصیل و سواد رایانه

 شکد.رگرسکیون عنکوان اولکین عامکل وارد معادلکه به که متغیر میزان مهارت در زبان انگلیسی

چهار متغیر میزان مهارت در کار با رایانه و اینترنت، دانشگاه محکل تحصکیل و سکواد سپس، 

بینی کرد که هرچه میزان مهارت توان پیشند. بنابراین می، وارد معادله رگرسیونی شدایرایانه

تکر و سکواد دانشجویان در زبان انگلیسی بیشتر، میزان مهارت در کار با رایانه و اینترنت قوی

ای آنها بیشتر باشد، سواد اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی ارتقا خواهکد یافکت. رایانه

دهکد ککه افکزایش یکک  نشان می میزان مهارت در زبان انگلیسیبرای  Betaمقدار همچنین، 

میکزان سکواد اطالعکاتی انحکراف معیکار در  38/0 افکزایشباعث  متغیریار در این انحراف مع

مهارت در کار بکا رایانکه و اینترنکت که  متغیردومین  شود.میدانشجویان تحصیالت تکمیلی 

میزان انحراف معیار افزایش در  29/0تواند باعث  با افزایش یک انحراف معیار خود می است،

افزایش یک انحراف معیکار در همچنین، شود. ن تحصیالت تکمیلی سواد اطالعاتی دانشجویا

سکواد انحراف معیار، متغیکر  13/0و  -28/0 ترتیبای، بهدانشگاه محل تحصیل و سواد رایانه
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-(. برهمین اساس، مکی2)جدول دهد را افزایش میاطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

ینکی سکواد اطالعکاتی دانشکجویان تحصکیالت بتوان معادله رگرسیونی پژوهش را برای پیش

 داد: ارائهصورت زیر تکمیلی به

Y= 722/1  + 341/0 X1 + 360/0 X2 + 612/0 X3 + 314/0 X4 

x1 =مهارت در زبان انگلیسی     x2 =مهارت در کار با رایانه و اینترنت   x3 = دانشگاه محل

 ای سواد رایانه= x4    تحصیل
 انه در معادله سواد اطالعاتی دانشجویان( ضرایب رگرسیون چندگ2جدول )

B Beta t Sig R R متغیر مستقل مراحل
2 

1 
53/0 مهارت در زبان انگلیسی  591/0  905/9  000/0  

591/0  349/0  
196/2 ضریب ثابت  - 253/15  000/0  

2 

392/0 مهارت در زبان انگلیسی  437/0  836/7  000/0  

712/0  507/0  
مهککارت کککار بککا رایانککه و 

 نترنتای

518/0  426/0  626/7  000/0  

730/0 ضریب ثابت  - 179/3  002/0  

3 

392/0 مهارت در زبان انگلیسی  437/0  38/8  000/0  

756/0  572/0  

مهککارت کککار بککا رایانککه و 

 اینترنت

420/0  345/0  339/6  000/0  

574/0 دانشگاه محل تحصیل

- 

267/0-  237/5-  000/0  

764/1 ضریب ثابت  - 049/6  000/0  

4 

341/0 مهارت در زبان انگلیسی  380/0  524/6  000/0  

763/0  582/0  

مهککارت کککار بککا رایانککه و 

 اینترنت

360/0  296/0  035/5  000/0  

612/0 دانشگاه محل تحصیل

- 

285/0-  560/5-  000/0  

314/0 ایسواد رایانه  132/0  099/2  037/0  

722/1 ضریب ثابت  - 949/5  000/0  

 های تحقیقمنبع: یافته
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 گذار هستند؟تأثیرتحصیالت تکمیلی  ای دانشجویانچه عواملی بر سواد رایانهسوال سوم:  -

از ، ای دانشجویان تحصیالت تکمیلی نیزسواد رایانهبینی  پیش بر عوامل مؤثرمنظور بررسی به

 ککردن وارد از پس د کهها نشان دایافته. استفاده شدبه روش گام به گام ، گانهرگرسیون چند

متغیرهکای مسکتقل وارد شکده در از بکین رفکت.  پکیش گام تا چهار متغیرهای مستقل، معادله

چهار متغیر میزان مهارت در زبان انگلیسی، میزان مهارت در کار با رایانه و اینترنکت،  تحلیل،

ای رایانکه میزان سواددرصد  8/42توانستند های پژوهشی دانشگاه محل تحصیل و تعداد طرح

ترتیب، میزان مهارت در زبان طوری که بهبهبینی کنند.  را پیش دانشجویان تحصیالت تکمیلی

هکای انگلیسی، میزان مهارت در کار با رایانه و اینترنت، دانشگاه محل تحصیل و تعداد طکرح

ر میکزان انکد. متغیکداشکتهای در میزان سواد رایانکهکنندگی را بینی بیشترین توان پیشپژوهشی 

چهکار متغیکر سپس،  شد.رگرسیون عنوان اولین عامل وارد معادله به مهارت در زبان انگلیسی

، هکای پژوهشکیمیزان مهارت در کار با رایانه و اینترنت، دانشگاه محل تحصیل و تعداد طرح

بینکی ککرد ککه هرچکه میکزان مهکارت تکوان پکیشند. بنابراین مکیوارد معادله رگرسیونی شد

تکر و تعکداد ان در زبان انگلیسی بیشتر، میزان مهارت در کار با رایانه و اینترنت قویدانشجوی

ای دانشکجویان تحصکیالت تکمیلکی ارتقکا های پژوهشی آنها بیشتر باشد، سکواد رایانکهطرح

دهکد ککه  نشکان می میزان مهارت در زبان انگلیسیبرای  Betaمقدار خواهد یافت. همچنین، 

میکزان سکواد انحکراف معیکار در  40/0 افزایشباعث  متغیریار در این افزایش یک انحراف مع

مهارت در ککار بکا رایانکه و که  متغیردومین  شود.میای دانشجویان تحصیالت تکمیلی رایانه

انحراف معیار افکزایش  37/0تواند باعث  با افزایش یک انحراف معیار خود می اینترنت است،

افزایش یکک انحکراف همچنین، شود. یان تحصیالت تکمیلی ای دانشجومیزان سواد رایانهدر 

انحکراف  12/0و  14/0 ترتیکبهای پژوهشی، بهدانشگاه محل تحصیل و تعداد طرحمعیار در 

 (. بکر3)جکدول دهد را افزایش میای دانشجویان تحصیالت تکمیلی سواد رایانهمعیار، متغیر 

ای دانشکجویان بینی سواد رایانهرای پیشتوان معادله رگرسیونی پژوهش را بهمین اساس، می

 :داد ارائهصورت زیر تحصیالت تکمیلی به

Y= 287/0  + 355/0 X1 + 445/0 X2 + 308/0 X3 + 028/0 X4 

x1 =مهارت در زبکان انگلیسکی     x2 =مهکارت در ککار بکا رایانکه و اینترنکت   x3 =

   های پژوهشیتعداد طرح= x4    دانشگاه محل تحصیل
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ای دانشجویانایب رگرسیون چندگانه در معادله سواد رایانه( ضر3جدول )  

B Beta t Sig R R متغیر مستقل مراحل
2 

1 
483/0 مهارت در زبان انگلیسی  549/0  874/8  000/0  

549/0  301/0  
938/1 ضریب ثابت  - 226/13  000/0  

2 

378/0 مهارت در زبان انگلیسی  429/0  952/6  000/0  

629/0  396/0 کار با رایانه و اینترنتمهارت    395/0  331/0  356/5  000/0  

819/0 ضریب ثابت  - 283/3  001/0  

3 

378/0 مهارت در زبان انگلیسی  429/0  032/7  000/0  

642/0  413/0  
444/0 مهارت کار با رایانه و اینترنت  372/0  833/5  000/0  

284/0 دانشگاه محل تحصیل  135/0  255/2  025/0  

ثابتضریب   307/0  - 917/0  36/0  

4 

355/0 مهارت در زبان انگلیسی  404/0  555/6  000/0  

654/0  428/0  

445/0 مهارت کار با رایانه و اینترنت  372/0  909/5  000/0  

308/0 دانشگاه محل تحصیل  146/0  464/2  015/0  

های پژوهشیتعداد طرح  028/0  127/0  199/2  029/0  

287/0 ضریب ثابت  - 866/0  388/0  

های تحقیقمنبع: یافته  

 گیری نتیجه

 امکا اسکت آموزشکی ضروری مؤسسکات وظایف یکی از دانشجویان اطالعاتی سواد بررسی

 سکواد اطالعکاتی ارزیکابی هکا،دانشگاه از اندکی تعداد تنها که آن است بیانگر موجود شواهد

 بنکابراین داننکد؛مکی ضکروری آنهکا آموختگیشرایط دانش از قسمتی عنوانبه را دانشجویان

 انکدکی بسکیار دانش که گذرانندمی حالی در را خود درسی واحدهای دانشجویان بسیاری از

دارند و در  کارهای پژوهشی ارزیابی و پژوهشی نتایج از استفاده پژوهش، چگونگی مورد در

این پژوهش با هکدف  یابد.کاهش می مفید و مؤثر هایانجام فعالیت برای آنان توانایی نهایت

دهد، قرار می تأثیرای دانشجویان را تحت هایی که سواد اطالعاتی و رایانهکنندهشناخت تعیین

ها نشان داد که عواملی نظیر میزان مهارت در کار با رایانه و اینترنت، مهکارت انجام شد. یافته

سکواد اطالعکاتی و های پژوهشکی بکر در زبان انگلیسی، دانشگاه محل تحصیل و تعداد طرح

 .ای دانشجویان تحصیالت تکمیلی مؤثر هستند که در ادامه به آن پرداخته شده استرایانه



 

` 
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های پژوهشی بکود ای انجام طرحرهای مؤثر بر سواد رایانهینتایج آشکار نمود که از جمله متغ

( همخکوانی 2012و همککاران ) Ranasinghe( و 2018و همککاران ) Brarکه با مطالعکه 

هکای پژوهشکی( سکواد های پژوهشکی )نظیکر طکرحاشت. آنان بیان داشتند که انجام فعالیتد

ای افکراد دهد که در این بررسی نیز جزو عوامل مؤثر بر سواد رایانکهای افراد را ارتقا میرایانه

هکای پژوهشکی ای و انجام فعالیکتچنین استدالل نمود که سواد رایانه توان اینبوده است. می

هکای های تحقیقاتی به یکدیگر وابسته هستند. به بیان دیگکر، بکرای انجکام فعالیکتطرحنظیر 

-های تحقیقاتی سواد رایانهای کافی و بالطبع، افزایش طرحپژوهشی نیاز به داشتن سواد رایانه

ها نشان داد ککه یککی دیگکر از عوامکل بر آن، یافتهبخشد. عالوهای دانشجویان را توسعه می

ای مهارت در زبان انگلیسی بود که با نتیجه پژوهش کشکاورز واد اطالعاتی و رایانهمؤثر بر س

( همخوانی داشت. آنان نتیجه گرفتند 1398و همکاران ) زاهدی نوقابی( و 1395و همکاران )

های پژوهشکی و در نتیجکه نها برای انجام فعالیتهای خارجه توانایی آکه تسلط افراد به زبان

-نیاز اسکتفاده از نکرمدهد. آنها بیان داشتند که پیشای آنها را ارتقا میو رایانه سواد اطالعاتی

وجو، داشتن توانایی پایه در زبکان انگلیسکی افزارهای کاربردی و استفاده از موتورهای جست

کار بکا رایانکه و  فرایندتوان اذعان داشت که مهارت در زبان انگلیسی است. با این وصف می

ای و نهایکت منجکر بکه ارتقکا سکواد رایانکه نمایکد و دراطالعات را تسریع میکسب دانش و 

ها مشخص نمود ککه دانشکگاه محکل تحصکیل نیکز در شود. همچنین، یافتهاطالعاتی افراد می

کننده است. بکر همکین ای دانشجویان تحصیالت تکمیلی، تعیینمیزان سواد اطالعاتی و رایانه

نیازهکای سکواد اطالعکاتی و های دولتی بکه پکیشدر دانشگاهتوان نتیجه گرفت که اساس می

هکای درسکی و پژوهشکی ایکن شود و در انجام فعالیتای دانشجویان توجه بیشتری میرایانه

شوند. همچنین میزان مهارت در کار با رایانه و اینترنت، بر سکواد نیازها بیشتر تقویت میپیش

تکمیلی مکؤثر هسکتند. ایکن درحکالی اسکت ککه  ای دانشجویان تحصیالتاطالعاتی و رایانه

Kozina ( نیز به این نتیجه دست یافتند که هرچقدر افراد در کار با رایانه 2012و همکاران )

توان نتیجه گرفکت ای آنها باالتر است. میو اینترنت توانمندتر باشند، سواد اطالعاتی و رایانه

های اصکلی آن زمینهترین پیشه به یکی از مهمای دانشجویان وابستکه سواد اطالعاتی و رایانه

یعنی مهارت در استفاده از رایانه و اینترنت اسکت. بکه عبکارتی، اگکر دانشکجویان بکه اصکول 

های درسی، پژوهشی، روزمکره کارگیری رایانه و اینترنت در انجام فعالیتزیربنایی و اصلی به
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ای آنها قابلیت ارتقا اطالعاتی و رایانه توان بیان داشت که سطح سوادو غیره مسلط باشند، می

 و توسعه را داشته است.

ای در نهایت، با توجه به مهم بودن مهارت کار با اینترنت و رایانه در سواد اطالعاتی و رایانکه

هکای های آموزشی و مهارتی بکرای ارتقکا و توسکعه مهکارتتوان پیشنهاد نمود که کارگاهمی

ها برای دانشجویان تحصیالت تکمیلکی برگکزار شکود. نه در دانشگاهاستفاده از اینترنت و رایا

ای انعقاد نمود و وحرفههای همکاری با سازمان فنینامهتوان تفاهمهمچنین، در این رابطه می

های معتبر های مهارتی در این زمینه و دریافت گواهینامهدانشجویان را ملزم به گذراندن دوره

مهکارت زبکان انگلیسکی در سکطح سکواد  تکأثیرر این، با توجکه بکه بکرد. عالوه ICDLنظیر 

-های آموزش زبان انگلیسی بهها و دورهتوان پیشنهاد کرد که کالسای، میاطالعاتی و رایانه

العاده با درنظر گرفتن امتیازات خاص برای دانشجویان خکود دانشکگاه های فوقصورت دوره

با عنوان آموزش سکواد اطالعکاتی ککه تلفیقکی از  برگزار شود. اضافه کردن یک واحد درسی

های جستجو، گردآوری و ارزیابی اطالعکات و غیکره اسکت بکه آموزش روش پژوهش، شیوه

-تواند در ارتقای سواد اطالعاتی و رایانهواحدهای درسی دانشجویان تحصیالت تکمیلی، می

 .ای دانشجویان مثمرثمر باشد

 منابع

: قابکککل دسکککترس در .21نکککی تکککازه سکککواد در قکککرن مع(. 1386راد، ح. )احمکککدیان

https://www.magiran.com/article/1551755 3831 شماره ،1386 ید 17 شنبه دو 

رابطکه میکان سکواد اطالعکاتی و توانکایی (. 1398، الف.، رحیمی، ص. و مرادی، م. )اسمعیلی

. شکت ایفکالنگا های اطالع ها در تشخیص اخبار جعلی براساس مؤلفکه کاربران کتابخانه

 .8-28(، 1)30، اطالعات سازماندهی و کتابداری ملی مطالعات

 .69-68(، 42، )مجله دین پژوهان. ساختار تولید و توسعه علوم دینی(. 1382امینی، ح. )

ریزی درسی متناسب با نظام برنامه(. 1386پور، ن. و حری، ع. )آبادی، ز.، مرسیهمت حیدری

 .48-29(، 4)1، درسیه مطالعات برنامهفصلنام توسعه سواد اطالعاتی.

رابطکه سکواد (. 1396اقکدام، ص. و شکیبانی، ب. ) زادهخوشمهر، ع.، رسول خلیلی، ل.، هدایتی

 .120-108(، 2)4 ،اطالعات و تعامل انسان .دانشجویان اطالعاتی و انگیزش یادگیری
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بررسکی سکبک  (.1398) فکدری، ج. و نوککاریزی، م. ر.، صکالحی زاهدی نوقابی، م.، فتاحی،

ای دانشجویان تحصکیالت تکمیلکی و واککاوی  یادگیری، سواد اطالعاتی و سواد رایانه

 .231-205 ،(2)7. و اطالع رسانی پژوهشنامه کتابداری. هارابطه میان آن

. های فنکاوری اطالعکات در برنامکه درسکییاددهی و یادگیری مهارت(. 1384زمانی، ب.ع. )

 .184-173(، 1)16، فصلنامه کتاب

 سواد و دانش بررسی(. 1398منش، ش. ) فرد، م. و عرفان شاهسواری، ف.، جولهر، م.، خرازی

 آزاد دانشگاه دندانپزشکی دانشجویان دانشکده میان در اینترنتی و کامپیوتری اطالعاتی

 و پزشککی علکوم دانشکگاه دندانپزشککی مجلکه. 1395 سکال در تهکران واحد اسالمی
 .69-74(، 1) 32. تهران یدرمان بهداشتی، خدمات

 تحصکیالت دانشجویان اطالعاتی سواد سطح. ( 1397پناهی، س. ) عبدی، ف.، صدقی، ش.،

مجلکه . آیزنبکرگ مدل براساس ایران پزشکی علوم دانشگاه توانبخشی علوم دانشکده تکمیلی

 .38-30(، 1) 4، رسانی پزشکی نوین اطالع

اتی دانشجویان تحصیالت تکمیلکی کشکاورزی سواد اطالع(. 1394عباسی، ع. و نجفلو، پ. )

 .103-89(، 34)7، کشاورزی آموزش مدیریت پژوهش فصلنامه. مدرس دانشگاه تربیت

فصکلنامهفکارس.  اسکتان هکای عمکومیکتابخانکه بررسکی(. 1393عبدالهی،م. و جوکار، ع. )

 .771-778(، 4) 20، سازماندهی اطالعاتوکتابداریملیمطالعات

سکواد  و خودکارآمکدی راهبکر، خکود یادگیری بین رابطۀ(. 1397طلبی، ف. )فرخ، ب. و شاه

 .161-148(، 29) 15، درسی ریزیبرنامه در پژوهش. دانش تسهیم رفتار با اطالعاتی

آینکده نگکاری ککاربرد مهکارت و فنکاوری مکورد نیکاز بکازار از دیکدگاه (. 1396کرمی، ش. )

 آمکوزش مکدیریت پکژوهش صکلنامهف. دانشجویان دکتری کشکاورزی دانشکگاه رازی

 .118-131(، 43)9، کشاورزی

هکای سکواد بررسی اسکتاندارد(. 1395) ، م.سرمدی ب. و . زندی..فرج اللهی. م ، م.،کشاورز
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