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چکیده
مقدمه :برخی پژوهشگران افراد مادرزاد دیجیتال را دارای تواناییهای طبیعی همپوشان با قابلیتهای سواد اطالعاتی دانستهاند.
هدف از این پژوهش ارزیابی میزان تأثیر ویژگیهای افراد مادرزاد دیجیتال (از قبیل مالکیت بر ابزار فناوری اطالعات و
ارتباطات (فاوا) ،تجارب فاوا ،اعتماد به نفس اینترنتی ،و تعداد شرکت در دورههای فاوا) بر سطح سواد اطالعاتی آنان بود.
روششناسي :جامعه آماری این پیمایش کاربردی 2610 ،نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه بینالمللی امام خمینی
(ره) قزوین در مقاطع تحصیالت تکمیلی بود که  336نفر بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند و  255نفر بهطور کامل در آزمون
شرکت و پرسشنامهای  75گویهای مربوط به متغیرهای تحقیق را تکمیل کردند .برای بررسی فرضیههای تحقیق از روش
معادالت ساختاری و تحلیل مسیر در نرمافزارهای  SPSS 22.0و  SmartPLS 3.0استفاده شد.
يافتهها :مالکیت بر/کاربرد ابزار فاوا بهطور مستقیم و همچنین بهصورت غیرمستقیم از طریق اعتمادبهنفس اینترنتی ،بر سواد
اطالعاتی تأثیری معنادار ندارد؛ ولی از طریق تجارب فاوا دارای تأثیر معناداری بر سواد اطالعاتی است .گذراندن دورههای فاوا
به صورت مستقیم بر سواد اطالعاتی تأثیر دارد؛ ولی از طریق تجارب فاوا و نیز از طریق اعتماد به نفس اینترنتی بر سواد اطالعاتی
تأثیری ندارد .تجارب فاوا از طریق اعتماد به نفس اینترنتی دارای تأثیر معناداری بر سواد اطالعاتی است و اعتمادبهنفس در
استفاده از اینترنت بهصورت مستقیم بر سواد اطالعاتی تأثیر معنادار دارد.
نتیجه :نتایج حاصل از تحلیل دادهها ،ضمن تأیید نسبی برخی از وجوه روابط متغیرهای مورد پژوهش ،نشان داد که نمیتوان
ویژگیهای افراد نسل مادرزاد دیجیتال را عامل ارتقای سواد اطالعاتی آنان دانست .از اینرو ،الزم است برنامههای درسی با
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مباحث سواد اطالعاتی به کمک افراد متخصص تلفیق و به این نسل آموزش داده شود.
کلیدواژهها :سواد اطالعاتی ،مادرزاد دیجیتال ،دانشجویان ،فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی

مقدمه
با گسترش جوامع اطالعاتی امروزی ،مفهوم سواد از وجه سنتی خود به سواد اطالعاتی -که مالزم
با سواد رایانهای و بلکه بسیار فراتر از آن است -گسترش یافته است و سواد اطالعاتی بهعنوان قابلیتی مهم
برای کسانی شناخته میشود که باید در عرصههای آموزشی و کاری این جوامع مشارکت داشته باشند
( .)Bruce, 2004آموزش همگانی مهارت های سواد اطالعاتی از مدرسه گرفته تا دانشگاه و از خانه گرفته
تا محیط کار برای شهروندان جامعۀ اطالعاتی امروز ضرورت دارد .با استیالی بیش از پیش فناوری
اطالعات و ارتباطات (فاوا) بر فضای زندگی و مناسبتهای فردی و جمعی ،این ضرورت همگانی بیشتر
خودنمایی میکند تا جایی که سواد اطالعاتی سازهای برای تربیت شهروندان آگاه و جامعۀ مردمساالر
عصر کنونی دانسته شده است ( .)Spitzer, Eisenberg & Lowe, 1998از جانب دیگر ،فاوا بهطور فزاینده
و تقریباً در همه جنبههای زندگی بشر ،هم بهعنوان فناوری مشهود و هم بهمثابه فناوری نامشهود ادغام شده
است ()Carr, 2003; Mishra & Koehler, 2006؛ بهطوری که بهکارگیری فاوا باعث تسریع در رشد و
توسعۀ کشورها و جوامع در جنبههای مختلف شده است ( )Kathuria & Oh, 2018دسترسپذیری مداوم
و آنی به اطالعات به مدد فاوا در زندگیِ روزمره ،واقعیتی است که نمیتوان آنرا کتمان نمود و یا انتظار
داشت که سرعتش کم یا ناپدید شود (.)Serrano-Puche, 2017
اصطالح «افراد مادرزاد دیجیتال» 1یا بومیان دیجیتال نسل متولدشده در حین یا پس از کاربردی
شدن فاوا در امور عادی روزمره است ،که آنان را از مهاجران به دنیای دیجیتال متمایز میسازد (

Wang,

 .)Myers & Santarem, 2013بسیاری از دانشجویان کنونی جزو این نسل هستند؛ چراکه این نسل متولدان
اواخر دهه  1980و بعد را شامل می شوند .فرض برخی بر این است که افراد دیجیتال مادرزاد دارای دانش و
مهارت هایی هستند که برای آنها امکان کاربرد ابزارهای فاوا و دنیای مجازی را به شیوهای «طبیعی» و
متفاوت از نسل مهاجر به دنیای دیجیتال فراهم میسازد (Kivunja, Bennett, Mattoon & Kelvin, 2008

; .) 2014این ادعایی است که توسط بسیاری از افراد به چالش کشیده شده است و برخی از منتقدان حتی
استدالل می کنند که مفهوم افراد دیجیتال مادرزاد و چنین کارکرد آنان افسانه است ( Magrino & Sorrell,

1. Digital Natives
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 .)Margaryan, Littlejohn &Vojt, 2011; 2014همچنین ،این اعتقاد وجود دارد که افراد دیجیتال
مادرزاد مهارتهای مورد نیاز برای بازیابی ،انتخاب و تجزیهوتحلیل دادههای موجود (اطالعات) را بالفعل
دارا هستند و بهصورت طبیعی ،با اخالق و ایمن در فضای مجازی رفتار میکنند (

& Cabra-Torres

 .)Jang, Jaccard & Nepal, 2014; Marciales-Vivas, 2009با این حال ،ماگرینو و سورل)2014( 1
معتقدند مهارتهای دیجیتال آنان ،توسط برخی محققان حتی بیش از اینها برآورد هم شده است.
با توجه به استانداردهای قابلیتهای سواد اطالعاتی در آموزش عالی (

American Library

 ،)Association, 2000یک فرد دارای سواد اطالعاتی قادر است )1( :میزان اطالعات مورد نیازش را تعیین
کند )2( ،بهطور مؤثر و کارآمد به اطالعات مورد نیاز دست یابد )3( ،اطالعات و منابع آنرا ارزیابی و
اطالعات انتخاب شده را با زمینه دانش خود تلفیق نماید )4( ،بهطور مؤثر از اطالعات برای حصول به
هدفی خاص استفاده کند ،و ( )5مسائل اقتصادی ،حقوقی ،اخالقی و اجتماعی مربوط به دسترسی و استفاده
از اطالعات را درک کند .بر این اساس ،به نظر میرسد ،مهارتهای مورد ادعا برای افراد دیجیتال مادرزاد
تا حد زیادی با مهارتها و تواناییهای مورد نظر در سواد اطالعاتی همپوشانی دارند.
هر فردی میتواند به روشهای مختلفی ،عمدتاً از طریق خود-یادگیری و یادگیریهای دارای
چارچوب توسط مربیان رسمی و غیررسمی ،مطالب مختلفی را فرابگیرد .اگر افراد دیجیتال مادرزاد با
ویژگی هایی مورد نظر وجود داشته باشند و سواد اطالعاتی بخشی از طبیعت آنان باشد ،این سؤال مطرح
میشود :کدام بخش از دانش و کدام مهارتها انتظار میرود که توسط منابع غیررسمی (خانواده و
همساالن) و کدامیک توسط نظام آموزش رسمی (مدارس و دانشگاهها) آموزش داده شود و کدام برای
خودیادگیری باقی بماند و نباید برای آموزش آنها زمان و انرژی به کار برد؟ البته مرزهای بین این بخشها
در فرآیندهای آموزشی نامشخص به نظر میرسد و تا حد زیادی تحت تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی-
اقتصادی قرار دارد .از سوی دیگر ،مادرزادی دیجیتال بودن و توسعه سواد اطالعاتی نمیتوانند بهتنهایی
بهعنوان چیزی «طبیعی» و بدیهی شناخته شوند؛ چراکه اینها تحت تأثیر تعدادی عوامل اجتماعی-اقتصادی
و فرهنگی و همچنین ترجیحات شخصی و انگیزه فراگیران قرار دارند (.)Bavelier, Green & Dye, 2010
از دیگر سو ،برخالف این ادعا ،دانشجویان امروزی با وجود داشتن مهارت در کاربرد فناوری اطالعات و
محیط مجازی ،در استفاده از اطالعات برای آموزش و پژوهش و کار و زندگی کارایی چندانی ندارند
( )Breivik, 2005و بهویژه ،سطح پایین سواد اطالعاتی و شکاف دانشی و پژوهشی زیاد در دانشجویان
1. Margino & Sorrell
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جدیدالورود مشهود است (.)Buzzetto-Hollywood, Elobaid & Elobeid, 2018
با نظر به مسائل برشمرده ،موضوع اساسی پژوهش حاضر بررسی این مسئله است که آیا ویژگی-
های اف راد دیجیتالِ مادرزاد در ارتباط با دنیای دیجیتال (از قبیل مالکیت داشتن بر ابزار فاوا ،داشتن تجارب
فاوا ،اعتماد به نفس اینترنتی ،و تعداد دوره های آموزشی گذرانده شده در زمینه فاوا) قابلیت تأثیر بر میزان
و سطح سواد اطالعاتی آنان را دارند؟ برای پاسخ به این سؤال ،فرضیههای هشتگانه زیر مطرح شدند:
 )1مالکیت بر/کاربرد ابزارهای فاوا توسط افراد مادرزاد دیجیتال بهطور مستقیم بر سواد اطالعاتی
آنان تأثیر دارد.
 )2مالکیت بر/کاربرد ابزارهای فاوا توسط افراد مادرزاد دیجیتال بهطور غیرمستقیم از طریق
تجربیات فاوا بر سواد اطالعاتی آنان تأثیر دارد.
 )3مالکیت بر/کاربرد ابزارهای فاوا توسط افراد مادرزاد دیجیتال بهطور غیرمستقیم از طریق اعتماد
به نفس اینترنتی بر سواد اطالعاتی آنان تأثیر دارد.
 )4گذراندن دورههای آموزشی مربوط به فاوا توسط افراد مادرزاد دیجیتال بهصورت مستقیم بر
سواد اطالعاتی آنان تأثیر دارد.
 )5گذراندن دورههای آموزشی مربوط به فاوا توسط افراد مادرزاد دیجیتال بهصورت غیرمستقیم از
طریق تجربیات فاوا بر سواد اطالعاتی آنان تأثیر دارد.
 )6گذراندن دورههای آموزشی مربوط به فاوا توسط افراد مادرزاد دیجیتال بهصورت غیرمستقیم از
طریق اعتماد به نفس اینترنتی بر سواد اطالعاتی آنان تأثیر دارد.
 )7تجربیات افراد مادرزاد دیجیتال از فاوا بر سواد اطالعاتی آنان تأثیر مستقیم دارد.
 )8اعتماد به نفس اینترنتی افراد مادرزاد دیجیتال بر سواد اطالعاتی آنان تأثیر مستقیم دارد.
پیشینه تحقیق
در باب برخی متغیرها و مباحث مطرح در این پژوهش ،بهویژه در حوزه سواد اطالعاتی دانشجویان
تحقیقات مختلفی انجام شده است .از سال  1970به بعد ،پژوهشگران آمریکایی بیشتر به مفهوم سواد
اطالعاتی پرداختند و سپس پژوهشگران انگلستان ،استرالیا ،هلند و دیگر کشورهای غربی نیز با اشتیاق و
اهمیت بی شتری پژوهش در سواد اطالعاتی را مورد توجه قرار دادند .یکی از نتایج سیاست مذکور این بود
که آموزش سواد اطالعاتی به جنبش جهانی در عرصه آموزشوپرورش و آموزش عالی تبدیل شد.
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کندی و دیگران )2008( 1با بررسی وضعیت دسترسی و میزان استفاده دانشجویان تازهوارد از
فناور ی اطالعاتی دریافتند میزان استفاده دانشجویان سال اول از انواع فناوری اطالعاتی بسیار زیاد بوده و
آنان در دسترسی به سختافزارهای فناوری و اینترنت محدودیت زیادی ندارند .از طرف دیگر ،تنوع انواع
فناوریهای اطالعاتی بر میزان استفاده از هر یک از انواع فناوریها تأثیرگذار بوده است.
کوثر و محمود )2013( 2در بررسی سواد اطالعاتی دانشجویان مهندسی سال اول در برخی
دانشگاه های پاکستان دریافتند این دانشجویان مهارت کافی در سواد اطالعاتی ،از جمله در جستجو و
ارزیابی اطالعات ندارند و از این نظر ،دختران و پسران دانشجو در سطحی مشابه قرار دارند.
سورگو و دیگران )2017( 3با پژوهشی پیمایشی که روی  299دانشجوی اسلوونیایی انجام دادند،
دریافتند افراد مادرزاد دیجیتال لزوماً دارای سواد اطالعاتی نیستند و سواد اطالعاتی باید آموخته شود و با
تمرکز بر روی دورههای آموزشی مبتنی بر استانداردهای سواد اطالعاتی ارتقا یابد.
بارتول و دیگران )2018( 4در بررسی مهارتهای سواد اطالعاتی دانشجویان علوم کشاورزی
دانشگاهی در صربستان دریافتند این مهارتها در این دانشجویان در حد متوسط است و مهارتهای آنان
در کاربرد درست و اخالقی از اطالعات در مقایسه با جستجو و ارزیابی اطالعات (در حکم مؤلفههای
سواد اطالعاتی) کمتر است.
امیری ،کیانی و چشمهسهرابی ( )1388در بررسی سواد اطالعاتی پایه دانشجویان تحصیالت تکمیلی
دانشگاه شهرکرد دریافتند این دانشجویان میزان سواد اطالعاتی بیش از حد متوسط دارند و از نظر جنسیت
بین میزان و سطح سواد اطالعاتی آنان تفاوتی نیست.
میری و چشمهسهرابی ( ) 1390به بررسی سواد اطالعاتی دانشجویان سال آخر دانشگاه علم و صنعت
ایران واحد اراک در محیط دیجیتال پرداختند و دریافتند توانایی تشخیص نیاز به اطالعات در این
دانشجویان در سطحی پایینتر از حد متوسط بود؛ اما آنان از نظر مهارت دستیابی ،ارزیابی و استفاده از
اطالعات ،آشنایی با مسائل حقوقی اطالعات و نیز بهرهمندی از مهارتهای پیشزمینه سواد اطالعاتی و
درک اهمیت اطالعات در سطحی باالتر از متوسط قرار داشتند.
مهدیان ،شهبازی و نیکنژاد ( )1391در بررسی سطح سواد اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی

1. Kennedy & et al.
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در استفاده از پایگاههای اطالعاتی و کتابخانههای دیجیتال به این نتیجه رسیدند که مهارت دانشجویان
تحصیالت تکمیلی در استفاده و کاربرد مفاهیم جستجوی پیشرفته اطالعات ،پایگاههای استنادی و پایگاه-
های اطالعاتی تمام متن پایینتر از سطح متوسط قرار دارد.
تیرگر و یمینفیروز ( )1392در مطالعهای نیمهتجربی تأثیر آموزش بر سواد اطالعاتی دانشجویان
تازهوارد دانشگاه علوم پزشکی بابل را مورد سنجش قرار دادند .یافتهها نشان داد مداخله آموزشی از طریق
آموزش کتابخانهای بر سواد اطالعاتی دانشجویان تازهوارد به دانشگاه مؤثر است؛ به گونهای که سطح
سواد دانشجویان در زمینه توانایی استفاده از نرمافزار جستجوی کتابخانهای ،آگاهی از تفاوت منابع پیوسته
و غیرپیوسته و نیز آشنایی با راهبردهای جستجو در پایگاهها نسبت به دوره قبل از آموزش به میزان
معناداری افزایش یافته است.
مرادی ( ) 1393در سنجش رابطه میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات با سواد اطالعاتی و
مهارت های تفکر انتقادی در بین دانشجویان مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرستان دلفان به این نتیجه
رسید که بین فناوری اطالعات و ارتباطات با سواد اطالعاتی همبستگی مثبت وجود دارد.
حکیمزاده ،نقشینه و بینیاز ( ) 1394به بررسی سواد اطالعاتی و خودکارآمدی رایانه و عملکرد
تحصیلی دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران پرداختند .یافتهها نشان داد که بین
سواد اطالعاتی و خودکارآمدی رایانه و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد؛ یعنی هرچه سواد اطالعاتی
دانشجویان باالتر باشد ،خودکارآمدی رایانهای و عملکرد تحصیلی بیشتری وجود دارد.
نجفلو ،یعقوبی و صالحیمقدم ( )1396در تحقیقی روی دانشجویان در رشتههای تحصیلی مختلف
دانشکدۀ علوم کشاورزی دانشگاه زنجان در سال تحصیلی  93-92دریافتند سطح سواد اطالعاتی این
دانشجویان متوسط است .نمرات دانشجویان دکتری در سواد اطالعاتی به طرز معناداری بیشتر از
دانشجویان کارشناسی ارشد بود.
پورقربان ،بهزادی و جعفرزاده کرمانی ( ) 1397رابطه بین سواد اطالعاتی و امنیت روانی دانشجویان
کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در فضای مجازی را بررسی کردند .یافتهها نشان داد که هر چند سطح
سواد اطالعاتی این دانشجویان در حد مناسب نیست ،ولی با افزایش سطح سواد اطالعاتی دانشجویان می-
توان بسیاری از چالشهای پیش روی آنان در فضای مجازی را کاهش داد.

در پژوهشی نسبتاً جدید ،مجرد ،سلیمانپور عمران و سوداگر ( )1398رابطه بین سواد اطالعاتی و
مهارتهای دانشآفرینی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد را بررسی
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کرده و دریافتند ،بین سواد اطالعاتی و دانشآفرینی دانشجویان رابطه معنادار و مثبت وجود دارد و تقویت
مهارتهای سواد اطالعاتی عاملی در افزایش قابلیت دانشآفرینی و مهارتافزایی دانشی آنان در حکم
مزیتی رقابتی است.
مرور پیشینه نشان میدهد که بیشتر تحقیقات مرتبط با سواد اطالعاتی دانشجویان به بررسی میزان و
سطح سواد اطالعاتی دانشجویان و مقایسه سطوح سواد اطالعاتی آنان بر حسب متغیرهایی مانند جنسیت،
رشته دانشگاهی ،مقطع تحصیلی و تأثیر آموزش دانشگاهی بر سواد اطالعاتی پرداختهاند؛ اما در باب موضوع
اختصاصی این پژوهش تاکنون تحقیقی به غیر از تحقیق سورگو و دیگران ( )2017انجام نشده است .از
اینرو ،تحقیق پیشرو از نظر بررسی ویژگیهای مرتبط با فناوری اطالعات در نسل مادرزاد دیجیتال و بهویژه
سواد اطالعاتی آنان و نیز کاربرد مقیاسهای جدید سنجش سواد اطالعاتی برای اولین بار در ایران انجام شده
است.
مطالعه پیشینه پژوهش زمینه ارائه مدل مفهومی پژوهش را فراهم میکند .در شکل  1مدل مفهومی
پژوهش حاضر نشان داده شده است که مبنای تدوین فرضیهها بوده است.

مالکیت بر

H1
H2

ابزار فاوا

تجارب فاوا
H7

H3

سواد
اطالعاتي
H8
اعتمادبهنفس

H5

اينترنتي

H4

H6
دورههاي
فاوا

شکل  .1مدل مفهومي پژوهش ( Hنماد فرضیه و اعداد کنار آن مبین شماره هر فرضیه در متن است).
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی ،از نظر روش جمعآوری اطالعات توصیفی و از نظر نوع
دادههای مورد استفاده پیمایشی است .جامعه آماری مورد نظر در تحقیق پیشرو ،دانشجویان تحصیالت
تکمیلی دانشگاه بینالمللی امام خمینی

(ره)

قزوین بود .طبق آمار معاونت آموزشی این دانشگاه (،)1397

دانشگاه مذکور دارای  2610نفر دانشجوی مقطع تحصیالت تکمیلی بود که  2100دانشجو در مقطع
کارشناسی ارشد و  510دانشجو در مقطع دکتری در حال تحصیل بودند .حجم نمونه بر اساس فرمول
کوکران 336 ،نفر تعیین شد .نمونهگیری بهصورت تصادفی طبقهای متناسب با تعداد دانشجویان هر
دانشکده انجام شد و از  336پرسشنامه توزیعشده 255 ،پرسشنامه جمعآوری شد که مشارکت کامل 76
درصد از آزمودنیها را نشان میداد.
برای آزمون فرضیههای پژوهش از پرسشنامهای شامل  5بخش مستقل با  75سؤال ( 35سؤال در
مورد ابزار ،برنامهها و دورههای آموزشی فاوا و همچنین تجارب افراد در استفاده از فاوا و اعتماد به نفس
اینترنتی آنان و  40سؤال در مورد سواد اطالعاتی) بهصورتی که در ادامه بیان میشود ،استفاده شده است.
برای مقیاس میزان تجارب فاوا و میزان مالکیت/کاربرد ابزارهای فاوا ،به ترتیب از پرسشنامههای  16سؤالی
و  4سؤالی مربوط به سورگو و دیگران ( )2017در طیف پنجنقطهای لیکرت استفاده شده است .برای
ارزیابی میزان اعتماد به نفس اینترنتی از پرسشنامه  10سؤالی تعدیلیافته استین و الروس )2000( 1و
پاپاناستادیو و آنجلی )2008( 2در طیف پنجنقطهای لیکرت استفاده شده است .پنج سؤال هم مربوط به
تعداد شرکت در دورههای مرتبط با فاوا بود .برای بررسی سواد اطالعاتی از پرسشنامه چهارگزینهای حاوی
 40سؤال ،متعلق به بوه پودگورنیک و دیگران )2016( 3استفاده شده است که برای هر سؤال تنها یک
گزینه درست و سه گزینه نادرست وجود داشت.
برای بررسی پایایی پرسشنامه ،ابتدا یک نمونه اولیه ،شامل  30پرسشنامه پیشآزمون شد و سپس با
استفاده از دادههای حاصل از این پرسشنامه ها ،میزان ضریب اعتماد با روش کودر ریچاردسون برای متغیر
سواد اطالعاتی و آلفای کرونباخ برای سه بخش دیگر پرسشنامه محاسبه شد که ضرایب پایایی برای
مؤلفههای سواد اطالعاتی  ،0/876برای کاربرد ابزار فاوا  ،0/724برای تجارب فاوا  0/856و برای اعتماد به
نفس اینترنتی هم  0/733به دست آمد که مقادیر قابل قبول پایایی هستند .برای آزمون فرضیات نیز از روش

1. Eastin & LaRose
2. Papanastasiou & Angeli
3. Podgornik & et al.
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معادالت ساختاری و تحلیل مسیر در نرمافزارهای اسپیاساس 22و اسمارتپالس  3استفاده شد.
در ادامه ،ابتدا به بررسی کفایت حجم نمونه با استفاده از شاخص  KMOو همچنین مناسب بودن
ماتریس همبستگی مشاهدات با استفاده از آزمون بارتلت پرداخته شد و سپس مدل اندازهگیری پژوهش،
مدل ساختاری و مدل کلی مورد بررسی عرضه شده و نهایتاً ،با استفاده از تحلیل تأییدی مرتبه دوم و به
دست آوردن ضرایب تأثیر و مقادیر آماره آزمون معنیداری ،فرضیههای تحقیق آزمون شده است.
بررسي کفايت حجم نمونه و ماتريس همبستگي

جدول  1معیار  KMOبرای کفایت نمونهگیری و آزمون بارتلت برای مناسب بودن همبستگی بین
مشاهدات جهت استفاده از تحلیل عاملی را نشان میدهد .با توجه به مقدار باالی شاخص  KMOو
معنی داری آزمون بارتلت ،تعداد نمونه برای انجام تحلیل عاملی کافی و همبستگی بین مشاهدات مناسب
است (.)KMO= .786, k2= 3694.896, df=595, p<.01
جدول  .1آزمون بارتلت و شاخص  KMOبراي آزمون مناسب بودن تحلیل عاملي
آمارهها

مقدار

شاخص KMO

0/786

آماره آزمون بارتلت

3494/896

درجه آزادی

595

سطح معنیداری

0/000

بررسي برازش مدل اندازهگیري بر اساس پايايي و روايي همگراي متغیرها

پایایی شاخص توسط دو معیار مورد سنجش قرار میگیرد که عبارتند از :ضریب آلفای کرونباخ و
ضریب پایایی ترکیبی .با توجه به جدول  2مالحظه میشود که مقادیر پایایی مرکب و آلفای کرونباخ برای
سازههای مدل در حد مطلوب (حدود  0/7و باالتر) میباشند.
جدول  .2پايايي ترکیبي و آلفاي کرونباخ سازههاي تحقیق
سازه

پايايي ترکیبي ()CR

آلفاي کرونباخ (𝛂)

تجارب فاوا

0/828

0/799

ابزار فاوا

0/698

0/744

اعتماد به نفس اینترنتی

0/900

0/878

دورههای فاوا

0/822

0/759
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در مورد روایی همگرا ،با توجه به جدول  3مالحظه میشود که مقادیر متوسط واریانس استخراجی
سازههای مدل همگی در حد مطلوب (بیش از  )0/5میباشند.
جدول  .3متوسط واريانس استخراجي سازههاي تحقیق
سازه

متوسط واريانس استخراجي ()AVE

تجارب فاوا

0/556

کاربرد فاوا

0/602

اعتماد به نفس اینترنتی

0/549

دورههای فاوا

0/637

بررسي برازش مدل ساختاري

در این مورد ،مطلوب بودن برازش مدل ساختاری پژوهش با استفاده از سه معیار ضریب تعیین
(  ،)R2ضریب استون-گیزر (  )Q2و معیار  Redundancyبررسی شده است.
جدول  4ضریب تعیین ( )R2و ضریب استون -گیزر (  )Q2را برای سه متغیر درونزای مدل ،یعنی
تجارب فاوا ،اعتماد به نفس اینترنتی و سواد اطالعاتی نشان میدهد .بر این اساس ،ضرایب در حد مطلوب
و قابل قبول میباشند .بنابراین ،مدل از برازش مناسب و قدرت پیشبینیکنندگی مطلوبی برخوردار است.
جدول  .4ضريب تعیین ( 𝟐𝐑) و ضريب استون -گیزر ( 𝟐𝐐) متغیرهاي درونزا
متغیرهاي درونزاي مدل

ضريب تعیین ( 𝟐𝐑)

ضريب استون-گیزر ( 𝟐𝐐)

تجارب فناوری اطالعات

0/266

0/372

اعتماد به نفس در استفاده از اینترنت

0/226

0/290

سواد اطالعاتی

0/141

0/430

جدول  5مقدار میانگین  Redundancyرا برای سه متغیر درونزای مدل ،یعنی تجارب فاوا ،اعتماد
به نفس اینترنتی و سواد اطالعاتی نشان میدهد .مالحظه میشود که میانگین ضرایب در حد مطلوب و قابل
قبولی (با مقدار کلی  )0/105میباشد .بنابراین ،مدل از برازش مناسبی برخوردار است.
جدول  .5مقدار معیار  Redundancyمدل براي متغیرهاي درونزا
متغیرهاي درونزا

ضريب تعیین ( 𝟐𝐑)

communality

Redundancy

تجارب فاوا

0/266

0/253

0/067

اعتماد به نفس اینترنتی

0/226

0/476

0/107

سواد اطالعاتی

0/141

1/000

0/141

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝒅𝒆𝑹 𝒍𝒂𝒕𝒐𝑻

0/105
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برازش مدل کلي

جدول  6مقدار  GOFیا خوبی برازش برای مدل کلی تحقیق را نشان میدهد .مالحظه میشود که این
ضریب در حد مطلوب و قابل قبولی (برابر  )0/330میباشد .بنابراین ،مدل از برازش کلی مناسبی برخوردار است.
جدول  .6شاخص برازش مدل کلي با معیار GOF
ضريب تعیین ( 𝟐𝐑)

متغیرهاي مدل

communalities

کاربرد ابزار فاوا

0/374

دورههای فاوا

0/484

تجارب فاوا

0/253

0/266

اعتماد به نفس اینترنتی

0/476

0/226

سواد اطالعاتی

1/000

0/141

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐬𝐞𝐢𝐭𝐢𝐥𝐚𝐧𝐮𝐦𝐦𝐨𝐜

0/517

𝟐̅̅̅̅
𝑹

0/211

GOF

0/330

يافتههاي پژوهش
اطالعات توصیفي آزمودنيها و متغیرها

از نظر اطالعات جمعیتشناختی ،بیشتر افراد نمونه تحقیق ،به تعداد  155نفر ( 61/8درصد) مرد،
 101نفر ( 39/8درصد) در دامنه سنی  25تا  30سال 208 ،نفر ( 82/5درصد) در مقطع تحصیلی کارشناسی
ارشد و  86نفر ( 35/0درصد) از دانشکده علوم انسانی بودهاند.
جدول  7آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش را نشان میدهد .طبق این جدول ،تجارب افراد
مورد بررسی در فاوا با میانگین نمره  1/50کمتر از حد متوسط (نقطه میانی  ،)2مالکیت بر  /کاربرد
ابزارهای فاوا با میانگین نمره  2/10در حد کمی بیش از متوسط (نقطه میانی  ،)2اعتمادبهنفس اینترنتی با
میانگین نمره  3/15کمی بیش از حد متوسط (نقطه میانی  )3و سواد اطالعاتی هم با میانگین نمره 17/86
کمتر از حد متوسط (نقطه میانی  )20بوده است .ضمناً ،پاسخگویان بهطور متوسط در  4/8دوره آموزشی
مختلف فاوا شرکت داشتهاند .البته محدودیتی در تعداد دورههای آموزشی فاوا مطرح نشده بود.
جدول  .7میانگین و انحراف معیار متغیرهاي اصلي پژوهش
متغیر
تجارب فاوا

*

مالکیت بر  /و کاربرد فاوا
اعتماد به نفس اینترنتی
دورههای فاوا
سواد اطالعاتی

***

**

*

میانگین

انحراف معیار

1/501

0/521

2/104

0/807

3/148

0/779

4/805

8/369

17/862

6/896
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* :نمره دهی از صفر تا  :** 4نمره دهی از  1تا  *** 5نمرهدهی از صفر تا 40

آزمون فرضیههاي تحقیق

شکلهای  2و  3مدل نهایی پژوهش را نشان میدهند که به ترتیب شامل ضرایب تأثیر
( )rو مقادیر آماره آزمون یا ارزش تی ( )t-valueمیباشند.

مالکیت بر
()0/103
(8/091

تجارب فاوا
(2/536

سواد

ابزار فاوا

)

(0/233

)

)

اطالعاتي

(6/303
)

اعتمادبهنفس

(0/830
)

اينترنتي

()2/183

(1/350
)

دورههاي
فاوا

شکل  . 2مدل پژوهش (ضرايب تأثیر در روابط میان متغیرها)
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مالکیت بر
ابزار فاوا

(-0/007
)

()0/510

()0/000

تجارب فاوا
سواد

()0/159

()0/266

()-0/016

اطالعاتي
()0/141
(0/273
)

اعتمادبهنفس

()0/065

اينترنتي
()0/226
()0/103

()0/061

دورههاي
فاوا ()0/000

شکل  .3مدل پژوهش (آماره  tبراي بررسي معناداري ضرايب تأثیر با فرض معناداري در )t>1/96

بر اساس روابط متغیرهای تحقیق در این شکلهای  2و  3و ضرایب تأثیر و میزان معناداری ،نتیجه
آزمون فرضیههای پژوهش بیان میشود .بر این اساس ،گزارش جامع فرضیهها بر اساس ضرایب مسیر ) (rو
آماره تی ) (tبه شرح زیر است:
 )1فرضیه یک .مالکیت بر/کاربرد ابزارهای فاوا توسط افراد مادرزاد دیجیتال بهطور مستقیم بر سواد
اطالعاتی آنان تأثیر دارد .طبق مقادیر ضریب مسیر و آماره تی ( )r=-0/007,t>1/96این فرضیه رد
میشود و مالکیت بر/کاربرد ابزار فاوا بهصورت مستقیم بر سواد اطالعاتی تأثیر معناداری ندارد
 )2فرضیه دو .مالکیت بر/کاربرد ابزارهای فاوا توسط افراد مادرزاد دیجیتال بهطور غیرمستقیم از طریق
تجربیات فاوا بر سواد اطالعاتی آنان تأثیر دارد .طبق مقادیر ضریب مسیر و آماره تی
( )r=0/510،t>1/96این فرضیه تأیید می شود و مالکیت بر/کاربرد ابزار فاوا از طریق تجارب فاوا
دارای تأثیر معناداری بر سواد اطالعاتی است .البته این تأثیر در حد متوسط است.
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 )3فرضیه سه .مالکیت بر/کاربرد ابزارهای فاوا توسط افراد مادرزاد دیجیتال بهطور غیرمستقیم از طریق
اعتماد به نفس اینترنتی بر سواد اطالعاتی آنان تأثیر دارد .این فرضیه هم طبق مقادیر ضریب مسیر و
آماره تی ( )r=-0/016, t>1/96رد می شود و مالکیت بر/کاربرد ابزار فاوا از طریق اعتماد به نفس
اینترنتی بر سواد اطالعاتی تأثیری ندارد.
 )4فرضیه چهار .گذراندن دورههای آموزشی مربوط به فاوا توسط افراد مادرزاد دیجیتال بهصورت
مستقیم بر سواد اطالعاتی آنان تأثیر دارد .این فرضیه طبق مقادیر ضریب مسیر و آماره تی
( )r=0/103،t>1/96تأیید میشود و گذراندن دورههای آموزشی فاوا تأثیری مستقیم بر سواد
اطالعاتی دارد .البته این تأثیر بر اساس مقدار همبستگی ،نسبتاً ضعیف و حاشیهای است.
 )5فرضیه پنج .گذراندن دورههای آموزشی مربوط به فاوا توسط افراد مادرزاد دیجیتال بهصورت
غیرمستقیم از طریق تجربیات فاوا بر سواد اطالعاتی آنان تأثیر دارد .بر اساس مقادیر ضریب مسیر و
آماره تی ( )r=0/065, t>1/96این فرضیه رد میشود و بنابراین ،گذراندن دورههای آموزشی فاوا
از طریق تجارب فاوا دارای تأثیر معناداری بر سواد اطالعاتی نیست.
 )6فرضیه شش .گذراندن دورههای آموزشی مربوط به فاوا توسط افراد مادرزاد دیجیتال بهصورت
غیرمستقیم از طریق اعتماد به نفس اینترنتی بر سواد اطالعاتی آنان تأثیر دارد .طبق نتایج آزمون و
مقادیر ضریب مسیر و آماره تی ( )r=0/061،t>1/96این فرضیه هم رد میشود و گذراندن دوره-
های آموزشی فاوا از طریق اعتماد به نفس اینترنتی بر سواد اطالعاتی تأثیر معناداری ندارد.
 )7فرضیه هفت .تجربیات افراد مادرزاد دیجیتال از فاوا بر سواد اطالعاتی آنان تأثیر مستقیم دارد .طبق
مقادیر ضریب مسیر و آماره تی ( )r=0/475 ،t>1/96این فرضیه مورد تأیید است و تجارب فاوا
مستقیماً دارای تأثیر معناداری بر سواد اطالعاتی است .البته این تأثیر با توجه به ضریب همبستگی،
در حد متوسط است.
 )8فرضیه هشت .اعتماد به نفس اینترنتی افراد مادرزاد دیجیتال بر سواد اطالعاتی آنان تأثیر مستقیم
دارد .طبق مقدار ضریب مسیر و آماره تی ( )r=0/273 ،t>1/96این فرضیه تأیید میشود .و از
این رو ،اعتماد به نفس اینترنتی بر سواد اطالعاتی مستقیماً دارای تأثیر معناداری است .البته با توجه
به ضریب تأثیر ،این اثرگذاری ضعیف و حاشیهای است.
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بحث و نتیجه
تحقیق حاضر با هدف ارزیابی اثرات ویژگیهای افراد مادرزاد دیجیتال از نظر قابلیتهای مرتبط با
فاوا بر روی سطح سواد اطالعاتی آنان ،با بررسی بر روی دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی دانشگاه
بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین ـدر حکم افرادی از نسل مادرزاد دیجیتالـ انجام شد .همانطور که نتایج
این تحقیق و تحقیق سورگو و دیگران نشان داد ،مالکیت بر ابزارهای فاوا بر سواد اطالعاتی دانشجویان
تأثیری ندارد؛ این بدان معناست که صرفاً داشتن ابزارهای فاوا (مانند رایانه و تبلت) و یا کاربرد آنها دال بر
باسواد اطالعاتی بودن فرد نیست؛ بلکه با توجه به اینکه مالکیت بر این ابزارها از طریق کسب تجارب
مرتبط با فاوا بر سواد اطالعاتی تأثیر دارد ،میتوان گفت تجربه استفاده اطالعاتمحور و هدفمند از این
ابزار باعث ارتقای نسبی مهارتهای سواد اطالعاتی افراد میشود .این نتیجه ،با توجه به تأیید وجود تأثیر
مثبت و مستقیم دورههای آموزشی مرتبط با فاوا (در برنامههای درسی و جنبی دانشجویان) بر سواد
اطالعاتی آنان نیز مشهود است؛ به دیگر سخن ،وجود برنامههای مناسب آموزشی باعث ارتقای سواد
اطالعاتی میشود .طبق نظر ون دورسن و وندیپن ،)2013( 1برنامههای آموزشی مرتبط با فاوا در کنار
ابزارهای فناوری اطالعات عامل ارتقای سواد اطالعاتی به مدد کسب تجارب مثبت از کاربرد فاواست.
اثرگذاری مناسب این دورهها هم به اعتقاد ماگرینو و سورل ( )2014مستلزم دخالت و نظارت متخصصان
دانشگاهی در امر آموزش و حرفهمندان اطالعات است .به عالوه ،همانطور که نشان داده شد ،صرف
مالکیت بر ابزار فاوا باعث اعتماد به نفس در کاربرد اینترنت و افزایش سطح سواد اطالعاتی نمیشود و
کسب این مهارتها نیازمند آموزش و تفکر انتقادی است.
با توجه به تأثیر داشتن تجارب فاوا بر سواد اطالعاتی افراد از طریق افزایش اعتماد به نفس آنان در
استفاده از اینترنت و نیز اثر مستقیم اعتماد به نفس در استفاده از اینترنت بر سواد اطالعاتی آنان میتوان
گفت که تجارب مرتبط با فاوا ،بهعلت داشتن ماهیت ارتقابخشی به راهبردهای جستجوی افراد و آشنا
کردن آنان با انواع پایگاههای اطالعاتی و ابزارهای کتابشناختی ( ،)Šorgo, et al., 2017وجه مربوط به
جستجو و ارزیابی اطالعات را که از مؤلفههای مهم سواد اطالعاتی است ،در آنان تقویت میکند و همین
آشنایی عاملی در افزایش اعتماد به نفس افراد در مواجهه با دنیای دیجیتال و تقویت مهارتهای سواد
اطالعاتی آنان میشود.
با توجه به نبود تأثیر گذراندن دورههای آموزشی فاوا از طریق تجارب فاوا بر سواد اطالعاتی می-
1. Van Deursen & Van Diepen
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توان گفت صرف گذراندن دورههای آموزشی فاوا عامل کسب تجربه در دنیای واقعی جستجو و ارزیابی
اطالعات و ارتقای سواد اطالعاتی نیست .به عالوه ،گذراندن دورههای آموزشی فاوا هم نمیتواند عاملی
اثرگذار برای افزایش اعتماد به نفس اینترنتی و افزایش سطح سواد اطالعاتی باشد .همنوا با نظر سورگو و
همکاران ( )2017این امر نشان میدهد که کسب مهارتهای سواد اطالعاتی در گرو مواجهه با اطالعات
در دنیای واقعی کار و زندگی است.
در مجموع ،صرف متعلق بودن به نسل مادرزاد دیجیتال نمیتواند عامل باسواد اطالعاتی بودن افراد
این نسل باشد؛ هر چند این افراد در برخی ویژگیها ،مانند اعتماد به نفس در کار با اینترنت و فضای
مجازی ،ممکن است نمرات بیشتری کسب کنند .البته باید به وجود تأثیر عمدتاً حاشیهای این ویژگیها بر
سواد اطالعاتی در روابط معنادار بین این متغیرها هم توجه داشت .بنابراین ،ضعف دانشجویان این نسل در
سواد اطالعاتی (طبق نتایج این تحقیقات و تحقیقات دیگری مانند  )Okapi, et al., 2016دال بر این
واقعیت است.
با توجه به اهمیت سواد اطالعاتی برای همه فراگیران در عصر کنونی اطالعات و ارتباطات ،وجود
برنامهای تلفیقشده با برنامه درسی برای آموزش سواد اطالعاتی ضروری است

& (Yevelson-Shorsher

) .Bronstein, 2018نسل فعلی در اثر مواجهه دائمی با فاوا راهبردهایی متفاوت در دنیای دیجیتال دارند که
با راهبردهای نسل مهاجر به دنیای دیجیتال متفاوت است .بدیهی است که شیوه آموزش به این افراد
متفاوت است؛ اما نمی توان بدون پژوهش کافی ادعا کرد که نسل دیجیتال امروزی ضرورتاً باسواد
اطالعاتی هستند .الزم است کماکان به تلفیق سواد اطالعاتی در برنامههای درسی ادامه داد .برای باال بردن
سطح سواد اطالعاتی باید برنامهریزیها از سطح آموزش متوسطه آغاز شود و دانشآموز و دانشجو عمالً با
تحقیق و پژوهش ارتباط پیوسته داشته باشد (.)Shephard & Pookulangara, 2019
پیشنهادهاي کاربردي
بر اساس نتایج این پژوهش ،پیشنهادهای کاربردی زیر ارائه میشود:
 )1با توجه به تأثیر مالکیت بر  /کاربرد ابزار فاوا بر سواد اطالعاتی از طریق تجارب فناوری اطالعات،
الزم است دانشگاهها و مؤسسات آموزشی کسب تجربه و استفاده هدفمند از این ابزار از سوی
فراگیران را اساس آموزش سواد اطالعاتی قرار دهند.
 )2با توجه به تأیید وجود تأثیر مثبت و مستقیم دورههای آموزشی مرتبط با فاوا بر سواد اطالعاتی
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دانشجویان ،ترتیب دادن برنامههای درسی تلفیقشده با آموزش هدفمند فاوا و سواد اطالعاتی در
برنامههای درسی ضرورت دارد.
 )3چون صرف متعلق بودن به نسل مادرزاد دیجیتال نمیتواند عامل باسواد اطالعاتی بودن افراد این
نسل باشد؛ آموزش مهارتهای سواد اطالعاتی باید کماکان با روشهای علمی در برنامه درسی
آنان لحاظ شود.
پیشنهاد براي پژوهشهاي آينده
برای پژوهشهای آینده هم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 )1چون این پژوهش از نظر پرداختن به ویژگیهای افراد مادرزاد دیجیتال برای بار اول در کشور
انجام شده است ،الزم است این پژوهش در جمعیتها و عرصههای دیگر برای بررسی بیشتر
ویژگیهای اطالعاتی این نسل در بافتهای مختلف فرهنگی ،اجتماعی و علمی در قالب پژوهش-
های کمَی و کیفی تکرار شود.
 )2چون مقیاسهای به کار رفته در این پژوهش ،بهویژه پرسشنامه سواد اطالعاتی برای نخستین بار در
ایران به کار رفته است ،پیشنهاد میشود در باب روایی و تعدیل این مقیاسها تحقیقات تکمیلی
انجام شود.
منابع
امیری ،زهرا؛ کیانی ،حسن و چشمهسهرابی ،مظفر ( .)1388تحلیل سواد اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی
دانشگاه شهرکرد .اطالعشناسی.144-119 ،)24( 6 ،
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تیرگر ،آرام؛ یمینفیروز ،موسی ( .)1392تأثیر آموزش بر سواد اطالعاتی دانشجویان تازهوارد .راهبردهای آموزش
در علوم پزشکی.176-171 ،)3( 6 ،
حکیمزاده ،رضوان؛ نقشینه ،نادر؛ بینیاز ،هدی ( .)1394بررسی رابطه سواد اطالعاتی با خودکارآمدی رایانه و
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اطالعرسانی دانشگاهی.168-153 ،)2(49 ،
مجرد ،خدیجه؛ سلیمانپور عمران ،محبوبه؛ سوداگر ،حمیدرضا ( .)1398بررسی رابطه سواد اطالعاتی با دانش
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Studying the Effect of Digital Natives' ICT-related Attributes on Their Information Literacy
Level: the Case Study of Imam Khomeini International University, Qazvin
Ali Akbar Khasseh
Heidar Mokhtari
Soghra Lamei Ravandi
Movlood Davoodian
Payam Noor University
Abstract
Introduction: Some researchers argue that digital natives have natural abilities overlapping
information literacy competencies. This study aimed to evaluate the possible effect
of digital natives' attributes (including ICT ownership, ICT experiences, Internet
selef-confidence, and ICT rich ciurses-on their information literacy levels.
Methodology: The study population included all 2610 graduate students in Imam
Khomeini International University, Qazvin, Iran. Of them, 336 ones were selected as
the sample and 255 ones completely participated in the study by completing a 75itemed scale related to study variables. The hypotheses were tested by applying
structural equation model and path analysis in SPSS 22.0 and SmartPLS 3.00.
Findings: ICT ownership /application has not any significant effect on information literacy,
neither directly, nore through Internet self-confidence, but through ICT experiences.
ICT-rich courses have not any significant effect on information literacy, neither
through ICT experiences, nor through Internet self-confidence, but it directly has a
significant effect. ICT experiences significantly influences information literacy and
Internet self-confidence has direct significant effect on information literacy.
Conclusion: Despite confirming some aspects of variable relations, the results indicate that
digital natives' attributes cannot be conceived as promotors of their information
literacy levels. It is needed that information literacy is integrated with the curriculum
by specialists for training the digital natives.
Keywords: Digital Natives–Information Literacy–Students–Information and Comunication
Technologies (ICT), Imam Khomeini Interntional University (IKIU)
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