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Abstract: The purpose of the present study is to investigate the mediating role of 

information technology acceptance on the effect of scientific optimism and media 

literacy in students of Payam Noor University of Isfahan. Therefore, this research is 

applied in terms of purpose and correlative in terms of the method of collecting 

findings. The statistical population of the research includes the students of Payam Noor 

University in Isfahan city in the academic year of 1400-1401. 296 people were selected 

as the research sample using random sampling method. To collect research findings, 

Hoy and Tarter's (2006) scientific optimism questionnaire, Zain et al.'s (2005) 

information technology acceptance questionnaire, and philosophical media literacy 

questionnaire (2013) were used. The face validity of all questionnaires was calculated 

by experts in this field and their reliability was calculated using Cronbach's alpha test. 

The analysis of the findings has been done using the correlation coefficient test in the 

SPSS software environment. The research findings indicate that the adoption of 

information technology has a significant effect on media literacy and scientific 

optimism both directly and indirectly. Also, scientific optimism has a direct and 

significant effect on media literacy. 
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 مقدمه

ها در هر  اامهرا اننرانی ارر ار و دانشگاه آموزش عالی    

ض وری ر ای پیش فت اننان و توانمندسازی اسرت. هرد  

گنت ده آموزش عالی آماده ک دن دانشجویان ر ای زندگی 

سازی آنها ر ای رازار کرار و اامهرا مفید در اامها و آماده

هرای عمرده اسراتید توسرها دانر  و اسرت. ییری از ن  

است تا عملی د آنها را را طور مؤث  های دانشجویان مهارت

در اامها رهبود رخشند. اما در عص  حاض  ان الب عظیمی 

های یرادگی ی های آموزشی ورسالت آن در محیطدر نظام

را وقوع پیوستا است کا شاهد اف ادی را نوعی ادیردی از 

راشری  کرا دانر  آنهرا رر  اسرار تر ثی  سواد مواارا می

ده و هرر  نحرروه آمرروزش و هررای ادیررد ت ییرر  کرر فناوری

نیرا اند)رشری  و اف ییادگی ی را را صورت عرالی آموتتا

اى توانایى دستیارى، تج یا و تحلیر،، (. سواد رسانا1399

هاى مختلف اى را گوناهاى رسانان د، ارزیارى و ایجاد پیام

اى قادر است ررا طرور است. ف د داراى مهارت سواد رسانا

ر کتاب، روزناما، مجلا، تلوی یرون، منت دانا، درراره آنچا د

هرراى ویرردیویى، رادیررو، فرریل ، موسرری ى، تبلی ررات، رازى

شنود فی  کنرد. سرواد تواند و مىریند، مىاینت نت و... مى

کننرد نی  تهبیر  مى« اىت ویت تجارب رسانا»اى را رسانا

 (.1400زاده پور و حبیب)ار اهی 

رت اسرت کرا ای نروعی در  مبتنری رر  مهراسواد رسانا

تواند ر ای تفییک انواع مختلف رسانا و همچنین تولید می

های آن شررام، توانررایی رسررانا اسررتفاده شررود کررا مؤلفررا

صحبت ک دن، گوش دادن، تواندن و نوشتن، دست سی را 

های تاص تود ررا دیردگاه های ادید و تولید پیامفناوری

ای در یرک اامهرا، راشد. سرح  سرواد رسراناانت ادی می

ها در مهمت ین عاملی است کا اف اد را در موااها را رسانا

ای مواب دهد. سواد رساناحالت انتخاب یا انفهال ق ار می

ای ررا های رساناشود کا مخاطبان را توانایی در  پیاممی

کننده تهبی  و تفنی  آنهرا پ داتترا و از وضرهیت مصر  

وند. ها تبردی، شرکننده انت رادی رسرانامنفه، را مصر  

ای در محافر، آموزشری و دانشرگاهی اایگاه سرواد رسرانا

ت ی است زی ا را تواا را این مبحر  در نظرام طور ویژهرا

آموزشی، آگاهی و مهارت چگونگی استفاده از اطالعات در 

توانند تودمختاری رین دانشجویان اف ای  پیداک ده و می

و  ها داشرتا راشرند)واعظیریشت ی در ر ار  هجروم رسرانا

عنوان ییری از ررا ای(. رنار این سرواد رسرانا1399نیینام 

های ظهرور عصر  اطالعرات اسرت کرا ررا مهمت ین پدیده

کند تا را آن سح  دان  و تالش تود را دانشجو کمک می

راال ر ده و از آن صر فا  رر ای سر گ می و تفر ی  اسرتفاده 

نیند رلیا را دان  و رین  عم، کند)رمضانی و همیراران 

1393.) 

ای ( در محالهرا1400چالشگ  ک دآسیایی و اشریورکیایی)

ای در دانشرجویان انجرام دادنرد کا را موضوع سواد رسرانا

ای در اولردیت چنین نشان دادند کا مبحر  سرواد رسرانا

ای آموزشی م اک  نبوده و دانشجویان مهموال  از سواد رسانا

بی و در حد متوسط ر توردار روده اند. نتایج محالهات طرال

( ررا عنروان ر رسری رارحرا سرح  سرواد 1400امیدوارفاز)

هررای ااتمرراعی ای رررا تفیرر  انت ررادی و مهارترسررانا

دانشجویان دانشگاه پیام نور ری انرد نشران داد کرا ررین 

مت ی هررای مررورد نظرر  ارتبررار مهنرراداری واررود دارد و 

های آن قارلیرت تبیرین مت ی هرای فرو  را دارنرد و مؤلفا

هرای ااتمراعی و کا اهت ت ویت مهارت گ ددتوصیا می

های آموزش سرواد رسرانا تفی  انت ادی دانشجویان کارگاه

هرای ااتمراعی ر گر ار اهت ارت اء تفی  ن ادانرا و مهارت

( در رارحا را اث رخشی سواد 1400گ دد. پژوه  صادقی )

آموزان مردارر دتت انرا نشران داد کرا ای ر  دان رسانا

آمروزان هرای دان را ارت اء تواناییای آموزش سواد رسانا

 در سواد رسانا ای اف اد رنیار ت ثی گذار عم، نموده است. 

ی هرای اتیر  در حروزههایی کا در دهرااما ییی از زمینا

شناسی شی، گ فت، ظهور رویی دهای روان شناسری روان

نگ  و فی یولوژیرک ررود کرا موارب تحروالت قارر، مثبت

هررای و مررؤث ی در زمینررا هررای نافررذمالحظررا و پژوه 

مختلف رفتاری، از املا در محالهات م رور ررا پیشر فت 

نگ  تمثب شناسیرواند تحصیلی دانشجویان گ دید. رویی 

 علمری هایروش از استفاده را تا و فی یولوژیک سهی دارد

، افر اد دهنردمی اارازه کا هاییکشف توانایی و محالهاا ر
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ت موف یر ررا و کننرد ش فتپی ها و اوامعسازمان ها،گ وه

ی (. مفهروم عمرده2011رپر دازد )سرلیگمن  آینرد نائر،

ر ی رفتراحروزه در اتیر  هایسرال در شناسری کراروان

وارد  و اتیر ا  اسرتگ فترا ق ار ادی تواا مورد سازمانی

 اسرت، مفهروم شرده هرای دانشرگاهیآمروزش محالهرات

 راشد.رینی علمی میتوش

کا انتظار دارند اتفاقات توری ها، اف ادی هنتند رینتوش

رین رودن را طرور کلری ررا ایرن ر ای آنها رخ دهد. توش

مهناست کا ف د در رارحا را موقهیرت پری  آمرده انتظرار 

رهت ین نتیجا ممین را داشتا راشد کا مهمروال  ررا عنروان 

شرود)لوتان و همیراران رینی مروقهیتی از آن یراد میتوش

ررین، در رویرارویی ررا (. ردین ت تیرب افر اد تروش2007

های تود، رر  اسرنادهای کلری تییرا ها و موف یتشینت

هایشران را ررا کنند. اسنادهایشان پایدار است، موف یتمی

دهنرد و در رویرارویی ررا توانایی درونی ترود ننربت مری

ها، شینت تود را را عوامر، ویرژه ری ونری و  یر  ناکامی

رینی (. توش2010دهند)سین و همیاران پایدارننبت می

مندی را زندگی است کرا در آن افر اد ررا یرک یک اهت

رینانا رویدادهای روزمر ه زنردگی را ررا مندی توشاهت

کننرد ت  تج ررا مریت  و را یک انتظار مثبتی مثبتشیوه

(. همچنین محالهرا حاضر  از 2005و همیاران  )کیوماکی

چند اهرت الزم و ضر وری اسرتخ نخنرت عردم تح یر  

های مختلف موضوع، نیتا مهر  ر رارحا را انبامنت ی  د

تواند مح  ان را را انجام دیگ ی در این زمینا است کا می

تح ی ات مشارا و هم استا در این زمینا تشوی  کند. دوم 

المللی انجرام را محالها و ر رسی تج ریات عملی ملی و رین

ای، موارب ت  یرب شده در زمینا ن   و اثر  سوادرسرانا

شود تا درراره رهبود آن در کشور ما تفی  و ری ان میر ناما

عم، کنند. سوم ضمناَ را توارا ررا انجرام نشردن چنرین 

ای دانشرجویان در تح ی اتی را منظور اف ای  سوادرسرانا

زمینا آموزش و پ ورش، را ویژه در آمروزش  ی حضروری 

رسررد کررا اشررتیا  مواررود شرر ایط حاضرر ، رررا نظرر  می

  ه  دلیلی، کاه  یافترا کرا ایرن امر  آموزان، رنا ردان 

های رهردی ررا کراه  شردید عملیر د و تواند در سالمی

 پیش فت تحصیلی آنها موااا شود. 

رنار این را تواا را محالب ارائا شرده، اهمیرت و ضر ورت 

پژوهشی در رارحا را ر رسی ن   میانجی پذی ش فنراوری 

رسری اطالعات مشهود است. لذا هد  از پژوه  حاض ، ر 

ن   میانجی پذی ش فنراوری اطالعرات رر  تر ثی  تروش 

پیررام نررور ای در دانشررجویان رینرری علمرری و سررواد رسررانا

 اصفهان رود.

 

 مواد و روش ها

پژوه  حاض  از نظ  هد  کرارر دی و از نظر  شریوه 

ها از نروع همبنرتگی در قالرب تح ی رات گ دآوری یافترا

ری شرام، راشرد. اامهرا آمراتوصیفی ) ی  آزمایشری( می

تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نرور اصرفهان در نیمنرال 

راشد. نمونا آماری را دلی، می 1400-1401اول تحصیلی 

اینیا حج  اامها مورد ر رسی در این پرژوه  گنرت ده 

نفر  ررا روش  296راشد ر اسار ادول مورگان تهرداد می

گر دد. رونرد اار ای گی ی تصادفی سراده تهرین مینمونا

هرای ردین صورت است کا پس از انجام هماهنگی پژوه 

نور اصفهان ررا دو صرورت الزم را دانشجویان دانشگاه پیام

های پژوه  در اتتیرار آنهرا حضوری و مجازی پ سشناما

شرود و از آنهرا تواسرتا شرد طبر  ارائرا قر ار گ فترا می

ها را در یک زمان مناسرب و توضیحات اامالی، پ سشناما

تیمی، نمایند.تهداد ریشت ی پ سشناما، در حال است احت 

ها، توزیرع شرد. تج یرا و اهت الوگی ی از افت آزمودنی

ها، صرورت آوری پ سشرناماهرا پرس از امرعتحلی، داده

گ فت. مهیار ورود را محالها اف ادی کا در محدوده سرنی 

سال ق ار داشتند و از سالمت ع لی اهت تیمی،  70-18

د و دانشجوی دانشگاه پیام نرور ها ر توردار رودنپ سشناما

اصفهان و رضایت اهت شر کت در محالهرا داشرتن ررود. 

مهیار ت وج از محالها  ی  از دانشجوی پیام نرور دانشرگاه 

اصفهان، ناقص رودن پ سشرناما دریرافتی و عردم رضرایت 

ها رر  اسرار وارود مت ی هرای رود. در اهت تحلی، داده

 ی منررت ی   ای ررر ای ر رسرری اثرر ات منررت ی  وواسررحا
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مت ی ها از آزمون همبنتگی پی سون و تحلی، را اسرتفاده 

 کمک گ فتا شد.  22ننخا   SPSSاز ن م اف ار 

های زی  استفاده آوری اطالعات از پ سشنامار ای امع

 گ دیدخ

 الف( پ سشناما پذی ش فناوری اطالعات

ر ای سنج  پذی ش فناوری اطالعرات از پ سشرناما 

( استفاده می شود. این پ سشناما 2005زاین و همیاران )

چهار مؤلفرا سرهولت اسرتفاده، در  سرودمندی، نگر ش 

ننبت را اسرتفاده و اسرتفاده واقهری از سینرت  را مرورد 

گویا تنظی  شرده و ر اسرار  14ر رسی ق ار می دهد. در 

و تیلری  5ای لیی ت )تیلی مرواف     م یار پنج گ ینا

ژوه  زایررن و (  سرراتتا شررده اسررت. در پرر1مخررالف   

( روایی پ سشناما مرورد ر رسری و ت ئیرد 2005همیاران )

ق ار گ فت و پایایی آن را استفاده از ض یب آلفای ک ونباخ 

گرر ارش گ دیررد. در پررژوه  حاضرر  پایررایی ایررن  86/0

 ارزیاری گ دیده شده است. 80/0م یار

 ب( پ سشناما توش رینی علمی

 3سرؤال و  11ینری علمری دارای تروش ر پ سشناما 

سرؤال(، ت کیرد  4ت ده م یرار اعتمراد ررا دانشرجویان )

سرؤال( هنرت  3سؤال( و تودکارآمدی اساتید ) 4علمی )

ای از کرامال  مخرالف  ترا کرامال  گ ینا 6کا ر  اسار طیف 

( تنظی  شده است. این 2006مواف   توسط هوی و تارت  )

ت امرا شرده و  1393پ سشناما توسرط ر اتری در سرال 

روایی و پایایی آن مورد ت یید ق ار گ فتا است. در پژوه  

 شده است.ارزیاری گ دیده 73/0حاض  پایایی این م یار

 ایج( پ سشناما سواد رسانا

( ساتتا شده است و 1393این م یار توسط فلنفی)

های گویا است کا تفییک گویا 20زی  م یار و  5دارای 

هررای از در  محتروای پیام هر  زی م یررار عبرارت اسررت

هرای رسررانا ای، رسرانا ای، آگراهی از اهردا  پنهران پیام

ای، نگراه انت رادی ررا گ ین  آگاهانرا پیرام هرای رسرانا

ای. هرای رسراناای، تج یرا و تحلیر، پیامهای رسراناپیام

گذاری را صورت طیف پنجگانرا لییر ت اسرت. شیوه نم ه

ما ر اسررار گررذاری و تفنرری  ایررن پ سشررناشرریوه نم ه

رندی شرده اسرت. در رندی پنچگانا لییر ت صرورتدراا

( روایی صوری و محتوایی این ارر ار 1393تح ی  فلنفی )

توسط اساتید مورد ت یید ق ار گ فتا و پایرایی آن ررا روش 

آلفررای ک ونبرراخ ررر ای کرر، م یررار و ررر ای هرر  کرردام از 

ر گ ارش شد. پایایی ایرن م یرا 7/0ها راالت  از زی م یار

ارزیاری  87/0درپژوه  حاض  را روش آلفای ک ونباخ ر ار  

 گ دیده شده است.   

در این پژوه  مروازین اتالقری شرام، اترذ رضرایت 

آگاهانا، تضمین حر ی  تصوصری و رازداری رعایرت شرد. 

همچنین زمران تیمیر، پ سشرناما هرا ضرمن ت کیرد ررا 

تیمی، تمامی سؤال ها، ش کت کنندگان در مرورد تر وج 

ژوه  در ه  زمان و ارائا اطالعات ف دی مختار رودنرد از پ

و را آنها اطمینان داده شد کا اطالعات مح مانا میمانرد و 

این ام  نی  کامال  رعایت شد. پژوه  حاض  را کرد اترال  

IR.IAU.TMU.REC.1400.399 .ثبت شد 

 

 یافته ها

نفر  آزمرودنی،  296ررین ر  اسرار نترایج حاصرلا از 

درصد آنهرا  31/48نف  زن و 143ا یهنی درصد آنه 68/51

نف  را م دان تشیی، دادند. از لحرا  شراتص  143مهادل 

سال سن ررا 30سن، ریشت ین می ان ف اوانی ر ای اف اد زی 

درصد و کمت ین ف اوانری رر ای  72/79نف  و مهادل  236

درصرد  201/0نف  مهادل  6سال را راال را تهداد  50اف اد 

نفر ، ررین  42درصد مهرادل  14/14ن راشد. در این ریمی

ترا  41نفر ،  ررین  12درصد مهادل  05/4سال،  40تا  31

سال سن داشتند. در زمینا م حع تحصیلی گ ه نمونا  50

 17م حرع تحصریلی کارشناسری و  25/94نف  یهنی  279

کارشناسی ارشد رودند. در زمینرا رشرتا   74/5نف  مهادل 

 60/70هررا مهررادل نفرر  از آزمودنی 209تحصرریلی نمونررا 

درصرد فنری و 87/15نفر  مهرادل  47درصد علوم اننانی، 

درصد در رشتا تحصریلی  51/13نف  مهادل  40مهندسی، 

علوم پایا مش ول رودند. تحلی، اطالعات توصریفی م ررور 

را مت یی های پژوه  نی  نشان داد کرا میرانگین نمر ات 

پذی ش فناوری اطالعات ر ای گر وه نمونرا ایرن پرژوه  

https://imrg.ir/product-category/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/%d9%be%d8%b1%d8%b3/
https://imrg.ir/product-category/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/%d9%be%d8%b1%d8%b3/
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رروده اسرت. میرانگین  55/21و انح ا  مهیرار آن  45/51

 15/23مهیار آن و انح ا  31/48رینی علمی نم ات توش

و  81/53ای صدم روده است. میانگین نم ات سرواد رسرانا

 روده است. 34/27انح ا  مهیار آن ر ار  را  

ف ضیا اصلی پرژوه خ پرذی ش فنراوری اطالعرات در 

ای دانشرجویان و سواد رسانا رینی علمیارتبار رین توش

 داری دارد.اث   ی منت ی  و مهنی

 . ضریب مسیر اثر غیرمستقیم پذیرش فناوری اطالعات در ارتباط بین خوش بینی علمی و درگیری تحصیلی دانشجویان1جدول

Table 1. The path coefficient of the indirect effect of information technology acceptance in the 

relationship between academic optimism and students' academic engagement 
 سطح معناداری ضریب استاندارد مسیر غیرمستقیم

 05/0 117/0 ایرسانه سواد پذیرش فناوری اطالعات خوش بینی علمی

 

ر  اسرار نترایج ردسرت آمرده ضر ایب م ررور ررا تر ثی  

 ش فنرراوری اطالعررات در  ی منررت ی   ی منررت ی  پررذی

ای دانشجویان، ارتبار رین توش رینی علمی و سواد رسانا

(. از این رو p<05/0دار است )مهنی 05/0در سح  آلفای 

ف ضیا پژوه  مبنی ر  اث   ی منرت ی  پرذی ش فنراوری 

ای اطالعات در ارتبار رین توش رینی علمی و سواد رسانا

. را این مهنری کرا ررا گی ددانشجویان مورد ت یید ق ار می

ت ویت پرذی ش فنراوری اطالعرات تروش رینری علمری و 

 کند.  ای در دانشجویان اف ای  پیدا میسوادرسانا

اهت ر رسی رارحا رین مت ی های توش رینی علمری رر  

ای از آزمون ض یب همبنتگی پی سون استفاده سوادرسانا

 گ ارش شده است.  2شده است و نتایج آن در ادول

ای رینری علمری رر  سوادرسراناف عری اولخ تروش ف ضیا

 داری دارد.دانشجویان دانشجویان اث  منت ی  و مهنی
 

 یابر سوادرسانه یعلم ینیبخوش رسونیهای آزمون همبستگی پ. آماره2جدول

Table 2. Pearson correlation test statistics of scientific optimism on media literacy 
 ایرسانه سواد متغیر

 بینی علمیخوش

 نوع رابطه وجود رابطه تعداد داریمعنی ضریب پیرسون

 مثبت دارد 296 001/0 521/0

 

دهرد کرا ضر یب همبنرتگی نشان می 2های ادولیافتا

رینی علمرری ررر  آزمررون پی سررون رررین دو مت یرر  ترروش

و کمتر   001/0داری و را مهنی 521/0ای ر ار  سوادرسانا

 05/0در پژوه  یهنی سح  مهنری داری تحای مف وض 

یهنی عدم واود رارحرا 0Hهنتند، لذا در این سح  ف ض 

گر دد. در نتیجررا شرود و فر ض پررژوه  ت ییرد میرد می

ای توان گفت رین توش رینی علمری رر  سرواد رسرانامی

 داری واود دارد. رارحا مهنی

ف ضرریا ف عرری دومخ پررذی ش فنرراوری اطالعررات ررر  سررواد 

دانشررجویان اثرر  منررت ی  و مهنرری داری دارد.ای رسررانا
 

 ایهای آزمون همبستگی پیرسون پذیرش فناوری اطالعات بر سواد رسانه. آماره3جدول

Table 3. Pearson correlation test statistics of information technology acceptance on media literacy 

 ایسواد رسانه متغیر

 تپذیرش فناوری اطالعا
 نوع رابطه وجود رابطه تعداد داریمعنی ضریب پیرسون

 مثبت  دارد 296 001/0 491/0
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 دهد ض یب همبنتگی آزموننشان می 3یافتا های ادول

پی سون رین دو مت ی  پذی ش فناوری اطالعرات رر  سرواد 

و  001/0)مهنری داری(  pو را م دار 491/0ای ر ار  رسانا

)تحرای مفر وض در  05/0کوچیت  از سح  مهنری داری 

یهنری عردم  0Hپژوه ( هنتند، لذا در این سح  فر ض

شود و در نتیجا ررین پرذی ش فنراوری واود رارحا رد می

ای رارحا مثبت و مهنی داری واود اطالعات ر  سواد رسانا

تروان نتیجرا گ فرت پرذی ش دارد. از واود این رارحا می

دانشرجویان ای فناوری اطالعات اث ی مثبت ر  سواد رسانا

 دارد.

رینی ف ضیا ف عی سومخ پذی ش فناوری اطالعات ر  توش

 علمی دانشجویان اث  منت ی  و مهنی داری دارد.

 

 . مدل ساختاری تحقیق 2شکل 

figure2. Structural model of research 

 بینی علمیخوش متغیر

پذیرش فناوری 

 اطالعات

 نوع رابطه وجود رابطه تعداد داریمعنی ضریب پیرسون

 مثبت  دارد 296 001/0 567/0

 

دهرد کرا ضر یب همبنرتگی نشان می 4های ادولیافتا

آزمون پی سون رین دو مت ی  پذی ش فناوری اطالعات رر  

و  001/0و را مهنری داری  567/0توش رینی علمی ر ار  

کمت  تحای مف وض در پژوه  یهنی سح  مهنری داری 

یهنی عدم واود  0Hهنتند، لذا در این سح  ف ض  05/0

گرر دد. در پررژوه  تاییررد می شررود و فرر ضرارحررا رد می

توان گفرت ررین پرذی ش فنراوری اطالعرات رر  نتیجا می

داری رینی علمری رارحررا مثبرت، منرت ی  و مهنرریتروش

 واود دارد.

 

 یریگ جهیبحث و نت

ف ضیا اصلی پرژوه خ پرذی ش فنراوری اطالعرات در      

ای دانشرجویان رینی علمی و سواد رساناارتبار رین توش

 داری دارد.و مهنی اث   ی منت ی 

نتایج پژوه  نشان داد کا پذی ش فناوری اطالعرات، نرا 

تنها از ط ی  منت ی  رلیا از ط یر   ی منرت ی  نیر  رر  

ای ت ثی گررذار اسررت. رررا ایررن مهنرری کررا سررواد رسررانا

دانشجویانی کا پذی ش فنراوری اطالعرات در آنهرا مثبرت 

ی ارین هنتند سواد رسانااست و ننبت را تحصی، توش

در آنها اف ای  پیدا می کند. نتایج این ف ضیا پژوهشی ررا 

(، اوضررراعی و 1400تح ی رررات شررری زادی و همیررراران )

(، شررراک  1399(، مهنرررا و همیررراران )1400همیررراران )

(، صالحی، عبرداللهی، اروالفضرلی و ت روی 1399اردکانی )

(، هروق  و کرائو 1396(،  یاثی، مالیپور و رضروی )1397)

( همنرررو مررری 2018و اردوگررران ) (، سررر گین2018)

اى نرروعى توانررایى دست سررى، راشررد.مهارت سررواد رسررانا

هاى استفاده، تحلی، و ارتبار ررا تولیردات مختلرف رسرانا

ای یرک ار ء از امهى است. طب  نظ  انیس، سواد رسانا

مهارت ذهنی و توانایی است کا شخص را وادار را گر فتن 

هرایی و شام، ارزش کندتصمیمات و انجام امور عاقالنا می

مانند ته یب ح ی ت، عدل و انصا ، تودمختاری و انت اد 

ای یرک حرس قروی شخصی است. همچنین سواد رسرانا

ای مرا را تفی  انت ادی است کا سهی دارد نیازهرای رسرانا

ای ررا همر اه ر آورده سازد. فلذا اسرتفاده از سرواد رسرانا

ت و اسررتفاده از فنرراروی اطالعررات و ارتباطررات مشرریال

 های تحصیلی را کاه  می دهد.چال 

ای رینری علمری رر  سرواد رسراناف ضیا ف عی اولخ توش

 دانشجویان اث  منت ی  و مهنی داری دارد.

ای اث  نتایج نشان داد کا توش رینی علمی ر  سواد رسانا

منت ی  و مهنی داری دارد یهنی را افر ای  تروش رینری 

یاررد. ایرن یافترا ررا یای آنان افر ای  معلمی سواد رسانا

(، سرلیمان و 1400های اوضاعی و همیاران )نتایج پژوه 

( 2015های لنت  و همیراران )( و پژوه 1400همیاران)

راشررد در تفنرری  ایررن یافتررا ( همنررو می2016و دیرراز )
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تروان رررا ایررن نیترا اشرراره کرر د کرا در محیحرری کررا می

ای رینی علمی و اعتماد ریشرت ی دارد سرواد رسراناتوش

یاررد حتری ر تری از ف اگیر ان دانشجویان نی  اف ای  می

کنند اگ  تهام، استاد ررا دانشرجو ریشرت  راشرد، تصور می

توانند نم ه راالت ی در امتحان کنب کننرد  دانشجویان می

توانرد را عبارت دیگ ، اف ای  تهام، اسرتاد ررا شراگ د می

ویان ای ریشت  در دانشرجتود منج  را اف ای  سواد رسانا

 شود.

ف ضرریا ف عرری دومخپررذی ش فنرراوری اطالعررات ررر  سررواد 

 داری دارد.ای دانشجویان اث  منت ی  و مهنیرسانا

نتایج نشان داد کرا پرذی ش فنراوری اطالعرات رر  سرواد 

داری دارد یهنری ررا افر ای  ای اث  منت ی  و مهنریرسانا

ای آنران افر ای  پذی ش فنراوری اطالعرات، سرواد رسرانا

های اوضاعی و همیراران . این یافتا را نتایج پژوه یاردمی

(، سرر گین و 1396(،  یرراثی، مررالیپور و رضرروی )1400)

( و 2017هررای کاردامررار  )( و پژوه 2018اردوگرران )

( همنو می راشد در تبیین این یافتا پژوهشی 2016دیاز )

توان ریان ک د کا مهمت ین ویژگی محیط های مبتنری می

محلوب ف اگی  را محیط یادگی ی اسرت و ر  فناوری تهام، 

در چنین محیط تهاملی و فناورانا است کا رنت  یادگی ی 

شود و ف اگی  ریشت  عمی  و مؤث ، هم اه را تفی  ف اه  می

در ف آیند یاددهی و یرادگی ی درگیر  و رر ای زنردگی در 

گر دد، رنرار این سرواد عص  اطالعات و فناوری، آمراده می

 کند. ا اف ای  پیدا میای در آنهرسانا

رینی ف ضیا ف عی سومخ پذی ش فناوری اطالعات ر  توش

 داری دارد.علمی دانشجویان اث  منت ی  و مهنی

نتایج نشان داد کا پرذی ش فنراوری اطالعرات رر  تروش 

داری دارد یهنی ررا افر ای  پرذی ش رینی علمی اث  مهنی

یاررد. رینی علمی آنان اف ای  مریفناوری اطالعات، توش

هررای حامرردی و همیرراران ایررن یافتررا رررا نتررایج پژوه 

(،  یراثی، مرالیپور و 1400(، اوضاعی و همیراران )1396)

( و 2018(، سررررر گین و اردوگررررران )1396رضررررروی )

( همنرو 2016( و دیراز )2017های کاردامرار  )پژوه 

راشد. مهمت ین ویژگی محیط های یادگی ی مبتنی رر  می

اگی  را محیط یادگی ی است و در فناوری تهام، محلوب ف 

چنین محیط تهاملی  و فناورانا است کرا رنرت  یرادگی ی 

شود و ف اگی  ریشت  عمی  و مؤث ، هم اه را تفی  ف اه  می

در ف آیند یاددهی و یرادگی ی درگیر  و رر ای زنردگی در 

گ دد زی ا ام وزه فناوری عص  اطالعات و فناوری، آماده می

ناپرذی  زنردگی رردل را رخر  ادایی اطالعات و ارتباطات

( از همرررین رو 2015شرررده اسرررت )آشررری  و الینررری   

نظ ان مهت دند کا استفاده از فنراوری اطالعرات در صاحب

توانرد ررا کنرب دانر  و ف ایند یراددهی و یرادگی ی می

های مورد نیاز ر ای عملی د مؤث  در اهان امر وزی مهارت

ا دانشرجویان شرود کرمنج  شود و ایرن اتفرا  راعر  می

مباح  درسی را زودت  یاد رگی ند و را منرارع علمری و ررا 

روز دست سی رهت ی داشتا راشند و طبها  ننبت ررا درر 

 شوند.ت  میرینو تحصی، تود توش

توان را این ام  اشراره های پژوه  میاز املا محدودیت

ک د کا اامها آماری تنها محدود را دانشرجویان دانشرگاه 

راشررد و تهمرری  نتررایج رررا سررای  دانشررجویان مررینور پیررام

سرازد و یرا رایرد ررا پرذی  نمیهرای دیگر  را امیاندانشگاه

های ایرن احتیار صورت گیر د. ییری دیگر  از محردودیت

گی ی پ سشناما رنتا پاسر  تح ی  استفاده از ار ار اندازه

 تواند نتایج تح ی  گ وه نمونا را محدود سازد.است کا می

ن اینیا ش ایط ک ونایی حاک  ر  اهان دست سی و در پایا

را گ وه نمونا را دوچندان سرخت نمروده اسرت. فلرذا ررا 

گ دد کا همین عنوان را در پژوهشگ ان آینده پیشنهاد می

ها دیگ  و اامها آمراری دیگر  مرورد ر رسری قر ار استان

دهند و نتایج آن را را این تح ی  مورد م اینا ق ار دهنرد. 

گ دد کا اساتید دانشگاه را اسرتفاده از یا میهمچنین توص

ک دن عررردالت آموزشررری در ررررین دانشرررجویان رعایرررت

رینی علمی را در آنان افر ای  دهنرد و ررا مردی ان توش

شناسران شود کا ررا دعروت از روانها پیشنهاد میدانشگاه

تب ه، الناتی در اهت ارائرا راهیارهرای رر ای افر ای  

ار کنند. از سوی دیگ  پیشنهاد رینی دانشجویان ر گ توش

های های مختلف داتلی، اهدا  و ر نامراشود کا رسانامی

تود را را در نظ گ فتن نیازهرای عمرومی اامهرا تنظری  
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 1400، زمستان 4ماره شاپور، سال دوازدهم، شی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

های کنند تا م دم را ویژه نن، اوان را استفاده از رسرانا

 داتلی ت  یب شوند. 
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رینی علمری و ر رسی ن   میانجی پذی ش فناوری اطالعات ر  ت ثی  تروشهد  پژوه  حاض   چكیده:

راشد. لذا این پژوه  از لحا  هد  کارر دی و از ای در دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان میسواد رسانا

راشد. اامها آماری پژوه  شام، دانشرجویان دانشرگاه پیرام ها همبنتگی میلحا  روش امع آوری یافتا

گی ی نف  ررا اسرتفاده از روش نمونرا 296راشد. تهداد می 1400-1401شه  اصفهان در سال تحصیلی نور 

های های پرژوه  از پ سشرناماتصادفی را عنوان نمونا پرژوه  انتخراب شردند. رر ای امرع آوری یافترا

( و 2005(، پ سشناما پذی ش فنراوری اطالعرات زایرن و همیراران )2006رینی علمی هوی و تارت  )توش

( استفاده شده است. روایی صوری هما پ سشناما توسط تب گران 1393ای فلنفی )پ سشناما سواد رسانا

ها ررا در این زمینا و پایایی آنها را استفاده از آزمرون آلفرای ک ونبراخ محاسربا شرده اسرت. تحلیر، یافترا

های پرژوه  اسرت.یافتاانجرام شرده  SPSSگی ی از آزمون ض یب همبنتگی در محیط ن م افر اری ره ه

حاکی از این است کا پذی ش فناوری اطالعات ه  را صورت منت ی  و ه  را صورت  ی منت ی  رر  سرواد 

ای ت ثی  منت ی  رینی علمی ر  سواد رسانادار دارد. همچنین توشای و توش رینی علمی ت ثی  مهنیرسانا

 داری دارد. و مهنی
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