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  چکیده
ــدف ــر مقطــع کارشناســی     ه ــه منظــور بررســی ســطح ســواد اطالعــاتی دانشــجویان دخت ــژوهش حاضــر ب : پ

  انجام شد.تال هاي آموزشی علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه قم در محیط دیجی ارشدگروه
  وهش پیمایشی و ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بود.: روش پژروش

نسبت به سایر ابزارهاي دیجیتال  اینترنت و وب مهارت دانشجویان در استفاده از محیط نتایج نشان داد :ها یافته
تـرین سـطح مهـارت را دارنـد. میـانگین کـل توانـایی جسـتجو در          فراموتورهاي کاوش پایینباالتر بوده و در استفاده از

هاي دیجیتال وسطح مهارت دانشجویان در ارزیابی اعتبار اطالعـات در محـیط دیجیتـال از سـطح متوسـط بـاالتر        محیط
تشخیص منابع مناسب با یک نیاز اطالعاتی خاص،  بیش از سـایر   هاي تفکر انتقادي در میان انواع مختلف مهارت است.

 . موارد مورد توجه دانشجویان بوده است
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زوم برنامـه ریـزي و هـدف گـذاري معاونـت پـژوهش و       حاضر، کمی باالتر از سطح متوسـط اسـت.این حقیقـت، بـر لـ     
  آموزش دانشگاه جهت ارتقاء سطح مهارت سواد اطالعاتی دانشجویان تاکید دارد.
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  مقدمه
از دالیل موفقیت کشورهاي پیشرفته، همگـامی مراکـز آموزشـی و دانشـگاهی بـا تحـوالت       
حوزه فناوري اطالعات است. فناوري اطالعات به طور مستقیم بر کمیت و کیفیت دسـتیابی  

هـا، اثرگـذار اســت.    ن مـاده اصـلی و اولیـه همـه ابـداعات و پیشـرفت      بـه اطالعـات بـه عنـوا    
در صورتی  ترین مراجع تولید علم، ها و مراکز آموزش عالی به عنوان یکی از اصلی دانشگاه
تولیــد علــم موفــق باشــند کــه اســاتید و دانشــجویان        تیــفیوک تیــکمتواننــد در  مــی

ها و ابزارهاي جدید مربـوط بـه دسترسـی و     به منابع، مهارت کنندگان علم)  ها(تولید  دانشگاه
هاي دسترسی و اسـتفاده بهینـه از    استفاده بهینه از اطالعات مجهز باشند. در این میان، مهارت

اطالعات نسبت به سایر مـوارد اهمیـت بیشـتري دارد. چـه بسـا، مراکـز علمـی و دانشـگاهی         
ه روز رسـانی منـابع و   آوري و بـ  هـاي بسـیاري بـراي فـراهم     وجود دارند کـه سـاالنه بودجـه   

هـاي اطالعـاتی، نـرم افزارهـاي تخصصـی و ...) هزینـه        ها و پایگاه ابزارهاي اطالعاتی(بانک
کننـدگان از ایـن منابع(اسـاتید و     کنند، اما به دلیـل ضـعف مهارتهـاي اطالعـاتی اسـتفاده      می

  گیرد. اي از این منابع صورت نمی دانشجویان) استفاده مناسب و پربازده
ــ ــا برجســتگی     ا ویژگــیمتناســب ب هــاي خــاص مقطــع تحصــیالت تکمیلــی کــه همان

هـاي اطالعـاتی کـه در متـون علمـی       هاي پژوهشی در این مقطع است، سطح مهارت فعالیت
تـر اهمیـت    شود، در این مقطع نسبت به مقـاطع پـایین   هاي سواد اطالعاتی خوانده می مهارت

هاي دیجیتـال کـه بـر رونـد      فناوريهاي سریع در حوزه  یابد.همچنین، پیشرفت دوچندان می
هـاي سـواد   تولید، دسترسی و استفاده از اطالعات تاثیر مستقیم دارد، بـر پیچیـدگی مهـارت   

اطالعاتی اثرگذار بوده و این فضا را ایجاد کرده است که دانشجویان باید همواره بـه دنبـال   
ب بـا نیازهـاي محـیط    هاي جدید و به روز سواد اطالعاتی متناسیادگیري و تجهیز به مهارت

نظر به مسائل برشمرده موضوع اساسـی پـژوهش حاضـر بررسـی ایـن مسـئله        دیجیتال باشند.
است که میزان سواد اطالعاتی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه قـم در محـیط دیجیتـال    

  چقدر است؟
با ارزیابی سطح سواد اطالعاتی دانشـجویان مقطـع    که پژوهش حاضر آن استهدف 
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ــوت     کارشنا ــاط ضــعف و ق ــال، در شناســایی نق ــم در محــیط دیجیت ســی ارشــد دانشــگاه ق
رد و توجـه  دانشجویان در این زمینه، به عنوان بخشی از تولید کنندگان علم کشور گام بـردا 

یـابی و   هـاي اطـالع   ریزان آموزشی و پژوهشی دانشگاه را به ضرورت گسترش مهارت برنامه
  نماید. سواد اطالعاتی در بین دانشجویان جلب

هـاي فراوانـی در ایـران و     هاي اخیر، در حوزه سـواد اطالعـاتی پـژوهش    در طول سال
  خارج از کشور انجام شده است. 

بررسی سواد اطالعاتی دانشجویان سـال آخـر دوره کارشناسـی     ) در1381بختیارزاده(
 هاي مختلـف تحصـیلی جامعـه پـژوهش از نظـر سـواد       که بین رشته دریافت دانشگاه الزهراء

هـاي   میـزان آشـنایی جامعـه پـژوهش بـا شـیوه       . داري وجـود دارد  اختالف معنی ،اطالعاتی
هاي مختلف نشـان داد سـطح سـواد      تر از حد متوسط بود. مقایسه شاخص ماخذنویسی پایین

  پایین است. سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه الزهراءاطالعاتی دانشجویان 
) در بررسـی سـطح سـواد فنـاوري     1386( لحبیبـی و قـادري پاکـد    لطف نژاد افشـار، 

دانشجویان دریافتند دانشجویان براي استفاده از ابزارهاي جسـتجو آشـنایی کـافی نداشـته و     
هـاي اطالعـاتی پزشـکی آشـنا      اند. کمتر از یک سوم دانشجویان با بانـک آموزش هم ندیده

هـاي مربـوط بـه     ارتمهـ  ،کنند. بیشتر دانشجویان در سطح متوسط بوده و از آنها استفاده می
دانستند ولی توانایی کمی در کار بـا مرورگرهـا    ها و کار با سیستم عامل را می مدیریت فایل
  هاي آن داشتند. و انجام تنظیم

) در بررسی سواد اطالعاتی دانشجویان دانشـگاه علـم و   1390میري و چشمه سهرابی(
بــه اطالعــات در ایــن  صــنعت اراك در محــیط دیجیتــال، دریافتنــد توانــایی تشــخیص نیــاز 

هاي دستیابی، ارزیابی و تر از حد متوسط بوده اما از نظر مهارت دانشجویان در سطحی پایین
هاي پـیش  مندي از مهارت استفاده از اطالعات، آشنایی با مسائل حقوقی اطالعات و نیز بهره

  ارند.زمینه سواد اطالعاتی و درك اهمیت اطالعات در سطحی باالتر از متوسط قرار د
) در بررسـی سـطح سـواد اطالعـاتی دانشـجویان      1391( نیک نژاد مهدیان، شهبازي و

به ایـن نتیجـه   هاي دیجیتال  هاي اطالعاتی و کتابخانه تحصیالت تکمیلی در استفاده از پایگاه
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مهارت دانشجویان تحصیالت تکمیلی در استفاده و کـاربرد مفـاهیم جسـتجوي    رسیدند که 
تـر از سـطح    مـتن پـایین   هـاي اطالعـاتی تمـام    هاي استنادي و پایگـاه  اهپیشرفته اطالعات،پایگ

  متوسط قرار دارد. 
تجربی تاثیر آموزش بر سـواد اطالعـاتی    اي نیمه ) در مطالعه1392تیرگر و یمین فیروز(

ها نشان داد  دانشجویان تازه وارد دانشگاه علوم پزشکی بابل را مورد سنجش قرار دادند.یافته
اي در سواد اطالعـاتی دانشـجویان تـازه وارد بـه      ی از طریق آموزش کتابخانهمداخله آموزش

اي که سطح سواد دانشجویان در زمینـه توانـایی اسـتفاده از نـرم      دانشگاه موثر است. به گونه
اي، آگاهی از تفاوت منـابع پیوسـته و غیرپیوسـته و نیـز آشـنایی بـا        افزار جستجوي کتابخانه

ها نسبت به دوره قبل از آمـوزش بـه میـزان معنـاداري افـزایش      اهراهبردهاي جستجو در پایگ
  یافته است.

هـاي اسـتفاده از    ) در سنجش سطح سـواد اطالعـاتی و مهـارت   1393( امانی و تفرجی
منابع اطالعاتی تحت وب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دریافتنـد میـزان اسـتفاده    

و نیز شناخت از این منـابع در حـد متوسـط قـرار     دانشجویان از امکانات وب سایت دانشگاه 
دارد. سامانه پژوهش دانشگاه بیش از سایر منابع الکترونیکی مورد توجه دانشـجویان بـوده و   
مراجعه به کتابخانه دیجیتـال دانشـگاه و سـامانه مجـالت خـارجی در اشـتراك دانشـگاه در        

ا نـرم افزارهـاي کـاربردي    هاي بعدي قـرار دارند.آشـنایی دانشـجویان علـوم پزشـکی بـ       رتبه
ویندوز و شـبکه جهـانی وب در سـطح متوسـط بـوده و میـزان شـناخت ایـن دانشـجویان بـا           

  هاي اینترنتی کمتر از سطح متوسط است. کتابخانه دیجیتال و انواع پورتال
) در سنجش رابطـه میـزان اسـتفاده از فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات بـا        1393مرادي(

-مرکـز آمـوزش علمـی   هـاي تفکـر انتقـادي در بـین دانشـجویان      سواد اطالعاتی و مهـارت 
بین فناوري اطالعـات و ارتباطـات بـا سـواد     به این نتیجه رسید که  کاربردي شهرستان دلفان
ــاتی همبســتگی مث ــات و ارتباطــات    اطالع ــاوري اطالع ــر چــه فن ــی ه بــت وجــود دارد، یعن

یابـد. از سـوي    ا نیـز افـزایش مـی   ه عاتی آندانشجویان نسبت به آینده بیشتر باشد، سواد اطال
  هاي تفکر انتقادي همبستگی مثبت وجود دارد.دیگر بین اطالعات و ارتباطات با مهارت
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) درسنجش سواد فناوري اطالعات دانشجویان نشان دادنـد  1393( زاده ممیزي و فالح
ن اي بـی  هـاي فنـاوري اطالعـات دارنـد. سـواد رایانـه       دانشجویان آشنایی مطلوبی بـا مهـارت  

اي میـانگین سـواد رایانـه    هاي مختلـف تحصـیلی تفـاوت معنـاداري نـدارد.     دانشجویان رشته
شـود.   داري مشـاهده نمـی   دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر بوده اما اخـتالف معنـی  

مهارت دانشجویان در جستجوي اطالعات و استفاده از عملگرهاي جستجو در سطح خـوبی  
  است.

آوري اطالعـات در شـیوه    ن داد سواد اطالعـاتی در حـوزه فـن   ) نشا2004(1برونسکی
هـاي سـواد اطالعـاتی    استفاده از منابع الکترونیکی تاثیرگذار بوده و هر چه افـراد از مهـارت  
تـر   هاي پژوهشی موفـق باالتري برخوردار باشند در استفاده از منابع اطالعاتی و انجام فعالیت

  کنند. عمل می
هاي سواد اطالعـاتی بـه   ) در بررسی لزوم ارائه آموزش2005(3کوروبیلیو  2تیلیکیدو

کمـی از   هـاي بازاریـابی در یونـان دریافتنـد درصـد      دانشجویان تحصـیالت تکمیلـی حـوزه   
اسـاتید کمتـر دانشـجویان را بـه اسـتفاده از       کنند. دانشجویان از منابع الکترونیک استفاده می

کنند. درصد قابل تـوجهی از   ان بر تشویق میاي در انجام مقاالت پژوهشی زم منابع کتابخانه
هاي سواد اطالعاتی را بـر اسـاس تقاضـاي دانشـجویان و بـه صـورت        جامعه آماري آموزش

هاي سـواد اطالعـاتی    کنند. ارائه آموزش هاي درسی پیشنهاد میهایی در برنامه ارائه آموزش
  در نیمسال اول یا دوم تحصیلی پیشنهاد گردیده است.

) در ارزیـابی سـواد دیجیتـال اعضـاي هیـات علمـی دانشـگاه        2007(5میشـرا  و 4مهارانا
درصد اعضاي هیات علمی به استفاده از منابع الکترونیـک در   98دریافتند بیش از 6سمبالپور

هـاي   درصد اساتید از نشریات الکترونیـک، پایگـاه   50کنار استفاده از منابع چاپی نیاز دارند.
هـاي الکترونیـک،   کننـد، اسـتفاده از کتـاب    یجیتـال اسـتفاده مـی   هاي د  نامه اطالعاتی و پایان
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هاي اطالعاتی موضوعی و آرشیوهاي موضـوعی در میـان جامعـه مـورد پـژوهش از      دروازه
عمومیت کمتري برخوردار است. اکثـر اسـاتید از اطالعـات الکترونیـک در جهـت بـه روز       

درصـد اعضـاي    60از کننـد. بـیش    هاي تخصصـی اسـتفاده مـی    رسانی دانش خود در حوزه
هـاي آموزشـی و تـدوین مقـاالت      هیات علمی براي اهداف پژوهشی، آمـادگی بـراي دوره  

کنند.استفاده از موتورهاي کـاوش ابـزاري پرکـاربرد     علمی از اطالعات دیجیتال استفاده می
هــاي  هــاي دیجیتــال و دروازه هــاي کتابشــناختی، کتابخانــهبــوده و ابزارهــایی چــون پایگــاه

 بـرخط منـابع اطالعـاتی    "اعتبـار "و  "صـحت "متر مورد استفاده اسـاتید اسـت.   موضوعی ک
  هاي مورد توجه جامعه آماري است. مهمترین مولفه

) در پژوهشی که پیرامون وضعیت دسترسی و میزان استفاده 2008و همکاران(1کندي 
ــد دریافتنــد میــزان اســ  آوري دانشــجویان تــازه وارد از فــن تفاده هــاي اطالعــاتی انجــام دادن

هـاي اطالعـاتی بسـیار زیـاد بـوده و در دسترسـی بـه         آوري دانشجویان سال اول از انواع فـن 
سخت افزارهاي فناوري و اینترنت محدودیت زیـادي ندارنـد. از طـرف دیگـر تنـوع انـواع       

  ها تاثیر گذار بوده است. هاي اطالعاتی بر میزان استفاده از هر یک از انواع فناوري فناوري
) در بررســی ســطح ســواد دیجیتــال پژوهشــگران حــوزه علــوم و هنــر  2014(2اســداهللا
هاي استفاده از کامپیوتر و سـواد دیجیتـال جامعـه مـورد پـژوهش در سـطح       دریافت مهارت

حداقل قرار داشته و دانش اسـتفاده از منـابع و خـدمات اینترنتـی را دارنـد.همچنین آنهـا در       
هـاي پژوهشـی خـود از توانـایی       رد نیاز فعالیتزمینه جستجو و بازیابی اطالعات دیجیتال مو
تـرین منبـع الکترونیـک مـورد اسـتفاده جامعـه        الزم برخوردارند.نشریات الکترونیـک رایـج  

هاي الکترونیک در رتبه بعدي قـرار دارد. بسـیاري از جامعـه     آماري بوده و استفاده از کتاب
هـاي سـواد اطالعـاتی    یش مهارتها  نقش اساسی در افزا اند که کتابخانهآماري اعالم کرده

سـایت کتابخانـه مـوثرترین    هـاي انفـرادي و آمـوزش از طریـق وب     دیجیتال دارند. آموزش
  ها براي ارتقاي سواد اطالعاتی دیجیتال است.   روش

                                                                                                                   
1.E.Kennedy 
2.Asadullah 
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) در بررسی سطح سـواد اطالعـاتی دانشـجویان دانشـگاه     2016و همکاران ( 1فروزنده
طالعـات بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه اسـتفاده از        علوم پزشکی شهرکرد در کاربرد فناوري ا

فناوري اطالعات با سوابق پژوهشی، مهارت استفاده از کامپیوتر و اینترنت، میـانگین سـاعت   
کار با کامپیوتر در هفته و مهـارت در زبـان انگلیسـی رابطـه معنـاداري داشـته و در مجمـوع        

رکرد از فنـاوري اطالعـات   مهارت و میزان استفاده دانشجویان دانشـگاه علـوم پزشـکی شـه    
هـا بیـانگر آن اسـت کـه در حـوزه سـواد اطالعـاتی در محـیط          مرور پیشینه باشد. ضعیف می

هـاي انـدکی انجـام شـده      دیجیتال و یا سواد دیجیتال در مقایسه با سـواد اطالعـاتی پـژوهش   
    .است

ط تاکنون در دانشگاه قم پژوهشی مبتنی بر سنجش سواد اطالعاتی دانشجویان در محی
هـاي  بـه پرسـش   دیجیتال انجام نشده است، پژوهش حاضر قصد دارد به این مهم پرداختـه و 

  زیر پاسخ دهد:
.سطح آشنایی و مهـارت دانشـجویان کارشناسـی ارشـد دانشـگاه قـم در اسـتفاده از        1

  ابزارهاي محیط دیجیتال چه میزان است؟
بازیــابی  .ســطح مهــارت دانشــجویان کارشناســی ارشــد دانشــگاه قــم در جســتجو و 2

  اطالعات در محیط دیجیتال چه میزان است؟
.سطح مهارت دانشجویان کارشناسـی ارشـد دانشـگاه قـم در ارزیـابی اطالعـات در       3

  محیط دیجیتال چه میزان است؟
. سطح مهارت دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه قم در سـازماندهی و اسـتفاده از   4

  اطالعات در محیط دیجیتال چه میزان است؟
قوانین اخالقی و حقوقی  محیط دیجیتال چه  . سطح آشنایی و پایبندي دانشجویان به5

 میزان است؟

 ،هاي تفکر انتقادي در تمـام مراحـل دسـتیابی    مندي دانشجویان از مهارت .میزان بهره6
  ارزیابی و استفاده از اطالعات در محیط دیجیتال چقدر است؟

                                                                                                                   
1.Foruzandeh 
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 8 یاپیپ شماره ،1396 زییپا ـ سوم شماره سوم، سال 
 

اطالعـاتی، چـه عـواملی در یـادگیري      هاي سواد. در صورت برخورداري از مهارت7
  دانشجویان موثر بوده است؟

  روش شناسی پژوهش
اي شـامل   هـا پرسشـنامه  پژوهش حاضر به روش پیمایشی انجام گرفته است.ابزار گـردآوري داده 

.انجمـن کتابخانـه هـاي دانشـگاهی و تحقیقـاتی      1سوال اسـت کـه بـر اسـاس اسـتانداردهاي:       22
ــ .انجمــن بــین2آمریکــا  ــه3ی تکنولــوژي آموزشــی الملل هــاي نیویــورك بــراي  .انجمــن کتابخان

.مرکز خدمات آزمونهاي آموزشی در ارزیابی سواد اطالعاتی در محـیط  4یادگیرندگان دیجیتال 
تنظیم شده و پایایی و روایـی آن مـورد محاسـبه     )1389دیجیتال،توسط (میري و چشمه سهرابی، 

ور در یک مرحله پایلوت جهت سـنجش روایـی بـه    قرار گرفته و تایید شده است. پرسشنامه مذک
درصـد بـه   96اجرا درآمده و با محاسبه آلفاي کرونباخ نسبت به سنجش ضـریب پایـایی آن کـه    

نفــر از دانشــجویان دختــر مقطــع  116دســت آمــد اقــدام گردیــده اســت. جامعــه آمــاري شــامل 
که به دلیل محدود بـودن   هاي ادبیات و علوم انسانی و علوم پایه هستند کارشناسی ارشد دانشکده

هاي آمـار توصـیفی    ها با استفاده از شاخص گیري به عمل نیامد. تجزیه و تحلیل داده جامعه، نمونه
  انجام شد.اس. پی. اس. اس.نرم افزار  20مانند فراوانی، درصد و آمار استنباطی با کمک نسخه 

  پژوهش هاي یافته

  مشخصات جمعیت شناختی جامعه پژوهش
دانشجوي دختر مقطـع کارشناسـی ارشـد دانشـکده      116ش حاضر دربرگیرنده جامعه پژوه

درصـد پاسـخ    56ادبیات و علوم انسانی و دانشکده علـوم پایـه دانشـگاه قـم اسـت. بـیش از       
درصد نیز از گروه علوم پایه هستند. دانشجویان رشـته   44دهندگان در گروه علوم انسانی و 

نشجویان رشته فیزیک در گروه علوم پایـه بـاالترین   ادبیات عرب در گروه علوم انسانی و دا
درصـد دانشـجویان در دوره    95انـد. بـیش از   آمار پاسخ دهندگان را به خود اختصاص داده

  سال دارند. 26روزانه در حال تحصیل بوده و میانگین سنی 
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ــالی،مورد  در پرســش اول پژوهش،مهــارت ــابع و ابزارهــاي دیجیت هــاي اســتفاده از من
ها نمـرات زیـر   گرفت. بر اساس مقیاس لیکرت، براي پاسخ به هر یک از مولفه سنجش قرار

  ).4بسیار زیاد   3زیاد  2متوسط   1کم    0اختصاص داده شده است: ( اصال

 هاي استفاده از منابع و ابزارهاي دیجیتال. مهارت1جدول
  انحراف معیار  میانگین  تعداد  هاي دیجیتال محیط

  98/0  43/3  116  سیستم عامل ویندوز
  86/0  71/3  115  اینترنت و وب

  02/1  24/3  115  منابع مرجع الکترونیکی
  98/0  09/3  116  نشریات الکترونیکی

  96/0  11/3  115  هاي اطالعاتی ها و پایگاه  بانک
  04/1  26/3  115  مجموعه نرم افزارهاي آفیس

  98/0  49/3  116  پست الکترونیکی
  07/1  82/2  114  هاي خبري گروه
  13/1  96/2  115  هاي تخصصی ها و وبالگ ب سایتو

  22/1  95/2  114  هاي دیجیتال کتابخانه
  08/1  03/3  115  نرم افزارهاي کتابخانه اي

  10/1  48/3  115  موتورهاي کاوش
  04/1  59/2  115  ابر موتورهاي کاوش
  16/1  03/3  115  راهنماهاي موضوعی

  
اســتفاده از منــابع و ابزارهــاي کــه ســطح مهــارت دانشــجویان در  1هــاي جــدول  داده

دهــد، حــاکی از آن اســت کــه مهــارت دانشــجویان در اســتفاده از   دیجیتــال را نمــایش مــی
نسـبت بـه سـایر ابزارهـاي دیجیتـال بـاالتر بـوده و         71/3با میـانگین   "اینترنت و وب"محیط

  .ترین سطح مهارت را دارند پایین "فرا موتورهاي کاوش"دانشجویان در استفاده از 
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سطح مهارت دانشـجویان در جسـتجو وبازیـابی اطالعـات در      .2رسشپ
  محیط دیجیتال چقدر است؟
  . مهارت جستجو در محیط دیجیتال2جدول

  انحراف معیار  میانگین  تعداد  مهارتهاي جستجو در محیط دیجیتال
  85/0  36/3  115  تشخیص منابع مناسب با یک نیاز اطالعاتی خاص

  88/0  17/3  114  ها مناسب و استفاده از آنانتخاب ابزارهاي تکنولوژیکی 
  94/0  32/3  114  هاي خاص رشته یا منبع اطالعاتی ها و اصطالح تعیین واژه

  94/0  32/3  114  هاي مترادف و ...هاي کلیدي، واژهشناسایی واژه
  14/1  96/2  114  هاي جستجوبه کار گیري قابلیت

  02/1  3  115  هاترکیب یا کوتاه سازي کلید واژه
  96/0  18/3  115  ارزیابی کمیت، کیفیت و ربط نتایج جستجو
  90/0  96/2  112  طراحی و اجراي مجدد راهبردهاي جستجو

  
در جـدول   جستجو در محیط دیجیتـال هاي مربوط به مهارت دانشجویان به لحاظ  داده

بـا   "تشخیص منابع مناسب بـا یـک نیـاز اطالعـاتی خـاص      "درج شده است.براین اساس،  2
هـاي  بـه کـارگیري قابلیـت   "مهارت غالـب جامعـه آمـاري بـوده و  در زمینـه       36/3گین میان

تـرین   پـایین  96/2بـا میـانگین    "طراحی و اجراي مجـدد راهبردهـاي جسـتجو    "و  "جستجو
و از  16/3هاي دیجیتـال برابـر   میانگین کل توانایی جستجو در محیط سطح مهارت را دارند.

  سطح متوسط باالتر است.
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.سطح مهـارت دانشـجویان در  ارزیـابی اطالعـات در محـیط       3پرسش
  دیجیتال چه میزان است؟
  . ارزیابی اعتبار اطالعات در محیط دیجیتال3جدول

  انحراف معیار  میانگین  تعداد  معیارهاي ارزیابی اعتبار اطالعات
  92/0  28/3  116  تشخیص اعتبار، صحت و دقت و سودمندي اطالعات

  97/0  07/3  115  تشخیص عقاید اصلی
  98/0  15/3  115  هاي فرهنگی  تشخیص زمینه

  95/0  18/3  115  تشخیص نقطه نظرات متفاوت
  98/0  04/3  115  تشخیص وجود تناقض
  99/0  13/3  115  شناخت ارتباط بین مفاهیم
  97/0  20/3  115  توانایی تلفیق مفاهیم جدید

  96/0  32/3  113  گیري گیري و تصمیم توانایی نتیجه
  

، میانگین کل سطح مهارت دانشـجویان در ارزیـابی اعتبـار    3هاي جدولداده بر اساس
 بیشـتر و از سطح متوسط باالتر است. مهارت بوده  17/3 با  اطالعات در محیط دیجیتال برابر
با میانیگن  "گیري گیري و تصمیم توانایی نتیجه"مربوط به  ،دانشجویان در ارزیابی اطالعات

  ترین مهارت را دارند. پایین "تشخیص وجود تناقض"ر زمینهددانشجویان بوده و  32/3

سطح مهارت دانشجویان در سازماندهی اطالعات جهت تولیـد   .4پرسش 
  دانش در محیط دیجیتال چقدر است؟

  . مهارت در سازماندهی اطالعات4جدول
  انحراف معیار  میانگین  تعداد  سازماندهی اطالعات

  06/1  56/3  116  بازیابی و ذخیره اطالعات
  10/1  62/3  116  هاي موضوعی مناسببندي اطالعات در پوشه دسته

  16/1  25/3  116  سازي اطالعات در قالب جدول یا نمودارخالصه
  21/1  15/3  115  ارایه اطالعات در یک فرمت دیجیتالی مناسب
  23/1  07/3  115  انتشار و اشاعه اطالعات گزیده در محیط دیجیتال
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هـاي موضـوعی   بنـدي اطالعـات در پوشـه    دسـته "دهـد   ن مـی نشـا  4هـاي جـدول   یافته
پرکاربردترین روش بـراي سـازماندهی اطالعـات در میـان جامعـه       62/3با میانگین  "مناسب

 "انتشار و اشاعه اطالعات گزیده در محیط دیجیتـال "آید. در حالی که  پژوهش به شمار می
انگین مهـارت دانشـجویان در   در اولویـت آخـر قـرار دارد.در مجمـوع، میـ      07/3با میانگین 

  و  باالتر از سطح متوسط است. 33/3سازماندهی اطالعات برابر 

مهارت دانشجویان در استفاده از اطالعات براي تولید دانـش   -5پرسش 
  در محیط دیجیتال به چه میزان است؟

  . مهارت استفاده از اطالعات براي تولید دانش درمحیط دیجیتال5جدول
  انحراف معیار  میانگین  تعداد  براي تولید دانش در محیط دیجیتال اتاستفاده از اطالع

  91/0  35/3  113  هاي جدیدبه کار بردن انواع سواد براي بیان مفاهیم و دانسته
  93/0  42/3  115  تشریک مساعی با دیگران

  03/1  25/3  113  اعتبار بخشی به مفاهیم نو از طریق گفتمان
  95/0  32/3  115  نترکیب دانش جدید با دانش پیشی

  05/1  07/3  113  آوري براي آنالیز و سازماندهی اطالعات استفاده از فن
  

 "تشریک مساعی بـا دیگـران  "، جامعه پژوهش در 5هاي جدول شماره بر اساس یافته
اســتفاده از فنــآوري بــراي آنــالیز و ســازماندهی  "بــاالترین مهــارت و در  42/3بــا میــانگین 
 براي تولیـد دانـش   استفاده از اطالعاتپایین ترین مهارت را در  07/3با میانگین  "اطالعات

ه طور میانگین استفاده از اطالعات و سـازماندهی آن بـراي تولیـد    ب د.ندرمحیط دیجیتال دار
  و باالتر از سطح متوسط است.  28/3دانش درمحیط دیجیتال برابر با 
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نونی و حقوقی .سطح آشنایی و پایبندي دانشجویان به مسائل قا6پرسش
  اطالعات در محیط دیجیتال به چه میزان است؟

  قانونی اطالعات -. مسائل اخالقی6جدول
  انحراف معیار  میانگین  تعداد  مسائل قانونی و اخالقی اطالعات 

  09/1  03/3  115  آشنایی با مفاهیم امنیت اطالعات
  06/1  87/3  115  یابی و انتشار متن هاي قانونی دست آشنایی با روش

  10/1  80/2  115  هاي استناد دهی آشنایی با شیوه
  09/1  05/3  114  آشنایی با آداب نزاکت شبکه

  حقوقی اطالعات -(الف) آشنایی دانشجویان با قوانین اخالقی 
در میـان مسـائل اخالقـی و حقـوقی مربـوط بـه        دهـد  نشان می 6 هاي مندرج در جدول یافته

بـا   "یـابی و انتشـار مـتن    هاي قانونی دستروش"ازاستفاده از اطالعات، آگاهی دانشجویان  
ــه ســایر مــوارد بیشــتر بــوده و آگــاهی آنهــا در زمینــه    87/3میــانگین  هــاي شــیوه"نســبت ب
هــاي اخالقــی و حقــوقی دســتیابی و کــاربرد اطالعــات  کمتــر از ســایر حــوزه "اســتناددهی

ی و کـاربرد  است.میانگین کـل آگـاهی جامعـه آمـاري از مسـائل قـانونی و اخالقـی دسـتیاب        
  باشد. درصد می 19/3اطالعات برابر 

  قانونی اطالعات درمحیط دیجیتال -(ب) پایبندي به مسائل اخالقی

  محیط دیجیتال حقوقی اطالعات در -. قوانین اخالقی7جدول
  انحراف معیار  میانگین  تعداد  قوانین کاربرد اطالعات درمحیط دیجیتال

  04/1  93/3  100  احترام به حقوق مولفین
  98/0  92/3  115  التزام به استناد دهی
  00/1  96/3  115  رعایت آداب نزاکت

  89/0  91/3  113  استفاده صحیح از محیط هاي آنالین
  01/1  68/3  114  دنبال کردن سیاست هاي موسسات

  
آداب "گویـاي آن اسـت کـه پایبنـدي دانشـجویان بـه       7هاي منـدرج در جـدول    داده
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ایر معیارهـا اسـت.   درصد بیش از س 96/3میانگین  العات بادر دستیابی و کاربرد اط "نزاکت
هـاي  دنبال کـردن سیاسـت  "اند که پایبندي آنها به از سویی دیگر، جامعه آماري اعالم کرده

میانگین کـل   باشد. در هنگام دستیابی و کاربرد اطالعات کمتر از سایر موارد می "موسسات
 بـا  انونی اطالعـات درمحـیط دیجیتـال برابـر    قـ  -به دست آمده در  پایبندي به مسائل اخالقی

  ت.درصد اس 88/3

هـاي تفکـر انتقـادي در    مندي دانشجویان از مهارت.میزان بهره7پرسش
تمامی مراحل دستیابی، ارزیابی و استفاده از اطالعات در محیط دیجیتال 

  چقدر است؟
  هاي تفکر انتقادي در محیط دیجیتال . مهارت8جدول

  انحراف معیار  میانگین  تعداد  ديمهارت هاي تفکر انتقا
  85/0  36/3  115  تشخیص منابع مناسب با یک نیاز اطالعاتی خاص

  88/0  17/3  114  انتخاب ابزارهاي تکنولوژیکی مناسب و استفاده از آنها
  96/0  18/3  115  ارزیابی کمیت، کیفیت، و ربط نتایج جستجو با موضوع تحقیق

  90/0  96/2  112  وطراحی و اجراي مجدد راهبردهاي جستج
  03/1  90/2  114  قضاوت در خصوص اعتبار صفحات وب

  03/1  81/2  114  قضاوت در خصوص صحت و دقت صفحات وب
  92/0  28/3  116  تشخیص اعتبار، صحت، دقت و سودمندي اطالعات

  97/0  07/3  115  تشخیص عقاید اصلی از اطالعات غیر واقعی،دستکاري شده و سوگرفته
  98/0  15/3  115  فرهنگی و فیزیکی اطالعات هاي تشخیص زمینه

  95/0  18/3  115  تشخیص نقطه نظرات متفاوت در ادبیات تحقیق و توانایی رد یا پذیرش هر کدام
  98/0  04/3  115  تشخیص وجود تناقض یا ارزش افزوده میان اطالعات موجود و اطالعات بدست آمده

  99/0  13/3  115  اید اصلیشناخت ارتباط بین مفاهیم و توانایی در ترکیب عق
  97/0  20/3  115  توانایی تلفیق مفاهیم جدید براي تکمیل اطالعات

  96/0  32/3  113  توانایی نتیجه گیري و تصمیم گیري بر اساس اطالعات جمع آوري شده
  95/0  32/3  115  ترکیب دانش جدید با دانش پیشین و تطبیق تفاوت ها
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در فرایند پژوهش، در کیفیت پژوهش اثـر گـذار    هاي تفکر انتقادياستفاده از مهارت
تشـخیص منـابع مناسـب بـا یـک نیـاز       "است. در میان انواع مختلف مهارتهاي تفکر انتقـادي 

ز سایر موارد مورد توجه دانشـجویان بـوده   درصد، بیش ا 36/3میانگین  با "اطالعاتی خاص
رد تـر مـو  درصد کم 81/2ین با میانگ "قضاوت در خصوص صحت و دقت صفحات وب"و

  درصد است. 14/3گیرد. میانگین کل بهره وري برابر  توجه قرار می

هاي سواد اطالعاتی، چه عواملی . در صورت برخورداري از مهارت8پرسش
  است؟  در یادگیري دانشجویان موثر بوده

  . کسب مهارتهاي سواد اطالعاتی9جدول
  درصد  فراوانی  هاي یادگیريروش

  31/17  27  یهاي آموزشبرگزاري کارگاه
  28/26  41  هاي رسمی در کالس درس آموزش

  26/35  55  یادگیري غیر رسمی
  18/12  19  تجربه شخصی

  97/8  14  بی پاسخ
  

توانست داشـته باشـد    با توجه به اینکه سوال حاضر در پرسشنامه بیش از یک پاسخ می
غیـر رسـمی از   دانشجویان عوامل موثر در یادگیري سواداطالعاتی را بـه ترتیـب، یـادگیري    

هــاي رســمی در کــالس درس، برگــزاري   طریــق اســاتید، دوســتان و افــراد دیگر،آمــوزش 
  اند.هاي آموزشی  و تجربه شخصی دانسته کارگاه

  گیري بحث و نتیجه
دانشجوي دختـر مقطـع کارشناسـی ارشـد      116پژوهش حاضر، سطح سواد اطالعاتی 

هـا و   وم پایـه بـا تاکیـد بـر ویژگـی     دانشگاه قم را در دو گروه آموزشـی علـوم انسـانی و علـ    
دهـد   نیازهاي محیط دیجیتال مورد سنجش قـرار داده اسـت. نتـایج ایـن پـژوهش نشـان مـی       

هـاي دیجیتـال عصـر    آشنایی و سطح مهارت دانشجویان دانشـگاه قـم در اسـتفاده از محـیط    



   
  
  

 

 30 اطالعات تیریمد فنون و علوم فصلنامه

 8 یاپیپ شماره ،1396 زییپا ـ سوم شماره سوم، سال 
 

ز حاضر، کمی باالتر از سطح متوسط است. سطح آشنایی و مهارت دانشجویان در اسـتفاده ا 
اینترنت و وب نسبت به سایر ابزارها بیشتر بـوده امـا در زمینـه آشـنایی و مهـارت اسـتفاده از       

 ترین سطح توانایی را دارند، در حالی که هـیچ یـک از موتورهـاي    ابرموتورهاي کاوش کم
کاوش موجود، توانـایی جسـتجوي کامـل محـیط وب را ندارنـد، فراموتورهـاي کـاوش بـا         

کننـد.   وتور کاوش بـه بـاالبردن جامعیـت جسـتجو کمـک مـی      جستجوي هم زمان چندین م
ضعفی در دسترسی  نقطهپایین بودن سطح مهارت استفاده از فراموتورهاي کاوش به عنوان 

ــابع جــامع اطالعــاتی محســوب مــی   ــه من ــین مهــارت اســتفاده از   دانشــجویان ب شــود. همچن
تـر بـوده و    سایر ابزارها پایینهاي دیجیتال با توجه به اهمیت و جایگاه آن، نسبت به  کتابخانه

این ضعف، در دسترسی مطلوب دانشـجویان بـه اطالعـات، ایجـاد مشـکل خواهـد کـرد.در        
هـاي دیجیتـال مهـارت کـافی نداشـته        واقع، دانشجویانی که در استفاده از خدمات کتابخانـه 
ترسـی و  هـا کـه همانـا افـزایش سـطح دس     باشند، از بسیاري مزایا و فواید این نوع از کتابخانه

بهره خواهنـد   تسهیل استفاده از اطالعات به دور از محدودیت هاي مکانی و زمانی است، بی
بـه   ) نیز دربررسـی سـطح سـواد فنـاوري دانشـجویان     1386نژاد افشار و دیگران ( لطف ماند.

) دریافتنـد میـزان اسـتفاده دانشـجویان از     1393امانی و تفرجی ( اند.نتایجی مشابه این رسیده
ات وب سایت دانشگاه و نیز شناخت از این منـابع در حـد متوسـط قـرار دارد.آشـنایی      امکان

دانشجویان علوم پزشکی با نرم افزارهاي کـاربردي وینـدوز و شـبکه جهـانی وب در سـطح      
هـاي  متوسط بوده و میزان شـناخت ایـن دانشـجویان بـا کتابخانـه دیجیتـال  و انـواع پورتـال        

  ت و با نتایج این پژوهش همخوانی دارد.اینترنتی کمتر از سطح متوسط اس
هاي دیجیتال براي افزایش کمیت و کیفیت و  آگاهی و توانایی استفاده از امکاناتی که در محیط 

ـان      ربط نتایج جستجو در نظر گرفته شده است یکی از شاخصه ـاتی اسـت. در می هاي فرد باسـواد اطالع
ـیط انواع مهارت ـال، دانشـجویان دانشـگاه قـم در زمینـه        هاي مورد نیاز براي جستجو در مح ـاي دیجیت ه

ـارت          ـایر مه ـبت بـه س ـاص نس ـاتی خ ـاز اطالع ـا یـک نی ـتري    تشخیص منابع مناسب ب ـایی بیش ـا از توان ه
ـارگیري قابلیـت   ـتجو و طراحـی و اجـراي مجـدد راهبردهـاي       برخوردارند، اما در زمینه به ک هـاي جس

)کـه   1390پژوهش میـري وچشـمه سـهرابی(   ). نتایج این پژوهش با 2تر هستند(جدول جستجو ضعیف
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ـایین  تـر از حـد متوسـط بـوده      دریافتند توانایی تشخیص نیاز به اطالعات در این دانشجویان در سطحی پ
  همخوانی ندارد. به نظر می رسد مقطع تحصیلی دانشجویان در این امر تاثیرگذار باشد.

ی بـه طـور عـام و نیـز     آگاهی از معیارها و ضـوابط مربـوط بـه ارزیـابی منـابع اطالعـات      
هـاي مهـم یـک فـرد      اطالعات موجود در منابع اطالعاتی به طـور خـاص، یکـی از شاخصـه    

بـا   دهـد  هاي پژوهش حاضر نشان مـی  شود. بر این اساس، یافته باسواد اطالعاتی محسوب می
وجود اینکه میانگین توانایی دانشجویان دانشـگاه قـم در زمینـه ارزیـابی منـابع اطالعـاتی در       

 هاي دیجیتال درسطح متوسـط اسـت، امـا پـایین بـودن مهـارت دانشـجویان در زمینـه         طمحی
قضاوت در خصوص اعتبار صفحات وب و قضاوت در خصوص صحت و دقـت صـفحات   

ها همچون ارزیابی از لحاظ سهولت دسترسی و ارزیابی از لحاظ  وب نسبت به سایر شاخص
ند، گویـاي ایـن نکتـه اسـت کـه      سهولت استفاده کـه در جایگـاه خـود داراي اهمیـت هسـت     

هایی در زمینه نحـوه آگـاهی از منـابع اطالعـاتی      دانشجویان پژوهش حاضر نیازمند آموزش
هاي پژوهشـی بـه دلیـل     معتبر و صحیح هستند، چرا که در غیر این صورت، در فرایند پروژه

براي آنهـا ایجـاد   استفاده از منابع اطالعاتی نامعتبر و غیر مستند زمینه اتهام به تخلفات علمی 
  خواهد شد.

پس از اطمینان از اعتبار منـابع اطالعـاتی، گـام بعـدي در اسـتفاده مـوثر از اطالعـات،        
هاي معتبر و استاندارد علمـی   ارزیابی محتواهاي موجود در منابع اطالعاتی بر اساس شاخص

اعتبـار   است.  در این زمینه، میانگین کل سطح مهارت دانشـجویان دانشـگاه قـم در ارزیـابی    
) نیـز  1390اطالعات در محیط دیجیتال از سطح متوسط باالتر است. میري، چشمه سهرابی (

هاي دستیابی، ارزیابی و  در پژوهش خود  به این نتیجه رسیدند که دانشجویان از نظر مهارت
استفاده از اطالعـات، در سـطحی بـاالتر از متوسـط قـرار دارنـد کـه بـا نتـایج ایـن پـژوهش            

  رد.همخوانی دا
سازماندهی اطالعات گردآوري شده از منابع اطالعاتی مختلف و در گام بعدي استفاده 
ازاطالعات سازماندهی شده در جهت تولیـد دانـش، دو گـام اساسـی در فرآینـد پـژوهش بـه        

آیند. چنانچه اطالعات گردآوري شده از منابع اطالعاتی مختلـف بـه شـکلی مـوثر و     شمار می
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استفاده از اطالعات موجود در جهـت تولیـد دانـش بهینـه، بـا مشـکل        مفید سازماندهی نشوند،
هاي پژوهش حاضر، میـانگین مهـارت دانشـجویان درسـازماندهی       مواجه خواهد شد. بنابر یافته

یابـد،   اطالعات باالتر از سطح متوسط است. آنچه که پس از سازماندهی اطالعات اهمیت مـی 
هـاي   ر جهـت تولیـد دانـش مفیـد و مـوثر اسـت. یافتـه       توانایی و مهارت استفاده از اطالعات د

پژوهش حاکی از آن است که توانایی دانشجویان دانشگاه قم، در استفاده عملـی از اطالعـات   
هاي مرتبط دیگر، بـاالتر از   گردآوري شده و پیوند آن با اطالعات پیشین، تجربیات و پژوهش

ین حوزه،تشریک مسـاعی بـا دیگـران    هاي اسطح متوسط بوده و از میان انواع مختلف مهارت
بیش از سایر موارد مورد توجه جامعه پـژوهش بـراي تولیـد دانـش در محـیط دیجیتـال اسـت.        
آگاهی و پایبندي و تعهد به قوانین اخالقـی و حقـوقی اطالعـات در مفهـوم عـام آن، یکـی از       

مربـوط بـه    هاي فرد باسواد اطالعاتی است. عدم آگاهی از قـوانین اخالقـی و حقـوقی    شاخصه
دسترسی و استفاده از اطالعات(عمدي یا غیر عمدي)، در هیچ صورتی از سوي جامعـه علمـی   

- پذیرفته شده نیست و با کوچکترین تخلف اخالقی یا حقوقی، فرد به تخلف علمی مـتهم مـی  

شود. بنابراین، جهت پیشگیري از ارتکاب جرایم حقوقی و اخالقی حوزه اطالعات، ضـروري  
قـوانین اخالقـی و حقـوقی مربـوط بـه دسترسـی و اسـتفاده از منـابع اطالعـاتی و           است افراد بـا 

اطالعات آگاهی داشته و بتوانند در عمل ایـن قـوانین و مقـرارت را اجـرا نماینـد. بـا توجـه بـه         
موارد مذکور، میانگین کل آگاهی دانشجویان دانشگاه قم از مسائل قانونی و اخالقی دسـتیابی  

ه میـزان آگـاهی   درصد اسـت. نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت کـ        19/3ابر و کاربرد اطالعات بر
هاي اسـتناد دهـی، نسـبت بـه سـایر مـوارد کمتـر اسـت در حـالی کـه ایـن             دانشجویان از شیوه

شاخص، در ارزیابی متون علمی جهت انتشار و نیز پیشگیري از سرقت علمی اهمیـت بسـیاري   
ي استناد دهی معتبـر، تـاثیر مسـتقیم بـر سـایر      دارد و کمیت و کیفیت استفاده و تعهد به الگوها

ابعاد تولید علـم خواهـد داشـت. در زمینـه مسـائل اخالقـی و حقـوقی حـوزه اطالعـات، فقـط           
هـا در  هاي ایـن حـوزه کـافی نبـوده و اسـتفاده و پایبنـدي بـه ایـن شـاخص         آگاهی از شاخص

ان دانشگاه قم بـه مسـائل   اولویت قرار دارد. در ارتباط با این پژوهش، متوسط پایبندي دانشجوی
ویان پیرامـون  درصـد اسـت. دانشـج    88/3قانونی اطالعات درمحیط دیجیتال برابر بـا   - اخالقی
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 ینرگس خالق/انینجمه باقر/یطاهره غالم

استفاده از اطالعات در محیط دیجیتـال بـه رعایـت آداب نزاکـت بـیش از سـایر مـوارد توجـه         
  اند.هاي آنالین را در اولویت آخر قرار دادهاستفاده صحیح از محیطداشته و 
دهد دانشجویان براي تشخیص منـابع مناسـب بـا یـک نیـاز       هاي پژوهش نشان می تهیاف

کننـد، امـا    هـاي تفکـر انتقـادي اسـتفاده مـی      اطالعاتی خاص بیش از سایر موارد، از مهـارت 
هاي تفکر انتقـادي را   قضاوت در خصوص صحت و دقت صفحات وب کمتر مهارت"براي

هـاي دیجیتـال    هاي منحصر به فرد عصـر فنـاوري   دهند.یکی از ویژگی مورد استفاده قرار می
افزایش سرعت و کمیت تولید اطالعات است. این ویژگـی گذشـته از فوایـد خـود، برخـی      

اسـت.   ها و پیامدهاي منفی را نیز به دنبال داشته است و آن بحث آلـودگی اطالعـات   چالش
یـابی اطالعـات و   در نتیجه، در مقابله با این چـالش، ضـرورت دارد افـراد بـه گـزینش و ارز     

انتخاب اطالعات معتبر و صحیح اقدام کنند. اهمیت ایـن مسـاله از دیـدگاه جامعـه پـژوهش      
  درصد اعالم شده است. 02/4حاضر به طور میانگین 

  پیشنهادات

شود بـا ارائـه نتـایج پـژوهش حاضر،دانشـجویان و پژوهشـگران بـا همکـاري          پیشنهاد می .1
 مختلف سواد دیجیتال خود قدم بردارند.مسئوالن دانشگاه در جهت تقویت ابعاد 

شـود بـا    باتوجه به اینکه جامعه مورد آزمون این پژوهش محدود بوده است، پیشـنهاد مـی   .2
هـاي   ترغیب بخش پژوهش و آموزش دانشگاه به انجـام چنـین مطالعـاتی روي سـایر گـروه     

تـري بـراي    تر و کامل آموزشی دانشگاه قم و نیز هر دو جنسیت زن و مرد، راهکارهاي جامع
 هاي پژوهشی دانشجویان دانشگاه قم ارائه شود.ارتقاي توانمندي

هـاي سـواد اطالعـاتی در محـیط دیجیتـال در      هـاي آموزشـی مهـارت   برگزاري کارگـاه  .3
کتابخانه مرکزي دانشگاه با مساعدت کتابداران و یا افزودن دو واحد درسی سواد اطالعاتی 

    و سواد دیجیتال دانشجویان موثر واقع شود. تواند در افزایش سطح سواد اطالعاتیمی
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