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Abstract 
Introduction: Nowadays, in order to implement E-learning, we should be aware of the students’ 
computer literacy before taking further steps. The purpose of this study was to evaluate computer 
literacy among students of Dehloran Payam-e- Noor University (PNU). 
Materials and Methods: The following research is a descriptive study carried out, using the 
survey method. The statistical population consisted of 1823 students studying at Dehloran PNU 
in 2014, of whom 318 (109 males and 209 females) were selected, using Morgan and Krejcie 
table and the stratified sampling. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. 
The validity of the questionnaire was verified by the experts and its reliability was found to be 
0.92, using Cronbach's Alpha. The data were analyzed through Kolmogorov Smirnov test, 
sample T and Friedman test, using the SPSS software, version 17. 
Results: The results showed that the Dehloran PNU students’ computer literacy was not 
desirable. Also, based on the priority of computer skills of the students, most students were 
familiar with the basic concepts of information technology, with an average of 6.80 and their 
minimal familiarity with the database was 1.74. 
Conclusion: Given the vision of PMU, i.e. higher education for everybody, everywhere and 
every time, it is essential that policymakers and planners of the Payam-e- Noor University  pay  
special attention to promoting computer skills of the students. 
Keywords 
Computer Literacy, Educational Technology, Word Processing, Internet, University  

  
  چکیده

یادگیري الکترونیکی، بایستی در ابتدا از میزان توانمندي دانشجویان در استفاده از رایانه آگاه  سازي به منظور پیادهامروزه  :مقدمه

  .دهلران است نور پیاماي دانشجویان دانشگاه بررسی میزان سواد رایانه ،هدف این پژوهش. هاي بعدي را برداشت  بود تا بتوان قدم

جامعه آماري شامل . استده از روش پیمایشی انجام شده که با استفا باشد میاین تحقیق از نوع توصیفی : ها مواد و روش

نفر  318حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و کرجسی،  .است1393نور دهلران در سال  نفر از دانشجویان دانشگاه پیام 1823

ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه . زن انتخاب گردید 209مرد و  109اي گیري طبقه تعیین شد و با استفاده از روش نمونه

محاسبه  92/0 ،آلفاي کرنباخبا استفاده از پرسشنامه روایی آن با استفاده از نظر جمعی از متخصصان تأیید و پایایی . ساخته بود محقق

اي و  نمونهتک  یت یرنف،از آزمون کلموگروف اسمها  دادهتجزیه و تحلیل  براي .بود 17 نسخه SPSSافزار مورد استفاده،  نرم. شد

  .استفاده شده استآزمون فریدمن 

هلران در سطح مطلوبی قرار نور د اي دانشجویان دانشگاه پیام دهد که میزان سواد رایانهدست آمده نشان می هنتایج ب :نتایج

رتبه ه فناوري اطالعات با اي، بیشترین آشنایی دانشجویان با مفاهیم پای بندي میزان سواد رایانه همچنین براساس اولویت .ندارد

  .است 74/1میانگین رتبه ها با  با پایگاه داده آنها و کمترین آشنایی 80/6میانگین 

  اصیل مقاله
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 نور مبنی بر استفاده از آموزش عالی براي همه، در همه جا و همه وقت، ضروري انداز دانشگاه پیام با توجه به چشم :گیري نتیجه

اي دانشجویان داشته  هاي سواد رایانه اي به ارتقا و بهبود مهارت نور توجه ویژه انشگاه پیامریزان د اران و برنامهگذ استست که سیا

  .باشند

  

  واژگان کلیدي

  دانشگاهپرداز، اینترنت،  واژه آموزشی، يفناور اي،سواد رایانه

  

 مقدمه 

 تسریع موجب تنها نه اطالعات،وري افن بر مبتنی آموزش عبارتی به یا ،آموزش در وري اطالعاتااز فن در آغاز هزاره سوم، استفاده

 هاي روش متداول بسیار مبانی و مفاهیم در گردد، بلکه می ها سازمان کارکنان وري بهره سطح ارتقاي همچنین و تعلیم تسهیل و

است تا  آموزش سبب شده فناوري اطالعات و ارتباطات در کاربرد[1].  کند می حاصل را زیادي بسیار تحول تغییر و نیز آموزش

آموزش و گسترش دانش  شود تا ارتباطات میان افراد به منظور سبب می این امر .یابد محیط آموزشی به سوي مجازي شدن سوق

هاي جذاب و فعال، اطالعاتی را در اختیار  هاي مختلف و با روش رایانه به شکل .شود پذیر طریق رایانه امکان اي فزاینده از گونه به

تبحر الزم را به دست  ،کند تا یادگیرنده با تمرین و تکرار هایی را فراهم می موقعیت ،د که وي باید آنها را یاد بگیردده فراگیر قرار می

یا آنها را انجام  که فراگیر باید به آنها پاسخ دهدکند  هایی را طرح می ها یا فعالیت و در مورد مطالب آموزش داده شده پرسش آورد

  .دهد نگی یادگیري فراگیر را مورد ارزیابی قرار میچگو ،عبارت دیگر دهد؛ به

هاي اخیر، یکی از  در طی سال. ستا ها هاي بسیار مهم در فضاي دانشگاه گیري از رایانه در امر آموزش، از مقوله امروزه بهره

 ICT: Information( اتهاي فناوري اطالعات و ارتباط زیرساخت و بسترسازيزمینه ایجاد انداز روشنی در  هایی که چشم دانشگاه

& Communication Technology( ما در این دانشگاه با فراگیرانی سرو کار داریم که . نور است داشته است، دانشگاه پیام

هاي دیگر کمتر حضور فیزیکی در کالس از یک طرف نسبت به دانشگاهاین فراگیران،  ،داراي خصوصیات منحصر به فردي هستند

 و دیگر فناوري اطالعات استفاده هر چه بیشتر ازهاي جدید سازمان، مبنی بر ترویج و  با سیاست ،و از طرف دیگرکنند  درس پیدا می

هایشان را حداکثر استفاده بهینه دانشجویان از کمترین وقت، در طول یادگیري براي بهبود مهارت  این امر دغدغه ،اند مواجه ها فناوري

 به ها رایانه اتصال بابنابراین  ،دور باشد تواند آموزش از حل مناسب براي این مشکل می یک راه. [2] سازد بیش از پیش ضروري می

 شبکه، روي بر تصویر و صدا متن، قراردادن جمله از گذارد، کاربران می اختیار در شبکه این که امکاناتی و اینترنت جهانی شبکه

 هر این روش، مزایاي به توجه با. است آمده فراهم یادگیري و یاددهی در اي هچندرسان سامانه این گیري از بهره براي موقعیت بهترین

 ترکیب از توان می ،یادگیري الکترونیکی در. [3] دشو می افزوده )Online Learning( خطبر یادگیري و آموزش روش کاربرد بر روز

  .[4] یافت دست یادگیري در دهباز حداکثر به ،تصویر و صوت متن، قبیل از یادگیري، مختلف هاي شیوه نمودن

بر اساس  [5] وجود آورده است هاي یادگیري و تدریس به روشتحوالت اساسی در  ،شکیادگیري الکترونیکی در عصر حاضر بی

که علت  [6] بیش از سی درصد وقت یک محقق صرف استفاده از ابزارهاي فناوري اطالعات خواهد شد ،یک برآورد صورت گرفته

بنابراین براي بازیابی اطالعات از اینترنت و منابع الکترونیکی و افزایش توانایی  ،باشد ه فناوري و به ویژه اینترنت میعمده آن توسع

اي، توانایی  سواد رایانه. یادگیري مستقل و مداوم ضرورت دارد که دانشجویان با مهارت استفاده از رایانه آشنایی داشته باشند

برگرفته از  ICDL دورهعنوان  با، گانه هاي هفت این مهارت .[7] از رایانه و فناوري اطالعات است هاي شخص براي استفاده مهارت

آشنایی با مفاهیم  عبارتند از رایانهالمللی کاربري  به معناي دوره بین  International Computer Driving Licenseکلمات

ارائه  ،)Word(پردازي  واژه ،)Windows( ریت سیستم عاملمدی ،)IT: Information Technology( تپایه فناوري اطالعا

ها در  کسب این مهارت .)Internet( و اینترنت )Access(ها  پایگاه داده ،)Excel(صفحات گسترده  ،)PowerPoint( مطلب

  .[8] شود م مییادگیري مداوباعث افزایش بهبود توانایی یادگیري مستقل دانشجویان و در مراحل بعدي  ،دانشگاه

براي توانمندسازي پژوهشگران در را تواند بستر الزم  به معناي واقعی آن می اي، رایانهتسلط به سواد با توجه به این اهمیت، 

تولید دانش جدید به  ،نهایتدر و  دسترسی به اطالعات مناسب براي هر مرحله از کار ،ریزي بهتر براي مدیریت فرآیند پژوهش برنامه

 چگونگی درك نیازمند کنند، عمل موفقیت با امروز بتوانند جهانی متحول جامعه در دانشجویان اینکه این رو، براي از .[9] وجود آورد

 یادگیري براي بلکه خاص، رشته یک در کار براي فقط نه را دانشجویان باید دانشگاه .هستند اطالعات کارگیري کارآمدبه و یافتن
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تواند در  با توجه به اینکه قرن آینده، قرن اطالعات و مختصات جامعه اطالعاتی است، می این امر [10].دهد  آموزش العمر مادام

  .[11] کاهش فقر اقتصادي گسترش اطالعات فراگیر در جامعه، کارامدي و اثربخشی جامعه نقش اساسی داشته باشد

  .زیر به تعدادي از آنها اشاره شده است در ارتباط با پژوهش حاضر تحقیقاتی در سطح داخل و خارج از کشور انجام شده که در

Hsiaoدر تحقیقی که 
به این نتیجه  ،انجام دادند "ثیرگذار بر سواد کامپیوتري دانشجویان تایوانعوامل تأ"عنوان  با Ching و  

خصوصی و همچنین سواد کامپیوتري دانشجویان دانشگاه  شجویان مرد نسبت به زن بیشتر استرسیدند که سواد کامپیوتري دان

  [12]. نسبت به دانشگاه عمومی بیشتر است

 Wallace  و Clariana دانشجویان کامپیوتري سواد هاي مهارت میزان تعیین: ها واقعیت مقابل در راکاتاد" عنوان باپژوهشی 

و ) Excel(رده هاي کامپیوتري در زمینه صفحات گست مهارت ،در این پژوهش .انجام دادند "تکنولوژي و مفاهیم آموزش به نیاز و

میانگین نمرات  نتایج نشان داد .ي تحت شبکه مورد بررسی قرار گرفتها دانش کامپیوتري دانشجویان تازه وارد توسط آزمون

  [13].  تر از نمره حد متوسط است پایین طور معنادار دانشجویان به

Heysung  نشان داد که نگرش "آموزشگران ثر بر پذیرش فناوري اطالعات توسطعوامل مؤ"طی پژوهشی با عنوان در ،

  .[14] داري با استفاده از آن دارد رابطه معنی آموزشگران نسبت به فناوري اطالعات

نتایج مطالعه زارعی زوارکی نشان داد که میان میزان استفاده از رایانه و اینترنت توسط اساتید دانشگاه و بازده یادگیري 

اي در ارتباط هستند نسبت  دانشجویانی که با اساتید استفاده کننده از ارتباطات شبکه .د داردداري وجو ابطه مثبت و معنیدانشجویان ر

  افزارهاي وورد، پاور پوینت، اکسل، اینترنت داشته ، اطالعات بیشتري در مورد نرم)ندکه با اساتید غیر مرتبط هست(به دیگر دانشجویان 

  [15]. کنند و از آنها نیز استفاده می

 "اي و اطالعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سواد رایانه"عنوان  نژاد و همکاران با ی که توسط لطفدر پژوهش

گونه دوره  هیچ ،ولی پیش از این ر منزل به کامپیوتر دسترسی دارندکه بیشتر دانشجویان د ، به این نتیجه رسیدندصورت گرفت

اما  امه و پیوست کردن فایل را داشتندن بیشتر دانشجویان همچنین توانایی ارسال و دریافت آموزشی مربوط به رایانه را نگذرانده بودند،

  .[16] هاي جستجو آشنایی چندانی ندارنددبا امکانات پیشرفته براي جستجو و عملکر

از فناوري  هاي فردي، تحصیلی، سابقه تدریس و میزان استفاده خود به این نتیجه رسید که میان ویژگی ، در پژوهششریفی

هاي دانشگاهی رابطه  ولی میان رتبه دانشگاهی با میزان استفاده از فناوري اطالعات در زمینه طالعات رابطه معناداري وجود داردا

  .[17] معناداري وجود ندارد

لوم بررسی سواد اطالعاتی دانشجویان پزشکی شاغل به تحصیل در دانشگاه ع"عنوان  عالیشان و همکاران در پژوهشی با

در سطحی باالتر از  به این نتایج دست یافتند که میانگین نمره آشنایی با اینترنت و میزان استفاده از این عنصر "پزشکی بندر عباس

  .[18] تر از حد متوسط قرار دارد طور کلی سواد اطالعاتی دانشجویان پایین حد متوسط است ولی به

را مورد بررسی دهلران  نور پیاماي دانشجویان دانشگاه  ن است تا میزان سواد رایانهبا توجه به آنچه گفته شد، این تحقیق درصدد آ

سازي یادگیري الکترونیکی، بایستی در ابتدا از وضع  پیادهو  توانمند نمودن دانشجویان در کاربرد کامپیوترمنظور  قرار دهد، زیرا به

  .هاي بعدي را برداشت موجود آگاه بود تا بتوان قدم

 .دهلران است نور پیاماي دانشجویان دانشگاه  آگاهی از میزان سواد رایانه ،هدف کلی این پژوهش به مباحث مطرح شده، با توجه

  :باشد ؤاالت زیر قابل طرح میبدین منظور س

 :IT( آشنایی با مفاهیم پایه فناوري اطالعاتدر زمینه  دهلران نور پیامدانشجویان دانشگاه  اي میزان سواد رایانه .1

Information Technology( است؟ در چه حدي 

در چه  )Windows( توانایی در مدیریت سیستم عامل در زمینه دهلران نور پیاماي دانشجویان دانشگاه  میزان سواد رایانه .2

 است؟حدي 

 است؟در چه حدي  )Word( پردازي واژه در زمینه دهلران نور پیاماي دانشجویان دانشگاه  میزان سواد رایانه .3

 در چه حدي است؟ )Power Point( دهلران در زمینه ارائه مطلب نور پیاماي دانشجویان دانشگاه  ان سواد رایانهمیز .4

 در چه حدي است؟ )Excel(دهلران در زمینه صفحات گسترده  نور پیاماي دانشجویان دانشگاه  میزان سواد رایانه .5

 در چه حدي است؟ )Access( ها در زمینه پایگاه دادهدهلران  نور پیاماي دانشجویان دانشگاه  میزان سواد رایانه .6

 در چه حدي است؟) Internet( دهلران در زمینه اینترنت نور پیاماي دانشجویان دانشگاه  میزان سواد رایانه .7

  است؟ دهلران چگونه نور پیام دانشگاه دانشجویان اي رایانه سواد میزان بندي اولویت .8
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  ها مواد و روش

 ،جامعه آماري در این مطالعه. باشد پیمایشی می ،توصیفی و از نظر روش ،کاربردي، از نظر ماهیت ،دفاین تحقیق از نظر ه

نفر  317 ،حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و کرجسی ).=2200N(بود  1393دهلران در سال  نور پیامدانشجویان دانشگاه 

براي ابزار گردآوري اطالعات در ابتدا . زن انتخاب گردید 209مرد و  109 ،اي گیري طبقه تعیین شد و با استفاده از روش نمونه

 مربوطه تنظیم زمینه در مختلف هاي نامه پایان و ها مقاله اي، کتابخانه نظري، مطالعات اساس بر )گویه 48(ساخته  پرسشنامه محقق

پرسش در  42 ،ها و بعد از آخرین بررسی یوتر و علوم تربیتی توزیعسپس پرسشنامه بین چند نفر متخصص در زمینه کامپ ،شد

از  ،پرسشنامه .باقی ماند 4تا  0به ترتیب با امتیاز ) هرگز ،کم ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد( اي گزینه پرسشنامه نهایی از نوع لیکرت پنج

ها به  متاي دانشجویان اختصاص داشت و سایر قس هاي فردي و حرفه بخش اول آن به ویژگی: هشت بخش تشکیل شده است

ارائه  ،)گویه 6( پرداز ، واژه)گویه 6( ، توانایی در مدیریت سیستم عامل)گویه 6( ترتیب عبارت بودند از مفاهیم پایه فناوري اطالعات

روایی پرسشنامه با استفاده از نظر جمعی از ). گویه 6( و اینترنت) گویه 6( ها ، پایگاه داده)گویه 6( ، صفحات گسترده)گویه 6( مطلب

 ،کرانباخ يآلفا یباز جامعه با استفاده از ضر يا نمونه يآزمون بر رو یشپرسشنامه پس از پ یاییپا و تأیید ،متخصصان و کارشناسان

استفاده شد که در قسمت آمار توصیفی از جدول  17 نسخه SPSSافزار  ها از نرم براي تجزیه و تحلیل داده. دست آمد هب 92/0

در نظر گرفته  2میانگین فرضی  4تا  0از االت طیف لیکرت گذاري سؤه به کدبا توج(ونی، میانگین فرضی فراوانی، درصد، نمودار ست

 دلیل اي و به تک نمونه تیاز آزمون کلموگروف اسمیرنف،  ،معیار و در قسمت آمار استنباطی ف، میانگین واقعی و انحرا)شده است

  .از آزمون فریدمن استفاده شد ها گویهوابسته بودن 

  

  ها یافته

هاي این  یافته ،در این راستا .دهلران است نور پیاماي دانشجویان دانشگاه  آگاهی از میزان سواد رایانه ،هدف کلی این پژوهش

  :جدول  به شرح زیر خالصه شده است 10پژوهش در 

  
 ها   توزیع فراوانی و درصد جنسیت آزمودنی: 1جدول 

 

 
  

  

  

)  نفر 209(دهد که دانشجویان دختر بیشترین فراوانی  هاي فردي نشان می در مورد چگونگی توزیع فراوانی ویژگی 1بررسی جدول 

  .استرا به خود اختصاص داده  نمونه درصد 9/34دود ـح) نفر 109(، دانشجویان پسر کمترین فراوانی درصد 1/65دود ـح
  

  پژوهش متغیرهاي بودن نرمال بررسی: 2جدول 

 z ضریب  متغیرهاي اصلی

  یرنفکلموگروف اسم

  سطح معناداري

  IT(  516/0  953/0(مفاهیم پایه فناوري اطالعات 

  Windows(  825/0  503/0(مدیریت سیستم عامل 

  Word(  987/0  225/0(پردازي  واژه

  114/0  117/0  (Power Point)ه مطلب ارائ

  Excel(  117/0  83/0(صفحات گسترده 

  Access(  134/0  51/0(ها  پایگاه داده

  internet(  123/0  545/0(اینترنت 

  

 بودن نرمال فرض بنابراین دست آمده است، هب 05/0از  بزرگتر متغیرها کلیه براي داري معنی سطح دهد می نشان 2جدول  نتایج

   .باشند می نرمال پژوهش در آمده دست هب هاي شاخص گفت توان می و شود می پذیرفته ها داده

  

  فراوانی درصد مطلق فــراوانی رمتغی

 1/65 209 دختر دانشجویان جنسیت

 9/34 109 پسر دانشجویان

 100 318 کل جمع
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 :IT( نور در زمینه آشنایی با مفاهیم پایه فناوري اطالعات اي دانشجویان دانشگاه پیام میزان سواد رایانه :ســؤال اول پژوهش

Information Technology( چه حدي است؟ در  

که  گفتتوان چنین  دار است، می معنی ،05/0که در سطح خطاي ) 40/8(دست آمده  هب tتأکید بر میزان  و با 3با توجه به جدول 

دست آمده  هآنجایی که میانگین واقعی ب از. تفاوت معناداري وجود دارد) 2(و میانگین فرضی طیف لیکرت ) 15/3(بین میانگین واقعی 

در  نور دهلران اي دانشجویان دانشگاه پیامسواد رایانهبه این نتیجه رسید که  توان می ،بیشتر از میانگین فرضی طیف لیکرت است

  .،  در حد نسبتاً مطلوبی استزمینه آشنایی با مفاهیم پایه فناوري اطالعات

  
  براي بررسی سؤال اول پژوهشاي  تک نمونه tآزمون : 3جدول

 نام متغیر 
میانگین 

  فرضی

میانگین 

 واقعی

انحراف 

 معیار 

درجه 

 اديآز
t 

سطح 

 داري نیمع
 نتیجه آزمون سطح خطا

آشنایی با مفاهیم پایه فناوري 

 )IT(اطالعات 
  صفرفرضیه رد  05/0 001/0 40/8 317 79/0  15/3 2

 
  

) Windows(نور در زمینه توانایی در مدیریت سیستم عامل  اي دانشجویان دانشگاه پیام میزان سواد رایانه: ســؤال دوم پژوهش

 چه حدي است؟
  براي بررسی سؤال دوم پژوهشاي  تک نمونه tآزمون : 4جدول 

  

بین  گفتتوان  دار است، می معنی 05/0که در سطح خطاي ) - 09/5(ده دست آم هب tو با تأکید بر میزان  4با توجه به جدول 

دست آمده  هاز آنجایی که میانگین واقعی ب. تفاوت معناداري وجود دارد) 2(و میانگین فرضی طیف لیکرت ) 12/1(میانگین واقعی 

دهلران، سواد  نور پیامین نتیجه رسید که از دیدگاه دانشجویان دانشگاه توان به ا می ،کمتر از میانگین فرضی طیف لیکرت است

 .باشد در حد پایینی می )Windows(توانایی در مدیریت سیستم عامل  در زمینه واحد دهلران نور پیاماي دانشجویان دانشگاه  رایانه

  در چه حدي است؟ )Word( پردازي مینه واژهدر ز نور پیاماي دانشجویان دانشگاه  میزان سواد رایانه: ســؤال سوم پژوهش
  

  براي بررسی سؤال سوم پژوهشاي  تک نمونه tآزمون : 5جدول

 نام متغیر 
میانگین 

 فرضی

میانگین 

 واقعی

انحراف 

 معیار

درجه 

 آزادي
t 

سطح 

 معناداري
 نتیجه آزمون سطح خطا

  صفرفرضیه رد  Word( 2 26/2 93/0 317 14/3 001/0 05/0( واژه پردازي

  

که  گفت توان چنین دار است، می معنی 05/0که در سطح خطاي ) 14/3(دست آمده  هب tو با تأکید بر میزان  5جه به جدول با تو

 ،دست آمده همیانگین واقعی ب بیشتر بودن. تفاوت معناداري وجود دارد ،)2(و میانگین فرضی طیف لیکرت ) 62/2(بین میانگین واقعی 

اي دانشجویان  نور دهلران، سواد رایانه که از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیامدهد  نشان می ف لیکرتمیانگین فرضی طی نسبت به

  .در حد نسبتاً باالیی است) Word(پردازي  در زمینه واژه نور واحد دهلران دانشگاه پیام

در چه حدي  )Power Point(ه مطلب نور در زمینه ارائ اي دانشجویان دانشگاه پیام میزان سواد رایانه: ســؤال چهارم پژوهش

  است؟
   پژوهشبراي بررسی سؤال چهارم اي  تک نمونه tآزمون : 6جدول

  

 نام متغیر 
میانگین 

 فرضی

میانگین 

 واقعی

انحرف 

 معیار 
 t درجه آزادي

سطح 

 معناداري
 نتیجه آزمون سطح خطا

توانایی در مدیریت 

 سیستم عامل 
2 12/1 04/1 317 09/5 - 001/0 05/0 

فرضیه رد 

 صفر

  نام متغیر 
میانگین 

 فرضی

میانگین 

 واقعی

انحراف 

 معیار 
 t درجه آزادي

سطح 

 معناداري
 نتیجه آزمون سطح خطا

 فرضیه صفررد  PowerPoint( 2 700/0 920 317 87/12 - 001/0 05/0(ارائه مطلب 
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 بیانتوان چنین  دار است، می معنی 05/0که در سطح خطاي ) - 87/12(دست آمده  هب tو با تأکید بر میزان  6با توجه به جدول 

میانگین واقعی  کمتر بودن. تفاوت معناداري وجود دارد) 2(و میانگین فرضی طیف لیکرت ) 700/0(کرد که بین میانگین واقعی 

اي دهلران، سواد رایانه نور پیامکه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه  دهد نشان می ،فرضی طیف لیکرتدست آمده از میانگین  هب

  .استر حد پایینی د )PowerPoint( ارائه مطلب در زمینه واحد دهلران نور پیامدانشجویان دانشگاه 

در چه  )Excel( ر زمینه صفحات گستردهد دهلران نور پیامدانشگاه دانشجویان  اي میزان سواد رایانه: ســؤال پنجم پژوهش

  حدي است؟
  براي بررسی سؤال پنجم پژوهشاي  تک نمونه tآزمون : 7جدول

  نام متغیر 
میانگین 

 فرضی

میانگین 

 واقعی

انحراف 

 معیار 
 T درجه آزادي

سطح 

 معناداري
 نتیجه آزمون سطح خطا

 Excel( 2 728/0 800 317 42/12 -  001/0 05/0( صفحات گسترده
رضیه فرد 

 صفر

  

 گفتتوان چنین  دار است، می معنی 05/0که در سطح خطاي ) - 42/12(دست آمده  هب tو با تأکید بر میزان  7با توجه به جدول 

دست  هاز آنجایی که میانگین واقعی ب. تفاوت معناداري وجود دارد) 2(و میانگین فرضی طیف لیکرت ) 728/0(که بین میانگین واقعی 

سواد دهلران،  نور پیامتوان به این نتیجه رسید که از دیدگاه دانشجویان دانشگاه  انگین فرضی طیف لیکرت است میآمده کمتر از می

  .استدر حد پایینی  )Excel(صفحات گسترده  در زمینه واحد دهلران نور پیاماي دانشجویان دانشگاه  رایانه

  در چه حدي است؟) Access( ها در زمینه پایگاه داده نور پیامه اي دانشجویان دانشگا میزان سواد رایانه: ســؤال ششم پژوهش

  
  براي بررسی سؤال ششم پژوهشاي  تک نمونه tآزمون : 8جدول

 نام متغیر 
میانگین 

 فرضی

میانگین 

 واقعی

انحراف 

 معیار 
 t درجه آزادي

سطح 

 معناداري
 نتیجه آزمون سطح خطا

 05/0 001/0 - 62/14 317 /.77 596/0 2  پایگاه داده ها
فرضیه رد 

 صفر

  

 بیانتوان چنین  دار است، می معنی 05/0که در سطح خطاي ) - 62/14(دست آمده  هب tو با تأکید بر میزان  8با توجه به جدول 

از آنجایی که میانگین واقعی . تفاوت معناداري وجود دارد) 2(و میانگین فرضی طیف لیکرت ) 596/0(کرد که بین میانگین واقعی 

دهلران، سواد  نور پیامکه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه  گفتتوان  می ،آمده کمتر از میانگین فرضی طیف لیکرت است دست هب

  .باشد در حد پایینی می)Access(ها  واحد دهلران در زمینه پایگاه داده نور پیاماي دانشجویان دانشگاه  رایانه

  در چه حدي است؟ )Internet( در زمینه اینترنت نور پیامیان دانشگاه اي دانشجو میزان سواد رایانه: ســؤال هفتم پژوهش

  
  براي بررسی سؤال هفتم پژوهشاي  تک نمونه tآزمون : 9جدول

  نام متغیر 
میانگین 

 فرضی

میانگین 

 واقعی

انحراف 

 معیار 
 t درجه آزادي

سطح 

 معناداري
 نتیجه آزمون سطح خطا

 Internet( 2 61/2 88/0 317 80/3 001/0 05/0(اینترنت 
فرضیه رد 

 صفر

  

کرد  بیانتوان چنین  دار است، می معنی 05/0که در سطح خطاي ) 80/3(دست آمده  هب tو با تأکید بر میزان  9با توجه به جدول 

دست  هاز آنجایی که میانگین واقعی ب. تفاوت معناداري وجود دارد) 2(و میانگین فرضی طیف لیکرت ) 61/2(که بین میانگین واقعی 

دهلران، سواد  نور پیامکه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه  گرفتتوان نتیجه  می ،آمده بیشتر از میانگین فرضی طیف لیکرت است

  .باشد در حد نسبتاً باالیی می ،اینترنتواحد دهلران در زمینه  نور پیاماي دانشجویان دانشگاه  رایانه

  واحد دهلران چگونه است؟ نور پیاماي دانشجویان دانشگاه یانهبندي میزان سواد را اولویت: سؤال هشتم پژوهش

دهلران،  نور پیامبندي آزمون فریدمن، ازدیدگاه دانشجویان دانشگاه  شود، طبق رتبه مشاهده می 10همان طوري که در جدول 

با میانگین رتبـه  ها از پایگاه دادهیی آنها و کمترین آشنا) 80/6(با میانگین رتبه  ،از مفاهیم پایه فناوري اطالعات بیشترین آشنایی آنها

  .است) 74/1(
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 دهلران نور پیاماي دانشجویان دانشگاه بندي میزان سواد رایانه آزمون فریدمن جهت اولویت: 10جدول 

 بندي اولویت میانگین رتبه  نام متغییر

 1 80/6 آشنایی با مفاهیم پایه فناوري اطالعات

 4 60/3 املتوانایی در مدیریت سیستم ع

 2 57/5 پردازي واژه

 6 20/2 ارائه مطلب

 5 53/2  صفحات گسترده

 7 74/1  ها پایگاه داده

 3 56/5 اینترنت

  
  يریگ جهینتبحث و 

. دهلران در سطح مطلوبی قرار ندارد نور پیاماي دانشجویان دانشگاه  هاي این پژوهش نشان داد که میزان سواد رایانه یافته     

شاپور  زورکی در دانشگاه علوم پزشکی جندي زارعی توسط که پژوهشینتایج . همسو است ،تحقیق این نتایجنیز با  یشینپ اتمطالع

در پژوهش دیگري که  .[14] قرار دارد) درصد 35(نشان داد که میزان آشنایی دانشجویان با رایانه در حد پایین  ،گرفت انجاماهواز 

 و دانشجویان کامپیوتري سواد هاي مهارت میزان تعیین: ها واقعیت مقابل در ادراکات" نعنوا باClariana و   Wallaceتوسط 

طور معناداري  که میانگین نمرات دانشجویان بهشد، به این نتیجه دست پیدا کردند، انجام  "تکنولوژي و مفاهیم آموزش به نیاز

  .[13] هاي کامپیوتري الزم را ندارند ارتاساس این نتایج مشخص شد مه تر از نمره حد متوسط بوده و بر پایین

پرداز و  دست آمده از نتایج این تحقیق در زمینه میزان تسلط دانشجویان بر مفاهیم پایه فناوري اطالعات، واژه ههاي ب یافتهدیگر      

در مطالعه زارعی زوارکی نیز . ار دارداي دانشجویان در این ابعاد در سطح باالتر از میانگین قر اینترنت بیانگر این است که سواد رایانه

در مطالعه عالیشان  .[14] پرداز و اینترنت تسلط داشتند هاي آشنایی با مفاهیم پایه فناوري اطالعات، واژه بیشتر دانشجویان به مهارت

از . پژوهش همخوانی دارد که با نتایج این ،[18] پرداز آشنایی داشتند شوندگان با برنامه واژه درصد از پرسش 2/86و همکاران نیز 

پرداز و اینترنت باشد، احساس نیاز  تواند دلیل بر تسلط دانشجویان در زمینه مفاهیم پایه فناوري، واژه ز عواملی که میجمله یکی ا

   . است ها در زندگی روزمره آنها مدوام دانشجویان در کاربرد این زمینه

زمینه دهلران در  نور پیاماي دانشجویان دانشگاه  که میزان سواد رایانهدهد  هاي دیگر این پژوهش نشان می همچنین یافته

تري نسبت به میانگین  در سطح پایینها  سواد در زمینه پایگاه دادهو ارائه مطلب، صفحات گسترده ، مدیریت استفاده از سیستم عامل

اي مربوط به توانایی در مدیریت  هاي رایانه زمینه مهارت زوارکی و همکاران کمترین آشنایی دانشجویان در در مطالعه زارعی .قرار دارد

دست آمده همین پژوهش نشان داد که میزان  هکه با نتایج این تحقیق همسانی دارد، اما نتایج ب بود، Accessسیستم عامل و 

ن نتیجه دیگر ای. انی نداردهاي این پژوهش همخو آشنایی دانشجویان با برنامه پاورپوینت در سطح باالیی قرار دارد که با یافته

 نشان داد که بیشترین آشنایی دانشجویان با مفاهیم پایه فناوري اطالعات واي  بندي سواد رایانه پژوهش نیز در ارتباط با اولویت

  .[14] باشد ها می کمترین آشنایی با پایگاه داده

جا و  مبنی بر استفاده از آموزش عالی براي همه، در همه ورن پیامانداز دانشگاه  هاي پژوهشی و چشم توجه به یافته طور کلی با به

اي  هاي سواد رایانه اي به ارتقا و بهبود مهارت توجه ویژه نور ریزان دانشگاه پیام ران و برنامهگزا ست که سیاستا همه وقت، ضروري

  :گردد یانداز پیشنهادات زیر ارائه م در راستاي دستیابی به این چشم. دانشجویان داشته باشند

 هاي سواد رایانه دانشجویان در دانشگاه مهارت يهایی عملی در ارتباط با ارتقا برگزاري دوره. 

 اي براي دانشجویان هاي سواد رایانه در دسترس قرار دادن نشریات و بروشورهایی مرتبط با مهارت. 

 اي دانشجویان هایی در ارتباط با ارزیابی میزان سواد رایانه انجام پژوهش. 

 دانشجویان به دانشگاه باشد در بدو ورود اطالعات که اساس سواد کامپیوتري می فناوريهاي آموزش  راندن دورهگذ. 
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