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  چکیده
 قالب در العمرمادام یادگیري هاياولویت بررسی هدف با حاضر، ژوهشپ

 اي،رایانه اي،رسانه تربیتی، ،پژوهشی اطالعاتی،( حاضر عصر سوادهاي
 از پژوهش این .است )مالی فرهنگی، عاطفی، سالمت، محیطی، زیست
 صورت به اجرا نظر از و تحلیلی و توصیفی ماهیت نظر از کاربردي، هدف نظر

 اساتید کلیه شامل نیز آماري جامعه شد. انجام پیمایش) و (مصاحبه آمیخته
 این الکترونیکی یادگیري دانشجویان و نور پیام دانشگاه تربیتی علوم گروه

 عضو 86 و دانشجو 372 عدادت که است 96- 97 تحصیلی سال در دانشگاه
 در شدند. انتخاب ايطبقه تصادفی گیرينمونه روش به علمی هیات
 ساختار نیمه مصاحبه انجام و پیشینه و ادبیات مطالعه از پس اول؛ مرحله
 استخراج حاضر عصر سوادهاي مجموعه آموزشی متخصصان از یافته
 ،انشجویاند و استادان ویژه لیست چک دو دوم، مرحله در سپس ؛شد

 و استادان گروه دو هر که داد نشان فریدمن آزمون نتایج شد. توزیع
 خود اولویت اولین عنوان به مشترك طور به را اطالعاتی سواد ،دانشجویان
 ،دادند قرار دوم رتبه در را سالمت سواد آن از پس و کردند انتخاب

 که حالی در ؛کردند انتخاب سوم رتبه عنوان به را عاطفی سواد دانشجویان
 نیز چهارم اولویت در د،دادن قرار اهمیت سوم رتبه در را مالی سواد استادان
 ؛کردند انتخاب را ايرسانه سواد مشترك طور به دانشجویان و استادان
 مطالعه مورد سوادهاي مقایسه براي مستقل t-test آزمون نتایج همچنین

 اي،رایانه مالی، دهايسوا که داد نشان دانشجویان و استادان دیدگاه از
 صورت به دانشجویان به نسبت استادان دیدگاه از تربیتی پژوهشی،

 سواد و محیطی زیست سواد که حالی در دارد؛ يبیشتر اهمیت ،داريامعن
 به استادان به نسبت داريامعن صورت به دانشجویان دیدگاه از عاطفی،
 تفاوتی دها،سوا سایر درباره دارد. يبیشتر اهمیت ،داريامعن صورت
 نظر از سوادها بندياولویت براي مفهومی مدل نیز نهایت در و نشد مشاهده

   شد. پیشنهاد اساتید، و دانشجویان
  

   کلیدي واژگان
  .وادس دانشجو، استاد، ،العمرمادام یادگیري

 
 
 

Abstract 
The aim of this study is to investigate the priorities of 
lifelong learning in the context of current era Literacies 
(informational, research, educational, media, Computer, 
environmental, health, emotional, cultural, and finan-
cial).This research is descriptive and analytical in terms 
of its purpose, and was implemented in a mixed way 
(interview and scrolling).The statistical population in-
cluded all faculty members of Payam-e-Noor University 
and e-learning students of this university in the academic 
year of 96-97. 372 students and 86 faculty members 
were selected by stratified random sampling. In the first 
step, after studying the literature and background and 
conducting a semi-structured interview with the experts 
of the educational system, the literacies of the current era 
were extracted, and then in the second step, two special 
checklists for the Faculty members and students were 
distributed. The results of Friedman's test showed that 
both faculty members and students have selected infor-
mation literacy as their first priority, then health literacy 
was ranked second, students selected emotional literacy 
as the third grade, while Faculty members' financial 
literacy was ranked third. Both faculty members and 
students chose media literacy as the fourth grade. Also, 
the results of independent t-test for comparing the study 
subjects showed that from the view point of faculty 
members the financial, computer, research and educa-
tional Literacies are significantly more important while 
from students' viewpoint environmental, and emotional 
Literacies are significantly more important. Also for 
other Literacies, we did not find any difference. In the 
end, a conceptual model was proposed to prioritize the 
literacies from the viewpoint of students and faculty 
members. 
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  مقدمه
 ارتباطات، و اطالعات نوین فناوري کمک به سوم هزاره در
 و گستراندمی را خود هايدامنه آسابرق ايگونه به علم

 ایجاد هاانسان زندگی مختلف ابعاد در فزاینده هايدگرگونی
 نیز یادگیري فرایند دلیل، همین به ؛)2008 یو،(سامپا کندمی
 کسب دانش که چرا ؛شود متوقف بزرگسالی در تواندنمی
 به نیاز و شد خواهد کهنه زود خیلی افراد توسط شده

 شهروندان عادي زندگی براي که جدید مباحث یادگیري
 رو این از ؛شودمی درك پیش از بیش باشد، مفید جامعه یک

 هاییتوانمندي ترینمهم از یکیبه  لعمرامادام یادگیري
 توسعه به قادر را امروز جوامع که است شده تبدیل
 یادگیري توسعه ؛ لذادکنمی خود انسانی هايظرفیت
 یک عنوان به کنونی زندگی هايجنبه تمام در العمرمادام
 است یافته ظهور امروز جهان عمده آموزشی چالش

 علمی، اصطالحی عنوان به مفهوم این .)2010 ،1(مونگلی
 .شد مطرح یونسکو سوي از 1960 دهۀ در بار اولین براي
 و حق یک عنوان به آموزش بر تاکید ضمن سازمان این
 مطلب این به انسانی، هايظرفیت کامل توسعه اصلی عامل
 یادگیري هايفعالیت تمام العمرمادام یادگیري که کرد اشاره
 و هامهارت دانش، بهبود فهد با را انسان زندگی سرتاسر در

 یا اجتماعی مدنی، فردي، اندازچشم یک در ،هاشایستگی
  ).2008 اروپا، (کمیسیون گیردمیدربر شغلی

 العمرمادام یادگیري موضوع به پرداختن مسئله اهمیت
 روزافزون تغییرات جمله از مختلف دالیل به که است آندر 

 جهان به سملمو جهان تبدیل و هاانسان بیرونی محیط
 و آشوبناك البته و غیرخطی پیچیده، ناشناخته،

 تربیت و تعلیم هاينظام است که شده سبب ،ناپذیریبینپیش
 رشد حال در جوامع آموزشی نیازهاي به نتوانند کنونی
 هاییچالش با همچنان ؛ بنابرایندهند مناسب پاسخ فزاینده
 هب و دارد وجود هاپیشرفت این با شدن همگام براي

 و خالق جهانی شهروندان به تبدیل براي افراد توانمندسازي
 طریق از پایدار توسعه به دستیابی نهایت در و پاسخگو
 ،2(گیبسون دکنمی کمک مسئول و آگاه شهروندان

 اغلب تربیت و تعلیم نظام در هشدهاي یاد چالش .)2008
 در آنکه حال ؛است مانده مغفول جهان کشورهاي

                                                
1. Mongelli 
2. Gibson 

 نهادینه العمرمادام یادگیري تا شده شتال که کشورهایی
 به ژاپنی جامعه که هستیم آن شاهد ژاپن، کشور مانند ؛شود
 بارهدر است. دهکر حرکت ايفزاینده پیشرفت و توسعه سمت
 به دستیابی روند تا شده سبب آنچه رسدمی نظر به ما کشور
 که است آن شود محقق کمتري سرعت با پایدار توسعه
 شده انجام العمرمادام یادگیري زمینه در که هاییتالش
 کوتاه اهداف با و پراکنده صورت به ه،عمدبه طور  است،
 تاکنون و است گرفته صورت خاصی مقاصد براي و مدت
 دهیجهت منظور به را العمرمادام یادگیري که مدونی برنامه
  است. نداشته وجود دهد حرکت پایدار توسعه سمت به

 برنامه بتوان چنانچه رسدمی رنظ به بر این اساس
 باره این در دکر تدوین العمرمادام یادگیري بارهدر را مدونی
 برنامه این تهیه براي که دیگري مشکل اما است؛ راهگشا
 نیز العمرمادام یادگیري مفهوم خود که است آن دارد وجود
 ؛شودمی شناخته برانگیزمنازعه و مبهم مفهومی عنوان به

 و افراد از بسیاري و نوپاست بسیار یادشده ممفهو همچنین
 بهبود در مداوم آموزش که يتاثیر به هنوز اندرکاراندست
 البته ؛اندنبرده پی ،گذاشت خواهد انسانی نیروي مستمر
 حال در پراکنده طور به هاییتالش شد یاد که طور همان
 و درمان بهداشت، وزارت در مثال عنوان به ؛است انجام
 افراد براي مداوم آموزش براي سازوکارهایی شکیپز آموزش

 دیگر هايخانهوزارت و ادارات همچنین ؛است گرفته نظر در
 خدمت ضمن هايدوره عنوان تحت را هاییتالش نیز

 از تروسیع یاد شده مفهوم که آنجایی از اما ؛اندداشته
 نظر به است، شده انجام تاکنون که است هاییفعالیت
 بحث در ویژه به العمرمادام یادگیري به کافی توجه رسدمی

 قرار توجه مورد یونسکو سوي از امروزه که سوادهایی
 ند،هست الزم امروز مدرن جامعه در زندگی براي و اندگرفته
 اهمیت به توجه با بنابراین؛ است گرفته قرار توجه مورد کمتر
 هب توجه و بزرگساالن آموزش در العمرمادام یادگیري ویژه
 این یونسکو، مانند جهانی هايسازمان در مفهوم این

 عمومی و مهارتی تخصصی، نیازهاي به توجه با پژوهش
 به استناد با رسمی، آموزش از پس بزرگساالن (زندگی)
 دنبال به »اللحد الی المهد من اطلبوالعلم« دینی آموزه
 فرهنگ، به توجه با العمرمادام یادگیري هاياولویت بررسی
 کشورمان اقتصادي و سیاسی اجتماعی، نیازهاي و تملی
 قشر العمرمادام یادگیري تحقق راستاي در تا است

   بردارد. گام دانشگاهی
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 اشتغال محل اصلی نهادهاي از یکی عنوان به دانشگاه
 به توجه بنابراین ؛شودمی شناخته بزرگساالن تحصیل و

 تواندمی اندانشجوی و استادان العمرمادام یادگیري نیازهاي
 دو این براي غیررسمی آموزش هايبرنامه تدوین راهگشاي

 اصلی سواالت اساس این بر ؛باشد جامعه فرهیخته قشر
  است: زیر شرح به حاضر پژوهش

 استادان نظر از العمرمادام یادگیري هاياولویت .1
 اطالعاتی،( حاضر عصر سوادهاي اساس بر دانشگاه
 محیطی، زیست اي،رایانه اي،رسانه تربیتی، ،پژوهشی
  ؟چیست )مالی فرهنگی، عاطفی، سالمت،

 بر دانشجویان نظر از العمرمادام یادگیري هاياولویت .2
 تربیتی، ،پژوهشی اطالعاتی،( حاضر عصر سوادهاي اساس
 عاطفی، سالمت، محیطی، زیست اي،رایانه اي،رسانه

  ست؟چی )مالی فرهنگی،
 حاضر عصر هايسواد در اولویت میان تفاوت .3

 زیست اي،رایانه اي،رسانه تربیتی، ،پژوهشی اطالعاتی،(
 و اساتید بین در )مالی فرهنگی، عاطفی، سالمت، محیطی،

  است؟ چگونه دانشجویان
 مفاهیم دهدمی نشان پژوهش پیشینه و ادبیات بررسی
 و کومبس مطالعات به شهروندي و العمرمادام یادگیري
 گزارشات در آن از پس و رددگمی بر لینگراد همچنین
 عنوان به یادگیري و زیستن براي یادگیري بارهدر یونسکو
 ).1391 یونسکو، ملی (کمیسیون است شده دنبال درون گنج
 زندگی سراسر در یادگیري که دارد تاکید آن بر مفهوم این

 به نباید آموزش و است الزم دموکراتیک جوامع در هاانسان
 آن نیازمند بزرگساالن بلکه ؛شود ختم رسمی یادگیري
 دسترسی خود زندگی سرتاسر در یادگیري به که هستند
 ماموریت ،العمرمادام یادگیري تحقق بنابراین ؛باشند داشته

 و موسسات است. عالی آموزش موسسات محوري
 فکري هايتوانمندي افراد، اینکه از اطمینان با ،هادانشگاه
 با و اندکرده کسب تقاديان تفکر و استدالل براي را الزم
 یاد چگونه اینکه براي چارچوبی ساختن در آنان به کمک
 و شغلی حیات در مستمر رشد مبانی رند،یبگ یاد را گرفتن
 را جامعه آگاه اعضاي و شهروندان مثابه به نقش ایفاي نیز
  ).2007 (نسبیت، گذارندمی آنان اختیار در

 در هادانشگاه و موسسات از برخی تغییر بر دال يشواهد
 مطالعات از تعدادي دارد. وجود نقش این انجام راستاي

 دهندهنشان مختلف، کشورهاي در العمرمادام یادگیريباره در

 برخورد جهت در عالی آموزش هاينظام تغییر چگونگی
 این و است العمرمادام یادگیرندگان نیازهاي برخی با مناسب
 اجرایی سیستم ونهمچ گوناگونی هايجنبه بر تغییرات
 اجتماعی ارتباطات و ریزيطرح منابع، بندي،بودجه دانشگاه،
 ،1مارکز ؛2005 کربر، ؛2007 (نسبیت، است موثر مختلف
2007.(  

 برتري چشمگیر با ،اخیر هايدهه طی عالی آموزش
 تجربه، براي پیشرفته تجهیزات به دسترسی و اندیشمندان
 طور همان و کرده حفظ را خود برتري یادگیري، و تدریس

 نقش دلیل به هادانشگاه ند،کنمی بیان کروپلی و کناپر که
 ،العمرمادام یادگیري سیستم تشکیل به کمک در مهم

 از ناشی امر این .هستند ايشایسته رسیدگی و توجه نیازمند
 در را عمل هايشیوه و هاارزش ها، دانشگاه که است آن

 این جمله از دهند.می قرار تاثیر تحت جامعه ابعاد از بسیاري
 بر فزاینده طور به جوامع ،سویی از که است آن تاثیرات
 اصلی موضوع دانش دیگر، سوي از و اندشدهمبتنی  دانش
  منبع). (همان هاست دانشگاه

 دهه در 2ارتباطات و اطالعات فناوري سریع تحوالت
 همه نیاز و جدید تعبیر به ،3بیسوادي یک با را جهان اخیر،
 آلوین قول به. است هکرد مواجه یادگیري و بازآموزي به یرگ

 و نوشتن خواندن، توان دیگر سواد، مفهوم ،امروزه 4تافلر
 سوادانبی یکم، و بیست قرن در نیست. کردن حساب
 کسانی بلکه ؛بنویسند یا بخوانند توانندنمی که نیستند آنهایی
 جدید یريیادگ نیازهاي و بگیرند یاد توانندنمی که هستند
 کنند. رفع را خود

 جدیدي مفاهیم سواد، سنتی مفهوم بر عالوه امروزه
  از: عبارتند که است مطرح چندگانه سواد عنوان تحت

  
 ایجاد از عبارتست اطالعاتی سواد اطالعاتی؛ سواد
 به وقت چه دهند تشخیص بتوانند تا افراد در توانایی

 اطالعات، دنکر ذخیره توانایی همچنین ؛دارند نیاز اطالعات
 باشند داشته نیاز زمان در را آن از مؤثر استفاده و ارزشیابی
 اساس و پایه اطالعاتی سواد .)1393 همکاران، و (بختیاري

                                                
1. Marks 
2. Information and Communication Technology 
3. Illiteracy 
4. Alvin Toffler 
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 سطوح کلیه ارکان از و دورآمی فراهم را العمرمادام یادگیري
 و (شریفی است یادگیري هايمحیط تمام و تحصیلی
 فراگیران شودمی موجب سواد این .)1395 اسالمیه،

 یادگیري به و بخشیده توسعه را خود هايجستجوگري
 ،ايبیانیه در ،آمریکا کتابداري انجمن یابند. دست خودگران
 ارائه 21 قرن در جهانی اطالعاتی سواد جامعه براي تعریفی
 و جستجو براي قابلیتی اطالعاتی سواد آن در که است کرده

 شامل کاربران، به عنوان اطالعاتی منابع روي تاثیرگذاري
 اطالعات در اشکال و هافناوري و دانش از استفاده چگونگی
  ).1386 (مهري، شد عنوان شده ذخیره
  

 فرآیند از آگاهی کاربست مهارت پژوهشی؛ سواد
 پایه دانش در آن از مرحله درهر الزم هايمهارت و پژوهش
 ).1392 (ساکی، است انسان زندگی نیاز مورد علوم
 و انتخاب قدرت بهبود موجب پژوهشی، سواد سازيینهنهاد

 و هادیدگاه بنديجمع شود.می زندگی در افراد گیريتصمیم
 استرانج، الیتل، و کوکران ونگ، و ونگ پژوهش نتایج
 نقش پایکرینگ، و مارزانوس مارزانو، و هیدمن و تیوکر

 دهدمی نشان را افراد زندگی عملکرد بهبود پژوهش برجسته
 ).1992 همکاران، و کوکران و 2003 همکاران، و رزانو(ما

  
 نحو به فرزندان تربیت توانایی از عبارت تربیتی؛ سواد
 که ايگونه به ؛)1391 همکاران، و زاده (طالباست  شایسته
 سازگار جامعه با شدن اجتماعی فرایند طی بتوانند فرزندان
 و همکاري روحیه تقویت مستلزم امر این که شوند
 براي رغبت مخالف، عقاید و افکار با برخورد در بینینروش
 جمعی، کارهاي در مسئولیت قبول جمعی، کارهاي انجام
 است دیگران عقاید به احترام و دیگران با معاشرت به تمایل
  ).1383 محمدي، (گل

  
 و رسیبر توانایی اي،رسانه سواد ؛ايرسانه سواد
 ما به روز هر ،مختلف اشکال به که است هاییپیام تحلیل
 قادي، رضایی و ساروخانی ؛1384 (ارجمندي، شودمی منتقل
 تفکر هايمهارت شودمی موجب توانایی این ).1391
 همکاران، و دنگ( برگیرد در را هارسانه همه انتقادي،

 ايرسانه سواد همچنین ).2012 همکاران، و ازکان ؛2013
 و دارد وجود که آنچه به مربوط هایی سوال پرسیدن درباره
 ون ؛2012 ورث، (وایت وجو ندارد، است که آنچه به توجه

 بپرسیم اینکه است؛ غریزه نوعی عبارتی به ؛)2010 ،ورد ده
 پول، (انگیزه، است نهفته هارسانه تولید پشت دروغی چه

 تاثیر عوامل این چطور شویم آگاه و مالکیت) و هاارزش
 معناي به ايرسانه سواد کارشناسان، بعضی نظر از .گذارند

 چاپی، هايرسانه از استفاده با پیام تولید چگونگی فراگیري
   ).1393 (مزینانی، است و... بصري سمعی،
  

 در اطالعات از استفاده و درك توانایی ؛ايرایانه سواد
 است کامپیوتري منابع از گروه یک از چندگانه اشکال
 جدیدي هوممف به سواد این ترتیب، نبدی )،2007 ،1(گیلستر

 از ترغنی و تواناتر بسی که دارد اشاره تربیت و تعلیم از
 سواد پیشین هايگونه از اعم تربیت، و تعلیم پیشین مفاهیم

 اساس این بر ؛است تربیت و تعلیم گفتگویی مفهوم نیز و
 را ما ايرایانه سواد که دارند عقیده )2000( 2فرو و گارمن
 گونه همان ؛کرد خواهد آماده تربیت و تعلیم در انقالبی براي
 چنین منشا خود، نوبه به نیز سواد پیشین هايگونه که

  .اندبوده تحوالتی
 

 مهارت محیطی زیست سواد ؛محیطی زیست سواد
 و اکولوژي اساسی اصول فهمیدن طبیعت، از دانش دریافت
 ).2006 ،دویلیبی( است اصول این با هماهنگ کردن زندگی
 محیطی زیست سواد که است آن از حاکی هاپژوهش نتایج

 درك طبیعت، دنیاي هاينظام بنیادي و عمیق درك مستلزم
 توان و زندگان غیر و زندگان جهان هايتعامل و روابط
 با و علمی شواهد با باید که است مسائلی با معقول دبرخور
 محیط اخالقی و زیباشناختی اقتصادي، هايجنبه به توجه
 واریسلی، ؛2009 ،ناگلی و کرنل( دش روبرو آنها با زیست
2009( 
  

 اولیه اطالعات درك میزان از عبارت ؛سالمت سواد
 بهداشتی خدمات بارهدر ناسبم يگیرتصمیم براي بهداشتی
 هايدستورالعمل درك توانایی شامل که است فرد نیاز مورد
 آموزش بروشورهاي شده، تجویز داروي بطري روي

 هايسیستم از استفاده توانایی نامه،رضایت هايفرم پزشکی،
 تحلیل، و تجزیه و شنیدن خواندن، مهارت پزشکی، ةپیچید

                                                
1. Gilster 
2. Garman & Forgue 



  69 ...   العمر در قالب سوادهاي عصر حاضر از دیدگاههاي یادگیري ماداماولویت: فردمرجان معصومی و بهمن زندي

  

 در هامهارت این کارگیريه ب توانایی و يگیرتصمیم
 یا تحصیل هايسال به لزوماً که است سالمتی هايموقعیت
 ،1همکاران و (بوهلمان گرددبرنمی عمومی خواندن توانایی
 همکاران، و والکر ؛2009 ن،همکارا و 2توکودا ؛2004
2010.(  
  

 تشخیص اندیشیدن، توانایی« از عبارت ؛عاطفی سواد
 »مناسب طوربه خود عواطف انتقال و کردن اداره دادن،
 بخش یک واقع در سواد این ).1987 ،3شوارتز و (لن است
 تمام با بلکه ؛نیست آموزش ةحوز در شده ریزيبرنامه و جدا
 است خورده گره جامعه و ردف ،آموزشی نظام ارکان

 هرلحظه در و )2001 همکاران، و بورمن و 1992 (والستون،
 ؛باشیم داشته موقعیت از درستی درك تا داریم نیاز آن به
 بر و داده شکل را هاانسان رفتار چگونگی سواد این زیرا
 و گلزاري باستانی،( دگذارمی تأثیر آنها باورهاي و هاهاندیش

 توانایی را عاطفی سواد )2017( نیز یونسکو .)1389 روشنی،
 نحو به دوستان و همسر خانواده، با عاطفی روابط برقراري
  کند.می تعریف احسن
  

 به هیرش تعریف به فرهنگی سواد ؛فرهنگی سواد
 زنده منظور به که است پایه اطالعات آن نداشت معناي
 در )،1989 (گراف، است نیاز مورد مدرن دنیاي در ماندن
 یا مختلف فرهنگی »هايمیدان« شناخت به سواد این واقع

 انواع ها،گفتمان ها،گونه نانوشته، و نوشته قواعد شناخت
 ملزوماتی و هازمینه و موجود فرهنگی هايارزش ها،سرمایه

 و (دورو پردازدمی ،گذارندمی تاثیر هاانسان عمل بر که
  ).2012 ،4همکاران

  
 معانی مختلف افراد دیدگاه زا مالی سواد ؛مالی سواد
 ؛1394 زاده، حنیفه و (دیلمی گیردمی بر در را مختلفی
 مفهومی برخی براي ).1390 همکاران، و نژاد یعقوب
 چگونگی و اقتصادي درك یک از ترکیبی و گسترده

 متاثر اقتصادي اوضاع و شرایط از که خانوار تصمیمات
 ؛)2008 برد، ؛2010،مورفی و یمار( گیردمیبر در را ،هستند

                                                
1. Bohlman 
2. Tokuda 
3. Lane & Schwartz 
4. Duru 

 کامال تمرکز معناي به مالی سواد ،دیگري براي که حالی در
 جویی،صرفه بودجه، پول، مدیریت پایه هايمهارت بر دقیق
 نظر از ).2010 (مانتیکن، است بیمه و گذاريسرمایه

 مالی سواد ،استرالیا گذاري سرمایه و بهادار اوراق کمیسیون
 موثر يگیرتصمیم و گاهانهآ فضاوت ایجاد توانایی از عبارت

 از ترکیبی مالی سواد .است پول مدیریت و استفاده بارهدر
 الزم رفتارهاي ها،نگرش مهارت، دانش، مالی، هايآگاهی
 به یافتن دست نهایت در و سالم مالی تصمیمات ایجاد براي
 )2008 (برد، است شخصی مالی بهبود
 براي ،حاضر عصر چندگانه سوادهاي تنوع به توجه با
 این قالب در العمرمادام یادگیري مدرن هايبرنامه تدوین
 بتوان تا شوند بندياولویتاین سوادها  است الزم سوادها،
  کرد. ساماندهی هااولویت این اساس بر را بعدي اقدامات
  
  پژوهش روش
 ماهیت نظر از کاربردي، هدف نظر از حاضر پژوهش
 براي است. آمیخته اجرا ازنظر و تحلیلی و توصیفی
 میدانی و اسنادي مطالعه روش دو از هاداده يآورجمع

 ،اول مرحله در مطالعه مورد آماري جامعه است. شده استفاده
 به آشنا کارشناسان و خبرگان متخصصان، جامعه شامل

 سوادهاي اولویت یافتن منظور به که است تحقیق موضوع
 ايریافتهساختا نیمه مصاحبه در امروز، شهروندان چندگانه

 پژوهش در شده تعریف سوادهاي اساس بر آن محتواي که
 این در گیرينمونه روش .شدند انتخاب بود، شدهتعیین
؛ بود نظري اشباع تا برفی) (گلوله ايشبکه صورت به جامعه
 علوم گروه اساتید کلیه شامل آماري جامعه ،دوم مرحله در

 حوزه دانشجویان و نفر) 216( کشور نور پیام دانشگاه تربیتی
 96-97 تحصیلی سال در دانشگاه الکترونیکی یادگیري

 گیرينمونه روش به که بود دانشجو) 4515( تعداد به جمعاً
 از استفاده با ،پژوهش آماري جامعه میان از ايطبقه تصادفی
 تعدیل فرمول از استفاده با و دانشجو 372 ،کوکران فرمول
   شدند. انتخاب استاد 86 کوکران
 و اساتید براي لیست چک دو شامل نیز پژوهش بزارا

 و پیشینه و ادبیات مطالعه اساس بر که بود دانشجویان
 از پس و شد تهیه متخصصان از ساختاریافته نیمه مصاحبه
 تعیین و خبرگان و اساتید توسط آن محتوایی روایی سنجش
 براي و 785/0 دانشجویان نامهپرسش براي( آن پایایی
 ،نیاز مورد سوادهاي بررسی )براي789/0 اساتید نامهپرسش
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 (نمونه دانشجویان و اساتید میان العمرمادام آموزش براي
   از پژوهش هايپرسش به پاسخ منظور به د.ش توزیع آماري)

 مستقل) تی و فریدمن (آزمون استنباطی و توصیفی آمار
 شد. استفاده 23 نسخه SPSS افزارنرم کمک هب

  
 پژوهش هايیافته
 نشان را پژوهش توصیفی هايیافته ،1 شماره جدول
 و زن )%7/47( نفر 41 ،اساتید آماري نمونه میان از دهد.می
 نفر 9 سنی؛ نظر از همچنین هستند؛ مرد )%3/52( نفر 45

 45 تا 35 بین )%80نفر( 69 سال؛ 35 زیر اساتید از )4/10%(
  دارند.سن  سال 45 باالي )%4/9( نفر 8 و سال

 180 نیز مطالعه مورد دانشجویان از میان نمونه آماري
 همچنین ؛ندهست مرد )%6/51( نفر 192 و زن )%4/48( نفر
 سال؛ 30 زیر دانشجویان از )%8/57( نفر 215 سنی؛ نظر از

 )%3/8( نفر 31 و سال 35 تا 30 بین )%9/33( نفر126
  دارند.سن  سال 35 يباال
  

  پژوهش هايسوال بررسی
 اساتید نظر از العمرمادام یادگیري هاياولویت اول: پرسش
 اطالعاتی، (عاطفی، حاضر عصر سوادهاي اساس بر دانشگاه
 زیست پژوهشی، فرهنگی، اي،رایانه تربیتی، اي،رسانه مالی،

  ست؟چی سالمت) و محیطی
 و بنديرتبه برايشده  انجام فریدمن آزمون اساس بر
 ،اساتید دیدگاه از مطالعه مورد سوادهاي بندياولویت

شود مالحظه می )2( جدول اطالعات طبق دشومی مالحظه
شاخص  اول، اولویت در 22/9 با اطالعاتی سواد شاخص
 با مالی سوادشاخص  دوم، اولویت در 8/8 با سالمت سواد

 اولویت در 21/7 با ايرسانه سواد سوم، اولویت در 57/8
 پنجم، اولویت در 5/5 با ايرایانه سوادشاخص  چهارم،

شاخص  ششم، اولویت در با 42/5 با پژوهشی سوادشاخص 
 سوادشاخص  هفتم؛ اولویت در 86/3 با تربیتی سواد

 زیست سوادشاخص  هشتم؛ اولویت در 9/2 با فرهنگی
 با عاطفی سوادشاخص  و نهم اولویت در 19/2 با محیطی

 )3( جدول مطابق همچنین د.دار قرار آخر اولویت در 37/1
 p = 000/0 آزمون يمعنادار سطح با 2χ = 204/701 مقدار
 سواد واقع در .است معتبر بندياولویت این 05/0 زیر و

 نزد را اولویت کمترین عاطفی سواد و بیشترین اطالعاتی
  ند.داشت اساتید

  
هاي بندي شاخصبندي و اولویترتبه .2جدول 

  گانه سواد از دیدگاه اساتیدده
 رتبه میانگین عوامل
 22/9 اطالعاتی سواد
 8/8 سالمت سواد
 57/8 مالی سواد
 21/7 اي رسانه سواد
 5/5 اي رایانه سواد
 42/5 پژوهشی سواد
 86/3 تربیتی سواد
 9/2 فرهنگی سواد
 19/2 محیطی زیست سواد
 37/1 عاطفی سواد

  
  هاي رتبهبنداولویتدمن جهت نتایج آزمون فری .3جدول 
 تعداد 86

204/701 2χ 
 آزادي درجه 9

000/0 P 
  

 نظر از العمرمادام یادگیري هاياولویت دوم: پرسش
 (عاطفی، حاضر عصر سوادهاي اساس بر دانشجویان
 فرهنگی، اي،رایانه تربیتی، اي،رسانه مالی، اطالعاتی،
  ست؟چی سالمت) و محیطی زیست پژوهشی،

  و دانشجویان توزیع فراوانی اساتید .1جدول 
 درصد تعداد هاگزینه متغیر

 جنسیت اساتید
  زن
 مرد

41  
45 

7/47  
3/52 

 سن اساتید
  سال 35زیر

  سال 35-45
 سال 45باالي 

9  
69  
8 

4/10  
2/80  
4/9 

 100 86 جمع 

 جنسیت دانشجویان
  زن
 مرد

180  
192 

4/48  
6/51 

 سن دانشجویان
  سال 30زیر

  سال 30-35
 سال 35باالي 

215  
126  
31 

8/57  
9/33  
3/8 

 100 372 جمع 
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 و بنديرتبه شده براي انجام فریدمن آزمون اساس بر
 دانشجویان؛ دیدگاه از مطالعه مورد سوادهاي بندياولویت
 سواد شاخصشود که می مالحظه )4( جدول اطالعات طبق

 9 با سالمت سوادشاخص  اول، اولویت در 2/9 با اطالعاتی
 سوم، اولویت در 4/8 با عاطفی سواد شاخص دوم، اولویت در

 شاخص چهارم، اولویت در 3/7 با ايرسانه سواد شاخص
 زیست سواد شاخص پنجم، اولویت در 7/5 با مالی سواد

 ايرایانه سواد شاخص ششم، اولویت در با 01/5 با محیطی
 در 3 با فرهنگی سواد شاخص هفتم؛ اولویت در 1/4 با

 و نهم اولویت در 8/1 با پژوهشی سواد هشتم؛ اولویت
 ؛ددار قرار آخر اولویت در 5/1 با تربیتی سواد شاخص
 سطح با 2χ = 87/3075 مقدار ،)5( جدول مطابق همچنین
 بندياولویت این 05/0 زیر و p = 000/0 آزمون يمعنادار
 تربیتی سواد و بیشترین اطالعاتی سواد ،واقع در .است معتبر

  ند.داشت دانشجویان نزد را اولویت کمترین
  

هاي دهگانه بندي شاخصبندي و اولویترتبه .4جدول 
 سواد از دیدگاه دانشجویان

 رتبه میانگین عوامل
 2/9 اطالعاتی سواد
 9 سالمت سواد
 7/5 مالی سواد
 3/7 ايرسانه سواد
 1/4 ايرایانه سواد
 8/1 پژوهشی سواد
 5/1 تربیتی سواد
 3 فرهنگی سواد
 01/5 محیطی زیست سواد
 4/8 عاطفی سواد

  
  هابندي رتبهآزمون فریدمن جهت اولویتنتایج  .5جدول 

 تعداد 372
87/3075 2χ 
 آزادي درجه 9

000/0 P 
  

 عصر سوادهاي در اولویت میان تفاوت سوم: پرسش
 اي،رایانه تربیتی، اي،رسانه مالی، اطالعاتی، (عاطفی، حاضر

 بین در، سالمت) و محیطی زیست پژوهشی، فرهنگی،
 ست؟ا چگونه دانشجویان و اساتید
 t-test آزمون مطابق و )7( جدول اطالعات اساس بر
 دیدگاه از اطالعاتی سواد مقایسه براي ،هشد انجام مستقل

 و P =85/0 آزمون يمعنادار سطح دانشجویان و اساتید
 H0 فرض نتیجه در است؛ t = 18/0 مقدار و 05/0 باالي
 اطالعاتی سواد به توجه و شودمی رد تحقیق فرضیه و تایید
 نتایج همچنین ؛است یکسان دانشجویان و اساتید دیدگاه از
 و اساتید دیدگاه از سالمت سواد مقایسه براي آزمون این

 باالي و P =058/0 آزمون يمعنادار سطح دانشجویان
 و تایید H0 فرض نتیجه در است؛ t = 89/1 مقدار و 05/0

 دیدگاه از سالمت سواد به توجه و شودمی رد تحقیق فرضیه
 آزمون این نتایج همچنین؛ است یکسان دانشجویان و تیداسا
 دانشجویان و اساتید دیدگاه از ايرسانه سواد مقایسه براي
 مقدار و 05/0 باالي و P =33/0 آزمون يمعنادار سطح

95/0= t فرض نتیجه در است؛ H0 تحقیق فرضیه و تایید 
 و اساتید دیدگاه از ايرسانه سواد به توجه و شودمی رد
 براي آزمون این نتایج همچنین است. یکسان انشجویاند

 دانشجویان و اساتید دیدگاه از نیز فرهنگی سواد مقایسه
 مقدار و 05/0 باالي و P =28/0 آزمون يمعنادار سطح

08/1= t فرض نتیجه در است؛ H0 تحقیق فرضیه و تایید 
 و اساتید دیدگاه از فرهنگی سواد به توجه و شودمی رد

 مقایسه براي آزمون این نتایج اما؛ است یکسان ندانشجویا
 يمعنادار سطح با دانشجویان و اساتید دیدگاه از مالی سواد
 در است؛ t =25/20 مقدار و 05/0 زیر و P =000/0 آزمون
 نتایج و شودمی تایید تحقیق فرضیه و رد H0 فرض نتیجه
 اساتید دیدگاه از مالی سواد که دهدمی نشان نیز )9( جدول

 دیدگاه از باالتر يمعنادار صورت به 56/8 میانگین با
 این نتایج همچنین است؛ 69/5 میانگین با دانشجویان

 و اساتید دیدگاه از ايرایانه سواد مقایسه براي آزمون
 05/0 زیر و P =000/0 آزمون يمعنادار سطح با دانشجویان

 فرضیه و رد H0 فرض نتیجه در است؛ t =22/14 مقدار و
 که دهدمی نشان نیز )6( جدول نتایج و شودمی تایید قتحقی
 صورت به 5/5 میانگین با اساتید دیدگاه از ايرایانه سواد
 است؛ 09/4 میانگین با دانشجویان دیدگاه از باالتر يمعنادار

 از پژوهشی سواد مقایسه براي آزمون این نتایج همچنین
 آزمون يمعنادار سطح با دانشجویان و اساتید دیدگاه

000/0= P 84/26 مقدار و 05/0 زیر و= t نتیجه در است؛ 
 نتایج و شودمی دتایی تحقیق فرضیه و رد H0 فرض

 دیدگاه از پژوهشی سواد که دهدمی نشان نیز )6جدول(
 دیدگاه از باالتر يمعنادار صورت به 31/5 میانگین با اساتید

 این نتایج همچنین  است؛ 79/1 میانگین با دانشجویان
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 و اساتید دیدگاه از تربیتی سواد مقایسه براي آزمون
 05/0 زیر و P =000/0 آزمون يمعنادار سطح با دانشجویان

 فرضیه و رد H0 فرض نتیجه دراست؛  t =81/22 مقدار و
 که دهدمی نشان نیز )6( جدول نتایج و شودمی تایید تحقیق
 صورت به 76/3 میانگین با اساتید دیدگاه از تربیتی سواد
     است؛  5/1 میانگین با دانشجویان دیدگاه از باالتر يمعنادار

 از محیطی زیست سواد ایسهمق براي آزمون این نتایج اما
 آزمون يمعنادار سطح با دانشجویان و اساتید دیدگاه

000/0= P 43/26 مقدار و 05/0 زیر و= t  نتیجه دراست؛ 
 جدول نتایج و شودمی تایید تحقیق فرضیه و رد H0 فرض

 دیدگاه از محیطی زیست سواد که دهدمی نشان نیز )6(
 دیدگاه از باالتر يادارمعن صورت به 5 میانگین با دانشجویان

 آزمون این نتایج همچنیناست؛  13/2 میانگین با اساتید
 با دانشجویان و اساتید دیدگاه از عاطفی سواد مقایسه براي
 مقدار و 05/0 زیر و P =000/0 آزمون يمعنادار سطح

82/79= t  فرض نتیجه دراست؛ H0 تحقیق فرضیه و رد 
 سواد که دهدمی نشان نیز )6( جدول نتایج و شودمی تایید

 صورت به 8 /39 میانگین با دانشجویان دیدگاه از عاطفی
  است. 37/1 میانگین با اساتید دیدگاه از باالتر يمعنادار

 و اساتید هاياولویت کلیه )1(شکل همچنین 
 یادگیري در مطالعه مورد سوادهايباره در دانشجویان

   دهد:می نشان راالعمر مادام
  
  بحث گیري ونتیجه
 یادگیري هاياولویت بررسی هدف با پژوهش این
 اطالعاتی،( حاضر عصر سوادهاي قالب درالعمر مادام

 محیطی، زیست اي،رایانه اي،رسانه تربیتی، ،پژوهشی
 دور از آموزش نظام در )مالی فرهنگی، عاطفی، سالمت،
 بنديرتبهبراي  فریدمن آزمون از حاصل نتایج. شد انجام
 و اساتید نظر ازالعمر مادام یادگیري هاياولویت

 که داد نشان حاضر عصر سوادهاي اساس بر دانشجویان
 ترینمهم عنوان به دانشگاه اساتید که اولویتی چهار

 انتخاب حاضر عصر براي خود نیاز مورد سوادهاي
 سواد اطالعاتی، سواد ازعبارت  ترتیب به اند،دهکر

 که حالی در؛ بود ايرسانه سواد و مالی سواد سالمت،
  د.داشت قرارهاي بعدي اولویت در سوادها بقیه

 مورد سوادهاي اولویت چهار نیز دانشجویان گروه در
 سواد اطالعاتی، سواد از است عبارت ترتیب به مطالعه
 که گونه همان .بود ايرسانه سواد و عاطفی سواد سالمت،
 هاياولویت اول، اولویت چهار میان در ،شودمی مالحظه
 و اساتید چهارم و دوم اول، هايجایگاه در انتخابی

هاي شاخص ها براينتایج آزمون مقایسه میانگین .7جدول 
 دهگانه سواد از دیدگاه اساتید و دانشجویان

 هاهمگنی واریانس متغیرها
t p 

F P 
 85/0 18/0 000/0 47/15 سواد اطالعاتی
 058/0 89/1 45/0 57/0 سواد سالمت
 000/0 25/20 000/0 89/234 سواد مالی

 33/0 95/0 24/0 33/1 سواد رسانه اي
 000/0 22/14 53/0 38/0 سواد رایانه اي
 000/0 84/26 000/0 14/14 سواد پژوهشی
 000/0 81/22 000/0 2/25 سواد تربیتی
 28/0 08/1 000/0 7/33 سواد فرهنگی

 000/0 43/26 31/0 01/1 سواد زیست محیطی
 000/0 82/79 000/0 76/33 سواد عاطفی

آمار توصیفی مقایسه دیدگاه اساتید و دانشجویان در  .6جدول 
  هاي دهگانه سوادشاخص

 میانگین تعداد گروه متغیرها
انحراف 
 استاندارد

 87/0 2/9 372 دانشجویان سواد اطالعاتی
 74/0 22/9 86 اساتید

 سواد سالمت
 89/0 9 372 دانشجویان
 76/0 8/8 86 اساتید

 سواد مالی
 64/0 69/5 372 دانشجویان
 27/1 56/8 86 اساتید

 ايسواد رسانه
 78/0 3/7 372 ندانشجویا
 88/0 2/7 86 اساتید

 ايسواد رایانه
 82/0 09/4 372 دانشجویان
 79/0 5/5 86 اساتید

 سواد پژوهشی
 87/0 79/1 372 دانشجویان
 1 31/5 86 اساتید

 سواد تربیتی
 67/0 5/1 372 دانشجویان
 86/0 76/3 86 اساتید

 سواد فرهنگی
 63/0 3 372 دانشجویان
 84/0 89/2 86 اساتید

 سواد زیست محیطی
 89/0 5 372 دانشجویان
 94/0 3/2 86 اساتید

 سواد عاطفی
 02/1 39/8 372 دانشجویان
 65/0 37/1 86 اساتید
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 و دانشجویان میان که حالی در ؛است یکی دانشجویان
   دارد. وجود تفاوت دوم هاياولویت در اساتید
 (سواد گروه دو هر ترجیحی اول اولویت بارهدر

 با حاضر عصر که آنجایی از گفت توانمی ،اطالعاتی)
 جدیدترین به دسترسی و ردهخو گره ارتباطات و اطالعات

 اساتید براي اطالعاتی سواد طریق از نیز علمی دستاوردهاي
 پژوهش نتایج که گونه همان .است پذیرامکان دانشجویان و

 حاضر، عصر در دهد،می نشان نیز )1396( همکاران و ابیلی
 هايفرصت از تريمناسب شکل به توانندمی افرادي
 از پذیرفتنی و مطلوب درجه به که نمایند استفاده یادگیري
 صدر در سواد این ؛ بنابراینباشند رسیده اطالعاتی سواد
 به دسترسی قافله از تا دارد قرار دانشگاهی قشر هاياولویت
 ،قبلی هايیافته پایه بر بتوانند و نمانند عقب روز به دانش

 هايپژوهش با یافته این دهند. گسترش را دانش مرزهاي
 )،2008( همکاران و سانتیاگو )،2009( ارانهمک و لوکارت

 و بختیاري و )1395( اسالمیه و شریفی )،1386( مهري
 یافته این تبیین در است. راستاهم )،1394( همکاران

 )1390( همکاران و نژاد علی که گونه همان گفت توانمی
 افزایش ،اندکرده اشاره موضوع این به خود پژوهش در نیز

 یادگیري هايمهارت افزایش سبب تیاطالعا سواد سطح
 به اطالعاتی سواد انتخاب ؛ بنابراینشودمی افراد العمرمادام
 و دانشجویان طرف از سوادها میان در اول اولویت عنوان
 عمر طول در دانش کسب هايفرصت ایجاد سبب استادان
  شد. خواهد افراد

 (سواد گروه هردو میان مشترك دوم اولویت بارهدر
 سواد گفتمان که است آن از حاکی هایافته نیز سالمت)
 و اساتید زندگی در پراهمیت سواد دومین، سالمت

 که دانندمی جامعه عموم امروز که چرا ؛است دانشجویان
 و بزرگ شهرهاي در ویژه به عصر حاضر، پراسترس زندگی
 نبودو  کشور نقاط از بسیاري در مناسب هواي و آب نبود

 انشجویانو د هاي اساتیدمدل مفهومی اولویت .1شکل 
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 افزایش سبب ارگانیک، و مناسب غذاهاي به دسترسی
 اغلب شدن رو به رو و مزمن هايبیماري روزافزون
و براین  است شده هابیماري با بیش و کم طور به هاخانواده

 زندگی بخواهند چنانچه دانند،می بزرگساالن اساس، امروزه،
 بیماري با کمتر خود زندگی طول در و باشند داشته تريسالم
و  سالمت سواد داشتن نیازمند ندکن نرم پنجه و دست

 جلو به رو گامی بتوانند خودمراقبتیبا  تا هستندارتقاي آن 
 نتیجه بردارند. ترسالم جامعه و زندگی داشتن جهت در

 است آن از حاکی نیز )1395( همکاران و صحرایی پژوهش
 اهمیت و سالمت سواد سطح بودن پایین به توجه با که

 است الزم جامعه، و خود سالمت در بزرگساالن نقش
 سالمت سواد مهارت ارتقاي هدف با آموزشی هايبرنامه
 و کریمی پژوهش نتایج د.شو اجرا و طراحی آنان براي

 سالمت سواد که بزرگساالنی داد نشان نیز )1392( همکاران
 دادند.می اهمیت بیشتر خود سالمت به داشتند، بیشتري
 که داد نشان )1396( همکاران و کهتري پژوهش نتایج

 ارتقاء و توانمندسازي بر نیز آموزشی مداخالت از استفاده
 نتایج است. بوده موثر پژوهش آماري نمونه سالمت سواد
 که بود آن از حاکی نیز )1396( همکاران و ساعتچی مطالعه
 سالمت از دارند تريپایین سواد که ترمسن سنی هايگروه
 گزارش پژوهش این رد پژوهشگران ؛نیستند برخوردار کافی
 نبود بزرگساالن سالمت کاهش دلیل ترینمهم که دندکر

 براي آناننداشتن  تمایل همچنین و مناسب هايآموزش
 بد وضعیت دلیل به ،مناسب هايآموزش در شرکت
 همکاران و مشکی پژوهش نتایج است. آنان اقتصادي

 داشتن براي سالمت سواد سطح که داد نشان نیز )1396(
 نمسئوال و کارکنان و است ضروري بهتر زندگی کیفیت
 در بزرگساالن، سالمت سواد سطح ارتقاء به باید بهداشتی
  باشند. داشته کافی توجه سالمت با مرتبط هايآموزش
 سواد که داد نشان پژوهش نتایج مالی سواد بارهدر
 در دانشجویان نظر از و سوم اولویت رد اساتید نظر از مالی

 به توجه با ،زمینه این در رسدمی نظر به است، پنجم اولویت
 کشور در که مالی هايمحدودیت و مالی مختلف مسائل
 را خود مالی سواد افزایش جامعه بزرگساالن دارد، وجود
 دوري و مالی هايتصمیم در سردرگمی از رهایی براي راهی
 هايیافته با نتایج این دانند.می مالی هايچالش در افتادن از
 )،2008( برد )،2010( مانتیکن )،2010( مورفی و اریم

  دارد. همخوانی )2008( میشیل و لوساردي

 پژوهش در فریدمن آزمون نتایج عاطفی سواد بارهدر
 سواد داشتن دانشجویان، گروه در که بود آن از حاکی حاضر
 پاسخ از گروه این که چرایی دارد؛ باال داراي عاطفی
 خود اولویت سومین عنوان هب را عاطفی سواد دهندگان
 از بسیاري که باشد آن دالیل از یکی شاید ؛انددهکر انتخاب

 کردن مدیریت چگونه براي را الزم تجربه هنوز دانشجویان
 سن دالیل از دیگر یکی شاید و اندنکرده کسب خود عواطف

 که است آن از حاکی هاپژوهش ؛ چرا کهباشد دانشجویان
 مدیریت براي باشند، داشته يباالتر سن افراد چه هر

 همکاران، و وارد فرش( ندکنمی عمل ترپخته خود عواطف
 افراد چقدر هر )؛ البته1393 همکاران، و طهماسبیان ؛2004
 در را بیشتري عاطفی سواد اند،داشته مراوده بیشتر جامعه در

 در که است حالی در این؛ دارند خود غیررسمی تجربیات
 قرار اهمیت دهم رده در عاطفی سواد داشتن اساتید، گروه
 دلیل به اساتید قشر در که باشد آن دالیل از یکی شاید دارد؛
 پیوسته فرد و است اجتماعی شغلی علمی هیات شغل اینکه
 این است، تماس در و... اساتید دانشجویان، جامعه با

 تري کوتاه زمان مدت در اساتید براي دانش و تجربیات
 مناسب زمان در توانندمی معموالً افراد این و شودمی حاصل
 ؛دهند ارائه مختلف هايموقعیت به را تري مناسب واکنش
 ؛2001 همکاران، و (بورمن هايپژوهش نتایج با یافته این

 که )2002 اسپکتور، و پرو و 1988 همکاران، و واتسون
 و خلق و حاالت بروز سبب عاطفی سواد داشتن داد، نشان
 افراد در مناسب واکنش و مناسب زمان در مناسب خوهاي
  دارد. همخوانی شود،می

 رسدمی نظر به گفت توانمی هایافته این تبیین در
 کمک اساتید) و (دانشجویان افراد به عاطفی سواد داشتن
 گیرند کار به خود نفع به را هیجانات و احساسات تا کندمی
 سواد واقع در شوند. میدان وارد آنها علیه هیجانات نگذارند و

 مردم میان در را دوستی و عشق بر مبتنی روابط عاطفی
 موجب و سازدمی ممکن را تعاون و همکاري کند،می خلق

 .شودمی جامعه در احساسات جریان تسهیل
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 در را عاطفی سواد داشتن اساتید اینکه بنابراین
 به تواندمی احتمال به دهند،می قرار اهمیت آخر هاياولویت
 هیجانات و عواطف دانندمی اساتید اغلب که باشد لیلد این
 و ؟دارند قدرتی چه ؟هستند چیزي چه شامل دیگران و خود
 عواطف قادرند بنابراین ؟آوردمی وجود به را آنها عواملی چه
 اداره و کنترل کرده، درك را دیگران و خود احساسات و
 تربیش تکمیل با توانندمی نیز دانشجویان همچنین ؛ندکن

 در را خود احساسات چگونه که بگیرند یاد خود عاطفی سواد
 قرار تاثیر تحت را دیگران و دهکر ابراز مناسب مکان و زمان
  .دهند
 داد نشان حاضر پژوهش نتایج ايرسانه سواد بارهدر
 دانشجویان و اساتید گروه دو هر در ايرسانه سواد که

 از یکی شاید ؛است داده اختصاص خود به را چهارم اولویت
 ،کنونی دنیاي در هارسانه تنوع به توجه با که باشد آن دالیل
 و دانش به رسانه با رفتار شیوه و ايرسانه هايپیام درك
سواد  تر،دقیق بیانی در و دارد نیاز ياویژه هايمهارت
 به نقاد و استداللی تفکر مهارت از است عبارت ايرسانه
 شده دریافت محتواي درباره بتواند مخاطب که نحوي
 با بنابراین ؛)1384 (ارجمندي، باشد داشته مستقل قضاوتی
 چهار از یکی ايرسانه سواد داشتن ،باال مطالب به توجه

 برخورداري با بتوانند تا است دانشجویان اساتیدو مهم اولویت
 به ،مختلف هايرسانه با رو شدنرو به هنگام به آن از

 آن متون تفسیر و فهم در و هپرداخت پیام مناسب انتخاب
 )2013( ورث وایث ،)2007( چن هايپژوهش نتایج بکوشند.

  کند.می تائید را هایافته این ،)2012( ویلسون و
 طول در خود تحول در ،دیجیتالی هايرسانه عالوهبه
 صورت به که اندشدهتبدیل  قدرتمندي عوامل به زمان،
 مانند هاییقابلیت اما ؛ندارند وجود چاپی محیط در سنتی
 و اطالعات به دسترسی بودن فوري بودن، غیرخطی تعامل،

 کنندمی ارائه نیز را دیدار و شنیدار تصویر، و متن همگرایی
  .دارد فراوانی هايجذابیت بزرگسال مخاطبان براي که

 سواد داشتن ،اساتید که داد نشان پژوهش نتایج
 اولویتبه عنوان  ار آن دانشجویان و هفتم اولویت را تربیتی
 که باشد آن دالیل از یکی شاید ؛انددهکر انتخاب خود دهم
 و است تصادفی امري نظر به ما جامعه در تربیت امر

 نقش که چرا ؛دهدنمی آن به چندانی اهمیت ما بزرگساالن
 چندگانه خانوادگی و رسمی غیر رسمی، نهادهاي در تربیت
 بودنن ستیکد که رسدمی نظر به بنابراین ؛است

 توجهی کم سبب جامعه کل در تربیتی هايسیاست
 داشتن صورت هر در اما ؛شودمی امر این به بزرگساالن

 چهار اولویت اول مشترك .2شکل 
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 ايجامعه هر تحول که دارد اهمیت به آن دلیل تربیتی سواد
 این و است جامعه آن تربیت و تعلیم نظام در تحول گرو در
 نآ اصلی کارگزاران که شد خواهد میسر زمانی تنها امر
 الزم هايتوانمندي و هاشایستگی از جامعه بزرگساالن یعنی
 باشند. برخوردار جامعه نیاز مورد انسانی نیروي تربیت براي
 همکاران و زاده طالب هايپژوهش نتایج با هایافته این

 )2006( فینیستین و )1394( همکاران و آبادي تاج )،1391(
 اهمیت فرزندان تتربی در تربیتی سواد داشتن براینکه مبنی
  دارد. همخوانی ،دارد زیادي

 سواد ،اساتید که داد نشان حاضر پژوهش نتایج
 آن دلیل شاید ؛اندداده قرار خود پنجم اولویت در را ايرایانه
 ايرایانه فناوري از استفاده نیازمند پیوسته اساتید که باشد
 و جدید متعدد منابع یافتن خود، دانش روزرسانی به براي
 و زندي که گونه همان زیرا ؛هستند خود هايیافته تشاران

 بیشتر اند،نموده اذعان خود پژوهش در )1394( همکاران
 صفحات درخصوص جدید، هزاره در وريافن پیشرفت
 رضایی بابا پژوهش نتایج است. گرفته صورت ايرایانه

 اعضاي اکثریت که بود آن از حاکی نیز )1380( کاشانی
 کسب مانند خود شغلی امور انجام براي علمی تئهی

 استفاده رایانه از پژوهشی کارهاي انجام و روزآمد اطالعات
 را ايرایانه سواد اولویت دانشجویان که حالی در ؛کنندمی

 ترینمهم از یکی شاید که دندکر انتخاب خود هفتم اولویت
 بدون دانشجویان از بسیاري ،امروزه که باشد آن دالیل
 را خود نیاز مورد ايرایانه خدمات پول، پرداخت با و تالش
 استفاده جاي به را خود وقت بیشتر افراد این .ندکنمی تامین
 با نتایج این .گذرانندمی خود همراه تلفن گوشی در رایانه از

 اینکه بر مبنی )2005( کالریانا و واالس پژوهش هايیافته
 دارند تیداسا به نسبت کمتري ايرایانه سواد دانشجویان
 براي نهایت در آنها رسدمی نظر به البته که دارد همخوانی
 به ،تحصیل زمان طول در خود، دانشجویی هايپروژه انجام
  یابند.می دست ايرایانه سواد از باالتري سطح

 آن از حاکی فرهنگی سواد بارهدر حاضر پژوهش نتایج
 سواد دانشجویان و اساتید گروه دو هر براي که است
 ما اغلب ه،امروز دارد. قرار اولویت هشتم جایگاه در رهنگیف
 زمینه در اما ؛داریم اذعان فرهنگی مباحث شدن رنگ کم به

 ارزشمندي چندان جایگاه در را آن العمرمادام یادگیري
 )1394( رومیانی پژوهش هايیافته با نتایج این .دانیمنمی
 رايمدا و تساهل تسامح، فضاي شدن رنگ کم بر مبنی

 هايهویت بین آزاد دیالوگ و درك همچنین بیشتر،
 ،دیگران عقاید به احترام و مختلف مذهبی و قومی اجتماعی،
 همکاران و نورانی پژوهش نتایج همچنین دارد. همخوانی

 یادگیرندگان فرهنگی سواد در که داد نشان نیز )1396(
 محافظه و روشن صورت به نظر ارائه عدم سکوت، ایرانی،
 که گفت توانمی هایافته این تبیین در دارد. وجود يکار

 خرده و خود فرهنگ به احترام و درك ما جامعه در متاسفانه
 شایدکه  گیردنمی قرار توجه مورد زیاد کشور هايفرهنگ
 به ،امروزه باشد. زمینه این در مهمی عامل فرهنگی تهاجم
 هافکاهی انواع ارائه شاهد اجتماعی هايشبکه در ویژه
 همه حساسیت گویا و هستیم مختلف هايفرهنگ بارهدر

 ،واقع در است. شده کمتر ما غنی فرهنگ به نسبت جامعه
 فرهنگی قالب در بتوان شاید را افتاده اتفاق امروز که آنچه
 دارد اشاره وضعیتی به فرهنگی تقاضاي این .برد نام منفی
 به نسبت تنها، نه مردم، هايبخش بیشتر آن در که

 موارد برخی در بلکه ،ندارند تقاضا خود فرهنگی محصوالت
   گیرند.می منفی موضع آن بارهدر نیز

 پژوهشی سواد داشتن که داد نشان پژوهش نتایج
 داشتن دانشجویان که حالی در ؛است اساتید ششم اولویت
 ند،اکرده انتخاب خود نهم اولویت عنوان به را پژوهشی سواد
 به ،اخیر هايسال در که گفت توانمی هایافته این تبیین در
 آن شاهد مختلف هايدانشگاه دانشجویان میان در ویژه

 را هایی پژوهش پول، پرداخت با آنان از بسیاري که هستیم
 هايپروژه قالب در استاد به و کرده خریداري بازار از

 که حالی در ؛دهندمی ارائه مقاله و نامهپایان یا دانشجویی
 به توانندنمی اغلب شود، سوال آنها از هاپروژه آن بارهدر اگر
 امر همین .دهند توضیح کار انجام نحوه بارهدر واضح طور
 باشد نداشته مناسبی رشد آنها پژوهشی سواد شودمی سبب
 عهده از نتوانند تحصیل از فراغت از پس ویژه به و

 و برآیند خود شغل و رشته با مرتبط پژوهشی هايمسئولیت
 کارشناسی مقطع از آنها از برخی که است آن ترجالب نکته
 پرداخت با همچنان و روندمی دکتري و ارشد مقطع به

 نظر به بنابراین ؛کنندمی خریداري را هایی پژوهش هزینه،
 بر که است گیريشکل حال در جریانی آرام آرام رسدمی

 پژوهشی سواد به توجه مسئولیت روز به روز افراد آن اساس
 مالیمی شیب با جامعه و گذارندمی دیگران عهده بر را دخو
 اتفاق .کندمی حرکت پژوهشی سواد به یوجهتبی سمت به

 دلیل به که است آن است گیريشکل حال در که دیگري
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 با رویارویی هنگام جامعه افراد پژوهشی، سواد نداشتن
 سواد داشتنن دلیل به نیز خانوادگی و شغلی فردي، مشکالت

 حل را آنها و دهکر بررسی را خود مسائل توانندنمی شیپژوه
 و )1392( ساکی هايپژوهش نتایج با حاضر هايیافته د.کنن

 دانشجو قشر روزافزون نیاز بارهدر )1395( همکاران و دهقان
  دارد. همخوانی پژوهشی سواد داشتن به

 زیست سواد اساتید که داد نشان پژوهش نتایج
 به را آن دانشجویان و نهم ولویتا به عنوانرا  محیطی
 آن دالیل از یکی شاید ؛انددهکر انتخاب مشش اولویت عنوان
 به زیست محیط به توجه اهمیت هنوز ما کشور در که باشد
 و نیست توجه مورد چندان پایدار توسعه مولفه یک عنوان
 کمبود و زیست محیط با مرتبط هايآموزش کمبود
 نسبت افراد پایین حساسیت همچنین و آموزشی هايبودجه

 هايآلودگی وجود با تا شده سبب زیست محیط با برخورد به
 داشتن براي افراد شود،می مشاهده کشور در که فراوانی
 خود زیست محیط با مناسب برخورد براي الزم سواد

 آموزش رسدمی نظر به بنابراین ؛نکنند نیاز احساس
 به افراد دلبستگی ریقط از تواندمی زیست محیط العمرمادام
 زیست مشکالت با مواجهه در را آینده نسل زیست، محیط
 هايپژوهش نتایج با هایافته این د.کن آماده محیطی
 واریسلی )،2009( تسکین )،2008( کارپا )،1395( پورنجف

 دارد. همخوانی )1389( سلطانی و )2009(
 روي که حاضر پژوهش هدف به توجه با نهایت در
 چهار )2( شکل داشت، تاکید العمرمادام یادگیري در سوادها
 سوادهاي بارهدر دانشجویان و اساتید مشترك اصلی اولویت
  دهد:می نشان را مطالعه مورد

  
  منابع

 رشد اي، رسانه سواد گو: و گفت ).1384( غالمرضا ارجمندي،
  .9-4 ص ،27 شماره ،اجتماعی علوم آموزش

 السادات زینب مصطفوي، فاطمه، ثانی، نارنجی خدایار، ابیلی،
 سواد میزان و خودراهبر یادگیري بین ارتباط بررسی ).1396(

 مهندسی علوم گروه دانشجویان ارتباطات و اطالعات فناوري
 آموزش موسسه مطالعه: مورد الکترونیکی یادگیري هايدوره
 و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش فصلنامه البرز، مهر عالی

  .50-35 صص )،17 (پیاپی اول شماره م،پنج سال مجازي،
 رضایت و استفاده میزان بررسی .)1380( لیال کاشانی، ابارضاییب

 خدمات و پزشکی علوم هايدانشگاه علمی هیئت اعضاي
 نشده منتشر نامهپایان اینترنت. از درمانی بهداشتی،
  .ایران پزشکی علوم دانشگاه ارشد، کارشناسی

 علی سادین، منصوره، بختیاري، اله، عزت پور، قدم لیال، بختیاري،
 هايمهارت و اطالعاتی سواد میزان مقایسه ).1393( اکبر

 آموزش و دور راه از آموزش تحت انآموزدانش اجتماعی
 ،4 دوره ،تربیتی علوم در ارتباطات و اطالعات وريافن سنتی،

  .69- 49 صفحه ،1393 بهار )،15 (پیاپی 3
 طالق ).1389( شهره روشنی، مود،مح گلزاري، سوسن، باستانی،

 مسائل بررسی مجله میانجی، شرایط و علل عاطفی:
  اجتماعی

 و هاروش مفاهیم، اطالعاتی: سواد آموزش .)1386( مهري پریرخ،
  .کتابدار تهران: ها.برنامه
 محیطی زیست عوامل وضعیت بررسی ).1395( عبداله پورنجف،
 علمی مجله ،ایالم شهري جامعه سالمت با ارتباط در

 ،3 شماره ،15 جلد ،ایالم پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی
  .57- 49 صفحات

 نقش ).1394( طیبه مروسی، کارگریان جعفر، هرات، آبادي تاج
 و فرزندپروري هايشیوه بر خانواده آموزش و والدین سواد
 و یشناسروان المللیبین همایش ،انآموزدانش تربیت

  .1394 سال در زندگی فرهنگ
 وضعیت بررسی ).1394( محمد زاده، حنیفه زهرا، دیلمی، دیانتی

 دانش آن، با مرتبط عوامل و تهرانی هايخانواده مالی سواد
- 115 صفحه ،26 شماره ،8 دوره ،بهادار اوراق تحلیل مالی
139.  
 دانایی ۀجامع بر فرهنگی سواد تاثیر ).1394( فاطمه رومیانی،
 تربیتی علوم اوريفن و دانش سراسري کنفرانس ،محور

  .یشناسروان و اجتماعی مطالعات
 بلقیس، روشن، مرضیه، طیبی، گرامی بهمن، زندي،

 درك و سرعت بررسی ).1394( اصغر علی کاکوجویباري،
 در پژوهش فصلنامه الکترونیکی، و چاپی متون در خواندن
 یازدهم، شماره سوم، سال ،مجازي و آموزشگاهی یادگیري
  .30-25 صص
 به آنان نیاز و پژوهش درباره معلمان دانش ).1392( ضار ساکی،

 (دانشور یادگیري و آموزش هايپژوهش پرورش، و آموزش
  .132-119 22 ،3 شماره ،20 دوره ،رفتار)
 هویت و اینترنت .)1391( خدیجه قادي، رضایی و باقر ساروخانی،
  .7-51،) 5(2 ،ارتباطات فرهنگ کاربران. میان در ملی
 زیست آگاهی تاثیر میزان بررسی ).1389( ودمسع سلطانی،

 از حفاظت هايفعالیت انجام به نسبت انآموزدانش محیطی
 رشته ارشد کارشناسی نامهپایان سفر. هنگام در زیست محیط
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 پیام دانشگاه :تهران درسی، ریزيبرنامه گرایش تربیتی علوم
 تهران. نور
 موثر عوامل و سالمت سواد .)1396( همکاران و محمد ،ساعتچی
 مجله هرمز، جزیره جمعیت بر مبتنی مطالعه یک آن: بر

 ،93 دوره ،9316 تابستان ؛ایران اپیذمیولوژي تخصصی
  .936-944 صفحات :2 شماره
 رفتار هايشاخص سهمقای ).1395( فاطمه اسالمیه ،اصغر شریفی،

 آزاد دانشگاه در فعال گروه سه دیدگاه از سازمانی شهروندي
 تربیتی، علوم در نوین هايافق المللیبین همایش اسالمی،
  .تهران اجتماعی، هايآسیب و یشناسروان
 در سالمت سواد بررسى ).1395( همکاران و مهدي صحرایى،
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