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آموزان متوسطه اول شهر بررسی تأثیر سواد دیجیتال بر اضطراب ریاضی دانش

 دهدشت

 1اصغر نژادنجف 
 55/8/0011پذیرش:                52/7/0011 دریافت:

 چکیده

آموزان مقطع انجام این تحقیق، بررسی تأثیر سواد دیجیتالی و پیشرفت ریاضی بر اضطراب ریاضی دانشهدف از 

متوسطه اول شهر دهدشت بود. پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری شامل همه 

بود. حجم نمونه بر اساس جدول  0911نفر در سال  071 آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر دهدشت به تعداددانش

گیری احتمالی عنوان نمونه آماری به روش نمونهنفر به 501( انجام شد و تعداد 0171کرجسی و مورگان )

های پرسشنامه سواد دیجیتالی مبتنی بر چارچوب ها، از پرسشنامهبرای گردآوری داده ای انتخاب شدند.چندمرحله

آموزان، از مقیاس اضطراب ریاضی برای دیجیتال دانشگاه اوپن و پرسشنامه اضطراب ریاضی دانشهای سواد مهارت

ها از شده است. استفاده شد. در این پژوهش جهت تحلیل داده( استفاده0111( چیو و هنری )MESCکودکان )

ریب همبستگی ان داد ضهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج تحقیق نشآزمون

معنادار و  دهد همبستگیبود که نشان می -720/1**اضطراب ریاضی( ) ( بین متغیر مستقل و متغیر وابستهR) پیرسون

درصد از کل تغییرات متغیر  26دهد است، نشان می 269/1شده برابر با معکوس قوی وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل

شد که سواد دیجیتالی،  گیریهای تحقیق، نتیجهیتال وابسته است. با توجه با یافتهاضطراب ریاضی، به متغیر سواد دیج

ترش آموزان، گسبرای کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان، تأثیر منفی و معنادار دارد وبر اضطراب ریاضی دانش

 های دیجیتالی الزم در مورد درس ریاضی، ضروری است.سواد و مهارت

 آموزان متوسطه اول.یجیتالی، اضطراب ریاضی، دانشسواد دکلمات کلیدی: 
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    نامه پویش در آموزش علوم پایهفصل

 مقدمه و بیان مسئله-1

های مختلف زندگی روزمره پدید آورده است. این های جدید، تغییرات عمیقی را در عرصهپیدایش رسانه

ر ع معاصتنها بر فرهنگ جوامتغییرات، بیش از هر چیز از رهگذر تغییر در ساختارها و الگوهای ارتباطی، نه

ونیک، عرصه نوین فرهنگی پدید آورده که با تعابیر مختلف از آن به فرهنگ الکتر بهتأثیر گذاشته بلکه خود 

هاشم و نیشکیب، باهنر، باست )فرهنگ دیجیتال، فرهنگ مجازی، فرهنگ سایبر و فرهنگ نوین یادشده 

 جهان واقعی ایجاد شد موازاتبه(. با گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات، فضای دومی 0011علیشیری، 

 کند. با توجه به ظهور تحوالت سریع در، تمام عناصر و اجزای دنیای واقعی را در خود تکرار میواقعبهکه 

گیری از متون و ویژه آموزش، بهرههای متعدد بهو تأثیرگذاری این تحوالت در حوزه حیطه فناوری

ی قدیماست )ناپذیر در آمده صورت امری اجتنابتنوع، بههای درسی مابزارهای جدید در آموزش موضوع

های آموزشی به سمت الکترونیکی شدن؛ به دلیل عدم پاسخگویی (. حرکت نظام0912مقدم و مصر آبادی، 

ل آموزان را برای دنیای متحوتواند دانشآموزش سنتی تدریس به نیازهای سنتی آموزشی است که نمی

 (.0918اد و سلیمی روش، مؤمنی ر) دینمافردا آماده 

وزش حوزه آم ازجملهای و کاربرد آن، آثار عمیقی بر ابعاد مختلف زندگی بشر های نوین رسانهفناوری

، نظام آموزشی ویژه در بستر رسانهداشته است. قدرت فناوری دیجیتال و گسترش مکانیسم انتقال اطالعات به

، امروزه صنعت رسانه و ابزارهای مبتنی رونیازا(. 0915 کریمی،است )را در آستانه یک انقالب قرار داده 

قرار  داستفادهموربر فناوری اطالعات و ارتباطات، به شکل گسترده در حوزه آموزش به دلیل اثرپذیری باال 

عنوان دو عنصر اساسی در یک فرایند آموزشی (. مخاطب و ماهیت رسانه به5105، 0پکتو) ردیگمی

چگونگی ایجاد ارتباط بین این دو عامل، نقش بسزایی در بهبود فرایند آموزشی داشته  کهنحویباشند؛ بهمی

 (.0917استخریان حقیقی، باشند )

های از راه دور و مجازی مانند ی اعالم کرده است که آموزشاهیانیبسازمان بهداشت جهانی هم بر طبق 

بنابراین در شرایط ایجاد ؛ آموزش استهای ادامه تلویزیون، پادکست و آموزش برخط، از بهترین راه

مدارس، ضرورت توجه به  مدتیطوالنبحران؛ مانند شیوع بیماری کرونا در جهان و ایران و تعطیلی 

 (.0911سلیمی و فردین، شود )احساس می شیازپشیبهای الکترونیکی، آموزش

 ی وتوجهیبآموزان، مورد ی که دارد، از جانب دانشادهیچیپدرس ریاضی به سبب ماهیت انتزاعی و 

یاضیات شناسند. برای بسیاری، رعنوان یک درس سخت میگیرد. بسیاری، ریاضیات را بهی قرار میلیمیب

                                                           
1 . Petko 



 3 ...بررسی تأثیر سواد دیجیتال بر اضطراب ریاضی

ها و ها از ریاضیات مدرسه، خاطره آزمایشخاطره آن با یک احساس قوی از شکست همراه است و

(. در دنیای امروز، ریاضیات 0910موسوی، است )جواب  درآوردنط ، سرخوردگی و ترس از غلهاامتحان

ها با ریاضیات زندگی روزانه آن چراکهآموزان شده است؛ عنوان یک اولویت مهم جهانی برای دانشبه

 های جدید یادگیری ودهد. ظهور نظریهکند و زندگی هر فردی را تحت تأثیر قرار میسروکار پیدا می

چنین، رشد و تکامل وسایل نوین ارتباطی، و هم ادیم از معلم محوری به یادگیری محورآموزش، تغییر پار

د های نوین آموزش و یادگیری، خوگیری از شیوهای را فراهم کرده است تا انسان عصر جدید، با بهرهزمینه

، به واست خویشرا از انحصار وابستگی مکانی و زمانی، رها ساخته و در هر جا و هر مکانی، طبق نیاز و خ

ترین مشکالت موجود (. این در حالی است که از رایج0911زارعی زوارکی و رضایی، بپردازد )یادگیری 

حصیلی های تآموزان در درس ریاضی است که در تمامی دورهدر نظام آموزشی، پایین بودن پیشرفت دانش

ال بودن میزان افت تحصیلی در درس آموزان دختر و پسر، مشهود است. به همین دلیل، باو در بین دانش

 (.0980پهلوان صادق، است )آموزان ریاضی، از مشکالت رایج دانش

(سواد دیجیتالی 5100) سکیجهای دیجیتالی است. سواد دیجیتالی نوعی از سواد مرتبط با استفاده از فناوری

کند. می عه دیجیتالی توصیفهای مناسب یک فرد برای زندگی، یادگیری و کار در جامعنوان قابلیترا به

وم عوامل یابد و شاید معتبرترین تفسیر این مفهچارچوب سواد دیجیتالی جیسک روی این نگرش توسعه می

ی مانند مدیریت شناخت و حرفه، دیجیتال پژوهی و مهارت فناوری اطالعات و ارتباطات و سواد دیتأک

ها و رود که قادر به شناسایی تمام این تواناییاطالعاتی است. در یک شخص باسواد دیجیتالی انتظار می

(. سواد دیجیتالی یک آگاهی، نگرش 0917محمدی شهرودی، نعمتی، صادقی و طباخیان، باشد )ها مهارت

و توانایی افراد برای استفاده مناسب از ابزارهای دیجیتالی و امکانات برای شناسایی، دسترسی، مدیریت، 

ها و وتحلیل و سنتز منابع دیجیتال، ساخت دانش نوین، ایجاد سیمای رسانههماهنگی، ارزشیابی، تجزیه

های ویژه زندگی، برای فعال کردن کنش اجتماعی سازنده و برای برقراری ارتباط با دیگران در زمینه

 کهیهنگام(. سواد دیجیتالی اشاره دارد به معنا گیری 5112، 0مارتین) ندیفراواکنش دادن به این 

فهمند و به اشکال مختلف و کنند، میوتحلیل میخوانند، تجزیهتعامل دارند، می باهمآموزان دانش

یک مهارت اساسی  مسلماًسواد دیجیتالی  دهد.دهند، رخ میچندوجهی از محتوای دیجیتال پاسخ می

 (.0916حسینی، ) یاطالعاتآموز و جامعه زندگی در اقتصاد دانش

                                                           
1 . Martin 
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های اطالعات و ارتباطات به وجود آمده، های شگرفی در حوزه فناوریپیشرفت با توجه به تحوالت و

بها، در امر آموزش استفاده نماید. تمامی اهداف و تواند از این فرصت و پتانسیل گرانوپرورش میآموزش

ز آموزان است. یکی اوپرورش، باال بردن سطح دانش و افزایش رتبه علمی دانشهای آموزشریزیبرنامه

واسطه ترین و پرکاربردترین دروس در نظام تعلیم و تربیت، درس ریاضیات است. درس ریاضیات بهمهم

آموزان بوده است. در شرایط اهمیت و هم دشوار بودن، همواره موردبحث مسئولین، معلمان، والدین و دانش

های نوین برای یجاد روشفعلی که بحران ویروس کرونا در جامعه جهانی و جامعه ما ایجاد کرده است، ا

خصوص درس ریاضی، بسیار حائز اهمیت است. برای ایجاد عالقه و نشاط آموزش و یادگیری دروس، به

های نوین تدریس بر اساس محیط وب و اینترنت، در مجموعه چنین روشآموز و همدر دانش

ست. آشنایی وپرورش، تالش و کوشش فراوانی همراه بادانش و تخصص و تعهد الزم اآموزش

آموزشی الکترونیک و ارتقای سواد دیجیتالی، آموزش و یادگیری  افزارهایمعلمان با نرم آموزان ودانش

تر تر و جذابآموزان آساندرس ریاضی را در فضای مجازی که فضایی جدید و جذاب است، برای دانش

ی را مرور کنند و پیگیر مطالب درسی توانند مباحث درسآموزان، فارغ از زمان و مکان، میسازد و دانشمی

ص آموزان را در خصوتواند اضطراب دانش، میرینظیبروز باشند. این دسترسی از شبانه هرلحظهخود در 

 همه ابعاد آن کاهش دهد.

ی های ارتباط دیجیتالی با اضطراب ریاضدر این تحقیق به دنبال این مسئله هستیم که آیا سواد رسانه

 ابطه معنادار دارد؟آموزان، ردانش

 

 های تحقیقفرضیه-3

 فرضیه اصلی-0-3

 معنادار دارد. آموزان تأثیرسواد دیجیتالی بر اضطراب ریاضی دانش -0

 

 های فرعیفرضیه-5-3

 آموزان رابطه معنادار وجود دارد.بین درک تجربیات دیجیتال با اضطراب ریاضی دانش -0

 آموزان رابطه معنادار وجود دارد.دانشبین یافتن اطالعات با اضطراب ریاضی  -5

 آموزان معنادار رابطه وجود دارد.بین کاربرد اطالعات، ابزارها و تعامل آنالین با اضطراب ریاضی دانش -9

 آموزان رابطه وجود دارد.ارتباطات اطالعات با اضطراب ریاضی دانش بین مدیریت -0



 5 ...بررسی تأثیر سواد دیجیتال بر اضطراب ریاضی

 آموزان معنادار رابطه وجود دارد.طراب ریاضی دانشبین همکاری و اشتراک محتوای دیجیتالی با اض -2

 آموزان را دارند.بینی اضطراب ریاضی دانشسواد دیجیتالی، توان پیش -6

 

 

 

 

 

 تعارف مفهومی و عملیاتی متغیرها-4

عنوان ترس، احساس عدم ( اضطراب ریاضی به0118) سیکازلسکتعریف مفهومی اضطراب ریاضی: 

ف که با یک تکلیکند که در برخی افراد، هنگامیای درماندگی تعریف میو گونه دهی ذهنیسازمان

 هیجانی،-شود و این ترس هم به لحاظ شناختی و هم به لحاظ عاطفیشوند، دیده میریاضی مواجه می

 (.0118، 0کازلسکیسافتد )نسبت به مفاهیم و تکالیف ریاضی، اتفاق می

ای است که معلمان ریاضی از پرسشنامه ریاضی کودکان نمرهتعریف عملیاتی اضطراب ریاضی: میانگین 

 .(5،0111و هنری چیوکنند )کسب می (،)چیو و هنری

تعریف مفهومی سواد دیجیتالی: سواد دیجیتال یک مفهوم وسیعی است که برای توسعه آن فهرستی از 

ود شباید کسب  های شناختیهای تولیدی و استراتژیک تا مهارتهای سودمند از شایستگیمهارت

 (.5105، 9کالوانی، فینی، رابینز و پیس)

 90رسشنامه پای است که معلمان با استفاده از تعریف عملیاتی سواد دیجیتالی: سواد دیجیتالی میانگین نمره

 کنند.می کسب شده است،ی و ساخته( طراح0917جاه )سؤالی که فیروز جاه، یمینی فیروز و فیروز 

 

 ادبیات تحقیق-5

( در تحقیقی با عنوان اثربخشی تدریس معکوس بر اضطراب ریاضی و 0011) یواحدنیائی، ایمان زاده و 

های بر مبنای رسانه-آموزان پایه پنجم شهرستان مرند نشان دادند کالس معکوسعملکرد ریاضی دانش

ان، افزایش آموزباعث تسهیل یادگیری عمیق، افزایش انگیزه معلمان و دانش -ارتباطی آموزشی دیجیتال

                                                           
1.kazeleskis 
2 .Chiu & Henry 
3 .Calvani, Fini, Ranieri & Picci 
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 ینیحسگردد. کوهستانی نژاد کاری، اباذری و میر آموزان میو کاهش اضطراب دانش نفساعتمادبه

ای با عنوان سواد فناوری معلمان در سند برنامه درسی ملی آموزشی در پژوهش حوزه ( در مطالعه0917)

رنامه ب تعلیم و تربیت و یادگیری کار و فناوری به این نتیجه دست یافتند میزان توجه به سواد فناوری در

درسی ملی آموزشی در پژوهش حوزه تعلیم و تربیت و یادگیری کار و فناوری، باالتر از حد متوسط بود. 

بینی پیشرفت ریاضی بر اساس اضطراب ریاضی و نامه خود با عنوان پیش( در پایان0919) ینوروز

شرفت ریاضی، ن، با پیهای آهای شناختی یادگیری نتیجه گرفت متغیر اضطراب ریاضی و زیر مقیاسسبک

کند. یبینی مطور معناداری، پیشرفت ریاضی را پیشرابطه منفی و معنادار دارد و اضطراب ریاضی، به

( در تحقیقی با عنوان چگونگی تأثیر اضطراب ریاضی معلمان 5111) 0بیلوک، گاندرسون، رامیرز و لوین

زن،  ابتدایی، باال بودن اضطراب ریاضی معلمان هایزن بر پیشرفت ریاضی دختران نشان دادند در پایان سال

( در پژوهشی با عنوان استفاده از فناوری اطالعات 5101) سیراکند. پیشرفت ریاضی دختران را کم می

ای آموزان نشان دادند استفاده از چندرسانهای در تدریس درس ریاضی دانشمبتنی بر تمرین چندرسانه

آموزان تری به یادگیری درس ریاضی دانشریاضی، منجر به نگرش مثبتی دفتر برای تمرین مسائل جابه

 (5101) 5شود رایسمی

 

 شناسی تحقیقروش-6

نفر در  071تعداد آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر دهدشت به جامعه آماری تحقیق شامل همه دانش

نفر از  501شد و تعداد  ( انجام0171) 9است. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 0918سال 

گیری احتمالی عنوان نمونه آماری به روش نمونهآموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر دهدشت بهدانش

صورت مدرسه به 0شوند. بدین ترتیب، از بین مدارس دخترانه در شهر دهدشت، ای انتخاب میچندمرحله

آموز دانش 501های منتخب، از کالس تصادفی انتخاب شد و از هر مدرسه سه کالس انتخاب شدند و

نامه وسیله ابزار پرسشانتخاب شدند. تحقیق به روش میدانی و شیوه پیمایشی و اطالعات موردنیاز به

گردد. شده است. بر این اساس، از دو پرسشنامه اضطراب ریاضی و سواد دیجیتالی استفاده میآوریجمع

 .ها از نوع سؤاالت بسته پاسخ استپرسشنامه

                                                           
1 . Beilock, Gunderson, Ramirez & Levine 
2 . Reis, Cabral, Peres, Bessa,Valente, Morais, Soares, Baptista, Aires, Escola, Bulas-

Cruz & Reis 
3 . Kerjcie & Morgan 
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( 0917مکاران )هبرای سنجش متغیر سواد دیجیتال از پرسشنامه سواد دیجیتالی که از مقاله ادبی فیروز جاه و 

( مبتنی بر چارچوب 5106) یگاندشده است، این پرسشنامه از الگوی سواد دیجیتال دانشگاه اقتباس

است سؤال و پنج مؤلفه  90شامل شده است. این پرسشنامه استفاده 0های سواد دیجیتال دانشگاه اوپنمهارت

سطحی  2صورت طیف لیکرت گذاری پرسشنامه به(. برای سنجش نمره0917فیروز جاه و همکاران، )

(، 2موافق )( و کامالً 0موافق )(، 9نظر )(، بی5مخالف )(، 0عدد )های کامالً مخالف هست که برای گزینه

 گیرد.تعلق می

که  5(MESCکودکان )ان، از مقیاس اضطراب ریاضی برای آموزبرای سنجش اضطراب ریاضی دانش

ا های مرتبط بشود. این مقیاس فرم کوتاه، فعالیت( طراحی شد، استفاده می0111) 9توسط چیو و هنری

گویه و چهار مؤلفه است. ضریب پایایی این پرسشنامه در  55دهند. این پرسشنامه شامل ریاضی را شرح می

 به دست آمد. 80/1( 0989) ینیحستحقیق 

 

                                                           
1 . The University of Dundee Digital Literacies Framework based on the Open 

University Framework 
2 . Mathematics anxiety scale for children 
3 . Chiu & Henry 
4 . Chiu & Henry 

 های پژوهش(: ابعاد و سؤاالت پرسشنامه1جدول )

 منبع شماره سؤاالت ابعاد مفهوم

ل
یتا

ج
دی

د 
وا

س
 

های سواد دیجیتال مهارت 0-5-9-0-2-6-7سؤاالت  درک تجربیات دیجیتال

 دانشگاه اوپن

فیروز جاه،  )به نقل از ادبی

0917.) 

 8-1-01-00-05-05-09-00سؤاالت  یافتن اطالعات

 02-06-07-08-01سؤاالت  کاربرد اطالعات، ابزارها و تعامل آنالین

 20-21-22-23-24-25سؤاالت  مدیریت اطالعات و ارتباطات

 26-27-28-29-30-31سؤاالت  همکاری و اشتراک دیجیتالی

ی
ض

ریا
ب 

را
ضط

ا
 

  0-2-6-7-8-1سؤاالت  اضطراب درگیری ریاضی

 

ریاضی کودکان )چیو و اضطراب 

 (0،0111هنری

 -5-9-01-00-09-00سؤاالت  اضطراب حل مسائل ریاضی

 0-05-02سؤاالت  اضطراب معلم ریاضی

 06-07-08-01-51-50-55سؤاالت  اضطراب ارزیابی ریاضی



    نامه پویش در آموزش علوم پایهفصل

 

اده های مختلفی مورداستفها، هرچند هر دو پرسشنامه در پژوهشبرای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه

به دلیل  ها از روایی محتوایی برخوردارند؛است، ولی پرسشنامه دشدهییتأها روایی آن عتاًیطباند و قرارگرفته

استفاده  شناسیشناسی و روانساتید جامعههای خبرگان و اها، ازنظرات و راهنماییکه در تهیه پرسشنامهاین

به دست آمد و  Spssافزار وسیله نرمبه کرون باخها بر اساس آلفای شد. در این تحقیق نیز پایایی پرسشنامه

 شده است.در جدول زیر گزارش

 
 (: آلفای کرون باخ متغیرهای تحقیق2جدول ) 

 آلفای کرون باخ متغیر

 719/0 سواد دیجیتالی

 746/0 اضطراب ریاضی

 

ها تأیید به دست آمد، پایایی آن 7/1متغیرهای تحقیق باالی  که نتیجه آلفای کرون باخبا توجه به این

 Spssافزار وتحلیل اطالعات حاصل از پژوهش، محاسبات آماری از طریق نرمشوند. برای تجزیهمی

طح استنباطی نیز از آزمون ضریب همبستگی های توصیفی و در آزمون سشود. آمارهانجام می 56ویرایش 

 گردد.پیرسون و آزمون رگرسیون خطی استفاده می

 

 

 هایافته-9
 ( میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش3جدول )

 و 6892/1و  81/9(، میانگین و انحراف معیار متغیرها به ترتیب سواد دیجیتال 9جدول )بر اساس مندرجات 

 باشد.می 2761/1، 20/5اضطراب ریاضی 

 

 متغیر کمترین بیشترین میانگین دامنه تغییرات انحراف معیار

 سواد دیجیتال 1 95/4 30/3 95/3 /.6335

 اضطراب ریاضی 1/ 54 54/4 51/2 3 /.5960
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 های سواد دیجیتال و اضطراب ریاضی( میانگین و انحراف معیار مؤلفه4جدول )

دامنه  میانگین بیشترین کمترین مؤلفه

 تغییرات

 انحراف معیار

درک تجربیات 

 دیجیتال

0 2 89/9 0 8118/1 

 7782/1 0 85/9 2 0 یافتن اطالعات

کاربرد اطالعات، 

ابزارها و تعامل 

 آنالین

0 2 76/9 0 7072/1 

مدیریت ارتباطات 

 اطالعات

0 81/0 76/9 81/9 7899/1 

همکاری و اشتراک 

 محتوای دیجیتالی

0 89/0 26/9 89/9 6166./ 

اضطراب درگیری 

 ریاضی

0 2 81/9 0 8219/1 

اضطراب حل مسئله 

 ریاضی

99/0 2 90/5 0 8971/1 

 1/ 1050 0 91/5 2 0 اضطراب معلم ریاضی

اضطراب ارزیابی 

 ریاضی

0 2 01/9 99/5 0116/1 

دیجیتال  تجربیاتهای تحقیق به ترتیب درک (، میانگین و انحراف معیار مؤلفه0جدول )بر اساس مندرجات 

مؤلفه کاربرد اطالعات، ابزارها و تعامل  ،7782/1و  85/9 ، مؤلفه یافتن اطالعات8118/1 89/9به ترتیب 

، مؤلفه همکاری و اشتراک محتوای 7899/1و  81/9اطالعات ، مدیریت ارتباطات 76/9،7072/1آنالین 

 90/5، اضطراب حل مسائل ریاضی 8219/1و  81/9، اضطراب درگیری ریاضی 6166/1و  89/9 یتالیجید

 باشد.می 0116/1و  99/5اضطراب ارزیابی ریاضی  1050/1و  91/5 ، اضطراب معلم ریاضی8971/1و 

 
 (خالصه نتایج رگرسیونی رابطه سواد دیجیتال و اضطراب ریاضی5جدول )



    نامه پویش در آموزش علوم پایهفصل

 خطای استاندارد برآورد ضریب تعیین تعدیل ضریب تعیین ضریب همبستگی

**720/1- 262/1 269/1 98010/1 

اضی( اضطراب ریوابسته )( بین متغیر مستقل و متغیر R) رسونیپدهد ضریب همبستگی ( نشان می2جدول ) 

عکوس قوی معنادار و م دهد بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق، همبستگیاست که نشان می -720/1**

درصد از کل  26دهد /. است، نشان می269شده که برابر با چنین ضریب تعیین تعدیلوجود دارد. هم

 تغییرات متغیر اضطراب ریاضی، به متغیر سواد دیجیتال وابسته است.

 
 های آنو مؤلفه (: ضرایب رگرسیون سواد دیجیتال6جدول )

 مدل ضریب استاندارد نشده ضریب استانداردشده t سطح معناداری

011/1 760/92 Beta انحراف معیار B  

 ثابت 811/0 906/1 - 115/6 1/ 111

 درک تجربیات دیجیتال % 511 1/ 190 -1/ 529 778/6 1/ 109

 یافتن اطالعات % 519 1/ 198 -1/ 120 011/2 1/ 600

 و تعامل آنالین کاربرد اطالعات -% 111 196/1 -1/ 551 -018/5 1/ 151

 مدیریت و ارتباطات اطالعات -% 116 151/1 -1/ 512 -/209 1/ 111

 همکاری و اشتراک محتوای دیجیتالی -% 102 158/1 -% 500 -280/0 1/ 100

 سواد دیجیتالی -212/1 160/1 -900/1 -865/7 111/1

بینی اضطراب ریاضی شده برای پیش( نشان داد که مدل استفاده6جدول )نتایج تحلیل رگرسیونی 

آموزان، معناداراست و این مدل توان تبیین رابطه بین متغیرها را دارد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیونی، دانش

یر آموزان بود و تأثبینی کننده اضطراب ریاضی دانشپیش -900/1( β) یبتامتغیرسواد دیجیتالی، با ضریب 

یات های درک تجربچنین، خرده مقیاسآموزان داشت. هممنفی و معناداری بر متغیر اضطراب ریاضی دانش

دیجیتال، کاربرد اطالعات و تعامل آنالین، مدیریت و ارتباطات اطالعات، همکاری و اشتراک محتوای 

(، به βبتا ) ر اساس ضریبآموزان دارند. بی و معناداری بر متغیر اضطراب ریاضی دانشمنفدیجیتالی، تأثیر 

ازای یک واحد استاندارد افزایش درک تجربیات دیجیتال، کاربرد اطالعات و تعامل آنالین، مدیریت و 

، -%500، -%512 ،-%551،-% 529به ترتیب  ارتباطات اطالعات، همکاری و اشتراک محتوای دیجیتالی،

 های درکبنابراین، خرده مقیاس؛ گرددآموزان میواحد استاندارد باعث کاهش اضطراب ریاضی دانش

تجربیات دیجیتال، کاربرد اطالعات و تعامل آنالین، مدیریت و ارتباطات اطالعات، همکاری و اشتراک 
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، درصد از تغییرات متغیر اضطراب ریاضی 0/50،- 2/51،-1/55،-9/52قادرند محتوای دیجیتالی، به ترتیب 

 بینی کنند.آموزان را پیشدانش

 

 گیری و بحثنتیجه-3

زمون آموزان انجام شد. نتیجه آمقاله حاضر باهدف تعیین تأثیر سواد دیجیتال بر اضطراب ریاضی دانش

( ضریب همبستگی پیرسون >12/1p) نانیاطمآمده در سطح دستها، ضریب همبستگی پیرسون بهفرضیه

توان رد کرد؛ براین فرض صفر را میبنا؛ باشدمی (،r=-760/1**) یاضیربین سواد دیجیتالی و اضطراب 

 یعنی بر اساس روش فوق، بین سواد دیجیتالی با اضطراب ریاضی، رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

ی وجود آموزان، رابطه منفی و معنادار قوبر اساس نتایج تحقیق، بین سواد دیجیتال و اضطراب ریاضی دانش

 دارد.

که شهروند ( سواد دیجیتال است؛ به معنای این5102) 0دیجیتال ازنظر ریبلگانه شهروند  1یکی از ابعاد 

واد های سدیجیتالی، مستلزم آموزش افراد به شیوه جدید است و افراد، نیاز به میزان باالیی از مهارت

نیز  وپرورش(. با ایجاد شرایط جدید و ناشناخته به دلیل بحران کرونا، آموزش5102ریبل، است )دیجیتالی 

های حضوری را تعطیل نموده و معلمان و وجود این معضالت و مشکالت، مدارس و کالس تبعبه

های است. آموزش واردشدهاشاعه آموزش و تعلیم و تربیت  درراههای جدید وپرورش به عرصهآموزش

افزارهای ارتباطی نوین و الکترونیک های مجازی با تکیه بر نرمو آموزش محدودشدهو سنتی،  حضوری

ها و علوم و فنون در جهان آموزش شده است. رشد سریع دانش و مهارت ای وارد عرصهتعاملی و چندرسانه

گردد و جدید و ها افزوده میروز بر آنهایی که روزبهو حجم انبوه اطالعات، دانش و مهارت امروزی

گیریم و به ها را فراشوند و با توجه به تغییر و تحوالت گسترده جهانی، نیاز ضروری است که آنروز میبه

( افزایش میزان سواد 0911گرجی زاده،  رستگاری پور و) میشوسواد دیجیتالی و الکترونیکی مجهز 

شود مانه یادگیری الکترونیکی، باعث میعنوان کاربران ساآموزان بهخصوص دانشدیجیتالی معلمان و به

که از محتواهای درسی الکترونیکی مناسب و برخوردار شوند. این امر باعث افزایش یادگیری و گسترش 

ترسی دارد روز دسآموز، به منابع متعدد و متنوع در هر ساعت شبانهی شود که دانشکییموزادامنه یادگیری 

ماید و این امر قطعاً در کاهش اضطراب درس ریاضی مؤثر خواهد بود. نها استفاده مطلوب را میو از آن

ری های یادگیری از قبیل یادگیری مبتنی بر حل مسئله، یادگیگسترش دانش دیجیتال، امکان ایجاد سبک

                                                           
1 .Ribble 
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( 5111آنجال )(. هارا، بومک و 5108، 0کریستوفر، کنراد و شوکالشود )اکتشافی و یادگیری از راه دور می

عامل آنالین، آموزان، الگوهای تابی کیفیت یادگیری الکترونیکی و آنالین نشان داد مشارکت دانشدر ارزی

هارا، د )دارآموزان، بر یادگیری و پیشرفت درسی آنان، تأثیر معنادار عمق پردازش مطالب توسط دانش

ا و هتفاده از رسانه( در تحقیق خود نشان داد یادگیری سازنده با اس5110) یکرن(. 5،5111بونک و آنجال

گردد های دیگر آموزشی، باعث تقویت یادگیری و آموزش میهای دیجیتالی، بیشتر از مدلفناوری

ر، های دیگ( نشان داد ماندگاری یادگیری الکترونیکی، نسبت به روش5101) وتیال(. 5110، 9کرنی)

ی، وان نتیجه گرفت که وسایل نوین ارتباطت(. با توجه به این نتایج، می5101، 0الیوتاست )شده مؤثرتر واقع

ی دیجیتالی و ادر بحث آموزش، افزایش سواد رسانه ؛ وتأثیر شگرف بر سبک زندگی بشر گذاشته است

ی باعث های ارتباطی الکترونیکاستفاده از ابزارهای نوین ارتباطی و متعاقب آن، یادگیری از طریق رسانه

 آموزان، مؤثر است.امر، در کاهش اضطراب در درس ریاضی دانش گردد و اینافزایش میزان یادگیری می

 

 پیشنهادها-7

وپرورش، با گردد آموزشبا توجه به وجود رابطه بین سواد دیجیتالی با اضطراب ریاضی، پیشنهاد می-0

ارتباطی آموزشی دیجیتالی و الکترونیکی را به  افزارهایهای آموزشی و تخصصی، نرماجرای کارگاه

 آموزان آموزش دهند.معلمان و دانش

خصوص افزارهای موردنیاز برای یادگیری و آموزش بههای درسی متوسطه اول و دوم، نرمدر کتاب-5

 های هوشمند و ویندوز، ارائه گردد.افزارهای جدید تدریس گوشینرم

وزان استفاده آمگرا به دانششناسی مثبتشناسی، برای ارائه ابعاد رواناز مدرسان و اساتید برجسته روان-9

 شود.

ها و مسابقات فرهنگی و هنری، ساخت محتوای درسی با کمک در طول سال تحصیلی، همایش-0

 های نوین ارتباطی آموزشی در سطوح ملی و استانی، برگزار گردد.رسانه

دید، اطی جها و ابزارهای ارتبوپرورش، جهت گسترش آموزش و یادگیری با استفاده از رسانهآموزش-2

 افزاری موردنیاز را مهیا سازد.افزاری و نرمسخت های الزمزیرساخت

                                                           
1 . Christopoulos, Conrad & Shukla 
2 . Hara, Bonk & Angela 
3 . Kearney 
4 . Elliot 
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(. بررسی تأثیر سواد دیجیتالی بر 0917ادبی فیروز جاه، حسین؛ یمینی فیروز، مسعود و یمینی فیروز، مسعود، مینا. )

وردی: دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل(، مطالعات دانش مطالعه م) بدنیافزایش سطح علمی دانشجویان تربیت

 .001-097، بهار، 00، شماره 0شناسی، سال 

(. رابطه انگیزش تحصیلی و راهبردهای خودتنظیمی با 0916اردوانی، سمیه؛ مرزیه، افسانه و پورقاز، عبدالوهاب. )

 .97-65، تابستان، 56ره شناسی تربیتی، شمااضطراب درس آمار دانشجویان، فصلنامه مطالعات روان

نامه برای های کانونی با عملکرد شغلی معلمان، پایان(. رابطه سواد دیجیتال و شایستگی0916حسینی، سید احمد. )

دریافت درجه کارشناسی ارشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده 

 .0-029علوم تربیتی، مهرماه، 

(. ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی 0981مهدی؛ محبی، امین؛ حاجی خواجه لو، سکینه و صالح، رشید. )ربیعی، 

 .51-96، 1، شماره 0دوره آموزش مجازی دانشگاه فردوسی مشهد، مجله افق توسعه و آموزش پزشکی، دوره 

گیری الکترونیک در دانشگاه های یاد(. ارزیابی کارآمدی دوره0910رستگاری پور، حسن و گرجی زاده، سحر. )

 .2-91، 9، شماره 5تربیت مدرس از دیدگاه کاربران، فصلنامه اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال 



    نامه پویش در آموزش علوم پایهفصل

(. تأثیر استفاده از کارپوشه الکترونیک برانگیزش پیشرفت، نگرش 0911) زارعی زوارکی، اسماعیل و رضایی، عیسی

وسی، فصلنامه نصیرالدین تزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجهو پیشرفت تحصیلی دانشجویان مرکز آمو

 .67-16، بهار و تابستان، 5، سال 2گیری تربیتی، شماره اندازه

ها، ها و چالش(. نقش رویکرد کرونا در آموزش مجازی با تأکید بر فرصت0911سلیمی، سمانه و فردین، محمدعلی. )

 .01-61، پاییز، 91، پیاپی 5، شماره 2هی مجازی، سال فصلنامه علمی پژوهش در یادگیری آموزشگا

 شناسی برای یادگیری و آموزش(، تهران: انتشارات آگه.روان) شناسی پرورشی(. روان0986اکبر. )سیف، علی

های جدید در (. جایگاه رسانه0011هاشم، سید محسن و علیشیری، بهرام. )شکیب، سید محمدعلی؛ باهنر، ناصر؛ بنی

وپرورش، موردمطالعه: فضای مجازی، فصلنامه علمی پژوهشی ای اعالمی و اجرائی وزارت آموزشهسیاست

 .071-501، بهار و تابستان، 21، پیاپی 0، شماره 58دین و ارتباطات، سال 

با  5119کننده در مطالعات تیمز (. ارتباط پیشرفت ریاضی دختر و پسر ایرانی شرکت0980صادق پهلوان، اعظم. )

 .00-50، 5، شماره 7های علوم شناختی، سال های فردی و خانوادگی، تازهمتغیر

(. رابطه انگیزش پیشرفت و خود پنداره تحصیلی با اضطراب در 0911غفاری، ابوالفضل و ارفع بلوچی، فاطمه. )

ی و مطالعات تربیت) شناسی بالینیهای رواندانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی، پژوهش

 .050-096، 5، پیاپی 0شناختی(، شماره روان

 حرکتی یادگیری-(. فرا تحلیل پیامدهای شناختی، عاطفی و روانی0912قدیمی مقدم، گویا و مصر آبادی، جواد. )

 .000-090، زمستان، 1، شماره 9فناوری آموزش و یادگیری، سال  الکترونیک،

انداز مطلوب کاربرد (. وضعیت موجود و چشم0915را. )نژاد، منصوره و جعفری کرفستانی، زهکریمی، مرتضی؛ ایران

-08، 68، پیاپی 01ریزی در آموزش عالی، تابستان، شماره فناوری اطالعات در آموزش عالی، پژوهش و برنامه

59. 

(. سواد فناوری معلمان در سند برنامه 0917دخت اباذری، زهرا و میر حسینی، زهره. ) کوهستانی نژاد کاری، آذر

آموزشی،  فناوری-ملی آموزشی در پژوهش حوزه تعلیم و تربیت و یادگیری کار و فناوری، نشریه علمیدرسی 

 .001-021، بهار، 05، جلد 5شماره 

(. نقش استفاده از اینترنت بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی و پیشرفت 0910گل محمد نژاد بهرامی، غالمرضا. )

، 8پژوهشی راهبردهای آموزشی در علوم پزشکی، دوره -ماهنامه علمیتحصیلی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دو

 .552-561، مهر وآبان، 0شماره 

(. بررسی تأثیر ادراک 0917)محمدی شهرودی، حامد؛ نعمتی، محمدحسین؛ صادقی، فرشته و طباخیان، لیلی. 

گاه موردی: کارکنان دانشمطالعه )ای سرمایه اجتماعیکارکنان از رهبری دانش بر تسهیم دانش با نقش واسطه

 .05-58، 0، پیاپی 2علوم دریایی امام خمینی نوشهر، فصلنامه آموزش علوم دریایی، شماره 
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(. تأثیر مداخالت آموزشی در درس ریاضی بر پیشرفت ریاضی، اضطراب ریاضی و نگرش 0911موسوی، فاطمه. )

ناسی تربیتی، شنامه کارشناسی ارشد، روانپایان آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر قزوین،به درس ریاضی دانش

 .0-510دانشگاه عالمه طباطبایی، اردیبهشت، 

آموزان (. بررسی تأثیر محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط دانش0918مؤمنی راد، اکبر و سلیمی روش، اکرم. )

-59، تابستان، 7، شماره 5سال ها، فناوری آموزش و یادگیری، های یادگیری سطح باالی آنبرانگیزش و بازده

0. 

یری، های شناختی یادگبینی پیشرفت ریاضی بر اساس اضطراب ریاضی و سبک(. پیش0919نوروزی، موسی. )

 .0-89شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مرودشت، نامه کارشناسی ارشد، روانریاضی، پایان

(. اثربخشی تدریس معکوس بر اضطراب ریاضی و عملکرد 0011رام. )نیائی، سودابه؛ ایمان زاده، علی و واحدی، شه

 آموزان پایه پنجم شهرستان مرند، فناوری آموزشی و یادگیری،ریاضی دانش
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