
  



 مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی      76

  فهرست مندرجات
  

  
  صفحه  نویسنده  عنوان

بررسی میزان و عوامل موثر بر قابلیت درك واژگان محیط رابط 
  اي فارسی افزارهاي جامع کتابخانه نرم

  

  دکتر محسن نوکاریزي
  دکتر رحمت اهللا فتاحی
  دکتر محمدرضا داورپناه

  

5  

ارزیابی مقاالت رایگان وب از دیدگاه اعضاء هیئت علمی 
  رازدانشگاه شی

  

  دکتر عبدالرسول جوکار
  شیوا رضایی

31  

آموزان دوره  هاي موضوعی مطالعه در دانش بررسی گرایش
هاي  راهنمایی شهر اهواز و مقایسه آن با توزیع موضوعی کتاب

  آموزان این دوره مناسب دانش
  

  دکتر زاهد بیگدلی
  پور حسین الهام
  فاطمه باجی

55  

» اد اطالعاتیهاي سو استاندارد قابلیت«هنجاریابی 
  ي دانشگاهی ایران براي جامعه) ال آر سی اي(

  

  حسین قاسمی دکتر علی
  دکتر محمدحسین دیانی
  دکتر محمدرضا داورپناه

  دکتر بختیار شعبانی ورکی
  

77  

  ي اینترنتی مالحظات اخالقی و علمی در طراحی و اجراي پرسشنامه
  

  99  بستی  دکتر حیدر جانعلیزاده چوب

اي و اضطراب منابع الکترونیک در  تابخانهبررسی اضطراب ک
  بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

  شهناز خدیوي
  دکتر محمدرضا عابدي
  دکتر احمد شعبانی

  

115  
  
  

  وب معنایی در پیوند با سیبرنتیک
  

  دکتر اسداهللا آزاد
  عاطفه شریف

  

131  

هاي علمی و پژوهشی  شناسایی عوامل موثر بر فعالیت
  هاي دانشگاهی  کتابداران کتابخانه

  

  مینا طالکوب
  اقبال دکتر ناهید بنی

149  

هاي  نامه تحلیل استنادي مقاالت چاپی و الکترونیک در پایان
رسانی دفاع شده  کارشناسی ارشد کتابداري و اطالع

  1380- 85هاي  هاي شهر تهران در سال دانشگاه
  

  دکتر فاطمه زندیان
  نیا دکتر نصرت ریاحی

167  

هاي  مستندات موضوعی پزشکی در پایگاه سنجی مهار امکان
  اطالعاتی فارسی موجود بر روي وب

  آبادي دکتر سعید رضائی شریف
  عبدالرسول خسروي

  العابدینی زین محسن حاجی

183  



... »هاي سواد اطالعاتی استاندارد قابلیت«هنجاریابی       77  

  4دکتر بختیار شعبانی ورکی -3دکتر محمدرضا داورپناه -2دکتر محمدحسین دیانی - 1حسین قاسمی علیدکتر 
  

  »هاي سواد اطالعاتی استاندارد قابلیت«هنجاریابی 
  ي دانشگاهی ایران براي جامعه) آرال سی اي(

  
  

  :چکیده
لیل محتوا به ي حاضر گزارش پژوهشی است که با استفاده از روش پیمایشی و تح مقاله

ي  جامعه. پرداخته است» هاي سواد اطالعاتی براي آموزش عالی استاندارد قابلیت«هنجاریابی 
پژوهش را دانشجویان تحصیالت تکمیلی چهار دانشگاه فردوسی، تهران، شیراز ، و چمران تشکیل 

داظهاري، از یک ي خو اطالعات الزم در بخش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه و به شیوه. اند داده
در بخش تحلیل محتوا نیز . ها پاسخ دادند به آن) نفر 316% (48آوري شد که  نفري جمع 650نمونه 

ساله جمهوري  انداز بیست سند چشم(ي ملی  مقوالت مرتبط با سواد اطالعاتی از چهار سند توسعه
ي  نظام توسعه«ردي اسالمی ایران، سند برنامه چهارم توسعه اجتماعی اقتصادي کشور، سند راهب

نتایج . استخراج گردید و مورد آزمون قرار گرفت) ي پژوهش و فناوري ، سند توسعه»علمی کشور
در سطح قابل قبولی   شده تحقیق نشان داد که از نظر وضعیت سواد اطالعاتی، اگرچه نمرات کسب

و غیر علوم انسانی،  هاي علوم انسانی قرار دارد، بین دانشجویان رشته) 7/3میانگین باالتر از (
بین دانشجویان مناطق مختلف دانشگاهی، بین دانشجویان دختر و پسر، و بین دانشجویان مقطع 

شده براي دانشجویان  میانگین کسب. شود کارشناسی ارشد و دکتري تفاوت معنادار مشاهده می
تري باالتر از هاي دک هاي علوم انسانی، براي دانشجویان دختر، و براي دانشجویان دوره رشته

ي ملی نیز مشاهده شد که  در تحلیل محتوایی اسناد توسعه. باشد همتایان مورد مقایسه با آنان می
ي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی،  میزان توجه بسیار این اسناد به نقش اطالعات و دانش در توسعه

راي دانشجویان بویژه ب -ریزي براي توسعه و ترویج آموزش سواد اطالعاتی توجه به برنامه
  .سازد را ضروري می -تحصیالت تکمیلی

آموزش سواد اطالعاتی، سواد اطالعاتی و توسعه، سواد اطالعاتی و آموزش : يکلیدهاي  واژه
  عالی، تحصیالت تکمیلی، استانداردهاي سواد اطالعاتی

  مقدمه

_________________________  
  رسانی  دکتراي کتابداري و اطالع .1
  رسانی دانشگاه فردوسی مشهد استاد گروه کتابداري و اطالع. 2
  رسانی دانشگاه فردوسی مشهد و اطالعي دانشیار گروه کتابدار .3
  انشگاه فردوسی مشهداستاد گروه علوم تربیتی د .4
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  اي ، مجهزشـدن  ي بقـا در چنـین جامعـه    ي یادگیرنـده اسـت و ضـرورت ادامـه     جامعـه  21ي قرن  جامعه
  :بـه عنـوان مثـال   (داننـد   مـی  سـواد اطالعـاتی  ي ایـن جامعـه را    ي سـازنده  هسـته . به ابزارهاي یادگیري است

Lantz and Brage, 2006 ؛George and Luke,1995 ؛Karisiddappa, 2004.(     هر چـه کـه افـراد
اختن بـه ایـن هسـته آشـکارتر     تري داشته باشند اهمیت پرد این جامعه با یادگیري و یادگیرندگی پیوند جدي

باشـد،   از جمله اقشاري که موجودیت اجتماعی و شغلی آنان در گرو یادگیري سواد اطالعاتی مـی . شود می
دانشگاهیان هستند که یا در مقام اعضاي هیئت علمی یا به عنوان دانشجویان تحصیالت تکمیلی بـه تـدریس   

  .اند و تحقیق مشغول
توانایی تشخیص نیاز اطالعـاتی، و مکانیـابی، ارزیـابی، و    «توان  مختصر میسواد اطالعاتی را در تعریفی 

و  در فنـاوري تغییرات سریع  بستردر محیط کنونی که . )ALA, 1989( دانست» کارگیري مؤثر اطالعات به
 ا؛ زیـر یابـد  نیـز اهمیتـی فزاینـده مـی     ی به مفهوم بـاال منابع اطالعاتی است، سواد اطالعاتي  انفجارگونهتکثیر 

و در محـل کـار و    دانشـگاهی گردد که افـراد در مطالعـات    ي این محیط موجب می پیچیدگی تشدیدشونده
هاي  چنین شرایطی اتکاي به مهارتدر . هاي اطالعاتی متنوعی رویارو شوند ي خود، با گزینه زندگی روزانه

آورد، و در  را فـراهم مـی   ي اطالعـاتی  هاي ذاتی موجود در جامعه فرصتسواد اطالعاتی، امکان استفاده از 
  .یابد رچوب است که آموزش سواد اطالعاتی معنا و ضرورت میااین چ

آمـوزش سـواد اطالعـاتی بـر     . دباشـ  مطـرح مـی  نیـز  ها  سنجش کمیت و کیفیت آموخته یآموزشدر هر 
بایـد   هـایی  هـا بـا چـه مـالك     هـا و کیفیـت آن   باید انجام گیرد و میزان آموختـه  مبناي چه معیارها و موازینی

هـا   کـه دو مـورد از آن   تـوان ذکـر کـرد،    مـی  هـا  پرسـش این پرداختن به سنجیده شود؟ دالیل متعددي براي 
نایکدستی در آموزش و سـنجش سـواد   ممانعت از و ي نظري،  اقدامات فاقد پشتوانهاز  اند از اجتناب عبارت

ناسـب در آمـوزش و   ي مکارگیري اسـتانداردهاي سـواد اطالعـاتی بـا شـاخص هـاي عملکـرد        به .اطالعاتی
  .این دو هدف استتحقق هاي  راهاز  یکی، سنجش سواد اطالعاتی

گرچـه   .انـد  گرفتـه مـورد اسـتفاده قـرار    تـدوین شـده و    برخی کشورهادر  ي سواد اطالعاتیاستانداردها
دارد  ارتبـاط مسـتقیم  کشـور   هـر اي  مـورد نظـر اسـت، بـا اهـداف توسـعه       در تدوین اسـتانداردها اهدافی که 

)Dearnley & Feather, 2001(پیوندهاي گریزناپذیر مدنی بـا   ،اي هاي توسعه ریزي با توجه به برنامه ، اما
ي آمـوزش و دانـش در    نیازها و شرایط خاص علمی و آموزشی و رویکردهاي نوینی کـه بـه مقولـه   جهان، 

 ،در میـان اقشـار مختلـف    هاي فنی و فناورانه مهارتروزافزون با توجه به نفوذ نیز شود، و  کشور مشاهده می
در حرکـت   ي سواد اطالعاتیگیري بهینه از استانداردها ضرورت بهره ،آموختگان بویژه دانشجویان و دانش

  . باشد اي کشور بسیار مؤثر می توسعه
ي  ي پنجسـاله  محـوري در برنامـه   کشور ایران یکی از کشورهایی است که تمایل شدید خود را به دانش

ها و اهداف وزارت علوم، تحقیقـات   ها و مسئولیت ، و در تغییر سیاست ساله انداز بیست چهارم، در سند چشم
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هاي آموزش و پژوهش به سـوي دسـتاوردهاي علمـی     در این راستا هزینه. و فناوري به نمایش گذارده است
هـاي مـرتبط بـا     شود و دولت در قالب دولـت الکترونیکـی، و افـراد بـا هـدف کسـب مهـارت        سوق داده می

سـؤال قابـل طـرح در ایـن شـرایط ایـن اسـت کـه آیـا          . شوند هاي بسیار می ناوري اطالعات، متحمل هزینهف
ریـزان، نخبگـان، و دانشـجویان ایجـاد شـده اسـت؟ چـه         توانایی استفاده از اطالعات و دانش در میان برنامـه 

ست است؟ هر آموزشـی  ها در د ها و چه معیاري براي سنجش این توانایی معیاري براي آموزش این توانایی
هـاي   درست اسـت کـه برنامـه   . شود انجام گیرد باید بر اساس معیارهاي متناسب با آنچه که آموزش داده می
هاي اطالعاتی در دست اجرا اسـت، امـا مشـخص     آموزشی بسیاري براي کسب مهارت کار با رایانه و شبکه

  .سنجند هایی را می تواناییآموزند و چه  هایی را می ها چه توانایی نیست که این برنامه
اي که براي این تحقیق در نظر گرفته شد این بود که استانداردي کـه بتوانـد هـم بـراي آمـوزش و       مسئله

در پـی طـرح   . آموختگان دانشگاهی مورد استفاده باشد، در ایران وجـود نـدارد   هم براي سنجش توان دانش
ي موجـود در دیگـر کشـورها، بـویژه     تانداردهاتـوان از اسـ   این مسئله، این پرسـش مطـرح شـد کـه آیـا مـی      

» هاي عملکردي، و برآیندها استانداردها، شاخص: هاي سواد اطالعاتی براي آموزش عالی استاندارد قابلیت«
)ACRL, 2000( یا الزم است استاندارد خاصـی بـراي ایـران تـدوین یـا       براي این دو منظور استفاده کرد ،

  .ساخته شود
 
  ي پژوهش پیشینه
آنچه که مستقیماً به مفهوم سواد اطالعـاتی مربـوط شـود، چنـدان     انتشارات علمی و پژوهشی کشور،  در

هـا و   شـود و طـرح   شـاید اقـداماتی را کـه بـه نـوعی بـه آمـوزش کـاربران کتابخانـه مربـوط مـی           . زیاد نیست
اند بتوان با  هم بودههایی را که در پی تسهیل این امر یا تدارك و تدوین ابزارهاي آموزشی براي این م پروژه

هـا حـاکم    سواد اطالعاتی در ایران مرتبط دانست، اما این گونه اقدامات به دلیل آن که نگرش جامعی بر آن
همچنـان کـه در   (هرچنـد کـه یقینـاٌ     -گنجنـد  سواد اطالعـاتی نمـی  اقدامات مرتبط با ي  نبوده است، در زمره
ر مناسب بـراي تبلیـغ و تـرویج سـواد اطالعـاتی را فـراهم       بست) یافته نیز بدینگونه بوده است کشورهاي توسعه

کـه عمـدتاً بـه    ) یافتـه  در مقایسه با کشـورهاي توسـعه  (ها و سواي از مقاالت معدودي  عالوه بر این. اند کرده
هـا   و متأسفانه در این ترجمـه (اند  ي بعضاً مغلوط استانداردهاي مختلف سواد اطالعاتی پرداخته تکرار ترجمه
  . توان اشاره کرد ، به چند مورد معدود می)شود نگري احساس می الی جامعنیز جاي خ

ي داخلـی منتشـر کـرده و ضـمن      در یـک نشـریه   1377در سـال  » تقـوي «نخستین کار، مطلبی است که 
ها و مشکالت فراوان در ایـن رابطـه در    اي، به وجود کاستی ي تعاریفی از سواد اطالعاتی و سواد رایانه ارائه

اسـت کـه بـه    ) 1378(» ناهیـد طباطبـایی  «ي کارشناسـی ارشـد    نامه اثر دیگر، پایان. ان اشاره نمودهکشور ایر
رسـانی   ي کتابـداري و اطـالع   بررسی میزان همایندي مفهوم سواد اطالعاتی با دیگر مفاهیم مرتبط بـا حـوزه  

در ارتقـاي سـواد   هـا   وي همچنـین بـه نقـش دانشـگاه    . تـر سـازد   کوشد این مفهوم را روشـن  پردازد و می می
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، )1378(اي  پریـرخ در مقالـه  . کنـد  گـذاري در ایـن امـر اشـاره مـی      ریزي و سرمایه اطالعاتی و لزوم برنامه
دهـد کـه بـا انجـام آن،      ي چگونگی کسب سواد اطالعاتی ارائـه مـی   گزارشی از پژوهش خود در باره

سـواد اطالعـاتی مجهـز    هـاي   قصد داشته مشخص کند که آیا دانشجویان کارشناسی ارشد بـه مهـارت  
ي او حاکی از آن است کـه اکثـر افـراد     نتیجه. کنند هستند، و آیا نیاز به کسب این توانایی را حس می

انجـام  ) 1383(کار دیگر، طرح پژوهشی است کـه مـریم نظـري     .ها هستند مورد آزمون، فاقد این مهارت
میلی بوده است و در تحقیق خود کار داده و در پی پیشنهاد یک طرح درس براي دانشجویان تحصیالت تک

  .نسبتاً خوبی بر روي ادبیات موجود در این زمینه انجام داده
در مشهد با موضوع سواد اطالعاتی برگزار  1383ها سمیناري بود که در سال  ي این تر از همه قابل توجه
 رنـگ ي گونـاگون،  هـا  اندرکاران کوشیدند ضمن بررسی این مفهوم از جنبه کنندگان و دست شد و شرکت

وجه ممیزه و چشـمگیر ایـن سـمینار ایـن بـود کـه بـه مفهـوم سـواد          . بومی به آن بدهند و آن را آشناتر کنند
  . کاران و مدیران رسانی و کتابداري نگریسته شد و نه از نگاه رایانه اطالعاتی از منظر متخصصان اطالع

اند که در نخسـتین تـرم سـال     ي بیان کردها در مقاله ).Vickery & Cooper, n.d(» کوپر«و » ویکري«
هـاي سـواد    و گـروه علـوم زیسـتی آن، یـک خودآزمـایی از مهـارت       1ي دانشـگاه مکـواري   کتابخانه 2002

ــد اطالعــاتی دانشــجویان زیســت در ایــن پیمــایش همچنــین از کارکنــان علمــی گــروه  . شناســی انجــام دادن
نشجویان در ورود بـه هـر سـال تحصـیلی، داراي     شناسی خواسته شد مشخص کنند که انتظار دارند دا زیست

  . هاي سواد اطالعاتی باشند چه مهارت
هــاي  ي پیمــایش قابلیــت در گزارشــی از پــروژه) Caravello et al., 2001(و دیگــران » کــاراولو«

 دارند که کتابداران همواره شواهد بسیاري در دست دارند اطالعاتی دانشجویان دانشگاه کالیفرنیا، اظهار می
حاکی از آن که دانشجویان فاقد سواد اطالعاتی الزم براي گذراندن برخی از دروس خود هستند، چه رسد 

  . العمر تبدیل شوند به این که بتوانند به یادگیرندگان مادام
هـدف از پیمـایش دانشـجویان از نظـر     ) UMBC, 2004(منتشـر کـرده    2در سندي که دانشگاه مریلنـد 

هـاي سـواد  اطالعـاتی دانشـجویان ایــن      اي در بــاب مهـارت  هـاي زمینـه   ي دادهسـواد اطالعـاتی را گـردآور   
ي آمـوزش سـواد اطالعـاتی بـراي      هاي گردآمده براي کمـک بـه تـدوین برنامـه     دانشگاه، و استفاده از داده

آن  ي ایـن پیمـایش  ها ي یافته از جمله. دانشجویان، هیئت علمی، و کارکنان دانشگاه مریلند ذکر کرده است
  .هاي خود، باالتر از حد واقعی است که برآورد دانشجویان از توانمندياست 
بـا توجـه بـه مـدل جدیـد آموزشـی کـه بـه موجـب آن،          ) Arenas et al., 2004(و دیگران » آرناس«

العمـر تربیـت    عنـوان یادگیرنـدگان مـادام     هـاي اجتمـاعی آتـی و هـم بـه      دانشجویان هم براي تقبل مسئولیت
منظـور تعیـین میـزان سـواد      ارناپـذیري بـراي تحلیـل تجربـی وضـعیت دانشـجویان بـه       شوند، ضرورت انک می

_________________________  
1 . Macquarie University 
2 . University of Maryland 
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ي آموزشـی   بـه همـین منظـور پژوهشـی بـر روي دانشـجویان دو مؤسسـه       . کننـد  اطالعاتی آنان احسـاس مـی  
دهنـد تـا مشـخص کننـد کـه دانشـجویان از        متفاوت، یکی در اروپـا و یکـی در ایـاالت متحـده، انجـام مـی      

ي پیشـنهادهایی بـراي تحقـق     نتایج تحقیق منجر به ارائه. کنند ات و رایانه چگونه استفاده میکتابخانه، اطالع
  .ي اهداف سواد اطالعاتی گردید بهینه
هاي  بررسی دریافت«ي دکتراي خود با عنوان  نامه براي انجام پایان) Seamans,2001; 2002(» سیمنز«

منظور تعیین انواع خدماتی که بـراي دانشـجویان    به» پیشنهاددانشجویان سال اول از سواد اطالعاتی، همراه با 
» هـاي سـواد اطالعـاتی بـراي آمـوزش عـالی       قابلیـت  اسـتاندارد «سال اول مناسب و مورد نیاز است، برمبناي 

)ACRL (مطـرح   ،دانشـجویان  ازهاي رودررو یا از طریق پست الکترونیکـی   مصاحبه از طریقهایی  پرسش
  . شده براي دانشجویان مورد استفاده قرار گرفت بازنگري و اصالح در خدمات ارائه نتایج حاصله براي. کرد

 Indiana Univ., 1996; Univ. Southماننـد  (هـا، بسـیاري از مؤسسـات آموزشـی      عـالوه بـر ایـن   
Dakota 2002; Smalley, 2001  (  چه به صورت خاص و متمرکز و چه به صورت ضمنی و کـاربردي

هـاي آموزشـی خـود     ریزي کارگیري نتایج حاصل از سنجش در برنامه اتی و سپس بهبه سنجش سواد اطالع
  .پردازند می

مـدار   -رویکرد اسـتاندارد ی با تحقیقاتگرچه که در جهان،  گرفتنتیجه توان  می براساس بررسی متون،
عـدم  . نگرفتـه هاي تحقیق حاضر انجـام   با ویژگیتحقیقی اما  اند، شدهسنجش سواد اطالعاتی انجام منظور  به

یک ، )با وجود اعالم و احساس ضرورت آموزش سواد اطالعاتی( انجام تحقیقاتی از این دست در ایران نیز
  .ي آغازي بر این راه باشد رود که پژوهش حاضر نقطه نقص اطالعاتی بزرگ است و امید می

  
  ي پژوهشها پرسش

هـا و الگوهـاي    چه اندازه براي تدوین برنامـه تا ) ال  رآ  سی  اي(هاي سواد اطالعاتی  استاندارد قابلیت -1
  آموزشی سواد اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی مناسب است؟

ي  وضعیت کنونی سواد اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی تا چه اندازه با نیازهاي آتی توسـعه  -2
 هاي مختلف، همخوانی دارد؟ ملی در عرصه

  
  ها فرضیه

هاي متفاوت به دلیل وجود امکانات فیزیکی محـل   ها و دانشگاه یان رشتهشد که دانشجو چون تصور می
تحصیل، مدرسان، و خصلت موضوعات مـورد تـدریس و مطالعـه، احتمـاالً تصـور متفـاوتی از تـوان سـواد         

  :هاي زیر براي تحقیق در نظر گرفته شد اطالعاتی خود دارند، فرضیه
ي سواد اطالعاتی تفاوت  و دانشجویان علوم درباره اجتماعی/ بین نظر دانشجویان گروه علوم انسانی -1
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  .معنادار وجود دارد
 .ي سواد اطالعاتی تفاوت معنادار وجود دارد بین نظر دانشجویان مناطق آموزشی مختلف درباره -2
ي سـواد اطالعـاتی    اجتماعی و علوم منـاطق مختلـف دربـاره   / بین نظر دانشجویان گروه علوم انسانی -3

 .داردتفاوت معنادار وجود 
 .ي سواد اطالعاتی تفاوت معنادار وجود دارد بین نظر دانشجویان مؤنث و مذکر درباره -4
ــاره هــاي کارشناســی ارشــد و دانشــجویان دوره  بــین نظــر دانشــجویان دوره -5 ي ســواد  ي دکتــري درب

  .اطالعاتی تفاوت معنادار وجود دارد
 
  پژوهش، جامعه و نمونه آماري  روش

در بخـش پیمایشـی، بـه بررسـی وضـعیت سـواد       . و تحلیـل محتـوا اسـت   روش پژوهش از نوع پیمایشی 
ــژوهش پر اطالعــاتی جامعــه ــه مــیي آمــاري پ از دانشــجویان تحصــیالت تکمیلــی  ایــن جامعــه. شــود داخت

انتخاب این چهار دانشگاه بـه لحـاظ قـدمت    . شود هاي فردوسی، تهران، چمران، و شیراز تشکیل می دانشگاه
هـا در سـطح    هـاي کتابـداري ایـن دانشـگاه     سانی و نیز از آن جهت بود که گـروه فعالیت، امکانات، نیروي ان

دیگـر ایـن کـه برخـی از اعضـاي      . انـد  فعـال ) و در آموزش دانشـجویان مقطـع دکتـري   (تحصیالت تکمیلی 
ي سواد اطالعاتی را مـورد   گیر، اندیشه ها در امور مدیریتی سطح باال و همه هاي کتابداري این دانشگاه گروه
  .اند یت قرار دادهحما

ي  پرسشـنامه  650از  .ي غیرنسـبتی انتخـاب گردیـد    اي سـاده  ي مورد نظر بـه روش تصـادفی طبقـه    نمونه
هـاي   پرسشنامه براي هر یک از دانشـگاه  150پرسشنامه براي دانشگاه تهران و  200(شده در میان آنان  توزیع
  .شده دریافت شد ي تکمیل پرسشنامه 316، ) دیگر

هـایی   تا نشـانه  زیر، مورد بررسی قرار گرفتند هاي نامي ملی به  یل محتوا، چهار سند توسعهدر بخش تحل
هـا اسـت،    ي آن کارگیري علم در امور متفاوتی که سواد اطالعـاتی از ابزارهـاي اولیـه    از تأکید بر رواج و به

  :مشخص شوند
  انداز جمهوري اسالمی ایران  سند چشم •
 اقتصادي کشور -برنامه چهارم توسعه اجتماعی •
 » نظام توسعه علمی کشور«سند راهبردي  •
  سند توسعه پژوهش و فناوري  •
 

   اطالعاتابزار گردآورى 
این  ساخته گردآوري شد ي محقق اطالعات مربوط به بخش پیمایشی تحقیق با استفاده از یک پرسشنامه

کـه   اسـت ) ACRL, 2000(» یبراي آموزش عـال سواد اطالعاتی  هاي استاندارد قابلیت« پرسشنامه مبتنی بر
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ایاالت متحده تدوین شـده و در بسـیاري کشـورها بـه     » اي و تحقیقاتی هاي دانشکده انجمن کتابخانه«توسط 
بخـش نخسـت ایـن    . عنوان مبناي استاندارد براي آموزش سواد اطالعاتی، مورد پـذیرش قـرار گرفتـه اسـت    

هـایی بـود کـه بـه صــورت      ي پرسـش شـناختی و بخــش دوم حـاو   پرسشـنامه مشـتمل بـر اطالعـات جمعیـت     
هایی  نسبت به شیوه) 5تا  1(ارزشی لیکرت  5خواست که بر مبناي طیف  دهندگان می اظهاري، از پاسخ خود

سـواد  «هـا از عبـارت    البتـه در ایـن پرسشـنامه   . گیرند، نظـر بدهنـد   که براي انجام تحقیقات خود در پیش می
هـر یـک از   عناوین مربوط به . دهندگان پیشگیري شود ی پاسخنشد تا از سوگیري احتمالاستفاده » اطالعاتی

و فقـط از   ندحـذف شـد  ) اسـتاندارد آمـده بودنـد    5که در ذیـل ایـن   عملکردي   شاخص 22و (استاندارد  5
هاي حاصل از این پرسشنامه براي پاسخ به فرضیات  پاسخ. پرسش، استفاده شد در قالبهاي برآیندي  سنجه

براي تعیین روایی ساختاري پرسشنامه از نظـرات متخصصـان   . مورد استفاده بودند پژوهش 3، و سؤال 5تا  1
بـراي ارزیـابی   . ي تحلیل عاملی مورد آزمون آمـاري قـرار گرفـت    استفاده شد و حاصل این نظرات به شیوه

ها و براي کل پرسشنامه به عمل آمـد کـه    پایایی نیز آزمون ضریب آلفاي کرونباخ براي هر یک از شاخصه
  . بوده است 98/0، و براي کل پرسشنامه 91/0تا  65/0ها این ضریب بین  ر مورد شاخصهد

بـر  ) ي پـیش  مـذکور در صـفحه  (ي ملـی   نیز به تحلیل محتوایی چهار سند توسـعه  4سؤال براي پاسخ به 
ه نـوعی  ي مقوالتی که ب با بررسی این چهار سند، کلیه .مبناي مقوالت مرتبط با سواد اطالعاتی اقدام گردید

هاي این مقـوالت در   با مفاهیم مذکور در استانداردهاي سواد اطالعاتی داراي ربط مستقیم بودند، و فراوانی
مقولـه کـه ربـط     27شـده،   ایـن مقـوالت اسـتخراج   از میـان  سـرانجام  . هر یک از اسناد، استخراج گردیدنـد 

هاي مربـوط بـه فراوانـی ایـن      داده .انتخاب گردیدند )12جدول شماره ( داشتندپژوهش  4تري با سؤال  بیش
  .مورد استفاده قرار گرفت 4مقوالت نیز براي پاسخ به سؤال 

  
  
  هاي پژوهش تهیاف

اسـتاندارد  «ي  ي پژوهش را بسـنجد، مجموعـه   اي که کلیت سواد اطالعاتی جامعه براي تدوین پرسشنامه
وابسـته   اي و پژوهشـی  هاي دانشکده تدوین انجمن کتابخانه(» هاي سواد اطالعاتی براي آموزش عالی قابلیت

 5 ها شـامل اسـتاندارد ایـن مجموعـه   . تـرین منبـع تشـخیص داده شـد     مناسب 1)هاي امریکا به انجمن کتابخانه
   .اند ذکر شده 1شمارهمفاهیم مورد بررسی هر یک از این استانداردها در جدول . هستند استاندارد

 
_________________________  

  لی این استانداردها در نشانی زیرمتن اص. 1
nliteracycompetency.htmhttp://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/informatio  

  :ي فارسی آن که توسط یکی از پژوهشگران حاضر انجام شده در نشانی زیر در دسترس است و ترجمه
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/ILCStands.pdf  

http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/informatio
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/ILCStands.pdf
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  ضوعی نهفته در هر استاندارداستانداردهاي مورد بررسی و مفهوم مو. 1جدول 

  استانداردهاي مورد نظر در  قابلیت  شماره استاندارد

  ي اطالعات موردنیاز تشخیص ماهیت و گستره 1استاندارد 
  دستیابی مؤثر و کارآمد به اطالعات موردنیاز 2استاندارد 
  ه با مبناي دانشی و نظام ارزشی فردشد ارزیابی منتقدانۀ اطالعات و مآخذ آن و تلفیق اطالعات انتخاب 3استاندارد 
  عنوان عضوي از یک گروه استفادة مؤثراز اطالعات براي انجام یک مقصود خاص، به صورت انفرادي یا به 4استاندارد 
درك بسیاري از موضوعات اقتصادي، حقوقی، و اجتماعی مربوط به استفاده از اطالعات و رعایت اصول  5استاندارد 

  در دسترسی به اطالعات و استفاده از آن  اخالقی و قانونی
  

هـر   ، و)شـاخص  22مجموعـاٌ  ( هر یک از این اسـتانداردها خـود مشـتمل بـر چنـد شـاخص عملکـردي       
مجموعـاٌ  (هاي برآیندي  ي برآیندي است که همین سنجه ي خود شامل چند سنجه نوبه شاخص عملکردي به

خواسته شده بود کـه بـه    دهندگان از پاسخ .ندردیدگ تنظیم) سؤال 100مجموعاٌ (پرسش شکل به ) سنجه 87
  .پاسخ دهند سؤال 100این 

  . پردازیم ها می حال به بررسی نتایج به دست آمده در رابطه با هر یک از فرضیه
) هاي استادیار و باالتر در رده(عضو هیئت علمی  13شده توسط  هاي داده ي اول، پاسخ ابتدا و در مرحله
شده و بدون  ي تحلیل عاملی نشان داد که متن ترجمه نتیجه. ی مورد بررسی قرار گرفتنداز طریق تحلیل عامل

از ایــن قابلیــت ) ACRL, 2000(» هــاي ســواد اطالعــاتی بــراي آمــوزش عــالی اســتاندارد قابلیــت«تغییــر 
روایی متن  بر همین اساس،. برخوردار است که در ایران نیز به عنوان استاندارد مبنا، مورد استفاده قرار گیرد

 32هـاي   براي سنجش پایایی این مـتن، آلفـاي کرونبـاخ پاسـخ    . استاندارد فارسی نیز مورد تأیید قرار گرفت
 ٪65شاخصه از  22ي  آلفاي همه. دانشجوي تحصیالت تکمیلی علوم انسانی و غیر علوم انسانی محاسبه شد

 2و  1هـاي   بـه پاسـخ بـراي پرسـش     به این ترتیب ضـمن رسـیدن  . به دست آمد ٪98بیشتر، و در کل آلفاي 
ي اسـتاندارد   شـده  که متن هنجاریابی» هاي سواد اطالعاتی براي آموزش عالی استاندارد قابلیت«تحقیق، متن 

هاي پژوهش در ارتبـاط اسـت بـه     ي بعدي تحقیق که با فرضیه سواد اطالعاتی براي ایران است، براي مرحله
  .کار برده شد

 خـود و نظـر    سـواد اطالعـاتی    ي در بـاره   اجتمـاعی  /انسـانی   علـوم   گـروه   یاننظـر دانشـجو    بین .1فرضیه 
 . دار وجود داردامعن  خود تفاوت  سواد اطالعاتی  ي درباره  علوم  دانشجویان

ي اسـتانداردها تأییـد    ي اول پـژوهش در رابطـه بـا همـه     فرضـیه  ،2جـدول شـماره   منـدرجات  با توجه به 
توجـه بـه سـتون میـانگین در جـدول مـذکور       . مه نیز همین نتیجه را در بر داردارزیابی کلی پرسشنا. شود می

 .هاي علوم انسانی ارزیابی باالتري از وضعیت سواد اطالعاتی خود دارند کند که دانشجویان رشته روشن می
  .ها ارائه شده است گیري و تبیین داده توضیحات مربوط به این یافته در بخش نتیجه
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 )n=316(ي تحصیلی  ي سواد اطالعاتی خود برمبناي حوزه ظرات دانشجویان دربارهآزمون ن. 2جدول 

  علوم انسانی  استانداردها
168=n 

 غیر علوم انسانی
148=n  

p-value 

    انحراف استاندارد  میانگین  انحراف استاندارد  میانگین
  000/0  11/1  63/3  08/1  84/3 1استاندارد 
  000/0  05/1  86/3  01/1  02/4 2استاندارد 
  000/0  07/1  83/3  97/0  01/4 3استاندارد 
  000/0  09/1  77/3  01/1  95/3 4استاندارد 
  000/0  12/1  69/3  05/1  97/3 5استاندارد 

  000/0  08/1  77/3  02/1  97/3  کل پرسشنامه
  

ه دو ها معنادارند، به این معنا کـ  ها بسیار به هم نزدیک هستند، ولی تفاوت در این جدول، گرچه میانگین
قابل توجه این که هرچند در عمـل  . گروه مذکور در جدول، ارزیابی متفاوتی از سواد اطالعاتی خود دارند

اي دیگر باشد، ولی به لحاظ نظري دانشـجویان علـوم انسـانی سـواد اطالعـاتی       ممکن است وضعیت به گونه
  .اند خود را باالتر از دانشجویان غیر علوم انسانی برآورد کرده

  خـود تفـاوت    سـواد اطالعـاتی  ي  دربـاره  مختلـف   آموزشـی   طقامنـ   دانشـجویان   اتنظر  بین .2 ي فرضیه
  .دار وجود داردامعن

امـا  . شـود  تأییـد مـی   5و  4، 3، 1ي پژوهش براي استاندارد  فرضیه ،3شمارهجدول مندرجات با توجه به 
شود؛ بـه عبـارت    رد می) طالعات موردنیازدستیابی مؤثر و کارآمد به ا(این فرضیه در رابطه با استاندارد دوم 

دگان از سواد اطالعاتی خود، از نظر دستیابی مؤثر و نده دیگر با توجه به این نتایج، و بر مبناي ارزیابی پاسخ
  .کارآمد به اطالعات مورد نیاز، تفاوتی بین دانشجویان مناطق مختلف وجود ندارد

گونـه کـه    دانکن بین مناطق آموزشی نیز انجام شـد و همـان   تر، آزمون اما براي دستیابی به نتایج تفصیلی
و اسـتاندارد سـوم   ) ي اطالعات موردنیاز تشخیص ماهیت و گستره(شود، در مورد استاندارد اول  مشاهده می

) شده با مبنـاي دانشـی و نظـام ارزشـی فـرد      ارزیابی منتقدانۀ اطالعات و مآخذ آن و تلفیق اطالعات انتخاب(
تـري   دانشگاه فردوسی با چمران، و بین دانشجویان دانشگاه تهـران و شـیراز همخـوانی بـیش    بین دانشجویان 

تـر، و   میـانگین پـایین  ) چمـران  ودانشجویان دانشـگاه فردوسـی   (در این استانداردها، گروه اول . وجود دارد
بـا اسـتاندارد   در رابطـه  . انـد  میـانگین بـاالتري کسـب کـرده    ) دانشجویان دانشگاه تهران و شـیراز (گروه دوم 

عنـوان عضـوي از    از اطالعات براي انجام یک مقصود خاص، به صورت انفرادي یا به استفادة مؤثر(چهارم 
ارزیابی دانشجویان از خود حاکی از آن است که دانشجویان دانشگاه شیراز توانایی باالتري در ) یک گروه
درك بسیاري از موضوعات اقتصادي، (رد پنجم هاي مربوط به استاندا داده. قائل هستند خوداي این رابطه بر

حقوقی، و اجتمـاعی مربـوط بـه اسـتفاده از اطالعـات و رعایـت اصـول اخالقـی و قـانونی در دسترسـی بـه            
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در ایـن  . دهـد  نشـان مـی  هـا   در بین دانشجویان این دانشـگاه ترین اختالف را  بیش) اطالعات و استفاده از آن
را بـه دسـت   ) 95/3(تـرین میـانگین    و دانشگاه شیراز بـیش ) 71/3(گین ترین میان رابطه دانشگاه فردوسی کم

  .اند آورده
  

  )n=316(ي سواد اطالعاتی خود برمبناي مناطق آموزشی مختلف  آزمون نظرات دانشجویان درباره. 3جدول 

-p  استانداردها
value 

  فردوسی
77=n 

 تهران
88=n  

 چمران
67=n  

 شیراز
84=n  

شف سطوحی که ي آزمون دانکن براي ک نتیجه
  اند باعث بروز اختالف معنادار شده

  میانگین  میانگین  میانگین  میانگین

» تهران و شیراز«با » فردوسی و چمران«نظر دانشجویان   81/3  67/3  78/3  68/3  000/0 1استاندارد 
  .متفاوت است

  تفاوت معنادار وجود ندارد  92/3  92/3  97/3  95/3  246/0 2استاندارد 

» تهران و شیراز«با » فردوسی و چمران«نظر دانشجویان   99/3  82/3  99/3  85/3  000/0 3 استاندارد
  .متفاوت است

» شیراز«با » فردوسی و چمران و تهران«نظر دانشجویان   01/4  76/3  85/3  77/3  000/0 4استاندارد 
  .متفاوت است

  95/3  80/3  84/3  71/3  000/0 5استاندارد 
، و »تهران و شیراز« با» فردوسی«نظر دانشجویان 

و » فردوسی«با » تهران«، و »شیراز«با » چمران«
  .متفاوت است» شیراز«

کل 
» تهران و شیراز«با » فردوسی و چمران«نظر دانشجویان   93/3  81/3  91/3  82/3  000/0  پرسشنامه

  .متفاوت است
  

ي آزمـون   ی شـود و نتیجـه  در بررسی نتایج در رابطه با کل پرسشنامه نیز وجود تفاوت معنـادار تأییـد مـ   
هاي تهران و شیراز با کسب میانگین باالتر، تفاوت معنـاداري   دهد که دانشجویان دانشگاه دانکن نیز نشان می

  .دارند) تر با کسب میانگین پایین(هاي فردوسی و چمران  لحاظ سواد اطالعاتی با دانشجویان دانشگاه را به
 متفـاوت   در منـاطق   علـوم   و نظـر دانشـجویان    اجتماعی / انسانی  ومعل  گروه  نظر دانشجویان  بین .3فرضیه 
  .دار وجود داردامعن  خود تفاوت  سواد اطالعاتی ي درباره  دانشگاهی

نتـایج  . گرفتنـد  ها باید یک بـه یـک مـورد بررسـی قـرار مـی       در رابطه با این فرضیه، هر یک از دانشگاه
  .شوند حاصل، به ترتیب ذکر می

  
  )n=77(ي تحصیلی  ي سواد اطالعاتی خود برمبناي حوزه ون نظرات دانشجویان دانشگاه فردوسی دربارهآزم. 4جدول 

  استانداردها
 n=40غیر علوم انسانی n=37علوم انسانی

p-value انحراف استاندارد  میانگین  انحراف استاندارد  میانگین  
  000/0  13/1  46/3  01/1  90/3 1استاندارد 
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  000/0  10/1  82/3  97/0  07/4 2استاندارد 
  000/0  14/1  74/3  97/0  97/3 3استاندارد 
  000/0  22/1  61/3  97/0  93/3 4استاندارد 
  000/0  19/1  56/3  09/1  85/3 5استاندارد 

  000/0  15/1  67/3  00/1  97/3  کل پرسشنامه
  

سـانی و گـروه   ، وجود تفاوت معنادار بین نظر دانشجویان گـروه علـوم ان  4بنا بر مندرجات جدول شماره
غیر علوم انسانی در رابطه با سواد اطالعاتی آنان، چه در بررسی پرسشنامه برمبناي هر یک از اسـتانداردها و  

  .شود چه برمبناي کل پرسشنامه، در مورد دانشگاه فردوسی تأیید می
  
  )n=88(ي تحصیلی  هي سواد اطالعاتی خود برمبناي حوز آزمون نظرات دانشجویان دانشگاه تهران درباره. 5جدول 

  استانداردها
 n p-value=34 غیر علوم انسانی n=54علوم انسانی 

    انحراف استاندارد  میانگین  انحراف استاندارد  میانگین
  460/0  13/1  75/3  17/1  79/3 1استاندارد 
  020/0  11/1  91/3  08/1  01/4 2استاندارد 
  099/0  10/1  94/3  08/1  02/4 3استاندارد 
  139/0  10/1  78/3  11/1  90/3 4 استاندارد
  000/0  23/1  68/3  16/1  95/3 5استاندارد 

  000/0  13/1  85/3  12/1  95/3  کل پرسشنامه
  

ي مـورد نظـر    دهد که فرضـیه  نشان می) 5جدول شماره (نتایج مربوط به این فرضیه براي دانشگاه تهران 
تصـادي، حقـوقی، و اجتمـاعی مربـوط بـه      درك بسـیاري از موضـوعات اق  (فقط در رابطه با استاندارد پنجم 

تأییـد  ) استفاده از اطالعات و رعایـت اصـول اخالقـی و قـانونی در دسترسـی بـه اطالعـات و اسـتفاده از آن        
نیـز تنهـا بـه     05/0هـا معنـادار نیسـت و در سـطح      تفـاوت  01/0ي اسـتانداردها، در سـطح    شود و در بقیـه  می

تـوان اشـاره    مـی ) دستیابی مؤثر و کارآمد به اطالعات موردنیـاز (م معناداري تفاوت در رابطه با استاندارد دو
در برابر  01/4با میانگین (هاي علوم انسانی بر این نظرند که  در رابطه با این استاندارد، دانشجویان رشته. کرد
کـه از  امـا آنچـه    .برخوردارنـد  مؤثر و کارآمد به اطالعات موردنیـاز تري در دستیابی  از توانایی بیش) 91/3

هـاي علـوم    آید این است که وجود تفاوت بین دانشـجویان رشـته   نتایج مربوط به بررسی کل پرسشنامه برمی
ي پـژوهش در ارزیـابی کلـی     انسانی و غیر علوم انسانی از نظر سطح سواد اطالعاتی، معنادار است و فرضـیه 

  .شود سواد اطالعاتی آنان، تأیید می
ي مـورد پرسـش    در مورد دانشجویان دانشگاه شهید چمـران فرضـیه   ،6با توجه به محتواي جدول شماره

دسـتیابی  شود؛ به عبارت دیگر از نظر  رد می 4و  2تأیید و براي استانداردهاي  5، و 3، 1براي استانداردهاي 
انجـام یـک مقصـود    اسـتفادة مـؤثراز اطالعـات بـراي     و ) 2اسـتاندارد  ( مؤثر و کارآمد به اطالعات موردنیاز
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دانشـجویان  تفاوت معناداري میان ) 4استاندارد ( عنوان عضوي از یک گروه صورت انفرادي یا به خاص، به
ي سـوم   در بررسی کل پرسشنامه، فرضیه. هاي علوم انسانی و غیر علوم انسانی این دانشگاه وجود ندارد رشته

  .شود براي دانشجویان دانشگاه شهید چمران تأیید می
  

  )n=67(ي تحصیلی  ي سواد اطالعاتی خود برمبناي حوزه جویان دانشگاه چمران دربارهآزمون نظرات دانش. 6جدول 

  استانداردها
 n=33 غیر علوم انسانی n=34علوم انسانی 

p-value انحراف استاندارد  میانگین  انحراف استاندارد  میانگین  
  000/0  17/1  57/3  05/1  81/3 1استاندارد 
  159/0  11/1  89/3  01/1  96/3 2استاندارد 
  000/0  14/1  69/3  91/0  00/4 3استاندارد 
  232/0  07/1  71/3  99/0  82/3 4استاندارد 
  000/0  07/1  64/3  90/0  00/4 5استاندارد 

  000/0  13/1  72/3  98/0  94/3  کل پرسشنامه
  

  )n=84(یلی ي تحص ي سواد اطالعاتی خود برمبناي حوزه آزمون نظرات دانشجویان دانشگاه شیراز درباره. 7جدول 

  استانداردها
 n=41 غیر علوم انسانی n=43علوم انسانی

p-value 
  انحراف استاندارد  میانگین  انحراف استاندارد  میانگین

  025/0  00/1  75/3  04/1  86/3 1استاندارد 
  000/0  90/0  82/3  97/0  01/4 2استاندارد 
  001/0  89/0  92/3  87/0  05/4 3استاندارد 
  022/0  94/0  94/3  89/0  09/4 4استاندارد 
  000/0  98/0  83/3  94/0  06/4 5استاندارد 

  000/0  94/0  85/3  95/0  00/4  کل پرسشنامه
ي مـورد پرسـش    دهند که فرضیه نشان می 7هاي جدول شماره  داده دانشگاه شیراز،دانشجویان در مورد 
. توان پذیرفت استانداردها میبراي همگی  05/0، و در سطح 5و  3، 2براي استانداردهاي  01/0را در سطح 

ي سـوم در مـورد دانشـجویان دانشـگاه شـیراز هـم تأییـد         دهد کـه فرضـیه   بررسی کل پرسشنامه نیز نشان می
  .شود می

  .دار وجود داردامعن  خود تفاوت  سواد اطالعاتی  ي و مذکر درباره  مونث  نظر دانشجویان  بین .4فرضیه 
  

  )n=316(ي سواد اطالعاتی خود برمبناي جنسیت  بارهآزمون نظرات دانشجویان در. 8جدول 

  استانداردها
 n=173 مرد n=143زن 

p-value  
  انحراف استاندارد  میانگین  انحراف استاندارد  میانگین

  023/0  09/1  72/3  13/1  81/3 1استاندارد 
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  000/0  03/1  91/3  03/1  08/4 2استاندارد 
  000/0  01/1  89/3  07/1  05/4 3استاندارد 
  225/0  03/1  85/3  12/1  91/3 4استاندارد 
  016/0  07/1  81/3  15/1  92/3 5استاندارد 

  000/0  05/1  85/3  09/1  98/3  کل پرسشنامه
  

بـراي   01/0دهنـدگان در سـطح    ، وجود تفاوت معنادار برمبناي جنسیت پاسخ8با توجه به جدول شماره 
امـا چنـین   . شـود  نیـز تأییـد مـی    5و  1براي استاندارد ) 05/0(، و افزون بر آن در سطح باالتر 3و  2استاندارد 

استفادة مؤثراز اطالعات براي انجام یک مقصـود خـاص، بـه صـورت     (تفاوتی را در مورد استاندارد چهارم 
ي مـورد   در بررسی کـل پرسشـنامه نیـز فرضـیه    . توان پذیرفت نمی) عنوان عضوي از یک گروه انفرادي یا به

  .شود بحث تأیید می
ها و طراحی دروس آموزش سواد اطالعـاتی بایـد    الگودهند که در تدوین  ها نشان می این تفاوت وجود

 .ي یکسان براي همه استفاده کرد توان از یک برنامه ها را نیز مورد نظر قرار داد و نمی وتااین تف
 سواد اطالعـاتی   ي هدربار  دکتري  ارشد و دانشجویان  کارشناسی  هاي دوره  نظر دانشجویان  بین .5فرضیه 
  .دار وجود داردامعن  خود تفاوت

ي پژوهش چه در رابطه با هر یـک از اسـتانداردها و چـه در     ، فرضیه9هاي جدول شماره با توجه به داده
گردد که دانشجویان دکتري ارزیابی باالتري از سـطح   شود و مشاهده می رابطه با کل پرسشنامه، پذیرفته می

  .رندسواد اطالعاتی خود دا
  
  
  

  )n=316(ي سواد اطالعاتی خود برمبناي مقطع تحصیلی  آزمون نظرات دانشجویان درباره. 9جدول 

  استانداردها
  n p-value=257کارشناسی ارشد   n=59دکتري 

    انحراف استاندارد  میانگین  انحراف استاندارد  میانگین
  000/0  13/1  68/3  03/1  97/3 1استاندارد 
  000/0  07/1  92/3  96/0  15/4 2استاندارد 
  000/0  05/1  87/3  00/1  13/4 3استاندارد 
  000/0  06/1  81/3  06/1  01/4 4استاندارد 
  000/0  11/1  78/3  07/1  06/4 5استاندارد 

  000/0  08/1  83/3  01/1  08/4  کل پرسشنامه
 

هـا و   ه انـدازه بـراي تـدوین برنامـه    تـا چـ  ) ال آر  سـی   اي (هاي سواد اطالعاتی  استاندارد قابلیت 1پرسش 
 الگوهاي آموزشی سواد اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی مناسب است؟
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ي پرسشنامه در کلیت آن و در رابطـه بـا    ها، مجموعه تر از وضعیت پاسخ براي حصول یک تصویر کلی
ه نتایج آن در زیر ارائه ، و سپس کل پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت، ک 5تا  1هر یک از استانداردهاي 

 .گردد می
، و نیـز  10ي مندرج در جدول شماره  شده با توجه به تعاریف موجود از استاندارد و سطح نمرات کسب

اسـتاندارد   «رسد که از مجموعه  با توجه به نتایج مثبت حاصل از آزمون روایی و پایایی پرسشنامه، به نظر می
عنـوان چـارچوب اسـتاندارد     تـوان بـه   می) ACRL, 2000(» ش عالیهاي سواد اطالعاتی براي آموز قابلیت

  .هاي آموزش سواد اطالعاتی در ایران بهره گرفت ها و مدل براي تدوین برنامه
 

  )n=316(ي سواد اطالعاتی خود  دهندگان درباره آزمون نظرات کل پاسخ. 10جدول 

  
 n=316دهندگان  کل پاسخ

  انحراف استاندارد  میانگین  واریانس
  21/1  10/1  74/3 1استاندارد 
  07/1  03/1  94/3 2استاندارد 
  06/1  03/1  92/3 3استاندارد 
  10/1  05/1  86/3 4استاندارد 
  19/1  09/1  83/3 5استاندارد 

  12/1  06/1  87/3  کل پرسشنامه
 

تـی  وضعیت کنونی سواد اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی تا چه انـدازه بـا نیازهـاي آ    .2پرسش 
 هاي مختلف، همخوانی دارد؟ ي ملی در عرصه توسعه

ي اطالعاتی و با توجـه بـه    براي پاسخ به این پرسش، با توجه به تعاریف مختلف و در دسترس از جامعه
فرهنگـی بـا مفـاهیم نهفتـه در سـواد اطالعـاتی یـا هماینـد بـا آن،           -اقتصادي -ي اجتماعی ارتباط بین توسعه

  :ي ملی به شرح زیر استخراج شدند از چهار سند توسعه 11جدول شماره  مقوالتی به شرح مندرج در
  ساله جمهوري اسالمی ایران انداز بیست سند چشم -1
 سند برنامه چهارم توسعه اجتماعی اقتصادي کشور -2
 »ي علمی کشور نظام توسعه«سند راهبردي  -3
  ي پژوهش و فناوري سند توسعه -4

  

  ي ملی شده از چهار سند توسعه استخراج مقوالت مرتبط با سواد اطالعاتی،. 11جدول 

  گویه
  فراوانی

مجموع 
انداز  سند چشم  فراوانی

  ساله بیست
سند برنامه 
  چهارم توسعه

  سند راهبردي
نظام توسعه علمی «

  »کشور

سند توسعه 
  پژوهش
  و فناوري
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  379  12  13  348  6  توسعه
  96  15  13  59  9  منابع انسانی آگاه

  74  10  5  58  1  تعامل با جهان
  73  10  9  51  3  فناوري اطالعات

  58  18  10  28  2  ترویج تحقیق
  41  1  -  39  1  تعامل با جهان

  41  2  3  32  4  ارتباطات
  37  19  1  15  2  تولید فناوري

  31  3  1  26  1  اطالعات
  30  6  2  17  5  تولید علم
  30  9  7  12  2  ترویج علم

  29  4  1  20  4  )دانایی(دانش 
  26  10  -  13  3  افزاري جنبش نرم

  23  4  1  18  -  ترویج اطالعات
  22  3  2  16  1  شهروندان آگاه

  22  2  20  -  -  توسعه آموزش عالی
  20  6  -  12  2  نو اندیشی

  20  3  -  9  8  پویایی فکري
  15  1  2  12  -  پایگاه اطالعات
  15  5  -  10  -  مالکیت معنوي

  4  -  -  4  -  افزار نرم
  4  -  -  4  -  جامعه اطالعاتی

  4  -  4  -  -  آموزش از راه دور
  4  -  4  -  -  روزآمدي

  3  -  -  3  -  ها داده
  2  -  -  1  1  پویایی اجتماعی

  2  -  2  -  -  تولید دانش
  1105  143  100  807  55  جمع

بـدیهی  . باشـد  مـی  143و  100، 807، 55مجموع فراوانی این مقوالت در چهار سند مـذکور بـه ترتیـب    
مثالٌ . باشد ا به هر یک از مقوالت مورد بررسی میه است که ماهیت هر یک از این اسناد بیانگر نوع نگاه آن

تـري نسـبت بـه سـه سـند       گردد یقینـاٌ از وزن بـیش   ساله مطرح می انداز بیست اي در سند چشم وقتی که مقوله
در عـین حـال بـراي ایـن     ). البته این مطلب در پژوهش حاضر مورد توجه نبوده است(دیگر برخوردار است 

هفته در این اسناد داشته باشیم، بد نیسـت بـه فراوانـی برخـی از مقـوالت مـورد       که میزانی براي نوع نگرش ن
  .ي سوم توسعه نگاهی بیندازیم بررسی، در سند برنامه

ي سوم و چهـارم توسـعه، ضـمن آن کـه بسـیاري از مقـوالت منـدرج در برنامـه          ي بین برنامه در مقایسه
اطالعـات، فنـاوري   (هـاي توسـعه، اطالعـات     بـه واژه یـابیم، فراوانـی مربـوط     ي سوم نمی چهارم را در برنامه

. است 3، و 8، 10، 124به ترتیب ) دانایی(، ارتباطات، و دانش )اطالعات، ترویج اطالعات، پایگاه اطالعات
ي تأکیـد   دهنـده  باشد، که نشـان  می 20، و 32، 117، 348ي چهارم توسعه به ترتیب  اما این فراوانی در برنامه
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ي چهارم بـه صـورت ضـمنی بـر      هاي گوناگون برنامه عالوه بر این، در قسمت. والت استتر بر این مق بیش
  .اي تأکید شده است هاي توسعه در برنامه) دانایی(محوریت و نقش اطالعات، ارتباطات و دانش 

تري قابـل رؤیـت    ساله که در زیر آمده است این تأکید با وضوح بیش انداز بیست ي سند چشم در مقدمه
  ):شده از مؤلفان این مقاله است نمایی وارد برجستهم(است 
  

یافته با جایگاه اول اقتصـادي، علمـی و فنـاوري در سـطح منطقـه، بـا هویـت         ایران کشوري است توسعه
ي ایرانـی   جامعـه . الملل بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین اسالمی و انقالبی، الهام

  :هایی خواهد داشت از چنین ویژگیاند در افق این چشم
توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بـر اصـول اخالقـی و     •

سـاالري دینـی، عـدالت اجتمـاعی، آزادیهـاي       ارزشهاي اسالمی، ملی و انقالبی، بـا تأکیـد بـر مـردم    
 تماعی و قضاییمند از امنیت اج مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره

برخوردار از دانش پیشرفته، توانا و تولید علم و فناوري، متکی بر سهم برتـر منـابع انسـانی و سـرمایه      •
 اجتماعی در تولید ملی

 امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت •
ین اجتمـاعی، فرصـتهاي برابـر، توزیـع مناسـب نهـاد       برخوردار از سالمت، رفاه و امنیت غذایی، تـأم  •

 مند از محیط زیست مطلوب مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره
ي  مند، برخـوردار از وجـدان کـاري، انضـباط، روحیـه      پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت فعال، مسئولیت •

ی و شکوفایی ایـران و مفتخـر بـه ایرانـی     تعاون و سازگاري اجتماعی، متعهد به انقالب و نظام اسالم
 بودن

شـامل  (ي آسیاي جنوب غربـی   دست یافته به جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقه •
افـزاري و تولیـد علـم،     ، با تأکید بـر جنـبش نـرم   )آسیاي میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهاي همسایه
 طح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کاملرشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبی س

ي کارآمـد،   بخش، فعال و مؤثر در جهان اسالم، با تحکیم الگوي مردم سـاالري دینـی، توسـعه    الهام •
اي  جامعه اخالقی، نواندیشی و پویایی فکري و اجتماعی، تأثیرگذار بـر همگرایـی اسـالمی و منطقـه    

 )ره( هاي امام خمینی براساس تعالیم اسالمی و اندیشه
  داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت •

  
با توجه به این نکات و با عنایت به نقشی که تجهیز نیروي انسانی به ابزارهاي الزم براي تولید و مصرف 

مـورد  ي  کنند، ضرورت سواد اطالعاتی براي جامعه ي اجتماعی و فرهنگی ایفا می اطالعات در روند توسعه



... »هاي سواد اطالعاتی استاندارد قابلیت«هنجاریابی       93  

ي سـطح سـواد اطالعـاتی بـاالتر از      دهنـده  آمـده نیـز نشـان    دسـت  هاي به داده. نظر این پژوهش، بدیهی است
اما با توجه به نـوع  . نمایاند اي از همسویی با نیازهاي آتی را می دهندگان است، که درجه متوسط براي پاسخ

رود کـه   ها احتمال بسیار مـی  گونه آزموني خوداظهاري است و با توجه به این که در این  شیوه آزمون که به
تر از حد واقعی باشد، و بـا توجـه بـه ایـن      شوندگان از وضعیت خود، در حدي باالتر یا پایین ارزیابی آزمون

تري ارائـه   که پژوهش مشابه دیگري در این رابطه انجام نشده است که بتوان در مقایسه با آن، قضاوت عینی
رسد که بهتـرین راه   به نظر می. است تا شدت آموزش مورد نیاز را تعیین نمود تري الزم داد، تحقیقات عینی

مثالٌ آزمـون عملـی   (هایی غیر از خوداظهاري  تر، انجام تحقیقاتی با شیوه بخش براي رسیدن به پاسخ اطمینان
لـی   براي آزمودن سطح سواد اطالعاتی دانشـجویان تحصـیالت تکمی  ) هاي تبحر در فناوري اطالعات قابلیت
گیرد که بر اساس متغیرهاي مندرج در استاندارد   ها در پی آموزشی انجام مناسب است که این بررسی. باشد

 .ي این پژوهش، ارائه گردیده باشد شده هنجاریابی
 
  گیري نتیجه

اي کـه بـر    در بررسی وضعیت سواد اطالعاتی دانشـجویان تحصـیالت تکمیلـی بـا اسـتفاده از پرسشـنامه      
  »هــاي ســواد اطالعــاتی بــراي آمــوزش عــالی  اســتاندارد قابلیــت«ي مجموعــه  شــده ترجمــهاســاس محتــواي 

)ACRL. 2000 (هـاي علـوم    معنـادار بـین حـوزه    هاي پژوهش مبنی بـر وجـود تفـاوت    به عمل آمد، فرضیه
انسانی و غیر علوم انسانی، بین مناطق مختلف، بین دو جنس زن و مرد، و بین مقاطع تحصیلی مختلف تأییـد  

مشاهده شد که ارزیابی دانشجویان از وضعیت سواد اطالعاتی خود در حـد بـاالتر از متوسـط قـرار     . یدگرد
ارزیابی در حد باال از سواد اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی توسط خود آنـان، و ایـن کـه در    . دارد

کـه نمـره میـانگین دانشـجویان      مثالٌ ایـن (مواردي این ارزیابی از حد ناگفته ولی مورد انتظار نیز باالتر است 
هـا ذاتـاً ایـن     نیسـت، چـرا کـه انسـان    چنـدان غریـب   ) حوزه علوم انسانی از غیر علوم انسانی باالتر می باشـد 

) UMBC, 2004(هاي دانشـگاه مریلنـد    یافته .گرایش را دارند که خود را بهتر از آنچه که هستند بپندارند
انجام شـد نیـز   ) ACRL, 2000(» سواد اطالعاتی براي آموزش عالیهاي  استاندارد قابلیت«که با استفاده از 

زیرا در حالی که مـثالٌ  . هاي خود، باالتر از حد واقعی است دهد که برآورد دانشجویان از توانمندي نشان می
ي آن ماننـد   انـد، ولـی بـا مفـاهیم اولیـه      از توانایی خـود در راهبردهـاي کـاوش منـابع ابـراز ارضـایت کـرده       

بندي منابع سـودمند بـراي تحقیـق،     شده ناآشنا بودند؛ یا در رتبه ، و واژگان کنترل1برش ي بولی، دمعملگرها
براي غلبه بر این مشکل مناسب اسـت کـه از   . اند داده تر از منابع دیگر قرار می اي پایین ها را در رتبه نامه پایان
هـا را   واد اطالعاتی بهره گرفت، و آموختههاي آموزشی س هاي حاصل از این تحقیق براي تدوین برنامه یافته

ــا تأکیــد ضــمنی بــر محتــواي  نمونــه. بــه روش عینــی مــورد ارزیــابی قــرار داد اســتاندارد «اي از ایــن روش ب

_________________________  
1 . truncation 
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و ) 1383پریرخ، (ي مرکزي دانشگاه فردوسی انجام شد  در کتابخانه) ACRL(» هاي سواد اطالعاتی قابلیت
  .رار گرفتسنجش ق ها مورد پس از آموزش، آموخته

) شده در دانشـگاه مریلنـد بـر روي دانشـجویان     در مقایسه با پیمایش انجام(البته آنچه در پژوهش حاضر 
دهنـدگان پـژوهش حاضـر، دانشـجویان مقـاطع تحصـیالت        شود آن است که پاسـخ  ي مثبت شمرده می نکته

اند و از این  ي سواد اطالعاتی داشتهها تري با قابلیت اند و بنابراین، احتمال دارد که آشنایی بیش تکمیلی بوده
  .هاي باالتر از متوسط به دست آورند اند نمره رو توانسته

هـاي علـوم انسـانی در برابـر      ي بـاالتر توسـط دانشـجویان رشـته     مطلب قابـل توجـه دیگـر، کسـب نمـره     
در مواردي دانشجویان غیر علوم انسانی است، و این وضعیت در هر چهار دانشگاه تکرار شده است، و حتی 

دلیـل  . هـاي علـوم انسـانی اسـت     ها معنادار نیست، باز هم میانگین باالتر از آن دانشجویان رشته نیز که تفاوت
هـاي کتابـداري    در ایران گروه. این امر شاید پیوستگی سنتی مباحث کتابداري و کتابخانه با این حوزه باشد

علوم انسانی مستقرند و ایـن خـود باعـث گردیـده کـه       هاي علوم تربیتی یا رسانی عمدتاٌ در دانشکده و اطالع
در نتیجـه شـاید بتـوان    . ي علوم انسانی برقـرار گـردد   تري بین این رشته با حوزه تعامل زبانی و واژگانی بیش
شـده و مـورد پرسـش در پرسشـنامه را بهتـر و       هـاي علـوم انسـانی مفـاهیم طـرح      گفت که دانشـجویان رشـته  

خود ایـن مـورد   . ي میانگین باالتري کسب کنند این امر موجب شده که نمره اند و کرده تر درك می راحت
اي  چـرا کـه هـر حـوزه    . نمایانـد  هاي تخصصی در این حوزه را مـی  نیز نیاز به آموزش سواد اطالعاتی و واژه

  .واژگان خاص خود را دارد و باید توسط کسانی که با آن حوزه سروکار دارند آموخته شود
وجود تفـاوت معنـادار بـین نظـر دانشـجویان مؤنـث و مـذکر در        ( 4ي  یج مربوط به فرضیهدر رابطه با نتا

ي بـاالتري   هاي پژوهش ضمن تأیید این فرضیه، نمره شود که یافته ، مشاهده می)ي سواد اطالعاتی خود باره
شـود،   نمـی با توجه به این که دلیل روشنی براي ایـن تفـاوت دیـده    . دهد را براي دانشجویان مؤنث نشان می

هایی غیر از خوداظهاري انجام  هاي دیگري به شیوه براي اطمینان از درستی این نتیجه الزم است که پیمایش
تـرین تفـاوت را در مـورد     هاي پژوهش حاضـر، کـم   پذیرد، بویژه آن که تفاوت مشاهده شده بر مبناي یافته

عنـوان   قصود خاص، به صورت انفرادي یا بهي مؤثر از اطالعات براي انجام یک م استفاده(استاندارد چهارم 
توان چنین  می) 1جدول شماره (بنابراین با توجه به استانداردهاي دیگر . دهد نشان می) عضوي از یک گروه

تـري   استنباط کرد که اقدامات اطالعجویانه و رفتار اطالعاتی دانشجویان دختر با دقـت و اصـولگرایی بـیش   
دهنـد   تـري مـی   شده اهمیت بیش ان پسر به کاربردهاي عملی اطالعات بازیابیدانشجوی  همراه است؛ در برابر

)Roy and Chi, 2003; Roy, Taylor & Chi, 2003 (       و بـه مراحـل پـیش و پـس از آن، یـا اهمیتـی
  .اند اند و این نوع رفتار را در پاسخگویی به پرسشنامه نیز منعکس نموده توجه دهند یا بی نمی

رود،  پژوهش به دست آمده، با آنچه که به لحـاظ نظـري انتظـار مـی     5ي  ه با فرضیهاما آنچه که در رابط
دانشجویان دکتري ارزیابی باالتري از سطح سواد اطالعـاتی خـود دارنـد و تفـاوت آنـان از      : همخوانی دارد
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 ي دانشـجویان دکتـري   شـده  میـانگین کسـب  . هاي کارشناسی ارشد، بامعنا اسـت  این نظر با دانشجویان دوره
این تفاوت را البته . روشنی در حد باالتري قرار دارد براي هر یک از استانداردها و براي کل پرسشنامه نیز به

دانند و طبیعی است کـه از   ي آغاز به پژوهش می هاي تحصیالت تکمیلی را دوره دوره: توان توجیه نمود می
بدیهی است که هر قدر از زمان ورود . اشندرود به ابزارهاي پژوهش مجهز ب شاغالن در این مقاطع انتظار می

یا وي در ) یعنی فرد در سال باالتري از مقطع تحصیلی خود باشد(تري گذشته  ها مدت بیش فرد به این دوره
کـارگیري   یابی و به هاي باالتري در اطالع رود که از قابلیت ، انتظار می مقطع باالتري مشغول به تحصیل باشد

ي کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد تـدریس      یکـی از دروسـی نیـز کـه در دوره    . داطالعات برخـوردار باشـ  
هـاي دکتـري یقینـاً ایـن دروس را طـی کـرده و در        شود، روش تحقیق است و بنابراین دانشـجویان دوره  می

. انـد  ي خـود از سـر گذرانیـده    نامـه  ي کارشناسی ارشد نیز تمرین مهمی را در این زمینه با دفاع از پایان دوره
تـر   هاي دکتري نسبت به دانشـجویان کارشناسـی ارشـد، بـیش     براین، چون بسیاري از دانشجویان دوره وهعال

هـاي سـواد اطالعـاتی     تري در قابلیـت  شوند، از این نظر نیز مهارت بیش درگیر تدریس یا کارهاي علمی می
نی بر ضرورت توجه به ي پژوهش حاضر مب ي پژوهش مؤید اهمیت مسئله هرحال، تأیید این فرضیه به. دارند

  .باشد آموزش و ترویج سواد اطالعاتی براي دانشجویان تحصیالت تکمیلی می
پژوهش، با عنایت به نتایج حاصل از آزمون روایی و پایایی پرسشنامه، و بـا   1در رابطه با پرسش شماره 

که همگـی  ) 10ه جدول شمار(شده براي هر یک از استانداردها و کل پرسشنامه  نظر به سطح نمرات کسب
) نیسـت  5/3تـر از   هـاي دیگـر نیـز هـیچ میـانگینی کـم       و در تمامی جدول(قرار دارند  74/3در حد باالتر از 

» بـراي آمـوزش عـالی    هـاي سـواد اطالعـاتی    ي قابلیت شده استاندارد هنجاریابی«توان نتیجه گرفت که از  می
هاي آمـوزش سـواد اطالعـاتی بـراي دانشـجویان       نامهها و بر توان به عنوان استاندارد مبنا براي تدوین مدل می

  .تحصیالت تکمیلی بهره گرفت
شـود، تحقـق    ي کشور استنباط مـی  گونه که از محتواي اسناد توسعه م پژوهش، آندودر رابطه با پرسش 

و بـه  ترین و بهترین نحو ممکن از اطالعات استفاده کنند  ها مستلزم افرادي است که بتوانند به بیش این برنامه
نیـروي انسـانی آگـاه    / هـا بـر شـهروندان    و اصوالً تأکیـد ضـمنی و آشـکار ایـن برنامـه     . تولید دانش بپردازند

هاي خاص برخاسته از شرایط ویـژه باشـند تـا از ایـن طریـق       باشد، افرادي که قادر به یافتن پاسخ پرسش می
ها و اسـناد نمـود یافتـه     ، آنچه در این برنامهبه بیان دیگر. شده، تحقق یابند بینی هاي پیش اندازها و برنامه چشم

ي اطالعاتی است که با هنجارها و فرهنـگ و آیـین ملـی پیونـد خـورده و درآمیختـه        است، شکلی از جامعه
، نویسندگان با بررسی )آزاد، نوکاریزي، قاسمی(منتشر گردید  1383به موجب پژوهشی که در سال . است
ي ملی و تولید اطالعات به این نتیجه رسیدند بین این سـه، همبسـتگی    ي بین مصرف اطالعات، توسعه رابطه

یـافتگی بـاال اسـت، تولیـد و      هاي توسـعه  معنادار وجود دارد و در کشورهاي مورد بررسی، آنجا که شاخص
  .تر است مصرف اطالعات نیز نسبت به دیگر مناطق، بیش
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نشجویان تحصـیالت تکمیلـی بـا نیازهـاي     میزان همخوانی وضعیت کنونی سواد اطالعاتی دا«در رابط با 
هـا   شـده و منـدرج در جـدول    پژوهش حاضر تنها به این نتیجه رسـید کـه نمـرات کسـب    » ي ملی آتی توسعه

امـا بـه مـالك و معیـار     . نشانگر ضـعف دانشـجویان تحصـیالت تکمیلـی نیسـت     ) 7/3هاي باالتر از  میانگین(
  . نیافت گیري میزان این همخوانی، دست مشخصی براي اندازه

  :توان نتیجه گرفت که شده، می هاي ارائه ها و تحلیل بنابراین و با توجه به یافته
ي سواد اطالعاتی به دلیل پیوندهایی که با امر آموزش و همچنین با  شده ریزي آموزش برنامه -

  .ي جهانی اطالعاتی، یک ضرورت تردیدناپذیر است ي اجتماعی دارد در جامعه توسعه
هاي آموزشی و پژوهشی بخش  براي آموزش سواد اطالعاتی و تلفیق آن با برنامهریزي  برنامه -

آموزش عالی، بویژه در سطح تحصیالت تکمیلی، موجب تسهیل و تسریع در تحقق اهداف 
 .گردد اي کشور می توسعه

اي  هاي نوین رایانه وجود سطح باالیی از سواد اطالعاتی در میان دانشجویان و ضریب نفوذ فناوري -
هاي آموزشی مناسب در امر  ها و مدل ي مساعدي براي تدوین و اجراي برنامه و اطالعاتی، زمینه

 .آموزش سواد اطالعاتی است
ي  تباین احتمالی  میان سطح نسبتاً باالي سواد اظهار شده با سطح واقعی آن، فرصتی است که انگیزه -

 -یژه دانشجویان تحصیالت تکمیلیبو -الزم را براي ترویج سواد اطالعاتی در میان دانشجویان
 .آورد فراهم می

شده در این مقاله، توجه به  هاي آماري ارائه ها و آزمون هاي معنادار حاصل از داده وجود تفاوت -
هاي موضوعی، مناطق مختلف جغرافیایی، جنسیت، و مقطع  حوزه(ها  هاي بروز این تفاوت زمینه

ها و تأکیدات متفاوت در شرایط  تواند آموزش ز میهاي برو زمینه. سازد را ضروري می) تحصیلی
 . متفاوت باشد

اي و خاص  رشته کنند که سواد اطالعاتی یک مفهوم درون ها یک بار دیگر مشخص می همین داده -
هاي معدود و محدود نیست، بلکه یک ضرورت آموزشی و یک قابلیت مورد نیاز همگانی  رشته
 .است

مدت ملی در سطوح مختلف بخشی و  ریزي درازمدت و کوتاه نامههاي مثبت از نظر بر وجود زمینه -
هاي  ریزي بخشی، فرصت مناسبی را براي تلفیق برنامه ریزي آموزش سواد اطالعاتی با برنامه بین

 .آورد کالن ملی فراهم می
اي کشور، توجیه  هاي توسعه با توجه به تأکید اقتصادي بر عوامل و کارکردهاي اطالعاتی در برنامه -

 .ریزي آموزش سواد اطالعاتی فراهم آمده است اقتصادي الزم براي برنامه
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شوند  ي ملی و نیروي انسانی می اي که موجب اتالف بودجه بر همین مبنا، پرهیز از اقدامات پراکنده -
اي کشور به امر اطالعات و دانش استنباط  هاي کالن توسعه از اموري است که از توجه برنامه

 .گردد می
ي  ریـزي آمـوزش سـواد اطالعـاتی در همـه      ي اقدامات عملی در برنامـه  رود که نتایج فوق زمینه یامید م

  .سطوح، بویژه در آموزش عالی گردد
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