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  چكيده
موثر در آموزش عالي و تبديل و براي ياد گيري اطالعاتي  يحيات در جامعه يهايي كه فرد به منظور ادامهسواد اطالعاتي به مهارت : هدفو  زمينه

 استفادهميزان و سطح سواد اطالعاتي هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي  .شودها نيازمند است، گفته ميبه آنشدن به يادگيرندگان مادام العمر 
   .تحت وب مي باشددانشجويان از منابع اطالعاتي 

 .از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند نفر 150تعداد تحليلي  - توصيفي  يدر اين مطالعه : روش بررسي
. كه روايي و پايايي آن قبال در مطالعات داخل كشور بررسي شده بودبوده  Das سنجش اطالعاتي استاندارداطالعات پرسشنامه  ابزار گردآوري

حاوي ) پايايي و روايي آن طبق روش استاندارد سنجش گرديد(محقق ساخته  يهمچنين قسمتي از اطالعات مورد نياز نيز با تكميل پرسش نامه
  .مطالبي در مورد منابع اطالعاتي جمع آوري شدند

 يميانگين نمره. بود 5/7با انحراف معيار  5/40سواد اطالعاتي كسب شده پاسخگويان براي كل پرسش نامه  يدر اين مطالعه ميانگين نمره :يافته ها
بيشترين ميزان . ها بيشتر بوده استنسبت به ساير دانشكده)  =2/8SD( 41پزشكي و دندانپزشكي با  يعاتي در دانشجويان دانشكدهسواد اطال

   .بود درصد 6/24 با اشتراك دانشگاهدر  و كمترين ميزان استفاده مربوط به مجالت خارجي درصد 3/35پژوهشي دانشگاه با  يسامانهاستفاده مربوط به 
توجه به اين مقوله و  شتهدر حد متوسط قرار دامنابع اطالعاتي دانشجويان از سطح سواد اطالعاتي  نشان داد كه نتايج پژوهش حاضر :ه گيرينتيج

  . باشد ميدانشجويان ضروري به عنوان محوري اساسي در امر آموزش و پژوهش 
  ، مهارت دانشگاه سواد اطالعاتي، منابع اطالعاتي، : كليدي واژگان

  
  مقدمه

تعريف انجمن كتابداري آمريكا از  1990 يبا آغاز دهه    
كتابداري  يدر حوزه مهم بحثي سواد اطالعاتي پذيرفته شد و به

شده از سوي انجمن كتابداران امريكا  ارايهتعريف . تبديل شد
به عنوان يكي از دستاوردهاي مهم و ارزنده اين انجمن در 

شده  ارايهتفاده ترين تعريف خصوص سواد اطالعاتي، پر اس
 در اين زمينه است و بيشترين استناد را به خود اختصاص داده 

 
 
 

سواد اطالعاتي بنا به تعريف انجمن كتابداري آمريكا به . است
هايي گفته مي شود كه افراد به كمك آن مجموعه توانمندي

توانند زمان نياز به اطالعات را تشخيص دهند و به مكان مي
 ).1( و استفاده موثر از اطالعات مورد نياز  بپردازنديابي 

تغيير و تحوالت  يدر نتيجه سواد اطالعاتي مفهومي است كه
 كه  هايياطالعاتي پيدا شده است به مهارت هايفناوري در سريع
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ها اطالعاتي به آن يحيات در جامعه يفرد به منظور ادامه
تعبير سواد  ).1(شودينيازمند است، سواد اطالعاتي گفته م

وي در . به كار برد عاتي را نخستين بار پل ژوكروفسكياطال
طرح پيشنهادي خود به كمسيون ملي علوم كتابداري و اطالع 

به تبيين اهداف دستيابي به  1974رساني  اياالت متحده در 
  ).2(سواد اطالعاتي پرداخت

ياد مي  د اطالعاتي كسي است كه در ابتدابنابراين فرد با سوا
. گيرد زماني كه به اطالعات نياز دارد، آن را تشخيص دهد

موزد محيط هاي اطالعاتي موجود را بررسي كند و آسپس مي 
بهترين منابع اطالعات، براي پاسخگويي به نياز اطالعاتي و 
. چگونگي ايجاد يك راهبرد جستجوي موفق را تشخيص دهد

ازيابي شده را موزد كه اطالعات بآبعد وي مي يدر مرحله
ارزيابي كند و در نهايت به منظور حل مساله، عقايد را با هم 

در . تركيب و سازماندهي كرده و راه حلي براي آن نشان دهد
  .واقع فرد با سواد اطالعاتي ياد گرفته كه چگونه ياد بگيرد

در گذشته، سواد را بيشتر توانايي خواندن، نوشتن، و حساب 
ر عصر حاضر با توسعه فناوري دانستند ولي د كردن مي

اطالعات و ارتباطات، توليد و توزيع اطالعات متنوع، ظهور 
ها، و نياز بيشتر  اي هاي اطالعاتي و چندرسانه ها، پايگاه شبكه

مفهوم سواد . انسان به اطالعات، مفهوم سواد تغيير يافته است
در جامعه اطالعاتي امروز كه در معرض تغييرات فناوري و 

شمار قرار دارد، با مفاهيم ديگري  منابع اطالعاتي بي همچنين
اي، سواد  اي، سواد شبكه اي، سواد رايانه چون سواد كتابخانه

زندگي در جامعه . اي و سواد اطالعاتي پيوند يافته است رسانه
ها و  اي از توانايي اطالعاتي به سواد اطالعاتي، يعني مجموعه

ثر از اطالعات وستفاده مها براي جستجو، ارزيابي، و ا مهارت
در اين مقاله مفاهيم سواد در گذشته و در عصر . نياز دارد

ارتباطات و فناوري بحث و مفاهيم مختلف سواد تعريف و 
  ).3(شود بررسي مي

اطالعاتي  يسواد اطالعاتي يكي از ويژگي هاي بارز جامعه
و در محيط كنوني كه بستر تغييرات سريع در ) 4(است

ير انفجار گونه منابع اطالعاتي است، سواد فناوري و تكث
زيرا  .يابداطالعاتي به مفهوم باال نيز اهميتي فزاينده مي

گردد كه افراد پيچيدگي تشديد شونده اين محيط موجب مي
در مطالعات دانشگاهي و در محل كار و زندگي روزانه خود، 

هاي اطالعاتي متنوعي روبرو شوند كه در چنين با گزينه
هاي سواد اطالعاتي، امكان استفاده از ي اتكا به مهارتشرايط

فرصتهاي ذاتي موجود در جامعه اطالعاتي را فراهم آورده و 
در اين چارچوب است كه آموزش سواد اطالعاتي معنا و 

بنابراين مي توان گفت يادگيري سواد )  5 (ضرورت مي يابد
بيات و تجر يچرخه اطالعاتي به صورت مادام العمر فرد را در

از سوي ديگر، از آنجا كه پژوهش  )6(عمل قدرتمند مي سازد
هاي اساسي دانشگاه محسوب شده و در كنار يكي از فعاليت

آموزش به عنوان يكي از اهداف بسيار مهم آموزش عالي به 
از نقش ي از جمله دانشجويان دانشگاه يجامعه،رودشمار مي
قات برخوردارند چرا بسيار مهمي در ارتباط با تحقي يو وظيفه

كه نخستين نياز در پژوهش علمي، داشتن سواد اطالعاتي 
منجر به استفاده ناموفق از است و فقدان آن در پژوهشگران 

زيرا عدم آشنايي آنان با شيوه هاي صحيح . منابع خواهد شد
تواند مانع بسيار مهم و بازيابي و استفاده از منابع اطالعاتي، مي

حقيقات و در نهايت توليد اطالعات به جدي در پژوهش و ت
در حالي كه در گذشته بيشتر جستجوهاي علمي ). 7(شمار آيد

در كتابخانه ها انجام مي گرفت دانشجويان امروزي با استفاده 
مي تر و آشناتر از روش سنتي نالين كه راحتآاز محيط هاي 

 ،هدف از پژوهش پيشرو .پردازندبه كارهاي پژوهشي مي باشد
و نقش آن در يادگيري  سطح سواد اطالعاتيسي برر

الكترونيكي در ميان دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 
و همچنين بررسي ميزان توانايي استفاده دانشجويان از 

در اين پژوهش سعي بر .باشدجستجوگرهاي انالين مي
سنجش ميزان توانايي هاي دانشجويان سال دوم و باالتر از 

استفاده صحيح و كاربردي از  ينها از نحوهآگاهي نظر ميزان آ
  .باشداطالعات تحت وب و منابع اينترنتي مي



 رت هاي استفاده از منابع اطالعاتيسطح سواد اطالعاتي و مها          3

 93تابستان  ،14 ي شماره ،7 ي دوره زنجان، پزشكي علوم در آموزش ي توسعه ي مجله

  روش بررسي
و از حيث  تحليلي بودتوصيفي از نوع روش پژوهش،    

 يجامعه.هدف در زمره تحقيقات كاربردي به شمار مي رود
شامل دانشجويان مشغول به تحصيل در سال اين پژوهش 

و باالتر بود  2كه در ترم علوم پزشكي اردبيل  دانشگاه91-92
دانشگاه نفر از دانشجويان  150نمونه آماري شامل  و ، بود

نمونه گيري تصادفي متناسب  يكه به شيوه علوم پزشكي بود
در سطح اطمينان حجم نمونه  .انتخاب شدجمعيت با حجم 

و مقدار انحراف معيار  درصد 80، توان آزمون  درصد  95
ابزار اين .نفر برآورد گرديد 150تعداد  6/9ات مشابه مطالع

دو پرسش نامه يكي براي سنجش سواد اطالعاتي كه پژوهش 
حاوي كه  Dasاستاندارد سواد اطالعاتي  يرسشنامهتحت نام پ

پايايي آن قبال بوده و ) 5تا  1استاندارد (  بعد 5سوال در  55
براي قسمت و ديگري  قبلي بررسي شده بودمطالعه ساير در 

هاي دانشجويان در استفاده از منابع اطالعاتي كه يك مهارت
كه عناصر اصلي آن با موضوع  بود محقق ساخته يپرسش نامه

بررسي سواد اطالعاتي دانشجويان استخراج و بر اساس 
شرايط جامعه مورد مطالعه و مشورت با صاحبنظران موارد 

 بر مشتمل نظر مورد پرسشنامه. ديگري نيز به آن اضافه شد

 مربوط الوس 12 حاوي استاندارد، 5 در شده تدوين سؤال 55

 الوس10 ؛ 2 استاندارد به مربوط الوس 15، 1 استاندارد به

 10 و 4 استاندارد به مربوط الوس 8،   3 استاندارد به مربوط

 گذاري نمره براي .باشد مي 5 استاندارد به مربوط الوس

 يا يك هاي به سؤال ربوطم درست پاسخ هر به پرسشنامه،

 به اگر پاسخگو ترتيب بدين .شد داده 1 نمره اي گزينه چند

 اگر به و 1 ينمره داد،مي درست پاسخ اي گزين يك الوس

 صحيح گزينه 3 كه اليوسمثال  ايگزينه چند الوس

 صورت در و گرفتمي 3 ينمره داد، مي صحيح داشت،پاسخ

روايي .گرفتنمي تعلق وي به يانمره غلط پاسخ يا دهي پاسخ عدم
و سواد اطالعاتي چند نفر از اساتيد حوزه  پرسشنامه را

آلفاي آن نيز با روش آماري  پايايي وتاييد كرده كتابداري 

نفري براي سنجش پايايي  20 يبر روي يك نمونهباخ نكرو
درصد تاييد  78محاسبه و با مقدار با استفاده از آزمون مجدد 

 5بندي پرسش نامه استاندارد بر اساس مقياس بارم  .ه بودشد
تجزيه و تحليل داده هاي  براي. گزينه اي ليكرت بوده است

هاي آمار توصيفي در قالب جدول و از روشجمع آوري شده 
و براي بررسي ارتباطات بين سواد هاي آماري نمودار و شاخص

 ANOVAماري آ طاالعاتي با ساير متغيرهاي تاثيرگذار از آزمون

سطح معني  .استفاده گرديد 16 ينسخه SPSSدر نرم افزار   
 .در نظر گرفته شد 05/0داري كمتر از 

  
   هايافته

 شده كسب اطالعاتي سواد ينمره ميانگين مطالعه اين در   
 5/7 معيار انحراف با 5/40 نامه پرسش كل براي پاسخگويان

 انشكدهد دانشجويان در اطالعاتي سواد ينمره ميانگين. بود
 ساير به نسبت)  =2/8SD( 41 با دندانپزشكي و پزشكي
ولي بين سطح سواد  ،بوده هر چند كه بيشتر ها دانشكده

 استاندارد از غير بهاطالعاتي در بين دانشكده هاي مختلف 
 نبوده دار استانداردها به لحاظ آماري معني يبقيه 4 يشماره
 به دانشجويان درصد 81كه داد نشاناين پژوهش نتايج . است

براي  از دانشجويان درصد 33 . داشتند دسترسي اينترنت
اي از جستجوي كسب اطالعات مورد نياز در منابع كتابخانه

 .گردندهاي ديگر جستجو استفاده ميو بقيه از روشحضوري 
دانشجويان براي آشنايي  درصد 53 همچنين مي توان گفت

اتي مورد نظرشان منابع بيشتر با موضوع تحقيقاتي يا نياز اطالع
ها بررسي. ردندكعمومي اطالعاتي را تا حدودي  بررسي مي

براي استفاده از اينترنت  ازدانشجوياندرصد 5 كهداد نشان
 ، اول دراولويتك را الكتروني پست و چت يقرط از ارتباط

 از  درصد 9 براي خواستند و مي دوم اولويت دردرصد  11
 كاربرديك الكتروني پست و چت دانشجويان استفاده از

 برايرا  ازاينترنت استفاده ازدانشجويان درصد 24.شتندا
 درصد 13براي و دوم دراولويت فيلم و موسيقي دانلود
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 افراد درصد 21 براي كه درحالي.خواستندمي سوم دراولويت
 19براي دهدكهمي نشان بررسي.شتندا دانلود يدرزمينه كاربردي
 وگذار منظورگشت به اينترنت از ادهاستف ازدانشجويان درصد

 قراردارد اول دراولويت مجازي ازفضاي بردن لذت و
 اين  است دوم دراولويت درصد 22براي كه درصورتي
 اينترنت از منظور اين به افراد درصد 25 كه است درحالي
با توجه به نتايج حاصل از جدول شماره .كنند نمي اي استفاده

مورد پژوهش بر حسب ميزان توزيع فراواني واحدهاي  2
استفاده از انواع منابع اطالعاتي، بيشترين ميزان استفاده مربوط 

و كمترين ميزان  درصد 3/35به سامانه پژوهشي دانشگاه با 
 6/24استفاده مربوط به مجالت خارجي اشتراك دانشگاه 

 3شماره  با توجه به نتايج حاصل از جدول.مي باشد درصد
ان هاي مورد پژوهش بر حسب ميزتوزيع فراواني واحد

نسبت به  شبكه  درصد 3/11، شناخت از انواع منابع اطالعاتي
ميزان شناخت در ساير . جهاني وب اصال شناخت نداشتند

بيشترين ميزان شناخت هم . بودواحدها هم در حد متوسط 
 درصد 3/41مربوط به نرم افزارهاي كاربردي ويندوز با كسب 

  .بود
 

  اي توصيفي نمرات دانشجويان در سطوح مختلف سواد اطالعاتي به تفكيك دانشكدهشاخصه: 1جدول 
  سطح معني داري  انحراف معيار  ميانگين تعداد دانشكده  سطوح سواد اطالعاتي
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43  
150  

2/9  
2/9  
3/9  
6/9  
3/9  

3  
5/2  
7/1  
9/1  
3/2  

8/0  

  دندانپزشكي - پزشكي 3استاندارد
  پيراپزشكي
  بهداشت
  ومامايي پرستاري

  كل

33  
43  
31  
43  
150  

5/8  
6/8  
3/8  

8  
3/8  

2  
4/2  

2  
½  
1/2  

5/0  

  دندانپزشكي - پزشكي 4ارداستاند
  پيراپزشكي
  بهداشت
  ومامايي پرستاري

  كل

33  
43  
31  
43  
150  

7/10  
2/10  
4/10  

9  
10  

2/2  
8/2  
8/1  

2  
3/2  

003/0  

  دندانپزشكي - پزشكي 5استاندارد
  پيراپزشكي
  بهداشت
  ومامايي پرستاري

  كل

33  
43  
31  
43  
150  

3/6  
4/6  
6/6  
3/6  
4/6  

5/1  
9/1  
3/1  
9/1  
7/1  

9/0  
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  1391سال  -زيع فراواني واحد هاي مورد پژوهش بر حسب ميزان استفاده جامعه از انواع منابع الكترونيكيتو: 2جدول 
  

  ميزان استفاده از منابع اطالعاتي
  خير  بله

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  3/75  113  6/24  37  اشتراك دانشگاهدر مجالت خارجي 

  6/64  97  3/35  53  پژوهشي دانشگاه يسامانه

  3/71  107  6/28  43  ديجيتال دانشگاه ينهكتابخا
  
  

  1391سال  -توزيع فراواني واحد هاي مورد پژوهش بر حسب ميزان شناخت جامعه از انواع منابع الكترونيكي :3جدول 
  

  دانشجويان باميزان آشنايي 
  تاحدودي  خير  بله

  درصد تعداد  درصد  تعداد  درصد تعداد

  6/48  73  3/11  17  40  60  جهاني وب يشبكه

  52  78  3/27  41  6/20  31  انواع پورتال هاي اينترنتي
  3/37  56  40  60  6/22  34  ديجيتال يكتابخانه

  44  66  6/14  22  3/41  62  نرم افزارهاي كاربردي ويندوز
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  علمي جستجوي مقاالت خاصدر توانايي دانشجويان : 1ارنمود
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از دانشجويان با  درصد 1/53 دهد كهنشان مي 1نمودار 
  اص علمي ـاالت خـوي مقـارت به جستجـدود كردن عبـمح

  .مي پرداختند
 13ه فقط ـد كـي دهـان مـ، نش2ودار ـنماس ـبر اين اس

را  الـبزرگس-دگانـادگيرنـي-اهـدانشگويان ـاز دانشج درصـد

ورد ــات در مـه اطالعـوعـن مجمـريـوان بهتـه عنـب
ه ـت كـي اسـالـن در حـد و ايـكننيـاب مـخـو انتـجـدانش
ه ـه را كـربـتج- وزشـآم- وانـراد جـارت افـعب درصـد 58

د را ـي دهـر مـورد نظـورد واژه مـي در مـات كلـاطالع
  .رده اندـاب كـانتخ

  
 "دانشجو"انتخاب بهترين مجموعه اطالعات درمورد  :2رنمودا

 
 
  

  
  هاي موضوعي مناسب براي جستجوسيافتن عبارت ينحوه :3نمودار 



 رت هاي استفاده از منابع اطالعاتيسطح سواد اطالعاتي و مها          7

 93تابستان  ،14 ي شماره ،7 ي دوره زنجان، پزشكي علوم در آموزش ي توسعه ي مجله

از دانشجويان از  درصد 8/14فقط  3و با توجه به نمودار 
اصطالحنامه هاي پايگاه هاي اطالعاتي براي يافتن عبارت 
موضوعي مناسب استفاده مي كردند و اين در حالي است كه 

از كليد واژه هاي مقاالت  درصد  68اكثر دانشجويان يعني 

 درصد 6/54،   4براساس نتايج نمودار .مرتبط بهره برده بودند
از دانشجويان براي جستجوي اطالعات از وب سايت هاي 

وب سايت هاي سازمانهاي دولتي از   درصد 3/9تجاري و 
  .استفاده مي كردند

  
  مورد استفاده توسط دانشجويانوب سايت هاي  :4نمودار 

  بحث 
حاضر  يپژوهش هايي كه از جهاتي با مطالعه نتايج بررسي   

كه اهميت تسلط به بر اين بود ارتباط موضوعي داشته اند 
هاي سواد اطالعاتي در هر گروه سني و مقطع تحصيلي مهارت

يك ضرورت ويژه قلمداد مي شود و آنچه در پژوهش حاضر 
پژوهش ها مشترك است، تاكيد بر اهميت و  اين يبا كليه

كه از اين . ضرورت هرچه بيشتر تسلط بر اين مهارت هاست
علمي و  يميان، فتاحي در مورد اهميت تجهيز جامعه

هاي سواد اطالعاتي در پژوهش به مهارتدانشگاهي كشور 
در سواد اطالعاتي را كه خود عناصر و مولفه هاي مطرح شده 

مورد توجه باشد را از مراحل تحقيق  مي توان در هر يك
شرح مي دهد و تاكيد مي كند كه سواد اطالعاتي موجب 
ايجاد انگيزه و جرات بيشتر براي پرداختن به پژوهش و توليد 

حاضر  ينتايج مطالعه ). 8( بيشتر علم در كشور مي گردد
 يبا نمرهدانشجويان  اطالعاتي سطح سواد ميانگين نشان داد كه

در حد متوسط مي باشد كه اين نتيجه توسط )  100 از( 5/40
. گردد ساير مطالعات انجام شده در اين زمينه نيز تاييد مي

 يگر اين نتيجه بودند كه براي توسعههمچنين مطالعات بيان
سطح سواد اطالعاتي نياز به برنامه ريزي براي ارتقاي سطح 

 .)12-9(  سواد اطالعاتي دانشجويان ضروري مي باشد
همچنين سطح سواد اطالعاتي دانشجويان پزشكي به مراتب 
نسبت به ساير دانشجويان باالتر بوده است كه اين نتيجه نيز 
در ساير مطالعات تاحدودي تاييد گرديده است كه نتيجه اش 

 يمي توان بدليل طول مدت تحصيلي دانشجويان رشته
پزشكي ، كيفيت آموزش ، تدريس بيشتر دروس تخصصي و 

 .باشد... سواد پايه اي دانشجويان پزشكي وع دروس و تنو

ضرورت ) 13(هم راستا با اين پژوهش آرناس و همكاران
 باانكار ناپذيري براي تحليل تجربي وضعيت دانشجويان 

كردند به هدف تعيين ميزان سواد اطالعاتي آنان احساس مي
همين منظور پژوهشي بر روي دانشجويان دو موسسه آموزشي 
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، يكي در اروپا و ديگري در ايالت متحده، انجام دادند تمتفاو
تا مشخص كنند كه دانشجويان از كتابخانه، اطالعات و رايانه 

 يارايهنتايج اين تحقيق منجر به . كنندچگونه استفاده مي
كه  .پيشنهاداتي براي تحقق بهينه اهداف سواد اطالعاتي گرديد

خصص كتابدار، در درصد جامعه مورد مطالعه از ت 5/6تنها 
   .اندبهره گيري از منابع كتابخانه دانشگاه استفاده داشته

سواد اطالعاتي و نقش كتابداران  ينيز در زمينه )14(پريرخ
بر خالف نگرشي كه در كشورهاي غربي وجود : مي نويسد

دارد، دانشگاهيان، كتابخانه ها را به عنوان نهادهايي كه سهم 
شناسند دارند،نمي اطالعاتي هاي سوادسزايي در پرورش مهارتهب

كه كتابداران  منتشر شده اينگونه آمده است كه درمتوندر حالي
سهم بسزايي در شكل گيري و پرورش سواد اطالعاتي در 
 دانشجويان دارند، ولي اكثر پاسخ دهندگان در پژوهش او نيز،
نقش قابل مالحظه اي در اين باره براي كتابداران در نظر 

  )15(هم راستا با اين پژوهش، كاراولو و همكاران.اند نگرفته
پيمايش قابليت هاي اطالعاتي  يدر گزارشي از پروژه

دارند كه كتابداران دانشجويان دانشگاه كاليفرنيا، اظهار مي
همواره شواهد بسياري در دست دارند حاكي از آن كه 
ز دانشجويان فاقد سواد اطالعاتي الزم براي گذراندن برخي ا

دروس خود هستند، چه رسد به اينكه بتوانند به يادگيرندگان 
نتايج اين پژوهش حاكي از اذعان . مادام العمر تبديل شوند

ها و توانمندسازي مهارت يپژوهش به ارتقا ينياز جامعه
اين نتيجه همسو با پژوهش بيگدلي و . سواد اطالعاتي است

 واحد دانشجويان اطالعاتي سواد يمقايسهممتازان  با عنوان 
 علوم دانشگاه پرستاري يدانشكده دانشجويان با المللبين

نتايج . باشدمي آبادان يشاخه-اهواز شاپور جندي پزشكي
 توانايي و جوتجس نتايج رضايت از تحقيق ايشان نشان داد

در و  اردازكتابدار،درسطح متوسط قرار د كمك درخواست
 از استفاده و اينترنت قاز طرييافتن اطالعات مورد نياز خود 

 باتوجه در نتيجه هستند تريپايينسطح  در منطقي عملگرهاي
 متوسط سطح در مطالعه مورد جامعه اطالعاتي سواد اينكه به

 در هاي الزمآموزش يارايه جهت ريزي برنامه ،شتقراردا
  .رسدبه نظر مي الزم اطالعاتي سواد ارتقا راستاي

پژوهش حاضر و پژوهش هاي بنابراين با توجه به نتايج 
و اهميت تسلط به  با ضرورت مغاير پيشين، نتايج هيچ پژوهشي

هاي سواد اطالعاتي در هيچ گروه سني حاصل نشده و مهارت
هاي پيشين وهشژنتايج اين پژوهش در اين خصوص، با پ

با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش، نظر . همخواني دارد
ش از نظر تحصيالت عالي جوان به اينكه جامعه مورد پژوه

آموزش  محيط شوند و مدت كمي است كه واردمحسوب مي
عالي شده اند، به منظور تربيت دانشجويان با سواد اطالعاتي، 

توانمند سازي پژوهشي و هاي برگزاري متناوب كارگاه
آموزشي و ارتقاي سواد اطالعاتي براي دانشجويان اين 

با توجه به اينكه امروزه  همچنين .دانشگاه توصيه مي شود
هاي سواد اطالعاتي مربوط به حوزه بخش بزرگي از مهارت

منابع الكترونيكي و آنالين است، برگزاري كارگاهها و متون 
سواد اطالعاتي با تاكيد بر آن  مربوط به  آموزش مهارت هاي

با توجه به ميزان باالي  بنابراين .حوزه پيشنهاد مي شود
نتايج به  لحاظ و باا بر سطح سواد اطالعاتي تاثيرگذاري مهارته

دانشجويان  دست آمده از پژوهش مبني بر اينكه سواد اطالعاتي
گنجاندن اين مهارتها به عنوان واحد درسي متوسط مي باشد 

دانشجويان در ميان واحد هاي درسي در مقاطع پايين تر هم 
واحد درس آشنايي با منابع  دوهمچنين  .پيشنهاد مي شود

طالعاتي چاپي و الكترونيكي و استفاده از كتابخانه براي دانشجويان ا
سال اول رشته هاي مختلف دوره كارشناسي به صورت درس 

  .دگرد ارايهاجباري 
  
   نتيجه گيري 

مورد پژوهش از نظر  يطبق نتايج پژوهش حاضر، جامعه   
ميزان استفاده دانشجويان از ، هاي سواد اطالعاتي مهارت
ميزان شناخت از اين همچنين وب سايت دانشگاه و  امكانات

منابع در حد متوسط قرار داشته كه نشانگر نياز روز افزون 
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ي در امر آموزش و توجه به اين مقوله به عنوان محوري اساس
 هايچالش دليل بهتوان گفت كه همچنين مي.باشدپژوهش مي

 و  كرده تبديل ارزش با كااليي به را اطالعات كه اجتماعي
 العمر مادام يادگيرندگان به اينكه براي التحصيالن فارغ نياز

 براي پايه سواد اطالعاتي به عنوان مهارتي كسب شوند، تبديل

با توجه به نتايج همچنين .است عالي آموزش در مؤثر يادگيري
به دست آمده از اين پژوهش ، پيشنهاد مي گردد در نظام 

عالي سيستم آموزش به ها و مراكز آموزش آموزشي دانشگاه
تحقيق و پژوهش،  يسوي آموزش همراه با ايجاد روحيه

اي و منابع اطالعاتي قدم مبتني بر مطالعات كتابخانه
شود كه كتابداران به صورت منظم پيشنهاد مي همچنين.بردارد

هاي دائمي در كتابخانه اقدام به برگزاري و ايجاد كارگاه

ازيابي و ارزيابي مركزي جهت تمرين عملي جستجو، ب
پيشنهاد .اطالعات براي دانشجويان و اعضاي كتابخانه نمايند

شود بروشورها و راهنماهاي مفيد و مناسبي تهيه شود و مي
ها جهت دستيابي و ارزيابي دانشجويان براي استفاده از آن

هاي سواد اطالعات كه عاملي موثر در رشد مهارت
شود كه پيشنهاد مي .اطالعاتيشان خواهد بود تشويق شوند

نظرسنجي ساليانه براي تعيين نيازهاي آموزشي دانشجويان 
 .كتابخانه انجام شودعضو 

 
  تقدير و تشكر

نويسندگان بر خود الزم مي دانند از همه كساني كه با طرح    
  .همكاري داشته اند، تقدير و تشكر به عمل آورند
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Background and objective: Information literacy is defined as skills that a person needs in order to survive in 
information society. The purpose of this research is to determine the level of information literacy among 
students of Ardabil University of Medical Sciences.  

Materials and Methods: In this descriptive – analytical study, data was collected from 150 students by a 
questionnaire. The collected data was then analyzed using SPSS software. 

Results: The mean of literacy information score for all the students was 40.5 (SD=7.5) and for that of 
medical and \paramedical faculty students was 41 (SD=8.2). 35.3% of the students used the university 
research system and 24.6% of them used journals shared with Ardabil University of Medical Sciences.  

Conclusion: According to the results, information literacy skill among the students is at moderate level. 
Therefore, paying attention to this important issue is recommended. 
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