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چڪیده
هدف: پژوهش حارض درصدد بررسـی وضعیت سـواد اطالعــاتی 
دانشجویان كاردانی كتابداری و اطالع رسانی و تأثیر محیط  دانشگاهی 

بر سطح سواد اطالعاتی آنان است. 
جامعه آماری: شامل 20 دانشجوی كتابداری و اطالع رسانی جدیدالورود 
شاغل به تحصیل در دانشگاه دولتی زابل در سال تحصیلی 1387– 
1388 و 20 فارغ التحصیل مقطع کاردانی كتابداری و اطالع رسانی از 

دانشگاه زابل در سال تحصیلی 1387– 1388 است. 
روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش به روش پیامیشی تداومی انجام 
شد. داده های مورد نیاز بر اساس پرسشنامه استاندارد طراحی شده 
مبتنی بر استاندارد قابلیت های سواد اطالعاتی برای آموزش عالی، 

تدوین اِی.سی.آر.ال.، توسط داورپناه و سیامک، گردآوری شد. 
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که سواد اطالعاتی دانشجویان 
بین  است،  از حد متوسط  فارغ التحصیالن کمرت  و  جدیدالورود 
مهارت های سواد اطالعاتی واقعی و پایه  دانشجویان جدیدالورود و 
فارغ التحصیالن كاردانی تفاوت وجود دارد و مهارت سواد اطالعاتی 

فارغ التحصیالن كاردانی بیش از دانشجویان جدیدالورود است.
 نتیجه گیری:  فضای آموزشی دانشگاه، اعم از رسمی و غیررسمی، 
بر افزایش سواد اطالعاتی دانشجویان مؤثر است و با استناد به نتایج 
تحقیقات قبلی و نتیجه این تحقیق، مشخص شد كه فضای آموزشی 
دانشگاه، اعم از رسمی و غیررسمی، در هر سال، 3 منره سطح سواد 

اطالعاتی دانشجویان را افزایش می دهد.

ڪلیدواژه ها 
مهارت های سواد اطالعاتی، دانشجویان جدیدالورود، فارغ التحصیالن، علوم كتابداری و اطالع رسانی، سنجش 

، پرسشنامه  سواد اطالعاتی داورپناه ، سیامک سواداطالعاتی، اِی.سی.آر.ال.

مرضیه سیامک

تأثیر محیط دانشگاهی بر سواد اطالعاتی دانشجویان كاردانی كتابداری و اطالع رسانی
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مرضیه سیامک 1

دریافت: 1388/8/12     پذیرش: 1388/11/6

1. عضو هیئت علمی پایگاه استنادی 

علوم جهان اسالم

msiamakm@gmail.com 

تأثیــر محیط دانشــگاهـی بر ســـواد اطالعــاتی 
دانشجویان كاردانی كتابداری و اطالع رسانی

مقدمه 
به عنوان توشه ای ضروری برای گام نهادن در وادی عصر اطالعات، به  سواد اطالعاتی،
مجموعه توانمندی هایی اطالق می شود كه »افراد به كمك آن می توانند تشخیص دهند كه 
چه موقع به اطالعات نیاز دارند و به جایابی، ارزیابی، و استفاده مؤثر از اطالعات مورد نیاز 

مبادرت ورزند« )آ.ال.آ، 2002(. 
افرادِ باسواد اطالعاتی كسانی هستند كه آموخته اند چگونه یاد بگیرند؛ زیرا می دانند 
كه اطالعات چگونه سازماندهی می شود، چگونه می توان اطالعات را یافت، و چگونه 
می توان به شیوه ای از اطالعات استفاده كرد كه دیگران نیز بتوانند از آنان بیاموزند. این 
افراد، به دلیل آنکه همواره می توانند اطالعات مورد نیاز خود را در هر وظیفه یا تصمیمی 

بیابند، برای فراگیری مادام العمر مهیا هستند. 
به طوركلی، از فردِ باسواد اطالعاتی انتظار می رود كه دارای مهارت های اطالعاتی زیر باشد:

- تشخیص دهد كه اطالعات صحیح و كامل )اطالعات متنی، عددی، یا گرافیکی( 
مبنای تصمیم گیری هوشمندانه است؛ 

- دقیقاً مشخص كند چه مسئله یا چه وجهی از مسئله باید حل شود؛
- بتواند مشخص و تعریف كند كه چه اطالعاتی برای یك وظیفه خاص از نظر منابع، 

نوع رسانه، و میزان جامعیت اطالعات مورد نیاز است؛ 
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- بتواند پرسش هایی را براساس نیازهای اطالعاتی تنظیم كند؛
- بتواند منابع اطالعاتی مرتبط و باارزش دست اول، دست دوم، و دست سوم را 

شناسایی كند؛
- سیاست های موفق كاوش را هم در حوزه اطالعات چاپی و هم در حوزه اطالعات 

الکترونیکی برای شناسایی منابع اطالعاتی دست دوم طراحی كند؛
- اطالعات و داده ها را با استفاده از روش تجربی و یا منابع اطالعاتی دست دوم 

گردآوری نماید؛
- اطالعات را سازماندهی و ذخیره نماید؛

- اعتبار اطالعات گردآوری شده را تفسیر، تحلیل، تلفیق، و ارزیابی كند ومورد نقد 
و پرسش قرار دهد؛ 

- بینش ها، داوری ها، و آینده نگری ها را توسعه دهد؛
- از ابزارها و روش های مؤثر و مناسب برای ارائه و تجسم داده ها و یافته ها استفاده كند؛ 
- به منظور چاپ و نشر نتایج و گزارش ها، فنون و سیاست هایی را اتخاذ نماید؛ و

- سیاست های اطالعات شناختی2 و رفتاری3 را بر حسب موقعیت ها و شرایط متفاوت 
تنظیم و تعدیل كند.

بنابراین، در این شرایط، سواد و مهارت های اطالعاتی مفهومی فراتر از آن چیزی 
است كه »مهارت های كتابخانه های« نامیده می شود و بیشتر بر روی مکان یابی و دسترسی 
به اطالعات تأكید می كند. همچنین، این مفهوم فراتر از مهارت های مکانیکی است كه با 

مفهوم »سواد فناوری اطالعات«4 همایند شود. 
این حقیقت كه سواد اطالعاتی بخشی از استانداردها و بروندادهای مورد انتظار در بین 
به عنوان تقویت كننده  انجمن های معتبر می باشد، درک آنها را از آموزش سواد اطالعاتی،
به عنوان مقیاسی برای  كیفیت آموزش عالی، نشان می دهد )كریچفیلد5، 2005(. استانداردها
طراحی، اجرا،و ارزیابی مهارت های سواد اطالعاتی و رسیدن به هدف مورد نظر كسب 
سواد اطالعاتی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می توانند مورد استفاده قرار گیرند 
و افراد و سازمان ها را در دستیابی به این مهم یاری رسانند. در مجموع، در زمینه سواد 
اطالعاتی و مهارت های مربوط به آن، استانداردهایی برای موقعیت های گوناگون، از سوی 

سازمان های مختلف مطرح شده است. 
البته مهمترین و متداول ترین این استانداردها، استاندارد قابلیت های سواد اطالعاتی برای 
آموزش عالی، تدوین انجمن كتابخانه های دانشکده ای و پژوهشی است. این استانداردها 
بر تعیین حوزه های اصلی رفتار دانشجوی باسواد اطالعاتی تمركز دارند )نظری، 1384، 

2. Cognitive 

3. Behavioral

4. IT literate 

5. Critchfield 

مرضیه سیامک
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ص 44- 45(. استانداردهای سواد اطالعاتی برای آموزش عالی، تدوین اِی.سی.آر.ال.6 ، 
یکی از جدیدترین معیارهای مدون برای تعریف، برنامه ریزی، اجرا، و ارزیابی فعالیت های 
آموزش سواد اطالعاتی است )پریرخ، 1386، ص 37( و چارچوبی برای سنجش افراد با 

سواد اطالعاتی به دست می دهد. 
این استاندارد،چارچوبی برای اعمال كنترل بر نحوه تعامل دانشجویان با اطالعات 
موجود در محیط پیرامونی آنان،  به دست می دهد. این قابلیت ها به حساس كردن دانشجویان 
نسبت به لزوم اتخاذ یك رویکرد فراشناختی در امر یادگیری كمك می كنندو آنان را 
از اقدامات مشخصی كه برای گردآوری،تحلیل، و به كارگیری اطالعات الزم است آگاه 
می سازند. از دانشجویان انتظار می رود كه همه قابلیت های مشروح در این سند را ابراز 
به عنوان  نمایند. تنها تعداد بسیار اندكی از دانشگاه ها ارزیابی سواد اطالعاتی دانشجویان را 
بخشی از شرایط فارغ التحصیلی آنان ضروری می دانند، و بسیاری از دانشجویان واحدهای 
درسی رشته خود را در حالی پشت سر می گذارند كه دانش اندكی در زمینه انجام پژوهش، 
فاقد  دانشجویان  این رو،  از  دارند.  منابع  ارزیابی  و  پژوهش  ابزار  از  استفاده  چگونگی 
مهارت های پژوهشی و سواد اطالعاتی الزم پس از فراغت از تحصیل قادر به فعالیت مؤثر 
و مطلوب در محیط های اطالعاتی و تکنولوژیکی پیشرفته نخواهند بود )نایت7، 2001(. از 
طرف دیگر، متخصصان اطالعاتی در محیط دانشگاهی نمی توانند به اندازه كافی جلسات 
آموزش رسمی سواد اطالعاتی برای دانشجویان برگزار كنند؛ درحالی كه نیاز مداوم و 
مستمری به آموزش سواد اطالعاتی و نقش آن در مؤسسه های آموزشی وجود دارد. به 
منظور ارائه بهترین كمك ممکن به دانشجویان، الزم است نقاط قوت و ضعف سواد 
اطالعاتی پایه دانشجویان جدیدالورود، قبل از آموزش سواد اطالعاتی، شناسایی گردد. این 
كار به متخصصان اطالعاتی امکان می دهد تا جلسه های تعلیم دهی را به گونه ای طراحی و 

ارائه كنند تا یادگیری دانشجویان بهبود یابد.
با وجود اهمیت این مهارت، شواهد بسیاری وجود دارد كه دانشجویان برای گذراندن 
به  بتوانند  اینکه  به  فاقد سواد اطالعاتی الزم هستند، چه رسد  برخی درس های خود 
یادگیرندگان مادام العمر تبدیل شوند )كاراولو8، 2001(. با توجه به این مسئله باید به آموزش 
دانشجویان در این زمینه پرداخت. هر برنامه آموزشی باید كار خود را با مهارت های 
مرتبط با اهداف پایه شروع كند. انتظار می رود كه در پایان دو سال اول برنامه دانشگاهی، 
تا  اولین رتبه دانشگاهی را تکمیل كرده باشد و  برای كسب  نیازهای عمومی  دانشجو 
حدودی وارد مطالعه موضوعی رشته خود شده باشد. سواد اطالعاتی پایه، باید تا پایان 
دو سال اول دانشجویی كسب شود. هر برنامه آموزشی مؤثر باید با مهارت های مربوط به 

6. انجمن كتابخانه های دانشكده ای

 و تحقیقاتی: این انجمن در واقع 

زیرمجموعه ای از سازمان حرفه ای كتابداران 

آموزشی یا اِی.سی.آر.ال. است. دربرگیرنده 

پروژه ها و ابداعاتی است كه توسط این 

سازمان حرفه ای تولید و منترش می شوند. 

چند خربنامه، اهداف آموزشی سواد اطالعاتی 

در قالب یك مدل، و اطالعاتی درخصوص 

»پروژه آموزش اینرتنت«، »پروژه پایه دانش«، 

و... از دیگر محتویات این سایت به حساب 

می آید. نشانی اینرتنتی:

http://www.lib.utexas.edu/is/

 

7. Knight 

8. Caravello

تأثیر محیط دانشگاهی بر سواد
اطالعاتی ...
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اهداف پایه آغاز شود. اما وقتی سخن از آموزش به میان می آید، سنجش كّمیت و كیفیت 
آموخته ها مطرح می گردد. بر همین مبنا، سنجش سواد اطالعاتی دانشجویان امری ضروری 
است. از آنجا كه محقق در پایان نامه كارشناسی ارشد خود به این نتیجه رسید كه قرار 
گرفتن در فضای آموزشی دانشگاه، اعم از رسمی و غیررسمی بر افزایش سواد اطالعاتی 
دانشجویان مؤثر است )سیامك، 1386(، تصمیم گرفت تا تأثیر محیط دانشگاهی بر سطح 
سواد اطالعاتی دانشجویان كاردانی )كه انتظار می رود تا در دو سال اول دانشجویی سواد 
اطالعاتی پایه را كسب كرده باشند( كتابداری و اطالع رسانی )با توجه به این كه دانشجویان 
كتابداری و اطالع رسانی بیش از دانشجویان هر رشته دیگر با مفاهیم سواد اطالعاتی انتظار 

می رود كه آشنا گردند( را در سطح سواد آنان بسنجد. 

پیشینه پژوهش 
سیمنز9 )2001(، با انجام پایان نامه دكتری خود به منظور تعیین انواع خدماتی كه برای 
دانشجویان سال اول مناسب و مورد نیاز است، الزم دید كه ابتدا مشخص كند كه آنان در 
آغاز دوران دانشجویی خود، چگونه به كسب و به كارگیری اطالعات می پردازند. بر همین 
اساس بر مبنای »استانداردهای سواد اطالعاتی برای آموزش عالی« تدوین اِی.سی.آر.ال.، 
پرسش هایی تدوین كرد؛ در نهایت نتایج حاصله برای بازنگری و اصالح خدمات ارائه 
شده به دانشجویان مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها نشان داد كه تالش های اندكی در 
زمینه توسعه ابزاری براساس استانداردهای اِی.سی.آر.ال. برای آزمون مهارت های سواد 

اطالعاتی دانشجویان وجود دارد. 
فلسپهلر10 )2003(، در تحقیقی پیرامون »آموزش سواد اطالعاتی«، نمونه ای شامل دو 
گروه از دانشجویان سال اول را انتخاب و پژوهشی بر روی آنان انجام داد. وی به این نتیجه 
رسید كه اگرچه دانشجویان مورد مطالعه از سواد رایانه ای مناسبی برخوردارند، اما مطمئنًا 
آنها كاماًل باسواد اطالعاتی نیستند. وی دریافت كه تعداد زیادی از دانشجویان مورد بررسی 

در مقاله هایشان به سایت ها و مقاله های نشریه های با محتوای پایین استناد كرده اند. 
آرناس11 و همکاران )2004(، معتقدند با توجه به الگوی جدید آموزشی كه به موجب 
به عنوان یادگیرندگان  آن، دانشجویان هم برای تقبل مسئولیت های اجتماعی آتی و هم 
مادام العمر تربیت می شوند، برای تحلیل تجربی وضعیت دانشجویان به منظور تعیین میزان 
سواد اطالعاتی آنان ضرورت انکارناپذیری احساس می گردد. آنان بر روی دانشجویان 
دو دانشگاه در اسپانیا و مکزیك پژوهشی انجام دادند تا مشخص كنند كه دانشجویان از 
كتابخانه، اطالعات، و رایانه چگونه استفاده می كنند. نتایج تحقیق آنان بیانگر شباهت ها و 

9. Seamans

10. Flaspohler

11. Arenas

مرضیه سیامک
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تفاوت های چندی از این نظر، میان دانشجویان دانشگاه مورسیا در اسپانیا و دانشگاه ملی 
مکزیك می باشد. 

نایت )2005(، در پژوهشی به سنجش سواد اطالعاتی و بازده یادگیری سواد اطالعاتی 
دانشجویان سال اول پرداخته است. نتیجه نشان داد كه كار علمی دانشجویان مقیاسی مفید 
برای اندازه گیری بازده یادگیری و سواد اطالعاتی آنان است. از نظر او دستورالعمل یا ابزار 
سنجشی مفید است كه روش عینی و قابل اعتمادی برای تجزیه و تحلیل به دست دهد. 
این شیوه سنجش، این امکان را به كتابخانه می دهد تا میزان كمك رسانی خود را در 
مأموریت های آموزشی دانشگاه بسنجند. نتایج این مطالعه منجر به تغییرات خاصی در 

نحوه ارائه آموزش كتابخانه شد. 
عالیشان كرمی و دیگران )1382(، در پژوهشی به »بررسی سواد اطالعاتی دانشجویان 
پزشکی شاغل به تحصیل در نیمه دوم سال تحصیلی 82-1381 در دانشکده پزشکی 
بندرعباس« پرداخته اند. یافته ها نشان داد كه میانگین نمره سواد اطالعاتی جمعیت مورد 
بررسی برابر با 2/37 می باشد، همچنین میانگین نمره میزان استفاده از عناصر سواد اطالعاتی 
برابر با 1/99 می باشد. در بین عناصر مورد بررسی فقط میانگین نمره آشنایی با اینترنت 
)3/14( و میزان استفاده از این عنصر )3/13( از حد متوسط بیشتر بود. به طوركلی، میانگین 
نمره سواد اطالعاتی در جامعه پژوهش پایین تر از حد متوسط می باشد و تفاوت معنی داری 

بین سواد اطالعاتی دانشجویان از نظر جنسیت و مقطع تحصیلی وجود ندارد.
بردستانی )1383(، در پژوهشی به »بررسی سواد اطالعاتی دانشجویان دانشگاه شهید 
چمران اهواز« پرداخت. یافته ای این تحقیق نشان داد یکی از علل اصلی عدم موفقیت 
دانشجویان در استفاده صحیح از اطالعات و انجام تحقیقات با نتایج جدید، آشنا نبودن آنها 

با روش های صحیح جست وجوی اطالعات می باشد. 
پریرخ )1383( به »سنجش اثربخشی كارگاه های آموزشی مهارت های سواد اطالعاتی« 
پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان داد كه به طور تقریب، تمام دانشجویان به مهارت های 
سواد اطالعاتی نیاز دارند. تفاوت معنی داری بین مهارت های سواد اطالعاتی آنان قبل و بعد 

از شركت در كارگاه های آموزشی دیده شد.
قاسمی )1385(، در پایان نامه دكتری خویش به »بررسی وضعیت سواد اطالعاتی 
دانشجویان دوره های تحصیالت تکمیلی زیرپوشش وزارت علوم تحقیقات و فن آوری و 
تدوین پیش نویس استانداردهای سواد اطالعاتی برای آنان« پرداخته است. پرسشنامه این 
پژوهش براساس »استاندارد قابلیت های سواد اطالعاتی برای آموزش عالی«، تدوین اِی.
سی.آر.ال.، تنظیم شده است. پرسشنامه بین650 نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی 4 

تأثیر محیط دانشگاهی بر سواد
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دانشگاه )فردوسی مشهد، شیراز، اهواز، و تهران( توزیع شد تا توان سواد اطالعاتی خود 
را به شیوه خوداظهاری، بنمایانند. یافته ها نشان داد كه نمرات خودارزیابی برای همه 
سطوح در حد باالتر از متوسط ) 3/7 از 5( قرار دارد. به عالوه، مشخص شد كه بین 
سواد اطالعاتی دانشجویان رشته های علوم انسانی و غیرعلوم انسانی، بین دانشجویان مناطق 
مختلف دانشگاهی، بین دانشجویان دختر و پسر، و بین دانشجویان مقطع كارشناسی ارشد 
و دكتری تفاوت معنادار وجود دارد. میانگین سواد اطالعاتی دانشجویان مقطع دكتری 

رشته های علوم انسانی باالتر از همتایان مورد مقایسه با آنان بود. 
سیامك )1386(، در پایان نامه كارشناسی ارشد خود به تدوین ابزاری استاندارد برای 
سنجش سواد اطالعاتی دانشجویان مقطع كارشناسی و آزمون آن بر روی دانشجویان 
دانشگاه فردوسی پرداخت. در مرحله نخست پژوهش با استفاده از »استاندارد قابلیت های 
سواد اطالعاتی برای آموزش عالی«، تدوین اِی.سی.آر.ال.، ابزار مورد نظر تهیه گردید و با 
بررسی هایی برای سنجش روایی ابزار )به دو روش اعتبار محتوا و تحلیل عاملی( و سنجش 
پایایی ابزار )آلفای كرونباخ(، مشخص شد كه ابزار طراحی شده در این پژوهش از روایی 
و پایایی باالیی برخوردار است. در مرحله دوم پژوهش، براساس پرسشنامه طراحی شده، 
سواد اطالعاتی دانشجویان جدیدالورود و سال آخر مقطع كارشناسی دانشگاه فردوسی 
مشهد با حجم نمونه ای به ترتیب 335، 338 نفر، متناسب با جنسیت و رشته تحصیلی در 
سال تحصیلی 85- 1386 و 86- 1387سنجیده شد. نتایج نشان داد كه سواد اطالعاتی 
دانشجویان جدیدالورود و سال آخر كمتر از حد متوسط است و بین مهارت های سواد 
اطالعاتی واقعی و پایه دانشجویان جدیدالورود و سال آخر كارشناسی تفاوت وجود دارد. 
بنابراین، فضای آموزشی دانشگاه اعم از رسمی و غیررسمی بر افزایش سواد اطالعاتی 

دانشجویان مؤثر است.

اهداف پژوهش
- شناسایی نیازهای واقعی دانشجویان درخصوص مهارت های سواد اطالعاتی؛

بهبود اثربخشی آموزش و تسهیل فرایند یاددهی و یادگیری از طریق تشخیص   -
سطح سواد اطالعاتی دانشجویان؛

ارائه داده های زمینه ای در باب مهارت های سواد اطالعاتی دانشجویان، و استفاده از   -
داده های گردآمده برای كمك به تدوین برنامه آموزش سواد اطالعاتی برای دانشجویان؛ و

بررسی تأثیر محیط دانشگاه بر توسعه سواد اطالعاتی دانشجویان.  -

پرسش هاى پژوهش 
مهارت های سواد اطالعاتی واقعی دانشجویان كاردانی جدیدالورود و فارغ التحصیالن   -

مرضیه سیامک
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كاردانی كتابداری و اطالع رسانی، براساس پرسشنامه داورپناه، سیامك )داس/DAS( به چه 
میزان است؟

- بین مهارت های سواد اطالعاتی واقعی و پایه دانشجویان جدیدالورود و فارغ التحصیالن 
كاردانی كتابداری و اطالع رسانی برمبنای پرسشنامه مذكور چه تفاوتی وجود دارد؟

روش پژوهش، جامعه آماری، و حجم منونه
این پژوهش از نظر هدف كاربردی است و از نظر شیوه گردآوری داده ها به روش پیمایشی 
تداومی انجام شده است. در این نوع پیمایش ها، اطالعات گردآوری شده از نمونه ها در 
زمان های مختلف، برای آگاهی از وضعیت های مختلف مورد بهره برداری قرار می گیرد. 
هدف اصلی از پیمایش های تداومی پی بردن به تغییراتی است كه طی زمان در مورد 
متغیرهای مورد مطالعه حاصل شده است. یکی از دشواری های پیمایش های تداومی، 
به ویژه هنگامی كه با افراد سروكار داریم، دسترسی مجدد به كلیه پاسخگویان مرحله 
اول تحقیق است )دیانی، 1384(. برای غلبه بر این مشکل پرسشنامه ها بین دانشجویان 

جدیدالورود 87- 1388 )20 نفر( و فارغ التحصیالن 87- 1388 )20 نفر(توزیع شد.

ابزار گردآورى داده ها 
ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه سواد اطالعاتی طراحی شده توسط داورپناه و سیامك 
است كه براساس استاندارد قابلیت های سواد اطالعاتی برای آموزش عالی12 تدوین اِی.
سی.آر.ال.، برای اندازه گیری سواد اطالعاتی پایه و واقعی دانشجویان، تدوین گردیده است. 
پرسشنامه مورد نظر مشتمل بر55 سؤال تدوین شده به شیوه عینی در زیر5 استاندارد، 
حاوی 12 سؤال مربوط به استاندارد 1؛ 15سؤال مربوط به استاندارد 2؛ 10 سؤال مربوط به 
استاندارد 3؛ 8 سؤال مربوط به استاندارد 4؛ و 10 سؤال مربوط به استاندارد 5 است. مثال 

زیر ساختار پرسشنامه را نمایان میسازد:

استاندارد2: دانشجوى باسواد اطالعاتى به شكل مؤثر و كارآمد به اطالعات مورد نیاز دست 
پیدا مى كند.

شاخصهاى عملكردى

5. 2. دانشجوی باسواد اطالعاتی، اطالعات و مآخذ آن را استخراج، ثبت، و مدیریت می كند.
برآیندها 

3. 5. 2. انواع مختلف منابع مورد استناد را از هم تمیز می دهد و نحِو )تركیب( صحیح 
و عناصر استناد در انواع منابع را درک می كند.

12. این استاندارد حاوی 87 سنجه برآیندی 

در قالب 22 شاخص عملكردی می باشد 

كه این شاخص ها نیز به نوبه خود در ذیل 

5 استاندارد مرتب شده اند. این استاندارد، 

توسط انجمن كتابخانه های دانشكده ای و 

پژوهشی وابسته به انجمن کتابداری آمریکا 

تدوین شده است )آ.سی.ار.ال، 2000(. در 

ذیل 5 استاندارد مهارت های سواد اطالعاتی 

برای آموزش عالی تدوین اِی.سی.آر.ال. 

ارائه می گردد:

استاندارد1. دانشجوی باسواد اطالعاتی 

ماهیت و گسرته اطالعات مورد نیاز را 

تشخیص می دهد.

استاندارد 2.  دانشجوی باسواد اطالعاتی به 

شكل مؤثر و كارآمد به اطالعات مورد نیاز 

دست پیدا می كند.

 استاندارد 3. دانشجوی باسواد اطالعاتی، 

اطالعات و مآخذ آن را به صورت منتقدانه 

ارزیابی می كند و اطالعات انتخاب شده را 

با مبنای دانشی و نظام ارزشی خود تلفیق 

می كند.

استاندارد 4. دانشجوی باسواد اطالعاتی 

به صورت انفرادی یا به عنوان عضوی از یك 

گروه،اطالعات را برای انجام یك مقصود 

خاص، به صورت مؤثر مورد استفاده قرار 

می دهد.

استاندارد 5. دانشجوی باسواد اطالعاتی 

بسیاری از موضوعات اقتصادی، حقوقی، 

و اجتامعی مربوط به استفاده از اطالعات 

را درك می كند و با رعایت اصول اخالقی و 

قانونی به اطالعات دسرتسی می یابد و از آن 

استفاده می كند.

تأثیر محیط دانشگاهی بر سواد
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سؤال:

نوع منبع بازیابی شده زیر از یك پایگاه اطالعاتی را مشخص كنید؟ )فقط یك گزینه را 
انتخاب كنید(

كتاب
بخشی از یك كتاب

سند دولتی
مقاله روزنامه

مقاله مجله علمی یا عمومی

برای نمره گذاری پرسشنامه چنین عمل شد كه به هر پاسخ درست مربوط به سؤال های 
یك یا چندگزینه ای نمره 1 )یك( داده شد. به این ترتیب، اگر پاسخگو به سؤالی یك گزینه ای 
پاسخ درست دهد نمره 1 )یك( و اگر به سؤالی چندگزینه ای مثاًل سؤالی كه سه گزینه 
صحیح داشت، پاسخ صحیح دهد، نمره 3 )سه( دریافت می كند. اگر پاسخگو، به سؤال پاسخ 
درستی ندهد، نمره ای به وی تعلق نمی گیرد. بنابراین، با توجه به تعداد سؤال های پرسشنامه 
و گزینه های صحیح مربوط به آن، نمره كل برای یك دانشجوی باسواد اطالعاتی 87 و 

نقطه50 درصد آن نیز 43/5 به دست آمد.
روایی و پایایی پرسشنامه مذكور قباًل توسط داورپناه و سیامك )DAS( در اثری با 
عنوان »ساخت و هنجاریابی پرسشنامه سنجش سواد اطالعاتی پایه و واقعی دانشجویان« 
سنجیده شده است. سنجش روایی محتوایی و صوری پرسش های طراحی شده براساس 
مطالعه مقدماتی نظر متخصصان، نظر كتابداران، و دانشجویان هدف مورد سنجش قرار 
گرفته است. به عالوه، برای سنجش روایی سازه از آزمون تحلیل عاملی استفاده شده است. 
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براساس قضاوت این گروه از داوران، پرسشنامه طراحی شده از روایی محتوایی باالیی 
برخوردار است. در بررسی پایایی ابزار تدوین شده ضریب آلفای كرونباخ در پیش آزمون 
0/77 به دست آمده است )سیامك، 1386؛ داورپناه، 1387، ص 91- 109(. در این پژوهش 
نیز ضریب آلفای پرسشنامه توزیع شده مجدداً محاسبه و نتیجه مربوط به دانشجویان 
جدیدالورود 0/83 و آلفای كرونباخ مربوط به پرسشنامه های دانشجویان سال آخر 0/86، 
و در دو گروه 0/83 به دست آمد. نتایج به دست آمده نشان داد كه پرسشنامه طراحی شده 

از پایایی باالیی برخوردار است. 

یافته های پژوهش 
سؤال اول پژوهش به بررسی وضعیت مهارت های سواد اطالعاتی واقعی و پایه دانشجویان 
جدیدالورود و فارغ التحصیالن كاردانی كتابداری و اطالع رسانی می پردازد. این سؤال در 
واقع به بخشی از اهداف پژوهش همچون، شناسایی نیازهای واقعی دانشجویان درخصوص 
مهارت های سواد اطالعاتی و ارائه داده های زمینه ای در باب این مهارت ها می پردازد كه 
استفاده از آن داده ها برای كمك به تدوین برنامه  آموزش سواد اطالعاتی برای دانشجویان 
مؤثر واقع خواهد شد. به منظور پاسخگویی به این سؤال، ابتدا میزان مهارت های سواد 
اطالعاتی دانشجویان جدیدالورود كاردانی كتابداری و اطالع رسانی، سپس فارغ التحصیالن 

كاردانی كتابداری و اطالع رسانی مورد سنجش قرار گرفت.

- وضعیت سواد اطالعاتی دانشجویان جدیدالورود كاردانى كتابدارى و اطالع رسانى
ابتدا جدول 1، كه نشان دهنده تعداد و میانگین نمره دانشجویان جدیدالورود كاردانی 

كتابداری و اطالع رسانی است، ارائه می گردد.

همانگونه كه در جدول 1، مالحظه می شود.، میانگین نمره كل دانشجویان جدیدالورود، 
از پرسشنامه طراحی شده 19/55 با انحراف معیار 8/04 است. چنانچه از این نمره برمی آید 
نمره سواد اطالعاتی این دانشجویان در مقایسه با نمره كامل پرسشنامه سواد اطالعاتی 
پژوهش حاضر )87( فاصله بسیار دارد و حتی از نصف نمره كل پرسشنامه طراحی شده 

)43/5( نیز پایین تر است.

جدیدالورود

انحراف معیارمیانگینتعدادشاخص/ گروه

دانشجویان كاردانی كتابداری

 و اطالع رسانی
2019/558/04

جدول 1
میانگین نمره سواد اطالعاتی دانشجویان 

جدیدالورود كاردانی كتابداری و اطالع رسانی
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در جدول 2، نمرات میانگین و انحراف معیار دانشجویان جدیدالورود كاردانی كتابداری و 
اطالع رسانی، در پنج استاندارد قابلیت سواد اطالعاتی، ارائه شده است. 

همان گونه كه از جدول 2 برمی آید، میانگین نمره سواد اطالعاتی دانشجویان جدیدالورود 
كاردانی كتابداری و اطالع رسانی برای استاندارد 1، 3/42؛ استاندارد 5/83،2؛ استاندارد 4/77،3؛ 
استاندارد 5/38،4؛و استاندارد 3/28،5 است. چنانچه مالحظه می شود. این دانشجویان در 

استاندارد 2، بیشترین مهارت و در استاندارد 5،كمترین مهارت را دارا هستند.

- وضعیت سواداطالعاتی فارغ التحصیالن كاردانی كتابداری و اطالع رسانی

همان گونه كه جدول 3، نشان می دهد میانگین نمره كل این دانشجویان از پرسشنامه 
طراحی شده 26/05 با انحراف معیار 8/35 است. چنانچه از این نمره نیز برمی آید نمره 
سواد اطالعاتی این دانشجویان حتی از نصف نمره كل پرسشنامه طراحی شده )43/5( نیز 

پایین تر است.
در جدول 4، نمرات میانگین و انحراف معیار فارغ التحصیالن كاردانی كتابداری و 

اطالع رسانی در 5 استاندارد قابلیت سواد اطالعاتی ارائه شده است.

دانشجویان جدیدالورود

انحراف معیارمیانگیناستاندارد 

3/421/30استاندارد 1

5/832/28استاندارد 2

4/771/73استاندارد 3

5/382/22استاندارد 4

3/281/63استاندارد 5

جدول 2
 نمرات میانگین و انحراف معیار
دانشجویان جدیدالورود كاردانی
كتابداری و اطالع رسانی
 در 5 استاندارد قابلیت سواد اطالعاتی

جدول 3
 میانگین نمره سواد اطالعاتی
 دانشجویان فارغ التحصیل كاردانی

 كتابداری و اطالع رسانی 

جدول 4

نمرات میانگین و انحراف معیار 
فارغالتحصیالن كاردانی 
كتابداری و اطالعرسانی
 در 5 استاندارد قابلیت سواد اطالعاتی

فارغ التحصیالن
انحراف معیارمیانگینتعدادشاخص/ گروه

2026/058/35كاردانی كتابداری و اطالع رسانی

التحصیالن فارغ 

انحراف معیارمیانگیناستاندارد

5/402/23استاندارد 1

8/263/42استاندارد 2

5/311/82استاندارد 3

5/261/04استاندارد 4

2/890/99استاندارد 5
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همان گونه كه از جدول 4 برمی آید، میانگین نمره سواد اطالعاتی دانشجویان جدیدالورود 
كاردانی كتابداری و اطالع رسانی برای استاندارد 1، 5/40؛ استناندارد 8/26،2؛ استاندارد 5/31،3؛ 
استاندارد 5/26،4؛و استاندارد 2/89،5 است. چنانچه مالحظه می شود. این دانشجویان در 

استاندارد 2، بیشترین مهارت و در استاندارد 5،كمترین مهارت را دارا هستند.
سؤال دوم پژوهش به روشن تر نمودن تفاوت مهارت های سواداطالعاتی واقعی و پایه 
دانشجویان جدیدالورود و فارغ التحصیالن كاردانی كتابداری و اطالع رسانی می پردازد. این سؤال 
در واقع به اهداف دیگری از پژوهش همچون بررسی تأثیر محیط دانشگاه بر توسعه سواد 

اطالعاتی دانشجویان پاسخ می دهد.
با توجه به داده های جداول 1 و 3، میانگین و انحراف معیار نمره سواد اطالعاتی دانشجویان 
جدیدالورود و فارغ التحصیالن كاردانی كتابداری و اطالع رسانی به دست آمد. سپس با استفاده از 
آزمون t میزان تفاوت معناداری سواد اطالعاتی این دو گروه از دانشجویان محاسبه شد. جدول 
5، نتایج حاصل از سنجش مهارت های سواد اطالعاتی واقعی و پایه دانشجویان جدیدالورود و 

فارغ التحصیالن كاردانی كتابداری و اطالع رسانی مورد بررسی را نشان می دهد. 

همان گونه كه از داده های مندرج در جدول 5، برمی آید، مقدار t مشاهده شده 2/50 در 
سطح 95% معنادار است. بنابراین، بین سطح سواد اطالعاتی پایه دانشجویان جدیدالورود و 

فارغ التحصیالن كاردانی كتابداری و اطالع رسانی، تفاوت معناداری وجود دارد.
در سنجش مهارت های سواد اطالعاتی واقعی و پایه دانشجویان دو گروه بر مبنای 
استاندارد قابلیت های سواد اطالعاتی برای آموزش عالی، نمره میانگین دانشجویان جدیدالورود 
در كل پرسشنامه، 19/55، و نمره میانگین فارغ التحصیالن كاردانی كتابداری و اطالع رسانی 
در كل پرسشنامه، 26/05 است. بنابراین، مشخص است كه میانگین نمرات كسب شده 
توسط فارغ التحصیالن كاردانی كتابداری و اطالع رسانی باالتر از دانشجویان جدیدالورود 
است. این تفاوت در حدی است كه موجب بروز تفاوت معنادار بین این دو گروه )در 
محاسبه نمرات مربوط به كل پرسشنامه( گردیده است. از آنجا كه نمره كل سواد اطالعاتی 
پرسشنامه پژوهش حاضر 87 است، در مقایسه با این نمره، می توان گفت دانشجویان دو 

گروه حتی به نصف نمره كل پرسشنامه )43/5( نیز دست نیافته اند. 

جدول 5
نتایج آزمون t در بررسی تفاوت مهارت های 

سواد اطالعاتی واقعی و پایه دانشجویان 
جدیدالورود و فارغ التحصیل

تأثیر محیط دانشگاهی بر سواد
اطالعاتی ...

سطح معنادارىدرجه آزادىمقدارtانحراف معيارميانگنيتعدادشاخص/گروه

2019/558/04جديد الورود

2/50380/017

2026/058/35فارغ التحصيل
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در جدول 6، سطح معناداری نمرات دانشجویان جدیدالورود و فارغ التحصیالن كاردانی 
كتابداری و اطالع رسانی، در 5 استاندارد قابلیت های سواد اطالعاتی برای آموزش عالی ارائه 

شده است. 

با توجه به مقادیر t مشاهده شده، سطح سواد اطالعاتی پایه دانشجویان جدیدالورود با 
فارغ التحصیالن مورد بررسی در استانداردهای 4،3، و 5، با سطح اطمینان 95درصد، تفاوت 
معناداری ندارد؛ اما در استاندارد 1 و 2 تفاوت معناداری بین دانشجویان جدیدالورود و 

فارغ التحصیالن وجود دارد.
همانگونه كه از این جدول برمی آید، دانشجویان جدیدالورود به ترتیب در استانداردهای 2، 
4، 3، 1، و 5 باالترین نمرات را كسب نموده اند. فارغ التحصیالن مورد بررسی نیز به ترتیب 
در استانداردهای 2، 1، 4،3، و 5 باالترین نمرات را كسب كرده اند. بنابراین، دانشجویان دو 
گروه در ترتیب نمرات سواد اطالعاتی مربوط به استانداردهای 1، 2، 3، 4 و 5 قابلیت سواد 

اطالعاتی برای آموزش عالی، در استانداردهای 1، 3، و 4، اولویت های مشابهی ندارند. 

تجزیه و تحلیل داده ها
یافته های پژوهش داد، نمره میانگین سواد اطالعاتی دانشجویان جدیدالورود )19/55( 

درجه آزادیمقدارtانحراف معیارمیانگینمنبع تغییرات
سطح 

معناداری

استاندارد 1
3/421/30جدیدالورود

3/35370/002
5/402/23فارغ التحصیل

استاندارد 2
5/832/28جدیدالورود

2/52350/016
8/263/42فارغ التحصیل

استاندارد 3
4/771/73جدیدالورود

0/91350/365
5/311/82فارغ التحصیل

استاندارد 4
5/382/22جدیدالورود

0/22-350/826
5/261/04فارغ التحصیل

استاندارد 5
3/281/63جدیدالورود

0/85-310/401
2/890/99فارغ التحصیل

جدول 6

نتایج آزمون t در بررسی تفاوت نمرات 
دانشجویان جدیدالورود و فارغ التحصیالن
 كاردانی كتابداری و اطالع رسانی
 در 5 استاندارد قابلیت های سواد اطالعاتی
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بسیار پایین تر از حد متوسط است. طبق یافته های فرگوسون، نیلی، و سالیوان13 )2006(؛ در 
دانشگاه مریلند نیز مشخص شد، اكثر دانشجویان دركی سطحی و كلی از مهارت های سواد 
اطالعاتی دارند و تعداد زیادی از آنها با مفاهیم با اهمیتی همچون فنون جست وجو،تشخیص 
استنادات چاپی، چگونگی تعیین كیفیت یا سوگیری منابع، و روش های استنادی درست یا 
آثار دارای حق مؤلف آشنا نبودند. هپورث14 )2001( نیز اعالم كرد كه دانشجویان دارای 
مهارت های سواد اطالعاتی محدودی هستند. ویکری و كوپر15 )2002( نیز نشان دادند كه 
اكثر دانشجویان سال اولی به توانایی خود در یافتن و به كارگیری منابع، اعتماد دارند و این 
اعتماد در طول نیمسال تحصیلی افزایش می یابد. علی رغم این اعتماد، آزمون پایان نیمسال 
تحصیلی نشان داد كه سطح مهارت های اطالعاتی دانشجویان سال اول هنوز اندک است. 
عالیشان كرمی، و همکاران )1382(؛ پریرخ )1383(؛ و سیامك )1386( نیز به این نتیجه 
رسیدند كه اكثر افراد مورد آزمون، فاقد مهارت های سواد اطالعاتی الزم هستند و به این 
مهارت ها نیاز دارند. اما قاسمی )1385(، با شیوه سنجش خوداظهاری چنین نتیجه می گیرد 
كه دانشجویان تحصیالت تکمیلی سطح سواد اطالعاتی خود را باالتر از حد متوسط )3/7 
از 5( می دانند. این مطلب با یافته این پژوهش متفاوت است. شاید یکی از دالیل این 
تفاوت این باشد كه در شیوه خودسنجی، افراد همیشه به درستی به بررسی قابلیت های خود 
نمی پردازند )وب و پویس، 1384، ص 76(.  در پرسشنامه های خودسنجی، پاسخگویان 
باید دانشجویان به درستی توانایی های خود را بسنجند، كه البته ممکن است اینگونه عمل 
نکنند )نایت، 2001( و توانایی خود را بسیار باال یا پایین برآورد كنند، بنابراین، از ارزش این 

روش سنجش بکاهند. چنانچه در این پژوهش نیز چنین نتیجه ای حاصل شد.
دانشجویان جدیدالورود به ترتیب در استانداردهای 2، 4، 3، 1، و 5 باالترین نمرات 
را كسب نموده اند. این دانشجویان در استاندارد 2، باالترین نمره را كسب كرده اند. این 
نتیجه گیری نیز توسط عالیشان كرمی، و همکاران )1382(، به دست آمد كه در بین عناصر 
مورد بررسی فقط میانگین نمره آشنایی با اینترنت 3/14، و میزان استفاده از این عنصر از 
حد متوسط بیشتر بود. قاسمی )1385(، و سیامك )1386( نیز به نتیجه مشابه دست یافتند. 
فلسپهر )2003( نیز به این نتیجه رسید كه اگرچه دانشجویان مورد مطالعه از سواد رایانه ای 

مناسبی برخوردارند، اما مطمئناً آنها كاماًل باسواد اطالعاتی نیستند. 
مشخص شد كه دانشجویان جدیدالورود در استاندارد 5، كمترین نمره را كسب 
كرده اند. قاسمی )1385( و سیامك )1386( نیز به این نتیجه می رسند كه دانشجویان به 

حقوق معنوی مرتبط با منابع اطالعاتی توجه اندک دارند.
نمره میانگین سواد اطالعاتی فارغ التحصیالن 26/05 به دست آمد و مشاهده شد، فارغ التحصیالن 

13. Ferguson, Neely & Sullivan

14. Hepworth

15. Vickery & Cooper

تأثیر محیط دانشگاهی بر سواد
اطالعاتی ...
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مورد بررسی نیز در استاندارد 2 بامهارت تر هستند. در اینجا نیز یافته های هپورث )2001(؛ 
فرگوسون،نیلی، و سالیوان)2006(؛ عالیشان كرمی و همکاران )1382(؛ پریرخ )1383(؛ و 
سیامك )1386( بار دیگر تأیید می شود. همان گونه كه مالحظه شد در استانداردهای 4،3، 
و 5 ارائه شده، تفاوت معناداری بین سطح سواد اطالعاتی پایه دانشجویان جدیدالورود و 
فارغ التحصیالن مورد نظر وجود ندارد. اما در استاندارد 1 و 2 تفاوت معناداری بین دانشجویان 
جدیدالورود و فارغ التحصیالن مورد نظر وجود دارد و این تفاوت در جهت برتری سواد 

اطالعاتی فارغ التحصیالن است. 

نتیجه گیری
از داده ها برآمد كه در كل سطح سواد اطالعاتی دانشجویان دو گروه حتی از نصف نمره 
كل پرسشنامه نیز كمتر است. از این مطلب می توان نتیجه گرفت كه پایین بودن سطح سواد 
اطالعاتی پایه دانشجویان مورد بررسی عمدتاً ناشی از جایگاه تعریف نشده سواد اطالعاتی 
در نظام آموزش عالی و عدم تدریس مهارت های سواد اطالعاتی، به عنوان بخشی رسمی 
و همگانی از محتوای آموزشی دانشجویان مقطع كاردانی است؛ در نتیجه، فراگیری این 
مهارت ها توسط تعدادی از دانشجویان،از تمایالت شخصی یا تمایالت برخی از اعضای 
هیئت علمی و گروه های آموزشی ناشی شده است، كه براساس نتایج پژوهش حاضر سطح 
سواد آنان به هرحال در حد قابل قبولی نیست. تردیدی نیست كه موفقیت در دستیابی به 
سواد اطالعاتی به برنامه ریزان، مدیران، و مروجینی نیاز دارد كه آموزش های علمی مطلوبی 
را در این زمینه دنبال كرده باشند و این امر جز با تجدید نظر بنیادی در نظام آموزش عالی 

امکان پذیر نخواهد بود.
یافته ها حاكی از پایین بودن نمره دانشجویان جدیدالورود در استاندارد 5 بود، چنین 
نتیجه گیری می شود. كه این بی توجهی شاید به دلیل عدم عضویت ایران در پیمان های 
بین المللی حق مؤلف یا در محدودیت دسترسی پژوهشگران ایرانی به منابع علمی )به ویژه 
منابع غیررایگان( باشد. در هر حال، با توجه به تبعات منفی این كم توجهی به حقوق معنوی 
)كه از جمله متهم شدن به سرقت علمی است( بررسی بیشتر در این باب، و آموزش 
حقوق معنوی مترتب بر آثار علمی و ضرورت توجه به این حقوق، در این پژوهش نیز 

پیشنهاد می شود. 
همچنین، یافته ها باال بودن نسبی نمره دانشجویان فارغ التحصیل در استاندارد 2 را نیز 
نشان دادند؛ شاید این امر به دلیل ضرورت استفاده از منابع الکترونیکی و اینترنتی به منظور 
دستیابی به اطالعاتی روزآمد و گسترده و در عین حال رایگان، باشد. درحالی كه دسترسی 

مرضیه سیامک
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به منابع مشابه كاغذی و چاپی از سوی دانشجویان كارشناسی احتماالً با دشواری هایی 
همراه است كه موجب روی آوردن دانشجویان به منابع الکترونیکی و بالتبع، كسب 
تجربه در شیوه های كاوش و استخراج اطالعات گردیده است. از برتری سواد اطالعاتی 
فارغ التحصیالن در استاندارد 1 و 2، چنین استنباط می شود. كه تشخیص ماهیت و 
گستره اطالعات مورد نیاز )استاندارد 1( و دستیابی مؤثر و كارآمد به اطالعات مورد نیاز 
)استاندارد 2( از مهارت هایی هستند كه با قرار گرفتن در محیط دانشگاهی، و گذراندن 
بخش اعظمی از واحدهای درسی، به طور غیررسمی تا اندازه ای توسط دانشجویان 
كسب می شود؛ اما مهارت های دیگر به آموزش و توجه بیشتر توسط دانشجویان و 

اعضای هیئت علمی نیاز دارند. 
یافته ها نشان داد، بین سطح سواد اطالعاتی پایه دانشجویان جدیدالورود و فارغ التحصیالن 
مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد. این پژوهش نشان داد كه تجربه دو سال قرار گرفتن 
در محیط دانشگاهی و گذراندن بخش اعظمی از واحدهای درسی، به طور غیررسمی، 6 نمره 
سطح سواد اطالعاتی دانشجویان كاردانی كتابداری و اطالع رسانی را افزایش داده است.  با 
توجه به نتیجه بررسی سیامك )1386( مشخص شد كه تجربه چهار سال قرار گرفتن در 
محیط دانشگاهی و گذراندن بخش اعظمی از واحدهای درسی، به طور غیررسمی، نمره سواد 
اطالعاتی دانشجویان كارشناسی دانشگاه فردوسی را 12 نمره افزایش داد. چنین نتیجه گیری 
می شود. كه قرار گرفتن در محیط دانشگاهی و گذراندن واحدهای درسی، به طور غیررسمی، 

هر سال 3 نمره مهارت سواد اطالعاتی دانشجویان را افزایش می دهد. 
 بنابراین، می توان نتیجه گرفت كه آموزش رسمی و غیررسمی دانشگاه بر افزایش 
سطح سواد اطالعاتی دانشجویان تأثیر داشته است. همچنین، از یافته های به دست آمده 
می توان نتیجه گرفت كه پرسشنامه طراحی شده از قدرت تفکیك بسیار باالیی برخوردار 
است؛ زیرا توانسته است سطح سواد اطالعاتی دانشجویان سال اول و فارغ التحصیل را بار 

دیگر از یکدیگر متمایز كند.
براساس یافته های پژوهش، پیشنهادهای اجرایی زیر به منظور بهبود سطح سواد 

اطالعاتی دانشجویان ارائه می گردد:
- برای موفقیت در دستیابی به سواد اطالعاتی به برنامه ها و سیاست های مدون علمی 

مطلوبی در باب آموزش سواد اطالعاتی در نظام آموزش عالی نیاز است.
- پیشنهاد می شود. كه آموزش مهارت های سواد اطالعاتی در برنامه های آموزشی 

نظام آموزش و پرورش گنجانده شود.
الزم است آموزش رسمی سواد اطالعاتی در قالب واحدی درسی در مجموع   -

تأثیر محیط دانشگاهی بر سواد
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واحدهای درسی دانشجویان پیش بینی شود.
-  پیشنهاد می شود. كه چنین پژوهشی در دانشگاه های مختلف برای گروه های مختلف، 
در بازه های زمانی مختلف، اجرا گردد تا نقاط قوت و ضعف هر یك از گروه ها در آن دانشگاه ها 
مشخص گردد و از نتیجه بررسی برای برنامه ریزی آموزش سواد اطالعاتی بهره برداری شود. 
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