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 چکیده
 انیدانشجو نیب در یسواد اطالعات سهیپژوهش مقا نیهدف ا 

  نیا  در منطقه جنوب شرق است. یبدنتیتربارشد  یکارشناس
 انجام یدانیاست که به شکل م ياسهیمقا یفیاز نوع توصپژوهش 

 يآلفا ییایمحقق ساخته با پا نامهپرسشگرفت. اطالعات توسط 
 انینفر از دانشجو 150 يآمد. جامعه آمار به دست 92/0مقدار کرونباخ 

 صورتبهمشهد و کرمان  رجند،یب يهادانشگاه یلیتکم التیتحص
نمونه پژوهش انتخاب شدند،  عنوانبه ياطبقه یتصادف يریگنمونه

 یو آمار استنباط یفراوان یفیازآمارتوص هاافتهی لیوتحلهیتجزجهت 
سطح سواد  نیانگیپژوهش نشان داد م يهاافتهی استفاده شد.

کرمان و مشهد تفاوت  ،درجنیب هادانشگاه انیدانشجو یاطالعات
 سه نیب سهیدر مقا و ندارند گریکدیدر مقطع ارشد با  يداریمعن
تفاوت  زین یورزش يولوژیزیو ف یو رفتار حرکت تیریمد شیگرا
و  تیجنس نیب يداریمعن اختالف نیهمچن امد،ین به دست يداریمعن

در  یسواد اطالعات ازلحاظ انیدانشجو ینشد. ول دایپ يسطح سواد آمار
شاخص  براي هاپاسخ نیانگیم قرار دارند. نییرو به پا یسطح متوسط

 01/3 انیکل دانشجو يشناخت( برا دگاهیاز د ی)سواد اطالعات شناخت
که  92/2استفاده(  دگاهیاز د ی)سواد اطالعات شاخص استفاده يو برا

شاخص استفاده  یبوده ول ییشاخص شناخت عدد متوسط رو به باال
ارشد  یکارشناس انیگرفت دانشجو جهینت توانیماست  ینییعدد پا

 قرار دارند. یدر سطح متوسط یسطح سواد اطالعات ازنظر یبدنتیترب
 

دانشگاه  ،یبدنتیترب انیدانشجو ؛یسواد اطالعات: های کلیدیواژه

 .جنوب شرق
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 The purpose of this research compare 

information literacy among post graduated 

physical education student in south east region. 

this is a descriptive compare study that was in 

field. The information was collected by self-

questioner made and reliability by used of alpha 

cronbakh 92 percent. The population was 150 

post graduate student from birjand, Mashhad, 

Kerman selected in stratified random sample. For 

analysis data was used descriptive and inferential 

statistics. results showed there was no meaning 

different between information literacy among 

postgraduate university, in addition there were no 

meaning different among academic orientation in 

sport physiology, motor behavior and sport 

management, so, there is no meaning different 

between sex and information literacy. Average 

response for cognitive index (information literacy 

in cognitive viewpoint) for all student 3/01and 

for use index (information literacy in use 

viewpoint) 2/92 that cognitive index was average 

and upward and use index down, then the 

postgraduate student in physical education had 

average level information literacy 

 

Keywords: Information literacy, Physical 

Education Student, South East University. 
 

  



 مقدمه
  امکانات  ،یاطالعات دیجد يهايفناوربا اشاعه 

توسعه جوامع در ابعاد مختلف گشوده شده  يبرا يدیجد
     يامجموعه هاآن لیاستفاده از پتانس يبراکه  است

 است ازیموردنو نگرش  ، دانشهامهارت از دیجد

(Unesco,2007:12 .)عنوانبهرا  یسواد اطالعات ونسکوی 
 ،یتوسعه مل يبرا يبشر و ضرور یاز حقوق اساس یکی

 دیتائ یآموزش يو استانداردها ياقتصاد ،يرفاه شهروند
و  یابیارز ،یدسترس تیبر اهم یکرده است. سواد اطالعات

استفاده از اطالعات اشعار دارد و دامنه آن شامل همه نوع 
 :Molier, 2011) است افتهیگسترش ياطالعات و محتوا

مختلف  انواع توانندیم یاطالعات باسواد(. افراد 23
 یرا در زندگ یاطالعات يمجراها، منابع و هارسانه

 هاآنبرند.  خود به کار یو عموم یورزش ،یشغل ،یخصوص
چه، کجا  يدارند، برا ازین یچه موقع و چه اطالعات دانندیم

 يکنند. واژه فناور دایبه آن دست پ توانندیمو چگونه 
 (1958:13) یزرلیو وا تیلو يبار از سو نیاول يبرا
    هايریگمیتصماز  یدر پشتبات انهینقش را انیب منظوربه
 ,Rastgo) پردازش اطالعات در سازمان بکار گرفته شدو 

 ترعیوس اریبساطالعات  يفناورمفهوم  امروزه(. 13 :2010
         از  يامجموعهاطالعات را  يآورفنشده است و 

و توسعه،  یکه به مطالعه طراح دانندیم يابزارهافنون و 
 یاطالعات يهاستمیس تیریمد ای یبانیپشت يسازادهیپ

 افزارسختو  يافزارنرم يهابرنامه ژهیوبه انهیبر را یمبتن
واژه سواد  (.Parirokh, 2011: 224) پردازدیم انهیرا

( 1974:13) یزوروسک يبار از سو نینخست یاطالعات
است که فنون  يافراد فیتوص يعبارت برا نیا مطرح شد.

 يهاحلراهبه  یابیدست يالزم را برا يهامهارتو 
      افتیدر ي، واندآموخته خود مسائل يبرا یاطالعات
در  يبهتر ییتوانا مراتببه یاطالعات باسوادافراد 

(. امروزه Qasmi, 2006: 80) از اطالعات دارند يمندبهره
خواندن  یاست و سواد به معن دهکر دایپ رییمفهوم سواد تغ

و سواد  یسواد اطالعات يو نوشتن به سواد به معنا
نوع سواد  34از  شیکرده است و ب رییتغ ياشبکه
 ،یسواد اجتماع ،ياست، همانند سواد اقتصاد شدهیمعرف
 باسوادفرد  کینام برد.  ...و يارسانهسواد  ،یاسیس سواد

 زانینوع دامنه و م -1قادر خواهد بود که: قطعا یاطالعات
به اطالعات  -2.دینما نییخود را تع ازیموردناطالعات 

 -3.دینما دایپ یو کارا دسترس مؤثر طوربه ازیموردن
 یابینقادانه مورد ارزش طوربهرا  یاطالعات و منابعاطالعات 

 نیشیپ بادانشرا  شدهانتخاباطالعات  -4قرار دهد. 
به  دنیرس يبرا مؤثر طوربهاطالعات را  -5کند. قیتلف

ارائه آن استفاده  اهداف خاص مانند نوشتن مقاله و
 رامونیپ یو حقوق ياقتصاد ،یمسائل اجتماع -6.دینما

 یو قانون یاخالق ازنظربه اطالعات را  یاستفاده و دسترس
 یسواد اطالعات گریدعبارتبه (.Rastgo,2006:12) بداند

ن است که افراد آو مستلزم  هاستيتوانمنداز  يامجموعه
 ییدارند و توانا ازیاطالعات نکه چه موقع به  ابندیدر

     مورداطالعات  مؤثر يریکارگو به یابیارز ،یابیمکان
 (. ازآنجاکهPandpazer, 2001: 120) داشته باشدرا  ازین

ت یترب یهدف هر موسسه آموزش عال طورقطعبه
 یذهن ییهاییتواناو  يهاتیقابل ياست که دارا یرانیفراگ

قادر به  رانیفراگ نیا زیبوده و ن يو استدالل و تفکر انتقاد
تمام عمر  يبرا لیمستقل بعد از فراغت از تحص يریادگی

سواد .است العمرمادام يریادگی دیکل یباشند. سواد اطالعات
و  تیریمد ،یابیزشرا در ار انیتوان دانشجو یاطالعات

 اطالعات يهايفناور. دهدیم شیاستفاده از اطالعات افزا
 یزمان يهاتیمحدودتا فارغ از  کندیمکمک  ریبه فراگ زین

 شدهانجام يهاپژوهش جیبپردازند. نتا يریادگیبه  یو مکان
 يدر توسعه توانمند ینقش سواد اطالعات دیمؤ ایدر دن

( نشان 2004فرگسون ) يهاافتهیجامعه است.  یاطالعات
 تیدرصد از تفاوت موجود در موفق 40داد که حدود 

و درک  یروخوان ازجملهدروس  یدر برخ انیدانشجو
 روزبهتخصص، مهارت و اطالعات  زانیاز م یمطلب ناش
 باسواد(. در رابطه Hassanzadeh,2010:14) معلم است

عوامل مختلف  ریتأث زیو ن رانیدر ا انیدانشجو یاطالعات
 يمطالعات متعدد یلیو رشته تحص تیجنسمانند  بر آن

و  افشار نژادصورت گرفته است.  یشکزحوزه علوم پ
 آن راجامعه  که خود در پژوهش (2005:11) همکاران
که  يباوجوداذعان داشت  دادیم لیتشک انیدانشجو

به منابع  یمهم دسترس ياز ابزارها یکیو وب  نترنتیا
 ندارند یکاف ییبا آن آشنا انیاست اما دانشجو یاطالعات

(Qasmi &Davarian, 2010: 60.) که مطالعات در 
    ( 12 ,2013) یکرم شانیعالو  يدرز ،يفوریتوسط ص

و  یمختلف مقطع کارشناس يهارشته انیدانشجو يبر رو
 یکه سواد اطالعات دیصورت گرفت مشخص گرد یزشکپ

 یلیاز حد مطلوب قرار دارد که دال ترنییپا انیدانشجو
 ارتو عدم مه یسیتسلط به زبان انگل عدم ازجمله یمختلف

امر  نیدر اجستجو  يهاکیتکنو  ابزارها در استفاده از
و  يری(. امHassanzadeh, 2010: 11) دارند نقش

 انیدانشجو يبر رو که یقیتحق ( در15 :2011) همکاران
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 نیکه ا دیانجام دادند مشخص گرد شهرکرددانشگاه 
  باالتر از حد متوسط  یاز سواد اطالعات انیدانشجو

و مقطع  انیسواد دانشجو نیب یبرخوردار بودند و از طرف
 & Meri) وجود دارد يداریمعنارتباط  هاآن یلیتحص

Sohrabi, 2010: 70در  (11 :2002زاده ) اری(. بخت
 انیدانشجو یسواد اطالعات یبررس"عنوان به یپژوهش

جامعه پژوهش  ینشان داد سواد اطالعات "دانشگاه الزهرا
مختلف جامعه  يهارشته نیاست و ب ینییدر سطح پا

 یبردستانوجود دارد.  يداریمعن پژوهش اختالف
 یسواد اطالعات یبررس"عنوان با  ی( در پژوهش2005:8)

که  افتیدر "چمران اهواز دیدانشگاه شه انیدانشجو
کتابخانه  انیمنبع کسب اطالعات دانشجو نیترهمم

 يآورجمعدر  نینو يهاروش رغمیعلدانشکده است و 
کسب  تیاطالعات هنوز استفاده از کتابخانه در اولو

با  ی( در پژوهش23 :2005رخ )یپراطالعات قرار دارد. 
 يهامهارت یآموزش يهاکارگاه یاثربخش سنجش"عنوان 

 نیب يداریمعنکه تفاوت  افتیدر "یسواد اطالعات
و  قبل از شرکت در کارگاه یسواد اطالعات يهامهارت
با عنوان  ی( پژوهش2005:15) این بیوجود دارد. ط بعدازآن

سواد  یبررس انیدانشجو یتاسواد اطالع یبررس "
دانشکده اقتصاد  یلیتکم التیتحص انیدانشجو یاطالعات

باالتر از  انیدانشجو نینشان داد سواد ا "ییعالمه طباطبا
دوره  انیدانشجو یسواد اطالعات نیحد متوسط است و ب

وجود دارد و  يداریمعنارشد تفاوت  یو کارشناس يدکتر
 خانهو استفاده از کتاب انیدانشجو یسواد اطالعات نیب

 یپژوهش( 2006:80) یقاسم وجود دارد. يداریمعنتفاوت 
 التیتحص انیدانشجو یاطالعاتسواد  تیوضع یبررس "

 یاطالعاتسواد  يو انطباق آن با استانداردها یلیتکم
ACRL پرداخت و نشان داد که  "یو چهار سند توسعه مل

 یعلوم انسان ریو غ یعلوم انسان يهارشته انیدانشجو نیب
وجود  يداریمعنتفاوت  يارشد و دکتر یناسو مقطع کارش

باالتر از  يدکتر يهادوره دردختر  انیدارد و دانشجو
 و داور پناه امکیسآنان است.  سهیمورد مقا انیهمتا

 یابیساخت و اعتبار  "عنوان با  یپژوهشدر ( 2007:21)
مقطع  انیدانشجو یو واقع هیپا یسنجش سواد اطالعات

 نیب يداریمعن یبستگداد هم انجام داد نشان "یکارشناس
 افتیوجود دارد و در نامهپرسش دربارهدو گروه  نینظرات ا

سطح سواد  شیافزا بردانشگاه  یررسمیغو  یآموزش رسم
 گرانید و رانوندیبوده است. ب مؤثر انیدانشجو یاطالعات

 يجراا ریتأث یبه بررس " ی( در پژوهش2008:14)

استفاده از  ییواناآموزش استفاده از کتابخانه بر ت يهابرنامه
 یلیتکم التیدوره تحص انیدانشجو نیکتابخانه در ب

درصد  60از  شینشان داد که ب "دانشگاه آزاد واحد کرج 
استفاده از منابع کتابخانه در  يبرا یکاف ییآشنا انیدانشجو

 يریگبهره يالزم برا ییبد ورود به دانشگاه ندارند و توانا
بوده و  دیمف نهیمز نیاز منابع را نداشته و آموزش در ا

و کنترل نشان  شیرا در دو گروه آزما یمثبت جیآموزش نتا
 یپژوهشدر ( 2010:120) یو چشمه سهراب ریپندپذداد. 

 انیدانشجو یسواد اطالعات یبررس"تحت عنوان
 "کرمانشاه  یدانشگاه علوم پزشک یلیتکم التیتحص

 یآموزش يهادوره ينشان داد برگزار هاافتهیانجام داد، 
و  ی، مطالب آموزشهاجزوه هیته زیو مستمر و ن مدتکوتاه

به  يضرور یکیالکترون و یاستفاده از منابع چاپ يراهنماها
نشان داد سطح سواد  جینتا نیو همچن رسدیمنظر 

 استباالتر از حد متوسط  انیدانشجو نیا یاطالعات
( در 1391،15) يو شاکر يمحمد ان،یدار ي(. اکبر37/3)

 یسنجش سواد اطالعات "مقاله خود با عنوان 
 يجمهور یسازمان اسناد و کتابخانه مل کنندگانمراجعه
به روش  ACRL يبر اساس استانداردها رانیا یاسالم

 یسطح سواد اطالعات اوالمشخص کرد،  یشیمایپ
سن،  ت،یجنس نیب ایثاناست و  ادیدر حد ز کنندگانمراجعه

 يداریمعن تفاوت کنندگانمراجعه یلیسطح و رشته تحص
با  ی( پژوهش2003) تیاسم شیو ک پیوجود ندارد. پاول، ا

 النیالتحصفارغ یاطالعات ادسو يهامهارت یبررس"عنوان
درصد از کاربران حداقل  26 افتیدر "رشته کار درمان

 نی، همچناندکردهاستفاده  یاطالعات يهابانکاز  بارکی
 . فلسپولانددانسته دیدرصد آموزش کتاب داران را مف 42

 یآموزش سواد اطالعات "با عنوان ی( در پژوهش2003:8)
 به دانشگاه واردتازه انیدانشجو دو گروه يبر رو "دانشگاه

 يامالحظهقابل یاز سواد اطالعات انینشان داد دانشجو
در  يمؤثرو کتابخانه و دانشگاه نقش  ستندیبرخوردار ن

ارائه "( در پژوهش 2006:11لو ) دارند. یآموزش اطالعات
در دانشگاه علوم  یسواد اطالعات یواحد درس يبرا یمدل

با اهداف،  سبنشان داد که هر دانشگاه متنا " یانسان
 يخاص برا یمدل ازمندیخود ن یآموزش يهاطیمحو  ازهاین

 یو آلک لیاست. ج یدرس سواد اطالعات یطراح
 يهامهارت جادیا "با عنوان  ی( در پژوهش2011:17)

به  " یگفتاردرمانبر  یو عملکرد مبتن یسواد اطالعات
 انیدانشجو یسواد اطالعات يهامهارتسطح  یبررس

 دسوا يهامهارتروش آموزش  نیبهتر افتندیدرپرداختند و 
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که در  يامطالعهآموزش بوده است.  قیاز طر یاطالعات
انجام  یمقطع کارشناس انیدانشجو يبر رو هیجریکشور ن

و  تیجنس نیب يداریمعنکه اختالف  دیشد مشخص گرد
 پسرهابا  سهیدر مقا دخترهاجستجو وجود دارد و  ياستراتژ

     ندی. فراباشندیمبرخوردار ي التربا یتالیجیاز سواد د
 يهامهارتاطالعات و  دربارهنگرش  وهیکسب دانش و ش

در جامعه  کنندهمشخصعوامل  نیتریاصل عنوانبهآن 
(. امروزه با حجم Marias,2001:21) است یاطالعات

با انفجار اطالعات روبرو  يریاطالعات و به تعب روزافزون
 انیاز م ازیموردنبه اطالعات  یاست دسترس یهیبد میهست

که به  طلبدیمرا  یخاص يهامهارتانبوه اطالعات موجود 
 نیکه فاقد ا یشده است. کسان ریتعب یسواد اطالعات

اطالعات  میعظ انوسیدر اق وستهیباشند پ هايتوانمند
امر در  نی( و اBardestani,2001:16) هستند سردرگم

قرار گرفت.  موردتوجه کشورها یدر تمام ریاخ يهاسال
 یدر حال انیاز دانشجو ياریبس دهدیمشواهد نشان 

که تنها دانش  گذرانندیمرا پشت سر  یدرس يواحدها
اطالعات دارند، وجود  یابیجستجو و باز نهیدرزم یاندک
 انهیو کار با را یسیبا زبان انگل ییمانند عدم آشنا یموانع

 ازیموردنبه اطالعات  انیدانشجو یابیموجب عدم دست
را قادر  رندگانیادگی یسواد اطالعات کهییازآنجا ،شودیم
 يکندوکاوهاو  ابندیاطالعات تسلط  يتا بر محتو سازدیم

 يریادگیبر  زین يشتریخود را گسترش دهند و کنترل ب
 يآورفن يتوسعه و ارتقا نیهمچن داشته باشند، شیخو

توسعه در جهان به شمار  يمحورها نیترمهماطالعات از 
 يجهان توسعه و فناور ياز کشورها ياریو بس دیآیم

 جانبههمهتوسعه  يهارساختیز نیترمهماطالعات را از 
 یتحوالت بزرگ یرساناطالعدر دانش  انددادهقرار  خود
 ژهیوبهو  انهیاستفاده از را دیتردیباست و  دادهرخ

بر  يادیز ریتأث یاطالعات يهابانکو  ياانهیرا يهاشبکه
داشته است و گسترش  یو علوم ورزش یبدنتیتربدانش 

روزمره  یاست که تمام جوانب زندگ يقدربه ياورفن عیسر
 يهايفناورداده است،  رییو ازجمله ورزش را تغ يبشر

ورزش  شرفتیورزش شده و باعث پ يایوارد دن يادیز
 لیبر وسا يادیز ریتأث زاتیدر بعد تجه يفناور ده،یگرد

متصل به بدن  يهاستمیسانواع  ،داشته است یورزش
ست ها  پیچ مجهز به يهاتوپ ای ناتیورزشکاران در تمر

 يهايفناورپنهان به  ایکه آشکارا  يگرید لیوسا ای
 يافزارهانرم یبرخ نی، همچناندشدهمجهز  یکیالکترون

و  هايماریبمربوط به درمان  يو کاربرد یدست
 نیا درباره روزبهو اطالعات  یورزش يهایدگیدبیآس

باشد،  یعلم یکار عمل کیباعث شده تا ورزش  لیوسا
 هايگریمربو  یامور ورزش تیریمد هیدر ال ينفوذ فناور

 زینالآو گسترش اطالعات و  دیدقت تول شیموجب افزا
جهت  انیدانش مرب شیو افزا هامیت یحرکات ورزش

 یسواد اطالعاتبه داشتن  ازین هايفناور نیاستفاده از ا
 يهاتیقابل یبررس منظوربهپژوهش  نیا رونیازا است

خصوص سواد در  یبدنتیتربارشد یارشناسک انیدانشجو
پژوهش  شدهانجام يهايجستجوکه تاکنون با  یاطالعات
 سازنهیزماست تا  شدهيزیرطرح نشدهانجام يگریمشابه د

 موجود باشد. تیوضع اقدامات الزم جهت بهبود

 

 پژوهش یشناسروش

 یاطالعاتپژوهش مطالعه سواد  نیاز ا هدف
 تیترب رشته انیدانشجو یلیتکم التیتحص انیدانشجو

و از نوع  ياسهیمقا شیمایاست. روش پژوهش پ یبدن
محقق  هنامپرسشاطالعات  ياست. ابزار گردآور يکاربرد

، 2007 ونسکویمانند ) یساخته بر اساس متون معتبر علم
 ازین زین( و 2012 و 2011ورث و همکاران  تیو

محقق ساخته  نامهپرسش نیاست. ا شدههیتهپژوهشگران 
 سؤال 25و  یجانب سؤال پنج کیدموگراف سؤال پنج يدارا
؛ است شدهمطرح یشاخص اصل دوالب قبوده که در  یاصل
 زانیشناخت و شاخص دوم م زانیشاخص اول م که

با مقطع  یکه در نظرسنج ياستفاده است. چون تعداد افراد
با مقطع  سهینفر بوده که در مقا دو اندکردهشرکت  يردکت

 میگرفت میبود، تصم زیناچ ارینفر( بس 113ارشد ) یکارشناس
 لی( را از تحلیلی)مقطع تحص شناختی تیجمع ریمتغ نیا

پژوهش با استفاده از  نیا يآمار لی. تحلمیکنار بگذار
 است. گرفتهانجام 22نسخه اس پی اس اس  افزارنرم

 

 پژوهش یهاافتهی
میانگین  شودیممالحظه ( 1) شکلکه در  طورهمان 
 و میانگین است نفر 48نفر و دختر  43پسر  يهانمونه

که  میدیسنجنباخ وکر يرا با آلفا نامهپرسش یکل ییایپا
 زانیماول )شاخص  ییایآمد. پا به دست 9/0حدود 

استفاده(  زانی)م شاخص دوم نیهمچن و 81/0 زیشناخت( ن
 يهاپژوهشدر  نامهپرسش نیآمد. ا به دست 86/0

 شدهاثباتآن  ییروا روینازا قرارگرفته مورداستفاده يگرید
به  دهندگانپاسخجواب  نیعدم توازن ب یرسبر ياست. برا

   .شداستفاده  يپارامترنا  يدو ی، از آزمون کهاپرسش
 آزمون توازن در نیصفر در ا هیبه ذکر است فرضالزم 
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 رفتهیپذ هیفرض نیکه اگر ا هاستینهگز نیب يهاپاسخ
 نیگرفت. با انجام ا ايیجهنت توانینم هاپاسخشود از 

درصد پنج  يآلفا يدر سطح خطا هآزمون مشخص شد ک
از  ری)غ سؤاالت هیشاخص اول در بق چهار سؤال جزبه

صفر رد شده. پس چون بر  هی( فرضکیدموگراف سؤاالت
از  آن راندارد،  یخاص جهینت چهار سؤالآزمون  نیا يمبنا
 نیا ينظر ی. ابتدا به مطالعه مبانته شدکنار گذاش لیتحل

 يهاحوزه پسپرداختند س دیمفهوم جد نیحوزه و شناخت ا
       در ها  هیقرار گرفت گو موردمطالعه یاطالعاتسواد 

 شدند و یبررس بدنییتترب نیمرحله توسط متخصص سه
 ییروا یتدرنها ؛ وآماده شد موردنظر نامهپرسش یتدرنها

 انیشامل دانشجو يآمد. جامعه آمار به دست نامهپرسش
جنوب شرق  يهادانشگاه بدنییتترب یلیتکم التیتحص

 يتمام شمار صورتبه انیکه از تمام دانشجو استکشور 
نفر به  111که فقط تعداد  دیپژوهش استفاده گرد نیا يبرا

شامل دو  نامهپرسش نی، ادادندپاسخ  سؤاالتتمام 
شاخص شناخت و شاخص استفاده از  کیشاخص است 

 است. هادانسته

 يهانمونه یشناخت تی( مشخصات جمع1در جدول )
سن و دانشگاه بر هر دو  ریمتغ دهدیپِژوهش را نشان م

 زین یلتحصی رشته شیگرا ریبوده و متغ یرگذارشاخص تأث
 است. تأثیریب

 

 تحقیق يهانمونهمشخصات جمعیت شناختی  -1جدول 

 
دو شاخص شناخت و شاخص  نیب t آزمون جینتا

دو جامعه  يبرا t یجفت سهیاستفاده با استفاده از آزمون مقا
 يشد که با خطا 092/0آزمون  نیا يداریدر سطح معن

ندارد. بر اختالف دو شاخص وجود  یلیدرصد دل پنج يآلفا
         يرو یشناخت تیجمع يرهایمتغ ریتأث یبررس جینتا

 شده است.( نشان داده2) شاخص شناخت در جدولدو 
از  یشاخص شناخت )سواد اطالعات يها براپاسخ نیانگیم
 يو برا 01/3 انیکل دانشجو يشناخت( برا دگاهید

 92/2استفاده(  دگاهیاز د یشاخص استفاده )سواد اطالعات
 یبوده ول ییکه شاخص شناخت عدد متوسط رو به باال

 يبندتیاست. در آزمون اولو یشاخص استفاده عدد کم
 ل،یتحص محل دانشگاه اساس برها شاخص نیا يبرا

 پنجو  چهاردر جدول  یو رده سن یلیرشته تحص ت،یجنس
هر  ریمعنادار بودن تأث یبرس يشده است. برادادهنشان 

رشته  ت،یجنس ل،یاز موارد فوق )دانشگاه محل تحص کی
استفاده با شناخت و  يها( بر شاخصیو رده سن یلیتحص

 ریتأث یبررس يبرا تیجنس ریبودن متغ یتوجه به دوسطح
جوامع  يبرا یاز آزمون ت یدو شاخص اصل يرو ریمتغ نیا

بر  زیدو جامعه ن انسیمستقل استفاده شد در ضمن وار
 tبرابر شده پس از آزمون  ها،انسیوار يطبق آزمون برابر

نشان  زمونآ نیا جیبرابر استفاده شد. نتا يهاانسیبا وار
 یانگی)م رگذاراستیبر شاخص شناخت تاث تیداد جنس

 نیاست که ا 71/2 انیو آقا 17/3خانم  برايها پاسخ
بر شاخص  یمعنادار است( ول آماريها ازنظر تفاوت پاسخ

 یشناخت یتجمعمتغیر 
تعداد 

 هادهندهپاسخ

 انحراف استاندارد هاپاسخمیانگین 

 استفاده شناخت استفاده شناخت

 جنسیت
 897/0 902/0 72/2 75/2 43 مرد

 925/0 894/0 3 17/3 73 زن

 دانشگاه

 804/0 942/0 39/3 45/3 18 بیرجند

 755/0 760/0 12/3 16/3 48 فردوسی مشهد

 990/0 958/0 57/2 71/2 50 باهنر کرمان

 رشته
 

 040/1 050/1 19/3 23/3 21 کلی

 673/0 819/0 88/2 03/3 25 فیزیولوژي

 881/0 852/0 84/2 96/2 39 مدیریت

 06/1 991/0 87/2 91/2 31 رفتار

 سن

 843/0 873/0 19/3 22/3 65 سال 27-22

 719/0 940/0 57/2 81/2 30 سال 31-28

 977/0 902/0 52/2 47/2 16 سال 38-32

 719/0 499/0 92/2 95/2 5 سال 42-39
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دانشگاه،  ریمتغ ریتأث یبررس ياست. برا ریتأثیاستفاده ب
 از شیعامل ب ریچون سطوح متغ ،يارشته شیسن و گرا

 جیاستفاده شد نتا طرفهکی انسیوار زیبود از آزمون آنال دو
بر دو  یلتحصیرشته  شیآزمون نشان داد که گرا نیا

رده  تیندارد؛ و درنها يریشاخص شناخت و استفاده تأث

 يبر هر دو شاخص شناخت و استفاده مؤثر است. برا یسن
که بر  یو رده سن لیدانشگاه محل تحص يدودوبه سهیمقا

)شناخت و استفاده( مؤثر بودند از  یدو شاخص اصل
 شده است.استفاده یجفت سهیمقا يهاآزمون

 
 جمعیت شناختی یرهايمتغبر  طرفهیکآنالیز واریانس  -2ل جدو

 نوع آزمون نام متغیر
 نتیجه آزمون دارییمعنسطح  آماره آزمون

 استفاده شناخت استفاده شناخت استفاده شناخت

 یرگذارتأث یرگذارتأث 001/0 003/0 720/7 015/6 طرفهیک آنالیز واریانس دانشگاه

 جنسیت
جفتی  یسهمقا t آزمون 

 برابر( هایانسوار)مستقل و 
 تأثیریب یرگذارتأث 076/0 017/0 -788/1 -431/2

 تأثیریب تأثیریب 520/0 652/0 758/0 546/0 طرفهیک آنالیز واریانس يارشتهگرایش 

 یرگذارتأث یرگذارتأث 005/0 012/0 548/4 837/3 طرفهیک آنالیز واریانس سن

 
شناخت  نیانگیم 902/0پسر  انیدانشجو يشناخت برا

 .است 894/0دختران  يبرا
 

 

 
 

 جفتی شاخص شناخت هايیسهمقا -3جدول 

نام 

 متغیر

 هایانسوارفرضیه برابری 
 سطوح عامل

آزمون مقایسه 

 جفتی

سطح 

 داریمعنی
 نتیجه آزمون

 نتیجه داریسطح معنی

 097/0 دانشگاه
واریانس سطوح 
مختلف عامل 

 دانشگاه برابر است

 تفاوت وجود دارد LSD 011/0 کرمان -مشهد 

 تفاوت وجود ندارد LSD 232/0 بیرجند -مشهد 

 تفاوت وجود دارد LSD 021/0 بیرجند -کرمان 

 372/0 سن
واریانس سطوح 
مختلف عامل 

 دانشگاه برابر است

 تفاوت وجود دارد LSD 036/0 31-28با  22-27

 تفاوت وجود دارد LSD 003/0 38-32با  22-27

 تفاوت وجود ندارد LSD 958/0 42-39با  22-27

 تفاوت وجود ندارد LSD 217/0 38-32با  28-31

 تفاوت وجود ندارد LSD 361/0 42-39با  28-31

 نداردتفاوت وجود  LSD 109/0 42-39با  32-38

 
 جفتی شاخص استفاده هايیسهمقا -4جدول 

نام 

 متغیر

آزمون مقایسه  سطوح عامل هایانسوارفرضیه برابری 

 جفتی

سطح 

 داریمعنی

 نتیجه آزمون

 نتیجه داریسطح معنی
 

  دانشگاه
032/0 

واریانس سطوح 
مختلف عامل 

 دانشگاه برابر نیست.

 تفاوت وجود دارد Dunnett T3 008/0 کرمان -مشهد 

 تفاوت وجود ندارد Dunnett T3 508/0 بیرجند -مشهد 

 تفاوت وجود دارد Dunnett T3 005/0 بیرجند -کرمان 
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 هاي جفتی شاخص استفادهیسهمقا -4جدول ادامه 

نام 

 متغیر
 هایانسوارفرضیه برابری 

 سطوح عامل
آزمون مقایسه 

 جفتی

سطح 

 داریمعنی
 آزموننتیجه 

 داریسطح معنی داریسطح معنی

 515/0 سن
واریانس سطوح 
مختلف عامل 

 دانشگاه برابر است

-28با  22-27
31 

LSD 002/0 تفاوت وجود دارد 

-32با  22-27
38 

LSD 008/0 تفاوت وجود دارد 

-39با  22-27
42 

LSD 522/0 تفاوت وجود ندارد 

-32با  28-31
38 

LSD 841/0 تفاوت وجود ندارد 

-39با  28-31
42 

LSD 415/0 تفاوت وجود ندارد 

-39با  32-38
42 

LSD 374/0 تفاوت وجود ندارد 

 
 جمعیت شناختی یرهايمتغاصلی به تفکیک  دو شاخص يبندرتبه -5جدول 

 نام متغیر

 

 برای شاخص شناخت بندییتاولو
 نام متغیر

 برای شاخص استفاده بندییتاولو

 انحراف استاندارد هاپاسخمیانگین  انحراف استاندارد هاپاسخمیانگین 

گاه
نش

دا
 

 942/0 45/3 یرجند( ب1

گاه
نش

دا
 

 804/0 39/3 یرجند( ب1

 755/0 12/3 ( مشهد2 760/0 16/3 ( مشهد2

 990/0 57/2 ( کرمان3 958/0 71/2 ( کرمان3

ت
سی

جن
 

 894/0 17/3 ( زن1

ت
سی

جن
 

 925/0 3 ( زن1

 897/0 72/2 ( مرد2 902/0 75/2 ( مرد2
ش

رای
گ

 
 050/1 23/3 ی( کل1

ش
رای

گ
 

 040/1 19/3 ی( کل1

 673/0 88/2 یزیولوژي( ف2 819/0 03/3 یزیولوژي( ف2

 06/1 87/2 ( رفتار3 852/0 96/2 یریت( مد3

 881/0 84/2 ( مدیریت4 991/0 91/2 ( رفتار4

 سن

1 )22-27 22/3 873/0 

 سن

1 )22-27 19/3 843/0 

2)39-42 95/2 499/0 2)39-42 92/2 719/0 

3)28-31 81/2 940/0 3)28-31 57/2 977/0 

4)32-38 47/2 902/0 4)32-38 52/2 888/0 
        

را بر اساس دو  يبندتیاولوالزم به ذکر است که 
 نیبودن ا داریمعن یبررس يبرا یول شدهانجام ریجدول اخ
 .میبرو یجفت يهاسهیمقا يهاجدولسراغ  دیاختالف با

 :هاشاخص یعامل لیتحل-
 12شاخص مشتمل بر  نی( شاخص شناخت: االف

آن  یاصل مؤلفه یعامل لیبود که با استفاده از تحل سؤال
مناسب  يآزمون برا جینتا .میکرد يبنددستهرا  سؤال 12

 هاداده نیا دهدیم نشان که بوده 835/0 عدد هادادهبودن 
 اثریبفرض  نی. همچنباشندیممناسب  یعامل لیتحل براي

مدل  یعنیرد شده،  زی)آزمون بارتلت( ن یعامل لبودن مد
است.  داریمعن امالشده  يسازادهیپکه  یاصل مؤلفه یعامل

گروه  سهدر  یاصل مؤلفه لیتحل يبر مبنا سؤال 12 نیا
     58 باًیتقر ییتنهابهگروه  سه نیشدند. ا يبنددسته

.کنندیم هی( کل را توجانسی)وار راتییاز تغدرصد 
 



 سؤال هر یبار عامل میزان -6جدول 

 
 سؤالتعلق هر  يسه عامل بر مبنا نیا قیدق یررسب با

 ذکرانیشا. مینمود يگذارنام را هاآناز سه عامل،  یکیبه 
 یکه بار عامل گرفتیمقرار  یدر عامل سؤالاست که هر 

 متناظر یسه عامل را با بار عامل ریداشت. جدول ز شتریب
نشان  ماکسیهر سؤال، بعد از اعمال دوران وار يبرا

  .دهدیم
 )مدرن( با منابع رشته. یکیالکترون ییآشنا :1عامل 
 منابع. ي: جستجو2 عامل
 رشته یو کل یبا منابع اصل یی: آشنا3 عامل

 
 شدهاستخراجهاي ها براي عاملمیانگین پاسخ -7جدول 

 
 
 
 
 
 

عامل  دیینمایمکه در جدول فوق مالحظه  گونههمان
پاسخ  نیانگی)مدرن( با منابع رشته، با م یکیالکترون ییآشنا
منابع با  يعامل جستجو بیو به ترت ریتأث نیشتریب 057/3

 یو کل یبا منابع اصل ییآشنا و عامل 047/3پاسخ  نیانگیم
در  يبعد هايتیدر اولو 876/2پاسخ  نیانگیرشته با م

درصد شاخص  57 یعنی درواقع شاخص شناخت قرار دارند.
 نیاست که ا هیعامل فوق قابل توج سه شناخت بر اساس

مالحظه  هفتکه در جدول  یبیبه ترت زیعامل ن سه
 .شوندیم يبندتیاولو دنمایییم

 ( شاخص استفاده:ب

بود که ما با استفاده  سؤال 13شاخص مشتمل بر  نیا
 يبنددستهرا  سؤال 12آن  یاصل مؤلفه یعامل لیاز تحل

 843/0 عدد هامناسب بودن داده يآزمون برا جینتا .میکرد
 یعامل لیتحل براي هاداده نیا دهدمی نشان که بوده

 یعاملبودن مدل  اثریبفرض  نیباشند. همچنیمناسب م
 یاصل مؤلفه یمدل عامل یعنیرد شده،  زی)آزمون بارتلت( ن

 جیاست. در ادامه نتا داریمعن امالشده  يسازادهیپکه 
که در  طورهمان. دیینمایمرا مالحظه  یعامل لیتحل

 يبر مبنا سؤال 13 نیا دیینمایم مالحظه ریجدول ز
سه  نیشدند. ا يبنددستهگروه سه در  یاصل مؤلفه لیتحل

 شاخص استفاده شاخص شناخت
 هاعامل  هاعامل

 سؤاالت 3عامل  2عامل  1عامل  سؤاالت 3عامل  2عامل  1عامل 

 1س  393/0 151/0 *636/0 1س  177/0 179/0 *715/0

 2س  *592/0 -078/0 575/0 2س  *572/0 -107/0 484/0

 3س  *640/0 -008/0 153/0 3س  *719/0 141/0 084/0

 4س  155/0 *747/0 -020/0 4س  *526/0 301/0 061/0

 5س  *776/0 289/0 -179/0 5س  299/0 * 768/0 -041/0

 6س  077/0 *621/0 352/0 6س  099/0 *763/0 320/0

 7س  132/0 *522/0 491/0 7س  250/0 277/0 *546/0

 8س  105/0 *638/0 448/0 8س  -058/0 397/0 *659/0

 9س  119/0 441/0 *657/0 9س  -081/0 424/0 *717/0

 10س  127/0 173/0 *710/0 10س  091/0 079/0 *802/0

 11س  -002/0 257/0 *738/0 11س  265/0 -072/0 *694/0

 12س  -119/0 307/0 *708/0 12س  129/0 -014/0 *713/0

 13س  -123/0 *575/0 358/0    

 انحراف استاندارد هاپاسخمیانگین  عامل

1 057/3 098/1 

2 047/3 315/1 

3 876/2 060/1 
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( کل انسی)وار راتییدرصد از تغ 58 بایتقر ییتنهابهگروه 
 .کنندیم هیرا توج

شاخص شناخت و  نیتشابه در تعداد عامل )ب باوجود
 یدر شاخص استفاده کم سؤاالت يبندگروهاستفاده( 

که در هر  ییهاسؤال تیماه یبا بررس بازهممتفاوت شد. 
 شده است: يگذارنام را هاعامل ،ردیگیمعامل قرار 

)مدرن( از منابع رشته )منظور  یکیالکترون استفاده :1 عامل
 است(. ياکتابخانه ریغ استفاده شتریب

 .ياکتابخانهدر منابع  یکیالکترون ي: جستجو2 عامل
 .قیتحق يبرا یامکانات جانب: استفاده از 3 عامل

 

 

 شدهاستخراجهاي براي عاملها میانگین پاسخ -8جدول 

 انحراف استاندارد هاپاسخمیانگین  عامل

1 940/2 209/1 

2 191/3 100/1 

3 419/2 000/1 
   

عامل  دیینمایکه در جدول فوق مالحظه م گونههمان
 نیانگی، با مايدر منابع کتابخانه یکیالکترون يجستجو
عامل استفاده  بیو به ترت ریتأث نیشتریب 191/3پاسخ 
 استفاده شتری)مدرن( از منابع رشته )منظور ب یکیالکترون

استفاده  و عامل 940/2پاسخ  نیانگی( با مايکتابخانه ریغ
در  419/2پاسخ  نیانگیبا م قیتحق يبرا یاز امکانات جانب

 در شاخص استفاده قرار دارند. يبعد هايتیاولو

 

 یریگجهینتو  بحث
 تیترب انیدانشجو تیحاضر نشان داد اکثر پژوهش

 ینییپا یارشد از سطح سواد اطالعاتی کارشناس یبدن
 ( در2004:13فرگسون ) قیکه با تحق باشندیمبرخوردار 

از  یدرک سطح يدارا انیکه نشان داد دانشجو لندیمر
( 1997:15) يبودند و تقو یسواد اطالعات يهامهارت

کتاب  کینام  یارشد حت انیدانشجو تینشان داد اکثر
دارد.  یخوانهم دانندینمخود را  یلیمرجع رشته تحص

 يغفارو  يفوریص( 2002:12زاده ) ياریبخت يهاپژوهش
      ( و 2003) تیاسم سی(، پاول، ابپ وک2010:11)
        از حد  ترنییپا( سطح سواد را 2011:17) یو الک لیج

 این بیط يهاپژوهشمتوسط گزارش کردند اما 
( 1389،120) یهرابو چشمه س ریپندپذ(، 2005:15)

و  انی(، برج2012:15) يشاکرو  يمحمد ان،یدار ياکبر
( نشان دادند 2013:11) يزیر ی(، اشرف2012:8) يخسرو
سواد  نیاز حد متوسط بوده. همچن شترتریبسواد  سطح

متوسط  را باالتر از حد یعلوم پزشک انیدانشجو یاطالعات
شناخت و  زانیدو عامل م سهیمطلوب و در مقا نسبتاو 
به دو شاخص  نیا نیب يداریمعناختالف  هاستفاد زانیم

 داشتند( اذعان 2007:8همکاران ). افشار و امدین دست
به  یمهم دسترس ياز ابزارها نترنتیکه وب و ا يباوجود

با آن ندارند و  یکاف ییآشنا انیاطالعات است اما دانشجو
 یمشابه جی( هم به نتا2004,224و همکاران ) رخیپر
( 2010,12همکاران )و  یپژوهش صالح جی. نتادندیرس

 نییاستادان پا نیدر ب نترنتیاستفاده از ا رانینشان داد م
 ی. بهادرانکنندیمدرصد از آن استفاده  هارچبوده و تنها 

 ياز اعضا یتوجهقابل( نشان داد درصد 2003,14)
و  انهیدر کار با را یاز دانش و مهارت کاف یعلمئتیه
 يداریمعناختالف  نی. البته همچنستندیبرخوردار ن نترنتیا
 یسواد اطالعات زانیم ازلحاظپسر  دختر و انیدانشجو نیب

 ي(، ورز2007,21پناه )داور  قیکه با تحق دیمشاهده نگرد
 ان،یداري( واکبر2007,80) یقاسم ،یو بردستان يریو م

 بابالنزاهدیول دارد. ی( همخوان2012) يوشاکريمحمد
ی سواد اطالعات ياستانداردها سهینشان داد در مقا (2011)

 تفاوت تیجنس و یلیمختلف تحصي هايبا ورود
 ندارد. یخوانهم ماپژوهشباکه دارد، وجود يداریمعن

ق یتحق نیدر ا يدکتر انیاگرچه به علت تعداد کم دانشجو
 ياکبر قیاما در تحق مینشد انجام بده يآمارکار  نفر دو
مقطع  نیب ی( تفاوت2012,15) يشاکرو  يمحمد ان،یدار
 یقاسماما ؛ امدین به دست یو سواد اطالعات یلیصتح

با مقطع باالتر سواد  انی( نشان داد دانشجو2006,80)
 نکهیبا توجه به ا درمجموعدارند.  يشتریب یاطالعات

است و  یعلوم انسان يهارشتهجزو  یبدنتیترب
 یانسان يهاپلمیدبا  یرشته دانشگاه نیا شدگانرفتهیپذ

هم جزو دروس  انهیرا واحدو  شوندیمرشته  نیوارد ا
خود را ملزم به  انیدانشجولذا  ستین انیدانشجو یالزام
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. در هزاره نندیبینم انهیکار با را يمهارت الزم برا يریادگی
جزو  يوتریبه مهارت کامپ انیسوم تسلط دانشجو

داشتن  دیآیم حساببهافراد  تیو از عوامل موفق اتیضرور
 شیو افزا نفساعتمادبهحس  شیسواد منجر به افزا نیا

 يافزارهانرمبا  ییو آشنا شودیم شرفتیارتقا در جامعه و پ
و  ییآشنااست و عدم  اتیجزو ضرور نینو يوتریکامپ

عقب افتادن از تمام  ینداشتن اطالعات الزم به معن

 قیتحق نیا ياست. لذا بر مبنا ایو تحوالت دن راتییتغ
شود  یآن الزام و کار با انهیواحد را شودیم شنهادیپ

 دیاسات ياانهیراسواد  زانیدر خصوص م نیهمچن
انجام  یپژوهش انیدانشجو باسواد آن سهیو مقا یبدنتیترب
 .ردیگ
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