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   چكيده

اطالعاتي دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه تبريز و  هاي محيطشناسايي  به پژوهش حاضر :هدف
  . پردازد ميسواد اطالعاتي آنان  هاي مهارتبا  ها محيطرابطة اين 

نفر دانشجوي  278بود كه بين  اي پرسشنامهابزار آن و  همبستگي_از نوع توصيفي پيمايشي :روش
  . اب شده بودند، توزيع شدكارشناسي ارشد كه با نمونه گيري مطبق انتخ

محيط : اطالعاتي اصلي اين دانشجويان عبارتند از هاي محيطنشان داد كه  پژوهش هاي يافته :ها يافته
داليل دانشجويان جهت استفاده از  ترين اهميتهمچنين پر . سايت كامپيوتر دانشگاه، كتابخانه و خوابگاه

حضور افراد خبره و متخصص در آن محيط، آسان بودن برقراري : اطالعاتي عبارتند از هاي محيط
ارتباط با افراد حاضر در آن محيط، افزايش دانش و تجربيات شخصي در نتيجه تبادل اطالعات در آن 

از طريق اطالعات كسب شده  نامه پايانمحيط و امكان برطرف نمودن مسائل مربوط به تحقيق، پروژه و 
مهارت تعريف شده، از  5در خصوص وضعيت سواد اطالعاتي، دانشجويان، در سطح . ز آن محيطا

  . وضعيت مطلوبي برخوردار نيستند و مهارت سواد اطالعاتي دانشجويان كم است
 ان تحصيالت تكميلي دانشگاه تبريز،اطالعاتي، سواد اطالعاتي، دانشجوي هاي محيط: واژگان كليدي

  .دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه تبريز
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  مقدمه
ن چگونگي اظهار و برطرف نمود ،انساننيازهاي  ترين مهميكي از  امروزه  

تمايل به جستجوي اطالعاتي دارد كه به سهولت  انسان. نيازهاي اطالعاتي است
ترجيحاً از منابع بين فردي نظير دوستان، اقوام و يا و در دسترس قرار گرفته 
بخش زيادي از اطالعاتي كه دريافت  رسد ميبه نظر . همكاران به دست آيد

و در قالب تعامل با افراد آشنا، اعضاي  1در يك بافت يا زمينة اجتماعي كنيم مي
ادل بخشي از تب). 2005فيشر و همكاران، ( آيد ميخانواده و دوستانمان حاصل 

محيط اطالعاتي . افتد مياطالعاتي اتفاق  هاي محيطاطالعات ميان فردي در 
. مطرح شد) 2005و  2004(مفهومي است كه اولين بار توسط فيشر و همكاران 

كه در  2مشتركي هاي محيط«: كند ميتعريف  گونه اينپتيگرو محيط اطالعاتي را 
، اما پس از مدتي شوند مي هنگام تجمع افراد با هدفي خاص به طور گذرا ايجاد

كه زمينة اشتراك خود به خودي  كند ميرفتار آن افراد در آن محيط فضايي ايجاد 
  ).1998پتيگرو، ( ».سازد مياطالعات را فراهم 

پرداختن به موضوع محيط اطالعاتي با در نظر گرفتن نقش ارتباطات غيررسمي   
قشر تحصيلكرده و دانشجويان  ويژه بهتوسط مردم و  اي گستردهكه به طور 

و با  نمايد ميبيش از پيش مهم  گيرد ميتحصيالت تكميلي مورد استفاده قرار 
بسيار مورد توجه  آمريكا ويژهاين موضوع تا به حال در غرب به  كه اين

ولي در كشور ما چندان از سوي محققان مورد توجه قرار  ،پژوهشگران بوده است
تحت  تواند ميط اطالعاتي و تبادل اطالعات در آن محي گيري شكل .نگرفته است

اطالعاتي  هاي فناوريدنياي امروز به شدت تحت تأثير . تأثير عوامل مختلفي باشد
و رشد روزافزون اطالعات قرار دارد و افراد براي انجام امور خود به نحو بهينه 

و  ها مهارتسواد اطالعاتي به مجموعه . نيازمند سواد اطالعاتي هستند
كه فرد در دنياي امروز براي انجام وظايف محوله خود  شود ميگفته  هايي توانايي

ضرورت برخورداري از سواد اطالعاتي كه ). 1383، زاده حسن(بايد دارا باشد 
تعاريف آن معموالً شامل توانايي دسترسي، ارزيابي و استفاده از اطالعات است 
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. كند پيداميان بيشتر نمود در مورد محققان و دانشجوي) 1387اباذري، (
يافتن  هاي راهدانشجويان به ويژه در مقطع تحصيالت تكميلي الزم است كه 

دانش و اطالعات را بشناسند و بتوانند به سهولت به منابع مختلف اطالعاتي مورد 
را ارزيابي نمايند و به آن نظام بخشند و نيز بتوانند  ها آنيابند،  نياز خود دسترسي

  ).1386رسول آبادي، (ورد نياز خود را كسب كنند و به كار گيرند اطالعات م
محيط اطالعاتي و سواد اطالعاتي، هر دو از مفاهيم حوزه كلـي رفتـار اطالعـاتي     

 اي مسـئله . وجود داشته باشد اي رابطهكه ميان اين دو مفهوم  رود ميانتظار . هستند
كه باعث شكل گيري اين پژوهش شد ايـن تصـور بـود كـه شـايد سـطح سـواد        

بـه عنـوان   . اطالعاتي افراد در محيط اطالعاتي مورد استفاده آنان تأثيرگـذار باشـد  
مثال شايد افرادي كه از سواد اطالعاتي بااليي برخوردار هستند و به ويژه توانـايي  

، بيشـتر تمايـل بـه اسـتفاده از     مطلوبي در اسـتفاده از اطالعـات ديجيتـالي دارنـد    
اطالعاتي داشته باشند كه به نوعي به فناوري اطالعات مـرتبط هسـتند    هاي محيط

از آنجا كه تاكنون در ايران تنها يك پژوهش در حـوزة  . مثل سايت رايانه دانشگاه
و هـيچ پژوهشـي در دنيـا در مـورد     ) 1386شريفي، (محيط اطالعاتي انجام شده 

نوعي رابطه ميان سواد اطالعـاتي و محـيط اطالعـاتي انجـام      وجود يا عدم وجود
اطالعاتي گروهـي   هاي محيطنشده است، اين پژوهش قصد دارد ضمن شناسايي 

از كاربران دانشگاهي به بررسي رابطة احتمـالي ميـان سـواد اطالعـاتي و محـيط      
ـ  . اطالعاتي بپردازد ز براي اين هدف، دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشـگاه تبري

تا كنون تنهـا يـك پـژوهش در مـورد     . به عنوان نمونة مورد مطالعه انتخاب شدند
سواد اطالعاتي دانشجويان دانشگاه تبريز انجام شده است كه بيش از يك دهـه از  

نشان دهندة سطح پايين آشـنايي  ) 1376صمدي، (نتايج اين پژوهش . گذرد ميآن 
تبريـز بـا منـابع مرجـع      عملي و نظـري دانشـجويان كارشناسـي ارشـد دانشـگاه     

انجام پژوهش حاضر از اين جهت كـه دانـش مـا در مـورد سـواد      . تخصصي بود
ايـن  . نيز حائز اهميـت اسـت   كند مياطالعاتي دانشجويان اين دانشگاه را روزآمد 

  :پژوهش، سه هدف دارد به شرح زير
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كه دانشجويان كارشناسـي ارشـد دانشـگاه     هايي محيطشناسايي   
 .پردازند ميتبادل اطالعات  تبريز در آنها به

 .اطالعاتي هاي محيطاين ) عوامل(شناسايي ابعاد   
 هـاي  محـيط تعيين همبسـتگي احتمـالي ميـان اسـتفاده از انـواع        

 .سواد اطالعاتي دانشجويان هاي مهارتاطالعاتي و 
  

  تياطالعا هاي زمينهتحليل مفهوم محيط اطالعاتي يا 
در  )1998(اطالعاتي از يك كار ميداني توسط كارن پتيگرو  هاي زمينه ةنظري 

چگونه پرستاران، سالمندان و  كه اينپا درباره  هاي بيماريمحلي  هاي درمانگاه
با توجه به . ناشي شد شوند ميافراد ديگر در اطالعات خدمات انساني سهيم 

اطالعاتي  هاي زمينه) 2004( 4و هينتون 3و فيشر، دورنس) 1998(نظرات پتيگرو 
در هر جايي و در هر زماني و در نقاط مختلف و پيش بيني  ها آن. زودگذر هستند

، عمالً در آيند مياطالعاتي گرد هم  ةوقتي افراد در يك زمين .دهند مينشده رخ 
ات و شرايط خاصي كه منجر به يافتن تعامل اجتماعي، گفتگو درباره زندگي، كلي

ات و اشتراك رسمي و غيررسمي اطالعات در اطالع هدفمندغيرمترقبه و گاه 
در  نيازاطالعاتيدرعوض، . جويند ميشركت  شود ميمورد موضوعات گوناگون 

محيط اطالعاتي، از طريق يك صحبت كوتاه، يا صرفاً از طريق گپ و گفتگو به 
اطالعاتي نيز دست كم  ةزمين ء،با متفرق شدن اعضا. آيد ميصورت اتفاقي پديد 

در همين حال، شرايط و . شود ميمايي بعدي از هم گسسته تا زمان گرده
و جهاني  اي منطقهحوادث ؛ آيد ميجديدي در زندگي افراد پيش  هاي موقعيت

اطالعاتي  ةو مردم اطالعات جديدي را كه قرار است در زمين دهد ميهمچنان رخ 
 ).1387فيشر و همكاران، ( كنند ميانتخاب  ،بعدي خود به اشتراك بگذارند

  پژوهش ه پيشين
اگر چه اين پژوهش، داراي دو بعد سواد اطالعاتي و محيط اطالعاتي است، اما   

موضوع اصلي اين پژوهش، در واقع محيط اطالعاتي است لذا در پيشينة پژوهش، 
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حوزة سواد اطالعاتي به صورت گذرا اشاره شده و به صورت  هاي پژوهشبه 
حوزة محيط اطالعاتي كه چندان نيز متعدد نيستند پرداخته  هاي پژوهشبه  تر دقيق
به دو دستة كلي تقسيم  توان ميحوزة سواد اطالعاتي را  هاي پژوهش. شود مي

و  اند پرداختهكرد، آنهايي كه به سنجش سواد اطالعاتي يك گروه از كاربران 
ا، طراحي آنهايي كه به تحقيق در باب آموزش سواد اطالعاتي، تعريف استاندارده

مدل توسعة سواد اطالعاتي و نيز ارائة سرفصل و روش تدريس براي درس سواد 
گروه دوم خارج از قلمرو پژوهش حاضر  هاي پژوهش. اند پرداختهاطالعاتي 

متعددي در خارج از كشور انجام شده  هاي پژوهشدر ميان آثار گروه اول، . است
است كه معدودي از آنها به طور خاص به مطالعة دانشجويان تحصيالت تكميلي 

در تحقيقي به بررسي سواد اطالعاتي دانشجويان ) 2001(ماقان . اند پرداخته
تحصيالت تكميلي دانشگاه بركلي كاليفرنيا پرداخت و نشان داد كه اين 

زيادي  هاي تواناييدر مورد دسترسي به اطالعات،  ندكرد ميدانشجويان تصور 
اصول براي سازماندهي و  ترين ابتداييدر مورد  ها آندارند اما در حقيقت 

  . دسترسي به اطالعات دچار سر درگمي هستند
به بررسي سواد اطالعاتي دانشجويان تحصيالت  توان ميدر ميان آثار ايراني   

اشاره ) 1385(عالمه طباطبائي توسط طبيب نيا  تكميلي دانشكدة اقتصاد دانشگاه
كرد كه با انجام يك پيمايش بر روي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري نشان 

دسترسي به اطالعات و  هاي روشداد آنان از نظر تشخيص نياز اطالعاتي، 
ولي . برند ميگردآوري و سازماندهي اطالعات در وضع مطلوبي به سر  هاي شيوه

  . كسب اطالعات از وضعيت مناسبي برخوردار نيستند هاي كانالارزيابي در مورد 
در ) 1998( 5در مورد محيط اطالعاتي، اين مفهوم از مطالعه ميداني پتيگرو  

اين پژوهش، دربارة اين كه چگونه پرستاران، افراد ميانسال و . كلينيك برخاست
در . به دست آمد گذارند ميرا به اشتراك  6ديگر افراد، اطالعات خدمات انساني

اين پژوهش، خدمات انساني، اشاره به فرايند و خدماتي دارد كه بيماران براي 
حركت از يك مرحلة مراقبت به مرحلة ديگر و ايجاد آمادگي براي انتقال از 
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بيمار  108پرستار و  24از طريق مشاهده با  ها داده. بيمارستان به خانه نياز دارند
در مورد  اي مصاحبهابتدا با پرستار و بيمار . شد آوري جمعكلينيك  30در 

دو ماه بعد با بيمار مصاحبه ديگري در مورد شرحي . ارجاعات پرستار انجام شد
اين . از فرايندهاي جستجو، دريافت و استفاده از اطالعات صورت گرفت

، نقش كلينيك به عنوان يك زمينة فيزيكي و اجتماعي كه تبادل ها مشاهده
از اين گذشته پتيگرو پي برد كه . ، مورد توجه قرار داددهد ميات را ترويج اطالع

اين پژوهش نشان . شوند ميدرت به صورت مستقيم بيان نيازهاي اطالعاتي به ن
پا به عنوان محيط اطالعاتي براي اشتراك غيررسمي  هاي بيماريداد كه كلينيك 

  . كند مياطالعات در ارتباط با خدمات انساني عمل 
مشاهده كرد كه پيشينة پژوهش در زمينة محيط اطالعاتي به  توان ميدر مجموع   

. و پژوهش در اين زمينه همچنان نيز ادامه دارد گردد ميباز  1998سال 
مختلفي از كاربران مثل كودكان، دانشجويان و  هاي گروهخارجي  هاي پژوهش

شده در ايران، پژوهش  با اين حال تنها تحقيق انجام. شود ميبيماران را شامل 
است كه محيط اطالعاتي كاركنان دانشگاه شهيد چمران اهواز را ) 1386(شريفي 

و خالء در اين زمينة پژوهشي در داخل كشور  مورد بررسي قرار داده است
وزه در ؛ اين پژوهش قصد دارد بخشي از فقدان مطالعه در اين حشود ميمشاهده 

انجام شده در زمينة  هاي پژوهشاز  اي سياهه 1جدول . داخل كشور را جبران كند
 كشف اطالعاتي محيطو  ها آنمورد مطالعه  را از جمله جامعة محيط اطالعاتي

  .دهد ميشده در پژوهش را نشان 
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  محيط اطالعاتي هاي پژوهشپيشينة . 1جدول 
 محيط اطالعاتي جامعه مورد مطالعه سال نشر مشخصات تحقيق

 انجام شده
پا هاي بيماريكلينيك   بيماران كلينيك و1999و1998

2000 
 پتيگرو

 كتابخانة عمومي كوينز بارو مهاجران نيويورك سيتي 2004 فيشر، دورنس،
 هينتون

 كليسا، مدرسه، محل كار كشاورزان اسپانيايي 
 مهاجر

2004 همكارانفيشر و   

عبادتگاه، محل كار، محيطهاي 
 ورزشي

ساكنان منطقه كينگ 
 كانتي

2005 همكارانفيشر و   

ساعات قصه گويي براي كودكان 
 در كتابخانة عمومي

كودكان 2005 اف لين مك. اي
كچني و پم مك 

 كنزي
ترتيب داده شده هايي گردهمايي

توسط محققان براي جامعة مورد 
 مطالعه

-جامعه آمريكايي
 لهستاني سياتل

2005  تام دوبورولسكي

پرديس دانشگاه، رستوران، كافي 
 هاي گردهماييشاپ، محل كار و 

 اجتماعي

دانشجويان دانشگاه 
 واشنگتن

2006  فيشر و نامر

م بر پايه ارسال پيام برنامة اسل
 كوتاه تلفن همراه

كاربران تلفن همراه 2010  فيشر و كانتز

دانشگاه محل كار، منزل اقوام و 
ها جشندوستان،   

اهوازكاركنان چمران 1386  شريفي

  
 پژوهشروش 

از آن  و استفاده از پيمايشاست ، از نوع توصيفي يمايشروش اين پژوهش، پ 
 پذير امكانهمبستگي تنها با استفاده از پيمايش  هاي آزمونجهت بود كه انجام 

و همچنين پيمايش يك روش تثبيت شده و مؤثر براي مطالعة كاربران  است
تحصيالت تكميلي مقطع  نفر دانشجوي 278شامل جامعة آماري  .است

انتخاب كارشناسي ارشد دانشگاه تبريز است كه با روش نمونه گيري مطبق 
مطّبق، جامعه به چهار گروه علوم انساني، فني مهندسي،  گيري نمونهبراي  .شدند
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كشاورزي و علوم پايه تقسيم بندي شد و سپس در داخل هر گروه دانشجويان، 
انتخاب شده و پرسشنامه در محيط دانشگاه با مراجعه به به صورت تصادفي 

  . توزيع شد ها آن، در ميان ها كالس
استفاده شد كه محقق با  اي پرسشنامهاين پژوهش از  هاي دادهبراي گردآوري   

اين پرسشنامه در چهار . آن را ساخته است ،پيشين پژوهشياستفاده از متون 
  . بخش تنظيم شده است

اطالعات جمعيت شناختي مانند جنسيت، شامل  بخش نخست  
 . رشتة تحصيلي و غيره

گويه كه دانشجويان در قالب  22شامل يك پرسش با بخش دوم   
اطالعاتي مختلف را مشخص  هاي محيط، ميزان تبادل اطالعات در ها آن
 .كنند مي
گويه كه داليل انتخاب  21با  يك پرسش شامل بخش سوم    

 . كند مينشجويان را مشخص محيط اطالعاتي توسط دا

 هاي مهارتپرسش كه به سنجش ميزان  45شامل  بخش چهارم  
. اي(سواد اطالعاتي دانشجويان بر اساس استانداردهاي سواد اطالعاتي 

 .  پرداخت مي.) ال. آر. سي

، )1386(براي تدوين قسمت دوم و سوم پرسشنامه عالوه بر پرسشنامة شريفي   
نفر از دانشجويان مصاحبه انجام شد تا شناختي مقدماتي از محيط اطالعاتي  20با 

براي . دانشجويان به دست آيد و پرسشنامه با استفاده از اين اطالعات تدوين شود
ترزا نيلي، (اد اطالعاتي سنجش سوتدوين قسمت چهارم پرسشنامه از كتاب 

و ) 1385( نيا طبيب، )1385(قاسمي  هاي نامه پايان پرسشنامةو نيز  )1389
دوم و چهارم پرسشنامه، از  هاي قسمتدر . بهره گرفته شده) 1385( زاده مقدس

پايايي . طيف ليكرت هيچ، خيلي كم، كم، متوسط، زياد و خيلي زياد استفاده شد
تأييد شد و روايي صوري آن ) درصد 89(آلفاي كرونباخ پرسشنامه با استفاده از 

  . با تأييد محتواي پرسشنامه توسط متخصصان حاصل شد



 ٣٥ ________________________________________  ...رابطة محيط اطالعاتي و سواد اطالعاتي

 

  
 

    پژوهش هاي يافته
پاسخگويان يها يژگيومربوط به  يها داده  
تيجنس  

) نفر 161(درصد  9/57، يعني معادل يميناز  يشبنفر پاسخگو،  278 يانماز   
را زنان ) نفر 117(درصد % 1/42پاسخگويان، مرد و بقيه پاسخگويان يعني 

  . دهند يم يلتشك

نپاسخگويا يليتحصگروه   
سهم را  يشترينب) نفر 88(درصد  7/31با  ياجتماعو  يانسانعلوم  ياندانشجو  

 يمهندس يفنپس از آن گروه . داشتند يانپاسخگو يانمها در  گروه يرسانسبت به 
گروه  و) رنف 65(درصد  4/23با  يهپا، گروه علوم )نفر 71(درصد  5/25با 

  . بودند يانپاسخگو يماندهباقدهنده  يلتشك) نفر 54(درصد  4/19با  يكشاورز

  سال ورود به دانشگاه
) نفر 116(درصد  7/41با  1388سال  ورودي، دانشجويان پاسخگويان بيشترين  

و ) نفر 111(درصد  9/39با  1389سال  ورودي دانشجويانپس از آن . بودند
 51(درصد  18بود با حدود  1387سال  وروديهايمتعلق به  نيز ميزان كمترين

  . است) نفر
  
  اطالعاتي دانشجويان  يها طيمح
اطالعاتي دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه  هاي محيطبراي شناسائي   

براي انجام  و ؛اطالعاتي مورد بررسي قرار گرفت محيطمورد  22تبريز، در كل 
محيط به  22بهتر، اين  گيري نتيجهو تفسير و  تر كاربرديتجزيه و تحليل 

در اين . علمي، دانشگاهي، خوابگاهي و عمومي تقسيم شدند هاي محيط
، ها نشست، حاشيه ها آموزشگاه: اطالعاتي علمي شامل هاي محيط بندي تقسيم
آموزشي دانشگاه، جلسه دفاع از  هاي كارگاهو سمينارهاي علمي،  ها همايش
اطالعاتي دانشگاهي  هاي محيط. ، كتابخانه، قرائت خانه استنامه پايان
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 دانشجويي، محوطه دانشگاه، استاديوم هاي انجمنسايت كامپيوتر دانشگاه، :شامل
و باشگاه ورزشي دانشگاه، نمازخانه دانشگاه و سلف سرويس و رستوران 

سالن انتظار راه آهن و : اطالعاتي عمومي نيز عبارتند از هاي محيط .دانشگاه است
انتظار مختلف، منزل اقوام و دوستان، بانك، پارك، بازار،  هاي صففرودگاه، 

سرويس خوابگاه نيز جزو خوابگاه و . آرايشگاه، اتوبوس و وسايل نقليه شهري
اين تقسيم بندي بر اساس مشابهت . اطالعاتي خوابگاهي هستند هاي محيط
  .انجام گرفت) 1386شريفي، (و نيز با استفاده از نتايج تحقيق پيشين  ها محيط

 بيشترين، اطالعاتي محيط 22 مياناز  ها محيطكه مشخص شود كدام  اينبراي   
با استفاده از آزمون  ها محيطاستفاده را داشته است نتايج رتبه بندي استفاده از 

 اي رتبهها از نوع  بود كه داده اينآزمون  اينعلت استفاده از . فريدمن ارائه شد
 ها يافته. است فريدمنمنظور، آزمون  اين برايمناسب  ناپارامتريبودند و آزمون 

 كامپيوتر سايت محيطرا در  اطالعاتيتبادل  رينبيشت دانشجويان كه دهد مينشان 
 ميانگينبا ( خوابگاهو ) 71/15 ميانگينبا ( كتابخانه) 21/16 ميانگينبا (دانشگاه 

    . اند داشته) 30/15
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٧ ________________________________________  ...رابطة محيط اطالعاتي و سواد اطالعاتي

 

  
 

  بر حسب استفاده اطالعاتي هاي محيطانواع  بنديرتبه . 2جدول 
 رتبه نيانگيم شرح طيمحنام

58/11  )غيرهونقاشيكالس زبان،(هاآموزشگاه علمي
62/13   علميسمينارهايوهاهمايش،هانشستحاشيه

73/11  دانشگاهآموزشيهايكارگاه
55/14  نامهپايانجلسه دفاع از
71/15  كتابخانه
25/13  قرائت خانه
21/16  دانشگاهكامپيوترسايت دانشگاهي
08/10  دانشجوييهايانجمن
90/12  محوطه دانشگاه
40/9  دانشگاهورزشيو باشگاهاستاديوم
81/9  نمازخانه دانشگاه
24/11  و رستوران دانشگاهسرويسسلف
31/7  و فرودگاهآهنراهسالن انتظار عمومي
08/10   )صف انتظار غذا، اتاق انتظار پزشك(فانتظار مختلهايصف
64/13   )و دوستانه خانوادگييهاميهماني(منزل اقوام و دوستان
43/8  بانك
52/9  پارك
95/8  بازار
69/8  آرايشگاه
59/10  اتوبوس و وسايل نقليه شهري
30/15  خوابگاه  43/10 خوابگاه  سرويس خوابگاه

95/1016X2:21df: 01/0 Sig:  
  

اطالعاتي هاي محيط) لعوام(ابعاد   
دليل يا عامل براي استفاده از  21، اطالعاتي هاي محيطتعيين ابعاد براي    

، در پرسشنامه طرح شده و دانشگاه تبريز اطالعاتي توسط دانشجويان هاي محيط
 ،تر علميسپس براي انجام تحليل آماري بهتر و  ؛مورد سنجش قرار گرفتند

 هاي پايه تقويتيعني  تر كليمربوط به داليل، ذيل سه بعد  پرسشنامه سواالت
و سهولت  اطالعاتي محيطبودن  غيررسمي ووع اطالعات تندانش و تجربه، 

 هاي محيطاز انواع مختلف  دانشجوياندر استفاده  اطالعات، به دسترسي
علت اين تقسيم . شده و مورد تجزيه تحليل قرار گرفتند بندي دستهاطالعاتي 
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و نيز استفاده از نتايج تحقيق پيشين  ها گويهشباهت مفهومي و محتوايي بندي، 
رسيده ) عوامل(كه با استفاده از روش تحليل عامل به اين ابعاد  )1386شريفي، (

 افزايش، توسط دانشجويان اطالعاتي هاي محيطانتخاب  داليل مياندر . است بود،
با ميانگين  محيطتبادل اطالعات در آن  نتيجةدر  شخصي تجربياتدانش و 

 طريقاز  نامه پايان، پروژه و تحقيقمكان برطرف نمودن مسائل مربوط به ا 12/13
حضور افراد خبره و  و 05/13با ميانگين  محيطاطالعات كسب شده از آن 

ه هر سه مورد در بعد كلي تقويت ك(73/13با ميانگين  محيطمتخصص در آن 
اط با افراد ارتب برقراريو آسان بودن ) گيرند ميپايه هاي دانش و تجربه قرار 

كه در بعد غيررسمي بودن محيط اطالعاتي و سهولت (30/13 محيطحاضر در آن 
را  اطالعاتي هاي محيطانتخاب  داليل بيشترين، )دسترسي به اطالعات قرار دارد

  . اند دادهبه خود اختصاص 
  

 اطالعاتيسواد  مهارتهايو  علمي اطالعاتي محيطاستفاده از  ميزان ميان ةرابط

همبستگي معناداري بين ميزان استفاده از محيطهاي اطالعاتي علمي و هر يك از   
تر از حد  ها پايين كه البته همة اين همبستگي. مهارت سواد اطالعاتي وجود دارد 5

در اين بين، بيشترين همبستگي متعلق به مهارت سواد اطالعاتي . متوسط هستد
ي به اطالعات مورد نياز به صورت دوم يعني ميزان مهارت دانشجويان در دستياب

كمترين همبستگي بين دو متغير ميزان استفاده از محيط . استموثر و كارا 
  .استاطالعاتي علمي و ميزان مهارت پنجم سواد اطالعاتي 

  
 ميزان استفاده از محيط اطالعاتي دانشگاهي و مهارتهاي سواد اطالعاتي ميان ةرابط

هاي اطالعاتي دانشگاهي و ميزان  همبستگي معناداري بين ميزان استفاده از محيط
مهارت پنجم سواد اطالعاتي پاسخگويان در درك مسائل اقتصادي، حقوقي و 

 آلفايو  09/0با مقدار (اجتماعي مربوط به استفاده از اطالعات وجود ندارد 
مهارت ديگر  4شگاهي و محيطهاي اطالعاتي داناستفاده از  ميزان بين .)10/0



 ٣٩ ________________________________________  ...رابطة محيط اطالعاتي و سواد اطالعاتي

 

  
 

 همبستگي بيشترين كه طوريبه . وجود دارد معناداري ةسواد اطالعاتي رابط
مهارت چهارم  ميزانو  دانشگاهي اطالعاتي محيطاستفاده از  ميزانمتعلق به رابطه 

كمترين همبستگي بين دو متغير ميزان استفاده از . افراد است اطالعاتيسواد 
  .استمحيط اطالعاتي دانشگاهي و ميزان مهارت دوم سواد اطالعاتي 

  
  اطالعاتي هاي محيطرتبه بندي داليل استفاده از . 3جدول 

 نيانگيم
 رتبه

شرح ابعاد

12/11   درسيبا مسائلمحيطارتباط اطالعات مورد تبادل در آن
 هاي پايه تقويت

دانش و تجربه از 
 هاي محيط طريق

در  اطالعاتي
 محيطانتخاب 

 اطالعاتي

 

12/13   محيطتبادل اطالعات در آن نتيجهدرشخصيتجربياتدانش وافزايش

05/13 
اطالعـات  طريـق نامـه از   پايان، پروژه و تحقيقامكان برطرف نمودن مسائل مربوط به

 محيطكسب شده از آن

62/11   محيطبا كمك اطالعات كسب شده از آن گيريتصميمامكان

73/13  محيطحضور افراد خبره و متخصص در آن
78/12  محيطاعتماد به اطالعات مورد تبادل در آن
06/10   )كنند ميچه فكر ديگران(محيطافراد حاضر در آنديدگاهارزيابي
07/9  محيطافراد حاضر در آنزيادتعداد تنوع اطالعات

 هاي محيط
در  اطالعاتي

 محيطانتخاب 
 اطالعاتي

 

02/10  محيطافراد هنگام نظر دادن در آنطرفيبي
55/11  محيطامكان تبادل اطالعات روزآمد در آن

34/11   )وجود انواع افراد و نظرات( محيطتنوع موجود در 

35/9   اينترنتمانند كتاب و رسمياطالعاتيبه منابعدسترسينداشتن

بودن  غيررسمي
و  اطالعاتي محيط

 دسترسيسهولت 
به اطالعات از 

آن در  طريق
 محيطانتخاب 

 اطالعاتي

 
 

78/8  )، مبلمان، دماروشنايي(محيطآنفيزيكيكيفيت

98/7   بينپس از رفتن افراد صف، از :صفيكدرايستادنمثال(محيطبودنناپايدار
 )درمورد آنچه گفته شد وجود نداردنگرانيبهنيازيبنابراينرودمي

18/11  محيطحضور افراد هم جنس در آن
24/9  )انتظار مختلف هاي صفدرزيادمثال انتظار(محيطدر آنبسيارصرف زمان
83/9  مانند كتابخانه رسمي اطالعاتياطالعات از منابعجستجويبرايكمبود وقت
23/9   )دانشگاه سرويسمثال حضور روزانه در سلف(محيطبودندائمي
31/13   محيطارتباط با افراد حاضر در آنبرقراريآسان بودن

46/12  محيطآسان به آندسترسي
17/12  محيطآرامش حاكم بر آن

02/490X2= 20df= 01/0Sig=  
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سواد  مهارتهايو  علمي اطالعاتي محيطاستفاده از  ميزان ميانهمبستگي  براي پيرسونآزمون  نتايج. 4جدول 
  اطالعاتي

:متغيرهاي بين همبستگي  
مقدارهمبستگي

 پيرسون
 مقدار
داري معني  

آزمون تفسير  

اطالعاتيمهارت اول سوادميزانوعلمياطالعاتي محيطاستفاده از  ميزان
نيازو گستره اطالعات موردماهيتتعيينآنان در   

31/0  01/0  
معنادار مثبت و همبستگي

 متوسط
اطالعاتيمهارت دوم سوادميزانوعلمياطالعاتي محيطاستفاده از  ميزان

به صورت موثر و كارانيازبه اطالعات مورد دستيابيآنان در   
33/0  
 

01/0  
معنادار مثبت و همبستگي

 متوسط
اطالعاتيمهارت سوم سوادميزانوعلمياطالعاتي محيطاستفاده از  ميزان

اطالعات انتخاب  تلفيقو  انتقادياطالعات و منابع به طور  ارزيابيآنان در 
خودارزشيو نظامپايهشده با دانش  

31/0  01/0  
معنادار مثبت و  همبستگي

 متوسط

مهارت چهارم سوادميزانوعلمياطالعاتيمحيطاستفاده از  ميزان
در قالب گروه به  يا انفراديآنان در استفاده از اطالعات به طور  اطالعاتي

به هدف خودرسيدنبرايبخشيطور اثر   

31/0  01/0  
معنادار مثبت و  همبستگي

 متوسط

اطالعاتيمهارت پنجم سوادميزانوعلمياطالعاتي محيطاستفاده از  ميزان
مربوط به استفاده از  اجتماعيو  حقوقي، اقتصاديمسائل  دركآنان در 

 اطالعات
27/0  01/0  

معنادار مثبت و  همبستگي
 ضعيف

   
سواد  مهارتهايو  دانشگاهي اطالعاتي محيطاستفاده از  ميزان ميانهمبستگي  براي پيرسونآزمون  نتايج. 5جدول 

  اطالعاتي
:متغيرهاي بين همبستگي  

مقدارهمبستگي
 پيرسون

مقدار
داري معني  

آزمون تفسير  

مهارت اولميزانودانشگاهياطالعاتيمحيطاستفاده از  ميزان
و گستره اطالعات مورد  ماهيت تعيينآنان در  اطالعاتيسواد 

 نياز
15/0  01/0  

معنادار مثبت و  همبستگي
 ضعيف

مهارت دومميزانودانشگاهياطالعاتيمحيطاستفاده از  ميزان
به صورت  نيازبه اطالعات مورد  دستيابيآنان در  اطالعاتيسواد 

 موثر و كارا
12/0  03/0  

معنادار مثبت و  همبستگي
 ضعيف

مهارت سومميزانودانشگاهياطالعاتيمحيطاستفاده از  ميزان
 انتقادياطالعات و منابع به طور  ارزيابيآنان در  اطالعاتيسواد 

خودارزشيو نظامپايهاطالعات انتخاب شده با دانش تلفيقو   

14/0  01/0  
معنادار مثبت و  همبستگي

 ضعيف

مهارتميزانودانشگاهياطالعاتيمحيطاستفاده از  ميزان
آنان در استفاده از اطالعات به طور  اطالعاتيچهارم سواد 

به هدف  رسيدن براي بخشيدر قالب گروه به طور اثر  يا انفرادي
 خود

18/0  01/0  
معنادار مثبت و  همبستگي

 ضعيف

مهارت پنجمميزانودانشگاهياطالعاتيمحيطاستفاده از  ميزان
و  حقوقي، اقتصاديمسائل  دركآنان در  اطالعاتيسواد 

مربوط به استفاده از اطالعاتاجتماعي  

09/0  10/0 همبستگي معناداريعدم    

  
  



 ٤١ ________________________________________  ...رابطة محيط اطالعاتي و سواد اطالعاتي

 

  
 

 اطالعاتيسواد  مهارتهايو  عمومي اطالعاتي محيطرابطة ميان ميزان استفاده از 

 ميزانو  عمومي اطالعاتي محيطهاياستفاده از  ميزان بين معناداري همبستگي  
و  حقوقي، اقتصاديمسائل  دركدر  پاسخگويان اطالعاتيمهارت پنجم سواد 

 ميزانو ) 30/0و آلفاي  06/0 با مقدار(مربوط به استفاده از اطالعات  اجتماعي
ثر و ؤبه صورت م نيازبه اطالعات مورد  دستيابيدر  اطالعاتيمهارت دوم سواد 

 هاي محيطاستفاده از  ميزان بين. وجود ندارد) 06/0 آلفايو  11/0با مقدار (كارا 
. وجود دارد معناداري ةرابط اطالعاتيسواد  ديگرمهارت  3و  عمومي اطالعاتي
و  عمومي اطالعاتي محيطاستفاده از  ميزان ةمتعلق به رابط همبستگي بيشترين
 متغيردو  بين همبستگي كمترين. افراد است اطالعاتيمهارت چهارم سواد  ميزان
 اطالعاتيمهارت دوم سواد  ميزانو  عمومي اطالعاتي محيطاستفاده از  انميز

  .است
  

سواد  مهارتهايو  عمومي اطالعاتي محيطاستفاده از  ميزان ميانهمبستگي  براي پيرسونآزمون  نتايج. 6جدول 
  اطالعاتي

:متغيرهاي بين همبستگي  
 مقدارهمبستگي

 پيرسون
 مقدار
داري معني  

آزمون تفسير  

مهارت اولميزانوعمومياطالعاتيمحيطاستفاده از ميزان
و گستره اطالعات مورد  ماهيت تعيينآنان در  اطالعاتيسواد 

 نياز
12/0  04/0  

معنادار مثبت و  همبستگي
 ضعيف

مهارت دومميزانوعمومياطالعاتيمحيطاستفاده از ميزان
به  نيازبه اطالعات مورد  دستيابيآنان در  اطالعاتيسواد 

 صورت موثر و كارا
11/0  06/0 همبستگي معناداريعدم    

مهارت سومميزانوعمومياطالعاتيمحيطاستفاده از ميزان
اطالعات و منابع به طور  ارزيابيآنان در  اطالعاتيسواد 
و نظام  پايهاطالعات انتخاب شده با دانش  تلفيقو  انتقادي

خودارزشي  

13/0  03/0  
معنادار مثبت و  همبستگي

 ضعيف

مهارتميزانوعمومياطالعاتيمحيطاستفاده ازميزان
آنان در استفاده از اطالعات به طور  اطالعاتيچهارم سواد 

به  رسيدن براي بخشيدر قالب گروه به طور اثر  يا انفرادي
 هدف خود

19/0  01/0  
معنادار مثبت و  همبستگي

 ضعيف

مهارت پنجمميزانوعمومياطالعاتيمحيطاستفاده از ميزان
و  حقوقي، اقتصاديمسائل  دركآنان در  اطالعاتيسواد 

مربوط به استفاده از اطالعاتاجتماعي  

06/0  30/0 همبستگي معناداريعدم    
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 اطالعاتيسواد  مهارتهايو  خوابگاهي اطالعاتي محيطاستفاده از  ميزان ميانرابطة 

و  خوابگاهي اطالعاتي محيطهاياستفاده از  ميزان بين معناداري همبستگي 
  . وجود ندارد اطالعاتيگانه سواد  5 مهارتهاياز  هيچكدام

  
سواد  مهارتهايو  خوابگاهي اطالعاتي محيطاستفاده از  ميزان ميانهمبستگي  براي پيرسونآزمون  نتايج. 7جدول 

  اطالعاتي

:متغيرهاي بين همبستگي  
مقدارهمبستگي

 پيرسون
مقدار
داري معني  

آزمون تفسير  

ميزانوخوابگاهياطالعاتيمحيطاستفاده از  ميزان
و  ماهيت تعيينآنان در  اطالعاتيمهارت اول سواد 

نيازگستره اطالعات مورد  

06/0  26/0 همبستگي معناداريعدم    
 

ميزانوخوابگاهياطالعاتيمحيطاستفاده از  ميزان
به اطالعات  دستيابيآنان در  اطالعاتيمهارت دوم سواد 
به صورت موثر و كارانيازمورد   

02/0  96/0 همبستگي معناداريعدم    

ميزانوخوابگاهياطالعاتيمحيطاستفاده از  ميزان
اطالعات و  ارزيابيآنان در  اطالعاتيمهارت سوم سواد 

اطالعات انتخاب شده با  تلفيقو  انتقاديمنابع به طور 
خودارزشيو نظامپايهدانش   

06/0  26/0 همبستگي معناداريعدم    
 

ميزانوخوابگاهياطالعاتيمحيطاستفاده از  ميزان
آنان در استفاده از  اطالعاتيمهارت چهارم سواد 

در قالب گروه به طور اثر  يا انفرادياطالعات به طور 
به هدف خودرسيدنبراي بخشي  

05/0  38/0 همبستگي معناداريعدم    
 

ميزانوخوابگاهياطالعاتيمحيطاستفاده از  ميزان
مسائل  دركآنان در  اطالعاتيمهارت پنجم سواد 

مربوط به استفاده از  اجتماعيو  حقوقي، اقتصادي
 اطالعات

06/0  25/0 همبستگي معناداريعدم    

  
  گيري نتيجهبحث و 

دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه تبريز محيط اطالعاتي خود را سايت   
اما در تحليل كلي، تبادل اطالعات . دانند ميكامپيوتر دانشگاه، كتابخانه و خوابگاه 

با (عمومي  هاي محيطبيش از ) 75/14با ميانگين (دانشجويان در محيط علمي 
با (و محيط خوابگاهي ) 39/12با ميانگين (، محيط دانشگاهي )08/13ميانگين 



 ٤٣ ________________________________________  ...رابطة محيط اطالعاتي و سواد اطالعاتي

 

  
 

اطالعاتي،  هاي محيطدانشجويان در ميان عوامل انتخاب . است) 71/4ميانگين 
از طريق  نامه پايانعوامل امكان برطرف نمودن مسائل مربوط به تحقيق، پروژه و 

اطالعات كسب شده در محيط و حضور افراد خبره و متخصص در آن محيط و 
ا افراد حاضر در آن محيط را بيشترين داليل انتخاب آسان بودن برقراري ارتباط ب

دليل استفاده از  ترين مهمهمچنين . اند برشمردهاطالعاتي خود  هاي محيط
اطالعاتي توسط دانشجويان، دليل سوم استفاده از محيط يعني  هاي محيط

با (غيررسمي بودن محيط اطالعاتي و سهولت دسترسي به اطالعات از طريق آن 
با (دانش و تجربه  هاي پايه، استفاده از محيط براي تقويت )61/27ميانگين 
) 20/11با ميانگين (و نهايتاً تنوع اطالعات محيط اطالعاتي ) 17/22ميانگين 

  . است
در خصوص داليلي كه از سوي دانشجويان دانشگاه تبريز پر اهميت شمرده   

اطالعاتي با  عامل اول يعني حضور افراد خبره و متخصص در محيط اند شده
يعني محيط سايت كامپيوتر دانشگاه، ( اند برگزيدهرا  ها آناطالعاتي كه  هاي محيط

در محيط سايت كامپيوتر دانشگاه، حضور . هماهنگ است) كتابخانه، و خوابگاه
افرادي مانند مسئول سايت كامپيوتر يا كسي كه آشنايي به نرم افزارها و نيز نحوة 

العاتي را دارد؛ همچنين در محيط دوم يعني كتابخانه اط هاي پايگاهجستجو در 
حضور كتابدار به عنوان يك فرد متخصص و آشنا به روند جستجو در بين منابع 

در مورد محيط . الكترونيكي و چاپي در انتخاب اين دليل بسيار حائز اهميت است
اليي دانشجويان از دانش و تجربيات دانشجويان سال با رسد ميخوابگاه به نظر 

و حضور اين افراد، و  كنند ميخود همينطور دانشجويان مقطع دكتري استفاده 
دومين دليل . دانند ميرا براي رفع مسائل خود، مهم  ها آندانش و تجربيات 

انتخاب محيط اطالعاتي يعني آسان بودن برقراري ارتباط با افراد حاضر در آن 
اهي و همچنين مكاني مانند محيط نيز با توجه به خصوصيات يك جامعه دانشگ

 و ؛خوابگاه كه تقريباً همساالن در آن حضور دارند كامالً توجيه پذير است
انتخاب دليل سوم و چهارم يعني افزايش دانش و تجربيات شخصي در نتيجه 
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تبادل اطالعات در آن محيط و امكان برطرف نمودن مسائل مربوط به تحقيق، 
از طريق اطالعات كسب شده از آن محيط نيز با توجه به  نامه پايانپروژه و 

  .رسد ميمطالبي كه اشاره شد منطقي به نظر 
سواد  هاي مهارتاطالعاتي و  هاي محيطدر زمينة بررسي وجود رابطه بين 

 5ميان ميزان استفاده از محيط اطالعاتي علمي و  دهد مياطالعاتي نتايج نشان 
 5همينطور از بين . معناداري وجود دارد مهارت سواد اطالعاتي، همبستگي

مهارت با ميزان استفاده از محيط اطالعاتي دانشگاهي،  4مهارت سواد اطالعاتي، 
 3بين ميزان استفاده از محيط اطالعاتي عمومي و . همبستگي معناداري دارند

اما ميان ميزان . سواد اطالعاتي رابطه معناداري وجود دارد هاي مهارتمورد از 
سواد اطالعاتي، همبستگي  هاي مهارتفاده از محيط اطالعاتي خوابگاهي و است

  . معناداري ديده نشد
در خصوص داليلي كه از سوي دانشجويان دانشگاه تبريز پر اهميت شمرده   

عامل اول يعني حضور افراد خبره و متخصص در محيط اطالعاتي با  اند شده
يعني محيط سايت كامپيوتر دانشگاه، ( اند برگزيدهرا  ها آناطالعاتي كه  هاي محيط

در محيط سايت كامپيوتر دانشگاه، حضور . هماهنگ است) كتابخانه، و خوابگاه
افرادي مانند مسئول سايت كامپيوتر يا كسي كه آشنايي به نرم افزارها و نيز نحوة 

اطالعاتي را دارد؛ همچنين در محيط دوم يعني كتابخانه  هاي پايگاهجستجو در 
ور كتابدار به عنوان يك فرد متخصص و آشنا به روند جستجو در بين منابع حض

در مورد محيط . الكترونيكي و چاپي در انتخاب اين دليل بسيار حائز اهميت است
دانشجويان از دانش و تجربيات دانشجويان سال بااليي  رسد ميخوابگاه به نظر 

و حضور اين افراد، و  ندكن ميخود همينطور دانشجويان مقطع دكتري استفاده 
دومين دليل . دانند ميرا براي رفع مسائل خود، مهم  ها آندانش و تجربيات 

انتخاب محيط اطالعاتي يعني آسان بودن برقراري ارتباط با افراد حاضر در آن 
محيط نيز با توجه به خصوصيات يك جامعه دانشگاهي و همچنين مكاني مانند 

 و ؛در آن حضور دارند كامالً توجيه پذير است خوابگاه كه تقريباً همساالن



 ٤٥ ________________________________________  ...رابطة محيط اطالعاتي و سواد اطالعاتي

 

  
 

انتخاب دليل سوم و چهارم يعني افزايش دانش و تجربيات شخصي در نتيجه 
تبادل اطالعات در آن محيط و امكان برطرف نمودن مسائل مربوط به تحقيق، 

از طريق اطالعات كسب شده از آن محيط نيز با توجه به  نامه پايانپروژه و 
  .رسد مياره شد منطقي به نظر مطالبي كه اش

بيشتر در پي كسب اطالعات در جهت انجام كارهاي تحقيقي و  دانشجويان  
به دليل قرار گرفتن در  رسد ميهستند و به نظر  نامه پايانكالسي و پروژه و 

محيطي مانند دانشگاه و خوابگاه كه در طول مدت نسبتاً طوالني، اطالعات 
به آن شكل و ، محيط اطالعاتي كنند ميگوناگوني از مجراهاي مختلف كسب 

 اهميت حياتي پيشين، هاي پژوهشمورد مطالعة  هاي جامعهاهميتي كه براي 
، همينطور جوامعي كه فيشر و جامعة پژوهش شريفي. نباشد مهم داشته،

يعني بيماران در كلينيك پا، يا مهاجران  اند كردهكار  ها آنهمكارانش بر روي 
نيويورك سيتي، كشاورزان اسپانيايي مهاجر وغيره به نوعي دچار فقر اطالعاتي 

و بنابراين به نوعي متفاوت و براي كسب اطالعات روزمره و اطالعاتي  اند بوده
در ارتباط بيشتري است در محيط اطالعاتي به تبادل اطالعات  ها نآكه با زندگي 

موضوعاتي پيرامون  ها آناطالعاتي كه در  هاي محيط؛ اما دانشجويان به پردازند مي
 مند عالقه شود ميو پروژه مطرح  نامه پاياندرس و تحقيق و كارهاي كالسي و 

ربوط به نيازهاي كوتاه همچنين با توجه به نتايج، چندان به اطالعات م. هستند
دانش و تجربه را  هاي پايهمدت عالقه ندارند و بيشتر اطالعات الزم براي ايجاد 

  .كنند ميمهم قلمداد 
  

  ها پي نوشت
  

كنندگان در فرايند جستجو مانند  هاي شركت بافت در رفتار اطالعاتي انسان، بوسيله پارامترهاي مختلفي همچون زمان و مكان پيدايش نياز اطالعاتي، ويژگي. ١

  ).1386شريفي،  لي وبيگد(. شود اي، آموزشي و رفتاري، هدف از جستجوي اطالعات و غيره تعريف مي هاي حرفه اطالعات مربوط به جمعيت، اجتماع، مشخصه

2.Synergistic 

3. Durance  

4. Hinton  
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.پتيگرو، نام پيش از ازدواج كارن فيشر است. 1  

5. Human Services Information (HIS) 

  منابع
طرح توسعه آموزش سواد اطالعاتي در سند ملي چشم انداز بيست ساله آموزش ).1387( اباذري، زهرا

. دانشگاه آزاد اسالمي. ساله دكترير. تحقق اهداف سواد اطالعاتيو پرورش و ارائه الگويي جهت 
  . واحد علوم تحقيقات تهران
فصلنامه كتابداري و . مفهوم بافت در حوزه رفتارهاي اطالعاتي). 1386( بيگدلي، زاهد؛ شريفي، سميه

  ).3( 51 ،رساني مشهد اطالع
تأثير آموزش سواد اطالعاتي بر عملكرد تحصيلي ). 1386(زاده، رمضان؛ اسدي، حسين  حسن

  .1-18، )11( 2، هاي تربيتي دانشگاه آزاد واحد بجنورد مجلة پژوهش. دانشجويان
بررسي ميزان آشنائي اعضاي هيأت علمي و ساير مدرسين دانشگاه علوم ). 1386(رسول آبادي، مسعود 
هاي علمي و پژوهشي  ي جستجوي اطالعات در اينترنت و رابطه آن بر فعاليتها پزشكي با شيوه

  :قابل دسترس در. )2( 7، مجله الكترونيكي پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي ايران، نما. آنان
http://ejournal.irandoc.ac.ir/browse.php?mag_id=25&slc_lang=fa&sid(Acce

ssed on Feb. 2010) 
هاي اطالعاتي كاركنان دانشگاه شهيد  محيط) عوامل( شناسايي و تحليل ابعاد). 1386( شريفي، سميه

نامه  پايان. ها اقتصادي آن-چمران اهواز و بررسي رابطه ميان اين عوامل با وضعيت اجتماعي
  .دانشگاه اهواز. دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي. رساني گروه كتابداري و اطالع. سي ارشدكارشنا

هاي علوم پاية  بررسي ميزان آشنايي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتراي رشته). 1382(صمدي، ثريا 
  .63-70، )1( 14، رساني فصلنامه كتابداري و اطالع. دانشگاه تبريز با منابع مرجع تخصصي

بررسي سواد اطالعاتي دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشكده اقتصاد عالمه ). 1385( نيا، ويدا طبيب
واحد  .دانشگاه آزاد اسالمي. رساني نامه كارشناسي ارشد گروه كتابداري و اطالع پايان. طباطبايي

  .علوم تحقيقات تهران
مترجمين فيروزه  .هاي رفتار اطالعاتي نظريه). 1387(فيشر، كرن اي؛ الدرز، ساندرا؛ مك كچني، لين 

  . كتابدار: تهران .]و ديگران[... ، ليال مكتبي، محسن حاج زين العابدينيفراشبندي
بررسي عوامل مؤثر بر سواد اطالعاتي كاركنان شركت پتروشيمي اصفهان ). 1388(گلستان، محمدحسن 

دانشگاه پيام نور . دانشكدة علوم تربيتي .نامة كارشناسي ارشد پايان. با استفاده از مدل اسكانل
  .  اصفهان
علي : مترجمين. سنجش سواد اطالعاتي با استفاده از ابزارها و تكاليف استاندارد). 1389(نيلي، ترزا 

 . چاپار: تهران. اكبر خاصه، رحيم عليجاني

  
  



 ٤٧ ________________________________________  ...رابطة محيط اطالعاتي و سواد اطالعاتي
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