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Abstract 
Purpose:  The aim of this research was to investigate the role of the components of information literacy in 

acceptance of e-learning in students of Ferdows College of Engineering and Technology. 

 

Methodology: This was a descriptive-correlational piece of research in terms of method, conducted as a field 

study, a quantitative piece of research in terms of quality, and a practical investigation in terms of aim. The 

research population was selected from among the students of Ferdows College of Engineering and 

Technology, including 392 students when the research was conducted. A sample of 199 participants was 

selected using stratified random sampling. A test of correlation, the T test, and the method of regression 

analysis were used simultaneously for analysis of the data in SPSS 24. 

 

Findings: The research findings demonstrated that 11.8 percent of e-learning acceptance was explained 

through the subcomponents of information literacy. None of the above components, however, exhibited a 

unique significant contribution to e-learning acceptance. Moreover, no significant difference between the two 

genders was obtained with respect to the relationship between information literacy and e-learning acceptance 

in the students. 

 

Conclusion: For increasing students’ acceptance of e-learning, all the components of information literacy 

should be enforced in students, with some of them holding greater priority of course. Therefore, it is 

suggested that training workshops be included in their curricula for enhancement of their levels of 

information literacy.  
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 چکیده

های سواد اطالعاتی در پذیرش یادگیری الکترونیک دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش مؤلفه هدف:

 فردوس بود.
 

 نظر از و کمّی هایپژوهش نوع از ماهیت . این تحقیق به روش میدانی بااست همبستگی-توصیفی نوع از پژوهش روش شناسی پژوهش:روش

دانشجو در  293شود. جامعه آماری از دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی فردوس انتخاب شدکه دارای می محسوب کاربردی نوع تحقیقات از هدف
مزمان برای نمونه انتخاب شدند. آزمون همبستگی و آزمون تی و روش تحلیل رگرسیون ه 999ای تصادفی زمان پژوهش بوده است. به روش طبقه

 مورد استفاده قرار گرفت. 32نگارش  SPSSافزار ها در نرمتحلیل داده
 

شود. البته های سواد اطالعاتی تبیین میاز پذیرش یادگیری الکترونیک از طریق خرده مؤلفه درصد 8/99دهد یافته پژوهش نشان می ها:یافته

پذیرش یادگیری الکترونیک نشان ندادند. بعالوه تفاوت معناداری در سواد اطالعاتی و پذیرش ها سهم یگانه معناداری را در هیچکدام از این مؤلفه
 یادگیری الکترونیک دانشجویان به تفکیک جنسیت بدست نیامد.

 

شجویان تقویت شوند های سواد اطالعاتی در دان: برای باالبردن اقبال دانشجویان به پذیرش یادگیری الکترونیک، باید تمام مؤلفهگیریبحث و نتیجه

های آموزشی در جهت افزایش سطح سواد اطالعاتی دانشجویان در برنامه درسی شود کارگاهکه البته اولویت برخی از آنها باالتر است. بنابرین پیشنهاد می
 آنان گنجانده شود.

 

 فردوس. یهندسم یدانشکده فن ان،یدانشجو ک،یالکترون یریادگی رشیپذ ،یسواد اطالعات :های کلیدیواژه

 

 یسواد اطالعات یهانقش مؤلفه یبررس(. 9291)  نسرین ، ونیآذر هماو  جهیخدی، بانیاعراب ش؛ اکبریعجم علمحمود؛ ، هوشنگ نژاداستناد: 

 ..           24 -93(، 2)5، شناس ی م دیریت اطالع ات و دان ش     .یو مهندس   یدانش کد  فن    انیدانش جو  کی  الکترونی ریادگی   رشیدر پذ
405.137110.30473/MRS.2020.44 OI):(D 

-------------------------- 
                    (93/43/9291)تاریخ دریافت: 
 (48/42/9298)تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه
روانی در انسان و  ةپدید ترینمهمیادگیری،  ةبدون شک پدید

که پایه و اساس  لیدل نیبه ا، است افتهیتکاملموجودات 
شود انسان از نظر روانی بسیاری از مسائلی است که موجب می

. یادگیری شود زیمتماخود  همنوعانجودات و دیگر از سایر مو
حال عینها در روانشناسی امروز و درزمینه ترینمهمیکی از 

کردن است. تعاریف ترین مفاهیم برای تعریفیکی از مشکل
ترین تعریف از است. رایج زیادی از یادگیری مطرح شده

است. کیمبل یادگیری را  مطرح شده 9یادگیری توسط کیمبل
تغییر نسبتاً پایدار در توان رفتاری : »کرده استگونه تعریف این

« دهد.تمرین تقویت شده، رخ می جهیدرنتر بالقوه( که )رفتا
 (.91، ص. 9291 مظاهری و امینیان )اسالمیه،

جایِ زندگی در جای 3اطالعات و ارتباطات وریافنامروزه 
و فرایندهای آموزشی و یادگیری نیز از  کرده استبشر رسوخ 

تأثیر پذیرفته و امروزه نوعی از یادگیری به نام  وریافناین 
های مدرن تدریس و یادگیری جزء روش 2دگیری الکترونیکیا

از  یاریبسگیرد. در مراکز آموزشی مختلف مورد استفاده قرار می
 یادیز دیام یاحرفه هایهنرستانو  یمدارس آموزشها و شرکت

و  1مارتینز .(3198، 2بالیادارند ) یکیالکترون یریادگیبه 
 برای الکترونیکی یدارند: یادگیر( بیان می3111همکاران )

 کهشود می اطالق تجارب یادگیری یا آموزشی محتوای توصیف

 که شودمی فراهم یا تحویل الکترونیکی وریافن لهیوس به

 مردم در دسترس الکترونیکی، یادگیری گفت توانمی درنتیجه

 دسترسِ در مردم اینکه یجابهاست  یادگیری دادنِ قرار

 حال در ها(. اکنون دانشگاه9299، جعفرپور) رندیگ قرار یادگیری
 بهبود برای استراتژی یک عنوانبه الکترونیکی یادگیری اتخاذ

 این (. در3198، 6حموری و ابوشنابهستند ) یادگیری یندافر
 و داخل در را خودشان یادگیری مسئولیت باید فراگیران فرایند،
 گسترش دیگر، بگیرند. از سویی به عهده درس کالس از خارج

 که شده اطالعات از عظیمی حجم تولید به منجر اینترنت اربردک
 طالعاتاکثر ا. نیستند مناسبی سطح در اعتبار و تکیفیّ نظر از

. گیردیم قرار همگان در دسترس فیلتری هیچ از گذشتن بدون
 بودن اصیل و ثبات پایایی، اعتبار، مورد در سؤاالتی بنابراین،

                                                 
1. Kimble 

2. Information Communication Technology 

3. E-learning 

4. Belaya 

5. Martinez 
6. Hammouri & Abu-Shanab 

 هایرسانه و منابع از اطالعات این عالوهبه. است مطرح هاآن
در  گرافیکی یو کارها تصویر صدا، ،(نوشتهمتن )نظیر  گوناگون
 با افراد تا شودمی موجب موارد این ةهم. است دسترس

د. باشن روبرو آن ارزشیابی و اطالعات فهم در یجدّ هایچالش
 شهروندانی داشتن موجب ییتنهابه اطالعات وجود ،رونیازا

 برای الزم هایتوانایی هاآن اینکه مگر ؛شودنمی اهآگ و لعمطّ

مهارت سواد اطالعاتی  گریدعبارتبه، اطالعات از مؤثر استفاده
 و پایه اطالعاتی سواد دیگر، طرف از. باشند ردهک سبک را

 سطوح ةلیک برای و کندمی فراهم را العمرمادام یادگیری اساس

. است ضروری و الزم یادگیری هایمحیط تمام و تحصیلی
 هایجستجوگری فراگیران تا شودمی موجب اطالعاتی سواد
 یابند دست اندخودگر یادگیری به و بخشیده توسعه را خود

 (.9296)زمانی، 
مهمی که باید به آن  ةیادگیری الکترونیکی، نکتة درزمین

اشاره کرد، میزان پذیرش یادگیری الکترونیکی توسط 
 وریافنژوهش از مدل پذیرش . در این پاستیادگیرندگان 

گرفته شده که  به کاراین جهت  استفاده شده است. این مدل از
های عوامل در سطح فردی پرداخته و در پژوهش یبه بررس

زیادی در کشورهای گوناگون مورد استفاده قرار گرفته و قابلیت 
بادنوا و )عجم،  کاربرد آن در مطالعات قبلی بررسی شده است

 (.9291 ذبیحی حصاری،
های یادگیری الکترونیکی، یادگیرنده به مشخصه با توجه

و مستقل باشد تا بتواند از  خود راهبراین سیستم آموزشی باید 
امکانات این سیستم بهره گیرد. در فرایندهای یادگیری 

خود یادگیرنده  به عهدهبندی الکترونیکی، مسئولیت برنامه زمان
کند. ادگیری خود را کنترل میاست و یادگیرنده، زمان و مکان ی

های با توجه به تأثیر مثبتی که سواد اطالعاتی بر افزایش مهارت
توان گفت یادگیرنده الکترونیکی، العمر دارد، مییادگیری مادام

 بههای سواد اطالعاتی دارد. آنان باید نیاز بیشتری به مهارت
د و زمان، مستقل، توانایی دستیابی به دوره را داشته باشن صورت

شان را خودشان سرعت و استراتژی فرایندهای یادگیری
های سواد اطالعاتی کنند. ضرورت آموزش مهارت یدهسازمان

تر از آموزشِ مرسوم است های آموزش از راه دور، مهمدر محیط
 مختلف و های(. روش9291 ، سرمدی، زندی و شبیری،نژادعلی)

 یادگیری هایسبک با باید اطالعاتی، سواد آموزش برای خالقانه
(. 3191،و جونز گراندال ،1شود )آپلتون دانشجویان طراحی خاص

                                                 
7. Appleton 
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 دانشجویان که داده است نشان اطالعاتی سواد مطالعات
 استفاده تحقیق انجام برای مختلف منابع از تکمیلی تحصیالت

 ایکتابخانه منابع از بیش را اینترنتی منابع معموالً و کنندمی
این مهم  ،(. لذا3191، 9تیلور و دااللکنند )می بانتخا سنتی

توانند در محیط است که دانشجویان درک کنند چگونه می
اطالعات الکترونیکی بدون مشاوره مستقیم با کتابدار یا ورود به 

، ، ساندرسون و تین3کتابخانه، نیاز خود را برآورده سازند )اسمیت
3196.) 
در یادگیری الکترونیکی  «الکترونیکی»طور خالصه، واژه هب
 بهآموزشی  ةاشاره دارد. به این معنا که دور« چگونگی»به 

 صورت بهای که بتوان گونهدیجیتالی ارائه شود به صورت
در یادگیری « یادگیری» ةالکترونیکی آن را ذخیره کرد. واژ

های محتوای درس و شیوه« چیستی»الکترونیکی اشاره به 
کمک به افراد در « چرایی»دگان و تسهیل یادگیری یادگیرن

ها در رسیدن به اهداف یادگیری شخصی و یا کمک به سازمان
های مربوط به عملکرد شغلی دارد. با توجّه به این ارتقای مهارت

تعریف، هدف از یادگیری الکترونیک انتقال دانش شغلی و 
ازمانی یا کمک به های الزم برای بهبود عملکرد سمهارت

شخصی است )حاتمی  رسیدن به اهداف یادگیرین دریادگیرندگا
دارند که ( بیان می3118(. ونکاتش و باال )9292:32پور، و تقی

مدل پذیرش یادگیری الکترونیکی اطالعات منطقی با ارزشی 
گیرند از دهد درباره اینکه چرا و چگونه افراد تصمیم میارائه می

درباره برداشت یادگیری الکترونیکی استفاده کنند؛ همچنین 
ذهنی مفید بودن، آسان بودن استفاده و نگرش افراد به استفاده 

عجم، بادنوا و ذبیحی حصاری، سازد )را روشن می وریافناز 
9291.) 

یادگیری الکترونیک یعنی یادگیری که یادگیرندگان از 
های الکترونیکی مانند اینترانت، اکسترانت، طریق مواد و رسانه

دهند. یادگیری اری و دیداری انجام میهـای شنیدرسانه
کند پذیری ایجاد میانعطافهـای یادگیری الکترونیک موقعیت

توانند به فرصت پیشرفت با سرعت یادگیرندگان می در آنکه 
خودشان دستیابی پیدا کنند. هدف یادگیری الکترونیک حرکت 

است  خود راهبرهای یادگیری به سمت تفکر انتقادی و توانایی
 یارتقا آموزشی، هایکیفیت برنامه (. ارتقاء9292سعید و زارع، )

 های آموزش،هزینه کاهش و یادگیری هایفرصت به دسترسی

                                                 
1. Taylor, Arthur., Dalal, Heather A 
2. Schmidt 

 الکترونیکی یادگیری هایسیستمة توسع برای،  عمده دلیل سه

 از باالتری سطح داشتن(. 9299جعفرپور، است ) بوده
ناشی از  ،اندانشجوی اطالعات و ارتباطات وریافن خودکارآمدی

، وو ،وی، مک لئود، انگی، 2وژ)است  باالتر اطالعاتی سواد سطح
 و کالن مدتکوتاهدر راستای رسیدن به اهداف (. 3199

عنوان یک زیرساخت یادگیری الکترونیک، سواد اطالعاتی به
 تواند مورد بررسی قرار گیرد.می

 تا افراد در توانایی ایجاد از ستا عبارت اطالعاتی سواد

 .دارند نیاز اطالعات به وقت چه دهند تشخیص بتوانند

 استفاده و ارزشیابی اطالعات، ردنکذخیره توانایی همچنین،

 در اطالعاتی سواد .باشند داشته ازیموردن زمان در را آن از مؤثر

 در همچنین ووری افن تغییرات درمعرض دائم هک ایجامعه

 نظر به الزم ؛دارد قرار یشماریب اطالعاتی منابع معرض

 برای اطالعاتی سواد ةمسأل ضرورت و اهمیت درک. رسدیم

 موضوع تاهمیّ کنندهبیان تنهاییبه دانشگاهیان و دانشجویان

 مهم موضوع .نیست هاآن اطالعاتی سواد ارزیابی و سنجش

 و افراد اطالعاتی سواد سطح دقیق سنجش زمینه، این در دیگر
 جامعه افراد کردنمجهز رایب زیرا، .است دانشجویان صوصخهب

 در تا الزم است اطالعاتی سواد سالح به دانشجویان جملهاز و

 و هاتوانایی موجود وضع از یهدفمند و جامع بررسی ابتدا

(. اکنون فردی 9299)یزدانی،  گیرد صورت هاآن هایمهارت
شود که بتواند عالوه بر توانایی خواندن باسواد تلقی می

خویش  ازیموردنآوری اطالعات جو و جمعاطالعات، به جست
 مربوط مالحظات ترینمهم از یکی (.9218بپردازد )طباطبایی، 

 و اطالعات از آگاهی به نیاز ،جویاندانش در مؤثر آموزش ةدور به
 است جوامعی و خود زندگی در را تأثیر بیشترین که است حقایقی

 به ابیدستی شامل اطالعاتی سواد .کنندمی زندگی در آن که
 یک عنوانبه عملکرد برای که است اطالعات اساسی هایبخش

است  الزم دمکراتیک جامعه یک در آگاه کامالً بزرگسال
 (.3199 ،2)توسانکوگلو و کوچوکولر

صورت خالصه  هتعریف استانداردهای سواد اطالعاتی را ب
 توان بیان کرد:گونه میاین

ت و میزان تشخیص ماهی یبه معننیاز اطالعاتی:  -9
است. دانشجوی باسواد اطالعاتی باید بتواند  ازیموردناطالعات 

                                                 
3. Zhu, Sha; Yang, Harrison Hao; MacLeod, Jason; Yu, 

Liqin; Wu, Di 
4. Tosuncuoglu, Irfan; Küçükler, Halil 
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را مشخص کند )شریفی  ازیموردنماهیت و گستردگی اطالعات 
 (.9291و اسالمیه، 

 ازیموردنمعنی بازیابی اطالعات  یابی اطالعات: بهمکان -3
 طوربه ازیموردناست. دانشجوی باسواد اطالعاتی، به اطالعات 

 (.9291)شریفی و اسالمیه،  کندو کارآمد دسترسی پیدا میمؤثر 
منابع است. ة ارزیابی نقّادان یبه معنارزشیابی اطالعات:  -2

طور نقّادانه هدانشجوی باسواد اطالعاتی، اطالعات و منابع را ب
کند و اطالعات انتخاب شده را با دانش پایه و یا ارزشیابی می

 (.9291شریفی و اسالمیه، کند )نظام ارزشی قبلی خود تلفیق می
استفاده مؤثر از  یبه معندهی اطالعات: سازمان -2

 بهآمده است. دانشجوی باسواد اطالعاتی،  دست هاطالعات ب
منظور خاصی، از انفرادی و گروهی برای رسیدن به صورت

 (.9291کند )شریفی و اسالمیه، اطالعات استفاده می
 باسواد اطالعاتی، بسیاری از تبادل اطالعات: دانشجوی -1

و استفاده از  یبه دسترسموارد حقوقی و اقتصادی مربوط 
 (.9291فهمد. )شریفی و اسالمیه، اطالعات را می

 تحصیلی مختلف هایبین ورودی ها،تفاوت دارییمعن عدم

 وجود عدم نشانگر های مختلف،رشته حتی و دانشگاه

 سواد رشد هتج در دارو نظام شده تعریف هایآموزش

 برای هاییتالش .است فضای آموزشی در دانشجویان اطالعاتی

 اطالعاتی سواد چارچوب در که هاییتثبیت آموزش و تصویب

 از هاتالش این از بسیاری بخش که آمده عملشوند؛ بهمی ارائه

 بوده است رسانیاطالع و کتابداری استادان و سوی فعاالن
شود که این نیاز احساس می ،. لذا(9291)زاهد بابالن و رجبی، 

های آن تحقیقات بیشتری در حوزه علوم تربیتی و زیرمجموعه
 سواد اطالعاتی و یادگیری الکترونیکی صورت گیرد. ةنیدرزم

 دهد:ال پاسخ میؤحال این پژوهش به سه س
تواند پذیرش یادگیری الکترونیکی آیا سواد اطالعاتی می -9

 ی کند؟بینرا در دانشجویان پیش
هایی از مقیاس سواد اطالعاتی در تبیین چه مؤلفه -3

 کند؟پذیرش یادگیری الکترونیکی نقش بیشتری ایفا می
آیا در میزان سواد اطالعاتی و پذیرش یادگیری  -2

 الکترونیک میان دانشجویان برحسب جنسیت تفاوت وجود دارد؟
 

 پیشینه پژوهش
درخصوص سواد های گوناگونی در اقصی نقاط جهان پژوهش

است. عباسی و  اطالعاتی و یادگیری الکترونیک انجام شده
 اطالعاتی سواد دادند که (، در پژوهشی نشان9292نجفلو )

 واحدهای گذرانده متوسط است و معدل سطح در دانشجویان

 و رایانه با کار ساعات و تحقیق هایمهارت ةنمر کنونی، مقطع
 یابیاطالع رفتار هایذیریتغییرپ از درصد 39 حدود اینترنت

 اطالعاتی سواد بین عالوههکردند. ب تبیین را دانشجویان

 و ارشد کارشناسی) یلیتحصمختلف  مقاطع دانشجویان

 تور در که افرادی مرد(، و )زن مختلف هایجنسیت دکتری(،

 نکرده شرکت که هاییآن و بودند کرده شرکت کتابخانه آشنایی
 از دیگری بخش ةپای ندارد. بر وجود یدارمعنی تفاوت بودند

 اطالعاتی سواد بر مقطع کارشناسی دانشگاه نوع نتایج،

 دانشجویان اطالعاتی سواد بین است. همچنین مؤثر دانشجویان

 نیز مختلف اشتغال و وضعیت تحصیلی مختلف هایرشته با

 .ندارد وجود دارییمعن تفاوت
با انجام پژوهشی  (،9296) ، فراهانی، قربانی و تمدنکشاورز

به این نتیجه رسیدند که سطح سواد اطالعاتی دانشجویان 
بدنی در حد متوسط است. عملکرد کارشناسی ارشد تربیت

بدنی در سطح تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت
دارد و بین میزان سواد اطالعاتی دانشجویان  مطلوبی قرار

 ةرابط هاآنیلی بدنی و عملکرد تحصکارشناسی ارشد تربیت
داری وجود دارد. همچنین سواد اطالعاتی قابلیت یمثبت و معن

بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد را پیش
 ی(، در پژوهش9296جهرمی )آبادی و صفویدارد. شفیعی نیک

تواند متأثر از میزان استفاده دادند که سواد اطالعاتی می نشان
اطالعات باشد که بیشترین تأثیر  وریافنبزارهای دانشجویان از ا

. همچنین استیابی اطالعـات و یافتن اطالعـات روی مکان
(، در کشور ترکیه 3191) 2و ستین 2، اوسر3کانکایاو  9ساگالم

 اطالعاتی سواد سطح و معلمان انتقادی تفکر که دادند نشان
 91 عاتیاطال سواد سطح ابعاد این، برعالوه. است کم هاآن

جونز و  گراندال ،کنند. آپلتونتبیین می را انتقادی تفکر درصد
 و مختلف هایروش که کندمی استدالل (، در پژوهشی3191)

 یادگیری هایسبک با باید اطالعاتی سواد آموزش برای خالقانه
 ،1شود. اسمیت طراحی آموزاندانش از گروه این خاص

 به ،ژوهشی در کشور کانادا(، با انجام پ3196) ساندرسون و تین
 سواد و موبایل هایدستگاه کاربری که رابط ندنتیجه رسید این

                                                 
1. Saglam, Çankaya, Üçer ,Çetin 
2. Çankaya 
3. Üçer 
4. Çetin 
5. Schmidt Hanbidge 
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 در نوآورانه آموزش یک ها،مهارت این یادگیری برای اطالعاتی
 اطالعاتی سواد ،ابزار این در که است عالی آموزش

 حاضر حال در. است گرفته قرار مطالعه مورد 9(MIL) موبایل
 دانشجویان با هاداده تحلیل و تجزیه و آوریجمع دوم ةمرحل

 روانشناسی، هایرشته در مختلف گروه هفت در کانادا کارشناسی
در اجتماعی  یا انگلیسی زبان ةتوسع مطالعات اجتماعی، کارهای

 .است انجام حال
 بررسی» با عنوان(، پژوهشی را 3198) 2و ابوشناب 3حموری

 یادگیری هایستمسی به کاربران رضایت بر مؤثر عوامل
 که داد نشان در کشور اردن انجام دادند. نتایج« الکترونیکی

 کیفیت سیستم، کیفیت مفید، درک استفاده، درک سهولت
 بر که است مهمی عوامل کامپیوتری خودکارآمدی و اطالعات

(، تحقیقی را 3198) 2وولوله .گذاردمی تأثیر دانشجویان رضایت
 رفتاری بود که قصد از آننتایج حاکی  لیبریا انجام داد.در کشور 

 توسعه حال در کشورهای از استفاده و پذیرش برای دانشجویان
 تأثیرتحت یامالحظهقابل طوربه الکترونیکی یادگیری

 تأثیر و زندگی کیفیت درک، سهولت شده، درک سودمندی
عجم، بادنوا و ذبیحی پژوهش  .است گرفته قرار اجتماعی
های اشتیاق تحصیلی با داد بین مؤلفه شان(، ن9291) حصاری

داری وجود دارد و مؤلفه یمعن ةپذیرش یادگیری الکترونیک رابط
مناسبی برای  ةکنندبینیاشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی پیش

. در پژوهش استمیزان پذیرش یادگیری الکترونیک دانشجویان 
 از دهاستفا داد دانشجویان ( نشان3196) 1دیگری رامادان

 برای جایگزین ةبرنام یک عنوانبه را دیجیتال هایسخنرانی
 در کشور از خارج در خود تکمیلی تحصیالت ادامه

 .گرفتند نظر در سوریه کنونی هایمحدودیت

( در پژوهشی که در 3199) 6سانتوز، راموس، اسکوال و ریس
نتیجه رسیدند  نیبه اکشور پرتغال انجام دادند  ویال در ةمنطق

 عملکرد در عاملی شکیب ارتباطات و اطالعات فناوری سواد که
 ویال منطق در دوازدهم تا هفتم هایکالس آموزاندانش مدرسه

 از استفاده که شد مشخص ،ادامه در. است پرتغال در واقع
 عملکرد در عامل ترینمهم آموزشی ابزار یک عنوانبه اینترنت

                                                 
1. Mobile Information Literacy 

2. Hammouri, Qais 

3. Abu-Shanab, Emad 

4. Vululleh, Pee 
5. Ramadan, Reem 
6. Santos, Gina; Ramos, Eleusina; Escola, Joaquim; Reis, 

Manuel 

 

 سواد در مثبتی یرتأث معلمان و والدین حمایت و است مدرسه
 .دارد ارتباطات و اطالعات وریافن

در داخل و خارج از  شدهانجامهای نگاه اجمالی به پژوهش
مانند ) یافتهتوسعهدهد دغدغه اکثر کشورها، چه کشور نشان می

مانند )توسعه  در حال( و چه و پرتغال انگلستان، کانادا و استرالیا
حث آموزشی و یادگیری و لیبریا، اردن، ترکیه و ایران(، مبا

های آن است. حتی کشورهایی که اکنون درگیر جنگ شیوه
مسائل آموزشی تمرکز دارند  بر رویمانند سوریه،  ،داخلی هستند

ای تعدیل مشکالت برگزاری و یادگیری الکترونیکی را راهی بر
(. لذا از پژوهش در 3196دانند )رامادان،کشور می در آنکالس 

کشورها نیز عواملی چون  در دیگراند. ار نکردهاین زمینه فروگذ
اطالعات و جهان بدون مرز، باعث شده  وریافنگسترش 

از توجه پژوهشگران  به آنیری الکترونیکی و مباحث مربوط یادگ
 پنهان نماند.

مقوله سواد اطالعاتی نیز به هرچند قدمت زیادی در 
و  موضوعات پژوهشی دارد اما فرایند سریع پیشرفت جوامع

، باعث 39زندگی بشر قرن  یِجااطالعات به جای وریافنرسوخ 
شده همچنان این موضوع در مجامع علمی مطرح بوده و با 

اطالعات، یادگیری  وریافنهایی همچون تفکّر انتقادی، مؤلفه
مورد  ،های مختلف آماریالکترونیک و مواردی مشابه با جامعه

قرار گیرد. حتی  تحلیل و بررسی در داخل و خارج از کشور
امروزه در این  (MIL)مبحثی بنام سواد اطالعاتی موبایل 

 ساندرسون و تین ،است که پژوهش اسمیت خصوص مطرح شده
 ( به این موضوع پرداخته است.3196)

یادگیری الکترونیک، پذیرش یادگیری الکترونیک  ،بنابراین
توجه های آن در مجامع پژوهشی مورد و سواد اطالعاتی و مؤلفه

پژوهشی با بررسی  ةقرار دارد اما به ارتباط این دو حوز
که این پژوهش سعی در  نشده استهای درونی پرداخته مقیاس

 ها دارد.ارتباط و همبستگی آن آشکارسازی
 

 شناسی پژوهشروش
. این تحقیق به است همبستگی-توصیفی نوع از پژوهش روش

 هدف نظر از و یکمّ هایپژوهش نوع از ماهیت روش میدانی با

 شود.می محسوب کاربردی نوع تحقیقات از
جامعه آماری از دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی 

 293فردوس )وابسته به دانشگاه بیرجند( انتخاب شد که دارای 
 تصادفی ایروش طبقه. بهبوده استدانشجو در زمان پژوهش 



 9291،زمستانم، چهارشناسی، سال پنجم، شماره فصلنامه مدیریت اطالعات و دانش                                                                         03

 ازیموردن )براساس فرمول مورگان( از کل جامعهنمونه  992تعداد 
 به عملگیری نفر نمونه 396اما برای اطمینان بیشتر از  .بود

 آمد.
به امه نیز سعی شد نهایت اطمینان در هنگام تکمیل پرسشن

و نداشتن هرگونه مسئولیت و  از لحاظ محرمانه بودن دانشجویان
ها در ابتدای کالس درس توزیع شود. پرسشنامه بار مالی داده

ز مباحث درسی در پژوهش مؤثر نباشد. شد تا خستگی ناشی ا
مهندسی دانشکده و عدم -های فنیهمچنین با توجه به رشته

آشنایی آنان با روش تحقیق در علوم انسانی، سعی شد تا حد 
الت دانشجویان در مورد مراحل تحقیق ؤاسبه توان و مختصر 
پذیری شود که همین امر سبب دقت و مسئولیت کمّی پاسخ داده

و حاصل کار بعد از  شدها انشجویان در تکمیل پرسشنامهبیشتر د
 د.شآوری های درس جمعای، از کالسقهیدق 31مهلت 
د و شهای خام وارد فایل داده قبولقابلنمونه  312 

و  قرار گرفتهای پرت و شناسایی داده یبه هنجار موردسنجش
های حالت مختلف از خروجی، پس از حذف داده 93با آزمایش 

ها و حذف سازی دادهجهت نرمال هپرسشنام 1ت، تعداد پر
محاسبات با  تیدرنهاهای پرت از محاسبات خارج شد و داده
 نمونه انجام شده است. 999
استاندارد برای دو متغیر کلیدی سواد  ةدو پرسشنام 

قرار اطالعاتی و پذیرش یادگیری الکترونیک مورد استفاده 
وایی و پایای آن به تأیید پیشین ر هایدر پژوهشکه  گرفت

اساس ة پذیرش یادگیری الکترونیک بر. پرسشنامرسیده است
 است( 9989دیویس، باگوزی و وارشو ) وریافنمدل پذیرش 

عجم زنجانی، خطیب ( و )9291، عجم، بادنوا و ذبیحی حصاری)
عبارت است که شامل  39(. این پرسشنامه دارای 9296و بادنوا، 

برداشت ذهنی از »، «ذهنی از مفید بودنبرداشت »های مؤلفه
تصمیم به »، «نگرش نسبت به استفاده»، «آسانی استفاده

شده لیکرت تنظیم  یادرجهپنجو بر مبنای طیف  است« استفاده
عبدالمالکی و  ،ی این ابزار پژوهش )خراسانی. روایاست

دست  ه( توسط تحلیل عاملی تأیید شده و پایایی ب9291زاهدی،
بود. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق  88/1آن پژوهش آمده در 

( نیز از روش 9291)عجم، بادنوا و ذبیحی حصاری، در پژوهش 
بر این اساس ضریب آلفای کرونباخ  .استفاده شد 9آلفای کرونباخ

پایایی مناسب پرسشنامه  ةدهندنشاندست آمد که  هب 82/1
پژوهش مورد است. آلفای کرونباخ پرسشنامه مجدداً در این 

                                                 
1. Cronbach's Alpha Coefficient 

آمد و این پرسشنامه  به دست 991/1بررسی قرار گرفت که عدد 
 را پایا نشان داد.

برای  دانشجویان اطالعاتی سواد سطح سنجش ةپرسشنام
 این. شده است ساخته و طراحی (9299یزدانی ) توسط بار اولین

 اطالعاتی سواد قابلیت استاندارد پنج همان برمبتنی پرسشنامه،
است؛ اما « پژوهشی و ایهای دانشکدهکتابخانه نانجم» مصوب

 دانشجویان اطالعاتی سواد هایقابلیت و هامهارت برای تعیین
 سواد با برای افراد شده، تعیین هایمهارت و تکالیف از

« اطالعاتی سواد در یصددرصد موفقیت»کتاب  در اطالعاتی
شده  هاستفاد (،3111ویلیامسون ) و آرث سولومون تایلر، نوشته
 ،«نیاز اطالعاتی تعریف»: موارد شامل ها،مهارت این. است

 دهیسازمان» ،«اطالعات یابیارزش» ،«اطالعات یافتن»
 پایایی میزان .شدند، می«اطالعات( اشاعه) تبادل» و« اطالعات

 .قرار گرفت تأیید و بررسی مورد درونی، همسانی روشبه نیز آن
 آلفای آزمون ة، نتیجنفری 18ة یک نمون روی بر آن اجرای با

همچنین روایی صوری، محتوایی و  و بوده است 92/1 کرونباخ
است )یزدانی،  ای پرسشنامه نیز مطلوب گزارش شدهسازه

همچنین جهت اطمینان بیشتر مجدداً در این پژوهش  .(9299
 دست هکه ب قرار گرفتمیزان آلفای کرونباخ مورد محاسبه 

یایی مناسبی را برای این پرسشنامه نشان پا 913/1آمدن عدد 
 داد.

و  زمانهمهای فرضیه از آزمون رگرسیون برای آزمون
افزار نرم از طریقآزمون تی مستقل استفاده شده و محاسبات 

SPSS  است. انجام شده 32نگارش 

 

 پژوهشهای یافته
های سواد اطالعاتی در پذیرش برای بررسی نقش مؤلفه

استفاده شد. از  زمانیک از آزمون رگرسیون همیادگیری الکترون
. استآزمون همبستگی  برنجایی که آزمون رگرسیون مبتنیآ

های آزمون رگرسیون، ماتریس قبل از پرداختن به خروجی
 به دستبین و مالک همبستگی پیرسون بین متغیرهای پیش

 آمد.
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 ها. ماتریس همبستگی بین متغیر3جدول 

 عنوان متغیر
نیاز 

 طالعاتیا

یابی مکان

 اطالعات

ارزیابی 

 اطالعات

 یدهسازمان

 اطالعات

تبادل 

 اطالعات

   9 138/1** 222/1** ارزیابی اطالعات

    9 116/1** اطالعات یابیمکان

  9 289/1** 686/1** 212/1** اطالعات یدهسازمان

 9 132/1** 219/1** 119/1** 139/1** تبادل اطالعات

پذیرش یادگیری 

 لکترونیکا
**362/1 **213/1 **391/1 **391/1 **319/1 

 

در سطح دار دوسویه یمعن ة)ماتریس همبستگی( رابط 9در جدول 

شـود. حـال   هـا مشـاهده مـی   بین تمام متغیـر  درصد 9داری یمعن

هـای آن  توان در مورد آزمون رگرسیون بـه بررسـی مفروضـه   می

 پرداخت.

هـای  از مفروضـه  یطـ تخعـدم منظور های مقدماتی بهتحلیل

خطـی، تکینـی و عـدم وجـود     ، چنـدهم یبه هنجـار نمونه،  ةانداز

های پرت جهت اطمینان از صحت عملکرد آزمون رگرسـیون  داده

 انجام شد.

بـرای محاسـبه    m8+11<nفرمـول   (،3111تباچکنیک و فیدل )
بـین  تعداد متغیرهای پـیش   mاند کهکردهحجم نمونه را پیشنهاد 

 3(. بر اساس ایـن فرمـول بـا داشـتن     339 : 293است )رضایی، 
نمونه این  999نمونه داریم که با داشتن  66بین نیاز به متغیر پیش

-تست نرمـال بـودن کلمـوگروف    .شده استشرط آزمون برآورده 
 .کرده استنمونه، نرمال بودن را تأیید  999اسمرینف با 

 ،بـین آیـد کـه متغیرهـای پـیش    مـی  به وجودزمانی  خطیچندهم

 .و بـاالتر(  r= 9/1داشـته باشـند. )   گریکـد یبـا  همبستگی باالیی 

آید  به دست 91)عامل افزایش واریانس( اگر باالی   VIFشاخص

افتد که یک خطی خواهد بود. تکینی زمانی اتفاق میچندهم ةنشان

بـین باشـد   درواقع ترکیبی از سایر متغیرهای پیش ،بینمتغیر پیش

ست که تکینی هم وجود ندارد زیرا (. بدیهی ا328: 9293)رضایی،

، در 3در جـدول   ایم.گونه وارد آزمون نکردهخودمان متغیرها را این

 1/3تـا   1/9که در محدوده بین  918/3ستون دوربین واتسن عدد 

هـا  مانـد دهد و حاکی از این است که مقادیر پسرا نشان می است

معـین بـا    زحـد اشیبمقادیر مشاهده  گریدعبارتبهاستقالل دارند. 

 های دیگر رابطه ندارد.مشاهده

 

 خالصه ارزیابی مدل رگرسیون. 3جدول 

 R مرحله
3R 

3R 

 شدهلیتعد

 تغییرات
3R 

 Fتغییرات 
درجه 

 3آزادی

درجه 

 3آزادی

معناداری 

 Fتغییرات

دوربین 

 واتسن

9 222/1 998/1 191/1 998/1 969/1 1 992 119/1 918/3 

 

  دهد که در آنرا نشان می 9مانزهمضرایب رگرسیون  2جدول 

 

                                                 
1. Coefficients 

 

خطـی را رد   هـم  اسـت کـه چنـد    VIF=344/2باالترین مقـدار  

 کند.می
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 جدول ضرایب رگرسیون. 0جدول 

دارییمعن B β T مدل )مرحله(  
 کنندگیتعیین

 انحصاری
VIF 

   111/1 186/91  126/61 مقدار ثابت

 691/9 112/1 311/1 196/9 196/1 292/1 نیاز اطالعاتی

 222/3 112/1 382/1 111/9 992/1 312/1 یابی اطالعاتمکان

 269/9 128/1 111/1 118/1 126/1 312/1 ارزیابی اطالعات

 919/3 111/1 311/1 916/9 919/1 382/1 اطالعات یدهسازمان

 611/9 112/1 221/1 183/1 168/1 981/1 تبادل اطالعات

 

آزمـون   طریـق از 9بیسماهـاالنو  ةفاصلذکر است؛ شایان همچنین 
گوینـد:  ( مـی 3111شـود. تباچنیـک و فیـدل )   رگرسیون ایجاد می

ـ     ةماهاالنوبیس، فاصل ةفاصل  ةیک مورد خـاص از مرکـز ثقـل بقی
ای است که از طریق میانگین . محل مرکز ثقل نقطهاستموردها 

در خروجـی   (.211 :9293شـود )رضـایی،   متغیرها ایجاد مـی  ةهم
 919/32ماهاالنوبیس، عدد ة ینه مقدار فاصلآزمون رگرسیون، بیش

تر از مقدار بحرانی ماهاالنوبیس برای داد که اندکی بزرگ را نشان
داده پـرت وجـود    ،( است و در نتیجـه 13/31) بینپنج متغیر پیش

پوشـی هسـتند زیـرا مقـدار     های پرت قابل چشمدارد. امّا این داده
اسـت   دست آمدهه ب 9تر از و کوچک 163/1برابر  3کوکس ةفاصل

ــی ــذار نیســت  و نشــان م ــرت اثرگ ، 9293)رضــایی، دهــد داده پ
 .(323ص.

تــوان گفــت کــه شــرایط و مــوارد فــوق مــی یبنــدجمــعاز 
 .شده استهای آزمون رگرسیون رعایت مفروضه

( بـرای رگرسـیون   خالصه ارزیابی مـدل رگرسـیون  ) 3جدول 
 نشـان  (P<0005/0؛F(59914=)961/5با شـرایط )  زمانهم
دار است. آمده در جدول معنی به دست 2R=998/1مقدار  دهدمی
از پـذیرش یـادگیری الکترونیـک از    درصـد   8/99 ،گـر یدعبارتبه

 شود.های سواد اطالعاتی تبیین میطریق خرده مؤلفه

یابی مکانداد  با نشان دادن ضرایب رگرسیون نشان 2جدول 
را  βی اطالعـات( یـاب = )مکـان β، 992/1 اطالعات باالترین مقدار

 از این حکایـت دارد کـه  آن  sig=283/0دهد اما مقدار نشان می
ـ    مکان داری در تبیـین پـذیرش   ییابی اطالعـات سـهم یگانـه معن

اطالعات نیز که در  یدهسازمانسپس  یادگیری الکترونیکی ندارد.

                                                 
1. Mahalanobis Distance 
2. Cooks Distance 

و مقـدار   βاطالعات( یدهسازمان= )919/1دوم قرار دارد؛ با ة رتب
311/1=sig  ـ به . اسـت داری یهمین صورت فاقد سهم یگانه معن

های سواد اطالعاتی نیز وجـود دارد و  روایت فوق برای سایر مؤلفه
هـای سـواد اطالعـاتی سـهم یگانـه      از مؤلفـه  کـدام چیهـ درواقع 

 داری در پذیرش یادگیری الکترونیک نداشتند.یمعن
شود که در میزان سواد اطالعاتی و حال این فرضیه مطرح می

رش یادگیری الکترونیـک دانشـجویان بـا توجـه بـه جنسـیت       پذی
 دار وجود دارد.دانشجویان تفاوت معنی

دو بـار )بـرای هـر متغیـر پیوسـته       ،برای بررسی این فرضـیه 
برونـداد آزمـون تـی    ( از آزمون تی مسـتقل اسـتفاده شـد.    بارکی

رای هر دومتغیر پیوسته درج شده است. برای ب 2جدول مستقل در 
ــالم    ــا اع ــاتی ب ــواد اطالع ــر س ــودن متغی ؛ t(991=)-992/1)آزم

263/1= P   ؛ دو دامنه( نشان داد در میزان سواد اطالعـاتی تفـاوت
؛ انحـراف  29/86؛ میـانگین=  913داری بین مـردان )تعـداد=  معنی

ــار= ــداد=11/96معی ــان )تع ــانگین=31( و زن ف ؛ انحــرا36/82؛ می
ـ   نیهمچن( وجود نداشت. 3/91معیار= مسـتقل   یبرونداد آزمـون ت

بــا اعــالم  کیــالکترون یریادگیــ رشیپــذ ریــآزمــودن متغ یبــرا
(21/1(=991)t 612/1؛ =Pنشان داد در م )رشیپذ زانی؛ دو دامنه 
ـ  یداریتفاوت معن کیالکترون یریادگی ؛ 913مـردان )تعـداد=   نیب
؛ 31و زنــان )تعــداد= (12/99=اریــ؛ انحــراف مع12/86= نیانگیــم
 ( وجود نداشت.98/91=اری؛ انحراف مع99/81=نیانگیم
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 آزمون تی مستقل و اِتای محاسبه شده آزمون فرضیه نقش جنسیت یخروج .3جدول 

  نام متغیر جنسیت تعداد افراد میانگین انحراف معیار درجه آزادی t داریمعنی

263/1 992/1- 991 
  عاتیسواد اطال دختر 31 36/82 31/91

   پسر 913 29/86 93/8

612/1 211/1 991 
پذیرش یادگیری  دختر 31 99/81 98/91

 الکترونیک
 

   پسر 913 12/86 12/99

 

دار در میزان سـواد اطالعـاتی و   ین فرضیه وجود تفاوت معنیابنابر
پذیرش یادگیری الکترونیـک دانشـجویان بـا توجـه بـه جنسـیت       

 شود.دانشجویان رد می

 

 گیریو نتیجهبحث 
های سـواد اطالعـاتی در   هدف از این پژوهش بررسی نقش مؤلفه

 پذیرش یادگیری الکترونیک دانشجویان بود. این پـژوهش نشـان  
کننده بـرای پـذیرش یـادگیری    داد که سواد اطالعاتی نقش تبیین

کند؛ این نتیجه، بـا  را تبیین می آندرصد  8/99الکترونیک دارد و 
( همسو است. آنـان دریافتنـد بـین    9291) ةیاسالم شریفی و ةیافت

 ةسواد اطالعاتی و گرایش به یادگیری الکترونیک دانشجویان رابط
تـوان گفـت   دار وجود دارد. در تبیین ایـن یافتـه مـی   یمثبت و معن

یادگیری الکترونیک و سواد اطالعاتی هر دو از مفـاهیمی هسـتند   
گـران دارنـد )شـریفی و    موقع با دیکه نیاز به تشخیص و تعامل به

تر، مشخص شد که از میان پنج (. در بررسی دقیق9291اسالمیه، 
بیشـترین  « یـابی اطالعـات  مکـان »سواد اطالعـاتی،   ةخرده مؤلف

میزان سهم را در پذیرش یادگیری الکترونیک دارد اما سهم یگانه 
داری در این خصوص ندارد. ایـن یافتـه، بـا نتـایج پـژوهش      یمعن

هـا  . آناسـت ( همسـو  9296جهرمی )بادی و صفویآشفیعی نیک
توانـد متـأثّر از میـزان اسـتفاده     دادند سـواد اطالعـاتی مـی    نشان

اطالعات باشد که بیشـترین تـأثیر    وریافندانشجویان از ابزارهای 
. در تأیید یافته استیابی اطالعـات و یافتن اطالعـات روی مکان
رنــت و همچنــین تــوان گفــت امــروزه اینتآمــده، مــی بــه دســت

های نوین در هر زمان و مکان، امکان وریافنشدن استفاده از فراگیر
تــر از روش مراتــب راحــترا بــه ازیــموردندسترســی بــه مطالــب 

. لـذا دانشـجویانی کـه    کرده استها جستجوی سنتی در کتابخانه
جستجوی آگاهانه و هدفمند اسـتفاده   صورت بهبتوانند از این ابزار 

خـود را   مـوردنظر تواننـد اطالعـات   تر مـی و آسان ترعیسرنمایند، 
 بیابند.

نتایج آزمون ایـن فرضـیه کـه در میـزان سـواد اطالعـاتی و       
پذیرش یادگیری الکترونیـک دانشـجویان بـا توجـه بـه جنسـیت       

دار وجــود دارد؛ نشــان داد کــه تفــاوت دانشــجویان تفــاوت معنــی
ود نـدارد.  جنسیت وجـ  برحسبداری در میزان دو متغیر فوق یمعن

پژوهش طالبی، مرادی، پاکدل بناب و ة پژوهش جاری با یافتیافته 
(، عباسی و نجفلو 9291سهرابی )(، میری و چشمه9291)زمستانی 

. آنـان  اسـت ( همسـو  3191) 3و آکویونلـو  9( و یافته دمیرل9292)
دریافتند کـه سـواد اطالعـاتی دانشـجویان پسـر و دختـر تفـاوت        

توان گفت دانشـجویان  ضیح این همسویی میدار ندارد. در تومعنی
های مادر عمومـاً از سـطح   مقاطع تحصیالت تکمیلی و یا دانشگاه

توانند تقریباً بدون علمی و سواد اطالعاتی باالیی برخوردارند و می
کمــک دیگــران و بــا اتکــا بــه ســواد اطالعــاتی خــود، نیازهــای 

د تفـاوت  شـو شان را مرتفع نمایند. همین امر باعـث مـی  پژوهشی
چندانی بین این دانشجویان از لحاظ سطح سواد اطالعاتی نمایان 

 نشود.
 یادگیرنـدگان  تربیـت  عـالی،  آمـوزش  مؤسسـات  اصلی مأموریت

 و هـا قابلیـت  دارای افـراد  هکـ  فـرض  یـن اسـت. بـا ا   العمرمادام
 و هـا دانشگاه؛ هستند انتقادی تفکر و استدالل ذهنی هایتوانایی

 دانشـگاهی  دروس و هاهردو درطول ایدب عالی آموزش مؤسسات

 شـهروندان  همچنـین  و جامعه از عضوی عنوانهب دانشجویان به

 اصـلی  لیدک اطالعاتی سوادد. بگیرن یاد چگونه هک بیاموزند مطلع

(. دانشـجویان بـرای درک   9296)زمانی، است العمرمادام یادگیری
بهتــر مطالــب و بهبــود فراینــد آمــوزش الکترونیکــی و همچنــین 

بــرداری بهتــر از منــابع علمــی جدیــد و انجــام دسترســی و بهــره

                                                 
1. Demirel, Melek 

2. Akkoyunlu, Buket 
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های خود نیاز به ابزاری دارند که آن سواد اطالعاتی است پژوهش
 آید.شمار میکه متأسفانه از نقاط ضعف تعدادی از دانشجویان به

های سواد اطالعاتی باید زیربنای یادگیری الکترونیکی مهارت
ان نهــاده و دانشــجویان را بــه باشــد تــا یــادگیری مســتقل را بنیــ

ها را برای اتخاذ تصمیمات مند کند و آنالعمر عالقهیادگیری مادام
سنگینی بار اطالعات برآینـد. بـدون    ةد تا از عهدکنآگاهانه آماده 

های سواد اطالعاتی، افزایش و گسترش سریع اطالعـات و  مهارت
ی فراگیـران  تواند به تنفـر و بیـزار  منابع، بار سنگینی است که می

 (.9291نژاد، سرمدی، زندی و شبیری، علیمنتهی شود )
دسترسی به دانشجویان سراسر  ،محدودیت پژوهش ترینمهم

یک دانشکده از شهر فردوس انتخـاب شـد.    ناچاربهکشور بود که 
توان گفت دانشجویانی که از طریق کنکور سراسـری  همچنین می

تحصیلی دوره  هایهو نمر شوند، براساس استعدادوارد دانشگاه می
وقتـی از   جهیدرنتشوند. های دولتی توزیع میدبیرستان در دانشگاه
سـطح اسـتعداد    یتا حـد  برداری صورت گیردیک دانشکده نمونه

 برداری شده یکسان است.دانشجویان نمونه
 

 پیشنهادها
 آموزشـی امتیـازات   ةدور در اطالعـاتی  سـواد  هـای مهارت ادغام

 و مهم هایبا دوره هامهارت این مستقیم ترکیب دارد. با متعددی
 هـای مهارت در یادگیری ایشانة انگیز دانشجویان، کار با مرتبط

 یابد.می افزایش اطالعاتی

 وریافنـ های موفقیت آموزش الکترونیک، داشتن زیرساخت ةالزم
های الزم در اطالعات و ارتباطات است. الزم است فراتر از حداقل

ن نیازها اقدام الزم صورت پذیرد. داشـتن بسـتر   خصوص تأمین ای
هـای شخصـی و یـا    اینترنت پرسرعت و در دسترس بـودن رایانـه  

گوشی هوشمند برای دانشجویان از ضروریات اسـتفاده از سیسـتم   
 یادگیری الکترونیک است.

هــای هــای چــاپی و الکترونیکــی کتابخانــهمجموعــه ةتوســع
مسـائل   ازجملـه  یزسـا مجموعهدانشگاهی براساس اصول علمی 

مهم در انتخاب مواد در جهـت تـأمین منـابع اطالعـاتی جـامع و      
تواند روزآمد که پاسخگوی نیازهای اطالعاتی دانشجویان باشد می

نقش مؤثری در باال بردن سطح سواد اطالعاتی دانشجویان داشته 
 باشد.

ـ     به دسـت موارد  کـوچکی از   ةآمـده در ایـن پـژوهش از نمون
هــای فنــی و مهندســی در مقــاطع کــاردانی و دانشــجویان رشــته

کارشناســی بــود. بررســی ســواد اطالعــاتی و پــذیرش یــادگیری  
الکترونیک بین دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی از کاردانی تـا  

های علوم پایه، علوم انسانی، فنی و مهندسی، دکترا و در دانشکده
 .ردیقرار گهای آینده تواند موضوع پژوهشپزشکی و هنر می

 دانشـجویان  و مسـئوالن  تمـامی  از در پایـان پژوهشـگران  

 در حوصـله  و صـدر  ةبا سع فنی و مهندسی فردوس کهة دانشکد

 .ندکنمی تشکر ند، صمیمانهکردن همکاری پژوهش اجرای این
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