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 و بیان مسئله مقدمه

است. تغییرات اطالعاتی ها با سرعت و با شتابی چشمگیر در حال تغییر جهان پیرامون انسان

شود این تحوالت در آینده بینی میسابقه بوده و پیشهای اخیر در طول تاریخ بیسال

 (.2934چندان دور با شتابی تندتر و خارج از حد انتظار به وقوع بپیوندد )نظری، نه

در حدود اواسط قرن بیستم کشورهای صنعتی به فرایندی نو پای نهادند که طی آن به  

؛ برندولی اکنون این کشورها در عصر اطالعات به سر می شدند.امعی خدمت گرا تبدیلجو

ی ارتباطات و متخصصان و افراد بسیار فناور یعنی عصری که در آن حاکمیت به رایانه،

 شودجای تالش فیزیکی بر لزوم استفاده از قدرت فکر تأکید میماهری تعلق دارد و به

 (.2930)فیتز، ترجمه رضائیان، 

هایی است که امروزه جوامع مختلف را ین چالشتربزرگعصر اطالعات، یکی از 

های مربوط به بینی اطالعات و فناوریپیشیر خود قرار داده است. رشد غیرقابلتأثتحت 

های بارز این عصر دهی، دسترسی به اطالعات ازجمله ویژگیسازی، سازمانحوزه ذخیره

 (.2،1111نسونآیند )وبر، جاحساب میبه

یی دستیابی، بازیابی و ارزیابی، اطالعات عامل توانا از سوی در عصر انفجار اطالعات،

شود )کانی، تعبیر می 1رود که داشتن این توانایی به سواد اطالعاتیتشخیص سواد بشمار می

و این توانمندی به  ای است برای توانمندی فردی(. سواد اطالعاتی وسیله1115 9هیریس

کند. رت فرد در تحلیل و انجام تحقیقات و استقالل او در جستجوی حقیقت کمک میمها

 4العمربخشد این مهارت فرد را برای یادگیری مادامسواد اطالعاتی به فرد توانایی بحث می

شود تا افراد از موفقیت در تا مین نیازهای اطالعاتی لذت ببرند کند و موجب میمی آماده

. هدف از دانش و یادگیری دستیابی به اطالعات فزاینده قوی است. (2903)داورپناه، 

مبنی بر  اطالعات العمر بوده در پی ایجاد یک فرهنگ جدید است.گونه یادگیری ماداماین

های جدیدی را برای ایجاد فرصت کنند کهی را ارائه میاطالعات امکانات فناورانه،

                                                      
1. Webber & jonston 

2. Information litearcy 

3. Cooney & hiris 

4. Lifelong learning 
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تغییر فراهم آورند. از سوی دیگر انش قابلیادگیری و همچنین دسترسی به جهان باز و د

ینکه چگونه یاد بگیرند و ا افراد برخوردار است. سواد اطالعاتی اهمیت بیشتری برای

-تغییر( برسند. واضح است که این مسئله چالشدانش باز و قابل)چگونه به چنین رویکردی 

(. یکی از متغیرهایی 1119، 2ای را برای آموزش به همراه دارد )جویسمالحظههای قابل

 یر داشته باشد خالقیت تحصیلی است. موضوعتأثتواند که در ارتباط با سواد اطالعاتی می

 سابقه علیرغم .دانشجویان است خالقیت است، شده بررسی تحقیق این در که دیگری

 تغییرات شگرف دلیل سرعت به یراًاخ هاسازمان بشری، حیات در طوالنی خالقیت

 کلیدی منابع از یکی که اندکرده کشف اقتصادی اطمینان عدم نیزجهانی  رقابت فناورانه،

 خالقیت دانشجویان در .است هاسازمان در نهادها و خالقیت بقا، و رقابتی مزیت مستمر و

 کارهایشان در دانشجویان وقتی که کندمی کمک سازمان بقای به صورت این به سازمان

 عملکرد، محصوالت، مورد در مفیدی و تازه هایایده بود خواهند قادر باشند، خالق

 .گیرند بکار و داده ارائه سازمان هایرویه یا خدمات

 پویا تجاری محیط در شدن جهت رقابتی هایو سیل خالق سازمان یک به شدنتبدیل

 اوالًبر خالقیت تحصیلی دانشجویان  مؤثراست پس شناخت عوامل  شده امروز تغییرپذیر و

ی موفق در زمینه افزایش خالقیت هابرنامه ارائهتوان مسئوالن دانشگاهی را در جهت 

بر افت تحصیلی  مؤثریاً شناخت عوامل ثان ؛ ودهدیمتحصیلی دانشجویان افزایش 

راهکارهای مناسب جهت از بین بردن عوامل بازدارنده  ارائهتا با  شودیمدانشجویان باعث 

دانشجویان فراهم گردد و بدین لحاظ از  خالقیت ونیز موفقیتهای ینهزمارائه دهند تا 

 (.2932شریفیان، )اتالف وقت، سرمایه ملی، نیروی انسانی جلوگیری به عمل آید 

آموزش عالی یکی از ارکان آموزشی است درواقع یک موجود زنده است؛ موجودی 

ارد و تکامل کند، هدف دکند، رشد میکند، حرکت میشود تغذیه میکه متولد می

 .(2931مجیدی،) یابدمی

دانش و افزایش روزافزون سواد کتابی و غیر کتابی و پیدایش  امان دامنهگسترش بی

گذاری نام« عصر اطالعات»انواع وسایل نوین اطالعاتی سبب شده است تا عصر ما را به 

                                                      
1. Tombros & jose 
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های آموزشی کشورهای العمر نماد سیاست(. یادگیری مادام2933کنند )اصفهانی،

خواهد بود. هنوز در این کشورها در سطوح تحصیالت درک  12یافته در قرن توسعه

شود. یکی از دالیل آن، عدم امکان تقویت یادگیری یممبهمی از سواد اطالعاتی مشاهده 

یی شناخت نیاز به توانا سواد اطالعاتی، 12است. در قرن، وپرورشالعمر در آموزشمادام

شود. با ت، شناسایی، دسترسی، ارزیابی و کاربرد اطالعات متناسب با فرد تعریف میاطالعا

(. سواد گذر از جامعه 2،1111سواد کسی است که یاد گرفته که چگونه یاد بگیرد )باندی

هایی مانند سنگاپور به این اطالعاتی امروز به جامعه یادگیری فردا را فراهم آوردن. دولت

صنایع آن کشور و اقتصاد آن بایستی مبتنی بر سواد اطالعاتی است  اند کهیدهرسنتیجه 

 1(1122و همکاران؛  )پروبرت

به ها آنمسئله مهمی که امروزه بسیاری از مدیران با آن روبرو هستند عدم دسترسی 

اطالعات جدید و ناتوانی در کسب اطالعات موردنیازشان است و ازآنجاکه مراجعه به 

های بنابراین آموزش روش؛ ناپذیر استکلیه مراحل خدمت اجتنابمنابع اطالعاتی در 

یای گو ها،دهی آن مهم و دارای اهمیت است. پژوهشو سازمان کسب اطالعات، ارزیابی

این واقعیت است که بسیاری از افراد ازجمله کارکنان، مدیران، دانشجویان و سایر افراد 

های گوناگون برای کسب ها و روشیوهشیر عوامل مختلف، از تأثکرده تحت یلتحص

دهند. لذا، با شناخت صحیح ی متفاوتی را از خود بروز میرفتارهابرند و اطالعات بهره می

یابی پژوهشگران و مدیران را تا حد بسیار زیاد توان رفتارهای اطالعو کنترل این عوامل، می

که امروزه مدیران به این با توجهبه مسیرهای مشخص و هدفمند هدایت کرد. از سوی دیگر 

ی هارشتهو دانشجویان در کلیه  باشند. مدیرانیم، نیز مشغول هادانشگاهبه کارهای اداری 

و فردای باشند مجهز گردند و  تحصیلی باید دارای سواد اطالعاتی که مناسب با نیاز امروزه

 امر پژوهشگران این ممکن نیست مگر با ابداع و نوع آوری بسط اندیشه و ذهن افراد، این

را بر آن داشت تا به بررسی رابطه بین سواد اطالعاتی و میزان خالقیت در زمان تحصیلی 

یتشان را خالقبپردازند میزان سواد دانشجویان و رابطه آن با  دانشگاه پیام نور استان لرستان

رابطه توان در موردسنجش قرار دهد. سواد اطالعاتی یکی از متغیرهایی است که آن را می

                                                      
1.Bundy 

2. probert 
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با عواملی چون میزان سن،  دهد خالقیتها نشان میپژوهش در نظر گرفت. با خالقیت

باورهای سنتی، وضعیت اشتغال، پایگاه اجتماعی، وضعیت اسکان، نوع دیپلم، سال اخذ 

دیپلم، دفعات شرکت در کنکور و سال ورود به دانشگاه ارتباط ندارد بلکه با عواملی چون 

مندی، نحوه گذران اوقات فراغت، الت خانوادگی، میزان رضایتمسائل و مشک جنسیت،

ی تحصیلی، حضور در دانشکده و میزان سواد اطالعاتی دانشجویان مرتبط است رشته

اصلی پژوهش این است که بین دانشجویان  سؤالتوجه به مسائل فوق  ( با2932)شریفیان، 

 دانشگاه پیام نور ازنظر سواد اطالعاتی با میزان خالقیت تحصیلی چه ارتباطی وجود دارد؟

 هدف پژوهش

ویژه با توجه به اهمیت سواد اطالعاتی و خالقیت در عناصر آموزش عالی به

های آن با ؤلفهی سواد اطالعاتی و مدانشجویان، پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه

خالقیت دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور لرستان انجام شد و سؤاالت زیر 

 وتحلیل قرار گرفت؛موردبررسی و تجزیه

دار وجود سؤال اول: آیا بین احساس نیاز به اطالعات و خالقیت دانشجویان رابطه معنی

 دارد؟

دار وجود دانشجویان رابطه معنی القیتآوری اطالعات و خسؤال دوم: آیا بین توانایی جمع

 دارد؟

رابطه  دانشجویان وتحلیل اطالعات و خالقیتسؤال سوم: آیا بین توانایی ارزیابی و تجزیه

 دار وجود دارد؟معنی

دار دانشجویان رابطه معنی اطالعات و خالقیت مؤثرسؤال چهارم: آیا بین کاربرد صحیح و 

 وجود دارد؟

گاهی دانشجویان ازلحاظ مسائل اخالقی و قانونی و دسترسی به سؤال پنجم: آیا بین آ

 داری وجود دارد؟اطالعات و خالقیت آنان رابطه معنی

آیا بین سواد اطالعاتی با خالقیت دانشجویان دانشگاه پیام نور استان  سؤال ششم )اصلی(:

 دار وجود دارد؟لرستان رابطه معنی
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 ی پژوهشیچارچوب نظری و پیشینه

های ها و رسانههای ارتباطی و اطالعاتی، دستگاههای نوین مانند شبکهایش فناوریبا پید

ها، عصر حاضر خصوصیات خاصی را به ذخیره کننده اطالعاتی، تلفن همراه و نظایر آن

خود گرفته است جامعه دچار دگرگونی خاصی شده است و افراد جامعه را با اطالعات 

ای روبرو کرده است. این جامعه که عموماً از آن با نام یدههای جدید و پیچگسترده و پدیده

 (.2931شود )مجیدی و درخشان،یاد می "جامعه اطالعاتی"

ها محور اصلی پیشرفت و توسعه هر کشور، رشد و تعالی انساندر این جامعه اطالعاتی 

ارتباط برقرار هایی است که بتوانند به بهترین شکل با یکدیگر ها با مهارتو آشنایی آن

کنند و خود را برای ایفای نقشی سازنده و اصیل در جامعه آماده سازند. توسعه هر کشور 

مستلزم پرورش شهروندانی است که از سواد مفید و کافی برخوردار باشند. واژه سواد 

ها و نظرات متخصصان درباره آن و مفهومی است با وجوه گسترده بسیار و دیدگاه

رود متفاوت است، زیرا شرایط خاص هر جامعه معنای ز شخص باسواد میانتظاراتی که ا

نظران منظور از سواد را کند. برخی از صاحبای را برای مفهوم سواد ایجاب میویژه

-توانایی و آمادگی افراد برای مشارکت در سرنوشت خود و پیشرفت و توسعه جامعه می

دن را فقط ابزاری برای رسیدن به اهداف های خواندن و نوشتن و حساب کردانند و مهارت

نظران به انواع مختلفی از سواد (. امروزه صاحب2935کنند )میرجلیلی، فوق تلقی می

 ،5سواد اطالعاتی ،4سواد فناوری ،9سواد تندرستی ،1ایسواد رایانه ،2ازجمله سواد تجارت

مجهز بودن کنند. ه میاشار (( 1112، 4)کچ 3و سواد شمارشی 0سواد متنی ،1ایسواد رسانه

یی است که هامهارتاشاره شد مستلزم یادگیری  هاآنبه هر یک از این سوادهایی که به 

اما باید به این نکته اشاره کرد ؛ تواند متفاوت باشدمی بسته به شغل و موقعیت اجتماعی فرد

                                                      
1. Business literacy 

2 .Computer literacy 

3. Health literacy 

4. Technobgy literacy 

5 .Information literacy 

6.Media literacy 

7.Textual literacy 

8. Numerical literacy 

9. Koch 
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 هات اینکه گاهی مرز مشخصی بین انواع سواد وجود ندارد و در موارد متعددی ممکن اس

 (.1121، 2پوشانی داشته باشند. )ماریا جوزبا یکدیگرند دیگر هم

سواد اطالعاتی به توانایی دسترسی و استفاده از طیف متنوعی از منابع برای ارضاء نیاز 

اما مانند معنای سواد که فراتر از توانایی خواندن و نوشتن است. سواد ؛ اطالعاتی اشاره دارد

تبع آن قرار دادن دانش در چرخه یافتن، ارزیابی، استفاده و بهاطالعاتی نیز متضمن 

 (.2931ارتباطات است )پریرخ، 

مدلی را برای تبیین  2444های ملی و دانشگاهی بریتانیا در سال کنفرانس کتابخانه

در دو مجموعه  ومفهوم سواد اطالعاتی ارائه داده است این مدل مبتنی بر هفت محور است 

 :گیرد مهارتی قرار می

با ) شناسایی اطالعات موردنیاز -2ی کشف و دسترسی به اطالعات: ( چگونگالف

توجه به تشخیص آنچه شناخته شده و آنچه نامعلوم است و شناسایی شکاف موجود بین 

چگونگی توسعه و اصالح روش  -9شناسایی روش نیل به منابع اطالعاتی مفید  -1( هاآن

چگونگی دسترسی به منابع اطالعاتی و ابزارهای جستجو برای نیل به اطالعات  -4جستجو 

 موردنیاز.

چگونگی مورد ارزیابی  - 2اطالعات موجود:  از برداریی فهم و بهره( چگونگب

دهی و ایجاد ارتباط بین دانش جدید با دانش سازمان-1کیفیت و ارتباط اطالعات بازیابی 

 (.1119)گوپتا،  تولید دانش جدید.ترکیب و  -9موجود 

های موردنیاز افراد است تا زمان نیاز به اطالعات را سواد اطالعاتی مجموعه توانایی

ها نیز در دستیابی به اطالعات و ارزیابی و استفاده مؤثر از آن به آن ؛ وتشخیص دهند

فتن و سه وجه تشخیص، یا برکمک کند سواد اطالعاتی یک مهارت است، مهارتی که 

استفاده مؤثر از اطالعات وجوه غالب تمامی تعاریف ارائه شده برای سواد اطالعاتی هست 

 (.1110، 1)ریپانوویسی، لندی

جنبه شناختی، جنبه فراشناختی، جنبه عاطفی و جنبه )سواد اطالعاتی چهار جنبه دارد

جنبه  دو جنبه نخست مربوط به دانش پردازش اطالعات است و دو(یاجتماع –فرهنگی 

                                                      
1.Maria jose 

2. Repanovici & landoy 
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دهد. جنبه شناختی سواد قرار می نظرمطمحدیگر گرایش به سمت پردازش اطالعات را 

-مسئله است و توانایی گیری و حلاطالعاتی متوجه توانایی پردازش اطالعات برای تصمیم

دهی های شناخت نیاز سواد اطالعاتی، توانایی شناخت اطالعات موردنیاز، سازمان

گیرد. گیری و حل مسئله را در برمیه از اطالعات برای تصمیماطالعات ثمربخش و استفاد

جنبه فراشناختی سواد اطالعاتی متوجه توانایی پردازش، بازیابی اطالعات است و توانایی 

وجو و تشخیص ماهیت تعاملی، بر فرایند اطالعات را در ریزی و تنظیم فرایند پرسبرنامه

وجو توجه ظرفیت درک و لذت از فرایند پرسگیرد. جنبه عاطفی سواد اطالعاتی مبرمی

های پردازش اطالعات و مفهوم آزادی و دسترسی است و توانایی تشخیص اهمیت مهارت

اجتماعی سواد اطالعاتی متوجه آشناسازی  –دهد. جنبه فرهنگی به اطالعات را پوشش می

شان و افراد به مسؤولیت اجتماعی استفاده از اطالعات در یادگیری فردی و اجتماعی

کونگ، دهد )توانایی تشخیص اهمیت آزادی انتقال اطالعات و دانش را در خود جای می

1110.) 

، با 1"تیروش پدیده شناخ"گیری از که با بهره 2یی همچون مدل بروسهامدل

های کلیدی به شناسایی هفت مسیر مختلف آزمودن های عمیق و تمرکز بر پرسشمصاحبه

پرداخته که این وجوه هفتگانه  9"وجوه هفتگانه سواد اطالعاتی"سواد اطالعاتی با عنوان 

نظری، است ) "مفهوم خرد"تا  "مفهوم فناوری اطالعات"دربرگیرنده طیفی از مفاهیم یعنی 

یابی، جایابی و دستیابی، های اطالعیوهش)تعریف مسئله،  4شش مهارت بزرگمدل (؛ 2934

در  1و باب برکویتس 5توسط مایک آیزنبرگاستفاده از اطالعات، ترکیب، ارزیابی( که 

ها را سازد و مهارتتوسعه یافت، جستجوی اطالعات را یکپارچه می 2431دهه  اواسط

مند برای یافتن، کاربرد، اجرا و ارزیابی اطالعات ظامآوری در یک فرایند نهمراه با ابزار فن

و مدل جستجوی  (2939دهد )بردستانی، بنا بر نیاز و وظایف خاص مورد استفاده قرار می

است و در آن ارتباط میان مفاهیم کاربر و  2431اطالعات که درواقع مدل متداول دهه 
                                                      
1. Burce 

2. Pheno monographic method 

3.Seven Faces of Information literacy 

4. Big six skills mode. 

5.Mike Eisenberg 

6.Bob Berkowiz 
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روابط بینایی "مدل ویلسون موسوم به  شود و برگرفته از دو مدل یعنیرفتار کاربر ترسیم می

یابی کریکالس است )نظری، رفتار اطالعمدل "و  "ها در حوزه مطالعاتی کاربرمیان حوزه

را به وجود آوردن  خالقیت یر دیگر پژوهش حاضر خالقیت است.متغ کرد. اشاره (،2934

د، دانسته است ها در یک روش جدیهای افراد و یا گروهیافترهها و تلفیقی از اندیشه

بیان داشته که خالقیت رویکرد خلق یا تشخیص ( 1115) فرانکن (.1، ص 1110)انوری، 

ها و احتماالتی است که در حل مسئله یا در ارتباطات انسانی و سرگرم کردن خود و یدها

دارد که خالقیت اظهار می (2401تورنس ) (.4، ص 2930همتی، )دیگران مفید است. 

عبارت است از حساسیت به مسائل، کمبودها، مشکالت و خطاهای موجود در دانش، 

ها و هایی درباره این کمبودها، ارزشیابی و آزمایش این حدسیهفرضحدس زدن، تشکیل 

گیری. تورنس که تحت و درنهایت نتیجه هاآناصالح و آزمودن مجدد  احتماالًها و یهفرض

داند که ر چهارچوب نظری گیل فورد است خالقیت را مرکب از چهار عامل اصلی مییتأث

 اند از:عبارت

شماری ایده در قالب تصویر با فرض پاسخ و عقیده در : توانائی تولید تعداد بی2سیالی .2

 مورد آن.

ها در قالب تصویر و ارائه یدها: توانائی تولید انواع گوناگون و متنوع 1پذیریانعطاف .1

 های نو.حلراه

 تصویریهای یدها: توانائی اضافه کردن جزئیات یا تکمیل 9ساختن و پروراندن(بسط ) .9

به نقل از ) های عادی و رایج متفاوت است.یدها با هایییدها: توانائی تولید 4نوآوری .4

 (.2933اصفهانی، 

متضاد ارائه  بعضاًهای مختلف و یهنظری خالقیت نیز از دوران باستان تاکنون درزمینه

 (؛219، ص 2934)مویدنیا،  5توان به خالقیت به عنوان ودیعه الهیشده است که می

خالقیت به عنوان  (؛9ص ، 2930احدی، مظاهری، فخری، ) 1خالقیت به عنوان دیوانگی
                                                      
1. Fluency 

2. Flexibility 

3. Elaboration 

4. Originality 

5. Granted By God 

6. Insanity 
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و نظریه  1خالقیت به عنوان نیروی حیاتی(؛ 10، ص 2935قاسمی، ) 2نبوغ شهودی

اشاره کرد. مازلو خالقیت را به دو حالت عمده  4آبراهام مازلو و 9گرایی کارل راجرزانسان

، ص 2909کند. )کفایت، بندی میتقسیم 1و خالقیت خودشکوفایی 5خالقیت استعداد ویژه

های انسانگرایانه خالقیت ذاتی انسان در نظر گرفته یهنظر( تصریح دارد در 1112) 0(.هاتز13

انه داشته و میل وافر به پیشرفت دارد و در اثر نیل شده است. چراکه انسان سرشت زیبا شناس

(. 41، ص 2930حاجی دخت، )کند به موفقیت و عملکرد خالقانه احساس مثبت کسب می

با توجه به اهمیتی که سواد  2903اولین پژوهش در مورد سواد اطالعاتی در ایران در سال 

گرفت و به سنجش میزان اطالعاتی در پیشبرد آموزش، پژوهش و یادگیری دارد، صورت 

سواد اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی پرداخت. نتایج نشان داد 

های سواد اطالعاتی نیستند و بر خالف نگرشی که در که دانشجویان، مجهز به مهارت

یشنهادهای عمده این پژوهش این است که ابتدا کتابداران پکشورهای غربی وجود دارد از 

رخ پریبپردازند )ها به دانشجویان مسلط شده و سپس به آموزش آن باید به این مهارتخود 

نامه دوره دکتری خود وضعیت سواد پایان ( در2935(. قاسمی )2930(، مقدس زاده،2931)

ی فردوسی، شیراز، اهواز، تهران( هادانشگاهاطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی چهار )

ده و نشان داده است که نمرات خود اظهاری در سواد اطالعاتی برای را موردبررسی قرار دا

ی هارشتهچنین بین دانشجویان ( قرار دارد. هم5از  9/0همه سطوح در حد باالتر از متوسط )

علوم انسانی و غیر علوم انسانی، بین دانشجویان مناطق مختلف دانشگاهی، بین دانشجویان 

 ع کارشناسی ارشد و دکتری تفاوت معنادار وجود دارد.و بین دانشجویان مقط دختر و پسر

( در پژوهش خود که به بررسی تطبیقی میزان سواد اطالعاتی کتابداران 2931اباذری )

ی تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، علوم پزشکی ایران و علوم پزشکی شهید هادانشگاه

های ینهزمدر  هادانشگاههمه  بهشتی پرداخت، نشان داد میزان آشنایی و مهارت دانشجویان

                                                      
1. Genius Intuitive 

2. Vital force (Vitality) 

3. Karl Rogers 

4. Maslaw 

5. Special talent creativeness 

6. Self actualizing creativeness 

7. Houtz 
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چنین سواد اطالعاتی همه داشتند و در حد مطلوبی بودند. هم 5/9مختلف میانگین باالی 

 .در حد متوسط بود هادانشگاه

ی اساسی عصر اطالعات، اهمیت هامهارت(در پژوهشی با عنوان 1110یسنبرگ )ا

های نتیجه گرفته است که مهارتهای آن را نشان داده و اقتصادی سواد اطالعاتی و مهارت

ی اطالعات باعث روان شدن در فناوری اطالعات شده و سوادآموزسواد اطالعاتی و 

 اندازچشمکند و ی کفایت میرساناطالعی آن برای تحصیالت عالی ازلحاظ استانداردها

بایرام (. در همین راستا پژوهش 2933به نقل از اصفهانی،دهد )اقتصادی آینده را نشان می

مهمی چون روش آموزش جمعی و توانایی تفکر منطقی و خود  (، نشان داد عوامل1114)

 گذارند.یر میتأثسودمندی سواد اطالعاتی روی پیشرفت معلمان 

ی سواد اطالعاتی با هامهارتنیز در پژوهشی باهدف ارزیابی  (1110) 2آمدهامت و 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته  ، سطح سواد اطالعاتیACRLاستفاده از استاندارد 

های سواد اطالعاتی مورد ارزیابی قرار شیمی را در طول سه سال آخر آموزش مهارت

ی در طی سه سال آموزش، در میانگین نمره توجهقابلدادند و نتیجه گرفتند که پیشرفت 

 دانشجویان وجود دارد.

 شناسی پژوهشروش

ی سواد اطالعاتی با خالقیت دانشجویان هاتمهاربررسی رابطه  منظوربهپژوهش حاضر 

ازنظر راهبرد اصلی، کمی؛ ازنظر هدف، کاربردی؛ ازنظر راهکار اجرایی، انجام گرفت که 

ی آماری این پژوهش را همبستگی بود. جامعه _میدانی؛ ازنظر فنون تحلیلی، توصیفی 

، در 2941-2949دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور لرستان در سال تحصیلی 

ی نسبتی اطبقهگیری از نوع تصادفی داد. روش نمونههای مختلف تشکیل میرشته

و با در نظر گرفتن خطای  1مورگان _ای( بود. حجم نمونه با توجّه به مدل کرجسی یهسهم)

15/1  =α  توزیع شد. جهت  هاآننفر در نظر گرفته شد و پرسشنامه بین  121قریب به

 5ی برآیندی در ذیل شاخصه 11شده بر اساس ینتدوها از پرسشنامه آوری دادهجمع

                                                      
1 .Emmett & Emde 

2. ROBERT V. KREJCIE. And. DARYLE W .MORGAN .P(1-P) X2 
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2های سواد اطالعاتی برای آموزش عالی )استاندارد مندرج در استاندارد قابلیت
ACRL، 

تشخیص ماهیت و گستره اطالعات موردنیاز به اطالعات ی هامؤلفه( شامل 1111

(، 21تا  4های و کارآمد به اطالعات موردنیاز )گویه مؤثردسترسی (، 3تا  2های )گویه

از اطالعات برای  مؤثراستفاده (، 14تا  20های تحلیل منتقدانه اطالعات )گویه وارزیابی 

( و مؤلفه درک موضوعات اقتصادی، حقوقی، 91 -15های انجام یک هدف خاص )گویه

یابی مداد و مقیاس زمینه (41تا  99های اجتماعی مربوط به استفاده از اطالعات )گویه

1کاغذی به چند جوابی سنجش خالقیت )
MPPT ی توسعه ذهنی یا هامؤلفه( تورنس شامل

( و مؤلفه 21تا  0های های خالقانه )گویهیدها(، ابتکار و 1تا  2های سیالی )گویه

از روایی  هانامهپرسش( استفاده شد. جهت بررسی روایی 11تا  20های پذیری )گویهانعطاف

در اختیار  هاپرسشنامهمحتوایی و صوری بهره گرفته شد. در این زمینه قبل از اجرای نهایی، 

تن از اساتید علوم تربیتی قرار گرفت تا روایی محتوایی و صوری آن را تأیید کنند. پس  5

ی از اعمال نظرات اصالحی آنان به اجرا در آمد. جهت به دست آوردن محاسبه پایای

نیز از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد و پایایی پرسشنامه سواد اطالعاتی  هاپرسشنامه

های دادهبه دست آمد. درنهایت  49/1و پایایی پرسشنامه سنجش خالقیت نیز  40/1

همبستگی پیر سون آماری  آزمونو  spss20 افزارنرمشده با استفاده از یآورجمع

 وتحلیل شد.تجزیه

 هایافته

 آمده است. 2توزیع شد در جدول  هاآندر بین  هاپرسشنامهدانشجویانی که  یشناخت یتجمعاطالعات 

 شناختی افراد نمونه. اطالعات جمعیت 1جدول 
 درصد تعداد )نفر( عامل

 جنسیت
 54/94 39 مذکر

 43/11 210 مؤنث

 سال تحصیلی

 11/43 49 سال اول تحصیلی

 24/11 55 سال دوم تحصیلی

 19/10 53 سال سوم تحصیلی

 02/15 54 سال آخر تحصیلی

                                                      
1. Association of College & Research Libraries  

2. Maximum power point tracking  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiCoPvpidrKAhVBWSwKHSAVDzoQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ala.org%2Facrl%2F&usg=AFQjCNGOII0I3N5PwBjV-jIIH-u-Df5q-A
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJvpHZitrKAhXMBywKHWdbAqkQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMaximum_power_point_tracking&usg=AFQjCNHMP7onuINM19lZx3Px4MV5zaZ-lA
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 سن

 24/01 211 سال سن 15کمتر از 

 14/24 91 سال سن 91 تا 15بین 

 59/4 11 سال سن 91بیشتر از 

بررسی گردیدد. در ایدن    هادادهتحقیق ابتدا نرمال بودن توزیع  هاییهفرضاستنباطی  وتحلیلتجزیهجهت 

بهره گرفته شد. پس از تأیید نرمال بدودن   اینمونهراستا از آزمون آماری کولموگروف اسمیرنف تک 

ی بدین  رابطده  معنداداری توزیع متغیرها با استفاده از آزمون پارامتریک همبسدتگی پیرسدون، بده بررسدی     

 ذیل آمده است:متغیرها که در سؤاالت مطرح شده بود، اقدام شد که نتایج در 

 دار وجود دارد؟سؤال اول: آیا بین احساس نیاز به اطالعات و خالقیت دانشجویان رابطه معنا

 . همبستگی متقابل بین احساس نیاز به اطالعات و خالقیت دانشجویان2جدول 

 متغیر خالقیت متغیر احساس نیاز به اطالعات شاخصه آماری

 013/1 " 2 احساس نیاز به اطالعات

 2  خالقیت

 12/1رابطه در سطح  معناداری"

ی احساس نیاز بده اطالعدات و خالقیدت در    شود که بین مؤلفهمشاهده می 1طبق جدول 

وجدود دارد و ضدریب همبسدتگی بدین ایدن دو       معندادار ی درصد رابطده  44/1سطح اطمینان 

و مثبت است وبیان کننده این نکته است که بدا افدزایش احسداس نیداز بده       013/1مؤلفه برابر 

توان گفت که بین احساس یابد. بنابراین میاطالعات، میزان خالقیت دانشجویان افزایش می

 وجود دارد. نیاز به اطالعات و خالقیت دانشجویان رابطه مثبت و معناداری

 دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد؟ اطالعات و خالقیت آوریجمعسؤال دوم: آیا بین توانایی 

 اطالعات و خالقیت دانشجویان آوریجمع. همبستگی متقابل بین توانایی 3جدول 
 متغیر خالقیت اطالعات آوریجمعمتغیر توانایی  شاخصه آماری

 112/1 " 2 اطالعات آوریجمعتوانایی 

 2  خالقیت

 11/1معناداری رابطه در سطح "

و اطالعدات   آوریجمدع توانایی ی شود که بین مؤلفهآمده، مشاهده می 9که در جدول  طورهمان

وجود دارد و ضریب همبسدتگی بدین ایدن دو     دارمعنیی درصد رابطه 44/1خالقیت در سطح اطمینان 

، اطالعدات  آوریجمعتوانایی این نکته است که با افزایش  کنندهبیانو مثبت است و  112/1مؤلفه برابر 
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 اطالعدات  آوریجمدع توانایی توان گفت که بین یابد. بنابراین میمیزان خالقیت دانشجویان افزایش می

 و خالقیت دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

دانشدجویان   اطالعدات و خالقیدت   وتحلیدل تجزیده سؤال سوم: آیا بین توانایی ارزیدابی و  

 دار وجود دارد؟رابطه معنا

 و خالقیت دانشجویان اطالعات وتحلیلتجزیهتوانایی ارزیابی و . همبستگی متقابل بین 4جدول 

 متغیر خالقیت اطالعات وتحلیلتجزیهمتغیر توانایی ارزیابی و  شاخصه آماری

 011/1 " 2 اطالعات وتحلیلتجزیهتوانایی ارزیابی و 

 2  خالقیت

 12/1معناداری رابطه در سطح "

 وتحلیددلتجزیددهی توانددایی ارزیددابی و شددود کدده بددین مؤلفددهمشدداهده مددی 4طبدق جدددول  

وجدود دارد و ضدریب    معندادار ی درصد رابطده  44/1و خالقیت در سطح اطمینان  اطالعات

ایدن نکتده اسدت کده بدا       کنندده بیدان و مثبت است و  011/1همبستگی بین این دو مؤلفه برابر 

-اطالعات، میزان خالقیت دانشجویان افدزایش مدی   وتحلیلتجزیهافزایش توانایی ارزیابی و 

و خالقیدت   اطالعدات  وتحلیدل تجزیده توان گفت که بین توانایی ارزیدابی و  یابد. بنابراین می

 دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 دار وجود دارد؟دانشجویان رابطه معنا اطالعات و خالقیت مؤثرو  سؤال چهارم: آیا بین کاربرد صحیح

 و خالقیت دانشجویان اطالعات مؤثرکاربرد صحیح و . همبستگی متقابل بین توانایی 5جدول 

 متغیر خالقیت اطالعات مؤثرکاربرد صحیح و متغیر توانایی  شاخصه آماری

 349/1 " 2 اطالعات مؤثرکاربرد صحیح و توانایی 

 2  خالقیت

 12/1رابطه در سطح  معناداری"

کاربرد صحیح توانایی ی شود که بین مؤلفهآمده، مشاهده می 5که در جدول  طورهمان

وجدود دارد و   معندادار ی درصدد رابطده   44/1و خالقیت در سطح اطمیندان   اطالعات مؤثرو 

ایدن نکتده اسدت     کنندده بیانو مثبت است و  349/1ضریب همبستگی بین این دو مؤلفه برابر 

اطالعات، میدزان خالقیدت دانشدجویان افدزایش      مؤثرکاربرد صحیح و توانایی که با افزایش 
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و خالقیدت   اطالعدات  مدؤثر کاربرد صحیح و توانایی توان گفت که بین یابد. بنابراین میمی

 دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

مسائل اخالقی و قدانونی و دسترسدی بده     ازلحاظجویان سؤال پنجم: آیا بین آگاهی دانش

 داری وجود دارد؟اطالعات و خالقیت آنان رابطه معنی
مسائل اخالقی و قانونی و دسترسی به  ازلحاظ. همبستگی متقابل بین آگاهی دانشجویان 6جدول 

 اطالعات با خالقیت آنان
 متغیر خالقیت مسائل اخالقی و قانونی و دسترسی به اطالعات ازلحاظآگاهی  شاخصه آماری

مسائل اخالقی و قانونی و  ازلحاظآگاهی 
 دسترسی به اطالعات

2 " 410/1 

 2  خالقیت

 12/1رابطه در سطح  معناداری"

مسائل اخالقی و قدانونی   ازلحاظآگاهی دانشجویان ی شود که بین مؤلفهمشاهده می 1طبق جدول 

وجود دارد و ضریب  معناداری درصد رابطه 44/1و خالقیت در سطح اطمینان  و دسترسی به اطالعات

آگداهی  این نکته است که با افدزایش   کنندهبیانو مثبت است و  410/1همبستگی بین این دو مؤلفه برابر 

، میزان خالقیت دانشجویان افدزایش  العاتمسائل اخالقی و قانونی و دسترسی به اط ازلحاظدانشجویان 

مسائل اخالقی و قانونی و دسترسی به  ازلحاظآگاهی دانشجویان توان گفت که بین یابد. بنابراین میمی

 و خالقیت دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.اطالعات 

پیدام ندور    آیا بین سدواد اطالعداتی و خالقیدت دانشدجویان دانشدگاه     سؤال ششم )اصلی(: 

 استان لرستان رابطه معنادار وجود دارد؟

 . همبستگی متقابل سواد اطالعاتی و خالقیت دانشجویان7جدول 
 متغیر خالقیت متغیر سواد اطالعاتی شاخصه آماری

 303/1 " 2 سواد اطالعاتی

 2  خالقیت

 12/1ی رابطه در سطح دارمعنی"

 44/1ی سواد اطالعاتی و خالقیت در سدطح اطمیندان   شود که بین مؤلفهمالحظه می 0طبق جدول 

و مثبدت اسدت و    303/1وجود دارد و ضریب همبستگی بین این دو مؤلفه برابدر   معناداری درصد رابطه

ابدد.  یاین نکته است که با افزایش سدواد اطالعداتی میدزان خالقیدت دانشدجویان افدزایش مدی        کنندهبیان

توان گفت که بین سواد اطالعاتی و خالقیدت دانشدجویان رابطده مثبدت و معنداداری وجدود       بنابراین می
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ی مثبدت  سدواد اطالعداتی بدا خالقیدت رابطده      یهدا مؤلفهتوان گفت بین تمامی خالصه می طوربه دارد.

آگداهی  سدواد اطالعداتی، مؤلفده     یهدا مؤلفهدرصد وجود دارد و از بین  44/1در سطح اطمینان  معنادار

و  همبسدتگی بیشدترین ضدریب    410/1مسائل اخالقی و قانونی و دسترسی به اطالعات با مقدار  ازلحاظ

 ترین ضریب همبستگی را با متغیر خالقیت دارند.کم 112/1اطالعات با  آوریجمعمؤلفه توانایی 

 گیرینتیجه

با خالقیت در دانشجویان دانشگاه پیام تحقیق حاضر باهدف بررسی رابطه سواد اطالعاتی 

نور لرستان انجام گرفت. جهت بررسی رابطه متغیرهای سواد اطالعاتی و خالقیت از شش 

 سؤال بهره گرفته شد.

نتیجه تحلیل سؤال اول تحقیق نشان داد که بین احساس نیاز به اطالعات و خالقیت 

های ملکی زاده پژوهش با پژوهش های ایندار وجود دارد. یافتهدانشجویان رابطه معنی

(، وایت و 2441کلوزز )(، 2445شرگ )(، 2933) یاصفهان((، 2904) یاسیق، (2901) یتفت

باشند همسو هستند. می در حوزه سواد اطالعاتی ( که2449دمن ) گو (،1112) یلسونو

پژوهش همسو است. ایشان در  ( نیز2933) یاصفهانو با پژوهش  نتایج بررسی این فرضیه

احساس نیاز به سواد اطالعاتی و انگیزش دبیران هنرستان فنی و  خود نشان داد که بین

در پژوهش خود نشان داد  ای استان قزوین همبستگی باالیی وجود داشته است. ایشانحرفه

(، 2445) 2یابد. شرگکه با افزایش سواد اطالعاتی در دبیران انگیزش آنان نیز افزایش می

آموزشی دولتی انجام داده  مؤسساتنوان شناسایی نیازهای اطالعاتی کارکنان تحقیقی با ع

مدیر آموزش استثنایی و کارکنان موسسه آموزشی ایالتی  44است. جامعه موردمطالعه وی 

ی موردمطالعه این جامعه دستیابی به منابع فناوری آموزشی، مدیریت هاموضوعاند. بوده

ی هابرنامهکودک و نوجوان و دوران کودکی، امور مالی، رفتار و آموزشی، منابع درباره 

 وپرورش و دستاوردها، مقررات و قوانین آموزشی ذکر شده است.سازی آموزشخصوصی

دار میان توانایی وتحلیل سؤال دوم پژوهش نشان داد که رابطه معنانتیجه تجزیه

وجود دارد. این یافته با آوری اطالعات و خالقیت دانشجویان پیام نور استان لرستان جمع

                                                      
1. Shrag 



 کردستان ردر دانشجویان دانشگاه پیام نو یتبا خالق یرابطه سواد اطالعات 

 

145 

ل،
 او

ال
س

 
ره 

شما
4، 

یز
پای

94
 

( ویلسون 2935یال )ژ شده در حصاری،( )نقل2402و همکارانش ) 2های الینپژوهش

شده ( ))نقل1121الئو )(، 2934( و اصفهانی )2935یال )ژ شده در حصاری،( ))نقل2441)

احساس  ( همسو است. ایشان در پژوهش خود نشان داد که بین2935یال )ژ در حصاری،

ای استان قزوین آوری اطالعات و انگیزش دبیران هنرستان فنی و حرفهجمعتوانایی 

آوری اطالعات همبستگی باالی وجود داشته است. او نشان داد که با افزایش توانایی جمع

یابد. ال ین ای استان قزوین، انگیزش شغلی آنان نیز افزایش میدر دبیران هنرستان فنی حرفه

( طی پژوهشی به بررسی نیازهای 2935یال )ژ شده در حصاری،(، )نقل2402و همکارانش )

اطالعاتی دانشمندان علوم اجتماعی پرداختند. هدف این پژوهش اصالح نظام اطالعاتی 

شود و ها نشان داد که از منابع رسمی اطالعات بیشتر از منابع دیگر استفاده میبود. یافته

طور مستقیم ای غیررسمی اطالعات بهترین منبع، کتاب و مجالت علمی است. مجرمهم

وابسته به استفاده از منابع رسمی است و گفتگو با افراد و مشورت با همکاران برای دستیابی 

رسانی را محققان علوم اجتماعی وجود کارشناس اطالع به اطالعات مفید دانسته شده است.

 اند.در کنار خود کمک به رفع نیازهای اطالعاتی خود دانسته

وتحلیل سؤال سوم پژوهش نشان داد که بین توانایی ارزیابی و فته حاصل از تجزیهیا

داری وجود وتحلیل اطالعات با خالقیت دانشجویان پیام نور استان لرستان رابطه معناتجزیه

دارد و این پژوهش با اصفهانی همسو است. اصفهانی در پژوهش خود نشان داد که بین 

ای استان وتحلیل اطالعات با انگیزش دبیران هنرستان فنی و حرفهتوانایی ارزیابی و تجزیه

ین با افزایش سواد اطالعاتی در دبیران همچن قزوین همبستگی باالی وجود داشته است.

ر نتیجه بین این دو متغیر رابطه وجود دارد و خالقیت  د یابد.انگیزش آنان نیز افزایش می

 یابد.آنان هم افزایش می

اطالعات و  مؤثروتحلیل سؤال چهارم تحقیق نشان داد که بین کاربرد صحیح و تجزیه

خالقیت دانشجویان پیام نور استان لرستان رابطه معناداری وجود دارد. این فرضیه با 

( همسو است. 2933) یاصفهان(، 2449گو دمن ) (،2901) یتفتپژوهش، مکی زاده 

داد که با افزایش توانایی کاربرد صحیح اطالعات ( در پژوهش خود نشان 2934) یاصفهان

                                                      
1. Line 
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یابد. فاطمه مکی زاده تفتی ای افزایش میعملکرد، شغلی دبیران هنرستان فنی و حرفه

ها نشان پردازد. یافتهبررسی نیازهای اطالعاتی اساتید محقق در دانشگاه شیراز می ( به2901)

ت خارجی و داخلی و در مرحله بعد ترین منبع مورد استفاده محققان، مجالدهد مهممی

های تخصصی از ابزارهای مورد استفاده ها و کتابشناسییهنماکتاب است. چکیده نامه و 

ترین مانع دسترسی به اطالعات، نبود منابع موردنیاز در برای جستجوی اطالعات است مهم

از وجود منابع  ها و ناآگاهیکتابخانه، محدودیت وقت، اشتغال زیاد، پراکندگی کتابخانه

ترین انگیزه جستجوی اطالعات به دست آوردن اطالعات در زمینه ذکر گردیده است. مهم

 تحقیق و تدریس بیان شده است.

ی وتحلیل سؤال پنجم پژوهش بیانگر این بود که بین این دو رابطهیافته حاصل از تجزیه

( 2933ی اصفهانی )ته با یافتهمثبت است. این یاف هاآنمعنادار وجود دارد و همبستگی میان 

هایی وجود داشت که همسو است. خاطرنشان کرد که بین دانشجویان موردبررسی، نشانه

کند اما یی از آموزش سواد اطالعاتی را که نیاز به تقویت شدن داشتند تعیین میهامحدوده

حاصل از  اطالعات و کاربرد اخالقی اطالعات ایشان است. نتایج مؤثرنکته مهم کاربرد 

دهد که بین سواد اطالعاتی با خالقیت دانشجویان پیام پژوهشی نشان می سؤالبررسی این 

 داری وجود دارد.نور استان لرستان رابطه معنا

سؤال اصلی حاکی از آن است که ضریب همبستگی محاسبه  نتایج حاصل از آزمون

دهد. این یافته با ن را نشان میشده معناداری رابطه بین سواد اطالعاتی با خالقیت دانشجویا

های دیگری که در حوزه سواد اطالعاتی انجام شده مانند، پژوهش بایرام نتیجه پژوهش

در  شدهنقل ((، 1121الئو )(، 2449گودمن )(، 2933، اصفهانی )2934)) یرستم( 1114)

یال ژ در حصاری، شدهنقل (( 1111همکارانش )روی و  ( کن2935یال )ژ حصاری،

مهمی چون روش  دهد عوامل( نشان می1114( همسو است. پژوهش بایرام )2935)

آموزش جمعی و توانایی تفکر منطقی و خود سودمندی سواد اطالعاتی روی پیشرفت 

را در داشتن درک  ریزان توانند محققان و برنامهها میگذارند. این یافتهیر میتأثمعلمان 
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 های آموزشیان نیاز به استفاده از اینترنت در تمرینبهتری از معلمان کمک کند ازنظر ایش

 (2449) 2شود. گودمنبه معلمان احساس می

گیری پرداخت. وی ضمن طرح این مسئله به بررسی نیازهای اطالعاتی مدیریت تصمیم

گیری مدیران بر اساس اطالعات نادرست و ناقص انجام گیرد. که اگر اغلب تصمیم

و مغایر با اهداف سازمان خواهد بود و برای سازمانی که آن را  گیری غلطگونه تصمیماین

نتیجه گرفت که باید به نیاز  در بر خواهد داشت او کند، پیامدهایی ناروامدیریت می

اطالعاتی این گروه توجه داشت. وی ضمن تحقیق به این نتیجه رسید که مدیران، اطالعات 

ارتباط دارند به دست  هاآنفرادی که با موردنیاز خود را بیشتر از طریق گفتگو با ا

ای های رایانهآورند. اولویت اول مدیران استفاده از تلفن، پست الکترونیکی و همایشمی

های گیرییمتصمشود. برای اخذ می است. منابع داخلی بیش از منابع خارجی به کار گرفته

حوزه تجارب مجراهای ارتباطی  شود. دریری از منابع نوشتاری معتبر پیشنهاد میگبهرهمهم 

 شفاهی، رودررو و یا صورتبهکنندگان کاال و مشتریان هستند که بیشتر همکاران، عرضه

شود. نتایج بررسی این فرضیه می شفاهی مبادله صورتبهتلفنی است و بیشتر اطالعات 

و ( همسو است. او نشان داد که بین سواد اطالعاتی 2933) یاصفهانهمسو با پژوهش 

همبستگی باالیی وجود  2933ای استان قزوین در سال انگیزش دبیران هنرستان فنی و حرفه

 یابد.داشته است. همچنین با افزایش سواد اطالعاتی در دبیران انگیزش آنان نیز افزایش می

ی سواد اطالعاتی و خالقیت دانشجویان در تبیین هامؤلفهی با توجه به معناداری رابطه

و کوشش  مانند تالشکه میزان خالقیت تا حدود زیادی به عوامل  توان گفتیها میافته

یت و اهداف مأمورو  ها، ساختار سازمان، تسهیالت کاری، مسئولیتها، نگرشفرد، مهارت

دارند  دهد که افراد رابطه تنگاتنگی با متغیرهای ذکر شدهنشان می ؛ وسازمان بستگی دارد

باید این متغیرها را  گذار لذایر می تأثیرها بر میزان خالقیت و با توجه به اینکه این متغ

ی معنادار بین متغیرهای رابطه باوجودتوان اشاره کرد که تقویت کرد. عالوه بر این می

وتحلیل اطالعات، توانایی کاربرد صحیح اطالعات، آگاهی مدیران توانایی ارزیابی و تجزیه

شود که ه اطالعات با خالقیت، پیشنهاد میو دسترسی ب از مسائل اخالقی، قانونی

                                                      
1. Goodman 
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یله اثرگذاری وسبههای اضافه قرار دادن فعالیت فشارتحتی سازمانی باهدف هامداخله

از دیگران است حدود کاری و  مؤثرتربین برخی از دانشجویان  احتماالًروی خالقیت 

ی هامهارتا در توسعه یر وجدان رتأثتواند وجدان دانشجویان را افزایش دهد. این یافته می

ممکن است برای افزایش آگاهی باهدف رشد  هاسازمانسو فردی روشن سازد. از یک

شود یمپیشنهاد  باشند. در این زمینه ی خاص، نیازمند انجام اقداماتیهاگروهخالقیت در 

ها افتههای خالقیت را ارتقا داده و از یینهزمبتوان  تا ی بیشتری در نظر گرفته شود.هاآموزش

سواد اطالعاتی  آموزشگراننیز در تغییر روش کاری سازمان سود جست. از سوی دیگر 

یابی، ارزیابی و باشند، یعنی باید به فنون اطالع خود باید از سواد اطالعاتی برخوردار

های فکری مانند اصول اخالقی مربوطه آن آشنا باشند از مهارت استفاده از اطالعات و

یابی به اطالعات موردنیاز، ارزیابی و استفاده از آن تحلیلی در دست تفکر انتقادی و

اطالعات آشنا و به زبان انگلیسی احاطه داشته  برخوردار بوده و با فنون و پژوهش تولید

-نظام باشند. امروزه نقش راهبردی اطالعات و دانش در توسعه افزایش یافته است بعالوه

های ای روبرو هستند. به همین دلیل مهارتستردههای اطالعاتی با تحوالت صحیح و گ

چیز جز آموزش، یچهمربوط به دسترسی و استفاده از اطالعات اهمیت زیادی یافته است. 

آمیز در میان دانشجویان و اساتید نیست آموزش افراد این یتموفقموجب باال رفتن عملکرد 

در  -را دارید(. به دانشجویان خود گذارییهسرماپیام را به همراه دارد که )شما ارزش این 

یشه رشد شخصی و هم های را برای یادگیری بدهید.فرصت -داخل و خارج سازمان

که یهنگامگر افزایش سطح خالقیت آنان باشید. ای را تشویق کنید و نظارهحرفه

ی آموزش الکترونیک و هادورهها، های آموزشی، همایشدانشجویان در معرض برنامه

شود که مدیریت برای خالقیت آنان گفته می هاآنگیرند به دست قرار میینازامواردی 

یشان را بهبود نبخشند هامهارتخواهد کمک کند که آنان پیوسته ارزش قائل است و می

ی هامهارتیری از گبهرهی برای دانشجویان در هافرصتبا در اختیار قرار دادن  مطمئن

دهد و افراد آنچه را نتیجه می سرعتبهها آموزش ری،جدید در مسیر ابتکار و نوع آو

 گیرند.اند جدی میآموخته
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این پژوهش تنها برای دانشجویان پیام نور استان لرستان اجرا شد، الزم به ذکر است که 

یی در مقاطع هاپژوهشپذیری، بیشتر یمتعمارتقاء قدرت  منظوربهشود لذا پیشنهاد می

محدود به چنین یان و پژوهشگران تمام مقاطع انجام شود. هممختلف برای کلیه دانشجو

نتایج به دست آمده از این پژوهش تنها به نیاز سواد اطالعاتی دانشجویان توجه نشود بلکه 

ها و مراکز آموزشی و تمام کادر تر شود و به همه سازماندایره عمل و پژوهش گسترده

یرد. آنان ازنظر برگیأت علمی را در هضای آموزشی، دانش آموزان، دبیران، مدیران و اع

سواد اطالعاتی موردبررسی قرار گیرند و درنهایت لزوم بازنگری محتوای مواد آموزشی و 

 قرار گیرد. موردتوجهی یادگیری مبتنی بر حمایت از خالقیت دانشجویان هاروش

 منابع

نامده  پایدان ها ،دانشدگا ان (. بررسی تطبیقی میزان سواد اطالعاتی کتابدار2931اباذری، زهرا )

  رسانی، دانشگاه آزاد، واحد تهران شمال.کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع

( بررسی میزان استفاده اعضای هیئدت علمدی دانشدگاه    2935و اوزلم بایرام ) آتیلگان، دوغان

   5اکبر خاصه. مجله کتابدار، یعلآنکارای ترکیه از کتابخانه رقومی. ترجمه 

 (. (http://www.afrinesh daily.ir. خالقیت 2930و مظاهری.  احدی، حسن

بررسدی رابطده بدین سدواد اطالعدات و انگیدزه شدغلی دبیدران زن          (.2933اصفهانی، نوشدین ) 

نامه کارشناسدی  . پایان33-34ای استان قزوین در سال تحصیلی هنرستان فنی و حرفه

 ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران.

(. بررسی سواد اطالعاتی دانشجویان دانشگاه شهید چمدران اهدواز.   2939)رضیه بردستانی، م

 (. 444-404، )ص 1-2کنفرانس ملی سواد اطالعاتی در مشهد، خرداد 

(. 90هدا. )ص  هدا و برنامده  (. آمدوزش سدواد اطالعداتی: مفداهیم، روش    2931پریرخ، مهری )

 تهران: کتابدار.

، زادهقاسدم ی خالقیت، مترجم دکتر حسدن  هامهارت استعدادها و (.2901)تورنس، ئی پال. 

 نشر دنیای نو

ی و خالقیدت مددیران متوسدطه    سدازمان فرهنگ(. بررسی ارتباط 2930) حاجی دخت، بهاره.

 دخترانه ارومیه،
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ی عمدومی  هدا کتابخانده در  دارخانده ( بررسی نیازهای اطالعداتی زندان   2935یال )ژ حصاری،

 شهر مشهد، پیام بهارستان

ریزی زیرسداخت تکنولدوژی اطالعدات در کشدورهای     برنامه(. »2903ناه، محمدرضا )داورپ

 2930 11-4،2 ص 1رسانی ی و اطالعکتابدار فصلنامه، «توسعهدرحال

 -های فنداوری اطالعدات/ علدی رضدائیان.    انسانی و سازمانی چالش ارتباطات رضائیان، علی،

 . 4-1: 41 ، شدددددددماره0 ص 3-1جلدددددددد ؛ زمسدددددددتان 2930ندددددددور.  آوردره

(؛ عوامددل مددؤثر بددر پیشددرفت تحصددیلی دانشددجویان شدداهد،   2932اکبددر )شددریفیان، 

 ی علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطباییفصلنامه

 المعددارفدائددرهطباطبددایی، فاطمدده ناهیددد. سددواد اطالعدداتی. بازنویسددی میتددرا صددمیعی. در:   

 ه ملی رسانی )نسخه آزمایشی(. تهران: کتابخانکتابداری و اطالع

)ایددن نشددریه در  24، شددماره اول، جلددد 59رسددانی، شددماره فصددلنامه کتابددداری و اطددالع

www.isc.gov.ir  ( . بررسددی تطبیقددی موانددع شخصددی خالقیددت از   2930همتددی ، امیددر . )

 شهر ارومیه ،شود( 1دیدگاه دبیران مرد و زن ناحیه 

طالدب بیددختی،    ;214 -230 صدص  .21ره شدما های آموزشی، سال پنجم، ینوآورفصلنامه 

. تدبیر، " هاسازمانخالقیت و نوآوری در افراد و  "(. 2939عباس؛ انوری، علیرضا )

 .251شماره 

بررسی وضعیت سواد اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلدی   .2935قاسمی، علی حسین. 

 ، دانشددکدهفردوسددی دانشددگاه،و انطبدداق آن بددا اسددتانداردهای سددواد اطالعدداتی    

 .2935ماه ید، تربیتی و علوم روانشناسی

ی هدددادانشدددگاهدر طالعاتی اعلمی به منابع ت هیأی عضاز اسی نیار)بر، 2904یتدددرا،م ،قیاسی

شد. ارشناسی رکا نشدددهچددا نامدده یددانپا بهشتی.ید شددهان و تهران، یراپزشکی م علو

 سالمیه آزاد انشگادا

ئیدان، داتدیس و تدوالیی،    ، به نقل از عظیمی(. اعظمی، امیدر؛ خواجده  14، ص 2909کفایت، 

ی پدرورش آن. دوماهنامده توسدعه انسدانی پلدیس،      هدا راه(. خالقیت و 2930اهلل )روح

5(21،)12-03. 
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( دورنمددای معمدداری سددازمان فرهنگددی هنددری   2931مجیدددی، اردوان، درخشددان رضددا، ) 

 2931شهرداری تهران. 

ی دو آزمون، میزان تدأثیر و سدودمندی درس سدواد اطالعداتی دهدد      هاپاسخیسه میانگین مقا

(Council ofAustralian University Librarians 2001 ,Koch ) 

یأت علمدی دانشدگاه آزاد   هی اعضا. بررسی میزان سواد اطالعاتی 2930، حسن. مقدس زاده

 .3شماره  2930رسانی سال دوم خرداد یابی و اطالعواحد مشهد. اطالع -اسالمی 

ه نشگادر دامحقق ید اسدات طالعاتی ی اهازنیای ( بررسد 2901بی فاطمده، ) یب ،تفتیزاده مکی 

، نسانیم اعلوت و بیاه ادنشکداز داشیر شناسی.رکا نشدده چا شد نامه ن ارپایااز.شیر

 هنشگادا

در  (. بررسی انگیزه نوآوری معلمان و ارتباط ساختار سازمانی مدرسه2934مؤید نیا، فریبا. )

 دخترانه شهرستان خوی، مدارس

. سدواد اطالعداتی؛ نگداهی بده تحدول مفهدوم سدواد در عصدر         2935ین. حسد  یدسمیرجلیلی، 

 .211-214(، ص 2)20ی اطالعات: دهسازماناطالعات. مطالعات ملی کتابداری و 

رسدانی دوره  توان باسواد اطالعاتی شدد. کتابدداری و اطدالع   . چگونه می2934نظری، مریم. 
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