بررسي وضعيت سواد اطالعاتي دانشجويان
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عادل زاهد بابالن 1و سوران رجبي

چکيده :هدف اصلي اين مطالعه بررسي وضعيت سواد اطالعاتي دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلي بود .حجم نمونه مطالعه حاضر  044نفر دانشجوي
دختر و پسر در  0گروه دانشجويان (سال اول ،دوم ،سوم و چهارم) به نسبت هر دانشکده بود که به روش نمونهگيري چند مرحلهاي از بين کليه
دانشجويان دختر و پسر دوره کارشناسي در رشتههاي مختلف تحصيلي در سال تحصيلي  1899-98انتخاب شدند .اين پژوهش به روش پيمايشي از
نوع مقطعي انجام يافته و دادههاي تحقيق با استفاده از پرسشنامهي تدوين شده براساس  22شاخصهي برآيندي در ذيل  5استاندارد مندرج در
«استاندارد قابليتهاي سواد اطالعاتي براي آموزش عالي» (اي سي آرال )2444 ،و پرسشنامه محقق ساخته گرداوري شده است .براساس
يافتههاي پژوهش ميانگين سواد اطالعاتي دانشجويان در پنج استاندارد اندازهگيري شده باالتر از ميزان متوسط است .همچنين نتايج آزمون مانووا نشان
داد ميانگين نمرات دو گروه دانشجويان دختر و پسر در استانداردهاي سواد اطالعاتي به گونه معنادار با هم متفاوت است .بين دانشجويان وروديهاي
مختلف تحصيلي از نظر استاندارد سواد اطالعاتي تفاوت معني داري وجود داشت .اما اين تفاوت بين دانشکدههاي ادبيات و علوم انساني ،علوم پايه،
کشاورزي و فني مهندسي در استانداردهاي سواد اطالعاتي معنيدار نبود.

کلمات کليدي :سواد اطالعاتی ،دانشجو ،استاندارد ،آموزش عالی

 - 1مقدمه
«سواد اطالعاتی» 3اصطالح نسبتا جدیدي است که با
ظهور ارتباطات رقومی ،همراه است .به نظر میرسد
2
نخستین بار در سال  3091بود که پی .جی .زورکوفسکی
عبارت سواد اطالعاتی را براي توصیف افرادي ابداع کرد که
فنون و مهارتهاي الزم براي به کارگیري طیف گسترده
ابزارهاي اطالعاتی و نیز مآخذ ردیف اول را ،به منظور
حصول راه حل هاي اطالعاتی براي مسائل خود آموختهاند
[ .]3به هر روي ،از زمان نخستین ظهور اصطالح سواد
اطالعاتی ،پانزده سال طول کشید تا «انجمن کتابخانههاي
امریکا» 3تعریف دقیقی از سواد اطالعاتی ارائه دهد .تعریف
انجمن کتابخانههاي امریکا از سواد اطالعاتی بدین قرار
است :فرد باسواد اطالعاتی باید بتواند دریابد که چه زمانی
به اطالعات نیاز دارد و توانایی مکان یابی ،ارزیابی و استفاده
کارآمد از اطالعات مورد نیاز را داشته باشد [ .]2افراد
باسواد اطالعاتی کسانی هستند که آموختهاند که چگونه
تاريخ دريافت مقاله  ، 98/14/11تاريخ تصويب نهايي 84/42/12
 1استاديار ،گروه روانشناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه
محقق اردبیلی( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیکی:
zahed@uma.ac.ir

2دانشجوي دکتري ،گروه روانشناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،
دانشگاه محقق اردبیلی

یاد بگیرند؛ آنان می دانند چگونه یاد بگیرند زیرا میدانند
که اطالعات چگونه سازماندهی میشود ،چگونه میتوان
اطالعات را یافت ،و چگونه میتوان به شیوهاي از اطالعات
استفاده کرد که دیگران نیز بتوانند از آنان بیاموزند .از چند
سال گذشته به تدریج مفهوم فناوري اطالعاتی در میان
متخصصان و دست اندرکاران رواج یافت .از آنجا که عمدتا
این مفهوم با تفسیر متخصصان رایانه مورد توجه قرار
میگیرد ،سواد اطالعاتی را نیز در بیشتر موارد و مواقع به
عنوان مهارتهاي فناوري اطالعات تفسیر و تعبیر میکنند.
در هر حال رواج مفاهیم مرتبط با سواد اطالعاتی نویدبخش
آینده بهتري براي روشنتر شدن این مفهوم در میان
متخصصان و مسئوالن است .در این رابطه ،طرح تکفا
(توسعه و کاربرد فناوري اطالعات) ،که به موجب آن دولت
خود را متعهد به برپایی دولت الکترونیکی میداند و
میکوشد در راه تحقق جامعه اطالعاتی پیش برود ،بسیار
قابل توجه است .این طرح موجب شده است که اقدامات
گستردهاي در سطح دولتی براي ترویج مهارتهاي فناوري
اطالعات اتخاذ شود؛ اما اقداماتی که مستقیما به مفهوم
سواد اطالعاتی مربوط شود ،چندان زیاد نیست .شاید
اقداماتی را که به نوعی به آموزش کاربران کتابخانه مربوط
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میشود [ ]3و طرحها و پروژههایی را که در پی تسهیل این
امر یا تدارك و تدوین ابزارهاي آموزشی براي این مهم

مطالعه آنان نشدان داد کده اگرچده نمدرات کسدب شدده در
سطح قابل قبولی (میانگین باالتر از  )3/9قرار دارد؛ اما بدین

بودهاند بتوان با سواد اطالعاتی در ایران مرتبط دانست؛ اما
این گونه اقدامات به دلیل آن که نگرش جامعی بر آنها
حاکم نبوده است ،در زمره سواد اطالعاتی نمیگنجند .هر
چند که یقینا (همچنان که در کشورهاي توسعه یافته نیز
بدینگونه بوده است) بستر مناسب براي تبلیغ و ترویج
سواد اطالعاتی را فراهم کردهاند.
آنچه که در باب آموزش سواد اطالعاتی قابل توجه می باشد
ایناست که سنجش کارآمددي آمدوزشهداي یدس سدازمان
آموزشی با مقایسه وروديهاي مختلف وارده به آن سدازمان
و به فراخور انتظار از هر بخش و سنجش میدزان بدرآورد آن

دانشجویان رشتههاي علوم انسانی و غیر علوم انسدانی ،بدین
دانشدجویان مندداطق مختلدف دانشددگاهی ،بدین دانشددجویان
دختر و پسر ،و بین دانشجویان مقطدع کارشناسدی ارشدد و
دکتري تفاوت معنادار مشاهده میشدود و میدانگین کسدب
شددده بددراي دانشددجویان رشددتههدداي علددوم انسددانی ،ب دراي
دانشجویان دختر ،و براي دانشجویان دورههداي دکتدري ،بداالتر از
همتایان مورد مقایسه با آنان است.
بختیارزاده [ ]8در بررسی سواد اطالعاتی دانشدجویان سدال
آخر دوره کارشناسی دانشگاه الزهراء مشاهده کدرد،براسدا
میددانگین میانگینهددا ( 3/36از  ،)6سددطح سددواد اطالعدداتی

محقق خواهد شد؛ بنابراین عدم معنداداري تفداوتهدا بدین
وروديهاي مختلف تحصدیلی دانشدگاه و حتدی رشدتههداي
مختلف ،نشانگر عددم وجدود آمدوزشهداي تعریدف شدده و
نظامدار در جهت رشد سواد اطالعاتی دانشجویان در فضداي
آموزشدی مدیباشدد .تالشهدایی بدراي تصدویب و تثبیدت
آموزشهایی که در چارچوب سواد اطالعاتی ارائه میشوند
به عمل آمده که بخش بسیاري از این تدالشهدا از سدوي
فعاالن و استادان کتابداري و اطالع رسانی بدوده اسدت .در
عین حال ،اقدامات پراکنده در دانشدگاههداي گونداگون در
حال اجرا است که مورد مذکور در باال نمونهاي از آن است.

جامعه مورد پژوهش کم میباشد.
در مطالعات خارجی نیز یافتهها بددین صدورت بدوده اسدت.
کداراولو ،هدرچمن و میتچدل ]0[ 1در گزارشدی از پدروژه
پیمایش قابلیتهاي اطالعاتی دانشجویان دانشگاه کالیفرنیا،
اظهار میدارند که کتابدداران همدواره شدواهد بسدیاري در
دسدت دارندد حداکی از آن کده دانشدجویان ،فاقدد سدواد
اطالعاتی الزم براي گذراندن برخی از درو خود هستند،
چه رسد به این که بتوانند بده یادگیرنددگان مدادام العمدر
تبدیل شوند .ویکري و کوپر ]39[ 5نشان دادندد کده اکثدر
دانشجویان سال اول علیرغم اعتماد آنان به توانایی خود در

لطف نژاد افشار و همکاران [ ]1در مطالعه اي نشدان دادندد
که بیشتر دانشجویان دانشگاه علدوم پزشدکی ارومیده (66/3
درصد) توانایی ارسال و دریافت نامه و پیوست کدردن فایدل
با آن را دارند ،اما با امکانات پیشرفته بدراي جسدتجو (22/9
درصد) و عملگرهاي جستجو ( 5/1درصدد) آشدنایی بداالیی
ندارند .پریرخ[ ]5در گزارشی از پژوهش خود درباره سدواد
اطالعاتی دانشجویان نشان داد که اکثر افراد مورد مطالعه،
فاقد مهارت هاي سواد اطالعاتی هستند؛ ولی معتقدند کده
باید این توانایی را به دست آورند .محمددي و فضدل اللهدی
[ ] 6در پژوهشی نشان دادند که آشنایی دانشجویان دانشگاه
آزاد اسالمی قم با بخش مرجع و منابع کافی نیسدت و بدین
آموزش دیدهها و آموزش ندیدهها در این مورد تفاوت وجود
دارد .قاسمی و همکداران [ ]9در مطالعدهاي وضدعیت سدواد
اطالعداتی دانشددجویان تحصددیالت تکمیلدی چهددار دانشددگاه
فردوسی ،تهران ،شیراز و چمدران را بررسدی کردندد .نتدایج

یافتن و به کارگیري منابع ،از سطح مهارت هاي اطالعداتی
بسیار متفاوتی برخوردارند .نتیجده پیمدایش کارکندان نیدز
حاکی از آن بود که ندوع و سدطح مهدارتهداي اطالعداتی
موجود دانشجویان با آنچه که انتظار می رود داشته باشند،
تفاوت چشمگیري دارد و غالبا نیز به ضرورتهداي خدا
محتواي درسی وابسته است .در سندي که دانشگاه مریلند
از پیمایش دانشجویان از نظر سواد اطالعاتی منتشدر کدرده
[ ،]33گزارش شده که برآورد دانشجویان از توانمنديهاي
خود ،باالتر از حد واقعی است؛ مثال آنان از راهبردهاي خود
در کاوش منابع ،رضایت بداالیی دارندد؛ در حدالی کده بدا
مفاهیم اولیه آن مانندد کداوش بدولی غریبدهاندد .همچندین
پژوهشهاي انجام گرفته نشان می دهدد کده دانشدجویان تمایدل
زیددادي بدده جسددتجوي عمددومی اینترنددت داشددته و از بانددس هدداي
اطالعاتی و مقاالت به میزان کم استفاده میکنند [.]32

291

نشریه علمی پژوهشی فناوري آموزش ،سال پنجم ،جلد  ،5شماره  ،3تابستان 3309

وضعیت سواد اطالعاتی دانشجویان

همچندین مطالعدات پیگیرانده سدیمنز 6نشدان میدهدد کده
افزایش سطح دانش و پایه تحصیلی در دانشدگاه بدا افدزایش

در مراحل مختلف انتخاب خوشه یا گروه نمونه بر حسب نیاز از
نمونهگیري تصادفی ساده ،و چنانچه بخواهد نسبت افراد نمونه

سواد اطالعاتی افراد رابطه مثبدت و معندیداري دارد [ 33و
.]31
سیستم آموزش ،در حال تحول سریع ناشی از افزایش تولید
اطالعات و دانش و پیشرفتهاي سریع مربوط به فن آوري است
[ .]35براي همگامی با این تحوالت ،دانشجویان نیازمند دانش،
مهارت و منابعی براي ارتباط و مدیریت اطالعات به صورت مؤثر و
کارآمد در محیط فناورانه و به طور کلی نیازمند سواد اطالعاتی
میباشند؛ بنابراین با توجه به نقشی که دانشجویان در حین
تحصیل و پس از تحصیل در حوزههاي پژوهشی و آموزشی
برعهده دارند ،تعیین سطح سواد اطالعاتی براي این گروه ،نقطه

برابر با نسبت افراد جامعه باشد ،از نمونهگیري طبقهاي استفاده
کند؛ و به عبارت دیگر در نمونهگیري چند مرحلهاي ،در هر
مرحله نمونهگیري هدف تغییر میکند و در هر مرحله امکان دارد
نمونه بر اسا مالك جغرافیایی ،اقتصادي ،سیاسی و ...انتخاب
شود؛ لذا نمونه آماري این پژوهش حاصل دو مرحلهي نمونهگیري
زیر بود:
3د انتخاب دو رشته تحصیلی در هر دانشکده (به صدورت تصدادفی
ساده).
2دد انتخدداب  199نفددر دانشددجوي دختددر و پسددر در چهددار گددروه
دانشجویان (سال اول ،دوم ،سوم و چهارم) به نسدبت هدر دانشدکده

کانونی مناسبی براي آغاز آموزش سواد اطالعاتی میباشد.
دانشجویان باید توانایی انتخاب ابزارهاي مناسب را براي جستجوي
اطالعات داشته و از راهبردهاي مناسب جستجو نیز براي
دستیابی سریع به اطالعات مورد نیاز برخوردار شوند.
بنابراین مطالعه حاضر درصدد پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
 )3وضعیت سواد اطالعاتی دانشجویان به تفکیس جنسدیت چگونده
است؟
 )2آیا بین دانشجویان دختر و پسر از نظدر سدواد اطالعداتی تفداوت
وجود دارد؟
 )3آیا بین دانشجویان وروديهاي مختلف تحصدیلی از نظدر سدواد

(به صورت تصادفی ساده).
در این مطالعه از مجموع افراد شرکت کننده 309 ،نفر(18/6
درصد) دانشجوي دختر بودند و  293نفر ( 53/1درصد)
دانشجوي پسر بودند که در مجموع  303نفر در مطالعه حاضر
شرکت داشتند .از نظر سنی در یس دامنة سنی  38-29سال با
میانگین  22/33و انحراف معیار  3/31بودند .همچنین  338نفر
( 39/2درصد) در دانشکده علوم مشغول به تحصیل بودند396 .
نفر ( 29/3درصد) در دانشکده کشاورزي 93 ،نفر ( 38/9درصد)
در دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،و  01نفر ( 21/9درصد) در
دانشکده فنی مهندسی به تحصیل اشتغال داشتند .و از نظر مدت

اطالعاتی تفاوتی دیده میشود؟
 )1آیا بین دانشجویان دختر و پسر رشتههاي مختلدف تحصدیلی از
نظر سواد اطالعاتی تفاوت وجود دارد؟

زمان تحصیل در دانشگاه 398 ،نفر ( 29/6درصد) ورودي سال
 323 ،85نفر ( 33/5درصد) ورودي سال  333 ،86نفر (28/0
درصد) ورودي سال  89و  13نفر ( 33/9درصد) ورودي سال 88
هستند .در این مطالعه اکثریت شرکت کنندگان ورودي سال 86
هستند.

 -2روش تحقیق
پژوهش حاضر ،پژوهش پیمایشی از نوع مقطعی است .در بخدش
پیمایشی ،بده بررسدی وضدعیت سدواد اطالعداتی جامعده آمداري
پدژوهش پرداختده مدیشدود .مبنداي ایدن پیمدایش اسدتاندارد
قابلیتهاي سواد اطالعاتی براي آموزش عالی [ ]36مشدتمل بدر
 22شاخصه عملکردي در قالب  5استاندارد است.
جامعه آماري مطالعه حاضر را کلیه دانشجویان دختر و پسر دوره
کارشناسی در رشتههاي مختلف تحصیلی سال  88-80تشکیل
میدهند .روش نمونهگیري در این پژوهش چند مرحلهاي بود ،به
عقیده کوهن و همکارانش [ ]39این شیوه نمونهگیري نوعی از
نمونهگیري خوشهاي به حساب میآید که در آن محقق میتواند

 1-2ابزارهاي جمع آوري اطالعات

پرسش نامه تدوين شده براساس استاندارد قابليتهاي
سوواد اطالعواتي بوراي آمووزش عوالي :]36[ 1ایدن
پرسشنامه از  399پرسش بر اسدا درجده بنددي لیکدرت
تشکیل شده است که توسط قاسمی و همکداران بدر اسدا
استاندارد قابلیتهاي سدواد اطالعداتی بدراي آمدوزش عدالی
[ ]36ساخته شده است .بدین منظور ابتدا استاندارد مدذکور
توسط محققان به فارسی ترجمه شده و این ترجمه به تأیید
انجمن کتابخانههاي دانشکدهاي و پژوهشی (که تدوین کنندده
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استانداردهاي مذکور میباشد) ،رسیده است .اعتبار صدوري و
محتدوایی ایدن آزمدون در مطالعده قاسدمی و همکداران []9
خوب ارزیابی شده است و تحلیل عاملی مادههاي این آزمون
نشاندهنده اعتبار سازه این آزمون میباشد .همچندین جهدت
بررسددی پایددایی ایددن آزمددون بددا اسددتفاده از ضددریب آلفدداي
کرونباخ ،مشاهده شد که آلفاي هر یدس از شاخصدههدا (بده
استثناي شاخصه شماره  )38باالي  9/65است و آلفاي کل
پرسشنامه بیش از  9/08میباشد [.]9
هر یس از استانداردها به سنجش یس قابلیت عام ،و هر یس
از شاخص ها به سنجش حوزه محدودتري از آن قابلیت عدام
میپردازندد .در جددول  3مفداهیم موضدوعی مدورد سدنجش
توسط استانداردها ذکر شدهاند.
جدول شماره  1استانداردهاي مورد بررسي و قابليت مورد
سنجش در هر استاندارد
شماره
استاندارد
استاندارد 3

تشخیص ماهیت و گستره اطالعات موردنیاز

استاندارد 2

دستیابی مؤثر و کارآمد به اطالعات موردنیاز

استاندارد 3

استاندارد 1

استاندارد 5

قابلیت هاي مورد نظر در استاندارد

ارزیابی منتقدانة اطالعات و مآخذ آن و تلفیق
اطالعات انتخاب شده با مبناي دانشی و نظام ارزشی
فرد
استفادة مؤثراز اطالعات براي انجام یس مقصود
خا  ،به صورت انفرادي یا به عنوان عضوي از یس
گروه
درك بسیاري از موضوعات اقتصادي ،حقوقی ،و
اجتماعی مربوط به استفاده از اطالعات و رعایت
اصول اخالقی و قانونی در دسترسی به اطالعات و
استفاده از آن

پرسشنامه محقوق سواخته :ایدن پرسدشنامده توسدط
محققان جهت سنجش ویژگیهاي دموگرافیس مانندد سدن،
جنسیت ،رشته تحصیلی ،سال ورود به دانشگاه و  ...سداخته
شد.
روش پدددردازش دادههدددا در سدددطح توصدددیفی بدددا اسدددتفاده از
شاخصهاي گرایش مرکزي و پراکندگی و درصد بود و در سدطح
اسددتنباطی نیددز بدده دلیددل تعددداد بدداالي متغیرهدداي وابسددته از
 MANOVAاستفاده شد.
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 -3نتایج و بحث
جدول شماره  2نشان میدهد که در استاندارد شماره ،3
میانگین سواد اطالعاتی دانشجویان ( )3/35در مقایسه با
میانگین مفهومی ( ،) 3با توجه به  t=38/93و  P>9/993در
سطح اطمینان  00درصد معنی دار است؛ یعنی باالتر از حد
متوسط میباشد .همچنین میانگین تمامی شاخصهاي
استاندارد شماره  3در سطح اطمینان  00درصد ،باالتر از
حد متوسط است .در استاندارد شماره  ،2میانگین سواد
اطالعاتی دانشجویان ( )3/21در مقایسه با میانگین مفهومی
( ،)3با توجه به  t=39/60و  P>9/993در سطح اطمینان
 00درصد معنیدار است؛ یعنی باالتر از حد متوسط است.
در این استاندارد شاخص شماره  8در دانشجویان به صورت
معناداري پایینتر از حد متوسط است؛ اما میانگین تمامی
شاخصهاي استاندارد شماره  2در سطح اطمینان 00
درصد ،باالتر از حد متوسط است .در استاندارد شماره ،3
میانگین سواد اطالعاتی دانشجویان ( )3/38در مقایسه با
میانگین مفهومی ( ، ) 3با توجه به  t=36/32و P>9/993
در سطح اطمینان  00درصد معنی دار است؛ یعنی باالتر از
حد متوسط میباشد .در این استاندارد میانگین تمامی
شاخصهاي استاندارد شماره  3در سطح اطمینان 00
درصد ،باالتر از حد متوسط است .در استاندارد شماره ،1
میانگین سواد اطالعاتی دانشجویان ( )3/38در مقایسه با
میانگین مفهومی ( ، )3با توجه به  t=31/05و  P>9/993در
سطح اطمینان  00درصد معنی دار است؛ یعنی باالتر از حد
متوسط است.
در این استاندارد میانگین تمامی شاخصهاي استاندارد
شماره  1در سطح اطمینان  00درصد ،باالتر از حد متوسط
است .در استاندارد شماره  ، 5میانگین سواد اطالعاتی
دانشجویان ( )3/35در مقایسه با میانگین مفهومی ( ،)3با
توجه به  t=33/95و  P>9/993در سطح اطمینان 00
درصد معنی دار است؛ یعنی باالتر از حد متوسط است .در
این استاندارد میانگین تمامی شاخصهاي استاندارد شماره
 5در سطح اطمینان  00درصد؛ باالتر از حد متوسط است.
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جدول شماره  2مقايسه ميانگين سواد اطالعاتي دانشجويان دختر و پسر با ميانگين مفهومي  1با استفاده از آزمون t

تکنمونهاي
گروه
پسر

دختر
شماره استاندارد

2

میانگین
(انحراف
معیار)
)9/12(3/30
)9/19(3/20
)9/53(3/12
)9/56(3/18
)9/59(3/13

آماره t

سطح
معنیداري

میانگین
(انحراف
معیار)
)9/35(3/32
)9/13(3/38
)9/30(3/33
)9/11(3/20
)9/11(3/28

آماره t

کل
سطح
معنیداري

آماره t
38/93
39/60
36/32
31/05
33/95

9/993
9/993
9/993
9/993
9/993

32/91
9/993
32/86
استاندارد شماره3
6/19
9/993
8/93
استاندارد شماره2
33/08
9/993
33/12
استاندارد شماره3
0/38
9/993
33/05
استاندارد شماره1
8/00
9/993 39/50
استاندارد شماره5
P>9/93
N= 303
3د منظور از میانگین مفهومی ،نقطه وسط طیف گزینه سؤاالت پرسشنامه (کامال موافقم= 5تا کامال مخالفم= )3یعنی عدد  3میباشد.
2د میانگینهاي فوق ،مقادیر شاخص مورد نظر در مقیا  5است.

براي مقایسه استانداردهاي سواد اطالعاتی در دو گروه دانشجویان
دختر و پسر از تحلیل واریانس چند متغیري استفاده گردید که
مقادیر به دست آمده (Partial eta Squared=9/918؛
Wilk's Lambda=9/05؛ و 3916(=3/81و )F )35نشان میدهد
که دو گروه در سطح  P>9/93تفاوت معناداري در متغیرهاي
مختلف با یکدیگر نشان می دهند .بدین معنا که حداقل در یس
متغیر وابسته با یکدیگر تفاوت معناداري دارند؛ بنابراین با توجه به
معنیدار بودن اثر المبداي ویلکز به بررسی و تعیین استانداردهایی
پرداخته میشود که بر پایه آنها دو گروه باهم متفاوتند.
تحلیل واریانس یس راهه به دنبال مانوا به این پرسش پاسخ می
دهد که نتایج آن در جدول  3ارائه گردیده است.
تحلیل هر یس از متغیرهاي وابسته به تنهایی ،با اسدتفاده از
آلفاي میزان شده بدن فروندی ( )9/93در جددول شدماره 3
نشان میدهد بین دانشجویان دختر و پسر از نظر اسدتاندارد
 1تفددداوت معندددی داري وجدددود دارد ()P>9/993؛ یعندددی
دانشجویان دختر در مقایسه با دانشجویان پسدر بده صدورت
انفرادي یا به عنوان عضوي از گروه ،اطالعات را بدراي انجدام
یس مقصود خدا بده صدورت مدؤثرتر مدورد اسدتفاده قدرار
میدهند .یافته بعدي جدول این اسدت کده بدین دانشدجویان
دختر و پسر از نظر استاندارد  5نیز تفاوت معنیداري وجدود
دارد ()P>9/93؛ یعنددی دانشددجویان دختددر در مقایسدده بددا
دانشجویان پسر بسیاري از موضدوعات اقتصدادي ،حقدوقی و
اجتمدداعی مربددوط بدده اسددتفاده از اطالعددات را بهتددر درك
میکنند و با رعایت اصول اخالقی و قانونی به اطالعات

9/993
9/993
9/993
9/993
9/993

میانگین
(انحراف
معیار)
)9/30(3/35
)9/11(3/21
)9/16(3/38
)9/53(3/38
)9/53(3/35

سطح
معنیداري

دسترسی مییابند و از آن استفاده میکنندد .در ایدن مطالعده
بین دانشدجویان دختدر و پسدر از نظدر اسدتاندارد  2 ،3و 3
تفاوت معنیداري مشاهده نشد.
جدول شماره  8نتايج تحليل واريانس يک راهه در متن
مانوا براي تعيين تفاوت گروه دانشجويان دختر و پسر در
هر يک از استانداردها
متغیرها
استاندارد3
استاندارد2
استاندارد3
استاندارد1
استاندارد5

مجموع
مجذورات

درجه
آزادي

میانگین
مجذورات

آمارهF

123/05
969/50
999/13
932/23
192/33

3
3
3
3
3

123/05
969/50
999/13
932/23
192/33

3/31
6/93
1/98
31/92
8/83

سطح
معنی
داري
9/968
9/931
9/911
9/999
9/993

یافته بعدي نتایج تحلیل واریانس چندمتغیري ()MANOVA
استانداردهاي سواد اطالعاتی بین دانشجویان وروديهاي مختلف
تحصیلی بود که مقادیر به دست آمده (Partial eta 9/933
=Squared؛ Wilk's Lambda=9/03؛ و 3916(=3/66و)F)35
نشان میدهد در سطح  9/95گروههاي دانشجویان وروديهاي
مختلف باهم متفاوتند .تحلیل واریانس یس راهه به دنبال مانوا به
این پرسش پاسخ می دهد که نتایج آن در جدول  1ارائه گردیده
است.
تحلیل هر یس از متغیرهاي وابسته به تنهایی ،با اسدتفاده از
آلفاي میزان شده بدن فروندی ( )9/93در جددول شدماره 1
نشددان میدهددد کدده بددین دانشددجویان وروديهدداي مختلددف
تحصیلی فقط از نظر استاندارد  3تفاوت معندی داري وجدود
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دارد ( .)P>9/93یعنددی بددین دانشددجویان از نظددر توانددایی
تشخیص ماهیت و گستره اطالعات مورد نیاز تفداوت وجدود

سؤال اول این بود که وضعیت سواد اطالعاتی دانشجویان به
تفکیس جنسیت چگونه است؟

دارد.
در این پژوهش بین دانشدجویان وروديهداي مختلدف از نظدر
استاندارد  1 ،3 ،2و  5تفاوت معنیداري به دست نیامد.

یافته به دست آمده نشدان داد کده در تمدامی اسدتانداردها،
میانگین سواد اطالعاتی دانشدجویان بداالتر از حدد متوسدط
اسددت .نتددایج ایددن مطالعدده بددا نتددایج مطالعدده قاسددمی و
همکاران[ ]9مطابقت دارد .نتایج مطالعه آنان نشدان داد کده
نمرات کسب شده دانشجویان در پرسشنامه سواد اطالعاتی
در سطح قابل قبولی (میانگین باالتر از  )3/9قرار دارد .اما بدا
یافته بختیارزاده [ ]8همخوان نبود .وي در پایان نامده خدود
بدده بررسددی سددواد اطالعدداتی دانشددجویان سددال آخددر دوره
کارشناسی دانشدگاه الزهدراء پرداخدت .براسدا یافتدههاي
پژوهش مشخص گردید که با توجه به نمره به دست آمده از

جدول شماره  0نتايج تحليل واريانس يک راهه در متن
مانوا براي تعيين تفاوت گروههاي دانشجويان وروديهاي
مختلف در هر يک از استانداردها
متغیرها

مجموع
مجذورات

درجه
آزادي

میانگین
مجذورات

آمارهF

استاندارد3
استاندارد2
استاندارد3
استاندارد1
استاندارد5

3390/05
993/50
3685/13
95/23
290/33

3
3
3
3
3

136/05
259/50
563/13
25/23
60/33

3/51
2/92
3/39
9/90
3/28

سطح
معنی
داري
9/93
9/33
9/92
9/10
9/29
8

جهت بررسی دو به دوي گروه ها از آزمدون تعقیبدی شدفه
استفاده شد که در جدول شماره  5آمده اسدت .نتدایج ایدن
جدددول نشددان میدهددد کدده در اسددتاندارد شددماره  3بددین
دانشجویان سال اول و سال چهارم تفاوت معنیداري وجدود
دارد ()P>9/95؛ بدین معنی کده دانشدجویان سدال چهدارم
نسبت به دانشجویان سال اول از سواد اطالعاتی بداالتري در
استاندارد 3برخوردار هستند .همچنین بین دانشجویان سال
دوم و سددال چهددارم نیددز تفدداوت معندداداري وجددود دارد
( ،)P>9/93بدین معنی که دانشجویان سال چهدارم نسدبت
بدده دانشددجویان سددال دوم از سددواد اطالعدداتی بدداالتري در
استاندارد( )3برخدوردار هسدتند .بدین سدایرگروهها تفداوت
معناداري مشاهده نشد.
جدول شماره  5نتايج آزمون تعقيبي شفه براي مقايسه
دو به دوي گروه ها در استانداردهاي سواد اطالعاتي
متغیر
وابسته

استاندارد 3

سال دوم

-9/61

3/08

9/91

سال سوم

-2/03

3/06

9/33

سال چهارم
سال سوم

-1/03
-2/29

2/99
3/11

9/931
9/33

سال چهارم

-1/29

3/10

9/991

سال چهارم

-2/99

3/16

9/39

گروهها

سال
اول
سال
دوم
سال
سوم
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تفاوت
میانگین
گروهها

خطاي
معیار

معنی
داري

میددانگین میانگینهددا ( 3/36از  ،)6سددطح سددواد اطالعدداتی
جامعه مورد پژوهش کم میباشد.
سددؤال دوم ایددن پرسددش را مطددرح میکددرد کدده آیددا بددین
دانشجویان دختر و پسر از نظر سواد اطالعاتی تفاوت وجدود
دارد؟
یافتههاي به دست آمده با استفاده از آزمون مانوا نشدان داد
بین دانشجویان دختدر و پسدر از نظدر اسدتاندارد  1تفداوت
معنیداري وجود دارد؛ یعنی دانشجویان دختر در مقایسه با
دانشجویان پسر به صورت انفرادي یدا بده عندوان عضدوي از
گروه ،اطالعات را براي انجام یس مقصود خدا بده صدورت
مددؤثرتر مددورد اسددتفاده قددرار میدهنددد .همچنددین بددین
دانشجویان دختر و پسر از نظر استاندارد  5نیز تفاوت معنی
داري وجود داشت؛ یعنی دانشدجویان دختدر در مقایسده بدا
دانشجویان پسر بسیاري از موضوعات اقتصدادي ،حقدوقی ،و
اجتمدداعی مربددوط بدده اسددتفاده از اطالعددات را بهتددر درك
میکنند و با رعایت اصدول اخالقدی و قدانونی بده اطالعدات
دسترسی مییابند و از آن استفاده میکنند .در این مطالعده
بین دانشدجویان دختدر و پسدر از نظدر اسدتاندارد  2 ،3و 3
تفاوت معنیداري به دست نیامد.
رتبهبندي میانگینهاي کسب شدده در اسدتانداردها توسدط
دانشجویان دختر و پسر با همدیگر تاحدودي مشدابه اسدت؛
یعنی بیشترین نمره براي استاندارد شماره  3بود.
بنابراین می توان نتیجه گرفدت کده دانشدجویان در ارزیدابی
منتقدانه اطالعات و مأخذ آن و تلفیق اطالعات انتخاب شده
با مبنداي دانشدی و نظدام ارزشدی فدرد از تواندایی بداالتري
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برخوردارنددد و توانددایی دانشددجویان در جسددتجو و یددافتن
اطالعات مورد نیداز ،نسدبت بده قابلیتهداي دیگدر ،در حدد

نیاز هرچه بیشتر دانشدجویان ترمهداي تحصدیلی بداالتر بده
تحقیق و استفاده از منابع علمی ناشی گردد.

پایینتري قدرار دارد .ایدن اسدتاندارد (اسدتاندارد شدماره )2
بیش از استانداردهاي دیگر با مهارتهداي فندی و رایاندهاي
سروکار دارد.
نتایج این مطالعه با نتایج مطالعده قاسدمی و همکداران []9
همخوان اسدت .آندان در مطالعده وضدعیت سدواد اطالعداتی
دانشدجویان تحصدیالت تکمیلددی چهدار دانشدگاه فردوسددی،
تهران ،شیراز و چمران مشاهده کردند ،میانگین نمره سدواد
اطالعداتی دانشدجویان دختدر بدده گونده معندی دار بدداالتر از
دانشجویان پسر است.
سؤال سوم این بدود کده آیدا بدین دانشدجویان وروديهداي

این یافته با یافته مطالعه ویکدري و کدوپر ]39[ 5همخدوان
است .آنان در مقالهاي بیان کردهاند کده در نخسدتین تدرم
سال  2992کتابخانه دانشگاه مکوایر و گروه علدوم زیسدتی
آن ،یدس خودآزمدایی از مهارتهداي سدواد اطالعداتی
دانشجویان زیستشناسدی انجدام دادندد .در ایدن پیمدایش
همچنین از کارکنان علمی گروه زیست شناسدی خواسدته
شد مشخص کنند که انتظار دارند دانشجویان در ورود بده
هر سال تحصیلی ،داراي چه مهارتهداي سدواد اطالعداتی
باشند؟ یافتههاي این بررسی نشان داد که اکثر دانشجویان
سال اول به توانایی خود در یافتن و بده کدارگیري مندابع،

مختلف تحصیلی از نظر سواد اطالعاتی تفاوت وجود دارد؟
یافته هاي بعدي به دست آمده با استفاده از آزمون مانووا
نشان داد بین دانشجویان وروديهاي مختلف تحصیلی فقط از
نظر استاندارد  3تفاوت معنیداري وجود دارد؛ یعنی بین
دانشجویان از نظر توانایی تشخیص ماهیت و گستره
اطالعات مورد نیاز تفاوت وجود دارد.
مقایسه گروهها نشان داد که دانشجویان سال چهارم نسدبت
به دانشجویان سال اول و دوم از سواد اطالعاتی بداالتري در
استاندارد 3برخوردار هستند.
میت وان نتیجه گرفت که دانشجویان سال چهارم در ارزیابی

اعتماد دارندد و ایدن اعتمداد در طدول نیمسدال تحصدیلی
افزایش می یابد .علیرغم این اعتمداد ،آزمدون پایدانی تدرم
نشان داد که سطح مهارتهاي اطالعاتی دانشجویان هندوز
بسیار متفاوت است .نتیجه پیمایش کارکنان نیز حداکی از
آن بود که ندوع و سدطح مهدارت هداي اطالعداتی موجدود
دانشجویان با آنچه که انتظار میرود داشته باشند ،تفداوت
چشمگیري دارد و غالبا نیز به ضرورتهاي خا محتدواي
درسی وابسته است.
همچنین در سندي که دانشگاه مریلند منتشر کدرده [،]33
هددف از پیمدایش دانشدجویان از نظدر سدواد اطالعداتی را

منتقدانه اطالعات و مأخذ آن و تلفیق اطالعات انتخاب شده
با مبنداي دانشدی و نظدام ارزشدی فدرد از تواندایی بداالتري
برخوردارنددد؛ امددا دانشددجویان سددال اول در رعایددت اصددول
اخالقی و قانونی در دسترسی به اطالعدات و اسدتفاده از آن
د ر حد مطلوب تري قرار دارند .همچنین توانایی دانشجویان
وروديهاي مختلف در جستجو و یافتن اطالعات مورد نیداز،
نسبت به قابلیتهاي دیگر ،در حد پایین تري قرار دارد .این
استاندارد (استاندارد شماره  )2بیش از اسدتانداردهاي دیگدر
با مهارتهاي فنی و رایانهاي سروکار دارد.
با توجه به معنداداري تفاوتهداي مدذکور در بداال در مدورد
استانداردها ،میتدوان نتیجده گرفدت کده دانشدجویان سدال
چهارم نسبت به دانشجویان دیگر قابلیتهاي بداالتري را در
زمیندده سددواد اطالعدداتی از خددود نشددان میدهنددد کدده ایددن
می تواند از تأثیر فضاي آموزشی دانشگاه ،واحدهاي درسی و

گدردآوري دادههداي زمیندهاي در بداب مهارتهداي سدواد
اطالعاتی دانشجویان این دانشگاه ،و اسدتفاده از داده هداي
گردآمدده بدراي کمدس بده تددوین برنامده آمدوزش سدواد
اطالعاتی براي دانشجویان ،هیئت علمی ،و کارکنان دانشگاه
مریلند ذکر کرده است .دادههاي حاصل از پیمدایش انجدام
شده در سال  2993در قالب یس خالصه اجرایی بر مبناي
اسددتانداردهاي «انجمددن کتابخانددههدداي دانشددکدهاي و
تحقیقداتی» و دیگدر حوزههداي اصدلی موضدوعی (مثدل
شاخصههاي جمعیت شناختی) مرتب و ارائه شده اسدت .از
جملده ایدن یافتدهها آن اسدت کده بدرآورد دانشدجویان از
توانمنديهاي خود ،باالتر از حد واقعی است؛ مثال مثال آنان
از راهبردهاي خود در کاوش منابع رضایت باالیی دارند؛ در
حالی که با مفاهیم اولیه آن مانند کاوش بدولی غریبهاندد .
غریبه اند.
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عادل زاهد بابالن و همکار

همچنددین مطالعددات پیگیراندده سددیمنز 33[ 6و  ]31نشددان
میدهد که افزایش سطح دانش و پایه تحصیلی در دانشدگاه

میباشد ،در جمع بندي از نتایج تحقیق ضروري است تا
براي گسترش سواد اطالعاتی در دانشجویان ،سطح سواد

با افزایش سواد اطالعاتی افدراد رابطده مثبدت و معندیداري
دارد.
آخرین سؤال پژوهش حاضر ،وجود تفاوت بین دانشدجویان دختدر
و پسر رشتههاي مختلف تحصیلی را از نظدر سدواد اطالعداتی
مورد پرسش قرار میداد.
یافته به دست آمده با استفاده از آزمون مانووا نشان داد بین
دانشکدههاي ادبیات و علوم انسانی ،علوم پایه ،کشاورزي و فنی
مهندسی تفاوت معناداري در استانداردهاي سواد اطالعاتی وجود
ندارد.
این یافته با نتایج مطالعه قاسمی و همکاران [ ]9کده نشدان

اطالعاتی در آنان معین گردد .به نظر میرسد براي انجام
هرکاري الزم است توافقی براي آن وجود داشته باشد و
الزمه ا ین توافق شناخت مسئله و شناسایی نقاط ضعف و
قوت آن است .در این تحقیق کوشش بر آن بود تا به روش
پیمایشی از نوع مقطعی سطح سواد اطالعاتی در
دانشجویان بررسی شود.
همانطور که در نتایج پژوهش حاضر مالحظه گردید ،در
تمامی استانداردها ،میانگین سواد اطالعاتی دانشجویان
ب االتر از حد متوسط بود؛ اما میانگین سواد اطالعاتی به
صورت نظامدار در دانشجویان مالحظه نشد ،به طوري که

دادند بین دانشجویان رشته هداي علدوم انسدانی و غیرعلدوم
انسانی تفاوت معنیدار وجود دارد ،همخوان نیست.
همچنین بدا یافتده بختیدارزاده [ ]8همخدوان نبدود .وي در
پایان نامه خود به بررسی سواد اطالعاتی دانشدجویان سدال
آخدر دوره کارشناسدی دانشدگاه الزهدراء پرداخدت .پدژوهش
حاضر به روش توصیفی-تحلیلدی بده منظدور بررسدی سدواد
اطالعاتی دانشجویان سدال آخدر دوره کارشناسدی دانشدگاه
الزهراء انجام گردیده اسدت  .براسدا یافتدههداي پدژوهش
مشخص گردید کده بدا توجده بده نمدره بده دسدت آمدده از
میددانگین میانگینهددا ( 3/36از  ،)6سددطح سددواد اطالعدداتی

تفاوت استانداردهاي سواد اطالعاتی از طرفی در بعضی از
استانداردها بین دانشجویان دختر و پسر معنادار بود و از
طرفی دیگر معناداري تفاوتها بین وروديهاي مختلف و
رشته هاي تحصیلی قابل توجه نبود .بدین معنی که انتظار
این است ارائه آموزشهاي الزم در زمینه سواد اطالعاتی به
گروه دانشجویان هم پایه موجب افزایش نسبتا مشابه سواد
اطالعاتی در آنان گردد بنابراین یافته این مطالعه نشان
دهنده عدم برپایی این آموزشها است.
برگزاري کارگاههایی با هدف آموزش سواد اطالعاتی به
دانشجویان و ترویج فرهنگ پژوهش به شیوه علمی و مداوم

جامعه مورد پژوهش کم میباشدد .همچندین نتدایج بعددي
نشددان داد کدده بددین رشددتههاي مختلددف تحصددیلی جامعدده
پژوهش از نظر سواد اطالعاتی اخدتالف معندی داري وجدود
دارد.
در تبیین این یافته می توان گفت هر چند کده همخدوان بدا
تحقیقات فوق ،میانگین سواد اطالعاتی گدروه علدوم انسدانی
نسبت به گدروه غیدر علدوم انسدانی بداالتر اسدت؛ امدا عددم
معناداري تفاوتها میتواندد بده دالیلدی از جملده عددم بده
کارگیري ابزاري واحد در مطالعدات ،تندوع مقداطع مختلدف
تحصددیلی (ماننددد تحصددیالت کارشناسددی و تحصددیالت
تکمیلدی) ،تنددوع و نداهمگونی در رشددته هداي تحصددیلی در
دانشگاههاي مختلف اشاره کرد.

و همچنین اقداماتی در جهت گسترش فضاهاي مجازي به
این مهم کمس خواهد نمود .پس از آن افراد نسبت به آن
شناخت پیدا می کنند و بعد از مدتی این شناخت در حوزه
عواطف ،به ارزش گذاري گسترش مییابد .به این ترتیب
تمایل و رغبت فرد به مرحله عملیاتی شدن و آمادگی براي
عمل می رسد.

 -4نتیجه گیري
از آنجا که موضوع این پژوهش مربوط به سواد اطالعاتی
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