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بررسی سواد اطالعاتی دانشجويان کارشناسی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
شاهينشهر
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تاريخ پذيرش1394/6/17 :

تاريخ دريافت1394/2/20:

چکيده
هدف :هدف اين پژوهش ،سنجش سطح سواد اطالعاتی دانشجويان کارشناسی دانشگاه صنعتی مالک اشترشاهين شهر است.
روش :روش انجام پژوهش توصيفی و جامعه آماري آن  250نفراز دانشجويان کارشناسی دانشگاه صننعتی مالنک اشنتر شناهين
شهر است.
يافتهها :نتايج بررسی نشان میدهد،که مهارت جامعه پژوهش در درک درست نياز اطالعاتی باميانگين نمره  ،3/45راهبردهناي
جستجوي اطالعات با ميانگين نمره  ،2/94مکانيابی و دستيابی به اطالعات با ميانگين نمره  ،2/4استفاده از اطالعنات بنا مينانگين
نمره  ، 3/38در ترکيب اطالعات جديد با دانستههاي قبلی خود با ميانگين نمره  ، 3/39ارزيابی نتيجه فرايند جسنتجو در رابطنه بنا
رفع نياز اطالعاتیشان با ميانگين 2/71در حد پايينتر از متوسط است.
نتيجهگيری :اين مقاله با استفاده از مدل شش مهارت بزرگ آيزنبرگ و برکويتز به ارزيابی سنواد اطالعناتی دانشنجويان سنال
آخر کارشناسی پرداختنه اسنت .اينن پنژوهش و نعيت سنواد اطالعناتی دانشنجويان کارشناسنی دانشنگاه صننعتی مالنک اشنتر
شاهينشهر را با ميانگين  ،3/04حد متوسطی را نشان میدهد.
ها:سواد اطالعاتی،دانشجويان کارشناسی  ،دانشنگاه صننعتی مالنک اشنتر ،مندل شنش مهنارت بنزرگ آيزنبنرگ و
کليدواژه 

برکويتز.1

 نويسنده رابط t.gholami@gmail.com :
1

. Mike Eisenberg& Bob Berkowitz six big skills model
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مقدمه
امروزه محور اصلی پيشرفت و توسعه کشورها مجهزنمودن افراد به مهارتهايی است که امکان زندگی در جامعه اطالعناتی را
به آنها بدهد .داشتن سواد اطالعاتی شخص را خالق میکند و باعث رشد تفکر انتقادي میشود .زمينه آموختن و کسب داننش بنه
صورت مداوم را ايجاد میکند تا شخص به عنوان يادگيرنده مستقل به گردآوري ،ارزيابی و توليد دانش بپردازد .براي مثال ،جهت
آنکه دانشجويان مهندسی بدانند چگونه ،جهت ارائه سخنرانی علمی در کالس درس منابع مرتبط با تحقينق خنود اعنم از چناپی و
الکترونيکی را بيابند ،آنها را ارزيابی و استفاده کنند ،الزم است به ابزار سواد اطالعاتی تجهيز شوند تا در نتيجه آن با انواع منابع و
پايگا ههاي اطالعاتی موجود در کتابخانه ،کاربرد آنها ،نحوه جستجو وارزيابی آشنا گردند .بعد از فراغت از تحصيل براي ورود به
بازار کار و اشتغال در بخشهاي مختلف صنعتی و هماهنگسازي دانش خنود بنا تغيينرات اقتصنادي و صننعتی جامعنه نيازمنند بنه
يادگيري مادامالعمر هستندکه ريشه در استحکام مهارت سواد اطالعاتی آنها در دوران تحصيل و به دنبال آن توانايی تفکر خالق و
حل مسئله و تفکر انتقادي دارد.
سواد اطالعاتی به عنوان مجموعهاي از مهارت ها به منظور توانايی شناسايی درست منابع اطالعاتی ،دسترسی به آنها و نيز توانايی
استفاده هدفمند از آنها وسيله و ابزاري براي توانمندي فردي است (پريرخ.)1386 ،
سواد اطالعاتی مبناي يادگيري مادامالعمر را تشکيل میدهد .اين نوع از سواد براي همه رشتههاي تحصيلی ،محيطهاي يادگيري
و همه سطوح آموزشی مشترک است .ديگر در اين شرايط انباشته اطالعناتی فنرد در دوران تحصنيل جوابگنوي نيازهناي آتنی وي
نيست و با ناپايدارشدن اطالعات تاکيد بر آموزش رسنمی و ينادگيري منادامالعمنر هسنتند .در نظامهناي ننوين آموزشنی مسنئوليت
يادگيري بر عهده فراگير گذاشته شده است و يادگيران بر اساس نياز يا عالقه مو وعات يادگيري را انتخاب منیکننند (افلنل نينا،
.)1389
شواهد نشان می دهد ،بسياري از دانشجويان دانشگاه واحدهاي درسی خود را در حالی پشنت سنر منیگذارنند کنه تنهنا داننش
اندکی در زمينه جستجو و بازيابی اطالعات دارند .در حالی که به عنوان اولين قدم در راستاي پويايی نظنام آمنوزش عنالی و ايجناد
فلايی پژوهشی در دانشگاهها و محافل علمی کشور  ،کسی که به عنوان فارغالتحصيل از دانشگاه خارج میشود ،بايد توانايیهناي
الزم را در دستيابی به اطالعا ت و انتخاب منابع مورد نيازش کسب کرده باشد و با ابزارهاي سننتی و الکترونيکنی بازينابی اطالعنات
آشنايی کافی داشته و به طورکلی از سواد و دانش روزآمد و مناسنب در جهنت اسنتفاده از کتابخاننههناي الکترونيکنی و بانکهناي
اطالعاتی ،رايانه و شبکه جهانی برخوردار باشد (همان).
بيان مساله
امروزه دانشجويان رشتههاي مهندسی نيازمند کسب مهارت هايی هستند،که آنهنا را در امنر پنردازش و اسنتفاده از اطالعنات تنا
رسيدن به دانش خودساخته ياري نمايد و از آنان يادگيرندگانی مستقل و هميشگی بسازد ،به گونهاي که بتواننند ينادگيري خنود را
مديريت کنند و اين مهم در سايهي کسب مهارتهاي سواد اطالعاتی محقق میشود .به گونهاي که فارغالتحصيالن بتوانند به خوبی
با يکديگر ارتباط برقرار کرده و با بهرهگيري از دانش جمعی و توليد افکار نو به حل خالق مسئله بپردازند.
پژوهش حا ر برآن است که،اين مهارتها را در بين دانشجويان دوره کارشناسی دانشگاه صنعتی مالک اشتر شاهينشنهرمورد
بررسی قرار دهدتا بتواند من بررسی سواد اطالعاتی جامعه مورد مطالعه پيشنهاددهنده اقدامات الزم جهت بهبود و عيت موجنود
باشد.
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اهميت و ضرورت پژوهش
همانگونه که می دانيم ،امروزه با حجم روزافزون اطالعات و به تعبيري با انفجار اطالعات روبرو هستيم .بديهی است ،دسترسی
به اطالعات مورد نياز از بين انبوه اطالعات موجود خود مهارتهاي خاصی را میطلبدکه به سواد اطالعاتی تعبير شده است .کسانی
که فاقد اين مهارتها باشند پيوسته در اقيانوس عظيم اطالعات سردرگم می باشند .اين امر در سالهاي اخير در جهان از جمله کشور
ما مورد توجه واقع شده است .به اين منظور ،پژوهش حا ر با هدف شناسايی و تعيين سطح سواد اطالعاتی دانشنجويان کارشناسنی
دانشگاه صنعتی مالک اشتر شاهينشهر بر اساس مدل شش مهارت بزرگ آيزنبرگ و برکويتز صورت گرفت ،تا نتايج اين پژوهش
بتواند در راستاي بهبود برنامههاي درسی و آموزشی دانشگاه موثر باشد.
سواالت اساسی پژوهش
 .1مهارت هاي دانشجويان کارشناسی دانشگاه صنعتی مالک اشتر در درک درست نياز اطالعاتیشان در چه حد است؟
 .2مهارت هاي دانشجويان کارشناسی دانشگاه صنعتی مالک اشتر در راهبردهاي جستجوي اطالعات در چه حد است؟
 .3مهارت هاي دانشجويان کارشناسی دانشگاه صنعتی مالک اشتردر مکان يابی و دستيابی اطالعات در چه حد است؟
 .4مهارتهاي دانشجويان کارشناسی دانشگاه صنعتی مالک اشتردر استفاده از اطالعات چه ميزان است؟
 .5مهارت هاي دانشجويان کارشناسی دانشگاه صنعتی مالک اشتر در ترکيب اطالعات جديد با دانستههايشان در چه حد است؟
 .6مهارت هاي دانشجويان کارشناسی دانشگاه صنعتی مالک اشتر در ارزيابی نتيجه فرايند جستجو در رابطه با رفع نياز اطالعناتی
خود در چه حد است؟
 . 7سواد اطالعاتی دانشجويان کارشناسی دانشگاه صنعتی مالک اشتر با توجه به مهارتهاي فوق چه قدر است؟
 . 8دانشجويان کارشناسی دانشگاه صنعتی مالک اشتر کدام عامل را (کتابدار ،منابع چاپی ،منابع الکترونيکی ،اينترننت ،اسناتيد و
دوستان) در افزايش ميزان سواد اطالعاتی خود مهمتر میدانند؟
ادبيات پژوهش
اين مدل توسط مايک آيزنبرگ و باب برکويتز در اواسنط دهنه  1980توسنعه يافنت و مشنهورترين و متنداولترين رويکنرد در
آموزش اطالعات و مهارت هاي اطالعاتی و حل مشکالت اطالعاتی است .اين مندل جسنتجوي اطالعنات را يکپارچنه منیسنازد و
مهارت ها را همراه با ابزار فناوري در يک فرايند نظام مند براي يافت،کاربرد ،اجرا و ارزيابی اطالعات ،بنابر نيناز و وانايف خنا
مورد استفاده قرار می دهد .شش مهارت بزرگ يک مدل فرايندي است که نشنان منیدهند ،چگوننه افنراد در سننين مختلنف ينک
مشکل اطالعاتی را حل میکنند (صميعی.)1383 ،
اين مدل  6مرحله اصلی دارد که هر مرحله نيز داراي دو مرحله فرعی به ترتيب زير است :
 .1توصيف مسئله
 .1-1تشريح مسئله اطالعاتی
 .2-1توصيف نياز اطالعاتی به منظور کامل نمودن مسئله
 .2راهبردهاي جستجوي اطالعات
 .1-2تعيين دامنه منابع ممکن و در دسترس
 .2-2ارزيابی منابع اطالعاتی مختلف براي تعيين بهترين منبع
 .3مکانيابی و دستيابی
 .1-3مکانيابی منابع
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 .2-3يافتن اطالعات از طريق منابع
 .4استفاده از اطالعات
 . 1-4به کاربردن (مثال خواندن ،شنيدن ،ديدن ،لمس کردن) اطالعات در يک منبع
 .2-4استخراج اطالعات مرتبط از يک منبع
 .5ترکيب جديد
 .1-5سازماندهی اطالعات از منابع
 .2-5ارائه اطالعات
 .6ارزيابی
 .1-6سنجش نتيجه (کارآمد بودن)
 .2-6ارزيابی فرايند حل مسئله اطالعاتی (بردستانی)1383 ،
پيشينه پژوهش
سيامک و همکاران ( ،)1392پژوهشی با عنوان "سنجش سطح سواد اطالعناتی دانشنجويان دانشنگاه علنوم پزشنکی قنم ،سنال
 . "1389-1390انجام داد .در اين پژوهش 120،نفر از دانشجويان توسط پرسشنامه مشخصات سنواد اطالعناتی منورد بررسنی قنرار
گرفتند .در اين مطالعه ،ميانگين نمره سواد اطالعاتی کسبشده پاسخگويان براي کل پرسشنامه  31/84+10/25بنود .نينز بنين سنواد
اطالعاتی با متغيرهاي جنسيت ،بومی بودن يا نبودن ،ميزان تحصيالت والدين و ميزان توليدات علمنی دانشنجويان تفناوت معنناداري
وجود نداشت .بر طبق نتايج اين تحقيق ,سواد اطالعاتی اکثر دانشجويان در سطح نامطلوبی قرار داردکه با توجه به يافتههاي مذکور
بين سطح سواد اطالعاتی با متغيرهاي مورد بررسی نيز هيچ نوع ارتباط آماري معناداري مشاهده نشد.
ميري و چشمه سهرابی ( ،)1390در پژوهشی با عنوان "بررسی سواد اطالعاتی دانشجويان سال آخر کارشناسنی دانشنگاه علنم و
صنعت ايران واحد اراک در محيط ديجيتال"به اين نتايج دست يافتند،که جامعه پژوهش در تشخيص نياز بنه اطالعنات در سنطحی
پائين تر از حد متوسط قرار دارد ،اما از نظر مهارت دستيابی ،ارزيابی و استفاده از اطالعات ،نيز آشنايی با مسائل حقوقی اطالعنات و
نيز بهرهگيري از مهارت هاي پيش زمينه سواد اطالعاتی و درک اهميت اطالعات در سطح باالتر از متوسنط قنرار دارنند .منوثرترين
عامل در سطح سواد اطالعاتی نيز يادگيري غير رسمی از طريق استادان و دوستان اعالم شده است .همچنين ،نتيجه نهنايی نشنان داد
که سواد اطالعاتی دانشجويان سال آخر کارشناسی باالتر از حد متوسط با ميانگين نمره  2/63است (ميري.)1390 ،
زاهد بابالن و رجبی( ،)1390در پژوهشی به" بررسی سواد اطالعاتی دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلی" پرداختند .آنهنا بنراي
جمعآوري اطالعات خود از پرسشنامهاي محققساخته استفاده نمودند .يافتههاي پژوهش آنها نشنان داد ،مينانگين سنواد اطالعناتی
دانشجويان در پنج استاندارد اندازهگيريشده باالتر از سطح متوسط است (زاهد بابالن.)1390 ،
در پژوهشی ديگر ،صيفوري ( )1390به" بررسی و عيت سواد اطالعاتی دانشجويان در حال فراغت از تحصنيل دانشنگاه رازي
کرمانشاه" می پردازد .روش پژوهش وي پيمايشی و ابزار گردآوري اطالعات او پرسشنامه بوده است .طبق نتنايج حاصنل از تحلينل
داده ها ،فرض وي مبنی بر اين که سواد اطالعاتی جامعه وي کم است ،تائيد میشود (صيفوري.)1390 ،
پندپذير و چشمه سهرابی ( ،)1389در پژوهشی با عنوان" بررسی سواد اطالعاتی دانشجويان تحصيالت تکميلنی دانشنگاه علنوم
پزشکی کرمانشاه بر اساس مدل شش مهارت بزرگ آيزنبرگ و برکويتز" به اين نتايج رسيدندکه مهارت جامعه پنژوهش در درک
درست نياز اطالعاتی با ميانگين نمره  ،3/60در راهبردهاي جستجوي اطالعات با ميانگين نمنره  ،3/69در مکنانينابی و دسنتيابی بنه
اطالعات با ميانگين نمره  ،3/43در ترکيب اطالعات جديد با دانستههاي قبلی خود با ميانگين ،3/29از لحنا ارزينابی نتيجنه فراينند
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جستجو در رابطه با رفع نياز اطالعاتیشان با ميانگين  3/09در حد مطلوبی میباشند .در نهايت نتنايج کلنی پنژوهش و نعيت سنواد
اطالعاتی دانشجويان دوره تحصيالت تکميلی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را با ميانگين  3/37باالتر از حد متوسط نشان میدهند
(پندپذير.)1389 ،
پترسونپژوهشی با عنوان " تجزيه و تحليل نيازمنديها براي برگزيدن سواد اطالعاتی براي پنژوهش  :مطالعنه منوردي در دانشنگاه
دوبلين"انجام داد .يافته ها نشان داد اکثر دانشجويان مورد مطالعه در درک سواالت پژوهش و استفاده از فنون جستجوي پيشنرفته بنا
مشکالتی مانند عدم اعتماد به نفس مواجهند .الزمه مهارت هاي خواندن و نوشنتن اطالعنات داشنتن سنواد راياننهاي اسنت و بندون
مهارت رايانهاي ،دستيابی به هرگونه استاندارد سواد اطالعاتی ممکن نيست ).(Patterson, 2009
پريندر مقالهاي با عنوان "مهارتهاي سواد اطالعاتی دانشنجويان پرسنتاري ،قبنل و بعند از آمنوزش"بنه بررسنی تناثير آمنوزش
مهارت هاي اطالع يابی در دانشجويان پرداختند .آنها با روش پيمايشی دانشجويان سال اول پرستاري را مورد مطالعنه قنرار داده و بنا
استفاده از ابزار پرسشنامه و تحليل دادههاي حاصل به اين نتيجه رسيدندکه گنجاندن چنين آموزشهنايی در دروس رشنته پرسنتاري
سودمند است ).(Perrin,2008
وماو هپ ورس پژوهشی با عنوان ارزيابی طرح آموزش سواد اطالعاتی در دانشگاه دارالسالم انجام دادند .اين تحقيق به بررسی
تاثير روشهاي مختلف بر روي سواد اطالعاتی دانشجويان سال آخر کارشناسی دانشگاه دارالسالم تانزانيا میپردازد .نتايج تحقيق
نشان داد که اطالعات از طرق مختلف و جلسات و نشستها شفاهی و ويدئويی بوده جمعآوري شده است .نتايج اين پژوهش
نمايانگر موفقيت در برنامههاي سواد اطالعاتی از طريق کسب مهارتهاي فناوري اطالعات و ارتباطات توسط دانشجويان است.
).(Wema and Hepworth, 2007
لو در پژوهش خود با عنوان " ارائه مدلی براي واحد درسی سنواد اطالعناتی در دانشنگاه علنوم انسنانی "بنه مسناله درس سنواد
اطالعاتی پرداخته است .يافتههاي اين تحقيق نشان داد که هر دانشگاه متناسب با اهداف  ،نيازها و محيطهاي آموزشی خود  ،نيازمند
مدلی خا

براي طراحی درس سواد اطالعاتی است .نتايج اين تحقيق عواملی را که نيازمنند بنه کنارگيري آنهنا در طراحنی درس

سواد اطالعاتی میباشد ،شناسايی و سپس معرفی میکند .اين تحقيق شيوههاي جديدي را که در محنيط واقعنی تجربنه و آزمنايش
شدهاند براي ارائه و آموزش سواد اطالعاتی پيش روي افراد مینهد ).(Lou, 2006
روش و جامعه پژوهش
پژوهش حا ر به روش پيمايشی -توصيفی انجنام گرفتنه و از ننوع کناربردي اسنت .جامعنه پنژوهش حا نر کلينه دانشنجويان
کارشناسی دانشگاه صنعتی مالک اشتر شاهينشهر است که در سال تحصيلی  92-93مشنغول بنه تحصنيل هسنتند .تعنداد کنل اينن
دانشجويان شامل 560نفر دانشجو در دانشکده هناي مهندسنی بنرق و الکترونينک ،مهندسنی منواد ،مهندسنی مکانينک و هنوا فلنا،
مهندسی علوم و فناوريهاي دريايی و مهندسی صنايع میباش ند .به دليل آن که ،تعداد افراد جامعه مورد نظنر زيناد بنوده و توزينع و
جمعآوري پرسشنامه در بين آنها بسيار مشکل بود ،از روش نمونهگيري تصادفی استفاده شده و تعداد 360نفراز بين آنها انتخاب و
پرسشنامه بين آنها توزيع شد .از اين تعداد  250پرسشنامه پاسخ و برگشت داده شد که اطالعات مستخرج از اين تعداد ،اساس کار
پژوهشگر قرار گرفت.
روش و ابزار پژوهش
ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه است .اساس کار اينن پنژوهش ،مندل شنش مهنارت بنزرگ آيزنبنرگ و برکنويتز بنوده و
پرسشنامه اين پژوهش نيز بر اساس اين شش مهارت تنظيم شده است .براي گردآوري اطالعات ،پرسشنامهاي متشنکل از دو بخنش
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(اطالعات شخصی دانشجويان و  26سوال بسته ) تهيه و تنظيم شد .به منظور پاسخ دهی به سواالت پژوهش از آمار توصيفی استفاده
شد .پرسشنامههاي تکميلشده با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس( .1نسخه )18مورد تجزينه و تحلينل قنرار گرفنت .بنا اسنتناد بنه
مقياس ليکرت به هر کدام از ااهار نظرهاي مربوط به سواالت به ترتيب (  )5 ،4 ،3 ،2 ،1امتياز تعلق گرفت و سپس ميانگين نمره در
هر مورد براي هر يک از سواالت به دست آمد که بيانگر سطح آشنايی جامعه مورد پژوهش در هر يک از سواالت مطرح شده بود.
پس از به دست آمدن ميانگين براي تمام عوامل ذکر شده در پرسشنامه ،ميانگين کل نيز محاسبه شد که در واقع نشناندهننده سنطح
سواد اطالعاتی دانشجويان کارشناسی دانشگاه صنعتی مالک اشتر شاهين شهر میباشد.
يافتههای پژوهش
با استفاده از آمار توصيفی ،يافتههاي پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و سعی شند تحليلنی از نتنايج بنهدسنتآمنده بنه کمنک
جدول توزيع فراوانی ارائه شود.
 .1مهارت دانشجويان کارشناسی در درک درست نياز اطالعاتیشان در چه حد می باشد؟
جدول  :1توزيع فراوانی مطلق و درصد فراوانی دانشجويان کارشناسی در درک نياز اطالعاتی
مهارت ادراک نياز اطالعاتی

فراوانی

درصد

خيلی کم

27

10/8

کم

35

14

متوسط

50

20

زياد

73

29/2

خيلی زياد

65

26

کل

250

100

ميانگين کل3/45
همانطور که در جدول  1مالحظه میشود ،ميزان قابل توجهی از دانشجويان از مهارت زياد يا خيلی زياد در درک نياز اطالعاتی
برخوردارند ( 55/2درصد) .درصد افرادي که مهارت متوسطی در اينن زميننه دارنند برابنر بنا (  20درصند) منیباشند و تنهنا (24/8
درصد) از اعلاي نمونه از مهارت کم و خيلی کم در اين زمينه برخوردارند.
مهارتهاي دانشجويان کارشناسی در راهبردهاي جستجوي اطالعات در چه حد میباشد ؟

.2
جدول :2توزيع فراوانی مطلق و درصد فراوانی مهارتهای دانشجويان کارشناسی در راهبردهای جستجوی اطالعات
مهارت جستجوی اطالعات

فراوانی

درصد

خيلی کم

37

14/8

کم

49

19/6

متوسط

81

32/4

زياد

57

22/8

خيلی زياد

26

10/4

کل

250

100

ميانگين کل2/94
1

. SPSS
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همانگونه که در جدول  2مالحظه میشود 33/2 ( ،درصد) از دانشجويان کارشناسی دانشگاه صنعتی مالک اشتر از مهارت زياد
يا خيلی زياد در راهبردهاي جستجوي اطالعات برخوردارنند .درصند افنرادي کنه مهنارت متوسنطی در اينن زميننه دارنند برابنر بنا
( )32/ 4درصد میباشد و (  34/4درصد) از افراد از مهارت کم و خيلی کم در اين زمينه برخوردار هستند.
مهارتهاي دانشجويان کارشناسی در مکانيابی و دستيابی اطالعات در چه حد است ؟

.3
جدول :3توزيع فراوانی مطلق و درصد فراوانی مهارتهای دانشجويان تحصيالت تکميلی در مکان يابی و دستيابی به اطالعات
مهارت مکان يابی و دستيابی

فراوانی

درصد

خيلی کم

85

34

کم

69

27/6

متوسط

38

15/2

زياد

27

10/8

خيلی زياد

31

12/4

کل

250

100

ميانگين کل 2/4
با توجنه بنه جندول  23/2 ( 3درصند) از دانشنجويان از مهنارت زيناد ينا خيلنی زينادي در مکنانينابی و دسنتيابی بنه اطالعنات
برخوردارند .درصد افرادي که مهارت متوسطی در اين زمينه دارند ،برابر با ( 15/2درصد) میباشد و(61/6درصد) از اعلاي نموننه
از مهارت کم و خيلی کم در اين زمينه برخوردار هستند.
مهارتهاي دانشجويان کارشناسی در استفاده از اطالعات چه ميزان است ؟

.4
جدول :4توزيع فراوانی مطلق و درصد فراوانی مهارتهای دانشجويان کارشناسی در استفاده از اطالعات
مهارت استفاده از اطالعات

فراوانی

درصد

خيلی کم

30

12

کم

28

11/2

متوسط

58

23/2

زياد

85

34

خيلی زياد

49

19/6

کل

250

100

ميانگين کل 3/38
همانطور که در جدول  4مالحظه میشود 53/6( ،درصد) از دانشجويان از مهارت زياد يا خيلی زيادي در اسنتفاده از اطالعنات
برخوردارند .درصد افرادي که مهارت متوسطی در اين زمينه دارند ،برابر با ( 23/2درصد) میباشد و ( 23/2درصد) از اعلاي نمونه
از مهارت کم و خيلی کم در اين زمينه برخوردار هستند.
مهارتهاي دانشجويان کارشناسی در ترکيب اطالعات جديد با دانسته هايشان در چه حد است ؟

.5
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جدول :5توزيع فراوانی مطلق و درصد فراوانی مهارتهای دانشجويان کارشناسی از ترکيب اطالعات جديد با دانستههای قبلی
مهارت ترکيب اطالعات جديد و قديم

فراوانی

درصد

خيلی کم

24

9/6

کم

39

15/6

متوسط

52

20/8

زياد

85

34

خيلی زياد

50

20

کل

250

100

ميانگين کل3/ 39
با توجه به دادههاي جدول  ،5مالحظه میشود که 54درصد از دانشجويان از مهارت زياد يا خيلی زيادي در ترکينب اطالعنات
با دانستههاي قبلی خود برخوردارند .درصد افرادي که مهارت متوسطی در اين زمينه دارند ،برابر با  20/8درصد است و 25/2درصد
از افراد از مهارت کم و خيلی کم در اين زمينه برخوردار هستند.
مهارتهاي دانشجويان کارشناسی در ارزيابی نتيجه فرايند جستجو در رابطه با رفع نياز اطالعاتی خود در چه حد است ؟

.6
جدول  :6توزيع فراوانی مطلق و درصد فراوانی مهارتهای دانشجويان کارشناسی از ارزيابی نتيجه فرايند جستجو
مهارت ارزيابی نتيجه فرايند جستجو

فراوانی

درصد

خيلی کم

58

23/2

کم

68

27/2

متوسط

49

19/6

زياد

38

15/2

خيلی زياد

37

14/8

کل

250

100

ميانگين کل 2/ 71
بر اساس دادههاي جدول  30( ،6درصد) از دانشجويان جامعه مورد پژوهش از مهارت زياد يا خيلنی زينادي در ارزينابی نتيجنه
فرايند جستجو اطالعات برخوردارند .درصد افرادي که مهارت متوسطی در اين زميننه دارنند ،برابنر بنا (  19/6درصند) منیباشند و
( 50/4درصد) از اعلاي نمونه از مهارت کم و خيلی کم در اين زمينه برخوردار هستند.
 .7سواد اطالعاتی دانشجويان کارشناسی دانشگاه صنعتی مالک اشتر با توجه به مهارتهاي فوق چهقدر است ؟
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جدول .7توزيع فراوانی مطلق و درصد فراوانی ميزان سواد اطالعاتی دانشجويان کارشناسی
ميزان سواد اطالعاتی

فراوانی

درصد

خيلی کم

43/5

17/4

کم

48

19/2

متوسط

54/67

21/86

زياد

60/83

24/33

خيلی زياد

43

17/2

کل

250

100

ميانگين کل 3/04
براي تعيين سواد اطالعاتی جامعه مورد بررسی ميانگين نمرات  6دسته سوال اساسی محاسبه شده اسنت .نمنرات حاصنل از اينن
فرايند بيانگر سواد اطالعاتی جامعه مورد مطالعه است.
جدول  ،7به تشريح و عيت مهارت هاي سواد اطالعاتی دانشجويان کارشناسی دانشگاه صنعتی مالک اشتر منیپنردازد 43 .نفنر
(معننادل  17/2درصنند) داراي مهننارت خيلننی زينناد بننوده و  61نفننر معننادل (  24/33درصنند ) از مهننارت زينناد در سننواد اطالعنناتی
برخوردارند  .مهارت ( 21/86درصد) نيز در حد متوسط است .درصد افراد داراي مهارت کم و بسيار کم نيز برابر با ( 36/6درصند)
میباشد ،از اين رو ،با توجه به ميانگين باال که برابر( )3/04است ،سواد اطالعاتی دانشجويان کارشناسی در حد متوسط برآورد شده
است.
 .8دانشجويان کارشناسی دانشگاه صنعتی مالک اشتر کدام عامل را (کتابدار ،منابع چاپی ،منابع الکترونيکی ،اينترنت  ،اسناتيد و
دوستان) در افزايش ميزان سواد اطالعاتی خود مهمتر میدانند؟
جدول :8توزيع فراوانی مطلق و درصد فراوانی شاخص کيفی نقش عوامل مختلف در افزايش ميزان سواد اطالعاتی
عوامل مختلف
در افزايش
ميزان سواد

اولويت اول

اولويت سوم

اولويت دوم

اولويت چهارم

اولويت پنجم

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

کتابداران

120

48

30

12

47

18/8

25

10

28

11/2

منابع چاپی

20

8

36

14/4

62

24/8

87

34/8

45

18

منابع الکترونيکی

90

36

60

24

40

16

25

10

35

14

اينترنت

80

32

90

36

40

16

20

8

20

8

اساتيد و دوستان

30

12

40

16

86

34/4

40

16

54

21/6

اطالعاتی

همانطور که در جدول  8مالحظه میشنود ،در اولوينت اول ( 48درصند) از پاسنخدهنندگان کتابنداران را مهمتنرين عامنل در
افزايش ميزان سواد اطالعاتی خود میدانند .بعد از اين عامل ،منابع الکترونيکی با(  36درصد) داراي بيشترين تاثير میباشد .در اينن
اولويت کمترين تاثير مربوط به منابع چاپی است ( 8درصد) .در اولويت پنجم ،اساتيد و دوستان با (  21/6درصند) بناالترين رقنم و
اينترنت با (  8درصد) کمترين رقم را به خود اختصا

داده است.
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نتيجهگيری
يافتهها نشان میدهند،که  55/2درصد از پاسخدهندگان ،درک بااليی از نياز اطالعاتی خود دارند ،مهارت اين دانشجويان در
درک درست نياز اطالعاتی با ميانگين  3/45برآورد شد و گوياي اين مطلب است که مهارت دانشجويان مورد بررسی بيش از حد
متوسط است .همانگونه که معلوم شد 33/2،درصد از دانشجويان کارشناسی داراي مهارت بناال در جسنتجوي اطالعنات بنوده و بنه
راحتی قادرند اطالعات مورد نياز خود را در منابع مختلف بيابند؛ بنابراين میتوان بينان داشنت ،مهنارت دانشنجويان در راهبردهناي
جستجوي اطالعات با ميانگين  2/94در حد پائين است .افراد مورد مطالعه در استفاده از مراکز اطالعرسانی و استفاده از باننکهناي
اطالعاتی فشرده داراي مهارت کمتري بوده و بيشترين مهارت را در استفاده از شبکههناي اطنالعرسنانی و اينترننت دارنند .بنه نظنر
می رسد،کسب اطالعات تخصصی و وجود اطالعات متنوع و روزآمد از عواملی هستند که سبب شنده شنبکههناي اطنالعرسنانی و
اينترنت در اولويت قرار گيرد .در مورد آشنايی با منابع اطالعاتی مرتبط با رشنته خنود ،نينز بناالترين مينزان يآشننايی بنه کتناب (86
درصد) و کمترين آن به منابع ناپيوسته ( 32درصد) اختصا

دارد .به نظر می رسد ،سهولت دسترسی و فراواننی اينن منبنع در تمنام

کتابخانه ها به ويژه آشنايی بيشتر دانشجويان با اين منبع اطالعاتی سبب شده است که درصد بااليی را نسبت به ديگر منابع بنه خنود
تخصيص دهد.
در مورد مالکهاي ارز يابی و انتخاب منابع اطالعاتی ،هم دانشجويان کارشناسی مهمترين عامل را روزآمد بنودن منبنع ذکنر
نمودهاند .به طوري که  80درصد از پاسخگويان نقش اين عامل را زياد و بسيار زياد ارزينابی نمنودهانند .در اينن پنژوهش ،در بناب
راهبردهاي جستجوي اطالعات  33/2درصد از دانشجويان کارشناسی از مهارت زياد و خيلی زياد برخوردارند .نرورت دارد کنه
مسئوالن دانشگاه صنعتی مالک اشتر در بستر سازي مهارت هاي سواد اطالعاتی و بهبنود آن در جهنت بناالبردن اينن تواننايیهنا در
دانشجويان آموزشهاي خاصی را تدارک ببينند.
در مورد مهارت هاي مکانيابی و دستيابی به اطالعات 23/2 ( ،درصد) از دانشجويان کارشناسی از مهارت زياد و بسيار زيناد
در اين زمينه برخوردارند و(  15/2درصد ) نيز مهارت متوسطی در اين مورد دارند .مهارت دانشجويان کارشناسی ،در مکنانينابی و
دستيابی به اطالعات با ميانگين  2/4درصدبرآورد شدکه کمتر از حد متوسط است.
در استفاده از اطالعات (  53/6درصد) از پاسخدهندگان مهارت خود را زياد و بسيار زياد تخمين زده و (  23/2درصند ) هنم
مهارت خود را متوسط ارزيابی کرده اند .مهارت دانشجويان کارشناسنی در اسنتفاده از اطالعنات بنا مينانگين(  ) 3/38بنيش از حند
متوسط را نشان میدهد .در اين پژوهش (  53/6درصد) از دانشجويان کارشناسی داراي مهنارت زيناد و خيلنی زيناد در اينن منورد
هستند  ،از اين رو ،ارائه آموزش براي استفاده از اطالعات روري است.
 54درصد از پاسخگويان مهارت خود را در ترکيب اطالعات جديد با دانسنتههايشنان ،زيناد و بسنيار زيناد و(  20/8درصند )
مهارت خود را متوسط بيان نمودهاند .مهارت دانشجويان مورد مطالعه با ميانگين (  )3/39بيش تر از حد متوسط را نشان میدهد.
مهارت دانشجويان کارشناسی ،در ارزيابی نتيجه فرايند جست و جو در رابطه با رفع نياز اطالعاتیشان با (  30درصد ) زيناد و
بسيار زياد و(  ) 19/6در حد متوسط میباشد .لذا  ،مهارت دانشجويان با ميانگين( ) 2/71در حد پائين برآورد شده است.
در نقش عوامل مختلف در افزايش ميزان سواد اطالعاتی ،بيشتنرين نقنش بنا ( 48درصند) ،در اولوينت اول بنه کتابنداران و
کمترين نقش با(  8درصد) در اولويت اول به منابع چاپی داده شده است .نتيجهاي که از کل دادهها ،جهنت تعينين سنواد اطالعناتی
دانشجويان کارشناسی به دست آمده ( 41/53درصد) داراي مهارت زياد و خيلنی زيناد 21/86( ،درصند) داراي مهنارت متوسنط و
( 36/6درصد) داراي مهارت کم و بسيار کم میباشند .بنابراين ،سواد اطالعاتی دانشجويان مورد مطالعه با مينانگين ( ) 3/40در حند
متوسط تخمينزده شده است.

11

فصلنامه نظامها و خدمات اطالعاتی سال چهارم ،شماره 3و  ،4پیاپی 15و  ،16تابستان و پائیز 94

پيشنهادها
با توجه به نتايجی که از مطالعه سواد اطالعاتی دانشجويان کارشناسی دانشگاه صنعتی مالک اشتر به دست آمد ،پيشنهادهنايی
به اين شرح ارائه میشود:
 .1تهيه برنامهاي مدون از سوي مديريت کتابخاننه مرکنزي معاوننت پژوهشنی دانشنگاه جهنت آمنوزش مهنارتهناي سنواد بنه
دانشجويان؛
 .2برگزاري دوره هاي آموزش سواد اطالعاتی از طرف کتابخانه مرکنزي آن هنم توسنط کتابنداران همنراه بنا تهينه جنزوات ،
مطالب آموزشی و راهنماي استفاده از منابع چاپی و الکترونيکی (پيوسته و ناپيوسته)؛
 .3گنجاندن دو واحد درسی به صورت اجباري با عنوان" آموزش سواد اطالعاتی براي دانشجويان در دوره کارشناسی" که در
آن شيوههاي جستجو،گردآوري و ارزيابی اطالعات و شيوه هاي استناددهی و ماخذنويسی به دانشجويان تعليم داده شود؛
 .4تهيه انواع بروشورها و راهنماهاي مفيدتوسط کتابداران ،در جهت آموزش نحوه استفاده از پايگاههاي اطالعناتی موجنود در
کتابخانه؛
 . 5روزآمدسازي پرتال کتابخانه و ايجاد ساختار مناسب در آن براي ارائه برخی آموزشهاي سواد اطالعاتی به صورت پيوسته؛
 .6نظرسنجی ساليانه براي تعيين نيازهاي آموزشی دانشجويان انجام شود؛
 .7ارائه دورههاي آموزشی براي کتابداران جهت داشتن مهارتها و تخصص الزم در راستاي خدمت به دانشجويان و آموزش
آنها به کاربران کتابخانه.
مهارت هاي سواد اطالعاتی را به طرق گوناگون میتوان فرا گرفت .در اين باره تامپسون میگويند " :هنيچ راه حنل واحندي
براي مسئله چگونگی کمک به دانشجويان در بهبود مهارتهاي پژوهشی ،مهارتهاي کتابخانهاي يا مهنارتهناي سنواد اطالعناتی
آنها وجود ندارد؛ بنابراين کتابداران کتابخانه هاي دانشگاهی بايد تلفيقی از رويکردهاي يادشده را به کنار بگيرنند و مهمتنر از همنه
الزم است در تالشهاي خود براي اموزش سواد اطالعاتی به دانشجويان ثابت قدم باشند ).(Thompson, 2003
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