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سواد اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
عنایت عباسی ،1پریسا نجفلو

2

 -1استادیار گروه ترویج وآموزش كشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس.
 -2دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ایـن پژوهـش بـا هـدف سـنجش سـواد اطالعاتـی دانشـجویان کشـاورزی دانشـگاه تربیـت مـدرس انجام شـد .تحقیـق از نوع

توصیفـی -همبسـتگی اسـت كـه بـه روش پیمایـش انجـام شـده اسـت .جامعـه آمـاری ،کل دانشـجویان دانشـکده کشـاورزی

دانشـگاه تربیـت مـدرس بودنـد ( .)N =764حجـم نمونـه با اسـتفاده از جدول کرجسـی و مـورگان ( )1970برآورد شـد (.)n=256
نمونهگیـری بـه روش نمونـه گیـری طبقـه ای تناسـبی در دو مرحلـه انجـام شـد .ابـزار گـردآوری دادهها ،پرسشـنامه بـود .روایی

ظاهـری و محتوایـی آن توسـط چندتـن از متخصصان ترویـج و آموزش کشـاورزی و اعضای هیأت علمی دانشـگاه تربیت مدرس
مـورد بررسـی و تأییـد قـرار گرفـت .نتایـج نشـان داد کـه سـواد اطالعاتـی دانشـجویان در سـطح متوسـط اسـت .دانشـجویان در

اسـتاندارد دوم سـواد اطالعاتـی (دسترسـی مؤثـر و کارا بـه اطالعـات مـورد نیـاز) باالتریـن مهـارت را داشـتند و در اسـتاندارد
پنجـم (آشـنایی بـا مـوارد حقوقـی و قضایی مربوط به دسترسـی و اسـتفاده از اطالعات) ضعیـف بودند .نتایج آزمون همبسـتگی

پیرسـون نشـان داد کـه متغیرهـای سـن ،سـاعات کار بـا رایانـه و اینترنـت ،نمـره مهارتهـای تحقیـق (میـزان آشـنایی بـا زبـان
ی اداری) و معـدل واحدهـای گذرانـده در مقطـع کنونـی بـا میـزان سـواد اطالعاتـی
انگلیسـی ،رایانـه ،اینترنـت و نـرم افزارهـا 

دانشـجویان رابطـه مثبـت و معنـاداری وجـود دارد .نتایـج معادلـه رگرسـیون چندگانـه گام به گام نشـان داد که معـدل واحدهای

گذرانـده مقطـع کنونـی ،نمـره مهارتهـای تحقیـق و سـاعات کار بـا رایانـه و اینترنـت حـدود  21درصـد از تغییرپذیـری هـای

رفتـار اطالعیابـی دانشـجویان را تبییـن کردنـد .نتایـج آزمـون  tنشـان داد کـه بین سـواد اطالعاتی دانشـجویان مقاطـع مختلف

تحصیلـی (کارشناسـی ارشـد و دکتـری) ،جنسـیتهای مختلـف (زن و مـرد) ،افـرادی کـه در تـور آشـنایی کتابخانه شـرکت کرده
بودنـد و آنانـی كـه شـرکت نکـرده بودنـد تفـاوت معنـیداری وجـود نـدارد .بـر پایـه بخـش دیگـری از نتایج ،نـوع دانشـگاه مقطع

كارشناسـی بـر سـواد اطالعاتـی دانشـجویان مؤثـر اسـت .و بیـن سـواد اطالعاتـی دانشـجویان بـا رشـتههای مختلـف تحصیلی و

وضعیـت اشـتغال مختلـف نیـز تفـاوت معنـاداری وجـود ندارد.

کلید واژهها :سواد اطالعاتی ،عصر اطالعات ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،استاندارد .ACRL

نویسندهی مسئول :عنایت عباسی

رایانامهenayatabbasi@gmail.com :

دریافت 94/01/19 :؛ پذیرش94/05/19 :

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

89

سواد اطالعاتی دانشجویان...

مقدمه

از نیمـه دوم سـده بیسـتم جهـان وارد عصـر تـازهای شـد

کـه دگرگونیهـای پـر سـرعت علمـی -فنـاوری ،محرکـه اصلـی
ایـن تغییـر و دگرگونیهـا بـود .ایـن دگرگونیهـای اطالعاتـی

و ارتباطاتـی دارای سـودمندیهای ارزشـمندی بودنـد کـه

تأثیرگذاریهـای بهسـزایی در رشـد علمـی و توسـعه کشـورها
داشـته اسـت .جامعههـای مختلـف بـرای اسـتفاده از ایـن

سـودمندیها بایـد همپـای دیگـر جامعههـای پیشـرو ،ایـن
دگرگونیهـا را درون خـود اشـاعه داده و اسـتفاده کننـد و در
نهایـت بـه جامعـهای اطالعاتـی بـدل شـوند .در هـر نظـام،

اطالعـات بـه عنـوان رگهـای حیاتـی آن نظـام عمـل میکنند

(نوکاریـزی و داورپنـاه .)1385 ،چنانچـه ایـن رگهای حیاتی
بـه درسـتی عمـل نکننـد ،کشـورها دچـار عقـب افتادگـی

میشـوند و از عرصههـای رقابتـی جهانـی امـروز حـذف

خواهنـد شـد.

نـوروزی و همـکاران1389 ،؛ نصیـری1384 ،؛ چـودری،

.)2011

وبر و جانسون سواد اطالعاتی را توانایی اتخاذ رفتارهای
1

اطالعیابی مناسب به سبب رفع نیازهای اطالعاتی میدانند.

سواد اطالعاتی را میتوان مهارتهای شناسایی ،دسترسی،
ارزیابی و استفاده مؤثر و کارآمد و اخالقی از اطالعات دانست

(هیدی و بارکر .)2009 ،سواد اطالعاتی سبب عالقهمندی فرد
به یادگیری در طول عمرش شده و او را برای تصمیمگیریهای

آگاهانه در برابر هجوم اطالعات آماده میسازد .سواد
اطالعاتی منجر به تفکرنقادانه اطالعات ،خودراهنمایی،

خودکنترلی در یادگیری و نهادینهسازی یادگیری میشود.

فرد با سواد اطالعاتی فردی پویا خواهد بود که در کل زندگی
با استفاده از مهارتهای خود نیازهای اطالعاتی فردی و
اجتماعی خود را برآورده میسازد (خالقی و سیامک1389 ،؛

پریرخ و همکاران1390 ،؛ شریفی و اسالمیه .)1390 ،در این

افزایـش تولیـد و گسـترش اطالعـات نـه تنها تأمیـن کننده

تحقیق منظور از سواد اطالعاتی توانایی افراد در شناسایی

اطالعـات بـا ارزش در میـان انبـوه اطالعـات و دادههـای زائد،

از اطالعات مورد نیازشان است که مستلزم داشتن برخی از

انـواع نیازهـای اطالعاتـی افـراد نمیباشـد ،بلکـه واقـع شـدن
افـراد را بـا چالـش هـای فراوانـی روبـهرو میسـازد .در چنیـن

شـرایطی افـراد ناچـار هسـتند کـه در میـان انبـوه اطالعـات به

اسـتخراج منابـع مـورد نیـاز خـود بپردازنـد .فرایند اسـتخراج
اطالعـات مطلـوب در میـان انبـوه اطالعـات بیمـورد مسـتلزم

صـرف وقـت اسـت .فـرد در فراینـد جسـتوجوی اطالعـات
وارد مجـاری اطالعاتـی میشـود کـه برخاسـته از نیازهـای

اطالعاتـی افـراد اسـت .چنیـن شـرایطی نیـاز بـه راهبردهـای

(استراتژی)جسـتوجوی اطالعـات را در نسـل کنونـی ایجـاد
میکنـد (هـد و ایسـنبری .)2011 ،لـذا ،داشـتن مهارتهـای

مرتبـط فنـی و سـواد و دانـش الزم در دسـتیابی بـه اطالعـات
دلخـواه در فـرد ،ضـروری اسـت (هیـدی و بارکـر.)2009 ،

نیازهای اطالعاتی خود و دستیابی و استفاده بهینه افراد

مهارت ها است.

در هـر نظـام ،سـرمایه انسـانی دارای اثرگذاریهایـی

بیشـتر از دیگـر منابـع تولیـدی اسـت .در نظـام دانـش و
اطالعـات ،نقشهـای مدیریـت ،نـوآوری و خالقیـت بـر عهده

سـرمایههای انسـانی اسـت .امـروزه ،توسـعه مهارتهـای

دسـتیابی بـه اطالعـات و بهکارگیـری اطالعـات از ضرورتهـای
ایجـاد سـرمایههای انسـانی متناسـب بـا عصر اطالعات اسـت

(هاثـورث .)1999 ،دانشـگاهها از مهمتریـن نهادهـای علمـی
و پژوهشـی هسـتند کـه وظیفـه تربیـت نیرویانسـانی الزم را

بـر عهـده دارنـد .بـه نظـر مـی رسـد ضـروری اسـت کـه از ایـن

فناوریهـای اطالعاتـی و ارتباطاتـی در نظـام آموزشـی بهـره

چنانچـه ایـن مهارتهـا توسـعه نیابنـد ،رفتـار اطالعیابـی

کافـی بـرده شـود (آقـا کثیـری و زمانـی .)1392 ،بـه بیـان

اطالعیابـی و ایجـاد نگـران اطالعاتـی خواهـد شـد .توانایـی

و میتـوان گفـت دانشـگا ه بهتریـن مـکان بـرای پاسـخگویی

را متأثـر میسـازد کـه منجـر بـه طوالنیتـر شـدن مسـیر
دسـتیابی بـه اطالعـات تـا حـدی مهـم اسـت کـه امروزه سـواد
اطالعاتـی بـه عنـوان یکـی از عناصـر ضـروری سـده بیسـت و
یکـم مطـرح شـده اسـت .سـواد اطالعاتـی یکـی از مشـخصه

هـای بـارز جامعـه اطالعاتـی و از پیششـرطهای ایجـاد تفکر
انتقادی در دانشـجویان اسـت (سـودبخش ونیـککار1384 ،؛
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ویکـری افراد در همه فعالیتها دارای نیاز اطالعاتی هسـتند
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بـه نیازهـای اطالعاتـی دانشـجویان اسـت .دانشـگاه نقـش
بهسـزایی در تربیـت افـرادی بـا مهارتهـای بـاالی دسـتیابی

بـه اطالعـات و اسـتفاده مؤثـر از آن دارنـد .پیشـرفت سـرعت

اشـاعه فناوریهـای اطالعاتـی و ارتباطـی در جامعـه و تأثیـر
بهسـزای آن در زندگـی ،افزایـش تنـوع و تخصصـی شـدن
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اطالعـات ،لـزوم یادگیـری در طول عمر و تبدیـل هر جامعهای

اصلـی برای پشـتیبانی از دانشـجو برای دسـتیابی به اطالعات

بـه تمرکـز بـر توسـعه سـواد اطالعاتی دانشـجویان در راسـتای

دانشـگاهی ناشـی از گسـتردگی این نـوع کتابخانهها در سـطح

را بـه جامعـه یادگیرنـده ،دانشـگاهها را بـر آن داشـته اسـت که
آمادهسـازی ایـن سـرمایههای انسـانی بپردازنـد.

ت حل
باید گفت که تربیت یادگیرندگان در طول عمر با مهار 

مسئله در کشور از مأموریتهای محوری مؤسسههای آموزشی
است (هاثورث .)1999 ،سواد اطالعاتی یکی از عناصر اصلی
مداخله در مدیریت کتابخانههای دانشگاهی به شمار میرود.

راهبرد بعضی از دانشگاهها در رویارویی با فناوریهای
اطالعات و ارتباطات تنها تالش در جهت بقاست ،در حالی
که برخی از آنها به دنبال تولید و بهکارگیری اطالعات هستند.
دانشگاهها برای پیشرفت جامعه خود باید به تربیت نیروی

انسانی با توان یادگیری در طول عمر بپردازند ،که الزمه ایجاد

توانایی یادگیری در طول عمر بوده و کسب سواد اطالعاتی
به عنوان مهارت پایه اینگونه یادگیری است (حنفیزاده و

همکاران1386 ،؛ بشیری1387 ،؛ شریفی و اسالمیه1390 ،؛

سیامک و همکاران1392 ،؛ پریرخ و همکاران1390 ،؛ کیخا و
همکاران1389 ،؛ کیانیخوزستانی و همکاران1391 ،؛ رخش
و موحدی1386 ،؛ هد و ایسنبری2011 ،؛ چودری.)2011 ،

مـورد نظـر باشـند (کالیـب .)2009 ،نقـش مهـم کتابخانههای
کشـور و وظیفـه مهمی اسـت که در اطالعرسـانی ایفـا میکنند
(فهیمنیـا و منطـق.)1392 ،

بنابرایـن ،دانشـگاه بـا مدنظـر قـرار دادن سـواد اطالعاتـی

دانشـجویان ،نقـاط قـوت و ضعـف آنـان ،میتواننـد بـه فراهـم

سـاختن امکانـات ،خدمـات پژوهشـی و ارائـه برنامههـای
آموزشـی متناسـب بـرای دانشـجویان مبنـی بـر ایجـاد

راهکارهایـی بـرای ارتقـای سـواد اطالعاتـی دانشـجویان

بپردازنـد .نتیجـه این امـر فراگیرانی با توان خودکنترلی اسـت
کـه در نهایـت به احیای جامعـه اطالعاتی با شـهروندان فراگیر

در طـول عمـر منجـر خواهـد شـد کـه نقـش سـازنده در جامعه
ایفـا میکننـد (سـودبخش و نیـککار1384 ،؛ موحدمحمدی،

1382؛ نجفلـو و یعقوبـی.)1393 ،

با وجود اهمیت باالی سواد اطالعاتی در این دوران و نقش

مهم دانشگاهها در این حیطه ،شواهد نشان میدهد تنها

شمار کمی از دانشگاهها ارزیابی سواد اطالعاتی دانشجویان
را به عنوان یکی از شرایط دانشآموختگی آنان ضروری

در شـرایط کنونـی کـه اطالعـات بـدون گذشـتن از هـر

میدانند .در کشورهای بسیاری از جمله آمریکا و استرالیا

در طـول عمـر بایـد به داشـتن مهارتهـای سـنجش اطالعات

و شیوه درست دستیابی و استفاده از اطالعات در برنامههای

پاالیشـی در دسـترس همـگان قـرار میگیـرد ،یادگیرنـدگان

بـرای سـنجیدن پایایـی ،اعتبـار ،ثبـات و اصیـل بـودن منابـع
مجهـز شـوند .الزمـهی ایـن توانایـی داشـتن سـواد اطالعاتـی

اسـت (پریـرخ و همـکاران1390 ،؛ زمانـی1382 ،؛ شـریفی و
اسلامیه .)1390 ،سـواد اطالعاتـی یکـی از صالحیتهـای
مهـم و ضـروری بـرای دانشـجویان اسـت ،کـه بـه عنـوان یـک

دسـتاورد ضـروری بـرای دانشـجویان در جهـان بـه رسـمیت

شـناخته شـده اسـت (سـاندرس.)2012 ،

دانشـگاهها بسـتر مهـم دسترسـی اطالعـات بـرای

دانشـجویان بهشـمار میآینـد .یکـی از مهمتریـن دغدغههای

فکری دانشـجویان و اسـتادان دانشگاه دسترسـی به اطالعات
روزآمد و متناسـب با نیازهای اطالعاتی آنان اسـت .دسترسی
سـریعتر بـه اطالعـات سـودمند و معتبـر میتوانـد بازدارنده از

هدررفـت زمـان ،انـرژی و سـرمایه شـود و در نهایـت مسـیر
موفقیـت را کوتـاه و هموارتـرسـازد .کتابخانههای دانشـگاهی
میتواننـد در ایـن بیـن نقـش اساسـی را ایفـاکننـد و از عناصر

برنامههای پرشماری در چگونگی استفاده مطلوب از کتابخانه
دانشگاهی و حتی دبیرستانی در رشتهها و مقاطع مختلف

گنجانده شده است .در ایران چنین برنامههایی در دانشگاهها
و نظام آموزش و پرورش وجود ندارد و تنها در رشتههای

خاصی مانند علوم تربیتی ،زیستی و برخی رشتههای
پودمانی برنامههای درسی اختیاری با عنوان شیوههای

استفاده از کتابخانه و اصول کتابداری وجود دارد .دانشگاهها
باید در طول دورههای آموزشی به باال بردن سواد اطالعاتی
دانشجویان بپردازند.

نتایج بسـیاری از تحقیقات نشـان میدهد سـواد اطالعاتی

دانشـجویان در سـطح باالیـی قـرار نـدارد و دانشـجویان تنهـا

واحدهـای درسـی خـود را میگذراننـد ،بـدون اینکـه سـواد
اطالعاتیشـان بهبـود یابـد .دانشـگاهها نیز اطالعـات کمی در

زمینـه نیازهـای اطالعاتی دانشـجویان دارند (کیانـی1383 ،؛

سـیامک و همـکاران1392 ،؛ زمانـی1382 ،؛ هد و ایسـنبری،
 .)2011ضـروری اسـت تـا بـه بررسـی توانایی دانشـجویان در
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اسـتفاده از فنـاوری هـای ارتباطاتـی و اطالعاتـی در زمینـه

اطالعـات و توانایـی مکانیابـی ،ارزیابـی و بهکارگیـری مؤثـر

بررسـیهای مختلـف نشـان میدهنـد کـه بـرای ارتقای سـواد

سـواد اطالعاتـی ،بـر پایـه مهارتهـای مـورد نیـاز

پژوهشـی و  ...پرداختـه شـود (آقاکثیـری و زمانـی.)1392 ،
اطالعاتـی دانشـجویان بازدارندههـا و ناهماهنگیهای چندی

وجـود دارد و دانشـجویان بـدون صالحیتهـای مرتبـط بـا
سـواد اطالعاتـی هسـتند .ایـن صالحیتهـا تنهـا بـا صـرف

زمـان و تجربـه بهدسـت نمیآیـد بلکـه بـه آمـوزش نیـاز دارد )
مایـر2013 ،؛ سـاندرس .)2012 ،بـرای بهبـود مهـارت سـواد
اطالعاتـی در میـان جامعـه دانشـگاهی ،به برنامهریـزی جامع

و اجـرای برنامههـای آموزشـی در کتابخانههـای دانشـگاهها

نیـاز اسـت (کالیـب.)2009 ،

اطالعـات اسـت (هـد و ایسـنبری.)2011 ،

تقسـیمبندیهای گوناگونـی شـده اسـت .یکـی از آنهـا

تقسـیمبندی آدانسن و نردلی است که در آن سواد اطالعاتی
5

را مشـتمل بـر مهارتهـای فنـی و سـواد ذهنـی و ارتباطـی

میداننـد .در تقسـیمبندی دیگـر میتـوان بـه تقسـیمهای

کمیتـه طـرح بررسـی کتابخانههـای دانشـگاه ایندیانا در سـال

 1996اشـاره کـرد .این کمیته ،سـواد اطالعاتـی را به دو بخش
سـواد پایـه و سـوا د پیشـرفته تقسـیم کـرده اسـت (سـیامک و

همـکاران .)1392 ،دانشـگاه ملـی بریتانیـا در سـال 1999

امروزه مفهوم سواد در همهی گرایشهای علمی گسترش

مدلـی را بـرای تبییـن سـواد اطالعاتـی بیـان کـرد .ایـن مـدل

نوشتن بود .اکنون مهارتهای دیگری (از جمله مهارتهای

بـه اطالعـات و چگونگـی درک و بهرهبـرداری از اطالعـات بـود

یافته است .در گذشته سواد مشتمل بر توانایی خواندن و
الزم برای سواد اطالعاتی ،سواد رسانه ای ،سواد رایانهای و

غیره) به این دو توانایی اضافه شده است که الزمه بهکارگیری
اطالعات و حضور پررنگ در جهان اطالعات و ارتباطات است.

این مهارتها در کل سواد اطالعاتی نامیده میشوند .سواد

دارای دو مجموعـه مهارتهـای چگونگـی کشـف و دسترسـی

(میرزاصیفـی و همـکاران1388 ،؛ فتحیواجارگاه و آذرمنش،
1385؛ منصوریـان و نعیمآبـادی1383 ،؛ منتظـر و همـکاران،

1386؛ کیخـا و همـکاران.)1389 ،

یکی از معیارهای مدون برای تدوین ،اجرا و ارزیابی

اطالعاتی در واقع با ظهور فناوریهای اطالعات در دهه 1970

فعالیتهای آموزشی مرتبط با سواد اطالعاتی توسط

یکم سواد اطالعاتی عنصر حیاتی در جامعه اطالعاتی است

شده است (شریفی و اسالمیه1390 ،؛ سیامک و همکاران،

پدید آمد ،رشد کرد و نیرومند شد .اکنون در سده بیست و
(میرزاصیفی و همکاران.)1388 ،

کتابخانههای دانشگاهی آمریکا در قالب پنج استاندارد بیان

1392؛ هد و ایسنبری .)2011 ،این پنج استاندارد عبارتاند

سـواد اطالعاتـی بـرای نخسـتین بـار در سـال 1974

از .1 :دانشجو بتواند ماهیت و گستره اطالعات را مشخص

اطالعرسـانی بیـان شـد کـه بـه هدفهـای ناشـی از دسـتیابی

کند .3 .اطالعات را نقادانه ارزیابی کند و با اطالعات پیشین

توسـط ژوکروفسـکی 3در کمیسـیون ملـی علـوم کتـابداری و
بـه اطالعـات و تعریـف سـواد اطالعاتـی پرداخـت (خالقـی و

سـیامک1389 ،؛ هاثـورث .)1999 ،اهمیـت سـواد اطالعاتی
آنچنـان اسـت کـه در سـال  2002سـواد اطالعاتـی بـه عنوان
یکـی از پنـج هـدف در طـرح آمـوزش ملـی فنـاوری در آمریـکا

مطـرح شـد .در بسـیاری از دانشـگاههای جهـان ماننـد

سـازمانهای دانشـگاهی اسـترالیا ،سـواد اطالعاتـی را بـه
عنـوان یافتههـای مهـم دوران تحصیالت دانشـگاهی و مکمل

کند .2 .به اطالعات مورد نیاز به طور مؤثر و کارا دسترسی پیدا
خود تلفیق کند .4 .به صورت انفرادی و گروهی از اطالعات
برای رسیدن به منظور خاص استفاده کند و  .5بسیاری

از موارد حقوقی و قضایی مربوط به دسترسی و استفاده از

اطالعات را بداند (ماگنسون .)2013 ،این استانداردها طیف

گستردهای از دانش را برای دسترسی به اطالعات فراهم
میکند (لو.)2013 ،

ایـن اسـتانداردها بـرای پاسـخگویی بـه سـه دگرگونـی رخ

دوره تحصیلـی میداننـد (میزراصیفـی و همـکاران.)1388 ،

داده شـده در دوران کنونـی شـامل بهوجود آمـدن مجموعهای

جامعتریـن تعریـف از سـواد اطالعاتـی توسـط انجمـن

پیچیدگیهـای بازیابـی اطالعـات و لـزوم یادگیـری در طـول

تعریفهـای چنـدی از سـواد اطالعاتـی ارائـه شـده اسـت.

مطالعـات کتابخانـهای دانشـگاه  )1989( 4ارائـه شـده اسـت.
بنابرایـن تعریـف سـواد اطالعاتـی توانایـی تشـخیص نیـاز بـه
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اسـت (شـكل .)1

نگاره -1اسـتانداردهای ارزیابی فعالیت های آموزشـی مرتبط با سواد اطالعاتی
در ایـران در رابطـه بـا تعییـن اسـتانداردهایی بـرای سـواد

اطالعاتـی فعالیتهـای چندانـی صـورت نگرفتـه اسـت

(کیانـی .)1383 ،بـا اینحـال از نیمـه دوم دهـه  1370توجـه

زیـادی در پژوهشهـای دانشـگاهی به مفهوم سـواد اطالعاتی

شـده اسـت (پریـرخ و همـکاران .)1390 ،در ادامـه بـه صورت
خالصـه پیشـینهای از چندیـن پژوهـش در ایـران و دیگـر

کشـورها آورده شـده اسـت:

آنـان در زمینـه جسـتجوی اطالعـات اسـت.

در پژوهشـی کـه بـر پایـه اسـتاندارهای پنجگانـه انجمـن

مطالعـات کتابخانـهای دانشـگاه انجـام شـد ،سـطح سـواد
اطالعاتـی دانشـجویان علـوم انسـانی دانشـگاه آزاد در حـد

باالتـر از متوسـط بـود .زنان دارای سـطح سـواد باالیی نسـبت
بـه مـردان بودنـد .بیشـترین آگاهـی مربـوط بـه اسـتاندارد

پنجـم (آگاهـی از بسـیاری از مـوارد حقوقـی و قضایـی مربـوط

در بررسی سنجش سواد اطالعاتی مراجعهکنندگان

بـه دسترسـی و اسـتفاده از اطالعـات) و کمتریـن آگاهـی از

سواد اطالعاتی کتابخانههای دانشگاهی آمریکا ،محمدی

اطالعـات بـرای رسـیدن بـه منظـور خـاص) بـود (شـریفی و

سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران بر پایه استانداردهای
و همکاران ( )1391به این نتایج دست یافتند که سواد
اطالعاتی کاربران در حد باالیی قرار دارد .در جداسازی

سطح سواد اطالعاتی بر پایه پنج استاندارد ،استاندارد
پنجم ،یعنی آشنایی با موارد حقوقی و اقتصادی دسترسی و
استفاده از اطالعات و استاندارد اول ،یعنی شناسایی ماهیت

و گستره اطالعات الزم در سطح پایینی قرار دارند .بر پایه

بخش دیگری از نتایج ،بین سواد اطالعاتی زنان و مردان
در زمینه هر یك از استانداردهای پنجگانه تفاوت معنیداری
وجود دارد .بین سواد اطالعاتی افراد در رشتههای تحصیلی

و سطوح تحصیالت مختلف اختالف معناداری وجود ندارد.

اسـتاندارد چهـارم (اسـتفاده بهصـورت انفـرادی و گروهـی از
اسلامیه .)1390 ،در بررسـی دیگـری ،صیفـوری و غفـاری

( )1390سـواد اطالعاتـی دانشـجویان سـال آخـر کارشناسـی
دانشـگاه رازی را پاییـن تـر از حـد متوسـط بیـان کـرد.

ربانیخوراسـگانی و همـکاران ( )1390سـواد اطالعاتـی

شـهروندان اصفهانـی را در زمینـه مشـارکت الکترونیکـی در

سـطح نامناسـب میداننـد.

کیخـا و همـکاران ( )1389وضعیت سـواد اطالعاتی اعضای

هیـأت علمـی دانشـگاه علـوم پزشـکی زابـل را در حد متوسـط
ارزیابـی کردند.

نتایـج تحقیـق قاسـمی در زمینـه سـواد اطالعاتـی

هـد و ایسـنبری ( )2011در تحقیقـات خـود بـه نقـل از

دانشـجویان تحصیلات تکمیلـی کشـور و پایاننامـه سـیامک

کـه بسـیاری از دانشـجویان دانـش کمـی در زمینـه مراحـل

فردوسـی نشـان میدهنـد کـه نمـره سـواد اطالعاتـی

محققـان علـوم كتابـداری و اطالعرسـانی بیـان کـرده انـد

تحقیقـات علمـیدارنـد ،کـه ایـن نشـان از کمبـود مهارتهای

در زمینـه سـواد اطالعاتـی دانشـجویان کارشناسـی دانشـگاه
دانشـجویان پایینتـر از  %50کل نمـره سـواد اطالعاتـی اسـت
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(خالقـی و سـیامک1389 ،؛ سـیامک و داورپنـاه.)1388 ،

بـاال بـردن سـواد اطالعاتـی دانشـجویان اسـتفاده كننـد.

کانادا را در کسب سواد اطالعاتی پایین دانسته و در تحقیق

سـطح سـواد اطالعاتـی دانشـجویان تحصیلات تکمیلـی

هیدی و بارکر ( )2009توان دانش آموزان دبیرستانی

خود به بررسی تأثیر برنامههای ارائه شده در نظام آموزشی بر
روش سواد اطالعاتی پرداختند .نتایج بهدست آمده ،ناتوانی
برنامههای آموزشی را در بهبود سواد اطالعاتی تأیید میکند.
در تحقیقـی دیگـر ،میری و چشمهسـهرابی ( )1385میزان

سـواد اطالعاتـی دانشـجویان کارشناسـی سـال آخـر دانشـگاه
علـم و صنعـت را باالتـر از حـد متوسـط بیـان کردنـد .در ایـن

تحقیـق جنسـیت و روزانـه یـا شـبانه بـودن دانشـجویان روی

سـواد اطالعاتـی آنـان تأثیری نداشـته اسـت.

بـا توجـه به آنچه گفته شـد ،هـدف کلی این تحقیق بررسـی

دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه تربیـت مـدرس میباشـد.
روش شناسی

این پژوهش از نظر رهیافت ،جزو تحقیقات کمی ،از

نظر هدف ،کاربردی و از نظر شیوه تحلیل اکتشافی است.

متغیرهای وابسته در این تحقیق پنج استاندارد سواد
اطالعاتی بود .متغیرهای مستقل تحقیق ویژگیهای فردی
و حرفهای پاسخگویان بود .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه

سالیسبوری و الیس )2003( 6نیز در تحقیقات خود نتیجه

سواد اطالعاتی داورپناه و سیامك (كه بر پایه استاندارد

اطالعاتی دانشجویان در آغاز ورود به دانشگاه بسیار محدود

بود ،که از  55پرسش تشكیل شده است .این  55پرسش

تحقیق هاثورث را تأیید و اینگونه بیان میکنند که دانش
است ،این دانش در سال اول دانشجویی سیر افزایشی داشته،

ولی در سالهای بعد این مهارت پایینتر میآید.

قابلیتهای سواد اطالعاتی برای آموزش عالی طراحی شد)

مربوط به پنج استاندارد سواد اطالعاتی تعیین شده توسط
انجمن مطالعات كتابخانهای دانشگاه بود 12 .پرسش مربوط

هاثـورث ( )1999در تحقیقـات خـود بـه ایـن نتیجه رسـید

به استاندارد اول 15 ،پرسش مربوط به استاندارد دوم،

خلاق ،یادگیـری مسـتقل و در طـول عمـر و مهـارت حـل

استاندارد چهارم و  10پرسش مرتبط با استاندارد پنجم بود.

کـه بهرغـم اهمیـت بـاالی سـواد اطالعاتی بـرای داشـتن تفکر
مسـئله ،مهارتهـای الزم در زمینـه سـواد اطالعاتـی در میان
دانشـجویان کـم اسـت.

 10پرسش مربوط به استاندارد سوم 8 ،پرسش مربوط به
برخی از پرسشها دارای یک پاسخ درست و برخی دیگر

دارای بیش از یک پاسخ درست بودند ،كه در برابر هر پرسش

دانشـگاه تربیت مـدرس به عنوان دانشـگاهی کـه در زمینه

ی به
پرسشنامه به این موضوع اشاره شده بود .شیوه نمرهده 

عالـی میپـردازد و نقـش پررنگـی در تربیـت دانشآموختـگان

هر پرسش با یك یا چند گزینه درست 1 ،نمره داده شد .در

تحصیلات تکمیلـی در ایـران بـه عرضـه خدمـات آمـوزش
تحصیلات تکمیلـی دارد .در ایـن رابطه دانشـكده كشـاورزی
دانشـگاه تربیـت مـدرس بـا دارا بـودن حـدود  800دانشـجوی

تحصیلات تكمیلـی در مقاطـع كارشناسـی ارشـد و دكتـری
كـه در  16گـروه آموزشـی مشـغول بـه تحصیـل هسـتند،

سـهم و نقـش مهمـی در پـرورش نیـروی انسـانی مـورد نیـاز

مراكـز آموزشـی و پژوهشـی كشـاورزی کشـور دارد .بنابرایـن،

بررسـی وضعیـت سـواد اطالعاتـی دانشـجویان ایـن دانشـكده
بـه منظـور تبییـن راهكارهـای ارتقـای سـواد اطالعاتـی آنـان

ضـروری بـه نظـر میرسـد .کسـب اطالعـات در زمینـه سـواد
اطالعاتـی دانشـجویان میتوانـد در شناسـایی نیازهـا و رفـع

بازدارندههـای دسـتیابی بـه اطالعـات مؤثـر باشـد .افـزون
بـر ایـن ،آگاهـی از میـزان سـواد اطالعاتـی دانشـجویان بـه

مدرسـان کمـک خواهـد کـرد تـا از راهكارهـای مناسـب بـرای
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پرسشها به این صورت بود که به هر پاسخ درست مربوط به
صورت پاسخ ندادن یا دادن پاسخ نادرست نمرهای به پاسخگو

تعلق نمیگرفت .برای سنجش روایی ظاهری ابزار تحقیق از
نظرسنجی چند تن از استادان ترویج و آموزش کشاورزی
استفاده شد .پایایی ابزار این تحقیق توسط سیامک و

داورپناه ( )1388انجام گرفته و مورد تأیید قرار گرفته است.

جامعه آماری مورد بررسـی ،شـامل دانشجویان تحصیالت

تکمیلی دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه تربیت مدرس در سـال

تحصیلـی  92-93در رشـتههای ترویـج ،آبیـاری و زهکشـی،
زراعـت ،علـوم دامـی ،خاکشناسـی ،بیماریهـای گیاهـی،

مکانیـک ماشـینهای کشـاورزی ،علـوم و صنایعغذایـی،
باغبانـی ،اصلاح نباتـات ،پـرورش و تولیـد طیـور ،سـازههای
آبـی ،حشرهشناسـی ،اقتصـاد کشـاورزی بودنـد ()N=764

(جـدول .)1حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از جـدول کرجسـی و
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مـورگان ( 256 )1970نفـر بـرآورد شـد ( .)n=256نمونـه هـا بـا

اسـتفاده از روش نمونهگیـری دو مرحلـهای طبقـهای تصادفی

و مدنظر قرار دادن تناسـب شـمار دانشـجویان در هر رشته در

كروسـكالوالیس اسـتفاده شـد.
یافتهها

مرحلـه اول و در مرحلـه دوم تناسـب جنسـیت گزینـش شـد.

الف .شناسایی ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان

انجـام شـد .بـه منظـور تحلیـل دادهها از آمـاره هـای توصیفی

ویژگیهـای فـردی پاسـخگویان در جـدول ( )2بـه صـورت

تحلیـل دادههـا بـا اسـتفاده از نـرم افـزار  SPSSنسـخه 20

فراوانـی ،درصـد ،میانگیـن ،نمـا و انحـراف معیـار و ضریـب

همبسـتگی پیرسـون ،رگرسـیون گام بـه گام و آزمونهـای  tو
جـدول -1توزیـع فراوانـی جامعـه آمـاری بـر حسـب مقطع
تحصیلـی و جنسـیت
متغیر

کارشناسی ارشد

دکتری

کل

مرد

243

174

417

کل

440

324

764

زن

197

347

150

* :مآخذ :اداره آموزش دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.

نتایـج تجزیـه و تحلیـل دادههای بهدسـت آمده از بررسـی

خالصـه آورده شـده اسـت .میانگیـن سـنی پاسـخگویان در

حـدود  26/14سـال بـود .میانیگـن معـدل پاسـخگویان در

مقطـع کارشناسـی  16 /68و میانگیـن معـدل واحدهـای

گذرانـده تاکنـون برابر بـا  17/55بود .مدت زمـان کار با رایانه
و کار بـا اینترنـت بـرای پاسـخگویان بـه طـور میانگیـن بـه

ترتیـب در حـدود  6/3و  5سـاعت در روز بود .میزان آشـنایی
دانشـجویان بـا کار بـا رایانـه ،برنامـه هـای نرمافـزار اداری،

اینترنـت و زبـان انگلیسـی بـر پایـه طیـف لیکـرت (=1خیلـی
انـدک =2 ،انـدک =3 ،متوسـط =4 ،زیـاد =5 ،خیلی زیـاد) پنج

سـطحی بـه ترتیـب در حـد  3/36 ،3/61 ،3/66و  3/29بـود.

جدول -2ویژگیهای فردی و حرفهای پاسـخگویان
متغیر

وضعیت

درصد

نما

جنسیت

مرد
زن
ترویج
آبیاری و زهکشی
زراعت
علوم دامی
خاکشناسی
بیماریهای گیاهی
مکانیکماشینهای کشاورزی
علوموصنایع غذایی
باغبانی
اصالح نباتات
پرورشوتولید طیور
سازههای آبی
حشره شناسی
اقتصاد کشاورزی
دکترا
کارشناسی ارشد
تمام وقت
نیمه وقت
بیکار
دولتی
آزاد و پیام نور
بله
خیر

51/7
48/3
6/8
5/6
6
6
7/6
9/2
10
8/4
10/4
6/4
3/6
8/4
7/2
4/8
31/9
68/1
5/7
16/3
77/7
90/9
9/1
69/7
24/8

مرد

رشته

مقطع تحصیلی
وضعیت اشتغال

دانشگاه مقطع پیشین
شـرکت در تور آشنایی با کتابخانه دانشگاه

باغبانی

کارشناسیارشد
بیکار

دولتی
بله
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سواد اطالعاتی دانشجویان...

ب .سنجش میزان سواد اطالعاتی دانشجویان

دانشـجویان در دسترسـی مؤثـر و کارا بـه اطالعـات مـورد

میـزان سـواد اطالعاتـی دانشـجویان بـه تفکیـک پنـج

نیـاز ،باالتریـن توانایی را دارنـد .کمترین مهارت دانشـجویان

اسـت .سـطح سـواد اطالعاتـی دانشـجویان در هـر سـطح از

اسـتفاده از اطالعـات بـود .ایـن ضعـف ،پاییـن بودن آشـنایی

اسـتاندارد سـواد اطالعاتـی در جـدول ( )3آورده شـده

اسـتانداردها بـر مبنـای نمـره  20سـنجیده شـد .تقسـیم نمره

 20بـه چهـار بخـش ضعیـف ،متوسـط ،خـوب و عالـی بایـد
گفـت کـه نمـره کل دانشـجویان در سـطح متوسـط قـرار دارد.
ایـن موضـوع نشـاندهنده لـزوم تمرکـز بـاالی دانشـگاه در

برنامهریـزی و عرضـه خدمـات آمـوزش در راسـتای بـاال بردن

سـواد اطالعاتـی دانشـجویان اسـت.

در آشـنایی بـا مـوارد حقوقـی و قضایـی مربوط به دسترسـی و
دانشـجویان را بـا موضوعهـای مرتبـط بـا محرمانـ ه بـودن و

امنیـت در محیـط چاپـی و الکترونیکـی ،قوانیـن و مقـررات،
خطمشـیهای سـازمانی مرتبـط بـا دسترسـی بـه اطالعـات و

اسـتفاده نکردن از شـیوههای مناسـب استنادسـازی را نشـان
میدهـد.

جدول -3سـواد اطالعاتی دانشـجویان به تفکیک بر پایه پنج استاندارد
استاندارد
 .1دانشـجو بتواند ماهیت و گسـتره اطالعات را مشخص کند.
 .2به اطالعات مورد نیاز به طور مؤثر و کارا دسترسـی پیدا کند.
 .3اطالعـات را نقادانه ارزیابی کند و با اطالعات پیشـین خود تلفیق کند.
 .4بهصورت انفرادی و گروهی از اطالعات برای رسـیدن به منظور خاص اسـتفاده کند.
 .5بسـیاری از موارد حقوقی و قضایی مربوط به دسترسـی و اسـتفاده از اطالعات را بداند.
کل نمره سواد اطالعاتی

میانگین

انحراف معیار

رتبه

7/52
9/42
6/85
6/73
4/12
6/35

3/31
2/87
2/28
2/61
2/22
2/57

4
1
2
3
5
-

پ .شناسـایی عاملهـای مؤثـر روی سـواد اطالعاتـی

از طرفـی نیـز میتـوان گفـت هرچـه افـراد بـه فراگیـری بیشـتر

بـرای سـنجش ارتبـاط بیـن متغیرهـای تحقیـق و سـطح

خـود را نیـز افزایـش میدهنـد .همچنیـن ایـن یافتهها نشـان

شـد .نتایـج بهدسـت آمـده (جـدول  )4نشـان داد کـه رابطـه

بـاال باشـند و مـدت زمـان بیشـتری بـا رایانـه و اینترنـت كار

دانشـجویان

سـواد اطالعاتـی از ضریبهای همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده

معنـیداری بیـن معـدل مقطـع کارشناسـی و نمـره فعالیـت
پژوهشـی با میزان سـواد اطالعاتی دانشـجویان وجـود ندارد.

متغیرهـای سـن ،سـاعتهای کار بـا رایانـه و اینترنـت ،نمـره
مهارتهـای تحقیق (میزان آشـنایی با زبان انگلیسـی ،رایانه،
ی اداری) و معـدل واحدهـای گذرانـده
اینترنـت ،نـرم افزارهـا 

در مقطـع کنونـی با میـزان سـواد اطالعاتی دانشـجویان رابطه

مثبـت و معنـاداری در سـطح یك درصـد خطا وجـود دارند .به
ایـن معنـی کـه بـا افزایـش سـن دانشـجویان ،سـواد اطالعاتی

آنـان افزایـش مییابـد .معـدل واحدهـای گذرانـده در مقطـع
کنونـی نیـز تأثیـر مثبت بر سـواد اطالعاتی افـراد دارد و هر چه

معـدل افـراد در مقطـع کنونـی باال بـرود ،سـواد اطالعاتی آنان
نیـز باالتـر خواهـد بـود .میتوان گفـت که بـا افزایـش موفقیت
تحصیلـی دانشـجویان سـواد اطالعاتـی آنـان بهبود مـی یابد.
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درسهـای دانشـگاهی میپردازنـد ،در واقـع سـواد اطالعاتـی

میدهـد کـه هـر چـه دانشـجویان دارای مهارتهـای تحقیـق
كننـد ،سـواد اطالعاتـی باالتـری نیز پیـدا خواهنـد کرد.

جدول -4همبستگی متغیرهای مستقل و سطح سواد اطالعاتی
متغیر
سن
نمره مهارتهای تحقیق
معدل مقطع کارشناسی
معـدل واحدهای گذرانده در مقطع کنونی
نمره فعالیت پژوهشی
میزان سـاعتهای کار با کامپیوتر و اینترنت

ضریب
همبستگی r

سطح
معناداری p

**0/22
**0/27
0/004
**0/38
0/001
**0/27

0/00
0/00
0/95
0/00
0/986
0/00

** P≤ 0/01

*P≤ 0/05

در ادامـه بـرای پیشبینـی تغییرپذیریهـای متغیـر سـواد

اطالعاتـی از طریـق متغیرهـای مسـتقل و تعییـن سـهم هـر
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کـدام از متغیرهـای مسـتقل در تبییـن سـواد اطالعاتـی از

دانشـجویان  2/09بـود (مقدار مجاز بیـن  1/5و  ،)2/5میتوان

در آغـاز بـرای اطمینـان از مناسـب بـودن دادههـا بـرای انجام

مقـدار عـددی ضریبهـای  VIFکوچکتـر از  10بـوده و از ایـن

رگرسـیون چندگانـه بـه روش گام به گام اسـتفاده شـده اسـت.
رگرسـیون بـه بررسـی توزیـع عـادی (نرمـال) دادههـا ،تعیین
میـزان آمـاره دوربیـن -واتسـون ( )DWو مقـدار عـددی
ضریبهـای  VIFپرداختـه شـد.

گفـت کـه همبسـتگی بیـن خطاهـا وجـود نـدارد .همچنیـن،
رو بیـن متغیرهـا پدیده همخطـی وجود ندارد .بـه این منظور

متغیرهـای مسـتقلی کـه دارای همبسـتگی معنـادار بـا سـواد
اطالعاتـی بودنـد ،مـورد آزمـون قـرار گرفتند .پس از سـه گام،

بـرای آگاهـی از عـادی بـودن توزیـع دادههـا اقـدام بـه

متغیرهـای معـدل واحدهـای گذرانـده مقطـع کنونـی ،نمـره

از آنجـا کـه مقـدار کشـیدگی  -0/031و مقـدار چولگـی برابـر بـا

وارد معادلـه رگرسـیونی شـدند (جـدول  .)5نتایـج نشـان داد

محاسـبه کشـیدگی 7و چولگـی 8متغیـر سـواد اطالعاتـی شـد.
 0/280بـود (مقـدار مجـاز بیـن -3تـا  ،)+3میتـوان گفـت کـه
دادههـا دارای توزیـع متقـارن هسـتند .بـا توجـه بـه اینکـه

مقـدار آمـاره دوربیـن -واتسـون ( )DWبـرای سـواد اطالعاتی

مهارتهـای تحقیـق و سـاعتهای کار بـا رایانـه و اینترنـت
کـه این پنـج متغیر حـدود  21درصـد از تغییرپذیریهای سـواد

اطالعاتـی را تبییـن کردنـد .معادلـه رگرسـیون نیـز در سـطح

یـک درصـد خطـا معنادار شـد.

جدول -5رگرسـیون چندگانه گام به گام مربوط به سـواد اطالعاتی
متغیرهای مستقل
عدد ثابت ()constant
معدل واحدهای گذرانده ()X1
نمـره مهارتهای تحقیق ()X2
سـاعتهای کار با رایانه و اینترنت ()X3

آماره هم خطی

B

Beta

T

Sig

تلورانس

VIF

4/92
0/59
0/48
0/041

0/33
0/22
0/21

-1/83
3/91
2/56
2/53

0/07
0/00
0/01
0/01

0/898
0/983
0/915

1/09
1/91
1/05

R= 47/0

R2 =0/228

DW =2/09 = Sig= 0/00

F=10/ 55 R2Ad= 0/207

معادلـه اسـتاندارد شـده سـواد اطالعاتـی بـا توجـه بـه

با مقطع تحصیلی و جنسیت مختلف تفاوت معناداری وجود

Y=- 92/4 59/0 X1+ 48/0 X2+ 041/0 X 3

برای دانشجویان ورودی جدید در مقطع تحصیالت تکمیلی

ضریبهـای اشـاره شـده  Bدر جدول  10به صورت زیر اسـت:

ندارد .میان افرادی که در تور آشنایی با کتابخانه (این دورهها

برای مقایسه سواد اطالعاتی دانشجویان بر حسب جنسیت،

در هر دانشگاه برای آشنایی و استفاده از امکانات کتابخانه ها

توجه به حاكم بودن پیششرطهای استفاده از آزمونهای

بودند نیز تفاوتی وجود ندارد .در واقع تور آشنایی با کتابخانه

شركت یا شركت نکردن در تور كتابخانه و مقطع تحصیلی با
مشخصهای (پارامتری) ،از آزمون  tمستقل استفاده شد.

نتایج (جدول  )6نشان داد که بین سواد اطالعاتی دانشجویان

برگزار میشود) شرکت کرده و آنان كه در این تور شرکت نکرده
دارای کارایی الزم نبوده و تأثیر معناداری نیز در بهبود سواد
اطالعاتی دانشجویان نداشته است.

جدول -6مقایسـه میانگین سـواد اطالعاتی بر حسب ویژگیهای فردی و حرفهای دانشجویان
متغیر
شرکت درتور كتابخانه
مقطع تحصیلی
جنسیت

سطوح

شمار افراد

میانگین

انحراف معیار

t

سطح معنیداری

بله
خیر
کارشناسی ارشد
دکترا
زن
مرد

185
71
174
82
124
132

7/14
6/94
7/07
7/16
7/25
7/18

1/58
1/52
1/69
1/64
1/36
1/60

1/53

0/125

1/15

0/25

1/43
./15
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برای مقایسه سواد اطالعاتی گروه های مختلف با توجه به

سراسری و پیامنور نسبت به دانشگاه آزاد در سطح باالیی

مشخصهای (به حد كافی نبودن شمار افراد در برخی از

دانشجویان در سطح کارشناسی اقدام میکنند .با توجه به

حاكم نبودن برخی از پیششرطهای استفاده از آزمونهای
گروهها) از آزمون مشخصهای كروسكالوالیس استفاده شد.

نتایج (جدول  )7نشان داد که بین میانگین سواد اطالعاتی
دانشجویان با رشته تحصیلی و وضعیت اشتغال مختلف،

تفاوت معناداری وجود ندارد .همچنین ،دانشگاههای

به عرضه خدمات آموزشی برای بهبود سواد اطالعاتی

بخش دیگری از نتایج ،اشتغال دانشجویان نیز فرصتی برای
افزایش سواد اطالعاتی آنان ایجاد نمیکند .گروههای مختلف
دانشجویان در رشتههای مختلف نیز دارای سطح یکسانی از

سواد اطالعاتی هستند.

جدول -7مقایسـه میانگین سـواد اطالعاتی بر حسب ویژگیهای فردی و حرفهای دانشجویان
متغیر

سطوح متغیر

وضعیت اشتغال

شاغل تمام وقت
شاغل پاره وقت
غیر شاغل

دانشگاه مقطع کارشناسی

رشته تحصیلی

شمار افراد

میانگین نمره سواد اطالعاتی

کای اسکویر

سطح معنیداری

13
37
178

7/04
7/40
7/21

1/94

0/37

6/78

**0/03

17/27

0/18

دولتی
آزاد
پیامنور
ترویج
آبیاری و زهکشی
زراعت
علوم دامی
خاکشناسی
بیماریهای گیاهی
مکانیکماشینهایکشاورزی
علوم و صنایعغذایی
باغبانی
اصالح نباتات
پرورش و تولید طیور
سازههای آبی
حشره شناسی
اقتصاد کشاورزی

210
12
9
17
14
15
15
19
23
25
21
26
16
9
21
18
12

بحث و نتیجهگیری

7/21
7/47
5/49
6/85
7/07
7/90
7/65
7/77
6/57
4/52
5/52
6/91
8/74
7/02
5/38
6/32
6/65

مختلفـی از سـطح سـواد اطالعاتـی قـرار دارنـد کـه نشـان

یافتههـای ایـن پژوهش نشـان میدهد که سـواد اطالعاتی

میدهـد در بعضـی از گروههـا بـه بهبود سـطح سـواد اطالعاتی

سـیامک و داورپنـاه ( ،)1388هـد و الیسـنبری (،)2011

اطالعاتـی کـه دسترسـی مؤثـر و کارا بـه اطالعـات مـورد نیـاز

دانشـجویان در سـطح متوسـط قـرار دارد ،که نتایـج تحقیقات

هاثـورث ( ،)1999خالقـی و سـیامک ( ،)1389صیفـوری و
غفـاری ( ،)1390هیـدی و بارکـر ( )2009و ربانی خوراسـگانی
و همـکاران ( )1390بـا ایـن تحقیـق همسـو میباشـد .از
طرفـی نتایـج تحقیقـات شـریفی و اسلامیه ( ،)1390میـری

و چشمهسـهرابی ( ،)1385محمـدی و همـکاران ( )1391و

کیخـا و همـکاران ( )1389بـا نتایـج ایـن تحقیـق همسـو نبود.
میتـوان نتیجـه گرفـت ،افـراد مختلـف جامعـه در سـطوح
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پرداختـه شـده اسـت .دانشـجویان در اسـتاندارد دوم سـواد
اسـت ،باالتریـن مهـارت را دارنـد .ایـن امر نشـان دهنـده این

موضـوع اسـت کـه دانشـجویان اغلـب ،فراینـد جسـتوجو و
دسـتیابی بـه اطالعـات را بـا موفقیـت بـه انجـام میرسـانند.

بـاال بـودن مهـارت دانشـجویان در اسـتاندارد دوم بـاال بـودن
مهارتهـای کاوش در اینترنـت و منابـع اطالعاتـی و آشـنایی
بـا زبـان انگلیسـی در بیـن آنـان را نشـان میدهـد ،زیـرا
ویژگیهـای حرفـهای دانشـجویان نشـان از حد متوسـط باالتر
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بودن آشـنایی دانشـجویان با اینترنت و زبان انگلیسـی اسـت.

و کسـانی کـه در ایـن تـور شـرکت نکـرده بودند ،مشـخص شـد

حقوقـی و قضایـی مربـوط به دسترسـی و اسـتفاده از اطالعات

نـدارد .میتوان نتیجه گرفـت که برنامه و کارگاههای آموزشـی

دانشـجویان در اسـتاندارد پنجـم ،یعنـی آشـنایی بـا مـوارد

دچـار ضعـف هسـتند .ایـن ضعـف را میتـوان بـه عـدم رعایت
نشـدن حقوق مؤلفـان در ایران و نبود قانون کپی رایت نسـبت
داد .در صورتـی کـه اگـر ایـران جزء کشـورهایی بود کـه قوانین

رعایـت حقـوق مؤلفـان در آن اجـرا میشـد ،بـه احتمـال زیـاد
در آگاهـی هـای افراد مؤثر بود .سـیامک و داورپنـاه ( )1388و

محمـدی و همـکاران ( )1391نیـز در تحقیـق خـود در زمینـه
پنـج اسـتاندارد سـواد اطالعاتـی در بین دانشـجویان بـه نتایج

هماننـدی بـا ایـن تحقیـق دسـت یافتند.

در بررسـی عاملهـای مؤثـر بـر سـطح سـواد اطالعاتـی

مشـخص شـد که از میـان متغیرهـای مختلف ،متغیر مسـتقل

سـن ،سـاعات کار بـا کامپیوتـر و اینترنـت ،نمـره مهارتهـای
تحقیـق (میـزان آشـنایی با زبـان انگلیسـی ،رایانـه ،اینترنت،

نـرم افزارهـای اداری )،و معـدل واحدهـای گذرانـده در مقطع
فعلـی بـا سـطح سـواد اطالعاتـی افـراد همبسـتگی دارنـد.
بـه عبارتـی میتـوان گفـت کـه هرچـه دانشـجویان در زمینـه

تحصیلـی عملکـرد موفقتری داشـته باشـند ،سـواد اطالعاتی

آنـان نیـز باالتـر مـیرود و موفقیـت تحصیلـی عاملـی بـرای

ارتقـای سـواد اطالعاتـی اسـت .همینطـور بایـد گفـت کـه بـا
افزایـش سـن دانشـجویان و قرارگرفتـن بیشـتر در محیطهای
اطالعاتـی ،امـکان تأثیرگـذاری و افزایـش سـواد اطالعاتی در
دانشـجویان بیشـتر فراهـم میشـود.

از طرفـی ،وجـود تفـاوت معنـادار میـان دانشـجویانی کـه

در مقاطـع پیشـین در دانشـگاههای مختلـف سراسـری ،آزاد
و پیـام نـور تحصیـل کردهانـد نشـان داد کـه ایـن دانشـگاهها

در ارتقـای سـطح سـواد اطالعاتـی عملکـرد یکسـانی ندارنـد و
دانشـگاه هـای سراسـری و پیـام نـور در سـطح باالتـری از نظر
ارایـه خدمـات بـرای آموزشهـا در ایـن زمینـه ،قـرار دارنـد.

نبـود تفـاوت معنـادار میـان سـواد اطالعاتـی دانشـجویان

مقاطـع کارشناسـی ارشـد و دکتـری گویـای از ایـن اسـت كـه
نـگاه بـه ایـن دو مقطـع از سـوی مسـؤالن دانشـگاهی بـرای

ارتقـای سـواد اطالعاتـی در حـد یکسـان اسـت.

در مقایسـه بین سـواد اطالعاتی افرادی که در تور آشـنایی

کـه تفاوتـی بیـن نمرهـای سـواد اطالعاتی ایـن دو گـروه وجود
از ایـن نـوع در سـطح پایینـی از کیفیـت قـرار دارنـد کـه نقـش

تأثیرگـذاری بـر سـواد اطالعاتـی دانشـجویان ایفـا نمیكنـد.
دانشـگاهها بـا بهبـود کیفیـت در ارائـه چنیـن برنامههایـی

میتواننـد بـه تربیت دانشـجویان با توان دسـتیابی و اسـتفاده
مؤثـر از اطالعـات کمک کنند .بـا توجه به این نتایج پیشـنهاد
میشـود:

 .1نظام آموزش عالی باید با روشهای طرق مختلف نسبت

به ارتقای سواد اطالعاتی دانشجویان و دسترسی مناسب و
بهره گیری بهینه از اطالعات اقدام كند و بیشترین تمرکز را در

توسعه اطالعات افراد با رعایت موارد حقوقی و قضایی مربوط
به دسترسی و استفاده از اطالعات اعمال دارد.

 .2در دانشكدههای كشاورزی برنامههایی مانند تور

كتابخانه با كیفیت باال برگزار شده و به آن نگاهی فراتر از صرف
ارائه یك گواهینامه به دانشجویان داشته باشند .افزون براین،

با توجه به ضرورت همسویی با عصر اطالعات ،لزوم گنجانیدن

واحدی در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات در برنامههای
درسی دانشجویان احساس می شود.

 .3با برای برگزاری کارگاههای آموزشی در سطح

دانشكدههای كشاورزی اقدامهای مقتضی برای ترویج و
اطالعرسانی در زمینه موارد حقوقی و قضایی دسترسی و

استفاده بهینه از اطالعات به عمل آید.
پینوشتها

1. Weber & Johnson
2. Vickery
3. Zukrowski

=4. Association of College Research Libraries
ACRL
5. Adansen and Nordly
6. Salisbury & Eliss
7. Kurtosis
8. Skewness

بـا کتابخانـه دانشـگاه در دانشـگاه ها برای شـرکت کـرده بودند
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منبعها

آقاکثیری ،ز .و زمانی ،ب .)1392( .زمینه یابی ادراک تلفیق فناوری آموزشی در فعالیتهای علمی -آموزشی و پژوهشی

دانشجویان دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی و علوم و فنی -مهندسی دانشگاه اصفهان .رویکردهای نوین آموزشی،
(.128 - 105 ،1 )17

بشیری ،ج .)1387( .بررسی نیاز های اطالعاتی اعضای هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی .اطالع

رسانی و کتابداری.39-52 ،73 ،

پریرخ ،م ،.ارسطوپور ،ش .و نادری ،م .)1390( .اثربخشی کارگاههای آموزشی سواد اطالعاتی برای دانشجویان

تحصیالت تکمیلی :پژوهشی با رویکرد زمینهگرا .پژوهشنامه کتابداری و اطالعرسانی.224-201 ،)2(1 ،

حافظی ،ا .و بختیاری ،ز .)1383( .نقش سواد اطالعاتی مراجعان در بهرهگیری از منابع کتابخانهای کتابخانه مرکزی

آستان قدس رضوی .مجموعه مقاالت همایش آموزش استفاده كنندگان و توسعه سواد اطالعاتی در كتابخانهها ،مراكز
اطالعرسانی و موزهها ،مشهد 1-2 :خرداد.

حنفی زاده ،پ .خدابخش ،م .و حنفی زاده ،م .)1386( .استخراج شاخصهای اصلی اندازهگیری فناوری اطالعات و

ارتباطات در ایجاد یک مجموعه یکپارچه غنی از شاخصهای اصلی اطالعات و ارتباطات .فصلنامه علوم مدیریت ایران،2-5 ،
.1-33

خالقی ،ن .و سیامک ،م .)1389( .آموزش مهارتهای سواد اطالعاتی ،تهران ،کتابدار ،دانشگاه قم.

ربانی خوراسگانی ،ر .وارثی ،ح .و اخوان مهدوی ،م .)1390( .بررسی نقش و جایگاه سواد اطالعاتی بر مشارکت

الکترونیکی شهروندان در مدیریت شهری (مطالعه موردی :شهر اصفهان) .مدیریت شهری.197-215 ،27 ،

رخش ،ف .و موحدی ،ف .)1386( .نیاز اطالعیابی دانشجویان ترم اول و آخر دانشکده مدیریت و دانشکده اطالعرسانی

پزشکی .فصلنامه مدیریت اطالعات سالمت.237 231- ،42 ،

زمانی ،ع .)1382( .استانداردهای سواد اطالعاتی .علوم اطالعرسانی.41-34 ،19)1،2( ،

سودبخش ،ل .و نیککار ،م .)( 1384 .تأثیر آموزش مهارتهای سواد اطالعاتی بر رفتار اطالعیابی دانشجویان .فصلنامه

ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات.58-53 ،16)3( ،

سیامک ،م .و داورپناه ،م .)1388( .ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش سواد اطالعاتی پایه و واقعی دانشجویان

مقطع کارشناسی .فصلنامه کتابداری و اطالعرسانی.146-119 ،)1(45 ،

سیامک ،م ،.علیپور ندوشن ،خ .و خالقی ،ن .)1392( .سنجش سواد اطالعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم

سال  .1390-1389مجله دانشگاه علوم پزشکی قم.30-23 ،)2(7 ،

شریفی ،ا .و اسالمیه ،ف .)1390( .ارزیابی استانداردهای سواد اطالعاتی دانشجویان و رابطه آن با گرایش به یادگیری

الکترونیکی .فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی.52 35- ،)2(2 ،

صیفوری ،و .و غفاری ،س .)1390( .سواد اطالعاتی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه.

فصلنامه نظامها و خدمات اطالعاتی.95-108 ،)1(1 ،

فتحی واجارگاه ،ک .و آزادمنش ،ن .)1385( .امکان سنجی کاربرد فناوری نوین اطالعات و ارتباطات در برنامهریزی

درسی و آموزشی .فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزشعالی.49-72 ،42 ،

فهیمنیا ،ف .و منطق ،ح .)1392( .بررسی نقش کیفیت خدمات ارائه شده به وسیلۀ کتابخانههای دانشگاهی در
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Abstract
The main purpose of this study was to assess the information literacy among agricultural students of
Tarbiat Modares University. Research design was descriptive- correlation and survey method used to
gathering the data. Statistical population of study consisted of all agricultural post graduate students in
Tarbiat Modares University (N =764). The sample size was determined by using Krejcie and Morgan's
(1970) Table (n =256). Samples were selected through stratified random sampling method. Research instrument was a questionnaire. Face and content validity of the questionnaire revised and confirmed by a
panel of agricultural extension and education experts. The results showed that information literacy level
of students was moderate. In the second information literacy standards (effective and efficient access to
needed information), students had the highest skill and they were weak in the fifth standard (familiarity
with legal issues relating to access and use of information). Based on the Pearson correlation results,
there were positive and significant relationships between student’s age, hours of work with computers
and the internet, the research skills (knowledge of the English language, computers, internet and office
software), the average scores of passed credits, with their information literacy. Regressions analysis revealed that average scores at present level, research skills and hours of work with computers and internet
could explain about 21 percent of the variation in the information literacy. T-test results showed there
is no significant difference between information literacy of students with different levels of education
(M.Sc. and Ph.D.), gender (male and female) and participation or not participation in library tour. Based
on other part of results, kind of undergraduate university affects the students' information literacy and
there is no significant difference between the students' information literacy with different academic majors and various employment situations.
Index Terms: information literacy, information age, graduate students, ACRL standard
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