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  ACRLهاي  ايران بر اساس استاندارد ملي جمهوري اسالمي

  

  
  محمديفرناز 

   كارشناس مسئول مرجع مجازي  سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايرانرساني، كارشناس ارشد كتابداري و اطالع
   شاكريصديقه

  رساني، كارشناس مرجع مجازي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران ارشناس ارشد كتابداري و اطالعك
  1 *سعيده اكبري داريان

  رساني، مدير كل منابع ديجيتال سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران دانشجوي دكتري كتابداري و اطالع
  

  20/3/1391 :تاريخ پذيرش       1391/ 24/1 :تاريخ دريافت

  

  چكيده
كنندگان سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري  هدف پژوهش حاضر تعيين سطح سواد اطالعاتي مراجعه: هدف
  .ايران و رابطه سواد اطالعاتي با جنسيت، سطح تحصيالت، رشته تحصيلي و سن آنهاست اسالمي
اي  هاي دانشكده شنامه تهيه شده بر اساس استانداردهاي انجمن كتابخانه پژوهش حاضر به روش پيمايشي از طريق پرس:روش

 نفر بر اساس جدول مورگان 169اي معادل  با توجه به هدف پژوهش، نمونه. انجام شد) ACRL(و پژوهشي اياالت متحده
 .  پرسشنامه پاسخ داده شد124بصورت تصادفي انتخاب و از اين ميان به 

از . كنندگان به كتابخانه ملي در حد زياد است وهش نشان داد كه ميانگين سطح سواد اطالعاتي مراجعههاي پژ  يافته:ها يافته
بين سطوح پنجگانه سواد اطالعاتي بيشترين امتياز مربوط به سطح پنجم يعني آشنايي و درك مباحث اقتصادي، حقوقي، 

كمترين آن مربوط به سطح يك يعني تشخيص ماهيت و اجتماعي و اخالقي مرتبط با كاربرد اطالعات و فناوري اطالعات و 
كنندگان و سواد  بين جنسيت، سن، سطح و رشته تحصيلي مراجعه. بود) تشخيص نياز اطالعاتي(ميزان اطالعات مورد نياز 

  . اطالعاتي تفاوت معناداري وجود ندارد
وزش و ارتقاي سواد اطالعاتي كتابداران كتابخانه كنندگان، آم  با توجه به باالبودن سطح سواد اطالعاتي مراجعه:گيري نتيجه

هاي  كنندگان در رابطه با مهارت هاي آموزشي براي مراجعه ها يا كارگاه همچنين برگزاري دوره. ملي نيز ضروري است
  .تشخيص نياز اطالعاتي و بازيابي اطالعات از اولويت باالتري برخوردار است

  
مراجعه ، زمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران، سواد اطالعاتي، ساACRLاستانداردهاي : ها كليدواژه
  كنندگان

                                                           
     com.gmail@sakbaridaryan ويسنده رابطن. *
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86  انرديگو سعيده اكبري داريان  /كنندگان سازمان اسناد  سنجش سطح سواد اطالعاتي مراجعه

  مقدمه و بيان مسأله
در عصري كه رقابت اصلي جوامع بشري پيرامون اطالعات و سرعت دسترسي به آن، در جريان است؛ سواد اطالعاتي و 

سواد اطالعاتي تاثير مستقيمي بر ارتقاء سطح كيفي . شودهاي آموزشي دولت ها محسوب ميآموزش آن از جمله مهمترين برنامه
يك فرد با سواد اطالعاتي توانايي و مهارت بيشتري در حل مشكالت . هاي شغلي بازي مي كندزندگي افراد به خصوص در رقابت

 .دارد

هاي هاي سواد اطالعاتي در كتابخانهها براي آموزش مهارت معلم-در برخي از كشورها مانند امريكا، استراليا و كانادا از كتابدار
 در برخي ديگر (probert, 2009)دهند كنند و آموزش اين مهارت ها را به دانش آموزان مورد تاكيد قرار ميمدارس استفاده مي

در . )Kokic, 2012(شود ها و براي دانشجويان به عنوان ضرورتي اجتناب ناپذير شناخته مياز كشورها اين آموزش در دانشگاه
ايران در سال هاي اخير به آموزش سواد اطالعاتي در دانشگاه ها تاكيد شده است، اما نقش كتابخانه ها و كتابداران در اين ميان 

هاي آموزشي و  رساني به عنوان نهادهاي وابسته به نظام ها و مراكز اطالع بي ترديد كتابخانه. كمتر مورد توجه قرار گرفته است
هاي ملي به  ها، كتابخانه در ميان كتابخانه. اي دارند ها جايگاه ويژه ان باسوادان اطالعاتي، در اجرايي كردن اين برنامهكتابداران به عنو

هاي ملي در زمينه كتابخانه و كتابداري را برعهده دارند، در زمينه آموزش سواد  عنوان كتابخانه مادر كه معموالً وظيفه تدوين راهبرد
  .توانند ايفا كنند تري مي ر رنگاطالعاتي نيز نقش پ

ايران بر وظيفه آموزشي اين كتابخانه تأكيد شده است و در اين  در ماده يك قانون اساسنامه كتابخانه ملي جمهوري اسالمي
هاي سواد اطالعاتي به اعضاء اجرا شده است كه از آن جمله  اي در رابطه با آموزش مهارت هاي مدون و پراكنده راستا برنامه

هاي مقاله نويسي  اي، كارگاه هاي آشنايي با خدمات كتابخانه هاي جستجو و بازيابي اطالعات، كارگاه توان به برگزاري كارگاه يم
هاي جانبي سازمان  هاي بين المللي كتاب هر ساله به عنوان برنامه و غيره اشاره كرد كه هم در محل كتابخانه و هم در نمايشگاه علمي

  . شود كنندگان برگزار مي ملي براي مراجعهاسناد و كتابخانه 
هاي آموزشي رايگاني را  رساني معاونت كتابخانه ملي سلسله كارگاه واحد مرجع مجازي اداره كل اطالع1388از ارديبهشت ماه 

ان روبرو شده كنندگ براي اعضاي كتابخانه به منظور ارتقاي سطح سواد اطالعاتي آنها برگزار كرده كه با استقبال از سوي مراجعه
، به 1شوند  تحقيقاتي محسوب مي-اي دانشگاهي كننده از كتابخانه ملي كه جامعه اين استقبال نشان دهنده نياز جامعه استفاده. است

 بسيار پسنديده و مناسب است كه قطعاً  هاي آموزشي از سوي كتابخانه ملي اقدامي اجراي چنين دوره. هاست يادگيري اين مهارت
ها در  ي در ارتقاي سطح سواد اطالعاتي اعضاي اين كتابخانه و در نتيجه بهره برداري بهتر و بيشتر آنها از اين آموزشتأثير زياد

هاي آموزشي، سنجش سواد اطالعاتي اعضاء  تر شدن اين برنامه يكي از ضروريات موفق. ها خواهد داشت جهت پيشبرد پژوهش
  . هاي آموزشي را با توجه به نياز اعضاء تدوين كرد ن بتوان برنامهبطور دقيق است تا بر اساس نتايج حاصل از آ

هاي آموزش سواد اطالعاتي، به معموال مدرسان سواد اطالعاتي از جمله كتابداران در تدوين چارچوبي براي برنامه
 در .(Bridges, 2012)كنند  استناد مي2استانداردهاي سواد اطالعاتي انجمن كتابخانه هاي دانشكده اي و پژوهشي اياالت متحده

توانند زمان نياز به اطالعات را  هايي تعريف شده است كه افراد به كمك آن مي اين استاندارد، سواد اطالعاتي مجموعه توانمندي
   ).1386،16پريرخ، (يابي و استفاده مؤثر از اطالعات مورد نياز بپردازند  تشخيص داده و به مكان

  :با سواد اطالعاتي بر اساس اين استاندارد عبارت است ازپنج مهارت اصلي براي فرد 
 )تشخيص نياز اطالعاتي( تشخيص ماهيت و ميزان اطالعات مورد نياز .1

                                                           
بـودن اثـر پژوهـشي    بر اساس آيين نامه عضويت كتابخانه ملي،  شرط پذيرش درخواست عضويت دارا بودن حداقل سطح تحصيالت كارشناسـي و يـا دارا             . 1

  .است... منتشر شده مانند كتاب، مقاله و 
2. ACRL 
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87  1391، بهار 2، شماره  اولسال
 بازيابي مؤثر اطالعات مورد نياز .2

 ارزيابي نقادانه منابع و اطالعات بازيابي شده  .3

 استفاده مؤثر از اطالعات بدست آمده براي انجام يك هدف خاص .4

  ك مباحث اقتصادي، حقوقي، اجتماعي و اخالقي مرتبط با كاربرد اطالعات و فناوري اطالعاتآشنايي و در .5
. شود  فردي كه هر پنج مهارت فوق را دارا باشد به عنوان يك فرد با سواد اطالعاتي شناخته ميACRLبر اساس استاندارد 

هاي ايران مورد بررسي قرار  طالعاتي دانشجويان دانشگاهبراي سنجش سواد ا) 1386(قابليت استفاده از استاندارد فوق توسط قاسمي
  .گرفت كه نتايج آن، استفاده از اين استاندارد براي سنجش سواد اطالعاتي دانشجويان ايراني را نيز تأييد كرد

به  ACRLاز اين رو پژوهش حاضر در صدد است با سنجش سواد اطالعاتي اعضاي كتابخانه ملي بر اساس استانداردهاي 
  :پرسش هاي زير پاسخ گويد

هاي پنجگانه  ايران در هر يك از مهارت سطح سواد اطالعاتي مراجعان سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي .1
  سواد اطالعاتي به چه ميزان است؟

 هاي جمعيت شناختي آنها تفاوت معناداري وجود دارد؟ بين سواد اطالعاتي مراجعان برحسب كداميك از ويژگي .2

  
  پيشينه پژوهش 

توان در بسياري از متون  در ايران از دير باز مورد توجه بوده است  و اين تأكيد را مي توجه به يادگيري و افزايش توان علمي
  :  است4ترين آنها در شعري از شاعر بلند آوازه ايران فردوسي  طوسي در قرن  يكي از شاخص. تاريخي مشاهده كرد

  گفت پيغمبر راست گوي                                                    ز گهواره تا گور دانش بجوي              چنين               
دهد و يادگيري مادام العمر مهمترين  هاي ديني و اجتماعي ايرانيان بر يادگيري مادام العمر را نشان مي اين شعر تأكيد آموزه

ها نخستين بار در اوايل دهه  كنندگان كتابخانه فهوم مدرن سواد اطالعاتي و آموزش استفادهاما م! دست آورد سواد اطالعاتي است
 در متون "رساني كننده به عنوان بخشي از برنامه ريزي و مديريت خدمات اطالع آموزش استفاده" در ترجمه يك مقاله با عنوان 60

اي باعنوان   كه در مشهد برگزار شد ارائه مقاله1367شكي در سال رساني پز پس از آن دراولين سمينار اطالع. كتابداري مطرح شد
 يكي ديگر از نخستين تالشها براي جلب توجه كتابداران "هاي علوم پزشكي رهنمودهايي براي آموزش روش استفاده از كتابخانه"

عاتي چه از لحاظ آموزش و چه سنجش پس از آن سواد اطال). 1386،32پريرخ ،( ها بود ايراني به آموزش شيوه استفاده از كتابخانه
توان  ها مي از جمله اين پژوهش. مورد بررسي قرار گرفت هاي مختلف دانشگاهي و عمومي هاي مختلف در كتابخانه آن در بين گروه

ارشناسي  كة دانشجويان سال آخر دور بررسي سواد اطالعاتي براي پايان نامه كارشناسي ارشد كه به )1381(بختيارزاده به پژوهش 
بوده و دهد كه سطح سواد اطالعاتي جامعةپژوهش كم  نتايج بدست آمده نشان مي. پرداخته است، اشاره كرد) س(دانشگاه الزهرا

 . از نظر سواد اطالعاتي اختالف معناداري وجود داردجامعه مورد بررسيهاي مختلف تحصيلي  ين رشتهب

وضعيت سواد اطالعاتي و عوامل مؤثر بر آن در ميان كتابداران و «عنوان در تحقيقي با ) 1384(رحيمي، الماسي و آل مختار 
از  نفر 39به روش پيمايشي و از طريق پرسشنامه سواد اطالعاتي »  هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كتابخانه و  رسانان اطالع

ه دست آمده نشان داد كه آگاهي كتابداران از نتايج ب.  را مورد بررسي قرار دادندهاي دانشگاه علوم پزشكي كتابداران كتابخانه
.  و شناخت آنها نسبت به منابع مورد نياز مراجعان در حد متوسط بودنيازهاي اطالعاتي جامعة تحت پوشش خود در سطح مطلوب

هاي   يافتهنينهمچ. ها، ميزان آگاهي و تسلط كتابداران به فنون جستجو و بازيابي اطالعات در سطح خوب بود بر اساس ساير يافته
  .اطالعات بود هاي مختلف دسترسي به شانگر سطح بسيار ضعيف تكنيكي كتابداران در مورد شيوهآماري ن
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88  انرديگو سعيده اكبري داريان  /كنندگان سازمان اسناد  سنجش سطح سواد اطالعاتي مراجعه
اي ( هاي سواد اطالعاتي هنجاريابي استاندارد قابليت«در تحقيق خود با عنوان ) 1386(قاسمي، دياني، داورپناه و شعباني وركي

 كه به روش پيمايشي و تحليل محتوا صورت گرفت، سواد اطالعاتي دانشجويان تحصيالت »براي جامعه دانشگاهي ايران) سي آر ال
نتايج نشان داد كه . تكميلي دانشگاه فردوسي، تهران، شيراز و چمران را بر اساس استاندارد اي سي آر ال مورد بررسي قرار دادند

و دانشجويان دكتري در سطح باالتري از  ) 7/3ين باالتر از ميانگ( دانشجويان از نظر وضعيت سواد اطالعاتي در سطح قابل قبولي 
سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران، سند برنامه ( در تحليل محتواي اسناد توسعه ملي. همتايان ديگر خود قرار داشتند

نيز مشاهده شد كه ) ش و فناوريچهارم توسعه اجتماعي اقتصادي كشور، سند راهبردي نظام توسعه علمي كشور، سند توسعه پژوه
اند و اين خود ضرورت توسعه و  اين اسناد به نقش اطالعات و دانش در توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي توجه بسياري داشته

 .كند ترويج آموزش سواد اطالعاتي را تبيين مي

به » سيما در ارتقاء سواد اطالعاتي كاربرانهاي صدا و  نقش و جايگاه كتابخانه«در پژوهشي با عنوان ) 1389(افضلي و تفرشي
 درصد در حد كم و خيلي كم 57 درصد كاربران در حد خيلي زياد و زياد و 43روش پيمايشي مشخص كردند كه سواد اطالعاتي 

 مشخص همچنين نتايج آن. است» آشنايي با منابع مرجع الكترونيكي«هاي آموزشي سواد اطالعاتي كاربران  مهمترين اولويت. است
  .كرد كه افزايش دفعات مراجعه به كتابخانه بر افزايش سواد اطالعاتي آنها مؤثر است

 واحد صنعت ايران و علم دانشگاه كارشناسي آخر سال سواد اطالعاتي دانشجويان«در بررسي ) 1390(سهرابي  ميري و چشمه
 دانشجوي سال آخر كارشناسي را بر 213العاتي كه به روش پيمايشي تحليلي صورت گرفت، سواد اط »ديجيتال محيط در اراك

 در پژوهش جامعه نتايج نشان داد.  مورد بررسي قراردادند1هاي آموزشي و پژوهشي امريكا  اساس استاندارد انجمن كتابخانه
 از استفاده و ارزيابي دستيابي،هاي  نظر مهارت از اما دارند، قرار متوسط حد ازتر  پايين سطحي در اطالعات به نياز تشخيص
 اهميت و درك اطالعاتي سواد زمينه پيش مهارتهاي مندي از بهره نيز و اطالعات حقوقي مسائل با آشنايي همچنين اطالعات،
 و استادان طريق از رسمي غير يادگيري نيز اطالعاتي سواد سطح در  مؤثرترين عامل.دارند قرار متوسط از باالتر سطحي در اطالعات
  .است شده اعالم دوستان

ايران  در پايان نامه خود به بررسي سواد اطالعاتي كتابداران سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي) 1390(برجيان 
  .هاي سواد اطالعاتي در سطح نامطلوبي قرار دارند نتايج نشان داد كه كتابداران در تمام مهارت. پرداخت

تجربه : سب سواد اطالعاتي برنامه اجباري دانشجويان دوره كارشناسيك«در گزارش خود با عنوان ) Chan, 2003(چان 
هاي آموزش سواد اطالعاتي اين دانشگاه براي دانشجويان  در كنفرانس بين المللي ايفال ضمن اشاره به برنامه» دانشگاه مااليا

دهد اكثر  ارائه آموزش نشان ميكند كه نتايج حاصل از ارزيابي ديدگاه دانشجويان و مدرسان پس از  كارشناسي اشاره مي
از سوي ديگر مدرسان در رابطه با دوره . يابي منابع چه چاپي و چه الكترونيكي بيشتر عالقه مند هستند دانشجويان به يادگيري محل

  .هاي متفاوتي داشته برخي آن را مفيد و برخي آن را غير مفيد دانستند برگزار شده ديدگاه
هاي سواد اطالعاتي معلمان دريافتند كه   در بررسي مهارت )Sadiolu, Pek &  Derman, 2009 (ساديوال، پك و درمان 

آنها دانش دقيق و مهارت الزم را در موضوع مورد تدريس خود ندارند و نياز به گذراندن يك دوره آموزش سواد اطالعاتي در 
هاي چشمگيري بين دانشجويان مرد در رابطه با  هر چند بر اساس نتايج پژوهش تفاوت. ابتداي آموزش دانشگاهي وجود دارد

  . هاي بازيابي و ارزيابي اطالعات ديده شد، تفاوت جنسيتي در سواد اطالعاتي معلمان مشاهده نشد مهارت
هاي سواد اطالعاتي دانشجويان ترم يك دندانپزشكي كه طي   به بررسي مهارت)Kingsley et al., 2011(كينگزلي و ديگران 

از دانشجويان به يك يا تعداد بيشتري از سواالت  نتايج نشان داد كه تقريباً نيمي.  آنها آموزش داده شده بود ، پرداختنددو دوره به
 درصد دانشجوياني كه پاسخ اشتباه داده بودند، اعالم داشتند كه از گوگل به عنوان پايگاه مورد نظر 7/75. نتوانسته بودند پاسخ دهند

                                                           
1 ACRL 
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89  1391، بهار 2، شماره  اولسال
 را براي جستجو انتخاب كرده بودند، PubMedدانشجوياني كه پايگاه % 7/86از سوي ديگر . اند ردهبراي جستجو استفاده ك

توانسته بودند پاسخ درست ارائه دهند، اما بعد از يك ساعت راهنمايي و آموزش به شكل مجازي از سوي كتابداران علوم بهداشتي، 
  .هاي درسي خود بازيابي كنند ي انجام فعاليتتمام دانشجويان توانستند منابع مبتني بر شواهد را برا

 در پژوهشي با استفاده از يك پرسشنامه محقق ساخته، به بررسي رابطه جنسيت با سواد )Sun & Liu, 2012(سان و ليو 
تيجه آزمون ن. نتايج تأثير تفاوت جنسيتي بر سواد اطالعاتي را تأييد كرد. هاي علوم و مهندسي پرداختند اطالعاتي دانشجويان رشته

تي براي دو گروه دانشجويان دختر و پسر تفاوت زياد در درك گستره مفهوم سواد اطالعاتي، اعتباريابي اطالعات و اخالق استفاده 
نتايج حاكي از اين بود كه مربيان سواد اطالعاتي الزم است در آموزش دانشجويان دختر ،تأكيد بيشتري بر . از اطالعات را نشان داد

  .هوم سواد اطالعاتي، اعتباريابي اطالعات و اخالق استفاده از اطالعات داشته باشندآموزش مف
هاي دانشگاهي و عمومي  هاي صورت گرفته تاكنون بيشتر سطح سواد اطالعاتي را در كتابخانه گونه كه اشاره شد پژوهش همان

آموزشي هنوز اقدامي در زمينه سنجش سطح سواد –هنگياند اما در كتابخانه ملي به عنوان يك نهاد فر را مورد سنجش قرار داده 
  . كنندگان صورت نگرفته است و پژوهش حاضر اولين مطالعه در اين زمينه است اطالعاتي مراجعه

  
  روش پژوهش

اين .  صورت گرفتACRLپژوهش حاضر به روش پيمايشي و با استفاده از پرسشنامه خود اظهاري سنجش سواد اطالعاتي 
كنندگان روزانه كتابخانه ملي  تعداد مراجعه. اي ليكرت تنظيم شده است  پرسش بسته بر اساس طيف پنج درجه88قالب پرسشنامه در 
 پرسشنامه در 169تعداد .  نفر است كه با توجه به روش پژوهش بر اساس جدول مورگان حجم نمونه انتخاب شد300بطور متوسط 
براي تهيه جداول و .  پرسشنامه پاسخ داده شد124ي توزيع گرديد كه در نهايت به كنندگان كتابخانه ملي بطور تصادف بين مراجعه

  . ويرايش هجدهم استفاده شدSPSSها از نرم افزار  نمودارها از نرم افزار مايكروسافت اكسل و براي تجزيه و تحليل داده
  
  هاي پژوهش يافته
o هاي جمعيت شناختي ويژگي  

كنندگان دانشجو يا فارغ التحصيل  مراجعه% 81/50. دهند جامعه پژوهش را زنان تشكيل مي درصد از 51ها نشان داد كه  يافته
هاي گروه علوم  تحصيلي اكثر آنها به ترتيب متعلق به رشته از نظر رشته. در مقطع دكتري و باالتر هستند% 45/6كارشناسي ارشد و 

  .است%) 68/34(و علوم فني و مهندسي %) 10/37(انساني

  
  توزيع فراواني مراجعان بر حسب سطح تحصيالت. 1نمودار
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90  انرديگو سعيده اكبري داريان  /كنندگان سازمان اسناد  سنجش سطح سواد اطالعاتي مراجعه

  
  رشته تحصيلي  توزيع فراواني مراجعان برحسب . 2نمودار 

  
  توزيع  فراواني مراجعان بر حسب سن. 1جدول

درصد فراوانيفراواني  كنندگان سن مراجعه
 29/36 45 بيست تا بيست و پنج سال

 55/43 54 بيست و شش تا سي سال

 26/7 9  پنج سالسي و يك تا سي و

 42/2 3 سي و شش تا چهل سال

 0 0 چهل و يك تا چهل وپنج سال

 81/0 1 چهل و شش تا پنجاه سال

 61/1 2 پنجاه و يك تا پنجاه و پنج سال

 0 0 سال 55باالتر از 

 06/8 10 نامشخص

  100  124  جمع كل
  

  . ي بيست تا سي سال يعني سنين دانشجويي قرار دارندگان كتابخانه ملي در گروه سنكنند مراجعه درصد 84/79 از نظر سن
  

   اعضاي كتابخانه مليميانگين سطوح سواد اطالعاتي. 2جدول 
  ميانگين  كنندگان كتابخانه ملي سطوح پنجگانه سواد اطالعاتي مراجعه

  52/3  )تشخيص ماهيت و ميزان اطالعات مورد نياز(سطح يك 
  56/3  )نياز اطالعات مورد مؤثربازيابي ( سطح دو 
  62/3  )ارزيابي نقادانه منابع و اطالعات بازيابي شده (سطح سه 

  57/3  ) از اطالعات بدست آمده براي انجام يك هدف خاصمؤثراستفاده (سطح چهار 
  79/3  )آشنايي و درك مباحث اقتصادي، حقوقي، اجتماعي و اخالقي مرتبط با كاربرد اطالعات و فناوري اطالعات(سطح پنج 

  
o ايران در هر يك از  سطح سواد اطالعاتي مراجعان سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي. 1رسش اساسي پ

  هاي پنجگانه سواد اطالعاتي به چه ميزان است؟ مهارت
اي ليكرت نشان  كنندگان كتابخانه ملي را بر اساس طيف پنج درجه  ميانگين سطح سواد اطالعاتي مراجعه2هاي جدول  داده

هاي جدول  از ميان سطوح پنجگانه سواد اطالعاتي همانگونه كه داده). يك كمترين و پنج باالترين سطح سواد اطالعاتي(دهد  مي
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91  1391، بهار 2، شماره  اولسال
مشخص كرده است، مراجعان در سطح پنجم يعني آشنايي و درك مباحث اقتصادي، حقوقي ، اجتماعي و اخالقي مرتبط با كاربرد 

  .  و در مهارت تشخيص ماهيت و ميزان اطالعات مورد نياز كمترين ميانگين امتياز را دارنداطالعات و فناوري اطالعات باالترين
 tبا توجه به اين كه مقدار .  تك نمونه استفاده شدTكنندگان از آزمون  براي سنجش ميانگين كلي سطح سواد اطالعاتي مراجعه

 دار است بنابراين بين ميانگين بدست آمده  درصد از لحاظ آماري معني95 در سطح اصمينان 123با درجه آزادي  79/9 محاسبه شده
بدست آمده داري وجود دارد و با توجه به اين كه ميانگين  از لحاظ آماري تفاوت معني) 294(و ميانگين مقايسه شده ) 10/344(

  .توان گفت ميزان سواد اطالعاتي مراجعان در حد زيادي است مي بنابراين ،ده استشبزرگتر از ميانگين مقايسه 
  

  اي براي تعيين ميزان سواداطالعاتي  تك نمونهtآزمون . 3جدول 

 ميانگين  تعداد --
انحراف 
 استاندارد

خطاي استاندارد 
 ميانگين

ميانگين مقايسه 
 شده

Tمقدار 
درجه 
 آزادي

سطح 
 داري معني

نمره كل سواد 
 اطالعاتي

124 344/1048 56/97651 5/11664  294 9/793 123 000/0 

  

o  هاي جمعيت شناختي آنها تفاوت معناداري  بين سواد اطالعاتي مراجعان برحسب كداميك از ويژگي. 2پرسش اساسي
  وجود دارد؟

  

  جنسيت ) الف
 4هاي جدول  دهكنندگان برحسب جنسيت، همانطور كه دا در خصوص سنجش تفاوت معنادار در سطح سواد اطالعاتي مراجعه

توان گفت   بنابراين مي؛دار نيست  محاسبه شده در كليه سطوح و نمره كل سواد اطالعاتي از لحاظ آماري معنيtمقدار دهد  نشان مي
گانه آن هيچ تفاوتي بين زنان ومردان ندارد و ميزان آگاهي هر دو گروه در اين زمينه يكسان جميزان سواداطالعاتي و سطوح پن

  .است
  هاي مستقل براي تعيين ميزان سواد اطالعاتي درزنان و مردان  براي گروهtآزمون  .4جدول 

سطوح سواد 
 اطالعاتي

 ميانگين تعداد جنسيت
انحراف 
 استاندارد

خطاي استاندارد 
  ميانگين

F 
 مقدار

سطح 
 داري معني

T 
 مقدار

درجه 
 آزادي

سطح 
 داري معني

  نتيجه

 سطح يك 893/1 021/15 48/95 63 زن
 982/1 702/14 56/92 55 مرد

آزمون   2910/ 116 061/1 7860/  074/0
 دار نيست معني

 سطح دو 985/1 756/15 86/77 63 زن
 077/2 404/15 04/76 55 مرد

آزمون   528/0 116  6330/  705/0  1440/
 دار نيست معني

 سطح سه 243/2 800/17 19/89 63 زن
 387/2 704/17 20/88 55 مرد

ن آزمو  763/0 116  302/0  747/0  1050/
 دار نيست معني

 سطح چهار 072/1 512/8 97/34 63 زن
 069/1 927/7 42/34 55 مرد

آزمون   718/0 116  362/0  5800/  308/0
 دار نيست معني

 سطح پنج 455/1 547/11 21/48 63 زن
 269/1 410/9 69/46 55 مرد

186/0  /6670  /7740  116 440/0 
آزمون 

 دار نيست معني

نمره كل سواد  55172/7 93993/59 6984/345 63 زن
 31537/7 25225/54 9091/337 55 مرد اطالعاتي

آزمون   4630/ 116  736/0  971/0  0010/
 دار نيست معني

  

  سطح تحصيالت ) ب
انه آن در بين دارندگان مدرك دكتري گجشود ميانگين سواد اطالعاتي و سطوح پن مالحظه مي  5طور كه در جدول  همان

 تفاوت ميانگين سواد اطالعاتي و سطوح آن آزمون آناليز  بودندار به همين منظور براي تعيين معني. است بيشتر از ساير مدارك بوده
  .انجام شد 5ي جدول ها ه مطابق دادواريانس
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92  انرديگو سعيده اكبري داريان  /كنندگان سازمان اسناد  سنجش سطح سواد اطالعاتي مراجعه
  ييلك تحصر مدبرحسب سواد اطالعاتي و سطوح آن  آماريهاي شاخص.  5جدول 

 خطاي استاندارد انحراف استاندارد ميانگين تعداد سطح تحصيالت سطوح سواد اطالعاتي

 2/640 15/394 92/26 34 كارشناسي
 1/874 14/876 94/76 63 كارشناسي ارشد

 4/044 11/439 99/38 8 دكتري
 سطح يك

 1/445 14/812 94/30 105 جمع
 2/736 15/951 76/74 34 كارشناسي

 2/036 16/163 76/06 63 كارشناسي ارشد
 3/176 8/983 88/13  8 دكتري

 سطح دو

 1/549 15/873 77/20 105 جمع
 3/291 19/190 87/97 34 كارشناسي

 2/237 17/752 90/05 63 كارشناسي ارشد
 3/971 11/231 95/88 8 دكتري

 سطح سه

 1/738 17/810 89/82 105 جمع
 1/609 9/383 34/68 34 كارشناسي

 1/024 8/127 34/13 63 كارشناسي ارشد
 2/433 6/882 40/75 8 دكتري

 سطح چهار

  837٠/ 8/573 34/81 105 جمع

 2/105 12/277 46/94 34 كارشناسي
 1/309 10/389 47/30 63 كارشناسي ارشد

 2/510 7/100 55/13 8 دكتري
 سطح پنج

 1/069 10/958 47/78 105 جمع
 10/94722 63/83270 338/5882 34 كارشناسي

 7/21946 57/30271 342/3016 63 كارشناسي ارشد
 13/36273 37/79550 379/2500 8 دكتري

 طالعاتينمره كل سواد ا

 5/73501 58/76634 343/9143 105 جمع

  
  ك تحصيلير مدبرحسبآزمون آناليزواريانس براي تعيين تفاوت ميانگين سواد اطالعاتي . 6جدول 

  نتيجه داري سطح معني مقدارF ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات ها گروه  سواد اطالعاتيسطوح

 180/163 2 360/326 ها بين گروه
 سطح يك 220/156 102 22455/921 ها درون گروه

  104 22816/248 جمع

818/0  
 
 

/4440  
 
 

تفاوت معني 
 دار  نيست

 521/781 2 1043/561 ها بين گروه
 سطح دو 246/659 102 25159/239 ها درون گروه

  104 26202/800 جمع

2/115 
 
 

126/0  
 
 

تفاوت معني 
 دار  نيست

 206/430 2 412/859 ها بين گروه
 سطح سه 319/360 102 32574/703 ها درون گروه

  104 32987/562 جمع

646/0  
 
 

/5260  
 
 

تفاوت معني 
 دار  نيست

 156/133 2 312/265 ها بين گروه

 ح چهارسط 71/882 102 7331/925 ها درون گروه

  104 7644/190 جمع

2/172 
 
 

119/0  
 
 

تفاوت معني 
 دار  نيست

 234/967 2 469/935 ها بين گروه
 سطح پنج 117/824 102 12018/027 ها درون گروه

  104 12487/962 جمع

1/994 
 
 

141/0  
 
 

تفاوت معني 
 دار  نيست

 5558/612 2 11117/223 ها بين گروه

 نمره كل سواد اطالعاتي 3412/206 102 348045/005 ها درون گروه

  104 359162/229 جمع

1/629 
 
 

201/0  
 
 

تفاوت معني 
 دار  نيست
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93  1391، بهار 2، شماره  اولسال
دار نيست  اطالعاتي از لحاظ آماري معنيبا توجه به اين كه آزمون آناليز واريانس براي كليه سطوح و همچنين نمره كل سواد 

  .  دارندگان مدارك تحصيلي گوناگون هيچ تفاوتي از لحاظ آماري وجود ندارد بر حسببنابراين بين ميزان سواد اطالعاتي
  

  هاي تحصيلي آزمون آناليزواريانس براي تعيين تفاوت ميانگين سواد اطالعاتي بين گروه. 7جدول 

 ها گروه سطوح سواد اطالعاتي
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 مجذورات

F مقدار 
سطح 

 داري معني
  نتيجه

 159/467 3 478/402 ها بين گروه
 سطح يك 225/552 111 25036/241 ها درون گروه

 --- 114 25514/643 جمع

0/707  0/550  
تفاوت معني دار 

 نيست

 521/788 3 1565/364 ها بين گروه
 سطح دو 235/818 111 26175/818 ها درون گروه

 --- 114 27741/183 جمع

2/213  0/91  
تفاوت معني دار 

 نيست

 355/176 3 1065/529 ها بين گروه
 سطح سه 316/704 111 35154/158 ها درون گروه

 --- 114 36219/687 جمع

1/121  0/344  
تفاوت معني دار 

 نيست

 87/759 3 263/278 ها بين گروه
 سطح چهار 68/278 111 7578/844 ها درون گروه

 --- 114 7842/122 جمع

1/285  0/283  
تفاوت معني دار 

 نيست

 214/066 3 642/197 ها بين گروه
 سطح پنج 111/205 111 12343/768 ها درون گروه

 --- 114 12985/965 جمع

1/925  0/130  
تفاوت معني دار 

 نيست

 5673/877 3 17021/630 ها بين گروه
 3264/076 111 362312/457 ها درون گروه

 --- 114 379334/087 جمع
 3264/076 111 362312/457 ها درون گروه

 واد اطالعاتينمره كل س

 --- 114 379334/087 جمع

1/738  ١٦٣/٠  
تفاوت معني دار 

 نيست

  
  رشته تحصيلي ) ج

 براي  بودها ه از ساير گروردر بين گروه پزشكي بيشت) 3به جز سطح (سواد اطالعاتي و سطوح پنجگانه آن ميزان  از آنجايي كه 
با توجه به اين كه آزمون آناليز واريانس براي كليه سطوح و همچنين . شد آزمون آناليز واريانس انجام ،دار بودن تفاوت تعيين معني
هاي تحصيلي گوناگون هيچ   گروهبر حسب بنابراين ميزان سواد اطالعاتي ،دار نيست سواد اطالعاتي از لحاظ آماري معني نمره كل

  . تفاوتي از لحاظ آماري ندارد
  

  سن ) د
. جهت آزمون وجود تفاوت معنادار در سطح سواد اطالعاتي مراجعان بر حسب سن از آزمون آناليز واريانس استفاده شد

دارد نوجود  مراجعان تفاوت معناداري  سنپنجگانه سواد اطالعاتي بر حسب سطوح شود، بين مشاهده مي 8جدول طور كه در  همان
.  
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  بر حسب سنآزمون آناليزواريانس براي تعيين تفاوت ميانگين سواد اطالعاتي . 8جدول 

سطوح سواد 
 اطالعاتي

 ها گروه
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 مجذورات

Fمقدار 
سطح 

 داري معني
  نتيجه

 194/567 5 972/833 ها بين گروه
 سطح يك 223/087  108 24093/448 ها درون گروه

  113 25066/281 جمع

0/872 
 

0/502 
 

تفاوت 
دار معني

 نيست

 216/125 5 1080/625 ها بين گروه

 سطح دو 250/027 108 27002/893 ها درون گروه

  113 28083/518 جمع

0/864 
 

0/508 
 

تفاوت 
دار معني

 نيست

 571/299 5 2856/497 ها بين گروه
 سطح سه 313/091 108 33813/793 ها درون گروه

  113 36670/289 جمع

1/825 

 
0/114 

 

تفاوت 
دار معني

 نيست

 94/928 5 474/640 ها بين گروه
 سطح چهار 66/354 108 7166/281 ها درون گروه

  113 7640/921 جمع

1/431 
 

0/219 
 

تفاوت 
دار معني

 نيست

 165/687 5 828/437 ها بين گروه
 سطح پنج 114/316 108 12346/089 ها درون گروه

  113 13174/526 جمع

1/449 
 

0/213 
 

تفاوت 
دار معني

 نيست

 4808/129 5 24040/647 ها بين گروه
نمره كل سواد  3272/878 108 353470/800 ها ون گروهدر

 اطالعاتي
  113 377511/447 جمع

1/469 
 

0/206 
 

تفاوت  
دار معني

 نيست

  
  گيري نتيجه

. بر اساس آيين نامه عضويت كتابخانه ملي دارا بودن حداقل سطح تحصيالت كارشناسي شرط الزم براي عضويت در آن است
در حال حاضر آموزش . شوند محسوب ميكننده اين كتابخانه در حقيقت قشر دانشگاهي كشور  از اين رو اكثر جامعه استفاده

ها مورد توجه قرار گرفته تا مدارس و يا ساير مراكز آموزشي، بنابراين جامعه  هاي سواد اطالعاتي بيشتر در دانشگاه مهارت
. گيري آن هستنداند و يا در حال ياد ها دريافت كرده ها را در دانشگاه كننده از كتابخانه ملي افرادي هستند كه يا اين آموزش استفاده

هاي سواد  ها در زمينه آموزش مهارت هايي كه در دانشگاه تواند در مورد ميزان مؤثر بودن آموزش بنابراين نتايج اين پژوهش مي
  .شود، نيز اشاراتي ضمني داشته باشد اطالعاتي به دانشجويان ارائه مي

دهد   نشان مي2هاي جدول  همان گونه كه داده. ر داردميانگين كلي سواد اطالعاتي اعضاي كتابخانه ملي در سطح خوبي قرا
هاي سواد اطالعاتي سطح يك يعني تشخيص نياز اطالعاتي و سطح دو يعني بازيابي اطالعات نسبت به ساير سطوح  آموزش مهارت

طالعاتي، در برنامه هاي آموزشي سواد ا از اولويت باالتري برخوردار است و مسؤوالن آموزش كتابخانه ملي و نيز مدرسان كارگاه
نتايج اين پژوهش تا حدودي با . ها را مد نظر قرار دهند هاي آموزشي سواد اطالعاتي ابتدا الزم است آموزش اين مهارت ريزي دوره

نتايج نشان از آن داشتند كه دانشجويان و اعضاء با سطح  در هر دو پژوهش،. همسوست) 1386( و ديگران  نتايج پژوهش قاسمي
دكتري نسبت به ساير دانشجويان از نظر ميانگين سواد اطالعاتي در سطح باالتري قرار دارند كه البته اين امري طبيعي تحصيالت 

هاي بيشتري در طول دوران تحصيالت خود نسبت به سايرين برخوردار بوده و انتظار  است چرا كه قاعدتاً اين گروه از آموزش
  .عاتي قرار داشته باشندرود كه در سطح باالتري از سواد اطال مي
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نظام ها و خدمات اطالعاتيفصلنامه 
 

95  1391، بهار 2، شماره  اولسال
نتايج ، )Sun & Liu, 2012(در بررسي سطح سواد اطالعاتي بر حسب جنسيت اعضا، برخالف نتيجه پژوهش سان و ليو 

پژوهش حاضر نشان داد كه بين مراجعان زن و مرد تفاوت معناداري در سطح سواد اطالعاتي وجود ندارد و زنان و مردان در زمينه 
  ها تفاوت معناداري در سطح سواد اطالعاتي مراجعان  بر اساس نتايج آزمون. و در سطح مطلوبي قرار دارندسواد اطالعاتي هر د
  .شناختي شامل سن، رشته تحصيلي و سطح تحصيالت نيز وجود ندارد هاي جمعيت بر حسب ساير ويژگي

ي اطالعات، آگاهي از اصول اخالقي دانش و تخصص اصلي كتابداران مهارت در زمينه فنون دستيابي، سازماندهي و ارزياب
شوند و حتي  ها به عنوان باسوادان اطالعاتي در جوامع شناخته مي دستيابي و استفاده از اطالعات است كه به واسطه اين مهارت

فاده هاي سواد اطالعاتي به اقشار  مختلف جامعه به ويژه دانشجويان است ها از كتابداران براي آموزش مهارت بسياري از دولت
توانند  از سوي ديگر، بدون داشتن مهارت كامل در زمينه سطوح سواد اطالعاتي، كتابداران نمي). 10-9، 1389نيلي،  ( كنند  مي

رساني در ارائه خدمات  ها ومراكز اطالع از اين رو موفقيت كتابخانه. خدمات مناسب و با كيفيتي به مراجعان خود ارائه كنند
  . مات مرجع در گرو دارا بودن كتابداراني با سطح سواد اطالعاتي باال استاي به خصوص خد كتابخانه

اي وكتابداري را  عنوان كتابخانه مادر كه وظيفه سياستگذاري در زمينه خدمات كتابخانه رود كتابخانه ملي ايران به انتظار مي
به عنوان پايان نامه ) 1390(انه نتايج پژوهشي كه برجيان برعهده دارد، كتابداراني با سطح سواد اطالعاتي باال داشته باشد اما متاسف

گيري عيني سواد اطالعاتي انجام  كارشناسي ارشد خود در رابطه با سنجش سواد اطالعاتي كتابداران كتابخانه ملي به شيوه اندازه
نتايج پژوهش حاضر سطح . رندهاي سواد اطالعاتي در سطح ضعيف قراردا مهارت داد، نشان داد كه كتابداران اين كتابخانه در

اين عدم تناسب بين سطح سواد اطالعاتي كتابداران و . دهد كننده از كتابخانه ملي را نشان مي باالي سواد اطالعاتي جامعه استفاده
كنندگان كتابخانه ملي در بهره برداري مراجعان از اين كتابخانه از يك سو و ارائه خدمات به خصوص خدمات مرجع  مراجعه

از اين رو تدوين . كنندگان باشد كتابداران نزد مراجعه شكالتي بوجود خواهد آورد كه شايد مهمترين آن ها تضعيف جايگاه علميم
هاي آموزش سواد اطالعاتي به كتابداران اين كتابخانه و سنجش مستمر سواد اطالعاتي آنها از اولويت و اهميت باالتري  برنامه

هاي سواد اطالعاتي به  تر در زمينه آموزش مهارت ردار است و مسئوالن كتابخانه ملي بايد هر چه سريعنسبت به آموزش اعضاء برخو
  . كتابداران اقدام نمايند

كننده با  در شيوه خود اظهاري مراجعه. هاي پژوهش حاضر به شيوه خود اظهاري گردآوري شد همانطور كه ذكر شد، داده
  ميانگين امتياز 2هاي جدول  مطابق داده. كند يش دارد، اقدام به امتياز دهي به خود ميهاي خو توجه به شناختي كه از مهارت

هاي سواد اطالعاتي  مهارت. تري قرار دارد ها در حد پايين كنندگان در رابطه با تشخيص نياز اطالعاتي نسبت به ساير مهارت مراجعه
كند؛ چرا  اتي، مهارت در ساير سطوح سواد اطالعاتي را  ترديدپذير ميبه هم وابسته هستند و نداشتن تبحر در  تشخيص نياز اطالع

رسد براي  از اين رو، به نظر مي. تواند بازيابي و اعتبارسنجي منابع را نيز دچار مشكل كند كه ضعف در تشخيص نياز اطالعاتي مي
دگان نياز باشد اين سنجش به شيوه اندازه گيري كنن تري از سطح سواد اطالعاتي مراجعه اطمينان بيشتر و دسترسي به ارزيابي دقيق

عيني نيز صورت پذيرد تا با مقايسه نتايج حاصل از آن با نتايج اين پژوهش، بتوان چشم انداز بهتري در رابطه با سطح سواد اطالعاتي 
  .كنندگان بدست آورد مراجعه

  هاي آتي پيشنهاد براي  پژوهش
ن سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران به روش اندازه سنجش سطح سواد اطالعاتي مراجعه كنندگا .1

  گيري عيني و مقايسه نتايج آن با نتايج پژوهش حاضر؛
  .سنجش اثربخشي كارگاههاي آموزش سواد اطالعاتي براي مراجعه كنندگان سازمان اسناد و كتابخانه ملي .2
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