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چکيده
هدف اين پژوهش ساخت ،اعتباريابي و پاياسازي مقياسي براي سنجش مهارت هاي سواد
اطالعاتي دانشجويان دانشگاه پيام نور بوده است .روش تحقيق در اين پژوهش پيمايشي بوده و جامعه
آماري آن را کليه دانشجويان دانشگاه پيام نور استان همدان در سال تحصيلي  6931-36تشکيل مي
داده اند که تعداد کل آنها  13191نفر بوده است .براي نمونه گيري از شيوه نمونه گيري تصادفي خوشه
اي استفاده شد و بر اين اساس تعداد  933نفر آزمودني از دو مرکز انتخاب گرديد .براي جمع آوري
اطالعات ،مقياسي به نام مقياس سنجش سواد اطالعاتي توسط محقق براساس معيارهاي علمي و به
شکل طيف ليکرت ساخته شد .اين مقياس دربرگيرندۀ  1مؤلفه (مبتني بر  1استاندارد سواد اطالعاتي) و
 91گويه است که آزمودني بايد آنرا به شيوه خود-ارزيابي پاسخ دهد .براي مناسب سازي گويه هاي آن
از توان افتراقي و براي تعيين ميزان روايي آن از روايي محتوايي ،صوري و سازه (روايي همگرا و تحليل
عاملي) استفاده شده است .بر اين اساس ،ميزان همبستگي بين اين آزمون و آزمون اصغرنيا ( )6933در
روايي همگرا  1/33بوده است .همچنين نتيجۀ تحليل عاملي اکتشافي (به روش تحليل مؤلفه هاي
اصلي) بر روي مقياس به استخراج  1عامل با يک واريانس تراکمي نزديک  %11/1منجر مي شود .براي
تعيين ميزان پايايي آزمون نيز از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شده است؛ بر اين اساس ميزان آلفاي
کرونباخ براي کل گويه ها  1/30بوده است .در کل نتايج تحقيق نشان داد که مقياس سنجش سواد
اطالعاتي ،مقياسي مناسب براي استفاده در سنجش سواد اطالعاتي دانشجويان در بافت نظام آموزش از
دور بوده و از روايي و پايايي الزم برخوردار است.

واژگان كليدي :سواد اطالعاتي ،مقياس سنجش سواد اطالعاتي ،اعتباريابي ،پاياسازي،
دانشجويان دانشگاه پيام نور
 .6استاديار دانشگاه پيام نور مرکز نهاوند .پست الکترونيکيf.yazdani@yahoo.com :
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مقدمه
سواد اطالعاتي به مجموعه اي از توانائي ها اطالق مي شود که بر اساس آن افراد مي توانند
تشخيص دهند که چه موقع به اطالعات نياز داشته و چگونه اطالعات مورد نظر را مکان يابي،
ارزشيابي ،و به نحو کارآمد مورد استفاده قرار دهند.
امروزه مردم در مقابل سيل عظيمي از اطالعات و دانش قرار مي گيرند و به قول برخي در
دنياي امروز مردم در معرض بمباران اطالعاتي هستند .اينکه آنها به چه اطالعاتي نياز دارند و
اين اطالعات مورد نياز را چگونه جستجو ،جمع آوري ،ارزيابي ،و به نحو شايسته مورد
استفاده قرار دهند ،موضوعي است که پايه هاي سواد اطالعاتي را در جامعه دانش محور يا
جامعۀ آگاه تشکيل مي دهد .با وجود اهميت زياد سواد اطالعاتي براي مردم و به ويژه براي
دانشگاهيان و دانشجويان ،متأسفانه شواهد نشان از آن دارد که حتي دانشجويان دانشگاه نيز
فاقد مهارت هاي کافي سواد اطالعاتي هستند و اين فقط محدود به جامعه اسالمي ما نيست
بلکه پژوهشگران جوامع ديگر نيز فقدان اين مهارت ها را در ميان فرهيختگان دانشگاهي خود
گزارش کرده اند ،براي مثال مي توان به گزارش کاراولو ،هرشمان ،و ميچل )1116( 6از کشور
کلرادو اشاره کرد.
عالوه بر اين ها فقدان ابزارهاي سنجش معتبر و دقيق براي اندازه گيري ميزان مهارت هاي
دانشجويان بر اساس استانداردهاي بين المللي موضوع ديگري است که بايد مورد توجه قرار
بگيرد .البته اين به اين معني نيست که تاکنون براي اين دسته از مهارت ها در دنيا هيچگونه
ابزاري ساخته نشده ،بلکه برعکس ابزارهاي متعددي براي سنجش اين مهارت ها ساخته و
عرضه شده است .براي مثال نيلي (1111؛ ترجمه خاصه و عليجاني )13 :6933 ،در کتاب
«سنجش سواد اطالعاتي :با استفاده از ابزارها و تکاليف استاندارد» ،از قول کار گروه سواد
اطالعاتي دانشگاه مريلند (بالتيمور) مي نويسد که تاکنون بالغ بر هفتاد ابزار پيمايش سواد
اطالعاتي براي اندازه گيري مهارت هاي سواد اطالعاتي ساخته شده است .به عالوه ،در ايران
اسالمي نيز تا کنون چند مقياس سنجش سواد اطالعاتي براي دانشجويان ساخته و عرضه شده

است که به عنوان نمونه مي توان به "پرسشنامه سنجش سواد اطالعاتي پايهو واقعي

دانشجويان مقطع کارشناسي" طراحي شده توسط داورپناه و سيامک ( )6933و "پرسشنامه
1. Caravello, Herschman, & Mitchell
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سواد اطالعاتي" تهيه شده توسط قاسمي ( )6931پرسشنامه سنجش سواد اطالعاتي (اصغرنيا،
 )6933اشاره کرد .معهذا اين مقياس ها (چه مقياس هاي تهيه شده در داخل و نيز مقياس هاي
تهيه شده در خارج از کشور) بنا به داليلي براي سنجش مهارت هاي سواد اطالاعاتي
دانشجويان دانشگاه پيام نور ،که به شيوه از راه دور تحصيل مي کنند ،مناسب نيستند .يکي از
داليل آن اين است که در مقياس هاي موجود ،توجهي به شيوه ها و سبک هاي مطالعۀ مستقل
دانشجويان در بافت نظام هاي آموزش از راه دور ،توجهي نشده است؛ عالوه بر آن ،مي دانيم
که مفاهيم مرتبط با سواد اطالعاتي ،مفاهيمي وابسته به فرهنگ هستند و از اين رو ترجمۀ
واژگان بيان شده براي تهيۀ گويه هاي مقياس هاي خارجي از روايي کافي برخوردار نيستند.
مشکل برخي ديگر از اين مقياس ها (به ويژه مقياس هاي تهيه شده در داخل) طوالني بودن
فهرست گويه هاي آنهاست .اين نوع از پرسشنامه ها از روايي کافي برخوردار نيستند ،چون
معموالً افراد در پاسخ گويي به فهرست هاي طوالني آنها خسته شده و دقت کافي به خرج
نمي دهند .به هر حال ،با وجود نياز ضروري براي سنجش سطح مهارت هاي سواد اطالعاتي
دانشجويان دانشگاه پيام نور ،سؤال اساسي در اين پژوهش اين بوده است که چگونه مي توان
مقياسي مناسب براي سنجش مهارت هاي سواد اطالعاتي دانشجويان دانشگاه پيام نور ساخت؟
براي پاسخگويي به اين سؤال نگارنده ضمن مرور بر ادبيات پيشين هدف خود را تهيه مقياسي
معتبر و دقيق براي سنجش سطح مهارت هاي سواد اطالعاتي دانشجويان دانشگاه پيام نور قرار
داده است.

هدف پژوهش
ساخت ،اعتباريابي و پاياسازي مقياسي براي سنجش مهارت هاي سواد اطالعاتي
دانشجويان دانشگاه پيام نور

سؤال پژوهش
چه نوع مقياسي براي سنجش سواد اطالعاتي دانشجويان دانشگاه پيام نور استان همدان
مناسب است؟
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پيشينۀ پژوهش
سواد اطالعاتي موضوعي است که در چند دهۀ اخير بسيار مورد توجه محققان قرار گرفته
است .به همين دليل پژوهش هاي متنوع و زيادي در اين باره ،هم در خارج از کشور و هم در
داخل صورت گرفته است .در اين قسمت از مقاله ابتدا نتايج چند بررسي و پژوهش در خارج
از کشور و سپس نتايج تحقيقات صورت گرفته در داخل ،ارايه مي شوند:
اکانر ،رادکليف ،و جديون )1116( 6در اثري با عنوان «بررسي مهارت هاي سواد اطالعاتي»
مراحل ابتدائي توسعۀ يک ابزار استاندارد براي بررسي مهارت هاي سواد اطالعاتي را گزارش
مي کنند .ابزار مورد نظر آنها در طي سه مرحله :طراحي دقيق ،آزمون و باز-آزمايي مورد
بررسي قرار مي گيرد .در ابتدا با استفاده از استانداردهاي سواد اطالعاتي «انجمن کتابخانه هاي
دانشگاهي و پژوهشي »1و «سازمان امريکايي کتابداران آموزشگاهي ،»9مهارت هاي خاصي را
شناسايي مي کنند ،سپس شروع به تدوين سؤال هايي براي سنجش اين مهارت ها مي کنند.
پس از پااليش سؤال ها ،آزمايش ابزار را با اعضاي انتخاب شده در سه سطح (گروه کوچک،
متوسط و بزرگ) به اجرا مي گذارند که بر اساس نتايج حاصل از اين بررسي ها تغييرات الزم
را بر روي پرسشنامه اعمال مي کنند .به طور کلي نتيجه تالش هاي آن ها منجر به ساخت يک
پرسشنامه نسبتاً معتبر و روا مي گردد که مي توان از آن براي سنجش مهارت هاي سواد
اطالعاتي افراد بهره گرفت .همچنين کريچفيلد )1111( 0در پايان نامۀ دکتراي خويش ،ابزار
سنجش سواد اطالعاتي جامعي را بر مبناي «استاندارد قابليت هاي سواد اطالعاتي براي آموزش
عالي» تدوين مي کند .او براي مشخص کردن روايي محتوايي پرسشنامه خود ،نسخۀ اوليۀ ابزار
را توسط سه متخصص مورد ارزيابي و تأييد قرار مي دهد .،سپس اين ابزار را بين 33
دانشجوي جديد دانشکدۀ وارنر جنوبي توزيع مي کند و بر مبناي پاسخ هاي ارائه شده ،پايايي
نسخۀ اول اين ابزار را به وسيلۀ آزمون آلفاي کرونباخ محاسبه مي کند .پايايي ابزار در شاخص
هاي مختلف استاندارد  ACRLدر دامنۀ آلفاي1/33 ،و  1/31قرار مي گيرد .کريچفيلد ()1111
به منظور گردآوري داده هاي تکميلي ،مصاحبههايي با  60دانشجوي تازه وارد داوطلب انجام

1. O’Connor, Radcliff, & Gedeon
)2. Association of College and Research Libraries (ACRL
)3. American Association of School Librarians (AASL
4. Critchfield
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مي دهد؛ نتيجۀ مصاحبه ها نيز پايايي ابزار وي را تأييد مي کنند .نسخۀ دوم ابزار ،براي گروه
دومي شامل  36دانشجوي دانشکدۀ وارنر جنوبي ارسال مي گردد .در نهايت ،نتيجۀ مطالعه وي
نشان داد که پرسشنامه در تمام  1استاندارد سواد اطالعاتي  ،ACRLپايايي و روايي الزم را دارا
بوده است.
6

چيانگ ،وانگ ،و چن ( )1113از دانشگاه و مراکز تحقيقاتي کشور تايوان براي سنجش
وضعيت سواد اطالعاتي معلمان ابتدايي کشور تايوان ،اقدام به ساخت پرسشنامه اي مي کنند.
آنها بر اساس شاخص هاي سواد اطالعاتي معلمان مدارس ابتدايي که توسط وزارت تعليم و
تربيت کشور تايوان اعالن شده است ،پرسشنامه اي را تهيه و براي  611معلم ابتدايي در شهر
کواشينگ تايوان ارسال مي کنند .نتايج بررسي آنها نشان مي دهد که پرسشنامه ساخته شدۀ آنها
براي سنجش سواد اطالعاتي معلمان ابتدايي مناسب است .اما يکي از محدوديت هاي
پرسشنامه آنها اين است که نمي توان از آن براي سنجش سطح سواد اطالعاتي گروه هاي ديگر
(مثل :دانشجويان) استفاده کرد.
در ايران نيز در طول سال هاي اخير موضوع سواد اطالعاتي به موضوعي مهم و بحث
برانگيز بدل شده و آثار متنوعي در اين زمينه منتشر شده است (رضوان ،کوکبي و بيگدلي،
 .)6933در زير نتايج برخي از اين پژوهش ها خالصه مي شوند :
قاسمي ( )6931در پژوهشي اقدام به ساخت پرسشنامه ايبراي سنجش سواد اطالعاتي
دانشجويان مقاطع و رشته هاي مختلف دانشگاهي مي کند .او پرسشنامه خود را بر
اساس11شاخصۀبرآينديدرذيل1استانداردمندرجدر «استاندارد سواد اطالعاتي براي
آموزش عالي» (اي.سي.آر.ال )1111،.تهيه و آن را در بين نمونه اي متشکل از  111نفر از
دانشجويان تحصيالت تکميلي در چهار دانشگاه (دانشگاه هاي فردوسي ،شيراز ،اهواز ،و تهران)
توزيع مي کند تا توان سواد اطالعاتي خود را به شيوه ي خود-اظهاري ،بر روي طيفي که براي
هر يک از شاخص ها قرار داده شده بود ،مشخص کنند .عليرغم تالش هايي که او به عمل مي
آورد ،بيش تر به دليل تعداد زياد پرسش ها که لزوماً بايد در پرسشنامه ذکر مي کرد ،فقط تعداد
 961نفر که برابر  % 03نمونه وي است ،پرسشنامه ها را تکميل و عودت مي دهند .تحليل پاسخ
هاي آزمودني هاي وي نشان ميدهد که نمرات خود -اظهاري براي همهي سطوح در حد باالتر
1. Chiang, Wang, & Chen
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از متوسط ( 9/3از  )1قرارداشته است .قاسمي ( )6931معتقد است اين نتيجه به نوعي مؤيد
تناسب محتوايهريکازشاخصهاياستاندارد فارسي شدهي سواد اطالعاتي است .يکي از
مشکالت پرسشنامه قاسمي طوالني بودن فهرست گويه ها در آن است .ضمناً مشکل ديگر
پرسشنامه ساخته شده توسط قاسمي اين است که گويه هاي آن از عبارات روشن و رسا
برخوردار نبوده و با ابهام همراه هستند.
اصغرنيا ( )6933نيز در پايان نامه کارشناسي ارشد خود با عنوان «بررسي وضعيت سواد
اطالعاتي دانشجويان تحصيالت تکميلي دانشگاه عالمه طباطبايي برمبناي "استاندارد قابليت
هاي سواد اطالعاتي براي آموزش عالي" ،مصوب انجمن کتابخانه هاي دانشگاهي و
تحقيقاتي» ،با بهره گيري از روش مطالعات پيمايشي و شيوه نمونه گيري طبقه اي ،سطح سواد
اطالعاتي تعداد  916نفر از دانشجويان دکتري و کارشناسي ارشد رشتۀ روانشناسي و علوم
تربيتي دانشگاه عالمه طباطبايي را مورد سنجش و ارزيابي قرار مي دهد .او براي جمع آوري
اطالعات از يک پرسشنامه محقق ساخته که بر اساس طيف ليکرت ساخته بود ،استفاده مي
کند .اصغرنيا ( )6933براي اطمينان از روايي ابزار پژوهش خود از شيوه روايي محتوايي و
صوري و براي تعيين ميزان پايايي آن از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده مي کند .او ميزان آلفاي
محاسبه شده براي کل سؤاالت آزمون را  1/31اعالم مي کند .پرسشنامۀ اصغرنيا نيز با
اشکاالت فراواني رو به رو است .گذشته از اينکه جمالت گويه هاي آن از روشني و رواني
الزم برخوردار نيستند ،خود پرسشنامه نيز شامل  33گويه است که حتي برخي از گويه هاي آن
نيز چند گزينه را مطرح مي کنند؛ بنابراين پرسشنامه خيلي طوالني و خسته کننده است و سبب
مي شود تا رغبت پاسخ دهنده براي تکميل آن کاهش يابد .ضمناً بسياري از گويه هاي آن نيز
تقريباً يک موضوع يا مهارت را مطرح مي کنند که مي توان آنها را در هم ادغام کرد.
داورپناه و سيامک ( )6933نيز در پژوهشي با عنوان «ساخت و اعتباريابي پرسشنامه
سنجش سواد اطالعاتي پايه و واقعي دانشجويان مقطع کارشناسي» اقدام به ساخت و اعتبار
يابي يک پرسشنامه مي کنند .آنها براي تعيين روايي صوري و محتوايي آن از ديدگاه اساتيد و
دانشجويان دکتري گروه کتابداري دانشگاه فردوسي مشهد و نيز ديدگاه کتابداران داراي مدرک
کارشناسي ارشد و کتابداران بخش مرجع کتابخانه هاي دانشگاه فردوسي مشهد ،بهره مي
گيرند .نتايج نظرسنجي آنها نشان مي دهد که پرسشنامه آنها از روايي محتوايي بااليي برخوردار
است .همچنين براي تعيين روايي سازه آن نيز از آزمون تحليل عاملي استفاده مي کنند .داورپناه
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و سيامک ( )6933همچنين براي تعيين پايايي پرسشنامه خود در مرحلۀ مطالعه مقدماتي ،آن را
در بين يک گروه  91نفره از دانشجويان و در مرحله بعد بين حجم نمونه اي  991نفره از
دانشجويان جديد و نمونه اي  993نفره از دانشجويان سال آخر دانشگاه فردوسي مشهد توزيع
مي کنند .ضريب آلفاي کرونباخ براي آزمون آن ها در پيش آزمون  ،1/33و در دو گروه 1/39
به دست مي آيد .يافتههاي پژوهش آنها نشان داد که بين مهارت هاي سواد اطالعاتي واقعي
دانشجويان جديد و سال آخر کارشناسي ،تفاوت وجود دارد .بنابراين ،فضاي آموزشي دانشگاه
بر افزايش سواد اطالعاتي دانشجويان مؤثر بوده است .پرسشنامه داورپناه و سيامک پرسشنامه
خوبي است و از گويه هاي روشن و قابل فهمي تشکيل شده است ،اما يکي از مشکالت آن
اين است که از موارد مطرح شده در آن نمي توان براي سنجش سواد اطالعاتي دانشجويان در
بافت نظام هاي آموزش از دور استفاده کرد .شيوه هاي آموزشي در نظام هاي آموزش از دور
به گونه اي است که مطالعه مستقل و خود -خوان را تشويق مي کنند .حتي نوع روابط بين
استاد و دانشجو و نيز فرهنگ سازماني افراد در داخل چنين محيط هايي متفاوت از محيط هاي
دانشگاهي مرسوم است .بنابراين پرسشنامه اي که براي سنجش سطح سواد اطالعاتي
دانشجويان در بافت نظام هاي آموزش از دور تهيه مي شود ،بايد چنين تفاوت هايي را مدنظر
قرار دهد.
علي نژاد ،سرمدي ،زندي و شوبيري ( )6931نيز در پژوهشي به منظور بررسي سطح سواد
اطالعاتي و نقش آن در فرايند يادگيري الکترونيکي ،اقدام به ساخت پرسشنامه اي سه بخشي
براي سنجش سواد اطالعاتي دانشجويان ،و نيز ميزان رضايت آنان از دوره هاي آموزش
الکترونيکي کرده و پرسشنامه خود را به به شيوه الکترونيکي به اجرا مي گذارند .روش
پژوهش آن ها توصيفي و از نوع پيمايشي بوده است و جامعه آماري آن ها را کليه دانشجويان
سال آخر مقطع هاي تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد رشته هاي داير در سه دانشگاه
امير کبير ،شيراز و علم و صنعت که به شيوه الکترونيکي آموزش مي ديده اند ،تشکيل مي داده
است .آنها گزارش مي کنند که تعداد افراد جامعه آماري آنها در سه دانشگاه يادشده ،جمعاً
 6011نفر بوده اند که بر اساس فرمول نمونه گيري کرجسي و مورگان و با استفاده از شيوه
نمونه گيري خوشه اي ،تعداد  911نفر از آنها را به عنوان نمونه انتخاب مي کنند .علي نژاد و
همکاران ( )6931براي براي تعيين روايي پرسشنامه خود از سه سطح بررسي پيش آزمون
اوليه ،پيش آزمون رسمي و نظر خواهي از صاحب نظران استفاده مي کنند و عالوه بر آن روايي
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آن را نيز با استفاده از آزمون سيگماهاي شمارشي قزل اياق (6931؛ به نقل از علي نژاد و
همکاران )6931 ،مجدداً بررسي و مورد تأييد قرار مي دهند و بر اين اساس ميزان روايي آن را
 1/31گزارش مي کنند .ضمناً آنها براي تعيين پايايي آن از روش آلفاي کرونباخ استفاده و
گزارش مي کنند که پايايي بخش هاي مختلف پرسشنامه آنها داراي ضريب آلفايي بين - 1/33
 1/33بوده است .پرسشنامه تهيه شده توسط علي نژاد و همکاران ( )6931اگر چه براي
دانشجويان دانشگاه هاي مجازي تهيه شده اما آن يک پرسشنامه مناسب و جامع براي سنجش
سواد اطالعاتي دانشجويان به حساب نمي آيد .بخش اول پرسشنامه آنها مربوط است به
اطالعات جمعيت شناختي آزمودني ها ،بخش دوم آن مربوط است به ميزان رضايتمندي
دانشجويان از دوره هاي آموزش الکترونيکي و بخش سوم پرسشنامه آنها نيز شامل  06گويه
است که براي سنجش سطح سواد اطالعاتي دانشجويان در دوره هاي آموزش الکترونيکي
ساخته شده است .ضمناً گويه هايي بخش سوم پرسشنامه آنها شامل سؤال هايي چهارگزينه اي
و مشابه سؤال هاي امتحان پيشرفت تحصيلي است که يادگيرنده بايد به آن پاسخ دهد .چنين
سؤال هايي را پژوهشگران از سؤال هاي منابع انگليسي زبان ترجمه کرده اند و به دليل اينکه
گويه هاي آن وابسته به فرهنگ هستند ،از روايي کافي برخوردار نيستند .عالوه بر آن ،نحوۀ
بيان گويه هاي پرسشنامه نيز از شيوايي و رسايي کافي برخوردار نيست.
به طور کلي مرور پيشينه آشکار مي کند که عليرغم تالش هاي بسياري که براي ساخت
پرسشنامه سنجش سواد اطالعاتي دانشجويان در داخل کشور کشيده شده ،تاکنون پرسشنامۀ
مناسب ،کوتاه و داراي گويه هاي روشني براي اين منظور ارايه نشده است و تعداد پرسشنامه
هايي نيز که توسط متخصصان رشته هاي مختلف تهيه شده اند نيز به داليل مختلف فاقد
خصوصيات الزمي هستند که در ادبيات سنجش و اندازه گيري براي يک پرسشنامه معتبر و پايا
بيان کرده اند .اين به معناي اين نيست که متخصصان براي معتبر و يا پايا ساختن پرسشنامه
هاي خود اقدامي نکرده اند ،يا اينکه اين پرسشنامه ها اساساً فاقد هرگونه اعتباري هستند ،بلکه
هدف از بيان اين مطالب اين است که بگوييم مقياس هاي بهتر از اين موارد نيز را مي توان و
بايد ساخت ،به ويژه اينکه در ساخت چنين پرسشنامه ها يا مقياس هايي بايد شيوه هاي
آموزشي و سبک هاي يادگيري مختلف دانشجويان در دانشگاه هاي متفاوت را مدِنظر قرار داد.
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روش پژوهش
روش به کار گرفته شده در اين پژوهش توصيفي و از نوع پيمايشي است .جامعه آماري در
اين پژوهش شامل کليه دانشجويان زن و مرد تمام رشته هاي دانشگاه هاي پيام نور استان
همدان در سال تحصيلي جاري ()6931-36مي شده اند که نعداد آنها  13191نفر بوده است.
براي نمونه گيري از شيوۀ نمونه گيري تصادفي خوشه اي استفاده شد .بر اين اساس ،ابتدا کل
مراکز و واحد هاي دانشگاه پيام نور به عنوان خوشه اصلي تعيين شدند ،پس از آن بر اساس
انتخاب تصادفي دو مرکز از مراکز و واحد هاي دانشگاه پيام نور استان به نام هاي مرکز مالير
و مرکز نهاوند به عنوان خوشه هاي مورد نظر انتخاب شدند .بر اساس فرمول نمونه گيري
کرجسي و مورگان 6تعداد  630نفر دانشجو در مرکز مالير و تعداد  639نفر دانشجو نيز در
مرکز نهاوند به شيوه تصادفي ساده براي اجراي مقياس سواد اطالعاتي انتخاب شدند .بر اين
اساس تعداد کل نمونه آماري مورد استفاده در مجموع  933نفر بودند که در رشته هاي فعال
در اين دو دانشگاه در نيمه دوم سال تحصيلي  6931-36ثبت نام کرده و مشغول به تحصيل
بودند.

ابزار پژوهش
در اين پژوهش براي گردآوري اطالعات مورد نياز از پرسشنامه اي موسوم به مقياس
سنجش سطح سواد اطالعاتی دانشجویان استفاده شده است .اين پرسشنامه براي اولين بار
توسط نگارنده طراحي و ساخته شده است .اين پرسشنامه مبتني بر همان پنج قابليت استاندارد
سواد اطالعاتي مصوب «انجمن کتابخانههاي دانشکدهاي و پژوهشي» است؛ اما براي تعيين
مهارتها و قابليتهاي سواد اطالعاتي دانشجويان از تکاليف و مهارتهاي تعيين شده براي
افراد با سواد اطالعاتي در کتاب موفقيت صد در صدي در سواد اطالعاتي نوشته تايلر ،آرث،
سولومون و ويليامسون ( )1113استفاده شده است .اين مهارتها عبارتند از :تعریف نياز
اطالعاتی ،یافتن اطالعات ،ارزشيابی اطالعات ،سازماندهی اطالعات ،و تبادل (اشاعه)
اطالعات.

1. Krejcie & Morgan
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نحوۀ ساخت ابزار پژوهش
براي ساخت ابزار پژوهش ابتدا مروري بر ابزارها و مقياسهاي موجود در حوزۀ آموزش
سواد اطالعاتي (چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور) به عمل آمد ،اما اکثر اين مقياس
ها يا از روايي کافي برخوردار نبودند يا اينکه شامل گويههاي فراواني بودند که طول مقياس را
زياد و خسته کننده ميکردند و بنابراين براي اين پژوهش مناسب نبودند .به عالوه ،بسياري از
مقياس هاي تهيه شده در خارج از کشور نيز به دليل وابسته به فرهنگ بودن آن ها قابل استفاده
نبودند و ترجمۀ آن ها نيز احتمال به خطر انداختن روايي آنها را در پي داشت؛ به همين دليل
نگارنده ترجيح داد مقياسي کوتاه که از روايي کافي برخوردار باشد تهيه کند .به دليل اينکه
مهارتها و خصوصيات معرفي شده در کتاب تايلر و همکاران ( )1113از جامعيت و کفايت
الزم برخوردار بود و براي جمعيت دانشجويي مورد نظر قابل استفاده بود ،از همانها استفاده
شد .اين مهارت ها شامل  1دسته از قابليتها هستند که همان گونه که در باال بيان شد ،از
سادهترين به پيچيدهترين ،عبارتند از :تعريف نياز اطالعاتي ،مکانيابي اطالعات ،ارزشيابي
اطالعات جمعآوري شده ،سازماندهي اطالعات و تبادل مؤثر آن با ديگران .بر اساس اين 1
قابليت ،يک مقياس  91گويه اي از نوع ليکرت تهيه شد .براي تعيين ميزان مناسب بودن گويه
هاي مقياس ،پس از اجراي آن بر روي يک نمونه  33نفري ،توان افتراقي 6تک تک گويهها
محاسبه شد و گويههايي که از توان افتراقي کمتر از  6/1برخوردار بودند ،حذف شدند يا مورد
بازنويسي قرار گرفتند که در نهايت يک مقياس  91گويهاي که گويههاي آن حداقل داراي توان
افتراقي  6/1بودند تهيه و براي تحليلهاي بيشتر مورد استفاده قرار گرفت.
پس از بررسي توان افتراقي گويه ها ،به تعيين روايي صوري ،محتوايي ،و نيز روايي سازه
آن پرداخته شد ،و در نهايت ميزان پايايي آن نيز به روش همساني دروني ،مورد بررسي و تأييد
قرار گرفت .در نوشتن گويه هاي مقياس سعي شد که تا حد امکان تمامي خصوصيات مطرح
شده براي سنجش قابليتها در آنها وجود داشته باشند ،اما از تکراري بودن خصوصيات
خودداري گردد .بر اين اساس ،براي سنجش قابليت اول (تعريف نياز اطالعاتي)  1گويه
(گويههاي)1-6؛ براي سنجش قابليت دوم (مکان يابي اطالعات)  61گويه (گويه هاي )61-1؛
براي سنجيدن قابليت سوم (ارزشيابي اطالعات)  1گويه (گويههاي )63-61؛ براي سنجيدن

1. discriminative power
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قابليت چهارم (سازماندهي اطالعات)  3گويه (گوي هاي )10-63؛ و نهايتاً براي سنجش
قابليت پنجم (تبادل اطالعات) نيز  1گويه (گويه هاي  )91-11نوشته شد.
روایی ابزار گرد آوري اطالعات
در اين پژوهش براي اعتبار بخشي مقياس از دو شيوه روايي محتوايي و سازه استفاده شد.
يک ابزار اندازگيري وقتي داراي اعتبار يا روايي محتوايي است که سؤال هاي آن نماينده واقعي
و درستي براي سنجش تمام خصوصيات پديده مورد اندازه گيري باشد .همانگونه که قبالً بيان
شد ،نگارنده براي تعيين تمامي عامل ها و خصوصيات سواد اطالعاتي دانشجويان ،بيشتر
پژوهش ها و نوشته هاي پيشين در اين رابطه را مورد بررسي قرار داده و از منابع و شيوههاي
متفاوتي همچون بررسي منابع مکتوب ،اجراي پرسشنامه و مانند اين ها استفاده کرده تا سؤال
هاي پرسشنامه ،نماينده دقيقي از خصوصيات عامل هاي مهم سواد اطالعاتي دانشجويان باشد.
بنابراين مي توان گفت پرسشنامه داراي روايي محتوايي مناسبي است .البته الزم به ذکر است
که براي اطمينان کافي از روايي محتوايي پرسشنامه از نظر و ديدگاه متخصصان علم کتابداري
و اطالع رساني ،و نيز نظر دانشجويان (به عنوان مخاطبان اصلي) استفاده شد تا روايي محتوايي
و حتي روايي صوري 6آن تضمين گردد.
رواييسازه با اين مسأله سرو کار دارد که آزمون خاصي تا چه اندازه سازه يا صفت به
خصوصي را اندازه ميگيرد .کرلينجر و لي )1111( 1براي تعيين روايي سازه دو روش را
پيشنهاد مي دهند اين دو روش شامل :يکي بررسي همبستگي ميان نمرات کل آزمون و نمرات
گويه هاي آزمون و ديگري بررسي نتايج آزمون تحليل عاملي 9است .ايوز ،اولسون و بارودي

0

( )6339خاطر نشان مي سازند که ميزاني که يک گويه با نمرات کل آزمون همبستگي داشته
باشد ،شاخصي است از روايي سازه آن گويه .اين مطالعه براي تعيين روايي سازه پرسشنامه از
هر دو روش همبستگي گويه ها با نمرات کل آزمون و نيز تحليل عاملي استفاده کرده است .به
همين منظور يک تحليل عاملي اکتشافي 1مقدماتي ،به روش تحليل مؤلفه هاي اصلي 1بر روي
1. face validity
2. Kerlinger & Lee
3. factor analysis
4. Ives, Olson, & Baroudi
5. exploratory factor analysis
6. principal component analysis
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داده هاي اوليه (نمونه  33نفري) انجام شد .انجام اين تحليل منجر به وارسي ،اصالح و
بازنويسي گويههايي گرديد که در تحليل عاملي مقدماتي داراي بار عاملي کمتر از  1/01بر
روي يکي از عامل ها بودند به نحوي که در تحليل بعدي همه گويه ها از بار عاملي باالي
 1/01بر روي حداقل يکي از عامل هاي مقياس برخوردار شدند .در جدول شمارۀ  6دادههاي
مربوط به تعيين سهم هر يک از عاملها در تبيين واريانس کل نمرات در تحليل عاملي اکتشافي
(مقدماتي) آمده است.
جدول شمارۀ  .6درصد واريانس تبيين شده در تحليل عاملي براي دسته بندي عامل هاي پرسشنامه
بارهامجذوراتمجموعاستخراج

بارهامجذوراتمجموعچرخش

جمع

درصد

درصد

كل

واریانس

تجمعی

6

61/116

01/313

01/313

0/139

1

6/333

1/919

03/631

9/306

61/310

9

6/301

1/361

19/113

9/130

66/303

93/913

0

6/113

1/111

13/199

9/111

66/130

11/119

1

6/911

0/191

11/313

1/303

3/610

13/613

1

6/103

9/033

11/111

1/613

3/133

11/111

عامل ها

جمع كل

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

69/133

69/133
11/936

همانگونه که در جدول شمارۀ  1مشخص شده است ،حدود  11/1درصد از واريانس
نمرات توسط  1عامل استخراج شده در تحليل عاملي اکتشافي تبيين مي شود .
عالوه بر روش فوق ،مقياس يادشده از نظر روايي همگرا نيز مورد بررسي قرار گرفت .بر
اين اساس ،همبستگي ميان نمرات اين مقياس با آزمون سنجش سواد اطالعاتي اصغرنيا
( )6933بر روي يک نمونه  11نفري که به طور تصادفي انتخاب شده بودند 1/33 ،بوده است
که نشان مي دهد اين مقياس براي سنجش سواد اطالعاتي دانشجويان از روايي کافي (همگرا)
برخوردار است.
پایایی ابزار گردآوري اطالعات
استراب ( )6333و لوي ( )1111خاطر نشان مي سازند که پايايي يک ابزار اندازه گيري
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را معموالً با روش آلفاي کرونباخ محاسبه مي کنند .او معتقد است که همبستگي نسبتاً باال ميان
گويه هاي پرسشنامه يا به عبارتي ضريب آلفاي باالتر از  ، 1/31نشانگر اين است که گويه هاي
پرسشنامه پايا هستند.نگارنده اين پژوهش براي تعيين ميزان پايايي پرسشنامه پس از اجراي آن
بر روي يک نمونه  33نفري با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ پايايي آن را محاسبه کرده
است .بر اين اساس ،پايايي محاسبه شده با استفاده از آلفاي کرونباخ 1/30 بوده است.

یافته ها
سؤال مهم اين پژوهش اين بود که چه نوع مقياسي براي سنجش سواد اطالعاتي
دانشجويان دانشگاه پيام نور ،به عنوان يک نظام آموزش از دور ،مناسب است؟
براي پاسخ دادن به اين سؤال نگارنده به مروري بر منابع مکتوب و الکترونيکي موجود
پرداخت تا شايد ابزار و مقياسي مناسب در ادبيات پيشين پيدا کند ،اما بعد از بررسي هاي
طوالني مشخص شد که بيشتر مقياس هاي موجود در ادبيات سواد اطالعاتي ،براي استفاده
دانشجويان نظام آموزشي دانشگاه پيام نور مناسب نبوده و نيستند .دانشجويان دانشگاه پيام نور
معموالً دانشجوياني هستند که به شيوه از راه دور و خود-خوان به مطالعه مي پردازند و مهارت
هاي سواد اطالعاتي خاصي که آنها براي تحصيل نياز دارند خيلي مي بايد دقيق تر ،کامل تر و
مبتني بر يادگيري مستقل و انفرادي باشد و گويه هايي که اين مهارت ها را مورد آزمون قرار
مي دهند بايد از روايي کافي برخوردار باشند تا اين ويژگي (يعني استقالل در يادگيري
يادگيرنده ها) را مورد توجه قرار داده باشند .به هرحال با بررسي ادبيات پيشين و مطالعه منابع
علمي مربوطه ،پاسخ سؤال يادشده اين است که يک مقياس خوب براي سنجش سواد
اطالعاتي دانشجويان در بات نظام آموزش از دور بايد داراي خصوصيات زير باشد:
مقياس بايد از تناسب الزم ،با سطح دانش و زبان مورد استفاده دانشجويان در بافت
آموزش از دور ،برخوردار باشد.
مقياس بايد از تناسب الزم ،با خصوصيات مطرح شده براي يک يادگيرنده مادام
العمر در بافت آموزش از دور ،برخوردار باشد.
مقياس نبايد از فهرستي طوالني از گويه ها تشکيل شده باشد.
مقياس بايد دربرگيرنده تمامي مؤلفه ها (قبليت هاي استاندارد) و خصوصيات
موردِنظر در هر يک از قابليت ها مطابق استاندارد مهارت هاي سواد اطالعاتي ،باشد.
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مقياس نبايد دربرگيرنده گويه هاي تکراري و بي اثر باشد.
مقياس بايد از روايي سازه مطابق با تعريفي که براي هر يک از قابليت ها در
استاندارد سواد اطالعاتي بيان شده ،برخوردار باشد.
مقياس بايد از روايي صوري و محتوايي کافي برخوردار باشد.
مقياس بايد از پايايي الزم ،برخوردار باشد.
گويه هاي مقياس بايد از توان افتراقي الزم ،برخوردار باشد.
مقياس مورد نظر بايد تغييراتي را که در فرايند يادگيري بر ميزان سواد اطالعاتي
دانشجويان ايجاد مي شود را منعکس کند.
گويه هاي مقياس عالوه بر اينکه بايد حتي االمکان کوتاه باشند ،اما در عين حال بايد
به اندازه کافي دربرگيرنده واژگان الزم و ضروري باشند تا به روشني براي آزمودني
قابل فهم باشند.
مقياس مورد نظر بايد شامل اطالعات کافي براي ايجاد يک درک مشترک ميان
آزمودني و آزمونگر دربارۀ مفهوم سواد اطالعاتي باشد.
مقياس مورد نظر بايد دربرگيرندۀ ساير اطالعات جمعيت شناختي الزم براي جمع
آوري داده هاي جانبي الزم ،باشد.

نتيجه گيري و پيشنهادها
براي استفادۀ مؤثر و کارآمد از اطالعات دانشجويان و دانشگاهيان به چيزي بيش از دانش
و اطالعاتِ صرف نياز دارند؛ آنها بايد به سواد عصر اطالعات ،يعني سواد اطالعاتي مجهز
شوند .مديران دانشگاه ،مدرسان ،کتابداران و حتي خود دانشجويان امروزه به اهميت داشتن
سواد اطالعاتي براي موفقيت در حوزه هاي گوناگون علمي-پژوهشي آگاهند ،اما موضوع و
مسألۀ مهم ،داشتن دانش زمينه اي براي برنامه ريزي و اقدام صحيح در اين حوزه است ،زيرا
براي مجهز کردن افراد جامعه (و منجمله دانشجويان) به سالح سواد اطالعاتي الزم است تا در
ابتدا بررسي جامع و هدفمندي از وضع موجود توانايي ها و مهارت هاي آن ها صورت گيرد.
بدون دانستن اينکه اکنون در کجا قرار داريم ،انجام هر گونه برنامه ريزي و اقدام براي رسيدن
به اين هدف آرماني ،ناشدني است .نتيجۀ پژوهش حاضر آشکار کرد که تهيۀ مقياسي معتبر
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براي سنجش سواد اطالعاتي دانشجويان در بافت آموزش از دور ،با درنظر گرفتن معيارهاي
مطرح شده ،امکان پذير است.
همانگونه که بيان شد ،نگارنده يک مقياس نسبتاً معتبر و روا براي سنجش مهارت هاي
سواد اطالعاتي دانشجويانِ دانشگاه پيام نور استان همدان طراحي کرده است .عالقه مندان مي
توانند نمونه اي از اين پرسشنامه را در کتابخانۀ معاونت پژوهشي دانشگاه پيام نور استان
همدان پيدا کنند .توصيه مي شود از ابزار معرفي شده در اين پژوهش براي سنجش سواد
اطالعاتي دانشجويان ساير دانشگاه هاي پيام نور و نيز دانشجويان ساير نطام هاي آموزش از
دور (مثل :دانشجويان دانشگاه هاي مجازي) استفاده شود.
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