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 دهيچک

سواد  يسنجش مهارت ها يبرا ياسيمق ياسازيو پا يابيساخت، اعتبار وهشژهدف اين پ

جامعه بوده و  يشيمايش پپژوهن يق در ايروش تحق. بوده استام نور يان دانشگاه پيدانشجو ياطالعات

 يل ميتشک 6931-36 يليام نور استان همدان در سال تحصيدانشگاه پان يه دانشجويآن را کل يآمار

خوشه  يتصادف يريوه نمونه گياز ش يرينمونه گ ينفر بوده است. برا 13191داده اند که تعداد کل آنها 

 يجمع آور يبراد. يدو مرکز انتخاب گرداز  ينفر آزمودن 933ن اساس تعداد يبر ا استفاده شد و يا

به و  يعلم يارهايتوسط محقق براساس مع ياس سنجش سواد اطالعاتيبه نام مق ياسياطالعات، مق

( و ياستاندارد سواد اطالعات 1بر  يمؤلفه )مبتن 1 ۀرندياس دربرگين مقيکرت ساخته شد. ايف ليط شکل

آن  يه هايگو يمناسب ساز يپاسخ دهد. برا يابيارز-وه خوديد آنرا به شيبا يه است که آزمودنيگو 91

ل يهمگرا و تحل يي)رواسازه و  يصور، ييمحتوا ييآن از روا ييزان رواين مييتع يو برا ياز توان افتراق

( در 6933ا )ياصغرنن آزمون و آزمون ين ايب يزان همبستگيمن اساس، يبر ا. ه استشداستفاده ( يعامل

 يل مؤلفه هايتحلبه روش ) ياکتشاف يعامل ليتحل ۀجينتن يست. همچنبوده ا 33/1همگرا  ييروا

 ي. براشود يمنجر م% 1/11ک ينزد يانس تراکميک واريعامل با  1به استخراج  اسيمق يبر رو (ياصل

 يزان آلفاين اساس ميبر ا ؛کرونباخ استفاده شده است يآزمون آلفا ز ازيآزمون ن ييايزان پاين مييتع

 سواداس سنجش يکه مق دادق نشان يج تحقيده است. در کل نتابو 30/1ه ها يل گوک يکرونباخ برا

ام آموزش از ظدر بافت نان يدانشجو ياستفاده در سنجش سواد اطالعات يمناسب برا ياسيمق ،ياطالعات

 الزم برخوردار است.  ييايو پا ييو از روا بوده ورد

، ياسازي، پايابي، اعتباريطالعاتاس سنجش سواد اي، مقي: سواد اطالعاتيديواژگان كل
 ام نوريان دانشگاه پيدانشجو
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 مقدمه
توانند  يشود که بر اساس آن افراد م يها اطالق م ياز توانائ يبه مجموعه ا يسواد اطالعات

، يابياز داشته و چگونه اطالعات مورد نظر را مکان يص دهند که چه موقع به اطالعات نيتشخ

 مورد استفاده قرار دهند. ، و به نحو کارآمديابيارزش

در  يرند و به قول برخيگ ياز اطالعات و دانش قرار م يميل عظيامروزه مردم در مقابل س

از دارند و ين ينکه آنها به چه اطالعاتيهستند. ا يامروز مردم در معرض بمباران اطالعات يايدن

سته مورد يحو شا، و به نيابي، ارزياز را چگونه جستجو، جمع آورين اطالعات مورد نيا

ا يرا در جامعه دانش محور  يسواد اطالعات يه هاياست که پا ياستفاده قرار دهند، موضوع
 يژه برايمردم و به و يبرا ياد سواد اطالعاتيت زيبا وجود اهم دهد. يل ميآگاه تشک ۀجامع

ز ياه نان دانشگيدانشجو يان، متأسفانه شواهد نشان از آن دارد که حتيان و دانشجويدانشگاه
ست يما ن ين فقط محدود به جامعه اسالميهستند و ا يسواد اطالعات يکاف يفاقد مهارت ها

خود  يختگان دانشگاهيان فرهين مهارت ها را در ميز فقدان ايگر نيبلکه پژوهشگران جوامع د

( از کشور 1116) 6چليو م ، هرشمان،توان به گزارش کاراولو يمثال م يگزارش کرده اند، برا
 ادو اشاره کرد.کلر

 يزان مهارت هايم يرياندازه گ يق برايسنجش معتبر و دق ين ها فقدان ابزارهايعالوه بر ا
د مورد توجه قرار ياست که با يگريموضوع د ين الملليب يان بر اساس استانداردهايدانشجو

چگونه يها ين دسته از مهارت ها در دنيا يست که تاکنون براين ين معنين به ايرد. البته ايبگ
ن مهارت ها ساخته و يسنجش ا يبرا يمتعدد يساخته نشده، بلکه برعکس ابزارها يابزار

در کتاب  (13: 6933، يجاني؛ ترجمه خاصه و عل1111) يلينمثال  يعرضه شده است. برا

، از قول کار گروه سواد «ف استاندارديابزارها و تکال با استفاده از :يسنجش سواد اطالعات»

ش سواد يمايسد که تاکنون بالغ بر هفتاد ابزار پينو يمور( ميلند )بالتيانشگاه مرد ياطالعات

ران يدر ا ،عالوهه ساخته شده است. ب يسواد اطالعات يمهارت ها يرياندازه گ يبرا ياطالعات

ان ساخته و عرضه شده يدانشجو يبرا ياس سنجش سواد اطالعاتيز تا کنون چند مقين ياسالم

و واقعي پرسشنامه سنجش سواد اطالعاتي پايه"توان به  ينمونه ماست که به عنوان 
پرسشنامه "( و 6933امک )يشده توسط داورپناه و س يطراح "دانشجويان مقطع کارشناسي

                                                           
1. Caravello, Herschman, & Mitchell 
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ا، ي)اصغرن ي( پرسشنامه سنجش سواد اطالعات6931) يه شده توسط قاسميته "يسواد اطالعات

 ياس هايز مقيه شده در داخل و نيته ياس هايقاس ها )چه مين مقياشاره کرد. معهذا ا( 6933
 يسواد اطالاعات يسنجش مهارت ها يبرا يليه شده در خارج از کشور( بنا به داليته

يکي از ستند. يمناسب ن کنند، يل ميوه از راه دور تحصي، که به شام نوريان دانشگاه پيدانشجو

ها و سبک هاي مطالعۀ مستقل  داليل آن اين است که در مقياس هاي موجود، توجهي به شيوه

دانشجويان در بافت نظام هاي آموزش از راه دور، توجهي نشده است؛ عالوه بر آن، مي دانيم 

 ۀن رو ترجميو از ا که مفاهيم مرتبط با سواد اطالعاتي، مفاهيمي وابسته به فرهنگ هستند

ستند. يبرخوردار ن يکاف يياز روا يخارج ياس هايمق يه هايگو ۀيته يان شده برايواژگان ب
بودن  يه شده در داخل( طوالنيته ياس هايژه مقياس ها )به وين مقيگر از ايد يمشکل برخ

چون  ،ستنديبرخوردار ن يکاف يين نوع از پرسشنامه ها از روايآنهاست. ا يه هايفهرست گو

ج به خر يآنها خسته شده و دقت کاف يطوالن يبه فهرست ها ييمعموالً افراد در پاسخ گو
سطح مهارت هاي سواد اطالعاتي با وجود نياز ضروري براي سنجش دهند. به هر حال،  ينم

چگونه مي توان دانشجويان دانشگاه پيام نور، سؤال اساسي در اين پژوهش اين بوده است که 
هاي سواد اطالعاتي دانشجويان دانشگاه پيام نور ساخت؟  مهارتمقياسي مناسب براي سنجش 

 ياسيه مقيتهضمن مرور بر ادبيات پيشين هدف خود را نگارنده به اين سؤال براي پاسخگويي 
قرار ام نور يان دانشگاه پيدانشجو يسواد اطالعات يسنجش سطح مهارت ها يق برايمعتبر و دق

 .داده است

 پژوهشهدف 

 يسواد اطالعات يسنجش مهارت ها يبرا مقياسي ياسازيو پا يابيساخت، اعتبار

 ام نوريه پان دانشگايدانشجو

 پژوهشسؤال 
ام نور استان همدان يان دانشگاه پيدانشجو يسنجش سواد اطالعات يبرا ياسيچه نوع مق

 اسب است؟نم
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 پژوهش ۀنيشيپ

قرار گرفته ار مورد توجه محققان ير بسياخ ۀاست که در چند ده يموضوع يسواد اطالعات
هم در خارج از کشور و هم در  ،ن بارهيدر ا ياديمتنوع و ز يل پژوهش هاين دلياست. به هم

و پژوهش در خارج  يج چند بررسيمقاله ابتدا نتاقسمت از ن يداخل صورت گرفته است. در ا

 :شوند يه ميارا ،قات صورت گرفته در داخليج تحقياز کشور و سپس نتا

« بررسي مهارت هاي سواد اطالعاتي»( در اثري با عنوان 1116) 6ونيجدو ف، ي، رادکلاکانر

ل ابتدائي توسعۀ يک ابزار استاندارد براي بررسي مهارت هاي سواد اطالعاتي را گزارش مراح

مورد  ييآزما-. ابزار مورد نظر آنها در طي سه مرحله: طراحي دقيق، آزمون و بازکنند يم
انجمن کتابخانه هاي » رد. در ابتدا با استفاده از استانداردهاي سواد اطالعاتييگ يقرار م يبررس

مهارت هاي خاصي را  ،«9آموزشگاهي دارانسازمان امريکايي کتاب»و « 1پژوهشيهي و دانشگا

کنند.  ين مهارت ها ميسنجش ا يکنند، سپس شروع به تدوين سؤال هايي برا يشناسايي م

سطح )گروه کوچک، در سه پس از پااليش سؤال ها، آزمايش ابزار را با اعضاي انتخاب شده 

تغييرات الزم  حاصل از اين بررسي هاگذارند که بر اساس نتايج به اجرا مي متوسط و بزرگ( 
منجر به ساخت يک تالش هاي آن ها مي کنند. به طور کلي نتيجه را بر روي پرسشنامه اعمال 

که مي توان از آن براي سنجش مهارت هاي سواد  پرسشنامه نسبتاً معتبر و روا مي گردد
( در پايان نامۀ دکتراي خويش، ابزار 1111) 0يلدکريچفن يهمچن اطالعاتي افراد بهره گرفت.

استاندارد قابليت هاي سواد اطالعاتي براي آموزش »سنجش سواد اطالعاتي جامعي را بر مبناي 
پرسشنامه خود، نسخۀ اوليۀ ابزار  ييکند. او براي مشخص کردن روايي محتوا يتدوين م« عالي

 33دهد،. سپس اين ابزار را بين  يد قرار مييو تأ يابيرا توسط سه متخصص مورد ارز

هاي ارائه شده، پايايي  بر مبناي پاسخکند و  يمدانشجوي جديد دانشکدۀ وارنر جنوبي توزيع 

 . پايايي ابزار در شاخصکند يمبه وسيلۀ آزمون آلفاي کرونباخ محاسبه را نسخۀ اول اين ابزار 

( 1111لد )يچفيرک. رديگ يقرار م 31/1و 33/1در دامنۀ آلفاي،  ACRL هاي مختلف استاندارد

دانشجوي تازه وارد داوطلب انجام  60هايي با به منظور گردآوري داده هاي تکميلي، مصاحبه

                                                           
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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. نسخۀ دوم ابزار، براي گروه کنند يمتأييد را  يوها نيز پايايي ابزار  نتيجۀ مصاحبه دهد؛ يم

 يت، نتيجۀ مطالعه ويدر نها گردد. يدانشجوي دانشکدۀ وارنر جنوبي ارسال م 36دومي شامل 
دارا پايايي و روايي الزم را  ،ACRLاستاندارد سواد اطالعاتي  1در تمام پرسشنامه که  دادنشان 

 .استبوده 

 براي سنجش( از دانشگاه و مراکز تحقيقاتي کشور تايوان 1113) 6چيانگ، وانگ، و چن

 به ساخت پرسشنامه اي مي کنند.، اقدام کشور تايوان وضعيت سواد اطالعاتي معلمان ابتدايي

 آنها بر اساس شاخص هاي سواد اطالعاتي معلمان مدارس ابتدايي که توسط وزارت تعليم و

معلم ابتدايي در شهر  611تايوان اعالن شده است، پرسشنامه اي را تهيه و براي کشور تربيت 
آنها  ۀسشنامه ساخته شدنتايج بررسي آنها نشان مي دهد که پرتايوان ارسال مي کنند.  کواشينگ

 محدوديت هايبراي سنجش سواد اطالعاتي معلمان ابتدايي مناسب است. اما يکي از 

است که نمي توان از آن براي سنجش سطح سواد اطالعاتي گروه هاي ديگر پرسشنامه آنها اين 
 )مثل: دانشجويان( استفاده کرد.

مهم و بحث  يبه موضوع ياتر موضوع سواد اطالعياخ يدر طول سال هاز ينن اريادر 
، يگدليو ب ينه منتشر شده است )رضوان، کوکبين زميدر ا يز بدل شده و آثار متنوعيبرانگ

شوند: ين پژوهش ها خالصه مياز ا يج برخير نتايدر ز(. 6933

براي سنجش سواد اطالعاتي ياقدام به ساخت پرسشنامه اپژوهشي ( در 6931) يقاسم

بر  او پرسشنامه خود را .هاي مختلف دانشگاهي مي کند دانشجويان مقاطع و رشته
 يبرا ياستاندارد سواد اطالعات»در مندرجاستاندارد1ذيلدربرآينديۀشاخص11اساس

 از نفر 111 از متشکل اي نمونه و آن را در بينتهيه  (1111ال.،آر.سي.)اي.« يآموزش عال

و تهران(  اهواز، شيراز، فردوسي، هاي )دانشگاه دانشگاه در چهار تکميلي تحصيالت دانشجويان

 براي که طيفي روي بر اظهاري،-خود ي شيوه به را خود اطالعاتي سواد توان تا کند يم توزيع

 يعمل م به که او هايي تالش شده بود، مشخص کنند. عليرغم داده قرار ها شاخص يک از هر

 تعداد کرد، فقط يپرسشنامه ذکر م در بايد لزوماً که پرسش ها زياد تعداد دليل به بيش تر آورد،

 پاسخ دهند. تحليل يم عودت و تکميل را پرسشنامه ها است، ينمونه و % 03 برابر که نفر 961

 باالتر حد در سطوح يههم براي اظهاري -خود نمرات که دهديم نشان يو يها يآزمودن يها

                                                           
1. Chiang, Wang, & Chen 
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 مؤيد نوعي به جهينت نيا است دعتق( م6931) يداشته است. قاسم( قرار1از  3/9) متوسط از

. يکي از است اطالعاتي سواد يشده فارسي استانداردهايشاخصازيکهرمحتواي تناسب
قاسمي طوالني بودن فهرست گويه ها در آن است. ضمناً مشکل ديگر مشکالت پرسشنامه 

رسا از عبارات روشن و پرسشنامه ساخته شده توسط قاسمي اين است که گويه هاي آن 

 .برخوردار نبوده و با ابهام همراه هستند

ت سواد يوضع يبررس»ارشد خود با عنوان  يان نامه کارشناسيدر پاز ين( 6933ا )يصغرنا

ت ياستاندارد قابل" يبرمبنا ييدانشگاه عالمه طباطبا يليالت تکميان تحصيدانشجو ياطالعات

و  يدانشگاه يانه ها، مصوب انجمن کتابخ"يآموزش عال يبرا يسواد اطالعات يها
سطح سواد  ،يطبقه ا يريوه نمونه گيو ش يشيماياز روش مطالعات پ يري، با بهره گ«يقاتيتحق

و علوم  يروانشناس رشتۀارشد  يو کارشناس يان دکترينفر از دانشجو 916تعداد  ياطالعات

 يجمع آور يدهد. او برا يقرار م يابيرا مورد سنجش و ارز ييدانشگاه عالمه طباطبا يتيترب
 يکرت ساخته بود، استفاده ميف ليک پرسشنامه محقق ساخته که بر اساس طياطالعات از 

و  ييمحتوا ييوه روايابزار پژوهش خود از ش يينان از رواياطم ي( برا6933ا )يکند. اصغرن
 يزان آلفايکند. او م يکرونباخ استفاده م يآن از آزمون آلفا ييايزان پاين مييتع يو برا يصور

اصغرنيا نيز با  ۀپرسشنامکند.  ياعالم م 31/1کل سؤاالت آزمون را  يمحاسبه شده برا
اشکاالت فراواني رو به رو است. گذشته از اينکه جمالت گويه هاي آن از روشني و رواني 

گويه است که حتي برخي از گويه هاي آن  33الزم برخوردار نيستند، خود پرسشنامه نيز شامل 
سبب و  بنابراين پرسشنامه خيلي طوالني و خسته کننده است ؛ا مطرح مي کنندنيز چند گزينه ر

نيز آن بسياري از گويه هاي ضمناً . يابدبراي تکميل آن کاهش مي شود تا رغبت پاسخ دهنده 
 کنند که مي توان آنها را در هم ادغام کرد. تقريباً يک موضوع يا مهارت را مطرح مي

ساخت و اعتباريابي پرسشنامه »با عنوان  يدر پژوهشز ين (6933امک )يداورپناه و س

به ساخت و اعتبار  اقدام« کارشناسي سنجش سواد اطالعاتي پايه و واقعي دانشجويان مقطع

د و يدگاه اساتيآن از د ييو محتوا يصور يين رواييتع يبرا مي کنند. آنهاک پرسشنامه ي يابي
مدرک  يدگاه کتابداران دارايز ديمشهد و ن يسدانشگاه فردو يگروه کتابدار يان دکتريدانشجو

 يمشهد، بهره م يدانشگاه فردوس يارشد و کتابداران بخش مرجع کتابخانه ها يکارشناس

برخوردار  ييباال ييمحتوا ييدهد که پرسشنامه آنها از روا يآنها نشان م يج نظرسنجيرند. نتايگ

کنند. داورپناه  ياستفاده م يل عامليتحل ز از آزمونيسازه آن ن يين رواييتع ين براياست. همچن
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مطالعه مقدماتي، آن را  ۀپرسشنامه خود در مرحل يياين پاييتع ين براي( همچن6933امک )يسو 

نفره از  991 ينفره از دانشجويان و در مرحله بعد بين حجم نمونه ا 91در بين يک گروه 
خر دانشگاه فردوسي مشهد توزيع نفره از دانشجويان سال آ 993دانشجويان جديد و نمونه اي 

 39/1، و در دو گروه 33/1ها در پيش آزمون  آزمون آن يکنند. ضريب آلفاي کرونباخ برا يم

بين مهارت هاي سواد اطالعاتي واقعي که هاي پژوهش آنها نشان داد  د. يافتهيآ يبه دست م

ضاي آموزشي دانشگاه دانشجويان جديد و سال آخر کارشناسي، تفاوت وجود دارد. بنابراين، ف

داورپناه و سيامک پرسشنامه پرسشنامه  بر افزايش سواد اطالعاتي دانشجويان مؤثر بوده است.

اما يکي از مشکالت آن  ،خوبي است و از گويه هاي روشن و قابل فهمي تشکيل شده است
در  سواد اطالعاتي دانشجويانمطرح شده در آن نمي توان براي سنجش  از موارداين است که 

شيوه هاي آموزشي در نظام هاي آموزش از دور بافت نظام هاي آموزش از دور استفاده کرد. 

نوع روابط بين . حتي خوان را تشويق مي کنند -به گونه اي است که مطالعه مستقل و خود
چنين محيط هايي متفاوت از محيط هاي داخل استاد و دانشجو و نيز فرهنگ سازماني افراد در 

بنابراين پرسشنامه اي که براي سنجش سطح سواد اطالعاتي  .مرسوم استدانشگاهي 
بايد چنين تفاوت هايي را مدنظر  ،دانشجويان در بافت نظام هاي آموزش از دور تهيه مي شود

 قرار دهد.
سطح سواد  يبررسمنظور به  يدر پژوهشز ين( 6931) يريو شوب ي، زندينژاد، سرمد يلع

سه بخشي  اي ، اقدام به ساخت پرسشنامهيکيالکترون يريادگيند يو نقش آن در فرا ياطالعات
، و نيز ميزان رضايت آنان از دوره هاي آموزش اطالعاتي دانشجويانبراي سنجش سواد 

روش  .و پرسشنامه خود را به به شيوه الکترونيکي به اجرا مي گذارند کردهالکترونيکي 

ان يه دانشجويآن ها را کل يت و جامعه آماربوده اس يشيمايپاز نوع و  يفيپژوهش آن ها توص

ر در سه دانشگاه يدا يارشد رشته ها يو کارشناس يکارشناس يليتحص يسال آخر مقطع ها

داده  يل ميتشک امير کبير، شيراز و علم و صنعت که به شيوه الکترونيکي آموزش مي ديده اند،

 ، جمعاًيادشده در سه دانشگاه اافراد جامعه آماري آنهتعداد گزارش مي کنند که  آنها است.

وه يو مورگان و با استفاده از ش يکرجس يريکه بر اساس فرمول نمونه گنفر بوده اند  6011
نژاد و  ي. علکنند يمبه عنوان نمونه انتخاب را  از آنها نفر 911عداد ت، يخوشه ا يرينمونه گ

طح بررسي پيش آزمون از سه سپرسشنامه خود تعيين روايي  يبرا يبرا( 6931همکاران )

و عالوه بر آن روايي  نظران استفاده مي کنند اوليه، پيش آزمون رسمي و نظر خواهي از صاحب
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؛ به نقل از علي نژاد و 6931) قزل اياقآزمون سيگماهاي شمارشي  آن را نيز با استفاده از

زان روايي آن را و بر اين اساس مي مجدداً بررسي و مورد تأييد قرار مي دهند( 6931همکاران، 
آلفاي کرونباخ استفاده و گزارش مي کنند. ضمناً آنها براي تعيين پايايي آن از روش  31/1

- 33/1بين  يپايايي بخش هاي مختلف پرسشنامه آنها داراي ضريب آلفاي گزارش مي کنند که

( اگر چه براي 6931همکاران ) پرسشنامه تهيه شده توسط علي نژاد وبوده است.  33/1

آن يک پرسشنامه مناسب و جامع براي سنجش انشجويان دانشگاه هاي مجازي تهيه شده اما د

سواد اطالعاتي دانشجويان به حساب نمي آيد. بخش اول پرسشنامه آنها مربوط است به 

بخش دوم آن مربوط است به ميزان رضايتمندي اطالعات جمعيت شناختي آزمودني ها، 
ويه گ 06لکترونيکي و بخش سوم پرسشنامه آنها نيز شامل دانشجويان از دوره هاي آموزش ا

براي سنجش سطح سواد اطالعاتي دانشجويان در دوره هاي آموزش الکترونيکي که است 

چهارگزينه اي بخش سوم پرسشنامه آنها شامل سؤال هايي گويه هايي ضمناً  ساخته شده است.
پاسخ دهد. چنين رنده بايد به آن است که يادگيپيشرفت تحصيلي  سؤال هاي امتحان و مشابه

به دليل اينکه  سؤال هايي را پژوهشگران از سؤال هاي منابع انگليسي زبان ترجمه کرده اند و
 ۀنحواز روايي کافي برخوردار نيستند. عالوه بر آن،  ،گويه هاي آن وابسته به فرهنگ هستند

 ر نيست.اگويه هاي پرسشنامه نيز از شيوايي و رسايي کافي برخوردبيان 
براي ساخت که  يبه طور کلي مرور پيشينه آشکار مي کند که عليرغم تالش هاي بسيار

 ۀتاکنون پرسشنام ،کشيده شدهدر داخل کشور  پرسشنامه سنجش سواد اطالعاتي دانشجويان
تعداد پرسشنامه و  براي اين منظور ارايه نشده است يداراي گويه هاي روشنو  مناسب، کوتاه

فاقد  توسط متخصصان رشته هاي مختلف تهيه شده اند نيز به داليل مختلف هايي نيز که
معتبر و پايا پرسشنامه يک خصوصيات الزمي هستند که در ادبيات سنجش و اندازه گيري براي 

يا پايا ساختن پرسشنامه و اين به معناي اين نيست که متخصصان براي معتبر کرده اند.  بيان

، بلکه فاقد هرگونه اعتباري هستنديا اينکه اين پرسشنامه ها اساساً  ،هاي خود اقدامي نکرده اند

هدف از بيان اين مطالب اين است که بگوييم مقياس هاي بهتر از اين موارد نيز را مي توان و 
شيوه هاي در ساخت چنين پرسشنامه ها يا مقياس هايي بايد ، به ويژه اينکه بايد ساخت

 ر قرار داد.ظنمدِرا  متفاوتدانشجويان در دانشگاه هاي  تلفمخ يادگيريهاي  سبکو  آموزشي
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 روش پژوهش
در  ياست. جامعه آمار يشيمايپو از نوع  يفيتوصن پژوهش يبه کار گرفته شده در اروش 

ام نور استان يپ يدانشگاه ها يرشته هاتمام ان زن و مرد يه دانشجوين پژوهش شامل کليا

 است.نفر بوده  13191مي شده اند که نعداد آنها (6931-36) يجار يليدر سال تحص همدان
ن اساس، ابتدا کل ياستفاده شد. بر ا يخوشه ا يتصادف يرينمونه گ ۀوياز ش يرينمونه گ يبرا

ن شدند، پس از آن بر اساس ييتع يام نور به عنوان خوشه اصليدانشگاه پ يمراکز و واحد ها

ر يمرکز مال يام نور استان به نام هايدانشگاه پ يدو مرکز از مراکز و واحد ها يانتخاب تصادف

 يريبر اساس فرمول نمونه گ مورد نظر انتخاب شدند. يو مرکز نهاوند به عنوان خوشه ها
ز در ينفر دانشجو ن 639ر و تعداد ينفر دانشجو در مرکز مال 630تعداد  6و مورگان يکرجس

ن يا بر .انتخاب شدند ياد اطالعاتاس سويمق ياجرا يبراساده  يوه تصادفيمرکز نهاوند به ش
فعال  ينفر بودند که در رشته ها 933مورد استفاده در مجموع  ياساس تعداد کل نمونه آمار

ل ينام کرده و مشغول به تحص ثبت 6931-36 يليمه دوم سال تحصين دو دانشگاه در نيدر ا

 بودند.

 ابزار پژوهش

اس يمقموسوم به  ياز پرسشنامه ااز ياطالعات مورد ن يگردآور ين پژوهش برايدر ا

ن بار ياول ين پرسشنامه براياستفاده شده است. ا انیدانشجو یسطح سواد اطالعاتسنجش 

استاندارد ت يبر همان پنج قابل ين پرسشنامه مبتنيو ساخته شده است. ا ينگارنده طراح توسط

ن ييتع ياما برا است؛« يو پژوهش يادانشکده يهاانجمن کتابخانه»مصوب  يسواد اطالعات
 ين شده براييتع يهاف و مهارتيان از تکاليدانشجو يسواد اطالعات يهاتيها و قابلمهارت

لر، آرث، يتانوشته  يدر سواد اطالعات يت صد در صديموفقدر کتاب  يافراد با سواد اطالعات

از ين فیتعر: عبارتند ازها ن مهارتياستفاده شده است. ا( 1113) امسونيليو و سولومون

اطالعات، و تبادل )اشاعه(  یاطالعات، سازمانده یابيافتن اطالعات، ارزشی، یاطالعات

 .اطالعات

                                                           
1. Krejcie & Morgan 
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 ابزار پژوهش ساخت ۀنحو
آموزش  ۀموجود در حوز يهااسيابزارها و مقبر  يابزار پژوهش ابتدا مرور ساخت يبرا

اس ين مقياما اکثر ا ،)چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور( به عمل آمد يسواد اطالعات

اس را يبودند که طول مق يفراوان يهاهينکه شامل گويا ايبرخوردار نبودند  يکاف ييا از روايها 

از  ياريبه عالوه، بس .ن پژوهش مناسب نبودنديا ين برايکردند و بنابراياد و خسته کننده ميز

نگ بودن آن ها قابل استفاده ل وابسته به فرهيز به دليه شده در خارج از کشور نيته ياس هايمق

ل ين دليداشت؛ به هم يآنها را در پ ييز احتمال به خطر انداختن روايآن ها ن ۀنبودند و ترجم
نکه يل ايه کند. به دليبرخوردار باشد ته يکاف ييکوتاه که از روا ياسيح داد مقينگارنده ترج

ت يت و کفاياز جامع (1113) و همکاران لريتاشده در کتاب  يات معرفيها و خصوصمهارت

 از همانها استفادهبود، قابل استفاده مورد نظر  ييت دانشجويجمع يالزم برخوردار بود و برا
ان شد، از يها هستند که همان گونه که در باال بتيدسته از قابل 1ن مهارت ها شامل ي. اشد

 يابياطالعات، ارزش يباي، مکانياز اطالعاتيف ني: تعرعبارتند از ،نيتردهيچين به پيترساده

 1ن يگران. بر اساس اياطالعات و تبادل مؤثر آن با د يشده، سازمانده يآوراطالعات جمع

ه يزان مناسب بودن گوين مييتع يه شد. برايکرت تهياز نوع ل يه ايگو 91اس يمقک يت، يقابل
ها هيگوتک تک  6ي، توان افتراقينفر 33ک نمونه ي يآن بر رو ياس، پس از اجرايمق يها

ا مورد يبرخوردار بودند، حذف شدند  1/6کمتر از  يکه از توان افتراق ييهاهيد و گوشمحاسبه 
توان  يآن حداقل دارا يهاهيکه گو ياهيگو 91اس يک مقيت يقرار گرفتند که در نها يسيبازنو

 شتر مورد استفاده قرار گرفت.يب يهاليتحل يه و برايبودند ته 1/6 يافتراق

 سازه ييز رواي، و نييمحتوا، يصور يين رواييه ها، به تعيگو يتوان افتراق يررسپس از ب

د ييو تأ ي، مورد بررسيدرون يهمسان روشز به يآن ن ييايزان پايت ميآن پرداخته شد، و در نها

ات مطرح يخصوص يشد که تا حد امکان تمام ياس سعيمق يه هاينوشتن گودر  قرار گرفت.

ات يبودن خصوص يتکراروجود داشته باشند، اما از  هادر آن هاتيسنجش قابل يشده برا
ه يگو 1( ياز اطالعاتيف نيت اول )تعريسنجش قابل يبرا ،ن اساسيگردد. بر ا يخوددار

(؛ 61-1 يه هايه )گويگو 61اطالعات(  يابيت دوم )مکان يسنجش قابل ي(؛ برا1-6يهاهي)گو

دن يسنج ي(؛ برا63-61 يهاهيه )گويگو 1( اطالعات يابيت سوم )ارزشيدن قابليسنج يبرا

                                                           
1. discriminative power 
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سنجش  يتاً براي(؛ و نها10-63 يها يه )گويگو 3اطالعات(  يت چهارم )سازماندهيقابل

 د.ش نوشته( 91-11 يه هايه )گويگو 1ز يت پنجم )تبادل اطالعات( نيقابل

 اطالعات يآور گردابزار  ییروا

 .روايي محتوايي و سازه استفاده شده شيو دومقياس از اعتبار بخشي وهش براي ژدر اين پ

 ينده واقعيآن نما يها است که سؤال ييمحتوا ييا رواياعتبار  يدارا يوقت يريک ابزار اندازگي

همانگونه که قبالً بيان باشد.  يرياندازه گده مورد يات پديسنجش تمام خصوص يبرا يو درست
 شتريان، بيدانشجو ياطالعات سوادات يخصوصعامل ها و  ين تمامييتع يبرا نگارندهشد، 

 يهاوهيو از منابع و شقرار داده  يورد بررسن رابطه را مين در ايشيپ يو نوشته ها ها پژوهش
 تا سؤال کردهها استفاده  نيپرسشنامه و مانند ا يمنابع مکتوب، اجرا يسرهمچون بر يمتفاوت

باشد.  انيدانشجو يالعاتمهم سواد اط يعامل هاات ياز خصوص يقينده دقينما ،پرسشنامه يها

الزم به ذکر است است. البته  يمناسب ييمحتوا ييروا يتوان گفت پرسشنامه دارا ين ميبنابرا

 يعلم کتابدارمتخصصان دگاه يو دنظر پرسشنامه از  ييمحتوا يياز روا ينان کافياطم يکه برا

 ييمحتوا ييه شد تا روااستفاد (يبه عنوان مخاطبان اصل)ان يز نظر دانشجويو ن ،يو اطالع رسان
 ن گردد.يآن تضم 6يصور ييروا يو حت

ه ا صفت بيتا چه اندازه سازه  يخاصله سرو کار دارد که آزمون أن مسيسازه با اييروا
سازه دو روش را  يين رواييتع ي( برا1111) 1ينجر و ليکرل .رديگيرا اندازه م يخصوص

ان نمرات کل آزمون و نمرات يم يمبستگه يبررس يکين دو روش شامل: يدهند ا يشنهاد ميپ
 0ي، اولسون و بارودوزياست. ا 9يل عامليتحلج آزمون ينتا يبررس يگريآزمون و د يه هايگو

داشته  يه با نمرات کل آزمون همبستگيک گويکه  يزانيسازند که م يخاطر نشان م (6339)
سازه پرسشنامه از  ييروا نييتع ين مطالعه برايا ه.يسازه آن گو يياست از روا يباشد، شاخص

 به .استفاده کرده است يل عامليز تحليه ها با نمرات کل آزمون و نيگو يهر دو روش همبستگ

 يبر رو 1ياصل يمؤلفه هال يتحلبه روش  ،يمقدمات 1ياکتشاف يل عامليک تحلي ن منظوريهم

                                                           
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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، اصالح و يل منجر به وارسين تحلي( انجام شد. انجام اينفر 33نمونه ) هياول يداده ها

بر  01/1کمتر از  يبار عامل يدارا يمقدمات يل عامليد که در تحليگرد ييهاهيگو يسيبازنو
 يباال يه ها از بار عامليهمه گو يل بعديکه در تحل ياز عامل ها بودند به نحو يکي يرو

هاي  داده 6 ۀدر جدول شمار .اس برخوردار شدنديمق ياز عامل ها يکيحداقل  يبر رو 01/1

ها در تبيين واريانس کل نمرات در تحليل عاملي اکتشافي  ربوط به تعيين سهم هر يک از عاملم

 )مقدماتي( آمده است.

  ي پرسشنامهعامل ها بندي دسته براي عاملي تحليل در شده تبيين واريانس . درصد6 ۀشمارجدول 

 بارهامجذوراتمجموعچرخش بارهامجذوراتمجموعاستخراج 

ها عامل  
 جمع

 كل

درصد 

 واریانس

درصد 

 تجمعی
 جمع كل

درصد 

 واریانس

درصد 

 تجمعی

6 116/61 313/01 313/01 139/0 133/69 133/69 

1 333/6 919/1 631/03 306/9 310/61 936/11 

9 301/6 361/1 113/19 130/9 303/66 913/93 

0 113/6 111/1 199/13 111/9 130/66 119/11 

1 911/6 191/0 313/11 303/1 610/3 613/13 

1 103/6 033/9 111/11 613/1 133/3 111/11 

درصد از واريانس  1/11مشخص شده است، حدود  1 ۀشمارگونه که در جدول  همان 

عامل استخراج شده در تحليل عاملي اکتشافي تبيين مي شود. 1نمرات توسط 

بر ي قرار گرفت. نيز مورد بررسروايي همگرا از نظر مقياس يادشده  ،عالوه بر روش فوق

ا ياصغرن ياس با آزمون سنجش سواد اطالعاتين مقيان نمرات ايم يهمبستگ ،اين اساس

است  بوده 33/1انتخاب شده بودند،  يکه به طور تصادف ينفر 11ک نمونه ي ي( بر رو6933)
)همگرا(  يکاف ييان از روايدانشجو يسنجش سواد اطالعات ياس براين مقيدهد ا يکه نشان م

 ردار است.برخو

 اطالعات يآورگردابزار  ییایپا

 يريک ابزار اندازه گي ييايکه پا دنساز يخاطر نشان م (1111) ي( و لو6333استراب ) 
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ان ينسبتاً باال م يکنند. او معتقد است که همبستگ يکرونباخ محاسبه م يرا معموالً با روش آلفا

 يه هاين است که گوي، نشانگر ا 31/1ز باالتر ا يب آلفايضر يا به عبارتيپرسشنامه  يه هايگو
آن  يپرسشنامه پس از اجرا ييايزان پاين مييتع ين پژوهش براينگارنده اا هستند.يپرسشنامه پا

آن را محاسبه کرده  ييايکرونباخ پا يبا استفاده از آزمون آلفا ينفر 33ک نمونه ي يبر رو

 .است بوده  30/1کرونباخ يآلفامحاسبه شده با استفاده از  ييايپا ،ن اساسياست. بر ا

 افته های
 يسنجش سواد اطالعات يبرا ياسين بود که چه نوع مقيا پژوهشن يا مهمسؤال  

 مناسب است؟ ،ک نظام آموزش از دوريبه عنوان  ،ام نوريان دانشگاه پيدانشجو

 موجود يکيبر منابع مکتوب و الکترون يبه مرورن سؤال نگارنده يپاسخ دادن به ا يبرا 
 يها يبررسدا کند، اما بعد از ين پيشيات پيمناسب در ادب ياسيد ابزار و مقيپرداخت تا شا

استفاده  يبرا ،يات سواد اطالعاتيموجود در ادب ياس هايشتر مقيبمشخص شد که  يطوالن

ام نور يان دانشگاه پيستند. دانشجويام نور مناسب نبوده و نيدانشگاه پ يان نظام آموزشيدانشجو

پردازند و مهارت  يخوان به مطالعه م-وه از راه دور و خوديهستند که به ش يانيدانشجو معموالً
ق تر، کامل تر و يد دقيبا يم يلياز دارند خيل نيتحص يکه آنها برا يخاص يسواد اطالعات يها

ن مهارت ها را مورد آزمون قرار يکه ا ييه هايباشد و گو يمستقل و انفراد يريادگيبر  يمبتن
 يريادگياستقالل در  يعني) يژگين ويبرخوردار باشند تا ا يکاف ييد از روايند باده يم

ن و مطالعه منابع يشيات پيادب يبه هرحال با بررس رنده ها( را مورد توجه قرار داده باشند.يادگي
سنجش سواد  ياس خوب برايک مقين است که يا يادشده پاسخ سؤال ،مربوطه يعلم

 ر باشد:يات زيخصوص يد دارايبابات نظام آموزش از دور در  انيدانشجو ياطالعات
ان در بافت يبا سطح دانش و زبان مورد استفاده دانشجو ،د از تناسب الزمياس بايمق 

 آموزش از دور، برخوردار باشد.

رنده مادام يادگيک ي يات مطرح شده برايبا خصوص ،د از تناسب الزمياس بايمق 

 خوردار باشد.بر ،العمر در بافت آموزش از دور
 ل شده باشد.يه ها تشکياز گو يطوالن يد از فهرستياس نبايمق 

ات ياستاندارد( و خصوص يت هايمؤلفه ها )قبل يرنده تماميد دربرگياس بايمق 

 ، باشد.يسواد اطالعات يت ها مطابق استاندارد مهارت هايک از قابلينظر در هر موردِ



 زانشگاه شهيد چمران اهوااطالعات دمطالعات كتابداري و علم                                            06

 اثر باشد. يب و يتکرار يه هايرنده گويد دربرگياس نبايمق 

ت ها در يک از قابليهر  يکه برا يفيسازه مطابق با تعر ييد از رواياس بايمق 
 ان شده، برخوردار باشد.يب ياستاندارد سواد اطالعات

 برخوردار باشد. يکاف ييو محتوا يصور ييد از رواياس بايمق 

 الزم، برخوردار باشد. ييايد از پاياس بايمق 

 الزم، برخوردار باشد. يان افتراقد از توياس بايمق يه هايگو 

 يزان سواد اطالعاتيبر م يريادگيند يرا که در فرا يراتييد تغياس مورد نظر بايمق 

 .کندشود را منعکس  يجاد ميان ايدانشجو

د ين حال باياالمکان کوتاه باشند، اما در ع يد حتينکه باياس عالوه بر ايمق يه هايگو 

 يآزمودن يبرا يباشند تا به روشن ين الزم و ضروررنده واژگايدربرگ يبه اندازه کاف

 قابل فهم باشند.

ان يک درک مشترک ميجاد يا يبرا يد شامل اطالعات کافياس مورد نظر بايمق 

 باشد. يمفهوم سواد اطالعات ۀو آزمونگر دربار يآزمودن

جمع  يالزم برا يت شناختير اطالعات جمعيسا ۀرنديد دربرگياس مورد نظر بايمق 

 الزم، باشد. يجانب يداده ها يآور

 شنهادهايو پ يريجه گينت

ش از دانش يب يزيان به چيدانشگاهدانشجويان و مؤثر و کارآمد از اطالعات  ۀاستفاد يبرا

مجهز  يسواد اطالعات يعني ،د به سواد عصر اطالعاتياز دارند؛ آنها بايصرف ن و اطالعاتِ

ت داشتن يان امروزه به اهميخود دانشجو يتران دانشگاه، مدرسان، کتابداران و حيشوند. مد

آگاهند، اما موضوع و  يپژوهش-يگوناگون علم يت در حوزه هايموفق يبرا يسواد اطالعات

را ياست، ز حوزهن يح در ايصحو اقدام  يزيبرنامه ر براي ينه ايداشتن دانش زم ،مهم ۀمسأل
الزم است تا در  يسواد اطالعاتان( به سالح يمجهز کردن افراد جامعه )و منجمله دانشجو يبرا

رد. يآن ها صورت گ يها و مهارت ها يياز وضع موجود توانا يجامع و هدفمند يابتدا بررس

دن يرس يو اقدام برا يزيم، انجام هر گونه برنامه رينکه اکنون در کجا قرار داريبدون دانستن ا

 ي معتبراسيمق ۀتهيه وهش حاضر آشکار کرد کژپ ۀجياست. نت ي، ناشدنين هدف آرمانيبه ا
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در بافت آموزش از دور، با درنظر گرفتن معيارهاي ان يدانشجو يسنجش سواد اطالعات يبرا

  امکان پذير است.مطرح شده، 
همانگونه که بيان شد، نگارنده يک مقياس نسبتاً معتبر و روا براي سنجش مهارت هاي 

. عالقه مندان مي کرده استطراحي ن دانشگاه پيام نور استان همدا سواد اطالعاتي دانشجويانِ

توانند نمونه اي از اين پرسشنامه را در کتابخانۀ معاونت پژوهشي دانشگاه پيام نور استان 

توصيه مي شود از ابزار معرفي شده در اين پژوهش براي سنجش سواد  همدان پيدا کنند.

اير نطام هاي آموزش از اطالعاتي دانشجويان ساير دانشگاه هاي پيام نور و نيز دانشجويان س

 دور )مثل: دانشجويان دانشگاه هاي مجازي( استفاده شود.

 منابعفهرست 
بررسي وضعيت سواد اطالعاتي دانشجويان تحصيالت تکميلي  (.6933)اصغرنيا، فاطمه 

استاندارد قابليت هاي سواد »روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه عالمه طباطبايي بر مبناي 
مصوب انجمن کتابخانه هاي دانشگاهي و تحقيقاتي )اي. « عالي اطالعاتي براي آموزش

، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي تهران: پايان نامه کارشناسي ارشد. (سي. آر. ال.

 دانشگاه عالمه طباطبايي.
ساخت و اعتبار يابي پرسشنامه سنجش سواد "(. 6933داورپناه، محمد رضا؛ سيامک، مرضيه )

(.6)61کتابداري و اطالع رساني، . "اقعي دانشجويان مقطع کارشناسياطالعاتي پايه و و

تهران: انتشارات دانشگاه پيام . اندازگيري و سنجش در علوم تربيتي (.6936سيف، علي اکبر. )

 نور.

سطح "(. 6931علي نژاد، مهرانگيز؛ سرمدي، محمد رضا؛ زندي، بهمن؛ شبيري، سيد محمد )

فصلنامه . "فرايند آموزش يادگيري الکترونيکي دانشجويانسواد اطالعاتي و نقش آن در 
، پياپي 1، شماره 63پژوهشي تحقيقات اطالع رساني و کتابخانه هاي عمومي. دوره -علمي

11 ،936-993.

تکميلي  تحصيالت دانشجويان اطالعاتي سواد وضعيت بررسي" (.6931قاسمي، علي حسين )
 پايان ."ملي ي توسعه سند و چهار ACRL عاتياطال سواد استانداردهاي با آن و انطباق

رساني . مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده علوم  اطالع و کتابداري دکتراي نامه
 تربيتي و روانشناسي، گروه کتابداري و اطالع رساني.
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. )ترجمه سنجش سواد اطالعاتي با استفاده از ابزارها و تکاليف استاندارد(. 6933نيلي، ترزا )
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