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  مطالعه موردي: بررسی نقش سواد اطالعاتی در آموزش غیر رسمی 

  هاي دانشگاهی ایرانعملکرد کتابخانه
  

  1زهره عباسی
  2زویا آبام

  
عمـومی   هايتواند عالوه بر افزایش آگاهیافزاري است که مییکی از ملزومات جنبش نرمسواد اطالعاتی 

سـواد  . و رضایت فردي در توسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع نیز نقش مـوثري ایفـا کنـد   
ابزارهاي یادگیري کار گرفته شوند، اي اگر در فرآیندي پویا و خالق بهسنتی، سواد اطالعاتی و سواد رایانه

براي این که دانشجویان درجهان متحول امروز بتوانند با موفقیت عمل کننـد، نیازمنـد   . العمرخواهند بودمادام
این مقاله بـه بیـان نقـش    . باشندکارگیري کارآمد و ارزیابی اطالعات میدرك چگونگی جستجو، یافتن، به

هاي دانشگاهی در آموزش و ارتقـاء سـواد   یت کتابخانههاي دانشگاهی، کتابداران وجایگاه وب ساکتابخانه
هـاي یـک کتابخانـه اهمیـت سـواد      ریـزي فعالیـت  چه در طراحی و برنامهچنان. پردازداطالعاتی کاربران می

هــاي هــاي آن مــورد توجــه مــدیران و کتابــداران کتابخانــهاطالعــاتی و نیــاز کــاربران بــه فراگیــري مهــارت
توان با لحاظ کردن رویکرد آموزش غیررسـمی بـه هـدف توسـعه سـواد      دید میتردانشگاهی قرار گیرد، بی

بخـش اول آن بـه بیـان اهمیـت     باشـد کـه   بخـش مـی   2ایـن پـژوهش شـامل    . اطالعاتی کاربران نزدیک شد
ها و کتابداران دانشـگاهی در  هاي سواد اطالعاتی به دانشجویان و مشارکت و نقش کتابخانهآموزش مهارت
هاي دانشـگاهی ایـران و   هاي کتابخانهبخش دوم شامل بررسی وب سایت. پردازدها میتآموزش این مهار

   . آسیا و مقایسه میزان مشارکت آنها در فرآیند آموزش سواد اطالعاتی است
  

هـاي  هـاي دانشـگاهی، وب سـایت   یادگیري، آموزش عالی، سواد اطالعـاتی، کتابخانـه   :هاي کلیديواژه
  ايکتابخانه
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  :مقدمه
 .از زندگی باید به آن توجه شودر هر مرحله که دبشري است مهم فعالیت هاي  از مهارت و دانشکسب 

تغییرات سریع فنآوري و رشد کمی منابع اطالعاتی سبب پیچیدگی زیاد و بی مهار محیط اطالعاتی شده و 
و زندگی شخصی  افراد با انتخاب هاي اطالعاتی فراوان و مختلفی در مطالعات علمی، محیط هاي کاري

و کمیت روزافزون اطالعات چالش هاي گسترده اي را در جامعه شخص کیفیت نام .خود روبرو هستند
فراگیران را قادر می سازد تا بر فرآیند یادگیري خود کنترل و سواد اطالعاتی . اطالعاتی ایجاد کرده است

اخیر بسیاري از دست اندرکاران  در سالهاي. تسلط داشته و آن را گسترش دهند و راهنماي خود باشند
است که امري ضروري دانشجویان آموزش سواد اطالعاتی به تعلیم و تربیت به این نتیجه رسیده اند که 

آنها در یافته اند که . )2004، 1اوسو آنسا( ردواهمیت پرداختن به آن را رد ک فتنمی توان نادیده گر
. الیق و با صالحیت دارددانش آموختگان دانشجویان و تربیت در  مهمیتی نقش مهارت هاي سواد اطالعا

در جامعه باشند به  یخالقمفید و افراد د و دانشجویان ازعهده نیازهاي اطالعاتی خود برآینبراي این که 
منابع سواد اطالعاتی، توانایی دسترسی، ارزیابی و استفاده از . نددار اطالعاتی احتیاجسواد مهارت هاي 

جدید بر اساس اطالعات  یا ایجاد شناختو  ل مشکالت اطالعاتیدر جهت ح) 1994، 2دویل(گوناگون 
این اطمینان را ایجاد می و بهره مندي از آن مهارت هاي سواد اطالعاتی یی دانشجویان با آشنا .پیشین است

، استفاده کنند در قالب هاي مختلفنه از اطالعات در جامعه اطالعاتی چگو که این افراد می دانندکند 
و  و شهروندان مسئول عملکردهاي بهتر و کامل تري داشته باشندتصمیمات آگاهانه تري انخاذ نمایند، 

این افراد توانمندي هاي فکري الزم را براي استدالل و تفکر . )2000، 3پالتنیک(خالق آینده باشند 
کسب می کنند و با کمک آن می توانند چارچوبی براي چگونگی  یادگیري مستقل و غیر رسمی  انتقادي
  .بسازند

  :از دو هدف اصلی بیان می کند که عبارتندآموزش هاي سواد اطالعاتی براي  )2004(اوسو آنسا 
  آموزش به دانشجویان که چگونه یاد بگیرند

 مستقل باشند  انگیرفراچگونه 

                                                                                               
1  -Owusu-Ansah  
2  -Doyle 
3  -Plotnick 
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می کند و این امکان  مجهز مهارت هاي یادگیري مادام العمر بهدانشجویان را برخورداري از این مهارت ها 
تسلط و یادگیري خود روند بر  و از عهده مشکالت اطالعاتی خود برآیند تا بتوانند را به آن ها می دهد
به طور مستقل  س اطالعاتی که به دست می آورندبر اسامی آموزند دانشجویان . ندشته باشکنترل بیشتري دا

که یکی از وابستگی اطالعاتی از سواد اطالعاتی . دست پیدا کنند جدیديهاي ایده تصمیم گرفته و به 
می کاهد دانشجویان را براي یادگیري وابسته به معلم می کند است و آموزش سنتی ویژه گی هاي 

برنامه  در راستاي رسیدن به هدف یادگیري و آموزش مهارت هاي سواد اطالعاتی، .)1993، 1هنکاك(
الزم بخش سواد اطالعاتی  .)2002، 2مایربرگ(مناسب از اهمیت زیادي برخوردار هستند هاي کتابخانه اي 

دانشگاهی در عرصه ان حضور فعال کتابدار .استدانشگاهی اي هکتابخانه موفق در برنامه  جدانشدنی و
 .اي در کسب مهارت هاي سواد اطالعاتی دانشجویان بسیار اهمیت داردخدمات مشاوره  ارایهو آموزش 

بخش اول این تحقیق به بیان اهمیت آموزش مهارت هاي سواد اطالعاتی به دانشجویان و مشارکت و نقش 
بخش دوم، شامل بررسی وب . پردازد کتابخانه ها و کتابداران دانشگاهی در آموزش این مهارت ها می

سایت هاي کتابخانه هاي دانشگاهی به عنوان بستري مناسب جهت ارایه آموزش هاي سواد  اطالعاتی و 
   .بازنمایی میزان مشارکت آن ها در این امر است

  
  یادگیري و آموزش 
امروزه، آموزش به عنوان  .موزش و یادگیري مدام در حال تغییر استماهیت آ ،با توجه به نیازهاي جامعه

ها در نظر گرفته می شود که می تواند به  مهارت و دانششخصیت،  رشد یند مادام العمر درآیک فر
درباره ماهیت یادگیري را و نظریات قبلی  )1986، 3هیکس(پیوندد به وقوع  رسمی و غیر رسمی صورت 

ممکن است پیشرفت یا علمی تر کردن مهارت ها، که  استه تجربکسب  یادگیري .کشدبه چالش می 
 بر گیردرا در  دانش، درك، آگاهی، ارزش ها، عقاید و احساسات یا افزایش قدرت تامل و تفکر

با اطالعات گی ارتباط چگونو نیز درك  منسجمدانشجویان از دانشی ب اوقات غلا). 2007، 4دورانی(
. فرا می خواندآموزشی خود به سوي بهبود رویکردهاي دانشگاهها را  ، این امرستندنی ریکدیگر برخوردا

 ، ارزیابیتجزیه و تحلیلبر اساس جستجو و حل مساله مانند مهارت هاي  منسجم یادگیري روش هايارایه 

                                                                                               
1  -Hancock 
2  -Myerberg 
3  -Hicks 
4 -Durrani 
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، ابعاد نظریه هاي نقد و تحلیل .)2007، 1ساندرز( مناسب می باشد یک آموزش يشاخص ها  استنتاجو 
ها آموزش و یادگیري را فرآیند نظریه این . آموزش و سواد ارایه می دهدعلمی، تفکر  رابطه باجدیدي در 

المبورگ، (می دانند از مدل هاي آموزش گذشته چالش بر انگیزتر هایی جالب تر، پیچده تر و از جهاتی 
تحلیل گرا و آموزش و پرورش تحلیل سواد   (اشاره می کند که این ابعاد جدید )2004(2سوانسون .)2006
مهارت هاي تفکر . نشان می دهد در عملرا سواد اطالعاتی بخشیدن و پیاده سازي شکل امکان ) گرا

ازجمله مهمترین مهارت هاي الزم  اطالعاتیافتن، ارزیابی و استفاده از شامل توانایی و تحلیلی  انتقادي
   .محسوب می شودیادگیري فرآیند  صلیا ها بخشن آبرخورداري از که  براي دانشجویان است

  
  مفهوم سواد و سواد اطالعاتی

تعریف در یک  .)2003آنسا،  -اوسو( تفکر و ایده سروکار داردسواد با خواندن، نوشتن و به طور کلی 
مناسب و ارزشمند درون یک  "3متن"توانایی خواندن و شرح و تفسیر و تولید کلی، سواد را می توان 

ی یسواد اطالعاتی، توانا سواد را پذیریم،این تعریف از اگر . )2006المبورگ، (تعریف کرد اجتماع خاص 
 یدر طمهارت هاي آن را  بایدکلیه دانشجویان  که است علمیو تولید اطالعات ارزشمند  تفسیر خواندن،
، بلکه مهارت هااي از مجموعه نه تنها  دراین صورت، سواد اطالعاتی .کسب کنند دانشگاهی تتحصیال

: در( 4کولثاو .جریان پیدا می کند نظامهایی است که اطالعات در آن  و راه نظام تفکر یامل درك کلش
مجموعه معینی از نه تنها سواد اطالعاتی  نشان میدهد کهرفتار اطالع جویی افراد در مطالعه ) 2005بیلی، 

و ظهور  یآموزشنظام زمان تغییر در از  مفهوم سواد اطالعاتی. یادگیري است بلکه روشی برايمهارت ها 
سواد . )2005بیلی، (مطرح شده است آموزش  نظام هايدر  رایانه فنآوريخصوصا جدید هاي فنآوري 

اطالعاتی مجموعه اي از توانمندي ها است و مستلزم این است که افراد دریابند که چه موقع به اطالعات 
انجمن (نیاز دارند و توانایی مکان یابی، ارزیابی و به کار گیري موثر اطالعات مورد نیاز را داشته باشند 

با تعریفی مشابه اما دقیق  )2000(6انجمن کتابخانه هاي تحقیقاتی و دانشگاهی .)1989، 5ریکاکتابداران آم
هایی تعریف می کند که توانایی تدوین پرسش، تشخیص نیاز  تر، سواد اطالعاتی را  قابلیت

                                                                                               
1 - Saunders 
2 -Swanson 
3 - text: (visual, aural, tactile) 
4 -Kuhlthau 
5  -American Library Association(ALA) 
6 - Association of  College  and Research Libraries(ACRL) 
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بازیابی، ارزیابی، به  1دپویی. گیرند دربرمیکارگیري و انتقال اطالعات را  اطالعاتی، مکان یابی، 
از دید یک کتابدار دانشگاهی به بررسی موضوع پرداخته و مفهوم سواد  )1385قاسمی، : در(

کند که اگرچه  اي به حساب می آورد و اشاره می مثابه بخشی از آموزش کتابخانه اطالعاتی را به
ها بر کمک به  است، اما تأکید آن کی متفاوتتعاریف سواد اطالعاتی از منبعی به منبع دیگر اند

خارج از کتابخانه - دانشجویان در کسب یک درك کلی از منابع اطالعاتی و تقویت  - ازجمله منابع 
سواد اطالعاتی، مرز آموزش و یادگیري را از محدوده ي . توانایی خود در کار با آن اطالعات است

ا می دهد که به راهجویی خودراهبر و در عین حال کالس درس فراتر می برد و به فرد این قدرت ر
به جاي اینکه به اطالعات به عنوان  چنین فضایی، دانشجویاندر  .)1385قاسمی، (قابل اعتماد، اقدام کند 

خلق و ز براي ین ماده خامی براي حل مشکالت و ناعنو کاالیی آماده و در دسترس نگاه کنند، از آن به
استفاده می  2تحلیلگرااطالعاتی  سواداز اصطالح  )2006(المبورگ. استفاده می کنند خودانش دزآفرینی با

واژه سواد اطالعاتی انواع دیگر . استاطالعات  آگاهی منتقدانه از یک کند که به معناي ایجاد و گسترش
را در بر می ) 2005بیلی،  :در(رسانه اي، سواد شبکه اي سواد دیجیتالی، سواد نوشتاري سواد  سواد از جمله

 فنآورياستفاده از را می توان سواد اطالعاتی  معتقد است که )2003آنسا،  -اوسو :در( 3بروس .گیرد
؛ یک هاي اطالعاتیبه دست آوردن مدل ذهنی از سیستم  فنی؛ترکیب مهارت هاي اطالعاتی و  ؛اطالعات

هاي مختلف روش مجموعه اي از توانایی یادگیري یا  ؛و دانش فرآیند؛ ترکیبی از مهارت ها، روش ها
برخورداري از مهارت هاي سواد اطالعاتی افراد را به سوي فعالیت هاي . تعریف کرد استفاده از اطالعات

هدایت می کند تا افراد با انگیزش و عالقه مداوم به یادگیري مستقل و مستمر  5و خود راهنما 4خود جوش
انجمن   .)2003و همکاران،  6حجت(پرداخته و توانایی تشخیص نیازهاي اطالعاتی خود را به دست آورند 

زیر را براي یک با سواد اطالعاتی برشمرده  هایی توانایی )2000(کتابخانه هاي تحقیقاتی و دانشگاهی 
  :یک فرد برخوردار از سواد اطالعاتی می تواند. است

  ؛نیاز است مورد اطالعات یزانتعیین کند که چه م
 داشته باشد؛دستیابی کارآمد و مناسب به اطالعات 

                                                                                               
1  -Dupuis 
2 -critical information literacy 
3  -Bruce 
4 -self-initiated 
5 -self-oriented 
6  -Hojat 
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 ؛اطالعات و منابع اطالعاتی را با دید تحلیل گر ارزیابی کند

 بیفزاید؛خود دانش قبلی خود به جدیدي را که به دست می آورد  اطالعات

 ؛یک هدف خاص استفاده کند رسیدن موفقیت آمیز بهاز اطالعات براي 

   .ط به استفاده از اطالعات را درك کندوو اجتماعی مرب ، اخالقی اقتصادي ،مسائل حقوقی
 

  :استانداردهاي سواد اطالعاتی
استفاده از  .است ردها به معناي بیان اهداف یا طبقه بندي و برنامه ریزي جهت نیل به نتایج مطلوباستاندا

، 1میلر( عمل و براي ارزیابی تاثیرآن عمل سودمند خواهد بود استانداردهاي تخصصی به عنوان راهنماي
 استاندارد ،2توانمندي هاي اطالعاتی براي آموزش عالیاستانداردهاي در کتابخانه هاي دانشگاهی . )2002
استانداردها  این .می کند تدوینسواد اطالعاتی را می باشند که دستورالعمل هاي مربوط به حرفه اي هاي 

انجمن این استانداردها توسط . اهداف آموزش و یادگیري و هدف هاي ارزشیابی را روشن می کند
 87شاخص و  22استاندارد و  5 و تدوین شده است 2000در سال  ه هاي تحقیقاتی و دانشگاهیکتابخان

نتایج آن براي راهنمایی  .را در بر می گیردسطح باال و پایین در پیآمد شامل مهارت هاي اندیشیدن 
محیط هاي دانشگاهی  و کلی طورهم به اطالعاتی مهارت هاي سواد  و ارزیابی توسعه ،ایجاد کتابداران در

  . طور خاص به کار می رود به
   :خانه ها و کتابداران دانشگاهینقش کتاب

در آموزش مهارت هاي سواد اطالعاتی  نقش و موقعیت منحصر به فردي هاکتابخانه ، در آموزش عالی
به عنوان یک  راو آن  فتها پذیرکتابداران باید نقش آموزشی خود ر )2004(اوسو آنسا طبق نظر . دارند

: در(انجمن کتابخانه هاي تحقیقاتی و دانشگاهی  .اي مورد توجه قرار دهند تعهد حرفهو مسئولیت 
از درخواست براي رویکرد و عالقمندي کاربران  ،گزارش می دهد که طبق آمار )2006، 3اوکلیف

ب تغییر شکل وجتغییر رویه ماین . است بوده 4کتابخانه ايالعمل هاي رخدمات مرجع به سمت دستو
است و آنها را از تهیه کنندگان خدمات به سمت آموزش دهندگان سوق داده شده ن اکتابدارعملکرد 

                                                                                               
1 - Miller 
2 -Information Competency Standards for Higher Education 
3  -Oakleaf 
4  - library instruction 
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بر نقش آموزشی معتبر بیان می کند که در سال هاي اخیر بیشتر استانداردها ي  )2002( 1لیندور. است
نقش کتابخانه در کمک به دانشجویان براي به همچنین  او. تاکید ورزیده انددر فرآیند آموزش  نادارکتاب

 و می افزاید که ادآوري می کندرا ی محیط اطالعاتی اطالعاتی و پیوند کتابخانه بادست آوردن سواد 
به بخانه هاي دانشگاهی کتا ی نیستند، بلکهموزشآ کتابخانه ها دیگر مراکز جدا از فعالیت هاي یادگیري و

کتابداران  .دستورالعمل هاي سواد اطالعاتی را شکل می دهند عنوان بخشی از یک موسسه آموزشی اساس
به دلیل برخورداري از دانش و مهارت هاي زیر توانایی الزم را در پرداختن به آموزش مهارت هاي سواد 

  :اطالعاتی دارا می باشند
     ؛مهارت کافی در این زمینه دارندو  آشنا هستند و منابع اطالعاتی اطالعاتبا موضوعات مربوط به  -1
 با شیوه هاي سازماندهی، دسترسی و بازیابی منابع اطالعاتی و نحوه ارزیابی آنها آشنایی کامل دارند؛ -2

ش از نسبت به مفاهیمی مانند فرآیندهاي اطالع یابی، نیاز اطالعاتی کاربران، ربط، یادگیري، آموز -3
  شناخت کافی برخوردارند؛

  .مسایل حقوقی، اخالقی، اقتصادي و اجتماعی مربوط به تولید، توزیع و استفاده از اطالعات را می دانند  -4
در کالس شده است، توسعه استفاده از دستوالعمل  خانه ايشیوه اي که جایگزین آموزش دستورالعمل کتاب

براي کتابداران این امکان را فرآهم می  2پیوستهاده از محیط استف. هاي کتابخانه اي مبتنی بر وب است
صورت مداوم و تحصیل، ارزیابی کارآمد اطالعات را به راهبردهاي  آورد که مهارت هاي سواد اطالعاتی،

و  به دلیل ماهیت انعطاف پذیر. به حضور فیزیکی آموزش دهند نیازتعداد زیادي از دانشجویان بدون به 
وزش مهارت هاي آمانتقال دستورالعمل ها و براي درگاهی به عنوان می توان  ینترنت، از آنمنحصر به فرد ا

در گسترده دور، تغییرات راه به اطالعات از  یافزایش تقاضا براي دسترساز طرفی،  .اطالعاتی استفاده کرد
می ارت هایی آموزش چنین مهزمانی و مکانی در محدودیت داراي داران بو این واقعیت که کتافنآوري 

باشند، استفاده از محیط وب و سایت هاي کتابخانه اي در آموزش و انتقال مهارت هاي سواد اطالعاتی  
این بخش از تحقیق، از طریق بررسی وب سایت برخی از کتابخانه هاي . امزي اجتناب ناپذیر می کند

رت هاي سواد اطالعاتی می دانشگاهی ایران و آسیا، به مطالعه میزان مشارکت آن ها در آموزش مها
 .پردازد

                                                                                               
1 -Lindauer 
2 -on-line 
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آیا تفاوت معناداري بین  پرسش است کهاین در صدد پاسخگویی به  بخش از پزوهشاین : سوال تحقیق
وب سایت هاي کتابخانه هاي دانشگاهی دانشگاههاي معتبر ایران و آسیا از نظر لحاظ کردن استانداردهاي 

  دارد؟سواد اطالعاتی به هنگام طراحی آنها وجود 
با توجه به این که هدف این بخش از پژوهش سنجش میزان به : روش پزوهش و ابزار گردآوري اطالعات

کارگیري استانداردهاي سواد اطالعاتی در طراحی وب سایت هاي کتابخانه هاي دانشگاهی است،  ابتدا 
موجود در این زمینه، دانشگاه برترجهان از سیاهه  20با بررسی وب سایت هاي کتابخانه هاي دانشگاهی

شاخص هاي منطبق با استانداردهاي سواد اطالعاتی تدوین شده در انجمن کتابخانه هاي دانشگاهی و 
سپس سیاهه ي وارسی بر اساس آن تدوین شد که براي ارزیابی وب سایت هاي . تحقیقاتی استخراج شد

شگاه هاي ایران و آسیا است که از جامعه مورد پژوهش شامل دان. کتابخانه اي مورد استفاده قرار گرفت
دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري که در سیاهه دانشگاههاي  30میان آن

سپس . 1دانشگاه برتر آسیا  موجود درسیاهه دانشگاههاي برتر آسیا نمونه گیري شد 30برترخاورمیانه و نیز 
. ظر میزان همخوانی با استانداردهامورد بررسی قرار گرفتوب سایت هاي کتابخانه اي این دانشگاهها از ن

  .انجام شد SPSSکلیه محاسبه ها، تدوین نمودارها و آزمون هاي آماري توسط بسته نرم افزاري
  
  

  شاخص هاي موجود در وب سایت ها و ارتباط آنها با استاندارد سواد اطالعاتی: 1جدول شماره 
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  شاخص هاي موجود در وب سایت کتابخانه ها

  

                                                                                               
  www.webometrics.info :است اطالعات فوق از سایت وب متریک با این آدرس به دست آمده - ١ 

http://www.webometrics.info
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  1  معرفی کتابخانه و عملکرد بخش هاي مختلف آن  *  *      
  2  بیان اخبار و وقایع کتابخانه  *      *  
  3  )فهرست کتابخانه(راهنما جستجوي کتابشناختی   *  *    *  
  4  الکترونیکیراهنماي جستجوي پایگاهها و منابع     *    *  
  5  بیان راهبردهاي جستجوي ساده و پیشرفته    *    *  
  6  دسته بندي منابع   *  *      
  7  معرفی کارگاه آموزشی        *  
  8  بخش آموزش سواد اطالعاتی        *  
  9  تور آموزشی تعاملی        *  
  10  گزینه پرسشهاي متداول  *    *  *  
  11  امکان ارتباط با کتابدار مرجع  *  *  *  *  
  12  بیان محدودیت هاي دسترسی        *  *
  13  تفکیک منابع دسترسی آزاد از منابع غیر رایگان  *        *
  14  بیان آیین نامه هاي استفاده از منابع    *      *
  15  بیان مسائل مرتبط با کپی رایت          *
  16  معرفی و راهنماي استفاده از شیوه نامه هاي استنادي          *

امانت بین کتابخانه اي و تحویل بیان خط مشی هاي   *  *      
  مدرك

17  

  
محدودیت درونی تحقیق ناشی از پیچیدگی موضوع و به کار رفتن واژگان : محدودیت هاي پژوهش 

از جمله محدودیت هاي دیگر این . متنوع و گاه مبهم براي مفاهیم واحد در وب سایتهاي کتابخانه ها بود
اي ایران از وب سایت مستقل کتابخانه اي است که ناگزیر تحقیق عدم برخورداري بسیاري از دانشگاه ه

در رابطه با کتابخانه هاي . براي جمع آوري داده از منابع اطالعاتی موجود در سایت دانشگاه استفاده شد
آسیایی نیز وب سایت کتابخانه اي چند دانشگاه  به زبان انگلیسی قابل دسترس نبود، و به دلیل این که این 

  .ژاپنی بودند امکان بررسی آنها براي محققین میسر نشد -به زبانها کره اي وب سایت ها
با توجه به محدددیت هاي تحقیق، از نمونه مورد پزوهش، اطالعات استخراج شده شامل   :تحلیل داده ها

ابتدا براي هردانشگاه مقادیر داده ها ادغام و . کتابخانه از آسیا می باشد 22کتابخانه از ایران و  18اطالعات 
ابخانه هاي وب سایت هاي کت. رتبه بندي شده سپس رتبه میانگین در هر دانشگاه محاسبه شده است
دسته ضعیف، متوسط، خوب و  4دانشگاهی از نظر میزان به کارگیري استانداردهاي سواد اطالعاتی در 
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یافته هاي ناشی از این ). عالی 2-5/1خوب و  5/1-1متوسط،  1-5/0ضعیف،  5/0 -0(عالی قرار گرفتند 
 :مالحظه می شود 1رتبه بندي در نمودار شماره 

 

  
داراي رتبه ضعیف و %) 100(نمودار شماره یک مشاهده می شود کلیه کتابخانه هاي ایران همانگونه که در 

وب % 55در حالی که در آسیا بیش از . متوسط از نظر پرداختن به استانداردهاي سواد اطالعاتی می باشند
  .ندسایت ها  رتبه خوب و عالی داشته واستانداردهاي مربوط به سواد اطالعاتی را رعایت کرده ا

مشاهده می شود کتابخانه هاي دانشگاهی ایران به جز در شاخص  2با توجه به اطالعات نمودار شماره  
هاي معرفی کتابخانه، بیان اخبار، سازماندهی اطالعات و امکان ارتباط با کتابدار در سایر شاخص ها به 

اوت زیادي با کتابخانه هاي ویژه در شاخص هاي برنامه سواد اطالعاتی، تورها و کارگاههاي آموزشی تف
مقایسه شاخص هاي مورد بررسی به صورت تفکیک شده  2نمودار شماره  .دانشگاههاي برتر آسیایی دارند

  .بیان شده است
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دلیل  ه است کهاستفاده شد 1و مقایسه دو گروه از آزمون مان ویتنی سوال تحقیقبه  گوییبراي پاسخ
مان ویتنی براي آزمودن تفاوت بین دو گروه مستقل که  U آزمون": قرار است بدیناستفاده از این آزمون 

پارامتري  این آزمون معادل بی .گیري از جامعه انتخاب شده اند، طرح ریزي می شود بر اساس نمونه
توان آن را در آزمونهاي یک دامنه  است و می میانه قویتر این آزمون از آزمون. است t آزمون پارامتري

هنگامی که پیش فرضهاي پارامتري قابل اثبات  ..به کاربرد اي براي آزمایش فرضیه صفر دو دامنه اي و
آزمون  هنگامی که موارد مشاهده شده دست کم به صورت مقیاس ترتیبی بیان میشوند، و نیز نیستند

نتایج . )281: 1382زاده،  حسن("به کار برد  tمذکور را می توان به عنوان جایگزین مناسبی براي آزمون
  .بیان شده است 2حاصل از این آزمون آماري در جدول شماره

  
  
  
  
  

                                                                                               
1 - Mann – Whitney U Test 

ن        را سیا و ای ی آ خانھ ھا ت کتاب ب سای ر و ی د عات ال ط ی سواد ا ص ھا خ سھ شا ره   2: مقای ر شما نمودا
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  مقایسه میانگین رتبه اي وب سایت هاي کتابخانه هاي دانشگاهی ایران  و آسیا: 2جدول شماره
  در رابطه با میزان به کارگیري استاندارد هاي سواد اطالعاتی

 P- Value  میانگین رتبه اي  تعداد  نام گروه
  001/0  7/13  18  ایران
    26  22  آسیا

تفاوت ) p = 0/001<0/05(ضزیب معناداري و  2با توجه به اطالعات داده شده در جدول شماره  
معناداري بین دو گروه از نظر میزان به کارگیري استانداردهاي سواد اطالعاتی در وب سایت هاي کتابخانه 

  .اي وجود دارد
  بحث و نتیجه گیري

مؤسسات . دستخوش تغییر شده است ن آموزش رخ می دهدآفلسفه آموزش و یادگیري و محیطی که در 
هاي فکري الزم براي کسب مهارت در  آموزش عالی باید به دانشجویان کمک کنند که توانمندي

نقش کتابداران در آموزش دراین تغییرات باید عالوه بر آن،  . یادگیري مستقل را به دست آورند
و  آموزشنقش آموزش هاي کتابخانه اي در آموزش عالی، . اطالعاتی منعکس شود سواد مهارت هاي

سامسون، (هدف سواد اطالعاتی است اینبه یکی از راه هاي رسیدن تربیت یادگیرندگان مادام العمراست و 
فرصت هاي کسب مهارت هاي سواد برنامه سواد اطالعاتی شامل تزریق و یا یکپارچه کردن  .)12000

بخش هاي مختلف کتابخانه اي باید با همکاري هم امکانات الزم براي  .است اطالعاتی در برنامه آموزشی
مهارت هاي استفاده از این منابع را به طور کارآمدي نیز یادگیري و آموزش و تسهیل دستیابی به منابع 

و دیدگاه هاي  فلسفهداراي  شرکت فعاالنه دارنداطالعات  آموزش سواد در کتابدارانی که. فرآهم نمایند
اشاره می کند  )2006المبورگ، : در( 2ري همانگونه که. ن گذشته هستنداکتابدارنسبت به  یتفاوتم

و  فرهنگفنون آموزش و یادگیري، در زمینه  يدانش گسترده ابرخورداري از مستلزم  آموزشیکتابداري 
کتابخانه هاي موفق کتابخانه هایی هستندکه . و دانشگاهی می باشد یمعلفضاي فکري حاکم در جامعه 

هاي موفق در  راهبردشناسایی عوامل و . موزش مهارت هاي سواد اطالعاتی را در بر نامه خود دارندآبرنامه 
اطالعاتی را به نحوي مطلوب  این زمینه بصیرتی به کتابداران می دهد که برنامه آموزش مهارت هاي سواد

   .خود بگنجاندارایه خدمات تر در 
  

                                                                                               
1  -Samson 
2  -Ray 
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  :پیشنهادها
گونه که یافته هاي این تحقیق نیز نشان داد، کتابخانه هاي دانشگاهی در ایران از نظر پرداختن به  همان

سایت طراحی وب . آموزش مهارت هاي سواد اطالعاتی به دانشجویان با استانداردها فاصله زیادي دارند
هاي کتابخانه اي بسیار ابتدایی و بدون در نظر گرفتن نیازهاي اطالعاتی کاربران صورت گرفته و  این 

در این رابطه پیشنهاداتی براي بهبود . سایت ها تنها به عنوان گذرگاهی براي دسترسی به منابع می باشند
  :عملکرد کتابخانه هاي دانشگاهی ارایه می شود

و رویکردهاي کتابخانه هاي دانشگاهی و مشارکت در فعالیت هاي آموزشی، از جمله تغییر در دیدگاه ها 
 آموزش مهارت هاي سواد اطالعاتی به دانشجویان؛

استفاده از شاخص هاي معتبر سواد اطالعاتی و لحاظ نمودن آن در طراحی وب سایت هاي کتابخانه اي  
  اتی با کمیت و کیفیت بهتر؛براي فرآهم آوردن بستر مناسب جهت ارائه خدمات اطالع

تجدید نظر اساسی در محتواي وب سایت هاي موجود و در نظر گرفتن شاخص هاي استاندارد هاي سواد 
  اطالعاتی در طراحی آن ها؛
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بررسی وضعیت سواد اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی و انطباق آن  "). 1385(قاسمی، ع حسین 
دانشکده علوم : پایان نامه دکتري. "ي ملی و چهار سند توسعه ACRLبا استانداردهاي سواد اطالعاتی 
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