
   سواد اطالعاتی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه رازي کرمانشاه وضعیتبررسی

  1ویدا صیفوري

  

  چکیده 
در ابن پژوهش،  . سواد اطالعاتی دانشجویانی است که در حال فارغ التحصیل شدن هستندبررسی وضعیتهدف اصلی پژوهش حاضر، 

نتایج . شده استی مفید بودن منابع بازیابی شده بررسی  و همچنین مهارت آنان در ارزیابایی و استفاده دانشجویان از منابع اطالعاتیآشن
حقیقات درمراکز آموزشی این پژوهش می تواند در بهبود برنامه هاي درسی و آموزشی دانشگاه ها موثر بوده و به تحول پژوهش و ت

یافته هاي پژوهش  .ه است گردآوري اطالعات پرسشنامه بودبزارا . تحلیلی است-و توصیفی   پیمایشی از نوعروش پژوهش. منجر گردد
د استفاده ر ودر مو38/3نشان می دهد که میانگین اظهار نظر جامعه مورد پژوهش در مورد آشنایی با منابع اطالعاتی چاپی و الکترونیکی 

نیز حاکی از آن است  مفید بودن منابع بازیابی شده یافته ها در زمینه میزان مهارت دانشجویان در ارزیابی.  می باشد 16/3از آن منابع 
( فرض یک پژوهش دست آمده ه  طبق نتایج ب.ی زیاد در این زمینه مهارت دارندازجامعه مورد پژوهش تا حدزیاد و خیل% 9/12تنها که 

فرض دو  و شد ، تایید) بین رشته هاي مختلف تحصیلی جامعه مورد پژوهش از نظر سواد اطالعاتی اختالف معنی داري وجود دارد
، از 27/3 با توجه به عدد بدست آمده ، رد شد و) بین سواد اطالعاتی دانشجویان و جنسیت آنان اختالف معناداري وجود دارد(پژوهش 

جامعه   که سواد اطالعاتی فرض سه پژوهش،استفاده از انواع منابع اطالعاتیمیانگین اظهار نظر جامعه مورد پژوهش در مورد آشنایی و 
  . مورد پژوهش کم است تایید شد 

  سواد اطالعاتی ، منابع اطالعاتی ، آشنایی با منابع اطالعاتی ، استفاده از منابع اطالعاتی ، ارزیابی اطالعات : ي موضوعیکلیدواژه ها
  

  مقدمه 
 در .  مـی کنـد  ت و سـواد خـاص خـود را طلـب    شرط بقاء در هر شرایطی ، نیازمند پاره اي توانمنـدیها و قابلیـت هاسـ    

  مفهومی است که طیـف متنـوعی از معـانی را در بـر مـی            )litteratursبر گرفته از اصطالح التین      ( مجموع سواد   
سواد اطالعاتی یکی از مشخصه هاي بارز جامعـه اطالعـاتی    ) 1: 1384نظري ،     (  .گیرد و قدمتی بسیار طوالنی دارد       

 پژوهـشی در پـرورش دانـشجویان خـالق و        –ن یـک نهـاد آموزشـی      عنواه  دانشگاه ب ) 429: 1383صیامیان ،   (است    
همه سـاله هـزاران دانـشجوي    ) 479: 1383بردستانی ،( همچنین شهروندان آگاه از جایگاه ویژه اي برخوردار است        

 یهـا ، وب سایتها ، چند رسانه اي الکترونیکی، فهرستهاي پیوستهجویاي دانش وارد دانشگاهها می شوند که با پایگاهها      
بـراي اینکـه   ) 215: 1383عـصاره ،  (  اما دانـش چگـونگی اسـتفاده از آن را ندارنـد           و خالصه اطالعات محاصره اند    

ـ   روز بتوانند با موفقیت عمل کننددانشجویان در جامعه متحول جهانی ام  ه کـارگیري   نیازمند درك چگـونگی یـافتن و ب
ط براي کار در یک رشته خاص ، بلکه براي یـادگیري مـادام   دانشگاه باید دانشجویان را نه فق  . کارآمد اطالعات هستند  

رهـاي  بنـابراین داشـتن سـواد اطالعـاتی الزم کـه در واقـع شـناخت ابزا               ) 156: 1383قاسمی ،   ( العمر آموزش دهد      
وان فـارغ  ، ضرورتی غیرقابل اجتناب و حیاتی به نظـر مـی رسـد و کـسانی کـه بـه عنـ               دستیابی به اطالعات می باشد    

، پژوهش و تحقیق می گردند نیازمنـد داشـتن توانـایی و مهارتهـاي الزم در زمینـه سـواد                  ارد عرصه دانش  التحصیل و 
، خریـد و مجموعـه سـازي و سـازماندهی انـواع       عظیم مالی و انسانی که صرف تهیه  تا سرمایه هاي   هستنداطالعاتی  

                                                   
 کارشناس ارشد دانشگاه رازي کرمانشاه.  ١



 

 ١

بختیـار زاده ،  (ا به جامعه دانشگاهی برساند    باالترین بازده و بهره وري ر       بع علمی خارجی و داخلی می گردد      مواد و منا  
1381 :15(  

  

  بیان مساله
دسترسـی و   ،ائی شناسـائی درسـت منـابع اطالعـاتی         به منظور توانـ     سواد اطالعاتی به عنوان مجموعه اي از مهارتها       

بب ماهیـت  دانـشجویان بـه سـ    .استفاده هدفمند از آنها وسیله و ابزاري براي توانمندي فـردي اسـت           همچنین توانائی 
کاري و ارتباط گسترده با منابع اطالعاتی و روند شتابان تکنولوژي هـاي اطالعـاتی و ارتبـاطی بـه ایـن ابـزار نیازمنـد             

دانشجویان براي اینکه بتواننـد بـه       ) 17: 1386پریرخ ،   (سواد اطالعاتی کلید اصلی یادگیري مادام العمر است          .هستند
فقدان سواد اطالعـاتی در     .  بازیابی اطالعات را بشناسند    تی ابزارهاي جستجو و   اطالعات مورد نیازشان دست یابند بایس     

، فرد باید بتواند زمانی را که بـه      براي باسواد اطالعاتی شدن   .  استفاده ناموفق از منابع می شود      نزد دانشجویان منجر به   
انجمـن  ( العات مورد نیـاز خـود باشـد    ، ارزیابی و استفاده موثر از اط  دارد تشخیص دهد و قادر به جایابی      اطالعات نیاز   

مهارتهاي سواد اطالعاتی شاید مهمترین ابزاري باشند که عالوه بر تجهیز دانـشجویان بـه   )  1989کتابداران آمریکا ،    
 به آسانی آنها را به یادگیرندگان مادام العمر همراه با قـدرت اسـتدالل و تفکـر    ور ادامه تحصیل در مقاطع تکمیلی  منظ

به عنوان اولین گام در جهت پویایی نظام آموزش عـالی و ایجـاد یـک            ) 153: 1383قاسمی،   (.بدیل می کند  انتقادي ت 
، کسی که به عنوان فارغ التحصیل از دانشگاه خـارج  در دانشگاه ها و محافل علمی کشور    فضاي پژوهشی و تحقیقاتی     

 کـسب کـرده باشـد و بـا     منـابع مـورد نیـازش   عـات و انتخـاب   می شود باید توانایی هاي الزم را در دستیابی بـه اطال           
ابزارهاي سنتی و الکترونیکی بازیابی اطالعات آشنایی کافی داشته و بطـور کلـی از سـواد و دانـش روزآمـد و مناسـب              

بختیـارزاده ،  (، رایانه و شبکه جهانی ، برخـوردار باشـد   کی و بانکهاي اطالعاتی  جهت استفاده از کتابخانه هاي الکترونی     
 موسسات آموزش عالی بنا بر رسالت آموزشی خود باید در جهت توانمنـد سـازي دانـشجویان و        از این رو،    )18: 1381

 آنچه باعث شکل گیري ایده پژوهش حاضـر گردیـد ایـن    . و استفاده از اطالعات حرکت کنند  یفراگیران براي دسترس  
ه ذارند که تنهـا دانـش انـدکی در زمینـ    بود که بسیاري از دانشجویان واحدهاي درسی خود را در حالی پشت سر می گ         

یـابی صـحیح    وجود مـوانعی ماننـد عـدم آشـنایی دانـشجویان در مکـان یـابی و ارز                 . جستجو و بازیابی اطالعات دارند    
، آگاه نبودن متخصصان اطالع رسانی از عملکرد دانشجویان هنگـام جـستجوي اطالعـات ،    اطالعات و از سوي دیگر    

در حـال حاضـر   ) 480: 1383بردسـتانی ،  ( بـه اطالعـات مـورد نیـاز مـی شـود         موجب عـدم دسـتیابی دانـشجویان        
دانشجویان در دریایی از اطالعات  و منایع اطالعاتی چاپی و الکترونیکی غوطه ورند اما نمـی داننـد در چـه نقطـه اي             

ن را در امـر بازیـابی،   لیت دانـشجویا از آنجا که سواد اطالعاتی قاب    )21: 1384نظري ،   (  .باید به هدف خود دست یابند     
، امـروزه از سـوي بـسیاري از انجمـن هـاي تخصـصی و       ه کارگیري اطالعات به چالش می گیرد    ، مدیریت و ب   ارزیابی

 از مهمترین مالك ها ، برآیندها و نتایج دوره هاي دانشگاهی براي دانشجویان شـمرده مـی             1منطقه اي اعتبار سنجی   
                                                   

  :اند از پردازند عبارت از جمله نهادهاي اعتبارسنجی بسیاري که به موضوع سواد اطالعاتی می.  1

Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) 

Western Association of Schools and College (WASC) 

Southern Association of Colleges and Schools (SACS) 

 



 

 ٢

بـین دانـشجویان سـال آخـر دوره      ر آن است کـه ایـن قابلیـت هـا را در         پژوهش حاضر ب  ) 37: 1383قاسمی ،    ( .شود
کارشناسی دانشگاه رازي کرمانشاه مورد بررسی قرار دهد تا بتواند ضمن بررسی سواد اطالعاتی جامعه مورد مطالعـه و                 

 الزم دامات، پیـشنهاد دهنـده و آغـازگر اقـ    است در این روند نقش داشته باشندرابطه آن با عوامل مختلفی  که ممکن      
  .جهت بهبود وضعیت موجود باشد

   

  اهمیت و ضرورت پژوهش
عنوان اصلی ترین عوامـل مـشخص کننـده در      ه  فرآیند کسب دانش و شیوه نگرش درباره اطالعات و مهارتهاي آن ب           

 همانگونه که می دانـیم امـروزه بـا حجـم روزافـزون اطالعـات و بـه          )  36 : 1992ماریاس ،      (.جامعه اطالعاتی است  
یـاز از میـان انبـوه اطالعـات      بدیهی است دسترسی بـه اطالعـات مـورد ن   . ه رو هستیمب تعبیري با انفجار اطالعات رو   

که فاقد این تواناییهـا باشـند    کسانی.  به سواد اطالعاتی تعبیر شده است    ، خود مهارتهاي خاصی را می طلبد که       موجود
 این امر در سالهاي اخیـر در تمـامی   )480: 1383 بردستانی ،   ( وپیوسته در اقیانوس عظیم اطالعات سر در گم هستند        

کـه   از آنجـائی . کشورها مورد توجه ویژه قرار گرفته و چند سالی است که در کـشورما نیـز کـانون توجـه شـده اسـت        
پژوهشگر در محل کار خود یعنی دانشگاه رازي کرمانشاه رسالتی را در این زمینه بر دوش خود احساس می نمایـد بـر                    
آن شده تا با انجام این پژوهش و شناسایی سواد اطالعاتی جامعۀ پژوهش و با ارائه پیشنهاداتی آغازگر راهی باشد کـه           

نتایج این پژوهش می تواند در بهبود برنامه هـاي درسـی   . ها در بین جامعۀ مورد پژوهش گرددباعث افزایش این مهارت  
  . و تحقیقات در کشور منجر گرددو آموزشی دانشگاه ها موثر بوده و به تحول پژوهش

 
  :اهداف پژوهش

   بررسی میزان آشنایی دانشجویان با شیوه هاي دستیابی به اطالعات و تاثیر مقوله سواد اطالعاتی بر آن - 1
  اثیر مقوله سواد اطالعاتی بر آن    بررسی میزان استفاده دانشجویان از انواع منابع اطالعاتی و ت-2
  کالت دانشجویان در فرآیند دستیابی به اطالعات بررسی موانع و مش-3
   ارائه راهکارهایی براي بهبود و توسعه سواد اطالعاتی دانشجویان در دستیابی به اطالعات مورد نیاز-4
 

  :سواالت اساسی پژوهش 
   از جستجوي اطالعات چیست ؟ مورد پژوهشانگیزه دانشجویان. 1
  منابع اطالعاتی رشته تحصیلی خود آشنایی دارند ؟دانشجویان مورد پژوهش تا چه اندازه با .2
دانشجویان مورد پژوهش تا چه حدي از انواع منـابع اطالعـاتی در رشـته تحـصیلی خـود جهـت کـسب اطالعـات            . 3

  استفاده می کنند ؟
 در ارزیابی مفید بودن منابع بازیابی شده در چه حد است ؟مورد پژوهش مهارت دانشجویان . 4
  

  

                                                                                                                                                           
 



 

 ٣

  :  هش فرضیه هاي پژو
 بین رشته هاي مختلف تحصیلی جامعه مورد پژوهش از نظر سواد اطالعاتی اختالف معنا داري وجود دارد . 1
 . و جنسیت آنان اختالف معناداري وجود دارد مورد پژوهشبین سواد اطالعاتی دانشجویان.2
  .جامعه مورد پژوهش از سواد اطالعاتی کمی برخوردارند . 3
  

   گردآوري اطالعاتروشنمونه گیري و روش  ، جامعه پژوهش
 از از این رو،، ره هاي کارشناسی بودند، دانشجویان سال آخر دوه جامعه مورد پژوهش در این تحقیقبا توجه به اینک
، نشگاه رازي مشغول به تحصیل بودند دانشکده دا7 ، در رشته مختلف تحصیلی29یانی که در میان دانشجو

عنوان ه  نفر از دانشجویان ب350لذا تعداد . ، دانشجوي سال آخرداشتند  دانشکده6ز  رشته تحصیلی ا24یان دانشجو
د و با توجه به تعدا . نفر به پرسشهاي پژوهش پاسخ دادند 332جامعه مورد پژوهش تعیین گردیدند که از این تعداد 

ن در هر یک از رشته هاي  در جامعه مورد پژوهش و همچنین تعداد زیاد دانشجویاتنوع رشته هاي مختلف تحصیلی
 در تعیین جامعه مورد 1از روش نمونه گیري خوشه ايت زمانی و کمبود امکانات پژوهش تحصیلی و وجود محدودی

 سوال است که اکثر 48این پرسشنامه داراي . همین منظور پرسشنامه اي طراحی شدبه . پژوهش استفاده گردید
 آموزشی ، تعداد رشته هاي تحصیلی، تعداد دانشجویان وط به گروهاياطالعات مرب. سواالت از نوع بسته می باشد 

 بودند و اطالعات مورد ، تعداد و مشخصات رشته هایی که در دوره کارشناسی داراي دانشجویان سال آخردر هر رشته
ندگی به دلیل پراک. مربوطه در دانشگاه رازي بدست آمد، از اداره آموزش دانشکده ها و گروه هاي نیاز دیگر

، جمع آوري پرسشنامه هاي مورد نیاز از طریق مراجعه حضوري و توزیع فیایی دانشکده ها ي دانشگاه رازيجغرا
  .  پرسشنامه ها در میان جامعه پژوهش انجام گرفت 

  

  روایی و پایایی پرسشنامه
ی که در حیطه براي سنجش روایی پرسشنامه از طریق مشاوره با اساتید و متخصصان کتابداري و اطالع رسان

متخصصان و پس از جمع آوري نظرات اساتید و . د نظر پژوهش تخصص و فعالیت دارند، اقدام شدموضوعی مور
، پرسشنامه  براي سنجش پایایی.انجام شد، توزیع پرسشنامه ها در میان اعضاي جامعه پژوهش نهایی کردن آن

 با  .ناسی در رشته هاي مختلف توزیع شدره کارش از دانشجویان سال آخر دو نفره30 طراحی شده در بین گروهی
  .  به دست آمد که نشان دهنده پایایی پرسشنامه است83/0استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ ، ضریب پایایی 

  

  شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 
داده . ده قرار گرفت ، آمار توصیفی و آمار استنباطی براي تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفابا توجه به نوع پژوهش

 که کلیه عملیات مربوط گرفتند مورد بررسی قرار از پرسشنامه پژوهش در قالب جدول و نموداردست آمده ه هاي ب

                                                   
١ . Clustering 

 



 

 ٤

 اجتماعی به تجزیه و تحلیل بر اساس داده هاي استخراج شده از پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار آماري علوم
)spss  ( انجام گرفت .  

  

  طالعات انجام شده مروري بر م
 انجـام داده بـر   " بررسی سواد اطالعاتی دانشجویان دانـشگاه الزهـراء   "در پژوهشی که با عنوان     ) 1381(بختیار زاده   

اساس یافته هاي پژوهش مشخص نمود که بین رشته هاي مختلـف تحـصیلی جامعـه مـورد پـژوهش از نظـر سـواد                   
  .اطالعاتی اختالف معنی داري وجود دارد 

 پرداختـه،  " بررسی سواد اطالعاتی دانشجویان دانشگاه شـهید چمـران اهـواز      "در پژوهشی که به     ) 1383(نی  بردستا
، مشکالت آنها در جریان اطالع یابی و چگـونگی انجـام فعالیتهـاي              اطالعاتی مورد استفاده دانشجویان   کانالها و منابع    

سیده که کتاب و کتابخانه دانشکده بـه ترتیـب مهمتـرین    گردآوري اطالعات را مورد بررسی قرار داده و به این نتایج ر        
ویان در اسـتفاده  منابع و کانالهاي مورد استفاده جامعه مورد پژوهش بوده و یکی از دالیل اصلی عدم موفقیـت دانـشج                

همچنین پژوهـشگر، رابطـه دو   .  .، آشنا نبودن آنها با روشهاي صحیح جستجوي اطالعات می داند     صحیح از اطالعات  
 085/0 را مورد آزمون قرارداد کـه سـطح معنـی داري میـان دو متغیـر          " ترم تحصیلی    " و   " سواد اطالعاتی    "ر  متغی

  .مشخص شد ، به این ترتیب نشان داده شد بین دو متغیر رابطه معنا داري وجود ندارد
سـتیابی و اسـتفاده از    سواد اطالعاتی یا ایجاد مهارتهـاي الزم در در دانـشجویان بـراي د          "در تحقیق   ) 1383(عصاره  

 به تعریف سواد اطالعاتی ، استانداردها و اهـداف آن و راهکارهـاي ارتقـاي سـواد اطالعـاتی دانـشجویان               "اطالعات  
دانشگاههاي کشور بر اساس استانداردها را ارائه نموده و به دو نمونه از کشورهاي موفـق در ایـن حـوزه نیـز پرداختـه              

  است 
در تحقیقی نشان دادند که از نظـر وضـعیت سـواد اطالعـاتی دانـشجویان           ) 1386(و شعبانی قاسمی و دیانی و داورپناه      

تحصیالت تکمیلی چهار دانشگاه فردوسی ، تهران ، شیراز و چمران اگر چه نمرات کسب شده در سطح قابـل قبـولی                 
 دیگـر ، بـین دانـشجویان    قرار دارد ، بین دانشجویان رشته هاي علوم انـسانی و رشـته هـاي           )7/3میانگینی باالتر از    (

مناطق مختلف دانشگاهی ، بین دانشجویان دختر و پسر ، و بین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشـد و دکتـري تفـاوت         
، و  دانشجویان رشته هاي علوم انسانی، براي دانـشجویان دختـر        معنا دار مشاهده می شود و میانگین کسب شده براي         

  . تر از همتایان مورد مقایسه با آنان است براي دانشجویان دوره هاي دکتري باال
بررسی متون کتابداري و اطالع رسانی نشان می دهد که در خارج از ایران موضوع سواد اطالعـاتی موضـوعی بـسیار                  

ماننداسـتانداردهاي  (، وبالگهاي متنوع و اسـتانداردهاي مختلـف    وجود سایتهاي گوناگون  .  می باشد    مهم و بحث انگیز   
، اسـتانداردهاي ایفـال بـراي سـواد      )ACRL( انجمن کتابخانه هاي دانشکده اي و پژوهشی آمریکـا          سواد اطالعاتی 

استانداردهاي سواد اطالعـاتی بـراي دانـشجویان آمـوزش عـالی         ، استانداردهاي سواد اطالعاتی استرالیا و یا      اطالعاتی
چه که قابل ذکر است این است کـه در خـارج   آن. دلیلی بر این مدعا می تواند باشد ) 2001 (1ارائه شده توسط اسنیولی   

                                                   
Loane Snavely  ١  

2 .Seamans      
3. Flaspohle 

Protee fel.4  
 



 

 ٥

دبـستانی ، دبیرسـتانی و   (از ایران موضوع سواد اطالعاتی موضوعی اسـت کـه دربـاره آن در اکثـر گـروه هـاي سـنی         
می توان ردپایی یافت ، اما نکته مهمتر ایـن اسـت کـه ایـن موضـوع در کتابخانـه           ) دانشگاهی و بطور کلی در جامعه       

در ز سایر حوزه ها مدنظر قرار گرفته و شاهد این مدعا نیز استانداردهاي گوناگون مطرح شـده              هاي دانشگاهی بیشتر ا   
   .دانشگاههاي مختلف خارجی است

مطالعه اي دربـاره اسـتنباط دانـشجویان سـال       :  سواد اطالعاتی    "در پایان نامه دکتري خود با عنوان        ) 2001 (2سمینز
 بیشتر به چگونگی دستیابی و استفاده دانشجویان از اطالعـات مـورد      "عاتی  اول از آن و توصیه هاي درباره سواد اطال        

، بـه ایـن   مقایـسه آن بـا اسـتانداردهاي موجـود    نیازشان توجه دارد و با استفاده از ارزیابی سواد اطالعاتی دانشجویان و    
  . بی به آن ندارندفید و نحوه دستیانتیجه رسیده است که دانشجویان سال اول دید و درك روشنی از اطالعات م

 نمونـه اي شـامل دو گـروه از    " آمـوزش سـواد اطالعـاتی در دانـشگاه          "در تحقیقـی پیرامـون      ) 2003 (3فلیس پلهر 
روي آنان انجام داد و به این نتیجه رسید که اگر چـه دانـشجویان مـورد      دانشجویان سال اول را انتخاب و پژوهشی بر       

پژوهـشگر ضـمن ایـن      . ارند، اما مطمئنا آنها کامال با سواد اطالعاتی نیستند        مطالعه از سواد کامپیوتري مناسبی برخورد     
تحقیق متوجه شد که تعداد زیادي از دانشجویان مورد بررسی در مقاله هایشان به سایت ها و مقاله هـاي نـشریات بـا                  

اطالعـاتی بـسیار   وي همچنـین همکـاري کتابخانـه و دانـشکده را در آمـوزش سـواد       . ي پایین استناد نموده اند امحتو
  اساسی می داند

 بیـان مـی دارد بـا    " سـواد اطالعـاتی ، اسـتفاده از اطالعـات بـا کیفیـت       "در مقاله اي با عنـوان    ) 2007(4پروتی فل 
گسترش سواد اطالعاتی در جامعه می توان شرایطی را فراهم آورد که مردم آزادانه و بدون اتکا و وابـستگی بـه منـابع          

عتبار به کسب اطالعات با کیفیت و مناسب پرداخته و موجبات توسـعه همـه جانبـه را فـراهم          اطالعاتی شفاهی و بی ا    
  . آورند 

  

 تجزیه و تحلیل داده ها 
عاتی جامعه مورد براي تعیین سواد اطالعاتی جامعه مورد پژوهش با توجه به سواالت پرسشنامه و همچنین سواد اطال

  . ستفاده شده است ، از آزمون و مقیاس لیکرت اپژوهش بطور کلی
 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3  وجدولهاي شماره t، آزمون 2χبه منظور انجام آزمون فرضیه هاي پژوهش از آزمون مجذور کا 

 خیلی ،1-اصال (  داده شد ،6تا 1 به هر کدام از پاسخهاي آمده در پرسشنامه یک ارزش عددي .استفاده شده است 
در نهایت میانگین نمرات هر شش دسته از سؤاالت بیانگر ، ) 6- ، خیلی زیاد 5-، زیاد4-، متوسط3-، کم2-کم 

در این تحقیق از  .و ارتباط و تفاوت عوامل مختلف بررسی شدسواد اطالعاتی جامعۀ مورد پژوهش قرار گرفت 
، شاخصهاي ) میانگین(  ، شاخصهاي مرکزي 1ونیجداول فراوانی مطلق و درصدي ، نمودار ست ن روشهاي آماري چو

 براي پاسخگویی به 3و آزمون مجذورکا  t ، آزمون2، واریانس ، آزمون و مقیاس لیکرت) انحراف معیار (پراکندگی 
   .فرضهاي پژوهش استفاده شده است

                                                   
1. Column chart  
٢ . Scale Lykert 
٣ . Chi square test 
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 نفر 332 که از نشان می دهد) 1نمودار شماره (یافته هاي حاصل از پژوهش در زمینه توزیع فراوانی جنسیت 
  . مرد است %) 3/40(  نفر134زن و %) 7/59( نفر 198دانشجویان مورد پژوهش 
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  1نمودار شماره

 نفر 332نشان می دهد که از ) 2نمودار شماره (یافته هاي حاصل از پژوهش در زمینه توزیع فراوانی دانشکده ها 
، در دانشکده فنی و مهندسی ، %) 3/21(نفر 71یه ، ، در دانشکده علوم پا%) 7/20(نفر 69دانشجویان مورد پژوهش 

%) 1/14( نفر، 45، در دانشکده علوم اجتماعی ، %)7/20(نفر69، در دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، %)9/18( نفر 63
   . می باشنددر دانشکده تربیت بدنی مشغول به تحصیل %) 3/4 (  نفر،15در دانشکده کشاورزي ، و 
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  2 نمودار شماره

یافته هاي حاصل از پژوهش در زمینه میزان شناخت دانـشجویان از ارزش و تفـاوت منـابع بـالقوه اطالعـات در انـواع                 
از دانشجویان هیچ توجهی بـه ارزش و تفـاوت   %) 8/4(  نفر،16نشان می دهد که ) 3نمودار شماره  ( قالبهاي اطالعاتی 
کـم ،  %) 1/26(  نفر،87از دانشجویان خیلی کم ،    %) 2/13(نفر،  44 . انواع قالبهاي اطالعاتی ندارند      منابع اطالعاتی در  

از دانشجویان تا حد    %) 6/3(نفر ،   12از دانشجویان زیاد و     %) 4/11(نفر،  38 از دانشجویان متوسط ،   %) 5/40( نفر،   135
  . خیلی زیاد به این امر توجه می کنند 
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Series1

 
  3نمودار شماره 

مانند تحویل ( الین یا حضوري –استفاده دانشجویان از خدمات آن زان یافته هاي حاصل از پژوهش در زمینه می
مدرك ، امانت بین کتابخانه اي ، انجمن هاي حرفه اي ، واحدهاي پژوهشی سازمانی ، مراکز اجتماعی ، کارشناسان 

  40ژوهش،  نفر جامعه مورد پ332 نشان می دهد که از )4نمودار شماره (براي دستیابی به اطالعات ) و متخصصان 
 54 الین یا حضوري براي دستیابی به اطالعات نمی کنند، –از دانشجویان هیچ استفاده اي از خدمات آن %) 12(نفر،

نفر، 35از دانشجویان متوسط ، %) 9/30( نفر، 103کم ، %) 7/26(  نفر،89از دانشجویان خیلی کم ، %) 2/16(نفر، 
  . .از دانشجویان تا حد خیلی زیاد از این خدمات استفاده می کنند%) 3/3(  نفر ،11از دانشجویان زیاد و %) 5/10(
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Series1

  
  4نمودار شماره 

توجه دانشجویان بـه یـادگیري یـک زبـان یـا یـک مهـارت تـازه بـراي                یافته هاي حاصل از پژوهش در زمینه میزان         
از دانشجویان هـیچ  %) 5/1(   نفر،5 نشان می دهد که    )5نمودار شماره   (گردآوري یا درك محتوایی اطالعات مورد نیاز      

از دانـشجویان  %) 3/12(نفـر،  41توجهی به یادگیري یه مهارت تازه براي درك محتواي اطالعات مورد نیـاز ندارنـد ،                 
از دانشجویان زیـاد و  %) 9/20(نفر، 69از دانشجویان متوسط ،     %) 4/37( نفر،   124کم ،   %) 8/22(   نفر،  76خیلی کم ،    

  ویان تا حد خیلی زیاد به این امر توجه می کننداز دانشج%) 1/5( نفر ، 17
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  5نمودار شماره 

میزان بهره گیري دانشجویان از رایانه و دیگر فناوریها ماننـد صـفحات گـسترده    یافته هاي حاصل از پژوهش در زمینه   
نمـودار  (ا پدیـده هـ  ، پایگاه داده ها ، چند رسانه ایها ، و تجهیزات دیداري و شنیداري براي بررسی تعامـل ایـده هـا و            

از دانـشجویان هـیچ اسـتفاده اي از    %) 2/13(  نفـر، 44  نفر جامعه مـورد پـژوهش  332که از    نشان می دهد     )6شماره  
(   نفـر، 71از دانـشجویان خیلـی کـم ،    %) 3/21(نفـر،  71 .مل ایده ها و پدیده هـا نمـی کننـد      فناوري براي بررسی تعا   

از %) 2/4( نفـر ،     14از دانـشجویان زیـاد و       %) 4/11(نفـر،   38ن متوسط ،    از دانشجویا %) 6/28( نفر،   94کم ،   %) 3/21
  . از انواع فناوریها در بررسی تعامل ایده ها و پدیده ها بهره می برندزیاد دانشجویان تا حد خیلی 
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  6نمودار شماره 
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العاتی چاپی با منابع اطآشنایی میانگین اظهار نظر جامعه مورد پژوهش در مورد- 1جدول شماره   
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 رشته

 فیزیک 3/7  4/2 3/4 2/5 2/6 3/9 2/8 7/2 27/1 3/3
 

 ریاضی 3/1  3/3 2/7 2/2 2/4 3/07 2/5 7/2 23 2/8

 زیست شناسی 3  3/4 2/3 2/6 2/4 3/3 2/2 5/2 22/1 2/7
 شیمی 3/3  4/4 3/06 2/4 3/2 3/8 3/06 4/2 26/56 3/3
 آمار 2/9  3/2 2/3 1/8 2/5 2/3 1/7 3/2 20 2/5
 مهندسی مکانیک 3/2  3/8 3/07 2/6 2/9 3/3 2/9 1/3 25/07 3/1

 مهندسی برق 2/9  3/7 2/7 2/2 2/5 3/2 2/2 6/2 22/7 2/8
 مهندسی شیمی 3/6  4/2 3/2 3/1 3/2 4/2  4/3 8/3 28/8 3/6
 مهندسی کامپیوتر 3/1  3/5 2/7 2/2 2/3 3/7 3 1/3 24/5 3/06
 مهندسی عمران 3/07  3/7 2/5 2/5 3 3/8 8/2 2/3 24/77 3/08

 جغرافیا 3/1  3/7 3 3/07 3/3 3/4 2/2 5/2 24/67 3/08
 الهیات 2/7  3/3 2/6 2/6 2/1 3/1 8/1 07/2 20/57 2/5
 ادبیات انگلیسی 2/9  3/3 2/8 2/07 2/07 2/6 3/3 4/2 21/94 2/7

 ادبیات عرب 2/7  3/5 2/6 1/3 1/7 2/4 9/1 1/2 19 2/3
 ادبیات فارسی 3/07  4/1 3/5 2/1 2 3/9 6/1 7/2 22/97 2/8
 اقتصاد 3  3/2 2/8 2 2/6 3/2 4/2 4/2 22/5 2/8
 حسابداري 2/8  2/9 2 2 1/9 3/2 1/2 9/1 19/6 2/4
 کتابداري 3/7  4/3 3/07 3/5 2/7 3/7 1/3 4/3 24 3

 علوم سیاسی 2/1  3/5 2/7 1/8 2/1 3/4 2/2 9/1 19/7 2/4
 مشاوره 2/3  3/2 1/7 1/7 1/9 3/3 9/1 7/1 17 2/1

 زراعت و اصالح نباتات 2/9  3/7 2/4 2/3 2/5 3/7 9/2 3 22 2/7
 گیاه پزشکی 2/7  3/5 3 2/6 2/3 3/6 5/2 7/2 23/5 2/9
 دامپروري 2/4   1/9 1/8 2 3/2 8/1 4/2 20/2 2/5
 تربیت بدنی 2/1  3/4 2/6 2/5 2/1 3/6 1/2 4/2 22/91 2/8

 میانگین 2/97 3/30 2/85 2/35 2/53 3/49 2/45 2/46 22/91 2/95
  

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماري و تعیین میانگین میانگین ها در رابطه با اظهار نظر جامعه مورد پژوهش 
، نشان می دهد رشته  ) 1جدول شماره (در مورد آشنایی با منابع اطالعاتی در رشته هاي مختلف تحصیلی 

 1/2دارند و رشته مشاوره با میانگین  بیشترین آشنایی را با منابع اطالعاتی 6/3مهندسی شیمی با میانگین 
  . کمترین آشنایی را با منابع اطالعاتی دارند 

  
  



 

 ١٠

   چاپی از منابع اطالعاتیاستفاده میانگین اظهار نظر جامعه مورد پژوهش در مورد-2جدول شماره 
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 میزان استفاده از من

 
 رشته

 فیزیک 7/3 07/3 7/2 7/2 5/3 4/3 8/2 21 3
 

 ریاضی 9/2 6/2 4/2 3/2 1/3 8/2 8/2 18/7 2/7

 زیست شناسی 4/3 7/2 2/2 4/2 3 3 5/2 17/8 2/6
 شیمی 4 3/2 6/2 6/2 3/3 4/3 8/2 20/06 2/9
 آمار 07/3 8/1 8/1 3/2 7/2 9/1 7/2 15/9 2/3

 مهندسی مکانیک 4/3 8/2 5/2 6/2 5/3 1/3 7/2 20/4 3

 مهندسی برق 4/3 7/2 3/2 2/2 8/2 8/2 3/2 17/9 2/6
 مهندسی شیمی 7/3 9/2 8/2 3/3 7/3 4/3 3/4 23/2 3/3

 مهندسی کامپیوتر 5/3 7/2 3/2 5/2 4 1/3 2/3 21 3
 مهندسی عمران 6/3 6/2 2/2 7/2 6/3 7/2 8/2 20/2 2/9

 جغرافیا 07/4 3 2/3 2/3 1/4 5/2 08/3 22/9 3/3
 الهیات 3 1/2 4/2 4/2 7/2 8/1 07/2 16/4 2/4
 ادبیات انگلیسی 07/3 8/2 3/2 2/2 7/2 2/3 9/2 18/5 2/7

 ادبیات عرب 2/3 7/1 2/1 6/1 5/2 7/1 7/2 14/6 2/1
 ادبیات فارسی 4 5/2 8/1 9/1 3/3 5/1 7/2 17/7 2/6
 اقتصاد 2/3 3 6/2 3/3 2/3 2/2 2/8 19/3 2/8
 حسابداري 2/3 2 6/1 2 6/3 4/2 2 15/6 2/2
 کتابداري 2/4 7/2 4/2 3/2 6/3 2 8/2 17/7 2/5

 علوم سیاسی 8/2 2/2 7/1 2/2 2/3 9/1 8/2 15/8 2/3
 مشاوره 8/2 7/1 6/1 6/1 3 3/2 7/1 14/1 2/01

 زراعت و اصالح نباتات 2/3 7/2 3/2 7/2 3 2/3 9/2 19/2 2/7
 گیاه پزشکی 2/3 7/2 5/2 7/2 8/3 4/2 2 18/1 2/6
 دامپروري 3/3 5/2 5/1 2/2 5/3 4/2 4/2 14/9 2/2
 تربیت بدنی 4/3 5/2 4/2 8/2 3/3 9/2 06/3 18/2 2/6

 میانگین 36/3 51/2 22/2 44/2 27/3 36/2 72/2 18/8 2/74

  
 و تعیین میانگین میانگین ها در رابطه با اظهار نظر جامعه مورد پژوهش در نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماري

، نشان می دهد رشته هاي  ) 2جدول شماره (مورد استفاده از منابع اطالعاتی در رشته هاي مختلف تحصیلی 
ات عرب با میانگین  بیشترین استفاده را از منابع اطالعاتی دارند و رشته ادبی3/3مهندسی شیمی و جغرافیا با میانگین 

  .  کمترین استفاده را از منابع اطالعاتی دارند 01/2
  
  



 

 ١١

   با منابع اطالعاتی الکترونیکیآشنایی میانگین اظهار نظر جامعه مورد پژوهش در مورد- 3جدول شماره 
پست  جمع میانگین

 الکترونیک
نرم  اینترنت

افزارهاي 
 آفیس

سیستم 
عامل 
 ویندوز

پایگاههاي 
 اطالعاتی

ن آشنایی بامیزا  
 

 رشته
 فیزیک 4/07 4/6 3/7 4/7 5/4 21/7 4/3

 
 ریاضی 3/3 4/4 3/4 4/7 5/4 20/3 4/06
 زیست شناسی 2/9 4/6 3/4 4/07 4 21/9 4/4
 شیمی 4/06 4/5 3/6 4/4 2/4 21/06 4/3
 آمار 2/3 4/07 4/07 3/8 1/4 19/2 3/8

 مهندسی مکانیک 4/2 5/5 5/3 5/3 1/5 25/4 5/8

 مهندسی برق 3/6 4/6 4/2 4/7 5 17/4 3/5
 مهندسی شیمی 3/8 4/8 4 4/1 6/4 21/3 4/2
 مهندسی کامپیوتر 4 5/7 5/4 5/3 5/5 25/9 5/2
 مهندسی عمران 3/5 5/1 4/5 5/08 5/3 24/2 4/8
 جغرافیا 2/9 3/3 3/07 3/6 2/8 15/6 3/1
 الهیات 2/3 2/4 1/9 2/6 1/7 11/3 2/3
 ادبیات انگلیسی 3/2 4/3 3/2 3/2 3/6 19/5 3/9
 ادبیات عرب 2/5 2/7 2/3 2/3 2/3 12/1 2/4
 ادبیات فارسی 2/07 2/2 2 2/4 2/7 11/3 2/3
 اقتصاد 3/2 4/2 3/4 4/3 3/6 18/7 3/7
 حسابداري 2/5 3/9 3/2 4 3/1 18/7 3/7
 کتابداري 3/07 3/7 3/7 3/8 3/3 19/1 3/8
وم سیاسیعل 2/3 2/8 2/3 2/9 2/7 13/4 2/7  
 مشاوره 2/2 2/7 2/2 2/6 2/5 12/5 2/5
 زراعت و اصالح نباتات 3/6 4/1 3/4 4/06 3/2 18/3 3/6
 گیاه پزشکی 3/06 4/2 3/2 4 3/5 17/9 3/6
 دامپروري 2/5 3/1 2/4 2/9 2/9 14/5 2/9
 تربیت بدنی 3/2 3 3/06 3/2 3/2 16/2 3/2
انگینمی 3/09 3/93 3/37 3/82 3/66 18/68 3/73  

  

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماري و تعیین میانگین میانگین ها در رابطه با اظهار نظر جامعه مورد پژوهش در 
، نشان می دهد رشته )3جدول شماره(مورد آشنایی با منابع اطالعاتی الکترونیکی در رشته هاي مختلف تحصیلی 

با منابع اطالعاتی الکترونیکی دارند و رشته الهیات با میانگین  بیشترین آشنایی را 8/5مهندسی مکانیک با میانگین 
  .  کمترین آشنایی را با منابع اطالعاتی الکترونیکی دارند 3/2
  
  
  
  

  



 

 ١٢

    از منابع اطالعاتی الکترونیکیاستفاده   میانگین اظهار نظر جامعه مورد پژوهش در مورد-4جدول شماره 
پست  جمع میانگین

 الکترونیک
م نر اینترنت

افزارهاي 
 آفیس

سیستم 
عامل 
 ویندوز

پایگاههاي 
 اطالعاتی

 میزان استفاده از
 

 رشته
 فیزیک 8/3 2/4 7/3 9/4 4 20/6 4/12

 
 ریاضی 4 2/4 6/3 5/4 2/4 20 4

 زیست شناسی 07/3 7/3 6/3 5/3 4/3 17 3/4
 شیمی 4 2/4 4 4/4 7/3 20 4

 آمار 4/3 7/3 3/3 5/3 07/3 16 3/2

 مهندسی مکانیک 3/4 1/5 2/5 2/5 7/4 24/5 4/9
 مهندسی برق 5/3 5/4 7/3 2/4 9/3 19 3/8

 مهندسی شیمی 7/3 2/4 9/3 8/4 4/4 21 4/2
 مهندسی کامپیوتر 07/4 2/5 7/4 2/5 2/5 24/37 4/8
 مهندسی عمران 1/3 7/4 7/4 2/5 2/5 22/2 4/4
 جغرافیا 3 3 9/2 3/3 9/2 15/1 3/02
 الهیات 7/2 1/2 9/1 6/2 8/1 10/7 2/1

 ادبیات انگلیسی 8/2 9/3 3/3 6/4 2/4 18/1 3/6

 ادبیات عرب 5/2 07/2 7/1 07/2 8/1 10/14 2/02

 ادبیات فارسی 9/1 9/1 6/1 2/2 3/2 9 1/8
 اقتصاد 5/3 8/3 3/3 2/4 3 17 3/4
 حسابداري 4/3 1/4 7/3 6/3 5/3 16/3 3/2
 کتابداري 8/2 07/4 6/3 4 9/2 17/7 3/4
 علوم سیاسی 5/2 8/2 5/2 9/2 6/2 10 2

 مشاوره 5/2 2/3 9/2 3/3 8/2 11 2/2

 زراعت و اصالح نباتات 5/3 6/3 1/3 7/3 06/3 17 3/4

 گیاه پزشکی 1/3 7/3 7/3 9/3 5/3 17 3/4
 دامپروري 7/2 9/2 8/2 8/2 3 13 2/6
 تربیت بدنی 06/3 8/3 3 8/3 2/3 15/37 3/07

 میانگین 3/20 3/70 3/35 3/70 3/43 17 3/45
  

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماري و تعیین میانگین میانگین ها در رابطه با اظهار نظر جامعه مورد پژوهش در 
، نشان می دهد رشته  ) 4جدول شماره (مورد استفاده از منابع اطالعاتی الکترونیکی در رشته هاي مختلف تحصیلی 

 بیشترین استفاده را از منابع اطالعاتی الکترونیکی دارند و رشته ادبیات فارسی 9/4نگین هاي مهندسی مکانیک با میا
  .  کمترین استفاده را از منابع اطالعاتی دارند 8/1با میانگین 

نمودار (یافته هاي حاصل از پژوهش در زمینه میزان مهارت دانشجویان در ارزیابی مفید بودن منابع بازیابی شده 
خیلی کم ، %) 3/13( نفر، 44اصال ،%) 8/1(نفر ،6،  نفر جامعه مورد پژوهش332 که از شان می دهدن)  7شماره 



 

 ١٣

خیلی زیاد مهارت در ارزیابی %) 7/2(نفر، 9زیاد و%) 2/10( نفر، 34متوسط ، %) 1/49(نفر، 163کم ، %) 9/22(نفر، 76
  .مفید بودن منابع بازیابی شده را دارند 
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  7نمودار شماره 

نمودار (کلی یافته هاي حاصل از پژوهش در رابطه با توزیع فراوانی سواد اطالعاتی در جامعه مورد پژوهش  بطور 
 از دانشجویان سواد 11/1%.  سواد اطالعاتی ندارنددانشجویان هیچگونه 0/6% نشان می دهد که) 8شماره 

 از 37/8%. کمی برخوردارند  از دانشجویان از سواد اطالعاتی 48/9%. اطالعاتی در حد خیلی کم دارند 
 از دانشجویان تا حد زیادي از سواد اطالعاتی برخوردارند و 0/9%. دانشجویان سواد اطالعاتی در حد متوسط دارند 

  . دانشجویان از سواد اطالعاتی خیلی زیاد بهره مند است 0/3%در نهایت تنها 
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 ١٤

  تجزیه و تحلیل یافته هاي پژوهش
جامعه مورد پژوهش در بین رشته هاي مختلف تحصیلی  (نظور انجام آزمون فرضیه پژوهش به این معنی که به م

از آزمون مجذور کا استفاده گردید و ) دانشگاه رازي کرمانشاه از نظر سواد اطالعاتی اختالف معنا داري وجود دارد
ایی با منابع اطالعاتی و نرم افزارها و منابع براي این کار میانگین اظهار نظر جامعه مورد پژوهش در مورد آشن

 . گرفتکه با استفاده از مقیاس لیکرت بدست آمده بود مورد آزمون قرار) 4 ، 3 ، 2 ، 1جدولهاي شماره (کامپیوتري 
دست آمده ه ج بانجام گردید و پس از انجام محاسبات طبق فرمول و نتای α =5/0 این آزمون در سطح درجه آزادي

بین سواد اطالعاتی (فرض دو پژوهش  در هر یک از مواردي که بررسی گردید فرض یک پژوهش قبول شد و
سواد اطالعاتی جامعه مورد ( و فرض سه پژوهش رد) د دارددانشجویان و جنسیت آنان اختالف معناداري وجو

 .تایید شد) پژوهش کم است 
چند جامعه مستقل هنگامیکه بخواهیم میانگین چند جامعه مستقل را با هم  با  tاز آزمون: آزمون فرضیه اول -1

براي این . در اینجا هدف ما آزمون یکسانی در رشته هاي مختلف تحصیلی است . مقایسه کنیم استفاده می کنیم 
ست آمده در این بد) sig(از آنجا که مقدار سطح معنی دار بودن . کار از آنالیز واریانس یکطرفه استفاده کرده ایم 

بوده ، بنابراین نتیجه می گیریم بین رشته هاي تحصیلی از نظر سواد اطالعاتی اختالف معنی داري ) 0(آزمون صفر
  .وجود دارد 

 دو نمونه اي مستقل tبراي بررسی اختالف بین جنسیت از نظر سواد اطالعاتی از آزمون : آزمون فرضیه دوم -2
میانگین نمونه دوم ، 2χمیانگین نمونه اول و 1χ واریانسها می باشد که در آن فرض برابري. استفاده کرده ایم 

1n  2 مقدار نمونه اول وnمی 240/0با توجه به اینکه مقدار سطح معنی داري بدست آمده . ر نمونه دوم است  مقدا 
باشد ، درنتیجه فرض  صفر را پذیرفته و نتیجه می گیریم که بین جنسیت از نظر سواد اطالعاتی اختالف معنی داري 

                                              .                                                                   وجود ندارد 
براي آزمون این فرضیه که در مجموع جامعه مورد پژوهش از سواد اطالعاتی کمی برخوردارند : آزمون فرضیه سوم -3

  امتیاز6 تا 1این مقدار میانگین اعداد ( داشته باشد را بدست آوردیم ، ابتدا میانگین امتیازي که هر سوال می تواند 
  . یک نمونه اي استفاده کرده ایم  t  آزمون و از)  می باشد 5/3گزینه هاي در سواالت می باشد  که مقدار آن 

 و بر اساس آمار بدست 645/1 درجه آزادي برابر 332 و 05/0 باالي t که مقداري آماري t 05/0 (332 )از آنجا که
  H1 بدست آمده از آزمون است که نتیجه می گیریم که فرض t  مقدار -735/5  که -735/5  〉645/1:  آمده داریم 

  . را پذیرفته و در نهایت دانشجویان از سواد اطالعاتی کمی برخوردارند   )µ 5/3( یعنی 
  
   پژوهشایجنت
، انگیزه دانشجویان از جستجوي اطالعات نشان می سوال یک پژوهشرابطه با  یافته هاي حاصل از پژوهش در -

، اما یافته هاي پژوهش نشان می دهد که تنها   گوناگونی دارنددهد که جامعه مورد مطالعه انگیزه هاي متنوع و
انجام تکالیف نیز تنها براي %) 1/38(صرفا براي انجام کار تحقیقی به جستجوي اطالعات می پردازند و %) 6/12(

جامعه مورد مطالعه نیز براي اهداف  %) 3/40. (درسی به دنبال جستجوي اطالعات مورد نیاز در کتابخانه هستند 
  . ارد به کتابخانه مراجعه می کنند و سایر موکسب اطالعات تخصصی ، تهیه مقاله گوناگون چون 



 

 ١٥

 از منـابع  جهـت کـسب اطالعـات      ،  ر رشته تحصیلی خـود    انواع منابع اطالعاتی د   اکثردانشجویان با وجود آشنایی با       -
  .کنندمی ناستفاده  اطالعاتی متنوع در کتابخانه دانشکده

یافته هاي حاصل از پژوهش در زمینه میزان مهارت دانشجویان در ارزیابی مفید بودن منـابع بازیـابی شـده  نـشان                  -
 بـودن منـابع بازیـابی    یچگونه مهارتی در ارزیابی مفیـد ه%) 8/1( نفر ،6 نفر جامعه مورد پژوهش ،       332می دهد که از     

نفـر جامعـه مـورد    332از %) 9/12( نفـر،  43از دانشجویان خیلی کم تا متوسط و تنها    %) 9/84( نفر ،    283. شده ندارند 
  .زیاد و خیلی زیاد مهارت در ارزیابی مفید بودن منابع بازیابی شده را دارند پژوهش تا حد

و میزان استفاده جستجوي عاتی جامعه مورد پژوهش عوامل مختلفی از قبیل میزان آشنایی در مورد سواد اطال -
شیوه هاي ماخذ نویسی، منابع مرجع ، ، منابع کتابخانهجستجوي کامپیوتري ، برگه دانمنابع کتابخانه با استفاده از 

سی، مجالت التین، اصطالحنامه نقد و بررسی ها، نمایه نامه هاي موضوعی، چکیده نامه هاي موضوعی، مجالت فار
 (مجموعه نرم افزارهاي آفیس، )Windows (، سیستم عامل ویندوز هاي تخصصی، پایگاه هاي اطالعاتی

Office( شبکه جهانی اینترنت ،) Internet (پست الکترونیک و  )E-mail (  مورد بررسی و تجزیه و تحلیل
 .تعلق گرفت 6-5-4-3-2-1 م از اظهار نظرها به ترتیب امتیازر کداقرار گرفت و با استناد به مقیاس لیکرت به ه

دست آمد که نشان دهنده میزان سطح ه سپس میانگین نمره در هر مورد براي هر یک از رشته هاي تحصیلی ب
  . جامعه مورد پژوهش در هر یک از موارد باال بود

 ریاضی نشان می دهد که میانگین سواد  نتایج بررسی سواد اطالعاتی در مقایسه دو رشته مهندسی مکانیک و-
 یعنی 39/3 باالتر از حد متوسط و رشته ریاضی 2/4اطالعاتی دانشجویان مورد پژوهش در رشته مهندسی مکانیک  

  .می باشد  ) 5/3(   پایین تر از میانگین بدست آمده
د که میانگین سواد اطالعاتی  نتایج بررسی سواد اطالعاتی در مقایسه دو رشته فیزیک و حسابداري نشان می ده-

 خیلی پایین تر از 7/2 باالتر از حد متوسط و رشته حسابداري 68/3دانشجویان مورد پژوهش در رشته فیزیک 
  .میانگین بدست آمده می باشد 

 نتایج بررسی سواد اطالعاتی در مقایسه دو رشته جغرافیا و ادبیات عرب نشان می دهد که میانگین سواد اطالعاتی -
، تقریبا نزدیک به میانگین جامعه مورد پژوهش و رشته ادبیات عرب ، 3/ 3انشجویان مورد پژوهش در رشته جغرافیا د
  . خیلی پایین تر از میانگین بدست آمده می باشد 2/2
 نتایج بررسی سواد اطالعاتی در مقایسه دو رشته مهندسی شیمی و علوم سیاسی نشان می دهد که میانگین سواد -

 35/2 باالتر از حد متوسط و رشته علوم سیاسی82/3اتی دانشجویان مورد پژوهش دررشته مهندسی شیمی اطالع
  .خیلی پایین تر از میانگین بدست آمده می باشد 

 نتایج بررسی سواد اطالعاتی در مقایسه دو رشته زراعت و اصالح نباتات و مشاوره نشان می دهد که میانگین سواد -
با اختالف اما   هر دو2/2 و رشته مشاوره 1/3ن مورد پژوهش در رشته زراعت و اصالح نباتات اطالعاتی دانشجویا

  . پایین تر از میانگین بدست آمده می باشند 
صورت ه اختالف سواد اطالعاتی در بین رشته هاي مختلف تحصیلی ب ،دست آمدهه همچنین در جداول آماري ب

دست آمد که همگی تاییدي بر قبول ه ب)  رشته تحصیلی دیگر23( ها اختالف هر رشته به تفکیک با سایر رشته 
 . فرضیه یک پژوهش می باشند
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 باتوجه به آزمونهاي آماري انجام شده در این پژوهش نتیجه می گیریم بین جنسیت جامعه مورد پژوهش از لحاظ -
  . د سواد اطالعاتی اختالفی وجود ندار

اظهار نظر جامعه مورد پژوهش در مورد آشنایی و استفاده از انواع منابع اجع به به دست آمده ر با توجه به میانگین -
فرضیه سوم جامعه مورد پژوهش کم می باشد که این   که سواد اطالعاتیمشخص می شود) 27/3 (اطالعاتی

  . پژوهش را تایید می کند
  

  پیشنهادها 
بنی بر اینکه سواد اطالعاتی  دانشجویان سال آخر وهش مه دست آمده از پژپیشنهاد می شود با توجه به نتایج ب -

گروه کتابداري و اطالع رسانی در دانشگاه وجود دوره کارشناسی پایین تر از متوسط می باشد و همچنین با توجه به 
 و استفاده از کتابخانه براي دانشجویان منابع اطالعاتی چاپی و الکترونیکیواحد درس آشنایی با 2رازي کرمانشاه ، 

  .سال اول رشته هاي مختلف دوره کارشناسی به صورت درس اجباري ارائه گردد
مراکز آموزش در نظام آموزشی دانشگاهها و دست آمده از این پژوهش ، پیشنهاد می گردد ه  با توجه به نتایج ب-

خانه اي و ، مبتنی بر مطالعات کتاباه با ایجاد روحیه تحقیق و پژوهشسوي آموزش همره عالی سیستم آموزش ب
  .منابع اطالعاتی قدم بردارد

ه صورت منظم بپیشنهاد می شود که کتابداران دست آمده از این تحقیق ه  پیشنهاد می شود با توجه به نتایج ب-
، بازیابی و ارزیابی خانه مرکزي جهت تمرین عملی جستجوبرگزاري و ایجاد کارگاههاي دائمی در کتاباقدام به 

  .ان و اعضاي کتابخانه نماینداطالعات براي دانشجوی
 جهت ها و دانشجویان براي استفاده از آنی تهیه شود بروشورها و راهنماهاي مفید و مناسبپیشنهاد می شود -

 .شان خواهد بود تشویق شوندعاملی موثر در رشد مهارتهاي سواد اطالعاتیکه دستیابی و ارزیابی اطالعات 
.انجام شودنه براي تعیین نیازهاي آموزشی دانشجویان اعضاي کتابخانه نظرسنجی سالیا پیشنهاد می شود که  -  
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A survey about information literacy of final year undergraduate students 
of Kermanshah Razi University 
 
The main goal of this study is to identity the information literacy of the undergraduate 
students in the final year. In this research the acquaintance & use of information resources 
by students and their skills in evaluating the retrieved resources, is investigated. The results 
of this research can improve the curriculum and educational & research programs of the 
university and lead to the evolution of research in education. 
 Descriptive research - survey method is used and information gathering has been through 
questionnaires.  Statistical analysis has done by SPSS and t-test and Chi square are used for 
the test of hypothesis. Among total 332 questionnaires collected from the statistical 
community; 59/7 % were female and 40/3 % were male. 
 Research findings indicate that the average 3/38 of the research community is acquainted 
with the print and electronic information resources and the average of 3/16 use actively the 
resources. Results about the students’ skill of evaluating the resources retrieved shows that 
only 12/9 % declare the high and very high level of skill and have expertise in this field.  
 The results of the first hypotheses  shows that  between different fields of academic 
research community and their information literacy, there is no significant difference, and it 
is confirmed. The second hypothesis shows that the information literacy among students 
and their gender differences are significant, so it is rejected. Also according to the average 
3/27 of the research community about the types of knowledge and use of information 
resources, the third hypotheses is confirmed. 
 
Keywords: information literacy, information resources, Acquaintance with information 
resources, the use of information, Information Evaluation, Undergraduate University 
Students, Razi University 

 
 


