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Abstract
Purpose: Faculty members as one of the basic elements
of production and transfer of knowledge play an
important role in promoting the scientific status of the
university and the community. This study aims to
determine the level of information literacy and its
components in PNU faculty members of Mazandaran
province (Iran).
Methodology: This study is a descriptive survey and the
study population is faculty members of PNUMazandaran province. Using a convenience sampling
method, Designed questionnaire provided all faculty
members (144 persons), and finally, 85 questionnaires
were received. In order to analyze the data, descriptive
statistics (frequency, frequency percentage) were used.
Findings: The results showed that in total the
Information Literacy among faculty members of PNU is
75/4%.
Conclusion: These findings indicate a relatively good
information literacy among faculty members of PNU of
Mazandaran province.
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چكيده
 اعضای هیئتعلمی دانشگاه بهعنوان یکی از ارکان اساسی انتقال و:هدف
 نقش مهمی در ارتقای وضعیت علمی دانشگاه و درواقع،تولید علم و دانش
 هدف پژوهش حاضر تعیین میزان سواد اطالعاتی و مؤلفههای.جامعه دارند
.آن در اعضای هیئتعلمی دانشگاه پیام نور استان مازندران بود
 توصیفی است و جامعة- این پژوهش از نوع پیمایشی:روششناسی
 با. اعضای هیئتعلمی دانشگاههای پیام نور استان مازندران هستند،پژوهش
استفاده از روش نمونهگیری در دسترس پرسشنامة محققساخته در اختیار
 پرسشنامه85  نفر) قرار گرفت و درنهایت144( همة اعضای هیئتعلمی
 برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی.دریافت شد
. میانگین و انحراف معیار) استفاده شد، درصد فراوانی،( فراوانی
 نتایج تحلیل نشان داد که در کل میزان سواد اطالعاتی اعضای:یافتهها
. میباشد75/4 هیئتعلمی دانشگاه پیام نور
 این یافته نشاندهندة سواد اطالعاتی نسبتاً مطلوب در:بحث و نتیجهگیری
.اعضای هیئتعلمی دانشگاههای پیام نور استان مازندران است
واژههای کليدی
، دانشگاه پیام نور مازندران، اطالعات، سواد اطالعاتی، اعضای هیئتعلمی
. آیزنبرگ و برکویتز،شش مهارت بزرگ

 مجید شیرزاد: نویسنده مسئول
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مقدمه
عصر اطالعات با خود چالشهای زیادی به همراه آورده است.
از مشخصههای این عصر میتوان به ظهور فناوریهای نوین
در حوزة اطالعات و ارتباطات ،افزایش و تنوع منابع اطالعات،
تخصصگرایی و جهانیشدن اشاره کرد .مسلماً همة افراد برای
اینکه با این تغییرات سازگار شوند ،الزم است مهارتها و
توانمندیهای الزم را کسب نمایند ،این موضوع بهویژه در
محیط دانشگاه که محل تولید و انتقال دانش است ،بیشتر
مشهود است .یک محیط علمی پویا و کارآمد نیازمند این است
که همة اعضای آن ازجمله اعضای هیئتعلمی خود را با
تغییرات سریع عصر حاضر در حوزة اطالعات وفق دهند .یکی
از توانمندی های مفید برای انطباق با این تحوالت در حال
پیشرفت در دنیای اطالعات سواد اطالعاتی 1است که اهمیت
آن به قدری است که حتی برخی آن را مهمترین مهارت قرن
بیست و یکم میدانند (کتز و الیوت ،)2016 ،2این سازه در
سالهای اخیر در کشورهای مختلف دنیا توجه زیادی را به خود
جلب کرده است و بهطور کلی به مجموعة دانش و تواناییهای
فرد در تشخیص دقیق اطالعات ،ارزیابی و مقایسة آنها و نیز
کاربرد مناسب آنها اطالق میشود .البته نوع برخورد فرد با
حجم انبوه اطالعات در عصر حاضر ،یک رفتار ذاتی نیست بلکه
رفتاری است که یاد گرفته میشود و حتی بهعنوان یک شیوة
یادگیری تعریف میشود که اگر افراد نتوانند این رفتار را یاد
بگیرند ،در برخورد با سیل عظیم اطالعات ،مسلماً دچار
سردرگمی میشوند .اطالعات میتواند هر آن چیزی باشد که
آگاهیبخش است ،اما اینکه فرد به چه میزان از آن استفاده
کند ،به مهارتش بستگی دارد .واژة سواد نیز به مهارت فرد در
خواندن و نوشتن ،درک ،تفسیر ،دسترسی و ارزیابی اطالعات
برمیگردد (لینبرگ ،ساندین و تالجا.)2012 ،3
مدلها و دیدگاههای متفاوتی در مورد مفهوم سواد
اطالعاتی وجود دارد .یکی از مطرحترین آنها مدل شش مهارت
بزرگ 4متعلق به آیزنبرگ و برکویتز )2003( 5است که جزء
مدلهای فرایندی محسوب میشود ،یعنی نشان میدهد که
افراد در سنین مختلف چگونه یک مشکل اطالعاتی را حل
میکنند (روبین .)2008 ،6براساس این مدل ،شش مهارت سواد
اطالعاتی عبارتاند از )1 :درک درست نیاز اطالعاتی؛)2
راهبردهای جستجوی اطالعات؛  )3مکانیابی و دستیابی به
اطالعات؛  )4استفاده از اطالعات؛  )5ترکیب اطالعات جدید با
دانستههای قبلی و  )6ارزیابی .این مدل در مرحله اول گوشزد
می کند که قبل از هرگونه وارد شدن در فرایند استفاده از سواد
اطالعاتی ،فرد باید متوجة نیاز اطالعاتی خود باشد و آن را

بهطور دقیق تشریح کند .در حالی که خیلی از افراد در این
مرحله دچار ضعفاند و برای شناخت نیاز اطالعاتی خود وقت
کمی میگذارند .دقت در این مرحله موجب افزایش تمرکز و
هدفمندی دیگر مراحل میشود (اپلتون و اور .)2000 ،7وقتی
فرد نیاز اطالعاتی خود و به عبارتی مسئله را مشخص کرد،
دامنة اطالعات موردنیاز را تعیین و آنها را ارزیابی کند تا نهایتاً
میتواند به یک تصمیم مناسب در رابطه با انتخاب بهترین منبع
اطالعاتی دست یابد .در مرحلة بعد فرد باید بتواند از پایگاه
اطالعاتی مناسب یا نمایههای چاپی استفاده کند و سپس
اطالعات را بهدرستی به کار ببرد و یا اطالعات را بهدرستی
استخراج کند .در مرحلة پنجم مهم است که فرد اطالعات را
بهخوبی سازماندهی کند و در یک ترکیب جدید ارائه کند .در
پایان پس از اینکه فرد مراحل قبلی را با موفقیت طی کرد ،باید
فرایند مذکور را با ارزیابی به اتمام برساند .درواقع در این مرحله
کارایی فرایند تعیین میشود و فرد در مورد اینکه آیا نیاز
اطالعاتیاش رفع شده یا نه و در مورد روشهای مؤثر در
جستوجوی اطالعات و از این قبیل فکر میکند .این امر
موجب میشود تا فرد نسبت به نقاط قوت و ضعف خودآگاهی
پیدا کند و درنتیجه در حل مشکالت آتی و به عبارتی رفع
نیازهای اطالعاتی آینده موفقتر عمل کند (آیزنبرگ و بارکویتز،
.)2003
تمامی مؤلفههای سواد اطالعاتی اعم از تشخیص ماهیت و
وسعت اطالعات ،دسترسی مؤثر و کارآمد به اطالعات ،ارزیابی
اطالعات و منابع آنها و تلفیق اطالعات انتخاب شده به دانش
قبلی ،استفاده از اطالعات برای رسیدن به هدفی خاص و
آشنایی با موارد حقوقی ،فواید بیشماری برای بهبود کارایی
سازمان دارد و حتی چابکی سازمانی را افزایش میدهد (طبرسا،
شریفی و حسینی.)1395 ،
در سالهای اخیر پژوهشهای بسیاری به وضعیت سواد
اطالعاتی پرداختهاند در این بین ،چندین پژوهش در مورد وضعیت
سواد اطالعاتی در ایران انجام شده که بر میزان سواد اطالعاتی
اعضای هیئتعلمی و یا دانشجویان تحصیالت تکمیلی تمرکز
دارند.
1. Information literacy
2. Katz & Elliot
3. Limberg, Sundin & Talja
4. Big six skills
5. Eisenberg & Berkowitz
6. Robin
7. Appleton & Orr
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برای مثال ساجدی و اسفندیاری مقدم ( )1391نیمرخ سواد
اطالعاتی دانشجویان دکتری و اعضای هیئتعلمی پژوهشگاه
حوزه و دانشگاه قم را بررسی نمودند و گزارش کردند که %70
از جامعة آماری به مقدار زیاد در تشخیص نیازهای و تعیین
ماهیت و گسترة آن تبحر دارند %48/8 .از پژوهشگران به مقدار
زیاد با شیوههای دسترسی و دستیابی به اطالعات مورد نیاز
آشنایی کامل دارند .توانایی  %57/75در روشهای ارزیابی
اطالعات ،بسیار مطلوب است و  %58/3به مقدار زیاد جهت رفع
نیازهای اطالعاتی از کتابخانه استفاده میکنند.
کیخا ،تهمتن و محمدی ( )1389وضعیت سواد اطالعاتی
اعضای هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی زابل را بررسی
کردند .نتایج مطالعة آنها نشان داد که میزان شناخت و استفاده
از منابع اطالعاتی در جامعة پژوهش در حد متوسط است.
هاشمی ،همتی و عباسی ( )1391نیز وضعیت سواد اطالعاتی
اعضای هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی واحدهای منطقة یک را
مطالعه نمودند .نتایج حاکی از آن بود که میزان سواد این افراد در
سطح باالی متوسط است .سواد اطالعاتی باالی کارکنان،
تأثیرات بسیار مفیدی برای هر سازمانی دارد.
سواد اطالعاتی عالوهبر اینکه فواید بیشماری برای
موفقیت فرد در بافت کاری یا تحصیلی یا حتی ارتقای کیفیت
زندگی روزمره دارد ،شامل طیفی از تواناییها بهویژه تواناییهای
شناختی و عادات ذهنی است .این تواناییها موجب میشوند که
فرد در تعامل با سیستم مملو از اطالعات ،بهتر عمل کند و به
نتایج کارآمدتری دست یابد .به عبارتی سواد اطالعاتی باال ،حاکی
از وجود بسیاری دیگر از تواناییهای زیربنایی در فرد است (کتز و
الیوت.)2016 ،
سواد اطالعاتی باال مسلماً موجب تولید بیشتر علم میشود
و سطح علمی دانشگاه را ارتقا میدهد و این مهارت بهویژه در
اعضای هیئتعلمی دانشگاه بسیار اهمیت دارد زیرا توسعهدهنده
و به وجود آورندة علم و دانش هستند.
بنابراین با توجه به اهمیت باالی این سازه بهویژه در دنیای
امروز هدف این پژوهش ،تعیین میزان سواد اطالعاتی و ابعاد
آن (درک درست نیاز اطالعاتی ،راهبردهای جستوجوی
اطالعات ،مکانیابی و دستیابی به اطالعات ،استفاده از
اطالعات ،ترکیب اطالعات و ارزیابی فرایند جستوجو) در
اعضای هیئتعلمی دانشگاه پیام نور استان مازندران بود .سؤال
اصلی پژوهش این بود که میزان سواد اطالعاتی اعضای
هیئتعلمی دانشگاه پیام نور استان مازندران چقدر است؟ و
سؤاالت جزئی پژوهش نیز عبارتاند:
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 -1مهارتهای اعضای هیئتعلمی مورد مطالعه از نظر درک
درست نیاز اطالعاتی در چه حد است؟
 -2مهارتهای اعضای هیئتعلمی مورد مطالعه از نظر
راهبردهای جستجوی اطالعات در چه حد است؟
 -3مهارتهای اعضای هیئتعلمی مورد مطالعه از نظر
مکانیابی و دستیابی به اطالعات در چه حد است؟
 -4مهارتهای اعضای هیئتعلمی مورد مطالعه از نظر استفاده
از اطالعات در چه حد است؟
 -5مهارتهای اعضای هیئتعلمی مورد مطالعه از نظر ترکیب
اطالعات جدید با دانستههای قبلی در چه حد است؟
 -6مهارتهای اعضای هیئتعلمی از نظر ارزیابی نتیجه فرایند
جستوجو در رابطه با رفع نیاز اطالعاتی در چه حد است؟
روش پژوهش
طرح پژوهش حاضر از نوع پیمایشی -توصیفی است و
برحسب هدف نیز از نوع کاربردی است.
جامعة آماری این پژوهش ،اعضای هیئتعلمی مراکز
(محمودآباد ،ساری ،بهشهر ،تنکابن ،بابل ،آمل ،رامسر) و واحدهای
(قائمشهر ،چمستان ،نوشهر ،زیرآب ،رینه ،بندپی ،بهنمیر ،جویبار،
نکا ،کلهبست و پل سفید) تحت پوشش دانشگاه پیام نور مازندران
در سال  1395است .به شیوة نمونهگیری در دسترس 144 ،نفر از
اعضای هیئتعلمی در همة واحدهای دانشگاه پیام نور استان
مازندران انتخاب شدند و پرسشنامة پژوهش را دریافت کردند ولی
 85نفر از آنان در پژوهش حاضر همکاری کردند 65 .نفر
( )76%/48از شرکتکنندگان در پژوهش مرد و  20نفر ()%23/52
زن بودند .بر همین اساس تعداد اعضای هیئتعلمی مرد بیشتر از
زن است .همچنین همة شرکتکنندگان ،عضو هیئتعلمی بودند و
 70نفر ( )%82/35در مقطع کارشناسی ارشد و  15نفر ()%17/65
در مقطع دکتری مشغول تحصیل هستند .درنتیجه مقطع تحصیلی
اکثریت پاسخگویان کارشناسی ارشد است.
در این پژوهش از پرسشنامة محققساختة سواد اطالعاتی
استفاده شد که شامل  40سؤال است و در یک طیف لیکرت 5
درجهای از خیلی کم ( )1تا خیلی زیاد ( )5درجهبندی میشود .این
پرسشنامه شامل  6مؤلفه است که عبارتاند از :درک درست نیاز
اطالعاتی ( 8سؤال) ،راهبردهای جستوجوی اطالعات ( 8سؤال)،
مکانیابی و دستیابی به اطالعات ( 7سؤال) ،استفاده از اطالعات
( 5سؤال) ،ترکیب اطالعات ( 5سؤال) و ارزیابی فرایند جستوجو
( 7سؤال) .این شش مؤلفه از مدل شش مهارت بزرگ آیزنبرگ و
برکویتز ( )1980اقتباس شده است .بر مبنای اطالعاتی که از
بررسی پیشینة نظری متغیر سواد اطالعاتی بهدست آمد،
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پژوهشگران به مصاحبه با اساتید متخصص در این حوزه ،جهت
ساخت ابزار پرداختند .مجموعه این مصاحبهها پایههای اولیهای
شدند تا شکل اولیه پرسشنامة سواد اطالعاتی ساخته شود.
پرسشنامة اولیه طراحی شده بین جمعی از اعضای هیئتعلمی
مرکز محمودآباد توزیع شد و نظرات و ابهامات آنها در رابطه با
سؤاالت و سؤاالت مرتبط با هریک از مؤلفههای پرسشنامه
درخواست شد .بهطور مشخص از این افراد خواسته شد تا در مورد
روایی محتوایی و صوری سؤاالت نیز دیدگاههای خود را مطرح کنند.
براساس مشورت با آنها ،سؤاالت خالصه شدند و موارد تکراری و یا
بیارتباط حذف شدند .سپس مجدد ًا پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت
و از نظرات آنها استفاده شد .نهایتاً پس از چندین نوبت اصالح،
پرسشنامه نهایی تهیه و تنظیم گردید و سؤاالت مربوط به هر مؤلفه نیز
مشخص شد .بدین ترتیب روایی صوری و روایی محتوایی این
پرسشنامه نیز تأیید شد .پایایی ابزار مذکور از طریق ضریب آلفای
کرانباخ نیز %0.92 ،به دست آمد که پایایی بسیار مطلوبی به شمار
میرود.
در این پژوهش از دو شیوة مراجعة حضوری به واحدها و
مراکز دانشگاه پیام نور استان مازندران و ارسال ایمیل برای ارائه
پرسشنامة محققساخته به اعضای هیئتعلمی استفاده شد و از آنها
خواسته شد که در صورت تمایل به شرکت در پژوهش ،پرسشنامة
مورد نظر را تکمیل نمایند و همچنین به آنها در مورد محرمانهبودن
اطالعات پرسشنامه ،اطمینان خاطر داده شد .البته بهدلیل عدم
دسترسی به  22نفر از اعضای هیئتعلمی ،همانطور که گفته شد
از ارسال ایمیل هم استفاده شد که به بسیاری از ایمیلها پاسخ داده
نشد ،ولی همة پرسشنامههایی که به صورت حضوری ارائه شده
بودند ،تکمیل شدند و اعضای هیئتعلمی تمایل بیشتری برای
همکاری نشان دادند 80 .پرسشنامه به صورت حضوری ارائه شد.
 64پرسشنامه هم به باقی اعضای هیئتعلمی دانشگاههای پیام
نور مازندران ایمیل شد که متأسفانه تنها  5نفر از آنان پاسخ دادند و
مجموع ًا تعداد پرسشنامهها به  85عدد رسید.
روش تجزیه و تحلیل دادهها
برای تجزیه و تحلیل دادهها بهدلیل دقت و سهولت بیشتر از
نرمافزار  SPSS 18و از شاخصهای پراکندگی در آمار
توصیفی ازجمله فراوانی و درصد فراوانی استفاده شده است.

یافتهها پژوهش
این پژوهش ،وضعیت سواد اطالعاتی و مؤلفههای آن را در
اعضای هیئتعلمی در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور در
استان مازندران را بررسی کرد .در ابتدا میزان سواد اطالعاتی

مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان مازندران بهطور کلی
و میزان سواد اطالعاتی هریک از مراکز (محمودآباد ،ساری،
بهشهر ،تنکابن ،بابل ،آمل ،رامسر) و واحدها (قائمشهر،
چمستان ،نوشهر ،زیرآب  ،رینه ،بندپی ،بهنمیر ،جویبار ،نکا،
کلهبست و پل سفید) برحسب درصد در جدول  2 ،1و  3ارائه
میشود.
جدول  .1میزان سواد اطالعاتی اعضای هیئتعلمی
دانشگاه پیام نور استان مازندران
میزان سواد
اعضای هیئتعلمی
عنوان
اطالعاتی
شرکتکنندة در پژوهش
75/6
20
مراکز پیام نور
75/4
65
واحدهای پیام نور
75/4
85
جمع کل

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،میزان سواد
اطالعاتی اعضای هیئتعلمی مراکز پیام نور استان مازندران
 75/6و میزان سواد اطالعاتی اعضای هیئتعلمی واحدهای
پیام نور  75/4است و درمجموع میزان سواد اطالعاتی کل
اعضای هیئتعلمی دانشگاه پیام نور مازندران  75/4است.
جدول  .2میزان سواد اطالعاتی اعضای هیئتعلمی
دانشگاه پیام نور به تفکیک مراکز
نام مرکز
محمودآباد
ساری

میزان سواد اطالعاتی
78/6
77/8

بهشهر
تنکابن
بابل
آمل
رامسر

77/8
76/8
75/4
70/0
69/4

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،در بین مراکزز پیزام
نور ،مرکز محمودآباد با  78/6درصد باالترین و مرکز رامسزر بزا
 69/4درصززد پززایینترین میزززان سززواد اطالعززاتی را بززه خززود
اختصاص دادهاند.
جدول  .3میزان سواد اطالعاتی اعضای هیئتعلمی
دانشگاه پیام نور به تفکیک واحدها
نام واحد
قائمشهر

میزان سواد اطالعاتی
86/8

شیرزاد و همکاران :سواد اطالعاتی اعضای هیئتعلمی دانشگاه پیام نور استان مازندران ...

چمستان
نوشهر
زیرآب
رینه
بندپی
بهنمیر
جویبار
نکا
کله بست
پل سفید

در مورد سؤال  3یعنی میزان راهبردهای مکانیابی و دستیابی
به اطالعات اعضای هیئتعلمی ،بیشترین درصد پاسخ به
سؤاالت این مؤلفه مربوط به گزینة زیاد بود .نتایج در جدول 6
ارائه میشود.

83/0
83/0
79/4
77/4
76/8
76/6
73/0
72/6
71/6
64/4

جدول  .6جدول توصیفی برای مراکز پیام نور
براساس پرسش اساسی 3

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،در بین واحدهای پیام
نور ،واحد قائمشهر با  86/8درصد باالترین و واحد پل سفید با
 64/4درصد پایینترین میزان سواد اطالعاتی را به خود
اختصاص دادهاند.
در این بخش به پرسشهای اساسی پژوهش به تفکیک
برای مراکز و واحدها پاسخ داده میشود .در ابتدا نتایج مربوط
به مراکز دانشگاه پیام نور استان مازندران ارائه میشود .در مورد
سؤال  1یعنی میزان درک درست نیاز اطالعاتی اعضای
هیئتعلمی ،بیشترین درصد پاسخ به سؤاالت این مؤلفه مربوط
به گزینة زیاد بود .نتایج در جدول  4ارائه میشود.
جدول  .4جدول توصیفی برای مراکز پیام نور براساس پرسش اساسی 1
گزینهها

فراوانی

درصد فراوانی

درصد تجمع

کم

1

1/7

1/ 7

متوسط
زیاد

12
42

20
70

21/ 7
91/ 7

خیلی زیاد

5

8/3

جمع

60

100

100

در مورد سؤال  2یعنی میزان راهبردهای جستوجوی اطالعات
اعضای هیئتعلمی ،بیشترین درصد پاسخ به سؤاالت این
مؤلفه مربوط به گزینة زیاد بود .نتایج در جدول  5ارائه میشود.

براساس پرسش اساسی 2
گزینهها
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
جمع

فراوانی
25
34
1
60

گزینهها

فراوانی

درصد فراوانی

درصد تجمع

کم
متوسط
زیاد

1
19
35

1/ 7
31/ 7
58/ 3

1.7
33/3
91/ 7

خیلی زیاد

5

8/ 3

جمع

60

100

100.00

در مورد سؤال  4یعنی میزان استفاده از اطالعات اعضای
هیئتعلمی ،بیشترین درصد پاسخ به سؤاالت این مؤلفه مربوط
به گزینة زیاد بود .نتایج در جدول  7ارائه میشود.
جدول  .7جدول توصیفی برای مراکز پیام نور
براساس پرسش اساسی 4

گزینهها

فراوانی

درصد فراوانی

درصد تجمع

کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
جمع

1
9
43
7
60

1/ 7
15
71/ 7
11/ 7
100

1/ 7
16/ 7
88/ 3
100

در مورد سؤال  5یعنی میزان ترکیب اطالعات جدید با
دانستههای قبلی اعضای هیئتعلمی ،بیشترین درصد پاسخ به
سؤاالت این مؤلفه مربوط به گزینة زیاد بود .نتایج در جدول 8
ارائه میشود.
جدول  .8جدول توصیفی برای مراکز پیام نور
براساس پرسش اساسی 5

جدول  .5جدول توصیفی برای مراکز پیام نور
درصد فراوانی
41/ 7
56/7
17
100

35

درصد تجمع
741
98/3
00

گزینهها
کم

فراوانی
2

درصد فراوانی
3/ 3

درصد تجمع
3/3

متوسط
زیاد
خیلی زیاد

22
35
1

36/ 7
58/3
71

400
98/ 3
100.00
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در مورد سؤال  6یعنی میزان ترکیب اطالعات جدید با
دانستههای قبلی اعضای هیئتعلمی ،بیشترین درصد پاسخ به
سؤاالت این مؤلفه مربوط به گزینة زیاد بود .نتایج در جدول 9
ارائه میشود.

در مورد سؤال  3یعنی میزان راهبردهای مکانیابی و دستیابی
به اطالعات اعضای هیئتعلمی ،بیشترین درصد پاسخ به
سؤاالت این مؤلفه مربوط به گزینة زیاد بود .نتایج در جدول 12
ارائه میشود.

جدول  .9جدول توصیفی برای مراکز پیام نور

جدول  .12جدول توصیفی برای واحدهای پیام نور
بر اساس پرسش 4
گزینه ها فراوانی درصد فراوانی درصد تجمع

براساس پرسش اساسی 6
گزینهها

فراوانی

درصد فراوانی

درصد تجمع

متوسط

16

26/ 27

26/ 7

زیاد
خیلی زیاد

41
3

68/ 3
5

95
100

در این بخش به پرسشهای اساسی پژوهش برای واحدهای
دانشگاه پیام نور استان مازندران ارائه میشود .در مورد سؤال 1
یعنی میزان درک درست نیاز اطالعاتی اعضای هیئتعلمی،
بیشترین درصد پاسخ به سؤاالت این مؤلفه مربوط به گزینة
زیاد بود .نتایج در جدول  10ارائه میشود.

کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

1
28
47
9

1.2
32.9
55.3
10.6

جمع

85

100.00

1.2
34.1
89.4
100.00

در مورد سؤال  4یعنی میزان استفاده از اطالعات اعضای
هیئتعلمی ،بیشترین درصد پاسخ به سؤاالت این مؤلفه مربوط
به گزینة زیاد بود .نتایج در جدول  13ارائه میشود.
جدول  .13جدول توصیفی برای واحدهای پیام نور
براساس پرسش 4

جدول  .10جدول توصیفی برای واحدهای پیام نور براساس پرسش 1
گزینهها
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

درصد فراوانی
24
60
16

فراوانی
6
15
4

درصد تجمع
24
84
100

گزینهها
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

درصد فراوانی
4
16
60
20

فراوانی
1
4
15
5

درصد تجمع
4
20
80
100

در مورد سؤال  2یعنی میزان راهبردهای جستوجوی اطالعات
اعضای هیئتعلمی ،بیشترین درصد پاسخ به سؤاالت این
مؤلفه مربوط به گزینة زیاد بود .نتایج در جدول  11ارائه
میشود.

در مورد سؤال  5یعنی میزان ترکیب اطالعات جدید با
دانستههای قبلی اعضای هیئتعلمی ،بیشترین درصد پاسخ به
سؤاالت این مؤلفه مربوط به گزینة زیاد بود .نتایج در جدول 14
ارائه میشود.

جدول  .11جدول توصیفی برای واحدهای پیام نور براساس
پرسش 2
گزینهها
خیلی کم
کم
متوسط

فراوانی
1
1
10

درصد
4
4
40

درصد تجمع
4
8
48

زیاد
خیلی زیاد
جمع

12
1
25

48
4
100

96
100

جدول  .14جدول توصیفی برای واحدهای پیام نور
براساس پرسش 5
گزینهها
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

فراوانی
2
6
14
3

درصد فراوانی
8
24
56
12

درصد تجمع
8
32
88
100
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در مورد سؤال  6یعنی میزان ترکیب اطالعات جدید با
دانستههای قبلی اعضای هیئتعلمی ،بیشترین درصد پاسخ به
سؤاالت این مؤلفه مربوط به گزینة زیاد بود .نتایج در جدول 15
ارائه میشود.
جدول  .15جدول توصیفی برای واحدهای پیام نور براساس پرسش
6
فراوانی
9
14
2

گزینهها
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

درصد فراوانی
36
56
8

درصد تجمع
36
92
100

شاخصهای مرکزی پراکندگی شاخص کمی میزان سواد
اطالعاتی در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان مازندران
در جدول  16ارائه میشود.
جدول  .16شاخصهای مرکزی پراکندگی شاخص کمی میزان
سواد اطالعاتی در مراکز و واحدها
نوع

تعداد

میانگین

مرکز
واحد

60
25

3/7750
3/7640

انحراف
استاندارد
./37884
./51327

انحراف معیار
میانگین
./04891
./10265

براساس جدول  ،16میزان سواد اطالعاتی اعضای هیئتعلمی
مراکز دانشگاه پیام نور مازندران 3/77 ،است که از میانگین
مفروض (با توجه به نوع آزمون و دادهها ،مقدار میانگین عدد
سه است) بیشتر است.
بحث و نتيجهگيری
افزایش رقابت و تغییرات غیرقابلپیشبینی در عرصة
کسبوکار در دست یابی به اهداف سازمانی و کسب مزایای
رقابتی ،چابکی سازمان ،امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
سواد اطالعاتی کارکنان برای ارتقای یادگیرندگی سریع و
دقیق سازمان و به دنبال آن افزایش توانمندی ،انعطاف پذیری
و شایستگی های سازمانی امری مهم تلقی میشود (طبرسا و
همکاران.)1395 ،
اعضای هیئتعلمی دانشگاه نقش مهمی در ارتقای علم و
دانش دارند .ازاین رو ،هدف این پژوهش تعیین میزان سواد
اطالعاتی و مؤلفه های آن در اعضای هیئتعلمی دانشگاه
پیام نور استان مازندران بود و نتایج حاکی از آن بود که جامعة
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مورد نظر از وضعیت مطلوبی در سواد اطالعاتی و همة ابعاد
آن (درک درست نیاز اطالعاتی ،راهبردهای جستوجوی
اطالعات ،مکانیابی و دست یابی به اطالعات ،استفاده از
اطالعات ،ترکیب اطالعات و ارزیابی فرایند جستوجو).
برخوردار است .این یافته البته باید تکرار شود و از صحت
نتایج اطمینان حاصل شد .اما یافتهها حاکی است که دانشگاه
پیام نور استان مازندران از وضعیت مطلوب سواد اطالعاتی در
سطح اساتید دانشگاه بهره مند است .باید توجه کنیم که جهان
هر روز ،مملو از تغییرات و تحوالت سریع است .سیل
اطالعات و فناوری های جدید با شتاب بسیار در حال حرکت
روبه جلو است .اگرچه وضعیت سواد اطالعاتی اعضای
هیئتعلمی مورد نظر در حال حاضر مطلوب است ،اما
توانمندی سواد اطالعاتی یک توانمندی پویا است و باید
متناسب با این تغییرات سریع ،به روز و کارآمد شود .اعضای
هیئتعلمی باید مهارت های خود در این زمینه را همواره ارتقا
دهند و بهخوبی تشخیص دهند که در هر زمان از این نظر چه
وضعیتی دارند .بنابراین وضعیت سواد اطالعاتی اعضای
هیئتعلمی بهعنوان ارکان اصلی دانشگاه باید بهطور مداوم
ارزیابی شود و برای ارتقای آن بهطور نظاممند تالش شود.
براساس پژوهش حاضر ،سواد اطالعاتی اعضای
هیئتعلمی پیام نور در حد مطلوب است .پژوهش های قبلی
که در مورد ارزیابی وضعیت سواد اطالعاتی اعضای
هیئتعلمی انجام شده اند .میزان سواد اطالعاتی را در بین
این افراد در حد متوسط و باال گزارش کر دند .کیخا و
همکاران ( ) 1389سواد اطالعاتی اعضای هیئتعلمی دانشگاه
زابل را متوسط گزارش کردند .به نظر آنها یکی از دالیل ،عدم
توجه نظام آموزش به ارتقای مهارت ها و سواد اطالعاتی است
و جامعة پژوهش آنها نیز این موضوع را تأیید کردند و آموزش
مهارتهای سواد اطالعاتی ازجمله شیوههای جستوجوی
اطالعات در اینترنت و اطالعیابی از بانکهای اطالعاتی و
منابع کتابخانه را الزم دانستند.
هاشمی و همکاران ( )1391نیز وضعیت سواد اطالعاتی
اعضای هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی واحدهای منطقة
یک را در کل متوسط دانستند ولی توانمندی این افراد در کار
با رایانه و زبان انگلیسی را بسیار پایین گزارش کردند و
آموزش مهارتهای رایانهای را ضروری دانستند.
سزززاجدی و اسزززفندیاری مقزززدم ( )1391نیزززز ارائزززه
کارگاههزززا و دورههزززای آموزشزززی مزززداوم درخصزززوص
مهارتهززای سززواد اطالعززاتی را پیشززنهاد کردنززد .یکززی از
علزل اینکززه سزواد اطالعززاتی اعضزای هیئززتعلمی پیزام نززور
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در همززة ابعززاد ،بززاال گزززارش شززده ،میتوانززد ای زن باشززد کززه
آنهززا تصززور بززاالیی نسززبت بززه مهارتهززای خززود داشززتهاند و
ایززن موضززوعی اسززت کززه در همززة ابزارهززای خودگزارشززی
مشاهده میشزود .شزاید بهتزر باشزد کزه ابزارهزای گزردآوری
دادههززا شززامل گویزههایی نی زز باشززد کززه روایززی پاسززخگویی
را بسزززنجد .پژوهشهززززای قبلززززی ازجملززززه سززززاجدی و
اسزززفندیاری مقزززدم ( )1391نیزززز مهارتهزززای اعضزززای
هیئتعلمی را مطلزوب گززارش کردنزد ولزی بزه دالیزل ایزن
موضززوع اشززاره نکردنززد .تعززداد زی زادی از آنززان نی زز مشززغول
تحصززیل در مقززاطع کارشناسززی ارشززد و دکتززری هسززتند.
بنززابراین ،کماکززان در حززال افزززایش مهارتهززای اطالعززاتی
خززود هسززتند و ای زن موضززوع احتمززاالً موجززب شززده ،تصززور
مطلززوبی بززه مهارتهززای سززواد اطالعززاتی خززویش داشززته
باشند.
یکززی از محززدودیتهای پززژوهش حاضززر ،نززاتوانی در
جلززب همکززاری همززة اعضززای هیئززتعلمی پززژوهش و عززدم
دسترسززی بززه همززة آنهززا بززود .متأسززفانه برخززی از اعضززای
هیئزززتعلمی دانشزززگاه پیزززام نزززور اسزززتان مازنزززدران در
پززژوهش شززرکت نکردنززد کززه عمززدهترین دلیززل ،نداشززتن
وقززت پاسززخگویان بززود .محززدودیت دیگززر پززژوهش ایززن
اسززت کززه از ابزززار خودگزارشززی اسززتفاده شززده اسززت و
بنزززابراین مشزززکالت ابزارهزززای خودگزارشزززی ازجملزززه
غیرواقعزززی بزززودن پاسزززخها را دارد .بزززه هرحزززال سزززواد
اطالعززاتی متغیززری اسززت کززه برخززورداری از آن در سززطح
باال بزرای اعضزای هیئزتعلمی ضزروری اسزت و ایزن افزراد
بایززد در ایززن زمینززه مهززارت بسززیار بززاالیی داشززته باشززند.
پیشزززنهاد میشزززود پزززژوهشهزززای مشزززابه در اعضزززای
هیئززتعلمی سززایر اسززتانها و دیگززر دانشززگاهها تکززرار شززود
منابع
ساجدی ،محمد و اسفندیاری مقدم ،علیرضا ( .)1391نیمرخ
سواد اطالعاتی دانشجویان دکتری و اعضای هیئتعلمی
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم .فصلنامة نظامها و خدمات
اطالعاتی.104-93 ،)1(2 ،
طبرسا ،غالمعلی؛ شریفی ،صدیقه و حسینی ،سید احمد (.)1395
بررسی تأثیر سواد اطالعاتی کارکنان بر چابکی سازمان .دو
فصلنامة پژوهشهای مدیریت منابع انسانی- 113 ،)2(8 ،
.136
کیخا ،بتول؛ تهمتن ،ایمان و محمدی ،محمدحسن (.)1389
بررسی وضعیت سواد اطالعاتی اعضای هیئتعلمی.

تززا امکززان مقایسززه و ارزیززابی بهتززری از وضززعیت سززواد
اطالعززاتی اعضززای هیئززتعلمی فززراهم شززود .بززه هرحززال
بززرای ارتقززای وضززعیت علمززی کشززور بایززد در سززطوح
مختلززف آموزشززی ،اسززتانداردهایی بززرای سززواد اطالعززاتی
افززراد تعیززین شززود و وضززعیت سززواد اطالعززاتی اعضززای
هیئززتعلمی چززه در زمززان اسززتخدام و چززه در ح زین اشززتغال
بززرای مثززال از طری زق کارگاههززای آموزش زی جهززت افزززایش
مهارتهززای مززرتبط بززا اطالعززات ،بززهطور مززداوم ارزیززابی
شززود و بززرای ارتقززای آن ،برنام زهریزی شززد .ارزی زابی سززالیانه
از وضزززعیت سزززواد اطالعزززاتی اعضزززای هیئزززتعلمی و
نظرسززنجی در مزززورد نیازهززای آموزشزززی میتوانززد مفیزززد
باشزززد .برگززززاری دورههزززای آموزشزززی بزززرای تقویزززت
مهارتهززای علمززی اسززاتید دانشززگاه و آشززنایی آنهززا بززا
ش زیوه¬هززای جدی زد و بززهروز اسززتفاده از اطالعززات ضززروری
اسزت .البتزه آمززوزش و تزرویج سزواد اطالعززاتی نیازمنزد ایزن
اسزززت کزززه نهادهزززایی در سزززطح عزززالی مزززدیریتی و در
وزارتخانزه هایی کززه متززولی آمززوزش هسززتند ایجززاد شززوند تززا
در راسزززتای آمزززوزش سزززواد اطالعزززاتی بزززهطور نظاممنزززد
تززالش کننززد .کسززب اطالعززات در مززورد وضززعیت سززواد
اطالعززاتی اعضززای هیئززتعلمی دانشززگاههای کشززور اولززین
قززدم بززرای ارتقززای وضززعیت آن و همچنززین پززژوهش در
مورد متغیرهای مؤثر در افزایش آن است.
تشکر
از اعضای هیئتعلمی مراکزز و واحزدهای دانشزگاه پیزام نزور
اسززتان مازنززدران بززهدلیل شززرکت در ای زن پززژوهش قززدردانی
میشود.
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