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  چکیده

ـند  بی؛ دهدیماز تغییراتی که در جامعه رخ  توانندینم، عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه ایـن  . تفـاوت باش

اسـت کـه مراکـز     ییهـا  حـل  راهالکترونیکی، یکی از  آموزشبیشماري را به دنبال دارد و  يها چالشتغییرات، 

، در این پژوهش سعی دارند نخسـت  پژوهشگران. اند گرفتهموجود به کار  يها چالشی، براي پاسخ به آموزش

 آمـوزش يهـا  دورهسطح سواد اطالعـاتی یادگیرنـدگان، عملکـرد تحصـیلی و رضـایتمندي یادگیرنـدگان از       

را با روش پیمایشـی و بـه   )علم و صنعتشیراز، صنعتی امیرکبیر و (مورد بررسی  يها دانشگاهالکترونیکی در 

ان رابطـۀ سـواد اطالعـاتی یادگیرنـدگان را بـا عملکـرد       و سـپس میـز   جندبسـن ساخته وسیلۀ پرسشنامۀ محقق

از بعـد هـدف،  ازپـژوهش، ایـن . مورد بررسی قرار دهند شانيها دورهاز  نآناتحصیلی و میزان رضایتمندي 

شاملپژوهش،اینيآمارجامعۀ .از بعد میزان کنترل متغیرها، از نوع پیمایشی ـ تحلیلی است ويکاربردنوع 

ـیل بـه کارشناسی و کارشناسی ارشد مشـغول تحصیلیمقاطعخردانشجویان سال آ  آمـوزش در بخـش  تحص

و » پـراکنش نمـودار «، از هـا  دادهدر این پژوهش، براي تحلیـل  . استیاد شدهسه دانشگاه صنعتی الکترونیکی

فتشـر یپبـا   انیدانشـجو یاطالعـات سـواد   نیبرابطۀ  نییتعيبرا» رمنیاسپ«و » رسونیپ«یهمبستگيها آزمون

ـ انسیـ وارلیتحل«، »يا جعبه«نمودار، از نیهمچن. شان استفاده شد از دوره يتمندیرضاو  یلیتحص » طرفـه  کی

برحسب دانشـگاه محـل    انیدانشجویاطالعاتسواد  سهیمقايبرامستقل،  يها نمونه» t«و آزمون ) یعاملتک(

. شداستفاده  ها آنو جنس  یلیتحص، مقطع یلیتحص، رشتۀ لیتحص

  .الکترونیکی، رضایتمندي، عملکرد تحصیلی سواد اطالعاتی، یادگیري: کلیدي واژگان

                                                                                                                              
      09133982014m_alinejad_6@yahoo.com: تلفن.   عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان *

استاد دانشگاه تهران**

دانشیار دانشگاه پیام نور***

  استادیار دانشگاه پیام نور***

26/3/90: تاریخ پذیرش        3/11/89: دریافتتاریخ 



یآموزشيها نظامپژوهش در       36

  مقدمه

گسـترش  : اما اغلـب از سـه تغییـر    ؛اگر چه تغییرات زیادي در جامعۀ امروز وجود دارد

نـام   کمیوستیبتغییرات اصلی قرن  به عنوان، تغییرات جمعیتی و جهانی شدن، فنّاوري

کستونو بال 1999دي ورت، (برندیم
1

ـ ا.)2001،   بـه عنـوان  ،و تغییـرات دیگـر   هـا  نی

کننـد یمـ ل از عصر صنعتی به عصر اطالعات یا جامعۀ دانش عمل کاتالیزور اصلی تحو

ی در عصـر  آموزشـ يهـا  نظـام این اسـت کـه وظیفـۀ     سؤالحال،  .)49، 2008مکادو، (

کنند و بـا همـان    باز هم در برابر تغییرات مقاومت توانندیمها آناطالعات چیست؟ آیا 

ی مرسوم، جوابگوي نیازهاي جامعۀ کنونی باشند؟ آموزشنظام 

ی متأثر از جوان بودن جمعیـت، متغیـر   آموزشدر خصوص افزایش تقاضاي  توانندیمآیا 

براي همگان در هر جا و هر زمـان و   آموزشو تخصصی شدن مشاغل، رعایت اصل عدالت 

  جامعۀ امروزي است، پاسخگو باشند؟  يها تیعواقکه از  العمر مادامنیاز به یادگیري 

از  تواننـد ینمـ ی، آموزشـ مؤسساتو  ها دانشگاه، معتقد است که )13، 2008(مکادو

عـالی،   آمـوزش تغییـر تـدریجی در    .، محفوظ بماننـد دهدیمتغییراتی که در جامعه رخ 

ییـر عصـر   به یادگیري، رویدادي است کـه همزمـان بـا تغ    آموزشیعنی تغییر از پارادایم 

بیشـماري را   يها چالشاین تغییرات، . دهدیمصنعتی به عصر اطالعات، در جامعه رخ 

رقابت در حال رشد بـراي یادگیرنـدگان،  : به دنبال دارد ازجمله
2

تقاضـا بـراي افـزایش     

نگهداري يها نرخ
3

و انتظارات براي پاسـخگویی بیشـتر، فقـط تعـداد      یلیالتحص فارغو  

عالی را وادار بـه بـازبینی    آموزشمؤسساتو  ها دانشگاهکه  است ییها چالشاندکی از 

  .کندیمرسالت خودشان در حال و آینده 

ی بـراي پاسـخ بـه    آموزشـ است که مراکـز   ییها حل راهالکترونیکی، یکی از  آموزش

نـه  یتکمیلـ  یحل راهبه عنوانتواندیمالبته این روش . گرفتندبه کار موجود  يها چالش

  . ی مرسوم باشدآموزشبران کمبودهاي نظام جایگزین، براي ج

يها انهیرااطالعات و استفاده از  فنّاوريالکترونیکی، عبارت است از کاربرد  آموزش
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ی و آموزشـ د یا انتخاب موا طراحیهاي الکترونیکی و دیجیتالی براي ، ابزاريا چندرسانه

یاددهنـدگان،  از  يا شـبکه بـه صـورت  کـه  ) یآموزشـ (یادگیري ییادده فرایندمدیریت 

) افـزار  نرمو  افزار سخت(رایانه  ساالران فنو  آموزشیادگیرندگان، کارشناسان و طراحان 

  ).1385، زاده میابراه(اند شدهسازماندهی 

استوکلی
1

به نقل از هنلی) 2003(
2

 بـه عنـوان  ، یادگیري الکترونیکی را )29، 2009(

تعریـف کـرد و    ابزارهاي الکترونیکیۀبه وسیلی یا تدریس آموزشارائۀ یادگیري، برنامۀ 

معتقد است که یادگیري الکترونیکی که شامل استفاده از دستگاه الکترونیک یـا کـامپیوتر   

یـادگیري الکترونیکـی، بـر    . کنـد یمـ ی یا تدریس را فراهم آموزشمواد یادگیري،  ،است

ـ   فنّاوريکاربرد  ا تصـدیق  وب، به منظور تسهیل سیکل کلی یادگیري از ثبت نام اولیـه ت

با کمترین یا بدون تعامل فیزیکی بـا دانشـگاه میزبـان     ها اتیعملاز  يا مجموعهنهایی، با 

آکروید(داللت دارد 
3

 ،2004 ،157.(  

یـا   فنّـاوري به عنوانو نه  فرایندیک  به عنوانصحیح،  به طوریادگیري الکترونیکی، 

سـنتی ادگیري یـ  يهـا  تیمحـدود یادگیري الکترونیکی، . شودیمیک محصول توصیف 

مناسـبی بـراي تنظـیم     يهـا  فرصـت را ندارد و یادگیرندگان، ) محدودیت زمان و مکان(

اسـت   ریپـذ  انعطـاف هـا  آنیري بـراي  یادگیري با سرعت شخصی خود را دارند که یادگ

  ).201، 2008سان، (

یادگیري الکترونیکی، عالوه بر عدم محدودیت زمانی و مکـانی، یـادگیري بـا سـرعت     

دیگري هـم دارد کـه باعـث گسـترش سـریع آن در       يها تیمز، يریپذ نعطافاشخصی و 

فراینـد محتـوا، مشـارکتی بـودن     يروزامـد پویـایی و  : اسـت از جملـه   شده یعلمجوامع 

براي تکمیل ظرفیـت  ه عدم نیاز به انتظار یادگیرند). 1380، زاده میابراه(یاددهی ـ یادگیري 

ی آموزشـ افزایش عالقۀ یادگیرنده بـه مطالـب   که موجب  ییها وهیشیک کالس، استفاده از 

آیـو و  (ی و تدارك آسـان بـازخورد بـه یادگیرنـدگان    آموزش، ارائۀ روشن مطالب شودیم

کـاهش هزینـه، امکـان تحصـیل بـراي افـراد بـا        ) 1389بـه نقـل از علـوي     1993چانگ 
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جسمی و ذهنی، فراهم کردن امکان دسترسی والدین بـه عملکـرد تحصـیلی     يها تیمعلول

  ).2009،هنلی(براي یاددهندگان تر راحتيا حرفهو امکان توسعۀ  فرزندانشان

سـت از  ا رورو بـه  نیـز   ییهـا  چالش، یادگیري الکترونیکی، با ها تیمزاما با وجود این 

تقاضاهایی که براي یادگیري الکترونیکی بدون تحقیقات دقیق علمی در نظر گرفتـه  : جمله

ساالس و کـانون بـورز  (شودیم
1

، یـا از یـادگیري الکترونیکـی، بـه عنـوان یـک       )2001، 

کننـد یمـ ، یـاد  دهدیمجدید را با پداگوژي قدیم مورد استفاده قرار  فنّاوريرویکردي که 

بـر   ،بـر یـادگیري متمرکـز باشـد     هکـ نیایا یادگیري الکترونیکی بـه جـاي   ). 2009هنلی، (

انلی(بودن متمرکز است ژیکی تکنولوالکترونیکی و 
2

با توجه به مـوارد ذکرشـده،   ). 2006

و مؤثر، به عوامل بسیاري باید توجه کـرد از   کارامدبراي داشتن نظام یادگیري الکترونیکی 

  .یادگیرندگان يهایژگیوو  ها ساختی، امکانات، زیرآموزشراهبردهاي : جمله

ی، بایـد  آموزشیادگیري الکترونیکی، یادگیرندة این سیستم  يها مشخصهبه  توجهبا  

 نظـران  صاحبالبته  ؛ردیگ بهرهخود رهبر و مستقل باشد تا بتواند از امکانات این سیستم 

امـا پیشـنهادي کـه در     ،انـد  دادهمختلفی ارائه يها وهیشبه زمینۀ تخصصی خود،  توجهبا 

  . سواد اطالعاتی است ،مؤلفان استمد نظر این پژوهش 

براي کمک به هـدایت   توانندیمهادانشگاهابزاري است که  به عنوانسواد اطالعاتی، 

، عالوه بر آماده ساختن یادگیرندگان براي زندگی کـردن پربـار در   ها چالشآمیز موفقیت

، بریتـز و بـواك   2005، بریویـک،  2005گمپـورت،  (گیرنـد   به کارجامعۀ دانشی امروز 

هورست
3

  .)13، 2008و مکادو،  2004، 

بایـد بـر     ،در ایـن عصـر   مـؤثر مشارکت براي داشتن  ،کمیو ستیبیادگیرندگان قرن 

ارتباطـات و اطالعـات،    فنّـاوري :ط داشـته باشـند ماننـد   تسـل  هـا  مهارتاز  يا مجموعه

رئـال (یـاددهی ـ یـادگیري   هـاي مهارتزندگی و  هايمهارت
4
در عصـر  ). 38، 2008،

وجـود   کشـورها تمـام   اریاختدر  گانیرابه طوريدیخورشيانرژکهطور همان،یکنون

ـ ااز  تواننـد یمالزم را دارند، ت زایتجهو  امکاناتکهییکشورهاو فقط  دارد  يانـرژ نی

                                                                                                                              
1. salas  canon Bowers
2. Annely
3. Gumport, Breivik, Boek Hurst& Britz
4. M.Real



39  ...انیدانشجوی اطالعاترابطۀ سواد 

در سراسـر   گـان یرابـاً یتقرالکترونیکی  يها شبکهبه صورتاطالعات هم  ؛کننداستفاده 

بـه موقـع،    تواننـد یمکهخاص هستند  هايمهارتيداراجهان وجود دارد و فقط افراد 

  . کنندافتیدرو  ییشناسااطالعات الزم و معتبر را 

ـ ناتوسعه «یاصلمشکالتاز  یکی، معتقد است که )1386(ر منتظ » اطالعـات  یافتگی

موضـوع شـناخت مقتضـیات و اسـتلزامات     . است» یفرهنگیافتگیناتوسعه «، در کشور

سـواد  «عنـوان   لیـ ذیهمگـ کهیاطالعاتيافزارهايریکارگ بهییتواناعصر اطالعات و 

ـ ادر  فعـال حضور هوشمندانه و  يها شرط شیپنیتر مهماز  درنیگیميجا» یاطالعات  نی

.عرصه است

شـد و   داریـ پد1970لیاوادر  یاطالعاتيهافنّاوري، با ظهور یاطالعاتعرصۀ سواد 

سـواد  . شناخته شد تیرسمو به  کردرشد يانتقادسواد  به عنوان، کمیو ستیبدر قرن 

و  شـود یمـ فیتوصـ کمیو ستیبقرن  یزندگيبرايضرورسواد  به عنوان، یاطالعات

ارتباطات  فنّاوريطیمحدر  يانتقادتفکرو  یابیاطالعيهاوهیشبا  ،ریناپذییجدابه طور

  ).2007،15، نیلکم(خورده است  وندیپ) ICT(و اطالعات 

 30اصطالحی اسـت کـه در طـول     ،که سواد اطالعاتی کندیم، اظهار )2007(روبکا 

راهی پدیدار شـد بـراي توصـیف اینکـه فـرد چگونـه در عصـر         انبه عنوسال گذشته، 

  .اطالعات را مدیریت کند ۀاست، افزایش بی روییدسترسی کامپیوتري که دسترسی آن

، ارزیـابی، انتخـاب،   یابیـ مکـان ، وجو جستبه عنوان، سواد اطالعات سنتیبه طور

مسـئله، ارتبـاط    سازماندهی و کاربرد اطالعات براي یـادگیري، تحلیـل و ترکیـب، حـل    

، بانـدي،  2002یونسـکو (ردیگیمبرقرار کردن، تصمیم و ایجاد دانش جدید مد نظر قرار 

یـک رابـط بـین     به عنـوان را  سواد اطالعاتی، تر شرفتهیپيها دگاهیدولی اخیراً،  .)2004

تدوین کردن
1

، متضمن بودن
2
لویـد (دانش اجتماعی  ،

3
یـک   بـه عنـوان  و ) 2006،517، 

اجتماعی ـعمل تکنیکی 
4
تومی من(کنندیمبیان  

5
  ).7، 2008و لپتون،  2005، 
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افرادي که باسـواد اطالعـاتی هسـتند،    )2000(طبق گزارش انجمن کتابداري امریکا 

  :خواهند توانست

  ؛اطالعات مورد نیاز را تعیین کنندـ 

  ؛به اطالعات مورد نیاز به طور مؤثر و کار آمد دسترسی پیدا کنندـ

  ؛را به طور انتقادي ارزیابی کنند ها آنو منابع اطالعات ـ

  ؛اطالعات انتخاب شده را با دانش خود تلفیق کنندـ

  ؛از اطالعات به طور مؤثر براي رسیدن به هدف معینی استفاده کنندـ

به مباحث اقتصادي، حقوقی و اجتماعی کاربرد اطالعات و دستیابی به اطالعات ـ

  . اهی داشته باشنداز نظر اخالقی و حقوقی آگ

آلبیتز
1

 نیتـر  نییپـا ، تنها به کسب دانـش کـه در   ها تیفعال، این کندیم، اظهار )2007( 

شناختی بلوم است؛ نظر ندارد بلکه به ارزیابی، کـه در بـاالترین ردة ایـن     يبند طبقهسطح 

ماتیوز و جانسن. است نیز توجه دارد يبند طبقه
2

ـ  یش از ، تأکید دارند که سواد اطالعاتی، ب

و  دهدیمشناختی را پیوند  يها تیفعالسطح عالی  کهيطوربه . صرف است يساز مهارت

. کندیمعالی معاصر، سواد اطالعاتی الزامی  آموزشآن را در 

از دور، یادگیرندگان، به دلیل تعهدات شغلی و خانوادگی، وقـت   آموزشيها دورهدر 

دارنـد و از   يا رحرفهیغو خطا یا  اطالعات به صورت آزمایشيوجو جستکمتري براي 

فیزیکی و افراد متخصص و کارشناس نیز به طور حضوري، دسترسـی   يها مکانطرفی به 

کـه پـوزیفرو   طور همان. کمتري دارند
٣

از دور،  آمـوزش يهـا  دورهبیـان کـرده،   ) 2008(

کـاري اسـت کـه نیازمنـد بـه       يهـا  وگـروه هایهمکالسمستلزم سطح باالیی از مشارکت 

یـادگیري اسـت؛ زیـرا بخشـی از      فراینـد رهبري و فعال بودن بیشتر یادگیرنـدگان در  خود

یادگیرنـدگان، بایـد بـه    . ردیـ گیمـ یادگیري به صورت یادگیري مستقل و فـردي صـورت   

راهبـرد صورت مستقل، توانـایی دسـتیابی بـه دوره را داشـته باشـند و زمـان، سـرعت و        

سـواد   هايمهارتآموزشضرورت . هی کنندرا خودشان سازماند شانيریادگیهاي فرایند

                                                                                                                              
1. Albitz
2. Matthews & Johnson
3. puzziferro
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.مرسوم است آموزشاز  تر مهماز دور،  آموزشيها طیمحاطالعاتی در 

کـه بـر    سـازد یمـ ، معتقد است که سواد اطالعاتی، یادگیرنـدگان را قـادر   )2007(کانون 

یـادگیري   فراینـد محتوا تسلط یابند و یادگیرندگان خـودرهبر شـوند تـا کنتـرل بیشـتري بـر       

ـین گسـترة       . ان داشته باشندخودش اشخاص با سواد اطالعـاتی، ایـن توانـایی را از طریـق تعی

ـاز بـه طـور        ـات مـورد نی و مـؤثر، ارزیـابی    کارامـد اطالعات مورد نیاز، دسترسی بـه اطالع

شده با دانـش قبلـی خودشـان،    و منابع آنها به طور انتقادي، ادغام اطالعات انتخاباطالعات

مؤثر در تحقق اهـداف خـاص، درك مسـائل اقتصـادي، حقـوقی و       کاربرد اطالعات به طور

. دهندیماجتماعی براي دسترسی و کاربرد اطالعات از نظر اخالقی و قانونی را نشان 

الکترونیکـی در ایـران و    يها آموزششده و رشد سریع مراکز با توجه به مطالب ذکر

ـ پـژوهش سـعی دار   در ایـن  انو موانعی که در پیش رو دارنـد؛ پژوهشـگر   ها چالش د ن

ــطح   ــت س ــاتی نخس ــواد اطالع ــایتمندي    س ــیلی و رض ــرد تحص ــدگان، عملک یادگیرن

شـیراز،  (مـورد بررسـی    يهـا  دانشـگاه الکترونیکی در  آموزشيها دورهیادگیرندگان از 

و  بسـنجند پرسشـنامه   به وسیلۀرا با روش پیمایشی و )صنعتو علمو  امیرکبیرصنعتی 

یادگیرنــدگان را بــا عملکــرد تحصــیلی و میــزان  عــاتیســواد اطالســپس میــزان رابطــۀ 

  .دنبررسی کن شانيها دورهاز  نآنارضایتمندي 

پژوهشروش

پیمایشی  از بعد میزان کنترل متغیرها، از نوعويکاربرداز نوع بعد هدف،ازپژوهش،این

در این پژوهش، با روش پیمایشـی، سـطح سـواد اطالعـاتی دانشـجویان،      .ـ تحلیلی است

 ، بــه وســیلۀ پرسشــنامهشــانيهــا دورهعملکـرد تحصــیلی و رضــایتمندي دانشــجویان از  

.و مورد تحلیل قرار گرفت شدسنجیده شد و سپس رابطۀ بین متغیرها مشخص 

کارشناسـی و  تحصیلیمقاطعدانشجویان سال آخرشاملپژوهش،اینيآمارجامعۀ 

سه دانشـگاه صـنعتی   نیکی،الکترو آموزشدر بخش تحصیلبهارشد مشغولکارشناسی

پیمایشـی بخـش يآمارجامعۀ کلبر این اساس، .استصنعتو علمو شیراز،امیرکبیر

.دهندیمنفر تشکیل 1500را پژوهش

 هـا  دانشـگاه مرحلۀ اول، انتخاب . در سه مرحله انجام شد يریگ نمونهدر این پژوهش،  

بـراي بررسـی میـزان سـطح سـواد       زیـرا استفاده شد؛ هدفمند يریگ نمونهبود که از روش 
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اطالعاتی، رضایتمندي و عملکرد تحصیلی، نیاز بـه دانشـجویانی بـود کـه چنـد سـال در       

اگـر چـه در   ). دانشجویان سال آخر هـر مقطـع  (دانشگاه مورد بررسی تحصیل کرده باشند 

ـ    آموزشزیادي در بخش يها دانشگاهایران،  ت هسـتند؛ امـا   الکترونیکی مشـغول بـه فعالی

 بنـابراین، ؛ و دانشجوي سـال آخـر ندارنـد    هستند، تازه تأسیس ها دانشگاهري از این بسیا

  . باسابقه، با توجه به هدف مذکور سه دانشگاه انتخاب شود يها دانشگاهسعی شد از بین 

اسـتفاده   يشـمار  تمـام ب دانشجویان، سعی شـد از روش  براي انتخا ،در مرحلۀ دوم

ـ  . شود مـورد   يهـا  دانشـگاه وط، پرسشـنامه روي سـایت   با جلب موافقت مسـئوالن مرب

تکمیل پرسشنامه، این روش  برايبررسی قرار گرفت که به دلیل استقبال کم دانشجویان 

، از روش سـوم  در مرحلـۀ . نشـد  يآور جمـع مـورد نظـر    ناموفق بود و تعداد پرسشنامۀ

ر در این روش، پژوهشگر لیست دروس سـال آخـ  . استفاده شد يا مرحلهک یيا خوشه

شده در سایت و در بعضی موارد بـا همکـاري   هر رشته را، با استفاده از برنامۀ زمانبندي

بـراي   ها آنسپس از بین . دانشگاه مورد بررسی، مشخص و فهرست کرد آموزشمسئول 

حضوري یـا جلسـات    يها کالسهر رشته یک درس انتخاب شد و با توجه به ساعات 

،پرسشـنامه کـرد و در نهایـت    يآور جمعیع و امتحان حضوري، پژوهشگر اقدام به توز

 ،پرسشـنامه  300،ناقص يها پرسشنامهپرسشنامه عودت داده شد که پس از حذف  320

  .تحلیل قرار گرفتمورد تجزیه و

مجـزا بخـش اسـت کـه از سـه    يا ساخته محققالعات، پرسشنامۀاطيگردآورابزار

 یلیتحصـ و  يفـرد يهـا یژگـ یوبـارة دراطالعـاتی : لبخـش او . اسـت  شـده تشـکیل 

 :از جملـه . ردیـ گیمـ قـرار   سؤالمورد پژوهش،يها سؤالواهداف يمبنادانشجویان بر

ســال ورود، تعــداد ت، رشــتۀ تحصــیلی، دانشــگاه، دانشــکده، مقطــع تحصــیلی، جنســی

که چاپ کرده یا در  ییها کتابتحصیلی، تعداد مقاالت یا  واحدهاي گذرانده، معدل کل

  .دست چاپ دارند

يهـا  دورهسـنجش میـزان رضـایتمندي دانشـجویان از     پرسشنامه به منظور:دومبخش

بـا یـک  وپاسـخ  بسـتۀ به صـورت  سؤال9از الکترونیکی، طراحی شده است که آموزش

تشـکیل  ) خیلـی زیـاد  (پنجتا شمارة ) خیلی کم(یکشمارة از» لیکرت«ارزشی پنجطیف

  .شده است

40شده اسـت کـه از    طراحین دانشجویا سواد اطالعاتیجهت ارزیابی : بخش سوم
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بایـد گزینـۀ صـحیح را     دهنـده  پاسخکه  يا نهیگزپنج  سؤال28. تشکیل شده است سؤال

  .باز پاسخ سؤال12انتخاب کند و 

تحقیقات قبلـی، پرسشـنامۀ    يها پرسشنامهبراي تهیۀ پرسشنامه، بعد از مطالعه و ترجمۀ 

تابـداري قـرار گرفـت تـا اصـالحات اولیـه       رشـتۀ ک ص ه و در اختیار چند متخصاولیه تهی

سـپس بـراي پـیش آزمـون اولیـه     . صورت گیرد
١

، پرسشـنامه در اختیـار پـنج دانشـجوي     

مرسوم قـرار   آموزشمختلف در  يها رشتهدانشجوي کارشناسی از  10کارشناسی ارشد و 

، موارد مـبهم و مشـکل پرسشـنامه را    ها سؤالخواسته شد ضمن پاسخ به  ناآنگرفت و از 

براي انجام پیش آزمـون رسـمی  . خص کنندمش
٢

در چهـارمین همـایش    ، پرسشـنامۀ اولیـه  

الکترونیکـی از   آمـوزش ، بـه دانشـجویان   و صـنعت  علم یادگیري الکترونیکی در دانشگاه 

کـه ایـن    دانسـتند ینمـ در این بخـش، پاسـخ دهنـدگان     امامختلف داده شد،  يها دانشگاه

 بـراي شـده و انجـام اصـالحات الزم   راحـل ذکر بعد از طی م. بررسی جنبۀ آزمایشی دارد

کتابـداري و علـوم تربیتـی ارسـال      يها بخشنفر از استادان  10تعیین روایی، پرسشنامه به 

 يهـا  سـؤال پـژوهش، بـه    يهـا  سـؤال خواسته شد که با توجه بـه هـدف و    نانآشد و از 

پـس از  . بدهنـد خ اسپ) مرتبط کامالً(تا نمرة پنج ) غیر مرتبط کامالً(پرسشنامه از نمرة یک 

). درصـد 86(، روایی پرسشنامه در سطح باالیی بـود  ها سؤالشده به داده يها نمرهتحلیل 

براي تعیین پایایی پرسشنامه، از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد، ضریب الفـاي کرونبـاخ   

  .درصد به دست آمد 89تا  87مختلف پرسشنامه، بین  يها بخشبراي 

، Excelو  Spss  افزار نرمها با استفاده از  داده لیتحلو  هیجزتدر این پژوهش، جهت 

يهـا نمودارو  یپراکندگو  يمرکزيها شاخص، یفراوانيها جدولاز  منديبهرهابتدا با 

انیدانشـجو یلیتحصـ و  يفـرد يهـا یژگـ یویبرخـ از  یفیتوصـ ، ستوگرامیهو  يا لهیم

یهمبسـتگ يهـا  آزمـون و » نشپـراک نمودار«سپس از  ؛عمل آمده الکترونیکی ب آموزش

شـرفت یپبـا   انیدانشـجو یاطالعـات سواد  نیبرابطۀ  نییتعيبرا، »رمنیاسپ«و » رسونیپ«

لیـ تحل«، »يا جعبه«نموداراز  نیهمچن. شان استفاده شد از دوره يتمندیرضاو  یلیتحص

سـواد   ۀسـ یمقايبـرا مسـتقل   يهـا  نمونه، »t«و آزمون ) یعاملتک(» طرفه کیانسیوار

                                                                                                                              
1. Preliminary Pretest
2. Formal Pretest



یآموزشيها نظامپژوهش در       44

و  یلیتحصـ ، مقطع یلیتحص، رشتۀ لیتحصبرحسب دانشگاه محل  انیدانشجویعاتاطال

  .شداستفاده  انآنجنس 

  ها افتهی

در ایـن پـژوهش،    یبررسـ مـورد   يدانشجو300نیباساس اطالعات گردآوري شده، از بر 

نفـر   93و  رازیشدانشگاه ) درصد7/35(ر نف 107، و صنعت علم از دانشگاه ) 3/33( نفر  100

در ) درصـد 7/39(نفـر   119از نظر مقطع تحصیلی، . بودند ریرکبیاماز دانشگاه ) درصد0/31(

  . کردندیمارشد تحصیل  یکارشناسدر مقطع ) درصد3/60(نفر  181و  یکارشناسمقطع 

مـورد بررسـی، در    يها دانشگاهتحصیلی موجود در  يها رشتهدر این پژوهش، تمام 

یمهندسـ ) درصـد 29(نفـر 87، یـی اجراتیریمـد ) 3/20(نفـر 61. نمونه قرار گرفتنـد 

یمهندسـ ) درصـد 23(نفـر  60، عیصنایمهندس) درصد3/14(نفر 43، اطالعات فنّاوري

 16مهندسـی بـرق و   ) درصد3/5(نفر 16پزشکی، یمهندس) درصد7/2(ر نف 8، وتریکامپ

 ، تعداد مقاالت چاپ شـده یبررسمورد  يدانشجو300نیبدر . حقوق) درصد3/5(نفر

) درصـد 5(نفر 15مقاله،  کی) درصد3/13(نفر 40صفر، ) درصد3/81(نفر 244ز میانا

از تعداد مقاالت چاپ شده  نیانگیم. اند کردهسه مقاله چاپ ) درصد3(نفر 1دو مقاله و 

 04/0انیدانشـجو از سويچاپ شده  يها کتابتعداد  نیانگیم، 24/0انیدانشجوسوي

  .بود 40/0انیدانشجواز سويچاپ  تعداد مقاالت در دست نیانگیمو 

ی خـود، از  آموزشـ يهـا  دورهعملکرد تحصیلی و میزان رضایتمندي یادگیرندگان از 

محققان، مسئوالن و  توجهی است که همواره مورد آموزشيها نظامهاي اساسی در متغیر

میـزان   تـوان یمـ ، متغیـر زیـرا بـا محاسـبۀ ایـن دو      ؛ردیـ گیمـ ی قرار آموزشزانیر برنامه

  .پیش بینی کرد آموزشفرایندماندگاري یادگیرندگان را در 

معدل تحصـیلی   نیشتریبو  نیکمتراین پژوهش،  يها دادهبر اساس تجزیه و تحلیل 

ــ76/19و  50/11، انیدانشــجو ــمو  16ه ، میان ــا نیانگی ــوده اســت 88/15نمعــدل آن . ب

ـ توز، سـتوگرام یهنمـودار و  یدگیکشو  یچولگبیضرابا توجه به  ،نیهمچن معـدل   عی

  . )1دول ج(است) نرمال(یعیطبانیدانشجو
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انیدانشجویلیتحصشرفتیپیفیتوصيها آماره)1(جدول

مقطع
تعداد 

گو پاسخ
انهیمنیانگیمحداکثرحداقل

انحراف 

اریمع

بیضر

یچولگ

بیضر

یدگیکش

47/0- 10250/1100/1841/1421/1434/130/0یکارشناس

- 27/0- 15900/1476/1983/1600/1733/124/0ارشدیکارشناس

- 26/0- 26150/1176/1988/1500/1678/169/0کل

  
بـا  مـورد بررسـی،   يهـا  دانشگاهدر  یلیتحصدانشجویان از دورة  يتمندیرضامیزان 

) درصـد 2(ر نفـ  6، کـم یلیخ) درصد7/0(نفر 2: ، باال استریمتغنمرة  نیانگیمتوجه به

خیلـی  ) درصـد 23(نفر 69و  ادیز) درصد42(نفر 126متوسط، ) صددر29(نفر 87، کم

  . )2جدول (زیاد

  یلیتحصاز دورة  انیدانشجويتمندیرضانمرة  یفیتوصيها آماره)2(جدول

اریمعانحراف انهیمنیانگیمحداکثرحداقلتعداد

30094574/333306/6

  
 آمـوزش انینشـجو دایاطالعـات هدف اصلی ایـن پـژوهش، سـنجش سـطح سـواد      

 آمـوزش يهـا  دورهالکترونیکی و بررسی رابطۀ آن با میزان رضـایتمندي دانشـجویان از   

: اول، عبارت است از سؤال،براین اساس. است نآناالکترونیکی و عملکرد تحصیلی 

مـورد بررسـی، در چـه     يها دانشگاهالکترونیکی  آموزشانیدانشجویاطالعاتسواد 

  است؟ یسطح

 122یاطالعـات ، سـواد  یبررسمورد  يدانشجو300نیبآمده، از  دست بهطبق نتایج 

بـاال  ) درصـد 3/5(ر نفـ  16متوسـط و ) درصد0/54(نفر 162، نییپا) درصد7/40(نفر

یاطالعـات واد شـده، سـ  نمرة محاسبه انۀیمو  نیانگیمبا توجه به  ،یکلبه طور. بوده است

قابل ذکر اسـت  ). 4و  3يها جدول(ددار گرایشسطوح متوسط و پایین  ، بهانیدانشجو

ـ قابلاسـتانداردهاي   پژوهش، بر اساساین  سواد اطالعاتیکه پرسشنامۀ  سـواد يهـا  تی

طراحی شده ) 2000،الآرسیيا(انجمن کتابداري امریکا عالی آموزشيبرااطالعاتی
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تگسـترة اطالعـا  وماهیتتشخیص)اولاستاندارد: استاست و داراي پنج استاندارد

) استاندارد سـوم . مورد نیازاطالعاتبهکارامدومؤثردستیابی)استاندارد دوم. مورد نیاز

ودانشـی  يمبنـا بـا شدهانتخاباطالعاتتلفیقوآنمآخذواطالعاتمنتقدانۀرزیابیا

مقصـود یـک انجـام يبـرا اطالعاتمؤثر ازاستفادة) چهارماستاندارد. فردارزشینظام

درك)پـنجم اسـتاندارد . گـروه یـک ازيعضـو یا به عنـوان يانفرادصورتبهخاص،

واز اطالعـات اسـتفاده بـه مربـوط اجتماعیوقوقیح،ياقتصادموضوعاتازياریبس

  .از آناستفادهواطالعاتبهدسترسیدر،قانونیواخالقیاصولرعایت

  انیدانشجویاطالعاتنمرة سواد  یفیتوصيها آماره)3(جدول 

اریمعانحراف انهیمنیانگیمحداکثرحداقلتعداد

30023072/141634/6

  انیدانشجویاطالعاتسواد  یفراوانعیتوز)4(جدول

یفراواندرصد یفراوانسطح

1227/40)0ـ13نمره (نییپا

16254)14ـ27نمره (متوسط 

163/5)28ـ40نمره (باال 

300100جمع

  : دوم این است که سؤالدانشجویان،  د اطالعاتیسوابعد از مشخص شدن سطح 

الکترونیکـی در   آمـوزش انیدانشـجو یلیتحصـ و عملکـرد   یاطالعـات سواد  نیبایآ

  وجود دارد یا نه؟ يمعنادارمورد بررسی، رابطۀ  يها دانشگاه

ـ ، پراکنشنموداردر  ونیرگرس، با توجه به روند خط یبررسدر نمونۀ مورد  نمـرة   نیب

و  شـود یمـ مشاهده  یمثبتیهمبستگ، انیدانشجویلیتحصو نمرة عملکرد  یاطالعاتسواد 

ـ ادر  بنـابراین، ؛اسـت  05/0از  کمتـر شـده در دو آزمـون   محاسبه سطح معناداريچون   نی

ـ (سطح، فرضـیۀ صـفر     آمـوزش انیدانشـجو یلیتحصـ شـرفت یپو  یاطالعـات سـواد   نیب

در . شـود یمرفتهیپذضیۀ تحقیق و فر شودیمرد ) وجود ندارد يمعنادارالکترونیکی رابطه 
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، رابطـۀ بـین سـطح سـواد     رمنیاسـپ و  رسـون یپیهمبسـتگ يها آزمون، با استفاده از جهینت

  ).5جدول (شودیمتأییدالکترونیکی  آموزشانیدانشجویلیتحصو عملکرد  یاطالعات

  انیدانشجویلیتحصو عملکرد  یاطالعاتسواد  نیبیهمبستگآزمون  يها آماره)5(جدول 

رهایمتغ

رمنیاسپآزمون رسونیپآزمون 

سطح معناداريضریب همبستگیسطح معناداري  ضریب همبستگی

یاطالعاتسواد  نمرة
439/0000/0478/0000/0

)معدل(یلیتحصشرفتیپ

  

 يتمندیرضـا الکترونیکـی و   آمـوزش انیدانشجویاطالعاتسواد  نیبایآ: سوم سؤال

  وجود دارد؟ يمعناداربطۀ شان نیز را از دوره نآنا

ـ ، پـراکنش نمـودار در  ونیرگرسـ ، با توجه به روند خط یبررسدر نمونۀ مورد  نمـرة   نیب

ـاهده   یمثبتیهمبستگ، انیدانشجوو نمرة رضایتمندي  یاطالعاتسواد  و چـون   شـود یمـ مش

ـ ادر است،  05/0از  کمترمحاسبه شده در دو آزمون،  سطح معناداري سـطح نیـز، فرضـیۀ     نی

 يمعنـادار ۀالکترونیکی رابطـ  آموزشاز  انیدانشجوو رضایتمندي  یاطالعاتسواد  نیب(صفر 

يهـا  آزمون، با استفاده از جهینتدر . شودیمرفتهیپذو فرضیۀ تحقیق شودیمرد ) وجود ندارد

ـتگ  ـ ابطـۀ  ، ررمنیاسـپ و  رسـون یپیهمبس  آمـوزش انیدانشـجو یاطالعـات سـطح سـواد    نیب

  ).6جدول (شودیمتأیید، شان دورهاز  نآنامندي الکترونیکی و میزان رضایت

  شان از دوره نآنا يتمندیرضاو  انیدانشجویاطالعاتسواد  نیبیهمبستگآزمون  يها آماره) 6(جدول 

رهایمتغ

رمنیاسپآزمون رسونیپآزمون 

سطح معناداريضریب همبستگیسطح معناداريضریب همبستگی

یاطالعاتسواد  ةنمر
157/0008/0101/0017/0

از دوره يتمندیرضاةنمر

  
الکترونیکـی در   آمـوزش انیدانشـجو یاطالعـات سـطح سـواد    نیبایآ: چهارم سؤال

  وجود دارد؟ يمعنادارمختلف تفاوت  يها دانشگاه

، در 25/12،و صـنعت  علم دانشگاه  يدانشجو100در  یاطالعاتنمرة سواد  نیانگیم

 26/19،ریـ رکبیامدانشـگاه   يدانشـجو 93و در  81/15،رازیشـ دانشـگاه   يدانشجو107
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نمـرة سـواد    نیب، )خط وسط جعبه(انهیمبا توجه به  يا جعبهنموداردر  ،نیهمچن. است

ـ م، اما با توجـه بـه دامنـۀ    شودیمتفاوت مشاهده  ،مختلف يها دانشگاهدر  یاطالعات انی

 ،مختلـف  يهـا  شـگاه داندر  یاطالعـات نمـرة سـواد    یپراکندگنیب، )طول جعبه(یچارک

  ). 7جدول (شودینماختالف زیادي مشاهده 

قابل ذکر است که، دانشگاه صنعتی امیرکبیـر، فقـط در مقطـع کارشناسـی ارشـد و دو      

بـر ایـن   . رنـد یپذیمـ دانشگاه دیگر در دو مقطع کارشناسی و کارشناسـی ارشـد دانشـجو    

ـ : تحلیـل در سـه سـطح انجـام گرفـت     اساس، در این بخش، تجزیه و سـطح سـواد   ) کی

) مورد بررسی، در هـر دو مقطـع بـه طـور کلـی؛ دو      يها دانشگاهاطالعاتی دانشجویان در 

) مورد بررسی، در مقطع کارشناسی؛ سـه  يها دانشگاهسطح سواد اطالعاتی دانشجویان در 

  . مورد بررسی، در مقطع کارشناسی ارشد يها دانشگاهسطح سواد اطالعاتی دانشجویان در 

مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد  انیدانشجویاطالعاتنمرة سواد  یفیتوصيها رهآما)7(جدول 

  نآنابرحسب دانشگاه 

اریمعانحرافانهیمنیانگیمحداکثرحداقلتعداددانشگاه

10032225/121240/4و صنعت علم 

10723081/151755/6رازیش

93133026/191935/4ریرکبیام

  

  نآنامقطع کارشناسی برحسب دانشگاه  انیدانشجویاطالعاتنمرة سواد  یفیتوصيها آماره) 8(جدول 

اریمعانحرافانهیمنیانگیمحداکثرحداقلتعداددانشگاه

5022326/101047/5و صنعت علم 

6922386/111253/5رازیش
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قطع کارشناسی ارشد برحسب م انیدانشجویاطالعاتنمرة سواد  یفیتوصيها آماره)9(جدول 

  نآنادانشگاه 

اریمعانحراف انهیمنیانگیمحداکثرحداقلتعداددانشگاه

10032344/111194/4و صنعت علم 

10723026/131318/6رازیش

93133092/191935/4ریرکبیام

) 00/0(شـده  محاسـبه  سـطح معنـاداري  نکهیابا توجه به  ،انسیوارلیتحلدر جدول 

دانشـجویان در   یاطالعـات سطح سـواد  (سطح، فرضیۀ صفر  نیااست، در  05/0از  کمتر

ـ ا. شـود یمـ رفتهیپذ،و فرضیۀ تحقیق شودیمرد ) مختلف یکسان است يها دانشگاه  نی

تفـاوت   ،در حـداقل دو دانشـگاه   یاطالعـات نمرة سواد  نیانگیمنیبکهاست  یمعنبدان 

در  کـه ییهـا  دانشگاه، دانکنیلیتکمبا توجه به آزمون  کهيطوربه  .وجود دارد معنادار

سـواد   نیبـ جـه ینتدارنـد و در   معنـادار با هم اخـتالف   ؛اند قرار نگرفته رمجموعهیزکی

ي معنـادار تفـاوت   ،گونـاگون  يها دانشگاهالکترونیکی در  آموزشانیدانشجویاطالعات

  ).11و  10يها جدول(وجود دارد 

یاطالعاتنمرة سواد  هايمیانگینسۀیمقايبراطرفه کیانسیوارلیتحليها آماره)10(جدول 

  نآنابرحسب دانشگاه  انیدانشجو

سطح معناداري F مربعات نیانگیم درجۀ آزادي مجموع مربعات راتییتغمنبع 

000 095/69

347/1911 2 694/3822 دانشگاه

663/27 297 786/8215 خطا

299 480/12038 جمع
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  دانکنهمگن  يها رمجموعهیزآزمون  )11(جدول 

تعداد

05/0معنادارمجموعه در سطح  ریز

سومدوماول

ـ1004400/11

ـ1072617/13

939247/19

00/100/100/1ـ

  
 يهـا  رشـته الکترونیکـی در   آمـوزش انیدانشجویاطالعاتسواد  نیبایآ: پنجم سؤال

  دارد؟ وجود يمعنادارتفاوت  یلیتحصمختلف 

87، در 31/11ییاجراتیریمدۀرشت يدانشجو61در  یاطالعاتنمرة سواد  نیانگیم

یمهندسـ ۀرشـت  يدانشـجو 43، در 06/16اطالعـات   فنّـاوري یمهندسۀرشت يدانشجو

ۀرشـت  يدانشـجو 8، در 15/15وتریکامپیمهندسۀرشت يدانشجو69، در 30/17عیصنا

ــ ــکی  یمهندس ــجو 16، در 75/18پزش ــتيدانش ــرق  ۀرش ــی ب  16و در  75/12مهندس

انـه یمبا توجه به  يا جعبهنموداردر  ،نیهمچن. بوده است 37/11حقوق  ۀدانشجوي رشت

و با توجه بـه   شودیممشاهده  یکمتفاوت  یاطالعاتنمرة سواد  نیب، )خط وسط جعبه(

 یکمـ اخـتالف   زیـ نیاطالعاتنمرة سواد  یپراکندگنیب، )طول جعبه(یچارکانیمدامنه 

  ).12جدول (شودیممشاهده 

  نآنا یلیتحصۀرشتبرحسب  انیدانشجویاطالعاتنمرة سواد  یفیتوصيها آماره) 12(جدول 

اریمعانحرافانهیمنیانگیمحداکثرحداقلتعدادیلیتحصرشته 

6122231/111255/4ییاجراتیریمد

8723006/161680/7اطالعات فنّاوريیمهندس

4322630/171901/6عیناصیمهندس

8162975/181925/2پزشکی یمهندس

6952215/151686/4وتریکامپیمهندس

1671875/121205/4مهندسی برق

1632337/111332/6حقوق
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) 00/0(محاسـبه شـده    يمعنـادار سطح  کهنیابا توجه به  ،انسیوارلیتحلدر جدول 

انیدانشـجو یاطالعـات سـطح سـواد   (سطح، فرضـیه صـفر    نیار د، است 05/0از  کمتر

ـ او  شـود یمـ رد ) یکسـان اسـت   یلیتحصمختلف  يها رشتهالکترونیکی در  آموزش  نی

 يهـا  رشـته الکترونیکـی در   آموزشانیدانشجویاطالعاتسواد  نیبکهاست  یمعنن یبد

  ).13جدول (وجود دارد  يمعنادارتفاوت  ،یلیتحصمختلف 

یاطالعاتنمرة سواد  هايمیانگینۀسیمقايبراطرفه کیانسیوارلیتحليها رهآما) 13(جدول 

  نآنا یلیتحصۀرشتبرحسب  انیدانشجو

سطح معناداري F مربعات نیانگیم درجۀ آزادي مجموع مربعات راتییتغمنبع 

00./0 182/7

261/257 6 568/1543 یلیتحصۀرشت

819/35 293 912/10494 خطا

299 480/12038 جمع

ـ ایآ: ششم سؤال الکترونیکـی در مقـاطع    آمـوزش انیدانشـجو یاطالعـات سـواد   نیب

  وجود دارد؟ يمعنادارتفاوت  ،یلیتحصمختلف 

181و در  40/11،یکارشناسـ مقطع  يدانشجو119در  یاطالعاتنمرة سواد  نیانگیم

بـا توجـه    ،يا جعبـه نموداردر  ،نیهمچن. است 90/16، ارشدیکارشناسمقطع  يدانشجو

، امـا بـا   شـود یمـ تفـاوت مشـاهده    یاطالعاتنمرة سواد  نیب، )خط وسط جعبه(انهیمبه 

اخـتالف   یاطالعـات نمرة سـواد   یپراکندگنیب، )طول جعبه(یچارکانیمۀتوجه به دامن

  ). 14جدول (شودیمکمی مشاهده 

  نآنا یلیتحصع برحسب مقط انیدانشجویاطالعاتنمرة سواد  یفیتوصيها آماره) 14(جدول 

اریمعانحرافانهیمنیانگیمحداکثرحداقلتعدادیلیتحصمقطع 

11922340/111146/5یکارشناس

18123090/161693/5ارشد یکارشناس

  

ـ مستقل، معنادار بودن تفاوت  يها نمونه tناستفاده از آزمو با یاطالعـات نمـرة سـواد    نیب

  .قرار گرفت یبررسنیز مورد  نآنایلیتحصسب مقطع الکترونیکی برح آموزشانیدانشجو
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از سـطح   کمتـر ) 000/0(محاسبه شده  مقدار، ـpکهنیابا توجه به  ،در جدول آزمون

انیدانشـجو یاطالعـات سـطح سـواد   (ر صـف  ۀسطح، فرضی نیااست، در  05/0يمعنادار

ـ او  شودیمرد ) یکسان است یلیتحصالکترونیکی در مقاطع مختلف  آموزش ـ  نی ن یدب

الکترونیکی برحسب مقطـع   آموزشانیدانشجویاطالعاتسطح سواد  نیبکهاست  یمعن

).15جدول (وجود دارد  يمعنادارتفاوت  ،نآناتحصیلی 

برحسب مقطع  انیدانشجویاطالعاتنمرة سواد  ۀسیمقايبراtآزمون  يها آماره)15(جدول 

  ناآن یلیتحص

سطح معناداري tمقدار درجۀ آزادي اریمعيخطا نیانگیماختالف 

000/0 09/8 - 298 679/0 49/5 -

  

الکترونیکی برحسـب جـنس    آموزشانیدانشجویاطالعاتسواد  نیبایآ: هفتم سؤال

وجود دارد؟ يمعنادارتفاوت  ناآن

مـرد،   يدانشجو145و در  85/13زن،  يدانشجو155در  یاطالعاتسوادنمرة  نیانگیم

ـ ، )خط وسط جعبه(انهیم، با توجه به يا بهجعنمودار، در نیهمچن. است 93/16 نمـرة   نیب

ـ مۀ، اما با توجه به دامنشودیمتفاوت مشاهده  یاطالعاتسواد  ، )طـول جعبـه  (یچـارک انی

  ).16جدول (شودینم، اختالف زیادي مشاهده یاطالعاتنمرة سواد  یپراکندگنیب

  نارحسب جنس آنب انیدانشجویاطالعاتنمرة سواد  یفیتوصيها آماره)16(جدول 

اریمعانحرافانهیمنیانگیمحداکثرحداقلتعدادجنس

15522985/130/1427/7زن

14523093/161885/7مرد

  

ـ بـودن تفـاوت    معنـادار مسـتقل،   يهـا  نمونـه tبا استفاده از آزمون  نمـرة سـواد    نیب

  .شد یبررسناحسب جنس آنبر ،الکترونیکی آموزشانیدانشجویاطالعات

از  کمتـر ) 045/0(محاسبه شده  يمعنادارسطح  کهنیابا توجه به  ،در جدول آزمون

ـ او  شـود یمرد  سطح، فرض صفر نیااست، در  05/0يمعنادارسطح   یمعنـ ن یبـد  نی
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 ،نآنـا الکترونیکـی برحسـب جـنس     آمـوزش انیدانشـجو یاطالعاتسواد  نیبکهاست 

  ).17جدول (وجود دارد  يمعنادارتفاوت 

  انیدانشجوبرحسب جنس  یاطالعاتنمرة سواد  ۀسیمقايبراtآزمون  يها آماره)17(جدول 

يمعنادارسطح  tمقدار يآزادۀدرج اریمعيخطا نیانگیماختالف 

037/0 098/2- 298 728/0 53/1 -

  يریگ جهینت

الکترونیکـی،   آمـوزش دانشـجویان   سواد اطالعـاتی در این پژوهش، مشخص شد سطح 

در تحقیقات جولین. دارد نییپاط و به سطوح متوس شیگرا
1

و بـارکر  
2

هـزن ، )2009(
3

، کانون)2008(مکادو ،)2009(
4

، کولز)2007( 
5
و ویلیامز 

6
، اسـلین )2007(

7
)2005( ،

ســینگ
8

ــدینیر)2005( ، ال
9

ــارزاده )2004( ــطبو ) 1381(، بختی ــن بی ــایج  ،)1385( ای نت

می مورد بررسـی  عل هیئتاعضاي دانشجویان یا  سواد اطالعاتیمشابهی در مورد سطح 

ازدمیر، )1385(یگزارش شده است اما تحقیقات قاسم
10

اکویونلوو  )2009(، 
11
و ارلـم  

12
سطح سواد اطالعاتی دانشجویان ، بیانگر باالتربودن )2009(ر به نقل از ازدمی )2008(

از سـوي ابتـدا   پایین بودن سطح سـواد اطالعـاتی،  . مورد بررسی از سطح میانگین است

اُبرمان 
13

شناسایی شد کـه هشـدار داد یادگیرنـدگان قـادر نیسـتند تـا از عهـدة        ) 1991(

در حـالی کـه    داردیمـ ، نیـز اظهـار   )2007(کانون. زیاد برآیند يها فرصتو  ها انتخاب
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موسـیقی را   يهـا  لیفات دانشجویان، مهارت فرستادن ایمیل و پیام فوري یا گرفتن اکثری

، ارزیابی و ترکیـب کننـد   یابیمکانمؤثري اطالعات را  به طوریاد ندارند نآنااما،دارند

اطالعات در کار جدید یا تعیین اعتبار اطالعـات  خودشان را براي استفاده از  يها دهیایا 

بـه نقـل از   ) 2003(فالسـپوهلر  . خودشان انجام دهنـد  نامۀ انیپابراي استفاده در مقاله یا 

خیلـی خـوب باسـواد    ،یادگیرنـدگان امـروزي   ، تعدادي ازداردیمبیان ) 2009(کروس 

 هـا  آن،هـا  مهارتاین  امادانندیمرا  فنّاوريکاربرد این  هايمهارتکامپیوتري هستند و 

  .کندینمسواد اطالعاتیرا با

ـاي زیـادي بـه سـوي             از آنجا کـه در عصـر کنـونی، بـا توجـه بـه مقتضـیات آن، تقاض

يهـا  وهیشو در مقابل، این  ابدی یمنیز افزایش الکترونیکی وجود دارد و هر روز  يها آموزش

ـتند کـه   ه و موانعی روب ها چالشبا  بودنشانی به دلیل جوان آموزش  هـا  آننیتـر  مهـم رو هس

کـریش (ی و تربیتـی  آموزشـ به جاي مسائل  فنّاورانهتوجه بیشتر به مسائل 
1

یـا بـاز   ) 2004، 

دوالد(ی مرسوم، به طور الکترونیکی آموزشتولید عناصر 
2
  . است) 2007،

 يهـا  آموزشو مشکالت  ها تیمحدودتوانندیمالکترونیکی  يها آموزشدر صورتی 

ـ نظرمرسوم را مرتفع سـازند کـه براسـاس      يهـا  رسـانه یـادگیري، از ابزارهـا و    يهـا  هی

که رئال طور همان. الکترونیکی استفاده شود
3

مهـم  خیلـی   فنّـاوري ،کندیمبیان ) 2008(

اسـتالینگر . سـازد یمآن را توانمند  فنّاوريتی است که فعالی چیزي که مهم است ،نیست

ــرات) 2002( ــاولف و پ ــتوار  ) 1999(و پ ــل از اس ــه نق ــد ،)1386(ب ــراد در  ،معتقدن اف

 ،چه که اهمیـت دارد ظیمی از اطالعات روبه رو هستند؛ آنمجازي، با حجم ع يها طیمح

کـه در عصـر    هاسـت ییتوانـا ایـن  . اطالعـات اسـت   مـدیریت توانایی تجزیه، تحلیل و 

  . شودمیموجب پیشرفت افراد و توسعۀ همه جانبه  ،اطالعات

دي وردوان 
٤

، در حالی که نسل گذشته، بـراي انجـام تکـالیف    کندیم، بیان )2010( 

؛ یادگیرنـدگان امـروزي، ایـن کـار را بـه      کردنـد یمبه کتابخانه مراجعه  بایدپژوهشی خود 

انجـام   ،و آشـناتر اسـت   تـر  راحتو در یک محیطی که راحتی از خانه، به صورت آنالین
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ضروري تفکر انتقادي بـراي   هايمهارتنشان دادند که این افراد، فاقد  ها پژوهش. دهندیم

بـه  . ارزیابی، ارتباط، به روز بودن، جامعیت و درستی اطالعـات بـه دسـت آمـده هسـتند     

و ستیبراي موفقیت در قرن سواد اطالعاتی ب هايمهارتیادگیرندگان فاقد  ،عبارت دیگر

بـه   هـا  کتابخانـه و بـه   کننـد یمبراي یادگیرندگانی که به طور مجازي تحصیل . هستند کمی

. اسـت  نآنـا اینترنت نخستین منبع اطالعات پژوهشی براي  ،طور فیزیکی دسترسی ندارند

  .  است تریاتیحسواد اطالعاتی براي این دانشجویان  هايمهارتدارا بودن 

 يهـا  دغدغـه از  ،عملکرد تحصیلی یادگیرنـدگان  يارتقاا که جلب رضایت و از آنج

ان مانـدگاري  این دو، باعث افزایش میز ارتقايالکترونیکی است و  آموزشاصلی مراکز 

پژوهش رابطـۀ مسـتقیمی بـین رضـایتمندي و      يها دادهو براساس شودیمیادگیرندگان 

آمـوزش پـس بـا    .گان وجـود دارد ادگیرنـد ی سواد اطالعـاتی عملکرد تحصیلی با سطح 

، رضـایتمندي و عملکـرد تحصـیلی    توانیمبه یادگیرندگان،  سواد اطالعاتیهايمهارت

  .را به افرادي مستقل و توانا تبدیل کرد ناآنرا افزایش داد و همچنین  نآنا

 ،و پایین بودن سـطح آن در یادگیرنـدگان   سواد اطالعاتیبا توجه به اهمیت  پایاندر 

ی در سطح تعیـین اهـداف   آموزشزانیر برنامهکه هم مدیران، طراحان و  شودیمپیشنهاد

هـاي مهـارت بـه   تـدریس، هايروشی و هم یاددهندگان در انتخاب آموزشو محتواي 

فراینـد در  هـا  مهارتتوجه کنند و همچنین محققان در زمینۀ کاربرد این  سواد اطالعاتی

  .و پژوهش کنندتحقیق  ،ی و ارائۀ راهکارهاي مفیدآموزش
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