مهارت سواد اطالعاتی ڪتابداران و میزان انطباق آن با استاندارد ()ACRL
درڪتابخانهملےایران
مهشید برجیان | فریربز خرسوی

چڪیده
هدف :سواد اطالعاتی 250نفر کتابدار شاغل با تحصیالت کتابداری و
غیرکتابداریدرسازماناسنادوکتابخانهملیسنجیدهشدهاست.
روش /رویکرد پژوهش :این پژوهش پیامیشی -تحلیلی براساس
پرسشنامهمحققساختهانجامشدهاست.
یافتهها :مهارتهای کتابداران (اعم از فارغالتحصیالنکتابداریو
غیرکتابداری) کتابخانهملی در راهربدهای جستوجوی اطالعات در
حد مطلوب است ،اما از نظر درک درست نیاز اطالعاتی مطلوب
نیست .میزان انطباق مهارتهای سواد اطالعاتی آنان با استانداردها
کمرت از حد مطلوب است .همچنین مهارت سواد کتابداران در متامی
استانداردها (بهجز استاندارد  )4در حد مطلوب است .در استاندارد
چهارم مهارتهای سواد اطالعاتی کتابدارا ن با مشک ل بیشرت ی مواج ه
هستند.درمجموعباتوجهبهدرصدپاسخازگزینههایدرستسؤاالت
سواداطالعاتی،پاسخدهندگانیکهدررشتهکتابداریتحصیلکردهاند
در مقابلِ افراد رشته غیرکتابداری ،موفقیت نسبی در پاسخگویی به
گزینههایدرستداشتهاند.
نتیجهگیری :باتوجه به نتایج حاصله ،رضورت دارد به ارتقاء سواد
اطالعاتیدردورهکارشناسیتوجهبیشرتیشدهوبهبرگزاریکارگاههای
سواداطالعاتی،کالسهایآموزشیضمنخدمت،آموزشزبانانگلیسی
برایتقویتمهارتسواداطالعاتیبیشرتتأکیدشود.

ڪلیدواژهها
سواد اطالعاتی ،کتابدار ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی
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دریافت 1390/9/28 :پذیرش1390/11/26 :

مقدمه

درمکتب ما کتابمان خواندنی و کلمـات پیشوایانمان سخن نو نام دارد .در اصل سوم قانون
اساسی جمهوریاسالمیایران ،باال بردن سطحآگاهیهای عمومی و همچنین تقویت روحیه
بررسی ،تتبع و ابتکار در همه زمینههای علمـی ،فنی ،فرهنگی و اسالمی مورد تأکید قرار
گرفته است .پیشرفت تمدن بشری وابسته به سواد و توسعه آن در تودههای سطوح پایین
جامعه است .هر فعالیت پژوهشی که متکی بر تفکر نظاممند و مبتنی بر روش علمی است،
نیازمند داشتن سواد به مفهوم بسیط آن است .سواد برخالف تعریف ساده آن ،تنها به معنای
توانایی خواندن و نوشتن نیست ،بلکه مفهومی فراتر و هدفهایی واالتر از آن دارد؛ مهارتی
اساسی برای توانمندسازی انسان در رشد عقل ،منطق ،تفکر نظاممند و پژوهش .درواقع سواد
پیشنیاز اصلـی برای رشد فکری و توانایی انجـام پژوهـش است؛ بدون داشتن سواد نمیتوان
به منابع دانش بشری دست یافت و از آنها برای تولید دانش نو بهره گرفت .طی دهه گذشته،
یکی از انواع سواد ،سواد اطالعاتـی است که امروزه به موضوعی جهانی بدل شده و اقدامات
گستردهای درمورد آن در سراسـر جهان صورت گرفته است .در سالهاي اخير ،تحوالت
شگرفي در همه جنبههاي زندگيازجمله در حوزه اطالعات و ارتباطات رخ داده است .يکي
از اين تحوالت که با توليد ،انتقال ،توزيع ،تبديل و کاربرد اطالعات ارتباط دارد سواد اطالعاتي
است .تاکنون تعاريف متعددي از سواد اطالعاتي ارائه شده است که در اکثر آنها سواد اطالعاتي

 .1کارشناس ارشد کتابداری و اطالعرسانی
سازماناسنادوکتابخانهملیايران
(نویسندهمسئول)
borjian.mah@gmail.com
 .2استادیار کتابداری و اطالعرسانی
سازماناسنادوکتابخانهملیایران
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 .3نام کامل و رسمی این کتابخانه ،از دی
ماه« 1381سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسالمی ایران» است .الزم به ذکر
است در پژوهش حارض به دلیل طوالنی
بودن عنوان از عبارت «کتابخانه ملی»
استفاده شده است.
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به معناي توانايي در اتخاذ رفتار اطالعيابي مناسب و بهمنظور شناسايي اطالعات مورد نياز
براي تأمين نيازهاي اطالعاتي است؛ بهطوري که دسترسي به اطالعات موردنظر به استفاده
صحيح اخالقي و مؤثر از اطالعات در جامعه منجر شود .باتوجه به تعريف سواد اطالعاتي،
باسواد اطالعاتي کسي است که آموخته باشد چگونه بياموزد ،ارزش اطالعات را تشخيص
بدهد و وقتي براي حل مشکلي به اطالعات نيازمند است ،توانايي پيدا کردن و تحليل آنها را
داشته و قادر باشد محتواي اطالعات را با ديد انتقادي ارزيابي کند؛ همچنين استفاده از محتواي
اطالعـاتي را بهدرستي و با مهارت انجام دهد و از طرفي ،توانايي ايجاد محتواي کيفي را نيز
داشته و دسترسي به اطالعات و استفاده از آن را از جنبههاي اخالقي و حقوقي مورد توجه قرار
دهد (نظري ،1384 ،ص .)90کتابداران ازجمله گروههایی هستند که سواد اطالعاتی در متن
کار آنان قرار دارد و بهنوعی ،از کاربران و اشاعهدهندگان این مهارت محسوب میشوند .شاید
آنان یکی ازموجهترين افراد براي آموزش سواد اطالعاتي بهشمار ميروند ،اما مسئله اساسي اين
است که کتابداران تا چه اندازه با مهارت سواد اطالعاتي آشنايي دارند؟ اگر ميزان آشنايي آنان
کم باشد طبيعت ًا نميتوانند آموزشگران موفقي باشند .بنابراین مسئله اصلی در پژوهش حاضر
این است ک ه در کتابخانه ملي 3به تأثيراتتحصيالت کتابداری بر سواد اطالعاتي پرداخته و
آن را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد .نتايج اين تحقيق مشخص میکند که کتابداران تا چه
ميزان به مهارتهاي سواد اطالعاتي نياز دارند؛ کداميک از مهارتها بايد به آنان آموزشداده
شود؛ و کالسهاي آموزشي سواد اطالعاتي برای کتابداران چهويژگيهايي بايد داشته باشند.
همچنينميتواند بر نحوه تدوين سرفصلهاي دروس کتابداري در مقاطع مختلف تأثير داشته
باشد .مطالعات بسیاری در داخل و خارج از ایران ،درحوزه سواد اطالعاتی انجام گرفته است.
در داخل ایران پریرخ و عباسی ( )1383با پژوهشی در دانشگاه فرودسی مشهد ،به بحث در
مورد اهمیت سواد اطالعاتی میپردازند و این توانمندی را ازجمله ویژگیهای فردی که باید
آموزش داده شود ،میدانند .در این پژوهش روشهای تدریس كه باید مورد توجه قرار گیرد تا
آموختهها مفید واقع شود ،مهارتهای فکری مورد نیاز باسوادان اطالعاتی که باید در آموزش
سواد اطالعاتی مورد توجه باشد و همچنين ویژگیهای محیط آموزشی مؤثر در فراگیری
سواد اطالعاتی نیز مورد بحث قرار میگیرد .مروری بر آموزشهای سواد اطالعاتی از دیگر
بحثهای این پژوهش است .از جمله این آموزشها ،برنامههای سواد اطالعاتی ارائه شده
در کتابخانه مرکزی دانشگاه فرودسی مشهد است .نتایج نظرسنجی انجام شده در رابطه با
ویژگیهای کارگاهها و کیفیت تدریس نشان داد کارگاههایی که به تفاوتهای فردی و نیازهای
فراگیران و به روشهای یادگیری و ساختار شناختی آنان توجه دارند ،از روشهای تدریس
ِ
مشارکت همه فراگیران
سؤال و جواب ،بحث و گفتوگو و تمرین استفاده میکنند و با ايجاد
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در روند آموزش و یادگیری ،و تقویت مهارتهای سواد اطالعاتی در دانشجویان ،ميتوانند به
اهداف خود برسند .همچنين این تحقیق نشان میدهد که بـین مهـارت سـواد اطالعاتی قبل
از شرکت در کالس و بعد از کالس تفاوت معنیدار وجود دارد .صیامیان و شـهرابی ()1383
درپژوهش خود ،شرط بقای بشریت را توانایی در مکانیابی ،تجزیه و تحلیل و اسـتفاده از
اطالعـات بـهطـور کافی و بامهارت میدانند و پیشنهاد میکنند کتابداران باید بـاتوجـه بـه
سـواد اطالعـاتی انـدک افـراد تحـصیلکرده و اسـتانداردهای 9گانـه انجمن کتابداران آمریکا
درباره سواد اطالعاتی و رهنمودهای ایفال ،به توسعه سواد اطالعاتی بپردازند .پورنقي ()1386
در پژوهشي به بررسي ميزان سواد اطالعاتي بين کتابداران کتابخانههاي مرکزي دانشگاهي
دانشگاههاي علوم پزشکي ايران ،علوم پزشکي شهيد بهشتي ،تهران و تربيت مدرس پرداخته
است .سیامک ( )1386در پژوهش خود ،تدوین ابزاری استاندارد برای سنجش سواداطالعاتی
دانشجویان کارشناسی را بررسی کرده است .پژوهش به روش پیمایشی ميباشد و برای
گردآوری اطالعات از پرسشنامه محققساخته استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان داده
سواد اطالعاتی دانشجویان جدید و سال آخر از حد متوسطکمتر است و بین مهارتهای
سواداطالعاتی دانشجویان جدید و سال آخر کارشناسی تفاوت وجود دارد .بنابراین فضای
آموزشی دانشگاه در افزایش سواداطالعاتی دانشجویان مؤثر است .تفاوت پژوهش حاضر
با سایرپژوهشهای مشابه ،در نوع پرسشنامه است .در سایر پژوهشها از پرسشنامه نوع
«خودسنجی» استفاده شده است ،اما دراین پژوهش پرسشنامه از نوع «سنجش واقعی» است.
ي عمومي از
همچنین پژوهش انگورج تقوي گویای این امر است که کتابداران کتابخانهها 
سواد اطالعاتي بااليي برخوردار نيستند و به اين نتيجه رسيد که سطح سواد اطالعاتي کتابداران
در حد متوسط بوده و درحد مطلوبي قرار ندارد .جانسون و جنت )2005( 4در پژوهشي كه
باعنوان «آموزش كتابخانهاي و سواداطالعاتي» انجام دادند ،سعي كردند تا يك كتابشناسي
گزيده يا منابعي نو در زمينه آموزش كتابخانهاي و سواداطالعاتي فراهم كنند؛ از اين رو تعدادي
مقاله نشريات ،تكنگاشت ،و فهرست كه آموزش كتابخانهاي و سواد اطالعاتي را مورد ارزيابي
قرار دادهاند ،معرفي ميكنند .يافتههاي اين پژوهش ميتواند بهعنوان يك منبع مرجع فوري
توسط كتابداران و گروههاي عالقهمند به آموزش كتابخانهاي و سواد اطالعاتي استفاده شود.
جوینت و واليس )٢٠٠۵( 5در پژوهشی در انگلستان باعنوان «سواد اطالعاتی و نقش کتابخانه
ملی و انجمنهای اطالع رسانی» به بررسی قوانين انجمنهای ملی کتابداری ،تقویت سواد
اطالعاتی و افزایش عالقه به کارهای عملی کتابداری و حرفههای اطالعرسانی پرداختند.
بررسیها نشان داد که قوانين پویای انجمنها برای کتابخانهها و حرفههای اطالعرسانی
در کشورهای مختلف جهان ،بر این نکته داللت دارد که حرفهها باید از انجمنهای علمی

4. Johnson& Jent
5. Joint & Wallis
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6 . Zuke
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خودشان استفاده کنند و تأکيد کردند که انجمنهای ملی و حرفهای بايد با سياست آیندهنگری
و بهطور واحد به حمایتهای حرفهای ،تشویق موقعيتهای شغلی ،مدیریت صحيح و استفاده
از سواد اطالعاتی بپردازند .زوكی )2005( 6در پژوهشی كه باعنوان «آموزش سواد اطالعاتی
توسط كتابداران دانشكدههای دولتی در امریكا» در دانشگاه «ساوترن ایلینویز» در كاربوندیل
انجام داده ،به كشف این نكات كه :كتابداران دانشكدههای دولتی تا چه میزان از گزارش نهایی
 ALA، ACRLو معیارهای سواد اطالعاتی در سطوح باالی تحصیلی آگاه هستند؛ تا چه میزان
مهارتهای سواد اطالعاتی به دانشجویان آموزش داده میشود؛ و كدامیك از مهارتهای
پیشنهاد شده تدریس شده و این تدریس تا چه میزان تحت تأثیر متغیرهای جمعیتی قرار
میگیرد ،پرداخته است .نتایجی كه از این پژوهش بهدست آمد از این قرار است :در دانشكدهها
كتابداران برای تحصیالت عالیه بيشتر بايد با معیارهای سواد اطالعاتی آشنا شوند و پنج معیار
سواد اطالعاتی تا جايی كه ممكن است باید به دانشجویان آموزش داده شود .برای رسیدن
به این هدف ،كتابداران باید دورههای آموزشی نحوه تدریس را بگذرانند و زمان بیشتری نیز
به آموزش سواد اطالعاتی اختصاص داده شود .بهعالوه سواد اطالعاتی باید جزو اهداف
برنامههای ارزیابی نتایج كار دانشكده قرار گیرد.
بایلی )٢٠٠٨( 7در پایاننامه دکتری خود باعنوان «نقش آموزشی کتابدارها در کتابخانههای
دانشگاه ایاالت متحده» به اين مسئله پرداخته است که کتابدارهای دانشگاهی بهطور فزایندهای
مسئوليتهایشان افزایش یافته است و در راستاي توسعه و آموزش سواد اطالعاتی در
سازمانهایشان مشغول فعاليت هستند .در این پژوهش به بررسی آموزش سواد اطالعاتی
و توصيف نقشهای آموزشی در چهار کتابخانه دانشگاهی در ایاالت متحده میپردازد.
سؤاالت اساسی این پژوهش آن است که تا چه حد کتابخانههای دانشگاهی درخدمت
هستند و آموزش سواد اطالعاتی را فراهم میکنند؟ همچنين کتابدارها چه گزارشهايی از
فعاليتها و تواناییهای آموزشیشان دادهاند؟ هشت سؤال آنالین به  ٢٧کتابدار دانشگاهی
توزیع شد و مصاحبههایی بين محقق و کتابدارهای نماينده هر یک از کتابخانههای دانشگاهی
انجام شد .نتایج بهدست آمده این بود که آموزش سواد اطالعاتی در بين تمام دانشگاهها
متفاوت است اما رویهمرفته وسعت آن نسبت ًا پایين است .مهمترین نتایج این مطالعه به اين
شرح است )1 :کتابدارهای دانشگاهی بهعنوان نقش آموزشی در دانشگاهها خدمت ميكنند؛
 .٢مهمترین نقش آموزشی برای آسان کردن یادگيری مادامالعمر است؛  .3نقش آموزشی،
نيازهای کاربرانشان را بهتر مشخص ميکند؛ و  .۴آموزش سواد اطالعاتی نيازمند برنامهریزی
و ضوابط آموزشی است .پيشنهادهای بهدست آمده در این پژوهش آن است که تمرینهای
آموزشی زیادتری براي افزایش مهارتهای آموزشی سواد اطالعاتی کتابدارها انجام شود.
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ساندرس )2009( 8در پژوهشی باعنوان «آینده سواد اطالعاتی در کتابخانههای دانشگاهی:
مطالعه دلفی» ،به اهميت سواد اطالعاتی در کتابداری دانشگاهی پرداخته است .در این مقاله
به  ١٣مهارت از مهارتهای سواد اطالعاتی در راستای هدفهای آینده ،براي ارزیابی سواد
اطالعاتی در یک سال آینده میپردازد و به این نتيجه رسيده است که باتوجه به اهميت سواد
اطالعاتی و نقش کتابداران در آینده ،در این ميان تعدادی از کتابداران دانشگاه مانع تحقق
بخشيدن و رویاروشدن با پيشرفتهای تکنولوژی و دگرگونیهای مؤثر هستند .اما پژوهش
حاضر درصدد است به بررسی وضعیت مهارت سواد اطالعاتی کتابداران کتابخانه ملی و
میزان انطباق آن با استاندارد ( )ACRLبپردازد .به این منظور ،به سؤاالت اساسی زیر پاسخ
داده میشود:
 .1مهارتهاي کتابداران (اعم از فارغالتحصيالن کتابداري و غيرکتابداري) کتابخانه ملي
از نظردرک درست نياز اطالعاتيشان در چه حد است؟
 .2مهارتهاي کتابداران (اعم از فارغالتحصيالن کتابداري و غيرکتابداري) کتابخانه ملي
در راهبردهاي جستوجوي اطالعات در چه حد است؟
 .3ميزان انطباق مهارتهاي سواد اطالعاتي کتابداران کتابخانه ملي با استانداردها در چه
حد است؟

روش پژوهش

دو شيوه اصلي سنجش سواد اطالعـاتي عبـارتند از« :خودسنجي» و «سنجش واقعـي» .در
خودسنجی يادگيرندگان به قضاوت عملكرد خود ميپردازند ،اما در «سنجش واقعي»توانایی و
مهارت افراد مستقیم ًا اندازهگیری میشود (داورپناه ،سيامك .)۱۳۸۸ ،در شیوه نخست مستقیم ًا
از فرد سؤال میکنیم مث ً
ال با فنون جستوجو در چه سطحی آشناست .اما در شیوه دوم با
طرح یک سؤال مشخص ،میزان توانایی او را در این نورد میسنجیم؛ دقت و صحت این شیوه
بیشتر خواهد بود .پژوهش حاضر از رويکرد ک ّمي استفاده کرده و در ميان روشهاي ک ّمي ،از
روش پيمايشی بهره ميبرد .براي گردآوري دادههاي اين پژوهش از پرسشنامه محققساخته
استفاده شده و با استفاده از شیوه دوم يعني «سنجش واقعي» در ساخت پرسشنامه ،توانايي
و مهارت افراد مستقيم ًا اندازهگيري شده است .جامعۀ آماري اين پژوهش شامل کتابداران
شاغل در کتابخانه ملي با تحصيالت کتابداري و غيرکتابداري است .از  250نفر جامعه مورد
مطالع ه (کتابداران کتابخانه ملی) 182،نفرپاسخگو بودند (منظور از کتابدار طبق تعریف دانشنامه
کتابداری و اطالعرسانی کسی است که با داشتن دانش کتابداری به کار کتابداری و امور فنی
آن اشتغال داشته باشد) (سلطانی ،راستین .)1379 ،برای تدوین پرسشنامه ،مؤلفهها و عوامل از

8. Saunders
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آثارمختلف گردآوری شده که به علت کثرت تحقیقات انجام شده ،فقط به چند مورد از آنها
اشاره میشود که درجدول  1آمده است.

ردیف

جدول 1
مؤلفههاواستانداردهای
سواد اطالعاتی در جهان
از دیدگاه صاحبنظران

184

منبع

مؤلفهها
 -نظری ،1384 ،ص22

1

نیاز اطالعاتی را مشخص میكند.

2

آشنایی با انواع منابع اطالعاتی

3

توانایی ارزیابی اطالعات و منابع اطالعاتی

4

تدوین راهربدهای جستوجو و بازیابی اطالعات

5

توانایی استفاده مؤثر از اطالعات

 امامی۱۳۸۵ ، رساج۱۳۸۳ ، -نظری ،۱۳۸۴ ،ص۱۴

6

تواناییسازماندهیاطالعات

 -تقوی ،۱۳۷۷ ،ص۶

7

توانایی تلفیق اطالعات جدید در دانش موجود

-ACRL, 2003
-Council of Australian University Library, 2001

8

توانایی ذخیره کردن اطالعات

-Council of Australian University Library, 2001

9

بهکارگیری اطالعات برای حل مسئله

۱0

آشنایی با موارد اخالقی ،حقوقی و اقتصادی مربوط به اطالعات
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-ACRL, 2003
-ACRL, 2003

-ACRL, 2003
-ALA, 2۰۰5

 پریرخ ،1386 ،ص 21 -رساج1383 ،

-ACRL, 2003
-ALA, 2۰۰5

-ACRL, 2003
-Bawden, 2001, 230
-Behrens,1994, 310
-ACRL, 2003
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یافتهها

ويژگيهاي جنسيت و گروه تحصيلي پاسخگويان

کتابداری

غیرکتابداری

جمع

زن

مرد

جمع

فراوانی

97

22

119

درصد

81/5

18/5

100/0

فراوانی

42

21

63

درصد

67/7

32/3

100/0

فراوانی

139

43

182

درصد

76/8

23/2

100/0

جدول 2

توزیعفراوانی
جنسیتورشتهتحصیلی

همانطور که در جدول  2مالحظه ميشود ،از ميان  182نفر پاسخگو ،در مجموع
 76/8درصد افراد کتابدار را زنان و  23/2درصد را مردان تشکيل دادهاند .در گروه کتابداري
از ميان  119نفر پاسخگو 81/5 ،درصد را زنان و  18/5درصد را مردان تشکيل ميدهند.
درحاليکه در گروه غيرکتابداري از ميان  63نفر پاسخگو 67/7 ،را زنان و  32/3درصد را
مردان تشکيل دادهاند .بهعبارتيديگر مردان در گروه رشتههاي غيرکتابداري بيشتر از گروه
کتابداريهستند.

 .1میزان مهارتهای کتابداران (اعم از فارغالتحصیالن کتابدار ی و غیرکتابداری) کتابخانهملی از
نظر درک درست نیاز اطالعاتیشان در چه حد است؟
سؤال اول پژوهش درواقع به بررسي وضعيت مهارت سواداطالعالتي واقعي و پايه کتابداران
ي و غيرکتابداري) از نظرشناخت ماهيت و گستره نياز اطالعاتي
(اعم از فارغالتحصيالن کتابدار 
ميپردازد.
تعداد

فراوانی
مشاهده شده

حداکرث
منرات

حداقل  60درصد منرات
(فراوانی مورد انتظار)

مقدارکای
اسکویر

p≤0/05

نتیجه

182

1127

2366

1419/6

60/3

0/04

آزمونمعنیدار
است

جدول 3

آزمون کای اسکوئر برای بررسی
سؤال یکم پژوهش

همانگونه كه در جدول  3مشهود است ،ميتوان گفت بين فراواني مشاهده شده و
فراواني مورد انتظار تفاوت معنيدار وجود دارد ،بهطوري که مهارتهاي کتابداران (اعم از
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ي و غيرکتابداري) کتابخانه ملي از نظر درک درست نياز اطالعاتي
فارغالتحصيالن کتابدار 
بهطور معنيداري کمتر از  60درصد است.

 .2مهارتهای کتابداران (اعم از فارغالتحصیالن کتابداری و غیرکتابداری) کتابخانه ملی در
راهربدهای جستوجوی اطالعات در چه حد است؟
سؤال دوم پژوهـش درواقع به بررسـي وضعيت مهـارت سواد اطالعـاتي کتابـداران (اعم از
فارغالتحصيالن کتابداريو غيرکتابداري) باتوجه به شناخت و آگاهيآنان از شيوههاي مؤثر و
کارآمد براي دسترسي به اطالعات مورد نياز ،ميپردازد.

جدول 4
آزمون کای اسکوئر
برای بررسی سؤال
دوم پژوهش

تعداد

فراوانی
مشاهدهشده

حداکرث منرات

حداقل  60درصد منرات
(فراوانی مورد انتظار)

مقدار کای
اسکویر

p≤0/05

نتیجه

182

2216

3822

2293/2

2/59

0/82

آزمونمعنیدار
نیست

با توجه به جدول  4ميتوان گفت بين فراواني مشاهده شده و فراواني مورد انتظار تفاوت
يو
معنيدار وجود ندارد .بهطوري که مهارتهاي کتابداران (اعم از فارغالتحصيالنکتابدار 
غيرکتابداري) کتابخانهملي در راهبردهاي جستوجوي اطالعات در حد  60درصد است.

.3میزان انطباقمهارتهایسواد اطالعاتیکتابدارانکتابخانهملیبااستانداردهادرچهحداست؟

سؤال سوم پژوهش بهروشنتر كردنسطح مهارتهاي سواد اطالعاتي کتابداران کتابخانه ملي
براساس استانداردهاي سواد اطالعاتي (قاسمی )2010 ،ميپردازد.

جدول 5
آزمونکایاسکوئر
برای بررسی سؤال
سوم پژوهش

تعداد

182

فراوانی
مشاهدهشده

10374

حداکرث منرات

1020656

حداقل  60درصد منرات
(فراوانی مورد انتظار)

612363/6

مقدار کای
اسکویر

408/29

p≤0/05

0/000

نتیجه
آزمونمعنیدار
است

در جدول  ،5بين فراواني مشاهده شده و فراواني مورد انتظار تفاوت معنيدار وجود دارد.
يعني انطباق مهارتهاي سواد اطالعاتي کتابداران کتابخانه ملي با استانداردها بهطور معنيداري
کمتراز  60درصد است.
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کتابداری

غیرکتابداری

جمع

درصد

درصد

درصد

54/27

46/56

51/60

استاندارد 2

درست

59/14

54/42

57/51

استاندارد 3

درست

55/63

51/90

54/34

استاندارد 4

درست

45/38

41/27

43/96

استاندارد 5

درست

59/18

54/65

57/61

استاندارد 1

درست

جدول 6

توزیعفراوانیمیزانپاسخگویی
افراد حجم نمونه به سؤاالت
آزمون سواد اطالعاتی به
تفکیکاستانداردهایپنجگانه

محقق ،براي بررسي ميزان مهارت سواد اطالعاتي کتابداران به تفکیک رشته تحصیلی
(اعم از فارغالتحصيالن کتابداري وغيرکتابداري) باتوجه به توزيع فراواني پاسخگويي کتابداران
به  34سؤال سواد اطالعاتي كه براساس استانداردهاي پنجگانه است ،نمره ميانگين سواد
اطالعاتي آنان را محاسبه کرده است .همانطور کهدر جدول  5مالحظه ميشود ،کتابداران در
تمامي استانداردها (بهجز استاندارد  )4بيشتر از  50درصد سؤاالت را پاسخ دادهاند .البته اين
ميزان در استاندارد پنجم حداکثر به  57/61درصد ميرسد ،يعني آنا ن بيشتراز  50درصد و
کمتر از  60درصد توانايي پاسخگويي به سؤاالت را داشتهاند .در استاندارد چهارم کتابدارا ن
ل
تنها به  43/96درصد سؤاالت توانستهاند پاسخ درست بدهند (در ايناستاندارد با مشک 
ي مواج ه هستند) .درمجموع باتوجه به درصد پاسخ به گزينههاي درست سؤاالت
بيشتر 
سواد اطالعاتي ،پاسخدهندگاني که در رشته کتابداري تحصيل کردهاند در مقابل افراد رشته
غيرکتابداري ،در پاسخگويي به گزينههاي درست موفقيت نسبي داشتهاند.

نتیجهگیری

باتوجه به نتايج حاصله از پژوهش حاضر و پژوهشهاي پيشين در خارج از كشور و در
ايران ،درمجموع سطح مهارت سواد اطالعاتي کتابداران اعم از فارغالتحصيالن کتابداري و
غيرکتابداري درحد مطلوب نيست؛ اما با مقايسه بين نتايـج حاصـله از اين پژوهش با نتايج
حاصله از پژوهشهاي پيشين در مورد سواد اطالعاتي کتابداران در مکانها و موقعيتهاي
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شغلي براساس رشته تحصيلي آنها و در مقايسه با استانداردهاي سواد اطالعاتي ،مغايرت
وجود دارد .با بررسی پژوهشهای پیشین که نوع پرسشنامه تدوین شده از نوع «خودسنجي»
بوده است ،يادگيرندگان به قضاوت عملكرد خود پرداختهاند ،بهجز یک مورد پژوهش
(سيامك )۱۳۸6،باعنوان «تدوين ابزاري استاندارد براي سنجش مهارتهاي سواد اطالعاتي
پايه دانشجويان مقطع كارشناسي و آزمون آن بر روي دانشجويان دانشگاه فردوسي» از نوع
دوم پرسشنامه يعني «سنجش واقعي» استفاده شده است .درپژوهش حاضر با استفاده از اين
نوع پرسشنامه ،افراد پاسخدهنده توانايي و مهارت سواد اطالعاتي خود را بهطور مستقيم
سنجيدهاند .باتوجه به اينکه هر جواب درست يک امتياز محسوب شده است ،نتايج حاصله
به اين شرح است :کتابداران فارغالتحصيل در رشته کتابداري فقط در استاندارد اول يعني
شناخت و تعيين ماهيت و گستره نياز اطالعاتي خود و مراجعهکنندگان به آنها ،نسبت به
کتابداران فارغالتحصيل سايررشتهها از مهارت سواد اطالعاتي بيشتري برخوردار هستند،
اما در ساير مهارتها هيچ تفاوتي بين دو گروه کتابداري و غيرکتابداري وجود ندارد .شاید
یکی از عوامل مؤثر در این تفاوت تحصيل در رشته کتابداري به دليل گذراندن واحدهاي
درسي مرتبط با استاندارد اول در ميزان مهارت سواد اطالعاتي کتابداران است .اما براساس
نتايج آزمون حاضر مهارت سواد اطالعاتي کتابداران بدون درنظرگرفتن رشته تحصيلي آنها
ميتوان چنين عنوان کرد که  182نفر از کتابداران کتابخانه ملي به شيوهاي مؤثر و كارآمد به
اطالعات مورد نياز دسترسي پيدا ميکنند؛ همچنين مهارت آشنايي با مناسبترين روشهاي
جستوجو ،شناخت نظامهاي بازيابي اطالعات براي دستيابي به اطالعات موردنياز ،انتخاب
و اجراي راهبردهايي براي طرح جستوجو را در سطح مطلوبي دارا هستند ،اما از نظر درک
درست نياز اطالعاتي ،مهارتهاي کتابداران (اعم از فارغالتحصيالن کتابداريو غيرکتابداري)
کتابخانه ملي بهطور معنيداري کمتر از  60درصد است .سواد اطالعاتي ابزاري براي يادگيري
است و حلقهاي براي برقراري پيوند بين منابع و يادگيرنده که فرآيند يادگيري را تسهيل
کند و با تفکر خالق ،آن را گسترش دهد .کتابداران چون بيشترين ارتباط را با منابع دارند
از مفهوم سواد اطالعاتي بيشتر بهره ميگيرند .بنابراين يکي از وظايف کتابداران ،آموزش
سواد اطالعاتي به کاربران است .باتوجه به نتايج پژوهش ميتوان گفت که کتابداران براي
پاسخ دادن به انواع نيازهاي اطالعاتياي که وجود دارد ،بايد توانايي و قابليت مهارت سواد
اطالعاتي خود را افزايش دهند و اين مهم نياز به آموزش رسمي دارد تا با حرکت به سوي
تفکر نقاد ،خالق و آموزش پژوهشمحور ،زمينههاي توسعه سواد اطالعاتي فراهم شود.
این پژوهش عم ً
ال نشان داد که بين ميزان سواد فارغالتحصيالن کتابداري (که علیالقاعده
باید نسبت به فارغالتحصیالن سایر رشتهها از سواد اطالعاتی بیشتری برخوردار باشند) با
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دانشآموختگان سایر رشتهها تفاوت معناداري وجود ندارد .این یافتهها مؤید این نظر است
که بايد در طرح درس کارشناسي و ارشد کتابداري تغییرات الزم داده شود .مشارکت در
کارگاهها ميتواند سواد اطالعاتی کتابداران را ارتقا بخشد .ما کتابداران داعيه اين را داريم که
عهدهدار سواد اطالعاتي هستيم ،بنابراين بايد به اين امر توجه بيشتري داشته باشيم.
پیشنهاد دیگر به مدیران سازمان است .بهنظر میرسد قدم اول ،برگزاری کارگاههایی
است که به نیازهای فراگیران و به روشهای یادگیری آنها توجه دارند و از روشهای تدریس
سؤال و جواب ،بحث و گفتوگو و تمرین استفاده میکنند و امکان مشارکت همه فراگیران
را در روند آموزش و یادگیری فراهم میکنند؛ این نوع از کارگاهها میتوانند به اهداف خود
یعنی تقویت مهارتهای سواد اطالعاتی در کتابداران برسند .همچنین مدیران به تفاوت بـین
مهـارت سـواد اطالعاتی کتابداران ،قبل از شرکت در کالس و کارگاه سواد اطالعاتی با بعد
از کالس؛ دعوت از استادان و پیشکسوتان کتابداری براي ارائه دورههای آموزشی و توجیه
نقش کتابخانه ملی و کتابداران در توسعه اهداف آموزشی  -پژوهشی حرفه کتابداری؛ بررسی
نقش کتابخانه ملی در جهت الگوسازی آموزش مهارت سواد اطالعاتی در کشور؛ و ارزیابی
کیفی کتابداران براي آشنایی با مهارت سواد اطالعاتی در بدو استخدام و تداوم آن در طول
سابقه کار ،توجه داشته باشند.
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