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 چكيده 

یکی از ارکان اساسی انتقال و  عنوانبهدانشگاه  علمیهیئتاعضای  هدف:
 درواقعتولید علم و دانش، نقش مهمی در ارتقای وضعیت علمی دانشگاه و 

های هدف پژوهش حاضر تعیین میزان سواد اطالعاتی و مؤلفه جامعه دارند.
 بود. دانشگاه پیام نور استان مازندران علمیهیئتآن در اعضای 

 ةتوصیفی است و جامع -این پژوهش از نوع پیمایشی :شناسیروش
هستند. با  مازندرانهای پیام نور استان دانشگاه علمیهیئتپژوهش، اعضای 

ساخته در اختیار محقق ةپرسشنام گیری در دسترساستفاده از روش نمونه
ه پرسشنام 85 درنهایتنفر( قرار گرفت و  144) علمیهیئتاعضای  ةهم

 توصیفیهای آماری از روش هادادهبرای تجزیه و تحلیل د. شدریافت 
 فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار( استفاده شد.)

نتایج تحلیل نشان داد که در کل میزان سواد اطالعاتی اعضای  ها:یافته
 .باشدمی 4/75دانشگاه پیام نور  علمیهیئت

سواد اطالعاتی نسبتاً مطلوب در  ةدهندته نشاناین یاف گیری:بحث و نتیجه
 های پیام نور استان مازندران است.دانشگاه علمیهیئتاعضای 

 

 کليدی یهاواژه

، سواد اطالعاتی، اطالعات، دانشگاه پیام نور مازندران، یعلمئتیهاعضای 
 .شش مهارت بزرگ، آیزنبرگ و برکویتز

 
 

 

 

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 PNU- 
Mazandaran 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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 مقدمه
های زیادی به همراه آورده است. عصر اطالعات با خود چالش

های نوین توان به ظهور فناوریهای این عصر میاز مشخصه
اطالعات و ارتباطات، افزایش و تنوع منابع اطالعات،  ةدر حوز

افراد برای  ة. مسلماً همکرداشاره  شدنجهانیگرایی و تخصص
ها و ند، الزم است مهارتاینکه با این تغییرات سازگار شو

در  ویژهبههای الزم را کسب نمایند، این موضوع توانمندی
تولید و انتقال دانش است، بیشتر  محلمحیط دانشگاه که 

مشهود است. یک محیط علمی پویا و کارآمد نیازمند این است 
خود را با  علمیهیئتاعضای  ازجملهاعضای آن  ةکه هم

اطالعات وفق دهند. یکی  ةحوز تغییرات سریع عصر حاضر در
های مفید برای انطباق با این تحوالت در حال از توانمندی

است که اهمیت  1پیشرفت در دنیای اطالعات سواد اطالعاتی
ترین مهارت قرن آن به قدری است که حتی برخی آن را مهم

این سازه در  ،(2016، 2کتز و الیوت) دانندبیست و یکم می
کشورهای مختلف دنیا توجه زیادی را به خود های اخیر در سال

های دانش و توانایی ةکلی به مجموع طوربهده است و کرجلب 
آنها و نیز  ةفرد در تشخیص دقیق اطالعات، ارزیابی و مقایس

شود. البته نوع برخورد فرد با کاربرد مناسب آنها اطالق می
بلکه حجم انبوه اطالعات در عصر حاضر، یک رفتار ذاتی نیست 

 ةیک شیو عنوانبهشود و حتی رفتاری است که یاد گرفته می
شود که اگر افراد نتوانند این رفتار را یاد یادگیری تعریف می

دچار  مسلماًبگیرند، در برخورد با سیل عظیم اطالعات، 
تواند هر آن چیزی باشد که شوند. اطالعات میسردرگمی می

میزان از آن استفاده  است، اما اینکه فرد به چه بخشآگاهی
سواد نیز به مهارت فرد در  ةکند، به مهارتش بستگی دارد. واژ

خواندن و نوشتن، درک، تفسیر، دسترسی و ارزیابی اطالعات 
 (. 2012، 3لینبرگ، ساندین و تالجا) گرددبرمی

های متفاوتی در مورد مفهوم سواد ها و دیدگاهمدل
ین آنها مدل شش مهارت تراطالعاتی وجود دارد. یکی از مطرح

( است که جزء 2003) 5برکویتزمتعلق به آیزنبرگ و  4بزرگ
دهد که شود، یعنی نشان میهای فرایندی محسوب میمدل
 حل را اطالعاتی مشکل یک مختلف چگونه سنین در افراد
(. براساس این مدل، شش مهارت سواد 2008، 6روبین) کنندمی

 (2اطالعاتی؛ نیاز درست درک (1 از: اندعبارتاطالعاتی 

 به یابیدست و یابیمکان (3اطالعات؛  جستجوی راهبردهای
 با جدید اطالعات ( ترکیب5اطالعات؛  از استفاده (4اطالعات؛ 

( ارزیابی. این مدل در مرحله اول گوشزد 6قبلی و  هایدانسته
کند که قبل از هرگونه وارد شدن در فرایند استفاده از سواد می

را  نیاز اطالعاتی خود باشد و آن ة، فرد باید متوجاطالعاتی

دقیق تشریح کند. در حالی که خیلی از افراد در این  طوربه
اند و برای شناخت نیاز اطالعاتی خود وقت مرحله دچار ضعف

گذارند. دقت در این مرحله موجب افزایش تمرکز و کمی می
. وقتی (2000 ،7اپلتون و اور) شودمیمراحل  دیگرهدفمندی 

د، کررا مشخص  مسئلهفرد نیاز اطالعاتی خود و به عبارتی 
را تعیین و آنها را ارزیابی کند تا نهایتاً  موردنیازاطالعات  ةدامن
تواند به یک تصمیم مناسب در رابطه با انتخاب بهترین منبع می

بعد فرد باید بتواند از پایگاه  ةاطالعاتی دست یابد. در مرحل
های چاپی استفاده کند و سپس یا نمایهاطالعاتی مناسب 

 درستیبهبه کار ببرد و یا اطالعات را  درستیبهاطالعات را 
پنجم مهم است که فرد اطالعات را  ةاستخراج کند. در مرحل

سازماندهی کند و در یک ترکیب جدید ارائه کند. در  خوبیبه
اید پایان پس از اینکه فرد مراحل قبلی را با موفقیت طی کرد، ب

در این مرحله  درواقعفرایند مذکور را با ارزیابی به اتمام برساند. 
شود و فرد در مورد اینکه آیا نیاز فرایند تعیین می کارایی

های مؤثر در اش رفع شده یا نه و در مورد روشاطالعاتی
کند. این امر اطالعات و از این قبیل فکر می وجویجست

 خودآگاهیاط قوت و ضعف شود تا فرد نسبت به نقموجب می
در حل مشکالت آتی و به عبارتی رفع  درنتیجهپیدا کند و 

آیزنبرگ و بارکویتز، ) کندتر عمل نیازهای اطالعاتی آینده موفق
2003.) 

تشخیص ماهیت و  های سواد اطالعاتی اعم ازتمامی مؤلفه
به اطالعات، ارزیابی  آمدوسعت اطالعات، دسترسی مؤثر و کار

شده به دانش  منابع آنها و تلفیق اطالعات انتخاب اطالعات و
خاص و  هدفیقبلی، استفاده از اطالعات برای رسیدن به 

 کاراییشماری برای بهبود فواید بیآشنایی با موارد حقوقی، 
طبرسا، ) دهدسازمان دارد و حتی چابکی سازمانی را افزایش می

 (.1395شریفی و حسینی، 
های بسیاری به وضعیت سواد های اخیر پژوهشدر سال 

اند در این بین، چندین پژوهش در مورد وضعیت اطالعاتی پرداخته
سواد اطالعاتی در ایران انجام شده که بر میزان سواد اطالعاتی 

و یا دانشجویان تحصیالت تکمیلی تمرکز  علمیهیئتاعضای 
 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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 سواد ( نیمرخ1391برای مثال ساجدی و اسفندیاری مقدم )

 پژوهشگاه علمیهیئت اعضای و دکتری دانشجویان اطالعاتی

 %70قم را بررسی نمودند و گزارش کردند که  دانشگاه و حوزه
 تعیین و نیازهای تشخیص در زیاد مقدار به آماری ةاز جامع

 مقدار به راناز پژوهشگ %8/48آن تبحر دارند.  ةگستر و ماهیت

نیاز  مورد اطالعات به یابیدست و دسترسی هایشیوه با زیاد
 های ارزیابیدر روش %75/57 آشنایی کامل دارند. توانایی

 رفع مقدار زیاد جهت به %3/58اطالعات، بسیار مطلوب است و 

 کنند.می استفاده کتابخانه از اطالعاتی نیازهای
سواد اطالعاتی  ( وضعیت1389) محمدیکیخا، تهمتن و  

دانشگاه علوم پزشکی زابل را بررسی  علمیهیئتاعضای 
آنها نشان داد که میزان شناخت و استفاده  ةدند. نتایج مطالعکر

 حد متوسط است. پژوهش در  ةاز منابع اطالعاتی در جامع
( نیز وضعیت سواد اطالعاتی 1391هاشمی، همتی و عباسی )

المی واحدهای منطقة یک را دانشگاه آزاد اس علمیهیئتاعضای 
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
شماری برای بر اینکه فواید بیسواد اطالعاتی عالوه

تحصیلی یا حتی ارتقای کیفیت موفقیت فرد در بافت کاری یا 
های توانایی ویژهبهها روزمره دارد، شامل طیفی از تواناییزندگی 

شوند که ها موجب میشناختی و عادات ذهنی است. این توانایی
فرد در تعامل با سیستم مملو از اطالعات، بهتر عمل کند و به 

، حاکی نتایج کارآمدتری دست یابد. به عبارتی سواد اطالعاتی باال
کتز و ) استهای زیربنایی در فرد از وجود بسیاری دیگر از توانایی

 (.2016الیوت، 
شود موجب تولید بیشتر علم می مسلماًسواد اطالعاتی باال  

در  ویژهبهدهد و این مهارت و سطح علمی دانشگاه را ارتقا می
دهنده دانشگاه بسیار اهمیت دارد زیرا توسعه علمیهیئتاعضای 

 علم و دانش هستند.  ةآورند به وجود و
در دنیای  ویژهبهبنابراین با توجه به اهمیت باالی این سازه 

امروز هدف این پژوهش، تعیین میزان سواد اطالعاتی و ابعاد 
وجوی آن )درک درست نیاز اطالعاتی، راهبردهای جست

یابی به اطالعات، استفاده از یابی و دستاطالعات، مکان
( در وجوجستترکیب اطالعات و ارزیابی فرایند  اطالعات،
دانشگاه پیام نور استان مازندران بود. سؤال  علمیهیئتاعضای 

اصلی پژوهش این بود که میزان سواد اطالعاتی اعضای 
دانشگاه پیام نور استان مازندران چقدر است؟ و  علمیهیئت

 :اندعبارتسؤاالت جزئی پژوهش نیز 

 درک نظر از مطالعه مورد علمیهیئتاعضای  هایمهارت -1
 است؟ حد چه در اطالعاتی نیاز درست

 نظر از مطالعه مورد علمیهیئت اعضای هایمهارت -2
 است؟ حد چه در اطالعات جستجوی راهبردهای

 نظر از مطالعه مورد علمیهیئت اعضای هایمهارت -3
 است؟ حد چه در اطالعات به یابیدست و یابیمکان

 استفاده نظر از مطالعه مورد علمیهیئت اعضای هایمهارت -4
 است؟ حد چه در اطالعات از
 ترکیب نظر از مطالعه مورد علمیهیئت اعضای هایمهارت -5

 است؟ حد چه در قبلی هایدانسته با جدید اطالعات
 فرایند نتیجه ارزیابی نظر از علمیهیئت اعضای هایمهارت -6

 است؟ حد چه در اطالعاتی ازنی رفع با رابطه در وجوجست

 

 پژوهش روش
توصیفی است و  -طرح پژوهش حاضر از نوع پیمایشی

 هدف نیز از نوع کاربردی است. برحسب

مراکز  علمیهیئتجامعة آماری این پژوهش، اعضای 
)محمودآباد، ساری، بهشهر، تنکابن، بابل، آمل، رامسر( و واحدهای 

ینه، بندپی، بهنمیر، جویبار، ، رزیرآب، چمستان، نوشهر، شهرقائم)
بست و پل سفید( تحت پوشش دانشگاه پیام نور مازندران نکا، کله
نفر از  144، دسترس درگیری است. به شیوة نمونه 1395در سال 
در همة واحدهای دانشگاه پیام نور استان  علمیهیئتاعضای 

مازندران انتخاب شدند و پرسشنامة پژوهش را دریافت کردند ولی 
نفر  65 نفر از آنان در پژوهش حاضر همکاری کردند. 85

( %52/23نفر ) 20و  مرد کنندگان در پژوهششرکت( از 48/76%)
مرد بیشتر از  علمیهیئتاعضای بر همین اساس تعداد  بودند. زن
بودند و  علمیهیئتکنندگان، عضو است. همچنین همة شرکتزن 
( %65/17) نفر 15 و ( در مقطع کارشناسی ارشد%35/82) نفر 70

مقطع تحصیلی  درنتیجه هستند.در مقطع دکتری مشغول تحصیل 
 است.اکثریت پاسخگویان کارشناسی ارشد 

ساختة سواد اطالعاتی در این پژوهش از پرسشنامة محقق
 5سؤال است و در یک طیف لیکرت  40استفاده شد که شامل 

شود. این دی میبن( درجه5( تا خیلی زیاد )1) کمای از خیلی درجه
از: درک درست نیاز  اندعبارتمؤلفه است که  6پرسشنامه شامل 

سؤال(،  8) اطالعات وجویجستسؤال(، راهبردهای  8) اطالعاتی
 اطالعاتسؤال(، استفاده از  7) اطالعاتیابی به یابی و دستمکان

 وجوجستسؤال( و ارزیابی فرایند  5) اطالعاتسؤال(، ترکیب  5)
این شش مؤلفه از مدل شش مهارت بزرگ آیزنبرگ و  سؤال(. 7)

( اقتباس شده است. بر مبنای اطالعاتی که از 1980) برکویتز
دست آمد، بررسی پیشینة نظری متغیر سواد اطالعاتی به
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پژوهشگران به مصاحبه با اساتید متخصص در این حوزه، جهت 
ای لیههای اوها پایهساخت ابزار پرداختند. مجموعه این مصاحبه

شدند تا شکل اولیه پرسشنامة سواد اطالعاتی ساخته شود. 
 علمیهیئتاعضای  از جمعی بین شده طراحی اولیه ةپرسشنام

 با رابطه در ابهامات آنها و نظرات و دش توزیع مرکز محمودآباد
های پرسشنامه سؤاالت و سؤاالت مرتبط با هریک از مؤلفه

در مورد راد خواسته شد تا مشخص از این اف طوربهدرخواست شد. 
های خود را مطرح کنند. روایی محتوایی و صوری سؤاالت نیز دیدگاه

مشورت با آنها، سؤاالت خالصه شدند و موارد تکراری و یا  براساس
ارتباط حذف شدند. سپس مجدداً پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت بی

 اصالح، نوبت ینو از نظرات آنها استفاده شد. نهایتاً پس از چند
گردید و سؤاالت مربوط به هر مؤلفه نیز  تنظیم و تهیه نهایی پرسشنامه

مشخص شد. بدین ترتیب روایی صوری و روایی محتوایی این 
پرسشنامه نیز تأیید شد. پایایی ابزار مذکور از طریق ضریب آلفای 

به دست آمد که پایایی بسیار مطلوبی به شمار  %0.92کرانباخ نیز، 
 رود.می

در این پژوهش از دو شیوة مراجعة حضوری به واحدها و  
 ارائهمراکز دانشگاه پیام نور استان مازندران و ارسال ایمیل برای 

استفاده شد و از آنها  علمیهیئتساخته به اعضای پرسشنامة محقق
خواسته شد که در صورت تمایل به شرکت در پژوهش، پرسشنامة 

بودن و همچنین به آنها در مورد محرمانه مورد نظر را تکمیل نمایند
دلیل عدم اطالعات پرسشنامه، اطمینان خاطر داده شد. البته به

که گفته شد  طورهمان، علمیهیئتنفر از اعضای  22دسترسی به 
ها پاسخ داده از ارسال ایمیل هم استفاده شد که به بسیاری از ایمیل

حضوری ارائه شده هایی که به صورت نشد، ولی همة پرسشنامه
تمایل بیشتری برای  علمیهیئتبودند، تکمیل شدند و اعضای 

پرسشنامه به صورت حضوری ارائه شد.  80همکاری نشان دادند. 
های پیام دانشگاه علمیهیئتپرسشنامه هم به باقی اعضای  64

نفر از آنان پاسخ دادند و  5نور مازندران ایمیل شد که متأسفانه تنها 
 عدد رسید. 85ها به عداد پرسشنامهمجموعاً ت

 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده
دلیل دقت و سهولت بیشتر از ها بهبرای تجزیه و تحلیل داده

 های پراکندگی در آمارو از شاخص SPSS 18 افزارنرم
 فراوانی و درصد فراوانی استفاده شده است. ازجمله توصیفی

 
 

 ها پژوهشیافته
های آن را در د اطالعاتی و مؤلفهاین پژوهش، وضعیت سوا

در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور در  علمیهیئتاعضای 
د. در ابتدا میزان سواد اطالعاتی کراستان مازندران را بررسی 

کلی  طوربه مازندراننور استان  مراکز و واحدهای دانشگاه پیام
ی، و میزان سواد اطالعاتی هریک از مراکز )محمودآباد، سار

، شهرقائمو واحدها ) بهشهر، تنکابن، بابل، آمل، رامسر(
، رینه، بندپی، بهنمیر، جویبار، نکا، زیرآبچمستان، نوشهر، 

ارائه  3و  2، 1درصد در جدول  برحسببست و پل سفید( کله
 شود.می
 

  علمیهیئتمیزان سواد اطالعاتی اعضای  .1جدول 
 دانشگاه پیام نور استان مازندران

 علمییئتهاعضای  عنوان
 کنندة در پژوهششرکت

میزان سواد 
 اطالعاتی

 6/75 20 مراکز پیام نور

 4/75 65 واحدهای پیام نور

 4/75 85 جمع کل

 
شود، میزان سواد مشاهده می 1که در جدول  طورهمان

مراکز پیام نور استان مازندران  علمیهیئتاطالعاتی اعضای 
واحدهای  علمیهیئتعضای و میزان سواد اطالعاتی ا 6/75

میزان سواد اطالعاتی کل  درمجموعاست و  4/75پیام نور 
 است. 4/75دانشگاه پیام نور مازندران  علمیهیئتاعضای 

 

 علمیهیئتمیزان سواد اطالعاتی اعضای  .2جدول 

 دانشگاه پیام نور به تفکیک مراکز 

 میزان سواد اطالعاتی نام مرکز

 6/78 محمودآباد

 8/77 ساری

 8/77 بهشهر

 8/76 تنکابن

 4/75 بابل

 0/70 آمل

 4/69 رامسر

 
شود، در بین مراکزز پیزام مشاهده می 2که در جدول  طورهمان

درصد باالترین و مرکز رامسزر بزا  6/78 نور، مرکز محمودآباد با
میزززان سززواد اطالعززاتی را بززه خززود  نیترنییپززادرصززد  4/69

 .انداختصاص داده

 

 علمیهیئتزان سواد اطالعاتی اعضای می .3 جدول

 دانشگاه پیام نور به تفکیک واحدها 

 میزان سواد اطالعاتی نام واحد

 8/86 شهرقائم



 35                                                                            ... علمی دانشگاه پیام نور استان مازندرانسواد اطالعاتی اعضای هیئت :و همکاران شیرزاد

 0/83 چمستان

 0/83 نوشهر

 4/79 یرآبز

 4/77 رینه

 8/76 بندپی

 6/76 بهنمیر

 0/73 جویبار

 6/72 نکا

 6/71 کله بست

 4/64 پل سفید

 
پیام  واحدهایشود، در بین مشاهده می 3که در جدول  طورهمان

درصد باالترین و واحد پل سفید با  8/86 با شهرقائمنور، واحد 
میزان سواد اطالعاتی را به خود  ترینپاییندرصد  4/64

 .انداختصاص داده

به تفکیک  های اساسی پژوهشبخش به پرسش در این
د. در ابتدا نتایج مربوط شوبرای مراکز و واحدها پاسخ داده می

شود. در مورد به مراکز دانشگاه پیام نور استان مازندران ارائه می
یعنی میزان درک درست نیاز اطالعاتی اعضای  1سؤال 
، بیشترین درصد پاسخ به سؤاالت این مؤلفه مربوط علمیهیئت

 شود.ارائه می 4زیاد بود. نتایج در جدول  ةبه گزین

 
 1فی برای مراکز پیام نور براساس پرسش اساسی جدول توصی .4جدول 

 درصد تجمع درصد فراوانی فراوانی هاینهگز

 1/ 7 7/1 1 کم

 21/ 7 20 12 متوسط

 91/ 7 70 42 زیاد

  3/8 5 خیلی زیاد
 100 60 جمع 100

 
اطالعات  وجویجستیعنی میزان راهبردهای  2در مورد سؤال 

اسخ به سؤاالت این ، بیشترین درصد پعلمیهیئتاعضای 
 شود.ارائه می 5زیاد بود. نتایج در جدول  ةمؤلفه مربوط به گزین

 

 جدول توصیفی برای مراکز پیام نور .5 جدول

 2 پرسش اساسی براساس 

 درصد تجمع درصد فراوانی فراوانی هاینهگز

 741 41/ 7 25 متوسط

 3/98 7/56 34 زیاد

  1 7 1 خیلی زیاد
 100 60 جمع 00

یابی یابی و دستیعنی میزان راهبردهای مکان 3ر مورد سؤال د
، بیشترین درصد پاسخ به علمیهیئتبه اطالعات اعضای 

 6زیاد بود. نتایج در جدول  ةاین مؤلفه مربوط به گزینسؤاالت 
 شود.ارائه می

 

 توصیفی برای مراکز پیام نور جدول .6 جدول

 3براساس پرسش اساسی 

 درصد تجمع رصد فراوانید فراوانی هاینهگز

 1.7 1/ 7 1 کم

 3/33 31/ 7 19 متوسط

 91/ 7 58/ 3 35 زیاد

  8/ 3 5 خیلی زیاد
 100 60 جمع 100.00

 
یعنی میزان استفاده از اطالعات اعضای  4در مورد سؤال 

، بیشترین درصد پاسخ به سؤاالت این مؤلفه مربوط علمیهیئت
 شود.ارائه می 7ول زیاد بود. نتایج در جد ةبه گزین

 

 جدول توصیفی برای مراکز پیام نور  .7 جدول

 4پرسش اساسی  براساس

 درصد تجمع درصد فراوانی فراوانی هاینهگز

 1/ 7 1/ 7 1 کم

 16/ 7 15 9 متوسط

 88/ 3 71/ 7 43 زیاد

  11/ 7 7 خیلی زیاد
 100 60 جمع 100

 
 با دیدج اطالعات یعنی میزان ترکیب 5در مورد سؤال 

، بیشترین درصد پاسخ به علمیهیئتقبلی اعضای  هایدانسته
 8 جدولزیاد بود. نتایج در  ةسؤاالت این مؤلفه مربوط به گزین

 شود.ارائه می
 

 جدول توصیفی برای مراکز پیام نور . 8جدول 

 5پرسش اساسی  براساس

 درصد تجمع درصد فراوانی فراوانی هاینهگز

 3/3 3/ 3 2 کم

 400 36/ 7 22 متوسط

 98/ 3 3/58 35 زیاد

  71 1 خیلی زیاد
100.00 
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 با جدید اطالعات یعنی میزان ترکیب 6در مورد سؤال 
، بیشترین درصد پاسخ به علمیهیئتقبلی اعضای  هایدانسته

 9 جدولزیاد بود. نتایج در  ةسؤاالت این مؤلفه مربوط به گزین
 شود.ارائه می

 
 رای مراکز پیام نورجدول توصیفی ب .9 جدول

 6پرسش اساسی  براساس 

 درصد تجمع درصد فراوانی فراوانی هاگزینه

 26/ 7 26/ 27 16 متوسط

 95 68/ 3 41 زیاد

  5 3 خیلی زیاد

100 

 

برای واحدهای  های اساسی پژوهشدر این بخش به پرسش
 1شود. در مورد سؤال دانشگاه پیام نور استان مازندران ارائه می

، علمیهیئتمیزان درک درست نیاز اطالعاتی اعضای  یعنی
 ةبیشترین درصد پاسخ به سؤاالت این مؤلفه مربوط به گزین

 شود.ارائه می 10زیاد بود. نتایج در جدول 

 

 1پرسش  براساسجدول توصیفی برای واحدهای پیام نور . 10جدول 

 درصد تجمع درصد فراوانی فراوانی هاینهگز

 24 24 6 متوسط

 84 60 15 یادز

  16 4 خیلی زیاد
100 

 

اطالعات  وجویجستیعنی میزان راهبردهای  2سؤال  مورد در
، بیشترین درصد پاسخ به سؤاالت این علمیهیئتاعضای 

ارائه  11زیاد بود. نتایج در جدول  ةمؤلفه مربوط به گزین
 شود.می

 

 براساس  جدول توصیفی برای واحدهای پیام نور .11 جدول

 2 پرسش

 درصد تجمع درصد فراوانی هاینهگز

 4 4 1 خیلی کم

 8 4 1 کم

 48 40 10 متوسط

 96 48 12 زیاد

 100 4 1 خیلی زیاد
 100 25 جمع 

 

یابی یابی و دستیعنی میزان راهبردهای مکان 3در مورد سؤال 
، بیشترین درصد پاسخ به علمیهیئتاطالعات اعضای به 

 12زیاد بود. نتایج در جدول  ةه گزینسؤاالت این مؤلفه مربوط ب
 شود.ارائه می

 

 جدول توصیفی برای واحدهای پیام نور  .12جدول 

 4بر اساس پرسش 

 درصد تجمع درصد فراوانی فراوانی گزینه ها

 1.2 1.2 1 کم

 34.1 32.9 28 متوسط

 89.4 55.3 47 زیاد

  10.6 9 خیلی زیاد
 100.00 85 جمع 100.00

 
یعنی میزان استفاده از اطالعات اعضای  4ال در مورد سؤ

، بیشترین درصد پاسخ به سؤاالت این مؤلفه مربوط علمیهیئت
 شود.ارائه می 13زیاد بود. نتایج در جدول  ةبه گزین

 

  جدول توصیفی برای واحدهای پیام نور .13 جدول

 4پرسش  براساس 

 

 با جدید اطالعات یعنی میزان ترکیب 5در مورد سؤال 

، بیشترین درصد پاسخ به علمیهیئتقبلی اعضای  هایدانسته

 14 جدولبود. نتایج در  زیاد ةسؤاالت این مؤلفه مربوط به گزین

 شود.ارائه می

 حدهای پیام نور جدول توصیفی برای وا .14 جدول

 5پرسش  براساس

 جمعتدرصد  درصد فراوانی فراوانی هاگزینه
 8 8 2 کم

 32 24 6 متوسط

 88 56 14 زیاد
  12 3 خیلی زیاد

100 
 

 درصد تجمع درصد فراوانی فراوانی هاگزینه

 4 4 1 کم

 20 16 4 متوسط

 80 60 15 زیاد

  20 5 خیلی زیاد
100 



 37                                                                            ... علمی دانشگاه پیام نور استان مازندرانسواد اطالعاتی اعضای هیئت :و همکاران شیرزاد

 با جدید اطالعات یعنی میزان ترکیب 6در مورد سؤال 

، بیشترین درصد پاسخ به علمیهیئتقبلی اعضای  هایدانسته

 15 جدولزیاد بود. نتایج در  ةط به گزینسؤاالت این مؤلفه مربو

 شود.ارائه می

پرسش  براساسجدول توصیفی برای واحدهای پیام نور  .15 جدول

6 

 درصد تجمع درصد فراوانی فراوانی هاگزینه

 36 36 9 متوسط

 92 56 14 زیاد

  8 2 خیلی زیاد
100 

 

های مرکزی پراکندگی شاخص کمی میزان سواد شاخص

مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان مازندران  اطالعاتی در

 شود.ارائه می 16در جدول 

های مرکزی پراکندگی شاخص کمی میزان شاخص .16جدول 

 سواد اطالعاتی در مراکز و واحدها

انحراف  میانگین تعداد نوع
 استاندارد

انحراف معیار 
 میانگین

 ./04891 ./37884 7750/3 60 مرکز

 ./10265 ./51327 7640/3 25 واحد

 علمیهیئت اعضای اطالعاتی سواد ، میزان16جدول  براساس

 میانگین است که از 77/3مراکز دانشگاه پیام نور مازندران، 

 عدد میانگین مقدار ،هاداده و آزمون نوع به با توجه) مفروض

 است. بیشتر است( سه

 

 گيریبحث و نتيجه
 ةبینی در عرصپیشافزایش رقابت و تغییرات غیرقابل

یابی به اهداف سازمانی و کسب مزایای دستدر  وکارکسب
ناپذیر است. رقابتی، چابکی سازمان، امری ضروری و اجتناب

ارتقای یادگیرندگی سریع و  برایسواد اطالعاتی کارکنان 
پذیری دنبال آن افزایش توانمندی، انعطافدقیق سازمان و به

طبرسا و ) شودتلقی می های سازمانی امری مهمو شایستگی
 (. 1395همکاران، 

دانشگاه نقش مهمی در ارتقای علم و  علمیهیئتاعضای 
رو، هدف این پژوهش تعیین میزان سواد دانش دارند. ازاین
دانشگاه  علمیهیئتهای آن در اعضای اطالعاتی و مؤلفه

بود و نتایج حاکی از آن بود که جامعة  پیام نور استان مازندران

نظر از وضعیت مطلوبی در سواد اطالعاتی و همة ابعاد  مورد
 وجویجستآن )درک درست نیاز اطالعاتی، راهبردهای 

یابی به اطالعات، استفاده از یابی و دستاطالعات، مکان
(. وجوجستاطالعات، ترکیب اطالعات و ارزیابی فرایند 

برخوردار است. این یافته البته باید تکرار شود و از صحت 
ها حاکی است که دانشگاه د. اما یافتهشایج اطمینان حاصل نت

پیام نور استان مازندران از وضعیت مطلوب سواد اطالعاتی در 
مند است. باید توجه کنیم که جهان سطح اساتید دانشگاه بهره

روز، مملو از تغییرات و تحوالت سریع است. سیل هر 
حال حرکت های جدید با شتاب بسیار در اطالعات و فناوری

است. اگرچه وضعیت سواد اطالعاتی اعضای  جلوروبه 
مورد نظر در حال حاضر مطلوب است، اما  علمیهیئت

توانمندی سواد اطالعاتی یک توانمندی پویا است و باید 
اعضای  و کارآمد شود. روزبهمتناسب با این تغییرات سریع، 

اره ارتقا های خود در این زمینه را هموباید مهارت علمیهیئت
تشخیص دهند که در هر زمان از این نظر چه  خوبیبهدهند و 

وضعیتی دارند. بنابراین وضعیت سواد اطالعاتی اعضای 
مداوم  طوربهارکان اصلی دانشگاه باید  عنوانبه علمیهیئت

 مند تالش شود.نظام طوربهارزیابی شود و برای ارتقای آن 
اعضای  براساس پژوهش حاضر، سواد اطالعاتی

های قبلی پیام نور در حد مطلوب است. پژوهش علمیهیئت
که در مورد ارزیابی وضعیت سواد اطالعاتی اعضای 

اند. میزان سواد اطالعاتی را در بین انجام شده علمیهیئت
دند. کیخا و کراین افراد در حد متوسط و باال گزارش 

گاه دانش علمیهیئت( سواد اطالعاتی اعضای 1389) همکاران
زابل را متوسط گزارش کردند. به نظر آنها یکی از دالیل، عدم 

ها و سواد اطالعاتی است توجه نظام آموزش به ارتقای مهارت
و جامعة پژوهش آنها نیز این موضوع را تأیید کردند و آموزش 

 وجویجستهای شیوه ازجملههای سواد اطالعاتی مهارت
های اطالعاتی و بانکیابی از اطالعات در اینترنت و اطالع
 منابع کتابخانه را الزم دانستند. 

 یسواد اطالعات تیوضع زی( ن1391و همکاران ) یهاشم
منطقة  یواحدها یدانشگاه آزاد اسالم یعلمئتیه یاعضا

افراد در کار  نیا یتوانمند یرا در کل متوسط دانستند ول کی
د و گزارش کردن نییپا اریرا بس یسیو زبان انگل انهیبا را

 دانستند.  یرا ضرور یاانهیرا یهاآموزش مهارت
ارائزززه  زیززز( ن1391مقزززدم ) یاریو اسزززفند یسزززاجد

مزززداوم درخصزززوص  یآموزشززز یهزززاهزززا و دورهکارگاه
از  یکززیکردنززد.  شززنهادیرا پ یسززواد اطالعززات یهززامهارت
نززور  امیزپ یعلمئززتیه یاعضزا یسزواد اطالعززات نکززهیعلزل ا
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باشززد کززه  نیززا توانززدی، مدر همززة ابعززاد، بززاال گزززارش شززده
اند و خززود داشززته یهززاهارتنسززبت بززه م ییآنهززا تصززور بززاال

 یخودگزارشزز یاسززت کززه در همززة ابزارهززا یموضززوع نیززا
 یگزردآور یبهتزر باشزد کزه ابزارهزا دی. شزاشزودیمشاهده م

 ییپاسززخگو یززیباشززد کززه روا زیززن ییهاهیززهززا شززامل گوداده
و  یازجملززززه سززززاجد یقبلزززز یهززززارا بسزززنجد. پژوهش

 یاعضزززا یهزززامهارت زیززز( ن1391مقزززدم ) یاریاسزززفند
 نیزا لیزبزه دال یرا مطلزوب گززارش کردنزد ولز یعلمئتیه

مشززغول  زیززاز آنززان ن یادیززموضززوع اشززاره نکردنززد. تعززداد ز
هسززتند.  یارشززد و دکتززر یدر مقززاطع کارشناسزز لیتحصزز
 یاطالعززات یهززامهارت شیکماکززان در حززال افزززا ن،یبنززابرا

ع احتمززاالً موجززب شززده، تصززور موضززو نیززخززود هسززتند و ا
داشززته  شیخززو یاطالعززات دسززوا یهززابززه مهارت یمطلززوب
 باشند.
در  یپززژوهش حاضززر، نززاتوان یهاتیاز محززدود یکززی

پززژوهش و عززدم  یعلمئززتیه یهمززة اعضززا یجلززب همکززار
 یاز اعضززا یبززه همززة آنهززا بززود. متأسززفانه برخزز یدسترسزز

نزززور اسزززتان مازنزززدران در  امیزززدانشزززگاه پ یعلمئزززتیه
نداشززتن  ل،یززدل نیترژوهش شززرکت نکردنززد کززه عمززدهپزز

 نیززا هشپززژو گززرید تیبززود. محززدود انیوقززت پاسززخگو
اسززتفاده شززده اسززت و  یاسززت کززه از ابزززار خودگزارشزز

ازجملزززه  یخودگزارشززز یمشزززکالت ابزارهزززا نیبنزززابرا
ها را دارد. بزززه هرحزززال سزززواد بزززودن پاسزززخ یرواقعزززیغ

ر سززطح از آن د یاسززت کززه برخززوردار یریززمتغ یاطالعززات
افزراد  نیزاسزت و ا یضزرور یعلمئزتیه یاعضزا یباال بزرا

داشززته باشززند.  ییبززاال اریبسززمهززارت  نززهیزم نیززدر ا دیززبا
 یمشزززابه در اعضزززا هزززایپزززژوهش شزززودیم شزززنهادیپ
ها تکززرار شززود دانشززگاه گززریها و داسززتان ریسززا یعلمئززتیه

سززواد  تیاز وضززع یبهتززر یابیززو ارز سززهیتززا امکززان مقا
فززراهم شززود. بززه هرحززال  یعلمئززتیه یاعضززا یاطالعززات

در سززطوح  دیززکشززور با یعلمزز تیوضززع یارتقززا یبززرا
سززواد اطالعززاتی  یبززرا ییاسززتانداردها آموزشززی،مختلززف 
 یاعضززا یسززواد اطالعززات تیشززود و وضززع نیززیافززراد تع

اشززتغال  نیچززه در زمززان اسززتخدام و چززه در حزز یعلمئززتیه
 شیجهززت افزززا یآموزشزز یهززاکارگاه قیززمثززال از طر یبززرا

 یابیززطور مززداوم ارزمززرتبط بززا اطالعززات، بززه یهززامهارت
 انهیسززال یابیززشززد. ارز یزیرهآن، برنامزز یارتقززا یشززود و بززرا

و  یعلمئزززتیه یاعضزززا یسزززواد اطالعزززات تیاز وضزززع
 دیزززمف توانززدیم یآموزشززز یازهززایدر مزززورد ن ینظرسززنج

 تیزززتقو یبزززرا یآموزشززز یهزززادوره یباشزززد. برگززززار
آنهززا بززا  یینشززگاه و آشززنادا دیاسززات یعلمزز یهززامهارت

 یروز اسززتفاده از اطالعززات ضززرورو بززه دیززجد هززای¬وهیشزز
 نیززا ازمنزدیآمززوزش و تزرویج سزواد اطالعززاتی ن بتزهاسزت. ال

اسزززت کزززه نهادهزززایی در سزززطح عزززالی مزززدیریتی و در 
هایی کززه متززولی آمززوزش هسززتند ایجززاد شززوند تززا وزارتخانزه
نزززد مطور نظامآمزززوزش سزززواد اطالعزززاتی بزززه یدر راسزززتا

سززواد  تیتززالش کننززد. کسززب اطالعززات در مززورد وضززع
 نیکشززور اولزز یهادانشززگاه یعلمئززتیه یاعضززا یاطالعززات

پززژوهش در  نیآن و همچنزز تیوضززع یارتقززا یقززدم بززرا
 آن است. شیمؤثر در افزا یرهایمورد متغ
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