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 ارشد كارشناسي الكترونيكي بر ميزان مهارت دانشجويان هاي آموزشاثربخشي 
 و ارزيابي يابي و دستيابي به اطالعات دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز در مكان

  اطالعات و منابع آن
  

  1نسب د حسينيداودكتر سيد
  2*زهرا حسيني

  
  : چكيده

 يابي مكان الكترونيكي بر ميزان مهارت دانشجويان در هاي آموزشتحقيق حاضر با هدف تعيين اثربخشي 
روش پژوهش شبه آزمايشي، و . و دستيابي به اطالعات و ارزيابي اطالعات و منابع آن انجام شده است

ريزي  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز در شش رشته برنامهارشد كارشناسيجامعه آماري تمام دانشجويان 
 درسي، مديريت آموزشي، روانشناسي عمومي، روانشناسي تربيتي و آموزش زبان زيري برنامهآموزشي، 

 نفر داوطلب همكاري 46نمونه آماري . باشد نفر مي766 به تعداد 90-91انگليسي در سال تحصيلي 
پرسشنامه «در اين پژوهش از .  غيرتصادفي گلوله برفي انتخاب شدندگيري نمونهبودند كه با روش 

استفاده شد كه اعتبار و پايايي آن به ترتيب از طريق اعتبار » واد اطالعاتي دانشجويانخوداظهاري س
، افراد به دو گروه آزمايش و آزمون پيشبر اساس نتايج .  قرار گرفتتأييدمحتوايي و آلفاي كرونباخ مورد 

ه آزمايش  هفته از طريق ايميل براي گرو9 خودآموز به مدت 20تقسيم شدند و تعداد  كنترل همسان
 هاي آموزشنتايج حاصل از تحليل كوواريانس نشان داد كه .  اجرا شدآزمون پسد و سپس سال شار

 اطالعات مورد نياز و ارزيابي اطالعات و منابع آن تاثير يابي مكانالكترونيكي بر مهارت دانشجويان در 
  . دارد
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  :مقدمه
ترين تحول اخير تاريخ تمدن، مورد توجه محافل علمي و   به عنوان بزرگ1ظهور جامعه اطالعاتي

 چرا كه بيشترين مصرف كنندگان و باشد مي محافل، آموزش عالي اينيكي از . فرهنگي قرار گرفته است
ميزان اطالعات هر چهار يا پنج سال "در عصر حاضر كه . توليدكنندگان دانش را در خود جاي داده است

، مباحث مربوط به )39، ص1386آبادي و همكاران،  عطاران، نقل از حيدري همت ("شود ميدوچندان 
آيد و ديگر انباشت اين  ها به شمار مي ترين چالش دهي و دسترسي به اطالعات از عظيم ذخيره، سازمان

گيري   ديگري براي بهرههاي مهارتبنابراين .  ذهن بشري ممكن نيستهمه اطالعات و حقايق علمي در
). 1388احمدوند و خاكباز، (د شون مطرح مي 2از اطالعات الزم است كه تحت عنوان سواد اطالعاتي

هاي اخير تمايل به سواد اطالعاتي در تمام سطوح آموزشي رشد چشمگيري داشته  خوشبختانه طي دهه
آگاهي مربيان دانشگاه نسبت به نقش خود در آموزش دانشجويان "قد است  معت3است، چنانكه فيست

شايد علت ). 3، ص1388نقل از مرادي و احمدزاده،  ("باسواد اطالعاتي، به سرعت درحال افزايش است
ترين مؤثرترين، مفيدترين و  اقبال به سواد اطالعاتي، اين باور است كه در حال حاضر، دستيابي به مهم

در اين ميان تصور اينكه اطالعات چون از ). 1388رضوان و همكاران، (اري بسيار دشوار است اطالعات ك
 و دانش جستجو، دستيابي و استفاده از آن را خواهند ها مهارتطريق وب قابل دستيابي است، مردم 

 بي الشت"در اين مورد معتقد است ) 92، ص1390، 5نقل از سيكر (4دايانا الريالرد. داشت، اشتباه است
معني است كه مشكالت آموزش مردم را با فراهم كردن امكان دسترسي به اطالعات حل كرد مانند 

، 1390نقل از سيكر،  (6بوراه و همكاران. "اينكه دسترسي به آجر، مشكل مسكن را حل خواهد كرد
اي از  ايندهاز نظر آنان ميزان فز. اند  را به كار برده7"تناقض دسترسي"در اين مورد عبارت ) 93ص

اطالعات در قالب الكترونيكي وجود دارد ولي كاربران و دانشجويان از قدرت و مهارت كافي براي بازيابي 
كند دانشجويان در دريايي از اطالعات  نيز عنوان مي) 1383(عصاره . اين اطالعات برخوردار نيستند

امروزه از يك سو، .  در دست ندارندور هستند اما ظرف مناسبي براي برداشتن از آن، الكترونيكي غوطه
 سواد اطالعاتي هستيم؛ به عنوان مثال يك استاد دانشگاه هاي مؤلفهشاهد شكاف بين استاد و دانشجو در 

تواند نياز اطالعاتي را بشناسد و مسئله را تعريف كند اما به خوبي يك دانشجوي سال اول  به راحتي مي
نتواند كند، مهارت جستجو ندارد حتي ممكن است  تر جستجو ميكارشناسي كه از صبح تا شب پاي كامپيو

اين در حالي است كه دانشجويي هم كه ). 1388احمدوند و خاكباز، (بگيرد  به شايستگي از ايميل بهره
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، 1كينگزلي و كينگزلي( را ندارد ها آنقادر به دسترسي به منابع اطالعاتي مختلف است، قدرت ارزيابي 
2009 .(  

2ACRL) 2000ي كه براي پيدا كردن، هاي مهارتاي از  مجموعه"را به عنوان  سواد اطالعاتي) 3، ص
 سواد هاي قابليت.  تعريف كرده است"باشد ميبازيابي، تجزيه و تحليل و استفاده از اطالعات مورد نياز 

 بر  شاخص عملكردي است كه22 استاندارد و 5مشتمل بر ) 1(اطالعاتي براي آموزش عالي طبق جدول 
 و اي دانشكده هاي كتابخانه انجمن(نيازهاي دانشجويان آموزش عالي در همه سطوح متمركز شده اند 

  ). 1390؛ و زاهد بابالن و رجبي، 2000پژوهشي، 
   سواد اطالعاتي براي آموزش عاليهاي قابليتاستاندارد ): 1(جدول 
  هاي مورد نظر در استاندارد قابليت  شماره استاندارد

  تشخيص ماهيت و گستره اطالعات مورد نياز  1د استاندار
  و دستيابي به اطالعاتيابي مكان  2استاندارد 
 ارزيابي اطالعات و منابع آن  3استاندارد 
  تركيب اطالعات جديد با دانسته هاي قبلي  4استاندارد 
  هاي قانوني و اجتماعيلف و محدوديتؤله حق مأپايبندي به مس  5استاندارد 

 " دسترسي به اطالعات توجه داردهاي روشاين استاندارد به راه و ":  و دستيابي به اطالعاتيابي مكان
هايي چون انتخاب بهترين روش تحقيق يا سامانه بازيابي  شامل شاخص و )55، ص1386پريرخ، (

خطي يا  اطالعات، اجراي راهبردهاي كاوش به صورت اثربخش، بازيابي اطالعات به صورت درون
  ).1385، قاسمي( باشد مي استخراج و ثبت اطالعات مĤخذ آنها حضوري، و

 و ، و مطالعه شدهآمدهاستاندارد به تجزيه و تحليل اطالعات به دست  اين": ارزيابي اطالعات و منابع آن
  از ديگراستفادهنياز   فكري، پيشيها مهارتبنابراين، در اين استاندارد . توجه دارد سازي و درك آن درون
هاي اصلي، تبيين  هايي مثل تلخيص ايده شاخص اين استاندارد، .)60، ص1386پريرخ،  ("ستها مهارت

  ).1385، قاسمي(گيرد  را در بر مي...  ارزيابي مĤخذ و معيارهاي اوليه براي ارزيابي اطالعات و
امع در عصر حاضر، اينترنت و شبكه جهاني وب بر تمام ابعاد زندگي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جو

گيري نوع جديدي از آموزش با عنوان يادگيري  يكي از اين تأثيرات مهم، شكل. ستتأثير گذاشته ا
هاي ارتباطي دوربرد  آوري يادگيري الكترونيكي به كاربرد فن يا 4آموزش از راه دور".  است3الكترونيكي

 و نيز فرصت گفت و ت،، امتحاناكالسي كه امكان دسترسي به معلمان و مدرسان، تكاليف شود مياطالق 
كند بدون اينكه نيازي  ي فراگيران و دانشجويان فراهم ميها و معلمان و مدرسان را برا گو با همكالسي

يادگيري الكترونيكي دربرگيرنده ). 8، ص2008، 5هورتون ("به حضور فيزيكي در كالس يا كالج باشد
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 از طريق پست الكترونيكي، و تجربه آموزش تعاملي صرف، آموزش آزاد"اشكال مختلف يادگيري شامل 
اي و تعامل  گيري براساس نرم افزارهاي رايانهياد"تا ) 111-112صص ("شركت در يك كنفرانس پيوسته

  ).1384 وب و پويس، (باشد مي) 123ص ("1زنده در اتاق گفت و گو
اي يافته  ت ويژهيدر تحقيقات دانشگاهي اهم) ايميل(، استفاده از پست الكترونيكي 1990از اواسط دهه 

 از ها دانشگاه آموزشي و مؤسساتدر حال حاضر بسياري از  و) 2009، 2 و باريكدارواتجاتراكول(است 
 كه دليل اين امر، كنند مياي استفاده   در سطح گستردهبراي برقراري ارتباط، يادگيري و تدريسايميل 

هر مكاني بودن، قابليت ذخيره و انعطاف پذيري، فوري بودن، مقرون به صرفه بودن، هر زماني و 
 اطالعاتي شوراي ملي آوري فن؛ كميته 2010، 4؛ ماچاريا و نياكوند1996، 3بليزل(محرمانه بودن آنست 

 5از نظر منسور). 1390 و روزنبرگ،؛ 1385؛ شهركي پور و بني سي، 1381پژوهش اياالت متحده، 
ايميل به عملكرد بهتر ) 2001 (8 مورتون؛ و)2001 (7؛ هانگ)2004 (6؛ گرونبرگ و آرمليني)2007(

در پنجمين بررسي ساالنه ابزارهاي ) بدون تاريخ (C4LPT 9 چنين هم. شود ميدانشجويان منجر 
 ابزار برتر يادگيري 100 را به عنوان ابزار يادگيري در رده بيستم فهرست Gmailيادگيري، نام سرويس 

المللي  ميل در زمينه يادگيري در سطح بينر اهميت اي ذكر نموده است كه اين امر نشانگ2011در سال 
 و يابي مكان هاي مهارتبا توجه به نقش خطير كتابداران در توسعه سواد اطالعاتي به ويژه در مورد . است

اي براي تحويل منابع و تكاليف درسي، دريافت  مي توان از ايميل به عنوان وسيلهارزيابي اطالعات، 
نيز استفاده از پست الكترونيكي توسط ) 1383(صميعي . ابداران استفاده نمودبازخوردها، و پيام كت

  . داند ها را در آموزش كاربران مفيد مي كتابخانه
در حال حاضر بسياري از كشورها مثل آمريكا، كانادا، انگلستان، اسكاتلند، ايرلند، آلمان، سوئد، زالندنو، 

 حضوري و الكترونيكي، آموزش سواد اطالعاتي به هاي روش استراليا، چين و سنگاپور با اتخاذ و اجراي
 و دستيابي به اطالعات به دانشجويان و دانش پژوهان را به عنوان يك يابي مكان هاي مهارتويژه 

، مزدائي و 1388، مرادي و احمدزاده، 1386حيدري همت آبادي و همكاران،  (كنند مياولويت مهم دنبال 
در تحقيق خود نشان داد كه خودآموزهاي گام به گام آنالين تصويري ) 2009 (10بليك). 1388صمدي، 
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 1پانتاروكساكچاناند و جرون. اند اتي از نظر دانشجويان، مفيد بوده اطالعهاي پايگاهاز مراحل جستجو در 
نيز كارايي برنامه يادگيري مستقل براي آموزش بازيابي اطالعات به دانشجويان آموزش از راه ) 2006(

 از منابع نشان دادند كه دانشجويان آگاهي) 2004 (2مگسين و جانسون.  را مثبت ارزيابي كردنددور
هم چنين نتايج . اندنام برده) كانادا (4 در دانشگاه آتابازكا3DRRترين فوايد پروژه  اي را از مهمكتابخانه

 از موفقيت آن بود و كاركنان و  حاكي6از پروژه سواد اطالعاتي دانشگاه نيوانگلند) 2002 (5ارزيابي رنسام
نتايج تحقيق .  ارزشمند دانستند،شدند الب ايميل به دانشجويان ارسال مييي را كه در قها فايلكتابداران 

نيز نشان داد كه دانشجويان در مورد ارزيابي اطالعات بازيابي شده از ) 2006، 7نقل از وو(رولدان و وو 
   .اينترنت، دقت بيشتري اعمال مي كنند

 مرتبط با سواد اطالعاتي در بسياري از محافل آموزشي و پژوهشي هاي مهارتدر ايران نيز مباحث و 
معتقدند بررسي روشني از وضعيت سواد اطالعاتي در كشور ) 1388(اند اما مرادي و احمدزاده  دهشمطرح 

) 1385( قاسمي  مشخصي در اين رابطه صورت نگرفته است و طبق نظرريزي برنامهبه عمل نيامده و 
محققان طي كنكاش در . نيست برخوردار الزم انسجام و فراگيري از حوزه اين در گرفته اقدامات انجام

 كه دال بر استفاده از آموزش الكترونيكي در زمينه توسعه تجربيمنابع فارسي در دسترس، پژوهشي 
ن چو هايي هم ن ميان، پژوهشدر ايالبته .  و ارزيابي اطالعات باشد پيدا ننمودنديابي مكان هاي مهارت

نژاد و  ، علي)1384(، نظري )1383(مقدم  شريف، )1383(آبادي  ، منصوريان و نعيم)1383(صميعي 
هاي دانشگاهي از جمله سايت دانشگاه  ي خودآموز برخي از وب سايتها فايل، و يا )1390(همكاران 
ند به عنوان نقطه شروع خوبي در زمينه توسعه توان نبايد از نظر دور داشت چرا كه ميمشهد را فردوسي 

  .  به شيوه الكترونيكي مطرح شوندها مهارتاين 
 هاي مهارتالزم به ذكر است در مورد وضعيت دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز در زمينه 

كتابداري اين  از رئيس امور طبق پرس و جو.  و ارزيابي اطالعات، اطالع دقيقي در دست نيستيابي مكان
اند  هاي سواد اطالعاتي شركت نموده  در كارگاه1386 و 1384هاي  نشگاه معلوم شد كتابداران در سالدا

البته طبق گفته رياست باشگاه . ولي تاكنون چنين كارگاهي براي دانشجويان برگزار نشده است
اه برگزار شده راي اعضاي باشگ ب1389پژوهشگران جوان، كارگاه آشنايي با كتابخانه ديجيتالي در مرداد 

رسد به دليل غيربومي بودن اكثر دانشجويان ارشد و يا احتمال عدم اطالع آنان،  است ولي به نظر مي
هاي آزاد سراسر كشور  هر چند دانشگاه. رگاه مهمي نباشدمرداد ماه زمان مناسبي براي برگزاري چنين كا
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چهار پايگاه اطالعاتي اشپرينگر، كبي، آكسفورد، و جان از امكان كتابخانه ديجيتالي براي استفاده از 
 به درستي به دانشجويان ارشد اين دانشگاه ها پايگاهفانه نحوه استفاده از اين سأ برخوردار هستند مت1وايلي

مراجعه به نظرات دانشجويان استفاده كننده از كتابخانه ديجيتالي دانشگاه اين ادعا با . معرفي نشده است
البته در . اند به وضوح قابل مشاهده است اده از آن درخواست راهنمايي كرده در مورد نحوه استفكه بارها

 را به وي ها مهارتبرخي از مواقع پيش آمده است كه كتابداري بنا به درخواست دانشجو، برخي از اين 
هاي  رين رسانه فراگيرت با توجه به اينكه در حال حاضر، اينترنت و منابع الكترونيكي يكي از.منتقل نمايد

 و دستيابي به يابي مكان الكترونيكي در زمينه هاي آموزش، برخورداري از شوند مياطالعاتي محسوب 
هاي  يلي كه قرار است در آينده در پستبراي دانشجويان تحصيالت تكم اطالعات اطالعات و ارزيابي

   .اي يافته است ژهعه، ايفاي نقش نمايند ضرورت وياجرايي، آموزشي و پژوهشي جام
   :روش پژوهش

است كه در ) آزمون پس و آزمون پيشطرح دوگروهي با (هاي شبه آزمايشي  اين پژوهش از نوع پژوهش
ميزان مهارت دانشجويان در (بر يك متغير وابسته )  الكترونيكيهاي آموزش(آن اثرات يك متغير مستقل 

به اين صورت كه تعداد . مورد بررسي قرار گرفت) ت و دستيابي به اطالعات و ارزيابي اطالعايابي مكان
 pdf و ارزيابي اطالعات با استفاده از منابع گوناگون تهيه و در قالب فايل يابي مكان خودآموز در زمينه 20

يك هفته بعد از اتمام ارسال . به صورت متناوب به آدرس پست الكترونيكي گروه آزمايش ارسال شد
   . به عمل آمدآزمون پس هر شش رشته، هاي كالس با حضور در ها فايل

   :جامعه و نمونه آماري
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز در شش ارشد كارشناسيجامعه آماري در اين پژوهش، تمام دانشجويان 

 درسي، مديريت آموزشي، روانشناسي عمومي، روانشناسي تربيتي ريزي برنامه آموزشي، ريزي برنامهرشته 
  . باشند مي نفر 766ن انگليسي بودند كه در مجموع و آموزش زبا

   :گيري نمونهروش 
بدين ترتيب .  استفاده شد2 غيرتصادفي گلوله برفيگيري نمونهدر اين تحقيق براي انتخاب نمونه از روش 

 نفر بعدي توسط 7مند به همكاري در اين پژوهش شناسايي شد و  كه از هر رشته، يك دانشجوي عالقه
 نفر بود كه در 48با توجه به تجربي بودن اين پژوهش، حجم نمونه . دشمحققان معرفي ديگران به 

از . آزمون دو نفر از دانشجويان به داليل شخصي از شركت در تحقيق انصراف دادند مرحله اجراي پيش
  نفر46آنجايي كه افراد ديگري يافت نشد كه واجد خصوصيات مدنظر تحقيق باشند بنابراين تحقيق با 

لفه ؤشان در دو م ، دانشجويان بر اساس ميزان مهارتآزمون پيشپي گرفته شد كه بعد از اجراي 

                                                 
1. Springer, CABI, Oxford & John Wiley  
2. Snowball Sampling 
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 نفر در گروه كنترل قرار 23 نفر در گروه آزمايش و 23 و ارزيابي اطالعات همسان شدند و يابي مكان
  .گرفتند

   :گيري ابزار اندازه
پرسشنامه خوداظهاري سواد اطالعاتي  «64 تا 18 سؤاالتآوري اطالعات از  در اين پژوهش، جهت جمع

ين  مربوط به متغيرها از طريق روش تعيسؤاالتاستفاده شد كه روايي ) 1385قاسمي، (» دانشجويان
 حوزه سواد اطالعاتي، و پايايي آن نيز با ضريب آلفاي استادانها و نظرات  اعتبار محتوايي و با راهنمايي

 .  شده استتأييد ، =97/0rكرانباخ 
   :وش تجزيه و تحليل اطالعاتر

ز آمار توصيفي و جهت  ا16 نسخه SPSSافزار آماري  ها با استفاده از نرم  دادهجهت تجزيه و تحليل
  . ها از آزمون كوواريانس استفاده شد آزمون فرضيه

 هاي پژوهش يافته
اسالمي اه آزاد  دانشگارشد كارشناسي الكترونيكي بر ميزان مهارت دانشجويان هاي آموزش :فرضيه اول

 .ثير مثبت داردأ و دستيابي به اطالعات، تيابي مكانتبريز در واحد 
 بين داري معنيرابطه ) 2(براساس نتايج آزمون تحليل كوواريانس انجام گرفته، طبق اطالعات جدول 

ر نوع بعد از مداخله در حاليكه كنترلي ب) متغير وابسته(قبل از مداخله و ) متغير هم تغيير(نمره هاي 
  ).p , 3/14= F > 01/0(مداخله داريم؛ وجود دارد 

  يابي و دستيابي به اطالعات دانشجوياننتايج تحليل كوواريانس دو گروه آزمايش و كنترل در مكان): 2(جدول 
 مجذور اتا داري معنيسطح  مقدار واريانس ميانگين مجذورات  درجه آزادي مجموع مجذورات  

  14/0  02/0  94/5  14/517  1  14/517  هاگروه
  29/0  001/0  3/14  27/1243  1  27/1243  آزمونپيش
        92/86  35  3/3042  خطا

 و دستيابي به اطالعات دانشجويان در دو گروه آزمايش و كنترل پس از كنترل يابي مكانميانگين و خطاي استاندارد نمره ): 3(جدول 
  آزمونپيش

  حد باال  حد پايين  انحراف استاندارد  ميانگين  گروه  %95سطح اطمينان 
  87/99  16/91  14/2  52/95  آزمايش
  46/92  75/83  14/2  11/88  كنترل

 و دستيابي به اطالعات دانشجويان يابي مكان بين نمره دهد ميهمانطور كه نتايج تحليل كواريانس نشان 
 است، 14/0ر اتا مجذو). p , 94/5= F > 01/0 (شود ميگروه آزمايش و كنترل تفاوت معناداري مشاهده 

 و دستيابي به اطالعات دانشجويان مربوط به عضويت گروهي يابي مكان از واريانس نمره درصد14يعني 
 و دستيابي به اطالعات يابي مكانميانگين و خطاي استاندارد نمره ) 3( مطابق با جدول چنين هم. است

 و براي 52/95د براي گروه آزمايش دانشجويان در دو گروه آزمايش و كنترل پس از مهار متغير همانن
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 الكترونيكي بر هاي آموزشبه عبارتي .  با يكديگر دارندداري معني كه تفاوت باشد مي 11/88گروه كنترل 
  . و دستيابي به اطالعات تأثير داشته استيابي مكانميزان مهارت دانشجويان در 
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  آزمون پس و آزمون پيش و دستيابي اطالعات در دو گروه آزمايش و كنترل در يابي مكانزان مهارت دانشجويان در مقايسه مي): 1(نمودار 

  
دانشگاه آزاد اسالمي  ارشد كارشناسي الكترونيكي بر ميزان مهارت دانشجويان هاي آموزش :فرضيه دوم

  .آن، تاثير مثبت دارد منابع و اطالعات  در ارزيابيواحد تبريز
هاي   بين نمرهداري معني كه رابطه دهد مينتايج تحليل كوواريانس نشان ) 4(اطالعات جدول طبق 

بعد از مداخله در حاليكه كنترلي بر نوع مداخله داريم؛ ) متغير وابسته(قبل از مداخله و ) متغير هم تغيير(
   ).p , 02/22=F > 01/0(وجود دارد 

  آزمايش و كنترل در ارزيابي اطالعات و منابع آننتايج تحليل كوواريانس دو گروه ): 4(جدول 
 مجذور اتا داري معنيسطح  مقدار واريانس ميانگين مجذورات  درجه آزادي مجموع مجذورات  
  16/0  01/0  91/6  49/584  1  49/584  هاگروه
  38/0  000/0  02/22  13/1863  1  13/1863  آزمونپيش

        57/84  35  22/2960  خطا
  

  آزمون پيشآن در دو گروه پس از كنترل  منابع و اطالعات و خطاي استاندارد نمره دانشجويان در ارزيابيميانگين ): 5(جدول 
  حد باال  حد پايين  انحراف استاندارد  ميانگين  گروه  %95سطح اطمينان 

  3/113  66/104  12/2  98/108  آزمايش
  33/105  69/96  12/2  01/101  كنترل
دانشجويان گروه آزمايش و   بين نمره ارزيابي اطالعاتدهد ميانس نشان همانطور كه نتايج تحليل كواري

 درصد16 است، يعني 16/0مجذور اتا ). p , 91/6= F > 01/0 (شود ميكنترل تفاوت معناداري مشاهده 
 مطابق با جدول چنين هم. دانشجويان مربوط به عضويت گروهي است از واريانس نمره ارزيابي اطالعات

دانشجويان در دو گروه آزمايش و كنترل پس از مهار  و خطاي استاندارد ارزيابي اطالعاتميانگين ) 5(
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 با داري معني كه تفاوت باشد مي 01/101 و براي گروه كنترل 98/108متغير همانند براي گروه آزمايش 
تأثير  ات الكترونيكي بر ميزان مهارت دانشجويان در ارزيابي اطالعهاي آموزشدر واقع . يكديگر دارند
  .داشته است
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  آزمون پس و آزمون پيشو منابع آن در دو گروه آزمايش و كنترل در  اطالعات مقايسه ميزان مهارت دانشجويان در ارزيابي): 2(نمودار 

  بحث و نتيجه گيري
هارت دانشجويان  الكترونيكي بر ميزان مهاي آموزشتحقيق حاضر با هدف تعيين اثربخشي 

ارزيابي اطالعات  و دستيابي به اطالعات و يابي مكان در دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز ارشد كارشناسي
 دانشجويان مهارت ميزان بر الكترونيكي هاي آموزشنتيجه تحقيق نشان داد كه .  انجام شدو منابع آن
 .اردد مثبت ثيرأت اطالعات، به دستيابي و يابي مكان در دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز ارشد كارشناسي

وي دريافت . تا حدودي مطابقت دارد) 2011(هاي پترسون  نتايج اين تحقيق با يافتهطبق همين نتايج، 
ها  مجله دانشجويان در ذخيره، انتقال، و ايميل كردن منابع و نيز يافتن ليستي از ها آموزشكه بعد از ارائه 

اند و در زمينه پيدا كردن اطالعات  ادهص، اعتماد به نفس بيشتري از خود نشان ددر زمينه يك موضوع خا
موتورهاي  جستجوي اطالعات در اينترنت از طريق چنين همها و منابع ديگر و  مورد نياز خود در كتاب

وي هم چنين در تحقيق خود نشان داد دانشجويان در مورد يافتن . اند تر عمل كرده جستجو موفق
هاي چاپي و الكترونيكي، استفاده از عملگرهاي درون فيلدي مثل بريده سازي در  مجلهاطالعات در 

راهبردهاي جستجو، امكانات جستجوي پيشرفته در موتورهاي جستجو و نيز تنظيم هشدار براي اطالع از 
 گوگل  در تحقيق حاضر به دليل معرفي گوگل،رسد به نظر مي.  جديد مشكل دارندهاي مقالهانتشار 
 ,pdf) در اينترنت ها فايل انواع يافتن جستجو، نحوه فيلدي درون پژوهشگر، عملگرهاي گوگل و پيشرفته

word, ppt, etc.) پايگاه اه كتابخانه، نحوه استفاده از نرم افزار نمايه در )نمايه(، پايگاه نشريات فارسي ،
 هاي پايگاه دسترسي آزاد و نيز معرفي نحوه جستجوي ها مقاله، پايگاه دوآج براي (SID)جهاد دانشگاهي 

ي ها فايلدر ...  و مجلهاطالعاتي مختلف از جمله ساينس ديركت، اشپرينگر، پروكوئست، آكسفورد 
 الكترونيكي به تفصيل آشنا هاي چاپي و مجله و دستيابي به يابي مكانجداگانه، دانشجويان با نحوه 
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 با زمان درس روش تحقيق و نيز لزوم تحويل پروپوزال به ها آموزشاند و به دليل همزماني اين  شده
هاي دانشجويان در بازخورد. اند را بيشتر مورد استفاده قرار داده ها فايلاستاد روش تحقيق، مطالب اين 

 در ها مقاله بود كه به معرفي نحوه جستجوي هايي يلفاها حاكي از استقبال آنان از  طول ارسال فايل
نتيجه ديگر اين تحقيق نشان داد كه . پرداخته بودند...  اطالعاتي و هاي پايگاهنشريات، اينترنت، 

 در دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز ارشد كارشناسي الكترونيكي بر ميزان مهارت دانشجويان هاي آموزش
ثر دريافت كه اك) 2011(در همين زمينه پترسون . ثير مثبت داردأ، ت آنارزيابي اطالعات و منابع

آنان در اين زمينه موفقيتي نداشتند يا % 23 ولي كنند ميها موفق عمل  دانشجويان در ارزيابي وب سايت
 حتي و سحرآميز لوبياي به شبيه چيزي حاضر حال در اينترنت. اينكه اصالً با نحوه ارزيابي آشنا نبودند

 عرصه اين در حال. بگذارد مطلبي و كند ايجاد وبالگ يا سايت تواند مي كسي هر. است شده آن از تربد
 دقت و صحت شوند مي باعث مختلف، هاي انگيزه با و غلط اطالعات گذاشتن با كه زيادي افراد هستند

: وضعيت صادق استدر مورد منابع چاپي نيز همين . شود روبرو جدي ترديد با اينترنت در موجود اطالعات
 كه اين امر گاه شود ميچاپ ...  مقاله و ، مجله، نشريه،با پيشرفت امكانات در عصر حاضر آنقدر كتاب

ي مجهز شوند كه صرف چاپ شدن هاي مهارتبنابراين بايد افراد به . كند ميخواننده را با مشكل مواجه 
ا، به معني صحت آن فرض نكنند و خود متني در مجله يا كتاب و يا قرار گرفتن مطلبي در يك سايت ر

ها،   در زمينه ارزيابي وب سايتهايي فايلرسد تهيه و ارسال  به نظر مي. ابي اعتبار آن بدانندرا ملزم به ارزي
، و توجه دادن دانشجويان به نكاتي »كنيم؟ حاصل اطمينان سايت يك اعتبار از چگونه«از جمله فايل 

 اعتبار علمي نويسنده، سياست محرمانگي، نقشه سايت و مطالبي از ها، به روز بودن،  سايتURLچون 
از . اين دست به دانشجويان كمك نموده است تا در زمينه ارزيابي مطالب الكترونيكي توانمندتر شوند

سيويليكا، (ا ه همايش ها مقالهپيدا كردن «، » استفاده كنيم؟ها مجلهاز كدام «يي مثل ها فايلسوي ديگر 
هاي مرتبط  با تأكيد بر انجمن(ايران  علمي هاي انجمن با آشنايي«، »)هاي كشور ي كنفرانسناشر تخصص

دانشگاه آزاد ، آشنايي با نحوه استفاده از كتابخانه ديجيتالي »)دانشجويان شش رشته حاضر در تحقيق
و  تخصصي ها مجلههاي عمومي و  ضيح كامل در مورد تفاوت هاي مجله، و تواسالمي واحد تبريز

ضمناً امكان .  رهنمون شودها مقالهتواند دانشجويان را به نكات مهمي در مورد اعتبار  ها مي مجله
تواند كمك شايان  سايت انجمن آن رشته، ميهاي تخصصي هر رشته از طريق  دسترسي به فصلنامه

 منابع معتبر مثل چنين دانشجوياني كه با. توجهي به دانشجويان براي دستيابي به منابع معتبر نموده باشد
انجمن علمي رشته خودشان آشنا  كارشناسي شده مثل سايت هاي پايگاهكتابخانه ديجيتالي و ساير 

 در طول انجام اين تحقيق .اند ديگر تمركز صرف بر گوگل و ويكي پديا را رها خواهند كرد شده
ن دانشجويان كل در پيدا كردهايي وجود داشت از قبيل كوچك بودن حجم نمونه، مش محدوديت

مند به همكاري در اين پژوهش كه حتماً ايميل داشته باشند، عدم تمايل برخي از دانشجويان به  عالقه
لذا . شركت در پژوهش به داليل مختلف از جمله كمبود وقت، شاغل بودن، و طوالني بودن مدت تحقيق
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هاي  طالعات و منابع، قابليت مديريت ابا توجه به اينكه دانشجويان تحصيالت تكميلي بايد در زمينه
 دانشجويان معدل الف و نيز شود ميهاي پژوهش حاضر پيشنهاد  را به دست آورند و بر اساس يافتهبااليي 

 شناسايي شوند و امكان استفاده از ارشد كارشناسيدانشجويان پژوهشگر دانشگاه آزاد اسالمي در مقطع 
ور در اختيار آنان قرار با استفاده از نام كاربري و رمز عب) هاز اماكني خارج از دانشگا(كتابخانه ديجيتالي 

ي دانشگاهي به آموزش ها كتابخانه بويژه ها كتابخانهسايت   بخشي از وبشود ميچنين پيشنهاد  هم. گيرد
هاي مكرر   و درخواستسؤاالتبا مطالعه نظرات و .  سواد اطالعاتي اختصاص داده شودهاي مهارت

نظرات كتابخانه ديجيتالي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز نياز به وجود اين بخش دانشجويان در قسمت 
آزاد اسالمي انشگاه دواحدهاي از طرف ديگر با توجه به اينكه در حال حاضر . شود ميبيشتر احساس 

كسفورد سراسر كشور از امكان كتابخانه ديجيتالي براي استفاده از چهار پايگاه اطالعاتي اشپرينگر، كبي، آ
 اطالعاتي هاي پايگاه در قراردادهاي بعدي تعداد شود مي، و جان وايلي برخوردار هستند پيشنهاد مجله

با مراجعه به نظرات .  معتبر بيشتري دسترسي داشته باشندها مقالهافزايش يابد تا دانشجويان به منابع و 
مي واحد تبريز، نياز به اشتراك ساينس دانشجويان در قسمت نظرات كتابخانه ديجيتالي دانشگاه آزاد اسال

هم چنين به دليل ماهيت سواد اطالعاتي كه نوعي مهارت است نه . شود ميديركت بيشتر احساس 
ثالً  مشابه اين پژوهش با استفاده از پرسشنامه خودسنجي و يا به صورت كيفي مشود ميدانش، پيشنهاد 

  . نيز انجام شودها دانشگاهسايت اينترنتي يابي دانشجويان در  از طريق مشاهده رفتار اطالع
  منابع

هاي درسي آموزش  سواد اطالعاتي در برنامه). 1388. (سادات محمد، و خاكباز، عظيمه احمدوند، علي
  .دانشگاه تبريز. نهمين همايش ساالنه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران. از غفلت تا تلفيق: عالي

هاي سواد اطالعاتي براي  استاندارد قابليت). 2000. (ژوهشيپ و اي دانشكده يها كتابخانه انجمن
. امريكا يها كتابخانه انجمن :شيكاگو). ترجمه علي حسين قاسمي. (]نسخه الكترونيكي[آموزش عالي 

      : از5/3/1391بازيابي شده در تاريخ 
     http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/ILCStands.pdf   

  .كتابدار: تهران. ها ها و برنامه مفاهيم، روش: آموزش سواد اطالعاتي). 1386. (پريرخ، مهري
 درسي متناسب با توسعه ريزي برنامهنظام ). 1386(. ي، عباساله، و حرّ پور، نعمت آبادي، زهرا، موسي حيدري همت

بازيابي شده در . 29-48  صص،4، فصلنامه مطالعات برنامه درسي]. نسخه الكترونيكي[ سواد اطالعاتي
 http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/70613860403.pdf:  از5/4/90تاريخ 

ي ها كتابخانهبررسي ميزان سواد اطالعاتي كتابداران ). 1388. (رضوان، آذين، كوكبي، مرتضي، و بيگدلي، زاهد
]. نسخه الكترونيكي[عمومي استان خوزستان به منظور شناسايي نقاط قوت يا ضعف احتمالي آنها در اين زمينه

  : از5/4/90ر تاريخ بازيابي شده د. 9-37صص. )3 (15، پيام كتابخانه
     http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/38213885801.pdf 
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). ترجمه فرهاد كيانفر و علي شاعيدي. (فراسوي يادگيري الكترونيكي). 1390. (روزنبرگ، مارك جفري
  ).نتشار به زبان اصلي نداردتاريخ ا. (ماندگار: تهران

نشريه علمي . بررسي وضعيت سواد اطالعاتي دانشجويان). 1390. (زاهد بابالن، عادل، و رجبي، سوران
  .309-317صص ). 2(5، پژوهشي فناوري آموزش

. كتابدار: تهران). ترجمه اكبر مجيدي. (يادگيري الكترونيكي و كتابخانه ديجيتال). 1390. (سيكر، جان
  ).2004 انتشار به زبان اصلي تاريخ(
 همايش ها مقالهمجموعه در .  باز يا از راه دورهاي آموزشسواد اطالعاتي و ). 1383. (، هاديمقدم شريف

به كوشش ( ها رساني و موزه  و مراكز اطالعها كتابخانهكنندگان و توسعه سواد اطالعاتي در  آموزش استفاده
  .327-334 صص .ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي ، موزهها انهكتابخسازمان : مشهد). اله فتاحي رحمت

. سال چهارم. پيك نور. ]نسخه الكترونيكي[آموزش الكترونيكي ). 1385. (ناز سي، پري پور، حسن، و بني شهركي
  : از21/7/1390بازيابي شده در تاريخ . 102-116صص . 3ش 

    http://www.sid.ir/fa/VEWSSIDJ_pdf12000013850313 
مجموعه در . امكان سنجي ايجاد آموزش مجازي سواد اطالعاتي در اينترنت). 1383. (صميعي، ميترا

 رساني و موزه  و مراكز اطالعها كتابخانهكنندگان و توسعه سواد اطالعاتي در   همايش آموزش استفادهها مقاله
 . مركز اسناد آستان قدس رضويها و ، موزهها كتابخانهسازمان : مشهد). به كوشش رحمت اله فتاحي( ها

  .459-477صص 
 الزم در دانشجويان براي دستيابي و هاي مهارتسواد اطالعاتي يا ايجاد ). 1383. (عصاره، فريده

كنندگان و توسعه سواد اطالعاتي در   همايش آموزش استفادهها مقالهمجموعه در . استفاده از اطالعات
ها و  ، موزهها كتابخانهسازمان : مشهد). اله فتاحي به كوشش رحمت( ها زهرساني و مو  و مراكز اطالعها كتابخانه

  .213-221 صص .مركز اسناد آستان قدس رضوي
سطح سواد اطالعاتي و نقش ). 1390. (نژاد، مهرانگيز، سرمدي، محمدرضا، زندي، بهمن، و شبيري، سيدمحمد علي

ي ها كتابخانهقيقات اطالع رساني و تح. آن در فرايند آموزش يادگيري الكترونيكي دانشجويان
  .337-371صص ). 2(17، عمومي

بررسي وضعيت سواد اطالعاتي دانشجويان تحصيالت تكميلي و انطباق آن با ). 1385. (علي حسينقاسمي، 
رساله دكتراي علوم . ]نسخه الكترونيكي[ ي ملي آرال و چهار سند توسعه سي استانداردهاي سواد اطالعاتي اي

  : از21/7/1390بازيابي شده در تاريخ . ي و اطالع رساني، دانشگاه فردوسي مشهدكتابدار
     http://Ghaassemi.googlepages.com.FinalChapter5.pdf 

ترجمه . (تبحر در فناوري اطالعات). 1381. ( اطالعاتي شوراي ملي پژوهش اياالت متحدهآوري فنكميته 
  ).خ انتشار به زبان اصلي نداردتاري(چاپار : تهران). علي حسين قاسمي
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