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چكيده
پژوهش حاضر به منظور بررسي سواد اطالعاتي کارآموزان آموزشگاههاي آزاد وابسته به مراکز فني و حرفه اي شهر ایالم بر اساس استاندارد ACRL
صورت گرفته است .مطالعه به روش توصيفي -پيمایشي انجام شد .جامعه آماري شامل کليه کارآموزان حوزه تحصيلي نقشه کشي آموزشگاههاي آزاد
وابسته به سازمان فني و حرفه اي شهر ایالم در سالهاي  19و  19به تعداد  794نفر بودند .تعداد  987نفر به صورت خوشه اي و تصادفي به عنوان
نمونه آماري انتخاب شدند .براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته سواد اطالعاتي بر اساس استاندارد  ACRLاستفاده گردید .روایي
پرسشنامه توسظ شش نفر از متخصصين کامپيوتر تأیيد شد و پایایي پرسشنامه نيز توسط آلفاي کرونباخ  %87محاسبه گردید .جهت تجزیه و تحليل
داده ها از روش هاي آماري تحليل واریانس و آزمون  tاستفاده شد .یافتههاي پژوهش نشان داد که بين سواد اطالعاتي کارآموزان سال  19در پنج
استاندارد مورد بررسي ،راهبردهاي جستجوي اطالعات ،استفاده از منابع اینترنتي ،مكان یابي و دست یابي به اطالعات ،ترکيب اطالعات جدید با دانسته
هاي قبلي ،ارزیابي فرآیند جستجو در رابطه با رفع نيازهاي اطالعاتي ،تفاوت معني دار وجود نداشت .اما این تفاوت دراستانداردهاي مكان یابي و دست
یابي به اطالعات ،و ترکيب اطالعات جدید با دانسته هاي قبلي ،در مورد سواد اطالعاتي کارآموزان سال  19از نظر آماري معني دار شناخته شد.
همچنين یافته ها نشان داد تفاوت سواد اطالعاتي بين کارآموزان سالهاي  19و  19در پنج استاندارد مورد مطالعه راهبردهاي جستجوي اطالعات،
استفاده از منابع اینترنتي ،مكان یابي و دست یابي به اطالعات ،ترکيب اطالعات جدید با دانسته هاي قبلي ،ارزیابي فرآیند جستجو در رابطه با رفع
نيازهاي اطالعاتي ،از نظرآماري معني دار بود .پس مي توان گفت آموزش غير رسمي در آموزشگاههاي آزاد ،بر افزایش سطح سواد اطالعاتي کارآموزان
تأثير داشته است.
کليد واژگان :سواد اطالعاتي ،آموزشگاههاي آزاد ،فني و حرفه اي ،استاندارد ACRL

Levels of information literacy in free school students in Ilam provinces according to
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Fereshte mahdieh1
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Abstract:
This study aimed to assess to information literacy centers related to free school students of Ilam based on the
ACRL standards. The study was a descriptive survey. The population consisted of all students in educational
field mapping free schools affiliated with vocational Ilam between 91 and 92 to 417 people. 184 people in the
sample were selected by random cluster. Data from the questionnaires were ACRL information literacy
standards. Explained by six experts to verify its validity and reliability of computers by 84%, Cronbach's alpha
was calculated. To analyze the data, analysis of variance and T test were used.information, there was no
significant difference.
But the difference in location standard and access to information, and combining new information with previous
knowledge, the information literacy of 91 trainees were found to be statistically significant.meet the information
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needs of statistically significant. So we can say Non-formal education in free schools for trainees will have a
significant effect on increasing the level of information literacy.
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مقدمه
شرط بقاء در هر شرایطي ،نيازمند پاره اي توانمندي ها و قابليت هاست و سواد خاص خود را طلب مي کند ،در مجموع سواد مفهومي
است که طيف متنوعي از معاني را در بر مي گيرد و قدمتي بسيار طوالني دارد .از جمله انواع سواد مي توان به سواد تجارت ،سواد رایانه
اي ،سواد تندرستي ،سواد رسانه اي ،سواد متني ،سواد شمارشي و در نهایت سواد اطالعاتي اشاره کرد (دیاني.)9189،
در سال  9440ساموئل جانسون بر این باور بود که دانش بر دو نوع است :الف) ما یك موضوع را مي دانيم .ب) مي دانيم که در کجا
مي توانيم به اطالعاتي در خصوص آن موضوع دست پيدا کنيم .امروزه بيش از هر زمان دیگري ،باید بر دانش دوم تسلط داشته باشيم و
بتوانيم اطالعات مورد نياز خود را انتخاب کنيم .براي دسترسي مؤثر به اطالعات مورد نياز و استفاده مناسب از آنها ،به مهارت هایي نياز
است که به کمك آن بتوان از ميان انبوه اطالعات موجود ،به مفيدترین و مناسب ترین آن دسترسي پيدا کرد .مجموعه اي از این مهارت ها
شامل شناسایي ،انتخاب ،سازماندهي ،استفاده و ارزیابي اطالعات به دست آمده مي باشد .به مجموعه این مهارت ها سواد اطالعاتي گفته
مي شود ( عاليشان کرمي.)9181،
با گسترش جوامع اطالعاتي مفهوم سواد از وجه سنتي خود به سواد اطالعاتي که مالزم با سواد رایانه اي و بلكه بسيار فراتر از آن
است گستر ش یافته و به عنوان یك قابليت پایه براي کساني که باید در گروههاي آموزشي این جوامع مشارکت داشته باشند ،شناخته
شده است (منصوریان.)9181،
انجمن کتابخانه هاي پژوهشي ( )ACRLسواد اطالعاتي را به عنوان «یك قالب فكري و عقالني براي فهم ،یافتن ،ارزیابي و استفاده
اطالعات» تعریف کرده است .چنين درکي از سواد اطالعاتي ،بر اهميت عمل كرد آموزشگاهها و نيز اهميت یادگيري هميشگي تأکيد مي
کند .سواد اطالعاتي مي تواند به مهارتهایي که فرد آموخته یا به فرایندي آموزشي گفته شود که از طریق آن فرد یاد مي گيرد در محيط
پيچيده و در حال رشد سریع اطالعات ،چگونه از اطالعات به طور مؤثر و کارآمد استفاده کند ().NYLA, 2008
با وجود اهميت و نياز به آگاهي از این مهارت ،شواهد نشان داد که کارآموزان براي گذراندن برخي از درسهاي خود فاقد سواد
اطالعاتي الزم هستند (تقوي . )9144 ،با توجه به این مسئله ،باید به آموزش کارآموزان در این زمينه پرداخت .اما وقتي از آموزش سخن به
ميان ميآید ،سنجش کميت و کيفيت آموخته ها مطرح ميگردد .از این رو ،ضرورت بررسي وضعيت سواداطالعاتي کارآموزان ،امري بدیهي
مي نماید.
در دوره اي که اطالعات گسترده با کيفيت هاي مبهم کارآموزان را به چالش مي کشاند صرفا دستورالعمل هاي استفاده ازتكنولوژي
نمي تواند ر اه حل مناسبي باشد .اگرچه کارآموز این نسل با اینترنت مانوس و آشنا هستند ،اما مدارك زیادي وجود دارد دال بر اینكه آنان
در تحقيقاتشان بطور موثر از فناوري استفاده نمي کنند و عليرغم داشتن ابزارهاي قوي در دسترس خود ،دانش اطالعاتي کمي دارند .به
عبارتي ،آنان به سر عت تكنولوژي جدید را مي پذیرند ،اما فاقد مهارت هاي الزم براي تبدیل شدن به مصرف کنندگان اصلي و
توليدکنندگان اخالقي اطالعات هستند  .لذا براي کارآموزان نياز مبرم و روزافزوني به کسب مهارتهاي سواد اطالعاتي وجود دارد تا زمان نياز
به اطالعات را تشخيص بدهند و توانای ي مكان یابي ،ارزیابي و استفاده موثر از اطالعات را در بطن و زمينه تكنولوژي بدست آورند
(منصوریان.)9181،
در دهمين کنفرانس ملي ACRLدر دنور ،مطالعاتي موردي در زمينة استفاده از استاندارد  ACRLارائه شد .از سيزده مطالعه گزارش
شده ،یك عنوان ،پایان نامه اي بود که فقط به استاندارد دوم  ACRLتوجه قرار داده بود؛ و یك عنوان نيز گروه سنجش سواد اطالعاتي
ایالت واشينگتن را تشریح مي کرد .بقيه ،به برنامههاي سواد اطالعاتي مربوط بودند .محققان در طرح تحقيقاتي سنجش استاندارد شده ي
مهارتهاي سواد اطالعاتي در دانشگاه ایالتي کنت ،مجموعه ي استانداردهاي سواد اطالعاتي خود را به صورت ترکيبي از استانداردهاي
مشابه  ACRLو انجمن کتابداران مدارس آمریكا توسعه دادند ( پریرخ.)9181،
در مطالعه دیگري که توسط اکانر و دیگران ( ) 9009تحت عنوان بررسي مهارتهاي سواد اطالعاتي صورت گرفت مراحل ابتدائي
توسعة یك ابزار استاندارد براي بررسي مهارتهاي سواد اطالعاتي را گزارش کردند .ابزار مورد نظر آنها در طي سه مرحله :طراحي دقيق،
آزمون و باز آزمون بوده است .در ابتدا با استفاده از استانداردهاي سواد اطالعاتي  ACRLو  AASLمهارتهاي خاصي را شناسایي کردند؛
سپس شروع به تدوین سؤالهایي نمودند .پس از پاالیش سؤالها ،آزمایش ابزار را با اعضاي انتخاب شده از جمعيت هدف شروع کردند .مرحله
ي بعد ،آزمون بررسي گروهي کوچك ،از افراد جمعيت هدف بود .در این بخش ،از دانش آموزان خواسته شد هر بازخوردي را که مایلند
فراهم آورند و به سؤالها پاسخ دهند) .( ISTE, 2007
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کریچفيلد ( )9000در پایان نامه ي دکتراي خویش ،ابزاري جامع براي سنجش سواد اطالعاتي ،بر مبناي استاندارد قابليتهاي سواد
اطالعاتي  ACRLبراي آموزش عالي تدوین کرد .براي مشخص کردن روایي محتوا ،نسخه ي اوليه ي ابزار توسط سه متخصص سواد
اطالعاتي ارزیابي شد .سپس این ابزار بين  48دانشجوي جدید دانشكدة وارنر جنوبي توزیع گردید .بر مبناي پاسخهاي ارائه شده ،پایایي
نسخه ي اول این ابزار به وسيله ي آزمون آلفاي کرونباخ محاسبه شد .پایایي ابزار در شاخصهاي مختلف استاندارد  ACRLدر دامنه ي
آلفاي %81 ،و  %40به دست آمد .نسخه ي دوم ابزار ،براي گروه دومي شامل  89دانشجوي دانشكده ي وارنر جنوبي ارسال شد .نتيجه ي
مطالعه نشان داد در تمام  0استاندارد ،سواد اطالعاتي  ACRLپایایي و روایي الزم را داشت ).(Critchfield ,2009
در ایران ،مطالعاتي که به طور مستقيم به بررسي سواد اطالعاتي کارآموزان بر اساس استاندارد  ACRLپرداخته باشد ،انجام نگرفته
است .آثار موجود مثل تقوي ( ،)9144پریرخ و مقدس زاده ( ،)9148عاليشان کرمي و دیگران ( ،)9189بردستاني ( )9181و پریرخ
( )9181تنها به بررسي وضعيت سواد اطالعاتي دانشجویان مقاطع مختلف تحصيلي پرداخته اند.
هرچند تحقيقات زیادي براي اندازه گيري دانش اطالعاتي کارآموزان از یك کتابخانة خاص یا پایگاه اطالعاتي و  ...انجام شده است ،اما
به دليل تفاوت در نظامهاي آموزشي ،توانمندي کارآموزان ،نظامها و منابع اطالعاتي کشورهاي مختلف ،هنوز یك ابزار استاندارد براي
اندازهگيري سواد اطالعاتي که به آساني قابل اجرا باشد ،تهيه نشده است (عصاره ،فریده.)9181 ،
با توجه به اینكه در داخل کشور نيز به دليل نبود ابزار سنجش سواد اطالعاتي کارآموزان ،مشخص نيست کارآموزان و استفاده
کنندگان از اطالعات تا چه ميزاني به مهارتهاي سواد اطالعاتي نياز دارند ،کدام یك از مهارتها باید به آنان آموزش داده شود و کالسهاي
آموزشي سواد اطالعاتي چه ویژگيهایي باید داشته باشند (نظري.)9187،
به طور کل ،در رابطه با سنجش سواد اطالعاتي کارآموزان در خارج از کشور ،پرسشنامههایي موجود است که از آنها براي بررسي
وضعيت سواد اطالعاتي استفاده ميشود .اما با توجه به تفاوت نظام آموزشي ،اجتماعي و فرهنگي این ابزارها نمي توانند براي سنجش سطح
سواد اطالعاتي کارآموزان ایراني مورد استفاده قرارگيرند .لذا ،جاي خالي انجام چنين پژوهشي در ایران با توجه به نياز جدي به بررسي
وضعيت سواد اطالعاتي کار آموزان ،کامالً مشهود است .هدف این پژوهش ،تالشي براي توسعه ي ابزاري استاندارد و با مدیریت آسان ،که
بتواند براي آزمون مهارتهاي سواد اطالعاتي استفاده شود و داده هایي در سطح ملي فراهم کند.

روش شناسی تحقيق
روش تحقيق مورد استفاده در این پژوهش از جنبه هاي مختلفي قابل بررسي است .از نظر هدف این تحقيق کاربردي است و از نظر روش
گردآوري داده ها از نوع تحقيقات توصيفي پيمایشي است .جامعة آماري این پژوهش ،شامل :کليه کارآموزان ورودي سال  19و  ،19در
کلية رشتههاي تحصيلي زیر گروه نقشه کشي (نقشه کشي درجه یك ،نقشه کشي درجه دو ،نقشه کشي سازه و نقشه کشي با اتوکد ) به
تعداد  794نفر بودند ،با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي و تصادفي ،از ميان آموزشگاههاي آزاد سه مرکز انتخاب و از کارآموزان
رشته نقشه کشي یادشده 987 ،نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند .به منظور جمع آوري داده ها در پژوهش حاضر از پرسشنامه
محقق ساخته سنجش سواد اطالعاتي بر اساس استاندارد  ACRLاستفاده گردید که این پرسشنامه ،از دو بخش:
مجزا تشكيل شده است؛ بخش نخست شامل اطالعات جمعيت شناختي است .بخش دوم ،ناظر بر سنجش مهارتهاي سواد اطالعاتي
کارآموزان بر مبناي استاندارد قابليتهاي سواد اطالعاتي براي آموزش است .پرسشها بر مبناي گویه هاي برآیندي مندرج در ذیل هر یك از
شاخصهاي عملكردي ،تدوین شده است که حاوي  99شاخص عملكردي است که این شاخصها نيز به نوبه ي خود در ذیل  0استاندارد (
راهبردهاي جستجوي اطالعات ،استفاده از منابع ای نترنتي ،مكان یابي و دستيابي به اطالعات ،ترکيب اطالعات جدید با دانسته هاي قبلي،
ارزیابي نتيجه فرآیند جستجو در رابطه با رفع نيازهاي اطالعاتي) مرتب شدهاند .هر یك از استانداردها به سنجش یك قابليت عام ،و هر
یك از شاخصها به سنجش حوزه ي محدودتري از آن قابليت عام ميپردازد .البته ،به دليل هم پوشي بعضي از گویه ها و نيزکمتر شدن
حجم پرسشنامه ،مفاهيم برخي گویه هاي برآیندي به صورت ترکيبي در قالب یك سؤال ارائه گردیده است .براي سنجش روایي محتوایي
و صوري ،پرسشنامه طراحي شده در اختيار شش تن از متخصصين و مربيان کامپيوتر وابسته به فني و حرفه اي شهر ایالم که داراي
مدرك کارشناسي ارشد و باالتر بودند قرار گرفت .روایي پرسشنامه از نظر این گروه از داوران ،مورد تأیيد قرار گرفت .به منظور بررسي
پایایي ابزار تدوین شده از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است که ضریب آلفاي کرونباخ ./87بدست آمد .پرسشنامه طراحي شده
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حاوي  74سؤال مبتني بر طيف پنج ارزشي ليكرت ،که شيوه نمره گذاري آن از (خيلي کم= 9تا خيلي زیاد= )0بود .در این پژوهش ،با
استفاده از روشهاي آمار توصيفي ميانگين و انحراف معيار دسته بندي شدند وسپس با استفاده از روش هاي آمار استنباطي تحليل
واریانس و آزمون  tداده هاي آماري مورد تحليل قرار گرفتند.
پژوهش حاضر در جستجوي بررسي پرسشهاي زیر مي باشد:
ـ مهارتهاي سواد اطالعاتي واقعي کارآموزان رشته نقشه کشي بر اساس پرسشنامة طراحي شده (استاندارد  )ACRLبه چه ميزان
است؟
ـ بين مهارتهاي سواد اطالعاتي واقعي کارآموزان ورودي سال  19و ورودي سال  19رشته نقشه کشي بر مبناي پرسشنامة مذکور ،تا
چه اندازه تفاوت وجود دارد؟

یاقته ها
سئواالت تحقيق در این بخش بررسي مي شوند و براي بررسي سئواالت و تجزیه و تحليل داده هاي به دست آمده از آزمون  tو آزمون
تحليل واریانس بهره مي بریم.
سؤال اول :مهارتهاي سواد اطالعاتي واقعي کارآموزان رشته نقشه کشي بر اساس پرسشنامة طراحي شده (استاندارد  )ACRLبه چه
ميزان است؟
جدول شماره  9تفاوت نمره ميانگين سواد اطالعاتي کارآموزان سالهاي  19و  ، 19بر حسب حوزههاي آموزشي (نقشه کشي درجه
یك ،نقشه کشي درجه دو ،نقشه کشي سازه ،و نقشه کشي با اتوکد) ارائه گردیده است.
جدول شماره  :1نتایج آزمون  tسواد اطالعاتی کارآموزان سالهاي  22و  21بر حسب حوزههاي آموزشی
منبع
تغييرات

ميانگين

انحراف
معيار

درجه
آزادي

مقدار t

یك
19
19
دو
19
19
سازه
19
19
با اتوکد 19
19

95.3
0588
0584
95.8
0580
95.3
95.0
0586

850.0
85638
856.0
85606
856.0
85.00
858.3
06011

10

0/090 -9/719

10

0/099 9/197

10

0/017 9/900

10

0/000 -9/049

سطح
معني
داري

داده هاي جدول نشان داد که گروههاي مختلف کارآموزان در حوزههاي آموزشي مورد بررسي ،نقشه کشي درجه یك (،)p= 06090
نقشه کشي درجه دو ( ،)p= 06099نقشه کشي سازه ( )p= 06017و نقشه کشي با اتوکد ( )p= 06000درسالهاي  19و  19از نظر سطح
سواد اطالعاتي ،با هم تفاوت معناداري دارند.
جدول شماره  ،9سطح معناداري پاسخگویي کارآموزان سال  19در حوزههاي آموزشي (نقشه کشي درجه یك ،نقشه کشي درجه دو،
نقشه کشي سازه و نقشه کشي با اتوکد) به  0استاندارد سواد اطالعاتي را نشان ميدهد.

کارآموزان سال 19

جدول  .2مقایسه سواد اطالعاتی گروههاي مختلف کارآموزان سال  22در پنج استاندارد سواد اطالعاتی
منبع تغييرات

استاندارد بين گروه

مجموع ميانگين
مجذورات مجذورات
9/019

0/184

مقدار
F

سطح
معني
داري

0/988 9/941
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9

درون گروه 74/11

0/018

0/180

0/998

استاندارد بين گروه
9
درون گروه 19/90

0/107

9/011

0/099

استاندارد بين گروه
1
درون گروه 79/98

0/789

7/141

9/110

استاندارد بين گروه
7
درون گروه 11/41

9/011

0/011

0/910

استاندارد بين گروه
0
درون گروه 11/08

0/480 0/119
0/110 9/087
0/900 9/004
0/418 0/799

0/700

داده هاي جدول نشان داد که ،با توجه به سطح معني داري بين سطوح سواد اطالعاتي پایة کارآموزان سال  19حوزههاي مختلف
آموزشي در  0استاندارد قابليت سواد اطالعاتي تفاوت معناداري وجود ندارد.
جدول شماره  ،1ميزان تفاوت معناداري پاسخگویي کارآموزان سال  19در حوزههاي آموزشي (نقشه کشي درجه یك ،نقشه کشي درجه دو،
نقشه کشي سازه و نقشه کشي با اتوکد) به  0استاندارد سواد اطالعاتي را نشان ميدهد.
جدول .3مقایسه سواد اطالعاتی گروههاي مختلف کارآموزان سال  21در پنج استاندارد سواد اطالعاتی
منبع تغييرات

مجموع ميانگين
مجذورات مجذورات

کارآموزان سال 19

9/179

0/174

استاندارد بين گروه
9
درون گروه 70/04

0/700

9/079

0/874

استاندارد بين گروه
9
درون گروه 01/19

0/171

9/901

0/010

استاندارد بين گروه
1
درون گروه 19/79

0/417

9/894

0/101

استاندارد بين گروه
7
درون گروه 14/91

0/917

9/811

0/491

استاندارد بين گروه
0
درون گروه 10/88

مقدار
F

سطح
معني
داري

0/979 9/799
0/947 9/194
0/091 9/910
0/091 9/841
0/191 0/171

9/909

داده هاي جدول نشان داد که ،با توجه به سطح معني داري به دست آمده در استانداردهاي  ،9 ،9و  0بين سطح سواد اطالعاتي پایه
کارآموزان سال  19حوزههاي آموزشي مورد نظر در این استانداردها تفاوت معناداري وجود ندارد؛ اما سطح معني داري در استاندارد سه
( )06091و استاندارد چهار ( ،)06091تفاوت معناداري بين کارآموزان سال  19حوزههاي آموزشي وجود دارد .کارآموزان حوزه ي آموزشي
نقشه کشي درجه یك با کارآموزان حوزه ي آموزشي نقشه کشي سازه در استاندارد  1سو اد اطالعاتي با یكدیگر تفاوت معناداري دارند .این
تفاوت در جهت برتري سواد اطالعاتي کارآموزان حوزة آموزشي نقشه کشي سازه است .همچنين ،کارآموزان حوزه ي آموزشي نقشه کشي
درجه یك با کارآموزان حوزه ي آموزشي نقشه کشي سازه و نقشه کشي با اتوکد در استاندارد  7سواد اطالعاتي با یكدیگر تفاوت معناداري
دارند .این تفاوت به ترتيب در جهت برتري سواد اطالعاتي کارآموزان حوزههاي آموزشي نقشه کشي با اتوکد و نقشه کشي سازه بر نقشه
کشي درجه یك است.
سؤال دوم :بين مهارتهاي سواد اطالعاتي واقعي و پایة کارآموزان ورودي سال  19و ورودي سال  19رشته نقشه کشي بر مبناي
پرسشنامة مذکور ،چه تفاوتي وجود دارد؟
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جدول  .4مقایسه تفاوت نمرههاي کارآموزان سالهاي  22و  21در پنج استاندارد قابليتهاي سواد اطالعاتی
منبع تغييرات

استاندارد
9
استاندارد
9
استاندارد
1
استاندارد
7
استاندارد
0

ميانگين انحراف
معيار

19

1/410

0/419

19

1/119

0/411

19

7/080

0/101

19

1/187

0/119

19

1/114

0/140

19

1/018

0/740

19

1/019

9/018

19

1/181

9/090

19

1/440

0/498

19

1/148

0/081

درجه
آزادي

مقدار
t

10

-9/998

10

0/809

10

0/008

10

0/101

10

0/118

سطح
معني
داري
0/000
0/011
0/090
0/017
0/090

در جدول شماره  ،7سطح معناداري نمرههاي کارآموزان سالهاي  19و  19در  0استاندارد قابليتهاي سواد اطالعاتي براي آموزش ارائه
شده است .با توجه به مقادیر  tمشاهده شده ،سطح سواد اطالعاتي پایة کارآموزان سال  19حوزههاي آموزشي مورد نظر با کارآموزان سال
 19همان حوزهها در  0استاندارد با سطح اطمينان  %10متفاوت است .کارآموزان سال  19به ترتيب در استانداردهاي  1 ،0 ،۱ ،9و 7
باالترین نمرهها را کسب نمودهاند .همينطور ،کارآموزان سال  19نيز به ترتيب در استانداردهاي  1 ،0 ،9 ،9و  7باالترین نمرهها را کسب
کردهاند .بنابراین ،کارآموزان دو گروه در ترتيب نمرههاي سواد اطالعاتي مربوط به استانداردهاي  7 ،1 ،9 ،9و  0قابليت سواد اطالعاتي براي
آموزش ،اولویتهاي مشابهي کامأل مشابهي دارند.

نتيجهگيري و جمعبندي
یافتههاي پژوهش نشان داد که ،نمره ي ميانگين سواد اطالعاتي کارآموزان سال  19از نصف نمرة کل پرسشنامه نيز کمتر است.
برطبق یافتههاي فرگوسون ،نيلي و ساليوان ( ،)9001اکثر دانشجویان درکي سطحي و کلي از مهارتهاي سواد اطالعاتي دارند؛ ولي تعداد
زیادي از آنها با مفاهيم با اهميتي همچون فنون جستجو ،تشخيص استنادهاي چاپي ،چگونگي تعيين کيفيت یا سوگيري منابع و روشهاي
استنادي درست یا آثار داراي حق مؤلف ،آشنا نبودند .هپورث ( )9009نيز اعالم کرد کارآموزان مهارتهاي سواد اطالعاتي محدودي دارند.
ویكري و کوپر ( )9009نيز نشان دادند کارآموزان سال اولي اغلب به توانایي خود در یافتن و به کارگيري منابع اعتماد دارند و این اعتماد
در طول دوره تحصيلي افزایش ميیابد .با وجود این اعتماد ،آزمون پایان دوره تحصيلي نشان داد سطح مهارتهاي اطالعاتي کارآموزان سال
اول هنوز اندك است .تقوي ( ،)9144پریرخ و مقدسزاده ( ،)9148عليشان کرمي و دیگران ( ،)9189و پریرخ ( )9181نيز به این نتيجه
رسيدند که اکثر افراد مورد آزمون ،فاقد مهارتهاي سواد اطالعاتي الزم هستند ،ولي در عين حال به این مهارت نياز دارند.
کارآموزان سال  19به ترتيت در استانداردهاي  1 ،0 ،9 ،9و  7باالترین نمرهها را کسب نمودهاند .این کارآموزان در استاندارد  ،9باالترین
نمره ميانگين ( )0580.8را کسب کردهاند .این نتيجهگيري نيز توسط عليشان کرمي و دیگران ( )9189به دست آمد که در بين عناصر
مورد بررسي ،فقط ميانگين نمرة آشنایي با اینترنت  ، 1/97و ميزان استفاده از این عنصر از حد متوسط بيشتر بود .قاسمي ( )9180نيز به
نتيجة مشابه دست یافت (طباطبایي.)9189،
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نمره ي ميانگين سواد اطالعاتي کارآموزان سال ( 1/79 ،)19به دست آمد .یافتههاي هپورث ( ،)9111فرگوسون ،نيلي و ساليوان
( ،)9001تقوي ( ،)9144پریرخ و مقدس زاده ( ،)9148عليشان کرمي و دیگران ( ،)9189و پریرخ ( )9181با نتایج این مطالعه همسو
مي باشند.
کارآموزان سال  19در استاندارد  9با مهارتتر بودند  .شاید این امر به دليل ضرورت استفاده از منابع الكترونيكي و اینترنتي به منظور
دستيابي به اطالعاتي روزآمد و گسترده و در عين حال رایگان باشد؛ در حالي که دسترسي به منابع مشابه کاغذي و چاپي ،احتماالً با
دشواریهایي همراه است که موجب روي آوردن کارآموزان به منابع الكترونيكي و به تبع آن ،کسب تجربه در شيوههاي کاوش و استخراج
اطالعات گردیده است.
همانگونه که مالحظه شد ،در استاندارد سه ( )p= 06091و چهار ( )p= 06091تفاوت معناداري بين کارآموزان سال  19درحوزههاي
آموزشي وجود دارد .نتایج آزمون تعقيبي مشخص کرد سطح سواد اطالعاتي کارآموزان حوزهي آموزشي نقشه کشي درجه یك با کارآموزان
حوزة آموزشي نقشه کشي سازه در استاندارد  1سواد اطالعاتي با یكدیگر متفاوت است .این تفاوت در جهت برتري سواد اطالعاتي کارآموزان
حوزه ي آموزشي نقشه کشي سازه است .کارآموزان حوزة نقشه کشي درجه یك با کارآموزان حوزة آموزشي نقشه کشي سازه و نقشه کشي
با اتوکد در استاندارد  7سواد اطالعاتي با یكدیگر تفاوت معناداري دارند .این تفاوت به ترتيب در جهت برتري سواد اطالعاتي کارآموزان
حوزة نقشه کشي با اتوکد  ،نقشه کشي سازه بر نقشه کشي درجه یك است .چنين استنباط ميشود که تحصيل در حوزة آموزشي نقشه
کشي سازه و نقشه کشي با اتوکد ،بر ميزان سطح سواد اطالعاتي پایه ي کارآموزان این حوزهها در استاندارد  1و  7تأثير گذار بوده است.
نتایج این پژوهش نشان مي دهد که ،بين سطح سواد اطالعاتي کارآموزان سالهاي  19و  19حوزههاي آموزشي مورد بررسي ،نقشه
کشي درجه یك ( ،)p= 06090نقشه کشي درجه دو ( ،)p= 06099نقشه کشي سازه ( )p= 06017و نقشه کشي با اتوکد ()p= 06000
تفاوت معناداري وجود دارد .در این رابطه ،چنين استنباط مي شود که ،با وجود اینكه در مراکز فني و حرفه اي براي کارآموزان حوزههاي
آموزشي سال  ،19دورههاي آموزش رسمي سواد اطالعاتي برگزار نگردیده ،ولي این کارآموزان به جهت قرار گرفتن در محيط مشارکتي
مراکز آموزشگاههاي آزاد سازمان فني و حرفه اي و گذراندن بخشي از واحدهاي درسي ،به طور غير رسمي تا اندازهاي که بتوانند مشكالت
اطالعاتي خود را برطرف کنند ،داراي سواد اطالعاتي شدهاند .از این رو آموزش غير رسمي در آموزشگاههاي آزاد ،بر افزایش سطح سواد
اطالعاتي کارآموزان تأثير داشته است .همچنين ،از یافتههاي مطالعه نتيجه گيري مي شود که پرسشنامه طراحي شده قدرت تفكيك بسيار
باالیي دارد؛ زیرا توانسته است سطح سواد اطالعاتي کارآموزان سالهاي  19و  19را از یكدیگر متمایز کند.
از آنجایي که سطح سواد اطالعاتي کارآموزان دو گروه ،پایين تر از ميانگين نمره ي کل پرسشنامه نيز کمتر است .بنابراین پایين بودن
سطح سواد اطالعاتي پایه ي کارآموزان حوزه هاي آموزشي مورد بررسي ،عمدتاً ناشي از جایگاه تعریف نشده سواد اطالعاتي در نظام آموزش
فني و حرفه اي و عدم تدریس مهارتهاي سواد اطالعاتي ،به عنوان بخشي رسمي و همگاني از محتواي آموزشي است .تردیدي نيست،
موفقيت در دستيابي به سواد اطالعاتي ،به برنامهریزان ،مربيان ،مدیران و مروجاني نياز دارد که آموزشهاي علمي مطلوبي را در این زمينه
دنبال کرده باشند و این امر جز با تجدید نظر بنيادي در محتواي آموزشي نظام آموزش فني و حرفه اي ،امكانپذیر نخواهد بود.
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