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چکیده
هدف :هدف اين پژوهش تعیین میزان سواد رسانهای و اطالعاتی کتابداران کتابخانههای عمومی استان تهران
و ارائه راهکارهايی جهت بهبود وضعیت آنهاست .روش :روش پژوهش حاضر توصیفی -پیمايشی و از نوع
کاربردی است .جامعه آماری را کتابداران کتابخانههای عمومی استان تهران تشکیل داده و با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی منظم  510تن از کتابداران استان تهران بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شد .ابزار
گردآوری دادههای پژوهش حاضر ،پرسشنامه محقق ساختهای است که بر اساس مؤلفههای اعالمشده يونسکو
طراحی شده است .يافتهها :يافتهها نشان داد مؤلفه تعامل و استفاده اخالقی از محتوای رسانهای و اطالعاتی با
میانگین  22/7و مؤلفه خلق دانش با میانگین  53/2به ترتیب بیشترين و کمترين میانگین را در میان مؤلفههای
سواد رسانهای و اطالعاتی کتابداران داشتهاند .میانگین تمامی مؤلفهها در وضعیت مطلوبی قرار دارند .نتیجه-
گیری :نتايج نشان داد میزان سواد رسانهای و اطالعاتی کتابداران کتابخانههای عمومی استان تهران باالتر از
میانگین حد متوسط است .بنابراين راهکارهای پیشنهادی همچون برگزاری پیوستهی دورههای آموزش ضمن
خدمت و ايجاد شبکههای اجتماعی بهمنظور روزآمد کردن سواد کتابداران و تعامل بین آنها و کاربران
کتابخانه جهت اشتراکگذاری و خلق دانش میتواند به افزايش سطح سواد رسانهای و اطالعاتی کتابداران
کمک کند.
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مقدمه
نیمه دوم قرن بیستم به بعد ،دنیای بشری دستخوش تغییرات سريع و چشمگیری بوده است،
بهطوریکه از جامعه صنعتی بهسوی جامعه اطالعاتی تغییر شکل داده است؛ اين انتقال با
تغییرات اجتماعی قابلتوجهی همراه بوده است .در اين قرن افراد نیازمند مهارتهای جديدی
هستند تا بتوانند از عهده تغییرات اجتماعی و فناورانه برآيند (لی و همکاران .)2050 ،5يکی
از مهمترين مهارتهای موردنیاز جامعه اطالعاتی امروز سواد رسانهای و اطالعاتی است.
شهروندان دارای سواد رسانهای و اطالعاتی قدرت تفکر انتقادی دارند و میتوانند با مراجعه
به بهترين منابع و رسانهها نیازهای اطالعاتی خود را رفع نمايند.
بر اساس بیانیه سازمان يونسکو ،نهادهايی نظیر خانواده ،مدارس و کتابخانهها بستر توسعه
و شکلدهی سواد رسانهای و اطالعاتی هستند .کتابخانهها بهويژه کتابخانههای عمومی،
بازيگران کلیدی در شکلگیری سواد رسانهای اطالعاتی در جامعه هستند (گريزله.)2050 ،2
درواقع کتابخانهها با در اختیار داشتن منابع اطالعاتی مختلف و با استفاده از رايانه و اينترنت،
دسترسی عموم مردم را به منابع اطالعاتی فراهم میکنند و همچنین برنامههايی را جهت
آموزش استفاده از ابزارهای فناورانه به کاربران ارائه میکنند .عالوه بر ملزومات نامبرده،
کتابخانههای عمومی جهت کمک به توسعه سواد رسانهای و اطالعاتی نیازمند به داشتن
کتابدارانی آموزشديده است که مهارتهای الزم را در زمینه سواد رسانهای و اطالعاتی
کسب کرده باشند .سازمان يونسکو )2055( 3کتابداران آشنا با اصول سواد رسانهای و
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اطالعاتی را يکی از نقشآفرينان مهم و کلیدی در شکلدهی و توسعه اين نوع از سواد
میداند و از آنان بهعنوان يکی از بازوهای توسعه سواد رسانهای و اطالعاتی ياد میکند.
در حال حاضر مشخص نیست که کتابداران شاغل در کتابخانههای عمومی به چه میزان
از مهارتهای سواد رسانه ای و اطالعاتی برخوردار هستند و تا چه حد صالحیت و توانايی
آموزش و انتقال آن را به مراجعان و اعضای کتابخانههای عمومی دارند .بررسی و پايش
1. Lee & et al
2. Grizzle
3. UNESCO
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میزان صالحیتها و مهارتهای سواد رسانهای و اطالعاتی کتابداران کتابخانههای عمومی
می تواند اطالعات مهم و قابل اتکايی را در جهت توسعه اين نوع سواد با استفاده از نهاد
کتابخانههای عمومی کشور در اختیار دستاندرکاران عرصه سواد عمومی قرار دهد؛ بنابراين
پژوهش حاضر در نظر دارد سواد رسانهای و اطالعاتی کتابداران کتابخانههای عمومی استان
تهران را موردسنجش قرار داده و راهکارهايی را در جهت ارتقاء وضعیت سواد اطالعاتی و
رسانهای کتابداران کتابخانههای عمومی پیشنهاد کند.
يونسکو ( )2053سواد رسانهای و اطالعاتی را مجموعهای از صالحیتها میداند که به
افراد برای دسترسی ،بازيابی ،درک ،ارزيابی و استفاده ،ايجاد و همچنین به اشتراکگذاری
اطالعات و محتوای رسانهای در همه انواع قالبها و با استفاده از ابزارهای مختلف و از مسیر
اخالقی کمک کرده تا از اين طريق در فعالیتهای اجتماعی ،حرفهای و شخصی بهطور
فعاالنه مشارکت داشته باشند .سواد رسانهای و اطالعاتی از سه سواد رسانهای ،سواد اطالعاتی
و سواد ديجیتالی شکل گرفته است (لوکو و همکاران .)2050 ،5سواد رسانهای و اطالعاتی
بهعنوان مهارت الزم برای قرن بیست و يکم از سوی يونسکو معرفی شده است که افراد در
جوامع مختلف بتوانند مهارتهای موردنیاز جهت دسترسی ،ارزيابی و استفاده از منابع
مختلف را کسب کنند (لی و همکاران.)2050 ،2
سواد رسانهای و اطالعاتی عبارت است از ترکیب دانش ،نگرشها ،مهارتها و
کارکردهای موردنیاز برای دسترسی ،تحلیل ،ارزيابی ،استفاده ،تولید و تعامل اطالعات و
باسواد اطالعاتی و رسانهای میتواند رسانهها ،منابع و مجراهای اطالعاتی مختلف را در
زندگی عمومی ،حرفهای و خصوصی خود مورداستفاده قرار دهد (کالو و کزمین.)2050 ،3
درواقع با گسترش دنیای اطالعاتی امروزی که هرروز به دامنه آن نیز افزوده میشود،
افراد نیازمند آموزشها و مهارتهايی هستند که بتوانند بهطور مؤثرتر به رسانههای مختلف
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دانش به شیوههای خالقانه ،قانونی و اخالقی که حقوق بشر را موردتوجه قرار میدهد .فرد

اطالعاتی دسترسی پیدا کنند ،آنها را ارزيابی کرده و در جهت رفع نیازهای خود از آنها
1. Luque, et al
2. Lee et al
3. Calvo, M. C. T., & Kuzmin
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استفاده کنند .سازمان يونسکو نیز مجموعهای از شاخصهای اندازهگیری را جهت ارزيابی
سواد رسانهای و اطالعاتی معرفی کرده است .هدف اين شاخصها کمک به کشورها و
سازمانها در جهت اندازهگیری و نظارت بر پیشرفتهای خود در زمینه توسعه سواد رسانهای
و اطالعاتی است تا اطالعات دقیق و متقنی را در اختیار سیاستگذاران و همکاران بینالمللی
خود قرار بدهند (مولر و همکاران.)2055 ،5
شاخصهای سواد رسانهای و اطالعاتی را میتوان به سه مؤلفه اصلی تقسیم کرده که هر
يک دارای دو مؤلفه فرعی هستند .در جدول  5اين شاخصها مشخص شدهاند.
جدول  .1شاخصهای سواد رسانهای و اطالعاتی (مولر و همکاران)2111 ،
مؤلفه فرعی

مؤلفه اصلی
تعريف و بیان نیاز ،جستجو و جايابی به محتوای منابع

تعريف و بیان نیاز رسانهای

جايابی و بازيابی رسانه و

رسانهای و اطالعاتی

و اطالعاتی

اطالعات

ارزيابی محتوا و فراهمکنندگان رسانه و اطالعات،

درک و ارزيابی رسانه و

سازماندهی رسانه و

سازماندهی محتوای رسانهای و اطالعاتی

اطالعات

اطالعات

خلق دانش ،اشتراک و استفاده اخالقی از محتوای
رسانهای و اطالعاتی

خلق دانش

ارتباط و استفاده اخالقی
از رسانه و اطالعات

مولر و همکارانش ( )2055شاخصهای ارزيابی سواد رسانهای و اطالعاتی را شامل سه
شاخص دستیابی ،ارزشیابی و استفاده میدانند .از نظر آنان شاخص «دسترسی» در سواد
رسانهای و اطالعاتی عبارت است از مجموعه مهارتهايی که کاربر را در دسترسی مؤثرتر
سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

و اثربخشتر به محتوای منابع اطالعاتی و رسانهها کمک میکند .اين شاخص همچنین،
شناسايی نیاز اطالعاتی ،بیان نیاز اطالعاتی ،جستجو و جايابی منابع اطالعاتی را دربر میگیرد.
شاخص «ارزيابی» در سواد رسانهای و اطالعاتی عبارت است از مهارتهايی که کاربر با اتکا
به آنها بهطور انتقادی به ارزيابی محتوای رسانهها و منابع اطالعاتی اقدام میکند که شامل
مهارتهای تحلیل و استنتاج و درک محتوای رسانهها و منابع اطالعاتی است .شاخص
«استفاده» در سواد رسانهای و اطالعاتی عبارت است از مجموعه مهارتهايی شامل توانايی
1. Mouler & et al
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بهکارگیری ،تعامل ،تولید و بازتولید محتوای منابع اطالعاتی و محتوای رسانهای است و
همچنین توجه به جنبههای حقوقی و اخالقی استفاده از منابع اطالعاتی را نیز دربر میگیرد.
اين پژوهش نیز برای سنجش وضعیت سواد رسانهای و اطالعاتی کتابداران کتابخانههای
عمومی استان تهران از همین ديدگاه بهره گرفته و به دنبال پاسخگويی به پرسشهای ذيل
است:
 .5سواد رسانهای و اطالعاتی کتابداران کتابخانههای عمومی استان تهران برحسب مؤلفه
دسترسی با زير مؤلفه «تعريف نیاز اطالعاتی» به چه میزان است؟
 .2سواد رسانهای و اطالعاتی کتابداران کتابخانههای عمومی استان تهران برحسب مؤلفه
دسترسی با زير مؤلفه «جايابی و دسترسی به محتوای رسانهای و منابع اطالعاتی» به چه
میزان است؟
 .3سواد رسانهای و اطالعاتی کتابداران کتابخانههای عمومی استان تهران برحسب مؤلفه
ارزشیابی با زير مؤلفه «ارزيابی محتوای رسانهای و منابع اطالعاتی» به چه میزان است؟
 .0سواد رسانهای و اطالعاتی کتابداران کتابخانههای عمومی استان تهران برحسب مؤلفه
ارزشیابی با زير مؤلفه «سازماندهی منابع اطالعاتی» به چه میزان است؟
 .1سواد رسانهای و اطالعاتی کتابداران کتابخانههای عمومی استان تهران برحسب مؤلفه
استفاده با زير مؤلفه «خلق دانش» به چه میزان است؟
 .6سواد رسانهای و اطالعاتی کتابداران کتابخانههای عمومی استان تهران برحسب مؤلفه
استفاده با زير مؤلفه «تعامل و استفاده اخالقی از محتوای رسانهای و منابع اطالعاتی» به
چه میزان است؟
و رسانهای در کتابخانهها بهويژه کتابخانههای عمومی پرداختهاند؛ ازاينرو در اين بخش
پژوهشگر به بررسی پیشینههای مرتبط با حوزهی سواد اطالعاتی و رسانهای در کتابخانهها و
همچنین سواد اطالعاتی پرداخته است.
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مرور پیشینه های پژوهش نشان داد پژوهشگران کمی به بررسی موضوع سواد اطالعاتی
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اُتونیکار ،داسیلوا و باربوزا )2055( 5در پژوهشی با عنوان «مشارکت میان سواد اطالعاتی
و رسانهای با کتابخانههای هیبريدی» استانداردها و شاخصهای رسانهای و سواد اطالعاتی را
بررسی کردند .اين استانداردها و شاخصها بهگونهای است که به اشخاص کمک میکند تا
با کتابخانههای هیبريدی سروکار داشته باشند .هدف اين مقاله به تصوير کشیدن ارتباط میان
استانداردها و شاخصهای سواد اطالعاتی ،سواد رسانهای و خدمات فراهمشده توسط
کتابخانههای هیبريدی در برزيل است .روش پژوهش مبتنی بر مرور ادبیات است ،نتايج در
قالب جدولی بیان شده که ارتباط میان هر شاخص يا استاندارد را با خدمات پیشنهادشده
توسط متخصصان اطالعات و رفتار کاربران نشان میدهد .مطالعه نشان داد که سواد رسانهای
و اطالعاتی مهمترين ابزار برای کتابخانههای هیبريدی هستند ،زيرا آنها اهداف سازمانی را
هدايت کرده و با اهداف و فعالیتهای آموزشی همپوشانی دارند .از اين منظر کتابخانههای
هیبريدی بايد درحالتوسعه ارتباطات و جامعه خود باشند.
اينگوالدسن )2056( 2در کتابی با عنوان «کتابخانههای آموزشگاهی و آموزش سواد
رسانهای و اطالعاتی» مینويسد :سواد رسانهای و اطالعاتی مجموعه پیچیدهای از مهارتها
است که نیازمند به تمام فرآيندهای يادگیری و شايستگی است؛ يادگیری و شايستگی دو
اصل بنیادی در آموزش هستند .پژوهش نشان داد که نوجوانان نیاز به تقويت اين شايستگیها
دارند .پروژه مزبور در مدرسه نروژی و بین سالهای  2009تا  2053و با هدف استفاده از
کتابخانه بهعنوان ابزاری برای آموزش سواد رسانهای و اطالعاتی و تدوين دستورالعمل اجرا
سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

شد .گزارشها نشان داد که کتابخانه بهعنوان بخشی از مدرسه بايد در برنامهريزیها و
مديريت مدارس بیشتر موردتوجه قرار گیرد و بر همکاری میان معلمان و کتابداران بیشتر
تأکید شود ،اين امر سبب میشود دانشآموزان از کتابخانه در انجام امور آموزشی و انجام
تکالیف خود بیشتر استفاده کنند .يافتهها مشخص کرد که کتابداران آموزشگاهی و
دانشگاهی بايد معلمان را در انجام فعالیتهای آموزشی ياری کرده و به آنها و همچنین
دانشآموزان ياد دهند به کتابخانه بهعنوان يک منبع اطالعاتی برای رفع نیازهای آموزشی
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خود نگاه کنند؛ عالوه بر اين به آنان بیاموزند که چطور اطالعات با کیفیت و معتبر را از
رسانههای اطالعاتی اخذ کنند.
پژوهش سريگاتو و کاسارين )2051( 5نشان داد که اهمیت توسعه سواد رسانهای و
اطالعاتی در جامعه کنونی بر کسی پوشیده نیست .هدف اين پژوهش بحث در مورد تولد
زبانهای هیبريدی در فضای سايبری ،فرامتن و انواع جديدی از خوانندگان است که با
اطالعات در تعامل هستند و امروزه از آنها بهعنوان رسانه ديجیتال ياد میشود .تأکید اين
پژوهش بر توسعه مهارتهای مرتبط با محیطهای اطالعاتی جديد است که شامل درک
زبان رايج در چنین محیطی است .مسئله و چالش اصلی در آموزش مهارتهای سواد
اطالعاتی و سواد رسانهای به خوانندگان ،آشنا نمودن آنها با رسانهها و فناوریهای نوين و
تأکید بر زبان و نحوه خواندن در اين محیطهای مجازی است.
اشرفی ريزی ،رمضانی ،کوپايی و کاظمپور ( )2050در مقاله خود نشان دادند که سواد
رسانهای و اطالعاتی افراد را قادر میسازد تا بتوانند اطالعاتی که از رسانهها و منابع اطالعاتی
به دست میآورند را تفسیر کرده و آن را مورد قضاوت قرار دهند ،عالوه بر اين آنها می-
توانند با يادگیری اين سواد خالق و تولیدکنندهی اطالعات و پیامهای رسانهای باشند .هدف
اين پژوهش شناسايی میزان سواد رسانهای و اطالعاتی میان دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان با استفاده از پرسشنامه سواد رسانهای و اطالعاتی بومی شده است .روش پژوهش
پیمايشی تحلیلی است .يافتهها نشان داد که سطح میانگین سواد رسانهای و اطالعاتی میان
دانشجويان باالتر از حد متوسط است .باالترين میانگین مرتبط با بهبود درجه علمی
معناداری میان سطح تحصیالت ،نوع دانشگاه و میزان درآمد خانوادهها با مهارتهای سواد
رسانه ای و اطالعاتی دانشجويان وجود داشت .نتايج حاکی از آن است که دانشجويان
مهارتهای کافی برای شروع يک پژوهش ،توصیف موضوع پژوهش و همچنین محدود
نمودن موضوع پژوهش را ندارند .بهطورکلی ،تمام دانشجويان و گروههای آموزشی بايد
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دانشجويان بود و کمترين میانگین به مشکالت شروع پژوهش اختصاص داشت .تفاوت

1. Cerigatto & Casarin
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توجه ويژهای به شاخصهای بهبود سواد رسانهای و اطالعاتی بهعنوان يک توانايی و قابلیت
اصلی در استفاده از رسانههای چاپی و الکترونیکی داشته باشند.
به اعتقاد ويروگورسکا )2050( 5سواد رسانهای و اطالعاتی يکی از مهمترين فاکتورهای
کلیدی است که افراد را برای يادگیری مهارتهای قرن  25آماده میکند .اسناد دولتی هلند
به معرفی مهارتهای ارتباطی قرن  25پرداخته است؛ در اين اسناد به مفاهیمی مانند سواد
رسانهای و اطالعاتی و نقش کتابداران در کسب مهارتهای مزبور اشاره نشده است و اين
در حالی است که کتابخانهها میتوانند نقش بسزايی در آموزش مهارتهای قرن  25داشته
باشند .کتابخانهها با شناسايی شکاف میان برنامههای سواد رسانهای و اطالعاتی میتوانند به
ارتقاء و توسعه مهارتهای اجرايی کمک کنند .نتايج پژوهش نشان داد دولت هلند به
کتابخانههای دانشگاهی و عمومی بهعنوان بستری برای پیادهسازی و اجرای مهارتها نگاه
نمیکند .درنتیجه کتابخانهها بايد به دنبال تحکیم موقعیت خود بوده و بر نقش کتابداران در
آموزش مهارتهای سواد رسانهای و اطالعاتی تأکید کنند.
صالح )2052( 2در پژوهش خويش با هدف «بررسی اهداف و ابزارهای مرتبط با سواد
رسانهای و اطالعاتی در آفريقای جنوبی» ،به بررسی اين نوع سواد در میان نمونهای از
دانشجويان دانشگاه کیپ تاون پرداخت .وی در اين پژوهش از روش آمیخته 3برای رسیدن
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به هدف پژوهش استفاده کرده است .درواقع ابتدا به بررسی پیمايشی وضعیت شاخصهای
سواد رسانهای و اطالعاتی در جامعه آفريقای جنوبی بر اساس دادههای مختلف سازمانهای
بینالمللی 0پرداخته است و سپس با انتخاب نمونهای از دانشجويان دانشگاه کیپ تاون به
مطالعهی موردی اين دانشجويان بر اساس وضعیت شاخصهای سواد رسانهای و اطالعاتی
در میان دانشجويان دانشگاه اقدام کرده است .يافتههای پژوهش حاکی از آن است که 65
درصد از آنها بهعنوان کاربران عادی اينترنت شناخته شدند 90 ،درصد از آنها از محتوای
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1. wiorogorska
2. Saleh
3. Mixed Method
 .4دادههای مربوط به اين بخش از پژوهش عبارت بودند از میزان استفاده از اينترنت ،دسترسی ديجیتالی ،شاخصهای
توسعه انسانی که از آمارهای سازمانهای بینالمللی استخراج شده بودند.
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اينترنتی بهصورت غیرمجاز 5استفاده میکردند که دلیل استفاده غیرمجاز را هزينههای آن
مطرح کرده بودند.
سینگ )2052( 2پژوهشی با عنوان «استقرار سواد رسانهای و اطالعاتی در هسته آموزش»
انجام داد .اين پژوهش بر اين مبنا استوار است که بیشتر دانشجويان در حال دور شدن از
کتابخانهها هستند و گوگل را بهعنوان مرجعی برای حل مسائل خود در زمینه آموزش و
يادگیری میدانند .نتايج پژوهش نشان داد راه رهايی دانشجويان از گرايش به گوگلی شدن،
ارائه دورههای آموزشی سواد رسانهای و اطالعاتی در هسته اصلی آموزش در همه سطوح
آموزشوپرورش است.
بیگوم )2052( 3مطالعهای با عنوان «ارتقای سواد رسانهای و اطالعاتی :مطالعه موردی
بخش عمومی بنگالدش» انجام داد .وی در اين مطالعه پیمايشی خود از هر دو روش کمی و
کیفی استفاده کرده است .يافتهها نشان داد  15درصد از جامعه پژوهش معتقد بودند که

راهاندازی يک رقابت آگاهیبخش در مؤسسات آموزشی راهی برای ارتقای سطح سواد
رسانهای و اطالعاتی مردم است 01 .درصد از افراد موردمطالعه اطالعات موردنیاز خود را از
اينترنت دريافت میکردند .همچنین نتايج پژوهش بیانگر آن است که زيرساختها الزم برای
ارتقا سواد رسانهای و اطالعاتی در بنگالدش فراهم نیست .اکثريت جامعه معتقد بودند که
دولت بايد سواد رسانهای و اطالعاتی را بهمنظور رسیدن به بنگالدش ديجیتالی در سال 2025
ون دو ورد )2050( 0پژوهشی با عنوان «ارتقا سواد اطالعاتی از طريق سواد رسانهای»
انجام داد .دانشآموزان امروزی ،بهخصوص دانشآموزان از راه دور (آموزش مجازی)،
بهطور فزايندهای به وبسايت برای نیازهای پژوهشی خود وابسته هستند .اين پژوهش
بهصورت آنالين به کشف روابط بین ارزيابی انتقادی در مورد اطالعات آنالين ،بهعنوان يک

1. unlicensed items
2. Singh
3. Begum
4. Van de vord
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تقويت کند.
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مقیاس از سواد اطالعاتی و اجزای سواد رسانهای پرداخته است .بین سواد اطالعاتی و سواد
رسانهای رابطه مثبت وجود دارد.
پونکی و همکاران ( )5391در پژوهشی کاربردی به بررسی رابطه سواد رسانهای و سواد
اطالعاتی دانشجويان علوم ارتباطات و علم اطالعات و دانش شناسی ،به روش پیمايشی-
همبستگی پرداختند .جامعه آماری اين پژوهش را دانشجويان رشته علم اطالعات و دانش-
شناسی و رشته علوم ارتباطات در مقطع تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران و عالمه طباطبائی
تشکیل میداد .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .يافتههای
پژوهش حاکی از آن است که بین متغیر سواد رسانهای و سواد اطالعاتی رابطه معنادار مستقیم
وجود دارد .همچنین بین سطح درآمد دانشجويان و سواد رسانهای رابطه معنادار وجود دارد.
عبدالهی و جوکار ( )5393در پژوهشی تحت عنوان «بررسی وضعیت سواد اطالعاتی
کتابداران کتابخانههای عمومی استان فارس» با توجه به استانداردهای سواد اطالعاتی به
بررسی پرداختند .آنها در اين پژوهش پیمايشی و کاربردی از پرسشنامه «سنجش سواد
اطالعاتی» استفاده کردند .پرسشنامه الکترونیکی به همه کتابداران استان فارس ارسال کرديد
که درنهايت از  500پرسشنامه ارسالی 500 ،پرسشنامه عودت داده شد .يافتههای پژوهش
نشان داد سواد اطالعاتی کتابداران کتابخانههای عمومی استان در سطح متوسطی قرار دارد.
سن و سابقه کاربر سواد اطالعاتی تأثیرگذار بوده است .بین سواد اطالعاتی کتابداران فارغ-
التحصیل در رشته کتابداری و غیرکتابداری تفاوت معنیداری وجود داشت .مقطع تحصیلی
نیز بر سواد اطالعاتی کتابداران تأثیرگذار بود.
اشرفیريزی و همکاران ( )5392در پژوهش خويش با هدف «تعیین میزان سواد رسانهای
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و اطالعاتی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان» به بررسی سواد رسانهای و اطالعاتی
دانشجويان در اين دانشگاه پرداختند .آنها در اين پژوهش پیمايشی تحلیلی خويش به بررسی
میزان سواد رسانهای و اطالعاتی دانشجويان با توجه به سه مؤلفه دسترسی ،ارزيابی و استفاده
از منابع اطالعاتی اقدام کردند و برای اين منظور از پرسشنامه محقق ساخته استفاده کردند.
جامعه پژوهش حاضر را  6000نفر از دانشجويان دانشگاه تشکیل میداد که  365نفر از آنها
بهعنوان حجم نمونه انتخاب شده بود .يافتههای پژوهش نشان داد میانگین دو مؤلفه استفاده
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و ارزشیابی باالتر از میانگین بوده است و کمترين میانگین هم به مؤلفه دسترسی اختصاص
داشته است .همچنین بین سواد رسانهای و اطالعاتی و متغیرهای جنسیت و سن تفاوت معنی
داری وجود نداشته است اما بین متغیرهای مقطع تحصیلی ،دانشکده و سطح درآمد خانواده
با سواد رسانهای و اطالعاتی تفاوت معنیداری نشان داده شد .بهطورکلی میزان اين نوع سواد
در جامعه مذکور را باالتر از حد متوسط ارزيابی کردند.
برجیان و خسروی ( )5395پژوهشی با عنوان «مهارت سواد اطالعاتی کتابداران و میزان
انطباق آن با استاندارد ( )ACRLدر کتابخانه ملی ايران» انجام دادند و برای اين منظور 210
نفر از کتابداران شاغل با تحصیالت کتابداری و غیرکتابداری در کتابخانه ملی سنجیده شد.
يافتهها نشان داد مهارتهای جامعه پژوهش در راهبردهای جستجوی اطالعات در حد
مطلوب است ،اما از نظر درک درست نیاز اطالعاتی مطلوب نیست .میزان انطباق مهارتهای
سواد اطالعاتی آنان با استانداردها کمتر از حد مطلوب است .در مجموع کارکنان با مدرک
کتابداری در مقابل افراد غیرکتابداری ،موفقیت نسبی در پاسخ به پرسشهای پرسشنامه
داشتهاند.
محمدی و همکاران ( )5395در پژوهشی با عنوان «سنجش سطح سواد اطالعاتی مراجع
کنندگان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ايران» که بر اساس استاندارد
 ACRLصورت گرفته بود ،بدين نتیجه رسیدند که سطح سواد مراجعهکنندگان باالست و
از بین سطوح پنجگانه ،بیشترين امتیاز مربوط به سطح پنجم يعنی آشنايی و درک مباحث
اقتصادی و حقوقی و کمترين آن مربوط به سطح اول يعنی تشخیص ماهیت و میزان اطالعات
موردنیاز است .همچنین بین سن ،مقطع تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجويان تفاوت
دارابی ( )5390در پاياننامه خود با عنوان «بررسی توانمندیهای کتابخانههای عمومی
استان لرستان در فراهم آوری ابزارها و زمینههای توسعهی سواد اطالعاتی از ديدگاه
دانشجويان عضو اين کتابخانهها» به بررسی وضعیت سواد اطالعاتی کتابداران پرداختند .وی
در مطالعهی خويش که به روش پیمايشی– تحلیلی انجام شد از پرسشنامه بهعنوان ابزار
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معناداری وجود دارد.

گردآوری اطالعات استفاده کرد .جامعه پژوهش را کلیه دانشجويانی تشکیل میداد که در
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کتابخانه های عمومی استان لرستان عضويت داشتند که پژوهشگر به روش نمونهگیری
تصادفی از میان آنها اقدام به گردآوری اطالعات کرد .يافتههای پژوهش مبین آن بود که
نقش کتابداران در توسعه سواد اطالعاتی دانشجويان بهويژه زمینههای جستجو ،بازيابی منابع
اطالعاتی تأثیرگذار بوده است.

روش
روش پژوهش ،توصیفی پیمايشی و از نوع مطالعه کاربردی است .جامعه آماری اين پژوهش
شامل  100نفر بوده که با سمت کتابدار در کتابخانههای عمومی استان تهران مشغول به کار
هستند .اين کتابخانهها از لحاظ سازمانی وابسته به نهاد کتابخانههای عمومی کشورند .حجم
نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان  257نفر است که بر اساس نمونهگیری تصادفی
منظم (سیستماتیک) از بین افراد جامعه انتخاب شدند و پرسشنامه برای آنان ارسال گرديد؛
در پايان نیز تعداد  510پرسشنامه عودت داده شد .برای گردآوری دادهها از ابزار پرسشنامه
محققساخته استفاده شد .مبنای اصلی طراحی پرسشنامه شاخصهای اصلی و مؤلفههای ذيل
سواد رسانهای و اطالعاتی (يونسکو )2055 ،است که توسط يونسکو در قالب چارچوب
ارزيابی سواد رسانهای و اطالعاتی و با عنوان ماتريس صالحیت سواد رسانهای و اطالعاتی

5

معرفی شده است .ماتريس صالحیت سواد رسانهای و اطالعاتی ،برای ارزيابی سواد رسانهای
و اطالعاتی در میان گروههای مختلف افراد جامعه میتواند مورداستفاده قرار گیرد .با توجه
به اينکه اين معیارها برحسب جامعه موردمطالعه بايد مورد تعديل قرار بگیرد (هلما و
سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79
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همکاران )2050 ،2مؤلفههای مختلف با توجه به جامعه موردمطالعه اين پژوهش موردبررسی
قرار گرفت و تعديل و تغییرات الزم اعمال شد و همچنین موارد نامرتبط با جامعه موردمطالعه
از میان معیارها حذف گرديد و درنهايت پرسشنامهای شامل  3مؤلفه اصلی و  6مؤلفه فرعی
به دست آمد .مؤلفه اول ،دسترسی است که شامل دو مؤلفه فرعی تعريف و بیان نیاز؛ جستجو
و جايابی به محتوای منابع رسانهای و اطالعاتی (شامل  52گويه در پرسشنامه) است .مؤلفه
1. MIL Competency Matrix
2. Holma & et.al.
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دوم تحت عنوان ارزشیابی شامل مؤلفههای فرعی ارزيابی محتوا و فراهمکنندگان رسانه و
اطالعات؛ سازماندهی محتوای رسانهای و اطالعاتی (شامل  50گويه در پرسشنامه) بوده و
مؤلفه سوم استفاده است که شامل خلق دانش ،اشتراک و استفاده اخالقی از محتوای رسانهای
و اطالعاتی (شامل  9گويه در پرسشنامه) است .بهمنظور نمرهگذاری پرسشنامه از طیف
لیکرت ( )1-5استفاده شد .برای تعیین روايی محتوايی 5پرسشنامه از اساتید و صاحبنظران
در زمینه سواد اطالعاتی و رسانهای نظرخواهی شد و بعد از چندين بار اصالحات و ايجاد
جرح و تعديالت پرسشنامه نهايی تهیه شد .برای سنجش پايايی پرسشنامه از آزمون آلفای
کرونباخ 2استفاده شده است که ضريب آلفای کرونباخ برابر با  0/535به دست آمد .برای
تجزيهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی شامل میانگین ،بیشترين نمره ،کمترين نمره و انحراف
و از آمار استنباطی آزمون تی تک متغیر (با میانگین فرضی  )3برای پاسخگويی به پرسشهای
پژوهش استفاده شد .دادههای به دست آمده با استفاده از نرمافزار اس .پی .اس .اس.
تجزيهوتحلیل شد و حد مطلوب وضعیت هر مؤلفه بر اساس طیف بازرگان عددی میان 2/33
تا  3/66در نظر گرفته شد.

یافتهها
پرسش اول .سواد رسانهای و اطالعاتی کتابداران کتابخانههای عمومی استان تهران برحسب
مؤلفه دسترسی با زير مؤلفه «تعريف نیاز اطالعاتی» به چه میزان است؟
در جدول  ،2نتايج آزمون تی تک متغیر مربوط به بررسی سواد رسانهای و اطالعاتی
اطالعاتی شامل ابعاد شناسايی نیاز و ابزار نیاز ارائه شده است.

سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

کتابداران کتابخانههای عمومی استان تهران برحسب مؤلفه دسترسی با زير مؤلفه تعريف نیاز

1. Content validity
2. Cronbach's Alpha
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جدول  .2آزمون تی تک متغیر برای مؤلفه دسترسی و زیر مؤلفه نیاز اطالعاتی
فاصله از سطح اطمینان

تفاوت میانگین

معناداری

درجه آزادی

T

زيرمؤلفهها

نمره آزمون =3

0/000

509

9/129

5

509

55/000

2

50/260

3
0

بااليی

پائینی

5/00

0/65

0/560

5/06

0/70

0/900

0/000

5/55

0/71

0/927

0/000

509

0/57

0/10

0/657

0/000

509

7/255

0/55

0/15

0/693

0/000

509

7/122

1

0/52

0/01

0/633

0/000

509

6/605

6

همانطور که نتايج جدول  2نشان میدهد تفاوت میانگین در تمامی زيرمؤلفههای
دسترسی در سطح ( )0/01نسبت به حد وسط ( ،)3معنادار است .بهعبارتديگر میانگین
تمامی زيرمؤلفهها از حد وسط باالتر هستند و همه اينها نشان میدهد که میزان سواد رسانهای
و اطالعاتی کتابداران کتابخانههای عمومی در تعريف و بیان نیاز به محتوای رسانهای و
اطالعاتی از میانگین  3باالتر است و کتابداران در مؤلفه تعريف و بیان نیاز اطالعاتی از سطح
سواد مناسبی برخوردار هستند.
پرسش دوم .سواد رسانهای و اطالعاتی کتابداران کتابخانههای عمومی استان تهران
برحسب مؤلفه دسترسی با زير مؤلفه «جايابی و دسترسی به محتوای رسانهای و منابع
اطالعاتی» به چه میزان است؟
در جدول  ،3نتايج آزمون تی تک متغیر مربوط به يافتههای پرسش دوم که درواقع به
سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79
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بررسی سواد رسانهای و اطالعاتی کتابداران کتابخانههای عمومی استان تهران برحسب مؤلفه
دسترسی با زير مؤلفه جايابی و دسترسی به محتوای رسانهای و منابع اطالعاتی شامل جستجو
و جايابی میپردازد ،ارائه شده است.

تأثیر مثبت اندیشی بر افزایش مهارتهای ارتباطی ...

جدول  .3آزمون تی تک متغیر برای مؤلفه دسترسی و زیر مؤلفه جایابی و دسترسی به محتوای رسانهای
و منابع اطالعاتی
فاصله از سطح اطمینان

تفاوت میانگین

معناداری

درجه آزادی

T

زيرمؤلفه ها

نمره آزمون =3

0/005

509

6/761

5

509

7/269

2

7/095

3
0

بااليی

پائینی

0/73

0/00

0/167

0/61

0/37

0/153

0/005

0/76

0/03

0/193

0/005

509

0/07

0/50

0/307

0/005

509

3/701

0/60

0/20

0/020

0/005

509

0/173

1

0/55

0/13

0/737

0/005

509

7/939

6

همانطور که نتايج جدول  3نشان میدهد ،تفاوت میانگین در تمامی زيرمؤلفههای اين
پرسش در ارتباط با مؤلفه جايابی و دسترسی به محتوای رسانه و منبع اطالعات و در سطح
( )0/01نسبت به حد وسط ،معنادار است .درواقع میانگین تمامی زيرمؤلفهها از حد وسط
باالتر هستند و کتابداران کتابخانههای در جايابی و دسترسی به محتوای رسانه و منبع
اطالعاتی وضعیت باالتری از میانگین حد متوسط ( )3دارند.
پرسش سوم .سواد رسانهای و اطالعاتی کتابداران کتابخانههای عمومی استان تهران
برحسب مؤلفه ارزشیابی با زير مؤلفه «ارزيابی محتوای رسانهای و منابع اطالعاتی» به چه میزان
است؟
در جدول  ،0نتايج آزمون تی تک متغیر مربوط به يافتههای پرسش سوم که درواقع به
بررسی سواد رسانهای و اطالعاتی کتابداران کتابخانههای عمومی استان تهران برحسب مؤلفه
محتوای رسانهای و منابع اطالعاتی میپردازد ،ارائه شده است.

سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

ارزشیابی با زير مؤلفه ارزيابی محتوای رسانهای و اطالعاتی شامل ارزيابی ،تحلیل و قیاس
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جدول  .4آزمون تی تک متغیر برای مؤلفه ارزشیابی و زیرمؤلفه ارزیابی محتوای رسانهای و منابع اطالعاتی
فاصله از سطح اطمینان

تفاوت میانگین

معناداری

درجه آزادی

T

زيرمؤلفه ها

نمره آزمون =3

0/005

509

5/575

5

509

6/325

2

0/561

3
0

بااليی

پائینی

0/95

0/60

0/757

0/57

0/01

0/660

0/005

0/75

0/33

0/113

0/005

509

0/66

0/32

0/057

0/005

509

1/316

0/32

-0/03

0/507

0/505

509

5/609

1

0/05

0/01

0/233

0/052

509

2/135

6

نتايج جدول  0تفاوت میانگین در تمامی زيرمؤلفههای پژوهش بهجز زيرمؤلفه پنجم در
ارتباط با ارزيابی محتوای رسانهای و منبع اطالعاتی و در سطح ( )0/01نسبت به حد وسط،
معنادار میباشند .بهعبارتديگر میانگین تمامی زيرمؤلفهها بهجز زيرمؤلفه فوق از حد وسط
باالتر هستند.
پرسش چهارم .سواد رسانهای و اطالعاتی کتابداران کتابخانههای عمومی استان تهران
برحسب مؤلفه ارزشیابی با زير مؤلفه «سازماندهی منابع اطالعاتی» به چه میزان است؟
در جدول  ،1نتايج آزمون تی تک متغیر مربوط به يافتههای پرسش چهارم که درواقع به
بررسی سواد رسانهای و اطالعاتی کتابداران کتابخانههای عمومی استان تهران برحسب مؤلفه
ارزشیابی با زير مؤلفه سازماندهی منابع اطالعاتی شامل پااليش و ذخیره اطالعات میپردازد،
ارائه شده است.
جدول  .5آزمون تی تک متغیر برای مؤلفه ارزشیابی و زیرمؤلفه سازماندهی منابع اطالعاتی
سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

فاصله از سطح اطمینان

تفاوت میانگین

معناداری

درجه آزادی

T

زيرمؤلفهها

38

نمره آزمون =3

0/005

509

3/959

5

509

3/050

2

2/956

3

0/001

0

بااليی

پائینی

0/11

0/59

0/367

0/09

0/53

0/353

0/005

0/05

0/05

0/207

0/000

509

0/13

0/20

0/367

0/005

509

تأثیر مثبت اندیشی بر افزایش مهارتهای ارتباطی ...

همانطور که نتايج جدول  1نشان میدهد ،تفاوت میانگین در تمامی زيرمؤلفههای
پژوهش در ارتباط با سازماندهی اطالعات در سطح ( )0/01نسبت به حد وسط ،معنادار
است .بهعبارتديگر میانگین تمامی زيرمؤلفهها از حد وسط باالتر هستند و کتابداران
کتابخانههای عمومی همه اين زيرمؤلفهها را در ارتباط با مؤلفه سازماندهی منابع اطالعات
سواد رسانهای و اطالعاتی باالتر از میانگین گزارش کردهاند.
پرسش پنجم .سواد رسانهای و اطالعاتی کتابداران کتابخانههای عمومی استان تهران
برحسب مؤلفه استفاده با زير مؤلفه «خلق دانش» به چه میزان است؟
در جدول  ،6نتايج آزمون تی تک متغیر مربوط به يافتههای پرسش پنجم که درواقع به
بررسی سواد رسانهای و اطالعاتی کتابداران کتابخانههای عمومی استان تهران برحسب مؤلفه
استفاده با زير مؤلفه خلق دانش شامل تکثیر و تولید محتوای رسانهای و اطالعاتی میپردازد،
ارائه شده است.
جدول  .6آزمون تی تک متغیر برای مؤلفه استفاده و زیر مؤلفه خلق دانش
فاصله از سطح اطمینان

تفاوت میانگین

معناداری

درجه آزادی

T

زيرمؤلفه ها

نمره آزمون =3

0/005

509

1/760

5

509

1/550

2

1/706

3

2/500

0

بااليی

پائینی

0/72

0/31

0/133

0/70

0/35

0/107

0/005

0/62

0/30

0/060

0/005

509

0/00

0/05

0/260

0/001

509

زيرمؤلفههای پژوهش در سطح ( )0/01نسبت به حد وسط ،معنادار است .بهعبارتديگر
میانگین تمامی آنها از حد وسط باالتر هستند و همه آنها را کتابداران کتابخانههای عمومی
باالتر از حد متوسط گزارش کردهاند.

سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

همانطور که نتايج جدول  6مشاهده میکنید ،تفاوت میانگین مؤلفه خلق دانش در تمامی

39

فصلنامه مطالعات دانششناسی

پرسش ششم .سواد رسانهای و اطالعاتی کتابداران کتابخانههای عمومی استان تهران
برحسب مؤلفه استفاده با زير مؤلفه «تعامل و استفاده اخالقی از محتوای رسانهای و منابع
اطالعاتی» به چه میزان است؟
در جدول  ،7نتايج آزمون تی تک متغیر مربوط به يافتههای پرسش ششم که درواقع به
بررسی سواد رسانهای و اطالعاتی کتابداران کتابخانههای عمومی استان تهران برحسب مؤلفه
استفاده با زير مؤلفه تعامل و استفاده اخالقی از محتوای رسانهای و منابع اطالعاتی شامل
رعايت اصول اخالقی در بهکارگیری محتوای رسانهای و منابع اطالعاتی میپردازد ،ارائه
شده است.
جدول  .7آزمون تی تک متغیر برای مؤلفه استفاده و زیر مؤلفه تعامل و استفاده اخالقی از محتوای
رسانهای و منابع اطالعاتی
فاصله از سطح اطمینان

تفاوت میانگین

معناداری

درجه آزادی

T

زيرمؤلفه ها

نمره آزمون =3

0/005

509

21/552

5

509

1/105

2

2/905

3
0
1

بااليی

پائینی

5/39

5/59

5/257

0/75

0/30

0/127

0/005

0/15

0/50

0/307

0/000

509

0/67

0/21

0/060

0/005

509

0/373

0/76

0/37

0/167

0/005

509

1/530

همانطور که نتايج جدول  7مشاهده میکنید ،تفاوت میانگین در تمامی زيرمؤلفههای
پژوهش در ارتباط با مؤلفه تعامل و استفاده اخالقی از محتوای رسانهای و منبع اطالعاتی در
سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79
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سطح ( )0/01نسبت به حد وسط ،معنادار است .درواقع میانگین تمامی زيرمؤلفهها از حد
وسط باالتر هستند و همه کتابداران آنها را در مؤلفه تعامل و استفاده اخالقی از سواد رسانه-
ای و اطالعاتی باالتر از حد متوسط گزارش کردهاند.

تأثیر مثبت اندیشی بر افزایش مهارتهای ارتباطی ...

بحث و نتیجهگیری
مرور پیشینهها نشان داد اهمیت و جايگاه آموزش و يادگیری سواد رسانهای و اطالعاتی بر
کسی پوشیده نیست .کتابخانهها میتوانند با هدف آموزش و تربیت مراجعهکنندگان به
نهادهايی مانند مدارس کمک نمايند .اُتونیکار ،داسیلوا و باربوزا )2055( 5نشان دادند که
سواد رسانهای و اطالعاتی ابزار مهمی برای کتابخانههای هیبريدی هستند؛ چراکه اهداف
سازمانی را هدايت میکنند و با اهداف و فعالیتهای آموزشی همپوشانی دارند .اينگوالدسن

2

( )2056به کتابخانه بهعنوان يک منبع اطالعاتی برای رفع نیازهای آموزشی نگاه میکند.
بنابراين کتابخانه میتواند با آموزش سواد رسانهای و اطالعاتی به مراجعهکنندگان آنان را در
رفع نیازهای اطالعاتی ،دسترسی به منابع و ارزشیابی آنها ياری رساند؛ ازاينرو پژوهش
حاضر با پژوهش اُتونیکار و همکاران و پژوهش اينگوالدسن همسو است.
سريگاتو و کاسارين )2051( 3در پژوهش خود به ايجاد و خلق محیطها و ابزارهای
جديدی اشاره میکنند که مواجهه با آنان نیازمند به آموزش و يادگیری مهارتهای ويژهای
است .وی معتقد است آشنايی با زبان رايج در اين محیط يکی از مهمترين مهارتهای
موردنیاز است .آموزش سواد رسانهای و اطالعاتی به فرد میآموزد چگونه نیاز اطالعاتی
خود را تعريف کرده ،منابع مرتبط با نیاز خود را جستجو نموده و محتوای آن را ارزيابی کند.
بنابراين آموزش سواد رسانهای و اطالعاتی به مراجعهکنندگان کتابخانه میآموزد که چطور
با محیطهای اطالعاتی نوين مواجه شوند و نیازهای اطالعاتی خود را برطرف نمايند؛ درنتیجه
اشرفی ريزی و همکاران ( )2050در مقاله خود نشان دادند سطح سواد رسانهای و
اطالعاتی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان باالتر از حد متوسط است .از اين منظر
پژوهش آنان با اين پژوهش همسو است .وی و همکارانش به اين نکته اشاره نمودند که
دانشجويان توانايی شروع يک پژوهش ،توصیف موضوع و محدود کردن موضوع پژوهش
1. Ottonicar, Da Silva & Barboza
2. ingvaldsen
3. Cerigatto & Casarin

سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

اين پژوهش با پژوهش سريگاتو و کاسارين همسو است.
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را ندارند .بهعبارتیديگر دانشجويان توانايی بیان نیازهای اطالعاتی و شناسايی ،ارزيابی
محتوای اطالعاتی منابع و رسانهها را ندارند .پژوهش آنان از اين منظر با پژوهش حاضر همسو
نیست.
ويروگورسکا )2050( 5معتقدند که کتابداران نقش به سزايی در آموزش مهارتهای
سواد رسانهای و اطالعاتی به افراد جامعه دارند و از اينسو با پژوهش حاضر همسو است.
صالح ( )2052نشان داد دانشجويان دانشگاه کیپ تاون بهصورت غیرمجاز از محتوای اينترنتی

استفاده میکنند ،بهعبارتديگر آنان تعامل درستی با محتوای اطالعاتی نداشته و استفاده
اخالقی از اين محتوا ندارند و از اين منظر با اين پژوهش همسو نیست.
پونکی و همکاران ( )5391و عبدالهی و جوکار ( )5393در پژوهشهای خود نشان دادند
که سطح سواد اطالعاتی و رسانهای دانشجويان و کتابداران باالتر از سطح متوسط بوده و در
حد مطلوبی قرار دارد و از اين منظر با پژوهش حاضر همسو هستند .اشرفی ريزی و همکاران
( )5392در پژوهش خود نشان دادند دو مؤلفه استفاده و ارزشیابی سواد رسانهای و اطالعاتی
دانشجويان باالتر از سطح متوسط است و از اين منظر با اين پژوهش همسو هستند .آنان در
پژوهش خود به اين نکته اشاره کردند که میانگین مؤلفه دسترسی سواد رسانهای و اطالعاتی
در میان دانشجويان کمتر از حد متوسط است و از اينسو با اين پژوهش همسو نیست.
محمدی و همکاران ( )5395در پژوهش خود نشان دادند که سطح سواد اطالعاتی
مراجعان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ايران در حد مطلوبی است و آنان
توانايی تشخیص ماهیت و میزان اطالعات موردنیاز خود را دارند ،بنابراين پژوهش آنان با
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اين پژوهش همسو است .دارابی ( )5390نیز در پژوهش خود به اهمیت نقش کتابداران در
توسعه سواد اطالعاتی در زمینههای جستجو ،بازيابی منابع اطالعاتی اشاره کرده و از اين منظر
با اين پژوهش همسو هستند.
هرچند نتايج پژوهش حاضر میزان سواد رسانهای و اطالعاتی مطلوب کتابداران کتابخانه-

های استان تهران را نشان میدهد ،اما وضعیت سواد رسانهای و اطالعاتی کتابداران در ساير
1. wiorogorska
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استانها مشخص نیست و الزم است پژوهشهای ديگری نیز در ساير استانها صورت پذيرد
تا برنامهريزی آموزشی منسجم و دقیقی جهت توسعه و شکلدهی سواد رسانهای و اطالعاتی
از طريق کتابداران و کتابخانههای عمومی نهاد کتابخانههای کشور در جامعه صورت پذيرد.
به عبارتی در صورتی میتوان از کتابدار بهعنوان نقشآفرين مهم و کلیدی توسعه اين سواد
انتظار کمک به گسترش سواد رسانهای و اطالعاتی در جامعه مخاطب را داشت که خود
صالحیتها و مهارتهای الزم برای اين نوع سواد را دارا باشد .لذا بررسی و پايش میزان
صالحیتها و مهارتهای سواد رسانهای و اطالعاتی کتابداران کتابخانههای عمومی میتواند
اطالعات مهم و قابل اتکايی را در جهت برنامهريزی بهمنظور آموزش و توسعه اين سواد را
در اختیار نهاد کتابخانههای عمومی کشور قرار دهد.
همانگونه که گفته شد سواد رسانهای و اطالعاتی کتابداران کتابخانههای عمومی استان
تهران در تمامی مؤلفه باالتر از میانگین بوده است .بنابراين بهمنظور بهبود وضعیت سواد
رسانهای و اطالعاتی آنها ،در هر مؤلفه زير مؤلفهای که کتابداران توانايی کمتری نسبت به
ساير زير مؤلفههای آن مؤلفه داشتهاند ،در نظر گرفته شده است و متناسب با همان مؤلفه و
زير مؤلفه ،راهکارهای پیشنهادی در جدول  5ارائه شده است.
جدول  .8راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود وضعیت سواد رسانهای و اطالعاتی کتابداران کتابخانههای
عمومی استان تهران
تعريف و بیان نیاز به

در جهت فرمولبندی و بیان نیاز

برگزاری نشستهای صمیمی کتابداران و

محتوای رسانهای و

اطالعاتی خويش مشورت

استفاده از تجارب يکديگر در زمینه

اطالعاتی

مینمايم.

فرمولبندی و بیان نیاز اطالعاتی

جستجو و جايابی و

محدوديتها و چالشهای

برگزاری دورههای آموزشی مستمر با موضوع

دسترسی محتوای منابع

جايابی محتوای رسانهای و

محدوديتها و چالشهای جايابی از طريق

رسانهای و اطالعاتی

اطالعاتی را میشناسم.

سامانه فراگیر آموزش نهاد کتابخانهها

ارزيابی محتوا و
فراهمکنندگان رسانه و
اطالعات

نسبت به محدوديتهای
ارزيابی آگاهی دارم.

برگزاری دورههای آموزشی با موضوع و
محوريت اصول و فنون ارزيابی محتوای رسانه-
ای و اطالعاتی
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مؤلفه

گويه

راهکار
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مؤلفه

گويه

سازماندهی محتوای

میتوانم محتوای رسانهای و

رسانهای و اطالعاتی

اطالعاتی را سازماندهی کنم.
میتوانم از ابزارهای گوناگون

خلق دانش

برای تولید و ارائه دانش استفاده
کنم.

تعامل و استفاده اخالقی از

میتوانم از محتوای رسانهای و

محتوای رسانهای و

اطالعاتی به شیوه اخالقی و

اطالعاتی

قانونی استفاده کنم.

راهکار
آموزش سازماندهی منابع غیر چاپی
نشر و اشاعه اطالعات توسط نهاد کتابخانهها در
فضای مجازی و شبکههای اجتماعی بهمنظور
خلق دانش با تعامل میان کتابداران و کاربران
کتابخانه.
تهیه مرامنامه اخالقی

همانطور که نتايج جدول  5مشاهده میکنید ،راهکارهای پیشنهادی همچون برگزاری
نشستها و دورههای پیوستهی آموزشی و ايجاد شبکههای اجتماعی بهمنظور روزآمد کردن
سواد کتابداران و تعامل میان آنها و کاربران کتابخانه جهت اشتراکگذاری و خلق دانش
میتواند به افزايش سطح سواد رسانهای و اطالعاتی کتابداران کمک کند.
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