فصلنامه مدیریت اطالعات و دانش شناسی .سال اول ،شماره اول ،بهار 1939

ارزیابی می ان سواد اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
برمبنای " استاندارد قابلیت های سواد اطالعاتی برای آموزش عالی"
معصومه ترک



افشین موسوی چلک



محسن حاجی زین العابدینی



دریافت1933/41/34:
پذیرش1933/47/46 :

چکیده
ژه

ف هعیین می.اش ستاد اعالاه دانشجتراش هتصیا

حاضو با

هک.یم دانشک

هوبیت م رس بومبنای اسدان ارد قابمیت ای ستاد اعالاه مصتب انج.ن کدابخانه ای دانشها

منابع عبیع ه لمتح دررار دانشها
ه هت ی اه (ای س ار ا ) انجاح

گوفده است
ژه

اد نتع هتصیه است رهش به کار رفده در اش ی.ارش بتد ه گوداهری اعالا

با ک.ک وسشنامه انجاح گوفدهاست

وسشنامه شامل  78ستا بسده بتد که بو اساس نج اسدان ارد قابمیت ای ستاداعالاه امورکا(ای س ار ا )هریه ش جامعۀ اماری
ژه

شامل  004نهو اد دانشجتراش دکدوی ه کارشناس ارش دانشک

منابع عبیع ه لمتح دررار دانشها هوبیت م رس بتدن که

 333نهو به وسشنامه اسخ دادن
رافده ا نشاش م د
ارش ه دکدوی ههاه

که ستاد اعالاه دانشجتراش باالهو اد ح مدتسط م باش ه بین ستاد اعالاه دانشجتراش کارشناس
معن داری هجتد دارد

واژههایالیدی :ستاداعالاه  ،اسدان ارد ای ستاد اعالاه  ،دانشجتراش دانشها هوبیت م رس ،امتدش ستاد اعالاه  ،دانشها
هوبیت م رس



کارشناس ارش

کداب اری ه اعاع رسان

sara58t@yahoo.com
 اسدادرار گوه لما اعالا
 اسدادرار موک .اعالا
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ه دان

موک .هت ی ا

کشاهردی ه منابع عبیع

مادن راش ( ارسدها هت ی ا

شناس  ،دانشها یاح نتر ،ارواش ؛ Mousaviaf@gmail.com

ه م ارک لم .کشاهردی؛ zabedini@gmail.com

جنهل ه موهع

نتشرو)(نترسن

مسئت )
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دانشها ا در امو امتدش ه ژه

مقدمه
ستاداعالاه  3رک اد مشخصه ای بارد جامعۀ اعالاه

0

است ستاد اعالاه "مج.تله قابمیدرا ه هتاناریرای هشخیص
ارن مسااه است که چه دمان به هجتد اعالا
نیاد نیست

چه دمان

اسدهاد مؤثو اد اعالا

.چنین هتانار

نیاد است ه
ه

جاراب  ،اردراب
ج ر

را هشخیص م د

اردش اعالا

.یشه ه.ارل به رادگیوی دارد ه دمان که بوای حل مشکل
است هتانار

ی اکودش ه هتمیل اش

را دارد ه قادر است متدتی اعالاه را به صتر

اند ادی

اردراب کن

.چنین م هتان متدتی اعالاه را به درسد

ه با مرار

ج ر

ه اد عوف هتانار ارجاد دان

دانشررک
چررا

بررا مج.تلررهای هخصصرر ه بررا اردش اد منررابع

ه غیررو چررا

در دمینه ژه ش

ررذروای هع ر اد درررادی اد دانشررجتراش
ه هخصصر مر باشر ارذا برا هتجره بره

دهر بررتدش اررررن دانشرررک

اد دانشررها مرررادر ه کدابخانررره

موکرر.ی دانشررها هوبیررتمرر رس ،بورسرر سررتاداعالرراه
دانشررجتراش ه میرر.اش اشررنار بررا فنرراهری اعالررا
مرار

دانشها ا اد مر.دورن هتای کنن گاش ه مصوف کنن گاش
در جامعۀ جران متستب م شتن ب رن منظتر

بوای اره ای ستاد اعالاه

نیاد دارن

گوه ا به اعالا

اد درهو

دانشجتراش سدن (غیاث ،

.ه سااه .اراش دانشجتی جترای دان

هارد

دانشها را م شتن که با ارها ای ااکدوهنیک  ،فروست ای
متاصو ان  ،اما دان
(لصار  )3171 ،مرار

اسدهاد اد اش را ن ارن

ای ستاد اعالاه مر.دورن اب.اری

هک.یم  ،به اسان انرا را به رادگیون گاش

ماداحااع.و هب رل م کن

ررای اش

مرر هتانرر ک.ررک فواهانرر در دمینرره ررای ژه شرر ه
مسأاه مترد ژه
هتصیا

هک.یم

دانشها بار دانشجتراش را نه ف ط

ارن است که ارا دانشجتراش

دانشک

هوبیت م رس ستاد اعالاه

منابع عبیع
کاف

ه لمتح دررار

جرت بوعوف کودش

نیاد ای اعالاه اعالاه ختد دارن ؟ بوای اسخ به ارن
با اسدهاد اد اسدان ارد ای قابمیت ستاد اعالاه بوای

امتدش لاا

است که لاه بو هجری .دانشجتراش به منظتر ادامه هتصیل
در م طع هتصیا

شررتد؛ چ ررتش داشرردن سررررتاداعالرراه ه مرررار

وس

یتسده ،هب سارت ا ،چن رسانهای ا ،ه خاصه اعالا
چهتنه

ه رفررع ک.بتد ررای اش

مطااعاه بن.ار

ختد نیادمن امتدش م باشن

(اصان ماروی )3171 ،رک اد گوه ار که بی

مصتب انج.ن کدابخانه ای دانشها

هت ی اه امورکا مرار
سنج
ن اط قت

امتدش د

مرا

قوارگوفده ها ن اط قت

را ضعف احد.اا شناسار ،

ه ترت ه بوای اد بینبودش ن اط ضعف را کار ار

یشنراد شتد
پیشینه پژوهش
ن ررررذرو ه چشرررر.ه سرررررواب ( )3179در ژه شرر ر

. Information literacy
. Information Society

1

ه

ای ستاد اعالاه دانشجتراش مترد

بوای کار در رک رشده خاص ،بمکه بوای رادگیوی ماداح ااع.و
(قاس )3171 ، .حا با هتجه به ن

ه

ای ررادگیوی مراداحااع.رو مر هتانر بالرث یشروفت

ه هوقرر ارررن جامعررۀ دانشررها

را نی .دارد

)3173

هابسررده برره دانشررها هوبیررت مرر رس در م رراعع هتصرریم
هت ی اه در سرنج

ه

اعالا

منررابع عبیعرر ه لمررتح دررررار

ررودرس نررتر

سرتاد اعالراه باشر کدابخانره اررن

بوای انجاح هظارف در جامعۀ ج ر به ش.ار م ار

انجاح د

دانشررک

قوار گیود

مترد نیاد" م باش (نظوی)3174 ،
فود

ختدش ،نیادمن اعالا

نی .مترد سنج

دارد که می.اش ستاد اعالاه دانشجتراش

کارشناسر ارشر ه دکدرروی مر هتانر رکر اد ن.تنرره ررای

ستاد امتدی صتیح اعالاه  ،رک نهوش ه مرار
باستاد اعالاه

اعالاه  ،ضوهر

ه باال بودش سطح ستاد

بررره بورسر ر سرررتاد اعالررراه دانشرررجتراش هتصررریا

2
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هک.یمرر دانشررها لمررتح .شررک کومانشررا بررو اسرراس
مرر

مررررار

شرر

بررر.رت وداخدنرر ندرررارج بورسر ر

نشرراش مرر د رر کرره مرررار

در

جامعررۀ مررترد ررژه

درک درسرررت نیررراد اعالررراه  ،را بود رررای جسررردجتی
اعالرررا  ،هوکیرررب اعالرررا

ج ررر برررا دانسرررده رررای

قبمرر خررتد ،در حرر مطمررتب مرر باشررن ندررارج کمرر
هضرررعیت سرررتاداعالررراه دانشرررجتراش را برررا

رررژه

میانهین  1/18باالهو اد ح مدتسط نشاش م د
هک.یمررر دانشرررها شرررروکود

وداخررت بررو اسرراس ندررارج ررژه

دانشررجتراش اد سررتاد

اعالرراه برراالهو اد حرر مدتسررط بوختردارنرر ه اکثررو
دانشرررجتراش مشرررکل اصرررم خرررتد را در اره رررای سرررتاد
اعالررراه  ،ف ر ر اش منرررابع چرررا

ه ااکدوهنیکر ر کررراف

دانسرردن انرراش بوگرر.اری کارگررا ررای امتدشرر هتسررط
اسرراهی سررتاد اعالرراه جرررت رفرع مشررکا

را یشررنراد

ن.تد ان
هضعیت ستاد اعالاه

هک.یم

دانشجتراش هتصیا

رهانشناس ه لمتح هوبید دانشها لامه عباعبار

بو مبنای اسدان ارد قابمیت ای ستاد اعالاه امتدش لاا "
( )ACRL 2000به ارن ندیجه رسی که مرار
ژه

معناداری مشا

با لنتاش "بورس

عبیبنیا ( )3173ژه ش
اعالاه

هک.یم

دانشجتراش هتصیا

در هشخیص ما یت ه گسدو اعالا

دسدوس

مؤثو ه کارام به اعالا

مند انه ه همهیق با دان
انجاح رک

جامعۀ مترد
مترد نیاد،

مترد نیاد ،اردراب

یشین ،اسدهاد اد اعالا

ف خاص ،به صتر

بوای

مؤثو ،درک متضتلا

اقدصادی ،ح تق ه اجد.ال موبتط به اسدهاد اد اعالا
ه دسدوس به اش به صتر

ستاد
اقدصاد

دانشک

دانشها لامه عباعبار " انجاح داد بو اساس ندارج ژه
بین ستاد اعالاه دانشجتراش هتصیا
اقدصاد دانشها لامه عباعبار

هک.یم دانشک

هاسدهاد اد کدابخانه رابطه

معناداری هجتد دارد می.اش سطح

ه کارشناس ارش ههاه

در م طع هتصیا

ستاد اعالاه در ارن دانشک

اخاق ه قانتن باالهو اد ح

مدتسط م باش

هک.یم

باالهو اد ح مدتسط م باش
الکرار  )0233(3در ژه ش

سطح ستاد اعالاه

در

دانشها لما ه صنعت شبه ج.رو کیپ افور ای جنتب  ،قبل
ه بع اد سیاست ستاد اعالاه ه هأثیو ارن سیاست ا را در
غن سادی ه باال بودش سطح ستاد اد عورق بونامه ای درس
ه .چنین ن

کدابخانه ا در اره ای ستاد اعالاه

عورق امتدش ای انارن را بورس

اصغونیا( )3177در اراشنامه ختد با لنتاش "بورس
دانشک

کارشناس ارش ه دکدوی ههاه

م شتد

معنادار ه اد نظو سطح ستاد اعالاه بین دانشجتراش دکدوی

امیرروی( )3179در ژه شر برره بورسر سررتاداعالرراه
دانشرررجتراش هتصررریا

دانشها  ،دانشجتراش دخدو ه سو ه بین دانشجتراش م طرع

نشاش م د

اد

ن.تد ندارج ژه

که هنرا ادغاح سیاست ای ستاد اعالاه در

بونامه ای دانشها به من.اه متف یت اش ن .باش بمکه ن
کداب اراش دانشها اد نظو کیهیت ه ررس را نی .نبار نادر
گوفت ه بار

و چی .را در جای ختد بوای هض.ین متف یت

ادغاح ستاد اعالاه

در بونامه ای ارن دانشها در نظو

داشت
دوستش )0229(0ژه ش

با لنتاش "هج.ره ه هتمیل

نیادمن ی ا بوای بوگ.ر ش ستاد اعالاه
دهبمین" انجاح داد ارن ژه

با

در دانشها

ف ارهگذاری ستاد

اعالاه بین دانشجتراش فتق ایسانس انجاح گوفت رافده ا
نشاش داد اکثو دانشجتراش در درک ستاال

ژه

ه اسدهاد

اد فنتش جسدجتی یشوفده با مشکاه مثل ل ح الد.اد به

قاس ، .دران  ،داهر نا ه شعبان ( )3176هضرعیت سرتاد
اعالرراه دانشررجتراش هتصرریا

هک.یمر چرررار دانشررها

نهس رهبهره سدن

الدمه مرار

ای ختان ش ه نتشدن

اعالا  ،داشدن ستاد رارانهای است ه ب هش مرار

ای

فودهس  ،هرواش ،شیواد ه چ.واش را مترد بورس قوار دادنر
ندارج ب ست ام
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نشاش داد که بین دانشجتراش مناعق مخدمف

1

. lockhart
Patterson

2.
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به

رارانهای ،دسدیاب

سا اه اد اش ه هتصیه ار دربار ستاد اعالاه  ،بیشدو

وگتنه اسدان ارد ستاد اعالاه

به چهتنه دسدیاب ه اسدهاد دانشجتراش اد اعالا

امکانپذرو ن .باش
0

ورن ،3کامینا ( )0227درم ااهای ژه ش
"مرار

نیادشاش هتجه دارد ه با اسدهاد اد اردراب

با لنتاش

ای ستاد اعالاه دانشجتراش وسداری ،قبل ه بع
به بورس

اسدواایا بوگ.ار ش

اعاعراب در دانشجتراش وداخدهان
ی.ارش
ام

ندیجه رسی

ای

است که دانشجتراش سا اه در ه درک
مهی ه نتت دسدیاب به اش ن ارن

رهشن اد اعالا

در ارن م ااه با رهش

هبا اسدهاد اد وسشنامه ههتمیل داد ای ب ست

هدف پژوهش

وسداری مترد

ف ارن ژه

که گنجان ش

هک.یم

ستاد اعالاه

دانشجتراش سا اه

مطااعه قوار گوفت هبه ارن ندیجه رسی ن
امتدش ای ستاد اعالاه

ستاد اعالاه

دانشجتراش ه م ارسه اش با اسدان ارد ای متجتد ،به ارن

اد امتدش" که در نچ.ین کنهوانس بین اا.مم ماداحااع.و در
هاثیو امتدش مرار

مترد

در بونامه ای درس

هتصیا

وسداراش

ستدمن م باش ه متجب باال بودش کیهیت دان

هعیین می.اش ستاد اعالاه دانشجتراش
دانشک

منابع عبیع

ه لمتح دررار

دانشها هوبیت م رس بو اساس اسدان ارد قابمیت ای ستاد

فارغ

اعالاه امتدش لاا است

اادتصیاش م شتد
وهه فل )0228( 1در ژه ش با لنتاش "ستاد اعالاه ،
اسدهاد اد اعالا

باکیهیت"بیاش م دارد که با گسدوش ستاد

اعالاه در جامعۀ م هتاش شوارط را فوا ا اهرد که مودح
ادادانه ه ب هش اهکا ههابسده
ب الدبار به کسب اعالا
متجبا

به منابع اعالاه

ه

شها

با کیهیت ه مناسب وداخده ه

هتسعه .ه جانبه را فوا ا اهرن

4

ات ()0226در ژه

ختد با لنتاش "ارائه م ا

بوای

ستاد اعالاه

در دانشها لمتح انسان " به

مسااه درس ستاد اعالاه

وداخده است رافده ای ارن

هاح درس
ژه

فرایه اول :بین می.اش ستاد اعالاه
مود ههاه

معناداری هجتد دارد

فرایه دوم :بین می.اش ستاد اعالاه
م اعع هتصیم

کارشناس

دانشجتراش در

ارش ه دکدوا ههاه

معناداری

دارد

ژه

انجاح ش

اش ی.ارش

اد نتع هتصیه ه رهش به کار رفده در

بتد است در ژه

حاضو اد وسشنامه به

لنتاش اب.ار ج.عاهری داد ا اسدهاد ش

متیط ای امتدش ختد ،نیادمن م ا خاص بوای عواح

اسدان ارد قابمیت ای ستاد اعالاه

لتامم را که

اصم

نیادمن به کارگیوی انرا در درس ستاد اعالاه م باش ،

م باش

وسشنامه بو اساس
ه دارای  78وس

بوای ج.ع اهری داد ا به هع اد 004

وسشنامه در بین دانشجتراش در متل دانشک  ،ادمارشها ،

شناسار ه سپس معوف م کن

کدابخانه ه ختابها موبتعه هتدرع ش که بع اد چرار ما

سی.ن )0223( 3.در اراش نامه دکدوای ختد در هروجینیا با

هع اد  333وسشنامه بادگشت داد ش ه اساس کار بوای

لنتاش ستاد اعالاه  :مطااعهای دربار اسدنباط دانشجتراش

اسدخواج داد ا در ارن ژه
Perrin, cumming

دانشجتراش دش ه

روششناسی پژوهش

نشاش داد که و دانشها مدناسب با ا اف ،نیاد ا ه

درس ستاد اعالاه است ندارج ارن ژه

فرایههای پژوهش

قوار گوفت

1
2

. Cumming, kaye
3.
Protee fel
4
.Lou
5
.Simnz
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داد ای ج ه  0بیانهو اش است

جامعۀ پژوهش
جامعۀ مترد ژه
هک.یم

هتصیا

در ارن هت یق کمیه دانشجتراش
منابع عبیع

دانشک

ه لمتح دررار

دانشها هوبیت م رس م باشن که درنی.سا دهح -3179
 3192در ارن دانشک

اسخهتراش  322نهو(66/0درص ) در گوه منابع عبیع ه 33
نهو (11/7درص ) در گوه لمتح دررار مشغت به هتصیل م باشن
هتدرررع فواهانر جامعررۀ مررترد مطااعرره برره ههکیررک رشررده
هتصیم در ج ه  1ارائه ش

حضتر فی.رک داشدهان

تج یه و تحلیل دادههای پژوهش
اد هرژگ

رک

ای ج.عیت شناخد

جنسیت ه م طع هتصیم

م

حاضو

باش که ج ه  3فواهان

جامعۀ مترد مطااعه را به ههکیک درو نشاش م د
جدول  .1هتدرع فواهان ن.تنه ژه

بو حسب جنسیت ه م طع

فواهان
مود
دش
کل

جنهم اری

08

38/9

متیط درست

06

38/0

صنارع چتب

32

6/6

ابخی.داری

04

33/9

موهع داری

32

6/6

فواهان

درص

درص فواهان

9

6

31

7/6

1

0

شیا

09

39/0

کل

333

322

وهرش اب.راش

کارشناس ارش
درص

رشده

فی.رک دررا

دکدوی

به ههکیک رشده هتصیم

فواهان

بیتاتژی جانتراش دررا

هتصیم
جنسیت

است

جدول  .9هتدرع فواهان ن.تنه ژه

ژه

که اد هع اد کل

37

33/86

07

39/38

46

44/01

39

42/40

اسخهتراش ،رشده جنهم اری  08نهو(38/9درص ) ،متیط

324

67/92

48

13/30

درست  06نهو( 38/0درص ) ،صنارع چتب  32نهو (6/6

داد ای ج ه  1بیانهو اش است که اد هع اد  333نهو کل

درص ) ،ابخی.داری  04نهو( 33/9درص ) ،موهعداری 32
اسخ

نهو( 6/6درص ) ،فی.رک دررا  9نهو ( 6درص ) ،وهرش اب.راش

ارش (67/92درص )

به

با هتجه به داد ای ج ه  3بیشدورن هع اد فواهان
د ن گاش موبتط به م طع کارشناس

است که اد ارن هع اد  46نهو دش ه  37نهو مود م باشن کا-
هورن هع اد فواهان

اسخ د ن گاش نی .مدعمق به م طع دکدوی

 1نهو ( 0درص ) ،شیا
نسبت کل رشده شیا

 09نهو (39/0درص ) م باشن

با  39/0درص بیشدورن ه وهرش

اب.راش با  0درص ک.دورن دانشجت را دارد

( )13/30است که اد ارن هع اد  39نهو دش ه  07نهو مود م -
فرایه اول :بین می.اش ستاد اعالاه

باشن
هتدرررع فواهانر جامعررۀ مررترد مطااعرره برره ههکیررک گرروه

32

معناداری هجتد دارد

بوای ادمتش فوضیه اه اد ادمتش اترن ه ه اسدهاد ش که

هتصیم در ج ه  0ارائه ش است
جدول  .3هتدرع فواهان ن.تنه ژه

ههاه

دانشجتراش دش همود

به ههکیک گوه هتصیم
درص فواهان

گوه هتصیم

فواهان

منابع عبیع

322

66/0

لمتح دررار

33

11/7

کل

333

322

ندارج اش در ج ه درو ام است

ارزیابی می ان سواد اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس...

جدول .0ندارج امار هتصیه فوضیه اه بو اساس کمیه اسدان ارد ا
خطای میانهین

جنسیت

هع اد

میانهین

انتواف معیار

دش

63

4/2907

2/44386

2/23309

مود

76

4/3973

2/30221

2/23627

جدول .6ندارج امار اسدنباع فوضیه اه بو اساس کمیه اسدان ارد ا
ادمتش اترن (هساهی هاررانس

ادمتش هساهی میانهین ده جامعۀ(ادمتش ه )

سطح معن داری

سطح

اخداف انتواف

% 93

اخداف میانهین

معیار
ح باال

ح ارین

معن داری
ده دنبااه

ده جامعۀ)

درجه

سطح

T

ادادی

معن داری

F

فوض
2/23161

-2/06411

2/27243

-2/32313

4/133

2/23207

-2/06297

2/28783

-2/32313

2/371

349

-3/129

4/493

2/010

بوابوی
هاررانس
فوض

346/393

ل ح

-3/117

V
0

هساهی
هاررانس

ندیجه ادمتش سنج

می.اش ستاد اعالاه دانشجتراش دش

ه مود بو اساس کمیه اسدان ارد ا دارای ده خوهج است که
خوهج

اه

مبین امار هتصیه

موبتط به ده ن.تنه

هاررانس ا بوابو است س بوای ندیجهگیوی در مترد اثبا
ل ح هساهی ه را هساهی میانهین ده جامعۀ اماری با اسدهاد
اد ادمتش ه ندیجه به شوح درو م باش

ه در اش هع اد داد ا ه

-3بررا هتجرره برره ارنکرره سررطح معن ر داری ( )Sigادمررتش

شاخص ای هتصیه را بو حسب ده گوه دش ه مود نشاش

هسرراهی میررانهین بوابررو بررا  2/390بررا فرروض ل ر ح هسرراهی

م د

هاررررانس بیشرردو اد  %3درصرر اسررت ررس( ) فرروض

دانشجتراش دش همود م باش

خوهج دهح ندارج موبتط به امار اسدنباع ادمتش است ه

ررژه

رد شر

ه ( ) ذروفدرره مر شررتد ررس مر هررتاش

شامل ده قس.ت بتد که قس.ت اه ادمتش اترن به ادمتش

بیرراش کررود بررین میررانهین سررتاد اعالرراه دانشررجتراش دش ه

هساهی هاررانس ده جامعۀ م ودادد ه قس.ت دهح ادمتش

مررود بررواسرراس کمیرره اسرردان ارد ا ههرراهه هجررتد نرر ارد ه

ه

ندارج ادمتش هساهی میانهین ده جامعۀ را بوای و ده

حاات هساهی ه ل ح هساهی ارائه م کن

 -0چتش ح باال مثبت هح ارین منه است س ههاه

سطح معن داری موبتط به ادمتش اترن بوابو با  2/617ه
ب.رگدو اد سطح معن داری  %3درص

بنابوارن فوضیه اه

ژه

رد م شتد

م باش

در ندیجه

میانهین ده جامعۀ معن دار نبتد هساهی میانهین ده جامعۀ
ذروفده م شتد ه به لبار

درهو µ1- µ2= 0 → µ1=µ2
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فرایه دوم :بین می.اش ستاد اعالاه
م اعع هتصیم

کارشناس

بوای ادمتش فوضیه دهح اد ادمتش اترن ه ه اسدهاد ش

دانشجتراش در
معناداری

ارش ه دکدوا ههاه

است

که ندارج اش در ج ه درو ام

هجتد دارد
جدول .4ندارج امار هتصیه فوضیه دهح بو اساس کمیه اسدان ارد ا
جنسیت

هع اد

میانهین

خطای میانهین

انتواف
معیار

دش

324

4/2923

2/43307

2/24211

مود

48

4/0933

2/63466

2/27966

جدول .7ندارج امار اسدنباع فوضیه دهح بو اساس کمیه اسدان ارد ا
ادمتش اترن (هساهی هاررانس

ادمتش هساهی میانهین ده جامعۀ(ادمتش ه )

سطح معن داری
% 93
ح باال

ح ارین

اخداف انتواف

اخداف

معیار

میانهین

سطح
معن داری
ده دنبااه

ده جامعۀ)

درجه
ادادی

سطح

T

F

معن داری

فوض
2/21134

-2/16904

2/27494

-2/02319

4/413

349

-0/183

2/22328

-2/19883

2/29713

-2/02319

2/243

63/124

-0/249

7/436

4/440

بوابوی
هاررانس
فوض ل ح

V
0

هساهی
هاررانس

ندیجه ادمتش سنج

می.اش ستاد اعالاه

دانشجتراش

هاررانس ا بوابو نیست س بوای ندیجهگیوی در مترد اثبا

کارشناس ارش ه دکدوی بو اساس کمیه اسدان ارد ا دارای ده

ل ح هساهی ه را هساهی میانهین ده جامعۀ اماری با اسدهاد

خوهج است که خوهج اه مبین امار هتصیه موبتط به

اد ادمتش ه ندیجه به شوح درو م باش

ارش ه دکدوی

 -3با هتجه به ارنکه سطح معن

ده ن.تنه دانشجتراش دانشجتراش کارشناس

م باش ه در اش هع اد داد ا ه شاخص ای هتصیه را بو
حسب ده گوه دش ه مود نشاش م د
شامل ده قس.ت بتد که قس.ت اه ادمتش اترن به ادمتش
هساهی هاررانس ده جامعۀ م ودادد ه قس.ت دهح ادمتش ه
ندارج ادمتش هساهی میانهین ده جامعۀ را بوای و ده
حاات هساهی ه ل ح هساهی ارائه م کن
م باش

در ندیجه

ذروفده ش

ه ( ) رد م شتد س م هتاش بیاش کود بین ستاد اعالاه
دانشجتراش کارشناس
اسدان ارد ا ههاه
دهح ژه

ارش

ه دکدوی بو اساس کمیه

معن داری هجتد دارد ه بنابوارن فوضیه

ذروفده م شتد

 -0چتش ح باال ه ح

سطح معن داری موبتط به ادمتش اترن بوابو با  2/224ه

30

هساهی میانهین بوابو با  2/243با فوض ل ح هساهی هاررانس
ک.دو اد  %3درص است س( ) فوض ژه

خوهج دهح ندارج موبتط به امار اسدنباع ادمتش است ه

ک.دو اد سطح معن داری  %3درص

داری ( )Sigادمتش

ارین منه

است س ههاه

میانهین ده جامعۀ ک.دو اد صهو بتد ه میانهین جامعۀ اه اد

ارزیابی می ان سواد اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس...

میانهین جامعۀ دهح کتچکدو است هبه لبار

درهو < µ2

1-

µ0 → µ1< µ2

ژه

ندیجه مطااعه ج.عیت شناخد
م رس هاح

دانشجتراش هتصیا

منابع عبیع ه لمتح دررار

دانشها هوبیت

ودرس نتر نشاش داد که اد هع اد  333اسخ

د ن گاش  76نهو( 38درص ) مود ه هع اد  63نهو( 41درص )
دش سدن

.انطتر که امار نشاش م د

اکثو دانشجتراش

مود م باشن
بورس م طع هتصیم جامعۀی ژه

نی .نشاش م د

که اد  76دانشجتی مود به هع اد  37نهو در م طع کارشناس
ارش ه  07نهو در م طع دکدوی مشغت به هتصیل سدن
.چنین اد  63دانشجتی دش به هع اد  46نهو در م طع ارش
ه  39نهو در م طع دکدوی م باشن
در م ارسرره گرروه هتصرریم  ،گرروه لمررتح دررررار 33
نهررو ( 11/7درصرر )ه گرروه منررابع عبیعرر برره هعرر اد 322
نهررو(66/0درص ر ) مشررغت برره هتصرریل م ر باشررن اد بررین
اسررخد ن ر گاش گرروه شرریا

بررا  39/0درص ر بیشرردورن ه

وهرش اب.رراش برا  0درصر ک.درورن دانشرجت را داراسرت
.چنررین  19/3درصرر اد اسررخ د نرر گاش برر هش م اارره
 91/4درص ب هش کداب بتدن
در فوضیه اه

ژه

مبن

بو ارنکه بین می.اش ستاد

اعالاه دانشجتراش دش همود ههاه
حاصل اد ژه
اعالاه
اساس

هجتد دارد رافده ای

در رابطه با ههاه

بین می.اش ستاد

دانشجتراش دش ه مود با هتجه به کمیه ستاال
ژه

نشاش م د

که یچ ههاهه بین سطح ستاد

اعالاه ارن ده گوه هجت د ن ارد ه جنسیت ن ش در اش
ن ارد
در فوضیه دهح ژه

بین میانهین ستاد اعالاه دانشجتراش

کارشناس ارش ه دکدوی بو اساس اسدان ارد ا ههاه

نتیجهگیری و بحث
هک.یم دانشک

کارشناس ارش ه دکدوا با هتجره بره کمیره سرتاال
نشاش م د

اساسر

مبنر برو ارنکره برین میر.اش سرتاد

اعالاه دانشجتراش م طع کارشناس ارش ه دکدوی ههراه
هجتد دارد رافده ای حاصل اد ژه

در رابطره برا ههراه

بررین میرر.اش سررتاداعالاه دانشررجتراش م رراعع هتصرریم

هجرتد

دارد بنابوارن م طع هتصریم براالهو هرأثیو مثبدر در افر.ار
قابمیت ای ستاد اعالاه دارد
در ارن رژه

سرتاد اعالراه دانشرجتراش برو اسراس

اسرردان ارد قابمیررت ررای امررتدش لرراا کرره شررامل ررنج
اسرردان ارد مر باشر مررترد سررنج
مرررار

رافدرره ررای ررژه

قرروار گوفررت بررا هتجرره
دانشررجتراش اد نظررو درک

درسررت ما یررت ه گسرردو اعالررا
مررؤثو برره اعالررا
شرر

مررترد نیرراد ،اردررراب اعالررا

ه همهیرررق اش برررا دانرر

اعالررا

مررترد نیرراد ،دسدوس ر
اندخرراب

یشرررین ،اسررردهاد مرررؤثو اد

برره منظررتر دسررت ررراب برره ر ف خرراص ،درک

مسررائل اجد.ررال  ،اقدصررادی هح ررتق موبررتط برره اسرردهاد
ه دسدوسرر برره اعالررا

بررا رلارررت اصررت اخاقرر ه

قررانتن  ،بررا هتجرره برره میررانهین برره دسررت ام ر

اد مج.ررتع

وسشنامه اسخ د ن گاش باالهو اد ح مدتسط م باش
.چنین ستاد اعالاه دانشجتراش با هتجره بره جنسریت
(دش ه مود) ه م طع (دکدوی ه ارش ) با در نظرو گروفدن کمیره
اسدان ارد ا مترد سنج

قوا ر گوفت ه ندارج رژه

داد که یچ ههاهه در ارن دانشک

نشراش

اد نظو ستاد اعالاه بین

دانشجتراش دش ه مود هجتد ن ارد رافده ای به دست امر
درمترد م طع نشاش داد که بین دکدوی ه ارشر ههراه
داری هجتد دارد بطتر کم هجتد ههاه

معنر

معن دار بین ستاد

اعالاه دانشجتراش کارشناسر ارشر ه دکدروی بروای کرل
وسشنامه ه بوای و رک اد اسردان ارد ا نشراش مر د ر کره
م طع هتصیم باالهو هأثیو مثبد در اف.ار

قابمیت ای سرتاد

اعالاه دارد
می.اش اسدهاد دانشجتراش اد ارندونت ه بانکررای اعالراه
بوای به دست اهردش اعالرا
دانشک
ادمارشها

درحر دررادی اسرت ه اررن

اد فناهری ای نترن اعالاه ه منابع کدابخانرهای ه
نسبداً ختب بوختردار مر باشر دانشرجتراش برا

اسدهاد اد منابع کدابخانهای ه دسدوس انارن بره ارندونرت در
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فضای دانشها ه ختابها نیاد ای اعالاه خرتد را برواهرد
م کنن

حاضو با هتجه به «اسدان ارد قابمیدرای سرتاد

ژه

اعالاه » می.اش ستاد اعالاه دانشرجتراش را براالهو اد حر
مدتسط بواهرد کود در ندیجه دهر برتدش دانشرک
مادر ه کدابخانه موکر.ی اش ن ر

اد دانشرها

چنر ان در کرا

سرتاد

اعالاه دانشجتراش ن اشده است اما بار درص ضعف ار
هجتد دارد ررشره رراب ه هتجره

که بین دانشجتراش دانشک

 6مشارکت الضای یا
امتدش

ستاد اعالاه

لم.

در بوگ.اری دهر ای

که اد عوف کدابخانه دانشک

ه

هتسط کداب ار بوای دانشجتراش بوگ.ار م شتد (اسدهاد اد
هجارب انرا در ه هرن ه اصاح بونامه ای امتدش )
 8به رس.یت شناخدن هاح درس ستاد اعالاه بوای
دهر ای هتصیا

هک.یم

در دانشها ا به لنتاش درس

اره بوای دانشجتراش

مسئتالش به ارن امو جمب شتد ها با ه.ری اه ارن ن اط ضعف
ه ک.بتد ررا موههررع گررودد .چنررین بوگرر.اری کارگا رررای

منابع
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