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  چكيده
هاي دولتي و   دانشگاهرساني هاي آزمون كارشناسي ارشد كتابداري و اطالع  بررسي سوال:هدف

مشخص .  هدف اصلي اين بررسي است1386 -1381هاي  نشگاه آزاد اسالمي بين سالدا
 درسي اين محتويشده با هاي طرح  ها، ميزان مطابقت سؤال كردن نقاط قوت و ضعف آزمون

 ديگري است كه اين هاي هدف داوطلبان، از حوزه در طول كارشناسي و معرفي منابع هسته براي
  .پژوهش به دنبال دارد

 علوم ارشد تحقيق حاضر با استفاده از روش تحليل محتوي، سؤاالت آزمون كارشناسي :روش
 مورد 86-81هاي  هاي دولتي و آزاد اسالمي را بين سال كتابداري و اطالع رساني دانشگاه

  .است بررسي قرار داده
هار دهد كه بيش از نيمي از دروس تدريس شده در طول چ  نتايج اين پژوهش نشان مي:ها يافته

هاي  در آزمون دانشگاه. هاي كارشناسي ارشد هيچ نقشي ندارند ساله كارشناسي، در آزمون
، »كتابخانه و كتابداري«، »مرجع شناسي«: ها، به چهار درس  درصد از سوال54دولتي 

 درصد از 65اختصاص داشته و در آزمون دانشگاه آزاد » سازي مجموعه«و » نويسي فهرست«
كتابخانه و «، »مواد وخدمات كودكان و نوجوانان«، »سازي مجموعه«س ها به چهار در سوال

در پايان، با توجه به فراواني سواالت طرح شده از . مربوط بوده است» بندي رده«و » كتابداري
منابع هسته هر دو آزمون به تفكيك معرفي هاي مورد بررسي،  هر منبع درسي در طول سال

  . اند شده

. هاي دولتي دانشگاه. اطالع رساني علوم كتابداري و. ن كارشناسي ارشدآزمو :هاي كليدي واژه
  .دانشگاه آزاد اسالمي
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  مقدمه
يا خير؟ رساني ايران عضو هستيد  نمي دانم در گروه بحث كتابداري و اطالع

هايي   نامه ارشد، كارشناسي آزمون برگزاري با زمانهم سال همه گروه، اين اعضاي
 حاكي از نارضايتي دانشجويان از آزمون به عمل آمده كنند كه  را دريافت مي

برخي . كند  را بيان مي خودهر كسي متناسب با ادبيات خود نارضايتي. باشد مي
هاي معارف اسالمي در آزمون كارشناسي  گاليه دارند كه تا كي بايد شاهد سوال

هاي  ارشد كتابداري باشيم؟ چرا اين سواالت در دروس ديگر و حتي رشته
 ،هاي تخصصي  از سوال،زديك به آن حوزه مطرح نيستند؟ برخي ديگرن

ها ربطي به كتابداري نداشته و طراحان، سواالت را   كه اين سوالاند ناراضي
البته . اند متناسب با دروس تدريس شده در طول دوره كارشناسي طرح نكرده

ها و  ييها فقط به گروه بحث ختم نشده، بلكه گردهما دامنه اين نارضايتي
ست تا دانشجويان صداي اعتراض اهاي تخصصي نيز مكان مناسبي  همايش

همايش اخير . خويش را به گوش اساتيد و متخصصان اين حوزه برسانند
 خرداد در دانشگاه اصفهان 10 و 9كه در تاريخ » هاي علم اطالعات چالش«

.  نيز بودانديشي آزمون كارشناسي ارشد اين حوزه برگزار شد، شاهد نخستين هم
هاي عدم رضايت را    انديشي قرائت شد، نشانهوقتي بيانيه پاياني اين هم

البته در اين مدت به فراخور حال و . هاي مخاطبان ببينيد   توانستيد در چهرهمي
توان  متناسب با افق ديد طراحان آنها، اقداماتي هم انجام شده كه به طور مثال مي

رساني دانشگاه بيرجند به  وم كتابداري و اطالعبه ارسال طومار از سوي گروه عل
اي مبتني بر  اما اقدام جدي و پايه. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اشاره كرد

پژوهش كه با مشاركت همگاني همراه باشد و نقطه نظر كل جامعه كتابداري 
  . ايران را منعكس كند صورت نگرفته است

كارشناسي ارشد، مانند وزارت هاي  تعدد مراكز سنجش و برگزاري آزمون
علوم تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه 

 هاي خاص از سوي هر كدام از اين مراكز، دامنه آزاد اسالمي و اعمال سياست
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اين آشفتگي را دو چندان كرده و سرگرداني دانشجويان كتابداري را بيشتر 
تواند  ركت در هر سه آزمون را داشته باشد نميچنانچه شخصي قصد ش. كند مي

از مطالعات مرحله قبلي خود در آمادگي به آزمون ديگر بهره بگيرد و به ناچار 
هاي آن مراكز انجام دهد كه اين كار  بايد مطالعات مستقلي را متناسب با سياست

بعضي طوري كه، در  هب. گردد هاي اين حوزه مي باعث اتالف انرژي و توان سرمايه
شود داوطلبان انرژي خود را براي شركت در يك آزمون ذخيره  موارد ديده مي

هاي به عمل آمده با  كنند و آزمون هاي بعدي شركت نمي كرده و در آزمون
آيد و شاهد هستيم كه   آموختگان آن حوزه به عمل نميشركت تمام دانش

   . شونده نميها پذيرفت دانشجويان بسيار مستعدي هستند كه در اين آزمون
هاي آموزشي و انتشار آثاري در  ها و همكاري با گروه  تجربه شركت در آزمون

اين خصوص، ما را بر آن داشت كه پژوهش نويني در اين زمينه به عمل آورده و 
چرا كه . بتوانيم گامي هرچند كوچك در شناسايي اين معضل برداشته باشيم

زمند مطالعه جدي و دقيق از شرايط فعلي معتقديم ايجاد هرگونه تغيير و تحول نيا
توان همه زواياي آن موضوع را   گيري از تحقيقات مفصل نميبوده و بدون بهره

  .مورد كنكاش قرار داد
  

  بيان مسئله
ارزشيابي  .ستا يادگيري بازدهي و سنجش وسيله ترين متداول آزمون، يا امتحان

هدف، برنامه، روش و (تربيت از يك طرف عامل كنترل كننده همه عناصر تعليم و 
هاي  و از طرف ديگر، ابزاري براي شناخت و هدايت فعاليت) مسائل آموزشي

نظران و كارشناسان،  به عقيده بيشتر صاحب. رود تحصيلي فراگيران به شمار مي
مند، مستعد و داراي   ترين افراد عالقههدف اصلي آزمون، گزينش بهترين و شايسته

بنابراين، براي مشخص كردن ميزان دقت و صحت . استپيشينه تحصيلي عالي 
هاي مختلفي كه تا كنون برگزار شده   ها، الزم است ميزان موفقيت آزمونآزمون

التحصيالن  ها حاكي از اين است كه درصد كمي از فارغ گزارش. است بررسي شود
ه همه در حالي ك. يابند مستعد كتابداري به مقطع كارشناسي ارشد اين رشته راه مي
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هايي چون زبان انگليسي، زبان  ساله تعدادي از كارشناسان غيركتابداري از رشته
شوند كه گاه عالقه و شناخت  فرانسه، پرستاري، كشاورزي و مانند آنها پذيرفته مي

احتماالً اين عده پس از اتمام تحصيالت نيز به . واقعي از اين رشته ندارند
دقت در ). 49، ص 1374كياني، (آورند  هايي غير از كتابداري روي مي حرفه

گذاري در آموزش عالي را   ترين دانشجويان، بازده اقتصادي سرمايهانتخاب مناسب
بر اين اساس، . برد و موجب پويايي و موفقيت نظام آموزشي خواهد شد باال مي

گزينش نادرست دانشجو براي دوره كارشناسي ارشد، سبب اتالف سرمايه ملي و 
با توجه به . التحصيالن اين رشته است است  يري صحيح از فارغگعدم بهره

پردازند و وضعيت   هاي زيادي كه دولت و مردم براي تحصيالت عالي مي  هزينه
التحصيالن، ضروري است كه در گزينش دانشجو توجه و  اشتغال و كارايي فارغ

رشته، نظران و كارشناسان اين  از نظر برخي صاحب. دقت بيشتري مبذول گردد
ترين داليل بروز چنين موقعيتي در كتابداري از شيوه برگزاري آزمون  يكي از مهم

، ص 1383داورپناه، (رساني ناشي شده است  كارشناسي ارشد كتابداري و اطالع
14.(  

  
  اهميت پژوهش 

رساني، امروزه از كاري مطلوب به امري  آموزش علوم كتابداري و اطالع
هاي درسي،   اين رو، احساس نياز به تغيير در برنامهاز . ضروري تبديل شده است

ها، در برنامه اجرايي وزارت علوم تحقيقات و فناوري احساس  در همه رشته
هاي   به دانشگاه10/2/1379اي در تاريخ   اين وزارتخانه با صدور آئين. شد نامه مي

را با هاي مختلف  هاي آموزشي رشته داراي هيات مميزه اجازه داد تا برنامه
نامه چنين بيان شده  اهداف آئين. هاي امروز و فرداي كشور هماهنگ كنند نياز

  :است
 انطباق هرچه بيشتر برنامه .1  هاي جامعه؛ هاي درسي با نياز

 نهادينه كردن برنامه .2 ريزي درسي در دانشگاه ها؛
 هاي درسي با تحوالت دانش بشري؛ روزآمد شدن برنامه .3
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ها  هاي دانشگاه درسي با امكانات و تواناييهاي  تناسب هرچه بيشتر برنامه .4
 )10، ص 1380جوكار؛ حمدي پور، (

اند اما   ها و دروس، برخي تغييراتي را اعمال كرده ها در سرفصلهرچند گروه
امتحان كارشناسي ارشد به شيوه قبلي و همچنان به صورت متمركز برگزار 

ها  هاي اين آزمون لهاي محدودي در طراحي سوا افراد و يا دانشگاه. شود مي
هاي گروه خود را در طراحي   ها و رويه  نقش دارند و آنها هم اغلب سياست

نتيجه اين مسابقه نابرابر اين است كه دانشجويان مستعد . كنند ها اعمال مي  سوال
رغم   ها، عليهاي فاقد هيات مميزه و يا فاقد نماينده در طراحي سوال دانشگاه

تدريس . كنند  دانشجويان اساتيد طراح سوال واگذار ميشايستگي، مسابقه را به
ها، عدم رويه مشترك در معرفي منابع، طراحي  دروس مختلف در دانشگاه

هايي  سردرگمي سليقه، اساسبر خاص هاي دانشگاه يا و اشخاص يسو از ها سوال
روشن ساختن كم و . ها بوجود آورده است   كنندگان اين آزمونرا براي شركت

هاي اخير، نيازمند انجام  هاي بكار گرفته شده در سال هاي روش كاستي
شايد بتوان در نگاه اول، بر پژوهش . هاي متعدد در اين خصوص است پژوهش

  :هاي زير را متصور شد حاضر اهميت
هاي بكار گرفته شده در  گذاران را از نقاط قوت و ضعف روش سياست: اوالً

  طول ساليان اخير آگاه كند؛ 
هاي قبلي آگاه  ها را با نقاط قوت و ضعف آزمون استادان و طراحان سوال: ثانياً

هاي مناسب با مواد تدريس شده در طول دوره  كرده، و آنها را در طراحي سوال
  كارشناسي، بدون تاكيد بر چند حوزه خاص ياري كند؛ 

كنندگان معرفي كرده و شرايط  منابع هسته هر آزمون را براي شركت: ثالثاً
  . ابت برابري را بوجود آوردرق

  
  هدف پژوهش 

هاي آزمون كارشناسي ارشد كتابداري و  هدف اين مقاله بررسي سوال
  -1381هاي  هاي دولتي و دانشگاه آزاد اسالمي بين سال رساني دانشگاهاطالع

 



  1386پاييز و زمستان  ،كتابداري، دفتر چهل و ششم  
  

160

ها، ميزان مطابقت  مشخص كردن نقاط قوت و ضعف آزمون.  است1386
ريسي اين حوزه در طول دوره كارشناسي و هاي طرح شده با محتواي تد سوال

 ديگري است كه اين پژوهش به هاي هدفمعرفي منابع هسته براي داوطلبان، 
  . دنبال آن است

  
   پژوهشهاي سوال

  :اين پژوهش قصد دارد به سواالت زير پاسخ دهد
هاي ورودي  هاي آزمون كارشناسي ارشد در امتحان پراكندگي سوال .1

   باشد؟ زاد اسالمي چگونه ميهاي دولتي و آدانشگاه
 سال 4هاي طرح شده با دروس آموزشي اين دوره در طول  آيا سوال .2

 كارشناسي تناسب دارند؟
هاي تحت نظر وزارت  هاي طرح شده براي آزمون دانشگاه آيا بين سوال .3

 علوم و تحقيقات و فناوري و دانشگاه آزاد تفاوت وجود دارد؟
هاي  ي كارشناسي ارشد دانشگاهها منابع هسته براي شركت در آزمون .4

 دولتي و آزاد اسالمي كدامند؟
  

  پيشينه پژوهش
عالوه بر نظريات مطرح شده، پژوهشگران، تحقيقاتي را نيز در اين خصوص 

هاي كارشناسي ارشد،  با توجه به تاكيد بيشتر اين بررسي به آزمون. اند انجام داده
ها و   نيامده، اما سرفصلاين خصوص تحقيقات چنداني به عملمشخص شد كه در 
به خاطر نياز و . هاي متعددي بررسي شده بودند   پژوهشمحتواي دروس، در

ها و محتواي دروس،  هاي كارشناسي ارشد به سرفصل وابستگي شديد آزمون
هاي بارز اين    از نمونه. گونه تحقيقات را نيز مد نظر قرار دهيمسعي كرديم كه اين

  :رد زير اشاره كردتوان به موا ها، مي پژوهش
با مقايسه نظام آموزش كتابداري قبل و بعد از انقالب دريافت ) 1374(كياني 
هاي دانشگاهي و تعميم آن در   هاي آموزشي متمركز در رشته  ريزي كه برنامه
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ها  هاي آموزشي در استان سراسر كشور بدون توجه به نظرات و پيشنهادات گروه
ويه نگريستن به مسائل آموزشي و عدم موفقيت هاي خاص آنان، سبب يكس و نياز

وي يادآوري كرد كه . گردد هاي تعيين شده مي كامل در اجراي صحيح برنامه
مند، توانا و داراي صفات خاصي نياز  حرفه كتابداري به پذيرش دانشجويان عالقه

دارد، پذيرش دانشجو با شيوه موجود بدون اينكه تاثير مثبتي در روند كمي يا 
 كتابداري ايران برجاي بگذراد باعث اتالف بيشتر سرمايه ملي و عدم كيفي
  . گردد التحصيالن اين حوزه مي  وري الزم از فارغبهره

: در خصوص روند آموزشي حاكم بر كتابداري معتقد است )1378( حري
ها خالي    ريزي متمركز از اين گونه نارساييتجربه تا كنون نشان داده است، برنامه«

بديهي است . ريزي بپردازند ها مستقالً به برنامه  ضرورت دارد كه گروه.نيست
توان در ارگاني متمركز تعيين كرد، ولي تهيه ريز دروس و  هاي كلي را مي قالب

توان رقابت  در چنين صورتي است كه مي. ها واگذاشت برنامه را بايد به گروه
گرداني در گزينش وي سر. »هاي آموزشي پديد آورد سالم علمي ميان گروه

دانشجو و نداشتن ضابطه مشخص براي آن را يكي از معضالت اين حوزه عنوان 
شوند  كند و معتقد است بيشتر افرادي كه وارد مقاطع مختلف اين رشته مي مي

بازتاب اين بيگانگي را در كليه مقاطع ـ كارداني، . گذارند قدم در تاريكي مي
كند كه براي  گيري مي حري نتيجه. ان يافتتو كارشناسي و كارشناسي ارشد ـ مي

بهبود و ايجاد پويايي بيشتر در اين رشته بايد كليه عناصر آموزشي، اعم از 
ها، مدرسان، تجهيزات و شرايط ورود يا خروج دانشجويان مورد   ها، برنامهگروه

 . بازنگري دقيق و جدي قرار گيرد
آمدي آزمون كارشناسي ارشد در يك بررسي ديگر، به بيان ناكار )1379(دياني 

از )  درصد49( واحد 66وي دريافت كه . رساني پرداخت كتابداري و اطالع
هاي  شوند مستقيماً در آزمون هايي كه در دوره كارشناسي تدريس مي درس

 واحد نيمي از دوران 66كارشناسي ارشد كتابداري حضور ندارند، در حالي اين 
د اختصاص داده است كه براي ورود به تحصيل در دوره كارشناسي را به خو

. دوره كارشناسي ارشد حضور يا عدم حضور آنها در ذهن داوطلب تاثيري ندارد
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 واحد تاثيرگذار در آزمون كارشناسي ارشد دريافت كه اين 68وي با مقايسه 
دياني يكي ديگر از داليل ناكارآمدي . سواالت به نسبت علمي توزيع نشده است

هاي تخصصي به   از پرسش درصد5/83ارشد را اختصاص آزمون كارشناسي 
چهار درس سازماندهي مواد، خدمات مرجع، مجموعه سازي و كتابخانه و 

  . داند كتابداري مي
به منظور سنجش ديدگاه دانشجويان كتابداري و  )1381(ذاكري فرد 

 در اي را  رساني پيرامون عوامل مرتبط با جايگاه زبان انگليسي، پرسشنامهاطالع
هاي فردوسي، تهران، اهواز و شيراز    دانشجوي مقطع كارشناسي دانشگاه162بين 

هاي  هاي وي نشان داد كه دانشجويان معتقدند كه تعداد واحد يافته. توزيع كرد
هاي درسي آموزش عالي در خصوص  زبان عمومي و تخصصي كم بوده و برنامه

نداشتن اطالعات كافي در . تهاي دانشجويان نيس زبان انگليسي مناسب با نياز
مورد زبان انگليسي يكي از عوامل موثر در آزمون كارشناسي ارشد به شمار 

رود و افراد براي ادامه تحصيل در دوره كارشناسي ارشد در داخل و خارج به  مي
  .يادگيري زبان انگليسي نياز مبرم دارند

ارشد كتابداري آسيب شناسي سواالت آزمون كارشناسي «در ) 1383(داورپناه 
درصدد بود » هاي درسي دوره كارشناسي رساني و عدم تطابق آن با واحد و اطالع

رساني  كه دريابد، چه اندازه شيوه فعلي آزمون كارشناسي ارشد كتابداري و اطالع
در گزينش اين رشته موفق عمل كرده است؟ و اينكه آيا سواالت تخصصي 

هاي دوره كارشناسي اين رشته است؟   شآزمون كارشناسي ارشد، متناسب با آموز
هاي فوق، سواالت آزمون كارشناسي ارشد و  براي پاسخگويي به پرسش

 بررسي كرده و از دانشجويان 1380 –1376رساني ايران را طي پنج سال  اطالع
هاي فردوسي مشهد،  پذيرفته شده در دوره كارشناسي ارشد اين رشته در دانشگاه

هاي آموزشي كتابداري و  ران و اعضاي هيات علمي گروهشهيد چمران اهواز و ته
هاي تحت پوشش وزارت علوم و تحقيقات و فناوري نظر    رساني دانشگاهاطالع

هاي وي نشان داد كه ميان سواالت طرح شده و تعداد    يافته. اندخواهي كرده
اعضاي هيات علمي . هاي هر يك از عناوين درسي تناسب وجود ندارد واحد
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 آزمون هاي  تناسب بين مواد امتحاني و سوالدهنده به اين پژوهش نيز بهپاسخ 
   .كارشناسي ارشد كتابداري و اطالع رساني ديدگاه مثبتي نداشتند

هاي مرجع ديروز،  كتاب«در سرسخن خود تحت عنوان ) 1385(دياني 
كند كه وجود چند مشكل رايج  عنوان مي» ميداندار آزمون كارشناسي ارشد امروز

رساني، مانع پذيرش دانشجويان  ر آزمون كارشناسي ارشد كتابداري و اطالعد
هاي معارف اسالمي، ابهام در درك  وي اين عوامل را پرسش. گردد نخبه مي
رساني،   اطالع و كتابداري هاي پرسش طرح در دقتيبي كتابداري، تخصصي مطالب

ح شده، نبود موازنه هاي آزمون از آنها طر اعالم نكردن فهرست منابعي كه سوال
هاي مواد تدريسي و تاكيد بر طرح  هاي آزمون به نسبت ساعت در كميت پرسش

هاي  هاي بسيار دور يا در سال سوال از كتابهايي كه به عنوان كتاب درسي در سال
 -76هاي  وي با بررسي سوال. داند  اند مياخير از سوي سازمان سمت چاپ شده

 عربي بوده و به تعبير ايشان جز در ثر آنها كه اككند  منابعي را معرفي مي1383
ست اهاي ادبيات و الهيات مورد توجه و استفاده نيستند و حتي ممكن  دانشكده

دياني معتقد . هاي ايران وجود نداشته باشد برخي از آنها در بسياري از كتابخانه
درس هاي كتابداري كه  هاي گروه ها در كتابخانه است كه برخي از اين كتاب
وي مورد سوال قرار گرفتن . كنند وجود ندارد مرجع شناسي را تدريس مي

هاي  كند كه محتواي درس دقتي دانسته و عنوان مي  گونه منابع را نوعي بياين
مواد و خدمات مرجع، متكي به كتاب مرجع شناسي، با محتواي نامناسب با 

  .شرايط و امكانات روز است
آيد، به جز دو  دست مي هصورت گرفته بهاي  بندي پژوهش آنچه از جمع

پژوهش، پژوهش ديگري در خصوص آزمون كارشناسي ارشد صورت نگرفته و 
ها و نحوه اجرا و ارائه  ها به مسائل و مشكالت موجود در سرفصل بقيه پژوهش
يك از تحقيقات   رسد كه هيچ لذا به نظر مي. اندهاي مختلف پرداخته آنها در گروه

  . رويكرد به موضوع نپرداخته استگفته شده به اين
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  ها جامعه، روش و ابزار گردآوري داده
هاي كارشناسي ارشد علوم كتابداري  جامعه اين پژوهش كليه سواالت آزمون

رساني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه آزاد اسالمي بين  و اطالع
ها   تك تك آنها، با توجه به محدود بودن سوال.  است1386- 1381هاي  سال

نحوه بررسي به . گيري خودداري شده است مورد بررسي قرار گرفته و از نمونه
 حوزه مطابق جدول 16اين ترتيب بود كه كليه موضوعات تخصصي كتابداري در 

. ها به موضوعات فوق مشخص گرديد  بندي و وابستگي هر كدام از سوال دسته1
ها مشخص شده  ، منبع هر يك از سوالدر انتها، با استفاده از روش تحليل محتوي

 .اند هاي جداگانه معرفي شده و منابع هسته هر دو آزمون در جدول
  

  ها تجزيه و تحليل داده
هاي متمادي در  ها در طول سال پراكندگي سوال«در پاسخ به سوال اول، 

هاي  آيا سوال«و سوال دوم پژوهش » هاي دولتي و آزاد اسالمي  آزمون دانشگاه
»  سال كارشناسي تناسب دارد؟4ده با دروس آموزشي اين دوره در طول طرح ش

در  را آزمون هاي سوال پراكندگي 1 جدول .است شده تهيه 2 و 1 جدول هاي داده
 اين موضوع را در آزمون دانشگاه آزاد 2هاي دولتي و جدول  هاي دانشگاه امتحان
كارشناسي  آزمون و شده ستدري مواد بين تفاوت به توجه با .دهد مي نشان اسالمي

  . ارشد كتابداري گرايش پزشكي، از بررسي اين گرايش خودداري شده است
 واحد 48 دسته و 16، دروس تخصصي كتابداري در 1هاي جدول  مطابق داده

  درصد43دهد كه فقط  نگاه اوليه به اين جدول، نشان مي. اند  بندي شدهدسته
به عدم طراحي سوال از برخي از دروس در با توجه . اند مورد آزمون قرار گرفته

 82، در سال ) واحد37 (81توان گفت كه در سال  هاي متمادي، مي طول سال
)  واحد41 (85، و سال ) واحد43 (84، سال ) واحد41 (83، در سال ) واحد43(

 70به عبارت ديگر، نزديك به . اند مورد آزمون قرار گرفته)  واحد41 (86و سال 
تحصيلي دانشجويان در دوره كارشناسي ) محاسبه دروس عموميبدون (واحد 

   . گيرندمورد آزمون قرار نمي
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از )  درصد7/32( واحد 36دهد فقط   نشان مي2هاي جدول  طور كه داده همان
صي و پايه مورد تدريس در دوره كارشناسي مورد آزمون قرار دروس تخص

و بيش از دو سوم دروس تدريس شده كوچكترين نقشي در تعيين . گرفتند
هاي  اين نقيصه در دانشگاه. سرنوشت آينده تحصيلي داوطلبان اين رشته ندارد

هاي دولتي   مشاهده شده بود و به عبارتي از اين حيث دانشگاه درصد43دولتي 
   . اندبهتر از دانشگاه آزاد عمل كرده

هاي طرح شده براي آزمون  آيا بين سوال«در پاسخ به سوال سوم پژوهش 
 تهيه 3هاي جدول   داده» هاي دولتي و دانشگاه آزاد تفاوت وجود دارد؟ دانشگاه

   . استشده
  

  D (D)2  رتبه  يفراوان  رتبه  فراواني  عناوين دروس  رديف دانشگاه دولتي  دانشگاه آزاد

  9  3  4  57  1  127  2 و 1مجموعه سازي   1
  16  4  6  35  2  120  مواد و خدمات كودكان و نوجوان   2
  1  -1  2  80  3  92  كتابخانه و كتابداري  3
  9  3  7  33  4  59  بندي  رده  4
  4  -2  3  72  5  50  نويسي  فهرست  5
  25  -5  1  85  6  46  شناسي عمومي  مرجع  6
  1  1  8  32  7  34  گزارش نويسي   7
  9  3  5  51  8  31  هاي اطالعاتي بانك  8
  /25  -/5  10  19  5/9  18  شناسي اسالمي  مرجع  9
  25/2  5/1  11  15  5/9  18  اصول كار مرجع   10
 مرجع  11

  

  1  1  12  10  11  17  شناسي تخصصي 
  9  3  15  5  12  2  مقدمات آرشيو  12
  9  3  16  0  13  1  سمعي و بصري  13
  1  -1  14  6  15  0  ساختمان و تجهيزات  14
  4  -2  13  9  15  0  خدمات نوسوادان  15
  36  -6  9  31  15  0  اداره كتابخانه   16

         ∑D = 5/136  
  ها در آزمون  مقايسه تطبيقي توزيع فراواني سوال. 3جدول 

  هاي دولتي  دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاه
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هاي آزمون كارشناسي   ، وضعيت تطبيقي فراواني سوال3اطالعات جدول 
 به 86 -81هاي  هاي دولتي و دانشگاه آزاد اسالمي را در بين سال  اهارشد دانشگ

بندي آنها يا درجه اهميت از نظر تعداد   ماده درسي به همراه رتبه16تفكيك 
ها سعي  شود، براي مقايسه رتبه طور كه مشاهده مي همان. دهد سواالت نشان مي

اه، با ضريب هاي دروس در دو دانشگ شده است ميزان همبستگي بين رتبه
اي اسپيرمن مورد تحليل قرار گيرد تا نوع و ميزان همبستگي نيز  همبستگي رتبه
  :توان چنين توصيف كرد كه بنابراين، مي. مشخص شود

هاي مذكور در بين دو دانشگاه توافق  بين دروس رتبه اول تا چهارم آزمون .1
جموعه به نحوي كه در دانشگاه آزاد؛ دروس م. بسيار ناچيزي وجود دارد

بندي  سازي، مواد و خدمات كودكان و نوجوانان، كتابخانه و كتابداري و رده
 سوال در 615 سوال از مجموع كل 59 و 92، 120، 127به ترتيب با مجموع 

هاي اول تا چهارم را به خود  رتبه)  درصد65( سال مورد بررسي 6طول 
 6زمون در طول هاي آ   از سوال درصد65به عبارت ديگر، . انداختصاص داده

  درصد35سال مورد بررسي از اين چهار درس انتخاب شده است و تنها 
اين درحالي است كه در .  درس ديگر اختصاص يافته است12سواالت به 

 كتابداري، و كتابخانه عمومي، شناسي  مرجع دروس دولتي هايدانشگاه

 از  سوال57 و 72، 80، 85سازي به ترتيب با  مجموعه و نويسي فهرست
هاي اول تا چهارم را  رتبه)  درصد54( سوال طرح شده 540مجموع كل 

  . است شده انتخاب ماندهباقي درس 12 از سواالت از درصد 46 و كردند كسب
نيز، بين دانشگاه آزاد و دولتي در ) هاي پايين رتبه(اهميت  بين دروس كم .2

روس مقدمات در دانشگاه آزاد اسالمي، د. تعداد سواالت تفاوت وجود دارد
آرشيو، سمعي و بصري، ساختمان و تجهيزات، خدمات نوسوادان و اداره 

در /) 004( ساله 6هاي   سوال در آزمون0 و 0، 0، 1، 2كتابخانه با مجموع 
دروس (در حالي كه در دانشگاه دولتي . اند   قرار گرفته16 تا 12هاي رتبه

يزات، مقدمات مرجع شناسي تخصصي، خدمات نوسوادان، ساختمان و تجه
 6هاي   سوال در آزمون0 و 5، 6، 9، 10با مجموع ) آرشيو و سمعي و بصري
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دار را بين  ها تفاوت معني هاي پايين قرار گرفتند كه اين نسبت ساله در رتبه
 .دهد آنها نشان مي

در بعضي دروس مانند اداره كتابخانه، در دانشگاه آزاد اسالمي هيچ سوالي  .3
هاي دولتي   قرار گرفته است، در مقابل، در دانشگاه16طرح نشده و در رتبه 

ناديده . فقط از اين درس طراحي شده است)  درصد6( سوال 31تعداد 
رغم اهميت واالي آن در رشته، و   ها، عليانگاشته شدن درس اداره كتابخانه

هاي  كارگيري نيرو كه امروزه بسياري از تحقيقات در بهبا توجه به اين 
 . شود جاي تامل دارد هاي مديريتي تاكيد مي اري در پستمتخصص كتابد

شناسي  در دروس ديگر، مانند مرجع شناسي اسالمي، اصول كار مرجع، مرجع .4
بندي دروس وجود   داري بين رتبه نويسي تفاوت معنيگزارشتخصصي و 

  . اندشده طراحي يكسان بصورت حدودي تا سواالت دانشگاه دو هر در و ندارد
 سوال از مجموع 31اي اطالعاتي در دانشگاه آزاد اسالمي با ه درس بانك .5

 سوال از 51هاي دولتي با   و در دانشگاه8در رتبه )  درصد5( سوال 615
جايگاه اين درس بعد از .  قرار گرفته است5در رتبه )  درصد9 (540مجموع 

دروس تخصصي، حاكي از آن است كه اين درس و مفاهيم مربوط به 
اي   ه نوين از درجه اهميت بااليي برخوردار بوده و توجه ويژهاي تكنولوژي

هاي بيشتري نيز در  به تبع اين توجه ويژه، سوال. گردد بدان مبذول مي
توجه به ماهيت و . آيد هاي كارشناسي ارشد از اين مفاهيم به عمل مي آزمون

هاي مورد نياز يك كتابدار در عصر اطالعات،  نقش عملياتي آن در مهارت
هاي دولتي در صدد به روز  تواند گوياي اين واقعيت باشد كه دانشگاه يم

. باشند هاي مبتني بر رايانه دانشجويان مي  توانمندييها و ارتقا كردن مهارت
ها، ترازو را به نفع   رغم توجه دانشگاه آزاد به اين مهم، تفاوت نسبتعلي

  . كند هاي دولتي سنگين ميدانشگاه
دست آمده  ههاي دروس در دو دانشگاه، از طريق نتايج ب تحليل كل رتبه .6 يبند

هاي  دهد بين رتبه  اي اسپيرمن نشان مياز محاسبه ضريب همبستگي رتبه
 6هاي  دروس در دو دانشگاه از نظر تعداد سواالت طرح شده در طول آزمون
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 80ساله همبستگي مثبت و مستقيم وجود داشته و ميزان همبستگي معادل 
اي، گوياي   باشد، كه علي رغم تفاوت هايي كمي و رتبهمي/ 799≈ درصد

به عبارت ديگر ضريب تعيين . باشد  وابستگي نسبي در اهميت دروس مي
 . باشد  مي درصد63هاي دروس در دو دانشگاه  رتبه

 درس رتبه 4نكته حائز اهميت در موارد مطرح شده در شش بند باال، اختالف 
  .  نشان داده شده است4ارد در جدول مو. اشدب باالي دو دانشگاه مي

هاي اول تا     نشان مي4طور كه جدول  دهد دروس مشترك در رتبههمان
كتابخانه و «و » 2 -1سازي  مجموعه«چهارم در دو دانشگاه فقط دروس 

 از سواالت  درصد1/55اختصاص دادن . هاي متفاوت است البته با رتبه» كتابداري
مواد خدمات كودكان و «و » سازي مجموعه«ه درس در آزمون دانشگاه آزاد به س

كه بصورت تئوري ارائه شده و بعضاً نيز » كتابخانه و كتابداري«و » نوجوانان
هاي عملي چنداني نياز نداشته، قابل  مبتني بر يك يا دو منبع بوده و به مهارت

بندي و  نويسي و رده ناديده انگاشتن دروس عملي مانند فهرست. تامل است
آورد كه  س مبتني به تجربه عملي مانند مرجع شناسي، شرايطي پيش ميدرو

هاي ديگر و فاقد تجربه كاري و دانش عملي، و يا دانشجويان  دانشجويان رشته
هاي عملي، صرفاً بر اساس محفوظات يكي دو منبع بتوانند از  توان در مهارت كم

. ر دانشجويان بربايندعهده اين آزمون به راحتي برآمده و گوي رقابت را از ساي
هاي خود را به دروسي چون   از سوال درصد5/54هاي دولتي  هر چند دانشگاه

» سازي مجموعه«و » نويسي فهرست«، »كتابخانه و كتابداري«، »مرجع شناسي«
كند كه  دهند و عملي بودن ماهيت برخي از اين دروس ايجاب مي اختصاص مي

تصاص داده و از نزديك با ماهيت داوطلبان فرصت بيشتري به اين دروس اخ
  . التحصيالن اين رشته بهتر آشنا شوند كاري فارغ
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 دانشگاه  دانشگاه دولتي  دانشگاه آزاد
  فراواني  دروس  فراواني  دروس  رتبه

  85  مرجع شناسي عمومي  127  مجموعه سازي  اول
  80  كتابخانه و كتابخانه   120  نوجوانان و كودكان خدمات و مواد  دوم
  72  نويسي  فهرست  92  كتابخانه و كتابداري  مسو

  57  مجموعه سازي   59  رده بندي  چهارم
  

  هاي اول تا چهارم بين دو دانشگاه  مقايسه دروس رتبه. 4جدول 
  بر اساس فراواني سواالت

  
در پاسخ به سوال چهارم پژوهش، در خصوص معرفي منابع هسته، بر اساس 

هاي  هاي مورد بررسي، داده اه در طول سالهاي به عمل آمده در دو دانشگ آزمون
  .  تهيه شده است2 و 1پيوست 
 منبع در طراحي 47دهد، مجموعاً   نشان مي1هاي پيوست  طور كه داده همان

هاي بررسي  هاي دولتي در طول سال سواالت آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه
 شناسي مرجع«وال،  س64با » كتابخانه و كتابداري «.واقع شدندشده مورد استفاده 

هاي اول تا سوم قرار   سوال در رتبه32با » ...نويسي فهرست« سوال و 62با » ...
 2هاي پيوست  براي معرفي منابع هسته آزمون دانشگاه آزاد اسالمي، داده. گرفتند

 47دهد كه در دانشگاه دولتي   نشان مي2 و 1مقايسه پيوست . تهيه شده است
 مورد استفاده قرار گرفته است، اما در دانشگاه آزاد هاي متفاوت منبع با رتبه

 منبع با 10هاي دولتي،  در دانشگاه.  منبع تقليل يافته است40اسالمي اين ميزان به 
اند، در حالي كه اين ميزان در   هاي پايين قرار گرفته سوال در رده1رتبه 

مرجع «، »ريكتابخانه و كتابدا«. باشد  منبع مي13هاي آزاد اسالمي  دانشگاه
 منبع برتر در 4» اداره كتابخانه«و » ها اصول و روش: نويسي فهرست«، »شناسي

ادبيات «، »كتابخانه و كتابداري«، »مرجع شناسي«هاي دولتي و  آزمون دانشگاه
نوشته علي سينايي، » مجموعه سازي«و » ها ها و ويژگي جنبه: كودكان و نوجوانان

 منبع از 10. اند  اسالمي را به خود اختصاص داده منبع برتر آزمون دانشگاه آزاد4
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 منبع از 8هاي دولتي، و  مورد استفاده در آزمون دانشگاه)  درصد3/21( منبع 47
مورد استفاده در آزمون دانشگاه آزاد از انتشارات سازمان )  درصد20( منبع 40

  .اند بوده) سمت(ها  مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه
  
  جنبي ديگر از بررسي سواالتموارد 

عالوه بر پاسخگويي به سه سوال مطرح شده، مواردي نيز وجود دارد كه 
  :اند اين موارد عبارتند از هاي خود با آنها مواجه بوده محققان در بررسي

هاي ورودي معموالً با  آزمون: ها به دروس كتابداري ارتباطي برخي از سوال بي .1
 معلومات پايه و سطح يادگيري و آمادگي هدف ارزشيابي و تخمين ميزان

اي طراحي شده  ها به گونه شود، در حالي كه برخي از سوال متقاضيان انجام مي
بودند كه اوالً نه به حوزه كتابداري ارتباط داشتند و نه دانستن و ندانستن آنها 

 سطح يادگيري 6كرد و شايد از  مهارت يا ضعفي را از متقاضيان آشكار مي
يي دانش عمومي، درك و فهم، كاربرد، تجزيه و تحليل، تركيب و بازگو(

خسروي، (تنها به سطح اول مربوط باشد ) آفرينندگي و ارزشيابي و قضاوت
ها  سوال از نمونه چند آوردن به كالم، اطاله از جلوگيري براي ).111 ص ،1375

 : كنندتوانند به منابع معرفي شده مراجعه مندان مي عالقه. اكتفا شده است
  )1381آزمون دانشگاه دولتي سال (چيست؟ » فروغ ابديت«موضوع  -
  )1381آزمون دانشگاه دولتي سال (شيخ اشراق لقب چه كسي است؟  -
آزمون دانشگاه دولتي سال (هاي زير است؟  ابوريحان بيروني مولف كداميك از كتاب -

1382( 
 )1383 سال دولتي دانشگاه آزمون( دارند؟ مشترك افكار فيلسوفان از گروه كدام -
چه كسي نظريه بطليموس را درباره ثابت بودن زمين و حركت خورشيد به  -

  )1383آزمون دانشگاه دولتي سال (دور آن رد كرد؟ 
  )1384 سال دولتي دانشگاه آزمون( دانست؟ مي عدد را عالم اصل فيلسوف كدام -
نزديك است؟ » ان مع العسر يسرا« كمتر از ديگران به آيه شريفه گزينهكدام مفهوم  -

  )1384آزمون دانشگاه دولتي سال (
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آزمون (مسلمان به مكتب فكري كدام فرقه گرايش دارند؟ بيشتر صوفيان  -
  )1385دانشگاه دولتي سال 

آزمون دانشگاه آزاد (ترين تفاوت بين انسان و كامپيوتر كدام است؟  دقيق -
  )1381اسالمي سال 

  )1384 سال اسالمي آزاد نشگاهدا آزمون( چيست؟ اللفظي تحت ترجمه از مقصود -
آزمون دانشگاه (شود؟   و به كدام دوره تاريخي ايران اطالق ميهلنيسم چيست -

  )1386 سال دولتي
هاي  سوال از بهتر آزاد دانشگاه هاي سوال خصوص، اين در نگارندگان، زعم به

  . ارتباط كمتر طراحي شده بود هاي بي هاي دولتي بوده و سوال  دانشگاه
با توجه به اينكه امروزه، : هاي مختلف ها در طول سال بودن سوالتكراري  .2

مند هستند و همه ساله بخشي از  هاي طراح سوال از بانك سوال بهره سازمان
گردد، لذا وجود اين  ها از بانك سوال موجود در آن مركز استخراج مي سوال
 .است شده خودداري نمونه آوردن از جهت همين به و بوده ناپذير اجتناب امر

هاي  سوال طراحي :مختلف ساليان طول در تغييرات اندك با تكراري هاي سوال .3
تكراري با اندكي تغيير از مواردي بود كه در آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه 

 :گردد براي نمونه چند مورد ارائه مي. خورد آزاد بيشتر به چشم مي
اي از اشعار مولوي و  ه زيدزاده گ هاي تورج بابكي و چنگيز بيگ دو نفر به نام -

اند و نام آنها به  در كتابي گردآورده» گزيده اشعار عرفاني«حافظ را با نام 
سرشناسه كتاب چه كسي . ترتيب فوق در صفحه عنوان ذكر شده است

  )1383آزمون دانشگاه آزاد اسالمي سال (خواهد بود؟ 
 از اشعار مولوي و هاي هاي آذر تبريزي و چنگيز نامدار، گزيد دو نفر به نام -

اند و نام آنها به ترتيب  در كتابي گردآورده» گزيده اشعار عرفاني« را با نام حافظ
سرشناسه كتاب چه كسي خواهد بود؟ . فوق در صفحه عنوان ذكر شده است

  )1384آزمون دانشگاه آزاد اسالمي سال (
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ن كامل مت«هاي كريم كافي و رحيم صافي كتابي را با عنوان  دو نفر به نام -
سرشناسه آن . اند گردآوري و به چاپ رسانده» مجموعه قوانين تجارت ايران

  )1383آزمون دانشگاه آزاد اسالمي سال : ... . (عبارت خواهد بود از
متن كامل «هاي ايرج محمدي و تورج نامور، كتابي را با عنوان  دو نفر به نام -

 آن سرشناسه. اند دهگردآوري و به چاپ رسان» مجموعه قوانين تجارت ايران
 )1384آزمون دانشگاه آزاد اسالمي سال : ... . (عبارت خواهد بود از

آوري شده  ها با سواالت جمع هاي آزمون افزايش سواالت تكراري بين سوال .4
بر همگان واضح است : 1هاي تست و آمادگي كنكور كارشناسي ارشد در كتاب

ت تكميلي، منابع مختلفي اعم كه به دليل ازدياد بيش از حد داوطلبان تحصيال
هاي كارشناسي ارشد، داوطلبان را وسوسه  از منابع كمك درسي و يا تست

ترين مسير را  بر زده و كوتاه كند كه هميشه براي رسيدن به هدف، ميان مي
 تعداد سواالت آزمون كارشناسي ارشد دو دانشگاه 5جدول . انتخاب كنند

 . دهد  را نشان مييافت شده از يكي از اين منابع كمكي
  

13851386
تعداد كل نوع دانشگاه

سواالت
تعداد كل 
فراوانيسواالت درصد درصدفراواني

38 90 5/45 41 90 2/42هاي دولتي دانشگاه
39 100 37 37 100 39دانشگاه آزاد اسالمي
77 190 5/82 87 190 2/81جمع كل

  

  هاي دولتي و آزاد   ارشد دانشگاهفراواني مطابقت سواالت كارشناسي . 5جدول 
ب  ا منابع كمك درسي

  
هاي  از سوال)  درصد5/45(دهد،   نشان مي5هاي جدول  طور كه داده همان

هاي دولتي و   آزمون دانشگاه1386هاي سال  از سوال)  درصد2/42( و 85سال 
 ها در از سوال)  درصد39( و 85ها در دانشگاه آزاد در سال  از سوال)  درصد37(

 هاي هدف دنبال كه داوطلبي است طبيعي .باشد مي بازيابي قابل منبع اين در 86 سال
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باشد راغب ) اي صرفاً قبولي در آزمون، نه داشتن اطالعات پايه(كوتاه مدت 
گردد كه به جاي رفتن به سراغ اصل منابع، به مطالعه خالصه آنها كه در اين   مي

  .كتاب آمده است بپردازد
  
  گيري نتيجه
 تحول در توجه به ضرورتآيد،   مطالب ذكر شده بر ميحاصلنچه از آ
تر، توانايي پاسخگويي به  هاي مناسب هاي درسي است تا فراگيران با دانسته برنامه

اين نياز با تحول در شيوه گزينش و طراحي . انتظارات جامعه را داشته باشند
 و عمل و نه صرفاً هاي تخصصي و متكي بر تجربه هاي متناسب با آموخته سوال

هاي  هايي مبتني بر پژوهش حال كه فعاليت. باشد متكي بر محفوظات عجين مي
علمي در خصوص سرفصل دروس و بازنگري در آنها آغاز شده است، اميد است 
دست اندركاران، موارد مطرح شده در اين نوشته را نيز مد نظر قرار داده و 

در پايان، . بر اين مشكالت انديشه كنندهاي مناسبي را براي فائق آمدن  راهكار
براي رفع نواقص مطرح شده در اين حوزه و آغاز تحوالت جديد در آموزش و 
گزينش دانشجويان مستعد به عنوان متخصصان نسل آينده كتابداري، آرزوي خود 

اگر ما ميراث و عالئق «كنيم كه  را با روياي باكلند پيوند زده و چنين عنوان مي
توانيم متوقع باشيم ما را درك كنند و   ديگران به اشتراك نگذاريم، نميخود را با

شويم كه ديگران از اين ايده كه مسائلي كه ما با آنها سر و كار  در نتيجه باعث مي
اگر ما ميراث خود را بفهميم و . باشد غافل بمانند داريم و يك حوزه جديد مي

اي زايا بر پايه آن  ه هبردي، و به شيواي گسترده، تمام شمول، را آينده را به گونه
توانيم به صورت فردي زندگي جالب داشته و به صورت سازماني،  بنا كنيم، مي

اين است آرزوي ما و . »شكوفا باشيم و در مجموع با بقيه جهانيان همكاري كنيم
  ). 117، ص 1383(روياي باكلند 

  
   هاي آينده پيشنهاد براي پژوهش

به بررسي سواالت آزمون » ترازوي كاست كار«اله فريبرز خسروي در مق
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 جهت تعيين 75 -74رساني پزشكي در سال  كارشناسي ارشد كتابداري و اطالع
بندي  وي با طبقه.  رواني و حركتي پرداخته است–هاي شناختي، عاطفي حيطه

 طبقه، بازگويي دانش عمومي، درك و فهم، كاربرد، تجزيه و 6سطح يادگيري در 
ركيب و آفرينندگي، ارزشيابي و قضاوت دريافت كه سواالت بيشتر در تحليل، ت

ابتدائي ترين سطح، يعني بازشناسي و بازگويي اطالعات پيشين و بيشتر متكي بر 
خسروي، (ها در اين آزمون مغفول واقع شده است  حافظه است و بقيه حوزه

ي آزمون ها با توجه به اينكه همچون تحقيقي بر روي سوال). 111، ص 1375
گردد  هاي دولتي و آزاد صورت نگرفته است، پيشنهاد مي  كارشناسي ارشد دانشگاه

  . هاي دانشگاه آزاد و دولتي نيز صورت گيرد هاي مشابه بر روي سوال كه پژوهش
 
ها نوشت پي
ويژه : رساني  مجموعه سوال. ريزي، حسن هاي علوم كتابداري و اطالع هاي چهار گزيناشرفي.  الف.1

متقي دادگر، امير؛ . ؛  ب1384تهران نشر كتابدار، . هاي كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد مونآز
: تهران .رساني هاي كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطالع  مجموعه سوال. احمدلو، علي اكبر

 ج2. 85-1384پردازش، 
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