
 

 ابتدایی شهرستان زرندن معلما  بررسی وشناخت میزان مهارت سواداطالعاتی
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 چکیده 
نفر به  260 به تعداد ابتدایی  جامعه آماری شامل معلمانمعلمان ابتدایی شهرستان زرند است. هدف پژوهش حاضربررسی میزان مهارت سواداطالعاتی   

سواد اطالعاتی پرسشنامه رسشنامه پگرد آوری اطالعات از عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش در این مقاله توصیفی از نوع زمینه یابی و  در 
و در تحلیل ملكرد می باشد شاخص ع 22سوال در قالب  87كه شامل ( 2000)های سواد اطالعاتی مصوب ای،سی ،آر،ال  بر مبنای استاندارد و قابلیت

ها از آزمون  ودن دادهبهمبسته وجهت تشخیص نرمال  tای، آزمون  داده ها از روش های آماری توصیفی  وآزمون آماری استنباطی تی تک نمونه
 طلوب فرض نمودهوضعیت سواد اطالعاتی را تا حد زیادی ممعلمان ابتدایی سمیرنف استفاده شده است.  یافته های پژوهش نشان داد اكثر ا -كلموگروف

 اند . 

  هرستان زرندش -معلمان ابتدایی -: سواداطالعاتیکلیدواژگان

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
 دبیر رسمی آموزش و پرورش، شهرستان زرند استان کرمان 1



 

 

 
 

 قدمه م -1

ی طبقه اعیان و روحانیون، ای برا طبقه نخبه قدرتمند و به طور قابل مالحظهپیش از قرن نوزدهم، داشتن سواد فقط برای 
ک مهارت عمومی هدف قابل دسترس بوده است. اما پس از این دوره بر اساس یک ایدئولوژی جهانی ،سواد به عنوان ی

سواد از بیسوادی  ومدر طول تاریخ سواد معنی متعددی به خود گرفته است. مفه .اصلی آموزش و پرورش به شمار آمد
امروزه تعریف  ای مختلفی كهمطلق یعنی وضعیتی كه فرد نمی  تواند بخواند و بنویسد آغاز میشود و تا سواده

 یی دستیابی،ادارد. توان یی در روند یادگیریاتی نقش پویاد اطالعاسودر واقع  (152: 1378،پائو )میشود،گسترش مییابد.
شمار می آید.از این رو سواد  ت به  عنوان  عامل  برجسته  سواد  اطالعاتی بهااطالع( و تحلیل هتجزی)بازیابی و ارزیابی

ی اطالعات  و استفاده  كارآمد  بلكه توانایی ارزیاب شناسایی  اطالعات می گویند، اطالعاتی را نه فقط توانایی و استعداد
ی یادگیری مداوم اطالق  هارتها و نگرش ها برانند. در واقوع  سواد  اطالعاتی به مجموعه ای از مكاز آن تعریف  می

 (.120: 1376بهرنگی ،)شودیم
لید  دانش جدید به منابع سواد اطالعاتی اساس یادگیری مادام العمر را شكل می دهد و می تواند  افراد  را برای  تو

ن را در اهداف آموزشی آباشند و ی جدی به سواد اطالعاتی داشته  باید توجه نظام آموزش و پرورشنامحدود هدایت كند.
ررسی میزان مهارت ب پژوهشاز انجام این هدف با توجه به توضیحات ارائه شده .(154: 1378،پائو ).خود بگنجانند

 ال اصلی است:كه این تحقیق در پی پاسخگویی به این سومعلمان ابتدایی شهرستان زرند است. سواداطالعاتی 

 
 ابتدایی شهرستان زرند چگونه است؟ مهارت و سواد اطالعاتی معلمان

 به نظر می رسد سواد اطالعاتی دبیران تاریخ در حد مطلوبی باشد. بر این است كه فرضیه 
 

 

 
 اطالعاتی سواد -2

 داده یا اخبار با مترادف بیشتر مردم را اطالعات .است یافته تركیب اطالعات و سواد كلمه دو از 2اطالعاتی سواد 

 تفسیر یا فهمیدن توانایی خاص، موارد در و خواندن توانایی به عموما را سواد و دانند می تفسیر و تغییر قابل های

 می وجود به اطالعاتی سواد نام به جدیدی مفهوم كلمه دو این تركیب با .شود می اطالق موضوع یک از دقیق
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 موثر گیری بكار و ارزیابی و نیاز مورد اطالعات یافتن اطالعات، به نیاز زمان تشخیص توانایی اطالعاتی سواد .آید

  (.150: 1383 قاسمی،) است شده تعریف اطالعات
سواد »میالدی مطرح شد. زوركوفسكی، عبارت 1974در سال  3سواد اطالعاتی نخستین با توسط پی، جی. زوركوفسكی

كارگیری طیف گسترده ابزارهای را برای توصیف افرادی ابداع كرد كه فنون و مهارتهای الزم برای به « اطالعاتی
حلهای اطالعاتی برای مسائل خود آموخته اند. وی دریافت  اطالعاتی و نیز مآخذ ردیف اول را، به منظور دستیابی به راه

ازنظر وی افرادی باسواد اطالعاتی كه افراد با سواد اطالعاتی به مراتب توانایی بهتری در بهره مندی از اطالعات دارند. 
ه در زمینه به كارگیری منابع اطالعاتی برای كار خود، آموزش میبینند. آنها فنون و مهارتهای مناسب در یک هستند ك

 بركهارت)حوزه گسترده از رسانه های اطالعاتی را بعنوان منابع اولیه در رابطه با حل مشكالت اطالعاتی میدانستند
،1387 :152.) 

 اطالعاتی، سواد جمله از است، شده تعریف متفاوتی های گونه به مختلف، نظران صاحب توسط اطالعاتی، سواد

 سواد(، 2018)4هرود.است جامعه و كار، محل خانه، به اطالعات هدایت و بكارگیری، ارزیابی، درک، یافتن، توانایی

 توانایی و آن، به نیاز هنگام به اطالعات شناسایی برای افراد نیاز مورد های توانایی از ای مجموعه رااطالعاتی،

 باید فرد اطالعاتی، سواد كسب برای می داند كه نیاز مورد اطالعات موثر گیری كار به و ارزیابی مكان، تعیین

 داشته را نیاز مورد اطالعات از موثر گیری كار به و ارزیابی مكان، تعیین توانایی و بشناسد را خود نیاز مورد اطالعات

 برای مبنایی كامل، و صحیح اطالعات كه است شخصی اطالعاتی، باسواد فرد یک ؛می گوید  (،2019)5. فلدمنباشد

 اطالعاتی نیازهای بر مبتنی را ها پرسش كند؛ می احساس را اطالعات به نیاز كه؛دارد هوشمندانه گیری تصمیم

 منابع به میدهد؛ توسعه را آمیز موفقیت جستجوی راهبردهای رامیشناسد؛ اطالعاتی بالقوه منابع كند؛ می تنظیم

 كند؛ می ارزیابی را اطالعات كند؛ می پیدا دسترسی آن نظایر و رایانه بر مبتنی های فناوری شامل اطالعاتی

 داخل موجود دانش بدنه به را جدید اطالعات كند؛ می سازماندهی كاربردی عملیات در بكارگیری برای را اطالعات

 . (110: 1386،پریرخ) گیرد می كار به مسائل حل در نیز و مهم های اندیشه در را اطالعات كند؛ می

 و موثر طور به د؛بدان را اطالعاتی نیازهای مضامین و ماهیت تا كند می كمک فرد به اطالعاتی سواد های مهارت
 طور به دهد؛ قرار رزیابیا مورد درستی به را آن منابع و اطالعات نماید؛ پیدا دستیابی نیاز مورد اطالعات به مناسب،

 اخالقی و جتماعی،ا قانونی، اقتصادی، مسائل رساند؛ انجام به را مشخصی هدف تا كند استفاده اطالعات از موثری

 (50: 1385جویس،)كند درک مجازی دنیای در اطالعات كارگیری به در را
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رای تبیین مفهوم سواد ب، الگویی 1999در سال 3اسكانول(انجمن كتابخانه های آموزشگاهی، دانشگاهی و ملی انگلستان) 
را به این مهارتها مجهز  اطالعاتی ارائه كرد كه گسترش عام داشت. افراد برخودار از سواد اطالعاتی الزم بود كه خود

 سازند. این الگو از هفت مهارت تشكیل شده است كه شامل موارد زیر می باشد.  

می باشد چرا كه در  از اطالعاتی، نخستین مهارت از مهارتهای هفتگانه سواد اطالعاتیمهارت اول: مهارت تشخیص نی
 فرآیند اطالعیابی ابتدا فرد باید نیاز به اطالعات را احساس كند. 

ناخت منابع اطالعاتی مهارت دوم: توانایی تشخص در شناسایی روشهای پاسخگویی به نیاز اطالعاتی خود شامل مرحله ش
 ز چاپی و الكترونیكی و گزینش مناسبترین آنهاست. مناسب اعم ا

  مهارت سوم: مربوط به توانایی در تدوین راهبردهای جستجو در منابع برگزیده است.

باطات و استفاده بهینه از مهارت چهارم: شامل مهارت در جستجو و بازیابی اطالعاتی، استفاده از فناوری اطالعات و ارت
 نمایهسازی، نمایه استنادی و خدمات آگهیرسانی جاری میباشد.  خدماتی نظیر چكیده نویسی،

العاتی است. چرا كه افراد مهارت پنجم: شامل ارزیابی و مقایسه میزان اعتبار اطالعات به دست آمده از منابع مختلف اط
 . دارای سواد اطالعاتی بر اساس معیارهای مشخص میزان صحت و اعتبار منابع را ارزیابی میكنند

این زمینه خود مستلزم  ارت ششم: شامل مهارت در سازماندهی و كاربرد بهینه اطالعات بازیابی شده است. موفقیت درمه
 آگاهی از روشهای مرسوم استناددهی و رعایت اصولی حقوقی است. 

است منجر به كه ممكن  مهارت هفتم: توانایی تركیب اطالعات به دست آمده و برقراری پیوند با دانسته های قبلی است
 (.128: 1387داورپناه،تولید دانش جدید شود)

 

  اطالعاتی انواع سواد 2-2

ریزی آموزشی انواع مختلف سواد از قبیل آموزشی، مذهبی، فرهنگی ،سیاسی، اقتصادی و سواد  مؤسسه بین المللی برنامه
رسانه ای ، سواد انتقادی، سواد سواد  اجتماعی، سواد شامل: سواد 6شخصی را در نظر گرفته است. بر اساس نظر راچل

 .اطالعاتی، سواد رایانهای، سواد شغلی، سواد شبكه ای، میباشد 

  سواد اجتماعی -

 با رفتارهای فردی و تطبیق اجتماع به نسبت پذیری امروزی، مسئولیت پیچیده جوامع در اطالعات نقش از آگاهی فرد
 .مانند آن، است و شوراها گروهها، زندگی در اطالعات نقش چگونگی دانش جامعه، های خواسته

   سواد انتقادی -

 در مستمر برقراری ارتباط ومؤثر  مشاركت نظر، مورد موضوع ارزیابی توان مستمر، یادگیری این نوع از سواد، به توانایی
  .امور روزمره اشاره دارد در آفرینش و خالقیت ترویج، و منطقی تفكر از استفاده با جامعه

   شغلی سواد -
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آن نیاز دارند تا اوالً  سواد شغلی، مهارتهایی را در بر میگیرد كه كاركنان یک سازمان برای انجام وظایف محوله خود به
در جریان فرایند انجام بهتر كار خود قرار گیرند. ثانیاً با تغییرات درون و بیرون سازمان همگام شوند. ثالثاً در شغل خود، 

دانش تخصصی و یادگیری از دیگران را رعایت كنند تا سازمان بهتر بتواند به اهداف خود  اصل نوآوری، ابتكار، اشتراک
 .دست یابد

   ای شبکه سواد -

 شبكه اطالعاتی خدمات و منابع آگاهی از كاربردهای چون، مواردی متضمن آن معنی كه است دانشی ای شبكه سواد
 واسطه به ای شبكه اطالعات كه نظامی شناخت و پایه حیاتی فعالیتهای انجام و ای شبكه اطالعات شناخت جهانی، های

 .میباشد  شوند، می پذیر دسترس و سازماندهی شده شده، تولید آن

   ای رسانه سواد -

 تفكیک یكدیگر از را رسانهای تولیدات انواع آن براساس میتوان كه است مهارت بر متكی درک نوع یک ای رسانه سواد
 كرده ظهور چاپ از پس كه هایی است رسانه شامل كه میدهد  را گسترش سواد مفهوم طوری مورد این.كرد  شناسایی و
 انتقال و تولید درک، جهت مردم به سواد این همچنین اند، داده قرار خود تحت استیالی را ما اطالعاتی انداز چشم و

 كمک مینماید.  صدا و كلمات تصاویر، از متشكل در فرهنگی معانی

   سواد رایانهای -

ها و فناوری میباشد. لذا داشتن سوادرایانهای، مانند دیگر  ای علم و توانایی شخص برای استفاده مؤثر از رایانه سواد رایانه
سوادها، به حداقل مهارتها فنون اولیه خواندن و نوشتن نیازمند است، و برای بهره گیری از فنون الكترونیكی در جهت 

  (.95: 1386پریرخ،)نحوه بكارگیری رایانه ضروری استحل مشكالت و مسائل، پی بردن به 

 
 دوره ابتدایی در مبتنی بر سواد اطالعاتی دریست های روش -3

 می نهاده نام میدهد رخ درس كالس در آموزگار حضور با كه آموزشی فعالیتهای پویندگی از بخش آن به تدریس 

 شده ریزی برنامه پیش از و سامان به كردارهای رشته یک كه است پرورش و آموزش روند از بخشی تدریس .شود

ذیل به در  (155: 1378،شعبانی) .است آموزگار سوی از یادگیری دلخواه شرایط پیدایش هدفش و گیرد برمی در را
 برخی روشهای تدریس پرداخته میشود.

 بیان-2 دهنده سازمان پیش یا ایده طرح -1:عبارتنداز فكری بارش راحلمشامل؛ :فکری بارش تدریس روش -1

 خالصه-5  آموزان دانش توسط مطالب بیان-4 قوانین وضع و گروه تشكیل-3 آنها وشرح رفتاری اهداف

 .ونتایج درس

 نتایج -4آموزان دانش مناظره وارائه بحث-3 چالش ایجاد -2 موضوع طرح -1:شامل؛ ای مناظره تدریس روش -2

 وارزشیابی

 ارزشیابی و بندی جمع -3مطلب ارائه  -2مسئله وطرح موضوع بیان-1 شامل؛ :سخنرانی روش -3



 

 آزمایش-4 فرضیه وارائه حدس -3اطالعات آوری گرد  -2 مسئله كردن مشخص -1 شامل؛ :مسئله حل روش -4

 .كاربرد – تعمیم - نتایج -5 فرضیه

 به ساده از مساله یا سؤال طرح ؛معلم توسط عنوان انتخاب-1  شامل؛ :وجو پرس روش به تدریس روش -5

 و كرده فكر موضوع ی باره در تا آموزان دانش به فرصت دادن ؛آموزان دانش سوی از پاسخ ارائه -2. مشكل
 سؤاالت مهم نكات مرحله این در گیری نتیجه -3بپردازند گو و گفت و بحث به و آوری جمع را اطالعات

 .شود می یاداشت تابلو در و گیرد می قرار مرور مورد دوباره

 نكات حفظ -5 تفكر-4 درس متن خواندن -3كردن سوال -2 درس اجمالی خواندن-1  شامل؛ :ختام پس روش -6

 نمودار و جدول ورسمصه وخال مرور -6 مهم

 تمرین-5 امكانات تهیه -4ها نقش تعیین-3 نمایشنامه نوشتن -2 موضوع انتخاب-1:شامل؛ نقش ایفای روش -7

  نمایش اجرای -6مقدماتی

  نتایج -5 روش اجرای -4 قصه ساخت-3 قصه نوع انتخاب -2 اهداف تدوین-1  شامل؛ :گویی قصه روش -8

 هماهنگی و كار تقسیم -4 امكانات تهیه-3 وزمان مكان تعیین-2 موضوع تعیین -1 شامل؛: علمی بازدید روش- -9

 (.110: 1385)میرجلیلی، گزارش ارائه -7 اطالعات آوری گرد -6 والدین با هماهنگی -5یزیر برنامه و
 دوره ابتدایی در تدریس مطلوب عناصر -4

 یادگیری با مستقیم غیر یا مستقیم كه را ،اهدافی مناسب ای گونه به كه موفقنددوره ابتدایی  تدریس در معلمانی 

 را نیاز مورد های مهارت و دانش آموزشی اهداف به دستیابی جهت و .كنند می دنبال است، مرتبط آموزان دانش
: 1384)عینی،گیرند كار به انتظار مورد مطلوب ی شیوه به مناسب زمان در ها آن از بتوانند تا آورند می دست به

 آمادگی-1: شود می یادآور مبتنی بر سواد اطالعاتیبخش اثر تدریس یک های ویژگی از بعضی اینجا در كه(.150

 آموزان دانش مشاركت -4 تدریس مناسب های شیوه از استفاده -3( جدید متن تولید) چاق تدریس ارائه-2 كامل

 از استفاده -8وقت از بهینه استفاده -7 تدریس مطالب بر تسلط -6 كالس بر مداوم نظارت -5 یادگیری فرایند در

 برگزاری  -10 گان یادگیرنده مختلف های توانایی و ومهارتها حواس گرفتن كار به -9 آموزشی كمک های رسانه

 و شخصیت رشد با تناسب -11 آن از استفاده حداكثر و محیط وامكانات شرایط با متناسب و علمی های بازدید
 دانش جذب توانایی  -13 آن ارزیابی و یادگیری تحصیلی، ارزشیابی كاربردهای -12 یادگیرندگان روانی بهداشت

 یادگیری-یاددهی مدل طراحی -16 خالقانه گزارش تهیه روش آموزش -15 فكری مهارتهای پرورش -14 آموز

  (.63: 1384نظری،)هدفهای دقیق تعیین -18درس طرح نوشتن -17
 

 معلمان دوره ابتدایی شهرستان زرند و تدریس سواد اطالعاتی -5

اهمیت زیادی دارد چرا كه سواد اطالعاتی باعث درک تغییرات معلمان  سواد اطالعاتی به عنوان یک از مشخصات كلیدی
معلمان  ،توسعه تحقیق و پژوهش میشود. بر این اساسو پیچیدگیهای محیط كار، مدیریت اطالعات مرتبط با شغل 

بایستی قادر باشند اطالعات را ارزیابی، تجزیه و تحلیل كنند، در حقیقت فراوانی اطالعات به تنهایی موجب افزایش سطح 



 

ری بردا ها وقابلیتهای ضروری برای بهره نمیشود بلكه كسب اطالعات مستلزم به دست آوردن توانمندیمعلمان  آگاهی
  .(159: 1387داورپناه،)از این اطالعات است

نسبت به پیشرفت و كارایی گردیده و تأثیر معلمان مهارتهای سواد اطالعاتی موجب تغییرات بنیادی در ادراک عمومی 
 سیستم آموزش و پرورشآن به حدی بوده كه از فناوری اطالعات و سواد اطالعاتی به عنوان محور توسعه و كارایی در

در واقع  .نقش مؤثری دارد معلمی یبرند. در واقع سواد اطالعاتی و مهارتهای مرتبط با آن در بهبود فرآیندهای شغلنام م
مهارتهای خود را در جهت و مند هستند  كه دارای مهارتهای سواد اطالعاتی هستند و به حرفه خود عالقهمعلمانی 

نظام  وری و كارایی عملكرد خود ودر نتیجه، باال رفتن بهرهپاسخگویی به كار میگیرند بیش از بیش باعث باال رفتن 
 .(76: 1383)موسی پور،میشوند آموزشی

كه دانش و مهارتهای اطالعاتی مطابق با شغل خود دارند، به طور مؤثری وظایف خود را انجام میدهند. بنابراین معلمانی 
، كه از سواد اطالعاتی باالیی برخودارند تعهد و عملكرد شغلی باالتری خواهند داشت معلمانی میتوان پیشبینی كرد،

هر چه در محیط كار با تعهد و انگیزه باالیی وظایف خود را انجام دهند و  معلمدر واقع، . تدریس بهتری خواهند داشت
مجهزتر نظام آموزشی و اثربخشی نیز از اطالعات و آگاهی الزم برخودار باشند، برای فراهم سازی ابعاد توسعه 

 .(43: 1374فورد،)میشوند

 پژوهش روش -6

 های انسانی و اجتماعی، روش در برابر این پیچیدگی پدیده. های اجتماعی دارای پیچیدگی و ابعاد خاصی هستند پدیده
های خاص پدیده مورد نظرش، ابزار  باالتر از این محقق باید در صحنه تحقیق با توجه به ویژگی. ها نیز باید تعدد یابد

روش تحقیق از لحاظ هدف از نوع كاربردی است و از .(42: 1380دالور،)تحقیق را به كار گیرد و با واقعیت منطبق سازد 
 .  نظر نحوه گردآوری اطالعات از نوع توصیفی همبستگی است

 گردآوری در نفر 140 آماری نمونه وحجم نفر 260 تعداد به معلمان ابتدایی شهرستان زرند از بوده عبارت آماری جامعه

 ضریب نام به آزمونی از پژوهش این در پرسشنامه پایایی تعیین برای .شد استفادهپرسشنامه سواد اطالعاتی  اطالعات

 كه شده طراحی هایی پرسشنامه پایایی یا اعتماد قابلیت تعیین برای آزمون این. است شده استفاده كرونباخ آلفای

 انجام نفر 30 روی بر مطالعه انجام با حاضر تحقیق در پرسشنامه پایایی .میباشد گزینه چند بصورت آن های پاسخ

 .است آمده بدست (87/0) سواد اطالعاتی پرسشنامه و (85/0) تدریس فعال های روش كرونباخ آلفای ضریب كه شد

 های داده از استفاده با .شد استفاده استنباطی آمار و توصیفی آماری های روش از ها داده تحلیل و تجزیه برای

 داده پاسخ نمرات معیار انحراف و میانگین و جداول كمک به تحقیق سواالت به ها پرسشنامه آوری جمع از حاصل

 آزمون ای، نمونه تک تی استنباطی آماری آزمون از بكارگیری با ، آمده بدست نتایج پذیری تعمیم منظور به و شد

 .است شده استفاده اسمیرنف - كلموگروف آزمون از ها داده بودن نرمال تشخیص جهت و همبسته

   

 
 ابزار و روش جمع آوری اطالعات 6-1



 

 :نوع پرسشنامه است به شرح زیریک ابزار جمع آوری اطالعات در این پژوهش  

های سواد اطالعاتی مصوب ای،سی  ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه سواد اطالعاتی بر مبنای استاندارد و قابلیت
 5ها به نوبه خود در ذیل  شاخص عملكرد می باشد كه این شاخص 22سوال در قالب  87كه شامل ( 2000)،آر،ال 

احساس نیاز به اطالعات، توانایی جمع آوری و ثبت و ساماندهی و به كارگیری موثر : استاندار مرتب شده اند كه شامل
و تجزیه و تحلیل اطالعات، استفاده صحیح و موثر از اطالعات و درک مسائل اخالقی و قانونی  توانایی ارزیابی. اطالعات

پرسشنامه به صورت بسته در .دسوال میباش 87بر همین مبنا پرسشنامه مزبور دارای . و دسترسی به اطالعات می باشد
هنجاریابی شده است كه قاسمی آن .تخیلی كم  طراحی شده اس 1به شماره خیلی زیاد تا  5قالب طیف ارزشی لیكرت 

این . تدوین نموده است( ACRL)های سواد اطالعاتی برای آموزش عالی بر اساس استاندار قابلیت 1385را در سال 

ایاالت متحده تدوین شده و در بسیاری از كشورها  ای و تحقیقاتی های دانشكده انجمن كتابخانه"استاندارد ها توسط 
قاسمی پس از ترجمه پرسشنامه به . استاندار برای آموزش سواد اطالعاتی مورد پذیرش قرار گرفته استبه عنوان مبنای 

ای و تحقیقاتی رسانده است و در وب سایت مربوط به این  های دانشكده زبان فارسی آن را به تایید انجمن كتابخانه
استاندارد  هایی بود كه بر مبنایی حاوی پرسشاستانداردها نیز قرار داده است پرسشنامه كه قسمت اصلی پرسشنامه 

تمامی . دهندگان می پردازد ها سواد اطالعاتی پاسخ های سواد اطالعاتی تدوین گردیده و به پرسش درباره قابلیت قابلیت
طرح ( به معنای خیلی زیاد) 5تا ( خیلی كم)از شماره ا ( لیكرت)ارزشی  5پرسش ها به صورت بسته با یک طیف 

  .های عملكردی تدوین شدند های برآیندی مندرج در ذیل هر یک از شاخص ها عمدتا بر مبنای سنجه رسشپ.گردید

 

 

 

 نه: معلمان ابتدایی شهرستان زرند می باشد.نمو وحجم آماری جامعه: 1جدول

 شاخص  جامعه  حجم نمونه  درصد 

معلمان ابتدایی مدارس تعداد  120 65 35
 دخترانه

 معلمان ابتدایی مدارستعداد  140 75 65

 پسرانه

 جمع  260 140 100

 

 (92: 1383زاده،   )حسن فراوانی جامعه آماری وحجم نمونه براساس جدوی کریجسی مورگان  :1جدول

 

 تحلیل یافته های  استنباطی داده ها -7



 

جدول آورده شده اسمیرنف استفاده شده كه نتایج آن در  -ها از آزمون كلموگروف جهت تشخیص نرمال بودن داده
  .است

 سمیرینف جهت نرمال بودن جامعها -: آزمون کلموگروف2جدول

سطح 
 داری  معنی

مقدار 
 آزمون 

 ابعاد كالن فراوانی 

 
25/0 

 روش های فعال تدریس 140  045/1

i مهارتهای 140 98/0 38/0 t 

 
 های روش زمینه در معلمان ابتدایی شهرستان زرند اطالعاتی سواد وضعیت رسد می نظر به :فرضیه پژوهش نتایج

 .باشد می مطلوبی حد در تدریس فعال
 

 در زمینه روش های فعال تدریسمعلمان ابتدایی شهرستان زرند بررسی سواد اطالعاتی  
 
 

 آماره های توصیفی :3جدول

 

میانگین انحراف 
 معیار 

انحراف 
 معیار 

 متغیر  تعداد  میانگین 

سواد اطالعاتی در  140  38/3 55/0 029/0
زمینه روش های 

  فعال تدریس

 
 فعال های روش زمینه در اطالعاتی سواد متغیر وضعیت از شده محاسبه میانگین شود می مشاهده همانطوریكه

 داری معنی اختالف آیا كه فرض این بررسی جهت سپس .است بوده  38/3با برابر پاسخگویان دیدگاه از تدریس

 نتایج؟ خیر یا دارد وجود تدریس فعال های روش زمینه در اطالعاتی سواد وضعیت به مربوط سواالت شده محاسبه

 به كه ارزیابی طیف از محاسبه تراز میانگین به توجه با .است شده ارائه فوق جدول در ای نمونه تک تی آزمون

 و بوده 300 برابر و شده محاسبه گونه هر امتیازات بین از فرضی میانگین است، شده مطرح ای گزینه 4 صورت
 شده محاسبه Tآزمون مقدار مقدار، این با مقایسه از پس تدریس فعال های روش زمینه در اطالعاتی سواد میانگین

 اختالف و بوده  10/3با برابر كه آن داری معنی سطح و تی با برابر آن داری معنی سطح وspss افزار نرم توسط

 بین كه است این دهنده نشان 0/000 برابر نیز تراز میانگین و متغیر واقعی میانگین بین شده محاسبه میانگین



 

 معنی تفاوت تدریس فعال های روش زمینه در اطالعاتی سواد زمینه در پاسخگویان از آمده بدست نظرات و پاسخها

 این دهنده نشان شده محاسبه از تر میانگین از میانگین مقدار بودن باالتر دلیل به . به عبارت دیگردارد وجود داری

 مطلوب زیادی حد تا را تدریس فعال های روش زمینه در اطالعاتی سواد وضعیت معلمان دوره ابتداییاكثر كه است

 .اند نموده فرض
 

 ITدر زمینه مهارت معلمان ابتدایی شهرستان زرند بررسی سواد اطالعاتی: 4جدول

 

 

 

 آمارهای توصیفی   -8

بوده 2 /44برابر با   ITوضعیت سواد اطالعاتی در زمینه مهارت همانطوریكه مشاهده میشود میانگین محاسبه شده از
سواالت مربوط به وضعیت سواد اطالعاتی سواد داری بین  سپس جهت بررسی این فرض كه آیا اختالف معنی. است

 .وجود دارد ITاطالعاتی در زمینه مهارت
 بین از فرضی میانگین است، شده مطرح ای گزینه صورت به كه ارزیابی طیف از محاسبه تراز میانگین به توجه با

 این با مقایسه از پس IT مهارت زمینه در اطالعاتی سواد میانگین و بوده  برابر و شده محاسبه گونه هر امتیازات

 آن داری معنی سطح و تی با برابر آن معنیداری سطح و  SPSSافزار نرم توسط شده محاسبه آزمون مقدار مقدار،

 نشان برابر نیز تراز میانگین و متغیر واقعی میانگین بین شده محاسبه میانگین اختالف و بوده 03/0 با برابر كه

 تفاوت مهارت بخش اطالعاتی سواد زمینه در پاسخگویان از آمده بدست نظرات و پاسخها بین كه است ایندهند

 نشان شده محاسبه تراز میانگین از میانگین مقدار بودن باالتر دلیل به دیگر عبارت به و .دارد وجود داری معنی

 مطلوب زیادی حد تا را مهارت زمینه در اطالعاتی سواد اطالعاتی سواد وضعیتمعلمان  اكثر كه است این دهنده

 .اند ننموده فرض
 

 نتایج -9

 اطالعاتی سواد سطح كه معلمینی، اطالعاتی جامعه پیشرفت به توجه با امروزه گفت باید ، آمده بدست نتایج بررسی با

 و ابداع خالقانه های حل راه ، گوناگون مسائل برای خالقانه و ابتكاری های روش به توانند می باشد، بیشتر آنها
 ذاتی خالقیت و پژوهش ، گفت توان می همچنین و . نمایند حل رایانه بر مهارت و تحقیقات براساس را مسائل

 آوری نو و ابداع به دست یكدیگر با اطالعات ادغام و قبلی های یادگیری از استفاده واسطه به افراد بلكه نیست

میانگین 
انحراف 

 معیار

انحراف 
 معیار

 متغیر تعداد میانگین

سواد اطالعاتی در زمینه  140  44/2  63/0  03/0

    ITمهارت



 

 علمی پیشرفت در مهمی نقش سواداطالعاتی گفت، توان می لذا زنند می گوناگون های زمینه در پژوهش بر مبتنی

 .دارددانش آموزان در زمینه یادگیری 
 جمله از دارد، ای كننده تعیین نقش ای حرفه و شخصی زندگی در اطالعاتی سواد مهارتهای امروزه اینكه به نظر

 توان نمی كه آنجایی .دارد مداوم روندی كنونی متحول جهان در یادگیری .رود می شمار به زندگی های مهارت

 و بپردازند یادگیری به مستقل صورت به بتوانند باید افراد بود، مند بهره رسمی های آموزش از عمر طول تمام در
 پرداخت، یادگیری به مستقل صورت به بتوان اینكه برای .كنند همخوان تغییرات با را خود مهارت و دانش اطالعات،

 استفاده و ارزیابی چگونگی و نیاز مورد اطالعات به دسترسی های راه كرد، شناسایی را اطالعاتی نیازهای بتوان باید

 . دانست نیاز زمان در را اطالعات از

 روندی بلكه افزاری سخت جریان یک نه آموزش در اطالعات فناوری ورود است كرده ثابت شده انجام مطالعات

 فرهنگی سازی بستر آنها ترین مهم كه الزم تمهیدات تدارک بدون افزار سخت ورود كلی طور به .است افزاری نرم

 قسمت در خصوص به و مختلف های زمینه در اطالعات فناوری توسعه .شد خواهد منجر ناكامی به قطعا است،

 اعتقاد نظران صاحب حال عین در اما .اند آورده روی آن به كارشناسان تمامی كه است مسائلی جمله از آموزش

 فناوری توسعه مطمئنا نكنند، مشاركت احساس اطالعات فناوری با اساتید یا معلمان اگر آموزش حیطه در كه دارند

  .شد خواهد مشكل دچار زمینه این در اطالعات
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   نشر آموزش
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 ی ثریا قزل ایاغ در گزیده مقاالت ـ ایفال ترجمه. سواد اطالعاتی به عنوان یک مانع(. 1374)فورد، باربارچی  -
 كتابخانه كل جمهوری اسالمی ایران: تهران. در اثر عباس حری( 1994اوت  21-27:كوبا)

 ش عالی ،آستانضرورت و چگونگی آموزش سواد اطالعواتی درتوسعه و تقویت آموز(، 1383)قاسمی، علی حسین  -
  قدس رضوی.

  تهران: نشر آوا مفهوم تدریس و پرسش های اساسی آن، (،1383)هال تنعم ،رپو یموس -

 .فصلنامه كتاب. به مفهوم سواد در عصر اطالعاتسواد اطالعاتی نگاهی (. 1385)میر جلیلی، سید حسین  -

  ایران. علمی مدارک و اطالعات اطالعاتی، تهران، مركز سواد (،1384)نظری، مریم  -
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