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چکیده
هدف :این پژوهش ،با هدف بررسی وضعیت سواد اطالعاتی معلمان شهرستان بیلهسوار ،اجراء شده است.
در این پژوهش ،آشنایی و استفاده معلمان از منابع اطالعاتی و همچنین مهارت آنان در ارزیابی مفید بودن
منابع بازیابی شده ،مورد مطالعه قرار گرفته است .نتایج این پژوهش میتواند در بهبود فعالیتهای سازمان
آموزش و پرورش مؤثر باشد.
روش :روش پژوهش از نوع پیمایشی توصیفی – تحلیلی است .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه
( )DASشامل  55سؤال برحسب پنج استاندارد سواد اطالعاتی بوده است .برای تحلیل دادهها از آزمون
همبستگی پیرسون و  tمستقل و آنوا استفاده شده است.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان میدهد که وضعیت سواد اطالعاتی جامعه مورد پژوهش پایینتر از حد
متوسط است و این بیانگر قبول فرضیه اصلی پژوهش (سواد اطالعاتی معلمان شهرستان بیلهسوار پایینتر از
حد متوسط) است .با توجه به نتایج به دست آمده بین سن ،سابقه کار و جنسیت معلمان با سواد اطالعاتی
آنان رابطه معناداری وجود نداشت؛ اما با توجه به یافتههای پژوهش بین مدرک تحصیلی معلمان و سواد
اطالعاتی آنان رابطه معناداری وجود داشت.
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،وضعیت سواد اطالعاتی معلمان شهرستان بیلهسوار پایینتر
از حد متوسط است.
واژهای کلیدی :سواد اطالعاتی ،معلمان ،آموزش و پرورش ،شهرستان بیلهسوار
_______________________________________________________________
 .1کارشناسی ارشد ،گرایش مدیریت اطالعات ،گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه
تهرانparvin.ghassemi@ut.ac.ir :.
 .2استادیار ،گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهرانnoruzi@ut.ac.ir .
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مقدمه
عصر اطالعات یا عصر جامعه دانایی ،نتیجه گذر بشر از عصر صنعتی و ورود به هزاره سوم
است (عباسی .) 1391 ،بنابراین ،نسبت به آنچه که در گذشته مرسوم بوده آموزش متفاوتی را طلب
میکند .پیشرفتهای نوین در فناوریهای اطالعات و ارتباطات به طور فزایندهای آموزش را
تحت تأثیر قرار داده ،راهبردها و روشهای آن را دگرگون ساخته و همه ابعاد زندگی را دچار
دگرگونی کرده است (عطاران.)1383 ،
با توجه به اینکه عصر حاضر ،عصر اطالعات و ارتباطات شناخته شده است؛ امکان استفاده از
اطالعات ،نیازمند درک دقیقی از چگونگی دریافت ،ارزیابی و کاربرد این اطالعات به همراه
مهارتهای سواد اطالعاتی است (عباسی .)1391 ،میتوان گفت که امروزه مسیرهای دستیابی به
اطالعات از حالت سنتی خارج شده و وارد عرصههای نوینی گردیده که بدون شک راه ورود به
این عصر ،داشتن سواد و مهارتهای الزم در حوزه فناوریهای اطالعات و ارتباطات است.
جامعه قرن بیست و یکم جامعهای یادگیرنده است که ادامه بقاء در چنین جامعهای مجهز شدن
به ابزارهای یادگیری است و هسته سازنده این جامعه را «سواد اطالعاتی »1میدانند (قاسمی و
همکاران .)1386 ،منظور از سواد اطالعاتی ،مجموعه قابلیتها و تواناییهای یک فرد در درک
این مسئله که چه زمانی به وجود اطالعات نیاز است و چه زمانی نیست و همچنین توانایی جایابی،
ارزیابی و استفاده مؤثر از اطالعات مورد نیاز است (نظری .)1384 ،به عبارت سادهتر ،سواد
اطالعاتی کلید یادگیری مادامالعمر است (زمانی .)1382 ،عالوه بر این ،ارتقای سطح سواد
اطالعاتی ،نقش بسزایی در ایجاد فرهنگ اطالعاتی ،بهرهگیری صحیح از فناوریهای اطالعات و
ارتباطات و در نهایت ،افزایش سواد ملی ایفا میکند (خالقی.)1389 ،
برای آماده کردن نسل جدید ،جهت سازگاری با نیازهای روزافزون جامعه اطالعاتی در دنیای
دیجیتالی و مجازی ،مدارس و مراکز آموزشی بایستی فرصتهای کسب مهارتهای پردازش
اطالعات و نگرش مناسب استفاده از فناوریهای اطالعات و ارتباطات را برای یادگیرندگان ایجاد
کنند که در این خصوص ،مهارتهای سواد اطالعاتی ،این دانش و نگرش را فراهم میسازند
(کونگ.)2009 ،2
_______________________________________________________________
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بیان مسئله
نظام آموزش و پرورش همواره نقش و جایگاه ویژهای در رشد و پیشرفت جامعه بشری داشته
است و امروزه هم مقام مهم و روزافزونی در تنظیم سیاستهای ملی و جهانی دارد (شعارینژاد،
 .)1383در سازمان آموزش و پرورش نقش مدیران و معلمان برای به کارگیری بهترین تجربیات،
بهترین منابع اطالعتی و بهترین محیط در محقق شدن امر آموزش و یادگیری واضح و بسیار مهم
است .در این میان ،فناوریهای اطالعات و ارتباطات به خودی خود نمیتوانند موجب افزایش
کیفیت آموزش و یادگیری شوند و امکان استفاده از فناوریهای اطالعات و ارتباطات در حد
ساده و ناچیز ،بدون هدف منجر به اتالف وقت دانشآموزان خواهد شد .اینجاست که
دستاندرکاران آموزش و پرورش با کسب صالحیت و مهارت در این زمینه نه تنها عاملی برای
پیشرفت دانشآموزان میشوند ،بلکه سطح یادگیری آنها را نیز افزایش میدهند (ملکی پور،
.)1392
آموزش و پرورش را میتوان زیربناییترین و مهمترین نهاد هر جامعهای به شمار آورد .زیرا
فردای هر جامعه و کشوری توسط نظام آموزش و پرورش آن رقم زده میشود .همانگونه که در
روایات دینی و آثار علمی هم آمده است ،فراگیری مطالب در کودکی و نوجوانی همانند
حکاکی بر سنگ است .بنابراین ،برای ارتقای سطح سواد اطالعاتی و سواد دیجیتالی جامعه
بایستی از مدارس و آموزشگاهها شروع کرد تا افراد از کودکی و نوجوانی به آموزش صحیح
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات آشنا شوند؛ که این امر مستلزم داشتن سواد اطالعاتی
معلمان است تا بتوانند در جامعه کنونی دانشآموزان باسواد اطالعاتی پرورش دهند.

از آنجااااا کااااه سااااواد اطالعاااااتی یکاااای از مشخصااااههااااای بااااارز جامعااااه
اطالعاااااتی اساااات .بنااااابراین ،در ایاااان پااااژوهش سااااواد اطالعاااااتی معلمااااان
بررسااای شاااده اسااات تاااا بااار اسااااس نتاااایج آن ،اقااادامات الزم بااارای پیشااابرد
اهاااداف آماااوزش و پااارورش در خصاااوص آماااوزش مهاااارتهاااای ساااواد
اطالعاااااتی بااااه معلمااااان ،بااااه منظااااور پاااارورش دانااااشآمااااوزان باسااااواد
اطالعاتی صورت گیرد.
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سواد اطالعاتی یا قابلیت دستیابی و استفاده از اطالعات ،از اساسیترین برنامههای آموزشی به
افراد است .به منظور شناسایی تسهیالت مهارتهای سواد اطالعاتی استانداردهای زیر معرفی
میشوند:
 .1توانایی تعیین وسعت و ماهیت اطالعات
 .2توانایی دسترسی مؤثر به اطالعات
 .3توانایی ارزیابی نقادانه اطالعات
 .4توانایی کاربرد هدفمند اطالعات
 .5توانایی درک موارد حقوقی و اقتصادی کاربرد اطالعات (سان.)2002 ، 1
هدف اصلی این پژوهش «تعیین وضعیت سواد اطالعاتی معلمان شهرستان بیلهسوار» است .در
این پژوهش تعریفی که از معلمان مد نظر است ،تمامی معلمانی است که به صورت رسمی نیروی
سازمان آموزش و پرورش شهرستان بیلهسوار بوده و در مدارس دولتی مشغول به کار هستند.

پیشینه پژوهش
در داخل و خارج از کشور پژوهشهای متعددی در زمینه سواد اطالعاتی در حوزههای
مختلف انجام شده است که در اینجا برخی از جدیدترین و مرتبطترین آنها در زمینه سواد
اطالعاتی معلمان ،دبیران ،مدرسان ،دانشآموزان ،و دانشجویان آورده شده است.
نظریپور ( )1394در پژوهشی با عنوان «بررسی وضعیت سواد اطالعاتی معلمهای دوره اول
متوسطه شهرستان الشتر  »1393-94به این نتیجه رسید که بین جنسیت ،سن ،مدرک تحصیلی،
سابقه تدریس معلم ها با میزان سواد اطالعاتی رابطه معناداری وجود دارد .به طوری که از نظر
جنسیت ،معلمهای مرد نسبت به زن ،از لحاظ سن ،معلمهای با سن کمتر ،از نظر مدرک تحصیلی،
معلمهای دارای مدرک کارشناسی ارشد و از نظر سابقه تدریس ،معلمهای دارای سابقه تدریس
کمتر ،از سطح سواد اطالعاتی باالتری برخوردار بودند .همچنین میانگین نمرات سواد اطالعاتی
معلمها ،پایینتر از حد مطلوب بود.
فیضی ( )1392در پژوهشی با عنوان «وضعیت سواد اطالعاتی دبیران دبیرستانهای عادی و
_______________________________________________________________
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هوشمند مقطع دوم متوسطه شهر کاشان» به این نتایج رسید که میزان سواد اطالعاتی معلمان
مدارس عادی و هوشمند باالتر از حد متوسط است و الزم است معلمان و دستاندرکاران امر
آموزش به عوامل مؤثر در افزایش سواد اطالعاتی به عنوان یک قابلیت اساسی توجه ویژه نمایند.
ملکیپور ( )1392در پژوهش خود «بررسی وضعیت استانداردهای سواد اطالعاتی در بین
فرهنگیان شهرستان دهلران» به این نتایج دست یافت که به طور کلی وضعیت استانداردهای سواد
اطالعاتی در بین فرهنگیان شهرستان دهلران در حد مطلوبی قرار ندارد.
عباسی ( )1391در پژوهش خود با عنوان «بررسی وضعیت سواد اطالعاتی اعضای هیأت علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحدهای منطقه یک» نشان داد که وضعیت سواد اطالعاتی اعضای هیئت
علمی در شاخص در سطح متوسط  ICCSدر شاخص  ICDLدر سطح باالی متوسط میباشد.
همچنین میزان آشنایی و مهارت اعضای هیئت علمی در استفاده از پایگاههای اطالعاتی کمتر از
متوسط است.
زاهد بابالن و رجبی ( )1390در «بررسی سواد اطالعاتی دانشجویان» به این نتایج دست یافتهاند
که بر اساس یافتههای پژوهش میانگین سواد اطالعاتی دانشجویان در پنج استاندارد اندازهگیری
شده باالتر از میزان متوسط است.
سلیمان دهکردی ( )1389در پژوهشی با عنوان «بررسی سواد اطالعاتی دانشآموزان مراکز
پیش دانشگاهی شهر اصفهان و ارائه راهکارهایی جهت بهبود وضعیت آنها» نتایج نهایی پژوهش
نشان دادکه سواد اطالعاتی دانشآموزان مراکز پیشدانشگاهی شهر اصفهان بیش از سطح متوسط
است و همچنین بین سواد اطالعاتی دانشآموزان بر حسب رشته تحصیلی و نوع مدرسه تفاوت
معناداری وجود دارد.
امیری ( )1388در پژوهشی با عنوان «تحلیل سواد اطالعاتی دانشجویان تکمیلی دانشگاه
شهرکرد» به این نتایج رسید که دانشجویان تکمیلی دانشگاه شهرکرد از سواد اطالعاتی باالتر از
حد متوسط برخوردار هستند و طبق آزمون از بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهرکرد
رابطه معناداری وجود دارد.
استورکسدیک )2016( 1در پژوهشی با عنوان «سواد اطالعاتی انتقادی به عنوان مهارت هسته
برای یادگیری مادامالعمر  STEMدر قرن  :21تعمق بر تمایل و امکانپذیری گسترده آموزش
_______________________________________________________________
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رسانههای علم» به این نتیجه دست یافت که «آموزش رسانههای علم »1بخشی جداییناپذیر از
آموزش رسمی و غیر رسمی علم است .آموزش رسانههای علم برای رسیدن به دو هدف است:
اول ،به یادگیرندگان اجازه میدهد به ارزیابی انتقادی رسانهها به عنوان منبع اطالعات علمی با
درک زمینههای اجتماعی-اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی که چگونه و چرا اخبار و رسانههای
سرگرمکننده ایجاد شدهاند ،بپردازند؛ و دوم ،از رسانهها به عنوان یک منبع مشروع و مولد برای
آموزش و یادگیری علم استفاده کنند .وی بر این باور است که آموزش رسانههای علم به عنوان
جزء جداییناپذیر از آموزش  STEMغیرواقعی است؛ و به جای آن مفهوم اعم سواد اطالعاتی
به عنوان مهارتهای یادگیرندگان قرن بیستو یکم خیلی آسانتر و سریعتر به نتیجه میرسد.
زو و چن )2016( 2در پژوهشی با عنوان «بررسی اثر سواد اطالعاتی معلمان بر آموزش
یکپارچه فناوری اطالعات و تدریس اثربخش» به نتایج زیر دست یافتند .1 :سواد اطالعاتی اثرات
مثبت قابل توجهی بر آموزش یکپارچه فناوری اطالعات نشان میدهد .2 .آموزش یکپارچه
فناوری اطالعات اثرات مثبت قابل مالحظهای بر تدریس نشان میدهد .3 .سواد اطالعاتی تأثیر
مثبت قابل توجهی بر اثربخشی تدریس دارد .با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد شده که به
معلمان کمک شود تا اثربخشی تدریس خود را با به کارگیری تجهیزات فناوری اطالعات در امور
و فرآیند تدریس ارتقاء بخشیده و سواد اطالعاتی خود را نیز افزایش دهند.
کیم و شومیکر )2015( 3در پژوهشی با عنوان «برداشت دانشجو ،کتابدار ،و معلم از آموزش و
مهارتهای سواد اطالعاتی در یک برنامه تجربه سال اول  :یک مطالعه موردی» نشان دادند که
تفاوتهای قابل توجهی در رابطه با نقش مخاطب (معلم ،کتابدار و دانشجو) و همچنین دوره
آموزشی مشارکت شده توسط مخاطب وجود دارد .دانشجویانی که به طور منظم و مداوم در یک
دوره آموزش سواد اطالعاتی شرکت کرده بودند ،تمایل داشتند که اثربخشی ،اهمیت و تأثیر
آموزش سواد اطالعاتی را ارزیابی و بیان نمایند؛ و مهارتهای سواد اطالعاتی آنان باالتر از
دان شجویانی بود که در یک دوره سواد اطالعاتی متناقض و به طور نامنظم شرکت کرده بودند.
نمرات دانشجویان با مهارتهای سواد اطالعاتی خود ارزیابی و رتبهبندی شدة آنان در هر دو دوره
رابطه مثبت داشت .عالوه بر این ،دانشجویان مهارتهای سواد اطالعاتی خودشان را باالتر ارزیابی
_______________________________________________________________
)Science media education (SME
2
Xu & Chen
3
Kim & Shumaker
1
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و رتبهبندی کرده بودند؛ و اهمیت و تأثیر آموزش سواد اطالعاتی را کمتر از کتابداران یا مربیان
رتبهبندی کرده بودند.
تیومزیک )2013( 1در پژوهشی به «بررسی وضعیت آموزش سواد اطالعاتی دانشجویان
دانشگاه تایلند» از نظر الگوهای تدریس ،جزئیات دوره و محتوا ،روش تدریس و یادگیری،
ارزیابی یادگیری و نقش کتابخانهها در آموزش سواد اطالعاتی دانشجویان پرداخت .نتایج نشان
داد که  70درصد این دورهها با استانداردهای سواد اطالعاتی مطابقت دارد.
مادیر )2012( 2در پژوهش خود با عنوان «تبدیل دانشجویان به دانشپژوهان :ایجاد قابلیتهای
سواد رسانهای و اطالعاتی از طریق برقراری ارتباط پژوهشی» پیشنهاد کرده است که یکی از
راههای توسعه این قابلیتها برای دانشجویان دانشگاهها این است که به طور فعاالنه و از طریق
تولید اطالعات و توزیع پژوهشهای خود در فرآیند ارتباطات علمی درگیر شوند و دیگران از
طریق یک مخزن سازمانی دیجیتال به تولیدات علمی آنها دسترسی داشته باشند.
تریون )2009( 3در پژوهشی به «ارزیابی سطح سواد اطالعاتی دانشجویان زبان فرانسه درکشور
درکشور بلژیک» پرداخت و نشان داد که دانشجویان پیشین ،از نظر سواد اطالعاتی در سطح
ضعیفی قرار دارند.
کیننگیر )2007( 4تأثیر برنامههای آموزشی در خصوص مهارتهای بازیابی اطالعات را بر
جامعه مؤسسات پژوهشی و دانشگاهی اوگاندا مورد پژوهش قرار داد .وی چنین نتیجهگیری کرده
است که در دسترس بودن اطالعات ضرورتاً به معنای استفاده واقعی از آنها نیست و این یعنی
اینکه پژوهشگران یا از وجود منابع بیاطالع هستند یا نمیدانند چگونه باید از آنها استفاده کرد.
بنابراین آموختن مهارتهای سواد اطالعاتی را بسیار حیاتی دانسته است.
در مجموع ،میتوان گفت که پژوهشها و مطالعات گوناگون در خصوص سواد اطالعاتی
اقشار مختلف جامعه (کتابداران ،مدرسان ،دانشجویان ،فرهنگیان ،معلمان ،دبیران ،و دانشآموزان)
یافتهها و نتایج متفاوت و متنوعی را نشان میدهند که در قسمت بحث مورد بررسی قرار میگیرند.

_______________________________________________________________
Tuasmuk
2
Mader
3
Thirion
4
Kinengyere
1
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اهمیت و ضرورت پژوهش
اماااروزه باااا حجااام روزافااازون اطالعاااات و باااه تعبیاااری باااا انفجاااار اطالعاااات رو باااه رو
هساااتیم اسااات .بااادیهی اسااات دسترسااای باااه اطالعاااات ماااورد نیااااز از میاااان انباااوه اطالعاااات
موجاااود ،خاااود مهاااارتهاااای خاصااای را مااایطلباااد کاااه باااه ساااواد اطالعااااتی تعبیااار شاااده
اسااات .کساااانی کاااه فاقاااد ایااان توانااااییهاااا باشاااند پیوساااته در اقیاااانوس عظااایم اطالعاااات
ساااار درگاااام هسااااتند (بردسااااتانی .)1383 ،ایاااان اماااار در سااااالهااااای اخیاااار در تمااااامی
کشاااورها ماااورد توجاااه ویاااژه قااارار گرفتاااه و چناااد ساااالی اسااات کاااه در کشاااور ماااا نیاااز
کاااانون توجاااه شاااده اسااات (صااایفوری .)1390،باااا توجاااه باااه اینکاااه پاااژوهشهاااای انااادکی
در زمیناااه ساااواد اطالعااااتی معلماااان در کشاااور صاااورت گرفتاااه اسااات و از ساااوی دیگااار
معلمااااان نقااااش مهماااای در آمااااوزش و پاااارورش دانااااشآمااااوزان دارنااااد ،در نتیجااااه
پژوهشاااگران حاضااار در صااادد انجاااام پاااژوهش حاضااار برآماااده و امیاااد اسااات نتاااایج
پژوهش برای ارائه راهکارهای مؤثر برای سازمان آموزش و پرورش باشد.

پرسشهای اساسی پژوهش
 .1وضاااعیت ساااواد اطالعااااتی معلماااان شهرساااتان بیلاااهساااوار در شاااناخت ماهیااات و
وسعت اطالعات در چه حدی است؟
 .2وضااااعیت سااااواد اطالعاااااتی معلمااااان شهرسااااتان بیلااااهسااااوار در دسترساااای بااااه
اطالعات مورد نیاز و کارا در چه حدی است؟
 .3وضااااعیت سااااواد اطالعاااااتی معلمااااان شهرسااااتان بیلااااهسااااوار در ارزشاااایابی نقادانااااه
اطالعات در چه حدی است؟
 .4وضاااااعیت ساااااواد اطالعااااااتی معلماااااان شهرساااااتان بیلاااااهساااااوار در اساااااتفاده از
اطالعات به منظور رسیدن به هدف خاصی در چه حدی است؟
 .5وضاااعیت ساااواد اطالعااااتی معلماااان شهرساااتان بیلاااهساااوار در آگااااهی از ماااوارد
حقااااوقی ،اقتصااااادی مربااااوط بااااه دسترساااای و اسااااتفاده از اطالعااااات در چااااه حاااادی
است؟
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فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی
سااااواد اطالعاااااتی معلمااااان شهرسااااتان بیلااااهسااااوار پااااایینتاااار از حااااد متوسااااط
است.

فرضیههای فرعی
 .1بااااین وضااااعیت سااااواد اطالعاا ااتی معلمااااان شااااهر بیلااااهسااااوار و جنساااایت آنهااااا
تفاوت وجود دارد.
 .2باااین ساااواد اطالعااااتی معلماااان شاااهر بیلاااهساااوار بااار اسااااس ناااوع مااادرک تحصااایلی
تفاوت وجود دارد.
 .3سن بر سواد اطالعاتی معلمان شهر بیلهسوار تأثیر دارد.
 .4سابقه کار بر سواد اطالعاتی معلمان شهر بیلهسوار تأثیر دارد.

روش پژوهش
ایااان پاااژوهش کااااربردی باااوده و از ناااوع پاااژوهش پیمایشااای و توصااایفی-تحلیلااای
اسااات .جامعاااه آمااااری در ایااان پاااژوهش کلیاااه معلماااان شااااغل در ساااازمان آماااوزش و
پااارورش (رسااامی) شهرساااتان بیلاااهساااوار در ساااال تحصااایلی  1394-95باااه تعاااداد 508
نفااار باااود ( .)N=508حجااام نموناااه باااا اساااتفاده از جااادول مورگاااان باااه تعاااداد  218نفااار
تعیاااین شاااد و باااا اساااتفاده از روش نموناااهگیاااری طبقاااه ای  93نفااار زن و  125نفااار مااارد
انتخاااااب گردیااااد .اباااازار گااااردآوری اطالعااااات در ایاااان پااااژوهش پرسشاااانامه «ساااانجش
سااااواد اطالعاااااتی ( »DASداورپناااااه و ساااایامک .)1387 ،ماااایباشااااد .پرسشاااانامه شااااامل
دو بخاااش اطالعاااات جمعیاااتشاااناختی و سااانجش ساااواد اطالعااااتی اسااات .در بخاااش
دوم پرسشاااانامه  55سااااؤالی ،پاااانج اسااااتاندارد را در باااار دارد کااااه بااااه وساااایله آن سااااواد
9

تحقیقات کتابداری و اطالع رسانی دانشگاهی ،دوره  ،50بهار 1395

________________________________________________________
اطالعااااتی معلماااان سااانجیده مااایشاااود .ساااؤاالت باااه صاااورت چناااد گزیناااهای باااود و
پاساااخدهنااادگان مااایتوانساااتند بااارای برخااای ساااؤاالت ،بااایش از یاااک گزیناااه انتخااااب
نماینااااد .نمااااره کاااال سااااواد اطالعاااااتی مربااااوط بااااه پرسشاااانامه ( 87 ،)DASو نقطااااه 50
درصاااد آن  43/5اسااات .روایااای ابااازار باااا توجاااه باااه نظااار متخصصاااان و پژوهشاااگران
پیشاااین بااارای نموناااه (خاااالقی )1389 ،تأییاااد شاااده اسااات .در پاااژوهش خاااالقی ()1389
بااارای سااانجش پایاااایی ،ضاااریب آلفاااای کرونباااا باااه دسااات آماااده  0/86باااوده اسااات
کاااه نشاااان دهناااده پایاااایی مطلاااوب اسااات .در پاااژوهش حاضااار بااارای محاسااابه ضاااریب
پایاااایی مجااادداً از ضاااریب آلفاااای کرونباااا اساااتفاده شاااد و عااادد  0/69باااه دسااات آماااد
که نشان دهنده پایایی متوسط است.

تجزیه و تحلیل یافتهها
بااارای تجزیاااه و تحلیااال دادههاااای جماااعآوری شاااده از آماااار توصااایفی بااارای بررسااای
متغیرهاااای جمعیاااتشاااناختی پژوهشااای شاااامل رشاااته ساااابقه کااااری ،سااان و ...اساااتفاده
شاااد .پاااس از آن مطاااابق فرضااایههاااای در نظااار گرفتاااه شاااده ،و بااارای میاااانگین نمااارات
اساااتانداردهاااا از اکسااال  ،2013بااارای بررسااای تحلیااال از نااارمافااازار اسپااایاساس 20و
آزمااااونهااااایی نظیاااار پیرسااااون جهاااات تحلیاااال همبسااااتگی و t

دو گااااروه و تحلیاااال

واریانس استفاده شده است .

یافتههای توصیفی
بر اساس نمودار  42/66 ،1درصد از پاسخگویان با کمترین فراوانی زن و  57/33درصد
پاسخگویان با بیشترین فراوانی مرد بودند.
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نمودار  .1توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت
250
200
150
100
50
0
فراوانی

جمع

زن

مرد

بر اساس نمودار  ،2دو درصد پاسخگویان با کمترین فراوانی  25تا  30سال سابقه کار داشتند و
 48درصد پاسخگویان با بیشترین فراوانی  5تا  10سال سابقه کار دارند.

نمودار  .2توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار
250
200
150
100
50
0
فراوانی

بر اساس نمودار ،3هفت درصد پاسخگویان با کمترین فراوانی  25تا  30سال سن دارند و 44
درصد پاسخگویان با بیشترین فراوانی  30تا  35سن داشتند.
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نمودار  .3توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن
250
200
150
100
50
0
فراوانی

بر اساس نمودار  ،4دو درصد پاسخگویان با کمترین فراوانی مدرک دکتری دارند و 74
درصد پاسخگویان با بیشترین فراوانی مدرک کارشناسی داشتند.
نمودار  .4توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی
250
200
150
100
50
0

فراوانی

یافتههای استنباطی (تحلیل فرضیهها)
جدول  .1میانگین نمره سواد اطالعاتی معلمان بر اساس استانداردهای سواد اطالعاتی
نمرهها

استاندارد 1

استاندارد 2

استاندارد 3

استاندارد 4

استاندارد 5

جمع

معلمان
پرسشنامه ()DAS

4/54
14

5/67
20

7/44
18

9/41
21

4/36
14

32/74
87
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بر اساس اطالعاتی که در جدول  1مشاهده میشود در زیر به پرسشهای اساسی پاسخ داده
میشود.
پرسش  .1وضعیت سواد اطالعاتی معلمان شهرستان بیلهسوار در شناخت ماهیت و وسعت
اطالعات در چه حدی است؟
میانگین نمره معلمان در «استاندارد  »1برابر  4/54است که نسبت به استانداردهای سواد
اطالعاتی برای «استاندارد  »1یعنی نمره  14در سطح پایینتر از متوسط قرار دارد که بیانگر این
است که وضعیت سواد اطالعاتی معلمان شهرستان بیلهسوار از نظر شناخت و ماهیت اطالعات در
حد پایینتری است.
پرسش  .2وضعیت سواد اطالعاتی معلمان شهرستان بیلهسوار در دسترسی به اطالعات مورد
نیاز و کارا در چه حدی است؟
میانگین نمره معلمان در «استاندارد  »2برابر  5/67است که نسبت به استانداردهای سواد
اطالعاتی برای «استاندارد  »2یعنی نمره  20در سطح پایینتر از متوسط قرار دارد که بیانگر پایین
بودن وضعیت سواد اطالعاتی معلمان در دسترسی به اطالعات مورد نیاز و کارا میباشد.
پرسش  .3وضعیت سواد اطالعاتی معلمان شهرستان بیلهسوار در ارزشیابی نقادانه اطالعات در
چه حدی است؟
میانگین نمره معلمان در «استاندارد  »3برابر  7/44است که نسبت به استانداردهای سواد
اطالعاتی برای «استاندارد  »3یعنی نمره  18در سطح پایینتر از متوسط قرار دارد که بیانگر این
است که وضعیت سواد اطالعاتی معلمان در ارزشیابی نقادانه اطالعات در حد پایینتری قرار دارد.
پرسش  .4وضعیت سواد اطالعاتی معلمان شهرستان بیلهسوار در استفاده از اطالعات به منظور
رسیدن به هدف خاصی در چه حدی است؟
میانگین نمره معلمان در «استاندارد  »4برابر  9/41است که نسبت به استانداردهای سواد
اطالعاتی برای «استاندارد  »4یعنی نمره  21در سطح پایینتر از متوسط قرار دارد و بیانگر این است
که وضعیت سواد اطالعاتی معلمان در استفاده از اطالعات به منظور رسیدن به هدف خاص در
حد پایینتری قرار دارد.
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پرسش  .5وضعیت سواد اطالعاتی معلمان شهرستان بیلهسوار در آگاهی از موارد حقوقی و
اقتصادی مربوط به دسترسی و استفاده از اطالعات در چه حدی است؟
میانگین نمره معلمان در «استاندارد  »5برابر  4/36است که نسبت به استانداردهای سواد
اطالعاتی برای «استاندارد  »5یعنی نمره  14در سطح پایینتر از متوسط قرار دارد بیانگر پایین بودن
وضعیت سواد اطالعاتی معلمان در آگاهی از موارد حقوقی و اقتصادی مربوط به دسترسی و
استفاده از اطالعات است.

فرضیه اصلی .سواد اطالعاتی معلمان شهرستان بیلهسوار پایینتر از حد متوسط
است.
جدول  .2نتایج آزمون  tتک نمونه ای
میانگین

انحراف معیار

مقدار مقایسه= 87

32/74

5/745

اختالف میانگین
-54/257

t
-139/446

درجه آزادی
217

سطح معناداری
0/000

طبق نتایج جدول  2و با توجه به میانگین  32/74و نمره کل پرسشنامه که  87است .بنابراین،
مقدار میانگین به دست آمده از نمونه کمتر از حد متوسط نمره پرسشنامه بوده و میتوان نتیجه
گرفت که این فرضیه مورد تأیید قرار گرفته و میزان سواد اطالعاتی معلمان شهرستان بیلهسوار
پایینتر از حد متوسط است.

فرضیه  .1بین وضعیت سواد اطالعاتی معلمان شهر بیلهسوار بر حسب جنسیت
تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  .3نتایج آزمون  tبا دو گروه مستقل جهت تعیین اختالف میانگین وضعیت سواد اطالعاتی معلمان بر
حسب جنسیت
وضعیت سواد
تعداد
اطالعاتی

جنسیت

انحراف

اختالف میانگین

معیار

زن

93

33/13

4/926

0/511

مرد

125

32/46

6/289

0/563
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برای بررسی تفاوت میانگین وضعیت سواد اطالعاتی معلمان در بین زنان و مردان از آزمون  tبا
دو گروه مستقل استفاده شده است .طبق نتایج جدول  3و با توجه به اینکه سطح معناداری خطای
آزمون برای سطح اطمینان  0/95بیشتر از  0/05است؛بنابراین میتوان گفت که فرضیه اول تأیید
نمیشود و تفاوت معناداری بین میزان وضعیت سواد اطالعاتی معلمان با توجه به جنسیت آنها
وجود ندارد.

فرضیه  .2بین سواد اطالعاتی معلمان شهر بیلهسوار بر اساس نوع مدرک تحصیلی
تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  .4نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه آنوا ( )anovaجهت تعیین معناداری اختالف میانگین
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

میانگین
درجه آزادی
مجذورات

بین گروهی

1847/809

3

615/936

درون گروهی

5313/805

214

24/831

جمع

7161/615

217

F

24/805

سطح
معناداری

0/000

برای بررسی تفاوت میانگین سواد اطالعاتی معلمان شهر بیلهسوار بر حسب مدرک تحصیلی از
آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده است .طبق نتایج جدول  4و با توجه به اینکه سطح
معناداری خطای آزمون برای سطح اطمینان  0/95کمتر از  0/05است؛ بنابراین میتوان گفت که
فرضیه دوم تأیید میشود و بین میزان سواد اطالعاتی معلمان شهر بیلهسوار بر حسب مدرک
تحصیلی آنها تفاوت معناداری وجود دارد.
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فرضیه  .3بین سواد اطالعاتی معلمان شهر بیلهسوار بر حسب سن تفاوت معناداری
وجود دارد.
جدول  .5نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه آنوا ( )anovaجهت تعیین معناداری اختالف میانگین
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

بین گروهی
درون گروهی

664/946
6496/669
7161/615

16
201
217

41/559
32/322

1/286

0/209

برای بررسی تفاوت میانگین سواد اطالعاتی معلمان شهرستان بیلهسوار بر حسب سن از آزمون
تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده است .طبق نتایج جدول  5و با توجه به اینکه سطح معناداری
خطای آزمون برای سطح اطمینان  0/95بیشتر از  0/05است؛ بنابراین میتوان گفت که فرضیه
سوم تأیید نمیشود و بین میزان سواد اطالعاتی معلمان شهرستان بیلهسوار بر حسب سن آنها
تفاوت معناداری وجود ندارد.

فرضیه  .4بین سواد اطالعاتی معلمان شهر بیلهسوار بر اساس سابقه کار تفاوت
معناداری وجود دارد.
یکطرفه ( )anovaoجهت تعیین معناداری اختالف میانگین
جدول  .6نتایج آزمون تحلیل واریانس 
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

بین گروهی
درون گروهی
جمع

348/708
6812/907
7161/615

میانگین
درجه آزادی
مجذورات
16
201
217

21/794
33/895

F
0/643

سطح
معناداری
0/846

برای بررسی تفاوت میانگین سواد اطالعاتی معلمان شهر بیلهسوار بر حسب سابقه کار از
آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده است .طبق نتایج جدول  6و با توجه به اینکه سطح
معناداری خطای آزمون برای سطح اطمینان  0/95بیشتر از  0/05است؛ بنابراین فرضیه چهارم تأیید
نمیشود و بین میزان سواد اطالعاتی معلمان شهر بیلهسوار بر حسب سابقه کار آنها تفاوت
معناداری وجود ندارد.
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بحث و نتیجهگیری
یافتهها حاکی از آن است که اکثر معلمان نیروی رسمی سازمان آموزش و پرورش شهرستان
بیلهسوار را مردان ( 57/33درصد) و  42/66درصد آنان را زنان تشکیل میدهند .معلمان نیروی
رسمی سازمان آموزش و پرورش شهرستان بیلهسوار با مدرک کارشناسی ( 74درصد) بیشترین
درصد را به خود اختصاص دادهاند که بیانگر بیشترین آمار و در نتیجه باعث شده سواد اطالعاتی
پایینی داشته باشند؛ فاصله گرفتن از پژوهش و نداشتن مطالعه و تحقیق باعث پایین بودن سواد
اطالعاتی آنها شده است .سپس مدرک کارشناسی ارشد ( 17درصد) و سپس کاردانی (7
درصد) و در نهایت مدرک دکتری ( 2درصد) قرار دارند که مدرک دکتری به دلیل ارتباط بیشتر
با مطالعه و قرار گرفتن در محیطی که بیشترین اطالع از آخرین پیشرفتهای فناوریهای اطالعات
را دارند و در نتیجه ،سواد اطالعاتی این قشر باالتر است.
میانگین سن پاسخدهندگان  35سال نشان میدهد که نیروی انسانی سازمان آموزش و پرورش
شهرستان بیلهسوار نسبتاً جوان هستند و انتظار کارایی باال از آنها منطقی است .معلمان با توجه به
سابقه کار در سطح مناسبی از تجربه قرار دارند و انتظار میرود به امور مختلف کاری برای رفع
نیازهای اطالعاتی دانشآموزان مسلط باشند .بر اساس نتایج پژوهش حاضر سواد اطالعاتی معلمان
با مدرک کارشناسی ارشد و دکتری بیشتر از سواد اطالعاتی کارشناسی و کاردانی است .در
پژوهشی ،عبداللهی ( )1393در مورد سواد اطالعاتی کتابداران نتایج مشابهی به دست آورده است
که گویای باال بودن سواد اطالعاتی افراد با مدرک کارشناسی ارشد است؛ که در این صورت
انتظار داشتن سواد اطالعاتی در حد باال میباشد تا با توجه به پیشرفتهای فناوری اطالعات و قرار
گرفتن در میان انبوه اطالعات بتوانند اطالعات مورد نیاز خود را تشخیص دهند و دانشآموزان را
در این خصوص بهتر پرورش دهند.
با توجه به مسائلی که ذکر شد و با توجه به نتایج به دست آمده از یافتههای پژوهش ،سواد
اطالعاتی معلمان در سطح پایینتر از متوسط قرار دارد که این مطلوب نیست .در پژوهشهای
ملکیپور ( ،)1392انگورج تقوی ( ،)1387صیفوری ( ،)1390تریون ( ،)2009سیمنز (،)2001
کیننگیر ( )2007نیز نتایج مشابهی در مورد کتابداران ،فرهنگیان و دانشجویان به دست آوردهاند؛
اما نتایج زاهد بابالن و رجبی ( ،)1390عبداللهی ( )1393و فیضی ( )1392گویای باال بودن سواد
اطالعاتی مواد آزمودنی هستند که نتایج پژوهش حاضر با این چند پژوهش همخوانی ندارد.
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نتایج به دست آمده در خصوص استاندارد اول سواد اطالعاتی نشان داد که سواد اطالعاتی
معلمان در شناخت و ماهیت و وسعت اطالعات در سطح پایینی قرار دارد .نتایج حاصل از پژوهشی
که توسط ملکیپور ( )1392انجام گرفته است ،نشان داد که میزان تشخیص نیاز فرهنگیان به
اطالعات در سطح پایینی قرار دارد که با نتایج این پژوهشی همخوانی دارد و معلمان در شناخت
نیازهای اطالعاتی خود ضعیف هستند؛ اما یافتههای پژوهش عبداللهی ( )1393با این پژوهش
همخوانی ندارد که مواد آزمودنی در پژوهش وی در شناخت ماهیت و وسعت نیازهای اطالعاتی
خود در سطح باالیی قرار دارد.
یافته دیگر این پژوهشی در ارتباط با استاندارد دوم سواد اطالعاتی است که نشان میدهد سواد
اطالعاتی معلمان در دسترسی به اطالعات مورد نیاز و کارا در حد پایینتری قرار دارد .یافتههای
سیمنز ( )2001با نتایج این پژوهش همخوانی دارد؛ اما یافتههای ملکیپور ( )1392با نتایج این
پژوهشی همخوانی ندارد و دسترسی به اطالعات مورد مطالعه در حد مطلوبی قرار دارد.
یافته دیگر در ارتباط با استاندارد سوم سواد اطالعاتی معلمان در ارزشیابی نقادانه اطالعات
پایینتر از حد متوسط است که با نتایج به دست آمده از پژوهش ملکیپور ( )1392همخوانی
دارد؛اما با نتایج به دست آمده از پژوهش صیفوری ( )1390مطابقت ندارد.
نتایج به دست آمده در خصوص استاندارد چهارم سواد اطالعاتی معلمان که بیانگر استفاده از
اطالعات به منظور رسیدن به هدف خاصی است ،در سطح پایینتر از حد متوسط قرار دارد که با
نتایج به دست آمده از پژوهشی مور )2006( 1همخوانی دارد؛ اما با یافتههای پژوهش عبداللهی
( )1393مطابقت ندارد .در نهایت ،یافته دیگر در ارتباط با استاندارد پنجم سواد اطالعاتی معلمان
در آگاهی از موارد حقوق ،اقتصادی مربوط به دسترسی و استفاده از اطالعات در حد پایینی قرار
دارد که با نتایج پژوهش ملکیپور ( )1392و صیفوری ( )1390همخوانی دارد؛ ولی با یافتههای
پژوهش عبداللهی ( )1393مطابقت ندارد.

_______________________________________________________________
. Moore

1
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پیشنهادها
با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش که سواد اطالعاتی معلمان شهرستان بیلهسوار در حد
پایینتر از متوسط قرار دارد و بر حسب پنج استاندارد سواد اطالعاتی در هر پنج مورد استاندارد
سواد اطالعاتی وضعیت معلمان در سطح پایینتری قرار دارد؛ بنابراین پیشنهاد میشود که
دورههای آموزشی جهت تقویت مهارتهای سواد اطالعاتی معلمان برگزار شود تا به بهبود
وضعیت سواد اطالعاتی معلمان کمک کند .برگزاری کارگاههای آموزشی در خصوص آموزش
مهارت شناخت و ماهیت اطالعات ،دسترسی درست و به هنگام اطالعات و بررسی نقادانه
اطالعات به دست آمده و همچنین آشنایی با موارد حقوق و اقتصادی منابع میتواند مؤثر واقع
شود .با توجه به نتایج به دست آمده از میانگین سن ،معلمان این شهرستان نسبتاً جوان هستند و
انتظار یادگیری و مسلط بودن به مهارتهای سواد اطالعاتی باالست؛ در نتیجه ،برای بهبود
وضعیت در دسترسی به اطالعات میتوانند از شبکههای اینترنتی و پایگاههای اطالعاتی بهرهمند
شوند .با توجه به برخی محدودیتهای زمانی و مکانی این پژوهش در یک شهرستان انجام شده
پیشنهاد میشود پژوهشگرانی این پژوهشی را در سطح استان و در حوزهها و سازمانهای دیگر
انجام دهند تا به نتایج درستتر و دقیقتری دست یافت.

سپاسگزاری
از پرسنل سازمان آموزش و پرورش شهرستان بیلهسوار به خاطر همکاری در پخش پرسشنامه
در میان معلمان این سازمان و همچنین از معلمان عزیزی که با این پژوهش همکاری کردند تشکر
و قدردانی میشود.
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اسالمی واحدهای منطقه یک .فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی،
.126 -105 :)2(3
عبداللهی ،معصومه و جوکار ،عبدالرسول ( .)1393بررسی سواد اطالعاتی کتابداران کتابخانههای
عمومی استان فارس .پژوهشهای اطالعرسانی و کتابخانههای عمومی.787 - 771 :)4(20،
عطاران ،محمد (  .) 1383فنآوری اطالعات و ارتباطات ،تعلیم و تربیت و آینده آن .تهران :
مدرسه.
فیضی ،زهرا( .)1392وضعیت سواد اطالعاتی دبیران دبیرستانهای عادی و هوشمند مقطع دوم
متوسطه شهرکاشان .فصلنامه نظامها و خدمات اطالعاتی.102-91 :)1(3 ،
قاسمی ،علیحسین؛ دیانی ،محمدحسین؛ داورپناه ،محمدرضا؛ شعبانیورکی ،بختیار (.)1386
هنجاریابی استانداردهای قابلیتهای سواد اطالعاتی (ایسیآرال) برای جامعه دانشگاهی
ایران .مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی.75-98 ،)3(8 ،

ملکیپور ،احمد ( .)1392بررسی وضعیت سواد اطالعاتی در بین فرهنگیان شهرستان دهلران .مجله
دانشگاهی یادگیری الکترونیکی.9-1 :)3(4 ،
نظری ،مریم ( .)1384سواد اطالعاتی .تهران :مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران.
نظریپور ،شمسی ( .)1394بررسی وضعیت سواد اطالعاتی معلمهای دوره اول متوسطه شهرستان
الشتر  .1393-94کنفرانس ملی آینده پژوهی علوم انسانی و توسعه ،ص.29-1 .
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