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چکیده

سواد اطالعاتی ،مهارتی است که فرد را قادر میسازد ،نیاز اطالعاتی خود را تشخیص دهد ،اطالعات مربوو بوه
آن را دریابد و به نحوی مؤثر بهکار گیرد .هدف از این مطالعه ،بررسی رابطه بین سواد اطالعاتی و مهوارتهوای
زندگی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان میاندرود است .روش پژوهش ،توصیفی از نوع همبسوتیی اسوت .جامعوه
آماری شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان میاندرود به تعداد  063نفر بوود .حجو نمونوه از طریو فرموو
کوکران 686 ،نفر تعیین و نمونه آماری به شیوه نمونهگیری تصادفی طبقهای بر حسو جسسویت انتخواد شودند.
جهت گردآوری دادهها ،از دو پرسشنامه استاندارد مهارتهای زندگی و پرسشناموه سوواد اطالعواتی اسوتفاده
شده است .روایی محتوایی و صوری ابزار توسط صاح نظوران و متخصصوان مربوطوه موورد ت ییود قورار گرفتوه
است .پایایی پرسشنامهها نیز با محاسبه آلفای کرونباخ به ترتی برای هر یک برابر  3/88و  3/80بهدسوت آمود.
جهت بررسی و تجزیه و تحلیل دادهها از ضری همبستیی پیرسون استفاده شد .نتوای نشوان داد کوه بوین سوواد
اطالعاتی و مهارتهای زندگی معلمان همبسوتیی مببوت و رابطوه معسواداری وجوود دارد .هو چسوین ،بوین سوواد
اطالعاتی با مهارت همدلی ،مهارت ارتباطی ،مهارت حل مس له و مهوارت تفرورخالر رابطوه معسواداری وجوود
دارد.
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مقدمه

در سا های اخیر ،تغییرات زیادی در روند زندگی انسانها به وقووع پیوسوته اسوت (Niazazari et

) .al., 2010, 24گسترش روز افوزون فونآوریهوای اطالعواتی و ارتبواطی و پیونود مسوتمر آن بوا
زندگی روزمره افراد از یک سو و تخصصیتر شدن زمیسههای مطالعاتی و تحقیقواتی در رشوتههوای
علمی از سوی دییر و انفجوار اطالعوات ،آلوودگی اطالعوات و ضورورت اسوتخراب مساسو مسوابع
معتبر از دییر سو ،ضرورت پرداختن به سواد اطالعواتی را دو چسودان مویسوازد (Tabarsa et al.,

) .2016, 114جهان ،در حا گذر از جامعه صسعتی به سووی جامعوه اطالعواتی اسوت و ایون عامول
سب

شده شرل و سطح سواد و اطالعات از حالت قبلی خود تغییور کسود .در نتیجوه ،هموه افوراد از

همه نسلها نیاز به بازآموزی و سوادآموزی از نوع جدید در جامعه اطالعاتی دارنود (Bheshtyan,

) .2009, 56گسترش کاربرد ایسترنت مسجر به تولید حج عظیمی از اطالعوات شوده اسوت و افوراد
برای فعالیتهای حرفهای ،شخصی و آموزشیشان باید بر مهوارتهوای پوردازش اطالعوات مسولط
باشسد و در این راستا ،تبحر در کاربرد فونآوری اطالعوات کوافی نیسوت ،بلروه یادگیرنودگان بایود
توانایی پردازش ،تحلیل و نقد اطالعات موجود را نیز داشته باشسد .داشتن مهارت سوواد اطالعواتی

6

این امران را فراه مینماید (.)Behrangi, 2013
سواد اطالعاتی یری از مشخصههای بارز جامعه اطالعاتی است که این امران را به فرد میدهود
تا برای رفع نیازهای اطالعاتی خود بتواند به آسانی به اطالعات دسترسی پیدا کسد ،از آنهوا اسوتفاده
و آنها را بررسوی و ارزیوابی کسود .در قورن بیسوت و یرو کوه عصور اطالعوات نامیوده شود ،چسوین
مهارتهایی که دانش و اطالعات را با کارآیی به خدمات و کاالهای نو و ابتراری تبدیل میکسود،
معرف اقتصادیهای موف بر دانش به شمار رفتهاند ) .(Sarlak, 2008سوواد اطالعواتی بوه عسووان
پایه و اساس برای اشخاص به مسظوور دسوت یوابی آنهوا بوه اهوداف شخصوی ،اجتمواعی ،حرفوهای و
تحصیلی بیان و توصیف شده است .مهارتها ی سوواد اطالعواتی بورای هموه افورادی کوه بخواهسود
یادگیری مادامالعمر داشته و در جوامع دانشی حضور داشته باشسد یک ضرورت به حساد مویآیود
) .(UNESCO, 2008سواد اطالعاتی اشاره به توانایی دسترسی و استفاده از طیف متسوعی از مسوابع
اطالعات دارد تا یک نیاز اطالعاتی حول و فصول شوود .سوواد اطالعواتی متضومن یوافتن ،ارزیوابی،

1. Information literacy
2. Knowledge
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اسوتفاده و بوه تبوع آن قورار دادن دانوش در چرخوه ارتباطوات اسوت ) .(Nazari, 2006, 14سوواد
اطالعاتی به معسای توانایی در اتخاذ رفتار اطالعیابی مساس

به مسظور شساسایی اطالعات موورد نیواز

برای ت مین نیازهای اطالعاتی است ،بوه طووری کوه دسترسوی بوه اطالعوات موورد نیواز بوه اسوتفاده
صحیح ،اخالقی و مؤثر از اطالعات در جامعه مسجر شود .اطالعات مورد نیاز ممرن اسوت از طریو
هر کانا یا رسانهای که میسر باشد به دست آید ) .(Webber & Johnston, 2002سواد اطالعاتی
شامل مهارتها و قابلیتهایی است که موج

استفاده مؤثر از اطالعات میشود & (Repanovici

) Landoy, 2007و مجموعهای از مهارتهاست کوه بوهمسظوور شساسوایی درسوت مسوابع اطالعواتی
جهووت دسترسووی بووه مسووابع و توانووایی اسووتفاده از آنهووا اطووالر موویگووردد .در واقووع ،معلمووان جهووت
توانمسدسازی فردی خوویش بوه سوب

ماهیوت کوار و ارتبوا گسوترده آنوان بوه مسوابع اطالعواتی و

ترسولوژیهای اطالعواتی و ارتبواطی ،نیازمسود کسو مهوارتهوای الزم در زمیسوه سوواد اطالعواتی
هستسد؛ بسابراین ،سواد اطالعاتی کلیدی است برای یادگیری مادام العمر آنان.
بسیاری از افراد در رویارویی با مسایل زندگی فاقد توانایی الزم هستسد و هموین امور آنوان را در
مواجهه با مشرالت و مسایل روزمره زندگی ناتوان و آسوی پوذیر سواخته اسوت و بسویاری از ایون
شوههوای روانوی و اجتمواعی دارنود .انسوانهوا بورای مقابلوه سوازگارانه بوا
مشرالت و اخوتالالت ری 
موقعیتهای تسشزا و کشمرشهای زندگی ،نیاز به آموختن برخوی از مهوارتهوا دارنود ،یروی از
مؤثرترین برنامههایی که به افراد کمک میکسد توا زنودگی بهتور و سوال توری داشوته باشوسد ،برناموه
آموزش مهارتهای زندگی 6است .آموزش مهارتهای زندگی در ایران از سا  60۱۱شروع شده
است .هدف از آموزش این مهارتها ،کمک به افراد در جهت شساخت هر چه بهتور خوود ،کستور
هیجانات و استرسها و حل کوردن هور چوه بهتور مسوایل و مشورالت اسوت .ایون آمووزش ،باعو
میشود که آنان مسؤولیتهای مربو به نقشهای اجتماعی خود را پذیرفته و بدون صدمه زدن بوه
خود و دییران با چالشها و مشورالت زنودگی روبورو شووند ،انتخوادهوا و رفتارهوای سوالمی در
سراسر زندگی داشته باشسد ( .)Nejat, 2012, 35از طرف دییر ،مهارتهای زندگی ،روشهوا و
مهارتهای ضروری و الیسفک برای یوک زنودگی پایودار و سوال اسوت .مهوارتهوای زنودگی،
مجموعهای از تواناییهایی هستسد که سب

سازگاری فرد با محیط و شرلگیری رفتارهای مببوت

و مفید میشوند .توانایی در مهارتهای زندگی بوه واقوع هویوت شخصویتی افوراد را بورای توداوم
1. Life skills
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زندگی ایجاد خواهد کرد .این توانایی فرد را قادر میسازد که نقش مساس

خود را در جامعه بوه

خوبی ایفا کسد و بدون آن که به خود و یا دییران لطمهای بزند ،با خواسوتههوا و انتظوارات و نیوز
مشرالت روزانه ،به ویژه در روابط خود با دییران ،بوه شورل موؤثری روبورو شوود .مهوارتهوای
زندگی ،تواناییهای روانی و اجتماعی برای رفتار انطباقی و مؤثر هستسد که فرد را قادر میسوازند
تا بهطور مؤثر با مقتضیات و چالشهای زندگی روزمره مقابلوه کسود ).(Martin & Jones, 2009
مهارتهای زندگی عبارت است از مجموعهای از تواناییها کوه زمیسوه سوازگاری و رفتوار مببوت و
مفید را فراه میآورند ).(Bani Jamali, 2011, 78
مهارتهای زندگی عبارت است از ،توانایی انجام رفتار سازگارانه و مببت به گونهای که فورد
بتواند با چوالشهوا و ضوروریات زنودگی روزموره کسوار بیایود (World Health Organization,

) .1994این نووع مهوارتهوا ،بورای افوزایش توانواییهوای روانوی و اجتمواعی افوراد ،آمووزش داده
میشوند و فرد را قادر میسازند که بهطور مؤثر با مقتضیات و کشمرشهای زندگی روبرو شوده و
در نهایت ،به او کمک میکسسد تا از رفتارهای آسی

زنسده به بهداشت و سالمت پرهیز نمووده و از

سالمت روان بهتری برخوردار شوند ) .(Bagheri Yazdi, 2016آموزش این نووع مهوارتهوا بوه
ارتقای بهداشت روانی افراد در ابعاد گوناگون زندگی کمک میکسد .این تواناییها فورد را قوادر
میسازد مسؤولیتهای نقش اجتماعی را بپذیرد تا در روابط بین فردی ،به شورل موؤثرتری ایفوای
نقش نماید .آموزش این مهارتها به معلمان کمک میکسد که در تصمی گیری ،ارتباطات ،تفرر
و حل مس له بهتر عمل کسسد ) .(Taremian, 2008تعدادی از مهارتهای زنودگی کوه در سواختار
شخصیتی انسانها مشاهده و در عملررد آدمی نقشهای ارزندهای بهجوای مویگوذارد و مویتوانود
تحو عظیمی را در ساختار زندگی انسان به وجود آورد؛ به اختصار به شرح ذیل ارایه خواهود شود
).(Khaja al-Din et al., 2011
 .6مهارت همدلی6؛ نوع خاصی از توجه داشتن به دیدگاه دییری است .به این معسا که فرد از
طری

درک واکسشهای عاطفی دییران ،واکسشهای عاطفی از خود نشان میدهد (Emami

).Naini, 2012, 16

1. Empathy skills
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 .مهارت ارتباطی6؛ به معسی با دییران به خوبی کسار آمدن ،کس اطالعات بیشتر درباره دییوران،
توانایی انتقا مسظور و احساس خود به دییران ،توانایی برقراری ارتبا مطلود با دییوران و عالقوه
به برقراری روابط دوستانه با دییران میباشد .آدمی با رفتار ،معاشرت و تعامول تعریوف مویشوود و
رفتار اجتماعی مؤثر و موف بدون ارتبا های صمیمی و دوستانه غیرممرن و بعید به نظور مویرسود.
قدرت برقراری و حفظ ارتباطات انسوانی در بهداشوت روان افوراد و رفتارهوای اجتمواعی اشوخاص
ت ثیر به سزایی دارد ).(Khanifar & Purhoseini, 2008
 .0مهارت حل مس له ؛ فرآیسدی شساختی رفتاری است که توسط خود فرد هودایت مویشوود و فورد
سعی میکسد که با کمک آن به حل مشرالت بپردازد.
 .4مهارت تفرر خالر0؛ مجموعهای از عومل فردی ،محیطوی و فرهسیوی اسوت کوه در اجتمواع در
حا تعاملسد .فرآیسدی که نتیجه آن ،کار با ارزشی باشد که توسط گروهی در یک زمان خواص بوه
عسوان عسصر مفید و رضایت بخش مقبو واقع شود ).(Emami Naini, 2012, 19
مطاب با این پژوهش ،پژوهشهای مشابهی انجام گرفته است کوه در اداموه ،بوه بررسوی موواردی از
آنها پرداخته میشود.
پژوهشی توسط نعمتی و همراران ( )Nhematy et al., 2015تحت عسوان رابطه سواد اطالعاتی با
خالقیت در دانشجویان دانشیاه پیامنور لرستان» ،انجام گرفت .یافتهها نشان داد که بوین مؤلفوههوای
سواد اطالعاتی (احساس نیاز به اطالعات ،توانایی جمعآوری اطالعات ،توانایی ارزیابی و تجزیه و
تحلیل اطالعات ،کاربرد صحیح و مؤثر اطالعات ،آگاهی از مسایل اخالقی و قانونی و دسترسوی
به اطالعوات) و خالقیوت رابطوه معسویداری وجوود دارد .در پژوهش

موسوا آرانوی و همرواران

) (Musal Arani et al., 2014مشخص شد که بین تفرر انتقادی و سوواد اطالعواتی و هو چسوین،
بین هر یک از ابعاد تفرر انتقادی و مهارتهای سواد اطالعاتی دانشجویان رابطوه معسواداری وجوود
دارد .نتای پژوهش مرادی و همراران ) (Moradi et al, 2014نیز نشان داد که بین مهوارت تفرور
انتقادی و زیرمؤلفههای آن با سواد اطالعاتی رابطه مستقی وجود دارد.
امانزاده و نعماناف ) (Amanzadeh & Nugmanov, 2014در مطالعه خود نشان دادند کوه
آموزش مبتسی بر مبانی فنآوریهای نوین بر مهارتهای زندگی و ابعواد آن شوامل تصومی گیوری،
1. Communication skills
2. Problem solving skills
3. Creative thinking skils
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حل مس له ،تفرر انتقادی و تفرر خالر دانشجویان ت ثیر معساداری دارد .نتایج پوهش

سبحانیشهر

( )Sobhani Shahr, 2011حاکی از آن بود که بین سطوح مهارتهای سوواد اطالعواتی ،توانوایی
تعیین دامسه اطالعات و دسترسی به اطالعات با باور خودکارآمودی دانشوجویان رابطوه وجوود دارد.
شساسایی و تقویت مؤلفههای باور خودکارآمدی ،تغییر نظام آموزش پزشری بر مبسوای حول مسو له،
آموزش مهارتهای سواد اطالعاتی ،تجارد یادگیری بر مبسای شواهد بالیسی از شاخصهوای موؤثر
بر خودکارآمودی حاصول از سوواد اطالعواتی دانشوجویان علووم پزشوری اسوت .بهواری (Bahari,

) 2010به این نتیجه دست یافت که بین دانش فنآوری اطالعات و ارتباطوات مودیران و خالقیوت
دانشآموزان آنها ارتبا معسادار وجود دارد .ه چسین ،بین دانش فنآوری اطالعات و ارتباطوات
مودیران و مؤلفوههوای سویالی ،انعطواف پوذیری ،ابتروار و بسوط و گسوترش معسوایی خالقیوت
دانشآموزان ارتبا وجود دارد.
یافتووههووای پووژوهش الزاکیوودو و رتووالی

( )Lazakidou & Retalis, 2010بووا عسوووان

«استراتژیهای یادگیری مشارکتی با کمک کامپیوتر برای کمک بوه دانوشآمووزان جهوت کسو
مهارتهای حل مس له خودتسظی در ریاضیات» ،نشان داد که دانشآموزان مویتوانسود مهوارتهوای
حلمس له خودشان را در مودت زموان کوتواهی افوزایش دهسود .سورین و همرواران (Serin et al.,


) 2009با مطالعهای با عسوان «ت ثیر ترسولوژیهای آموزشی و تودری

بوا اسوتفاده از ترسولووژی بور

مهارتهای حل مس له دانشآموزان» نشان دادند که استفاده از ترسولوژی بر مهارتهای حل مسو له
دانشآموزان ت ثیرگذار بوده است .جیسسو ) (Jaysonw, 2009با پژوهشی تحوت عسووان «بررسوی
مهارت فنآوری اطالعات و ارتباطات برای معلمان آموزشدهسده در کامبوب» ،نتیجوهگیوری کورد
که از هر  63مربی ۱ ،مربی از مهارت فنآوری اطالعات و ارتباطات در درجوات مختلوف اسوتفاده
میکردند و اثر مببت و مفید فونآوری اطالعوات و ارتباطوات در آمووزش و انییوزه معلموان بورای
ارتقای این مهارت را نشان داد.
چانگ ) (Chung, 2009در طی پژوهشی که رابطوه بوین مهوارتهوای تفرور انتقوادی و سوواد
اطالعاتی معلمان دبیرستان جونیور توایوان را بررسوی کورد ،نشوان داد کوه بوین مهوارتهوای تفرور
انتقادی و سوواد اطالعواتی رابطوه مببوت و معسواداری وجوود دارد .نتوای پوژوهش برنود-گوروو و
همراران ) (Brand-Gruwel et al., 2009با عسوان «مد توصیفی حل مس له اطالعات با اسوتفاده
از ایسترنت» ،نشان داد که برای فرآیسد مداوم حل مس له اطالعات ،داشتن مهارتهای خود نظ دهوی
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حیاتی است .مد حل مسو له اطالعوات بوا اسوتفاده از ایسترنوت ،مهوارتهوای اصولی ،مهوارتهوای
خودنظ دهی و مهارتهای شرطی مه را نشان میدهد .پژوهش دییری توسط راسول و همرواران
) (Russell et al., 2009با عسووان «مهوارتهوای فونآوری اطالعوات معلموان در اسوترالیا» ،انجوام
گرفت .یافتهها نشان داد که به مسظور توسعه مهارتهای مؤثر فنآوری اطالعات در کوالس درس،
معلمان باید ه مهارتهای پایه رایانهای و ه مهارتهای طراحی و اجرای برنامههای درسوی را بوا
استفاده از فنآوری اطالعات یاد بییرند .ترنر و همراران ( )Turner et al., 2008در پژوهشی که
در ارتبا با آموزش مهارتهای زندگی از جمله؛ حل مس له و ارتباطات موؤثر بور روی نوجوانوان
انجام دادند به این نتیجه دست یافتسد که این مهارتها ،تواناییهوای آنوان را بورای حول مشورل و
استفاده مؤثر از حمایتهای اجتمواعی در آنوان را افوزایش مویدهود .غالموی ()Gholami, 2008
پژوهشی با عسوان «بررسی رابطه سواد اطالعاتی و تفرر خالر دانشجویان دانشورده علووم انسوانی
دانشیاه اراک با ت کید بر استانداردهای سواد اطالعاتی» ،انجام داد .نتای نشان داد کوه بوین سوواد
اطالعاتی دانشجویان و خالقیت آنها همبسوتیی معسوادار وجوود دارد .بوه ایون معسوی کوه هور چوه
مهارتهای دانشجویان در زمیسه سواد اطالعاتی بیشتر باشد آنها خالقیوت بیشوتری را هو در ایون
زمیسه از خود نشان میدهسد و بالعر  .عالوه بر این ،نتای نشان داد که هر یوک از چهوار مؤلفوه
تعیین و تشخیص نیاز اطالعاتی ،جایابی و دسترسی به اطالعات ،ارزیابی نقادانه اطالعات و تلفیو
آن به دانش پایه ،و استفاده موؤثر و مسوؤوالنه اطالعوات همبسوتیی معسواداری بوا میوزان خالقیوت
دانشجویان دارد .زنیسه ( )Zangane, 2007نیز در پژوهش خود نشان داد که استفاده از فونآوری
اطالعات و ارتباطات ،در آمووزش و هو چسوین ،در خالقیوت بوهطوور کلوی تو ثیر معسواداری دارد.
تامپسون و همراران ( )Thompson et al., 2003نیز به این نتیجوه دسوت یافتسود کوه مهوارتهوای
تفرر انتقادی و حل مس له مسجر میشود که دانشجویان مولود و آمواده ورود بوه بوازار کوار شووند و
برنامه درسی مبتسی بر ود مهارتهای حل مس له و تفرر انتقادی را در دانشجویان توسعه میدهد.
با توجه به مطال

ارایه شده به نظر میرسد که با انجام پژوهش حاضر میتوان وضعیت موجوود

سواد اطالعاتی و مهارتهای زندگی معلمان را شساخت و برنامهریزیهای الزم بورای افوزایش ایون
ویژگیها را طراحوی و اجورا نموود .هو چسوین ،مویتووان ضومن شساسوایی متغیرهوای مورتبط بوا بور
مهارتهای معلمان ،اقدام هایی را برای بهبود آن انجام داد .در واقع ،با انجام این مطالعه میتوان ،بوه
مسؤوالن نظام آموزش و پرورش پیشسهاد داد که در راستای ارتقای سواد اطالعواتی و مهوارتهوای
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زندگی معلمان چه اقدامهایی انجام دهسد و حساسیت آنان را به این کوار بیشوتر کورد .بوا توجوه بوه
باال ،در پژوهش حاضر پژوهشیر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش اسوت کوه آیوا بوین

مطال

سواد اطالعاتی و مهارتهای زنودگی معلموان رابطوه وجوود دارد؟ بوا توجوه بوه هودف اصولی ایون
پژوهش که بررسی رابطه بین سواد اطالعاتی و مهارتهای زندگی معلمان مقطع ابتودایی شهرسوتان
میاندرود میباشد؛ فرضیههای پژوهش به شرح زیر مطرح میگردد.
فرضیه اصلی :بین سواد اطالعاتی و مهارتهای زندگی معلمان رابطه وجود دارد.
فرضیه ویژه اول :بین سواد اطالعاتی و مهارت همدلی معلمان رابطه وجود دارد.
فرضیه ویژه دوم :بین سواد اطالعاتی و مهارت ارتباطی معلمان رابطه وجود دارد.
فرضیه ویژه سوم :بین سواد اطالعاتی و مهارت حل مس له معلمان رابطه وجود دارد.
فرضیه ویژه چهارم :بین سواد اطالعاتی و مهارت تفرر خالر معلمان رابطه وجود داد.
روش

روش پژوهش حاضر توصیفی ،از نوع همبستیی میباشد که در آن روابط بین متغیرها با اسوتفاده از
ضرای

همبستیی ،توصیف و تبیین میشوند .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلموان مقطوع

ابتدایی شهرستان میاندرود در سا تحصیلی  6084-89بودند که در مجموع تعوداد آنهوا برابور 063
نفر بوده است .برای تعیین حج نمونه از فرمو کوکران استفاده گردید که بر اسواس آن 686 ،نفور
به عسوان نمونه انتخاد شدند .برای مشخص شدن این تعداد نمونوه از جامعوه آمواری بوا مشخصوات
فور از شیوه نمونهگیری تصادفی طبقهای بر حس جسسیت استفاده شده است.
جدول  .فراواني نمونه آماری بر حسب ویژگيهای فردی

جنسیت

فراواني

زن

6۱6

مرد

69

مجموع

686

سطح تحصیالت

فراواني

سابقه فعالیت

فراواني

فور دیپل

۱

کمتر از  63سا

6

لیسان

00

بین  63تا  69سا

638

فور لیسان

666

باالی  69سا

66

دکترا

63

مجموع

686

مجموع

686
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یافتههای به دست آمده از پژوهش حاضر در خصوص ویژگیهای فوردی و حرفوهای آزموودنیهوا
نشان داد ،که  86/8درصد از پاسخیویان زن و  8/6درصد از آزمودنیها مرد بودند .سوابقه فعالیوت
معلمان نشان داد که بیشترین اعضای مورد مطالعه؛ یعسی 98/6 ،درصود بوین  63الوی  69سوا 00/0 ،
درصد بوین  6الوی  63سوا و  8/6درصود بواالی  69سوا در ایون سوازمان مشوغو فعالیوت بودنود.
ه چسین 64/9 ،درصد از آزمودنیها سطح تحصیالت خوود را فووردیوپل  6۱/۱ ،درصود لیسوان ،
 6 /4درصد فورلیسان

و  9/4درصد نیز دکتری اعالم کردهاند.

در این پژوهش ،برای جمعآوری دادهها از دو پرسشنامه استاندارد مهارتهوای زنودگی و پرسوش
نامه سواد اطالعاتی متساس

با مبانی نظری موضوع پژوهش استفاده شد .پرسشنامه سواد اطالعواتی

برای اولین بار توسط یزدانی ( )Yazdani, 2012طراحی و ساخته شده است .ایون پرسوشناموه ،بور
اساس پس قابلیت استاندارد سواد اطالعواتی کوه شوامل :تعریوف نیواز اطالعواتی ،یوافتن اطالعوات،
ارزشیابی اطالعات ،سازماندهی اطالعات ،و تباد (اشاعه) اطالعات میباشد ،تودوین شوده اسوت.
بر این اساس ،یک پرسشنامه  08گویهای بور حسو طیوف پوس گزیسوهای لیرورت و بوه ترتیو

بوا

گزیسههای بسیار زیاد ،زیاد ،متوسط ،ک و بسیارک  ،تسظی گردید و در اختیار پاسخگویوان (نمونوه
انتخابی) قرار گرفت.
برای اندازهگیری مهارتهای زندگی از نسخه تجدید نظر شده آزمون اسوتفاده گردیود (Jerabek,

) ،2004, cited in Hossein Chari & Fadakar, 2005ایون پرسوشناموه بور اسواس خورده
مهارتهای ارتباطی شامل چهار خرده مهارت همدلی ،ارتباطی ،تفرر خالر و مهوارت حول مسو له
که دارای  06گویه است ،تدوین گردیده که پاسخگو به ترمیل گویههای آن بور روی یوک طیوف
 9گزیسهای لیررت و به ترتی با گزیسههای بسیار زیاد ،زیاد ،متوسط ،ک و بسویارکو  ،مویپوردازد.
برای هر پاسخ گو در هر یک از خرده مهوارتهوای موذکور نموره جداگانوهای محاسوبه موی شوود و
حاصل جمع نمرات هر فرد در مجموع  06گویه نیز مبین نمره کل مهوارتهوای ارتبواطی آزموودنی
میباشد.
روایی صوری و محتوایی پرسشنامهها از طری بررسی صاح نظوران و متخصصوان مربوطوه موورد
ت یید قرار گرفت .میزان پایایی پرسشناموههوا بوا اجورای آزمایشوی آن بور روی گوروه  03نفوری از
معلمان مقطع ابتدایی که مربو به جامعه آماری مورد مطالعه بودند ،انجام گرفوت و مقودار آنهوا بوا

 / 4فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

استفاده از ضری

تربیتي /سال هفتم  /شماره چهارم /تابستان 931

برابور  3/80و 3/88

آلفای کرونباخ بورای هور یوک از پرسوشناموههوا بوه ترتیو

محاسبه گردید که ضرای قابل قبولی میباشسد.
جهت تجزیه و تحلیول دادههوا از نورمافوزار  SPSSو روشهوای آمواری در سوطح توصویفی شوامل
جداو فراوانی ،میوانیین و درصود و در سوطح آموار اسوتسباطی شوامل آزموون ضوری

همبسوتیی

پیرسون استفاده شدهاست.
یافتهها

یافته های توصیفی مرتبط با متغیر سوواد اطالعواتی و متغیور مهوارتهوای زنودگی و ابعواد آن شوامل
مهارت همدلی ،مهارت ارتباطی ،مهارت حل مس له و تفرر خالر در جدو

ارایه شده است.

جدول  .8نتایج آزمون توصیفي متغیرهای پژوهش

متغیرها
سواد اطالعاتی
مهارتهای زندگی (کل)
مهارت همدلی
مهارت ارتباطی
مهارت حل مس له
تفرر خالر

یافتههای جدو

میانگین
6 ۱/88
604/06
۱/80
۱/66
6/36
8/48

انحراف معیار
8/64
8/88
4/68
/۱8
0/88
4/8

نشان میدهد که میانیین متغیر سواد اطالعاتی برابر  6 ۱/88و انحراف معیوار آن

برابر  8/64میباشد .میانیین متغیر مهارتهای زندگی برابر  604/06و انحراف معیار آن برابور 8/88
است .ه چسین ،یافتهها میانیین متغیرهای مهارت همدلی را برابر  ، ۱/80مهوارت ارتبواطی را برابور
 ، ۱/66مهارت حل مس له را برابر  6/36و میانیین تفررخالر را برابر  8/48نشان میدهد .لذا ،بوا
توجه به مقایسه میانیینهای مؤلفههای مهارتهوای زنودگی ،مهوارت تفرور خوالر دارای بیشوترین
میانیین و مهارت حل مس له دارای کمترین میانیین میباشسد.
به مسظور بررسی فرضیههای پژوهش و شساسایی رابطه بین سوواد اطالعواتی و مهوارتهوای زنودگی
معلمان و ابعاد آن از آزمون همبستیی پیرسون استفاده شد که شرح آن در جدو

میباشد.
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جدول  .9نتایج آزمون فرضیههای پژوهش

فرضیه
فرضیه اصلی
فرضیه او
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فرضیه چهارم

متغیرها
سواد اطالعاتی و مهارتهای زندگی
سواد اطالعاتی و مهارت همدلی
سواد اطالعاتی و مهارت ارتباطی
سواد اطالعاتی و مهارت حل مس له
سواد اطالعاتی و مهارت تفرر خالر

نتای حاصل از بررسی مقدار ضری

ضریب همبستگي
3/486
3/46
3/4۱8
3/4 ۱
3/496

سطح معناداری
3/333
3/333
3/333
3/333
3/333

همبستیی محاسبه شده ( )3/486بین متغیرهای فرضویه اصولی

حاکی از آن است که بین دو متغیر همبستیی مببوت و رابطوه معسواداری وجوود دارد .هو چسوین ،بوا
توجه به این که میزان معساداری این آزمون ( )sig =3/333کمتر از  3/39اسوت ،لوذا ،بوا  89درصود
اطمیسان این نتیجه حاصل شد ،که بین دو متغیر رابطه وجود دارد .بسابراین ،مویتووان بیوان نموود کوه
بین سواد اطالعاتی و مهارتهای زندگی معلمان رابطه معساداری وجود دارد.
ه چسین ،نتای حاصل از بررسی مقودار ضورای

همبسوتیی محاسوبه شوده بوین سوواد اطالعواتی و

تمامی ابعاد مهارتهای زندگی شامل همدلی ،ارتبواطی ،حول مسو له و تفرور خوالر حواکی از آن
است که بین متغیرها همبستیی مببت و رابطه معساداری وجود دارد .لذا ،با توجوه بوه ایون کوه میوزان
معسیداری این آزموون ( )sig =3/333بورای تموامی متغیرهوا کمتور از  3/39اسوت ،بسوابراین ،بوا 89
درصد اطمیسان این نتیجه حاصل میشود ،که بین سواد اطالعواتی و مؤلفوههوای همودلی ،ارتبواطی،
حل مس له و تفرر خالر در معلمان رابطه معساداری وجود دارد.
بحث و نتیجهگیري

نتای حاصل از یافته های این پوژوهش نشوان داد کوه بوین سوواد اطالعواتی و مهوارتهوای زنودگی
معلمان رابطه مببت و معساداری وجود دارد .به عبارتی ،هر چه سواد اطالعواتی معلموان بیشوتر باشود،
مهارتهای زندگی معلمان بیشتر میشود .ه چسین ،بین سواد اطالعاتی با مؤلفوههوای مهوارتهوای
زندگی شامل مهارت همدلی ،مهارت ارتباطی ،مهوارت حول مسو له و مهوارت تفرور خوالر رابطوه
مببت و معساداری به دست آمد.
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بررسی پیشیسه پژوهش حاکی از هو سوانی نتوای بوه دسوت آموده از پوژوهش حاضور بوا یافتوههوای
پژوهشهای دییر محققان دارد .نتای بررسیهای نعمتوی و همرواران )(Nhematy et al., 2015

نشان دادکه بین مؤلفوههوای سوواد اطالعواتی و خالقیوت رابطوه معسویداری وجوود دارد .یافتوههوای
موسا آرانی و همراران ( )Musal Arani et al., 2014نیز نشان داد که بین تفرر انتقادی و سوواد
اطالعاتی و ه چسین ،بین هر یک از ابعاد تفرر انتقادی و مهارتهوای سوواد اطالعواتی دانشوجویان
رابطه معساداری وجود دارد .نتای تحقی مرادی و همراران ) )Moradi et al., 2014نشان داد کوه
بین مهارت تفرر انتقادی و زیرمؤلفههای آن با سواد اطالعاتی رابطه مستقی وجود دارد .یافتوههوای
تحقی امانزاده و نعماناف ) (Amanzadeh & Nugmanov, 2014نشان داد که آمووزش مبتسوی
بر مبانی فنآوریهای نوین بر مهارتهای زنودگی (تصومی گیوری ،حول مسو له ،تفرور انتقوادی و
تفرر خالر) دانشجویان ت ثیر معساداری دارد .بهاری ( )Bahari, 2010بیان میکسد کوه بوین دانوش
فنآوری اطالعات و ارتباطات مودیران و خالقیوت دانوشآمووزان ارتبوا معسواداری وجوود دارد.
یافتههای جیسسو ) (Jaysonw, 2009نشان داد که اسوتفاده از فونآوری اطالعوات و ارتباطوات در
آموووزش و انییووزه معلمووان بوورای ارتقووای ایوون مهووارت اثوور مببووت و مفیوود دارد .نتووای پووژوهش
برند-گروو و همراران ) (Brand-Gruwel et al., 2009نیز بیان می دارد کوه مود حول مسو له
اطالعات با استفاده از ایسترنت ،مهارتهای اصولی و مهوارتهوای خوود نظو دهوی و مهوارتهوای
شرطی مه را نشان میدهد .راسل و همراران ) (Russell et al., 2009بیان داشتسد کوه بوه مسظوور
توسعه مهارتهای مؤثر فنآوری اطالعوات در کوالس درس ،ملعموان بایود هو مهوارتهوای پایوه
رایانهای و ه مهارتهای طراحی و اجرای برنامههای درسی را با استفاده از فنآوری اطالعات یواد
بییرند .غالمی ( ) Gholami, 2008اظهار داشت که بین سوواد اطالعواتی و خالقیوت دانشوجویان
رابطه و همبستیی معساداری وجود دارد .به این معسی که هرچه مهوارتهوای دانشوجویان در زمیسوه
سواد اطالعاتی بیشتر باشد ،آنها خالقیوت بیشوتری را هو در ایون زمیسوه از خوود نشوان مویدهسود.
تامپسووون و همروواران ( )Thompson et al., 2003معتقدندکووه برنامووه درسووی مبتسووی بوور ود
مهارتهای تفرر انتقادی را در دانشجویان توسعه میدهد.
نتای بررسی فرضیه او پژوهش نشان داد که بوین سوواد اطالعواتی و مهوارت همودلی معلموان
رابطه معسادار و مستقی وجود دارد .به این معسی که هر چه سواد اطالعاتی معلمان باالتر باشد میوزان
مهارت همدلی آنان با دانشآموزان نیز افزایش مییابد .نتای بررسی فرضیه دوم پژوهش نشوان داد
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که بین سواد اطالعاتی و مهارت ارتباطی معلموان رابطوه معسوادار و مسوتقی وجوود دارد .نتوای ایون
فرضیه با نتای تحقی ترنر و همراران ) (Turner et al, 2008ه خوانی دارد .آنان نیز نشان دادنود
که آموزش مهارتهای زنودگی توانواییهوای نوجوانوان را بورای حول مشورل و اسوتفاده موؤثر از
حمایتهای اجتماعی افزایش میدهد.
یافتههای به دست آمده از فرضیه سوم نشان داد که بوین سوواد اطالعواتی و مهوارت حول مسو له
معلمان رابطه معسادار و مسوتقی وجوود دارد .نتوای ایون فرضویه بوا یافتوههوای اموانزاده و نعمواناف
) (Amanzadeh & Nugmanov, 2014یرسان است .نتیجه تحقی آنان نیز نشان داد که آموزش
مبتسی بر مبوانی فونآوری هوای نووین در حول مسو له دانشوجویان تو ثیر معسواداری دارد .الزاکیودو و
رتالیسن ) (Lazakidou & Retalis, 2010نیز نشان دادند که دانشآموزان میتوانسد مهوارتهوای
حل مس له خودشان را در مدت زمان کوتاهی به کمک کامپیوتر افزایش دهسد .یافتوههوای سورین و
همراران ( )Serin et al, 2009نیز نشان داد که استفاده از ترسولوژی بور مهوارتهوای حول مسو له
دانشآموزان ت ثیرگذار است .ه چسین ،تامپسون و همرواران ( )Thompson et al., 2003نیوز بوه
این نتیجه دست یافتسد که برنامه درسی مبتسی بر ود مهارتهای حل مس له در دانشجویان را توسعه
میدهد.
نتای بررسی فرضیه چهارم پژوهش نشان داد که بوین سوواد اطالعواتی و مهوارت تفرور خوالر
معلمان رابطه معسادار و مستقی وجود دارد .یافتههای به دست آمده با یافتههای پوژوهش اموانزاده و
نعماناف ) (Amanzadeh & Nugmanov, 2014ه خوانی دارد .آنان نیوز نشوان دادنود کوه بوین
آموزش مبتسی بر مبانی فنآوریهای نوین و تفرر خالر دانشوجویان رابطوه معسواداری وجوود دارد.
غالمی ( )Gholami, 2008نیوز نشوان داد کوه بوین سوواد اطالعواتی دانشوجویان و خالقیوت آنهوا
همبسوتیی معسوادار وجوود دارد .و هو چسووین ،چانوگ ) (Chung, 2009نیوز نشوان داد کوه بووین
مهارتهای تفرر انتقادی و سواد اطالعاتی رابطه مببت و معساداری وجود دارد .مهارتهای زندگی
معلمان ،شامل مهارتهای فردی و اجتماعی است که باید توسط معلموان یواد گرفتوه شوود توا آنهوا
بتوانسد در مورد خود و دانشآمووزانشوان بوه طوور موؤثر ،شایسوته و کارآمود عمول نمایسود .هودف
مهارتهای زندگی شروفاسازی تواناییهای بالقوه افراد است تا از مهارتهوای ضوعیف بوه سومت
مهارتهای توانمسد و قوی حرکت نمایسد؛ کوه ایون امور در عصور حاضور از طریو آمووزش سوواد
اطالعاتی امرانپذیر است .با توجه به این که سواد اطالعاتی بر مهوارتهوای اطالعواتی از کسو
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اطالعات تا ارزیابی و استفاده از اطالعات ت کید دارد و فورد بوا سوواد اطالعواتی ،هموواره در پوی
یادگیری است و برای یادگیری مادامالعمر آمادگی دارد .لذا ،توسعه مهارتهای سوواد اطالعواتی
در معلمان میتواند زمیسه افزایش مهوارتهوای زنودگی آنوان را نیوز فوراه سوازد .بور ایون اسواس،
سازمان آموزش و پرورش میتواند با آموزش مهارتهای سواد اطالعاتی به معلموان و کارکسوان و
دانشآموزان به ارتقای مهارتهای زندگی آنان کمک نمایسد .بدین وسیله ،آنان قوادر مویشووند،
نیاز اطالعاتی خود را به خوبی تشخیص داده ،مسابع اطالعاتی معتبر را شساسایی و بازیابی نمایسود و
استفاده مؤثرتری از اطالعات بسماید و در صورت لزوم اطالعات خود را بوا دییوران بوه اشوتراک
بیذارند .بر این اساس انتظار میرود فوردی کوه دارای سوواد اطالعواتی اسوت ،در جسوتوجووی
اطالعات در حوزه مهارتهای زندگی نیز بهتر از سایرین عمل نماید.
سواد اطالعاتی موجبات افوزایش توانمسودی مهوارت حول مسو له و تفرور خوالر معلموان را فوراه
میسازد .هو چسوین ،از اثورات مببوت سوواد اطالعواتی ایون اسوت کوه در حول مسوایل و مشورالت
دانشآموزان ،به معلمان کمک میکسد تا بوا اسوتفاده از اطالعوات گونواگون راهحولهوای مختلوف
مسووایل و پیاموودهای هوور یووک از آنهووا را بووهطووور دقیو بررسووی نمووده ،تووا بووه طووور مووؤثرتری و بووا
تصمی گیریهای مساس  ،مسایل و مشرالت دانشآموزان را حول نمایسود .و حتوی زموانی هو کوه
مشرلی وجود ندارد ،با سازگاری و انعطاف بیشتری به زندگی روزمره خود بپردازند .یری دییر از
مؤلفههای مربو به مهارتهای زندگی معلمان ،مهارت همدلی با دانشآمووزان اسوت؛ یعسوی ،ایون
که معل بتواند زندگی دانشآموزان را حتی زمانی که خود در آن شرایط قرار نودارد ،درک کسود.
این مهارت به او کمک میکسد تا بتواند دانشآموزان را با توجه به این که بوا آنهوا تفواوت بسویاری
دارد ،بپذیرد و به آنها احترام بیذارد .همدلی بوا دانوشآمووزان و حتوی همرواران ،مسجور بوه بهبوود
روابووط اجتموواعی معلمووان خواهوود شوود و بووه ایجوواد رفتارهووای حمایووت کسسووده و پذیرنووده از سوووی
دانشآموزان نسبت به معلمان مسجر میشود .تعامل میوان معلو و دانوشآمووز در فرآیسود تودری
امری محوری است .لذا ،بهرهمسدی معلموان از مهوارت برقوراری ارتبواطی موؤثر بوا فراگیوران اموری
ضروری است .زیرا ،این مهارت به معلمان کمک مویکسود توا از طریو کوالم یوا رفتوار خوود و بوه
شیوهای متساس

نظرات ،عقاید و خواستههای خود را به دانشآموزان القا کسسود ،و در صوورت نیواز

بتوانسد از دانشآموزان بازخورد متساسبی دریافت نمایسد.
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با توجه به نتای به دست آمده ،در ادامه پیشسهادهایی ارایه میشود:
 از جمله مه ترین مشرالت بعضی از معلمان در تدری

به روز نبودن اطالعات آنوان اسوت.

لذا ،داشتن مهارت سواد اطالعاتی این امران را برای معلموان فوراه موینمایود توا بورای رفوع
نیازهای اطالعاتی خود بتوانسد به آسانی به اطالعات مورد نیاز دسترسی پیدا کسسد.
 به مسظور افزایش پویایی و کارآیی معلمان در فرآیسد یاددهی -یوادگیری توصویه مویشوود توا
معلمان از آموزش سواد اطالعاتی بهرهمسد شوند.
 به دستاندرکاران نظام آموزشی ت کید میگردد که جهت ایجاد ،قابلیتها و شایسوتییهوای
متساس

با نوآوریها در معلمان ،میتوان از به کارگیری ابزارهای اطالعاتی روزآمد اسوتفاده

نمود.
 در جامعه اطالعاتی ،معلمان باید از تواناییهوای تفرور خوالر ،مهوارت حول مسو له ،مهوارت
همدلی و ارتباطی برخوردار باشسد.
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