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چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین تأثیر سواد اطالعاتی معلمان بر یادگیری مبتنی بر وب دانشآموزان ابتدایی
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اطالعاتی معلمان بر یادگیری مبتنی بر وب دانشآموزان دوره ابتدایی شهرستان مراغه تأثیر دارد.
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مقدمه

وجود حجم انبوهی از اطالعات و تولید اطالعات در زمینههای گونااگون ،دوران کناونی را باه
«عصر اطالعات» 1تبدیل کرده و پدیدهای به نام انفجار اطالعات را به وجود آورده است .امروزه باا
افزایش حجم دانش و اطالعات ،کهنه شدن ساریع مطالاب درسای ،ترییارات ساریع جواماع و قابال
پیشبینی نبودن آینده ،لزوم آموزش و یادگیری مداوم را به جای آموزش مقطعی و شیوه یاادگیری
جدید را میطلبد .شیوهای که به کمک آن ،فرد بتواند به طاور خاودگردان و مساتقل و بارای هماه
عمر به مطالبه دانش و استفاده از آن بپردازد( .)Yagmah, 2009از اینرو اهمیت و ضرورت کناار
گذاشااتن شاایوههااا و راهبردهااای ساانتی در آمااوزش و پاارورش و تاادریر و توجااه بااه راهبردهااا و
شیوههای جدید آموزشی آشکار میشود .به کارگیری گساترده فنااوری اطالعاات و ارتباطاات در
فرایند آموزش ،همزمان با تحول در رویکردهای آموزشی در جهان ،زمیناه شاکلگیاری یاادگیری
مبتنی بر وب را فراهم ساخته است(.)2010Soroush,
در یادگیری مبتنی بر وب 4یادگیرندگان به صورت  44سااعته باه محتاوای آموزشای دسترسای
دارند ،در هر زمان و مکان مشرول یادگیری میشوند ،باا سارعت دلخاواه خاود درس مایخوانناد،
برای حضور در کالس ،نیاز به رفت و آمد ندارند ،در برنامه کاری آنان تداخل ایجااد نمایشاود و
معلمان ،تسهیل کننده آموزش و یادگیری هستند(Ashouri et al, 2014( .

در گذشته مهارتهای خواندن و نوشتن به عنوان معیار سواد تلقی میشد و افراد میتوانستند باا
داشتن چنین سوادی امور محول شده را انجام دهند .اما در عصر حاضر که مسائل اطالعاات محاور
و دانشمحور در حال توسعه است ،اطالعات و فناوری اطالعات در تاروپاود جامعاه ریشاه دواناده
است ،افراد به سطح متفاوتی از سواد نیاز دارند تا بتوانند از عهده انجام وظایف خود برآیند ،از ایان
مهارتها و تواناییها به سواد اطالعاتی 3تعبیر میشود (.)Nikpour et al, 2012
سواد اطالعاتی مجموعه مهارتهایی است کاه فارد را قاادر مایساازد نیااز اطالعااتی خاود را
تشخیص دهد ،با شناسایی منابع اطالعاتی موجود به تدوین روش جستوجو در این منابع پرداختاه،
پر از انجام جستو جو اطالعات بدست آمده را ارزیابی کرده و به منظور تولید اطالعات جدیاد،
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پیوناد ززم باین اطالعاات جدیاد را باا داناش قبلای خاود برقارار ساازد ( Popular Manas and

.)Hassanzadeh, 2010
سواد اطالعاتی را میتوان به عنوان زیرمجموعهای از یادگیری مستقل دانست که باه نوباه خاود
زیر مجموعهای از یادگیری مادامالعمر میباشد(.)Radmanman and colleagues, 2015
در متون آموزشی عبارتهایی مانناد مهاارتهاای مطالعاه ،مهاارتهاای تحقیاق ،مهاارتهاای
کتابخانهای ،یادگیری مادامالعمر و تفکر خالق به جای مفهوم ساواد اطالعااتی ماورد اساتفاده قارار
گرفتهاند ( .)Khaleqi et al, 2010در واقع سواد اطالعاتی به عنوان یک فرایند آماوزش باا ادغاام
در محتوای برنامه درسی یک برنامه یکپارچه آموزشی را میسازند که یادگیری محصول آن اسات
(.)Poureshali et al, 2016
رامبوساک و همکااران( )Rambosk et al,2017تحقیقای را باا عناوان «پاووهش در آماوزش
سواد فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس ابتدایی و متوساطه جمهاوری چاک» انجاام دادهاناد.
یافتهها نشان داد"در  1113مدرسه ،فناوری اطالعات حاکی از مسائل خاصی از جمله ویوگایهاا و
واحدهای موضوعی فعالیتهای فناوری اطالعات آموزشی ،رشد مهارتهاای فنااوری اطالعاات و
اجرای صالحیتهای فناوری اطالعات در فعالیتهای آموزشی میباشد".
ریچاردسااون و یااان()Richardson and Ian,2003تحقیقاای را بااا عنااوان«تاااثیر اعتقااادات و
اقدامات خودکارآمدی بر شیوههای نوآوری و تکنولوژی آموزشی» انجام دادهاند .یافتهها نشاان داد
"معلمانی که تجربه کاری بیشتری باا اینترنات داشاتهاناد از خاود کاارآمادی و اثربخشای باازتری
برخوردار بودهاند و در امر آموزش نیز موفقیتهای بسیاری به دست آورده بودناد و بادین ترتیاب،
مهارتهای سواد اطالعاتی و به ویوه مهارت استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و فناوریهای
مرتبط در امر تدریر و آموزش ،می تواند بار اثربخشای و عملکارد بهتار معلماان اثار مابتای داشاته
باشد".
چانگ()Chang,2012تحقیقی را با عنوان« تااثیر رهباری فناوراناه مادیران بار ساواد فناوراناه و
تدریر اثربخش معلمان مدارس ابتدایی تایوان»انجام داده است .یافتاههاای پاووهش نشاان داد کاه
" رهبری فناوری مدیران سواد فناورانه معلمان را بهبود بخشیده و به طور مستقیم بار تشاویق معلماان
جهت استفاده از فناورانهدر آموزش اثر میگذارد و همچنین رهبری فناورانه مدیران باعث افازایش
اثربخشی تدریر معلمان میگردد".
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مقادسزاده و همکااران( )Moghadaszadeh and colleagues,2016تحقیقای را باا عناوان
«بررسی رابطه مهارتهای سواد اطالعاتی با اثربخشی معلمان (مطالعه موردی معلمان مقطع ابتادایی
شهرستان ساری)» به روشتوصیفی-همبستگی انجام دادهاند .نتایج به دستآمده نشان داد "که میزان
مهارتهای سواد اطالعاتی معلماان و همچناین اثربخشای آنهاا باازتر از حاد متوساط باوده اسات.
همچنین بین مهارتهای سواد اطالعاتی با اثربخشی معلمان و ابعاد سهگاناه آن شاامل مهاارتهاای
تدریر ،شخصیت حرفهای و مهارت کنترل جو کالس رابطه مابت و معناداری وجود دارد".
رادمنش و همکااران()Radmanman and colleagues,2016تحقیقای را باا عناوان «بررسای
رابطه بین سواد اطالعاتی و میازان خالقیات دبیاران دبیرساتانهاای دولتای و غیرانتفااعی شهرساتان
خمینیشهر» به روش توصیفی -همبستگی انجام دادهاند .یافتههاای تحقیاق حااکی از آن اسات کاه
"بین سواد اطالعاتی با میزان خالقیت دبیران رابطه معنادار و همچنین بین مؤلفههای سواد اطالعااتی
نیز با میزان خالقیت رابطه معنادار وجود دارد .با توجه به یافتههای تحقیق و وجود همبساتگی مابات
بین سواد اطالعاتی و میزان خالقیت نتایج بهدست آمده نشان داد که هر چه دبیران ساواد اطالعااتی
بازتری داشته باشند ،زمینه بروز خالقیت در آنها افزایش مییابد".
بختیاااری و همکاااران( )Bakhtiari et al,2014تحقیقاای را بااا عنااوان «مقایسااه میاازان سااواد
اطالعاتی و مهارتهای اجتماعی دانشآموزان تحت آموزش از راه دور و آموزش سنتی» باه روش
توصیفی از نوع روش پیمایشی مقطعی انجام دادهاند .نتایج بهدست آمده نشاان داد کاه "باین ساواد
اطالعاتی و مهارتهای اجتماعی دانشآموزان تحت آموزش سنتی با دانشآموزان آماوزش از راه
دور تفاوت معنیداری وجود ندارد".
رحیمای و همکااران ( )Rahimi et al,2013تحقیقای را باا عناوان «وضاعیت ساواد اطالعااتی
دبیران دبیرستانهای عادی و هوشمند مقطع دوم متوسطه شهر کاشاان» باه روش توصایفی پیمایشای
انجام دادهاند .یافتههای تحقیق حاکی از آن است که سواد اطالعاتی دبیران در این زمیناه متوساط و
بازتر از حد متوسط است.
لطفی ماهر و درتاج( )Lotfi Maher and Darth Vader, 2011تحقیقی را باا عناوان «میازان
توجه به سواد اطالعاتی در درسنامههای بخاوانیم و بنویسایم دوره ابتادایی» باه روش تحلیال محتاوا
انجام دادهاند .جامعه آماری شامل درسنامههاای بخاوانیم و بنویسایم مقطاع ابتادایی در هارپنج پایاه
شامل  5کتاب بخوانیم و  5کتاب بنویسیم بود .نتایج بهدستآمده نشان داد که "باه مفهاوم ساواد
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اطالعاتی به طور صریح در هیچ کدام از درسنامهها اشاره نشده و سازماندهی محتوای کتابهاا بار
این اساس صورت نگرفت هاست .با وجود این ،در درسنامههای بخوانیم فراوانای و تناوع توجاه باه
مؤلفههای مورد بررسی بیشتر بوده ولای در هار دو درسانامه باه مؤلفاه مساائل حقاوقی و اخالقای و
اقتصادی استفاده از اطالعات ،هیچگونه توجهی نشده است".
پورصالحی و همکاران( )Poureshali et al, 2011تحقیقی را با عنوان «مطالعه مقایسهای تاأثیر
آموزش سواد اطالعاتی توسط «معلم» و «کتابدار» بر ارتقاای مهاارتهاای ساواد اطالعااتی داناش-
آموزان دبیرستانهای هوشمند دخترانه شهر تهران» به روش کتابخانهای و شبهتجربی انجام دادهاناد.
یافتههای تحقیق حاکی از آن است که "پیش از آموزش مهارتهای سواد اطالعاتی ،دانشآموزان
دو دبیرستان مورد سنجش قرار گرفتند .طبق نتایج آزمون  tمستقل تفااوت معنااداری میاان داناش-
آموزان دو دبیرستان پیش از آغاز و آموزش وجود نداشت .میانگین تفاضال نمارات پارآزماون و
پیشآزمون نشان داد ،کتابدار به میازان  1/33و معلام باه میازان7/79در ارتقاای مهاارتهاای ساواد
اطالعاتی دانشآموزان مؤثر بودهاند و بر اساس آزمون  tزوجی میزان ترییرات تنها در گروه تحت
تعلیم کتابدار معنادار بوده است .همچنین ترییر معناداری در نمره سواد اطالعاتیِ پیش و پرآزمون
دو گروه آموزش دیده به وسیله معلم و کتابدار رخ داده است".
بدین منظور در این پووهش فرضیههای زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
فرضیهاصلی
سواد اطالعاتی معلمان بر یادگیری مبتنی بر وب داناشآماوزان دوره ابتادایی شهرساتان مراغاه
تأثیر دارد.
فرضیههای فرعی
 -1تعریف نیاز اطالعاتی معلمان بر یادگیری مبتنی بر وب دانشآموزان دوره ابتدایی شهرساتان
مراغه تأثیر دارد.
 -4یافتن اطالعات توسط معلمان بر یادگیری مبتنی بر وب دانشآموزان دوره ابتدایی شهرستان
مراغه تأثیر دارد.
 -3ارزشیابی اطالعات توسط معلمان بر یاادگیری مبتنای بار وب داناشآماوزان دوره ابتادایی
شهرستان مراغه تأثیر دارد.
 -4سازماندهی اطالعات توسط معلمان بر یادگیری مبتنای بار وب داناشآماوزان دوره ابتادایی
شهرستان مراغه تأثیر دارد.
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 -5تبااادل اطالعااات توسااط معلمااان باار یااادگیری مبتناای باار وب دانااشآمااوزان دوره ابتاادایی
شهرستان مراغه تأثیر دارد.
روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی-همبستگی اسات .جامعاه
آماری تحقیق حاضر کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان مراغه مایباشاد کاه تعاداد آنهاا  947نفار
میباشد .حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  454نفر و نمونهگیری به روش تصاادفی طبقاهای بار
اساس جنسیت صورت پذیرفت.در تحقیق حاضر برای جمعآوری اطالعات از روشهای میادانی و
کتابخانهای استفاده گردیده است .بدین ترتیب که برای تدوین ادبیات تحقیق ،چاارچوب نظاری و
مدل عملیاتی از روش کتابخانهای و برای جمعآوری اطالعات و اندازهگیاری متریرهاای تحقیاق از
روش میدانی استفاده شده است .برای جماعآوری اطالعاات از نموناه آمااری و باه منظاور آزماون
فرضیهها ،از پرسشنامههای محقق ساخت استفاده گردیده است.پرسشنامههای تحقیق متشاکل از دو
دسته سؤال است.
بخش اول ،سؤال های سواد اطالعاتی معلماان بار اسااس مادل ویلیامساون ( )4777مای باشادکه
شامل  37سؤال محقق ساخته است و در قالب مقیاس پنج گزینه ای لیکارت تنظایم گردیاده اسات.
بخش دوم ،سؤال های یادگیری مبتنی بر وب به صورت محقق ساخته اسات کاه شاامل  15ساؤال و
در قالب مقیاس چهارگزینه ای لیکرت تنظیم گردیده است .جهت تعیاین پایاایی ابزارهاا از آزماون
آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی برای پرسشنامه سواد اطالعااتی معلماان  7/15و بارای
یادگیری مبتنی بر وب  7/74به دست آمد.
یافتهها
جدول  .9توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سؤال سن

نوع پاسخها

لیسانس

فوقلیسانس و باالتر

جمع

فراوانی

144

117

454

درصد

55/9

43/3

177

کمیت پاسخها

بررسی تأثیر سواد اطالعاتی معلمان بر یادگیری …971/

جدول شماره  :8توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به سؤال سن

نوع پاسخها

جمع

81-31

36-11

16-11

کمیت پاسخها

سال

سال

سال

فراوانی

13

145

45

454

درصد

34/9

59/5

7/1

177

جدول شماره  :3آمارههای توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق

آمارهها

سواد

تعریف نیاز

یافتن

ارزشیابی

سازماندهی

اطالعاتی

اطالعاتی

اطالعات

اطالعات

اطالعات

تبادل

یادگیری

اطالعات مبتنی بر وب

تعداد

454

454

454

454

454

454

454

خطا

7

7

7

7

7

7

7

میانگین

3/4

3/5

3/5

3/3

3/4

3/3

3/3

تجزیه و تحلیل استنباطي دادههاي آماري

با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنف نرمال بودن دادههاا را مایتاوان بررسای کارد کاه در
اینجا این آزمون برای کل دادهها و نیز تک تک متریرها انجام شد ،که نتایج آن به صاورت جادول
شماره  ،4نشان داده شده است .این آزمون در سطح اطمینان  %75انجام میگیارد باه عباارتی ساطح
معناداری میباشد.

 /976فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

تربیتی /سال هشتم  /شماره سوم /بهار 9317

جدول شماره  :1نتایج آزمون نرمال بودن مربوط به متغیرهای تحقیق

متغیر

تعداد
دادهها

آماره
کولموگروف
اسمیرنف

سطح
معنیداری

نتیجه
(نرمال/غیرنرمال

نوع آزمون

آزمون

بودن توزیع)

سواد اطالعاتی

454

1/55

7/71

نرمال

پارامتریک

 rپیرسون

تعریف نیاز اطالعاتی

454

4/14

7/47

نرمال

پارامتریک

 rپیرسون

یافتن اطالعات

454

1/54

7/77

نرمال

پارامتریک

 rپیرسون

ارزشیابی اطالعات

454

4/71

7/71

نرمال

پارامتریک

 rپیرسون

سازماندهی اطالعات

454

4/43

7/34

نرمال

پارامتریک

 rپیرسون

تبادل اطالعات

454

4/43

7/34

نرمال

پارامتریک

 rپیرسون

یادگیری مبتنی بر وب

454

1/35

7/97

نرمال

پارامتریک

 rپیرسون

با توجه به نتایج به دستآمده از جدول شماره  ،4در هریک از متریرها که سطح معنایداری باه
دست آمده بزرگتر از سطح معناداری  %5میباشد فرض نرمال بودن دادهها را پذیرفته و مایتاوان
برای بررسی فرضیههای این متریرها از روشهای پارامتریک استفاده کرد که در اینجاا از آزماون r

پیرسون استفاده گردید.
آزمون فرضیههاي تحقیق

آزمون فرضیه اصلی:
سواد اطالعاتی معلمان بر یادگیری مبتنی بر وب داناشآماوزان ابتادایی شهرساتان مراغاه تاأثیر
دارد.
سواد اطالعاتی معلمان بر یادگیری مبتنی بر وب داناشآماوزان ابتادایی شهرساتان مراغاه تاأثیر
دارد.

H1:

سواد اطالعاتی معلمان بر یادگیری مبتنی بر وب داناشآماوزان ابتادایی شهرساتان مراغاه تاأثیر
نداردH0: .

بررسی تأثیر سواد اطالعاتی معلمان بر یادگیری …977/

جدول شماره  :1آزمون  rپیرسون برای تعیین همبستگی سواد اطالعاتی معلمان و یادگیری مبتنی بر وب

سواد اطالعاتی معلمان

آمارهها

یادگیری مبتنی بر وب

مقدار ضریب همبستگی پیرسون

7/917

سطح معنیداری

7/777

تعداد

454

چنانچه در جدول شماره  ،5مالحظه میگردد در سطح معنایداری دو دامناهای ،ساطح معنای-
داری آزمون پیرسون  7/777بوده و این سطح از حداقل سطح معنیداری که %5میباشد کوچکتر
بوده و نیز با توجه به مقدار  rمحاسبه شده که  7/917میباشد و این مقدار ،از مقادار بحرانیپیرساون
با درجه آزادی  453که  7/14است ،بزرگتر مایباشاد ،بناابراین رابطاه معنایداری باین دو متریار
مذکور وجود دارد پر فرض  H1تأیید و فرض  H0رد میگردد باه عباارتی باین ساواد اطالعااتی
معلمان و یادگیری مبتنی بر وب رابطه معنیداری وجود دارد.
جدول شماره  :6تحلیل واریانس فرضیه اصلی مربوط به مدل رگرسیونی متغیر سواد اطالعاتی معلمان و
یادگیری مبتنی بر وب

خطای استاندارد

ضریب تشخیص

ضریب تشخیص

تعدیل شده

()R2

7/57

7/57

7/31
سطح

سطح

معنیداری

اطمینان

7/777

%75

نتیجه آزمون:
رد فرض H0

F

541/47

میانگین
مربعات

مجموع مربعات

R
7/91
درجه
آزادی

53/44

53/44

1

7/77

34/43

454

------

19/49

453

منبع تغییرات

رگرسیون
باقیمانده
کل
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چنانچه در جدول شماره  ،5مالحظه میگاردد ساطح معنایداری آزماون مرباوب برابار7/777
میباشد ،میتوان چنین ادعا نمود که آزمون فوق با سطح اطمینان %75معنیدار میباشد .پر فارض
 H1تأیید و فرض  H0رد میگردد .با توجه باه ضاریب تشاخیص  R2کاه عباارت اسات از نسابت
ترییرات توضیح داده شده توسط متریر  xبه ترییرات کل 7/57 ،میباشد .میتوان بیان نماود کاه 57
درصد ترییرات یادگیری مبتنی بر وب ،توسط ترییرات در سواد اطالعاتی معلمان تبیین میگردد.
جدول شماره  : 7ضرایب پارامتر فرضیه اصلی مربوط به متغیر سواد اطالعاتی معلمان و تأثیر آن بر یادگیری
مبتنی بر وب

نتیجه آزمون

سطح معنیداری

 tمحاسبه شده

 βشیب خط

عنوان متغیر

رد فرضH0

7/777

3/5

7/31

عرض از مبدا

رد فرضH0

7/777

43/45

7/17

سواد اطالعاتی معلمان

بنابراین رابطه ریاضای تاأثیر ساواد اطالعااتی معلماان بار یاادگیری مبتنای بار وب ،باه صاورت
زیرخواهد بود:
Y =8/13 +8/08 X
می توان بیان نمود که یک واحد افزایش در سواد اطالعاتی معلمان باعاث  7/17واحاد افازایش

در یادگیری مبتنی بر وب دانشآموزان ابتدایی شهرستان مراغه میشود .پر میتوان نتیجاه گرفات
که مدل رگرسیونی این آزمون از لحاظ آماری معنیدار میباشد.
آزمون فرضیه  :1تعریف نیاز اطالعاتی توسط معلمان بر یادگیری مبتنای بار وب داناشآماوزان
ابتدایی شهرستان مراغه تأثیر دارد.
تعریف نیاز اطالعاتی بر یادگیری مبتنی بر وب دانشآموزان ابتدایی شهرستان مراغه تأثیر دارد.
H1:

تعریف نیاز اطالعاتی بر یادگیری مبتنی بار وب داناشآماوزان ابتادایی شهرساتان مراغاه تاأثیر
نداردH0: .

بررسی تأثیر سواد اطالعاتی معلمان بر یادگیری …971/

جدول شماره  :2آزمون  rپیرسون برای تعیین همبستگی تعریف نیاز اطالعاتی توسط معلمان و یادگیری مبتنی
بر وب

تعریف نیاز اطالعاتی

آمارهها

یادگیری مبتنی بر وب

مقدار ضریب همبستگی پیرسون

7/15

سطح معنیداری

7/777

تعداد

454

چنااانچااه در جاادول شااماره  ،1مالحظااه ماایگااردد در سااطح معناایداری دو دامنااهای ،سااطح
معنیداری آزمون پیرسون  7/777بوده و این ساطح از حاداقل ساطح معنایداری کاه  %5مایباشاد
کوچکتر بوده و نیز با توجه به مقدار  rمحاسبه شده که  7/917مایباشاد و ایان مقادار ،از مقادار
بحرانیپیرسون با درجه آزادی  453که  7/14است ،بزرگتر میباشد ،بنابراین رابطه معنیداری باین
دو متریر مذکور وجود دارد پر فرض  H1تأیید و فرض  H0رد میگاردد باه عباارتی باین تعریاف
نیاز اطالعاتی و یادگیری مبتنی بر وب رابطه معنیداری وجود دارد.
جدول شماره  :1تحلیل واریانس فرضیه  9مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تعریف نیاز اطالعاتی توسط معلمان
و یادگیری مبتنی بر وب

خطای استاندارد

ضریب تشخیص

ضریب تشخیص

تعدیل شده

()R2

7/57

7/54

7/31
سطح

سطح

معنیداری

اطمینان

7/777

%75

نتیجه آزمون:
رد فرض H0

F

344/11

میانگین
مربعات

مجموع مربعات

R
7/15
درجه
آزادی

منبع تغییرات

45/44

45/44

1

رگرسیون

7/79

14/43

454

باقیمانده

------

19/49

453

کل
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تربیتی /سال هشتم  /شماره سوم /بهار 9317

چنانچه در جدول شماره  ،7مالحظه میگاردد ساطح معنایداری آزماون مرباوب برابار7/777
میباشد ،میتوان چنین ادعا نمود که آزمون فاوق باا ساطح اطمیناان  %75معنایدار مایباشاد .پار
فرض  H1تأیید و فرض  H0رد میگردد .با توجاه باه ضاریب تشاخیص  R2کاه عباارت اسات از
نسبت ترییرات توضیح داده شده توسط متریر  xبه ترییرات کل 7/54 ،میباشد .میتاوان بیاان نماود
که  54درصد ترییرات یادگیری مبتنی بر وب ،توساط ترییارات در تعریاف نیااز اطالعااتی معلماان
تبیین میگردد.
جدول شماره :91ضرایب پارامتر فرضیه  9مربوط به متغیر تعریف نیاز اطالعاتی توسط معلمان و تأثیر آن بر
یادگیری مبتنی بر وب

نتیجه آزمون

سطح معنیداری

 tمحاسبه شده

 βشیب خط

عنوان متغیر

رد فرضH0

7/777

4/1

7/31

عرض از مبدا

رد فرضH0

7/777

15/14

7/95

تعریف نیاز اطالعاتی
معلمان

بنابراین رابطه ریاضی تأثیر تعریف نیاز اطالعاتی معلمان بر یادگیری مبتنی بار وب ،باه صاورت
زیرخواهد بود:
Y =8/13 +8/57 X3
می توان بیان نمود که یک واحد افزایش در تعریف نیااز اطالعااتی معلماان باعاث  7/95واحاد

افزایش در یادگیری مبتنی بر وب دانشآموزان ابتدایی شهرستان مراغه میشود .پر میتوان نتیجاه
گرفت که مدل رگرسیونی این آزمون از لحاظ آماری معنیدار میباشد.
آزمون فرضیه  :4یافتن اطالعات توسط معلمان بر یادگیری مبتنی بر وب دانشآماوزان ابتادایی
شهرستان مراغه تأثیر دارد.
یافتن اطالعات توسط معلمان بر یادگیری مبتنی بر وب دانشآماوزان ابتادایی شهرساتان مراغاه
تأثیر داردH1: .

یافتن اطالعات توسط معلمان بر یادگیری مبتنی بر وب دانشآماوزان ابتادایی شهرساتان مراغاه
تأثیر نداردH0: .

بررسی تأثیر سواد اطالعاتی معلمان بر یادگیری …929/

جدول شماره  :99آزمون  rپیرسون برای تعیین همبستگی یافتن اطالعات توسط معلمان و یادگیری مبتنی بر
وب

یافتن اطالعات توسط معلمان

آمارهها

یادگیری مبتنی بر وب

مقدار ضریب همبستگی پیرسون

7/54

سطح معنیداری

7/777

تعداد

454

چنانچاه در جادول شاماره  ،11مالحظاه مایگاردد در ساطح معنایداری دو دامناهای ،ساطح
معنیداری آزمون پیرسون  7/777بوده و این ساطح از حاداقل ساطح معنایداری کاه  %5مایباشاد
کوچکتر بوده و نیز با توجه به مقدار  rمحاسبه شده که  7/547مایباشاد و ایان مقادار ،از مقادار
بحرانیپیرسون با درجه آزادی  453که  7/14است ،بزرگتر میباشد ،بنابراین رابطه معنیداری باین
دو متریر مذکور وجود دارد پر فرض  H1تأیید و فرض  H0رد میگردد به عباارتی باین تعریاف
یافتن اطالعات توسط معلمان و یادگیری مبتنی بر وب رابطه معنیداری وجود دارد.
جدول شماره  :98تحلیل واریانس فرضیه 8مربوط به مدل رگرسیونی متغیر یافتن اطالعات توسط معلمان و
یادگیری مبتنی بر وب

خطای استاندارد

ضریب تشخیص

ضریب تشخیص

تعدیل شده

()R2

7/54

7/54

7/31
سطح

سطح

معنیداری

اطمینان

7/777

%75

نتیجه آزمون:
رد فرض H0

F

419/35

میانگین
مربعات

مجموع مربعات

R
7/54
درجه
آزادی

منبع تغییرات

49/44

49/44

1

رگرسیون

7/74

34/43

454

باقیمانده

------

19/49

453

کل
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چنانچه در جدول شماره  ،14مالحظه میگردد ساطح معنایداری آزماون مرباوب برابار7/777
میباشد ،میتوان چنین ادعا نمود که آزمون فاوق باا ساطح اطمیناان  %75معنایدار مایباشاد .پار
فرض  H1تأیید و فرض  H0رد میگردد .با توجاه باه ضاریب تشاخیص  R2کاه عباارت اسات از
نسبت ترییرات توضیح داده شده توسط متریر  xبه ترییرات کل 7/54 ،میباشد .میتاوان بیاان نماود
که  54درصد ترییرات یادگیری مبتنی بر وب ،توسط ترییارات در یاافتن اطالعاات توساط معلماان
تبیین میگردد.
جدول شماره  :93ضرایب پارامتر فرضیه  8مربوط به متغیر یافتن اطالعات توسط معلمان و تأثیر آن بر
یادگیری مبتنی بر وب

نتیجه آزمون

سطح معنیداری

 tمحاسبه شده

 βشیب خط

عنوان متغیر

رد فرضH0

7/777

1/5

7/31

عرض از مبدا

رد فرضH0

7/777

14/45

7/94

یافتن اطالعات
توسط معلمان

بنابراین رابطه ریاضی تأثیر یافتن اطالعات توسط معلمان بر یادگیری مبتنی بر وب ،باه صاورت
زیر خواهد بود:
Y =7/31 +7/94 X4

می توان بیان نمود که یک واحد افزایش در یافتن اطالعات توساط معلماان باعاث  7/17واحاد
افزایش در یادگیری مبتنی بر وب دانشآموزان ابتدایی شهرستان مراغه میشود .پر میتوان نتیجاه
گرفت که مدل رگرسیونی این آزمون از لحاظ آماری معنیدار میباشد.
آزمون فرضیه  :3ارزشیابی اطالعات توسط معلماان بار یاادگیری مبتنای بار وب داناشآماوزان
ابتدایی شهرستان مراغه تأثیر دارد.
ارزشیابی اطالعات توسط معلمان بر یاادگیری مبتنای بار وب داناشآماوزان ابتادایی شهرساتان
مراغه تأثیر دارد.

H1:

ارزشیابی اطالعات توسط معلمان بر یاادگیری مبتنای بار وب داناشآماوزان ابتادایی شهرساتان
مراغه تأثیر ندارد.

H0:

بررسی تأثیر سواد اطالعاتی معلمان بر یادگیری …923/

جدول شماره  :91آزمون  rپیرسون برای تعیین همبستگی یافتن اطالعات توسط معلمان و یادگیری مبتنی بر
وب

ارزشیابی اطالعات
توسط معلمان

آمارهها

یادگیری مبتنی بر وب

مقدار ضریب همبستگی پیرسون

7/54

سطح معنیداری

7/777

تعداد

454

چنانچاه در جادول شاماره  ،14مالحظاه مایگاردد در ساطح معنایداری دو دامناهای ،ساطح
معنیداری آزمون پیرسون  7/777بوده و این ساطح از حاداقل ساطح معنایداری کاه  %5مایباشاد
کوچکتر بوده و نیز با توجه به مقدار  rمحاسبه شده که  7/547مایباشاد و ایان مقادار ،از مقادار
بحرانیپیرسون با درجه آزادی  453که  7/14است ،بزرگتر میباشد ،بنابراین رابطه معنیداری باین
دو متریر مذکور وجود دارد پر فرض  H1تأیید و فرض  H0رد میگردد به عبارتی بین ارزشایابی
اطالعات توسط معلمان و یادگیری مبتنی بر وب رابطه معنیداری وجود دارد.
جدول شماره  :91تحلیل واریانس فرضیه  3مربوط به مدل رگرسیونی متغیر ارزشیابی اطالعات توسط معلمان
و یادگیری مبتنی بر وب

خطای استاندارد

ضریب تشخیص

ضریب تشخیص

تعدیل شده
7/54

()R2
7/53

7/45
سطح

سطح

معنیداری

اطمینان

%75
7/777
نتیجه آزمون:
رد فرض H0

F

374/75

میانگین
مربعات
44/44
7/11
------

مجموع مربعات
44/44
11/41
19/49

R
7/54
درجه
آزادی
1
454
453

منبع تغییرات
رگرسیون
باقیمانده
کل
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چنانچه در جدول شماره  ،15مالحظه میگردد ساطح معنایداری آزماون مرباوب برابار7/777
میباشد ،میتوان چنین ادعا نمود که آزمون فاوق باا ساطح اطمیناان  %75معنایدار مایباشاد .پار
فرض  H1تأیید و فرض  H0رد میگردد .با توجاه باه ضاریب تشاخیص  R2کاه عباارت اسات از
نسبت ترییرات توضیح داده شده توسط متریر  xبه ترییرات کل 7/53 ،میباشد .میتاوان بیاان نماود
که  53درصد ترییرات یادگیری مبتنی بر وب ،توسط ترییرات در ارزشیابی اطالعات توسط معلمان
تبیین میگردد.
جدول شماره  :96ضرایب پارامتر فرضیه 3مربوط به متغیر ارزشیابی اطالعات توسط معلمان و تأثیر آن بر
یادگیری مبتنی بر وب

نتیجه آزمون

سطح معنیداری

 tمحاسبه شده

 βشیب خط

عنوان متغیر

رد فرضH0

7/777

1/5

7/31

رد فرضH0

7/777

39/11

7/91

عرض از مبدا
ارزشیابی اطالعات
توسط معلمان

میتوان بیان نمود ک ه یک واحاد افازایش در ارزشایابی اطالعاات توساط معلماان باعاث 7/91
واحد افزایش در یادگیری مبتنی بر وب دانشآموزان ابتدایی شهرستان مراغه میشود .پر میتوان
نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی این آزمون از لحاظ آماری معنیدار میباشد.
آزمون فرضیه  :4سازماندهی اطالعات توسط معلمان بر یادگیری مبتنای بار وب داناشآماوزان
ابتدایی شهرستان مراغه تأثیر دارد.
سازماندهی اطالعات توسط معلمان بر یادگیری مبتنی بر وب داناشآماوزان ابتادایی شهرساتان
مراغه تأثیر دارد.

H1:

سازماندهی اطالعات توسط معلمان بر یادگیری مبتنی بر وب داناشآماوزان ابتادایی شهرساتان
مراغه تأثیر ندارد.

H0:

بررسی تأثیر سواد اطالعاتی معلمان بر یادگیری …921/

جدول شماره  :97آزمون  rپیرسون برای تعیین همبستگی سازماندهی اطالعات توسط معلمان و یادگیری
مبتنی بر وب

سازماندهی
اطالعات توسط
معلمان

یادگیری مبتنی بر وب
7/14
7/777
454

آمارهها
مقدار ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنیداری
تعداد

چنانچاه در جادول شاماره  ،19مالحظاه مایگاردد در ساطح معنایداری دو دامناهای ،ساطح
معنیداری آزمون پیرسون  7/777بوده و این ساطح از حاداقل ساطح معنایداری کاه  %5مایباشاد
کوچکتر بوده و نیز با توجه به مقدار  rمحاسبه شاده کاه  7/14مایباشاد و ایان مقادار ،از مقادار
بحرانیپیرسون با درجه آزادی  347که  7/15است ،بزرگتر میباشد ،بنابراین رابطه معنیداری باین
دو متریر مذکور وجود دارد پر فرض  H1تأیید و فرض  H0رد میگردد به عبارتی بین ارزشایابی
سازماندهی اطالعاتتوسط معلمان و یادگیری مبتنی بر وب رابطه معنیداری وجود دارد.
جدول شماره  :92تحلیل واریانس فرضیه  1مربوط به مدل رگرسیونی متغیر سازماندهی اطالعات توسط
معلمان و یادگیری مبتنی بر وب

خطای استاندارد

ضریب تشخیص
تعدیل شده
7/11

7/44
سطح

سطح

معنیداری

اطمینان

%75
7/777
نتیجه آزمون:
رد فرض H0

F

449/13

میانگین
مربعات
59/19
7/15
------

ضریب تشخیص ()R2

R

7/11

7/14

مجموع مربعات
59/19
41/41
19/49

درجه
آزادی
1
454
453

منبع تغییرات
رگرسیون
باقیمانده
کل
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چنانچه در جدول شماره  ،11مالحظه میگردد ساطح معنایداری آزماون مرباوب برابار7/777
میباشد ،میتوان چنین ادعا نمود که آزمون فاوق باا ساطح اطمیناان  %75معنایدار مایباشاد .پار
فرض  H1تأیید و فرض  H0رد میگردد .با توجاه باه ضاریب تشاخیص  R2کاه عباارت اسات از
نسبت ترییرات توضیح داده شده توسط متریر  xبه ترییرات کل 7/11 ،میباشد .میتاوان بیاان نماود
که  11درصد ترییرات یادگیری مبتنای بار وب ،توساط ترییارات در ساازماندهی اطالعاات توساط
معلمان تبیین میگردد.
جدول شماره  :91ضرایب پارامتر فرضیه  1مربوط به متغیر سازماندهی اطالعات توسط معلمان و تأثیر آن بر
یادگیری مبتنی بر وب

نتیجه آزمون

سطح معنیداری

 tمحاسبه شده

 βشیب خط

عنوان متغیر

رد فرضH0

7/777

4/9

7/41

رد فرضH0

7/777

47/11

7/94

عرض از مبدا
سازماندهی اطالعات
توسط معلمان

بنابراین رابطه ریاضی تأثیر سازماندهی اطالعات توسط معلمان بار یاادگیری مبتنای بار وب ،باه
صورت زیرخواهد بود:
X =7/41 +7/94 Y

میتوان بیان نمود که یک واحد افزایش در سازماندهی اطالعاات توساط معلماان باعاث 7/94
واحد افزایش در یادگیری مبتنی بر وب دانشآموزان ابتدایی شهرستان مراغه میشود .پر میتوان
نتیجه گرفت که دل رگرسیونی این آزمون از لحاظ آماری معنیدار میباشد.
آزمون فرضیه  :5تبادل اطالعات توسط معلمان بر یادگیری مبتنی بر وب دانشآماوزان ابتادایی
شهرستان مراغه تأثیر دارد.
تبادل اطالعات توسط معلمان بر یادگیری مبتنی بر وب دانشآماوزان ابتادایی شهرساتان مراغاه
تأثیر دارد.

H1:

تبادل اطالعات توسط معلمان بر یادگیری مبتنی بر وب دانشآماوزان ابتادایی شهرساتان مراغاه
تأثیر نداردH0: .

بررسی تأثیر سواد اطالعاتی معلمان بر یادگیری …927/

جدول شماره  :81آزمون  rپیرسون برای تعیین همبستگی تبادل اطالعات توسط معلمان و یادگیری مبتنی بر
وب

تبادل اطالعات
توسط معلمان

آمارهها
مقدار ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنیداری
تعداد

یادگیری مبتنی بر وب
7/57
7/777
454

چنانچاه در جادول شاماره  ،47مالحظاه مایگاردد در ساطح معنایداری دو دامناهای ،ساطح
معنیداری آزمون پیرسون  7/777بوده و این ساطح از حاداقل ساطح معنایداری کاه  %5مایباشاد
کوچکتر بوده و نیز با توجه به مقدار  rمحاسبه شاده کاه  7/57مایباشاد و ایان مقادار ،از مقادار
بحرانیپیرسون با درجه آزادی  453که  7/14است ،بزرگتر میباشد ،بنابراین رابطه معنیداری باین
دو متریر مذکور وجود دارد پر فرض  H1تأیید و فرض  H0رد مایگاردد باه عباارتی باین تباادل
اطالعات توسط معلمان و یادگیری مبتنی بر وب رابطه معنیداری وجود دارد.
جدول شماره  :89تحلیل واریانس فرضیه  1مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تبادل اطالعات توسط معلمان و
یادگیری مبتنی بر وب

خطای استاندارد

ضریب تشخیص

ضریب تشخیص

تعدیل شده
7/597

()R2
7/59

7/34
سطح

سطح

معنیداری

اطمینان

%75
7/777
نتیجه آزمون:
رد فرض H0

F

197/11

میانگین
مربعات
45/44
7/13
------

مجموع مربعات
45/44
41/17
19/49

R
7/57
درجه
آزادی
1
454
453

منبع تغییرات
رگرسیون
باقیمانده
کل
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چنانچه در جدول شماره  ،41مالحظه میگردد ساطح معنایداری آزماون مرباوب برابار7/777
میباشد ،میتوان چنین ادعا نمود که آزمون فاوق باا ساطح اطمیناان  %75معنایدار مایباشاد .پار
فرض  H1تأیید و فرض  H0رد میگردد .با توجاه باه ضاریب تشاخیص  R2کاه عباارت اسات از
نسبت ترییرات توضیح داده شده توسط متریر  xبه ترییرات کل 7/59 ،میباشد .میتاوان بیاان نماود
که  59درصد ترییرات یادگیری مبتنی بر وب ،توسط ترییارات در تباادل اطالعاات توساط معلماان
تبیین میگردد.
جدول شماره  :88ضرایب پارامتر فرضیه  1مربوط به متغیر تبادل اطالعات توسط معلمان و تأثیر آن بر
یادگیری مبتنی بر وب

نتیجه آزمون سطح معنیداری  tمحاسبه شده
رد فرضH0
رد فرضH0

7/777
7/777

4/5
47/45

 βشیب خط

عنوان متغیر

7/41
7/51

عرض از مبدا
تبادل اطالعات توسط معلمان

بنابراین رابطه ریاضی تأثیر تبادل اطالعات توسط معلمان بر یادگیری مبتنی بر وب ،باه صاورت
زیرخواهد بود:
X =7/41 +7/51 Y

می توان بیان نمود که یک واحد افزایش در تبادل اطالعات توسط معلمان باعاث  7/517واحاد
افزایش در یادگیری مبتنی بر وب دانشآموزان ابتدایی شهرستان مراغه میشود .پر میتوان نتیجاه
گرفت که مدل رگرسیونی این آزمون از لحاظ آماری معنیدار میباشد.

بررسی تأثیر سواد اطالعاتی معلمان بر یادگیری …921/

بحث و نتیجهگیري

در این تحقیق تأثیر سواد اطالعاتی معلمان بر یاادگیری مبتنای بار وب داناشآماوزان بررسای شاد.
تحقیق حاضر دارای یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی میباشد که در سطح اطمینان  75درصاد
(خطای مورد پذیرش  5درصد) مورد آزمون قرار گرفته است .نتایج حاصل از آزمونهاای آمااری
نشان میدهد که هر یک از متریارهاا در ساطح معنایداری دو دامناهای ،ساطح معنایداری آزماون
رگرسیون خطی بارای ابعااد ساواد اطالعااتی معلماان و یاادگیری مبتنای بار وب از حاداقل ساطح
معنیداری  %5کوچکتر میباشد؛ پر ابعاد سواد اطالعاتی معلمان بر یادگیری مبتنی بر وب تاأثیر
دارند .ادبیات تحقیق نیز بیانگر تاأثیر ابعااد ساواد اطالعااتی معلماان (تعریاف نیااز اطالعاتی،یاافتن
اطالعات ،ارزشیابی اطالعات ،سازماندهی اطالعات ،و تبادل اطالعات) بر یاادگیری مبتنای بار وب
هستند .به طوری که در رابطه با تأثیر ابعاد سواد اطالعاتی معلمان بر یادگیری مبتنی بر وب میتاوان
نتیجه تحقیق حاضر را با تحقیقات پیشین مقایسه کرد.
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پیشنهادها

 .1افزایش شناخت معلمان از دانشآموزان با نیازهای ویوه
 .4گذراندن دوره ضمن خدمت در رشتههای روانشناسی کودکان
 .3برگزاری کارگاههای تخصصی در زمینه شناسایی نیازهای اطالعاتی
 .4ایجاد نیاز اطالعاتی توسط معلم ،کتاب درسی و دانشآموز و تقویت نحاوه بیاان گفتااری نیااز
اطالعاتی
 .5برگزاری کارگاههای تخصصی در زمینه مهارتهای جستجوی اطالعات در وب
 .5ایجاد کمیتههای آموزش سواد اطالعاتی در دانشگاهها و مراکز تربیت معلام شاامل متخصصاین
رشتههای کتابداری و اطالع رسانی و نرم افزار و تعدادی از اساتید مهارتهای سواد اطالعاتی
 .9از آنجا که یکی از ابزارهای ضروری برای دستیابی به مهارتهای ساواد اطالعااتی و دسترسای
به اطالعات صحیح در فضای وب ،تسلط کاافی باه زباان انگلیسای اسات ،بایاد باه تقویات زیاان
انگلیسی معلمان در دانشگاه و مراکز تربیت معلم و هم در دورههای ضمن خدمت توجاه ویاوهای
مبذول گردد.

919/… بررسی تأثیر سواد اطالعاتی معلمان بر یادگیری
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