Tech. Edu. J. 16(1): 135-146, Winter 2022

Technology of Education Journal
(TEJ)
TEJ

Homepage: jte.sru.ac.ir

SRTTU

ORIGINAL RESEARCH PAPER

The relationship of teachers' Information literacy with the attitude to e-learning in
the period of Covid-19 pandemic
S. Kadkhoda1, N. Nastiezaie*,2
1

Department of Educational Management, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Zahedan,Iran
Department of Management and Educational Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Sistan and
Baluchestan University, Zahedan, Iran
2

Received: 24 March 2021
Reviewed: 9 November 2021
Revised: 30 November 2021
Accepted: 12 September 2021

KEYWORDS:
Information Literacy,
Attitudes
E-learning
Teachers

* Corresponding author
n_nastie1354@ped.usb.ac.ir
 (+9854) 31136765

ABSTRACT
Background and Objectives: After the declaration of a state of emergency caused by the
Covid-19 pandemic in late 2019, countries took measures to control the pandemic, such as
full quarantine or the implementation of social distance. One of the action measures taken in
the field of education by many countries including our country, Iran, was the closure of
schools and higher education centers. As a result, the concern to develop and implement
curricula for continuing education at home and under the quarantine became the biggest
challenge for education systems, and the issue of e-learning became very important. Among
the numerous factors that can affect virtual learning, in this study, only two factors of
information literacy and the teachers’ attitudes toward virtual learning are discussed.
Therefore, this study was conducted to investigate teachers' information literacy and its
relationship with their attitude toward e-learning.
Methods: The research method was descriptive-correlation. The statistical population of the
study included 152 teachers in Nikshahr [Sistan and Baluchestan province] in the academic
year 2020-2021. 109 teachers were selected through random-stratified sampling in terms of
gender and teaching level and based on Cochran sampling formula. The data collection was
based on questionnaires of information literacy (in the areas of ability to determine the scope
and nature of information, ability to effectively access information, ability to critically
evaluate information, ability to use the information purposefully and ability to understand
the legal and economic aspects of using information) and attitudes toward e-learning (with
components of feeling of self-sufficiency, feeling of desire, feeling useful, intention to use elearning, feeling satisfied and the tendency to multimedia education). One-sample t-test,
Pearson correlation coefficient and stepwise regression were used to analyze the data by
using SPSS software.
Findings: The results showed that that teachers' information literacy in the areas of ability to
determine the scope and nature of information, ability to effectively access information,
ability to critically evaluate information critically, ability to use information purposefully and
ability to understand the legal and economic aspects of using information is lower than the
average level; there was no significant difference in comparing the level of information
literacy of teachers in terms of demographic characteristics other than gender [superiority of
female teachers' information literacy]; teachers' attitudes toward e-learning and its
components (feeling of self-sufficiency, feeling of desire, feeling useful, intention to use elearning, feeling satisfied with the e-learning system and tendency to use multimedia
education) were positive; There was a significant positive relationship between teachers'
information literacy and their attitudes toward e-learning and information literacy had the
ability to predict 73.4% of variance of attitudes toward e-learning.
Conclusion: According to the low level of teachers' information literacy in the areas of ability
to determine the scope and nature of information, ability to effectively access information,
ability to critically evaluate information, ability to use information purposefully and ability to
understand the legal and economic aspects of using information and its positive relationship
with the attitude to e-learning, holding in-service training courses on information literacy
based on the required standards for holding such courses is recommended. It is also
recommended to policy makers and curriculum designers of the Ministry of Education to
design and implement information literacy courses for teacher training courses.
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پیشییهه و اهداف :پس از اعالم وضععیت اضعاراری ناشعی از ویرور رونا در اواخر سعال  2019شعورها برای نترل
این ویرور ،دست به اقداماتی از قبیل قرناینه امل و یا اجرای فاصله اجتماعی زدند .یکی از اقدامات شورها در حوزة
آموزش از جملعه شعععور ما ایران تعایلی مدارر و مرا ز آموزش عاوی بود .با تعایلی مدارر و مرا ز آموزش عاوی،
دغدغۀ تدوین و اجرای برنامههای تحصعیلی برای تداوم آموزشها در منزل و در شعرای قرناینۀ خانگی به بزرگترین
چاوش نظامهای آموزشععی تبدیل شععد و بحی یادگیری مجازی اهمیت بسععیار زیادی پبدا رد .عوامل متعددی میتواند
یادگیری مجازی را تحت تأثیر خود قرار دهد ه در این مااوعه به دو عامل سعواد اطالعاتی و نگرش به یادگیری مجازی
پرداخته شعده اسعت .بنابراین این مااوعه با هدف بررسعی سعواد اطالعاتی معلمان و راباه آن با نگرش به یادگیری مجازی
انجام گرفت.
روشها :روش پژوهش توصععی ی-همبسععتگی اسععت .جامعه آماری پژوهش لیه معلمان هر سععه معا شععهر نیکشععهر
[اسعتان سعیسعتان و بلوچسعتان] در سعال تحصعیلی  1399-1400به حجم  152ن ر بود .به شعیوه نمونهگیری تصعادفی-
طبعهای (برحسععج جنسععیت و معا تدریس و براسععار فرمول نمونهگیری و ران تعداد  109معلم بهعنوان نمونه
انتخاب شعدند .ابزار جم آوری اطالعات پرسعشنامههای سعواد اطالعاتی (با حیاههای توانایی تعیین وسععت و ماهیت
اطالعات ،توانایی دسعترسعی مرثر به اطالعات ،توانایی ارزیابی نعادانۀ اطالعات ،توانایی اربرد هدفمند اطالعات و توانایی
درك موارد حعوقی و اقتصعععادی عاربرد اطالععات و نگرش بعه یعادگیری مجعازی (بعا مرو عههعای احسعععار خود عامیعابی،
احسعار رغبت ،احسعار م ید بودن ،قصعد به ارگیری یادگیری اوکترونیکی ،احسعار رضعایتمندی از سعیسعتم و تمایل به
آموزشهای چندرسععانهای بود .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تی تک نمونهای ،ضععریج همبسععتگی پیرسععون و
رگرسیون گام به گام با مک نرم افزار ار پی ار ار است اده شد.
یافتهها :یافتهها نشعععان داد سعععواد اطالعاتی معلمان در حیاههای توانایی تعیین وسععععت و ماهیت اطالعات ،توانایی
دسعععترسعععی مرثر بعه اطالععات ،توانعایی ارزیعابی نععادانعۀ اطالععات ،توانعایی عاربرد هعدفمنعد اطالععات و توانعایی درك موارد
حعوقی و اقتصعادی اربرد اطالعات ،پایینتر از سعا متوسع اسعت .در معایسعه سعا سعواد اطالعاتی معلمان برحسعج
ویژگیهای جمعیتشعناختی بهجز جنسعیت [برتری سعواد اطالعاتی معلمان زن] ت اوت معنیداری مشعاهده نشعدن نگرش
معلمان به یادگیری مجازی و مرو ههای آن (احسععار خود امیابی ،احسععار رغبت ،احسععار م ید بودن ،قصععد به
ارگیری یادگیری اوکترونیکی ،احسعار رضعایتمندی از سعیسعتم و تمایل به آموزشهای چندرسعانهای مثبت بودن بین
سعواد اطالعاتی معلمان و نگرش آنان به یادگیری مجازی راباه مثبت معنیداری وجود داشعت و سعواد اطالعاتی از توان
پیشبینی  73/4درصد از واریانس نگرش به یادگیری مجازی برخوردار بود.
نتیجیهگیری :بعا توجعه بعه پعایین بودن سعععا سعععواد اطالععاتی معلمعان در حیاعههعای توانعایی تعیین وسعععععت و معاهیعت
اطالعات ،توانایی دسعترسعی مرثر به اطالعات ،توانایی ارزیابی نعادانۀ اطالعات ،توانایی اربرد هدفمند اطالعات و توانایی
درك موارد حعوقی و اقتصعععادی عاربرد اطالععات و راباعه مثبعت آن بعا نگرش بعه یعادگیری مجعازی ،برگزاری دورههعای
آموزش ضعمن خدمت سعواد اطالعاتی بر مبنای اسعتانداردهای الزم تشعکیل این دورهها پیشعنهاد میشعود .همچنین به
سععیاسععتگذاران و طراحان برنامه درسععی وزارت آموزش و پرورش طراحی و اجرای درر سععواد اطالعاتی برای دورههای
تربیت معلم توصیه میشود.

()137

نشریه علمی فهاوری آموزش ،جلد  ،16شماره  ،1زمستان 1400

مقدّمه
پس از اعالم وضعیت اضاراری ناشی از پاندمی ووید 19-در اواخر سال
 2019شورها برای نترل بیماری رونا ،دست به اقداماتی از قبیل
قرناینه امل و یا اجرای فاصله اجتماعی زدند .یکی از اقدامات شورها
در حوزة آموزش از جمله شور ما ایران تعایلی مدارر و مرا ز آموزش
عاوی بود .با تعایلی مدارر و مرا ز آموزش عاوی ،دغدغۀ تدوین و
اجرای برنامههای تحصیلی برای تداوم آموزشها در منزل و در شرای
قرناینۀ خانگی به بزرگترین چاوش نظامهای آموزشی تبدیل شد و
بحی یادگیری مجازی اهمیت بسیار زیادی پبدا رد .یادگیری مجازی
به آموزشهایی اطالق میشود ه از طریق وسایل ارتباط اوکترونیکی
از قبیل اینترنت ،اینترانت ،ا سترانت و هایپرتکست ارائه میشود [.]1
عوامل متعددی میتواند یادگیری مجازی را تحت تأثیر خود قرار دهد
ه در این مااوعه به دو عامل سواد اطالعاتی و نگرش به یادگیری
مجازی پرداخته میشود.
سواد اطالعاتی را نخستین بار زور وفسکی در سال  1974مارح رد.
وی ،عبارت باسواد اطالعاتی را برای توصیف افرادی ابداع رد ه فنون
و مهارتهای الزم برای به ارگیری طیف گستردة ابزارهای اطالعاتی و
نیز مآخذ ردیف اول را به منظور دستیابی به راهحلهای اطالعاتی برای
مسائل خود ،آموختهاند .تا مدتها تصور میشد سواد اطالعاتی ،همان
مهارت است اده از مناب

تابخانهای و بحیهای مرتب

با آموزش

تابخانهای است .ن وذ فناوریهای نوین اطالعات بهویژه رایانه از دهه
 1980موجج مارح شدن سواد رایانهای و در مواردی در نظر گرفتن
مهارتهای مرتب با آن بهعنوان سواد اطالعاتی شد .درحاوی ه سواد
رایانهای ،ساحی از خبرگی و آشنایی با رایانه است ه بیشتر به توانایی
است اده از برنامهها و نرمافزارهای اربردی برای انجام وظایف ،اطالق
میشود [ ]2اما سواد اطالعاتی مجموعۀ مهارتهایی است ه فرد را
قادر میسازد نیاز اطالعاتی خود را تشخیص دهد ،با شناسایی مناب
اطالعاتی موجود به تدوین روش جستجو در این مناب پرداخته و پس
از انجام جستجو ،اطالعات بهدست آمده را ارزیابی رده و به منظور
تووید اطالعات جدید ،بین اطالعات جدید با دانش قبلی خود پیوند
برقرار سازد [.]3
انجمن تابخانههای دانشگاه و پژوهشی پنج مرو ه مهم سواد اطالعاتی
را تشخیص نیاز اطالعاتین دسترسی مرثر به اطالعات ضرورین
معیارهای بررسی و ارزیابی مناب اطالعاتین است اده بهینه از مناب
اطالعاتین و رعایت مبانی قانونی ،اخالقی و اجتماعی است اده از اطالعات
معرفی رده است [ .]4در واق سواد اطالعاتی به درك اطالعات (شامل
شناخت اساسی تجهیزات سخت افزاری ،سیستمهای نرمافزاری ،مناب
اینترنتی ،امنیت اطالعات و اصول اخالقی اطالعات  ،انتخاب اطالعات
(است اده از مناب اطالعاتی مناسج ،شناخت انواع دادهها و روشهای
جستجوی مناب  ،اربرد اطالعات (آگاهی از محتوای جم آوری شده،
تحلیل و سازماندهی آنها به اطالعات م ید ،اربرد دقیق اطالعات در
تصمیمات مرثر و خالقانه ،سازماندهی و تر یج دانش جدید با دانش

Tech. of Edu. J. 16(1): 135-146, Winter 2022

قبلی و تبدیل آنها به فعاویتهای اری و ارزیابی اطالعات (تحلیل و
ارزیابی دقیق اطالعات بهدست آمده تعسیم میشود .بنابراین افراد با
سواد اطالعاتی سانی هستند ه میدانند ه اطالعات چگونه
سازماندهی میشود ،چگونه میتوان اطالعات را یافت و میدانند ه
چگونه میتوان بهشیوهای درست از اطالعات است اده رد ه دیگران
نیز از آنان بیاموزند [.]5
امروزه اربران فضای مجازی با پدیده آوودگی اطالعات و اخبار ذب و
جعلی مواجه هستند ه یکی از چاوشهای بزرگ اطالعیابی است .اخبار
جعلی با مختل ردن گردش صحی اطالعات و اغ ال افکار عمومی این
قابلیت را دارد ه امنیت شورها را به خار بیندازد و مخاطبان را از
حق اساسی دسترسی آزاد به اطالعات واقعی محروم ند [ .]6اگر
اربران مجهز به فنون تشخیص اخبار جعلی و سواد اطالعاتی یا وجوه
مختلف آن نباشندن نخواهند توانست در فضای آووده اینترنت ،اطالعات
مناسج و ضروری خود را سج نند [ .]7سواد اطالعاتی یکی از
ملزومات و پیشنیازهای جنبش نرمافزاری استن زیرا میتواند توانایی
پرورش فکر در جهت شناسایی نیازهای اطالعاتی ،شناسایی مناب و
نظامهای اطالعاتی ،جستجو و بهرهگیری بهینه از مناب و نظامها و
نهایتاً ارزیابی فرایند ار را در افراد جامعه بهوجود آورد و آنها را به
شهروندان جامعه اطالعاتی تبدیل نماید [.]8
در عصر حاضر و به ویژه با پاندمی ووید ، 19 -تسل معلمان به
مهارتهای سواد اطالعاتی جزء ضروریات نظام آموزش و پرورش
محسوب میشودن زیرا ارتعای این مهارتها و توانمندیها به انجام دادن
بهتر ارها و وظایف توس معلمان و متعاقباً افزایش ارایی و اثربخشی
تدریس منجر میشود .این موضوع همچنین به افزایش ارزش فرد در
محی اری خود میانجامدن زیرا وابستگی وی به همکاران را اهش
میدهد و موجج افزایش انگیزه و احسار موفعیت اری و اهش
هزینههای مرتب شده و به دویل سرعت فزایندة تووید دانش و توسعه
شبکههای جهانی ارتباطات ،فراهم ردن بستر و زمینه است اده از
فناوری اطالعات و ارتباطات به منظور مک به بهبود ی یت آموزش،
تدریس و یادگیری ،اساسیترین نعش آن بهحساب میآید [.]9
از پیامدهای داشتن سواد اطالعاتی ،تغییر نگرش معلمان نسبت به
آموزشهای مجازی است .معلمِ باسوادِ اطالعاتی ،دارای مجموعه
مهارتهایی است ه وی را قادر میسازد نیاز اطالعاتی خود را
تشخیص دهد .با شناسایی مناب اطالعاتی موجود به تدوین روش
جستوجو در این مناب پرداخته ،پس از انجام بررسی اطالعات بهدست
آمده را ارزیابی رده و بهمنظور تووید اطالعات جدید ،پیوند الزم بین
اطالعات جدید را با دانش قبلی خود برقرار سازد .چنین معلمی دارای
سواد اربردی یعنی به ارگیری و است اده عملی از نرمافزارهای رایانهای
مانند ار با اینترنت ،واژهپرداز ،ارائه مالج ،آشنایی با م اهیم پایه
فناوری اطالعات ،مدیریت سیستم عامل ،ص حات گسترده و پایگاه داده
است [ .]10در نتیجه خود را در زمینه ار با فنآوری اطالعات و ار با
رایانه خود ارآمد دیده و نگرش وی نسبت به یادگیری مجازی مثبتتر
خواهد بود.
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براسار دیدگاه ویاو و هانگ میتوان ساختار نگرشهای اربران به
یادگیری مجازی را به سه قسمت سنجش احساسی ،شناختی و رفتاری
تعسیم رد .سنجش احساسی معوالتی نظیر بررسی میزان رغبت و
سنجششناختی مواردی نظیر خود امیابی و میزان م ید بودن را در
برمیگیرد .سنجش رفتاری نیز شامل مواردی نظیر قصد و نیت رفتاری
برای است اده از یادگیری اوکترونیکی بهعنوان ابزار آموزش میشود
[ .]11وورال و ناممنما معتعدند افراد براسار ویژگیهای شخصی خود
محی و موقعیت یادگیری را مت اوت ت سیر می نند .ازآن جا ه نعش
مدرسین در رشتههای مجازی به تسهیل ننده و هدایتگر تغییر یافته،
مدرسین نیاز دارند تا نگرشهایشان را نسبت به تکنوووژی و سبکهای
جدید تدریس در روبرو شدن با این چاوش سازگار نند [.]12
نگرش نسبت به تکنوووژی ،سبکهای تدریس و نترل تکنوووژی سه
ویژگی مدرسین است ه بر نتایج یادگیری تأثیر میگذارند [ .]13اگر
معلم از دانش ،مهارت و نگرشهای مناسج در یادگیری مجازی برخوردار
باشندن بسیاری از نگرانیها در زمینه ی یت یادگیری در این شیوه
برطرف خواهد شد[ .]14عوامل مرثر بر نگرش مدرسان دورههای مجازی
را میتوان به عوامل درون فردی (انگیزه شخصی ،روحیه چاوشخواهی
افراد در برابر تکنوووژی ،معاومت در برابر تغییرات و دانش تکنوووژی و
عوامل برون فردی (نوع تعامل و ارتباطی ه معلم با فراگیران دارند،
رقابت بین همکاران و از دست رفتن اقتدار تخصصی مدرسان در
تدریس تعسیمبندی نمود ه در این میان عوامل درون فردی بیشتر
نعش برانگیزانندگی و عوامل برون فردی بیشتر نعش بازدارندگی بر
نگرش مدرسان دارند [.]15
در بررسی پیشینه تجربی وضعیت سواد اطالعاتی معلمان ،یافتههای
پژوهش بینشیان و همکاران نشان داد ه وضعیت سواد اطالعاتی
معلمان معا ابتدایی پایه ششم شهر سمنان در ساحی باالتر از متوس
قرار دارد [ .]16یافتههای تحعیق زاهد بابالن و حسنی نشان داد ه
میزان مدیریت زمان و سواد اطالعاتی معلمان پژوهنده شهرستان اردبیل
از حد متوس به گونهای معنیدار باالتر و میزان اضاراب پژوهش آنها
از حد متوس بهگونهای معنیدار پایینتر است و رواب من ی معناداری
بین مدیریت زمان ،سواد اطالعاتی و ابعاد آنها با اضاراب پژوهش
معلمان پژوهنده وجود دارد [ .]17نتایج پژوهش معدرزاده و همکاران
نشان داد ه میزان مهارتهای سواد اطالعاتی معلمان و همچنین
اثربخشی آنها باالتر از حد متوس بوده است [ .]18رحیمی و همکاران
در بررسی وضعیت استانداردهای سواد اطالعاتی دبیران دبیرستانهای
عادی و هوشمند شهر اشان نشان دادند ه میزان سواد اطالعاتی
معلمان مدارر عادی و هوشمند باالتر از حد متوس است [ .]9یزدانی
و موسوی دریافتند ه وضعیت مهارتهای سواد اطالعاتی معلمان
ابتدایی ناحیه سه شهرستان رمانشاه درحد مناسبی نیستن اما در
بررسی تکتک مرو ههای مهارتهای سواد اطالعاتی مشخص شد ه
سواد اطالعاتی معلمها در مرو ههای ارزشیابی اطالعات و تبادل اطالعات
در حد ضعی ی است .در مرو ههای مکانیابی و سازماندهی اطالعات
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سواد اطالعاتی آنها نامناسجن اما در مرو ه تعریف نیازهای اطالعاتی
سواد معلمها در حد خوبی بوده است [ .]19نوروزی و قاسمی در پژوهش
خود دریافتند ه وضعیت سواد اطالعاتی معلمان شهرستان بیلهسوار
پایینتر از حد متوس است و این بیانگر قبول فرضیه اصلی پژوهش
(سواد اطالعاتی معلمان شهرستان بیلهسوار پایینتر از حد متوس است
[.]20
در بررسی پیشینه تجربی نگرش به یادگیری مجازی ،ملکی و همکاران
دریافتند ه مدرسان در زمینه آموزش مجازی دارای نگرش مثبتی
هستند [ .]21در پژوهش محمدزاده نصرآبادی و دیگران ،نگرش ا ثر
مدرسان نسبت به یادگیری مجازی مثبت و مساعد بود و در نتیجۀ
تحلیل عاملی ،چهار عامل بهبود اثربخشی آموزشی در اربرد یادگیری
اوکترونیکی ،برقراری ارتباط دو سویۀ مدوام بین مدرر و فراگیر،
حمایت معنوی و قانونی از درون داد و برون داد نظام یادگیری مجازی،
و تل یق دورههای آموزشی سنتی با آموزش مجازی بهعنوان عوامل
نگرش استخراج گردید [ .]22صاو صدقپور و میرزایی نشان دادند
مدرسانی ه درباره آموزش مجازی آگاهی افی ندارند به دویل نوع
تعامل در این شیوه و همچنین عدم آگاهی نسبت به این آموزش به آن
گرایش نشان نمیدهند [ .]23مااوعۀ اوبالوی و بداوی نشان داد ه
مدرسان دارای سابعۀ متر ،نگرش مثبتتری نسبت به مدرسان
باسابعهتر داشتند[ .]24نتایج تحعیق راوف و همکاران نشان داد ه
اساتید براسار رشته ،نگرش بسیار مت اوتی نسبت به یادگیری
اوکترونیکی داشتند [ .]25سلیم ،نگرش مدرر نسبت به فناوری،
نترل مدرر بر فناوری یادگیری اوکترونیکی و سبک تدریس مدرر
را از عوامل موفعیت یادگیری مجازی شناسایی رد [ .]26ویاو و
همکاران نشان دادند ه مدرسان نگرش بسیار مثبتی نسبت به
یادگیری اوکترونیکی بهعنوان ابزاری برای مک به تدریس خود دارند
[ .]27مااوعۀ ازونبویلو نشان داد مدرسانی ه آشنایی بهتر و میزان
است ادة بیشتری از وب داشتند ،نگرش بهتری نسبت به یادگیری
برخ داشتند [ .]28ویاو ( Liawدریافت ه درك نگرش اربران به
یادگیری اوکترونیکی میتواند به ایجاد فضای یادگیری مناسجتری
برای آموزش منجر شود [ .]14پاسرینی و گرانگر نتیجه گرفتند ه در
یادگیری مجازی باید ویژگیهای معلمان از قبیل نگرش ،انگیزش،
باورها و اطمینان آنها به موفعیت در یادگیری مشخص شود [.]29
سایر مااوعات نشان میدهد ه بین نگرش است اده از محتوای
اوکترونیکی و فناوری آموزشی با رضایت شغلی مدرر و افزایش انگیزه
یادگیری در فراگیر راباه مثبت و معناداری وجود دارد [.]32-30
در بررسی پیشنه تجربی راباه سواد اطالعاتی با نگرش به یادگیری
مجازی ،یافتههای پژوهش حکیمزاده و دیگران نشان داد ه بین سواد
اطالعاتی با خود ارآمدی رایانه و عملکرد تحصیلی ،راباه وجود دارد
[ .]33یافتههای آبیاری و بیگدوی نشان داد ه بین سا سواد اطالعاتی
و میزان اضاراب تابخانهای ،راباه معنیدار و من ی است [.]34
یافتههای چانگ نشان داد ه رهبری فناوری مدیران سواد فناورانه
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معلمان را بهبود بخشیده و بهطور مستعیم بر تشویق معلمان جهت
است اده از فناورانه در آموزش اثر میگذارد و همچنین رهبری فناورانه
مدیران باعی افزایش اثربخشی تدریس معلمان میشود [ .]35پاندا و
میشرا در مااوعه خود دریافتند ه است اده از رایانه و پست اوکترونیکی
همبستگی معنیدار و مثبتی با نگرش به یادگیری اوکترونیکی دارد و
عالقۀ شخصی در است اده از فناوری ،چاوش ذهنی و دسترسی افی
به زیرساختهای فناوری مهمترین عوامل مشوق اساتید بودند [.]36
یافتههای ریچاردسون و یان نشان داد معلمانی ه تجربه اری بیشتری
با اینترنت داشتهاند از خود ارآمدی و اثربخشی باالتری برخوردار
بودهاند و در امر آموزش نیز موفعیتهای بسیاری بهدست آورده بودند
و بدین ترتیج ،مهارتهای سواد اطالعاتی و به ویژه مهارت است اده از
فناوری اطالعات و ارتباطات و فناوریهای مرتب در امر تدریس و
آموزش ،میتواند بر اثربخشی و عملکرد بهتر معلمان اثر مثبتی داشته
باشد [.]37
در ایران اگرچه تالشهای زیادی در زمینه گسترش م هوم و آموزشهای
سواد اطالعاتی در قاوج برگزاری همایشها ،نگارش پایاننامه و تاب،
ترجمه و تأویف معاوه و برگزاری ارگاههای آموزش سواد اطالعاتی
صورت گرفته استن اما به دویل پرا ندگی این تالشها و عدم حمایت
افی ،این م هوم نتوانسته است جایگاه واقعی خویش را در نظام آموزشی
پیدا ند .بهعالوه ،مروری بر تالشهای انجامشده گویای این است ه
این تالشها بیشتر در آموزش عاوی انجام گرفته است و نظام آموزش و
پرورش متر مورد توجه بوده است .با توجه به تغییرات و تحوالت
بنیادینی ه در قاوج سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام گرفته
است و حر ت نظام آموزشی ایران را به سمت یادگیری فعال ،پژوهش
محوری و به ارگیری مناب آموزشی و اطالعاتی متنوع در روند یادگیری
سوق میدهد [ ]16و بهویژه در شرای رونایی ه آموزش به سمت
آموزش مجازی در حر ت است ضرورت دارد ه موضوع سواد اطالعاتی
معلمان در همه نعاط آموزشی شور و به ویژه مناطق متر برخوردار از
جمله شهرستان نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان مورد ارزیابی
قرار بگیرد .بهنظر میرسد ه معلمان با توجه به وزوم داشتن مهارتهای
مورد نیاز برای تشخیص اطالعات صحی در رف نیازها و زمینههای
یادگیری مت اوت در دانشآموزان ،الزم است ه از انواع مهارتهای سواد
اطالعاتی آگاه باشند .زیرا مهارتهای سواد اطالعاتی نه تنها ضروری و
پیشنیازی برای یادگیری مستعل و مداوم هستندن بلکه از عناصر لیدی
اثربخشی یادگیری مجازی هم تلعی میشوند .باز تعریف نعش سنتی
معلم از انتعالدهنده صرف اطالعات به تسهیلگر در فرایند یادگیری
مجازی موجج شده است ه محععان به مااوعه نعش معلم در موفعیت
و اثربخشی یادگیری اوکترونیکی بپردازندن بهطوری ه محععان
معتعدند ،مدرر مهمترین عامل موفعیت در یادگیری مجازی است
[ .]38با این وجود ،اگرچه مااوعات متعددی در زمینه آموزش مجازی
انجام شده استن اما پیرامون راباه سواد اطالعاتی معلمان با نگرش وی
نسبت به آموزش مجازی و است اده از تکنوووژی برای یادگیری و
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یاددهی مااوعات معدودی صورت گرفته است .نتایج این پژوهش
میتواند به مدیران عاوی آموزش و پرورش مک ند تا برنامهریزیهای
مناسبی را در حوزة ارتعای سواد اطالعاتی معلمان و بهبود نگرش معلمان
به یادگیری مجازی طراحی و اجرا نند .بنابراین مسأوه اصلی این
پژوهش بررسی وضعیت سواد اطالعاتی معلمان نیکشهر و راباه آن با
نگرش به یادگیری مجازی است.

سؤاالت پژوهش
-1سا سواد اطالعاتی معلمان در چه وضعیتی قرار دارد؟
-2آیا بین سواد اطالعاتی معلمان برحسج ویژگیهای جمعیتشناختی
( جنسیت ،وضعیت استخدامی ،معا

تدریس ،تحصیالت ،سنوات

خدمت و شر ت در دورههای آموزش ضمن خدمت فناوری ت اوت
معناداری وجود دارد؟
-3نگرش معلمان به یادگیری مجازی چگونه است؟
-4چه راباهای بین سواد اطالعاتی معلمان و نگرش آنان به یادگیری
مجازی وجود دارد؟

روش پژوهش
مااوعه از نظر هدف اربردی و از نظر روش توصی ی– همبستگی است.
جامعه آماری پژوهش لیه معلمان شهر نیکشهر در سال تحصیلی
 1399-1400به حجم  152ن ر ( 98مرد و  54زن بودند .به شیوه
نمونهگیری تصادفی -طبعهای و براسار فرمول نمونهگیری و ران
تعداد  109معلم ( 70مرد و  39زن مورد مااوعه قرار گرفتند .وضعیت
جمعیتشناختی معلمان طبق جدول  1بود.

ابزار جم آوری اطالعات دو پرسشنامه زیر بود:
اوف پرسشنامه سواد اطالعاتی :این پرسشنامه توس داورپناه و سیامک
در سال  1388طراحی شده است ه در قاوج  55سرال و  5حیاه
توانایی تعیین وسعت و ماهیت اطالعات ( 12سرال  ،توانایی دسترسی
مرثر به اطالعات ( 16سرال  ،توانایی ارزیابی نعادانۀ اطالعات ( 7سرال ،
توانایی اربرد هدفمند اطالعات ( 9سرال و توانایی درك موارد حعوقی
و اقتصادی اربرد اطالعات ( 11سرال  ،به بررسی سا سواد اطالعاتی
فرد میپردازد .این آزمون ،آزمونی چندگزینهای ( 3تا  6گزینهای است.
پاسخهای فرد با توجه لید آزمون تصحی میشوند .برخی از سراالت
بیش از یک گزینه درست دارند ه در بدنه سرال به آن اشاره شده است.
به هر پاسخ درست نمره یک و به هر پاسخ غل نمره ص ر تعلق میگیرد.
حداقل و حدا ثر نمره در این پرسشنامه به ترتیج  0و  87خواهد بود.
هرچه نمره به  87نزدیکتر باشدن نشانه باالتر بودن سا سواد اطالعاتی
فرد است و برعکس .پایایی پرسشنامه براسار ضریج آو ای رونباخ
در مااوعه داورپناه و سیامک  ]39[ 0/83و در این مااوعه  0/66بهدست
آمد.

سعید کدخدا ،ناصر ناستیزایی
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جدول  :1وضعیت جمعیتشناختی معلمان
Table 1: Demographic status of teachers

)Frequency (percentage

Variable

)Frequency (percentage

)41(37.61%

Primary

)39(35.8%

female

)37(33.94%

First High School

)70(64.2%

male

)31(28.44%

Secondary school

)74(67.9%

Official

)30(27.5%

Diploma and post-diploma

)35(32.1%

unofficial

)55(50.5%

Bachelor

)10(9.2%

0

)24(22%

Master

)26(23.9%

1

)44(40.4%

-10

)19(17.4%

2

)47(43.1%

10-20

)22(20.2%

3

)18(16.5%

+20

)32(29.4%

+3

Teaching level

Education

Years of service

ب پرسشنامه نگرش به یادگیری مجازی :این پرسشنامه توس نعوی
در سال  1386طراحی شده است ه در قاوج  19گویه و مرو ه احسار
خود امیابی ( 3گویه  ،احسار رغبت ( 3گویه  ،احسار م ید بودن (3
گویه  ،قصد به ارگیری یادگیری اوکترونیکی ( 3گویه  ،احسار
رضایتمندی از سیستم ( 3گویه و تمایل به آموزشهای چندرسانهای
( 4گویه نگرش به یادگیری مجازی را مورد ارزیابی قرار میدهد.
پرسشنامه براسار طیف  5گزینهای ویکرت از امالً مخاو م تا امالً
موافعم تنظیم شده است و نمرهگذاری آن از  =1امالً مخاو م تا  =5امالً
موافعم است .حداقل و حدا ثر نمره در این پرسشنامه به ترتیج  19و
 95خواهد بود .هرچه نمره به  95نزدیکتر باشد نشانه نگرش مثبتتر
به یادگیری مجازی خواهد بود و برعکس .پایایی پرسشنامه براسار
ضریج آو ای رونباخ در مااوعه نعوی  ]40[ 0/95و در این مااوعه
 0/84بهدست آمد.
برای تجزیهوتحلیل اطالعات از آمار توصی ی (فراوانی ،درصد ،میانگین،
انحراف معیار و آمار استنباطی (آزمون ضریج همبستگی پیرسون و
رگرسیون چندگانه گام به گام با مک نرمافزار  SPSS21است اده شد.

نتایج و بحث
در بررسی وضعیت سواد اطالعاتی معلمان از آزمون تی تک نمونهای
است اده شد ه نتایج آن در جدول  2گزارش شده است.
براسار یافتههای جدول  2میانگین سواد اطالعاتی و تمامی مرو ههای
آن از میانگینهای نظری پایینتر بوده و ت اوت میانگینهای بهدست
آمده در سا متر از  0/001معنادار هستند .بنابراین میتوان پذیرفت
ه سواد اطالعاتی معلمان در سا پایینتر از متوس قرار دارد.
یافتههای یزدانی و موسوین نوروزی و قاسمی نیز بیانگر پایین بودن
سا سواد اطالعاتی معلمان بود [20و .]19با توجه به عصر حاضر ه
عصر اطالعات و ارتباطات است و همچنین شیوع رونا ویرور در ایران
و جهان و تعایلی مدارر دیگر رفتن به سوی یادگیری مجازی یک
انتخاب ه نه بلکه یک اجبار است و در این راستا تجهیزات مناسج
سختافزار و نرمافزار رایانه نمیتواند تضمینی برای برتری هرچه بیشتر
آموزش در یک محی آموزشی موفق از فناوری اطالعات باشد ،مهمتر
از همه ،معلمانی با سوادِ اطالعاتی افی از آموزش اطالعات ،بیشترین

Variable
Gender

Employment Status

Frequent participation in
in-service technology
training

مزیت را میبرند .ملتهایی با آموزش پیشرفته ،تأ ید بسیار زیادی بر
آموزش یکپارچۀ فناوری اطالعات دارند ،ه در آن سواد اطالعاتی
معلمان عاملی مهم بهشمار میرود [ .]18بنابراین با توجه به پایین بودن
سا سواد اطالعاتی معلمان ،ارتعای این مهارتها و توانمندیها
ضروری استن زیرا ارتعای سا سواد اطالعاتی معلمان دارای پیامدهای
مثبت دیگر از جمله اثربخشی تدریس [ ،]41اهش اضاراب پژوهش
[ ]42و یادگیری مبتنی بر وب دانشآموزان [ ]10است.
برای معایسه سواد اطالعاتی معلمان برحسج جنسیت و وضعیت
استخدامی از آزمون تی برای گروههای مستعل است اده شد ه نتایج آن
در جدول  3آمده است.
براسار یافتههای جدول  3میانگین معلمان زن ( 23/20در معایسه با
میانگین معلمان مرد ( 18/32در متغیر سواد اطالعاتی باالتر است ه
ت اوت میانگین بهدست آمده ( 4/88در سا متر از  0/001معنادار
است .بنابراین میتوان پذیرفت ه معلمان زن در معایسه با معلمان مرد
از سواد اطالعاتی باالتری برخوردارند .اما بین سواد اطالعاتی معلمان
برحسج وضعیت استخدامی آنان ت اوت معناداری مشاهده نشد .در
مااوعه نوروزی و قاسمی مشخص شد ه بین جنسیت معلمان
شهرستان بیلهسوار با سواد اطالعاتی آنان راباه معناداری وجود ندارد
[ ]20ه این عدم همخوانی با یافته پژوهش حاضر به مت اوت بودن
محی دو پژوهش برمیگردد.
برای معایسه سواد اطالعاتی معلمان برحسج تحصیالت ،سنوات خدمت،
معا تدریس و شر ت در دوره آموزش ضمن خدمت فناوری از آزمون
تحلیل واریانس یک طرفه است اده شد ه نتایج آن در جدول  4آمده
است.
براسار یافتههای جدول  4بین سواد اطالعاتی معلمان برحسج
تحصیالت ،سنوات خدمت ،معا تدریس و شر ت در دورههای آموزش
ضمن خدمت فناوری ت اوت معناداری مشاهده نشد .در مااوعه نوروزی
و قاسمی نیز مشخص شد ه بین سن و سنوات خدمت معلمان
شهرستان بیلهسوار با سواد اطالعاتی آنان راباه معناداری وجود نداردن
ووی بین مدرك تحصیلی معلمان و سواد اطالعاتی آنان راباه معناداری
وجود داشت [ ]20ه این عدم همخوانی با یافته پژوهش حاضر به
مت اوت بودن محی دو پژوهش برمیگردد.
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جدول  :2بررسی سا سواد اطالعاتی معلمان
Table 2: Assessment of teachers' information literacy level
Std.

Sig

t

Mean
Difference

Theoretical
Mean

0.001
0.001
0.001
0.001

21.472
17.949
23.737
25.644

-4.41
-5.23
-3.31
-6.5

8
10.5
6.5
11

Deviation
1.74
3.05
1.40
1.83

3.59
5.24
3.19
4.50

0.001

23.806

-3.97

7.5

1.54

3.53

0.001

34.276

-23.43

43.5

6.11

20.07

mean
Ability to determine the scope and nature of information
Ability to effectively access information
Ability to critically evaluate information
Ability to use information purposefully
Ability to understand the legal and economic aspects of
using information
Information literacy

جدول  :3معایسه سواد اطالعاتی معلمان برحسج جنسیت و وضعیت استخدامی
Table 3: Comparison of teachers' information literacy by gender and employment status
sig

0.001
0.187

t

4.30
-1.32

Mean
Difference
4.88
-1.66

Std.
Deviation
7.18
4.63
5.39
7.37

Mean
23.20
18.32
19.54
21.20

female
male
Official
unofficial

Comparison of information
literacy in terms of ......
gender
employment status

جدول  :4معایسه سواد اطالعاتی معلمان برحسج تحصیالت ،سنوات خدمت ،معا تدریس و شر ت در آموزش ضمن خدمت
Table 4: Comparison of teachers' information literacy by education, years of service, teaching level and participation in in-service training
Comparison of information
Sum of Squares
Df
Mean Square
F
Sig
literacy in terms of ......
between groups
175.170
2
87.585
2.404
.095
education
within groups
3862.242
106
36.436
Total
4037.413
108
between groups
168.163
2
84.082
years of service
within groups
3869.249
106
36.502
2.303
.105
Total
4037.413
108
between groups
42.332
2
21.166
.562
.572
teaching level
within groups
3995.080
106
37.689
Total
4037.413
108
between groups
222.688
4
55.672
participation in in-service
1.518
.202
within groups
3814.724
104
36.680
training
Total
4037.413
108

نکته قابل توجه در مااوعه حاضر این بود ه با وجود شر ت ا ثریت
معلمان ( %90/8در دورههای آموزش ضمن خدمت فناوری سواد
اطالعاتی آنان پایینتر از سا متوس بود و همچنین ت اوت معنیداری
بین سواد اطالعاتی معلمان برحسج تعداد دفعات شر ت در دورههای
آموزش ضمن خدمت فناوری مشاهده نشد .این یافته ضرورت آسیج
شناسی اساسی در دورههای آموزش ضمن خدمت را مارح می ند.
در بررسی نگرش معلمان به یادگیری مجازی از آزمون تی تک نمونهای
است اده شد ه نتایج آن در جدول  5گزارش شده است.
براسار یافتههای جدول  5میانگین نگرش معلمان به یادگیری مجازی
و تمامی مرو ههای آن از میانگینهای نظری باالتر بوده و ت اوت
میانگینهای بهدست آمده در سا متر از  0/001معنادار هستند.
بنابراین میتوان پذیرفت ه نگرش معلمان به یادگیری مجازی مثبت و
باالتر از سا متوس است .هاشمی در بررسی نگرش معلمان شهر گله
دار ،رزاقی و هاشمی در بررسی نگرش معلمان شهر المرد و ذا ری و
همکاران در بررسی نگرش معلمان شهر سبزوار دریافتند ه نگرش
معلمان نسبت به اربرد فناوری و محتوای اوکترونیکی مثبت است
[ . ]44،43،30ویاو ( Liawو دیگران نیز نشان دادند ه مدرسان نگرش
بسیار مثبتی نسبت به یادگیری اوکترونیکی بهعنوان ابزاری برای مک

به تدریس خود دارند [ .]27باید توجه داشت ه برای اربست
فناوریهای نوین آموزشی در مدارر ،نه تنها توجه به رشد مهارتها و
ارتعای دانش فردی معلمان اوزامی استن بلکه باید به بهبود نگرش
معلمان نسبت به اربرد فناوری نیز پرداخت .بهعبارت دیگر ،معلمان
باید درك نند است اده از فناوریهای آموشی نه تنها باعی به حاشیه
رفتن و اهش نعش آنها در فرایند یاددهی-یادگیری نمیشودن بلکه
فرصتی را برای ارتعا و افزایش اثربخشی تدریس آنان فراهم می ند.
مااوعات نشان میدهد ه نگرش معلم به همان میزان دانش و مهارت،
در است اده از رایانه اثر دارد و به عالوه از عوامل مهمی است ه بر
پذیرش تکنوووژی و رفتار و عملکرد آنان در راباه با به ارگیری رایانه
مرثر است [.]31
برای بررسی راباه سواد اطالعاتی معلمان با نگرش آنان به یادگیری
مجازی در مرحله اول از ضریج همبستگی پیرسون است اده شد ه نتایج
آن در جدول  6آمده است.
براسار یافتههای جدول  6معدار ضریج همبستگی سواد اطالعاتی
[معیار ل] و مرو ههای توانایی تعیین وسعت و ماهیت اطالعات،
توانایی دسترسی مرثر به اطالعات ،توانایی ارزیابی نعادانۀ اطالعات و
توانایی اربرد هدفمند اطالعات با نگرش به یادگیری مجازی به ترتیج

سعید کدخدا ،ناصر ناستیزایی

S. Kadkhoda, N. Nastiezaie
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برابر با  0/431 ،0/695 ،436 ،0/807و  0/676است ه همگی مثبت و
در سا متر از  0/001معنادار هستند .فع ضریج همبستگی بین
مرو ه توانایی درك موارد حعوقی و اقتصادی اربرد اطالعات با نگرش
به یادگیری مجازی معناردار نبود .در مرحله دوم و به منظور پیشبینی
نگرش معلمان به یادگیری مجازی از رگرسیون گام به گام است اده شد
ه نتایج آن در جدول  7آمده است.
بر اسار جدول  7در گام اول مرو ه توانایی دسترسی مرثر به اطالعات
وارد مدل رگرسیون شده است .معدار  Rبرابر با  0/695و  R2برابر با
 0/482است ه به این معناست مرو ه توانایی دسترسی مرثر به اطالعات
توانسته است  48/2درصد از واریانس نگرش به یادگیری مجازی را پیش
بینی ند .در گام دوم مرو ه توانایی اربرد هدفمند اطالعات وارد مدل
شده است و معدار  Rبه  0/845و  R2به  0/714افزایش یافته است و به
این معناست ه مرو ههای توانایی دسترسی مرثر به اطالعات و توانایی
اربرد هدفمند اطالعات توانستهاند  71/4درصد از واریانس نگرش به
یادگیری مجازی را پیش بینی نند ه سهم پیشبینی مرو ه توانایی
اربرد هدفمنعد اطالععات  23/2بوده اسعت .در گام سعوم مرو ه توانایی

ارزیابی نعادانۀ اطالعات وارد مدل شده است و معدار  Rبه  0/857و

R2

به  0/734افزایش یافته است و به این معناست ه مرو ههای دسترسی
مرثر به اطالعات ،اربرد هدفمند اطالعات و توانایی ارزیابی نعادانۀ
اطالعات توانستهاند  73/4درصد از واریانس نگرش به یادگیری مجازی
را پیشبینی نند ه سهم پیشبینی مرو ه توانایی ارزیابی نعادانۀ
اطالعات  2بوده است .باید گ ت معلمانی ه در خود تواناییهای تعیین
وسعت و ماهیت اطالعات ،دسترسی مرثر به اطالعات ،ارزیابی نعادانۀ
اطالعات ،توانایی اربرد هدفمند اطالعات و توانایی درك موارد حعوقی
و اقتصادی اربرد اطالعات را مشاهده می نند تمایل و رغبت بیشتری
به یادگیری مجازی خواهد داشت .مااوعات نشان میدهد ه سا سواد
اطالعاتی

اربران بر میزان رضایت از خدمات تابخانه [،]26

خود ارآمدی رایانهای [ ،]33میزان است اده از فناوریهای آموزشی
[ ،]45تمایل به است اده از متون اوکترونیک و شبکههای اجتماعی برای
دسترسی به اطالعات [ ،]46اهش میزان اضاراب تابخانهای [ ]34و
اهش نگرش من ی و ترر از فناوری [ ]47اثر مثبتی دارد.

جدول  :5بررسی نگرش معلمان به یادگیری مجازی
Table 5: Assessment of teachers' attitudes toward virtual learning
sig

t

Mean
Difference

Theoretical
Mean

0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

60.69
69.48
84.49
58.76
79.04
56.26
92.95

1.11
2.12
2.85
2.13
2
2.49
12.70

9
9
9
9
9
12
57

Std.
Deviation
1.73
1.67
1.46
1.97
1.45
2.68
7.82

mean
10.11
11.12
11.85
11.13
11
14.49
69.70

Feeling of self-sufficiency
Feeling of desire
Feeling useful
Intention to use
Feeling satisfied
Tendency to multimedia education
Attitude to e- Learning

جدول :6ضرایج همبستگی راباه سواد اطالعاتی معلمان با نگرش آنان به یادگیری مجازی
Attitude to
e- Learning
**.436
**.695
**.431
**.676
.134

Table 6: Correlation coefficients of the relationship between teachers' information literacy and their attitudes toward e-learning
Tendency to
Feeling of selfFeeling of
Intention to
Feeling
Variable
Feeling useful
multimedia
sufficiency
desire
use
satisfied
education
Ability to determine the scope
**.414
**.432
.060
**.328
**.302
**.297
and nature of information
Ability to effectively access
**.600
**.611
**.284
**.516
**.305
**.556
information
Ability to critically evaluate
**.276
**.365
*.203
**.408
**.345
**.254
information
Ability to use information
**.554
**.479
**.379
**.572
**.455
**.439
purposefully
Ability to understand the legal
.129
.004
.010
.162
.156
.105
and economic aspects of using
information
**.680
**.657
**.317
**.658
**.494
**.579
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed), *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**.807

Information literacy

جدول  :7خالصه تحلیل رگرسیون برای پیشبینی نگرش به یادگیری مجازی براسار مرو ههای سواد اطالعاتی
Sig
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.005

Table 7: Summary of regression analysis for predicting attitude to e-learning based on information literacy components
Component
R
R2
F
B
Std. Error
Beta
T
Ability to access information
0.695
0.482
99.762
1.78
0.178
0.695
9.98
Ability to access information
1.370
0.141
0.534
9.74
0.845
0.714
132.056
Ability to use information
2.164
0.234
0.507
9.24
Ability to access information
1.248
0.143
0.487
8.75
Ability to use information
0.857
0.734
96.732
2.082
0.228
0.488
9.12
Ability to evaluate information
0.862
0.301
0.155
2.86

Steps
1
2
3
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نتیجهگیری
این مااوعه با هدف بررسی سواد اطالعاتی معلمان شهر نیکشهر و راباه
آن با نگرش به یادگیری مجازی انجام گرفت .یافته اول نشان داد ه
سواد اطالعاتی معلمان در تمامی مرو ههای توانایی تعیین وسعت و
ماهیت اطالعات ،توانایی دسترسی مرثر به اطالعات ،توانایی ارزیابی
نعادانۀ اطالعات ،توانایی اربرد هدفمند اطالعات و توانایی درك
موارد حعوقی و اقتصادی اربرد اطالعات پایینتر از سا متوس است
و در معایسه سا سواد اطالعاتی معلمان برحسج ویژگیهای
جمعیتشناختی (جنسیت ،وضعیت استخدامی ،معا تدریس،
تحصیالت ،سنوات خدمت و شر ت در دورههای آموزش ضمن خدمت
فناوری به جز جنسیت [برتری سواد اطالعاتی معلمان زن] ت اوت
معنیداری مشاهده نشد .باید گ ت ه توسعه و پیشرفت هر شوری در
گروی ی یت نظام آموزشی آن بوده و ی یت نظام آموزشی هم در
نهایت به ی یت معلمان آن شور وابسته است .با توجه به ویژگیهای
جهان امروز یعنی رشد تصاعدی دانش ،تووید حجم عظیم اطالعات بدون
ی یت و اعتبار مناسج ،گسترش اربرد اینترنت و سایر اشکال
اشتراكگذاری دانش و انتعال اطالعات ،تغییر فرآیند آموزشی به فرآیند
یاددهی -یادگیری ،رواج فزاینده فرهنگ دیجیتال ،وزوم داشتن
دیدگاههای جهانی و ارتباط با فرهنگهای مختلف ،تعویت مهارتهای
سواد اطالعاتی در فرآیندهای آموزشی از اهمیت و ضرورت ویژهای
برخوردار است .به همین دالیل است ه امروزه معلم نعش لیدی و
حیاتی در انتعال دانش و مهارتها به فراگیران را ای ا می ند .معلم برای
ای ای هرچه بهتر این نعش در وهله نخست ،خود باید به سالح سج
دانش و فناوری جدید مجهز باشد .اگر معلم به سالح سواد اطالعاتی ،ه
سواد قرن بیست و یکم تلعی میشود ،مجهز نباشد نمیتوان انتظار داشت
ه دانشآموزان بتوانند این مهارت را در مدرسه بیاموزند و چه بسا ه
ضعف مهارتهای سواد اطالعاتی و اطالعیابی در دانشجویان ،از فعدان
سرمایه آموزشی مناسج و نهادینه ردن آموزش برای ارتعای سواد
اطالعاتی ،در محی آموزشی قبل از دانشگاه یعنی مدرسه باشد .بنابراین
آموزشوپرورش یکی از مهمترین بخشهای شور است ه در آن باید
سواد اطالعاتی معلمانش مورد توجه و دقت الزم و مداوم قرار بگیرد.
یافته دوم نشان داد ه نگرش معلمان به یادگیری مجازی مثبت است.
موفعیت یک برنامه آموزش مجازی در مدارر بدون در نظرگرفتن
دیدگاه معلمان نسبت به آن ،امکانپذیر نیست و پذیرش و یا
عدمپذیرش نعش رایانه اثر عمیعی برآموزش و یادگیری آنها دارد .اگر
معلمان گرایش و دیدگاه مثبتی درباره یادگیری مجازی داشته باشند،
آن گاه انگیزه بیشتری برای است اده از آن خواهند داشت .یادگیری
مجازی بدون برگزاری جلسه فیزیکی با حضور معلم و یادگیرنده و بدون
محدودیت زمان و مکان ،فرصتهای یادگیری را فراهم میآورد ه این
امر ،راحتی و انعاافپذیری هرچه بیشتر در امر آموزش را به همراه
داشته است و منجر به اهش هزینههای یادگیری نیز شده است و شاید
مهمترین تغییر در رویکرد یادگیری ،تغییر پارادایم یادگیری از معلم
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محور (یادگیری سنتی به یادگیرنده محور (یادگیری فعال بوده است.
معلمان در فرایند یادگیری مجازی ،نعش فعاوی را ای ا و مشار ت
دانشآموزان را تشویق می نند ،بیشتر به راهنمایی دانشآموزان
میپردازند ،نظرات دانشآموزان را ارزیابی می نندن به نظرات آنها
بازخورد میدهندن نظرات خود را با آنها به اشتراك میگذارندن از آنها
سرال می نندن آنها را به شف م اهیم جدید تشویق می نندن آنها
را به انجام وظایف موردنظر ،متمر ز می نندن ت اوتهای فردی
دانشآموزان در یادگیری را مورد توجه قرار دهند ،دانشآموزان خجاوتی
و م حرف را برای مشار ت ترغیج می نند و دانشآموزان را به خاطر
تالشهای موودشان ،تحسین می نند .تمام این موارد سبج افزایش
نگرش مثبت معلمان نسبت به یادگیری مجازی خواهد بود.
یافته سوم نشان داد ه بین سواد اطالعاتی معلمان و نگرش آنان به
یادگیری مجازی راباه مثبت و معنیداری وجود دارد .معلم با سواد
اطالعاتی معلمی است ه توانایی تشخیص نیاز به اطالعات را دارد و
میتواند به جایابی ،ارزیابی و است اده مرثر از اطالعات مورد نیاز بپردازد.
چنین معلمی از تعریف نیاز اطالعاتی ،مکانیابی اطالعات ،نحوه
سازماندهی اطالعات ،توانایی در ویرایش ،تحلیل و تر یج اطالعات و
ارزشیابی اطالعات آگاهی دارد و سواد اطالعاتی معلم ،موجج افزایش
اعتماد بهن س ،خود ارآمدی تدریس ،بهبود عملکرد تحصیلی و بهبود
مهارت حل مسأوه دانشآموز شده و در نتیجه معلم این توان را در خود
احسار می ند ه دانشآموزان نیز میتوانند از وی یاد بگیرند.
عالوهبراین در سالهای اخیر ،و به ویژه در دوران پاندمی ووید ، 19
بهرهگیری از فنآوریهای نوین در الر درر ،افزایش یافته است و
است اده از رایانه بهعنوان یک ابزار مهم در محی

آموزش و یادگیری

مجازی تبدیل شده است و معلمان رایانه را جزیی اساسی در فرآیند
یادگیری خویش تلعی می نند .در نتیجه با افزایش سا سواد اطالعاتی
معلمان انتظار میرود ه نگرش آنان نسبت به یادگیری مجازی بهبود
پیدا ند.
با توجه به یافتههای این مااوعه به مدیران عاوی آموزش و پرورش
برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت سواد اطالعاتی بر مبنای
استانداردهای الزم تشکیل این دورهها و اعاای گواهی نامه شر ت در
دوره پس از موفعیت در آزمون پایانی این دوره پیشنهاد میشود.
همچنین به سیاستگذاران و طراحان برنامه درسی وزارت آموزش و
پرورش طراحی و اجرای درر سواد اطالعاتی برای دورههای تربیت معلم
توصیه میشود .ازآنجا ه این مااوعه روی معلمان مدارر نیکشهر
[استان سیستان و بلوچستان] انجام گرفته استن دارای محدودیت در
تعمیمپذیری نتایج است و بنابراین پیشنهاد میشود مااوعات دیگری در
سایر شهرهای شور انجام بگیرد .همچنین از آن جا ه این مااوعه به
شیوه توصی ی [و عدم مداخله] انجام شده بود به سایر محععان بررسی
اثربخشی آموزش سواد اطالعاتی بر نگرش معلمان به یادگیری مجازی
به شیوه مداخلهگری توصیه میشود.
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