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 چکیده

اجراء شده است.  سوار، این پژوهش، با هدف بررسی وضعیت سواد اطالعاتی معلمان شهرستان بیله :هدف

آشنایی و استفاده معلمان از منابع اطالعاتی و همچنین مهارت آنان در ارزیابی مفید بودن در این پژوهش، 

های سازمان  تواند در بهبود فعالیت مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این پژوهش می منابع بازیابی شده،

 باشد.  مؤثرآموزش و پرورش 

پرسشنامه  ت. ابزار گردآوری اطالعات،تحلیلی اس –روش پژوهش از نوع پیمایشی توصیفی  :روش

(DAS شامل )ها از آزمون  ال برحسب پنج استاندارد سواد اطالعاتی بوده است. برای تحلیل دادهؤس 55

 استفاده شده است.  مستقل و آنوا tهمبستگی پیرسون و 

تر از حد  ییندهد که وضعیت سواد اطالعاتی جامعه مورد پژوهش پا های پژوهش نشان می یافته :ها یافته

تر از  سوار پایین متوسط است و این بیانگر قبول فرضیه اصلی پژوهش )سواد اطالعاتی معلمان شهرستان  بیله

حد متوسط(  است. با توجه به نتایج به دست آمده بین سن، سابقه کار و جنسیت معلمان با سواد اطالعاتی 

های پژوهش بین مدرک تحصیلی معلمان و سواد  تهآنان رابطه معناداری وجود نداشت؛ اما با توجه به یاف

 داری وجود داشت. اطالعاتی آنان رابطه معنا

تر  سوار پایین های پژوهش حاضر، وضعیت سواد اطالعاتی معلمان شهرستان بیله با توجه به یافتهگیری:  نتیجه

 از حد متوسط است.

 سوار ان بیله: سواد اطالعاتی، معلمان، آموزش و پرورش، شهرستکلیدیاژهای و
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 مقدمه

 سوم هزاره به ورود و صنعتی عصر از بشر گذر نتیجه ،جامعه داناییعصر ا ی اطالعات عصر

نسبت به آنچه که در گذشته مرسوم بوده آموزش متفاوتی را طلب  بنابراین، (. 1391عباسی، ) است

آموزش را  ای فزاینده طور به ارتباطات و اطالعاتهای  وریافن در  نوین  های پیشرفت .کند می

 دچار را زندگی ابعاد همه و ساخته دگرگون را آن های روش و راهبردها ،ادهثیر قرار دأتحت ت

 (.1383 عطاران،) است کرده دگرگونی

 از استفاده امکان ؛است شده شناخته و ارتباطات اطالعات عصر حاضر، عصر اینکه به توجه با

 همراه به اتاطالع این کاربرد و ارزیابی دریافت، چگونگیاز  دقیقی درک نیازمند اطالعات،

 به دستیابی مسیرهایامروزه  که گفت توان می .(1391)عباسی،  استسواد اطالعاتی  های مهارت

بدون شک راه ورود به  که گردیده ینوین یها عرصه وارد و شده خارج سنتی حالت از اطالعات

 .اطالعات و ارتباطات است های های الزم در حوزه فناوری سواد و مهارت داشتن ،این عصر

 شدن مجهز ای جامعه چنین در بقاء ادامه است که یادگیرنده ای جامعه قرن بیست و یکم جامعه 

 و قاسمی)دانند  می «1سواد اطالعاتی» را جامعه این سازنده هسته و است یادگیری های ابزار به

 درکیک فرد در  های توانایی و ها قابلیت منظور از سواد اطالعاتی، مجموعه . (1386 ،همکاران

 جایابی، توانایی همچنین و نیست زمانی چه و است نیاز اطالعات وجود به زمانی چه مسئله که این

 سوادتر،  به عبارت ساده .(1384نظری، )نیاز است  مورد اطالعات از مؤثر استفاده و ارزیابی

 وادس سطح ارتقای بر این، عالوه .(1382زمانی، ) است العمر مادام یادگیری کلید اطالعاتی

 و اطالعاتهای  فناوری از صحیح گیری بهره اطالعاتی، فرهنگ ایجاد در بسزایی نقش اطالعاتی،

 .(1389)خالقی،  کند می ایفا ملی سواد افزایش ،نهایت درارتباطات و 

 دنیای در اطالعاتی جامعه روزافزون نیازهای با سازگاری جهت ،جدید نسل کردن آماده برای

 پردازشهای  مهارت کسبهای  فرصت ستیبای آموزشی مراکز رس ومدا ،ی و مجازیدیجیتال

 ایجاد یادگیرندگان برای را و ارتباطات اطالعات های وریافن از استفاده مناسب نگرش و اطالعات

 سازند می فراهم را نگرش و دانش این اطالعاتی، سواد های مهارت خصوص، این در که کنند

 .(2009، 2کونگ)
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 مسئله بیان

ای در رشد و پیشرفت جامعه بشری داشته  نقش و جایگاه ویژه همواره پرورش و موزشآ نظام

نژاد،  )شعاری دارد جهانی و ملی های سیاست تنظیم در روزافزونی و مهم مقامامروزه هم است و 

 تجربیات، بهترین کارگیری به برای معلمان و مدیران نقش پرورش و آموزش سازمان در. (1383

 مهم بسیار و واضح یادگیری و آموزش امر شدن محقق در محیط بهترین و اطالعتی منابع بهترین

 افزایش موجب دنتوان نمی خود خودی به ارتباطات و اطالعاتهای  فناوری میان، این در. است

 حد در ارتباطات و اطالعات های فناوری از استفاده امکان و دنوش یادگیری و آموزش کیفیت

 که اینجاست. شد خواهد آموزان دانش وقت اتالف به منجر دفه بدون ناچیز، و ساده

 برای عاملی تنها نه زمینه این در مهارت و صالحیت کسب با آموزش و پرورش اندرکاران دست

ملکی پور، ) دهند می افزایش نیز را ها آن یادگیری سطح بلکه شوند، می آموزان دانش پیشرفت

1392).  

 زیرا. آورد شمار به ای جامعه هر نهاد مهمترین و ترین بناییزیر توان می را پرورش و آموزش

گونه که در  همان .شود می زده رقم آن آموزش و پرورش نظام توسط یجامعه و کشورهر  فردای

 همانندآمده است، فراگیری مطالب در کودکی و نوجوانی  هم  و آثار علمی دینی روایات 

جامعه اطالعاتی و سواد دیجیتالی سواد سطح ای برای ارتق بنابراین، . است سنگ بر حکاکی

به آموزش صحیح کودکی و نوجوانی از افراد تا کرد شروع  ها و آموزشگاه از مدارس ستیبای

که این امر مستلزم داشتن سواد اطالعاتی و ارتباطات آشنا شوند؛ فاده از فناوری اطالعات است

  ان باسواد اطالعاتی پرورش دهند.آموز تا بتوانند در جامعه کنونی دانش استمعلمان 

 جامعااااه بااااارز هااااای مشخصااااه از یکاااای اطالعاااااتی سااااواداز آنجااااا کااااه 

در ایاااان پااااژوهش سااااواد اطالعاااااتی معلمااااان  . بنااااابراین، اساااات اطالعاااااتی

اقااادامات الزم بااارای پیشااابرد  آن، نتاااایج بااار اسااااس تاااا اسااات بررسااای شاااده 

ساااواد  هاااای آماااوزش مهاااارت  اهاااداف آماااوزش و پااارورش در خصاااوص    

باسااااواد آمااااوزان  دانااااش بااااه منظااااور پاااارورش  ، بااااه معلمااااان  عاااااتیاطال

 گیرد. صورتاطالعاتی 
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 به آموزشی های برنامه ترین اساسی از اطالعات، از استفاده و دستیابی قابلیت یا اطالعاتی سواد

 معرفیزیر  یاستانداردها اطالعاتی سواد های مهارت تسهیالت شناسایی منظور به. است افراد

 :شوند می

  اطالعات ماهیت و وسعت تعیین توانایی. 1

  اطالعات به مؤثر دسترسی توانایی. 2

 اطالعات نقادانه ارزیابی توانایی. 3

 اطالعات مند هدف کاربرد توانایی. 4

 (.2002 ، 1سان) اطالعات کاربرد اقتصادی و حقوقی موارد درک توانایی. 5

 دراست.  « سوار مان شهرستان بیلهتعیین وضعیت سواد اطالعاتی معل»این پژوهش  هدف اصلی

 نیروی رسمی صورت به کهاست  معلمانی تمامی است، نظر مد معلمان از که تعریفی پژوهش این

 .هستند کار به مشغول دولتی مدارس در بوده و سوار شهرستان بیله پرورش و سازمان آموزش

 

 پژوهش  پیشینه

های  در حوزه نه سواد اطالعاتیهای متعددی در زمی کشور پژوهش و خارج از در داخل

زمینه سواد در  ها آن ترین و مرتبطبرخی از جدیدترین  در اینجا انجام شده است که مختلف

 آورده شده است.دانشجویان و آموزان،  دانشمدرسان، اطالعاتی معلمان، دبیران، 

اول ه ورهای د بررسی وضعیت سواد اطالعاتی معلم»( در پژوهشی با عنوان 1394پور ) نظری

به این نتیجه رسید که بین جنسیت، سن، مدرک تحصیلی، « 1393-94متوسطه شهرستان الشتر 

ها با میزان سواد اطالعاتی رابطه معناداری وجود دارد. به طوری که از نظر  سابقه تدریس معلم

ی، مدرک تحصیلهای با سن کمتر، از نظر  های مرد نسبت به زن، از لحاظ سن، معلم جنسیت، معلم

های دارای سابقه تدریس  و از نظر سابقه تدریس، معلم کارشناسی ارشدهای دارای مدرک  معلم

کمتر، از سطح سواد اطالعاتی باالتری برخوردار بودند. همچنین میانگین نمرات سواد اطالعاتی 

 تر از حد مطلوب بود. ها، پایین معلم

 و عادی های دبیرستان دبیران تیاطالعا سواد وضعیت» عنوان با پژوهشی در( 1392)فیضی 
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 معلمان اطالعاتی سواد که میزان رسید نتایج این به «کاشان شهر متوسطه دوم مقطع هوشمند

 امر اندرکاران دست و معلمان است الزم و است متوسط حد از باالتر هوشمند و عادی مدارس

  .نمایند ویژه توجه اساسی قابلیت یک به عنوان اطالعاتی سواد افزایش در مؤثر به عوامل آموزش

 بین در اطالعاتی سواد استانداردهای وضعیت بررسی»خود  پژوهش در( 1392)پور  ملکی

 سواد استانداردهای وضعیت کلی به طور که یافت دست نتایج این به «دهلران شهرستان فرهنگیان

 .ندارد قرار مطلوبی در حد دهلران شهرستان فرهنگیان بین در اطالعاتی

 علمی هیأت اعضای اطالعاتی سواد وضعیت بررسی» عنوان با خود پژوهش در (1391) عباسی

 هیئت اعضای اطالعاتی سواد وضعیت که داد نشان «یک منطقه واحدهای اسالمی آزاد دانشگاه

. باشد می متوسط باالی سطح در ICDL شاخص در ICCS متوسط سطح در شاخص در علمی

 از اطالعاتی کمتر های پایگاه از استفاده در علمی هیئت ضایاع مهارت و آشنایی همچنین میزان

 است. متوسط

اند  یافته دست نتایج این به «دانشجویان اطالعاتید سوا بررسی» در( 1390)رجبی و  بابالن زاهد

 گیری   اندازه استاندارد پنج در دانشجویان اطالعاتی سواد میانگین پژوهش های یافته اساس بر که

 . است متوسط میزان از باالتر شده

 مراکز آموزان دانش سواد اطالعاتی بررسی» عنوان با پژوهشی در( 1389) دهکردی سلیمان

 پژوهش نهایی نتایج «ها آن وضعیت بهبود جهت راهکارهایی ارائه و اصفهان شهر دانشگاهی پیش

 متوسط سطح از بیش اصفهان شهر دانشگاهی پیش  مراکز آموزان دانش اطالعاتی سواد دادکه نشان

 تفاوت مدرسه نوع و تحصیلی  رشته حسب بر آموزان  دانش اطالعاتی سواد بین همچنین و است

 .دارد وجود معناداری

 دانشجویان تکمیلی دانشگاه اطالعاتی سواد تحلیل» عنوان با پژوهشی در( 1388) امیری

 از باالتر اطالعاتی سواد از شهرکرد دانشگاه تکمیلی دانشجویان که رسید نتایج این به «شهرکرد

 شهرکرد دانشگاه تکمیلی تحصیالت دانشجویان بین از آزمون طبق  و هستند برخوردار متوسط حد

 .دارد وجود معناداری رابطه

 هسته مهارت به عنوان انتقادی اطالعاتی سواد»عنوان  با پژوهشی در( 2016) 1استورکسدیک

پذیری گسترده آموزش  تعمق بر تمایل و امکان :21 قرن در STEM العمر مادام یادگیری برای
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 از ناپذیر جدایی بخشی« 1های علم آموزش رسانه»که   یافت دست به این نتیجه« های علم رسانه

 است:  هدف دو به رسیدن برای های علم  آموزش رسانه .است علم رسمی غیر و رسمی آموزش

 علمی با اطالعات منبع عنوان به ها رسانه یانتقاد ارزیابی به دهد می اجازه به یادگیرندگان اول،

 های رسانه و اخبار چرا و که چگونه فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی -اجتماعی های زمینه درک

 برای مولد و مشروع منبع یک عنوان به ها رسانه دوم، از اند، بپردازند؛ و  شده کننده ایجاد سرگرم

به عنوان  های علم  ن باور است که آموزش رسانهوی بر ای .استفاده کنند و یادگیری علم آموزش

غیرواقعی است؛ و به جای آن مفهوم اعم سواد اطالعاتی  STEM آموزش ناپذیر از جزء جدایی

 رسد.    تر به نتیجه می تر و سریع و یکم خیلی آسان های یادگیرندگان قرن بیست به عنوان مهارت

بر آموزش  معلمان اطالعاتی سواد اثر بررسی»در پژوهشی با عنوان ( 2016) 2چن و زو

 اثرات اطالعاتی سواد. 1: یافتند دست زیر نتایج به «اثربخش تدریس اطالعات و یکپارچه فناوری

آموزش یکپارچه . 2. دهد می آموزش یکپارچه فناوری اطالعات نشان بر توجهی قابل مثبت

 تأثیر اطالعاتی سواد. 3. دهد می نشان تدریس ای بر مثبت قابل مالحظه فناوری اطالعات اثرات

به دست آمده پیشنهاد شده که به  نتایج به توجه با. اثربخشی تدریس دارد بر توجهی قابل مثبت

معلمان کمک شود تا اثربخشی تدریس خود را با به کارگیری تجهیزات فناوری اطالعات در امور 

 فزایش دهند.و فرآیند تدریس ارتقاء بخشیده و سواد اطالعاتی خود را نیز ا

آموزش و  از معلم و کتابدار، دانشجو، برداشت» عنوان با پژوهشی در( 2015) 3شومیکر و کیم

 که دادند نشان «موردی مطالعه یک:  اول سال تجربه برنامه یک اطالعاتی در سواد های مهارت

دوره  همچنین و مخاطب )معلم، کتابدار و دانشجو( نقش در رابطه با توجهی قابل های تفاوت

دانشجویانی که به طور منظم و مداوم در یک . وجود دارد مخاطب آموزشی مشارکت شده توسط

دوره آموزش سواد اطالعاتی شرکت کرده بودند، تمایل داشتند که اثربخشی، اهمیت و تأثیر 

های سواد اطالعاتی آنان باالتر از  آموزش سواد اطالعاتی را ارزیابی و بیان نمایند؛ و مهارت

شجویانی بود که در یک دوره سواد اطالعاتی متناقض  و به طور نامنظم شرکت کرده بودند. دان

 دوره دو هر در آنان ةبندی شد ارزیابی و رتبه خود اطالعاتی سواد های مهارت با دانشجویان نمرات

یابی ارز باالتر را خودشان اطالعاتی سواد های دانشجویان مهارت این، بر عالوه. داشت مثبت رابطه
_______________________________________________________________ 

1
 Science media education (SME) 

2
 Xu & Chen 

3
 Kim & Shumaker 
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 مربیان یا کتابداران از کمتر را اطالعاتی سواد آموزش تأثیر و اهمیت و کرده بودند؛ بندی و رتبه

 .کرده بودند بندی رتبه

 دانشجویان اطالعاتی سواد آموزش وضعیت بررسی» به پژوهشی ( در2013) 1تیومزیک

 یادگیری، و یستدر روش محتوا، و دوره جزئیات تدریس، الگوهای نظر از« تایلند دانشگاه

 نشان نتایج. پرداخت دانشجویان اطالعاتی سواد آموزش در ها کتابخانه نقش و یادگیری ارزیابی

 .دارد مطابقت اطالعاتی سوادهای   استاندارد با ها دوره درصد این  70 که داد

 های قابلیت ایجاد: پژوهان دانش به دانشجویان  تبدیل» عنوان با خود پژوهش ( در2012) 2مادیر

 از یکی که است کرده پیشنهاد« پژوهشی ارتباط برقراری طریق از اطالعاتی و ای رسانه سواد

 طریق از و فعاالنه طور به که است این ها دانشگاه دانشجویان برای ها قابلیت این توسعه های راه

 از دیگران و شوند درگیر علمی ارتباطات فرآیند در خود های پژوهش توزیع و اطالعات تولید

 باشند. داشته دسترسی ها آن علمی تولیدات به دیجیتال سازمانی مخزن یک طریق

 درکشور فرانسه زبان دانشجویان اطالعاتی سواد سطح ارزیابی»  به پژوهشی ( در2009) 3تریون

 سطح در اطالعاتی سواد از نظر پیشین، دانشجویان که داد نشان و پرداخت «بلژیک درکشور

  .دارند قرار ضعیفی

 بر را اطالعات بازیابی های مهارت خصوص در آموزشی های برنامه ( تأثیر2007) 4یرکیننگ

 کرده گیری نتیجه چنین وی. پژوهش قرار داد مورد اوگاندا دانشگاهی و پژوهشی مؤسسات جامعه

 یعنی این و نیست ها آن از واقعی استفاده معنای به ضرورتاً اطالعات بودن دسترس در که است

 کرد. استفاده ها آن از باید چگونه دانند نمی اطالع هستند یا بی منابع وجود از یا رانپژوهشگ اینکه

 .است دانسته حیاتی بسیار را اطالعاتی سواد های مهارت آموختن بنابراین

ها و مطالعات گوناگون در خصوص سواد اطالعاتی  توان گفت که پژوهش در مجموع، می

آموزان(   سان، دانشجویان، فرهنگیان، معلمان، دبیران، و دانشاقشار مختلف جامعه )کتابداران، مدر

 گیرند. دهند که در قسمت بحث مورد بررسی قرار می ها و نتایج متفاوت و متنوعی را نشان می یافته

 

_______________________________________________________________ 
1
 Tuasmuk 

2
 Mader 

3
 Thirion 

4
 Kinengyere 
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 پژوهش ضرورت و اهمیت

 رو باااه رو اطالعاااات انفجاااار باااا تعبیاااری باااه و اطالعاااات روزافااازون حجااام باااا اماااروزه

 اطالعاااات انباااوه میاااان از نیااااز ماااورد اطالعاااات باااه دسترسااای اسااات یبااادیه. اسااات هساااتیم

 شاااده تعبیااار اطالعااااتی ساااواد باااه کاااه طلباااد مااای را خاصااای هاااای مهاااارت خاااود موجاااود،

 اطالعاااات عظااایم اقیاااانوس در پیوساااته باشاااند هاااا تواناااایی ایااان فاقاااد کاااه کساااانی. اسااات

 مااااامیت در اخیاااار هااااای سااااال در اماااار ایاااان .(1383بردسااااتانی، ) هسااااتند گاااام  در ساااار

 نیاااز ماااا کشاااور در کاااه اسااات ساااالی چناااد و گرفتاااه قااارار ویاااژه توجاااه ماااورد کشاااورها

 انااادکی هاااای پاااژوهش اینکاااه باااه توجاااه باااا. (1390صااایفوری،)اسااات  شاااده توجاااه کاااانون

اسااات و از ساااوی دیگااار   گرفتاااه صاااورت کشاااور در معلماااان اطالعااااتی ساااواد زمیناااه در

در نتیجااااه  آمااااوزان دارنااااد،  معلمااااان نقااااش مهماااای در آمااااوزش و پاااارورش دانااااش     

 نتاااایج  اسااات امیاااد  و برآماااده حاضااار  پاااژوهش انجاااام  صااادد درحاضااار   انپژوهشاااگر

 .باشد پرورش و آموزش سازمان برای ثرمؤ هکارهایار ارائه برای پژوهش
 

 پژوهش اساسی های پرسش

 و ماهیااات شاااناخت در ساااوار بیلاااه شهرساااتان معلماااان اطالعااااتی ساااواد وضاااعیت. 1

  است؟ حدی چه در اطالعات وسعت

 بااااه دسترساااای در سااااوار بیلااااه شهرسااااتان معلمااااان اطالعاااااتی سااااواد وضااااعیت. 2

  است؟ حدی چه در کارا و نیاز مورد اطالعات

 نقادانااااه ابیارزشاااای در سااااوار بیلااااه شهرسااااتان معلمااااان اطالعاااااتی سااااواد وضااااعیت. 3

 است؟ حدی چه در اطالعات

 از اساااااتفاده در ساااااوار بیلاااااه شهرساااااتان معلماااااان اطالعااااااتی ساااااواد وضاااااعیت. 4

  است؟ حدی چه در خاصی هدف به رسیدن منظور به عاتاطال

 ماااوارد از آگااااهی در ساااوار بیلاااه شهرساااتان  معلماااان اطالعااااتی ساااواد وضاااعیت. 5

 حاااادی چااااه در اطالعااااات از اسااااتفاده و دسترساااای بااااه مربااااوط اقتصااااادی حقااااوقی،

 است؟
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 پژوهشهای  فرضیه

  اصلی فرضیه 

 متوسااااط حااااد از تاااار پااااایین سااااوار بیلااااه شهرسااااتان معلمااااان اطالعاااااتی سااااواد 

 .است

 فرعیهای  فرضیه

 هااااا آن جنساااایت و سااااوار بیلااااه شااااهر معلمااااان تیااطالعاااا سااااواد وضااااعیت بااااین .1

 .دارد وجود تفاوت

 تحصااایلی مااادرک ناااوع اسااااس بااار ساااوار بیلاااه شاااهر معلماااان اطالعااااتی ساااواد باااین .2

 . دارد وجود تفاوت

 .داردتأثیر  سوار بیله شهر معلمان اطالعاتی سواد بر سن .3

 .داردتأثیر  سوار بیله شهر معلمان اطالعاتی سواد . سابقه کار بر4
 

 پژوهش روش

 یتحلیلااا -توصااایفی  و پیمایشااای ناااوع پاااژوهش  از و باااوده  کااااربردی پاااژوهش  ایااان

 و آماااوزش ساااازمان در شااااغل معلماااان کلیاااه وهشپاااژ ایااان در آمااااری جامعاااه. اسااات

 508 تعاااداد  باااه  1394-95 تحصااایلی  ساااال  در ساااوار بیلاااه  شهرساااتان ( رسااامی ) پااارورش

 نفااار 218 تعاااداد باااه مورگاااان جااادول از اساااتفاده باااا نموناااه حجااام(. =508N) باااود نفااار

 مااارد نفااار 125 و زن نفااار 93 ای طبقاااه گیاااری نموناااه روش از اساااتفاده باااا و شاااد تعیاااین

 ساااانجش» پرسشاااانامه پااااژوهش ایاااان در اطالعااااات گااااردآوری اباااازار. گردیااااد انتخاااااب

 شااااامل پرسشاااانامه. باشااااد ماااای .(1387 ساااایامک، ه وداورپنااااا« )DAS اطالعاااااتی سااااواد

 بخاااش  در اسااات.  اطالعااااتی  ساااواد  سااانجش  و شاااناختی  جمعیااات  اطالعاااات  بخاااش  دو

 سااااواد آن وساااایله بااااه کااااهدارد  باااار در را اسااااتاندارد پاااانج الی،سااااؤ 55 پرسشاااانامه دوم
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 وباااود  ای گزیناااه چناااد صاااورت باااه االتساااؤ. شاااود مااای سااانجیده معلماااان اطالعااااتی

 انتخااااب گزیناااه یاااک از بااایش االت،ساااؤ رخااایب بااارای ندساااتتوان مااای دهنااادگان پاساااخ

 50 نقطااااه و 87 (،DAS) پرسشاااانامه بااااه مربااااوط اطالعاااااتی سااااواد کاااال نمااااره. نماینااااد

و پژوهشاااگران   متخصصاااان نظااار باااه توجاااه باااا  ابااازار روایااای. اسااات 5/43 آن درصاااد

( 1389خاااالقی ) در پاااژوهش اسااات. شاااده تأییاااد (1389پیشاااین بااارای نموناااه )خاااالقی،    

باااوده اسااات   86/0 آماااده  دسااات باااه کرونباااا  آلفاااای یب، ضااارپایاااایی سااانجش بااارای

در پاااژوهش حاضااار بااارای محاسااابه ضاااریب    اسااات. مطلاااوب پایاااایی دهناااده نشاااانکاااه 

باااه دسااات آماااد   69/0پایاااایی مجااادداً از ضاااریب آلفاااای کرونباااا  اساااتفاده شاااد و عااادد    

 که نشان دهنده پایایی متوسط است.
 

 ها تجزیه و تحلیل یافته

بررسااای  بااارایآماااار توصااایفی   از آوری شااادههاااای جماااع  بااارای تجزیاااه و تحلیااال داده  

اساااتفاده .. .شاااامل رشاااته ساااابقه کااااری، سااان و     پژوهشااایشاااناختی  متغیرهاااای جمعیااات 

و بااارای میاااانگین نمااارات   در نظااار گرفتاااه شاااده،  هاااای همطاااابق فرضااای ن . پاااس از آشاااد

و  20 اس اس پااای ر اسافااازا بااارای بررسااای تحلیااال از نااارم    ،2013هاااا از اکسااال   اساااتاندارد

 تحلیاااال و گااااروه دوt و هااااایی نظیاااار پیرسااااون جهاااات تحلیاااال همبسااااتگی    نآزمااااو

.است شدهاستفاده واریانس 

 توصیفیهای  یافته

درصد  33/57گویان با کمترین فراوانی زن و  درصد از پاسخ 66/42، 1 نمودار بر اساس

 گویان با بیشترین فراوانی مرد بودند. پاسخ
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بر حسب جنسیتیان گو پاسختوزیع فراوانی  .1 نمودار

 
 

سال سابقه کار داشتند و  30تا  25گویان با کمترین فراوانی  ، دو درصد پاسخ2 نمودار بر اساس

 سال سابقه کار دارند. 10تا  5گویان با بیشترین فراوانی  درصد پاسخ 48

 

 کار ابقهس حسب بر یانگو پاسخ فراوانی توزیع .2 نمودار

 
 44سال سن دارند و  30تا  25گویان با کمترین فراوانی  ، هفت درصد پاسخ3نموداربر اساس 

 سن داشتند. 35تا  30گویان با بیشترین فراوانی  درصد پاسخ
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 سن حسب بر یانگو پاسخ فراوانی توزیع .3 نمودار

 
 

 74گویان با کمترین فراوانی مدرک دکتری دارند و  ، دو درصد پاسخ4 نمودار بر اساس

 گویان با بیشترین فراوانی مدرک کارشناسی داشتند. درصد پاسخ
 تحصیلی حسب مدرک بر یانگو پاسخ فراوانی توزیع .4 نمودار

 
 

 (ها هفرضی تحلیل) استنباطیهای  یافته

 اساس استانداردهای سواد اطالعاتی نمره سواد اطالعاتی معلمان بر میانگین  .1جدول 
 جمع 5 استاندارد 4استاندارد  3 استاندارد 2 استاندارد 1 ردااستاند ها هنمر

 74/32 36/4 41/9 44/7 67/5 54/4 معلمان
 14 20 18 21 14 87 (DASپرسشنامه )
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های اساسی پاسخ داده  زیر به پرسشدر  شود مشاهده می 1که در جدول  اطالعاتیبر اساس 

 شود. می

 وسعت و ماهیت شناخت در سوار بیله شهرستان معلمان اطالعاتی سواد وضعیت .1پرسش 

 است؟ حدی چه در اطالعات

های سواد استاندارداست که نسبت به  54/4برابر  «1استاندارد »میانگین نمره معلمان در  

این  بیانگرکه  تر از متوسط قرار دارد سطح پایین در 14ه یعنی نمر «1استاندارد »اطالعاتی برای 

از نظر شناخت و ماهیت اطالعات در  سوار بیله است که وضعیت سواد اطالعاتی معلمان شهرستان 

 تری است. حد پایین

 مورد اطالعات به دسترسی در سوار بیله شهرستان معلمان اطالعاتی سواد وضعیت  .2پرسش 

 است؟ دیح چه در کارا و نیاز

 سواد هایاستاندارد به نسبت که است 67/5 برابر« 2 استاندارد» در معلمان نمره میانگین

دارد که بیانگر پایین  قرار متوسط از تر پایین سطح در 20 نمره یعنی «2 استاندارد» برای اطالعاتی

 .شدبا میی معلمان در دسترسی به اطالعات مورد نیاز و کارا اطالعاتبودن وضعیت سواد 

 در اطالعات نقادانه ارزشیابی در سوار بیله شهرستان معلمان اطالعاتی سواد وضعیت .3پرسش 

 است؟ حدی چه

 سواد هایاستاندارد به نسبت که است 44/7 رابرب« 3 استاندارد» در معلمان نمره میانگین

انگر این که بی دارد قرار متوسط از تر پایین سطح در 18 نمره یعنی «3 استاندارد» برای اطالعاتی

 تری قرار دارد. است که وضعیت  سواد اطالعاتی معلمان در ارزشیابی نقادانه اطالعات در حد پایین

 منظور به اطالعات از استفاده در سوار بیله شهرستان معلمان اطالعاتی سواد وضعیت .4پرسش 

 است؟ حدی چه در خاصی هدف به رسیدن

 سواد هایاستاندارد به نسبت که است 41/9 برابر« 4 استاندارد» در معلمان نمره میانگین

دارد و بیانگر این است  قرار متوسط از تر پایین سطح در 21 نمره یعنی «4استاندارد » برای اطالعاتی

به منظور  رسیدن به هدف خاص در  طالعاتی معلمان در استفاده از اطالعاتکه وضعیت سواد ا

 تری قرار دارد. حد پایین
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و  حقوقی موارد از آگاهی در سوار بیله شهرستان  معلمان اطالعاتی سواد عیتوض .5پرسش 

 است؟ حدی چه در اطالعات از استفاده و دسترسی به مربوط اقتصادی

 سواد هایاستاندارد به نسبت که است 36/4 برابر «5 استاندارد» در معلمان نمره میانگین

دارد بیانگر پایین بودن  قرار متوسط از تر پایین طحس در 14 نمره یعنی «5 استاندارد» برای اطالعاتی

وضعیت سواد اطالعاتی معلمان در آگاهی از موارد حقوقی و اقتصادی مربوط به دسترسی و 

 . استاستفاده از اطالعات 

 

 متوسط حد از تر پایین سوار بیله شهرستان معلمان اطالعاتی سواد .اصلی فرضیه
 .است

 نمونه ایتک  t آزمون نتایج .2 جدول
 87مقدار مقایسه=  انحراف معیار میانگین

 داری سطح معنا درجه  آزادی t اختالف میانگین
74/32 745/5 257/54- 446/139- 217 000/0 

 
 ،بنابراین. است 87و نمره کل پرسشنامه که  74/32 میانگین به توجه با و 2 جدول نتایج طبق

 نتیجه توان می و  بوده پرسشنامه حد متوسط نمره از ترکم آمده از نمونه دسته مقدار میانگین ب

 سوار بیله شهرستان معلمان اطالعاتی سواد میزان و گرفته قرار تأیید مورد فرضیه این که گرفت

 . است متوسط حد از تر پایین

 

 جنسیت حسب بر سوار بیله شهر معلمان اطالعاتی سواد وضعیت بین . 1 فرضیه

 .اردد وجود داری معنا تفاوت
 بر معلمان اطالعاتی سواد وضعیتگروه مستقل جهت تعیین اختالف میانگین  با دو tنتایج آزمون . 3جدول 

 جنسیت حسب
 وضعیت سواد تعداد جنسیت

 اطالعاتی
انحراف 

 معیار
سطح  زادیآ درجه اختالف میانگین

 داری معنا

 186/0 216 511/0 926/4 13/33 93 زن

 563/0 289/6 46/32 125 مرد
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 با t آزمون از مردان و زنان بین در معلمان اطالعاتی سواد وضعیت میانگین تفاوت بررسی برای

 خطای داری    معنا سطح اینکه به توجه با و 3 جدول نتایج طبق. است شده استفاده مستقل گروه دو

 تأیید اول فرضیه که گفت توان می بنابراین؛است 05/0 از بیشتر 95/0 اطمینان سطح برای آزمون

 ها آن جنسیت به توجه با معلمان اطالعاتی سواد وضعیت میزان بین داری معنا تفاوت و شود نمی

 ندارد. وجود

 

 تحصیلی مدرک نوع اساس بر سوار بیله شهر معلمان اطالعاتی سواد بین. 2 فرضیه
 .دارد وجود داری معنا تفاوت

 میانگین اختالف داری معنا تعیین جهت( anova) آنوا طرفه یک واریانس تحلیل آزمون نتایج .4 جدول
میانگین  درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 مجذورات
F  سطح

 داری معنا

 000/0 805/24 936/615 3 809/1847 بین گروهی

 831/24 214 805/5313 درون گروهی

  217 615/7161 جمع

 

 از تحصیلی مدرک حسب بر سوار بیله شهر نمعلما اطالعاتی سواد میانگین تفاوت بررسی برای

 سطح اینکه به توجه با و 4 جدول نتایج طبق .است شده استفاده طرفه یک واریانس تحلیل آزمون

 که گفت توان می بنابراین ؛است 05/0 از کمتر 95/0 اطمینان سطح برای آزمون خطای داری معنا

 مدرک حسب بر سوار بیله شهر معلمان اطالعاتی سواد میزان بین و شود می تأیید دوم فرضیه

 .دارد وجود داری معنا تفاوت ها آن تحصیلی
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 داری معنا تفاوت سن حسب بر سوار بیله شهر معلمان اطالعاتی سواد بین .3 فرضیه
 .دارد وجود

 میانگین اختالف داری معنا تعیین جهت( anova) آنوا طرفه یک واریانس تحلیل آزمون نتایج .5 جدول
 داری معناسطح  F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات غییراتمنبع ت

 209/0 286/1 559/41 16 946/664 بین گروهی
   322/32 201 669/6496 درون گروهی

 615/7161 217    

 

 آزمون از سن حسب بر سوار بیله شهرستان معلمان اطالعاتی سواد میانگین تفاوت بررسی برای

 داری معنا سطح اینکه به توجه با و 5 جدول نتایج طبق .است شده استفاده طرفه یک واریانس تحلیل

 فرضیه که گفت توان می بنابراین ؛است 05/0 از بیشتر  95/0 اطمینان سطح برای آزمون خطای

 ها آن سن حسب بر سوار بیله شهرستان معلمان اطالعاتی سواد میزان بین و شود نمی تأیید سوم

 .ندارد وجود ریدا معنا تفاوت
 

 تفاوت کار سابقه اساس بر سوار بیله شهر معلمان اطالعاتی سواد بین .4 فرضیه

 .ددار وجود داری معنا
 میانگین اختالف داری معنا تعیین جهت( anovao) طرفهیک واریانس تحلیل آزمون نتایج .6 جدول

میانگین  درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات
 مجذورات

F  سطح
 داری عنام

 846/0 643/0 794/21 16 708/348 بین گروهی
   895/33 201 907/6812 درون گروهی

    217 615/7161 جمع
 

 از کار سابقه حسب بر سوار بیله شهر معلمان اطالعاتی سواد میانگین تفاوت بررسی برای

 سطح اینکه به جهتو با و 6 جدول نتایج طبق .است شده استفاده طرفه یک واریانس تحلیل آزمون

 تأیید چهارم فرضیه بنابراین ؛است 05/0 از بیشتر 95/0 اطمینان سطح برای آزمون خطای داری معنا

 تفاوت ها آن کار سابقه حسب بر سوار بیله شهر معلمان اطالعاتی سواد میزان بین و شود نمی

 .ندارد وجود داری معنا
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 گیری بحث و نتیجه

 شهرستان پرورش و آموزش سازمان رسمی نیروی معلمان اکثر که است آن از حاکی ها یافته

 نیروی معلمان. دهند می تشکیل زنان را آنان درصد 66/42 و( درصد 33/57) مردان را سوار بیله

 بیشترین( درصد 74) کارشناسی مدرک با  سوار بیله شهرستان پرورش و آموزش سازمان رسمی

گر بیشترین آمار و در نتیجه باعث شده سواد اطالعاتی که بیان اند داده اختصاص خود به را درصد

فاصله گرفتن از پژوهش و نداشتن مطالعه و تحقیق باعث پایین بودن سواد ؛ پایینی داشته باشند

 7) کاردانی سپس و( درصد 17) ارشد کارشناسی مدرک سپس. ها شده است اطالعاتی آن

دلیل ارتباط بیشتر   که مدرک دکتری به نددار قرار( درصد 2) دکتری  کرمد نهایت در و (درصد

 اطالعات های های فناوری با مطالعه و قرار گرفتن در محیطی که بیشترین اطالع از آخرین پیشرفت

 .استسواد اطالعاتی این قشر باالتر در نتیجه، و را دارند 

 پرورش و موزشآ سازمان انسانی نیروی که دهد می نشان سال 35 دهندگان پاسخ سن میانگین

 به توجه  با معلمان. است منطقی  ها آن از باال کارایی انتظار و هستند جوان نسبتاً سوار بیله شهرستان

 رفع برای کاری مختلف امور به رود می انتظار  و دارند قرار تجربه از مناسبی سطح در کار سابقه

 معلمان اطالعاتی سواد رحاض پژوهش نتایج اساس بر باشند. مسلط آموزان دانش اطالعاتی نیازهای

 در .است کاردانی و کارشناسی اطالعاتی سواد از بیشتر دکتری و ارشد کارشناسی مدرک اب

 است آورده دسته ب مشابهی نتایج کتابداران اطالعاتی سواد مورد در( 1393) عبداللهی ،پژوهشی

ه در این صورت ک؛ است ارشد کارشناسی مدرک افراد با اطالعاتی سواد بودن باال گویای که

ری اطالعات و قرار وهای فنا باشد تا با توجه به پیشرفت انتظار داشتن سواد اطالعاتی در حد باال می

آموزان را  گرفتن در میان انبوه اطالعات بتوانند اطالعات مورد نیاز خود را تشخیص دهند و دانش

 در این خصوص بهتر پرورش دهند.

 سواد، پژوهش های یافته از آمده دسته ب نتایج به توجه اب و شد ذکر که مسائلی به توجه با

 های پژوهش در. نیست مطلوب این که دارد قرار متوسط از تر پایین سطح در معلمان اطالعاتی

 ،(2001) سیمنز ،(2009) تریون ،(1390) صیفوری ،(1387) تقوی انگورج ،(1392) پور ملکی

 ؛اند آورده دسته ب دانشجویان فرهنگیان و ن،اکتابدار مورد در مشابهی نتایج نیز( 2007) گیرنکین

 سواد بودن باال گویای( 1392) فیضی و (1393) عبداللهی ،(1390) رجبی و بابالن زاهد نتایج اما

 با این چند پژوهش همخوانی ندارد.که نتایج پژوهش حاضر  هستند آزمودنی مواد اطالعاتی



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

________________________________________________________ 

  

18 

 

 اطالعاتی سواد که داد نشان اطالعاتی سواد لاو استاندارد خصوص در آمده به دست نتایج

 پژوهشی از حاصل نتایج. دارد قرار پایینی سطح در اطالعات وسعت و تماهی و شناخت در معلمان

 به فرهنگیان نیاز تشخیص میزان که داد نشان ه است،گرفت انجام( 1392) پور ملکی توسط که

و معلمان در شناخت   دارد همخوانی پژوهشی این نتایج با که دارد قرار پایینی سطح در اطالعات

پژوهش  این با( 1393) عبداللهی پژوهشهای  یافته اما ؛اطالعاتی خود ضعیف هستند هاینیاز

اطالعاتی  هایدر شناخت ماهیت و وسعت نیاز ویمواد آزمودنی در پژوهش  که ندارد همخوانی

 .خود در سطح باالیی قرار دارد

 سواد دهد می نشان که است اطالعاتی سواد دوم استاندارد با ارتباط در پژوهشی این دیگر یافته

 های یافته .دارد قرار تری پایین حد در کارا و نیاز مورد اطالعات به دسترسی  در معلمان اطالعاتی

 این نتایج با( 1392) پور ملکیهای  یافته اما  ؛دارد همخوانی پژوهش این تایجن با( 2001) سیمنز

 .و دسترسی به اطالعات مورد مطالعه در حد مطلوبی قرار دارد ندارد انیهمخو پژوهشی

 اطالعات نقادانه ارزشیابی در معلمان یاطالعات سواد سوم استاندارد با ارتباط در دیگر یافته

 همخوانی (1392) پور ملکی پژوهش از آمده به دست نتایج با که است متوسط دح از تر پایین

 .ندارد مطابقت( 1390) صیفوری  پژوهش از مدهآ دسته ب  نتایج با اما؛دارد

 از استفاده بیانگر که معلمان اطالعاتی سواد چهارم استاندارد خصوص در مدهآ به دست نتایج

 با که دارد قرار متوسط حد از تر پایین سطح در است، خاصی هدف به رسیدن منظور به اطالعات

 عبداللهی پژوهش های یافته با اما ؛دارد همخوانی (2006) 1مور پژوهشی از آمده دسته ب نتایج

 معلمان اطالعاتی سواد پنجم استاندارد با ارتباط در دیگر یافته ،نهایت در .ندارد مطابقت( 1393)

 قرار پایینی حد در اطالعات از استفاده و دسترسی به مربوط اقتصادی حقوق، موارد از آگاهی در

های  یافته با ولی ؛دارد همخوانی (1390) صیفوری و( 1392) پور ملکی پژوهش نتایج با که دارد

 .ندارد مطابقت( 1393) عبداللهی پژوهش

 

 

 

_______________________________________________________________ 
1
.  Moore 
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 هاپیشنهاد

 حد در سوار بیله شهرستان معلمان اطالعاتی سواد که پژوهش از مدهآ به دست نتایج به توجه با

استاندارد  مورد پنج هر در عاتیالاط سواد استاندارد پنج حسب بر و دارد قرار متوسط از تر پایین

که  شود می پیشنهاد بنابراین؛دارد قرار تری پایین سطح در معلمان وضعیت سواد اطالعاتی

 ودبهب به تا شود برگزارمعلمان  تیااطالع سواد های مهارت تقویت جهت آموزشی های دوره

 وزشآم خصوص در آموزشی های کارگاه برگزاری. کند کمک معلمان اطالعاتی سواد وضعیت

 نقادانه بررسی و اطالعات هنگام به و درست دسترسی ،اطالعات ماهیت و شناخت مهارت

 واقع ثرمؤ تواند می منابع اقتصادی و حقوق موارد با آشنایی همچنین و مدهآ دسته ب اطالعات

 و هستند جوان نسبتاً شهرستان این معلمان ،سن میانگیناز  آمده به دست نتایج به توجه با .شود

 بهبود  برای ،در نتیجه ؛ستباال اطالعاتی سواد های مهارت به بودن مسلط و یادگیری ظارانت

 مند بهره اطالعاتی های پایگاه و اینترنتی های شبکه توانند از می اطالعات به دسترسی در وضعیت

شهرستان انجام شده  کدر ی پژوهشهای زمانی و مکانی این  با توجه به برخی محدودیت .شوند

های دیگر  ها و سازمان را در سطح استان و در حوزه پژوهشیشود پژوهشگرانی این  هاد میپیشن

 تری دست یافت. تر و دقیق دهند تا به نتایج درستانجام 
 

 سپاسگزاری

پرسشنامه  شهمکاری در پخ سوار به خاطر شهرستان بیله از پرسنل سازمان آموزش و پرورش

از معلمان عزیزی که با این پژوهش همکاری کردند تشکر  و همچنیناین سازمان معلمان  میاندر 

 شود. و قدردانی می
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 منابع

 رابطه و دانشجویان اطالعاتی سواد استانداردهای ارزیابی(. 1390)اصغر شریفی،؛ فاطمه اسالمیه،

، تربیتی علوم در ارتباطات و وریآ فن فصلنامه. الکترونیکی یادگیری به گرایش با آن

2(2): 35-53 . 

 دانشکده تکمیلی تحصیالت دانشجویان اطالعاتی سواد وضعیت بررسی(. 1388) فاطمه اصغرنیا،
 علوم رشته ارشد کارشناسی نامه پایان .طباطبایی عالمه دانشگاه تربیتی علوم و شناسی روان

  .تربیتی علوم و شناسی روان دانشکده .طباطبایی عالمه دانشگاه .رسانی اطالعکتابداری و 

 .شهرکرد دانشگاه تکمیلی تحصیالت دانشجویان اطالعاتی سواد بررسی(. 1389) زهرا امیری،

 .(3) 15 ،علمی ارتباط الکترونیکی ماهنامه

(. بررسی میزان سواد اطالعاتی کتابداران 1387) انگورج تقوی، معصومه و تفرشی، شکوه

فصلنامه هر تهران. عمومی شهای  عمومی شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانههای  کتابخانه
  38-29 :(3)1، دانش شناسی

 دانشگاه کارشناسی هسال آخر دور دانشجویان اطالعاتی سواد بررسی (.1381) اصغر بختیارزاده،
 دانشکده ،و خدمات درمانی ایران پزشکی علوم دانشگاه ،ارشد کارشناسی نامه پایان. الزهرا

 .رسانی اطالع و مدیریت

 سمینار. اهواز چمران شهید دانشگاه دانشجویان اطالعاتی سواد بررسی (.1383) مرضیه بردستانی،
 ورسانی  اطالع مراکز ،ها کتابخانه در اطالعاتی سواد توسعه و کنندگان آموزش استفاده

 با ؛فتاحی اهلل رحمت کوشش به( مقاالت مجموعه) 1383 خرداد 2 و1 مشهد ،ها موزه

 مرکز و ها موزه ،ها کتابخانه -سازمان: شهدم ،(دیگران و)... دیانی محمدحسین همکاری

  .479- 494 .ص ،رضوی قدس آستان اسناد

 کتابدار،: تهران. اطالعاتی سواد های مهارت آموزش(.1389) مرضیه سیامک،  ؛نرگس خالقی،

 .قم دانشگاه

 علمی نشریه .دانشجویان اطالعاتی سواد وضعیت بررسی(. 1390) سوران رجبی، ؛عادل زاهدبابالن،
 . 317 -309 :(4)5 ،آموزش فناوری پژوهشی

 .41-34 :(2-1)19، رسانی اطالع علوم. اطالعاتی سواد استانداردهای (.1382) عشرت بی بی زمانی،
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بررسی سواد اطالعاتی دانش آموزان مراکز پیش دانشگاهی شهر (. 1389) سلیمان دهکردی، ثریا
نامه کارشناسی ارشد کتابداری  پایان .اصفهان و ارائه راهکارهایی جهت بهیود وضعیت آنها

 .شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان، دانشگاه  الزهرا ،رسانی و اطالع

 . یرکبیر. تهران: امفلسفه آموزش و پرورش(. 1383اکبر) شعاری نژاد، علی

(. بررسی وضعیت سواد اطالعاتی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی 1390) صیفوری، ویدا

و مراکز اسناد  ها ، موزهها نشریه الکترونیکی سازمان کتابخانه ازی کرمانشاه.دانشگاه ر
 .18 -1ص. ،آستان قدس رضوی

 آزاد دانشگاه علمی تهیأ اعضای اطالعاتی سواد وضعیت بررسی(. 1391) ابوالفضل عباسی،

 ،تربیتی علوم در ارتباطات و اطالعات آوری فن فصلنامه. یک منطقه واحدهای اسالمی

3(2): 105- 126.  

 های کتابخانه کتابداران اطالعاتی  سواد بررسی(. 1393) عبدالرسول جوکار، و معصومه عبداللهی،

 .787 - 771 :(4)20،عمومیهای  کتابخانه ورسانی  اطالع های پژوهش .فارس استان عمومی

:  تهران. آن آینده و تربیت و تعلیم ارتباطات، و اطالعات آوری فن(.  1383)  محمد عطاران،

 .مدرسه

 دوم مقطع هوشمند و عادی های دبیرستان دبیران اطالعاتی سواد وضعیت(. 1392)زهرا فیضی،

 .102-91 :(1)3، اطالعاتی خدمات و ها نظام فصلنامه .شهرکاشان متوسطه

(. 1386) بختیار ورکی، شعبانی محمدرضا؛ محمدحسین؛ داورپناه، حسین؛ دیانی، علی قاسمی،

 دانشگاهی جامعه برای( ال آر سی ای) اطالعاتی سواد های قابلیت تانداردهایاس هنجاریابی

 .75-98 ،(3)8 ،فردوسی دانشگاه شناسی ن  روا و تربیتی مطالعات. ایران

 مجله .دهلران شهرستان فرهنگیان بین در اطالعاتی سواد وضعیت بررسی(. 1392) احمد پور، ملکی
 .9-1 :(3)4، الکترونیکی یادگیری دانشگاهی

 .ایران علمی مدارک و اطالعات مرکز :تهران .اطالعاتی سواد(. 1384) مریم ،نظری

 شهرستان متوسطه اوله دور های معلم اطالعاتی سواد وضعیت بررسی(. 1394پور، شمسی ) نظری

 .29-1ص.  ،کنفرانس ملی آینده پژوهی علوم انسانی و توسعه .1393-94 الشتر
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