
 

 

 سئلهمحل  هایمهارتتأثیر آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر 

 آموزاندانش

 2نوروزی داریوش، 1زهره خلج

 وری آموزش و یادگیریافن

 12تا  2ص ، 69پاییز ، 21شماره ، سال سوم

 21/26/62تاریخ دریافت: 

 21/20/61تاریخ پذیرش: 

 چکیده
، آموزاندانش مسئلهحل  هایمهارتپژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر 

های دبیرستان آموزان دختر پایه اولانجام شد. طرح پژوهش شبه آزمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش

، بودند. نمونه آماری از بین مدارس در دسترس انتخاب شد 69-69غیرانتفاعی استان قم در سال تحصیلی 

واد س هایمهارتو گواه انتخاب شدند. آموزش  آزمایشگروه  عنوانبهتصادفی  صورتبهسپس دو کالس 

ان گروه آموزها به دانشاین آموزش کهدرحالی، ارائه شد آزمایشاطالعاتی اینترنتی در هفت جلسه به گروه 

( و پرسشنامه 2911در این پژوهش از پرسشنامه سواد اطالعاتی اینترنتی داورپناه و سیامک ) نشد.گواه داده 

اده آزمون با استفآزمون و پساز پیش آمدهدستبه( استفاده شد. نتایج 2611پترسن ) هپنر و مسئلهمهارت حل 

یا همان طرح آنوای ، هایآزمودندرون -از آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون تحلیل واریانس مختلط بین

ینترنتی آموزش سواد اطالعاتی ا، قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد وتحلیلتجزیهمورد مقایسه و  دوتکه

مهارت سواد اطالعاتی اینترنتی اثربخش بوده است. عالوه بر  کارگیریبهآموزان در در افزایش توانایی دانش

آموزان انشد مسئلهآموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر افزایش مهارت حل ، نتایج این پژوهش نشان داد کهاین

گرایش ، مسئلهکه شامل اعتماد به حل  مسئلهتأثیر مثبت دارد. همچنین این آموزش بر هر سه مؤلفه مهارت حل 

 اثر مثبت داشت.، است مسئلهو کنترل رفتار و هیجانات حین حل  مسئلههای حل به فعالیت

  مهارت حل مسئله، اینترنت، آموزش سواد اطالعاتیدی: کلی یهاواژه

                                                           

2. ایران. ، تهران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

z.khalaj1@yahoo.com 
 noroozi@atu.ac.irایران. ، تهران، دانشگاه عالمه طباطبائی، آموزشیدانشیار تکنولوژی  .1
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 مقدمه

در حوزه  ازجمله، هاانسانهای زندگی تحوالت شگرفی در همه جنبه، های اخیردر سال

د تبدیل و کاربرد اطالعات به مد، توزیع، انتقال، . تولیدداده استاطالعات و ارتباطات رخ 

اما ، ستا تأملقابلای یافته است. این پدیده مثبت و العادههای نوین افزایش فوقفناوری

با مشکل مواجه هستند. آموزش سواد ، بسیاری از افراد برای دسترسی به اطالعات مناسب

راه برای انتقال مهارت الزم در استفاده از اطالعات و توانمندسازی افراد  ترینمهم 2اطالعاتی

 (.2961، پریرخجامعه برای زندگی در جامعه اطالعاتی است )

رئیس انجمن صنعت اطالعات آمریکا اولین کسی است که اصطالح  1زورکوفسکی

ی کارگیربرای به دهیدآموزشگوید افراد . او میبه کاربرد 2609سواد اطالعاتی را در سال 

ی از طیف وسیع، را باسواد اطالعاتی نامید هاآنتوان منابع اطالعاتی در زندگی خود که می

های اطالعاتی را یاد حلاطالعاتی و نیز منابع اولیه جهت ترکیب و ساخت راه ابزارهای

مداری و شریعت، نادری، دهند )راستگوقرار می مورداستفادهاند که در حل مسائل خود گرفته

 (.2916، سیف نراقی

فی است که تعری، ترین تعاریف از سواد اطالعاتی در دنیاترین و قدیمییکی از پذیرفته

. این تعریف افراد دارای سواد کرده استارائه  2616 در سال 9من کتابخانه آمریکاانج

ادر به ق، دهندنیاز به اطالعات را تشخیص می هاآنکند: گونه توصیف میاطالعاتی را این

ای از انهخالق طوربه، کنندمؤثر ارزشیابی می طوربهاطالعات را ، دسترسی اطالعات هستند

اجتماعی  ایهمسئولیتکنند و فراگیران مستقلی هستند که خود را در استفاده میاطالعات 

 (.2616، دهند )انجمن کتابخانه آمریکافعال نشان می

توانمندسازی افراد برای دسترسی به اطالعات و ، هدف کلی و غایی سواد اطالعاتی

( سواد اطالعاتی 2609) 9(. بورچینال2962، است )کاشی نهنجی مسئلهاستفاده از آن در حل 

آمد مؤثر و کار گیریتصمیمرا مهارت یافتن و استفاده از اطالعات برای حل مشکالت و 

                                                           
1. information literacy 
2. Zurkowski, P. 
3. American Library Association (ALA) 
4. Burchina, L. 
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کالت حل مش، سواد اطالعاتی به سه مهارت مربوط شده است: یافتن، دانست. در تعریف وی

ی (. در عصر حاضر یک2912، رسانیاطالعالمعارف کتابداری و گیری )نقل از دایرهو تصمیم

توانایی در مهارت سواد اطالعاتی اینترنتی است ، های دستیابی به اطالعاتراه ترینمهماز 

تشخیص ، بازیابی و تحلیل اطالعات، جستجو هایمهارتکه شامل آموزش مجموعه 

ز تفکر و در زمان استفاده ا مسئلهحل اطالعات معتبر و توان استفاده از اطالعات اینترنتی در 

 (.2669، 2دوئلانتقادی است )

ای ستهطور برجبه، ویژه در جوامع پیشرفتهدهد که افراد بهنشان می هاپژوهشمطالعات و 

خصی شغلی و ش، با اهداف تحصیلی مسئلهو اینترنت برای شناسایی اطالعات و حل  1از وب

 هانآویژه در بین نوجوانان و جوانان بسیار زیاد است. کنند. رواج اینترنت بهاستفاده می

(. منابع اطالعاتی 1229، 9کنند )دینتمنبع اصلی اطالعات تلقی می عنوانبهاینترنت را 

محیطی را فراهم ، هستند 2هاوبالگو  9هاسایتوب، های اطالعاتیاینترنت که شامل پایگاه

سیر و تلفیق برای تف کنندهلیتسه عنوانبهکند و کنند که پژوهش آزاد و باز را تقویت میمی

به کار  مسئلههای حل یابی به راههای یادگیری و همچنین دستو کاربرد دانش در تمام زمینه

 (.1221، 9رود )جاکوبزمی

پرورش افرادی است که قادر باشند ، های تعلیم و تربیت مدرنیکی از اهداف مهم نظام

غلبه کنند  یآسانبهبر مسائل و مشکالتشان در زندگی روزمره و در محیط اجتماعی 

، کند تا دانشهای آموزشی به افراد کمک می(. نظام1220، 0ارول و کالیسکان، )سلکوک

 (.1229، 1را کسب کنند )آلتن مسائلشان مهارت و نگرش الزم برای غلبه بر

شود کند: وقتی یادگیرنده با موقعیتی روبرو میرا چنین تعریف می مسئله( 2910سیف )

هایی که در آن لحظه در اختیار دارد به آن موقعیت تواند با استفاده از اطالعات و مهارتنمی

                                                           
1. Doyle, C. S. 
2. web 
3. Dinet, J. 
4. website 
5. weblog 
6. Jacobs, H. 
7. Selcuk,Caliskan, & Erol 
8. Altun, I. 
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یادگیرنده هدفی دارد و هنوز راه رسیدن به آن هدف را  کهیوقتسریعاً پاسخ درست دهد یا 

مند در نظام صورتبه مسئله. مفهوم حل «روبروست مسئله»وییم که با یک گنیافته است می

و مطرح شد )نقل از راستگو  1و ویگوتسکی 2و تربیت اولین بار از سوی جان دیویی تعلیم

آن فرد  لهیوسبهکه  گشایی فرایندی است شناختی مسئلهیا  9مسئله(. حل 2916، همکاران

در حل  فسناعتمادبهپیدا کند و شامل سه مؤلفه؛  مسئلهحل مناسبی برای یک کوشد راهمی

(. امروزه 2611، 0شود )هپنر و پترسنمی 9و کنترل شخصی 2اجتناب –سبک گرایش، 9مسئله

 ویژه در دنیای مدام درو اهمیت آن به بر کسی پوشیده نیست مسئلهحل  هایمهارتاهمیت 

یک فعالیت  مسئله(. اگر مهارت حل 2660، 1است )بوکارتس حال تغییر امروز بیشتر هم شده

از طریق آموزش بایستی هدف  مسئلهپس بهبود بخشیدن مهارت حل ، شناختی است

 (.2669، 6ارزشمندی باشد )سمینارا

چنین بیان ، مسائل را دارددر تعریف خود از فردی که توانمندی حل ، (2662) 22مارلند

 هایی را که در قلب مسئله وکه بتواند سؤال شودفرد توانمند به کسی اطالق می (2کند: می

بحث و کسب ، پیوسته به دنبال منابع نظری (1تشخیص دهد و تبیین کند.، مشکل قرار دارد

خوبی نتایج را به (9منابع و اطالعات را گردآوری کند.  ترینمهمبتواند  (9اطالعات باشد. 

هرگز  هامهارت این به دست آورد.حل مناسب را درنهایت بتواند راه (2دهی کند. سازمان

 ،در فراگیران هامهارتبلکه الزم است برای رشد این ، کنندظهور پیدا نمی خودیخودبه

ر یک را که د آنچه، های الزم داده شود. فراگیران با یادگرفتن خود فرایند یادگیریآموزش

 .(2919، دنژاخانی و فتحیآموزند )نقل از فضلیمی، گرا و حل مسئله الزم استرویکرد مطالعه

                                                           
1. Dewey, J. 
2. Vygotsky, L. 
3. problem solving 
4. problem solving confidence 
5. approach-avoidance style 
6. personal control 
7. Heppner, & Petersen 
8. Boekaerts, M. 
9. Seminara, L. 
10. Marland, M. 
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ی سواد اطالعاتی در عصر اطالعات و همچنین ضرورت با توجه به اهمیت توانمند

جهت تعیین  پژوهشپژوهشگر در این ، مسئلهحل  هایمهارتآموزان به یابی دانشدست

زیر  یهاهیفرض، آموزاندانش مسئلهحل  هایمهارتتأثیر آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر 

 قرار داده است. موردبررسیرا 

آموزان بر افزایش توانایی دانش، آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی دارای اثربخشی مثبت -

 مهارت سواد اطالعاتی اینترنتی است. کارگیریبهدر 

 ت دارد.آموزان تأثیر مثبدانش مهارت حل مسئلهآموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر افزایش  -

 ت دارد.آموزان در حل مسئله تأثیر مثبنفس دانشاطالعاتی اینترنتی بر اعتمادبهآموزش سواد  -

تأثیر  لهمسئهای حل فعالیتآموزان به آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر گرایش دانش -

 مثبت دارد.

 مسئلهل حین ح آموزاندانشکنترل رفتار و هیجانات آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر  -

 ارد.تأثیر مثبت د

 روش

الزم است توضیحاتی در خصوص روش ، پژوهشدر این  مورداستفادهقبل از معرفی روش 

ت ها بر اساس هفارائه شود؛ این آموزش آزمایشآموزش سواد اطالعاتی اینترنتی به گروه 

ارائه ، ( طراحی شده است2961گام سواد اطالعاتی اینترنتی که توسط خالقی و سیامک )

میته که توسط ک استاین هفت گام برگرفته از استاندارهای سواد اطالعاتی  درواقعشد. 

در سال ، (آل )ای.سی.آر. 2ای و پژوهشی آمریکاهای دانشکدهاستانداردهای انجمن کتابخانه

در محل  هاآنکالس ، آزمایشآموزان گروه منتشر شده است. جهت آموزش دانش 1222

 .نشد ها به گروه گواه دادهاین آموزش کهدرحالی، دسایت کامپیوتری دبیرستان برگزار ش

نود دقیقه بود و در طی دو هفته ، مراحل آموزش در هفت جلسه اجرا شد. زمان هر جلسه

در هفته اول طی چهار جلسه و در هفته دوم طی سه جلسه  موردنظرهای )آموزش برگزار شد

های مختلف به جلسهعناوین و فهرست موضوعاتی که در  2ارائه شد(. در جدول 

                                                           
1. Association of College and Research Libraries (ACRL) 
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 های مربوط بهاست طرح درس ذکرقابلآمده است )، ارائه شد، آزمایشآموزان گروه دانش

 (.در پیوست ارائه شده است آزمایشهفت جلسه آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی به گروه 

 به تفکیک هر جلسه آزمایشمراحل آموزش سواد اطالعاتی به گروه  .1 جدول

 سواد اطالعاتی اینترنتی هایمهارتشرح جلسات آموزش 
 محتوا

 مراحل آموزش

تشررخیص نیاز  (1آشررنایی با هفت گام هر پژوهش  (2ضرررورت آشررنایی با سررواد اطالعاتی:  

یین نحوه تع، تشررخیص نوع اطالعات، تعیین مقدار اطالعات، اطالعاتی )تعریف نیاز اطالعاتی

شناخت ، انتخاب موضروع )تفاوت موضروع کلی و موضروع خاص    (9( غیرهارائه اطالعات و 

آشنایی با  (9نامه و کاربرد آن( تعریف اصرطالح ، های کسرب اطالعات اولیه و اهمیت آن راه

های پایانی و ها. انجام تمرینو کلیدواژه مهارشررردهتعریف واژگان  (2راهبردهای جسرررتجو 

 در این جلسه. شدهمطرحنظر در مورد مباحث تبادل

 جلسه اول

، ابکت، دوم و سررروم، منابع ردیف اول، آشرررنایی با انواع منابع اطالعاتی: معرفی منابع مرجع

های های دسترسی آزاد )مجلهمجله، های علمیهای عمومی و مجلهمجله، های ادوارینشرریه 

ها بازنگری، نقدها، هاگردهمایی گزارش، پژوهشگزارش ، هانامهپایان، الکترونیکی رایگان(

، اسرررناد و مدارک منتشرررر شرررده ، اسرررتانداردها، های ثبت اختراعاتپروانره ، هرا و بررسررری

 منابع الکترونیک، مواد دیداری شررنیداری، هاجزوه، بریده جراید، هاها یا خبرنامهنامه)آگاهی

عاتی نابع اطالبر م تأکیدهمراه با ، شدهمطرح( و بررسی مزایا و معایب هر یک از موارد غیرهو 

 انجام تمرینات مربوط به این مبحث.، اینترنتی این موارد

 جلسه دوم

های های اطالعاتی: بررسرری نکات مهم هنگام جسررتجو در پایگاه پایگاههای جسررتجو در راه

معرفی  ،های اطالعاتی فارسیترین و پرکاربردترین پایگاهمعرفی برخی از معروف، اطالعاتی

های لپاسخگویی به سؤا، در این جلسه شرده مطرحافزار فهرسرتگان. تکرار و تمرین موارد  نرم

 آموزان.دانش

 جلسه سوم

 آموزش خواندن یک، (آلیو آر ) آدرس اینترنتی، آموزش جستجو در وب: تعریف اینترنت

بررسررری ، هاهای انواع سرررازمانمعرفی کرد ، معرفی دامنره/ قلمروهرای وب  ، آدرس اینترنتی

مرور و ، راهنماهای وب، ابزارهای جستجو در وب، های دسرترسری به اطالعات در وب  یوهشر 

های موتور، فراموتورهای جسررتجو، معرفی موتورهای جسررتجو، جسررتجو در راهنماهای وب

، یابی در وب پنهانهای اطالعروش، آشرررنایی با وب پنهان/ وب نامرئی، جسرررتجوی علمی

تجو راهبردهای جس، کلیدواژه هنگام جسرتجو در ابزارهای جستجو هایی برای انتخاب توصریه 

، سازیجستجو با استفاده از کوتاه، جستجوی عبارتی، جستجو در عنوان، در ابزارهای جستجو

 تمرین و تکرار پایان جلسه.، یابیجستجو با استفاده عملگر نزدیک

 چهارم جلسه
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، هدف ،های وب )اعتبار پدیدآورندهی صررفحهارزیابی منابع اطالعاتی: آشررنایی با نحوه ارزیاب

اختار( س، تصویر، مخاطب، تاریخ تولید/ روزآمد بودن، عدم سوگیری، مسئول/ مالک، محتوا

 تمرین و تکرار و رفع اشکال از مباحث قبلی.

 پنجم جلسه

اسررتناد  شرریوه، معرفی دو شرریوه اسررتناددهی ، نحوه اسررتناد به منابع اطالعاتی: تعریف اسررتناد 

انجام تمرینات مربوط ، APAاستناد در پایان اثر به شیوه ، متنیشریوه اسرتناد درون  ، متنیبرون

 آموزان.های دانشپاسخگویی به سؤال، به همین مبحث

 ششم جلسه

حقوق مادی یا ، بردارینسررخهآموزش اصررول اخالقی در نگارش و پژوهش: آشررنایی با حق 

، ت ادبیسرق، اسرتفاده منصفانه ، القی پدیدآورندهحقوق معنوی یا اخ، اقتصرادی پدیدآورنده 

هایی از اعمال مجاز در محیط اینترنت هنگام طراحی آشرررنایی با نمونه، قول و برازگویی نقرل 

ی به پاسخگوی، در این هفت جلسه شدهمطرحنظر راجع به موارد بحث و تبادل، صرفحات وب 

 آموزان و رفع اشکال.های دانشسؤال

 هفتم جلسه

 ،نوع روش ازنظرکاربردی و  پژوهشیک ، حاضر با توجه به هدف و ماهیت آنپژوهش 

 گروه با آزمونپس -آزمونپیشآید که با طرح شمار می به 2شبه آزمایشی پژوهشیک 

آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی )متغیر مستقل( به  پژوهشانجام گرفته است. در این  1گواه

آموزان )متغیر وابسته( در دانش مسئلهحل  هایمهارتو تأثیر آن بر  9آزمایشگروه 

قرار گرفت و نتایج حاصل با گروه گواه مقایسه شد. جامعه آماری در پژوهش  موردبررسی

ر مدارس غیرانتفاعی استان قم د، اول مقطع متوسطه دوم پایه دختران آموزدانشکلیه ، حاضر

های )مقطع از بین دبیرستان اند. نمونه آماری این پژوهشبوده 2969-2969تحصیلی  سال

متوسطه دوم( غیرانتفاعی در دسترسی که از امکانات کامپیوتری و اینترنتی کافی برخوردار 

صادفی ت صورتبه، که از بین چهار دبیرستان در دسترس صورتبدینانتخاب شد. ، بودند

، ذکورمآموزان پایه اول دبیرستان یک دبیرستان انتخاب شد. این پژوهش در بین دانش

ادفی تص صورتبهکه دو کالس  قرار گرفت که متشکل از سه کالس بود موردبررسی

بود و  11 آزمایشآموزان گروه و گواه انتخاب شدند. تعداد دانش آزمایشگروه  عنوانبه

گروه گواه در نظر گرفته شد.  عنوانبهنفر بود  19آموزان آن کالس دیگری که تعداد دانش

                                                           
1. quasi-experimental 
2. control group 
3. experimental group 
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 شد میزان اثربخشی آموزشگیری میباید اندازه آنچه، اول این پژوهشبا توجه به فرضیه 

واد اطالعاتی سطح س، الزم بود قبل از اجرای متغیر مستقل درواقعسواد اطالعاتی اینترنتی بود. 

های ارائه شده به آموزان مشخص شود و همچنین از اثربخش بودن آموزشاینترنتی دانش

های ها بر متغیر وابسته و مؤلفهاثر این آموزش درنهایتو  اطمینان حاصل شود آزمایشگروه 

آن بررسی شود. به همین منظور از پرسشنامه سنجش سواد اطالعاتی که توسط داورپناه و 

 ،های دوم تا پنجم این پژوهشاستفاده شد. با توجه به فرضیه، شدهنیتدو( 2911سیامک )

پترسن  و هپنر مسئلهحل  پرسشنامه، انآموزدانش مسئلهحل  هایمهارتجهت سنجش 

حل  یاز رفتارها دهندهپاسخسنجش درک  یبرااین پرسشنامه  .گرفته شد به کار( 2611)

 یدارا 1یعامل لیچرخش تحل یبر مبناکه  دارد 2گویه وپنجیسو  شده است هیته شانمسئله

 مجزا است:  مؤلفه سه

 ، گویه شانزدهبا  اجتناب -شیسبک گرا (1، گویه یازدهبا  مسئلهاعتماد به حل  (2

، دهی به این پرسشنامهاز سوگیری در پاسخ گویه. برای پیشگیری پنجبا  یکنترل شخص (9

 یهایبررس نتایجگذاری شده است. و به شکل معکوس نمره پانزده گویه با بیان منفی مطرح

بین ه است؛ دادنشان در مورد روایی پرسشنامه سواد اطالعاتی ، (2911سیامک و داورپناه )

ا ب این پرسشنامههای پاسخگو دربارة تناسب محتوای سؤال تخصصهای منظرهای گروه

 وجود مثبتی معنادار همبستگی، 22/2 سطح ( درآل ای.سی.آر.استاندارد سواد اطالعاتی )

. همچنین پرسشنامه سواد اطالعاتی اینترنتی دارد هاآن وافق رأی باالیکه نشان از ت دارد

ط سه تن از توس، در این پژوهش که برگرفته از پرسشنامه سواد اطالعاتی است کاررفتهبه

 مسئلهل حاساتید مربوطه بررسی شد و روایی آن مورد تأیید قرار گرفت. روایی پرسشنامه 

 ییباال اًنسبت یدرون یهمسان وشده است  آزمایشو  میتنظ هاآزمودنینمونه از  نیبا چند نیز

 ؛ کهدارد یپرسشنامه کل یبرا 62/2 وها مقیاسدر خرده  12/2تا  01/2 نیب ییآلفا ریبا مقاد

سیامک و  (. همچنین2916، همکاراندارد )راستگو و آزمون  یی باالی اینروانشان از 

 دراتی سواد اطالع پرسشنامهضریب آلفای کرونباخ مربوط به اعالم کردند ، (2911داورپناه )

                                                           
1. item 
2. factor analysis 
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ر د دهد پرسشنامة طراحی شده پایایی باالیی دارد.نشان میکه  به دست آمد 19/2دو گروه 

پژوهش حاضر برای همسانی درونی کلی پرسشنامه سواد اطالعاتی اینترنتی ضریب آلفا 

. اعتبار مناسب این ابزار است دهندهنشانمحاسبه گردید که ضریب باالیی بوده و  121/2

این  در آزمایشمون گروه گواه و آزآزمون و پسهمچنین ضریب همبستگی نتایج پیش

 ییایاپگر پایایی باالی این ابزار بود. آمد که بیان به دست 922/2و  196/2پژوهش به ترتیب 

 16/2 تا 19/2 از یادر فاصله دو هفته در دامنهنیز  مسئلهحل  پرسشنامهنمره کل  ییبازآزما

 یراب ایپا یابزار مسئلهحل  هایمهارت پرسشنامهاست که  نیا گرانیکه ب شدهگزارش

در سال  یوخسر ییو با راهنما یتوسط رفعت پرسشنامه نیا. است مسئله حل ییسنجش توانا

 پژوهشدر  آمدهدستبهکرونباخ  یآلفا .استفاده شد رانیبار در ا نیاول یترجمه و برا 2902

گزارش شده است  99/2( 2919بذل ) پژوهشو در  19/2( 2900) یو رفعت زهیدرو، یخسرو

در پژوهش حاضر برای  .(2916، و همکاران)نقل از راستگو  ستا یقبولقابلکه در حد 

محاسبه گردید که  099/2ضریب آلفا  مسئلهحل  هایمهارت همسانی درونی کلی پرسشنامه

 اعتبار مناسب این ابزار است. دهندهنشانضریب باالیی بوده و 

نترل جهت ک، با گروه گواه است آزمونپس -آزمونپیشبه دلیل اینکه طرح پژوهشی 

 استفاده از پیش است . بدیهیشده استاستفاده  کوواریانساز تحلیل  آزمونپیشن اثر کرد

یع طبیعی بودن توز شامل آزمون این از استفاده هایمفروضه، کوواریانس تحلیل آزمون از

 تحلیل واریانسبر اساس  1هاهمسانی واریانس، 2اسمیرنف -لموگروفوآزمون ک، نمرات

، گردید رگرسیون بررسی خطبیشو  )طرح آنوای دوتکه( 9هاآزمودنیدرون -مختلط بین

از  آمدهدستبهاستفاده شد. نتایج  9در انتها برای اثر تعاملی بین متغیرها از آزمون مانکوا

نس حلیل واریابا استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون ت آزمونپسو  آزمونپیش

 لوتحلیتجزیهیا همان طرح آنوای دو تکه مورد مقایسه و ، هاآزمودنیدرون -مختلط بین

 قرار گرفت.

                                                           
1. kolmogorov –smirnov test 
2. homoscedasticity 
3. split-plot ANOVA design (SPANOVA) 
4. mancova 
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 نتایج

واه در و گ آزمایشنتایج حاصل از اجرای پرسشنامه سواد اطالعاتی اینترنتی در دو گروه 

میانگین و انحراف از معیار برای هر مرحله در هر  صورتبهآزمون آزمون و پسمراحل پیش

 داده شده است. نمایش 2گروه مشخص گردیده که در جدول 

 و گواه آزمایشآزمون در دو گروه آزمون و پسهای پیشهای توصیفی نمرهیافته خالصه .1جدول 

 آزمونپس پیش آزمون 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 029/2 99/16 619/2 11/29 آزمایشگروه 

 010/2 99/20 621/2 92/29 گروه گواه

شود که در گروه گواه و گواه مشاهده می آزمایشها در گروه با توجه به میانگین نمره

ه این افزایش در مقایسه با تفاوت در گرو کهدرحالیآزمون افزایش یافته است. های پسنمره

این تفاوت ممکن است ناشی از اثر تکرار باشد. برای بررسی هرچند ، استناچیز  آزمایش

ها اثر شیوه آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی آزمون تحلیل کوواریانس اجرا و این تفاوت

 بررسی شده است.

برای پاسخ به این پرسش که آیا آموزش سواد اطالعاتی : فرضیه اول استنباطی هایداده

ل از . نتایج حاصدرآمدون تحلیل کوواریانس به اجرا بوده است؟ آزم اثربخشاینترنتی 

نشان  1برای متغیر پژوهش در جدول  راههیکاجرای روش تحلیل کوواریانس بین گروهی 

 داده شده است.

 و نتایج تحلیل کوواریانس انحراف استاندارد، یافتهیلتعد. میانگین 2 جدول

 گروه گواه گروه آزمایش 
(99 ،2 )F اندازه اثر سطح معناداری 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

نمرات سواد 

 اطالعاتی
29/16 222/2 96/20 969/2 926/162 222/2 109/2 

000/0 < P  
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دو ای مقایسه بر طرفهیکبا بررسی نتایج حاصل از روش تحلیل کوواریانس بین گروهی 

بین  222/2با آموزش سواد اطالعاتی و بدون آموزش تفاوت آماری معنادار در سطح  گروه

 آمدهدستبه( 𝑥2=109/2) 2ایتا یجزئدو گروه مشاهده شد. همچنین بر اساس مجذور 

 29/2( که اندازه اثر 2661) 1. با توجه به معیار کوهنشد مشاهدهاثربخشی با اندازه اثر بزرگ 

از  %10)تبیین  109/2اندازه اثر ، س( را اندازه اثر بزرگ برشمرده استاز واریان %29)تبیین 

 نابراین روش آموزشی سواد اطالعاتی اینترنتیب؛ واریانس( مقداری قابل بسیار بزرگ است

تأثیری مثبت و معنادار دارد. بر طبق نتایج حاصل اولین فرضیه پژوهش که اثربخشی روش 

 مورد تأیید قرار گرفت.، ودآموزشی سواد اطالعاتی اینترنتی ب

مه بیان در ادا های آنو مؤلفه مسئلهحل  هایمهارتهای مربوط به های توصیفی فرضیهیافته

 شده است.

 آزمایشهای آن در دو گروه و مؤلفه مسئلهحل  هایمهارتنتایج حاصل از اجرای پرسشنامه 

میانگین و انحراف از معیار برای هر  صورتبهآزمون آزمون و پسو گواه در مراحل پیش

 نمایش داده شده است. 9مرحله در هر گروه مشخص گردیده که در جدول 

های آن مسئله و مؤلفه حل هایمهارتدر میانگین نمرات  آمدهدستبهبر اساس نتایج 

هایی وتو گواه تفا آزمایشو کنترل شخصی( در دو گروه  گرایش یا اجتناب، نفس)اعتمادبه

 هازمودنیآدرون -مشاهده شد. برای بررسی دقیق نتایج از آزمون تحلیل واریانس مختلط بین

تی( در هر اینترن )طرح آنوای دوتکه( استفاده و تأثیر متغیر مستقل )آموزش سواد اطالعاتی

 های آن بررسی شده است.پیش از اجرای آزمون مفروضه، دست آمد مؤلفه به
  

                                                           
1. Parital Eta Squared 
2. Kuhn, L. 
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آزمون و های آن در پیشو مؤلفه مسئلهحل  هایمهارتهای های توصیفی نمرهیافته. خالصه 3جدول 

 و گواه آزمایشآزمون در دو گروه پس

 آزمونپس پیش آزمون 

 گروه گواه گروه آزمایش گروه گواه گروه آزمایش 

 میانگین 
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

 292/22 96/212 921/9 62/216 992/29 92/229 219/29 09/229 حل مسئله

 929/2 29/92 922/9 22/92 199/1 09/21 021/0 99/21 نفساعتمادبه

 292/9 29/99 269/2 22/99 909/9 26/99 969/9 09/90 اجتناب –گرایش 

 912/9 96/29 929/1 19/22 922/9 02/21 029/1 62/21 کنترل شخصی

های روضهاز مف یتخطعدمپس از بررسی و تأیید : های استنباطی فرضیه دوم تا پنجمداده

 (.9 جدولاجرا شد ) هاآزمودنیدرون -اصلی آزمون تحلیل واریانس مختلط بین

  (SPANOVA) هاآزمودنیدرون  -. نتایج آزمون تحلیل واریانس مختلط بین4جدول 

  
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجموع 

 میانگین
F 

سطح 

 معناداری

اندازه 

 اثر

داده های 

استنباطی 

 فرضیه دوم

 222/2 111/2 129/912 092/21922 2 092/21922 زمان

 296/2 262/2 099/2 929/91 2 929/91 گروه زمان 

    019/91 99 296/2992 خطا

داده های 

استنباطی 

 فرضیه سوم

 222/2 991/2 092/16 202/1192 2 202/1192 زمان

 299/2 269/2 622/1 119/226 2 119/226 گروه  زمان

    961/02 99 961/9199 خطا

داده های 

استنباطی 

 فرضیه چهارم

 222/2 011/2 991/222 292/1292 2 292/1292 زمان

 226/2 291/2 960/2 292/6 2 292/6 گروه  زمان

    212/19 99 192/616 خطا

داده های 

استنباطی 

 فرضیه پنجم

 222/2 996/2 692/90 622/09 2 622/09 زمان

 222/2 129/2 211/29 911/11 2 911/11 گروه  زمان

    919/12 99 621/199 خطا

000/0 < P  
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مقداری بزرگ بود  مسئلهحل  هایمهارت اندازه اثر آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر

(111/2=ɧ2 که )حل  هایمهارتبخشی آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر اثر دهندهنشان

رار اثر اصلی متغیر مستقل مور تأیید ق بود. همچنین با وجود عدم تعامل بین متغیرها مسئله

از واریانس(  %29)تبیین  29/2( که اندازه اثر بیش از 2661گرفت. با توجه به معیار کوهن )

از واریانس( مقداری بزرگ  %11)تبیین  111/2ندازه اثر ا، را اندازه اثر بزرگ برشمرده است

دازه معنادار و با ان مسئلهحل  هایمهارتاثربخشی آموزش سواد اطالعاتی بر  درنتیجه، است

تی بر فرضیه اثربخشی آموزش سواد اطالعاتی اینترن آمدهدستبهنتایج  بنا براثر بزرگ است. 

 فت.مورد تأیید قرار گر مسئلهحل  هایمهارت

ی بزرگ مقدار مسئلهدر حل  نفساعتمادبهاندازه اثر آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر 

 نفسبهاعتمادی آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر اثربخش دهندهنشان( که ɧ2=991/2بود )

أیید اثر اصلی متغیر مستقل مور ت بود. همچنین با وجود عدم تعامل بین متغیرها مسئلهدر حل 

از  %29)تبیین  29/2( که اندازه اثر بیش از 2661گرفت. با توجه به معیار کوهن )قرار 

از واریانس(  %90)تبیین  991/2اندازه اثر ، واریانس( را اندازه اثر بزرگ برشمرده است

ر حل د نفساعتمادبهاثربخشی آموزش سواد اطالعاتی بر  درنتیجه، مقداری بزرگ است

ی آموزش فرضیه اثربخش آمدهدستبهنتایج  بنا براثر بزرگ است.  معنادار و با اندازه مسئله

 مورد تأیید قرار گرفت. مسئلهدر حل  نفساعتمادبهسواد اطالعاتی اینترنتی بر 

بود  مقداری بزرگ مسئلهاندازه اثر آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر گرایش به حل 

(011/2=ɧ2 که )ی آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر گرایش به حل اثربخش دهندهنشان

رار اثر اصلی متغیر مستقل مور تأیید ق بود. همچنین با وجود عدم تعامل بین متغیرها مسئله

از واریانس(  %29)تبیین  29/2( که اندازه اثر بیش از 2661گرفت. با توجه به معیار کوهن )

از واریانس( مقداری بزرگ  %01)تبیین  011/2 اندازه اثر، را اندازه اثر بزرگ برشمرده است

ارای معنادار و د مسئلهاثربخشی آموزش سواد اطالعاتی بر گرایش به حل  درنتیجه، است

ی فرضیه اثربخشی آموزش سواد اطالعات آمدهدستبهنتایج  بنا براندازه اثری بزرگ است. 

 مورد تأیید قرار گرفت. مسئلهاینترنتی بر گرایش به حل 
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های زش سواد اطالعاتی اینترنتی همچنین اثربخشی معنادار در کنترل رفتار بر هیجانآمو

داشته و با توجه به مقدار بزرگ اندازه اثر متغیر زمان  مسئلهآموزان حین حل دانش

(996/2=ɧ2 )ی هر دو شیوه آموزشی تأیید شد. اثر تعامل بین متغیرها بررسی شداثربخش، 

(222/2=sig )بندی و زمان بود. نمودار این تعاملتعامل معنادار بین دو متغیر گروه دهندهنشان 

آموزش سواد  آزمایشاما افزایش نمرات در گروه ، حاکی از افزایش نمرات در دو گروه بود

همچنین  با گروه گواه داشت. ایمالحظهقابله بود تفاوت کرداطالعاتی اینترنتی را دریافت 

و گواه را نشان داد. از مقدار  آزمایشگروه مستقل تفاوت معنادار بین دو گروه  دو tآزمون 

t مقدار اندازه اثر آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر کنترل  ذکرشدهوسیله فرمول حاصل به

محاسبه شد که بر اساس معیار  291/2معادل  مسئلهآموزان حین حل های دانشرفتار بر هیجان

 فرضیه اثربخشی آموزش سواد آمدهدستبهنتایج  بنا بربزرگ است.  کوهن اندازه اثری

ورد تأیید قرار م مسئلهآموزان حین حل های دانشاطالعاتی اینترنتی بر کنترل رفتار بر هیجان

 های پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند.فرضیه آمدهدستبهبر طبق نتایج  گرفت.

 گیریو نتیجه بحث

آموزان داد آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی در افزایش توانایی دانش نتایج این پژوهش نشان

مهارت سواد اطالعاتی اینترنتی اثربخش بوده است. همچنین از نتایج این  کارگیریبهدر 

 مسئلهپژوهش مشخص شد آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر افزایش مهارت حل 

تأثیر آموزش  ،های بیشتر نیزاینکه بررسی ( تأثیر مثبت دارد. ضمنطورکلیبهآموزان )دانش

ه حل که شامل اعتماد ب مسئلهسواد اطالعاتی اینترنتی را بر هر یک از سه مؤلفه مهارت حل 

، است را مسئلهو کنترل رفتار و هیجانات در حل  مسئلههای حل گرایش به فعالیت، مسئله

 دهد.مثبت نشان می

ل حل مناسب برای حیابی به راهمؤثر دست یهاروشیکی از ، توان گفتبنابراین می

تواند می، که در این عصر اطالعات مند سواد اطالعاتی استاستفاده از مراحل قانون، مسئله

راه دسترسی و گزینش مؤثر اطالعات را ، گیری از مهارت سواد اطالعاتی اینترنتیبا بهره
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 هایمهارتتواند باعث رشد میآموزان آموخت و از طریق آموزش این توانمندی به دانش

 شد. هاآندر  مسئلهحل 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تعیین اثربخشی آموزش سواد اطالعاتی و همچنین با 

 های آن )اعتماد به حلو مؤلفه مسئلهحل  هایمهارتهدف بررسی تأثیر سواد اطالعاتی بر 

طع ان دختر پایه اول مقآموزو کنترل شخصی( در بین دانش مسئلهگرایش به حل ، مسئله

 .متوسطه دوم انجام شد

ی آموزش سواد اطالعاتی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد و اثربخشبرای تعیین 

آموزش سواد اطالعاتی بر اساس هفت گام سواد اطالعاتی که توسط ، نتایج آزمون نشان داد

ر اندازه اثر بسیار بزرگ ب دارای تأثیر مثبت با، طراحی شده است، (2961خالقی و سیامک )

 ازجمله ،دیگر همسو بود هاپژوهشآموزان بود. این نتایج با بسیاری از سواد اطالعاتی دانش

و ؛ پریرخ 2919، ؛ پریرخ1229، و همکاران 1؛ پاول1222، و همکاران 2اکارهای )پژوهش

؛ تیرگر و یمین 2962، و همکاران؛ پورصالحی 2919، ؛ پریرخ و عباسی2962، همکاران

؛ 2961، ؛ خالقی و سیامک2916، زاده و اسدی؛ حسن1222، 9؛ جیل و آلکی2961، فیروز

طور (. به2969، و همکارانهاشمیان  ؛2911، ؛ سیامک و داورپناه2916 و همکارانراستگو 

سواد اطالعاتی از  هایمهارتنشان دادند بهترین روش آموزش ، (1222مثال جیل و آلکی )

( 2962سهرابی )در پژوهش میری و چشمه کهدرحالی، طریق آموزش رسمی بوده است

مؤثرترین عامل در سواد اطالعاتی یادگیری غیررسمی از طریق استادان و دوستان اعالم شده 

 و معتبر اطالعات عظیم میان حجم در موقعبه و معتبر، صحیح اطالعات به است. دسترسی

 هایمهارتکسب  با جز مهم این به یابیدست و است خاصی برخوردار اهمیت از نامعتبر

 این هایآموزش(. 2961، )خالقی و سیامک نیست پذیرامکان اطالعات سواد و یابیاطالع

 اساس و پایه هاآموزش این کهچرا، برخوردار است خاصی جایگاه و اهمیت از حوزه

 زمینه و (2961، نقل از خالقی و سیامک 1221، 9)استرنبرگ شودمی العمرمادامیادگیری 

                                                           
1. Ecaner, E. 
2. Powell, C, A. 
3. Jill, B. & Aliki, T. 
4. Eisenber, A. 



06 

 یادگیریآموزش و  یفناور فصلنامه

 

ال
س

 
وم

س
 ،

ره 
ما

ش
21 ،

یز
پای

 
96

 

 به هاآنتبدیل  و جوامع این در زندگی هایمهارت به جوامع اطالعاتی شهروندان تجهیز

(. پریرخ 2961، نقل از خالقی و سیامک 1220، 2گلهمک و است )براون مطلع و آگاه افرادی

یادگیرندگان درک مناسبی از مفاهیم سواد اطالعاتی اگرچه ، ( نشان دادند2962) و همکاران

، ددهنها میهای مرتبطی به سؤالمفاهیم را درک کرده و پاسخ، ندارند ولی پس از آموزش

یابند که چگونه دامنه موضوع را محدود کرده و به پس از آموزش درمی هاآنهمچنین 

 در پژوهش استفاده کنند. هاآناطالعات دست یافته و از 

برای بررسی  هاآزمودنیدرون  -از تحلیل واریانس مختلط بین آمدهدستبهنتایج 

ی آموزش فرضیه اثربخش، مسئلهحل  هایمهارتاثربخشی آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر 

های مورد تأیید قرار داد. این نتایج با پژوهش مسئلهحل  هایمهارتسواد اطالعاتی اینترنتی بر 

 9شاناهان، (1229) و همکاران 1تامپسون، (2916) و همکاراناستگو دیگری همچون ر

، (1222) 9الکسمن، (1226) و همکاران 2گروول-برند، (1229) 9الرکین و پینز، (1220)

و مثال راستگو  طوربه( همسو بود. 1226) و همکاران 1سرین، (1222) 0رتالیس و الزاکیدو

 کارگیریبه که دهدمی نشان تحقیق از آمدهدستبه نتایج، ( اعالم کردند2916) همکاران

 هایمهارت و دارد ایعمده تأثیر دانشجویان مسئله حل اینترنتی بر مهارت اطالعاتی سواد

سواد  از که دیگر دانشجویان از اینترنتی اطالعاتی سواد از دانشجویان برخوردار مسئله حل

در  ( نیز1226) و همکارانبود. سرین  باالتر و بیشتر، نبودند برخوردار اینترنتی اطالعاتی

 هایمهارترشد  به منجر اطالعات فناوری از استفاده که رسیدند نتیجه این به خود تحقیق

 که رسید این نتیجه به خود تحقیق ( در1222الکسمن ) شود.می آموزاندانش مسئله حل

 اطالعاتی سواد تلفیقدارد.  مسئله حل در مهمی نقش اینترنت در اطالعات جستجوی

 سواد توسعه برای بهترین رویکرد، غنی فرصت کردن فراهم با، درسی هایبرنامه با اینترنت

                                                           
1. Brown, & Mokgele 
2. Thompson, S. D. 
3. Shanahan, L. 
4. Larkin, & Pines 
5. Brand-Gruwel, S. 
6. Luxman, K. 
7. Lazakidou, & Retalis 
8. Serin, O. 
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 دانشجویان مسئله حل هایمهارترشد  به نیز امر این، است دانشجویان اینترنت اطالعاتی

طور همان .کندمی کمک، است کیوستیبقرن  در فرد هر موردنیاز و ضروری مهارت که

افراد با سواد ، دیآیبرم( 2616که از تعریف سواد اطالعاتی توسط انجمن کتابخانه آمریکا )

، هستند اطالعات به دسترسی به قادر، دهندمی تشخیص را اطالعات به اطالعاتی نیاز

 کنندمی استفاده اطالعات از ایخالقانه طوربه، کنندمی ارزشیابی مؤثر طوربه را اطالعات

بر ، دهندمی نشان فعال اجتماعی یهاتیمسؤولدر  را خود که هستند مستقلی فراگیران و

 را نیز تسهیل خواهد کرد. آموزش مسئلههمین اساس آموزش سواد اطالعاتی فرآیند حل 

 یا توانایی شناسیکتاب یا ایکتابخانه آموزش شامل صرفاً آموزاندانش به اطالعاتی سواد

 و های پژوهشیکتابخانه نیست )انجمن مؤثر طوربه مختلف اطالعاتی منابع از استفاده

 برحسب تحلیلی و انتقادی تفکر هایمهارت آموزش شامل (. بلکه1222، ایدانشکده

 دانش قبلی و فعلی اطالعات از جدید هایایده خلق توانایی نیز و اطالعات از استفاده

 کنند فکر، بدانند بتوانند باید آموزاندانش آنچه اطالعاتی سواد ترمهم همه از ؛ وشودمی

 رندهیدربرگکه این موارد  شودمی شامل نیز را دهند انجام بازده و نتیجه یک عنوانبه یا

 (.1221، 2و هرنون است )دوگان مسئلهتوانایی حل 

 سئلهمدر حل  نفساعتمادبههای پژوهش حاضر آموزش سواد اطالعاتی بر بر طبق یافته

واد بنابراین نتایج فرضیه اثربخشی آموزش س؛ اثربخشی مثبت با اندازه اثر بزرگ داشت

مسو با مورد تأیید قرار گرفت. این نتایج ه مسئلهدر حل  نفساعتمادبهاطالعاتی اینترنتی بر 

و دوائی ، (1222رتالیس ) و الزاکیدو، (2916) و همکارانهای مانند راستگو پژوهش

 آموزان( نشان دادند دانش1222رتالیس ) و که الزاکیدو( بود. چنان2961) همکاران

 و همکارانببرند. راستگو  باال کوتاهی زمانمدت در را خود مسئله حل هایمهارت توانندمی

که آموزش سواد اطالعاتی را  دوگروهی( در پژوهش خود نشان دادند که بین 2916)

تفاوت وجود دارد. دوائی  مسئلهدر حل  نفساعتمادبهاند و بدون آموزش در هکرددریافت 

کامپیوتری موجب احراز  هایمهارت( نشان دادند که توانایی استفاده از 2961) و همکاران

                                                           
1. Dugan & Hernon 
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، ها هستنددر افرادی که دارای این توانمندی نفساعتمادبههای عاطفی و باال رفتن صالحیت

در  افزایش احتمال موفقیت سازنهیزمدر هر گام  شدهکسبولیه شود. افزایش موفقیت امی

در  وقتی (1221) و همکاران 2اسنایدر ازنظرآموزان خواهد شد. های بعدی برای دانشگام

 فراهم را الزم عامل انگیزه تفکر، شوندمی مسدود اولیه مسیرهای، به اهداف دستیابی پی

، انگیزچالش در کارهای موفقیت دیگرعبارتبه .ایجاد شود دیگری مسیرهای که کندمی

)مسیر(  گذرگاه چندین ایجاد برای بودن توانا اغلب نیازمند تحصیلی یحیطه در مخصوصاً

که آموزش و مبانی نظریه ارائه شده با توجه به این نتایجاست. بر مبنای  اهداف به رسیدن برای

آموز های مطلوب دانشدر جستجوی پاسخ گامبهگامهای ساز موفقیتسواد اطالعاتی زمینه

عدی های بو ایجاد امید در موفقیت نفساعتمادبهها موجب افزایش خواهد شد و این موفقیت

را در پی خواهد  آموزانآموزان خواهد شد که خود افزایش انگیزش درونی دانشدانش

 (.2919، داشت )نقل از بیجاری

بت از اثربخشی مثحاکی  هاآزمودنیدرون  -نتیجه آزمون تحلیل واریانس مختلط بین

تایج ن بنا بربا اندازه اثری بزرگ بود.  مسئلهآموزش سواد اطالعاتی بر گرایش به حل 

 سئلهمفرضیه اثربخشی مثبت آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر گرایش به حل  آمدهدستبه

و ستگو را مانندگران )پژوهشهای سایر مورد تأیید قرار گرفت. این نتایج همسو با پژوهش

، ؛ شاناهان1229، و همکاران؛ تامپسون 1226، و همکارانگروول -؛ برند2916، همکاران

 رشد موجب ( نشان داد آموزش سواد اطالعاتی1220( بود. نتایج پژوهش شاناهان )1220

، بود دانشجویان دروس خود با ارتباط در اطالعات به دسترسی برای اساسی هایمهارت

 و علمی از اطالعات استفاده به دانشجویان، برنامه این اجرای از بعد ماه چند حتی

 و همکارانگروول -دادند. برند ادامه کار خود با ارتباط در اطالعاتی سواد هایمهارت

 فرایند برای که دادند آموزان نشاندر دانش مسئله( با ارائه مدل توصیفی برای حل 1226)

 مسئله حل مدل است. تنظیمی حیاتی هایمهارت داشتن، اطالعات مسئله حل مداوم

 شرطی هایمهارت و تنظیمی هایمهارت، اصلی هایمهارت، اینترنت از استفاده با اطالعات

                                                           
1. Snyder, N. 
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 را اطالعات مسئله حل آموزش طراحی اولیه برای انگیزه مدل این دهد.می نشان را مهم

 عنوانبه را یادگیری و کندمی تأکیدیادگیری  شناختی هایجنبه بر 2دهد. آزوبلمی ارائه

 که است یادگیری خود است که معتقد او، داندمی انگیزه افزایش در درونی عامل یک

 اجتناب به ( گرایش2910(. خداپناهی )1220، گردد )نقل از هرمزیمی انگیزه ایجاد موجب

 احترام، نفسعزت دادن دست از برابر در از خودش تا کندمی انگیزه با را فرد شکست از

 دهنده نیرو عنوانبه را گرایشی ( انگیزه1229) 1کند. الیوت محافظت شرمندگی از ترس و

 عنوانبه را اجتنابی انگیزه کهدرصورتی، کندمی مثبت تعریف محرک و رفتار هدایت، رفتار

(. وجود 2962، کند )نقل از راستگومی بیان منفی و محرک دوری گزین رفتار دهنده نیرو

های لتعام، مباحثه، های حل مسئلههرای زیاد آموزش سواد اطالعاتی مانرند فعالیتقابلیت

توانند از می، اظهارنظرهای متفاوت و فرصت نقرد یکدیگرر، تعدد منرابع، اجتمراعی

 لهمسئآموزان در فرآیند حل های آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی و ارتباط دانشمزیت

همچنین کسب اطالع ، آموزانها و دریافت بازخورد از سایر دانشاین تعامل باشند.

 سئلهمتواند موجبات افزایش گرایش به حل آموز از موقعیت خود نسبت به سایرین میدانش

 شرکت برای ارتباطات و اطالعات آوریفن منابع از . استفادهکندآموز فراهم را در دانش

بود  خواهد موفق یادگیری و تدریس بهترین گذاریاکاشتر به و ایحرفه در جوامع

 (.2961، و همکاراننقل از دوائی  1222، )گزارش کارگاه رواندا

های پژوهش فرضیه اثربخشی آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر کنترل رفتار بر یافته

راستگو  هایرا مورد تأیید قرار داد. این نتایج با یافته مسئلهآموزان حین حل های دانشهیجان

( 1222الکسمن ) چنانچه( همسو بود. 1222) ( و جانسن1222الکسمن )، (2916) و همکاران

 حل و بررسی حول که است آموزشی رویکرد یک مسئله بر مبتنی کند یادگیریبیان می

( 1222) یکسان. جانسن نه و هستند مشابه نه مسائل است و شده دهیسازمانمسائل 

 است. کرده توصیف گذاردمی ریتأث مسئله حل نتایج بر را که ایواسطه هایمهارت

 سواد، ایواسطه هایمهارت این مبنای که است متکی این نکته پژوهش وی در بارمحوری

                                                           
1. Ausubel, D. 
2. Elliott, M. 
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 هایمهارت، اطالعاتی انبار عنوانبه اینترنت کاربرد به توجه ویژهبهو  اطالعات جستجوی

های استراتژی چگونه که کندمی بررسی مطالعه این است. اطالعات جستجوی اثربخش

 مورداستفاده مسئله حل با درگیرشدن برای تواندمی اینترنت در اطالعات جستجوی متفاوت

 مهمی نقش اطالعات جستجو هایمهارت که تأیید کرد مطالعه این هایگیرد. یافته قرار

 در دیدن آموزش به آموزاندانش نیاز تحقیق این هایکند. یافتهمی ایفا مسئله حل در

دیدند. سواد  ضروری را مسئله حل در توانایی برای جستجوی اطالعات هایمهارت

، شودکسب و اشاعه اطالعات می، اطالعاتی باعث رفتارهای اطالعاتی مناسب در شناسایی

نقل شناخت و کاربرد منطقی محتوا است )، بازیابی، رفتار اطالعاتی مناسب فرآیند جستجو

 (.2969، و همکاراناز مرادی 

ات در میان حجم عظیم اطالع موقعبهمعتبر و ، در عصری که دسترسی به اطالعات صحیح

معتبر و نامعتبر از اهمیت خاصی برخوردار است و دستیابی به این مهم جز با کسب 

، ر نیستپذیاز طریق منابع اینترنتی امکان یابی و سواد اطالعاتی خصوصاًاطالع هایمهارت

ها شاین آموز چراکه، از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است، های این مهارتآموزش

 هایمهارتالعمر و زمینه تجهیز شهروندان جوامع اطالعاتی به پایه و اساس یادگیری مادام

به افرادی آگاه و مطلع است که قادرند از طریق منابع  هاآنزندگی در این جوامع و تبدیل 

مناسبی برای مسائل پیش روی خود اخذ کنند. با توجه به  حلراه، مختلف اینترنتی موثق

کمک به افزایش هر چه بیشتر این ، افراددر بهبود روند زندگی  مسئلهاهمیت مهارت حل 

 وپرورشآموزشاهداف  ترینمهم یکی از عنوانبهتواند آموزان میتوانمندی در دانش

دار و هدفمند است که در آن شخص یک فرایند جهت مسئلهحل  ازآنجاکهمحسوب شود. 

مؤثر و سازگار برای مسائلی که در طول روز در زندگی با آن  ییهاحلراهکند تا تالش می

منطقی  رتصوبههای رسیدن به نتیجه مطلوب در حل مسائل بیابد. یکی از راه، شودروبرو می

 سواد اطالعاتی اینترنتی است. هایمهارتو هوشمندانه برخورداری از 

توان های قبلی میهای حاصل از این پژوهش و همچنین ماحصل پژوهشبا توجه به یافته

ش تواند باعث افزایآموزان مینتیجه گرفت؛ آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی به دانش

ر تواند به افراد دگیری از این توانمندی ارزشمند میو بهرهآنان شود  مسئلهحل  هایمهارت
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و همچنین  لهمسئهای حل فعالیتایجاد گرایش نسبت به ، مسئلهدر حل  نفساعتمادبهافزایش 

 یاری رساند.، مسئلهکنترل هیجانات شخصی در حین حل 

ا توجه گردد: ببعدی ارائه می یهاپژوهشپیشنهادهایی جهت ، های پژوهشیافته بر اساس

به  ،از نوع شبه آزمایشی بود و از نمونه محدودی انتخاب شده بود پژوهشبه اینکه این 

مشابهی جهت مقایسه نتایج و اعتباریابی نتایج  هایپژوهششود توصیه می پژوهشگران

دو  در تربزرگهایی مشابه با ابعاد انجام دهند. اجرای پژوهش، پژوهشاز این  آمدهدستبه

و مقاطع مختلف تحصیلی. فراهم آوردن زمینه جهت انتخاب نمونه بر اساس تصادف  جنس

ر و تنتایج پژوهش و اجرای پژوهش در بازه زمانی طوالنی پذیریتعمیمکامل و افزایش 

های شود در پژوهشهای مختلف زمانی. همچنین توصیه میپیگیری نتایج پژوهش در دوره

های قش خانواده در آموزش الکترونیکی و آنالین و جنبههایی از قبیل نآینده به موضوع

 زجملهاآموزان در یادگیری از طریق اینترنت پرداخته شود. نظارتی والدین بر عملکرد دانش

های از: ایجاد زیرساخت اندعبارتتوان در این زمینه ارائه کرد پیشنهادهای کاربردی که می

 آموزان با منابع اطالعاتی اینترنتی وبهتر دانشمناسب در مدارس برای آشنایی بیشتر و 

مرتبط با سواد اطالعاتی و  هایمهارتراهنمایی جهت استفاده از این منابع. جهت افزایش 

اجرای آموزش سواد ، آموزاندانش مسئلهحل  هایمهارتهمچنین با هدف افزایش 

توصیه ، وأم با سایر دروسها تهای تحصیلی در دبیرستانصورت بخشی از برنامهاطالعاتی به

، اندرکاران فرآیند آموزششود. آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی به معلمان و سایر دستمی

آموزان و فراهم آوردن گری در دانشسازی و تشویق و ترغیب روحیه جستجوجهت آماده

ازمان س. همچنین به روزیشبانهآنالین و  صورتبهآموزان زمینه پشتیبانی و حمایت دانش

برای معلمان خصوصاً معلمان ، با اجرای دوره ضمن خدمت، شودتوصیه می وپرورشآموزش

تا بتوانند به  دکنآنان را با سواد اطالعاتی اینترنتی و منابع اطالعاتی آشنا ، مقطع متوسطه دوم

. نندکگیری از منابع اطالعاتی و اینترنت راهنمایی آموزان را برای بهرهنحو مطلوب دانش

 آموزان درپیش از آموزش دانش هاآنساز سواد اطالعاتی و تقویت شناسایی عوامل زمینه

ها و منابع آموزشی سواد اطالعاتی جهت ارتقای سنین اولیه آموزش. استانداردسازی شیوه

 آموزان.سطح آموزش به دانش
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 . تهران: کتابدار.سواد اطالعاتی در مدارس(. 2962و. )، نهنجیکاشی
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(. مقایسه سواد اطالعاتی دانشجویان 2962ا. )، زادهحسن و .ج .م، آل مختار، .م، هاشمیان

اتی برای سواد اطالع یهاتیقابلصفهان با استاندارد پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ا

 هان.اصف، دانشگاه علوم پزشکی آوریفنمعاونت تحقیقات و . ACRLآموزش عالی 
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