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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر مهارتهای حل مسئله دانشآموزان،
انجام شد .طرح پژوهش شبه آزمایشی بود .جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان دختر پایه اول دبیرستانهای
غیرانتفاعی استان قم در سال تحصیلی  69-69بودند .نمونه آماری از بین مدارس در دسترس انتخاب شد،
سپس دو کالس بهصورت تصادفی بهعنوان گروه آزمایش و گواه انتخاب شدند .آموزش مهارتهای سواد
اطالعاتی اینترنتی در هفت جلسه به گروه آزمایش ارائه شد ،درحالیکه این آموزشها به دانشآموزان گروه
گواه داده نشد .در این پژوهش از پرسشنامه سواد اطالعاتی اینترنتی داورپناه و سیامک ( )2911و پرسشنامه
مهارت حل مسئله هپنر و پترسن ( )2611استفاده شد .نتایج بهدستآمده از پیشآزمون و پسآزمون با استفاده
از آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون تحلیل واریانس مختلط بین-درون آزمودنیها ،یا همان طرح آنوای
دوتکه مورد مقایسه و تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج این پژوهش نشان داد ،آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی
در افزایش توانایی دانشآموزان در بهکارگیری مهارت سواد اطالعاتی اینترنتی اثربخش بوده است .عالوه بر
اینکه نتایج این پژوهش نشان داد ،آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر افزایش مهارت حل مسئله دانشآموزان
تأثیر مثبت دارد .همچنین این آموزش بر هر سه مؤلفه مهارت حل مسئله که شامل اعتماد به حل مسئله ،گرایش
به فعالیتهای حل مسئله و کنترل رفتار و هیجانات حین حل مسئله است ،اثر مثبت داشت.

واژههای کلیدی :آموزش سواد اطالعاتی ،اینترنت ،مهارت حل مسئله

 .2دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران.
z.khalaj1@yahoo.com
 .1دانشیار تکنولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایرانnoroozi@atu.ac.ir .

فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری

مقدمه
در سالهای اخیر ،تحوالت شگرفی در همه جنبههای زندگی انسانها ،ازجمله در حوزه
اطالعات و ارتباطات رخ داده است .تولید ،انتقال ،توزیع ،تبدیل و کاربرد اطالعات به مدد
فناوریهای نوین افزایش فوقالعادهای یافته است .این پدیده مثبت و قابلتأمل است ،اما
بسیاری از افراد برای دسترسی به اطالعات مناسب ،با مشکل مواجه هستند .آموزش سواد
اطالعاتی 2مهمترین راه برای انتقال مهارت الزم در استفاده از اطالعات و توانمندسازی افراد
جامعه برای زندگی در جامعه اطالعاتی است (پریرخ.)2961 ،
زورکوفسکی 1رئیس انجمن صنعت اطالعات آمریکا اولین کسی است که اصطالح
سواد اطالعاتی را در سال  2609به کاربرد .او میگوید افراد آموزشدیده برای بهکارگیری
منابع اطالعاتی در زندگی خود که میتوان آنها را باسواد اطالعاتی نامید ،طیف وسیعی از
ابزارهای اطالعاتی و نیز منابع اولیه جهت ترکیب و ساخت راهحلهای اطالعاتی را یاد
گرفتهاند که در حل مسائل خود مورداستفاده قرار میدهند (راستگو ،نادری ،شریعتمداری و
سیف نراقی.)2916 ،
یکی از پذیرفتهترین و قدیمیترین تعاریف از سواد اطالعاتی در دنیا ،تعریفی است که
انجمن کتابخانه آمریکا 9در سال  2616ارائه کرده است .این تعریف افراد دارای سواد
اطالعاتی را اینگونه توصیف میکند :آنها نیاز به اطالعات را تشخیص میدهند ،قادر به
دسترسی اطالعات هستند ،اطالعات را بهطور مؤثر ارزشیابی میکنند ،بهطور خالقانهای از
اطالعات استفاده میکنند و فراگیران مستقلی هستند که خود را در مسئولیتهای اجتماعی
فعال نشان میدهند (انجمن کتابخانه آمریکا.)2616 ،
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هدف کلی و غایی سواد اطالعاتی ،توانمندسازی افراد برای دسترسی به اطالعات و
استفاده از آن در حل مسئله است (کاشی نهنجی .)2962 ،بورچینال )2609( 9سواد اطالعاتی
را مهارت یافتن و استفاده از اطالعات برای حل مشکالت و تصمیمگیری مؤثر و کارآمد
1. information literacy
2. Zurkowski, P.
)3. American Library Association (ALA
4. Burchina, L.
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دانست .در تعریف وی ،سواد اطالعاتی به سه مهارت مربوط شده است :یافتن ،حل مشکالت
و تصمیمگیری (نقل از دایرهالمعارف کتابداری و اطالعرسانی .)2912 ،در عصر حاضر یکی
از مهمترین راههای دستیابی به اطالعات ،توانایی در مهارت سواد اطالعاتی اینترنتی است
که شامل آموزش مجموعه مهارتهای جستجو ،بازیابی و تحلیل اطالعات ،تشخیص
اطالعات معتبر و توان استفاده از اطالعات اینترنتی در حل مسئله و در زمان استفاده از تفکر
انتقادی است (دوئل.)2669 ،2
مطالعات و پژوهشها نشان میدهد که افراد بهویژه در جوامع پیشرفته ،بهطور برجستهای
از وب 1و اینترنت برای شناسایی اطالعات و حل مسئله با اهداف تحصیلی ،شغلی و شخصی
استفاده میکنند .رواج اینترنت بهویژه در بین نوجوانان و جوانان بسیار زیاد است .آنها
اینترنت را بهعنوان منبع اصلی اطالعات تلقی میکنند (دینت .)1229 ،9منابع اطالعاتی
اینترنت که شامل پایگاههای اطالعاتی ،وبسایتها 9و وبالگها 2هستند ،محیطی را فراهم
میکنند که پژوهش آزاد و باز را تقویت میکند و بهعنوان تسهیلکننده برای تفسیر و تلفیق
و کاربرد دانش در تمام زمینههای یادگیری و همچنین دستیابی به راههای حل مسئله به کار
میرود (جاکوبز.)1221 ،9
یکی از اهداف مهم نظامهای تعلیم و تربیت مدرن ،پرورش افرادی است که قادر باشند
بر مسائل و مشکالتشان در زندگی روزمره و در محیط اجتماعی بهآسانی غلبه کنند
(سلکوک ،کالیسکان و ارول .)1220 ،0نظامهای آموزشی به افراد کمک میکند تا دانش،
مهارت و نگرش الزم برای غلبه بر مسائلشان را کسب کنند (آلتن.)1229 ،1
سیف ( )2910مسئله را چنین تعریف میکند :وقتی یادگیرنده با موقعیتی روبرو میشود

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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سریعاً پاسخ درست دهد یا وقتیکه یادگیرنده هدفی دارد و هنوز راه رسیدن به آن هدف را
نیافته است میگوییم که با یک «مسئله روبروست» .مفهوم حل مسئله بهصورت نظاممند در
تعلیم و تربیت اولین بار از سوی جان دیویی 2و ویگوتسکی 1مطرح شد (نقل از راستگو و
همکاران .)2916 ،حل مسئله 9یا مسئله گشایی فرایندی است شناختی که بهوسیله آن فرد
میکوشد راهحل مناسبی برای یک مسئله پیدا کند و شامل سه مؤلفه؛ اعتمادبهنفس در حل
مسئله ،9سبک گرایش– اجتناب 2و کنترل شخصی 9میشود (هپنر و پترسن .)2611 ،0امروزه
اهمیت مهارتهای حل مسئله بر کسی پوشیده نیست و اهمیت آن بهویژه در دنیای مدام در
حال تغییر امروز بیشتر هم شده است (بوکارتس .)2660 ،1اگر مهارت حل مسئله یک فعالیت
شناختی است ،پس بهبود بخشیدن مهارت حل مسئله از طریق آموزش بایستی هدف
ارزشمندی باشد (سمینارا.)2669 ،6
مارلند ،)2662( 22در تعریف خود از فردی که توانمندی حل مسائل را دارد ،چنین بیان
میکند )2 :فرد توانمند به کسی اطالق میشود که بتواند سؤالهایی را که در قلب مسئله و
مشکل قرار دارد ،تشخیص دهد و تبیین کند )1.پیوسته به دنبال منابع نظری ،بحث و کسب
اطالعات باشد )9 .بتواند مهمترین منابع و اطالعات را گردآوری کند )9 .نتایج را بهخوبی
سازماندهی کند )2 .درنهایت بتواند راهحل مناسب را به دست آورد .این مهارتها هرگز
بهخودیخود ظهور پیدا نمیکنند ،بلکه الزم است برای رشد این مهارتها در فراگیران،
آموزشهای الزم داده شود .فراگیران با یادگرفتن خود فرایند یادگیری ،آنچه را که در یک
رویکرد مطالعهگرا و حل مسئله الزم است ،میآموزند (نقل از فضلیخانی و فتحینژاد.)2919 ،
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با توجه به اهمیت توانمند ی سواد اطالعاتی در عصر اطالعات و همچنین ضرورت
دستیابی دانشآموزان به مهارتهای حل مسئله ،پژوهشگر در این پژوهش جهت تعیین
تأثیر آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر مهارتهای حل مسئله دانشآموزان ،فرضیههای زیر
را موردبررسی قرار داده است.
 آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی دارای اثربخشی مثبت ،بر افزایش توانایی دانشآموزاندر بهکارگیری مهارت سواد اطالعاتی اینترنتی است.
 آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر افزایش مهارت حل مسئله دانشآموزان تأثیر مثبت دارد. آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر اعتمادبهنفس دانشآموزان در حل مسئله تأثیر مثبت دارد. آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر گرایش دانشآموزان به فعالیتهای حل مسئله تأثیرمثبت دارد.
 آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر کنترل رفتار و هیجانات دانشآموزان حین حل مسئلهتأثیر مثبت دارد.

روش
قبل از معرفی روش مورداستفاده در این پژوهش ،الزم است توضیحاتی در خصوص روش
آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی به گروه آزمایش ارائه شود؛ این آموزشها بر اساس هفت
گام سواد اطالعاتی اینترنتی که توسط خالقی و سیامک ( )2961طراحی شده است ،ارائه
شد .درواقع این هفت گام برگرفته از استاندارهای سواد اطالعاتی است که توسط کمیته
استانداردهای انجمن کتابخانههای دانشکدهای و پژوهشی آمریکا( 2ای.سی.آر .آل) ،در سال
سایت کامپیوتری دبیرستان برگزار شد ،درحالیکه این آموزشها به گروه گواه داده نشد.

مراحل آموزش در هفت جلسه اجرا شد .زمان هر جلسه ،نود دقیقه بود و در طی دو هفته
برگزار شد (آموزشهای موردنظر در هفته اول طی چهار جلسه و در هفته دوم طی سه جلسه
ارائه شد) .در جدول  2عناوین و فهرست موضوعاتی که در جلسههای مختلف به
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دانشآموزان گروه آزمایش ،ارائه شد ،آمده است (قابلذکر است طرح درسهای مربوط به
هفت جلسه آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی به گروه آزمایش در پیوست ارائه شده است).
جدول  .1مراحل آموزش سواد اطالعاتی به گروه آزمایش به تفکیک هر جلسه
محتوا

شرح جلسات آموزش مهارتهای سواد اطالعاتی اینترنتی

مراحل آموزش

ضرررورت آشررنایی با سررواد اطالعاتی )2 :آشررنایی با هفت گام هر پژوهش  )1تشررخیص نیاز
اطالعاتی (تعریف نیاز اطالعاتی ،تعیین مقدار اطالعات ،تشررخیص نوع اطالعات ،تعیین نحوه
جلسه اول

ارائه اطالعات و غیره)  )9انتخاب موضروع (تفاوت موضروع کلی و موضروع خاص ،شناخت
راه های کسرب اطالعات اولیه و اهمیت آن ،تعریف اصرطالح نامه و کاربرد آن)  )9آشنایی با
راهبردهای جسرررتجو  )2تعریف واژگان مهارشرررده و کلیدواژه ها .انجام تمرین های پایانی و
تبادلنظر در مورد مباحث مطرحشده در این جلسه.
آشرررنایی با انواع منابع اطالعاتی :معرفی منابع مرجع ،منابع ردیف اول ،دوم و سررروم ،کتاب،
نشرریه های ادواری ،مجله های عمومی و مجله های علمی ،مجله های دسترسی آزاد (مجله های
الکترونیکی رایگان) ،پایاننامهها ،گزارش پژوهش ،گزارش گردهماییها ،نقدها ،بازنگریها

جلسه دوم

و بررسررری هرا ،پروانره های ثبت اختراعات ،اسرررتانداردها ،اسرررناد و مدارک منتشرررر شرررده،
(آگاهینامهها یا خبرنامهها ،بریده جراید ،جزوهها ،مواد دیداری شررنیداری ،منابع الکترونیک
و غیره) و بررسی مزایا و معایب هر یک از موارد مطرحشده ،همراه با تأکید بر منابع اطالعاتی
اینترنتی این موارد ،انجام تمرینات مربوط به این مبحث.
راه های جسررتجو در پایگاه های اطالعاتی :بررسرری نکات مهم هنگام جسررتجو در پایگاه های

جلسه سوم

اطالعاتی ،معرفی برخی از معروف ترین و پرکاربردترین پایگاه های اطالعاتی فارسی ،معرفی
نرمافزار فهرسرتگان .تکرار و تمرین موارد مطرحشرده در این جلسه ،پاسخگویی به سؤالهای
دانشآموزان.
آموزش جستجو در وب :تعریف اینترنت ،آدرس اینترنتی (یو آر آل) ،آموزش خواندن یک
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آدرس اینترنتی ،معرفی دامنره /قلمروهرای وب ،معرفی کرد های انواع سرررازمان ها ،بررسررری
شریوههای دسرترسری به اطالعات در وب ،ابزارهای جستجو در وب ،راهنماهای وب ،مرور و
جلسه چهارم

جسررتجو در راهنماهای وب ،معرفی موتورهای جسررتجو ،فراموتورهای جسررتجو ،موتور های
جسرررتجوی علمی ،آشرررنایی با وب پنهان /وب نامرئی ،روش های اطالع یابی در وب پنهان،
توصریه هایی برای انتخاب کلیدواژه هنگام جسرتجو در ابزارهای جستجو ،راهبردهای جستجو
در ابزارهای جستجو ،جستجو در عنوان ،جستجوی عبارتی ،جستجو با استفاده از کوتاهسازی،
جستجو با استفاده عملگر نزدیکیابی ،تمرین و تکرار پایان جلسه.
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ارزیابی منابع اطالعاتی :آشررنایی با نحوه ارزیابی صررفحههای وب (اعتبار پدیدآورنده ،هدف،
جلسه پنجم

محتوا ،مسئول /مالک ،عدم سوگیری ،تاریخ تولید /روزآمد بودن ،مخاطب ،تصویر ،ساختار)
تمرین و تکرار و رفع اشکال از مباحث قبلی.
نحوه اسررتناد به منابع اطالعاتی :تعریف اسررتناد ،معرفی دو شرریوه اسررتناددهی ،شرریوه اسررتناد

جلسه ششم

برون متنی ،شریوه اسرتناد درون متنی ،استناد در پایان اثر به شیوه  ،APAانجام تمرینات مربوط
به همین مبحث ،پاسخگویی به سؤالهای دانشآموزان.
آموزش اصررول اخالقی در نگارش و پژوهش :آشررنایی با حق نسررخه برداری ،حقوق مادی یا
اقتصرادی پدیدآورنده ،حقوق معنوی یا اخالقی پدیدآورنده ،اسرتفاده منصفانه ،سرقت ادبی،

جلسه هفتم

نقرل قول و برازگویی ،آشرررنایی با نمونه هایی از اعمال مجاز در محیط اینترنت هنگام طراحی
صرفحات وب ،بحث و تبادلنظر راجع به موارد مطرحشده در این هفت جلسه ،پاسخگویی به
سؤالهای دانشآموزان و رفع اشکال.

پژوهش حاضر با توجه به هدف و ماهیت آن ،یک پژوهش کاربردی و ازنظر نوع روش،
یک پژوهش شبه آزمایشی 2به شمار میآید که با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه
گواه 1انجام گرفته است .در این پژوهش آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی (متغیر مستقل) به
گروه آزمایش 9و تأثیر آن بر مهارتهای حل مسئله (متغیر وابسته) در دانشآموزان
موردبررسی قرار گرفت و نتایج حاصل با گروه گواه مقایسه شد .جامعه آماری در پژوهش
حاضر ،کلیه دانشآموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه دوم ،مدارس غیرانتفاعی استان قم در
سال تحصیلی  2969-2969بودهاند .نمونه آماری این پژوهش از بین دبیرستانهای (مقطع
متوسطه دوم) غیرانتفاعی در دسترسی که از امکانات کامپیوتری و اینترنتی کافی برخوردار
بودند ،انتخاب شد .بدینصورت که از بین چهار دبیرستان در دسترس ،بهصورت تصادفی
یک دبیرستان انتخاب شد .این پژوهش در بین دانشآموزان پایه اول دبیرستان مذکور،
بهعنوان گروه آزمایش و گواه انتخاب شدند .تعداد دانشآموزان گروه آزمایش  11بود و
کالس دیگری که تعداد دانشآموزان آن  19نفر بود بهعنوان گروه گواه در نظر گرفته شد.

سال سوم ،شماره  ،21پاییز 96

موردبررسی قرار گرفت که متشکل از سه کالس بود که دو کالس بهصورت تصادفی

1. quasi-experimental
2. control group
3. experimental group
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با توجه به فرضیه اول این پژوهش ،آنچه باید اندازهگیری میشد میزان اثربخشی آموزش
سواد اطالعاتی اینترنتی بود .درواقع الزم بود قبل از اجرای متغیر مستقل ،سطح سواد اطالعاتی
اینترنتی دانشآموزان مشخص شود و همچنین از اثربخش بودن آموزشهای ارائه شده به
گروه آزمایش اطمینان حاصل شود و درنهایت اثر این آموزشها بر متغیر وابسته و مؤلفههای
آن بررسی شود .به همین منظور از پرسشنامه سنجش سواد اطالعاتی که توسط داورپناه و
سیامک ( )2911تدوینشده ،استفاده شد .با توجه به فرضیههای دوم تا پنجم این پژوهش،
جهت سنجش مهارتهای حل مسئله دانشآموزان ،پرسشنامه حل مسئله هپنر و پترسن
( )2611به کار گرفته شد .این پرسشنامه برای سنجش درک پاسخدهنده از رفتارهای حل
مسئلهشان تهیه شده است و سیوپنج گویه 2دارد که بر مبنای چرخش تحلیل عاملی 1دارای
سه مؤلفه مجزا است:
 )2اعتماد به حل مسئله با یازده گویه )1 ،سبک گرایش -اجتناب با شانزده گویه،
 )9کنترل شخصی با پنج گویه .برای پیشگیری از سوگیری در پاسخدهی به این پرسشنامه،
پانزده گویه با بیان منفی مطرح و به شکل معکوس نمرهگذاری شده است .نتایج بررسیهای
سیامک و داورپناه ( ،)2911در مورد روایی پرسشنامه سواد اطالعاتی نشان داده است؛ بین
نظرهای گروههای متخصص پاسخگو دربارة تناسب محتوای سؤالهای این پرسشنامه با
استاندارد سواد اطالعاتی (ای.سی.آر .آل) در سطح  ،2/22همبستگی معنادار مثبتی وجود
دارد که نشان از توافق رأی باالی آنها دارد .همچنین پرسشنامه سواد اطالعاتی اینترنتی
بهکاررفته در این پژوهش که برگرفته از پرسشنامه سواد اطالعاتی است ،توسط سه تن از
اساتید مربوطه بررسی شد و روایی آن مورد تأیید قرار گرفت .روایی پرسشنامه حل مسئله
سال سوم ،شماره  ،21پاییز 96

نیز با چندین نمونه از آزمودنیها تنظیم و آزمایش شده است و همسانی درونی نسبتاً باالیی
با مقادیر آلفایی بین  2/01تا  2/12در خرده مقیاسها و  2/62برای پرسشنامه کلی دارد؛ که
نشان از روایی باالی این آزمون دارد (راستگو و همکاران .)2916 ،همچنین سیامک و
داورپناه ( ،)2911اعالم کردند ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پرسشنامه سواد اطالعاتی در
1. item
2. factor analysis
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دو گروه  2/19به دست آمد که نشان میدهد پرسشنامة طراحی شده پایایی باالیی دارد .در
پژوهش حاضر برای همسانی درونی کلی پرسشنامه سواد اطالعاتی اینترنتی ضریب آلفا
 2/121محاسبه گردید که ضریب باالیی بوده و نشاندهنده اعتبار مناسب این ابزار است.
همچنین ضریب همبستگی نتایج پیشآزمون و پسآزمون گروه گواه و آزمایش در این
پژوهش به ترتیب  2/196و  2/922به دست آمد که بیانگر پایایی باالی این ابزار بود .پایایی
بازآزمایی نمره کل پرسشنامه حل مسئله نیز در فاصله دو هفته در دامنهای از  2/19تا 2/16
گزارششده که بیانگر این است که پرسشنامه مهارتهای حل مسئله ابزاری پایا برای
سنجش توانایی حل مسئله است .این پرسشنامه توسط رفعتی و با راهنمایی خسروی در سال
 2902ترجمه و برای اولین بار در ایران استفاده شد .آلفای کرونباخ بهدستآمده در پژوهش
خسروی ،درویزه و رفعتی ( 2/19 )2900و در پژوهش بذل ( 2/99 )2919گزارش شده است
که در حد قابلقبولی است (نقل از راستگو و همکاران .)2916 ،در پژوهش حاضر برای
همسانی درونی کلی پرسشنامه مهارتهای حل مسئله ضریب آلفا  2/099محاسبه گردید که
ضریب باالیی بوده و نشاندهنده اعتبار مناسب این ابزار است.
به دلیل اینکه طرح پژوهشی پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه است ،جهت کنترل
کردن اثر پیشآزمون از تحلیل کوواریانس استفاده شده است .بدیهی است پیش از استفاده
از آزمون تحلیل کوواریانس ،مفروضههای استفاده از این آزمون شامل طبیعی بودن توزیع
نمرات ،آزمون کولموگروف -اسمیرنف ،2همسانی واریانسها 1بر اساس تحلیل واریانس
مختلط بین-درون آزمودنیها( 9طرح آنوای دوتکه) و شیبخط رگرسیون بررسی گردید،
در انتها برای اثر تعاملی بین متغیرها از آزمون مانکوا 9استفاده شد .نتایج بهدستآمده از
مختلط بین-درون آزمودنیها ،یا همان طرح آنوای دو تکه مورد مقایسه و تجزیهوتحلیل
قرار گرفت.
1. kolmogorov –smirnov test
2. homoscedasticity
)3. split-plot ANOVA design (SPANOVA
4. mancova

سال سوم ،شماره  ،21پاییز 96

پیشآزمون و پسآزمون با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون تحلیل واریانس
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نتایج
نتایج حاصل از اجرای پرسشنامه سواد اطالعاتی اینترنتی در دو گروه آزمایش و گواه در
مراحل پیشآزمون و پسآزمون بهصورت میانگین و انحراف از معیار برای هر مرحله در هر
گروه مشخص گردیده که در جدول  2نمایش داده شده است.
جدول  .1خالصه یافتههای توصیفی نمرههای پیشآزمون و پسآزمون در دو گروه آزمایش و گواه
پسآزمون

پیش آزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

گروه آزمایش

29/11

2/619

16/99

2/029

گروه گواه

29/92

2/621

20/99

2/010

با توجه به میانگین نمرهها در گروه آزمایش و گواه مشاهده میشود که در گروه گواه
نمرههای پسآزمون افزایش یافته است .درحالیکه این افزایش در مقایسه با تفاوت در گروه
آزمایش ناچیز است ،هرچند این تفاوت ممکن است ناشی از اثر تکرار باشد .برای بررسی
اثر شیوه آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی آزمون تحلیل کوواریانس اجرا و این تفاوتها
بررسی شده است.
دادههای استنباطی فرضیه اول :برای پاسخ به این پرسش که آیا آموزش سواد اطالعاتی
اینترنتی اثربخش بوده است؟ آزمون تحلیل کوواریانس به اجرا درآمد .نتایج حاصل از
اجرای روش تحلیل کوواریانس بین گروهی یکراهه برای متغیر پژوهش در جدول  1نشان
داده شده است.
سال سوم ،شماره  ،21پاییز 96
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جدول  .2میانگین تعدیلیافته ،انحراف استاندارد و نتایج تحلیل کوواریانس
گروه آزمایش

گروه گواه

میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
نمرات سواد
اطالعاتی

16/29

2/222

20/96

2/969

( F )2 ،99سطح معناداری اندازه اثر
162/926

2/222

2/109
P < 0/000
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با بررسی نتایج حاصل از روش تحلیل کوواریانس بین گروهی یکطرفه برای مقایسه دو
گروه با آموزش سواد اطالعاتی و بدون آموزش تفاوت آماری معنادار در سطح  2/222بین
دو گروه مشاهده شد .همچنین بر اساس مجذور جزئی ایتا )𝑥 2 =2/109( 2بهدستآمده
اثربخشی با اندازه اثر بزرگ مشاهده شد .با توجه به معیار کوهن )2661( 1که اندازه اثر 2/29
(تبیین  %29از واریانس) را اندازه اثر بزرگ برشمرده است ،اندازه اثر ( 2/109تبیین  %10از
واریانس) مقداری قابل بسیار بزرگ است؛ بنابراین روش آموزشی سواد اطالعاتی اینترنتی
تأثیری مثبت و معنادار دارد .بر طبق نتایج حاصل اولین فرضیه پژوهش که اثربخشی روش
آموزشی سواد اطالعاتی اینترنتی بود ،مورد تأیید قرار گرفت.
یافتههای توصیفی فرضیههای مربوط به مهارتهای حل مسئله و مؤلفههای آن در ادامه بیان
شده است.
نتایج حاصل از اجرای پرسشنامه مهارتهای حل مسئله و مؤلفههای آن در دو گروه آزمایش
و گواه در مراحل پیشآزمون و پسآزمون بهصورت میانگین و انحراف از معیار برای هر
مرحله در هر گروه مشخص گردیده که در جدول  9نمایش داده شده است.
بر اساس نتایج بهدستآمده در میانگین نمرات مهارتهای حل مسئله و مؤلفههای آن
(اعتمادبهنفس ،گرایش یا اجتناب و کنترل شخصی) در دو گروه آزمایش و گواه تفاوتهایی
مشاهده شد .برای بررسی دقیق نتایج از آزمون تحلیل واریانس مختلط بین-درون آزمودنیها
(طرح آنوای دوتکه) استفاده و تأثیر متغیر مستقل (آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی) در هر
مؤلفه به دست آمد ،پیش از اجرای آزمون مفروضههای آن بررسی شده است.
سال سوم ،شماره  ،21پاییز 96
1. Parital Eta Squared
2. Kuhn, L.
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جدول  .3خالصه یافتههای توصیفی نمرههای مهارتهای حل مسئله و مؤلفههای آن در پیشآزمون و
پسآزمون در دو گروه آزمایش و گواه
پیش آزمون
گروه آزمایش
میانگین

انحراف
معیار

پسآزمون
گروه گواه

میانگین

انحراف
معیار

گروه آزمایش
میانگین

انحراف
معیار

گروه گواه
انحراف

میانگین

معیار

حل مسئله

229/09

29/219

229/92

29/992

216/62

9/921

212/96

22/292

اعتمادبهنفس

21/99

0/021

21/09

1/199

92/22

9/922

92/29

2/929

گرایش – اجتناب

90/09

9/969

99/26

9/909

99/22

2/269

99/29

9/292

کنترل شخصی

21/62

1/029

21/02

9/922

22/19

1/929

29/96

9/912

دادههای استنباطی فرضیه دوم تا پنجم :پس از بررسی و تأیید عدمتخطی از مفروضههای
اصلی آزمون تحلیل واریانس مختلط بین-درون آزمودنیها اجرا شد (جدول .)9
جدول  .4نتایج آزمون تحلیل واریانس مختلط بین -درون آزمودنیها ()SPANOVA

سال سوم ،شماره  ،21پاییز 96
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مجموع

درجه

مجموع

مجذورات

آزادی

میانگین

داده های

زمان

21922/092

2

21922/092

912/129

استنباطی

زمان  گروه

91/929

2

91/929

2/099

فرضیه دوم

خطا

2992/296

99

91/019

F

سطح

اندازه

معناداری

اثر

2/222

2/111

2/262

2/296

داده های

زمان

1192/202

2

1192/202

16/092

2/222

2/991

استنباطی

زمان  گروه

226/119

2

226/119

1/622

2/269

2/299

فرضیه سوم

خطا

9199/961

99

02/961

داده های

زمان

1292/292

2

1292/292

222/991

2/222

2/011

استنباطی

زمان  گروه

6/292

2

6/292

2/960

2/291

2/226

فرضیه چهارم

خطا

616/192

99

19/212

داده های

زمان

09/622

2

09/622

90/692

2/222

2/996

استنباطی

زمان  گروه

11/911

2

11/911

29/211

2/222

2/129

فرضیه پنجم

خطا

199/621

99

12/919
P < 0/000
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اندازه اثر آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر مهارتهای حل مسئله مقداری بزرگ بود
2

( )ɧ =2/111که نشاندهنده اثربخشی آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر مهارتهای حل
مسئله بود .همچنین با وجود عدم تعامل بین متغیرها اثر اصلی متغیر مستقل مور تأیید قرار
گرفت .با توجه به معیار کوهن ( )2661که اندازه اثر بیش از ( 2/29تبیین  %29از واریانس)
را اندازه اثر بزرگ برشمرده است ،اندازه اثر ( 2/111تبیین  %11از واریانس) مقداری بزرگ
است ،درنتیجه اثربخشی آموزش سواد اطالعاتی بر مهارتهای حل مسئله معنادار و با اندازه
اثر بزرگ است .بنا بر نتایج بهدستآمده فرضیه اثربخشی آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر
مهارتهای حل مسئله مورد تأیید قرار گرفت.
اندازه اثر آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر اعتمادبهنفس در حل مسئله مقداری بزرگ
2

بود ( )ɧ =2/991که نشاندهنده اثربخشی آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر اعتمادبهنفس
در حل مسئله بود .همچنین با وجود عدم تعامل بین متغیرها اثر اصلی متغیر مستقل مور تأیید
قرار گرفت .با توجه به معیار کوهن ( )2661که اندازه اثر بیش از ( 2/29تبیین  %29از
واریانس) را اندازه اثر بزرگ برشمرده است ،اندازه اثر ( 2/991تبیین  %90از واریانس)
مقداری بزرگ است ،درنتیجه اثربخشی آموزش سواد اطالعاتی بر اعتمادبهنفس در حل
مسئله معنادار و با اندازه اثر بزرگ است .بنا بر نتایج بهدستآمده فرضیه اثربخشی آموزش
سواد اطالعاتی اینترنتی بر اعتمادبهنفس در حل مسئله مورد تأیید قرار گرفت.
اندازه اثر آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر گرایش به حل مسئله مقداری بزرگ بود
2

( )ɧ =2/011که نشاندهنده اثربخشی آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر گرایش به حل
مسئله بود .همچنین با وجود عدم تعامل بین متغیرها اثر اصلی متغیر مستقل مور تأیید قرار
را اندازه اثر بزرگ برشمرده است ،اندازه اثر ( 2/011تبیین  %01از واریانس) مقداری بزرگ
است ،درنتیجه اثربخشی آموزش سواد اطالعاتی بر گرایش به حل مسئله معنادار و دارای
اندازه اثری بزرگ است .بنا بر نتایج بهدستآمده فرضیه اثربخشی آموزش سواد اطالعاتی
اینترنتی بر گرایش به حل مسئله مورد تأیید قرار گرفت.
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آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی همچنین اثربخشی معنادار در کنترل رفتار بر هیجانهای
دانشآموزان حین حل مسئله داشته و با توجه به مقدار بزرگ اندازه اثر متغیر زمان
2

( )ɧ =2/996اثربخشی هر دو شیوه آموزشی تأیید شد .اثر تعامل بین متغیرها بررسی شد،
( )sig=2/222نشاندهنده تعامل معنادار بین دو متغیر گروهبندی و زمان بود .نمودار این تعامل
حاکی از افزایش نمرات در دو گروه بود ،اما افزایش نمرات در گروه آزمایش آموزش سواد
اطالعاتی اینترنتی را دریافت کرده بود تفاوت قابلمالحظهای با گروه گواه داشت .همچنین
آزمون  tدو گروه مستقل تفاوت معنادار بین دو گروه آزمایش و گواه را نشان داد .از مقدار
 tحاصل بهوسیله فرمول ذکرشده مقدار اندازه اثر آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر کنترل
رفتار بر هیجانهای دانشآموزان حین حل مسئله معادل  2/291محاسبه شد که بر اساس معیار
کوهن اندازه اثری بزرگ است .بنا بر نتایج بهدستآمده فرضیه اثربخشی آموزش سواد
اطالعاتی اینترنتی بر کنترل رفتار بر هیجانهای دانشآموزان حین حل مسئله مورد تأیید قرار
گرفت .بر طبق نتایج بهدستآمده فرضیههای پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند.

بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی در افزایش توانایی دانشآموزان
در بهکارگیری مهارت سواد اطالعاتی اینترنتی اثربخش بوده است .همچنین از نتایج این
پژوهش مشخص شد آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر افزایش مهارت حل مسئله
دانشآموزان (بهطورکلی) تأثیر مثبت دارد .ضمن اینکه بررسیهای بیشتر نیز ،تأثیر آموزش
سواد اطالعاتی اینترنتی را بر هر یک از سه مؤلفه مهارت حل مسئله که شامل اعتماد به حل
سال سوم ،شماره  ،21پاییز 96
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مسئله ،گرایش به فعالیتهای حل مسئله و کنترل رفتار و هیجانات در حل مسئله است را،
مثبت نشان میدهد.
بنابراین میتوان گفت ،یکی از روشهای مؤثر دستیابی به راهحل مناسب برای حل
مسئله ،استفاده از مراحل قانونمند سواد اطالعاتی است که در این عصر اطالعات ،میتواند
با بهرهگیری از مهارت سواد اطالعاتی اینترنتی ،راه دسترسی و گزینش مؤثر اطالعات را

تأثیر آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر مهارتهای ...

آموخت و از طریق آموزش این توانمندی به دانشآموزان میتواند باعث رشد مهارتهای
حل مسئله در آنها شد.
پژوهش حاضر با هدف بررسی تعیین اثربخشی آموزش سواد اطالعاتی و همچنین با
هدف بررسی تأثیر سواد اطالعاتی بر مهارتهای حل مسئله و مؤلفههای آن (اعتماد به حل
مسئله ،گرایش به حل مسئله و کنترل شخصی) در بین دانشآموزان دختر پایه اول مقطع
متوسطه دوم انجام شد.

برای تعیین اثربخشی آموزش سواد اطالعاتی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد و
نتایج آزمون نشان داد ،آموزش سواد اطالعاتی بر اساس هفت گام سواد اطالعاتی که توسط
خالقی و سیامک ( ،)2961طراحی شده است ،دارای تأثیر مثبت با اندازه اثر بسیار بزرگ بر
سواد اطالعاتی دانشآموزان بود .این نتایج با بسیاری از پژوهشها دیگر همسو بود ،ازجمله
پژوهشهای (اکار 2و همکاران1222 ،؛ پاول 1و همکاران1229 ،؛ پریرخ2919 ،؛ پریرخ و
همکاران2962 ،؛ پریرخ و عباسی2919 ،؛ پورصالحی و همکاران2962 ،؛ تیرگر و یمین
فیروز2961 ،؛ جیل و آلکی1222 ،9؛ حسنزاده و اسدی2916 ،؛ خالقی و سیامک2961 ،؛
راستگو و همکاران 2916؛ سیامک و داورپناه2911 ،؛ هاشمیان و همکاران .)2969 ،بهطور
مثال جیل و آلکی ( ،)1222نشان دادند بهترین روش آموزش مهارتهای سواد اطالعاتی از
طریق آموزش رسمی بوده است ،درحالیکه در پژوهش میری و چشمهسهرابی ()2962
مؤثرترین عامل در سواد اطالعاتی یادگیری غیررسمی از طریق استادان و دوستان اعالم شده
است .دسترسی به اطالعات صحیح ،معتبر و بهموقع در میان حجم عظیم اطالعات معتبر و
نامعتبر از اهمیت خاصی برخوردار است و دستیابی به این مهم جز با کسب مهارتهای
حوزه از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است ،چراکه این آموزشها پایه و اساس
یادگیری مادامالعمر میشود (استرنبرگ 1221 ،9نقل از خالقی و سیامک )2961 ،و زمینه
1. Ecaner, E.
2. Powell, C, A.
3. Jill, B. & Aliki, T.
4. Eisenber, A.
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تجهیز شهروندان جوامع اطالعاتی به مهارتهای زندگی در این جوامع و تبدیل آنها به
افرادی آگاه و مطلع است (براون و مکگله 1220 ،2نقل از خالقی و سیامک .)2961 ،پریرخ
و همکاران ( )2962نشان دادند ،اگرچه یادگیرندگان درک مناسبی از مفاهیم سواد اطالعاتی
ندارند ولی پس از آموزش ،مفاهیم را درک کرده و پاسخهای مرتبطی به سؤالها میدهند،
همچنین آنها پس از آموزش درمی یابند که چگونه دامنه موضوع را محدود کرده و به
اطالعات دست یافته و از آنها در پژوهش استفاده کنند.
نتایج بهدستآمده از تحلیل واریانس مختلط بین -درون آزمودنیها برای بررسی
اثربخشی آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر مهارتهای حل مسئله ،فرضیه اثربخشی آموزش
سواد اطالعاتی اینترنتی بر مهارتهای حل مسئله مورد تأیید قرار داد .این نتایج با پژوهشهای
دیگری همچون راستگو و همکاران ( ،)2916تامپسون 1و همکاران ( ،)1229شاناهان

9

( ،)1220الرکین و پینز ،)1229( 9برند-گروول 2و همکاران ( ،)1226الکسمن،)1222( 9
الزاکیدو و رتالیس ،)1222( 0سرین 1و همکاران ( )1226همسو بود .بهطور مثال راستگو و
همکاران ( )2916اعالم کردند ،نتایج بهدستآمده از تحقیق نشان میدهد که بهکارگیری
سواد اطالعاتی اینترنتی بر مهارت حل مسئله دانشجویان تأثیر عمدهای دارد و مهارتهای
حل مسئله دانشجویان برخوردار از سواد اطالعاتی اینترنتی از دانشجویان دیگر که از سواد
اطالعاتی اینترنتی برخوردار نبودند ،بیشتر و باالتر بود .سرین و همکاران ( )1226نیز در
تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که استفاده از فناوری اطالعات منجر به رشد مهارتهای
حل مسئله دانشآموزان میشود .الکسمن ( )1222در تحقیق خود به این نتیجه رسید که
جستجوی اطالعات در اینترنت نقش مهمی در حل مسئله دارد .تلفیق سواد اطالعاتی
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اینترنت با برنامههای درسی ،با فراهم کردن فرصت غنی ،بهترین رویکرد برای توسعه سواد
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.

تأثیر آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر مهارتهای ...

اطالعاتی اینترنت دانشجویان است ،این امر نیز به رشد مهارتهای حل مسئله دانشجویان
که مهارت ضروری و موردنیاز هر فرد در قرن بیستویک است ،کمک میکند .همانطور
که از تعریف سواد اطالعاتی توسط انجمن کتابخانه آمریکا ( )2616برمیآید ،افراد با سواد
اطالعاتی نیاز به اطالعات را تشخیص میدهند ،قادر به دسترسی به اطالعات هستند،
اطالعات را بهطور مؤثر ارزشیابی میکنند ،بهطور خالقانهای از اطالعات استفاده میکنند
و فراگیران مستقلی هستند که خود را در مسؤولیتهای اجتماعی فعال نشان میدهند ،بر
همین اساس آموزش سواد اطالعاتی فرآیند حل مسئله را نیز تسهیل خواهد کرد .آموزش
سواد اطالعاتی به دانشآموزان صرفاً شامل آموزش کتابخانهای یا کتابشناسی یا توانایی
استفاده از منابع اطالعاتی مختلف بهطور مؤثر نیست (انجمن کتابخانههای پژوهشی و
دانشکدهای .)1222 ،بلکه شامل آموزش مهارتهای تفکر انتقادی و تحلیلی برحسب
استفاده از اطالعات و نیز توانایی خلق ایدههای جدید از اطالعات فعلی و دانش قبلی
میشود؛ و از همه مهمتر سواد اطالعاتی آنچه دانشآموزان باید بتوانند بدانند ،فکر کنند
یا بهعنوان یک نتیجه و بازده انجام دهند را نیز شامل میشود که این موارد دربرگیرنده
توانایی حل مسئله است (دوگان و هرنون.)1221 ،2
بر طبق یافتههای پژوهش حاضر آموزش سواد اطالعاتی بر اعتمادبهنفس در حل مسئله
اثربخشی مثبت با اندازه اثر بزرگ داشت؛ بنابراین نتایج فرضیه اثربخشی آموزش سواد
اطالعاتی اینترنتی بر اعتمادبهنفس در حل مسئله مورد تأیید قرار گرفت .این نتایج همسو با
پژوهشهای مانند راستگو و همکاران ( ،)2916الزاکیدو و رتالیس ( ،)1222دوائی و
همکاران ( )2961بود .چنانکه الزاکیدو و رتالیس ( )1222نشان دادند دانشآموزان
( )2916در پژوهش خود نشان دادند که بین دوگروهی که آموزش سواد اطالعاتی را
دریافت کردهاند و بدون آموزش در اعتمادبهنفس در حل مسئله تفاوت وجود دارد .دوائی
و همکاران ( )2961نشان دادند که توانایی استفاده از مهارتهای کامپیوتری موجب احراز
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صالحیتهای عاطفی و باال رفتن اعتمادبهنفس در افرادی که دارای این توانمندیها هستند،
میشود .افزایش موفقیت اولیه کسبشده در هر گام زمینهساز افزایش احتمال موفقیت در
گامهای بعدی برای دانشآموزان خواهد شد .ازنظر اسنایدر 2و همکاران ( )1221وقتی در
پی دستیابی به اهداف ،مسیرهای اولیه مسدود میشوند ،تفکر عامل انگیزه الزم را فراهم
میکند که مسیرهای دیگری ایجاد شود .بهعبارتدیگر موفقیت در کارهای چالشانگیز،
مخصوصاً در حیطهی تحصیلی اغلب نیازمند توانا بودن برای ایجاد چندین گذرگاه (مسیر)
برای رسیدن به اهداف است .بر مبنای نتایج و مبانی نظریه ارائه شده با توجه به اینکه آموزش
سواد اطالعاتی زمینهساز موفقیتهای گامبهگام در جستجوی پاسخهای مطلوب دانشآموز
خواهد شد و این موفقیتها موجب افزایش اعتمادبهنفس و ایجاد امید در موفقیتهای بعدی
دانشآموزان خواهد شد که خود افزایش انگیزش درونی دانشآموزان را در پی خواهد
داشت (نقل از بیجاری.)2919 ،
نتیجه آزمون تحلیل واریانس مختلط بین -درون آزمودنیها حاکی از اثربخشی مثبت
آموزش سواد اطالعاتی بر گرایش به حل مسئله با اندازه اثری بزرگ بود .بنا بر نتایج
بهدستآمده فرضیه اثربخشی مثبت آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر گرایش به حل مسئله
مورد تأیید قرار گرفت .این نتایج همسو با پژوهشهای سایر پژوهشگران (مانند راستگو و
همکاران2916 ،؛ برند-گروول و همکاران1226 ،؛ تامپسون و همکاران1229 ،؛ شاناهان،
 )1220بود .نتایج پژوهش شاناهان ( )1220نشان داد آموزش سواد اطالعاتی موجب رشد
مهارتهای اساسی برای دسترسی به اطالعات در ارتباط با دروس خود دانشجویان بود،
حتی چند ماه بعد از اجرای این برنامه ،دانشجویان به استفاده از اطالعات علمی و
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مهارتهای سواد اطالعاتی در ارتباط با کار خود ادامه دادند .برند-گروول و همکاران
( )1226با ارائه مدل توصیفی برای حل مسئله در دانشآموزان نشان دادند که برای فرایند
مداوم حل مسئله اطالعات ،داشتن مهارتهای تنظیمی حیاتی است .مدل حل مسئله
اطالعات با استفاده از اینترنت ،مهارتهای اصلی ،مهارتهای تنظیمی و مهارتهای شرطی
1. Snyder, N.
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مهم را نشان میدهد .این مدل انگیزه اولیه برای طراحی آموزش حل مسئله اطالعات را
ارائه میدهد .آزوبل 2بر جنبههای شناختی یادگیری تأکید میکند و یادگیری را بهعنوان
یک عامل درونی در افزایش انگیزه میداند ،او معتقد است که خود یادگیری است که
موجب ایجاد انگیزه میگردد (نقل از هرمزی .)1220 ،خداپناهی ( )2910گرایش به اجتناب
از شکست فرد را با انگیزه میکند تا از خودش در برابر از دست دادن عزتنفس ،احترام
و ترس از شرمندگی محافظت کند .الیوت )1229( 1انگیزه گرایشی را بهعنوان نیرو دهنده
رفتار ،هدایت رفتار و محرک مثبت تعریف میکند ،درصورتیکه انگیزه اجتنابی را بهعنوان
نیرو دهنده رفتار دوری گزین و محرک منفی بیان میکند (نقل از راستگو .)2962 ،وجود
قابلیتهرای زیاد آموزش سواد اطالعاتی مانرند فعالیتهای حل مسئله ،مباحثه ،تعاملهای
اجتمراعی ،تعدد منرابع ،اظهارنظرهای متفاوت و فرصت نقرد یکدیگرر ،میتوانند از
مزیتهای آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی و ارتباط دانشآموزان در فرآیند حل مسئله
باشند .این تعاملها و دریافت بازخورد از سایر دانشآموزان ،همچنین کسب اطالع
دانشآموز از موقعیت خود نسبت به سایرین میتواند موجبات افزایش گرایش به حل مسئله
را در دانشآموز فراهم کند .استفاده از منابع فنآوری اطالعات و ارتباطات برای شرکت
در جوامع حرفهای و به اشتراکگذاری بهترین تدریس و یادگیری موفق خواهد بود
(گزارش کارگاه رواندا 1222 ،نقل از دوائی و همکاران.)2961 ،
یافته های پژوهش فرضیه اثربخشی آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی بر کنترل رفتار بر
هیجانهای دانشآموزان حین حل مسئله را مورد تأیید قرار داد .این نتایج با یافتههای راستگو
و همکاران ( ،)2916الکسمن ( )1222و جانسن ( )1222همسو بود .چنانچه الکسمن ()1222
مسائل سازماندهی شده است و مسائل نه مشابه هستند و نه یکسان .جانسن ()1222
مهارتهای واسطهای را که بر نتایج حل مسئله تأثیر میگذارد توصیف کرده است.
بارمحوری پژوهش وی در این نکته متکی است که مبنای این مهارتهای واسطهای ،سواد
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بیان میکند یادگیری مبتنی بر مسئله یک رویکرد آموزشی است که حول بررسی و حل

1. Ausubel, D.
2. Elliott, M.
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جستجوی اطالعات و بهویژه توجه به کاربرد اینترنت بهعنوان انبار اطالعاتی ،مهارتهای
اثربخش جستجوی اطالعات است .این مطالعه بررسی میکند که چگونه استراتژیهای
متفاوت جستجوی اطالعات در اینترنت میتواند برای درگیرشدن با حل مسئله مورداستفاده
قرار گیرد .یافتههای این مطالعه تأیید کرد که مهارتهای جستجو اطالعات نقش مهمی
در حل مسئله ایفا میکند .یافتههای این تحقیق نیاز دانشآموزان به آموزش دیدن در
مهارتهای جستجوی اطالعات برای توانایی در حل مسئله را ضروری دیدند .سواد
اطالعاتی باعث رفتارهای اطالعاتی مناسب در شناسایی ،کسب و اشاعه اطالعات میشود،
رفتار اطالعاتی مناسب فرآیند جستجو ،بازیابی ،شناخت و کاربرد منطقی محتوا است (نقل
از مرادی و همکاران.)2969 ،
در عصری که دسترسی به اطالعات صحیح ،معتبر و بهموقع در میان حجم عظیم اطالعات
معتبر و نامعتبر از اهمیت خاصی برخوردار است و دستیابی به این مهم جز با کسب
مهارتهای اطالعیابی و سواد اطالعاتی خصوصاً از طریق منابع اینترنتی امکانپذیر نیست،
آموزشهای این مهارت ،از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است ،چراکه این آموزشها
پایه و اساس یادگیری مادامالعمر و زمینه تجهیز شهروندان جوامع اطالعاتی به مهارتهای
زندگی در این جوامع و تبدیل آنها به افرادی آگاه و مطلع است که قادرند از طریق منابع
مختلف اینترنتی موثق ،راهحل مناسبی برای مسائل پیش روی خود اخذ کنند .با توجه به
اهمیت مهارت حل مسئله در بهبود روند زندگی افراد ،کمک به افزایش هر چه بیشتر این
توانمندی در دانشآموزان میتواند بهعنوان یکی از مهمترین اهداف آموزشوپرورش
محسوب شود .ازآنجاکه حل مسئله یک فرایند جهتدار و هدفمند است که در آن شخص
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تالش میکند تا راهحلهایی مؤثر و سازگار برای مسائلی که در طول روز در زندگی با آن
روبرو میشود ،بیابد .یکی از راههای رسیدن به نتیجه مطلوب در حل مسائل بهصورت منطقی
و هوشمندانه برخورداری از مهارتهای سواد اطالعاتی اینترنتی است.
با توجه به یافتههای حاصل از این پژوهش و همچنین ماحصل پژوهشهای قبلی میتوان
نتیجه گرفت؛ آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی به دانشآموزان میتواند باعث افزایش
مهارتهای حل مسئله آنان شود و بهرهگیری از این توانمندی ارزشمند میتواند به افراد در
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افزایش اعتمادبهنفس در حل مسئله ،ایجاد گرایش نسبت به فعالیتهای حل مسئله و همچنین
کنترل هیجانات شخصی در حین حل مسئله ،یاری رساند.
بر اساس یافتههای پژوهش ،پیشنهادهایی جهت پژوهشهای بعدی ارائه میگردد :با توجه
به اینکه این پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود و از نمونه محدودی انتخاب شده بود ،به
پژوهشگران توصیه میشود پژوهشهای مشابهی جهت مقایسه نتایج و اعتباریابی نتایج
بهدستآمده از این پژوهش ،انجام دهند .اجرای پژوهشهایی مشابه با ابعاد بزرگتر در دو
جنس و مقاطع مختلف تحصیلی .فراهم آوردن زمینه جهت انتخاب نمونه بر اساس تصادف
کامل و افزایش تعمیمپذیری نتایج پژوهش و اجرای پژوهش در بازه زمانی طوالنیتر و
پیگیری نتایج پژوهش در دورههای مختلف زمانی .همچنین توصیه میشود در پژوهشهای
آینده به موضوعهایی از قبیل نقش خانواده در آموزش الکترونیکی و آنالین و جنبههای
نظارتی والدین بر عملکرد دانشآموزان در یادگیری از طریق اینترنت پرداخته شود .ازجمله
پیشنهادهای کاربردی که میتوان در این زمینه ارائه کرد عبارتاند از :ایجاد زیرساختهای
مناسب در مدارس برای آشنایی بیشتر و بهتر دانشآموزان با منابع اطالعاتی اینترنتی و
راهنمایی جهت استفاده از این منابع .جهت افزایش مهارتهای مرتبط با سواد اطالعاتی و
همچنین با هدف افزایش مهارتهای حل مسئله دانشآموزان ،اجرای آموزش سواد
اطالعاتی بهصورت بخشی از برنامههای تحصیلی در دبیرستانها توأم با سایر دروس ،توصیه
میشود .آموزش سواد اطالعاتی اینترنتی به معلمان و سایر دستاندرکاران فرآیند آموزش،
جهت آمادهسازی و تشویق و ترغیب روحیه جستجوگری در دانشآموزان و فراهم آوردن
زمینه پشتیبانی و حمایت دانشآموزان بهصورت آنالین و شبانهروزی .همچنین به سازمان
مقطع متوسطه دوم ،آنان را با سواد اطالعاتی اینترنتی و منابع اطالعاتی آشنا کند تا بتوانند به
نحو مطلوب دانشآموزان را برای بهرهگیری از منابع اطالعاتی و اینترنت راهنمایی کنند.
شناسایی عوامل زمینهساز سواد اطالعاتی و تقویت آنها پیش از آموزش دانشآموزان در
سنین اولیه آموزش .استانداردسازی شیوه ها و منابع آموزشی سواد اطالعاتی جهت ارتقای
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آموزشوپرورش توصیه میشود ،با اجرای دوره ضمن خدمت ،برای معلمان خصوصاً معلمان

سطح آموزش به دانشآموزان.
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