
 

 

ر ی پایه دهم از منظارسانهتحلیل محتوای کتاب تفکر و سواد 

 شش مهارت بزرگ مسئلهسواد اطالعاتی مدل حل  هایمهارت

 1محمدیشاه نیره

 فناوری آموزش و یادگیری

 219تا  62ص ، 69پاییز ، 21شماره ، سال سوم

 26/21/61تاریخ دریافت: 

 12/22/61تاریخ پذیرش: 

 چکیده
ل سواد اطالعاتی مدل ح هایمهارتی پایه دهم از منظر ارسانهاین پژوهش به ارزشیابی کتاب تفکر و سواد 

با توجه به نظرسنجی از معلمان ، شش مهارت بزرگ پرداخته است. پژوهش ازنظر هدف کاربردی مسئله

پیمایشی و با توجه به تحلیل محتوا توصیفی بوده است. جامعه آماری محتوای کتاب درسی تفکر و سواد 

 9ی ناحیه ارسانهنفر معلمان درس تفکر و سواد  991و  69-60ی پایه دهم سال تحصیلی ارسانه

نفر  212ی اخوشهی ریگنمونهوکران و روش شهر کرج بودند که با استفاده از فرمول ک وپرورشآموزش

دند که بو ساختهمحقق نامهپرسشبررسی و  هایفرم هادادهنمونه انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری  عنوانبه

توسط ده نفر از متخصصان موضوعی تأیید شد. پایایی فرم بررسی با استفاده از فرمول  هاآنروایی محتوایی 

از درصد ، هادادهبرآورد شد. برای تحلیل  01/2از طریق آلفای کرونباخ  نامهپرسشو  9/69ویلیام اسکات 

ی انمونهتک  tو آزمون  اسمیرنفآزمون کولموگروف  هادادهبرای بررسی توزیع نرمال ، میانگین، فراوانی

مترین و ی کمهارت استفاده از اطالعات دارا، ی پژوهش تحلیل محتوای کتاب نشان دادهاافتهاستفاده شد. ی

ردهای تعریف کار و وظیفه؛ راهب مسئلهتوصیف  هایمهارتو به  استمهارت ارزیابی دارای بیشترین امتیاز 

ی و دسترسی به اطالعات اصالً نپرداخته است. از دیدگاه معلمان به مهارت ابیمکانجستجوی اطالعات؛ 

 ت.به بیشترین میزان توجه شده استعریف کار و وظیفه کمترین و به مهارت ارزیابی ، مسئلهتوصیف 

ش ش مسئلهمدل حل ، یارسانهکتاب تفکر و سواد ، پایه دهم، تحلیل محتوا کلیدی: هایواژه

 سواد اطالعاتی هایمهارت، مهارت بزرگ

  

                                                           

، تهران، ایران. آموزشی ریزیبرنامهسازمان پژوهش و  علمیهیئتعضو ریزی درسی، دکتری برنامه 2.

nsh_teh@yahoo.com 



96 

 یادگیریآموزش و  یفناور فصلنامه

 

ال
س

 
وم

س
 ،

ره 
ما

ش
21 ،

یز
پای

 
96

 

 مقدمه

ی هایدگرگونبا  فرآیند سواد و آموزش آن را، تحوالت فناوری در طول دهه اخیر در کشور

تن که بتواند یک م شدیمژرفی مواجه ساخته است. در گذشته باسواد به شخصی اطالق 

 ،عملی ازلحاظدرک کند و ، بنویسد، زندگی روزمره بخواند زمینه درساده و کوتاه را 

وین یی از نقش نجوبهره، ی اخیرهاسالی مؤثر گروهی و اجتماعی داشته باشد. در هاتیفعال

در چارچوب موضوعات ، ی روزهایفناورارتباطات با توجه به ی اطالعات و هاحوزه

از  ی دسترسی به اطالعاتهاراهبه تغییر و تحول این مفهوم منتهی شده و تنوع ، کاربردی

ی سواد کانون دهیپد منزلهبه، و آشنایی با تحلیل و ارزیابی اطالعات هایفناورطریق انواع 

 (.2969 ،قرار گرفته است )میرحسینی و شعبانی موردتوجهاطالعاتی در یک جامعه اطالعاتی 

طح ارتقاء س، فایده جامعه اطالعاتی را کاهش فقر، با توجه به اینکه سازمان ملل متحد

افزایش توانمندی و مشارکت شهروندان ، بهبود استانداردهای بهداشت و سالمت، آموزش

(؛ 2969 ،ست )میرحسینی و شعبانیو جلوگیری از کاهش منابع طبیعی و محیطی عنوان کرده ا

راه برای انتقال مهارت الزم در استفاده از اطالعات  ترینمهمآموزش سواد اطالعاتی ، بنابراین

پس باید  (.2969، و توانمندسازی افراد جامعه برای زندگی در جامعه اطالعاتی است )پریرخ

الزم برای کسب  یهامهارتآموزش ، وپرورشآموزشی هااستیسیکی از اهداف اصلی 

که مسئولیت اصلی آموزش رسمی تمامی  وپرورشآموزشسواد اطالعاتی باشد. وزارت 

آموزش سواد اطالعاتی را  تواندیم، و فراگیران کل کشور را به عهده دارد آموزاندانش

 ،ی برنامه درسی ملی در نظر بگیرد )عینیهااستیسدر  ایرشتهبینیک مهارت  عنوانبه

یی را هابرنامهاقدامات و  وپرورشآموزشی اخیر وزارت هاسالدر ، این اساس (. بر2969

برای ایجاد تحول بنیادین در نظام آموزشی رسمی و عمومی کشور آغاز کرده است؛ اما 

نشان  اهپژوهشبرخی ، وپرورشآموزشتصویب اسناد مختلف برای تحول در نظام  رغمعلی

سواد اطالعاتی در اسناد و محتوای برنامه درسی جایگاه مهمی  هایمهارتهنوز  دهندیم

 آموزانشدانی که در کشور برای سنجش سواد اطالعاتی هایپژوهشطبق ، ندارند. بر این مبنا

 وجهیتقابل فاصلهبا سطح استاندارد ، آموزاندانشسطح سواد اطالعاتی ، انجام شده است
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، است )میرحسینی و شعبانی المللیبینآموزش  فاصله عمیق با سطح دهندهنشاندارد که 

( 2969و شایسته ) نژادیسبحان، پورمیابراهنمونه نتایج حاصل از پژوهش  عنوانبه(. 2969

ی الزم برای آموزش سواد اطالعاتی در هارساختیزنشان داد که با توجه به فراهم نبودن 

باید  و استنان ایرانی از جایگاه مناسبی برخوردار آموزدانشسواد اطالعاتی در بین ، مدارس

اقدامات اساسی در جهت بهبود جایگاه سواد اطالعاتی در مدارس صورت گیرد. همچنین 

دوره متوسطه نظری بر محتوای  آموزاندانش، (2961بر اساس پژوهش مرادی و اخوان تفتی )

ا ند کندوکاوهای خود رشغلی خود تسلط کافی ندارند و قادر نیست -اطالعات تحصیلی

را  شانیدانشگاهی قطعی در مورد رشته ریگمیتصمتوانایی  آموزاندانشگسترش دهند؛ لذا 

که  اندمایلتحصیل در نظر دارند اما بیشتر  ادامهی را برای ارشته هاآنندارند؛ گرچه اکثر 

نند. تحصیل ک شانموردعالقهدر رشته  کهاینوارد دانشگاه شوند و ادامه تحصیل دهند تا 

به چیزی بیش از دانش و اطالعات  آموزاندانش دهدیمنشان  هایبررسنتیجه ، طورکلیبه

 باید به سواد عصر اطالعات؛ یعنی سواد اطالعاتی مجهز شوند. هاآنصرف نیاز دارند؛ 

قادر  هاآنسواد اطالعاتی برخوردار باشند؛  هایمهارتاز  آموزاندانشکه درصورتی

فع از منابع مناسب برای ر، شوندیمد بود تا هر زمان که به سؤال و یا با مشکلی مواجه خواهن

، )کیانی نندکمشکل خود را حل  درنتیجهو  کننداستفاده  آمدهپیشیی به سؤال گوپاسخنیاز و 

تفکر  هایمهارت، ابزاری مهم عنوانبهسواد اطالعاتی ، بنابراین؛ (2962، تاجداران و پویا

 را برای توصیف و تشریح هاآنو  کندیمتقویت  آموزاندانشرا در  مسئلهسطح باال و حل 

ارزیابی  ،یافتن یک راهبرد جستجوی موفق، یافتن بهترین منابع اطالعاتی، اطالعاتی مسئله

(. به این منظور 2969، )پریرخ دهدیمیاری  مسئلهحل  منظوربهاطالعات و ترکیب اطالعات 

سواد اطالعاتی باید در برنامه درسی دیده شود و در جهت تهیه محتوای آموزشی بر اساس 

رداشته یی مؤثر بهاگامسواد اطالعاتی در برنامه درسی ملی  المللیبینی هامدلاستانداردها و 

 (.2969، عینیشود )
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ی برای الهیوس عنوانبه هامدلکه استانداردها و  اندکردهادعا  (1220) 2امت و ایمد

نشان داده است  هاپژوهشو نتایج  اندشدههدایت سواد اطالعاتی در بخش آموزش ایجاد 

مشابه  و بنیان اساس دری منتشر شده هامدلکه در این زمینه سودمند بوده است. استانداردها و 

 عمرالمادامادگیری ی یهاتیظرفدر دو بخش اقتصادی و  هاآنهستند و ساختارهای عمومی 

یعنی محیا کردن افراد برای زندگی  وپرورشآموزشبا توجه به اهداف مورد انتظار ، برنامه

(. در این 2969، )عینی شودیماستفاده ، ی اشتغال افرادهاتیظرفاجتماعی و توسعه یا حفظ 

 1شش مهارت بزرگ مسئلهمرتبط است مدل حل  رو شیپآنچه با موضوع پژوهش ، راستا

 حوزهمدل در  نیترشناخته( ارائه گردیده 1222- 1222) 9توسط آیزنبرگ و برکویتز که

است. به دلیل سادگی و راحتی استفاده در این  اطالعاتی سواددرسی سواد فناوری و  برنامه

 رویکرد کلی، . این مدلاندکردهحوزه شناخته شده است و در هزاران مدرسه از آن استفاده 

مرحله  شش، کندیماطالعاتی دارد و شش گام اساسی را برای یادگیری ارائه  مسئلهبه حل 

زیرا  دانندیماطالعاتی  مسئلهدارد. بسیاری این مدل را راهبرد حل  زیرمجموعهو دو 

 نیترگستردهز یا کار هستند و یکی ا مسئلهتعیین تکلیف ، مسئلهقادر به شناسایی  آموزاندانش

در سراسر جهان است  دانشگاهیپیشتا  دبستانپیش از 9مومیدر آموزش رسمی ع هامدل

 :ستاصورت زیر شش مهارت بزرگ به مسئلهو توصیف ابعاد مدل حل  شرح (.2969، )عینی

اه اطالعاتی نیاز از دیدگ مسئلهتعریف کار و وظیفه: هر فراگیر به تعریف  مسئلهتوصیف   -

ز باید به این موضوع بیندیشد که شناسایی و نیا، دارد؛ یعنی پیش از آغاز جستجوی اطالعات

قرار دهد؛ چه نیازی باید برآورده شود و چه اطالعاتی باید گردآوری  موردتوجهاطالعاتی را 

موجب حرکت مؤثر در جهت حل ، اطالعاتی مسئلهطور مشخص تعریف و درک شود؟ به

 (.2969، )میرحسینی و شعبانی شودیمآن 

ی در یافتن ریگمیتصمبه مفهوم ، یابیاطالع: راهبرد 2اطالعاتراهبردهای جستجوی  -

شیوه مناسب برای جستجوی اطالعات کدام است و چه منابعی ، اطالعات است. به بیانی ساده
                                                           

1. Emmett & Emde 
2. the big six sigma thought and media skills 
3. Eisenberg & Berkowitz 
4. K-12 
5. information search strategies 
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برای جستجوی اطالعات مناسب هستند؟ بدیهی است تعیین تمامی منابع احتمالی و انتخاب 

 (.2969، عبانی)میرحسینی و ش شودیممزبور قلمداد  نهیزمیی به گوپاسخ، یانهیگزبهترین منابع 

به اجرای راهبرد با شیوه ، و دسترسی یابیمکان: 2و دسترسی به اطالعات یابیمکان -

عاتی ی اطالهاگاهیپای ارتباط دارد. مهارت با استفاده از ابزارهای اطالعاتی مانند ابیاطالع

ی جستجوی پیوسته قابل حصول است )میرحسینی هاوهیشی چاپی و هاهینماو  شناختیکتاب

 (.2969، و شعبانی

یی نیاز است هامهارتبه ، یی و استفاده از اطالعاتجوبهره: برای 1استفاده از اطالعات  -

یا  گزینش کهآنضمن ، است تصورقابلدیدن و مرور ، مشتمل بر خواندن هامهارتکه این 

 (.2969، )میرحسینی و شعبانی گیردبرمیرا نیز در  استخراج اطالعات مرتبط

ی هاشکلی مجدد اطالعات با بندبسته: ترکیب به معنای بازسازی و 9ترکیب جدید -

 نظرانصاحب. البته برخی از دهدیممتفاوت و جدیدی است که آن را تا سطح دانش انتقال 

 دهی اطالعاتی که ازکه سازمان ترتیباینبه انددادهی را از این مرحله ارائه ترسادهمفهوم 

 (.2969 ،)میرحسینی و شعبانی شودیمبا ارائه اطالعات منتهی ، شدهآوریجمعمنابع مختلف 

یعنی  است؛ مسئله: ارزیابی مشتمل بر آزمون و ارزشیابی اطالعات در فرآیند حل 9ارزیابی -

برای حل  میزان زمان کافی، تأثیر و کارآمدی فرآیند را تعیین کرده و بیان دقیقی از کارآیی

خود  فراگیر به نقاط قوت و ضعف کهنحویبه؛ کندیمو گزینش راهبرد مطلوب را ارائه  مسئله

 (.2969، ی بهره بگیرد )میرحسینی و شعبانیترمطلوبی هاراهتا در آینده از  شودیمآگاه 

محتوای کتب درسی از عناصر مؤثر در تحقق بخشیدن به سواد ، یادشدهبا توجه به نکات 

کتاب ، در نظام آموزشی فعلی کشور، درواقعاست.  وپرورشآموزشاطالعاتی در نظام 

آورد  حساببهابزار آموزش برای پرورش سواد اطالعاتی  ترینمهم توانیمدرسی را 

، مطالعه، ی مانند گردآوریسواد اطالعات هایمهارتپرورش  منظوربه(؛ که 2911، )ملکی

ترکیب  ،تحلیل، سازییکپارچه، ویرایش، داوری، تفکر، پژوهشپرسش و ، مشاهده، تنظیم

                                                           
1. locating and accessing information 
2. using information 
3. new combination 
4. evaluation 
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 تفکر و سبک، در جدول ساعات درسی پایه دهم« یارسانهتفکر و سواد »و ارزیابی درس 

ت که جایگاه شده اس بینیپیشزندگی در پایه هفتم و هشتم و تفکر و پژوهش در پایه ششم 

 .کندیمرا روشن « یارسانهتفکر و سواد »برنامه درسی 

رب ع. اندپرداختهدرسی  هایکتاببررسی سواد اطالعاتی در  بهی متعددی هاپژوهش

 هایمهارتبررسی میزان توجه به » عنوان باپژوهشی  (2962سیف نراقی و نادری )، شاهی

با « یرانا وپرورشآموزشسواد اطالعاتی در کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی نظام 

. نتایج نشان داد که مهارت تشخیص نیاز به انددادهاستفاده از روش مطالعات ارزشیابی انجام 

درصد را به خود اختصاص داده و در باالترین رتبه قرار گرفته است و  60/91اطالعات 

درصد را به خود اختصاص داده و در  2/2حقوقی و اجتماعی ، ائل اخالقیمهارت درک مس

ی آورجمعمهارت ، ی سواد اطالعاتی شاملهامؤلفهرتبه قرار دارد. دیگر  نیترنییپا

ی و ثبت اطالعات و مهارت کاربرد صحیح اطالعات به سازدرون، اطالعات؛ مهارت درک

چشمه ، درچهابراهیمی . انددادهاختصاص  درصد را به خود 90/16، 20/19، 26/29ترتیب 

 درسی دوره متوسطه هایکتابتحلیل محتوای »پژوهشی با عنوان  (2962)سهرابی و نیستانی 

. نتایج اندتحلیل محتوای کمی انجام دادهبا استفاده از روش « رویکرد سواد اطالعاتی ایران با

و ادبیات  زبان کتاب، علوم انسانیعلوم تجربی و ، هر سه رشته ریاضی فیزیکدر نشان داد 

ی اطالعاتی را به خود اختصاص داده است. فراوانسواد فارسی بیشترین کاربرد استانداردهای 

و در رشته انسانی  292در رشته تجربی ، 210سواد اطالعاتی در رشته ریاضی  استانداردهای

ست. از مجموع ا یافته به رشته علوم تجربی اختصاصلذا بیشترین فراوانی ، مرتبه است 219

یشترین خالقانه بطور مؤثر و ی سه رشته پیداست که استاندارد کاربرد اطالعات بههاافتهی

توجه  میزان»پژوهشی با عنوان  (2962) ماهر و درتاج ی( را دارد. لطفددرص 22/92فراوانی )

وش تحلیل تفاده از ربا اس« ی بخوانیم و بنویسیم دوره ابتداییهادرسنامهبه سواد اطالعاتی در 

 کدامچیهطور صریح در . نتایج نشان داد که به مفهوم سواد اطالعاتی بهانددادهمحتوا انجام 

بر این اساس صورت نگرفته است.  هاکتابمحتوای  دهیسازماناشاره نشده و  هادرسنامهاز 

یشتر ب موردبررسیی هامؤلفهی بخوانیم فراوانی و تنوع توجه به هادرسنامهدر ، باوجوداین
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مسائل حقوقی و اخالقی و اقتصادی استفاده از  مؤلفهنامه به بوده ولی در هر دو درس

 توجهی نشده است. گونههیچ، اطالعات

شناسایی میزان توجه به سواد اطالعاتی در »( پژوهشی با عنوان 2910محسنی )

ل محتوا انجام داده است. به روش تحلی« ی علوم تجربی و اجتماعی دوره راهنماییهادرسنامه

تیابی دس، ی نگهداری اطالعاتهامکانبه مفاهیم ، موردبررسی هایکتابنتایج نشان داد در 

ی ثبت و ارائه الکترونیکی اطالعات و رعایت اصول اخالقی هاروش، و گزینش اطالعات

توجهی نشده است. بر این اساس محسنی پیشنهاد کرده است  گونهچیهدر کار با اطالعات 

 لویت جدیدویک ضرورت و ا عنوانبه هاآنکه به مفاهیم سواد اطالعاتی و آموزش رسمی 

شناسایی میزان »پژوهشی با عنوان  (2912) آبادیهمتآموزشی توجه بیشتری شود. حیدری 

وا به روش تحلیل محت« ابتدایی دورهی علوم تجربی هادرسنامهتوجه به سواد اطالعاتی در 

 احساس نیاز به اطالعات و تعریف مؤلفهانجام داده است. نتایج نشان داد که میزان توجه به 

ی هاروشی هامؤلفهدرصد بوده و به  29طور میانگین ی اول تا پنجم بههاهیپادر  مسئله

اطالعات  الکترونیکی ارائهی ثبت و هاروش، گزینش اطالعات، دستیابی، جایابی، جستجو

 و رعایت اصول اخالقی توجه نشده است.

ی که بخصوص مرتبط با پژوهشی خارج از کشور درباره سواد اطالعاتی هاپژوهشدر 

وع ی که مرتبط با موضهایپژوهشدرسی باشد یافت نشد. لذا  هایکتابتحلیل محتوای 

بررسی سواد »با عنوان  ( پژوهشی1229همکاران )و  2شامل موارد زیر است: نگو پژوهش

 92 شامل پژوهشآماری این  جامعه .انددادهانجام « کشور ویتنام هایدبیرستاناطالعاتی در 

تا از مدارس کشور ویتنام بود که نتایج نشان داد سواد اطالعاتی در این مدارس در سطح 

پژوهش در آموزش سواد »پژوهشی با عنوان  (1229) همکاران و 1رامبوسک .استمتوسط 

 .انددادهانجام « فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس ابتدایی و متوسطه جمهوری چک

طور خالصه گزارشی از پروژه متمرکز بر صالحیت فناوری اطالعات کودکان این پژوهش به

وسعه ار و روند در تساخت، در بررسی وضعیت کنونی مدارس ابتدایی و متوسطه هاآنو رشد 

                                                           
1. Ngo 
2. Rambousek 
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ابتدایی و پیش از دبیرستان چک  آموزاندانشآموزش سواد فناوری اطالعات و ارتباطات در 

مسائل  دهندهنشانفناوری اطالعات(  مدرسه )معلمان 2219. نتایج این پژوه شامل است

ی فناوری اطالعات و ارتباطات هاتیفعالو واحدهای موضوعی  هایژگیو؛ ازجملهخاصی 

ی فناوری اطالعات و هاتیصالحفناوری اطالعات و اجرای  هایمهارترشد ، آموزشی

پژوهشی با عنوان  (1221) 2ی وا چوکا .استی آموزشی هاتیفعالسواد اطالعاتی در 

انجام داده « کنگهنگابتدایی در  آموزدانش 2ارزیابی سواد اطالعاتی: مطالعه موردی از »

ابتدایی در  آموزدانش 2شافی از سطوح سواد اطالعاتی ی اکتپژوهش مطالعهاست. این 

ت. قرار گرف موردبررسی. عواملی مانند جنسیت و توانایی خواندن نیز است کنگهنگ

پسر توانایی باالتری در سواد اطالعاتی داشتند.  آموزاندانشدختر نسبت به  آموزاندانش

و  آموزاندانشبین سواد اطالعاتی  یمعنادارمثبت و  رابطه دهندهنشان هاافتهی، همچنین

ی درسی بر اساس زیربرنامه»عنوان ( پژوهشی با 1222) 1کانگ .است هاآنتوانایی خواندن 

سواد  بر اساسی درسی زیربرنامهانجام داده است. نتایج نشان داد در  «سواد اطالعاتی

رده تسلط پیدا ک مسئلهارتباطی و حل  هایمهارتبه  آموزاندانش، کنگهنگاطالعاتی در 

ر و توانمند مؤث، به کاربران خالق آموزاندانش، گردندیمو به تفکر خالق و منتقدانه ترغیب 

 .شودیمفراهم  هاآندر اشاعه فناوری اطالعات تبدیل شده و بستری مناسب برای یادگیری 

ضرورت و اهمیت آموزش سواد اطالعاتی به  دهندهنشانانجام گرفته  هایپژوهش 

درسی دوره ابتدایی و متوسطه توجه چندانی به این مقوله  هایکتاباست اما در  آموزاندانش

د فکری بپردازد و در پیون هایمهارتی منسجمی که به پرورش هابرنامه درواقعنشده است. 

ی هابخانهکتانیز بیشتر در  ارشمانگشت. موارد شودیمباشد کمتر دیده  هادرسبا مباحث 

اهداف آموزشی و پرورشی  ازآنجاکه(. 2969، بوده است )پریرخ موردتوجهدانشگاهی 

 هایارتمهاست؛ که الزم است  دستیابیقابلدرسی  هایکتابمحتوای موجود در  وسیلهبه

گرفته قرار « یارسانهتفکر و سواد »کتاب درسی  خصوصبهسواد اطالعاتی در کتب مختلف 

و ارزشیابی قرار گیرد که این  موردبررسیی ادورهصورت مداوم و و میزان کارآمدی آن به

                                                           
1. Kia Wah Chu 
2. Kong 
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ه و به طراحان کردرا آشکار  موردنظری کتاب هایکاستو  هایکم تواندیمموضوع 

د ی رشد و ارتقاء سواهانهیزمآن  تبعبهی درسی در تدوین بهتر آن کمک کند و هابرنامه

تحلیل محتوای  . لذا این پژوهش بهکندرا فراهم  آموزاندانشی ارسانهاطالعاتی و سواد 

 لهمسئسواد اطالعاتی مدل حل  هایمهارتی پایه دهم از منظر ارسانهکتاب تفکر و سواد 

 :استزیر پاسخ داده  سؤاالتبه شش مهارت بزرگ پرداخته و 

 عبارتند از: االت کلیئوس

ی سواد اطالعات هایمهارتای پایه دهم تا چه حد به در کتاب درسی تفکر و سواد رسانه -

، هتعریف کار و وظیف مسئلهشش مهارت بزرگ )در ابعاد توصیف  مسئلهاز منظر مدل حل 

 ،استفاده از اطالعات، و دسترسی به اطالعات یابیمکان، راهبردهای جستجوی اطالعات

 و ارزیابی( توجه شده است؟ترکیب جدید 

شش  مسئلهسواد اطالعاتی از منظر مدل حل  هایمهارتمیزان تحقق  زمینه دربین نظر معلمان  -

 ،راهبردهای جستجوی اطالعات، تعریف کار و وظیفه مسئلهدر ابعاد توصیف ) مهارت بزرگ

تاب درسی ارزیابی( در کترکیب جدید و ، استفاده از اطالعات، یابی و دسترسی به اطالعاتمکان

 ای پایه دهم با تحلیل محتوای کتاب چه تفاوتی وجود دارد؟تفکر و سواد رسانه

 عبارتند از: سواالت جزئی

تعریف  همسئلی پایه دهم به مهارت توصیف ارسانهتا چه حد کتاب درسی تفکر و سواد  -

 کار و وظیفه پرداخته است؟

ی پایه دهم به مهارت راهبردهای جستجوی ارسانهتا چه حد کتاب درسی تفکر و سواد  -

 اطالعات پرداخته است؟

ترسی ی و دسابیمکانی پایه دهم به مهارت ارسانهچه حد کتاب درسی تفکر و سواد  تا -

 به اطالعات پرداخته است؟

ی پایه دهم به مهارت استفاده از اطالعات ارسانهتا چه حد کتاب درسی تفکر و سواد  -

 پرداخته است؟

ی پایه دهم به مهارت ترکیب جدید پرداخته ارسانهحد کتاب درسی تفکر و سواد تا چه  -

 است؟
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 ی پایه دهم به مهارت ارزیابی پرداخته است؟ارسانهتا چه حد کتاب درسی تفکر و سواد  -

 روش 

این پژوهش دارای دو بخش است: الف( تحلیل و بررسی محتوای کتاب توسط پژوهشگر. 

وق های فکه شرح بخش نظرسنجی از معلمان؛ استفاده از ب( بررسی محتوای کتاب با

 :استصورت زیر به

الف( تحلیل و بررسی محتوای کتاب توسط پژوهشگر: در این بخش روش پژوهش 

ای تحلیل محتواست. جامعه آماری کل محتوای کتاب درسی تفکر و سواد رسانه -توصیفی

قرار  موردبررسیکه کل کتاب و ازآنجایی است 2969-2960پایه دهم در سال تحصیلی 

. ابزار پژوهش فهرست وارسی تحلیل محتواست هستندگیرد جامعه و نمونه بر هم منطبق می

نشانگر )جدول  21مؤلفه اصلی و  9با ، های مورد تحلیل بر اساس مبانی علمیکه ابعاد و مقوله

ای پایه سانهتفکر و سواد ربه تحلیل محتوای کتاب  هاآناز  گیریبهرهاند و با ( استنتاج شده2

 پرداخته شده است. غیرهتصاویر و ، تمرین، دهم شامل متن

عبارت و یا مفهوم نوشتاری در کتاب ، که واحد ثبت مضمون است؛ هر مضمونازآنجایی 

واد س هایمهارتهای مورد تحلیل ای پایه دهم است که بر اساس مقولهتفکر و سواد رسانه

 موردبررسی، شش مهارت بزرگ با استفاده از فهرست وارسی مسئلهاطالعاتی مدل حل 

 .اندقرارگرفته

 مسئلهنشانگرهای فهرست وارسی تحلیل محتوا بر اساس مبانی علمی مدل حل  و هامؤلفه. 1جدول 

 (1394، شش مهارت بزرگ )عینی

 های مورد تحلیل(نشانگرها )مقوله های اصلیمؤلفه

 هتعریف کار و وظیف مسئلهتوصیف 
 اطالعاتی مسئلهتشریح -2

 مسئلهن کردکامل  منظوربهتوصیف نیاز اطالعاتی  -1

 راهبردهای جستجوی اطالعات
 تعیین دامنه منابع اطالعاتی در دسترس -9

 ارزیابی منابع اطالعاتی مختلف برای تعیین بهترین منبع -9

 یابی و دسترسی به اطالعاتمکان
 یابی منابعمکان -2

 اطالعات از طریق منابع یافتن -9
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 های مورد تحلیل(نشانگرها )مقوله های اصلیمؤلفه

 استفاده از اطالعات
 به کار بردن اطالعات در منابع -0

 استخراج اطالعات مرتبط از یک منبع -1

 ترکیب جدید
 دهی اطالعات از منابعسازمان -6

 ارائه اطالعات -22

 ارزیابی
 ارزیابی نتیجه -22

 اطالعاتی مسئلهارزیابی فرآیند حل  -21

نفر از متخصصان این حوزه مراجعه شد که  22به ، اعتبار فهرست وارسی برای ارزشیابی

و تأیید قرار گرفته و روایی صوری فهرست  موردبررسی هاآنهای پژوهش از سوی مقوله

 22استفاده شد که  2سنجش پایایی از فرمول ویلیام اسکات منظوربهوارسی به دست آمد. 

 در معرض کدگذاری، به همراه تعاریف عملیاتی موردبررسیدرصد از کل محتوای کتاب 

سکات از طریق فرمول ضریب پایایی ا هاآنپژوهشگر قرار گرفته و درصد میانگین توافق  22

مار از آ، هاداده وتحلیلتجزیهنشانه پایایی است. سرانجام برای  9/69محاسبه شد؛ که نتیجه 

 ه شده است.درصد فراوانی و میانگین( استفاد، توصیفی )فراوانی

ر این د مورداستفادهنظرسنجی از معلمان: روش  ب( بررسی محتوای کتاب با استفاده از

از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را تمامی معلمان درس تفکر و ، بخش

اند؛ نفر تشکیل داده 991کرج به تعداد  9ناحیه  وپرورشآموزشای پایه دهم در سواد رسانه

 ،توان برشمرد که کرج عالوه بر نزدیکی به پایتختنتخاب شهر کرج را چنین میدالیل ا

آید و همچنین جمعیت این شهر شهر مهاجرپذیر ایران بشمار می ترینبزرگپس از تهران 

تر است؛ از طرفی رشد جمعیت در تهران و جوان، نسبت به سایر شهرهای بزرگ ایران

دیل گردد تب« چند قومیتی»شده تا کرج به شهر گسترش مهاجرپذیری استان البرز سبب 

ای گیری به روش خوشه(. نمونه2969، نیک مقدم حجتی و سلیمانی روزبهانی، )رهبرنودهی

 9ناحیه  ،کرج وپرورشآموزشانجام گرفته است به این صورت که از بین نواحی چهارگانه 

های ندوم نظری؛ هنرستا صورت تصادفی ساده انتخاب شده است و از بین مدارس متوسطهبه

                                                           
1. William Scott 
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صورت تصادفی ساده مدرسه به 92، 9ای ناحیه فنی و حرفه هایهنرستانکار و دانش؛ و 

. اندصورت تصادفی ساده انتخاب شدهنفر از معلمان به 9انتخاب شده است و از هر مدرسه 

یه ناح وپرورشآموزشای پایه دهم در نفر از معلمین درس تفکر و سواد رسانه 212در کل 

 اند.حجم نمونه در نظر گرفته شده عنوانبهکرج بر اساس فرمول کوکران  9

نامه بر ای تهیه گردید. این پرسشساختهمحققنامه پرسش، برای دریافت نظرات معلمان

ار تعریف ک مسئلهمؤلفه اصلی )توصیف  9دارای ، شش مهارت بزرگ مسئلهاساس مدل حل 

یابی و دسترسی به اطالعات؛ استفاده از و وظیفه؛ راهبردهای جستجوی اطالعات؛ مکان

ها از اطالعات؛ ترکیب جدید و ارزیابی( و هر مؤلفه شامل دو یا چند گویه بود. برای پاسخ

نفر از  22نامه به ای بهره گرفته شد. برای ارزشیابی اعتبار پرسشمقیاس لیکرت پنج گزینه

تخصصان مراجعه شده و روایی صوری آن به دست آمد. برای سنجش پایایی از روش م

برآورد شد که حاکی از  01/2نامه پایایی آلفای کرونباخ استفاده شده که برای کل پرسش

برای  ،ها در سطح آمار توصیفیداده وتحلیلتجزیهنامه است. برای پایایی مناسب پرسش

 ،( و در سطح آمار استنباطیفراوانی درصدراوانی و توصیف جمعیت شناختی نمونه )ف

ررسی و برای ب اسمیرنفبررسی توزیع نرمال بودن نمونه از آزمون کولموگروف  منظوربه

 استفاده گردید. spss22افزار ای به کمک نرمتک نمونه tسؤاالت از 

 هاافتهی

از  دهشآوریجمعنامه در این قسمت بر اساس پرسش :نامهتوصیف جمعیت شناختی پرسش

شهر کرج به  9ناحیه  وپرورشآموزشای پایه دهم در معلم درس تفکر و سواد رسانه 212

 سن و سابقه تدریس پرداخته شده است.، بررسی جنسیت

 . توصیف آماری نمونه2جدول 
ابعاد توصیفی 

 نمونه

 سابقه تدریس سن جنسیت

 92تا  12 12تا  22 22تا  2 22تا  92 92تا  92 92تا  12 زن مرد

 فراوانی

 درصد
10 9/91% 69 0/22% 

21 

22% 

29 

92% 

221 

92% 

96 

0/12% 

61 

2/22% 

96 

1/10% 
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سال قرار دارند و  22تا  92درصد معلمان در دامنه سنی  92دهد که نشان می 1جدول 

 سال سابقه تدریس دارند. 12تا  22درصد از معلمان بین  2/22همچنین 

رهای های توصیفی ابعاد متغیدر این بخش به مقادیر شاخص :متغیرهای پژوهشتوصیف کمی 

ازنظر معلمان پرداخته ، شش مهارت بزرگ مسئلهسواد اطالعاتی مدل حل  هایمهارتاصلی 

 شده است.

سواد اطالعاتی از  هایمهارتهای توصیفی در خصوص متغیرهای اصلی . مقادیر شاخص3جدول 

 مهارت بزرگ ازنظر معلمانشش  مسئلهمنظر مدل حل 

 میانگین میانه مد ابعاد متغیر
انحراف 

 معیار
 بیشینه کمینه کشیدگی چولگی

ل 
 ح

دل
م

ئله
مس

 
گ

زر
ت ب

هار
ش م

ش
 

یف تعر مسئلهتوصیف 

 کار و وظیفه
9 0 01/9 21/2 2/2- 29/2 9 22 

راهبردهای جستجوی 

 اطالعات
1 0 22/0 99/2 92/2- 99/2- 9 6 

 یابی و دسترسیمکان

 به اطالعات
0 0 66/9 90/2 91/2- 02/2 1 22 

 22 1 99/2 -92/2 92/2 21/0 0 1 استفاده از اطالعات

 12 9 21/2 -19/2 21/9 02/21 21 21 ترکیب جدید

 19 2 99/2 -29/2 92/9 29/20 29 29 ارزیابی

 00 12 69/2 -92/2 22/6 09/29 29 91 کل

؛ است گویی به سؤاالتمیانگین که بیانگر معدل پاسخقسمت  در، دهدنشان می 9جدول 

تعریف کار و  مسئلهتوصیف »( و مهارت 29/20دارای بیشترین میانگین )« ارزیابی»مهارت 

 .است( 01/9دارای کمترین میانگین )« وظیفه

 سواد هایمهارتها: برای بررسی توزیع نرمال بودن متغیرهای بررسی فرض نرمال بودن داده

 ت.استفاده شده اس اسمیرنفشش مهارت بزرگ از آزمون کولموگروف  مسئلهاطالعاتی مدل حل 
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 برای بررسی توزیع نرمال بودن اسمیرنف. نتایج آزمون کولموگروف 4جدول 

 P-Value آماره آزمون حجم نمونه ابعاد متغیر

 مسئلهمدل حل 

شش مهارت 

 بزرگ

 9/2 20/2 212 تعریف کار و وظیفه مسئلهتوصیف 

 9/2 12/2 212 راهبردهای جستجوی اطالعات

 9/2 21/2 212 و دسترسی به اطالعات یابیمکان

 9/2 20/2 212 استفاده از اطالعات

 1/2 29/2 212 ترکیب جدید

 1/2 22/2 212 ارزیابی

 1/2 22/2 212 کل

 ؛(P>22/2توان رد کرد )نمیفرض نرمال بودن برای تمام متغیرها را ، دهدنشان می 9جدول 

( در جایگاه نخست 9/2« )راهبردهای جستجوی اطالعات»مهارت ، بنابراین در میزان معناداری

 ( در جایگاه آخر قرار گرفته است.1/2« )ترکیب جدید و ارزیابی» هایمهارتو 

به  ای پایه دهم: تا چه حد در کتاب درسی تفکر و سواد رسانهسؤال اصلی اولبررسی 

شش مهارت بزرگ )در ابعاد توصیف  مسئلهسواد اطالعاتی از منظر مدل حل  هایمهارت

ه و دسترسی ب یابیمکان، راهبردهای جستجوی اطالعات، تعریف کار و وظیفه مسئله

 ترکیب جدید و ارزیابی( توجه شده است؟، استفاده از اطالعات، اطالعات

 بر اساس تحلیل محتوا( الف

شش مهارت بزرگ در  مسئلهسواد اطالعاتی از منظر مدل حل  هایمهارتدرصد فراوانی و  .5جدول 

 ای پایه دهمکتاب تفکر و سواد رسانه

 میانگین درصد فراوانی شش مهارت بزرگ مسئلهسواد اطالعاتی از منظر مدل حل  هایمهارت

 2 2 2 تعریف کار و وظیفه مسئلهتوصیف 

 2 2 2 راهبردهای جستجوی اطالعات

 2 2 2 و دسترسی به اطالعات یابیمکان

 29 20 91 استفاده از اطالعات

 12 10 22 ترکیب جدید

 29 29 220 ارزیابی

 29 222 216 جمع کل
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سواد  هایمهارتفراوانی مربوط به  216دهد؛ از مجموع نشان می 2 که جدول طورهمان

شش مهارت بزرگ که از طریق تحلیل محتوای کتاب  مسئلهاطالعاتی از منظر مدل حل 

درصد(؛  20ای پایه دهم به دست آمده است؛ مهارت استفاده از اطالعات )تفکر و سواد رسانه

درصد( را به خود اختصاص  29درصد( و مهارت ارزیابی ) 10مهارت ترکیب جدید )

مدل  ای پایه دهم از منظرتوان گفت که در کتاب تفکر و سواد رسانهبنابراین می اند؛داده

تفاده اس»بیشترین درصد فراوانی و مهارت « ارزیابی»مهارت ، شش مهارت بزرگ مسئلهحل 

 توصیف» هایمهارتاند. به کمترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده« از اطالعات

به  و دسترسی یابیمکانتعریف کار و وظیفه؛ راهبردهای جستجوی اطالعات؛ و  مسئله

 اصالً پرداخته نشده است.« اطالعات

 بر اساس نظرسنجی از معلمان( ب

سواد اطالعاتی از  هایمهارتهای توصیفی در خصوص متغیرهای اصلی . مقادیر شاخص6جدول 

 شش مهارت بزرگ ازنظر معلمان مسئلهمنظر مدل حل 

 میانگین میانه مد ابعاد
انحراف 

 معیار
 بیشینه کمینه کشیدگی چولگی

 مسئلهتوصیف 

 تعریف کار و وظیفه
9 0 01/9 21/2 2/2- 29/2 9 22 

راهبردهای 

 جستجوی اطالعات
1 0 22/0 99/2 92/2- 99/2- 9 6 

ی و دسترس یابیمکان

 به اطالعات
0 0 66/9 90/2 91/2- 02/2 1 22 

 22 1 99/2 -92/2 92/2 21/0 0 1 استفاده از اطالعات

 12 9 21/2 -19/2 21/9 02/21 21 21 ترکیب جدید

 19 2 99/2 -29/2 92/9 29/20 29 29 ارزیابی

 00 12 69/2 -92/2 22/6 09/20 29 91 کل

 (92/9( و با انحراف معیار )29/20مهارت ارزیابی با نمره میانگین ) 9با توجه به جدول 

گیرد. مهارت ترکیب جدید با نمره و در جایگاه نخست قرار می استدارای بیشترین میزان 
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گیرد. مهارت راهبردهای در جایگاه دوم قرار می( 21/9( و با انحراف معیار )02/21میانگین )

( در جایگاه سوم قرار 99/2( و با انحراف معیار )22/0جستجوی اطالعات با نمره میانگین )

( در 92/2با انحراف معیار ) ( و21/0گیرد. مهارت استفاده از اطالعات با نمره میانگین )می

( 66/9یابی و دسترسی به اطالعات با نمره میانگین )گیرد. مهارت مکانجایگاه چهارم قرار می

ار تعریف ک مسئلهتوصیف  گیرد و مهارتدر جایگاه پنجم قرار می (90/2و با انحراف معیار )

 ایگاه آخر قرار گرفته است.در ج (21/2( و با انحراف معیار )01/9و وظیفه با نمره میانگین )

میزان تحقق  زمینه درمعلمان  نظرات ازطورکلی بر اساس نتایج به دست آمده به

 لهمسئاز منظر مدل حل ، ای پایهسواد اطالعاتی در کتاب تفکر و سواد رسانه هایمهارت

 توجه شده است. هامهارتبیش از سایر « ارزیابی»شش مهارت بزرگ به مهارت 

سواد اطالعاتی از  هایمهارتمیزان تحقق  زمینه دربین نظر معلمان  :دومسؤال اصلی 

 ،تعریف کار و وظیفه مسئلهدر ابعاد توصیف ) شش مهارت بزرگ مسئلهمنظر مدل حل 

 ،استفاده از اطالعات، یابی و دسترسی به اطالعاتمکان، راهبردهای جستجوی اطالعات

حتوای ای پایه دهم با تحلیل مو سواد رسانه ترکیب جدید و ارزیابی( در کتاب درسی تفکر

 کتاب چه تفاوتی وجود دارد؟

کار و  تعریف مسئلهتوصیف  هایمهارتنشانگرهای ، بر اساس تحلیل محتوای کتاب

و دسترسی به اطالعات از منظر مدل  یابیمکانوظیفه؛ راهبردهای جستجوی اطالعات؛ و 

بنابراین جهت مقایسه تفاوت نظرات  ند؛بدون فراوانی هست، شش مهارت بزرگ مسئلهحل 

 در نظر گرفته نشده است. هامهارتاین ، معلمان با تحلیل محتوای کتاب

سواد اطالعاتی از منظر مدل  هایمهارتای برای بررسی تفاوت تحقق تک نمونه t. آزمون 7جدول 

یابی( با میانگین ترکیب جدید و ارز، در ابعاد استفاده از اطالعات) شش مهارت بزرگ مسئلهحل 

 از تحلیل محتوای کتاب هامهارتنشانگرهای این 

 سطح معناداری tمقدار آماره  درجه آزادی اختالف میانگین میانگین هامؤلفه

 22/2 **9/62 206 60/1 29 استفاده از اطالعات

 22/2 **9/90 206 92/22 12 ترکیب جدید

 22/2 **9/292 206 19/96 29 ارزیابی
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فکر ت دهد؛ بر اساس نمرات میانگین تحلیل محتوای کتابنشان می 0که جدول  طورهمان

مهارت ارزیابی با ، شش مهارت بزرگ مسئلهای پایه دهم از منظر مدل حل و سواد رسانه

. مهارت ستاکه بیانگر توجه مناسب به این مهارت در کتاب  ( دارای بیشترین میزان29نمره )

که در حد مناسبی به این مهارت پرداخته  رای میزان متوسط( دا12ترکیب جدید با نمره )

صورت که به ( دارای کمترین میزان29شده است و مهارت استفاده از اطالعات با نمره )

 ،ها بر اساس نظرسنجی از معلمانمحدودی به این مهارت پرداخته شده است. در ادامه بررسی

( از دیدگاه سؤال شوندگان 9/292) tمیزان  با توجه به مقدار معناداری خوب و نیز بیشترین

به مهارت ارزیابی توجه مناسبی شده است. با توجه به مقدار معناداری خوب و نیز کمترین 

صورت محدودی توجه ( از دیدگاه سؤال شوندگان به مهارت ترکیب جدید به9/90) tمیزان 

( از دیدگاه سؤال 9/62) t شده است و با توجه به مقدار معناداری خوب و نیز میزان متوسط

ر بنابراین از منظ شوندگان به مهارت استفاده از اطالعات در حد متوسط توجه شده است؛

مهارت  در مورد، شش مهارت بزرگ بین نظر معلمان با تحلیل محتوای کتاب مسئلهمدل حل 

ه اارزیابی توافق وجود دارد و به این مهارت توجه کافی و مناسب شده است و در جایگ

بین نظر ، ترکیب جدید و استفاده از اطالعات هایمهارتاما در مورد  مطلوبی قرار دارد؛

که در مورد مهارت ترکیب طوریمعلمان با تحلیل محتوای کتاب تفاوت وجود دارد به

تحلیل کتاب به میزان متوسط و نظر معلمان به کمترین میزان توجه شده است و در ، جدید

تحلیل کتاب به کمترین میزان و نظر معلمان به میزان ، از اطالعات مورد مهارت استفاده

 متوسط توجه شده است.

 ای پایه دهم به مهارت توصیفتا چه حد کتاب درسی تفکر و سواد رسانه (2سؤال فرعی 

 تعریف کار و وظیفه پرداخته است؟ مسئله

 بر اساس تحلیل محتوای کتاب: (الف
 تعریف کار و وظیفه مسئلهفراوانی و درصد مهارت توصیف  .8جدول 

 درصد فراوانی تعریف کار و وظیفه مسئلهنشانگرهای مهارت توصیف 

 2 2 اطالعاتی مسئلهتشریح  -2

 2 2 مسئلهن کردکامل  منظوربهتوصیف نیاز اطالعاتی  -1

 2 2 جمع کل
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( بدون فراوانی هستند. به این معنا که در 1و  2دهد؛ نشانگرهای )نشان می 1جدول 

 تعریف کار و وظیفه وجود ندارد. مسئلهمحتوای کتاب مطلبی درباره مهارت توصیف 

 بر اساس نظرسنجی از معلمان: -ب

تعریف کار و وظیفه ازنظر  مسئلهی برای بررسی تفاوت مهارت توصیف انمونهتک  t. آزمون 9جدول 

 7کل این مهارت. میانگین:  معلمان و نمره

 درصد 62در سطح اطمینان 
میانگین 

 اختالف

درجه 

 آزادی
 tمقدار آماره 

سطح 

 معناداری

 22/2 **21/1 206 12/2 تعریف کار و وظیفه مسئلهمهارت توصیف 

p≤0/05*, p≤0/01** 

تعریف کار و وظیفه بر کل  مسئلهرابطه بین مهارت توصیف ، دهدنشان می 6جدول 

 (=22/2sigدرصد ) 66شش مهارت بزرگ در سطح اطمینان  مسئلهمدل حل  هایمهارت

هارت شش م مسئلهمدل حل  هایمهارتمورد تأیید است. لذا این مهارت توانسته است بر کل 

t (21/1 )و نیز میزان متوسط بزرگ تأثیرگذار باشد که با توجه به مقدار معناداری خوب 

ار و تعریف ک مسئلهتوصیف »توان دریافت که از دیدگاه سؤال شوندگان به مهارت می

 تا حد مناسبی توجه شده است. ای پایه دهمدر کتاب تفکر و سواد رسانه« وظیفه

ای پایه دهم به مهارت تا چه حد کتاب درسی تفکر و سواد رسانه -سؤال فرعی دوم 

 راهبردهای جستجوی اطالعات پرداخته است؟

 بر اساس تحلیل محتوای کتاب: (الف

 . فراوانی و درصد مهارت راهبردهای جستجوی اطالعات10جدول 

 ایکتاب تفکر و سواد رسانه

 درصد فراوانی نشانگرهای مهارت راهبردهای جستجوی اطالعات

 2 2 تعیین دامنه منابع اطالعاتی در دسترس -9

 2 2 ارزیابی منابع اطالعاتی مختلف برای تعیین بهترین منبع -9

 2 2 جمع کل
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( بدون فراوانی هستند. به این معنا که در 9و  9دهد؛ نشانگرهای )نشان می 22 جدول

 محتوای کتاب مطلبی درباره مهارت راهبردهای جستجوی اطالعات وجود ندارد.

 بر اساس نظرسنجی از معلمان: (ب

ی برای بررسی تفاوت مهارت راهبردهای جستجوی اطالعات ازنظر انمونهتک  t. آزمون 11جدول 

 7معلمان و نمره کل این مهارت. میانگین:

 سطح معناداری tمقدار آماره  درجه آزادی میانگین اختالف درصد 62در سطح اطمینان 

 92/2 69/2 206 22/2 مهارت راهبردهای جستجوی اطالعات

 هایمهارترابطه بین مهارت راهبردهای جستجوی اطالعات بر کل ، دهدنشان می 22جدول 

بنابراین  شود؛( مورد تأیید واقع نمی92/2شش مهارت بزرگ در سطح معناداری ) مسئلهمدل حل 

شش مهارت بزرگ  مسئلهمدل حل  هایمهارتمهارت راهبردهای جستجوی اطالعات بر کل 

توان دریافت که ( می69/2) tوجه به مقدار معناداری و نیز میزان کم تأثیرگذار نبوده است که با ت

در کتاب تفکر و سواد « راهبردهای جستجوی اطالعات»از دیدگاه سؤال شوندگان به مهارت 

 صورت خیلی محدودی توجه شده است.به، ای پایه دهمرسانه

دهم به مهارت ای پایه تا چه حد کتاب درسی تفکر و سواد رسانه. سؤال فرعی سوم

 یابی و دسترسی به اطالعات پرداخته است؟مکان

 بر اساس تحلیل محتوای کتاب: (الف

 ی و دسترسی به اطالعاتابیمکان. فراوانی و درصد مهارت 12جدول 

 ایکتاب تفکر و سواد رسانه

 درصد فراوانی یابی و دسترسی به اطالعاتنشانگرهای مهارت مکان

 2 2 منابع یابیمکان -2

 2 2 یافتن اطالعات از طریق منابع -9

 2 2 جمع کل

( بدون فراوانی هستند. به این معنا که در 9و  2دهد؛ نشانگرهای )نشان می 21جدول 

 یابی و دسترسی به اطالعات وجود ندارد.محتوای کتاب مطلبی درباره مهارت مکان
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 بر اساس نظرسنجی از معلمان: (ب

 رازنظی و دسترسی به اطالعات ابیمکانی برای بررسی تفاوت مهارت انمونهتک  t. آزمون 13جدول 

 7معلمان و نمره کل این مهارت. میانگین:

 سطح معناداری tمقدار آماره  درجه آزادی میانگین اختالف درصد 62در سطح اطمینان 

 20/2 -22/2 206 -222/2 یابی و دسترسی به اطالعاتمهارت مکان

یابی و دسترسی به اطالعات بر کل رابطه بین مهارت مکان، دهدنشان می 29جدول 

( مورد تأیید واقع 20/2شش مهارت بزرگ در سطح معناداری ) مسئلهمدل حل  هایمهارت

ل مدل ح هایمهارتیابی و دسترسی به اطالعات بر کل بنابراین مهارت مکان شود؛نمی

شش مهارت بزرگ تأثیرگذار نبوده است که با توجه به مقدار معناداری و نیز میزان  مسئله

و  یابیمکان»توان دریافت که از دیدگاه سؤال شوندگان به مهارت ( می-22/2) tبسیار کم 

ودی صورت خیلی محدبه، ای پایه دهمدر کتاب تفکر و سواد رسانه« دسترسی به اطالعات

 توجه شده است.

ای پایه دهم به مهارت تا چه حد کتاب درسی تفکر و سواد رسانه -رعی چهارمسؤال ف

 استفاده از اطالعات پرداخته است؟

 بر اساس تحلیل محتوای کتاب: (الف

 . فراوانی و درصد مهارت استفاده از اطالعات14جدول 

 ایکتاب تفکر و سواد رسانه

 درصد فراوانی نشانگرهای مهارت استفاده از اطالعات

 2/21 9 به کار بردن اطالعات در منابع -0

 2/10 11 استخراج اطالعات مرتبط از یک منبع -1

 222 91 جمع کل

)به کار بردن اطالعات در  0نشانگر ، فراوانی 91دهد؛ از مجموع نشان می 29جدول 

درصد را به  2/10)استخراج اطالعات مرتبط از یک منبع(  1درصد و نشانگر  2/21منابع( 
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استفاده »ای پایه دهم به مهارت طورکلی کتاب تفکر و سواد رسانهاند. بهخود اختصاص داده

 ه است.کردصورت محدودی توجه به« از اطالعات

 بر اساس نظرسنجی از معلمان: (ب

ی برای بررسی تفاوت مهارت استفاده از اطالعات ازنظر معلمان و نمره انمونهتک  t. آزمون 15جدول 

 7میانگین: . مهارتکل این 

 سطح معناداری tمقدار آماره  درجه آزادی میانگین اختالف درصد 62در سطح اطمینان 

 20/2 11/2 206 21/2 مهارت استفاده از اطالعات

مدل  هایمهارترابطه بین مهارت استفاده از اطالعات بر کل ، دهدنشان می 22جدول 

 بنابراین شود؛( مورد تأیید واقع نمی20/2شش مهارت بزرگ در سطح معناداری ) مسئلهحل 

شش مهارت بزرگ تأثیرگذار  مسئلهمدل حل  هایمهارتمهارت استفاده از اطالعات بر کل 

توان دریافت که از ( می11/2) tنبوده است که با توجه به مقدار معناداری و نیز میزان کم 

ای پایه در کتاب تفکر و سواد رسانه« استفاده از اطالعات»مهارت  دیدگاه سؤال شوندگان به

 صورت خیلی محدودی توجه شده است.به، دهم

ای پایه دهم به مهارت تا چه حد کتاب درسی تفکر و سواد رسانه -سؤال فرعی پنجم

 ترکیب جدید پرداخته است؟

 بر اساس تحلیل محتوای کتاب: (الف

 هارت ترکیب جدید. فراوانی و درصد م16جدول 

 ایکتاب تفکر و سواد رسانه

 درصد فراوانی نشانگرهای مهارت ترکیب جدید

 99 19 دهی اطالعات از منابعسازمان -6

 29 10 ارائه اطالعات -22

 222 22 جمع کل

دهی اطالعات از منابع( )سازمان 6نشانگر ، فراوانی 22دهد؛ از مجموع نشان می 29جدول 

طورکلی اند. بهدرصد را به خود اختصاص داده 29)ارائه اطالعات(  22نشانگر درصد و  99
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ه ردکدر حد مناسبی توجه « ترکیب جدید»ای پایه دهم به مهارت کتاب تفکر و سواد رسانه

 است.

 بر اساس نظرسنجی از معلمان: (ب

معلمان و نمره کل مهارت ترکیب جدید ازنظر  ی برای بررسی تفاوتانمونهتک  t. آزمون 17جدول 

 13:نیانگیم این مهارت.

 سطح معناداری tمقدار آماره  درجه آزادی میانگین اختالف درصد 62در سطح اطمینان 

 20/2 19/2 206 92/2 مهارت ترکیب جدید

مدل حل  هایمهارترابطه بین مهارت ترکیب جدید بر کل ، دهدنشان می 20جدول 

 بنابراین شود؛( مورد تأیید واقع نمی20/2شش مهارت بزرگ در سطح معناداری ) مسئله

شش مهارت بزرگ تأثیرگذار نبوده  مسئلهمدل حل  هایمهارتمهارت ترکیب جدید بر کل 

توان دریافت که از دیدگاه ( می19/2) tاست که با توجه به مقدار معناداری و نیز میزان کم 

 ،ای پایه دهمدر کتاب تفکر و سواد رسانه« ترکیب جدید»سؤال شوندگان به مهارت 

 صورت محدودی توجه شده است.به

ای پایه دهم به مهارت تا چه حد کتاب درسی تفکر و سواد رسانه -سؤال فرعی ششم

 ارزیابی پرداخته است؟

 بر اساس تحلیل محتوای کتاب: (الف

 . فراوانی و درصد مهارت ارزیابی18جدول 

 ایسواد رسانهکتاب تفکر و 

 درصد فراوانی نشانگرهای مهارت ارزیابی

 9/00 19 ارزیابی نتیجه -22

 9/11 19 یاطالعات مسئلهارزیابی فرآیند حل  -21

 222 220 جمع کل

درصد  9/00)ارزیابی نتیجه(  22نشانگر ، فراوانی 220دهد؛ از مجموع نشان می 21جدول 

اند. درصد را به خود اختصاص داده 9/11اطالعاتی(  مسئله)ارزیابی فرآیند حل  21و نشانگر 
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اسب و صورت منبه« ارزیابی»ای پایه دهم به مهارت طورکلی کتاب تفکر و سواد رسانهبه

 ه است.کردمطلوبی توجه 

 بر اساس نظرسنجی از معلمان: (ب

 کل این معلمان و نمرهی برای بررسی تفاوت مهارت ارزیابی ازنظر انمونهتک  tآزمون  .19جدول 

 29مهارت. میانگین: 

 سطح معناداری tمقدار آماره  درجه آزادی میانگین اختالف درصد 62در سطح اطمینان 

 22/2 **21/91 206 19/22 مهارت ارزیابی

 مسئلهمدل حل  هایمهارترابطه بین مهارت ارزیابی بر کل ، دهدنشان می 26جدول 

بنابراین  ( مورد تأیید است؛=22/2sigدرصد ) 66شش مهارت بزرگ در سطح اطمینان 

شش مهارت بزرگ  مسئلهمدل حل  هایمهارتمهارت ارزیابی توانسته است بر کل 

توان ( می21/91) tتأثیرگذار باشد که با توجه به مقدار معناداری خوب و نیز بیشترین میزان 

ای در کتاب تفکر و سواد رسانه« ارزیابی»ندگان به مهارت دریافت که از دیدگاه سؤال شو

 صورت مناسب و مطلوبی توجه شده است.به، پایه دهم

 گیریبحث و نتیجه

آموز در فرآیند یادگیری مستلزم مشارکت فعال دانش، سواد اطالعاتی هایمهارتآموزش 

سواد اطالعاتی توجه شود زیرا  هایمهارتهای ؛ بنابراین بایستی به همه مؤلفهاست

، ارزیابی، آموز باید زمان نیاز به اطالعات را تشخیص دهد و قادر به دسترسیدانش

دهی و ارائه اطالعات از همه منابع موجود در جامعه اطالعاتی امروز باشد )کاشی سازمان

 (.2962، نهنجی

ه در محتوای دهد کیج نشان مینتا، ها در پاسخ به اولین سؤال کلی پژوهشبا توجه به یافته

یفه؛ تعریف کار و وظ مسئلهتوصیف  هایمهارتای پایه دهم به کتاب تفکر و سواد رسانه

یابی و دسترسی به اطالعات اصالً پرداخته نشده بود؛ راهبردهای جستجوی اطالعات؛ و مکان

است. نیاز مهارت دیگری توان دریافت که هر مهارت پیشدر تبیین این نتیجه می
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. نندکسواد اطالعاتی را کسب  هایمهارتمرحله بهان باید مرحلهآموزدانش، دیگرعبارتبه

نابع ترین مگزینش مناسب، آموزان توانایی تشخیص نیاز اطالعاتیبه دانش هامهارتاین 

ضعف در ، رودهد. ازایناطالعاتی و درنهایت اجرای استراتژی جستجوی اطالعات را می

صورت سلسله مراتبی باعث عدم اجرای کامل و مناسب فرآیندهای به، مراحل فوقهر یک از 

 (.2916، ترجمه خاصه و علیجانی، 1229، شود )نیلیبعدی می

 دهد که در بخش تحلیل محتواینتایج نشان می، در پاسخ به دومین سؤال کلی پژوهش

یفه؛ تعریف کار و وظ همسئلتوصیف  هایمهارتای پایه دهم به کتاب تفکر و سواد رسانه

یابی و دسترسی به اطالعات اصالً پرداخته نشده است راهبردهای جستجوی اطالعات؛ و مکان

فوق را موردبررسی و مقایسه با بخش نظرسنجی از معلمان قرارداد؛  هایمهارتتوان و نمی

. ندکفرآیند آموزش سواد اطالعاتی را دچار نقص می، هامهارتتوجهی به این لذا بی

هیه و را ت ایمسئلهصورت، توانند بر مبنای اطالعات موردنیازآموزان میکه دانشدرصورتی

ه در با مسائلی ک، سازی حقایقجای ذخیرهو بیاموزند که به کنندهایی را تدوین پرسش

درگیر شوند. همچنین بیاموزند که مانند یک ، شوندمواجه می هاآنزندگی روزمره با 

ائل گویی به مسدنبال جواب مسائل خود باشند و اطالعات الزم را جهت پاسخپژوهشگر به 

 (.2916، ترجمه خاصه و علیجانی، 1229، )نیلی کنندخود کسب 

صورت محدودی توجه شده است و همچنین از دیدگاه معلمان به مهارت ترکیب جدید به

 سئلهمبنابراین از منظر مدل حل  به مهارت استفاده از اطالعات در حد متوسط توجه شده است؛

ق در مورد مهارت ارزیابی تواف، شش مهارت بزرگ بین نظر معلمان با تحلیل محتوای کتاب

 وجود دارد و به این مهارت توجه کافی و مناسب شده است و در جایگاه مطلوبی قرار دارد؛

وای مان با تحلیل محتبین نظر معل، ترکیب جدید و استفاده از اطالعات هایمهارتاما در مورد 

اب در تحلیل محتوای کت، که در مورد مهارت ترکیب جدیدطوریکتاب تفاوت وجود دارد به

ازنظر معلمان به کمترین میزان توجه شده است و در مورد  مشخص شد به میزان متوسط و

در تحلیل محتوای کتاب مشخص شد به کمترین میزان و ازنظر ، مهارت استفاده از اطالعات

که اییتوان اذعان داشت ازآنجها میعلمان به میزان متوسط توجه شده است در تبیین این یافتهم

شش  لهمسئای پایه دهم از منظر مدل حل در بخش تحلیل محتوای کتاب تفکر و سواد رسانه
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تعریف کار و وظیفه؛ راهبردهای جستجوی  مسئلهتوصیف  هایمهارتمهارت بزرگ به 

 هایارتمهتوان بی و دسترسی به اطالعات اصالً پرداخته نشده است و نمییااطالعات؛ و مکان

که  گر آن استفوق را موردبررسی و مقایسه با بخش نظرسنجی از معلمان قرارداد؛ لذا بیان

 هاهارتمسواد اطالعاتی در کتاب مذکور مناسب نیست و حتی به بعضی  هایمهارتتوزیع 

در  دهنده ضعفاند و این نشانتوجهی قرارگرفتهتوجه زیادی شده و بعضی دیگر مورد بی

آموزش سواد اطالعاتی است. بر همین اساس اولین مرحله از مراحل آموزش سواد اطالعاتی 

دچار نقض و مشکل  استآوری اطالعات که مهارت تشخیص نیاز به اطالعات و مهارت جمع

هایی را ایجاد ای در محتوای خود موقعیتاست کتاب تفکر و سواد رسانه بنابراین بهتر، شودمی

را  هاییرا تهیه و پرسش ایمسئلهصورت، ان بر مبنای اطالعات موردنیازآموزدانشتا  کند

 هانآبا مسائلی که در زندگی روزمره با ، سازی حقایقجای ذخیرهو بیاموزند که به کنندتدوین 

لف های مختهایی در ارتباط با روشدرگیر شوند. در مقابل معلمان با آموزش، شوندمواجه می

کنند تا همچون یک پژوهشگر به دنبال جواب ان کمک میآموزدانشآوری اطالعات به جمع

، یلی)ن کنندمسائل خود باشند و اطالعات الزم را جهت پاسخگویی به مسائل خود کسب 

 (2916، علیجانی و ترجمه خاصه، 1229

 دهد که در محتوای کتابنتایج نشان می، در پاسخ به اولین سؤال اختصاصی پژوهش

رداخته تعریف کار و وظیفه اصالً پ مسئلهای پایه دهم به مهارت توصیف تفکر و سواد رسانه

یف آموزان بتوانند با تعرشود دانشباعث می هامهارتکه توجه به این نشده است. درصورتی

اطالعاتی گام بردارند  مسئلهاطالعاتی و گردآوری اطالعات الزم در جهت رفع  مسئله

 (.2912، )نظری

 دهد که در محتوای کتابنتایج نشان می، در پاسخ به دومین سؤال اختصاصی پژوهش

ای پایه دهم به مهارت راهبردهای جستجوی اطالعات اصالً پرداخته نشده تفکر و سواد رسانه

انتخاب  زمینه درآموزان شود دانشباعث می هامهارتتوجه به این  کهاست. درصورتی

آورند های الزم را به عملگیریموردنظر تصمیم مسئلهبرای حل ، بهترین منابع اطالعاتی

 (.2912، )نظری
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اب دهد که در محتوای کتنتایج نشان می، در پاسخ به سومین سؤال اختصاصی پژوهش

یابی و دسترسی به اطالعات اصالً پرداخته دهم به مهارت مکانای پایه تفکر و سواد رسانه

آموزان راهبردهای شود دانشباعث می هامهارتکه توجه به این نشده است. درصورتی

 (.2969، شعبانی و میرحسینی) کارگیرندریزی کرده و بهجستجوی اطالعات را طرح

 دهد که محتوای کتابمینتایج نشان ، در پاسخ به چهارمین سؤال اختصاصی پژوهش

)به کار  0ای پایه دهم به مهارت استفاده از اطالعات به نشانگر شماره تفکر و سواد رسانه

که توجه به این بردن اطالعات در منابع( به میزان محدودی پرداخته است. درصورتی

وجه آموزان پس از گردآوری اطالعات موردنیاز خود با تشود تا دانشباعث می هامهارت

به  پرسش و تأمل، بررسی، گوش دادن، خواندن، گفتگو، ای مانند تعاملویژه هایمهارتبه 

 (.2912، استفاده از اطالعات بپردازند )نظری

اب دهد که محتوای کتنتایج نشان می، در پاسخ به پنجمین سؤال اختصاصی پژوهش

 است؛ هکردای پایه دهم در حد مناسبی به مهارت ترکیب جدید توجه تفکر و سواد رسانه

ه ک. درصورتیاستدهی اطالعات از منابع( دارای امتیاز کمتری )سازمان 6اما نشانگر شماره 

طالعات دهی اآموزان بر اساس تنظیم و سازمانشود دانشتوجه بیشتر به این مهارت باعث می

بندی کردن و نظم بخشیدن به اطالعات طبقه، صه کردنخال، که شامل مفاهیم ردیف کردن

 (.2969، به ارائه بهتر اطالعات دست یابند )میرحسینی و شعبانی، است

تفکر  دهد که محتوای کتابنتایج نشان می، در پاسخ به ششمین سؤال اختصاصی پژوهش

ت اما ه اسکردصورت مناسب و مطلوبی توجه ای پایه دهم به مهارت ارزیابی بهو سواد رسانه

 مسئلهارزیابی فرآیند حل »مناسب نیست به مهارت  21و  22که توزیع نشانگرهای ازآنجایی

توان از ثمرات سواد اطالعاتی دانست توجه کمتری شده است. که آن را می« اطالعاتی

تأثیر ) طریق خودارزیابی آموزان ازشود دانشکه توجه بیشتر به این مهارت باعث میدرصورتی

 سئلهممیزان زمان کافی برای حل ، و کارآمدی فرآیند را تعیین کرده و بیان دقیقی از کارآیی

 هاآنتواند ببرند که می به نقاط قوت و ضعفشان پی، کند(و گزینش راهبرد مطلوب را ارائه می

 (.2912، اطالعاتی یاری رساند )نظری مسئلهرا در فرآیندهای آینده حل 
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ضی مغایر آید که بعضی نتایج مشابه و بعاز مقایسه پژوهش حاضر با پیشینه آن چنین برمی

 جزئیات آن مطرح خواهد شد:، همدیگرند که در ادامه

ای با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب درسی تفکر و سواد رسانه

ه نتیجه پژوهش حاضر مبنی بر اینک شش مهارت بزرگ بود مسئلهپایه دهم از منظر مدل حل 

با  «تعریف کار و وظیفه اصالً توجهی نکرده است مسئلهمحتوای کتاب به مهارت توصیف »

دریافتند که  هاآنراستا نیست ( هم2962سیف نراقی و نادری )، نتایج پژوهش عرب شاهی

یشترین ب در کتاب تفکر و پژوهش ششم ابتدایی مهارت تشخیص نیاز به اطالعات دارای»

 «.استمیزان 

راستا ( هم2912) آبادیهمتنتایج پژوهش حاضر تا حدودی با نتایج پژوهش حیدری 

شده که به مهارت راهبردهای جستجوی اطالعات ؛ در هر دو پژوهش این نتیجه حاصلاست

 توجه نشده است.

هر  ؛ دراستراستا ( هم2910نتایج پژوهش حاضر تا حدودی با نتایج پژوهش محسنی ) 

یابی و دسترسی به اطالعات توجه نشده دهد که به مهارت مکانها نشان میدو پژوهش یافته

 است و به مهارت استفاده از اطالعات به میزان محدودی توجه شده است.

محتوای کتاب به مهارت ترکیب جدید در حد »نتیجه پژوهش حاضر مبنی بر اینکه 

 چشمه سهرابی و، نتایج پژوهش ابراهیمی درچهتا حدودی با « ه استکردمناسبی توجه 

دریافتند که در کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال )رشته  هاآن استراستا ( هم2962نیستانی )

 .ستاریاضی فیزیک( مهارت تلفیق اطالعات قبلی و جدید دارای بیشترین فراوانی 

صورت هت ارزیابی بمحتوای کتاب به مهار»همچنین نتیجه پژوهش حاضر مبنی بر اینکه 

چشمه ، تا حدود زیادی با پژوهش ابراهیمی درچه« ه استکردمناسب و مطلوبی توجه 

دریافتند که مهارت ارزیابی اطالعات در  هاآن استراستا ( هم2962سهرابی و نیستانی )

ا ب شناسی )رشته علوم تجربی( بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است.کتاب زیست

تاب کنندگان کشود که برنامه ریزان و تدوینبه نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد میتوجه 

 د:ان بتواننآموزدانشای تنظیم کنند تا از طریق آن گونهمحتوای کتاب را به، درسی
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ها حرکت حلتری به سمت راهبه طرز شایسته، اطالعاتی مسئلهبا تعریف روشن و درک  -

 ؛کنند

 ن کنند؛موردنظر را تعیی مسئلههای موجود برای یافتن اطالعات درباره بهترین استراتژی -

 انواع منابع مورد استناد و شیوه ارائه استنادها را فراگیرند. -

 منابع

(. اهمیت توسعه توانایی 2969اقدس. )، مهدی و شایسته، سبحانی نژاد، مریم، ابراهیم پور

ی اطالعات و ارتباطات در نظام بر مالحظات اجرای فناور تأکیدسواد اطالعاتی با 

 .29-2، (1)9، ها و خدمات اطالعاتیفصلنامه نظامآموزشی کشور. 

تحلیل محتوای (. 2962محمدرضا. )، مظفر و نیستانی، چشمه سهرابی، الهه، ابراهیمی درچه

م و فصلنامه تعلیاتی. درسی دوره متوسطه ایران با رویکرد سواد اطالع هایکتاب
 .122-296، (212)91، تربیت

 هایکتابتحلیل محتوای  (.2962نیره. )، محمدیشاهسیمین و ، رونقی، پریسا، نژادایران
 . کرج: سرافراز.درسی دوره ابتدایی هایکتاببر  تأکید( با 2درسی )

 تهران: کتابدار. .هابرنامهو  هاروش، آموزش سواد اطالعاتی: مفاهیم (.2969مهری. )، پریرخ

 هاینامهشناسایی میزان توجه به سواد اطالعاتی در درس(. 2912زهرا. )، آبادیهمتحیدری 
ی ریزی درسنامه کارشناسی ارشد رشته برنامهپایان علوم تجربی دوره ابتدایی.

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان.

(. تعیین 2969طمه. )فا، سلیمانی روزبهانی و ساناز، نیک مقدم حجتی، نسیبه، رهبرنودهی

 انآموزدانشدر ، های فضای مجازی و راهکارهای مقابله با آنعوامل مؤثر بر آسیب

 2دانشگاهی مدارس ناحیه ان مقطع متوسطه و پیشآموزدانشایرانی )مطالعه موردی: 

تهران: مؤسسه سفیران  .المللی مدیریت و فرهنگ توسعهدومین همایش بینکرج(. 

 مبین فرهنگی



023 

 ... دهم پایه ایرسانه سواد و تفکر کتاب محتوای تحلیل 

 

ال
س

 
وم

س
 ،

ره 
ما

ش
21 ،

یز
پای

 
96

 

 

(. بررسی میزان توجه به 2962. )اهللعزت، مریم و نادری، سیف نراقی، ملیحه، شاهیعرب 

سواد اطالعاتی در کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی نظام  هایمهارت

 .12-22، (2)0، پژوهشی تفکر و کودک-دو فصلنامه علمیایران.  وپرورشآموزش

سسه فرهنگی ؤمتهران:  .یادگیری مدرسهکز اسواد اطالعاتی در مر (.2969) اکرم.، عینی

 .منادی تربیت

 .کتابدار تهران:. سواد اطالعاتی در مدارس (.2962وحیده. )، کاشی نهنجی

(. بررسی تأثیر تحصیالت والدین در 2962کاترین. )، منصور و پویا، تاجداران، حسن، کیانی

مدارس دولتی و  دانشگاهیپیشان مقطع آموزدانشارتقاء سطح سواد اطالعاتی 

فصلنامه دانش شناسی )علوم کتابداری و . 2962-62شهر تهران  1غیردولتی منطقه 
 .11-12، (91)6، رسانی و فناوری اطالعات(اطالع

های نامهدرس میزان توجه به سواد اطالعاتی در (.2962فریبرز. )، درتاج و ناهید، لطفی ماهر

 .292-222، (19)9، درسی ایران ت برنامهفصلنامه مطالعادوره ابتدایی.  بنویسیم بخوانیم و

های علوم نامهشناسایی میزان توجه به سواد اطالعاتی در درس(. 2910سمیه. )، محسنی

ی درسی ریزنامه کارشناسی ارشد رشته برنامه. پایانتجربی و اجتماعی دوره راهنمایی

 کرمان.دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر 

ان دوره متوسطه آموزدانش(. بررسی رضایت 2961مهناز. )، انیسه و اخوان تفتی، مرادی

، تیتربی شناسیروانفصلنامه . آن برنظری از انتخاب رشته خویش و عوامل مؤثر 

6(11) ،212-291. 

 . تهران: سمت.ریزی درسی آموزش متوسطهمبانی برنامه(. 2911حسن. )، ملکی

. های آموزش سواد اطالعاتیمبانی و روش(. 2969احمد. )، و شعبانی زهره، میرحسینی 

 تهران: سمت.

 . تهران: پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران.سواد اطالعاتی(. 2912مریم. )، نظری

)ترجمه  .سنجش سواد اطالعاتی با استفاده از ابزارها و تکالیف استاندارد(. 1229ترزا. )، نیلی

 (. تهران: چاپار.2916، رحیم علیجانی خاصه و اکبرعلی
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