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 چکیده

 متوسطه در مانمعل پژوهشی و آموزشی شغلی، عملکرد با اطالعاتی سواد رابطهاضر با هدف تعیین پژوهش ح

ی از ظر ماهیت، توصیف، انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی؛ از ن19-دیکوو اپیدمی گیریهمه دوران

حمودآباد مستان ورش شهرآموزش و پر دوم نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقطع متوسطه

ی بر حسب جنسیت اتصادفی طبقهگیری که به روش نمونهنفر بود  448به تعداد  1399-1400تحصیلی  در سال

 هاینامهگیری، پرسشاندازه ابزار .به عنوان نمونه آماری انتخاب شدندنفر زن(  90نفر مرد و  120نفر ) 210تعداد 

که  بود پژوهشی و یآموزش شغلی، عملکردمحقق ساخته و  (1388سیامک ) و داورپناه اطالعاتی سواداستاندارد 

هر  پایایی رونباخ،کمحاسبه ضریب آلفای  از طریق تایید گردید. با نظر متخصصان صوری و محتوایی آن روایی

 ضریبا استفاده از ها بتجزیه و تحلیل داده شد. محاسبه 89/0و  83/0ها به ترتیب برابر پرسشنامهیک از 

 دارابطه مثبت معنیرها نشان داد . یافته( انجام گرفت=05/0درصد ) 95و در سطح اطمینان همبستگی پیرسون 

 ش شهرستانپرور وآموزش  دوم معلمان مقطع متوسطه یو پژوهش یآموزش ،یبا عملکرد شغل یبین سواد اطالعات

 .وجود دارد 19-دویکو یدمیاپ یرگیمحمودآباد در دوران همه

 .کرد پژوهشیسواد اطالعاتی، عملکرد شغلی، عملکرد آموزشی و عمل واژگان کلیدی:                              
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 مقدمه 

آورده است.  دیروزانه پد یهاتیفعال کارها و یرسم یهاتیانجام فعال یرا برا ینینو یهاوهیش 21در سده  یتکنولوژ شرفتیپ

به بدون  یاز چاپ ،داده است رییچگونه کار کردن را تغ یها جنبه همه، شرفتیپ نیاست. ا تالیجیدرسانه  ها،شرفتیپ نیاز ا یکی

 زین و قوه ادراک و یارتباط یها مهارت ازمندین ایپو نیجهان نو نی. ایبه مشارکت مجاز یکیزیف تعامل کاغذ، از کتاب به تبلت و از

ر جامعه ای که تحوالت تکنولوژیکی باعث به وجود آمدن موجی از تمدن (. د1399، ی و همکاراننیاست )حس دیجد یرفتار یکدها

جدید شده است، برای بقا و حضور در عرصه تحول، باید با جریان جابجایی قدرت علمی و اطالعاتی همراه شد و آن را پذیرفت. از 

های بالقوه نیروی این طریق توانایی این رو، ارتقا سطح سواد جزء یکی از مهمترین اهداف فرهنگی کشورهای دنیا است، تا از

عنوان یابی، بازیابی و ارزیابی )تجزیه وتحلیل( اطالعات بهتوانایی دست (.1387انسانی جامعه خویش را افزایش دهند )طیب نیا، 

-یی اطالعات میآید. بر این اساس، سواد اطالعاتی را نه فقط توانایی و استعداد شناساشمار میبه 1سواد اطالعاتیعامل برجسته 

؛ به نقل از منتظر و 2002) 2وبر (.1392کنند )پریرخ، گویند، بلکه توانایی ارزیابی اطالعاتی و استفاده کار آمد از آن تعریف می

(، سواد اطالعاتی را انتخاب رفتار اطالعاتی مناسب، برای دستیابی به اطالعات مورد نیاز از طریق هر روش یا 1386همکاران، 

کن و با آگاهی الزم در خصوص اهمیت استفاده خردمندانه و صحیح از اطالعات تعریف کرده است. بنابراین، سواد رسانه مم

اطالعاتی، توانایی افراد برای فعالیت مؤثر در یک جامعه اطالعاتی است. این امر مستلزم برخورداری از تفکر انتقادی، آگاهی از 

نیازهای اطالعاتی متصور، اطالعات سازماندهی شده، ارتباط متقابل با اطالعات شغلی  ای، ارزیابی اطالعات،اخالق شخصی و حرفه

(. به عبارتی دیگر، سواد 1386گیری و تحقیق است )منتظر و همکاران، و ایجاد کاربرد مؤثر اطالعات در حل مشکالت، تصمیم

از منابع اطالعاتی مختلف است به طوری که با اطالعاتی، مجموعه مهارت های الزم برای جستجو، بازیابی و استفاده موثر 

برخوردار از این مهارت ها می توان نیاز اطالعاتی خود را به درستی تشخیص داده، منابع الزم برای رفع این نیاز را شناسایی و با 

سواد گرچه (. 1387تدوین راهبردهای مناسب، در منابع مختلف به جستجو، شناسایی و گزینش اطالعات پرداخت )منصوریان، 

اطالعات که بیشتر مردم آن را مترادف، اخبار یا داده های قابل تغییر و  ،اطالعاتی ترکیبی از دو کلمه متداول اطالعات و سواد است

تفسیر از آن می دانند و سواد که عموما به توانایی خواندن و در موارد خاص، توانایی فهمیدن یا تفسیری دقیق از یک موضوع 

سواد اطالعاتی توانایی تشخیص زمان نیاز به اطالعات، یافتن اطالعات مورد نیاز و ارزیابی و به ، با این حال، شوداطالق می 

کارگیری مؤثر اطالعات اطالعات تعریف شده است. این تعریف نشان می دهد که در عصر حاضر با گسترش علم اطالع رسانی و 

ر شده است. در عصر انفجار و آلودگی اطالعات، توانایی دستیابی، بازیابی و فناوری اطالعات، روش های تشخیص سواد دشوار ت

ارزیابی اطالعات عامل تشخیص سواد به شمار می رود که داشتن این توانایی به سواد اطالعاتی تعبیر می شود. در واقع، سواد 

ه مورد نیاز باشد، ملزم می کند. به بیان دیگر، اطالعاتی مجموعه ای از قابلیت ها است که افراد را به شناخت اطالعات، زمانی ک

سواد اطالعاتی داشتن توانایی جایابی دقیق، ارزشیابی و استفاده کارآمد از اطالعات مورد نیاز است. به این معنا که شخص باید هم 

یر سریع فناوری و منابع در زمینه محمل های چاپی و هم محمل های الکترونیکی با سواد باشد. به طوری که در عصر جدید با تغی

(.  به علت پیچیدگی روز افزون 1389اطالعاتی اهمیت سواد اطالعاتی نیز بیش از پیش در حال افزایش است )خالقی و سیامک، 

، افراد با انتخاب های متنوع و انبوه اطالعات در مطالعات دانشگاهی، در محیط کار و در زندگی شخصی رو به رو هستند. دوراناین 

عات از طریق کتابخانه ها، منابع موجود در جامعه، سازمان های مختلف، انواع رسانه ها و اینترنت قابل دسترسی است و به اطال

صورت تصفیه نشده به فرد می رسد، در حالی که اعتبار و صحت بسیاری از آن ها قابل تردید است. به عالوه، اطالعات از طریق 

افیکی، دیداری و شنیداری و متنی و شبکه ای قابل دسترسی است و این ها چالش های رسانه های جمعی نظیر رسانه های گر
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2 . Webber 
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جدیدی را برای افراد در ارزیابی و درک اطالعات به وجود آورده است. با این حال، سواد اطالعاتی به معنای توانایی خواندن و 

اعتالی سطح آگاهی افراد و نهادها در رویارویی با چگونگی استفاده از محمل های اطالعاتی نیست. سواد اطالعاتی به معنای 

پدیده انفجار اطالعات است که از طریق آگاهی از چگونگی به کارگیری نظام های ماشینی برای شناسایی، کنترل، دستیابی به 

ابسته به مهارت آید. باید توجه داشت که سواد اطالعاتی واطالعات و اسناد، به منظور مشکل گشایی و تصمیم گیری به دست می

های فناوری اطالعات است، اما کاربردهای گسترده تری برای افراد، نظام آموزشی و جامعه دارد. مهارت های فناوری فرد را قادر 

می سازد که از رایانه، بسته های نرم افزاری، پایگاه های اطالعاتی و فناوری های دیگر برای رسیدن به اهداف متنوع دانشگاهی، 

(. سواد اطالعاتی در حالی که هم پوشانی بسیار زیادی با مهارت های فناوری اطالعات 1392فردی استفاده کند )پریرخ، کاری یا 

دارد، اما محدوده گسترده و متمایزی از آن قابلیت ها است و مؤلفه ای کلیدی و دخالت کننده در یادگیری مستمر به شمار می آید. 

پیوسته است و از سواد اطالعاتی پشتیبانی می کند. سواد اطالعاتی، اساس یادگیری مداوم را مهارت های فناوری اطالعات به هم 

تشکیل می دهد که برای همه محیط های یادگیری و برای همه سطوح آموزشی مشترک است. سواد اطالعاتی، یادگیرندگان را به 

ها، خود محور شدن در یادگیری و کنترل یادگیری قادر تسلط بر مفاهیم، گسترش و توسعه جست و جو ها، کند و کاوها و پژوهش 

می سازد. سواد اطالعاتی شخصی را خالق و تفکر انتقادی را در او پرورش می دهد و شخص را به شناخت درست شرایط و محیط 

قضاوت درست  جدید، ارزیابی مسائل، تصمیم گیری بهینه و اقدام مفید توانا می سازد و تفکر انتقادی شخصی را به داوری و

ضعف سواد اطالعاتی و عدم دانش و آگاهی کافی از روش های کار با کامپیوتر، (. با این توصیف، 1393راهنمایی می کند )رضایی، 

افزارها، ویروس ها و غیره، کارکنان را با فرصت ها و چالش هایی روبه رو ساخته است اینترنت، مرورگرها، پیام های الکترونیکی، بد

ها باید مهارت های سواد اطالعاتی داشته باشند. این مهارت ها به آنان کمک می برطرف کردن آن ها و استفاده از فرصتکه برای 

کند تا فعال و خود راهبر شوند. به این ترتیب، رضایت از فرآیند کاری، احساس شایستگی، کارآمدی و کاردانی، به افزایش تعهد 

از این رو، کسب سواد اطالعاتی از جمله لوازم زیست در جهان کنونی است، زیرا تنوع  (.1392 )پریرخ،سازمانی در آنان می انجامد 

مطالب و حجم اطالعات، مانع از این است که جواب همه مسائل را اختیار داشت. کسب سواد اطالعاتی در حکم مهارت جستجو، 

نیاز احتیاج دارد، زبان مشترک و مهارت بهره گیری، زبان  شناسایی، جمع آوری، طبقه بندی، ترکیب و تفسیر اطالعات، به دو پیش

 (.1389مشترک امکان استفاده را فراهم می آورد و مهارت بهره گیری، سرعت دستیابی را افزایش می دهد )زارعی و همکاران، 

های علمی، برای انجام فعالیتهای اینترنت های علوم و از جمله علوم انسانی از امکانات و قابلیتامروزه تقریبا در تمامی حوزه

و  ستین دهیپوش یکس آموزان بر دانش یریادگی ندیمعلمان بر فرا رگذارینقش تاث در این میان،شود. آموزش و پژوهش استفاده می

محرک  ت،یفیکه معلمان باک ستین یدارد. شک یبستگ معلم یها تیفعال تیفیدر مدارس به ک یهر نوع آموزش یو اثربخش ییکارا

نظام آموزش و  یابی. دستشوندی محسوب م شرفتهیپ تیو ترب میمهم تعل یها مؤلفه آموزان و از دهنده دانش پرورش ،یریادگی

مداوم و  یها آموزش ها و ارائه آن یا نقاط ضعف و قوت، توسعه حرفه ییبدون شناسا تیفیبه معلمان با ک کشور پرورش هر

 آنان هم یهای ژگیو بهمعلمان اساسا  یشغل عملکرد .باشدی نم ریپذ عات امکانالطا یشده در فناور جادیا راتییمتناسب با تغ

به عوامل  ؛یکار علم ،یریادگیآموزان همچون فرصت  دانش یهای ژگیبه و ذکاوت؛ و یریپذ تیحس مسئول ه،یچون دانش پا

و جو،  طیچون مح هم یسالو به آثار ک تیمانند مشارکت و موفق یریادگی یها ساختار درس و ارتباطات؛ به جنبه همچون سیتدر

، استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس، نوآوری در بنابراین(. 2013، 1یکاموندسوار) دارد یبستگ تیریو سازمان و مد

روش های تدریس را در پی داشته و موجب توسعه یادگیری مشارکتی دانش آموزان، تقویت روحیه جستجوگری و پژوهش، 

 بهره با (. بنابراین، معلمان1384بردی نمودن آموزش، فراهم نمودن زمینه آموزش و یادگیری مادام العمر می شود )عبادی، کار
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بر  تسلط با ترتیب این به و درس اتخاذ کنند کالس در عرصه تر مناسب هایی تصمیم تا هستند قادر سواد پژوهشی، از مندی

 در پژوهش (. هم چنین، باید اذعان نمود که جایگاه2011، 1)لوئیز باشند یادگیری، داشته-یاددهی فرایند بر بهتر مدیریتی امور،

 عمیق پیوند در پژوهش است. اداری اجرایی و کالن سطوح های گیری در تصمیم صرف از حضور فراتر بسیار و پرورش، آموزش

 ترین مهم عنوان پژوهش به در نظر داشت. را موردی و ساختاری آن، حضوری برای تنها توان نمی و است و پرورش با آموزش

و  دارد. از این رو، آموزش برجسته یادگیری، حضوری-یاددهی فرآیند تعمیق و پویایی و برای تدریس عرصه در آموزش، روش

 .باشد یادگیری-یاددهی جریان و درس در کالس تحول و تغییر باید آن اساسی محور که را می طلبد خود ویژه پژوهشی پرورش،

 دارند. آموزان دانش تربیت پژوهش ایفا می کنند، چرا که آنان نقش موثری در از نوع این در را اساسی نقش معلمان، این میان، در

 آماده برای اصلی مسیرهای از یکی آماده شوند. از این رو، خود، دشوار های نقش ایفای برای پیش از باید بیش آن ها بنابراین،

 و ها دانش، مهارت تعیین در نتیجه و مختلف های حوزه در دشوار آن ها های رسالت و وظایف نقش، زا آگاهی سازی معلمان،

که به نظر می سد با انجام پژوهش و جستجو در اینترنت و مطالعه   است آنان مؤثر وظایف ایفای برای نیاز مورد های توانمندی

( نشان داد رابطه معنی داری بین سواد 1399اصغرنژاد ) پژوهش (.1392پژوهش های سایر پژوهشگران محقق شود )ساکی، 

دیجیتال و مولفه های آن )سواد دیجیتال، درک تجربیات دیجیتال، یافتن اطالعات، کاربرد اطالعات، ابزارها و متعامل آنالین، 

رد. در پژوهشی دیگر، عجم مدیریت و ارتباطات اطالعات و همکاری و اشتراک محتوای دیجیتالی( با عملکرد شغلی معلمان وجود دا

پژوهش داری بین سواد اطالعاتی معلمان با عملکرد شغلی آنان وجود دارد. ی ( نشان دادند رابطه معن1397و یوسفی دیگه سرا )

دار بودن، احساس مؤثر  شناختی، احساس معنیبین فن آوری اطالعات با توانمندسازی روان ( نیز نشان داد که1394تقوایی یزدی )

 (1391) نیک پور و همکارانداری وجود دارد. ی دهی و احساس اعتماد مدیران آموزش و پرورش رابطه معنن، احساس سامانبود

یابی اطالعاتی، ارزیابی نشان دادند که بین سواد اطالعاتی کارکنان و شاخص های آن یعنی تشخیص نیاز اطالعاتی، مکان نیز

 به توسعه پژوهش و پژوهشگری از همین رو، اثربخشی سازمانی، رابطه معنا داری وجود دارد.اطالعاتی، استفاده موثر از اطالعاتی و 

 با آموزان کند. چرا که دانش ایفا می درس های کالس درون کارکردهای اساسی در درخور، نقشی و پرورش، آموزش عنوان روش

 آورند، از سوی دیگر، معلمان می دست به العمر و مادام تر معنی با یادگیری به نیل برای را الزم فرصت فرآیند پژوهش بر تکیه

 را معلمی حرفه ترکیب عمده از بخشی دارند. در اصل، نزدیک ارتباطی پژوهش، آموزشی، با نظام اصلی کارگزاران عنوان به نیز

 با بعد چندین در باید تدریس عرصه در حضور مؤثر برای معلمان دهد. می تشکیل معلم و فکورانه پژوهشی-علمی های تعامل

با  معلم نقش، این کند، در ایفامی نقش آموزان، دانش پژوهش به مدرس عنوان به معلم اول، بعد در شوند، پژوهش مرتبط

 دوم، بعد کنددر می پژوهنده هدایت و فکور آموز دانش تحقق جهت در خود را یادگیری، تدریس-فرآیند یاددهی مؤثر سازماندهی

 به را یادگیری، نقش خود-یاددهی فرآیند مسیر در بتواند تا پژوهشگر باشد یک باید فکور، و ای حرفه عنصر یک عنوان معلم به

 و دیگران های کوشش تنها به را خود عات اطال و دانایی منبع تواند نمی خود های شغل ویژگی واسطه به ایفا کند. معلم درستی

 بر ناظر های پژوهش از خاصی های بتواند روش باید ای فردی حرفه نعنوا به او محدود سازد. کالس درس از خارج پژوهشگران

 در گیرد. تدریس بهره بهبود در آن ها نتایج از و بکار گیرد مشکالت تدریس حل برای را پژوهی درس و پژوهی مانند اقدام عمل،

 به کند. معلم می مراجعه آن ها به پژوهشی دیگران، دستاوردهای کننده مصرف عنوان به با پژوهش، خود ارتباط از بعد سومین

امروزه در کشور ما به با این حال،  (.1392سازد )ساکی،  می غنی دیگران با دانش پیوند در را خود دانش فکور، یک کارگزار عنوان

. بردی رنج م فیو عملکرد ضع یور و بهره ییاز کاهش کارا پرورش صاحبنظران و کارشناسان، نظام آموزش و یگمان برخ

به چشم  کمتر مندمداوم و نظام یتوانمندساز یهاانتخاب معلمان مدارس وجود ندارد و برنامه یبرا یروشن شده و فیتعر یارهایمع

                                                      

1. Lewis 
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وجود از سویی، مختلف وجود دارد.  یهانهیزم در معلمان مدارس یبرا یکم یو نوآور تیقالو متعاقب آن فرصت بروز خ خوردیم

به  یابیدست لیوسا نیتر از مهم ند،یخود برآ فیاز عهده وظا یو اثربخش یکارآمد که بتوانند با یامناسب در هر جامعه یهاسازمان

به  لینی مدارس برا ن،ی. بنابراکندی مطلوب را خلق م یعملکرد شغل ف،یدر وظا یو اثربخش یکارآمدچرا که،  است. شرفتیپ

متمرکز شوند که موجبات  یعوامل بر دیخود با یاعضا یبهبود عملکرد شغل تینها و در فیدر انجام وظا یو توانمند یکارآمد

کرونا  روسیاز و یناش یاضطرار تیبنابراین، پس از اعالم وضع(. 1399)حسینی و همکاران،  مطلوب را فراهم کنند یعملکرد شغل

 یفاصله اجتماع یاجرا ایکامل و  نهیقرنط لیقب از یدست به اقدامات ،آنکنترل  یکشورها برا که بسیاری از 2019در اواخر سال 

 یو اجرا نیتدو هدغدغ ه است،دمدارس بو یلیتعط ،آموزش  هدر حوز رانیاز اقدامات کشورها از جمله کشور ما ا یکی و زدند

شد و  لیتبد یزشآمو یهاچالش نظام نیتربه بزرگ یخانگ هنیقرنط طیها در منزل و در شراتداوم آموزش یبرا یلیتحص یهابرنامه

خود قرار دهد که در  ریرا تحت تأث یمجاز یریادگی تواندیم یپبدا کرد. عوامل متعدد یادیز اریبس تیاهم یمجاز یریادگیبحث 

در آموزش به  لیبدی ب یدر جهان امروز نقش یسواد اطالعاتبی تردید،  پرداخته شده است. یسواد اطالعاتنقش مطالعه به  نیا

این پژوهش در پی یافتن پاسخ این سوال است که آیا  لذا،. برد یاهداف آموزش شبردیپ یبهره را از آن برا نیشتریب دیباعهده دارد و 

آموزش و پرورش شهرستان  دوم معلمان مقطع متوسطه یو پژوهش یآموزش ،یبا عملکرد شغل یسواد اطالعاتبین  ای رابطه

 دارد؟ود وج 19-دویکو یدمیاپ یرگیمحمودآباد در دوران همه

 روش

جامعه  از نوع همبستگی است.به لحاظ روش تحقیق  از لحاظ هدف، کاربردی؛ از لحاظ ماهیت، توصیفی وحاضر  پژوهش

 448به تعداد  1399-1400تحصیلی  در سالآموزش و پرورش شهرستان محمودآباد  دوم مقطع متوسطهکلیه معلمان آماری شامل 

نفر مرد و  120)نفر  210ای بر حسب جنسیت تعداد تصادفی طبقهگیری به روش نمونه که استنفر زن(  194نفر مرد و  254نفر )

 هایی به شرح ذیل است:گیری پرسشنامهابزار اندازه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نفر زن( 90

سیامک  و  داورپناه عاتیسواد اطالاز پرسشنامه  گیریمعلمان با بهره سواد اطالعاتیسنجش  :سواد اطالعاتیپرسشنامه 

بر اساس مقیاس اندازه گیری فاصله ای و طیف گذاری این پرسشنامه نمره گویه است. 86این مقیاس دارای  شد. انجام (1388)

گزینه خیلی دارد. آزمودنی برای انتخاب  5تا  1است، به طوری که در پاسخ به هر سوال، هر گزینه امتیازی از لیکرت نگرش سنج 

سیامک و  داورپناهدر پژوهش کسب می نماید.  امتیاز 5امتیاز و خیلی زیاد،  4امتیاز؛ زیاد،  3امتیاز؛ متوسط،  2متیاز؛ کم، ا 1کم، 

استفاده شد. تحلیل عاملی تأییدی نشان داد  کرونباخ آلفای ضریبجهت ارزیابی روایی و پایایی، از تحلیل عاملی تأییدی و ، (1388)

درصد از نمرات سواد  22/65این عوامل در مجموع  ، به طوری کهزه های مورد نظر سازندگان آن استآزمون دارای عوامل و سا

هم چنین، به روش همسانی  روایی سازه آزمون را تأیید نمود. ،در حقیقت، نتایج تحلیل عاملی اطالعاتی را به خود اختصاص دادند.

 به دست آمد. 83/0برابر  کرونباخ، پایایی این مقیاس آلفای ضریب درونی و محاسبه

از  گیریمعلمان با بهرهی و پژوهش یآموزش ،یعملکرد شغلسنجش : یو پژوهش یآموزش ،یپرسشنامه عملکرد شغل

عملکرد  ،(1-15های )گویهی عملکرد شغل خرده مقیاس 3 ،گویه 45این پرسشنامه در قالب  شد. انجامساخته محققپرسشنامه 

 5سنج کند. هر گویه دارای مقیاس نگرشسنجش میرا  (31-45های )گویهی ملکرد پژوهشع( و 16-30های گویه) یآموزش

 4امتیاز؛ موافقم،  3امتیاز؛ نظری ندارم،  2امتیاز؛ مخالفم،  1کامالً مخالفم،  که برای انتخاب گزینه ای لیکرت است به طوریدرجه

به منظور تعیین روایی صوری و محتوایی، پرسشنامه در اختیار چند تن  شود. بر این اساس،امتیاز کسب می 5امتیاز و کامالً موافقم 

قرار گرفت. پس از دریافت دیدگاه ها و انجام اصالحات الزم، روایی صوری و علوم تربیتی های متخصصان حوزهصاحب نظران و از 

مقطع  زن مه در اختیار جمعی از معلمانپرسشنا 30محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان و صاحبنظران تایید شد. هم چنین، تعداد 



 

 

 35/ ...معلمان یو پژوهش یآموزش ی،با عملکرد شغل یرابطه سواد اطالعات

 
قرار گرفت که با استفاده از روش همسانی درونی و محاسبه ضریب آلفای  محمودآبادمتوسطه دوم آموزش و پرورش شهرستان 

 است. پرسشنامهپایایی  بیانگر که به دست آمد 89/0کرونباخ، پایایی پرسشنامه برابر 

و  23SSSP افزاری نامه نرمهای آمار توصیفی و استنباطی از طریق برها از روشهدر این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داد

وصیفی های آمار تاخصشهای جمعیت شناختی و متغیرها از ( استفاده شد. جهت توصیف ویژگی=05/0درصد ) 95سطح اطمینان 

ماری و آزمون ه جامعه آبمونه عات حاصل از نچون فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده و جهت تعمیم اطال

ل شخیص نرماهت تجاسمیرنوف، -فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نخست، آزمون معتبر کولموگروف

 کنند.بودن متغیرهای پژوهش اجرا و مشخص گردید متغیرها از یک توزیع نرمال تبعیت می

 

 هایافته

 دهد.شناختی نمونه آماری را نشان میمتغیرهای جمعیت، توزیع فراوانی 1جدول 
 

 : توزیع فراوانی و درصد فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی1جدول 
 درصد فراوانی فراوانی هاشاخص متغیرها

 
 جنسیت

 57 120 مرد
 43 90 زن

 
 
 سن

 13 27 سال و کمتر 30
40 - 31 74 35 

50 - 41 95 45 

 7 14 سال و بیشتر 51

 
 تحصیالت

 61 128 لیسانس

 39 82 فوق لیسانس

 
 

 سابقه کار

 17 35 سال 10کمتر از 

20 - 11 109 52 
 31 66 سال و بیشتر 21

 
درصد  45سال،  40الی  31درصد  35سال و کمتر،  30درصد  13 باشند.درصد زن می 43درصد مرد و  57، نشان داد 1جدول 

کمتر از درصد  35س دارند. درصد فوق لیسان 39 و درصد لیسانس 61سال و بیشتر سن دارند.  51درصد دیگر  7سال و  50الی  41

 50الی  41درصد(،  57) مردت سال و بیشتر سابقه کار دارند. بنابراین، اکثری 21درصد  31و  سال 20الی  11درصد  52سال،  10

 بقه کار دارند.درصد( سا 52) سال 20الی  11درصد( و  61درصد(، لیسانس ) 45سال )

 

 دهد.، شاخص های میانگین و انحراف استاندارد مربوط به متغیرهای پژوهش را نشان می2جدول 

 های مرکزی و پراکندگی متغیرهاشاخص: 2جدول 
 انحراف استاندارد میانگین نمونه میانگین نظری بیشینه کمینه هامتغیر

 69/0 67/3 3 5 1 یسواد اطالعات
 54/0 82/3 3 5 1 شغلیعملکرد 

 43/0 94/3 3 5 1 عملکرد آموزشی 

 61/0 77/3 3 5 1 عملکرد پژوهشی
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عملکرد آموزشی و عملکرد پژوهشی به ترتیب برابر ، عملکرد شغلی ی،سواد اطالعات ، نشان داد میانگین متغیرهای2جدول 

 ( می باشد. 3برش: که بیشتر از متوسط )میانگین نظری یا نقطه است  77/3و  94/3، 82/3، 67/3

 دهد.معلمان را نشان می یو پژوهش یآموزش ،یبا عملکرد شغل یسواد اطالعات نیرابطه بمیزان و جهت ، 3جدول 

 معلمان یو پژوهش یآموزش ،یبا عملکرد شغل یسواد اطالعات نی: بررسی رابطه ب3جدول 
 شاخص های آماری متغیرها

 سطح معناداری r تعداد مالک پیش بین

 
 اد اطالعاتیسو

 000/0  72/0 210 شغلیعملکرد 

 000/0  79/0 210 عملکرد آموزشی 

 000/0  78/0 210 عملکرد پژوهشی

مبنی بر  (1H( را رد و فرضیه پژوهش )0H(، داده ها فرضیه صفر )α=05/0درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان  3جدول     

 ،یبا عملکرد شغل یسواد اطالعاتبین  یدارتوان ادعا نمود رابطه مثبت معنی، میعنینمایند، یرا تایید می وجود رابطه معنی دار

 تر است.، کوچکα = 05/0( از مقدار .Sigچرا که مقدار سطح معناداری )وجود دارد،  معلمان یو پژوهش یآموزش

 

 گیرینتیجهبحث و 

سواد اطالعاتی با عملکرد شغلی، آموزشی و دار بین یهای حاصل از پژوهش حاضر حاکی از آن است که رابطه مثبت معنیافته

وجود دارد. این  19-یدگیری اپیدمی کووآموزش و پرورش شهرستان محمودآباد در دوران همه دوم پژوهشی معلمان مقطع متوسطه

 پور و همکاران( و نیک 1394، تقوایی یزدی )(1397سرا )(، عجم و یوسفی دیگه1399های اصغرنژاد )یافته با نتایج پژوهش

یادگیری  امروزه نقش تاثیرگذار معلمان بر فرایند توان اذعان داشت کهباشد. در تبیین نتیجه به دست آمده میهمسو می( 1391)

های معلم بستگی دارد.  مدارس به کیفیت فعالیت آموزان بر کسی پوشیده نیست و کارایی و اثربخشی هر نوع آموزشی در دانش

های مهم تعلیم و تربیت پیشرفته  آموزان و از مولفه دهنده دانش یادگیری، پرورش ه معلمان باکیفیت محرکشکی وجود ندارد ک

ای  توسعه حرفه دستیابی نظام تعلیم و تربیت هر کشور به معلمان باکیفیت بدون شناسایی نقاط ضعف و قوت،و  دنشو محسوب می

هنگامی از همین رو،  باشد. پذیر نمی عات، امکانالاط ت ایجاد شده در فناوریهای مداوم و متناسب با تغییرا ها و ارائه آموزش آن

کنند و زمینه برای  محیط کار رشد می های مرتبط با مند باشند، بالطبع شایستگی بهرهاطالعاتی های سواد  که معلمان از مهارت

شبکه  ازتر گسترده بحث استفاده، 19-وس کوویدبا شیوع و همه گیری ویرشود. به ویژه  آماده می تر تر و اثربخش تدریس موفق

اندرکاران  ن و دستالو مسئو در کشور مطرح شده و یادگیری الکترونیکی و یادگیری سیارمدارس دیجیتال  های اجتماعی برخط،

از سویی، اند.  کند، پی برده تدریس کمک می هایی که به بهبود فرآیند و شایستگی )اطالعاتی( این حوزه به اهمیت سواد دیجیتالی

های خود را به سرعت روزآمد کنند و برای تغییرات مثبت آماده باشند. هنگامی که معلمان از  در جهان امروز افراد باید مهارت

وری بیشتر، مطالب را به  تا با زمان کمتر و بهره استفراهم  برای آنان مند باشند، این امکان بهره اطالعاتیهای سواد  مهارت

امروزه مدارس همان گونه که . ند و فرصت های پژوهشی بیشتری را برای آنان و خودشان فراهم سازندن آموزش دهآموزا دانش

آموان و تقویت  د که منجر به عملکرد بهتر دانشنشو های نوین دیجیتالی اداره می بیشتر کشورهای جهان با استفاده از فناوری

این پژوهش نیز از این امر مستثنی نبوده  ،باشدهایی مواجه میشی با محدودیتاز آن جایی که هر پژوه .تدریس معلمان شده است

معلمان مقطع متوسطه دوم شهرستان محمودآباد در استان مازندران و همزمانی با شیوع و  به پژوهش اجرای بودن محدوداست، 

در تعمیم نتایج به سایر جوامع،  زم استاز جمله مهم ترین محدودیت های قابل اشاره است که ال ،19-یداپیدمی کوو همه گیری

 ،یبا عملکرد شغل یسواد اطالعاتبین  یداررابطه مثبت معنی مشخص شد با توجه به این که نهایت دقت و احتیاط به عمل آید.

نونی های کاهای آتی به شناسایی شایستگیکه در پژوهش گردداز این رو، پیشنهاد می .وجود دارد معلمان یو پژوهش یآموزش
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 و شایستگی اطالعاتیهر اندازه سواد چرا که به نظر می رسد، ها در مدارس پرداخته شود.  تخصصی معلمان و میزان دستیابی به آن

-آموزان باشد، عملکرد شغلی معلمین نیز بهبود می های کانونی معلمان همسو و در یک راستا برای بهبود عملکرد تحصیلی دانش

)خصوصا از طریق  های ضمن خدمت معلمان را از طریق آموزش اطالعاتیه آموزش و پرورش، سواد شود اداریابد. توصیه می

های  باید به سازوکارهایی که شایستگی نیز معلمان .های مطالعاتی ارتقاء دهد و فرصت آنالین و شبکه های اجتماعی مجازی(

نگری،  ای، مدیریت، آینده ق حرفهالتعهد و اخواد پژوهشی، حرفه ای، اموزشی و پژوهشی آنان نظیر سواد اطالعاتی و رسانه ای، س

تا از این طریق  داشتهدهد، توجه بیشتری  دانش و مهارت ارتباطی را افزایش میمدیریت  حل مساله، کار گروهی، تفکر انتقادی،

 .بخشند و توسعه را بهبود ، کارایی و اثربخشی و در نتیجه بهره وری خویشعملکرد
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