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Abstract 
Purpose: The purpose of this study was to determine the role of parents, teachers, and librarians in 

teaching information literacy skills to students in the town of Kangavar. 

Methodology: The method of the present study was an applied one conducted by survey method. The 
statistical population of this study included all high school students in Kangavar, whose total number was 

reported to be 1475 people. Using Cochran's formula, 305 people were selected as a sample by 

proportional stratified random sampling. Ghasemi & Dayani standard information literacy questionnaire 

was used to collect data. The reliability of this questionnaire obtained through Cronbach's alpha was 0.934. 
In order to analyze the data, first, using descriptive statistics, the frequency distribution table of 

demographic variables and central indicators and the dispersion of research variables were obtained. Then, 

Kolmogorov-Smirnov test was used to evaluate the normality of data distribution. Then, to answer the 
research questions, the non-parametric equivalent test of T-sample test in SPSS software was used. 

Findings: The results of data analysis showed that teachers, parents, and librarians play a role in teaching 

information literacy skills to students, and the role of teachers was more prominent than that of the 
librarians. However, parents played a less important role than the teachers and librarians. Also, the 

students’ information literacy skills were higher than the average. 

Conclusion: The findings of this study show that in Kangavar schools, the absence of school libraries is 

quite noticeable because, if there is a library in schools that is run by an expert librarian, this librarian can 
teach both students and teachers in those schools the needed information literacy skills in a more 

specialized way. 
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 چکیده

 است. شهر كنگاور آموزاندانشعاتی ب  ی سواد اطالهامهارتنقش والدین، معلمان و كتابداران در آموزش هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین هدف: 

دبیرستانی شهر  آموزاندانش  یكلروش پژوهش حاضر، از نوع كاربردی است ك  ب  روش پیمایشی اجرا گردید. جامع  آماری این پژوهش شامل  شناسی:روش
نمون   عنوانب ی متناسب اطبق ی تصادفی ریگنمون از روش نفر  501 نفر گزارش شد ك  با استفاده از فرمول كوكران 5741برابر با  هاآنبود ك  تعداد كل  كنگاور

ب   457/0استفاده شد. پایایی این پرسشنام  از طریق آلفای كرونباخ  دیانیقاسمی و  از پرسشنام  استاندارد سواد اطالعاتی هاداده. جهت گردآوری انتخاب شدند
 گیمركزی و پراكندد یهاو شاخص متغیرهای جمعیت شناختی با استفاده از آمار توصیفی، جدول توزیع فراوانی ابتدا، هاداده تجزی  و تحلیل منظورب آمد.  دست

 یهاسؤالدر ادام  برای پاسخ ب   .گردیداستفاده اسمیرنوف -آزمون كلموگروف ازها داده عیبودن توز نرمال یجهت بررس سپس آمد.ب  دست متغیرهای پژوهش 
 اس پی اس اس استفاده شد. افزارنرمی در انمون ی آزمون تی تک ناپارامترپژوهش از آزمون عالمت معادل 

نقش دارند و نقدش معلمدان از  آموزاندانشی سواد اطالعاتی ب  هامهارتنشان داد ك  معلمان، والدین و كتابداران در آموزش  هاداده لیتحل و  یتجز: هاافتهی
از مقددار  تدربزرگ آمدوزاندانشبود. والدین هم نقش كمتری نسبت ب  معلمان و كتابداران داشتند. همچنین میانگین سواد اطالعاتی  ترپررنگ نقش كتابداران

 متوسط بود.

را اگر در مدارس های آموزشگاهی كامالً محسوس است. زیدهد ك  در مدارس شهر كنگاور جای خالی كتابخان نتایج پژوهش نشان می گیری:بحث و نتیجه
ها را آموزان و هم ب  معلمان در آن مدارس این مهارتتواند هم ب  دانشیک كتابخان  وجود داشت  باشد ك  توسط یک كتابدار متخصص اداره شود، این كتابدار می

 تر آموزش بدهد.  صورت تخصصیب 
 

 .ی سواد اطالعاتیهامهارت، استفاده بهین  از منابع اطالعاتی، منابع اطالعاتیارزیابی ، ثر ب  اطالعاتؤدسترسی م، نیاز اطالعاتی های كلیدیواژه
 

معلمددان و كتابددداران در آمددوزش  ن،ینقددش والددد یبررسدد. (5548) اكبددرعلی ،خاصدد و  یی ،پاشددا، فرامددرز ؛سددهیلی استتتنا :

 .          47 -55(، 5)6، شناسیمدیریت اطالعات و دانش  .آموزانب  دانش یسواد اطالعات یهامهارت
627.143310.30473/MRS.2021.54 (DOI): 
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 مقدمه
عصر اطالعات و تحزالت فناورانه دور از دسترس، شیزه ارتباط 

 هایمهارتکاربران و استفاده از اطالعات را تغییر داده است و 
و  هامهارتاساسی از  ایمجمزعهرا به  5سزاد اطالعاتی
که بر زندگی روزمره افراد ساکن در  کندمیتبدیل  هاشایستگی

 .(2004، 2)اگزرمن و ترات گذاردمییک جامعه اطالعاتی تأثیر 
اصطالح سزاد اطالعاتی برای نخستین بار تزسط 

است وی اظهار داشت که افراد  رفته کار به 5زورکزفسکی
چگزنه از منابع اطالعاتی برای کار  دانندمیاطالعاتی  باسزاد

؛ نقل در یزلسزن و 5447خزد استفاده کنند )زورکزفسکی، 
دیگر، سزاد اطالعاتی را  هایهمطالع(. 2051، 7برونشتاین

اتالیزور برای یادگیری ک که یکروحیه اجتماعی  کی عنزانبه
اجتماعی  ازلحاظه الزم است افراد کرده است کاست، تزصیف 

و مدنی در اجتماعات خزد درگیر شزند و برای مزفقیت در 
ه مردم عادت به تحزالت سریع فناوری دارند، کار کدنیای 

 (. 2051و برونشتاین،  ضروری است )یزلسز
نیاز اطالعاتی، ص یسزاد اطالعاتی دارای پنج بعد تشخ

بررسی و ارزیابی منابع  یمعیارهابه اطالعات مرتبط،  دسترسی
رعایت مبانی و  منابع اطالعاتی ، استفاده بهینه ازاطالعاتی

است )قاسمی  قانزنی، اخالقی و اجتماعی استفاده از اطالعات
 آمزز  و پرور  (.5541قل در صدیقی، ؛ ن5511و همکاران، 
 آمززانیدانشتربیت  نیازمند انقالب اطالعاتی، با امروز همگام

 استفاده تزانایی خزیش، هایتزانمندیبه  باور ضمن است که

 در امروز، بشر چراکه باشند داشته را اطالعات از صحیح

 همینین است، قدرت اطالعات، داشتن که دارد قرار جایگاهی

 سزاد کسب یا اطالعات از استفاده و بافهم شدن همگام

مقصزدی و اسماعیلی ) شزدمی محسزب یک الزام اطالعاتی
 چگزنه»د یبا آمزز  و پرور  ،دیگرعبارتبه .(5541شاد، 

رساخت یآمزختن ز مهارت قتیحق بدهد. در ادی را« آمزختن
 و پزر مزسی و آبادیهمت یدریبعدی است )ح هایفراگیری
به فرزندان خزد کمک کنند که  تزانندمیوالدین (. 5511، یحر

در زمان نیاز به اطالعات، از چه منابعی برای رفع نیازهایشان 
استفاده نمایند و چگزنه منابع را مزرد ارزیابی قرار دهند و در 

و  آمززندمیبه فرزندان خزد چگزنه آمزختن را  هاآنحقیقت 
بزد تا هر زمان که به قادر خزاهند  هاآنفرزندان  درنتیجه

، خزدشان از منابع مناسب شزندمیسؤال و یا با مشکلی مزاجه 

                                                             
1  . Information literacy skills 

2  . O’Gorman & Trott 

3  . Zurkowski 

4  . Yevelson & Bronstein 

استفاده نمایند  آمده پیشبه سؤال  پاسخگزییبرای رفع نیاز و 
گفت  تزانمی ،مشکل خزد را حل نمایند. بنابراین درنتیجهو 

در ارتقای سطح سزاد اطالعاتی فرزندان  تزانندمیکه والدین 
 از (.5541کیانی و همکاران، )ایفا کنند  گیریمچشخزد نقش 
بیشتر وقت خزد را یا در مدرسه و  آمززاندانش که آنجایی

 هایآدمو از  کنندمیکتابخانه مدرسه و یا در خانه سپری 
، لذا، بینندمیو آمزز   گیرندمیدوروبر خزد خیلی چیزها یاد 

، هاکتابخانهو والدین در خانه و معلمان و کتابداران در مدرسه 
سزاد اطالعاتی به  هایمهارتنقش بسیار مهمی را در آمزز  

، رسدمیاساس به نظر  این رب. کنندمیایفاء  آمززاندانش
 آمزز  در کتابداران والدین، معلمان و نقش بررسی
بر  تزاندیمآمززان  به دانش اطالعاتی سزاد یهامهارت
 مؤثر باشد. ن حززهیدر ا گیرییمتصمو  یزیربرنامه
 :دهدمی پاسخ سؤال سه به پژوهش این حال

 اطالعاتی سزاد هایمهارت آمزز  والدین در میزان نقش (5
 شهر کنگاور چه میزان است؟ آمززاندانش به

 سزاد هایمهارت آمزز  معلمان در میزان نقش (2
 شهر کنگاور چه میزان است؟ آمززاندانش به اطالعاتی

 سزاد هایمهارت ز آمز کتابداران در میزان نقش (5
 شهر کنگاور چه میزان است؟ آمززاندانش به اطالعاتی

 

 پژوهش ةنيشيپ
ر کذ شده انجام یداخل هایپژوهشن قسمت ابتدا یدر ا
شزر کدر خارج از  شده انجام هایپژوهشو سپس  گرددمی

 .گیردمیقرار  مزرداشاره
-ثیر برنامهأسی ت( در پژوهشی به برر5514افشار و دانش )

های کانزن پرور  فکری های آمززشی غیررسمی کتابخانه
سزاد اطالعاتی  یکزدکان و نزجزانان شهر اصفهان بر ارتقا

پرداختند. نتایج  آمززان از دیدگاه کتابداران و آمززگاراندانش
های آمززشی ها نشان داد که برنامهحاصل از بررسی داده
های سزاد ارتمه یهای کانزن مزجب ارتقاغیررسمی کتابخانه
های مذکزر در ایجاد و شزد. برنامهآمززان میاطالعاتی دانش

-هایی مانند حس کنجکاوی و روحیه پرسشمهارت یارتقا

گری، انتخاب و جستجزی منابع اطالعاتی مناسب، تفکر 
 انتقادی و خالق و انجام کارهای گروهی مؤثر بزده است. 

عنزان کاربرد ( پژوهشی را با 5511زاده )مؤمن و مروجی
های آمززشگاهی انجام دادند. سزاد اطالعاتی در کتابخانه

-دانش در گزناگزن هایمهارت ایجاد با که ها نشان دادیافته

 هایفناوری به تزانآنان می اطالعاتی سزاد و تقزیت آمززان

 یافت.  دست هاآن طریق از نزین
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ه ( در پژوهشی ب5511یعقزب پزرنرگسی و اکبری داریان )
-نقش کتابداران در آمزز  تفکر انتقادی به دانشبررسی 

ها نشان داد که پرداختند. یافته کید بر سزاد اطالعاتیأآمززان با ت
نیازهای تفکر انتقادی و آمزز  سزاد اطالعاتی یکی از پیش
ها برای نشان دادن ارز  ثرترین راهؤسزاد اطالعاتی یکی از م
ر فرایندهای مرتبط با تزسعه رسانی دحرفه کتابداری و اطالع

 آمززبه دانش -5است نظام آمززشی دو نقش برعهده دارد 
به او تعلیم دهد  -2بیامززد چگزنه اطالعات خزیش را بیابد 
تزاند از د. کتابدار میچگزنه این اطالعات را تعبیر و تفسیر کن

کتابخانه یک مرکز تفکر و یک مرکز اطالعاتی بسازد، مرکزی 
 ها بیندیشد نه به چراها.فرد به چگزنگیکه در آن 

( در یک مطالعه 5540نیا )پزرصالحی، زندیان و فهیم
و « کتابدار»ای تأثیر آمزز  سزاد اطالعاتی تزسط مقایسه
آمززان را های سزاد اطالعاتی دانشبر ارتقای مهارت« معلم»

ها نشان داد که کتابدار به میزان مزرد بررسی قرار دادند. یافته
های سزاد در ارتقای مهارت 04/0و معلم به میزان  55/5

اند و میزان تأثیر کتابداران اطالعاتی دانش آمززان مؤثر بزده
در نمره سزاد اطالعاتی  داریمعنیدار بزد. همینین تغییر معنی

آزمزن دو گروه آمزز  دیده به وسیله معلم و کتابدار پیش و پس
 رخ داده است. 
 یارتقا در والدین نقش بررسیپژوهشی به ( در 5545پزیا )
پژوهش  هایآمززان پرداختند. یافتهدانش اطالعاتی سزاد سطح
 اشتغال و اطالعاتی سزاد سطح تحصیالت، بین که داد نشان

 دارییمعن آمززان رابطهدانش اطالعاتی سزاد با سطح والدین،

 سطح دارای والدین گفت تزانمی دارد. بنابراین وجزد

 باسزاد فرزندانی باالتر، دارای اطالعاتی سزاد ت وتحصیال

 آمززاندانش جنسیت باشند. همینین، نیز باالتر اطالعاتی

 ندارد. آنان سزاد اطالعاتی بر سطح تأثیری
 نقش ( در پژوهشی به بررسی5541پزر و اسماعیلی )حسین

 آمززان مزفقیت دانش عزامل در والدین اطالعاتی سزاد
 سزاد اطالعاتی مقیاس کل بین داد نشان ایجنتاند. پرداخته
 متزسطه دوم دوره آمززانمزفقیت دانش میزان و والدین

دارد.  وجزد داریو معنی مثبت رابطه کزهدشت شهرستان
 شامل والدین اطالعاتی سزاد هایخرده مقیاس بین همینین
 تزجه مدرسه، با والدین و همکاری نگر  تحصیلی، پیشرفت
 درس به فرزندان تشزیق آمززان،دانش کلیفت حل به والدین
 و مثبت رابطه آمززاندانش درسی و مشکالت خزاندن

 دارد. وجزد داریمعنی 
( پژوهشی را با 5541، بازرگان و ناخدا )نیافهیم، پزرصالحی

در مدارس: مطالعه  یاطالعات سزاد یستیچ باب در"مزضزع 

ادند. این انجام د "ییابتدا چهارم هیپا یفارس درس یمزرد
است و از تکنیک تحلیل محتزای  پدیدارشناسیپژوهش از نزع 

کیفی بهره برده است. در این پژوهش که ابزار گردآوری 
و مشاهده است از  ساختاریافتهاطالعات مصاحبه نیمه 

 شده استفادههدفمند برای پیشبرد اهداف پژوهش  گیرینمزنه
م ابتدایی از سه که چهار معلم پایه چهار ترتیباینبهاست. 

شهر تهران مزرد مصاحبه  آمزز  و پرور  2مدرسه در منطقه 
و چهار کالس آنان نیز پس از مشاهده با اجرای  قرارگرفته
تحلیل  اساس برکدگذاری نظری تحلیل گردید.  گانهسهمراحل 
 هایگامسزاد اطالعاتی در پایه چهارم را در  تزانمی، هاداده
، «ریزیبرنامهایی برای تفکر و تأمل و تنظیم صحنه: ایجاد فض»
 یابیمکانجستجز و »، «ایجاد و تبیین نیاز اطالعاتی»

، «پرداز  اطالعات»، «از اطالعات گیریبهره»، «اطالعات
برقراری »، «و استفاده اخالقی از اطالعات دهیسازمانثبت، »

 دکیتأ هایافته اساس بر. کردتبیین « ارائه اطالعات»و « ارتباط
 دنید اطالعات )خزاندن، از گیریبهره ارتقای مهارت بر مدهع

 متن، کدر هایزیرساخت نیاطالعات )تأم پرداز  دن(؛یشن و

 و یمتن و یداریشن ،یدارید صزرت به مطلب کدر نیتمر
اطالعات  پرداز  اطالعات( و ارائه ازمندین هایفعالیتانجام 
 ( است. باهاآن هیزه تهیش و غیرمکتزبو  تزبکم هایقالب )در

 به تزاندمی ن درسیا ،یفارس درس یاطالعات سزاد ادغام

 د.یآ نائل بهتر خزد اهداف
( پژوهشی را با 5544، ناخدا و بازرگان )نیافهیم، پزرصالحی

 ساله ایرانی 55تا  4آمزز  سزاد اطالعاتی به کزدکان  مزضزع
نشان داد که اهداف آمزز  سزاد اطالعاتی  هایافتهانجام دادند. 

: گیردمیکلی قرار  هساله در سه دست 55-4به کزدکان ایرانی 
شناخت منابع اطالعاتی، )دسترسی مؤثر و کارآمد به اطالعات 
، ارزیابی (مفهزمی و غیره هتزانایی طرح سؤال، ترسیم شبک

نیاز اطالعاتی، تشخیص  فهم متن، تشخیص ربط با)اطالعات 
منابع اطالعاتی مناسب(، استفاده از اطالعات )تزانایی سخنرانی 

متن علمی با  هاسالید، تهی ه، تهیبردارییادداشتدر مقابل گروه، 
که  دهدمینشان  شده استخراج. اهداف آمززشی (درج منابع

سال، روی آمزز  دسترسی به  55-4 اولزیت اصلی در مقطع
اتی است. ارزیابی و استفاده از اطالعات در این سن منابع اطالع

کمتر امکان آمزز  دارد و تأکید در این سنین بر درک و ربط 
متن با نیاز اطالعاتی و گزینش اطالعات متناسب با آن است. 

گیری و تعامالت بین ، تصمیمکارگماریبه هایرو  حالبااین
های نزشتاری و تبر آن، مهاراست. عالوه آمزز قابلفردی نیز 

علمی و ایراد سخنرانی مبتنی بر آن(،  هاینزشتهگفتاری )ایجاد 
 د.آمزز  دا تزانمیو کاردستی را نیز  دیزاری روزنامهساخت 

http://publij.ir/article-1-1278-fa.pdf
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جایگاه ( در پژوهشی 5541و مزحدیان ) آبادیمحسن، آبادیتاج
معلمان در پیشبرد اهداف  ایرسانهسزاد اطالعاتی و  هایمهارت

نشان داد که  هایافته. قراردادند مزردمطالعهرا  سآمززشی مدار
 هایمهارتسزاد اطالعاتی با اثربخشی معلمان و  هایمهارت

در و مهارت کنترل جز کالس  ایحرفهتدریس، شخصیت 
و  ایرسانهسزاد  هایمهارتفراگیری  لذا،. ارتباط است

اطالعاتی برای افزایش اثربخشی و کارایی معلمان مدارس و 
نظام آمززشی بسیار ضروری به نظر  کاراییبهبزد  یجهدرنت
 تزاندمیبه معلمان،  هامهارتآمزز  این  روازاین. رسدمی
 هاآندر افزایش تدریس اثربخش  ایمالحظهقابلثیرات أت

سزاد اطالعاتی و  هایمهارتمعلم مجهز به . داشته باشد
خزد منتقل  آمززاندانشرا به  هامهارتاین  تزاندمی، ایرسانه

در ساختن  تزانندمیتربیت نماید که  العمرمادامنمزده و یادگیری 
 د.ثری داشته باشنؤروشن و بهتر برای جامعه، نقش م ایآینده

نقش  "با عنزان  پژوهشی را( 2002و دیگران ) 5هنری
انجام دادند. نتایج حاکی  "سزاد اطالعاتی در یک مدرسه بامدیر 

یران مدارس یکی از عزامل کلیدی حمایت مد از آن بزد که
 های کتابخانه و سزاد اطالعاتی درثر برنامهؤبرای اجرای م
د که دیگر نسازهمینین خاطر نشان می . آنانمدارس است

تزاند برای کتابداران و می های حاصل از این پژوهشیافته
دنیا مفید باشد، زیرا این دو قشر از جامعه دوران  مدیران سراسر
رسانی و آمززشی با تال  برای ارائه خدمات اطالعسخت در 

بایستی در پیشرفت کاربران مستقل و  کیفیت باال هستند و
 .باسزاد کتابخانه سهم داشته باشند

( در پژوهشی به نقش مهم 2054و همکاران ) 2زرواس
های سزاد اطالعاتی های مدارس در تزسعه مهارتکتابخانه

ها نشان داد که اند. یافتهاختهدانش آمززان در کشزر قبرس پرد
تقریباً همه دانش آمززان دارای رایانه شخصی هستند و به 

ها نشان داد که دانش آمززان اینترنت دسترسی دارند. یافته
ای دارند دانش کافی در سزاد رایانه، سزاد اینترنت و سزاد رسانه

و اما مفهزم سزاد اطالعاتی )دانستن چگزنگی دستیابی، ارزیابی 
کنند و از طزر مؤثر و کارآیی( را درک نمیاستفاده از اطالعات به

 کنند. های مدرسه استفاده نمیکتابخانه
( در پژوهشی به بررسی تزسعه 2051باجی و همکاران )

با استفاده از مدل  آمززاندانشسزاد اطالعاتی  یهامهارت
Big6  .که ادغام مدلداد نشان  هایافتهپرداختند Big6 در 

تا  کندیمبرنامه درسی علزم ابتدایی به دانش آمززان کمک 

                                                             
1  . Henry 

2. Zervas 

سزاد اطالعاتی خزد را بهبزد بخشند و همینین  یهامهارت
، یطزرکلبهد. آورن به دست پژوهشاز روند  ترییقعمدرک 

پژوهش شزاهدی را برای نشان دادن اثربخشی یک رویکرد 
این . دهدیمآمززشی مشترک در آمزز  سزاد اطالعاتی ارائه 

نسبت به  آمززاندانشرویکرد باعث تقزیت نگر  مثبت 
 .شزدیمآمزز   درروندکتابخانه مدرسه و نقش کتابدار مدرسه 

سزاد  هایمهارت( در پژوهشی به نقش 2054) 5چیگزادا
به آمزز   هاآن آمیزمزفقیتدر انتقال  آمززاندانشاطالعاتی 

 به صزرتکتابدار  وپنجسیعالی پرداخته است. در این پژوهش، 
هدفمند انتخاب شدند و پرسشنامه ارسال شد و مصاحبه تلفنی 

که در انتقال مهارت سزاد  هاییچالشو  هافرصتبرای درک 
برای آمزز  عالی  هاآن سازیآمادهاطالعاتی به دانشجزیان در 

سزاد  هایبرنامهوجزد دارد، انجام شد. نتایج نشان داد که 
وجزد دارد. کشف شد  هادانشگاهو  A وهاطالعاتی در مدارس گر
و  دهندمیمربیگری را انجام  هایبرنامهکه مؤسسات عالی، 

کتابداران معلمان و مدارس را در مزرد نحزه ارائه جلسات سزاد 
. بیشترین فرصت در دسترس بزدن دهندمیاطالعاتی آمزز  

در اکثر مدارس و  (ICT) ارتباطی اطالعات هایفناوری
از دولت برای استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات  پشتیبانی

، چالش اصلی این است که منابع حالباایندر یادگیری است. 
. شزندمیمحلی تزلید  به صزرتآنالین اندکی وجزد دارند که 

آنالین را  به صزرتنزیسنده نیاز به تزلید محتزای محلی بیشتر 
 .کندمیدبستان تزصیه  آمززاندانشبرای 

( در پژوهشی به تزسعه 2020و همکاران ) 7تزرس-تروجیلز
اسپانیا  1سزاد اطالعاتی معلمان ابتدایی در استان گرانادای

در این مطالعه نشان داد اگر  آمدهدست به پرداختند. نتایج 
نقشی  تزانندمیمعلمان دانش سزاد اطالعاتی را کسب کنند 
باشند. همینین،  بهینه در جامعه دیجیتال حال و آینده داشته

نشان داد که بین سزاد اطالعاتی  هاداده تجزیه و تحلیلنتایج 
وجزد  داریمعنیمعلمان در مدارس دولتی و خصزصی تفاوت 

 هایمهارتپیشرفت برخی  تزاندمیندارد. اما ماهیت مدرسه 
 کند. بینیپیشمربزط به حززه اطالعات را 

که  هددیم، مرور پیشینه پژوهش نشان یطزرکلبه
سزاد اطالعاتی )مهارت استفاده از فناوری اطالعات  یهامهارت

بر  تزاندیممرتبط در امر یادگیری(،  هاییفناورو ارتباطات و 
اثر مثبتی داشته باشد. استفاده از  آمززاندانشعملکرد بهتر 

آوردن  آمدهدست  بهجهت آمزز  و یادگیری و  هایفناور

                                                             
3  . Chigwada 

4  . Trujillo-Torres 

5  . Granada 
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سزاد  یهامهارتکه به  یآمززدانشتزسط  روزبهاطالعات 
در او بر  نفساعتمادبهبا ایجاد  تزاندیماطالعاتی مجهز است، 

 یهاپژوهشتأثیرگذار باشد. بنابراین نتایج  آمززدانش عملکرد و
به نظر همه پژوهشگران داشتن بیانگر این است که  شده انجام
ن سزاد اطالعاتی در عصر اطالعات الزم است. در ای هایمهارت
جامعه هستند، اهمیت  سازانآینده درواقعکه  آمززاندانشمیان 
دارند. آمززگاران، دبیران، مدیران، والدین و  ایالعادهفزق

آمززشگاهی بایستی به هر صزرتی که  هایکتابخانهکتابداران 
 آمززاندانشسزاد اطالعاتی به  هایمهارتدر آمزز   تزانندمی

 ةدرزمینپژوهش نشان داد که  ایهپیشینهکزشا باشند. بررسی 
سزاد  هایمهارتنقش والدین، معلمان و کتابداران در آمزز  

است. لذا، این  نشده انجام ایمطالعه آمززاندانشاطالعاتی به 
 آمزز  در کتابداران والدین، معلمان و نقش پژوهش به بررسی

نگاور کشهر  آمززاندانش به اطالعاتی سزاد هایمهارت

. همینین، در این پژوهش میزان سطح سزاد زدپردامی
 .شزدمی گیریاندازهنیز  آمززاندانشاطالعاتی 
 

 پژوهش شناسیروش
رو  گردآوری  ازنظرهدف کاربردی و  ازنظرپژوهش حاضر 

 این آماری جامعه تزصیفی از نزع پیمایشی است. هاداده

سطح شهر  یهارستانیدب آمززاندانش ٔ  همهشامل  پژوهش،

 1سطح شهر کنگاور برابر  یهارستانیدبر است. تعداد کل کنگاو
است. حجم نمزنه با استفاده از  آمززدانش 5741دبیرستان با 

 هارستانیدباسامی  نفر تعیین شد. 507فرمزل کزکران برابر با 
این  در است. شده ارائه 5در جدول  آمززهادانشبا تعداد کل 
متناسب استفاده  یاطبقهتصادفی  یریگنمزنهزه یاز ش پژوهش،
که در هر دبیرستان متناسب با تعداد  بیترتنیابهشد. 
 انتخابآن دبیرستان نمزنه انتخاب شد. تعداد نمزنه  آمززاندانش
 است. شده ارائه 5از هر دبیرستان، در جدول  شده

 

 حجم جامعه و نمزنه. 2جدول 

 شده ابانتختعداد نمونه  آموزدانشتعداد کل  نام دبیرستان

 نفر 11 نفر 240 الزهرا دبیرستان

 نفر 41 نفر 541 سمیه دبیرستان

 نفر 54 نفر 510 مطهره دبیرستان

 نفر 75 نفر 200 امام دبیرستان

 نفر 54 نفر 510 ولیعصر دبیرستان

 نفر 11 نفر 240 باقرالعلزم دبیرستان

 نفر 501 نفر 5741 کل

 

استاندارد از پرسشنامه  هاداده یآورجمعبرای در این پژوهش، 
 به شرح زیر استفاده گردید: (5511سزاد اطالعاتی )قاسمی، 

از طریق سزاد اطالعاتی مربزط به متغیر  هایداده
تزسط قاسمی  شده تعیینپرسشنامه استاندارد سزاد اطالعاتی 

ماده و پنج بعد تشخیص نیاز اطالعاتی  50( با 5511) دیانیو 
 مزردنیازسترسی مؤثر به اطالعات (، د1تا  5 هایسؤال)
، معیارهای بررسی و ارزیابی منابع (52تا  4 هایسؤال)

(، رعایت مبانی قانزنی 51تا  55 هایسؤالاطالعاتی )
و استفاده بهینه از منابع اطالعاتی  (50تا  21 هایسؤال)
 در گذارینمره نحزه. آیدمیبه دست  (27تا  54 هایسؤال)

بسیار مزافقم  تا بسیار مخالفم ترتیب به 1تا  5از  ایدامنه
. این پرسشنامه تزسط قاسمی و همکاران گیردمی صزرت

 41/0( هنجاریابی شده است و ضریب پایایی آن 5511)
هستند، پرسشنامه استاندارد  کهاینبا تزجه به  گزار  شد.
 شده احراز (5511تزسط قاسمی و همکاران ) قبالًروایی آن 

ین پژوهش جهت سنجش روایی محتزایی در ا ،لذا .تاس
پرسشنامه، پرسشنامه از طریق ایمیل برای پنج نفر از 

خزاسته  هاآنارسال و از  دانشنامهمتخصصان علم اطالعات و 
شد تا نظر نهایی خزد را در اعالم کنند. سپس، بعد از ارسال 

الزم انجام  هایاصالحمجدد پرسشنامه از سزی متخصصان، 
 همینین، جهتسشنامه مزرد تأیید قرار گرفت. شد و روایی پر

 از پژوهش، نیا در استفاده مزرد نامهپرسش ییایپا دنیسنج

ضریب آلفای  کهطزریبهشد.  استفاده کرونباخ یآلفا بیضر
ابعاد آن از  یکرونباخ برای متغیرهای سزاد اطالعاتی و بعدها
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 هکدرصزرتیمحاسبه و  آماری اس پی اس اس افزارنرمطریق 
باشد پرسشنامه از  4/0از  تربیش آمدهدست به میزان آلفای 

 یآلفا بیضر 2پایایی مناسبی برخزردار خزاهد بزد. جدول 
 .دهدمیپرسشنامه را نشان  کرونباخ

 

 ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه سزاد اطالعاتی .1جدول 

 کل ضریب آلفای کرونباخ هاسؤال تعداد  متغیر
 457/0 457/0 50 سزاد اطالعاتی

  454/0 1 تشخیص نیاز اطالعاتی

  444/0 1 مزردنیازدسترسی مؤثر به اطالعات 

  151/0 1 ارزیابی منابع اطالعاتی معیارهای بررسی و 

  445/0 1 رعایت مبانی قانزنی

  171/0 1 استفاده بهینه از منابع اطالعاتی
 

ی کرونباخ ضریب آلفا شزدمیده ید 2که در جدول  طزرهمان
به دست آمد.  4/0از  تربزرگبرای کل پرسشنامه و ابعاد آن 

بنابراین پرسشنامه از پایایی قابل قبزلی برخزردار هستند. جهت 
در  هاداده، ابتدا شده گردآوری هایداده تحلیل و تجزیه
با  سپس، وارد گردید. 22نسخه  .اس .اس .پی .اس افزارنرم

میانگین و انحراف معیار ، یفیآمار تزص رو  استفاده از
 یبررس جهت در ادامه، آمد. آمدهدست به متغیرهای پژوهش 

-کلمزگروف آماری آزمزن از هاداده عیبزدن تزز نرمال
 هایسؤالجهت پاسخ به  ،درنهایتاستفاده شد.  رنفیاسم

اس پی اس اس  افزارنرمعالمت در آزمون  پژوهش، از

 استفاده شد. 22

 هشپژو یهاافتهی
، آمدهدست به  پرسشنامه طریق از هک هاییداده یاز بررس
 دهندگانپاسخ شناختی جمعیتمتغیرهای  یفراوانتززیع 

 .باشدمی ،5مطابق جدول 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شناختی دهندگان براساس متغیرهای جمعیتتززیع فراوانی پاسخ. 1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 5/11% 541 دختر

 4/55% 42 پسر

 500% 211 کل

 درصد فراوانی فراوانی پایه تحصیلی

 1/25% 11 اول

 1/17% 514 دوم

 4/25% 15 سزم

 500% 211 کل

 درصد فراوانی فراوانی رشته تحصیلی

 5/51% 12 فیزیک-ریاض

 5/70% 551 علزم تجربی

 4/75% 520 علزم انسانی

 500% 211 کل
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از درصد  4/55، شزدمی دهید 5 که در جدول طزرهمان
ستند. ه دختر هاآن درصد 5/11و  پسر دهندگانپاسخ

  1/17در پایه اول،  دهندگانپاسخاز  درصد 1/25همینین، 
در پایه سزم متزسطه  هاآندرصد از  4/25درصد در پایه دوم و 

 5/51رشته تحصیلی  ازلحاظدوم مشغزل به تحصیل بزدند. 
 درصد  5/70فیزیک، -در رشته ریاضی دهندگانپاسخدرصد از 

ه علزم انسانی درصد در رشت 4/75در رشته علزم تجربی و 
تزصیفی متغیر سزاد اطالعاتی  هایشاخص .کنندمیتحصیل 

 است. شده گزار  7و ابعاد آن در جدول 

 پژوهش یرهایمتغ ار، کمینه و بیشینهیمع انحراف ن،یانگیم .1جدول 

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین متغیر

 44/7 04/2 74/0 41/5 سزاد اطالعاتی

 1 55/2 75/0 45/5 عاتیتشخیص نیاز اطال

 1 15/5 11/0 15/5 یازمزردنثر به اطالعات ؤدسترسی م

 1 10/5 11/0 14/5 بررسی و ارزیابی منابع اطالعاتی یمعیارها

 1 10/5 15/0 10/5 استفاده بهینه از منابع اطالعاتی

 1 10/5 42/0 14/5 رعایت مبانی قانزنی، اخالقی و اجتماعی استفاده از اطالعات

 

انحراف معیار و  ،شزدمیمالحظه  7که در جدول  طزرهمان
 41/5و  74/0 بامیانگین متغیر سزاد اطالعاتی به ترتیب برابر 

است. همینین از میان ابعاد سزاد اطالعاتی، بیشترین میانگین 
مربزط به بعد تشخیص نیاز اطالعاتی و کمترین میانگین 

 اجتماعی و انزنی،رعایت مبانی قبعد مربزط به دو  زمانهم
بررسی و ارزیابی  یمعیارهاو  استفاده از اطالعات اخالقی

 است. منابع اطالعاتی

آزمزن  تززیع متغیرهای پژوهش از بزدن نرمال اطمینان از یبرا

اگر  این رو  است. در شده استفاده اسمیرنزف-کلمزگروف

از  اسمیرنزف-کلمزگروف z ٔ  آمارهمربزط به  داریمعنی سطح

 سطح اگر و شزدمی رد فرض صفر باشد ترکزچک 01/0
دلیلی برای رد فرض صفر  باشد تربزرگ 01/0از  داریمعنی

آزمزن  به مربزط )یعنی نرمال بزدن متغیرها( وجزد ندارد. نتایج
 است. شده ارائه 1 جدول در متغیرهای پژوهش بزدن نرمال

 

 بررسی نرمال بزدن تززیع متغیرها اسمیرنزف جهت-نتایج مربزط به آزمزن کلمزگروف .1جدول 

 کلموگروف اسمیرنوف Z ة آمار متغیرها
سطح 

 داریمعنی

 0005/0 51/2 سزاد اطالعاتی

 0005/0 02/5 تشخیص نیاز اطالعاتی

 0005/0 12/5 یازمزردنثر به اطالعات ؤدسترسی م

 0005/0 41/5 بررسی و ارزیابی منابع اطالعاتی

 0005/0 51/5 العاتیاز منابع اط دهیگزاستفاده 

 0005/0 15/2 رعایت مبانی قانزنی، اخالقی و اجتماعی استفاده از اطالعات

 

 سطح اینکه به تزجه ، باشزدمیده ید 1که در جدول  طزرهمان

متغیر سزاد  برایاسمیرنزف  - ةآمارمربزط به داری یمعن

 ،بنابراین .شده است ترکزچک 01/0از  اطالعاتی و ابعاد آن

درصد  1ض صفر رد شده و فرض مقابل در سطح خطای فر
از تززیع نرمال پیروی  هاداده، دیگرعبارتیبه. شزدمیپذیرفته 
 .کنندنمی
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و نقش  آمززاندانشجهت بررسی میزان سطح سزاد اطالعاتی 
سزاد  هایمهارتوالدین، معلمان و کتابداران در آمزز  

که پاسخگزیان با پرسش مطرح شد  50اطالعاتی به آنان، 
(، مخالف 5بسیار مخالف هستم ) هایگزینهانتخاب یکی از 

( و بسیار مزافق 7(، مزافق هستم )5(، نظری ندارم )2هستم )
( میزان سطح سزاد اطالعاتی خزد و نقش والدین، 1هستم )

را مشخص  هامهارتمعلمان و کتابداران در آمزز  این 
 50در پنج بعد مختلف برای  هاپاسخکردند. در ادامه، میانگین 

پژوهش با  هایسؤالپرسش محاسبه شد. جهت پاسخ به 
 نااز آزمزن عالمت معادل  هادادهتزجه به نرمال نبزدن تززیع 

استفاده شد، زیرا تززیع  اینمزنهآزمزن تی تک  پارامتری
پژوهش به ترتیب  هایسؤالدر ادامه به  نرمال نیست. هاداده
 ت.اس شده داده پاسخ
 
 یهامهارت آموزش والدین در سؤال اول: میزان نقش 

نگاور چقدر کشهر  آموزاندانش به اطالعاتی سواد

 است؟

نتایج مربزط به آزمزن عالمت جهت بررسی میزان نقش  
 آمززاندانش به اطالعاتی سزاد یهامهارت آمزز  والدین در
 است. شده ارائه 1نگاور در جدول کشهر 

 

 نگاورکشهر  آمززاندانش به اطالعاتی سزاد یهامهارت آمزز  دربررسی میزان نقش والدین آزمزن عالمت جهت نتایج  .1جدول 

 میانگین متغیر

انحراف 

 میانه معیار

 محاسبهمیانه 

 شده

 آزمون عالمت

 Zآماره 
سطح 

 داریمعنی

 0005/0 -12/7 10/5 5 11/0 51/5 سزاد اطالعاتی

 0005/0 -21/1 7 5 10/0 42/5 تشخیص نیاز اطالعاتی

 0005/0 -74/5 14/5 5 15/0 72/5 یازمزردنثر به اطالعات ؤدسترسی م

بررسی و ارزیابی منابع  یمعیارها

 اطالعاتی

54/5 47/0 5 54/5 
00/2- 0005/0 

 0005/0 -71/5 14/5 5 40/0 77/5 استفاده بهینه از منابع اطالعاتی

اده اخالقی استف و رعایت مبانی قانزنی

 از اطالعات

07/5 11/0 5 55/5 
71/2- 0005/0 

 

 داریمعنی، سطح شزدمیده ید 1که در جدول  طزرهمان

آزمزن عالمت، برای متغیر سزاد اطالعاتی  Zمربزط به آماره 

 ترکزچک 01/0شده است و از  0005/0و ابعاد آن برابر با 

فرض صفر رد و فرض مقابل در سطح خطای  ،لذا .باشدمی

بین  داریمعنی، تفاوت دیگرعبارتبه. شزدمیپذیرفته  01/0

 آمزز  دردر مزرد نقش والدین  دهندگانپاسخمیانه نظرات 

( 5و میانه اصلی )یعنی  هاآنبه  اطالعاتی سزاد یهامهارت

از میانه اصلی  آمدهدست به میانه  کهاینوجزد دارد. با تزجه به 

 دهندگانپاسخفت که اکثر گ تزانمی ،لذا .شده است تربزرگ

. اندکرده( را انتخاب 1( یا کامالً مزافقم )7گزینه مزافقم )

گفت که  تزانمی آمده دست به، به تزجه به نتایج دیگربیانبه

 آمززاندانش به اطالعاتی سزاد یهامهارت آمزز  دروالدین 

 نگاور نقش دارند.کشهر 

 

 یهاهارتم آموزش معلمان در سؤال دوم: میزان نقش

نگاور چقدر کشهر  آموزاندانش به اطالعاتی سواد

  است؟

نتایج مربزط به آزمزن عالمت جهت بررسی میزان نقش 

 آمززاندانش به اطالعاتی سزاد یهامهارت آمزز  معلمان در

 است. شده ارائه 4 جدولنگاور در کشهر 
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 نگاورکشهر  آمززاندانش به اطالعاتی سزاد یهامهارت آمزز  در بررسی میزان نقش معلماننتایج آزمزن عالمت جهت  .1جدول 

 میانگین متغیر

انحراف 

 میانه معیار

 محاسبهمیانه 

 شده

 آزمون عالمت

 Zآماره 
سطح 

 داریمعنی

 0005/0 -14/52 7 5 50/0 14/5 سزاد اطالعاتی

 0005/0 -07/55 7 5 52/0 14/5 تشخیص نیاز اطالعاتی

 0005/0 -75/52 7 5 54/0 11/5 یازمزردنطالعات ثر به اؤدسترسی م

 0005/0 -25/55 7 5 72/0 15/5 بررسی و ارزیابی منابع اطالعاتی یمعیارها

 0005/0 -75/52 7 5 70/0 11/5 استفاده بهینه از منابع اطالعاتی

اخالقی استفاده از  و رعایت مبانی قانزنی

 اطالعات

42/5 74/0 5 7 
44/55- 0005/0 

 

 داریمعنی، سطح شزدمیده ید 4که در جدول  طزرنهما

آزمزن عالمت، برای متغیر سزاد اطالعاتی  Zمربزط به آماره 

 ترکزچک 01/0شده است و از  0005/0و ابعاد آن برابر با 

فرض صفر رد و فرض مقابل در سطح خطای  ،. لذاباشدمی

ین ب داریمعنی، تفاوت دیگرعبارتبه. شزدمیپذیرفته  01/0

 آمزز  دردر مزرد نقش معلمان  دهندگانپاسخمیانه نظرات 

( 5یعنی )و میانه اصلی  هاآنبه  اطالعاتی سزاد یهامهارت

از میانه اصلی  آمدهدست به میانه  کهاینوجزد دارد. با تزجه به 

 دهندگانپاسخگفت که اکثر  تزانمی ،لذا .شده است تربزرگ

. اندکرده( را انتخاب 1مزافقم )( یا کامالً 7گزینه مزافقم )

گفت که  تزانمی آمدهدست به ، به تزجه به نتایج دیگربیانبه

 آمززاندانش به اطالعاتی سزاد یهامهارت آمزز  درمعلمان 

 نگاور نقش دارند.کشهر 

 یهامهارت آمزز  کتابدارها در سؤال سزم: میزان نقش 

 ر چقدر است؟نگاوکشهر  آمززاندانش به اطالعاتی سزاد

نتایج مربزط به آزمزن عالمت جهت بررسی میزان نقش  

 به اطالعاتی سزاد یهامهارت آمزز  کتابدارها در

 است. شده ارائه 1نگاور در جدول کشهر  آمززاندانش

 

 نگاورکشهر  ززانآمدانش به اطالعاتی سزاد یهامهارت آمزز  دربررسی میزان نقش کتابدارها نتایج آزمزن عالمت جهت  .1جدول 

 میانگین متغیر

انحراف 

 میانه معیار

 محاسبهمیانه 

 شده

 آزمون عالمت

 Zآماره 
سطح 

 داریمعنی

 0005/0 -41/1 45/5 5 11/0 47/5 سزاد اطالعاتی

 0005/0 -04/4 7 5 77/0 54/7 تشخیص نیاز اطالعاتی

 0005/0 -07/4 7 5 71/0 41/5 یازمزردنثر به اطالعات ؤدسترسی م

 0005/0 -11/7 7 5 45/0 17/5 بررسی و ارزیابی منابع اطالعاتی یمعیارها

 0005/0 -5/1 54/7 5 11/0 05/7 استفاده بهینه از منابع اطالعاتی

 0005/0 -15/7 14/5 5 41/0 11/5 اخالقی استفاده از اطالعات و رعایت مبانی قانزنی
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 داریمعنی، سطح شزدمیمالحظه  1که در جدول  طزرهمان

آزمزن عالمت، برای متغیر سزاد اطالعاتی  Zمربزط به آماره 

 ترکزچک 01/0شده است و از  0005/0و ابعاد آن برابر با 

. لذا فرض صفر رد و فرض مقابل در سطح خطای باشدمی

بین  داریمعنی، تفاوت دیگرعبارتبه. شزدمیپذیرفته  01/0

 آمزز  درقش کتابدارها در مزرد ن دهندگانپاسخمیانه نظرات 

( 5و میانه اصلی )یعنی  هاآنبه  اطالعاتی سزاد یهامهارت

از میانه اصلی  آمدهدست به میانه  کهاینوجزد دارد. با تزجه به 

 دهندگانپاسخگفت که اکثر  تزانمیشده است لذا  تربزرگ

. اندکرده( را انتخاب 1( یا کامالً مزافقم )7گزینه مزافقم )

گفت  تزانمی آمدهدست به  هاینتیجه، با تزجه به دیگرانبیبه

 به اطالعاتی سزاد یهامهارت آمزز  درکه کتابدارها 

در پایان، جهت اینکه  نگاور نقش دارند.کشهر  آمززاندانش

از معلمان، والدین یا کتابداران در آمزز   یککدامببینیم نقش 

 ترپررنگکنگاور  دبیرستانی آمززاندانشسزاد اطالعاتی به 

 پارامتری ناوالیس معادل -بزده است، از آزمزن کروسکال

)به دلیل نرمال نبزدن  طرفهیکآزمزن تحلیل واریانس 

 ارائه شد. 4متغیرها( استفاده شد و نتیجه آن در جدول 

 

نقش معلمان، والدین یا کتابداران در بررسی تفاوت میان . 1جدول 

 دبیرستانی کنگاور آمززاندانشآمزز  سزاد اطالعاتی به 

 گروه
آماره  میانگین

 دو -کای

درجه 

 آزادی

سطح 

 دارییمعن

 005/0* 2 44/15 41/5 معلمان

 11/5 کتابداران

 51/5 والدین

 .50/5در سطح  دارییمعن. *

 

 دارییمعنسطح ، شزدمیمالحظه  4که در جدول  طزرهمان
شده است. لذا،  ترکزچک 01/0دو از -مربزط به آماره کای

نقش معلمان، والدین یا کتابداران در گفت که بین  تزانیم
 کنگاوردبیرستانی  آمززاندانشآمزز  سزاد اطالعاتی به 

که در جدول مشخص  طزرهمانوجزد دارد.  داریمعنی تفاوت
 آمززاندانشاست، نقش معلمان در آمزز  سزاد اطالعاتی به 

بعدی قرار  هایردهو والدین در بزده است، کتابداران  ترپررنگ
 دارند.

 

 یريگجهينتبحث و 
این پژوهش، والدین در آمزز   هاییافته اساس بر

شهر کنگاور نقش  آمززاندانشسزاد اطالعاتی به  هایمهارت
 به با نتایج پژوهش این در آمده دست به هاییجهنتدارند. 
پزیا  و (5541و اسماعیلی ) پزر حسینپژوهش  در آمدهدست 
 تزانیمر این یافته یح و تفسیدر تزض همخزانی دارد. (5545)

 دررسیدننقش اساسی  آمززاندانشگفت که والدین 
 آمزز  و پرور از سزی  شده تعیینبه اهداف  آمززاندانش

در مزقعیت  آمززاندانشبا  هاآندارند. والدین به دلیل نزدیکی 
قرار دارند.  هاآنه جهت آمزز  سزاد اطالعاتی ب تریمناسب
 ازجملهمختلف  هایزمینهکه در یک خانزاده در  هایبحث
بهداشتی، اقتصادی، فرهنگی، اشتغال و غیره مطرح  ةدرزمین
 هابحثبه همراه والدین خزد در این  آمززاندانشو  شزدمی

 هایبرنامه. یا مزقع دیدن فیلم و یا اخبار یا کنندمیشرکت 
پیام بازرگانی کزتاه از طریق آمززشی مختلف حتی یک 

 هایزمینهمطالبی در  آمززاندانش شزدمیتلزیزیزن باعث 
مختلف هرچند اندک یاد بگیرند و آمزز  ببینند. تربیت 

 هابیهآمزز  به  درگذشته. شزدمیفرزندان از خانزاده شروع 
 هاخانزادهتزسط به وسیله برای ورود به زندگی اجتماعی 

 نهادهایعهده  امربراز زمانی که این اما  گرفتمیصزرت 
آمززشی قرار گرفت نقش والدین در امر آمزز  کزدکان 

(. اما اکنزن شرایط فرق کرده و 5545پزیا، )شد  تررنگکم
گروهی و  هایرسانهآگاهی والدین به دلیل استفاده از 

 کهازآنجاییاست و  یافتهافزایشاجتماعی مختلف  هایشبکه
، والدین گذرانندمیات زیادی را در منزل اوق آمززاندانش
 طزربهبه هدر برود و یا خزدشان  هاآنوقت  خزاهندنمی

آمززشی مختلف به  هایکالسدر  هابیه نامثبتمستقیم یا با 
. کنندمیمختلف کمک  هایزمینهدر هاآنآمزز  
تأثیر اعمال و رفتار والدین خزد هستند. تحت آمززاندانش

امروزی به دلیل پایین بزدن تعداد  هایادهخانزهمینین، 
ردن امکانات مادی و کفرزندان، از شرایط مناسبی برای فراهم 

 منظزربهبرای فرزندان خزد برخزردارند. زیرا  آمززشیکمک
از این نزع وسایل  آمززاندانشسطح سزاد اطالعاتی  یارتقا

و . والدین به نسبت معلمان شزدمیدر سطح گسترده استفاده 
و  خزددارندکتابداران شناخت بیشتری نسبت به فرزندان 

 ترراحتبا والدین خزد نسبت معلمان و کتابداران  آمززاندانش
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هستند. لذا، مشکالت و نیازهای اطالعاتی خزد را  ترصمیمیو 
. والدین از این کنندمیمعمزالً در محیط خانزادگی مطرح 

در چه  هاآنتشخیص دهند که فرزندان  تزانندمیطریق 
بیشتر نیاز اطالعاتی دارند. بنابراین، باید خزدشان  هاییزمینه

 ایندر حد تزان نیاز اطالعاتی فرزندان را برطرف کنند، در غیر 
این نیازها  تزانندمیبا مراجعه به مدرسه و یا کتابخانه  صزرت

با تزجه به  هاآنرا با معلمان و یا کتابداران در میان بگذارند تا 
صصی که دارند در جهت رفع این نیازها قدم بردارند. زیرا، تخ
شاید نتزانند نیازهای اطالعاتی خزد را پیش  آمززاندانش

 معلمان و کتابداران مطرح کنند.
 در هامعلمنشان داد که  هاداده تجزیه و تحلیلنتایج 
شهر  آمززاندانش به اطالعاتی سزاد یهامهارت آمزز  دادن

گران یو د یهنر یهاافتهیاین یافته با ند. نقش دارنگاور ک
( همخزانی 5540) این میفه، زندیان و یصالح پزر و( 2002)

سزاد  یهامهارتهرچند در ایران در راستای آمزز  دارد. 
ذهنیت  معلمانتیترب یهادانشگاهدر ها معلماطالعاتی به 

خزد را مزظف به آمزز  چنین  هاآنخاصی وجزد ندارد و 
درسی و کم  یهاکتاب. و حجم زیاد دانندینم ییهامهارت

 ییهامبحثبه سایر  هامعلمبزدن ساعات تدریس از پرداختن 
. اما جالب کندیمسزاد اطالعاتی ممانعت  مهارتمانند 

پررنگ بزدن نقش  ةدهندنشانج این پژوهش یاینجاست که نتا
 انآمززدانشسزاد اطالعاتی به  یهامهارتدر آمزز   هامعلم

با  افتهیاست. که این  هاآننسبت به کتابداران و والدین 
( 5540) اینمیفه، زندیان و یصالح پزر یهاافتهیبخشی از 
نشان دادند که نقش کتابداران  هاآنندارد زیرا همخزانی 

 یاجهینتاست. دلیل اصلی چنین  ترپررنگنسبت به معلمان 
ستان دخترانه را دو دبیر هاآناین است که  هاآندر پژوهش 

یک  هارستانیدباز  یکی درنمزنه انتخاب کردند و  عنزانبه
به آمزز   هامعلمکتابدار و در دبیرستان دیگر یکی از 

جلسه پرداختند. با تزجه  7سزاد اطالعاتی در طی  یهامهارت
آمزز   ةنیدرزمبه دانش و تخصصی که یک کتابدار 

تحت  آمززاندانشسزاد اطالعاتی دارد قطعاً  یهامهارت
آمزز  آن نتیجه بهتری خزاهند گرفت. در تبیین این یافته 

 یهامهارتگفت که اکثر والدین حتی اگر بخزاهند  تزانیم
هم یاد بدهند دانش کافی  آمززاندانشسزاد اطالعاتی را به 

برای این کار را ندارند و اکثر مدارس هم از داشتن کتابخانه و 
زیادی  یهاساعت ازآنجاکهلذا، معلمان  کتابدار محروم هستند.

و  کنندیمدرس سپری  یهاکالسدر  آمززاندانشرا با 
در مدارس هر سؤالی داشته باشند به معلمان خزد  آمززاندانش

نقش مهمی را در آمزز   تزانندیم، کنندیممراجعه 

 داشته باشند. آمززاندانشسزاد اطالعاتی به  یهامهارت
 مزرد درس ةنیدرزم را خزد اطالعات دهندیم حیترج معلمان

 راتییتغ و ممکن است مباحث ،بنابراین. روز کنندبهس یتدر

 در تزانندیم هامعلم در د. بمان دهیپزش یاطالعات سزاد ةنیدرزم
عمل  مزفق یاطالعات سزاد استاندارد از ییهاقسمت تحقق
 با انندتزیم هامعلم سزم، استاندارد مزرد در مثال یبرا. نندک
 ارائه راه و رو  آمززاندانش به فیالکت یف برخیتعر

اد ی آنان به یقیتحق یهاپروژه و مقاله قالب در را اطالعات
 به خاطر و مطالب، یشفاه ارائه درخزاست با نیبدهند. همین

ارتقا بخشند. در  را آمززاندانش یارتباط یهامهارت ،یسپار
درسی  ةنیزمدر هر  آمززاندانشدنیای امروز با تزجه به اینکه 
 یوجزجستاز طریق یک  تزانندیمکه مشکل داشته باشند 

ساده در اینترنت مطالب بسیار زیادی را مشاهده کنند و با 
، اینجاست که شزندیممختلف آمززشی مزاجه  یپَروَنجاها

باید بداند که  آمززدانشو  شزدیمنقش سزاد اطالعاتی نمایان 
اب و مطالعه کند. بنابراین، معلمان هم سر کدام مطالب را انتخ

انتخاب مطالب و نحزه  ةنیدرزمکالس درس بیشتر باید 
در این زمینه  هاآنحرف بزنند و  آمززاندانشارزیابی آن با 
 راهنمایی بکنند.

کتابدارها هم مانند این پژوهش نشان داد که  هاییافته
 اطالعاتی سزاد یهامهارت آمزز  دادن معلمان و والدین در

نقش مؤثری دارند. این یافته با نگاور کشهر  آمززاندانش به
و  نرگسی پزرعقزب ی (،2054زرواس و همکاران ) یهاافتهی

 و یمروج، (5514افشار و دانش )(، 5511اکبری داریان )
 (5540) اینمیفه، زندیان و یپزر صالحو  (5511) زادهمؤمن

( به این 5511اریان )و اکبری د نرگسی پزرهمخزانی دارد. 
از کتابخانه یک مرکز  تزاندمینتیجه رسیدند که کتابدار 

بیندیشد نه به  هاچگزنگیاطالعاتی بسازد، که در آن فرد به 
در این  هاداده لیتحل و هیتجز یهاجهینتهرچند که  چراها.

پژوهش نشان داد که معلمان از کتابداران نقش مؤثرتری در 
دارند  آمززاندانشسزاد اطالعاتی به  یاهمهارتآمزز  دادن 

در مدارس فرصت کافی داده شزد که به  تابدارانکاگر به اما 
نسبت به  یبهتر نهیگز هاآنبپردازند  هامهارتآمزز  این 

 هستند. زیرا این افراد، هامهارتاین  آمزز  یبرا معلمان

را در دانشگاه محل  یاطالعات سزاد یافک باًیتقر یهامهارت
 نسبت یترکامل تیذهن احتماالً  و رندیگیمیاد  تحصیل خزد

سزاد  آمزز  یبرا الزم یهامهارت و هاضرورت ،هاهدفبه 
 نیترمقبزلکتابداری به دلیل حززه کاری خزد  د.دارن یاطالعات

آمزز  سزاد  یهابرنامهو اجرای  یزیربرنامهحرفه برای 
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در شهر کنگاور کتابخانه آمززشگاهی وجزد ندارد. لذا،  ژهیوبهدارس در کشزر ما در اکثر م کهییازآنجااما  .اطالعاتی است
به کتابداران خیلی محدود است و فقط  آمززاندانشدسترسی 

. دهدیمعمزمی این اتفاق رخ  یهاکتابخانههنگام مراجعه به 
عمزمی مشغزل به فعالیت  یهاکتابخانهو کتابداری هم که در 

 کنندگانمراجعهنیازهای تمامی  یخگزپاس تزاندینماست 
سزاد  بهتر آمزز  ازیمزردن منابع تزاندیمباشد. کتابدار 

 را یدرس برنامه و آمززان دانش ازین با مناسب و یاطالعات
 به یسزاد اطالعات یهامهارت آمزز  بر عالوه. ندکه یته

اقدام  نیز هامعلم به هامهارت نیا آمزز  به آمززان، دانش
یا  وقتتمام به صزرتذا، حضزر یک کتابدار در مدرسه ل. ندک
 به صزرتامری ضروری است. اگر یک کتابدار  وقتپاره

یاد  آمززاندانشسزاد اطالعاتی را به  یهامهارتتخصصی 
بدهد در مقایسه با معلمان یا والدین تأثیرگذاری آن بیشتر 

 خزاهد بزد.
علمان و این پژوهش نشان داد که والدین، م هاییافته

سزاد اطالعاتی به  هایمهارت یاددادنکتابداران در 
دبیرستانی کنگاور نقش دارند و نقش معلمان از  آمززاندانش

والدین کمترین نقش را  بزد. اما ترپررنگنقش کتابداران 
تجربه بهتری  آمززاندانشآمزز  به  ةدرزمینداشتند. معلمان 

 علت به آنان آمزز  هایمهارتنسبت به کتابداران دارند و 

دانشگاه محل تحصیل خزد دریافت  ه درک هاییآمزز 
 در ن،یبهتر است. همین تابدارانک هایمهارت از اندکرده

آمزز   یبرا یخاص ساعت هامدرسه یفعل یدرس برنامه
 تابدارک بنابراین، سزاد اطالعاتی وجزد ندارد؛ هایمهارت

 سزاد هایمهارت آمزز  یراب ینیمع یآمززش ساعت

گفت حضزر یک  تزانمی، طزرکلیبهداشت.  نخزاهد یاطالعات
کتابدار متخصص در مدرسه و همکاری او با مدیران، معاونان 

 آمزز  جهت یط بهتریشرا تزاندمیو معلمان همان مدرسه 

را فراهم  آن یبرا سازیزمینه ای و یاطالعات سزاد هایمهارت
لدین در آمزز  ج این پژوهش، وایکند. با تزجه به نتا

نقش دارند و اکثر  آمززاندانشسزاد اطالعاتی به  هایمهارت
سطح سزاد پایینی دارند. لذا، با حضزر یک کتابدار در  هاآن

و جلسات مختلف  هاکارگاهبا برگزاری  تزانمیمدرسه 
به  هاآنآمزز  داد تا  هاآنسزاد اطالعاتی را به  هایمهارت

رزندان خزد را کمک کنند. بتزانند ف ترتخصصی صزرت
به معلمان در  تزاندمیهمینین، کتابدار متخصص در مدرسه 

( 5540) نیافهیم، زندیان و صالحی پزراین زمینه کمک کند. 
 پزششبیان کردند که همکاری معلمان و کتابداران در عین 

نقاط ضعف یکدیگر، باعث تقزیت سایر مزارد نیز خزاهد  دهی
 بزد.
 

 پيشنهادها
 :شزدمیشنهاد یق پیج تحقینتا اساس بر 
سزاد  یهامهارتبا تزجه به بر نقش والدین در آمزز   .5

در مدارس به  گرددیم، پیشنهاد آمززاندانشاطالعاتی به 
اجتماعی با حضزر پررنگ  یهاگروهایجاد و تقزیت 

یا حداقل با حضزر انجمن  هاآنو والدین  آمززاندانش
 زد.اولیاء و مربیان پرداخته ش

سزاد  یهامهارتبا تزجه به نقش معلمان در آمزز   .2
، به مدیران مدارس پیشنهاد آمززاندانشاطالعاتی به 

سزاد  یهامهارتآمزز   یهاکارگاهدر مدارس  گرددیم
 یشناسدانشاطالعاتی تزسط متخصصان علم اطالعات و 
افزایش  هاآنبرای معلمان برگزار شزد تا سزاد اطالعاتی 

 یابد.

سزاد  یهامهارتتزجه به نقش کتابداران در آمزز   با .5
، به مدیران مدارس پیشنهاد آمززاندانشاطالعاتی به 

با استخدام  ییهاکتابخانهتا حد امکان در مدارس  گرددیم
 آمززاندانشکتابداران متخصص در نظر گرفته شزد، تا 
 بتزانند از نزدیک با کتابداران در ارتباط باشند.

سزاد  یهامهارتاینکه نقش والدین در آمزز   با تزجه به .7
از نقش معلمان و  تررنگکم آمززاندانشاطالعاتی به 

با  گرددیمکتابداران بزد. لذا، به مدیران مدارس پیشنهاد 
به مدارس و برگزار کردن  آمززاندانشدعزت والدین 

سزاد اطالعاتی تزسط  یهامهارتآمزز   یهاکارگاه
 هاآنبرای  یشناسدانشعات و متخصصان علم اطال
 را باال ببرند. هاآنسطح سزاد اطالعاتی 
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