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Abstract 
Purpose: This present study is investigation of the relationship between parents' information 

literacy and achievement of elementary school students. 

 

Methodology: this study is of applied type which has studied the relationship between parents 
'information literacy and students' achievement in a descriptive-correlational manner. The statistical 

population of this study consists of sixth grade elementary students in Ilam. By stratified sampling 

method, 207 students were selected. Data collection tools in the dimension of information literacy 
is Mohammadi Questionnaire (2014), and in the field of achievement, Hermans Achievement 

Questionnaire (1970). Correlation and regression tests were used to investigate the relationship 

between research variables with the help of SPSS software. 
 

Findings: The results gained, show which is no significant relationship between parents' 

information literacy and achievement of sixth grade elementary students in Ilam. Also, no 

significant relationship was observed between parents 'gender and education level and students' 
achievement. 

 

Conclusion: Between the dimensions of information literacy of parents, gender and their level of 
education do not cause students' achievement. Therefore, in future researches, other factors 

influencing students' achievement must be looking for. 
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 چکیده

 .پرداخته استمقطع ابتدایی  انآموزدانشبا پیشرفت تحصیلی  سواد اطالعاتی والدینحاضر بررسی رابطه  پژوهش هدف:

 

به بررسی رابطه بین سواد اطالعاتی والدین و  همبستگی-پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به شیوه توصیفی: پژوهش سیشناروش
. با روش دهندیمایالم تشكیل  شهر پایه ششم ابتدایی آموزانرا دانشجامعه آماری این پژوهش آموزان پرداخته است. تحصیلی دانش شرفتیپ

در و  (3131) یمحمدسواد اطالعاتی، پرسشنامه ها در بعد ابزار گردآوری داده اند.آموزان انتخاب شدهنفر از دانش 702ای، تعداد گیری طبقهنمونه
 .پی.افزار اس. جهت بررسی ارتباط متغیرهای پژوهش با کمک نرماست (3320هرمنس )پرسشنامه پیشرفت تحصیلی ، یلیبعد پیشرفت تحص

 استفاده شده است. از آزمون همبستگی و رگرسیون .اس.اس
 

رابطه  ایالم شهرابتدایی  شمپایه شان آموزدانشپیشرفت تحصیلی  دهد که بین سواد اطالعاتی والدین ومیآمده نشان  به دست: نتایج هایافته
 .نشد داری مشاهدهمعنیآموزان نیز رابطه دانش پیشرفت تحصیلی . همچنین بین جنسیت و میزان تحصیالت والدین ووجود نداردداری معنی

 

بنابراین . شودینم آموزانتحصیلی دانش پیشرفت باعث هاآن التیتحصجنسیت و میزان  نیوالدسواد اطالعاتی بین ابعاد  گیري:نتیجهبحث و 
 آموزان بود.آتی به دنبال عوامل تأثیرگذار دیگری بر پیشرفت تحصیلی دانش هایپژوهش باید در

 

 اطالعات. یابیاطالعات، ارز یابی¬مكان ،یاطالعات ازین صیپیشرفت تحصیلی، تشخ ،یسواد اطالعات کلمات کلیدي:

 

منندیریت  .ییآمننوزان مقطننع ابتنندادانش یلیتحصنن شننرفتیبننا پ نیوالنند یبررسننی رابطننه سننواد اطالعننات. (3313) طنناهره ،روشنننی استتتنا :
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 مقدمه
هاای ناشاي از پیچیدگي حال عین در و تربیت و تعلیم ضرورت
چاالش اماروزی جواماع  عوامل مختلف بر تعلیم و تربیت، تأثیر

 فرهنگاي ساابقه به توجه با هر جامعه رود.آموزشي به شمار مي
 ریازیپاي آموزشاي اهادا  تحقا  برای را خاصي نظام ،خود
 مطااب  را خاود رزندانف بتواند شاید که امید این به ده است.کر
. شاود آناان زنادگيساط   بهبود و باعث کند تربیت خود میل
بارای  ،جامعه هر موردقبول نظام که افتدمي اتفاق ندرتبه ولي

 جامعاه در طاول زماان آن فرزندان نیازهای همیشه پاسخگوی
رضاایت  نظاام آن حاصال نتاایج اینكاه فار  به اگر و باشد؛
 اعتباار ،يجهاان تحوالت علت به که دپاینمي دیری بود بخشي
 شارفتیپ. (3133)شفیعي و جنتاي،  دادخواهد  دست از را خود
ای از میازان و کیفیات یاادگیری اسات. بادین نشانه يلیتحص

ي کارد، ناوعي ي را ارزیاابلتحصای شرفتمعني که اگر بتوان پی
آماوزان صاورت داناشداوری درباره میزان و کیفیت یاادگیری 

رو، به اطالعات جامعي دربااره عملكارد آناان گرفته است. ازاین
. (3134)سایف،  گیری شاودنیاز است تا درباره یادگیری تصمیم

برای دستیابي به یک نظام آموزشي موف  بایاد عوامال مهماي 
-که در فرایند یادگیری و در نتیجه پیشرفت تحصیلي اثار ماي

یكاي از ایان عواماال د. کاربینااي گذارناد را شناساایي و پایش
، سواد اطالعاتي است که نقاش پیشرفت تحصیليثیرگذار در تأ

 زان داردآماوتحصایلي داناش شرفتپیمهم و مؤثری بر انگیزه 
 (3130، همكاران)سلیماني و 

تحصیلي و افت تحصیلي در فاصاله  پیشرفتاز آنجایي که 
ي بدون دیگری ناقا باه یک خط ممتد قرار دارند، توضی  یك

مفهوم پیشرفت تحصیلي روشن شود در برای اینكه . آیدمينظر 
 ابتدا باید مفهوم افت تحصیلي که معموالً نقطه مقابل پیشارفت

افات عملكارد  درواقعافت تحصیلي  .تحصیلي است روشن شود
بااه  بخشرضااایتاز سااطحي  آمااوزدانشتحصاایلي و درسااي 

ارزیابي سط  تحصیلي گذشاته و حاال  .سطحي نامطلوب است

 دیگرعبارتباهفت تحصایلي اسات بهترین شاخا ا آموزدانش
بااین اسااتعداد بااالقوه و بالفعاال  توجهيقاباالچنانچااه فاصااله 

ای را در انجام تكالیف درسي دیده شود، چنین فاصله آموزدانش
ی کاه نتیجاه عملكارد آموزدانشنامند و هر افت تحصیلي مي

تحصایلي  مانادهعقبتحصیلي او کمتر از میزان متوساط باشاد 

روشان شاد کاه افات تحصایلي در  ،رونازایا .شاودمي نامیده
ی کاه آموزدانشبلكه هر  شودميمردودی و تجدیدی خالصه ن

میزان یادگیری او کمتر از استعداد بالقوه و حد انتظار باشد دچار 
مستعد ممكان اسات دچاار  آموزدانش، لذا .افت تحصیلي است
یكي از مواردی که  .(3133)شفیعي و جنتي،  افت تحصیلي شود

مرتبط اسات، ساواد ان آموزدانش افت تحصیليو یا  پیشرفت بر
 اطالعاتي است.

 73سواد اطالعاتي، هسته سازنده جامعاه یادگیرناده قارن 
از  ایمجموعااه عنوانبااهشااود. سااواد اطالعاااتي قلمااداد مااي

توانایي شناساایي درسات مناابع اطالعااتي،  منظوربه هامهارت
، هااآنو همچنین توانایي استفاده هدفمند از  هاآنبه دسترسي 

ابزار توانمندی فردی است. افراد دنیای جدید به سابب ماهیات 
کاری و ارتبااط گساترده باا مناابع اطالعااتي و روناد شاتابان 

اطالعاتي و ارتباطي به این ابازار نیازمناد هساتند.  هایفناوری
)پیوناد و  اسات لعمرامادامسواد اطالعاتي کلید اصلي یادگیری 

 .(3132اسماعیلي، 
 یيهاایدر عصر اطالعات نیازمند فراگیری توانمناد زندگي

خاود را  های اطالعاتيبتوانند نیاز هاآناست که افراد به کمک 
. درواقاع نمایناداز آن به شكل ماؤثر اساتفاده و  دادهتشخیا 

 فراگیراني تمام»افراد باید بتوانند با فراگیری نحوه یادگیری، به 
تبدیل شوند و از این طری  با عصار پرشاتاب اطالعاات « عمر

در این میان بیگانه بودن والادین . (3104)نظری،  همگام گردند
شادید کنناد، باعاث تبا دنیاایي کاه کودکاان در آن رشاد ماي

های نوین ارتباطي توسط کودکاان مشكالت استفاده از فناوری
 باشاند کاهخواهد شد. والدین باید بر چیزهایي نظاارت داشاته 

ممكن است کمترین اطالعي از آن نداشته باشند. بدین ترتیاب 
ان، همكاار)سلیماني و  شودنقش نظارتي والدین دچار خدشه مي

ای والادین بنابراین نیاز است تا سواد اطالعاتي و رسانه؛ (3130
و  توجاهو ارتباط آن با پیشرفت تحصیلي کودکان همواره مورد 

 ر گیرد.نظر الزم قرا دقت
 

 نظری پژوهش مبانی

 سواد
شود. در توانایي خواندن و نوشتن تعریف مي با عنوان 3واژه سواد

در تعریف این مفهوم آمده است: ساواد داشاتن دا دهخ نامهلغت
و  «ملكۀ خواندن و نوشاتن داشاتن و باا علام باودن»به معني 
آنكه که دارای سواد باشاد و خوانادن و نوشاتن »دار یعني سواد
. سااواد برگرفتااه از اصااطال  التااین (3133)مختاااری،  «دانااد

( مفهومي است که طیف متنوعي از معااني را در بار 7)لیتراتوس
پاور و سالطاني، )حساین گیرد و قدمتي بسیار طاوالني داردمي

 موزش دیده اساتآیعني فردی که  ،باسواد ریشه التینِ .(313۱
آید کاه مي گونه براین. )نه کسي که بتواند زبان مادری بخواند(

است؛ بلكه  سواد به معني قدرت خواندن و نوشتن معني ناکاملي

                                                             
1. Literacy 
2. Literatus 
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سواد به معني: توانایي خوانادن و نوشاتن یاک زباان و ارتبااط 
برقرار کردن با مهارت کاافي در هماان زباان و داشاتن داناش 

تواناد معناي های روزمره، ميکافي و به روز برای انجام فعالیت
ها و درجاات تری باشد. البته، باسوادی در شكل ها، مرتبهدقی 

سواد  سواد فرهنگي، سواد کامپیوتری، مثالً دهد؛مختلفي رخ مي
را در سااطو  مختلااف از  هاااآنکااه  سیاسااي و سااواد علمااي

طاور کنند. ولي باهترین سط  تا باالترین سطو  بیان ميپایین
کلي، سواد را توانایي ارتبااط برقارار کاردن و ماراوده ماؤثر باا 

کاه دریافات و  یاگوناهبههاای مختلاف و موضوعات و رسانه
)عبادالمالكي،  دگیرنانظر مي عات منسجم باشد، درارسال اطال

3130). 
 

 سواد اطالعاتی
سواد اطالعاتي مفهومي است که در نتیجه تحوالت و تغییارات 

هاایي های اطالعاتي پیدا شده است. به مهارتسریع در فناوری
ادامه حیات در جامعه اطالعاتي به آن نیاز دارد.  منظورهبکه فرد 
تخصصاي کتاباداری و  المعار دائره؛ به نقل از 3337)مارایس، 
 در را فارد کاه قاابلیتي اسات اطالعااتي (. سوادرسانياطالع

 و آن انتقاادی ارزیاابي اطالعاات، باه ماؤثر و مفید دسترسي
 رفع منظوربهه آمد دست به اطالعات از و خالق دقی  استفاده
 باه اطالعااتي ساازد. ساوادمي توانمند خویش، اطالعاتي نیاز

 اساتفاده و ارزیابي جایابي، توانایي تشخیا اطالعاتي، معنای
 تفكر هایمهارت داشتن که است اطالعات از اخالقي و مؤثر

 نقاش اطالعااتي، ساواد عنوان زیربناایبه تحلیلي و انتقادی
 کسااني اطالعاتي باسواد رد. افراددا آن به دستیابي در اساسي
 .چگونه بیاموزند اندآموخته که هستند

 باه زورکوفسكي پل بار نخستین را اطالعاتي سواد تعبیر
 علاوم ملي کمیسیون به خود طر  پیشنهادی در برد. وی کار

 در متحدهایاالتاس( .آی.ال.سي.ان( رسانياطالع و کتابداری

 او پرداخت. اطالعاتي سواد هب دستیابي اهدا  تبیین به ،3324
 از اساتفاده بارای کاه داندمي اطالعاتي سواد دارای را کسي
 از اساتفاده باا بتواناد و باشاد دیاده آماوزش اطالعاتي منابع

در  .(3132و ارادی، )فرامرزی  کند حل را خود مسائل اطالعات
کار رفته برای ساواد اطالعااتي ارائاه ه ادامه برخي از تعاریف ب

 شده است.

 

 يسواد اطالعات یارائه شده برا فیتعار .5جدول 

 منبع تعریف
 حل مشكالت  برای اطالعات از استفاده و یافتن مهارت اطالعاتي سواد

 دانست. کارآمد و مؤثر گیریو تصمیم
 (7003، 7باودنبه نقل از  3326 ،3بورچینال لي)

 (3132فرامرزی و ارادی، به نقل از  3323، 1رابرت تیلر) اطالعاتي است. منابع از استفاده حل مشكالت با توانایي اطالعاتي سواد

 مهارت و دانش دسترسي مؤثر به اطالعات اطالعاتي سواد
 .و ارزیابي آن هنگام نیاز است 

 (3300، 4ویلیام دمو)

 (330۱، ۱)کوستا منابع است. انواع اطالعات از از و استفاده ارزیابي دستیابي، توانایي اطالعاتي سواد

 تشخیا اطالعات، تحلیل و بازیابي جستجو، هایمهارت مجموعه اطالعاتي سواد
 مسئله است. حل انتقادی در تفكر و اطالعات از استفاده توان و معتبر اطالعات

 (6،3336)دویل

-مكان تشخیا، مهارت خود، اطالعاتي نیازهای شناخت شامل اتياطالع سواد

 است اطالعات از مؤثر استفاده و ارزیابي سازماندهي، یابي،
 (7003، 2)پروگودیكلریشن

 هایي که موجبها و قابلیتسواد اطالعاتي، شامل مهارت
 شود.استفاده از اطالعات مي 

 (7002، 0)ریپانوویسي و اندوی

 

                                                             
1  . Lee Burchinal 

2. Bawden  
3  . Robert Tayler 
4. William Demo 
5. Costa 
6. Doyle 
7. Declaration 
8  . Repanovici & Landoy 
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معتقد اسات کاه کارکردهاای ساواد اطالعااتي ( 310۱) نظری
، تفكر انتقادی، توانایي حل مسائله و العمرمادامشامل: یادگیری 

خاود گیری مبتناي بار اطالعاات در شارایط گونااگون، تصمیم
، همكاری و مشارکت، نوآوری و باالخره فراگیری نحوه راهبری
 ایفراگیری سواد را از اهمیات ویاژه درواقعکه  استیادگیری 

 .(3130)سیاسر،  اندبرخوردار ساخته
 

 پيشرفت تحصيلی

آموزان در یاک ت دانشپیشرفت تحصیلي عبارت است از موفقی
مانند درکف فهم خوانادن، یاا محاسابه ) يدرسیا چند موضوع 

 ای از جایگاه تحصیلي عددی(. پیشرفت تحصیلي به جلوه
ای آموزان اشاره دارد که این جلوه ممكن است بیانگر نمرهدانش

ای مرباوط باه یاک برای یک دوره، میاانگین نمارات در دوره
هاای مختلاف باشاد. بارای ورهموضوع یاا میاانگین نمارات د
کاه  شودميهای گوناگوني استفاده پیشرفت تحصیلي از مالک

 .(3131)قیصری، میانگین نمرات کالس است هاآن ترینمهم
های پیشرفت یكي از شاخا عنوانبهاز پیشرفت تحصیلي 

انجاام تكاالیف و موفقیات "مفهاوم در نظام آموزش و پرورش 
تحصیلي مشاخا یاا  هیپاکیآموزان در گذراندن دروس دانش

اساتفاده  "آموزان در امر یادگیری مطالب درسايموفقیت دانش
ي اسات کاه یكاي از شود. وجه مخاالف آن، افات تحصایلمي

هاای گونااگون، معضالت نظام آموزشاي اسات کاه باه شایوه
هاای یابي به هد آموزان در دستهمچون عدم موفقیت دانش

هاای تحصایلي، تارک تحصیلي مربوطه، مردودی و تكرار پایه
 دهد.، بیكاری و بالتكلیفي خود را نشان ميروز درستحصیل 

 

 پژوهش پیشینه
 فنااوری رشاد پاي در و 3320 دهاۀ در اطالعااتي ساواد مفهوم

 پیادا تحول یافته، رشد اخیر یهامهر و موم در و مطر  اطالعات،
 ساواد عناوانباه آن از کاه صورتي به است؛ شده قدرتمند کرده و
 اطالعااتي ساواد .شودمي برده نام یكم بیست و قرن برای حیاتي

 هبا کاه حاالي در ،آیدمي شماربه سوادها مجموعه از گاهي جزئي
 قارن در ساوادآموزی اساساي محور اطالعاتي سواد دیگر تعریفي
 ریناپاذیيجدا جزء اطالعاتي سواد مفهوم امروز .است و یكم بیست
اطالعاات  فناوری محیط در 3انتقادی تفكر و اطالعاتي هایفعالیت

، همكااران)تاابلي و ؛ باه نقال از 7007باروس، ( اسات ارتباطات و

3134). 

                                                             
1. Critical Thinking   

در ساال  7عبارت سواد اطالعاتي نخستین بار توساط زوکروفساكي
 مراتبباهاطالعااتي  باسواد میالدی مطر  شد. وی دریافت 3324

مندی از اطالعات دارند. از نظر وی افارادی، توانایي بهتری در بهره
مناابع اطالعااتي  یریکارگباه ۀنایدرزماطالعاتي هستند که  باسواد

با آغااز  .(7036، همكاران)طبرسا و  بینندبرای کار خود، آموزش مي
-های نوین اطالعات در جامعه نفوذ یافت و باه، فناوری3300دهه 

 1عنوان ابزار مهم سواد اطالعاتي مطر  شد. در همین سال هاورتن
عنوان منباع عماده عصار به هاآنها، از با توجه به نقش بالقوه رایانه

ساواد "ا باا عناوان هاای حال مسائله راطالعات یاد کرد و قابلیت
های دیگری در این دهه واژه .(3104)نظری،  دکرمطر   "ایرایانه

ای، ساواد ای، ساواد رساانهای، ساواد کتابخاناههمچون سواد رایانه
یتالي در کنار ساواد اطالعااتي مطار  شادند. ای و سواد دیجشبكه

ای، سطحي از خبرگي و آشنایي با رایانه، توانایي اساتفاده سواد رایانه
 آن بارای انجاام ویاایف کااربردی اسات یافزارهاانرماز رایانه و 
 .(7036، همكاران)طبرسا و 
 طر  از پس سال 73 تقریباً 3120 دهه اواسط از ایران در
 انتشاار و این بحاث طر  شاهد دنیا در اطالعاتي سواد مبحث
 آثااری انتشار است،گفتني  هستید. زمینه این در گوناگوني آثار
  بار 3160 دهاه اوایال ای، باهکتابخاناه آماوزش زمیناۀدر
 .(3132)پیوند و اسماعیلي،  دشومي

های فردی، ها و قابلیتسواد اطالعاتي با استفاده از توانایي
کناد؛ از فنااوری بهاره گذاری مياساس یادگیری مداوم را پایه

میرزاصفي، ) کندميهایت مستقل از آن عمل ولي در ن جوید،مي
فنااور  اطالعاات را تمارین و  (. یک باسواد اطالعاات،،3130

 جوی اطالعاات و تولیاد داناش کوشاشبرا  برتر  در جسات
کند. فرد باسواد اطالعاات، در عصار رقاوم، ناه تنهاا بایاد م،
 هاا راباید مفهوم نهفته در هر یک از واژه ها را بخواند، بلكهواژه

 .(3133)مختاری،  بفهمد
( ضاامن بررسااي رابطااه سااواد فناااوری 3131) يآقاجااان

آن بار پیشارفت تحصایلي  تأثیراطالعات و ارتباطات معلمان و 
معتقد است کاه  آموزان کالس پنجم ابتدایي شهر تهران،دانش

بین سواد فنااوری اطالعاات و ارتباطاات معلماان و پیشارفت 
 آموزان کالس پانجم رابطاه مثبات وجاود داردتحصیلي دانش

 .(3131)اقاجاني، 
( به بررسي میزان کارآمدی ماواد و وساایل 3131) صمدی

های ساواد اطالعااتي و پیشارفت تحصایلي آموزشي بر مهارت
آموزان مدارس هوشمند شهر کرج پرداخته است. نتایج به دانش

دهاد کاه باین وساایل نشاان ماي پاژوهشدست آمده از این 

                                                             
2. Paul Zukrowski  
3. Horton 
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ه آموزان رابطاآموزشي مدارس هوشمند و سواد اطالعاتي دانش
مثباات وجااود دارد. همچنااین بااین وسااایل آموزشااي ماادارس 

آماوزان رابطاه مثبات و هوشمند و پیشارفت تحصایلي داناش
 .(3131)صمدی،  داری وجود داردمعني

بررساي رابطاه ساواد  پژوهشي باا هاد ( 3131) قیصری
اطالعاتي و آموزش ترغیباي معلماان باا انگیازش پیشارفت و 

آموزان مقطع متوسطه انجام داده اسات. عملكرد تحصیلي دانش
دهاد کاه معلماان دارای ساواد نشاان ماي پاژوهشنتایج این 

اطالعاتي باالتر، از آموزش ترغیبي بیشتری نسبت باه معلماان 
آماوزان ارناد. همچناین داناشتار برخوداطالعاتي پایین باسواد
سواد اطالعااتي بااالتری دارناد،  هاآن ي که معلمانهایکالس

)قیصاری،  دهنادانگیزه پیشرفت بااالتری از خاود نشاان ماي
3131). 

( بااه بررسااي سااواد اطالعاااتي، انگیاازش 3134) ينجااات
متوسطه در مدارس  دورهآموزان دختر تحصیلي و خالقیت دانش

 پاژوهشهوشمند و عادی شهر اراک پرداختاه اسات. نتاایج این
 ،ياطالعااتکه هوشمندسازی مادارس بار ساواد  دهديمنشان 

دارد. بناابراین،  تاأثیروزان آمانگیزش تحصیلي و خالقیت دانش
جدیاد و ارائاه  یهاایفنااوررساد کاه اساتفاده از به نظر ماي

ان کمک کناد تاا آموزدانشتواند به مي تسهیالت برای مدارس
)نجااتي،  در این شرایط فراینادهای شاناختي را توساعه دهناد

3134). 
( به بررسي رابطه میازان ساواد 3130) انهمكارسلیماني و 

آماوزان دوره ای والدین با انگیزه پیشرفت تحصیلي دانشرسانه
 پااژوهشانااد. نتااایج ایاان دو متوسااطه شااهر تهااران پرداختااه

هاای آن ؤلفهای والدین و ماین است که سواد رسانه کنندهانیب
آماوزان دارد و نقش مهمي در انگیزه پیشرفت تحصایلي داناش

آماوزان داناشتواند منجر به بهبود انگیزه پیشرفت تحصیلي مي
 .(3130، همكاران)سلیماني و  شود

( به بررسي نقاش 3130فرد )و مهدوی یآبادسلممحمدی، 
ی آموزان داراوالدین بر پیشرفت تحصیلي و سالمت روان دانش

-در مقاطع اول و دوم متوسطه پرداخته سواديبو  باسوادوالدین 

دهد کاه در هاردو گاروه افاراد اند. نتایج این بررسي نشان مي
-داناشسواد، میزان پیشارفت تحصایلي دارای سواد و افراد بي

های دارای تعداد فرزند کمتر و درآمد باالتر، بهتر آموزان خانواده
، با افزایش سوادالدین باسواد و بيهای واست. همچنین در گروه

تعداد فرزندان و سط  درآمد پاایین، میاانگین نمارات ساالمت 
 .(3130ان، همكار)محمدی و یابدآموزان افزایش ميدانشروان 

به بررسي میزان سواد برناماه درساي ( 3130) نوری قلباش
-معلمان دوره ابتدایي و رابطه آن با عملكارد تحصایلي داناش

دهاد کاه نشاان ماي پاژوهشنتایج این آموزان پرداخته است. 
عملكارد  ينایبشیپساواد برناماه درساي قاادر باه  یهامؤلفه

و همچناین میازان ساواد برناماه  اساتان آموزشدانتحصیلي 
درسي بین معلمان مرد نسبت به زن بیشتر بوده و بین عملكارد 

آموزان در گروه معلمان زن و معلمان مرد تفاوت تحصیلي دانش
 .(3130)غلباش،  داری وجود نداردمعني

سواد عااطفي  تأثیري به بررسي پژوهش( در 3130) اسدپرور
آماوزان باا والدین بر عملكرد تحصایلي داناش یارسانهو سواد 

های جمعیت شناختي والدین پرداختاه گری ویژگينقش تعدیل
ای و ساواد دهد که ساواد رساانهنشان مي پژوهشاست. نتایج 

-گری ویژگيتعدیلان یا آموزدانشعاطفي با عملكرد تحصیلي 

دارد. والدین یكي از عوامل  تأثیرهای جمعیت شناختي ارتباط و 
ساواد آماوزان در جهاان اماروز هساتند. مهم پیشارفت داناش

های و سواد عاطفي والدین با اتكا به تفكرات و مهارت یارسانه
و بهبود  توانند باعث پیشرفتها، ميانتقادی در استفاده از رسانه

 .(3130)اسدپرور،  موزان شوندآتحصیل دانش
 

 اهداف پژوهش
براساس هد  اصلي پژوهش مبني بر بررسي ارتباط بین ساواد 

آماوزان در پایاه اطالعاتي والدین و پیشارفت تحصایلي داناش
ششم ابتدایي در شهر ایالم، اهدا  فرعي زیر مورد مطالعه قرار 

 گرفته است:

ي رابطه تشخیا نیااز اطالعااتي والادین باا پیشارفت بررس .3
 آموزان پایه ششم ابتدایي در شهر ایالم؛تحصیلي دانش

اطالعات والدین با پیشرفت تحصیلي  يابیمكانبررسي رابطه  .7
 آموزان پایه ششم ابتدایي در شهر ایالم؛دانش

بررسي رابطه ارزیابي اطالعات والدین با پیشارفت تحصایلي  .1
 پایه ششم ابتدایي در شهر ایالم؛آموزان دانش

بررسي رابطه استفاده مؤثر از اطالعاات والادین باا پیشارفت  .4
 آموزان پایه ششم ابتدایي در شهر ایالم؛تحصیلي دانش

-بررسي رابطه جنسیت والدین با پیشارفت تحصایلي داناش .۱

 آموزان پایه ششم ابتدایي در شهر ایالم؛
یشارفت تحصایلي بررسي رابطه میزان تحصیالت والدین با پ .6

 .آموزان پایه ششم ابتدایي در شهر ایالمدانش

 

 های پژوهشفرضیه
به فرضیه اصلي پژوهش، مبني بار وجاود رابطاه باین  با توجه

آماوزان پایاه سواد اطالعاتي والدین و پیشرفت تحصیلي داناش
 هاای فرعاي زیار مطار  ششم ابتدایي در شهر ایالم، فرضایه

 د:شومي
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عاتي والادین باا پیشارفت تحصایلي بین تشخیا نیاز اطال -3
 آموزان پایه ششم ابتدایي در شهر ایالم رابطه وجود دارد.دانش

-اطالعات والدین با پیشرفت تحصیلي دانش يابیمكانبین  -7

 آموزان پایه ششم ابتدایي در شهر ایالم رابطه وجود دارد.
-بین ارزیابي اطالعات والدین با پیشارفت تحصایلي داناش -1

 شم ابتدایي در شهر ایالم رابطه وجود دارد.آموزان پایه ش
بین استفاده مؤثر از اطالعات والدین باا پیشارفت تحصایلي  -4

 آموزان پایه ششم ابتدایي در شهر ایالم رابطه وجود دارد.دانش
آماوزان پایاه بین جنسیت والدین با پیشرفت تحصیلي دانش -۱

 ششم ابتدایي در شهر ایالم رابطه وجود دارد.
-حصیالت والدین با پیشرفت تحصایلي داناشبین میزان ت -6

 آموزان پایه ششم ابتدایي در شهر ایالم رابطه وجود دارد.

 

 پژوهش شناسیروش
 -از ناوع کااربردی اسات کاه باه روش توصایفي پژوهشاین 

پیشارفت  و والادین اطالعاتي سواد رابطه بررسيبه  همبستگي

م ان کالس ششم مقطع ابتدایي شاهر ایاالآموزدانشتحصیلي 
 پاژوهشآماوزان در زماان اجارای تعداد داناشپرداخته است. 

باه  نفار 702جهت اجرای پژوهش، تعاداد که ه، نفر بود 4۱7۱
ه اسات. ابازار گاردآوری انتخاب شدای گیری طبقهروش نمونه

و  (3131) یمحمادسواد اطالعاتي ها شامل دو پرسشنامه داده
شنامه ( است. پرس3320هرمنس )پرسشنامه پیشرفت تحصیلي 
های ساواد اطالعااتي مصاوب سواد اطالعاتي بر مبنای قابلیت

ACRL  ایان گویه تشكیل شاده اسات.  1۱ساخته شده که از
به بررسي ارتباط ای لیكرت گزینه ۱بر اساس مقیاس  پرسشنامه
یابي اطالعات، ارزیابي تشخیا نیاز اطالعاتي، مكان هایمؤلفه

ا پیشارفت تحصایلي و اساتفاده ماؤثر از اطالعاات با اطالعات
اسات. پرسشانامه پیشارفت تحصایلي  آماوزان پرداختاهدانش

 .است گویه 73شامل هرمنس 
پایاایي پرسشانامه از ضاریب آلفاای کرونبااخ  تأییدجهت 

 محاسبه شده است.

 

 آلفای کرونباخ متغیرهای مورد بررسي .5جدول 

 پایایي تأییدعدم/  تأیید قبولابلقآلفای  قبولقابلحد  آلفای کرونباخ محاسبه شده متغیرهای کلیدی

 پایایي تأیید 2/0باالتر از  3213/0 سواد اطالعاتي

 پایایي تأیید 2/0باالتر از  0333/0 تشخیا نیاز اطالعاتي

 پایایي تأیید 2/0باالتر از  3116/0 اطالعات یابيمكان

 پایایي تأیید 2/0باالتر از  3436/0 ارزیابي اطالعات

 پایایي تأیید 2/0باالتر از  0334/0 از اطالعاتاستفاده مؤثر 

 پایایي تأیید 2/0باالتر از  3470/0 پیشرفت تحصیلي

 

ضریب آلفاي كرونبـاخ ارائه شده براي متغیرهاي پژوهش 

ها داراي این اساس، پرسش ارائه شده است. بر 7جدول در 

باشند و پایایی كل و پایایی همبستگی متــقابل منـاسبی می

 .برقرار است پژوهشه تفکیک متغیرها در این ب

 پژوهش هاییافته

بودن  آزمون کولموگرو  اسمیرنو ، جهت بررسي نرمالنتایج 
 ارائه شده است. 1جدول متغیرها در 

 نتایج آزمون کولموگرو  اسمیرنو  .5جدول 
 مالغیرنرنرمال /  آزمون داریيط  معنس اسمیرنف -آماره کولوموگرو   متغیرها ردیف

 نرمال 3۱2/0 370/3 سواد اطالعاتي 3

 نرمال 3۱3/0 37۱/3 تشخیا نیاز اطالعاتي 3-3

 نرمال 3۱7/0 316/3 اطالعات یابيمكان 7-3

 غیرنرمال 03۱/0 ۱۱3/3 ارزیابي اطالعات 1-3

 نرمال 064/0 133/3 استفاده مؤثر از اطالعات 4-3

 غیرنرمال 0003/0 337/7 پیشرفت تحصیلي 7
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 آموزانوالدین و پيشرفت تحصيلی دانش هاي سواد اطالعاتی اسبه ضریب همبستگی بين مؤلفهمح

 آموزاندانش يلیتحص شرفتیو پ والدین های سواد اطالعاتيمؤلفهبین  ضرایب همبستگي .5جدول 

 آموزانپیشرفت تحصیلي دانش 

 داریمعنيسط   F مجذور میانگین درجه آزادی
 070/0 3/714 013/64 304 تي والدینتشخیا نیاز اطالعا

 010/0 3/173 04/23 60 یابي اطالعات والدینمكان

 040/0 3/203 06/040 01 ارزیابي اطالعات والدین

 072/0 3/624 06/060 64 استفاده مؤثر از اطالعات والدین

 

 شارفتیپ و تشاخیا نیااز اطالعااتي والادین نیب: 5فرضيه 
 وجود دارد. ان رابطهآموزدانش يلیتحص

 07/0 داریمعنيطب  نتایج جدول فوق با توجه به اینكه سط  
و پیشرفت تحصایلي  تشخیا نیاز اطالعاتي والدینبین  است،
 دارد.نان رابطه وجود آموزدانش

 يلیتحص شرفتیپ و والدین اطالعات یابيمكان نیب: 5فرضيه 
 ان رابطه وجود دارد.آموزدانش

 یدارمعناي جاه باه ساط فاوق باا تو جادولطب  نتایج 
 یابيمكانداری بین معنيارتباط آماری  ( به دست آمده،010/0)

؛ داردناآموزان وجود و پیشرفت تحصیلي دانش والدین اطالعات
 .شودنمي تأیید موردنظرفرضیه  و

 شاارفتیپ و ارزیااابي اطالعااات والاادین نیباا :5فرضيييه 
 ان رابطه وجود دارد.آموزدانش يلیتحص

بااین ارزیااابي  داریمعناايسااط  ، 4دول جااطباا  نتااایج 
 040/0 آماوزانداناش يلیتحصا شارفتیپ و اطالعات والادین

ارزیاابي اطالعاات داری بین معنيارتباط آماری . بنابراین، است
فرضایه  و وجود نادارد آموزاندانش يلیتحص شرفتیپ و والدین
 شود.مين تأیید موردنظر
 شارفتیپ و لادیناستفاده ماؤثر از اطالعاات وا نیب :5فرضيه 
 ان رابطه وجود دارد.آموزدانش يلیتحص

داری بین استفاده ماؤثر از معني، سط  4جدول طب  نتایج 
 072/0 آماوزانداناش يلیتحصا شارفتیپ و اطالعات والادین

داری بین ارزیاابي اطالعاات معني. بنابراین، ارتباط آماری است
فرضایه  و وجود نادارد آموزاندانش يلیتحص شرفتیپ و والدین
 شود.نمي تأیید موردنظر

 ساواد و آماوزانباین پیشارفت تحصایلي داناش :0 هيفرضي

 رابطاه والادین تحصایالت به سط  توجه با اطالعاتي والدین

 دارد. وجود داریمعني

 

 سواد اطالعاتي والدین با توجه به میزان تحصیالت آموزان وپیشرفت تحصیلي دانشهمبستگي بین  ضرایب .0جدول 

 آموزانشرفت تحصیلي دانشپی 

 نتیجه یداريمعنسط   همبستگيضریب 

ن 
یزا
م

ت
ال
صی
تح

 
ین
الد
و

 

 وجود ندارد داریمعنيرابطه  ۱36/0 -714/0 دیپلم

 وجود ندارد داریمعنيرابطه  301/0 427/0 پلمیدفوق

 وجود ندارد داریمعني رابطه 333/0 303/0 لیسانس

 وجود ندارد داریمعني رابطه ۱۱6/0 -333/0 تحصیالت تكمیلي

   
شاود، مقادار ضاریب مشااهده ماي ۱جادول طور که در همان

 آموزان و سوادپیشرفت تحصیلي دانشبین دو متغیر  همبستگي
باوده و  -714/0 برابار دیاپلمتحصایالت باا والدین  اطالعاتي

 اسات ۱36/0آن برابر  داریمعنيمقدار احتمال مربوط به سط  
 آموزانپیشرفت تحصیلي دانشلذا بین  ،شتر استبی 0۱/0که از 
داری تحصیالت دیپلم رابطاه معنايبا  اطالعاتي والدین و سواد

پیشارفت باین دو متغیار  مقدار ضریب همبساتگيوجود ندارد. 

تحصایالت اطالعاتي والادین باا  آموزان و سوادتحصیلي دانش
  بوده و مقدار احتمال مرباوط باه ساط 427/0 برابر دیپلمفوق
لاذا  .بیشاتر اسات 0۱/0که از  است 301/0آن برابر  داریمعني
باا  اطالعاتي والدین آموزان و سوادپیشرفت تحصیلي دانشبین 

مقادار  داری وجاود نادارد.رابطاه معناي دیپلمفاوقتحصیالت 
آموزان پیشرفت تحصیلي دانشبین دو متغیر  ضریب همبستگي

 303/0 برابار سلیساانتحصایالت اطالعاتي والدین با  و سواد
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 333/0داری آن برابر بوده و مقدار احتمال مربوط به سط  معني
پیشارفت تحصایلي باین  ،لاذا .بیشاتر اسات 0۱/0که از  است
لیساانس تحصایالت باا  اطالعاتي والدین آموزان و سواددانش

باین دو  مقدار ضریب همبساتگيداری وجود ندارد. رابطه معني
اطالعاتي والادین  زان و سوادآموپیشرفت تحصیلي دانشمتغیر 
بوده و مقدار احتمال مربوط  -333/0 برابر تكمیلي تحصیالتبا 

بیشاتر  0۱/0کاه از  اسات ۱۱6/0داری آن برابر به سط  معني
اطالعاتي  آموزان و سوادپیشرفت تحصیلي دانشبین  ،لذا .است
 داری وجود ندارد.رابطه معني تكمیلي تحصیالتبا  والدین
اطالعااتي  ساواد و آماوزانپیشرفت تحصیلي دانش ینب: 5 هيفرض
 دارد. وجود داریمعني رابطه به جنسیت والدین توجه با والدین

 

 سواد اطالعاتي والدین با توجه به جنسیت والدین و آموزانپیشرفت تحصیلي دانشضرایب همبستگي بین  .5جدول 

 آموزانپیشرفت تحصیلي دانش 

 تیجهن داریمعنيسط   همبستگي

 
 والدین جنسیت

 داری وجود نداردرابطه معني 304/0 707/0 زن

 داری وجود نداردرابطه معني 063/0 07۱/0 مرد

  
مقادار ضاریب  شاود،شااهده مايم 6جادول طور که در همان

 آموزان و سوادپیشرفت تحصیلي دانشبین دو متغیر  همبستگي
و مقادار  تاسا 707/0 جنسایت زن برابار اطالعاتي والدین باا

کاه از  است 304/0داری آن برابر احتمال مربوط به سط  معني
آماوزان و پیشرفت تحصایلي داناشبین  ،لذا .بیشتر است 0۱/0
داری وجاود جنسیت زن رابطاه معناي با اطالعاتي والدین سواد
پیشرفت تحصایلي بین دو متغیر  مقدار ضریب همبستگي ندارد.
 جنسایت مارد براباردین باا اطالعاتي والا آموزان و سواددانش

داری آن و مقدار احتمال مرباوط باه ساط  معناي است 07۱/0
پیشارفت باین  ،لاذا .بیشتر است 0۱/0که از  است 063/0برابر 

جنسیت مارد  با اطالعاتي والدین آموزان و سوادتحصیلي دانش
 داری وجود ندارد.رابطه معني

تی های سواد اطالعااتحلیل ضرایب رگرسیون بین مؤلفه

 آموزان.والدین و پیشرفت تحصیلی دانش

 

 ونیرگرس لیتحل بیضرا .7جدول 

 ابعاد شاخا
 

 
 

 ضریب بتای استاندارد ضریب بتا
 داریمعنيسط   tنسبت 

B خطای معیار Beta 

 373/0 17/3 73/3  420/0 002/0 مقدار ثابت

 03/0 20/1 6۱/7 7۱۱/0 074/0 336/0 تشخیا نیاز اطالعاتي

 01/0 63/7 63/7 37۱/0 07۱/0 031/0 اطالعات یابيكانم

 04/0 20/3 7۱/1 333/0 017/0 043/0 ارزیابي اطالعات

 07/0 30/7 23/7 302/0 070/0 0۱2/0 استفاده مؤثر از اطالعات

 
 بتا در با توجه به میزان بتا و ضریب استاندارد تفكیک رگرسیون

سواد نمرات  که از روی نتیجه گرفتتوان مي 2 جدول
ان را آموزدانش پیشرفت تحصیليتوان مي اطالعاتي والدین

تشخیا نیاز اطالعاتي،  بینيکرد. قدرت پیش بینيپیش
اطالعات، ارزیابي اطالعات و استفاده مؤثر از  یابيمكان

 مزبور، هایمؤلفهافزایش  دارد. یعني باناثر افزایشي  اطالعات
 .یابدمي یشان افزاآموزدانش پیشرفت تحصیلي

 
 

 گیرینتیجهبحث و 
بین  دهد کهنشان مي نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگي

آموزان پایه سواد اطالعاتي والدین و پیشرفت تحصیلي دانش
و  وجود ندارد داریمعنيششم ابتدایي در شهر ایالم رابطه 

تشخیا نیاز ) ياطالعاتاز چهار مؤلفه سواد  کدامهیچ
و استفاده  اطالعات، ارزیابي اطالعات بيیامكاناطالعاتي، 

آموزان مورد مؤثر از اطالعات( با پیشرفت تحصیلي دانش
 پژوهشهای . همچنین یافتهندارند داریمعنيمطالعه، ارتباط 

 حكایت از آن دارد که بین سواد اطالعاتي و پیشرفت تحصیلي 



 07                                                           یيآموزان مقطع ابتدادانش يلیتحص شرفتیبا پ نیوالد يرابطه سواد اطالعات يبررس روشنی:

و جنسیت نیز  آموزان برحسب متغیرهای میزان تحصیالتدانش

و مقایسه آن با بسط نتایج فوق  .وجود ندارد داریمعنيطه راب

نتایج سایر مطالعات پیشین به درک بهتر رابطه سواد اطالعاتي 
در . کنديمآموزان کمک والدین و پیشرفت تحصیلي دانش

 سواد هایمؤلفهاز  کدامهیچبین  پژوهش، اینبررسي نتایج 
ان رابطه آموزاطالعاتي والدین و پیشرفت تحصیلي دانش

 هایپژوهشداری مشاهده نشد. هرچند بر اساس نتایج معني
بررسي  که به (3130، همكاران)محمدی و پیشین همچون 

آموزان پرداخته رابطه سواد والدین و پیشرفت تحصیلي دانش
داری معنياطالعاتي والدین رابطه  سوادرود تا مي انتظاراست، 

آموزان داشته باشد، اما در این با پیشرفت تحصیلي دانش
رود عدم ای حاصل نشده است. احتمال ميچنین نتیجه پژوهش
عدم ناشي از  ،ورد بررسيداری بین متغیرهای ممعنيارتباط 

، عدم تطاب  آموزاندرک درست والدین از نیاز اطالعاتي دانش
های آموزشي های جستجوی اطالعات والدین با شیوهشیوه

 های آموزشي امروزی، کودکان، عدم آشنایي والدین با شیوه
-والدین با مطالب درسي دانش فكری و ذهنيعدم وجود رابطه 

در  والدین درسي و شیوه مطالعه محتوااختال   .آموزان باشد
 ازجمله دتواننیز ميبا محتوای متون درسي امروزی  گذشته

عوامل عدم ارتباط بین سواد اطالعاتي والدین و پیشرفت 
باشد. البته از این مهم هم نباید آموزان امروزی تحصیلي دانش
، همكاران)محمدی و  همچون هایپژوهشنتایج غافل شد که 

ان، همكار)اسماعیل پور بندبني و و  (313۱)میرپناهي،  ،(3130
با پیشرفت  که به ارتباط سواد در مفهوم کلي آن (3136

 همكارانو یا سلیماني و  اندپرداخته آموزانتحصیلي دانش
ای والدین و پیشرفت تحصیلي ( که به ارتباط سواد رسانه3130)

کامل  طوربهاطالعاتي  باسوادآموزان پرداخته است، را دانش
  قابل قیاس دانست.

بخش دیگری از نتایج به عدم ارتباط بین جنسیت و 
 آموزانپیشرفت تحصیلي دانشمیزان تحصیالت والدین با 

پور بندبني و )اسماعیل ی همچونهاپژوهشاشاره دارد. در 
ارتباط  (313۱ان، همكار)مرداني و ، (3136، همكاران
پیشرفت تحصیلي داری بین میزان تحصیالت والدین و معني
هش اما در این پژو؛ قرار گرفته است تأییدآموزان مورد دانش

پیشرفت میزان تحصیالت والدین و عدم وجود رابطه بین 
است که نیاز  یزیبرانگتأملنكته بسیار  آموزانتحصیلي دانش

به مطالعه و بررسي سایر عوامل دخیل در ارتباط بین میزان 
آموزان را ضروری پیشرفت تحصیلي دانشتحصیالت والدین و 

د، این کربرداشت توان از مباحث ارائه شده مي آنچه. دینمايم
است که ارتباط میان سواد اطالعاتي والدین و پیشرفت 

 تواندينمآموزان آموزان پیشرفت تحصیلي دانشتحصیلي دانش
و بدون مداخله سایر عوامل تأثیرگذار مورد بررسي  یيتنهابه

 تأثیردر مطالعات آتي  گردديمقرار گیرد. به همین دلیل توصیه 
ارتباط عاطفي والدین با کودکان،  جملهازگر متغیرهای مداخله

ن و مربیان کودکان، میزان زماني که اارتباط والدین با معلم
و  کننديمبرای کمک به مطالب درسي کودکان صر   نیوالد

 مورد بررسي قرار گیرد. سایر عوامل دیگر

 
 منابع 

 

های ویژگي گران با نقش تعدیلآموزدانشای والدین بر عملكرد تحصیلي سواد عاطفي و سواد رسانه تأثیر(. بررسي 3130نه )سدپرور، سكیا
 بهار. سسه آموزش عالي سناباد گلؤنامه کارشناسي ارشد(. دانشگاه مشناختي والدین )پایانجمعیت
 با مرتبط عوامل برخي و تحصیلي افت بررسي(. 3136) بهاره چابک، غالمي و ائزهف کبرایي، شایان؛ شاد، نادری محمد؛ بندبني، پوراسماعیل

   . 27-6۱(، 1)3، پژوهش در آموزش علوم پزشكي. گیالن پزشكي علوم دانشگاه دانشجویان دیدگاه از آن

ان کالس پنجم ابتدایي آموزدانشپیشرفت تحصیلي آن بر  تأثیرسواد فناوری اطالعات و ارتباطات معلمان و  ۀرابط(. 3131) مرضیه اقاجاني،
نامه کارشناسي ارشد(. دانشكده دانشگاه آزاد اساالمي واحاد تهاران مرکازی، مجتماع )پایان .31-3137شهر تهران سال تحصیلي 
 دانشكده روانشناسي و علوم تربیتي. -دانشگاهي ولیعصر )عج( 

 المللايبینیازدهمین کنفارانس  .CIVILICAسواد اطالعاتي بر عملكرد کارکنان. در  تأثیر(. 3132سماعیلي، حسین )ا وعلیرضا  پیوند،

حسابداری و مدیریت و  الملليبین(. یازدهمین کنفرانس 33باز )ج  هاینوآوریحسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفریني و 
  ن مهر اشراق.باز، تهران، شرکت همایشگرا هاینوآوریهفتمین کنفرانس کارآفریني و 

. مقاله ارائه شده در جایگاه سواد اطالعاتي در ارزیابي عملكرد کارکنان در سازمان(. 3134) علي حسیني، و معصومه خراساني، حمید؛ تابلي،

 مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتي. دانشگاه پیام نور نكا.  الملليبیناولین کنفرانس 



   3133(، پاییز 72شناسي، سال هفتم، شمارة سوم )پیاپي فصلنامه مدیریت اطالعات و دانش                                                                                             05

بررسي وضعیت سواد اطالعاتي اساتید و کارکنان دانشگاه واحد پیام نور اندیكا در سال (. 313۱ني، پری )لطاس و حسین کبری پور،حسین
علوم انسااني، مطالعاات فرهنگاي. مرکاز توانمندساازی  الملليبین(. مقاله ارائه شده در کنگره 30، ص 3)ج  3134 - 3۱تحصیلي 
 فرهنگي و اجتماعي جامعه.  یهامهارت

 عمومي استان سیساتان و بلوچساتان یهاکتابخانهبررسي رابطه بین سواد اطالعاتي و عملكرد شغلي کتابداران (. 3130) فیروزه سیاسر،

 نامه کارشناسي ارشد(. دانشكده دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی، مرکز پیام نور مشهد. )پایان

 دوران. تهران:  (.2)ویرایش  شناسي یادگیری و آموزشروانشناسي پرورشي نوین: روان(. 3134) اکبريعل سیف،

 . 40-16(، 7)33، پژوهش و مطالعات اسالمي. تحصیلي پیشرفت بر فراشناختي راهبردهای تأثیر(. 3133) مجتبي جنتي، و صابر شفیعي،

طالعااتي و پیشارفت تحصایلي هاای ساواد ابررسي میزان کارآمدی مواد و وسایل آموزشي بر ارتقاای مهارت(. 3131) فاطمه صمدی،
تهاران،  - معلمتیاتربنامه کارشناسي ارشد(. دانشاكده دانشاگاه )پایان ان مدارس هوشمند کرج از نظر معلمان و مدیرانآموزدانش

 دانشكده علوم تربیتي. 
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 موسسه آموزش عالي مهر اروند. -ز راهكارهای دستیابي به توسعه پایدار فرهنگي. مرک
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 پایدار. 

، تربیتيمطالعات روانشناسي و علوم . ایالم شهر ابتدایي انآموزدانش یادگیری بر والدین سواد سط  تأثیر بررسي(. 313۱) لیال میرپناهي،
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