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 بر اساس مدیریت دانش  یو سواد اطالعات یاسواد رسانه پیش بینی

 زدی کی هیمدارس متوسطه دوره دوم ناح رانیدبدر بین 

   حمیده همتی2*منصور دهقان منشادی1

 رانیا زد،ی ان،یدانشگاه فرهنگ ،یتیگروه علوم ترب اریاستاد .1

 شهید چمران اهواز، ایراندانشگاه  یو روان شناس یتیدانشکده علوم ترب ،دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی  .2
 (  85/18/1011؛ تاریخ پذیرش:  11/10/1911)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

و  هیا تجز ،یدسترسا  ییاست که به تواناا  یریادگیقابل  یهااز مهارت یامجموعه یسواد رسانه ا

باه   یاماروز  یایا در دن یت ضارور مهار کیاشاره دارد و  یارسانه یهاامیانواع پ جادیو ا لیتحل

 یاطالعاات  ازین سازدیاست که فرد را قادر م ییهامجموعه مهارت یو سواد اطالعات رودیشمار م

و  یادانش با سواد رسانه تیریمد نیرابطه ب یدهد. هدف پژوهش حاضر بررس صیرا تشخ خود

 نیا امعاه ماورد مطاهعاه ا   باود.    زدی کی هیمدارس متوسطه دوره دوم ناح رانیدب یسواد اطالعات

مارد    ریدب 111زن و  ریدب 217نفر ) 983بود که شامل  1971-79در سال  رانیدب هیکلرا پژوهش 

 یاخوشاه  یریا گاز روش نموناه بااستفاده مدارس  رانینفر از دب 233منظور  نی. بدتشکیل می داد

انش شرون الوسون د تیریپرسشنامه مد ابزار پژوهش شاملانتخاب شدند  یاچندمرحله یتصادف

باودبرای تجزیاه     1979) یعباسا  یا  و سواد رساانه 1981مقدس زاده ) یالعات ، سواد اط2339)

وتحلیل داده ها از امار توصیفی)میانگین ، دول نمودارو.. وازمون اساتنباطی ضاریه همبگاتگی    

 نیکاه با    نشاان داد  31/3 یساط  معناادار  در) هاا هیفرضا  یبررسا  جی. نتا.رگرسیون استفاده شد

داناش   تیریرابطاه و اود دارد و ماد    رانیا دب یو سواد اطالعاات  یادانش با سواد رسانه تیریمد

 .شودیم ینیبشیپ یو سواد اطالعات یاهتوسط سواد رسان

 متوسطه دوم ، دبیراندانش تیریمد، یاسواد رسانه ی،سواد اطالعات: هاکلیدواژه

                                                           

 ansoor.d. 8@gmail.commنویگنده مگئول، رایانامه:  * 
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 مقدمه   

سبه  اوقات برخی ها،پدیده در وسیع تحوالت و تغییر یا و  دید هایپدیده یدایشپ

شکل  و یافته تحول قبلی مفاهیم اوقات از ایپاره در یا و شودمی  دیدی مفاهیم گیریشکل

 :1971همتی و عباسی، است )هاشمی،  1سواد مفاهیم، این از نمونه یک .گیرندمی خود به  دیدی

 سواد سط  و اطالعات شکل که شده سبه اطالعاتی  امعه به صنعتی  امعه از  هان گذر  .139

 از پیش تا.  189 :1971 ا،ین میو فه یویگ لیاسمع ،یپونک لیاسمع) کند تغییر خود قبلی حاهت از

 طبقة برای ایمالحظه قابل طور به و قدرتمندنخبه  طبقه برای فقط سواد داشتن نوزدهم، قرن

 ایدئوهوژی یک اساس بر دوره این از پس اما؛ است بوده دسترس قابل روحانیون، و اعیان

 صفوی) آمد شمار به پرورش و آموزش اصلی هدف عمومی، مهارت یک عنوان به سواد  هانی،

 در را معانی از متنوعی طیف که است مجموع سواد مفهومی در . 293 :1971 محبوب، و

 عصر در سواد  دید مفهوم در . 12 :1974 نظری،) دارد طوالنی بگیار قدمتی و ردیگیبرم

 اطالعاتی و ایرسانه بعدُ دو در مفهوم این از تریگگترده تعریف ارائه نیازمند نیز اطالعات

 هایمهارت و هاقابلیت بر مبتنی و بوده نوشتن و خواندن توانایی از فراتر بگیار که هگتیم

  .81: 1971، زاده یتقاست ) دیگری

 2ایسواد رسانه مطلق، شر نه است مطلق خیر نه رسانه آن در که امروز شده ایرسانه دنیای در

 از و ماند امان ها دررسانه مخرب و منفی اثرات از توانمی آن بر تکیه با که است مأمنی بهترین

 و مهارت عنوان،به را ایسواد رسانه رسانه، و ارتباطات نظرانصاحه .برد بهره آن فواید و محاسن

 مطرح گرفته نام اطالعات و عصر ارتباطات که حاضر عصر در زیگتن برای ضروری توانایی

کتاب  در و 1711 سال در بار اوهین ،9هوهان . مک 91 :1971شبیری،  پاکدهی و کنند )حگینیمی

 4  هانی دهکده فرارسیدن از که آنجا برد؛ کار به را ایرسانه سواد واژه "رسانه درک برای"

 ایرسانه سواد نام به  دیدی سواد به هاانگان دوره این در است الزم گویدمی و کندمی صحبت

  .14 :1989هوهان،  یابند )مک دست

                                                           
1 . Literacy 
2. Media Literacy 

3. Mc Luhan 

4. Global village 
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 آن نتیجه در که است مطرح ارتباطات حوزه در کلیدی اندیشه یک عنوانبه ایرسانه سواد

 را امکان این مخاطه به ایرسانه وادس زیرانمایند ها بیمه میرسانه با موا هه در را خود افراد

 انبوه کارآمد و مؤثر طور به خود تحلیل و نقد قدرت و شناخت درک، افزایش با تا دهدمی

 خداویردی و ببران ؛193 :1977محه زاده و همکاران، ) ددرآور کنترل تحت را ایرسانه هایپیام

 آنکه  ای به تا کند کمک مردم به که است این ایهدف سواد رسانه . 1 :1973زاده، 

 که اطالعاتی  امعه در فرهیخته شهروندانی به باشند، هارسانه برای فرهیخته کنندگانیمصرف

 که آنچه روی بر توانندنمی افراد تک تک شوند. تبدیل هگتند آن تپنده قله ها،رسانه انواع

 شیوه به کنترل هایتوانند روشمی اما باشند داشته زیادی کنترل کنندمی عرضه هارسانه

 دهد نشان مردم به که است ای اینرسانه سواد هدف بنابراین بیاموزند؛ را ذهنی ریزیبرنامه

 حگینی؛ 93 :1971ی، سلیمانو  ایجی)معطوف کنند  خود سمت به هارسانه از را کنترل چگونه

 . 91: 1971 شبیری، و پاکدهی

 الزم آن، خاص خصوصیات و  امعه از  دیدی گیری نوعشکل با حاضر، عصر از طرفی در

 و ود به هایپدیده و مگائل با موا هه برای خاصی هایو توانمندی آگاهی از  امعه افراد است

  امعه نوع این در سواد کگه از  دیدی و یافتهتحول نوع هذا شوند، برخوردار نوع این در آمده

و از   .113 :1971، همتی و عباسی ،شود )هاشمیمی نامیده 1اطالعاتی که سواد شودمی مطرح

منزهه یک اصل دسترسی به اطالعات و استفاده مؤثر از آن برای تمام اقشار  امعه بهآنجا که 

در این راستا، داشتن سواد اطالعاتی ابزار ، رودای به شمار میاساسی در زندگی ا تماعی و حرفه

  .13 :1974)نیازآذری و همکاران،  باشدارتباط با  هان می

 منابع درست شناسایی یتوانای منظوربه ها،مهارت از ایمجموعه عنوانبه اطالعاتی سواد

 توانمندی برای ابزاری ها،آن از هدفمند استفاده یهمچنین توانای و هاآن به دسترسی اطالعاتی،

 فرد بتواند نیاز اطالعاتی خود را به صورت تا ، 133 :1973غفاری،  و )صیفوری است فردی

ها را بر حگه ارتباط با نیاز اطالعاتی خود بازیابی و دقیق تشخیص داده، شناسایی کند و آن

 هاتوانایی از ایمجموعه به اطالعاتی . سواد 131 :1979، ، وهی زاده و قربانییمؤمن) ارزیابی کند

 داشته یازن اطالعات به موقع چه که تشخیص دهند توانند،می افراد آن اساس بر که شودمی اطالق

 دهند قرار مورد استفاده کارآمد، نحو و به یابیارزش یابی،مکان را مورد نظر اطالعات چگونه و

  .133 :1971یزدانی و موسوی،  ، به نقل از2339، 2کوهلر و هگتر)

                                                           
1. Information Literacy 
2. Lester & Koehler 
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 تجربیاات  و هاا مهاارت  هاا، نگرش ها،دانش از ترکیبی اطالعاتی و ایرسانه سوادبه طور کلی 

 باه  داناش  و اطالعات با ارتباط برقراری و توهید استفاده، ارزیابی، تحلیل، دستیابی، برای مورد نیاز

 و ایرساانه  باساواد  افاراد  .هاسات انگاان  حقاوق  بار  تأکیاد  با اخالقی و خالقانه، قانونی صورتی

 خصوصای،  زنادگی  در را اطالعااتی  مجراهای و منابع ها،رسانه انواع مختلف توانندمی اطالعاتی

 چاه،  بارای  دارناد،  نیاز اطالعاتی چه و موقع چه دانندمی هاآن .کار برند به خود مومیع و شغلی

 و کرده توهید را اطالعات چرا و کگی چه کنندمی درک هاآن .پیدا کنند دست آن به چگونه و کجا

 توانناد مای  هاا آن .کنندمی درک را اطالعات کنندگانفراهم و رسانه و عملکرد مگئوهیت نقش، نیز

 شاده نقل محتوا دیگر توهیدکننده هر در و رسانه در که را هاییارزش و ها، اعتقاداتپیام اطالعات،

 باه  را شاهروندان  ؛اطالعااتی  و ایرساانه  کنناد. ساواد   گاذاری ارزش را و اطالعاات  تحلیال 

 تاا  دنا کنمی تجهیز بگیرند، اطالعات و رسانه را از بهره نهایت توانندمی هاآن با که هاییصالحیت

و  پاونکی  اسامعیل )گردناد   بیاان برخاوردار   آزادی همچاون  بشار  اساسای  حقوق از وسیلهبدین

هاا قاااوت و تفگایر درسات     در هنگام استفاده از اطالعاات و رساانه   و  173 :1971همکاران، 

، حگان زاده  ریزی)اشرفی داشته باشند و در خلق و توهید اطالعات حق مؤهف را نیز رعایت کنند

  .  921 :1979، رو کاظم پو

 خاود  عهاده  بار  عمال  در دانش به اطالعات تبدیل و است ارزشمند افراد برای همیشه دانش

 فرایناد  محصاول  داناش  معماوال  کاه  شود می آشکار موضوع این به فراتری نگرش با. است بشر

 کاه  داشات  اظهاار  تاوان  مای  دیگار  ای گوناه  به. است دانش سپس و اطالعات به ها داده تبدیل

 در . 21 :1978 همکااران،  و خلیلای ) اسات  داناش  مادیریت  هماان  دانش توهید در مهم موضوع

 و هاا ساازمان  مؤسگاات،  بارای  اساتراتژیک  نیااز  یک عنوان به دانش مدیریت سوم هزاره آستانه

 هاا ساازمان  برای بلندمدت هایبرتری کنندهتامین دانش مدیریت. است مطرح خدماتی نهادهای

 :1974 عفیفای، ) است اطالعاتی و فکری انگانی، هایسرمایه از هاآن یریگبهره میزان و  وامع و

83 . 

 در اطالعاات  انتقاال  و مبادهاه  ساریع،  آساان،  ارتبااط  که است علمی عنوان به دانش مدیریت

 ویاژه باه  هاا سازمان در کارایی و توانایی نوآوری، کنندهبیان تواندمی و کندمی پشتیبانی را سازمان

 قارن  مادیریت  کلیادی  ابازار  عنوانبه دانش مدیریت همچنین . 1984 الهیجانیان،) باشد مدارس

 باازخوانی،  زمیناه  یکنندهفراهم عنوانبه آموزشی مؤسگات و مدارس ویژهبه هاسازمان در  دید،
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 مدرساه  ساط   در داناش  انتشاار  و نگهداری دهی،سازمان ارتقاء، تبادل، و تگهیم پرورش، ایجاد،

 آماوزش،  هاای شایوه   دیاد  رویکارد  گیاری شاکل  سبه تواند می درس کالس  سط در ویژهبه

 در ناوین  داناش  و اطالعاات  از اساتفاده  و دریافات  بارای  آمادگی مو ود، دانش از مؤثر استفاده

 آب) شود اطراف دنیای سریع تغییرات با مقابله توان با سوم، هزارة فناوری و دانش توسعه  هت

  .19 :1978 یار،

 مادیریت  و فکاری  سرمایه سهم» عنوان با پژوهشی   در1971) کثیری آقا و ندیزفرق سمیعی

 معلماان  یاادگیری  باا  فکاری  سرمایه و دانش نشان دادند که مدیریت« معلمان یادگیری در دانش

 بررسای » در پژوهشی باا عناوان    1971)، ر ائی پور و هویداشمگی. دارد معنادار و مثبت رابطه

 خاالق  تفکر میانجی نقش با مدیریتی هایمهارت و دانش مدیریت یندفرآ رابطه ساختاری اهگوی

هاای  باین مهاارت   یافتناد کاه   دست نتیجه این به« اصفهان هایدبیرستان دبیران و مدیران میان در

،  مشایدیان و ر اائی   . رادمانش رابطاه مثبات و معناادار و اود دارد    مدیریتی و مدیریت دانش 

 دبیاران  خالقیات  میازان  و اطالعااتی  ساواد  باین  رابطه ررسیب»  در پژوهشی با عنوان 1971)پور

سواد اطالعاتی با میازان  نشان دادند که بین « غیرانتفاعی و دوهتی هایدبیرستان پرورش و آموزش

  در 1971)، یمین فیروز و علای محمادی  . مقدس زادهو ود دارد معنادار یخالقیت دبیران رابطه

 ماوردی  مطاهعاه : معلمان اثربخشی با اطالعاتی سواد هایتمهار رابطه بررسی»پژوهشی با عنوان 

اطالعاتی معلمان و  های سوادنشان دادند که میزان مهارت« ساری شهرستان ابتدایی مقطع معلمان

  ، 1971)، ساالری و خگاروی ها باالتر از حد متوسط بوده است و ساالریهمچنین اثربخشی آن

 و   و شاریعتمداری 1971) و همکااران  پاونکی  عیل ، اسام 1971) و همکااران  هتاه  کتی موسوی

باه  در پژوهشای    2318) 1دیادباهی  ساارال و    نیز به نتایج مشابهی دست یافتند. 1974آقا انی )

نشاان   یهمبگاتگ پرداختند که نتاایج   اندانشجو معلم یو سط  سواد اطالعات یسواد درس یبررس

ساواد   ،اطالعااتی  اد. همچناین ساو  د داردو و رابطه مثبتدرسی و سواد  یسواد اطالعات نیبداد 

 ساواد  برای معلمان انگیزه»در پژوهشی با عنوان   2319) 2توزل و هابز .کندیمی نیبشیپدرسی را 

 معلماان  دیجیتاهی و ایرسانه که سواد دادند  نشان« ترکیه آموزگاران بررسی: ایرسانه و دیجیتاهی

 بارای  هاا آن هایانگیزه بر که شودمی ذهنی هایتعاد و هانگرش از پیچیده ایمجموعه به منجر

ساواد   شیافازا »پژوهشای باا عناوان     .گذاردمی تأثیر یادگیری برای دیجیتال هایرسانه از استفاده

                                                           
1 . Sural & Dedebali 

2. Hobbs   & Tuzel 



       24       مدارس رانیدبدر بین بر اساس مدیریت دانش  یو سواد اطالعات یاسواد رسانه پیش بینی           

 

 

گاروه   شارکت کننادگان     انجام شد.2311و همکاران ) 1روپولتوسط  «ییمعلمان ابتدا یاطالعات

نشان داد  هاداده لیو تحل هیکردند. تجز افتدریساعت آموزش سواد اطالعاتی را  11در  آزمایش

نیگات   یکاف یدبگتان شیمعلمان پ یسواد اطالعات یهامهارت تیتقو یبراآموزش دوره یک که 

هی و . ردمگتمر دا یابیو ارز یبه همکار ازین ی،سواد اطالعات یهامهارت بهمعلمان  یسازو آماده

کاه   دادناد     در پاژوهش هاای مشاابه نشاان    2312) 4  ، بیگاوم 2312) 9  ، چانا  2319) 2ساو 

 ساواد  ساط   ارتقاای  بارای  آموزشای راهای   مؤسگاات  در آگاهی داشتن بزرگ رقابت اندازیراه

 باه داناش   دانشاجویان  تبدیل»  پژوهشی با عنوان 2312) 1مادر  مردم است. اطالعاتی و ایرسانه

 داد. انجام« پژوهشی ارتباط برقراری طریق اطالعاتی از و ایرسانه سواد هایقابلیت ایجاد پژوهان:

 دانشاجویان  اطالعااتی بارای   و ایرساانه  سواد هایقابلیت توسعه هایراه از داد یکی نشان نتایج

 در خاود  تحقیقاات  توزیاع  و اطالعاات  توهیاد  از طریاق  و فعاالنه طور به که است این هادانشگاه

 توهیدات به دیجیتال مخزن سازمانی یک قطری از دیگر افراد و شوند درگیر علمی فرآیند ارتباطات

 داشته باشند.  دسترسی هاآن علمی

هار  امعاه    شرفتیهر  امعه است که بقاا، دوام و پ یاز ارکان اساس یکیو پرورش  آموزش

است که هم در آغوش  یادهیچیپ ندیفرا تیو ترب میدارد. تعل یآن بگتگ تیو ترب میتعل تیفیبه ک

 یهام  نباه رسام    تیو ترب میتعل شکیدارد. ب انیمدرسه  ر طیدر مح خانواده و ا تماع و هم

 گات، یمتکفال آن ن  یفارد که نهاد منحصربه یررسمیآن مدرسه است و هم غ یاساس هاددارد که ن

و  یداریا د ،یداریاعام از شان   یهمگاان  یهاا آن مخصوصاً رساانه  یهارمجموعهیبلکه  امعه و ز

رکان   نیتار مهام  یکه آموزش و پرورش در  واماع اماروز  از آنجا  .دار آن هگتندعهده ینوشتار

 زیا از هر چ شیتحقق اهداف آموزش و پرورش را ب د،یآیبه توسعه و تحول به شمار م لین یبرا

را  رانیا دب تواناد یم یو معلمان دانگت. عوامل گوناگون رانیدر گرو تالش و همت مد دیبا گرید

اثاربخش، خاود مگاتلزم تحقاق      ریا دب کیبه  لین گریسازد؛ به عبارت د یهدف نیآماده تحقق چن

 است.    رسانه ای و اطالعاتی داشتن سواد نیو همچن ییهانهیو زم طیشرا

                                                           
1 . Ruppel 

2 . Lee & So 

3. Chang 

4. Begum 

5. Mader 
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از آن  ا که هدف نهایی استفاده از رسانه، افزایش اثر تدریس و بهبود یادگیری دانش آماوزان  

توانند به دانش آموزان ای مناسبی برخوردار باشند، میدر صورتی که معلمان از سواد رسانه، است

ریزی درسای  ها را آموزش دهند. در طرح تلفیق رسانه با برنامهخود، تفکر و نگاه نقادانه به رسانه

شاوند و  های ا تماعی آشنا مای های آموزشی به خصوص رسانهو تدریس، معلمان با انواع رسانه

ای مان خود را باه ساواد رساانه   گردند. اگر معلها مطلع میاز تأثیرات مثبت و منفی هر یک از آن

ن میاا  در آماوزان  داناش  و مانندمی عقه خود آموزان دانش از عرصه این در نکنند،  دید مجهز 

 راهنماا  و یاوربی مذهبی، انبوهی از اطالعات آموزشی، فرهنگی ا تماعی، سیاسی، روانشناسی و 

 کااهش  زمیناه  تاوان مای  آموزان دانش و معلمان ای و اطالعاتیرسانه سواد ارتقای با هذا مانند،می

ای و رساانه  ساواد  کمک به معلمان. آورد و ود به را مجازی فاای نو پدید ا تماعی هایآسیه

 ،های ا تماعی در خصوص گگترش دیان و فرهنا   با استفاده از رسانه توانندمی خود اطالعاتی

 همچناین در عصار حاضار    .تبلیغ اندیشه مذهبی و تربیت اسالمی اقدامات خوبی را انجام دهناد 

تواناا در خلاق داناش و مادیریت     »و « پژوهنده»مادارس تأکید فراوانای بار تربیت دانش آموزان 

 و ایرساانه  ساواد  داشاتن  بناابراین، که از کارکردهای ساواد اطالعااتی اسات دارناد؛     « اطالعات

 و الزم مهارتی ،کار دارندویژه دبیران که با تعلیم و تربیت سرو امعه به افراد تمام برای اطالعاتی

   .رسدمی نظر به ضروری

 متصاور  آن بار  کاه  ارزشای  و اعتبار و دبیران نقش اهمیت به با تو ه به آنچه گفته شد و نظر

 ناوع  ساودمندترین  تربیات،  و تعلایم  مهام  رکن این تأمین و تربیت منظوربه گذاریسرمایه است،

 و علمای  پیشارفت  آگاه، الزمه و کارآمد گانیان نیروی داشتن دیگر سوی از .است گذاریسرمایه

 رسااهت  و ساازمانی  حیااتی  نقاش  باه  بتوانند دبیران که آن برای. باشدیم  امعه یک در فرهنگی

 یاادگیری  مشاغول  مگتمر طور به باید امروز،  وامع واقعیات به تو ه با ،نمایند عمل خود شغلی

 .گیرناد  قارار  پژوهشای  یهاا یبررس تحت ئماًدا و باشند برخوردار سواد و آگاهی الزم از و بوده

 تیریماد پاسخ این سوال کاه آیاا    یافتن دنبال به پژوهش حاضر موضوع، اهمیت به تو ه حال با

پایش  را  زدیا  کی هیمدارس متوسطه دوره دوم ناح رانیدب یو سواد اطالعات یاسواد رسانه ،دانش

 یا خیر؟ کندبینی می 

 

 روش

 امعه مورد مطاهعه این پژوهش کلیه ع همبگتگی بود. روش این پژوهش توصیفی از نو

نفر  983 به تعداد 1978-77 تحصیلی در سال زدی کی هیمدارس متوسطه دوره دوم ناح رانیدب
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 ای بود.ای چندمرحلهتصادفی خوشه ،گیری. روش نمونهبود  دمر ریدب 111دبیر زن و  217)

که در  بدین ترتیه .به دست آمد 1گانمور -از  دول کر گی نفر 233به تعداد  حجم نمونه

شدند. مدرسه به طور تصادفی انتخاب  23ناحیه یک یزد مدارس متوسطه دوره دوم از بین  ابتدا

ابزارهای  ها را تکمیل کردند.به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه ریدب 13از هر مدرسه در ادامه 

 :دبوگردآوری داده ها در این پژوهش شامل ابزارهای زیر 

 توسط الوسون پرسشنامهاین :  2339) 9الوسون  2دانش مدیریت استاندارد پرسشنامه( 1

روایی پرسشنامه مدیریت دانش از طریق . باشدگویه می 24دارای  و   طراحی شده است2339)

تأیید شده است. ضریه پایایی  پرسشنامه توسط الوسون یهاهمبگتگی بین هریک از مؤهفه

 ،87/3،  ذب دانش 84/3ر اساس آهفای کرونباخ به ترتیه برای ایجاد دانش پرسشنامه الوسون ب

به دست  83/3کاربرد دانش و  87/3انتشار دانش  ،88/3، ذخیره دانش 81/3سازماندهی دانش 

و مقدار روایی  روایی صوری و محتوایی این ابزار توسط متخصصان تأیید . 2339 آمد )الوسون،

و بنابراین  قابل قبول بود RAMSEسنجیده شد که مقدار  تأییدیسازه با روش تحلیل عاملی 

  .به دست آمد 84/3مقدار پایایی آن با روش آهفای کرانباخ  و شد روایی سازه آن نیز تأیید

  1981این پرسشنامه توسط مقدس زاده ) :(1841پرسشنامه سواد اطالعاتی مقدس زاده )( 4 

ی متعددی از  مله اسدی هاپژوهشاست و در  بر اساس مدل شش مهارت بزرگ ساخته شده

های کل به از  مع نمره کهاست  سؤال 19است. این پرسشنامه دارای  شده گرفته  به کار 1979)

 استفاده نظرصاحه. برای سنجش روایی پرسشنامه از نظرات اساتید و همکاران دیآیمدست 

ی آور معرسشنامه بین معلمان توزیع و پ 21است. برای سنجش پایایی پرسشنامه نیز تعداد  شده

به دست آمد )مقدس زاده و همکاران،  81/3آهفای کرونباخ  آزمونگردید و سپس با استفاده از 

و  روایی صوری و محتوایی این ابزار توسط متخصصان تأییدحاضر  . در پژوهش 912؛ 1971

 قابل قبول بود RAMSEدار مقدار روایی سازه با روش تحلیل عاملی تأییدی سنجیده شد که مق

شد. برای برآورد ضریه پایایی و محاسبه همگانی درونی  و بنابراین روایی سازه آن نیز تأیید

به  98/3شد. مقدار پایایی آن با روش آهفای کرانباخ  گویه ها از روش آهفای کرونباخ استفاده

  .دست آمد

                                                           
1. Krejci-Morgan 

2. Knowledge Management 

3. Lawson 
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ای توسط عباسی پرسشنامه سواد رسانه:  1838ای عباسی )پرسشنامه استاندارد سواد رسانه( 8 

باشد. در پژوهش فلگفی گذاری آن برحگه طیف هیکرت می  ساخته شده و نمره1979)

دهد که نشان می به دست آمد 93/3، ضریه آهفای کرونباخ برای این پرسشنامه باالتر از  1979)

هش روایی صوری و مطلوبی است. در این پژو هماهنگی درونی گویه های این متغیرها در حد

و مقدار روایی سازه با روش تحلیل عاملی تأییدی  محتوایی این ابزار توسط متخصصان تأیید

شد. برای  و بنابراین روایی سازه آن نیز تأیید قابل قبول بود RAMSEسنجیده شد که مقدار 

شد.  دهبرآورد ضریه پایایی و محاسبه همگانی درونی گویه ها از روش آهفای کرونباخ استفا

 .به دست آمد 82/3مقدار پایایی آن با روش آهفای کرانباخ 

 یافته ها

 ختی نمونه پژوهش را نشان می دهدویژگی های متغیر شنا 1 دول 

 گروه نمونه متغیرهای  معیت شناختی توزیع فراوانی: 1 دول

نگیت  )سال  سن فراوانی   فراوانی 
 تیوضع

 تأهل
 فراوانی تحصیالت فراوانی

 تسابقه خدم

 )سال 
 فراوانی

19زیر  11 مرد -13 12 فوق دیپلم 171 متأهل 41   11 

42-99 194 زن 11- 11 199 هیگانس 1 مجرد 99   19 

  49-49 سفوق هیگان   41   11 11 - 23  19 

  48-11  98     21 +  49 

  12 +  97       

         233 مجموع

 هاا آندرصاد   19در پژوهش مرد و  کنندگانشرکت درصد 99یک ی  دول هاافتهی بر اساس

 1/23ساال،   42تاا   99درصد باین  1/18سال،  91زیر  کنندگانشرکتدرصد از  1/22 زن هگتند.

همچنین  به باال هگتند. 12درصد  1/17سال  و  11-48بین  درصد 17سال،  49تا  49درصد بین 

درصد شارکت   1  هگتند. مجرد درصد 1/2و  متأهلاز شرکت کنندگان در پژوهش  درصد 1/79

درصاد فاوق هیگاانس و بااالتر      1/21درصاد هیگاانس و    1/18کنندگان در پژوهش فوق دیپلم، 

ساال،   11تاا   11درصاد   1/21ساال،   13درصد شرکت کنندگان در پژوهش زیار   1/21هگتند و 

 دارند. سابقه خدمت سال به باال 21 درصد 1/21سال،  23تا  11درصد  1/21

 هااسیمقمیانگین و انحراف معیار  : 2 دول 
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 انحراف معیار میانگین متغیرها

17/97 مدیریت دانش  97/21  

99/139 سواد اطالعاتی  21/44  

یارسانهسواد   29/149  13/11  

 

 یاطالعاات  ، میاانگین ساواد   17/97)یک میانگین مادیریت داناش     2های  دول )بر اساس یافته

قبل از انجام  تحلیل پایش فارن نرماال     باشد.  می29/149) ایسواد رسانه  و میانگین 99/139)

و  منظور بررسی روابط میان متغیرهای پاژوهش بهدر ادامه  بوده داده ها مورد بررسی قرار گرفت.

   است. شدهاستفاده   از همبگتگی پیرسون بررسی فرضیه یک 

 شده است.استفاده کلموگرف اسمیرنوف  برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات از آزمون 

بررسی نرمال بودن  :9 دول  

 سط  معناداری در ه آزادی آماره متغیر

 78/3 178 78/3 مدیریت دانش

 11/3 178 71/3 سواد اطالعاتی

 18/3 178 72/3 یارسانهسواد 

هاا را باا اطمیناان بااالیی نرماال      توان دادهباشد می 31/3یشتر از بمعموالً چنانچه سط  معناداری 

 .دفرن کر

 ای و سواد اطالعاتیبین مدیریت دانش با سواد رسانه ضریه همبگتگی: 4   دول

 سواد اطالعاتی ایسواد رسانه مدیریت دانش تغیرهام

   1 . مدیریت دانش1

  1 94/3** . سواد اطالعاتی2

 1 21/3** 18/3** یارسانه. سواد 9

31/3**P< 

ی دانش با سواد اطالعات تیریمد نیبیه همبگتگی ضر دهدیمنشان   4)شماره   دولی هاافتهی

ای و سواد رساانه  ،دار است، بدین معنا که با افزایش مدیریت دانشمعنی ی مثبت وارسانهو سواد 

ی و اطالعاتی نیاز باا   ارسانه. همچنین طبق ماتریس همبگتگی سواد ابدییماطالعاتی نیز افزایش 

 در بررسی فرضایه   .ابدییمافزایش یکی دیگری نیز افزایش  مثبت و معنادار دارند و با یرابطه هم
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باین   هات تعیاین ساهم متغیار پایش      .از  تحلیل رگرسیون چندگانه  استفاده شده اسات پژوهش 

عنوان متغیر مالک، رگرسیون چندگانه باا روش  ای بهبینی نمره سواد رسانهدر پیش  )مدیریت دانش

 گردیده است. ارائه  1)و   1)ول ا را گردید که نتایج آن در  دا 1ورود

 یاسواد رسانهبینی نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه  هت پیش : 1 دول 

 سط  معناداری F ضریه تعیین  ضریه تعیین ضریه همبگتگی مدل

1 18/3 49/3 41/3 199 331/3 

ندگاناه باین   ؛ مقدار ضریه همبگتگی چشودیممالحظه   4)شماره  طور که در  دول همان

است و مقدار ضریه تعیین برابار باا    18/3وارد شده به مدل و متغیر مالک برابر با  نیبشیپمتغیر 

ی  اساواد رساانه  درصد از تغییارات متغیار ماالک )    49است. این مقدار بیانگر آن است که  49/3

آماده  دسات باه  F. نتایج تحلیل واریانس نشان داد کاه  شودیمبین در مدل تبیین توسط متغیر پیش

 باین پایش  متغیار  بینای پیش قدرت ،  1)شماره  معنادار است؛  دول > 331/3P   در سط 199)

 دهد.می نشان را رگرسیون مدل
 بیننتایج آزمون تی و ضرایه مربوط به متغیرهای پیش: 1 دول 

 سط  معناداری Beta T نیبشیپمتغیر 

 331/3 11/19 18/3 مدیریت دانش

در ساط    =t  11/19متغیار مادیریت داناش باا مقادار       ،  1)شاماره  با تو ه به  ادول  

331/3p< د. مطاابق باا  هات ضارایه     نقش معنااداری دار  یاسواد رسانهبینی در پیشetaB 

 هات تعیاین    د.کنا یبینی ما را در  هت مثبت پیش دبیران یاسواد رسانهنمره  ،مدیریت دانش

عناوان متغیار ماالک،    باه  یساواد اطالعاات  بینی نمره بین )مدیریت دانش  در پیشسهم متغیر پیش

ارائاه گردیاده     9)و   1)رگرسیون چندگانه با روش ورود ا را گردید کاه نتاایج آن در  اداول    

 است.
 یسواد اطالعاتبینی : نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه  هت پیش9 دول

 مدل
ضریه 

 همبگتگی

ضریه 

 تعیین

ضریه تعیین 

 شدهتعدیل
F 

سط  

 معناداری

1 94/3 11/3 11/3 91/21 331/3 

؛ مقادار ضاریه همبگاتگی چندگاناه باین متغیار       شاود یم، مالحظه  9)طور که در  دول همان

 11/3است و مقدار ضریه تعیین برابر باا   94/3وارد شده به مدل و متغیر مالک برابر با  نیبشیپ

ی  توساط  ساواد اطالعاات  درصد از تغییرات متغیر مالک ) 11است. این مقدار بیانگر آن است که 

                                                           
1. Enter 
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  91/21آماده ) دستبه F. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که شودیمبین در مدل تبیین متغیر پیش

 را رگرسایون  مدل بینپیش متغیر بینیپیش قدرت ، 9) معنادار است.  دول > 331/3P در سط 

 دهد.می شانن

 بین: نتایج آزمون تی و ضرایه مربوط به متغیرهای پیش8 دول 

 Beta T نیبشیپمتغیر 
سط  

 معناداری

 331/3 391/1 94/3 مدیریت دانش

 بینیدر پیش >331/3pدر سط   =t  391/1مقدار ، متغیر مدیریت دانش با  8)با تو ه به  دول 

نماره ساواد    ،مدیریت داناش  etaBد. مطابق با  هت ضرایه سواد اطالعاتی نقش معناداری دار

 کند.بینی میرا در  هت مثبت پیش اطالعاتی دبیران

 

 بحث و نتیجه گیری

بر اساس مدیریت داناش در  این پژوهش با هدف پیش بینی سواد رسانه ای و سواد اطالعاتی 

نشاان  ها به ا را درآمد. تجزیه و تحلیل یافته زدی کی هیارس متوسطه دوره دوم ناحمد دبیرانبین 

 هیمدارس متوسطه دوره دوم ناح رانیدب یو سواد اطالعات یادانش با سواد رسانه تیریمد نیبداد 

داناش   تیریتوساط ماد   یو ساواد اطالعاات   یاو ساواد رساانه  رابطه معنادار و ود دارد  زدی کی

  کاه نشاان دادناد    1971) یریا و آقاا کث  یزفرقند یعیسم . این یافته با پژوهششودیم ینیبشیپ

هته  یکت یمعلمان رابطه مثبت و معنادار دارد، با موسو یریادگیبا  یفکر هیدانش و سرما تیریمد

و  میرابطه مگتق رانیدب یدانش و عملکرد سازمان تیریمد نی  که نشان دادند ب1971و همکاران )

و  یاهاا نشاان داد ساواد رساانه    آن جی  که نتاا 2319با هابز و توزل )، و ود دارد یومعنادار و ق

کاه بار    شاود یما  یذهنا  یهاا ها و عاادت از نگرش دهیچیپ یامعلمان منجر به مجموعه یتاهیجید

چانا    باا و  گاذارد یما  ریتاأث  یریادگی یبرا تالیجید یهااستفاده از رسانه یها براآن یهازهیانگ

و باه طاور    دهیسواد فناورانه معلمان را بهبود بخشا  ،رانیمد هفناوران ینشان داد رهبر  که 2312)

 باشد.همخوان می ،گذاردیدر آموزش اثر م یمعلمان  هت استفاده از فناور قیبر تشو میمگتق

 توهیاد  ایبر هاییرکا زودارای مدیریت دانش، سادر مدرسه در تبیین این یافته می توان گفت، 

 ساایر  طالعااتی ا هاای باناک و  ینترنتای ا طالعاتیا هایبانک نظیر مختلف منابعاز  نشدا کگهو 

 تشاویق  ناش و دا عقایاد  دلتباا  باه هاا  و گروه ساتیداو  دارد د وو علمیها و مؤسگات دانشگاه
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و  دمو او  ناش دا ازشاود و  مای  لساتقبا ا سااتید ا توسط  دید نشدا توهید از همچنین، .شوندیم

 یبعاد  هاای پاروژه  موفقیت  هت حگنا نحو به هشد منجاا قبلی هایوژهپر ربتجاها و آموخته

به دست  یالزم برا یهااز مهارتنیازمند سواد اطالعاتی هگت یعنی  هانیاتمام  .شودمی دهستفاا

 یهاا شابکه ،  CD)هاوح فشارده    یاطالعاات  یهابانک، کتابخانهی اطالعات از مجراها این آوردن

همچنین دبیر دارای مدیریت داناش  ؛ کنندی استفاده میرسانمراکز اطالعو  نترنتیو ا یرساناطالع

باا اساتفاده از    نترنات یدر کااوش ا  بااالیی  مهارتبا منابع اطالعاتی در رشته خود آشنایی داشته، 

بناابراین  ؛ را دارد شده یابیاز منابع باز قتانیاستخراج اطالعات مرتبط با تحق و  گتجو یموتورها

یابد و مدیریت داناش  مای تواناد ساواد     یت دانش سواد اطالعاتی نیز افزایش میبا افزایش مدیر

 اطالعاتی را پیش بینی کند.

 ساواد  ای  می توان گفت، مرکزرابطه مثبت و معنادار مدیریت دانش با سواد رسانه  نییدر تب 

 باه  دسترسای  ی)توانای 2مهارت دسترسی چهار در تبحر داشتن را ایرسانه سواد ،1آمریکا ایرسانه

 در ایام؛ یافتاه  کاه  آنچه تحلیل )توانایی 9داریم ، تحلیل نیاز هاآن به که زمانی در صحی  اطالعات

آنچاه   کردن یکپارچه و خالصه) ارزشیابی ) 4ای ، ارزیابیرسانه هایپیام رمزگشایی مهارت واقع

 دیاد انتقاادی   باا  کاه  پیاامی  ارزشامندی  میازان  مرحله این در ایم؛آورده دست به نتیجه عنوان به

 باا   واض  شکل) به کردن برقرار ارتباط )توانایی 1کردن خلق و  شودمی بررسی شده رمزگشایی

 پیاام  رسااندن  بارای  فنای رساانه   کاارگیری  باه  توانایی شامل مهارت این دیگر؛ تفکری و اندیشه

 دانش یعنی می توان گفت مدیریت  . 2323، 1)نامل داندمی  است موردنظرش  امعه به مخاطه

 وریفناا و  زنمخاا  ،هاا داده هپایگاا  ازشاود،  میداده  بازخورد نعقایدشاو  نشدا رهبادر ساتیدا به

 ازشاود،  مای  دهستفاا ،ساتیدا همه یسواز  نساآ ستیابید  هت نشدا یسازرهیذخ ایبر تطالعاا

 ادفار ا کاه  نشای اد زیسا هخیرذ ایبرها و دستوراهعمل هاخبرنامه نظیر متنوعی رینوشتا یهااربزا

 دهساتفا ا ناش دا رنتشاا و ا ئاه ارا ایبار  کاز امر سایرو  هاکتابخانهاز شود، می دهستفاا کنندمی کگه

یعنای دبیاران بارای مادیریت داناش      ؛ ای هم دارندنیاز به سواد رسانه هاتمیآتمام این  که شودمی

تاا   ندکنیم گهیمختلف مقا یهاتیاطالعات خود را در سایعنی ؛ ای خود را باال ببرندسواد رسانه

یا سایر  لیموبا قیاز طر نترنتیاز ا کرده،را چک  تیبه روز بودن سا، قابل اعتمادند ندمطمئن شو

                                                           
1 . National American Media Literacy Education 

2. Access 

3. Analyze 

4. Evaluation 

5. Create 
6 . Namel 
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تو اه   د،نا کنیم افتیمتفاوت در یکه از  گتجوگرها یبه تفاوت اطالعاتوسایل استفاده کرده و 

از  دارند. دبیر دارای مدیریت دانش دارای رابطه معنیبنابراین مدیریت دانش با سواد رسانه؛ نددار

اطالعاات دربااره    کگه، لیمیا افتیارسال و درکند. رسانه هم برای بروز کردن خود استفاده می

دانلاود   ایا  مطاهعاه ، وبالگ نوشتن، اندکردهشان توهید که خود ییمحتواها آپلود، کاالها و خدمات

انتقاال و اه    ایک )مثالً پرداخت صورتحگاب بان نترنتیاو یا  نیها و مجالت آنالاخبار، روزنامه

ای است، بنابراین مدیریت دانش ساواد  نیز از مشخصه دبیران دارای سواد رسانه  گریبه حگاب د

 کند.بینی میای را پیشرسانه

آموزشی  یهامدیریت دانش، در واقع دانش قبلی را که همان آموزهدر نهایت می توان گفت،  

آن برای معلمان و هم بارای   یابیدهد. از این رو، نشر دانش و بازاط میاست به دانش  دید ارتب

ی نا یبشیپا ای را و سواد اطالعاتی و سواد رساانه دانش آموزان از اهمیت خاصی برخورداراست؛ 

بایگتی به محیطی در  هات رشاد و توساعه     پرورشسازمان آموزش و امروزه .  بنابراین کندیم

 ماؤثر بار   یهاا مؤهفه نیتردانش و ایجاد محیطی دانش محور از مهمهمه  انبه تبدیل شوند. نشر 

به دهیل توهید سازمان آموزش و پرورش است. از طرفی ای دبیران سواد اطالعاتی و رسانه شیافزا

خدمات دانشی و اهمیتی که دانش در ارتقای  ایگاه هر کشوری دارد از نظر مادیریت داناش در   

برخوردار هگتند از این رو مدیران بایگتی حرکت به سامت   یاژهیسطحی حگاس و از  ایگاه و

ت، ناوآوری،  قیا یادگیرنده بودن را آغااز نمایناد. در حقیقات در چناین محیطای اسات کاه خال       

محدود باودن پاژوهش باه     .ردیگیها به دانش صورت مو تبدیل آن هادهیخودباوری و باروری ا

 اطیا دوره اول و دوم  باا احت  یی)ابتدا معلمان ریساآن را به  جینتا میمتوسطه تعم دوم دورهدبیران 

ی هاا کارگااه ای و اطالعااتی،  به اهمیت سواد رسانه با تو ه پیشنهاد می گردد موا ه کرده است.

ریازان نظاام آماوزش     به مگئوالن و برنامههمچنین  آموزشی برای معلمان و دبیران طراحی شود.

تارویج و  دانشاجویان  را هر چه بیشاتر در میاان   مدیریت دانش  یهامهارت شودیعاهی توصیه م

ها کاه  آن و در نهایت افزایش کارایی ای و اطالعاتیافزایش سواد رسانه آموزش دهند چون باعث

 شود. امعه خواهند بود، می اداره کنندهدر آینده نیروهای 
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Predicting Media Literacy and Information Literacy Based on 

Knowledge Management among Secondary High School Teachers 

in District 1 of Yazd 

Abstract 

Media literacy is a set of learnable skills that refers to the ability to access, 

analyze and create a variety of media messages and is an essential skill in 

today's world and information literacy is a set of skills that enable a person to 

identify their information needs. Give. The aim of this study was to 

investigate the relationship between knowledge management with media 

literacy and information literacy of secondary school teachers in the second 

year of district one of Yazd. The study population of this study was all 

teachers in 1396-97, which included 380 people (269 female teachers and 111 

male teachers). For this purpose, 200 school teachers were selected using 

multi-stage random cluster sampling method. (Mean, graph and table ..) 

Inference test of correlation coefficient. Regression was used. The results of 

examining the hypotheses (at the significance level of 0.05) showed that there 

is a relationship between knowledge management with media literacy and 

teachers' information literacy and knowledge management is predicted by 

media literacy and information literacy. 

Keywords: Information literacy, media literacy, knowledge management, 

secondary school teachers 

 


