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چکیده
هدف ایان پاژوهش تادوین مادل سااختاری اساتاندارد توساعه
ح فهای ب اسااس ساواد اطالعاات دانشاجو  -معلماان دانشایاه
ف هنییان (ت بیت معلم سااب ) ما باشاد .روش پاژوهش حاضا
کم از نوع همبستی در قالب تحلی مسای باود کاه باه روش
الیویاب معادالت ساختاری انجام گ فت .نمونه پاژوهش را تعاداد
 1080نی از جامعه آماری  1500نی ی از میاان دانشاجومعلمان
منطقه غ کشور تشکی دادند که در کلیه رشاتههاای موجاود
دانشیاه ف هنییان مشغول به تحصی بودند و دروس کاارورزی را
پشت س گذاشتهاند .ابزار پژوهش دو پ سشنامه سواد اطالعات و
توسعه ح فهای است که ب مبنای دو استاندارد بینالمللا ساواد
اطالعات ب ای ت بیت معلم ( )2011انجمان کتاباداری آم یکاا و
استاندارد توسعه معلمان نیوج س آم یکا( )2014تدوین شد .در
این پژوهش ب ای تدوین مادل معاادالت سااختاری از نا مافازار
 Smart - PLSو ب ا ای نیکااوی ب ا ازش از شاااخص GOF
اساتیاده شااد .در ایاان پااژوهش پااس از تاییااد با ازش دو ماادل
اندازهگیا ی ساواد اطالعاات و توساعه ح فاهای ،با ازش مادل
معادالت ساختاری با مقدار شاخص  0/488 =GOFتاییاد شاد.
بناب این این نتیجه به دست آمد که مدل ساختاری استانداردهای
توسااعه ح فااهای ب اساااس سااواد اطالعااات دانشااجو  -معلمااان
دانشیاه ف هنییان غ کشور از ب ازش مناسب ب خاوردار اسات
و با توجاه باه مقایساه نتاایج پیشاینههاا باا مادل تاییاد شاده،
شاخصهای سواد اطالعات در توسعه ح فهای معلمان از جواناب
متعدد تاأری مثبات دارناد .نتاایج نشاان داد کاه معلما کاه از
مهارت هاای ساواد اطالعاات بااالت ی ب خاوردار باشاد ،توساعه
ح فهای بیشت ی نیز خواهد داشت .ضمنا ،از دیی دستآوردهای
این پاژوهش دو پ سشانامه اساتاندارد توساعه ح فاهای و ساواد
اطالعات دانشجو معلمان است ب ای دانشجو  -معلماان دانشایاه
ف هنییان ای ان مناسب است.
کلیااد واژههااا :سااواد اطالعااات  ،توسااعه ح فااهای ،دانشااجو -
معلمان ،دانشیاه ف هنییان (ت بیت معلم) ،مدل توسعه ح فهای
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Abstract
The present research aims to develop an SEM of
)Teacher Professional Development (TPD
standards on the basis of Farhangian University
`(Teacher Traning College) teacher - students
Information Literacy (IL). The method in the
current quantitative research is correlational
through path analysis, which is based on structural
equation modeling. To this end, Smart - PLS
software and GOF Index were employed to
 develop an SEM and to determine goodness - offit, respectively. The sample comprised 1080
teacher - students of the total 1500 studying
different courses in the branches of Farhangian
University. All participants have passed
mentoring(1,2,3,&4). The two questionnaires
employed measure Information Literacy (IL) and
Teacher Professional Development (TPD) based
on the International Standard of Information
Literacy for Teacher Education and New Jersey
Teacher Professional Development, respectively.
)The results indicated an appropriate GOF (0. 488
for the proposed SEM and the confirmation of the
proposed model. The resultant validated
questionnaires can be employed to raise
consciousness among teachers and to replicate the
study by using other samples of teachers across
the country. Two Information Literacy (IL) and
)Teacher Professional Development (TPD
Questionnaires were also obtained.
Key Words: Information Literacy (IL),
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مقدمه
نقش معلمان در پ ورش انسانهای جوامع مختلف از گذشته تاکنون بسیار مهم و تأری گذار باوده
است طوریکه معلم بهعنوان یک از ارکاان اصال نظاام آماوزش و پا ورش شاناخته ما شاود.
دانشپژوه ( ) 1382معتقد است که جاییاه و منزلت شغ معلم در مقام ح فه ب همیان آشاکار
است .جهان به س عت دگ گون م شود و معلماان نیاز موظیناد در س تاسا عما خاود ،داناش
خویش را روزآمد کنند .این جاست که توسعه ح فه ای میهاوم ما یاباد .فعاالیت کاه منجا باه
ح فهایت شدن معلمان م گ دد .توسعه ح فهای معلمان به ف آیندها و فعالیتهاای طا حریازی
شده بهمنظور افزایش دانش ،مهارت و نی شهای ح فه ای معلماان گیتاه ما شاود کاه بتوانناد
موجب بهبودی یادگی ی دانشآموزان شوند (گاسک  .)2000 ،1این توضیح دامناه وسایع با ای
توسعه ح فه ای معلمان قائ است ،با این حاال رویک دهاای جدیاد نسابت باه توساعه ح فاهای،
ط فدار یادگی ی مادام العم بوده و یادگی ی ح فهای را مداخلهای کوتاهمدت نما دانناد ،بلکاه
توسعه ح فهای معلمان را فعالیت بلندمدت م دانند که دامنه آن ،آموزش معلمان در دانشیاه تاا
دورههای ضمن خدمت در هنیام اشتغال و مطالعه ف دی معلمان را در ب م گی د (ریشت  ،کانت ،
کلوسمان و باوم ت.)2011 ،2
بناب این ،الزمه توسعه ح فهای مداوم معلمان ،داشتن صالحیتهای ح فهای 3است (نیوجلاد،
ب کلمنز ،بجارد ،ورلوپ و ووبلز .)2005 ،4فوالن و استییب  )1991( 5معتقدند صاالحیت معلماان
شام توانای معلمان در ب آوردن نیازها و مطالباات ح فاه تادریس ما شاود کاه باا اساتیاده از
مجموعهای یکپارچه از دانش ،مهارت و نی ش به دست م آید ،طوریکاه ایان مجموعاه بایاد در
عملک د معلم بازتا و تجل یاباد .همچناین آنهاا صاالحیتهاای معلما را باه «مجماوع کا
تج بیات یادگی ی رسم و غی رسم در س تاس یک ح فه از آموزش یک معلم پیش از خدمت
تا یک معلم بازنشسته» بسط دادند .این صالحیتها با آموزشهاای بلندمادت منجا باه توساعه
ح فه ای مداوم معلمان م گ دد .در مجموع تمای و گ ایش دائم به تغییا  ،نیااز مبا هن هماه
معلمان است و این ام محق نم شود می آنکه ارتبا میان شناخت ،باورها ،و دانش معلمان با
تغییی ات رخ داده ب ق ار گ دد (آواالس 2011و ادواردز.)2012 ،
از آنجاکه معلمان ح فهمند ،در عص اطالعات زندگ م کنند و از ابعاد مختلف ،نه تنهاا باه
سواد عموم اطالعات شام خواندن ،نوشتن و حساا کا دن و ساواد تکنولاوژی اطالعاات نیااز
1. Gusky
2. Richter, Kunter, Klusmann, & Baumert
3. Professional Competencies
4. Nijveldt, Brekelmans, Beijaard, Verloop & Wubbels
5. Fullan & Steigelbauer
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دارند؛ بلکه به سواد اطالعات  1نیز نیازمند هستند .انجمان کتاباداری آم یکاا ساواد اطالعاات را
اینچنین تع یف م کند :در سواد اطالعات یک ف د باید توانای تشخیص نیاز اطالعاات خاود را
داشته باشد و بتواند نیاز اطالعاتیش را مکانیاب نماید ،ارزشگذاری کند و از اطالعات باه دسات
آمده به صورت کارآمد استیاده نماید .این تع یف در ب گی نده ها دو جنباه تواناای هاای عاام و
توانای های موضوع یک رشته تخصص ما باشاد (انجمان کتاباداری آم یکاا .)1989 2 ،ساواد
اطالع ات مهارت تیک انتقادی و قضاوت متعادل در مورد ه اطالعات است که آن را درک کا ده
و از آن استیاده م کنیم 3 .همچنین جنکیز ،کلینتون ،پ وشتما ،روبیسون و ویی  )2006( 4 ،با
این اعتقاد هستند کاه چشام اناداز اطالعاات و تکنولاوژی باه سا عت در حاال تغییا  ،مساتلزم
مهارتهای فزاینده و سطح باالی سواد اطالعاات با ای جساتجو ،بازیااب  ،ارزیااب و اساتیاده از
اطالعات است.
با توجه به مطالب ارائه شده ،یک از گ وههای مثر در حوزه سواد اطالعات  ،معلمان هساتند؛
چ ا که آنها با ارائه ف صتهای متنوع یادگی ی و چیونی نحوه استیاده خ دمنداناه از اطالعاات
ب ای دانشآموزان ،نقش کلیدی اییا م کنند .معلماان در کشاور ایا ان غالباا از ط یا دانشایاه
ف هنییان یا همان ت بیت معلمهای ساب اساتخدام شاده؛ و از ایان ط یا با ای معلما آمااده
م شوند .از این رو ،تمام دانشجویان ت بیت معلم ،اعم از معلماان دوره پایشدبساتان تاا پایاه
دوازده ،نیازمند شناخت جامع سواد اطالعات ب ای فعالیتهای تولید دانش خود هستند ،زی ا این
شناخت ،در نهایت دانشآموزان را تحت تأری ق ار خواهد داد .ب خ تحقیقاات نشاان داده اسات
اغلب معلمان فارغ التحصی ت بیت معلم در کالس ،بدون مهاارت الزم و داناش ساواد اطالعاات
تدریس م کنند (الورت و رید .)2006 5 ،تجار دورههای آموزش پیش از خدمت (کارورزی) و
ب نامه های آموزش مداوم (ضمن خدمت) نشان ما دهاد کاه چیوناه معلماان در ایان خصاو
الیو سازی ک دند و موجبات تسهی یادگی ی دانشآموزان در کالسهای درس را فا آهم آوردناد.
ب ای دانشجویان ت بیات معلام توساعه داناش و ابزارهاای ساواد اطالعاات ضا وری اسات؛ زیا ا
دانشجویان ب ای انجام کارهاای دانشایاه و تادریس پایش از خادمت ،تواناای هاای ارزیااب و
استیاده از منابع اطالعات متنوع و بهطور مساتم در حاال تغییا را کساب ما کنناد تاا وقتا

1. Information Literacy
2. American Library Association
3. The Current Definition And Supporting Statement Can Be Found
At Http://Www.Cilip.Org.Uk/Cilip/Advocacy. Campaigns. Awards/Advocacy.
)Campaigns/Information. Literacy/ Information. Literacy (Accessed 21 February 2018
4. Jenkins, Cliton, Purushotma, Robison & Weigel
5. Laverty & Reed
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بهعنوان معلم دوره پیشدبستان تا پایه دوازدهم در کاالس خاود وارد شادند ،ایان الیاو را با ای
دانشآموزان اج ا کنند که چیونه بهطور انتقادی راه پ پیچ وخم کنون اطالعاات را بپیمایدناد و
چیونه از اطالعات ب ای ساخت استدالل معتب استیاده کنند :شایستی سواد اطالعات  ،معلماان
دوره پیش از خدمت را قادر م سازد تاا درک قاوی خاود را از نقاش اطالعاات در زنادگ خاود
پ ورش دهند ،و سواد اطالعات را ب ای دانشآموزان دوره پیشدبستان تا پایه دوازهام الیوساازی
کنند (استانداردهای سواد اطالعات ب ای ت بیت معلم.)2011 ،1
موضوعات سواد اطالعات و توسعه ح فهای از جهات مختلی قاب بحث هستند .در رویکا د
سواد اطالعات جعی زاده ( )1390بین متغی هاای احسااس نیااز باه ساواد اطالعاات  ،آگااه از
چیونی جمعآوری اطالعات ،آگاه از چیونی ربت و ضبط اطالعات ،آگاه از چیونی کارب د
صحیح اطالعات ،آگاه از چیونی سازمانده و ارائه اطالعاات ،آگااه از معیارهاای ارزیااب و
تجزیه و تحلی اطالعات با میزان استیاده از روشهای نوین تدریس رابطه معناداری وجود داشته
است .همچنین مقدسزاده ،فی وز و عل محمادی ( )1395معتقدناد میازان مهاارتهاای ساواد
2
اطالعات معلمان و همچنین ار بخش آنها باالت از حد متوسط بوده است .مطالعه شبه تج با
هُوای ،ب دن ،جی ی ،وایت و الیوت )2006( 3به این نتیجه رساید کاه دوره فا دی چندرساانهای
و محور م تواند دانش معلمان ،خودکارآمدی و صالحیت در پ داختن به ارزیاب بزر مقیااس،
آزمون تطبی و ارزیاب های جاییزین را افزایش دهد .و نتایج تحقیقات مارکز )2006( 4نیز درباره
ب رس عوام مور ب ویژگ های استادان مطلو نشان داد که با استیاده از روش تحلیا مسای
عوام آموزش و سواد اطالعات استادان یک از مهمت ین عوام مور با ویژگا هاای ح فاهای
استادان تأری دارد.
از آن جا که نقش کتابداران بهعنوان یک گ وه فعال در توسعه ح فهای معلماان مهام اسات،
اُکان ( )2009معتقد است نیاز به دست س و حی موقعیتهاای ح فاهای ،کتاباداران مدرساه و
دانشیاه را با گذشت زمان در مع ض آسیبپذی ی ق ار م دهد کاه با صاالحیتهاای تخصاص
صالحیت آنها متم کز است .همچنین همان در پژوهش مشابه ،به این نتیجه رساید کاه ساواد
اطالعات تا حدودی ،نتیجه نیاز کتابداران در حیاظت حوزه ح فهای آنها از ب نظم نظاممندی
است که علت آنرا م توان در فنآوری اطالعات ،چالشهای مال و جنابش اصاالحات آموزشا
یافت .همچنین ویلیامز و کولز )2007( 5نیز در پژوهش که با تم کز ویژه ب مباحاث ما تبط باه
1. Information Literacy Standards For Teacher Education
2. Quasi. Experimental
3. Huai, Braden, Jeffery , White & Elliott
4. Markers
5. Wiliams& Coles
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دست س ب اطالعات در مدارس ،سواد اطالعات  ،و نقش خدمات معلم ،کتابدار و کتابخانه مدرسه
انجام دادند؛ دریافتندکه معلمان ح فهای از بازتا های اطالعات پژوهش بهعنوان اولاویت با ای
سادهسازی اطالعات و منابع ارجاع استیاده م کنند.
از رویک د مدلسازی ،مدل اکتشاف طاه ی ،عارف  ،پ داختچا و قه ماان ( )1392رواباط
بین انییزهها و مشارکت معلمان در توسعه ح فهای ،راهب دهای توسعه ح فهای ،ابعاد زمیناهای و
محیط م اکز ت بیت معلم ونتایج مثبت و منی حاص ازآن ارائه ما دهاد .هماان در پژوهشا
دیی به کاوش ف آیند توسعه ح فهای معلمان درم اکز ت بیت معلم در قالاب نظ یاه داده  -بنیااد
پ داختند .نتایج تحلی دادهها حاک از یازده مقوله کل بودکه درقالب الیاوی پاارادایم شاام :
ش ایط عل  ،مقوله کانون  ،راهب دهای توسعه ح فاهای ،زمیناه ،شا ایط مداخلاهگا و پیامادها،
ف آیند توسعه ح فه ای معلمان در م اکز ت بیت معلم و رواباط باین ابعااد مختلاف آنرا مانعکس
م نمایند .گارت ،پورت  ،دسیمون ،بی من ،یاون )2001( 1نیاز باا بها هگیا ی از مادل معاادالت
ساختاری ،سه ویژگ اصل فعالیتهای توسعه ح فهای را ب افزایش دانش ،مهارتها و تغییا در
شیوه کالسداری معلمان مور م دانند .گ ست ن ،دیمینو ،جایانت  ،کیم و سانتورو )2010( 2باا
ب رس تأری مطالعه گ وه معلمان 3دریافتند که مشاهدات کالس درس تم ین تادریس ،بهباود
معناداری را در مدارس مطالعه گ وه معلمان نشان م دهد .و نیز مینور لوسیک سدیمو ،رگلین
و رویست  )2013( 4با ارائه مدل توسعه ح فهای یکپارچهسازی فنآوری معلم (تابلوی هوشمند)
در بهبود دست آوردهای درس جب  ،5نشان داد که مداخله نم ات ریاض داناشآماوزان و نما ات
تسلطب تخته هوشمند از پیشآزمون و پسآزمون را افزایش یافت.
در ط اح چارچوب ب ای توسعه ح فه ای مدرسان ت بیت معلم زجاج  ،خنیی  ،آقاحسین و
یزدان ( )1396در روش کیی دریافتند که در چارچو ط اح شاده از میااهیم و مقولاههاای
حاص از مصاحبههاا ،شا ایط علا در ساه دساته توانمنادی شاناخت  ،رفتااری و اجتمااع و
است اتژیها در سه گ وه تدریس در مورد تدریس ،یادگی ی در مورد تدریس و همسوی تادریس
و یادگی ی ق ار گ فتهاند که زمینههای ح فهای و اجتماع با مولیههای م تبط خود ،با شا ایط
عل و است اتژیها تأری م گذارند .ب ونداد این چارچو مادرس ت بیات معلام ح فاهای اسات و
ح فه ای شدن مدرسان ت بیت معلم عالوه ب پیامدهای ح فهای و اجتماع متعدد ،م تواند نقطه
آغازی ب ای تغیی و تحول نظام آموزش باشد .در بعد مهارتهاای ح فاهای ناادری ،حااج زاد،
1. Garet, Porter, Desimone, Birman & Yoon
2. Gersten, Dimino, Jayanthi, Kim & Santoro
)3. Theteacherstudy Group(TSG
4. Minor, Losike. Sedimo, Reglin & Royster
5. Pre. Algebra
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ش یعتمداری و سیف ن اق ( )1389دریافتند که مولیه روش تدریس ،بیشت ین میازان آگااه و
سپس ط اح آموزش و ارزشیاب و در آخ تکنولوژی آموزش کمت ین میزان را آگاه معلمان
در مهارتهای ح فه ای را دارد .همچنین ،پژوهش ارفع ،کارشک  ،آهنچیان ،ناص یان ،افشاریزاده
( )1395نشان دادند که پ سشنامه نیاز پژوهش ابزاری معتب و روا در حاوزه تشاخیص نیازهاای
1
پژوهش است و کاربست آن م تواند به رشد شغل معلمان کماک کناد .لا  ،هاالینی و والکا
( )2015دریافتند که رهب ی مدی هم به صورت مساتقیم هام غی مساتقیم ،باه واساطه قابلیات
اعتماد ،ب یادگی ی ح فهای معلمان تأری گذار است .همچنین یافتههای پژوهش کمب  ،لیب من و
یاشیکا )2016( 2نشان دادند که ب نامه یاادگی ی معلماان اُنتاریاا و رهبا ی آنهاا یاک نموناه از
س مایه توسعه ح فهای ،شام  :تغیی ات در سبکها و مواردی از خطمش در ایجاد ارتبا دولت
و رویک دهای انحصاری توسعه ح فهای معلمان؛ و تج بیات توسعه معلمان در یادگی ی و رهبا ی
انی ادی و جمع با فوایدی ب ای معلمان و دانشآماوزان را فا آهم ما آورد .نیاز نتاایج پاژوهش
چانگ ) 2012( 3نشان داد که رهب ی فناوری مدی ان سواد فناورانه معلماان را بهباود بخشایده و
بهطور مستقیم ب تشوی معلمان جهت استیاده از فناوری در آموزش ارا ما گاذارد .همچناین
رهب ی فناورانه مدی ان باعث افزایش ار بخش تدریس معلمان م گ دد .ب ایان اسااس مادی ان
بهعنوان رهب ان فناوری ،باید یک سند چشمانداز ب ای توسعه و پیادهسازی فناوری را در مادارس
خود داشته و آنرا به کار گی ند .کوگان و کارتزوکو ) 2018( 4نیز با ب رس نحوه رفتار معلمان
آم یکای در حال خدمت مدرسه در زمینه درک ،تم ین و توسعه سواد اطالعاات باه عناوان
تم ین اجتماع ف هنی و از ط ی توسعه ح فه ای ماداوم ،5دریافتناد کاه گ چاه معلماان
ب ای نقش سواد اطالعات در زندگ ح فه ای ارزش قائ م شوند و در اج ای آن اعتماد باه
نیس دارند ،اما با اصطالح سواد اطالعات مبهوت و س درگم هستند .در محیط کاار روزما ه
معلمان ،اولویت اطالعات اجتماع و تجسم و تم کز ب اشت اک اطالعات ،ماهیات اجتمااع
و تج ب یادگی ی و اهمیت کنش متقاب به توسعه سواد اطالعات نشان داده شاد .مطالعاه
دریافت که سواد اطالعات  ،توسعه ح فه ای مداوم و یادگی ی جدای ناپذی ند ،زیا ا آن هاا در
تم ین یادگی ی یکپارچه و یکنواخت در حال تبدی شدن به متخصص در زمیناه 6هساتند.
این مطالعه سواد اطالعات  ،پیش فت ح فه ای و یادگی ی را به عنوان جدای ناپاذی شاناخته
1. Li, Hallinger & Walker
2. Campbell, Leiberman & Yashika
3. Chang
4. Cogan And Martzoukou
)5. Continuing Professional Development (CPD
6. An Expert In Context
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شده است ،زی ا آنها در یک تم ین یادگی ی یکپارچه و یکنواخت در حال تبادی شادن باه
متخصص متون هستند.
مدل ها و استانداردهای مختلی نیز ب ای توسعه ح فه ای معلماان و ساواد اطالعاات وجاود
دارد .ویلیاس  -ریم ز )2003( 1مدلهای توسعه ح فهای را به دو دسته کل تقسیم ک ده اسات:
دسته اول به توصیف مدلهای م پ دازد که نیازمند و مستلزم سازمانده آشکار یا همکاریهای
بین سازمان بهگونهای مور م باشند؛ و دسته دوم به توصیف آنهای م پ دازند که ما توانناد
در مقیاسهای کوچک محق شوند .استانداردهای نیز ب مبنای این مدلها ارائه شده است .ب ای
انتخا استاندارد توسعه ح فه ای که مبنای این پژوهش ق ار گ فته است ،جساتجوی جاامع در
میان استانداردهای موجود در این موضوع انجام شد و استانداردهای از جمله استاندارد ح فاهای
مل ب ای معلمان است الیا ،2استاندارد توسعه ح فهای معلمان م یلند ،3استاندارد توسعه ح فاهای
ب ای معلمان نیوج س  4به دست آمد .پس از ب رس محتاوای و مقایساه باین چناد اساتاندارد،
استاندارد توسعه ح فه ای معلماان نیوج سا باه ایان دلیا کاه چنادین باار ماورد ویا ایش و
روزآمدسازی ق ار گ فته بود و جامعیت محتوای بیشت ی نسبت باه ساای اساتانداردها داشات و
همچنین با توجه به تج به کاری پژوهشی ان در دانشیاه ف هنییان ،و همچنین اشت اک محتوای
با سند تحول بنیادین آموزش و پ ورش ،مبنای تهیه پ سشنامه توسعه ح فاهای قا ار گ فات .در
انتخا استاندارد سواد اطالعات ویژه دانشجو معلمان تنها یک استاندارد بینالملل وجود داشات
که مبنای تهیه پ سشنامه سواد اطالعات ق ار گ فت.
بنا ب آن چه از وجوه مختلف سواد اطالعات و توسعه ح فهای ارائه شد ،ب ای دو بحاث مهام
سواد اطالعات و توسعه ح فهای معلماان طبا پیشاینههاای موجاود ،الیاوهاا و اساتانداردهای
مختلی وجود دارد؛ اما طب شواهد ،در حال حاض مدل که این دو را با هم ب رس ک ده باشاد،
موجود نیست .لذا ض ورت ایجاد شد تا پژوهش با هدف تادوین مادل سااختاری اساتانداردهای
توسعه ح فه ای ب اساس سواد اطالعات دانشجو  -معلمان غ کشور دانشایاه ف هنییاان انجاام
گی د .این پژوهش در نظ دارد ب مبنای دو استاندارد بینالملل ساواد اطالعاات با ای دانشاجو
معلمان ( )2011و استاندارد توسعه ح فهای با ای معلماان نیوج سا ( )2014و باا اساتناد باه
پ سشنامههای که ب مبنای این دو استاندارد به دست م آید به ب ازش الیاوی توساعه ح فاهای
معلمان ب اساس سواد اطالعات دانشجو  -معلمان بپ دازد .الزم به توضیح است که م اکز ت بیات
1. Villegas. Reimers
2. National Professional Standards For Teachers
3. Maryland Teacher Profisional Development Standards
4. New Jersy Professional Standards For Teachers
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معلم در ای ان از سال  1391تحت عنوان دانشایاه ف هنییاان ناامگاذاری شادهاناد و دانشاجو -
معلمان این دانشیاه پس از دریافت مدرک لیسانس بهعنوان معلم در مدارس ای ان رسما مشاغول
به کار م شوند .بناب این پژوهش حاض در نظ دارد از بین دانشاجو  -معلماان کلیاه رشاتههاای
منطقه غ دانشیاه ف هنییان که چهار درس کارورزی خود را گذارندهاند ،به ارائه مادل جدیاد
بپ دازد که دو مقوله توسعه ح فه ای معلمان و سواد اطالعات دانشجو  -معلمان را در ب گیا د .از
این رو مدل میهوم پژوهش در شک  1ت سیم شده است.
توسعه ح فهای معلم

سواد اطالعات

شکل  :1مدل مفهومی استاندارد توسعه حرفهای دانشجو  -معلمان دانشگاه فرهنگیان

در این مدل ف ض ب این است که مدل سااختاری اساتانداردهای توساعه ح فاهای ب اسااس
سواد اطالعات دانشجو  -معلماان دانشایاه ف هنییاان با مبناای ارتباا باین دو متغیا ساواد
اطالعات و توسعه ح فه ای تدوین و ب ازش گ دد .بناب این ،پژوهشی ب آن است تا به ب رس این
ف ضیه بپ دازد که« :مدل ساختاری استانداردهای توسعه ح فه ای ب اساس اساتانداردهای ساواد
اطالعات دانشجو  -معلمان دانشیاه ف هنییان غ کشور از ب ازش مناسب ب خوردار است».
روششناسی پژوهش
پژوهش حاض کم از نوع همبستی در قالب تحلی مسای ما باشاد کاه باه روش مدلساازی
معادالت ساختاری انجام گ فته است .مدلسازی معادالت ساختاری شاام دو مادل؛ یعنا مادل
مسی و مدل اندازه گی ی است که معموال ب ای ب رس تج ب اعتبار نظ یهها با ظ فیت کاارب دی
استیاده م شود .تحلی مسی نمونه مشخص از مدل معادالت ساختاری است که ب ای به تصوی
کشیدن ش ایط هماهنگ میان ت تیب از شاخصها به کار گ فته م شود .این مدلهاای ت کیبا
با ه یک از انواع تحلی مسی های متعددی متناسب است .مادل انادازهگیا ی متغی هاای قابا
مشاهده را به متغی های پنهان م تبط م کند و در مدل معادالت ساختاری از ط ی تحلی عام
تاییدی 1ارزیاب م شود .ت کیب مدلهای تحلی عام تاییدی با مدلهای مسی  ،چارچو مادل
معادالت ساختاری همه جانبه را در تحلی ساختار کوواریانس نظ یههاای پنهاان تحات مطالعاه

)1. Confirmatory Factor Analysis (CFA
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معنادار م کند (ل و وو .)2007 ،1در این پژوهش ب ای م حله روایا از جادول الش،)1975( 2
ب ای پایای از ن م افزار  SPSSو آزمون آلیای ک ونبااخ ،با ای ب رسا توزیاع دادههاا از آزماون
کلموگ وف  -اسمی نوف ،و ب ای تادوین مادل معاادالت سااختاری از نا مافازار Smart - PLS
استیاده شد .آزمون مدل اندازهگی ی انعکاس در سه م حله آزمون پایای  ،آزمون روای و آزماون
کیییت مدل انجام شد .و در نهایت ب ای نیکوی ب ازش از شاخص  GOFاساتیاده شاد .باهطاور
کل در مدلهای  PLSدو مدل آزمون م شود :مدلهای بی ون  3یاا مادلهاای انادازهگیا ی و
مدلهای درون  4یا مدل مسی ی ساختاری .در این ن م افزار روش کار بدین صورت است که ابتدا
مدلهای اندازهگی ی آزمون م شوند و در صورت ب ازش مناسب مدلهای مسی ی ساختاری نیاز
مورد آزمون ق ار م گی ند.
در این پژوهش توسعه ح فه ای دانشجو معلمان تحت عنوان متغی مالک ،و ساواد اطالعاات
دانشجو معلمان بهعنوان متغی پیشبین به کارگ فته م شود .جامعه آماری پژوهش را  1500نی
دانشجو  -معلمان تشکی دادند که در پ دیسهاای غا کشاور دانشایاه ف هنییاان در کلیاه
رشتههای موجود در دانشیاه ف هنییان مشغول به تحصی بودند .در ب آورد حجم نمونه با عنایات
به اینکه به ازای ه پارامت آزاد 5 ،تا  15نی ب ای نمونه پیشنهاد شده است (هاومن .)1384 ،در
این پژوهش با مالک ق اردادن تعداد گویههای پ سشنامه استاندارد توسعه ح فاهای معلماان کاه
 108گویه دارد به ازای ه گویه  10نی معین شد که باه ایان ت تیاب حجام نموناه  1080نیا
تعیین گ دید .ب ای نمونهگی ی از روش طبقهای تصادف منظم استیاده گ دید .بدین ت تیاب کاه
ابتدا حجم نمونه به نسبت حجم جامعه در بین ه یک از پ دیسهای غا دانشایاه ف هنییاان
تعیین شد .سپس با م اجعه به ه یک از پ دیس ها باه روش تصاادف مانظم افا اد گا وه نموناه
انتخا شدند و به پ سشنامه پاسخ دادند .لذا تعاداد  1080دانشاجو معلام شاام  601دختا و
 479پس از  5استان همدان ،ک دستان ،ک مانشاه ،ل ستان و ایالم انتخا شدند که از 10پ دیس
دانشیاه ف هنییان بودند .بهعنوان نمونه انتخا شدند .این اف اد از یازده رشاته تحصایل موجاود
انتخا شدند .ش ح توزیع این نمونه در استانها و پ دیسها به شا ح جادول شاماره یاک آماده
است.

1. Lei & Wu
2. Lawshe
3. Outer Model
4. Inner Model
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جدول شماره  :1آمار نمونه پرسشنامههای منطقه غرب دانشگاه فرهنگیان به تفکیک استانها
استان

جنسیت

پس ان

همدان

دخت ان

پس ان
ک دستان
دخت ان

78

عنوان رشته
تحصیلی

رشته تحصیلی
درصد
فراوانی

فراوانی

دبی ی علوم
اجتماع

11 .1

12

دبی ی فیزیک

20 .1

13

دبی ی الهیات و
معارف اسالم

75 .0

8

علوم ت بیت -
دبستان و پیش
دبستان

32 .7

79

دبی ی ادبیات و
زبان فارس

67 .1

18

مشاوره و
راهنمای
تحصیل

94 .1

علوم ت بیت -
دبستان و پیش
دبستان

95 .6

علوم ت بیت -
کودکان
استثنای

03 .2

22

دبی ی ریاض

03 .2

22

دبی ی شیم

39 .1

15

دبی ی زبان
انیلیس

95 .1

علوم ت بیت -
دبستان و پیش
دبستان

99 .18

205

دبی ی ت بیت
بدن

95 .1

21

علوم ت بیت -
دبستان و پیش
دبستان

42 .3

37

جنسیت
درصد
فراوانی

6 .18

فراوانی

استان
درصد
فراوانی

فراوانی

112

4 .26

285

21

75
1 .36

173

21

1 .241

247
3 .26

7 .7

284
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استان

جنسیت

پس ان
ک مانشاه
دخت ان

پس ان
ایالم
دخت ان

پس ان

ل ستان
دخت ان

عنوان رشته
تحصیلی
علوم ت بیت -
دبستان و پیش
دبستان

رشته تحصیلی
درصد
فراوانی
15 .8

فراوانی

88

فراوانی
6 .14

فراوانی

درصد
فراوانی

علوم ت بیت -
دبستان و پیش
دبستان
علوم ت بیت -
دبستان و پیش
دبستان

73 .4

علوم ت بیت -
دبستان و پیش
دبستان

90 .4

53

دبی ی الهیات و
معارف اسالم

20 .1

13

علوم ت بیت -
دبستان و پیش
دبستان

33 .8

90

دبی ی الهیات و
معارف اسالم

50 .2

27

علوم ت بیت -
دبستان و پیش
دبستان

92 .5

64

100

1080

125

51

1 .26

5 .8

1 .17

51

100

104

53

103

18
19

213

125

6 .9
1 .11

فراوانی

88
7 .219

57 .11

تعداد پرسشنامههای توزیع شده

جنسیت
درصد

استان

194

91

1080

100

1080

این دانشجو معلمان چهار درس کارورزی را در قالب  8واحاد درسا مطااب ب ناماه درسا
دانشیاه ف هنییان تحت عناوین کارورزی یک :تبیین مساله؛ کارورزی دو :تدریس خ د؛ کاارورزی
سه :کنشپژوه ف دی؛ و کارورزی چهار :کنشپژوه گ وها گذرانادهاناد ،تشاکی ما دادناد
(مه محمدی و دیی ان )1394 ،که همان مالکهای ورود به پژوهش بودند .ها دانشاجو معلما
که همه چهار کارورزی خود را نیذارانده بود و ه رشاته تحصایل کاه دانشاجو معلماان آن باه
م حله گذراندن این چهار کارورزی ن سیده بودند بهعنوان متغی خ وج در نظ گ فته شدند.
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ابزار پژوهش
ب ای تهیه ابزار از دو پ سشنامه سواد اطالعات و توسعه ح فهای ب مبنای دو استاندارد باه شا ح
زی استیاده شد:
اولین ابزار پژوهش که همان پ سشنامه سواد اطالعات بود ،ب مبنای استاندارد سواداطالعات
ب ای دانشجویان ت بیت معلم با  6استاندارد 14 ،شاخص عملک دی و  63سنجه ب آیندی سااخته
شد که به ازای ه شاخص هیت سنجه انتخا شد .این استاندارد بینالملل با هدف ایجاد ابزاری
استاندارد با موضوع سواد اطالعات دانشجو معلمان م اکاز ت بیات معلام در ساال  2011توساط
انجمن کتابداران آم یکا تدوین شد .لذا در این پژوهش پ سشنامهای استاندارد و باوم ایا ان باا
ط ف آیند روای و پایای در باین دانشاجو معلماان ای انا تادوین گ دیاد و باهعناوان یکا از
ابزارهای پژوهش مورد استیاده ق ار گ فت.
متن این استاندارد در نهایت در قالاب یاک پ سشانامه  70ساوال تادوین گ دیاد .نظا 11
متخصص در مورد روای محتوای پ سشنامه  70سوال استاندارد سواد اطالعاات با ای دانشاجو
معلمان دانشیاه ف هنییان جمعآوری شد .این اساتید از دانشیاه ف هنییان ،دانشیاه بوعل ساینا،
دانشیاه پیام نور و دانشیاه آزاد اسالم و رشتههای م تبط انتخا شدند .از ط ی ف مول CVR
و طب جدول الش ( )1975حداق مقادی الزم ض یب روای محتوای ب اساس تعاداد داوران در
یک آزمون یک دامنه ،در سطح معناداری  05 .0اندازهگی ی شد .روای کلا از نظا  11داور در
م حله اول با  70سوال  59 .0و روای پ سشنامه باا  46ساوال منتخاب مسااوی یاا بازر تا از
حداق روای  78 .0به دست آمد که موید روای پ سشنامه است.
پس از حذف سواالت در م حله روای محتوای  ،پ سشنامه اساتاندارد ساواد اطالعاات با ای
دانشجو معلمان دانشیاه ف هنییان با  46سوال مورد تایید ق ار گ فت .این پ سشنامه در باین 60
دانشجو معلم 30 ،دخت و  30پس در کلیه رشتههای تحصایل جامعاه پاژوهش توزیاع گ دیاد.
نتایج از ط ی ن مافزار  SPSSو توسط آزمون آلیای ک ونباخ مورد تحلیا قا ار گ فات .ضا یب
پایای پ سشنامه استاندارد سواد اطالعات ب ای دانشجو معلمان  95 .0باه دسات آماد .بنااب این
پایای پ سشنامه نیز تایید شد .همچنین اطالعات مورد نیاز مبان و پیشینه از کتاب و مقااالت و
مجالت به شیوه کتابخانهای استخ اج شد .دادههای کم پژوهش نیز به شیوه میدان و از ط یا
پ سشنامه های پژوهش به دست آمد .توزیع سواالت در شاخصهای توصیی در پ سشنامه نهای
در جدول شماره  2آمده است.
پژوهشی ان در این پژوهش دقت کاف را به عم آوردند تاا پ سشانامههاا باه دقات م احا
روای  ،پایای و توزیع و جمعآوری را پشت س بیذارند .ضمنا در انجام آزماونهاا نهایات دقات و
تخصص به عم آمد .با توجه به وسعت جغ افیای نمونه پژوهش ،از چندین همکاار پژوهشا در
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استان های مختلاف باا رعایات م احا اداری کماک گ فتاه شاد و ضامنا ف صات کااف جهات
پاسخگوی با دقت به دانشجویان داده شد.
جدول :2توزیع سواالت در شاخصهای توصیفی پرسشنامه سواد اطالعاتی
متغیر
سواالت

نیاز

انتخاب

سازماندهی

پردازش

ارزشیابی

استفاده

اطالعاتی

اطالعات

اطالعات

اطالعات

اطالعات

اطالعات

1 - 15

16 - 24

25 - 28

29 - 40

41 - 43

44 - 46

دومین ابزار پژوهش که همان پ سشنامه توسعه ح فهای بود ،به استناد متن اصل اساتاندارد
توسعه ح فه ای معلمان نیوج س آم یکا( )2014که حاوی 4استاندارد کالن 11 ،استاندارد خ د،
 33شاخص عملک دی و  189سنجه ب آیندی است .که به ازای ه شاخص هیت سانجه انتخاا
شد .استاندارد توسعه ح فه ای معلمان نیوج س از میان چند استاندارد موجود انتخا گ دید که
ش ح آن در مقدمه آمده است .هدف این پ سشانامه ایجااد ابازاری اساتاندارد اسات کاه توساعه
ح فه ای معلمان و دانشجو معلمان را م سنجد .قاب ذک است که این استاندارد چندین بار مورد
وی ایش ق ار گ فته و نسخه مورد استیاده آخ ین وی ایش آن م باشد کاه در ساال  2014انجاام
گ فته است .لذا با توجه به نزدیک محتوای ایان اساتاندارد باا ساند تحاول بنیاادین آماوزش و
پ ورش این استاندارد مبنای تهیه پ سشنامه استاندارد توسعه ح فهای پژوهش حاض ق ار گ فت.
متن این استاندارد در نهایت در قالب یاک پ سشانامه  187ساوال تادوین گ دیاد .نظا 14
متخصص در مورد روای محتوای سواالت پ سشنامه اساتاندارد توساعه ح فاهای با ای دانشاجو
معلمان دانشیاه ف هنییان جمعآوری شد .این اساتید از دانشیاه ف هنییان ،دانشیاه بوعل ساینا،
دانشیاه پیام نور و دانشیاه آزاد اسالم و رشتههای م تبط انتخا شدند .از ط ی ف مولCVR
و طب جدول الش حداق مقادی الزم ضا یب روایا محتاوای ب اسااس تعاداد داوران در یاک
آزمون یک دامنه ،در سطح معنااداری  05 .0انادازهگیا ی شاد .روایا کلا از نظا  14داور در
م حله اول با  187سوال  54 .0و روای پ سشنامه با  108سوال منتخب مساوی یاا بازر تا از
حداق روای  71 .0به دست آمدکه موید روای پ سشنامه است.
پس از حذف سواالت در م حله روای محتوای  ،پ سشنامه استاندارد توسعه ح فهای دانشجو
معلمان دانشیاه ف هنییان با  108سوال میان  60دانشجو معلام 30 ،دختا و  30پسا در کلیاه
رشتههای تحصیل جامعه پژوهش توزیع گ دید .نتایج از ط ی ن مافزار  SPSSو توساط آزماون
آلیای ک ونباخ مورد تحلی ق ار گ فت .ض یب پایای پ سشنامه استاندارد توسعه ح فاهای با ای
دانشجو معلمان  97 .0به دست آمد .بناب این پایای پ سشنامه تایید شد .همچنین اطالعات مورد
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نیاز مبان و پیشینه از کتب و مقاالت و مجالت به شیوه کتابخانهای استخ اج شد .دادههای کم
پژوهش نیز به شیوه میدان و از ط ی پ سشانامه پاژوهش باه دسات آماد .توزیاع ساواالت در
شاخصهای توصیی در پ سشنامه نهای در جدول شماره  3آمده است.
جدول :3توزیع سواالت در شاخصهای توصیفی پرسشنامه توسعه حرفهای

متغیر

1 - 10

11 - 20

21 - 33

34 - 42

43 - 50

51 - 55

56 - 64

65 - 78

79 - 85

86 - 95

سواالت

توسعه یادگیرنده

تفاوتهای یادگیری

محیطهای یادگیری

دانش محتوا

به کارگیری محتوا

سنجش

برنامهریزی آموزشی

راهبردهای آموزشی

یادگیری حرفهای

رهبری و همکاری

اخالق عملی
96 - 108

یافتههای پژوهش
ب ای تدوین مدل استانداردهای توسعه ح فه ای ب اساس سواد اطالعات دانشجو  -معلماان غا
کشور دانشیاه ف هنییان ،داده ها از بین گ وه نمونه استخ اج شد و تجزیه و تحلی دادههاا در دو
بخش توصیی و استنباط انجام شد.
در ارائه یافتههای توصیی جدول شماره 4میانیین و انح اف استاندارد شاخصهای توصایی
سواد اطالعات و جدول شماره  5میاانیین و انحا اف اساتاندارد شااخصهاای توصایی توساعه
ح فهی را نشان م دهد.
جدول :4شاخصهای توصیفی سواد اطالعاتی از میان  1080نفر
نیاز

انتخاب

سازماندهی

پردازش

ارزشیابی

استفاده

اطالعاتی

اطالعات

اطالعات

اطالعات

اطالعات

اطالعات

میانیین

59/07

35/74

15/76

47/69

11/80

11/9

181/98

انح اف
استاندارد

8/08

4/91

2/6

6/51

2/05

2/06

22/83

متغیر
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جدول :5شاخصهای توصیفی از بین  1080نفر

متغیر

توسعه یادگیرنده

میانیین

40/42

انح اف
استاندارد

40/133
5/52

5/85

تفاوتهای یادگیری

محیطهای یادگیری

5/02

4/51

52/38

36/06

32/26

20/07

5/28

7/84

9/91

36/1

56/06

28/3

5/68

4/22

40/29

52/57
7/5

7/31

دانش محتوا

به کارگیری محتوا

سنجش

برنامهریزی آموزشی

راهبردهای آموزشی

یادگیری حرفهای

رهبری و همکاری

اخالق عملی

توسعه حرفهای
434/67
53/78

نتایج جدول  6همبستی بین مولیههای مدل اندازهگی ی سواد اطالعات و مقاادی  AVEرا نشاان ما دهاد.
نتایج نشان داد همبستی درون باالی بین مولیههای سواد اطالعات وجود دارد .نتاایج آزماون ضا یب همبساتی
نشان داد که بیشت ین همبستی میان نیاز اطالعات با سواد اطالعات (  ) r= 0/923م باشد.
جدول : 6نتایج همبستگی بین مولفههای سواد اطالعاتی
AVE

متغیرها

0/371

نیاز اطالعات

نیاز

انتخاب

اطالعاتی

اطالعات

سازماند
هی
اطالعات

پردازش

ارزشیابی

اطالعات

اطالعاتی

استفاده
اخالقی
اطالعات

سواد
اطالعاتی

1
**

0/387

انتخا اطالعات

0/738

1

0/536

سازمانده
اطالعات

**0/675

**0/674

1

0/383

پ دازش اطالعات

**0/776

**0/74

**0/674

**

**

**

1
**

0/61

ارزشیاب اطالعات

0/628

0/596

0/544

0/653

1

0/601

استیاده اخالق
اطالعات

**0/608

**0/614

**0/542

**0/647

**0/601

1

-

سواد اطالعات

**0/923

**0/872

**0/79

**0/915

**0/745

**0/74

1

**سطح معن داری 0/01

همبستی بین مولیههای مدل اندازهگی ی توسعه ح فهای و مقادی  AVEدر جدول  7مشخص شاده ،نتاایج
نشان داد همبستی درون باالی در میان مولیههای توسعه ح فهای وجود دارد .نتاایج آزماون ضا یب همبساتی
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نشان داد که بیشت ین همبستی میان محیط یادگی ی ،راهب دهای آموزش با توساعه ح فاهای (  ) r= 0/90ما -
باشد .کمت ین همبستی میان سنجش با توسعه ح فهای (  ) r= 0/82م باشد.
جدول :7نتایج همبستگی بین مولفههای خرد توسعه حرفهای

AVE

متغیرها

توسعه یادگیرنده

0/46

توسعه یادگی نده
0/40

تیاوتهای یادگی ی
0/42

محیطهای یادگی ی

**0/78

0/43

**0/71

0/45

0/54

دانش محتوا

به کارگی ی محتوا

سنجش

1

**0/75

**0/71

**0/68

1

**0/66

تفاوتهای یادگیری

محیطهای یادگیری

**0/78

**0/72

**0/68

1

**0/76

**0/73

**0/70

**0/67

دانش محتوا

**0/71

1

**0/70
1

به کارگیری محتوا

سنجش

1

برنامهریزی آموزشی

راهبردهای آموزشی

یادگیری حرفهای

رهبری و همکاری

اخالق عملی

توسعه حرفهای
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**0/76

**0/70

**0/72

**0/90

**0/85

**0/85

AVE

متغیرها

توسعه یادگیرنده

تفاوتهای یادگیری

محیطهای یادگیری

دانش محتوا

به کارگیری محتوا

سنجش

برنامهریزی آموزشی

0/47

ب نامهریزی آموزش

**0/70

**0/70

**0/74

**0/72

**0/72

**0/71

**0/71

**0/82

1

0/42

راهب دهای آموزش

**0/71

**0/73

**0/77

**0/73

**0/75

**0/73

**0/79

**0/77

1

**0/88

راهبردهای آموزشی

یادگیری حرفهای

0/45

0/34

0/49

رهب ی و
همکاری

اخالق عمل

توسعه ح فهای

**0/84

0/45

یادگی ی ح فهای

**0/67

**0/67

**0/70

**0/72

**0/69

**0/72

**0/69

**0/69

**0/68

**0/73

**0/76

**0/84

**0/68

**0/74

**0/67

**0/67

**0/98

**0/75

**0/75

**0/78

**0/90

1

**0/73

**0/76

**0/85

**0/86

رهبری و همکاری

**0/79

1

**0/89
1

اخالق عملی

توسعه حرفهای

1

**سطح معن داری 0/01

همبستی بین استاندارهای خ د توسعه ح فهای و استانداردهای کالن سواد اطالعت در جدول  8مشاخص
شده ،نتایج نشان داد همبستی درون باالی بین استاندارهای خ د توسعه ح فهای و اساتانداردهای کاالن ساواد
اطالعت وجود دارد .نتایج آزمون ض یب همبستی نشان داد که بیشت ین همبستی میان توسعه یادگی ناده باا
پ دازش اطالعات (  ) r= 0/75م باشد.
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جدول :8نتایج همبستگی بین استانداردهای توسعه حرفهای و استانداردهای سواد اطالعاتی
سازماندهی

پردازش

اطالعات

اطالعات

**0/70

**0/67

**0/58

**0/75

**0/58

تیاوتهای یادگی ی

**

0/69

**

**

0/58

**

0/72

**

0/60

محیطهای یادگی ی

**

0/69

**

0/57

**

0/73

**

0/60

دانش محتوا

**

**

0/55

به کارگی ی محتوا

**

0/64

سنجش

**

0/61

ب نامهریزی آموزش

**

0/69

راهب دهای آموزش

**

0/69

یادگی ی ح فهای

**

0/64

رهب ی و همکاری

متغیرها
توسعه یادگی نده

اخالق عمل

نیاز

استفاده

اطالعاتی

0/66

سواداطالعاتی

0/64

**

0/66

**

0/63

**

0/63

**

0/59

**

0/64

**

0/67

**

0/60

**

0/56

**

0/53

**

0/58

**
**

0/60

0/55

**

0/68

**

0/68

**

0/63

**

0/70

**

0/70

**

اخالقی
اطالعات

**

0/54

**

0/57

**

0/51

**

0/58

**

0/59

**

0/64

0/56

**0/65

**0/64

**0/55

**0/68

**0/58

**0/67

**0/65

**0/58

**0/68

**0/60

**سطح معن داری 0/01

در ارائه یافتههای استنباط نیز آزمون کلموگ اف – اسمی نوف بهمنظور طبیع بودن توزیع دادههای
شاخصهای پژوهش استیاده شد و نتایج نشان داد که توزیع دادههای سواد اطالعاات و توساعه ح فاهای
ن مال نیست .یک از روشهای ب آورد مدل معادالت ساختاری استیاده از PLSکه یاک فان مادلساازی
مسی واریانس محور است ،استیاده م شود .این تکنیک امکان ب رس روابط متغی های پنهان و آشکار را به
صورت همزمان ف اهم م سازد .استیاده از این روش زمان که حجم نمونه کوچک بوده و یا توزیع متغی ها
ن مال نباشد استیاده م شود .لذا با توجه نتایج آزمون کولموگ وف اسمی نوف توزیع دادههای متغیا ساواد
اطالعات و توسعه ح فهای غی ن مال م باشد ،بناب این در این پژوهش از ن مافازار  PLSاساتیاده شاد .در
مدلهای PLSدو مدل آزمون م شود :مدلهای بی ون  1یا مدلهای اندازهگی ی و مدلهاای درونا  2یاا
مدل مسی ی ساختاری .در ن م افزار  PLSروش کار بدین صورت است که ابتادا مادلهاای انادازهگیا ی
آزمون م شوند و در صورت ب ازش مناسب مدلهای مسی ی ساختاری نیز مورد آزمون قا ار ما گی ناد.
بناب این ،در پژوهش حاض ابتدا مدلهای اندازهگی ی آزمون م شوند و سپس مدل مسی ی ساختاری مورد
ب رس ق ار م گی د .در ابتدا دو مدل اندازهگی ی سواد اطالعات دانشجو معلمان دانشجو معلمان دانشایاه

1. Outer Model
2. Inner Model
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ف هنییان و مدل اندازهگی ی توسعه ح فهای دانشجو معلمان دانشیاه ف هنییان ایا ان ماورد با ازش قا ار
م گی د و پس از تایید ب ازش این دو مدل ،به ب ازش مدل ساختاری اساتانداردهای توساعه ح فاهای با
مبنای سواد اطالعات دانشجو معلمان غ

کشور دانشیاه ف هنییان پ داخته م شود.

آزمون مدلهای اندازهگیری انعکاسی
آزمون مدل اندازهگی ی انعکاس در سه م حله آزمون پایای  ،آزمون روای و آزمون کیییت مادل
است .طب گیته محققان در صورت مدل اندازهگی ی انعکاس مدل همین خواهد بود کاه قادر
مطل بارعامل ه یک از متغی های مشاهدهپذی متناظ با متغیا مکناون دارای حاداق مقادار
 0/4باشد و در سطح معناداری مورد نظ ( 0/05یا  )0/01معنادار باشد .طب خ وج نا م افازار
کلیه بارهای عامل مدلهای اندازهگی ی انعکاس (توسعه ح فهای و سواد اطالعاات ) بااالی 0/4
بوده و در سطح  0/01معنادار هستند که در اشکال  4 ،3 ،2و  5قاب مشاهده هستند .در جادول
شماره  9معادل نامهای تصوی مدل سواد اطالعات تصاوی  2و  3و در جدول شاماره  10معاادل
نامهای تصوی مدل توسعه ح فهای تصاوی  4و  5مشاهده م شود.
جدول :9معادل نامهای تصویر مدل سواد اطالعاتی تصاویر  2و 3
سواد اطالعاتی معادل )Information Literacy (IL
استاندارد معادل )Standard (S
مولفه

نشان

معادل فارسی

نشان مدل

معادل فارسی

S1

استاندارد اول

IL 1. . . IL 15

سواد اطالعات سوال  1تا 15

انتخا اطالعات

S2

استاندارد دوم

IL 16 … IL 24

سواد اطالعات سوال  16تا 24

سازمانده اطالعات

S3

استاندارد سوم

IL 25 …. IL 28

سواد اطالعات سوال  25تا 28

پ دازش اطالعات

S4

استاندارد چهارم

IL 29… IL 40

سواد اطالعات سوال  29تا 40

ارزشیاب اطالعات

S5

استاندارد پنجم

IL 41…. IL 43

سواد اطالعات سوال  41تا 43

استیاده اخالق
اطالعات

S6

استاندارد ششم

IL 44…. IL 46

سواد اطالعات سوال  44تا 46

سواد اطالعات

IL

م کز مدل

نیاز اطالعات

مدل
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جدول :10معادل نامهای تصویر مدل توسعه حرفهای تصاویر  4و 5
توسعه حرفهای معلمان معادل (TPD) Teacher Professional Development
استاندارد معادل )Standard (S
نام مولفه

نشان

معادل فارسی

نشان مدل

معادل فارسی

توسعه یادگی نده

S1

استاندارد اول

TPD 1 … TPD 10

توسعه ح فهای معلمان
سوال  1تا 10

تیاوتهای یادگی ی

S2

استاندارد دوم

TPD 11 … TPD 20

توسعه ح فهای معلمان
سوال  11تا 20

محیطهای یادگی ی

S3

استاندارد سوم

TPD 21 … TPD 33

توسعه ح فهای معلمان
سوال  21تا 33

دانش محتوا

S4

استاندارد چهارم

TPD 34 … TPD 42

توسعه ح فهای معلمان
سوال  34تا 42

به کارگی ی محتوا

S5

استاندارد پنجم

TPD 43 … TPD 50

توسعه ح فهای معلمان
سوال  43تا 50

سنجش

S6

استاندارد ششم

TPD 51 … TPD 55

توسعه ح فهای معلمان
سوال  51تا 55

ب نامهریزی آموزش

S7

استاندارد هیتم

TPD 56 … TPD 64

توسعه ح فهای معلمان
سوال  56تا 64

راهب دهای آموزش

S8

استاندارد
هشتم

TPD 65 … TPD 78

توسعه ح فهای معلمان
سوال  65تا 78

یادگی ی ح فهای

S9

استاندارد نهم

TPD 79 … TPD 85

توسعه ح فهای معلمان
سوال  79تا 85

رهب ی و همکاری

S10

استاندارد دهم

TPD 86 … TPD 95

توسعه ح فهای معلمان
سوال  86تا 95

S11

استاندارد
یازدهم

TPD 96 … TPD
108

توسعه ح فهای معلمان
سوال  96تا 108

TPD

م کز مدل

اخالق عمل
توسعه ح فهای
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شکل  :2ضرایب استاندارد مدل اندازهگیری استانداردهای سواد اطالعاتی دانشجو  -معلمان
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شکل  :3مقادیر  tمدل اندازهگیری استانداردهای سواد اطالعاتی دانشجو  -معلمان

شکل  :4ضرایب استاندارد مدل اندازهگیری استانداردهای توسعه حرفهای
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شکل  :5مقادیر tمدل اندازهگیری استانداردهای توسعه حرفهای

به عاالوه ،پایاای م کاب و آلیاای ک ونبااخ با ای متغی هاای مکناون توساعه ح فاهای باه
ت تیب 0/98و  0/98و سواد اطالعات به ت تیب  0/95و 0/95به دست آمد که نشان از ساازگاری
درون مدلهای اندازهگی ی انعکاس پژوهش است .ب ای ب رس روای از دو معیار روایا همیا ا
(آزمون  ) AVEو روای واگ ا (آزمون بار ع ض و آزمون فورن الرک ) استیاده م شاود .مقاادی
 AVEباالی  0/5نشان از همسان درونا مادل انادازهگیا ی انعکاسا اسات .شااخص AVE
خ وج ن م افازار  SmartPLSبا ای متغی هاای مکناون توساعه ح فاهای و زی بعادهای آن و
همچنین سواد اطالعات و زی بعدهای آن محاسبه شد که نشان از روای همی ای ایان متغی هاا
است (جدول  8و  .)9ب ای محاسبه روای واگ ا ،آزمون بار عامل اعتبار بیشت ی نسبت به آزماون
فورن الرک دارد .طب آزمون بار ع ض چنانچه بار عامل ه متغی مشاهدهپذی ب روی متغیا
مکنون خود حداق  0/1بیشت از بار عامل همان متغی مشاهدهپاذی با روی ساای متغی هاای
مکنون باشد ،مدل اندازه گی ی انعکاس م بوطه دارای روای واگا در ساطح ساازههاایش اسات.
نتایج آزمون بار ع ض حاک از آن است که متغی های مکنون توسعه ح فهای و ساواد اطالعاات
از روای واگ ا مناسب ب خوردارند.
کیییت مدل اندازهگی ی انعکاس توسط شاخص اشات اک باا روایا متقااطع ()CV Com
محاسبه م شود .این شاخص توانای مدل مسی را در پیشبین متغی های مشاهدهپذی از ط ی
مقادی متغی مکنون متناظ شان م سانجد .مقاادی مثبات  CV Comنشاان دهناده کیییات
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مناسب مدل اندازهگی ی انعکاس است .طب نتایج حاص از خ وج نا م افازار ،شااخص CV
 Comبه ت تیب ب ای متغی های مکنون توسعه ح فه ای و زیا بعادهای آن و همچناین و ساواد
اطالعات و زی بعدهای آن محاسبه شد که نشان از کیییت مدلهای اندازهگیا ی انعکاسا اسات
(جدول  11و .)12
جدول  :11مقادیر آلفای کرونباخ ،پایایی مرکب AVE ،و CV Comبرای مدل اندازهگیری انعکاسی
توسعه حرفهای
آلفای
کرونباخ

توسعه یادگی نده

0/87

پایایی مرکب یا
Cr
0/89

0/46

تیاوتهای یادگی ی

0/84

0/87

0/40

0/274

محیطهای یادگی ی

0/88

0/90

0/42

0/334

دانش محتوا

0/83

0/87

0/43

0/293

به کارگی ی محتوا

0/82

0/87

0/45

0/291

متغیرها

سنجش

AVE

ارزش CV Com
0/334

0/78

0/85

0/54

0/306

ب نامهریزی آموزش

0/86

0/89

0/47

0/343

راهب دهای آموزش

0/89

0/91

0/42

0/332

یادگی ی ح فهای

0/82

0/87

0/49

0/317

رهب ی و همکاری

0/86

0/89

0/45

0/336

0/90

0/91

0/45

0/360

0/98

0/98

0/34

0/322

اخالق عمل
توسعه ح فهای

جدول :12مقادیر آلفای کرونباخ ،پایایی مرکب AVE ،و CV Comبرای مدل اندازهگیری انعکاسی سواد
اطالعاتی

0/88

0/90

0/371

0/284

انتخا اطالعات

0/80

0/85

0/387

0/246

سازمانده اطالعات

0/71

0/82

0/536

0/235

پ دازش اطالعات

0/85

0/88

0/383

0/278

ارزشیاب اطالعات

0/68

0/82

0/61

0/232

0/67

0/82

0/601

0/217

0/95

0/95

0/317

0/287

متغیرها
نیاز اطالعات

استیاده اخالق اطالعات
سواد اطالعات
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در ادامه به تحلی یافتههای پژوهش ب مبناای ساوال پاژوهش کاه ما گویاد :آیاا مادل سااختاری
استانداردهای توساعه ح فاهای با اسااس اساتانداردهای ساواد اطالعاات دانشاجو  -معلماان دانشایاه
ف هنییان غ کشور از ب ازش مناسب ب خوردار است؟» پ داخته م شود.
در مدلسازی معادالت ساختاری به کمک رویک د حداق م بعات جزئا  ،از ساه معیاار اصال با ای
آزمون مدلهای ساختاری استیاده م شود )1 :شاخص ض یب تعیین ( )2 ،)R2معناداری ضا ایب مسای
(بتا) ،و  )3شاخص افزونی یا ارتبا پیشبین ( .)CV Redمعیار اصل ارزیاب متغی های مکنون درونازا
مدل مسی  ،ض یب تعیین م باشد .این شاخص نشان م دهاد چناد درصاد از تغییا ات متغی هاا درونازا
توسط متغی ب ونزا صورت م پاذی د .مقاادی  ،0/33 ،0/67و  0/19با ای متغی هاای مکناون درونازا باه
ت تیب قاب توجه ،متوسط و ضعیف توصیف شده است ،ول چنانچه متغی مکناون درونازا تحات تاأری
تعداد معدودی (یک یا دو) متغی ب ونزا ق ار داشته باشد ،مقادی متوسط ض یب تعیاین نیاز قابا پاذی ش
است .طب خ وج ن مافزار مقدار ض یب تعیین به دست آمده ب ای متغیا توساعه ح فاهای  0/733باه
دست آمده است (شک  ) 6که این مقدار قاب توجه م باشد.
کیییت مدل ساختاری توسط شاخص افزونی ( )CV Redمحاسبه م شود .هدف این شاخص ب رس
توانای مدل ساختاری در پیشبین ک دن به روش چشمپوش است .مع وفت ین و شناخته شدهت ین معیاار
اندازهگی ی ب ای این توانای  ،شاخص  Q2استون  -گایس است که ب اساس این مالک مدل بایاد نشاانی های
متغی های مکنون درونزا انعکاس را پیشبین کند .مقادی  Q2باالی صی نشان م دهد که مقاادی مشااهده
شده خو بازسازی شدهاند و مدل توانای پیشبین دارد و از کیییت مناسب ب خاوردار اسات .طبا نتاایج
حاص از خ وج ن مافزار ،مقادی  Q2ب ای متغی های توسعه ح فهای و سواد اطالعاات  0/242و  0/287باه
دست آمد که نشان از کیییت مدل ساختاری است .یک دیی از شاخصهای تایید روابط در مدل سااختاری
معنادار بودن ض ایب مسی است .معناداری ض ایب مسی مکم بزرگ و جهت عالمات ضا یب بتاای مادل
م باشد .چنانچه مقدار به دست آمده باالی حداق آماره ت در سطح اطمینان ماورد نظا ( 0/05یاا )0/01
باشد ،آن رابطه یا ف ضیه تایید م شود .خ وج ن مافزار نشان دهنده آن است که ضا یب مسای ( )0/856در
سطح اطمینان  0/01معنادار هستند (شک  6و .)7

شکل  :6ضرایب مسیر مدل ساختاری الگوی استانداردهای توسعه حرفهای براساس سواد اطالعاتی
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شکل  :7مقادیر tمدل ساختاری الگوی استانداردهای توسعه حرفهای براساس سواد اطالعاتی

آزمون کلی مدل
در مدلسازی معادالت ساختاری به کمک روش حداق م بعات جزئا با خالف روش کواریاانس محاور
شاخص ب ای سنجش ک مدل وجود ندارد ،ول از شاخص به نام  GOFب ای سانجش عملکا د کلا
مدل استیاده م شود .این شاخص بین صی و یک بوده و مقادی  ،0/25 ،0/01و  0/36به ت تیب باهعناوان
مقادی ضعیف ،متوسط و قوی مع ف شدهاند .این شااخص باه صاورت جاذر میاانیین ضا یب تعیاین و
مقادی اشت اک به صورت دست محاسبه م شود .شاخص  GOFاین مدل  0/488به دست آماده اسات
که از ب ازش قوی مدل حکایت دارد.

بحث
در این پژوهش ف ضیه پژوهش که م گوید« :مدل ساختاری اساتانداردهای توساعه ح فاهای با اسااس
استانداردهای سواد اطالعاات دانشاجو  -معلماان دانشایاه ف هنییاان غا کشاور از با ازش مناساب
ب خوردار است» ب رس گ ید .دو مدل اندازهگی ی سواد اطالعات و توسعه ح فهای ب ازش و تایید گ دیاد
و سپس مدل معادالت ساختاری توسعه ح فهای ب مبنای سواد اطالعات دانشجو معلماان ماورد با ازش
ق ار گ فت و تایید شد .لذا در این بخش به مقایسه ،ب رس و بیان چ ای نتایج این پژوهش باا پیشاینههاا
و محتوای مولیههای توسعه ح فهای و سواد اطالعات پ داخته م شود و ارتبا آنها باا توساعه ح فاهای
معلمان و سواد اطالعات آنان مورد تحلی ق ار م گی د.
نتیجه پژوهش نشان داد که مدل ساختاری استانداردهای توسعه ح فاهای با اسااس اساتانداردهای
سواد اطالعات دانشجو  -معلمان دانشیاه ف هنییان غ کشور از ب ازش قوی ب خوردار اسات .ایان بادان
معن است که مولیههای سواد اطالعات (نیاز اطالعات  ،انتخا اطالعات ،سازمانده اطالعاات ،پا دازش
اطالعات ،ارزشیاب اطالعات و استیاده اخالق اطالعات) ب مولیههای توسعه ح فهای (توساعه یاادگی ی،
تیاوتهای یادگی ی ،محیطهای یاادگی ی ،داناش محتاوا ،باه کاارگی ی محتاوا ،سانجش ،ب ناماهریازی
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آموزش  ،راهب دهای آموزش  ،یادگی ی ح فهای ،رهب ی و همکاری ،و اخالق عمل ) مور هساتند و ایان
مولیهها با یکدیی در ارتبا هستند.
در بیان اهمیت نقش کتابداران و کتابخانه هاای مدرساه در بعاد ساواد اطالعاات و توساعه ح فاهای
معلمان ،ویلیامز و کولز( )2007ب نقش حمایت کتابداران و کتابخانههاای مدرساه و پشاتیبان از توساعه
ح فهای معلمان تاکید دارند و این حمایت در مولیه استیاده از اطالعات و از بین ب دن موانع دست سا باه
موقع م تواند توسط کتابداران انجام م گی د .همچنین ،اکان ( )2009معتقد است که کتابداران مدرساه و
دانشیاه ب ای اینکه در مع ض آسیبهای ح فهای ق ار نیی ند بایاد صاالحیتهاای ح فاهای خاود را باا
توسعه سواد اطالعات افزایش دهند .همچنین وی در پژوهش مشابه معتقد است که توجاه باه فانآوری
اطالعات ،چالشهای مال و جنبش اصالحات آموزش ب ای حی صالحیتهای ح فاهای در بعاد ساواد
اطالعات مور هستند.
پژوهشی ان این پژوهش معتقدند با کم دقت ب مولیههای سواد اطالعات مدل ب ازش شاده شاام :
نیاز اطالعات  ،انتخا اطالعات ،سازمانده اطالعات ،پ دازش اطالعات ،ارزشایاب اطالعاات و اساتیاده از
اطالعات ،م توان دریافت که پنج مولیه اول در خدمت مولیه استیاده از اطالعات هساتند .و نکتاه اصال
اینجاست که کتابدار باسواد اطالعات م تواند نقش مکمل در توسعه ح فهای دانشجو معلمان اییاا کناد
و در این مسی باید بتواند صالحیتهاای ح فاه ای خاود را افازایش دهاد و همچناین ایان نتاایج تاییاد
م کنند که مولیههای سواد اطالعات این پژوهش نیز ب توسعه ح فهای و سواد اطالعاات معلماان ماور
هستند و با توجه به اینکه جامعه مخاطب پژوهش دانشجو معلمان هستند کاه دروس کاارورزی خاود را
گذراندهاند و با عنایت باه نقاش کتاباداران و کتابخاناه در پاژوهشهاای بااال ،کتاباداران و کتابخاناههاای
مدرسهای و دانشیاه م توانند بهعنوان کمک معلم در ارائه بهت درس کاارورزی باه دانشاجو معلماان و
در کنار معلمان اییای نقش کنند.
مقدس زاده ،فی وز و عل محمدی( )1395و هوای و دییا ان( )2006باا بحاث در دو موضاوع ساواد
اطالعات و توسعه ح فهای دریافتند که افزایش سواد اطالعاات معلماان در توساعه ح فاهای آناان ماور
است .لذا نتایج به دست آمده ،لذا ب مبنای نتایج به دست آماده و مادل سااختار یافتاه توساعه ح فاهای
تایید شده دانشجو معلمان ه چه بیشت بتوانند مهارتهای خود را در شش مولیاه ساواد اطالعاات بااالت
بب ند ،یازده مولیه توسعه ح فهای آنان نیز ارتقا خواهد یافات و در نتیجاه داناش ،مهاارت و نیا شهاای
ح فهای دانشجو معلمان افزایش خواهد یافات .جعیا زاده ( )1390دریافات کاه باین مولیاههاای ساواد
اطالعات و روشهای نوین تدریس دبی ان دبی ستان ارتبا معناداری وجود دارد .باا توجاه باه محتاوای
مولیهها و محتوای سواالت پ سشنامه صاحبت از روشهاای تادریس و روش ناوین تادریس باه صاورت
آشکار و پنهان به استناد در مولیههای توسعه ح فهای آمده است و مولیاههاای ساواد اطالعاات ب رسا
شده در پژوهش وی با مولیههای پژوهش حاض یکسان هستند؛ لاذا باه ساادگ ما تاوان دریافات کاه
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مولیههای سواد اطالعات در ارتقای توسعه ح فهای دانشجو معلمان مور هستند و لذا نتاایج پاژوهش وی
در راستای تایید مدل پژوهش م باشاد .او همچناین باه ب رسا جاییااه اساتیاده از اطالعاات در ساواد
اطالعات پ داخت و ویلیامز و کولز نیاه مبسو ت و کارب دیت ی به آن داشتند .بنااب این ،ما تاوان گیات
دو دیدگاه متیاوت استیاده از اطالعات را ب رس ک دند .همانطور که بیان شد اساتیاده صاحیح و اخالقا
از اطالعات نتیجه مهارت یافتن در پنج مولیاه اول ساواد اطالعاات اسات و اگا دانشاجو معلما بتواناد
مهارت خود را در ه شش مولیه سواد اطالعات افزایش دهاد و در ماورد یاازده مولیاه توساعه ح فاهای
خویش نیز تالش نماید ،در نهایت م تواند یک معلم باسواد با توساعه ح فاهای گا دد عاالوه با ایانکاه
م تواند نیاز اطالعات خود را تشخیص دهد ،آن را مکانیاب کند و از آن استیاده کند م تواناد از داناش،
مهارت و نی ش ح فهای باالی نیز ب خوردار باشد و این ام زمینه را ب ای آیناده ح فاهای بهتا وی مهیاا
م سازد.
از دیدگاه ارفع و همکاران ( )1395نیز رشد و توسعه ح فهای معلمان به نیااز پژوهشا آناان وابساته
است .نتایج پژوهش چانگ ( ،)2012در راستای نتایج حاص از پژوهش حاض اذعان م دارد کاه فنااوری
و تکنولوژی آموزش در راهب دهای آموزش مور است .همچنین مارکز ( )2006تایید م کند کاه عواما
آموزش و سواد اطالعات استادان یک از مهمت ین عوام مور ب ویژگا هاای ح فاهای آنهاا اسات .باا
توجه به تایید مدل توسعه ح فهای معلمان و مولیههای مشت ک راهب دهای آموزش و یاادگی ی ح فاهای
بین این پژوهش و پژوهش چاناگ ( )2012و ماارکز ( ،)2006ایان عواما در توساعه ح فاهای و ساواد
اطالعات معلمان مور است .نادری و همکاران ( )1389نیز چهار مولیه روش تادریس ،ط احا آموزشا ،
ارزشیاب و تکنولوژی آموزش مهاارت ح فاه ای معلماان را ب رسا ک دناد کاه باه لحااظ محتاوای باا
مولیههای توسعه ح فهای ارتبا محتوای پژوهش ،نزدیک است و نتیجه گ فتند که این چهاار مولیاه باا
درجات مختلی در توسعه مهارتهای معلم مور هستند .این نتایج جنبه آماوزش را ماورد هادف قا ار
م دهد .چنانچه مولیه آموزش و ط اح آموزش در محتوای مولیههای پ سشنامه قاب مشااهده اسات و
همچنین در پژوهش ارفع و همکاران همانطور که از تعاریف سواد اطالعات مشخص است ،تشاخیص نیااز
اطالعات اولین مهارت سواد اطالعات و تنها یک از شش مهارت الزم است .لذا به نظ م رساد جامعیات
مدل ارائه شده پژوهش از پژوهشهای باال بیشت هستند ،گ چه در راستای تایید مدل گام ب م دارناد .باه
استناد مدل تایید شده توسعه ح فهای م توان گیت دانشجو معلمان نیاز به گسات ش مهاارتهاای خاود
در همه شش مولیه سواد اطالعات و یازده مولیه توسعه ح فه ای دارناد تاا با اسااس مادل تاییاد شاده
بتوانند توسعه ح فهای خود را ارتقا دهند.
پژوهشهای مدلسازی ساختاری گارت و همکاران ( ،)2001مدلسازی میهاوم و مادلساازی داده
بنیاد طاه ی و همکاران ( )1392در موضوع توسعه ح فهای معلمان به لحاظ مادلساازی موفا و ماورد
تایید با پژوهش حاض وجه اشت اک دارد .دو پژوهش مدلسازی میهوم و داده بنیاد طااه ی و همکااران
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ب جامعه دانشجو معلمان دانشیاه ف هنییان ای ان انجام شده اسات .ها ساه پاژوهش همچاون پاژوهش
حاض با تاکید ب چندین مولیه توسعه ح فهای که به لحاظ محتوای و به تناساب همپوشاان نیاز دارناد
توانستند به ارائه مدلهای مورد تایید در موضوع توسعه ح فهای دست یابند .با ایان تیااوت کاه پاژوهش
حاض مولیههای سواد اطالعات را نیز در ارائه مدل ،مد نظ ق ار داده است .لذا م توان نتیجاه گ فات کاه
اج ای مدلهای ارائه شده با مولیههای متیاوت و همپوشان ،م تواند در ارتقای توساعه ح فاهای معلماان
مور واقع شود و حت از نتایج مدلهای ارائه شده م توان در غنای درس توسعه ح فاهای با ای دانشاجو
معلمان استیاده ک د.
در مجموع م توان گیت که تحلی در مباحث پیشینهها و محتوای مولیههای مط ح در این پاژوهش
و مقایسه آن با نتایج به دست آمده از مدل تایید شاده پاژوهش نشاان دهناده ایان اسات کاه ه یاک از
پژوهشهای انجام گ فته بخش از نتایج پژوهش حاض را پوشش داده و در راستای تایید مادل باه دسات
آمده هستند .بناب این م توان گیت که نقش مولیههای مطا ح و مادل تاییاد شاده توساعه ح فاهای با
مبنای سواد اطالعات دانشجو معلمان در توسعه ح فهای آنان مور است .همچناین دو پ سشانامه ساواد
اطالعات و توسعه ح فهای ب ای دانشجو معلمان ای ان از نتایج باه دسات آماده پاژوهش ما باشاد کاه
م تواند در پژوهشها و جوامع مشابه مورد استیاده ق ار گی د.
همچنین مزیت و تیاوت این پژوهش نسبت به پژوهشهای پیش از خود در این است که دو موضاوع
سواد اطالعات و توسعه ح فهای در جامعه دانشجو معلمان را همزمان و در قالب سک مدل جدیاد و ملا
مد نظ ق ار داده است .پژوهشهای گذشته به یک از دو مبحث پ داختهاند و به نتایج متیااوت و مشاابه
نیز دست یافتهاند .لذا ،م توان گیت که جامعیت سواد اطالعات با شش مولیه و توسعه ح فهای باا یاازده
مولیه نسب به پژوهشهای پیشین بیشت است.
نتیجهگیری
همانطور که گیته شد ،هدف این پژوهش ارائه یک مدل جدیاد از دو اساتاندارد توساعه ح فاهای و ساواد
اطالعات بوده است؛ در ف آیند اج ای پژوهش پس از ب ازش دو مدل اندازهگی ی سواد اطالعاات دانشاجو
معلمان و توسعه ح فهای آنان ،ب ازش مدل ساختاری استانداردهای توساعه ح فاهای معلماان با اسااس
سواد اطالعات دانشجو معلمان دانشیاه ف هنییان غ کشور ب رسا شاد .پیشاینههاا در ساه موضاوع
مط ح شدند .1 :نقش کتابداران و کتابخانههای مدرسه در بعد سواد اطالعات و توساعه ح فاهای معلماان؛
 .2بحث ب دو موضوع سواد اطالعات و توسعه ح فهای؛  .3پژوهشهای مادلساازی توساعه ح فاهای .از
سوی  ،بیشت پیشینهها ب روی مطالعات موردی پیاادهساازی شادند و یاا با مبناای مادلهاای توساعه
ح فهای به مطالعه موردی پ داختند ،بهطور کل  ،با اینکاه ساع پژوهشای ان با ایان باوده اسات کاه
جستجوی جامع در پیشینههای م تبط انجام دهد ،اما به نظ م رسد پیشینههای موجاود نیاز حااک از
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آن است که پژوهش که ه دو موضوع توسعه ح فهای و سواد اطالعات را در قالب یک مدل ارائاه کا ده
باشد وجود ندارد .از آنجا که در ه یک از پژوهشها ،مولیاههاای توساعه ح فاهای و مولیاههاای ساواد
اطالعات را از جنبهای مورد تحلی و ب رس ق ار دادند و با توجه به وجاوه تشاابه موجاود در مولیاههاای
مورد ب رس و مقایسه و تحلی نتایج آنها بخش از نتایج پژوهش حاض مورد تایید قا ار گ فات و نقاش
مور نتایج آنها ب توسعه ح فهای معلمان ،توساعه ساواد اطالعاات و نقاش ساواد اطالعاات در توساعه
ح فهای ایشان آشکار شد .همچنین مشخص شد که کتابداران و کتابخانههای مدرسهای و دانشایاه نیاز
نقش مور ی را در توسعه ح فهای معلمان اییا م کنند ،لذا ،در نهایت نتیجه گ فتاه ما شاود کاه جماع
نتایج پیشینههای پژوهش ،مقایسه و تحلی مولیههای موجاود در آن و مقایساه نتاایج آنباا نتاایج مادل
تایید شده به تایید و اربات ک مدل کمک م کند .بناب این با توجه به ب رس هاای انجاام گ فتاه ،با ازش
مدل سااختاری اساتانداردهای توساعه ح فاهای ب اسااس ساواد اطالعاات دانشاجو  -معلماان دانشایاه
ف هنییان از ب ازش مناسب ب خوردار است و مورد تایید م باشد .در جمعبندی م توان گیت مادل ارائاه
شده با شش مولیه سواد اطالعاات (نیااز اطالعاات  ،انتخاا اطالعاات ،ساازمانده اطالعاات ،پا دازش
اطالعات ،ارزشیاب اطالعات و استیاده اخالق اطالعات) و یازده مولیه توسعه ح فهای (توساعه یاادگی ی،
تیاوتهای یادگی ی ،محیطهای یاادگی ی ،داناش محتاوا ،باه کاارگی ی محتاوا ،سانجش ،ب ناماهریازی
آموزش  ،راهب دهای آموزش  ،یادگی ی ح فهای ،رهب ی و همکاری ،و اخاالق عملا ) مادل جاامعتا و
کام ت ی نسبت به پژوهشهای پیشین ارائه ک د .لذا به استناد تعاریف رسام ساواد اطالعاات و توساعه
ح فهای اگ دانشجو معلم بتواند نیاز اطالعات خود را تشخیص دهد ،آن را مکاانیااب کناد و از آن باه
درست استیاده نماید ،م تواند مهارت ،دانش و نی ش خود را افازایش دهاد و معلام باا توساعه ح فاهای
بهت ی باشد .به زبان سادهت معلم که از مهارتهاای ساواد اطالعاات بااالت ی ب خاوردار باشاد ،توساعه
ح فهای بیشت ی نیز خواهد داشت .ضمنا ،از دیی دستآوردهای ایان پاژوهش دو پ سشانامه اساتاندارد
توسعه ح فهای و سواد اطالعات دانشجو معلمان است که از استاندارد توسعه ح فهای معلماان نیوج سا
و استاندارد سواد اطالعات دانشجو معلمان به دست آمده و با ای دانشاجو  -معلماان دانشایاه ف هنییاان
ای ان مناسب است.
این پژوهش محدودیتهای نیز به هم اه داشت از جمله به دلی گسات دگ جغ افیاای در منطقاه
غ کشور انجام شد .لذا پیشنهاد م شود این پژوهش در قالب ط ح مل و به صاورت کاار گ وها در
دانشیاه ف هنییان انجام شود .2 .پیشنهاد م شود که درس تحت عنوان سواد اطالعات دانشاجو معلماان
به دروس تخصص دانشجو معلمان اضافه شود و همچنین س فص درس توساعه ح فاهای کاه در حاال
حاض در ب نامه درس دانش معلمان وجود دارد ب مبنای مولیههای تایید شده توساعه ح فاهای غنا تا
شود؛  .3با استیاده از مولیهها و پ سشنامه موجود نقش کتابداران و کتابخانههاای مادارس و دانشایاه نیاز
در ارتقای توسعه ح فهای معلمان بهعنوان جامعهای مور مورد پژوهش ق ار گیا د؛  .4پیشانهاد ما شاود
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که مهارتهای توسعه ح فهای و سواد اطالعات در فعالیتهاای غیا رسام دانشاجو معلماان گنجاناده
شود؛  .5از آنجا که جامعه انتخا شده پژوهش دانشجو معلمان هستند که چهاار درس کاارورزی خاود
را گذراندهاند پیشنهاد م شود که ،تمام مولیههای توسعه ح فهای و سواد اطالعاات در بهباود محتاوای
درس کارورزی مورد استیاده ق ار گی ند و از مدل به دست آمده در افازایش کیییات س فصا هاای درس
کارورزی دانشجو معلمان دانشیاه ف هنییان اساتیاده شاود؛  .6پیشانهاد ما گا دد کاه نقاش کتاباداران
مدارس و دانشیاه ف هنییان در درس کارورزی دانشجو معلمان پ رنگ گ دد و کتابادار باهعناوان کماک
معلم در کنار دانشجو معلمان اییای نقش نماید؛  .7دو پ سشنامه استاندارد به دسات آماده در موضاوعات
سواد اطالعات و توسعه ح فاه ای باه صاورت جداگاناه و در قالاب مطالعاات ماوردی در ساطح دانشایاه
ف هنییان اج ا شود.
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