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 چکیده

زمجزین یبتادییی، در یین  تاا   ر یرردتاات تادریر در زمجزش دین باا تجهاب باب یتمیات سااا ا مقددمد    

یر گرفتب پژ ت  نق  ساجید یالعااتی در ینتاا    یساتداده یز ر یرردتات متنجت تدریر مجرد بررسای  ر

 یست.

هامعب یین پژ ت   پژ ت  حاضار یز نجت ااربردت   با ر ش پیمایشای ینماش هاده یسات. شدناسدی  روش

ندر یز معلمان پایب هاشاش یبتدییی هاهر سامنان  110معلمان مقطع یبتدییی پایب هاشاش هاهر سامنان تساتند. یز بین  

انجین نمجنب زمارت ینتاا   یت بببگیرت تصااادفی ال قندر بب ر ش نمجنب 86،  1396-97تحصاایلی   در سااا 

تا، یز د  پرساشانامب محقس ساا تب بریت سانم   ضاعیت ساجید یالعااتی معلمان هادند. ههت گردز رت دیده 

 تا یستداده هده یست.  تمچنین بریت مشاص اردن ر یرردتات تدریر زن

معلمان مجرد بررسای در ساطحی بارتر یز  ضاعیت ساجید یالعااتی   پژ ت ، یین تاتیافتب م نات برها   یافت 

  بین در  میانگین ترینبزرگ  تعاملی دیریت متجسااق  ریر دیرد. یز میان ر یرردتات ماتلت تدریر، ر یررد

 تر یز ساط  متجساقاشیزینیم ببمعلمان یین  اب تا نشاان دید  تدریر معلمان یسات. تمچنین یافتب  ر یرردتات

. انندییساتداده مین بارتر یز ساط  متجساق یز ساب ر یررد تدریر دیگر   بب میز شیمساتق  ریتدر یرردیز ر 

 

 arshida.bi@gmail.com ، جیرزمی دینشگاه  هناسی،دین    یالعاات الش یرهد اارهناس 1

 zerehsaz@khu.ac.ir، )نجیسنده مسئج ( هناسی دینشگاه  جیرزمی گر ه الش یالعاات   دین  یستادیار 2

 n.mohammadhasani@khu.ac.ir، یدینشگاه  جیرزم یزمجزه تگر ه ترنجلجژ  ارییستاد 3 

 

 ترردتاییز ر  تریگدر بهره ینق  سجید یالعاات (.1399) ساز، محمد؛ محمدحسنی، نسرینبینشیان، بهار؛ زره

 .223 -205(، 1) 10، رسانیپژ تشنامب اتابدیرت  یالعت. یمعلمان مقطع یبتدیی تبری ریمتنجت تدر

 

https://doi.org/10.22067/riis.v0i0.80586


  1399بهار   تابستان  ، 1، هماره 10سا                         دینشگاه فرد سی مشهد          نامب اتابدیرت   یالعت رسانی، پژ تش   206

 

معلمان  ی  سااجید یالعاات  ر یررد تدریر مسااتقیش  نیبدید    نشااان  نیز  تات پژ ت فرضاایب  با  مرت ق  تاتیافتب

محجر   تعاملی با  معنادیر معرجس   بین ر یرردتات غیرمسااتقیش   مساائلب  ریبطب هااهر ساامنان  ید ره یبتدیی

. تمچنین معلماان باا ساااجید یالعاااتی بیشاااتر یز تعادید  هجد دیردیفزی  ساااجید یالعاااتی ریبطاب معناادیر   تش

 یند.ر یررد( در تدریر  جد یستداده ارده  4   3   2ترت )ر یرردتات متنجت

پژ ت  نشاااان دید ااب معلماان مجرد بررسااای تحات تااطیر ساااجید یالعاااتی یز  تاات یینیاافتابگیری   نتیجد 

گیرناد. بادین ترتیام، ممهز بجدن بب  تر   تمچنین ااارزمادترت بریت تادریر  جد بهره میتاات متنجتر یررد

تات زمجزهی تر   به جد ر یرردتات تدریر متنجتتجیند در ینتاا  ر یرردتات ساجید یالعااتی میمهارت

 مان مقطع یبتدییی نق  مؤطرت دیهتب باهد.معل

 سجید یالعااتی، معلمان، ر یرردتات تدریر، معلمان ههرستان سمنان.های موضوعی  کلیدواژه

 

 مقدم  و بیان مسئل  

ههت با ر ندتات نج بب دنیایی با  تعلیش   تربیت ری تش   سجت یادگیرت،تغییر پاریدییش یز زمجزش بب  

هدید  ضر رت میتات  بب رتنمجن  درس  اعس  نقطب سازد.  فعالیت  انجین  ییرین  تمراز  در  زمجزهی  تات 

ههت هدن با یین تغییریت یست. زیری ترچند با سراتی اش یما بریت پاسخ بب نیازتات نسل هدید نیازمند تش 

س تات یادگیرت تجهب هجد، زنچب در اعس درتات زمجزهی یا  لس محیق تر ر یرردت اب بب فعالیت   با

منظجر یادگیرت، ر ش تدریر   یز سجت دیگر تدییت  تات یطربا  بب هریان دیرد بب مانند، الریحی مج عیت

تات یادگیرت تمگی نیازمند مجیههب با تغییریت تستند. در یین بین برگزیدن ر یررد تدریر معلش    فعالیت

 یادگیرت دیرد.  - ت یاددتیتادتی بب فعالیت تا یز سجت ی  نق  مهمی در ههت تدییت فعالیت نحجه 

( یز تر  Joyce, Weil, & Calhoun, 2005هجیر،  یل   االهجن  یستداده  یین یستدر  اب  با   )

یز ر یرردتات   با ی  هیجه یادگیرت یست، یستداده  یادگیرندگان  بب منزلب زهنا هدن  یلگجیی در تدریر 

اب    دیند یم  یمنطق  ریری مممجاب تدیب ریر ش تدر  نیز  (1385)  یهع انانند.  ماتلت تدریر ری پیشنهاد می 

تات   یررد.  ت رندا ی  یمرانات مجهجد یتااذ م  قیبا تجهب بب هری  ،یتات زمجزهبب تدف   دنیمعلّش بریت رس

ارده   انجین    بندت شیبب چهار دستب الی تقس  یتات زمجزهری با تجهب بب اارارد، محتجی   تدف   ریتدر

یررد ری بر ر   یرردر    یانجین رهحان   برترت    چی بب ت  ر،یماتلت تدرتات   یرردر  راب ذا   ندا یم
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نم  گرید راندیمشاص  تدریررد .  ی  ریتات  یز  بندتشیتقس   نیدر  ، 1ش یمستق  ریتدر  یرردر   :ا ارتند 

 .4محجرمسئلب  ریتدر یررد  ر   3ی تعامل  ریتدر یررد، ر 2ش یرمستقیغ ریتدر یرردر 

معلش   ی زمجزه  ررد یر   نیمدیر یست. در ی ، منظش   مهارت مندسا تار  یزمجزه  ،شیمستق   ریتدر

ری در سازماندت  نیشتریب فعال  ینق   فعال  یزمجزه  تتاتی  تماتنگ اردن  تع  ییتات یدیرد؛       نییچجن 

تع  لیتحل چین   یتدیف،    ن ییمهارت،  چگجنگینتاا     یالعاات       ینما  یمحتجی،  یرییب  مهارت   

 . یست اسم مهارت رزش تبریاب یی تانیتمر

  ند یدر فری  ییصل  تیفعال  رردیر   ن یدر ی  ری یزمجز محجر یست؛ زدین    یسیتدر شیرمستقیغ  ریتدر

  تای، زن زمجزین بب یتدیف زمجزهدین   یابیدست  تزمجزین یست. معلش بریبر اهده دین    تریادگی  ایاددتی  

بب   ت ری ادگیبب مطالعب      5ریت ر   ا  صجرت  جدبب   زمجزیناب دین    اندیم  ی  الریح  یسازماندت  تیگجنب ری 

 بپردیزند. 

دین    یسیتدر  ،یتعامل  ریتدر بب  ام   یز  فریتر  اب  محتجییست  اسم  بب       یالم  ت زمجزین 

تدرر   یتدیف    ند یتا، بب فریاع ه بر تجهب بب اسم یالعاات   مهارت  رردیر   نی. در یشدییندیتا ممهارت

 ستشی رن ب لی یدیرد   در ی شی د جنانی در  شب یر ت رردیر  ن یفری ین هده یست. چن د یا ات یزمجزه ییهتماا

  ریر گرفتب یست.  تی   ترب شیپردیزین تعل  نظریب یتیر ینشناسان ترب دیا امجرد ت

  ی زندگ ریییست، ز ی زندگ ت زمجزین بریزماده اردن دین   ینجا قت یحقمحجر در  مسئلب ریتدر

  ت   ر دیدتا  تاتیمحجر فعالمسئلب   ری فهش   حل زنها. در تدر  تمجیهب هدن با مسایل   اجه  بری  یعنی

مند  زنها اع ب     هجد،    مادیی  تیزمجزین مسئلب اب در ذتن دین    هجندیم  شی   تنظ  یالریح  تیبب گجنب   یزمجزه

 .(1385 ، ی)هع ان انند  دی یزن پ تبری یحلاب با تعش  جد ریه د گردن

ر ش یین  مؤطر  ااربست  یز  ابلیتفهش    یستداده  انار  در  میفنا رت  تا  اب  نجین  یز  تات  تجیند 

تات یادگیرت هدید ری بریت معلمان   یادگیرندگان فریتش تات اعس درس پشتی انی اند   فرصت فعالیت

تجیند در تش سج هدن با تغییریت مؤطر (، تعلیش   تربیت ری بب سمتی  جیتد برد اب میGunjan, 2014سازد )

  ر ییرییب تدر  ت جد بری  یصاع ه بر دین  تاصانجین رت رین یین هریان  بب معلمان  بدین منظجر     ی ع هجد.

تا تا   مهارت دین    نییز ی  یری  ییالعاات  سجید اب    دیرند   تاتا   مهارت دین    یت یز مممجاب بب   ازیاارزمد ن

 
1. Direct Teaching Method 
2. Indirect Teaching Method 

3. Interactive Teaching Method 

4. Problem-driven Teaching Method 

5. Self-Directed 
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 نگرش  نیازمند   زینده،  تاتنسل   تربیت     تعلیش  زمینب   در   جد    طیر  نق   بب  تجهب  با   زمجزهی  تاتسازمان  یست.

 یمرانات   یز   گیرتبهره   بریت  زمادگی  منظجربب   تنها نب   زن  تاتمهارت      سجید یالعااتی  زمجزش  بب   هدت  تجهب   

  یت، رسانب      یهتماای  فرتنگی،  هدید  مداتیش  ظهجر.  تستند  مطلج   زینده   سا تن  زمینب  در   تعش  بلرب  هدید،

  تمچنین      یرت االی  تاتفنا رت   رهد  تاطیر  یز  تابعی  اب   تغییریت  سرات      تغییر  حا   در  فرتنگی  تاتیرزش

  هنیدیرت      نجهتارت  تصجیرت،  یز  یاش  تارسانب   ندجذ  ضریم  گسترش  مملر،  د لت،   چجن  نهادتایی  ی دیمات

یست    نمجده   مجیهب   یتپیچیده       متنجت  مسایل  با  ری  تاسازمان  یین  اارییی  یست،     ارهی  دی لی  سطجح  در

 (.1382صدجت، )

معت ر     یالعاات  یز  یستداده  یتمیت  یالعاات،  سریع حمش  رهد  پی  در  یالعااتی  سجید  مدهجش 

تات یالعااتی   یرت االی، زندگی، تنجت   پیچیدگی فنا رتگیرت   ینماش یمجر ماتلت  ر ززمد در تصمیش

اع ه تغییر نگرش تات ی تصادت، گسترش یافتب یست. بب   ت دیل تجلید یالعاات بب مزیتی ر ابتی در ارصب 

تات زمجزهی من ع محجر  یلعمر   گسترش نظاش سجت یادگیرت، یز هملب یادگیرت مستقل   مادیش یز زمجزش بب 

؛ 1386زمجزش نیز باز اند )پریرخ،    ، س م هد تا سجید یالعااتی هات  جد ری در ارصب   پژ ت  محجر

نیازت بریت یادگیرت  (. سجید یالعااتی ااملی ضر رت   پی  1386؛ میرحسینی،  1388؛ اینی،  1384نظرت،  

مجزش یین  زید. بب تمین دلیل میزین تجهب بب زمجزش سجید یالعااتی   الریقب زمستقل   مدی ش بب همار می

نظاش  ابلیت  مجفقیت  در  الیدت  اناصر  یز  یری  می تا  محسج   نجین  زمجزهی  )فاضلی تات  هجد 

 (.1390دترردت،

مممجاب مدهجش  یین  یست،  هده  یالعااتی  سجید  یز  اب  هدیدت  تعریت  تجینمندت در  یز  تا،  یت 

تات بازیابی،   با مهارت اب بر یرتقات فهش یفرید یز فضات یالعااتی متمراز یست   تاستتا   هلجه فعالیت

زمیزد تا با مشارات ی ع ی در هجیمع زمجزهی   المی، تحلیل   ااربرد )دیده، یالعاات، دین ( در می

 Association of College andتات نج   دین  هدیدت ری ییماد اند )تا باهد   پرس پاساگجت پرس 

Research Libraries, 2016) . 

تات سجید یالعااتی، در  ت متعددت در زمینب گسترش مدهجش   زمجزشتادر ییرین، یگرچب تعش 

تات زمجزش نامب   اتا ، ترهمب   تالیت مقالب،   برگزیرت اارگاه تا، نگارش پایان الم برگزیرت تمای  

تات رزش در سط  تا   ن جد حمایتیین تعش  سجید یالعااتی صجرت گرفتب یست یما، بب دلیل پریاندگی

زمجزش   تجسعب سجید یالعااتی، یین مدهجش نتجینستب یست هایگاه  ی عی  جی  ری در هامعب ییرین اعن یز 

اع ه، مر رت بر (. بب 1388؛ اینی،  1385الجر  اص پیدی اند ) اسمی،  الجر الی   در نظاش زمجزهی بب بب 
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صجرت پریانده تش بب تا بیشتر هامعب دینشگاتی ری زن  تات ینماش هده گجیات زن یست اب یین تعش تعش

تغییریت     بب  با تجهب  بجده یست.  نظاش زمجزش   پر رش امتر مجرد تجهب  مجرد تجهب  ریر دیده یست   

تحجرت بنیادینی اب در  الم سند ملی زمجزش   پر رش ینماش گرفتب یست   حرات نظاش زمجزهی ییرین  

زمجزهی   یالعااتی متنجت در ر ند یادگیرت  اارگیرت منابع  سمت یادگیرت فعا ، پژ ت  محجرت،   بب ری بب 

می زیرسا تسجق  تمچنین  یالعااتی    سجید  زمجزش  هات  الی  هملب  دتد،  یز  زن  نیاز  مجرد  تات 

 (. 1388هجد )اینی، تات زمجزهگاتی غنی   پجیا در مدیرس یحساس میاتاباانب 

زگارین پایب هشش یبتدییی  تات پایب هشش یبتدییی   تدریر در یین پایب، زمجبا تجهب بب حساسیت 

هشش در   یت بیشترت تش باهند. تمچنین پایب تات حرفب تات فردت باید دیریت صعحیت اع ه بر صعحیت 

تا بریت تدریر تستند   رفتار زمجزگارین یین پایب باید م تنی ترین پایب انار پایب پنمش د ره یبتدییی، سات

با تجهب بب یین مطلم   (.1395ات  ت باهد )بدریان   صدرت، تبر هنا ت بیشتر اجدک یا نجهجین    یژگی

تات مهش مقطع یبتدییی مجرد بررسی  ریر گرفتند. بب  انجین یری یز پایب در یین پژ ت  معلمان پایب هشش بب

بب نظر می یبتدییی  پایب هششرسد اب معلمان مقطع    بریت   نیاز  مجرد  تات مهارت   دیهتن   لز ش  بب   تجهب   با   یژه 

  ینجیت  اب یز  یست  رزش  فریگیرین،  در  متدا ت   یادگیرت  تاتزمینب      نیازتا  رفع  در  صحی    یالعاات  تشایص

  نق    تمچجن  دیگرت  اجیمل  بررسی  مجضجت،  باهند. یین  زگاه   یادگیرت  تاتهیجه   چگجنگی     تامهارت  یین

یالعااتی   تاتمهارت تدریر  اامل  ی   انجینبب   سجید  فرییند  در  )ترامان،   اندمی  زهرار  ری   تاطیرگذیر 

سجید یالعااتی  اب نشان دتد  دن ا  زن یستبب حاضر مطالعب .(1395زیده،   حاصلی، گیجت، حریشیسمعیلی

سمنان( )ههر  ییرین  ههرتات  یز  یری  یبتدییی  هشش  پایب  ینتاا می  یندیزه   چب  تا  معلمان  فرزیند  در   تجیند 

تجیند س م نااارزمدت  تا می رسد فقدین یین مهارت می  نق  دیهتب باهد. بب نظر  تدریر زنان   ر یرردتات

 تدریر   اات  اارزمدت زمجزش هجد. 

پژ ت   ییرین  دی ل  )در  ارج    میرتج  هملب  یز  ماتلدی     ی      (؛  یلیامزMirtu, 2003تات 

(Williams & Wavell, 2006( )  (؛ Chen, 2007(؛ چن  (؛ ریدمن ،  1392رحیمی، یزد جیستی،   فیضی 

زیده (؛ پجربا رت   ییمان 1395محمدت )فیر ز،   الی زیده، یمین(؛ مقدس1395پجر )همشیدیان،   رهایی

 ،یزمجزه   یتدیف   ش رد یپ   ،ییطرباش  چجن  ییتامؤلدب   با   زن   ریبطب    (، در ریبطب با سجید یالعااتی معلمان  1395)

زنها در    ت ی ع یفزیی        زمجزیندین   ییالعاات  سجید   تجسعب   زمجزین،دین    در  ت ریادگی  تزه یینگ  مادیی

  ریبطب  یبررس  بب   شیمستق  الجربب   هده   ینماش  تتاپژ ت    یز  ادیشتیچ   در  تاانجن  یما   ینماش هده یست،  تدریر

  بب   تجهب  با.  یست  نشده   پردی تب  ریتدر  ترردتایر   یز  زنها  یستداده   یچگجنگ  با  معلمان  ییالعاات  سجید  نیب
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 ینتاا    در   تجیند ی م  ییالعاات  سجید  تتامهارت   بب   بجدن   ممهز  رسدی م  نظر  بب   ییالعاات  سجید   ت ییتم

 . باهد دیهتب  تمؤطر نق  معلمان ی زمجزه تتاجه ی ه به جد    ترمتنجت  ر یتدر ترردتایر 

بب یین پی    بب  تجهب   با بب یین  زمینب، پژ ت  حاضر    تات یصلی یست اب پرس دن ا  پاساگجیی 

یز  ر ند   در  نقشی  چب   یالعااتی  سجید یبتدییی   معلمان  تدریر     زمجزهی  تاتر یررد  یستداده  هشش  پایب 

  ر یرردتات   یز  یلزیماً  زیا  بهتر  سجید یالعااتی  دیریت  معلمان     انجین یری یز مقاالع مهش تحصیلی دیرد؟بب 

  یر؟  یا انندمی یستداده  بهترت    متدا ت  تدریر

 زیر الریحی هده یست:  بدین منظجر د  فرضیب 

 .دیرد  هجد  ریبطب سمنان ههر یبتدییی  پایب هشش  معلمان یالعااتی سجید    تدریر  ر یررد . بین نجت 1

 بهره   ترمتنجت   تدریر  ر یرردتات  یز  یالعااتی بیشتر  سجید  دیریت  سمنان  ههر   یبتدییی  . معلمان پایب هشش2

 برندمی

 

 شناسیروش

هامعب یین پژ ت  معلمان پژ ت  حاضر یز نجت ااربردت   با ر ش پیمایشی ینماش هده یست.  

  معلمان پایب هشش یبتدییی ههر سمنان در سا   ندر یز  110مقطع یبتدییی پایب هشش ههر سمنان تستند. یز بین  

ده یز هد   ارهسی   مجرگان یت   با یستداگیرت تصادفی ال قب ندر بب ر ش نمجنب   86،  1396-97تحصیلی  

تا، یز د  پرسشنامب محقس سا تب بریت سنم   یند. ههت گردز رت دیده انجین نمجنب زمارت ینتاا  هده بب 

 تا یستداده هده یست. ضعیت سجید یالعااتی معلمان   تمچنین بریت مشاص اردن ر یرردتات تدریر زن 

( الریحی 1394ساز )  بر م نات پرسشنامب زره پرسشنامب سجید یالعااتی یستداده هده در یین پژ ت

هد. با تجهب بب تدف پژ ت  یعنی سنم   ضعیت سجید یالعااتی معلمان تغییریتی در یین پرسشنامب دیده 

ی، یالعاات   از ین. یین اناصر ا ارتند یز:  یست   سجید یالعااتی  بریت سنم  اناصر  ب یگج  12  هامل  هد. یین یبزیر

     یالعاات   یسازماندت،  هده   یابیباز  یالعاات      ییالعاات  منابع   یابییرز ،  ااتیالع  یابیباز      یابیمران

ری    گجیب   تر  ریبطب با   در   جد   دینشی یا مهارتی   یز الریس  جدیظهارت،  ضعیت   یالعاات. معلمان  اارگیرتبب 

بب  اردند.  لیررت مشاص  الیت  یز  یستداده    مجرد  تنمجنب   تاتپاسخ   صحت  بیشتر  چب   تر  انتر   منظجربا 

بایست  تات انترلی اینی بریت تر گجیب در نظر گرفتب هد. معلمان میبررسی   رفع ییرید  جدیظهارت، پرس 

پاسخ  تمان گجیب  با  ریبطب  اینی در  بب ی  پرس   دین    مهارت  جد  با  ریبطب  یز  جدیظهارت در  پر 
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تات  جدیظهارت   اینی  هجد  یب تات یرییب هده بب گجدیدند. ال یعی یست اب باید ی  تماجینی بین پاسخ می

 دیهتب باهد. 

تات  جدیظهارت   انترلی بریت تر  تات یرییب هده بب پرس  چنانچب بی  یز د  مغایرت میان پاسخ

تات پژ ت   د ت یز همع نمجنب انجین نمجنب بیگجیب در ال پرسشنامب مشاتده هجد، باید نمجنب مجرد بررسی بب 

تا حذف  د ت یز همع نمجنب تات بی انجین نمجنبنمجنب بب   6یین پژ ت  نیز  (. در  1394ساز،  حذف گردد )زره 

هدند  6    زنها  تصادفی هایگزین  بب هرل  دیگر  ندر یز متاصصان حجزه الش   3. ر ییی یین پرسشنامب تجسق  نمجنب 

 پایایی یین یبزیر یست.   دتنده تعیین هد اب نشان   0/ 91هناسی تایید هد. ضریم زلدات ار ن اخ پرسشنامب نیز  یالعاات   دین  

سا تب یست اب با تدف تعیین ر یرردتات  پرسشنامب ر یررد تدریر معلمان ی  پرسشنامب محقس 

  تات الریحی هد. در تد ین   الریحی پرسشنامب یز اناصر   مؤلدب   معلمان در اعس درس  ریتدرماتلت  

یرزهیابی بریت چهار ر یررد تدریر    ا هیجه 4یادگیرت    ا ا ریت ردتات یاددتی 3ا ر ش  2گزینی  ا تدف 1

ریبطب    در   ( یستداده هده یست. معلمان دیدگاه  جد 1385مستقیش، غیرمستقیش، مسئلب محجر   تعاملی )هع انی،  

ر ییی یین پرسشنامب تجسق سب ندر متاصصان حجزه الجش  ری با یستداده یز الیت لیررت مشاص اردند.    گجیب  تر  با

 دتنده پایایی یین یبزیر یست. تعیین هد اب نشان   0/ 78هد. ضریم زلدات ار ن اخ پرسشنامب نیز  تربیتی   زمجزهی تایید  

 

 ها یافت 

تا  پردیزیش. در یین فرضیب تات مرت ق با تر ادیش یز د  فرضیب  جد می در یین با  بب بررسی یافتب 

تدییی ههر سمنان مجرد بررسی  ریر  ریبطب سجید یالعااتی با نجت   تعدید ر یرردتات تدریر معلمان پایب هشش یب 

 هجد.تا یرییب می گرفتب یست. در زیر نتایج یین فرضیب 

فرضی    »1آزمون  اطالعات  سی تدر   رویکرد نوع    نیب   پای  ششم معلمان    یو سواد 

 .« شهر سمنان رابط  وجود دارد  ابتدایی

تمچنین   یالعااتی    سجید  پژ ت ،  ضعیت  ناست  فرضیب  ززمجن  یز  یز  پی   معلمان  یستداده 

 هجد.ر یرردتات ماتلت تدریر بررسی می

 محاس ب   گزیرش گردیده یست. تات زن سجید یالعااتی   مؤلدب تات تجصیدی زماره  1هد   در 
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 اطالعاتی  سواد توصیفی هایشاخص .1 جدول

 معیار  انحراف میانگین  اطالعاتی  سواد هایمؤلف  

 17/4 76/5 نیاز یالعااتی 

 20/7 76/1 یابی   بازیابی یالعاات مران

 21/6 76/8 یرزیابی منابع یالعااتی   یالعاات بازیابی هده

 22/7 77/6 سازماندتی یالعاات 

 18/9 74/8 ت اارگیرت یالعاابب

 18/8 76/1 سجید یالعااتی 

 

مؤلدب  یز  تر ی   تجصیدی  یالعاات  بررسی  یالعااتیتات  با  یرییب هده    سجید  بار  اب در هد   

یین  مشاتده می بین  بزرگ  6/77با مقدیر    یالعاات  یمؤلدب، سازماندت  پنجهجد اب در  مقدیر  دیریت  ترین 

ینماش    منظجربب .  استتیر مؤلدب   بیشترین پریاندگی بین سا  7/22  میانگین   بیشترین ینحریف معیار با مقدیر 

  تات یت  ضع  ت نمره بری  100نمره یز    20اب در زن، تر    یدگرد  یین تع  یدیبار، ال   ت تایز دیده   یدیا   یابییرز

 یت،ال ین   با تجهب بب ی یم ترت  ین ج  در نظر گرفتب هد. بد یارمتجسق،  ج    بس یت،ضع یت،ضع یاربس

  ج   ریر دیرد. یتانندگان در  ضعهرات انب گتات پنج مؤلدب  نمره   یانگینیداا ارد اب م تجینیم

ت  متغیر یصلی د ش پژ ت ، ر یررد تدریر معلمان پایب هشش ههر سمنان یست اب یز چهار مؤلدب 

ی تشریل هده یست. بریت سنم   تعامل    ر یررد  محجرمسئلب   ، ر یرردشیمستقریغ  ، ر یرردشیمستق  ر یررد

گجیب یستداده هده یست. سؤیرت یین پرسشنامب نیز بر یساس   20ر یررد تدریر با    تا یز پرسشنامب یین مؤلدب 

پنج گزینبالیت اقیده  با  لیررت  یندیزه سنج  زیاد«  » یلی  »زیاد«    »متجسق«،  »اش«،  » یلی اش«،  گیرت ت 

تات سجید یالعااتی یست اب در با  پی  هرح دیده تا مشابب مؤلدب ت یمتیازیت مؤلدب ت محاس ب هدند. هیجه 

 هجد.تات ماتلت ر یررد تدریر یرییب می تات تجصیدی مؤلدب ها ص  2هد   در هد. حا  
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 تدریس   رویکرد توصیفی هایشاخص. 2 جدول

 انحراف معیار  میانگین  رویکرد تدریس 

 نتایج آزمون تی استیودنت 

 مقدار -p آمارهمقدار 

 0/ 000 - 3/7 25/4 30/1 س   مستقیش

 0/ 000 8/8 15/2 64/5 غیرمستقیش  س 

 0/ 000 3/14 14/9 65/0 محجر س   مسئلب

 0/ 000 3/9 14/0 71/6 س   تعاملی 

 

تجین مشاتده  تات ر یررد تدریر در هد   فجق می با بررسی یالعاات تجصیدی تر ی  یز مؤلدب 

  ترین میانگین در بین سایر ر یررد تدریر   ر یررددیریت بزرگ 6/71ر یررد تعاملی با میانگین  ارد اب 

 یررد تعاملی تدف  تات دیگر تستند. در رترین میانگین بین ر یررد دیریت اجچ   1/30مستقیش با میانگین  

یز فریتر  چیزت  دین    زمجزهی  بب  محتجی  یست    زمجزینام   اسم  مهارت  یالم  ت بب  تجسق  تا    

نیازتات    د یعنی معلش  جد باید تجینایی  ابل   جلی در اسم یالعاات   برز رده اردنشییندیمزمجزین  دین  

یرزیابی منابع یالعااتی   المی، س بازیابی یالعاات    نتیمب بب یالعااتی،  بب  ازماندتی   در  اارگیرت زن 

تا   دین  رزش  زمجزین ری در اسم مهارت دیهتب باهد تا بتجیند دین    تات سجید یالعااتی(نحجت مؤطر )مؤلدب 

ری محقس سازد.   تعاملی  نتیمب تدف ر یررد  نماید   در  منظش      یتیفعال  ،یتعامل  ریتدر  رردی ر تدییت 

گیرند اب چگجنب  یاد می     پردیزدیبحث   یظهارنظر م   شب، یبب مطالعب، یند  مسئلب   ا یدرباره مجضجت    ده یسنم

 جد   دیگرین ری تایید یا رد انند )مؤلدب یرزیابی منابع یالعااتی   یالعاات بازیابی هده(. در تحقس ر یررد  

مرانیالعاات    تز رهمعمحجر،  مسئلب  یالعااتی،  )نیاز  فرضیب  سا ت  یالعبریت  بازیابی    اات(، یابی   

)سازماندتی   حل مسئلب  تتایی بریاشت ر ش)یرزیابی منابع یالعااتی(،    بیفرض  ینادرست  ای  یدرست  صیتشا

یابی   )نیاز یالعااتی، مران نیبسق   گسترش باارگیرت یالعاات(   تمچنین در ر یررد غیرمستقیش    بب 

  دن ی درتش تناارگیرت یالعاات(  )یرزیابی منابع یالعااتی   بب   رتیگشیریزت   تصمبرنامب   بازیابی یالعاات(  

یز پاریمترتات یساسی در تحقس تر ی    تات سجید یالعااتیتا   مهارت)سازماندتی یالعاات( مؤلدب  یدغاش  ای

 یز ر یرردتات فجق تستند. 

  100نمره یز    20اب در زن، تر    ید گرد  یینتع  یدیبار، ال  تتایز دیده   یدیا   یابیینماش یرز  ظجرمنبب 

  یمترت   ین ج  در نظر گرفتب هد. بد یارمتجسق،  ج    بس یت،ضع یت،ضع  یاربس  تاتیت  ضع تنمره بری

یت   سب ر یررد  ر یررد مستقیش در  ضعیت ضع  نمره   یانگین یداا ارد اب م  تجینی م  یت،ال  ین   با تجهب بب ی
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 .محجر   تعاملی( در  ضعیت  ج   ریر دیرددیگر )غیرمستقیش، مسئلب 

یز  بررسی  مجرد  معلمان  یستداده  چگجنگی  یالعااتی    سجید  هدن  ضعیت  مشاص  یز  پر 

ر یرردتات تدریر، بریت بررسی فرضیب ناست یز ززمجن ضریم تم ستگی پیرسجن یستداده هد. نتایج یین  

 بب نمای  درزمده یست.  3ززمجن در هد   

 
 بررسی فرضی  یک پژوهش . نتایج  3جدول 

 مقدار -p ضریب همبستگی  سواد اطالعاتی 

 0/ 000 - 75/0 ر یررد مستقیش 

 0/ 000 32/0 ر یررد غیرمستقیش 

 0/ 000 39/0 محجر ر یررد مسئلب

 0/ 000 45/0 ر یررد تعاملی

 

تات تدریر با سجید یالعااتی  در هد   فجق، مقدیر ضریم تم ستگی پیرسجن تر ادیش یز س   

-pتات تدریر مقدیر زن نیز گزیرش هده یست. بر ال س یین هد  ، چجن بریت تمامی س  -pمحاس ب    

تجین نتیمب گرفت ضریم تم ستگی بین تر چهار س   تدریر مستقیش، یست می  05/0تر یز  قدیر اجچ م

یالمینان  غیرمستقیش، مسئلب یالعااتی در سط   با سجید  تعاملی  نتیمب  درصد معنی  95محجر    لذی  یست.  دیر 

 تجین چنین بیان ارد:درصد می  95فرضیب ی  ری در سط  یالمینان 

 ههر سمنان ریبطب  هجد دیرد.  پایب هشش یبتدییی معلمان    ی  سجید یالعاات  ر یتدر  ر یرردنجت    ن یب

هجد اب ضریم پیرسجن بین س   تدریر مستقیش  معحظب می  3یما با بررسی بیشتر نتایج هد    

تجین گدت بین یستداده یز س   هده اب مقدیرت مندی یست. بنابریین می  -75/0  سجید یالعااتی بریبر با  

معرجس  هجد دیرد. بب ا ارت دیگر، معلمان دیریت سجید  یت مندی    تدریر مستقیش   سجید یالعااتی ریبطب 

الجر اب در یند   یا برارر. تمانیالعااتی بارتر بب میزین امترت یز س   تدریر مستقیش یستداده ارده 

تات   لی یین فصل تجضی  دیده هد   بر یساس نتایج بب دست زمده بین سجید یالعااتی   یستداده یز با 

مع ریبطب  یز ر یرردتا  بیشترت  میزین  بب  دیرند  بارترت  یالعااتی  سجید  اب  معلمانی  دیرد.  نادیرت  هجد 

تا   یتدیف ر یررد یند. با تجهب بب  یژگیمحجر   تعاملی( یستداده ارده ر یرردتات فعا  )غیرمستقیش، مسئلب

ینتقا  یالعاات   فقق  یساسی  ، تدف ری بجدن فریگ  غیرفعا فعا  بجدن معلش    تات پرسشنامب )مستقیش   گجیب 
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زمجزهیست،   اجتات  تبری  یمجید  هجند  دیبا  یمدت  سپرده  دین  بب  االر  ری    زمجز،  درس  م احث  تماش 

  مطالم    ش یمدات  اننده یرییب معلش نق   ،  دتدیم  ت در ذتن  جد ها  یافتبسازمانسا ت منظش        ی  صجرتبب 

تجسق معلش گرفتب    ماتیتماش تصم،  تستند  یمطالم درس  رنده،ی  پذ  اننده دریافت ری دیرد.   هاگردین    یدرس

تجینای  سی   اع  ازتا ین،  هجدیم م  تتای   تجهب  ریر  با زندگ،  رندیگیهاگردین امتر مجرد   ی ی ع  یمحتجی 

( معلش با هجدیهاگردین امتر تجهب م  ی  یهتماا  ،یااالد  ،یبب مسایل ر ین،  هاگردین چندین یرت اط ندیرد

سجید یالعااتی بارتر یز سط  متجسق یز یین ر یررد بب مریتم  یلی امتر یستداده  جیتد ارد چری اب هرط  

تات سجید یالعااتی یست اب در یین ر یررد بسیار تا   مؤلدب دیهتن سجید یالعااتی بار یستداده یز مهارت

زن  بب  میاش  تجهب  پتا  یالعااتی  سجید  با  معلش  تدف  دین  هجد.  اسم  ر رش  در  بار  تجینایی  با  زمجزین 

تجینمندت  جد رت رت در   ماد ییزمجزین،  یالعاات   رفع نیاز یالعااتی  جد، رهد   گسترش بین  دین  

  نظریت   تعامل با   شبییند  انیبماتلت زندگی )ر یررد غیرمستقیش( یبریز ززیدینب یحساسات،    یتدیف   نییتع

     فرضیب   می   درک یردیگر   پر رش تدرر ینتقادت )ر یررد تعاملی(  یفزیی  ر حیب اار تی  گریردی

تات ماتلت   اشت ر یرردتایی بریت حل مسئلب   پر رش  درت سازت، پردی تن بب مسئلب یز هن ب مسئلب 

تایی مجفس   زماده یلعمر   ینسان محجر(   در نهایت پر رش یفریدت بریت یادگیرت مادیشتدرر )ر یررد مسئلب 

با  ابلیت بار در مجیهب با مشرعت    ت زندگی در هجیمع یالعااتی زینده   چال  بری تات مربجط بب زن 

زمجزین نیز یز یتمیت باریی بر جردیر مسایل اب در انار بار بردن ایدیت زمجزهی در تعلیش   تربیت دین  

 یست.

مسئلب مستقیش،  تدریر  ر یرردتات  بین  تم ستگی  ضرییم  سجید  محجر    تمچنین  با  تعاملی 

دتنده ریبطب مث ت  یند اب نشان تستند مقادیرت مث ت هده   45/0     39/0،  33/0یالعااتی اب بب ترتیم بریبر با  

سجید   دیریت  معلمان  دیگر،  ا ارت  بب  تستند.  یالعااتی  سجید  با  تدریر  ر یرردتات  یین  بین  مستقیش    

یند    محجر یستداده ارده غیرمستقیش، تعاملی   مسئلب یالعااتی بارتر بب میزین بیشترت یز ر یرردتات تدریر 

 یا برارر.

 

فرضی    »2آزمون  ابتدائ   دارا  یمعلمان  سمنان  اطالعات  یشهر  از    شتریب  یسواد 

 «. برندی تر بهره ممتنوع  سی تدر یهارویکرد 

بررسی پی  یز بررسی فرضیب د ش، تعدید ر یرردتات تدریر مجرد یستداده تجسق معلمان مجرد  

 یرییب هده یست.  4 ریر گرفت. یین یالعاات در هد   
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های مورد استفاده توسط معلمانفراوانی تعداد سبک. 4جدول   

 درصد فراوانی  فراوانی  تعداد رویکردهای تدریس مورد استفاده 

 15 13 ر یررد  2مممجااً  

 37 32 ر یررد  3مممجااً  

 48 41 ر یررد  4مممجااً  

 

تات مجرد یستداده در بین چهار ر یررد ، تعدید ر یررد 4تات هد    ز ردن دیده بریت بب دست  

یین   فری ینی   درصد زن گزیرش هده یست. ال س  معلش محاس ب هده   سپر  تر  تجسق  تدریر  ماتلت 

ر یررد )مستقیش، غیرمستقیش،   4درصد( در مممجت    48هد  ، تعدید  ابل تجههی یز معلمان مجرد بررسی )

دتند. معلمانی اب میانگین باریی در یستداده یز سب ر یررد ر   تعاملی( ری مجرد یستداده  ریر میمحجمسئلب 

بب زن    6-4محجر   تعاملی اب هزء ر یرردتات فعا  تدریر تستند دیرند اب در هد    غیرمستقیش، مسئلب 

برده  بهره  نیز  غیرفعا (  یز ر یررد مستقیش )ر یررد  پارییهاره هد  مترتایی در ر یررد مستقیش یند چری اب 

ی با درصد  هدات  ای  یززمجن ات   سیزمجزین یز الردین    یابی  یرز  ییستداده یز ر ش سانرین،  4     1  تتاب یگج)

تدر  تتاب یگج  تتاپاسخ  ی فری ینبر ال س هد      76فری ینی   پیجست هماره    ریپرسشنامب س    (  4- 7در 

نیز پجه    هجد   یز زن، معلمانی اب مممجااً  میدیرد اب زنان ری  ر یررد تدریر ری مجرد    3دتند. پر 

ر یررد تدریر    2یند. معلمان با  درصد( ری بب  جد ی تصاص دیده   37دیدند بیشترین فری ینی )یستداده  ریر می

 هجند.درصد نمجنب ری هامل می 15نیز 

تات  ااتی معلمان، تعدید ر شبریت فرضیب فجق رزش یست تا بررسی هجد زیا با یفزیی  سجید یالع

می یفزیی   زنان  تجسق  یستداده  مجرد  مجرد تدریر  تدریر  ر یرردتات  تعدید  بب  مربجط  یالعاات  یابد. 

یستداده تجسق معلمان در با  زمار تجصیدی متغیرتات پژ ت  مربجط بب ر یرردتات تدریر یرییب هد.  

هجد. نتایج یین ززمجن فرضیب در هد    اده میبریت بررسی فرضیب حاضر یز ززمجن تم ستگی یسپیرمن یستد

 یرییب هده یست.  5
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 بررسی فرضی  دو پژوهش. نتایج  5جدول 

 مقدار -p ضریب همبستگی اسپیرمن  آماره 

 0/ 000 56/0 تات تدریرتعدید ر یررد  -سجید یالعااتی 

 

هد      الجرتمان در  م  5اب  اجچ -p  هجدی معحظب  یز  مقدیر  ضریست      05/0تر    م یلذی 

مث ت      ت هده اب مقدیر  56/0بریبر با    م یضر  ن یمقدیر ی  گرییست. یز الرف د  دیریمعن  رمنییسپ  یتم ستگ

 ،یسجید یالعاات   یگدت با یفزی  تجینیم   گرییست. بب ا ارت د  رید  متغ  نی ی  ن یمث ت ب  ت یدتنده ریبطب لذی نشان 

د  در سط    ب یفرض  مبینت  نی. بنابریابدییم   ییفزی  زیمجرد یستداده تجسق معلمان ن  ریتدر  تتاتعدید ر ش 

 :هجدیم انیصجرت ب  نیدرصد بد 95 نانییالم

تر متنجت   ریتدر  تتار یرردیز   بیشتر یسجید یالعاات  ت ههر سمنان دیری  ییبتدییپایب هشش    معلمان

 .برندیبهره م

 

 گیرینتیج 

محجر  مستقیش، غیرمستقیش، مسئلب  ر یررد مجرد بررسی در پژ ت  حاضر )ر یرردتات  4با تجهب بب  

نتایج بب دست زمده یین ب  تعاملی(   تمچنین   نتیمب ر یساس  مجرد بررسی   معلماناب    هجدگیرت میچنین 

بب    (یمحجر   تعاملمسئلب   ش،یرمستقی فعا  )غ  ت رردتاییز ر   تشتری ب  زینیبب مدیریت سجید یالعااتی بارتر     

  ر یررد تدریر معلمان  پرسشنامب  تتا ب ییند. با تجهب بب گجیستداده ارده   میزین امترت یز ر یررد مستقیش

 ر، یبجدن فریگ  غیرفعا فعا  بجدن معلش    تات ر یررد مستقیش بب مجیرد ذیل یهاره ارد:  تجین یز  یژگی می

تماش م احث   هات دیدن اجتاه،  یمدت ت بری  یمجید زمجزهبب یادسپارت ، انجین تدف یصلیبب ینتقا  یالعاات 

 ی  مطالم درس  ش یاننده مداتنق  یرییب   ،زمجزدین  یافتب در ذتن  سا ت منظش   سازمان   ی  صجرتبب درس  

امتر   ،تجسق معلش  مات یتماش تصم  یتااذ  ، بریت هاگردین  یمطالم درس  رنده یاننده   پذ  دریافت   بریت معلش

نی گرفتن  تجهب  ریر  تجینای  سیاع     ازتامجرد  اش    ،هاگردین  تتای    زمجزهیمحتجییرت اط  نیازتات  با    ت 

با تجهب بب مجیرد ذار هاگردین  ی  یهتماا  یااالد  ،یر ینبب مسایل    تجههیاش  هاگردین،   ی ی ع  یزندگ  .

امتر   یلیبب مریتم    رردیر   نییز ی  ،بارتر یز سط  متجسق  یمعلش با سجید یالعااتتات پژ ت ،  هده   یافتب 

 یسجید یالعاات   تتاتا   مؤلدب بار یستداده یز مهارت  یچری اب هرط دیهتن سجید یالعاات  اند،مییستداده  

زمجزین  پر رش دین    ی. تدف معلش با سجید یالعااتهجدیتا تجهب مزن   باش ب   اریبس  رردیر   نییست اب در ی
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یماد  ابلیت  زمجزین، یدین    ن  ی جد، رهد   گسترش ب  ییالعاات  از یبار در اسم یالعاات   رفع ن  یی با تجینا

  ان ییبریز ززیدینب یحساسات، ب  ،(شیرمستقیغ  رردی)ر   ییتدیف ماتلت زندگ  ن ییتع    یمران   جدتجینمندسازت

  ت   پر رش تدرر ینتقاد   گریردی  درک    یمیاار ت  بیر ح   ی  یفزی  گریردی  نظریت   تعامل با    شبییند

 ییتاماتلت   اشت ر ش  تتاپردی تن بب مسئلب یز هن ب   ،سازت  مسئلب   ب یفرض  ، پیشنهاد (یتعامل  رردی)ر 

  ت ریادگی  ت بری  تپر رش یفرید  تیمحجر(   در نهامسئلب   رردیحل مسئلب   پر رش  درت تدرر )ر   تبری

مربجط بب زن با    تتا  چال    نده یز  یدر هجیمع یالعاات   یزندگ  تمجفس   زماده بری  ییتایلعمر   ینسان مادیش

    شیدر تعل یزمجزه  تیدیبار بردن ا در انار یین اجیمل،  یست. با مشرعت   مسایل  ببار در مجیهه تی ابل

. تمچنین با تجهب بب تجهمندسازت مدیرس، سجید  بر جردیر یست  ییبار  ت ییز یتم  زیزمجزین ندین    ت یترب

می  بار  رسانب یالعااتی  بب سجید  یالعااتی  جد  زیری سجید  اند  زمجزش ام   بهتر  ایدیت  بب  یت    تجیند 

تات متدا ت یادگیرت زنان )تجش دیدیرت، تجش هنیدیرت  تجیند با تجهب بب هیجه فنا رینب مرت ق یست   می

 تات تستی ام  اند. ...( بب درک بهتر زنها یز مداتیش   پدیده 

، همشیدیان    ریدمن   تایی تمچجنپژ ت    جیبا نتا  در یین پژ ت  تمچنین  دست زمده بب    جینتا

یمینزیده مقدس      (1395)  پجررهایی یست   (  1395)  محمدتفیر ز   الی ،  م  تمسج    ن ی ب اب    دتد ینشان 

ریبطب    ترت متنج  ریتدر  ترردتایزنان   یستداده یز ر   یمعلمان، یطرباش  تی  ع   زینیبا م  یمؤلدب سجید یالعاات

یز لحاظ  (  1396)  ت  مجسج  یزدینتات پژ ت  یبا یین حا  نتایج پژ ت  حاضر با یافتب    هجد دیرد.  تمعنادیر

پژ ت  نتایج  یست.  ناتماجین  یبتدییی  معلمان  یالعااتی  سجید  دید    ضعیت  نشان  سجید    ت یاب  ضعفجق 

پژ ت  حاضر نشان دیده هد اب معلمان اب در  در حالی  ستین یدر حد مناس ارمانشاتی معلمان  ییالعاات

تستند مناس ی  در  ضعیتی  یالعااتی  سجید  منظر  یز  می  .سمنانی  تش  ری  مشاتدیت    دلیل   م نات  بر  تجین 

تات میدینی پژ تشگرین،  هجد تدا ت در یمرانات زمجزهی   ایدیت متدا ت زمجزش معلمان د   بررسی

 تجین انجین ارد.ههر سمنان   ارمانشاه می

تا بیانگر  ر ، باید یذاان ارد اب نتایج پژ ت  حاضر تا حد زیادت یمید یراننده یست. یافتبیز یین

یین   یست.  یستداده  مجرد  تدریر  ر یرردتات  یالعااتی   تمچنین  منظر سجید  یز  معلمان  مناسم   ضعیت 

مقطع حساس پایب هشش   دتنده مدیریت   ینتاا  معلمان هایستب در ههر سمنان بریت تدریر درتا نشان یافتب

دتنده پجیایی معلمان یین ههر   یمیدبا  بریت تربیت   زمجزش تجیند نشان تا مییبتدییی یست. تمچنین یافتب 

نسلی  جدتجینمندساز باهد. یل تب باید تجهب دیهت اب تا  ضعیت زرمانی تنجز فاصلب  هجد دیرد   نیاز یست  
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زهی   تشجیقی مناس ی بریت یفزیی  دین    مهارت معلمان  تات زمجتا مسئجلین زمجزش   پر رش یز ر ش

 در حجزه سجید یالعااتی   تمچنین ر یرردتات نجین تدریر بهره ب رند.

 د:هجپیشنهادتات زیر یرییب مییز یین پژ ت ،  با تجهب بب نتایج حاصلدر پایان، 

 یژه دبیرین بب   معلمان    مجزهیز یالعااتی    هجد اب نظرسنمی سالیانب بریت تعیین نیازتات  پیشنهاد می ✓

 .ینماش هجدیالعااتی  در زمینب سجید 

دبیرین بریت یستداده یز زنها  معلمان    هجد بر هجرتا   ریتنماتات مدید   مناس ی تهیب هجد تا  یشنهاد میپ ✓

هان یست،  ااتیعتات سجید یال طر در رهد مهارت ؤاات اب ااملی معدر ههت دستیابی   یرزیابی یال

 .هجندتشجیس 

نند، تجسق  ا میتات هدید تدریر یستداده  یرردههت یرتقات سط  دین  زمجزین یز ر   ی ابمعلمان ✓

 .زمجزش   پر رش مجرد تقدیر  ریر بگیرند

اتا   ✓ ر منابع    معلمانیررد تات  بب  نجین  تدریر  معرفی اارگاه    معرفی    تات  زمجزهی   تات 

 ر یرردتات نجین تدریر برگزیر هجند. 

 برگزیر هجد. ت معلمانگسترده  حضجر   لگجتات فعا  تدریر با هرات فعا  ت ی اته هشنجیر ✓

انند یرزهیابی ر یررد تدریر معلمان   تشجیس معلمانی اب یز ر یرردتات تدریر فعا  یستداده می  ✓

 صجرت مستمر ینماش هجد.بب 

یال  یینرب بب    تجهب   با ✓ یز  یینترنتی   بر ق مجهجداات در  عحمش اظیمی  پیشنهاد می  منابع  هجد  یست، 

زمجزش دیده    بریت معلمان تجسق متاصصین مرت ق منابعاات در یین  عتات هستمجت مؤطر یال مهارت

 د.هج
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 منابع 
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Abstract: 

Introduction: Considering the importance of teaching styles and approaches 

in teaching elementary students, the role of information literacy in choosing 

and using different teaching approaches has been studied in this research. 

Methodology: This research is carried out by survey method. The research 

population were the elementary school teachers of the sixth grade from the 

city of Semnan city. Out of 110 teachers of the sixth elementary school grade 

from Semnan city in the academic year of 2012-2012, 86 teachers were 

selected by the stratified random sampling method. To collect data, two 

researcher-made questionnaires were used to measure the teachers' 

information literacy status and identify their teaching approaches.  

Findings: According to the results, teachers` points in information literacy 

(with the mean of 76.1) were more than the average. The interactive style has 

the largest mean rate among teaching styles. It also showed that the teachers 

use the direct teaching style less than the average level and use the other styles 

higher than the average level. Findings of the research hypotheses showed 

that there is an inverse relationship between direct teaching style and 

information literacy and a direct relationship between indirect, problem-

oriented and interactive teaching styles and information literacy. Teachers 

with more information literacy use more teaching styles (two, three and four 

styles). 

Conclusion: The results of the research indicated that the teachers with 

information literacy skills use different approaches in their teaching process. 
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Therefore, having information literacy skills can play a more effective role in 

choosing more diverse teaching styles and improving them. 

Keyword: Information literacy, Teaching styles, Elementary school, 

Teachers, Information literacy skills, Semnan city 


