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 آموزگاران  ایحرفه و سواد اطالعاتی با اخالق  یارسانه ن سواد رابطه بی
 

 2سرین قلی پور مطلق سبزوارن، *1 مرادی مخلص حسین دکتر

 ، ایرانهمدان، بوعلی سینادانشگاه ، ادبیات و علوم انسانیدانشکده گروه علوم تربیتی،  .1

 پرورش، تهران، ایران علوم تربیتی، آموزش و  گروه .2

 ( 99/ 03/ 24، تاریخ پذیرش: 99/ 01/ 20تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

هتا مانستاز است  هتهجديد اخالق  يهابخشيکي از  1اياخالق حرفه
در . برختي (2 و 1) هستنند آنتوجه به قاى خود نیازمند  ببراي پويايي و  

ختو  از  اخالقتي: در سازمان اصتو  معنقدندحوزه مديري  اسنراتژيک  
هته  باوراندبر اين  هاآن. اس مديري  اسنراتژيک خو   يهاشرط شیپ

موجت  اياتاد متيت   اختالقبتته  اعنقاد بتته اينکه پايبندي روزروزبه
 هوم اختالقمف  .(3)  گردديم ، در میان مديران فراگیر  شوديم اسنراتژيک  

 دربردارنده تمام بايدها و نبايدهايي اس  هه شاغالن بايد به آن  ايحرفه
 هتر فتردي را ايحرفتهمي از زندگي پايبند باشند. اين مفهوم قسم  مه 

 ياصو  و اسنانداردها  از  ياماموعه  ايحرفهاخالق  (.  4)  دهديم شکل  
برختي  .(5هند )را تعیین مي  هاگروه  اس  هه رفنار افراد و  يسلوک بشر

، در هننديم را چنین بیان  ايحرفه اخالقدف از تنظیم و تدوين اصو  ه
، نشان دادن تعهد خود به مندهبطضاشفاف و    اخالقينظر داشنن اهداف  

، برقراري ارتباطتا  بتر استاو توقعتا  و اصتو  اخالقياهداف اصو   
 اري براي وضع و تتتاز نیروي ه يارهیزناو تشکیل حلقه و  يتتتتاخالق
 
 
 

 
، ارزيابي و نظار  بتر رفنتار و ايحرفه  اخالق  مندضابطهتصوي  اصو   

و  هابرنامتهاصو  و پايبندي بته  هردار هارهنان و هارمندان بر اساو آن
هه در راسناي مديري  يکپارچه و پويا و هنشتررانه هته در   ييها یفعال

مصو  اس . توجته بته نقتش راهبتردي  ايحرفه اخالقراسناي اصو  
، هاستتازماندر مشتتاغل و  ايحرفته اختتالقدر تتتروي   وپرور آمتوز 
 دهتديم نشتان  را بیشنر    وپرور آموز بودن سازمان    اخالقيضرور   

معلمتان   ياز سو  ايحرفهاخالق     يرعا  وپرور آموز   سازماندر  (  6)
فرهنت   در رابرعهتده دارد. يانستان يروین   یترب  رايز  ؛مهم اس   اریبس
 سياست  و آمتوز  و تتدر  ایتبه منتله شغل انب  يمعلم  يو اسالم   ينيد
مخنلت  بته  يهاجنبتهاز  توانتديم  يآن آدم  قياس  هه از طر  ينديفرآ

و فعتل   نتدياستاو فرآ  ،يفرهن  اسالم   نهيريدر د  رونيازا  هما  برسد.
برخوردار بوده است  و معلمتان و   يمحکم  ياخالق  انیبن  کياز    سيتدر

  یتختود تبع ايحرفته يهانقش يفايدر ا  ياز اصول  س يبايم   انمدرس
 .  هردنديم 
 
 

 چکیده

حاضتر بتا هتدف  پتژوهش. امري اجننا  ناپتذير است  عوامل تاثیرگذار بر مولفه هاي اخالقيشناخ  رسانه ها، انقال  در عصر جديد زمینه:  
 شش تهران اناام شد. منطقهآموزگاران  ايحرفهو سواد اطالعاتي با اخالق   ايرسانهبطه بین سواد بررسي را
بته  1397-1398شتهر تهتران در ستا   6 منطقهجامعه آماري تحقیق هلیه آموزگاران . همبسنري اس  -تحقیق حاضر توصیفي  رو   روش:
ابتار اصلي نفر تعیین شد.  159 توجه به جدو  هرجسي و مورگان با هه حام نمونه بود گیري تصادفي ساده. رو  نمونهباشديمنفر   270تعداد  

ستواد  استناندارد و پرسشتنامه MLS ايسواد رستانهاسناندارد پرسشنامه ؛  ايحرفهاخالق اسناندارد   پرسشنامهسه  مورد اسنفاده در اين تحقیق  
 اسنفاده شد. رگرسیون خطي همتمان آماري آزمونح آمار اسننباطي از پژوهش در سط  يهاداده لیوتحلهيتات براي .باشديماطالعاتي  

و همچنتین  (p<01/0)وجتود دارد آموزگاران رابطه مثبت  و معنتادار  ايحرفهبا اخالق  ايرسانهسواد  يهامؤلفهبین  نناي  نشان داد :هاافتهی
و ستواد  ايرستانهستواد با دهد هه نناي  نشان مي .(p<05/0)ر وجود داردرابطه مثب  و معنادا  آموزگاران  ايحرفهبین سواد اطالعاتي با اخالق  

  هرد.پیش بیني  را  آموزگاران ايحرفهاخالق  توان مي  اطالعاتي
و  ابتدييمآنتان افتتايش  ايحرفهو سواد اطالعاتي معلمان، اخالق  ايرسانهبا افتايش سواد  با توجه به يافنه ها مي توان گف      :یریگجهینت

 .مرتفع مي گردد ،مي باشدهه امروز ضع  آن محسوو  مسائل مهم نظام تعلیم و تربی يکي از  
 
 ايحرفه، اخالق  ايرسانهسواد اطالعاتي، سواد  : واژگانلیدک

 moradimokhles@basu.ac.irنويسندۀ مسئو : نشاني الکنرونیکي:  
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 يادر هشتوره  یتو ترب میبتتر  تعلت انیتو آثار مرب هاشهيانددر   يتأمل
در  ياصتو  اخالقت يریهارگبته يبترا مطلت  است . نيا  ديمؤ  ياسالم 

 هتاآن يعلمت ياصتو  در آمتوز  و بالنتدگ  نيا  ديمعلمان و اسنادان با
 رهدر مدرستتان شتتامل دانتتش دربتتا يبالنتتدگ نيتت. اردیتتمتتدنظر قتترار بر

و  اس  يدر به هار بردن اصو  اخالق  ييو توانا  يریگمیتصم  يندهايفرآ
 اس . ايحرفهق اخال درگرو اين

دنیتاي  يهتايژگيواز برختي  توانتديم   در دنیاي امتروز  ايحرفهاخالق  
بته  توانيم  اين عوامل ازجملهبرذارد.  ریتأث هاآنو بر    بپذيرد  ریتأثامروز  

 اشتاره امتروزدنیاي    دو ويژگي  عنوانبه  ايرسانهسواد اطالعاتي و سواد  
 .(7)قترار دارد ايرستانهاشباع دنیاي امروز خواه يا ناخواه در شرايط   هرد.

م است  در اخواهد بود و الت  باالنیت    اطالعا در ننیاه اين اشباع، حام  

زمتاني هته در  .با دق  و درس  عمل هنتیماطالعاتي  اننخا  نیازهاي  
به شتما   توانديم   2ايرسانه، سواد  دیهنيم حره   اطالعاتي  هاي  بترگراه

با چه  ييهارسانه، چه ييها يساه برويد هه چه مقدار از وقننان را در چ
توانتتايي دسنرستتي، درک و اياتتاد  ايرستتانهستتواد . دیتتبرذرانگرايشتتي 

همچنتین  ايرستانهستواد  .(8است  )گونتاگون  يهتاباف ارتباطا  در  
 فرهن  عمومي  يریگشکلدر    ریتأثتوانايي ارزيابي باورهاي مردم و نیت  

(. 9دارد )در زندگي انسان را دارد و دانشي اس  هه هارهردهاي منعددي 
 ايرسانه باسوادافراد،   (.10)  العمراس مادام، هلید يادگیري ايرسانهسواد 

تلويتيتون، راديتو، ي موجود در محنتواي  هاي پیچیدهقادر به هش  پیام
هتا، بیلبوردهتاي تبلیغتاتي، ايننرنت  و ستاير ها، ماتال ، هنا روزنامه
هاي ختود توانند رسانهچنین ميهم  هاهاي مسنقل خواهند شد. آنرسانه

اي مشاره  فعاالنه داشنه گیري فرهن  رسانهرا ايااد هرده و در شکل
ارج شتده، از شتود متردم از حالت  مصترفي ختب  ميباشند، اين امر س

اصتطال  ستواد  .   منتد شتونداي بهرهها به صتور  هوشتمندانهرسانه
تعريت    گونتهنياآمريکتا    هنابدارانانامن    1989را در سا     3اطالعاتي

هته   شتوديم را شامل    ييهامهار هرده اس : سواد اطالعاتي ماموعه  
، ترهیت  لیوتحلهيتاتاطالعا  را بازيابي، ارزيابي،  توانيم آن   لهیوسبه

هن ، سواد اطالعاتي را شتامل چهتار بعتد عمتده   .(11)و اسنفاده هرد  
دو بعتد   .8اجنماعي  و  7فرهنري  ،6، عاطفي5، فراشناخني4: شناخنيدانديم 

 يهتانرر او  مربوط به پرداز  اطالعا  اس  و دو بعتد ديرتر بته 
 .(12اس  )تبط با پرداز  اطالعا  مربوط مر

هه آموز  آن در عصر حاضر ضتروري بته نظتر   ايرسانهدر هنار سواد  
از حقتوق   يونستکو  هته طبتق نظتر  ييهتامهار رسد، يکي ديرر از  مي

توسعة دانتش  .(13اس  )  اطالعاتي، سواد  دشويم اساسي بشر محسو   
و استتنعدادهاي بتتالقوه بتتراي حمتتور هامتتل در محتتیط ختتود و جامعتتة 

تر و يادگیري مسنمر براي توانمند هردن افراد جه  دسنیابي بته هگسنرد
ستواد اطالعتاتي در واقتع،   .اهداف، بیانرر مفهوم سواد اطالعاتي است 

اس  هه هدف آن آسايش،  ييهاييتواناگسنرۀ مننوع مهارتها و    جتئي از
 .(14)براي اناام هارهاس  ترابتار آسانسعاد  و ساخنن 

 ايرسانهاين دو نوع سواد، يونسکو سواد  يهاشاخصدر فرآيند گسنر   
در نظتر اطالعتاتي  و ايرستانهرا با هم به عنوان سواد   ايرسانهو سواد  
و   ايرستانهطبتق برنامته آموزشتي يونستکو، ستواد  .  (15است  )گرفنه  

 هارستانهبه عنوان يک قابلی  به شهروندان اجازه میدهد تا با اطالعاتي  
آگاهانه به تعامل بپردازند و تفکتر   طوربهاطالعا     دهندگانارائهو ديرر  

 ليتبتدي و براي زندگي اجنماع العمرمادامآموز    يهامهار اننقادي و  
 .(16دهند )به يک شهروند فعا  را گسنر   شده
و   ايرستانهستواد    و در هنتار آن  ايحرفتهتوجه بته اهمیت  اختالق    اب

نشتان  جملته از. انتدپرداخنه هاآنبه بررسي    هاپژوهشبرخي    اطالعاتي
( از فنتاوري اطالعتا  %60)  انيدانشتاوهه سطح آگاهي اهثتر    اندداده

( نستب  بته آينتده %78)  انيدانشتاواهثر    يتيربرنامهضعی  و توجه و  
 يآورفتتناز  ر حتد منوستتط است  و بتتین ستطح آگتتاهيشتغلي آنتتان د

اطالعا ، ارتباطا  و عملکترد تحصتیلي دانشتاويان؛ رابطته مثبت  و 
اطالعا  و ارتباطتا  و   يآورفنمعناداري وجود دارد ولي بین آگاهي از  
 يامطالعتهدر همچنتین    .(17نشد )آينده شغلي رابطه معناداري مشاهده  

 اشتنغا  با مثبني طور به تکنولوژي از ادهنفاس هه انددهیرس  ننیاه  اين  به

 مهتار  بتر فناوري آموز   باالي  سطح  بین  مثبني  رابطه  و  دارد  ارتباط 

 داشتنن هته ديرر نشان داده انتد در پژوهشي .(18دارد ) وجود اشنغا  

 اخالقتي  عامل عنوان به گان  گیرنده  خدم   بر  آن  تمرهت   و  هار  اخالق
در پژوهشي نشان داده  .(19) باشديم  ینانقو بر مبنني مديري  زمینه در

هاي هالیفرنیتا برنامته ستواد اطالعتاتي را در تعدادي از هال   شده اس 
. شش هتال  پیشترو در دهنديم درسي ارائه    برنامههاي مننوعي در  مد 

هالیفرنیا برنامه سواد اطالعاتي را به صور  توسعه يافنته و متدرن اجترا 
بتر يتادگیري   يابخانتههناهه آمتوز     دهديم نشان    هاافنهينمايند.  مي

دارد و همچنین نیتاز بته توستعه همتي و هیفتي ابتتار   ریتأثدانشاويان  
ارزيابي اسناندارد به عنوان يک شاخص جه  تعیین موفقیت  و میتتان 

نشتان داده است   پژوهشتي .(11) ديتگرديادگیري دانشاويان آشتکار 
مسلم بر ستواد اطالعتاتي   ورطبهآموزشي    يهابرنامهاجتاي سواد رسانه  

اطالعتاتي دارد.  ستواد بتادارنتد. آگتاهي رستانه، ارتبتاط مستنقیم    ریتأث
 اطالعاتي و خود هارآمدي همبسنري مسنقیم  سواد  بادسنرسي به رسانه  

و طراحتان  دهندگان اديدارد. نناي  اين تحقیق بیانرر اين اس  هه بايد  
ستواد  يهتامهار ستعه وتآموزشي تنتوعي از انتواع راهبردهتا را بتراي 

هته  داده شده اس  نشان ديرر در پژوهشي    .(20)  رندیگاطالعاتي بکار  
  (.21) مي شود مداخال  سواد رسانه اي باعث هاهش رفنارهاي انحرافي

تفکر اننقتادي دانتش در پژوهشي نشان داده شد هه  سواد رسانه اي در 
مشخص  قي ديرردر تحقی  (.22هند)در هنار آموزگاران همک مي    آموزان

شد، سواد اطالعاتي محل هار بر نوآوري سازماني آموزگاران تاثیر مثبت  
 (.23دارد)
، ستواد ايحرفتهاهمی  اخالق    ،اس مشخص    هاپژوهشاز نناي     آنچه
 هته رابطه اين منغیرهتا بررسي خألهه   اس   و سواد اطالعاتي  ايرسانه

ايتن  اتهیدرنن ؛شتوديم  هديد ،منقابل بر هم باشند  اثري  داراي  تواننديم 
و ستواد  ايرستانهسواد  ايآاس  هه مسئله  اين به دنبا  بررسي  پژوهش

هه در اين راسنا  دارد؟ آنان ارتباط  ايحرفه بااخالقن اطالعاتي آموزگارا
 اس :  صور  نيبد فرضیا  پژوهش

تهتران   6آموزگتاران منطقته    ايحرفتهبا اخالق    ايرسانهبین سواد    -1
 وجود دارد. يردايمعنرابطه 
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تهتران  6آموزگتاران منطقته  ايحرفتهبا اخالق  بین سواد اطالعاتي  -2
 وجود دارد. يداريمعنرابطه 

 

 روش 

 -توصیفي ی و از لحاظ ماه ياز لحاظ هدف هاربرد  رو  تحقیق حاضر
 6 منطقتهآجامعه آماري تحقیق حاضر هلیه آموزگتاران .  همبسنري اس 

 156هته  باشتديم نفتر  270ه تعداد  ب  1397-1398شهر تهران در سا   
هته حاتم  بتود گیري تصتادفي ستاده. رو  نمونهمرد بودند 114زن و 
بر اساو  نفر تعیین شد. 159 توجه به جدو  هرجسي و مورگان  با  نمونه

بتا  از نوع اشنغا  پیمانيدرصد و افراد  66با اشنغا  دائم   باافراد    هاافنهي
درصد  71افراد منأهل  همچنین    اند.دهدرصد افراد نمونه را تشکیل دا  34

اند. افراد داري سن تتا درصد افراد نمونه را تشکیل داده 29و افراد مارد  
سا  به بتاال  40درصد بیشنرين و افراد داراي سن باالي  53سا  با    25
افتراد   يتاند. درنهادرصد همنرين درصد افراد نمونه را تشکیل داده  4  با

درصد بیشنرين افراد نمونه و افراد داراي  41ا  ب  لیسانسداري تحصیال   
 اند.درصد همنرين افراد نمونه را تشکیل داده 5تحصیال  دهنري با 

با مراجعه به مدارو متورد نظتر، پتس از توجیته و صتحب  هتردن بتا  
ها در اخنیار اعماي نمونه قرار گرفت . پتس از مونه، پرسشنامهاعماي ن

 هاپرسشتنامهاين  هاآنو عود   هاينآزمودپر شدن پرسشنامه ها توسط 
  قرار گرف .  لیوتحلهيتاتمورد  
 .باشديم در اين تحقیق سه پرسشنامه اسناندارد  مورداسنفادهابتار 
ؤالي هته ست 19پرسشتنامه ايتن هیوود:    ايحرفهپرسشنامه اخالق  ال (  

هته  است   مؤلفته  4توسط هیوود و همکاران مطر  شده است ، داراي  
و   ختود هتارايي،  تعلتق بته اجنمتاع علمتي،  عي  اجنمتامسئولی  شامل  

اين پژوهش با استنفاده از . پايايي پرسشنامه در  باشديم   مسئولی  علمي
 گتار  شد. 83/0ضري  الفاي هرونباخ 

استناندارد پرسشتنامه : MLS يارستانهستواد اسناندارد  پرسشنامه    (  
 طراحتي  1395  سا   در  همکاران  و  قرباني  توسط  MLS  يارسانهسواد  

 سته زيرمقیتاو و ستؤا  35 داراي پرسشتنامه اين.  اس   شده  ساخنه  و
-متي اننقتادي  نراه  و  اطالعا   تولید  آوريجمع  اسنفاده،  مهار   و  تنوع
روايي واگرا و تحلیل عاملي  استنفاده از رو روايي سازه آزمون با  .باشد

ر افتتاهاي تحلیل عامل تأيیتدي بتا نرمشاخصمورد بررسي قرار گرف   
 ,RMSEA=0/046, χ2=2/4. GFI=0/89)آمتتتتوو

AGFI=0/88 )  دهد آزمتوننشان ميو  مقادير مطلوبي را نشان داد 

اي ستاخنه شتتده، از روايتي و اعنبتتار الزم بتتراي ستناش ستتواد رستتانه

استنفاده از ضتري   پايايي پرسشنامه در اين پژوهش بتا  .برخوردار اس 
 گتار  شد. 79/0الفاي هرونباخ 

ايتتن پرسشتتنامه نتتاسر بتتر ستتناش : اطالعتتاتيمه ستتواد ( پرسشتتناج 
 يهتا یقابلسواد اطالعاتي آموزگاران بر مبنتاي استناندارد    يهامهار 

 ،ابعتاد هته است  گويته 16 داراي پرسشتنامه سواد اطالعاتي اس . اين
 دهيستازمان  ،اطالعا (  يابيدس )  يابيمکان،  اطالعاتي  نیاز  تشخیص
پايتايي پرسشتنامه در ايتن   .ستنادمي  را  اطالعتا   ارزيابي  و  اطالعا 

 گتار  شد. 76/0پژوهش با اسنفاده از ضري  الفاي هرونباخ 
 آزمتوندر سطح آمار اسننباطي از  پژوهش    يهاداده  لیوتحلهيتات  براي
. تمامي محاسبا  آمتاري بتا شداسنفاده  همتمان  رگرسیون خطي  آماري
 اناام گرف . SPSS 22افتار نرم 
 

 هاافتهی
 ايحرفته بتااخالق ستواد اطالعتاتي و ايرسانهسواد بین  :  اصليیه  فرض 

 ارتباط وجود دارد.  شهر تهران 6منطقه  آموزگاران  
 

و سواد   ایرسانه همبستگی چندگانه بین سواد  :1جدول 

 ای آموزگاران حرفه بااخالق اطالعاتی
 N R 2R P مدل رگرسیون

 001/0 428/0 654/0 159 همتمان

 
سواد پژوهش از تحلیل رگرسیون بین   به فرضیه اصليجه  پاسخرويي  

( و پیشتبینهتاي مستنقل )به عنتوان منغیترو سواد اطالعاتي    ايرسانه
به عنتوان منغیتر وابستنه )متالک(، بتا رو  آموزگاران    ايحرفهاخالق  

دهد هه نشان مي همتمان اسنفاده شد. نناي  ضري  همبسنري چند گانه
منطقه آموزگاران  ايحرفهبا اخالق   تياطالعا  و سواد  ايرسانهسواد  بین  

( وجتود p ،654/0=r<01/0رابطه مستنقیم و معنتاداري )  شهر تهران  6
هه بیانرر درصد تغییرا  تعیین شده از   2Rمچنین ضري  تعیین  دارد. ه

، ( است تغییرا  منغیر وابسنه )مالک( توسط منغیر مسنقل )پتیش بتین
مربوط آموزگاران  ايحرفهاخالق نس درصد واريا 8/42دهد هه  نشان مي

درصد بته عتواملي، ختارج از  2/57و و سواد اطالعاتي  ايرسانهسواد به  
 شود.مذهور مربوط ميمد  

 

 آموزگاران  ایحرفهو سواد اطالعاتی با اخالق  ایرسانه تحلیل رگرسیون بین سواد  :2جدول 

 

 رگرسیون همزمان

 ضرایب غیر استاندارد

 

ضررررررررایب 

 مقدار رداستاندا 
T 

معنری داری  سطح 
P 

B Sd. Er Beta 

 041/0 064/2 - 385/0 795/0 عرض از مبدا

 001/0 509/5 002/1 236/0 298/1 ايرسانهسواد 

 003/0 064/3 529/0 212/0 648/0 سواد اطالعاتي
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( و ستواد  p ،509/0=t<001/0) ايرسانهسواد دهد هه نناي  نشان مي

اختالق ( واجتد شترايط پتیش بینتي  p ،046/3 =t<003/0) اطالعاتي
 ونیرگرسهسنند. همچنین نناي  مربوط به شی  خط   آموزگاران  ايحرفه

(Bدر مورد منغیر )ايرستانهستواد دهد هه بین هاي پیش بین نشان مي 
(298/1    =B  و )سواد اطالعاتي  (648/0  =B رابطته مستنقیمي وجتود )

وان مقیاستي از اهمیت  نستبي بته عنتنیت   (β)دارد. ضري  معیاري بنا  
سواد ( و  002/1)  ايرسانهسواد  ها هاربرد دارد. از اين رو از مقايسه  منغیر

در  ايرستانهستواد توان به اهمی  بیشنر منغیتر  (، مي529/0)  اطالعاتي
نسب  به منغیر ديرتر پتي  آموزگاران ايحرفهاخالق پیش بیني تغییرا  

 برد.
با توجه  شهر تهران  6منطقه  آموزگاران    ايفهحرق  اخالمعادله رگرسیون  

-داده ( براستاوو سواد اطالعاتي ايرسانهسواد ) بینهاي پیشبه منغیر
 :باشدشر  زير ميه ب باال هاي جدو 
( بته ازاي Y)آموزگاران    ايحرفهاخالق  مقدار  معادله رگرسیون  براساو  

خواهدهرد؛ به ییر ( تغ2x) اطالعاتيسواد و  (1x) ايرسانهسواد  تغییرا   
و  ايرستانهسواد را  آموزگاران ايحرفهاخالق بیان بهنر بخشي از میتان 

هنند. بر مبناي رابطه فوق به ازاي هر واحتد از تعیین مي  سواد اطالعاتي
افتوده خواهد آموزگاران    ايحرفهاخالق  به    298/1میتان    ايرسانهسواد  

بته   648/0میتتان    عتاتيستواد اطالشد و همچنین به ازاي هر واحد از  
 افتوده خواهد شد.آموزگاران  ايحرفهاخالق 

 ايحرفتهبتا اختالق  ايرستانهبتین ستواد  :  پتژوهشفرعي او   فرضیه  
 تهران رابطه معني داري وجود دارد. 6آموزگاران منطقه  

 

با اخالق   ایرسانه سواد همبستگی چندگانه   : 3جدول 

 آموزگاران  ایحرفه
 N R 2R P مدل رگرسیون

 01/0 079/0 282/0 159 همتمان

 
هاي دراين فرضیه پژوهش نیت از تحلیل رگرسیون بین بکارگیري مولفته

 ايحرفتهاختالق ( و پیشبینهاي مسنقل )منغیر عنوان  به  ايرسانه  سواد
به عنوان منغیر وابسنه )مالک(، با رو  همتمان اسنفاده شد.   آموزگاران

ستواد هاي دهد هه بین مولفهنشان مي  نناي  ضري  همبسنري چندگانه
رابطتته مثبتت  و معنتتاداري  آموزگتتاران ايحرفتتهاختتالق بتتا  ايرستتانه

(01/0>p  ،282/0=rوجود )    2دارد. همچنین ضري  تعیینR   هه بیانرر
مالک( توسط منغیر وابسنه )درصد تغییرا  تعیین شده از تغییرا  منغیر  

اختالق درصد واريتانس   /.8دهد هه  ، نشان مي( اس مسنقل )پیش بین
/. درصد بته 91و    ايرسانهسواد  هاي  مربوط به مولفه  آموزگاران  ايحرفه

 شودعواملي، خارج از مد  مذهور مربوط مي

 آموزگاران ایحرفهبا اخالق  ایرسانههای سواد فه بین مولتحلیل رگرسیون بین متغیر پیش :4جدول 

 

 رگرسیون همزمان

 ضرایب غیر استاندارد

 

ب ایضرررررررر

 مقدار استاندارد
T 

معنری داری  سطح 
P 

B Sd. Er Beta 

 001/0 345/11 - 113/0 32/2 مبداعرض از 

 036/0 1/2 47/1 03/0 73/1 تنوع و مهار  اسنفاده

 044/0 -48/1 -22/1 042/0 -56/1 جمع آوري و تولید اطالعا 

 039/0 6/1 12/1 037/0 23/1 نراه اننقادي

 

(،  p ،1/2 =t<05/0)تنتوع و مهتار  استنفاده  هد ههدنناي  نشان مي

و نرتاه اننقتادي (  p ،48/1- =t<05/0) تولید اطالعتا جمع آوري و 

(05/0>p ،6/1 =t )  آموزگاران  ايحرفهاخالق واجد شرايط پیش بیني
( در متورد B)  ونیرگرستهسنند. همچنین نناي  مربوط بته شتی  ختط  

 73/1) تنوع و مهار  استنفادههه بین   دهدبین نشان ميهاي پیشمنغیر
 =B ) و نرتتاه اننقتتادي(23/1  =B) جمتتع آوري و تولیتتد  از يکستتو و

رابطه غیر مستنقیمي وجتود دارد.   از سوي ديرر  (B=  -56/1)  اطالعا 

هتا نیت به عنوان مقیاسي از اهمی  نستبي منغیتر (β)ضري  معیاري بنا  
جمتع ( و 47/1) استنفاده مهار  تنوع وهاربرد دارد. از اين رو از مقايسه  

تنتوع و توان به اهمی  بیشنر منغیتر  ( مي22/1)  اطالعا   آوري و تولید
نستب    آموزگاران  ايحرفهاخالق  در پیش بیني تغییرا     مهار  اسنفاده

 به منغیر ديرر پي برد.

-با توجه بته منغیترآموزگاران    ايحرفهاخالق  بنابراين معادله رگرسیون  
به   باالهاي جدو   براساو داده  ايرسانههاي سواد  لفهمو  بینهاي پیش

 :باشدشر  زير مي
( بته ازاي Y)آموزگاران    ايحرفهاخالق  مقدار  معادله رگرسیون  براساو  

 2x)جمع آوري و تولید اطالعا  و  (1x) تنوع و مهار  اسنفادهتغییرا   

ن مولفته نیتت هرد؛ به بیان بهنر در اي  تغییر خواهد  (3x)و نراه اننقادي    (
هنند تعیین مي هااين مولفهرا آموزگاران   ايحرفهاخالق  ان  بخشي از میت

 باشد.تر ميبیش تنوع و مهار  اسنفادههه در اين آزمون فرض سهم  
 

 ايحرفتهبتا اختالق  بتین ستواد اطالعتاتي:  پژوهشفرعي    دومفرضیه  
 تهران رابطه معني داري وجود دارد. 6آموزگاران منطقه  
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نتایج همبستگی چندگانه بین مولفه های سواد    :5 جدول

 آموزگاران  ایحرفهاطالعاتی با اخالق 
 N R 2R P مدل رگرسیون

 05/0 098/0 314/0 159 همزمان

 
هاي حلیل رگرسیون بین بکارگیري مولفتهدراين فرضیه پژوهش نیت از ت
 ياهحرفت( و اخالق پیشبینهاي مسنقل )سواد اطالعاتي به عنوان منغیر

آموزگاران به عنوان منغیر وابسنه )مالک(، با رو  همتمان اسنفاده شد. 

ستواد هاي دهد هه بین مولفهنشان مي  نناي  ضري  همبسنري چندگانه
رابطتته مثبتت  و معنتتاداري  آموزگتتاران ايحرفتتهاختتالق بتتا اطالعتتاتي 

(05/0>p ،314/0 =r وجتود دارد. همچنتتین ضتتري  تعیتتین )2R  هتته
مالک( توسط وابسنه )ه از تغییرا  منغیر بیانرر درصد تغییرا  تعیین شد

درصتد واريتانس  9دهتد هته متي ، نشان( اس منغیر مسنقل )پیش بین
 91و ي ستواد اطالعتاتمربوط به مولفه هتاي   آموزگاران  ايحرفهاخالق  

 شود.درصد به عواملي، خارج از مد  مذهور مربوط مي

 

 آموزگاران  ایحرفههای سواد اطالعاتی با اخالق بین مولفه رگرسیون بین متغیر پیشلیل نتایج تح   :6جدول 

 رگرسیون همزمان
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

 Tمقدار 
سطح معنی داری 

P B Sd. Er Beta 

 001/0 15/12 - 178/0 23/2 مبداعرض از 

 036/0 12/2 66/1 03/0 84/1 تشخیص نیاز اطالعاتي

 044/0 005/2 15/0 042/0 23/1 دسنیابي اطالعا 

 029/0 31/2 85/1 03/0 99/1 سازماندهي اطالعا 

 002/0 23/2 09/1 03/0 18/1 ارزيابي اطالعا 

 

، ( p ،12/2 =t<05/0) اطالعتاتيتشخیص نیاز دهد هه نناي  نشان مي

 ستتازماندهي اطالعتتا (،  p ،005/2=t<05/0) دستتنیابي اطالعتتا 

(05/0>p ،31/2 =t ) ارزيابي  و(  05/0اطالعا>p ،23/2 =t  واجد ،)
هستنند. همچنتین ننتاي  آموزگتاران    ايحرفهاخالق  شرايط پیش بیني  

بتین نشتان هاي پتیش( در مورد منغیرB) ونیرگرسمربوط به شی  خط 
  دسنیابي اطالعا (،  B=    84/1)  تشخیص نیاز اطالعاتيدهد هه بین مي
(23/1 =B ) ستازماندهي اطالعتا و (99/1 =B)  ارزيتابي اطالعتتا و 

(09/1  =B  رابطه مسنقیمي وجود دارد. ضري  معیاري بنا )(β)  نیتت بته
ها هاربرد دارد. از اين رو از مقايسه عنوان مقیاسي از اهمی  نسبي منغیر

ستازماندهي (، 79/0) دسنیابي اطالعا (، 66/1) تشخیص نیاز اطالعاتي
توان به اهمی  بیشتنر (، مي88/1)  ارزيابي اطالعا و    (83/1)  اطالعا 
 آموزگاران  ايحرفهاخالق  رزيابي اطالعا  در پیش بیني تغییرا   منغیر ا

 منغیر ديرر پي برد. 3نسب  به 

-هاي پتیشبا توجه به منغیر آموزگاران ايحرفهاخالق معادله رگرسیون 
به شر  زير   باال  هاي جدو داده  براساوهاي سواد اطالعاتي  مولفه  بین
 باشد.مي

( بته ازاي Y)آموزگاران    ايحرفهاخالق  مقدار  معادله رگرسیون  براساو  

، (2x) دستتنیابي اطالعتتا ، (1x) تشتتخیص نیتتاز اطالعتتاتيتغییتترا ، 

هرد؛ به   تغییر خواهد  (4x)  ارزيابي اطالعا   و  (3x)  سازماندهي اطالعا 
را آموزگاران    ايحرفهخالق  ابیان بهنر در اين مولفه نیت بخشي از میتان  

و   ستازماندهي اطالعتا ،  دستنیابي اطالعتا ،  تشخیص نیاز اطالعاتي
هننتد هته در ايتن آزمتون فترض ستتهم تعیتین متي ارزيتابي اطالعتا 

 باشد.مي سازماندهي اطالعا  بیشنر

 

 بحث  
 و سواد اطالعاتي  ايرسانهبررسي ارتباط بین سواد  پژوهش حاضر  هدف  

ننتاي  نشتان  .بتوداز  شهر تهران 6آموزگاران منطقه   ياحرفهاخالق    با  
آموزگتاران  ايحرفتهو سواد اطالعاتي با اختالق   ايرسانهبین سواد    داد

و  ايرسانه با افتايش سوادهران رابطه معني داري وجود دارد.  ت  6منطقه  
 يابتد.آموزگتاران نیتت افتتايش مي  در  ايحرفتهسواد اطالعاتي، اختالق  

 ايحرفتهبتا اختالق    ايرسانهبین سواد    نناي  نشان دادجتئي    صور به
وجود دارد. همچنین در بتین  يداريمعنتهران رابطه   6آموزگاران منطقه  

 ينتیبشیپدر  تنتوع و مهتار  استنفادهمنغیتر    ايرسانهسواد    يهامؤلفه
ايتن  داراي اهمیت  بیشتنري است .  آموزگاران  ايحرفهاخالق  تغییرا   

در  همخواني دارد.( 28 ،27، 26، 25، 24) هاپژوهشي برخ نناي  با نناي 
 پتژوهش برخي نناي  و تاثیر آن بر عملکرد نیت ايرسانهزمینه تاثیر سواد 

هه در مطالعه خود به بررسي ( 31،30، 29، 18 ،17، 27، 26، 25،  24)  ها
و رابطه آن با عملکرد تحصیلي و آينتده شتغلي پرداخنته   ايرسانه  سواد

ننتاي    همچنتین  ا نناي  اين پژوهش همراستنا است .ودي ببودند تا حد
 6آموزگتاران منطقته    ايحرفتهبا اختالق    بین سواد اطالعاتينشان داد  

منغیر ارزيابي اطالعتا  در تهران رابطه معني داري وجود دارد. همچنین 
منغیتر ديرتر  3نسب  بته  آموزگاران  ايحرفهاخالق  پیش بیني تغییرا   
 مبنتي بتر     (20)با تحقیقتا  اناتام شتده  اين يافنه    تاثیر بیشنري دارد.

رد هته ايتن رابطته   همختواني دا  اطالعاتي و خود هارآمدي    سوادرابطه  
دهنده عمکلرد مناس   با توجه به سواد اطالعاتي اس  هه مینواند زمینه  

 اي باشد.اخالق حرفه
و  ايرستانهبطور هلتي ستواد  بنابراين نناي  پژوهش به ما نشان داد هه  

آگتاهي و  ا  مثب  بر عملکترد شتغلي افتراد دارنتدسواد اطالعاتي تاثیر
در تبیتین ايتن يافنته متي رسانه، ارتباط مسنقیم با سواد اطالعاتي دارد. 
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دسنرسي به رسانه هم با سواد اطالعتاتي و هتم بتا ختود توان گف  هه  
هارآمدي همبسنري مسنقیمي دارد. نناي  اين تحقیق بیانرر ايتن است  

 بايد ياددهنده گان و طراحان آموزشتي تنتوعي از انتواع راهبردهتا را  هه
هته  ييهتامهار سواد اطالعاتي بکتار گیرنتد.    يهامهار براي توسعه  

 ، الزم دارند.21اطالعا  در قرن    تیآم  یموفقيادگیرندگان براي هداي   
جوامتع   يهمهي يکي از مسائل اساسي  ايحرفهاخالق  آنچه مسلم اس   

جهت  رشتد و توستعه نیازمنتد رعايت    هشتورها  يهمه  و  بشري اس
ان هسنند تا نیازمندو مراهت بهداشني  هاسازمانموازين اخالقي هسنند و 

ي مشتاره  و هیروح ،مانند دلبسنري به هار  ايحرفهاخالق    يهايژگيو
ن فرهنت  آتعامل با يکديرر و... را تعري  و براي تحقتق   ااديا  ،اعنماد

  سازي شود.
هتاي هه براي تمامي آموزگاران مدارو، دورهشود  مي  پیشنهاد   ينها  در

 و ستواد اطالعتاتي ايرستانهسواد سازي در زمینة  آگاه  منظوربهآموزشي  
 هانتهیزم ايتن  پرداخنه تا از اين طريق اطالعا  آموزگتاران متدارو در  
همچنین با توجه   افتايش يابد و بنواند اقداما  هاربردي را صور  دهند.

و ستواد   ايرستانهستواد  هاي تحقیتق بته ارتبتاط مثبت   اينکه يافنهبه  
شتود هته ، پیشنهاد ميرونيازاهند، اشاره مي ايحرفه  بااخالق  اطالعاتي

 وپرور آمتوز توستط آموزگتاران متدارو بتراي    هامؤلفهاهمی  اين  
چراهته ها برگتار نمايد ها در اين زمینهگوشتد شود و سمینارها و همايش

 ینهمچنت  به وضتو  نمايتان است .  ايحرفهفتاينده آن بر اخالق    ثیرتأ
 ياسواد را با اخالق حرفه يررشود پژوهشرران رابطه ابعاد د  يم  یشنهادپ

عدم اسنقبا  مناس   دبیران باسابقه در تکمیل پرسشتناه   .يندنما  يبررس
شتود  يمت یشتنهادپهتا از محتدودي  هتاي جتدي ايتن پتژوهش بتود 

و ستواد  ياارتباط سواد رستانه  يخود بر رو  يآت  ياارهپژوهشرران در ه
 . ينداخالق پژوهش نما يرربا ابعاد د ياطالعات

 

 یریگ  جهینت
بتا اختالق   ايرستانهستواد    يهامؤلفهبین    نشان داد  اين پژوهش  نناي 
بتین  از سويي ديرروجود داردو آموزگاران رابطه مثب  و معنادار   ايحرفه

نیت رابطته مثبت  و معنتادار  آموزگاران ايحرفه سواد اطالعاتي با اخالق
و ستواد   ايرستانهستواد  با  دهد هه  نناي  نشان مي. همچنین  وجود دارد
در  هترد.پتیش بینتي  را  آموزگتاران ايحرفتهاخالق  توان  مي  اطالعاتي

به عواملي همچتون  سیسنم آموزشي بايد ايحرفهراسناي ارتقاي اخالق 
قبتا   توجته ويتژه داشتنه باشتد. معلمتان درو اطالعاتي   ايرسانهسواد  
هر   از خود مقاوم  نشان میدهند زيرا  ايرسانهاطالعاتي و    سواد  ارتقاي
 تواند بتا استنفاده ازاس  و سیسنم آموزشي مي با مقاوم  همراه  تغییري
ايتن  ننتاي  ده ازاستنفادر اين رويه را تسهیل نمايتد.  مخنل   يهامشوق

اي باعتث اطالعتاتي و رستانهستواد  تتوان گفت همچنتین ميپژوهش  
شود و عقالنی   او را در  برخورد بتا مستائل  به سازمان مي  پايبندي فرد
اي در فترد باشتد؛ اخالق حرفه  تواند زمینهدهد و اين امر ميپرور  مي

دربردارنده تمام بايدها و نبايدهايي اس  هته   ايحرفه  اخالق  هوممفزيرا  
تواند با سواد اطالعتاتي و واين مهم مي  شندپايبند با  شاغالن بايد به آن

، مندضابطهشفاف و  اخالقي. در نظر داشنن اهداف اي تسهیل شودرسانه
، برقتراري ارتباطتا  بتر اخالقتينشان دادن تعهد خود به اهداف اصو  

از نیتروي  يارهیتزناو تشکیل حلقته و   خالقيااساو توقعا  و اصو   
توانند  مي ،  ايحرفه  اخالق  مندطهضابهاري براي وضع و تصوي  اصو   

 اي و اطالعاتي  زمینه بروز پیدا هنند. با وجود  سواد رسانه
 

 های اخالقیمالحظه
گرفنه است  و   اناام  با هماهنري اداره آموز  و پرور   مطالعه حاضر 

بته و  با رضاي  افراد رعاي  مالحظا  اخالقي، تکمیل پرسشنامهجه   
 نفاده شده اس .افراد از هد اس ي نامجا
 

 سپاسگزاری

شتهر  6 منطقتههلیه آموزگتاران و اسنادان  ،از تمامي همکاران ر پايان  د
 .آيد مي عمل بهتقدير و تشکر هه در اين پژهش همراه ما بودند تهران  

 

 هنام واژه
     Professional ethics .1 ايحرفه اخالق 

   Media literacy .2 اي                          سواد رسانه 

Information literac .3 سواد اطالعاتي                       

                Cognitive .4 شناخني                                          

               Meta-cognitive .5 فراشناخني                       

          Emotional .6                           عاطفي                  

   Cultural .7                                           فرهنري    

    Social .8                                               اجنماعي   

     Education.9                                      ی و ترب م یتعل

   Strategic role .10 نقش راهبردي                        

            Size of information .11 حام طالعا  

                         Growth .12                                 بالندگي

  Decision-making processes .13 گیري فرايند تصمیم 

               General culture .14 فرهن  عمومي   

             Ability to access .15 توانايي دسنرسي 

             Evaluation ability .16 توانايي ارزيابي 

 

References 
1. Evetts J. (2013). Professionalism: Value and 

ideology. Current Sociology; 61(5): 778-796 . 

2. Kangasniemi M, Pakkanen P, Korhonen A. (2015). 

Professional ethics in nursing: an integrative 

review. Journal of Advanced Nursing; 71(8): 1744-

1757. 

3. Baier AL. (2019). The ethical implications of social 
media: Issues and recommendations for clinical 

practice. Ethics & Behavior; 29(5): 341-351. 



    آموزگاران   ایحرفه و سواد اطالعاتی با اخالق  یا رسانه ن سواد  رابطه بی : نسرین قلی پور مطلق سبزوارو  حسین مرادی مخلصدکتر 
 

 80 

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خال

ه ا
ام

صلن
ف

ي، 
ور

ل 
سا

هم
فد

ه
ه 

مار
 ش

،
2 ،

14
01

 
ه 

قال
م

شی
وه

پژ
  
 

 

4. Schrier K. (2015). EPIC: A framework for using 

video games in ethics education. Journal of Moral 

Education; 44(4): 393-424. 
5. Lau CL. (2010). A step forward: Ethics education 

matters. Journal of Business Ethics; 92(4): 565-584  . 

6. Patterson P, Wilkins L, Painter C. (2018). Media 

ethics: Issues and cases.1st ed. UK: Rowman & 

Littlefield. 

7. McLean SA, Paxton SJ, Wertheim EH. (2016). the 

role of media literacy in body dissatisfaction and 

disordered eating: A systematic review. Body 

Image; 19: 9-23. 

8. Karimi F. (2017). Media Literacy and thinking 

development. Journal of Educational Technology, 
Pedagogy and Learning Sciences; 32 (3): 15-25. (In 

Persian). 

9. Diergarten AK, Möckel T, Nieding G, Ohler P. 

(2017). The impact of media literacy on children's 

learning from films and hypermedia. Journal of 

Applied Developmental Psychology; 48: 33-41. 

10. Saleh I. (2012). Media and information literacy in 

South Africa: goals and tools/La educacion en 

medios en Sudafrica: objetivos y herramientas. 

Comunicar; 20(39): 35-43. 

11. Shapiro J, Hughes SH. (1996). Information literacy 

as a liberal art. Educom Review; 31: 31-35. 
12. Catts R. (2012). Indicators of adult information 

literacy. Journal of Information Literacy; 6(2); 4-18 .   

13. Okaneme G. (2015). Towards a new philosophy of 

language, culture and literacy in Nigeria for 

national development. Open Journal of Philosophy; 

5(7): 459-470. 

14. Weiner SH. (2012). Institutionalizing information 

literacy. The Journal of Academic Librarianship; 

38(5): 287-293 . 

15. Koltay T. (2011). The media and the literacies: 

Media literacy, information literacy, digital literacy. 
Media, Culture & Society; 33(2): 211-221. 

16. Farahani A. Zarei M, Sharifian A. (2009). 

Information Technology and its Relation to 

Academic Performance and Career of Physical 

Education Students. Olympic; 17 (46): 112-101. (In 

Persian). 

17. Burgstahler SH. (2003). The role of technology in 

preparing youth with disabilities for postsecondary 

education and employment. Journal of Special 

Education Technology; 18(4): 7-19 . 

18. Banks S. (2016). Everyday ethics in professional 

life: Social work as ethics work. Ethics and Social 
Welfare; 10(1): 35-52. 

19. Van de Vord R. (2010). Distance students and 

online research: Promoting information literacy 

through media literacy.  The Internet and Higher 

Education; 13(3): 170-175. 

20. Xie X, Gai X, Zhou Y. (2019). A meta-analysis of 
media literacy interventions for deviant behaviors. 

Computers & Education; 139:146-156. 

21. Ku KY, Kong Q, Song Y, Deng L, Kang Y, Hu A. 

(2019). What predicts adolescents’ critical thinking 

about real-life news? The roles of social media 

news consumption and news media literacy. 

Thinking Skills and Creativity; 33: 100570. 

22. Ahmad F, Widén G, Huvila I. (2020). The impact of 

workplace information literacy on organizational 

innovation: An empirical study. International 

Journal of Information Management; 51: 102041. 
23. Rezaei M, Shiri SM. (2015). The Relationship 

between information technology and 

communication technology (with emphasis on 

internet) with environmental literacy of students. 

Journal of Human and Environmental Studies; 12 

(31): 40-58. (In Persian). 

24. Shojaee M, Amirpour M. (2013). Investigation of 

media literacy status of north Khorasan students in 

information society. Journal of Youth Sociological 

Studies; 3 (7): 56-43. (In Persian). 

25. Alinejad M, Sarmadi MR, Zandi B, Shabiri S M. 

(2011). The level of information literacy and its role 
in the e-learning process of students. Information 

Research and Public Libraries; 17 (2): 337-371. (In 

Persian). 

26. Salehiamiri R, Karimi khozani A. (1395). The role 

of social ethics on social and public security. Ethics 

in Science and Technology; 11(1): 11-18. (In 

Persian). 

27. Rezwan A, Cocai M, Bigdeli Z. (2009). 

Investigating the information literacy of librarians 

of khuzestan public libraries to identify their 

strengths or possible weaknesses in this field. 
Journal of Information and Public Libraries 

Research; 15 (58): 37-9. (In Persian). 

28. Moradimokhles H, Heidari J, Pouti N. (2018). 

Growth of ethics education along with combining 

the components of critical thinking. Ethics in 

Science and Technology; 13(3): 8-15. (In Persian). 

29. Ghovatdin MS. (2015). Designing a collaborative 

ethics model in comprehensive quality 

management. Ethics in Science and Technology; 

10(3): 111-120. (In Persian). 

30. Malone DM. (2020). Ethics education in teacher 

preparation: a case for stakeholder responsibility. 
Ethics and Education; 15(1): 77-97.  

 

 


