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 يدهچك
سـاله بـر اسـاس11-7هدف پژوهش حاضر، تدوين اهداف آموزش سواد اطالعاتي به كودكان ايرانـي هدف:

مداستانداردهاي سواد اطالعاتي ارائه شده از سوي انجمن كتابخانه (هاي  ) است.AASLارس آمريكا
از روش مـرور متـون اسـتفاده AASLاولية سواد اطالعاتي بر اساس استاندارد : براي تهية اهداف آموزشيروش

شد. همچنين، براي تدوين اهداف مناسب براي آموزش سواد اطالعاتي به كودكان از روش پيمايشي با ابزار پرسشـنامة 
بهساخته استفاده گرديد كه روايي محقق و از آن توسط سه تن از متخصصان تأييد، تـن از كاركنـان22وسيلة اين ابزار،

و يك دبستان نظرخواهي شد. از مصاحبه با گروه متمركز بـراي مشـخص نمـودن سـن مناسـب آمـوزش در هـر هـدف
و سنين متناسب با آن استفاده شد.   ترتيب اهداف

سو يافته ها: يافته سـاله در سـه دسـتة كلـي11-7اد اطالعاتي به كودكان ايرانـي ها نشان داد كه اهداف آموزش
و كارآمد به اطالعات(شناخت منابع اطالعاتي، توانايي طرح سؤال، ترسيم شبكة مفهـومي قرار مي گيرد: دسترسي مؤثر

ازو غيره)، ارزيابي اطالعات(فهم متن، تشخيص ربط بـا نيـاز اطالعـاتي، تشـخيص منـابع اطالعـاتي مناسـب)، اسـتفا  ده
برداري، تهيـة اسـاليد، تهيـة مـتن علمـي بـا درج منـابع). اهـداف اطالعات(توانايي سخنراني در مقابل گروه، يادداشت

مي آموزشي استخراج سال، روي آموزش دسترسي به منـابع اطالعـاتي11-7دهد كه اولويت اصلي در مقطع شده نشان
و استفاده از اطالعات در اين سن كمت و تأكيد در اين سنين بر دركو ربط متن بـا است. ارزيابي ر امكان آموزش دارد

و گزينش اطالعات متناسب با آن است. با اين حال روش به نياز اطالعاتي و تعـامالت خاطرسـپاري، تصـميم هاي گيـري
(ايجـاد نوشـته فردي نيز قابل آموزش است. عـالوه بـر آن، مهـارت بين و گفتـاري و ايـ هـاي نوشـتاري راد هـاي علمـي

مي سخنراني مبتني بر آن)، ساخت روزنامه و كاردستي را نيز  توان آموزش داد. ديواري
و عملياتي براي آموزش سواد اطالعـاتي ارزش اين پژوهش در ارائة اهداف آموزشي جزء اصالت/ارزش: نگر

و تمرين11-7به كودكان   است. ساله، به همراه نمونة طرح درس
.سال، آموزش به كودكان، كودكان دبستاني11-7آموزان اتي، دانشسواد اطالع ها: كليدواژه
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 مقدمه

و اهميت سواد اطالعاتي سخن فراوان گفته شده است اما بـراي آمـوزش عملـي در باب ضرورت

هاي زيادي روبرو هستيم. اين چالش وقتـي كـه مخاطـب در يـك گـروه عاتي با چالشسواد اطال

و يا شاغل در مشاغلي باشد كـه در آن افـراد بـا گونـه  (مانند كودكان) هـاي متنـوع يـا خاص سني

هـا عمليـاتي نبـودن، شود. برخي از ايـن چـالش غيرمكتوب اطالعات سر وكار دارند، بيشتر نيز مي

و بعضاً نامتناسب بودن روشتناسب محتوايي ند و تـدريس اسـتانداردهاي هاي بـه اشتن كـارگيري

 سواد اطالعاتي با نيازهاي مخاطبان است. 

سـالة كشـور نيازمنـد انداز بيسـت از سوي ديگر، دستيابي به جايگاه ترسيم شده در سند چشم

و اجتماعي است. رسيدن به هر دستاوردي در جامعه نياز زيرساخت و بـه برنامـه هاي انساني ريـزي

برداري از مزاياي سـواد اطالعـاتي ها براي بهره سازي براي نيل به آن دارد. از يك سو دولت زمينه

و برنامه و به مطالعه و فنـاوري و از سوي ديگر رسـيدن بـه جايگـاه اول علمـي ريزي احتياج دارند

و فنـاوري بـه« و توانـايي در توليـد علـم و پويـايي برخورداري از دانش پيشرفته همـراه نوانديشـي

و اجتماعي و زبـده محقـق نخواهـد شـد.» فكري مطرح شده در سند، بدون نيروي انساني توانمند

(ماننـد هاي مرتبط با دانشاز اين رو الزم است آموزش سواد اطالعاتي مورد توجه گروه آمـوزان

و كتابخانهمعلمان، كتابداران كتابخانه ق هاي آموزشگاهي  رار گيرد.هاي عمومي)

بـه ايـن سـو مباحـث مربـوط بـه 1980هاي جهاني نيـز بيـانگر آن اسـت كـه از دهـة بررسي

و اروپا آغـاز شـده اسـت هاي سواد اطالعاتي به دانشآموزش مهارت (نظـري، آموزان در امريكا

ص 1385 و سياسـتگذاران بـه)13، تق . هر چند سواد اطالعاتي براي دولتمردان ويـت عنـوان ابـزار

ــو  و واركئ (دانكــن ــروي انســاني ــگو فريســيكارو1،2012ني ــر2،2014پاولوســكي-؛ مان ،3؛ وارن

و بـراي كتابـداران ريـزان آموزشـي بـه)، براي برنامـه 2008 عنـوان تغييردهنـدة رويكـرد آمـوزش

، امـا در عـين حـال)1387(منصوريان، دهندگان اطالعاتي مورد توجه بوده است عنوان آموزش به

(نظـري، انـد بايد توجه داشت كه بيشتر متون مرتبط با سـواد اطالعـاتي را كتابـداران توليـد كـرده

ص 1385 به)14، و عبارت ديگـر مهـم. هـاي توليـد شـده در زمينـة سـواد مـدل تـرين اسـتانداردها

و اسـترويك  ). بنـابراين الزم 4،2011اطالعاتي نيز توسـط كتابـداران پيشـنهاد شـده اسـت(فـارمر

 
1. Duncan & Varcoe        2. Monge & Frisicaro-Pawlowski         3. Warner        4. Farmer & Stricevic 
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اسـت كتابـداران ايرانـي نيـز دربــارة نحـوة آمـوزش سـواد اطالعــاتي بـه اقشـار مختلـف از جملــه

 كودكان ايفاي نقش مؤثرتري نمايند.

لحـاظ شـرايط ه، بايـد در نظـر داشـت كـه جوامـع انسـاني بـه با توجه اهميت موارد ياد شـد

به آموزشي با يكديگر تفاوت و بهـره هايي دارند. از كارگيري استانداردهاي سواد اطالعاتي منـدي

و تربيتي جوامـع مختلـف اسـت. هـر چنـد در ارائـة آمـوزش آن وابسته به شيوه هـا، هاي آموزشي

و بومي مي ت عوامل فرهنگي أثيرگـذار باشـند امـا توجـه بـه اسـتانداردهاي موجـود در توانند بسيار

 زمينة سواد اطالعاتي نيز خالي از فايده نيست. 

و معيـار اسـت. بـا در اختيـار داشـتن مهم ترين كاربرد استاندارد، استفاده از آن به منزله الگو

و بـه تـدوين معيارهـا  ي جديـد استاندارد ديگـر الزم نيسـت فعـاليتي را از نقطـة صـفر آغـاز كـرد

ــف، ــراي تعري ــدون ب پرداخــت. اســتانداردهاي ســواد اطالعــاتي يكــي از مجموعــه معيارهــاي م

و الگـوي مشـترك كتابـداران برنامه و ارزيابي آموزش سواد اطالعاتي است كه زبـان ريزي، اجرا

(پريـرخ،و آموزشگران به شـمار مـي  ). از سـوي ديگـر اسـتانداردها معمـوالً در قالـب 1386آيـد

و مي عبارات و فرهنـگ بـومي خـود جمالت كلي تهيه و جوامع مختلـف بـر اسـاس نيازهـا شوند

و اسـتفاده از آن مـي  ون اقدام به تفسـير و اقـدام بـه در پژوهشـي)2008(1كننـد. بـراي مثـال شـيه

انـد. البتـه بايـد توجـه داشـت كـه كردن استانداردهاي سواد اطالعاتي براي معلمان نمـوده عملياتي

و دانشكتابداران مدا و تحـت شـرايط آموزان ممكـن اسـت در زمـان رس، معلمان هـاي متفـاوت

و دانش كننـده، برخـي يـا آمـوزان شـركت آمـوز يـا دانـش مختلف، بسته به متن، تكليف، يا مسئله

آن هيچ و همكاران يك از (توماس ).60ص 2،2011ها را مفيد نيابند

سـاله11-7عـاتي بـراي كودكـان اين پژوهش به دنبال تدوين اهـداف آموزشـي سـواد اطال

و تدوينبدون است.  و اهداف آموزشي، نمي تهيه توان مشخص كرد كه قـرار اسـت كجـا بـرويم

تـ به چه دست پيدا كنيم. تعيين اهداف آموزشي باعـث مـي  ا روش مناسـب آمـوزش، لـوازم شـود

و شيوة مناسب ارزشيابي به  دست آيد. كمك آموزشي

و رفتاري قابل دسـته اهداف آموزشي از يك ديدگاه بنـدي هسـتند. به سه دستة كلي، جزئي

و سـبب آموزشـي را مشـخص مـيةجهت كلـي حركـت در طـي يـك برنامـ اهداف كلي،  كننـد

مي فعاليتةهماهنگي كلي بيـان هـاي كلـي صورت عبـارتبه معموالً . همچنينشوند هاي آموزشي

 
1. Shih  & Wen              2. Thomas & et al. 
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بيشـتر اهـداف جزئـي، ان بيشـتري دارد.و تحقق آنها نياز به مدت زمـ هستند قابل تفسير،شوند مي

مي هستندهاي عملي داراي جنبه و روشن بيان و به همين دليلو واضح قابـل تعبيـر بسياركم شوند

و قابل انـدازه برخالف اهداف كلي محدودتر، مشخص اين نوع اهداف،. هستندو تفسير گيـري تر

(فـردانش، آمـوزش مـي . اهداف رفتاري، به توصـيف عملكـرد يادگيرنـده پـس از هستند پـردازد

). در اين پـژوهش اهـداف كلـي از اسـتاندارد سـواد اطالعـاتي انجمـن كتابـداران مـدارس 1382

و صرفاً اهداف جزئي توسط محققان تدوين گرديده است.  آمريكا اخذ شده

بر اين اساس اين پژوهش قصد دارد بررسي كند كـه اسـتانداردهاي سـواد اطالعـاتي انجمـن

سـواد اطالعـاتي بـه توانـد بـراي آمـوزش ) به چه طريقـي مـي 1998(1هاي مدارس آمريكا كتابخانه

به11تا7كودكان  تـوان در طراحـي هـاي ايـن پـژوهش مـي كـار گرفتـه شـود. از يافتـه سالة ايراني

و كتابــداران كتابخانــه دوره و همچنــين، بخــش هــاي ســواد اطالعــاتي بــراي معلمــان هــاي مــدارس

 ها را به كودكان منتقل كنند. اي عمومي استفاده كرد تا آنان بتوانند اين مهارته كودكان كتابخانه

 هاي پژوهش پرسش

 پژوهش حاضر در نظر دارد به سؤاالت زير پاسخ دهد:

بايسـت بـا چـه سالة ايراني به تفكيك سـن مـي11-7آموزش سواد اطالعاتي به كودكان.1

 اهداف آموزشي جزئي صورت پذيرد؟

ا با بهره.2 هـاي آموزشـگاهيز استاندارد سواد اطالعـاتي انجمـن كتابـداران كتابخانـه گيري

به سالة ايراني چه شيوه11-7آمريكا براي آموزش كودكان   كارگيري است؟ هايي قابل

 روش پژوهش

براي دستيابي به هدف اين پـژوهشو تـدوين اهـداف آموزشـي جزئـي بـر اسـاس اسـتانداردهاي

وهسواد اطالعاتي انجمن كتابخان در ارائـه شـاخص13هاي مدارس آمريكـا، سـه اسـتاندارد شـده

به»2آموزاستانداردهاي سواد اطالعاتي براي فراگيري دانش«قسمت  عنوان پاية اصلي كـار مـورد،

 
 2007از ايـن اسـتانداردها تهيـه كـرده كـه در نسـخه 2007و 1998هاي انجمن كتابداران آمريكا دو ويرايش به سال1.

و زيرساخت و تركيب آن با سواد اطالعاتي تأكيد شده و پرورش ما از آن فاصـله دارد. بيشتر بر فناوري هاي آموزش

 در اين پژوهش استفاده گرديد. 1998لذا از نسخة 
2. .Information Literacy Standards for Student Learning 
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و و هدفمنـد و كارامـد، ارزيـابي منتقدانـه استفاده قرار گرفت. اين سه استاندارد به دسترسي مؤثر

و خالقانه مي استفاده صحيح با از اطالعات و مي شاخص آنها را سنجش13پردازد  كند. پذير

كـارگيري در آمـوزش سـواد اطالعـاتي بـه براي تدوين اهداف آموزشـي جزئـي جهـت بـه

گيري از نظرات كادر آموزشـي حاضـر در مـدارس سالة ايراني، به داليل زير بهره11-7كودكان 

مي راهگشا به  رسد: نظر

و توانمنديگيآگاهي معلمان از ويژ-  هاي ذهني كودكان؛هاي سني
و درك قابليت- و محدوديتتعامل نزديك معلمان با كودكان  هاي آموزشي آنان؛ها
و انجام مذاكرات؛-  سهولت دسترسي به معلمان براي برگزاري جلسات گروه متمركز
و اصالح گويه-  هاي نهايي طبق نظرات معلمان.امكان اجراي اولية نتايج بررسي

و متقاعـدكردن معلمـان با و امكان مذاكره و بر اساس معيار سهولت دسترسي توجه به موارد فوق

و طوالني مـدت بـا محقـق، يـك دبسـتان غيردولتـي، واقـع در منطقـة دو جهت همكاري گسترده

و پرورش شهر تهران انتخاب گرديـد. ايـن دبسـتان كـه در اجـراي پـژوهش مـؤثر بـوده،  آموزش

 است: هاي زير داراي ويژگي

و سـه كتابـدار متخصـص داراي يك كتابخانة مجهز با حدود يازده- هزار عنوان كتاب

و دو كمك كتابدار است؛

(بـيش از برنامـة هاي فـوق آموزان برنامة خاصي براي انجام فعاليتدانش- برنامـه دارنـد

 درسي مصوب)؛
ازبه- (بـرخالف بسـياري  جز پاية اول، هـر يـك از دروس يـك معلـم تخصصـي دارد

 ها)؛ دبستان
هـاي مختلـف تحصـيلي توسـط معلمـان راهنمـا صـورت هماهنگي بـين معلمـان پايـه-

(در مي گرفت كـه خـود مسـئوليت تـدريس يكـي از دروس را نيـز بـر عهـده داشـتند

مواردي كه بين معلمان يك پاية تحصيلي در نحوة آموزش اخـتالف وجـود داشـت، 

 دادند)؛ اين افراد نظر نهايي را ارائه مي
(وجـود ان هماهنگي بين كلية پايهامك- هاي تحصيلي از طريق معاون آموزشي مدرسـه

و معلمان راهنما در مدرسه)؛ جلسات منظم با حضور مسئوالن گروه  هاي آموزشي
هاي تحصيلي طـي جلسـات مـنظم همـاهنگي بين معلمان دروس مختلف در كلية پايه-

 گيرد. صورت مي
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هــاي كمــي از طريــق توزيــع تفاده شــده اســت. دادهدر ايـن پــژوهش از روش آميختــة همگــرا اســ

و كتابدار يك دبستان گـردآوري گرديـد. بـراي سـنجش22ساخته بين پرسشنامة محقق نفر معلم

و دانـش  شناسـي بـا تخصـص سـواد روايي، پرسشنامه به سـه تـن از اسـتادان رشـتة علـم اطالعـات

(معلمـان1يافته بـا گـروه كـانوني هـاي كيفـي از طريـق مصـاحبة سـاختار اطالعاتي ارائه شـد. داده 

و اجراي اين پژوهش دو سال بـه طـول انجاميـد. نحـوة كاربسـت دبستان) گردآوري شد. طراحي

 ذكر شده است:1هاي مختلف در جدول شمارة روش

به. روش1جدول  كارگيري آنها هاي پژوهشو شيوة

 كارگيري نحوة به روش پژوهش

 مرور متون

و ارزشــيابي ســواد اطالعــاتي بــر اســاس اســتانداردهاي ســواد بررســي منــابع آموزشــي

و تهيـة پرسشـنامة حـاوي اطالعاتي انجمـن كتابـداران كتابخانـه هـاي مـدارس آمريكـا

 اهداف آموزشي جزئي بر اساس آن.

 روش پيمايشي

و گــردآوري نظــرات ســال اول: تنظــيم اهــداف آموزشــي جزئــي در قالــب پرسشــنامه

 مان؛معل

ــداف ــراي اه ــازخورد از اج ــرفتن ب و گ ــان ــا معلم ــاختاريافته ب ــاحبة س ــال دوم: مص س

(در دو مقطع زماني).  آموزشي جزئي

 گروه كانوني

و كتابداران دبستان طي دو جلسة  ساعته:2مصاحبة گروهي با معلمان

جلسة اول، سال اول: بـراي مشـخص نمـودن اهـداف آموزشـي جزئـي، معلـم يـا درس

و پايه تحصيلي مناسب آموزش در هر هدف؛مناسب آمو  زش در هر هدف،

و فعاليــت هــاي جلســة دوم، ســال دوم: بــراي بــازبيني نهــايي اهــداف آموزشــي جزئــي

 بيني شده؛ پيش

 توان به صورت زير بيان كرد: مراحل اجراي اين پژوهش را مي

مز.1 و ايـاي برگزاري يك جلسة توجيهي بـراي كليـة معلمـان در مـورد اهميـت، ضـرورت

(به مدت  دقيقه)؛90آموزش سواد اطالعاتي به كودكان در شوراي عمومي دبيران

و فشرده از مهارت.2 هاي سواد اطالعـاتي بـراي كليـة برگزاري يك دورة آموزشي مختصر

)  ساعت)؛4همكاران آموزشي دبستان مورد نظر

1. Focus group 
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و شاخص.3 و مسـئو ارائة استانداردها هـاي الن گـروه هاي سواد اطالعاتي به معلمـان راهنمـا

 آموزشي مدرسه؛

: آمـوزان در قالـب اهـداف آموزشـي جزئـي هاي سواد اطالعاتي دانشريزكردن شاخص.4

و كتاب1در اين بخش سؤاالت آزمون تريلز ابـزار هاي جعبه براي سنجش سواد اطالعاتي

(مجموعه تمرين آمـوزان دبسـتان هاي آموزش سواد اطالعاتي براي دانـش سواد اطالعاتي

ــداران آموزشــگاهيو متوســ ــاتي انجمــن كتاب ــتانداردهاي ســواد اطالع ــر اســاس اس طه ب

و كاپرا از.)2،2001آمريكا) مورد مطالعه قرار گرفت(نگاه كنيد به رايان سپس هـر يـك

(پـيش شاخص نـويس هاي سواد اطالعاتي در قالب اهداف آموزشـي جزئـي تـدوين شـد

 آمده است:2 برخي اهداف آموزشي جزئي در جدول شمارة. اوليه)

 نمونه تعدادي از اهداف آموزشي براي دانش آموزان برگرفته از استاندارد اول سواد اطالعاتي:.2 جدول

و كارامد از اطالعات  استفاده موثر

 داند. نحوة امانت كتاب از كتابخانة مدرسه را مي

.شناسديممنابع قابل امانت كتابخانة مدرسه را

 اطالعاتي كه از يك منبع كسب كرده است براي ديگران توضيح دهد. توانديم

و  از كتابخانة كالسي كتاب امانت بگيرد. توانديمبا روند امانت كتاب در كتابخانة كالسي آشناست

(صفحهها بخش ميي مختلف كتاب درسي .شناسد عنوان، شناسنامة كتاب، فهرست مندرجات، مقدمه، منابع) را

 كند. با استفاده از فهرست مندرجات يك نشريه، مطلب مورد نظر خود را پيدا مي

.كنديماز فهرست مندرجات كتاب در زمان نياز به خوبي استفاده

هـاي پرسشـنامه. جلـوي هـر گويـه ايـن سـؤاالت تبديل اهداف آموزشي جزئي بـه گويـه.5

. آمـوزش ايـن2قابل آموزش اسـت؛ ساله11-7. آيا اين مؤلفه به كودكان1پرسيده شد: 

 
و مبتنـي ) Trails: Tool for Real-time Assessment of Information Literacy Skills(تريلز.1 ابزار ارزشيابي رايگان

آزمـون، ايـن هدف دانشگاه كنت استيت توليد شده است.ةكتابخانكتابداران بر وب سواد اطالعاتي است كه توسط 

سـةايپ آموزان سواد اطالعاتي دانشارزشيابي  و دوازدهم از طريـق ايـن اي اسـت. االت چندگزينـهؤسوم، ششم، نهم

و از طريـق وب قابـل استانداردهاي سـواد اطالعـاتي انجمـن كتابـداران مـدارس آمريكـا آزمون براساس تهيـه شـده

 دسترس است.
2. Ryan & Capra 
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و در كـدام درس بـراي آمـوزش ايـن3مؤلفه براي چه سنيني مناسب است؛ . كدام معلـم

 مؤلفه مناسب است. 

و جداسازي گويهجمع.6 و معـاون بندي نظرات هاي مناسب هر سـن: در ايـن بخـش محقـق

و تعيـين آموزشي دبستان به تحليـل يادداشـت  و نظـرات معلمـان پرداختنـد شـد كـدام هـا

آموزان دبستاني است. سپس بر اساس نظر معلمان، تعيين شـد كـدام ها مناسب دانش مؤلفه

و ايـن مؤلفـه معلمان براي آموزش هر يك از مؤلفه هـا طـي چـه دروسـي ها مناسب است

 بايست ارائه شود. مي

و تبيين مؤلفه.7 و نظرخـواهي دربـارة مـو برگزاري چند جلسه با معلمان براي توضيح ارد هـا

و اصالح نهايي آن. معين و حك  شده در مرحلة شش

و روش تهية طرح درس(فعاليت.8 و ...)؛ نياز معلم، تمرين هاي پيشنهادي، اطالعات موردها  ها

در. شـده پرداختنـد هـاي نوشـته طي يك سال به اجراي طـرح درس1معلمان: اجراي دوره.9

و خــرداد، (دي ) 1392-1393ســال تحصــيلي حــين اجــرا از معلمــان در دو مقطــع زمــاني

هـاي بـاالتر يـا بـه پايـه(هـا جـايي مؤلفـه نظرات عمدتاً در زمينة جابـه.بازخورد گرفته شد

.، يا در مورد شيوة اجراي طرح درس بود)تر پايين

اعمال تغييرات نهايي بر روي مؤلفه.10 و هاي سواد اطالعاتي مناسـب آمـوزش در هـر بازبيني

در كار نهـايي عـالوه بـر مشـخص نمـودن اهـداف جزئـي ساعته.2سن طي يك مصاحبة 

و نمونه تمرين هاي مورد نياز نيز طراحي شد. به علـت آموزش سواد اطالعاتي، طرح درس

مي محدوديت حجم مقاله در اين نوشتار، صرفاً اهداف آموزشي نهايي  گردد. شده ذكر

ها افتهي

كه در اين مطالعه مشـاركت كردنـد در جـدول ها، اطالعاتي مختصر از معلماني پيش از ارائة يافته

مي3  شود: ذكر

و معلمي كه مي تواند مسئوليتةدر مورد پاية پژوهشدر پرسشنام.1 آموزش آن هدف آموزشي را بر عهـده تحصيلي

بگيرد نظر سنجي صورت گرفت. بر اين اساس در انتها هر يـك از اهـداف آموزشـي تعريـف شـده توسـط معلـم يـا 

 معلمان تعيين شده به دانش آموزان، آموزش داده شد.
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و تحصيالت مشاركت3 جدول  كنندگان در مراحل مختلف اجراي پژوهش . تعداد

 تعداد تحصيالتتعداد كنندگان نقش مشاركت مراحل پژوهش

1

و جلسة بيان اهميت

ضرورت پرداختن به سواد

و دورة آموز شي اطالعاتي

 سواد اطالعاتي

معلمان دروس مختلف، كادر

 اجرايي، كتابداران
50 

2 ديپلم

2 كارداني

 39 كارشناسي

7 ارشد كارشناسي

2
و جلسة آشنايي با تعاريف

 استانداردها

1 مدير

22 

1 ديپلم

2 كارداني1 معاون آموزشي

 14 كارشناسي15معلمان راهنما

 10 اصلي معلمان دروس

3 ارشد كارشناسي 3 كتابداران

2 معلم كامپيوتر

3

هاي جلسة ريزكردن شاخص

سواد اطالعاتي در قالب

اهداف آموزشي براي سنين

 مختلف

1 معاونت آموزشي

15 

1 ديپلم

2 كارداني5 معلمان راهنما

و ادبيات  10 كارشناسي8معلمان علوم

2 ارشد رشناسيكا2 كتابداران

4

جهت جلسة تهية طرح درس

اجراي اهداف جزئي

2آموزش

1 محقق

3

1 كارشناسي

معاونت آموزشي با

تخصص تكنولوژي

 آموزشي

1

 ارشد كارشناسي

2

متخصص حوزة

 يادگيري شناختي
1

تحبــين معلمــان راهنمــا در ايــن دبســتان نقــش همــاهنگي1 و صــيلي معلمــان دروس مختلــفو حــل مشــكالت فــردي

و ضمن آشنايي با دروس مختلف، خود نيز دانش و دروسيآموزان را بر عهده دارند مانند مطالعات اجتماعي، قـرآن

ميرا ...  . كنند تدريس

و متخصص علوم شناختي مبـادرت بـه تـدوين طـرح2 . محقق به همراه معاون آموزشي با تخصص تكنولوژي آموزشي

بر ها كرددرس .مشترك)ساعت كار 400(بالغ

←
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 تعداد تحصيالتتعداد كنندگان نقش مشاركت مراحل پژوهش

ها جلسة اجراي طرح درس5

5معلمان درس فارسي

12 

2كارداني

معلمان درس علوم

تجربي
7 كارشناسي4

2كتابداران
3 ارشد كارشناسي

1معلم كامپيوتر

6

جلسة مصاحبة گروهي به

با روش گروه هاي كانوني

هدف بازبيني نهايي اهداف

 آموزشي هر سن

1مدير

22 

1ديپلم

2كارداني1معاونت آموزشي

14كارشناسي5معلمان راهنما

10ليمعلمان دروس اص

3 ارشد كارشناسي 3 كتابداران

2 معلم كامپيوتر

و طـي جلسـات گـروه كـانوني مـورد هـا، جمـع نتايج اوليه حاصل از تحليل پرسشنامه بنـدي شـده

و بحث مجدد قـرار گرفـت. نتـايج نهـايي بررسـي  هـاي صـورت گرفتـه طـي جـداول تجديد نظر

گـردد. ذكـر مـي8تـا4در ادامـه در قالـب جـداول مختلف مناسب براي هر سن يا پايه تحصيلي

 براي اين كـه مشـخص شـود تـا چـه حـد بـه هـر يـك از اسـتانداردهاي سـواد اطالعـاتي در ايـن 

 گروه سني پرداخته شده است، ستوني نيز براي درج شماره استاندارد مربوطه ذكر شده است.

 آموز مقطع اول دبستاناطالعاتي براي كودك هفت ساله يا دانش. اهداف جزئي آموزش سواد4 جدول

استاندارد1آموزشي جزئي اهدافرديف

و گردش منابع كتابخانه كالسي را بداند.1 1فرايند امانت

2
(شـودي مختلف كتاب درسي آشـناهابخشبا ي مـورد نيـاز شـامل: شناسـنامههـابخـش.

مقدمه، منابع).كتاب، صفحه عنوان، فهرست مندرجات،
1

ببخش3 1.شناسدهاي مختلف يك كتاب غيردرسي را

4
و بخـش (عنـوان مجلـه، فهرسـت منـدرجات) آشـنابا يك مجله .شـودهـاي مختلـف آن

بتواند مجلة موردنظر خود را در جاي صحيح خود در قفسة نشريات قرار دهد.
1

1.كندواژه را دركنياز به استفاده از لغتنامه براي يافتن معناي يك5

6
ــاب را تشــخيص ــاب دهــد موضــوع كلــي يــك كت ــد تشــخيص دهــد آن كت يعنــي بتوان

و يا مرجع است.  داستاني، شعر، مذهبي
1

م آموزش سواد اطالعاتي متناسب با استاندارد اول: . اهداف1 و كارامد به اطالعاتؤدسترسي .ثر

→
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 آموز مقطع دوم دبستان. اهداف جزئي آموزش سواد اطالعاتي براي كودك هشت ساله يا دانش5 جدول

اندارداست آموزشي اهدافرديف

1
(كتاب و بدانـد در كجـاي ها، نشريات، منابع مرجـع، سـي انواع منابع كتابخانه دي) را بشناسـد

 شود. كتابخانه مدرسه نگهداري مي
1

2
و كتـاب طـور موضـوعي چيـده شـده ها در كتابخانـه بـه بداند كتاب در موضـوع هـم هـاي انـد

 گيرند. كتابخانه كنار هم قرار مي
1

3
و موضـوع كلـي كتـاب(داسـتاني، با نقش پديدآو و ناشر آشـنايي يابـد ر، تصويرگر، مترجم

 دهد. علمي، شعر، مذهبي) را تشخيص
1

و سال نشر آن را تشخيص دهد.4 و بتواند عنوان، نويسنده، ناشر 1 شناسنامة كتاب را بشناسد

5
مـه) هاي مختلف يك كتاب(شناسنامه كتاب، صفحه عنوان، فهرسـت منـدرجات، مقد بخش

و بتواند از هم تشخيص دهد.  را بشناسد
1

1 با استفاده از فهرست مندرجات يك مجله، بتواند مقالة مورد نظر خود را بيابد.6

و بخش7 1 كند. هاي مختلف يك مقاله را شناسايي بتواند عنوان، نويسنده

8
(كتاب، مجله، منبع مرجع) مورد نظـر خـود را در كتابخانـة مدرسـه پيـدا بتواند منبع اطالعاتي

 كند.
1

9
بتواند از دوربين عكاسي ديجيتـال بـراي ثبـت اطالعـات تصـويري مـورد نيـاز خـود اسـتفاده

 كند.
1

21 دهد. بتواند جملة اصلي يك پاراگراف را تشخيص 10

11 
و بـا نحـوة تنظـيم يـك مـتن منسـجم بتواند كلمات مرتبط با يـك موضـوع را تشـخيص داده

 آشنايي يابد.
2

12 

صـورت مـتن بتواند اطالعاتي را كه از حـداكثر سـه منبـع اطالعـاتي مختلـف گـردآورده، بـه

و ناشـر و فهرسـت منـابع را كـه حـداقل شـامل عنـوان، نويسـنده و استناد كند كوتاهي تنظيم

 كند. هاي مورد استفاده است، تهيه كتاب

32

13 
دآوري منابع خـود را بـدون اسـتفاده بتواند گزارش كوتاهي از مطالب حاصل از مطالعه يا گر

(مانند تعريف قصه از يادداشت در كالس ارائه  اي كه خوانده است).كند
3

 اطالعاتةآموزش سواد اطالعاتي متناسب با استاندارد دوم: ارزيابي هدفمندانجزئي اهداف.1
و صحيح از اطالعاتآموزش سواد اطالعاتي متناسب با استاندارد سوم: استفاده خالقانهجزئي اهداف.2 ، دقيق
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 آموز مقطع سوم دبستانسواد اطالعاتي براي كودك نُه ساله يا دانش آموزش . اهداف جزئي6 جدول

استاندارد اهداف آموزشيرديف

1 كند. اطالعاتي خود را با سؤال مطرح نياز بتواند1

مي بتواند منابع بالقوه2 و نام ببرد. اي كه 1 توانند حاوي اطالعات باشند را بشناسد

1 روش الفبايي كردن لغات را بداند.3

4

و بدانـد لغتنامـه و سـاختار آن آشـنايي داشـته باشـد هـا انـواع مختلفـي دارنـد با تعريف لغتنامـه

يك(عمومي، تخصص و ...). ي، ، چندزبانه  زبانه
1

1 دنبال واژة مورد نظر خود بگردد. بتواند در فرهنگ لغت به

مي بداند در يك مدخل لغتنامه (ماننـد: معنـي، نحـوه تلفـظ، اي معموالً چه اطالعاتي ارائه شود

و متضادها). مترادف  ها
1

5
و تخصصـي عـا الم المعـارف را تعريـف كنـد. بدانـد دايـره بتواند دايره رف بـه دو نـوع عمـومي

و اعتبار اطالعاتي زيادي دارد. تقسيم مي  شود
1

و يا نماية6 تكها المعارفرهيدابتواند در بين مداخل 1 جلدي به دنبال موضوع خود بگردد.ي

و دايره7 1 المعارف را از لحاظ نوع اطالعات آنها از هم تفكيك كند. بتواند لغتنامه

و دورة انتشار مجله را تشخيص بتواند عنو8 1 دهد. ان، سال

9
و بدانـد در هـر شـرايطي بتواند منبع مناسب را براي پاسخ به نياز خود از كتابخانه انتخاب كنـد

و غيره) (داستان، غيرداستان، مرجع، مجله  چه نوع منبعي پاسخگوست
2

10 
م و فهرست مندرجات بتواند از ميزان ارتبـاط وضـوع خـود بـا كتـاب آگـاهي با بررسي مقدمه

 يابد.
2

2 بتواند اطالعات مرتبط با نياز اطالعاتي خود را تشخيص دهد. 11

12 
و از زيـاده و بيـان بتواند اطالعات مرتبط با نياز خـود را از منـابع مختلـف بيـرون بكشـد گـويي

 كند.اي غيرضروري اجتناب مطالب حاشيه
2

و سازماندهي 13 1 كند. برداري استفاده اطالعات مرتبط، از يادداشت بتواند براي استخراج

و تنظيم كند. 14 3 بتواند پاسخ سؤال خود در قالب يك متن كوتاه نگارش

15 
بتواند فهرست منابع مورد استفاده در نوشتة تحقيقي خود را بر اسـاس نـام خـانوادگي نويسـنده

 الفبايي كند.
3

16 
و روابـط بـين بتواند با بررسي يك متن علمي ساده  هـاآن، مفاهيم اصـلي آن را تشـخيص داده

 را ترسيم نمايد.
2
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 آموز مقطع چهارم دبستانساله يا دانش10سواد اطالعاتي براي كودك آموزش . اهداف جزئي7 جدول

استاندارد اهداف آموزشيرديف

م1 و بتواند محل 1 ورد نظر خود را از نقشه بيابد.با ساختار كلي نقشه آشنايي داشته

2
و هـاي چندجلـدي كـه شـامل كليـدواژه المعـارف با ساختار نمايـة انتهـاي دايـره هـا، ارجاعـات

 جاينامه است، آشنا باشد.
1

در نامهبا ساختار زندگي3 و مطلب مورد نظر خود را 1 بيابد. آنهاها آشنا باشد

4
و نامه نوع اطالعات ذيل مداخل لغت و از مقدمـة ايـن كتـاب المعارف دايره ها هـا هـا را بشناسـد

 نمايد. جهت شناسايي نوع اطالعات ذيل مدخل هر كتاب مرجع استفاده 
1

5
و اخـصرا طـور روشـن بيـان بتواند نياز اطالعاتي خـود را بـه و موضـوعات مـرتبط، اعـم كنـد

 كند. شناسايي
1

1 گيرد. درباره سؤال خود به كار هاي مناسب را براي جستجوبتواند كليدواژه6

 آموز مقطع پنجم دبستانساله يا دانش11سواد اطالعاتي براي كودك آموزش . اهداف جزئي8 جدول

استاندارد اهداف آموزشيرديف

1
و بدانـد هـر كتـابي در كتابخانـه يـك شـمارة راهنمـا بتوانـد از نظـام رده ي بنـدي اسـتفاده كنـد

 اختصاصي دارد.
1

2
و داليـل انتخـاب هـر يـك از منـابع بتواند براي تأمين نياز اطالعاتي خـود، منـابع مناسـبي بيابـد

 انتخابي را بيان كند.
2

3
و از مطالب مـرتبط سـاير منـابع متمـايز بتواند مطلب مرتبط با نياز خود در يك منبع را استخراج

 كند.
2

4
به تواندب ي ؤالسدر راستاي پاسخ  هـا ادداشـت خود، يك مـتن تحقيقـي كـه برگرفتـه از بـازبيني

و فهرست منابع را به صورت الفبايي تنظيم كند.  است تهيه
3

3 بتواند مطالب خود را متناسب با زمان تعيين شده براي ارائه، تنظيم كند.5

6
و از نمايش اسـاليد بـر بتواند پروژة تحقيقي خود را به اي ارائـه اسـتفاده صورت سخنراني آماده

 كند.
3

7
و اصـول تهيـة پوسـتر را رعايـت بتواند پروژة تحقيقي خود را در قالب روزنامـه ديـواري آمـاده

 كند.
3
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و طـرح با همكاري معاون آموزشي مدرسه، براي هر يك از اهداف آموزشي جزئي فوق تمـرين

و كتابداران مدرسه طـي سـال تحصـيلي  و معلمان آن را اجـرا كردنـد. 1392-93درس نوشته شد

و پس از دوره، برخي از فعاليت طي بازبيني و برخـي ديگـر هاي صورت گرفته در حين ها حـذف

نمونة طرح درس پيشنهادي براي يكـي از اهـداف جزئـي9اضافه يا اصالح شد. در جدول شمارة 

 فوق آمده است:

س9جدول نُه  اله). نمونة طرح درس براي هدف جزئي شمارة چهار، كودك

و يك هدف: آشنايي با تعريف لغتنامه و انواع آن: عمومي، تخصصي، و غيره. ساختار ، چندزبانه  زبانه

و كارآمـد، بـه اطالعـات استاندارد مرتبط: استاندارد يك: دانش آموزي باسواد اطالعـاتي اسـت كـه بـه شـكل مـؤثر

 يابد. دسترسي مي

ش آموزان، لغتنامههاي ساخته شده توسط دان ابزار مورد نياز:كارت

 دهنده: معلم ادبيات فرد آموزش

 شرح فعاليت:

و آن را بـه50هايي حاوي آموزان كارت . هر يك از دانش1 و غيرتكـراري) تهيـه كـرده لغت(داراي ارزش اماليي

 هـا را الفبـايي كـارت،آموزان در قالب مسابقه نفر بعد از خود در ليست حاضران كالس تحويل دهد. سپس دانش

عنـوان داور انتخـاب شـوند. سـاير هايشـان را زودتـر الفبـايي كننـد بـه آموزان كـه كـارت نمايند. تعدادي از دانش

و بر هر گروه يك داور نظارت كند. آموزان به گروه دانش  هاي سه نفره تقسيم شوند

و نحوة استفاده از آن داده شود.2  . توضيح مختصري دربارة ساختار لغتنامه

گر3 آن. به هر و از هـايي كـه در اختيـار هـر گـروه قـرار نامـه شود معناي لغات را از لغت ها خواسته وه پنج لغت داده

و يادداشت نمايند. همزمان لغت را ها به گروه داوران نيـز داده شـود تـا جـواب داده شده، پيدا كرده هـاي صـحيح

و بر اساس آن در برگه  گروه امتياز دهند.هاي هاي داوري خود به پاسخ به دست آورند

و بـا همكـاري هـم بـه سـؤال4 چـه«. بعد از گرفتن امتيازات از داوران، هر داور به گروه مورد بررسي خـود بپيونـدد

 پاسخ دهند.» اطالعاتي زير هر كلمه داده شده است؟

و يـك جمـع . معلم با ارائة تعريفي از لغتنامه، انواع آن را براي دانـش5 ي از اطالعـات هـر بنـد آمـوزان توضـيح داده

 مدخل ارائه دهد.

←
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و يك هدف: آشنايي با تعريف لغتنامه و انواع آن: عمومي، تخصصي، و غيره. ساختار ، چندزبانه  زبانه

 دانيم كه ...مي

 لغتنامه يا فرهنگ:

يـك از آن لغـات(شـامل عـالوة اطالعـات الزم بـراي هـر سياهه يا صورتي است عموماً الفبايي از لغات يك زبان به

و غيره) كه ممكن است معادل آن لغات در زباني ديگـر بـه همـراه اطالعـ ات يـاد شـده ريشه، معنا، جايگاه دستوري

 نيز آمده باشد.

هـاي نامـه، فرهنـگ يـا فرهنگنامـه كتـابي اسـت كـه درآن معـاني واژه نامه، لغت فرهنگ واژگان، فرهنگ لغت، واژه

، تلفظ، يا اطالعات ديگر به ترتيب حروف الفبا آمده است. يك زبان معين با توضيحات مربوط به ريشه

م و متضاد، جايگاه دستوري، كاربرد در جمله يا مثال شعري. سطح اطالعات لغتنامه: معناي لغت، تلفظ،  ترادف

يك انواع لغتنامه (در حد آشنايي) ها: عمومي، تخصصي، و غيره ، چندزبانه  زبانه

ها معموالً حاوي ريشه، معنا، جايگاه دستوري، متـرادف يـا متضـاد كلمـات هسـتند. گـاهي نامه ها: لغت ساختار لغتنامه

شــود كــه الزم اســت ايــن مــوارد بــه واژگــان مــرتبط يــا متــرادف بــا ارجاعــات نشــان داده مــي اوقــات ارتبــاط بــين

 آموزان آموزش داده شود. دانش

در هاي پيشنهادي در سه استاندارد اصـلي مطـرح در ادامه به معرفي اجمالي برخي از فعاليت شـده

ــه  ــداران كتابخان (اي.اي.اس.الهــاي مــدارس آمر اســتاندارد ســواد اطالعــاتي انجمــن كتاب ،1يكــا

شــود. ايــن)، كــه پــس از مشــخص شــدن اهــداف آموزشــي تــدوين گرديــد، پرداختــه مــي 1998

ها با مختصر نمودن محتواي درج شده در بخـش شـرح فعاليـت در طـرح درس كـه نمونـة فعاليت

آمـده اسـت، طــرح9ذكـر گرديـد، تهيــه شـده اسـت. همـانطور كــه در جـدول9آن در جـدول 

با درس و هاي اصلي جزئيات مورد نياز بـراي اجـرا تهيـه شـده اسـت تـا راهنمـاي عملـي معلمـان

كتابداران در اجراي دورة آموزشي سواد اطالعـاتي باشـد، امـا بـه علـت محـدوديت حجـم مقالـه 

به فعاليت مي ها (جداول صورت كلي ذكر ).12-10شود

1. American Association of School Librarians (AASL) 

→
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دا . فعاليت10جدول  آموزاننشهاي متناسب با استاندارد اول سواد اطالعاتي

به هاي مرتبط با استاندارد اول سواد اطالعاتي: دانش فعاليت طور آموزي باسواد اطالعاتي است كه
و كارآمد به اطالعات دسترسي يابد.  مؤثر

و آشـنا نمـودن دانـش مجهز بودن كالس و ها بـه كتابخانـة كالسـي آمـوزان بـا قـوانين مربـوط بـه امانـت، نگهـداري

و مسئوليت دادن به دانشاستفاده از كتاب، اما  آموزان. نت روزانه يا هفتگي،

و بـراي يـافتن و غيردرسي مشخصات كتاب(عنوان، نويسـنده، ناشـر) معرفـي شـود در هر كتاب جديد اعم از درسي

و نماية آن بهره گرفته شود.  مطالب كتاب از فهرست

و مطالـب را از فهرسـت آموزان با محل قرارگيـري لوگـو، تيترهـا، نويسـن در هر مجله، دانش دة مقـاالت آشـنا شـوند

و بازي هـاي مختلـف آموزان به صورت غيرمستقيم نيازمند اسـتفاده از بخـش هايي طراحي شود كه در آن دانش بيابند

 مجله باشند.

و در حضور دانش از با رسيدن به يك لغت جديد معلم در كالس و در سـنين بـاالتر  آموزان به لغتنامه مراجعـه نمايـد

 آموزان بخواهد اين كار را انجام دهند. دانش

و بـراي آشـنا كـردن دانـش تورهاي دوره آمـوزان بـا چيـنش موضـوعي كتابخانـة اي آشنايي با كتابخانه تدارك شود

و محل نگهداري اقالم گوناگون اطالعاتي، برخي كالس  ها در كتابخانه برگزار گردد. مدرسه

و كتاب قصه و استخرا گويي و غيره انجام شود. خواني، ج عناصر داستان به صورت بازي

و غيره دربارة كتاب  ها نوشته شود. نقد، خالصه، ارائة برداشت، نقاشي

و چيدن كتاب آموزان براي آماده از دانش  ها كمك گرفته شود. سازي

و كـار هايي چون الفبايي كـردن كـارت مقدمات استفاده از منابع مرجع با بازي هـاي هجـي كلمـات،تهـاي كلمـات

و غيره آموزش داده شود.  مشاعرة كلمات

و طبقه مجموعه و بهـره هاي عكسو اشياء حاوي اطالعاتي در مورد موضوعي خاص تهيه شود گيـري از منـابع بنـدي

(مانند انواع سنگ و غيره) آموزش داده شود. غيرمتني  ها، گياهان دارويي، صنايع دستي ايران

و دايره العات از لغتنامهمسابقات يافتن اط و گروهي برگزار شود. المعارف ها  ها به صورت فردي

 مسابقة پيدا كردن يك كتاب در كتابخانة مدرسه بر اساس شمارة راهنماي كتاب برگزار شود.
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 آموزان هاي متناسب با استاندارد دوم سواد اطالعاتي دانش . فعاليت11جدول

كهد دوم سواد اطالعاتي: دانشهاي مرتبط با استاندار فعاليت آموزي باسواد اطالعاتي است
و هدفمند ارزيابي كند.  اطالعات را منتقدانه

(اطالعـات صـريح سطحي، از اليه طراحي سؤاالت سه و داسـتاني هاي مختلف فهم متن از متـون مختلـف اطالعـاتي

و تلفيق اين دو نوع با دانسته و ارائة آن به كودكـان در قالـب هاي پيش متن، اطالعات استنباطي متن، هـاي مختلـف ين)

و غيره). (مسابقه، تمرين درسي

 آموزان هاي متناسب با استاندارد سوم سواد اطالعاتي دانش . فعاليت12جدول

كه هاي مرتبط با استاندارد سوم سواد اطالعاتي: دانش فعاليت آموزي باسواد اطالعاتي است
و به شكلي صحيح مورد استفاده قرار دهد.با دقت اطالعات را خالقانه،

و همراهي بـا كودكـان در جمـع هاي يك روزنامه معرفي بخش و علمي آوري مطالـب ديواري با موضوعات عمومي

و ارائة آن در اين قالب.

صـورت هـاي كوچـكو بـه صورت كلي، در كالس درس توسط معلم، در گـروه تمرين نگارش يك متن منسجم به

 فردي.

و ترغيـب دانـش منبع مطالبي كه معلم در كـالس درس اسـتفاده مـي بيان هـاي دسـتيابي بـه آمـوزان بـه بيـان راه كنـد

و منابع مورد استفاده هنگام پاسخگويي به سؤاالت مختلف.  اطالعات

و غيره هنگام انجام بازي ها، يادداشت بندي اشياء، كلمات، كتاب تمرين طبقه و امور درسي. ها، پروژه ها  ها

و كلمـات بـراي توانمنـد كـردن كودكـان در تهيـة شـبكه انجام بازي اي از مفـاهيم، هاي فكري در مورد موضوعات

و موضوعات.  واژگان

(به  ويژه مناسب براي درس علوم تجربي) ترسيم شبكة مفهومي از متون اطالعاتي كتاب درسي

و مسابقه براي يافتن مكاني خـ و جهان و بازي با نقشة شهر، كشور اصو آمـوزش ضـمني اسـتفاده از راهنمـاي نقشـه

و عرضي.  خطوط راهنماي طولي

و گردآوري زندگي نوشتن زندگي  اي. نامه آموزان كالس در قالب فرهنگ زندگي نامة دانش نامة خود

 گيري نتيجه

(يـا11تـا7اهداف آموزشي جزئي مستخرج از استانداردهاي سواد اطالعاتي براي كودكـان سـال

آموزان اول تا پنجم دبستان) نشان داد كه اولويت اصلي در ايـن مقطـع سـني از نظـر معلمـان،نشدا

هاي هـر يـك بر آموزش دسترسي به منابع اطالعاتي است. شناخت منابع اطالعاتي مختلف، ويژگي

 ها الزم است در تمام سنين ياد شده مورد توجـه قـرار گيـرد. اسـتانداردهاي مربـوطو استفاده از آن
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و استفاده از اطالعات با توجه به موارد يادشده در سن سـال كمتـر آمـوزش داده11تا7به ارزيابي

و استنباط، آموزش درك تفاوت در كيفيت اطالعـات از طريـق توجـه بـه مي شود. توجه به مقايسه

و نويسندگان كه كمتر بدان پرداخته شده است، مي و خـانواده ناشر مـورد هـا تواند از سوي معلمـان

در توجه قرار گيرد. بر اساس يافته و ربـط منـابع بـا نيـاز ها، تأكيد اصلي اين سـنين روي درك مـتن

و گزينش اطالعات متناسـب بـا نيـاز اطالعـاتي اسـت. در مـورد اسـتاندارد سـوم، بـه  نظـر اطالعاتي

خاطرســپاري، رســد برخــي از كاربردهــاي اطالعــات بــراي كودكــان ايــن ســن بــه صــورت بــه مــي

و تعامالت بينيمتصم و سـاير مـواردي كـه مـي فـردي خـود را نشـان مـي گيري تـوان در ايـن دهـد

و ايجـاد نوشـته موضوع آموزش داد تقويت مهارت و سـخن هـاي نوشـتاري، گفتـاري هـاي علمـي

و ساخت روزنامه و كاردسـتي اسـت. اسـتفاده از ديواري يا پوستر يا دسـت گفتن بر اساس آن سـازه

ك و عميق مك به دانشاطالعات با هدف صـورت متنـي تـر اطالعـاتي كـه بـه آموز براي درك بهتر

مي دريافت مي شود. معلمان علوم تجربـي عـالوه بـر اطالعـات متنـي بـر دريافـت كند آموزش داده

و ارزيــابي داده  تــوان هـاي حاصــل از مشــاهده نيـز تأكيــد داشـتند. مــي اطالعـات از طريــق مشـاهده

را11تـا7جزئي براي آموزش سواد اطالعاتي براي كودكـان پرتكرارترين اهداف آموزشي  سـاله

(شكل صورت زير دسته بر اساس استانداردهاي مطرح شده به ):1بندي نمود

 سال11تا7. پرتكرارترين اهداف آموزش سواد اطالعاتي به كودكان1 شكل
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مي ها گرفتهتبازخوردي كه از معلمان حين اجراي اين فعالي دهد كـه الزم اسـت يـك شد، نشان

و زمينه و آموزشـي تـدوين گـردد. مدل بومي با در نظر گرفتن مفاهيم كتاب درسي هاي فرهنگي

ــه شــكل ديگــري انجــام مــي در اجــرا، بســياري از فعاليــت  ــوع نگــاه هــا توســط معلمــان ب شــد. ن

و معلمان به مقولة سواد اطالعاتي نشان دانش اين است كه الزم اسـت مفهـوم سـواد دهندة آموزان

و هـايي غيـر از تفـاوت در روش اطالعاتي در مدارس ايران مورد بررسـي قـرار گيـرد. چـالش  هـا

رو شـديم، شـامل سازي آموزش سواد اطالعاتي با آن روبهاصطالحات مورد استفاده، كه در پياده

 موارد ذيل است:

و داراي ســاختار اســ.1 كــارگيري هنگــام تاندارد جهــت بــهكمبــود منــابع اطالعــاتي مناســب

در بسياري از كتاب: آموزش هـاي كودكـان در ايـران فاقـد صـفحة عنـوان هسـتند؛ منـابع

و فاقـد هاي علمي درج نمي بسياري از كتاب شود؛ بسياري از منابع مرجـع، الفبـايي نبـوده

.ساختار مناسب هستند؛ تنها منابع مرجع محدودي داراي نماية انتهايي هستند

د پژوهش در دورة دبستان عمـدتاً روش پـژوهش تجربـي اسـت كـه در آن گـردآوري رون.2

و آزمايش صورت مي گيرد اما در اسـتانداردها دربـارة آمـوزش اطالعات بر اساس مشاهده

و مشخصي ذكر نشده بود سواد اطالعاتي در آزمايش . هاي تجربي مطلب روشن

ول در كـالس حضـور مـي صـورت مسـتق آموزان در مواردي كه كتابـدار بـه دانش.3 يافـت

آننمره هـا توجـه نشـان گرفت، خيلي به فراگيـري مهـارت ها در نظر نمي اي براي فعاليت

و در مواردي كه نمره نمي تـر شـد آمـوزش موفـق اي براي كالس در نظر گرفته مـي دادند

.شد انجام مي

بـا اهـداف شـده معلمان مواردي مانند كمبود وقت، جدا بـودن اهـداف آموزشـي نگاشـته.4

و تسلط نداشتن بر برخي مباحث سواد اطالعاتي را از جمله موانـع  آموزشي دروس خود،

ميسازي اين مهارتپياده و در بعضـي مواقـع عنـوان مـي ها كردنـد كـه خودشـان دانستند

را ها را در كالس پيـاده مـي چيزي شبيه اين مهارت و گـاهي شـيوة آموزشـي خـود كننـد

و اهميتمؤثرتر دا  كردند. اهداف نگارش شده را درك نمي نسته
و كتابخانـه در آمـوزش بسـياري از اهـداف آموزشـي قابـل توجـه و همكاري كتابداران همراهي

و پيگيـري كتابـداران پشـتيبان اصـلي اجـراي  و همكـاري بود. توجه مدير دبستان، منابع كتابخانـه

( رفـت. همـانطو شمار مـي برنامة سواد اطالعاتي در اين دبستان به و حـري ) نيـز 1383ر كـه نشـاط
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و فضـاي تسـهيالت آموزشـي هـاي مـدارس، خانـه كتاب معلمـان، اند، مديران مـدارس، تأكيد كرده

هـاي سـازند كـه در چـارچوب برنامـه اي معنـادار مـي هاي درس در كنار يكـديگر زنجيـره كالس

و نوجوانان كمك آموزشي مي  كنند. توانند به ارتقاء سطح سواد اطالعاتي كودكان

براي طراحي آموزش سـواد اطالعـاتي در مـدارس رسديمبا توجه به موارد ياد شده به نظر

(آمـوزش سـواد اطالعـاتي بـا بايد تالش نمود از دوره ي هـا سرفصـل هاي عمومي سواد اطالعاتي

(آمـوزش يكسان، ساعت مشخصو معلم خاص) به سـمت دوره هـاي يكپارچـة سـواد اطالعـاتي

و گسـترش آن در برنامــة درسـي) گــام سـواد اطالعـاتي بــ  ه صـورت ادغــام شـده بـا كليــة دروس

و برگزاركننــدة دوره تواننـديمــهـاي عمــومي برداشـت. كتابخانــه هــاي عمـومي ســواد اطالعــاتي

هـاي هاي يكپارچة آن باشند. اهداف آموزشي جزئي در ايـن پـژوهش، جنبـه مدارس مجري دوره

انـد. الزم اسـت ايـن اسـتانداردها بـا اهـدافدهعمومي آموزش سـواد اطالعـاتي را مشـخص كـر 

و آمـوزش سـواد اطالعـاتي در دروس مختلـف  آموزشي دروس مختلف نيـز مطابقـت داده شـود

َاسناد تطبيقي بـراي آمـوزش سـواد عملياتي شود. انجمن كتابداران مدارس آمريكا، نمونه هايي از

و زبان مادري   منتشر كرده است.اطالعاتي در دروس مختلف مانند علوم تجربي

 منابع
) و برنامه آموزش سواد اطالعاتي: مفاهيم، روش). 1386پريرخ، مهري  . تهران: كتابدار.ها ها

( پورصالحي، نسترن؛ زنديان، فاطمه؛ فهيم اي تأثير آموزش سواد اطالعاتي ). مطالعة مقايسه1390نيا، فاطمه

و معلم بر ارتقاء مهارت آموزان مدارس هوشمند دخترانة شهر اتي دانشهاي سواد اطالع توسط كتابدار

و اطالعتهران.  .32-13)،4(45، رساني دانشگاهي تحقيقات كتابداري

( پور، نعمت آبادي، زهرا؛ موسي حيدري همت و حري، عباس با ). نظام برنامه1386ا.. ريزي درسي متناسب

.48-29)،4(1، مطالعات برنامة درسيتوسعة سواد اطالعاتي. 

(ف  تهران: سمت.. مباني نظري تكنولوژي آموزشي). 1382ردانش، هاشم

و سطوح پنج).1387( منصوريان، يزدان .7-4،)8( 11ت،كليا كتاب ماه آن.ةگان سواد اطالعاتي

 تهران: شبكة كتاب. مدار. كتابخانة آموزشگاهي در مدرسة كتابخانه). 1383نشاط، نرگسو حري، عباس(

) و فناوري اطالعاتسواد اطالعاتي.)1385نظري، مريم .. تهران: پژوهشگاه علوم
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