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رنامه اء سواد اطهاي رسمي كتابخانه  آموزشي غيرهاي بررسي تاثير ب هان بر ارتق وجوانان شهر اصف رورش فكري كودكان و ن ون پ تي دانش كان ابداران و آموزگاران العا دگاه كت ان از دي افشار، فرشيد دانش/ آموز    مينا 

 كانون هاي رسمي كتابخانه  آموزشي غيرهاي بررسي تاثير برنامه
پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهر اصفهان بر ارتقاء سواد 

  آموزان از ديدگاه كتابداران و آموزگاران اطالعاتي دانش
  **شيد دانش،فر*مينا افشار

  com.yahoo@2003afshar_mina عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان*
  ir.ac.mui.mng@afshari عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان**

  15/9/1387: ؛ تاريخ پذيرش4/8/1387 :تاريخ دريافت

  
 چكيده

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهر اصفهان بر  هاي ر بررسي تاثيركتابخانههدف پژوهش حاض
روش اين پژوهش . آموزان از ديدگاه كتابداران و آموزگاران پرداخته است ارتقاء سواد اطالعاتي دانش

گاران  نفر از آموز44 جامعه آماري اين تحقيق .با استفاده از پرسشنامه گردآوري شد ها پيمايشي و داده
 شهرستان اصفهان شركت ني است كه به صورت مشترك در طرح خودگرداهاي و كتابداران كتابخانه مدارس
 كانون هاي رسمي كتابخانه  آموزشي غيرهاي مبين اين امر است كه برنامه ها نتايج حاصل از بررسي داده. دارند

 مذكور در ايجاد و ارتقاء مهارتهايي هاي هبرنام. شود آموزان مي موجب ارتقاء مهارتهاي سواد اطالعاتي دانش
مانند حس كنجكاوي و روحيه پرسشگري، انتخاب و جستجوي منابع اطالعاتي مناسب، تفكر انتقادي و 

   .خالق و انجام كارهاي گروهي موثر بوده است
  آموز سواد اطالعاتي، كتابدار، آموزگار، دانش آموزش غيررسمي،:ها واژهكليد
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  مقدمه

آموزان  استفاده موثر از اطالعات براي تمامي قشرهاي جامعه، بويژه دانشجويان و دانشدسترسي و 
 و دانش به منظور تربيت نيروي انساني يكي از اطالعاتامروزه انتقال . داراي اهميت زيادي است

بر اين باور است كه اطالعات همچون ) 1386( پريرخ. شود ملزومات اساسي براي توسعه محسوب مي
نشجويان و يا ساير آموزان، دا ا دانش پايه دانشي هاكننده سلول ر رگهاي نظام آموزشي و تغذيهخون د

چگونگي دسترسي به   پس از بحث در مورد اهميت اطالعات بهتر است در رابطه با.ماند اقشار مي
 مترين وشواهد و مطالعات پيشين حاكي از اين امر است كه مه. اطالعات با كيفيت به بحث پرداخته شود

براي دستيابي به اطالعات با كيفيت در تمام عمر، يادگيري و ارتقاء مهارتهاي  شايد شيوه حائز اهميت
لبته ساير صاحبنظران اين زمينه نيز با تعاريفي كه از مفهوم ا. )1383 نوروزي چاكلي،(سواد اطالعاتي است 

نها سواد اطالعاتي را قدرت دسترسي به گذارند؛ آ دهند بر اين موضوع صحه مي سواد اطالعاتي ارائه مي
اطالعات با ارزش، آگاهي از چگونگي سازماندهي دانش و اطالعات و روشهاي مختلف جستجو و توان 

،  1كوستا (دانند گيريها الزم باشد، مي تشخيص موثرترين اطالعاتي كه براي حل مشكالت و تصميم
  ).2001 ، 2؛ فارمر1985

آموزان در هر   ايجاد و ارتقاء مهارتهاي سواد اطالعاتي دانشهاي يوهيكي از مهمترين و بهترين ش
حاكي از اين است كه در نظام  ها بررسي. رسمي است آموزش غير نظام يادگيري، استفاده از روشهاي

 شده دادهآموزان  آموزش رسمي كشورمان بهاي كمي به ايجاد و ارتقاء مهارتهاي سواد اطالعاتي دانش
. باشد رسمي در كشورمان مي ترين داليل اين كم توجهي، بهاء ندادن به آموزش غير اسياست، يكي از اس

رسمي ارائه  يم آموزش غيرتر شدن موضوع، تعاريفي از مفاه در ادامه اين مقاله، جهت روشن
 كه به شود ميهر فعاليتي اطالق  رسمي به بر اين باور است كه يادگيري غير) 1999 (3ليوينگستون.شود مي

 كارگاهي كه توسط    هاي ا در دوره  ي ها  خارج از برنامه آموزشي موسسه     دنبال آن درك دانش يا مهارت ،      
رسـمي از آن       بـه عبـارت ديگـر، يـادگيري غيـر          .شود به دست آيد     مراكز آموزشي و اجتماعي برگزار مي     

  . افتد ي است كه خارج از يك برنامه درسي مستقيم اتفاق ميهاي دسته يادگيري
ن براي پركردن اين خالء يكي از موسساتي كه در طول ساليان متمادي اين موضوع را در در ايرا

تاسيس  .باشد س اهداف و فعاليتهاي خود قرار داده، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ميأر
گردد و عرصه فرهنگ، ادب، تعليم و   باز مي)1344 سال (به ميانه دهه چهل شمسي موسسه مذكور 

 كتابداران. اين نهاد تاثير گذار بوده است و هنر ايران در اين سالها شاهد رشد، بالندگي و تكاملتربيت 

                                                 
1 Costa  
2 Farmer 
3 Livingstone  
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ي با روش باز در آن قرار گرفته است عالوه بر امانت دادن كتاب به هاي كتابخانه كه مراكز اين در كانون
يش عروسكي، پخش فيلم، خواني، نما گويي، شعر قصه .پردازد  عنوان فعاليت فرهنگي هنري مي37ه ئراا

 اين از جمله...  آزاد و هاي كتابخواني، نقاشي، سفالگري، تكه چسباني، گفتگو تهيه روزنامه ديواري،
 انري توليد شده در اين نهاد مخاطباز سويي ديگر آثار فرهنگي، ادبي و هن . استفعاليتهاي فرهنگي

 فعاليتهاي تمامي اين در حالي است كه ؛دهد اي را در سراسر كشور تحت پوشش خود قرار مي گسترده
اي برخوردار است كه اين مهم در بخش پژوهش كانون صورت   گستردهپژوهشيعنوان شده از پشتوانه 

 شهرستان اصفهان به منظور ارتقاء سطح كانون پرورش فكري كودكان و نوجواناناين ميان   در.پذيرد مي
 شهرستان از طريق آموزش غيررسمي دست به ابتكاراتي آموزان دوره ابتدايي اين سواد اطالعاتي دانش

  . باشد ازجمله اين ابتكارات طرح خودگردان مي. زده است
طرح مذكور با هدف استفاده از تمامي امكانات بالقوه كانون در طول سال تحصيلي و همچنين به 

 با عنوان 1383 تا 1382آموزان شهرستان اصفهان از سال  منظور ارتقاء مهارتهاي سواد اطالعاتي دانش
 كانون و هاي گردان توسط كتابداران كتابخانه  تا كنون با عنوان طرح خود1384كانون و مدرسه و از 

آموزان دوره ابتدايي برخي از   در اين طرح، دانش.شود برخي از آموزگاران مدارس ابتدايي اجرا مي
يك روز كالسهاي درس خود را در  اي  شهرستان اصفهان به همراه آموزگاران خود هفتههاي دبستان

 فرهنگي هاي كتابداران متخصص در اين طرح با اجراي برنامه. كنند  كانون برگزار ميهاي محيط كتابخانه
  .دهند آموزان ياد مي مهارتهاي پايه سواد اطالعاتي را به دانش رسمي و آموزش غير

ورش فكـري كودكـان و نوجوانـان        رسمي كانون پـر     مساله اين پژوهش بررسي تاثير آموزشهاي غير      
آمـوزان دوره    اطالعـاتي دانـش  سـواد ، بـر ارتقـاء مهارتهـاي    نشهرستان اصفهان، در قالب طرح خودگردا   

  . باشد ابتدايي از ديدگاه كتابداران متخصص و آموزگاران مي
  

  :هدف پژوهش

نون پرورش  كاهاي رسمي كتابخانه  غيرآموزشي هاي تاثير برنامه هدف اصلي اين پژوهش تعيين
آموزان از ديدگاه  ارتقاء سواد اطالعاتي دانش فكري كودكان و نوجوانان شهر اصفهان بر مهارتهاي

عالوه بر هدف اصلي، پژوهش حاضر اهداف فرعي ديگري را نيز مد . باشد كتابداران و آموزگاران مي
  :نظر دارد كه عبارتند از

رسمي كانون بر ايجاد حس كنجكاوي و  موزشي غير آهاي تاثير برنامه تعيين توزيع فراواني و درصد .1
  روحيه پرسشگري؛ 

آموزان از  رسمي كانون بر آگاهي دانش  آموزشي غيرهاي تاثير برنامه تعيين توزيع فراواني و درصد .2
  اهميت دسترسي به اطالعات مناسب؛
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تخاب و رسمي كانون بر نحوه ان  آموزشي غيرهاي تاثير برنامه تعيين توزيع فراواني و درصد .3
  آموزان؛  جستجوي منابع اطالعاتي مناسب توسط دانش

آموزان در  رسمي كانون بر توانايي دانش  آموزشي غيرهاي تاثير برنامه تعيين توزيع فراواني و درصد .4
  نقد و پااليش منابع اطالعاتي ؛

 عفاده از انوارسمي كانون بر توانايي است  آموزشي غيرهاي تاثير برنامه تعيين توزيع فراواني و درصد .5
 آموزان؛  منابع اطالعاتي توسط دانش

رسمي كانون بر توانايي تفكر انتقادي و   آموزشي غيرهاي تاثير برنامه تعيين توزيع فراواني و درصد .6
  آموزان؛  خالق دانش

آموزان در  رسمي كانون بر توانايي دانش  آموزشي غيرهاي تعيين توزيع فراواني و درصد تاثير برنامه .7
  در كار گروهي به منظور انجام تحقيقات و تكاليف درسي ؛ شركت 

رسمي كانون بر استفاده آگاهانه و   آموزشي غيرهاي تعيين توزيع فراواني و درصد تاثير برنامه .8
 آموزان ؛ اطالعاتي توسط دانش عمسئوالنه از مناب

 استفاده نيزارسمي كانون بر م  آموزشي غيرهاي تاثير برنامه تعيين توزيع فراواني و درصد .9
 . آموزان از انواع منابع اطالعاتي دانش

  .گويي به پرسشهاي زير ضروري است به منظور نيل به اهداف فوق، پاسخ
 

  :پرسشهاي پژوهش

 حس كنجكاوي و رسمي كانون بر ايجاد  آموزشي غيرهاي تاثير برنامه توزيع فراواني و درصد .1
   است؟روحيه پرسشگري چگونه

آموزان از  رسمي كانون بر آگاهي دانش  آموزشي غيرهاي تاثير برنامه دتوزيع فراواني و درص .2
   است؟ميت دسترسي به اطالعات مناسب به چه ميزاناه

رسمي كانون بر نحوه انتخاب و جستجوي   آموزشي غيرهاي تاثير برنامه توزيع فراواني و درصد .3
  است؟ به چه ميزانآموزان  منابع اطالعاتي مناسب توسط دانش

آموزان در نقد و  رسمي كانون بر توانايي دانش  آموزشي غيرهاي تاثير برنامه  فراواني و درصدتوزيع .4
  است؟ به چه ميزانپااليش منابع اطالعاتي 

 منابع عرسمي كانون بر توانايي استفاده از انوا  آموزشي غيرهاي تاثير برنامه توزيع فراواني و درصد .5
 است؟ نبه چه ميزاآموزان  اطالعاتي توسط دانش

رسمي كانون بر توانايي تفكر انتقادي و خالق   آموزشي غيرهاي تاثير برنامه توزيع فراواني و درصد .6
  است؟ به چه ميزانآموزان  دانش
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آموزان در  رسمي كانون بر توانايي دانش  آموزشي غيرهاي توزيع فراواني و درصد تاثير برنامه .7
 تكاليف درسي چقدر است؟شركت در كار گروهي به منظور انجام تحقيقات و 

رسمي كانون بر استفاده آگاهانه و مسئوالنه از   آموزشي غيرهاي توزيع فراواني و درصد تاثير برنامه .8
 آموزان چقدر است؟ اطالعاتي توسط دانش عمناب

آموزان از   استفاده دانشنرسمي كانون بر ميزا  آموزشي غيرهاي تاثير برنامه توزيع فراواني و درصد .9
  نابع اطالعاتي چقدر است؟انواع م

  

  پيشينه پژوهش

الگويي براي استفاده در : سواد اطالعاتي " عنواناي با  در مقاله) 1997( و همكارانش 1گالر
 براين باور است كه سواد اطالعاتي قدرت دسترسي به منابع اطالعاتي و " آموزشگاهيهاي كتابخانه
 هاي كودكان بايد با مهارت. ر آموزش كودكان استسواد اطالعاتي امري ضروري د. ستانهه از آاستفاد

دهد  وي همچنين الگويي ارائه مي. سواد اطالعاتي آشنا شوند و شيوه توليد و يافتن اطالعات را فراگيرند
نتايج اين پژوهش  . نمونههاي و موضوع جو، و جستر مسي جو، و ابزار جست: كه شامل سه بخش است

 هاي حوزه. ي اين الگو را با گسترش آن در آينده بررسي كنندسبب گرديده تا محققان طرح عموم
تخصصي گسترش شامل گردآوري تعداد زيادتري از منابع و توضيح بيشتر در مورد نيازهاي 

  .آموزان ابتدايي تا دانشگاهي است دانش
ه روش اصالحي براي همگيرد كه   نتيجه مي"سواد اطالعاتي"با عنوان  اي در مقاله) 2001(فارمر 

در جامعه اطالعاتي و عصر اطالعات، دستيابي و نيل به سواد اطالعاتي امري ضروري و حياتي  مدارس
 .به منابع موثق و معتبر و كارآمد بر همگان مبرهن و آشكار است آموزان براي دستيابي نياز دانش. است

ن موسسات را آشكار ميا ساده و تمايز ارزيابي را استانداردها آموزش بر اساس مطمئنا از آنجا كه
اي بودن دانش  اين موضوع از لحاظ نظري به پايه. اين امر عمومي و فراگير خواهد شد  به زودي،نمايد مي
براي بكارگيري .  و بكارگيري آن يك موضوع ديگر،البته دانش استاندارد يك موضوع است. پردازد مي

آموزان به موفقيتهاي   دانشدستيابيبه منظور . استانداردها تعهد و فعاليت در سطح مدارس مورد نياز است
  . ريزي شده و بر اساس تحقيقات منتقل و ارزيابي شوند بايد برنامه ها ، فعاليترچشمگي

 "اي با محيط سواد اطالعاتي  نقش مدير مدرسه"اي با عنوان  در مقاله) 2002( و ديگران 2هنري
 كتابخانه و سواد اطالعاتي در هاي  موثر برنامهيكي از عوامل كليدي براي اجراي حمايت مديران مدارس

 حاصل از اين پژوهش هاي و ديگر يافته ها سازد كه يافته وي همچنين خاطر نشان مي .مدارس است

                                                 
1 Galler, A. 
2 Henry  
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تواند براي كتابداران و مديران سراسر دنيا مفيد باشد، زيرا اين دو قشر از جامعه دوران سخت در  مي
 و آموزشي با كيفيت باال هستند و بايستي در پيشرفت كاربران يرسان اطالعتالش براي ارائه خدمات 

 .مستقل و باسواد كتابخانه سهم داشته باشند

 به بررسي ماهيت "ابزار يا شيوه؟: يادگيري غيررسمي"اي با عنوان  در مقاله)2003 (1 سفتان
در  2ا را از اتاقهاي گفتگوو استفاده آنه  ساله پرداخته13 تا 9رسمي از طريق مطالعه كودكان  يادگيري غير

وي اعتقاد . يافتند بررسي كرده است كالس كامپيوتري كه پس از ساعات مدرسه در آن حضور مي
نباشد ارزش  آموزش رسمي ارتقاء  راهي براي"ابزار انتقادي"يك  داردكه چنانچه اين روش به عنوان

پايان مقاله خويش، عناصر اصلي سفتان در  .دهد ين تعليم و تربيت از دست ميخود را براي متخصص
 هاي بندي كرده و گفتگوهاي كودكان در موقعيت رسمي را به طور جزئي بررسي و دسته يادگيري غير
 .نمايد را در رابطه با ساختار آموزشي تجزيه و تحليل مي رسمي يادگيري غير
اطالعات در برنامه  فناوري هاي ياد دهي و يادگيري مهارت"اي با عنوان  در مقاله) 1384(زماني 

ي هاي  آموزش و پرورش، چالشهاي  معتقد است كه فناوري اطالعات و ارتباطات در همه بخش"درسي
فناوري اطالعات و . آموزان به وجود آورده است را براي سياستگذاران، مديران، معلمان و دانش

ين تاثيرات هنگامي ا. باشد آموزان تاثيرگذار مي ارتباطات در چگونگي آموزش و يادگيري دانش
متخصصان . را داشته باشند ها فناوريآميز است كه فراگيران، توانايي الزم را براي استفاده از اين  موفقيت

درسي بسيار موثرتر از   فناوري اطالعات و ارتباطات در برنامههاي دريافتند كه رويكرد تلفيق مهارت
 هاي مهارت آنها دريافتند كه. گانه استآموزش مهارتها به شكل مجزا و به صورت موضوعات جدا

مهارتها مستقيما به محتواي ) 1تواند به طور موثر در برنامه درسي تلفيق شود كه  مي رساني هنگامي اطالع
 نظام مند در رساني اطالعبه روش منطقي در الگوي  ها مهارت) 2برنامه و تكاليف درسي مرتبط باشند و 

،  مشاركتيهاي  بايد به صورت گروهي در قالب طرحرساني اطالعق شده  تلفيهاي مهارت. هم تنيده شوند
 رساني اطالعآموزش مهارتهاي فناوري . و متخصصان آنها را تدريس كنندنريزي شوند و مدرسا برنامه

 استادان رايانه و استاداني كه ديگر ،در كتابخانه ها متخصصان رسانه .بايد در كل برنامه درسي لحاظ شود
ي را طراحي كنند هاي كنند بايد با يكديگر همكاري كنند تا درس رشته كتابداري را تدريس مي هاي درس

  . محتواي برنامه درسي را در بر داشته باشدهاي  و بازدهرساني اطالع هاي  فناوري ، مهارتهاي كه مهارت
ر عصر اطالعات نشان داد كه به نظر همه محققان داشتن مهارتهاي سواد اطالعاتي د ها بررسي پيشينه

. دازنداي  آموزان كه در واقع آينده سازان جامعه هستند، اهميت فوق العاده در اين ميان دانش. الزم است

                                                 
1
 Sefton  

2 - chat rooms 
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توانند   آموزشگاهي و ساير مراكز بايستي به هر صورتي كه ميهاي آموزگاران، مديران، كتابخانه
  . آموزان كوشا باشند درآموزش مهارتهاي سواد اطالعاتي به دانش

  
  تعاريف عملياتي

  .در انجام پژوهش، اصطالحاتي وجود دارد كه تعريف آنها ضروري است
 هاي  دسته از كتابخانهن در اين پژوهش منظور آ:كتابخانه كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

 فعاليت نگردا است كه در اجراي طرح خود كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرستان اصفهان
  .اند تهداش

 طرحي است كه كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانـان شهرسـتان اصـفهان                :نگردا  طرح خود 
آمـوزان دوره   در ايـن طـرح دانـش   . كند  سال تحصيلي ارائه و اجرا ميبا هدف فعال سازي مراكز در طول     

 كودكـان و  ك روز در هفته كالسهاي خود را در كتابخانه كانون پرورش فكـري ي هاابتدايي برخي دبستان 
  . دهند نوجوانان مجري اين تشكيل مي

 مجـري  هـاي   منظور از كتابدار در اين پژوهش، آن دسته ازكتابداراني است كه در كتابخانه            :كتابدار
  .كنند گردان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرستان اصفهان فعاليت مي طرح خود
 دوره ابتدايي اسـت كـه       آموزان  از دانش  آن دسته  ، آموز  دانشدر اين پژوهش منظور از      : آموز  دانش

  . كنند  شركت مينگردادر طرح خود
باشـند كـه در    دراين پژوهش منظور از آموزگار، آن دسته از آموزگاران دوره ابتدايي مـي     :آموزگار

  .كنند  فعاليت مينگردا طرح خود

  
  روش پژوهش

 كه از نتايج حاصل از آن بتوان در ساير شود  اين پژوهش از نوع كاربردي است، زيرا پيش بيني مي
گردان را در آن استانها نيز اجرا نمود؛ همچنين در اين پژوهش از روش  استانها استفاده كرد و طرح خود

كننده  جامعه آماري اين پژوهش كليه كتابداران و آموزگاران شركت. شود پيمايشي توصيفي استفاده مي
باشند كه تعداد آنها  ي كودكان و نوجوانان شهرستان اصفهان ميگردان كانون پرورش فكر در طرح خود

ساخته استفاده گرديده است، البته در  نيز از پرسشنامه محقق ها به منظور گردآوري داده.  نفر است44
  . مدارس آمريكا الگو برداري شده استهاي طراحي اين پرسشنامه از استانداردهاي انجمن كتابخانه

 رسـيده  رسـاني  اطـالع به تاييد متخصصان كتابداري و       ها  ي ابزار گردآوري داده   اين پژوهش رواي   در
محاسـبه گرديـد ، كـه از پايـايي      88/0ابزار نيز با استفاده از ضريب پايايي آلفـاي كرونبـاخ    است و پايايي  

   .مطلوبي برخوردار است
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و آمار  spssافزار آماري  نرم زا ها به منظور تجزيه تحليل دادهاين پژوهش از نوع پيمايشي است و  
  .استفاده شده است ها گيري توزيع فراواني ، درصد و ترسيم جداول و نمودار توصيفي جهت اندازه

در اين بخش الزم است به منظور دستيابي به اهداف پژوهش، پرسشهاي پژوهش پاسخ داده شده و مورد 
 از برخي اطالعات جمعيت شناختي مجريان اما پيش از پاسخ به پرسشها، آگاهي. تجزيه و تحليل قرار گيرد

  .رسد اين طرح ضروري به نظر مي
  

   ها تجزيه و تحليل داده

  
  جنسيت

كننـدگان در ايـن طـرح داراي جنـسيت مونـث و       دهد كه اكثريت شركت  نشان مي1بررسي جدول  
شـود   باط مـي  جـدول اسـتن  هاي همانطور كه از داده. باشند  درصد از آنها داراي جنسيت مذكر مي   5/4تنها  

  .زن مشاركت چشمگيري در اجراي اين طرح دارند كتابداران و آموزگاران
  

  

  جدول توزيع فراواني و درصد پاسخ دهندگان برحسب جنسيت. 1جدول
  درصد  فراواني  جنسيت

  5/95  42  زن
  5/4  2  مرد

  100  44  مجموع

  
  مدرك تحصيلي

درك تحصيلي ديپلم و فوق ديپلم،  درصد از پاسخ دهندگان داراي م1/34دهد،  نشان مي2لوجد
  .باشند  درصد نيز داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس مي3/2درصد ليسانس و 5/29

  

  

  توزيع فراواني و درصد پاسخ دهندگان بر حسب مدرك تحصيلي. 2جدول

  مجموع  فوق ليسانس  ليسانس  فوق ديپلم  ديپلم  مدرك تحصيلي

  44  1  13  15  15  فراواني

  100  3/2  5/29  1/34  1/34  درصد
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  تجربه كاري

درصد آموزگاران و كتابداران 4/11دهد كه سابقه كاري   نشان مي3 حاصل از جدول هاي داده
-20 درصد 8/13 سال، 11-15درصد 2/18 سال، 6-10 درصد 25 سال، 1-5كننده در اين طرح  شركت

  . سال بود20 درصد،باالتر از 8/31 سال و 16
  

  

 صد پاسخ دهندگان بر حسب تجربه كاريتوزيع فراواني و در. 3جدول

  مجموع   سال به باال20   سال16-20   سال11-15   سال6-10   سال1-5  سابقه كار
  44  14  6  8  11  5  فراواني
  100  8/21  8/12  2/18  25  4/11  درصد

  
كه   حاصل از پژوهشهاي  جمعيت شناختي به تجزيه و تحليل دادهاطالعاتاكنون پس از بررسي 

  .پردازيم پرسشهاي پژوهش است، ميدر واقع پاسخ 
 

رسمي كانون بر ايجاد حس كنجكاوي و   آموزشي غيرهاي تاثير برنامه توزيع فراواني و درصد .1
 روحيه پرسشگري چقدر است؟

 درصد از 3/2دهد كه  باشد، نشان مي  كه حاصل نظرات كتابداران و آموزگاران مي1 ارقام نمودار 
 حس كنجكاوي و روحيه پرسشگري دگردان بر ايجا رح خودپاسخ دهندگان براين باورند كه ط

 3/52را كم،  ها  درصد از پاسخ دهندگان تاثير اين برنامه2/18آموزان تاثيري ندارد، همچنين  دانش
   .دانند  درصد بسيار زياد مي3/2 درصد زياد و 25درصد متوسط، 

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  كانون بر ايجاد حس كنجكاوي و روحيه پرسشگريرسمي   آموزشي غيرهاي  درصد تاثير برنامه- 1نمودار 

  

آموزان   آگاهي دانشدرسمي كانون بر ايجا  آموزشي غيرهاي تاثير برنامه توزيع فراواني و درصد .2
 از اهميت دسترسي به اطالعات مناسب چقدر است؟
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 را بر رسمي كانون  غيرهاي از پاسخ دهندگان به اين پرسش خواسته شده بود كه ميزان تاثير برنامه
 6/13نشان داد كه  ها پاسخ.  دسترسي به اطالعات مناسب اعالم كنندتآموزان از اهمي ايجاد آگاهي دانش

آموزان از اهميت دسترسي به   آگاهي دانشدرا بر ايجا ها درصد از پاسخ دهندگان اينگونه برنامه
 درصد زياد و 5/4 متوسط،  درصد50 درصد اين تاثير را كم، 3/27اند؛  اطالعات مناسب، موثر ندانسته

  )2نمودار. ( ديگر بسيار زياد اعالم نموده اند5/4
  

  
  
  
  
  
  

  

  

  آموزان از اهميت دسترسي به اطالعات مناسب رسمي كانون بر آگاهي دانش  آموزشي غيرهاي تاثير برنامه درصد -  2نمودار

  
ه انتخاب و جستجوي رسمي كانون بر نحو  آموزشي غيرهاي تاثير برنامه توزيع فراواني و درصد .3

 آموزان چقدر است؟ منابع اطالعاتي مناسب توسط دانش

  

رسمي كانون بر نحوه انتخاب و جستجوي منابع اطالعاتي مناسب توسط   آموزشي غيرهاي توزيع فراواني و درصد تاثير برنامه- 4جدول

  آموزان دانش

  
رسمي كانون بر نحوه انتخاب و جستجوي  پرسش سوم پژوهش به دنبال بررسي تاثير آموزشهاي غير

مشخص شد كه در زمينه انتخاب ها  بررسيپس از انجام . آموزان بود منابع اطالعاتي مناسب توسط دانش
 آموزش هاي  درصد از پاسخ دهندگان برنامه5/4آموزان  و نحوه جستجوي منابع اطالعاتي توسط دانش

    انتخاب منابع  نحوه جستجو
  نابعانتخاب م  فراواني  درصد  فراواني  درصد

  تاثير ندارد  2  5/4  2  5/4
  كم  12  3/27  15  1/34
  متوسط  22  50  20  5/45
  زياد  5  4/11  6  6/13
  بسيار زياد  3  8/6  1  3/2
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 درصد از 3/27دهد كه   نشان مي4مل در ارقام جدول  تأاند، همچنين تاثير دانسته رسمي كانون را بي غير
 درصد زياد و 4/11 درصد متوسط، 50 العاتي اين تاثير را كم،در زمينه انتخاب منابع اط پاسخ دهندگان

رسمي كانون بر شيوه جستجوي  در رابطه با تاثير برنامه آموزشهاي غير. اند  درصد بسيار زياد دانسته8/6
 درصد 5/45 اين تاثير را كم،  درصد از پاسخ دهندگان1/34 آموزان، مناسب توسط دانش منابع اطالعاتي

  .اند  درصد بسيار زياد اعالم كرده3/2زياد،  6/13متوسط، 
  
آموزان در نقد  رسمي كانون بر توانايي دانش  آموزشي غيرهاي تاثير برنامه توزيع فراواني و درصد .4

 و پااليش منابع اطالعاتي چقدر است؟

  
 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند كه آموزشهاي 6/13 بيانگر اين امر است كه 3بررسي نمودار 

 5/43. شود آموزان در نقد و پااليش منابع اطالعاتي نمي سمي كانون موجب افزايش توانايي دانشر غير
 درصد متوسط، 3/27رسمي كانون را كم،  درصد از پاسخ دهندگان در اين مورد، تاثير آموزشهاي غير

  . اند  درصد بسيار زياد دانسته5/4 درصد زياد و4/11
  
  
  

  

  
  

  
  

  
 آموزان در نقد و پااليش منابع اطالعاتي رسمي كانون بر توانايي دانش  آموزشي غيرهاي نامهدرصد تاثير بر. 3نمودار

  
 منابع عرسمي كانون بر توانايي استفاده از انوا  آموزشي غيرهاي تاثير برنامه توزيع فراواني و درصد .5

 آموزان چقدر است؟ اطالعاتي توسط دانش

  
رسـمي كـانون بـر توانـايي           آموزشي غيـر   هاي  ير برنامه  فراواني و درصد تاث    5اعداد موجود در جدول   

در ايـن پـژوهش منـابع چـاپي از     . كنـد  آموزان را مشخص مي   منابع اطالعاتي توسط دانش    عاستفاده از انوا  
رسـمي    آموزشـي غيـر  هـاي   درصـد از پاسـخ دهنـدگان برنامـه        8/6. منابع الكترونيكي تفكيك شده اسـت     
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 درصـد  9/40اند؛  آموزان بي تاثير دانسته     ع اطالعاتي چاپي را توسط دانش     كانون، بر توانايي استفاده از مناب     
  . اند  درصد بسيار زياد اعالم نموده3/2 درصد زياد و 9/15 درصد متوسط، 1/34را كم، ها  تاثير اين برنامه

نابع رسمي كانون بر توانايي استفاده از م  آموزشي غيرهاي  درصد از پاسخ دهندگان برنامه5/4  همچنين،
 1/9 درصد متوسط، 1/47 درصد اين تاثير را كم، 1/34آموزان را بي تاثير و  اطالعاتي چاپي توسط دانش

  .اند  درصد بسيار زياد بيان داشته5/4درصد زياد و 
 

ي توسط  منابع اطالعاتعرسمي كانون بر توانايي استفاده از انوا  آموزشي غيرهاي توزيع فراواني و درصد تاثير برنامه. 5جدول 

  آموزان دانش

    منابع چاپي  منابع الكترونيكي

  استفاده از انواع منابع  فراواني  درصد  فراواني  درصد

  تاثير ندارد  3  8/6  2  5/4

  كم  18  9/40  15  1/34

  متوسط  15  1/34  21  1/47

  زياد  7  9/15  4  1/9

  بسيار زياد  1  3/2  2  5/4

  مجموع  44  100  44  100

 

رسمي كانون بر توانايي تفكر انتقادي و   آموزشي غيرهاي ير برنامهتاث توزيع فراواني و درصد .6
 آموزان چقدر است؟ خالق دانش

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آموزان رسمي كانون بر توانايي تفكر انتقادي و خالق دانش  آموزشي غيرهاي تاثير برنامه درصد - 4نمودار 
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 آموزشي هاي دهندگان برنامه درصد از پاسخ 55/4شود كه،  مشخص مي 4با تامل در نمودار 
 درصد از 55/21اند؛ اما  آموزان را بي تاثير دانسته رسمي كانون بر توانايي تفكر انتقادي و خالق دانش غير

رسمي كانون بر توانايي تفكر انتقادي و   آموزشي غيرهاي پاسخ دهندگان بر اين باورند كه تاثير برنامه
  باشد  درصد بسيار زياد مي7/5 درصد زياد و 55/29متوسط،  درصد 65/38آموزان را كم،  خالق دانش

  

آموزان در  رسمي كانون بر توانايي دانش  آموزشي غيرهاي توزيع فراواني و درصد تاثير برنامه .7
 شركت در كار گروهي به منظور انجام تحقيقات و تكاليف درسي چقدر است؟

رسـمي كـانون بـر توانـايي           آموزشي غيـر   ايه  در صد از پاسخ دهندگان بر اين باورند كه برنامه          5/4
 انجـام تحقيقـات و تكـاليف درسـي بـي تـاثير اسـت؛ امـا بـر             بآموزان در انجام كار گروهي در قال        دانش

رسـمي كـانون را بـر      آموزشـي غيـر  هـاي   درصد از پاسخ دهندگان تاثير برنامه   2/18خالف نظر اين افراد،     
 درصـد  45/3 درصد زياد و   75/22 درصد متوسط،    1/51،  آموزان در انجام كار گروهي كم       توانايي دانش 

آمـوزان در شـركت در        توانـايي دانـش    بر ها  توان گفت كه اين برنامه      پس به جرات مي   . بسيار زياد ميدانند  
  )5نمودار.(كار گروهي به منظور انجام تحقيقات و تكاليف درسي موثر است

  
  
  

  

  

  

  

  

  

 انجام تحقيقات و بآموزان در انجام كار گروهي در قال رسمي كانون بر توانايي دانش  غير آموزشيهاي تاثير برنامه درصد - 5نمودار 

  تكاليف درسي

  

رسمي كانون بر استفاده آگاهانه و مسئوالنه   آموزشي غيرهاي توزيع فراواني و درصد تاثير برنامه .8
 آموزان چقدر است؟ اطالعاتي توسط دانش عاز مناب

رسمي كانون بر استفاده آگاهانه و مسئوالنه از   آموزشي غيرهاي  برنامه، تاثير6اعداد و ارقام جدول
 درصد 7/22كند  بررسي اين جدول مشخص مي. دهد آموزان را نشان مي اطالعاتي توسط دانش عمناب

 عرسمي كانون را بر استفاده آگاهانه و مسئوالنه از مناب  آموزشي غيرهاي ازپاسخ دهندگان، برنامه
ي را كم، هاي  درصد تاثير چنين برنامه55/29دانند، همچنين  آموزان موثر نمي  دانشاطالعاتي توسط

 هاي تاثير برنامه را نيز از آموزگاران و كتابداران  درصد85/6 درصد زياد و 25/10 درصد متوسط، 65/30
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موزان بسيار آ اطالعاتي توسط دانش عرسمي كانون را بر استفاده آگاهانه و مسئوالنه از مناب آموزشي غير
  .اند زياد بيان كرده

  
   اطالعاتي عرسمي كانون بر استفاده آگاهانه و مسئوالنه از مناب  آموزشي غيرهاي تاثير برنامه توزيع فراواني و درصد. 6جدول

 

آموزان   استفاده دانشنرسمي كانون بر ميزا  آموزشي غيرهاي تاثير برنامه توزيع فراواني و درصد .9
 از انواع منابع اطالعاتي چقدر است؟

 هاي برنامه د كهدهد كه همه پاسخ دهندگان بر اين باورن  نشان مي6 حاصل از نمودار هاي داده
 5/29البته . آموزان از انواع منابع اطالعاتي موثر است  استفاده دانشنرسمي كانون بر ميزا آموزشي غير

 زياد 3/2صد زياد و در 2/18 درصد متوسط، 50درصد از آموزگاران و كتابداران ميزان تاثير را كم، 
  اند بسيار زياد دانسته

  

  
  

  

  

  
  

  
  

  آموزان از انواع منابع اطالعاتي  استفاده دانشنرسمي كانون بر ميزا  آموزشي غيرهاي هتاثير برنام - 6نمودار 

  
  گيري بحث و نتيجه

دهد كه وجود كتابداران و آموزگاران با  شناختي اين پژوهش نشان مي  جمعيتهاي بررسي داده
ربه كاري تحصيالت باالي دانشگاهي جهت هرچه بهتر اجرا شدن اين طرح ضروري است، همچنين تج

  . باشد گردان مي باال نيز از ديگر عوامل مهم در پيشبرد و شكوفايي هرچه بيشتر طرح خود

استفاده آگاهانه و مسئوالنه از 
اطالعاتي توسط  عمناب

  آموزان دانش
  مجموع  بسيار زياد  زياد  متوسط  كم  تاثير ندارد

  44  3  4  14  13  10  راوانيف
  100  85/6  25/10  65/30  55/29  7/22  درصد
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رسمي   آموزشي غيرهاي بررسي پاسخ پرسشهاي پژوهش نشان داد، كه اغلب پاسخ دهندگان برنامه
 هاي د كه برنامهآنها بر اين باورن. دانند بسياري ازمهارتهاي سواداطالعاتي موثر مي كانون را بر ارتقاء

آموزان از  آموزشي غيررسمي كانون موجب ايجاد حس كنجكاوي و روحيه پرسشگري، آگاهي دانش
 انتخاب و جستجوي منابع اطالعاتي، توانايي استفاده هاي اهميت دسترسي به اطالعات مناسب، بهبود شيوه

كت در كارهاي گروهي به منظور از انواع منابع اطالعاتي، توانايي تفكر انتقادي و خالق، عالقه به شر
  . شود انجام تحقيقات و تكاليف و افزايش استفاده از انواع منابع اطالعاتي مي

رسمي كانون بر توانايي نقد و پااليش،   آموزش غيرهاي البته از نظر آموزگاران و كتابداران برنامه
  .است چنداني نداشتهآموزان از منابع اطالعاتي تاثير  استفاده آگاهانه و مسئوالنه دانش

تواند به عنوان  رسمي مي  آموزشي غيرهاي دهد كه اجراي برنامه  نتايج اين پژوهش همچنين نشان مي
 آنها را به هاي آموزان شده و توانايي روش بسيار سودمندي موجب ارتقاء مهارتهاي سواداطالعاتي دانش

 از اين امر است كه اين طرح صرفا در حاكي ها بررسي. عنوان يادگيرندگان مادم العمر افزايش دهد
شود؛ ساير مدارس ابتدايي  شهرستان اصفهان و آن هم درتعداد اندكي از مدارس ابتدايي اجرا مي

توانند از اين طرح الگو برداري نموده يا به اين طرح  شهرستان اصفهان و شهرهاي ساير استانها نيز مي
 آموزش غيررسمي ،آشنايي هرچه بيشتر آموزگاران هاي حبا اجراي طرح خودگردان و ساير طر .بپيوندند

ي و فراهم نمودن امكانات و فضاي الزم جهت اجراي اينگونه طرحها هاي و مديران مدارس با چنين طرح
 مربوط به آموزش هاي آموزان براي حضور و شركت فعال در برنامه و در نهايت عالقمند كردن دانش

سواد اطالعاتي تربيت نمود و آنها را براي حضور درجامعه و رويارويي آموزان با توان دانش غيررسمي مي
  .با انواع مشكالت آماده كرد
ي هاي  پرورش فكري كودكان و نوجوانان ساير استانها نيز طرحهاي شود كانون در پايان پيشنهاد مي

راحي و اجرا آموزان مدارس جهت افزايش مهارتهاي سواد اطالعاتي ط رسمي دانش را براي آموزش غير
 هاي بايست به ياري كتابداران و مربيان كانون همچنين آموزگاران و بويژه مديران مدارس نيز مي. نمايند

 ها پرورش فكري كودكان و نوجوانان بشتابند و در اجراي هرچه بهتر اينگونه طرحها با كتابداران كانون
  . نمايندي هستند، همكاريهاي كه در واقع متوليان اصلي چنين برنامه
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