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 چكيده

با توجه به اهميت آموزش سواد اطالعاتي به دانش آموزان، ضمن طراحي يك دوره اين پژوهش  :هدف
هاي سواداطالعاتي از سوي معلم و كتابدار در دو  آموزشي، به بررسي مقايسه اي تاثير آموزش مهارت

  . ها در مدارس دارد و سعي در يافتن فرد مسئول اين آموزش دبيرستان هوشمند پرداخته است،
از  .گيرد اي و شبه تجربي بهره ميهاي كتابخانه اضر از نوع كاربردي است و از روشپژوهش ح :روش

هاي دخترانه آبسال و نداي آزادي كه از شباهت  ميان دوازده مدرسه هوشمند شهر تهران، دبيرستان
سابقه هوشمند بودن برخوردار بودند، انتخاب  هاي فناوري اطالعات وبيشتري به لحاظ زيرساخت

در دبيرستان آبسال كتابدار متخصص و در دبيرستان نداي آزادي يكي از دبيران، به آموزش . شدند
  . جلسه پرداختند 4هاي سواد اطالعاتي طي مهارت
دانش آموزان دو دبيرستان مورد سنجش قرار  هاي سواداطالعاتي،پيش از آموزش مهارت :ها يافته

اري ميان دانش آموزان دو دبيرستان پيش از آغاز مستقل تفاوت معناد tگرفتند و طبق نتايج آزمون 
 ميانگين تفاضل نمرات پس آزمون و پيش آزمون نشان داد، كتابدار به ميزان. آموزش وجود نداشت

اند و بر  هاي سواد اطالعاتي دانش آموزان موثر بودهدر ارتقاي مهارت 07/0 و معلم به ميزان 33/1
همچنين  .ها در گروه تحت تعليم كتابدار معنادار بوده استزوجي ميزان تغييرات تن tاساس آزمون 

پيش و پس آزمون دو گروه آموزش ديده به وسيله معلم و  يِاطالعاتسواد  هنمردر تغيير معناداري 
  .رخ داده استكتابدار 

  كتابخانه آموزشگاهي، سواد اطالعاتي، مدارس هوشمند، سنجش، شهر تهران :هاي كليدي واژه
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 مقدمه

ي قـدمت يـرد و  گي برمـ ي را در معاني از متنوعيف ط كهي است مفهومواد س كلمه
هـايي بـا عنـوان سـواد، متناسـب بـا        يتوانمنددر حال حاضر . ي داردطوالنيار بس
طـرح انـواع سـواد و     كـه  انـد  شـده ي صاحب نظـران مطـرح   سويازهاي روز از ن

در هـر  رمز بقا  كهين مطلب است ايد موهاي مختلف از طرف متخصصان  يتقابل
گـي  يژو). 7 :1385ي،نظر(يط است شرايطي مستلزم سواد و دانش خاص آن شرا

توان يكـي از عوامـل تحـول در مفهـوم سـواد       يميرات آن را تاثعصر اطالعات و 
هاي مورد نياز دانش آموزان، آمـوزش   يتوانمندبا توجه به گسترده شدن  .دانست

توان ماموريت آمـوزش   يمو اين ر از .رسمي بايد پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد
بـه عبـارت ديگـر، آمـوزش و     . و پرورش را، تربيت دانش آموز پژوهنده دانسـت 

در حقيقــت مهــارت آمــوختن، . را يــاد بدهــد» چگونــه آمــوختن«پــرورش بايــد 
 و خلـق   ها آموختهدر اين بستر، امكان تلفيق . هاي بعدي است يريفراگزيرساخت

جزايري جدا از هم و بدون  ها آموختهر ساخت آيد و بدون اين زي يمدانايي پديد 
ــد      ــد ش ــر نخواهن ــي منج ــيرت و فرهيختگ ــه بص ــه ب ــود ك ــد ب ــش خواهن آراي

 ).  41، ص1386آبادي و موسي پور و حري،  همت يدريح(
يـابي را   منبعيند پژوهش و فرا كهي آموزان دانش كهدهد  يمها نيز نشان  پژوهش

يگـران،  د؛ گـالر و  1383ي، حـر نشـاط و  (يراني خالق هسـتند  فراگ  ، اند فراگرفته
آموزان بخواهند موفق  اگر دانش كهين ادعا هستند ايد موي شواهد طرفاز ). 1378

ـ يمـز و  ج(بالفعل اطالعات شـوند   كنندگان استفادهيل به تبدباشند الزم است  ين، ل
يي در بسـزا ير تـاث ي اطالعـات  فنـاور يشـرفت  پيگر توسـعه و  دي سواز ). 1374

  ، يليتحصـ ي آموزش، برنامه هاروشي توجهاست و به طور قابل آموزش داشته 
ير تـاث ي تحت آموزشآموزان را در مجموعه  ن و دانشامعلمدامنه يادگيري و نقش 

يـك،  ويست بيس موثر در قرن تدري ها چالشين تر بزرگيكي از . استقرار داده 
آمـوزان از   شيي دانجو بهرهي هامهارتي آوري فراهم براي آموزشيت ساختار قابل

ين امر با نظر به رشـد  ا). 2006، 1شيه و ون(ي است اطالعاتين نوخدمات و ابزار 
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تـري   يچيـده پي اطالعات ضـرورت  فناورير معتبر بر اثر رشد غاطالعات معتبر و 
حجــم زيــاد اطالعــات در دســترسِ  ).2007و ديگــران،  2فلويــد(د كنــ يمــيــدا پ

ر زمينـه انتخـاب، ارزيـابي و اسـتفاده     يي دهـا  مهـارت ها، لزوم آموختن  يادگيرنده
 كتابـداران انجمـن  (كنـد   يمـ مناسب و موثر اطالعات را براي هر فـردي نـاگزير   

ي هـا  مهـارت با توجه به موارد ياد شده، مجهز شـدن بـه   ). 3،2007يكاآمرمدارس 
  . رسد يمسواد اطالعاتي براي كليه دانش آموزان عصر كنوني ضروري به نظر 

ي مطـرح در  هـا  ارزشهـا، اهـداف و    م انداز، ماموريتبر اساس تعريف، چش
يـن مـدارس تاكيـدات فراوانـي بـر      اپيش نويس سند راهبردي مدارس هوشمند، 

كه از » توانا در خلق دانش و مديريت اطالعات«و » پژوهنده«تربيت دانش آموزان 
-در طرح ارائه شده جهت تحقق آموزش. دارندكاركردهاي سواد اطالعاتي است 

. هاي آموزشي اشاره شده استرد نياز تنها به نقش معلم و كاربرد فناوريهاي مو
هـاي او بـه عنـوان     يژگيوهايي نقش كتابدار و اين در حالي است كه در پژوهش

ت در نظر گرفته شـده اسـ  ... عاملي موثر بر آموزش سواد اطالعاتي در مدارس و 
ــاني،( ــنس؛ 1384زم ــران4ل ــنس، ؛1999و ديگ ــر؛ 2000ل ــران،يدو 5يهن ؛ 2002گ

 ).2006،همكارانشو  8؛ بوك هورست7،2005يماركفرو؛ 6،2003تاد
هاي فلسفي مختلفـي دارنـد كـه باعـث انتخـاب      از سوي ديگر معلمان ديدگاه

يز به هـر  نيس معلمان تدريوه شاز اين رو . شود يمي متفاوت در تدريس ها روش
. ص مـدارس گـردد  متخص كتابدارو  كتابخانهيگزين جاتواند  ينمباشد،  كهي نحو

در . كننـد  يمـ ين منبع يادگيري نگاه تر مهمبرخي به معلم و كتاب درسي به عنوان 
ين نوع فرايند يادگيري با وجود اين كه نقش مسـاعدي بـراي كتابخانـه در نظـر     ا

ين پشتيبان اطالعاتي دانش آموز تر مهمتواند به عنوان  يمشود، كتابخانه  ينمگرفته 
دارنـد   مشـاركتي كه نگـرش آموزشـي    يزنمورد معلماني  از سوي ديگر، در. باشد

كتابخانه و كتابداران در ارتقا سواد اطالعاتي و تربيت كاربران اطالعاتي خـالق و  
يابـد   يمـ يشـتري  بو تكـاليف درسـي اهميـت     هـا  پـروژه منتقد و كمك به پيشبرد 



 1390مستانز ،58رساني دانشگاهي، شماره تحقيقات كتابداري و اطالع   _______________________   16

 

ين چنـ در  هـا  كتابخانهلذا كامال ضروري است كه نقش ). 24-23ص ،2002ايفال،(
 .يردبگي قرار گذاريه سرماجدي ترگرفته شود و مورد  يمدارس

يـران  دبمعلمـان و   كـه ي حـال در  كـه ين اسـت  اشود  يمينجا روشن اآنچه در 
ي رسـم ي به طـور  اطالعاتي سواد ها مهارت كسبآموزش و پرورش، در معرض 

يفـه بـه   وظي و نـه بـر حسـب    وتصادفي فردبه طور  تنها برخي گيرند و ينمقرار 
ي در جامعــه كتابــدارانپردازنــد؛  يمــي اطالعــاتي ســواد هــا مهــارتي از اه گوشــ

ين عي هستند و در اطالعاتي سواد ها مهارتي دارا كهشوند  يميت تربي دانشگاه
يـن  ابـر  . داننـد  يمي هدف خود هاحال خود را موظف به ارائه خدمات به گروه 

هـاي  آموزش مهارتبررسي عملكرد معلم و كتابدار در  كهرسد  يماساس به نظر 
  . تواند بر برنامه ريزي و تصميم گيري در اين حوزه موثر باشد يمسواد اطالعاتي 

  
 ي پژوهشاساسي ها پرسش

هاي  يرستاندبي سواد اطالعاتي دانش آموزان ها مهارتميزان ارتقاي  ......... .1
  هوشمند دخترانه در آموزش به وسيله كتابدار چقدر است؟

هاي  يرستاندبالعاتي دانش آموزان ي سواد اطها مهارتميزان ارتقاي  ......... .2
 هوشمند دخترانه در آموزش به وسيله معلم چقدر است؟

آيا بين نمرات به دست آمده از پيش و پس آزمون دو گروه آموزش  ......... .3
 تفاوت وجود دارد؟ معلم و كتابدارديده به وسيله 

ي سـواد  هـا  مهارتفرضياتي مبني بر اينكه بين ميزان بر اساس پرسشهاي فوق 
هـاي هوشـمند دخترانـه در آمـوزش بـه وسـيله        يرستاندباتي دانش آموزان اطالع

كتابدار و معلم قبل و پس از آمـوزش تفـاوت معنـاداري وجـود دارد، نيـز مـورد       
  .بررسي قرار مي گيرد

 
 ها دادهي گردآورروش پژوهش، جامعه پژوهش و ابزار  

پژوهش  موضوع، اهداف تيماهپژوهش حاضر از نوع كاربردي است و بنا به 
جامعه آماري . رديگ يماي و شبه تجربي بهره ي كتابخانهها روشو سواالت، از 
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هشت دبيرستان دخترانه معرفي شده در پايگاه آموزش و پرورش شهر تهران به 
كه دو مدرسه كه طي ) 1378مدارس هوشمند،( عنوان مدارس هوشمند هستند

نوان نمونه جهت سنجش تاثير اي داراي همگوني بيشتري بودند، به ع مطالعه زمينه
 .ي سواد اطالعاتي  انتخاب شدندها مهارتهاي آموزش بر ارتقاي  شيوه

ي توسط معلم و مدرسه آبسال آموزشي دوره اجراي براي آزادي ندامدرسه 
در هر يك از . در نظر گرفته شد كتابداري توسط آموزشي دوره اجراجهت 

ي جهت سنجش كارايي شيوه هاي جربتي پايه دوم ها كالس، يكي از ها يرستاندب
ين دو انحوه انتخاب . ي سواد اطالعاتي در نظر گرفته شدندها مهارتآموزش 
ي معلمان و مدرسه در همكاريزان مي و تنها بر اساس تصادف كاماليز ن كالس

انتخاب دو . ي صورت گرفتدرسي خال هاي يار قرار دادن ساعتاختينه در زم
ه متفاوت، به جهت جلوگيري از تحت تاثير قرار مورد نظر از دو مدرس كالس

مورد  كالستعداد دانش آموزان . هر مدرسه از يكديگر بود آموزان دانشگرفتن 
  . نفر بود 33ي آزادي ندانفر و در مدرسه  28نظر در مدرسه آبسال 

ي انجمن اطالعاتي سواد استانداردهاي بر اساس مطالعات محقق و بعددر گام 
ي دوره برگزاري برايكا، طرح دوره آموزش سواد اطالعاتي امرس مدار كتابداران
هاي  يتمحدودبا توجه به . )1جدول(د يه شتهي توسط معلم و كتابدار  آموزش
  .تنظيم گرديد يآموزش چهار جلسهيلي، تحصيان سال پاي زمان

دو  هيتهبه  ازيني مرحله اول پژوهش هاي داده گردآورپژوهش، جهت  نيادر 
ي آموزشي دوره برگزاري قبل و بعد از اطالعاتهت سنجش سواد پرسشنامه ج

حدود  كل دربوده و  كوتاهي آموزشطول دوره  كهيي آنجااز . ي بوداطالعاتسواد 
ي ادسپاري ليدلبه  جينتانبودن  نانياطم، احتمال قابل ديانجام يمسه هفته به طول 

استفاده از پرسشنامه  امكان ليدل نيهم، به رفت يمي دانش آموزان سوسواالت از 
ي دانش آموزان قبل و بعد از آموزش اطالعاتهمسان جهت سنجش سطح سواد 

 يطراحي ها آزموني از ريگي و بهره ا كتابخانهبا انجام مطالعات  .وجود نداشت
  آزمون و پس آزمون بر اساس شيپدو پرسشنامه  ي،اطالعاتشده سواد 
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  ي به دانش آموزاناطالعاتي سواد ارتهامه سيتدري آماده شده جهت ها سرفصل. 1جدول
 محتوااستاندارد مربوطهشماره جلسه

2استاندارد اول  

 آشنايي با نحوه كار و مباحث ارزيابي اطالعات -

  ارائه توضيحات كلي درباره دوره آموزشي و روش كار -
  پخش پرسشنامه هاي مرحله پيش آزمون -
 .آن توجه نمودآشنايي با عواملي كه بايد در ارزيابي اطالعات به  -

1استاندارد  دوم  

  آشنايي با گوگل و برخي منابع مرجع آن الين -
  هاي مختلف جستجوي پيشرفته گوگل معرفي بخش -
 عملگرهاي بولين -

 آشنايي با يك دايره المعارف آن الين -

 آشنايي با يك فرهنگ لغت يك زبانه آن الين -

 آشنايي با يك فرهنگ لغت دو زبانه آن الين -

 اهنماي آن الين فارسي زبان و نحوه كار با آن آشنايي با يك ر -

 آشنايي با يك چكيده نامه آن الين فارسي زبان و نحوه كار با آن -

 آشنايي با يك نمايه نامه آن الين فارسي زبان و نحوه كار با آن -

1استاندارد  سوم  

  ها آشنايي با نحوه ساخت كليد واژه و جستجو در كتابخانه -
  وهش به موضوعات فرعينحوه خرد كردن موضوع پژ -
 نحوه ساخت واژه هاي جستجو -

 آشنايي كلي با زبان آزاد و كنترل شده به زبان ساده -

 آَشنايي با يك نمونه فهرست آن الين كتابخانه -

 بيان تفاوت جستجوي كليدواژه اي و درون فيلدي -

 آشنايي با شيوه هاي رده بندي منابع كتابخانه اي -

3استاندارد  چهارم  

  يوه هاي استفاده از اطالعات و اشتراك با ديگرانآشنايي با ش -
  بيان اصول و شيوه هاي سخنوري و ارائه مطالب -
 بيان مباحث كلي مقاله نويسي -

 پخش پرسشنامه هاي مرحله پس آزمون -

  
ي و مورد طراح كايآمرمدارس  كتابداراني انجمن اطالعاتي سواد استانداردها

 25با خطا روبرو بودند،  كهي يها پرسشنامهبا حذف . استفاده قرار گرفت
ي ندا رستانيدباز  حيصحپرسشنامه  28آبسال و   رستانيدباز  حيصحپرسشنامه 

) پيش و پس آزمون(ي مندرج در هر دو پرسشنامه ها پاسخ .ي به دست آمدآزاد
بر اساس كليد تصحيح از پيش تعيين شده سواالت، تصحيح شده و تجزيه و 

  .ي وابسته صورت گرفتتي مستقل و ت آزمون تحليل اطالعات با استفاده از
 :هاي زير استفاده گرديدرسشنامه از شيوهروايي پجهت افزايش در اين پژوهش 
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  ؛ 9طراحي سواالت با بهره گيري از آزمون استاندارد تريلز -
ا مبنا قرار دادن استاندارد سواد اطالعاتي انجمن كتابداري مدارس آمريك -

)AASL(؛  
حدود پنجاه نفر از اساتيد رشته كتابداري و دريافت ارسال پرسشنامه به  -

 .بر اساس نظرات ارائه شده ها پرسشنامهبيست پاسخ و اصالح و تغيير 
 
 يشينه پژوهشپ

گردد و سپس  يمهاي داخلي انجام شده ذكر در اين قسمت ابتدا پژوهش
 .گيرد يمي انجام شده در خارج از كشور مورد اشاره قرار ها پژوهش
ي درسي فناوري اطالعات را در برنامه ها مهارتيق تلفيكرد رو )1384( يزمان

به صورت مجزا و به صورت موضوعات  ها مهارتين ايار موثرتر از آموزش بس
ي رسانيق شده اطالع تلفي ها مهارتكنند كه  يمهمچنين بيان . داند يمجداگانه 

وند و يزي شري، برنامه مشاركتي ها طرحي در قالب گروهيد به صورت با
همچنين به همكاري كتابداران و .  كننديس تدررا  ها آنمدرسان و متخصصان 

  .كند يمتاكيد  ها آموزشيانه براي اثر بخشي رامتخصصان 
ي بين سواد اينترنتي ها تفاوتدر پژوهش خود با بيان ) 1387(ر فسلطاني

اينترنت، اين دانش آموزان، مربيان و اوليا در برنامه ريزي شخصي براي استفاده از 
در مورد چگونگي استفاده از  توانندمعلمان نمي گيرد كه والدين و يمطور نتيجه 

اينترنت به دانش آموزان آموزش الزم را ارائه دهند و معلمان و والدين بايد سطح 
  .سواد اينترنتي خود را افزايش دهند

ز طريق به بيان يكي از راهكارهاي توسعه سواد اطالعاتي ا) 1387(ن طالبا
در اين . تعامل معلم و كتابدار در تهيه و توسعه مسيرياب كتابخانه پرداخته است

پژوهش آموزش شيوه دسترسي به منابع و آموزش كتابشناختي از طريق مسيرياب 
توانند با پرداختن چند جانبه به  يمها  يريابمس. مورد توجه قرار گرفته است

  .اتي دانش آموزان كمك نمايندگردآوري اطالعات به تنظيم رفتار اطالع
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ي را با اطالعاتي سواد ها مهارتدر پژوهش خود ) 1388(ي زاهدي و نادر
و  اند كردهيسه مقا) 10پرلز(يشرفت سواد خواندن پالمللي  ينبيارهاي مطالعه مع
ي يا آموزش رسمآموزش   ، در دوره دبستان كهي صورتدر  كهيج نشان داد نتا

ي ها مهارتيادي زتوانند تا حدود  يمآموزان  دانش   ،ي همراه شوداطالعاتسواد 
  .خواندن مورد توجه در آزمون پرلز را به دست آورند

هاي آموزشگاهي را در در پژوهش خود نقش كتابخانه) 1388( ملكيان فرد
او . ارتقاي سواد اطالعاتي دانش آموزان مدارس راهنمايي بررسي نموده است

بر سواد اطالعاتي دانش آموزان با توجه به امكانات و را  ها كتابخانهتاثير گذاري 
هاي آموزشي كسب نين اختالف در سطح مهارتچو هم ها آنتجهيزات متفاوت 

  .شده دانش آموزان در نواحي مختلف شهر مشهد متفاوت ارزيابي نموده است
براي استفاده سواد اطالعاتي در كتابخانه الگويي  )1997(همكارانش  و11گالر
وجو، مسير  ابزار جست: د كه شامل سه بخش استنده ارائه مياهي آموزشگ
نتايج اين پژوهش سبب گرديده تا محققان . هاي نمونه وجو، و موضوع جست

هاي  حوزه. طرح عمومي اين الگو را با گسترش آن در آينده بررسي كنند
تخصصي گسترش شامل گردآوري تعداد زيادتري از منابع و توضيح بيشتر در 

  .آموزان ابتدايي تا دانشگاهي است نيازهاي دانش مورد
در پژوهشي تاثير كتابداران مدارس آالسكا بر ) 1999( شو همكاران لنس
وجود بيانگر  يجاهاي تحصيلي دانش آموزان را مورد بررسي قرار داد و نتپيشرفت

  .دبوبين حضور تمام وقت كتابداران، و موفقيت دانش آموزان  ارتباط مستقيم
مدرسه در پنسيلوانيا به تاثير  500با بررسي ) 2000( سهش ديگر لنپژو 

هاي اين يافته. پردازد هاي مدارس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ميكتابخانه
دانش آموزان به  PSSAدهد كه نمرات خواندن  پژوهش به طور كلي نشان مي

حيت و تعداد حضور كتابدار صاحب صال( هطور مستقيم با نيروي انساني كتابخان
متاثر از منابع ( ي، تكنولوژي اطالعاتي و يكپارچه سازي سواد اطالعات)كاركنان

  .مرتبط است) اطالعاتي و بودجه كتابخانه
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ر مقاله خود حمايت مديران مدارس را يكي از د )2002( نهنري و ديگرا
ارس عوامل كليدي براي اجراي موثر برنامه هاي كتابخانه و سواد اطالعاتي در مد

  ).1387افشار و دانش،. (داند مي
نشان داده شد كه چگونه دانش آموزان و كادر ) 2003( دتا در پژوهش

در . توانند از كتابخانه و مزاياي آن در جهت يادگيري موثر بهره گيرند آموزشي مي
اين پژوهش به اين نكته اشاره شد كه كتابداران در آموزش دانش آموزان براي 

ترين  آوري و همچنين توليد اطالعات جديد كه يكي از مهمر فناستفاده از ابزا
  .شاخصه هاي سواد اطالعاتي است نقش حياتي دارند

 هنشان داد كه نقش كتابخانخود  پژوهش رد )2005(12الين فرويمارك
تواند به يكپارچه شدن  آموزان مي آموزشگاهي و اهميت سواد اطالعاتي دانش

همچنين همكاري نزديك بين . آموزشي كمك كندكتابخانه آموزشگاهي در نظام 
ترين نقش در يكپارچگي  ضروري است و مديران اساسي ،كتابدران و معلمان

هاي  اهميت زياد روش ،عالوه بر آن. هاي آموزشگاهي را به عهده دارند كتابخانه
  .آموزشي نيز اثبات گرديده است

ه مدرسه در در بررسي نقش كتابخان) 2006( شو همكاران 13بوك هورست
آموزان مدارس متوسطه در  هاي سواد اطالعاتي در دانشكمك به پرورش مهارت
داراي  ،دريافت كه اكثر مدارس 2006و  2001، 1995سه دوره در سالهاي 

هاي سواد آموزش مهارت؛ هستنداي با تجهيزات و تسهيالت كافي  كتابخانه
بوده و آموزش و  ،اران مدارسهاي كتابداولويت فعاليتآموزان  اطالعاتي به دانش

ارزيابي سواد اطالعاتي بر اساس استانداردهاي سواد اطالعاتي انجمن كتابداران 
 .مدارس آمريكا، انجام گرفته است

درباره لزوم قرار دادن برنامه آموزشي سواد  ،)2007( 14بر اساس مطالعه كونگ
و  منفر معل 3924از آموزان هونگ كونگ،  هاي درسي دانش اطالعاتي در برنامه

دهندگان موافق  درصد از پاسخ 95بيش از معلم كتابدار دوره ابتدايي و راهنمايي 
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اين ميزان مقبوليت نشان از اهميت . با آموزش سواد اطالعاتي در مدارس بودند
 .آموزان دارد آموزش سواد اطالعاتي براي دانش

جورجيا را با  هاي مدارس ابتدايي در مركز رسانه كتابخانه) 2008(15وارنر
آموزان و  ريزي مراكز رسانه براي موفقيت دانش هدف درك رابطه ميان برنامه

همكاري بين معلم و متخصص رسانه در يك مدرسه ابتدايي مورد بررسي قرار 
موفقيت  ،ريزي پژوهش رابطه معناداري بين الگوهاي برنامه. داده است

آموزان را براي  اگر معلم دانش همچنين. دهد آموزان و همكاري را نشان نمي دانش
آموزان در معرض  دانش ،هاي سواد اطالعاتي كتابخانه ببرد يابي به مهارت دست

بردن  دسترسي و به كار ،يابيگيرند و اين امر به مكان اي قرار مي منابع گسترده
 .كند اطالعات كه امري اساسي در موفقيت است، كمك مي

همكاري  ي دبيرستاني در هند، نياز بهطي مطالعه مورد) 2010( 16بهارگاوا
اين مقاله به بررسي نياز دانش . كشد يممعلمان و معلم كتابدارن را به نمايش 

و كتابداران را به  پردازد يمهاي اطالعاتي متنوع آموزان و معلمان براي مهارت
كتابداران با طراحي برنامه هاي توسعه اي . دينما يمس درس وارد هاي كالبرنامه

هاي اطالعاتي را با برنامه درسي به همكاري نزديك با معلمان پرداخته و مهارت
  .كنند يمتلفيق 

در مقاله اي كه به بررسي سطح اطالعات معلمان ) 2012( 17لي، ريد و الورتي
ها به برنامه هاي كتابخانه مدرسه ندر مورد سواد اطالعاتي و احساس آ 18تازه كار

اين معلمان خود را در سطح ضعيفي براي : است به نتايج جالبي دست يافته
اطالعاتي احساس  يها مهارتآموزش سواد اطالعاتي به دانش آموزان و 

بر . و ديد محدود و ناقصي نسبت به نقش كتابخانه مدرسه داشتند كردند يم
تجديد  شانيها برنامهمورد  كتابداران آموزش و پرورش بايد در ها افتهياساس اين 
معلمان به عنوان يك ه عاتي بهاي سواد اطالبر روي آموزش مهارت نظر كنند و

  .هاي سواد اطالعاتي به دانش آموزان متمركز شونداستراتژي براي آموزش مهارت
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در ايران مطالعه اي در مورد اينكه چه كسي بايستي مسـئوليت آمـوزش سـواد    
 هـا  آمـوزش اطالعاتي به دانش آموزان را بر عهده گيرد، و با چه كيفيتي بايد ايـن  

از اين رو نياز بـه بررسـي مـوارد زيـر احسـاس      . ارائه شود، صورت نگرفته است
  :شود يم

سـواد اطالعـاتي و علـل     ميزان موفقيت كتابداران و معلمـان در آمـوزش   -
  ؛ها آنكاميابي يا شكست 

بررسي اينكه ارائـه محتـواي آموزشـي سـواد     : نحوه ارائه محتواي درسي -
اطالعاتي به صورت مستقل موثرتر است يا به صورت تلفيقي از دروس اصـلي و  

  ).؛نجاندن مباحث سواد اطالعاتي در محتواي درسيگ( يمباحث سواد اطالعات
بررسـي اينكـه كـه    : ها مهارتسه براي آموزش اين محيط مناسب در مدر -

: كنـد  يمـ موجود در مدرسه به آموزش بهتر مباحث كمك  هاي يطمحكدام يك از 
  ...و كتابخانه، كالس، مركز رايانه 

ـ مطالعه شـبه   يك يط ينهزم ينابا مشاهده خال موجود در  يقتحق ينا   يتجرب
) عوامـل يـاد شـده    يكـي از (ا هـ  مهـارت به بررسي فرد مناسـب جهـت آمـوزش    

هاي انجام شده توسـط كتابـدار و معلـم و    در اين بررسي شرح فعاليت. پردازد يم
و بر ايـن تـالش اسـت كـه      گردد يمبر دانش آموزان گزارش  ها آنتاثير عملكرد 

  .بتواند راه حل مناسبي براي آموزش سواد اطالعاتي در مدارس پيشنهاد نمايد
  

  پژوهش يها يافته
 يرهـاي متغ دروم شود سطح اطالعات دانش آموزان دو مدرسـه  معل آنكه يبرا
آغـاز آمـوزش چگونـه     رد )ياطالعاتسواد  كلدر مورد نمره (ل كبه طور  ياساس

 ازا بوده است، نمره پيش آزمون دانش آموزان دو مدرسه در هر يك از استاندارده
آن در  يجـه نت كـه قرارگرفـت   يلتحلو  يسهمقامستقل مورد  tآزمون  ياجرا يقطر

تفـاوت معنـاداري در   به دست آمده،  يجنتابا توجه به : مده استآ 2جدول شماره 
پيش آزمون بين دانش آموزان دو مدرسه ديده ه در مرحل ياطالعاتسواد  كلنمره 
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 يهشـب و  يكسان يباتقر يآمارسطح اطالعات افراد نمونه  يگرد، به عبارت شود ينم
ـ عدم تفاوت معنادار . است يكديگربه  ـ نمـرات   نيب آزمـون دانـش آمـوزان     يشپ
آموزش  يرتاثدانش آموزان در پس آزمون را فراهم آورد و  يسهمقا امكان تواند يم

دانـش   ياطالعـات سـواد   يهـا مهـارت  يارتقارا بر  كتابدارمهارت توسط معلم و 
  .نشان دهد يخوبآموزان به 

 .ندر پيش آزموم وه هاي آزمودني نسبت به هاستاندارد گر يكلمستقل براي سنجش وضعيت نمره  tآزمون . 2ل جدو

  
 هاي يرستاندبسواد اطالعاتي دانش آموزان  يها مهارتميزان ارتقاي  :سوال اول

 ت؟ هوشمند دخترانه در آموزش به وسيله كتابدار چقدر اس
هاي سواد اطالعاتي دانش آموزان جهت سنجش ميزان ارتقاي مهارت

سواد اطالعاتي  يها مهارتدبيرستان هوشمند آبسال كه در آن كتابدار به آموزش 
و پيش آزمون ) بعد از آموزش مهارت(ن پرداخته بود، تفاضل نمرات پس آزمو

نشان داده شده  3در جدول شماره  كههمانطور  .گردد يممحاسبه شده و گزارش 
ر كتابدادانش آموزان گروه  ياطالعاتسواد  كلتفاضل نمره  نيانگيم ،است

پس در پاسخ به . شده است عيتوز 0.63 اريمعبا انحراف  1.32) آبسال رستانيدب(
 ياطالعاتسواد  يها مهارت يارتقا زانيم كه كرد انيب ديباسوال اول پژوهش 

  . ستا )كم( 1.32برابر با  كتابدارگروه 
  

پيش آزمون و پس آزمون دانش آموزان دبيرستان  ياطالعاتسواد  كلآماري تفاضل نمرات  يها شاخص. 3جدول 
  )گروه كتابدار(ل آبسا

 يارمع يخطا انحراف معيار ميانگين ييراتتغ تعداد يرمتغ

 0.12 0.63 1.32 25 ياطالعاتسواد  كلتفاضل نمره 

 Sigيمعنادارسطح  يآزاددرجه  tنسبت يرمتغ

در  ياطالعاتسواد  كلنمره 
 آزمون يشپه مرحل

1.52 51 0.13 
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 هاي يرستاندبطالعاتي دانش آموزان سواد ا يها مهارتبين ميزان  :فرضيه اول
هوشمند دخترانه در آموزش به وسيله كتابدار قبل و پس از آموزش تفاوت 

  . معناداري وجود دارد
سواد اطالعاتي دانش آموزان مدرسه آبسال به وسيله آزمون  به طور كلي نمره

t تفاوت  آزمون يجنتابر اساس . مورد تحليل قرار گرفت) 4ل جدو( يزوج
گروه (دانش آموزان مدرسه آبسال  ياطالعاتنمره سواد  يانگينمداري بين معنا

بر اين اساس فرضيه اول . در مرحله پيش و پس آزمون وجود دارد) كتابدار
  .شود يمپژوهش تاييد 

  
براي تعيين معناداري تفاوت نمرات كل سواد اطالعاتي دانش آموزان  يوجز tنتايج آزمون . 4جدول

  )ه كتابدارگرو(ل مدرسه آبسا

 ميانگين يرمتغ
انحراف 
 معيار

 يآزاددرجه  tنسبت يارمع يخطا
سطح 

 Sigيمعنادار

نمره كل سواد اطالعاتي دانش آموزان
 )گروه كتابدار(مدرسه آبسال

1.32- 0.62 0.12 10.51- 24 0.0 

  
سواد اطالعاتي دانش آموزان  يها مهارتميزان ارتقاي : سوال دوم

 خترانه در آموزش به وسيله معلم چقدر است؟هوشمند د هاي يرستاندب
هاي سواد اطالعاتي دانش آموزان جهت سنجش ميزان ارتقاي مهارت

سواد  يها مهارتكه در آن معلم به آموزش  يآزاد يندادبيرستان هوشمند 
اطالعاتي پرداخته بود، تفاضل نمرات پس آزمون و پيش آزمون محاسبه شده و 

 نيانگيم نشان داده شده است، 5جدول شماره  در كههمانطور . گردد يمگزارش 
) يآزاد يندا رستانيدب(م دانش آموزان گروه معل ياطالعاتسواد  كلتفاضل نمره 

پس در پاسخ به سوال دوم پژوهش . شده است عيتوز 0.63 اريمعبا انحراف  0.07
با  گروه معلم برابر  ياطالعاتسواد  يها مهارت يارتقا زانيم كه كرد انيب ديبا

  .است) كم اريبس(0.07
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پيش آزمون و پس آزمون دانش آموزان گروه معلم  ياطالعاتسواد  كلآماري تفاضل نمرات  يها شاخص. 5جدول 

  )يآزاد يندادبيرستان (

 يارمع يخطا انحراف معيار ميانگين ييراتتغ تعداد يرمتغ

تفاضل نمره كل سواد اطالعاتي دانش آموزان
 )يآزاديندا(گروه معلم

28 0.07 0.63 0.12 

  
 يها رستانيدبسواد اطالعاتي دانش آموزان  يها مهارتبين ميزان  :فرضيه دوم

هوشمند دخترانه در آموزش به وسيله معلم قبل و پس از آموزش تفاوت 
 .عناداري وجود داردم

به وسيله  يآزاد ينداطور كلي نمره سواد اطالعاتي دانش آموزان مدرسه به 
آزمون  يجنتابر اساس . مورد تحليل قرار گرفت) 6ل جدو( يزوج tآزمون 

 يدانش آموزان مدرسه نداي آزاد ياطالعاتنمره سواد ن تفاوت معناداري بي
بر اين اساس فرضيه دوم . در مرحله پيش و پس آزمون وجود ندارد) گروه معلم(

  .شود يمپژوهش رد 
  
  )گروه معلم(مدرسه نداي آزادي  نمرات كل سواد اطالعاتي براي تعيين معناداري تفاوت يوجز tنتايج آزمون . 6جدول

 ميانگين يرمتغ
انحراف
 معيار

يخطا
 يارمع

 يآزاددرجه  tنسبت
سطح 

 Sigيمعنادار

كل سواد اطالعاتي دانشه نمر
آموزان مدرسه نداي آزادي 

 ) گروه معلم(
0.07- 0.63 0.12 0.58- 27 0.57 

  
از پيش و پس آزمون دو گروه  آيا بين نمرات به دست آمده .سوال سوم

 تغيير معناداري وجود دارد؟ر آموزش ديده به وسيله معلم و كتابدا
هاي آزمودني نسبت به گروه ياطالعاتسواد  كلنمره  يتوضعسنجش  يبرا

آمده  7آن در جدول  يجنتا كهمستقل استفاده شد  tدر پس آزمون، از آزمون هم 
در  ياطالعاتسواد  كلمعناداري در نمره  تفاوت آزمون، يجنتابا توجه به  .است

 ،بر اين اساس. شود يممرحله پس آزمون بين دانش آموزان دو مدرسه ديده 
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فرضيه مبني بر معناداري تغيير نمرات گروه تحت تاثير آموزش معلم و كتابدار 
به دست آمده از پيش و  ياطالعاتبين نمرات سواد  كهمعنا  ينابه  .گردد يمتاييد 

تغيير معناداري وجود  معلم و كتابدارون دو گروه آموزش ديده به وسيله پس آزم
  .دارد

  
مرحله بعد ر دم استاندارد گروه هاي آزمودني نسبت به ه يكلمستقل براي سنجش وضعيت نمره  tآزمون . 7جدول

  ياطالعاتسواد  يها مهارتاز آموزش 

Sigيمعنادارسطح  يآزاددرجه  tنسبت معناداري Fمقدار  يرمتغ

 ياطالعاتسواد  كلنمره 
 آزمون يشپه در مرحل

1.3 0.25 8.88 51 0.0 

  
  يريگ جهينتبحث و 

يانگين نمره سواد مي مشاهده شده بين ارتقايل دال توان يمدر مجموع 
در مرحله پيش و پس را ) گروه كتابدار(آموزان مدرسه آبسال دانش ياطالعات
دانش  يبراامروز  يايدندر  يالعاتاطسواد  يتاهم وضرورت  كامل يينتب ،آزمون

ارتباط دوستانه با دانش  يبرقرار؛ و ها مهارتو روشمند  ياصولآموزان؛ آموزش 
 .دانست آموزان مدرسه آبسال

ي دانش آموزان مدرسه نداي اطالعات در مقابل تفاوت معناداري بين نمره سواد
  علت آنمشاهده نشد كه  در مرحله پيش و پس آزمون) گروه معلم( يآزاد
معلم در مورد  يكافبودن طول مدت آموزش؛ عدم تسلط  كوتاهتواند مي

 يلتما؛ عدم يشنهاديپو طرح درس  ياطالعاتارائه شده سواد  ياستانداردها
نشدن دانش آموزان در مورد  يهتوج؛ و ها مهارتدانش آموزان به آموختن 

  .باشد ياطالعاتسواد  يتاهمضرورت و 
آموزش  كامل يتمسئول توان ينم يرانادر مدارس  رسد يمبه نظر  يكل به طور

معلمان مدارس به  كهچرا . را برعهده معلم گذاشت ياطالعاتسواد  يها مهارت
) مادام العمر يادگيري( ياطالعاتتحقق اهداف سواد  يبرا يرز يلدالبه  ييتنها

 :يستندن يمطمئنگروه 
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 ياطالعاتسواد  ياهمهارتدر مورد  يخاص يتذهن يرانامعلم  يتتربنظام  -
 ييها مهارت ينچنو آنان خود را موظف به آموزش  دهد ينمبه معلمان 

  . دانند ينم
مانع پرداختن معلم به  يدرسساعات  يفشردگو  يدرس كتب يادزحجم  -

 .شود يم يكاف يزانممباحث به  يرسا
 يستدردرس مورد  ينهزماطالعات خود را در  دهند يم يحترج يشتربمعلمان  -

است  ممكناساس  ينا، بر يندنماروزآمد  يستدر يدجد يها يوهشو 
 .مغفول بماند ياطالعاتسواد  ينهزممطرح در  ييراتتغمباحث و 

 ياطالعاتاز استاندارد سواد  ييها قسمتدر تحقق  توانند يماما معلمان احتماال 
 فيتعربا  توانند يممثال در مورد استاندارد سوم، معلمان  يبرا. يندنماموفق عمل 

ارائه اطالعات را در قالب مقاله و پروژه  يوهشبه دانش آموزان  يفتكال يبرخ
مطالب، و به  يشفاهبا درخواست ارائه  ينهمچن. ياموزندببه آنان  يقيتحق يها

 .دانش آموزان را ارتقا بخشند يارتباط يهامهارت، يسپارخاطر 
 ياطالعاتاد سو يهامهارتآموزش  يبرا يبهتر ينهگز كتابداراندر مقابل 

  :دانست يرزموارد  توان يمامر را  ينا يلدال، هستند
 يكاف يباتقر يهامهارت، يعالدر آموزش  كتابدارانآموزش  يرسمدر نظام  -

 شكل يتذهنافراد  يناو احتماال  شود يمداده  ياندانشجوبه  ياطالعاتسواد 
اد آموزش سو يبراالزم  يمهارتهاو  اهدافنسبت به ضرورت،  يتر يافته

  .دارند ياطالعات
آموزش بهتر سواد  يازنمنابع مورد  تواند يم يآموزشگاه كتابخانه كتابدار -

 .يدنما يهتهرا  يدرسدانش آموزان و برنامه  يازنو متناسب با  ياطالعات
 سواد يهامهارتعالوه بر آموزش  تواند يم يآموزشگاه كتابخانه كتابدار -

 .به معلمان مبادرت ورزد ها مهارت نيابه دانش آموزان، به آموزش  ياطالعات
عالوه بر نقش معلم و متخصص  تواند يم يآموزشگاه كتابخانه كتابدار -

 يازهاين يانمظاهر شود و  يزنمعلمان  يآموزش همكاراطالعات در نقش 
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با انواع  يادگيري يجنتاو  يدرسبرنامه  ياتمحتودانش آموزان،  ياطالعات
 .يدنما يجادا يوندهاييپ ياطالعاتمنابع 

به خود گرفته و به  يريتيمدنقش  تواند يم يآموزشگاه كتابخانه كتابدار -
در مدرسه  يسواداطالعات يهامهارتروند آموزش  يابيارزنظارت و 
موجود در آن و بهبود  يصنقارفع  يبرا ييها برنامهو  ها روشبپردازند و 

 .يدنما يشنهادپ عملكرد
 يبرا: هستند ييكمبودهاموارد دچار  يخبرنسبت به معلمان در  كتابداراناما 

 كه ياحرفه  يها آموزشمعلمان به علت  يستدر يهامهارت رود يمنمونه انتظار 
بهتر  كتابداران يهامهارتاز  شان تجربه ينهمچنو  اند كرده يافتدر ينهزم ينادر 
 ينا يبرا يخاصآموزش و پرورش ساعت  يفعل يدرسدر برنامه  ينهمچن. باشد

و  ينمع يآموزشساعت  كتابدار؛ لذا در نظر گرفته نشده است ها يتالفع يلقب
 هر. نخواهد داشت ياطالعاتسواد  يهامهارتآموزش  يبرا ارزشيابي مشخصي

برد  يشپ يحدتا ... با استفاده از ساعات بدون معلم و  توان يمعامل را  يناچند 
 .به دنبال نداشته باشد مطلوب را يجنتااست  ممكن ها برنامه ينابودن  يتصادفاما 

 يهامهارتآموزش  يبرا يطشرا ينبهتر توان يمشده  يانبموارد  يبندبا جمع 
 كتابخانهمتخصص در  كتابدارآن را وجود  يبرا يساز ينهزم ياو  ياطالعاتسواد 

 يدهپوشش  ينعدر  كتابدارمعلم و  يهمكار. او با معلمان دانست يهمكارو 
  .خواهد شد يزنموارد مطرح  يرسا يتتقو، باعث يكديگرنقاط ضعف 

با استانداردها،  ييآشنا يهاهكارگا شود يم يشنهادپ يقتحق يجنتابر اساس 
 يبرابه دانش آموزان  ياطالعاتسواد  يهامهارتآموزش  يچگونگمباحث و 
صالح برگزار گردد و  يذمراجع  يسواز  يرانمدمدارس، معلمان و  كتابداران

 يادر آموزش و پرورش و مدارس و  يزهانگبا عالقه و  نكتابدارانسبت به جذب 
  .اقدام شود يآموزشبا نقش  يا ياحداقل استفاده از آنان به صورت مشاوره 
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