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چکیده
در دوران گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطالعاتی ،نظاا هاا ممززشای نااگ یر از تغییار و تحازل
متناسب با نیازمند ها عصر کنزنی میباشند .امروزه دانشمماززان نیازمناد کساب مهاارتهاایی
هستند که منها را در امر پردازش و استفاده از اطالعات تا رسیدن به دانشِ خزدساخته یار نمایاد و
از منان یادگیرندگانی مستقل و همیشگی بسازد که مدیر یادگیر خزد باشند .از منجا که رسایدن باه
یادگیر مادا العمر ،یکی از نتایج بالفصل سزاد اطالعاتی است؛ این امر در سایة کسب مهارتهاا
سزاد اطالعاتی محقق میشزد .فراگیر مهارتها سزاد اطالعاتی در سالها اولیه مدرسه بدلیل
زیربنایی بزدن ممززش در این سنین ،اهمیت ویژها دارد .تحقیق حاضر با هدف ارائة چارچزبی برا
برنامه درسی مبتنی بر تزسعه سزاد اطالعاتی دانشممززان دوره ابتدایی ،انجا شاد .باه ایان منظازر
ابتدا با مطالعه منابع و متزن مربزط ،استانداردها سزاد اطالعاتی و عناصار اساسای برناماه درسای
تعریف و مشخص گشت .سپس با تزجه به استانداردها سزاد اطالعاتی و نی باا عنایات باه نتاایج
حاصل از پژوهشها ن دیک با مزضزع تحقیق ،ویژگیها عناصر اساسی برناماه درسای (هادف،
محتزا ،راهبردها یاددهی ا یادگیر و روشها ارزشیابی) بر مبنا تزسعه سزاد اطالعاتی دانش-
ممززان دوره ابتدایی ،استنباط و تزصیف گردید و چارچزب کلی برنامه درسی مبتنی بر تزساعه سازاد
اطالعاتی دوره ابتدایی ،تدوین و ارائه گشت .بر اساس این چارچزب ،ویژگیها هر یاک از عناصار
اساسی برنامه درسی به گزنها میباشد که در نهایت یک فراگیر مساتقل ،خازدراهبر و پژوهناده و
یادگیرنده مادا العمر را تربیت نماید.
کلید واژهها :سزاد اطالعاتی ،برنامه درسی ،دوره ابتدایی ،درسنامه

 1دانشجوي دکتري دانشگاه شیراز hosseininayyereh@gmail.com
 2استادیار دانشگاه شیراز دانشکده علوم تربيتي.دکتري برنامه ريزي درسي
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مقدمه
یکی از اصزل تعلیم و تربیت که همزاره باید مدنظر طراحان برنامهها درسی باشد این است که
دانشممززان با تزجه به مقتضیات و ویژگیها عصر که در من زندگی میکنناد و خزاهناد کارد،
تربیت شزند .عصر ما عصر اطالعات است .در این عصر ،داشتن سزاد ،معنا و مفهز گذشته خزد را از
دست داده است .در حقیقت اگر مفهز سزاد را به صازرت یاک طیاف معناایی در نظار بگیاریم ،از
بیسزاد مطلق یعنی وضعیتی که فرد نمیتزاند بخزاند و بنزیسد مغاز میشزد و در درجاات بعاد باه
بیسزاد عملکرد میرسد .کزلثاو 1معتقد است طیف معنایی سزاد تاا مرحلاها ال امای اسات کاه
جامعه اطالعاتی بر ما تحمیل کرده است و در این مرحله ،باسزاد کسی است که بتزاناد اطالعاات را
مکانیابی و در جهت حل مشکالت از منها استفاده نماید .بزرچینال 2نی عقیده دارد با رسیدن طیاف
معنا سزاد به این مرحله ،مفهز سزاد به سزاد اطالعاتی 3تغییر مایکناد (طباطباایی .)1378 ،باه
نظر راکمن )2004( 4نی سزاد اطالعاتی ،مزرد نیاز جامعاه اطالعااتی اسات .لای )2006( 5سازاد
اطالعاتی را در هفت حززة منابع اطالعاتی ،نیازهاا اطالعااتی ،تحقیاق و جساتجز در اطالعاات،
تحلیل اطالعات ،مدیریت اطالعات ،فنّاور اطالعات و اخالق اطالعاتی دساتهبناد کارده اسات.
سزاد اطالعاتی شامل مهارتها تشخیص نیاز اطالعاتی ،جایابی منابع ،دسترسی ،بررسی ،گا ینش
دقیق ،استخراج ،ضبط اطالعات ،تفسیر و نقاد  ،سازماندهی ،ارائه و ارزشیابی نهایی میباشد .لذا من
را میتزان با تزلید دانش برابر دانست (حیدر و همکاران.)1386 ،
به دست موردن مهارت سزاد اطالعاتی ،همانند هر نزع سزاد دیگار از قبیال سازاد خزانادن و
نزشتن ،سزاد رایانها و  ...نیازمند ممززش و تمرین است .باباراجی فزرد ( )1994اظهاار مایدارد در
عصر انفجار اطالعات ،سزاد اطالعاتی باید ج ئی از تجربه ممززشی هر داناشممازز باشاد.

یزنساکز6

( )2002الزمه مشارکت دانشممززان به عنزان اعضاا جامعاه را داشاتن ایان نازع سازاد (سازاد
اطالعاتی) تلقی میکند .از این رو بسایار از کشازرها جهاان ساعی دارناد مماززشهاا سازاد
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اطالعاتی را در برنامهها نظا ممززشی خزد بگنجانند .از جمله کشزرها مسیایی میتزان به چاین
و سنگاپزر اشاره کرد .در سنگاپزر مهارتها سزاد اطالعاتی در مقطع ممززش ابتدایی و متزسطه ،بر
اساس مصزبات وزارت ممززش و پرورش ،به دانشممززان ممززش داده میشزد (حیدر و مزسیپزر،
.)1385
متأسفانه سزاد اطالعاتی در برخی کشزرها در حال تزساعه ،بیشاتر باه عنازان نیااز محققاان،
استادان و دانشجزیان دورهها تحصیالت تکمیلی درنظرگرفتاه مایشازد در حالیکاه سانب بناا
ممززش مهارتها سزاد اطالعاتی باید از همان سالها ابتادایی و متزساطه گذاشاته شازد تاا در
دورهها تحصیالت دانشگاهی که نیاز به تحقیق و پژوهش ،شکل کاملتر و پیشرفتهتر باه خازد
میگیرد ،این ممززش قبالً صزرت گرفته (شریفمقد و طالبی )1384 ،و مهارتهاا من در وجازد
فراگیر ،درونی و نهادینه شده باشد .لذا برا جلزگیر از ناتزانیهاا میناده ،بایش از هار گروهای،
کزدکان نیاز به یادگیر مهارتها سزاد اطالعاتی دارند .ضمن اینکاه همنناین جاا دارد داناش-
ممززان دوره ابتدایی با کسب مهارتها سزاد اطالعاتی از امکانات و گستردگی اطالعات در جهاان
امروز برا یادگیر عمیق و گستردهتر در خصزص محتزا درسنامهها خزیش ،به نحاز مطلازبی
استفاده ببرند .کزدکان از یادگیر به وجد میمیند و مرتباً سؤال میکنند و باه منظازر هادایت و باه
جریان انداختن این هیجان ذاتی ،سالها اولیه مدرسه ،بهترین زمان مماززش مهاارتهاا سازاد
اطالعاتی است .اکثر نظریه پردازان نی مدارس را به عنزان اولین مرحلة بنیاد ِ کسب مهاارت سازاد
اطالعاتی تشخیص دادهاند (روسل.)2004 ،1
از نظر برنامهری ان کتب درسی ،هدف کلی ممززش در سطح ملّی ،انتقال مجمزعها از اطالعات
مجرد ،پراکنده و صرفاً علمی به ذهن دانشممززان نیست .بلکه هدف ،فراهم کردن شرایطی است که
یادگیرنده قابلیت و تزانایی من را پیدا کند که در تما عمر به کسب سزاد علمی مزرد نیاز خزد بپردازد؛
که این مسأله امروزه به ممززش مادا العمر مشهزر است (سازمان پژوهش و تألیف کتابها درسای،
 .)1381رسیدن به یادگیر مادا العمر ،یکی از نتایج بالفصال سازاد اطالعااتی اسات و در ساایه
کسب مهارتها سزاد اطالعاتی ،قابل تحقق خزاهد بزد (حیادر و مزسایپازر .)1385 ،داناش-
ممزز که سزاد اطالعاتی دارد یک فراگیر مستقل و باصاالحیت اسات (عینای .)1388 ،و مادیر
Russell
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یادگیر خزیش خزاهد بزد و یادگیرندها است که در مسیر فرایند تزلید دانش پیش مایرود .سازاد
اطالعاتی برا دانشممززان یک فرایند یادگیر را مهیا میکند که قابل انتقال از محیطها علمی
و ممززشی به زندگی واقعی است (ایفال.)2004 ،1
می نبرگ و برکزیت ( )1998معتقدند که بهترین راه یاد دادن مهارتها سزاد اطالعاتی ،تلفیاق
من در متن درس و فعالیتها کالسی است (حیدر و مزسیپزر .)1385 ،به عبارت دیگر ،زماانی
که ممززش مهارتها سزاد اطالعاتی در متن محتزا برنامه درسی و در زمینه نیازها اطالعااتی
واقعی دانشممززان باشد ،تأثیر من نسبت به زمانی که فارد دورههاا ممززشای مهاارتهاا سازاد
اطالعاتی نظیر مشنایی با مهارتها اطالعیابی ،مشنایی با اینترنت و پایگاهها اطالعاتی و  ...را در
قالب درسنامة "مهارتها سزاد اطالعاتی" طی نماید ،بیشتر خزاهد بزد .با این حال نتایج تحقیقاتِ
اندک انجا شده ،حاکی از من است که درسنامهها دوره ابتدایی از حیث تزجه به بسیار از مؤلفه-
ها سزاد اطالعاتی ،ضعیف مایباشاند (حیادر 1385 ،؛ لطفای مااهر و درتااج1390 ،؛ مازر،2
 .) 2000با عنایت به مننه گفته شد ،هدف پژوهش حاضر ارائة چارچزبی کلی بارا برناماه درسای
مبتنی بر تزسعه سزاد اطالعاتی در دوره ابتدایی میباشد.
تعریف برنامه درسی و عناصر من
برنامه درسی را به صزرتها مختلف تعریف کردهاند .از نظار بسایار از پرورشاکاران ،برناماه
درسی اساساً شامل طرحی از مزضزعات ،مهارتها و مطالبی است که در چهارچزبی از مراحل رسمی
در اختیار متعلم قرار میگیرند .با پیدایش روش فعالیت ،تجربه یا رویکرد فرایند ،بسیار از معلمان به
سز مفهز عمزمیتیافتهتر از برنامه درسی رو موردهاند .از نظر اینان ،برنامه درسی شامل همه
تجربههایی است که مدرسه مسئزلیت عرضه منها را به دانشممزز دارد (گزتک.)1388 ،3
به نظر می نر )1994( 4برنامه درسیِ یک مدرسه ،یک درس ،یا یک کالس را میتزان به عنزان
مجمزعها از وقایع از قبل پیشبینی شده دانست که به قصد دستیابی به نتایج ممززشای ا تربیتای
برا یک یا گروهی از دانشممززان درنظر گرفته شده است.
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گالثزرن 1و همکاران ( )2011اظهار میدارند برنامه درسی عبارت است از طرحها ارائاه شاده
به منظزر راهنمایی یادگیر (ممززش) در مادارس .باه نظار مناان برناماه درسای همنناین شاامل
تجربیاتی است که در محیط یادگیر اتفاق میافتند و بر مننه که یاد گرفته مایشازد ،تاأثیر مای-
گذارند .در تعریفی دیگر برنامه درسی ،کلیه فعالیتها یادگیر فراگیر ،انزاع وسایل ممززشی ،اصزل
راهبردها یادگیر  ،و شارایط اجارا برناماه را شاامل مایشازد (لاز  .)1386 ،2شاریعتمدار
( )1375نی برنامه درسای را مجمزعاه تجرباههاایی مایداناد کاه بار حساب طارح و نقشاها ،
فراگیرندگان در محیط ممززشی در معرض من قرار میگیرند .برنامه درسی همننین به عنازان ساند
مکتزب یا راهنما برنامه درسی و مجمزعه تصمیمها گرفته شده تزسط برنامهری ان برا هدایت
جریان یادگیر در نظر گرفته میشزد (مهرمحمد و همکاران.)1381 ،
در مفهز عا  ،برنامه درسی را میتزان به عنزان تجارب سازمانیافتها تعریف کرد کاه ماتعلم،
تحت راهنمایی و نظارت مدرسه کسب میکند .در مفهز محدودتر  ،برناماه درسای شاامل رشاته
منظمی از واحدها درسی و مزضزعاتی است که برنامه ممززشی رسمی مدرسه را تشکیل میدهناد.
این دو تعریف بنیادین از برنامه درسی و انزاع مختلفی که بینابین این دو قرار میگیرند ،بار مفااهیم
ویژها از دانش و ارزش مبنتی هستند (گزتک .)1388 ،بر مبنا این دو تعریاف بنیاادین ،برناماه
درسی را میتزان در دو شکل برنامه درسی مزضزعمدار و برنامه درسی فرایندمادار باه صازرت زیار
تعریف نمزد :برنامه درسی مزضزعمدار حاو یک سر معارف متمای است که به صازرت سلساله-
مراتبی سازمان داده میشزند و تمرک برنامه بر مزضزع یا محتزا بزده و هادف من کساب محتازا
برنامه تزسط فراگیر میباشد .در مقابل ،برنامه درسی فرایندمدار بار پایاة نیازهاا و عالیاق فراگیار و
شرایط و مسائل اجتماعی روز ،حاو مجمزعها از مراحل مشکلگشایانه است که بر اسااس روش
پژوهش علمی یا روش مزمایش گرایانة دیزئی ،شکل گرفته اسات و هادف من مشانایی فراگیاران باا
مهارتها روششناختی است تا به کمک من تجربهها نامعین را سازماندهی کنند .به نظار مای-
رسد برنامه درسی مبتنی بر تزسعه اطالعاتی ،با نزع برنامه درسی فرایندمدار ،همخزانی بیشتر دارد
و لذا چارچزب من بایستی بر مبنا این تعریف از برنامه درسی (برناماه درسای فراینادمادار) تادوین
گردد.
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در خصزص عناصر برنامه درسی میان صاحبنظران اتفاق نظر وجازد نادارد .بارا نمزناه تاایلر،
عناصر برنامه درسی را شامل اهداف و مقاصد ،تجربیات یادگیر و سازماندهی و ارزشیابی میدانست
(اش .)1991 ،1به نظر می نر عناصر برنامه درسی شامل هدف ،محتزا ،انزاع فرصتهاا یاادگیر ،
سازماندهی محتزا ،روش ارائه و روش پاسخ و ارزشیابی میباشد .بزشاام  2عناصار برناماه درسای را
متشکل از بیان هدف ،محتزا ،کاربرد و ارزشایابی درنظرگرفتاه اسات (بزشاام  )1981 ،و از نظار
کالین 3عناصر برنامه درسی شامل اهداف ،مزاد ممززشی ،محتزا ،فعالیتها یاادگیر  ،راهبردهاا
یاددهی ا یادگیر  ،ارزشیابی ،گروهبند  ،زمان و فضا میباشد (مهرمحمد  .)1387 ،با این حال در
اغلب پژوهشهایی که در حززه مطالعات برنامه درسی ایران و جهان انجا شده است ،چهاار عنصار
اساسی برنامه درسی شامل :هدف ،محتزا ،روشها ممززش و روشها ارزشیابی ،مزرد تزجه قارار
گرفتهاند (مذبزحی و همکاران .)1392 ،از نظر شزرا عالی ممززش و پرورش ( )1385نی برناماه
درسی در دوره ابتدایی به مجمزعها هماهنب از اهداف ،سرفصلهاا ،محتازا دروس ،روشهاا
تدریس و روشها ارزشیابی پیشرفت تحصیلی اطالق میشزد که باید زمینه الز را برا پارورش
همهجانبه شخصیت ،استعداد ،خالقیت و تزانایی دانشممززان فراهم مورَد .بر این اسااس ،در تحقیاق
حاضر نی به منظزر تدوین چارچزب کلی برنامه درسی مبتنای بار تزساعه سازاد اطالعااتی در دوره
ابتدایی ،عناصر برنامه درسی در قالب اهداف ،محتزا ،راهبردها یااددهی ا یاادگیر و روشهاا
ارزشیابی در نظر گرفته میشزد.
مفهز سزاد اطالعاتی و استانداردها من
سزاد اطالعاتی یعنی قدرت دسترسی به اطالعات باارزش ،مگاهی از روشها مختلف جستجز و
تزان تشخیص مؤثرترین اطالعاتی که برا حل مشکالت و تصمیمگیر ها الز است و نی مگاهی
از چگازنگی سااازماندهی اطالعاات و دانااش (نازروز  .)1383 ،وباار و جانسازن )2002( 4ساازاد
اطالعاتی را تزانایی در اتخاذ رفتار اطالعیابی مناسب به منظزر شناسایی اطالعات مازرد نیااز بارا
تأمین نیازها اطالعاتی میدانند (منصزریان .)1383 ،سزاد اطالعاتی ،تزانایی تشخیص زمان نیااز
1
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اطالعاتی ،تزانایی تعریف ،جایابی ،ارزیابی و استفاده مؤثر برا حل مزضزع یا مسأله اطالعاتی مزرد
نظر است (مرنزن .)2005 ،1به نظر انجمن کتابخانهها امریکا ،2باسزاد اطالعاتی فرد اسات کاه
تزانایی تشخیص نیاز به اطالعات را دارد و میتزاند به جایابی ،ارزیابی و استفاده مؤثر از اطالعاات مازرد

نیاز بپردازد و نحزة یادگیر را فراگیرد .چنین فرد از نحزة سازماندهی اطالعات ،مگاهی دارد و بادلیل
اینکه قادر است اطالعات مزرد نیاز خزد را در هر کار یا تصمیمی بیابد ،بارا فراگیار ماادا العمار
مماده است (انجمن کتابخانهها امریکا .)1998 ،افراد باسزاد اطالعاتی منهایی هستند که یاد گرفتهاناد
چگزنه یاد بگیرند .منها اطالعات صحیح و مؤثر را در مازرد هار نیااز اطالعااتی ،چاه در مزقعیاتهاا
تحصیلی و چه در زندگی روزمره به شیزها مناسب بکار میبندند (گالر و همکاران.)1378 ،

از دیدگاهی مشابه ،فرد باسزاد اطالعاتی به صزرت زیر تزصیف مایشازد :نیااز باه اطالعاات را
تشخیص میدهد؛ منابع بالقزه اطالعات را تشخیص میدهد؛ راهبردها جستجز مزفق را طراحی
میکند؛ به منابع اطالعات اعم از منابع رایانها و غیره دسترسی مییابد؛ اطالعات را ارزیاابی مای-
نماید؛ اطالعات را برا کاربرد عملی ،سازماندهی میکند؛ اطالعات جدید را در بدنه داناش مزجازد،
یکپارچه میسازد؛ و اطالعات را در تفکر انتقاد و حل مسأله ،به کاار مایگیارد (باادن.)2001 ،3
سزاد اطالعاتی شامل مهارتها تشخیص نیاز اطالعاتی ،جایابی منابع ،دسترسی ،بررسی ،گا ینش
دقیق ،استخراج ،ضبط اطالعات ،تفسیر و نقاد  ،سازماندهی ،ارائه و ارزشیابی نهایی میباشد .لذا من
را میتزان با تزلید دانش برابر دانست (حیدر و همکاران .)1386 ،در مجمزع ،فصل مشترک همه
تعریف هایی که از سزاد اطالعاتی ارائه شده است ،تزانایی شناسایی درست منابع اطالعااتی ،تزاناایی
دسترسی به منها و تزانایی استفاده هدفمند از منها میباشد.
انجمن کتابخانه ها ممززشگاهی ،دانشگاهی و ملی انگلستان در سال  1999مدلی برا تبیین
مفهز سزاد اطالعاتی ارائه کرد که گسترها عا داشت .این مدل از هفت مهاارت تشاکیل شاده و
نشان میدهد که افراد برخزردار از سزاد اطالعاتی خزاهند بزد که خزد را به این مهارت ها مجها
سازند .تزانایی در تشخیص نیاز اطالعاتی نخستین مهارت در این زمیناه اسات .چارا کاه در فرایناد
اطالعیابی ابتدا فرد باید نیاز به کسب اطالعات را احساس کند تا گا ها بعد را باردارد .مهاارت
1
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دو  ،تزانایی و در شناسایی روشها پاسخگزیی به این نیاز است .این مرحله شامل شناخت منابع
اطالعاتی مناسب اعم از مثار چاپی و الکترونیکی و گ ینش مناسبترین منهاست .مهارت سز مربزط
به تزانایی در تدوین راهبردها الز برا جستجز در منابع برگ یده است .این مهارت خزد مساتل
کسب مگاهی الز نسبت به ساختار پایگاهها اطالعاتی و سایر مناابع مرجاع خزاهاد بازد .مهاارت
چهار شامل مهارت در جستجز و بازیابی اطالعاات اسات و اساتفاده از فنااور هاا اطالعااتی و
ارتباطی و استفاده بهینه از خدماتی نظیر نمایهساز  ،چکیدهنزیسی ،نمایههاا اساتناد و خادمات
مگاهیرسانی جار را در بر میگیرد .مهارت پنجم مربزط به ارزیابی و مقایسه می ان اعتبار اطالعات
به دست ممده از منابع مختلف است .چرا که افراد برخزردار از سزاد اطالعاتی مایتزانناد بار اسااس
معیارها مشخصی می ان وثزق و اعتبار منابع را ارزیابی کنند .مهارت ششم مربازط باه مهاارت در
سازماندهی و کاربرد بهینه اطالعات بازیابی شده است .مزفقیت در این زمینه خزد مستل مگااهی از
روشها مرسز استناددهی و رعایت اصزل قانزنی مثل حقزق پدیدمورندگان است .مهاارت هفاتم
تزانایی ترکیب اطالعات به دست ممده و برقرار پیزند با دانستهها قبلی است که میتزاند منجر به
تزلید دانش جدید شزد.1
یکی از مراک

که به تدوین استانداردها سزاد اطالعاتی برا دانشممززان از سطح کزدکستان

تا دوازده سالگی ،مبادرت ورزیده مرک ممززشی اورت 2واقع در یکای از ایااالت ممریکاا اسات .ایان
استانداردها به شرح زیر میباشند:
)1

دانشممزز نیاز اطالعاتی را تشخیص میدهد و سؤال را طرح میکند.

)2

راهبردها جستجز اطالعات :دانشممزز راهبردها جستجز اطالعات را تزسعه میدهد.

)3

جایابی و دسترسی :دانشممز قادر است اطالعات مناسب از منابع مختلف را جایابی کرده و به

منها دسترسی یابد.
)4

استفاده از اطالعات :دانشممزز قادر به فهمیدن و ثبت اطالعات است.

)5

ترکیب و ارائه :دانشممزز اطالعات مزجزد را به صزرتها مختلف سازماندهی میکند ،بکاار

میگیرد و ارائه میکند.
)6

ارزشیابی :دانشممزز فرایند و محصزل را ارزیابی میکند.
Available at: http://www.sconul.ac.uk/groups/information_literacy/papers/Seven_pillars.html
Everett
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)7

مهارتها اصلی :دانشممزز بر مهارتها مربزط به فنّاور مسلط است.

مزارد مذکزر باید در زمینه یاد گرفته شزند .مثل زمانی که دانشممززان در حال کار رو تکاالیف
مختلف و مسائل اطالعاتی ،از تکنزلزژ استفاده میکنند (حیدر و مزسیپزر.)1385 ،
به طزر کلّی ،مجمزعها از استانداردها و دستزالعملهایی که برا ممززش ،فراگیار و سانجش
مهارتها سزاد اطالعاتی تزسط انجمن کتابخانهها ممززشگاهی امریکاا ،انجمان کتابخاناههاا
ملی و دانشگاهی انگلیس ،و انجمن کتابدارن استرالیا و نیززیلند تهیه شده است عبارتند از :تشخیص
نیاز به اطالعات؛ تشخیص ویژگی و می ان اطالعات مزرد نیاز؛ تزانایی دستیابی باه اطالعاات مازرد
نیاز به صزرت مفید و مؤثر؛ تزانایی بهرهگیر از راهبردها جستجز؛ ارزیاابی منتقداناه اطالعاات و
منابع اطالعاتی بدست ممده؛ تزانایی استفاده از اطالعات برا رسیدن به هادفی خااص مانناد حال
مسأله؛ تزانایی مقایسه اطالعات بدست ممده با دانش مزجزد و افا ودن باه داناش؛ شاناخت وظیفاة
اجتماعی خزد در دسترسی به اطالعات و استفاده از من؛ گردمور  ،سازماندهی و دستهبند اطالعات
بدست ممده یا تزلید شده و مگاهی از اینکه سزاد اطالعاتی پیشنیاز یادگیر مارا العمار اسات .ایان
تزاناییها حاکی از من است که سزاد اطالعاتی تنها مهارت نیست ،بلکه یک روند فکار اسات کاه
برا تقزیت و شکلگیر من باید به فرد ممززش داده شزد (عبد .)1389 ،
سزاد اطالعاتی و برنامه درسی
انجمن کتابداران امریکا ( ) 1998دیدگاه ثابت خزد از مفهاز سازاد اطالعااتی را از نقطاه نظار
یادگیر مادا العمر چنین بیان میدارد :مننه ما بادنبال من هساتیم برناماهریا

درسای تحصایل

اطالعات است .امّا ترجیحاً بازساز فرایند یادگیر بر اساس منابع اطالعاتی در دسترس ،به منظازر
یادگیر و حل مسأله در طزل زندگی افراد نی دنبال میشزد؛ که نه تنها مهاارت تفکار انتقااد در
دانشممززان را تقزیت میکند بلکه باعث تزانمند شدن افراد در یادگیر مادا العمر و عملکارد ماؤثر
در مسئزلیتها شهروند تخصصیشان میشزد (بادن .)2001 ،در گذشته دانشممزز زرناب باه
کسی گفته میشد که قادر باشد محتزیات درسنامهها را در ذهن خزد جا دهاد ،اماا اماروزه بادلیل
حجم وسیع اطالعات و گستردگی ،پراکندگی و سرعت غیرقابل تصازر تزلیاد داناش در حاززههاا
گزناگزن علم ،ذهن انسان قادر به اندوختن این حجم نامحدود از دانش نمایباشاد .از ساز دیگار،
هیچ درسنامها نمی تزاند دربرگیرندة تما مطالب مفید مربزط به حززة تخصصی خزد باشاد .اماروز

84
42

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه مزاد اسالمی واحد بجنزرد/شماره

دانشممزز درس خزان فرد است که قادر باشد با تزجه به سرفصل مطاالبی کاه در درسانامه مماده
است به جستجز مطالب بیشتر برا تکمیال و پاساخگزیی باه ساؤاالت خازد در مناابع چااپی و
غیرچاپی و الکترونیکی بپردازد .چنین دانشممزز  ،فرد پژوهنده و خالق خزاهد بزد که بهرهگیر
از منابع اطالعاتی را بخزبی می داند و از منجا که این فعالیت را در جریان عمل فراگرفتاه اسات ،باه
زود فرامزش نمیکند (حر  .)1383 ،طبیعی است که در عصر انفجار اطالعات ،تربیت دانشممززِ
باسزاد اطالعاتی و فراگیر پژوهنده و مادا العمر را یکی از اهداف مهم تعلیم و تربیت بدانیم .از همین
رو است که بسیار از کشزرها جهان سعی دارند ممززشها سازاد اطالعااتی را در برناماههاا
درسی نظا ممززشی خزد بگنجانند و اکنزن سزاد اطالعاتی به ممززش مرتبط شده و اساتانداردهایی
برا من تدوین گشته است (گارنر .)2006 ،1به عنزان مثال کشزر نیززیلناد از ساال  1993دارا
یک چارچزب ممززش رسمی ملی برا ممززش مهارتها سزاد اطالعاتی در حززه ممززش اجباار
بزده است .در سنگاپزر در سال  1991کتابی تحت عنزان مهارتهاا اطالعااتی منتشار شاد کاه
مشتمل بر دستزرالعملهایی در زمینه ممززش مهارتها اطالعاتی به دانشممززان مدارس ابتادایی
و راهنمایی است .در سال  1998انجمن کتابداران ممززشگاهی امریکا و انجمن فناور و ارتباطاات
ممززشی کتاب قدرت اطالعات را منتشر کردند که شامل استانداردها سزاد اطالعاتی برا داناش-
ممززان از سطح کزدکستان تا دبیرستان است .این اساتانداردها و شااخصهاا بیاانگر محتازا و روناد
اطالعاتی است که دانش ممزز در عرصه باسزاد شدن باید به منها تسلط یاباد (حیادر و مزسایپازر،
 .)1385همننین میتزان به استانداردهایی که مرک ممززشی اِورت بارا داناشمماززان از ساطح
کزدکستان تا دوازده سالگی ،تدوین نمزده و در قسمت قبل در خصزص منها تزضیح داده شد ،اشااره
نمزد.
جکزبسزن و مارک )2000( 2عقیده دارند که ممززش سزاد اطالعاتی ،زمانی بیشترین اثربخشای
را دارد که با محتزا دروس و تکالیف دوره ،همراه باشد (بیگدلی .)1383 ،به بیاان دیگار ،جایگااه
سزاد اطالعاتی در برنامه درسی بیش از منکه به عنزان یک واحد درسی در کنار سایر دروس مطارح
باشد ،یک رویکرد در ممززش است .بر این اساس ،ممززش سازاد اطالعااتی در ماتن مماززش هماة
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دروس و همراه با ممززش همه دروس خزاهد بزد .البته میتزان ضمن پیادهسااز رویکارد فازق در
برنامه درسی ،در یک ممززش تکمیلی ،درسنامه جداگانها نیا تحات عنازان "مهاارتهاا سازاد
اطالعاتی" ،متناسب با شرایط و ویژگیها فراگیاران دوره ابتادایی تادوین نمازد و در کناار ساایر
دروس ،به طزر خاص نی من را ممززش داد.
پیشینة تجربی تحقیق
پژوهش هایی که در داخل کشزر در خصازص سازاد اطالعااتی صازرت گرفتاه بیشاتر در حاززه
کتابدار بزده و یا به سنجش سطح سزاد اطالعاتی دانشجزیان پرداخته است .در میان پژوهشهایی
که در حززه ممززش و پرورش صزرت گرفته نی پژوهشی که مشخصاً چارچزب برنامه درسی مبتنای
بر ت زسعه سزاد اطالعاتی را مزرد تزجه قرار دهد ،به چشم نیامد .در زیر به نتایج پژوهشهایی کاه از
نظر مزضزعی با پژوهش حاضر ن دیک میباشند ،اشاره میگردد:
نتایج تحقیقی با عنزان "می ان تزجه به سزاد اطالعاتی در درسنامهها بخزانیم و بنزیسایم دوره
ابتدایی" حاکی از من است که به مفهز سزاد اطالعاتی به طزر صریح در هینکادا از درسانامههاا
اشاره نشده و سازماندهی محتزا کتابها بر این اساس صزرت نگرفته است (لطفی مااهر و درتااج،
.)1390
حیدر همت مباد ( )1385پژوهشی دربارة "شناسایی می ان تزجه به سازاد اطالعااتی و هار
یک از مؤلفهها من در بخش مکتزب درسنامهها علز تجربی دوره ابتدایی" باا اساتفاده از روش
تحلیل محتزا و بر اساس استانداردها سزاد اطالعاتی انجا داده است .نتایج حاصل از این پژوهش
نشان داد بیشترین فراوانی مربزط به مزلفه احساس نیاز به اطالعاات و تعریاف مساأله مایباشاد.
همننین در درسنامهها مزرد بررسی به مفاهیم مکانها نگهدار اطالعات ،روشها جستجز،
جایابی ،دستیابی و گ ینش اطالعات هیچ گزنه تزجهی نشده است.
بر اساس نتایج تحقیقی با عنزان "طرح سلمان (سزاد اطالعاتی دانشممززان جمهازر اساالمی
ایران)" الگز مناسب برا ممززش سزاد اطالعاتی در چشماناداز بیسات ساالة مماززش و پارورش
ایران ،شامل ابعاد زیر میباشد )1 :مدیریت و برنامهری

راهبرد در زمینة برنامهری

درسی سزاد

اطالعاتی؛  )2تحقیق و تزسعه و انجا پژوهشها بنیاد و کاربرد در زمینة سزاد اطالعااتی؛ )3
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تأمین منابع مالی برا تزسعه ممززش سزاد اطالعاتی؛  )4تربیت کتابدار معلام  )5تزجاه بیشاتر باه
کتابخانه مدرسه به عنزان مرک یادگیر در مدرسه (عینی.)1388 ،
طباطبایی ( )1378در پایان نامة خزد با عنزان بررسی مفهز سزاد اطالعاتی به این نتیجه رسیده
که تزجه به حززه ممززش مفاهیمی مانند یادگیر مبتنی بر منابع اطالعاتی و یادگیر مادا العمار و
نی مفاهیمی مانند یادگیر فعال ،می ان دسترسی به ساطزح بااالتر از سازاد اطالعااتی را افا ایش
خزاهد داد .یادگیر مبتنی بر منبع ،نزعی یادگیر فعال محسزب میشزد .زیارا فراگیاران ،مسائزل
مکانیابی اطالعات برا یادگیر بیشتر هستند و این رویکرد ،مهارتها یاادگیر ماادا العمار را
تزسعه میبخشد .دانشممزز یاد می گیرد از منابعی که در زندگی روزانه باا منهاا مزاجاه اسات ،مثال
کتاب ،روزنامه ،تلزی یزن ،پایگاه اطالعاتی ،متخصصان مزضزعی و  ...استفاده کند (هزم .)2005 ،1
اگر یادگیرنده روشها جستجز و دستیابی به اطالعات صحیح را بیامززد ،به طزر مستقل مایتزاناد
به حل مسئله بپردازد و یادگیرندها مادا العمر باشد.
نتایج مطالعها در نیززیلند حاکی از من است کاه اگار چاه مماززش مهاارتهاا اطالعااتی در
مدارس یک ضرورت است ،امّا به درستی در محتزا درسی گنجانده نشاده اسات و نیا هار چناد
مربیان برا مهارتها اطالعاتی ارزش قائلاند ،اما مگاهی منان در مزرد ممززش چنین مهارتهایی
اندک است .مطالعات نشان داده که گرچه با سیاستها مزجزد ،ممززش سزاد اطالعاتی در مادارس
ال امی است ،اما اجرا من در عمل ،در نبزد برنامهها مناسب برا تزسعة حرفها معلمان و بادون
همکار با افراد دیگر نظیر کتابداران مدارس ابتدایی ،بسیار دشزار خزاهد بزد (مزر.)2000 ،2
یافتهها یک مطالعه تحقیقاتی در سزئد که به بررسی رفتار اطالعجزیی  25داناشممازز ساال-
ها مخر دبیرستان در رابطه با نکتهیابی ،تزازن اطالعات و تحلیل اطالعات پرداختاه اسات ،نشاان
میدهد اطالع جزیی تا حد بسیار زیاد به دیدگاه فراگیر نسبت به محتزا مزضازعی بساتگی دارد
(لیمبرگ.)2000 ،3
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87
ممززشای1

در انتشار " قدرت اطالعاات :برقارار مشاارکت در یاادگیر " مشاتمل بار اساتانداردها سازاد
اطالعاتی دانش ممززان از کزدکستان تا دبیرستان ،همکار کردند .این اثر به استانداردها مربزط به
مهارتها اطالعاتی و روشها تدریس من برا دانشممززان مایپاردازد .نهادهاا ممززشای در
اکثر ایاالت امریکا ،اجرا این استانداردها را مغاز کردهاند و در پی سنجش پیامادها حاصال از من
هستند .نتایج سنجشها ،ممززش مهارتها اطالعاتی در مدارس را بسیار مزفق ارزیابی نمزدهاند.2
چارچزب پیشنهاد برنامه درسی مبتنی بر تزسعه سزاد اطالعاتی در دوره ابتدایی
با تزجه به مننه تاکنزن بیان شد و با در نظرگرفتن استانداردها سزاد اطالعاتی و تلفیق منهاا در
عناصر اساسی برنامه درسی (هدف ،محتزا ،راهبردها یاددهی ا یاادگیر و روشهاا ارزشایابی)
ضمن تزجه به ویژگیها فراگیران دوره ابتدایی از جمله شرایط سنی و رشد ذهنی مناان ،چاارچزب
زیر برا برنامه درسی مبتنی بر تزسعه سزاد اطالعاتی در دوره ابتدایی پیشنهاد میگردد.

اهداف برنامه درسی مبتنی بر تزسعه سزاد اطالعاتی در دوره ابتدایی
هدف کلی برنامه درسی مبتنی بر تزسعه سزاد اطالعاتی ،پرورش دانشممزز پژوهنده و یادگیرناده
مادا العمر و تقزیت خزدفرمانی ،خزدراهبر و خزداتکایی در یادگیر و تزلید دانش است .در راستا
این هدف کلی ،اهداف زیر برا برنامه درسی مبتنی بر تزسعه سزاد اطالعاتی در دوره ابتدایی مطرح
میگردند:
 ایجاد نگرش مثبت در خصزص میندهنگر  ،و ترغیاب داناشمماززان باه داشاتن اهاداف
ارزشمند در زندگی شخصی و برنامهری

برا رسیدن به من اهداف (به عنزان انگی ها بارا

خزدراهبر و یادگیر مادا العمر)
 ایجاد نگرش مثبت در دانشممزز در خصازص اهمیات کساب و تزساعه دائمای داناش و
مهارت در زمینه فناور اطالعات
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 مشنا کردن دانشممززان با روشها ،مزاد و اب ارها علمی و فناورانه در یادگیر و زندگی
روزم ره و تزسعه داناش و مهاارت مناان در بکاارگیر مطلازب و بهیناة فنااور اطالعاات و
ارتباطات برا یادگیر مستقل
 مشنا کردن دانش ممززان با انزاع مناابع مفیاد و مارتبط باا مزضازع درس (اعام از چااپی،
الکترونیکی ،شفاهی) ،انزاع پایگاهها اطالعاتی ،کتابخانه دیجیتال و ...
 ایجاد نگرش مثبت و انگی ه و رغبت در دانشممززان برا حل مسئله و مشارکت در تزلید
علم
 ایجاد احساس نیاز به اطالعات در فراگیر و تزانایی تعریف مسئله
 تقزیت مهارتها حل مسئله و تفکر انتقاد
 تزسعه و تقزیت دانش و مهاارت داناشمماززان در زمیناه جایاابی ،دسترسای و گا ینش
اطالعات
 ایجاد مهارت درک ،درونساز و ثبت اطالعات در دانشممزز
 ایجاد مهارت تزانایی کاربرد صحیح اطالعات در دانشممزز
 ایجاد و تقزیت مهارت تج یه و تحلیل ،سازماندهی و پردازش اطالعات در دانشممزز
 ایجاد مگاهی و بینش در دانشممزز نسبت به جنبه اخالقی استفاده از اطالعات و شیزهها
رعایت من (از قبیل رعایت حقزق مؤلف)
 مشنایی دانشممززان با جدیدترین مفاهیم کاربرد ِ متناسب با سن منان در حززه مهاارت-
ها سزاد اطالعاتی و کارکردها منها

انتخاب و سازماندهی محتزا برنامه درسی مبتنی بر تزسعه سزاد اطالعاتی در دوره ابتدایی
محتزا برنامه درسی باید در راستا تحقق اهداف تعیین شده بارا برناماه درسای مبتنای بار
تزسعه سزاد اطالعاتی و البته متناسب با ویژگیهاا یادگیرنادگان در دوره ابتادایی باشاد .بار ایان
اساس ،اصزل زیر برا تنظیم محتزا پیشنهاد میگردد:
 در تنظیم محتزا بایستی به ارزش تاالشهاا خساتگیناپاذیر و جساتجزها علمای در
پیشرفت ها بشر ،تلقی شکست به عنزان گامی در راه رسیدن به کامیابی ،نقش افراد تأثیرگذار
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بر اف ایش علم و مگاهی بشر و همننین بر اهمیت کسب دانش و مهارت در فناور اطالعاات
و استفاده از منابع و پایگاهها اطالعاتی معتبر و متعدد برا رشد و پیشرفت علمی فرد ،تزجاه
و تأکید شزد.
 ممززش دانش و مهارتها رایانها پایه و مهارتها و شیزهها جستجز اطالعات باه
دانشممزز بایستی ج ئی از محتزا ممززشی گردد.
 در تنظیم محتزا باید استفاده از منابع گزناگزن و متنزع (چاپی و الکترونیکی) و معرفی این
منابع (منابع چاپی و غیرچاپی ،پایگاهها مختلف اطالعااتی ،و افاراد متخصاص و مطلاع) باه
دانشممزز و نی فراهم موردن فرصتهاا ،تجربیاات و مزقعیاتهاا عملای بارا بکاارگیر
مهارتها سزاد اطالعاتی تزسط دانشممزز ،مزرد تزجه قرار گیرد .همننین محتزا باید عاالوه
بر مشنا نمزدن دانشممزز با منابع اطالعاتی مختلف ،ممززش مهارت تشخیص منابع و اطالعات
معتبر از نامعتبر را نی دربرگیرد.
 محتزا باید به گزنها باشد که در دانشممزز انگیا ه و شازق بارا جساتجز اطالعاات
ایجاد کرده و او را به اندیشیدن وادارد و به کسب سادة اندیشهها مشاغزل نساازد .محتازا بایاد
سؤاالت و مسائلی را در ذهن داناش ممازز ایجااد نمایاد و او را باه گاردمور اطالعاات بارا
پاسخگزیی به سؤاالت ایجاد شده ،تشزیق و ترغیب نماید .درسنامه باید حااو تکاالیفی باشاد
که حضزر ذهن بطلبد و با زندگی واقعی دانشممزز ارتباط داشته باشد .پروژهها تحقیقیِ مازرد
عالقه دانشممزز و متناسب با تزانایی و ممادگی و  ،مایتزاناد مهاارتهاا سازاد اطالعااتی
دانشممزز را تقزیت نماید.
 محتزا باید به گزنها باشد که دانشممزز را دقیق و نکتهبین نمزده و دانش و مگااهی او را
نسبت به چگزنگی ثبت و تلفیاق اطالعاات مختلاف از مناابع مختلاف (چااپی ،الکترونیکای و
شفاهی) در خصزص یک مزضزع واحد اف ایش دهد .در تنظیم محتزا باید به ارائه متزن مربزط
به یک مزضزع از دیدگاهها مختلف و ارتباط منها با یکدیگر و چگزنگی جمعبناد و نتیجاه-
گیر از اطالعات متعدد و گسترده ،تزجه شزد .همننین برقارار ارتبااط میاان مزضازعات و
اج ا مختلف هر درس با یکدیگر و نی با سایر دروس ،و جلب تزجه دانشممزز در این زمیناه،
میتزاند ذهن دانشممزز را در خصزص مهارت ترکیب اطالعات و تزلید دانش ،تقزیت نماید.
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 در تنظیم محتزا باید ممززش مازارد نظیار فنازن یادداشاتباردار و خالصاهنزیسای،
چگزنگی دستهبند اطالعات برا دسترسیها بعاد  ،و روشهاا ساازماندهی اطالعاات
مزرد تزجه قرار گیرد.
 ممززش فرایند امانت و گردش منابع کتابخانها و نحزه استفاده از برنامهها نر اف ار و
تجهی ات کتابخانه ا  ،باید ج ئای از محتازا ممززشای باشاد .همنناین گنجانادن مفااهیم و
اصطالحات کاربرد ِ متناسب با سن دانشمماززان در زمیناه مهاارتهاا سازاد اطالعااتی و
کارکردها این مفاهیم ،در محتزا درسی دوره ابتدایی باید مدنظر قرار گیرد.
 در تنظیم محتزا باید به مقررات و مئیننامهها استفاده از اطالعات (جنبه اخالقی استفاده
از اطالعات) و رعایت امانتدار و شیزهها استناد کردن تزجه گردد و مقررات و شایزههاا
مذکزر به دانشممزز نی ممززش داده شزد.
 در کنار تلفیق مهارتها سزاد اطالعاتی در تما مزضزعات درسی ،متناساب باا شارایط
سنی و ممادگی ذهنی دانشممززان ،تدوین این مهارتها در قالب یک درسنامه خاص با عنازان
"مشنایی با مهارتها سزاد اطالعاتی" و ممززش من به زبان ساده برا دانشممززان نی می-
تزاند مفید واقع گردد.
به طزر کلّی در انتخاب و سازماندهی محتزا باید به اصزلی همنزن قابلیتها سزاد اطالعااتی،
تلفیق و یکپارچگی و ارتباط و هماهنگی محتزا برنامه در کلیه دروس در زمیناه قابلیاتهاا ماذکزر،
تزالی یادگیر قابلیتها مذکزر ،میا ان درک و مماادگی داناشمماززان در زمیناه مهاارتهاا سازاد
اطالعاتی ،تعادل ،عالقه و رغبت دانشممزز ،سزدمند و کاربرد بزدن و قابلیت یادگیر تزجه شزد.

راهبردها یاددهی ا یادگیر مبتنی بر تزسعه سزاد اطالعاتی در دوره ابتدایی
یادگیر با سه رکن یاددهنده ،یادگیرنده و فضا یاادگیر اتفااق مایافتاد .در مماززش سازاد
اطالعاتی کتابدار معلم ،دانشممزز و کتابخانه ممززشگاهی را میتزان سه رکن اصالی مماززش سازاد
اطالعاتی به شمار مورد که با یک برنامه مدون و استاندارد مناسب برا کتابخانة ممززشگاهی و گاهاً
برگ ار کالس درس در کتابخانة مجه به فناور ها ممززشی و سایت رایانها متصل به شابکه
اینترنت و فضا الز و مناسب برا ممززش و انجا پروژهها گروهای و باه طازر کلّای ،اجارا
فرایند یاددهی ا یاددگیر در یک محیط یادگیر غنی شده ،میتزان به تحقق اهداف ممززش سزاد
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اطالعاتی در مدارس دست یافت .در فرایند یاددهی ا یادگیر بایستی تعامال و مشاارکت هم ماان
معلم و دانشممزز ،بکارگیر فناور اطالعات و نر اف ارها چندرسانها تزسط معلم و دانشممازز
و تسلط معلم بر مهارتها سزاد اطالعاتی و برخزردار ِ و از دانش و تزانایی الز در راهنمایی و
هدایت دانشممززان برا کسب مهارتها مذکزر ،مدنظر باشد .تنظیم راهنما چگازنگی اساتفاده
از فناور اطالعات و مهارتها سزاد اطالعاتی برا ممززش هر یک از مزضزعات درسی نی می-
تزاند مفید و مؤثر باشد .در فرایند یاددهی ا یادگیر باید به راهبردهایی نظیر کاوشاگر  ،یاادگیر
فعال ،روش حل مسئله ،فراشناخت و خزدراهبر فراگیر تزجاه شازد .خزدمغاازگر و خازدراهبر ،
نقطه عطف نگرش یادگیر بر اساس نظریه فراشناخت اسات .مگااهی ،کنتارل و هادایت ساازمان
شناخت خزد را فراشناخت میگزیند (حر  .)1383 ،فراشناخت ،مزتزر است که خزدراهبر را باه
حرکت درمیمورد .به نظر فالول 1فراشناخت ،دانش فرد درباره فرایندها و محصزالت شناختی خزد یا
هر چی مرتبط با منها از جمله ویژگیها مربازط باه یاادگیر اطالعاات و دادههاا اسات .مگااهی
فراشناختی مشتمل بر تعیین هدف ،نظارت ،خزدارزشیابی و تنظیم در خالل فراینادها اندیشایدن و
نزشتن در هنگا مطالعه و انجا تکالیف است .ممززش فراشناختی ،رویکرد فعاالنه به مماززش اسات
که طی من به اهمیت و مزقعیت کاربرد راهبردها و فراینادها شاناختی پرداختاه مایشازد .هادف
اساسی از ممززش فراشناختی ،خزدکنترلی و خزدممزز است تا فراگیران ،یادگیرندگان مستقلی شزند
که بتزانند فرایندها شناختی و یادگیر شان را در جهت اهداف تعیین شده خزد ،هدایت ،نظاارت و
اصالح کنند .بنابراین الز است فراگیران در زمینههایی از قبیل نظا دهی ،نظارت بر خازد ،برناماه-
ری

و تعیین هدف ،ممززش الز را ببینند تا بر راهبردها شناختی تعمیمیافتها مسلط گردناد تاا

پایه یادگیر ها جدید گردد (شمس و حسینی .)1392 ،کشف خزد در درون اطالعاتی که دانش-
ممزز کسب میکند ،داور دربارة مطالبی که میممززد ،به میدان کشایدن خازد و تجرباه و باه کاار
بستن ممزختهها در زندگی ،از جمله اصزل نظریه فراشناخت هستند (حر .)1383 ،
در راهبردها یاددهی ا یادگیر باید بر ارجاع دانشممزز باه کتابخاناه و مناابع و پایگااههاا
اطالعاتی تأکید گردد .به طزر کلی ،در راهبردها یاددهی ا یادگیر بایستی بر تغییر نقش حرفها
معلم از "دانایی در صحنه به راهنمایی در حاشیه" ،تبدیل معلم به همممزز ،تسهیل کننده و پزشاش

Flavell

1
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دهندة نیاز دانش ممززان و یاور منان در فراگیر صحیح ،تزجه شزد و بر پرسشگر باه جاا پاساخ
دادن ،تأکید گردد .همننین راهبردها یاددهی ا یادگیر باید از ویژگیهایی نظیر چالشمحازر ،
مسأله محزر  ،یادگیر مستقل و هدایت شده ،جماعمور اطالعاات از مناابع گزنااگزن و متعادد،
فرضیهساز و مزمایش من و جمعبند برخزردار باشد.
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روشها ارزشیابی مبتنی بر تزسعه سزاد اطالعاتی در دوره ابتدایی
چهارمین عنصر چارچزب پیشنهاد برنامه درسی مبتنی بر تزساعه سازاد اطالعااتی ،روشهاا
ارزشیابی است که ناظر به سایر عناصر برنامه درسی یعنی اهداف ،محتازا و راهبردهاا یااددهی ا
یادگیر بزده و معیارها تزسعه سزاد اطالعاتی را دربرمیگیرد و دارا ویژگیها زیر میباشد:


می تزان تکالیفی مبنی بر گردمور اطالعاتی راجع به مزضزع یا مسئله مرتبط با محتازا

درس از منابع اطالعاتی (چاپی و الکترونیکی) و از افراد صاحب اطالع به دانشممزز واگاذار کارد و
عملکرد او را در انجا تکلیف مزردنظر از جنبهها نگرشی ،دانشی و تزانشی و بر مبنا مؤلفهها
سزاد اطالعاتی مزرد ارزیابی قرار داد.


در ارزیابیها باید از دانشممزز خزاسته شزد تا تناسب یا عاد تناساب میاان بخاشهاا

مختلف مطالب ارائه شده در خصزص یک مزضزع یاا مسائله را بررسای نمایاد و تشاخیص دهاد.
همننین باید از دانشممزز خزاسته شزد تا چکیده (خالصه) مطلبِ ارائه شده را تهیه نماید.


در ارزشیابیها بایساتی مهاارت داناشمماززان در تج یاه و تحلیال و ارزیاابی اطالعاات

(مقایسه ،نتیجهگیر و قضاوت) ،استنباط کردن از اطالعات ،تفسیر اطالعات و تزانایی پایشبینای
بر اساس اطالعات مزجزد ،به طزر واقعی و عملی مزرد ارزیابی قرار گیرد.


در ارزشیابی بایستی عملکارد داناشممازز در اساتفاده از مناابع و تجهیا ات کتابخاناه ،و

مهارتهایی نظیر کاربرد صحیح فناور اطالعات ،مهارتها جستجزگر و پردازش اطالعاات و
خزدراهبر فراگیر در عمل ،مزرد سنجش و ارزیاابی قارار گیارد .بارا مثاال ارزشایابی و نحازة
برگ ار امتحان باید به گزنها باشد که داناشممازز نااگ یر از مراجعاه باه مناابع و پایگااههاا
اطالعاتی مختلف گردد.


در ارزشیابیها باید به اصزلی همنزن مستمر بزدن و عد وابساتگی باه زماان و مکاان،

مشارکتی و جامع بزدن تزجه شزد و سعی شزد از ارشیابیها تکزینی ،مرحلها  ،و مبتنی بر پروژه
که مرتبط با روش حل مسئله است ،استفاده گردد.


در ارزشیابی بایستی سنجش مزارد نظیر مهارت در پیدا کردن اطالعات مفیاد و معتبار،

مهارت در ثبت و سازماندهی اطالعات ،مهارت در ایدهپارداز و تزلیاد دادههاا ،و نیا مهاارت در
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رعایت قزانین و مقررات استفاده از اطالعات و به طزر کلی سنجش می ان پیشرفت داناشممازز در
حززه مهارتها سزاد اطالعاتی ،مدنظر قرار گیرد.


در مجمزع ،میتزان یک نظا ارزشیابی مبتنی بر مهارتها سازاد اطالعااتی بارا هار

یک از دروس برنامه درسی ایجاد و پیاده کرد.
بحث و نتیجهگیری:
در عصر کنزنی بسیار از مفاهیم از جمله مفهز سزاد تغییر یافته است .بناا بار اعاال ساازمان
یزنسکز از سال  2000بیسزاد به کسی اطالق میشزد که تزانایی کار باا رایاناه را نداشاته باشاد و
امروزه دیگر حتی مهارت استفاده از رایانه نی هدف نیست؛ بلکه در عصر اطالعات ،نازع دیگار از
سزاد مطرح گردیده و من "سزاد اطالعاتی" است (شریفمقد و طالبی .)1384 ،باه تعبیار راکمان
( )2004سزاد اطالعاتی ،مزرد نیاز جامعه اطالعاتی است .بارباراجی فزرد نی معتقد اسات در عصار
انفجار اطالعات ،تزانایی دستیابی ،بازیابی و ارزیابی اطالعات باید به عنزان عامال برجساته تعریاف
سزاد به شمار مید و لذا سزاد اطالعاتی باید ج ئی از تجربه ممززشی هر دانشممزز باشاد .و معتقاد
است در دنیا نامحدود اطالعات ،دانستن باید شامل مهارتها ذهنی الز برا یافتن ،جاداکردن
و ترکیب اطالعات باشد (ایفال .)1994 ،با تزجه به اهمیت سزاد اطالعاتی در قرن  ،21برنامههاا
درسی در سطزح مختلف ممززشی باید به گزنها تدوین شزد که دانشممززان و دانشجزیان عالوه بر
کسب دانش و مهارتها ضرور در حززه مزضزعی مزرد نظر ،مهارتها پایها سزاد اطالعاتی
را نی بیامززند .چرا که سزاد اطالعاتی ،مهارت چگزنه ممزختن است و بینش یادگیرندگان را به فرایند
تزلید ،تززیع و استفاده از اطالعات تعمیق میبخشد .تاکنزن در کشزرها مختلف اقدامات متعادد
در خصزص تلفیق مهارتها سزاد اطالعاتی در برنامهها درسی انجا شده است .متأسافانه سازاد
اطالعاتی در برخی کشزرها در حال تزسعه ،بیشتر به عنزان نیاز محققاان ،اساتادان و دانشاجزیان
دورهها تحصیالت تکمیلی درنظرگرفته میشزد در حالیکه سنب بنا ممززش مهارتهاا سازاد
اطالعاتی باید از همان ساالهاا ابتادایی و متزساطه گذاشاته شازد تاا در دورههاا تحصایالت
دانشگاهی که نیاز به تحقیق و پژوهش ،شکل کاملتر و پیشرفتهتر به خزد میگیرد ،این مماززش
قبالً صزرت گرفته (شریفمقد و طاالبی )1384 ،و مهاارتهاا من در وجازد فراگیار ،درونای و
نهادینه شده باشد .لذا برا جلزگیر از ناتزانیها مینده ،بایش از هار گروهای ،کزدکاان نیااز باه
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یادگیر مهارتها سزاد اطالعاتی دارند .ضمن اینکه همننین جا دارد دانشممززان دوره ابتدایی با
کسب مهارت ها سزاد اطالعاتی از امکانات و گستردگی اطالعات در جهان امروز بارا یاادگیر
عمیق و گستردهتر در خصزص محتزا درسنامهها خزیش ،به نحز مطلزبی استفاده ببرند .کزدکان
از یادگیر به وجد میمیند و مرتباً سؤال می کنند و باه منظازر هادایت و باه جریاان اناداختن ایان
هیجان ذاتی ،سالها اولیه مدرسه ،بهترین زمان ممززش مهارتها سزاد اطالعااتی اسات .اکثار
نظریهپردازان ن ی مدارس را به عنزان اولین مرحلة بنیاد ِ کسب مهارت سازاد اطالعااتی تشاخیص
دادهاند (روسل .)2004 ،جکزبسزن و مارک ( )2000عقیده دارند که مماززش مهاارتهاا سازاد
اطالعاتی ،زمانی بیشترین اثربخشای را دارد کاه باا محتازا دروس و تکاالیف دوره ،هماراه باشاد
(بیگدلی .)1383 ،به بیان دیگر ،جایگاه سزاد اطالعاتی در برنامه درسی بیش از منکه به عنزان یک
واحد درسی در کنار سایر دروس مطرح باشد ،یک رویکرد در ممززش است .با عنایت به مطالب فزق
و با تزجه به اهمیت ممززش مهارتها سزاد اطالعاتی در متن برنامه درسی به عنزان یک ضرورت
ممززشی از همان سالها اولیه تحصیل ،تحقیق حاضر ،با درنظرگرفتن عناصر اساسی برنامه درسی
(هدف ،محتزا ،راهبردها یاددهی ا یادگیر و روشها ارزشیابی) و استانداردها سزاد اطالعاتی
که تزسط انجمن کتابخانهها ممززشگاهی امریکا ،انجمن کتابخانهها ملی و دانشگاهی انگلایس،
و انجمن کتابداران استرالیا و نیززیلند تهیه شده است ،چارچزبی کلّی را برا برنامه درسی مبتنی بار
تزسعه سزاد اطالعاتی در دوره ابتدایی ارائه نمزده است .از منجا که در بررسایهاا صازرت گرفتاه
تزسط محققان مقاله حاضر ،پژوهشی که به طزر مشخص در خصزص چارچزب برنامه درسیِ مبتنی
بر تزسعه سزاد اطالعاتی دوره ابتادایی در کشازر انجاا گرفتاه باشاد ،باه چشام نیاماد ،چاارچزب
پیشنهاد مقاله حاضر میتزاند به عنزان مبنایی برا تحقیقات مینده در نظر گرفته شزد و با انجاا
پژوهش ها میدانی ،مزرد تزسعه و تکمیل قرار گرفته و نهایتاً الگز مطلازب بارا برناماه درسای
مبتنی بر تزسعه سزاد اطالعاتی در دوره ابتدایی کشزر ،تدوین و اعتباریابی گردد.
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کتابنامه:

ا  .گالر و دیگران ( .)1378سزاد اطالعاتی الگزیی برا استفاده در کتابخانههاا ممززشاگاهی.
ترجمه مهد داوود  ،گ یده مقاالت ایفال ( .)1997تهران :کتابخانه ملّی جمهزر اسالمی ایران.
ایفال ( .)2002کتابخانهها ممززشگاهی؛ رهنمزد یزنسکز /ایفال .ترجمه اکر عینای ،انتشاار در
سایت ایفال بخش ترجمه فارسی به مدرس www.ifla.org
بیگدلی ،زاهد ( .)1383نگاهی دیگر به ممززش استفادهکننادگان از کتابخاناه .هماایش مماززش
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