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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيتفكر و كودك
  81 - 55، 1395 و تابستان ، بهارسال هفتم، شمارة اول

 هاي سواد اطالعاتي در كتاب بررسي ميزان توجه به مهارت

  تفكر و پژوهش پايه ششم ابتدايي نظام آموزش و پرورش ايران

  *مليحه عرب هاشمي
  ***نادرياهللا  عزت ،**مريم سيف نراقي

 چكيده

هدف پژوهش حاضر، تحليل محتواي كتاب تفكر و پژوهش پايـه ششـم ابتـدايي    
بـه پـرورش     منظور مشخص كردن ميزان توجه آن نظام آموزش و پرورش ايران، به

. هاي سواد اطالعاتي در دانش آمـوزان و ارائـه پيشـنهادات مناسـب اسـت      مهارت
 از ويـژه  نـوعي  كه محتوا تحليل به تحقيق حاضر از نوع مطالعات ارزشيابي است و

پردازد و براي انجام آن از روش تحقيق توصيفي بهـره   مي است مطالعات ارزشيابي
هـاي سـواد    اي از مؤلفـه  هاي پژوهش، سياهه جهت بررسي سؤال. شده است گرفته

ي پيشـينه موضـوع و اسـتفاده ازنظـر      اطالعاتي توسط محقـق بـر اسـاس مطالعـه    
مهـارت  : متخصصان تهيه گرديده است كه پنج مهارت اصلي سواد اطالعاتي شامل

آوري اطالعـات؛ درك، درو نسـازي و ثبـت     يـاز بـه اطالعـات؛ جمـع    تشخيص ن
اطالعات؛ كاربرد صحيح اطالعـات؛ درك مسـائل اخالقـي، حقـوقي و اجتمـاعي      

از : نتايج نشان داد كه. سنجد نشانگر مي 29مربوط به استفاده از اطالعات را توسط 
نيـاز بـه   هاي سواد اطالعاتي ، مهارت تشـخيص   مجموع مضامين مرتبط با مهارت
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درصد را بـه خـود اختصـاص داده و در بـاالترين      97/32فراواني،  30اطالعات با 
 1رتبه قرارگرفته است و مهـارت درك مسـائل اخالقـي، حقـوقي و اجتمـاعي بـا       

ديگـر  . ترين رتبه قرار دارد درصد را به خود اختصاص داده و در پايين 1/1فراواني،
آوري اطالعـات؛ مهـارت درك،    جمـع هاي سواد اطالعـاتي شـامل، مهـارت     مؤلفه

، 19/13درونسازي و ثبت اطالعات و مهارت كاربرد صحيح اطالعات بـه ترتيـب   
  . اند درصد را به خود اختصاص داده 67/29، 07/23

  .تحليل محتوا، سواد اطالعاتي، كتاب تفكر و پژوهش :ها واژهكليد
  
  مقدمه. 1

كـرده اسـت كـه در آن اطالعـات بـه      در طول چند دهه گذشته جهان پديده اي را تجربـه  
عصـر  «صورت تصاعدي گسترش مي يابد، بر همين اسـاس، مناسـب اسـت ايـن دوره را     

ناميد و مي توان گفت اين دوره از نظر اهميت و تاثيري كـه   )Information Age( »اطالعات
Orhan Guvenen(بر سيستم جهاني گذاشته شبيه به دوره انقالب صنعتي است 

  ،1998 :1(  
رو بـه رشـد و   ) information occupations(فراگير شدن رسانه هـا، مشـاغل اطالعـاتي    

گسترش  اينترنت ما را متقاعد كرده است كه زندگي در يك جامعـه اطالعـاتي سرنوشـت    
Webster( .همه ما است

  ،2006 :1.(  
 عنــوان بــه، ســه مشخصــه زيــر را )Craig,Britz & Hurst(گــريج، بريتــز و هورســت 

ـ  نيتـر  مهـم اطالعات يكـي از  : اول. اند كردهي عصر اطالعات ذكر ها مشخصه ي هـا  يدارائ
 Information(ي عمـل دربـاره كميـابي اطالعـات     جـا  بـه در اين عصـر  : دوم. جامعه است

Scarcity( توسـعه سـريع   : سوم. ي تمركز بر مديريت فراواني اطالعات استا ندهيفزا طور به
علـي نـژاد   (اسـت   شـدن  يجهـان العات موتور محركه فرايند ي ارتباطات و اطها يتكنولوژ

 ).1: 1390محمدآبادي،

، هـا  دهيـ پدي جديد و يا تغيير و تحوالت وسيع در ها دهيپد شيدايپ ي،ا جامعهدر چنين 
ي از اوقـات مفـاهيم   ا پـاره و يـا در   شود يمي مفاهيم جديدي ريگ شكلبرخي اوقات سبب 

در . يك نمونه از اين مفاهيم، سواد است. رنديگ يمد و شكل جديدي به خو افتهي تحولقبلي 
ي نوع جديدي از جامعه و خصوصيات خاص آن، الزم است افراد ريگ شكلعصر حاضر، با 

ي به وجود آمده ها دهيپدو  مسائلي خاصي براي مواجهه با ها يتوانمندجامعه از آگاهي و 
و جديدي از كسب سواد در اين نوع  افتهي تحوللذا نوع . جامعه برخوردار شوند نوعدر اين 
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هاشـمي و  ( شود يمناميده ) Information Literacy(كه سواد اطالعاتي  شود يمجامعه مطرح 
  ).106: 1391همكاران،

در مقايسه . است قرارگرفتهي گوناگوني مورد تعريف و تفسير ها وهيشسواد اطالعاتي به 
مكتوب،  صورت بهيام مكتوب و انتقال پيام خواندن و نوشتن به معناي توانايي فهم پ باسواد

سواد اطالعاتي يعني توانايي دسترسي و استفاده از اطالعات به هر شكل و در هر قالب اعم 
  ).16: 1390عاصمي و همكاران، (از چاپي يا الكترونيكي است 

شـده   عنـوان  2008در سال ) Bothma(ترين تعريف از سواد اطالعاتي توسط باسما  ساده
اسـت از توانـايي بـه دسـت آوردن      وي اظهار داشت كـه سـواد اطالعـاتي عبـارت    . است

اطالعات، زماني كه به آن نياز داريم و همچنين، پيـدا كـردن، ارزيـابي كـردن و اسـتفاده از      
Baker(طور اخالقي  اطالعات يافت شده به

  ،2013 :73.(  
قوه جامعه اطالعاتي قرن تحقق بال: در مقاله اي با عنوان يادگيري اگاهانه) Bruce(بروس

21 )Informed Learning: realising the potential of the information society in our 21st 

century world  ( سواد اطالعاتي برنامه اي  است كه به بوسيله رهبـران  : نتيجه مي گيرد كه
رش ، محل كار، از جمله در حكومت، در آموزش و پرو. هر سازماني بايد جدي گرفته شود

استفاده از اطالعات به طور  .بخش مالي، بخش بهداشت و درمان، بخش حقوق و در جامعه
موثر، خالقانه و  فكورانه، يادگيري اگاهانه را به ارمغان مـي آورد، و همـين پايـه و اسـاس     

به طور اجمال مي توان گفت يادگيري آگاهانه  . تكامل سازمانها و جوامع آموزشي مي باشد
  ).Bruce  ،2008 :10. (اعث تكامل آينده جهاني ما مي شودب

  
  چهارچوب نظري تحقيق. 2

كه در يكي از اين . امروزه در دنيا بحث سواد اطالعاتي در شش حوزه يا سطح مطرح است
ريـزي درسـي در مقـاطع     هاي مهـم در برنامـه   عنوان يكي از مؤلفه سطوح سواد اطالعاتي به

ريـزي درسـي بـيش از     جايگاه سواد اطالعاتي در برنامه. تمختلف آموزشي مطرح شده اس
، گـر يد انيـ ب بـه . عنوان يك واحد درسي مطرح باشد، يك رويكرد در آموزش اسـت  آنكه به

سواد اطالعاتي نه يك درس در كنار سـاير دروس، بلكـه يـك رويكـرد در آمـوزش همـه       
حتـي قبـل از آن آغـاز    بنابراين آموزش سواد اطالعـاتي از دبسـتان يـا    ؛ دروس خواهد بود

آموزش پژوهش محور، يادگيري مبتني بر پرسـش،  . يابد شود و تا پايان دانشگاه ادامه مي مي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ...كر و پژوهش تف هاي سواد اطالعاتي در كتاب بررسي ميزان توجه به مهارت   58

يادگيري مستقل و آموزش مادام العمر همه از جلوه هاي سواد اطالعاتي در آموزش رسمي 
  ).31: 1390عاصمي و همكاران، ( .كشورها هستند

راي انتقال مهارت الزم در استفاده از اطالعات و آموزش سواد اطالعاتي مهم ترين راه ب
  ).26: 1390كاشي نهنجي، (توانمندسازي افراد جامعه براي زندگي در جامعه اطالعاتي است

  :مي توان گفت آموزش سواد اطالعاتي در پي تحقق هدفهاي زير است
تشخيص داده اطمينان از اين كه افراد بتوانند به طور مستقل نياز اطالعاتي خود را : الف

و مطرح كنند، به اطالعات مورد نياز دسترسي پيدا كنند، اطالعات به دست امده را ارزيـابي  
  و سپس استفاده كنند؛

اطمينان از اين كه افراد بتواند مهـارت هـاي تفكـر انتقـادي و تحليلـي را در مـورد       : ب
 استفاده از منابع اطالعاتي بياموزند؛

بتوانند به جاي استفاده از شيوه آزمون و خطا، روشهاي الزم اطمينان از اين كه افراد : ج
  براي كسب هر يك از مهارت ها را بياموزند؛

اطمينان از اين كه افراد قادر باشند هر مرحله از فرايند نيازشناسي، جستجو، بازيـابي،  : د
ه مكان يابي، ارزيابي، سازماندهي و ادغـام اطالعـات را بـا ديـدگاهي انتقـادي مـورد توجـ       

  دهند؛ قرار
اطمينان از اين كه افراد از حقوق استفاده از اطالعات آگاه باشند، آن را رعايت كنند و : ه

  اجازه ندهند ديگران به آن بي توجه باشند؛
كاشـي نهنجـي،   (گير بياموزنـد  اطمينان از اين كه افراد بتواننـد بـه صـورت خـودفرا    : و
1390:  27.(  

وانمنديها در سطح جامعـه، كتابـداران، اسـاتيد و    بنابراين جهت گسترش اين اهداف و ت
مربيان، متخصصان فناوري، و برخي سياستگذاران، نياز بـه تـدريس و آمـوزش مهارتهـاي     

و ايـن مهـم    (rader, 2002: 2)اطالعاتي در كليه سطوح و مقاطع آموزشي را مطرح كرده اند 
گرفته اسـت و مـدلها و   توسط مجامع و جوامع مختلف در سراسر جهان مورد مطالعه قرار 

استانداردهايي توسط سازمانهاي معتبر و افراد صاحبنظر براي آموزش اين توانمنديها مطرح 
هـا و   شده است، كه محقق سعي نموده بامطالعه دقيق پيشينه تحقيق و بررسـي انـواع مـدل   

هـا چـك    استانداردهاي سواد اطالعاتي در كشورهاي مختلف و استخراج نقاط مشـترك آن 
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از جملـه  .تي جهت تحليل محتواي كتاب تفكر و پژوهش پايه ششم ابتدايي تهيه نمايـد ليس
  .مدلهاي مورد بررسي، به موارد زير مي توان اشاره نمود

  
 مدل بروس 1.2

سواد اطالعاتي و باسواد اطالعاتي شـدن، مـدل بـروس، مـدلي اسـت كـه بيشـترين         ةدرزمين
ـ . ارجاعات را به خود اختصاص داده است » روش پديـده شـناختي  «گيـري از   ا بهـره بروس ب

)phenomenographic method(هـاي كليـدي بـه     هاي عميق و تمركـز بـر پرسـش    ، با مصاحبه
» وجوه هفتگانه سواد اطالعاتي«شناسايي هفت مسير مختلف آزمودن سواد اطالعاتي با عنوان 

)Seven Faces of Information Literacy (مفهوم فناوري اطالعات  :پرداخته است، كه عبارتند از
؛ مفهـوم منـابع   )بهره گيري از فناوري اطالعات براي بازيـابي اطالعـات و برقـراري ارتبـاط    (

اجـراي يـك   (؛مفهوم فرايند اطالعـات  ) يافتن اطالعات موجود در منابع اطالعات(اطالعات 
وزه ساخت دانش شخصي مبتني بـر حـ  (؛ مفهوم كنترل اطالعات؛ مفهوم ساختار دانش )فرايند

كار با دانش و چشم اندازهاي شخصـي كـه بـا شـيوه اي     (؛ مفهوم گستره دانش )جديد عالقه
اسـتفاده خردمندانـه از   (؛ مفهوم خرد )مانند راه كسب بينش و درك يك موضوع مطابقت دارد

  ).33: 1384نظري، ) (اطالعات به نفع ديگران با مشاركت در چرخه توليد دانش
  

 Big Six Information Problem( مهارت بـزرگ شش : رويكرد حل مساله 2.2

Solving Approach ( 

رويكرد حل مساله اطالعاتي شش مهارت بزرگ، مدل ديگري است كـه اسـتفاده وسـيع و    
. گسترده اي در آموزش مهارتهاي اطالعاتي اياالت متحده را به خود اختصـاص داده اسـت  

Eisenberg and Berkowitz(اين مدل را كه آيزنبرگ و بركوويتز 
ارائه كرده اند، رويكـردي  )  

كلي به حل مساله اطالعاتي دارد و شش گام اصلي را براي يادگيري عرضـه مـي كنـد كـه     
تعريف مساله، به كـارگيري اسـتراتژي هـاي جسـتجوي اطالعـات، جايـابي و       : عبارتند از

عاصمي و (دسترسي به اطالعات، استفاده از اطالعات، تركيب اطالعات و ارزيابي اطالعات 
  ).98: 1390همكاران، 
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 )Kuhlthau(مدل كولثااو  3.2

مدلي از فرايند جستجوي اطالعات ابـداع نمـود كـه برگرفتـه از الگوهـاي      ) 1993(كولثااو 
مـدت وي روي رفتـار جسـتجوي اطالعـات      رايجي است كه از مطالعات مستمر و طوالني

مشتمل بر رشد پيشـرفت تفكـرات در   مدل وي . آمده است دست دانش آموزان دبيرستاني به
خصوص يك موضوع پژوهشي به همراه فرايند كاوش، عمليات جستجو و استفاده از منابع 

بنـدي، خاتمـه كـاوش يـا      آغاز كردن، گزينش،كاوش، فرمول :اطالعات است كه عبارتند از
وخـالي جسـتجوي    هـاي خشـك   اين مـدل از مكانيسـم  . سازي يا گردآوري ارائه، مجموعه

و جسـم  ) تفكـر (، شـناخت  )احسـاس (عات پا فراتر گذاشته و سه حوزه يعني محرك اطال
به نقل  2002انجمن رسانه كتابخانه واشنگتن، . (آميخته است را درهم) ها اعمال و استراتژي(

  ).104- 106: 1390از عاصمي، 
  

 )SCONUL(هفت مهارت سواد اطالعاتي اسكانل 4.2

 Society of College,National(شگاهي و ملي انگلستانهاي آموزشگاهي، دان انجمن كتابخانه

and University Libraries) (سكانلمدلي براي تبيين مفهوم سواد اطالعاتي  1999در سال ) ا
دهـد كـه افـرادي برخـوردار از سـواد       شده و نشان مي ارائه كرد كه از هفت مهارت تشكيل

: ايـن مهارتهـا عبارتنـد از   . مجهز سـازند ها  اطالعاتي خواهند بود كه خود را به اين مهارت
توانــايي تشــخيص نيــاز اطالعــاتي؛ شناســايي روشــهاي دسترســي بــه اطالعــات؛ تــدوين 
استراتژيهاي الزم براي جتسجو؛ مهارتهاي جستجو و دسترسي؛ توانايي مقايسـه و ارزيـابي   

جاد دانـش  منابع؛ سازماندهي، كاربرد و برقراري ارتباط و آمايش اطالعات و مشاركت در اي
  ).Society of College, National and University Libraries 1999  :9 - 6( .جديد

  
	 )ACRL )Association of College and Research Librariesاستانداردهاي  5.2

سـردمدار توسـعه   ) ال.آر.سي.اي(هاي دانشگاهي و پژوهشي  انجمن كتابخانه 1959از سال 
سايت اين انجمن  وب. هاي دانشگاهي بوده است ها براي كتابخانه استانداردها و دستورالعمل

هاي دانشگاهي و پژوهشي منبعي است كـه جامعـه    دارد كه انجمن كتابخانه چنين اظهار مي
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هاي دانشـگاهي بـدان    هاي مربوط به كتابخانه تانداردها و دستورالعملآموزش عالي براي اس
  ).17: 1389نيلي ترجمه خاصه و عليجاني، (كند  رجوع مي

شـاخص   22اسـتاندارد و   5مشـتمل بـر   ) ال.آر.سـي .اس(نسخه نهـايي اسـتانداردهاي   
ـ  ي سطوح متمركزشـده  عملكردي است كه بر نيازهاي دانشجويان آموزش عالي در همه . دان

منظور سنجش ميزان پيشرفت فراگيران در امر سواد  عالوه بر آن، حاوي طيفي از برآيندها به
  ).26: 1388داور پناه و همكاران، (باشد  اطالعاتي مي

  
 آموزان سواد اطالعاتي براي يادگيري دانشاستانداردهاي  6.2

و انجمن ) American Association of School Librarians(انجمن آمريكايي كتابداران مدارس
ــاوري  ــي و فن ــات آموزش  Association for Educational Communications and(ارتباط

Technology ( در ســال)ــه اســتاندارد را در ســه دســته   ، مجموعــه)1998 ســواد  –اي از ن
انـد كـه نشـان دهنـده      كـرده  تهيـه  - پذيري اجتماعي اطالعاتي، يادگيري مستقل و مسئوليت

  ).54: 1384نظري، (اد اطالعاتي براي مدارس مي باشد استاندارهاي سو
  

ــراي ســواد اطالعــاتي   7.2 ــد ب ) ANZIIL(اســتانداردهاي اســتراليا و نيوزيلن
)Australian and New Zealand Institute for Information Literacy( 

ر هاي دانشگاهي استراليا اولين ويرايش استانداردهاي خود را د شوراي رؤساي كتابخانه
در سيدني تشكيل ) 2003(تدوين كرد و در كارگاه سواد اطالعاتي كه در سال ) 2001(سال 

شد، اصالحات جديدي در مورد اين استانداردها صورت گرفت اين استانداردها به پرورش 
هاي دسترسي و استفاده از اطالعات و نيز  هاي فكري، مهارت هاي پايه مانند مهارت مهارت

ايـن شـش اسـتاندارد بيـان     . ها و عقايد باسواد اطالعاتي توجـه دارد  زشمفاهيم مرتبط باار
  :كنند كه يك شخص باسواد اطالعاتي مي

دهد و ماهيت و گستره اطالعات موردنياز را تعيـين   نياز به اطالعات را تشخيص مي ـ
  .كند مي

 .كند اطالعات موردنياز خود را به روشي مؤثر و كارآمد پيدا مي ـ

 .كند صورت انتقادي ارزيابي مي جستجوي اطالعات را بهاطالعات و فرايند  ـ
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 .كند شده يا توليدشده را مديريت مي اطالعات گردآوري ـ

هـاي جديـد    از اطالعات پيشين و جديد براي ساخت مفاهيم جديد و خلق آگـاهي  ـ
 .كند استفاده مي

قانوني اي از اطالعات دارد و موضوعات فرهنگي، اخالقي، اقتصادي،  استفاده آگاهانه ـ
 عاصــمي و همكــاران،(شناســد  و اجتمــاعي پيرامــون اســتفاده از اطالعــات را مــي

1390:  78.( 

هـاي سـواد اطالعـاتي بـه همـراه تعريـف و نشـانگرهاي هركـدام در          در ادامه مهارت
كه جهت تحليل محتواي كتاب تفكر و پژوهش پايه ششم ابتدايي مورداستفاده  ليست، چك

  .شود ميقرارگرفته است، آورده 
  مهارت تشخيص نياز به اطالعات )الف

مهارت تشخيص نياز به اطالعات، يعني درك اين موضـوع كـه، سـؤالي وجـود دارد و     
مسئله بايد بـا  ). 13: 1387محسني، (اي براي كسب جواب در فرد ايجاد كرده است  دغدغه

هـاي   راتژيرويكردي اطالعاتي تعريف شود، بدين مفهوم كه پيش از اقدام بـه اجـراي اسـت   
جستجوي اطالعات، بايد مشخص شود كه نياز اطالعاتي چيست و چه اطالعاتي براي رفع 

  ).35: 1384نظري، (آن بايد گردآوري شوند 
  :نشانگر است كه عبارتند از 3اين مهارت شامل 

 يـا  پژوهشي تكليف يك با فراگير كه زماني تنها نه اطالعات، به نياز احساس توجه به. 1
 .زندگي هاي جنبه همه در بلكه شود، مي روروب مسئله

 .اطالعاتي نياز يك اساس بر پژوهشي سؤاالت طراحي. 2

  .تحقيق انجام جهت نامناسب و مناسب هاي سؤال بين تفاوت توجه به. 3
  آوري اطالعات مهارت جمع) ب

گـزينش و جسـتجوي    ◌ٔ گيـري درزمينـه   آوري اطالعـات، يعنـي تصـميم    مهارت جمع
  ).35: 1384نظري، (ترين منابع اطالعاتي، براي حل مسئله موردنظر  مناسب

 :نشانگر است كه عبارتند از 11اين مهارت شامل 

 .پژوهش فرايند طول در مرجع منابع از استفاده. 1
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 انتشـار،  تـاريخ  اثـر،  شـكل ( ماننـد  اطالعـاتي  منـابع  بـه  مربوط هاي ويژگي به توجه. 2
 .)اطالعات بودن دوم يا اول دست

 .اطالعات به دسترسي جهت كتابخانه و كتاب از استفاده. 3

 .اطالعات به دستيابي جهت اينترنت از استفاده. 4

 .اطالعات به دستيابي جهت اطراف محيط و طبيعي هاي مكان از استفاده. 5

 هـا  مكـان  سـاير  در موجود منابع و صوتي يا ويدئوئي تصويري، اطالعات از استفاده. 6
 .اطالعات به دستيابي جهت

 .آزمايش دادن انجام طريق از اطالعات دستيابي به. 7

 مسـئله  تعيـين  يا و جواب كشف براي كمك گرفتن از معلمان و يا ديگر افراد مطلع. 8
 .خود پژوهشي

 .اطالعات جستجوي هنگام به كلمات ترين اثربخش شناسايي جهت ارائه مطالبي در. 9

 ....)و مجاورت سازي، كوته( مانند جستجو راهبردهاي توجه به. 10

  .راهنمايي فراگير در جهت گزينش اطالعاتي متناسب با مسئله يا پرسش وي. 11
  ارت درك، درونسازي و ثبت اطالعاتمه) ج

مهارت درك، درون سازي و ثبت اطالعات، به تقويـت توانـايي تفكـر تحليلـي، درون     
كـه تحليـل    منابع مطالعه شده درصورتي. جديد اشاره داردسازي مفاهيم و ساختن مفهومي 

هاي  شود، يعني در ذهن به اجزاء تقسيم شود و ارتباط هر جزء با جزء ديگر و نيز با آموخته
كشـف رابطـه بـين اجـزاء يـا هـر جـزء و        . درك خواهد بود پيشين برقرار شود، عميقاً قابل

  ).60: 1386پريرخ (منتهي شود تواند به درك مفهومي خاص  هاي پيشين مي آموخته
  :نشانگر است كه عبارتند از 7اين مهارت شامل 

 .كند مي جلب محتوا روزآمدي و ارزش اعتبار، به را فراگيران توجه مكتوب، بخش. 1

 .ديگر مشابه مطالب با متن در موجود هاي واقعيت و اطالعات مقايسه به توجه. 2

هاي اصلي و يا تلفيق اطالعات جديد  آميختن ايده ايجاد مفاهيم جديد از طريق درهم. 3
 .بادانش پيشين

 .شده گردآوري اطالعات به توجه با گيري اقدام به نتيجه. 4

 دسـت  بـه  را كـه  آنچـه  هر دادن قرار و موردانتقاد مطلق صورت به ايده هر نپذيرفتن. 5
 .آورند مي
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 .ها هاي كالسي و يا ساير بحث مشاركت فراگير در بحث. 6

  .اطالعاتي هاي پايگاه و جستجو راهبردهاي سؤاالت، تجديدنظر و بازبيني. 7
  مهارت كاربرد صحيح اطالعات) د

منظور  آمده، به دست دهي هدفمند اطالعات به مهارت كاربرد صحيح اطالعات، بر سازمان
آمـده، بـه    دسـت  ديگر، فرد بايد بر اساس اطالعات به عبارت به. توليد اثري جديد توجه دارد

  ). 64: 1386پريرخ، (ريزي براي توليد و يا پديدآوردن يك اثر بپردازد  برنامه
  :نشانگر است كه عبارتند از 3اين مهارت شامل 

 كردن، خالصه تصوير، و جدول نمودار، طريق از آمده دست به اطالعات دهي سازمان. 1
 .جديد اثري توليد منظور به بندي، فصل و چارچوب

 .مطالب دهي سازمان جهت ويندوز، و ورد مثل افزارها، نرم بعضي از استفاده. 2

 و اثربخش طور به را خود محصول است، شده خواسته فراگيران از مكتوب، بخش در. 3
  .كنند منتقل سايرين به ،)الكترونيكي و مكتوب شفاهي،( متنوع هاي قالب از استفاده با

  ك مسائل اخالقي، حقوقي و اجتماعيمهارت در) ه
مهارت درك مسائل اخالقي، حقـوقي و اجتمـاعي، بـر رعايـت حقـوق معنـوي       تأكيد 

فراگيران بايد با حقوق معنوي آثار پديد آمده آشنا باشند و بدانند چگونه بايد . پديدآور است
فراگير بايد مسائل مربـوط بـه امنيـت اطالعـات     . از منابعي كه حق مؤلف دارد استفاده كنند

و مسائل مربوط به دسترسي مبتني بر حق اشتراك يـا هزينـه    چاپي و الكترونيكي را بشناسد
دسترسي در مقايسه با دسترسي آزاد را از هـم تميـز دهـد و درنهايـت مسـائل مربـوط بـه        

بنابراين اين  ؛)66: 1386پريرخ، ( سانسور و آزادي بيان را درك كند و مورد بحث قرار دهد
ربـوط بـه اسـتفاده از اطالعـات و     مهارت درباره مسائل اقتصـادي، حقـوقي و اجتمـاعي م   

همچنين دسترسي و استفاده آنان از اطالعات، با رعايت اصـول اخالقـي و حقـوقي اسـت     
  ).190: 1389ترجمه خاصه،  نيلي(

  :نشانگر است كه عبارتند از 5اين مهارت شامل 
 .مؤلف حق داراي مواد از عادالنه استفاده و مؤلف حق فكري، مالكيت به توجه. 1
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 افزارهـا،  نرم قفل شكستن( مانند الكترونيكي، منابع به نسبت اخالقي، مسائل به توجه. 2
 متـون،  قـانوني  انتشار ديگران، گذرواژه و كاربري نام از غيرمجاز استفاده فشرده، لوح تكثير
 ).صداها يا تصوير ها، داده

 .داري امانت رسم و منابع ذكر مستندسازي، شيوه به توجه. 3

 .علمي توليدات در آنان سهم و ديگران سوابق و عقايد به نهادن ارج. 4

  .در محتوا بيان آزادي و سانسور مورد در ارائه مطالبي. 5
  

  پيشينه پژوهشي تحقيق. 3
آموزشي متمركز مانند ايران كـه تقريبـاً تمـام عوامـل      هاي نظام در درسي هاي كتاب اهميت

هـاي آموزشـي    شود بيش از ساير انواع نظام آموزشي بر اساس محتواي آن تعيين و اجرا مي
بنابراين با توجه به اهميت آموزش سواد اطالعاتي و جايگاه كتب آموزشـي در نظـام   . است

ي در راستاي ميزان توجه آنهـا  اموزش و پرورش ايران، بررسي و تحليل محتواي كتب درس
بررسي پيشينه موضوع حاكي از اينست كه . به مهارتهاي سواد اطالعاتي مد نظر قرار گرفت

از جمله تحقيقات مرتبط در ايـران  .تحقيقات گسترده اي در اين زمينه انجام نپذيرفته است 
  :مي توان به موارد زير اشاره كرد

وان ميزان توجه به سـواد اطالعـاتي در كتابهـاي    ، در پژوهشي با عن)1390(ناهيد لطفي 
طور  يافت كه به مفهوم سواد اطالعاتي به بخوانيم و بنويسيم دوره ابتدايي به اين نتيجه دست

ها بر اين اسـاس   دهي محتواي كتاب ها اشاره نشده و سازمان نامه يك از درس صريح در هيچ
  .صورت نگرفته است

ود به بررسي ميزان توجه به سواد اطالعاتي در كتابهاي نامه خ ، در پايان)1387(محسني 
نتايج حاصل از پـژوهش وي نشـان   . علوم تجربي و اجتماعي دوره راهنمايي پرداخته است

دسـتيابي و گـزينش    هاي نگهداري اطالعـات،  داد در كتابهاي موردبررسي، به مفاهيم مكان
عايت اصول اخالقي در كـار بـا   هاي ثبت و ارائه الكترونيكي اطالعات و ر اطالعات، روش
بر اين اساس محسني پيشنهاد كـرده اسـت كـه بـه     . گونه توجهي نشده است اطالعات هيچ

عنـوان يـك ضـرورت و اولويـت جديـد       ها به مفاهيم سواد اطالعاتي و آموزش رسمي آن
  .آموزشي توجه بيشتري شود
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داده اسـت كـه در   نامه خود به ايـن سـؤال پاسـخ     در پايان) 1385(آبادي  حيدري همت
تا چه ميزان به سواد اطالعـاتي توجـه شـده     بخش مكتوب كتب علوم تجربي دوره ابتدايي

ي احساس نياز به اطالعات  نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه ميزان توجه به مؤلفه. است
هـاي   درصد بـوده و بـه مؤلفـه    14طور ميانگين  هاي اول تا پنجم به و تعريف مسئله در پايه

هاي ثبت و ارائه الكترونيكي  هاي جستجو، جايابي، دستيابي، گزينش اطالعات، روش روش
  .اطالعات و رعايت اصول اخالقي توجه اي نشده است

در پژوهش خود به بررسي سطح سواد اطالعاتي ) 2011(در سال ) Lockhart(الكهارت 
ز سياسـت سـواد   جزيره كيپ آفريقاي جنوبي، قبـل و بعـد ا   در دانشگاه علم و صنعت شبه

سـازي سـطح سـواد از طريـق      هـا را در غنـي   اطالعاتي پرداخته است و تأثير اين سياسـت 
هاي سـواد   هاي درسي بررسي كرده و به اين نتيجه رسيده است كه تنها ادغام سياست برنامه

باشد بلكـه نقـش اسـاتيد دانشـگاه      منزله موفقيت آن نمي هاي دانشگاه به اطالعاتي در برنامه
 .كيفيت تدريس را نيز نبايد ناديده گرفت ازنظر

دانش آموزان چگونـه در  «در تحقيقي با عنوان ) 2009(و همكاران ) Walravan(والراون 
بـه ايـن   » كننـد؟  وجوي اطالعات در اينترنت، اطالعات و منابع را ارزيابي مي هنگام جست

درصد را  31، وجو درصد از وقت خود را صرف جست 44نتيجه رسيدند كه دانش آموزان 
درصد را صرف پرورش و بهينه كردن مطالب يافت شده  16وجو،  صرف مرور نتايج جست

دانش آموزان در فرايند بررسي نتايج، . نمودند دهي اطالعات مي درصد را صرف سازمان 9و 
طور  ي نتايج، به درصد، در هنگام مشاهده 24كردند و فقط  اطالعات و منابع را ارزيابي نمي

  .پرداختند ها مي به ارزيابي آنصريح 
هـاي سـواد    تحقيقـي باهـدف تعيـين مهـارت    ) 2009(در سـال  ) Sadioglu(سدي اگلو 

نتـايج  . در جهت تقويت كيفيت آموزش انجام داد معلم دانشگاه اطالعاتي دانشجويان تربيت
نشان دادند دانشجويان به جزئيات و دانش صحيح ايـن حـوزه آشـنايي ندارنـد و نيـاز بـه       

 .شان وجود دارد هاي آموزش سواد اطالعاتي، در ابتداي دوره سكال

ها براي  وتحليل نيازمندي تجزيه«پژوهشي با عنوان ) 2009(در سال ) Patterson(پترسون
ها نشان داد اكثر دانشـجويان در   يافته. برگزيدن سواد اطالعاتي در دانشگاه دوبلين انجام داد

ون جسـتجوي پيشـرفته بـا مشـكالتي مثـل عـدم       درك سؤاالت پژوهش و اسـتفاده از فنـ  
هاي خواندن و نوشتن اطالعـات، داشـتن سـواد     الزمه مهارت. رو هستند نفس روبه اعتمادبه
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اي، دستيابي به هرگونه اسـتاندارد سـواد اطالعـاتي     هاي رايانه ي است و بدون مهارت رايانه
  .باشد پذير نمي امكان

، تحقيقي درباره اينكه يادگيرنـدگان  )2009(ال در س) Julien & Barker(جولين و باركر 
تحليـل  . كننـد انجـام دادنـد    مدارس متوسطه، چگونه اطالعات علمي را پيدا و ارزيابي مـي 

. ها هسـتند  شده، نشان داد كه يادگيرندگان اين مدارس، فاقد اين مهارت آوري هاي جمع داده
ادن براي امتحانات يعني تمركز پژوهشگران دليل اين امر را فشار روي معلمان براي درس د

هـاي سـواد    هـاي سـواد اطالعـاتي و فقـدان مهـارت      جاي مهارت روي محتواي حقيقي به
 .دانند اطالعاتي در ميان خود معلمان، مي

بررسي نتايج پژوهش ها نشان مي دهد كه آموزشهايي كه تـا بـه حـال در زمينـه سـواد      
برآورده سازد و نياز به برنامه ريـزي بهتـر و   اطالعاتي انجام شده است نتوانسته انتظارات را 

بنـابراين در  . منسجم تر و به كارگيري امكانات و نيروهاي كارآمـدتر و توانـاتر وجـود دارد   
تمركـز خـود را اوال بـر     پژوهش حاضر اين مهم مورد نظر بوده و محقق سعي نموده است
مهارتهاي سواد اطالعاتي  كتاب جديدالتاليفي قرار دهد كه هدف آن تا حد زيادي به آموزش

زيرا در مقدمه كتاب تفكر و پژوهش پايه ششم ابتدايي، هـدف اصـلي كتـاب    . وابسته است
 گسـترش  و مذكور، پرورش تفكر در كودكـان ذكرشـده اسـت و اذعـان دارد كـه اسـتفاده      

 بـا  شـدن  فزاينده در حال روبـه رو  طور به كه آموزاني دانش رشد براي تفكّر هاي صالحيت

 كشورهاي سراسر جهان امروزه است و اينكه حياتي اند، گسترده جهاني طبعا و نّاوريف جهان

 تفكّر عالوه بر هاي هاي مهارت قابليت از وسيع اي گستره كه اند نكته اين تشخيص در حال

. نيازنـد  مـورد  بينـي  پـيش  غيرقابل اي آينده براي ها بچه كردن آماده هاي پايه، جهت مهارت
ارزيـابي   تفسـير و  پـردازش،  هـاي  مـورد صـالحيت   آموزان در دانش كه است مهم بنابراين،
و دوما با تهيـه چـك ليسـتي    ) 2: 1391دانشور و همكاران، (ببينند  آموزش جديد اطّالعات

متناسب با مدلها و استانداردهاي سواد اطالعاتي در كشـورهاي جهـان، بتوانـد در راسـتاي     
با تحليل و تبيين جنبه هاي مختلف كتاب درسي كمك به مولفان كتب درسي گام بردارد و 

تفكر و پژوهش و ارتباط اهداف آن بـا پـرورش  مهارتهـاي سـواد اطالعـاتي پيشـنهاداتي       
  .مناسب ارائه نمايد

  
  اهداف. 4
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مهارت تشـخيص  (هاي سواد اطالعاتي  هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان توجه به مهارت
سازي و ثبت اطالعات،  اطالعات، مهارت درك، دروننياز به اطالعات، مهارت جمع آوري 

مهارت كاربرد صـحيح اطالعـات و مهـارت درك مسـائل اخالقـي، حقـوقي و اجتمـاعي        
در بخش مكتوب كتاب تفكر و پـژوهش پايـه ششـم ابتـدايي نظـام آمـوزش و       ) اطالعات

تي بـه  هاي سـواد اطالعـا   پرورش ايران و نيز ارائه نظرات پيشنهادي درباره آموزش مهارت
  .آموزان اين مقطع است دانش

  
  شناسي روش. 5

كه محقق در جريان  است و ازآنجايي) Evaluation(اين نوع مطالعه از نوع مطالعات ارزشيابي
ها در محتـواي مكتـوب كتـاب     ها يا شاخص انجام آن شخصاً به مطالعه و جستجوي مالك

بهـره گرفتـه   ) Descriptive research(از روش تحقيق توصيفي ورزد، موردمطالعه مبادرت مي
 ).181: 1394نادري و سيف نراقي، . (شود مي

منظور تعيـين   صورت منظم و عيني و به گردد كه به تحليل محتوا نيز به روشي اطالق مي
صـورت مـنظم    هـا يـا اطالعـات بـه     در ايـن روش پيـام  . شود كاربرده مي هاي پيام به ويژگي

صـورت كمـي    هـا را بـه   د كه پژوهشگر بتوانـد آن شون بندي مي و به نحوي طبقه كدگذاري
  )275: 1393دالور، (وتحليل كند  تجزيه

كتاب تفكر و پـژوهش  ) شامل متن و تمرين(جامعه آماري اين پژوهش، بخش مكتوب 
باشد و از آنجايي كه كل كتاب مـورد بررسـي قـرار     مي 93پايه ششم ابتدايي سال تحصيلي 
  .ق مي باشندميگيرد جامعه و نمونه بر هم منطب

ليسـت تحليـل    در پژوهش حاضر متغير اصلي سواد اطالعاتي و ابزار مورداستفاده، چك
هـا و اسـتانداردهاي    محتوا است كه محقق بامطالعه دقيق پيشينه تحقيق و بررسي انواع مدل

اين . ها، تهيه نموده است سواد اطالعاتي در كشورهاي مختلف و استخراج نقاط مشترك آن
 - 2مهـارت تشـخيص نيـاز بـه اطالعـات؛       - 1ج مؤلفه اصـلي را كـه شـامل    ليست پن چك
كاربرد صحيح اطالعـات؛   - 4درك، درو نسازي و ثبت اطالعات؛  - 3آوري اطالعات؛  جمع

 درك مسائل اخالقي، حقوقي و اجتماعي مربوط بـه اسـتفاده از اطالعـات اسـت را در     - 5
ها به تحليل بخش مكتوب  وسيله آن به گيرد و هر مؤلفه نيز شامل نشانگرهايي است كه برمي

  .شود كتاب تفكر و پژوهش پايه ششم ابتدايي شامل متن و تمرين، پرداخته مي
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كه واحد ثبت در اين پژوهش مضمون است، هر مضـمون، عبـارت و يـا     با توجه به اين
هـاي سـواد    كه مرتبط با مقولـه  در كتاب تفكر و پژوهش پايه ششم ابتدايي مفهوم نوشتاري

باشد، در طبقه مربوطه جانمـايي شـده و جهـت ارائـه      شده مي ليست تهيه طالعاتي در چكا
  .شود ها در جداول نشان داده مي ها، فراواني آن بهتر يافته

هـاي   درصـد از كـل محتـواي كتـاب     20منظـور سـنجش پايـايي،     در تحقيق حاضر بـه 
ات الزم در مـورد  موردبررسي، در معرض كدگذاري مجدد پژوهشگر دوم كه قبالً توضـيح 

و سـپس بـر اسـاس ميـزان توافـق دو       متغيرها و مقوالت را دريافت كرده بود، قرار گرفت
بـا توجـه بـه نتـايج      .محاسـبه گرديـد  ) Kappa(محقق، پايايي توسط ضريب تـوافقي كاپـا   

قبـول تحليـل محتـوا را     به دست آمد كه پايايي قابل 76/0آمده ضريب توافقي كاپا،  دست به
  .هدد نشان مي

  
  ها يافته. 6

پس از گردآوري اطالعات، الزم است اين اطالعات سازمان بندي و خالصـه شـود تـا بـه     
روشني قابل فهم و انتقال باشد و بتوانيم از اطالعات خام نتايج علمي ارزشمندي به دسـت  

بنابراين در اين قسمت يافته هاي خام پژوهش را با استفاده از شـاخص هـاي آمـار    . آوريم
  .ي طبقه بندي كرده و به پاسخگويي سواالت تحقيق مي پردازيمتوصيف

در بخش مكتوب كتاب تفكر و پژوهش به چه ميزان به مهارت هـاي سـواد   : سوال اول
  اطالعاتي توجه شده است؟

  هارت سواد اطالعاتي در بخش مكتوبفراواني و درصد م: 1جدول
  كتاب تفكر و پژوهش پايه ششم ابتدايي

  كتاب
  سواد اطالعاتيهاي  مهارت

  كتاب تفكر و پژوهش
  درصد  فراواني

  97/32  30  اطالعات به نياز تشخيص مهارت

  19/13  12  اطالعات آوري جمع  مهارت

  07/23  21  اطالعات ثبت و سازي درون درك، مهارت
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، مي توان گفت بيشترين مهارت سواد اطالعـاتي،  )1(با توجه به نتايج و مشاهده نمودار
درصد  وكمترين فراوانـي متعلـق بـه     97/32مربوط به مهارت تشخيص نياز به اطالعات با 

  .درصد مي باشد 1/1اجتماعي با  و حقوقي اخالقي، مسائل مهارت درك
 تشـخيص  در بخش مكتوب كتاب تفكر و پژوهش به چه ميزان به مهـارت : سوال دوم

  اطالعات توجه شده است؟ به نياز

  مكتوب اطالعات در بخش به نياز تشخيص فراواني و درصد مهارت: 2جدول
  كتاب تفكر و پژوهش پايه ششم ابتدايي

  كتاب
  تاطالعا به نياز تشخيص مهارت

  كتاب تفكر و پژوهش
  درصد فراواني

نشانگر 
1  

تنها زماني كه فراگير با يك تكليف توجه به احساس نياز به اطالعات، نه
  33/73  22  .هاي زندگيشود، بلكه در همه جنبهپژوهشي يا مسئله روبرو مي

نشانگر 
  67/16  5  طراحي سؤاالت پژوهشي بر اساس يك نياز اطالعاتي  2

نشانگر 
  10  3  .هاي مناسب و نامناسب جهت انجام تحقيق به تفاوت بين سؤال توجه  3

  100  30  جمع كل

 فراواني مربـوط بـه مهـارت    30مي توان گفت، از مجموع ): 2(با توجه به نتايج جدول 
 5درصـد؛ نشـانگر دوم بـا     33/73فراوانـي،  22اطالعات، نشـانگر اول بـا    به نياز تشخيص
  .درصد را به خود اختصاص داده است 10فراواني،  3سوم با درصد؛ نشانگر 67/16فراواني، 

 آوري جمع  در بخش مكتوب كتاب تفكر و پژوهش به چه ميزان به مهارت: سوال سوم 
  اطالعات توجه شده است؟

  مكتوب اطالعات در بخش آوري جمع  فراواني و درصد مهارت: 3جدول
  كتاب تفكر و پژوهش پايه ششم ابتدايي 

  كتاب
  اطالعات آوري جمع  مهارت

  كتاب تفكر و پژوهش
  درصد  فراواني

  0  0 .استفاده از منابع مرجع در طول فرايند پژوهش 1نشانگر 
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 2نشانگر 
شكل اثر، تاريخ (هاي مربوط به منابع اطالعاتي مانندتوجه به ويژگي

 ).اول يا دوم بودن اطالعاتانتشار، دست
0  0  

  33/8  1 .كتابخانه جهت دسترسي به اطالعاتاستفاده از كتاب و  3نشانگر 

  33/8  1 .استفاده از اينترنت جهت دستيابي به اطالعات 4نشانگر 

  67/16  2 .هاي طبيعي و محيط اطراف جهت دستيابي به اطالعات استفاده از مكان 5نشانگر 

 6نشانگر 
استفاده از اطالعات تصويري، ويدئوئي يا صوتي و منابع موجود در 

 .ها جهت دستيابي به اطالعاتمكانساير
1  33/8  

  0  0 .دستيابي به اطالعات از طريق انجام دادن آزمايش 7نشانگر 

 8نشانگر 
كمك گرفتن از معلمان و يا ديگر افراد مطلع براي كشف جواب و يا 

 .تعيين مسئله پژوهشي خود
4  34/33  

 9نشانگر 
به هنگام ترين كلماتارائه مطالبي در جهت شناسايي اثربخش
 .جستجوي اطالعات

1  33/8  

نشانگر 
10 

سازي،  عملكردهاي بولي، كوته(توجه به راهبردهاي جستجو مانند
 ...).مجاورت و

0  0  

نشانگر 
11 

راهنمايي فراگير در جهت گزينش اطالعاتي متناسب با مسئله يا پرسش 
 .وي

2  67/16  

  100  12  جمع كل

فراواني مربوط به مهارت جمـع   12گفت، از مجموع ميتوان ) 3(با توجه به نتايج جدول
بدون ) 10- 7- 2- 1(اوري اطالعات در كتاب پژوهش و تفكر پايه ششم ابتدايي، نشانگرهاي

 4با  8درصد و نشانگر  32/8فراواني،  1هر كدام با ) 9- 6- 4(فراواني هستند و نشانگرهاي 
  .درصد را به خود اختصاص داده است 34/33فراواني، 

 درك، در بخش مكتوب كتاب تفكر و پژوهش به چه ميزان بـه مهـارت  : هارم سوال چ
  اطالعات توجه شده است؟ ثبت و سازي درون

  مكتوب اطالعات در بخش ثبت و سازي درون درك، فراواني و درصد مهارت: 4جدول
  كتاب تفكر و پژوهش پايه ششم ابتدايي 

  كتاب
  اطالعات ثبت و سازي درون درك، مهارت

  تفكر و پژوهشكتاب 
  درصد  فراواني
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نشانگر 
1 

بخش مكتوب، توجه فراگيران را به اعتبار، ارزش و روزآمدي محتوا جلب 
 .كندمي

1  76/4  

نشانگر 
2 

هاي موجود در متن با مطالب مشابه توجه به مقايسه اطالعات و واقعيت
 .ديگر

1  76/4  

نشانگر 
3 

هاي اصلي و يا تلفيق ايدهايجاد مفاهيم جديد از طريق درهم آميختن
 اطالعات جديد بادانش پيشين

1  76/4  

نشانگر 
4 

  53/9  2 .شده گيري با توجه به اطالعات گردآوري اقدام به نتيجه

نشانگر 
5 

صورت مطلق و موردانتقاد قرار دادن هر آنچه را كه به نپذيرفتن هر ايده به
 .آورنددست مي

5  81/23  

نشانگر 
6 

  38/52  11 .ها هاي كالسي و يا ساير بحث بحثمشاركت فراگير در 

نشانگر 
7 

  0  0 .هاي اطالعاتي بازبيني و تجديدنظر سؤاالت، راهبردهاي جستجو و پايگاه

  100  21  جمع كل

 فراوانـي مربـوط بـه مهـارت     21مي توان گفت، از مجموع ) 4(با توجه به نتايج جدول
تفكــر پايــه ششــم ابتــدايي، اطالعــات در كتــاب پــژوهش و  ثبــت و ســازي درون درك،

 53/9فراوانـي،   2بـا   4درصـد؛ نشـانگر   76/4فراوانـي   1هر كدام بـا  ) 3- 2- 1(نشانگرهاي
درصد را به  38/52فراواني،  11با  6فراواني؛ نشانگر  81/23فراواني،  5با  5درصد؛ نشانگر 

  .خود اختصاص داده است و نشانگر هفتم بدون فراواني مي باشد
 كـاربرد  خش مكتوب كتاب تفكر و پژوهش به چه ميزان بـه مهـارت  در ب: سوال پنجم 

  اطالعات توجه شده است؟ صحيح

  مكتوباطالعات در بخش  صحيح كاربرد فراواني و درصد مهارت): 5(جدول
  كتاب تفكر و پژوهش پايه ششم ابتدايي 

 كتاب
  اطالعات صحيح كاربرد مهارت

  كتاب تفكر و پژوهش
  درصد  فراواني

 1نشانگر 
آمده از طريق نمودار، جدول و تصوير، دستدهي اطالعات بهسازمان

 .منظور توليد اثري جديدبندي، بهخالصه كردن، چارچوب و فصل
22  48/81  

  0  0 .دهي مطالب افزارها، مثل ورد و ويندوز، جهت سازمان استفاده از بعضي نرم 2نشانگر 
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 3نشانگر 
طور  است، محصول خود را بهشدهدر بخش مكتوب، از فراگيران خواسته

، به )شفاهي، مكتوب و الكترونيكي(هاي متنوع  اثربخش و با استفاده از قالب
 .سايرين منتقل كنند

5  52/18 

  100  27  جمع كل

 فراوانـي مربـوط بـه مهـارت     27مي توان گفت، از مجموع ) 5(با توجه به نتايج جدول
فراواني  22با 1پايه ششم ابتدايي، نشانگراطالعات در كتاب پژوهش و تفكر  صحيح كاربرد

درصـد را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و       52/18فراواني،  5با  3درصد؛ نشانگر 48/81
  .بدون فراواني مي باشد 2نشانگر

 درك در بخش مكتوب كتاب تفكر و پژوهش به چـه ميـزان بـه مهـارت    : سوال ششم 
  اجتماعي  توجه شده است؟ و حقوقي اخالقي، مسائل

  اجتماعي در بخش مكتوب و حقوقي اخالقي، مسائل درك فراواني و درصد مهارت: 6ولجد
  كتاب تفكر و پژوهش پايه ششم ابتدايي 

  كتاب
  اجتماعي و حقوقي اخالقي، مسائل درك مهارت

كتاب تفكر و 
  پژوهش

  درصد  فراواني

 1نشانگر 
داراي حق توجه به مالكيت فكري، حق مؤلف و استفاده عادالنه از مواد 

 .مؤلف
0  0  

  0  0 .توجه به مسائل اخالقي، نسبت به منابع الكترونيكي 2نشانگر 

  100  1 .داري توجه به شيوه مستندسازي، ذكر منابع و رسم امانت 3نشانگر 

  0  0 .ارج نهادن به عقايد و سوابق ديگران و سهم آنان در توليدات علمي 4نشانگر 

  0  0 .سانسور و آزادي بيان در محتواارائه مطالبي در مورد  5نشانگر 

  100  1  جمع كل

 و حقـوقي  اخالقـي،  مسـائل  درك مي توان گفت، مهـارت ) 6(با توجه به نتايج جدول
اجتماعي در كتاب پژوهش و تفكر پايه ششم ابتـدايي، تنهـا در نشـانگر سـوم داراي يـك      

  .فراواني مي باشد
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  گيري بحث و نتيجه. 7

كتاب تفكر و پژوهش پايه ششم ابتدايي در ارتباط بـا مهارتهـاي   با توجه به تحليل محتواي 
) 1(كتاب تفكر و پژوهش با توجه به نتايج جدول : سواد اطالعاتي مي توان نتيجه گرفت كه

به مهارت تشخيص نياز به اطالعات بيش از ديگر مهارتهاي سواد اطالعـاتي توجـه نمـوده    
ل ذكر است كه فراوانـي مهـارت تشـخيص    قاب) 2(است و همچنين با توجه به نتايج جدول

نياز به اطالعات در كتاب تفكر و پژوهش پايه ششم ابتدايي،عمدتا از طريق نشانگر اول بـه  
دست امده است و دو نشانگر ديگر، يعني طراحي سؤاالت پژوهشي بـر اسـاس يـك نيـاز     

و ايـن   باشـد  پژوهشي و ديگري توجه به سؤاالت مناسب و نامناسب، داراي فراوانـي نمـي  
بدان معني است كه تعيين يك نياز اطالعاتي، بر اساس تصميم خود فراگير صورت نگرفتـه  

كند كه اين مشـكل   در كتاب خود عنوان مي) 2006(است و در ارتباط با اين موضوع، نيلي 
يك معضل است، زيرا اكثر اوقات، خود فراگيران ملزم به فهم مشكالت و شناسايي نيازهاي 

هاي حل مسئله و تفكر انتقـادي جلـوگيري    شوند و اين امر از توسعه مهارت اطالعاتي نمي
 ).49: 1389نيلي ترجمه خاصه و عليجاني، (كند  مي

از آنجايي كه هر علمي با سواالتي كه در آن به وجود مي آيد و روشي كه بـه سـواالت   
ر يـك  پاسخ داده مي شود، به بهترين وجه ممكن شناخته مي شـود؛ بـراي تفكـر خـوب د    

. رشته علمي، بايد توان پرسيدن و پاسخ دادن به سواالت مهـم آن حـوزه علمـي را داشـت    
نيز يكي از اجزاي اصلي تفكر انتقادي را تشـخيص و  ) 2003(برك ). 53: 1391عسگري، (

). 105: 1386ملكـي، حبيبـي پـور،    (مورد پرسش قرار دادن فرض ها، در نظر گرفته اسـت  
ادر است سواالت را تعويض كند، معناهاي بديل براي آنها توليـد  بنابراين يك متفكر ماهر ق

كند، سواالت راهنما را از سواالت تابع تشخيص دهد، و تكـاليفي كـه سـواالت از مـا مـي      
كه ايـن مهـم جـز در سـايه آمـوزش اتفـاق       ). 54: 1391عسگري، (خواهند را درك نمايد 

رفتاري با تمرين بهبود مي يابد و اصـالح   زيرا تفكر نيز مانند ساير مولفه هاي. نخواهد افتاد
مطالعه و يادگيري خوب هر موضوعي مستلزم آموختن چگونه انديشـيدن دربـاره   . مي شود

  :يادگيري تفكر منطقي درباره يك موضوع مستلزم موارد زير است. اصول آن است
  طرح سواالت و مسائل مهم درباره موضوع، و تدوين روشن و دقيق آن ها؛) الف
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جمع آوري و ارزيابي اطالعات، استفاده از انديشه ها براي تفسير آگاهانه و همراه با ) ب
  بينش اطالعات؛

دستيابي به راه حلها و نتايج مستدل، آزمـون دوبـاره آنهـا بـا اسـتفاده از معيارهـا و       ) ج
  استانداردهاي مربوط؛

اسـت،   پذيرش يك ديدگاه علمي مشخص، تشخيص و ارزيابي آنچه كه مـورد نيـاز  ) د
  مثل مفروضه ها، تلويحات، و پيامدهاي عملي آن؛

  برقراري ارتباط  موثر با ساير دانش آموختگان علمي؛ و) ه
برقراري ارتباط بـا آنچـه كـه بـراي فـرد در يـادگيري يـك موضـوع در ارتبـاط بـا           ) و

  ).39: 1391عسگري، . (موضوعات ديگر و در زندگي انسان مهم است
اطالعاتي كه به خوبي برنامه ريزي شده باشـد، سـعي دارد بـه    و يك برنامه آموزش سواد 

نيلـي  (فراگيران در يادگيري و توسعه مهارت هاي حل مساله و تفكـر انتقـادي كمـك نمايـد     
بر همين اساس اولين مرحله از مراحل آمـوزش سـواد   ). 46: 1389ترجمه خاصه و عليجاني، 

سه نشانگر توجه بـه احسـاس نيـاز بـه     ، داراي )مهارت تشخيص نياز به اطالعات(اطالعاتي 
اطالعات، طراحي سواالت پژوهشي و بررسي سواالت مناسـب و نامناسـب مـي باشـد، كـه      
چنانچه در سه زمينه مطرح شده آموزش الزم انجام گيرد، فراگير قادر خواهد بـود بـر مبنـاي    

وزد كه به جاي اطالعات مورد نياز، صورت مساله اي تهيه و پرسشهايي را تدوين نمايد و بيام
  .ذخيره سازي حقايق، با مسائلي كه در زندگي روزمره با آنها مواجه مي شود، درگير شود

در بين ديگر مهارتهـاي سـواد   ) 1(مهارت جمع آوري اطالعات با توجه به نتايج جدول
درصـد از كـل مهارتهـاي سـواد      19/13اطالعاتي داراي فراواني بسيار كمي اسـت و تنهـا   

از آنجايي كه فراگيران با مطالعـه كتـاب تفكـر و    . ه خود اختصاص داده استاطالعاتي را ب
پژوهش با سواالت مختلفي روبرو مي شوند و مي بايست همچون يك پژوهشگر به دنبـال  
جواب مسائل خود باشند، ولي با توجه به اهميت كمي كه كتاب تفكر و پژوهش به مهارت 

ست، فراگيران نمـي تواننـد اطالعـات الزم را    جمع آوري اطالعات و نشانگرهاي آن داده ا
جهت پاسخگويي به مسائل خود كسب نمايند و همين مشكل باعث عقيم ماندن فرايند حل 

برنامه ريزان با در نظر داشـتن روشـهاي مختلـف در جمـع     . مساله در فراگيران خواهد شد
ونگي جمـع  آوري اطالعات مي بايست در بخش مكتوب كتاب، فراگيران را در زمينه چگـ 

تا از اين طريق فراگير بتواند از راه صحيح از مجهـوالت بـه   . آوري اطالعات آموزش دهند
  .سمت معلومات و دستيابي به نتيجه حركت نمايد
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) 4(در ارتباط با مهارت درك، درون سازي و ثبت اطالعات، مقايسـه نتـايج در جـدول   
مربوط به مهارت ذكر شده، به نشان مي دهد كه كتاب تفكر و پژوهش از بين هفت نشانگر 

نشانگر ششم كه شركت در بحث هاي كالسي و ساير بحث هـا اسـت بيشـترين توجـه را     
داشته است و سعي كرده با هدايت فراگيران بـه سـمت شـركت در بحـث هـاي كالسـي،       
فراگيران را در زمينه تفكر تحليلي و ساختن مفهومي جديد بـا اسـتفاده از نظـرات ديگـران     

ند ولي الزم به ذكر است كه توانايي درك، درون سازي و ثبت اطالعات تنهـا از  راهنمايي ك
طريق بحث هاي كالسي ايجاد نمي شود و كتاب تفكر و پژوهش مي بايسـت در محتـواي   

  .خود به ديگر نشانگرهاي مهارت ذكر شده نيز توجه نمايد
دهد كـه كتـاب    نشان مي)  5(در ارتباط با مهارت كاربرد صحيح اطالعات نتايج جدول

آمـده از طريـق نمـودار،     دسـت  دهي اطالعات بـه  تفكر و پژوهش به نشانگر اول كه سازمان
جدول و تصوير، خالصه كردن، بيشتر توجه را داشته  و به نشانگر دوم كه استفاده از بعضي 

دهــي مطالــب اســت، تــوجهي نكــرده  افزارهــا، مثــل ورد و وينــدوز، جهــت ســازمان نــرم
هاي زنـدگي   آوري در دنياي امروز تمامي بخش پيشرفت تكنولوژي و فن كه ازآنجايي.است
وپرورش نيز از اين امر مسـتثنا   توان گفت آموزش ها را تحت تأثير قرار داده است، مي انسان

هاي سنتي مانند اسـتفاده از   دهي اطالعات عالوه بر روش هاي سازمان نبوده و يكي از روش
افزارهاي مختلف انجام شود؛ و  تواند از طريق نرم يره، مينويسي و غ نمودار، جدول، خالصه

هاي مكتوب و شفاهي از قالب الكترونيكي نيز جهت  يا اينكه فراگيران بتوانند عالوه بر قالب
ارائه محصول خود به ديگران استفاده نمايند؛ بنابراين كتاب تفكـر و پـژوهش مـي بايسـت     

جديد مبتنـي بـر فنـاوري را نيـز در محتـواي       عالوه بر روشهاي سنتي، استفاده از روشهاي
  .مكتوب خود بگنجاند و فراگيران را جهت زندگي در جامعه امروز اماده سازد

مهارت درك مسائل اخالقي، حقوقي و اجتماعي، كتاب تفكـر و پـژوهش    در ارتباط با
گرفـت  ميتوان نتيجـه  ) 6(با توجه نتابج جدول. تنها داراي يك فراواني از نشانگر سوم است

كه عدم توجه به آموزش مهارت درك مسائل اخالقي، حقوقي و اجتماعي مربوط به استفاده 
از اطالعات باعث مي شود فراگيران نتوانند تصميمات اخالقي درباره اسـتفاده از اطالعـات   

بر همين اساس مـك  . بگيرند و نخواهند توانست راهبردهاي جستجوي آگاهانه انجام دهند
دهند كه، مدارسـي   هشدار مي) Butterfield(و باترفيلد ) Trevino(تروينو، ) McCabe- (كيب

داري علمـي درگيـر نكننـد،     دار دربـاره امانـت   آموزان خود را در گفتگوهاي معني كه دانش
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داري علمـي را   اي خود نوعي عدم امانـت  هاي دانشكده زياد در بسياري از پژوهش احتمال به
  ).215: 1389اصه و عليجاني، نيلي ترجمه خ(تجربه خواهند كرد 

  در انتها مي توان پيشنهادات ذيل را بر اساس نتايج  به دست آمده بيان نمود
 سؤال، طرح از آنجايي كه كتاب تفكر و پژوهش در اغلب موارد  سعي داشته است با. 1

 توسـعه  از جلوگيري باعث اين و ايجاد نمايد فراگير در اطالعات را به نياز احساس
 محتواي در آموزشي كتب است بهتر شود، مي انتقادي تفكر و مسئله حل ايه مهارت
 بـر  پژوهشي سؤاالت طراحي به خود فراگيران تا نمايند ايجاد را هايي موقعيت خود

 كـه  اسـت  صـورت  اين در تنها گفت توان مي و بپردازند؛ اطالعاتي نياز يك اساس
معلمان نيـز   .شوند مي اطالعاتي نيازهاي شناسايي و مشكالت فهم به ملزم فراگيران

در جهت كمك به اين امر مي توانند از طريق بحث دربـاره ايـده هـاي موضـوعي،     
صحبت درباره منابع مرجع و تهيه تكاليفي كه فراگيران را تشويق بـه بررسـي ايـده    

همچنـين  . هاي آنان و منابع بالقوه اطالعاتي مي كنـد، بـه فراگيـران كمـك نماينـد     
مي تواند از فراگيران بخواهد سواالت پژوهشي خود را بر اسـاس  محتواي آموزشي 

 ).51: 1389نيلي ترجمه خاصه و عليجاني، . (يك موضوع عام بنويسند

با توجه به پيشرفت علم و تكنولوژي پيشنهاد ميشود كتاب تفكر و پژوهش عالوه بر . 2
اطالعـات و  روشهاي سنتي، فراگيران را با نرم افزارهاي مختلف جهت جمع آوري 

 .سازماندهي آنها بيشتر آشنا نمايد

 يـك  انجـام  مراحـل  همه در آن رعايت كه است مواردي از اخالقي اصول ازآنجاكه. 3
 سـواد  مهارتهـاي  ديگـر  كنـار  در نيـز  مهـم  ايـن  به است الزم دارد، اهميت تحقيق،

 در كتاب تفكر كه داد نشان حاضر پژوهش نتايج كه درصورتي. شود توجه اطالعاتي
 توجـه  اطالعـات  از اسـتفاده  و ثبت در اخالقي اصول رعايت مفاهيم به و پژوهش،

 مسـائل  فكـري،  مالكيت مؤلف، حق با ارتباط در هايي آموزش بنابراين است؛ نشده
 لـوح  تكثيـر  افزارهـا،  نـرم  قفـل  شكسـتن ( مانند الكترونيكي منابع به نسبت اخالقي
 متـون،  قـانوني  انتشـار  ديگـران،  گـذرواژه  و كاربري نام از غيرمجاز استفاده فشرده،

 ارج داري، امانـت  رسـم  و منـابع  ذكـر  مستندسازي، شيوه ،)صداها يا تصوير ها، داده
 .باشد مفيد تواند مي علمي توليدات در آنان سهم و ديگران سوابق و عقايد به نهادن

 مهـارت  هـر  كـه  شـد  متوجـه  توان مي اطالعاتي، سواد هاي مهارت به كلي نگاهي با. 4
 سواد هاي مؤلفه فراگيري از مرحله هر ديگر، عبارت به. است ديگري مهارت نياز پيش
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 در دليل، همين به. شود مي گذاشته پيشين هاي آموخته يا قبل مرحله پايه بر اطالعاتي
 بنابراين شود؛ مي نقض دچار نيز ديگر مرحله مرحله، يك در مشكل وجود صورت

 اطالعـاتي،  سـواد  هـاي  مهـارت  آموزش راستاي در آموزشي پيشنهاد مي شود كتب
به اين صورت كه در . كنند طي ديگري از پس يكي مطلوب نحو به را مراحل تمامي

هنگام برنامه ريزي، در ابتداي امر ليستي از استاندارهاي سواد اطالعاتي تهيه شود و 
، متناسب با آن اهداف آموزشي ارائه گـردد و سـپس بـا در نظرگـرفتن هـر هـدف       

محتواي آموزشي متناسب با آن، در كتب درسي گنجانده شود؛ تا بتوان از اين طريق 
 يـادگيري  در كه با يادگيري مهارتهاي سـواد اطالعـاتي،   كرد تربيت را آموزي دانش

  .شود  تبديل العمر مادام اي يادگيرنده به و پيداكرده استقالل
  نامه كتاب
 .كتابدار: تهران. ها برنامه و ها روش مفاهيم،: ياطالعات سواد آموزش). 1386( مهري پريرخ،

 علـوم  هـاي  نامـه  درس در اطالعـاتي  سـواد  به توجه ميزان شناسايي). 1385( زهرا آبادي، همت حيدري
 دانشـكده . درسـي  ريـزي  برنامه ارشد كارشناسي درجه دريافت براي نامه پايان. ابتدايي دوره تجربي
 .كرمان باهنر شهيد دانشگاه. انساني علوم و ادبيات

دانشور، ميترا؛ غالمحسيني، احمد؛ اسپيدكار، محبوبه؛ روشندل، علي اكبر؛ حمزه بيگـي، طيبـه؛ صـفاري    
اداره كل چاپ و توزيـع  : ناشر. كتاب معلم تفكر و پژوهش ششم دبستان). 1391(نظري، مهدخت 
  .چاپ اول.تهران. كتاب هاي درسي

. سنجش سواد اطالعاتي دانشجويان).1388(، علي حسين داورپناه، محمد رضا؛ سيامك، مرضيه؛ قاسمي
 چاپ دوم. دبيزش: تهران

. رشـد  انتشارات: تهران. اجتماعي و انساني علوم در پژوهش عملي و نظري مباني). 1393( علي دالور،
 .سيزدهم چاپ

: تهران .سواد اطالعاتي، آموزش و يادگيري). 1390(عاطفه؛ رياحي نيا، نصرت؛ زنديان، فاطمه  عاصمي،
 .نشر كتابدار

فصلنامه مطالعات . رويكردي بين رشته اي: آموزش مهارت هاي تفكر انتقادي). 1391(عسگري، محمد 
  35- 64، صص 1391، بهار2ميان رشته اي در علوم انساني، دوره چهارم، شماره 

ي و بررسـي  تبيين نقش سواد اطالعاتي در آموزش الكترونيكـ ). 1390(علي نژاد محمدآبادي، مهرانگيز 
رابطه سواد اطالعاتي دانشجويان آموزش الكترونيكي با عملكرد تحصيلي و رضايتمندي دانشجويان 

 تهران. دانشگاه پيام نور. ريزي آموزشي از راه دور نامه دكتري رشته برنامه پايان. شان از دوره

 .چاپ اول. نشر كتابدار: تهران .سواد اطالعاتي در مدارس). 1390(كاشي نهنجي، وحيده 
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هـاي بخـوانيم و بنويسـيم دوره     نامـه  ميزان توجه به سواد اطالعاتي در درس). 1390(لطفي ماهر، ناهيد 
 131 - 110، صفحات 23فصلنامه مطالعات برنامه درسي ايران، شماره . ابتدايي

 و تجربـي  علـوم  هـاي  نامـه  درس در اطالعـاتي  سـواد  به توجه ميزان شناسايي). 1387( سميه محسني،
 دانشكده. درسي ريزي برنامه ارشد كارشناسي درجه دريافت براي نامه پايان. راهنمايي دوره جتماعيا

 .كرمان باهنر شهيد دانشگاه. انساني علوم و ادبيات

فصـلنامه  . پرورش تفكر انتقادي هدف اساسي تعليم و تربيـت ). 1386(ملكي، حسن؛ حبيبي پور، مجيد 
  93- 108ل ششم، صص ، سا19نوآوري هاي آموزشي، شماره 

. هاي تحقيق و چگونگي ارزشيابي آن در علوم انساني روش). 1394(سيف نراقي، مريم  اهللا، نادري، عزت
 .ويرايش ششم. ارسباران: تهران

 اول چاپ. ايران علمي مدارك و اطالعات مركز: تهران. اطالعاتي سواد ).1384( مريم نظري،

. اطالعاتي با استفاده از ابزارها و تكاليف استاندارد سنجش سواد ).2006( (Neely, Teresa Y) نيلي، ترزا
 1389چاپار،: تهران. اكبر خاصه و رحيم عليجاني ترجمه علي

 اعضـاي  اطالعـاتي  سواد وضعيت بررسي). 1391( ابوالفضل عباسي، ابوذر؛ همتي، احمد؛ سيد هاشمي،
 در ارتباطـات  و اطالعات آوري فن فصلنامه. يك منطقه واحدهاي اسالمي آزاد دانشگاه علمي هيئت
 126- 105دوره سوم، صفحات: تربيتي، علوم
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