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Background and Objectives: Information literacy refers to enabling individuals to determine
when they need information and also having the ability to store, evaluate information, and
using it effectively when needed. Teaching information literacy through the curriculum is one
of the issues that has been considered by curriculum planners in recent years. For this reason,
educational systems in different countries have been trying different ways to equip people in
communities with information literacy skills. Similarly, in our country, paying attention to
teaching information literacy in curricula has been seen in the document of fundamental
transformation of education. Two of the courses through which information literacy can be
developed are Persian and writing courses. Therefore, the main purpose of this study was to
investigate the status of information literacy in Persian and writing textbooks at the first year
of high school.
Methods: The research method in this study was content analysis with a quantitative
approach. The statistical population included Persian and writing textbooks of the seventh,
eighth and ninth grades of the first year of high school (academic year 2018-2019), on the
whole comprised of six textbooks. The sampling method in this study was purposeful sampling
method and the sample size was equal to the size of the population, because all six books
were analyzed. The research instrument is the standard checklist of information literacy,
extracted from the checklist of Lotfi Maher (2010). This checklist includes eight components
of feeling the need for information and how to express it, gathering information and search
strategies, understanding, internalizing and recording information, the correct usage of
information, organizing information, evaluating and analyzing information, being successful
and laying emphasis on social, economic and legal aspects of information. Indicators of
descriptive statistics including frequency, frequency percentage, tables and graphs were used
to analyze the data.
Findings: The results showed that although quantitatively, on the average, about one third of
the messages of all these textbooks (35.45%) had paid attention to the components of
information literacy; the components of information literacy were not explicitly addressed,
and information literacy content was more implicitly included in these books. Meanwhile, the
status of writing textbooks in terms of information literacy components was better than the
Persian textbooks, and grade 8 writing textbook with a frequency of 51.82 had the first rank
and eighth grade Persian textbook with 23.84% had the lowest rate of information literacy
messages among all the studied textbooks respectively. Among the components of
information literacy, the fourth component (correct usage of information) was ranked first
with the highest percentage and the eighth component (laying emphasis on the social,
economic and legal aspects of information) was not considered at all. Very little attention was
paid to the seventh (success) and the sixth (information evaluation) components.
Conclusion: The results make it clear that reviewing these textbooks in terms of information
literacy messages is necessary for curriculum planners. In this regard, it is suggested that texts
or activities would be added to the content of these books to encourage students to conduct
research and refer to various sources of information. It is also necessary to develop
information literacy skills more explicitly in these books.
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مقاله پژوهشی

بررسی جایگاه سواد اطالعاتی در کتابهای درسی فارسی و نگارش دوره اول متوسطه
سمیرا کلواری جانکی ،عظیمه سادات خاکباز* ،مریم پورجمشیدی
گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
چکیده
پیشییهه و اهداف :سووواد اطالعاتی عرارتسووت اج ایتاد توانایی در افراد تا بتوانند تشووصید دهند ه و ت به اطالعان نیاج دارند و
تاریخ دریافت 14 :فروردین 1400
تاریخ داوری 15 :مرداد 1400
تاریخ اصالح 5 :شهریور 1400
تاریخ پذیرش 22 :شهریور 1400
واژگان کلیدی:
سواد اطالعاتی،
کتاب درسی فارسی،
کتاب درسی نگارش،
دوره اول متوسطه،
تحلیل محتوا

همچنین توانایی ذخیره کردن اطالعان ،ارجشویابی و اسوتداده مر ر اج ن را در جمان نیاج داشوته باشوند .موجش سوواد اطالعاتی اج طری
برنامه درسوی یکی اج مسوایلی اسوت که در سوالهای اخیر مورد توجه برنامه ریزان درسوی رار گرفته اسوت .به این جهت ،نظامهای
موجشوی کشوورهای مصتلب به طرم متداوتی سودی در متهز کردن افراد جوامه به مهارنهای سوواد اطالعاتی دارند .در کشوور ما نیز
توجه به موجش سوواد اطالعاتی در برنامههای درسوی در سوند تحول بنیادین موجش و پرورش دیده شوده اسوت .یکی اج دروسوی که
میتوان اج طری

ن سوواد اطالعاتی را توسوده داد ،درس فارسوی و نگارش اسوت .اذا هدف اصولی پژوهش حاضور بررسوی جایگاه سوواد

اطالعاتی در کتابهای فارسی و نگارش دوره اول متوسطه بود.
روشها :روش پژوهش در این تحقی  ،تحلیل محتوا با رویکرد کمّی بود .جامده ماری شووامل کتابهای فارسووی و نگارش پایههای
هدتم ،هشوتم و نهم دوره اول متوسوطه سسوال تحلویلی  )1397-98و در متموع مشوتمل بر شوش کتاب بود .روش نمونهگیری در این
پژوهش ،روش نمونوهگیری هودفمنود و حتم نمونوه بوا جوامدوه برابر بود؛ جیرا هر شوووش کتواب مورد تحلیول رار گرفوت .ابزار انوداجهگیری،
سویاهه وارسوی اسوتاندارد سوواد اطالعاتی اسوت که اج سویاهه اطدی ماهر س )1389ا تراس شود .این سویاهه شوامل هشوت مراده احسواس
نیاج به اطالعان و گونگی بیان ن ،جمه وری اطالعان و اسوتراتژیهای جسوتتو ،درک ،درونسواجی و رت اطالعان ،کاربرد صوحی
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اطالعان ،سووواجماندهی اطالعان ،ارجیابی و تحلیل اطالعان ،کامیابی و تأکید بر جنرههای اجتماعی ،ا تلوووادی و حقو ی اطالعان
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است ..برای تتزیه و تحلیل دادهها اج شاخدهای مار توصیدی شامل فراوانی ،درصد فراوانی ،جدول و نمودار استداده شد.
یافتهها :نتایج حاکی اج ن بود که با نکه اج احاظ کمّی ،بهطور متوسط حدود یک سوم اج پیامهای همه این کتابها س 35/45درصد)
به مرادههای سواد اطالعاتی توجه کرده بود؛ بهطور صری و روشن به مرادههای سواد اطالعاتی پرداخته نشده و مطااب مربوط به سواد
اطالعاتی بیشتر به طور تلویحی در این کتابها گنتانده شده بود .در این بین ،وضدیت کتابهای نگارش اج نظر توجه به سواد اطالعاتی
بهتر اج کتابهای فارسی بود و کتاب نگارش پایه هشتم با درصد فراوانی  51/82رتره اول و کتاب فارسی پایه هشتم با  23/84درصد
کمترین میزان پیامهای سواد اطالعاتی را دارا بود .در بین مرادههای سواد اطالعاتی ،مراده هارم سکاربرد صحی اطالعان) رتره اول
را به خود اختلاص داد که بیشترین درصد تدل گرفت و به مراده هشتم ستأکید بر جنرههای اجتماعی ،ا تلادی و حقو ی اطالعان)
هیچ توجهی نشده بود .همچنین به مرادههای هدتم سکامیابی) و ششم سارجیابی اطالعان) نیز توجه بسیار نا یزی شده بود.
نتیجهگیری :نتایج روشون میساجد که باجنگری این کتابها در خلوص پیامهای سواد اطالعاتی برای برنامهریزان درسی الجم به نظر
میرسود .در این راسوتا پیشونهاد میشوود در محتوای این کتابها متنها یا فداایتهایی تدریه شوود که دانش موج را به پژوهش کردن و
رجوع کردن به منابه مصتلب اطالعاتی تشووی کند .همچنین الجم اسوت تا به شوکل صوری تری در این کتابها به توسوده مهارنهای
سواد اطالعاتی پرداخته شود.

مقدّمه
رشد فناوری اطالعان و ارتراطان در هزاره سوم ،موجب درک مدهوم
جدیدی اج یادگیری شده است که با عنوان یادگیری ماداماادمر مشهور
است .یادگیری ماداماادمر به فداایتهایی اشاره میکند که مردم در
طول جندگی برای بهرود دانش ،مهارنها و شایستگیها در یک جمینه
تصللی که ناشی اج انگیزههای شصلی ،اجتماعی و شغلی است ،انتام

میدهند [ .]1توجه به مدهوم یادگیری ماداماادمر نیز منتر به تدریب
جدیدی اج سواد شده است که ورای توانایی خواندن و نوشتن است و به
ن سواد ندگانه میگویند .مهارن سواد اطالعاتی نیز یکی اج انواع سواد
ندگانه میباشد [ .]2مدهوم سواداطالعاتی برای نصستین بار در سال
 1974توسط پلجور کوفسکی ،رئیس انتمن صندت اطالعان مریکا در

نشریه علمی فهاوری آموزش ،جلد  ،16شماره  ،1زمستان 1400

گزارش ارائه شدهاش به کمسیون ملی علوم کتابداری و اطالعرسانی
ایاالنمتحده بهکارگرفته شد [ ]3و با ظهور فناوریهای اطالعاتی در
اوایل دهه  1970بهتدریج توسده یافت تا اینکه بهعنوان سواد حیاتی و
ضروری برای رن بیست و یکم شناسایی شد [ .]4سواد اطالعاتی
عرارتست اج ایتاد توانایی در افراد تا بتوانند تشصید دهند ه و ت به
اطالعان نیاج دارند و همچنین توانایی ذخیره کردن اطالعان ،ارجشیابی
و استداده مر ر اج ن را در جمان نیاج ،داشته باشند [.]5
موجش سواد اطالعاتی اج اواخر دهه  1980در برنامه درسی در دنیا
دنرال شد و در ابتدا به شکل موجش مهارنهای اطالعاتی و کتابصانهای
بود؛ اما پس اج ن ،تحت تأ یر نظریان فریره در مورد سواد موجی،
موجش مهارنهای تدکر انتقادی و تحلیلی درمورد استداده اج اطالعان
و نیز توانایی تواید ایدههای جدید اج اطالعان فدلی و دانش رلی نیز
مطرح شد [ .]6با ورود مدهوم سواداطالعاتی به موجش و پرورش و در
سال  1989انتمن کتابصانه مریکا در جمینه سواد اطالعاتی بهمنظور
تمرکز بر توسده سواد اطالعاتی تأسیس شد [ .]3اج سال  1990به بدد
مدرسان دانشگاه انتظارداشتند که دانش موجان منابه متنا ض را تتزیه
و تحلیل کنند ،با وردن شواهد اج استداللهای خود دفاع کنند،
مشکالن پیچیده را بدون هیچ واکنش شکاری حل کنند ،در مورد نچه
موختهاند توضی دهند و در پایان نتیتهگیری کنند .تمام این وظایب
مستلزم سط باالیی اج سواد اطالعاتی و مهارن تدکر انتقادی
دانش موجان است [ .]7در حال حاضر ،اهمیت موجش سواد اطالعاتی
بیشتر اج گذشته شکار شده است؛ جیرا مالک درن و برتری کشورها
میزان تواید اطالعان و سهوات ،گستردگی و سرعت دسترسی افراد به
اطالعان صحی و به هنگام است [ ]8و مهمترین ویژگی ن تغییر سریه
میباشد .حال اگر انسان نتواند برنامه درسی را با نیاجهای ا تلادی،
اجتماعی و سیاسی دنیای جدید تطاب دهد؛ برنامه درسی منسوخ
خواهد شد.
به این جهت ،نظامهای موجشی کشورهای مصتلب بهطرم متداوتی سدی
در متهز کردن افراد جوامه به مهارنهای سواد اطالعاتی دارند .برخی
اج نظامهای موجشی ،در ااب یک موضوع درسی جداگانه و در کنار
سایر دروس بهطور خاص ن را نیز موجش میدهند .برخی دیگر،
بهعنوان یک رویکرد در موجش به ن نگاه میکنند .بر این اساس،
موجش سواد اطالعاتی در متن موجش همه دروس و همراه با موجش
همه دروس خواهد بود [ .]9همچنین برخی نظامهای موجشی ،تدریس
مهارنهای اطالعاتی را در دانشگاه غاج میکردند و حال نکه اکنون
پژوهشها حاکی اج ن است که برنامههای موجش سواد اطالعاتی
می بایست در هر سه دوره موجش ابتدایی ،متوسطه و دانشگاهی و نیز
در فداایتهای حرفهای ادغام شود تا در ذهن افراد نهادینه گردد و نیز
در جریان فداایتهای روجمره عینیت و مدنا یابد [ .]4اج این رو ،ادغام
سواد اطالعاتی با برنامه درسی باید اج دوره ابتدایی و متوسطه غاج گردد
تا دانش موجان برای ورود به مراحل باالی تحلیل که با مداهیم پژوهش،
جستتوی منابه و شنایی با پایگاههای اطالعاتی همراه است ،ماده
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شوند و مهارنهای سواد اطالعاتی در درون نها درونی و نهادینه شود
[.]10
در کشور ما سواد اطالعاتی اج سال  1384بهعنوان یک راهررد یاددهی-
یادگیری مطرح شد؛ اما به شکل روشمند وارد برنامه درسی نشد [.]11
در سالهای اخیر ،سند تحول بنیادین بهعنوان اصلیترین سند موجش
و پرورش کشور ،کلیه برنامههای درسی را تحت تأ یر خود رار داده
است .در این سند و در جیر متموعه ساحت علمی و فناوری ،نیز مده
است که یکی اج مشصلههای جهتگیری کلی این ساحت «تلدی
مهارنها ،دانشها و نگرشهای علمی بهویژه تلدی بین مهارنهای
فرایندی در تربیت علمی ،فناوری ،بهکارگیری مهارنهای مربوط به
سواداطالعاتی و ارتراطی در جریان یادگیری محتوا به منزاه روشی و
ابزاری برای یاددهی و یادگیری عمی تر و بهتر» میباشد [ .]12با توجه
به اینکه درکشورهای دارای سیستم موجشی متمرکز مثل ایران
مهمترین منره در برنامههای درسی ،کتابهای درسی میباشد؛ کتابها
باید بهگونهای بهروج شوند که پاسصگوی نیاجهای مصتلب دانش موجان و
دانشتویان رن بیست و یک باشند .دروا ه در نظام موجشی کشور،
کتاب درسی را میتوان مهمترین ابزار موجش برای پرورش سواد
اطالعاتی بهحساب ورد .اذا انتظار میرود سواد اطالعای در کتابهای
درسی اج ابتدایی تا متوسطه به نوعی ادغام شده باشد .اما پژوهشهای
مصتلدی که در این جمینه انتام شده است ،بیانگر وجود نقدهایی است.
بهطور مثال ،پژوهش [ ]13حاکی اج ن بود که درس فارسی پایه هارم
ابتدایی ،بهطور گسترده در تالش برای تأمین ابزارهای بهرهگیری اج
اطالعان و پرداجش اطالعان است .ارتقای توان دیدن ،شنیدن ،خواندن
و دستیابی به فهم عمی اج متن ،تلویر و شنیدهها در خالل پیامهای
شنیداری رسمی یا ضمن گدتگوهای بینفردی ،بهطور مناسری در کتاب
درسی پرداخته شده است .پژوهش [ ]14نیز میزان توجه به سواد
اطال عاتی را درکتاب تدکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی نظام موجش و
پرورش ایران مورد بررسی رار داده است .نتایج نشان داد که در متموعه
مضامین مرترط با مهارنهای سواد اطالعاتی ،مهارن تشصید نیاج به
اطالعان در باالترین رتره و مهارن درک مسائل اخال ی ،حقو ی و
اجتماعی در پایینترین مرتره رار دارد .در پژوهش [ ]8با عنوان تحلیل
محتوای کتابهای درسی دوره متوسطه ایران با رویکرد سواد اطالعاتی
به بررسی کلیه کتابهای درسی پایه اول تا هارم رشتههای علوم
ریاضی ،علوم تتربی ،علوم انسانی و علوم مدارف اسالمی دوره متوسطه
سال تحلیلی  1391-1392پرداخته شده است .در نهایت یافتهها
حاکی اج ن بود که بیشترین فراوانی به علوم تتربی اختلاص داشت.
همچنین کتاب فارسی در هر سه رشته بیشترین فراوانی را به خود
اختلاص داد .به عالوه ،استاندارد کاربرد اطالعان به طور مر ر و خال انه
بیشترین فراوانی را در بین مرادههای سواد اطالعاتی داشت .پژوهش
[ ]15نیز به بررسی درسنامههای بصوانیم وبنویسیم س 10کتاب) پرداخته
است .نتایج حاصل اج پژوهش نشان داد ،به مدهوم سواد اطالعاتی بهطور
صری در هیچ کدام اج درسنامهها اشاره نشده و ساجماندهی محتوای
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کتابها بر این اساس صورن نگرفته است .پژوهش [ ]16نیز با تحلیل
محتوای درسنامههای علوم تتربی واجتماعی دوره راهنمایی که به روش
تحلیل محتوا و با استداده اج سیاهه وارسی انتام شده بود ،نشان داد که
به مراده احساس نیاج به اطالعان توجه شده اما به مداهیم تدریب مسأاه،
مکانهای نگهداری اطالعان سااکترونیکی) ،دستیابی وگزینش اطالعان
سااکترونیکی) ،روشهای رت و ارائه ااکترونیکی اطالعان و رعایت اصول
اخال ی در کار با اطالعان توجهی نشده است .پژوهشی دیگر حاکی اج
ن بود که بیشترین فراوانی در درسنامههای علوم تتربی ابتدایی ،مربوط
به مراده احساس نیاج به اطالعان و تدریب مسأاه بود .همچنین در
درسنامههای مورد بررسی به مداهیم مکانهای نگهداری اطالعان،
روشهای جستتو ،جایابی ،دستیابی و گزینش اطالعان هیچگونه
توجهی نشده بود [.]17
در بین حوجههای مصتلب دانشی در برنامه درسی ،ادبیان و جبان مادری
احتماالً میتواند درس مناسری برای تلدی سواد اطالعاتی محسوب شود.
جیرا هار مهارن اصلی که در این حوجه مهم به نظر میرسد شامل سصن
گدتن ،شنیدن ،خواندن و نوشتن میباشد که این مهارنها اج مهمترین
مهارنهای جبانی میباشند .اج بین مهارنهای فوم ،مهارن خواندن در
علر سواد اطالعاتی مورد تأکید است؛ جیرا توانایی خواندن مقدمهای
برای درک و فهم اطالعان میباشد؛ یدنی تا و تیکه فرد نتواند اطالعان
موجود در متنی را بصواند ،نمیتواند مدهوم پنهان درون متون را درک
یا حتی تتزیه و تحلیل کند .بدد اج مرحله خواندن ،مهارن نوشتن است
که حس نیاج به اطالعان و جستتو برای یافتن این اطالعان در فرد
ایتاد میشود .دروا ه یادگیری در محیط اطالعاتی رن بیست و یکم،
نیاجمند مهارن پیچیده در خواندن تمام انواع متن بهخلوص متون
اطالعاتی سکه گاهی بهعنوان متون غیرداستانی یا تدسیری هم یاد
میشوند) است [ .]13اذا با توجه به اهمیتی که سواد اطالعاتی در علر
حاضر دارد و با توجه به اهمیت حوجه ادبیان فارسی در سند تحول
بنیادین ،این پژوهش با هدف بررسی جایگاه سواد اطالعاتی در برنامه
درسی فارسی انتام میشود و ون دانش موجان اج دوره اول متوسطه
بهتدریج موجشهایی را که در دوره ابتدایی کسب کردهاند ،تکمیل و
تقویت میکنند و دوره ابتدایی بهواسطه این دوره به مقاطه باالتر وصل
میشود و نیز با توجه به اینکه یکی اج کتابهای تاجه تأایدی که میتوان
به وجود مرادههای سواد اطالعاتی در ن امیدوار بود با عنوان «نگارش»
برای تدریس در همین دوره تدوین میشود ،بنابراین برنامه درسی
ادبیان فارسی دوره اول متوسطه ،مشتمل بر کتابهای درسی فارسی و
نگارش ،مورد بررسی رار میگیرد .با توجه به مراحث مطرح شده،
مسئله ای که در این پژوهش باید پاسخ داده شود این است که در
کتابهای فارسی و نگارش دوره اول متوسطه تا ه انداجه به مرادههای
سواد اطالعاتی توجه شده است؟ به این منظور سراالن پژوهش به شکل
جیر مطرح میشود:
 در کتاب فارسی پایه هدتم تا ه انداجه به مرادههای سواد اطالعاتیتوجه شده است؟
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 در کتاب نگارش پایه هدتم تا ه انداجه به مرادههای سواد اطالعاتیتوجه شده است؟
 در کتاب فارسی پایه هشتم تا ه انداجه به مرادههای سواد اطالعاتیتوجه شده است؟
 در کتاب نگارش پایه هشتم تا ه انداجه به مرادههای سواد اطالعاتیتوجه شده است؟
 در کتاب فارسی پایه نهم تا ه انداجه به مرادههای سواد اطالعاتیتوجه شده است؟
 در کتاب نگارش پایه نهم تا ه انداجه به مرادههای سواد اطالعاتیتوجه شده است؟

روش پژوهش
برای انتام این پژوهش اج روش تحلیل محتوای کمّی استداده شده است.
در رویکرد کمّی با استداده اج محاسره فراوانی و تدداد و وع کلمان،
اسامی و فضاهای دادهشده ،موضوع مربوطه را تحلیل مینماییم .تحلیل
محتوا عرارن است اج رار دادن اجزای یک متن سکلمهها ،جملهها،
پاراگرافها و مانند اینها) برحسب واحدهایی که انتصاب میشود ،در
تددادی اج مقواه که اج پیش تدیینشدهاند و استداده اج این روش مستلزم
طرقه بندی و شمارش عناصر و اجزای یک محتوا ،بدون داشتن
فرضیههای رلی است .در این تکنیک ،منحلراً به محتوای شکار توجه
میشود.
جامده ماری پژوهش حاضر مشتمل بر شش کتاب فارسی و نگارش
میباشد که در دوره اول متوسطه در سهپایه هدتم ،هشتم و نهم در سال
تحلیلی  ]23[،]22[،]21[،]20[ ،]19[ 1397-1398و [ ]24برای
تدریس در اختیار مدمان رار گرفته است .دراین پژوهش نمونه نیز با
جامده برابر بود و دروا ه به نوعی اج شیوه نمونهگیری هدفمند استداده
شده است.
ابزار جمه وری اطالعان سیاهه وارسی استاندارد سواد اطالعاتی مشتمل
بر هشت مراده بود که این سیاهه توسط [ ]18طراحی و ساخته شده
بود .این مرادهها به شرح جیر بیان شده است:

مراده اول :احساس نیاج به اطالعان و گونگی تدیین و بیان ن
نیاج اطالعاتی به نیاجهایی اشاره دارد که افراد پس اج رو به رو شدن با
مسائل و مشکالن پیرامون خود اج حل یا تدسیر نها عاجز میمانند و
میل به برخورداری اج دانش و گاهی بیشتری پیدا میکنند .دروا ه
توانایی هرفرد درتشصید نیاج اطالعاتی نصستین جزو سواداطالعاتی او
و مقدمه مهارنهای بددی محسوب میشود .بدیهی است اگر افراد در
تشصید و تریین نچه که بدان نیاج دارند موف نراشند ،بدید است
توفیقی در مراحل بددی کسب کنند.
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مراده دوم :جمه وری اطالعان و استراتژیهای جستتو
جمانی که موضوع انتصاب شد ،دو نکته باید مورد توجه رار گیرد :درکتا
باید جستتو کرد؟ و باید اج ه واژگانی برای جستتو استداده شود؟ در
پاسخ به سرال اول ،شنایی با انواع منابدی که میتواند در جستتوی
اطالعان اج نها بهرهگرفت ،ضروری است و در پاسخ به سرال دوم باید
به این نکته توجه نمود که در جمان جستتوی اطالعان ،کلمههایی که
بهکار برده میشود ،می تواند نتایج جستتو را تغییر دهد .این مرحله
شامل شناخت منابه اطالعاتی مناسب اعم اج منابه اپی ،ااکترونیکی و
گزینش مناسبترین منابه است .جمه وری اطالعان شامل سه بصش
میباشد که عرارتند اج:
جایابی :به محل نگهداری اطالعان و منابدی که برای دسترسی به
اطالعان وجود دارد ،اشاره میکند.
دسترسی :نحوه دستیابی به منابه اطالعاتی اعم اج منابه اپی ،شداهی
و ااکترونیکی را بیان میکند.
گزینش :انتصاب و برگزیدن منابه مدید و مرترط با موضوع مورد نظر.

مراده سوم :درک ،درونساجی و رت اطالعان
درک اطالعان به مدنای توانایی شناسایی اطالعان مدید برای استداده
مر ر ،درونساجی به مدنای مدناساجی اج اطالعان دریافتی و توانایی
انتقال این اطالعان به ساجمان دانش شصلی است .رت به این مدنا
است که گونه اطالعان گزینش شده رت شوند؛ به گونهای که برای
دیگران ابل رؤیت باشد.

مراده هارم :کاربرد صحی اطالعان
منظور اج کاربرد ،فهمیدن گونگی به کاربستن و استداده مر ر اج
اطالعان براساس اصول علمی و اخال ی تدوین یک پژوهش میباشد.

مراده پنتم :ساجماندهی اطالعان
تنظیم و ساجماندهی اطالعان شامل مداهیم ردیب کردن ،خالصه
کردن ،طرقهبندی کردن و نظم بصشیدن به اطالعان است که به منظور
تسهیل درک ،به ذهن سپاری و ارائهی بهتر اطالعان صورن میگیرد.

مراده ششم :ارجیابی ،تتزیه و تحلیل اطالعان
منظور اج ارجشیابی ،سنتش ،مقایسه و ضاوتی است که در ذهن انتام
میگیرد .دروا ه ارجشیابی به این اشاره دارد که مثالً فرد بتواند دو متن
را پیشروی خود بگذارد ،با هم مقایسه کند یا در مورد ن دو ضاون
نماید  .منظور اج تتزیه و تحلیل نیز این است که فرد بتواند یک مطلب
و موضوع را به اجزا و عناصر کو کتر ن تدکیک کند؛ بهگونهای که
گویای اندیشه اصلی نهدته در متن باشد.

مراده هدتم :کامیابی سرضایتمندی)
منظور اج کامیابی همان رضایت خاطری است که به واسطه حل یک
مسئله یا مشارکت در تواید علم به فرد دست میدهد و همین حس
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بهعنوان یکی اج عوامل ایتاد انگیزه باعث میشود فرد به کار خود ادامه
دهد.

مراده هشتم :تأکید بر جنره اجتماعی-ا تلادی و حقو ی استداده اج
اطالعان
مقلود اج این مراده در حقیقت این است که به افراد بیاموجد که در
هنگام استداده اج یک منره حاال به هر صورن اعم اج متن مکتوب ،ایده
و تلویر ،دین خود را نسرت به پدید ورنده به جا ورند.
مرادههای مذکور برای پژوهش حاضر مورد تطری رار گرفت و نشانگرها
و ملادیقی اج کتابهای درسی مورد بررسی در این پژوهش به عنوان
نمونه استصراج شد .برای سنتش روایی سیاهه وارسی نشانگرهای
استصراج شده را پس اج بررسیهای نظری و تأمالن کارشناسانه در
اختیار  3تن اج افراد متصلد در موضوع رار داد و نها نیز براساس
طیب کامالً مناسب ،مناسب و نامناسب اعالم نظر کردند .بر این اساس
گزینه های نامناسب و نامربوط حذف یا جایگزین شد و گزینه مناسب
نیز بررسی شده و در برخی موارد تغییراتی در ن ایتاد شد.
برای محاسره پایایی این سیاهه در پژوهش حاضر بدد اج گذشت شش
ماه اج تحلیل اوایه کتابها ،بدون رجوع به تحلیل اوایه ،سه کتاب نگارش
اج بین کتابهای مورد بررسی انتصاب و متدداً تحلیل گردیده و به
واسطه گرفتن ضریب اسکان پایایی این ابزار در این پژوهش مورد بررسی
رار گرفت.
با توجه به میزان پایایی بهدست مده س )0/82میتوان گدت پایایی بین
مشاهدهها ،مناسب ارجیابی شد؛ جیرا اج احاظ ماری میزان باالی 0/70
برای مشاهدهها مناسب ارجیابی میشود .در این پژوهش ،واحد تحلیل
در متن درسها «پاراگراف» و در سمت فداایت «جمله» در نظر گرفته
شده بود .تتزیه وتحلیل دادهها نیز براساس شاخدهای مار توصیدی
سفراوانی و درصد فراوانی ،جدول و نمودار) صورن گرفت.

نتایج و بحث
در این مرحث دادههای حاصل اج تحلیل به تدکیک ،کتاب و پایه تحلیلی
ارائه میشود:

مرادههای سواد اطالعاتی موجود در کتاب فارسی پایه هدتم
واحدهای شمارش در کتاب فارسی پایه هدتم 586 ،میباشد که جمد ًا
فراوانی مرادههای سواد اطالعاتی در این واحدها  193بار بود که اج این
میزان 51 ،بار در واحد متن 141 ،بار در واحد فداایت و تنها  1بار در
واحد تلویر ارائه شده بود .سپس این تدداد به هشت مراده تدکیک شده
و فراوانی و درصد هر مراده نیز به تدکیک جیرمرادهها نسرت به کل
فراوانی مرادههای سواد اطالعاتی موجود در کتاب محاسره شد .در
جدول شماره  1فراوانی و درصد مرادههای سواد اطالعاتی در کتاب
فارسی پایه هدتم به شماره مده است.

عظیمه سادات خاکباز و همکاران
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با توجه به اطالعان مندرج در جدول شماره  1در کتاب فارسی پایه

و درصد مرادههای سواد اطالعاتی در کتاب فارسی پایه هشتم به شماره

هدتم  32/93کل کتاب به مرادههای سواد اطالعاتی پرداخته شده است.

مده است:

16/04

اطالعان مندرج در جدول شماره  3حاکی اج ن است که در متموع

بیشترین توجه را در کتاب فارسی پایه هدتم در بین مرادههای سواد

 177پیام سواد اطالعاتی در کتاب فارسی پایه هشتم شناسایی شد که

اطالعاتی به خود اختلاص داده است .بدد اج ن احساس نیاج به اطالعان

 23/84درصد اج کل کتاب را به خود اختلاص داد .اج بین مرادههای

با  10/92رتره دوم را بهدست ورده بود .جمه وری اطالعان با  4/45در

سواد اطالعان ،کاربرد صحی اطالعان با درصد  14/32در رتره اول رار

مرتره سوم رار گرفت .در این بین ارجیابی اطالعان و کامیابی هر دو با

گرفت .احساس نیاج به اطالعان با درصد  8/98در رتره دوم و جمه وری

 0/51در مرتره هارم گرفتند .ساجماندهی اطالعان با  0/34درصد در

اطالعان با درصد  2/86در رتره سوم رار گرفت .درک ودرونساجی

رتره پنتم رار گرفت .مراده درک و درونیساجی اطالعان با  0/17نیز

اطالعان و ساجماندهی اطالعان هر دو با بهدست وردن درصد 1/52

در مرتره بدد رار گرفت .به مراده هشتم ستأکید بر جنرههای اجتماعی،

در مرتره هارم رار گرفتند و بدد اج این دو مراده ،کامیابی با درصد

ا تلادی و حقو ی) نیز توجه خاصی نشده بود.

 1/14و ارجیابی اطالعان با  0/95درصد رار گرفتند .بر جنرههای

همانطورکه مشاهده میشود کاربرد صحی

اطالعان با

مرادههای سواد اطالعاتی موجود در کتاب نگارش پایه هدتم
کل واحدهای شمارش شده در کتاب نگارش پایه هدتم 420 ،بود .در

اجتماعی ،ا تلادی و حقو ی اطالعان نیز در کتاب حاضر تأکیدی نشده
است.

متموع فراوانی مرادههای سواد اطالعاتی در این واحدها  110بار

مرادههای سواد اطالعاتی موجود در کتاب نگارش پایه هشتم

شمارش شد که اج این تدداد  61بار در واحد متن 48 ،بار در واحد

کل واحدهای موجود درکتاب نگارش پایه هشتم  247بود .اج این تدداد

فداایت و  1بار در واحد تلویر بود .سپس این تدداد به مرادههای سواد

واحد  128پیام با مضمون مرادههای سواد اطالعاتی استصراج شده بود

اطالعاتی تدکیک شده و فراوانی و درصد هر مراده نیز به تدکیک

که 71پیام در واحد متن 55 ،پیام در واحد فداایت و تنها  2پیام در

جیرمرادهها نسرت به کل فراوانی مرادههای سواد اطالعاتی موجود

واحد تلویر شناسایی شد .این تدداد به مرادههای سواد اطالعاتی

درکتاب محاسره شد .در جدول شماره  2فراوانی و درصد فراوانی

تدکیک شده و فراوانی و درصد هر مراده نیز به تدکیک جیرمرادههایشان

مرادههای سواد اطالعاتی و جیرمرادههای نها در کتاب نگارش پایه

نسرت به کل فراوانی سواد اطالعاتی موجود در کتاب محاسره شد .در

هدتم به شماره مده است.

جدول شماره  4فراوانی و درصد مرادههای سواد اطالعاتی درکتاب

با توجه به اطالعان مندرج در جدول شماره  2در کتاب نگارش پایه

نگارش پایه هشتم به شماره مده است.با توجه به اطالعان مندرج در

هدتم پیامهای سواد اطالعاتی فراوانی  110و درصد  26/19بهدست

جدول شماره  4در کتاب نگارش پایه هشتم 51/82 ،کل کتاب

ورده اند .بیشترین درصد سواد اطالعاتی در این کتاب به احساس نیاج

مرادههای سواد اطالعاتی پرداخته شده است .همانطورکه مشاهده

به اطالعان) با  9/52تدل دارد .مراده کاربرد صحی اطالعان برخالف

میشود در بین مرادههای سواد اطالعاتی ،کاربرد صحی اطالعان با

کتاب فارسی پایه هدتم که در مرتره اول رار داشت ،در این کتاب با

 21/46بیشترین توجه را در کتاب نگارش به خود اختلاص داده است.

 7/14در مرتره دوم جای گرفت .ارجیابی اطالعان با درصد  2/62رتره

درک و درونساجی اطالعان با  14/56رتره دوم را به خود اختلاص داده

سوم را بهدست ورد .جمه وری اطالعان و درک و درونساجی اطالعان

است .ارجیابی اطالعان با  5/24در مرتره سوم رار گرفته است و احساس

هر دو درصد  2/38را بهدست وردند و در رتره هارم رار گرفتند.

نیاج به اطالعان با  4/43رتره هارم و جمه وری اطالعان با  3/64رتره

ساجماندهی اطالعان با درصد  1/14در رتره پنتم رار گرفت .کامیابی

پنتم و ساجماندهی اطالعان با  2/43رتره ششم را به خود اختلاص

و تأکید بر جنرههای اجتماعی ،ا تلادی و حقو ی در این کتاب اصالً

دادهاند .کامیابی نیز با  0/40بدد اج نها رار دارد؛ اما به جنرههای

مورد توجه رار نگرفتند.

اجتماعی ،ا تلادی و حقو ی اطالعان توجهی نشده است.

مرادههای سواد اطالعاتی موجود در کتاب فارسی هشتم

مرادههای سواد اطالعاتی موجود در کتاب فارسی پایه نهم

کتاب فارسی پایه هشتم در کل  523واحد بود که اج این تدداد 177

متموع واحدهای شمارش شده درکتاب فارسی پایه نهم  510واحد

پیام سواد اطالعاتی شناسایی شد .اج پیامهای یافت شده 66 ،مورد در

شمارش شد که اج این تدداد  416واحد در سمت متن 53 ،واحد در

واحد متن 110 ،مورد در واحد فداایت و  1مورد در واحد تلویر مشاهده

سمت فداایت و  41واحد در سمت تلویر بود .اج کل واحدهای

شد .سپس این تدداد به مرادههای سواد اطالعاتی تدکیک شده و فراوانی

شمارش شده جمداً  187پیام مرترط با مرادههای سواد اطالعاتی

و درصد هر مراده نیز به تدکیک جیرمرادههایش نسرت به کل فراوانی

شناسایی شد که  75مورد در واحد متن112 ،مورد در واحد فداایت

سواد اطالعاتی موجود در کتاب محاسره شد .در جدول شماره  3فراوانی

یافت شده بود.
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 فراوانی و درصد مرادههای سواد اطالعاتی در کتاب فارسی پایه هدتم:1 جدول
Table 1: Frequency and percentage of information literacy components in the seventh-grade Persian textbook

کل

تلویر

فداایت

متن

Total

Image

Activity

Text

مرادهها

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

Percentage

Frequency

Percentage

Frequency

Percentage

Frequency

Percentage

Frequency

10.92

64

0.17

1

10.58

62

0.17

1

4.45

26

0

0

4.26

25

0.17

1

0.17

1

0

0

0.17

1

0

0

16.04

94

0

0

8.19

48

7.84

46

0.34

2

0

0

0.34

2

0

0

0.51

3

0

0

0.51

3

0

0

.51

3

0

0

0

0

0.51

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Components

احساس نیاج به اطالعان
Feeling the need for information

جمه وری اطالعان
Data collection

درک و درونساجی اطالعان
Understanding and internalizing the
information

کاربرد صحی اطالعان
Correct usage of information

ساجماندهی اطالعان
Organizing information

ارجیابی اطالعان
Information evaluation

کامیابی
Success

 ا تلادی و،تآکید بر جنرههای اجتماعی
حقو ی
Laying emphasis on social, economic
and legal aspects of information

32.93

193

0.17

1

24.06

141

8.70

کل

51

Total

 فراوانی و درصد مرادههای سواد اطالعاتی در کتاب نگارش پایه هدتم:2 جدول
Table 2: Frequency and percentage of information literacy components in the seventh-grade writing textbook

کل

تلویر

فداایت

متن

Total

Image

Activity

Text

مرادهها

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

Percentage

Frequency

Percentage

Frequency

Percentage

Frequency

Percentage

Frequency

9.52

40

0

0

2.86

12

6.67

28

2.38

10

0

0

0.48

2

1.90

8

2.38

10

0.24

7.14

30

0

1.14

9

2.62
0

0

1

0.71

3

1.43

6

0

4.52

19

2.62

11

0

0

0.24

1

1.90

8

11

0

0

2.62

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Components

احساس نیاج به اطالعان
Feeling the need for information

جمه وری اطالعان
Data collection

درک و درونساجی اطالعان
Understanding and internalizing
the information

کاربرد صحی اطالعان
Correct usage of information

ساجماندهی اطالعان
Organizing information

ارجیابی اطالعان
Information evaluation

کامیابی
Success

 ا تلادی و،تأکید بر جنرههای اجتماعی
حقو ی
Laying emphasis on social, economic
and legal aspects of information

26.19

110

0.24

1

11.43

48

14.52

61

کل
Total

عظیمه سادات خاکباز و همکاران

A. S. Khakbaz et al.
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Table 3: Frequency and percentage of information literacy components in the eighth-grade Persian textbook

مرادهها
Components

احساس نیاج به اطالعان
Feeling the need for information

جمه وری اطالعان
Data collection

درک و درونساجی اطالعان
Understanding and internalizing
the information

کاربرد صحی اطالعان
Correct usage of information

ساجماندهی اطالعان
Organizing information

ارجیابی اطالعان
Information evaluation

کامیابی
Success

تأکید بر جنرههای اجتماعی ،ا تلادی
و حقو ی

متن

فداایت

تلویر

کل

Text

Activity

Image

Total

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

Frequency

Percentage

Frequency

Percentage

Frequency

Percentage

Frequency

Percentage

1

0.19

45

8.79

0

0

47

8.98

0

0

15

2.86

0

0

15

2.86

0

0

8

1.52

0

0

8

1.52

59

11.26

29

5.53

0

0

88

14.32

3

0.57

5

0.95

0

0

8

1.52

0

0

5

0.95

0

0

5

0.95

3

0.57

2

0.38

1

0.19

6

1.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Laying emphasis on social, economic
and legal aspects of information

کل

66

Total

12.62

21.03

110

0.19

1

23.84

177

جدول  :4فراوانی و درصد مرادههای سواد اطالعاتی در کتاب نگارش پایه هشتم
Table 4: Frequency and percentage of information literacy in the eighth- grade writing textbook

مرادهها
Components

احساس نیاج به اطالعان
Feeling the need for information

جمه وری اطالعان
Data collection

درک و درونساجی اطالعان
Understanding and internalizing
the information

کاربرد صحی اطالعان
Correct usage of information

ساجماندهی اطالعان
Organizing information

ارجیابی اطالعان
Information evaluation

کامیابی
Success

تأکید بر جنرههای اجتماعی ،ا تلادی و
حقو ی

متن

فداایت

تلویر

کل

Text

Activity

Image

Total

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

Frequency

Percentage

Frequency

Percentage

Frequency

Percentage

Frequency

Percentage

9

3.64

2

0.81

0

0

11

4.45

5

2.02

4

1.62

0

0

9

3.64

28

11.34

6

2.43

2

0.81

36

14.57

25

10.21

28

11.34

0

0

53

21.46

4

1.62

2

0.81

0

0

6

2.43

0

0

13

5.26

0

0

13

5.26

0

0

1

0.4

0

0

1

0.4

0

0

0

0

0

0

0

0

Laying emphasis on social, economic
and legal aspects of information

کل
Total

71

28.74

درحاایکه در واحد تلویر پیامی که دربرگیرنده مرادههای سواد
اطالعاتی باشد ،مشاهده نشد 187 .پیام یافت شده به مرادههای سواد
اطالعاتی تدکیک شده و فراوانی و درصد هر مراده نیز به تدکیک
جیرمرادههایشان نسرت به کل فراوانی سواد اطالعاتی موجود درکتاب

55

22.27

2

0.81

128

51.82

محاسره شد .در جدول شماره  5فراوانی و درصد مرادههای سواد
اطالعاتی و جیرمرادههای نها درکتاب فارسی پایه نهم بهشماره مده
است .با توجه به اطالعان مندرج در جدول شماره  5میتوان دریافت
که در کتاب فارسی پایه نهم ،کالً  187پیام سواد اطالعاتی ،یدنی 36/67

نشریه علمی فهاوری آموزش ،جلد  ،16شماره  ،1زمستان 1400

درصد کتاب ،شناسایی شده است .در بین هشت مراده سواد اطالعاتی،
کاربرد صحی اطالعان با  18/65رتره اول را بهدست ورده است .بدد اج
ن احساس نیاج به اطالعان با  8/63در مرتره دوم رار گرفت .جمه وری
اطالعان با فاصله جیادی اج دو مراده رل ،یدنی با  3/53در مرتره سوم
رار گرفت .درک و درونساجی اطالعان) با  3/14رتره هارم،
ساجماندهی اطالعان و ارجیابی اطالعان هر دو با  0/96در مرتره پنتم
رار گرفتند .کامیابی نیز با  0/38در مرتره بدد رار گرفت و در نهایت
به جنرههای اجتماعی ،ا تلادی و حقو ی اطالعان توجهی نشده بود.

مرادههای سواد اطالعاتی موجود در کتاب نگارش پایه نهم
کتاب نگارش پایه نهم درکل دارای  267واحد بود که در متموع 110
پیام با مضمون مرترط با مرادههای سواد اطالعاتی در این واحدها رت
گردید .اج این تدداد پیام  66مورد در واحد متن و  44مورد در واحد
فداایت مشاهده گردید .سپس این پیامها به مرادههای سواد اطالعاتی
تدکیک شده و فراوانی و درصد هر مراده نیز به تدکیک جیرمرادههایشان
نسرت به کل فراوانی سواد اطالعاتی موجود درکتاب محاسره شد .در
جدول شماره  ،6فراوانی و درصد مرادههای سواد اطالعاتی درکتاب
نگارش پایه نهم به شماره مده است.
با توجه به اطالعان مندرج در جدول شماره  6میتوان دریافت که کتاب
نگارش کالً در برگیرنده  110پیام سواد اطالعاتی میباشد که 41/20
درصد کتاب است .مراده کاربرد صحی اطالعان با  23/59در رتره اول
رار دارد .بدد اج این مراده ،با فاصله جیاد ،احساس نیاج به اطالعان با
 6/74در رتره دوم رار گرفته است .ارجیابی اطالعان با  3/74در مرتره
سوم رار دارد .درک و درونساجی اطالعان نیز  3/37درصد را به دست
ورده است و در مرتره هارم رار گرفت .جمه وری اطالعان با 2/62
در رتره پنتم و ساجماندهی اطالعان با  1/12در رتره ششم رار گرفت
است .در این بین کامیابی و تأکید بر جنرههای اجتماعی ،ا تلادی و
حقو ی هیچ درصدی را به خود اختلاص نداده است.
اج تحلیل دادههای پژوهش حاضر ،ند نتیته حاصل شده است که در
ادامه به نها اشاره میشود .اواین نکته ،توجه تلویحی و غیر صری به
پیامهای سواد اطالعاتی در کتابهای فارسی و نگارش دوره اول متوسطه
است .تحلیل دادهها نشان داد که کل واحدهای شمارش شده در شش
کتاب بررسی شده  2553واحد بود که اج این میزان  905پیام حاوی
مرادههای سواد اطالعاتی شناسایی شد که تقریراً  35/45درصد کتاب
است که اج نظر کمّی مقدار نسرتاً ابل توجهی است و این امر با پژوهش
[ ]8نیز همصوانی دارد که پژوهشگران دریافتند کتابهای فارسی اج نظر
کمّیت توجه خوبی به سواد اطالعاتی داشته است .اما باید توجه داشت
که اج این تدداد نیز  433پیام مستقیماً مدهوم مرادههای سواد اطالعاتی
را موجش میداد و  472پیام هم به طور غیرمستقیم و تلویحی
بیانکننده این مرادهها بود .یدنی به طور مثال ،بسیاری اج اشدار و یا
تکههایی اج متون مصتلب اج منابه ذکر شده بود و نام منره ورده شده
بود و حتی نوشته شده بود؛ اما در هیچ جای کتابها به اهمیت منره
جدن و رایی و گونگی ن اشاره نشده بود .این یافته نیز با پژوهش
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[ ]15همصوانی دارد .اذا اگر ه به احاظ کمّی وجه خوبی به مرادههای
سواد اطالعاتی در برنامه درسی فارسی و نگارش دوره اول متوسطه شده
است؛ اما کیدیت ن محل تردید است؛ را که بیشترین پیامهای سواد
اطالعاتی به طور تلویحی مورد توجه رار گرفته و این امر موجب میشود
که امکان پوچ شدن ن در برنامه درسی اجرا شده و تتربه شده باال رود؛
جیرا ممکن است اج نظر مدلم یا دانش موج پنهان بماند و یا توجهی به
ن مرذول نشود.
نکته دوم ن بود که همانطورکه انتظار میرفت در کتاب نگارش توجه
بیشتری به سواد اطالعاتی شده است .سواد اطالعاتی به طور متوسط
 31/15درصد پیامها در کتابهای فارسی سه پایه و  39/74درصد
کتابهای نگارش سه پایه را به خود اختلاص میداد .نکته سوم در مورد
ااب پیامهای مربوط به سواد اطالعاتی بود که بیشترین فراوانی مربوط
به پیامهای سواد اطالعاتی یدنی  510پیام در واحد فداایت شناسایی
شد 390 .پیام در واحد متن و  5پیام نیز در واحد تلویر رار داشت.
همچنین مقایسه نتایج حاصل اج تحلیل شش کتاب فارسی و نگارش
دوره اول متوسطه نشان اج ن داشت که در کتابهای فارسی بیشترین
فراوانی پیامهای سواد اطالعاتی در واحد فداایت یافت شده بود؛ وای در
کتابهای نگارش در واحد متن رار گرفته بودند که انتظار هم میرفت
که سواد اطالعاتی در کتاب نگارش به شکل متن مورد موجش رار گیرد.
نکته هارم نیز در مورد روند وسدت پیامهای سواد اطالعاتی در سه پایه
بود که تحلیل دادهها نشانگر سیر صدودی متناسب با افزایش پایه بود.
جیرا در پایه هدتم  ،29/56در پایه هشتم  37/83و در پایه نهم 38/93
درصد هر دو کتاب را به خود اختلاص میداد .اارته در این راستا باید
توجه داشت که کتاب نگارش پایه هشتم با  51/82درصد ،بیشترین
پیام های سواد اطالعاتی را دربرداشت و بدد اج ن ،نگارش پایه نهم
 41/20درصد ،سپس فارسی نهم با  36/67درصد ،فارسی هدتم با
 ،32/93نگارش هدتم  26/19و در نهایت ،فارسی هشتم  23/84درصد
رار داشت.
نکته پنتم ن بود که در بین مرادههای سواد اطالعاتی نیز ،مراده هارم
سکاربرد صحی اطالعان) در این شش کتاب نسرت به سایر مرادهها
جایگاه بهتری داشته س 46/96درصد) و درحقیقت میتوان گدت
کتابهای بررسی شده اج نظر میزان توجه به این مراده در جایگاه نسرتاً
خوبی بودند .پس اج ن ،احساس نیاج به اطالعان با اختلاص 24/75
درصد رار داشت .سپس جمه وری اطالعان و درک و درونیساجی به
ترتیب با  9/39و  8/34رار داشتند .سپس ارجیابی اطالعان س5/19
درصد) ،ساجماندهی س )3/65و کامیابی س )1/32رار داشتند .به مراده
هشتم نیز ستأکید بر جنرههای اجتماعی ،ا تلادی و حقو ی) اصالً
توجهی نشده بود .این یافته با پژوهش [ ]8نیز که پژوهشگران دریافته
بودند استاندارد کاربرد اطالعان بهطور مر ر و خال انه بیشترین فراوانی
را در بین مرادههای سواد اطالعاتی داشت ،همصوانی دارد .همچنین
همسو با یافتههای پژوهش [ ]16[ ، ]14و [ ]17است که بیان کرده
بودند به مهارن تشصید نیاج به اطالعان در کتابهای درسی مورد
بررسی هر کدام توجه نسرتاً مناسری شده ،اما اج بقیه مهارنها مانند
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 حقو ی و اجتماعی در،] تأکید شده که مهارن درک مسائل اخال ی14[
پایین ترین مرتره توجه رار دارد و در پژوهش حاضر نیز نین بوده
.است

 دستیابی و، جایابی، روشهای جستتو،مکانهای نگهداری اطالعان
 در پژوهش، به عالوه. همصوانی دارد،گزینش اطالعان غدلت شده است

 فراوانی و درصد مرادههای سواد اطالعاتی در کتاب فارسی پایه نهم:5 جدول
Table 5: Frequency and percentage of information literacy components in the nineth- grade Persian textbook

کل

تلویر

فداایت

متن

Total

Image

Activity

Text

مرادهها

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

Percentage

Frequency

Percentage

Frequency

Percentage

Frequency

Percentage

Frequency

8.63

44

0

0

8.43

43

0.20

1

3.53

18

0

0

3.53

18

0

0

3.14

16

0

0

2.94

15

0.20

1

18.56

97

0

0

5

26

13.65

71

0.96

5

0

0

0.96

5

0

0

0.96

5

0

0

0.96

5

0

0

0.38

2

0

0

0

0

0.38

2

Components

احساس نیاج به اطالعان
Feeling the need for information

جمه وری اطالعان
Data collection

درک و درونساجی اطالعان
Understanding and internalizing
the information

کاربرد صحی اطالعان
Correct usage of information

ساجماندهی اطالعان
Organizing information

ارجیابی اطالعان
Information evaluation

کامیابی
Success

0

0

0

0

0

0

0

0

 ا تلادی و،تأکید بر جنرههای اجتماعی
حقو ی
Laying emphasis on social, economic
and legal aspects of information

36.67

187

0

0

21.54

112

14.70

کل

75

Total

 فراوانی و درصد سواد اطالعاتی در کتاب نگارش پایه نهم:6 جدول
Table 6: Frequency and percentage of information literacy in the nineth- grade writing textbook

کل

تلویر

فداایت

متن

Total

Image

Activity

Text

مرادهها

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

Percentage

Frequency

Percentage

Frequency

Percentage

Frequency

Percentage

Frequency

6.74

18

0

0

3

8

3.74

10

2.62

7

0

0

0

1

2.62

7

3.37

9

0

0

0.37

0

3

8

23.59

63

0

0

9.36

25

14.23

38

1.12

3

0

0

0

0

1.12

3

3.74

10

0

0

3.74

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Components

احساس نیاج به اطالعان
Feeling the need for information

جمه وری اطالعان
Data collection

درک و درونساجی اطالعان
Understanding and internalizing
the information

کاربرد صحی اطالعان
Correct usage of information

ساجماندهی اطالعان
Organizing information

ارجیابی اطالعان
Information evaluation

کامیابی
Success

0

0

0

0

0

0

0

0

 ا تلادی و،تأکید بر جنرههای اجتماعی
حقو ی
Laying emphasis on social, economic
and legal aspects of information

41.20

110

0

0

16.48

44

24.72

66

کل
Total
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