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  مقدمه
 و پشتیبانی،منظور مشارکت،  به ، سازمانی خودي  هامعي ج  اعضا با دیگر  همراه   آکادمیکي  ها  کتابخانه
هـاي   از طریق آموزش قابلیت   که   کنند، مأموریتی   فعالیت می   خود مؤسسات آموزشی   مأموریت تحقق

 شناسـایی  هاي مالزم بـا  سواد اطالعاتی عبارت است از توانایی  . پذیرد میاصلی سواد اطالعاتی صورت     
 اطالعـات، و درك  گیري، دسترسی به اطالعات مورد نیاز، ارزیـابی، مـدیریت و بـه کـار        ینیاز اطالعات 

 و هـا  منـد برنامـه   متوزیـع نظـا  . اخالقـی اسـتفاده از اطالعـات   ی، اجتماعی و    ققوح ي مختلف ها  جنبه
فرآینـد  هماهنگ با ازجمله  و ،راهبردي کتابخانهو  ي کالن   ها برنامه هماهنگ با  باید   آموزشی خدمات
هماهنـگ   مـستلزم تـدوین   ممکـن اسـت        هـا    ریـزي   برنامـه این  . بندي کتابخانه صورت پذیرد    بودجه
نیـز  و هماهنـگ  ي مشترك ها برنامهي  ارائهمنظور  هاي دانشگاه، به   با دیگر بخش  اهبردي  ي ر ها  برنامه
  .باشد
ـ       آکادمیکبه کتابداران پژوهشی و     تر    بیش  هرچهمنظور یاري    به ي هـا   برنامـه ینود در جهت تهیـه و ت

  .دنشو می رهنمودهاي زیر پیشنهاد اثربخش،آموزشی 
  



 ٣

  طراحی برنامه. 1
  بیان هدف. 1-1

  :ي آموزشی خود داشته باشد کهها از مأموریت مکتوب ي یک بیانیهه باید کتابخان
 ي ه آموزشـی مؤسـسه و نیازهـاي جامعـ    را در بـستر مأموریـت   آموزشـی    هـاي   هدف برنامه  •

 د؛کنیادگیرنده مشخص 
ي عمـومی سـواد اطالعـاتی در    هـا  رآینـد در تدوین اهداف و بکتابخانه را  سازمانی   ي  هجامع •

 ؛وجه قرار دهدسطح دانشگاه، مورد ت
راسـتا   هـم » ي سواد اطالعـاتی بـراي آمـوزش عـالی    ها استاندارد قابلیت« با  رااهداف برنامه  •

 ؛ارائه دهدسواد اطالعاتی از روشنی د، و تعریف انگرد
ي یادگیري، رویکردهـا، سـطوح   ها  نظریهازجمله انواع یادگیرنده، ي هماهیت ناهمگون جامع  •

مربـوط  ر متغیرهـاي   گید و   ،فناوريدر  سطوح مهارت   ها،   ی، فرهنگ یسترب ز ا، تج تحصیلی
 ي کـه بـه شـیوه      دانـشجویانی    کـه در مـورد     -مانند مجاورت با پردیس   (یادگیرنده  به افراد   

 د؛دهمورد توجه قرار را )  کنند داراي اهمیت است مییادگیري از راه دور تحصیل 
، یدرسـ ي هـا   برنامـه براي تنها نه یادگیرندگان را   ،ي آموزشی ها  برنامهتوجه داشته باشد که      •

محـیط کـار،   در  - استفاده از اطالعات در خارج از محیط کـالس ه درتجرببراي کسب  بلکه  
یــادگیري در  فــردي و بــه طــور کلــی ي توســعه و ستمرهــاي مــ آمــوزشدر غل، اشدر مــ
 کند؛ میآماده  -عمرال مادام

در مؤسسه و شده در   حادثغییرات  ، ت منظمهاي    و بازنگري  از طریق بررسی     موقع لزوم و  در   •
 .دکن میمنعکس را   یادگیرندهي جامعه

 
   محتواي آموزشیتعیین. 1-2

 و ،کند می خود تعیین ي ه یادگیرند ي  زشی خود را بر اساس نیازهاي جامعه      ، محتواي آمو  ههر مؤسس 
. نمایـد بـه روشـنی بیـان       را  مـورد نظـر خـود        یـادگیري    برآینـدهاي  ي  عـه کتابخانه هم باید مجمو   

هاي سـواد اطالعـاتی    استاندارد قابلیت « باید با    ،مؤسسه یا دانشگاه  براي   ي اهداف یادگیر  ي  همجموع
ـ   - » آموزش عالی  براي  و  يي عملکـرد  هـا   ي اسـتانداردها، شـاخص     دقیـق مجموعـه    توصـیف    ا که ب

  . باشدنگهماه -دهد دست می ه ب سواد اطالعاتیریزي سازمانی مفاد برنامهچوبی براي رچابرآیندها، 
 .دنراسـتا باشـ    هم»آموزش سواد اطالعاتیعملی اهداف « کتابخانه باید با  خاص یادگیري   ايهدنآیبر
 يتر می عموي مجموعه دادن در بسط  کتابداران -، کمک به مربی   این اهداف عملی   از طراحی    قصودم

هـداف  ا در بـستر     پـذیر   و در تعیین دقیق برآینـدهاي مـستقل و سـنجش          ،  »ها  استاندارد قابلیت «از  
 ها استاندارد قابلیت«. باشد می مؤسسه   بر سواد اطالعاتی، هم از منظر کتابخانه و هم از منظر          مترتب  

 بـراي  » ...هـا  اسـتاندارد قابلیـت  «: مورد استفاده قـرار گیرنـد  باید در کنار هم     » عملیاهداف  « و   »...
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 از خـارج منـدان آکادمیـک    حرفـه   مـدیران پـردیس و    سـواد اطالعـاتی  بـا    مفاده   ب طوربمحث  ابم
  .کتابخانهخود ریزي در  منظور طراحی و برنامه به»  عملیاهداف« و ،کتابخانه

 امکانی را براي    1»کند می را بیان    اقداماتي سواد اطالعاتی که بهترین      ها   برنامه رهنمود مشخصات «
نظـري  و  رئـوس اصـلی   ي حاضـر،  رهنمودهـا و دهد ارائه می ها  در حال رشد برنامه مفادگیري   اندازه
  .نماید میرا فراهم  ها هبرنام

  
  آموزش يها  لکش شناسایی .1-3

 ایـن  از جمله نتـایج . ردیگ میصورت هاي تدریس   بسیار و با استفاده از انواع روش   هاي  راهآموزش از   
  :کرداشاره توان به موارد زیر می) هایی که ممکن است بسیار متنوع باشند روش(ها  روش

  مرجع؛ي راهنمایی افراد در فرآیند مصاحبه •
 ي عمیق؛ها مالقات و مشاوره در پژوهشانجام  •
 فردي؛خاص آموزش  •
 هاي آموزشی چاپی یا الکترونیکی؛ کمک •
  یا الکترونیکی؛هاي سنتی در قالب کالسآموزش گروهی  •
 مبتنی بر وب؛هاي  و آموزش ها)tutorial(آموز تک •
 ؛)پست الکترونیکی، تابلو اعالنات(ي آموزش غیر همزمان ها کلش •
 ؛)وکنفرانسیافزار چت، وید نرم(ي آموزش همزمان اه کلش •
 افزار مدیریت دروس؛ نرم •
 . آموزشقبلیهاي  روشکردن  ترکیبشده یا آموزش از راه دور، با  توزیعآموزش مختلط یا  •
 در جـاي    . سـواد اطالعـاتی سـازگار باشـد       عمیـق    و اهداف آمـوزش      مفادي انتخابی باید با     ها  روش
 بایـد بـیش از یـک    هـا،  متنوع یادگیري افـراد و گـروه  بسیار هاي   سبکرمبناي آگاهی ازو ب ناسب  م

 انـواع   مربـوط بـه  يها گیري از توضیحات و پیشنهاد     منظور بهره  به. به کار گرفت  را   آموزشی   ي  شیوه
  . مراجعه کنید2» آموزش کتابشناختیي پایهکتاب «هاي آموزشی به  روش

بهره گرفت و این امـر مـستلزم    فنون یادگیري فعال  و ها   باید از راهبرد   آموزشدر  در صورت امکان،    
سـواد اطالعـاتی     هـاي   همراه با مهارت  تفکر انتقادي   هاي    یادگیرندگان به کسب مهارت   که  آن است   
گـسترش  نیـز  دانـشجویان در فرآینـد یـادگیري و    عمـومی  منظـور افـزایش مـشارکت      بـه . بپردازند
 ، اطالعـات کـارگیري  بـه  بازیـابی، ارزیـابی و      بـه تر   اتخاذ رویکردي اندیشمندانه   براي   هاي الزم   زمینه

. صـورت پـذیرد   اعضاي هیئت علمـی      باید با هماهنگی     راهبردها و فنون یادگیري فعال    این  طراحی  

                                                
1. “Characteristics of programs of information literacy that illustrate best practices: A 

guideline”,  available: 
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/characteristics.cfm 

2. Branch, Katherine, et al., eds., Sourcebook for Bibliographic Instruction, (Chicago: 
American Library Association, ACRL, Bibliographic Instruction Section 1993. 

http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/characteristics.cfm
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ی یهـا   طرح«به  هاي مشخص،     در درس  یادگیري فعال    از تجارب  مثال مفید    آشنایی با چند  منظور   به
  .دکنی مراجعه 1»ی براي آموزش اطالعاتیالسي کها  راهبردي پایهکتاب : یادگیري فعالبراي 
هـاي   تخـصص بـه  بایـد   ، به نیازهـاي محلـی و کارکنـان موجـود     سته آموزشی ب  ي  ه طراحی برنام  رد

  :توان به موارد زیر اشاره کرد ي موجود میها  تخصصاز جمله. ي کارکنان توجه داشت همهگوناگون 
 یادگیري؛/ تدریس مراکز  علمی،هیئت ي ه توسعادارات: آموزشطراحی  /تدریسي ها  روش •
  فناوري؛پشتیبانیمراکز : سازي فناوري یکپارچه •
 ؛سنجش سازمانی/  پژوهشاداراتیادگیري، / تدریسمراکز : پیمایش، سنجش •
ادارات امـور   ،  هـاي سـازمانی     پژوهش: یانخصوصیات دانشجو / یختشنا ي جمعیت ها  ویژگی •

 . دانشگاهعمومی/ ییدانشجو
 

  ها ه برنامساختار. 1-4
یـک  ، امـا  گرفتد اهخودر پیش  ریزي آموزش  برنامهخاص خود را در مواجهه با       هر مؤسسه رویکرد    

  : عوامل زیر را در بر خواهد داشت،موفقو  جامع ي برنامه
 ي بـین اجـزا  که در مستندات موجود دقیقاً توصـیف شـده و روابـط         ، روشن کامالً اي  برنامه •

 دهد؛ مینشان برنامه را مختلف 
ي هـا  ماننـد آمـوزش عمـومی، برنامـه     (ي درسی اصلیها برنامهاقدامات و با  منسجم  ارتباط   •

  برنامه شود؛ي افقی توسعهله موجب ئ این مساي که به گونه، ...)  ونگارشی،
 یـادگیري   ي  ه پیچیـد  برآیندهاي با   در انطباق  یادگیري سواد اطالعاتی     برآیندهايپیشرفت   •

با برنامه  محور    اي که داراي سازگاري هم      به گونه ،   دانشجویان ي آکادمیک   چارچوب دوره در  
ریزي سواد اطالعاتی باید از دروس آموزش عمومی یا سال اول فراتر بـرود و در          برنامه. باشد
 .هاي اصلی، حضور داشته باشد هاي خاص یا دروس رشته رشته

رسی را کـه قـبالً   هاي د هاي آموزشی باید ساختار برنامه   براي تحقق این رهنمودهاي عمومی، برنامه     
انــد یــا در دســت تــدوین هــستند و از رویکــرد   تــدوین شــده دانــشگاهی-ي درون محوطــهبــراي 
. ، مـشخص نماینـد  کنند  پشتیبانی می،ي سواد اطالعاتی به برنامه» شده بندي  مرحله«گرایانه و     تحول
ات جدید سازمانی   هایی براي مشارکت فعال در ابتکار        کتابداران نیز خود باید به دنبال فرصت       -مربی

ي  تـر  بـین برنامـه       سـازي بـراي تعامـل عمیـق         زمینـه منظـور    ي درسی به  ها  و طراحی مجدد برنامه   
  .آموزشی دانشگاه باشندعمومی  و محیط اي ي کتابخانهها آموزش
ها ترکیـب   توان با آن میرا  ي آموزشی   ها  برنامهها که     برنامه  ساختار ودرسی  ي  ها  یی از برنامه  ها  مثال
  :اند از  عبارت)دنشو میفقط به موارد زیر محدود ن البته و (کرد

 ؛تحصیلیي  طی برنامهدر نگارش هاي  برنامه، ی اول- ساليسمینارها •
 ی؛تحصیالت عمومرتبط با ملزومات م •

                                                
1. Gradowki, Gail, Snavely, Loanne, and Dempsy, Paula, eds., Designs for Active 

Learning: A Sourcebook of Classroom Strategies for Information Education, 
(Chicago: American Library Association, 1998). 
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 ؛اصلیي ها روش تحقیق در رشتههاي  درس •
 ؛)cohorts (انیگاپ، و همندگان یادگیرمجامع، اصلیدروس  •
  کارشناسی؛ي ه در دوریهشتجارب پژو/ ها زيرکارو •
 ؛  مرتبطواحدهاي درسی •
 .ییادگیري خدمات/ یادگیري تجربیدروس  •

 

  سنجش ارزیابی و .1-5
هـا، بـه امـر     آوري داده ي هستند که بایـد بـا جمـع   رمستمو مند  مي نظاها  فرایندسنجش،ارزیابی و   
گر شـده بایـد نـشان      آوري  جمـع  هـاي   داده.  آموزشـی یـاري رسـانند      ي  برنامهدر فرایند   گیري   تصمیم
  .باشدهداف ي ا ها یا بیانیه مأموریت ي هشده در بیانی  آموزشی از اهداف بیاني ه برنامپشتیبانی

 وجـود  پـردازد  مـی  روش ارزیـابی     سـنجه یـا    چندین   بهکه  باید طرحی براي ارزیابی برنامه       •
، انگکننـد   شـرکت واکـنش  نیازسنجی،:  برمل استتشاز جمله مها   سنجه این؛داشته باشد 
 . آموزشاثربخشی عمومی و ، تدریساثربخشی یادگیري، برآیندهاي

، توصـیف و    مأموریـت  کـه بـه      موجـود  مـستندات  در   از قبـل  ي ارزیابی برنامه باید     ها  عیارم •
 .دن مشخص شودقیق به صورت پردازند می برنامه برآیندهاي

 بایـد  شسـنج خص مـش هاي  د و روشن قرار گیرتوجه خاص یادگیري باید مورد      برآیندهاي •
 .دن شوتعیین

 برآیندهاي حاصل از یادگیري، یک     اهمیت دارد، زیرا  ،  با مدرسان در امر سنجش    هماهنگی   •
 .مسئولیت مشترك است

بایـد   یـادگیري  نیز براي سنجش برآینـدهاي مـشخص  و برنامه  براي ارزیابی   هاي الزم   داده •
اي کـه   ، به گونهرار گیردقاستفاده مورد برنامه، ي گرد و در فرآیند بازن    وآوري ش  اً جمع منظم

ـ        بتوان برنامه را مستمراً بهبود بخشید و نقا        ي   ه شـیوه  یص آشکارشده در امر یـادگیري را، ب
 .پیوسته و سازنده، مورد توجه قرار داد

 

  منابع انسانی. 2
ي آموزشی قیـد شـده، کتابخانـه بایـد بـه      ها  برنامهي مأموریت بیانیه اهدافی که در     تحققبه منظور   
دسترسـی داشـته   باشند  کافی می و تخصص ،تجربه، تتحصیالی که داراي   از کارکنان  یاسب من تعداد
  :، تا بتواندنمایدداشته یا اقدام به تربیت آنان استخدام در ها را   آن، یاباشد

 ؛ی بپردازد دانشگاهي درون محدوده ي ه در جامعییا گروهبه آموزش فردي  •
 ؛کنداستفاده  آموزشی  و خدماتها ع برنامه آموزش و طراحی انوایحاي طرها از فرآیند •
 هاي گوناگون آموزشی بپردازد؛ سازي، بازاریابی، مدیریت، و هماهنگی فعالیت به زمینه •
هاي  ها و خدمات آموزشی، به گردآوري و تفسیر داده         منظور ارزیابی و روزآمدسازي برنامه      به •

 مربوط به سنجش بپردازد؛
 ؛کارگیرد  تلفیق کند و بهي یادگیريها در فعالیترا شی ي آموزها فناوريمناسب،  موقع در •
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 ؛بپردازدمنابع آموزشی ي  اي موجود، به تهیه ي الکترونیکی و رسانهها با استفاده از فناوري •
 ي   برنامـه  سـنجش  متخصصان دانشگاهی در طراحی، اجرا و        دیگرت علمی و    ئ هی يبا اعضا  •

  همکاري کند؛سواد اطالعاتی
 . در حال تحول، واکنش نشان دهدمعمجا و ها ، محیطها فناوريدر برابر  •

نـاظر،  / کننـده   گـروه هماهنـگ  ي انتصابی، یـا یـک   مدیر برنامهداراي یک ي آموزشی ها اغلب برنامه 
ر موضـوعات آموزشـی   دیگـ  و   سـنجش، طراحی آموزش،   ي تعلیم و تربیت،       داراي تخصص در زمینه   

ي آموزشـی  ها ی برنامهکنندگ هماهنگ/  مدیریتی ي   در زمینه  دانش بنیادینی که  افراد با   این  . ندسته
 ي خـود، ارائـه  ها  مسئولیتي  همنظور بیان دامن    به ها  شکل مکتوب، توصیفی از موقعیت    دارند باید به    

  .کنند
  

  پشتیبانی. 3
سـطح  . وابـسته اسـت    هـم   ي بـه  هـا    آموزشی موفـق داراي بـسیاري از جنبـه         ي  برنامهپشتیبانی یک   

  .بستگی داردي آموزشی اواحدهر گیدبا آن ارتباط نیز  و ، برنامهي  و اندازه دامنهه ب،زمالپشتیبانی 
  

   تسهیالت آموزشی.3-1
داراي کتابخانـه بایـد    ، یادگیرنـدگان ي ه آموزشی و گسترش جامعـ ي هبه منظور نیل به اهداف برنام     

  .فراهم نماید، یا امکان دسترسی به چنین تسهیالتی را  باشدتسهیالت کافی از نظر تعداد و انداره
ایـن  . کـاربران را دوچنـدان کننـد      بـراي    آموزشی باید ابـزار و فنـاوري در دسـترس            )يها(یتعقمو

ـ      نـ  را بـه مربـی بده      امکـان این  حداقل  باید  تسهیالت    عملـی فـرد   ي هد کـه تـسهیالتی بـراي تجرب
 اسـب، در موقـع من  کـه  پـذیر باشـد     انعطاف قدر  آنتسهیالت مورد نظر باید     . دیده تهیه گردد   آموزش
  . را فراهم نمایدیادگیري فعال و مشارکت دانشجوي  زمینه

  
   آموزشیي هبرنامپشتیبانی تسهیالت . 3-2

 بـه تجهیـزات و خـدمات الزم بـراي طراحـی، تولیـد، بـاز تولیـد و         کتابخانه بایـد دسترسـی آسـان    
کـافی بـه    ن بایـد فـضاي      همچنـی . داشته باشد   را ها بندي  انواع قالب در  ي منابع آموزشی    سازروزآمد

  .ها قرار گیرد  منابع آموزشی در اختیار آني سازي و ذخیره منظور آماده
  

   مالیپشتیبانی. 3-3
شـده در   منظور رسیدن به اهداف بیان  بهو مشخصی آموزشی باید منابع مالی کافی    ي  برنامه •

 .برنامه دراختیار داشته باشد
 ایـن  .را تأمین کنـد تبط با برنامه ي پرسنلی مرها  تمام هزینهباید آموزش   ي   برنامه ي  بودجه •

 هرچند کـه تنهـا بـه ایـن     -گردد را شامل می و فنی اداري، یی،دانشجوي ها  کمک ها  هزینه
 .شود میامور محدود ن
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 طراحـی، تولیـد،   ؛ تجهیزات یا دسترسی بـه تجهیـزات  ملزومات و مواد مصرفی؛ بودجه باید    •
ي هـا  ر هزینـه گـ ینیـز د  و ، آموزشیي امه؛ تبلیغ و ارزیابی برن   در مطالب بازنگري  و  بازتولید،  

 .شده را شامل شود خصشم
هـا  در     آنتقویـت   افزارهـا و     و نـرم   جایگزینی تجهیزات    مکانفرآیند تخصیص بودجه باید ا     •

 . نمایدفراهمهنگام وقوع تغییرات را 
هـاي آموزشـی را     آموزي و آموزش مستمر افراد درگیر در برنامه         ي مهارت   بودجه باید زمینه   •

بایـد  در موارد ضرورت ي دانشگاه،   هاواحدر  گید آموزشی مشترك با     هاي  پروژه. م نماید فراه
 .دباشي ا ي بودجهها  اشتراك مسئولیتمستلزم

ر گـ ید و   متـصدیان توسـعه    آموزشـی بایـد از تخـصص         ي  ه، کارکنان برنامـ   موارد ممکن در   •
بـه  هستند  مان از ساز مالی خارج هایی در جذب منابع     آموزش که داراي مسئولیت   کارکنان  

 .منظور گسترش بیشتر یا تقویت برنامه استفاده کنند
  

 آموزي، و آموزش مستمر ، مهارت از توسعهپشتیبانی. 3-4
 شـود  مـی منجـر   باال  ي  ه نوآوري و روحی   ه ب ي که  به ایجاد جو   ستمراي م   حرفه ي  ه از توسع  پشتیبانی
  :شود که کتابخانه توصیه می. کند کمک می

 ؛ ارائه دهد جدید آموزشکارکنان به منظور سازگاري و تعلیم ي ساختارمندي برنامه •
 فـراهم  بـراي آمـوزش مـداوم   را هـایی    یا فرصت ستمر تدوین کند     آموزشی م  ي   برنامه یک •

 ؛آورد
 تـا در  مشخص کنـد براي کارکنان عنوان وقت آزاد  را بههایی   مناسب، فرصتهاي در زمان  •

ي هـا   پـروژه ر  گـ ید و   ،ها  پیمایشي فناوري،   هاکاربردپروژه در    نیود یا ت  / و ستمرآموزش م 
  .آموزش شرکت نمایندبا مرتبط 
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