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افراد . هاي الزم براي جستجو، بازیابی و استفاده موثر از منابع اطالعاتی مختلف است مجموعه مهارت 2»سواد اطالعاتی«  

ی توانند نیاز اطالعاتی خود را به درستی تشخیص دهند، منابع الزم براي رفع این نیاز را شناسای ها می برخوردار از این مهارت

یعنی، آنان قادرند نتایج . کنند و با تدوین راهبردهاي مناسب در این منابع به جستجو، شناسایی و گزینش اطالعات بپردازند

ها را انتخاب نموده و ارزش اطالعاتی منابع را براي رفع نیاز اطالعاتی  ترین گزینه این جستجو را نقادانه ارزیابی کنند و مناسب

توانند اطالعات به دست آمده را با دانش قبلی خود به نحوي پیوند دهند که این پیوند به  آنان می ضمناً. خود تشخیص دهند

البته آنان در تمام مراحل این فرآیند مالحظات قانونی و اجتماعی و اخالقی مربوط به استفاده و . تولید دانش جدید منجر شود

اي در اختیار دیگران قرار  د دانش خود را به شایستگی و در سطح گستردهتوانن کنند و در نهایت می تولید اطالعات را رعایت می

  .دهند

  تاریخچه

زورکُفسکی که در آن زمان . مطرح شد 3»پاول زورکُفسکی«توسط  1974واژه سواد اطالعاتی براي نخستین بار در سال    

رسانی  ها و مراکز اطالع کتابخانه«شی به کمیسیون امریکا بود، این واژه را در گزار 4»نرم افزار و صنعت اطالعات«رئیس انجمن 

هاي اطالعاتی و ارتباطی مفهوم سواد اطالعاتی به تدریج از چنان گسترش و  با توجه به گسترش فناوري. به کار برد 5»امریکا

در سه . قرار گرفتالمللی و موضوع صدها کتاب و هزاران مقاله علمی  هاي بین ابعادي برخوردار شد که محور بسیاري از همایش

هایی براي تدوین مبانی  دهه گذشته نهادهاي علمی و آموزشی به تدریج به اهمیت این موضوع پی بردند و به سرعت تالش

توان به تدوین نخستین  ها می از میان این تالش. هاي سواد اطالعاتی آغاز شد هاي عملی آموزش مهارت نظري و شیوه

براي تدوین این استانداردها گروهی از کتابداران عضو انجمن کتابداري امریکا نخستین . اره کرداستانداردهاي سواد اطالعاتی اش

کمیته عالی سواد اطالعاتی در انجمن کتابداران «اي را با عنوان  آنان کمیته. برداشتند 1989ها را در این زمینه و در ژانویه  گام

این کمیته در نخستین گزارش مفصل خود چهار مهارت . تشکیل دادندبراي تدوین استانداردهاي سواد اطالعاتی  6»امریکا

توانایی در تشخیص نیاز اطالعاتی، توانایی در شناسایی منابع پاسخگو به : اصلی سواد اطالعاتی را معرفی کرد که عبارت بود از

در پاسخ به . 7دست آمده در فرایند جستجواین نیاز، توانایی در ارزیابی اطالعات و در نهایت توانایی در استفاده از اطالعات به 

این شورا که . در امریکا تشکیل شد 8»شوراي ملی سواد اطالعاتی« 1990هاي مطرح شده در این گزارش در سال  توصیه

هایی را براي توسعه سواد اطالعاتی در سطوح ملی و  نهاد دولتی، آموزشی و تجاري بود، تالش 75مرکب از نمایندگان 
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هاي دنیا از جمله دانشگاه شفیلد انگلستان دوره کارشناسی ارشد سواد  هو در برخی از دانشگا 21سواد اطالعاتی منتشر شوند

هاي آموزشی  هاي اخیر تحقیقات فراوانی در زمینه سواد اطالعاتی در گروه در ایران نیز طی سال. اندازي شده است اطالعاتی راه

  .هاي تحصیالت تکمیلی بوده است نامه رسانی و علوم تربیتی انجام شده که بیشتر در قالب پایان کتابداري و اطالع

  مهارت سواد اطالعاتی هفت

مدلی براي تبیین مفهوم سواد  1999در سال ) اسکانل(هاي آموزشگاهی، دانشگاهی و ملی انگلستان  انجمن کتابخانه  

برخوردار از سواد دهد که افرادي  این مدل از هفت مهارت تشکیل شده و نشان می. اي عام داشت اطالعاتی ارائه کرد که گستره

در این زمینه   توانایی در تشخیص نیاز اطالعاتی نخستین مهارت. ها مجهز سازند اطالعاتی خواهند بود که خود را به این مهارت

مهارت دوم، . هاي بعدي را بردارد یابی ابتدا فرد باید نیاز به کسب اطالعات را احساس کند تا گام چرا که در فرایند اطالع. است

این مرحله شامل شناخت منابع اطالعاتی مناسب اعم از آثار . هاي پاسخگویی به این نیاز است ایی وي در شناسایی روشتوان

مهارت سوم مربوط به توانایی در تدوین راهبردهاي الزم براي جستجو در . ترین آنهاست چاپی و الکترونیکی و گزینش مناسب

کسب آگاهی الزم نسبت به ساختار پایگاههاي اطالعاتی و سایر منابع مرجع این مهارت خود مستلزم . منابع برگزیده است

هاي اطالعاتی و ارتباطی و  مهارت چهارم شامل مهارت در جستجو و بازیابی اطالعات است و استفاده از فناوري. خواهد بود

. گیرد رسانی جاري را در بر می آگاهی هاي استنادي و خدمات نویسی، نمایه سازي، چکیده استفاده بهینه از خدماتی نظیر نمایه

چرا که افراد برخوردار از . مهارت پنجم مربوط به ارزیابی و مقایسه میزان اعتبار اطالعات به دست آمده از منابع مختلف است

به  مهارت ششم مربوط. توانند بر اساس معیارهاي مشخصی میزان وثوق و اعتبار منابع را ارزیابی کنند سواد اطالعاتی می

موفقیت در این زمینه خود مستلزم آگاهی از روشهاي مرسوم . مهارت در سازماندهی و کاربرد بهینه اطالعات بازیابی شده است

مهارت هفتم توانایی ترکیب اطالعات به دست آمده و . دهی و رعایت اصولی قانونی مثل حقوق پدیدآورندگان است استناد

  .تواند منجر به تولید دانش جدید شود ست که میهاي قبلی ا برقراري پیوند با دانسته

  

  :هفت مهارت سواد اطالعاتی در مدل اسکانل، بر گرفته از: 1شکل 

Information skills in higher education: a SCONUL Position Paper (1999)   

http://www.sconul.ac.uk/groups/information_literacy/papers/Seven_pillars.html   
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استانداردهاي سواد اطالعاتی براي آموزش عالی

استانداردهاي سواد اطالعاتی براي آموزش عالی را منتشر  2000هاي آموزشگاهی و پژوهشی امریکا در سال  انجمن کتابخانه   

. هاي الزم و برونداد مورد انتظار معرفی شده است استانداردها شامل پنج بخش اصلی است و در هر یک شاخص این. کرد

این عناصر . درسی فراهم آورند  هاي توانند چارچوب نظري مناسبی براي متولیان برنامه عناصر موجود در این استانداردها می

  .سی سطوح مختلف لحاظ شوندهاي در هاي گوناگون در برنامه می توانند به شیوه

  تشخیص نیاز اطالعاتی: استاندارد اول

تواند این نیاز را به  دهد و می دانشجوي برخوردار از سواد اطالعاتی ماهیت و گستره اطالعات مورد نیاز خود را تشخیص می  

سودمندي  - ع عمومی اطالعات را شناسایی کند و هزینه تواند طیف متنوعی از مناب همچنین او می. روشنی تبیین کند

هاي  او قادر خواهد بود براي توصیف اطالعات مورد نیاز مفاهیم اصلی و واژه. دسترسی به هر یک از این منابع را ارزیابی کند

.هاي اولیه خود را بازنگري کند نموده و در صورت نیاز پرسش کلیدي انتخاب 

  موثر به اطالعات مورد نیازدسترسی : استاندارد دوم

ترین  تواند مناسب او می. کند دانشجو با سواد اطالعاتی، به شکلی موثر و کارآمد به اطالعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا می   

هاي  او  قادر است نظام. نظامهاي بازیابی اطالعات و روشهاي جستجو را براي دستیابی بهینه به اطالعات مورد نیاز انتخاب کند

. کند را درقالبهاي گوناگون بازیابی نموده و استراتژي مناسب جستجو در منابع را تدوین  گیرد تا اطالعات را بکار  مختلف کاوش 

هاي دستیابی به اطالعات را از میان روشهاي جستجوي اطالعات انتخاب کند و به بازبینی  تواند مؤثرترین شیوه همچنین می

  . ها بپردازد مناسبترین کلیدواژه استراتژي جستجو و انتخاب

  معیارهاي بررسی و ارزیابی منابع اطالعاتی: استاندارد سوم

کند و اطالعات انتخاب شده را با مبناي  دانشجوي برخوردار از سواد اطالعاتی منابع بازیابی شده را منتقدانه ارزیابی می   

هاي که الزم است از اطالعات گردآوري شده استخراج و  د ایدهتوان براي تامین این هدف او می. کند دانشی خود تلفیق می

در این حین او . خالصه سازي کند و از معیارهاي مدون براي ارزیابی میزان صحت، دقت، مناسبت و وثوق اطالعات بهره گیرد

ر ویژگیهاي دانش جدید را با تضادها، یا سای  هاي اصلی براي ساخت مفاهیم جدید استفاده کند و ارزش افزوده، تواند از ایده می

تواند میزان درستی تفسیر خود را از  در نهایت او از طریق مشورت با متخصصان موضوعی می. دانش قبلی خود مقایسه کند

  .دانش کسب شده تعیین نموده و اگر الزم است پرسش اولیه خود را مورد بازنگري قرار دهد

  طالعاتیاستفاده بهینه از منابع ا: استاندارد چهارم

تواند اطالعات به دست آمده از منابع مختلف را ماهرانه  می  دانشجوي باسواد اطالعاتی، به تنهایی یا به عنوان عضوي از گروه،   

ریزي و خلق محصول یا عملکردي ویژه  او قادر است اطالعات جدید و قبلی را براي طرح. براي نیل به هدفی خاص به کار گیرد

تواند آنچه در طی این فرآیند  در نهایت او می. کند دهد و در صورت نیاز فرایند ایجاد یا توسعه آن را بازبینی  مورد استفاده قرار

  .به دست آورده را به شکل مؤثري در اختیار دیگران قرار دهد

  رعایت مبانی قانونی، اخالقی و اجتماعی استفاده از اطالعات: استاندارد پنجم

او با . شناسد سواد اطالعاتی مباحث اقتصادي، قانونی، و اجتماعی مربوط به استفاده از اطالعات را میدانشجوي برخوردار از    

همچنین، او از مباحث مربوط به حفظ حریم خصوصی . یابد رعایت احترام به اصول اخالقی و قانونی به اطالعات دسترسی می

موضوعات مرتبط با دسترسی آزاد در مقابل دسترسی غیر رایگان افراد و امنیت در محیطهاي چاپی و الکترونیکی آگاه است و 

مقررات، سیاستهاي سازمانی، و آداب مربوط به دسترسی و استفاده از   عالوه بر این، او از قوانین،. شناسد به اطالعات را می
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براي این منظور . اد خواهد کردکند و در صورت استفاده از منابع اطالعات به تولیدکنندگان آن استن منابع اطالعات پیروي می

.گیرد گزیند و از آن براي ذکر منابع بهره می دهی مناسبی برمی او نظام مستندسازي و ارجاع

  تلفیق سواد اطالعاتی در برنامه درسی

که اي تدوین شود  هاي درسی در سطوح مختلف آموزشی باید به گونه برنامه 21با توجه به اهمیت سواد اطالعاتی در قرن    

ي سواد  هاي پایه هاي ضروري در حوزه موضوعی مورد نظر مهارت آموزان و دانشجویان عالوه بر کسب دانش و مهارت دانش

چرا که سواد اطالعاتی مهارت چگونه آموختن است و بینش یادگیرندگان را به فرایند تولید، توزیع و . اطالعاتی را نیز بیاموزند

هاي سواد اطالعاتی  تواند با کمک مولفه هاي درسی نیز می ضمن آنکه ارزیابی و آزمون. شدبخ استفاده از اطالعات تعمیق می

تا کنون در کشورهاي مختلف پژوهشها و اقدامات متعددي در خصوص تلفیق مهارتهاي سواد اطالعاتی در برنامه . تدوین شود

 Brown, and Krumholz, 2002;  Bucher, 2000; Feast, 2003; Fiegen et: مثل(هاي درسی انجام شده است 

al. 2002(اما در مجموع الزم است در . تواند از زوایاي گوناگون مورد توجه قرار گیرد اي است و می ، که خود موضوع گسترده

افزون فناوري اطالعات و ارتباطات  چرا که با توجه به گسترش روز. طراحی برنامه درسی به اهمیت سواد اطالعاتی توجه شود

  .ها نیاز دارند هاي مختلف زندگی فردي و اجتماعی به این مهارت هاي آموزشی براي موفقیت در جنبه آموختگان نظام دانش
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