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چڪیده 
آن در  نفوذ  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری های  با گسرتش  همگام 

عالی،  آموزش  سطح  در  اخص  به طور  و  زندگی  مختلف  جنبه های 

برخوردارى از مهارت سواد اطالعاتی، الزمۀ  بقا در جامعۀ  دانش مدار 

امروز شده است. در اين مقاله، تاریخچه و مفهوم سواد اطالعاتی 

همراه با تحلیلی بر ویژگی ها و قابلیت های  الزم برای افراد با سواد 

اطالعاتی به عنوان عاملی اثرگذار بر توسعۀ سواد اطالعاتی بیان شده 

اعضای  تبیین نقش و عملکرد  به  با رویکردی تحلیلی  است، سپس 

هیئت علمی، کتابداران، کتابخانه های دانشگاه و فناوری اطالعات و 

ارتباطات بر توسعۀ سواد اطالعاتی دانشجویان براساس بررسی متون 

برای  اطالعاتی  سواد  قابلیت های  استاندارد  بر  تأکید  با  و  مختلف 

آموزش عالی، پرداخته شده است. این عوامل بر توسعۀ سواد اطالعاتی 

دانشجویان، تأثیر غیرقابل انکاری دارند.

ڪلیدواژه ها 
سواد اطالعاتی، آموزش عالی، باسواد اطالعاتی، اعضای هیئت علمے، ڪتابداران، ڪتابخانه های دانشگاهی، 

فناوری اطالعات و ارتباطات

توسعۀ سواد اطالعاتی در آموزش عالے ڪشور: 
شناسایى عوامـل مؤثر
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دريافت: 1389/2/5         پذیرش: 1389/4/6

مقدمه
جنبش سواد اطالعاتی از »آموزش کتابخانه ای«، »آموزش کتابشناختی« و »آموزش کاربر/
خواننده« آغاز شده است )سالونی3، 1995(. عبارت »سواد اطالعاتی« نخستین بار توسط 
زورکوسکی  در سال 1974 میالدی مطرح شد. زورکوسکی4، عبارت »سواد اطالعاتي« را 
براي توصیف افرادي ابداع کرد که »فنون و مهارت هاي الزم براي به کارگیري طیف گسترۀ 
ابزارهاي اطالعاتي و نیز مآخذ رديف اول را، به  منظور دستیابی به راه حل هاي اطالعاتي 
براي مسائل خود، آموخته اند«. وي دريافت که افراد باسواد اطالعاتي به مراتب توانايي 
بهتري در بهره مندی از اطالعات دارند. از نظر وي »افرادي، باسواد اطالعاتي هستند که 
در زمینۀ به کارگیري منابع اطالعاتی براي کار خود ، آموزش مي بینند« )نظری، 1384(. 
تا مدت ها تصور می شد که سواد اطالعاتی، همان مهارت استفاده از منابع کتابخانه ای و 
بحث های مرتبط با آموزش کتابخانه ای است، در صورتی که سواد کتابخانه ای به مفهوم 
مهارت استفاده از کتابخانه و توانايی بازيابی اطالعات از میان حجم عظیمی از اطالعات 
موجود در کتابخانه ها، به منظور انجام تحقیق و پژوهش نظام مند است. ريپانوويسی و 
لندوی5 )2007(، اذعان می دارند که سواد اطالعاتی، شامل مهارت ها يا قابلیت هايی است 
که موجب استفادۀ  مؤثر از اطالعات می شود. سواد اطالعاتی، توانايی بهره مندی از اطالعات 
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در همۀ اشکال است. اطالعات، ممکن است از يک فرد به دست آيد، يا از يک مجله يا 
کتاب کاغذی، گزارش يا روزنامه، يک مجلۀ الکترونیکی موجود در پايگاهی اطالعاتی، يک 
موتور جست وجو يا کتابی الکترونیکی که از طريق رايانه قابل دسترسی است و يا ممکن 
است از هر شکل رسانه ای ديگری مانند فیلم، ويدئو، دی وی دی، راديو، تلويزيون و مانند 

آن به دست آيد.
با آغاز دهۀ 1980، فناوري هاي نوين اطالعات در جامعه نفوذ يافت و به عنوان ابزار 
مهم سواد اطالعاتي مطرح شد. در همین سال هورتون6 ، با توجه به نقش بالقوۀ رايانه ها، از 
آنها به عنوان منبع عمدۀ عصر اطالعات ياد کرد و قابلیت هاي حل مسئله را باعنوان »سواد 
رايانه اي« مطرح نمود )نظری، 1384(. سواد رايانه ای، سطحی از خبرگی و آشنايی با رايانه 
است که بیشتر به توانايی استفاده از برنامه های کاربردی اطالق می شود تا برنامه نويسی. 
در حقیقت سواد رايانه ای توانايی استفاده از رايانه و نرم افزارهای آن برای انجام وظايف 

کاربردی است.
بر اساس تعريف انجمن کتابداری امريکا از سواد اطالعاتي، که پرکاربردترين تعريف 
ارائه شده در اين زمینه است سواد اطالعاتي مجموعۀ توانمندي هايي است که »افراد به کمک 
آن مي توانند تشخیص دهند که چه موقع به اطالعات نیاز دارند و به جايابي، ارزيابي، و 
استفادۀ  مؤثر از اطالعات مورد نیاز مبادرت ورزند« )انجمن کتابداری امريکا، 1989(. اين 
تعريف دربارۀ سواد اطالعاتی، بر تعامل بین افراد، جامعه، کتابخانه و خدمات اطالع رسانی، 
فناوری های اطالعات و ارتباطات، پژوهش، اطالعات و ارزيابی، و تفکر و استدالل انتقادی 
داللت آشکاری دارد )پینتو و سیلز7، 2007(. به طورکلی، در تعاريف متعددی که از سواد 
اطالعاتی، برای بهره مندی در آموزش عالی مطرح گرديده است، عناصر سواد اطالعاتی 
مشتمل بر شناسايی نیازهای اطالعاتی، مکان يابی اطالعات و ارزيابی کیفیت آن، ذخیره سازی 
و بازيابی اطالعات، بهره مندی مؤثر و اخالقی از اطالعات، به کارگیری اطالعات در جهت 

خلق دانش جديد، و برقراری ارتباط با دانش موجود است )کمپبل8 ، 2004(.
در دهۀ اخیر، عمدتاً به  دلیل ايجاد پیوند میان مهارت های سواد اطالعاتی و يادگیری 
مادام العمر، گرايش به سواد اطالعاتی در تمام سطوح آموزشی، رشد قابل مالحظه ای داشته 
است؛ به طوری که اين باور وجود دارد که بدون داشتن توانايی راهیابی هدفمند به دريای 
پهناور اطالعات، پژوهندگان علم، به خصوص دانشجويان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
به دشواری، مسیر درست را خواهند يافت. همچنین، سطح آگاهی مربیان دانشگاه نسبت 
به نقش خود در آموزش سواد اطالعاتی به دانشجويان، به سرعت در حال افزايش است 

)فیست9 ، 2001(. 
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فیست )2003( ، خاطرنشان می سازد در سال های اخیر، دانشگاه ها به عنوان مهم ترين مراکز 
توسعۀ سواد اطالعاتی، شناخته شده اند. اين امر به اين علت است که دانشگاه ها با تربیت 
دانش آموختگانی آگاه، متخصصانی پرورش خواهند داد که برای استفادۀ بهینه از اطالعات 
به مهارت های الزم، مجهز می باشند. امروزه، به جای معادن و محصوالت کشاورزی، نیروی 

انسانی متفکر و خالق، سرمايۀ  يک کشور محسوب می شود. 
در اين نوشتار، با نگرشی نو به ويژگی ها و توانمندی های الزم برای افراد باسواد 
اطالعاتی، به عنوان عاملی اثرگذار بر توسعۀ سواد اطالعاتی، با رويکردی تحلیلی، به تبیین 
نقش و عملکرد اعضای هیئت علمی، کتابداران، کتابخانه های دانشگاهی و فناوری اطالعات 
و ارتباطات بر توسعۀ سواد اطالعاتی دانشجويان پرداخته شده است. اين عوامل مهم ترين 
عواملی هستند که می توانند زمینۀ دستیابی دانشجويان به قابلیت ها و توانمندی های مرتبط 

باسواد اطالعاتی را در سطح آموزش عالی فراهم سازند.

باسواد اطالعاتی
بیان ويژگی های باسواد اطالعاتی، موجب می شود که جنبه های بیشتر و گسترده تری از 
ماهیت سواد اطالعاتی روشن گردد. دويل10 در سال 1992 باسواد اطالعاتی را چنین 

توصیف می کند:
•  نیاز به اطالعات را تشخیص  می دهد،

•  تشخیص می دهد که اطالعات دقیق و کامل، مبنای تصمیم گیری هوشمندانه است،
•  منابع بالقوه  اطالعات را شناسايی  می کند،

•  شیوه های جست وجوی موفق را طراحی می کند،
•  به منابع اطالعات مشتمل بر منابع رايانه ای و ديگر فناوری ها دسترسی می يابد، 

•  اطالعات را ارزيابی می کند،
•  اطالعات را برای کاربردهای عملی سازماندهی  می کند،

•  اطالعات جديد را در دانش موجود ادغام  می کند، و باالخره
•  در حل مسائل و تفکر انتقادی از اطالعات بهره می گیرد. 

بروس11 )1994(، براساس توصیفی که در باال از سواد اطالعاتی آورده شد هفت 
ويژگی اساسی را برای باسواد اطالعاتی ذکر می کند؛ اين ويژگی ها عبارت اند از:

1. باسواد اطالعاتی، فردی است که به یادگیری خود- راهرب و مستقل اقدام می کند: باسواد 

اطالعاتی از جمله  يادگیرندگان مادام العمر محسوب می شود. وی مسئول يادگیری خويش 
است و به يادگیری از منابع اطالعاتی موجود می پردازد. چنین فردی، اطالعات را در حل 

توسعه سواد اطالعاتى
در آموزش عالى ڪشور: شناسايى ...
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مسائل، تصمیم گیری و برقراری شبکه های غیررسمی از ارتباطات شخصی به کار می گیرد 
و به کسب آگاهی از تازه های رشته و حوزه های مورد عالقه اش می پردازد.

2. باسواد اطالعاتی، فرایندهای اطالع یابی را طراحی و اجرا می کند: باسواد اطالعاتی 

فردی است که در فرايندهای اطالع يابی عمومی و تخصصی، مهارت يافته است و به 
اين ترتیب می تواند از منابع اطالعاتی به شکل مؤثری استفاده کند. فرايندهای اطالع يابی 
عمومی، شامل پاسخگويی به نیازهای اطالعاتی، ارزيابی و انتخاب شیوۀ  مناسب اطالع يابی 
و اجرای آن، ارزيابی کارآيی يک شیوه )با استفاده از ارزيابی اطالعات به دست آمده(، 
استفاده از اطالعات )ترکیب و به اشتراک گذاری اطالعات( و ذخیرۀ اطالعات برای استفاده  
در آينده است. فرايندهای اطالع يابی تخصصی، شامل توانايی طراحی و اجرای شیوه هايی 
برای مکان يابی منابع اطالعاتی چاپی و الکترونیکی، توانايی طراحی و اجرای شیوه هايی 
برای ارزيابی اطالعات از منابعی که در شبکه های رسمی اطالعات سازماندهی نشده اند، 
و توانايی استفاده از کاربرد نرم افزارها برای مديريت اطالعات و ارتباطات است. اين 
فرايندها، ترکیب اطالعات به دست آمده و استفاده از تفکر انتقادی و مهارت های ارتباطی 

را هم دربرداشته، و قابل انتقال در رشته ها و حوزه های مورد عالقه است.
3. باسواد اطالعاتی، فردی است که از انواع سامانه ها و فناوری های اطالعات استفاده 

می کند: فناوری های جديد به موازات افزايش حجم اطالعاتی که در دسترس قرار می گیرد، 

توسعه می يابند. اين فناوری ها، منابع اطالعاتی را سازماندهی کرده و قابل دسترس می سازند. 
لذا افرادی که اصول همراه با سامانه های اطالعاتی را درک می کنند، می توانند به اطالعات 

سازماندهی شده دسترسی يابند و در واقع، نحوۀ دنبال کردن اين فرايند را بیاموزند. 
4. باسواد اطالعاتی، فردی است با ارزش های درونی ، که این ارزش ها، به کارگیری اطالعات 

را تشویق منوده و افزایش می دهد: باسواد اطالعاتی به استفاده از فناوری های ارتباطات، 

سامانه ها و منابع اطالعاتی تحريک می شود و ارزش به دست آوردن اطالعات مرتبط را 
از منابع رسمی و غیررسمی می داند و پذيرای اطالعات جديد به منظور انجام تغییرات 
شخصی و حرفه ای است. افزون بر اين، باسواد اطالعاتی ويژگی هايی مانند سماجت، 
شکاک بودن، و توجه به جزئیات را داراست. اين فرد، رويکردی دارد که ارزش و قدرت 

اطالعات را تأيید می کند. 
5. باسواد اطالعاتی، فردی است که دانشی منطقی از دنیای اطالعات دارد: وی با انواع 

منابع اطالعاتی شامل افراد، مجالت، روزنامه ها، منابع آرشیو، آمارها، گروه های خبری 
الکترونیکی، تابلوی اعالنات الکترونیکی، کنفرانس ها، سمینارها، و منابعی که دسترسی به 
آنها را فراهم می کنند، آشناست. او با ساختار دنیای دانش و چگونگی دسترسی به شبکه های 

محمد جواد هاشـم زاده
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اطالعاتی رسمی و اطالعاتی که هنوز در شبکه های رسمی انتشار نیافته، نیز آشناست. آشنايی 
با دنیای اطالعات، هم  چنین مشتمل بر درک سامانه های ارتباطی- پژوهشی، نظريه های 
نمايه سازی، و مسائلی از قبیل مالکیت فکری و ديگر مباحث اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی 

است که همراه با خلق و فراهم آوری اطالعات مطرح می شود.
6. باسواد اطالعاتی، فردی است که نسبت به اطالعات، رویکردی انتقادی دارد: اين 

رويکرد در تمامی مراحل گردآوری و استفاده از اطالعات همراه است. ارزيابی شیوه های 
جست وجو، منابع مورد استفاده، نتايج به دست آمده، محتوای منابع اطالعاتی، و چالش  های 
اعتبار و تأيید صحت اطالعات قبل از اقتباس، از ويژگی های ضروری باسواد اطالعاتی 
است. مواردی از عناصر تفکر انتقادی، شامل تعیین واقعیت يک ادعا، تمايز بین اطالعات 
مرتبط و نامرتبط، آشکار کردن سوگیری و تناقضات فرضیه ها يا ادعاها و مباحثات علمی 
در يک مسیر منطقی و مدلل و تعیین نقاط قوت يک مباحثۀ علمی از دغدغه های اصلی 

باسواد اطالعاتی می باشد.
7. باسواد اطالعاتی، فردی است که الگوی اطالع یابی شخصی که تعامل وی را با دنیای 

اطالعات تسهیل می کند، برای خود طراحی می کند: اگرچه بسیاری از توصیف های باسواد 

اطالعاتی، سیاهه ای از رفتارها  و مهارت ها را ارائه می دهد، باز هم تأکید می شود که افراد 
باسواد اطالعاتی از دنیای اطالعات و شیوه های دسترسی و استفاده از اطالعات آگاهی 
دارند و روش های اکتشافی 12خود و سبک های تعامل با اطالعات را توسعه می دهند. 
باسواد اطالعاتی، ترجیح می دهد دنیای اطالعات و به ويژه راه های جست وجوی اطالعات، 
تصمیم های اتخاذ شده، و ديگر نیازهای اطالعاتی را از لحاظ مسائل اطالعاتی، مورد 
بررسی قرار دهد. در اين فرايند، وی راه های مرجح نزديک شدن به دنیای اطالعات، 
سامانه ها، منابع، و فناوری ها را انتخاب می کند. در نتیجه، افراد مختلف، راه های متفاوتی 
را در تعامل با دنیای اطالعات و مسائل اطالعاتی برمی گزينند. افراد، همچنین سبک های 
خاص خود را در جنبه های ديگر سواد اطالعاتی از قبیل فناوری های مورد استفاده و 
ارزيابی اطالعات طراحی می کنند. اين سبک ها بر اساس درک افراد از دنیای اطالعات و 

شیوۀ سازماندهی آن بنا شده است.
بنابراين، سواد و مهارت های اطالعاتی، مفهومی فراتر از آن چیزی است که »مهارت های 
کتابخانه ای« نامیده می شود و بیشتر بر روی مکان يابی و دسترسی به اطالعات، تأکید 
می کند. همچنین اين مفهوم، فراتر از مهارت های مکانیکی است که با مفهوم »مهارت های 
فناوری اطالعات« همايند می شود. سواد اطالعاتی، نه تنها به يافتن و ارائۀ اطالعات توجه 
دارد، بلکه تحلیل، ترکیب، تفکر انتقادی و حل مسئله و نیز  فرايند جست وجو و استفاده 

توسعه سواد اطالعاتى
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از اطالعات برای يادگیری مستقل، يادگیری مادام العمر، و اجرای مسئولیت های اجتماعی و 
شهروندی را نیز دربردارد. 

در مجموع، توانمندی دانشجويان در هر يک از موارد زير می تواند زمینۀ دستیابی آنان به 
مهارت های سواد اطالعاتی را هموار سازد؛ اين موارد عبارت اند از:

•  آشنايي با زبان های خارجی؛ 
•  آشنايي با منابع مرجع چاپی و الکترونیکی؛ 

و  نمايه نامه ها  مانند  اطالعات  بازيابی  الکترونیکی  و  چاپی  ابزارهای  با  آشنايي   •
چکیده نامه ها؛ 

•  آشنايي با شیوه های دستی و رايانه ای جست وجوی منابع در کتابخانه؛ 
•  آشنايي با پايگاه های اطالعاتی و يا موتورهای جست وجو؛ 

•  آشنايي با شیوه های گوناگون جست وجو )شامل جست وجوی ساده، جست وجوی 
پیشرفته، انتخاب کلیدواژه های مناسب، و مانند آن( در پايگاه ها، موتورهای جست وجو، 

و يا راهنماها؛ 
•  آشنايي با سامانۀ امانت بین کتابخانه ای/ تحويل مدرک؛ 

•  آشنايي با انواع روش های تحقیق )مانند تجربی- آزمايشگاهی، کار میدانی، و مانند آن(؛ 
•  آشنايي با شیوه های کار با انواع نرم افزارهای رايانه ای عمومی )مانند نرم  افزارهای ورد، 

اکسل، اکسس و پاورپوينت( و نرم افزارهای تخصصی رشتۀ تحصیلی؛
•  توانايي کار با انواع سخت افزارهای رايانه ای )دستگاه چاپگر، اسکنر، و مانند آن(؛ 

•  شرکت در سمینارها و کنفرانس ها؛ 
•  آشنايي با شیوه های ارزيابی منابع از نظر اعتبار، صحت، دقت، روزآمدی، و مانند آن. 

سواد اطالعاتى در آموزش عالے و نقش اعضای هیئت علمے
تحقق يادگیرندگان مادام العمر، مأموريت محوري مؤسسه های آموزش عالي است )انجمن 
کتابخانه هاي دانشکده اي و پژوهشي، 2000(. مؤسسه های آموزش عالي، ملزم به کمک رسانی 
به دانشجويان هستند تا بتوانند توانمندي هاي فکري الزم براي کسب مهارت در يادگرفتن را 
به دست آورند،  اين مسئله برای موفقیت دانشجويان اهمیت فراواني دارد و به عنوان بخش 
آموزش و  اطالعاتي مرز  آنان محسوب مي شود. سواد  آموزش دوران زندگي  از  مهمي 
يادگیري را از محدودۀ کالس درس فراتر مي برد و به فرد، اين قدرت را مي دهد که به 
راه جويي هاي خود- راهبر و در عین حال قابل اعتماد، اقدام کند )قاسمي، 1385(؛ اين امر يکی 
از دستاوردهای مطلوب آموزش عالی در دستیابي به سواد اطالعاتی به حساب می آيد )لنس 

و پاتلر13 ، 1995(.  13. Lance & Patler
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کسب مهارت هاي سواد اطالعاتي، فرصت هاي دانشجويان را در امر يادگیري خود- راهبر 
چند برابر مي کند؛ چرا که آنان به استفاده از طیف متنوعي از منابع اطالعاتي به منظور گسترش 
دانش خود مي پردازند، پرسش هاي آگاهانه مي پرسند و توان تفکر انتقادي خود را به منظور 
اقدام به يادگیري خود- راهبر، تقويت مي کنند. نیل به قابلیت های سواد اطالعاتی، مستلزم 
درک اين نکته است که اين مجموعۀ توانمندی ها، فرع بر برنامۀ درسی نیست؛ بلکه با محتوا، 
توالی، و ساختار برنامۀ درسی درهم تنیده شده است. آموزشکده هاي عالي و دانشگاه ها با 
حمايت از کسب توانمندي هاي فکري الزم براي استدالل و تفکر انتقادي توسط افراد، و با 
کمک به آنان در ساختن چارچوبي براي اينکه »چگونه يادگرفتن« را بیاموزند، مباني رشد 
مستمر در حیات شغلي و نیز ايفاي نقش به مثابه   شهروندان و اعضاي آگاه جامعه را در 

اختیار آنان قرار می دهند )انجمن کتابخانه هاي دانشکده اي و پژوهشي، 2000(.
کشف  و  شناسايی  به  که  می رود  انتظار  دانشجويان  از  دانشگاهی  محیط های  در 
اطالعات موردنیاز برای انجام تکالیف و پروژه های درسیشان بپردازند. بنابراين، حد اعلی 
برای دانشگاه ها اين است که دانشجويانشان را در به دست آوردن اين قابلیت ها تجهیز 
کنند: قابلیت های مربوط به چگونگی آموختن، فرمول بندی سؤاالت، چگونگی دسترسی 
به منابع بالقوۀ  اطالعات، ارزيابی اطالعات، سازماندهی اطالعات، و در نهايت، استفاده از 
اطالعات برای انجام آنچه که به آن نیاز دارند. بر اين اساس، در سال های اخیر، همزمان 
با رشد و پیشرفت آموزش کاربران، سواد اطالعاتی و توسعۀ آن به موضوع مهمی در 
مؤسسات آموزش عالی تبديل شده است. بر اين اساس، رويکردهای متفاوتی در جهت 
توسعۀ  سواد اطالعاتی دانشجويان، مورد استفاده قرار گرفته است؛ از اين جمله، می توان 

به موارد زيراشاره کرد:
•  تهیۀ راهنماها و دستنامه های استفاده از انواع منابع و يا ارزيابی آنها،

•  برگزاری جلسات کالسی در زمینۀ آموزش مهارت های سواد اطالعاتی،
•  طراحی درس هاي مجزای 14 آموزش سواد اطالعاتی،

•  برقراری درس هايي در مورد وب سايت ها که به دانشجويان فرصت گشت و گذار و 
جست وجوی نظارت شده در وب را بدهد،

•  ايجاد تکالیف درسی برای دانشجويان در جهت کار عملی در زمینۀ  دستیابی به يک 
شیوۀ  جست وجوی متناسب با بیان مسئله،

•  کمک به دانشجويان وآماده سازی آنها برای بررسی و مرور متون، و
•  ايجاد آموزش های پیوسته يا تلفیق سواد اطالعاتی در برنامه های درسی دورۀ  تحصیلی 

)ويرکوس و متسار15 ، 2004(.
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اعتقاد بر اين است که رويکرد تلفیق سواد اطالعاتی در برنامه های درسی، بهترين رويکرد در 
دستیابی دانشجويان به سواد اطالعاتی و توسعۀ آن است )انجل دينگر16، 1998؛ پی يرس17 
2000؛ ويلسون18، 2001(. بسیاری از دست اندرکاران تعلیم و تربیت، به طور وسیعی دربارۀ  
نیاز به تلفیق سواد اطالعاتی به عنوان بخش مکمل فرايند آموزش در شروع سال های اولیۀ 
تحصیلی تأکید داشته اند )مانند بريويک و جونز19 ، 1993؛ لنوکس و والکر20، 1993؛ نال  
جاکوبويتس و جاکوبويتس21، 1993؛ بريتینگام22، 1994؛ و بک هورشت23، 2003(. انتظار 
می رود وجود برنامۀ  سواد اطالعاتی همگام با آموزش، اثر مثبتی بر توانمندی دانشجويان 
در انجام امور پژوهشی، جست وجو و حل مسئله، خود- راهبری، و اعمال کنترل بیشتر 
بر يادگیری داشته باشد )انجمن کتابخانه هاي دانشکده اي و پژوهشي، 2000(، و همچنین 
دانشجويان را به فعالیت  در موقعیت ها و فرصت های متنوع آموزشی با حداکثر يادگیری، 

درگیر  سازد )جورج و لوک24، 1995؛ ويرکوس25، 2003(.  
تلفیق سواد اطالعاتي با برنامه هاي درسي،  در همۀ   خدمات و برنامه هاي ارائه  شده و در 
عرصۀ حیات اداري دانشگاه، نیازمند همکاری اعضای هیئت علمي،  کتابداران، و ديگر مجريان 
است. اعضاي هیئت علمي از طريق تدريس و با هدايت بحث هاي مرتبط،  بستري مناسب 
براي يادگیري فراهم مي آورند. آنان، همچنین دانشجويان را به کشف ناشناخته ها برانگیخته،  
در راه تأمین هر چه بهتر نیازهاي اطالعاتي، راهنمايي و بر پیشرفت دانشجويان، نظارت 
مي کنند )انجمن کتابخانه هاي دانشکده اي و پژوهشي، 2000(. اگر نقش کتابداران، آموزش 
مهارت های عمومی سواد اطالعاتی )مشتمل بر مهارت های جست وجو، مانند مکان يابی، 
فرمول بندی کردن عبارت جست وجو، و مانند آن( باشد، نقش اعضای هیئت علمی تلفیق 
مهارت های سواد اطالعاتی در مسائل پژوهشی و روند کار هر رشتۀ علمی است. نمونه هايی 
از اين مهارت ها که در درون بافت اين رشته های علمی قرار می گیرد، عبارت اند از: ارزيابی 
محتوای مباحثات علمی، ارزيابی اعتبار شواهد علمی و ارائۀ  راه حل های عملی و کارآمد. 
مهارت هايی از قبیل بازيابی اطالعات، روزآمدی منابع، اعتبار، سوگیری، صحت، محتوای 
منطقی، و مانند آن، مهارت هايی هستند که در مکان يابی و ارزيابی جهت استفادۀ مؤثر از 

اطالعات در هر رشته ای الزم و ضروری اند )گرافشتاين26 ، 2002(.
در مجموع، اعضای هیئت علمی می توانند در هر يک از موارد زير عملکرد مثبت 
داشته و به اين ترتیب در مسیر دستیابی دانشجويان به مهارت های سواد اطالعاتی نقش 

چشمگیری داشته باشند:
•  انتخاب موضوع مناسب پژوهش؛

•  ارائۀ آموزش هايی در زمینۀ انواع منابع اطالعاتی چاپی و يا الکترونیکی مورد نیاز پژوهش؛ 

16. Engeldinger

17. Pierce

18. Wilson

19. Breivik & Jones

20. Lenox & Walker

21. Nahl-Jakobovits & Jakobovits

22. Brittingham

23. Boekhorst

24. George & Luke

25. Virkus

26. Grafstein
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•  در زمینۀ شیوه های مناسب جست وجو )مانند انتخاب کلیدواژه های مناسب و مرتبط 
با اطالعات(؛ 

•  در انتخاب روش های مناسب تحقیق )مانند روش تجربی- آزمايشگاهی، کار میدانی، 
و مانند آن(؛ 

•  در ارزيابی اطالعات انواع منابع از نظر اعتبار، صحت، دقت، و روزآمدی؛ 
•  در زمینۀ  به کارگیری اطالعات )شامل به کارگیری منابع و اخذ اطالعات مورد نیاز از آنها(؛ 

•  در قالب بندی و تولید اطالعات؛
•  در زمینۀ اشاعه و انتشار اطالعات؛

•  در زمینۀ شیوه های مناسب ارجاع دهی )استناد و تهیۀ فهرست منابع( به منابع مورد 
استفاده و رعايت حق مؤلف؛ 

•  استفاده از فناوری های اطالعاتی در ارائۀ درس ها؛ 
•  ملزم کردن دانشجويان به استفاده از فناوری های اطالعاتی در انجام تکالیف و تحقیقات 

درسی؛ 
•  ملزم کردن دانشجويان به انجام پژوهش و اموری مانند نوشتن مقاله؛ و

•  گزينش منابع درسی انگلیسی توسط استادان در ارائۀ درس ها.

سواد اطالعاتی و ڪتابخانه های دانشگاهی
برقراری تحصیالت عالی پژوهش گرا27 و نیز آموزش منبع گرا28، که بعد از جنگ های 
داخلی امريکا در دهۀ 1860 رخ داد، توجه را به سوی کتابخانه های دانشگاهی، به عنوان 
مراکزی برای آموزش، جلب کرد. به نظر می رسد بر اساس اين تغییر، آموزش عالی انتظار 
دارد فارغ التحصیالن، افرادی توانمند در دستیابی به اطالعات و پژوهشگرانی مستقل باشند. 
نیز  به کتابداران  افراد نسبت  تغییراتی را در ديدگاه  تغییر در روند آموزش عالی،  اين 
به وجود آورد. از کتابخانه ها انتظار می رفت به عنوان مراکز آموزشی عمل کنند و مهارت های 
دانشجويان را در دسترسی به اطالعات، ارتقا بخشند )پريرخ، 1386(. به طورکلی، اتفاق نظر 
جمعی وجود دارد که آموزش کاربران در کتابخانه ها، در انتهای قرن نوزده آغاز شده اما 
شواهدی وجود دارد که آموزش کتابخانه ای، در آلمان در قرن هفده در قالب سخنرانی هايی 
دربارۀ  کتاب های مرجع، فنون مطالعه و پژوهش و چگونگی استفاده از کتابخانه وجود 

داشته است )سالونی، 1995(. 
با اين حال، باوجود تالش های صورت گرفته، آغاز رشد آموزش شیوۀ  استفاده از 
کتابخانه و آموزش کتابشناختی را می توان به دهۀ 1960 نسبت داد. اين امر در واقع، 
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تحت تأثیر تحوالت اجتماعی بعد از جنگ جهانی دوم و به دنبال نیاز جامعه به افراد آگاه 
و ماهر، رخ داد. تحوالت فناورانه و نفوذ آن به کتابخانه ها و لزوم آموزش مراجعه کنندگان 
در استفاده از فهرست های رايانه ای و پايگاه های اطالعاتی به توسعۀ برنامه های آموزش 
کتابشناختی و تحول آن به آموزش سواد اطالعاتی در دهۀ  1980 کمک فراوانی کرد. در 
واقع، سواد اطالعاتی تداوم آموزش کتابخانه ای و آموزش کتابشناختی است، ولی افزون بر 

مهارت های عملکردی بر مهارت های فکری نیز تأکید دارد )پريرخ، 1386(.
آموزش کتابخانه ای، در مقايسه با سواد اطالعاتی که مفهومی کلی تر و جامع تر است، 
اسـاس  بر  بنابراين،  است.  در کتابخـانه  منابع چاپــی(  )مانند  منــابع سنتی  آموزش  شامل 
بیان»دايره المعارف تاريـخ کتابخانه 29«، اصطالح »آموزش کتابخانه ای« و  »آموزش کتابشناختی« 
که ممکن است به جای يکديگر به کار برده شوند، به آموزش استفاده از ابزار دسترسی به 
منابع  ديگر  و  دايره المعارف ها،  کتابخانه، چکیده ها،  فهرست موجودی  مانند  اطالعات، 
مرجع اشاره دارد، که به کاربران در جست وجوی اطالعات کمک می کند )ويگاند و 
ديويس30، 1994(. در اين زمینه، تامپسون31 )2002( می افزايد: آموزش سنتی کتابخانه ای 
به منظور ياددهی »مهارت های کتابخانه ای«، جهت استفادۀ  مؤثر از کتابخانه طراحی شده 
بود. اين نوع آموزش بر توانمند و آگاه ساختن دانشجويان از دانش موردنیاز درباۀ منابع 
کتابخانه ای، متمرکز بود. به منظور استفادۀ مؤثر از منابع کتابخانه، کتابداران خواهان آن 
بودند که دانشجويان، اطالعات الزم را دربارۀ جمع آوری اطالعات اولیه در باب نیاز 
اطالعاتی خود به دست آورده، کلیدواژه ها و سرعنوان های موضوعی مناسب را شناسايی 
کرده، کتاب ها را به وسیلۀ شمارۀ بازيابی در کتابخانه مکان يابی نموده، و شیوۀ  صحیح 
دهند.  تمیز  متون عمومی  از  را  پژوهشی  متون  بتوانند  تا  فراگرفته،  را  منابع  به  ارجاع 
دانشجويانی که واجد اين مهارت ها بودند، قادر بودند که از منابع کتابخانه به شکل مؤثر 
اهداف  بیابند.  مقاله های پژوهشی  خود  تکالیف و  برای  را  منابع مرتبط  استفاده کرده، 

يادگیری تقريباً در چنین ديدگاهی محدود شده بود. 
از سوی ديگر، سواد اطالعاتی با مفهوم جامع تری تعريف می شود. سواد اطالعاتی، به 
شکل گسترده تری در پاسخ به گسترش انواع قالب های اطالعاتی که در دسترس دانشجويان 
قرار می گیرد، توسعه يافته است که بسیاری از اين منابع به شکل فزاينده ای در خارج از 
ديوارهای کتابخانه در دسترس هستند. به همین دلیل، کتابداران به اين نتیجه رسیدند که تنها 
آموزش شیوۀ  استفاده از ابزارهای جست وجوی سنتی، نمی تواند دانشجويان را در استفاده 
از ابزارهای جست وجوی نوين، آماده سازد. در واقع، برخالف آموزش کتابشناختی، سواد 

اطالعاتی به يک رسانۀ خاص، محدود نمی شود )بیکر و لیتزينگر32 ، 1992(. 

29. Encyclopedia of library history

30 . Weigand & Davis

31 . Thompson
32. Baker & Litzinger
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کولثاو33 )1993(، ضمن بحث در مورد شیوه های مختلف دستیابی اذعان می دارد که هدف 
کتابخانۀ  دانشگاهی، دستیابی فزاينده34 ]به منابع اطالعات[ و دستیابی پايه ای35 است که  از 
طريق انتخاب، فراهم آوری، و سازماندهی منابع به وجود آمده است. دستیابی فزاينده، از 
طريق دو خدمت مرجع و آموزش فراهم می شود. دستیابی فزاينده ، مشتمل بر دستیابی 
خردمندانه36 و دستیابی فیزيکی37 است. دستیابی خردمندانه، تفسیر اطالعات و ايده های 
همراه با منابع را نشان می دهد و دستیابی فیزيکی، مکان منابع و اطالعات را نشان می دهد. 
ويرکوس و متسار )2004(، بر اين اعتقادند که سواد اطالعاتی، بیشتر بر دستیابی خردمندانه 
به اطالعات، متمرکز است و در اين زمینه، مشارکت بین کتابخانه و ديگر دست اندرکاران 
در آموزش افراد – برای ورود در هر بستر و بافتاری– جهت تبديل آنان به يادگیرندگان 

مادام العمر ضرورت دارد.
اين ديدگاه،که سواد اطالعاتی را ابزاری تلقی می کنند که کاربران کتابخانه را قادر 
می سازد تا نیاز اطالعاتی خود را تشخیص داده و اطالعات موردنیاز خود را يافته، ارزيابی 
و مديريت نمايند، باعث می شود که آموزش مهارت های مرتبط با سواد اطالعاتی در حیطۀ 

کار کتابداران قرار گیرد و آنان با چالش های جدی مواجه شوند. 
نقش کتابداران، در گسترش سواد اطالعاتی، غیرقابل انکار و بسیار چشمگیر است. 
آنان بايد هر لحظه در کنار کاربران باشند و آنان را در بازيابی هر چه بهتر و مفیدتر 
اطالعات موردنیاز، ياری رسانند. کتابداران می توانند استفاده کنندگان را ياری کرده، تا در 
زمینۀ  سواد اطالعاتی به مهارت های بااليی دست يابند. آنان، جست وجوگران اطالعات را 
ياری خواهند داد تا از عهدۀ  کار دشوار تفکر در باب اطالعات مناسب از نامناسب برآيند و 
چارچوب های درک بهتر از اطالعات را ارتقا بخشند. درک ساختار اطالعات در هر رشته 
به مراتب مهم تر از کنترل اطالعات در آن رشته است. کتابداران با استفاده از انواع ابزارها و 
فناوری ها و روزآمدسازی دانش خود، برنامه های آموزش استفاده از کتابخانه و انواع منابع 
آن را مطابق با دانش موضوعی و حوزۀ  تخصصی مراجعه کنندگان، ارائه می کنند و آنان را 

در فراگیری مهارت های سواد اطالعاتی ياری می رسانند.
آنچه در يک کتابخانه انجام می شود، به طور مستقیم و غیرمستقیم، به مراجعه کنندگان 
کمک می کند تا برای افزودن به سطح سواد و معلومات خود، نحوۀ  استفاده از منابع 
اطالعات را بیاموزند، اما از يکسو، اقدام به يافتن منابع اطالعاتی، خود به دنبال تشخیص 
نیاز اطالعاتی است. از سوی ديگر، پر واضح است که به کار بستن اطالعات، میسر نیست 
مگر اينکه اطالعات مناسب، يافته شود. بنابراين، مهارت در يافتن منابع اطالعاتی به مثابه 
پل يا راهی است که نیاز اطالعاتی اشخاص را به دريافت و استفادۀ مؤثر از اطالعات، منتهی 
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33. Kuhlthau

34. Increased or enhanced access

35. Basic access

36. Intellectual access

37. Physical access
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می سازد. همین اشاره کافی است تا اهمیت کسب مهارت در اطالع يابی روشن گردد. با درک 
اهمیت مهارت در جست وجو و يافتن اطالعات و نقش برجستۀ  آن در سواد اطالعاتی، 
روشن می شود آنچه که در يک کتابخانه با عنوان هاي »وظیفه« و »فعالیت« صورت می گیرد، 
جز در جهت تکمیل زنجیرۀ  سواد اطالعاتی نیست و نیز، چنانچه بتوان اسباب توانمندی 
مراجعه کنندگان کتابخانه را در بهره گیری از منابع اطالعاتی، فراهم ساخت و مهارت آنان را 
در استفاده از اين منابع افزود، توفیقی دوچندان در اين راه، حاصل خواهد شد )فرج پهلو و 

مرادي مقدم، 1383(.
همکاری نزديک و گستردۀ کتابخانه و دانشکده، تجربه ای است که در سال های اخیر در 
کشورهای پیشرفته در جهت توسعۀ سواد اطالعاتی به کار گرفته شده است. استاد و يا معلم در 
کالس درس، مسئله را طرح و دانشجو را در تأمین منابع، راهنمايی می کند. استاد بايد سطح 
عمیق تری از مفاهیم را به وسیلۀ گسترش منابع مورد استفاده، منتقل نمايد. نقش کتابداران از بقیۀ  
عوامل، مهم تر است. کتابدار بايد فعالیت های دانشجو را تحت نظارت دقیق خود داشته باشد. 
او بايد با ياری رساندن کاربر در مکان يابی منابع، چگونگی استفاده از منابع اطالعاتی، يافتن 
اطالعات، گزينش روش جست وجوی مناسب و بسط نتیجۀ  کار، او را راهنمايی نمايد. بديهی 
است که اين نمای کلی قضیه است و استاد و کتابدار بايد با آگاهی دقیق از فرايندهای اطالع يابی 

و جريانات ذهنی و فکری دخیل در اين فرايندها، دانشجو را هدايت نمايند )پاتلر38، 1358(.
در مجموع، کتابخانه ها و کتابداران از طرق ذيل می توانند در راه دستیابی افراد به سطح 

مطلوبی از سواد اطالعاتی مؤثر واقع شوند:
•  فراهم ساختن و در دسترس قرار دادن انواع منابع کتابخانه ای به منظور بهره مندی از 
دايره المعارف ها،  )شامل  مرجع  منابع  مقاالت،  پايان نامه ها،  کتاب ها،  مانند  اطالعات 

واژه نامه ها، نمايه نامه ها،  چکیده نامه ها، دستنامه ها، و مانند آن(؛ 
•  فراهم ساختن امکان دستیابی به اينترنت و پايگاه های اطالعاتی اشتراکی دانشگاه  در 

محیط کتابخانه؛
•  معرفي و آموزش  نحوۀ استفاده از خدمات و منابع کتابخانه از طريق راهنمايی های ارائه 

شده در تابلوی اعالنات )مانند نصب شیوه نامۀ استفاده از نرم افزار کتابخانه ای(؛  
•   معرفي و آموزش  نحوۀ  استفاده از خدمات و منابع کتابخانه از طريق بروشورها، جزوه ها، 

و ساير منابع چاپی؛ 
•   معرفي و آموزش  نحوۀ استفاده از خدمات و منابع کتابخانه از طريق وب سايت کتابخانه 

و يا ساير ابزارهاي الکترونیکي؛ 
•   ارائۀ آموزش در کارگاه های آموزشی در مورد منابع چاپی و الکترونیکی و شیوه های 

جست وجو در آنها؛  38 . Patler
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•  آگاهی رسانی کتابخانۀ دانشگاه در زمینۀ انواع منابع چاپي و الکترونیکي جديد؛
•   آموزش ارزش و ويژگی های هريک از انواع منابع اطالعاتی مانند منابع چاپی، پايگاه های 

اطالعاتی، اينترنت، و مانند آن؛ 
•   آموزش نحوۀ جست وجوی منابع در برگه دان کاغذي و يا فهرست رايانه اي؛ 

•   آموزش نحوۀ مکان يابي منابع چاپي و الکترونیکي؛ 
•   آموزش نحوۀ يافتن اطالعات موجود در منابع چاپي و الکترونیکي؛ 

و  دقت،  اعتبار، صحت،  نظر  از  منابع  انواع  اطالعات  ارزيابی  و  انتخاب  آموزش   •
روزآمدی؛ 

•  آموزش به کارگیری اطالعات )شامل به کارگیری منابع و اخذ اطالعات مورد نیاز از آنها(؛ 
•  آموزش قالب بندی و تولید اطالعات؛ 

•  آموزش اشاعه و انتشار اطالعات؛ 
•  آموزش شیوه های مناسب ارجاع دهی )استناد و تهیۀ فهرست منابع( به منابع مورد استفاده 

و رعايت حق مؤلف؛ و 
•  معرفی خدمات امانت بین کتابخانه ای و خدمات طرح غدير و مانند آن. 

سواد اطالعاتی و فناوری اطالعات و ارتباطات
مجموعۀ مهارت ها، ابزارها، و فنونی که در خدمت تولید، پردازش، توزيع، و اشاعۀ  اطالعات 
قرار دارد يا به عبارت ديگر، مجموعۀ  سخت افزارها و نرم افزارهايی که برای بهینه سازی، تولید، 
دريافت، سازماندهی، پردازش، و اشاعۀ اطالعات به خدمت گرفته می شود، فناوری اطالعات 
نام دارد )فرهادی، 1382(. اوکه تونجی39 )2002(، نیز فناوری اطالعات را کاربرد رايانه و 
فناوری های ارتباطی در مديريت اطالعات می داند. وی می افزايد استفاده از اين فناوری ها، نیاز 

به آموزش دارد و اين آموزش در حیطۀ سواد اطالعاتی قرار می گیرد.
با آغاز دهۀ  1980، فناوری های نوين اطالعات در جامعه نفوذيافته و به عنوان ابزار مهم 
سواد اطالعاتی مطرح شدند. در حقیقت سواد اطالعاتی، مفهومی است که در نتیجۀ تحوالت 
و تغییرات سريع در فناوری های اطالعاتی، رشد يافته است )نظری، 1384(. در اين دهه، عنصر 
فناوری وارد تعريف سواد اطالعاتی شد. انجمن صنعت اطالعات40 در سال 1982، اعالم کرد 
سواد اطالعاتی، دانشی است که به فرد کمک می کند تا بداند چگونه و کجا برای رسیدن به 
منابع دانش از فناوری اطالعات استفاده کند. الزمۀ سواد اطالعاتی، توانايی کنترل اطالعات 

تولید شده توسط رايانه ها و رسانه های ارتباط جمعی است )طباطبايی، 1385(. 
خاستگاه اصلی فناوری اطالعات »ظهور رايانه«، »توسعۀ شبکه های مخابراتی«، و نیاز 
روزافزون به »استفاده از اطالعات« بوده که حضور آن به عنوان يکی از اجزای جدايی ناپذير 
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تعامالت روزمره،  ماهیت و ابعادی بسیار گسترده تر به آن بخشیده است )منتظر، نصیری صالح 
و فتحیان، 1386(. 

شايد يکی از داليلی که فناوری اطالعات و ارتباطات را به عنوان ابزار مهم سواد اطالعاتی 
مطرح ساخته، ويژگی های منحصر به فرد آن باشد. از جملۀ  اين ويژگی ها می توان به موارد 

زيراشاره کرد:
•  سرعت بسیار زياد در مراحل مختلف کار اطالعاتی مثل ذخیره، پردازش، انتقال، و بازيابی؛

•  حجم بسیار باال و ظرفیت فوق العاده در ذخیرۀ اطالعات؛
• افزايش توان استفاده کنندگان در بازيابی اطالعات از طريق ايجاد راه های گوناگون 

دسترسی به اطالعات؛ 
•  قابلیت بازيابی اطالعات از زوايا و جنبه های مختلف و استفاده از منطق بولی در بازيابی 

موضوعی اطالعات؛ 
• توانايی انتقال اطالعات به شکل های گوناگون اطالعات متنی، صوتی، تصويری، و 

مانند آن؛ و
•  توانايی انتقال اطالعات از طريق شبکه های مخابراتی میان کتابخانه ها در سطح ملی و 

بین المللی )آزادی کناری، 1376(.  
حجم زياد اطالعات الکترونیکی از يک طرف و گسترش راه ها و بسترهای الکترونیکی 
دسترسی به اطالعات از سوی ديگر، آشنايی و تسلط در استفاده از فناوری اطالعات را 
ضروری می سازد. اين امر، نه تنها در مورد چگونگی استفاده از سخت افزارها و نرم افزارها 
در دسترسی به اطالعات مطرح است، بلکه در زمینۀ آشنايی نسبت به داليل و اهمیت 
فناوری نیز، مورد توجه می باشد. محصوالت فناوری را، که به بهره گیری از مهارت های سواد 

اطالعاتی کمک می کند، می توان به دو گروه تقسیم کرد:
 1. آنهايی که به شناسايی و دسترسی به اطالعات، کمک می کنند. در اين میان برخی 
ابزارها به عنوان بستر دسترسی به اطالعات، کمک می کنند مانند اينترنت، انواع مرورگرها و 
پست الکترونیکی. برخی ديگر،  محمل هايی هستند که مشخصات منابع اطالعاتی يا اصل 
اطالعات را سازماندهی و دسترس پذير می کنند، مانند فهرست های رايانه ای کتابخانه ها، پايگاه 

مقاله های مجله ها، وب سايت ها و يا پورتال ها، راهنماهای موجود در وب، و مانند آن. 
2. آنهايی که به نظم دادن اطالعات جمع آوری شده توسط جست وجوگر، استفاده 
و انتقال آن، کمک می کنند، مانند نرم افزارهای کاربردی در ويندوز )ورد41، پاورپوينت42، 

اکسل43، و اکسس44 (، و مانند آن )پريرخ، 1386(.  
حرکت  و  جريان  دربارۀ  اساساً  اطالعات  »فناوری  می گويد   ،)2000( مک انزی45 

41. Word
42. PowerPoint
43. Excel
44. Access
45. Mckenzie
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اطالعات درون شبکه هاست. در حالی که، سواد اطالعاتی دربارۀ  تفسیر اطالعات جهت 
کمک در تصمیم گیری، حل مسئله و سکان داری آينده ای است که دچار وضعیت پیچیده 
و نامطمئن می گردد«. فناوری، دسترسی، و استفاده از اطالعات را به شکل ساده تری از 
طريق تحويل اطالعات در قالب های استاندارد )به شکل فزاينده ای صفحات وب( فراهم 
ساخته که اين امر، خود موجب پديدآمدن دگرگونی هايی در راه های تولید اطالعات و 

انواع اطالعات تولید شده، می گردد )بینتون46، 2001(. 
سواد اطالعاتی، به طور ضمنی، بدان معناست که قابلیت های فکری و مهارت هايی که 
معموالً باسواد معمول نوشتن و خواندن نقادانه و تحلیلی همراه اند، بايد همراه به  کارگیری 
شیوه های ارتباطی-  ديداری و چندرسانه ای، گسترش يابد. اين مطلب، شامل درک اهمیت 
رسانه های تعاملی، توجه به ماهیت انعطاف پذير بسیاری از شکل های رقومی و نیز درک 
توانايی های فزاينده در استفاده از رايانه نیز می گردد. افزون بر اينها، از آنجا که کاوش 
مبتنی بر رايانه روز به روز نقش بیشتری در يافتن اطالعات و پژوهش ايفا می کند، تبحر در 
فناوری اطالعات نیز مستلزم درک مواردی مانند چگونگی کار سامانه های کاوش، درک 
تأثیر متقابل میان فنون نمايه سازی، فعالیت های توصیفی و روش های ساماندهی اطالعات 
)فهرستنويسی، چکیده نويسی، نمايه سازی، و رتبه بندی(، جست وجو و دسترس پذيری 
اطالعات، قابلیت رؤيت اطالعات47، و تأثیر آن می باشد )کمیتۀ سواد فناوری اطالعاتی 

شورای ملی پژوهش اياالت متحده، 1381(.
با وجود اينکه سواد اطالعاتی و تبحر در فناوری اطالعاتی با هم مرتبط اند، ولی از 
طرفی، کاماًل از هم مستقل اند. سواد اطالعاتی به محتوا و برقراری ارتباط، توجه می کند 
و مشتمل بر تألیف، يافتن و سازماندهی اطالعات، پژوهش، تحلیل، سنجش، و ارزيابی 
اطالعات است. اما همین محتوا، ممکن است شکل های بسیاری داشته باشد: متن، تصوير، 
ويدئو، و آثار تعاملی چندرسانه ای. محتوا نیز ممکن است در خدمت اهداف بسیاری باشد: 
از جمله خبر، هنر، سرگرمی، آموزش، پژوهش و مطالعه، تبلیغات، سیاست، تجارت، و 
مانند آن. به طورکلی، هم سواد اطالعاتی و هم تبحر در فناوری اطالعات برای افرادی که 
می خواهند به شیوۀ کارآمد از فناوری اطالعات استفاده کنند، ضروری است )کمیتۀ سواد 

فناوری اطالعاتی شورای ملی پژوهش اياالت متحده، 1381(.
سواد اطالعاتی، دربردارندۀ موضوعات گسترده تری نسبت به فناوری اطالعات و ارتباطات 
است. اين موضوعات، هم مشتمل بر راه هايی است که فناوری های اطالعات و ارتباطات از 
طريق آن امکان دسترسی به اطالعات را فراهم می کند و هم دربرگیرندۀ مهارت هايی است 
که برای تفسیر و استفاده از اطالعات وجود دارد )بالنسکات، بالماير و کفاال 48، 2006(. 
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تفاوت اصلی بین مهارت های فناوری اطالعات و ارتباطات و سواد اطالعاتی، مربوط به 
مراحل طی شده بین چهار عنصر انتقال، دريافت، تغییر شکل، و دسترسی به اطالعات و 
نقش اين عوامل در اين فرايند است. مسیر فناوری اطالعات و ارتباطات، تنها از دريافت 
به انتقال اطالعات است، اما سواد اطالعاتی شامل هر چهار عنصر انتقال، دريافت، تغییر 
شکل و دسترسی به اطالعات می باشد و به طور قاطعانه، مراحل بین دريافت به تغییر شکل 

و تغییر شکل به انتقال را طی می کند )کتس و الئو49، 2008(.
را  مهارت هايی  قاطعانه، مجموعۀ  به طور  اطالعاتی  الئو )2006(، می گويد »سواد 
دربرمی گیرد که افراد را قادر می سازد که از گنجینۀ دانش که به اشکال شفاهی، نوشتاری، و 
الکترونیکی وجود دارد، بهره گیرند«. نکتۀ مهم و قابل ذکر اين است که تبديل اطالعات به 
دانش، نیاز به مهارت های سواد اطالعاتی دارد. همان گونه که در گزارش جهانی يونسکو، 
اطالعات،  شده،  بیان   )2005 )يونسکو،  دانش مدار«50  جوامع  طرف  »به  عنوان  تحت 
بدون تغییر شکل، تنها دادۀ  خام است. استفاده از اطالعات، نیاز به تبحر در مهارت های 
شناختی از جمله تفکر انتقادی دارد و اين خود، بستگی به مهارت در مکان يابی، ارزيابی، 
و سپس به کارگیری اطالعات دارد )کتس و الئو، 2008(. در بسیاری از جوامع توسعه يافته، 
مهارت های سواد اطالعاتی همگام با مهارت های فناوری اطالعات و ارتباطات، توسعه يافته 
است. از اين رو، افراد به ترکیب مهارت ها در حیطۀ سواد اطالعاتی )از جمله مهارت های 
شناختی برای دسترسی و استفاده از اطالعات( با فناوری های نوين اطالعات و ارتباطات 

نیاز اساسی دارند.
به منظور  زير–  زمینه های  در  دانشگاه  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری های  امکانات 
بهره گیری از آنها به عنوان ابزار سواد اطالعاتی و توانمندی در مهارت های سواد اطالعاتی در 

سطح آموز عالی– می تواند در توسعۀ سواد اطالعاتی کاربران تأثیر بسزايی داشته باشند:
•  بهر ه گیری از هر يک از امکانات زير در کتابخانه و سايت دانشگاه؛

الف( پايگاه های اطالعاتی اشتراکی کتابخانه دانشگاه،  
ب( امکانات دسترسی به اينترنت در کتابخانه و سايت دانشگاه،

ج( امکانات رايانه  ای موجود در کتابخانه و سايت دانشگاه،
د( امکانات رايانه ای و ساير تجهیزات الکترونیکی در کالس های درس،

و( امکانات رايانه ای و يا اينترنت در خوابگاه های دانشجويی،
ز( فهرست پیوستۀ کتابخانۀ دانشگاه )اپک( جهت جست وجوی منابع کتابخانه،

ح( امکانات چاپ و فتوکپی و مانند آن در کتابخانه و يا سايت دانشگاه،
به منظور:

•  به دست آوردن اطالعات، 
49 . Catts & Lou 

50. Towards knowledge societies
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•  تولید اطالعات، 
•  سازماندهی و مديريت اطالعات، 

•  ضبط و ذخیرۀ اطالعات، 
•  انجام پاره ای از امور تخصصی رشتۀ تحصیلی که نیازمند بهر ه گیری از نرم افزارهای 

تخصصی رشته است، 
•  ارائۀ شفاهی اطالعات، و 
•  نشر و اشاعۀ  اطالعات. 

نتیجه گیری
ارزش اطالعات در عصر حاضر برکسي پوشیده نیست، اما مشکالت دسترسي به اطالعات، 
مانع بزرگي در شناسايي اطالعات مفید، دسترسي و استفاده از آنهاست. مجهز بودن به 
مهارت هاي سواد اطالعاتي يکي از مهارت هايي است که مي تواند چنین مشکالتي را از 
میان بردارد. در اين میان، دانشجويان به دلیل ماهیت کار و فعالیت های خود که با پژوهش 
و حل مسئله عجین شده است، و با توجه به نقش آنان در آينده در پست های اجرايی، 
آموزشی و پژوهشی، ملزم به برخورداری از مهارت های سواد اطالعاتی و توسعۀ آن در 
خود هستند. اين امر به دلیل پیشرفت های سريع فناورانه، پیچیدگی  فزايندۀ ساختارها و 
محمل های اطالعاتی و رشد آنها و ضرورت افزايش مهارت های افراد در محیط های 
گوناگون شغلی و غیرشغلی است. بنابراين، برنامه ريزی و سرمايه گذاری در زمینۀ ارتقای 
سواد اطالعاتی و آموزش اين مهارت، امری مهم و ضرورتی اجتناب ناپذير است. تجهیز 
دانشجويان به سواد اطالعاتی دارای تأثیرات مثبتی بر ساختار آموزشی و پژوهشی و در 

نتیجه، بر بدنۀ اجرايی و مديريتی کشور می باشد. 
فرايند تجهیز  انکارشان در  به نقش غیرقابل  با توجه  مؤسسه های آموزش عالی، 
دانشجويان به مهارت های سواد اطالعاتی، به وسیلۀ فراهم ساختن عواملی متعدد، سعی در 
تسهیل اين فرايند دارند؛ از جملۀ  اين عوامل، ارائۀ آموزش های مورد نیاز توسط اعضای 
هیئت علمی در جهت توانمندسازی دانشجويان در مهارت های سواد اطالعاتی، گسترش 
خدمات، و امکانات فراهم آمده در کتابخانه های دانشگاه، و تجهیز دانشگاه در بخش های 

مختلف آموزشی و پژوهشی به امکانات فناوری  اطالعات و ارتباطات است. 
اعضاي هیئت علمي، از طريق تدريس و با هدايت بحث هاي مرتبط،  بستري براي 
يادگیري فراهم مي آورند. آنان همچنین دانشجويان را به کشف ناشناخته ها برانگیخته،  آنها 
را در راه تأمین هر چه بهتر نیازهاي اطالعاتي شان راهنمايي و بر پیشرفت دانشجويان 
نظارت مي کنند. کتابخانه ها و کتابداران از طريق آموزش کتابخانه ای، خدمات مرجع و 
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توسعۀ مجموعه، مسئولیت هايی در جهت توسعۀ  سواد اطالعاتی دانشجويان برعهده 
می گیرند. تالش های کتابداران در اين زمینۀ، شامل انتخاب و نگهداری منابع مناسب 
انواع قالب ها، فراهم آوری امکانات آموزش کتابخانه ای و  برای مجموعه، در طیفی از 
مصاحبۀ  مرجع برای توسعۀ شیوه های جست وجو و مکان يابی اطالعات است. در اين 
میان، امکانات کتابخانه های دانشگاه و امکانات فناوری  اطالعات و ارتباطات نیز، به عنوان 
ابزار سواد اطالعاتی، مسیر دستیابی دانشجويان به سواد اطالعاتی را هموار ساخته و شرايط 

کسب تجربۀ عملی در مهارت های سواد اطالعاتی را در آنان فراهم می نمايند. 
در مجموع، دستیابی دانشجويان به سطح مطلوبی از سواد اطالعاتی در سطح آموزش 
عالی، نیازمند در نظر گرفتن و بهره مندی از عوامل ذکر شده در اين نوشتار و همکاری و 
تالش گستردۀ همۀ طرف های درگیر از جمله دانشجويان، کتابداران، اعضای هیئت علمی، 

مسئوالن دانشگاه ها، مديران، و دست اندرکاران آموزش عالی کشور است. 
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