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 چکیده
 وآموزش  درتوجهی قابلمشارکتیِ نقش  ارائه اطالعات مهم و پرکاربردِ ارییکی از مجعنوان بههای عمومی کتابخانه :هدف

 سوادهای ارتقای مهارت های مؤثر برها و شاخصتعیین مؤلفه، هدف این مقاله کاربران دارند.های سواد اطالعاتی مهارت ارتقای

های ریزیفقدان برنامهمهارتی جامعه مخاطب و همچنین خأل کشور با در نظر داشتن  عمومی هایکتابخانهدر بافت  اطالعاتی

 مذکور است. بافت در ،های سواد اطالعاتیمهارت هایآموزش و اجرای مستمر منسجم

های سواد با تحلیل محتوای چارچوبهای پژوهش داده .است آمیخته و رویکرد آن کاربردی هدف نظر از پژوهش :شناسیروش

دی پژوهش، در بخش جامعه اسنا جامعهشده است.  ،گردآوریخبرگان سواد اطالعاتی دلفی  اطالعاتی و برگزاری سه دور پنل

نفر در دورهای  10از خبرگان در دور اول و نفر  11متشکل از چهار چارچوب سواد اطالعاتی و در بخش جامعه انسانی متشکل از 

 استفاده شد.ای کیودیمکس افزارنرم کدگذاری وها از روش داده و تحلیلیه تجز یراب دوم و سوم بود.

 یازن یصو تشخ ی دركهامهارت»به این ترتیب حاصل آمد:  اصلی مؤلفههفت شاخص و  48نتایج پنل دلفی، با  ها:یافته

ی هامهارت»، «از اطالعات ی استفادههامهارت»، «اطالعات ی ارزیابیهامهارت»، «به اطالعات یدسترس یهامهارت»، «اطالعاتی

های حاصل از ترین مؤلفهیکی از مهم «فراسواد» مؤلفه «.فراسواد»های و مهارت« اشاعه اطالعات یهامهارت» ،«اطالعات ترکیب

های ها و مدلبرآمده از نتایج این پژوهش با چارچوب هایو تمایز مؤلفه ، یکی از وجوه اصلیشاخص 18 کسبحاضر با پژوهش 

 های عمومی است.پیشین سواد اطالعاتی برای کتابخانه
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تواند های سواد اطالعاتیِ جامعه مخاطب میرفع خألهای موجود و ارتقای مهارت ، ضمنمطالعه این از حاصل نتایج گیری:نتیجه

نیز های عمومی کشور، سواد اطالعاتی در بافت کتابخانه حوزههای پژوهشی در سازی علمی مناسب در پر کردن شکافبا جریان

 .مؤثر واقع شود

 ، فراسواد، تکنیک دلفیهای عمومیانهکتابخهای سواد اطالعاتی، مهارت ،اطالعاتی : سوادهاکلیدواژه

 

 مقدمه و بیان مسئله
و  حرکت هدفمند در میان حجم انبوه اطالعات موجودبرای  اطالعاتی سواد هایتسلط به مهارت

قلمداد  عصر حاضرناپذیر های مهم و اجتنابیکی از ضرورت دستیابی به جامعه اطالعاتی فعال و مؤثر،

جوامع و در  مههای سواد اطالعاتی در هفراگیری مهارتتا آموزش و است باعث شده  این مهم .شودمی

مسلط شدن به این حرکت هدفمند، (. 1386)پریرخ، شود تبدیل  پذیرناانکاربه ضرورتی ر اقشمیان همه ا

دانش و  یعنوان یکی از مجاری مهم ارائه و بازنمایبه ،های عمومیکتابخانه بدون در نظر داشتن نقش

 اینکه رغمعلیدهد ها نشان می(. مرور پژوهش1393قاسمی،  دلبری، موسوی و) پذیر نیستامکان اطالعات

 و ریزیتبیین، برنامه هنوز ؛گذردمی کشور در اطالعاتی سواد اهمیتظهور و بیان  از قرن ربع یک از بیش

 از عمل در کشور عمومی هایبافت کتابخانه در اطالعاتی سوادهای آموزش مهارت هایبرنامه اجرای

وجود خألهای متعدد و وضعیت نامطلوب سواد اطالعاتی  بیانگر شواهد و نیست برخوردار مناسبی جایگاه

خلردی، درزی و خلردی؛ درزی1392علیزاده،  ؛1389، هریکندئی مهدیزاده) های مذکورکاربران کتابخانه

های عمومی سواد اطالعاتی در بافت کتابخانههای ( و کافی نبودن آموزش1395، یرفرخابه نقل از:  1391

 .( است1397و غائبی،  ؛ کیخا، کیانی1392کامران و عاملی، یی؛ تاجداران، کربال آقا1392زارع، ) ایران

آفرینی و هایی با هدف ارزشهای اخیر پژوهشدهد که طی سالمرتبط نشان می هایپژوهش مرور 

چون مدارس و آموزش هم ،یدیگر محورهای آموزشاتی در بافتسواد اطالعهای مهارتبخشی به ضرورت

پژوهش جهانی و و  (1385) قاسمیو  (1387نامه دکتری عینی )پایاندو که  صورت گرفته ،کشوردر عالی 

 بافت در تاکنون مسئله اند؛ اما ایندسته این زا (Jahani, & Mohammad Ismail, 2009) محمداسماعیل

 عمومی هایکتابخانهنهاد )جامعه  به العمرمادام آموزش مهم مراکز از یکی عنوانبهعمومی،  هایکتابخانه

 .و جای خالی توجه به این مهم، کامالً مشهود است است نشده واقع توجه ( مورد1389 ،کشور

حکایت از تغییر رویکرد جهانی در مطالعات سواد اطالعاتی و  مطالعات سواد اطالعاتیرصد دانشی 

ی سواد هامهم چارچوبقابلیت . (ACRL, 2016)ها دارد سوی ارائه چارچوبحرکت از استانداردسازی به

 استجوامع  هایگیویژو توجه به مختصات  محور و همچنینداشتن رویکرد کامالً مهارت، اطالعاتی
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(Ponjuan, 2010.)  بایدای جامعه در هرهای سواد اطالعاتی برای آموزش مهارتکه  موضوع به اینتوجه 

رسوم، ارتباطات،  شرایط فرهنگی، آداب و نمونه عنوان)بهآن جامعه ای از شرایط و مقتضیات درونی مجموعه

ای بسیار ئلهمس، ( مدنظر قرار گیردو غیره هاها و سازمانگروه ،گذاری اطالعات میان افرادنحوه به اشتراك

های سواد اطالعاتی مدنظر قرار گرفته است. به عبارتی دیگر، که در چارچوب ضروری و حائز اهمیت است

های سواد اطالعاتی پذیری بیشتری که نسبت به استانداردها و مدلهای سواد اطالعاتی با انعطافچارچوب

برای همه را سواد اطالعاتی های مهارت از توان و نباید نسخه واحدینمی بر این است که دارند تأکیدشان

ی چنین رویکرد (؛ ,2016Mader, ; 2017Fisher, ; 2016, 1; ACRL2010Ponjuan) ردجوامع پیاده ک

بنابراین اهمیت  ه است؛مطرح نشد های عمومی کشوردر بافت کتابخانهتاکنون در مطالعات سواد اطالعاتی 

ها و مؤلفهبا در نظر گرفتن مقتضیات جامعه ایران، و  چارچوب محوری رویکردبا که  این مسئله ایجاب نمود

بر اساس نظرات خبرگان سواد  هاکتابخانهاین مخاطبان  اطالعاتی سوادهای ارتقای مهارت های مؤثر برشاخص

های سواد توجه به مهارتخأل پژوهش حاضر با در نظر داشتن رو از اینکشور خودمان تعیین شود.  اطالعاتی

 های منسجمریزیبرنامه ایجاد بستری برای منظوربهکشور و همچنین  عمومی هایکتابخانهدر بافت  اطالعاتی

در  بافت، در پی پاسخ به این پرسش است که با ینهای سواد اطالعاتی در امهارت آموزش و اجرای مستمر

 ارتقای بر مؤثر یهاو شاخص هامؤلفه ی،سواد اطالعات هایچارچوبمحور  مهارت رویکردنظر داشتن 

الزم به توضیح است منظور از  کدامند؟ ایران یعموم یهاکتابخانه کاربران یسواد اطالعات یهامهارت

 ,ACRL) بر اساس جدیدترین تعریف سواد اطالعاتی ی،سواد اطالعات هایچارچوبرویکرد مهارت محور 

 اطالعاتی فضای از افراد فهم دهندهارتقای هامهارت از ایمجموعهآن جنبه از این تعریف است که بر  (2016

 مشارکت با تا آمیزددرمی دانش و داده، اطالعات کاربرد و بازیابی، تحلیل هایمهارت با و است متمرکز

 کند ایجاد را جدیدی دانش و نو هایپرسش و دهد پاسخ هاپرسش علمی، به و آموزشی جوامع در اخالقی

(2016ACRL,   :1395احمدی، شریف و نوکاریزی، نقل در.) 

 آموزش سواد جامع دهنده این است که اجرای برنامهنشان ی خارج از کشورهاپژوهش رصد دانشی

آغاز یافته، توسعه های عمومی کشورهایکتابخانه از بسیاری در جدی صورتجهانی و به سطح در اطالعاتی

 Eve, Groot & Schmidt, 2007; Lai, 2011; O’Brien & Russel, 2014; Yılmaz) در حال انجام استو 

& Soylu, 2014.)  های عمومی ایران، نشان کتابخانهبافت مرور مطالعات پیشین در حوزه سواد اطالعاتی در

 

 پژوهشی و ایدانشکده هایکتابخانه انجمن . 1
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های سواد اطالعاتی در کافی نبودن آموزشرد. جدی و عمیقی در این زمینه دا هایاز وجود چالش

 کامران، عاملی،؛ تاجداران، کربال آقایی1392، زارع ؛1389هریکندئی،  ادههای عمومی ایران )مهدیزکتابخانه

؛ 1387تقوی، عمومی ایران )تفرشی و انگورج هانامطلوب سواد اطالعاتی کتابداران کتابخانه یتوضع (1392

نیاز به  های عمومی ایران ودیجیتالی در کتابخانه شکاف وزبر؛ (1389هریکندئی،  ؛ مهدیزاده1387رضوان، 

اطالعاتی در بافت  هایفناوری به دسترسی در اجتماعی مختلف هایگروه نابرابر هایبهبود فرصت

سواد اطالعاتی کاربران های سطح مهارتپایین بودن ؛ (1391های عمومی ایران )منصوریان، کتابخانه

فرخاری، به نقل از:  ،1391 ،خلردیدرزی و خلردیدرزی؛ 1392ایران )علیزاده،  عمومی هایکتابخانه

 الزم هایهای آموزش سواد اطالعاتی در ایران و فقدان زیرساختغفلت در ارائه برنامهضعف و ؛ (1395

توجه به تدوین و  ؛ فقدان(1395های عمومی )فرخاری، کتابخانه مخاطبان به اطالعاتی سواد آموزش برای

های نهاد کتابخانه اندازچشمستی ملی و اسناد ی آموزش سواد اطالعاتی در اسناد باالدهابرنامهتصویب 

 اطالعاتی در هایدگردیسی محمل؛ و (1397 ،غائبی وا، کیانی خکی؛ 1395عمومی کشور )فرخاری، 

های سواد اطالعاتی جامعه مخاطب در توسعه مهارت کتابداران نقش توجه نشدن به و عمومی هایکتابخانه

 های موجود در این زمینه است.ترین چالش؛ از مهم(1395)کشاورزیان، اصنافی، های عمومی کشور کتابخانه

در بخش تبیین ؛ (1392نقشه گسست دانشی نظری ) بر پایهرصد گسست دانشی این پژوهش 

، حکایت از تغییر رویکرد جهانی در کشورهای عمومی کتابخانهبرای  توسعه سواد اطالعاتی چگونگی

با  امروزه (.ACRL, 2016) ها داردسوی ارائه چارچوببه هاو حرکت از استاندارد مطالعات سواد اطالعاتی

های سواد اطالعاتی را در قالب نیازهای توان مهارتمی ،های سواد اطالعاتیپذیری چارچوببر انعطافتکیه

 انزیلهای سواد اطالعاتی . چارچوبهای متفاوت، ارائه نمودهای مختلف و در بافتمرتبط با گروه

(2006, ANZIIL) اسکاتلند (2006, Scottish Credit Qualification Framework)ولز ، (2011, Wells،) 

 Framework for Information) آموزش عالیسواد اطالعاتی  چارچوب ( وDoskatsch, 2002دسکاتچ )

Literacy for Higher Education, 2016،) مرور  .هستند اطالعاتی مطرح های سوادچارچوباز  یانواع

های سواد اطالعاتی در جهان، چنین رغم رواج چارچوبدهد که علیمطالعات داخل کشور نشان می

 فرآیند رواز این. آن مشهود است رویکردی تاکنون در مطالعات سواد اطالعاتی ایران مطرح نشده و خأل

های مؤلفههای عمومی ایران، در قالب کتابخانه سواد اطالعاتی درهای مهارتهای آموزش گنجاندن برنامه

سواد های مهارترا در پاسخ به چرایی پرداختن به  ، بخش مربوط به چگونگیهای مناسبو شاخص

 .کنداین پژوهش تبیین می دانشی در نقشه گسست، های عمومی ایراندر کتابخانهرا اطالعاتی 
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 روش پژوهش

عنوان  ه اسنادی و یک گروه جامعه انسانی است. چهارجامعه پژوهش متشکل از یک گروه جامع

را تشکیل دادند که در جدول  ، بخش جامعه اسنادی پژوهشدر حوزه سواد اطالعاتیموجود  چارچوب

 اند.معرفی شده 1شماره 

 ی جامعه اسنادی پژوهشمعرف .1جدول 

ب
چارچو

ی
ها

 
سواد اطالعاتی

 چارچوب سواد اطالعاتی ولز 1 
عنوان های ولز بهکتابخانه ارائه شده توسط

 بخشی از پروژۀ سواد اطالعاتی ولز

 چارچوب سواد اطالعاتی اسکاتلند 2
و  یتچارچوب صالح»با الهام از اهداف 

 «(اف.یوك.سی.اس) اعتبار اسکاتلندی

3 

 

 یلچارچوب سواد اطالعاتی انز

 

 و نیوزلند چارچوب سواد اطالعاتی استرالیا

Australian and New Zealand 

Institute for Information Literacy 

(ANZII) 
 ACRL, 2016ط ارائه شده توس یچارچوب سواد اطالعاتی در آموزش عال 4

 
سواد اطالعاتی  و خبرگاننظران صاحب ؛شامل (متخصصان پنل دلفی)پژوهش  انسانی آماریجامعه 

شان بر افراد حوزه مطالعاتی و سابقه پژوهشی. شاخص انتخاب این بود (در محدوده جغرافیایی کل کشور)

انجمن کتابداری  ، )قابل دسترس از سایتمتخصصان سواد اطالعاتی انجمن کتابداری ایرانفهرست  اساس

گیری انجام نشد پژوهش نمونه در انتخاب جامعه آماری انسانی. بود (های تخصصیکارگروه، صفحه ایران

نفر از  20تا  10که تعداد  (Okoli & Pawlowski, 2004الوسکی )اکلی و پدستورالعمل  و با توجه به

اسامی  فهرستپس از دسترسی به  ،داندلفی میپنل دبرای برگزاری متخصصان واجد شرایط را تعداد معتبری 

تماس برقرار شد و  فهرستاین  عضو 13ر با ه «انجمن کتابداری ایران کارگروه سواد اطالعاتی»متخصصان 

از خبرگان نفر  11در پنل دعوت به عمل آمد. با توجه به افراد مایل به شرکت در پنل،  حضور جهت هاناز آ

جامعه انسانی پژوهش را تشکیل اعضای نفر در دورهای دوم و سوم  10سواد اطالعاتی کشور در دور اول و 

 .دادند

سواد  هایمقوله ابتدا کلیه مضامین مرتبط با مفاهیم و درپژوهش،  بخش اول پرسشبرای پاسخ به 

های مورد چارچوبکمّی و کیفی، از  سواد اطالعاتی؛ به روش تحلیل محتوای هایاطالعاتی در چارچوب

 یکدگذار Maxqdaهای کیفی تحلیل داده افزارنرم کدگذاری وروش و با استفاده از  استخراج شدندبررسی 
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پس از  سشنامه دور اول پنل دلفی تنظیم شد وها، پربندی این مؤلفه، از جمعپس از تحلیل و بررسی ند.شد

تکنیک دلفی، در اختیار جامعه پژوهش برگزاری اصول  ، با رعایتپرسشنامه تعیین روایی و محاسبه پایایی

 شود:طور خالصه بیان میدر ادامه مراحل انجام پنل در قالب پروتکل دلفی به .قرار گرفت

 در خصوصخود را  یهاخواسته شد تا پاسخ یاز متخصصان سواد اطالعات یدور اول دلف در

. پرسشنامه دور اول کنند یانمرتبط با هر مؤلفه، ب هایدر قالب شاخص ی،سواد اطالعات یهامهارت هایمؤلفه

بتواند  ی،پنل دلف یبه اصول برگزار یبندیشد تا ضمن پا ارسالو  یصورت باز پاسخ و بدون ساختار، طراحبه

ندوخته ا اساس بر را هاعمل، پرسش آزادی با بتوانند متخصصان و نموده عمل هاش ایدهعنوان استراتژی زایبه

به آشکارسازی کلیه ابعاد مرتبط با موضوع بپردازند.  یقطر ینخود، پاسخ دهند و از ا یو نمودار ذهن یدانش

 هایخود را در خصوص پرسش یبندپنل قرار خواسته شد تا هر نوع نظر و دسته یمرحله از اعضا ینا رد

مدنظرشان را پس از  هایشاخص و هاپرسشنامه، آزادانه و بدون ذکر نام مطرح نموده و فهرست مؤلفه

 یهابر مؤلفه الوهچنانچه ع ،ها خواسته شدآنپرسشنامه از  یدر انتها ینکهد. ضمن انگردانباز گوییپاسخ

 .یندنما یادداشت مدنظر دارند که بدان اشاره نشده است یتاز سواد اطالعا یگریمندرج در پرسشنامه، مؤلفه د

و  یعترکیب شد و نظرات مشابه تجم یتکرار هایپاسخ برگشتی، هایپرسشنامه یآورپس از جمع

 یهامرحله مشخص شدن مؤلفه ینبندی شدند. نتیجه او گروه دهیسازمان هاپاسخو تا حد امکان کوتاه شدند 

ها را آنپژوهشگران  هبود ک یسواد اطالعات یهامهارت هایمرتبط با مؤلفه یهاو شناسایی شاخص یاصل

 عنوان ابزار دور دوم پنل، تبدیل به پرسشنامه ساختارمند نمودند.به

بندی و نحوه دستهها شاخصاز افراد خواسته شد تا میزان موافقت یا مخالفتشان را با پنل در دور دوم 

هایشان، در پذیر نموده و ضمن ذکر نظرات و دیدگاهرا کمیت هاشاخصها اعالم نمایند و به عبارتی، آن

شان تجدیدنظر نموده و دالیل خود را در موارد عدم اجماع ذکر نمایند. های پیشینصورت نیاز در قضاوت

م توافق مشخص شد و فضایی نظر خبرگان، موارد توافق و عددر این مرحله با محاسبه معیار وفاق و اتفاق

آوری ضعیف به وجود آمد. پس از جمع هایشاخصهای جدید، تصحیح، تفسیر و حذف برای شناسایی ایده

در  انجام شد. هاشاخصنظر کلیه های حاصل و محاسبه درصد اتفاقآنالیز دادهکار های دور دوم، پرسشنامه

و ایجاد های دور اول اد فرصت مجدد برای تکمیل پاسخانتهای هر مؤلفه از پرسشنامه دور دوم به جهت ایج

های جدیدِ پیشنهادی از سوی اعضای پنل، از اعضاء خواسته شد پس از شاخصدریافت مجدد فرصت در 

های مهارتهای دیگری از ، چنانچه عالوه بر مفاهیم مندرج، مؤلفه و یا شاخصشاخصاظهارنظر در مورد هر 

 نمایند. یادداشتکه بدان اشاره نشده است،  سواد اطالعاتی مدنظر دارند
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ها و مشاهده خالصه آماری نتایج پاسخ گرفتن نظر تا با در شد درخواست اعضاء سوم از در دور

 و در مرور و بازبینی نموده را هابار دیگر پاسخنظر که در دور دوم محاسبه شد یکدرصدهای معیار اتفاق

 نمایند. ذکر اجماع موارد عدم در را خود دالیل و تجدیدنظر خود هایو قضاوت نظرات در نیاز صورت

نظر نهایی بر اساس درصد اتفاق هایشاخصدریافت و تحلیل بازخوردهای پرسشنامه دور سوم پنل، پس از 

 دلفی، از معیار ارائه شده از سوینظر میان اعضای پنل مشخص شدند. برای محاسبه وفاق و تعیین میزان اتفاق

استفاده شد. بر اساس این  (Fink, Kosecoff, Chassin, Brook, 1984) ین و بروكچاس کاسکف،فینک، 

های پیشنهادی باشند شاخصدرصد اعضای پنل، موافق با گزینش  50کم که دستصورتی معیار در

بخش دوم نهایت در پاسخ به  در (.Fink et al, 1984) دهنده حصول وفاق و پایان مطالعه دلفی استنشان

 هایکتابخانهدر بافت  اطالعاتی سواد هایارتقای مهارت های مؤثر برها و شاخصمؤلفهپرسش پژوهش، 

 .ارائه شد 4تعیین و نتایج در جدول شماره  کشور عمومی

 

 هایافته
منتج به  ی مورد بررسی،هاهای سواد اطالعاتی از چارچوبمضامین مرتبط با مؤلفهتحلیل محتوای 

، شاخص )مقوله (مقوله اصلیمؤلفه )در قالب نتایج شده یکپارچه فهرست ،در ادامه .کد باز شد 44استخراج 

 .شده استارائه  2شماره در جدول  (مفهوم/ مفاهیم، فرعی
 های سواد اطالعاتیهای مستخرج از چارچوبمقوله .2جدول 

 مفهوم/ مفاهیم مقوله فرعی مقوله اصلی ردیف

 استفاده از اطالعات 1

 

 استفاده از اطالعات

 

 

 استفاده از اطالعات در حل مسئله

 گیریاستفاده از اطالعات در تصمیم

 استفاده از اطالعات در جستجوی فردی

 و گروهی اطالعات

2 
 یادگیری مستقل

 العمرو یادگیری مادام

 ایجاد دانش جدید
 ایجاد رضایت شخصی

 ایجاد دستاورد شخصی

 ایجاد درك

 استفاده از اطالعاتدرك اخالقیات در 

 درك نیاز اطالعاتی

 درك چگونگی دسترسی به اطالعات

 درك چگونگی یافتن اطالعات

 آمده درك چگونگی کار با نتایج به دست
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 مفهوم/ مفاهیم مقوله فرعی مقوله اصلی ردیف

 درك اخالقیات و مسئولیت استفاده از منابع

 اشاعه دانش 3

 ایجاد معنی

 ایجاد معنی

)مشارکت در ایجاد دانش جدید بر اساس 

 یادگیری مستقل(

 اشاعه دانش
 تولید اطالعات

 ارائه دانش جدید

 جایابی اطالعات اطالعات دسترسی به 4
 راهبردهای جایابی

 جستجوی مؤثر

 ترکیب اطالعات 5
ترکیب  دهیریزی و سازمانبرنامه

 اطالعات

در جهت ترکیب  هاچگونگی مدیریت یافته

 اطالعات

 ارزیابی انتقادی ارزیابی اطالعات 6
 انتقادی اطالعاتارزیابی 

 درك نیاز به ارزیابی نتایج

 درك نیاز به اطالعات تشخیص نیاز اطالعاتی 7
 تشخیص شکاف اطالعاتی

 های شخصیدرك مناسب از ندانسته

 فراسواد 8
های سوادهای برخاسته از فناوری

 نوظهور

 ایای، دیجیتالی، رسانهسواد اینترنتی، رایانه

 یادگیریپذیری در مسئولیت

 
را در هشت  یسواد اطالعات هایمستخرج از چارچوب هایمقوله 2حاصل از جدول شماره  یجنتا

 یادگیریاست؛ مقوله  نمایان جدول در که گونه. هماندهدیمفهوم نشان م 23و  یمقوله فرع 10و  یمقوله اصل

 یکبا داشتن  عاتاطال یبکدها و مقوله ترک یشترینمفهوم، حائز ب 9و  یمستقل با داشتن دو مقوله اصل

به خود اختصاص داده  یسواد اطالعات هایچارچوب یکدها را در نظام کدگذار یفراوان ینکمتر ،مفهوم

 .است
 

 یحاصل از دور اول پنل دلف نتایج
 یو حذف موارد تکرار سازییکپارچه یل،پس از تحل یحاصل از پرسشنامه دور اول پنل دلف یجنتا

 ،«یاطالعات یازن یصدرك و تشخ یهامهارت»حاصل آمد:  یبترت ینبه ا یشاخص و هفت مؤلفه اصل 62با 

، «استفاده از اطالعات یهامهارت»، «اطالعات یابیارز یهامهارت»، «به اطالعات یدسترس یهامهارت»
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حاصل  یهاشاخص«. فراسواد یهامهارت»و « اشاعه اطالعات یهامهارت»، «اطالعات یبترک یهامهارت»

 نشان داده شده است. 3از دور اول، در جدول شماره 
 

 های سواد اطالعاتیها و شاخصنتایج حاصل از پرسشنامه دور اول پنل دلفی در مورد مؤلفه .3جدول 

 هاشاخص سواد اطالعاتیهای مهارتهای مؤلفه

ص
خی

تش
 و 

ك
در

 

تی
العا

 اط
یاز

ن
 

 های شخصیندانستهداشتن درك مناسب از 

 توانایی تشخیص نوع )انواع( اطالعات مورد نیاز برای رفع نیاز اطالعاتی

 کننده نیاز اطالعاتیهای کلیدی توصیفتعیین مفاهیم و واژه توانایی

 توانایی طراحی پرسش مناسب برای توصیف نیاز اطالعاتی

 تشخیص عناصر کتابشناختی منابع اطالعاتی توانایی

 درك صحیح نیاز اّطالعانی توانایی

تی
العا

 اط
ابع

 من
 به

سی
ستر

د
 

 (شناخت انواع منابع اطالعاتی )منابع ردیف اول، دوم توانایی

 تعیین نوع دسترسی به هر منبع توانایی

 کارگیری ابزارهای جستجوی مناسب در دسترسی به منابعبه توانایی

 مراجعه به منابع بالقوه اطالعات توانایی

 نظرتوانایی مراجعه به افراد مطلع و صاحب

 توانایی طراحی عملیات جستجو با استفاده از عملگرها

 گیری از کتابخانه و سایر ابزارهای جستجواستفاده و بهره

 های اطالعاتیها و شبکهتوانایی اطالع از ساختار پایگاه

ت
العا

 اط
 از

ده
تفا

اس
 

 نحوه استفاده از منابع اطالعاتی

ها و نحوه یافتن اطالعات مورد نیاز از پایگاهساختار و اطالع از  توانایی

 های اطالعاتیشبکه

 حل جدید برای مسائل پیش روی با استفاده از اطالعاتیافتن راه توانایی

 برداری از اطالعات در تفکر خالقبهره توانایی

 العاتیاستفاده هدفمند از منابع اط توانایی

 آشنایی با بایدها و نبایدهای اخالقی در استفاده از اطالعاتداشتن 

ی 
زیاب

ار

ت
العا

اط
 

 داشتن آگاهی از معیارهای صحت و اعتبار اطالعات

 داشتن آگاهی از معیارهای اعتبار منابع اطالعاتی
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 هاشاخص سواد اطالعاتیهای مهارتهای مؤلفه

 شناسایی اطالعات غیر مرتبط با نیاز اطالعاتی توانایی

 شده از منابع مختلفمقایسه اطالعات گردآوری توانایی

 تشخیص موضوعات منابع اطالعاتی توانایی

 تشخیص اطالعات نادرست و نامعتبر توانایی

 شدههای اطالعاتی گردآوریتشخیص تضاد بین پاره توانایی

 داشتن تفکر انتقادی در استفاده از اطالعات

 ها و اطالعاتیافتهتوانایی ارزیابی میزان سودمندی 

 دارانهتشخیص اطالعات جانب توانایی

 آگاهی از معیارهای اعتبار اطالعات و منابع اطالعاتی توانایی

 آشنایی به معیارهای ارزیابی منابع چاپی و الکترونیکی و معیارهای ارزیابی

ت
العا

 اط
عه

شا
ا

 

 هاتوانایی انتشار ایده

 توانایی انتشار اطالعات

 توانایی انتخاب قالب مناسب برای تولید و انتشار اطالعات

های اطالعاتی جهت انتشار )سخنرانی، نگارش مطلب، آشنایی با انواع قالب

 ابزارسازی(

 اطالعات به دست آورده شده بر پایهتوانایی خلق دانش جدید 
ت

العا
 اط

ب
کی

تر
 

 توانایی گردآوری منابع اطالعاتی

 اطالعات ورودی بندیتوانایی طبقه

 توانایی تشخیص روابط بینابینی میان مفاهیم

 های پیشینو دانسته هاتوانایی تلفیق اطالعات جدید بازیابی شده با تجربه

 برداری از اطالعات در تفکر خالقتوانایی بهره

 شدهبندی منابع گردآوریتوانایی دسته

ت
هار

م
واد

راس
ی ف

ها
 

 اطالعات دیجیتالییابی مکان توانایی

 داشتن سواد دیجیتالی

 ایداشتن سواد رایانه

 ایداشتن سواد رسانه

 اینترنتیداشتن سواد 

 شناسایی اطالعات دیجیتالی
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 هاشاخص سواد اطالعاتیهای مهارتهای مؤلفه

 گذاری اطالعات دیجیتالیارزش توانایی

 خلق دانش دیجیتالی توانایی

 توانمندی مواجهه با شکاف دیجیتالی

 ایافزارهای کتابخانهجستجو در نرم توانایی

 تسلط به موتورهای کاوش هوشمند توانایی

 آشنایی با واقعیت مجازی

 های نوین اطالعاتی و ارتباطیتسلط به فناوری

 های هوشمند آگاهی رسان جاریاستفاده از نظام توانایی

 های نوین اطالعاتیاستفاده خالق از فناوری توانایی

 های اطالعاتی مبتنی بر فضای مجازیهمسویی با محمل توانایی

 های اطالعاتیتوانایی استفاده از پایگاه

 های اجتماعی مجازیگیری از شبکهبهره توانایی

 آشنایی با قوانین مشارکت اطالعات در فضاهای دیجیتالی

 

 نتایج حاصل از دور دوم دلفی

سازی، تعداد سازی و یکپارچهبرگزاری دور دوم دلفی و خالصهطبق نظرات اعضای پنل پس از 

نتایج حاصل از پرسشنامه  4شماره جدول  شاخص، کاهش یافت. 58شاخص در دور اول، به  62ها از شاخص

 .دهدنظر متخصصان نشان میرا پس از محاسبه معیار اتفاق دور دوم پنل دلفی
 نظرپنل دلفی بر اساس درصد اتفاق. نتایج حاصل از پرسشنامه دور دوم 4جدول 

مهارتی های مؤلفه

 سواد اطالعاتی
 هاشاخص

 درصد

 نظربی مخالف موافق

درك و تشخیص 

 نیاز اطالعاتی

 0 10 90 های شخصیدرك مناسب از ندانستهداشتن 

اطالعات مورد نیاز  (انواع) نوع یصتشخ ییتوانا

 برای رفع نیاز اطالعاتی
100 0 0 

های کلیدی تعیین مفاهیم و واژه ییتوانا

 کننده نیاز اطالعاتیتوصیف
100 0 0 

طراحی پرسش مناسب برای توصیف  ییتوانا

 نیاز اطالعاتی
100 0 0 
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مهارتی های مؤلفه

 سواد اطالعاتی
 هاشاخص

 درصد

 نظربی مخالف موافق

تشخیص عناصر کتابشناختی منابع  ییتوانا

 اطالعاتی
30 60 10 

 0 0 100 درك صحیح نیاز اطالعاتی ییتوانا

دسترسی به منابع 

 اطالعاتی

 شناخت منابع اطالعاتی ییتوانا

 به هر منبع ینوع دسترس یینتع ییتوانا

 مراجعه به منابع بالقوه اطالعات ییتوانا

 نظرمراجعه به افراد مطلع و صاحب ییتوانا

طراحی عملیات جستجو با استفاده از  ییتوانا

 عملگرها

گیری از کتابخانه و سایر استفاده و بهره ییتوانا

 ابزارهای جستجو

70 

40 

60 

40 

60 

100 

30 

50 

30 

50 

30 

. 

0 

10 

10 

10 

10 

. 

 استفاده از اطالعات

 0 0 100 نحوه استفاده از منابع اطالعاتی

اطالع از ساختار و نحوه یافتن اطالعات  ییتوانا

 های اطالعاتیها و شبکهمورد نیاز از پایگاه
100 0 0 

حل جدید برای مسائل پیش یافتن راه ییتوانا

 روی با استفاده از اطالعات
40 50 10 

 0 40 60 برداری از اطالعات در تفکر خالقبهره

 0 0 100 العاتیاستفاده هدفمند از منابع اط ییتوانا

داشتن آشنایی با بایدها و نبایدهای اخالقی در 

 استفاده از اطالعات
70 30 0 

و آگاهی از معیارهای صحت اطالعات داشتن 

 منابع اطالعاتی

100 0 0 

شناسایی اطالعات غیر مرتبط با نیاز  ییتوانا

 اطالعاتی

100 0 0 

شده از منابع مقایسه اطالعات گردآوری ییتوانا

 مختلف

40 50 10 

 10 50 40 تشخیص موضوعات منابع اطالعاتی ییتوانا

 0 60 40 تشخیص اطالعات نادرست و نامعتبر ییتوانا
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مهارتی های مؤلفه

 سواد اطالعاتی
 هاشاخص

 درصد

 نظربی مخالف موافق

های اطالعاتی تشخیص تضاد بین پاره ییتوانا

 شدهگردآوری

50 40 10 

 0 0 100 داشتن تفکر انتقادی در ارزیابی از اطالعات

ها و توانایی ارزیابی میزان سودمندی یافته

 اطالعات

100 0 0 

 10 50 40 دارانهتشخیص اطالعات جانب ییتوانا

آگاهی از معیارهای اعتبار اطالعات و  ییتوانا

 منابع اطالعاتی

100 0 0 

 ترکیب اطالعات

 

 10 30 60 گردآوری منابع اطالعاتی

 10 40 50 بندی اطالعات ورودیطبقه ییتوانا

 0 40 60 تشخیص روابط بینابینی میان مفاهیم ییتوانا

تلفیق اطالعات جدید بازیابی شده با  ییتوانا

 های پیشینها و دانستهتجربه
100 0 0 

 10 50 40 برداری از اطالعات در تفکر خالقبهره ییتوانا

 0 0 100 شدهبندی منابع گردآوریتوانایی دسته

 اشاعه اطالعات

 0 0 100 هاانتشار ایده ییتوانا

 0 0 100 انتشار اطالعات ییتوانا

انتخاب قالب مناسب برای تولید و انتشار  ییتوانا

 اطالعات
80 10 10 

های اطالعاتی جهت انتشار آشنایی با انواع قالب

 اطالعات
100 0 0 

اطالعات  بر پایهتوانایی خلق دانش جدید 

 آمدهدستبه
100 0 0 

های مهارت

 فراسواد

 0 0 100 داشتن سواد دیجیتالی

 10 0 90 ایداشتن سواد رایانه

 0 0 100 ایداشتن سواد رسانه

 0 30 70 اینترنتیداشتن سواد 

 0 50 50 شناسایی اطالعات دیجیتالی
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 0 60 40 یابی اطالعات دیجیتالیمکان

 0 20 80 گذاری اطالعات دیجیتالیارزش

 10 0 90 خلق و اشاعه دانش دیجیتالی

 10 40 50 توانمندی مواجهه با شکاف دیجیتالی

 0 0 100 ایافزارهای آنالین کتابخانهجستجو در نرم

 0 100 100 تسلط به موتورهای کاوش هوشمند

 10 0 90 آشنایی با واقعیت مجازی

 0 0 100 های نوین اطالعاتی و ارتباطیتسلط به فناوری

های هوشمند آگاهی رسان استفاده از نظام

 جاری
100 0 0 

 0 40 60 فناوریاستفاده خالق از 

های اطالعاتی مبتنی همسویی با محملتوانایی 

 بر فضای مجازی
100 0 0 

 0 0 100 های اطالعاتیتوانایی استفاده از پایگاه

های مهارت کسب اطالعات معتبر از شبکه

 اجتماعی مجازی
90 10 0 

آشنایی با قوانین مشارکت اطالعات در فضاهای 

 دیجیتالی
100 0 0 

 

 وم دلفیسنتایج حاصل از دور 

که شاخص  48 ؛اعضای پنل دلفینظرات عیین میزان وفاق میان ت و نظرمحاسبه درصد اتفاقپس از 

های با شاخصهای نهایی در نظر گرفته شد و شاخصعنوان درصد بود به 50نظرشان باالی درصد اتفاق

نشان داده شده  5پنل در جدول های مورد توافق اعضای شاخصتر، حذف شدند. فهرست درصد توافق پایین

 است.
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 نظراساس معیار اتفاقی مورد توافق اعضای پنل بر هاشاخصفهرست . 5جدول  

 مهارتی هایمؤلفه

 سواد اطالعاتی
 هاشاخص

 درك و تشخیص نیاز اطالعاتی

 درك صحیح نیاز اطالعاتی

 های شخصیداشتن درك مناسب از ندانسته

 تشخیص نوع اطالعات مورد نیاز برای رفع نیاز اطالعاتی

طراحی ) یکننده نیاز اطالعاتهای کلیدی توصیفتعیین مفاهیم و واژه

 پرسش مناسب(

 طراحی پرسش مناسب برای توصیف نیاز اطالعاتی

 دسترسی به منابع اطالعاتی

 شناخت منابع اطالعاتی

 مراجعه به منابع بالقوه اطالعات

 طراحی عملیات جستجو با استفاده از عملگرها

 گیری از کتابخانه و سایر ابزارهای جستجواستفاده و بهره

 استفاده از اطالعات

-چگونگی استخراج منابع) یاطالعاتمختلف نحوه استفاده از منابع 

 شناسی(تفکر روش

ها و اطالع از ساختار و نحوه یافتن اطالعات مورد نیاز از پایگاه

 های اطالعاتیشبکه

 برداری از اطالعات در تفکر خالقبهره

 
 استفاده هدفمند از منابع اطالعاتی

 داشتن آشنایی با بایدها و نبایدهای اخالقی در استفاده از اطالعات

 اطالعات یابیارز

 منابع اطالعاتیو آگاهی از معیارهای صحت اطالعات 

 اطالعاتیشناسایی اطالعات غیر مرتبط با نیاز 

 یاطالعات و منابع اطالعات اعتباراز معیارهای  یآگاه

 شدههای اطالعاتی گردآوریتشخیص تضاد بین پاره

 داشتن تفکر انتقادی در ارزیابی از اطالعات

 ها و اطالعاتتوانایی ارزیابی میزان سودمندی یافته

 اطالعات ترکیب

 

 گردآوری منابع اطالعاتی

 اطالعات ورودیبندی طبقه

 تشخیص روابط بینابینی میان مفاهیم

 های پیشینها و دانستهتلفیق اطالعات جدید بازیابی شده با تجربه
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 مهارتی هایمؤلفه

 سواد اطالعاتی
 هاشاخص

 شدهبندی منابع گردآوریتوانایی دسته

 اشاعه اطالعات

 هاانتشار ایده

 انتشار اطالعات

 انتخاب قالب مناسب برای تولید و انتشار اطالعات

 های اطالعاتی جهت انتشار اطالعاتبا انواع قالبآشنایی 

 آمدهدستاطالعات به بر پایهتوانایی خلق دانش جدید 

 فراسواد

 داشتن سواد دیجیتالی

 ایداشتن سواد رایانه

 ایداشتن سواد رسانه

 ینترنتیداشتن سواد ا

 شناسایی اطالعات دیجیتالی

 گذاری اطالعات دیجیتالیارزش

 و اشاعه دانش دیجیتالی خلق

 توانمندی مواجهه با شکاف دیجیتالی

 ایهای آنالین کتابخانهافزارجستجو در نرم

 فراسواد

 تسلط به موتورهای کاوش هوشمند

 آشنایی با واقعیت مجازی

 های نوین اطالعاتی و ارتباطیتسلط به فناوری

 های هوشمند آگاهی رسان جاریاستفاده از نظام

 استفاده خالق از فناوری

 های اطالعاتی مبتنی بر فضای مجازیهمسویی با محملتوانایی 

 های اطالعاتیتوانایی استفاده از پایگاه

 های اجتماعی مجازیمهارت کسب اطالعات معتبر از شبکه

 آشنایی با قوانین مشارکت اطالعات در فضاهای دیجیتالی

 
اطالعات و  یابیمؤلفه ارز دومربوط به  یهاشاخص کلیهکه  این است دهندهنشان 5جدول های یافته

 گیریمنجر به شکل ینتیجه دور سوم پنل دلف درصد شدند. 50 یاشاعه اطالعات، حائز درصد وفاق باال

 .شد هر مؤلفه یبرا یینها یهاپنل در خصوص شاخص اعضای بین نظرات همگرایی
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 گیریبحث و نتیجه
های مؤثر ها و شاخصمؤلفهعنوان به ،شاخص 48 و اصلیمؤلفه  هفت به شناسایی تجمنپژوهش نتایج 

 .عمومی شد هایکتابخانهدر  اطالعاتی سوادهای ارتقای مهارت بر

ارتقای  با رویکرد دلفی در جهت گرفتهانجامبا توجه به اینکه پژوهش حاضر نخستین پژوهش 

ایران است؛ در کلیه مراحل برگزاری پنل به اعضاء  عمومی هایکتابخانه ربرانکا اطالعاتی سوادهای مهارت

جامعه کاربران و ها، بافت پژوهش را از حیث تنوع و شاخص هامؤلفهید شده که در تعیین و انتخاب تأک

 دار، کارمندان،زنان خانه کودکان، نوجوانان،) انکاربرگوناگونی سطوح تحصیلی و دانشی اقشار مختلف 

های حاصل از این مطالعه، و شاخص هامؤلفهبنابراین با توجه به اینکه ؛ بازنشستگان و غیره( مدنظر داشته باشند

 استمتخصصان سواد اطالعاتی کشور  هایاز یک پژوهش علمی و برآمده از دیدگاه نتایج حاصل

 فوق که باشندیلی و دانشی تحصهای عمومی در هر یک از سطوح کاربران کتابخانهاین است که  دهندهنشان

توانند از یمنیازشان  برحسبها نیاز دارند بنابراین به فراخور موقعیت و ها و یا مقداری از این مهارتبه بخش

وضعیت  هامند شوند. به بیان دیگر اگرچه ممکن است سطح عالی این مهارتبهره هامهارتمراتبی از این 

العاتی کاربران سطح باال مانند دانشجویان و پژوهشگران نشان دهد اما های سواد اطآل را برای مهارتایده

تر دانشی های سطوح پایینپذیری و تطبیق با نیازهای گروهی است که قابلیت انعطافاگونهبهها ماهیت مهارت

ریزی و رنامهتر بدر سطوح ساده هاتواند مطابق با سطح نیاز این گروهیمدارد و  نیزو تحصیلی از کاربران را 

 سازی شود.مناسب

های سواد اطالعاتی، گویای برخی های حاصل از پژوهش حاضر با اجزای چارچوبمقایسه مؤلفه

با اصول چهارگانه چارچوب سواد اطالعاتی انزیل نشان  هامؤلفهاین مقایسه  .ها استها و مغایرتهمسویی

با ، دهی، ارائه و ارزیابی اطالعاتجایابی، سازمان مؤلفه در چهاردهد این چارچوب در محور اکتشاف و می

راستا است. همچنین محورهای توانایی تعریف موضوع، شناسایی های حاصل از پژوهش حاضر هممؤلفه

های محور عنوان زیرمجموعهکه در این چارچوب به کلمات کلیدی و شناسایی منابع اطالعاتی مناسب

توانایی »و  «توانایی درك و تشخیص نیاز اطالعاتی»اند با دو مؤلفه شدهتعریفدهی ریزی و سازمانبرنامه

های حاصل از پژوهش حاضر، همسو است. این همسویی بین مؤلفه از مؤلفه «دسترسی به منابع اطالعاتی

توانایی ارزیابی » از چارچوب انزیل(، با مؤلفه)« هاگذاری یافتهدرك چگونگی ارتباط و به اشتراك»

 شود.های حاصل از پژوهش حاضر، نیز مشاهده میاز مؤلفه« طالعاتا
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چارچوب سواد در های مربوط به محور آموزش نتایج حاصل از پژوهش حاضر با کلیه مؤلفه

، ایجاد راهبردهایی هایی درك شکاف اطالعاتیشیوه اطالعاتی انزیل شامل تشخیص نیاز اطالعاتی، تشخیص

ترکیب و ساخت دانش جدید با استفاده  و آمده از منابعدسته و ارزیابی اطالعات بهبرای جایابی منابع، مقایس

 راستا است.هم ،اطالعات موجود

محور یادگیری  ،یکی از محورهای چارچوب سواد اطالعاتی انزیل که جای بحث دارد

چارچوب، این در  العمرهای مؤلفه یادگیری مادامتوجه در خصوص زیرشاخهالعمراست. مسئله قابلمادام

های زیرمجموعه آن، تحت یک عنوان سنخ نبودن شاخصکلی بودن این عنوان و همچنین ناهمگونی و هم

های العمر( است. نتایج حاصل از پنل دلفی در پژوهش حاضر و همچنین تحلیل مؤلفهواحد )یادگیری مادام

شاخص نامبرده در مؤلفه  هشتمیان گویای افتراق ماهوی  ،های سواد اطالعاتیها و چارچوبسایر مدل

رسد این مسئله نیازمند بنابراین به نظر می العمر در چارچوب سواد اطالعاتی انزیل استیادگیری مادام

 .بازنگری و اصالح است

های سطوح مبتدی، دوم و سوم چارچوب سواد های حاصل از پژوهش حاضر با مؤلفهمقایسه مؤلفه

درك و تشخیص نیاز  هایمهارت»این سه سطح از این حیث با مؤلفه ه کدهد اطالعاتی ولز نشان می

سطوح چهارم و پنجم چارچوب  راستا است.های حاصل از پنل در پژوهش حاضر( هماز مؤلفه)« اطالعاتی

سازی موضوع و شناسایی منابع هایی برای شفافهای استفاده از تکنیکسواد اطالعاتی ولز به مهارت

های با مؤلفه این سطوحکه  پردازدشناسایی شکاف دانشی موجود و شناخت منابع اصلی می اطالعاتی مناسب،

راستا های حاصل از پنل( هماز مؤلفه)« توانایی دسترسی به منابع اطالعاتی و توانایی استفاده از اطالعات»

نابع مناسب، آگاهی ماز سطح ششم چارچوب سواد اطالعاتی ولز، شامل شناسایی، انتخاب و استفاده  هستند.

 .ترین منابع بر اساس نیاز اطالعاتی استاز اطالعات جدید و روزآمد و توانایی انتخاب و استفاده از مرتبط

های حاصل از از مؤلفه)« توانایی استفاده از اطالعات»و « توانایی ترکیب اطالعات»های این سطح با مؤلفه

اطالعاتی ولز شامل توانایی فعالیت مستقل برای حفظ دانش سطح هفتم چارچوب سواد  راستا است.پنل( هم

عمیق همراه با دانش مفهومی گسترده و درك چگونگی تعمیم و اشاعه اطالعات و توانایی استفاده مؤثر از 

از )« توانایی استفاده از اطالعات توانایی اشاعه اطالعات»های با مؤلفهنظر این سطح از این  .اطالعات است

هایی چون تشخیص شاخص مؤلفه سطح هشتم این چارچوب هم بر راستا است.حاصل از پنل( هم هایمؤلفه

آن با استفاده از اصطالحات ساده، اشاره  موضوع، تشخیص پرسش پژوهش و تعریفك در ،کمبود دانش

های مؤلفه از)« توانایی اشاعه اطالعات» و« توانایی استفاده از اطالعات»های با مؤلفه نظردارد که از این 



  1398پاییز و زمستان ، 2، شماره 9سال                      دانشگاه فردوسی مشهد         پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی،    132

 

نوعی شده در سطح هشتم این چارچوب بههای مطرحرسد شاخصراستا است. به نظر میحاصل از پنل( هم

های بعدی الزم است، در بازنگریلذا ها اشاره شده است آنهایی است که در سطوح پیش به تکرار شاخص

م در سطوح دیگر، این تکرار های سطح هشتاین چارچوب، این نکته مدنظر قرار گیرد و با ادغام شاخص

 رفع شود.

، مقدمه و پیشینه پژوهش بیان شدگونه که در همان ،برای آموزش عالی چارچوب سواد اطالعاتی 

های های حاصل از پژوهش حاضر با کنشجدیدترین چارچوب در حوزه سواد اطالعاتی است. مقایسه مؤلفه

فرآیندهای متعارف و نوپدید خلق »و بیان « اطالعاتخلق »های دهد بین کنشدانشی این چارچوب نشان می

های حاصل از پنل( همسویی وجود دارد. از مؤلفه)« توانایی اشاعه اطالعات»با مؤلفه « و اشاعه اطالعات

برای آموزش عالی( دربردارنده مفاهیم  از چارچوب سواد اطالعاتی)« بررسی نیاز اطالعاتی» همچنین کنش

استنباط » بین مفهوم کنش های حاصل از پنل( است.از مؤلفه)« تشخیص نیاز اطالعاتیتوانایی درك و »مؤلفه 

با مؤلفه  برای آموزش عالی( چارچوب سواد اطالعاتی از)« بندی اطالعاتاز اطالعات با توجه به قالب بسته

چارچوب  هایشدارد. یکی از کن دهای حاصل از پنل( همسویی وجواز مؤلفه)« توانایی استفاده از اطالعات»

است که مفهوم این « های حاوی اطالعاتدرك معانی ضمنی قالب»برای آموزش عالی  سواد اطالعاتی

های حاصل از مؤلفه)« توانایی ارزیابی اطالعات»و « توانایی استفاده از اطالعات» هایکنش، با مفاهیم مؤلفه

از چارچوب سواد )« حصوالت اطالعاتیتوجه به ارزش م» راستا است. این همسویی بین کنشاز پنل( هم

های حاصل از پنل( نیز مشاهده از مؤلفه)« توانایی ارزیابی اطالعات»برای آموزش عالی( با مؤلفه  اطالعاتی

 شود.می

برای  های دانشی چارچوب سواد اطالعاتیهای حاصل از پژوهش حاضر با نگرشمقایسه مؤلفه

بیان فرآیندهای متعارف و نوپدید خلق و »و « خلق اطالعات»های دهد بین نگرشآموزش عالی نشان می

های حاصل از پنل( همسویی وجود دارد. از مؤلفه)« توانایی اشاعه اطالعات»با مؤلفه « اشاعه اطالعات

از چارچوب سواد )« تعیین ارزش و انطباق یک نیاز اطالعاتی با یک محصول مناسب» همچنین نگرش

های حاصل از از مؤلفه)« توانایی ارزیابی اطالعات»برای آموزش عالی( دربردارنده مفاهیم مؤلفه  اطالعاتی

برای آموزش عالی مفهومی است که تحت همین  از چارچوب سواد اطالعاتی« اشاعه اطالعات»پنل( است. 

های حاصل از اییراستها و همعالوه بر مشابهت های حاصل از پنل دلفی نیز حاصل آمد.عنوان در مؤلفه

ها و توجه کنشهای این چارچوب با نتایج حاصل از پژوهش حاضر، همسویی اصلی و قابلمقایسه مؤلفه

با مؤلفه فراسواد و توجه به مفاهیم و سوادهای  راستایی آنهای این چارچوب با پژوهش حاضر؛ در همنگرش
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عنوان است. موضوعی که در میان همین حت های نوظهور اطالعاتی و ارتباطی تمرتبط با فناورینوپدید 

های سواد اطالعاتی، مورد توجه قرار نگرفته است و تنها در چارچوب سواد ها و چارچوبسایر مدل

شده است. الزم به ذکر است دامنه شمول مفاهیم  اشاره (در حد کوتاه و گذرا)برای آموزش عالی  اطالعاتی

شاخص فرعی(  18مؤلفه هفتم پژوهش حاضر )با  به اندازه گسترهچارچوب نیز این فراسواد در های مهارت

 ،تعیین نشده است اما با این حال این مهارتهیچ کنش یا نگرش دانشی برای در این چارچوب نیست و 

برای آموزش عالی  های فراسواد در چارچوب سواد اطالعاتیدهنده ضرورت و اهمیت توجه به مهارتنشان

 است.

های مربوط به این مؤلفه مربوط به مؤلفه فراسواد در پژوهش حاضر با شاخص هایمقایسه شاخص

دهنده تکمیل و تقویت این مؤلفه با ابعاد دیگری ، نشانهای سواد اطالعاتیدر نتایج تحلیل محتوای چارچوب

 شاخص پنجافزوده شدن  و استکشور بر اساس نظرات متخصصان سواد اطالعاتی پس از برگزاری پنل دلفی 

های اطالعاتی و گسترش ها و محملدهنده این موضوع است. با توجه به حرکت شتابان فناورینشانمربوطه 

اطالعات و منابع دیجیتالی؛ همسویی و تسلط به سوادهای مرتبط با این تحوالت امری ضروری و انکارناپذیر 

های سواد اطالعاتی؛ آن در مهارتهای مرتبط با رو ضمن توجه جدی به مؤلفه فراسواد و شاخصاست. از این

دیگر الزم بیان. بهگیرندطور مستمر مورد مطالعه و بازآفرینی قرار ها و ابعاد این مؤلفه بهالزم است تا شاخص

تحوالت  ها با توجه بهآنهای جدیدی که ضرورت فراسواد، با شاخص های مرتبط با مؤلفهاست تا مهارت

ابعاد و آن،  گستردهبنا به شود، همواره تقویت و روزآمدسازی شود و های نوظهور ایجاد میفناوری

 برای آن تعریف شود. جدیدهای شاخص

های نهایی شده در پژوهش حاضر ها و شاخصیکی دیگر از موضوعات قابل بحث از مقایسه مؤلفه

یادگیری » های سواد اطالعاتی، مفهوماز تحلیل محتوای چارچوب های حاصلها و شاخصبا مؤلفه

مورد  هایاین مفهوم یکی از مؤلفه ،قابل مشاهده است 2جدول شماره طور که در است. همان« العمرمادام

 مفهوماین کلی بودن  ،تأمل استبندی قابلآنچه از این تقسیم است.سواد اطالعاتی ی هامهارتبحث از 

جنبه مهارتی داشته باشد؛ جنبه  آنکهبیشتر از « العمریادگیری مادام»مفهوم  توجه داشت کهباید  است.

های سواد اطالعاتی است و مراحل پس از یادگیری و تسلط به مهارتبردارنده آوردی دارد و درره

های عملی الزم برنامهبدین ترتیب برای ارائه  های سواد اطالعاتی است.ها و بازتابدهنده تجلی جلوهنشان

ها )وجوه( آن، بنا به ماهیت و نوع است تا این مفهومِ چندوجهی، تفکیک شود و هر یک از شاخص

بندی ؛ تقسیممربوطه مفاهیمدربردارنده  هایطور مجزا و در ذیل مؤلفهشوند؛ بههایی که شامل میمهارت
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نتایج حاصل از پنل در شود یده میهای سواد اطالعاتی نیز دطور که در چارچوبشوند بنابراین همان

ای تحت عنوان مهارت یادگیری ( مؤلفه5جدول شماره متخصصان سواد اطالعاتی در پژوهش حاضر )

الزم برای رسیدن های العمر اشاره و تعریف نشده است و سعی شده تا مفاهیم مرتبط با هریک از مهارتممادا

 بندی و جانمایی شود.مربوط به خود، تقسیم هایدر مؤلفه، العمریادگیری مادامبه مرحله 

که  دهدمی نشان های مورد بررسی سواد اطالعاتیچارچوب بانتایج حاصل از پنل دلفی  مقایسه

عنوان حاصل از پژوهش حاضر، به های اصلیمؤلفه یکی ازعنوان به« درك و تشخیص نیاز اطالعاتی» مؤلفه

اطالعاتی انزیل، چارچوب سواد اطالعاتی ولز و چارچوب های اصلی در چارچوب سواد یکی از مهارت

 در نظر گرفته شده است.نیز ( 1395برای آموزش عالی ) سواد اطالعاتی

توان با ظهور و تأثیر در حوزه سواد اطالعاتی می را« های اشاعه اطالعاتمهارت» ظهور مفهوم مؤلفه

های نوین در عرصه اطالعات و ارتباطات، مرتبط دانست. تحوالت مذکور باعث ها و فناوریعمیق نوآوری

 های توانمندی در خلق دانش و اشاعه اطالعات،های سواد اطالعاتی مؤلفههای مهارتکه در میان مؤلفه هشد

، اسکاتلند های چارچوب ملی سواد اطالعاتید واقع شود. این مؤلفه همسو با مؤلفهنیز مورد توجه و تأکی

ولز است. در  برای آموزش عالی و سطوح هفتم و هشتم چارچوب سواد اطالعاتی اطالعاتیچارچوب سواد 

 ,Thomas) جکوبسون و ترودی ،؛ توماس، هوور، مکی5813 ،قاسمیهای همین راستا نتایج پژوهش

2015ckey, Trudi & Jacobson, Hoyer, Ma اغلو، آکویانلو و یومای )قربان(؛ Kurbanogl, Akkoyunlu

& Umay, 2006)های سواد عنوان یکی از مهارتهای اشاعه اطالعات به، نیز بر اهمیت و توجه به مهارت

 اند.اطالعاتی تأکید داشته

های اصلی این مطالعه، قابل عنوان یکی از مؤلفهبه« فراسواد»های مربوط به مؤلفه ارتقای مهارت

های نوین اطالعاتی و ارتباطی و دهنده این است که ظهور فراگیر فناوریاهمیت است. این یافته، نشان

برای ارتقای این مهارت و ها؛ ضرورت و اهمیت بسیار باالیی را های اطالعاتیِ منبعث از این فناوریمحمل

های نتایج برآمده از پژوهش حاضر با سوادهای مرتبط با آن ایجاد نموده است. این همخوانی یکی از جنبه

 ;Lai, 2011; Soylu & Yilmas, 2014؛ 1391)منصوریان،  های پیشین، همچوننتایج مطالعات و پژوهش

Thomas et al, 2015; Ginger, 2015; Da Silva & Olinto, 2016; Hackett, 2018; Tang, Wu. & 

Pan, 2016 ،) های اطالعاتی و ارتباطی، دهند توجه به حرکت سریع فناوریرود که نشان میبه شمار می

های های اطالعاتی و ارتباطی، ارتقای مهارتهای فناوریهای مرتبط با پیشرفتتوجه و تمرکز به زیرساخت

های سواد اطالعاتی یجیتالی؛ از مباحثی است که اخیراً در حوزه پژوهشسواد دیجیتالی و ترمیم شکاف د

های حاصل از پژوهش حاضر، با مورد مطالعه جدی قرار گرفته است. برخالف این همسویی، مقایسه مؤلفه
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به  چهار چارچوب مورد بررسی در پژوهش، نشان داد تنها چارچوب سواد اطالعاتی برای آموزش عالی

که این باوجودا مهارت فراسواد پرداخته است و در سه چارچوب دیگر سواد اطالعاتی مباحث مرتبط ب

نشده است بنابراین از  ای به اهمیت فراگیری این مهارتهای عمومی هستند؛ اشارهمختص بافت کتابخانه

ی سواد هافراسواد، بیشترین همسویی میان نتایج برآمده از پژوهش حاضر و چارچوب حیث توجه به مهارت

 شود.اطالعاتی مطالعه شده، با چارچوب آموزش عالی مشاهده می

شاخص، بیشترین تعداد  18فراسواد، با داشتن های حاصل از پنل دلفی نشان داد که مؤلفه شاخص

ها ترین مؤلفهمؤلفه فراسواد یکی از مهمبر این اساس های این، مطالعه حائز است. شاخص را در میان مؤلفه

رسد یکی از وجوه اصلی تمایز نتایج برآمده از این پژوهش با های پژوهش حاضر است و به نظر میو یافته

الزم به ذکر است اگرچه از رود. های عمومی به شمار میهای پیشین سواد اطالعاتی برای کتابخانهچارچوب

سواد اطالعاتی  های چارچوبفراسواد میان پژوهش حاضر با مؤلفه مهارتنظر روزآمد بودن و توجه به 

سواد اطالعاتی در  شود اما این بدان معنا نیست که چارچوبآموزش عالی، همسویی مطلوبی مشاهده می

ها، قابل استفاده باشد. دلیل اصلی های عمومی نیز همچون دانشگاهتواند در بافت کتابخانهآموزش عالی می

های عمومی )برخالف ین افتراق عالوه بر بافت ناهمگن و تنوع سطوح تحصیلی مخاطبان کتابخانها

به پژوهش و تولید دانش،  ها(؛ در تأکید پررنگ و اهمیت باالیی است که چارچوب آموزش عالیدانشگاه

مخاطبان برای پژوهش خروجی محصول  هی،دانشگاهای بافت برخالفکه های خود دارد. درحالیدر کنش

شود بلکه آنچه در تعریف نمی دانشگاهیصرفاً در ارائه مقاله و یا سایر تولیدات علمی ، های عمومیکتابخانه

افزایی مخاطبان و نمود عینی ی سواد اطالعاتی مدنظر است بیشتر بعد دانشهامهارتاین بافت از فراگیری 

 دانش و پژوهش، در بطن زندگی افراد است.

ها دهد که بیشترین همگرایی و قرابت میان مؤلفههای پژوهش نشان میجه کلی از یافتهبندی و نتیجمع

مشاهده ولز سواد اطالعاتی چارچوب های مطالعه شده، با اجزاء حاصل از پژوهش و چارچوب هایو شاخص

و یادگیری از راه دور، یادگیری برخط  ،هاها و روشمحیطمخاطبان، چارچوب، تمامی شود. این می

بنابراین از حیث در نظر داشتن تنوع جامعه مخاطب، نزدیک  دهدیادگیری رسمی و غیررسمی را پوشش می

های عمومی کشور است و از این نظر میان این دو چارچوب، همسویی وجود به جامعه مخاطبان کتابخانه

سواد اطالعاتی های تمهارهای دهندگان آموزشولز، تمامی ارائهسواد اطالعاتی  چارچوبدارد. همچنین 

 ی عمومی است.هاکتابخانهتوان گفت از نظر بافت همسو با بافت که می گیردرا نیز در بر می
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در خاتمه اینکه با توجه به اینکه پژوهش حاضر نخستین پژوهش انجام گرفته با رویکرد دلفی در 

در ادامه شود پیشنهاد میان است؛ ایر عمومی هایکتابخانهکاربران اطالعاتی  سوادهای جهت ارتقای مهارت

های عمومی، کتابخانهو مخاطبان مشاهده مستقیم و مصاحبه با کاربران  رهایو ابزا هااز روشاین پژوهش 

 تواند در تثبیتمی هاییپژوهش چنینهای یافته شود. استفاده هاداده گردآوری در مکمل روش عنوانبه نیز

 مؤثر باشد. حاصل از پژوهش، هایها و شاخصمؤلفه تکمیل و یا

 سپاسگزاری

کلیه استادان و خبرگان سواد اطالعاتی کشور  از، مراتب سپاس و قدردانی خود را ویسندگان مقالهن

داوران از ین و همچنهمکاری نمودند؛  ی چندگانه این پژوهش، با پژوهشگرانهاپرسشنامهکه با تکمیل 

 .دارندابراز میبا نظرات ارزشمندشان به غنای این پژوهش افزودند؛ در عین گمنامی  محترم که

 .است و بلوچستان اجرا شده یستاناستان س یهای عموماداره کل کتابخانه یتبا حماپژوهش  ینا -

 منابع
 اطالعاتی سواد چارچوب تا اطالعاتی سواد استانداردهای (. از1395مهناز؛ شریف، عاطفه؛ نوکاریزی، محسن ) دهیاحمدی، س

 .119-97(، 2) رسانی،اطالع کتابداری و پژوهشنامه .2016 عالی آموزش برای
Doi: https://doi.org/10.22067/riis.v6i2.56228 

قاسمی،  حسینترجمه علی .عالی آموزش برای اطالعاتی سواد چارچوب (.2016پژوهشی ) و ایدانشکده هایکتابخانه انجمن

 از: 96شهریور  7در  شده یابیباز

 www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/contepersian-nt/standards/frame work.persian.pdf 
 .تهران: کتابدار .هـاهـا و برنامـهآموزش سواد اطالعـاتی: مفـاهیم، روش. (1386پریرخ، مهری )

 افزایش در نیشابور شهرستان عمومی هایانهکتابخ (. نقش1392) سبیکه، عاملی ؛ معصومه، کامران کربالآقایی ؛ ورمنص، تاجداران

 .39-54 (،6، )اطالعات فناوری و رسانیاطالع و کتابداری علوم شناسیدانش. شهروندان اطالعاتی سواد

 وابسته تهران شهر عمومی هایکتابخانه کتابداران اطالعاتی سواد میزان (. بررسی1387تقوی، معصومه )، شکوه؛ انگورجتفرشی 

 .38-29 ،(3) 1 ،اطالعات فناوری و رسانیاطالع و کتابداری علوم شناسیدانش .تهران شهر عمومی هایکتابخانه نهاد به

 از: 96اردیبهشت  18در  شده یابیباز. حسین قاسمیعلی ترجمه(. 1395) عالی آموزش برای اطالعاتی سواد چارچوب

 http: // iraninfolit.persianblog.ir/post/24 

 از: 96اردیبهشت  18در  بازیابی شده .حسین قاسمیعلی (. ترجمه1396اسکاتلند ) یسواد اطالعات یچارچوب مل

 http://www.informationliteracy.org.uk/definitions/il-models/#squelch-taas-accordion-

shortcode-content-3 
 از: 96شهریور  7در  شده یابیباز. حسین قاسمیعلی (. ترجمه1396) برای سواد اطالعاتی ولز اطالعاتی سواد ملی چارچوب

https: // tvahn.ir/information-literacy/information-literacy- 

https://doi.org/10.22067/riis.v6i2.56228
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 راستای در فناوری روند بر تأکید با عمومی هایکتابخانه آینده (. منابع1393حسین )دلبری، سهیال؛ موسوی، فریبا؛ قاسمی، علی

در شده  یابیباز .ایران عمومی هایکتابخانهدر  پژوهشیآینده مشهد، همایش. کشور سالهبیست اندازچشم سند مشیخط

 از: 96شهریور  8

http: // www.lisna.ir/Report/15268 

 قوت نقاط شناسایی منظوربه خوزستان استان عمومی هایکتابخانه کتابداران اطالعاتی سواد میزان بررسی(. 1387) آذین، رضوان
، ه ادبیات و علوم انسانینشکد. دارسانیاطالع وکارشناسی ارشد کتابداری  نامه. پایانزمینه این در هاآن احتمالی ضعف یا

 .دانشگاه شهید چمران اهواز

 پژوهشی طرح. شمالی خراسان استان مخاطبین اطالعاتی سواد توسعه در عمومی هایکتابخانه نقش بررسی(. 1392) فاطمه، زارع

 از: 96اردیبهشت  12در  بازیابی شدهمومی. ع هایکتابخانه نهاد مصوب

 https: // ganj.irandoc.ac.ir/articles/ 712889 

 به وابسته هایکتابخانه کتابداران سوی از اطالعاتی سواد آموزش میزان و کاربران اطالعاتی سواد سنجش. (1392مجید )علیزاده، 
 . تهران معلم تتربی دانشگاه ارشد کارشناسینامه . پایانالبرز استان در کشور عمومی هایکتابخانه نهاد

 الگویی ارائه و پرورش و آموزش سالهبیست اندازچشم ملی سند در اطالعاتی سواد آموزش توسعه طرح(. 1387عینی، اکرم )
 و علوم اسالمی، واحد آزاد دانشگاه. رسانیاطالع و کتابداری دکتری نامهپایان .اطالعاتی سواد اهداف تحقق جهت

 .تحقیقات

 ملی کنفرانس دومین و المللیبین کنفرانس نخستین. عمومی هایکتابخانه در اطالعاتی سواد (. آموزش1395)، فاطمه فرخاری
 از: 96اردیبهشت  12بازیابی شده در  (،متاناایران ) نوین هایآموزش توسعه شیراز، مرکز. انسانی علوم و سوم هزاره

https: // www.civilica.com/Paper-NCTMH02-NCTMH02_045.html 

 سواد استانداردهای با آن انطباق و تکمیلی تحصیالت دانشجویان اطالعاتی سواد وضعیت بررسی(. 1385حسین )قاسمی، علی
 .مشهد فردوسی دانشگاه تخصصی دکترای نامه؛ پایانملی یتوسعه سند چهار و ACRL اطالعاتی

 مدیریت فصلنامه .کتابداران نقش و عمومی هایکتابخانه در اطالعات یسیدگرد(. 1395یان، سلما؛ اصنافی، امیررضا )کشاورز

 از: 96 فروردین 12بازیابی شده در  .57-37(، 1) 3 شناسیدانش و اطالعات
http://journals.pnu.ac.ir/article_3987.html 

های عمومی کشور. تحقیقات . سواد اطالعاتی در اَسناد باالدستی نهاد کتابخانه(1397) امیر ،غائبی ؛حسن ،کیانی ؛بتول ،اخکی

 از: 97آذر  18بازیابی شده در . 435-411 ،(3) 24های عمومی. رسانی و کتابخانهاطالع
fa.html-1941-1-http://publij.ir/article 

 یها. پژوهشعمومی هایکتابخانه در فرهنگی و آموزشی خدمات گسترش با دیجیتالی شکاف (. ترمیم1391منصوریان، یزدان )

بازیابی شده  .122-111 ،(1) 2 رسانیاطالع و یپژوهشنامه کتابدار .شناسیدانش و اطالعات علم در کاربردی و نظری

 از: 93مهر  18در 
https://www.civilica.com/Paper-JR_LIRJ-JR_LIRJ-2-1_005.html 

طرح . مراجعان یاستان مازندران در ارتقاء و توسعه سواد اطالعات یعموم یهانقش کتابخانه(. 1389) نیحس یکندئی،هر یزادهمهد

 از: 92آبان  11بازیابی شده در های عمومی کشور. مصوب پژوهشی نهاد کتابخانه

http://rpm.iranpl.ir/rdsm_thesis.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=thesis_profile&thesis_id=77&rds_id 

http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/93891
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/93891
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/93891
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/93891
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/377829
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/%20712889
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/39060
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/39060
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/670510
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=8190&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D9%88+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C&qd=6
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=8190&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D9%88+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C&qd=6
https://www.civilica.com/Paper-NCTMH02-NCTMH02_045.html
http://journals.pnu.ac.ir/article_3987.html
http://publij.ir/article-1-1941-fa.html
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نقشۀ دانش و نقشۀ نقشه:  دو ترسیمِ پیشنهادِ شود؟می رصد چگونه مولد هایپژوهش در دانشی (. گسست1392) مریم، نظری

بازیابی شده   .48-27 ،(1) 47 از: 32دی  11بازیابی شده در  دانشگاهی، رسانیاطالع و کتابداری تحقیقاتپژوهش. 

 2013.36210JLIB./10.22059 I:DO 32دی  11در 

 : نهاد. تهران1404افق  در ایران عمومی هایکتابخانه اندازچشم هایمؤلفه تبیین(. 1389کشور ) عمومی هایکتابخانهنهاد 
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