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مقدمه

متن حاضر» -چارچوب سواد اطﻼعاتي براي آموزش عالي«) ١كه از اين پس »چارچوب« ناميده ميشود( -از دل باوري
پديدار شده كه به موجب آن ،سواد اطﻼعاتي به عنوان جنبش اصﻼح آموزشي ،توان بالقوة خود را تنها از طريق
مجموعهاي پيچيدهتر و غنيتر از ايدههاي اصلي ،به فعليت خواهد رساند .در طول پانزده سالي كه از انتشار »استاندارد
قابليتهاي سواد اطﻼعاتي براي آموزش عالي« ٢ميگذرد ،كتابداران دانشگاهي و همپايان آنان در انجمنهاي آموزش
عالي ،برآيندها ،ابزارها و منابع يادگيري را كه برخي مؤسسات در جهت گنجاندن مفاهيم و مهارتهاي سواد اطﻼعاتي در
برنامههاي درسي خود به كار گرفتهاند ،توسعه دادهاند .با اين حال ،محيط سريعاً متغير آموزش عالي ،همراه با زيستبوم
پويا و غالباً بيثبات اطﻼعاتي كه همة ما در آن كار و زندگي ميكنيم ،نيازمند عطف توجهي نو به ايدههاي بنيادين
مربوط به آن زيستبوم است .دانشجويان نقش و مسئوليت بزرگتري در خلق دانش جديد ،در درك كرانهها و نيز پويايي
متغير جهان اطﻼعات ،و در استفادة اخﻼقمدارانه از اطﻼعات ،دادهها ،و دانش دارند .هيئت علمي آموزشي ،مسئوليت
بزرگتري در طراحي برنامههاي درسي و تكاليف دارد ،به گونهاي كه آميزش بهينه با ايدههاي اصلي مرتبط با اطﻼعات و
دانش را در درون اين رشتهها رواج دهد .كتابداران مسئوليت بزرگتري در شناسايي ايدههاي اصلي در حوزة دانشي خود
دارند :اين كه با خلق يك برنامة درسي جديد و منسجم براي آموزش سواد اطﻼعاتي ،و باهمكاري گستردهتر با اعضاي
هيئت علمي ،بتوانند باعث گسترش يادگيري دانشجويان شوند.
»چارچوب« ارائهشده در اينجا تعمداً چارچوب ناميده شده؛ زيرا به جاي مجموعهاي از استانداردها يا برآيندهاي يادگيري
يا شماري از مهارتهاي تجويزي ،مبتني بر مجموعهاي از مفاهيم بههمپيوستة اصلي ،همراه با گزينههاي انعطافپذير
براي اجرا است .كانون اين »چارچوب« را ادراكات مفهومي تشكيل ميدهند ،ادراكاتي كه بسياري از ديگر مفاهيم و
ايدههاي مربوط به اطﻼعات ،پژوهش و دانش را در يك كليت منسجم ،سازمان ميدهند .اين ادراكات مفهومي،
الهامگرفتهاند از اثر »ويگينز« و »مكتاي« ،٣كه بر پرسشها و مفاهيم اساسي در تدوين برنامههاي درسي تأكيد ميكند،
و نيز از »مفاهيم آستانهاي -٥«٤ايدههايي در هر رشته ،كه گذرگاه يا دروازة درك بيشتر ،يا راههاي تفكر و تمرين در آن
رشته ميباشند .اين »چارچوب« متكي است بر يك مطالعة دلفي مستمر ،كه به شناسايي چندين مفهوم آستانهاي در

______________________________________________________________________________

)1. Framework for Information Literacy for Higher Education (Framework
2. Association of College & Research Libraries, Information Literacy Competency Standards for Higher Education
(Chicago, 2000).
3. Grant Wiggins and Jay McTighe. Understanding by Design. (Alexandria, VA: Association for Supervision and
Curriculum Development, 2004).
4. threshold concepts

 .٥مفاهيم آستانهاي ،مفاهيم هسته يا پايهاي هستند كه وقتي توسط يادگيرنده ادراك شوند ،چشماندازها و راههاي تازهاي براي درك يك
رشته يا چالش با قلمرو دانشي خلق ميكند .اينگونه مفاهيم ،مولد دگرگوني در درون يادگيرنده هستند؛ بدون آنها ،يادگيرنده موفق به
كسب تخصص در آن حوزة دانشي نخواهد شد .مفاهيم آستانهاي را ميتوان دروازههايي دانست كه يادگيرنده براي تحقق چشماندازهاي
تازه و درك گستردهتر ،بايد از آن گذر كند.

Jan H. F. Meyer, Ray Land, and Caroline Baillie. “Editors’ Preface.” In Threshold Concepts and Transformational
Learning, edited by Jan H. F. Meyer, Ray Land, and Caroline Baillie, ix–xlii. (Rotterdam, Netherlands: Sense
Publishers, 2010).
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سواد اطﻼعاتي پرداخته ،١اما »چارچوب« با استفاده از ايدههاي نو و تأكيد بر مفاهيم آستانهاي شكل گرفته است .دو
عنصر افزوده ،نشانگر اهداف مهم يادگيري مرتبط با آن مفاهيم هستند» :كنشهاي دانشي« ،٢بازنماييكنندة راههايي كه
بهموجب آن ،يادگيرندگان ميتوانند درك خود از اين مفاهيم سواد اطﻼعاتي را افزايش دهند؛ و »نگرشها« ،٣توصيفگر
راههايي كه از آن طريق ميتوان به ابعاد عاطفي ،رويكردي ،يا ارزشي يادگيري پرداخت» .چارچوب« متشكل از شش
قاب ،و هر يك شامل يك مفهوم محوري از سواد اطﻼعاتي ،مجموعهاي از كنشهاي دانشي ،و مجموعهاي از نگرشها
است .شش مفهومي كه مبناي اين قابها هستند در اينجا به ترتيب الفبايي ارائه شدهاند:٤
 اعتبار ،امري برساختي و بافتاري است
 خلق اطﻼعات بهمثابه يك فرآيند
 اطﻼعات داراي ارزش است
 پژوهش بهمثابه كندوكاو

 دانشوري بهمثابه گفتوگو

 جستجو بهمثابه اكتشاف راهبردي
نه از »كنشهاي دانشي« و نه از »نگرشها«يي كه پشتيبانيكنندة هر مفهوم هستند ،هدف اين نيست كه تعيين نمايند
مؤسسات محلي در استفاده از »چارچوب« بايد چكار كنند؛ ﻻزم خواهد بود كه هر كتابخانه و همكاران آن در پرديس
دانشگاه ،اين قابها را به بهترين شكل متناسب با موقعيت خود -ازجمله با طراحي برآيندهاي يادگيري -به كار گيرند .به
همين دليل است كه اين فهرستها را نبايد جامع و كامل دانست.
٥
بهعﻼوه ،اين »چارچوب« به گونة چشمگيري متكي به مفهوم فرا -سواد است كه ارائهدهندة چشمانداز نوسازيشدهاي از
سواد اطﻼعاتي بهمثابه يك مجموعة پايه از تواناييهايي ميباشد كه در آن ،دانشجويان هم مصرفكننده و هم خالق
______________________________________________________________________________

 .١براي دستيابي به اطﻼعات مربوط به اين مطالعة دلفي منتشرنشده و در حالانجام در بارة مفاهيم آستانهاي و سواد اطﻼعاتي به وسيلة »لري
تاونسند« )» ،(Lori Townsendامي هوفر« )» ،(Amy Hoferسيلويا لو« ) ،(Silvia Luو »كوري برونتي« ) (Korey Brunettiنگاه
كنيد به:

http://www.ilthresholdconcepts.com/. Lori Townsend, Korey Brunetti, and Amy R. Hofer. “Threshold Concepts and
Information Literacy.” portal: Libraries and the Academy 11, no. 3 (2011): 853–69.

 .٢كنشهاي دانشي ،مهارتها يا قابليتهايي هستند كه يادگيرندگان بهمثابه نتيجة فهم خود از يك مفهوم آستانهاي ،ابراز ميكنند.
 .٣عموماً ،يك نگرش عبارت است از تمايل به اقدام يا انديشه به شيوهاي خاص .به بيان دقيقتر ،نگرش عبارت است از انبوههاي از ترجيحات،
رويكردها ،گرايشها ،و نيز مجموعهاي از توانمنديها كه امكان تحققيافتن ترجيحات را به شيوهاي خاص فراهم ميآورند.

Gavriel Salomon. “To Be or Not to Be (Mindful).” Paper presented at the American Educational Research
Association Meetings, New Orleans, LA, 1994.

 .٤در ترجمة فارسي ،ترتيب متن اصلي رعايت شده است).مترجم(
» .٥فراسواد« دامنة مهارتهاي سنتي سواد اطﻼعاتي )تعيين ،دسترسي ،مكانيابي ،درك ،توليد ،و بهكارگيري اطﻼعات( را گسترش ميدهد و
توليد مشاركتي و همرساني اطﻼعات در محيطهاي مشترك ديجيتالي )مشاركت ،توليد ،و همرساني( را نيز دربرميگيرد .اين رويكرد
مستلزم سازگاري مستمر با فناوريهاي نوپديد ،و نيز دركي از تفكر انتقادي و انديشگي موردنياز براي ورود در اين عرصهها به عنوان
توليدكننده ،مشاركتكننده ،و اشاعهدهنده است.

Thomas P. Mackey and Trudi E. Jacobson. Metaliteracy: Reinventing Information Literacy to Empower Learners.
(Chicago: Neal-Schuman, 2014).
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اطﻼعات هستند و ميتوانند در فضاهاي مشاركت و همكاري ،با موفقيت عمل كنند .١فرا -سواد مستلزم تعامل رفتاري،
عاطفي ،شناختي و فراشناختي با زيستبوم اطﻼعات است .اين »چارچوب« ضمن تمركز ويژه بر فراشناخت -٢يا
دروننگري انتقادي -به عنوان عامل اساسي در تحقق خودهدايتگري بيشتر در آن زيستبوم سريعاً متغير ،به اين
ايدههاي اصلي فرا -سوادي بستگي دارد.
ازآنجاكه اين »چارچوب« ،سواد اطﻼعاتي را گسترشدهندة قوس يادگيري در همة اشتغاﻻت آكادميك دانشجويان و
همگرا با ديگر اهداف يادگيري آكادميك و اجتماعي به شمار ميآورد ،بهمنظور تأكيد بر پويايي ،انعطافپذيري ،رشد
فردي ،و يادگيري جامعه ،در اينجا تعريف بسيطي از سواد اطﻼعاتي ارائه ميشود:
سواد اطﻼعاتي مجموعهاي از توانمنديهاي يكپارچه ،و مشتمل است بر كشف انديشمندانة اطﻼعات ،درك
چگونگي توليد و ارزشگذاري اطﻼعات ،و استفاده از اطﻼعات در خلق دانش جديد و مشاركت اخﻼقمندانه در
مجامع يادگيري.
»چارچوب« راه را براي كتابداران ،اعضاي هيئت علمي ،و ديگر همكاران سازماني در جهت بازطراحي جلسات آموزشي،
تكاليف ،درسها ،و حتي برنامههاي درسي؛ در جهت پيوند دادن سواد اطﻼعاتي با اقدامات موفقيتآميز دانشجويي؛ در
جهت همكاري در عرصة پژوهش در آموزش ،و مشاركت دادن خود دانشجويان در اين دسته از پژوهشها؛ و در جهت
خلق گفتگوهاي گستردهتر در بارة يادگيري دانشجويان ،دانش آموزش و يادگيري ،و ارزيابي يادگيري در پرديسهاي
محلي و فراتر از آن ،باز ميكند.

______________________________________________________________________________

1. Thomas P. Mackey and Trudi E. Jacobson. “Reframing Information Literacy as a Metaliteracy.” College and
Research Libraries 72, no. 1 (2011): 62–78.

 . ٢فراشناخت ،ادراك و اشراف به فرايندهاي انديشگي خويش است .فراشناخت بر نحوة يادگيري و پردازش اطﻼعات در افراد ،با توجه به آگاهي
آنان از نحوة يادگيري خود تمركز دارد.

Jennifer A. Livingston. “Metacognition: An Overview.” Online paper, State University of New York at Buffalo,
Graduate School of Education, 1997. http://gse.buffalo.edu/fas/shuell/cep564/metacog.htm.
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اعتبار ،امري برساختي و بافتاري است

منابع اطﻼعاتي ،منعكسكنندة تخصص و اعتمادپذيري خالق خود هستند ،و بر مبناي نياز اطﻼعاتي و بافتاري كه
اطﻼعات در آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت ،ارزيابي ميشوند .ازآنجاكه در جوامع مختلف ممكن است انواع
متفاوتي از اعتبار مورد پذيرش قرار گيرد ،اعتبار امري برساختي است .از آن جهت كه اطﻼعات بايد به تعيين سطح
اعتبار موردنياز كمك كند ،امري بافتاري است.

كارشناسان ميدانند كه اعتبار ،نوعي از اثرگذاري پذيرفتهشده يا جاري در يك جامعه است .نظر كارشناسان به اعتبار ،با
گرايشي به تشكيك آگاهانه ،و آزادانديشي در برابر نگرشهاي تازه ،صداهاي نو ،و تغييرات مكاتب فكري همراه است.
كارشناسان به لزوم تعيين روايي اطﻼعات خلقشده به وسيلة اشخاص گوناگون ،و شناسايي سوگيريهايي كه موجب
امتياز برخي منابع معتبر بر بقيه -بويژه از نظر جهانبيني ،جنسيت ،جهتگيري جنسيتي ،و جهتگيريهاي فرهنگي-
شده ،آگاهاند .درك اين مفهوم ،يادگيرندگان تازهكار را قادر ميسازد همة شواهد را -چه يك پست كوچك وبﻼگي باشد و
چه يك مقالة داوريشدة همايش -نقادانه بررسي كنند و در بارة خاستگاه ،بافتار ،و مناسبت آنها با نياز اطﻼعاتي كنوني
پرسش ميكنند .بدين ترتيب ،يادگيرندگان تازهكار درعين ارج نهادن به تخصصي كه آن اعتبار ،بازنمايي ميكند،
همچنان سيستمهايي كه آن اعتبار را تقويت كردهاند و اطﻼعات خلقشده به وسيلة آن سيستمها را مورد سؤال قرار
ميدهند .كارشناسان ميدانند چگونه موارد داراي اعتبار را بجويند؛ اما درعينحال ميدانند كه بسته به نياز ،موارد
نامحتمل نيز ميتوانند داراي اعتبار باشند .شايد ﻻزم باشد كه يادگيرندگان تازهكار به شاخصهاي سادة اعتبار -مانند نوع
مادة انتشاريافته ،يا مدارك مربوط به نويسنده -تكيه كنند؛ درحاليكه كارشناسان به شناسايي مكاتب فكري يا
پارادايمهاي خاص جاري در يك رشته ميپردازند.
كنشهاي دانشي

يادگيرندگاني كه در حال توسعة توانمنديهاي سواد اطﻼعاتي خود هستند:

 انواع مختلف اعتبار -مانند تخصص موضوعي )مثل دانش رشتهاي( ،جايگاه اجتماعي )مثل عنوان يا نهاد دولتي( ،يا
تجربة خاص )مثل شركت در يك واقعة تاريخي( -را تعريف ميكنند؛
 براي تعيين اعتمادپذيري منابع -با درك عناصري كه ممكن است اين اعتمادپذيري را تقويت نمايند -از شاخصها و
ابزارهاي پژوهشي استفاده ميكنند؛
 ميفهمند كه بسياري از رشتهها ،افراد معتبري را به معناي پژوهندگان مشهور ،و انتشاراتي را به عنوان
»استاندارد«هاي مقبول همگان ،به رسميت شناختهاند؛ با اين حال ،حتي در آن شرايط نيز برخي از پژوهندگان،
اعتبار آن منابع را به چالش ميكشند؛
 تشخيص ميدهند كه محتواي معتبر ممكن است در بستهبندي رسمي يا غيررسمي عرضه شود ،و ممكن است
شامل منابعي در قالب همة انواع رسانهها باشد؛
 اذعان دارند كه آنان خود در حال توسعة اعتبار خويش در عرصهاي خاص هستند و به مسئوليتهاي مترتب بر اين
امر -ازجمله اهميت دادن به دقت و روايي ،احترام به دارايي فكري ،و شركت در مجامع اقدامكننده -آگاهاند؛
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 درك ميكنند كه زيستبوم اطﻼعاتي بيش از پيش ماهيت اجتماعيتري مييابد و در اين زيستبوم است كه افراد
معتبر ،فعاﻻنه با يكديگر ارتباط برقرار ميكنند و در طي زمان ،منابع پديد ميآيند.،

نگرشها

يادگيرندگاني كه در حال توسعة توانمنديهاي سواد اطﻼعاتي خود هستند:

 با ديدگاههاي گوناگون و گاه متضاد ،با ذهني باز رويارو ميشوند و اين گشادهذهني را حفظ ميكنند؛

 براي پيدا كردن منابع معتبر ،به خود انگيزه ميدهند ،درحاليكه ميدانند كه اعتبار ممكن است از راههاي
نامنتظره ،كسب يا آشكار شود؛
 آگاهي از اهميت ارزيابي محتوا را از موضع ترديدگرايي و با خودآگاهي از سوگيريها و جهانبيني خود ،پرورش
ميدهند؛
 انگاشتهاي سنتي اعطاي اعتبار را زيرسؤال ميبرند و ارزش ايدهها و جهانبينيهاي گوناگون را بازميشناسند؛
 آگاهاند كه حفظ اين رفتارها و كنشها مستلزم خودارزيابي مكرر است.
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خلق اطﻼعات بهمثابه يك فرايند

اطﻼعات در هر قالب ،بهمنظور رساندن يك پيام توليد ميگردد و از طريق يك روش تحويل منتخب ،همرساني

ميشود .فرايندهاي تك راري پژوهش ،خلق ،بازنگري ،و اشاعة اطﻼعات ،در هر مورد متفاوتاند و محصول بهدستآمده
نيز منعكسكنندة اين تفاوتها است.

فرايند خلق اطﻼعات ميتواند به طيفي از قالبها و شيوههاي ارائة اطﻼعات منجر گردد؛ بنابراين ،كارشناسان در هنگام
انتخاب منابع براي استفاده ،فراتر از قالب را مورد توجه قرار ميدهند .توانشها و محدوديتهاي هر فرايند خلق و نيز هر
نياز خاص اطﻼعاتي ،نحوة استفاده از اطﻼعات را مشخص ميكنند .كارشناسان اذعان دارند كه موارد گوناگون خلق
اطﻼعات در بافتارهاي گوناگون -همچون محيطهاي دانشگاهي يا محل كار -به گونهاي متفاوت ارزشگذاري ميشوند.
عناصري كه بر اين خلق اثر ميگذارند يا جلوهاي متفاوت به آن ميدهند -مثﻼً فرايند ويرايش يا نقد و بررسي پيش از
انتشار يا پس از انتشار -ممكن است نشانگر كيفيت باشند .ماهيت پوياي خلق و اشاعة اطﻼعات ،مستلزم توجه مستمر به
درك فرايندهاي دگرگون شوندة خلق اطﻼعات است .كارشناسان با اذعان به ماهيت خلق اطﻼعات ،بهمنظور ارزيابي
نقادانة سودمندي اطﻼعات ،به فرايندهاي اساسي خلق و نيز به محصول نهايي نظر ميكنند .يادگيرندگان تازهكار بتدريج
اهميت فرايند خلق را درمييابند ،و درنتيجه در هنگام انطباق محصوﻻت اطﻼعاتي با نيازهاي اطﻼعاتي خود ،انتخابهاي
آنان با پيچيدگي فزايندهاي همراه ميشود.
كنشهاي دانشي

يادگيرندگاني كه در حال توسعة توانمنديهاي سواد اطﻼعاتي خود هستند:

 قابليتها و محدوديتهاي اطﻼعات فراهمآمده از راه فرايندهاي گوناگون خلق اطﻼعات را بيان ميكنند؛
 تناسب ميان فرايند خلق در يك محصول اطﻼعاتي و يك نياز اطﻼعاتي بخصوص را بررسي ميكنند؛
 فرايندهاي متعارف و نوپديد خلق و اشاعة اطﻼعات در يك رشتة بخصوص را بيان ميكنند؛

 ميدانند كه ممكن است اطﻼعات را بسته به قالب بستهبندي ،به طرق گوناگوني استنباط كرد؛
 معاني ضمني قالبهاي اطﻼعاتي را كه حاوي اطﻼعات ايستا يا پويا هستند ،درمييابند؛

 به ارزشي كه به انواع گوناگون محصوﻻت اطﻼعاتي در بافتارهاي متفاوت داده ميشود ،توجه دارند؛
 دانش خود از قابليتها و محدوديتها را به انواع جديد محصوﻻت اطﻼعاتي تسري ميدهند؛

 در فرايندهاي خلق اطﻼعات كه خاص خود آنها است ،به اين امر آگاهاند كه انتخابهاي آنان ،بر مقاصد مترتب بر
استفاده از اطﻼعات و بر پيامي كه منتقل ميكند اثر ميگذارند.

نگرشها

يادگيرندگاني كه در حال توسعة توانمنديهاي سواد اطﻼعاتي خود هستند:

 متمايل به يافتن آن دسته از ويژگيهاي محصوﻻت اطﻼعاتي هستند كه نشانگر فرايند اساسي خلق اطﻼعاتاند؛
 ارزش فرايند انطباق يك نياز اطﻼعاتي با يك محصول مناسب را تعيين ميكنند؛
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 ميپذيرند كه خلق اطﻼعات ممكن است بدواً از طريق برقراري ارتباط با انواع روشها و شيوهها آغاز گردد؛
 ابهام حاكم بر ارزش بالقوة خلق اطﻼعات را كه در روشها يا شيوههاي نوپديد جلوهگر ميشود ميپذيرند؛
 در برابر گرايش به همانند دانستن قالب با فرايند اساسي خلق اطﻼعات ،ايستادگي ميكنند؛

 ميدانند كه براي مقاصد متفاوتي كه بر استفاده از اطﻼعات مترتب است ،روشهاي گوناگوني نيز براي اشاعة
اطﻼعات وجود دارد.
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اطﻼعات داراي ارزش است

اطﻼعات داراي ابعاد گوناگوني از ارزشمندي است ،ازجمله بهعنوان كاﻻ ،بهعنوان وسيلة آموزش ،بهعنوان وسيلة
اثرگذاري ،و بهعنوان وسيلة گفتگو و درك جهان .تمايﻼت حقوقي و سياسي -اقتصادي بر توليد و اشاعة اطﻼعات اثر
ميگذارند.

ارزش اطﻼعات در بافتارهاي گوناگون -ازجمله عمليات نشر ،دسترسي به اطﻼعات ،تجاريسازي اطﻼعات شخصي ،و
قوانين دارايي فكري -نمود مييابد .يادگيرندة تازهكار ممكن است در محيطي كه اطﻼعات »رايگان« و خدمات مرتبط با
آن ،فراواناند ،تﻼش كند تا ارزشهاي گوناگون اطﻼعات را درك كند و با مفهوم دارايي فكري در وهلة نخست از طريق
قواعد استناد يا هشدارهاي مربوط به سرقت علمي و قوانين حق تكثير مواجه گردد .كارشناسان -بهعنوان خالقان و
كاربران اطﻼعات -حقوق و مسئوليتهاي خود را در هنگام حضور در جامعهاي از دانشوران درك ميكنند .كارشناسان
ميدانند كه ارزش ممكن است به گونهاي مورد استفادة تمايﻼت نيرومند قرار گيرد كه برخي صداها را به حاشيه براند.
درعينحال ،ارزش ممكن است توسط افراد و سازمانهايي ،براي اثرگذاري بر روند تغيير و بنا بر منافع مدني ،اقتصادي،
اجتماعي ،يا شخصي ،به عنوان اهرم فشار مورد استفاده قرار گيرد .كارشناسان همچنين ميدانند كه فرد مسئول است به
شيوهاي سنجيده و آگاهانه تصميم بگيرد كه چهوقت با اقدامات حقوقي و اجتماعي -اقتصادي مرتبط با ارزش اطﻼعات،
همراهي كند و در چه زمان به آنها اعتراض نمايد.
كنشهاي دانشي

يادگيرندگاني كه در حال توسعة توانمنديهاي سواد اطﻼعاتي خود هستند:

 از طريق استناد و اقدام مناسب ،از ايدههاي اصيل ديگران قدرداني ميكنند؛

 ميدانند كه دارايي فكري يك سازة حقوقي و اجتماعي است كه بسته به فرهنگ ،وضعيت متفاوت دارد؛

 هدف و ويژگيهاي برجستة حق تكثير ،استفادة شرافتمندانه ،دسترسي آزاد ،و قلمرو عمومي را ابراز ميكنند؛

 ميدانند كه چگونه و چرا برخي افراد يا گروههايي از افراد در درون سامانههاي توليد و اشاعة اطﻼعات ،ظهور و
نمودي چهبسا كمتر از واقع دارند يا به گونهاي نظاممند ،به حاشيه رانده ميشوند؛
 با مباحث مربوط به دسترسي يا عدمدسترسي به منابع اطﻼعاتي آشنايي كافي دارند؛
 تصميم ميگيرند كه اطﻼعات آنان كجا و چگونه منتشر شود؛

 ميدانند كه چگونه تجاريسازي اطﻼعات شخصي و نيز تعامﻼت برخط آنان بر اطﻼعاتي كه دريافت ميكنند و
اطﻼعاتي كه به صورت برخط توليد ميكنند يا اشاعه ميدهند اثر ميگذارد؛
 در رابطه با كنش هاي برخط خود ،با اطﻼع كامل از موضوعات مرتبط با محرمانگي و تجاريسازي اطﻼعات شخصي،
دست به انتخابهاي آگاهانه ميزنند.

نگرشها

يادگيرندگاني كه در حال توسعة توانمنديهاي سواد اطﻼعاتي خود هستند:
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 به ايدههاي اصيل ديگران احترام ميگذارند؛

 به مهارتها ،زمان ،و تﻼش مورد نياز براي توليد دانش ،بها ميدهند؛

 خود را بهمثابه ياريگران بازار اطﻼعات ميدانند و نهفقط مصرفكنندگان آن؛
 به بررسي امتيازات اطﻼعاتي خود تمايل دارند.
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پژوهش بهمثابه كندوكاو

پژوهش امري مكرر است و به پرسيدن پرسشهاي بيش از پيش پيچيده يا جديد بستگي دارد؛ پرسشهايي كه پاسخ

آنها به نوبة خود ،پرسشها يا زمينههاي كندوكاو جديدي را در هر زمينه مطرح خواهد كرد.

كارشناسان ،كندوكاو را فرآيندي ميدانند كه بر مشكﻼت يا پرسشهايي در يك رشته يا بينرشتهها تمركز دارد،
پرسشهايي كه مفتوح و حلنشده هستند .كارشناسان تﻼش مشترك در يك رشته بهمنظور گسترش دانش در آن حوزه
را تأييد ميكنند .اين فرآيند در بسياري از موارد ،شامل نقاط اختﻼفي است كه در آن ،براي تعميق گفتمان در بارة
دانش ،به بحث و گفتگو اقدام ميشود .اين فرآيند كندوكاو ،از جهان آكادميك فراتر ميرود و به كل جامعه گسترش
مييابد ،و فرايند كندوكاو نيز ممكن است بر نيازهاي شخصي ،حرفهاي ،يا اجتماعي متمركز شود .گسترة كندوكاو،
مشتمل است بر طيفي از پرسشهاي سادهاي كه به خﻼصهسازي سادة دانش وابستهاند ،تا قابليتهاي بيشازپيش
پيچيده براي پاﻻيش پرسشهاي پژوهشي كه در آنها از روشهاي پيشرفتهتر پژوهشي بهره گرفته ميشود و زواياي
متنوعتري از رشتهها مكشوف ميگردد .يادگيرندگان تازهكار ،مباحث راهبردي در موضوع كندوكاو ،و اندوختة بزرگتري
از روشهاي تحقيق را فراميگيرند.
كنشهاي دانشي

يادگيرندگاني كه در حال توسعة توانمنديهاي سواد اطﻼعاتي خود هستند:

 بر اساس شكافهاي اطﻼعاتي يا بازبيني اطﻼعات -احتماﻻً متعارض -موجود ،پرسشهايي براي پژوهش تدوين
ميكنند؛
 دامنة مناسبي براي بررسي تعيين ميكنند؛

 پژوهشهاي پيچيده را با فروشكستن پرسشهاي پيچيده به پرسشهاي ساده و درنتيجه محدود كردن دامنة
بررسيها ،به انجام ميرسانند؛
 بسته به نياز ،شرايط ،و نوع كندوكاو ،از روشهاي گوناگون استفاده ميكنند؛

 بر اطﻼعات گردآمده نظارت ميكنند و به دنبال شكافها يا نقاط ضعف ميگردند؛
 اطﻼعات را به شيوههاي معنادار ،سازمان ميدهند؛

 ايدههاي گردآمده از مآخذ متعدد را با هم تلفيق ميكنند؛

 بر پاية تحليل و تفسير اطﻼعات ،استنتاجات منطقي به عمل ميآورند.

نگرشها

يادگيرندگاني كه در حال توسعة توانمنديهاي سواد اطﻼعاتي خود هستند:
 پژوهش را بهمثابه اكتشاف و اشتغال بيپايان به اطﻼعات ميدانند؛

 مي پذيرند كه يك پرسش ممكن است ساده جلوه كند ،اما همچنان خلجانكننده ،و پژوهش در آن ،بااهميت باشد؛
 نقش كنجكاوي فكري را در تدوين پرسش و يادگيري روشهاي نوين بررسي ،ارزشمند ميدانند؛

http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework

١١

)Association of College and Research Libraries (CC BY 4.0

 فكر باز و موضع انتقادي دارند؛

 ثبات قدم ،سازگاريپذيري ،و انعطافپذيري را ارزشمند ميشمارند و ميدانند كه ابهام ميتواند در فرايند پژوهش،
سودمند باشد؛
 در طول گردآوري و ارزيابي اطﻼعات ،در پي نظرگاههاي متعدد هستند؛
 در هنگام نياز ،در جستجوي كمك مناسب برميآيند؛

 در گردآوري و بهكارگيري اطﻼعات ،از رهنمودهاي اخﻼقي و قانوني پيروي ميكنند؛

 از خود فروتني فكري نشان ميدهند )به عبارت ديگر ،به كاستيهاي فكري يا تجربي خود اذعان دارند(.
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دانشوري بهمثابه گفتوگو

جوامع دانشوران ،پژوهشگران ،يا حرفهمندان ،با بينش و اكتشافات جديد كه در طي زمان و در نتيجة ديدگاهها و

تفاسير متفاوت روي ميدهند ،وارد گفتمان پايدار ميشوند.

پژوهش در عرصههاي دانشورانه و حرفهاي ،اقدامي استدﻻلي است كه در آن ،ايدهها تدوين ميشوند ،مورد بحث قرار
ميگيرند ،و در دورههاي زماني گسترده ،با يكديگر سنجيده ميشوند .كارشناسان به جاي آن كه در پي پاسخهاي
ازهمگسيخته به مسائل پيچيده برآيند ،ميدانند كه مشخصة يك مسئلة مفروض ممكن است چندين ديدگاه متعارض-
بهمثابه بخشي از يك گفتگوي مستمر -باشد كه در آن ،كاربران و آفرينندگان اطﻼعات گرد هم ميآيند و بر سر معاني با
هم به بحث ميپردازند .كارشناسان ميدانند كه گرچه در اين فرايند براي برخي موضوعات ،پاسخهاي استواري حاصل
ميآيد ،اما ممكن است يك كندوكاو يك پاسخ يگانه و همهپسند نداشته باشد .ازاينرو ،كارشناسان مايلاند نهتنها
ديدگاههايي كه با آنها آشنايند ،بلكه ديدگاههاي متعدد را بجويند .اين ديدگاهها ممكن است در رشته يا حرفة خودشان،
يا در عرصههاي ديگر باشند .در حالي كه يادگيرندگان تازهكار و كارشناسان ميتوانند در همة سطوح با يكديگر وارد
گفتگو شوند ،ساختارهاي تثبيتشدة قدرت و اعتبار ممكن است بر توان آنان در اين ورود ،اثر بگذارند و موجب امتياز و
برتري برخي صداها و اطﻼعات بخصوص گردند .آشنايي يافتن با روشها ،با منابع حاوي شواهد ،و نيز با حاﻻت گفتمان
در عرصة مربوطه ،به يادگيرندگان تازهكار در ورود به گفتگو كمك ميكند .شكلهاي جديد گفتگوهاي دانشورانه و
پژوهشي ،راههاي بيشتري را فراهم ميآورند كه از آن طريق ،طيف گستردهاي از افراد بتوانند صدايي در گفتگو داشته
باشند .مشاركت داشتن در پژوهشهاي مرتبط پيشين نيز از الزامات مشاركت در گفتگو است .اين امر موجب ميشود كه
گفتگو به پيش برود و باعث تقويت صداي شخص در آن گفتگو ميگردد.
كنشهاي دانشي

يادگيرندگاني كه در حال توسعة توانمنديهاي سواد اطﻼعاتي خود هستند:
 سهم كار ديگران در محصول اطﻼعاتي خود را ذكر ميكنند؛

 در سطح مناسبي -جامعة برخط محلي ،بحث هدايتشده ،مجلة پژوهشي در مقطع كارشناسي ،جلسة ارائة
شفاهي/پوستر در همايش -در گفتگوهاي دانشورانه مشاركت ميكنند؛
 موانع ورود به گفتگوي دانشورانه از مجاري گوناگون را شناسايي ميكنند؛

 سهم و نقش ديگران در محيطهاي اطﻼعاتي مشاركتي را نقادانه ارزيابي ميكنند؛

 سهمي را كه مقاﻻت ،كتابها ،و ديگر آثار دانشورانة خاص در دانش يك رشته دارند ،شناسايي ميكنند؛

 تغييرات حادثشده در ديدگاه دانشورانه در طي زمان در يك موضوع بخصوص و در درون يك رشتة معين را
تلخيص ميكنند؛
 اذعان دارند كه يك اثر دانشورانة مشخص ،ديدگاه يگانه -يا حتي عمده -در موضوع مورد بحث نيست.

نگرشها
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يادگيرندگاني كه در حال توسعة توانمنديهاي سواد اطﻼعاتي خود هستند:

 ميدانند كه غالب ًا وارد يك گفتگوي مستمر دانشورانه  -و نه يك گفتگوي تمامشده -ميگردند؛
 در پي گفتگوهايي هستند كه در حوزة پژوهشي آنان در حال وقوع است؛

 خود را بهمثابه مشاركتكنندگان در قلمرو دانشوري ميبينند و نهفقط مصرفكنندگان آن؛
 ميدانند كه گفتگوهاي دانشورانه در صحنههاي مختلفي رخ ميدهند؛

 تا زمان درك بهتر بافتار بزرگتر مربوط به گفتگوي دانشورانه ،قضاوت در بارة ارزش يك اثر خاص دانشوري را به
تعويق مياندازند؛
 مسئوليتي را كه با ورود به گفتگو از طريق مجاري مشاركتي به وجود ميآيد درك ميكنند؛

 به محتواي توليدشده توسط كاربر ارزش ميدهند و سهم حاصل از مشاركت ديگران را ارزيابي ميكنند؛

 ميدانند كه سيستمها به مقامات امتياز و برتري ميدهند و اين كه نداشتن تبحر در زبان و در فرايند يك رشته،
توانمندي آنان در امر ورود و مشاركت را خنثي ميكند.
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جستجو بهمثابه اكتشاف راهبردي

جستجوي اطﻼعات غالباً غيرخطي و مكرر ،و نيازمند ارزيابي طيفي از منابع اطﻼعاتي ،و انعطافپذيري ذهني بهمنظور

پيگيري راههاي جايگزين -در زمان دستيابي به دريافتهاي تازه -است.

اقدام به جستجو غالباً با يك پرسش آغاز ميشود ،كه كار يافتن اطﻼعات موردنياز را هدايت ميكند .جستجو كه كندوكاو،
كشف ،و موفقيت را شامل ميشود ،هم منابع مرتبط احتمالي و هم راههاي دسترسي به آن منابع را مشخص ميكند.
كارشناسان ميدانند كه جستجوي اطﻼعات يك تجربة پيچيده و مقيد به بافتار است كه بر ابعاد شناختي ،عاطفي ،و
اجتماعي جستجوگر اثر ميگذارد و از آنها اثر ميپذيرد .يادگيرندگان تازهكار ممكن است در مجموعة محدودي از منابع
جستجو كنند؛ درحاليكه كارشناسان بهمنظور تعيين مناسبترين اطﻼعات در محدودة پروژه ،چهبسا به شكل گستردهتر
و عميقتري جستجوي خود را انجام دهند .به همين ترتيب ،يادگيرندگان تازهكار معموﻻً از راهبردهاي جستجوي
محدودي بهره ميگيرند؛ درحاليكه كارشناسان بسته به منابع ،دامنه ،و بافتار نياز اطﻼعاتي ،از ميان راهبردهاي مختلف
جستجو دست به انتخاب ميزنند.
كنشهاي دانشي

يادگيرندگاني كه در حال توسعة توانمنديهاي سواد اطﻼعاتي خود هستند:

 دامنة اولية كار مورد نياز براي رفع نيازهاي اطﻼعاتي خود را تعيين ميكنند؛

 گروههاي عﻼقهمند -مثل دانشوران ،سازمانها ،حكومتها ،و صنايع -را كه ممكن است به توليد اطﻼعات در بارة
يك موضوع بپردازند شناسايي ،و سپس نحوة دسترسي به آن اطﻼعات را مشخص ميكنند؛
 در هنگام جستجو از تفكر واگرا )مثل بارش فكري( و همگرا )مثل انتخاب بهترين منبع( بهره ميگيرند؛
 نيازهاي اطﻼعاتي و راهبردهاي جستجو را با ابزارهاي مناسب جستجو انطباق ميدهند؛

 در هنگام نياز و بنا بر نتايج جستجو ،نيازها و راهبردهاي جستجو را طراحي و پاﻻيش ميكنند؛

 درك ميكنند كه برخي از سامانههاي اطﻼعاتي )به عبارت ديگر ،مجموعههاي اطﻼعات ثبتشده( بهمنظور
دسترسي به اطﻼعات مرتبط سازماندهي شدهاند؛
 از انواع مختلف زبان جستجو )مثل واژگان كنترلشده ،كليدواژهها ،زبان طبيعي( در جاي مناسب استفاده ميكنند؛
 فرايندهاي جستجو و يافتهها را به شيوة اثربخش ،مديريت ميكنند.

نگرشها

يادگيرندگاني كه در حال توسعة توانمنديهاي سواد اطﻼعاتي خود هستند:
 از خود خﻼقيت و انعطاف ذهني نشان ميدهند؛

 درك ميكنند كه اولين تﻼشها در جستجو ،هميشه نتايج قابل قبول ندارد؛

 ميدانند كه منابع اطﻼعاتي از نظر محتوا و قالب بسيار متفاوتاند و بسته به نيازها و ماهيت جستجو ،داراي ربط و
ارزش متفاوتي هستند؛
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 از كارشناسان -مانند كتابداران ،پژوهشگران ،و حرفهمندان -راهنمايي ميجويند؛

 ارزش تورق مروري و ديگر روشهاي اتفاقي در گردآوري اطﻼعات را تشخيص ميدهند؛

 در برابر چالشهاي جستجو ،ايستادگي ميكنند و ميدانند چه زماني به اندازة كافي اطﻼعات دارند ،تا به كار
اطﻼعيابي پايان دهند.
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پيوست  :١پيادهسازي چارچوب

پيشنهادهايي در بارة چگونگي استفاده از چارچوب در امر سواد اطﻼعاتي براي آموزش عالي

اين »چارچوب« ،سازوكاري بهمنظور راهنمايي در امر توسعة برنامههاي سواد اطﻼعاتي در مؤسسات آموزش عالي ،و نيز
ترويج بحث در بارة ماهيت مفاهيم كليدي قلمرو اطﻼعات در آموزش عمومي و مطالعات مبتني بر رشته است.
»چارچوب« ،تفكر در اين باره را كه چگونه كتابداران ،اعضاي هيئت علمي ،و ديگران ميتوانند به مفاهيم هسته يا
دروازهاي ،و عناصر همايند در حوزة اطﻼعات در بافتار آموزش عالي بپردازند ،تشويق ميكند .اين »چارچوب« به
كتابداران كمك خواهد كرد سواد اطﻼعاتي را براي مؤسسات خود ،به صورتي متناسب با بافتار و درآميخته با آن درآورند
و زمينهساز درك عميقتر از آن كنشهاي دانشي و نگرشهايي خواهد بود كه يك دانشجوي باسواد اطﻼعاتي بايد در
خود ايجاد كند» .چارچوب« براي آنچه كتابداران تدريس ميكنند و نحوة مفهومسازي مطالعة اطﻼعات در برنامة درسي
مؤسسات آموزش عالي توسط آنان ،كرانههاي تازهاي تعريف ميكند.
چارچوب به صورت مجموعهاي از اسناد زنده تدوين شده كه حرفة مربوطه بر پاية آنها ساخته خواهد شد .محصول
اصلي ،مجموعهاي از قابها -يا لنزها -براي مشاهدة سواد اطﻼعاتي است كه هر يك ،شامل يك مفهوم محوري سواد
اطﻼعاتي ،كنشهاي دانشي ،و نگرشها است» .انجمن كتابخانههاي دانشكدهاي و پژوهشي« )ايسيآرال( جامعة
كتابخانهها را ترغيب ميكند كه به طور گسترده به بحث در بارة »چارچوب« جديد و تدوين منابعي همچون راهنماهاي
برنامة درسي ،نقشههاي مفهومي ،و ابزارهاي سنجش بهمنظور تكميل مجموعة هستة مطالب مندرج در قابها بپردازند.
به عنوان اولين گام» ،ايسيآرال« كتابداران را به خواندن كل »چارچوب« و بحث در بارة استلزامات اين رويكرد جديد
براي برنامة سواد اطﻼعاتي در مؤسسة خود تشويق ميكند .ازجمله ميتوان به راهاندازي بحث در ميان كتابداران مؤسسه،
يا پيوستن به بحثهاي برخط در بين كتابداران اشاره كرد .عﻼوه بر اين ،همانطور كه فرد با قابها آشنا ميشود ،بحث در
بارة آنها با حرفهمندان مركز آموزش و يادگيري مؤسسه ،ادارة آموزش مقطع كارشناسي ،يا بخشهاي مشابه را مورد
توجه قرار دهيد تا وجود برخي همافزاييها بين اين رويكرد و ديگر اقدامات آموزشي مؤسسه ،معلوم گردد.
از قابها ميتوان در بازطراحي برنامههاي سواد اطﻼعاتي براي دروس آموزش عمومي ،براي دروس سطح باﻻتر در بخش
دانشجويان سال باﻻ ،و براي آموزش دانشجويان تحصيﻼت تكميلي راهنمايي گرفت .در تدوين قابها ،به نشان دادن
تفاوت فكري ميان »يادگيرندة تازهكار« و »كارشناس« در يك حوزة خاص ،توجه شده؛ ممكن است در طول زندگي
آكادميك يك دانشجو ،اين تغيير موقعيت رخ دهد .بازنمايي اين مطلب كه چگونه بايد مفاهيم خاص را با سطوح خاص
برنامة درسي تلفيق نمود ،يكي از چالشها در پيادهسازي »چارچوب« است» .ايسيآرال« كتابداران را تشويق ميكند
بهمنظور طراحي برنامههاي سواد اطﻼعاتي به صورت همهجانبه ،به كار با اعضاي هيئت علمي ،كميتههاي برنامهريزي
درسي دپارتماني يا كالج ،طراحان آموزشي ،كاركنان مراكز آموزش و يادگيري ،و ديگران بپردازند.
»ايسيآرال« ميداند كه در حال حاضر بسياري از كتابداران سواد اطﻼعاتي ،از طريق كﻼسهاي تكجلسهاي -بخصوص
در كﻼسهاي سطح مقدماتي -با دانشجويان ديدار ميكنند .در طول برنامة آكادميك دانشجو ،اين تكجلسهها كه در يك
زمان مشخص به يك نياز مشخص ميپردازند و به شكل نظاممند با برنامة درسي تلفيق شدهاند ،ميتوانند نقش مهمي در
برنامة سواد اطﻼعاتي ايفا كنند .ﻻزم است كتابداران و هيئت علمي آموزشي توجه داشته باشند كه اين »چارچوب« براي
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اجرا در فقط يك جلسة سواد اطﻼعاتي در طول دورة آكادميك دانشجو طراحي نشده؛ بلكه هدف ،تلفيق توسعهاي و
نظاممندانة آن با برنامة آكادميك دانشجو در سطوح مختلف بوده .ممكن است پيادهسازي كامل آن ،در بسياري از
مؤسسات به زمان چشمگيري نياز داشته باشد.
»ايسيآرال« كتابداران سواد اطﻼعاتي را به خيالمندي و نوآوري در پيادهسازي »چارچوب« در مؤسسة خود ترغيب
ميكند .هدف از تدوين »چارچوب« ،نه ارائة يك سند تجويزي ،بلكه استفاده از آن بهعنوان يك سند راهنما در شكل
دادن به برنامههاي سازماني بوده است» .ايسيآرال« رهبري در پيادهسازي اين »چارچوب« در بافتاري كه براي مؤسسة
خاص سودمند باشد ،سنجش نتايج ،و بهاشتراكگذاري تجارب با همكاران را توصيه ميكند.
چگونگي استفاده از اين چارچوب


كل سند »چارچوب« را بخوانيد و در آن تعمق كنيد.



براي بحث در بارة چگونگي پيادهسازي »چارچوب« در بافت سازمان خود ،به سراغ متحدان بالقوه در مؤسسة



با استفاده از »چارچوب« ،گسترش جلسات سواد اطﻼعاتي در قالب يك برنامة خاص آكادميك را در مؤسسة





براي بحث در بارة استلزامات اين رويكرد به سواد اطﻼعاتي براي مؤسسة خود ،گروهي از كتابداران تشكيل

دهيد يا به چنين گروهي بپيونديد.

خود -مانند كميتههاي برنامهريزي درسي دپارتماني ،مراكز آموزش و يادگيري ،يا ادارات آموزش عالي يا

تكميلي -برويد.

خود هدايت كنيد ،ونتايج حاصله را سنجش نموده و با همكاران خود به اشتراك بگذاريد.

مواد آموزشي را در مخزن برخطي كه توسط »ايسيآرال« ايجاد شده با ديگر كتابداران سواد اطﻼعاتي به

اشتراك بگذاريد.
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مقدمه براي هيئت علمي و مديران اجرايي

توجه به سواد اطﻼعاتي

سواد اطﻼعاتي ،مجموعة قابليتهاي يكپارچهاي است كه كشف انديشمندانة اطﻼعات ،درك چگونگي توليد و ارزشگذاري
اطﻼعات ،و بهكارگيري اطﻼعات در خلق دانش جديد و مشاركت اخﻼقمدارانه در مجامع يادگيري را دربرميگيرد.
»چارچوب« حاضر اين مفاهيم سواد اطﻼعاتي را ارائه ميدهد و توضيح ميدهد كه چگونه كتابداران بهعنوان حرفهمندان
اطﻼعاتي مي توانند توسعة سواد اطﻼعاتي را از طريق دانشجويان تسهيل كنند.
خلق يك چارچوب

چند دهه است كه »ايسيآرال« نقش برجستهاي در ترويج سواد اطﻼعاتي در آموزش عالي ايفا كرده است» .استاندارد
قابليتهاي سواد اطﻼعاتي براي آموزش عالي« ١كه اولين بار در سال  ٢٠٠٠منتشر شد ،به دانشكدهها و دانشگاهها امكان
داد سواد اطﻼعاتي را به عنوان يك برآيند ضروري يادگيري ،در برنامة درسي قرار دهند و زمينهساز برقراري پيوندهايي با
برنامههاي آموزش عمومي ،يادگيري خدماتمحور ،٢يادگيري مسئلهمبنا ،٣و ديگر روشهاي آموزشي كه بريادگيري
ژرفتر متمركز بودند ،گرديد .نهادهاي منطقهاي تأييد اعتبار» ،انجمن دانشكدهها و دانشگاههاي امريكا«
)ايايسيانديو( ،٤و سازمانهاي گوناگون رشتهمحور ،با تنظيم و تعديل اين »استانداردها« ،آنها را مورد استفاده قرار
دادند.
وقت آن است كه -بويژه در پرتو تغييرات حادثشده در آموزش عالي ،كه با زيستبومهاي اطﻼعاتي و پيچيدگي فزايندة
آنها ،اثرگذاري مضاعف مييابند -نگاه تازهاي به سواد اطﻼعاتي بيندازيم .با اين هدف ،كارگروه ويژة »ايسيآرال« اين
»چارچوب« را تدوين كرد .اين چارچوب در پي توجه به قابليت چشمگير سواد اطﻼعاتي بهعنوان يك برنامة كاري براي
يادگيري ژرفتر و منسجمتر ،با پرداختن به دروس آكادميك و فني ،پژوهشهاي دانشجويي در سطح كارشناسي،
يادگيري مبتني بر جامعه ،و تجارب يادگيري فوقبرنامهاي دانشجويان -از بدو ورود به دانشگاه تا فراغت از آن -ميباشد.
اين »چارچوب« توجه خود را بر كاركرد حياتي همكاري ،و پتانسيل آن براي افزايش درك دانشجو از فرايندهاي خلق
دانش و دانشوري متمركز مي كند .همچنين ،با برجسته كردن اهميت كمك دانشجويان ،بر خﻼقيت و مشاركت آنان
تأكيد مي نمايد .اين »چارچوب« همچنين بر مشاركت و خﻼقيت دانشجويان ،و بر اهميت اين تأثيرات تأكيد ميكند.
اين »چارچوب« پيرامون مجموعهاي از »قابها« ايجاد شده ،كه عبارتاند از آن مفاهيم اساسي درگاهي يا دروازهاي كه
دانشجويان بايد از آنها عبور كنند تا در قلمرو يك رشته ،حرفه ،يا دانش ،تخصص واقعي به دست آورند .هر قاب شامل
يك بخش كنشهاي دانشي است كه نشان ميدهد چگونه تسلط بر مفهوم مربوطه ،منجر به كاربرد آن در موقعيتهاي
جديد و خلق دانش ميگردد .هر قاب همچنين شامل مجموعهاي از نگرشها است كه به زمينههاي عاطفي يادگيري
ميپردازند.
______________________________________________________________________________
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براي هيئت علمي :چگونگي استفاده از اين چارچوب

سودمندي اصلي در بهكارگيري مفاهيم آستانهاي به عنوان يكي از شالودههاي اين »چارچوب« ،امكان همكاري ميان
هيئت علمي هر رشته ،كتابداران ،كاركنان مركز آموزش و يادگيري ،و ديگران است .ايجاد يك مجمع گفتگو در رابطه با
اين برداشت گسترشيافته ،بايد شرايط را براي همكاري بيشتر ،طراحي ابتكاريتر درسها ،و توجه فراگيرتر به يادگيري
درون و بيرون از كﻼس فراهم كند .مفاهيم آستانهاي به عنوان پژوهشهاي آموزشي درونرشتهاي براي هيئت علمي
ابداع شدهاند .ازآنجاكه سواد اطﻼعاتي يك برنامة يادگيري رشتهاي و نيز ترارشتهاي است ،بهكارگيري يك چارچوب
مفهومي براي طراحي برنامههاي سواد اطﻼعاتي ،همكاري بين كتابداران و هيئت علمي ،و پروژههاي فوقبرنامهاي
دانشجويي ميتوانند توانش باﻻيي براي پرباركردن و دگرگوني برنامة درسي فراهم كنند .بهعنوان عضو هيئت علمي ،شما
ميتوانيد روشهاي زير را در پيش بگيريد:
 مفاهيم آستانهاي در رشتة خود را بررسي كنيد و به دركي از رويكرد مورد استفاده در »چارچوب« ،به صورتي كه
قابل كاربست در رشتهاي كه ميشناسيد باشد ،برسيد.
 مهارتهاي اطﻼعاتي تخصصي در رشتة شما كه دانشجويان بايد آنها را فراگيرند -مانند استفاده از منابع رديفاول )در تاريخ( يا دسترسي و مديريت دادهمجموعههاي بزرگ )در علوم( -كداماند؟
 به دنبال كارگاههاي آموزشي در مركز آموزش و يادگيري پرديس خود در موضوع »كﻼس پيشخواني« بگرديد و
ببينند كه چگونه ميتوان چنين تمرينهايي را با واحدهاي درسي شما تلفيق كرد.
 دانشجويان در خارج از كﻼس ،چه تكاليف اطﻼعاتي و پژوهشي ميتوانند انجام دهند تا آمادة بهكاربستن مفاهيمو انجام پروژههاي مشترك گردند؟
 با بخش فناوري اطﻼعات خود و كتابداران مشاركت كنيد تا انواع جديدي از تكاليف چندرسانهاي براي درسها
فراهم كنيد.
 چه نوع كارگاههاي آموزشي و خدمات ديگر بايد در اختيار دانشجويان دستاندركار طراحي و توليد چندرسانهايباشد؟
 به دانشجويان كمك كنيد تا خودشان را ،هم به صورت فردي و هم در فرايند همكاري ،بهمثابه توليدكنندة اطﻼعات
ببينند.
 در برنامة شما ،چگونه دانشجويان با اطﻼعات در قالبها و حالتهاي گوناگون آن ،تعامل ميكنند؛ آن را ارزيابيميكنند؛ توليد ميكنند؛ و به اشتراك ميگذارند؟
 در هر قاب سواد اطﻼعاتي ،كنشهاي دانشي و نگرشها را بهمنظور تلفيق احتمالي آنها با درسها و برنامههاي
آكادميك خود ،مورد توجه قرار دهيد.
 چگونه ممكن است كه شما و يك كتابدار ،تجارب و تمرينهاي يادگيري طراحي كنيد كه دانشجويان را تشويقنمايند رويكردها ،نقاط قوت و ضعف ،و شكافهاي دانشي خود در رابطه با اطﻼعات را سنجش كنند؟
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براي مديران اجرايي :چگونگي پشتيباني از اين چارچوب

با مطالعة سند »چارچوب« و بحث در بارة آن با كتابداران مؤسسة خود ،ميتوانيد بتدريج بر بهترين سازوكارهاي
پيادهسازي اين »چارچوب« در مؤسسة خود تمركز كنيد .بهعنوان مدير اجرايي ،ميتوانيد روشهاي زير را در پيش
بگيريد:
 مجموعهاي از گفتگوهاي درونپرديسي در اين باره را كه چگونه مؤسسه ميتواند اين »چارچوب« را با برآيند
يادگيري دانشجويان و برنامة درسي پشتيبان ،تلفيق كند ،ميزباني يا تشويق كنيد.
 منابعي را براي تقويت تخصص هيئت علمي ،و فرصتهايي را براي درك »چارچوب« و تلفيق آن با برنامة درسي
فراهم آوريد.
 كميتههايي را كه به طراحي اسناد مربوط به آموزش و يادگيري )در سطوح دپارتمان ،برنامه ،و مؤسسه( ميپردازند
تشويق كنيد كه مفاهيم برگرفته از اين »چارچوب« را در اسناد خود بگنجانند.
 مشاركت بين هيئت علمي ،كتابداران ،طراحان آموزشي ،و ديگران را ترويج كنيد تا براي دانشجويان ،روشهاي
هدفمندي فراهم آورند تا خالق محتوا ،بويژه در رشتة خود باشند.
 منابعي براي پشتيباني از سنجش هدفمند سواد اطﻼعاتي دانشجويان در سطوح مختلف مؤسسة خود فراهم آوريد.
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پيوست  .٢زمينة تدوين »چارچوب«

»استاندارد قابليتهاي سواد اطﻼعاتي براي آموزش عالي« در سال  ٢٠٠٠منتشر شد و سواد اطﻼعاتي را وارد گفتگوهاي
آموزش عالي كرد و موجب پيشرفت در عرصة عمل ما گرديد .اين استاندارد -همچون همة استانداردهاي »ايسيآرال«-
متناوباً مورد بررسي قرار ميگيرد .در ماه جوﻻي سال » ٢٠١١ايسيآرال« يك كارگروه ويژه تعيين كرد تا تصميم
بگيرند آيا ﻻزم است كاري با »استاندارد« كنوني انجام گيرد و اگر بله ،چه كاري .در ماه ژوئن سال  ٢٠١٢اين كارگروه
ويژه توصيه كرد كه »استاندارد« كنوني مورد بازنگري اساسي قرار گيرد .اين كارگروه بازنگري قبلي ،توصيههايي كرد كه
به موجب آنها ،كارگروه بازنگري كنوني كه در سال  ٢٠١٣تشكيل گرديد ،مسئوليتهاي زير را بر عهده گرفت:
روزآمدسازي »استاندارد قابليتهاي سواد اطﻼعاتي براي آموزش عالي« به گونهاي كه بازتابدهندة تفكر جاري
در باب موضوعاتي همچون خلق و اشاعة دانش ،تغييرات جهاني در آموزش عالي و محيط يادگيري ،گذار از
سواد اطﻼعاتي به تبحر اطﻼعاتي ،و تعريف گسترشيابندة سواد اطﻼعاتي و شمول آن بر سوادهاي متعدد -مثل
ترا-سواد ،سواد رسانهاي ،سواد رقومي ،و  -...باشد.
كارگروه ويژه ،نخستين نگاشت از »چارچوب« را در دو قسمت در ماه فوريه و آوريل سال  ٢٠١٤منتشر كرد و از طريق
دو پيامگير شنيداري برخط و يك فرم بازخورد كه به مدت چهار هفته به صورت برخط در دسترس بود ،نظرات را دريافت
كرد .اين كميته سپس آن سند را مورد بازنگري قرار داد ،پيشنويس دوم را در ژوئن سال  ٢٠١٤منتشر كرد ،و از طريق
يك فرم بازخورد ،دو پيامگير شنيداري برخط ،يك پيامگير زنده ،و تحليل رسانههاي اجتماعي و پستهاي وبﻼگي
مرتبط ،به گردآوري گستردة بازخوردها پرداخت.
كارگروه ويژه بنا بر يك روال منظم ،از همة مجاري ارتباطي »ايسيآرال« و »انجمن كتابخانههاي امريكا )ايالاي(«
براي دسترسي هر يك از اعضا و نيز واحدهاي »ايسيآرال« و »ايالاي« )كميتهها ،بخشها ،ميزگردها ،فراكسيونهاي
قومي ،شاخهها ،و شعبهها( به روزآمدها استفاده كرد .رابط كارگروه ويژه در »ايسيآرال« داراي يك فهرست نشاني پست
الكترونيكي از افزون بر  ١٣٠٠نفر بود كه در يكي از سخنگاههاي برخط پاييز ،بهار ،يا تابستان حضور يافته بودند؛ در بارة
پيشنويسهاي فوريه ،آوريل ،ژوئن ،يا نوامبر نظر داده بودند؛ يا به نحو ديگري مشخص شده بود كه داراي عﻼقه يا
تخصص فراوان هستند .اين عده ،اعضاي كارگروه ويژه كه پيشنويس »استاندارد« را تهيه كرده بودند ،پژوهشگران
برجستة علم كتابداري و اطﻼعرساني و مديران پروژههاي ملي ،اعضاي »تيم توسعة سرفصل سواد اطﻼعاتي براي انجمن
دانشكدهها و دانشگاههاي امريكا« و اقدام »سنجش معتبر يادگيري در آموزش عالي پايه« را نيز دربرميگرفت .از طريق
اين مجاري ،كارگروه ويژه منظماً روزآمدها را به اشتراك ميگذاشت ،به بحث در سخنگاهها و شنيدارهاي مجازي و
حضوري دعوت ميكرد ،و همه را به نظردادن در بارة پيشنويسهاي اعﻼمشدة »چارچوب« پيشنهادي تشويق مينمود.
بزودي »ايسيآرال« دريافت كه اثر هر گونه تغيير در »استانداردها« هم در حرفة كتابداري و هم در آموزش عالي ،قابل
توجه خواهد بود .عﻼوه بر اعﻼنهاي عمومي ،كارگروه ويژه با نزديك به  ٦٠پژوهشگر كه در انتشارات خارج از متون
كتابداري و اطﻼعرساني به »استاندارها« استناد كرده بودند ،و بيش از  ٧٠رييس ،نايبرييس ،مدير يا سرپرست دانشكدة
كتابداري و اطﻼعرساني تماس گرفت ،و از برخي نمايندة كاركنان )و مسئول انتشارات يا ارتباطات( در بيش از  ٧٠انجمن
آموزش عالي ديگر ،نهادهاي اعتباربخشي ،و انجمنها و كنسرسيومهاي كتابخانهاي دعوت كرد كه اعضاي خود را به
خواندن اين پيشنويس و نظردادن در بارة آن ترغيب كنند.
http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework

٢٢

)Association of College and Research Libraries (CC BY 4.0

كارگروه ويژه به صورت نظاممند بازخوردهاي دريافتي مربوط به اولين و دومين پيشنويس »چارچوب« ،شامل توضيحات،
نظرات ،و تأييدات ارائهشده از طريق مجاري رسمي و غيررسمي را بررسي ميكرد .با سه فرم رسمي بازخورد برخط٥٦٢ ،
پاسخ دريافت شد؛ ايميل هاي متعددي مستقيماً به اعضاي كارگروه ويژه فرستاده شد .اين گروه به ردگيري بازخوردهاي
ارسالي به رسانههاي اجتماعي -يعني پستهاي وبﻼگي و توييتر -نيز اقدام كرد .در حالي كه دادههاي حاصل از
رسانههاي اجتماعي جامع نيستند ،كارگروه ويژه نهايت تﻼش خود را به كار بست تا همة گفتگوهاي قابل شناسايي
توييتري ،پستهاي وبﻼگي ،و توضيحات وبﻼگي را گرد آورد .رويهمرفته ،چندين صد سند بازخورد -افزون بر يكهزار
صفحه -مورد بررسي قرار گرفت .محتواي اين اسناد توسط اعضاي كارگروه ويژه تحليل گرديد و با استفاده از »هايپر
ريسرچ« -يك نرمافزار تحليل دادههاي كيفي -كدگذاري شد .در طول فرايند تهية پيشنويس و انجام بررسيها ،كارگروه
ويژه جزئيات بيشتري را در بارة تحليل بازخوردها در قالب يك سند برخط »پرسشهاي متداول« ارائه داد.
كارگروه ويژه ،بازنگري سند را ادامه داد و در نوامبر سال  ٢٠١٤سومين نگاشت را منتشر كرد و بار ديگر با اعﻼم همگاني،
درخواست نظردهي از طريق فرم بازخورد نمود.
از نوامبر  ،٢٠١٤كارگروه ويژه شامل افراد زير بوده است:
 كريگ گيبسون ،استاد ،كتابخانههاي دانشگاهي ايالت اوهايو )رييس مشترك(

 ترودي ئي .جاكوبسن ،كتابدار برجسته و ارشد ،دپارتمان سواد اطﻼعاتي ،دانشگاه آلباني ،ساني ،كتابخانههاي
دانشگاهي )رييس مشترك(
 اليزابت برمن ،كتابدار علم و فناوري ،دانشگاه ورمونت )عضو(

 كارل اُ .ديناردو ،استاديار و هماهنگكنندة آموزشهاي كتابخانهاي/كتابدار علوم ،كالج اكرد )عضو(
 لسلي اس .جي .فارمر ،استاد ،دانشگاه ايالتي كاليفرنيا -ﻻنگبيچ )عضو(

 الي اي .فوگارتي ،نايب رييس ،كميسيون اياﻻت مياني براي آموزش عالي )عضو(

 دايان ام .فولكرسن ،كتابدار علوم اجتماعي و آموزش ،دانشگاه فلوريداي جنوبي در ليكلند )عضو(

 مريندا كي هنسلي ،كتابدار خدمات آموزشي و هماهنگكنندة امور دانشوري ،دانشگاه ايلينوي در اوربانا -كمپين
)عضو(
 جون كي .ليپينكات ،دستيار مدير اجرايي ،اتحاد براي اطﻼعات شبكهاي )عضو(
 ميشل اس .ميلهي ،مدير كتابخانه ،دانشگاه جان كارول )عضو(

 تروي سوانسون ،كتابدار آموزش و يادگيري ،مدرسة عالي مورِين ولي )عضو(

 لوري تاونسند ،كتابدار دادهها براي علوم اجتماعي و انساني ،دانشگاه نيومكزيكو )عضو(

 جولي آن گريسون ،دستيار رييس خدمات پژوهشي و آموزشي ،دانشگاه ايالتي گرند ولي )رابط شورا(

 كيت گانسكي ،هماهنگكنندة آموزشهاي كتابخانهاي ،دانشگاه ويسكانسين -ميلواكي )متصدي برنامة ديدارها ،از ١
سپتامبر  ٢٠١٣تا  ٣٠ژوئن (٢٠١٤

 كارا مالنفانت ،استراتژيست ارشد ابداعات ويژه ،انجمن كتابخانههاي دانشكدهاي و پژوهشي )رابط كاركنان(
در دسامبر سال  ،٢٠١٤كارگروه ويژه تغييرات نهايي را به انجام رساند .دو گروه ديگر »ايسيآرال« پيشنويس نهايي را
بررسي كردند و بازخورد دادند» :كميتة استانداردهاي سواد اطﻼعاتي »ايسيآرال«« و »كميتة استانداردهاي
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»ايسيآرال«« .كميتة آخري ،سند نهايي و توصيههاي خود را در اجﻼس ميانزمستاني سال » ٢٠١٥انجمن
كتابخانههاي امريكا« در شيكاگو ،براي بررسي به شوراي »ايسيآرال« تقديم كرد.
يادداشت :در اجﻼس ميانزمستاني  ٢فوريه سال » ٢٠١٥ايالاي« ،هيئت مديرة »ايسيآرال« ،در راستاي روال
پارلماني ،اقدام رسمي »ثبت« سند »چارچوب« را در پيش گرفت .اين امر امكان تغيير آن را بدون نياز به تصويب »هيئت
مديره« ،بهمنظور تقويت انعطافپذيري و توسعة موردنظر در آن فراهم ميآورد.
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 منابعي براي مطالعة بيشتر:٣ پيوست

 بويژه كاربرد،« خواندنيهاي پيشنهادي براي كساني هستند كه ميخواهند در بارة ايدههاي مبنايي »چارچوب،منابع زير
 برخي از اين منابع به بررسي مدلهاي ديگر سواد. بيشتر بدانند،مفاهيم آستانهاي و مدلهاي آموزشي مرتبط با آن
 يا ارائة نمونههايي از سنجش مفاهيم آستانهاي، بحث در بارة چالشهاي دانشجويان با سواد اطﻼعاتي،اطﻼعاتي
 عبارتاند از مجلدات، آثار برجسته در موضوع نظريه و پژوهش در بارة مفهوم آستانهاي در اين فهرست.ميپردازند
: لند و بِيلي )مفاهيم آستانهاي و يادگيري گشتاري( و مهير و لند )مفاهيم آستانهاي و دانش مشكلزا،ويراستة مهير
، مقاﻻت همايش، تعداد فراواني از مقاﻻت پژوهشي، بهعﻼوه.(پيوندهايي با شيوههاي تفكر و اقدام در درون رشتهها
 براي آگاهي. كه منظماً روزآمد ميگردد نقل ميشوند٢ در وبسايت مربوطه،١ و ارائه در موضوع مفاهيم آستانهاي،گزارش
. مراجعه كنيد٣« به سايت »وردپرس چارچوب،از اخبار و منابع جديد

ACRL Information Literacy Competency Standards Review Task Force. “Task Force
Recommendations.” ACRL AC12 Doc 13.1, June 2, 2012.
http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/ils_recomm.pdf.
American Association for School Librarians. Standards for the 21st-Century Learner. Chicago:
American Library Association, 2007.
http://www.ala.org/aasl/sites/ala.org.aasl/files/content/guidelinesandstandards/learningstandar
ds/AASL_LearningStandards.pdf.
Blackmore, Margaret. “Student Engagement with Information: Applying a Threshold Concept
Approach to Information Literacy Development.” Paper presented at the 3rd Biennial
Threshold Concepts Symposium: Exploring Transformative Dimensions of Threshold
Concepts, Sydney, Australia, July 1–2, 2010.
Carmichael, Patrick. “Tribes, Territories, and Threshold Concepts: Educational Materialisms at
Work in Higher Education.” Educational Philosophy and Theory 44, no. S1 (2012): 31–42.
Coonan, Emma. A New Curriculum for Information Literacy: Teaching Learning; Perceptions of
Information Literacy. Arcadia Project, Cambridge University Library, July 2011.
http://ccfil.pbworks.com/f/emma_report_final.pdf.
Cousin, Glynis. "An Introduction to Threshold Concepts." Planet 17 (December 2006): 4–5.
———. “Threshold Concepts, Troublesome Knowledge and Emotional Capital: An Exploration
into Learning about Others.” In Overcoming Barriers to Student Understanding: Threshold
Concepts and Troublesome Knowledge, edited by Jan H. F. Meyer and Ray Land, 134–47.
London and New York: Routledge, 2006.
Gibson, Craig, and Trudi Jacobson. “Informing and Extending the Draft ACRL Information
Literacy Framework for Higher Education: An Overview and Avenues for Research.” College
and Research Libraries 75, no. 3 (May 2014): 250–4.
Head, Alison J. “Project Information Literacy: What Can Be Learned about the InformationSeeking Behavior of Today’s College Students?” Paper presented at the ACRL National
Conference, Indianapolis, IN, April 10–13, 2013.

______________________________________________________________________________

1. Threshold Concepts: Undergraduate Teaching, Postgraduate Training, and Professional Development; A Short
Introduction and Bibliography
2. www.ee.ucl.ac.uk/~mflanaga/thresholds.html
3. Framework Wordpress
Association of College and Research Libraries (CC BY 4.0)

٢٥

http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework

Hofer, Amy R., Lori Townsend, and Korey Brunetti. “Troublesome Concepts and Information
Literacy: Investigating Threshold Concepts for IL Instruction.” portal: Libraries and the
Academy 12, no. 4 (2012): 387–405.
Jacobson, Trudi E., and Thomas P. Mackey. “Proposing a Metaliteracy Model to Redefine
Information Literacy.” Communications in Information Literacy 7, no. 2 (2013): 84–91.
Kuhlthau, Carol C. “Rethinking the 2000 ACRL Standards: Some Things to Consider.”
Communications in Information Literacy 7, no. 3 (2013): 92–7.
———. Seeking Meaning: A Process Approach to Library and Information Services. Westport,
CT: Libraries Unlimited, 2004.
Limberg, Louise, Mikael Alexandersson, Annika Lantz-Andersson, and Lena Folkesson. “What
Matters? Shaping Meaningful Learning through Teaching Information Literacy.” Libri 58, no.
2 (2008): 82–91.
Lloyd, Annemaree. Information Literacy Landscapes: Information Literacy in Education,
Workplace and Everyday Contexts. Oxford: Chandos Publishing, 2010.
Lupton, Mandy Jean. The Learning Connection: Information Literacy and the Student
Experience. Blackwood: South Australia: Auslib Press, 2004.
Mackey, Thomas P., and Trudi E. Jacobson. Metaliteracy: Reinventing Information Literacy to
Empower Learners. Chicago: Neal-Schuman, 2014.
Martin, Justine. “Refreshing Information Literacy.” Communications in Information Literacy 7,
no. 2 (2013): 114–27.
Meyer, Jan, and Ray Land. Threshold Concepts and Troublesome Knowledge: Linkages to Ways
of Thinking and Practicing within the Disciplines. Edinburgh, UK: University of Edinburgh,
2003.
Meyer, Jan H. F., Ray Land, and Caroline Baillie. “Editors’ Preface.” In Threshold Concepts and
Transformational Learning, edited by Jan H. F. Meyer, Ray Land, and Caroline Baillie, ix–
xlii. Rotterdam, Netherlands: Sense Publishers, 2010.
Middendorf, Joan, and David Pace. “Decoding the Disciplines: A Model for Helping Students
Learn Disciplinary Ways of Thinking.” New Directions for Teaching and Learning, no. 98
(2004): 1–12.
Oakleaf, Megan. “A Roadmap for Assessing Student Learning Using the New Framework for
Information Literacy for Higher Education.” Journal of Academic Librarianship 40, no. 5
(September 2014): 510–4.
Secker, Jane. A New Curriculum for Information Literacy: Expert Consultation Report. Arcadia
Project, Cambridge University Library, July 2011.
http://ccfil.pbworks.com/f/Expert_report_final.pdf.
Townsend, Lori, Korey Brunetti, and Amy R. Hofer. “Threshold Concepts and Information
Literacy.” portal: Libraries and the Academy 11, no. 3 (2011): 853–69.
Tucker, Virginia, Christine Bruce, Sylvia Edwards, and Judith Weedman. “Learning Portals:
Analyzing Threshold Concept Theory for LIS Education.” Journal of Education for Library
and Information Science 55, no. 2 (2014): 150–65.
Wiggins, Grant, and Jay McTighe. Understanding by Design. Alexandria, VA: Association for
Supervision and Curriculum Development, 2004.

Association of College and Research Libraries (CC BY 4.0)

٢٦

http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework

