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  مقدمه
 يباوردل از  -شود) ناميده مي» چارچوب«(كه از اين پس  ١»آموزش عالي برايچوب سواد اطالعاتي چار« - متن حاضر

از طريق خود را تنها  توان بالقوةبه عنوان جنبش اصالح آموزشي،  سواد اطالعاتيپديدار شده كه به موجب آن، 
د استاندار«ر از انتشاكه  يدر طول پانزده سال .رساندخواهد  به فعليت ،هاي اصلي تر از ايده غنيو  ترپيچيده يا  همجموع
هاي آموزش  در انجمن نناآ همپايانكتابداران دانشگاهي و  ،گذردمي ٢»آموزش عالي برايسواد اطالعاتي هاي  قابليت

ر هاي سواد اطالعاتي دگنجاندن مفاهيم و مهارتدر جهت سسات ها و منابع يادگيري را كه برخي مؤ، ابزاربرآيندها ،عالي
زيستبوم همراه با  ،متغير آموزش عالي سريعاًمحيط با اين حال، اند.  توسعه داده اند، به كار گرفتههاي درسي خود  برنامه

 نبنياديهاي به ايده نو يتوجهعطف كنيم، نيازمند  آن كار و زندگي مي درما  ي كه همةاطالعاتثبات  غالباً بيپويا و 
پويايي نيز و  ها هكراندرك در دانش جديد،  خلقتري در  زرگنقش و مسئوليت ب اندانشجوياست.  آن زيستبوممربوط به 

مسئوليت  ،لمي آموزشيعهيئت رند. دا دانشها، و  از اطالعات، داده مدارانه ة اخالقاستفاددر و  ،اطالعاتجهان  متغير
هاي اصلي مرتبط با اطالعات و   با ايده بهينه آميزشاي كه  ، به گونهدداردرسي و تكاليف  هاي تري در طراحي برنامه زرگب

 خود يدانش ةهاي اصلي در حوز ري در شناسايي ايدهت زرگكتابداران مسئوليت برواج دهد. ها  اين رشتهدرون در  را دانش
با اعضاي  تر ، و باهمكاري گستردهسواد اطالعاتيبراي آموزش  منسجمو درسي جديد  ةبرنامبا خلق يك كه  اين :دارند

 د.نشوجويان گسترش يادگيري دانش باعث دنتوانب ،لميهيئت ع
يادگيري يا برآيندهاي اي از استانداردها  به جاي مجموعه زيرا ؛شده يدهنامچارچوب  اًعمدت شده در اينجا هارائ »چارچوب«

پذير  انعطاف هاي با گزينههمراه ، اصلي ةپيوست هم بهاي از مفاهيم  مجموعهمبتني بر  ،تجويزيي ها از مهارت ييا شمار
 ادراكاتي كه بسياري از ديگر مفاهيم و، دهند ي تشكيل ميموهمفرا ادراكات  »چارچوب«كانون اين است.  براي اجرا

دهند. اين ادراكات مفهومي،  مان ميرا در يك كليت منسجم، ساز دانشمربوط به اطالعات، پژوهش و اي ه ايده
كند،  هاي درسي تأكيد مي ها و مفاهيم اساسي در تدوين برنامه ، كه بر پرسش٣»تاي مك«و » ويگينز«اند از اثر  گرفته الهام

 آنهاي تفكر و تمرين در  يا راه، بيشتردرك دروازة يا گذرگاه كه  ،رشتههر  در هايي ايده - ٥»٤اي مفاهيم آستانه«و نيز از 
اي در  چندين مفهوم آستانهايي به شناسكه  مستمر،دلفي  ةمطالعيك  برمتكي است  »چارچوب«اين . باشند رشته مي

______________________________________________________________________________ 
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 اي براي درك يك  هاي تازه اندازها و راه اي هستند كه وقتي توسط يادگيرنده ادراك شوند، چشم اي، مفاهيم هسته يا پايه . مفاهيم آستانه ٥

يادگيرنده موفق به  ها، كند. اينگونه مفاهيم، مولد دگرگوني در درون يادگيرنده هستند؛ بدون آن رشته يا چالش با قلمرو دانشي خلق مي
اندازهاي  هايي دانست كه يادگيرنده براي تحقق چشم توان دروازه اي را مي كسب تخصص در آن حوزة دانشي نخواهد شد. مفاهيم آستانه

  تر، بايد از آن گذر كند.  تازه و درك گسترده
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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است. دو  گرفتهاي شكل  كيد بر مفاهيم آستانهأو تهاي نو  با استفاده از ايده» چارچوب«اما ، ١پرداختهسواد اطالعاتي 
ي كه يهاراه ةكنند ، بازنمايي٢»دانشي هاي كنش« : هستنديادگيري مرتبط با آن مفاهيم افزوده، نشانگر اهداف مهم  عنصر

 گرتوصيف، ٣»ها نگرش«و  دهند؛افزايش را توانند درك خود از اين مفاهيم سواد اطالعاتي  مي يادگيرندگان ،آن بموج به
شش متشكل از » چارچوب« .پرداختيا ارزشي يادگيري  ،رويكرديابعاد عاطفي،  توان به مياز آن طريق  ي كههايهرا

 ها نگرش اي از  و مجموعه ،دانشي هاي كنشاي از  همجموع ،سواد اطالعاتياز  محوريشامل يك مفهوم  يكهر  و، قاب
  :٤اند هستند در اينجا به ترتيب الفبايي ارائه شدهها  قابمبناي اين كه هومي شش مف .است
  اعتبار، امري برساختي و بافتاري است 
 يك فرآيند  مثابه به خلق اطالعات  
  داراي ارزش استاطالعات  
  كندوكاو مثابه بهپژوهش  
 وگو  گفت مثابه به يردانشو  
  اكتشاف راهبردي مثابه بهجستجو   

هدف اين نيست كه تعيين نمايند هستند،  هر مفهومكنندة  پشتيبانيكه  يي»اه گرشن«از و نه  »دانشيهاي  كنش«از نه 
س پرديآن در  همكارانهر كتابخانه و الزم خواهد بود كه ؛ چكار كنندبايد » چارچوب«استفاده از  درمحلي مؤسسات 

به كار گيرند. به  - ازجمله با طراحي برآيندهاي يادگيري - خودموقعيت متناسب با  شكلبه بهترين ها را  قاباين  ،دانشگاه
  ها را نبايد جامع و كامل دانست. همين دليل است كه اين فهرست

اي از  شده نوسازي انداز مة چشدهند است كه ارائه ٥سواد -فرا مفهوم بهمتكي  يگونة چشمگيربه  »چارچوب«، اين عالوه به
كننده و هم خالق  م مصرفهجويان دانش ،كه در آن باشد مي يهاي ز تواناييا پايه ةمجموعيك  مثابه سواد اطالعاتي به

لري «اي و سواد اطالعاتي به وسيلة  م آستانهانجام در بارة مفاهي . براي دستيابي به اطالعات مربوط به اين مطالعة دلفي منتشرنشده و در حال١ ______________________________________________________________________________
) نگاه Korey Brunetti» (كوري برونتي«)، و Silvia Lu» (سيلويا لو«)، Amy Hofer» (امي هوفر«)، Lori Townsend» (تاونسند
  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.  كنند. اي، ابراز مي مثابه نتيجة فهم خود از يك مفهوم آستانه هايي هستند كه يادگيرندگان به ها يا قابليت دانشي، مهارت هاي كنش. ٢  

اي از ترجيحات،  عبارت است از انبوهه نگرشتر،  اي خاص. به بيان دقيق ز تمايل به اقدام يا انديشه به شيوهعبارت است ا نگرش. عموماً، يك ٣
 د. نآور اي خاص فراهم مي يافتن ترجيحات را به شيوه ها كه امكان تحقق اي از توانمندي ها، و نيز مجموعه ، گرايشرويكردها

Gavriel Salomon. “To Be or Not to Be (Mindful).” Paper presented at the American Educational Research 
Association Meetings, New Orleans, LA, 1994.  در ترجمة فارسي، ترتيب متن اصلي رعايت شده است.(مترجم)٤ .  

دهد و  گيري اطالعات) را گسترش ميكار هاي سنتي سواد اطالعاتي (تعيين، دسترسي، مكانيابي، درك، توليد، و به دامنة مهارت» فراسواد. «٥
گيرد. اين رويكرد  رساني) را نيز دربرمي هاي مشترك ديجيتالي (مشاركت، توليد، و هم رساني اطالعات در محيط توليد مشاركتي و هم

ها به عنوان  عرصه هاي نوپديد، و نيز دركي از تفكر انتقادي و انديشگي موردنياز براي ورود در اين مستلزم سازگاري مستمر با فناوري
 دهنده است.  كننده، و اشاعه توليدكننده، مشاركت

Thomas P. Mackey and Trudi E. Jacobson. Metaliteracy: Reinventing Information Literacy to Empower Learners. 
(Chicago: Neal-Schuman, 2014).  
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 تعامل رفتاري،سواد مستلزم  -فرا. ١دتوانند در فضاهاي مشاركت و همكاري، با موفقيت عمل كنن هستند و مياطالعات 
يا  - ٢بر فراشناخت ويژهتمركز  ضمن» چارچوب«اين  با زيستبوم اطالعات است.ناختي فراش و عاطفي، شناختي

به اين  سريعاً متغير، زيستبومبيشتر در آن  گري هدايتخودعامل اساسي در تحقق به عنوان  - يانتقادنگري  درون
 دارد.بستگي سوادي  -فرااي اصلي ه هايد

و  جوياندانش آكادميك اشتغاالت ةدر همقوس يادگيري  دهندة رشگسترا سواد اطالعاتي  ،»چارچوب«ازآنجاكه اين 
پذيري، رشد  تأكيد بر پويايي، انعطافمنظور  به، ردآو مي به شمار و اجتماعي آكادميك يادگيرياهداف  ديگربا  گراهم

  :دوش ميرائه ااز سواد اطالعاتي  بسيطيتعريف در اينجا  ،جامعه يادگيريفردي، و 
 دركهاي يكپارچه، و مشتمل است بر كشف انديشمندانة اطالعات،  توانمندياي از  وعهسواد اطالعاتي مجم

در  مندانهاخالق و مشاركتدانش جديد در خلق و استفاده از اطالعات ، چگونگي توليد و ارزشگذاري اطالعات
   .يادگيريمجامع 

، يطراحي جلسات آموزشباز جهتدر اني سازم همكارانراه را براي كتابداران، اعضاي هيئت علمي، و ديگر » چارچوب«
در ؛ يجويدانش آميز موفقيتاقدامات با  ياطالعاتسواد پيوند دادن  جهت درسي؛ درهاي  حتي برنامهو  ،ها ستكاليف، در

در جهت ؛ و ها دسته از پژوهشن ايدر  جوياندانشدادن خود  ركتشامآموزش، و  عرصة پژوهش درهمكاري در جهت 
هاي  پرديسو يادگيري، و ارزيابي يادگيري در  آموزش دانش، جويانيادگيري دانشبارة تر در  هگفتگوهاي گستردخلق 

 كند. باز مي ،محلي و فراتر از آن

______________________________________________________________________________ 
1. Thomas P. Mackey and Trudi E. Jacobson. “Reframing Information Literacy as a Metaliteracy.” College and 

Research Libraries 72, no. 1 (2011): 62–78.  فراشناخت، ادراك و اشراف به فرايندهاي انديشگي خويش است. فراشناخت بر نحوة يادگيري و پردازش اطالعات در افراد، با توجه به آگاهي٢ . 
 ز دارد. آنان از نحوة يادگيري خود تمرك

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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   ، امري برساختي و بافتاري استاعتبار

كه  بافتارينياز اطالعاتي و كنندة تخصص و اعتمادپذيري خالق خود هستند، و بر مبناي  منعكسمنابع اطالعاتي، 
مكن است انواع در جوامع مختلف مكه جاازآند. شون ارزيابي مي، گرفتخواهد قرار استفاده مورد اطالعات در آن 
است. از آن جهت كه اطالعات بايد به تعيين سطح  يساختبرامري  اعتبارمورد پذيرش قرار گيرد،  متفاوتي از اعتبار

  اعتبار موردنياز كمك كند، امري بافتاري است.
با  ،اعتبارنظر كارشناسان به  شده يا جاري در يك جامعه است. پذيرفته اثرگذارياز  نوعياعتبار، كه  دانند مي كارشناسان

 .همراه است، و تغييرات مكاتب فكري نوهاي تازه، صداهاي  در برابر نگرش آزادانديشيو  ،گرايشي به تشكيك آگاهانه
هايي كه موجب  ، و شناسايي سوگيرياشخاص گوناگونوسيلة  شده به لزوم تعيين روايي اطالعات خلقبه كارشناسان 

 -هاي فرهنگي سيتي، و جهتگيريبيني، جنسيت، جهتگيري جن بويژه از نظر جهان - امتياز برخي منابع معتبر بر بقيه
باشد و  چه يك پست كوچك وبالگي -سازد همة شواهد را كار را قادر مي درك اين مفهوم، يادگيرندگان تازه. اند آگاه، شده

ها با نياز اطالعاتي كنوني  نقادانه بررسي كنند و در بارة خاستگاه، بافتار، و مناسبت آن - شدة همايش چه يك مقالة داوري
، كند به تخصصي كه آن اعتبار، بازنمايي مينهادن  درعين ارجكار  تازه يادگيرندگانبدين ترتيب، كنند.  پرسش مي

ها را مورد سؤال قرار  سيستم شده به وسيلة آن و اطالعات خلقاند  ا تقويت كردهرهايي كه آن اعتبار  همچنان سيستم
 موارددانند كه بسته به نياز،  حال مي را بجويند؛ اما درعين موارد داراي اعتباردانند چگونه  مي كارشناسان .دهند مي

مانند نوع  -اعتبار ادةهاي س به شاخصكار  تازه شايد الزم باشد كه يادگيرندگان باشند. داراي اعتبارتوانند  نامحتمل نيز مي
به شناسايي مكاتب فكري يا كارشناسان  كه ؛ درحاليندنكتكيه  -نويسندهمربوط به  مداركيا  ،يافتهانتشارمادة 

   .پردازند ميخاص جاري در يك رشته هاي  پارادايم
  دانشي هاي كنش

  عاتي خود هستند:هاي سواد اطال توسعة توانمنديكه در حال ي ادگيرندگاني
 جايگاه اجتماعي (مثل عنوان يا نهاد دولتي)، يا  )،اي دانش رشتهمثل مانند تخصص موضوعي ( -انواع مختلف اعتبار

  كنند؛ را تعريف مي -تجربة خاص (مثل شركت در يك واقعة تاريخي)
 ها و  از شاخص -يت نمايندبا درك عناصري كه ممكن است اين اعتمادپذيري را تقو - براي تعيين اعتمادپذيري منابع

  كنند؛ ابزارهاي پژوهشي استفاده مي
 به عنوان را و انتشاراتي  ،پژوهندگان مشهور معنايرا به  افراد معتبري، ها كه بسياري از رشته دنفهم مي

از پژوهندگان، برخي نيز  حتي در آن شرايطبا اين حال،  ؛اند به رسميت شناخته، همگان مقبول هاي»استاندارد«
   ؛دنكش ميتبار آن منابع را به چالش اع

 و ممكن است عرضه شودرسمي يا غيررسمي بندي  بستهدر ممكن است د كه محتواي معتبر نده  تشخيص مي ،
  ؛باشدها  منابعي در قالب همة انواع رسانهشامل 

 مترتب بر اين  هاي خاص هستند و به مسئوليت اي در عرصهدر حال توسعة اعتبار خويش خود آنان كه  اذعان دارند
  اند؛ آگاه - كننده ، و شركت در مجامع اقدامدارايي فكريدقت و روايي، احترام به  اهميت دادن بهازجمله  -امر
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 افراد  اين زيستبوم است كهدر يابد و  ي ميتر اجتماعيماهيت بيش از پيش زيستبوم اطالعاتي كه كنند  درك مي
  آيند،. كنند و در طي زمان، منابع پديد مي فعاالنه با يكديگر ارتباط برقرار مي ،معتبر

 اه گرشن
  هاي سواد اطالعاتي خود هستند: توانمندي توسعةيادگيرندگاني كه در حال 

  كنند؛ مي ذهني را حفظ اين گشادهو ند شو مي روياروباز  يذهن با، هاي گوناگون و گاه متضاد ديدگاهبا  
  هاي  دانند كه اعتبار ممكن است از راه كه مي هند، درحاليد معتبر، به خود انگيزه ميبراي پيدا كردن منابع

  نامنتظره، كسب يا آشكار شود؛
  بيني خود، پرورش  ها و جهان را از موضع ترديدگرايي و با خودآگاهي از سوگيري از اهميت ارزيابي محتواآگاهي

  دهند؛ مي
 شناسند؛ هاي گوناگون را بازمي بيني جهان ها و برند و ارزش ايده هاي سنتي اعطاي اعتبار را زيرسؤال مي انگاشت  
 ها مستلزم خودارزيابي مكرر است. اند كه حفظ اين رفتارها و كنش آگاه  
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  مثابه يك فرايند خلق اطالعات به

رساني  گردد و از طريق يك روش تحويل منتخب، هم منظور رساندن يك پيام توليد مي اطالعات در هر قالب، به
آمده  دست اند و محصول به راري پژوهش، خلق، بازنگري، و اشاعة اطالعات، در هر مورد متفاوتشود. فرايندهاي تك مي

  ها است. كنندة اين تفاوت نيز منعكس
هاي ارائة اطالعات منجر گردد؛ بنابراين، كارشناسان در هنگام  ها و شيوه تواند به طيفي از قالب مي فرايند خلق اطالعات

هاي هر فرايند خلق و نيز هر  ها و محدوديت دهند. توانش ، فراتر از قالب را مورد توجه قرار ميانتخاب منابع براي استفاده
كنند. كارشناسان اذعان دارند كه موارد گوناگون خلق  نياز خاص اطالعاتي، نحوة استفاده از اطالعات را مشخص مي

شوند.  اي متفاوت ارزشگذاري مي به گونه -هاي دانشگاهي يا محل كار همچون محيط - اطالعات در بافتارهاي گوناگون
مثالً فرايند ويرايش يا نقد و بررسي پيش از  - دهند اي متفاوت به آن مي گذارند يا جلوه عناصري كه بر اين خلق اثر مي

مستلزم توجه مستمر به  ،ممكن است نشانگر كيفيت باشند. ماهيت پوياي خلق و اشاعة اطالعات - انتشار يا پس از انتشار
منظور ارزيابي  شوندة خلق اطالعات است. كارشناسان با اذعان به ماهيت خلق اطالعات، به درك فرايندهاي دگرگون

كار بتدريج  كنند. يادگيرندگان تازه نقادانة سودمندي اطالعات، به فرايندهاي اساسي خلق و نيز به محصول نهايي نظر مي
هاي  هنگام انطباق محصوالت اطالعاتي با نيازهاي اطالعاتي خود، انتخاب يابند، و درنتيجه در اهميت فرايند خلق را درمي

  شود.  اي همراه مي آنان با پيچيدگي فزاينده
  دانشي هاي كنش

  هاي سواد اطالعاتي خود هستند: توانمندي توسعةيادگيرندگاني كه در حال 
 كنند؛ ن خلق اطالعات را بيان ميآمده از راه فرايندهاي گوناگو هاي اطالعات فراهم ها و محدوديت قابليت  
 كنند؛ تناسب ميان فرايند خلق در يك محصول اطالعاتي و يك نياز اطالعاتي بخصوص را بررسي مي  
 كنند؛  فرايندهاي متعارف و نوپديد خلق و اشاعة اطالعات در يك رشتة بخصوص را بيان مي  
 طرق گوناگوني استنباط كرد؛ بندي، به دانند كه ممكن است اطالعات را بسته به قالب بسته مي  
 يابند؛ هاي اطالعاتي را كه حاوي اطالعات ايستا يا پويا هستند، درمي معاني ضمني قالب  
 شود، توجه دارند؛ به ارزشي كه به انواع گوناگون محصوالت اطالعاتي در بافتارهاي متفاوت داده مي  
 دهند؛ ت اطالعاتي تسري ميها را به انواع جديد محصوال ها و محدوديت دانش خود از قابليت  
  بر مقاصد مترتب بر  ،هاي آنان اند كه انتخاب ها است، به اين امر آگاه كه خاص خود آناطالعات در فرايندهاي خلق

  گذارند. كند اثر مي استفاده از اطالعات و بر پيامي كه منتقل مي
 اه شنگر

  خود هستند:هاي سواد اطالعاتي  توانمندي توسعةيادگيرندگاني كه در حال 
 اند؛ هاي محصوالت اطالعاتي هستند كه نشانگر فرايند اساسي خلق اطالعات متمايل به يافتن آن دسته از ويژگي  
 كنند؛ ارزش فرايند انطباق يك نياز اطالعاتي با يك محصول مناسب را تعيين مي  
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 ها آغاز گردد؛ ها و شيوه وشانواع ر باپذيرند كه خلق اطالعات ممكن است بدواً از طريق برقراري ارتباط  مي  
 پذيرند؛ شود مي گر مي هاي نوپديد جلوه ها يا شيوه ابهام حاكم بر ارزش بالقوة خلق اطالعات را كه در روش  
  كنند؛ قالب با فرايند اساسي خلق اطالعات، ايستادگي ميدر برابر گرايش به همانند دانستن  
 هاي گوناگوني نيز براي اشاعة  ز اطالعات مترتب است، روشدانند كه براي مقاصد متفاوتي كه بر استفاده ا مي

  اطالعات وجود دارد.
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  داراي ارزش استاطالعات 

عنوان وسيلة  عنوان وسيلة آموزش، به به عنوان كاال، ، ازجمله بهاست منديارزشابعاد گوناگوني از اطالعات داراي 
اقتصادي بر توليد و اشاعة اطالعات اثر  -قوقي و سياسيعنوان وسيلة گفتگو و درك جهان. تمايالت ح اثرگذاري، و به

  گذارند. مي
سازي اطالعات شخصي، و  تجارينشر، دسترسي به اطالعات،  عملياتازجمله  -ارزش اطالعات در بافتارهاي گوناگون

دمات مرتبط با و خ» رايگان«كار ممكن است در محيطي كه اطالعات  . يادگيرندة تازهيابد نمود مي -قوانين دارايي فكري
و با مفهوم دارايي فكري در وهلة نخست از طريق هاي گوناگون اطالعات را درك كند  تالش كند تا ارزش ،اند آن، فراوان

عنوان خالقان و  به - كارشناسانقواعد استناد يا هشدارهاي مربوط به سرقت علمي و قوانين حق تكثير مواجه گردد. 
كنند. كارشناسان  درك مي دانشوران اي از ههاي خود را در هنگام حضور در جامع حقوق و مسئوليت - كاربران اطالعات

 گيرد كه برخي صداها را به حاشيه براند.اي مورد استفادة تمايالت نيرومند قرار  دانند كه ارزش ممكن است به گونه مي
مدني، اقتصادي،  غيير و بنا بر منافعراي اثرگذاري بر روند تب ،هايي حال، ارزش ممكن است توسط افراد و سازمان درعين

ند كه فرد مسئول است به دان قرار گيرد. كارشناسان همچنين ميمورد استفاده فشار  به عنوان اهرم ،اجتماعي، يا شخصي
اقتصادي مرتبط با ارزش اطالعات،  -وقت با اقدامات حقوقي و اجتماعي چهكه سنجيده و آگاهانه تصميم بگيرد اي  شيوه

  .اعتراض نمايدها  ند و در چه زمان به آنهمراهي ك
  دانشي هاي كنش

  هاي سواد اطالعاتي خود هستند: توانمندي توسعةيادگيرندگاني كه در حال 
 كنند؛ هاي اصيل ديگران قدرداني مي از طريق استناد و اقدام مناسب، از ايده 
 ؛داردفاوت وضعيت مت ،هنگفر بسته بهاجتماعي است كه حقوقي و  زةيك سا دارايي فكريكه  انندد مي 
 ؛ندكن ميابراز را  عمومي قلمروو  ،دسترسي آزاداستفادة شرافتمندانه، ، حق تكثير برجستةهاي  هدف و ويژگي  
 هاي توليد و اشاعة اطالعات، ظهور و  هايي از افراد در درون سامانه دانند كه چگونه و چرا برخي افراد يا گروه مي

  شوند؛ مند، به حاشيه رانده مي اي نظام دارند يا به گونهتر از واقع  بسا كم نمودي چه
 دسترسي به منابع اطالعاتي آشنايي كافي دارند؛ با مباحث مربوط به دسترسي يا عدم  
 كه اطالعات آنان كجا و چگونه منتشر شود؛ گيرند تصميم مي  
 كنند و  عاتي كه دريافت ميسازي اطالعات شخصي و نيز تعامالت برخط آنان بر اطال چگونه تجاريدانند كه  مي

  گذارد؛ دهند اثر مي كنند يا اشاعه مي اطالعاتي كه به صورت برخط توليد مي
 سازي اطالعات شخصي،  هاي برخط خود، با اطالع كامل از موضوعات مرتبط با محرمانگي و تجاري در رابطه با كنش

 زنند. هاي آگاهانه مي دست به انتخاب
  اه شنگر

  هاي سواد اطالعاتي خود هستند: توانمندي توسعةر حال يادگيرندگاني كه د
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 ؛گذارند احترام ميل ديگران يهاي اص به ايده 
  ؛دهند بها مي دانش،مورد نياز براي توليد  ، زمان، و تالشها مهارتبه 
 ؛كنندگان آن مصرف فقط نه دانند و مي بازار اطالعات ياريگران مثابه خود را به 
 تي خود تمايل دارند.به بررسي امتيازات اطالعا  
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  كندوكاو مثابه به پژوهش
 هايي كه پاسخ ؛ پرسشبستگي دارديا جديد  بيش از پيش پيچيدههاي  پرسشپرسيدن  بهامري مكرر است و  پژوهش

   .مطرح خواهد كرددر هر زمينه هاي كندوكاو جديدي را  ها يا زمينه پرسش، به نوبة خود هاآن
تمركز دارد،  ها رشته يا بيندر يك رشته هايي  پرسشبر مشكالت يا دانند كه  مي يدينآفر را كندوكاو ،كارشناسان

 حوزه آنگسترش دانش در  منظور بهكارشناسان تالش مشترك در يك رشته نشده هستند.  مفتوح و حلكه  هايي پرسش
 در بارة گفتمانبراي تعميق  ،كه در آن ي استدر بسياري از موارد، شامل نقاط اختالفيند آاين فر. كنند را تأييد مي

رود و به كل جامعه گسترش  آكادميك فراتر مياز جهان  كندوكاو،يند آاين فر. شود مي اقدامبحث و گفتگو به ، دانش
، كندوكاو گسترة متمركز شود.اي، يا اجتماعي  ممكن است بر نيازهاي شخصي، حرفهنيز  كندوكاوند ايرفو  يابد، مي

ازپيش  هاي بيش اند، تا قابليت وابستهدانش  سادةسازي  خالصهاي كه به  هاي ساده سشپر مشتمل است بر طيفي از
شود و زواياي  تر پژوهشي بهره گرفته مي هاي پيشرفته ها از روش كه در آن هاي پژوهشي پيچيده براي پااليش پرسش

تري  موضوع كندوكاو، و اندوختة بزرگكار، مباحث راهبردي در  گردد. يادگيرندگان تازه ها مكشوف مي تري از رشته متنوع
  گيرند. هاي تحقيق را فرامي از روش

  دانشيهاي  كنش
  هاي سواد اطالعاتي خود هستند: توانمندي توسعةيادگيرندگاني كه در حال 

 تدوين  پژوهشبراي هايي  پرسش ،موجود -احتماالً متعارض -بازبيني اطالعاتيا  ياطالعات هاي بر اساس شكاف
   ؛دنكن مي

 كنند؛ امنة مناسبي براي بررسي تعيين ميد  
 هاي ساده و درنتيجه محدود كردن دامنة  هاي پيچيده به پرسش فروشكستن پرسشا هاي پيچيده را ب پژوهش

  رسانند؛ ها، به انجام مي بررسي
 كنند؛ هاي گوناگون استفاده مي بسته به نياز، شرايط، و نوع كندوكاو، از روش  
 گردند؛ ها يا نقاط ضعف مي كنند و به دنبال شكاف مي بر اطالعات گردآمده نظارت  
 دهند؛ هاي معنادار، سازمان مي اطالعات را به شيوه  
 كنند؛ هاي گردآمده از مآخذ متعدد را با هم تلفيق مي ايده  
 آورند. بر پاية تحليل و تفسير اطالعات، استنتاجات منطقي به عمل مي  

  اه شنگر
  هاي سواد اطالعاتي خود هستند: وانمنديت توسعةيادگيرندگاني كه در حال 

 دانند؛ پايان به اطالعات مي مثابه اكتشاف و اشتغال بي پژوهش را به  
 و پژوهش در آن، بااهميت باشد؛كننده خلجانپذيرند كه يك پرسش ممكن است ساده جلوه كند، اما همچنان  مي ،  
  دانند؛ بررسي، ارزشمند مينوين هاي  يادگيري روش را در تدوين پرسش وكنجكاوي فكري نقش  
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 فكر باز و موضع انتقادي دارند؛  
 در فرايند پژوهش، تواند  كه ابهام ميند دان ميشمارند و  مند ميرا ارزش پذيري و انعطاف پذيري، ، سازگاريثبات قدم

  ؛باشد سودمند
 هاي متعدد هستند؛ در طول گردآوري و ارزيابي اطالعات، در پي نظرگاه  
 آيند؛ جستجوي كمك مناسب برمي در هنگام نياز، در  
 كنند؛ كارگيري اطالعات، از رهنمودهاي اخالقي و قانوني پيروي مي در گردآوري و به  
 هاي فكري يا تجربي خود اذعان دارند).  دهند (به عبارت ديگر، به كاستي از خود فروتني فكري نشان مي  
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  وگو مثابه گفت به دانشوري

ها و  مندان، با بينش و اكتشافات جديد كه در طي زمان و در نتيجة ديدگاه حرفه اي ان، پژوهشگران،ورجوامع دانش
  شوند. دهند، وارد گفتمان پايدار مي تفاسير متفاوت روي مي

قرار بحث  شوند، مورد تدوين ميها  ايده ،كه در آن استداللي استاي، اقدامي  و حرفه دانشورانههاي  پژوهش در عرصه
 هاي پاسخ آن كه در پيبه جاي ان كارشناس. شوند اي زماني گسترده، با يكديگر سنجيده ميه گيرند، و در دوره مي

 -متعارضممكن است چندين ديدگاه  ة مفروضيك مسئلمشخصة  كهدانند  مي، برآيند به مسائل پيچيده گسيخته ازهم
آيند و بر سر معاني با  ت گرد هم ميكه در آن، كاربران و آفرينندگان اطالعا باشد - مثابه بخشي از يك گفتگوي مستمر به

هاي استواري حاصل  دانند كه گرچه در اين فرايند براي برخي موضوعات، پاسخ كارشناسان ميد. پردازن مي هم به بحث
تنها  نهاند  رو، كارشناسان مايل پسند نداشته باشد. ازاين همهآيد، اما ممكن است يك كندوكاو يك پاسخ يگانه و  مي

ها ممكن است در رشته يا حرفة خودشان،  اين ديدگاه .جويندبرا  متعدد يها بلكه ديدگاهها آشنايند،  كه با آن هايي ديدگاه
توانند در همة سطوح با يكديگر وارد  كار و كارشناسان مي هاي ديگر باشند. در حالي كه يادگيرندگان تازه يا در عرصه

ممكن است بر توان آنان در اين ورود، اثر بگذارند و موجب امتياز و شدة قدرت و اعتبار  گفتگو شوند، ساختارهاي تثبيت
و نيز با حاالت گفتمان  حاوي شواهد،منابع با ، ها روشبرتري برخي صداها و اطالعات بخصوص گردند. آشنايي يافتن با 

و  دانشورانهوهاي هاي جديد گفتگ كند. شكل كار در ورود به گفتگو كمك مي در عرصة مربوطه، به يادگيرندگان تازه
اي از افراد بتوانند صدايي در گفتگو داشته  آورند كه از آن طريق، طيف گسترده هاي بيشتري را فراهم مي پژوهشي، راه

شود كه  هاي مرتبط پيشين نيز از الزامات مشاركت در گفتگو است. اين امر موجب مي باشند. مشاركت داشتن در پژوهش
  گردد.  ويت صداي شخص در آن گفتگو ميگفتگو به پيش برود و باعث تق

  دانشيهاي  كنش
  هاي سواد اطالعاتي خود هستند: توانمندي توسعةيادگيرندگاني كه در حال 

 كنند؛ گران در محصول اطالعاتي خود را ذكر مييكار د سهم   
 ة جلسة ارائدر مقطع كارشناسي، شده، مجلة پژوهشي  هدايت محلي، بحث برخط ةجامع -در سطح مناسبي

  ؛ندنك مي مشاركت دانشورانههاي گفتگودر  - شفاهي/پوستر در همايش
  كنند؛ از مجاري گوناگون را شناسايي مي دانشورانهموانع ورود به گفتگوي  
 د؛نكن هاي اطالعاتي مشاركتي را نقادانه ارزيابي مي سهم و نقش ديگران در محيط  
 د؛نكن ، شناسايي ميرشته دارنديك در دانش  صخا دانشورانةها، و ديگر آثار  سهمي را كه مقاالت، كتاب  
 در درون يك رشتة معين را و در طي زمان در يك موضوع بخصوص  دانشورانهشده در ديدگاه  تغييرات حادث

  ند؛نك تلخيص مي
 در موضوع مورد بحث نيست - يا حتي عمده - مشخص، ديدگاه يگانه دانشورانةد كه يك اثر ناذعان دار.  

  اه گرشن
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  هاي سواد اطالعاتي خود هستند: توانمندي توسعةني كه در حال يادگيرندگا
 گردند؛ مي - شده و نه يك گفتگوي تمام - دانشورانهدانند كه غالبًا وارد يك گفتگوي مستمر  مي  
  ؛استدر حال وقوع در پي گفتگوهايي هستند كه در حوزة پژوهشي آنان  
  ؛كنندگان آن مصرف فقط نه بينند و مي قلمرو دانشوري كنندگان در مثابه مشاركت بهخود را  
 ؛دنده مختلفي رخ مي هاي صحنهدر  دانشورانهدانند كه گفتگوهاي  مي  
 را به  دانشوريخاص  اثرارزش يك  بارةقضاوت در  ،دانشورانهي گفتگو مربوط به تر بزرگ بافتار ن درك بهترتا زما

   ؛دنانداز تعويق مي
 ؛ندنك درك مي آيد ميبه وجود مشاركتي  مجاري از طريق گفتگوبا ورود به  ي را كهمسئوليت 
  ؛دنكن ارزيابي مي رايگران سهم حاصل از مشاركت دو  دنده مي كاربر ارزش شده توسطتوليد يمحتوابه   
 دهند و اين كه نداشتن تبحر در زبان و در فرايند يك رشته،  ها به مقامات امتياز و برتري مي دانند كه سيستم مي

  كند.  امر ورود و مشاركت را خنثي ميتوانمندي آنان در 
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 راهبردي اكتشافمثابه  جستجو به
 منظور ذهني بهپذيري  و انعطاف ،طيفي از منابع اطالعاتي ارزيابي مندنيازو كرر، مخطي و غير غالباً اطالعات جستجوي

  است. - هاي تازه دستيابي به دريافت زماندر  - هاي جايگزين راهپيگيري 
جستجو كه كندوكاو،  كند. كه كار يافتن اطالعات موردنياز را هدايت مي ،شود آغاز ميپرسش  با يك الباًغ جستجواقدام به 

كند.  هاي دسترسي به آن منابع را مشخص مي شود، هم منابع مرتبط احتمالي و هم راه كشف، و موفقيت را شامل مي
به بافتار است كه بر ابعاد شناختي، عاطفي، و دانند كه جستجوي اطالعات يك تجربة پيچيده و مقيد  ميكارشناسان 

بع امن در مجموعة محدودي ازكار ممكن است  تازهپذيرد. يادگيرندگان  ها اثر مي گذارد و از آن اجتماعي جستجوگر اثر مي
تر  هبسا به شكل گسترد چهپروژه،  ةاطالعات در محدود ترين مناسبمنظور تعيين  به انكه كارشناس حالي جستجو كنند؛ در

كار معموالً از راهبردهاي جستجوي  به همين ترتيب، يادگيرندگان تازه .تري جستجوي خود را انجام دهند و عميق
كه كارشناسان بسته به منابع، دامنه، و بافتار نياز اطالعاتي، از ميان راهبردهاي مختلف  درحالي ؛گيرند محدودي بهره مي

  زنند. جستجو دست به انتخاب مي
  انشيدهاي  كنش

  هاي سواد اطالعاتي خود هستند: توانمندي توسعةيادگيرندگاني كه در حال 
 ؛دنكن را تعيين مي اطالعاتي خودنيازهاي  رفعمورد نياز براي  ة اولية كاردامن  
 را كه ممكن است به توليد اطالعات در بارة  - ها، و صنايع ها، حكومت ، سازماندانشورانمثل  -مند عالقه هاي گروه

  كنند؛ مشخص ميدسترسي به آن اطالعات را  نحوة ، و سپسشناساييوع بپردازند يك موض
 گيرند؛ در هنگام جستجو از تفكر واگرا (مثل بارش فكري) و همگرا (مثل انتخاب بهترين منبع) بهره مي  
 دهند؛ انطباق ميجستجو مناسب با ابزارهاي راهبردهاي جستجو را  و اطالعاتي نيازهاي  
 كنند؛ طراحي و پااليش ميبنا بر نتايج جستجو، نيازها و راهبردهاي جستجو را  در هنگام نياز و  
  منظور  شده) به هاي اطالعات ثبت هاي اطالعاتي (به عبارت ديگر، مجموعه از سامانهبرخي  كنند كه ميدرك

 اند؛ دسترسي به اطالعات مرتبط سازماندهي شده
 كنند؛ ها، زبان طبيعي) در جاي مناسب استفاده مي شده، كليدواژه از انواع مختلف زبان جستجو (مثل واژگان كنترل  
 كنند. ها را به شيوة اثربخش، مديريت مي فرايندهاي جستجو و يافته  

  اه گرشن
  هاي سواد اطالعاتي خود هستند: توانمندي توسعةيادگيرندگاني كه در حال 

 ؛دهند ذهني نشان ميو انعطاف  خالقيتخود  از  
 ؛ندارد قابل قبول يجانتهميشه  ،جستجو در ها ولين تالشكه ا ندكن مي كدر  
 اند و بسته به نيازها و ماهيت جستجو، داراي ربط و  دانند كه منابع اطالعاتي از نظر محتوا و قالب بسيار متفاوت مي

  هستند؛ ارزش متفاوتي
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 جويند؛ راهنمايي مي - مندان مانند كتابداران، پژوهشگران، و حرفه - از كارشناسان  
 ؛دهند ميتشخيص را  اطالعاتگردآوري  دراتفاقي هاي  روشديگر و تورق مروري رزش ا  
  به كار  ، تادانند چه زماني به اندازة كافي اطالعات دارند و مي كنند هاي جستجو، ايستادگي مي الشچدر برابر

 .ي پايان دهندياب اطالع
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  سازي چارچوب : پياده١پيوست 
 براي آموزش عالي سواد اطالعاتيدر امر ستفاده از چارچوب ا چگونگي هايي در بارةپيشنهاد

 ، و نيزسسات آموزش عاليؤهاي سواد اطالعاتي در م برنامه در امر توسعةراهنمايي  منظور به يسازوكار ،»چارچوب«اين 
. مبتني بر رشته استاطالعات در آموزش عمومي و مطالعات قلمرو ماهيت مفاهيم كليدي ترويج بحث در بارة 

هسته يا مفاهيم به توانند  ن، اعضاي هيئت علمي، و ديگران ميچگونه كتابداراكه باره را  ايندر ، تفكر »چارچوب«
به  »چارچوب«اين كند.  شويق ميتبپردازند، آموزش عالي  اربافتاطالعات در  حوزةدر همايند و عناصر  اي، دروازه

با بافتار و درآميخته با آن درآورند  ، به صورتي متناسبسات خودسؤبراي مرا سواد اطالعاتي  كمك خواهد كردكتابداران 
در بايد سواد اطالعاتي بايك دانشجوي ي خواهد بود كه ياه گرشنو  دانشي هاي كنش آنتر از  درك عميقساز  زمينهو 

درسي  ةر برنامدمطالعة اطالعات سازي  نحوة مفهومو  ندكن تدريس ميكتابداران آنچه براي  »چارچوب« .خود ايجاد كند
  . دكن اي تعريف مي هاي تازه توسط آنان، كرانه سسات آموزش عاليؤم

محصول  ه خواهد شد.ساخت ها آنة مربوطه بر پاية حرفكه شده  تدوين هاي از اسناد زند مجموعه صورت چارچوب به
محوري سواد مل يك مفهوم شا يك،كه هر  است سواد اطالعاتي ةمشاهدبراي   -هايا لنز - ها قاباي از  مجموعه ،اصلي

 ةجامع آرال) سي (اي» اي و پژوهشي هاي دانشكده انجمن كتابخانه« است.ها  نگرشو  دانشي،هاي  كنش، اطالعاتي
راهنماهاي  ي همچونمنابع نيودتو جديد  »چارچوب« در بارة بحثبه به طور گسترده كه  كند مي ترغيبرا ها  كتابخانه

  ها بپردازند. قابدر  ة مطالب مندرجهست ةمجموعتكميل  منظور سنجش به هايابزارو مي، مفهو هاي درسي، نقشه ةبرنام
اين رويكرد جديد  استلزامات بارةحث در و ب »چارچوب«كل  خواندنبه كتابداران را  »آرال سي اي«به عنوان اولين گام، 

 ،سسهمؤدر ميان كتابداران  بحثاندازي  به راه توان مي ازجمله. كند تشويق مي خود ةسسؤمدر سواد اطالعاتي  ةبراي برنام
بحث در ، شود ميآشنا ها  قاببا  فردعالوه بر اين، همانطور كه . اشاره كردكتابداران  در بين هاي برخط بحثبه پيوستن يا 

را مورد هاي مشابه  يا بخش ،آموزش مقطع كارشناسيمندان مركز آموزش و يادگيري مؤسسه، ادارة  ها با حرفه بارة آن
  .معلوم گردد ،سسهؤم ديگر اقدامات آموزشيو  رويكردبين اين ها  افزايي برخي همتوجه قرار دهيد تا وجود 

 در بخش ترسطح باال دروسبراي  ،آموزش عموميبراي دروس هاي سواد اطالعاتي  برنامهطراحي در باز توان مي ها قاباز 
نشان دادن ه ب ،ها قابدر تدوين . گرفت راهنماييصيالت تكميلي تح انآموزش دانشجويبراي و سال باال، جويان دانش

زندگي ممكن است در طول ؛ ، توجه شدهخاص ةحوزر يك د »كارشناس« و »كار تازه يادگيرندة«ي ميان فكرتفاوت 
 ح خاصوسطبا را مفاهيم خاص بايد  چگونهكه مطلب  اينبازنمايي . ، اين تغيير موقعيت رخ دهدجويك دانش آكادميك

كند  تشويق ميكتابداران را  »آرال سي اي«. است »چارچوب«سازي  پياده ها در يكي از چالش ،تلفيق نموددرسي  ةبرنام
 ريزيبرنامه يهابه كار با اعضاي هيئت علمي، كميته ،جانبه صورت همهبه هاي سواد اطالعاتي  طراحي برنامهمنظور  به

  .بپردازند آموزش و يادگيري، و ديگرانكاركنان مراكز ، طراحان آموزشي، كالجيا  يدپارتماندرسي 
بخصوص  - اي جلسه هاي تك از طريق كالس ،بسياري از كتابداران سواد اطالعاتيدر حال حاضر كه  داند مي» آرال سي اي«

كه در يك ها  هجلس اين تك، دانشجو ة آكادميكدر طول برنامكنند.  ديدار مي جويانبا دانش -هاي سطح مقدماتي در كالس
د نقش مهمي در نتوان ، ميندا تلفيق شدهدرسي  ةبرنام بامند  نظام شكلبه  و دپردازن ميخص مشيك نياز به  مشخصزمان 
براي  »چارچوب«اين كه  توجه داشته باشند كتابداران و هيئت علمي آموزشي الزم است د.نايفا كناطالعاتي  سواد ةبرنام
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اي و   هدف، تلفيق توسعه؛ بلكه دانشجو طراحي نشده آكادميك دورةطول ي در سواد اطالعات ةجلسيك فقط در  اجرا
در بسياري از آن، كامل سازي  پيادهممكن است . بودهدر سطوح مختلف دانشجو  آكادميك ةبرنام بامندانة آن  نظام

  .چشمگيري نياز داشته باشدزمان به سسات ؤم
 رغيبت خود ةسسمؤدر  »چارچوب« سازي پيادهو نوآوري در  مندي خيالكتابداران سواد اطالعاتي را به » آرال سي اي«

در شكل  راهنماعنوان يك سند  بهيك سند تجويزي، بلكه استفاده از آن  ، نه ارائة»چارچوب«هدف از تدوين . كند مي
ة سسكه براي مؤ يتاربافدر  »چارچوب«سازي اين  در پياده رهبري» آرال سي اي«. بوده است هاي سازماني دادن به برنامه

 . كند مي را توصيهتجارب با همكاران گذاري  اشتراك بهو  ،نتايجسنجش ، خاص سودمند باشد
  چارچوب اين از گي استفاده چگون

  را بخوانيد و در آن تعمق كنيد» چارچوب«كل سند.  
  تشكيل  ز كتابدارانا يگروه ة خود،سسؤسواد اطالعاتي براي م بهاين رويكرد  استلزامات در بارةبحث  براي

   .دهيد يا به چنين گروهي بپيونديد
  مؤسسةدر  هبالقو سراغ متحدانبه  بافت سازمان خود،در  »چارچوب«سازي  چگونگي پياده بارةبحث در براي 

يا  عالي آموزش ادارات، مراكز آموزش و يادگيري، يا يدرسي دپارتمان ريزيبرنامه هايكميتهمانند  - خود
  .برويد - تكميلي

  ة سسؤدر مآكادميك را خاص  ةبرنامقالب يك ر جلسات سواد اطالعاتي د گسترش، »چارچوب«استفاده از با
  .دگذاريببه اشتراك  و با همكاران خود ونتايج حاصله را سنجش نموده خود هدايت كنيد،

 ي«مخزن برخطي كه توسط  در را مواد آموزشيل سي ابه  اطالعاتي كتابداران سواد ديگربا ايجاد شده » آرا
  .بگذاريداشتراك 
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  مديران اجراييمقدمه براي هيئت علمي و 
  توجه به سواد اطالعاتي

اي است كه كشف انديشمندانة اطالعات، درك چگونگي توليد و ارزشگذاري  هاي يكپارچه سواد اطالعاتي، مجموعة قابليت
  گيرد. مدارانه در مجامع يادگيري را دربرمي مشاركت اخالقكارگيري اطالعات در خلق دانش جديد و  اطالعات، و به

مندان  عنوان حرفه دهد كه چگونه كتابداران به دهد و توضيح مي حاضر اين مفاهيم سواد اطالعاتي را ارائه مي» چارچوب«
  توانند توسعة سواد اطالعاتي را از طريق دانشجويان تسهيل كنند. اطالعاتي مي

  خلق يك چارچوب
استاندارد «سواد اطالعاتي در آموزش عالي ايفا كرده است. اي در ترويج  نقش برجسته» آرال سي اي«چند دهه است كه 

امكان ها  و دانشگاه ها به دانشكدهمنتشر شد،  ٢٠٠٠كه اولين بار در سال  ١»هاي سواد اطالعاتي براي آموزش عالي قابليت
ساز برقراري پيوندهايي با  ة درسي قرار دهند و زمينهبرنامدر  ،يادگيريضروري سواد اطالعاتي را به عنوان يك برآيند  داد

هاي آموزشي كه بريادگيري  ديگر روش، و ٣مبنا يادگيري مسئله، ٢محور خدماتعمومي، يادگيري  هاي آموزش برنامه
 »هاي امريكا ها و دانشگاه دانشكده انجمن«تأييد اعتبار، اي  منطقهد. نهادهاي بودند، گرديمتمركز تر  ژرف

مورد استفاده قرار را  ها ، آن»هاداستاندار«اين با تنظيم و تعديل  محور، هاي گوناگون رشته ، و سازمان٤)انديو سي اي اي(
  .دادند
هاي اطالعاتي و پيچيدگي فزايندة  كه با زيستبوم شده در آموزش عالي، بويژه در پرتو تغييرات حادث -آن است كه وقت

اين » آرال سي اي« ةكارگروه ويژبا اين هدف، . بيندازيماي به سواد اطالعاتي  نگاه تازه - ندياب ها، اثرگذاري مضاعف مي آن
عنوان يك برنامة كاري براي  بهقابليت چشمگير سواد اطالعاتي به  توجهدر پي . اين چارچوب را تدوين كرد» چارچوب«

هاي دانشجويي در سطح كارشناسي،  وهشتر، با پرداختن به دروس آكادميك و فني، پژ تر و منسجم يادگيري ژرف
باشد.  مي -از بدو ورود به دانشگاه تا فراغت از آن -اي دانشجويان برنامه يادگيري مبتني بر جامعه، و تجارب يادگيري فوق

خلق آن براي افزايش درك دانشجو از فرايندهاي  پتانسيلو  ،حياتي همكاري كاركرد توجه خود را بر» چارچوب«اين 
ن كند. همچنين، با برجسته كردن اهميت كمك دانشجويان، بر خالقيت و مشاركت آنا وري متمركز ميدانشدانش و 

  كند.  همچنين بر مشاركت و خالقيت دانشجويان، و بر اهميت اين تأثيرات تأكيد مي »چارچوب«د. اين ماينتأكيد مي 
كه اي  يا دروازهي اساسي درگاهمفاهيم اند از آن  تايجاد شده، كه عبار» ها قاب«اي از  پيرامون مجموعه »چارچوب«اين 

شامل  قاب. هر تخصص واقعي به دست آورند ، يا دانش،رشته، حرفهقلمرو يك  ها عبور كنند تا در دانشجويان بايد از آن
هاي  در موقعيتكاربرد آن منجر به  مربوطه،تسلط بر مفهوم  گونهدهد چ مينشان كه دانشي است  هاي كنشيك بخش 

يادگيري  عاطفيهاي  كه به زمينهاست ها  نگرشاي از  همچنين شامل مجموعههر قاب . گردد خلق دانش ميو ديد ج
  .پردازند مي

______________________________________________________________________________ 
1. Information Literacy Competency Standards for Higher Education 
2. service learning 
3. problem-based learning 
4. American Association of Colleges and Universities (AAC&U) 
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  براي هيئت علمي: چگونگي استفاده از اين چارچوب
ان ، امكان همكاري مي»چارچوب«اين هاي  اي به عنوان يكي از شالوده كارگيري مفاهيم آستانه اصلي در به سودمندي

رابطه با  در گفتگو مجمعاست. ايجاد يك  ديگران، كتابداران، كاركنان مركز آموزش و يادگيري، و هر رشتههيئت علمي 
، و توجه فراگيرتر به يادگيري ها تر درس راي همكاري بيشتر، طراحي ابتكاريه، بايد شرايط را بيافت شاين برداشت گستر

براي هيئت علمي اي  رشته هاي آموزشي درون اي به عنوان پژوهش آستانه كند. مفاهيم فراهماز كالس  بيروندرون و 
چارچوب يك كارگيري  اي است، به رارشتهتاي و نيز  يادگيري رشته ةازآنجاكه سواد اطالعاتي يك برنام اند. هشد ابداع
اي  برنامه فوقهاي  هكتابداران و هيئت علمي، و پروژ سواد اطالعاتي، همكاري بين هاي برنامهطراحي ي براي وممفه

، شما هيئت علميعنوان عضو  بهند. ندرسي فراهم ك ةبرنام پرباركردن و دگرگونيبراي  بااليي توانشتوانند  ميدانشجويي 
  :هاي زير را در پيش بگيريد روش دتواني مي
 به صورتي كه »چارچوب«در  مورد استفاده رويكردد و به دركي از ة خود را بررسي كنياي در رشت مفاهيم آستانه ،

  د.ي، برسباشد شناسيد اي كه مي قابل كاربست در رشته
رديف مانند استفاده از منابع  - فراگيرندها را  شما كه دانشجويان بايد آنة هاي اطالعاتي تخصصي در رشت مهارت - 

  اند؟ كدام - م)وعلدر هاي بزرگ ( مجموعه دادهدسترسي و مديريت  ياتاريخ) در اول (
 د و بگردي» خواني پيشكالس «موضوع  پرديس خود در يادگيري ي در مركز آموزش وآموزش هاي به دنبال كارگاه

  كرد. تلفيقهاي درسي شما واحد ارا ب هايي چنين تمرينتوان  مي گونهكه چ ببينند
م مفاهيكاربستن  به ةآمادتوانند انجام دهند تا  ميو پژوهشي  ياطالعاتتكاليف چه ، خارج از كالسدر دانشجويان  - 

  ؟مشترك گردندهاي  انجام پروژهو 
 ها اي براي درس تكاليف چندرسانهجديدي از تا انواع  مشاركت كنيدو كتابداران  خود با بخش فناوري اطالعات 

  .فراهم كنيد
اي  توليد چندرسانه طراحي واندركار  ديگر بايد در اختيار دانشجويان دست و خدمات هاي آموزشي چه نوع كارگاه - 

  باشد؟
 اطالعات  ةتوليدكنندمثابه  به، در فرايند همكاريهم به صورت فردي و هم  ،د تا خودشان رانشجويان كمك كنيبه دا

  ببينند.
را ارزيابي آن  ؛كنند ميآن، تعامل هاي گوناگون  حالتو  ها در قالب عاتاطالبا شما، چگونه دانشجويان برنامة در  - 

  ؟گذارند كنند؛ و به اشتراك مي توليد مي ؛كنند مي
  هاي  ها و برنامه ها با درس احتمالي آن تلفيقمنظور  را بهها  نگرشدانشي و  هاي كنشسواد اطالعاتي،  قابدر هر

  .آكادميك خود، مورد توجه قرار دهيد
حي كنيد كه دانشجويان را تشويق ايادگيري طر هاي تمرين تجارب و ،شما و يك كتابدارممكن است كه چگونه  - 

  كنند؟ سنجشخود در رابطه با اطالعات را  يدانش هاي قوت و ضعف، و شكاف رويكردها، نقاط نمايند
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  چارچوباين از  پشتيباني چگونگي: مديران اجرايي براي
بهترين سازوكارهاي  بتدريج برد يتوان ، ميخود ةآن با كتابداران مؤسسة بار و بحث در »چارچوب«سند  ةبا مطالع

هاي زير را در پيش  روش ديتوان عنوان مدير اجرايي، مي بهد. تمركز كني ة خوددر مؤسس »چارچوب«اين  سازي پياده
  :بگيريد

 آيند را با بر »چارچوب«تواند اين  ميكه چگونه مؤسسه را ه باراين  در پرديسي اي از گفتگوهاي درون مجموعه
  د.ييا تشويق كن ميزباني ،تلفيق كندپشتيبان، درسي  ةناميادگيري دانشجويان و بر

  و تلفيق آن با برنامة درسي » چارچوب«هايي را براي درك  را براي تقويت تخصص هيئت علمي، و فرصتمنابعي
  فراهم آوريد.

 پردازند  مي ، برنامه، و مؤسسه)دپارتمانحي اسناد مربوط به آموزش و يادگيري (در سطوح اطركه به هايي را  كميته
  خود بگنجانند.اسناد  را در »چارچوب«مفاهيم برگرفته از اين  كهد تشويق كني

  ،هاي  ، روشد تا براي دانشجويانديگران را ترويج كني، و طراحان آموزشيمشاركت بين هيئت علمي، كتابداران
  خود باشند. ةبويژه در رشت ،خالق محتوا فراهم آورند تاهدفمندي 

  د.آوريفراهم  خود ةسسواد اطالعاتي دانشجويان در سطوح مختلف مؤس سنجش هدفمند براي پشتيباني ازمنابعي  
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  »چارچوب«. زمينة تدوين ٢پيوست 
منتشر شد و سواد اطالعاتي را وارد گفتگوهاي  ٢٠٠٠در سال » هاي سواد اطالعاتي براي آموزش عالي استاندارد قابليت«

 - »رالآ سي اي«همچون همة استانداردهاي  -عرصة عمل ما گرديد. اين استاندارددر آموزش عالي كرد و موجب پيشرفت 
يك كارگروه ويژه تعيين كرد تا تصميم » آرال سي اي« ٢٠١١د. در ماه جوالي سال گير متناوباً مورد بررسي قرار مي
اين كارگروه  ٢٠١٢ه ژوئن سال گيرد و اگر بله، چه كاري. در ما كنوني انجام» استاندارد«بگيرند آيا الزم است كاري با 

هايي كرد كه  ني مورد بازنگري اساسي قرار گيرد. اين كارگروه بازنگري قبلي، توصيهكنو» استاندارد«ويژه توصيه كرد كه 
  هاي زير را بر عهده گرفت:  تشكيل گرديد، مسئوليت ٢٠١٣كارگروه بازنگري كنوني كه در سال ها،  به موجب آن

دهندة تفكر جاري  زتاباي كه با به گونه» هاي سواد اطالعاتي براي آموزش عالي استاندارد قابليت«روزآمدسازي 
، گذار از آموزش عالي و محيط يادگيري ي درجهانتغييرات در باب موضوعاتي همچون خلق و اشاعة دانش، 

مثل  - يابندة سواد اطالعاتي و شمول آن بر سوادهاي متعدد سواد اطالعاتي به تبحر اطالعاتي، و تعريف گسترش
  باشد. -اي، سواد رقومي، و ... سواد، سواد رسانه-ترا

منتشر كرد و از طريق  ٢٠١٤را در دو قسمت در ماه فوريه و آوريل سال » چارچوب«نخستين نگاشت از  ،كارگروه ويژه
دو پيامگير شنيداري برخط و يك فرم بازخورد كه به مدت چهار هفته به صورت برخط در دسترس بود، نظرات را دريافت 

منتشر كرد، و از طريق  ٢٠١٤نويس دوم را در ژوئن سال  رار داد، پيشكرد. اين كميته سپس آن سند را مورد بازنگري ق
هاي وبالگي  هاي اجتماعي و پست يك پيامگير زنده، و تحليل رسانهيك فرم بازخورد، دو پيامگير شنيداري برخط، 
  مرتبط، به گردآوري گستردة بازخوردها پرداخت.

» اي) ال هاي امريكا (اي انجمن كتابخانه«و » آرال سي اي«تباطي كارگروه ويژه بنا بر يك روال منظم، از همة مجاري ار
هاي  ها، ميزگردها، فراكسيون ها، بخش (كميته» اي ال اي«و » آرال سي اي«براي دسترسي هر يك از اعضا و نيز واحدهاي 

پست  نشانيداراي يك فهرست » آرال يس اي«ها) به روزآمدها استفاده كرد. رابط كارگروه ويژه در  ها، و شعبه قومي، شاخه
هاي برخط پاييز، بهار، يا تابستان حضور يافته بودند؛ در بارة  نفر بود كه در يكي از سخنگاه ١٣٠٠افزون بر  از يالكترونيك

به نحو ديگري مشخص شده بود كه داراي عالقه يا  ئن، يا نوامبر نظر داده بودند؛ ياهاي فوريه، آوريل، ژو نويس پيش
را تهيه كرده بودند، پژوهشگران » استاندارد«نويس  اين عده، اعضاي كارگروه ويژه كه پيشخصص فراوان هستند. ت

تيم توسعة سرفصل سواد اطالعاتي براي انجمن «هاي ملي، اعضاي  رساني و مديران پروژه برجستة علم كتابداري و اطالع
از طريق  گرفت. را نيز دربرمي» آموزش عالي پايهبر يادگيري در سنجش معت«و اقدام » هاي امريكا ها و دانشگاه دانشكده

ها و شنيدارهاي مجازي و  گذاشت، به بحث در سخنگاه اين مجاري، كارگروه ويژه منظماً روزآمدها را به اشتراك مي
  نمود. ميپيشنهادي تشويق » چارچوب«شدة  هاي اعالم نويس كرد، و همه را به نظردادن در بارة پيش حضوري دعوت مي

قابل  ،آموزش عاليهم در حرفة كتابداري و هم در » استانداردها«اثر هر گونه تغيير در  كه دريافت» آرال سي اي«بزودي 
پژوهشگر كه در انتشارات خارج از متون  ٦٠هاي عمومي، كارگروه ويژه با نزديك به  توجه خواهد بود. عالوه بر اعالن

رييس، مدير يا سرپرست دانشكدة  رييس، نايب ٧٠استناد كرده بودند، و بيش از » اندارهااست«رساني به  كتابداري و اطالع
انجمن  ٧٠رساني تماس گرفت، و از برخي نمايندة كاركنان (و مسئول انتشارات يا ارتباطات) در بيش از  كتابداري و اطالع

اي دعوت كرد كه اعضاي خود را به  بخانههاي كتا ها و كنسرسيوم آموزش عالي ديگر، نهادهاي اعتباربخشي، و انجمن
  نويس و نظردادن در بارة آن ترغيب كنند. خواندن اين پيش
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، شامل توضيحات، »چارچوب«نويس  اولين و دومين پيش مربوط بهمند بازخوردهاي دريافتي  كارگروه ويژه به صورت نظام
 ٥٦٢كرد. با سه فرم رسمي بازخورد برخط،  رسي ميبررا شده از طريق مجاري رسمي و غيررسمي  نظرات، و تأييدات ارائه

ردگيري بازخوردهاي  بههاي متعددي مستقيماً به اعضاي كارگروه ويژه فرستاده شد. اين گروه  پاسخ دريافت شد؛ ايميل
هاي حاصل از  . در حالي كه دادهكردنيز اقدام  - هاي وبالگي و توييتر يعني پست - هاي اجتماعي ارسالي به رسانه

 ساييشناقابل جامع نيستند، كارگروه ويژه نهايت تالش خود را به كار بست تا همة گفتگوهاي هاي اجتماعي  نهرسا
افزون بر يكهزار  - چندين صد سند بازخوردرفته،  هم ضيحات وبالگي را گرد آورد. رويهاي وبالگي، و تو توييتري، پست

هايپر «استفاده از  عضاي كارگروه ويژه تحليل گرديد و بامورد بررسي قرار گرفت. محتواي اين اسناد توسط ا - صفحه
ها، كارگروه  نويس و انجام بررسي كدگذاري شد. در طول فرايند تهية پيش - هاي كيفي افزار تحليل داده يك نرم -»ريسرچ

  ارائه داد.» هاي متداول پرسش«ويژه جزئيات بيشتري را در بارة تحليل بازخوردها در قالب يك سند برخط 
سومين نگاشت را منتشر كرد و بار ديگر با اعالم همگاني،  ٢٠١٤بازنگري سند را ادامه داد و در نوامبر سال  ،كارگروه ويژه

  درخواست نظردهي از طريق فرم بازخورد نمود.
  ، كارگروه ويژه شامل افراد زير بوده است:٢٠١٤از نوامبر 

 مشترك اوهايو (رييسهاي دانشگاهي ايالت  كريگ گيبسون، استاد، كتابخانه(  
 هاي  ترودي ئي. جاكوبسن، كتابدار برجسته و ارشد، دپارتمان سواد اطالعاتي، دانشگاه آلباني، ساني، كتابخانه

  دانشگاهي (رييس مشترك)
 (عضو) اليزابت برمن، كتابدار علم و فناوري، دانشگاه ورمونت  
 اي/كتابدار علوم، كالج اكرد (عضو) خانههاي كتاب كنندة آموزش كارل اُ. ديناردو، استاديار و هماهنگ  
 بيچ (عضو) النگ -لسلي اس. جي. فارمر، استاد، دانشگاه ايالتي كاليفرنيا  
 (عضو) ي. فوگارتي، نايب رييس، كميسيون اياالت مياني براي آموزش عاليالي ا  
 م. فولكرسن، كتابدار علوم اجتماعي و آموزش، دانشگاه فلوريداي جنوبي در ليلند (عضو) كدايان ا  
 ي هنسلي، كتابدار خدمات آموزشي و هماهنگكمپين  - ، دانشگاه ايلينوي در اوربانادانشوريكنندة امور  مريندا ك

  (عضو) 
  ،ي. ليپينكاتاي (عضو) دستيار مدير اجرايي، اتحاد براي اطالعات شبكهجون ك  
 ي، مدير كتابخانه، دانشگاه جان كارول (عضو) ميشل اس. ميله  
 انسون، كتابدار آموزش و يادگيري، مدرسة عالي مورِين ولي (عضو)تروي سو  
 ها براي علوم اجتماعي و انساني، دانشگاه نيومكزيكو (عضو) لوري تاونسند، كتابدار داده  
 (رابط شورا) جولي آن گريسون، دستيار رييس خدمات پژوهشي و آموزشي، دانشگاه ايالتي گرند ولي  
 ،يت گانسكي١ميلواكي (متصدي برنامة ديدارها، از  - اي، دانشگاه ويسكانسين هاي كتابخانه موزشكنندة آ هماهنگ ك 

  )٢٠١٤ژوئن  ٣٠تا  ٢٠١٣سپتامبر 
 اي و پژوهشي (رابط كاركنان) هاي دانشكده كارا مالنفانت، استراتژيست ارشد ابداعات ويژه، انجمن كتابخانه  

نويس نهايي را  پيش» آرال سي اي«به انجام رساند. دو گروه ديگر نهايي را  ت، كارگروه ويژه تغييرا٢٠١٤در دسامبر سال 
كميتة استانداردهاي «و »» آرال سي اي«كميتة استانداردهاي سواد اطالعاتي «بررسي كردند و بازخورد دادند: 
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من انج« ٢٠١٥زمستاني سال  هاي خود را در اجالس ميان كميتة آخري، سند نهايي و توصيه»». آرال سي اي«
  تقديم كرد.» آرال سي اي«در شيكاگو، براي بررسي به شوراي » هاي امريكا كتابخانه

، در راستاي روال »آرال سي اي«، هيئت مديرة »اي ال اي« ٢٠١٥فوريه سال  ٢زمستاني  يادداشت: در اجالس ميان
هيئت «تغيير آن را بدون نياز به تصويب اين امر امكان  را در پيش گرفت.» چارچوب«سند » ثبت«پارلماني، اقدام رسمي 

  آورد.  پذيري و توسعة موردنظر در آن فراهم مي منظور تقويت انعطاف ، به»مديره
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  : منابعي براي مطالعة بيشتر٣پيوست 
، بويژه كاربرد »چارچوب«هاي مبنايي  خواهند در بارة ايده هاي پيشنهادي براي كساني هستند كه مي منابع زير، خواندني

هاي ديگر سواد  هاي آموزشي مرتبط با آن، بيشتر بدانند. برخي از اين منابع به بررسي مدل اي و مدل فاهيم آستانهم
اي  هايي از سنجش مفاهيم آستانه هاي دانشجويان با سواد اطالعاتي، يا ارائة نمونه اطالعاتي، بحث در بارة چالش

اند از مجلدات  اي در اين فهرست، عبارت در بارة مفهوم آستانهآثار برجسته در موضوع نظريه و پژوهش پردازند.  مي
زا:  اي و دانش مشكل ير و لند (مفاهيم آستانه اي و يادگيري گشتاري) و مه ير، لند و بِيلي (مفاهيم آستانه ويراستة مه

پژوهشي، مقاالت همايش، عالوه، تعداد فراواني از مقاالت  بهها).  هاي تفكر و اقدام در درون رشته پيوندهايي با شيوه
شوند. براي آگاهي  گردد نقل مي كه منظماً روزآمد مي ٢، در وبسايت مربوطه١اي گزارش، و ارائه در موضوع مفاهيم آستانه
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