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 خبرنامه کتابخانه بيمارستان شهدای عشاير خرم آباد

١٣٩٨ سال اول سه ماهه ٢شماره   

مارک تواين. استبرای هر کسی کتاب دوست  ترن ترين، مفيدترين و هميشگی توقع راستگوترين، بی  
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 سواد اطالعاتی چيست؟
سواد اطالعاتی مفهومی است که در نتيجة تحوالت و 

. های اطالعاتی پيدا شده است فناوریتغييرات سريع در 
منظور ادامة حيات در جامعة  هايی که فرد به  به مهارت

اطالعاتی به آنها نيازمند است، سواد اطالعاتی گفته 
 .شود می

هايی اطالق  سواد اطالعاتی به مجموعه توانمندی
توانند تشخيص دهند  افراد به کمک آن می"شود که  می

نياز دارند و به جايابی، که چه موقع به اطالعات 
ارزيابی، و استفادة مؤثر از اطالعات مورد نياز 

 .(ALA, 2002) "مبادرت ورزند

سواد اطالعاتی شامل شناخت نيازهای اطالعاتی خود، 
يابی، سازماندهی، ارزيابی، و مهارت تشخيص، مکان

استفاده مؤثر از اطالعات است که فرد برای حل مسائل 
اين مهارتها . دهد فاده قرار میو مشکالتش مورد است

نياز مشارکت مؤثر در جامعة اطالعاتی و از جمله پيش
به شمار " فراگيری مادام العمر"حقوق پاية افراد برای 

 )١٣٨٦پريرخ، (آيدمی

هايی که فرد آموخته تواند به مهارتسواد اطالعاتی می
گيرد يا به فرايندی آموزشی که از طريق آن فرد ياد می

در محيط پيچيده و در حال رشد سريع اطالعات، که 
چگونه از اطالعات به طور مؤثر و کارآمد استفاده کند، 

 )١٣٨٦سيامک، (شوداطالق می

دو کتاب دربارة نقش کتابخانه در  ١٩٨٠در پايان دهه
کتاب . های سواد اطالعاتی منتشر شد آموزش مهارت

بر گوردون جی، . اول، نوشته پاتريشيا بريويک و ای
ها در پيشرفت آموزش عالی تأکيد داشت؛ و  نقش کتابخانه

هر دو . کتاب دوم گزارش انجمن کتابداران آمريکا بود
کتاب، سواد اطالعاتی را موضوعی مرتبط به حرفة 

گزارش . کتابداری در آموزش و پرورش تلقی کردند
انجمن کتابداران آمريکا، اهميت دستيابی به سطح عالی 

ر جامعه را مورد تأکيد قرار داده است سواد اطالعاتی د
و مهارت يادگيری با اتکا بر منابع اطالعاتی را 

، نقل شده در سراج، 1994به رنز،)داند  ضروری می
١٣٨٣). 

افراد دارای سواد اطالع/اتی کس/انی هس/تند ک/ه آموخت/ه باش/ند 
دانن/د ک/ه چگون/ه ي/اد بگيرن/د، زي/را  نه/ا میآ .چگون/ه بياموزن/د

دان//ش چگون//ه س//ازماندهی ش//ده اس//ت و چگون//ه دانن//د ک//ه  می
ت//وان اطالع//ات م//ورد ني//از را پي//دا ک//رد و از اطالع//ات  می
. ای استفاده کرد که ديگران نيز بتوانند از آن بياموزن/د گونه به

العمر  اف///راد دارای س///واد اطالع///اتی ب///رای ي///ادگيری م///ادام
توانن/د اطالع/ات م/ورد ني/از  آمادگی دارند، چرا که هميشه می

گيری آگاهان/ه اس/تفاده  ود را پيدا کنن/د و از آن ب/رای تص/ميمخ
   ١٣٨٣، نقل در سراج، ١٩٩٤به رنز،" (نمايند

تف///اوت نظري///ه ، فرانظري///ه، الگ///و در مباح///ث پ///ژوهش،اين 
روند، هر  مفاهيم اغلب به اشتباه و به جای يکديگر به کار می

 چند با هم تفاوت دارند و درک تفاوت مي/ان آنه/ا ب/ه تفک/ر در
  درعلوم مختلف کاربرد دارندهای نظری باب جنبه

  بيشتر بدانيم
تف///اوت نظري///ه ، فرانظري///ه، الگ///و در مباح///ث پ///ژوهش،اين 

روند، هر  مفاهيم اغلب به اشتباه و به جای يکديگر به کار می
چند با هم تفاوت دارند و درک تفاوت مي/ان آنه/ا ب/ه تفک/ر در 

  .دارنددرعلوم مختلف کاربرد های نظری باب جنبه

 :فرانظريه

يک نظريه دربارة بررسی، تحليل و توصيف خود نظريه  
)فرهنگ جامع وبستر(است  ). 

ساختار کلی و اصولی که در پيوند با عمليات ) الف :نظريه

) مانند پزشکی، موسيقی(موجود در يک حوزه از فعاليت 
توسعه يافته و محتوای آن را به عنوان يک حوزۀ فکری 

نظامی از ) ب). رهنگ جامع وبسترف(شکل داده است 
های انجام کار که به ها، اصول پذيرفته شده، و رويهفرضيه

بينی و يا تبيين ماهيت يا رفتار منظور توصيف، پيش
فرهنگ ميراث (است  ها ابداع شدهمجموعة خاصی از پديده

  (1971همچنين نگاه کنيد به رينولدز، ). (١٩٦٩امريکايی، 

که به عنوان يک  فکری آزمايشیيک ساختار  :الگو *
  منبع:گيردابزار آزمودن مورد استفاده قرار می

h(p://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol5/siamia

n_abs.htmi   


