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  مقدمه
، كه تمامي اركان آن بر زندگي در جوامع اطالعات مدار كنوني

مبناي اطالعات و تبادل آن بنيان نهاده شده است، مستلزم 
هايي در نيازشناسي اطالعات، دستيابي، ارزيابي  داشتن مهارت

ها، كه  اين مهارت ي از مجموعه. و كاربرد مؤثر اطالعات است
 ي به صاحب خود توان برقراري تعامالت همه جانبه در همه

واهد داد، با عنوان سواد اطالعاتي ياد ابعاد زندگي را خ
داشتن اين مهارت براي تمامي شهروندان جوامع . شود مي

 ي اطالعاتي، مهم و حياتي و كسب آن براي فعاالن عرصه
  . علم و پژوهش ضرورتي انكارناپذير است

از آنجا كه داشتن سواد اطالعاتي موجب ايجاد انگيزه و 
و  شود و توليد علم ميجرأت بيشتر در پرداختن به پژوهش 

عدم آشنايي با آن مانع بسيار جدي در تحقيقات به شمار 
، هموار نمودن مسير كسب اين نوع سواد براي )1(آيد  مي

اي  علم و آگاهي از اهميت ويژه ي دانشجويان و فعاالن عرصه
ها را در مسير توليد علم  ن چرا كه نه تنها آ. برخوردار است
لكه به عنوان يكي از پنج مهارت اصلي بنمايد،  قدرتمندتر مي

كار و  ي ها را در عرصه ، آن)2(هاي كاري  مورد نياز در محيط
 .اي نيز ياري خواهد رساند فعاليت حرفه

آموزش «ها، كتاب  در راستاي آموزش اين مهارت
. نگارش در آمده است ي به رشته» هاي سواد اطالعاتي مهارت
هاي انجام  ل از پژوهشنتايج حاص«ي تدوين كتاب،  انگيزه

پايين «كه حاكي از » سنجش سواد اطالعاتي ي شده در زمينه

سواد اطالعاتي دانشجويان مورد مطالعه و  ي بودن نمره
استاندارد سطح سواد  ي دار اين نمره با نمره اختالف معني
  .، اعالم شده است»اطالعاتي پايه

گفتار  مؤلفان، هدف از تدوين كتاب را نيز در پيش
خودآموز و به زباني ساده در  ي نگارش اثري به شيوه«

   .اند ، بيان نموده»آموزش سواد اطالعاتي پايه ي زمينه
  

  نويسندگان ي درباره
نرگس خالقي، عضو هيأت علمي گروه كتابداري و اطالع 

هاي مختلف  رساني دانشگاه قم و صاحب تأليفاتي در حوزه
و » و پژوهشاخالق نگارش «اين رشته به ويژه كتاب 

مرضيه سيامك نيز . است» اخالق كتابداران و اطالع رسانان«
كارشناسي ارشد كتابداري و اطالع رساني  ي آموخته دانش
تدوين ابزاري «خود را تحت عنوان  ي نامه وي پايان. است

هاي سواد اطالعاتي  استاندارد براي سنجش مهارت
ود و تدوين نم» دانشجويان مقطع كارشناسي و آزمون آن

 ي سواد اطالعاتي، نويسنده ي هايي در حوزه عالوه بر پژوهش
» سنجش سواد اطالعاتي دانشجويان«همكار در تدوين كتاب 

سواد  ي توان گفت در حوزه مي رو، از اين. باشد نيز مي
ويراستاران علمي و ادبي اثر، . اطالعاتي صاحب تجربه است

مربي، كتابداري و اطالع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، .1
  )ي مسؤول نويسنده( .اصفهان، ايران

Email: Shahrzadi@mng.mui.ac.ir  
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عي نيز از دكتر جيران خوانساري و دكتر عبدالحسين طال
  . باشند    اعضاي هيأت علمي دانشگاه قم مي

  
  كتاب معرفي
تدوين نرگس » هاي سواد اطالعاتي آموزش مهارت«كتاب 

خالقي و مرضيه سيامك، حاصل همكاري نشر كتابدار و 
 8كتاب شامل . است 1389انتشارات دانشگاه قم در سال 

  . مايه استانگليسي به فارسي و ن ي نامه افزود، واژه پي 2فصل، 
گفتار و مقدمه  كتاب پس از پيش ي گانه هاي هشت سرفصل

وجو در  عبارت از چگونه آغاز كنيم؛ انواع منابع اطالعاتي؛ جست
وجو در وب؛ ارزيابي  ها؛ جست جو در پايگاه و كتابخانه؛ جست

منابع اطالعاتي؛ استناد به منابع اطالعاتي و اصول اخالقي 
هاي فرعي كتاب براي  ه سرفصلالبت. نگارش و پژوهش هستند

آگاهي از مباحث جزيي گوياتر است كه به منظور پرهيز از 
نظر شده است  ها صرف افزايش حجم اين نوشتار، از اشاره به آن

  . ها رجوع نمايد تواند خود به آن مند مي عالقه ي و خواننده
ي تأييد  ترجمه. 1افزودهاي كتاب نيز به ترتيب عبارت از  پي
هاي مواد اطالعاتي براي آموزشي عالي و  ستاندارد قابليتا ي شده

  . سنجش سواد اطالعاتي دانشجويان هستند ي نامه پرسش. 2
  .باشد ي همراه نيز مي كتاب داراي يك لوح فشرده

  
  با آثار مشابه كتابي  مقايسه
هاي چندي در ايران منتشر  سواد اطالعاتي، كتاب ي در حوزه

يم، تاريخچه، استانداردها و شده است كه اغلب به مفاه
ليكن امتياز كتاب حاضر . اند سنجش سواد اطالعاتي پرداخته

نسبت به ساير كتب، نگارش ساده، روان، قابل فهم و فارغ 
اي است كه قدم به قدم  بودن از هر گونه مطالب حاشيه

هاي  مخاطب اصلي يعني دانشجو را در مسير كسب مهارت
از ديگر محاسن اين . كند مي سواد اطالعاتي هدايت ي پايه

اثر، محدود نكردن مراحل كسب سواد اطالعاتي به 
  . هاي چاپي صرف يا الكترونيكي صرف است محيط

  
  بررسي محتوايي و ساختاري كتاب 
  :شود هاي اثر اشاره مي در اين بخش به برخي امتيازات و كاستي

  امتيازات اثر
لفان بر مباحث مطالب كتاب از لحاظ محتوا، حاكي از تسلط مؤ

مطالب كتاب حاصل تالش مؤلفان  ي طرح شده است و عمده
خلق اثري خودآموز و «جهت حصول هدف اصلي كتاب يعني 

. است» هاي سواد اطالعاتي به زبان ساده براي آموزش مهارت
  : ترين نمودهاي اين تالش در موارد زير محقق شده است عمده
رفتاري و تبيين كاربردهاي مطالب در قالب اهداف  -

 در ابتداي هر فصل؛» هاي قابل كسب مهارت«

، با ذكر ها آوري امكان خودآزمايي از آموخته فراهم -
 ؛»هاي پايان فصل تمرين«

ها در  تسهيل فراگيري مطالب با خالصه كردن آن -
 و تصاوير متعدد؛ ها قالب جدول

ها در  تشريح واژگان دشوار و معادل التين آن - 
 قالب پانويس؛

 ي امكان مطالعات تكميلي با ارايه فراهم كردن -
 در انتهاي هر فصل؛» فهرست مĤخذ«

ها  ساختار منظم و هدفمند كتاب، روال منطقي فصل -
 هاي فرعي آن؛ و بخش

نگارش ساده، گويا و روان مطالب، و مخاطب قرار دادن  - 
هاي مختلف، تمركز بر مطالب اصلي و پرهيز از  خواننده در آموزش

 ها؛ مهارت ي وزش مرحله به مرحلهاي در آم مطالب حاشيه

دقت در نگارش صحيح كلمات به ويژه كلمات  - 
 جمع و مركب؛

از ديدگاه ظاهري نيز كتاب داراي امتيازاتي است كه به 
  :ها اشاره مي شود برخي از آن

قطع كتاب، وزيري و جلد آن مقوايي انتخاب شده  -
  ؛باشد است كه براي كتاب قطع و جلد مناسبي مي

بين  ي مناسب قلم، رعايت فاصله ي زهنوع و اندا - 
كلمات و سطرها، استفاده از تيترهاي متناسب با محتوا و 

هاي ارجاعي مناسب كه همگي بر زيبايي ظاهري  پانويس
  اند؛ اثر افزوده

هاي اماليي بسيار كم كتاب، مانند  غلط -
نشانگر دقت باالي مؤلفان و ) 59. ص(» صطالحنامه«

  . ويراستاران اثر است
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  هاي اثر تيكاس
هاي محتوايي،  عالوه بر نقاط قوت كتاب، برخي نارسايي

خورد، كه هر چند از  ساختاري و ظاهري در آن به چشم مي
تواند براي  ها مي كاهد، ولي ذكر آن ارزش و اهميت اثر نمي

هاي بعدي مفيد  تر شدن كتاب در ويرايش اصالح و كامل
  :باشند يها به شرح زير م ترين اين كاستي مهم. باشد

صريح به مخاطب اثر به منظور  ي عدم اشاره -
در (آن  ي كتاب در انتخاب و مطالعه ي راهنمايي بهتر خواننده

گفتار به طور ضمني به مخاطب بودن دانشجويان اشاره  پيش
 ؛)رسد شده است، كه كافي به نظر نمي

كافي نبودن تعاريف پايه، داليل كسب و پيامدهاي  -
براي مخاطبان، كه افراد مبتدي  نداشتن سواد اطالعاتي

تواند به ايجاد  هستند، و وجود اين توضيحات و توجيهات مي
  . ها منتهي شود بيشتر در مسير فراگيري مهارت ي انگيزه
: همراه كتاب در حد انتظار ي كارآمد نبودن لوح فشرده - 

هر چند نويسندگان شرح مفصل برخي مطالب را به عنوان 
اند، اما نوع و حجم مطالب  ه ارايه كردهمكمل در قالب لوح فشرد

و طراحي و تنظيم آن در حد انتظار منبعي مكمل براي مخاطب 
هاي مجزا در قالب  در اين لوح فشرده، فايل. باشد نمي
هاي اطالعاتي  وجو در پايگاه جست ي هايي در مورد شيوه پوشه

هايي از استناد به  كتاب، نمونه 4التين معرفي شده در فصل 
و  Endnoteافزار  ، راهنماي نرمMLAو  APA ي هشيو
با وجود . قرار گرفته است 2 ي افزود شماره پي ي نامه پاسخ
رسد به  اين محمل اطالعاتي، به نظر مي ي هاي بالقوه قابليت

هاي كتاب، وجود  آموزش ي منظور تكميل و گسترش دامنه
 هاي مختلف معرفي شده در متن، سايت امكان پيوند به وب

وجو،  هاي اطالعاتي، موتورها و ابرموتورهاي جست مانند پايگاه
هاي مختلف علمي و پژوهشي  رساني، انجمن هاي اطالع  شبكه

همچنين نياز به  . به غناي مطالب كتاب خواهد افزود... و 
وجود راهنماهايي براي بازيابي انواع منابع اطالعاتي مانند 

ها،  نامه اع، پايانهاي ثبت اختر نشريات ادواري، پروانه
ها و ساير مطالب تكميلي در مورد انواع ديگر  نامه چكيده
اي و  افزارهاي كتابخانه هاي استناددهي، معرفي ساير نرم شيوه
وجو  جستها و راهبردهاي  هاي مختلف از انواع شيوه مثال

البته در هيچ بخش از كتاب به . شود ها نيز احساس مي در آن 
همراه كتاب  ي اي به وجود لوح فشرده اشارهگفتار،  جز در پيش
  .نشده است

اي به دو مورد،  افزارهاي كتابخانه محدود كردن نرم -
هاي  كتابخانه«: چنانچه در كتاب اين گونه آمده است

افزار سيمرغ و پارس آذرخش، براي  دانشگاهي ايران از دو نرم
شناختي منابع موجود در كتابخانه  بازيابي اطالعات كتاب

در ادامه نيز تنها به توضيح در ) 44. ص(» كنند تفاده مياس
وجو در آن پرداخته  افزار سيمرغ و راهبردهاي جست مورد نرم

  ؛)55الي  44صفحات (شده است 
عدم ذكر معادل برخي از واژگان و اسامي مهم در  -

ها، مانند  كاربرد آن ي پانويس به ويژه در اولين مرتبه
. ص(العمر، تفكر خالق  ري مادامهاي كتابخانه، يادگي مهارت

؛ )10. ص(اي و پژوهشي  هاي دانشكده ؛ انجمن كتابخانه)9
  ؛)33. ص(ها  ثبت اختراع و گزارش گردهمايي ي پروانه
بندي كلي و مناسب در مورد انواع  عدم وجود دسته - 
ها با وجود ذكر اسامي مختلف از انواع مجالت در متن  مجله

  ؛)29. ص(
اي در  چند رسانه ي ي فشردهها محسوب كردن لوح - 
منابع «با وجود ) 35. ص(مواد ديداري و شنيداري  ي زمره

  ؛)36. ص(به عنوان يك دسته از انواع منابع اطالعاتي » الكترونيك
يابي  هاي اطالع نبود هر گونه توضيح در مورد روش -

، با وجود اهميت بازيابي اطالعات از )98. ص(در وب پنهان 
  . اين بخش از وب

بندي  هاي موجود در طرح رده كر مثال از گسترشذ -
  ؛)43ص (ها  كنگره و عدم اشاره به وجود، مفهوم و كاربرد آن

عدم وجود ارجاعات صحيح به منابع استفاده شده در  - 
با وجود ذكر اسامي منابع و مĤخذ در پايان هر فصل، نبود : متن

استنادات مناسب در داخل متن از اشكاالت اساسي اين اثر 
  ؛3و  2شود مانند تمامي منابع استفاده شده در فصل  حسوب ميم

بندي  رده ي مؤلف كنگره در نشانه ي استفاده از نشانه -
  ؛)42. ص(ديويي به اشتباه 

انگليسي به فارسي به  ي نامه اشكال در تنظيم واژه - 
هاي اماليي  لحاظ تورفتگي ابتداي سطرهاي مختلف و غلط
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» hyper link« ،»hyper text« ،»ofline«محدودي مانند 
نامه مانند  و عدم وجود برخي اصطالحات مهم و كليدي در واژه

»Information needs« ،»Invisible web« ،
»Evaluation « و»Meta- search engine«. 

رسد در  ارجاعات كور متعدد در نمايه كه به نظر مي -
 ي آرايي كتاب، دقت الزم در تطابق شماره زمان صفحه
اي از اشكاالت در مورد  نمونه. ورت نگرفته استصفحات ص

  :اصطالحات زير به چشم مي خورد
 » 57طرح غدير «، »170، 124روش استناددهي« ،

اطالعاتي  ي دروازه«، »121، 120مالكيت معنوي «
  ؛...و » 100

آرايي محدودي  در مواردي اشكاالت تايپي و صفحه -
  :شود در اثر وجود دارد كه به برخي اشاره مي

 بندي كنگره  جايي كاتر سرشناسه و عنوان در رده جابه
  ؛)44. ص(
 هاي  پانويس: ها مانند برخي پانويس ي اشتباه در شماره

   3، پانويس )30. ص( 2، پانويس 27و  26. ص
  ؛)119. ص( 4، پانويس )90. ص(
 ها و عدم وجود  اشكال در ارجاع به برخي جدول

و  27. صمانند » جدول زير«جدول، با وجود عبارت 
ها در متن مانند  و عدم اشاره به برخي جدول 30

  ؛7, 3و يا تصوير  6, 2؛ 5, 2؛ 3, 2؛ 2, 2جداول 
 اصول اخالقي در نگارش و « ي ذكر سرصفحه

» فهرست كل منابع«در صفحات مربوط به » پژوهش
  ؛)143الي  139صفحات (
 2, 3جدول  1سطر (قلم  ي ناهماهنگي در اندازه ،  

كه  128الي  123هاي صفحات  مثال؛ تيتر )43. ص
و برخي به صورت  (Bold)برخي به صورت پررنگ 
 معمولي تايپ شده است؛

 ها مانند  هاي موجود در ابتداي برخي پاراگراف ناهماهنگي
 ي و يا كاهش فاصله) 154الي  146. ص(و ) 58. ص(

 ).30. ص(نامه  سطرها مانند توضيحات مربوط به پايان
  

 گيري بندي و نتيجه جمع

ترين ابزار جهت  هاي سواد اطالعاتي مهم آموزش مهارت
توانمندسازي افراد جامعه براي زندگي و حفظ بقا در جوامع 

در اين جوامع، هر فرد در هر موقعيتي ). 3(اطالعاتي است 
هاي حاصل از تحوالت تكنولوژيكي است و  متأثر از چالش

 راهكار كسب توانايي همراهي با اين تحوالت، كسب
در عصري، كه ). 4(هاي سواد اطالعاتي است  مهارت

دسترسي به اطالعات صحيح، معتبر و به موقع در ميان 
حجم عظيم اطالعات معتبر و نامعتبر از اهميت خاصي 
برخوردار است، و دستيابي به اين مهم جز با كسب 

پذير نيست،  يابي و سواد اطالعاتي امكان هاي اطالع مهارت
زه از اهميت و جايگاه خاصي برخوردار هاي اين حو آموزش

ها پايه و اساس يادگيري  است، چرا كه اين آموزش
تجهيز شهروندان جوامع  ي و زمينه) 5(العمر  مادام

هاي زندگي در اين جوامع و تبديل  اطالعاتي به مهارت
آموزش «و كتاب ) 6(ها به افرادي آگاه و مطلع است  آن

اين  ي سته است با ارايه، توان»هاي سواد اطالعاتي مهارت
خود را در مسير يادگيري مستقل  ي ها خواننده آموزش

  .ياري رساند
ضمن ارج نهادن به تالش مؤلفان كتاب در خلق اين اثر و 

آموزش «آرزوي بهروزي براي آنان، بايد متذكر شد كتاب 
كتابي ارزشمند و كاربردي است »هاي سواد اطالعاتي مهارت

 ي آن را به همه ي ر، مطالعهاين سطو ي كه نويسنده
هاي مختلف، افراد مبتدي و حتي محققان  دانشجويان رشته

توانند گام  مندان مي عالقه. كند هاي مختلف، پيشنهاد مي حوزه
هاي كتاب در مسير كسب اين  به گام با استفاده از راهنمايي
  .مهارت بنيادي حركت نمايند

  
  تشكر و قدرداني

داند از رهنمودهاي همكار ارجمند  يدر پايان نويسنده الزم م
جناب آقاي دكتر حسن اشرفي ريزي در نگارش اين نقد، 

  .تشكر و قدرداني نمايد
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