
20-41(: 4001 بهار)  اول، شماره  تمشهجلد    

http://hii.khu.ac.ir 

 _____________________________________________ مقاله اصیل پژوهشی

20 

 

 ی مرور ی: بررسیکار  فهیوظ یدگیچ یبراس  و پ  یهفت وجه تجربه سواد اطالعات

 
 .رانیمشهد، مشهد، ا  یدانشگاه فردوس  ، یشناسعلم اطالعات و دانش  یدکتر یدانشجو  : یطرقفرشته کامران

 sanatjoo@um.ac.ir مسئول( )نویسنده .رانیمشهد، مشهد، ا  یدانشگاه فردوس ، ی شناسگروه علم اطالعات و دانش اریدانش : جواعظم صنعت* 

 .رانیمشهد، مشهد، ا  یدانشگاه فردوس  ، یشناسگروه علم اطالعات و دانش  اریاستاد  : یفرعمعصومه تج
 

 چکیده
ها در کسب  گیریافزایش پیچیدگی وظیفه کاری، به دلیل رفتار متفاوت اطالعاتی )یعنی تنوع و پیچیدگی نیاز اطالعاتی، سختبا    مقدمه: 

از دسترسی و استفاده از    اطالعات، توجه به منابع اطالعاتی شفاهی، تعامل و تبادل اطالعات با همكاران(، تجربه سواد اطالعاتی که فراتر 
دهی  بهره  گیری از اطالعات، به منظور پاسخگویی به مشتریان و تبادل اطالعات با دیگر همكاران وکسب و بهرهمهارت در  اطالعات است، و بر  

 کند.  اطالعات در محیط کار تمرکز دارد، اهمیت پیدا می

کاری در متون هدف مقاله مروری حاضر است    وظیفه  پیچیدگی  حسب  کار بر  محیط  افراد در  اطالعاتی  سواد  پرداختن به نقش تجربه  هدف: 

    است. 

 گردآوری  مرتبط منابع مقاله، هدف  به پرداختن  برای پژوهش کیفی حاضر از نوع توصیفی است که با مرور محتوا انجام شد. شناسی:روش

به منظور بسط و گسترش   نظرورزانه  جستار  ای  ینظرورز  در این پژوهش از روش.  گرفتند  قرار  بررسی   ای موردبا روش و رویكرد کتابخانه  و
 مهم اما توجه نشده در متون مرتبط با موضوع پژوهش استفاده شد.ای اندیشه

کتد. هر چه پیچیدگی بیشتر با پیچیدگی وظایف کاری، وابستگی به اطالعات بیشتر و تجربه سواد اطالعاتی اهمیت بیشتری پیدا میها:  یافته

از سواد بیشتری  وجوه  آن  شود،  از  معدودی  تعداد  اطالعاتی،  تعاریف سواد  بررسی  با  است؛ همچنین  کار الزم  در محیط  ها سواد اطالعاتی 
(، که  1999طالعاتی براس )سواد  گیری در محیط کاری تعریف کرده بودند و هر کدام نیز با توجه به هفت وجه تجربهاطالعاتی را برای بهره

 توجه قرار داده است، به تمام وجوه توجه نكرده بودند.  سواد اطالعاتی را در محیط کار مورد

  افرادی  به  آنان  ای سبب تبدیلو حرفه  کاری  هایمحیط  در  کارکنان  دستیابی به مهارت و تجربه در سواد اطالعاتی توسطگیری:  نتیجه

 سواد   گیری از هفت وجه تجربه اطالعاتی مناسب با بهرهسواد    از  عالوه بر برخورداری  بتوانند  باید  کارکنان  و  مدیران.  شودمی  موفق   و  شایسته

 . گردند سازمان پیشرفت و بقاء سبب شوند و های شغلیمحیط در روزافزون تغییرات با سازگاری به اطالعاتی و پرورش و تقویت ذهنی قادر
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Abstract 
Introduction: Information literacy experience emphases on the abilities of acquiring and applying information in order to 

respond to customers and exchange information with other colleagues and use in the workplace. As the task complexity in-

creases, the experience of information literacy becomes important due to different information behaviors (diversity and com-

plexity of information needs, difficulties in obtaining information, attention to oral information sources, interaction and ex-

change of information with colleagues).  

Objective: Reviewing the role of information literacy experience of individuals in the workplace in terms of the complexity 

of the task.  

Methodology: A qualitative research conducted by content analysis.  

Findings: As the complexity tasks increases, information dependence and information literacy experience become more im-

portant, and more aspects of it is required in the workplace.  Likewise, it was   found that a small number of information 

literacy definitions are defined in terms of the work environment. Further, none of the definitions of information literacy 

examined had all aspects of information literacy. 

Conclusion: Gaining experience and skill in information literacy is one factor that safeguards the success of employees. It is 

recommended for administrators and staff to use seven aspects of information literacy that cultivates the mind and warrants 

the advancement of the organization. 
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 مقدمه
ویژه توجه  اطالعاتی  رفتار  مطالعات  عنوان  در  به  شغل،  به  ای 

افراد در آن   رفتار  واقع شده بافتی که  و  اطالعاتی  نیاز  بر  و  اند 
آن اطالع سواد  یابی  است.  شده  معطوف  است،  اثرگذار  ها 

چگونگی   در  مهارت  و  دانستن  معنای  به  که  نیز  اطالعاتی 
دسترسی به اطالعات است، به کمك افراد در انجام وظیفه کاری 

(. اما اینكه سواد  2016،  1ایوب ها آمده است )مرتبط با شغل آن 
ای است  طالعاتی چه پیوندی با وظیفه کاری افراد دارد، مسئلها

ابعاد  از  کاری  وظایف  است.  شده  پرداخته  آن  به  کمتر  که 
ها، های رایج آنبندیاند. یكی از طبقه بندی شدهگوناگونی طبقه 

یابی، بر حسب پیچیدگی وظیفه کاری  خصوصاً در مطالعات اطالع
ری، به دلیل رفتار متفاوت  است. با افزایش پیچیدگی وظیفه کا

ها گیریاطالعاتی )یعنی تنوع و پیچیدگی نیاز اطالعاتی، سخت 
به منابع اطالعاتی شفاهی، تعامل و   در کسب اطالعات، توجه 
تبادل اطالعات با همكاران(، سواد اطالعاتی از یادگیری و کسب 

ها فراتر رفته و بعد دیگری از سواد اطالعاتی، یعنی تجربه  مهارت
در واقع با افزایش نقش  گیرد.  واد اطالعاتی مورد توجه قرار می س

تنها  نه  اجتماعی،  و  فردی  توسعه  در  اطالعات  راهبردی 
از اطالعات یا سواد  توانایی  استفاده  به دسترسی و  های مربوط 

های گوناگون شغلی اهمیت  اطالعاتی در زندگی شخصی و حوزه 
رت و تجربه در زمینه اند، بلكه به دست آوردن مهازیادی یافته

سواد اطالعاتی یا آنچه امروزه تحت عنوان تجربه سواد اطالعاتی  
ای نقش  های مختلف کاری و حرفهبرند در حوزهاز آن نام می 

 (.2009، 2کند )هیدی و بارکرای پیدا میکنندهتعیین
اطالعاتی   سواد  تجربه  عنوان  تحت  امروزه  آنچه  اساس  بر 

های کاری  های مختلف از جمله محیطدر محیط  نامند، انسان می
و همكاران در تعامل است    (client or customer)با مشتریان  

و  کسب  در  مهارت  یعنی  کافی،  اطالعاتی  توانایی  از  باید  و 
ه مشتریان و تبادل  گیری از اطالعات، به منظور پاسخگویی ببهره

اطالعات با دیگر همكاران برخوردار باشد. نحوه تعامل اطالعاتی  
های آن به لحاظ محیطی تخصصی و در محیط کاری و ویژگی

بهرهحرفه و  کسب  در  در  ای  مهمی  نقش  اطالعات،  از  گیری 
دارد که می افراد  متفاوت  وظایف کاری  ویژگی  بر حسب  تواند 

ن وظایف مرتبط با شغل هستند که باشد. وظایف کاری به عنوا
، 3ن یارولی  و  سترومیبگیرند )به منظور دستیابی به هدفی انجام می

بندی وظایف کاری از رویكردهای گوناگونی  (. در تقسیم1995

___________________________________ 
1 Ayoub 
2 Heidi and Barker 
3 Byström and Järvelin 
4 Borgman 
5 Zhang  

رویكردها که توسط   این  از  اساس یكی  بر  است.  استفاده شده 
سال    4بورگمن و    1986در  ساده  به  کاری  وظایف  شد،  مطرح 
وظایف ساده، وظایفی   (.1986اند )بورگمن،  تقسیم شده  پیچیده

داند که برای  هستند که معموال برای فرد مشخص است و او می 
وظایف جستجوی این نوع کارها، به چه منابع اطالعاتی نیاز دارد  
و تالش شناختی اندکی برای انجام وظیفه الزم است. در این  

به اطالعات مورد نیاز  وظایف، افراد با موانع کمتری در دسترسی  
مواجه هستند و استفاده آنان از منابع اطالعاتی علمی و تخصصی  
ساده،  کاری  وظایف  در  جستجو  وظایف  جمله  از  است.  کمتر 

)مانند  می حقایق  اطالعات  به  دسترسی  برای  تالش  به  توان 
و  روزمره  و  عادی  کارهای  اطالعات  اشخاص(،  نام  یا  اسامی 

د. وظایف پیچیده وظایفی هستتد که  اطالعات اداری اشاره نمو
آن  مورد  در  برخوردار  فرد  اطمینان کمتری  و  بیشتر  ابهام  از  ها 

است و ممكن است پاسخ نیازهای اطالعاتی در این وظایف یا  
از   دسته  این  با  مرتبط  جستجو  وظایف  پاسخگوی  اطالعات 
باشد.   داشته  وجود  مختلفی  اطالعاتی  منابع  در  کاری،  وظایف 

های ای، سطح باالیی از فعالیتدهی به چنین وظیفه برای پاسخ 
شناختی همچون مقایسه، تفسیر و ترکیب اطالعات الزم است  

(. افراد  2012، 6؛ ساستامینن، کامپولینن و یارولین 2012، 5)ژانگ
در این وظایف با مشكالت بیشتری برای دسترسی به اطالعات  

ا مشكالتی همراه  رو به رو هستند و در نتیجه پردازش اطالعات ب
است. افراد برای انجام این وظایف از منابع اطالعاتی علمی و  

توان  کنند. از جمله این وظایف میتخصصی بیشتری استفاده می
مشكل،   یا  مسئله  حل  اطالعات  به  دسترسی  برای  تالش  به 

تصمیم به  اطالعات  کرد.  اشاره  اطالعات حوزه خاص  و  گیری 
یژه وظایف پیچیده، برخوداری از  منظور انجام این وظایف به و

حرفه  اطالعاتی  نیاز  برآوردن  در  الزم  بازیابی  توانایی  و  ای 
اطالعات با کیفیت و معتبر از میان انبوه اطالعات یا به عبارتی  
کاری  محیط  در  دیگران  با  تعامل  در  اطالعاتی خصوصاً  سواد 

)ساراسویك است  اهمیت  با  همكاران 1996،  7بسیار  و  لی  ،  8؛ 
 (.  2012، 9؛ کامپولینن و یارولین 1201

بنابراین این پژوهش مروری است بر اینكه تجربه سواد  
اطالعاتی در محیط کاری، خصوصاً بر حسب ویژگی وظیفه  

کاری، چگونه درك شده است، در تعاریف سواد اطالعاتی به  
این مسئله چگونه پرداخته شده و یا چه جایگاهی دارد. برای  

6 Saastamoinen, Kumpulainen and Järvelin 
7 Saracevic 
8 Li et al 
9 Kumpulainen and Järvelin 
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هره  ( ب1999تحلیل تعاریف از هفت وجه سواد اطالعاتی براس )
 شود. این هفت وجه شامل موارد زیر است: گرفته می

 ، اطالعات فناوری تجربه -

 ، اطالعاتی منابع  تجربه -

 ، اطالعات ندییفرآ تجربه -

 ، اطالعات کنترل تجربه -

 ، دانش ساخت  تجربه -

 ، دانش  گسترش  تجربه -

 . خرد تجربه -
کاری نه فقط برپایه   از آنجا که سواد اطالتی به ویژه در محیط

بلكه حاصل جمع همه وجوه   یك وجه مانند فناوری اطالعات 
است، در این پژوهش از هفت وجه تجربه سواد اطالعاتی براس  

است.  1999) بهره گرفته شده    یك   وجوه،  این  طرح  با  براس( 
 ترسیم  اطالعاتی ادسو برای اطالعات با تعاملی و ایرابطه مدل
  به   نیاز  کاری  وظیفه  انجام  برای  که  دلیل  این   به  براس.  کرد

همچنین .  داد  گسترش  کاری  فضای  برای  را  مدل  است،   اطالعات
امروزه   است که  برخوردار  اهمیت  از  دلیل  این  به  پژوهش  این 
در  بشری  زندگی  جاری  مشكالت  از  یكی  اطالعات  افزونگی 

های مختلف است و گزینش آن برای پیشبرد و ها و محیطحوزه
ای های گوناگون کاری و حرفهها و حوزهتوسعه به ویژه در محیط 

کاری بسیار دشوار است و  در کمترین زمان و با کمترین هزینه  
نه تنها برخورداری از سطح مناسب سواد اطالعاتی برای کارکنان 

پیچیده وظایف  دارای  که  آنان  ویژه  به  )به  دستیابی  بلكه  اند( 
این مورد  مهارت و تجربه الزم در سواد اطالعاتی می  تواند در 

  زمینه   در  اندکی  هایپژوهش  کشور  از  خارج  درکننده باشد.  کمك
  است، اما   شده  انجام  ه سواد اطالعاتی افراد در محیط کارتجرب

زمینه  پژوهشی  تاکنون   پیچیدگی   و   اطالعاتی  سواد  تجربه   در 
در داخل کشور نیز پژوهشی در    . است  کاری انجام نشده  وظیفه

زمینه تجربه سواد اطالعاتی انجام نگرفته است که دلیل دیگر  
این   به  این پژوهش  این پژوهش است. انجام  انجام  بر اهمیت 

های شغلی به  دلیل از اهمیت برخوردار است که امروزه در محیط
پیچیده و  تخصصی  وظایف  که  آنان  برای  عهده ویژه  بر  تری 

فقط   از  بهرهدارند،  برخورداری  یعنی  اطالعاتی  سواد  از  گیری 
فناوری  ابزارهای  از  استفاده  با  برای دستیابی اطالعات  توانایی 

های کاری  اطالعات و توجه به یك وجه کافی نیست. در محیط 
امروزی به منظور رشد و پیشرفت فردی و سازمانی، کارکنان باید 

سواد اطالعاتی هم    بتوانند از مهارت و تجربه الزم در همه وجوه

___________________________________ 
1 Varlejs and Stec 
2 Thanuskodi 
3 Wu 
4 Gilbert 

به منظور پاسخگویی به وظایف شغلی و تخصصی خود و هم  
برای پاسخگویی مناسب به مراجعان و تعامل و تبادل اطالعات  
با سایر همكاران و همچنین پاسخگویی به نیازهای یكدیگر در  

های شغلی امروزی است،  ای که الزمه محیطزمینه کاری و حرفه
در سواد اطالعاتی معمول چندان مورد   برخوردار باشند. چیزی که

 توجه قرار نگرفته است. 

 شناسیروش
محتوا   مرور  با  که  است  توصیفی  نوع  از  حاضر  کیفی  پژوهش 
انجام شد. محققان تقریباً بیشتر محتوای مقاالت مربوط به سواد  
اطالعاتی قشرهای مختلف جامعه را که در خارج و داخل کشور 

های های زمانی مختلف )از سالرهتوسط سایر پژوهشگران در دو
  ی عباس؛ 2014، 1استك  و وارلجز ( انجام شده بود )1383-1395

(  2019، 2یتانوسكود؛ 1393، جوکار و  یعبداله ؛ 1394، نجفلو و
و تعداد اندك مقاالت تجربه سواد اطالعاتی در محل کار را )از 

( که فقط در خارج از کشور انجام گرفته  2019-1999های  سال
گیلبرت 2012،  3وو )بود   قرار  (2017،  4؛  انتقادی  بررسی  مورد   ،

روش   از  بررسی  این  منظور  به  که  جستار   نظرورزیدادند  یا 
گرفتند.    نظرورزانه نظرورزانه   5وزرینظربهره  جستار  بسط    6و 

  مهجور مانده در یك حوزه تخصصیتا حدودی  ای مهم و  اندیشه
به   که  اندیشه   است  ایجاد  طرح  هدف  با  مرزشكنانه  و  نو  ای 

بندی جدید و نوآورانه از  گشایش مفهومی و باالخره ارائه صورت
سابقه مباحث  و  رشته  مسائل  در  )مهرمحمدی،  پردازد  میدار 

1398) . 

محقق   کاری   محیط  در   مفید  های  تجربه   از برخورداری 
  وظیفه   حسب  بر  اطالعاتی  سواد  هایتجربه   مشاهده   و  دانشگاهی

رزانه را توجیه کرده  نظرو  جستار  کیفی  روش  این  انتخاب  کاری،
این روش نوعی فراتحلیل و یا تلفیق پژوهشی است که    .است

ای از قواعد آماری از  یك پژوهشگر با بصیرت به جای مجموعه
اطالعات    .کندآن به عنوان ابزاری برای روشنگری استفاده می 

آوری شده این پژوهش با استفاده از ابزار بررسی مستندات جمع
ورزی تعاملی اندیشه ها با استفاده از روش  و تجزیه و تحلیل آن 

 این  در .انجام گرفته است  7کرسول آگاهانه و عمل هدایت شده  
 ای مجموعه   جای  به   پژوهشگران   است،  فراتحلیل  نوعی   که  روش

  عنوان   به  بررسی  مورد  موضوع  با  آشنایی  دلیل  به  آماری  قواعد  از
 پژوهش  در.  کنندمی  استفاده  روشنگری  و  تحلیل  برای  ابزاری
  میزان   و  اطالعاتی  سواد  تعاریف  تحلیل  منظور  به  نیز،  حاضر

  و   وجوه  از   یك  هر  درك  با  متون  تحلیل  به  براس،  وجوه  کاربست

5 Speculation  
6 Essay speculative 
7 Creswell 
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  که   نظرورزانه   واقع   در .  شد  پرداخته  آن   توصیف   و   تعریف  تحلیل
  مضمونی  درك و  تحلیل دانند،می  نیز  اندیشه به اندیشیدن را آن

  داشته   احاطه  آن  بر،  باشد  کرده  درك  را  آن  باید  گرتحلیل  که  است
.  کند  شناسایی  و   درك  را  آن  در  مندرج  اندیشه  بتواند  تا  باشد

ت  و  أبرای  لینكلن  ارزیابی  روش  از  مطالعه  پایایی  و  روایی  مین 
استفاده گردید که معادل روایی و پایایی در تحقیقات کمی   1گوبا

ق بودن  وثپایه این روش چهار معیار م  بدین منظور و بر   . است
ب مورد  اعتبارمنابع  و  این    ،ررسی  از  متخصصین  باورپذیری 

پذیری  ،رویكرد تاطمینان  ،انتقال  و  برای أپذیری  ییدپذیری 
 د. ارزیابی در نظر گرفته ش

 چارچوب نظری پژوهش 

 کار   محیط در اطالعاتی سواد تجربه
یابی، دسترسی و  تجربه سواد اطالعاتی در محیط کار به مكان 

های  برای حل مسائل و چالشکاربرد اطالعات به صورت مؤثر  
مربوط به کار و استفاده از انواع مختلف منابع اطالعاتی به منظور  

خدمات، انجام وظایف شغلی و تبادل   گیرانپاسخگویی به بهره
شود )کیرتون و  اطالعات با همكاران در محیط کار اطالق می 

مُلِپییَن و فُری2005،  2بَرهَم انتزاعی 2015،  3؛  ر،  ت(. در سطحی 
  بررسی   بندی اطالعات،به توانایی دسته  تجربه سواد اطالعاتی

گیری شكل  جدید،  هایبینش  و  دانش  ایجاد  اطالعات،  جریان
از    بر  تأثیرگذاری  و  گیریتصمیم  و  قضاوت استفاده  با  دیگران 

 (.  2014، 4ویلیامز ، کوپر و واولاطالعات اشاره دارد )
در   اطالعاتی  سواد  تجربه  به  در  توجه  توان  می  را  کار  محیط 

 5دیدگاه کمیته سواد اطالعاتی انجمن کتابداران ایاالت متحده
دید. طبق تعریف این کمیته، نیروی کار با مهارت سواد اطالعاتی  

دانند چگونه دانش سازماندهی شده است،  افرادی هستند که می 
  توانند اطالعات را جایابی و به روشی چگونه آن را یاد بگیرند، می 

ها بیاموزند، از آن استفاده کنند )مُلِپییَن  که دیگران بتوانند از آن 
(. به عبارت دیگر، نیروی کار باسواد اطالعاتی یا  2015و فُری،  

پردازش   و  بازیابی  تهیه،  به  قادر  اطالعاتی،  سواد  در  مجرب 
و   شرایط  به  توجه  با  و  است  انتقادی  صورت  به  اطالعات 

شیوهکنهای کاری عمل میمحدودیت آن د.  اطالعاتی  ها های 
وجودفعالیت به  را  کارآمد  جمعی  ایجاد،  می  های  به  و  آورد 

انجام مأموریت به  هایشان کمك  نگهداری و تكامل سازمان و 
 (. 2016، 6و فیلیپتکند )کالرد، اسمدت، فاسترز، لیگورگو می

___________________________________ 
1 Lincoln and Guba 
2 Kirton and Barham 
3 Molopyane and Fourie 
4 Williams, Cooper and Wavell 

  اطالعاتی  تجربه سواد برای گام پانزده ،2002 سال در همچنین
  شده   پیشنهاد  دهد،می  رخ  کار  محل  در  که  فرآیندی  عنوان  به

های ها، تبادل و تعامل در فعالیتاست که در هر یك از این گام 
 : توانند دخیل باشندجمعی کارآمد می

 تعیین نیاز؛ ▪

 های آن؛ تقسیم موضوع به بخش  ▪

 مراتب؛شناسایی روابط و سلسله ▪

 شناسایی منابع متعدد؛ ▪

 انتخاب راهبرد؛  ▪

 ها؛سؤال طرح  ▪

 انجام جستجو؛ ▪

 تأیید اطالعات؛   ▪

 پاالیش اطالعات؛  ▪

 تحلیل اطالعات؛  ▪

 سازی اطالعات گردآوری شده؛خالصه ▪

 گزینش اطالعات مورد نظر؛  ▪

 قرار دادن اطالعات در بافت مورد نظر؛ ▪

 به کارگیری اطالعات؛  ▪

ارزیابی کار انجام شده و جستجوی دوباره در صورت لزوم  ▪
 (. 2016، 7الدین فردوس صالح)

به بررسی تجربه    1999براس در سال   با رویكرد پدیدارنگاری 
سواد اطالعاتی در بین متخصصان و با رویكرد تحلیل گفتگو و  

و سازمانی،   اطالعاتی فردی  بین سواد  متقابل ممكن    7روابط 
 چهره سواد اطالعاتی را در محیط کاری شناسایی کرد. 

 اول، تجربه فناوری اطالعات:  وجه -1
 اطالعاتی  فناوری  کاربرد  عنوان   به  اطالعاتی  وجه سواد  در این

فناوری    شده  تجربه  اطالعات  مبادله  و   آگاهی  برای و  است 
  داخل  در همكاران  با ارتباط و  آگاهی جهت کاربران اطالعات به 

الدین، ؛ فردوس صالح1999آن )براس،    از   خارج  در  یا  و  سازمان
های شغلی محیط (، به سرعت بخشیدن به انجام امور در  2016

گوناگون، تعامل و تبادل سریع اطالعات میان کارکنان در داخل  
های کاری محیط کاری و افزایش و بهبود ارتباط با سایر محیط 

انعطاف است  و  شده  شاغل  افراد  یادگیری  روند  در  پذیری 
 (.  2008، 8آدو )مك

5 American Library Association Presidential Committee 
on Information Literacy 

6 Collard, Smedt, Fastrez, Ligurgo and Philippette 
7 Firdaus Salehudin 
8 McAdo 
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سواد اطالعاتی با فناوری اطالعات تا حدی عجین شده است که  
گاهاً سواد اطالعاتی همان فناوری اطالعات درك شده است؛  

ای تعیین شده  زیرساخت سواد اطالعاتی، سواد دیجیتالی و رایانه 
(، مدیریت 2018)  2( و یا بنابر نظر فارمر 1983،  1است )هورتون 

های اطالعاتی محیط کاری، منوط به آموزش  کمیت و پیچیدگی 
توا فناوری  و  اطالعاتی  سواد  است.برابر  شده  بر   ماً  مروری 

کتابخانهشاخص انجمن  اطالعاتی  سواد  و  های  تحقیقاتی  های 
بر  3ACRL  (2000دانشگاهی   وجه،  همین  راستای  در  نیز   )

 استفاده از فناوری در هر فعالیت کاری تأکید دارد:
فعالیت ▪ بودن  فناورانه  بر  مانند  مبتنی  اطالعاتی  کاری  های 

 حسابرسی سوابق شرکت،  
 دیجیتالی بودن اطالعات مورد نیاز کاری، ▪
داده  ▪ پایگاه  بر  الكترونیكی  مبتنی  جستجوی  ابزارهای  و  ها 

 بودن دسترسی به اطالعات کاری
 های اطالعاتی انتشار اطالعات کاری با به کارگیری فناوری ▪
کاری استفاده   ▪ اطالعات  صحت  تشخیص  برای  فناوری  از 

 مورد نیاز
 استفاده از فناوری در ضبط و بایگانی اطالعات کاری ▪
از   ▪ استفاده  برای  فناوری  بر  مبتنی  دستكاری  و  پردازش 

 اطالعات کاری 
در محیط  تجربه  افراد  از  وجه  این  از  برخورداری  با  شغلی  های 

اطالعات با استفاده  گیری از  سواد اطالعاتی )یعنی توانایی بهره
توانند در جهت تقویت و پرورش ذهن  های مختلف( میاز فناوری

منظم )ایجاد نوعی نظم و مهارت با استفاده از اطالعات مناسب  
در انجام کارها در محیط شغلی(، ذهن سازنده )گردآوری انواع  
افراد در محیط کاری(،  به سایر  برای کمك  اطالعات مختلف 

های جدید و نوآورانه در حوزه کاری  به ایده  ذهن خالق )دسترسی
بهره احترامبا  ذهن  اطالعات(،  از  و گیری  درك  )توانایی  گذار 

های بین نظرات و عقاید افراد در زمینه موضوعات  پذیرش تفاوت 
محیط  در  به  مختلف  دستیابی  توانایی  اساس  بر  کاری  های 

استفاده   مدار )توجه به مسائل اخالقی دراطالعات( و ذهن اخالق 
از فناوری های گوناگون( تالش کنند و در از اطالعات حاصل 

؛ 2008،  4های شغلی گام بردارند )گاردنرجهت رشد و تعالی محیط
 (.2019، 5الکربی و ویلیامز

 دوم، تجربه منابع اطالعاتی:  وجه -2
  مختلف   منابع   از  شده   یافت  اطالعات   عنوان   به   اطالعاتی   سواد

  شامل   اطالعاتی  منابع  دانش  مورد،  ایندر  .  است  شده  تجربه

___________________________________ 
1 Horton 
2 Farmer 
3 Association of College and Research Libraries 

)براس،   است  منابع  انواع  سازماندهی  نحوه  و  شناسایی  دانش 
  (.2016الدین، ؛ فردوس صالح1999

های مختلف قابل دسترسی است  امروزه اطالعات از طریق رسانه 
شود. به دلیل  و هر روز پیش از پیش، به سوی افراد سرازیر می

های کاری، منابع مختلف در محیط   سیل این اطالعات از منابع 
را   منابع  این  باشند  قادر  کارکنان  و  شوند  سازماندهی  باید 
که   است  آن  بیانگر  امر  این  کنند.  ارزیابی  و  تحلیل  گردآوری، 
اطالعاتی   سواد  مناسب  سطح  از  باید  تنها  نه  کارکنان  امروزه 
برخوردار باشند بلكه باید عالوه بر دستیابی به اطالعات چاپی و  
الكترونیكی مرتبط و مورنیاز در حوزه شغلی برای پاسخگویی به  

گیران خدمات و سایر کارکنان در محیط کار  نیازهایشان با بهره 
ها تعامل و تبادل اطالعات کرده و  در خصوص منابع و نوع آن 

کونز  و  اولسن  نظر  بنابر  کنند.  کمك  آنان  سواد  1989)  6به   ،)
اطالعاتی درك نقش و قدرت اطالعات، توانایی یافتن، استخراج  
و استفاده مؤثر و بهینه از انواع اطالعات حاصل از منابع چاپی و  

تصمیم در  که  گیریالكترونیكی  است  فرد  توسط  آگاهانه  های 
 کند.های شغلی مختلف ایفا میامروزه نقش مهمی را در محیط 

تجربه   از  وجه  در  این  افراد  در  تقویت ذهن  با  اطالعاتی  سواد 
های کاری از جمله ذهن منظم )ایجاد نوعی نظم و مهارت  محیط

بهره با  امور  انجام  الكترونیكی(،  در  و  چاپی  اطالعات  از  گیری 
و   چاپی  مختلف  منابع  از  اطالعات  )گردآوری  سازنده  ذهن 

افراد د  ر  الكترونیكی برای پاسخگویی و یاری رساندن به سایر 
ایدهمحیط به  های های کاری مختلف(، ذهن خالق )دسترسی 

جدید و نوآورانه در حوزه شغلی با استفاده از اطالعات چاپی و  
احترام  ذهن  تفاوت الكترونیكی(  درك  )توانایی  بین گذار  های 

اساس  بر  کاری  مختلف  موضوعات  زمینه  در  افراد  نظرات 
چبهره منابع  از  حاصل  مختلف  اطالعات  از  و  گیری  اپی 

اخالق  ذهن  و  در  الكترونیكی(  اخالقی  مسائل  به  )توجه  مدار 
استفاده از اطالعات برگرفته از منابع چاپی و الكترونیكی( رابطه  
پرورش   و  اطالعاتی  سواد  تجربه  از  برخورداری  بنابراین،  دارد. 
ذهن توسط کارکنان سبب موفقیت و پیشرفت محیط کاری و  

تایج بسیار مطلوبی را به همراه  شود و نسازمان در طول زمان می 
 (. 2019؛ الکربی و ویلیامز، 2008دارد )گاردنر، 

 سوم، تجربه فرآیندی اطالعات: وجه -3
  به .  شودمی   تجربه  فرآیند  یك  اجرای  عنوان  به  اطالعاتی  سواد
  یا   مشكل  حل  تجربه   به   وابسته  امر   این  پیچیده،  شكل

اول،.  است  گیریتصمیم   مشكل   ناحیه  کردن  مشخص  مرحله 

4 Gardner 
5 Lockerbie and Williams 
6 Olsen and Coons 
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 مشكل   کردن  محدود  به  قادر  اطالعاتی  کاربر  یك  بنابراین.  است
 نیازهایی  وجود  به  منجر  که  ایشده  محدود  مشكل.  بود  خواهد
 وجود  هاییشكاف  که  جایی  در  بیشتر  اطالعات  آوریجمع  برای
 آوریجمع  قدرت  موضوع،  مهم  اما  کوچك  قسمت.  شودمی  دارد،

آن  و   موجود  منابع  از  اطالعات و    هاتحلیل  اطالعاتی  تبادل  با 
  دیگر   چیز  هر  یا  و  مشكل  حل  برای  تصمیم  اتخاذ  تعامل برای

   .(2016الدین، ؛ فردوس صالح1999است )براس، 
های حل مسئله بر کسی پوشیده نیست.  امروزه اهمیت مهارت

اهمیت آن به ویژه در دنیای مدام در حال تغییر امروز بیشتر هم 
فراگیران است.  یادگیری   شده  باالتر  مراحل  به  که  چقدر  هر 

های یادگیری و حل مسائل خود  شوند، باید مهارت تر می نزدیك
از وابستگی آن  به دست بیاورند تا  به طور مستقل  ها کاسته  را 

ها  (. مهارت حل مسئله افراد با تمرکز آن 1997،  1شود )بوکارتس 
( است  مرتبط  خودارزیابی  و  مسئله    و   باومگاردنر   هپنر،بر 

(. اگر مهارت حل مسئله یك فعالیت شناختی 1985،  2جاکسون 
است، پس بهبود بخشیدن مهارت حل مسئله از طریق آموزش 

محیط در  افراد  برای  جمله  مختلف  از  تخصصی  و  کاری  های 
 (. 1996، 3نارایسمبایستی هدف ارزشمندی باشد )

ی در مشاغل  افراد آموزش دیده برای به کارگیری منابع اطالعات
ها را باسواد اطالعاتی نامید، طیف وسیعی از  توان آن خود که می

ساخت   و  ترکیب  جهت  اولیه  منابع  و  اطالعاتی  ابزارهای 
اند که در حل مسائل خود مورد های اطالعاتی را یاد گرفته حلراه

دهند. این افراد با افزایش تجربه در زمینه سواد  استفاده قرار می 
)یا   محیطاطالعاتی  در  جدید  دیدگاه  در  آنچه  عبارتی  های به 

می خوانده  اطالعاتی  سواد  تجربه  با  کاری،  مقایسه  در  شود( 
توانند مزایای بسیاری را برای  گیری از سواد اطالعاتی می هبهر

ای به همراه آورند. زیرا کارکنان نه تنها  های کاری و حرفهمحیط
منابع می و  ابزارها  از  استفاده  با  و    توانند  به مسائل  در دسترس 

می  بلكه  باشند  پاسخگو  شغلی  زمینه  در  خود  توانند  مشكالت 
گیران  های مناسبی را برای پاسخگویی به مشكالت بهرهحلراه

های کاری مختلف خدمات و حل مسائل سایر همكاران در محیط
بر اساس نظر مارلند 2008،  4)کرال   دهندارائه   ( فرد 1991)  5(. 

بتواند سؤ را که در زمینه مسئله و مشكل مورد نظر باید  االتی 
وجود دارد، تشخیص دهد و تبیین کند. پیوسته به دنبال منابع  
و   منابع  بتواند مهمترین  باشد.  اطالعات  نظری، بحث و کسب 
اطالعات را گردآوری کند. نتایج را به خوبی سازماندهی کند که  

اطالعا و تجربه کسب شده سواد  آموزش  این خصوص،  تی  در 

___________________________________ 
1 Boekaerts 
2 Heppner, Baumgardner and Jakson 
3 Seminara 

ارائه دهد. این   اثربخش است. در نهایت بتواند گزارش مناسب 
کنند، های اطالعاتی هرگز به خودی خود ظهور پیدا نمی مهارت

های ها در افراد در محیط بلكه الزم است برای رشد این مهارت
های سواد های کاری و تخصصی، آموزشمختلف به ویژه محیط

 اطالعاتی الزم به آنان داده شود. 
مچنین افراد با برخورداری از این وجه از تجربه سواد اطالعاتی  ه

توانند به پرورش پنج ذهن اثرگذار در زندگی شخصی به ویژه  می
گیری از تجربه سواد  زندگی شغلی بپردازند. به عبارت دیگر، بهره

اطالعاتی و تقویت ذهن منظم )ایجاد نظم و مهارت در انجام 
ط به آن با استفاده از اطالعات  وظایف کاری و حل مسائل مربو

مناسب(، ذهن سازنده )گردآوری اطالعات از منابع مختلف برای  
پرداختن به مسائل و مشكالت کاری همكاران در محیط شغلی(،  

های جدید برای مسائل مرتبط  حلذهن خالق )دسترسی به راه 
گذار )توانایی  های مختلف در زمینه کاری( ذهن احترام با موضوع

حل های متفاوت ارائه شده توسط  افراد در  و پذیرش راهدرك  
ذهن  و  مناسب(  اطالعات  از  برخورداری  با  کاری  محیط 

اطالعات  اخالق  از  استفاده  در  اخالقی  مسائل  به  )توجه  مدار 
رشد   جهت  در  مهمی  نقش  شغلی(  مسائل  حل  برای  مختلف 

ز، ؛ الکربی و ویلیام2008فردی و فرآیندهای شغلی دارد )گاردنر،  
2019.) 

 : تجربه کنترل اطالعاتچهارم،  وجه -4
.  است  شده  تجربه  اطالعات کنترل شده،   عنوان  به   اطالعاتی   سواد

حوزه   در  مورد نیاز  اطالعات  بر نظارت و کنترل  افراد  دسته  این  در
و مؤثر    .شوندمی  متمرکز  شان،مدیریت  کاری  کاربر  یك 

در   که  روشی  اطالعاتی باید بتواند اطالعات را در حوزه کاری به
باشد، نظارت و کنترل کند. این    بازیابی  های مورد نیاز قابلزمان

ن به  کند می  کمك  اطالعات  بهدوباره    دستیابی  برای  حویامر 
 (.2016الدین، ؛ فردوس صالح1999)براس، 

محیط در  بهرهافراد  با  شغلی  اطالعاتی  های  سواد  از  گیری 
توانند به اطالعات مورد نیاز در حوزه کاری خود نظم داده و  می
ها را تحت نظارت و کنترل داشته باشند. اما امروزه کارکنان آن

در   اطالعاتی  سواد  تجربه  از  برخورداری  جهت  در  تالش  با 
توانند عالوه  العاتی می های کاری در مقایسه با سواد اطمحیط

با  خود  کاری  وظایف  با  مرتبط  اطالعات  کنترل  و  نظارت  بر 
انواع سخت  از  نرم استفاده  و  ارائه  افزارها  در  کاربردی  افزارهای 

در  افراد  سایر  به  اطالعات  کنترل  و  نظارت  برای  راهكارهایی 
محیط شغلی از جمله همكاران کمك کنند تا بتوانند در هنگام  

4 Corrall   
5 Marland 
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ه به اطالعات، به راحتی و سهولت به آن دسترسی یابند.  نیاز دوبار
(، در این راستا، فناوری  2001)  1بنابر نظر هرنه، یسل و گیریفث 

آوری، ضبط، کنترل اطالعات و ارتباطات ابزارهای مهمی در جمع
ای و اینترنتی  ها نظیر ویرایشگرهای رایانه و نظارت و ارائه داده 

 د.  دهدر اختیار افراد قرار می
افراد دارای این وجه از تجربه سواد اطالعاتی )توانایی نظارت و  

حرفه و  کاری  موضوعات  با  مرتبط  اطالعات  بر  ای( کنترل 
و  می نظم  نوعی  )ایجاد  منظم  ذهن  پرورش  زمینه  در  توانند 

مهارت در انجام وظایف شغلی با استفاده از اطالعات مورد نظارت  
سازنده )گردآوری اطالعات و کنترل شده در حوزه کاری(، ذهن 

مورد نظارت و کنترل شده به منظور پاسخگویی به سایر افراد در  
به   )دسترسی  خالق  ذهن  شغلی(،  مختلف  موضوعات  زمینه 

گیری از اطالعات مورد نظارت  های نوآورانه با توانایی بهره ایده
گذار )توانایی درك و  و کنترل شده در حوزه کاری( ذهن احترام

نظر ایده پذیرش  و  محیطات  در  متفاوت  با  های  شغلی  های 
زمینه  در  شده  وکنترل  نظارت  مورد  اطالعات  از  برخورداری 

به مسائل موضوعات مختلف کاری( و ذهن اخالق  مدار )توجه 
اخالقی در کنترل و نظارت اطالعات مورد نیاز در حوزه کاری 

های فردی و سازمانی  مورد نظر( تالش کنند و در جهت موفقیت
)گاردنر،  د بردارند  گام  امروزه  رقابتی  دنیای  و  2008ر  ؛ الکربی 

 (.2019ویلیامز، 
 پنجم، تجربه ساخت دانش:  وجه -5

  زمینه دانش شخصی در  و ترویج    رشدعنوان  ه  سواد اطالعاتی ب 
دانش   ترویجرشد و    حس  اینجا  در.  تجربه شده استجدید    عالیق

و  و  باشدمی  کاربر  هدف  معلومات،و   تحلیل   انتقادی  تفكر  به 
 (.2016الدین، ؛ فردوس صالح1999)براس،  دارد بستگی

تأثیر سرمایه فكری بر قابلیت یادگیری در محیط کار، رشد دانش  
زمینه در  و شخصی  تخصصی  و  کاری  محیط  در  جدید  های 

در دانش  یادگیری  قابلیت  همچنین  دارد.  مثبت  تأثیر  آفرینی 
دانشمحیط بر  شغلی  مثهای  اثر  مقولهآفرینی،  دارد.  هایی  بتی 

های کار بر ترغیب  همچون اعتماد، همكاری بین افراد در محیط 
به رشد و ترویج دانش و معلومات در موضوعات مختلف کاری، 

 (.2006، 2تل  و ستیندکویل, اسبرگتأثیر به سزایی دارد )
کروگ فون  نظر  اساس  پیش 2000)  3بر  اطالعاتی  سواد  نیاز (، 

آفرینی ها و جوامع امروزی است. دانش تحوالت علمی سازمان
شود که  در سازمان، از تبادل دانش در سطوح مختلف خلق می

نظر   بنابر  است.  اطالعاتی  سواد  از  برخورداری  نیازمند  امر  این 

___________________________________ 
1 Herne, Jessel and Griffiths 
2 Esnberg, Lindkvist, and Tell 
3 Von Krogh 

دانش 2001)  4ماگان با  اطالعاتی  سواد  بین  سازمانی (،  آفرینی 
نی مورد  اطالعات  به  مؤثر  دستیابی  زیرا  دارد.  وجود  با  رابطه  از 

صرف حداقل زمان و هزینه، یك مهارت ارزشمند و اساسی برای  
 باشد.آفرینی میدانش 

همچنین بین این وجه از تجربه سواد اطالعاتی با تالش برای  
محیط  در  افراد  ذهن  ذهن تقویت  جمله  از  کاری  مختلف  های 

گیری از دانش  منظم )ایجاد نظم و مهارت در انجام امور با بهره
برای  و   دانش  از  )استفاده  سازنده  ذهن  شخصی(،  معلومات 

محیط  در  افراد  سایر  به  کمك  و  و  پاسخگویی  شغلی  های 
های جدید و نوآورانه در  ای(، ذهن خالق )دسترسی به ایدهحرفه

حوزه کاری با استفاده از دانش و معلومات در محیط کاری( ذهن 
بین نظرات  گذار )توانایی درك تفاوتاحترام و عقاید افراد  های 

گیری از دانش  در زمینه موضوعات مختلف کاری بر اساس بهره
اخالق و  فردی( و ذهن  اخالقی در رشد  به مسائل  )توجه  مدار 

استفاده از دانش و معلومات در جهت پیشرفت کاری( رابطه وجود  
ها در جامعه دانش مدار دارد. بنابراین، امروزه بقاء و حیات سازمان

برخورداری از افرادی است که در راستای تقویت    کنونی، مستلزم
کنند آفرینی در تمام فرآیندهای سازمانی تالش میذهن و دانش

 (.2019؛ الکربی و ویلیامز، 2008)گاردنر، 
 ششم، تجربه گسترش دانش:  وجه -6

  شخصی   اندازهایچشم  و  دانش   با  کار  عنوان ه  ب  اطالعاتی  سواد
  شده   تجربه  ،اندکرده  ارائه  نوین  هایبینش   که  روشی  با  سازگار

گسترده   تجربه   و   دانش  بر   متكی   تجربه   به عبارت دیگر این.  است
  یك  بنابراین . است خالق  بینش  یا  درك ایجاد با  همراه شخصی

  برای   را  اطالعات  فرد  که  آنجا   تا  شود، می   ایجاد  تازه  خالق   فكر
  کار   به  جدید، مبتنی بر دانش قبلی کسب شده    اطالعات   ایجاد

 (.2016الدین، ؛ فردوس صالح1999برد )براس، می
ها فشار های جهانی بر روی شرکتدر محیط رقابتی امروز، رقابت 

هایی برای بهبود  کند تا اینكه دائماً در حال جستجوی راهوارد می
سازمان باشند.  خود  خدمات  و  فزاینتولیدات  طور  به  ای  دهها 

تر شوند و بر روی خالقیت  مشتاق و عالقه مند هستند تا خالق 
گذاری کنند و شرایطی را که موجب خالقیت در درون  سرمایه

می  کارشان  دهند.  محیط  توسعه  و  کنند  درك  شود، 
 (. 2001، 5سوپولویاندر)

های گام اول در ایجاد ایده خالق، احاطه نظری به علوم و نظریه 
حیطه  با  نظریه ک  مرتبط  این  قوت  و  ضعف  نقاط  و  و ار  ها 

ابزار دسترسی به این چارچوبطرح های نظری، سواد  هاست و 

4 Maughan 
5 Andriopoulos 
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با  (. کارکنان می2002،  1اطالعاتی است )فریمن و سوته  توانند 
سازمانی و  برخورداری از تجربه سواد اطالعاتی با تغییرات درون

بتكار،  سازمانی همگام شوند و در کار خود اصل نوآوری و ابرون 
تعامل و اشتراك دانش تخصصی و یادگیری از دیگران را رعایت  

(، خالقیت سازمانی، توسعه  2007) 2کنند. بنابر نظر ونگ و چین 
یا پذیرش یك ایده یا رفتار در کارهای تجاری کل سازمان است.  

های نوین و  به عبارت دیگر، خالقیت سازمانی، فرآیند تولید ایده
برای حل مسائل در سازمان است. بر اساس  های جدید  یافتن راه

هالبیرث و  هوگتون  اطالعات  2002)  3نظر  فراوانی  چند  هر   ،)
آوری اطالعات مفید و مرتبط در هنگام وجود دارد، غالباً فراهم

راه به  دستیابی  برای  ویژه  به  ایدهحلنیاز  و  در  ها  جدید  های 
ر نیازمند  ای بسیار دشوار است و این امکاری و حرفه  هایمحیط

باال بردن سواد اطالعاتی کارکنان در سازمان و افزایش تجربه  
 سواد اطالعاتی آنان  است. 

توان از این وجه  های خالق می همچنین برای دستیابی به ایده 
)ایجاد   از تجربه سواد اطالعاتی برای پرورش پنج ذهن منظم 

ه  نوعی نظم، مهارت و پیشرفت در انجام کارها به صورت خالقان
با استفاده از اطالعات مناسب(، ذهن سازنده )گردآوری اطالعات  
به   دستیابی  برای  افراد  سایر  به  کمك  برای  مختلف  منابع  از 

خالق  ایده ذهن  شغلی(،  موضوعات  زمینه  در  جدید  های 
ای های نوآورانه و جدید در حوزه کاری و حرفه )دسترسی به ایده

ار )توانایی درك و پذیرش گذبا استفاده از اطالعات( ذهن احترام
ایده تفاوت و  فكر  بین  مختلف   های  موضوعات  زمینه  در  افراد 

مدار )توجه  گیری از اطالعات( و ذهن اخالق کاری بر اساس بهره
های نو و خالقانه با استفاده  به مسائل اخالقی در دستیابی به ایده

 گیریاز اطالعات مختلف( استفاده کرد. پرورش پنج ذهن و بهره
های نوین سازمانی  از تجربه سواد اطالعاتی در فرآیند تولید ایده

های جدید حل مسائل سازمان بسیار مؤثر است و حلو یافتن راه
می  سازمان  پیشرفت  و  موفقیت  عامل  ؛  2008)گاردنر،    باشداز 

 (.2019الکربی و ویلیامز، 
 : هفتم، تجربه خرد وجه -7

  برای   اطالعات  خردمندانه  کاربرد  عنوان   به  اطالعاتی  سواد
 کارگیری  به   در این وجه، .  است   شده  تجربه   دیگران  رسانی بهنفع 

.  در سوددهی به دیگران اهمیت می یابد  فردی  تجربه   و  دانش
  و   کاربر  نفع  برای  و  بمانند  باقی  خدمتگزار  باید  اطالعات

این امر از طریق توانایی    .شود  کارگرفته  به  هاآن   به  پاسخگویی
موضوعات  در  مختلف  منابع  از  مفید  اطالعات  به  در دسترسی 

___________________________________ 
1 Freeman and Soete 
2 Wong and Chin 

ها به صورت خردمندانه و مؤثر گیری از آنکاری گوناگون و بهره
رسانی به سایر افراد  در بافت حوزه کاری مورد نظر به منظور نفع 

 (.2016الدین، ؛ فردوس صالح1999است )براس، 
ماریس  نظر  بخش  1992)  4بنابر  عنوان  به  اطالعاتی  سواد   ،)
شوند و روی توانایی  های زندگی افراد تلقی می الینفكی از مهارت 

های فرد در مقابله با محیط به ویژه در کمك به پیشرفت محیط 
گیری از اطالعات مختلف گذارند. کارکنان با بهرهشغلی تأثیر می

هی به سایر  توانند به ارتقای سطح شغلی خود و کمك و سوددمی
در محیط حرفه  افراد  و  موفقیت  کاری  در جهت  و  بپردازند  ای 

 سازمان گام بردارند. 
توانند با استفاده از این وجه از تجربه  افراد در محیط سازمانی می 

سواد اطالعاتی به تقویت ذهن از جمله ذهن منظم )ایجاد نظم  
در جهت  گیری از اطالعات مختلف  و مهارت در انجام امور با بهره 

گیری  ایفای نقشی مؤثر برای محیط شغلی(، ذهن سازنده )بهره
در   افراد  سایر  به  کمك  و  پاسخگویی  برای  اطالعات  انواع  از 

نفع   هایمحیط جهت  در  مختلف  ذهن  کاری  آنان(،  به  رسانی 
های جدید در حوزه کاری با استفاده از  خالق )دسترسی به ایده

یجاد مزیت برای سازمان( اطالعات در محیط کاری به منظور ا
های بین نظرات افراد در  گذار )توانایی درك تفاوتذهن احترام

گیری از اطالعات  زمینه موضوعات مختلف شغلی بر اساس بهره 
مدار )توجه  به منظور ایفای نقش مؤثر در سازمان( و ذهن اخالق 

به مسائل اخالقی در استفاده از اطالعات به منظور ایجاد مزیت  
برای برای   را  بسیاری  مزایای  و  بپردازند  سازمانی(  محیط 
در  محیط مهمی  نقش  و  آورند  همراه  به  حرفه  و  کاری  های 

راستای رشد و تعالی سازمان در دنیای رقابتی امروزه بازی کنند 
 (.2019؛ الکربی و ویلیامز، 2008)گاردنر، 

 هایافته 
از    از آنجایی که وظیفه جستجوی اطالعات عمدتاً نشات گرفته

به ویژگی  نیز  بنابراین سواد اطالعاتی  های  وظیفه کاری است، 
کاری، از جمله محیط کار، نوع کار، تجربه، پیچیدگی و... مرتبط  
این  به  باید  نیز  اطالعاتی  سواد  تعریف  در  بنابراین  است. 

( برای آنها 1999های کاری، از جمله وجوهی که براس )ویژگی
ور بررسی میزان توجه به این  برشمرده است، توجه شود. به منظ

مهمترین  از  برخی  کار،  محیط  در  اطالعاتی  سواد  وجه  هفت 
تعاریف سواد اطالعاتی در محیط کار که توسط ویلیامز و دیگران  

( گردآوری شده بودند، تحلیل شدند. در جداول میزان و  2014)
 نحوه پرداختن به این وجوه در تعاریف سواد اطالعاتی آمده است.   

3 Houghton and Halbwirth 
4 Marais 
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20-41(: 4001 بهار) اول، شماره تمشهجلد   

http://hii.khu.ac.ir 

 
 

  ,.Bruce, 1999; Williams et al)( از سواد اطالعاتی در محیط کار بر اساس هفت وجه تجربه سواد اطالعاتی2000)  1تحلیل تعریف گاستین و اوسالیوان  .1جدول

2014)  
وجه اول: تجربه  تعاریف سواد اطالعاتی در محیط کاری  نویسنده

فناوری اطالعات در 
 سواد اطالعاتی 

وجه دوم: تجربه منابع  
اطالعاتی در سواد  

 اطالعاتی 

تجربه خرد   وجه هفتم:
 در سواد اطالعاتی 

 

 
 

گاستین و 
اوسالیوان  

(2000 ) 
 
 

 

سواد اطالعاتی در محیط کار به معنای این است که کارکنان   -1 
توانایی این را داشته باشند که به روز باشند و به موقع و صحیح  
خدمات ارائه دهند. این بدان معناست که باید اطالعات تولید شده  

دانش اشخاص، ضبط و مورد استفاده مجدد قرار  توسط سازمان و 
داند چگونه سود کند و از ساختارها و رویه های گیرند. سازمان می

کند. این خود برای به حداکثر رساندن سود برای آینده استفاده می
بدان معناست که کارکنان درك می کنند چه اطالعات و دانشی  

کند  سازد و ترغیب مییها را قادر مبرای سازمان معنی دارد و آن
تا کار خود را به صورت کارآمد انجام دهند. شاید مهمتر از همه،  
داشتن یك سازمان با سواد اطالعاتی همچنین به معنای داشتن 

 کارکنان با سواد اطالعاتی باشد 
به طور خالصه، سواد اطالعاتی یك وکیل به معنای مشابه    -2

ی الزم است. این همان چیزی است که برای هر متخصص دیگر
دانند چگونه اطالعات بر شغلشان تأثیر ها میبدان معناست که آن

توانند اطالعات مناسب را پیدا  دانند چگونه میها میگذارد، آنمی
کنند، چگونه آن را تجزیه و تحلیل کنند و چگونه آن را دستكاری  
کرده و از آن برای اهداف خاص استفاده کنند. همچنین این بدان 

توانند اطالعات را برای  دانند که چگونه میها میمعناست که آن
استفاده مجدد برای یك هدف دیگر ذخیره کنند. شاید آنچه وکال 
را از بسیاری دیگر از متخصصان متمایز می کند، میزان تأثیرگذاری  

آن کار  در  اطالعات  موقع  به  و  یادگیری  دقیق  میزان  و  باشد  ها 
 هدف تحسین برانگیز، یك ضرورت است.   مادام العمر بیش از یك 

با توجه به وجه اول    -
تجربه سواد اطالعاتی،  

می با افراد  توانند 
و   مهارت  افزایش 
سواد   زمینه  در  تجربه 
اطالعاتی با استفاده از  

نه  های مختلف  فناوری
اطالعات  تنها   به 
وظایف شغلی   با  روزآمد

بلكه   یابند،  خود دست 
بهره از  با  گیری 

به   مختلف  ابزارهای 
ثبت و ضبط اطالعات  
موجود   دانش  و 
سایر   به  و  بپردازند 
زمینه   در  همكاران 
شغلی   موضوعات 
به   و  کنند  کمك 

به  بهره خدمات  گیران 
ممكن   شكل  بهترین 

 پاسخگویند. 

دوم   - وجه  اساس  بر 
اطالعاتی،   سواد  تجربه 

در شغلی    افراد  محیط 
گسترش  می با  توانند 

سواد   زمینه  در  تجربه 
یافتن،  با  اطالعاتی 
تحلیل،   و  تجزیه 
و  ذخیره  دستكاری، 
انواع   از  استفاده 
و  چاپی  اطالعات 
به   تنها  نه  الكترونیكی 
در  خاص  هدف  یك 
بلكه   خود  کاری  زمینه 
به   پاسخگویی  به 
مراجعان،   نیازهای 
ارتباط و کمك به سایر  

سازما در  در  افراد  ن 
مختلف   اهداف  جهت 

 شغلی بپردازند. 
 
 

از    - برخورداری  با 
سواد   زمینه  در  تجربه 
اطالعاتی که در هفتم 
بیان شده است، افراد با 

از  بهره گیری 
اطالعاتی  فناوری های 

اطالعات   انواع  و 
حاصل از منابع چاپی و 

می توانند الكترونیكی 
وظایف   انجام  ضمن 
سایر  به  کاری  مرتبط 
محیط  در  کارکنان 

حرفه و  و کاری  ای 
کنند،   کمك  مراجعان 
بسیار   نقش  امر  این 
و  سوددهی  در  مهمی 
برای  مزیت  ایجاد 
داشته   شغلی  محیط 
باشند که سبب رشد و 
سازمان  پیشرفت 

 شود. می
 

  (Bruce, 1999; Williams et al., 2014)( از سواد اطالعاتی در محیط کار بر اساس هفت وجه تجربه سواد اطالعاتی 2001) 2آکسبرو  و بلیا تحلیل تعریف  .2جدول

تعاریف سواد اطالعاتی در   نویسنده
 محیط کاری 

وجه دوم: تجربه منابع اطالعاتی در سواد 
 اطالعاتی 

پنجم: تجربه ساخت   وجه
 دانش در سواد اطالعاتی 

تجربه خرد در سواد  وجه هفتم: 
 اطالعاتی 

 

 
 
 
 
 

 و بلیا 
  آکسبرو

(2001 ) 

از    -1 آگاهی  اطالعاتی  سواد 
برای   دانش  و  اطالعات  ارزش 

مهارت با  همراه  هایی  سازمان 
می قادر  را  فرد  که  سازد،  است 

نقشی کامل، مؤثر و به سزایی  
محیط داشته  در  دانشی  های 

 باشد.  
ذخیره،    -2 خلق،  توانایی 

و   از  دسترسی  استفاده 
افرادی  همه  برای  اطالعات 
اساس  بر  محیطی  در  که 
به  دانش مشغول  و  اطالعات 

 کارند، ضروری است. 

اطالعاتی،    -1 سواد  تجربه  دوم  وجه  اساس  بر 
محیط در  حرفهافراد  و  کاری  میهای  توانند ای 

های خلق، ذخیره، دسترسی و ضمن توجه مهارت
وظایف شغلی به استفاده از اطالعات برای انجام  

افزایش تجربه در زمینه سواد اطالعاتی به منظور  
های ذکر شده برای تعامل و گیری از مهارتبهره

تبادل اطالعات با سایر همكاران در محیط شغلی  
بهره به  پاسخگویی  محیط و  در  خدمات  گیران 

 سازمانی بپردازند.
با توجه به وجه دوم تجربه سواد اطالعاتی   -2 

برگرفته از منابع چاپی و   نواع اطالعاتا   به  افراد 
جهت  پیشرفت  سرعت  به  کمك  الكترونیكی 

 .   فردی و سازمانی نیاز دارند

تجربه   - پنجم  وجه  اساس  بر 
در   افراد  اطالعاتی،  سواد 

حرفهمحیط و  کاری  ای  های 
توانند ضمن توجه به اهمیت،  می

ارزش و رشد و ترویج اطالعات و  
انجام وظایف شغل  برای  ی  دانش 

به افزایش تجربه در زمینه سواد  
تبادل   و  تعامل  برای  اطالعاتی 
سایر   با  دانش  و  اطالعات 
و   شغلی  محیط  در  همكاران 

گیران خدمات  پاسخگویی به بهره
 در محیط سازمانی بپردازند.  

 

تجربه    - هفتم  وجه  اساس  بر 
توان بیان کرد  سواد اطالعاتی می

که تالش افراد برای برخورداری  
تجربه  مهارت  از  زمینه  های  در 

راستای   در  اطالعاتی  سواد 
شغلی   نیازهای  به  پاسخگویی 
خود و پاسخگویی به مراجعان و 

تواند نقش مهمی در  همكاران می
برای نفع  مزایا  ایجاد  و  رسانی 

سازمان داشته و در رشد و تعالی  
تخصصی  محیط و  کاری  های 

 امروزه بسیار با اهمیت است. 

___________________________________ 
1 Gasteen and O’Sullivan 
2 Abell and Oxbrow 
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  (Bruce, 1999; Williams et al., 2014)( از سواد اطالعاتی در محیط کار بر اساس هفت وجه تجربه سواد اطالعاتی 2004) 1تحلیل تعریف کرك .3جدول

تعاریف سواد اطالعاتی در محیط  نویسنده
 کاری 

فناوری اطالعات در سواد  وجه اول: تجربه 
 اطالعاتی 

وجه دوم: تجربه منابع  
 اطالعاتی در سواد اطالعاتی 

وجه هفتم: تجربه خرد در سواد  
 اطالعاتی 

 
 
 
 
 

کرك  
(2004 ) 
 
 
 
 

 

در محیط کار، فرد با سواد اطالعاتی    -1
های مختلف و قادر به مسیریابی دیدگاه

 درك حوزه کاری خواهد بود. 
فرآیندهای اطالعاتی در  اعمال و    -2

بخش   و  دارند  وجود  اجتماعی  روابط 
به   و  اساسی هر محیط کاری هستند 
یافتن  بر  تمرکز  با  چشمگیری  طور 
اطالعات که مشخصه اساسی بسیاری  

برنامه در  از  اطالعاتی  سواد  های 
ها است،  ها و دانشگاهمدارس، دانشكده

 تضاد دارند. 

سوا   -1 شده  ارائه  تعاریف  به  توجه  د  با 
وسیله عنوان  به  فقط  برای  اطالعاتی  ای 

 شود.  یافتن اطالعات فردی محسوب نمی
سواد    -2 تجربه  اول  وجه  اساس  بر 

می افراد  گسترش  اطالعاتی،  به  توانند 
مهارت و تجربه در زمینه سواد اطالعاتی به  

بهره از آن در روابط کاری و  منظور  گیری 
مختلف   فناوری  از  حاصل  اطالعات  تبادل 

ت و  نه  شغلی  محیط  در  افراد  سایر  با  نها 
های ای بپردازند بلكه با سایر سازمانحرفه

 موجود در اجتماع همكاری کنند.  

در    - تجربه  از  برخورداری 
در   که  اطالعاتی  سواد  زمینه 
شده   اشاره  آن  به  دوم  وجه 
در   توانایی  سبب  است، 
انواع   تبادل  و  ارتباط  برقراری 
اطالعات حاصل از منابع چاپی  

الكترونیكی با سایر کارکنان  و 
در  مراجعان  به  پاسخگویی  و 

حرفه و  کاری  ای  محیط 
 شود. می
 

زمینه    - در  تجربه  از  برخورداری  با 
سواد اطالعاتی که در وجه هفتم به  
آن اشاره شده است، سبب توانایی در 
انواع   تبادل  و  ارتباط  برقراری 
و   چاپی  منابع  از  حاصل  اطالعات 

سایر   با  و الكترونیكی  کارکنان 
محیط  در  مراجعان  به  پاسخگویی 

ای شده و نقش بسیار  کاری و حرفه
برای  مزیت  و  نفع  ایجاد  در  مهمی 
اقتصاد  دنیای  در  سازمان  موفقیت 

 کند. رقابتی امروزه ایفا می
 

  (Bruce, 1999; Williams et al., 2014)( از سواد اطالعاتی در محیط کار بر اساس هفت وجه تجربه سواد اطالعاتی2004) 2تحلیل تعریف لوید .4جدول

 اطالعاتی وجه هفتم: تجربه خرد در سواد   وجه دوم: تجربه منابع اطالعاتی در سواد اطالعاتی  تعاریف سواد اطالعاتی در محیط کاری  نویسنده

 

 
 

 
لوید  

(2004 ) 
 
 
 
 

 

برخوردار    - اطالعاتی  از سواد  فردی که 
است، دارای آگاهی، ارتباط و تسلط عمیق 

است. اطالعات  محیط  باسواد   بر  افراد 
هستند و از  اطالعاتی، متعد، فعال، توانا   

رویه اجتماعی،  به  اطالعات  )مربوط  ای 
برخوردار  انجام عمل( و اطالعات فیزیكی  

تشكیل  را  اطالعات  جهان  که  هستند 
دهند. سواد اطالعاتی راهی است برای  می

 شناخت آن جهان. 

بر اساس وجه دوم، افراد با برخورداری از تجربه در  -
از انواع  توانند با بهرهسواد اطالعاتی می  زمینه گیری 

الكترونیكی در موضوعات مختلف   اطالعات چاپی و 
وظایف محوله و محیط شغلی خود به  ضمن تسط بر  

کارکنان بهره سایر  با  و  کنند  کمك  خدمات   گیران 
محیط در  آنان  با  همكاری  به  و  داشته  های تعامل 

 ای بپردازند.کاری و حرفه

با   - افراد  اطالعاتی،  سواد  تجربه  هفتم  وجه  به  توجه  با 
بهره در  توانایی  از  اطالعات  برخورداری  انواع  از  گیری 

بر  تواننمی عالوه  شغلی  محیط  بر  کامل  تسلط  با  د 
افراد در مجموعه ای پاسخگویی به نیازهای خود به سایر 

کنند در زمینه موضوعات مرتبط کاری و که با آنان کار می
مراجعان  حرفه به  مناسب  شكل  به  و  رسانند  یاری  ای 

پاسخگویند. این امر دارای نفع زیادی برای سایر افراد در  
های روز افزون در رقابت  سبب موفقیت  محیط کاری است و

 شود. ها در دنیای امروز میبا سایر سازمان 

   (Bruce, 1999; Williams et al., 2014)( از سواد اطالعاتی در محیط کار بر اساس هفت وجه تجربه سواد اطالعاتی2007) 3تحلیل تعریف سن و تیلور  .5جدول

تعاریف سواد اطالعاتی در   نویسنده
 محیط کاری 

وجه اول: تجربه فناوری اطالعات  
 در سواد اطالعاتی 

در سواد وجه دوم: تجربه منابع اطالعاتی 
 اطالعاتی 

 وجه هفتم: تجربه خرد در سواد اطالعاتی 

 

 
 

 
سن و  
تیلور  

(2007 ) 
 
 

 

یا    - اطالعاتی  های مهارتسواد 
سازمان در  عنوان   اطالعاتی  به 

مهارت  سازمانی دارای  ی هاکه 
اطالعات هایی نظامو    مدیریت 

و  استراتژی  از  پشتیبانی  برای 
تجاری  فعالیت منظورهای   به 

آوری، تجزیه و تحلیل،  تولید، جمع
اطالعات   از  استفاده  و  انتشار 
تضمین  موثر،  طور  به  مناسب 

و اعتبار و درستی    امنیت اطالعات
 شود. آن است، تعریف می

سواد    - تجربه  اول  وجه  به  توجه  با 
با   شغلی  محیط  در  افراد  اطالعاتی، 

فناوریبهره از  نظامگیری  و  های  ها 
می تنها  نه  انجام اطالعاتی  به  توانند 

بپردازند،   مؤثر  طور  به  کاری  وظایف 
می در بلكه  کارکنان  سایر  به  توانند 

فعالیت حرفهانجام  کمك  های  ای 
شكل  بهترین  مراجعان  به  و  کنند 
پاسخگویند. این امر نقش مهمی را در  

فعالیت و  اهداف  از  های  پشتیبانی 
 کند. سازمان ایفا می

در  - کارکنان  دوم،  وجه  اساس    محیط   بر 
های  گیری از مهارتای با بهرهکاری و حرفه

جمع و  تولید،  انتشار  تحلیل،  و  تجزیه  آوری، 
استفاده از اطالعات معتبر و درست حاصل از  

می مختلف  وظایف  منابع  انجام  به  توانند 
با  و  بپردازند  مناسب  صورت  به  خود  شغلی 
با   اطالعاتی  سواد  زمینه  در  تجربه  افزایش 

ها به سهولت با سایر  ین مهارتگیری از ا بهره
به  و  سازمان همكاری کنند  در محیط  افراد 
مراجعان پاسخگویی کرده و به آنان خدمات  

 مناسب را ارائه دهند. 

با توجه به وجه هفتم تجربه سواد اطالعاتی،     -
از  توانند با بهرهافراد در محیط شغلی می گیری 

نظامفناوری و  ا ها  استفاده  و  اطالعاتی  ز  های 
گیران خدمات به اطالعات به دست آمده به بهره

سایر  با  و  پاسخگویند  ممكن  شكل  بهترین 
انجام  زمینه  در  سازمانی  محیط  در  کارکنان 
وظایف محوله به صورت مناسب همكاری الزم 
را داشته باشند. این امر نه تنها نقش بسیار مهمی 
در سوددهی به افراد در محیط کاری دارد، بلكه  

ع و مزایا بسیاری برای سازمان است و دارای نف
 شود. سبب رشد و پیشرفت آن می

___________________________________ 
1 Kirk 
2 Lloyd 
3 Sen and Taylor 
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  (Bruce, 1999; Williams et al., 2014)( از سواد اطالعاتی در محیط کار بر اساس هفت وجه تجربه سواد اطالعاتی 2008) 1تحلیل تعریف چوك  .6جدول

تعاریف سواد اطالعاتی در محیط  نویسنده
 کاری 

وجه دوم: تجربه منابع اطالعاتی در  
 سواد اطالعاتی 

سوم: تجربه فرآیند  وجه
 در سواد اطالعاتی اطالعات 

وجه هفتم: تجربه خرد در سواد  
 اطالعاتی 

 

 
 
 
 

چوك 
(2008 ) 

 
 

توانایی  -1 از  ای  برای  مجموعه  ها 
کارکنان به منظور تشخیص اطالعات  
و  است  نیاز  مورد  که  هنگامی 

و  مكان سازماندهی  ارزیابی،  یابی، 
آن از  مؤثر  همچنین  استفاده  ها، 

خلقتوانایی بستههای  و  ،  ارائه  بندی 
اطالعات به طور مؤثر برای مخاطبان  

 مورد نظر. 
ای  مجموعه  هابه زبان ساده، این   -2

کارکنان به منظور  ها برای از توانایی
ها  تعامل با اطالعات هنگامی که آن

یا   به هرگونه مسئله  برای رسیدگی 
نیاز   آن  به  کار   محیط  در  مشكل 

 دارند، است. 

سواد   - تجربه  دوم  وجه  اساس  بر 
و  کاری  محیط  در  افراد  اطالعاتی، 

میحرفه در ای  تجربه  گسترش  با  توانند 
مهارت از  اطالعاتی  سواد  های زمینه 
مكان اطالعاتی،  نیاز  یابی، تشخیص 

از  مؤثر  استفاده  و  سازماندهی  ارزیابی، 
ها نه گیری از آناطالعات به منظور بهره

تنها برای انجام وظایف مرتبط با کار بلكه  
پاسخگویی به نیازهای مراجعان   به منظور

در  افراد  سایر  به  کمك  و  تعامل  و 
ای که با آنان مشغول به کارند، مجموعه

امر سبب می این  شود که استفاده کنند. 
افزایش  جهت  در  بزرگ  بسیار  گامی 

 های فردی و سازمانی بردارند. توانایی

افراد در محیط شغلی خود    -
اطالعات  می از  تنها  نه  توانند 
منظور حل مسائل مرتبط با  به  

استفاده   خود  شغلی  وظایف 
کنند بلكه بر اساس وجه سوم  
اطالعاتی   سواد  تجربه 

توانند از اطالعات مختلف  می
برای حل مسائل و مشكالت  
در زمینه موضوعات مختلف با 
محیط   در  کارکنان  سایر 

 سازمان همكاری کنند.  

خود   - شغلی  محیط  در  افراد 
ا می تنها  نه  به توانند  اطالعات  ز 

منظور حل مسائل مرتبط با وظایف 
بر  بلكه  کنند  استفاده  خود  شغلی 
سواد  تجربه  هفتم  وجه  اساس 

می اطالعات اطالعاتی  از  توانند 
و   مسائل  حل  برای  مختلف 
زمینه  در  مؤثر  طور  به  مشكالت 
موضوعات مختلف با سایر کارکنان 
کنند.  سازمان همكاری  محیط  در 

خود   نوبه  به  امر  ایجاد این  سبب 
به طور نفع  و  افراد  به سایر  رسانی 

محیط به  حرفه  کلی  و  ای کاری 
 خواهد شد.  

  (Bruce, 1999; Williams et al., 2014)( از سواد اطالعاتی در محیط کار بر اساس هفت وجه تجربه سواد اطالعاتی 2008) 2تحلیل تعریف ُافریل .7جدول

تعاریف سواد اطالعاتی در   نویسنده
 محیط کاری 

وجه اول: تجربه فناوری 
 اطالعات در سواد اطالعاتی 

وجه دوم: تجربه منابع اطالعاتی در  
 سواد اطالعاتی 

وجه هفتم: تجربه خرد در سواد  
 اطالعاتی 

 

 
 

 
 
 
 

ُافریل 
(2008 ) 
 
 

 

سواد اطالعاتی عبارت است از    -
مهارت رشد  برای پیشرفت  ها 

انتقادی  تفسیر  دسترسی،  آگاهی، 
زبان انواع  از  مؤثر  استفاده  ها،  و 

نشانه منابع  و کدها،  شناختی 
امكانات فناورانه به عنوان ابزاری 
برای یادگیری، ارتباطات، و ایجاد 
مورد   اجتماعی  اعمال  در  معنا 

 وقوع.

بر اساس وجه اول افراد در    -
با  محیط شغلی  افزایش  های 

سواد   در  تجربه  و  مهارت 
می ضمن  اطالعاتی  توانند 

ابزارهای  بهره از  گیری 
فناورانه به منظور دسترسی به  
برای   نیاز  مورد  اطالعات 
به   شغلی  وظایف  انجام 

گیران  خدمات به صورت  بهره
مناسب کمك کنند و با سایر  
و  بپردازند  تعامل  به  کارکنان 

 با آنان به همكاری بپردازند. 
 

در  ب  - کارکنان  دوم،  وجه  به  توجه  ا 
از   برخورداری  با  کاری  محیط 

میهای  مهارت بر  الزم  عالوه  توانند 
به   دسترسی  با  شغلی  وظایف  انجام 
اطالعات چاپی و الكترونیكی مختلف، به  
از   و  کنند  استفاده  آنان  از  مؤثر  صورت 
باشند.   برخوردار  انتقادی  تفسیر  توانایی 
افزایش تجربه   با  افراد در محیط شغلی 

توانند از این  در زمینه سواد اطالعاتی می
باط و تبادل اطالعات  ها برای ارتمهارت

با سایر کارکنان در محیط و پاسخگویی  
 به مراجعان استفاده کنند.   

سواد   - تجربه  هفتم  وجه  اساس  بر 
و  کاری  محیط  در  افراد  اطالعاتی، 

مهارتحرفه از  برخوداری  با  های ای 
می نیازهای الزم  به  تنها  نه  توانند 

توانند کاری خود پاسخگویند بلكه می
مراجعان به صورت مناسب خدمات  به 

ارائه دهند و پاسخگو باشند و با سایر  
تعامل  به  شغلی  محیط  در  همكاران 
وظایف   انجام  در  آنان  به  و  بپردازند 
مرتبط کاری یاری رسانند. این امر در  

افراد بسیار مؤثر است و نفع  رسانی به 
 شود. سبب رشد و تعالی سازمان می

  (Bruce, 1999; Williams et al., 2014)از سواد اطالعاتی در محیط کار بر اساس هفت وجه تجربه سواد اطالعاتی   (2011) 3لیگ و یکانل تحلیل تعریف  .8جدول

تعاریف سواد اطالعاتی در محیط  نویسنده
 کاری 

وجه اول: تجربه 
فناوری اطالعات در 

 اطالعاتی سواد 

وجه دوم: تجربه  
منابع اطالعاتی در  

 سواد اطالعاتی 

سوم: تجربه   وجه
فرآیند اطالعات در  

 سواد اطالعاتی 

جربه  وجه چهارم: ت
در   کنترل اطالعات

 سواد اطالعاتی 

وجه هفتم: تجربه  
خرد در سواد 

 اطالعاتی 

 

 
 
 
 

ما باید خود و کسب و کارهایمان   -1
باسواد اطالعاتی کنیم. مدیران برای  

ها و تهدیدها که بر  شناسایی فرصت
می اثر  به  صنعت  نیاز  گذارند، 

قبیل   از  منابعی  دارند.  اطالعات 

وجه    - به  توجه  با 
سواد   تجربه  اول 
به   افراد  اطالعاتی، 
در   مدیران  ویژه 

سازمانی   محیط

با توجه به وجه دوم   -
تجربه سواد اطالعاتی،  
مدیران  ویژه  به  افراد 

محیط سازمانی   در 
توانند با برخورداری می

افراد بر اساس وجه    -
سواد   تجربه  سوم 

توانند با اطالعاتی می
مهارت هایی  تقویت 

از جمله تفكر انتقادی 

وجه   - اساس  بر 
سواد   تجربه  چهارم 
اطالعاتی، کارکنان با 
در   توانایی 
سازماندهی، کنترل و 

وجه    - به  توجه  با 
سواد   تجربه  هفتم 
توانایی   اطالعاتی، 
در انجام اموری که  

ب قبل  موارد  ه  در 

___________________________________ 
51. Cheuk 
52. O’Farrill 
53. Conley and Gil 
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 و یکانل
 لیگ

(2011 ) 
 
 
 

 

انجمن و  دولت،  صنفی  های 
مورد  بانك که  است  نیاز  داده  های 

اطالعات   و  گیرند  قرار  استفاده 
ی در  سیستم  ساختاریافته  ك 

برای  می مدیران  توسط  توانند 
تصمیمات شغلی و طراحی استراتژی  

 کسب و کار استخراج شوند.
سواد اطالعاتی می تواند راهی   -2

هایی باشد  برای سازماندهی مهارت
را در   نیاز دارند و آن  که کارکنان 

هایی که با  رابطه با حجم زیاد داده
گیرند.  کنند، به کار ها مقابله میآن

اتخاد   برای  چارچوبی  بنابراین 
می ایجاد  بهتر   شود. تصمیمات 

تفكر    -3 شامل  اطالعاتی  سواد 
انتقادی، آگاهی از اخالق شخصی  

حرفه اطالعات،  و  ارزیابی  ای، 
اطالعاتی،  مفهوم نیازهای  سازی 

با   تعامل  اطالعات،  سازماندهی 
استفاده   و  اطالعات  متخصصان 
مسئله  حل  در  اطالعات  از  ،  مؤثر 

 تصمیم گیری و پژوهش است. 

با می توانند 
از  بهره گیری 

های مختلف  فناوری
از   برخورداری  و 
در  الزم  تجربه 
سواد   زمینه 
اطالعاتی نه تنها به 
نیاز  مورد  اطالعات 
انجام  برای  خود 

از فعالیت هایشان 
طراحی   جمله 

و   هابرنامه
گیری  تصمیم

یابند   دست  مناسب 
می به  بلكه  توانند 

در  کارکنان  سایر 
به   امور  انجام 
صورت بهینه کمك  

 کنند. 

ا  حاصل  اطالعات  ز  از 
و  چاپی  منابع 
و  الكترونیكی 
تجربه   از  برخورداری 
سواد   زمینه  در  الزم 
به   تنها  نه  اطالعاتی 
نیاز   مورد  اطالعات 
انجام  برای  خود 

هایشان از جمله فعالیت
برنامه و   هاطراحی 

مناسب  تصمیم گیری 
بلكه  یابند  دست 

توانند با برخورداری می
از انواع اطالعات سایر 

ر  کارکنان در انجام امو
به صورت بهینه کمك  

 کنند. 

اطالعات   ارزیابی  و 
زمینه   در 

ارائه  تصمیم گیری، 
راهكارهای  راه و  حل 

مسائل  برای  مناسب 
پیش آمده و پژوهش  
موضوعات   زمینه  در 
کاری و تخصصی نه  

بلكه    تنها خود  برای 
سایر   به  کمك  برای 
سازمان  در  همكاران 

 استفاده کنند.  
 

اطالعات   بر  نظارت 
حجم می از  توانند 

اطالعات   روزافزون 
منتشر شده در زمینه  

حرفه و  به  کاری  ای 
مناسب   صورت 

ک  با استفاده  و  نند 
و   مهارت  افزایش 
تجربه در زمینه سواد  
اطالعات   اطالعاتی، 
در   را  شغلی  مرتبط 

نیاز  زمان مورد  های 
سایر  اختیار  در 
همكاران قرار دهند و 
نیازهای  به 

خدمات  بهره گیران 
 پاسخگویند.

 

ها اشاره شد، در  آن
توسط  نفع  رسانی 

در   شاغل  افراد 
های کاری و  محیط

سایر  به  مدیران 
نقش  همكاران 
به   مهمی  بسیار 
عصر   در  ویژه 

کند و حاضر ایفا می
و   پیشرفت  سبب 
سازمان   موفقیت 

 شود. می

 (Bruce, 1999; Williams et al., 2014) از سواد اطالعاتی در محیط کار بر اساس هفت وجه تجربه سواد اطالعاتی (2013) دیلوتحلیل تعریف  .9جدول

تعاریف سواد اطالعاتی در محیط  نویسنده
 کاری 

وجه دوم: تجربه منابع اطالعاتی  
 در سواد اطالعاتی 

سوم: تجربه   وجه
فرآیند اطالعات در  

 اطالعاتی سواد 

پنجم: تجربه   وجه
ساخت دانش در  
 سواد اطالعاتی 

وجه هفتم: تجربه  
خرد در سواد 

 اطالعاتی 

 
 
 
 
 
 
 

 
لوید  

(2013 ) 

 
 
 

 

محیط  -1 در  باید کارکنان  کاری  های 
به   را  اطالعات  کارگیری  به  توانایی 
با   سازگاری  کاری،  مسائل  حل  منظور 

های  های جدید، تغییر در شیوهموقعیت
کار و کاهش تضاد یا فشار )هنگامی که  
نیاز   نبود قطعیت درباره اطالعات مورد 

یابی اطالعات معتبر  وجود دارد( و مكان
 حوزه کاری را داشته باشند. و مناسب در  

این   -2 اطالعات  شكل  تغییر  نتیجه 
دارای  حال حاضر  در  دانش  که  است 
و  است  کار  محیط  در  اصلی  ارزش 

بتوانیم   فقط  های مهارتاینكه 
مكان جمله  از  را  یابی،  اطالعاتی 

عملیاتی   را  سازماندهی  و  دسترسی 
باید قادر   کنیم، کافی نیست. کارکنان 

ایجاد دانش   برای  به تبدیل اطالعات 
ای جدید باشند یا از آن به عنوان وسیله

ایده نوآوریبرای  و  جدید ها  های 
 . استفاده کنند

با توجه به وجه دوم تجربه سواد    -1
اطالعاتی، کارکنان در محیط کاری 

ای خود باید بتوانند اطالعات  و حرفه
منابع  در  را  کار  با  مرتبط  و  درست 

یابی کنند و با گسترش  مختلف مكان
سواد   زمینه  در  تجربه  و  مهارت 
در   تنها  نه  اطالعات  از  اطالعاتی 
زمینه موضوعات شغلی خود استفاده  

این کن به سایر همكاران در  بلكه  ند 
 زمینه یاری رسانند.  

افراد بر اساس وجه دوم تجربه    -2
از تجربه الزم   باید  سواد اطالعاتی 
برای   اطالعاتی  سواد  زمینه  در 

مهارتبهره از  مؤثر  های گیری 
سازماندهی مكان و  دسترسی  یابی، 

به منظور پاسخگویی به مراجعان و 
کارکنان در جهت همكاری با سایر  

حرفه و  کاری  امور  توجه  انجام  ای 
 کنند. 

سوم   - وجه  توجه  با 
سواد  تجربه 
اطالعاتی، کارکنان در 
و   کاری  محیط 

باید حرفه خود  ای 
گسترش  با  بتوانند 
در  تجربه  و  مهارت 
زمینه سواد اطالعاتی 
تنها  نه  اطالعات  از 
کردن  برطرف  برای 
مشكالت   و  مسائل 
زمینه  در  موجود 

ت شغلی خود موضوعا
به  بلكه  کنند  استفاده 
سایر همكاران در این 
و  رسانند  یاری  زمینه 
در  را  فعالی  نقش 
ایفا   سازمان  محیط 

 کنند. 

افراد بر اساس وجه    -
سواد   تجربه  پنجم 
با  باید  اطالعاتی 
تجربه   از  برخورداری 
سواد   زمینه  در  الزم 
منظور   به  اطالعاتی 
به  پاسخگویی 
مراجعان و همكاری با 

در    سایر کارکنان 
امور   انجام  جهت 

حرفه و  به کاری  ای 
تبدیل  اهمیت 
ایجاد  برای  اطالعات 
دانش و رشد و ترویج 
موضوعات   در  آن 
مورد   کاری  جدید 

 عالقه توجه کنند.  

وجه   - به  توجه  با 
سواد   تجربه  هفتم 
با  افراد  اطالعاتی، 
به   دسترسی 

در دانش جدید  های 
حوزه کاری، به عنوان  

فكرسرمایه و های  ی 
انسانی نقش مهمی را  
پیشرفت   و  رشد  در 

رسانی به سازمان و نفع 
منظور   به  آن 

های موفقیت
دنیای  در  روزافزون 
اقتصاد   و  کار  رقابتی 

 کند. امروزه بازی می
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به   باال  اطالعاتی که در جداول  تعاریف سواد  تحلیل  اساس  بر 
اول  آن وجه  بیشتر  شد،  پرداخته  (،  اطالعات  یفناور  تجربه )ها 

وجه دوم )تجربه منابع اطالعاتی( و وجه هفتم )تجربه خرد( مورد  
حاضر   قرن  در  اول،  وجه  به  توجه  با  است.  گرفته  قرار  توجه 

فناوریبهره از  به  گیری  دسترسی  منظور  به  اطالعاتی  های 
شغلی،   اهداف  و  وظایف  انجام  منظور  به  مختلف  اطالعات 

مراجعا به  سایر پاسخگویی  با  تعامل  و  ارتباط  برقراری  و  ن 
بسیار با اهمیت است. بر اساس وجه دوم، امروزه افراد  کارکنان  
های شغلی و تخصصی باید بتوانند انواع منابع چاپی و در محیط

به ویژه الكترونیكی مورد نیاز خود را در زمینه موضوعات مختلف  
کنان در گیران خدمات و کمك به سایر کارکاری، کمك به بهره

جهت انجام وظایف شغلی به دست آورند. با توجه به وجه هفتم،  
به  بهره پاسخگویی  منظور  به  تنها  نه  اطالعات  انواع  از  گیری 

نیازهای شغلی بلكه یاری رساندن به سایر همكاران و مراجعان  
های در رشد، توسعه و پیشرفت سازمان در رقابت با سایر محیط 

حرفه و  با  کاری  بسیار  ایفا  ای  را  مهمی  نقش  و  است  اهمیت 
 کند.می

ها آمده است، در مقایسه با وجه اول  بر اساس آنچه در تحلیل 
)تجربه فناوری اطالعات(، وجه دوم )تجربه منابع اطالعاتی( و  

آن به  که  خرد(  )تجربه  هفتم  سوم  وجه  وجه  به  شد،  اشاره  ها 
ات(  )تجربه فرآیند اطالعات(، وجه چهارم )تجربه کنترل اطالع

و وجه پنجم )تجربه ساخت دانش( کمتر پرداخته و به وجه ششم  
 )تجربه گسترش دانش( پرداخته نشده است. 

ابزارها و منابع  انواع  از  بتوانند  باید  افراد  به وجه سوم،  با توجه 
اطالعاتی در جهت حل مسائل کاری خود استفاده کنند. افراد با  
برخورداری از توانایی حل مسئله باید بتوانند به صورت مستقل  

های الزم برای انجام وظایف شغلی خود دست یابند.  حلبه راه 
ای، نقش مهمی  در محیط کاری و حرفه   گیری از این مهارتبهره

عصر   در  دارد.  سازمان  اهداف  به  رسیدن  و  موفقیت  جهت  در 
ضروری    های حل مسئله کارکنان که مهارتحاضر، رشد مهارت

و مورد نیاز هر فرد در قرن بیست و یكم است، بسیار با اهمیت  
است و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. بر اساس وجه چهارم، 

نان باید بتوانند اطالعات مورد استفاده در زمینه موضوعات کارک
کاری خود را به منظور استفاده مجدد کنترل کرده و نظارت کنند.  
نیاز و مؤثر در   در واقع افراد با کنترل و نظارت اطالعات مورد 
انجام امور شغلی باید بتوانند به سایر افراد در محیط سازمان در  

ده و به مراجعان به صورت مناسب  پیشبرد وظایفشان کمك کر
بپردازند. به   ارائه خدمات  به  بهترین شكل  پاسخگو باشند و به 

پیشرفت محیطدلیل  در  روزافزون  و های  کنترل  کاری،  های 
های مورد  نظارت سبب سهولت در دسترسی به اطالعات در زمان

شود که باید بیشتر به آن  نیاز و تسریع در انجام اهداف شغلی می
خته شود. با توجه به وجه پنجم، افراد در محیط سازمان باید  پردا

به   به منظور پاسخگویی  اطالعات  از  استفاده  توانایی  بر  عالوه 
نیازهای شغلی، کمك به مراجعان و تبادل اطالعات با همكاران  

آفرینی، تبادل و تسهیم به صورت یكپارچه و منسجم به دانش
ها خود را با ازند. اگر سازمانسازی و انتشار آن بپرددانش، ذخیره

سرعت رشد و توسعه دانش، هماهنگ نسازند و دست به خلق  
آن  پایان حیات  نزنند،  نگرش  دانش  ایجاد  رسید.  خواهد  فرا  ها 

مثبت به خلق دانش و نظامند کردن آن، از رویكردهای مؤثر در 
آورد و ارتقای جایگاه سازمان است و مزیت رقابتی به وجود می 

دلیل بر    به  قرار گرفته شود.  بیشتر مورد توجه  باید  آن  اهمیت 
شغلی نیازمند دسترسی به    اساس وجه ششم، کارکنان در محیط

ایده  خلق  برای  دانش خود  و گسترش  ارزش  با  های  اطالعات 
باشند. با توجه به وجه ششم، افراد  ها میگیریجدید برای تصمیم

یف کاری خودمدارتر  توانند در زمینه پرداختن به وظانه تنها می
بلكه   باشند  داشته  خود  یادگیری  بر  بیشتری  نظارت  و  شوند 

توانند به سایر افراد که با آنان در محیط سازمان فعالیت دارند، می
راه  به  دستیابی  منظور  موضوعات  حلبه  زمینه  در  نوین  های 

مناسب   صورت  به  و  بپردازند  همكاری  به  شغلی  مختلف 
یاربهره را  خدمات  میگیران  خالقیت  امروزه   کنند.  تواند  ی 

ابزار رقابتی مدیران برای نیل به راه  های جدید و حلمهمترین 
بهتر در حل مشكالت مربوط به امور شغلی و مراجعان سازمان  
و تجارت باشد، از این رو باید بیشتر در تعاریف سواد اطالعاتی  

 به آن پرداخته شود. 
  طبق بررسی قرار گرفت، بر اساس آنچه در تحلیل تعاریف مورد 

 وجوه  تمام  یا  هاچهره  جمع  حاصل  اطالعاتی  سواد  ،براس   نظر
  سواد   وجوه،  این  از  یك  هر   بدون  بنابراین  و  است   هفتگانه 

  از   استفاده  شامل  چهره  یا  وجه  هر.  است  ناقص  اطالعاتی
  وجه   خود  به  منحصر  هایویژگی   و  اطالعات   فناوری  ، اطالعات

دنیای    . است در  واقع  فناوریدر  عرصه  در  امروز  های رقابتی 
های مؤثر و اثربخش  اطالعاتی و اقتصادی، به ویژه برای فعالیت

سازمان آنچه  همه  یا  اطالعاتی  سواد  جدید  مفهوم  به  باید  ها 
شود بسیار توجه شود و به همه  تجربه سواد اطالعاتی خوانده می 

ور های کاری به منظوجوه در تعاریف سواد اطالعاتی در محیط
حرفه  موفقیت  و  در  رشد  پیشرفت  به  دستیابی  و  کارکنان  ای 

 تخصصی مختلف پرداخته شود.  های شغلی وزمینه

بر  کار  محیط  در  افراد  اطالعاتی  تجربه سواد  نقش 

 حسب پیچیدگی وظیفه کاری 
اندوخته،  های شغلی و ارتباط آن با سواد اطالعاتی وتجربه ویژگی

های محیط و خصوصاً از دو بعد قابل تأمل است. یكی ویژگی
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های خود  شرایط امروزی که بر کار اثرگذار است و دیگری ویژگی 
بندی همانگونه که قبال ذکر شد، بر  شغل که در مهمترین دسته

می  پیچیدگی  شرایط  حسب  حیث  از  نمود.  توجه  آن  به  توان 
می  اطالمحیطی  حجم  افزایش  به  دسترس توان  پذیری عات، 

اطالعات، آلودگی اطالعات اشاره کرد. اکنون یكی از معضالت  
ها برای کارکنان، پاالیش اطالعات درست از نادرست  در سازمان

سازمان و  نشده  کنترل  آلوده،  اطالعات  مانع است.  نیافته 
شود. کاری می  هایگیری درست توسط افراد در محیطتصمیم

تصمیم پایه  )البز گیری،  زیرا  است  درست  و  دقیق  ،  1اطالعات 
(. از دیگر معضالت مطرح، اضافه بار اطالعاتی ایجاد شده  1995

از سازمان بسیاری  زیادی  است. در  میزان  از  بیشتر کارکنان  ها 
اطالعات نامربوط بیشتر از نبودن اطالعات مناسب و مربوط رنج  

کنند،  یبرند؛ به این معنی که اطالعات بسیار زیادی دریافت ممی
اما از توانایی و زمان زیادی برای جدا کردن اطالعات مربوط از  
بار  اضافه  نیستند.  برخوردار  نامناسب  و  نامربوط  اطالعات 

نبود رضایت شغلی در کارکنان منتهی می شود و  اطالعاتی به 
این امر نتایج  دلیل عمده فشارهای عصبی و نبود کارایی است.  

ی سازمان خواهد داشت. وجود  مخربی هم برای خود و هم برا
سرخوردگی   نوعی  دچار  را  کارکنان  تكراری،  و  غلط  اطالعات 

شود  کند و مانع دسترسی آنان به اطالعات مفید و سودمند می می
 (. 1999، 2)گریفیتث و نورتون 

پیچیدگی   سطح  به  مربوط  شغلی،  ویژگی  خصوص  در  بُعدی 
ه با اطالعات  یابی و مواجه وظیفه کاری است که بر رفتار اطالع 

های حوزه رفتار اطالعاتی  گذارد. با تحلیل پژوهشافراد اثر می
های ذیل که با  افزایش پیچیدگی وظیفه کاری،  توان به یافته می

یابی افراد در آن شغل رخ  از حیث برخورد با اطالعات و اطالع
 دهد، اشاره کرد:می

چگونگی    مانند افزایش موانع دسترسی به اطالعات مورد نیاز   -
بندی عبارت جستجو، اصالح جستجو، محدود کردن ترکیب

اطالعات   بازیابی  منظور  به  و...  دادن جستجو  گسترش  یا 
 مرتبط 

 ی عیطب  زبان  به  خصوصاً  جستجو  یهامهارت  ش یافزا  به   ازین -

 مرتبط اطالعات وجود از نانیاطم کاهش -

درك نیاز اطالعاتی    در   اطالعاتی  نظام  به  نانیاطم  کاهش -
 مرتبط با آن  اطالعات یابیبازو 

 اطالعات  به  یدسترس تیمحدود  -

 اطالعات  یابیباز  زمان شیافزا  -

 ای و فوریضرورت بازیابی اطالعات لحظه  -

___________________________________ 
1 Laabs 
2 Griffiths and Norton 

  از  رفتن  با  خصوص  به  اطالعات  یابیباز  در  تیموفق  کاهش  -
 و خرد  دانش  اطالعات، ی ابیباز سمت  به داده یابیباز

پسندی  و یا سخت   اطالعات  یابیباز  از  یتمند یرضاکاهش   -
 در کسب رضایت از اطالعات بازیابی شده

 ی با باال رفتن دانش تخصصیاطالعات شكاف شیافزا  -

 یاطالعات منابع از استفاده در تنوع شیافزا  -

 یشفاه  یاطالعات منابع از استفاده شیافزا  -

  به   یوابستگ  کاهشو    همكاران  با  اطالعات  تبادل  -
 نان یاطم  عدم  لیدل  به  یاطالعات  یها  واسطه  ای  هایانجیم
 ی اطالعات ازین درك از

با توجه به اینكه پیچیدگی وظیفه کاری بر تنوع منبع اطالعاتی  
های کسب اطالعات و نیاز به توان  قابل کسب اطالعات، روش 

می  تأثیر  اطالعات  این  برای  باال  تحلیل  و  با  پردازش  و  گذارد 
بار   اضافه  اطالعات،  آلودگی  مواجه  پیامدهای  بیشتر  اطالعاتی 

است؛ تجربه سواد اطالعاتی به معنای توانایی استفاده اطالعات،  
شناسایی منابع، تحلیل و پردازش و نهایتاً استفاده از اطالعات،  
از یك سو و تعامل و تبادل با دیگران در محیط کار جهت به  

کند. ها و تجربیات از سوی دیگر اهمیت پیدا می کارگیری دانسته
توانند با افزایش مهارت و تجربه در زمینه  واقع کارکنان میدر  

های شغلی استفاده بهینه از اطالعات  سواد اطالعاتی در محیط
 (. 2016،  3؛ بِرد 2005در محیط کار داشته باشند )کیرتون و بَرهَم،  

امروزه افراد برای تعامل در بافت محیط کاری و رسیدن به اهداف  
گیری درست و مؤثر و انجام کارها  صمیمو به عبارتی به منظور ت

خدمات و    گیرانبه صورت مناسب، توانایی پاسخگویی به بهره 
تعامل قوی با سایر همكاران خود، برحسب پیچیدگی یا دشواری  
از تجربه سواد اطالعاتی   به سطوح متفاوتی  نیاز  وظیفه کاری، 

آموزش  2013،  4کازالوسكاس  و  حسندارند ) اساس،  این  بر   .)
محیط سو در  استفاده  منظور  به  اطالعاتی  حوزهاد  و  های ها 

از جمله محیط زیادی  مختلف  بسیار  اهمیت  دارای  شغلی  های 
 (. 2015است )مُلِپییَن و فُری، 

نبود   با  است  بافت وظیفه کاری ممكن  از کارکنان در  بسیاری 
مانند  درك صحیح وظیفه کاری، نبود نظام پشتیبان وظیفه کاری  

و   ناکافی  توسط سازمانشرح  دانش    نامناسب وظایف کاری  و 
آن  پیچیدگی  سبب  که  کاری  وظیفه  یا  حوزه  مورد  در  ناکافی 

(. با افزایش یا  1995،  نیارولی  و   سترومیبگردد، مواجه باشند )می
اطالعات   به  دسترسی  موانع  کاری،  وظایف  پیچیدگی  کاهش 

یا کاهش می افزایش  نیز  انجام وظیفه  برای  نیاز  بمورد  ه  یابد. 
موانع   افزایش  بر  کاری  وظایف  پیچیدگی  میزان  دیگر،  عبارت 

3 Bird 
4 Hasan and Kazlauskas 
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دسترسی به اطالعات همچون مشكالت مربوط به تدوین پرس  
های استفاده از  و جو، نبود مهارت الزم برای جستجو، دشواری 

نظام بازیابی اطالعات، محدودیت در دسترسی به اطالعات، نبود  
آن،   مانند  و  اطالعات  وجود  درباره  دارد  آگاهی  مثبت  تأثیر 

(. در این راستا، کاربران در وظایف  2012)کامپولینن و یارولین،  
وظیفه   تكرار  صرف  بیشتری  زمان  ساده،  به  نسبت  پیچیده 

برخوردار می کمتری  موفقیت  و  نامطلوب  عملكرد  از  و  کنند 
 (. 2013، 1هستند )کینلی 

تا  ای از پیچیدگی )ساده  در واقع برای انجام وظایف شغلی، درجه
پیچیده( حاکم است که آن نیز بر تجربه سواد اطالعاتی و بازیابی  

تقسیم در  است.  اثرگذار  افراد اطالعات  کاری،  وظایف  بندی 
شخصی،   اطالعاتی  منابع  از  ساده  وظایف  در  است  ممكن 
استفاده  منابع اطالعاتی تخصصی کمتری  و  اطالعات عمومی 

با مقایسه  در  پیچیده  وظایف  در  افراد  منابع    نمایند.  از  ساده 
اطالعاتی علمی منابع  و  شفاهی  بیشتری -اطالعاتی  تخصصی 

استفاده نموده و ممكن است استفاده آنان از اطالعات عمومی  
بازیابی اطالعاتی  بر اساس  کاهش پیدا کند.  ای مؤثر است که 

جستجوی  فرآیند  این،  بر  عالوه  باشد.  وظیفه  از  کاربر  درك 
شده   تعریف  وظیفه  به  )اینگورسن اطالعاتی  دارد  ، 2بستگی 

1992.) 
به   دسترسی  برای  هستند  ساده  وظایف  دارای  که  کارکنانی 
کارهای  به  مربوط  اطالعات  و  روزمره  و  عادی  امور  اطالعات 
اداری باید نه تنها از سطح مناسب سواد اطالعاتی برخوردار باشند  

تجربه  و  مهارت  افزایش  زمینه  در  باید  سواد  بلكه  در  شان 
تالش کنند. این امر نقش مهمی در جهت برخورداری اطالعاتی  

از برخی از هفت وجه تجربه سواد اطالعاتی به ویژه وجه اول  
فناور)بهره از  استفاده  با  اطالعات  از  به یگیری  مختلف  های 

منظور برقراری ارتباط و تبادل اطالعات با سایر افراد(، وجه دوم 
و الكترونیكی به منظور    )استفاده از اطالعات حاصل از منابع چاپی

حل برای مسائل و  انجام بهینه امور(، وجه سوم )توانایی ارائه راه
چهارم  وجه  کاری(،  موضوعات  زمینه  در  آمده  پیش  مشكالت 

روش)بهره از  مورد  گیری  اطالعات  بر  کنترل  و  نظارت  های 
استفاده در زمینه کاری به منظور توانایی در استفاده از اطالعات  

گیری از اطالعات به منظور  مورد نیاز( و وجه هفتم )بهرهدر زمان  
تنها نفع  نه  انجام  جهت  در  کار(  محیط  در  سایرین  به  رسانی 

وظایف کاری خود به صورت مؤثر بلكه پاسخگویی مناسب به  
)براس،   دارد  همكارانشان  و  مراجعان  فردوس  1999سایر  ؛ 

می2016الدین،  صالح ساده  وظایف  دارای  افراد  با  توا(.  نند 

___________________________________ 
1 Kinley 

برخورداری از تجربه سواد اطالعاتی، در زمینه تقویت و پرورش  
ذهن خود از جمله ذهن منظم )داشتن نظم و مهارت در انجام  
کارها با استفاده از اطالعات مناسب(، ذهن سازنده )توانایی در 
دستیابی به اطالعات مرتبط شغلی برای سایر همكاران به منظور  

های  گذار )درك تفاوتمان(، ذهن احترامرسانی به آنان و سازنفع 
از   برخورداری  اساس  بر  کاری  محیط  در  افراد  عقاید  بین 

اخالق  ذهن  و  در  اطالعات(  اخالقی  مسائل  به  )توجه  مدار 
ای( تالش کنند گیری از اطالعات در محیط کاری و حرفهبهره

 (.2019؛ الکربی و ویلیامز، 2008)گاردنر، 
اری دارای وظایف پیچیده هستند به  های کافرادی که در محیط 
به دسترسی    اطالعات   مشكل،  یا  مسئله  حل  اطالعات   منظور 

خاص باید با برخورداری   دامنه یا حوزه اطالعات  و گیریتصمیم
از مهارت و تجربه در زمینه سواد اطالعاتی بتوانند به اطالعات  
کاری و تخصصی مورد نیاز خود دست یابند. کارکنانی با وظایف  
از جمله وجه   اطالعاتی  تجربه سواد  از همه وجوه  باید  پیچیده 

های مختلف به  یگیری از اطالعات با استفاده از فناوراول )بهره
ظور تعامل و تبادل اطالعات با سایر کارکنان در داخل سازمان من

از منابع   از اطالعات حاصل  از آن(، وجه دوم )استفاده  و خارج 
انجام مؤثر کارها(، وجه  به منظور  الكترونیكی مختلف  چاپی و 

راه ارائه  )توانایی  مسائل سوم  برای  مناسب  راهكارهای  و  حل 
گیری از  جه چهارم )بهرهمختلف در زمینه موضوعات شغلی(، و

های نظارت و کنترل بر اطالعات مورد استفاده در زمینه  روش
ها در زمان نیاز(،  کاری و تخصصی در جهت استفاده دوباره از آن 

وجه پنجم )رشد و ترویج دانش و معلومات در موضوعات جدید 
ششم  وجه  سازمانی(،  و  فردی  پیشرفت  منظور  به  کاری 

های جدید  تجربه در نوآوری و خلق ایده  گیری از دانش و)بهره
در حوزه کاری( و وجه هفتم )توانایی در استفاده از انواع مختلف 

رسانی به سایر همكاران و ایجاد مزایا برای  اطالعات برای نفع 
)براس،   باشند  برخوردار  صالح1999سازمان(  فردوس  الدین، ؛ 

کنان دارای گیری از تجربه سواد اطالعاتی، کار(. با بهره2016
منظم   ذهن  جمله  از  ذهن  پنج  پرورش  با  باید  پیچیده  وظایف 

گیری از اطالعات  )داشتن نظم و مهارت در انجام امور با بهره
اطالعات   به  دستیابی  در  )توانایی  سازنده  ذهن  کار(،  با  مرتبط 

حرفه  و  نفع کاری  منظور  به  ویژه  ای  به  افراد  سایر  به  رسانی 
محیط  در  و    شغلی(،  همكاران  افكار  به  )دستیابی  خالق  ذهن 

ذهن ایده تخصصی(،  و  کاری  حوزه  در  خالقانه  و  جدید  های 
در  احترام افراد  متفاوت  نظرات  پذیرش  و  درك  )توانایی  گذار 

موضوعات  زمینه  در  اطالعات  از  برخورداری  با  کاری  محیط 

2 Ingwersen 
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گیری مدار ) توجه به مسائل اخالقی در بهره کاری( و ذهن اخالق 
اطالعات به    از  دستیابی  در جهت  در محیط سازمانی(  مختلف 

های فردی و سازمانی در عصر رقابتی امروزه گام  رشد، موفقیت 
 (. 2019؛ الکربی و ویلیامز، 2008بردارند )گاردنر، 

 درست  انجام  و  شغلی  هایمسئولیت  و  وظایف  به  بنابراین توجه
 ،کاری مختلف  هایها و محیطحوزه  در  افراد  توسط  کار  معقول  و

اطالعاتی و توانایی   سواد همه وجوه تجربه  از برخورداری  به نیاز
 شغلی  وظایف  کامل  تحقق.  دارد  آنان  توسط  در بازیابی اطالعات

 محیط   در  خدمات  گیرانبهره  به   پاسخگویی   و   آن   به  پایبندی  و
 هایمحیط   در  افراد  عملكرد  برآیند  بهترین  سبب   تواند می  کار،

  وظایف   به   توجه   و  اجتماعی  رشدیافتگی  نشانه  و   شود  ایحرفه
   باشد. شغل  برابر در انسانی

بر اساس آنچه در صفحات قبل بدان پرداخته شد، در نمودار زیر  
از   ترتیب  به  به طور خالصه هفت وجه تجربه سواد اطالعاتی 
تا وجه هفتم تجربه خرد به   اول تجربه فناوری اطالعات  وجه 

 ذهنی توسط افراد در محیط منظور انجام وظایف شغلی و پرورش  
 کاری، نشان داده شده است. 

که   است  پژوهش  اصلی  تحلیل  زیر  نمودار  است  ذکر  به  الزم 
صورت   به  پژوهش  در  موجود  مطالب  بیان  برای  پژوهشگران 

اند. در این نمودار هفت وجه  خالصه برای خواننده بدان رسیده 
یكدیگر مستقل  سواد اطالعاتی به صورت کل به جز نیستند و از  

هستند. همانطور که در نمودار با فلش و به رنگ آبی نشان داده  
پیچیدگی وظیفه   و  پرورش ذهن  با  این هفت وجه  است،  شده 
از متون   نمودار  مفاهیم موجود در  دارند. همچنین  رابطه  کاری 

 مورد استفاده در این پژوهش استخراج شده است. 

هفت وجه تجربه سواد اطالعاتی برای انجام وظایف کاری )ساده و پیچیده( و پرورش ذهنی توسط کارکنان   .1نمودار
 

دهد، با افزایش پیچیدگی وظیفه  همانگونه که نمودار نشان می  
بیشتری دربرمی  به عبارت  کاری، سواد اطالعاتی وجوه  گیرد و 

شود. از  دیگر شامل تجربه وجوه بیشتری از سواد اطالعاتی می 
سوی دیگر، با افزایش پیچیدگی وظیفه کاری، به دلیل تجربه  
وجوه بیشتری از سواد اطالعاتی که به سمت تجربه ساخت و  

شود، در پرورش گسترش دانش پیش رفته و نهایتاً خرد تجربه می 
أتیرگذار است. سواد اطالعاتی در دنیای  ابعاد بیشتری از ذهن ت

منابع   تكثر  و  فناورانه  شتابناك  تغییرات  عصر  که  نیز  کنونی 
امروزه سازماناطالعاتی است، اهمیتی فزاینده می  باید  یابد.  ها 

در   کارکنان  شوند.  همگام  روزافزون  تغییرات  این  با  بتوانند 
حرفهمحیط و  کاری  جهت های  در  تالش  با  باید  خود  ای 

سواد  ب )تجربه  اطالعاتی  سواد  جدید  مفهوم  از  رخورداری 
اطالعاتی( به رشد و پیشرفت فردی و سازمانی کمك کنند. افراد 
در محیط شغلی و تخصصی با به کارگیری هر یك از هفت وجه 

های توانند نه تنها به استفاده از فناوریتجربه سواد اطالعاتی می 
ت مختلف و انجام امور  اطالعاتی به منظور دستیابی به اطالعا

و  حرفه چاپی  منابع  انواع  شناسایی  مناسب،  صورت  به  ای 
الكترونیكی در زمینه پاسخگویی به نیازها و موضوعات مختلف 
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حل برای حل مسائل و مشكالت مرتبط با کار، شغلی، ارائه راه 
منظور  به  مختلف  ابزارهای  با  اطالعات  بر  نظارت  و  کنترل 

زمان در  مواستفاده  کاری، های  وظایف  انجام  در جهت  نیاز  رد 
سرمایه و  دانش  کارگیری  به  و  بر  رشد  عالوه  فكری  های 

ایده  به  دستیابی  شغلی،  امور  پیشبرد  زمینه  در  های  اطالعات 
گیری خردمندانه  و بهره  ایخالقه در جهت اهداف کاری و حرفه

از اطالعات در راستای انجام وظایف مرتبط کاری بپردازند، بلكه  
هر یك از این هفت وجه به منظور تعامل، برقراری ارتباط و  از  

تبادل اطالعات و دانش با سایر همكاران و پاسخگویی و ارائه  
خدمات به صورت مناسب به مراجعان در جهت رشد و پیشرفت 
سازمان استفاده کنند. کارکنان با برخورداری از هفت وجه تجربه  

و تقویت ذهن از جمله    توانند در جهت پرورشسواد اطالعاتی می 
گذار و اخالق مدار به منظور  ذهن منظم، سازنده، خالق، احترام 

و   شده  تعیین  کاری  اهداف  به  پرداختن  مؤثر،  نقش  ایفای 
 روزافزون محیط شغلی گام بردارند.  هایموفقیت

 گیری نتیجه
  بازیابی   جستجو،   توانایی  به  کار  محیط   در  اطالعاتی   سواد  تجربه 

 هایفناوری  و  اطالعاتی  منابع  مختلف  انواع  از  استفاده  و
 هایمحیط  و  هاحوزه  در  کارکنان  توسط  ارتباطی   و  اطالعاتی

وظایف  انجام  منظور   به  مختلف  شغلی تنها  بلكه   نه    شغلی 
  با   اطالعات  تبادل  و  تعامل  و  گیران خدمات بهره  به  پاسخگویی

  گفته   موفق  و  شایسته  افرادی  به  آنان  تبدیل  و  سایر همكاران
  تجربه   از  برخورداری  با  بتوانند  باید  کارکنان  و  مدیران.  شودمی

 سازگاری  به  و توانایی در بازیابی اطالعات قادر  اطالعاتی  سواد
  بقاء   سبب  و  کاری  هایحوزه  و  هامحیط   در  روزافزون   تغییرات  با
های محیط(. موفقیت در  2017،  1)آبرام  شوند  سازمان  پیشرفت  و

کار در گرو داشتن کارکنان دارای تجربه سواد اطالعاتی، متعهد 
های اطالعاتی  و کارآمد است، تا در برخورد با رشد سریع فناوری

حرفه و  کاری  وظایف  عهده  از  وظایفبتوانند  برآیند.  خود   ای 
  یا   شغل  و  حرفه   کار،  با  مرتبط   وظایف  عنوان   به  نیز  کاری

  انجام   هدفی  به  یابیدست   منظور   به  که  شودمی  گفته  هاییفعالیت
بازیابی   توانایی  و  اطالعاتی  سواد  تجربه  اساس،  این  بر  گیرند. 
اطالعات برای افراد به منظور انجام هر نوع وظیفه کاری ساده 
یا پیچیده و اثر پذیرفته از محیط تخصصی که برای آن فعالیت 

کنان در  کند و کمك به مراجعان و همكاری مؤثر با سایر کار می
 های شغلی، بسیار با اهمیت محیط

آنچه پیش  بر  این است که  مروری  مبین  پرداخته شد،  بدان  تر 
شده  قلمداد  موفقیت  برای  مهم  عاملی  اطالعاتی  سواد  هرچند 

___________________________________ 
1 Abram 

( براس  که  وجوهی  با  مقایسه  در  اما  سواد  1999است  برای   )
هایی در پرداختن به این  اطالعاتی تبیین کرده است، محدودیت

وم حاکم است و تنها به برخی از وجوه آن پرداخته شده است.  مفه 
ترین فضاهایی است که سواد  های کاری که از اصلیدر محیط 

اطالعاتی به دلیل اهمیت تعامل و تبادل اطالعات برای اجرای  
کار ضروری است این نگاه محدود به سواد اطالعاتی به چشم  

اطالعاتی، همانگونه  خورد. شاید این گستره محدود شده سواد  می
کند، به این دلیل باشد که برآوردن  ( بیان می 1999که براس )

نیاز اطالعاتی در محیط کار، به اشتباه، مستلزم توانایی داشتن در 
مهارت کار با رایانه و فناوری اطالعات و نه داشتن مهارت سواد 
سواد   وجه  یك  فقط  نتیجه  در  است.  شده  تلقی  اطالعاتی 

ه همه وجوه سواد اطالعاتی منطبق بر هفت وجه  اطالعاتی و ن
توان آن را نگاه ناقص به سواد اطالعاتی  براس بوده است که می 

  تا  1 جداولی )اطالعات سواد فیتعار لیتحل اساس برتعبیر کرد. 
حاصل از    خرد  و   ی  اطالعات  منابع  اطالعات،   یفناور  تجربه (،  9

با   مقایسه  در  اطالعات    تجربه   اطالعات،   ندیفرآ  تجربه کسب 
بیشتر در تعاریف مشهود است؛   دانش  ساخت  و  اطالعات  کنترل

نقش   دلیل  به  کاری،  وظایف  پیچیدگی  افزایش  با  آنكه  حال 
آیند.  اثرگذار اطالعات در انجام وظیفه اهمیت یافته و به کار می 

)نمودار   کاری  وظیفه  پیچیدگی  و  اطالعاتی  سواد  تجربهدر واقع  
 . ( همسو با یكدیگر هستند1
افزایش    با  دیگر  عبارت    وجوه   از،  اطالعاتی  سواد  تجربه   به 

 کارگیریه  ب   با  مقابل  در  و   شودمی   برده  بهره  سواد  از  بیشتری
ذهن از منظم،    توسعه  به  توانمی   اطالعاتی  سواد  از  بیشتری  وجوه

گذار و خالق حرکت  نهایتاً احترامبه سمت ذهن سازنده، خالق و  
افراد در محیط  نحوی که  به  و کرد؛  نظم  ایجاد  با  های کاری، 

با   آن  به  مربوط  مسائل  و حل  کاری  وظایف  انجام  در  مهارت 
استفاده از اطالعات مناسب، گردآوری اطالعات از منابع مختلف  
برای پرداختن به مسائل و مشكالت کاری همكاران در محیط  

دس راه شغلی،  به  با  حلترسی  مرتبط  مسائل  برای  جدید  های 
پذیرش  موضوع و  درك  توانایی  کاری،  زمینه  در  مختلف  های 

با  حلراه افراد در محیط کاری  ارائه شده توسط   متفاوت  های 
برخورداری از اطالعات مناسب و نهایتاً توجه به مسائل اخالقی  

بتوانند    در استفاده از اطالعات مختلف برای حل مسائل شغلی،
 به تعالی فردی و سازمانی کمك کنند.   

 تشکر  و تقدیر 
  ی همكار حاضر پژوهش انجام در که افرادی هیکل از لهیوس نیبد

 .دیآی م عمل به  ی قدردان و تشكر نمودند،

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

42
37

41
8.

14
00

.8
.1

.5
.4

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

ii.
kh

u.
ac

.ir
 o

n 
20

22
-0

1-
18

 ]
 

                            18 / 22

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24237418.1400.8.1.5.4
https://hii.khu.ac.ir/article-1-2962-fa.html


 

 یمرور ی : بررسیکار فهی وظ یدگیچیبراس  و پ یهفت وجه تجربه سواد اطالعات

38 

 
 

 تعامل انسان و اطالعات 
20-41(: 4001 بهار) اول، شماره تمشهجلد   

http://hii.khu.ac.ir 

 

 منافع  تعارض
  ،شدهارائه  مقاله انتشار با  رابطه در دارندمی  اعالم  گان،نویسند
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اطالعات تعامل انسان و   

20-14(: 4001 بهار) اول، شماره تمشهجلد   

http://hii.khu.ac.ir 
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