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  در تفكر خالق) تجربه (سواد اطالعاتي نقش اطالعات و                   

.................................................................................................................................  

  ،دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي معماري موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي آپادانا 1مجيد توانگرزمين     

  دكتر حبيبي استاديار دانشگاه شيراز                                               

  چكيده 

درتفكر خالق، در گام نخست به تعريف واژه هاي )تجربه ( سواد اطالعاتي و به منظور بررسي نقش اطالعات

در گام دوم با روند تاثير گذاري اطالعات . پرداخته شده استوتفكرحافظه  ،هوش تجربه،،العاتاطّمحوري چون 

منطق  ،استفاده از قدرت استقالل   در نهايت ميتوان با. هوتجربه در تفكر خالق و استفاده موثر ازان اشاره شد

وتجربه باالي استادان بدور از هرگونه حب تحريك توانايي هاي ايشان  كسب اطالعات،تجربه ودانشجويان در كنار

 مسائلياز  اين.دراين كشور صاحب هنر باشيم بديع و طرحهايارائه ايده هاو بغض شاهد شكوفائي هنر معماري و 

م و در برنامه آموزشي مستقيتا برنامه ريزي شده،  محترم مسئوالناست كه بايد به صورت هوشيارانه از طرف 

  ،غير مستقيم قرار گيرد

  :واژه هاي كليدي

  سواد اطالعاتي ، اطالعات، تجربه،، هوش تفكر خالق  ،حافظه  

............................................................................................................................................................................................................  

1-Majidtavangarzamin@gmail.com    
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    مقدمه

ت و نحوه كاربرد آنها كيفي آن جامعه ،) تجربه(آموخته هاي به اطالعات و  جامعه هر آينده كه نيست ترديدي    

 تمامخود درو تجربه  اطالعاتانسان سعي كرده با افزايش   .شود عملي بكار برده مي است كه در زمينه علمي و

با اطالعات  كرده تحصيل افراد به امروزي جامعه حاضر، حال در.هاي گوناگون استفاده كند ازآن به شكلها زمينه 

ه روزدر حال روزب كه دنيايي در بتوانند و بوده برخوردار گيري تصميم ازقدرت و تجربه هاي ارزشمندكه

تغييراست، براساس توانايي خود درانديشيدن، عمل و برقراري ارتباط با ديگران به اجراي تصميمات بپردازند، 

دانند كه تمام اليه بندي ها و  وجهي مي ساختي و چند اطالعاتي را جامعه چند هبسياري از محققان جامع.نيازدارد

اي دسترسي و يا عدم دسترسي به اطالعات نقشي اساسي و  در چنين جامعه. سطوح آن نيازمند اطالعات است

استدالل "ه كار گرفته شده در اين پژوهشروش تحقيق ب.  ايفا ميكند  تمام عرصه ها اي را در  نندهتعيين ك

در اين راستا از منابع مكتوب . با رويكردي كيفي مي باشد"توصيفي -تحليلي"، با استفاده از تدابير "منطقي

متناسب با حوصله اين جستار به صورت موردي نقل قول شده و براي حفظ امانت بيشتر تالش شده است كه اگر 

رت متواتر  و يا موازي مورد استناد قرار گرفت، منبعي كه بنيادي تر به نظر مي يك موضوع در چند منبع به صو

 در متن مورد اشاره قرار مي گيرد رسد به صورت مستقيم

  مفاهيم بنياني- 1 

 علمي و عملي حثاتفكر و حافظه واژگاني هستند كه در مب اطالعات ، تجربه،كلمه هاي چون هوش، خالقيت ، 

از اين رو پيش از هر اقدام ديگر، بازشناسي و تعريف اين واژگان . قرار مي گيرند به صورت فراگير مورد استفاده

  كليدي الزم و ضروري به نظر مي آيد
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  :هوش -الف

تفكر، استدالل و حل مسئله همگي از پديده هايي كه هوش درمراحل انجام آن ها نقش محوري بر عهده 

نظريه پنج اصل كمي شناختي كه با هوش مرتبط اند و در آزمايش ها تعريف كننده بر اساس اين . دارد

قدرت  -5توانايي هاي ابتدايي  - 4نيروي روحي  - 3خستگي  -2د مهار همزا - 1: ي باشند عبارتند ازهوش م

بر اساس يكي از مشهورترين دسته بندي ها، انواع مختلف ) . 500، ص1379آيسنك( حفظ كردن و حافظه

 -5هوش فضايي  -4هوش موسيقايي  -3رياضي  -هوش منطقي -2هوش زباني  -1: هوش، عبارتند از 

، 1379آيسنك( هوش برقراري ارتباط با خود -7هوش برقراي ارتباط با ديگران  -6حركتي  - هوش بدني

  ).501ص

  :حافظه - ب

آيدكه به سبب قابل اندازه گيري به شمار مي  ساير علومحافظه از مهم ترين اركان شكل گيري دانش در آموزش 

حافظه از . بودن كاركرد آن، اغلب جايگزين ديگر عناصر چرخه آموزش چون استعداد، هوش و خالقيت مي شود

لحاظ لغوي به معناي استعداد به خاطر سپردن و به خاطر آوردن صور اشياء يا موقعيت هاي مربوط به تجارب 

ي اندازه گيري حافظه به عمل آمده است كه اين تحقيقات نشان مي تحقيقات تجربي زيادي برا.گذشته ميباشد

كساني كه به سرعت ياد مي گيرند ان چه را فراگرفته اندديرتر از آن كه به كندي فرا مي گيرد فراموش ":دهد

، 1مصاحب ج( "مي كند و نيز آن چه منطبق با تمايالت عقالني يا حوائج عاطفي باشد بهتر به خاطر مي ماند

  )827، ص1345

   :تجربه  - ج

 مي       يافته ها و اطالعاتهاي قبلي باشد واز روش علمي پيروي تني براطالعات ارزشمند و كسب شده كه مب

  انسان همواره در طول زندگي با احساس نياز به تجربيات اقدام ميكند ،كند 
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  :اطالعات - د 

 اطالعات عبارت است از هر چيزي كه با آن سرو كار داريم و ما را نسبت به حوادث، مسائل، موضوعات و امور 

حقايق و ارقام خام پردازش . و داده يك تفاوت اساسي وجود دارد اطالعات بين.مختلف يا افراد آگاه مي كند

  .نشده را داده مي گويند

  :)انديشيدن(تفكر-ه

دي همگاني است كه محدود به افراد خاص نميشود وهمه اي انسانها بااين توانايي به دنيا موهبتي الهي واستعدا 

مي دانيم كه .ميايند ،بوسيله آموزش واكتساب ميتوانند انرا پرورش دهند وتكنيكها و فرايندهاي انرا بياموزند

ما در . آن را داشته باشيمانديشه جريان دارد و همه ما در طول زندگي خود فكر مي كنيم بدون آن كه دغدغه 

با ظهور مكتب گشتالت بود كه  جستجوي چيزي هستيم كه قادر به ديدن، شنيدن و لمس كردن آن نيستيم،

  .مواد سودمندي براي توصيف انديشه به دست آمد

  :)تفكر( نظريه هاي انديشيدن  - ه- 1

 .ازمسايل وراه هاي مختلف شروع وبه يك نقطه مي رسد :تفكرهمگرا - ه-1- 1

تفكر همگرا تفكري است كه در آن فرد با .تفكرهمگرابراي هرمسئله يك راه حل واحد درست توليد ميكند-

 ادغام اطالعات به روش منطقي فقط به پاسخ صحيح حل مسئله مي پردازد

  .از يك نقطه شروع وبه مسايل وراه حل هاي مختلف ختم مي شود :تفكرواگرا - ه-1- 2
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تفكر واگرا تفكري است .راه حل مختلف براي يك مسئله يا فرضيه منجر مي شودتفكر واگرابه مجموعه اي -

كه به جهات مختلف سير مي كند و براي حل مسئله به خلق راه حلهاي بسيار متنوع ، متفاوت و نوين مي 

  .پردازد

  )تفكر( انواع انديشيدن  -ه-1- 3

متعددي يافته كه ما را ناگزير مي كند به واژه انديشيدن همچون واژه طراحي در زبان روزمره كاربردهاي 

وقتي ميگوييم دارم فكر مي كنم كه فالن چيز را كجا گذاشته .دقت مشخص كنيم كدام مورد را در نظر داريم

كاربرد .اين امر اساساً يادآور طراحي است و براي آن جنبه حياتي دارد. ام، به نوعي از انديشيدن مشغوليم

فكر كن كه (ناي تمركز يافتن يا صرف توجه كردن است، مثل زماني كه مي گوييمديگر واژه انديشيدن به مع

نوعي . معناي ديگر واژه عقيده داشتن است، مثل وقتي كه كسي مي گويد چه فكر مي كند .)چه مي كني

. و مردم عادي آن را خيال پردازي مي نامند) outistic(فكر كردن است كه روانشناسان آن را واقعيت گريزي

نوعي . ين امر نوعي جريان بي مهار آگاهي را در پي دارد كه به سهم خود مي تواند براي طراحان مفيد باشدا

در . انديشيدن همواره با تصور و تخيل داريم كه مي شود آن را رؤياي لنگر انداخته در واقيت توصيف كرد

اين به . ست ولي واقعيت نداردكه امكان پذير ا) بينديشيم(اينجا ممكن است از طريق ماجرايي داستاني

تفكر (نوعي ديگر از انديشيدن وجود دارد كه مي توانيم. روشني همان است كه طراحان انجام مي دهند

كه اين تفكر خود آگاهانه و با تالشي ارادي براي هدايت انديشه در جهت حاصلي معين و . بخوانيم) استداللي

آخرين نوع از اشكال .وع تفكر، انديشه تاملي و مسئله گشايي استبا غلبه بر موانعي چند انجام ميگيردواين ن

  .انديشه خالق و خيال پرداز است  متعدد تفكر
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  :مراحل تفكر خالق-ه - 4-1

به نوع روابط بين پديده ها كه ذهن او را به خود مشغول كرده  صدر اين مرحله شخ : آمادگي - ه - 1- 4- 1

  .اند پي برده و با طرح سؤال هاي مختلف در ذهن به نقد و بررسي آن مي پردازد

در اين مرحله شخص با گذار از مراحل قبلي به درك و شناخت عميق تري از روابط : پختگي  – ه - 1- 4- 2

  .ي از وجودش شده استزئا ، جبين پديده ها مي رسد و گويي پديده ه

مي كند، معموالً با كلماتي در اين مرحله شخص به پاسخ هاي ناگهاني دست پيدا : روشنگري -  ه -1- 4- 3

   .متجلي مي شود.... يافتمنظيرآهان 

در اين مرحله فرد به بررسي بهترين ايده اي كه در مراحل قبلي به آن رسيده است  :وارسي  - ه-4-4-1

  .مي پردازد تا صحت و سقم و درستي آن را مشخص نمايد

در اين مرحله فرد افكار يا ايده هايي كه مورد تأييد واقعشده اند را به مرحله اجرا در  :اجرا  - ه - 4-1- 5

   .مي آورد

  :اد داراي تفكر خالقويژگي هاي افر- ه - 1- 5

  .جستجوگر راههايي با ايده هاي نو - ه  -1- 5- 1

 . مسايلبه همه ي جوانب توجه  - ه  -1- 5- 2 

 . تمركزحواسدارای   -ه  -5-1-٣ 

  ). دست نخورده ونو( فكرهاي بكردارای  -ه  - 4-5-1
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 .ديدديگران بدون توجه به  - ه  -1- 5- 5

  .ابط ايدهها و تجربيات ر -ه  - 6-5-1

  . ديگران عقايداستقبال از  وخود افكارطرح  - ه  -1- 7-5

  . مسايل و مشکالت تا رسيدن به نتيجه دلخواهبررسی راههای حل  - ه  -1- 5- 8

   .شکستن حصارهرانچه بودوهست - ه  -1- 5- 9

 .اطالعات جديد و نو  گرجوجستون كنجكاو بود -ه  -10-5-1

  . قدرت تصويرسازي ذهني باال -ه  - 1- 11-5 

  . مثبت نگر و پرانرژي -ه  - 12-5-1

  .سوال به هرپاسخ  برايآمادگي  -ه  - 1- 13-5

 .سؤال وجواب هاي غير عادي و عجيب و غريب -ه  -14-5-1

  :چگونه تفكرخالق را درخود وديگران پرورش دهيم  -ه  -6-1

  . اطالعات وتجارب خودرادرموقعيتهاي مختلف گسترش دهيم  -ه  - 6-1- 1

  . ازديگران سؤالهايي رابپرسيم كه پاسخهاي متعددداشته باشد  -ه  - 6-1- 2
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اگرسؤالهاي غيرمعمولي ازسوي ديگران مطرح ميشود، سعي كنيم تاباهمكاري خودشان   -ه  - 1- 6- 3

  . پاسخهاي جديد و نورا كشف كنيم

زندگي قرار را سرمشق ... وهاي افراد خالق مثل ابوعلي سينا، دكتر حسابي و الگ و رفتارها  -ه  -4-6-1

  . دهيم

 به خوبي استفاده نماييم»بارش فكري«ازفنون ويژه تفكرخالق مانند  -ه  - 6-1- 5

 .       مي شنويم مهمترين نكات آن رايادداشت نماييمون چه راكه مي خوانيم،مي بينيم آ  - ه  -6-6-1

اجازه دهيم ) افكار خود را روي كاغذ بياوريم(هرفكر جديدي كه به ذهن ما مي رسد، بنويسيم   - ه  - 7-6-1

 . هر سؤالي را از ما بپرسند و سؤاالت آنان را جدي بگيريم

هاي لسعي كنيم پاسخ هاي ما درمقابل سؤاالت ديگران به گونه اي باشد كه اورا به سؤا -ه  - 6-1- 8

  . جديدتري هدايت كنيم

مانند مسافرت، بازديد از موزه ها، رفتن به مكانهاي تفريحي و  كسب تجربه ز موقعيت هايا -ه  - 6-1- 9

  . فرهنگي جهت آموزش تفكر خالق استفاده كنيم

را از خود و ت، آن عوامل احساس امنيت، شادي وآرامش از عوامل شكوفايي تفكرخالق اس -ه  -1- 10-6

  . ديگران دريغ نكنيم

به و   ا ضروري است هوش،استعداد،مهارت وتالش جدي،بخشي ازعوامل رشدخالقيت است ام  -ه  -11-6-1

 . ايجاد انگيزه نيز توجه ويژه اي داشته باشيم
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توانايي ديگران رابپذيريم باورداشته باشيم كه هرفردموجودي منحصربه فرد است ومثل و  -ه  -12-6-1

  . مانند ندارد

كاروفكرجديدوخالقانه اي را ازديگران مشاهده كرديم، باتشويق، خوشحالي وشادي وقتي  -ه  -13-6-1

  خودرا ابراز كنيم

  :نقش هاي موثر و اثر گذار بر تفكر خالق  -ه  - 7-1

  نقش كسب اطالعات و تجربه - ه  -1- 7- 1

  نقش طبيعت - ه  -1- 7- 2

  نقش ارتباط با ديگر هنرها و هنرمندان  - ه  -1- 7- 3

  زندگي نامه هاي معماران به مثابه ابزاري براي خالقيت فراگير و همه جانبه  -ه  - 4-7-1

  :سواد -و

 به تر گسترده وجه در و نوشتن و خواندن توانايي معناي به شكل ترين ساده در را سواد :مفهوم سواد  -و - 1

لي هر تعا و شكوفايي كه باورند اين بر صاحبنظران و انديشمندان تمامي. مي گيرند نظر در فهم و درك معناي

 سنتي ذهنيتتجربيات كشورهاي مختلف نيز مؤيد اين نظر است، . جامعه در گرو وجود شهرونداني باسواد است

تر آن مطابق قانون ملي سواد  اما تعريف سنتي جامع. است نوشتن و خواندن توانايي همان سواد، مورد در همه

كردن، و توانايي محاسبه و حل   در خواندن، نوشتن و صحبت توانايي يك فرد“ : عبارت است از) 1991(آمريكا 

مسايل با كارايي الزم براي فعاليت در كار و جامعه در راستاي دستيابي به اهداف خود و توسعه دانش و پتانسيل 



www.noandishaan.com    ناشيدناون يشزومآ يملع تياس  

10 
 

 هم و باشد ها داده تركيب و وتحليل تجزيه توليد، به قادر كه است كسي سواد با شخص.“فردي خويش و جامعه

  . آنها فرستنده

 ):تجربه( سواد اطالعاتي - ذ

 دو حاضر حال در آموزشي نظام در اطالعاتي سواد مفهوم با درارتباط ):تجربه(مفهوم سواد اطالعاتي -ذ- 1

صدد  و تأكيد بر مهارتهاي كاربردي و عملي سواد اطالعاتي در محدود نگرش با برخي. دارد وجود نگرش نوع

اتخاذ اين رويكرد باعث شده كه . هستند در كمترين زمان افراد را به يك فرد با سواد اطالعاتي تبديل كنند

فراگيران با وجود طي دوره هاي مختلف آموزشي در سطح مقدماتي وحتي پيشرفته، فقط بخشي از قابليتهاي 

به طوري كه در عمل در هنگام جستجو براي كسب اطالعات مرتبط و . ز سواداطالعاتي دست يابندمورد نيا

 تر گسترده مفهوم اطالعاتي سواد براي كه است مطرح ديگري نگرش مقابل، در .مفيد،كمتر موفق هستند

مباني نظري در حوزه سواد اطالعاتي نقش مؤثري در ارتقاي مهارت  آموزش نگرش اين در. است قائل تر وعميق

هاي ذهني مانند، تفكر  در واقع اين ديدگاه اولويت را به آموختن يا پرورش توانايي. سواد اطالعاتي كاربران دارد

راي رسيدن چنين نگرشهايي بر اين مسئله اصرار دارد كه ب.  دهند انتقادي و تحليلي و تفكر خالق و استدالل مي

به قابليتهاي سواد اطالعاتي نظير تعيين و تشخيص نياز اطالعاتي، جايابي و دسترسي به اطالعات، ارزيابي 

 راهي رود، مي شمار به اطالعاتي سواد هاي شاخص عنوان به كه …اطالعات، استفاده مؤثر و مسئوالنه اطالعات و 

 تجربه توان به  مفيد و مدرن مي تجربه هاياز جمله  .ندارد وجود ذهني استعدادهاي پرورش و توجه جز

رايانه اي،  تجربهاطالعاتي،  تجربهاي،  رسانه تجربهاقتصادي،  تجربهسياسي،  تجربهاجتماعي،  تجربهفرهنگي، 

  .كرد اشاره …و  اينترنتي، تجربه
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 به مؤثر دسترسي نشدا و مهارت ،تجربه .شود  به منزله يك مهارت پايه براي همه افراد شناخته مي تجربه

العمر آمادگي دارند، چرا كه هميشه  براي يادگيري مادام تجربهافراد داراي . است نياز هنگام آن ارزيابي و اطالعات

  .گيري آگاهانه استفاده نمايند توانند اطالعات مورد نياز خود را پيدا كنند و از آن براي تصميم مي

همگام شدن با فهم و استفاده از اطالعات ياكسب سواد اطالعاتي،  ):تجربه(ضرورت سواد اطالعاتي  - ذ- 2

 چه بداند است نيازمند فرد آن از استفاده و اطالعات به دسترسي فرايند در. يك الزام محسوب مي شود

 به پاسخ براي. رود كار به و آيد دست به بايد روشي چه با و هدفي چه براي مكاني، چه زماني، چه در اطالعاتي،

،  توان جستجوي آنها اطالعاتي، منابع شناخت بهنياز تحليل و تجريه مانند مهارتهايي به افراد "چه“ چند اين

 اهميت ميزان و تأثير. ارزيابي آنها، سازماندهي اطالعات به دست آمده با هدف استفادة مؤثر از آنها نياز دارند

است كه  نيازي و جهاني دانش هاي پيشرفت عمومي، دانش سطح به بسته اجتماعي، زندگي فرايند در تجربه

چنانچه بپذيريم كه تك تك افراد يك جامعه در رشد و سعادت آن نقش اساسي دارند، . ندك احساس ميجامعة 

اي و شخصي  توان استدالل كرد كه براي آن كه هر يك از اعضاي جامعه بتواند از اطالعات در زندگي حرفه مي

 تمامي پيشرفته كشورهاي بيشتر در .رود يك نياز اساسي براي همه به شمار مي تجربهكسب  .مند شود خود بهره

 از يكي،  خود پوشش تحت جامعه دركسب تجربه را  آموزشي مراكز و رساني اطالع مراكز ، ها كتابخانه ارگانها،

كسب مهارتهاي چرا كه . آموزش عالي بيشتر نهادينه شده است مراكز در امر اين كه اند داده قرار خود اهداف

كند و آنان با استفاده از طيف وسيعي از  هاي فراگيران براي يادگيري خوداتكايي را دو چندان مي فرصت تجربي

پرسند و قدرت تفكر خود  پردازند، سؤالهاي آگاهانه مي دانش خويش مي  منابع اطالعاتي به منظور افزايش دامنه

  . كنند يي تقويت ميرا براي پيشبرد هر چه بيشتر يادگيري خوداتكا
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  :در تفكر خالق  اطالعات و تجربهروند تاثير   -  ح

 از حال عين در و امروز روانشناسي در ها زمينه مهمترين از يكي يادگيري  :)يادگيري(كسب اطالعات - ح - 1

كسب دانش و اطالعات، عادت هاي مختلف، مهارت هاي متنوع، و .است كردن تعريف براي مفاهيم ترين مشكل

همچنين مي توان يادگيري را به عنوان فراگيري رفتارها و اعمال مفيد و . راههاي گوناگون حل كردن مسائل

پس، يادگيري حوزه بسيار . پسنديده، و حتي به عنوان كسب رفتارها و اعمال منحصر مضر و ناپسند تعريف كرد

  .گسترده اي را شامل مي شود 

فرد  اين سه نوع دانش، اطالعات مستلزم سه نوع دانش است كسبتبحر در  :تبحر در كسب اطالعات -ح - 2

    .دكن اطالعات آماده مي كسبهاي مختلف براي تبحر در  را به شيوه

سازند  اي امروز هستند كه افراد را قادر مي توانايي استفاده از كاربردهاي رايانه :نوينهاي  مهارت - ح-2- الف

  .اطالعات را بالفاصله به كار بندند

  مواد خام اطالعات جديدي هستند كه در حال ظهورند :مفاهيم بنياني -ح-2-ب

هاي پيچيده و دشوار،  در وضعيتتجارب و اطالعات كسب شده كاربستن  توانايي به :هاي فكري قابليت -ح-2-ج

ي  دربارهتر  ي تفكر انتزاعي هاي فكري برانگيزنده قابليت. تلخيص تفكر سطح باال و محدودكردن اطالعات هستند

   .اطالعات و جرح و اصالح و ايجاد خالقيت در آن هستند

  

  :نتيجه

با توجه به اينكه امروز، بشر در جايي قرار دارد كه اطالعات قدرت است و پذيرش الزامات جامعه ي اطالعاتي يك 

مابايد كارهايي انجام دهيم كه از طرفي  .، يك الزام محسوب مي شودتجربهضرورت، استفاده از اطالعات ياكسب 
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و تجربه ما را كه به عنوان ماده خام هستند باال ببرد و از طرف ديگر شيوه تفكر ما را اصالح و هدايت  اطالعات

بروز ايده هاي نو نياز به . كند و از سويي قدرت تخيل ما را بهبود بخشيده و امكان تصورسازي به ما بدهد

توسعه دائمي دانش و اطالعات وسيع در ،تصورسازي استماده اوليه  اطالعاتدر حقيقت . دفراوان دار اطالعات

غني ترين منبع سوخت و عاملي است كه موجب مي شود  تجربه .بروز ايده هاي خالقانه نقش بي بديلي دارند

تجربه را مي توان از انجام كارهاي متنوع و مخاطره انگيز، مسافرت . انسان بتواند ايده هاي خالقانه ارائه بدهد

مخصوصاً با شرايط سخت و و به مكان هاي دور افتاده، تماس هاي شخصي با ديگران ، خواندن شرح حال افراد، 

نياز دارند كه در مورد  طراحانبعضي اوقات .به دست آورد... دن تلويزيون، گوش كردن راديو و تماشا كر

 اطالعاتبايد  طراحاناين به معناي فعاليت نكردن نيست بلكه در اين مرحله . هاي خود تعمق كنند انديشه

كه اين  الب چيزي جديد بريزنداند در نهايت در ق انبوهي را كه ذخيره، بازيابي، مطالعه و دوباره شكل دهي كرده

 و اطالعات به دسترسي فرايند در.امر احتياج به تجربه طراح كه بر اثر گذشت ساليان حاصل گرديده است دارد

 بايد روشي چه با و هدفي چه براي مكاني، چه زماني، چه در اطالعاتي، چه بداند است نيازمند فرد آن از استفاده

 شناخت نياز، تحليل و تجريه مانند مهارتهايي به افراد “ چه “ چند اين به پاسخ براي. دبر كار به و آيد دست به

، ارزيابي آنها، سازماندهي اطالعات به دست آمده با هدف استفادة مؤثر از  توان جستجوي آنها اطالعاتي، منابع

 آموزشي مراكز و رساني اطالع مراكز ، ها كتابخانه ارگانها، تمامي پيشرفته كشورهاي بيشتر در   .آنها نياز دارند

 آموزش عالي  مراكز در امر اين كه اند داده قرار خود اهداف از يكي را خود پوشش تحت جامعه در كسب تجربه

هاي فراگيران براي يادگيري خوداتكايي را  فرصت مانند تجربه چرا كه كسب مهارتهاي . شودبيشتر نهادينه بايد

دانش خويش   كند و آنان با استفاده از طيف وسيعي از منابع اطالعاتي به منظور افزايش دامنه دو چندان مي

پرسند و قدرت تفكر خود را براي پيشبرد هر چه بيشتر يادگيري خوداتكايي  پردازند، سؤالهاي آگاهانه مي مي

 . كنند تقويت مي
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