
  

  ١ي روانشناسي براي سواد اطالعاتياستانداردها
  ۲۰۱۰، ژوئن هاي امريكا ة انجمن كتابخانهمصوب کنفرانس ساالن

  قدمهم

 انجمـن « از سـوي  ۲۰۰۰  كـه در سـال   ٢»يآموزش عال ي برايسواد اطالعاتهاي  قابليتاستاندارد «
 و ي عملکـرد عمـومي  يهـا  شـاخص منتشر شد،  ٣)آرال سي اي (»يو پژوهشاي   دانشكده يها کتابخانه

و  يبخـش علـوم رفتـار   «. دهد ميارائه را  ي در مقطع کارشناسها كارگيري آن برآيندهاي حاصل از به
ايجـاد   منظـور  بـه » يروانـشناس  ي بـراي اطالعـات  سـواد كـارگروه  «مسئوليت » آرال سي اي«» تربيتي

 يجه، اسـتانداردها ينت در. ت را پذيرفيکارشناس  در مقطعي روانشناسهاي رشته ي برايياستانداردها
، شود ها اشاره مي به آن» يروانشناس ي براي سواد اطالعاتهاياستاندارد«  عنوانان پس بياز اكه ر، يز

.  اسـت ي روانـشناس ة در حوز»يآموزش عال ي برايسواد اطالعاتهاي  قابليتاستاندارد «بيانگر انطباق 
استانداردهاي سواد اطالعاتي براي دانـشجويان      « ةون نم ، از دو وجه مهم، از     ن استانداردها ياتدوين  در  

 ي و اخالقـ   ي حقـوق  يهـا  ادغام جنبـه  ) ۱: پيروي شده است  ) ۲۰۰۸ (٤»شناسي  مردمشناسي و جامعه  
را تـشكيل   »آرال سـي  اي«يعمـوم پـنجم از مجموعـه اسـتانداردهاي    که اسـتاندارد  ( يسواد اطالعات

ايـن  . ي پژوهـش هـاي  موقعيـت  از منابع و ملموس يها نه نموةارائ) ۲در چهار استاندارد اول؛   ) دهد  مي
آمـوزش   يسـازمانده  ي بـرا ي بـه عنـوان ابـزار   ي روانشناسرابط در حوزة کتابداران يبرا استانداردها

د يـ مف و اعضاي هيئـت علمـي  کتابخانه  يهمکار ي برااي هي و به عنوان پاياطالعات سواد يها مهارت
  .خواهد بود

_____________________________________________________________________  
  :متن انگلیسی این استاندارد در نشانی زیر قابل دسترسی است. 1

http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/psych_info_lit.cfm 
2. Information Literacy Competency Standards for Higher Education 

  : متن انگلیسی این استاندارد در این نشانی
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/informationliteracycompetency.cfm 

  :و ترجمۀ فارسی آن در نشانی زیر قابل دسترسی است
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/ILCStands.pdf 
3. Association of College and Research Libraries (ACRL) 
4. Information Literacy Standards for Anthropology and Sociology Students 

  : متن انگلیسی این استاندارد در این نشانی
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/anthro_soc_standards.cfm 

  :جمۀ فارسی آن در نشانی زیر قابل دسترسی استو تر
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/AnthropolSociolInfol.pdf 

http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/psych_info_lit.cfm
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/informationliteracycompetency.cfm
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/ILCStands.pdf
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/anthro_soc_standards.cfm
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/AnthropolSociolInfol.pdf


ـ ي از روانـشناس ، بخـش ۵۴ از يروانـشناس در حـوزة   ١)اي پي اي (»کاي آمريانجمن روانشناس«  ي تجرب
هـا   عرصـه ن  يـ ک از ا  يـ کـه هـر     هرچنـد   .  نام برده اسـت    يدرمان روانو   ي آموزش ي روانشناس گرفته تا 

ل ين دليهم به. ندبنديپا ،پژوهشاخالق  واحدي از ها به اصول  آنةهماما ، خود دارند خاص يازهاين
 ٢»يروانـشناس  ة رشـت يکارشناسـ دانـشجويان   يبـرا  اي پـي   ايياودهرهنم«از  هايي ز آن بخشيما ن

مبـاني   گرانيـ هـا ب رهنمودن يا. ايم ، مورد توجه قرار داده استي اطالعات سوادکه مربوط به    را  ) ۲۰۰۷(
  . هستند يروانشناسهاي  در همة حوزه ي کارشناسةدورمشترک 

 آمـوزش  حداقل منظور همچنين بر رهنمودهايي به» يروانشناس ي براي سواد اطالعاتهاياستاندارد«
ـ ي برا كهي روانشناسهاي  رشتهدر  ,Merriam(» باترفيلـد «و » البـاف «، »اميـ مر«ن بـار توسـط   ي اول

1992and Butterfield , LaBaugh ( هاياسـتاندارد «ارائـة  ن، يـ بـر ا  عـالوه . ارائه شدند متكي اسـت 
هـاي   در رشـته  آمـوزش  بـه  کـه  ي کتابـداران ايهـ  پـژوهش  يبررس »يروانشناس ي برايسواد اطالعات

ـ     منظـور     د و به  وش  پردازند را نيز شامل مي      روانشناسي مي  ي و   عملکـرد  يهـا   شـاخص  ةکمـک بـه ارائ
. از بازخوردهاي دريافتي از اعضاي هيئت علمي روانـشناسي بهـره گرفتـه اسـت      برآيندهاي مشخص،   

  . است كار آمده نيز به مرتبط ي منابع اطالعاتييشناسااين بازخوردها در 

  :ند ازا عبارت» يروانشناس ي براي سواد اطالعاتهاياستاندارد« ياهداف اصل

 ي محتـوا  ي طراحـ  و اعـضاي هيئـت علمـي ايـن حـوزه در            يروانـشناس حـوزة   کتابـداران   كمك بـه    
  ؛يان روانشناسيوج دانشي براي سواد اطالعاتهاي آموزش

کـه  هـايي   با تشريح توانمندي يان روانشناسينشجو داي سواد اطالعات  يها  مهارت يابيارزتأمين امكان   
  ؛دنشومحقق 

  سواددر امر تدريس يهمکاربه اين حوزه  و اعضاي هيئت علمي يروانشناسحوزة  کتابداران ترغيب
 ,Thaxton, Faccioli, and Mosby (يق در روانـشناس يـ  از روش تحقي بـه عنـوان بخـش   ياطالعـات 

2004(.  

_____________________________________________________________________  
1. American Psychological Association (APA) 
2. APA Guidelines for the Undergraduate Psychology Major 



  ۱استاندارد 

 اطالعـات موردنيـاز را تـشخيص        ةماهيت و گستر  روانشناسي،  اطالعاتي  دانشجوي باسواد   
  .دهد مي

  :هاي عملكردي شاخص

  .كند نياز به اطالعات را تعيين، و آن را به روشني بيان مي .۱

  :ي اين شاخص از اين قرارندها سنجه

 .کند  میبیان  آن را به روشنی و،ییشناسا را  مورد عالقه یک مسئلۀ.الف

ص، یپـژوهش، تـشخ  بـه  ا یـ کـه آ کنـد   تعیـین مـی   ی روانشناسیت علمئیهي اعضا کمکبا  .ب
  .از استیاطالعات ن ي ازگریانواع دبه ا ی، آمار، یعملرهنمودهاي 

منـابع  انتخـاب    يبرارا كه    ي در روانشناس  ي علم  ارتباط ي الگوها در پژوهش و  ه  ي پا يها روش .۲
  .شناسد ناسب موردنيازند، ميم

  :ارندي اين شاخص از اين قرها سنجه

ه یـ ه بـه ثانو   یـ  از منـابع اول    ،ی در روانـشناس   یارتباطات علم د  یتول یان سنت ی جر داند که   می .الف
  .است

 و ،هـا  ل دادهیتحلق، یجمله طرح تحقاز (ی روانشناسهاي پژوهشه در  ی پا یقاتی تحق يها روش .ب
  . شناسد را می) ریتفس

  .گاه است آمرور متونو  یرسپ و برین پژوهش تجربمیاز یتما از :مثال

  . ت علمی آگاه است مقاالت مجالیبررسداوري متخصصان در نقش از  .ج

  .فهمد  را میریشده توسط سردب  انتخابۀ و مقالشده ۀ داورين مقالمیافاوت ت :مثال

، درك وبمناسـب از   انتخـاب منـابع     منظور  را به  یوب در ارتباطات علم   یابندة    گسترشنقش   .د
  .کند می



 پـژوهش   شناسـی    روش ابط ب تمراخالقی   باحثگر م ی، و د  گی، محرمان یم خصوص یاصول حر  .هـ
  .داند را می یدر روانشناس

  .استآگاه اطالعات عمومی  و منابع ی علميها پژوهشمیان تفاوت  از .و

  .، آگاهي داردازي اطالعات مورد نآوري فراهم يايها و مزا نهيهزاز  .۳

  :ي اين شاخص از اين قرارندها سنجه

بـه  نیـز    محل ۀکتابخانموجود در   منابع  جایی عالوه بر     از   توان یمرا   یه مواد علم   ک داند   می .الف
   .دوردست آ

  .اي کتابخانه  بینامانتاز استفاده : مثال

 و  ی کلـ  يبنـد   برنامـه و جـدول زمـان      ، یـک    ازیل اطالعات مورد ن   یآوردن و تحل   دست  به يبرا .ب
  .کند  تعریف مینانهیب واقع

دانـد کـه    کنـد و مـی    مـی مشاوره با کتابداران،  اطالعاتيبراه هزینه هر گونقبل از پرداخت  .ج
 در برابـر دریافـت   مختلف  اطالعاتی   منابع   ۀ ارائ  هستند که به    در سراسر جهان   یسسات مختلف ؤم
  .پردازند  مینهیهز

   ۲ استاندارد

 به شكل مـؤثر و كارآمـد بـه اطالعـات موردنيـاز              ،يدانشجوي باسواد اطالعاتي روانشناس   
  .كند پيدا ميدست 

  :ي عملکرديها شاخص

  .كند ميانتخاب را از ي به اطالعات مورد ني دسترسين منابع برايتر مناسب .۱

  :ي اين شاخص از اين قرارندها سنجه

  .کند  می و انتخابییشناسا را ربوطم هاي کانیابی کتاب مي منابع براترین مناسب .الف



در هنگـام اسـتفاده از منـابع      .کنـد    مـی  انتخاب و   ییشناسارا   مناسب   ت مقاال يها گاهیپا داده .ب
شـده را   ي تجمیـع هـا  گـاه یپا  و داده  ي مختص به یـک رشـته،      ها گاهیپا ن داده ایم تفاوت   ،کتابخانه

  . داند می

» اینفـو   سـایک  «انندم (ی روانشناس در موضوع  توجه  قابل يمحتواداراي   يها گاهیپا داده: مثال
)PsycINFO ( نیمدال«و «)MEDLINE (کند ناسایی میرا ش.  

 خـود تلفیـق   یعلمهاي  قی تحقارا ب مرتبط   یدر وب و منابع دولت    جستجو  مناسب   يموتورها .ج
  . کند می

  .گیرد بهره می) PubMed(» مد پاب «و) Google Scholar(» اسکالرگوگل «از  : مثال

 یع اطالعـات  بـه منـاب  ی در دسترسـ   ی سازمان عدفدرال و قوا   ، و یاستان/ یالتی، ا یمحلن  یقواناز   .د
  .کند ها پیروي می آگاه است و از آن

نیـز   يا رشـته  بـین ا  ی ،یالملل نی ب ،ی فرهنگ -نیب يمحتوا در صورت لزوم به منابع دیگري با         .هـ
  .کند مراجعه می

  .دكن ريزي و اجرا مي  طرح-ت اثربخشصور  به-راهبردهاي كاوش را .۲

  :ي اين شاخص از اين قرارندها سنجه

کنـد و بـا        اسـتفاده مـی    هـا  گـاه یپا داده جستجو در    يبرا یمناسب یوانشناساز اصطالحات ر   .الف
هـا آشـنایی    گاهیپا در دادهشده   کنترلناگواژو ، ها ، مترادفها واژهدیرات مختلف استفاده از کل یثتأ

  .دارد

  .کند درونخطی استفاده می ۀ اصطالحناماز» اینفو سایک«در : مثال

 يســاز ، کوتــاهی بــوليهــاعملگرماننــد  (شرفتهیــ پي جــستجوهــاي یژگــیبــا اســتفاده از و .ب
)truncation(،   هاي مناسب، راهبردهاي مناسب جـستجو        پایگاه  در داده ) هاي مجاورتی جستجو و

  . گیرد کند و به کار می را تدوین می

  :کند از راهبرد جستجوي زیر استفاده می: مثال
(adolescen* OR teen) AND episodic memory 
 



  . کند  را بازیابی میوجو مراجعه و جست يمناسب برا یعلمها، و منابع  تابمجالت، ک .ج

در مخـزن    و چگونـه     بازیـابی کنـد   چگونـه   درونخطـی را    مقاالت مجـالت    داند که     می: مثال
  .ها، به مکانیابی مجالت بپردازد ادواري

 ی دانـشگاه يهـا  بخشدر  افراد مطلع در کتابخانه و یپ، در  جستجوۀ از برنامیبه عنوان بخش   .د
  . گردد می

  .گذارد ، قرار گفتگو می کتابخانهیروانشناسمتخصص با : مثال

هاي خـود را     در کار او بروز کرده، یافته      ی شکاف اطالعات   براي حصول اطمینان از این که آیا       .هـ
  .دهد کند یا آن را گسترش می بازنگري میستجو در صورت لزوم، در راهبرد ج و سنجد می

  .كند سنجي مي و اعتباري سازماندهاي كارآمد،  شيوه بهيمنابع اطالعات .۳

  :ي اين شاخص از اين قرارندها سنجه

، مند نظامبه صورت  و ییشناسا ،ندهی استفاده در آيبراها را  اطالعات مربوط به استنادۀهم .الف
  . کند ثبت می

گیرد  یدر اختیار قرار م MyEBSCOhost  درکارگزاري که  يساز رهی ذخيفضااز : مثال
  .کند  ارسال میRefWorks ؛ استنادات را به مدیریت کتابشناختیکند استفاده می

، فهرسـت منـابع و   »کـا ی آمریانجمـن روانـشناس   «اسـتناد   نامـۀ     شیوهن  یتر رایجبا استفاده از     .ب
  .کند استنادات دقیقی تولید می

 بـه حقـوق مالکیـت    هـا و سـخنان مـورد اسـتفاده،      با دقت در ذکر نام صاحبان اصلی اندیشه       .ج
  .درذاگ یاحترام ممعنوي 

   ۳استاندارد 

صورت منتقدانه ارزيـابي      ، اطالعات و مآخذ آن را به      يدانشجوي باسواد اطالعاتي روانشناس   
  .كند شده را با مبناي دانشي خود تلفيق مي كند و اطالعات انتخاب مي

  



  :ي عملکرديها شاخص

و كنـد     شده اسـتخراج شـوند، تلخـيص مـي          وريهاي اصلي را كه بايد از اطالعات گردآ         ايده .۱
  .كند با هم تركيب ميها را  آنجديد، هاي  ايدهمنظور ساخت  به

  :ي اين شاخص از اين قرارندها سنجه

مجدداً به زبـان  د، ون نقل شقرار است مطالبی را که    و گزیند   برمی از منابع هاي اصلی را      ایده .الف
  .کند  میکلمه به کلمه مشخصیا د دار خود بیان می

 یبـ یکتر ودهد  را تشخیص میهاي روانشناسی  و نظریه هاي پژوهش یافتهبین متقابل  روابط .ب
  . کند کننده، اطالعات را با هم ترکیب می  تأییدد با شواهدی جديها دهید ای تولياز اطالعات برا

  .کند نقض میا ی یبانیپشترا  یشناس روانیک نظریۀ ،دهد که پژوهش ینشان م :مثال  

د یـ  بـه تول ، ترکیب کرد تـا لی تحلیا/ ولیشه اص یتوان با اند   ی که اطالعات موجود را م     داند  می .ج
  .ذهنی منجر شودرفتار و پردازش رابطه با در  يدیجدنش یاطالعات و ب

حل مسائل مربوط به رفتـار  و در اين حال براي ، كند ميب يترکرا با هم  و خالق   يانتقادفکر  ت .۲
  .پردازد مي يکرد علمي رويساز ادهي په، بي ذهنيندهايو فرا

  :ي اين شاخص از اين قرارندها سنجه

اعتبـار، دقـت،    ،  نـان یت اطم یـ  قابل یابیـ به منظور ارز  گوناگون را   از منابع   برگرفته  اطالعات   .الف
   .کند میسه یو مقا یررسسوگرفتگی، با ینظر  ، و نقطههنگام بودن به، وثوق

را بـا  ) زیمتاآنـال (یک فراتحلیل    و   مول متون روانشناسی  مع یبررسیک  از  حاصل  ج  ینتا: مثال
  .کند  میسهیمقاهم 

  . دهد را تشخیص میق ی تحقهاي گوناگون نقاط قوت و ضعف روش .ب

  .کند  را درك مییفی و کین پژوهش کمیفاوت بت: مثال

  .ها آگاه است شکیبایی در برابر ناهمخوانی و ، شواهدارزیابی ضرورت از .ج



ا یـ ، سـوگیري ب، یـ و تعـصب، فر شـود    ه شواهد معتبر از چـه چیـزي تـشکیل مـی           داند ک    می .د
   .دهد  را تشخیص مییبردگدست

هـا   یک مسئله را شناسایی کند یـا آن      ي برا مناسب ي آمار يچگونه ابزارها داند که     می: مثال
  .را به کار گیرد

کنـد، و بـه آن     می، آن را دركاستآگاه  یالملل نیبتنوع  و  ی فرهنگ -ی اجتماع یدگیچیاز پ  .هـ
  . گذارد یاحترام م

  .کند ه میسیمقاگوناگون با هم  يها فرهنگرا در مفهوم هوش : مثال

را از جهـت ربطـی کـه بـا         ان  یـ  ب يسانـسور و آزاد   مربـوط بـه      ی و اجتمـاع   یاسـ ی س  مباحث .ج
  . کند میدرك دارند،  یشناس روانيها پژوهش

 ينـژاد ا یـ ،  ی، قـوم  یتیجنـس  يهـا  تفـاوت  یبررسی را که به      پژوهش یاسی س ینامضم: مثال
  .کند پردازد درك می می

فـرد    هاي منحصربه   يا ديگر ويژگي  موجود،  تعارضات  ،  را براي تعيين ارزش آن    د  ياطالعات جد  .۳
  .كند مقايسه مي يبا دانش قبلآن، 

  :ي اين شاخص از اين قرارندها سنجه

ـ يهـا  تـه افی، ي نظـر هايانداز م مربوط، چشمی با مفاه خود ییآشنا .الف  هـاي  گـرایش ، و ی تجرب
  .دهد مینشان  ار ی در روانشناسیخیتار

انـد،    ي کـه گـردآوري شـده      دیـ  اطالعات جد  یابیح و ارز  یتوضمنظور    جویی را به    اطالع فرایند   .ب
  .کند مستند می

، )کیـ تئور(نظري دانش با گر منابع موجود و ی آن با د  ۀسیمقارا از راه    شده   يآورگرداطالعات   .ج
 ي در دسترس بـرا هاي ق و نمونهی ابزار تحقهاي تی محدودمواردي همچون به کند و یارزیابی م
   .، توجه داردمطالعه

، بـه   کـه اکثـر مقـاالت     ، توجـه دارد     ییروسـتا روانـی   بهداشت  به  مند    عالقه جويدانش: مثال
  .پردازند می يشهر ی روانبهداشت موضوع



بـا اطالعـات    را  د  یـ و اطالعـات جد   پردازد   می يریگ جهینت شده به   يآورگردبر اساس اطالعات     .د
موضـوعی  ن  ا متخصـص  دیگـر ا  ی استاد خود  از    کارشناسی، نظرکسب   یپدر  . کند   تلفیق می  یقبل

  . بپردازدر اطالعاتی تفسهاي پژوهش و است، تا به اعتبارسنجی یافته

:  مثـال  .دهـد   ، گسترش مـی   دیاطالعات جد پایۀ  بر  را   اطالعات   يوجو ، جست در صورت لزوم   .هـ
بعـد از  ( يت مجـاز یـ درمان واقعبر ل وشممنظور  را به ی درمانهايابزار  در بارةجستجو جو،دانش
  دهد ، گسترش می)پردازد مید ی جدحوزةن ی ابارة بحث در ي که بهدا کردن استنادیپ

  .کند هستند، طراحی مید ی اطالعات جدرا که برآمده ازنده یآهاي   پژوهش.و

   ۴استاندارد 

عنوان عضوي از يك گـروه،   به صورت انفرادي يا به    ،  ي روانشناس ياد اطالعات سو با يدانشجو
  . كند از اطالعات براي انجام يك مقصود خاص، به صورت مؤثر استفاده مي

  :ي عملکرديها شاخص

 بخـصوص،  ارائـة يـا  پـروژه، مقالـه،    اطالعات جديد و قبلي را در طرحريـزي و خلـق يـك               .۱
  .بندد كارمي به

  :ص از اين قرارندي اين شاخها سنجه

کند که مقاصد، و شکل محصول را  اي سازماندهی می شیوهمحتواي اطالعاتی را به  .الف
   .پشتیبانی کند

نویس یا چارچوب کلی در موضوع درمان جدید براي سندرم آسپرگر تدوین  یک پیش: مثال
  .کند می

 به  مربوطاتاستنادمراه با ه را -ها بازنویسیها و  قول  مشتمل بر نقل-اطالعات جدید و قبلی .ب
را نیز در » منابع«و بخش کند  با هم تلفیق می ی و اصللیاصها و اطالعات  دهیاپدیدآورندگان 
  . گنجاند اثر خود می

ي«با استفاده از فرمت : ثالم ي پی ا کند  میاستنادح به منابع یصح، به شکل »ا.  



 را از خود میتیت در  عضوربوط بههاي م مشارکت ی مناسبشکلبه  ، مشتركيها در پروژه .ج
  .دارد ابراز می

  .دهد انتقال ميگران يبه دتوليدشده را به شكل اثربخش محصول  .۲

  :ي اين شاخص از اين قرارندها سنجه

ا یـ محـصول  مقاصد مترتب بر  ،ن وجهیبه بهترکند که    میانتخاب  ی را    ارتباط ۀرسان قالب و    .الف
   .کند نی میرا پشتیبا نظر مورد ان و مخاطب،ارائه

 آمـاده  يا کنفرانس منطقهیک  ي برای، اخالق بر رفتار کالس    اثرات ي در موضوع  پوستر: مثال
  .کند می

ـ  ی محصول   منظور تولید   را به  اطالعات   يورافناز   یمناسب ي کاربرد يها برنامه .ب ـ    ا ارائ  هۀ خـود ب
  . گیرد کار می

همـراه بـا    یتوجه کماختالل وع  با موض نتی پاورپو  یک برنامه  به عنوان تکلیف کالسی،   : ثالم
ي( یفعال شیب چ دي اسازد می. کالسدرارائه  يدر بزرگساالن برا) دي ا.  

تحت حفاظت حـق تکثیـر    منصفانه از مواد ة و استفادحق تکثیر، ،  دارایی فکري از  خود  درك   .ج
رسـال  هاي مربوط به اعطاي مجوز بـراي آثـار خـود ا             دهد و در هنگام نیاز، یادداشت       را نشان می  

  .دارد می
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  نهيزم

 يقواعد و رهنمودهاآن دسته از ز ين و ي بر متون کتابداري با مرور۲۰۰۶ن پروژه در سال يا
 .ديگردآغاز  شد يمط وب مريش عالدر آموز يس روانشناسي به تدرکه کا ي آمريروانشناسانجمن 
دبورا «، ٣»برچن يليتوب «،٢»لوکلورنا «با حضور  و ١»لي نيسال«است يبه رمربوطه گروه 
 دوم با ة ، مرحل۲۰۰۸در سال . ل شدي تشک٦» کراسراينتيس«، و ٥»کولزينن يدارل«، ٤»شافر
 نوشتن سند  به منظوريروانشناس ياطالعات سواد ي استانداردهاةژيکارگروه ول يتشک

انجمن مشاور  (٧» گوبل ينانس«، )سيير(» کراسرا ينتيس«گروه شامل ن يا. آغاز شد هااستاندارد
پل «، و ٨»ين ديوليا «،)ي سواد اطالعاتيهااستاندارددر  ي و پژوهشيا دانشکده يها کتابخانه

س ي تدرةعجام« ي که اعضايا نفعان عمدهيذاز  يافتيدرسند بر اساس بازخورد ن يا.  بود٩»نف
 انجمن -١١يآموزش و علوم رفتاربخش « ي و اعضا»کاي آمري انجمن روانشناس-١٠يروانشناس
 يي اجراةتي کم. قرار گرفتيگرفت، مورد بازنگر يرا دربرم» ي و پژوهشيا  دانشکدهيها کتابخانه

د ييس اصالح شده را تأيش نوين پي ا۲۰۰۹در سپتامبر سال  »يبخش آموزش و علوم رفتار«
سند مذکور را به » ي و پژوهشيا  دانشکدهيها انجمن کتابخانه«ز ي ن۲۰۱۰در ژوئن سال . کرد
  .ب رسانديتصو
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