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 1بین المللي سواد اطالعاتي تربیت معلمھاي  استاندارد
بخش علوم رفتاری و آموزشی( ایی بی اس آموزشي دستورالعمل 
 2006_2007-2010_2011 2براي كمیتھ مربیان اس ) 

 فصل بھار تخصصي  در نشست مصوب ھیات مدیره انجمن كتابخانھ ھاي دانشگاھي  و پژوھشي
  2011مي  11   كمیتھ ھیات اجرایي 

 
 

 مقدمھ 
بھ سرعت در حال تغییر،   3چشم انداز اطالعات و فن آوری

برای   4مستلزم مھارتھای فزاینده و سطح باالی سواد اطالعاتی
، ارزیابی و استفاده از اطالعات است 5بازیابی ،جست و جو
).   معلمان با ارائھ فرصت ھای متنوع 2006، 6(جنکینز

دانھ از اطالعات  یادگیری و  چگونگی  نحوه استفاده خردمن
 تماميبرای  دانش آموزان ، نقش کلیدی ایفا می کنند . 

،  712از مقطع پیش دبستان تا پایھ  معلم داشجویان تربیت 
نیازمند شناخت  جامع سواد اطالعاتي برای  فعالیت ھای  
تولید دانش خود ھستند زیرا این شناخت،  در نھایت دانش 

تحقیقات نشان برخي  داد. آموزان را تحت تاثیر قرار خواھد
کالس در  معلمان فارغ التحصیل تربیت معلمداده است اغلب 

بدون مھارت الزم و دانش سواد اطالعاتی تدریس می کنند( الورتی  
و  9خدمتدوره ھاي آموزشي پیش از تجارب  ).2006، 8و رید

در این چگونھ معلمان نشان مي دھد  10برنامھ ھای آموزش مداوم
تسھیل یادگیری دانش آموزان در سازي كردند وباعث  مدلخصوص 

 و توسعھ دانشبراي دانشجویان تربیت معلم . شدکالس ھای خود 
شجویان براي داني ضروري است زیرا  سواد اطالعات ھايابزار

 توانایی ھای انجام كارھاي دانشگاھي و تدریس پیش از خدمت،
بھ طور مستمر ارزیابی و استفاده از منابع اطالعاتی متنوع و 

را  كسب مي كنند تا وقتي بھ عنوان معلم مقطع در حال تغییر
پیش دبستان تا پایھ دوازدھم  در كالس خود وارد شدنداین مدل 
را براي دانش آموزان اجرا كنند كھ چگونھ بھ طور انتقادي 

از را بپیمایندو چگونھ  اطالعات كنوني پیچ و خمراه پر 
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 شایستگي :استفاده كنند معتبر اطالعات برای ساخت استدالل
 تاقادر می سازد  خدمتمعلم ھاي دوره  پیش از  سواد اطالعاتی

را پرورش دھند ، و  درک قوی از نقش اطالعات در زندگی خود
مقطع پیش دبستان تا  دانش آموزانسواد اطالعاتي را براي 

 .پایھ دوازدھم  الگو سازي كنند 
 

 جامعھ مخاطب
اطالعاتي براي دانشجویان تربیت معلم   سواد ھاياستاندارد

 سواد اطالعاتی آموزش عالی استاندارد شایستگي ھاي  میان يپل
استانداردھای سواد اطالعاتی كاربرد ) و 2000( 11اي سي آر ال

.جامعھ )2006، 12(کوک و کوپر زمینھ ھاي تربیت معلم است در 
یان مخاطب كتابداران تربیت معلم ، كاركنان اداري و دانشجو

تربیت معلم دوره متوسطھ ھستند.  ھمچنین اكثر دانشجویان 
علوم تربیتي در موسسات آموزش عالي ثبت نام كرده اند ،معلم 
ھاي دور ھاي پیش از خدمت مقطع پیش دبستان تا پایھ دوازدھم 
كھ قرار است در آینده دانشجوي تربیت معلم شوند  بدون در 

از مخاطبان بھ شمار مي  موضوعي نیز –نظر گرفتن رشتھ تخصصي 
 آیند . 

 
 ھدف

اھداف اصلی استاندارد سواد اطالعاتی تربیت معلم  عبارتند 
 از:

ھدایت و راھنمایی كادر آموزشي و كتابدار معلم دانشگاه   •
تدوین روش آموزش سواد اطالعاتی برای  بھ منظور  تربیت معلم 

 دانشجویان تربیت معلم.
سنجش و ارزیابی دستور العمل ھا و برنامھ ھای توانایي  •

از آموزش سواد اطالعاتي براي دانشجویان تربیت معلم  درسی 
 . 13سنجيطریق نتایج معیار
 از اھداف ثانوي 

ارتباط برقراركردن با دانشجویان تربیت معلم براي برآوردن 
سواد اطالعاتي  دانش و مھارتانتظارات  آن ھا است تا با 

پیش  آموزشدوره ھاي توسعھ و کاربرد در کار علمی ونیازھاي  
 برآورده شود از خدمت 

سواد ھدایت دانشجویان تربیت معلم  درخصوص چگونگي تلفیق 
شیوه تدریس و ارزیابی فعالیت  در برنامھ درسي ، اطالعاتی 

 ھایي است كھ در حرفھ معلمي انجام خواھد شد .
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 بر 14تي تربیت معلمبین المللي سواد اطالعاھاي  استاندارد

استاندارد شایستگي ھاي سواد اطالعاتي  چارچوببنیان و  اساس
) 2000 (15انجمن كتابخانھ ھاي دانشگاھي  و پژوھشي آموزش عالي 

كمیتھ آموزشي  انجمن آن ، عالوه بر ساختھ شده است .
كتابخانھ ھاي دانشگاھي و پژوھشي  وابستھ بھ انجمن 

از منابع گردآوری شده اعضاء کمیتھ 16كتابخانھ اي آمریكا
  18وابستگی بھ استاندارد ایی بی  اس اس 17قبلی دروب سایت 

استفاده کرده است. ھدف طراحی این سایت کمک بھ ارائھ و 
استاندارد  ی بینپلنمایش  نمونھ ھای ھمکاری و بھ عنوان 
انجمن كتابخانھ ھاي  شایستگي ھاي سواد اطالعاتي آموزش عالي 

استانداردھای ( ای سی آر ال )  با دانشگاھي  و پژوھشي
انجمن  سواد اطالعاتی آموزش استانداردمثل موجود  یآموزش

و انجمن  19آموزشگاھی( ای ای اس ال ) آمریکایی کتابداران
وب این   بود.20( ای ایی سی تی )ارتباطات و فناوری آموزشی

سازمان ھا و اسناد استاندارد 21نقطھ -بھ-سایت تحلیل نقطھ
 ، کمیتھمی کرد .ھمچنین  تسھیل آموزشی  را  انجمن ھای خاص 

 در حوزه علوم کتابدرای و علوم تربیتی با تمرکز بر
جویان تربیت معلم دانش استانداردھای سواد اطالعاتی برای
 ادبیات پژوھشی را مرور می کرد.

 
 فرایند تدوین استاندارد

 22بداری امریکا انجمن کتاین پروژه در نشست اواسط زمستان ا
کمیتھ . در ابتدا تحت حمایت آغاز شد 23در سیاتل 2007سال 

بخش علوم رفتاری و آموزشی( ایی بی  24اجرایی سواد اطالعاتی
 بود . سپس  25اس اس ) 

 
 

                                                           
14 Information Literacy Standards for Teacher Education 
15 framework and foundation of  the Association of  College and Research Libraries Information 
Literacy Competency Standards for Higher Education 
16 EBSS Instruction for Educators Committee 
 این سایت در حال حاضر �غی�� محتوا داده است  17
18 EBSS Connecting the Standards 
19 American Association of  School Librarians (AASL) 
20 Educational Communications and Technology (AECT). 
21 point-by-point analysis 
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ماموریت پروژه تعلیم کمیتھ آموزشی شد . ھدف کمیتھ : 
دانشکده شناسایی مسائل و مشکالتی کھ کتابداران در مدارس ، 

ھا ، و احدھای آموزشی  در دانشکده و دانشگاه ھا با آن 
مواجھ می شوند وھمکاری و مشارکت مشخص با آنان بھ عنوان 

تعیین  26متخصصان آموزش کتابداری در حوزه آموزش کتابشناسی
کمیتھ کار خود را با مرور ادبیات پژوھشی آغاز کرد شد .  

 العاتي آموزش عالي استاندارد شایستگي ھاي سواد اط سپس و
را در حوزه   )2000(27انجمن كتابخانھ ھاي دانشگاھي  و پژوھشي

. ھمانگونھ کھ در باال ذکر شد تربیت معلم در نظر گرفتھ شد
استاندارد حرفھ ای برای آموزش  دانش آموزان و مربیان از 
پیش دبستان تا پیش دانشگاھی  بررسی و مرور شد وبا اعضاء 

 منتشر و  پیش نویس استانداردھا مشورت شد .انجمن حرفھ ای 
بخش علوم رفتاری و آموزشی( ایی بی اس  اجرایی کمیتھ برای 
بخش علوم رفتاری و آموزشی( ایی بی اس اس ) و  اعضاء،اس ) 

ارسال  28معلمان از خدمت پیشدانشکده آموزش اعضاء ھیات علمی 
سیاھھ ". گردیدتجدید نظر  ، یبازخورد دریافتبر اساس  و
بھ   "29،برای توسعھ موضوع خاصاطالعاتی  ستاندارد سوادا

تدوین شد و ای سی آر ال  سواد اطالعاتی  مشورتی کمیتھوسیلھ 
تدوین بھ کار در سراسر فرایند  راھنما  بھ عنوان یک سند 

 گرفتھ شد .
ھر  واستاندارد  تعریف شده است  6.این دستورالعمل در 

عملكردي و سنجھ ھاي برآیندي  ندارد داراي  شاخص ھايتااس
 .است كھ بسیاري با مثال  بیان شده است

 ھااستاندارد
 

نیاز اطالعاتي را  یاطالعات باسواد دانشجو معلم. 1استاندارد 
تعریف و بیان می کند و برای بازیابی اطالعات ابزارھا و 

  راھکارھایی را  انتخاب می کند
  :عملکردي ھاي شاخص
 را  تشخیص مي دھد  اطالعاتی نیاز -الف
 نديیبرآ ھاي سنجھ

انجام یک تحقیق  برای  :مثال .شناسایی اطالعات مورد نیاز.1
ارائھ در کالس، شفاھی  یک مقالھ پژوھشی ،ارائھ دانشگاھی، 

                                                           
26 bibliographic instruction 
27 framework and foundation of  the Association of  College and Research Libraries Information 
Literacy Competency Standards for Higher Education 
28 faculty instructing pre-service teachers 
29 Checklist for Developing Subject-Specific Information Literacy Standards 
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تمرینات کالس و یا پروژه ھای انجام  برای   ،30طرح درس
 کالس اقدام پژوھی در  و دانشگاه

تعیین عواملی کھ نیاز اطالعاتی را تحت تاثیر قرارمی  .2
ماھیت، میزان و وسعت، نوع و شکل اطالعات مورد  مثال: .دھند

نیاز؛ مخاطبان مورد نظر، مانند دانش آموزان مدرسھ، ھمکالسی 
دانشگاه، و یا مربیان و اساتید؛ و یا دامنھ، درجھ، ھدف، و 

 نقش جستجوی اطالعات خاص.
آشنایی با دامنھ  بھ منظور منابع اطالعات عمومی. بررسی 3

سالنامھ آموزشی تخصصی، دایره  مثال:،  نیاز اطالعاتی
المعارفھا،دستنامھ ھا ، کتابشناسی ھا، واژه نامھ ھا، 

مجموعھ کتاب ھای درسی و برنامھ درسی و یا مجالت وبالگ ھا، 
برخط تخصصی معتبر  و  ویکی ھا، خبرخوانھا، و مقاالت خبری

 ارزیابی  شده
نیاز اطالعاتی برای دستیابی بھ منابع  اصالح. تعریف و یا 4

 اطالعاتي جدید و  مدیریت جست و جو
. مرور نیاز اطالعاتی اولیھ برای روشن شدن، تجدید نظر، و 5

 یا تصحیح برداشت و ایده ھای اولیھ
 
 .نیاز اطالعاتی را  بیان  کند -ب

 نديیبرآ ھاي سنجھ
روشن ساختن نیاز اطالعاتی سواالت کلیدی  . برای تدوین و1

 تنظیم می کند
 . نیاز اطالعاتی را بھ مفاھیم و واژه ھا ی جزء خرد می کند  2
 كھ  .  از طوفان مغزی و انتخاب کلمات مترادف و جایگزین3

 مي كند  استفاده ،نشان دھنده مفاھیم جزء است
 
 نیاز اطالعاتی راھبردھایی را  انتخاب  می برآوردنبرای  -پ

 کند
 نديیبرآ ھاي سنجھ

و حفظ و نگھداري  رشتھ ھایي كھ سازماندھی، اشاعھ، توصیف، .1
و تاثیر بھ  روش ھای مختلف ایجاد شده انددانش  مي كنند و 

را مي  مورد نیازبھ اطالعات بر شیوه جستجو ودسترسي  آن بر 
كھ  بھ دنبال مواد آموزشي براي  ي انوھشگرپژ مثال: .شناسد 

د نمتوجھ مي شو  ،ھستنددانش آموزان سطح ابتدایي و متوسطھ 
اغلب از   31عموما در روانشناسی برای توصیف کودکان مدرسھ اي

استفاده مي  33"نوجوانی"و 32 "دوران کودکی"  واژه ھایی مانند

                                                           
30 lesson plan, 
31 school children 
32 childhood 
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شود و ضروري است  زمانی کھ نیازمند دسترسی بھ اطالعات 
 .منابع  روانشناسي  ھستند  از این دو واژه استفاده كنند 

.مي داند چگونھ اطالعات رشتھ ھاي علوم تربیتي ، علوم 2
رفتاری و علوم  اجتماعی و حوزه ھاي مرتبط بھ طور رسمی و 

، توصیف، دسترس پذیر ، و غیررسمی تولید، سازماندھی، اشاعھ
 حفظ و نگھداري مي شوند   

ادبیات  آن با ارتباط   ،نیاز اطالعاتي براي برآوردن .  3
پژوھشي  رشتھ ھای دیگر (بھ عنوان مثال، روانشناسی، علوم 

 را در نظر مي گیرداجتماعی، زبان انگلیسی، قانون) 
اطالعات . مي داند برآوردن نیاز اطالعاتي، مستلزم ترکیب 4

و یا تجزیھ و  اصلی، تجربیات ھا و نظریات موجود با اندیشھ
 تحلیل  آن برای تولید اطالعات جدید است.

. انجمن ھا، موسسات ، سازمان ھا، بنگاه ھاي  دولتی، و 5
موقعیت ھا و افراد کلیدی  را برای کشف ، بازیابی، و تجزیھ 

 و تحلیل اطالعات مي شناسد
انواع  بالقوه  و عامل اطالعاتي  ارزش.براي برآوردن نیاز 6

پیدا کردن یک  مثال: منابع اطالعاتی را در نظر مي گیرد  
عکس تاریخی برای طرح درس، تلفیق ادبیات عامھ پسند درپژوھش 

و یا استفاده از تاریخ شفاھی صوتی برای ارائھ   دانشگاھي  
  در کالس

بالقوه و عامل  . برای برآوردن  نیاز اطالعاتي. ارزش 7
.  خاص حوزه آموزش و پرورش را مي شناسدمنابع اطالعاتي 

استانداردھای اعتباربخشی، شرایط صدور گواھینامھ،   مثال:
دستنامھ ھاي برنامھ ھای درسی،  دستورالعمل ھا ، منابع  
مرجع، آمار نامھ ھا ، کتاب ھای درسی،مقاالت مروري آموزشي 

علمي انجمن  ھاي  وحرفھ ای، کتاب ھای کودکان، و منابع 
 حرفھ ای

. ایجاد یک برنامھ واقعی و جدول زمانی برای بھ دست آوردن 8
اطالعات مورد نیاز بر اساس وظیفھ، تولیدات علمي، عملکرد، و 

 ھا تظارات اقدامي و نتایج و برآیندیا ان
 
 براي پیدا كردن اطالعات ابزارھایي را انتخاب مي كند -ج

 نديیبرآ ھاي سنجھ
داند شكل و قالب  ونو ع دلخواه اطالعات مورد نیاز  .مي 1

 كجا قابل دسترس است و چگونھ می توان  بھ آن  دسترسي داشت
مي داند اطالعات  کتابشناختی مقاالت علمی را می توان  مثال:

در پایگاه ھاي داده اي مانند اریك  (مركزاطالعات  منابع 

                                                                                                                                                                                           
33 adolescence 
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پیدا كرد ، یا بھ   35) و سایك اینفو 34آموزش و پرورش اطالعات
وب سایت مرکز ملی طریق آمار آموزش و پرورش می توان از 

 ) دسترسي داشت36آمار آموزش و پرورش (ان سي ایي اس
 

. دسترسي ، دسترس پذیري ، و قابلیت استفاده از منابع 2
 اطالعاتی را تعیین مي كند

بھ منابع  قابل  را مي توان  . مي داند روند اطالع یابي3
از طریق  امانت  بین کتابخانھ اي، مدرسھ محل یا  دسترس 

 ھا  کتابخانھ ھای عمومی، و یا دیگر موسسات یا سازمان
 تعمیم داد.

 
دانشجو تربیت معلم با سواد اطالعاتي اطالعات   .2استاندارد 

را بر اساس متناسب بودن با نیاز اطالعاتي خاص و نیازھاي در 
 حال رشد خود ، جایابي و انتخاب مي كند 

 عملکردي ھاي شاخص
 اطالعات را جایابي مي كند -الف
 نديیبرآ ھاي سنجھ

 دراطالعات كھ  دسترسي بھ انتخاب مي كند  را  يیابزار ھا. 1
از ابزارھاي .2  شود.ارائھ  مي مورد نظر شكل و قالب  انواع

 .انتخاب شده براي دسترسي بھ اطالعات استفاده مي كند
ھای  راھبردھايبراي جایابي اطالعات در  ابزار انتخابي ، .3

 مي كند. و استفاده  انتخاب را  کارآمد و موثر
رده بندي  طرح ھاي و  سازماندھي شده  اطالعات از   .الف

 رده بندي کتابخانھ کنگره، مثال:. استفاده مي كند مختلف
  37دھدھی دیویی و یا طبقھ بندی سایكاینفو  رده بندي

و یا  ھا پروتکل  فرمان، ھاي زبان استفاده از  باب.      
  راھبردھاي جستجوی پیشرفتھ در  از  پارامترھای جستجو

ي بازیابي الکترونیکی اطالعات انواع مختلف نظام ھا      
 و یا سازي كوتاه بولي، عملگرھاي مثال:استفاده مي كند .

ھر  محدود  كننده دیگر (مثل، مقاالت مروري، مطالعات       
 از جستجوی پیشرفتھ در وب  یا تجربی ، و غیره)،

 )38سایت (سطح خواندن، سطح  عالقھ، رتبھ خواندن لگزایل      
 استفاده در طرح بھ منظور نابعبراي شناسایي م

 .درس       

                                                           
34 ERIC (Education Resources Information  Center) 
35 PsycINFO 
36 National Center for Education  Statistics  (NCES) 
37 PsycINFO classifications 
38 Lexile  Range 
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مفاھیم بھ کلمات کلیدی دقیق و  و تعبیر ترجمھبا ج.       
 د ھاي فراھم شده، مانن با استفاده از ابزار ،مترادف 
  ،، یا نمایھ ھاواژگان کنترل شده، اصطالحنامھ ھا       

 دانشجویان مثال:.  بھ كار مي گیرد را  اصطالحات مناسب
كھ ركوردي را ذخیره مي كنند ، عبارات جستجودر بین         

  اصطالحنامھ داراي کلمات کلیدی، توصیفگر ھاي 
فھرست مستند    ، وکتابخانھ کنگره  اعتبار اریك ،        

 باشد موضوعي یا ھر سرعنوان موضوعی دیگر
تجدید نظر  حاصل، جستجو بر اساس نتایجدر شیوه  د.       
 .مي كند
شناسایی  براي ، بازیابي شده مدارك  بیندر ه.       
 .مي كند استفاده  39از پیوند ھا  بیشتر، مرتبط اطالعات
و فرا پیوند ھا  شده  منابع استناد مشاھده  مثال:.       
 بازیابي شده . در سند

خدمات بر خط تخصصي  و یا خدمات مرجع از   و.    
 امانت بین کتابخانھ  مثال: . بھره مي گیرد الكترونیكي

ای، خدمات مرجع مجازی،  مركز منابع برنامھ درسی      
 دک و نوجوان در کتابخانھ عمومی ، کتابدار کو

کتابداران مدرسھ، انجمن حرفھ ای، منابع اجتماعي  و      
 کارشناسان و متخصصان دیگر یا 
 
 اطالعات را انتخاب مي كند -ب

 نديیبرآ ھاي سنجھ
مي  ارزیابيرا  کمیت، کیفیت، و ربط اطالعات بازیابي شده  .1

 .كند
جنبھ ھای حرفھ اي و مالكیت فكري منابع اطالعاتی تعیین  .2

برآورده كرده است و برای  انتخاب شده  کھ نیاز اطالعاتي را
انتخاب اطالعات موضوعی برای  مثال:. مورد نظرمناسب است مخاطب

خاص یا استانداردھای  يوضعیتیک طرح درس کھ ھم راستا با 
 ادبیات حرفھ ایاز  استفادهملی برای گروه سنی خاص است ؛ 

تدریس در كالس ارائھ مي  ھاي کھ روش ھنگامي  گزینشي براي
 .شود

را  مطالب مرتبط یک منبع  ، برای برآوردن نیاز اطالعاتي. 3
 .مي كند انتخاب 

. از ویژگی ھای یک منبع اطالعات برای انتخاب ایده ھا، 4
 مي كند. استفاده مناسب اقداماتداده ھا، و 

 
  3استاندارد 

                                                           
39 linkages 
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دانشجوي تربیت معلم با سواد اطالعاتي اطالعات  را در زمینھ 
برای مخاطب ، 40نیازھای اطالعاتی خاص و  متناسب با حرفھ

 سازماندھی و تجزیھ و تحلیل مي كند
 عملکردي ھاي شاخص

 
 
 
 
 
 
 
 

 را سازماندھي مي كند اطالعات -الف
 نديیبرآ ھاي سنجھ

، سازماندھی، و مدیریت تظااز فرایندھای مختلف برای حف .1
و  ذخیره مثال:  .مي كند استفاده جایابي شدهمنابع 

، سیستم بایگانی  فایل ، پوشھ روي سازماندھی اطالعات 
، رف وركکتابشناختی (قابل دسترس، نرم افزار مدیریت 

. و گلواسناد گ)، یا 41، و غیرهپروسایت زترو، اندنوت، 
 ات و یا استفاده از یک دستگاه فتوکپی، اسکنر، یا قطع

 شنیداري/دیداري  تجھیزات
، عبارات، ھا  ، شیوهمنابعمشخص،  براي یك نیاز اطالعاتي . 2

  را  42بصرییا داده ھاي تجدید پذیر  آماری داده ھاي اسناد، 
 دنبال مي كند 

 
 اطالعات را تجزیھ و تحلیل مي كند -ب

 نديیبرآ ھاي سنجھ
 استدالل یاروش اطالعات و ھر گونھ ارائھ ساختار، منطق و  .1

 .را تحلیل مي كندادعا مؤید 
در تضاد یا  ي،. برای تعیین اینکھ آیا اطالعات ترجیح2

 بررسي ھ منظورب و است  ياطالعات اقالم دیگر از متفاوت 
از   ، دمواجھ می شو با آن  ھاي متفاوتي كھ  دیدگاه

 برگزیده  استفاده مي كند. معیارھای
 فرد و یا دیدگاه نظری يفلسفھ آموزش ھچگونمي كند  . تعیین 3

تاثیر مي  ، انتخاب و ارائھ اطالعاتاستفادهنحوه  ،بر 
مي روزآمد  با خواندن نشریات حرفھ ای خود را  مثال:. گذارد
 از اطالعات  ، ارزیابی، و استفادهاطالع یابي  درخصوص؛ كند

                                                           
40 developmental appropriateness 
41 RefWorks, Zotero, EndNote, Procite, etc 
42 reproducible visual 
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چشم  درخصوص اطالعاتي؛  است  مدل فعال  براي دانش آموزان
   .مي كند بازیابي انداز و یا فلسفھ نویسنده

زمینھ تجاری، فرھنگی، تاریخی، فیزیکی ، و یا محتوا و  . 4
را مي شناسد و ه است ایجاد شد آن اطالعات درھر زمینھ اي كھ 

 آگاھي دارد . در تفسیر اطالعاتو محتوا  تاثیر زمینھ بر
وب سایت: برای اطالع رسانی یك ارزیابی ھدف بررسي و   مثال:

یا آموزش، فروش یک محصول، یا برای ترویج یک ایده یا 
بررسي و ارزیابي صحت و اعتبار اطالعات در زماني كھ  .قعیتمو

براي مطالعھ یك واحد درسي آماده مي شودو در نظر گرفتن 
کالس  يدرس نابعمبراي زماني كھ  مواد و  دمنابع مروري متعد

      .مي شود انتخاب
را مي شناسد.   و تفاوت بین منابع اطالعاتی سودمندي . 5

مطالعات  پژوھش، مطالعات موردی،  ھاي  گزارش  مثال:
 ،اولدست یا منابع  نامھ ھا نظرسنجی و آمارپیمایشي و 

 سوم. دستدوم و منابع دست منابع 
 

 بھ روشي   ، دانشجو معلم باسواد اطالعاتي. 4استاندارد 
، اطالعات مورد نیاز است در آن  کھ  يمقاصدناسب با تم

 .مي كند  ارائھ پردازش و ترکیب، را  اطالعات
 عملکردي ھاي شاخص
 پردازش اطالعات -الف
 نديیبرآ ھاي سنجھ

ه ھایي كھ در بازیابي دیدگا  تعیین مي كند کھ آیا .1
 .یا رد كند بپذیرد را ، با آن مواجھ مي شود  اطالعات

. اطالعات، مفاھیم، داده ھاي برنامھ درسی ، یا اقدامات  2
از جھت وابستگي بھ ھم ،سازگاري و مرتبط بودن و غیر را 

ترکیب   43، و آنھا  را با شواھد پشتیبانمي شناسدمرتبط بودن 
مروري بھ منظور  مقاالت استفاده از و خواندن  مثال: .مي كند
 در کالس  آموزشی پشتیباني از تغییرات ایجاد و

ھاي  فرضیھ  و یا، نظریھ ھا، اطالعات  بھ منظور ساخت .3
سطح  بھرا   و مفاھیم اطالعات ایده ، در رمان مناسب، جدید

مورد  مي داند مفاھیم  مثال:، مي دھد  بسطانتزاعي باالتر 
 در کالس احتماالت مانند ،درسي موضوع یک آموزش استفاده در

مورد  منتقل و موضوعي دیگريحوزه ھاي  می تواند بھ ، ریاضی
 .گیرد آزمایش قرار

 استنتاج و نتیجھ گیری ،اطالعات جمع آوری شده  بر اساس .4
 مي كند .

                                                           
43 support ing  evidence 
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و  بررسی و پیمایش مشاھده،با روش ھاي پذیرفتھ شده مثل   .5
 .را مي سنجد  اطالعات و یا فرضیھ، ھا نظریھ، ھا آزمون یا
  
 مي كند اطالعات را  ترکیب ب.

 نديیبرآ ھاي سنجھ
، مواد و منابع آموزشي  اطالعات، تعامل بین بررسی براي  .1

ھر  و یا، و مدارك  اسناد، ایده ھا، شیوه ھاو  اقدامات 
، صفحھ گسترده مانند ابزار ھاي تحلیل ازدیگر  اطالعات

  و شبکھ ھای اجتماعی، ھمچنین نرم افزار آماریپایگاه داده، 
 .استفاده مي كند چند رسانھ ایتجھیزات 

 بھ منظور افزایش یا دیدگاھھای جدیدو  براي ارائھ نظریھ .2
دانش قبلي  یا اطالعات با اطالعات جدید را  ،عملکرد حرفھ ای
 مقالھ مجلھ یافتھ ھای یک استفاده از  مثال: .تلفیق مي كند

 آموزشی یک روش استفاده از   بھ عنوان اساس و بنیان علمی
 .در کالس  جدید

 
 اطالعات را ارائھ مي كند -ج

 نديیبرآ ھاي سنجھ
 
 .را بیان مي كند  نتایج اطالعات  گردآوري  شده،  اساسبر  .1
كار قابل اجرا، یک  و اجرای ایجاد، . براي برنامھ ریزی،2

ھر اقدام  و یا، عملکرد،  يتولید، و خاص كاربست پذیر 
 قبلي استفاده مي كند و اطالعات جدید آموزشي از

 یادگیری پشتیبان بھترین کھ رسانھ ارتباطیو  یك قالب   .3
اقدام آموزشي   و یا، عملکرد، محصول ،آموزشي  ، وظیفھ كار

را است  متناسب قصد شده  مخاطبان سبک یادگیریبا   و است 
 انتخاب مي كند 

براي   و نمایش  اطالعات در صورتي كھ ارائھ تعیین مي كند  .4
، توانایی /، فرھنگی، معلولیت کالس، طبقھ (مثالھر نوع تنوع 
داراي  ، مناسب، و غیره)  مذھب، گرایش جنسیتيقومیت، نژاد، 

آن را  مخاطبان  قصد شده برايمسئوالنھ است  ، و  یت حساس
 ارائھ كند 

  و یا، عملکرد، خلق محصول و یا آموزشي  كاربراي انجام   .5
 فن آوری طیف وسیعی از قابلیت ھاي  از اقدامات آموزشي
نوشتن  برای پروژه ویکی ایجاد یک  مثال:. استفاده  مي كند

 برای مصاحبھ شغلی 44تدوین ارزشیابي الكترونیكي  و یا گروھي
  کھو ارائھ مي كند  سازماندھی اطالعات را  بھ شیوه ای .6

 و یا  علمي تولیدات آموزشي، كار شكل و قالب ، اھدافاز 

                                                           
44 eportfolio 
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ارائھ بھ شكل    مثال: پشتیبانی می کند. حرفھ اي  عملکرد
 و یا طرح درس، 45استوری بورد، طرح کلیرئوس مطالب و ارائھ 

 مقالھ پژوھشي
بھ كار  اخالقی و قانونیبھ صورت  را داده ھا و متن، عکس، .7

قالب  ،شكلاز  را آنھا ،بھ ھنگام  نیاز و ضرورت  مي برد و 
 یامي دھد   انتقال جدید شكلیا  اصلی بھ زمینھ موقعیتو 

   .مي كندتبدیل 
  46با مسئولیت حرفھ اي الكترونیكي انجمن ھای  یاکالس  در .8

مي كند  شرکت ،طراحی شده اند  47گفتمان كھ بھ منظور  تشویق
. 
 کارشناسان آموزشي و یا دیگر، استادان، با ھمكاران .9

  مثال:مشترك  دارد. ات انتشار دارد و ھمکاری و تعامل
انجمن آموزش و پرورش  کنفرانس مقالھ در و ارائھ انتشار
 دولتي

 
 

دانشجوي تربیت معلم باسواد اطالعاتي  توانایي .5 استاندارد
 يمجزا قطعھھر و   اطالع یابي   فرایند كاملارزشیابي  

 .اطالعات  را دارد 
 عملکردي ھاي شاخص
 .مي كند ي اطالعات را ارزیابی قطعھ مجزاھر  -الف
 نديیبرآ ھاي سنجھ

و دقت، روایي،صحت  ،اعتبار  تعیین و . بھ منظور ارزیابی1
 اطالعات منابع مختلف ، تعصب و یا نقطھ نظر ،تناسب، پایایي

 مي كند  انتقادی تحلیل و مقایسھ، آزمایش را 
 داندرا مي  ارزیابی ابزار و   منابع اطالعاتی بین تفاوت .2

 .و از آن استفاده مي كند
 و، اطالعات محدودیت ھای، منبع اطالعات پرسش از با  .3

صحت و ، شده است ایجاد  نتیجھ گیریي كھ بر اساس شواھد
 تحلیل  مثال:  .را تعیین مي كند اطالعات احتمالیدرستي 
 تعیین، مخاطبان مورد نظر شناسایی، و نویسنده اطالعات ناشر

 آگاھي درخصوص اینكھ یا ، شدهاستفاده  روش علمی دركاستي ھا 
 است .شده منجر  یک نتیجھ بھ آماری اطالعاتچگونھ  

استفاده  واطالعات را مي شناسد  دستکاری یا، تقلب، تعصب .4
  مثال: مي كند  اجتناب اطالعات از و یا توھین آمیز اي کلیشھ

                                                           
45 storyboard 
46 profession-sponsored communication forums 
47 encourage discourse. 
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  و کلیشھ یا تعصب برای پیدا کردن اطالعات بررسی انتقادی
 .مشکل این با توجھ بھ  استفاده از اطالعات در خصوص تصمیم 

 
 ارزیابي مي كندفرایند اطالع یابي را  -ب

 نديیبرآ ھاي سنجھ
 نیاز کافیبازیابي شده بھ اندازه  اطالعات تعیین مي كند  .1

را   باقی مانده ھر شکافي را برآورده مي كند و اطالعات
 مي كند شناسایی

از  ، شکافاین  پر کردن  براي تعیین مي كند    . 2
 باید ھای تحقیقی روش یاھاي متناوب ابزار راھبردھا،

 .استفاده شود
،  مي كند   اصالح را  راھبردھاي جست و جو  در صورت لزوم .3
 جدید ھای تحقیقی روش ابزار یا ، راھبردھا با استفاده از و
مي  ادامھ را  جستجو اطالعات مورد نیازبھ دست آوردن   تا

 با تمرکز دیگرھای  پایگاه داده جستجوی  مثال:  دھد.
 سایكو اینفو بھ جاي اریكفاده از است مانند، متفاوت

 
دانشجوي تربیت معلم باسواد اطالعاتي مي داند . 6استاندارد

را منتشر  و آن   استفادهاطالعات  چگونھ از  لحاظ اخالقی بھ
 .كند
 عملکردي ھاي شاخص
اطالعات را بھ صورت اخالقي استفاده مي كند و آن را  -الف

 .انتشار مي دھد
 نديیبرآ ھاي سنجھ

 پیرامون  اقتصادی -اجتماعی  و، حقوقی، اخالقیمسائل  .1
 .اطالعات را مي شناسد  اطالعات و فن آوری

قانون حریم  و خانواده آموزشی حقوق آشنایي با  مثال:
افراد  داراي قانون آموزش  با،  48اف اي آر پي اي) خصوصی(

 انجمن استانداردھای اخالقي  ،ف49 آي دي ایي اي) ( معلولیت
 ناشی از مشکالت و یا،   50آموزشي آمریکا آریاتحقیقات 

 پردازش اطالعات و توزیع،، مجدد گردآوري،گرد آوری، ایجاد
استفاده  حق چاپ و نشرو، مالکیت معنوی درک درستی از .2

 .نشان  مي دھد داراي حق چاپ و نشر    از مواد منصفانھ
 الکترونیکی فایل ھای استفاده از بارگذاري و  اخالق مثال:
 استفاده منصفانھ ،صوت رقمي ویدئو یا، تصاویر رقمي مانند

 ھدف با جدید برای ایجاد چیزی آثار ترکیب و یا تبدیل از

                                                           
48 Family  Educational Rights  and Privacy  Act (FERPA) 
49 the  Individuals with Disabilities Education  Act (IDEA) 
50 American  Educational Research Association (AERA) 
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چند  کلیپ ھای و متني نسخھ ھاي استفاده از ھای مختلف یا
 در کالس  رسانھ ای

، اطالعات استفادهپیرامون  کھ اجتماعي  -سیاسی مسائل .3
نشان  را درك مي كند و آن را  استاطالعات  و انتشارانتخاب، 
 .کتاب تحلیل چالش ھاي مثال:.مي دھد

درک درستی  ،  ایده ھای دیگرا بھ مناسبدادن  اعتباربا  .4
 .نشان  مي دھدد وتلقي مي ش سرقت ادبی آنچھ بھ منزلھ از

 ياطالعات منابع یا اعتبار دادن بھ كردن استناد برای .5
بھ كار مي  را انتخاب ومستندسازي مناسب  اصلی، یک سبک

 انتشارات انجمن راھنمای استفاده از دستنامھ  مثال: گیرد.
 و52ام ال آ   دستنامھ سبک، 51روانشناسی آمریکا اي پي اي

 شیکاگو سبك  دستنامھ یا، انتشارات علمی راھنمای
 
 
 
اسناد و ، عبارات، و اقدامات  شیوه ھا، واد و منابعم از .6

بصری  یا داده ھاي  تجدید پذیر داده ھای و یا، مدارك 
حق چاپ و نشر  محدودیت دارايكھ  استفاده مي كند  آماری

انتشارات دولتي بدون حق چاپ و نشر جست و جوي  مثال: .باشدن
 .با مجوز عمومي تولید شده اند یا  مواد درسي كھ 

8. Complying with institutional policies on access to information including those related to printing, 
downloading, using, or disseminating copies of articles, and policies related to human subjects 
research. Example: talking with Internal Review Boards within universities and reviewing set 

policies of each institution. 
 
 ،داراي حق چاپ و نشر استفاده از مواد اجازه كسببرای  .7

نویسندگان،  تماس با   مثال: .مي كند اتخاذ اقدامات الزم
  خرید یا، برای كسب  اجازه تولید كنندگان  و، ناشران
 مناسب فروشندگان از طریقمحتوا 

 از جملھ  آن ھایي كھ بھ ،دسترسی بھ اطالعات بھ منظور .8
 و مقاالت از ھایي نسخھ اشاعھ استفاده یا، بارگذاري  چاپ،

 با مرتبط است ،بشر ي موضوع پژوھش   مربوط بھ سیاست ھای
 با مذاكره مثال:  مي كند . موافقت  سازمانی سیاست ھای
 مجموعھ مرور در دانشگاه و مرور مقاالت  داخلیھیات علمي 
 ھر موسسھ يتنظیم سیاست ھای

 
_______________________________ 

 eini@roshd.irمترجم دكتر اكرم عیني       

                                                           
51 American Psychological Association 
52 MLA Style Manual 
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