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توجه :پيوندهاي پررنگشده در داخل متن ،شما را به توضيحی در باار اطاحاتام مشاص
شده هدايت میکنند.
بررسی اجمالی

«ويژگیهاي برنامههاي سواد اطاعاتی که نشانگر بهترين اقدامام هستند :رهنمودها» باه بياا
عناطر موجود در نمونه برنامههاي سواد اطاعاتی براي دانشجويا شاغل به تحصيل در مقااطع
چهارساله و دوساله ]کارشناسی و کاردانی[ میپردازد.
اين ويژگیها ،مشصصام قابل توجه در برنامههاي ممتاز ساواد اطاعااتی را معرفای میکنناد و
توضيح میدهند؛ اما توطيفگر هيچ برنامة بصصوطی نيستند ،بلكه نماياانگر مجموعاه عناطاري
هستند که با بررسی بسياري از برناماههاا و شايوههاي ساواد اطاعااتی در مقحاع کارشناسای،
شناسايی شدهاند.
بهعاوه ،اين ويژگیها ،هرچند با تعااري موجاود در «گااار نهاايی کميتاة رياساتی انجمان
کتابصانههاي امريكا در مورد سواد اطاعااتی»« ،)1989( 3گااار
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اما به خودي خود تاشی براي تعري سواد اطالعاتي به شمار نمیآيناد .در عاو  ،تمرکاا بار
تعري عناطر موجود در بهترين اقدامام در برنامهرياي سواد اطاعاتی قرار داده شده است.
اگرچه براي سهولت استفاده و ارائة منحقی ،اين ويژگیها دستهبندي و سازماندهی شدهاند ،اماا
ترتيب موجود بيانگر هيچ قضاوتی از نظر اولويتبندي آ ها نيست.
هدف و کاربرد

هدف از اين ويژگیها در درجة اول ،کمک به کسانی است که به تدوين ،ارزيابی ،و بهبود برناماه
هاي سواد اطاعاتی و ازجمله همة رو هاي ارائة ايان مباتا  ،عاقاهمندناد .ايان مصاطباا
اعضاي هيئت علمی ،کتابدارا  ،مديرا  ،ترفهمنادا فنااوري ،و نياا ديگار افاراد دساتاندرکار
برنامااهرياي سااواد اطاعاااتی در يااک مؤسس اة بصص اوص را شااامل میشااوند .اياان ويژگیهااا
بازنمايیکنند مجموعه ايدههايی هساتند کاه میتاوا در هنگاام پايهگاااري ،اجارا ،پيشابرد،
بازنگري ،يا سنجش يک برنامة سواد اطاعاتی مورد استفاده قرار داد.
اين ويژگیها ماهيت توطيفی دارند و نتيجة بررسی برنامههاي بسيار هستند ،و چارچوبی فراهم
میآورند که میتوا با استفاده از آ :
 جائيام يک برنامة بصصوص را دستهبندي کرد؛
 به تحليل نحو اثرگااري عناطر گوناگو برنامه در جهت تصاول نتاايم ممتااز در ساواد
اطاعاتی پرداخت؛
 وضعيت برنامه را محک زد؛
 اطاتام برنامه را اجرايی کرد؛
 پيشرفت بلندمدم برنامه را ترسيم نمود.
بايد توجه داشت که از هيچ برناماهاي انتظاار نمایرود کاه در تماام ويژگیهاا ،نموناه باشاد؛ و
فهرست ارائهشده در اينجا نيا يک فهرست تجوياي نيست .بلكه منظور اين است کاه در هنگاام
تعيين اهداف و راهبردهاي برنامة سواد اطاعاتی ،در زما توجه به بافتار سازمانی وکتابصاناهاي،
بهمثابه راهنما مورد توجه قرار گيرند.

دسته  :1مأموریت ،اهداف بلندمدت و کوتاهمدت

مأموريت ،اهداف بلندمدم ،و اهداف کوتاهمدم يک برنامة سواد اطاعاتی:
 تعريفی از سواد اطاعاتی را در بيانية مأموريت شامل میشوند.
 اهميت تلفيق سواد اطاعاتی در کل برنامة آموزشی و رشاتههاي دانشاگاهی دانشاجويا ،
يادگيري مادامالعمر به طورم اثربصش ،و توسعة ترفهاي را نشا میدهند.
 برآيندهاي قابل اندازهگيري براي ارزيابی برنامه در اهداف بلندمادم و کوتاهمادم برقارار
میکنند که زمينهساز رشد متوالی مهارمها و درک دانشجويا در سرتاسر دور آموزشای
آنا است.
 در انحباق با بيانية کاا مأموريات ،اهاداف بلندمادم و کوتاهمادم کتابصاناه و ساازما
متبوو ،با بيانية منتشرشد ماموريت ،اهداف بلندمدم ،و کوتاهمدم ،سازگار است.
 به پياروي از اساناد «انجمان کتابصاناههاي دانشاكدهاي و پژوهشای» در موضاوو ساواد
اطاعاتی ،مانند «چارچوب سواد اطاعاتی براي آموز عالی» تهيه شدهاند.
 مشتمل بار درونادادهاي درياافتی از فينفعاا ساازمانی هساتند و ايان فينفعاا را نياا
دربرمیگيرند و بهروشنی منعكسکنند مياا مشارکت و منافع موردانتظار آنا هستند.
 در اسناد سازمانی مرتبط به آ ها اشاره شده است.
دسته  :2برنامهریزی
برنامهرياي براي يک برنامة سواد اطاعاتی:

 سازوکارهاي پيادهسازي و/يا سازگاري اجااي اين سند را به روشانی بياا میکناد و باه
پيش میبرد.
 برنامهها را با چرخههاي بودجهبنادي و برناماهرياي باراي کتابصاناه ،ساازما  ،و فنااوري
اطاعام پيوند میدهد.
 يافتههاي تاطل از بررسيهاي محيطي را مورد استفاده قرار میدهد.
 در سحح برنامه ،گروه آموزشی ،و سازما زمينهسازي میکند.
 در ابتدا به ترغيب همكاري ميا کتابدارا  ،اساتيد ،و مديرا میپردازد.
 يک جدول زمانی براي بازنگري روشمند فراهم میآورد.

دسته  :3پشتیبانی اجرایی و سازمانی

مديريت درو يک سازما :
 رهبري و مسئوليتهاي سواد اطاعاتی را به کتابدارا  ،اساتيد ،و کارکناا تصصاي
دهد.

مای

 ماهيت کار کتابدارا آموزشی را به طورتی کاه در «انجمان کتابصاناههاي دانشاكدهاي و
پژوهشی :نقشها و توانمنديهاي کتابدارا آموزشگر» توطي شده ،درک میکند.
 منابع ماالی کاافی باراي برقاراري و تصاول اطميناا از پشاتيبانی ماداوم از تجهيااام
آموزشی ،فناوريهاي جاري و مناسب ،سحوح مناسب تأمين نيروي انسانی ،و فرطتهااي
توسعة ترفهاي را فراهم میآورد.
 به تعيين و پشتيبانی کتابادارا و ديگار ترفهمنادانی میپاردازد کاه ساواد اطاعااتی و
يادگيري مادامالعمر را نمايندگی و طرفداري میکنند؛ به توسعة برنامة آموزشی و ارزياابی
يادگيري دانشجويا اتاطه دارناد؛ و فرآينادهاي مناساب در توساعة نظاممناد آماوز ،
ازجمله تحليل ،طراتی ،توسعه ،پيادهسازي ،و ارزيابی آموز را به کار میگيرند.
 به موفقيتها و همكاريهاي فردي و سازمانی در برنامة سواد اطاعاتی پاداش میدهد.
دسته  :4مرحلهبندی برنامه

مرتلهبندي در برنامة آموزشی براي يک برنامة سواد اطاعاتی:
 دامنه ،عمق ،و پيچيدگی ادراکام و اقداماتی را کاه باياد در ساحح انضاباطی و در ساحح
محتوايی تاطل شوند ،مشص میکند.
 به مرتلهبندي و تلفيق ادراکاام ،اقادامام ،و تماايام موجاود در کال ترفاة آکادمياک
دانشجو ،با توجه به افاايش درجة پيچيدگی آ ها ،میپردازد.
 از ساختارهاي حاکميتي محلی براي تمايات از شامول فراگيار ساازما در برناماههااي
آکادميک يا ترفهاي استفاده می کند.
 برنامهها و دورههايی را که در آ  ،آموز
کند.

سواد اطاعاتی انجام خواهد شد ،مشاص

 طورم رسمی به خود میگيرد و در تمامی سازما اشاعه میيابد.

مای

دسته  :5آموزش
در چارچوب يک برنامة سواد اطاعاتی:

آموز
 به عنوا راهنما و بنا بر اقتضا ،از «چارچوب سواد اطاعاتی براي آموز عاالی» اساتفاده
میکند.
 به منظور بهباود مشاارکت دانشاجويا  ،از رويكردهااي متناوعی در آماوز و ياادگيري
استفاده میکند.
 بر آموز يادگيرندهمحور تأکيد دارد.
 نشا دهند تعهد به يک محيط يادگيري فراگير است.
 با نوو آموز (مثل تکجلسهاي ،دور کامل) تناسب دارد.
 از فناوري اطاعام مرتبط و مناسب و ديگر منابع رسانهاي باراي پشاتيبانی از آماوز و
يادگيري استفاده میکند.
 تفكر انتقادي ،تأمل ،و يادگيري بازگشتی را ترويم میکند.
 از رويكردهاي آموزشی مؤثر و شناختهشده (مانند تكنيکهاي تدريس معكاو ،،داربسات
آموزشی) بهره میگيرد.
 متناسب با برنامة آکادميک و سحح دوره ،به بسترسازي سواد اطاعااتی در قالاب تكاالي
آموزشی مستمر میپردازد.
 براي تحقق برآيندهاي سواد اطاعاتی ،در چارچوب بافتار محتاوايی دوره و ديگار تجاارب
يادگيري عمل میکند.
دسته  :6ارتباطات و طرفداری

ارتباطام و طرفداري از يک برنامة سواد اطاعاتی:
 موجب شناسايی فينفعا مرتبط و گروههاي پشاتيبا چاه در داخال و چاه در خاار از
کتابصانه و سازما  ،و برقراري ارتباط با آنا میگردد.
 برنامه و ارز ابرازشد آ را به روشنی براي مصاطبا هدف ،تعري و توطي میکند.
 در هر مرتله (برنامهرياي ،ارائه ،سنجش يادگيري دانشجويا  ،و ارزيابی برنامه) همكااري
بين اعضاي هيئت علمی رشتهها ،کتابدارا  ،و ديگر فينفعا سازمانی را تقويت میکند.






اهداف مشترک با ديگر برنامههاي آموزشی يا فاوقبرناماه را مشاص مایکناد و از ايان
اهداف مشترک براي گفتما با رهبرا و فينفعا دانشگاه بهره میگيرد.
با همكاري ديگر کارکنا توساعة ترفاهاي در پارديس دانشاگاه ،کارگاههاا و برناماههاي
مرتبط با سواد اطاعاتی را ارائه میدهد.
از انواو رو هاي ارتباطی ،ازجمله کانالهاي رسانهاي و شبكههاي رسممي و غيررسممي
استفاده میکند.
با بهاشتراکگااري اطاعام ،رو ها ،و برنامهها با همتايا و فينفعا  ،به پيشارفت ساواد
اطاعاتی کمک میکند.

دسته  :7سنجش و ارزیابی

سنجش و ارزيابي سواد اطاعاتی ،اجراي برنامه و نتايم آموز











دانشجويا را دربرمیگيرد.

سنجش نتایج آموزش دانشجویان:

تفاومهاي موجاود در ترجيحاام ياادگيري و تادريس را در سانجههاي برآينادي نشاا
میدهد.
از انواو سنجههاي برآيندي پيش و پس از آموز استفاده میکند؛ مثل نيازسنجی ،پيش
آزمو  ،پسآزمو  ،سنجش نمونة کار ،دفاو شفاهی ،خُردآزمو  ،مقاله ،مشااهد مساتقيم،
سنجش روايتی ،و تجربه.
بر عملكرد يادگيرنده ،بهکارگيري و کسب دانش ،و ارزيابی وضعيت تمرکا میکند.
فرآيندها و محصوالت خاقانة يادگيرندگا را میسنجد.
ارزيابی يادگيرنده ،ارزيابی همتا ،و خود ارزيابی را شامل میشود.
ارزیابی برنامه:

فرآيندي را براي برنامهرياي ،ارزيابی ،و بازنگري برنامه دنبال میکند.
پيشرفت طورمگرفته در جهت تحقق اهداف کوتاهمدم و بلندمدم برنامه را انادازهگياري
میکند (نگاه کنيد به «دسته  :1مأموريت ،اهداف بلندمدم و کوتاهمدم»).
با سنجش دوره و برنامة آموزشی ،ارزيابیهاي سازمانی ،و طرحهاي اعتباربصشی منحقهاي
و ترفهاي تلفيق میشود.
از رو هاي سنجش/ارزيابی مناسب براي اهاداف مارتبط اساتفاده مایکناد؛ مثال رو
تکويني ،تراکمي ،کوتاهمدم ،يا طولی.

یادداشتهای مربوط به «ویژگیهای برنامههای سواد اطالعاتی که نشانگر
بهترین اقدامات هستند :رهنمودها»
برتري

تعالی ،موضوو مورد بح در روند تدوين اين ويژگای هاا ،هام در داخال گاروههااي «بهتارين
اقدامام» و هم با مشارکتکنندگا بيرونی بوده است .پرسش معمول اين است که «آيا میتوا
برنامهاي را که نشانگر فقط برخی يا بيشتر ويژگیها است ،عالی به شمار آورد؟» ازآنجاکاه قارار
است اين ويژگیها در بافتار يک کتابصانة منفرد و سازما متبوو آ مورد توجه قرار گيرند ،اين
اتتمال وجود دارد که برخی از ويژگیها براي برخی از برناماههااي ساواد اطاعااتی ،نامناساب
باشند .بنابراين ،برنامهاي را که فقط برخی از ويژگیها را در خود داشاته باشاد مایتاوا عاالی
دانست.
بررسيهاي محيطي

بررسی محيحی عبارم است از «گردآوري نظاممند اطاعاام بيرونای» مارتبط باا گرايشهااي
«اجتماعی ،اقتصادي ،و سياسی» که ممكن است بر آيند سازما اثر بگاارند1 .
بيانية ماموريت

بيانية مأموريت ،هدف کلی سازما را توطاي
اولويتهاي سازما باشد2.

مایکناد و میتواناد منعكسکنناد ارز هاا و

نمونههايي از بيانية مأموريت:

«برنامة آموزشی و سواد اطاعاتی کتابصانة هانو دانشگاه اورِگا جنوبی» با پشتيبانی از
مأموريت آموزشی کتابصانه و دانشگاه ،به دانشجويا  ،اساتيد ،و کارکنا

خدمت میکند.

1. "Environmental Scanning," by James L Morrison. In Meredith A. Whiteley,
John D. Porter, and Robert H. Fenske, eds. The Primer for Institutional
Research . Tallahassee, FL: The Association for Institutional Research, 1992,
pp. 86-99.
2. Jeffrey Abrahams. The Mission Statement Book: 301 Corporate Mission
Statements from America’s Top Companies. Revised. Berkeley, CA: Ten Speed
Press, 1999.

مأموريت ما اين است که به دانشجويا بياموزيم که انتقادي فكر کنند و از اطاعام در زندگی
آکادميک ،ترفهاي ،و شصصی خود استفاده کنند :به آنا کمک میکنيم تا نيازهاي اطاعاتی را
تعري

کنند ،سپس به مكانيابی ،ارزيابی ،و استفاد مؤثر و مسئوالنه از همة منابع اطاعاتی

موجود بپردازند .ما متعهد به پيشبينی و پاير

تغييرام در محيط اطاعاتی و آموزشی ،و

همكاري با جامعة دانشگاهی براي تقويت تس مشترک لام و توانمندي در روند تحقق
يادگيري مادامالعمر و خودراهبر هستيم)2015( .
مأموريت «برنامة ساواد اطاعااتی کتابصاناههاي لِااربی» تاأمين مهارمهااي ساواد اطاعااتی
مادامالعمر براي جامعة «دانشگاه چپمن» است .سواد اطاعاتی «وجاه مشاترک هماة رشاتهها،
همة محيطهاي يادگيري ،و همة سحوح آموزشی است .سواد اطاعاتی ،يادگيرندگا را قادر می
سازد تا بر محتوا مسلط شوند و بررسیهاي خود را گستر

دهند ،خودراهبرتر شوند ،و کنتارل

بيشتري بر يادگيري خود داشته باشند ».اين برناماه از مأموريات دانشاگاه در «تاأمين آماوز
شصصیشده و متمايا که منجر به زندگی پرسشگرانه ،اخاقای و ثماربصش بهمثاباه شاهروندا
جهانی میشود» و از مأموريت کتابصانه در «ارائة خدمام شصصیشده و مجموعه مناابع مارتبط
در پشتيبانی از نيازهاي آموزشی ،خاقانه ،و پژوهشاگرانة جامعاة دانشاگاهی چاپمن در جهات
تضمين تحقق شهروندا جهانی داراي سواد اطاعاتی ،پشتيبانی مایکناد( ».دانشاگاه چاپمن،
)2016
«کتابصانة مدرسة عالی لاين» در تاا

باراي آماوز

يادگيرنادگا ماادامالعمار داراي ساواد

اطاعاتی است .سواد اطاعاتی با آمادهسازي دانشجويا براي تفكر به شيو انتقاادي و اساتفاده
از اطاعام در زندگی آکادميک ،ترفهاي و شصصی خاود ،تحقاق داناش را افااايش مایدهاد.
[بدو تاريخ]
پاداش

در بسياري از مؤسسام ،اين بدا معناست که مشارکتها و موفقيتهاي مورد اشاره ،در اعحاي
تصدي و/يا ارتقاء شغلی ،بااهميت شمرده میشوند .محمئناً در بيشتر موارد ،پادا دهی با توجه
به سنجش عملكرد ساالنه و افاايش تقوق انجام میشود.

تکويني و تراکمي

ارزيابی تكوينی در زمانی که پروژه در تاال انجاام اسات طاورم میگيارد ،و درنتيجاه امكاا
تکواطاح در طول پروژه را فراهم میآورد؛ و سنجش يا ارزيابی تراکمای پاس از اتماام پاروژه
انجام میشود .هر يک از اين رو ها را میتوا با سنجشهاي کوتاهمدم يا بلندمدم انجام داد.
با اين تال ،ممكن است رو هاي ديگر براي اهداف مترتب بر ارزيابی ،مناسبتر باشند.
ذينفعان سازماني

نمونههايی از فينفعا سازمانی عبارماناد از کتابصاناه ،دانشاجويا  ،اسااتيد (پيماانی و مادعو)،
واتدهاي پشتيبانی سازمانی ،دفاتر ،مراکا ،و برنامههاي سنجش دانشگاه.
رهبري

رهبري به مسئوال برنامه ،تناسب رهبري با ساختار سازمانی ،و کساانی کاه انتظاار مایرود در
برنامه شرکت کنند (ازجمله هر يک از کارکنا پشتيبانی) اشاره دارد.
ساختارهاي حاکميتي

ساختارهاي تاکميتی ،نهادهايی در سازما هستند که بر فرآيندهاي تصاميمگيري آ ساازما
نافاند.
سطوح پرسنلي

در اين مورد ،سحوح مناسب پرسنلی به همة افراد درگير در برنامة سواد اطاعاتی اشاره دارد و
میتواند هر يک از واتدها يا مراکا پشتيبانی آکادميک در پرديس دانشگاه (مانند مراکا
يادگيري ،مراکا آموزشی ،و واتدهاي فناوري اطاعام) را شامل شود.
سنجش و ارزيابي

اگرچه در اين سند دو واژه سنجش و ارزيابی به جاي يكديگر بهکاررفتهاند ،اما اين واژههاا باراي
آموزشگرا  ،معانی متفاوتی دارند .مثاً به گفتة «فرانک هادنت»« :ارزيابی براي تعيين اهميت يا
ارز يا قضاوم در مورد اثربصشی يا ارزشمندي برنامههاي آموزشی است .سنجش براي تعياين
مياا يا مقدار است و به عنوا فعاليتی براي اندازهگيري يادگيري دانشاجويا و ديگار ويژگای

هاي انسانی استفاده میشود .به بيا سادهتر ،ما افراد را میسنجيم و چياها يا اشاياء را ارزياابی
میکنيم1».
سواد اطالعاتي

سازما  ،به تعري و عملياتی کرد سواد اطاعاتی و برآيندهاي مرتبط با آ در سحح ساازما
اقدام خواهد کرد .اين اقدامام میتواند بر اسا ،دستورالعملهاي ملی ،يا اساتانداردهايی مانناد
آنچه توسط «انجمن کتابصانههاي دانشكدهاي و پژوهشی» ارائه گرديده ،باشد.
فرآيند و محصول

برآيندهاي دانشجو بايد بر تسب کيفيت محصول و نيا فرآيندهايی که دانشجو براي خلق
محصول از آ ها استفاده کرده سنجيده شود.
کانالهاي رسانهاي و شبکههاي رسمي و غيررسمي

سازوکارهاي رسمی ممكن است شامل گاار ها يا اساناد رسامی ،مقااالم مجاام ،جلساام،
سصنگاهها ،خبرنامهها و وبسايتهاي کتابصانهاي ،و غيره باشند .رو هااي غيررسامی میتواناد
شااامل جلسااام ،ايميال ،تلفاان ،مكالمااام ساارپايی ،بيلبوردهااا ،هشاادارهاي متنای ،کا،هااا،
رسانههاي اجتماعی ،و غيره باشند .کانالهاي رسانهاي نيا میتواند راديو ،تلويايو  ،روزناماههاي
دانشجويی ،خبرنامههاي هيئت علمی ،و هر منباع خباري ديگاري از ايان قبيال در ساازما را
شامل شود .نيا میتوا کانالهاي رسانهاي که مساتقيماً باه کتابصاناه متصال هساتند (مانناد
خبرنامهها ،وبسايتها ،و رسانههاي اجتماعی کتابصانهاي) را نيا در اين زمره به شمار آورد.
مشارکت

مشارکت نهتنها مستلام همكاري ،بلكه تشريک مساعی در کار برنامة آموزشی است.
منابع رسانهاي

منابع رسانهاي میتواند شامل رسانههاي آنالوگ ،ديجيتال ،يا مجازي ،يا هر نوو رسانه ديگري
باشد که امكا دارد آموز

و يادگيري را تسهيل کند.

1. Frank Hodnett, Evaluation versus Assessment, Spring 2001.

پیشینة سند و بازنگری آن
اين ويژگیها با يک فرآيند چندمرتلهاي با مشارکت ترفهمندانی از بصشهاي مصتل آموز
عالی ،ازجمله کتابدارا  ،اساتيد ،مديرا  ،و سازما هاي ترفهاي تدوين شدند .از آوريل ،2000
با استفاده از تكنيک نظرسنجی دلفی مبتنی بر وب ،پيشنهادهايی براي پيشنويس اطلی
ويژگیها گردآوري شد .سپس اعضاي «تيم پروژ بهترين اقدامام» و «پنل مشاور بهترين
اقدامام» سندي را بر پاية اين پيشنهادها نوشتند و چندين بار آ را اطاح کردند .يک پيش
نويس اوليه به طور گسترده بهمنظور اظهار نظر توزيع شد و مورد بازنگري بيشتري قرار گرفت.
پيشنويس ماقبل آخر در مار 2001 ،تكميل شد و به عنوا مبنايی براي انتصاب ده سازما
بهمنظور دعوم به يک کنفرانس ملی در موضوو بهترين اقدامام در برنامهرياي سواد اطاعاتی،
که در ژوئن  2002در آتانتا برگاار گرديد ،مورد استفاده قرار گرفت .به عنوا بصشی از آ
جلسه ،اطاتام بيشتري بر روي ويژگیها انجام شد .بازنگريها در نسصة نهايی به او خود
رسيد.
در سال  ،2008اعضاي «کميتة بهترين اقدامام سواد اطاعاتی» ايسیآراِل بازنگري ديگري در
ويژگیها انجام دادند .اعضاي کميته توافق کردند که بايد تغيير خاطی در زبا طورم گيرد تا
وضعيت کنونی سواد اطاعاتی در مؤسسام آکادميک را بهتر نشا دهد .اعضاي کميتة ماکور
اين فرايند را با ارائه پيشنهادهايی براي بازنگري آغاز کردند؛ سپس اين پيشنهادها جمعآوري
شد ،به متن اطلی انتقال يافت ،و سپس براي دريافت نظرام اعضاي ايسیآراِل ،با ارسال
پيوندهايی به سند اطلی و بازنگريهاي پيشنهادي به فهرستهاي بح ايميلی ،ILI-L
 COLLIBو  ،CJCتوزيع شد .پس از گردآوري نظرام ارائهشده توسط اعضاي ايسیآراِل،
سند دوباره مورد بررسی قرار گرفت و پيشنويس جديدي با استفاده از ويژگی «رهگيري
تغييرام» ( )track changesايجاد شد که به خوانندگا امكا میداد تغييرام پيشنهادي ،و
تفاومهاي معنايی تاطل از اين تغييرام را مشاهده کنند .سپس اين تغييرام در سند اطلی
ادغام،و براي تصويب به کميتة اجرايی ايسیآراِل ارائه شد.
کميتة «بهترين اقدامام سواد اطاعاتی « »2015-16بصش آموز ايسیآراِل» بررسی و
بازنگري سند «ويژگیهاي برنامههاي سواد اطاعاتی که نشانگر بهترين اقدامام هستند:

رهنمودها» را آغاز کرد .يک کميتة فرعی ششنفره براي پرداختن به اين تصميم تشكيل شد.
پس از خواند اوليه و بح در بار سند کنونی «ويژگیها» ،گروه موافقت کرد که با يک
بازنگري کامل بهمنظور  )1تحبيق سند با اقدامام ،رويكردها ،و رهنمودهاي کنونی؛ و )2
روزآمدسازي زبا و نحو سند براي اطمينا از يكنواختی و وضوح آ  ،کار را به پيش ببرد.

