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1بین المللی سواد اطالعاتی تربیت معلمهاي استاندارد

2براي کمیته مربیانبخش علوم رفتاري و آموزشی( ایی بی اس اس ) آموزشی دستورالعمل 

2011_2010-2007_2006
2011می 11کمیته هیات اجرایی فصل بهار تخصصی در نشستمصوب هیات مدیره انجمن کتابخانه هاي دانشگاهی  و پژوهشی

مقدمه 
مستلزم مهارتهاي فزاینده و سطح باالي سواد به سرعت در حال تغییر، 3چشم انداز اطالعات و فن آوري

).   معلمان با ارائه 2006، 6، ارزیابی و استفاده از اطالعات است (جنکینز5بازیابی،براي جست و جو4اطالعاتی
دانه از اطالعات  براي  دانش آموزان ، نقش فرصت هاي متنوع یادگیري و  چگونگی  نحوه استفاده خردمن

،  نیازمند شناخت  جامع 712از مقطع پیش دبستان تا پایه معلمداشجویان تربیت تمامیکلیدي ایفا می کنند . 
سواد اطالعاتی براي  فعالیت هاي  تولید دانش خود هستند زیرا این شناخت،  در نهایت دانش آموزان را تحت 

کالس بدون در معلمان فارغ التحصیل تربیت معلمتحقیقات نشان داده است اغلب برخی داد.تاثیر قرار خواهد
دوره هاي آموزشی تجارب ).2006، 8مهارت الزم و دانش سواد اطالعاتی تدریس می کنند( الورتی  و رید

سازي مدلدر این خصوص چگونه معلمان نشان می دهد 10و برنامه هاي آموزش مداوم9خدمتپیش از 
توسعه براي دانشجویان تربیت معلم . شدتسهیل یادگیري دانش آموزان در کالس هاي خود کردند وباعث 

شجویان براي انجام کارهاي دانشگاهی و تدریس پیش دانی ضروري است زیرا  سواد اطالعاتهايابزارودانش
را  کسب می به طور مستمر در حال تغییرارزیابی و استفاده از منابع اطالعاتی متنوع و توانایی هاياز خدمت،

کنند تا وقتی به عنوان معلم مقطع پیش دبستان تا پایه دوازدهم  در کالس خود وارد شدنداین مدل را براي 
از را بپیمایندو چگونه اطالعاتکنونیپیچ و خمدانش آموزان اجرا کنند که چگونه به طور انتقادي راه پر 

خدمتمعلم هاي دوره  پیش از سواد اطالعاتیشایستگی:استفاده کنندمعتبراطالعات براي ساخت استدالل

١ Information Literacy Standards for Teacher Education
2 EBSS Instruction for Educators Committee
3 information and technology landscape
4 information literacy skills
5 navigation
6 Jenkins
7 grade (PK-12) teachers
8 Laverty & Reed
9 pre-service
10 continuing education programs
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دانش را پرورش دهند ، و سواد اطالعاتی را براي درك قوي از نقش اطالعات در زندگی خودتاقادر می سازد 
.مقطع پیش دبستان تا پایه دوازدهم  الگو سازي کنند آموزان

جامعه مخاطب
سواد اطالعاتی استاندارد شایستگی هاي میانیپلاطالعاتی براي دانشجویان تربیت معلم  سوادهاياستاندارد

زمینه هاي تربیت معلم است استانداردهاي سواد اطالعاتی در کاربرد ) و 2000(11اي سی آر الآموزش عالی
یان تربیت معلم دوره .جامعه مخاطب کتابداران تربیت معلم ، کارکنان اداري و دانشجو)2006، 12(کوك و کوپر

متوسطه هستند.  همچنین اکثر دانشجویان علوم تربیتی در موسسات آموزش عالی ثبت نام کرده اند ،معلم هاي 
دور هاي پیش از خدمت مقطع پیش دبستان تا پایه دوازدهم که قرار است در آینده دانشجوي تربیت معلم 

از مخاطبان به شمار می آیند . موضوعی نیز–شوند  بدون در نظر گرفتن رشته تخصصی 

هدف
اهداف اصلی استاندارد سواد اطالعاتی تربیت معلم  عبارتند از:

تدوین روش آموزش سواد به منظور هدایت و راهنمایی کادر آموزشی و کتابدار معلم دانشگاه تربیت معلم •
اطالعاتی براي دانشجویان تربیت معلم.

آموزش سواد اطالعاتی براي دانشجویان سنجش و ارزیابی دستور العمل ها و برنامه هاي درسی توانایی •
.13سنجیاز طریق نتایج معیارتربیت معلم 

از اهداف ثانوي 
سواد دانش و مهارتارتباط برقرارکردن با دانشجویان تربیت معلم براي برآوردن انتظارات  آن ها است تا با 

برآورده شود از خدمت پیش آموزشدوره هاي توسعه و کاربرد در کار علمی واطالعاتی نیازهاي  
شیوه تدریس و در برنامه درسی ،سواد اطالعاتی هدایت دانشجویان تربیت معلم  درخصوص چگونگی تلفیق 

ارزیابی فعالیت هایی است که در حرفه معلمی انجام خواهد شد .

١١ ACRL Information Literacy Competency Standards for Higher Education
12 Cook & Cooper
١٣ Benchmarking outcomes.
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استاندارد شایستگی هاي چارچوببنیان و اساسبر14تی تربیت معلمبین المللی سواد اطالعاهاي استاندارد
عالوه ) ساخته شده است .2000(15انجمن کتابخانه هاي دانشگاهی  و پژوهشیسواد اطالعاتی آموزش عالی 

از 16کمیته آموزشی  انجمن کتابخانه هاي دانشگاهی و پژوهشی  وابسته به انجمن کتابخانه اي آمریکاآن ،بر
استفاده کرده 18وابستگی به استاندارد ایی بی  اس اس 17منابع گردآوري شده اعضاء کمیته قبلی دروب سایت 

استاندارد ی بینپلاست. هدف طراحی این سایت کمک به ارائه و نمایش  نمونه هاي همکاري و به عنوان 
( اي سی آر ال )  با دانشگاهی  و پژوهشیانجمن کتابخانه هاي شایستگی هاي سواد اطالعاتی آموزش عالی 

آموزشگاهی( انجمن آمریکایی کتابدارانسواد اطالعاتیآموزشاستانداردمثل موجود یاستانداردهاي آموزش
-وب سایت تحلیل نقطهاین بود.20( اي ایی سی تی )و انجمن ارتباطات و فناوري آموزشی19اي اي اس ال )

در ، کمیتهمی کرد .همچنین تسهیلآموزشی  را انجمن هاي خاص سازمان ها و اسناد استاندارد 21نقطه -به
جویان تربیت معلم دانشاستانداردهاي سواد اطالعاتی برايحوزه علوم کتابدراي و علوم تربیتی با تمرکز بر

ادبیات پژوهشی را مرور می کرد.

فرایند تدوین استاندارد
. در ابتدا تحت آغاز شد23در سیاتل2007سال 22بداري امریکا انجمن کتاین پروژه در نشست اواسط زمستان ا

بود . سپس 25بخش علوم رفتاري و آموزشی( ایی بی اس اس ) 24کمیته اجرایی سواد اطالعاتیحمایت 

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
17 است داده محتوا غی حاضر درحال سایت این
18 EBSS Connecting the Standards
19 American Association of  School Librarians (AASL)
٢٠ Educational Communications and Technology (AECT).
21 point-by-point analysis
22 American Library Association Midwinter Meeting
23 Seattle
24 Information Literacy Steering Committee
25 Education & Behavioral Sciences Section (EBSS)
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ماموریت پروژه تعلیم کمیته آموزشی شد . هدف کمیته : شناسایی مسائل و مشکالتی که کتابداران در مدارس ، 
دانشکده ها ، و احدهاي آموزشی  در دانشکده و دانشگاه ها با آن مواجه می شوند وهمکاري و مشارکت 

کمیته کار تعیین شد .  26مشخص با آنان به عنوان متخصصان آموزش کتابداري در حوزه آموزش کتابشناسی
العاتی آموزش عالی استاندارد شایستگی هاي سواد اطسپس خود را با مرور ادبیات پژوهشی آغاز کرد و
. همانگونه که را در حوزه تربیت معلم در نظر گرفته شد)2000(27انجمن کتابخانه هاي دانشگاهی  و پژوهشی

در باال ذکر شد استاندارد حرفه اي براي آموزش  دانش آموزان و مربیان از پیش دبستان تا پیش دانشگاهی  
کمیتهبراي منتشر و پیش نویس استانداردهامشورت شد .بررسی و مرور شد وبا اعضاء انجمن حرفه اي 

بخش علوم رفتاري و آموزشی( ایی بی اس اعضاء،بخش علوم رفتاري و آموزشی( ایی بی اس اس ) اجرایی
، یبازخورد دریافتبر اساس وارسال 28معلماناز خدمتپیشدانشکده آموزش اس ) و اعضاء هیات علمی 

مشورتیکمیتهبه وسیله "29،براي توسعه موضوع خاصاطالعاتی ستاندارد سوادسیاهه ا". گردیدتجدید نظر 
تدوین به کار گرفته در سراسر فرایند راهنما به عنوان یک سند تدوین شد و اي سی آر ال سواد اطالعاتی 

شد .
عملکردي و سنجه ندارد داراي  شاخص هايتاهر اسواستاندارد  تعریف شده است 6.این دستورالعمل در 

.هاي برآیندي است که بسیاري با مثال  بیان شده است
هااستاندارد

نیاز اطالعاتی را تعریف و بیان می کند و براي یاطالعاتباسواددانشجو معلم. 1استاندارد 
بازیابی اطالعات ابزارها و راهکارهایی را  انتخاب می کند

:عملکرديهايشاخص
را  تشخیص می دهداطالعاتینیاز-الف

نديیبرآهايسنجه
در شفاهی یک مقاله پژوهشی ،ارائه انجام یک تحقیق دانشگاهی، براي:مثال.شناسایی اطالعات مورد نیاز.1

کالس اقدام پژوهی در وتمرینات کالس و یا پروژه هاي دانشگاهانجام براي ،30طرح درسارائه کالس، 

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
٣٠ lesson plan,
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ماهیت، میزان و وسعت، نوع و شکل مثال:.تعیین عواملی که نیاز اطالعاتی را تحت تاثیر قرارمی دهند.2
اطالعات مورد نیاز؛ مخاطبان مورد نظر، مانند دانش آموزان مدرسه، همکالسی دانشگاه، و یا مربیان و اساتید؛ و 

یا دامنه، درجه، هدف، و نقش جستجوي اطالعات خاص.
سالنامه آموزشی تخصصی، مثال:، آشنایی با دامنه نیاز اطالعاتیبه منظورمنابع اطالعات عمومی. بررسی 3

دایره المعارفها،دستنامه ها ، کتابشناسی ها، واژه نامه ها، مجموعه کتاب هاي درسی و برنامه درسی و یا مجالت 
ارزیابی  شدهبرخط تخصصی معتبر  و وبالگ ها، ویکی ها، خبرخوانها، و مقاالت خبري

نیاز اطالعاتی براي دستیابی به منابع اطالعاتی جدید و  مدیریت جست و جواصالح. تعریف و یا 4
. مرور نیاز اطالعاتی اولیه براي روشن شدن، تجدید نظر، و یا تصحیح برداشت و ایده هاي اولیه5

.نیاز اطالعاتی را  بیان  کند-ب

نديیبرآهايسنجه
روشن ساختن نیاز اطالعاتی سواالت کلیدي تنظیم می کند. براي تدوین و1
. نیاز اطالعاتی را به مفاهیم و واژه ها ي جزء خرد می کند  2
می کند استفاده،نشان دهنده مفاهیم جزء استکه .  از طوفان مغزي و انتخاب کلمات مترادف و جایگزین3

کندنیاز اطالعاتی راهبردهایی را  انتخاب  میبرآوردنبراي -پ
نديیبرآهايسنجه

به  روش هاي مختلف و حفظ و نگهداري  دانش  می کنند و رشته هایی که سازماندهی، اشاعه، توصیف، .1
ی انوهشگرپژمثال:.را می شناسد مورد نیازبه اطالعات بر شیوه جستجو ودسترسی و تاثیر آن بر ایجاد شده اند

عموما در د نمتوجه می شو،هستندکه  به دنبال مواد آموزشی براي دانش آموزان سطح ابتدایی و متوسطه 
33"نوجوانی"و 32"دوران کودکی"اغلب از واژه هایی مانند31روانشناسی براي توصیف کودکان مدرسه اي

استفاده می شود و ضروري است  زمانی که نیازمند دسترسی به اطالعات منابع  روانشناسی  هستند  از این دو 
.واژه استفاده کنند 

.می داند چگونه اطالعات رشته هاي علوم تربیتی ، علوم رفتاري و علوم  اجتماعی و حوزه هاي مرتبط به 2
، توصیف، دسترس پذیر ، و حفظ و نگهداري می شوند   طور رسمی و غیررسمی تولید، سازماندهی، اشاعه

31 school children
32 childhood
33 adolescence
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ادبیات پژوهشی  رشته هاي دیگر (به عنوان مثال، روانشناسی، آن با ارتباط ،نیاز اطالعاتیبراي برآوردن.  3
را در نظر می گیردعلوم اجتماعی، زبان انگلیسی، قانون) 

و یا اصلی، تجربیاتها و نظریاتاطالعات موجود با اندیشه. می داند برآوردن نیاز اطالعاتی، مستلزم ترکیب 4
تجزیه و تحلیل  آن براي تولید اطالعات جدید است.

. انجمن ها، موسسات ، سازمان ها، بنگاه هاي  دولتی، و موقعیت ها و افراد کلیدي  را براي کشف ، بازیابی، 5
و تجزیه و تحلیل اطالعات می شناسد

پیدا کردن مثال:منابع اطالعاتی را در نظر می گیرد  انواع بالقوه و عاملاطالعاتی  ارزش.براي برآوردن نیاز 6
و یا استفاده از تاریخ یک عکس تاریخی براي طرح درس، تلفیق ادبیات عامه پسند درپژوهش دانشگاهی  

شفاهی صوتی براي ارائه  در کالس
خاص حوزه آموزش و پرورش را می منابع اطالعاتی بالقوه و عامل . براي برآوردن  نیاز اطالعاتی. ارزش 7

استانداردهاي اعتباربخشی، شرایط صدور گواهینامه،  دستنامه هاي برنامه هاي درسی،  مثال:. شناسد
دستورالعمل ها ، منابع  مرجع، آمار نامه ها ، کتاب هاي درسی،مقاالت مروري آموزشی وحرفه اي، کتاب هاي 

علمی انجمن  هاي حرفه ايکودکان، و منابع 
. ایجاد یک برنامه واقعی و جدول زمانی براي به دست آوردن اطالعات مورد نیاز بر اساس وظیفه، تولیدات 8

هاتظارات اقدامی و نتایج و برآیندعلمی، عملکرد، و یا ان

براي پیدا کردن اطالعات ابزارهایی را انتخاب می کند-ج
نديیبرآهايسنجه

داند شکل و قالب  ونو ع دلخواه اطالعات مورد نیاز  کجا قابل دسترس است و چگونه می توان  به آن  .می 1
می داند اطالعات  کتابشناختی مقاالت علمی را می توان در پایگاه هاي داده اي مانند مثال:دسترسی داشت

پیدا کرد ، یا به  آمار آموزش و 35) و سایک اینفو34اریک  (مرکزاطالعات  منابع آموزش و پرورش اطالعات
) دسترسی داشت36وب سایت مرکز ملی آمار آموزش و پرورش (ان سی ایی اسطریق پرورش می توان از  	

	. دسترسی ، دسترس پذیري ، و قابلیت استفاده از منابع اطالعاتی را تعیین می کند2
34 ERIC (Education Resources Information  Center)
35 PsycINFO
36 National Center for Education  Statistics  (NCES)
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از طریق  امانت  بین کتابخانه اي، مدرسه محل به منابع  قابل دسترس را می توان . می داند روند اطالع یابی3
تعمیم داد.ها یا کتابخانه هاي عمومی، و یا دیگر موسسات یا سازمان

دانشجو تربیت معلم با سواد اطالعاتی اطالعات  را بر اساس متناسب بودن با نیاز .2استاندارد 
اطالعاتی خاص و نیازهاي در حال رشد خود ، جایابی و انتخاب می کند 

عملکرديهايشاخص
اطالعات را جایابی می کند-الف

نديیبرآهايسنجه
شود.ارائه  می مورد نظر شکل و قالب انواعدراطالعات که  دسترسی به انتخاب می کند را ییابزار ها. 1
.از ابزارهاي انتخاب شده براي دسترسی به اطالعات استفاده می کند.2
می کند.و استفاده انتخابرا هاي کارآمد و موثرراهبردهايبراي جایابی اطالعات در  ابزار انتخابی ، .3

رده بندي مثال:. استفاده می کندرده بندي مختلفطرح هاي و سازماندهی شده اطالعات از .الف
37دهدهی دیویی و یا طبقه بندي سایکاینفو رده بنديکتابخانه کنگره،

راهبردهاي جستجوي پیشرفته در از و یا پارامترهاي جستجوهاپروتکلاستفاده از باب. 
و یا بولي،مثال:استفاده می کند .ي بازیابی الکترونیکی اطالعات انواع مختلف نظام ها

از جستجوي پیشرفته در وب یاهر  محدود  کننده دیگر (مثل، مقاالت مروري، مطالعات تجربی ، و غیره)،
استفاده در طرحبه منظورنابعبراي شناسایی م)38سایت (سطح خواندن، سطح  عالقه، رتبه خواندن لگزایل

.درس 
د هاي فراهم شده، ماننبا استفاده از ابزار،مفاهیم به کلمات کلیدي دقیق و مترادف و تعبیرترجمهبا ج. 

دانشجویانمثال:.  به کار می گیرد را اصطالحات مناسب،، یا نمایه هاواژگان کنترل شده، اصطالحنامه ها
اصطالحنامه که داراي کلمات کلیدي، توصیفگر هاي رکوردي را ذخیره می کنند، عبارات جستجودر بین  
باشدفهرست مستند  موضوعی یا هر سرعنوان موضوعی دیگر، وکتابخانه کنگره اعتباراریک ،

.تجدید نظر می کندحاصل،جستجو بر اساس نتایجدر شیوه د. 
.می کنداستفاده 39از پیوند ها بیشتر،مرتبطشناسایی اطالعاتبراي، بازیابی شدهمدارك بیندر ه. 
بازیابی شده .و فرا پیوند ها در سندشده منابع استنادمشاهده مثال:.

37 PsycINFO classifications
38 Lexile  Range
39 linkages
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امانت بین کتابخانه مثال:.بهره می گیردخدمات بر خط تخصصی  و یا خدمات مرجع الکترونیکیاز و. 
دك و نوجوان در کتابخانه عمومی ، اي، خدمات مرجع مجازي،  مرکز منابع برنامه درسی کتابدار کو

کارشناسان و متخصصان دیگر کتابداران مدرسه، انجمن حرفه اي، منابع اجتماعی  و یا 

اطالعات را انتخاب می کند-ب
نديیبرآهايسنجه

.می کندارزیابیرا کمیت، کیفیت، و ربط اطالعات بازیابی شده .1
برآورده کرده جنبه هاي حرفه اي و مالکیت فکري منابع اطالعاتی انتخاب شده  که نیاز اطالعاتی راتعیین .2

انتخاب اطالعات موضوعی براي یک طرح درس که هم مثال:.مورد نظرمناسب استاست و براي مخاطب
گزینشی ادبیات حرفه اياز استفادهخاص یا استانداردهاي ملی براي گروه سنی خاص است ؛ یوضعیتراستا با 

.تدریس در کالس ارائه می شودهايکه روشهنگامیبراي
.می کندانتخاب را مطالب مرتبط یک منبع ، براي برآوردن نیاز اطالعاتی. 3
می کند.استفادهمناسباقدامات. از ویژگی هاي یک منبع اطالعات براي انتخاب ایده ها، داده ها، و 4

3استاندارد 
دانشجوي تربیت معلم با سواد اطالعاتی اطالعات  را در زمینه نیازهاي اطالعاتی خاص و  متناسب 

براي مخاطب ، سازماندهی و تجزیه و تحلیل می کند40با حرفه
عملکرديهايشاخص

40 developmental appropriateness
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را سازماندهی می کنداطالعات-الف
نديیبرآهايسنجه
مثال:.می کنداستفادهجایابی شده، سازماندهی، و مدیریت منابع تظااز فرایندهاي مختلف براي حف.1

، سیستم بایگانی قابل دسترس، نرم افزار مدیریت فایل ، پوشهروي و سازماندهی اطالعات ذخیره
. و یا استفاده از یک گلواسناد گ)، یا 41، و غیرهپروسایت ، زترو، اندنوت، رف وركکتابشناختی (

شنیداري/دیداري تجهیزاتات و دستگاه فتوکپی، اسکنر، یا قطع
یا داده هاي تجدید پذیر آماري داده هاي ، عبارات، اسناد، ها ، شیوهمنابعمشخص، براي یک نیاز اطالعاتی . 2

دنبال می کند را 42بصري

اطالعات را تجزیه و تحلیل می کند-ب
نديیبرآهايسنجه

.را تحلیل می کندادعا مؤید استداللیاروش اطالعات و هر گونه ارائه ساختار، منطق و .1
ه منظوربو است یاطالعاتاقالم دیگر از در تضاد یا متفاوت ی،. براي تعیین اینکه آیا اطالعات ترجیح2

برگزیده  استفاده می کند.معیارهاياز ،دمواجه می شوبا آن هاي متفاوتی که دیدگاهبررسی
، انتخاب و ارائه اطالعاتاستفادهنحوه ،بر فردو یا دیدگاه نظريیفلسفه آموزشهچگونمی کند . تعیین 3

، ارزیابی، اطالع یابی درخصوص؛ می کندروزآمد با خواندن نشریات حرفه ايخود را مثال:. تاثیر می گذارد
چشم انداز و یا فلسفه درخصوصاطالعاتی؛ است مدل فعالبراي دانش آموزاناز اطالعات و استفاده
.می کندبازیابینویسنده

را ه است ایجاد شدآن اطالعات درهر زمینه اي که زمینه تجاري، فرهنگی، تاریخی، فیزیکی ، و یا محتوا و . 4
وب یک ارزیابی هدف بررسی و مثال:آگاهی دارد .در تفسیر اطالعاتو محتوا تاثیر زمینه برمی شناسد و 

بررسی و .قعیتسایت: براي اطالع رسانی یا آموزش، فروش یک محصول، یا براي ترویج یک ایده یا مو
ارزیابی صحت و اعتبار اطالعات در زمانی که براي مطالعه یک واحد درسی آماده می شودو در نظر گرفتن 

.می شودکالس انتخابیدرسنابعمبراي زمانی که  مواد و دمنابع مروري متعد
پژوهش، مطالعات موردي، هاي گزارشمثال:را می شناسد. و تفاوت بین منابع اطالعاتیسودمندي . 5

سوم.دستدوم و منابع دست منابع ،اولدست یا منابع نامه ها نظرسنجی و آمارمطالعات پیمایشی و 

41 RefWorks, Zotero, EndNote, Procite, etc
42 reproducible visual
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اطالعات در آن که يمقاصدناسب با تمبه روشی ، دانشجو معلم باسواد اطالعاتی. 4استاندارد 
.می کند ارائه پردازش و ترکیب، را اطالعات، مورد نیاز است 

عملکرديهايشاخص
پردازش اطالعات-الف

نديیبرآهايسنجه
.یا رد کندبپذیرد را ، با آن مواجه می شود ه هایی که در بازیابی اطالعاتدیدگاتعیین می کند که آیا.1
از جهت وابستگی به هم ،سازگاري و مرتبط بودن را . اطالعات، مفاهیم، داده هاي برنامه درسی ، یا اقدامات  2

استفاده ازوخواندنمثال:.ترکیب  می کند43، و آنها  را با شواهد پشتیبانمی شناسدمرتبط بودن و غیر 
در کالس آموزشیپشتیبانی از تغییراتمروري به منظور ایجاد ومقاالت

را و مفاهیماطالعاتایده ،در رمان مناسب،جدیدهاي فرضیه و یا، نظریه ها، اطالعات به منظور ساخت.3
مانند،درسیموضوعیکآموزشمورد استفاده درمی داند مفاهیممثال:، می دهد بسطسطح انتزاعی باالتر به

.گیردمورد آزمایش قرارمنتقل وموضوعی دیگريحوزه هاي  می تواند به ، ریاضیدر کالساحتماالت
می کند .استنتاج و نتیجه گیري،اطالعات جمع آوري شده بر اساس.4
را اطالعاتو یافرضیه، هانظریه، ها آزمونو یابررسی و پیمایشمشاهده،با روش هاي پذیرفته شده مثل .5

.می سنجد 

می کنداطالعات را  ترکیبب.
نديیبرآهايسنجه

و یا، و مدارك اسناد، ایده ها، شیوه هاو  اقدامات ، مواد و منابع آموزشی اطالعات،تعامل بینبررسیبراي .1
شبکه هاي ، همچنین نرم افزار آماري، پایگاه داده، صفحه گستردهمانندابزار هاي تحلیلازدیگر اطالعاتهر 

.استفاده می کندچند رسانه ايتجهیزات واجتماعی
اطالعاتبااطالعات جدید را ،عملکرد حرفه ايبه منظور افزایشیادیدگاههاي جدیدو براي ارائه نظریه.2
استفاده به عنوان اساس و بنیانعلمیمقاله مجلهیافته هاي یکاستفاده ازمثال:.دانش قبلی تلفیق می کندیا

.در کالس جدیدآموزشییک روشاز 

اطالعات را ارائه می کند-ج

43 support ing  evidence
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نديیبرآهايسنجه

.را بیان می کند نتایجاطالعات  گردآوري  شده، اساسبر .1

هر و یا، عملکرد، يتولید، و خاص کار قابل اجرا، کاربست پذیر یک و اجرايایجاد،. براي برنامه ریزي،2
قبلی استفاده می کندواطالعات جدیداقدام آموزشی از

و یا، عملکرد، محصول،آموزشی ، وظیفه کاریادگیريپشتیبانبهترینکهرسانه ارتباطیو یک قالب .3
انتخاب می کند را است  متناسب قصد شده مخاطبانسبک یادگیريبا واست اقدام آموزشی 

، فرهنگی، کالس، طبقه(مثالبراي  هر نوع تنوع و نمایش  اطالعاتدر صورتی که ارائه تعیین می کند .4
مسئوالنه است  و یت حساسداراي ، مناسب، و غیره)  مذهب، گرایش جنسیتی، قومیت، نژاد، توانایی/معلولیت 

آن را ارائه کند مخاطبان  قصد شدهبراي، 
طیف وسیعی از قابلیت ازاقدامات آموزشیو یا، عملکرد، خلق محصولو یاآموزشی کاربراي انجام .5

تدوین ارزشیابی و یاگروهینوشتن براي پروژهویکیایجاد یکمثال:.استفاده  می کندفن آوريهاي 
براي مصاحبه شغلی44الکترونیکی 

تولیداتآموزشی،کارشکل و قالب ، اهدافاز کهو ارائه می کند سازماندهیاطالعات را  به شیوه اي.6
استوري ، طرح کلیارائه به شکل  رئوس مطالب و ارائه مثال:پشتیبانی می کند.حرفه اي عملکردو یاعلمی
مقاله پژوهشیو یاطرح درس، 45بورد

از راآنها،به هنگام  نیاز و ضرورت به کار می برد و اخالقی و قانونیبه صورت راداده هاومتن، عکس،.7
.می کندتبدیل یامی دهد انتقالجدیدشکلیا اصلی به زمینهموقعیتقالب و ،شکل

طراحی شده 47گفتمانکه به منظور  تشویق46با مسئولیت حرفه ايالکترونیکیانجمن هايیاکالس در.8
می کند .شرکت،اند 

مثال:مشترك  دارد. ات انتشاردارد وهمکاريوتعاملکارشناسان آموزشیو یا دیگر، استادان، با همکاران.9
انجمن آموزش و پرورش دولتیکنفرانسمقاله در و ارائه انتشار

44 eportfolio
45 storyboard
46 profession-sponsored communication forums
47 encourage discourse.
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اطالع یابی فرایند کاملدانشجوي تربیت معلم باسواد اطالعاتی  توانایی ارزشیابی  .5استاندارد
.اطالعات  را دارد يمجزاقطعههر و 

عملکرديهايشاخص
.می کندي اطالعات را ارزیابیقطعه مجزاهر -الف

نديیبرآهايسنجه
اطالعات ، تعصبو یانقطه نظر،تناسب، پایاییو دقت، روایی،صحت ،اعتبار تعیینو. به منظور ارزیابی1

می کند انتقاديتحلیلومقایسه، آزمایشرا منابع مختلف
.و از آن استفاده می کندداندرا می ارزیابیابزارو منابع اطالعاتیبینتفاوت.2
شده ایجادنتیجه گیريي که بر اساس شواهدو، اطالعاتمحدودیت هاي، منبع اطالعاتپرسش ازبا .3

شناسایی، و نویسنده اطالعاتناشرتحلیلمثال:.را تعیین می کنداطالعاتاحتمالیصحت و درستی ، است
چگونه  آگاهی درخصوص اینکه یا،شدهاستفاده روش علمیدرکاستی ها تعیین، مخاطبان مورد نظر

است .شده منجر یک نتیجهبهآمارياطالعات
اجتناباطالعاتازو یا توهین آمیزاياستفاده کلیشهواطالعات را می شناسد دستکاريیا، تقلب، تعصب.4

استفاده از در خصوصتصمیم وکلیشهیاتعصببراي پیدا کردناطالعاتبررسی انتقاديمثال:می کند 
.مشکلاینبا توجه به اطالعات

ارزیابی می کندفرایند اطالع یابی را -ب
نديیبرآهايسنجه

باقی ماندههر شکافی را برآورده می کند و اطالعاتنیازکافیبازیابی شده به اندازه اطالعاتتعیین می کند.1
می کندشناساییرا 
بایدهاي تحقیقیروشیاهاي متناوب ابزاراز راهبردها،، شکافاین پر کردن براي تعیین می کند . 2

.استفاده شود
هاي روشابزار یا، راهبردهابا استفاده ازو، می کند اصالحرا راهبردهاي جست و جو در صورت لزوم.3

پایگاه دادهجستجويمثال:می دهد.ادامهرا جستجواطالعات مورد نیازبه دست آوردن  تاجدیدتحقیقی
سایکو اینفو به جاي اریکفاده از استمانند، متفاوتبا تمرکزدیگرهاي 
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اطالعات  چگونه از لحاظ اخالقیبهدانشجوي تربیت معلم باسواد اطالعاتی می داند .6استاندارد
.را منتشر کندو آن استفاده
عملکرديهايشاخص

.اطالعات را به صورت اخالقی استفاده می کند و آن را انتشار می دهد-الف
نديیبرآهايسنجه

.اطالعات را می شناسد اطالعات و فن آوريپیرامون اقتصادي-اجتماعی و، حقوقی، اخالقیمسائل .1
افراد  قانون آموزش با، 48اف اي آر پی اي)قانون حریم خصوصی(وخانوادهآموزشیحقوقآشنایی با مثال:

و یا، 50آموزشی آمریکا آریاتحقیقات انجمناستانداردهاي اخالقی ،ف49آي دي ایی اي)(معلولیتداراي 
پردازش اطالعاتوتوزیع،، مجددگردآوري،گرد آوري، ایجادناشی ازمشکالت

نشان  داراي حق چاپ و نشر  از مواداستفاده منصفانهحق چاپ و نشرو، مالکیت معنويدرك درستی از.2
،صوت رقمیویدئو یا، تصاویر رقمیمانندالکترونیکیفایل هاياستفاده ازبارگذاري واخالقمثال:.می دهد

نسخه استفاده ازهاي مختلف یاهدفباجدیدبراي ایجاد چیزيآثارترکیبو یاتبدیلازاستفاده منصفانه
در کالس چند رسانه ايکلیپ هايومتنیهاي

را درك می کند و استاطالعات و انتشار، انتخاب، اطالعاتاستفادهپیرامون کهاجتماعی -سیاسیمسائل.3
.کتابتحلیل چالش هايمثال:.نشان می دهدآن را 

نشان  د وتلقی می شسرقت ادبیآنچه به منزلهدرك درستی از، ایده هاي دیگرابهمناسبدادن اعتباربا .4
.می دهد

به کار را انتخاب ومستندسازي مناسب اصلی، یک سبکیاطالعاتمنابعیا اعتبار دادن بهکردناستنادبراي.5
ام دستنامهسبک، 51روانشناسی آمریکا اي پی ايانتشارات انجمنراهنماياستفاده از دستنامه مثال:می گیرد.

شیکاگوسبک  دستنامهیا، انتشاراتعلمیراهنمايو52ال آ 

48 Family  Educational Rights  and Privacy  Act (FERPA)
49 the  Individuals with Disabilities Education  Act (IDEA)
50 American  Educational Research Association (AERA)
51 American Psychological Association
52 MLA Style Manual
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بصري  یا داده تجدید پذیرداده هايو یا، اسناد و مدارك ، عبارات، و اقدامات شیوه ها، واد و منابعماز.6
انتشارات دولتی جست و جوي مثال:.باشدحق چاپ و نشر نمحدودیتدارايکه  استفاده می کند هاي آماري

.با مجوز عمومی تولید شده اندبدون حق چاپ و نشر یا  مواد درسی که 

تماس بامثال:.می کنداتخاذاقدامات الزم،داراي حق چاپ و نشراستفاده از مواداجازهکسببراي .7
مناسبفروشندگاناز طریقمحتوا خریدیا، براي کسب  اجازهتولید کنندگان و، نویسندگان، ناشران

ازهایینسخهاشاعهاستفاده یا، بارگذاري چاپ،از جمله  آن هایی که به،دسترسی به اطالعاتبه منظور.8
می موافقت سازمانیسیاست هايبامرتبط است ،بشر ي موضوع پژوهش مربوط بهسیاست هايومقاالت

هر یتنظیمسیاست هايمجموعهمروردر دانشگاه ومرور مقاالت داخلیهیات علمی بامذاکرهمثال:کند .
موسسه
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