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استانداردهایسواداطالعاتی
بخشدوم

استاندارد ۱
معلم باسواد اطالعاتی نياز اطالعاتي را 
تعريف و بيان و بــرای بازيابی اطالعات 

ابزارها و راهکارهايی را انتخاب می کند.

شاخص های عملکردی
الف( نياز اطالعاتی را تشخيص می دهد.

 نتایج حاصل
 شناسايی اطالعات موردنياز. شناسايی 
نياز اطالعاتی با بيان يک موضوع در حوزة 

مناسب، مثل ارائة طرح درس.
 تعيين عواملی که اين نياز اطالعاتی 
را تحت تأثير قرارمی دهند. مثل ماهيت، 
ميزان و شکل اطالعات موردنياز مخاطب 

دانش آموز.
 بررســی منابع اطالعاتي به منظور 

آشنايی با دامنة نياز اطالعاتی
شناســايي انواع مــواد و منابــع قابل 
و  دايرئ المعارف هــا،  مثــل  دســترس 
مقاالت خبری برخط تخصصی معتبر و 

ارزيابی شده
 تعريف يا اصالح نياز اطالعاتی برای 
دســتيابی به منابع اطالعاتــي جديد و 

مديريت جست وجو

ب( نياز اطالعاتی را بيان کند.
 نتایج حاصل

 بــرای تدوين و روشــن کردن نياز 

اطالعاتــی، ســؤاالتی کليــدی تنظيم 
می کند.

 نياز اطالعاتی را به مفاهيم و واژه های 
جزئی خرد می کند.

 کلمات متــرادف و جايگزين را كه 
نشان دهندة مفاهيم جزء است، انتخاب و 

از آن ها استفاده می کند.

پ( بــرای بــرآوردن نيــاز اطالعاتی، 
راهبردهايی را انتخاب می کند.

نتایج حاصل
 حوزه هايـــی را كـــه دانـــش را 
سازمان دهی مي كنند، مي شناسد و تأثير 

 در شماره قبل با موضوع سواد اطالعاتی آشنا شدیم و در این شماره شش استاندارد سواد اطالعاتي معلم با شاخص عملكردي 
و نتایج حاصل به تفصیل بیان می شود:

 دكتر اكرم عينی

مهارت ها

بخشدوم

 دكتر اكرم عينی
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آن ها را بر شيوة جست وجو و دسترسی به 
اطالعات موردنياز مي داند.

 می داند اطالعات رشــته های علوم 
تربيتي، علــوم اجتماعــی و حوزه های 
مرتبط به طور رسمی و غيررسمی چگونه 
توليد، سازمان دهی، اشاعه، دسترس پذير 

و نگهداري می شوند.
 براي برآوردن نياز اطالعاتي،  ارتباط 
آن بــا رشــته های ديگر را هــم در نظر 

می گيرد.
 انجمن ها، مؤسســات، ســازمان ها، 
بنگاه هــای دولتی و موقعيت هــا و افراد 
کليدی را برای کشف، بازيابی، و تحليل 
اطالعــات می شناســد. مثل فهرســت 
انجمن هــای علمي که در ســايت ادارة 
نشــانی به  پژوهش   كتابخانة ســازمان 

lib.oerp.ir ارائه شده است.
 براي بــرآوردن نياز اطالعاتي ارزش 
و عامل بالقوه انواع منابع اطالعاتی را در 

نظر می گيرد.

ت( براي پيدا كردن اطالعات ابزارهايي 
را انتخاب می کند.

نتایج حاصل
 می داند شكل و نوع دلخواه اطالعات 
موردنياز از كجا قابل دســترس اســت 
و چگونــه می توان به آن ها دسترســي 
داشــت )جايابــی منابع بــرای موضوع 

انتخاب شده(.
 می دانــد اطالعات کتاب شــناختی 
مقــاالت علمی انگليســي را می توان در 

پايــگاه اريــك )مرکز اطالعــات منابع 
اطالعاتي آموزش وپرورش1( بازيابی کرد.

 پوشــش موضوعي: تعليم و تربيت 
شــامل آموزش ابتدايي و پيش دبستاني، 
آمــوزش  بزرگ ســاالن،  آمــوزش 

فني وحرفه ای و مديريت آموزشي است.
از طريــــق ســـايـــت  می دانــــد 
 مرکــــز ملــــی آمــــار بــه نشــاني
می توان   /https://www.amar.org.ir  
به آمار آموزش وپرورش دسترسي داشت.

همچنين، دسترسي و قابليت استفاده از 
منابع اطالعاتی را تعيين می کند و منابع 
قابل دســترس را از طريق کتابخانه های 
عمومی و يا کتابخانه های تخصصی ديگر 

اطالع يابي می کند.

استاندارد ۲
معلم با ســواد اطالعاتي اطالعات را بر 
اســاس تناســب آن ها با نياز اطالعاتي 
خــاص و عمومي خود، جايابي و انتخاب 

می کند.

1
شناسایی مفاهیم

شناسايی مفاهيم 
جست وجويی

۵
انجام کاوش

انجام کاوش با کليدواژه ها و 
ترکيب عملگرها

۳
تعیین مترادف

تعيين مترادف ها، واژه های
 مرتبط يا ديگر انواع آن

۷
اصالح کاوش

اصالح جستجو )درصورت نياز 
برگشت به مراحل 2 تا 4 ( 

و بازنگری در آن

۲
انتخاب کلیدواژه
انتخاب کليدواژه هايی که 
مفاهيم را شرح می دهد

۶
ارزیابی نتایج

ارزيابی نتايج، تعداد نتايج، 
ميزان ربط آن ها با پرسش

۴
انتخاب عملگر
انتخاب عملگرهای 

جست وجويی

۸
سایر موتورهای جست و جو

در صورت عدم دريافت نتيجه، 
آزمايش موتورهاي جست و جو  

و پايگاه های ديگر



شاخص های عملکردی
الف( اطالعات را جايابي می کند.

نتایج حاصل
 ابزارهايــی را انتخــاب می کند كه 
دسترسي به اطالعات را در انواع شكل ها 

ارائه می کنند.
 از ايــن ابزارها براي دسترســي به 

اطالعات استفاده می کند.
 براي جايابــي اطالعات، راهبردهاي 
کارآمــد را انتخــاب و از آن ها اســتفاده 

می کند.
و  اطالعــات سازمان دهي شــده  از   
طرح هــای رده بندي گوناگون اســتفاده 

می کند. مثل رده بندي کتابخانة کنگره.
 از راهبردهاي جست وجوی پيشرفته در 
انواع نظام های بازيابي الکترونيکی اطالعات 

استفاده می کند؛ مثل عملگرهاي بولي.
 با ترجمه و تعبير مفاهيم به کلمات 
کليــدی دقيق و مترادف، با اســتفاده از 
ابزارهايی مانند اصطالح نامه، اصطالحات 

مناسب را به كار می گيرد.
 در شيوة جست وجو بر اساس نتايج 

حاصل، تجديدنظر می کند.
بازيابي شــدة  مــدارك  بيــن  در    
الكترونيكــي، براي شناســايی اطالعات 
مرتبط بيشتر، از پيوندها2 استفاده می کند.

 از خدمات برخط تخصصي يا خدمات 
مرجع الكترونيكي بهره می گيرد.

ب( اطالعات را انتخاب می کند.
نتایج حاصل

 کميــت، کيفيت و ربــط اطالعات 
بازيابي شده را ارزيابي می کند.

منابع اطالعاتی  جنبه های حرفه ای   
انتخاب شده را که نياز اطالعاتي را برآورده 
مي كنند و برای مخاطب موردنظر مناسب 
انتخاب  هســتند، تعيين مي كند. مثال: 
موضوعــی برای يــک طــرح درس که 
هم راستا با استانداردهای ملی برای گروه 

سنی خاص است.
 برای برآوردن نياز اطالعاتي، مطالب 

مرتبط يک منبع را انتخاب می کند.
 از ويژگی های يــک منبع اطالعات 
برای انتخاب ايده ها و اقدامات مناســب 

استفاده می کند.

استاندارد 3
معلم با ســواد اطالعاتي اطالعات را در 
زمينة نيازهای اطالعاتی خاص و متناسب 

بــا حرفه، برای مخاطب ســازمان دهی و 
تجزيه وتحليل می کند.

شاخص های عملکردی
الف( اطالعات را سازمان دهي می کند.

نتايج حاصل
 از فرايندهای گوناگون برای حفاظت، 
سازمان دهی، و مديريت منابع جايابي شده 
اســتفاده می کند. مثال: ذخيرة اطالعات 
روي پوشه يا استفاده از يک دستگاه اسکنر.

ب( اطالعات را تجزيه وتحليل می کند.
نتایج حاصل

 ســاختار، منطــق و هرگونه روش 
يا اســتدالل مؤيد اطالعــات را تحليل 

می کند.
 تعييــن می کنــد چگونه فلســفة 
آموزشــي يا ديدگاه نظری فرد بر نحوة 
اســتفاده، انتخاب و ارائة اطالعات تأثير 

می گذارد.
 محتــوا و زمينة تجــاری، فرهنگی، 
تاريخی و يــا هر زمينه ای را كه اطالعات 
در آن ايجاد شــده است، می شناسد و بر 
تأثير زمينه و محتوا در تفســير اطالعات 

آگاهي دارد.
 ســودمندي و تفــاوت بيــن منابع 

اطالعاتی را می شناسد.

استاندارد ۴
معلم باسواد اطالعاتي، به روشي متناسب با 
مقاصدي که در آن اطالعات موردنياز است، 

اطالعات را ترکيب، پردازش و ارائه می کند.

شاخص های عملکردی
الف( پردازش اطالعات

نتایج حاصل
 تعيين می کند آيا ديدگاه هايی كه در 
بازيابي اطالعات با آن مواجه شده است را 

بپذيرد يا رد كند.
 اطالعــات، مفاهيــم، داده هــا، يــا 
اقدامات را از جهت وابســتگي، مرتبط و 
غيرمرتبط بودن می شناســد و آن ها را با 

شواهد پشتيبان3 ترکيب می کند.
به منظور ساخت اطالعات، نظريه ها   
يا فرضيه های جديد را به ســطح انتزاعي 

باالتر بسط می دهد.
 بر اســاس اطالعات جمع آوری شده، 

استنتاج و نتيجه گيری می کند.
 با روش هــای پذيرفته شــده مثل 

مشــاهده، بررســی و پيمايــش و يــا 
آزمون ها، نظريه ها و فرضية اطالعات را 

می سنجد.
ب( اطالعات را ترکيب می کند.

نتایج حاصل
 براي بررســی تعامل بين اطالعات، 
منابع آموزشي، شيوه هاي اسناد و مدارك 
يــا هر اطالع ديگــر، از ابزارهای تحليلي 
ماننــد صفحه گســترده و شــبکه های 

اجتماعی استفاده می کند.
 براي ارائة نظريه و ديدگاه های جديد 
يا به منظــور افزايش عملکــرد حرفه ای، 
اطالعــات جديد را بــا اطالعات يا دانش 

قبلي تلفيق می کند.

پ( اطالعات را ارائه می کند.
نتایج حاصل

 بر اســاس اطالعات گردآوري شده، 
نتايج را بيان می کند.

 بــراي برنامه ريــزی و اجــرای يک 
اقدام آموزشي، از اطالعات جديد و قبلي 

استفاده می کند.
 يك رســانة ارتباطی را که بهترين 
پشــتيبان يادگيــری عملکرد يــا اقدام 
آموزشــي اســت، متناســب با ســبک 
شده اســت،  قصد  مخاطبان  يادگيــری 

انتخاب می کند
 تعيين می کند در صورتي كه ارائه و 
نمايش اطالعات براي هر تنوع )فرهنگ، 
قوميت، نژاد، مذهب و غيره( مناســب و 
مســئوالنه اســت، آن را براي مخاطبان 

قصد شده ارائه كند.
 بــراي خلــق محصول يــا اقدامات 
آموزشــي، از طيف وسيعی از قابليت های 

فناوری استفاده می کند.
 اطالعات را به شيوه ای سازمان دهی و 
ارائه می کند که از اهداف، شكل آموزشي، 
توليــدات علمي يــا عملکــرد حرفه ای 

پشتيبانی می کند.
 متن، عکس و داده هــا را به صورت 
اخالقی و قانونی به كار می برد و به هنگام 
نياز و ضرورت، آن ها را از شــكل اصلی به 
زمينه يا شــكل جديد انتقال می دهد يا 

تبديل می کند.
 در کالس يا انجمن های الكترونيكي 
با مسئوليت حرفه ای كه با هدف تشويق 
گفتمان طراحی شده اند، شرکت می کند.
 با همكاران، استادان يا ديگر کارشناسان 

آموزشي تعامل و همکاری مشترك دارد.
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استناد به کتابی که یک نویسنده دارد

به کتابی که یک نویسنده دارد به این صورت استناد می شود:

الگوی کلی

)نام خانوادگی نويسنده، سال نشر، شماره صفحه يا صفحات(در متن

نام خانوادگی نويسنده، نام، )سال نشر(. عنوان کتاب. محل نشر: نام ناشر.در فهرست منابع

مثال فارسی

)دالور، 1392، 25( يا )دالور، 1392، 28ـ30( يا )دالور، 1392، 25، 75(در متن

دالور، علی. )1392(. مبانی پژوهش در علوم رفتاری. تهران: جامعه شناسان.در فهرست منابع

مثال انگلیسی

(Weiner, 2010)     (Chessick, 2007)در متن

در فهرست منابع
Chessick, R. D. (2007). The future of psychoanalysis. New York, NY: State University of New 
York Press
Weiner, M. F. (2010). Power, protest, and the public school: Jewishand African American 
struggles in New York City. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

استاندارد ۵
معلم باسواد اطالعاتي توانايي ارزشيابي 
فرايند كامل اطالع يابی و هر قطعة مجزاي 

اطالعات را دارد.

شاخص های عملکردی
الف( هــر قطعة مجــزاي اطالعات را 

ارزيابی می کند.
نتایج حاصل

 به منظور ارزيابــی و تعيين اعتبار، 
روايي، صحــت و پايايي، اطالعات منابع 
مختلــف را آزمايش، مقايســه و تحليل 

انتقادی می کند.
 تفاوت بيــن منابع اطالعاتی و ابزار 
ارزيابــی را می دانــد و از آن اســتفاده 

می کند.
اطالعــات،  منبــع  تعييــن  بــا   
محدوديت ها و شــواهدي كه بر اساس 
نتيجه گيــری ايجاد شــده اند، صحت و 
درســتي احتمالی اطالعــات را تعيين 

می کند.
 تقلــب يــا دســتکاری اطالعات را 
می شناســد و از اســتفادة کليشه ای يا 

توهين آميز اطالعات اجتناب می کند.

ب( فرايند اطالع يابي را ارزيابي می کند.
نتایج حاصل

 تعيين مي كند اطالعات بازيابي شده 

به اندازة کافی نيــاز اطالعاتي را برآورده 
کرده باشد.

 راهبردهــاي جســت و جو را اصالح 
می کند و با ابزار يــا روش های تحقيقی 
اطالعات  به دســت آوردن  تــا  جديــد، 

موردنياز، جست وجو را ادامه می دهد.

استاندارد ۶
معلم باسواد اطالعاتي می داند به لحاظ 
اخالقــی چگونه از اطالعات اســتفاده و 

آن ها را منتشر كند.

شاخص های عملکردی
الــف( اطالعات را به صــورت اخالقي 
استفاده می کند و آن ها را انتشار می دهد.

نتایج حاصل
 مسائل اخالقی، حقوقی، و اجتماعی 
ـ اقتصادی پيرامــون اطالعات و فناوری 

اطالعات را می شناسد.
با حــق مالکيت فکــری و حق مؤلف، 
قانــون آمــوزش افــراد داراي معلوليت 
)آي دي اي اي(4 و يا مشــکالت ناشی از 

ايجاد و پردازش اطالعات آشناست.
 درک درستی از مالکيت معنوی، حق 
چاپ و نشر و اســتفادة منصفانه از مواد 

داراي حق چاپ و نشر نشان می دهد.
 با احتــرام به ايده هــای ديگران، از 

سرقت ادبی دوری می کند.

اگر يک فــرد، ايده، متن از هر حوزه ای 
شامل کتاب، فيلم، مقاله، نقاشی، اختراع، 
عکس، موســيقی، محتوای سايت و… 
منتصــب به فرد ديگــری را به نام خود 
منتشر يا بدون ذکر نام صاحب اثر از آن 
استفاده كند، ســرقت ادبی5 انجام داده 

است.
 بــرای اســتناد بــه منابــع اصلی 
اطالعاتي، سبک مستندسازي مناسب را 
انتخاب مي كنــد و به كار می گيرد. مثل 
روان شناسی  انجمن  انتشارات  دست نامة 

آمريکا6 )جدول1(.
 اســتناد بــه منابع نشــان می دهد 
پژوهشگر انواع منابع را مشاهده و از آن ها 

استفاده کرده است.
 از منابع، عبارات، اسناد يا داده هايی 
بصری اســتفاده می کند كه محدوديت 

حق چاپ و نشر نداشته باشند.
 برای استفاده از مواد داراي حق چاپ 

و نشر، كسب اجازه می کند.

پی نوشت ها
1. ERIC (Education Resources Information 
Center)
2. linkages
3. support ing evidence
4. The Individuals with Disabilities Education 
Act (IDEA)
5. Plagiarism

6. American Psychological Association)APA(
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