
تَاًذ تا کوک      ّای درسی ًیس هی      ضوي آًکِ ارزیاتی ٍ آزهَى      

ّای سَاد اعالػاتی تذٍیي ضَد. تا کٌَى در کطَرّای                هَلفِ

هختلف پصٍّطْا ٍ الذاهات هتؼذدی در خػَظ تلفیك هْارتْای          

سَاد اعالػاتی در ترًاهِ ّای درسی اًدام ضذُ است )هثل:                
Brown, and Krumholz, 2002;  Bucher, 2000; 

Feast, 2003; Fiegen et al. 2002      کِ خَد هَضَع ،)

تَاًذ از زٍایای گًَاگَى هَرد تَخِ لرار           ای است ٍ هی      گستردُ

گیرد. اها در هدوَع الزم است در عراحی ترًاهِ درسی تِ اّویت             

افسٍى   سَاد اعالػاتی تَخِ ضَد. چرا کِ تا تَخِ تِ گسترش رٍز            

ّای آهَزضی    آهَختگاى ًظام   فٌاٍری اعالػات ٍ ارتثاعات داًص     

    ِ ّای هختلف زًذگی فردی ٍ اختواػی تِ           ترای هَفمیت در خٌث

  ّا ًیاز دارًذ. ایي هْارت
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داًطدَی ترخَردار از سَاد اعالػاتی هثاحث التػادی،             

لاًًَی، ٍ اختواػی هرتَط تِ استفادُ از اعالػات را                  

ضٌاسذ. اٍ تا رػایت احترام تِ اغَل اخاللی ٍ لاًًَی تِ               هی

یاتذ. ّوچٌیي، اٍ از هثاحث هرتَط تِ         اعالػات دسترسی هی  

حفؼ حرین خػَغی افراد ٍ اهٌیت در هحیغْای چاپی ٍ             

الکترًٍیکی آگاُ است ٍ هَضَػات هرتثظ تا دسترسی آزاد در 

ضٌاسذ. ػالٍُ    هماتل دسترسی غیر رایگاى تِ اعالػات را هی        

همررات، سیاستْای سازهاًی، ٍ آداب          تر ایي، اٍ از لَاًیي،     

هرتَط تِ دسترسی ٍ استفادُ از هٌاتغ اعالػات پیرٍی               

کٌذ ٍ در غَرت استفادُ از هٌاتغ اعالػات تِ                      هی

تَلیذکٌٌذگاى آى استٌاد خَاّذ کرد. ترای ایي هٌظَر اٍ             

گسیٌذ ٍ از آى      دّی هٌاسثی ترهی    ًظام هستٌذسازی ٍ ارخاع   

 گیرد. ترای رکر هٌاتغ تْرُ هی

 تلفیق سواد اطالعاتی در برناهه درسی

ّای   ترًاهِ  12تا تَخِ تِ اّویت سَاد اعالػاتی در لرى             

          ِ ای تذٍیي    درسی در سغَح هختلف آهَزضی تایذ تِ گًَ

آهَزاى ٍ داًطدَیاى ػالٍُ تر کسة داًص ٍ            ضَد کِ داًص  

ّای   ّای ضرٍری در حَزُ هَضَػی هَرد ًظر هْارت         هْارت

ی سَاد اعالػاتی را ًیس تیاهَزًذ. چرا کِ سَاد اعالػاتی            پایِ

هْارت چگًَِ آهَختي است ٍ تیٌص یادگیرًذگاى را تِ              

 فرایٌذ تَلیذ، تَزیغ ٍ  استفادُ از اعالػات تؼویك هی تخطذ
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ّای آهَزضگاّیی ٍ پیصٍّطیی         اًدوي کتاتخاًِ   

استاًذاردّای سَاد اعالػاتی  1222اهریکا در سال 

ترای آهَزش ػالی را هٌتطر کرد. ایي استاًیذاردّیا    

ضاهل پٌح تخص اغیلیی اسیت ٍ در ّیر ییک                

ّای الزم ٍ ترًٍذاد هَرد اًتظار هؼرفی ضذُ  ضاخع

تَاًیٌیذ    است. ػٌاغر هَخَد در ایي استاًذاردّا هی 

  ّیای    چارچَب ًظری هٌاسثی ترای هتَلیاى ترًاهِ

درسی فراّن آٍرًذ. ایي ػٌاغر هیی تیَاًیٌیذ تیِ           

ّای درسیی سیغیَح       ّای گًَاگَى در ترًاهِ ضیَُ

  هختلف لحاػ ضًَذ.

 استانذارد اول: تشخیص نیاز اطالعاتی

داًطدَی ترخَردار از        

سَاد اعالػاتی هاّیت ٍ      

گسترُ اعالػات هَرد ًیاز     

دّذ ٍ    خَد را تطخیع هی   

تَاًذ ایي ًیاز را تِ            هی

رٍضٌی تثییي کٌذ.          

تَاًذ عیف هتٌَػی از هٌاتغ ػوَهی        ّوچٌیي اٍ هی  

سَدهٌذی   -اعالػات را ضٌاسایی کٌذ ٍ ّسیٌِ           

دسترسی تِ ّر یک از ایي هٌاتغ را ارزیاتی کٌذ. اٍ            

لادر خَاّذ تَد ترای تَغیف اعالػات هَرد ًیاز           

ًوَدُ ٍ در     ّای کلیذی اًتخاب      هفاّین اغلی ٍ ٍاشُ   

 ّای اٍلیِ خَد را تازًگری کٌذ. غَرت ًیاز پرسص

 استانذارد دوم: دسترسی هوثر به اطالعات هورد نیاز

داًطدَ تا سَاد اعالػاتی، تِ ضکلی هَثر ٍ کارآهذ تِ                

تَاًذ   کٌذ. اٍ هی    اعالػات هَرد ًیاز خَد دسترسی پیذا هی      

تریي ًظاهْای تازیاتی اعالػات ٍ رٍضْای خستدَ         هٌاسة

را ترای دستیاتی تْیٌِ تِ اعالػات هَرد ًیاز اًتخاب کٌذ.          

گیرد تا    را تکار     ّای هختلف کاٍش       اٍ  لادر است ًظام     

را درلالثْای گًَاگَى تازیاتی ًوَدُ ٍ استراتصی            اعالػات

تَاًذ   کٌذ. ّوچٌیي هی    هٌاسة خستدَ در هٌاتغ را تذٍیي     

ّای دستیاتی تِ اعالػات را از هیاى              هؤثرتریي ضیَُ 

رٍضْای خستدَی اعالػات اًتخاب کٌذ ٍ تِ تازتیٌی            

ّا    استراتصی خستدَ ٍ اًتخاب هٌاسثتریي کلیذٍاشُ           

 تپردازد. 

استانذارد سوم: هعیارهای بررسی و ارزیابی هنابع         

 اطالعاتی

داًطدَی ترخَردار از سَاد اعالػاتی هٌاتغ تازیاتی ضذُ    

کٌذ ٍ اعالػات اًتخاب ضذُ را تا          را هٌتمذاًِ ارزیاتی هی   

کٌذ. ترای تاهیي ایي ّذف اٍ    هثٌای داًطی خَد تلفیك هی

ّای کِ الزم است از اعالػات گردآٍری ضذُ          تَاًذ ایذُ   هی

استخراج ٍ خالغِ سازی کٌذ ٍ از هؼیارّای هذٍى ترای           

ارزیاتی هیساى غحت، دلت، هٌاسثت ٍ ٍثَق اعالػات تْرُ 

ّای اغلی ترای      تَاًذ از ایذُ     گیرد. در ایي حیي اٍ هی       

  ساخت هفاّین خذیذ استفادُ کٌذ ٍ ارزش افسٍدُ،              

تضادّا، یا سایر ٍیصگیْای داًص خذیذ را تا داًص لثلی            

خَد همایسِ کٌذ. در ًْایت اٍ از عریك هطَرت تا                  

تَاًذ هیساى درستی تفسیر خَد را     هتخػػاى هَضَػی هی

از داًص کسة ضذُ تؼییي ًوَدُ ٍ اگر الزم است پرسص            

 اٍلیِ خَد را هَرد تازًگری لرار دّذ.

 استانذارد چهارم: استفاده بهینه از هنابع اطالعاتی

داًطدَی تاسَاد اعالػاتی، تِ تٌْایی یا تِ ػٌَاى                 

تَاًذ اعالػات تِ دست آهذُ از هٌاتغ          هی    ػضَی از گرٍُ،  

هختلف را هاّراًِ ترای ًیل تِ ّذفی خاظ تِ کار گیرد.             

ریسی ٍ    اٍ لادر است اعالػات خذیذ ٍ لثلی را ترای عرح          

خلك هحػَل یا ػولکردی ٍیصُ هَرد استفادُ لرار دّذ ٍ           

کٌذ.   در غَرت ًیاز فرایٌذ ایداد یا تَسؼِ آى را تازتیٌی             

تَاًذ آًچِ در عی ایي فرآیٌذ تِ دست            در ًْایت اٍ هی    

 آٍردُ را تِ ضکل هؤثری در اختیار دیگراى لرار دّذ.

استانذاردهای سواد اطالعاتی برای      

 آهوزش عالی

 

 


