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مقدمة

العزلـة  إىل  والحاجـة  الكوفيـد-19  تطلبـت جائحـة  إذ  التعليـم،  قطـاع  ي 
�ف ات عميقـة  تغيـ�ي ربيـع 2020، شـهدنا  ي 

�ف
نـت. كان عـى جميـع  االجتماعيـة أن يتكيـف كل مـن يمارسـون التدريـس مـع طريقـة جديـدة لتقديـم دروسـهم عـ�ب اإلن�ت
ونيـة متنوعـة. يمكـن اعتبـار هـذا  ي بيئـات إلك�ت

ي قدمـت �ف ف أيًضـا التكيـف مـع متابعـة الفصـول الدراسـية والـ�ت المتعلمـ�ي
ت  نـت كاختبـار ضغـط لقـدرة المؤسسـات التعليميـة عـى التكيـف مـع التغيـ�ي الرسيـــــع. لكنهـا أيًضـا اختـ�ب االنتقـال إىل اإلن�ت
ف  ف والمتعلمـ�ي ا آخـر بـأن المعلمـ�ي ً ف ومـدراء التعليـم، وكان هـذا تذكـ�ي ف والمتعلمـ�ي أقـى حـدود المهـارات الرقميـة للمعلمـ�ي
ي العالـم الحديـث قدرتهـم  ف المهـارات المركزيـة لجميـع مواطـ�ف ي البيئـة الرقميـة. فمـن بـ�ي

يعتمـدون عـى مهـارات متعـددة �ف
ي عملهـم، 

ي يحتاجـون إليهـا، وكـذا تحديـد أنسـب المصـادر، واسـتخدام المعلومـات بكفـاءة �ف عـى تحديـد المعلومـات الـ�ت
دون تجاوز حقوق الذين أنشأوا المعلومات. نسمي هذه المهارات المعرفة المعلوماتية.

ي قطـر دورات تدريبيـة عديـدة حـول المعرفـة المعلوماتيـة، 
ي الدوحـة، نظمـت كليـة لنـدن الجامعيـة �ف

خـالل عملهـا �ف
ف وأمناء المكتبات المدرسية، وقد استمر الطلب عليها. 2020 هو العام  ف المحلي�ي ي حظيت دائًما باهتمام المدرس�ي وال�ت
ف وأمناء المكتبات عى  ي قطر، ومع مراعاة االهتمام بهذا الموضوع، قررنا إعداد كتاب يساعد المعلم�ي

األخ�ي لعملياتنا �ف
ي تصميم دروس حول المهارات الرقمية. 

الوصول إىل حزمة أدوات سهلة الفهم، تدعمهم �ف

عـادة كموضـوع  المعلوماتيـة  المعرفـة  تقـدم  المـدارس. ال  ي 
�ف المعلوماتيـة  المعرفـة  تعليـم  يـدور حـول  الكتـاب  هـذا 

ف الذيـن  ف المختلفـ�ي ي أنشـطة المعلمـ�ي
ق األوسـط. ومـع هـذا، فيمكـن تضمينهـا �ف ي الـرسش

ي معظـم المـدارس �ف
متخصـص �ف

ي 
يدركـون أهميتهـا. إن نـرسش المعرفـة حـول المعرفـة المعلوماتيـة هـو عـادة جـزء مـن أنشـطة أمنـاء المكتبـات المدرسـية �ف

ف  ف أمناء المكتبات وجميع المعلم�ي العديد من البيئات التعليمية األخرى. نأمل من خالل هذا الكتاب أن نساعد المعلم�ي
ي بناء المزيد من المهارات الرقمية لطالبهم.

ق األوسط الذين يرغبون �ف ي الرسش
�ف

ي ظل ظروف عدم وجود مادة لها منهج ذو هيكل واضح ودعم تربوي، فإننا نهدف إىل سد الفجوة الحالية بتوف�ي 
�ف

ي خطـط دروسـهم. وبمـا أننـا نواجـه قطاًعـا 
ف أن  يضمنوهـا بسـهولة �ف ي يمكـن للمدرسـ�ي األفـكار والمكونـات العمليـة الـ�ت

ي يجب  ي قطر بأنواع مختلفة من المدارس والمناهج، فإننا ال نقدم هنا مجموعة من خطط الدروس ال�ت
تعليمًيا معقًدا �ف

ف وتحديـد إطـار بعـض الموضوعـات الرئيسـية للمعرفـة  أن تتبعهـا فئـة عمريـة محـددة. هدفنـا إىل دعـم إبـداع المعلمـ�ي
ي عملهم.

ي بإمكانهم تضمينها �ف المعلوماتية بوضوح وتزويدهم بأفكار لألنشطة ال�ت

ي تشمل: ي صميم المعرفة المعلوماتية اليوم، وال�ت
ي �ف ما الذي أعددناه لكم؟ سوف تجدون مجموعة من الموضوعات ال�ت

ي هـذا القسـم نناقـش المفاهيـم األساسـية المتعلقـة بالمعرفـة المعلوماتيـة، 1. 
مـا هي المعرفـة المعلوماتيـة؟ �ف

كالمعلومـات والبحـث واالسـتخدام. نناقـش كذلـك أنواًعـا مختلفـة مـن المعـارف، كالمعرفـة المرئيـة والمعرفـة 
ف صغار السن. ي نهدف إىل أن تدعم تطور المتعلم�ي ي النهاية، سننظر إىل مجموعة المهارات ال�ت

اإلعالمية. �ف

ي ستسـاعد بدورهـا عـى 2.  اتيجيات البحـث المختلفـة والـ�ت كيـف تبحـث عـن المعلومـات؟ سـنناقش هنـا اسـ�ت
تحديد المعلومات ذات الصلة. 

ي هذا القسم نقدم بعض األفكار حول التحقق من جودة المعلومات.3. 
كيف تختار أفضل المصادر؟ �ف

ي تقييم أفضل المصادر والتعرف 	. 
ي تساعد �ف ي هذا القسم األساليب العملية ال�ت

كيف تقيم المصادر؟ نناقش �ف
عى المعلومات غ�ي الموثوقة. 
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كيف تتعامل مع األخبار وكيف تكتشف »األخبار الزائفة«؟ نناقش هنا عدة أنواع من المعلومات غ�ي 	. 
والسـلوكيات  المدسوسـة،  والمعلومـات  المغلوطـة  والمعلومـات  المضِللـة  والمعلومـات  الصحيحـة 

ي تساعد عى تجنب األخبار الزائفة.  نت، وال�ت األساسية عى اإلن�ت

ي 	. 
ي هـذا القسـم فكـرة أساسـية عـن االسـتخدام األخـال�ت

مـا هي الرسقـة األدبيـة وكيـف تتجنبهـا؟ نقـدم �ف
للمعلومات، وإرشادات عملية لتجنب الرسقة األدبية. 

ي 	.  ف المهـارات الـ�ت ي تجمـع بـ�ي ي هـذا القسـم، نقـدم المزيـد مـن األفـكار للتماريـن الـ�ت
تجميـع الـكل مًعـا -- �ف

ي األقسام السابقة. 
تناولناها �ف

ي تقـدم جوانـب مختلفـة مـن المعرفـة المعلوماتيـة، نقـدم أيًضـا  باإلضافـة إىل هـذه األقسـام، الـ�ت
ي القسم 	(، مع أخذ 

نظرة عامة لكيفية دعم مكتبة وطنية لتطوير مهارات المعرفة المعلوماتية )�ف
ف  مكتبـة قطـر الوطنيـة كمثـال. أحـد مجـاالت تدخـل المكتبـة هـو العمـل جنًبـا إىل جنـب مـع المعلمـ�ي
أمناء المكتبات، ودعمهم لتوسيع مهاراتهم، ولكننا ننظر أيًضا إىل المشهد األك�ب لتوسيع المعرفة 

المهنية )القسم 8(. 

 : ظم كل موضوع عى النحو التاىلي
ُ
ي ممارستك، ن

ي تقديم هذه الموضوعات �ف
لمساعدتك �ف

ح القائمة أنه يجب تقديم  ي نتوقع أن يتعرف الطالب عليها. ال تق�ت نبدأ بمقدمة للمفاهيم األساسية ال�ت  •
ف  للمتعلمـ�ي بالنسـبة   -- قائمـة مصطلحـات  أردنـا تقديـم  لكننـا  ي جلسـة واحـدة، 

المصطلحـات �ف جميـع 
ي الجلسة، ومن ثم يوسع نطاق معرفة الطالب تدريجًيا، 

األصغر سًنا قد يقدم مصطلح أو مصطلحان �ف
اب مـن نهايـة المرحلـة الثانويـة مـن المتوقـع أن يكـون الطـالب معتاديـن للمصطلحـات  ولكـن مـع االقـ�ت

ي معرفتهم بها.
ف �ف المدرجة وواثق�ي

احات حول كيفية تقديم الموضوع وإعطاء أمثلة.  نقدم بعض االق�ت  •

نضيف أيًضا أفكاًرا للتمارين وبعض المصادر األخرى المفيدة.   •

ي جميع أجزاء الكتاب نستخدم هذه المالمح المرئية لتقديم: 
�ف

 مفاهيم جديدة

ي المزيد من االستكشاف
ف �ف  معلومات إضافية للراغب�ي

 التمارين

ح خطـط دروس محـددة. نـرى هـذه  ي تقـ�ت ال نقـدم خطـط الـدروس؛ فهنـاك العديـد مـن المصـادر الحاليـة الـ�ت
المجموعـة عـى أنهـا نـوع مـن خارطـة الطريـق ستسـاعدك عـى اختيـار أفضـل نهـج بنـاًء عـى معرفـة واهتمامـات 

طالبك. 
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ا، نقدم قسًما يستكشف كيفية تنمية ممارستك كمعلم. ً أخ�ي

. يقـدم  ف ف مختلفـ�ي المعلوماتيـة لمتعلمـ�ي المعرفـة  ي تدريـس 
الكتـاب تجاربنـا الشـخصية المختلفـة �ف يلخـص هـذا 

العمل لك من فريق يضم:

ي كليـة علـوم المعلومـات بجامعـة وايـن 
ي أنجليسـكو Hermina G.B. Anghelescu هي أسـتاذ �ف ي �ب مينـا �ب ه�ي

العامة بالواليات المتحدة األمريكية. وهي حاصلة عى ماجست�ي علوم المكتبات والمعلومات وحاصلة عى ماجست�ي 
ي اللغات األجنبية وآدابها من جامعة 

ف ودرجة �ف ي أوس�ت
علوم المكتبات والمعلوماتية ودكتوراة من جامعة تكساس �ف

ي مكتبـة رومانيـا الوطنيـة. شـاركت 
ف مكتبـة �ف بوخارسـت. قبـل مجيئهـا إىل الواليـات المتحـدة، عملـت أنجليسـكو كأمـ�ي

ي تخص تقديم وتعزيز مهارات المعرفة المعلوماتية حول العالم. العديد  امج ال�ت ي العديد من ال�ب
األستاذة أنجليسكو �ف

ي 	201-
ي قدمـت �ف ة حـول هـذا الموضـوع والـ�ت مـن أمنـاء المكتبـات مـن قطـر عـى معرفـة بدوراتهـا التعليميـة القصـ�ي

 .2019

ي مكتبات جامعة رود آيالند. حصلت عى 
ف مكتبة �ف جوانا إم بوركهارت Joanna M. Burkhardt أستاذ/أم�ي

وبولوجيـا مـن جامعـة ويسكونسن-ماديسـون، وماجسـت�ي علـوم المكتبـات مـن جامعـة رود آيالنـد.  ي األن�ث
ماجسـت�ي �ف

ف منـذ عـام 1999. وقدمـت ورش عمـل وعـروض تقديميـة  درسـت المعرفـة المعلوماتيـة لـكل مـن الطـالب والمعلمـ�ي
أو مؤلفـة  المعلوماتيـة. هي مؤلفـة مشـاركة  المعرفـة  نقـاش حـول  ات رئيسـية وحلقـات  ومدونـات صوتيـة ومحـا�ف

للعديد من الكتب عن المعرفة المعلوماتية. 

ي المكتبات األكاديمية. 
ة تربو عن 10 سنوات �ف دالل رحمة دمرجيان Dalal Rahme Demirjian تتمتع بخ�ب

ي تنظيم البيانات 
ي 	201 بتخصص �ف

ف �ف ي أيربانا شامب�ي
حصلت عى ماجست�ي علوم المعلومات من جامعة إلينوي �ف

ي الجامعـة األمريكيـة 
ف مكتبـة خدمـات البيانـات �ف وتحليـالت البيانـات االجتماعيـة والتقنيـة. تشـغل حالًيـا منصـب أمـ�ي

ي تنظيـم البيانـات لمشـاريــــع مختلفـة، وتقـدم التدريـب وورش العمـل المتعلقـة بمعرفـة، 
وت، حيـث تسـاعد �ف ي بـ�ي

�ف
ي 

وت. عملت �ف ي ب�ي
كية �ف ي الجامعة األم�ي

ي إدارة المستودع المؤسسي �ف
وإدارة، وتنظيم، وعرض البيانات، و تساعد �ف

ي االتحاد الدوىلي لجمعيات ومؤسسات المكتبات، وحرية الوصول إىل المعلومات وحرية التعب�ي 2018-
عدة لجان �ف

2019، جمعية المكتبات اللبنانية )عضو مجلس إدارة 	201-2019(، و جمعية المكتبات األمريكية )قسم الطالب 
.)201	-2013

برنامـج  ي 
ي قطـر بشـهادة ماجسـت�ي �ف

الجامعيـة �ف لنـدن  ي Rana Ahmed Alani خريجـة كليـة 
العـا�ف رنـا أحمـد 

ف مكتبة لخدمات المعلومات  دراسات المكتبات والمعلومات ودبلومة البحث األكاديمي والمناهج. تعمل حالًيا كأم�ي
ي إعـداد أدلـة المكتبـات وتخطيـط وتقديـم دورات تدريبيـة عـن البحـث 

ي مكتبـة قطـر الوطنيـة. وهي مشـاركة بانتظـام �ف
�ف

ي بالقسم الثامن من مجموعة األدوات.
والمعرفة المعلوماتية لمجموعة متنوعة من الجمهور. ساهمت رنا أحمد العا�ف

، جامعـة  ي معهـد البيانـات الضخمـة مـن أجـل المجتمـع الـذكي
ميلينـا دوبريفـا Milena Dobreva باحثـة رئيسـة �ف

ا 
ً
ا مشارك

ً
. عملت أستاذ ي الرقمي

اث الثقا�ف ي المكتبات وال�ت
ي التحول الرقمي �ف

كز اهتماماتها الرئيسية �ف صوفيا، بلغاريا. ت�ت
ي أكتوبر 2020. 

ي جامعة UCL قطر من أغسطس 	201 ح�ت إغالق الجامعة �ف
ي دراسات المكتبات والمعلومات �ف

�ف
ي التعليم.

نسقت أعمال الوحدة الخاصة بالمعرفة المعلوماتية �ف

ي رحلـة رقميـة تكـون إيجابيـة وخالقـة 
ي اصطحـاب طالبـك �ف

نأمـل أن يكـون الكتـاب مصـدر إلهـام لـك ويسـاعد �ف
وممتعة. 

المؤلفون
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1.  ما هي المعلومات؟ ما هو محو األمية المعلوماتية؟ أنواع المعرفة المعلوماتية

ح هـذا الفصـل ماهيـة المعلومـات والحمـل الزائـد للمعلومـات. تتضمـن كتابـة األوراق االختيـار والتقييـم والتنظيـم  يـرسش
ناقـش عـدة خطـوات لعمليـة كتابـة األوراق، جنًبـا إىل جنـب مـع المكونـات الرئيسـية  ي للمعلومـات. تُ

واالسـتخدام األخـال�ت
ي مجتمع اليوم

قدم المعرفة المعلوماتية وأنواع مختلفة من المعرفة المعلوماتية إىل جانب أهميتها �ف لورقة. تُ

المصطلحات:

الزائـد  الحمـل  المعلومـات،  عـر  وثانويـة،  أوليـة  معلومـات  معلومـات، 
للمعلومات، جودة المعلومات، اختيار الموضوع، البحث، تقييم المعلومات 

ما هي المعلومات؟

هناك عدة تعريفات تحاول وصف ماهية المعلومات.

والتعليـم  والدراسـة  القـراءة  خـالل  مـن  المكتسـبة  المعرفـة  هي  المعلومـات  منهـا:  تعريـف  وهـذا 
ة العملية. والتواصل والبحث والمالحظة والخ�ب

ة والمعرفة والحكمة. بعض مرادفات المعلومات: البيانات والحقائق والتعلم والذكاء والبص�ي

ـا نشـعر أننـا نتعـرض 
ً
ي عـر المعلومـات، محاطـون بالمعلومـات مـن جميـع األنـواع. أحيان

نعيـش �ف
ي طريقنـا إىل هنـاك، نـرى لوحـات 

 نخطـط للذهـاب إىل المركـز التجـاري. �ف
ً

للقصـف بالمعلومـات. مثـا
اها متوفرة بمجرد وصولنا. هناك المزيد من اإلعالنات  ي س�ف إعالنية تعلن عن المحالت والبضائع ال�ت
. تحـاول المزيـد مـن اإلعالنـات جذبنـا  ي موقـف السـيارات. نصـل إىل المدخـل الرئيـسي

ي المـرآب أو �ف
�ف

ات  اقـة والنوافـذ الفارهـة. نجمـع الكتيبـات والنـرسش للذهـاب إىل العديـد مـن المحـالت ذات األضـواء ال�ب
مـن مكتـب المعلومـات. مـن الصعـب أن نقـرر أي طريـق نذهـب وإىل أيـن نذهـب أواًل. نشـعر بالفعـل 
ي تحقيـق الغـرض مـن الزيـارة. نحتـاج إىل تحديـد 

بأننـا مغمـورون. نحتـاج إىل اتخـاذ قـرارات تسـاعدنا �ف
 معيًنـا. هنـاك 

ً
أهدافنـا: لـم نحـن هنـا؟ نحتـاج أن نحـدد األولويـات: مـا الـذي نحتاجـه أواًل؟ ندخـل محـا

الكثـ�ي مـن المنتجـات مـن حولنـا. نحتـاج إىل تقييـم الجـودة. نقـرأ الملصقـات. نتحقـق مـن األقمشـة 
ي 

والمـواد. نحـن نقـارن األسـعار. نحلـل العالمـات التجاريـة... ليـس مـن السـهل اتخـاذ قـرار مسـتبر �ف
ي  ء الـذي يلـ�ب ي

اء الـسش هـذه البيئـة الغنيـة بالمعلومـات. مـن أجـل اتخـاذ القـرار الصحيـح، ومـن أجـل �ش
تنا. ي عملية تقييم واختيار شاملة نستخدم فيها تجربتنا السابقة ومعرفتنا وخ�ب

االحتياجات، ننخرط �ف
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كتابة األوراق

ي المدرسة، عندما نحتاج إىل كتابة ورقة بحثية.  
ء �ف ي

يحدث نفس السش

أواًل، علينا أن نقرر ما نريد الكتابة عنه. نحن بحاجة إىل تحديد موضوع.  

ثانًيـا، نحتـاج إىل معرفـة المزيـد حـول هـذا الموضـوع، فنحتـاج إىل العثـور عـى معلومـات حـول موضوعنـا. نحتـاج إىل 
ف مصادر عديدة. تعي�ي

ي حصلناها. ، إىل تقييم المواد ال�ت ثالًثا، نحتاج إىل التقىي

ي لدينا، ونحلل وجهات النظر، ونجلب أفكارنا الخاصة،  ي استخدام المعلومات، ونفرس المعلومات ال�ت
رابًعا، نبدأ �ف

ًا  ل، ونكثـف، ثـم نجمـع أفكارنـا ونتائجنـا، وأخـ�ي ف ونمـزج معرفتنـا الخاصـة، وننظـم أفكارنـا بنـاًء عـى مـا توصلنـا إليـه، ونخـ�ت
ناه. بعد أن نقدم الورقة، يمكن أن ُيطلب منا  ي نكتبها إجاباتنا للموضوع الذي اخ�ت نستخلص النتائج. تتضمن الورقة ال�ت

ي بيان موجز.
تقديم نتائجها الرئيسية �ف

ي نهايـة ورقتنـا باتبـاع قواعـد اقتبـاس معينـة 
حيـل إىل مصـادر حللناهـا ونذكرهـا �ف

ُ
ف أننـا نكتـب �ديتنـا، ن ي حـ�ي

خامسـا، �ف
ف الذين  ي كتابة الورقة، فإننا ننسب الفضل إىل المؤلف�ي

ي استخدمناها �ف يش�ي إليها المعلم. من خالل اإلقرار بالمصادر ال�ت
جم إىل تضليل وانتحال. ي ألهمتنا ي�ت ي ذكر المصادر ال�ت

كتبوا عن موضوعنا. إن الفشل �ف

معلومات إضافية 
ة مـن المصـدر األصـىي )معلومـات  ي مبـا�ش

ي تـأ�ت ف المعلومـات الـ�ت مـن المفيـد فهـم الفـرق بـ�ي
ي  ي تسـتند إىل مصـادر موجـودة مختلفـة )معلومـات ثانويـة(، والـ�ت أوليـة(، والمعلومـات الـ�ت

ات.  غالًبا ما تتضمن بعض التعليقات أو التفس�ي

ي مقال. هذا مصدر أوىلي للمعلومات. أما إذا 
تخيل أنك تزور متحًفا وتشارك انطباعاتك �ف

 عـن زيـارة المتحـف 
ً

قـام شـخص مـا بجمـع قصـص متعـددة مـن الفصـل بأكملـه وكتـب مقـال
ي الصحيفة، أو سجل بودكاست، فهذه معلومات ثانوية. 

�ف

ي حياتنـا. عـى سـبيل المثـال مواقـع 
ي نسـتخدمها �ف هنـاك العديـد مـن المصـادر الثانويـة الـ�ت

الويب ومقاالت المجالت والمراجعات والكتب األكاديمية. عندما نستخدم مصادر ثانوية، 
اتها للمصادر األولية جديرة بالثقة.  فمن المهم أن نفهم ما إذا كانت توصيفاتها أو تفس�ي

. ي هذه الخطوات الخمس بتعمق أك�ب
دعونا نفكر �ف

ي معرفـة 
اختيـار الموضـوع. عليـك أن تختـار شـيًئا يثـ�ي اهتمامـك. يمكـن أن يكـون شـيًئا تعـرف الكثـ�ي عنـه وترغـب �ف

المزيد عنه، أو قد يكون أمًرا ال تعرف عنه شيًئا، ولكنك مهتم باستكشاف هذا الموضوع المحدد.

نـت. البحـث البسـيط يعـ�ي  البحـث. تحتـاج إىل معرفـة مـا كتبـه اآلخـرون حـول موضوعـك، ثـم تبحـث عنـه عـى اإلن�ت
ة، وتدون بعض المالحظات، وتنقح عمليات  ي تبدو مث�ي آالف النتائج، وتتصفح العديد من المصادر، وتحفظ تلك ال�ت
ي تبـدو واعـدة لورقتـك  بحثـك وتسـتخدم كلمـات رئيسـية مختلفـة، وتجـد بعـض المعلومـات األكـ�ث إثـارة لالهتمـام والـ�ت
البحثية. ومع هذا، فوقتك محدود. أثناء عملية البحث، تصل إىل نقطة تحتاج فيها إىل إيقاف مرحلة البحث، وتحتاج 

ي تحليل ملفاتك ومصادرك بمزيد من التعمق.
إىل البدء �ف
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تمرين 

اخـ�ت  الطـالب عـن معلومـات.  يبحـث  أسـئلة واضحـة عندمـا  تعلـم كيفيـة طـرح  المهـم جـًدا  مـن 
ي قـد تكـون  الـ�ت ي قطـر’. ناقـش مـع طالبـك األسـئلة 

’النباتـات المحليـة �ف  
ً

موضوًعـا للبحـث، مثـا
مفيدة الستكشاف هذا الموضوع، وأي من هذه األسئلة واضح أو غ�ي واضح. 

هنا مثال عى سؤال غ�ي واضح: لماذا مواقع التواصل االجتماعي ضارة؟
اض غـ�ي  ، وهـو افـ�ت اًضـا حـول مواقـع التواصـل االجتمـاعي هـذا السـؤال غـ�ي واضـح ألنـه يتضمـن اف�ت

ورة. صحيح بالرف
هـذا مثـال عـى األسـئلة المصاغـة بوضـوح: كيـف يعالـج المسـتخدمون مشـكالت الخصوصيـة عـى 

مواقع الشبكات االجتماعية مثل الفيسبوك؟
. ي بعض الجوانب المحددة المتعلقة بنفس موضوع مواقع التواصل االجتماعي

ينظر هذا السؤال �ف

التقييم

ة للجـدل. أيهـا  ي توصلـت إليهـا هي األفضـل؟ أيهـا يمكنـك الوثـوق بـه؟ تصـادف وجهـات نظـر مثـ�ي أي مـن نتائجـك الـ�ت
ي قراءة أنواع مختلفة من المصادر، كمقاالت الصحف والمجالت ومدخالت 

تصدق؟ تحتاج إىل تقييم نتائجك. تبدأ �ف
مصـادر  قوائـم  أيًضـا  هنـاك  المكتبـة.  ي 

�ف ونيـة  اإللك�ت أو  المطبوعـة  المـواد  وكذلـك  الكتـب.  وفصـول  الموسـوعات 
)ببليوغرافيات(، وقوائم بالمواد ذات الصلة حول موضوعنا جمعها متخصصون.  

ي تتفـق فيـه أو تختلـف مصـادرك فيهـا وتحـاول اسـتخالص اسـتنتاجات  التوليـف. عندمـا تبحـث عـن المجـاالت الـ�ت
ي عمليـة توليـف. عـادًة تتطلـب كتابـة ورقـة بحثيـة 

أوسـع حـول موضوعـك بنـاًء عـى مـا تقولـه مصـادرك، فأنـت منخـرط �ف
ف المصـادر المتاحـة لتقديـم بعـض األفـكار الجديـدة أو منظـور مختلـف لموضوعـك المحـدد )بـداًل مـن مجـرد  التوليـف بـ�ي

إعادة صياغة ما يقوله كل مصدر بمفرده حول موضوع بحثك(.

الحظ أن التوليف ليس هو نفس التلخيص.

ي مصدر أو أك�ث من دون تقديم رؤية جديدة أو التوصل إىل استنتاجات جديدة.
 يعيد الملخص صياغة المعلومات �ف

 التوليـف يسـتمد مـن مصـادر متعـددة للوصـول إىل اسـتنتاج أوسـع. عندمـا نقـوم بالتوليـف، فإننـا نعالـج المعلومـات، 
نا الخاص لما قرأناه. ي معاٍن جديدة، ونطرح تفس�ي ونب�ف

نـا اسـتخدامها. يجـب االستشـهاد بمصـادر  ي اخ�ت ي المـواد الـ�ت
ي قرأنـا عنهـا �ف الشـكر. تعتمـد ورقتنـا عـى أفـكار اآلخريـن الـ�ت

ي نهاية الورقة. هذه القائمة من المراجع و الببليوغرافيا هي 
ي قائمة المراجع أو الببليوغرافيا �ف

اإللهام هذه بشكل صحيح �ف
ف الذين مكنوك من صياغة آرائك والتوصل  ف بالمؤلف�ي إشارة إىل أنك استخدمت مصادرك بطريقة أخالقية، وأنك تع�ت

ي القسم 	.
إىل استنتاجاتك الخاصة. يعد عدم القيام بهذا �قة أدبية. سنناقش ما هو االنتحال بمزيد من التفاصيل �ف
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مكونات الورقة

الملخص، قائمة المراجع

األجـزاء أو األقسـام الرئيسـية لمقـال أو ورقـة هي المقدمـة والمناقشـة )الجسـم( واالسـتنتاج أو البدايـة والوسـط 
ي النهاية.

والنهاية، كلها مسبوقة بملخص ويليها قائمة مراجع �ف

ي الورقـة إضافـة إىل 
الملخـص: خالصـة مقتضبـة للورقـة. يجـب أن يتضمـن الملخـص النقـاط الرئيسـية المناقشـة �ف

. ي
االستنتاج النها�ئ

ح  للطالـب �ش التحقيـق فيـه. يمكـن  المؤلـف  الطالـب  ينـوي  للورقـة ومـا  الرئيـسي  الموضـوع  لمـا هـو  بيـان  مقدمـة: 
الموضوع وأهميته.

ي تلـك المصـادر مـع آراء المؤلـف حـول 
ي ذلـك تفسـ�ي األفـكار الـواردة �ف

مناقشـة: تحليـل للمصـادر المسـتخدمة، بمـا �ف
الموضوع. إن اإلبقاء عى تنظيم جيد للنقاط الرئيسية يسهل عى القارئ متابعة أفكار المؤلف.

ي نوقشت ووجهة نظر المؤلف حول الموضوع تحت المناقشة. الخالصة: ملخص للنقاط الرئيسية ال�ت

ي الورقة كمصادر لإللهام. ُيعاقب عى 
ي استشهد بها �ف المراجع: قائمة تحتوي عى جميع األعمال المستخدمة وال�ت

ي الورقة باعتباره �قة أدبية. يمكنك معرفة المزيد عن 
ف الذين استخدمت أعمالهم �ف عدم العزو للمؤلف�ي

ي القسم 	. 
الرسقة األدبية �ف

ما هي المعرفة المعلوماتية؟

المعرفة المعلوماتية، وكفاءة المعلومات، وطالقة المعلومات

بالعمليـات  والقيـام  والكتابـة  القـراءة  عـى  القـدرة  هي   )literacy( والكتابـة  القـراءة  لمعرفـة  البسـيط  التعريـف 
. ضمـن هـذا السـياق، يطـور األشـخاص  ف العلـم بمجـال معـ�ي الكفـاءة أو  ي المعرفـة كذلـك  الحسـابية األساسـية. تعـ�ف
المهـارات والكفـاءات عنـد التفاعـل مـع المعلومـات الخاصـة بمختلـف المجـاالت. يوصـف الشـخص المتعلـم جيـًدا أو 

ف من المعرفة بأنه متعلم. ي مجال مع�ي
الشخص المتعلم �ف

المعرفة المعلوماتية هي مفهوم مختلف يوضح مدى وكيفية معرفة شـخص ما بالتعامل مع المعلومات. يمكن 
أن نعرف المعرفة المعلوماتية بأنها القدرة عى تحديد والعثور عى وتقييم واستخدام المعلومات بشكل فعال.

يمكننا أيًضا وصف ما إذا كان الشخص واٍع معلوماتًيا. نتوقع أن يكون الشخص الواعي معلوماتًيا قادًرا عى:

ي أنه يعرف م�ت يحتاج إىل البحث عن مصادر للمعلومات(. التعرف عى الحاجة إىل المعلومات )وهذا يع�ف  -

الوصول إىل المعلومات بشكل فعال )يعرف أين يبحث(.  -

ف مصادر المعلومات الموثوقة وغ�ي الموثوقة(. ف ب�ي تقييم المعلومات )يعرف كيفية التمي�ي  -

استخدام المعلومات بشكل فعال لتحقيق غرض محدد )يمكنه تقييم وقت تحقيق غرضه(.  -

9 ا عمليًّ المعلوماتية  المعرفة 
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، ال ينتحل وال ينرسش المعلومات 
ً

فهم القضايا القانونية واألخالقية المتعلقة باستخدام المعلومات )فمثا  -
ي لم يتحقق منها(. ال�ت

. ي
ي وأخال�ت

-  استخدام المعلومات بشكل قانو�ف

يشار إىل المعرفة المعلوماتية أيًضا باسم »الكفاءة المعلوماتية« أو »الطالقة المعلوماتية«.

ي استكشاف المزيد 
لمن يرغبون �ف

أنواع المعرفة المعلوماتية

المعرفة الحاسوبية، المعرفة الرقمية، والمعرفة الثقافية، والمعرفة المالية، والمعرفة 
 ، الصحية، والمعرفة الغذائية، والمعرفة اإلعالمية، ومعرفة وسائل التواصل االجتماعي
اإلحصائيـة،  والمعرفـة  العلميـة،  والمعرفـة  اإلعالنيـة،  والمعرفـة  البريـة،  والمعرفـة 

المعرفة باأللعاب

ي العالم الحاىلي حيث اسـتخدام 
ناقشـنا بالفعل مفاهيم معرفة القراءة والكتابة والمعرفة المعلوماتية. �ف

ـا أن 
ً
ي حياتنـا، يمكننـا أيًضـا أن ننظـر إىل تجمـع كامـل مـن المعـارف. نقـول أحيان

التكنولوجيـا محـوري جـًدا �ف
المعرفـة المعلوماتيـة هي مصطلـح شـامل يتضمـن هـذه المعـارف، أو يتداخـل معهـا. سـندرج بعًضـا مـن هـذه 
 

ً
كز بعضها عى مهارات تكنولوجية محددة -- إذ أن امتالك هذه المهارات يساعد مثا المعارف هنا، وس�ي

ي البحث عن المعلومات، لكن القدرة عى فهم ما يحتاج المرء للبحث عنه هي مهارة معرفة معلوماتية. 
�ف

إن الهـدف هنـا هـو توفـ�ي سـياق أوسـع واإلشـارة إىل أنـه يمكـن مناقشـة المهـارات مـن وجهـات نظـر مختلفـة، 
عى سبيل المثال مهارات استخدام وسائط معينة، أو مهارات أداء مهام محددة.

ي األدبيات:
ي يمكن للمرء أن يجدها �ف نقدم هنا قائمة بالمهارات األك�ث شيوًعا ال�ت

المعرفـة الحاسـوبية تعـّرف بأنهـا المعرفـة والمقـدرة عـى اسـتخدام أجهـزة الكمبيوتـر والتكنولوجيـا ذات 
اوح مـن االسـتخدام البسـيط إىل برمجـة الكمبيوتـر والقـدرة  الصلـة بكفـاءة، مـع مسـتويات مـن المهـارات تـ�ت
المتقدمـة عـى حـل المشـكالت. إن المعرفـة الحاسـوبية مهـارة هامـة جـًدا يجـب امتالكهـا. أصحـاب العمـل 
كاتهـم أصبحـت أكـ�ث اعتمـاًدا عـى أجهـزة  يريـدون أن يتمتـع عاملوهـم بمهـارات الكمبيوتـر األساسـية، ألن �ش
كاتهـم بكفـاءة  ي إدارة �ش

الكمبيوتـر �ف التكنولوجيـة. تسـاعدهم أجهـزة  الناحيـة  الكمبيوتـر، وأكـ�ث تقدًمـا مـن 
وبأسلوب فعال من حيث التكاليف.  

محـو األميـة الرقميـة هـو القـدرة عـى اسـتخدام تقنيـات المعلومـات واالتصـاالت للعثـور عـى المعلومـات 
وتقييمها وإنشائها وتوصيلها، وهو ما يتطلب مهارات معرفية وتقنية. يتم تقييم المعرفة الرقمية من خالل 
ونًيا، والقدرة عى إنتاج نصوص وصور وصوت  ي النحو والتعب�ي ومهارات الكتابة إلك�ت

القدرات الشخصية �ف
وتصميمـات ورسـوم متحركـة باسـتخدام التكنولوجيـا. المعرفـة الرقميـة أحـد مكونـات كـون المـرء مواطًنـا 

 عن كيفية استخدام التكنولوجيا للتفاعل مع العالم المحيط.
ً

رقمًيا، أي شخًصا مسؤول
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المعرفة الرقمية العرية تتضمن هذه المعرفة القدرة 
عى تقييم المعلومات ع�ب مجموعة من الوسائط؛ معرفة 
موقـع  تحديـد  المعلومـات؛  إىل  حاجـة  هنـاك  تكـون  مـ�ت 
المعلومـات وتوليفهـا مًعـا، واسـتخدامها بفعاليـة؛ وإنجـاز 
هـذه الوظائـف باسـتخدام التكنولوجيـا وشـبكات االتصـال 

ونية. والموارد اإللك�ت

ثقافـة  فهـم  عـى  القـدرة  إىل  تشـ�ي  الثقافيـة  المعرفـة 
محددة، والمشاركة فيها بطالقة. قطر هي مجتمع متعدد 
يتعايـش  حيـث  واإلثنيـات،  واللغـات  واألعـراق  الثقافـات 
الناس من مختلف البالد مًعا، ويعملون ويدرسـون سـوًيا، 
جميـع  مـن  النـاس  يعمـل  القطـري.  بالمجتمـع  للنهـوض 
ي 

كات متعددة الجنسيات، ويدرسون �ف ي �ش
أنحاء العالم �ف

إىل  إضافـة  واألجنبيـة.  القطريـة  والجامعـات  المـدارس 
ويمارسـون  مختلفـة  عرقيـة  خلفيـات  للنـاس  فـإن  ذلـك، 
ـا متباينـة. نحتضـن جميًعـا هـذه االختالفـات ونعيـش 

ً
أديان

ي انسـجام. إدراك خصوصيـات الثقافـات المختلفـة 
مًعـا �ف

يساعدنا عى التفاعل بشكل ناجح مع أفراد من خلفيات 
ام معتقداتهـم وعاداتهـم. تسـهم المعرفـة  متنوعـة، واحـ�ت
وتزيـد  فيـه،  نعيـش  الـذي  المجتمـع  ي 

�ف إيجابًيـا  الثقافيـة 
المعرفة الثقافية من القيمة الممنوحة للتنوع، وتقلل من 

ف وعدم المساواة المبنية عى الثقافة. التح�ي

المعرفـة الماليـة هي القـدرة عـى فهـم مهـارات اإلدارة 
المـاىلي  التخطيـط  إن  صحيـح.  بشـكل  وتطبيقهـا  الماليـة 
واالسـتثمار  والديـون  للدخـل  السـليمة  واإلدارة  الفعـال، 
وحسـاب الفائـدة بدقـة وفهـم القيمـة الزمنيـة للنقـود هي 
جميعها من سمات المعرفة المالية. المعرفة المالية هامة 
ألنهـا تزودنـا بالمعـارف والمهـارات الالزمـة إلدارة األمـوال 
بشكل فعال، إذ بدونها تفتقر القرارات المالية واإلجراءات 
ي ال نتخذها، إىل أساس راسخ للنجاح. ي نتخذها، أو ال�ت ال�ت

األفـراد  بهـا  يتمتـع  ي  الـ�ت الدرجـة  الصحيـة هي  المعرفـة 
بالقدرة عى الحصول عى المعلومات الصحية األساسية 
الصحيـة  القـرارات  التخـاذ  وفهمهـا،  ومعالجتهـا  الالزمـة 
عـى  القـدرة  أيًضـا  الصحيـة  المعرفـة  تتضمـن  المناسـبة. 
الصحيـة  بالرعايـة  المتعلقـة  المعلومـات  عـى  الحصـول 

وقراءتهـا وفهمهـا واسـتخدامها مـن أجـل اتبـاع التعليمـات 
ي 

�ف ألنـه  للجميـع  هامـة  الصحيـة  المعرفـة  إن  العالجيـة. 
مرحلـة مـا مـن حياتنـا، نحتـاج جميًعـا إىل أن نكـون قادريـن 

عـى العثـور عـى المعلومـات والخدمـات الصحيـة 
تسـاعدنا  أن  يمكـن  واسـتخدامها.  وفهمهـا 

المشـاكل  درء  ي 
�ف الصـ�ي  المعرفـة 

الصحية وحماية صحتنا، باإلضافة 
إىل إدارة تلـك المشـاكل وكذلـك 

المتوقعـة  غـ�ي  المواقـف 
أن  يمكـن  ي  الـ�ت

بشـكل  تحـدث، 
أفضل.

المعرفة الغذائية 

ي يتمتـع بهـا  هي الدرجـة الـ�ت

األفـراد بالقـدرة عـى الحصـول عـى 

والمهـارات  الغذائيـة  المعلومـات 

قـرارات  الالزمـة ومعالجتهـا وفهمهـا، التخـاذ 

قـراءة  كيفيـة  معرفـة  إن  المناسـبة.  التغذيـة 

وامتـالك  المقاديـر،  أحجـام  وفهـم  الغذائيـة،  الملصقـات 

ي هي مكونـات  للمعرفـة 
معرفـة أساسـية عـن الهـرم الغـذا�ئ

الغذائية.

أنـواع  تحديـد  عـى  القـدرة  هي  اإلعالميـة  المعرفـة 

األفـراد.  يرسـلها  ي  الـ�ت والرسـائل  الوسـائط  مـن  مختلفـة 

الفعـال  الوصـول  عـى  القـدرة  هي  اإلعالميـة  المعرفـة 

وخلقهـا  وتقييمهـا  وتحليلهـا  وتنظيمهـا  الرسـائل  إىل 

متنوعـة  مجموعـة  خـالل  مـن  باسـتخدامها،  والتحـرك 

اإلعالميـة  المعرفـة  تعليـم  يـرمي  االتصـال.  أشـكال  مـن 

األفـراد  الوسـائل اإلعالميـة عـى  بتأثـ�ي  الـوعي  إىل دعـم 

وسـائل  اسـتهالك  مـن  حيـال كل  نشـط  موقـف  وخلـق 

تشـمل  ذلـك،  إىل  إضافـة  ي مجتمعنـا. 
�ف وإنشـائها  اإلعـالم 
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بالتالعـب  تسـمح  ي  الـ�ت الممارسـات  اإلعالميـة  المعرفـة 

بوسائل اإلعالم. ال تقتر المعرفة اإلعالمية عى وسيط 

إعـالمي واحـد. إن مقصـد التثقيـف بالمعرفـة اإلعالميـة هـو 

جميـع  إن   . الرقـمي المجتمـع  ي 
�ف نقـدي  بشـكل  المشـاركة 

الواقـع.  عـن  تصوراتنـا  لتشـكيل  تنشـأ  اإلعالميـة  الرسـائل 

الرسـالة.  لـذات  مختلًفـا  فهًمـا  المختلفـة  الجماهـ�ي  تظهـر 

تحوي جميع الوسائط قيًما ووجهات نظر ضمنية، كما أن 

أو سياسـية.  آثـاًرا تجاريـة  الرسـائل اإلعالميـة  مـن  للعديـد 

و/أو  الربـــح  لتحقيـق  اإلعالميـة  الرسـائل  معظـم  تنظـم 

السلطة.

المعرفـة  إىل  تشـ�ي  اإلخباريـة  اإلعالميـة  المعرفـة 

ف للتعرف عى الصحافة والمشاركة فيها.  والدوافع الالزم�ي

المكتبـات والصحفيـون للطـالب  المعلمـون وأمنـاء  يقـدم 

ف الحقيقـة والخيـال،  ف بـ�ي ي يحتاجونهـا للتميـ�ي المهـارات الـ�ت

المزيفـة  لألخبـار  تجنًبـا  بـه؛  يثقـون  مـا  معرفـة  أجـل  مـن 

والمعلومات الخاطئة. تع�ي مؤسسة مديري أخبار راديو 

للمعرفـة  التـاىلي   التعريـف  المتحـدة  الواليـات  وتلفزيـون 

اإلخباريـة بأنهـا »اكتسـاب مهـارات التفكـ�ي النقـدي للقـرن 

ين، من أجل تحليل والتوصل إىل موثوقية  الحادي والعرسش

ف الحقائق  ف ب�ي األخبار والمعلومات والحكم عليها، والتمي�ي

نسـتهلكها  ي  الـ�ت اإلعـالم  وسـائل  ي 
�ف والتأكيـدات  واآلراء 

ي المجتمع 
وري للمعرفة �ف وننشئها ونوزعها. إنها مكون �ف

المعا�«.

مـن  تتكـون  االجتمـاعي  التواصـل  وسـائل  معرفـة 

ف من الوصول  ي تمكن المواطن�ي مجموعة من الكفاءات ال�ت

جاعها وفهمها وتقييمها واستخدامها،  إىل المعلومات واس�ت

وأيًضا خلق وتبادل المعلومات والوسائط بجميع صورها، 

نقـدي  وبأسـلوب  مختلفـة،  أدوات  باسـتخدام  وذلـك 

ي 
�ف واالشـتباك  المشـاركة  أجـل  مـن  وفعـال  ي 

وأخـال�ت

النشاطات الشخصية المهنية والمجتمعية.  

Checkology هي منصـة تعليميـة لألخبـار والوسـائط 

اإلعالميـة دشـنت لمسـاعدة الطـالب عـى التنقـل بشـكل 

. ف الوسائط الدائمة التغ�ي والمشهد الرقمي أك�ث نقدية ب�ي

المعلومـات  تفسـ�ي  عـى  القـدرة  هي  المرئيـة  المعرفـة 

ي شكل صورة والتفاوض حولها وإضفاء المع�ف 
المقدمة �ف

ي تشـ�ي عـادة إىل  عليهـا، وهـو مـا يوسـع معـ�ف المعرفـة، والـ�ت

تفس�ي لنص مكتوب أو مطبوع.

الشـخصية  المعرفـة  إىل  يشـ�ي  اإلعالنيـة  األميـة  محـو 

 ، ي يمتلكها األفراد حول اإلعالنات، ومقصدها اإلقناعي ال�ت

المسـتخدمة السـتهدافهم، والمهـارات  وتقنيـات اإلعـالن 

مـع  نقـدي  بحـس  للتعامـل  يطوروهـا  أن  يجـب  ي  الـ�ت

اإلعالنات لتحديد المنتجات التي سيستهلكونها.

والعدديـة  الكتابيـة  المعرفـة  تشـمل  العلميـة  المعرفـة 

ي ومنهجيته  والرقمية من حيث صلتها بفهم العلم التجري�ب

ورصـده ونظرياتـه. إن القـدرة عـى قـراءة مجموعـة متنوعـة 

مـن النصـوص العلميـة وعرضهـا وكتابتهـا والتحـدث عنهـا 

محتـوى  إىل  بالوصـول  لألفـراد  تسـمح  إليهـا،  واالسـتماع 

علمي جديد وفهمه، وبناء عليه، تطوير معارفهم العلمية. 

العلميـة  المفاهيـم  العلميـة هي معرفـة وفهـم  المعرفـة  إن 

، والمشـاركة  والعمليـات المطلوبـة لصنـع القـرار الشـخىي

االقتصـادي  والنمـو  والثقافيـة،  المدنيـة  الشـؤون  ي 
�ف

واإلنتاجية.

وتعقـل  فهـم  عـى  القـدرة  هي  اإلحصائيـة  المعرفـة 
الفهـم  عـى  المقـدرة  إن  والبيانـات.  اإلحصائيـات 
واالستدالل باستخدام البيانات أو الرسوم أو المخططات 
ورة  �ف هي  البيانـات  تسـتخدم  ي  الـ�ت الحجـج  أو  البيانيـة 
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ي المنشـورات، مثـل 
ف لفهـم المـواد المعروضـة �ف للمواطنـ�ي

نت. الصحف والتلفزيون واإلن�ت

ي يعتمـد عـى تصميـم 
نهـج معـر�ف األلعـاب هي  معرفـة 

عـى  المعرفـة  حـول  التقليديـة  األفـكار  تركـزت  األلعـاب. 
وإنتـاج  والتبـادل  الفهـم  عـى  والقـدرة  والكتابـة،  القـراءة 
اللغـة  وأشـكال  والمخاطبـة  النـص  خـالل  مـن  ي 

المعـا�ف
مـن  متنوعـة  مجموعـة  ي 

�ف األلعـاب  اسـتخدمت  األخـرى. 
ظهـور  إن  ترفيهيـة.  ألغـراض  فقـط  ليـس  السـياقات، 
ف  المشـارك�ي مـن  ايـد  ف م�ت لعـدد  أتـاح  وتوسـعها  نـت  اإلن�ت
اضيـة،  اف�ت عوالـم  واستكشـاف  زيـارة  جسـدًيا  البعيديـن 
إن  اضيـة.  االف�ت المسـاحات  هـذه  داخـل  سـوًيا  والتفاعـل 
الشـباب  انتبـاه  اجتذبـت  الجديـدة  األلعـاب  إمكانيـات 
، وأظهرت  ف والكبار عى حٍد سواء، من الصناعة والمعلم�ي
اضيـة وقواعـد  إمكانـات تعليميـة عاليـة. فهـم العوالـم االف�ت
ي األلعاب وحده يمكن أن يساعدنا 

األلعاب ومحو األمية �ف
والتعليـم  والتعلـم  التدريـس  ي 

�ف إمكاناتهـا  اسـتخدام  ي 
�ف

فيـه. ُيقـال للمتعلـم القليـل بشـكل �يـــــح حـول كيـف  وال�ت
فـإن  صعبـة. كذلـك  »الجيـدة«  اللعبـة  تكـون  أن  يجـب 
والتحديـات  الجديـدة  التعلـم  وإمكانـات  التحديـات 
محفـزة  الفيديـو  ألعـاب  تجعـل  األلعـاب  لهـذه  المسـتمرة 
ومسلية لمستخدميها، إذ بداًل من ذلك ُيسمح للمستخدم 

باالستكشاف بمفرده.

المعرفـة  مهـارات  نطـور  أن  لنـا  المهـم  مـن  لمـاذا 
المعلوماتية؟

نطـور  أن  بمـكان  ورة  الـرف مـن   ، ف وكمواطنـ�ي كأفـراد، 
ا نقدًيـا، وأن نتعامـل مـع المعلومـات بأسـلوب حـذر،  ً تفكـ�ي
ي الحياة 

ة �ف وأن نستهلكها بذكاء، وأن نتخذ قرارات مستن�ي
اليوميـة. األشـخاص الذيـن يمتلكـون المعرفـة المعلوماتيـة 
ي يعملون  ي تطوير المؤسسة ال�ت

يمكنهم  اإلسهام بنجاح �ف
فيها وبالدفع بالمجتمع الذي يعيشون فيه.
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تمارين

تمرين 1: ما هذا المصدر؟
اقـرأ السـيناريوهات التاليـة. اسـأل الطلبـة إذا مـا كانـوا يناقشـون مصـدًرا أساسـًيا أم ثانوًيـا )يمكنـك تقديـم أمثلتـك 

الخاصة من المصادر، واألمثلة المدرجة هنا هي إللهامك(.

المدرسـية، هـل  الكتـب  تاريـــــخ قطـر. عنـد اسـتخدام  للتعـرف عـى  المدرسـة   ي 
المدرسـية �ف الكتـب  أ( نسـتخدم 

نستخدم مصادر أولية أم ثانوية؟

. هـل قصـة والـدي هـذه هي  ي
ي غرفـة التخزيـن. قـال والـدي أنهـا تخـص جـد�ت

ي »عبايـة« �ف ب( لقـد وجـدت أنـا وأخـ�ت
مصدر أوىلي أم ثانوي؟

ي عـن الكتـاب، هـل قصتـه مصـدر أوىلي أم 
ي إنـه يجـب أن أقـرأ كتاًبـا أعجبـه. عندمـا يتحـدث صديـ�ت

ج( قـال صديـ�ت
ثانوي؟

ي المدرسـة الثانويـة. 
ي المكتبـة، وجـدت مقابلـة عـى قـرص مضغـوط للسـيد حمـدان حـول ذكرياتـه عـن أيـام �ف

د( �ف
. هل هي مصدر أوىلي أم ثانوي؟ ي شاهدتها مع عائل�ت

نـوع  مـا  التاريـــــخ. اسـتخدمت مقـااًل مـن ويكيبيديـا وموسـوعة أخـرى.  لمـادة  أنـا أكتـب مقـااًل عـن آل خليفـة  ه( 
ي أستخدمها؟ المصادر ال�ت

تمرين 2: تنقيح موضوع البحث 
ح عى طالبك اختيار موضوع بحث يستحوذ عى اهتمامهم )يمكن القيام بذلك كتمرين جماعي صغ�ي - 1  اق�ت

ي الفصـل تسـاعدان 
ي الفـردي والمناقشـة �ف اتيجيات المجموعـات أو العمـل الطـال�ب ي اسـ�ت

أو فـردي؛ المشـاركة �ف
ف مهارات تضييق نطاق موضوعات البحث(. عى تحس�ي

ح عى الطالب جمع معلومات أساسية عن خلفية الموضوع وتضييق نطاق موضوع البحث من خالل - 2  اق�ت
طرح األسئلة ›كيف‹ و ›لماذا‹ و ›ماذا إذن‹.

 اطلب من الطلبة تحويل الموضوع إىل جملة/بيان يلخص البحث الذي يجرونه .- 3

حة: فيما يىي بعض الموضوعات المق�ت
الحيتان     )a 

ي 
و�ف التعليم اإللك�ت     )b 

وسات. كوفيد -91 الف�ي     )c 
الحصون والقالع التاريخية     )d 
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2. كيف تبحث عن المعلومات؟

ي تضمـن اسـتخراًجا ناجًحـا  اتيجيات البحـث الـ�ت ف عمليـة البحـث والبحـث العلـمي ويعـرض اسـ�ت ح هـذا الفصـل الفـرق بـ�ي يـرسش
عـرض عـدة محـركات بحـث مـن  للمـواد ذات الصلـة، كمـا يقـدم أيًضـا المعامـالت المنطقيـة أو معامـالت القيـم المنطقيـة )بوليـان(. تُ

ي استخراج  النصوص والصور، بجانب التحقق من الحقائق ومواقع البحث العكسي عن الصور.
المستخدمة �ف

، التحقـق مـن الحقائـق، محـركات البحـث،  البحـث، البحـث العلـمي
الكلمـات  الصـور،  عـن  العكـسي  البحـث  الصـور،  عـن  البحـث 
المفتاحية، معامالت القيم المنطقية )بوليان(، عملية االقتطاع 

ي اسـتخدام محـرك بحـث مثـل 
ي هـذا الوقـت �ف

ي الكثـ�ي مـن األحيـان، عندمـا يكـون لدينـا بعـض وقـت الفـراغ، نقـىف
�ف

نت  ي تصفح اإلن�ت ية، ُيستخدم اسم محرك البحث كفعل فيقال googling، وهو ما يع�ف ف ي اللغة اإلنجل�ي
Google. �ف

بحًثا عن إجابات لألسئلة.

ء ما؟ مرة أخرى، نجري بحث عى  ي
ي نحتاج فيها إىل معلومات عن �ش ي اللحظة األوىل ال�ت

ما الذي نفعله عادة �ف
ي أول 	-	 عنـا� 

َجوِجـل(! بعـض النـاس ال يتجـاوزون هـذه النقطـة أبـًدا. إنهـم راضـون عمـا وجـدوه �ف
ُ
جوجـل. نحـن )ن

! ي
معروضة عى كومبيوتر المكتب أو الكومبيوتر المحمول أو شاشة الهاتف المحمول. هذا ال يك�ف

. عـادة عندمـا نعـرف جزئًيـا كيـف نجيـب عـى سـؤالنا أو عندمـا نعلـم أن  ف البحـث  والبحـث العلـمي هنـاك فـرق بـ�ي
هنـاك إجابـة لسـؤالنا، فإننـا نبحـث. البحـث هـو المرحلـة األوىل مـن تجميـع المعلومـات. إن إجـراء بحـث علـمي هـو 
اتيجية بحثيـة تسـتند إىل كلمـات مفتاحيـة، وتنقيـح السـؤال السـتخراج مـواد  نشـاط أكـ�ث تعقيـًدا ويتضمـن إنشـاء إسـ�ت
ي استخرجناها من أجل االنتفاع بها بشكل ناجح. ذات صلة بالموضوع، وغربلة النتائج، واختيار وتقييم المصادر ال�ت

ي تحتاج  ي طرح مزيد من األسئلة ال�ت
ابط المواضيع مًعا. بناًء عى النتائج األوىل، نبدأ �ف فكرة تقود إىل أخرى، ثم ت�ت

إىل إجابـات. تصبـح هـذه األسـئلة الجديـدة جـزًءا مـن الموضـوع األسـا�ي الـذي نريـد أن نستكشـفه. عندمـا ُيطلـب مـن 
ي للسـماح 

الطـالب كتابـة بحـث، عليهـم أن يحـددوا موضوًعـا. فمـن ناحيـة، يجـب أن يكـون الموضـوع موسـًعا بمـا يكـ�ف
، أي الورقـة البحثيـة. عـى الجانـب اآلخـر، يجـب أن يكـون  ي

ي المنتـج النهـا�ئ
بإيجـاد مـادة كافيـة ومعالجتهـا إلدراجهـا �ف

ي المعلومات خالل الوقت المحدد، مما يسمح للطالب باإلنجاز 
الموضوع ضيًقا بدرجة كافية بحيث يمكن التحكم �ف

قبل موعد التسليم وتقديم الورقة بحلول الموعد المحدد.

تمرين 1. كيف تضيق موضوع البحث
. اسألهم كيف يمكن تضييق 

ً
ح عى الطالب موضوع بحث واسع النطاق، كتاريــــخ صناعة النفط والغاز مثا اق�ت

. وفر بعض الوقت لمناقشة  ة أو كتأمل فردي صغ�ي ي مجموعات صغ�ي
هذا الموضوع. يمكن أن يجري هذا التمرين �ف

اتيجيات لتضييق موضوعات البحث:  احات المجموعات/الطالب ولخص االس�ت اق�ت

1. ما هي الموضوعات الفرعية المتعلقة بالموضوع األوسع؟

ها هذه المصادر؟ ي تث�ي 2. ما هي األسئلة ال�ت

3. ما المث�ي لالهتمام حول الموضوع؟

ء ما أك�ث تحديًدا عنه؟ ي
ي معرفة �ش

غب �ف 	. من الذي سيكون له اهتمام بالموضوع؟ هل س�ي
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تمرين 2. من الموضوع إىل سؤال البحث
عرف هذه األسئلة  ي يمكنك طرحها حول الموضوع -- من وماذا وم�ت وأين ولماذا. تُ ي األسئلة المختلفة ال�ت

فكر �ف
ا 

ً
ي تضييق السـؤال العام إىل أسـئلة أك�ث تحديًدا. تسـم هذه األسـئلة أحيان

باألسـئلة الخمسـة. تسـاعد هذه األسـئلة �ف
ي بعض األحيان، يمكن أيًضا 

ي فهم الجوانب المختلفة المتعلقة بأسـئلة معينة. �ف
‹ ألنها تسـاعد �ف ف ›أسـئلة الصحفي�ي

إضافة السؤال كيف؟

 »ضمان الوصول إىل المياه والرف الص�ي للجميع«.
ً

مثال: لنأخذ موضوًعا عاًما، مثا

يمكننا استكشاف األسئلة وبعض اإلجابات المحتملة المتعلقة بدولة معينة-- قطر:

من؟ حكومة قطر 

ماذا؟ انخفاض إمداد المياه

؟ 2030-2020 م�ت

ي استخدام المياه الجوفية
لماذا؟ اإلفراط �ف

أين؟ الدوحة، قطر

ي الدوحة؟
ف استخدام المياه �ف سؤال البحث: كيف يمكن للحكومة القطرية تحس�ي

ي البحـث والتحليـل، وليـس إجابـة 
ي ليتـم تغطيتهـا جيـًدا ويجـب أن تقتـىف

يجـب أن تكـون األسـئلة محـددة بمـا يكـ�ف
بسيطة بنعم أو ال.

ًزا. فيما يىي بعض األمثلة: 
ّ
يجب أن يكون سؤال البحث واضًحا ومركًبا ومرك

األمثلةالخاصية

غ�ي واضح: لماذا مواقع الشبكات االجتماعية ضارة؟واضح: كيف يواجه مستخدمو الوضوح
نــت مشــكالت الخصوصيــة أو يعالجونهــا عــى مواقــع الشــبكات االجتماعيــة مثــل  اإلن�ت

إنستجرام وفيسبوك؟

التعقيد
ي قطر؟

ي انتشار كوفيد 19 �ف
بسيط للغاية: كيف يتحكم األطباء �ف

ي 
ف مــن يعانــون مــن كوفيــد 19 �ف كة بــ�ي معقــد بدرجــة مناســبة: مــا هي الســمات المشــ�ت

ي  كة لمســاعدة المجتمــع الطــ�ب الدوحــة، وكيــف يمكــن اســتخدام هــذه الســمات المشــ�ت
ي الوقايــة مــن المــرض؟

�ف

ف  ك�ي : ما هو تأث�ي االحتباس الحراري عى البيئة؟ال�ق ف ك�ي مفتقد لل�ت

ي قطر؟
ي درجة الحرارة عى النباتات �ف

ز: كيف تؤثر الزيادة �ف
َّ
ُمرك

How to Write a Research Question .)2008( .مقتبس من مركز الكتابة بجامعة جورج ميسون
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ما هو محرك البحث؟

ي مصمم إلجراء عمليات بحث  نت هو نظام برم�ب ونية، أو محرك البحث عى اإلن�ت محرك بحث الشبكة اإللك�ت
نـت العالميـة بطريقـة منهجيـة عـن معلومـة معينـة محـددة  ي شـبكة اإلن�ت

ي البحـث �ف نـت، وهـو مـا يعـ�ف عـى شـبكة اإلن�ت
ف  نـت. يسـتخدم محـرك البحـث روبوتـات الشـبكة لالسـتعالم مـن ماليـ�ي مـن خـالل اسـتعالم بحـث نـىي عـى اإلن�ت

نت للعثور عى المعلومات. الصفحات عى اإلن�ت

من المحتمل أن يكون طالبك عى دراية بجوجل. 

ي استكشاف المزيد 
لمن يرغبون �ف

هناك محركات بحث عديدة. أدناه قائمة تحتوي عى محركات البحث األك�ث استخداًما مع خصائصها 
ف عى مزاياها.  ك�ي الرئيسية. قد يكون مفيًدا تقديم المزيد من محركات البحث لطالبك، مع ال�ت

ي محـركات البحـث، ولكـن 
 Google- بواجهتـه سـهلة االسـتخدام، جوجـل هـو الخيـار األكـ�ث شـيوًعا �ف

ي جوجل 
ف البحث �ف هناك المزيد من البدائل المتاحة. تعرف عى المزيد حول تحس�ي

)https://support.google.com/websearch/answer/2466433؟hl=ar(

الـذي ُيحّمـل عـى أي كمبيوتـر شـخىي يسـتخدم نظـام  كـة مايكروسـوفت  Bing - محـرك بحـث �ش
التشغيل ويندوز.

أو  الموقـع  للبحـث. ال يجمـع  مـن يسـتخدمونه  - محـرك بحـث يحـمي خصوصيـة   DuckDuckGo
يحفظ أي معلومات شخصية.

نـت.  محـرك بحـث  Wiki.com - يسـتخرج النتائـج مـن اآلالف مـن صفحـات الويـ�ي عـى شـبكة اإلن�ت
ي مواقع مثل ويكيبيديا.

ي يقودها المجتمع، كما هو موجود �ف درون المعلومات ال�ت مثاىلي للذين يقٍّ

. إنه المكان المثاىلي للحصول  ي الوقت الفعىي كتوي�ت
Twitter من الصعب التغلب عى محرك بحث �ف

ي حاالت الطوارئ.
عى تحديثات دقيقة بدقيقة �ف

ي العروض التقديمية )ساليدشو( الموثقة. يمكنك أيًضا استخدامه 
SlideShare يسمح لك بالبحث �ف

ي دي إف، ممـا يجعلـه أداة ممتـازة إذا كان لديـك  ونيـة وملفـات بصيغـة �ب للبحـث عـن كتـب إلك�ت
عرض تقديمي تستعد له.

نـت القديمـة، ولكنـه أكـ�ث مـن ذلـك  ا رائًعـا للبحـث عـن مواقـع اإلن�ت
ً
Wayback Machine يعتـ�ب محـرك

المـواد  البحـث هـذا مـن مجموعـة ضخمـة مـن  بـه االسـم، يسـتعلم محـرك  . وفـق مـا يـو�ي  بكثـ�ي
امج المجانية. ف مقاطع الفيديو والكتب والموسي�ت وال�ب ي ذلك مالي�ي

الموثقة، بما �ف

نت، حيث يمكنك الوصول إىل  نت( هو مكتبة ضخمة عى االن�ت Internet Archive )أرشيف اإلن�ت
ء يمكن تصوره. ي

أي �ش

ي محركات البحث، ولكنه قد ال يكون دائًما االختيار األفضل، وفًقا 
قد يكون Google هو الخيار األك�ث شيوًعا �ف

ي أن تستكشف خياراتك، فهناك الكث�ي من 
الحتياجاتك وأولوياتك. سواء كنت مهتًما بالخصوصية أو ترغب فقط �ف

ي بإمكانك أن تجربــها، لذا جرب بعضها. محركات البحث ال�ت

https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=en
https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=en
https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=en
https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=en
https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=en
https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=en
https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=en
https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=en
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https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=en
https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=en
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محركات البحث عن الصور 

نـت؟ هل  هـل يبحـث طالبـك عـن صـور عـى اإلن�ت
ي أوراقهم أو 

يضمون صور عالية الدقة الستخدامها �ف
عروضهم التقديمية؟ هذه هي محركات البحث عن 
 Google جوجـل  صـور  شـيوعا:  األكـ�ث  الصـور 
 Yahoo للبحـث عـن صـور  ياهـو  Images، خدمـة 
صـور عـن  للبحـث  بنـج  خدمـة   ،Image Search

يسـت لبحـث  Bing Image Search، خدمـة بين�ت
 ،Pinterest Visual Search Too الصـور 
ي  ش Picsearch، فليكـر Flickr، صـور جيـ�ت بيكسـ�ي
 ،Shutterstock سـتوك  ش�ت  ،Getty Images
العامـة  نيويـورك  لمكتبـة  الرقميـة   المجموعـات 
 the New York Public Library Digital
 Wikimedia ومشاعات ويكيميديا ،Collections

.Commons

كلمة تحذيرية: العديد من الصور محمية بحقوق 
، لذا فعند استخدامها فإنك تحتاج إىل  الطبع والنرسش
أو  مصـوًرا  أو  ـا كان 

ً
)فنان صاحبهـا  إىل  الصـور  نسـبة 

مصمًما وما إىل ذلك(. هناك مواقع تتوفر فيها الصور 
ا، فهذا 

ً
ا )ح�ت لو كانت هذه الصور متاحة مجان

ً
مجان

يعتـادوا عـى نسـخها  أن  الطـالب يجـب  أن  ي  يعـ�ف ال 
بعـض  تضـع  بينمـا  المصـدر(،  إىل  العـزو  دون  فقـط 
وري تعريف  المواقع األخرى تكلفة. لذلك فمن الرف
وط وأحـكام االسـتخدام  الطـالب بممارسـة قـراءة �ش
ي الفصـل 

بعنايـة. سـنناقش حقـوق التأليـف والنـرسش �ف
	 بمزيد من التفاصيل.

يست عى قاعدة  Pinterest يحتوي موقع بين�ت
ي  ة جًدا من الصور بفضل ›الدبابيس‹ ال�ت بيانات كب�ي
المسـتخدمون، لذلـك فهـو مصـدر ال يجـب  أنشـأها 
استبعاده عندما تحتاج إىل العثور عى صورة معينة.

مجموعـة  ي  جيـ�ت تحـوي صـور   Getty Images
مذهلـة مـن ضوابـط تنقيـح البحـث أيًضـا، لذلـك فـال 
يعتقـد أنـك لـن تجـد نـوع الصـورة الـذي تبحـث عنهـا 

بالضبط.

ي 
سـتوك هي �ف Shutterstock مكتبـة صـور ش�ت

بحـث  ومرشـحات   ، ي جيـ�ت صـور  ضخامـة  مسـتوى 
الموقع هي بنفس درجة التعمق.

نيويـورك  لمكتبـة  الرقميـة  المجموعـات  لـدى 
 The New York Public Library Digital العامة
المجـال  ي 

الصـور �ف مـن  أرشـيف كبـ�ي   Collections
وتعيـد  تسـتخدم  أن  يمكنـك  أنـه  ي  يعـ�ف ممـا  العـام، 
ـا. يجـب 

ً
تريـد مجان ي  الـ�ت بالطريقـة  الصـور  اسـتخدام 

عـن  بحثـت  الرقميـة كلمـا  المجموعـات  ي 
�ف البحـث 

نسـخ  ذلـك  ي 
�ف بمـا  الجـودة،  عاليـة  رقميـة  صـور 

ممسـوحة ضوئًيا بجودة عالية الدقة لكتب تاريخية 
وصـور  وسـجالت  رسـم  ودفاتـر  وأوراق  وخرائـط 

فوتوغرافية والمزيد.

 Wikimedia Commons مشاعات ويكيميديا
هي مجموعة من ملفات الوسائط القابلة لالستخدام 

ي يمكن ألي شخص المساهمة فيها. بحرية وال�ت
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نت بفعالية؟ كيف تعلم طالبك البحث عىل اإلن�ق

نـت  اإلن�ت عـى  المعلومـات  معظـم  اكتشـاف  بإمكاننـا 
يعرفـون  طالبـك  إذا كان  البحـث.  محـركات  باسـتخدام 
بالفعـل مـا يبحثـون عنـه بالتحديـد، فـإن محـرك البحـث 
محـركات  تسـتخدم  عليـه.  للعثـور  طريقـة  أفضـل  هـو 
تختارهـا  ي  الـ�ت الرئيسـية  العبـارات  أو  الكلمـات  البحـث 
لتحديد أي صفحات الويب تحتوي عى معلومات ذات 
الجـزء  ي 

�ف تظهـر  األكـ�ث صلـة  النتائـج  بموضوعـك.  صلـة 
العلوي من الشاشة.

ي الفصـل كتابـة ورقـة 
لنقـل أنـه يجـب عـى الطـالب �ف

الطـالب  يناقـش   . الـدرا�ي الفصـل  نهايـة  قبـل  بحثيـة 
ي تهمهـم مـع معلمهـم. بمجـرد  الموضوعـات المحتملـة الـ�ت
ي 

�ف الطـالب  ع  يـرسش أن  قبـل  الموضـوع،  عـى  الموافقـة 
ي 

�ف التفكـ�ي  ي 
�ف البـدء  عليهـم  نـت،  اإلن�ت عـى  البحـث 

الموضوع الذي اختاروه.  

المهمـة  الكلمـات  تدويـن  ي 
�ف البـدء  إىل  سـيحتاجون 

والكلمـات المفتاحيـة والمفاهيـم والمصطلحـات األوسـع 
ي سياق أوسع ومصطلحات 

المحتملة لوضع موضوعهم �ف
أضيـق وذلـك لإلشـارة إىل بعـض الموضوعـات المتفرعـة 
إىل  سـيحتاجون  ذلـك،  بعـد   . الرئيـسي موضوعهـم  عـن 
ي المرادفـات، بكلمـات أخـرى يمكـن اسـتخدامها 

التفكـ�ي �ف
مداريـة،  محطـة   :

ً
)مثـا موضوعهـم  وصـف  أو  لتحديـد 

محطـة فضائيـة، محطـة فضـاء مداريـة، مركبـة فضائيـة، 
البحـث  عمليـات  بعـض  عـن  سـينتج  فضـاء(.  مكـوك 
بعـد  كافيـة،  معلومـات  اسـتخراج  الرئيسـية  بالكلمـات 
التقييم الدقيق، ستساعدهم عى تحديد المصادر ذات 
بهـا،  االحتفـاظ  يجـب  ي  الـ�ت وتلـك  بموضوعهـم،  الصلـة 
ي يجـب التخلـص منهـا. نقـدم المزيـد مـن المعلومـات  والـ�ت

ي القسم 3.
حول اختيار أفضل المصادر �ف

الطـالب كلمـات  يصـادف  قـد  التقييـم،  عمليـة  أثنـاء 
مواصلـة  عنـد  اسـتخدامها  يمكـن  مفيـدة  أخـرى  رئيسـية 
الجديـدة  الرئيسـية  الكلمـات  البحـث. ستسـاعدهم هـذه 

. ستمكنهم هذه العملية من  ف سؤالهم األوىلي عى تحس�ي
اكتشاف المزيد من المصادر المتعلقة بالموضوع.

البحـث  لعمليـات  الدقيقـة  المطابقـات  عـى  للعثـور 
المثـال  سـبيل  عـى   ، أكـ�ث أو  ف  عـى كلمتـ�ي تحتـوي  ي  الـ�ت
»حفلة عيد ميالد«،  يمكن استخدام عالمات االقتباس 
ي  )إذ بدونهـا ستشـمل نتائـج البحـث صفحـات الويـب الـ�ت
ليـس  تذكـر كلمـة »عيـد ميـالد« وكلمـة »حفلـة«، ولكـن 
ورة مًعـا -- عـى سـبيل المثـال سيكتشـفون صفحـة  بالـرف
. لست متأكًدا  ي

نت تذكر »ال أتذكر عيد ميالد صدي�ت إن�ت
محـركات  معظـم  لتخرجهـا«.  حفـل  هنـاك  إذا كان  ممـا 
ي أنـك  البحـث تسـمح بالبحـث بـذات العبـارات، ممـا يعـ�ف
المسـتندات  عـن  يبحـث  أن  البحـث  محـرك  مـن  تطلـب 
تيب.  ي يجب أن تظهر فيها نفس الكلمات، وبنفس ال�ت ال�ت
ي يحصلـون عليهـا بعـد  يمكـن للطـالب مقارنـة النتائـج الـ�ت
مـع  الرئيسـية  الكلمـات  نفـس  باسـتخدام  بحـث  إجـراء 
، محطـة الفضـاء المداريـة 

ً
وبـدون عالمـات اقتبـاس )مثـا

ي مقابل »محطة فضائية مدارية »(.
�ف

تهجئـات  ي 
�ف التفكـ�ي  هي  أخـرى  بحـث  اتيجية  اسـ�ت

ي 
و�ف يد اإللك�ت مختلفة لذات الكلمة )بعض األمثلة  هي ال�ب

ونيـة؛ مركبـة فضـاء مقابـل مركبـة  مقابـل الرسـائل اإللك�ت
فضائيـة؛ الكلمـات الرئيسـية مقابـل الكلمـات المفتاحيـة(. 
عنـد البحـث بالعربيـة، قـد نسـتخدم أيًضـا تهجئـات نفـس 
الكلمات بلهجات مختلفة. يمكن للطالب إجراء عمليات 
بحث مماثلة وتقييم االختالف فيما تستخرجه محركات 

البحث لهم.

مـن أجـل توسـيع البحـث أو تضييقـه، نسـتخدم عـدة 
ي تسـم المعامـالت  طـرق لجمـع مصطلحـات البحـث الـ�ت
)بوليـان(. وهي  المنطقيـة  القيـم  معامـالت  أو  المنطقيـة 
ف أو أكـ�ث مـن مصطلحـات  تمثـل كيفيـة ارتبـاط مصطلحـ�ي
البحـث ويتـم التعبـ�ي عنهـا بالكلمـات »و« AND و »أو« 

 .NOT »و »ليس OR



ا20 عمليًّ المعلوماتية  المعرفة 

ي استكشاف المزيد 
لمن يرغبون �ف

ع مـا  ي جـورج بـول، والـذي اخـ�ت ف ي كلمـة »بوليـان« مـن اسـم عالـم الرياضيـات اإلنجلـ�ي
تـأ�ت

. ي القرن التاسع عرسش
ي �ف

عرف بالمنطق البوليا�ف

استخدام المعامالت المنطقية يوسع البحث أو يضيقه اعتماًدا عى معامل العملية )انظر الشكل 1(

و

� ���لتا ال�لمت أيهما � ��إحدى ال�لمت

 هاتف
محمول

 هاتف
محمول

 هاتف
ذ��

 ألعاب
 هاتف

محمول

 ألعاب
كومبيوتر

ألعاب

أو ل�س

الشكل 1. المعامالت المنطقية

ف أو ثـالث كلمـات مـع »و« AND، سيسـتخرج محـرك البحـث معلومـات أقـل  وأكـ�ث تحديـًدا.  عندمـا ندمـج كلمتـ�ي
ي يمكن لعبها  ف هاتف محمول وألعاب سيؤدي إىل استخراج معلومات عن األلعاب ال�ت ، البحث الذي يجمع ب�ي

ً
فمثا

يل المعلومـات العامـة حـول الهواتـف المحمولة/الخلويـة والمعلومـات  ف عـى الهواتـف المحمولة/الخلويـة فقـط، وسـ�ي
العامة حول ألعاب الكمبيوتر.  

يمكـن   . أكـ�ث معلومـات  باسـتخراج  البحـث  محـرك  OR، سـيقوم  مـع »أو«  ثـالث  أو  ف  بدمـج كلمتـ�ي نقـوم  عندمـا 
ف  للطالب إجراء عمليات بحث منفصلة عن الهاتف المحمول والهاتف الذكي ثم إجراء بحث باستخدام المصطلح�ي

(. ناقش االختالف فيما استخرج. ف بـ  »أو« OR )الهاتف المحمول أو الهاتف الذكي المتصل�ي

ي ال نحتاجها. يمكن  ف أو ثالث مع »ليس« NOT، فإن محرك البحث سيقىي المعلومات ال�ت عندما ندمج كلمت�ي
ف  للطالب إجراء عمليات بحث منفصلة باستخدام ألعاب الهاتف وألعاب الكمبيوتر ثم بحث آخر يجمع المصطلح�ي

مع »ليس« NOT )ألعاب الجوال وليس ألعاب الكمبيوتر(. ناقش االختالف حول ما استخرج.

Boolean وبوليان Twitter ي استكشاف المزيد - أبحاث توي�ق
لمن يرغبون �ف

إذا كان طلبتـك أكـ�ث تقدًمـا ويسـتخدمون تويـ�ت بانتظـام، يمكنـك استكشـاف بعـض النصائـح المفيـدة 
ي توي�ت عى صفحة الويب هذه: 

حول استخدام معامالت العمليات المنطقية �ف

 How to Master والمرشـحات:  المنطقيـة  التصفيـة  عوامـل  أسـا�ي   :: تويـ�ت بحـث  إتقـان  كيفيـة 

Twitter Search: Basic Boolean Operators and Filters من 2013:

)http://thesocialchic.com/2013/04/26/how-to-master-twitter-search(

http://thesocialchic.com/2013/04/26/how-to-master-twitter-search/
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 . يمكن استخدام معامالت العمليات المنطقية لتوليفات من ثالثة مصطلحات بحث أو أك�ث

لنلِق نظرة عى النكهات الثالثة األك�ث شعبية لآليس كريم: الفانيليا والفراولة والشوكوالتة. 

ماذا يقدمه هذا الرقم؟

1.  الفانيليا والفراولة والشوكوالتة      

2.  )الفانيليا أو الفراولة( وليس الشوكوالتة

3.  الفانيليا والفراولة والشوكوالتة

فراولة

فان�ال ش�كوالته

ي البحـث عـن الكلمـات ذات النهايـات المتشـابهة تسـم االقتطـاع. يوسـع االقتطـاع 
هنـاك تقنيـة أخـرى تسـاعد �ف

بحث الفرد ليشمل نهايات الكلمات والتهجئات المختلفة. يجري االقتطاع بإدخال جذر الكلمة ووضع رمز االقتطاع 
ي النهاية. تختلف رموز االقتطاع ع�ب األنظمة األساسية ولكن الرمز الشائع هو *. 

�ف

ي تذكر سباع وسباق.  البحث عن سبا* سيعود الوثائق ال�ت
ً

مثا

ات البحث المتقدم للباحث  ف يحتوي كل محرك بحث عى حقل للبحث ندخل فيه الكلمات الرئيسية. تتيح م�ي
ي يهتم بها )من أخبار وصور ومقاطع فيديو وكتب، وخرائط، إلخ(. تحديد نوع المواد ال�ت

ي البحث، عى سبيل المثال: 
يمكنك تقديم تمارين متنوعة تساعد الطالب عى التجريب �ف

اتيجيات بحث مماثلة باستخدام محركات بحث المختلفة. 	 استكشاف اس�ت
ي النتائج. 	

اللعب مع الكلمات الرئيسية وعوامل تنقيح البحث ومالحظة كيف يؤدي ذلك إىل تغي�ي �ف
تفحـص النتائـج وأجعـل الطـالب يحـددون محـرك البحـث األفضـل لموضوعهـم، وأي محـرك منهـا اسـتخرج  	

المواد األك�ث إرضاًء للبحث.

ىلي أو مشـاريــــع بحثيـة 
ف ا لوقـت طويـل. عنـد العمـل عـى واجـب مـ�ف

ً
نـت مسـتهلك يمكـن أن يكـون البحـث عـى اإلن�ت

ي 
ي البحـث �ف

، شـجع الطـالب عـى وضـع وقـت محـدد لهـذا النشـاط. لقـد تعاملنـا بالفعـل مـع تسلسـل المراحـل �ف أكـ�ب
القسم 1. 

م لطالبك المكونات الرئيسية التالية إلجراء بحث فعال: قدِّ
استخدم الكلمات الرئيسية والمرادفات.- 1  
استخدم عالمات االقتباس للعبارات الدقيقة.- 2  
استخدم معامالت العمليات المنطقية: و، أو، ليس.- 3  
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استخدم تقنية االقتطاع.- 	  
، نوع المصارد، األخبار، الصور(.- 	

ً
استخدم خيارات البحث المتقدمة لمحركات البحث )مثا  

استخدم محركات بحث مختلفة.- 	  
قيم النتائج وقارن بينها.- 	  

ف حًدا زمنًيا.- 8 ع�ي  

مالحظـة: إذا كنـت تسـتخدم قواعـد بيانـات مكتبـة مدرسـتك، فاسـتثمر بعـض الوقـت لتوضـح للطـالب كيفيـة 
ف قواعد البيانات. استخدام معامالت العمليات المنطقية والتحسينات لكل قاعدة بيانات. قد يختلف األمر ب�ي

تمارين 1

تقسيم موضوع البحث إىل مواضيع فرعية

أفضل طريقة لتطوير مهارة تقسيم أو تفريــــع أي موضوع إىل مواضيع فرعية هي من خالل 
ي العادة تتبع الخطوات التالية: 

التمارين وتقديم تعليقات تقييمية. �ف

: الصيد بالصقور(.- 1
ً

 اخ�ت موضوًعا يهم الطالب )مثا

 بعـد أن تقـرأ بعـض المعلومـات عـن خلفيـة الموضـوع عـن طريـق البحـث عـن موضوعـك - 2
ي محرك بحثك المفضل، حاول الخروج بقائمة بالموضوعات الفرعية.

�ف

 ِصغ أسئلة البحث.- 3

تنفيذ 2

إتقان استخدام محرك البحث جوجل 

لغرض هذا التمرين، يمكن للطالب استخدام جوجل للتحقق إذا ما كانت بعض العبارات 
صحيحة أم خاطئة، عى سبيل المثال:

ي تحوي طائرة البوينج: السيارات أو الطائرات. صح أم خطأ. – 1 سيستبعد البحث التاىلي النتائج ال�ت

ي »و« إىل توسـيع نطـاق نتائجـك وإنتـاج  – 2
سـيؤدي اسـتخدام معامـل العمليـات المنطقيـة البوليـا�ف

المزيد من النتائج. صح أم خطأ.

ي »ليس« إىل تضييق نطاق البحث والحد من عدد  – 3
سيؤدي معامل العمليات المنطقية البوليا�ف

الزيارات. صح أم خطأ.

ي بحثك. صح أم خطأ. – 	
ف الكلمات �ف ي »و« ب�ي

تضيف جوجل تلقائًيا المعامل المنط�ت

ئ جوجل لـ »ليس«؟ + - ~ = – 	 ما هو مكا�ف

ئ جوجل لـ »أو«؟ - = + – 	 ما هو مكا�ف

ي تنصيص( سيبحث عن هذه العبارة بالضبط بسبب  – 	 ف عالم�ت البحث عن »القرش األبيض« )ب�ي
عالمات التنصيص. صح أم خطأ.
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ي
تنفيذ 3. استكشاف موضوع بح�ث

 يناسب هذا التمرين الصفوف العليا من المدرسة الثانوية أو الكليات. 

اطلـب مـن طالبـك استكشـاف موضـوع رأي النـاس حـول عـالج كوفيـد-19 بالطـب البديـل. 

إسألهم: أين سيبحثون؟ ماذا ستكون قائمة الكلمات الرئيسية والمفاهيم والمرادفات والهجاء؟ 

هل يستخدمون معامالت العمليات المنطقية؟ ولماذا/كيف؟ 

)إليك مجموعة محتملة من اإلجابات. نظًرا ألن الموضوع يتطور حالًيا، سيكون من المفيد 

:)#كوفيدـ19 أو  . يمكن أن يكون البحث كالتاىلي جًدا اسـتخدام الوسـائط االجتماعية مثل توي�ت

وسـالكورونا أو #كورونا( و )» الطب البديل »أو #الطبـالبديل أو« الصحة  #كوفيد19  أو #ف�ي
 .)» الشاملة« أو«الطب الطبيعي

سـيكون مـن المفيـد أيًضـا مناقشـة الطـالب مـ�ت نبحـث باللغـة العربيـة فقـط وأي المواقـف 
ف مصطلحات بلغات أخرى.  يفيد فيها تضم�ي

تمرين 4. لعبة مع الحلويات: معامالت العمليات المنطقية البوليانية 

ح معامـالت العمليـات المنطقيـة البوليانيـة مـن  بالنسـبة لألطفـال األصغـر سـًنا، يمكنـك �ش
الداكنـة،  العاديـة  والشـوكوالتة  البيضـاء،  الشـوكوالتة  المكافـآت:  بعـض  عـى  الحصـول  خـالل 
البطاطـس،  ورقائـق  بالفراولـة،  والشـوكوالتة  بالكراميـل،  والشـوكوالتة  الشـوكوالتة،  وكعكـة 
يمكنـك  إلـخ.  بالكراميـل،  المحشـوة  والحلـوى  الفراولـة،  لبـان  أو  وعلكـة  الفراولـة  ومصاصـة 
ي دلو فارغ. قم بإعداد ورقة أسئلة واتركهم 

ة ومنحهم الحلوى �ف تقسيمهم إىل مجموعات صغ�ي
يمألون الفراغات.

ي المساحة الفارغة:
ي الدلو ما يىي واكتب النتيجة �ف

ضع �ف

ف عليهم �د جميع األصناف باستثناء البطاطس والعلكة(. - الشوكوالتة والحلويات: )سيتع�ي

- )الشوكوالتة والحلويات( ليس الفراولة _______________

- )حلوة أو مالحة( ليس كراميل __________________
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قيم مصادر المعلومات؟
ُ
3. كيف ت

ي مجال مصداقية المصدر. الحالية، والمالءمة، 
ف �ف يحدد هذا الفصل المكونات األساسية لتعليم الطالب اليافع�ي

CRAAP( هي  إىل  ختـر  تُ الكلمـات  هـذه  مـن  األوىل  األحـرف  يـة،  ف اإلنجل�ي )باللغـة  والغـرض  والدقـة،  والتخصـص، 
ي توجهنا عند تقييم مصادر المعلومات. المفاهيم الرئيسية ال�ت

تقييـم المصـادر، ومعايـ�ي تقييـم المعلومـات، والمصداقيـة، والحاليـة، والمالءمـة، 
والتخصص، والدقة، والغرض، والتفك�ي النقدي، والتحقق من الحقائق

ي أهمية االستعانة بمصادر موثوقة. ليس من الممارسات الجيدة استخدام 
، ال يمكن المبالغة �ف ي العر الرقمي

�ف
ي البيئـة األكاديميـة. الطـالب 

نـت كمصـدر معلومـات، بخاصـة �ف بحـث �يـــــع عـى جوجـل أو مقـال مجهـول عـى اإلن�ت
ي 

، وقـد نشـأوا عـى معرفـة أن محـركات البحـث القائمـة عـى الويـب مثـل جوجـل �ف ي اليـوم يتمتعـون بـذكاء تكنولـو�ب
ي يجـب تصديقهـا.  نـت الـ�ت ي المصـادر عـى اإلن�ت

ف أكـ�ث مـن الـالزم عنـد التفكـ�ي �ف متنـاول أيديهـم، وقـد يكونـون واثقـ�ي
ي هـذا 

« �ف
ً

. أن يكـون الفـرد »متصـا ليسـت مصداقيـة المصـدر مجـرد أداة تسـتخدم عنـد البحـث ألجـل واجـب مـدر�ي
ي أنـه يجـب عليـه فـرز المعلومـات عـدة مئـات مـن المـرات يومًيـا. إن تعليـم الطـالب تحديـد مصـادر موثوقـة  العـر يعـ�ف
ة أك�ث عندما تقدم لهم  ي المعلومات بثقة وحكمة وسيمكنهم من اتخاذ خيارات مستن�ي

سيساعدهم عى التدقيق �ف
معلومات من جميع األنواع.

ي استكشاف المزيد 
لمن يرغبون �ف

ف  نت )أي القدرة عى التمي�ي ي ع�ب اإلن�ت
ي التفك�ي المد�ف

ي جامعة سـتانفورد �ف
نظرت دراسـة �ف

ي المـدارس  ف خريـ�ب اوحـون بـ�ي ف المعلومـات الحقيقيـة والمزيفـة( ألكـ�ث مـن 800	 طالـب ي�ت بـ�ي
ي الجامعات. كانت النتائج صادمة جًدا. وجدت الدراسة أن أك�ث من ٪80  المتوسطة إىل خري�ب
مـن طـالب المـدارس اإلعداديـة أخطـأوا أو تقبلـوا أخبـار »المحتـوى المدعـوم« باعتبارهـا أخبـاًرا 
ف  حقيقية. عززت النتائج األخرى الفكرة الجديدة القائلة بأن الجيل الحاىلي من األطفال البارع�ي
ي التفريق الحقيقة من الخيال عى 

ي استخدام وسائل التواصل االجتماعي يواجهون صعوبة �ف
�ف

تدفـق  تحليـل  الطـالب  يسـتطع  لـم  إذا  أيًضـا.  لآلمـال ومخيـف  أمـر مخيـب  هـذا  إن  نـت.  اإلن�ت
ي تغمرهم يومًيا وتقييمه بدقة، فسيكونون عرضة للخداع باستخدام معلومات  المعلومات وال�ت
خاطئة قد يكون أو ال يكون ورائها أجندة تحريضية. إن هؤالء األطفال هم مستقبلنا، وقد يؤثر 
ي يتبنونها عندما ينضجون. إن  ي اآلراء ال�ت

ي الحياة و�ف
خداعهم عى طريقة اتخاذهم للقرارات �ف

كميـة المعلومـات غـ�ي الدقيقـة واألخبـار الكاذبـة أمـر مذهـل. يجـب أن يكـون المـرء يقًظـا حيـال 
عيـة وموثوقـة. قـررت  ي يقرأهـا الشـباب تتمتـع بجـودة عاليـة و�ش ضمـان أن تكـون القصـص الـ�ت

الجامعة إنشاء مورد يعالج هذه المشكالت، انظر:

https://cor.stanford.edu/  

https://cor.stanford.edu/
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عن أهمية معرفة مصداقية المصدر للطالب

ي بحـر مـن الغمـوض مـن المصـادر الموثوقـة وغـ�ي 
نـت، فـإن تعلـم اإلبحـار �ف ف المعلومـات عـى اإلن�ت مـع وجـود ماليـ�ي

ف الطالـب  ي المـدارس كوسـطاء بـ�ي
الموثوقـة مهمـة صعبـة ولكنهـا أساسـية. غالًبـا مـا يعمـل متخصصـو وسـائل اإلعـالم �ف

والمصادر المرجعية. قد يكون أمناء المكتبات أهم األفراد الذين يعلمون الطالب كيفية البحث عن المواد المرجعية 
ي الطالب إىل أمناء المكتبات بسؤال يحتاجون لإلجابة عليه، ويمكن 

واالستفادة منها بحكمة ومسؤولية. غالًبا ما يأ�ت
ألمناء المكتبات بالمدرسة استغالل هذه الفرصة لمساعدة الطالب عى تعلم طرق تحديد مصداقية المصادر.

ي سـن المدرسـة االبتدائيـة وطـالب المـدارس المتوسـطة أصغـر مـن أن 
ون أن األطفـال �ف يـن قـد يعتـ�ب ف أن كث�ي ي حـ�ي

�ف
ي أيًضـا  ي موثوقيـة ومصداقيـة المصـادر، فـإن البعـض اآلخـر يختلفـون معهـم. إن تعليـم مصداقيـة المصـادر يعـ�ف

يفكـروا �ف
ا. ً ي تطوير تعليم متكامل وعقل متطور، وهو مفهوم يجب أن ُيّدرس مبكًرا وكث�ي

تعليم التفك�ي النقدي، وهو عنر هام �ف

نـت للحصـول عـى معلومـات مـن هواتفنـا المحمولـة، ومـن أجهـزة الكمبيوتـر المحمولـة  ا مـا نسـتخدم اإلن�ت ً كثـ�ي
نـت. سـيكون مـن الصعـب العثـور عـى شـخص لـم  لدينـا، ومـن أجهـزة الكمبيوتـر المكتبيـة. نحـن دائمـا متصلـون باإلن�ت
ي 

و�ف إلكـ�ت نـت عـ�ب جوجـل مـن قبـل. عندمـا يجـري األشـخاص بحًثـا، كيـف يعرفـون أي موقـع  يجـر بحًثـا عـى اإلن�ت
ي كثـ�ي مـن األحيـان قـد يختـار األشـخاص موقـع الويـب األول 

يختارونـه ويتعمقـون فيـه ضمـن عمليـة اسـتعالمهم؟ �ف
المدرج أمامهم، لكن هذه ليست أفضل طريقة.  

، قـد يصـدق المسـتخدمون القصـص اإلخباريـة الكاذبـة  إضافـة إىل هـذا، فمـع ظهـور وسـائل التواصـل االجتمـاعي
ألنهم يقبلون القصص بناًء عى قيمتها الظاهرية. تجعل خاصية »المشاركة« هذه القصص اإلخبارية الكاذبة تبدو 
ف يـرون أفـراد عائالتهـم وأصدقائهـم يقبلـون المعلومـات عـى أنهـا حقيقيـة. يجـب أن  أكـ�ث مصداقيـة؛ ألن المسـتخدم�ي
يتم اختيار مصدر الثقة بناًء عى عدة عوامل تشـمل، عى سـبيل المثال ال الحر: تداول/مدى حداثة المعلومات 
نفسـها،  ي 

و�ف اإللكـ�ت والموقـع  المعلومـات  أنشـأت  ي  الـ�ت المجموعـة  ومصداقيـة  وتخصـص  وموثوقيتهـا،  المقدمـة، 
ي 

ف �ف ي يدعيهـا بنـاء عـى عـدة مصـادر، وإذا مـا كان هنـاك تحـ�ي افيـة الموقـع، والقـدرة عـى التحقـق مـن الحقائـق الـ�ت واح�ت
المعلومات المقدمة.

تدريس خمسة مفاهيم هامة لتقييم مصدر
هـذه المفاهيـم السـابقة حـول موثوقيـة المعلومـات قـد تبـدو معقـدة نوًعـا مـا بالنسـبة لألطفـال، ولكـن هنـاك طـرق 
ي  لتعليمها للطالب بأسلوب ممتع وتفاعىي يسهل عليهم فهمها واستخدامها بشكل صحيح. هناك بعض النقاط ال�ت
ا أم ال. وهي التداول والصلة والثقة والدقة والغرض.  يمكننا 

ً
يجب التحقق منها عند تحديد ما إذا كان المصدر موثوق

استخراج بعض النقاط األك�ث أهمية واستخدامها كأداة تعليمية.

ي تطابـق مصطلـح  بمجـرد أن نجـري بحًثـا عـن كلمـة رئيسـية عـى أي محـرك بحـث، تعـرض الكثـ�ي مـن المصـادر الـ�ت
)أو مصطلحات( البحث عى الشاشة. هذه هي المرحلة األوىل من استخراج المعلومات. بعد العثور عى معلومات 
لبحثنـا، فـإن الخطـوة التاليـة هي تحليـل أو تقييـم مصـادر المعلومـات.  تقييـم المعلومـات يشـجع الفـرد عـى التفكـ�ي 

ها. ف ي مصداقية مصادر المعلومات وصحتها ودقتها وموثوقية وتوقيتها ووجهة نظرها أو تح�ي
بأسلوب نقدي �ف

 الحالية: مدى المواكبة الزمنية للمعلومات.. 1
 المالءمة: أهمية المعلومات الحتياجاتك.. 2
 الموثوقية: مصدر المعلومات.. 3
 الدقة: موضوعية المعلومات.. 	
 الغرض: سبب وجود المعلومات. . 	
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تحديد وقت إنشاء المعلومات- 1
ي  نـت الـ�ت للعثـور عـى اإلجابـة عـى سـؤال مـ�ت أنشـئت المعلومـات، يجـب أن نطـرح هـذه األسـئلة حـول مـوارد اإلن�ت
ونيـة  نكتشـفها. إن أفضـل طريقـة للتعـرف عـى مهـارة تقييـم حداثـة المعلومـات هي اختيـار عـدة أمثلـة لمواقـع إلك�ت

وإعطاء تمرين للطالب تطلب منهم اإلجابة عى هذه األسئلة. 
م�ت أنشئت المعلومات؟ ما مدى حداثتها؟ ما مدى مناسبتها للوقت؟  ●   

ث الموقع؟ م�ت ُحدِّ  ●   
ف بالمنظـورات التاريخيـة حـول موضـوع مـا، فنحـن بحاجـة إىل معلومـات حديثـة. هنـاك مجـاالت  مـا لـم نكـن مهتمـ�ي
حداثـة  مـدى  نكتشـف  أن  علينـا  فيـه.  التطـورات  أحـدث  معرفـة  إىل  النـاس  يحتـاج  حيـث  ي  الطـ�ب معينـة، كالمجـال 
نت عن الوقت الذي تم فيه  المعلومات المقدمة عى الموقع. تختلف حداثة المعلومات الموجودة عى موقع إن�ت

وري القيام ببعض التحقق. تحديث الموقع. لذلك فمن الرف

 تقييم مدى صلة المعلومات- 2
 : ي يجب طرحها عى كل مصدر يكتشفه الطالب وينوي استخدامه هي األسئلة المفيدة هنا وال�ت

ما مدى صلة المعلومات؟   ●   
ما مقدار ما تغطيه؟  ●   

أواًل، نحتـاج إىل تحديـد مقـدار المعلومـات المطلوبـة لإلجابـة عـى السـؤال. للوصـول إىل إجابـة �يعـة، قـد نحتـاج 
إىل التحقـق مـن مصدريـن أو ثالثـة. إذا كانـت المعلومـات متشـابهة، فنكـون قـد حققنـا هدفنـا. ألغـراض المعلومـات 
األك�ث تعقيًدا، ككتابة ورقة بحثية، هناك حاجة إىل العديد من مصادر المعلومات. يتطلب كل مصدر تقييًما متعمًقا 
لتحديـد مـدى شـمول تغطيـة الموضـوع الـذي يجـري التحقيـق فيـه  ومـدى مالءمـة أسـلوب العـرض. بعـض المصـادر 

توفر معالجة سطحية لموضوع ما بينما توفر مصادر أخرى معالجة متعمقة.

ي موثوقية/مصداقية مصدر- 3
 النظر �ف

: ي يجب أن تطرحها عى كل مصدر يكتشفه الطالب وينوي استخدامه هي هنا األسئلة المفيدة ال�ت
من أنشأ المعلومات؟ من المسؤول عن المحتوى؟ من المؤلف؟  

هل هو شخص؟ هل هي مؤسسة؟• 
؟  •  ف ي موضوع مع�ي

؟ باحث معروف؟ خب�ي �ف ما هي مؤهالت المؤلف؟ هل هو أستاذ جامعي
ئ المادة كيان مؤسسي مرموق؟ هل هي جامعة؟ متحف؟•  هل منسش
ي أو رقم هاتف( ح�ت يتس�ف االتصال به للحصول • 

و�ف هل يقدم المؤلف أي معلومات اتصال )عنوان بريد إلك�ت
عى المزيد من المعلومات أو توضيح؟ 

عنـد البحـث عـن المراجـع والتفاعـل معهـا، سـيصادف الطـالب أسـماء العديـد مـن األفـراد والمؤسسـات 
ها. قد ال يعرفون أهمية هذه األسماء، ولكن يمكننا أن نسلحهم بفهم لكيفية تصنيف  والمنظمات وغ�ي

المنظمات من حيث أهليتها للحديث عن مواضيع معينة. ببعض المصادر مثل الموارد الحكومية 

)gov.(، أو المواقـع التعليميـة أو الجامعيـة )edu.( يمكـن الوثـوق بشـكل أكـ�ب مـن إنسـتجرام 

Instagram أو فيسـبوك Facebook. يمكننـا تعريـف الطـالب بهـذه المجـاالت وإخبارهـم 
بأنه يمكن الوثوق بها بشكل عام للوصول إىل معلومات دقيقة وبيانات واقعية صحيحة. 
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 .com و .org و .net ف ناقدة مثل ي قد تحتاج إىل أن ينظر إليها بع�ي يمكننا أيًضا تعريفهم بالنطاقات ال�ت

هـا. هـذه هي الخطـوة األوىل لمسـاعدتهم عـى فهـم قيمـة المعلومـات الموثوقـة المدروسـة جيـًدا  وغ�ي
ي قـد تكـون لديهـم.  عنـد تقديـم مناقشـاتهم أو التوصـل إىل اسـتنتاجاتهم المتعلقـة باألسـئلة الـ�ت

ف مكتبة مدرستهم بسؤال، يمكنه عندها أن يوجه الطالب خالل  ي الطالب إىل أم�ي
عندما يأ�ت

عملية اإلحالة إىل المراجع وتدوين المالحظات عى طول الطريق. يمكن ألمناء المكتبات 

ف إبالغ الطالب عندما يختارون استخدام مصدر آخر وإعالمهم بكيفية التوصل  والمعلم�ي

ات وإجـراء تماريـن لتقييـم مصداقيـة المصـادر مـن  إىل اختيارهـم. يعـد تقديـم أمثلـة مـع تفسـ�ي
نت. ي تقييم محتوى اإلن�ت

ي تكوين مهاراتهم �ف
أك�ث الطرق إفادة لدعم الطالب �ف

ف - 	  تحديد ما إذا كان المصدر غ�ي موضوعي أو خاٍل من التح�ي
ي يجب طرحها عى كل مصدر يكتشفه الطالب وينوي استخدامه: هنا األسئلة المفيدة ال�ت

ي تقـدم منهـا؟ هـل يتخـذ المؤلـف جانًبـا واحـًدا فقـط مـن القضيـة •  كيـف تقـدم المعلومـات؟ مـا هي الزاويـة الـ�ت

المطروحة؟

هل هناك عدة وجهات نظر نوقشت؟• 

ف هـو أيًضـا طابـع مرغـوب. غالًبـا مـا يكـون للمصـدر  بشـكل عـام وبالتـوازي مـع مصداقيـة المصـدر، فـإن عـدم التحـ�ي

ي هي 
و�ف ي تنـرسش أبحاثهـا عـى موقعهـا اإللكـ�ت ي صفحاتـه. الجامعـات الـ�ت

ف �ف الجديـر بالثقـة موقـف قـوي ضـد وجـود تحـ�ي

نت. باإلضافة إىل ذلك، فإن المواقع الحكومية  ي يمكن العثور عليها عى اإلن�ت ة ال�ت ف مثال عى المعلومات غ�ي المتح�ي

ف الذيـن ليـس لديهـم  ي تـم جمعهـا مـن قبـل المتخصصـ�ي شـد بالبيانـات اإلحصائيـة والمعلومـات األخـرى الـ�ت ي تس�ت الـ�ت
ي قد يحتاجها الطالب عند القيام ببحث.  أجندة هي األخرى مصدر جيد للحقائق واألرقام ال�ت

ي تروج ألنظمة معتقدات معينة، ونظريات المؤامرة، وتحاول  ف متأصل. المواقع ال�ت بعض أنواع المصادر لها تح�ي

ي معظـم األحيـان، تسـع هـذه المواقـع إىل 
ة. �ف ف تغيـ�ي رأي أو وجهـة نظـر القـارئ عـن طريـق انتقـاء الحقائـق تعتـ�ب متحـ�ي

. يجـب أن يكـون الطـالب قادريـن عـى التعـرف عـى هـذا  تحويـل القـارئ إىل »جانبهـم« لتحقيـق مكسـب شـخىي

وعهم، الذي  يريدون أن يبقوا غ�ي  ي مرسش
ي أي مصدر، ح�ت ال يحرفوا الحقائق عن طريق الخطأ أو يضمنوا �ف

ف �ف التح�ي
ين فيه، معلومات منحازة. ف متح�ي

يمكننـا إعـالم الطـالب بهـذه األنـواع مـن المواقـع وتمكينهـم مـن اسـتخدام ›عقـول التفكـ�ي النقـدي‹ لتقييـم مـا إذا 

ي المدرسة، يتل�ت الطالب 
ة وجودهم �ف كانوا يشعرون أن المصدر يحاول تغي�ي رأيهم لتحقيق منفعة معينة. أثناء ف�ت

ي كثـ�ي مـن األحيـان التوقـف وتقييـم مـا إذا كانـت هـذه المعلومـات 
ا مـن المعلومـات. ال ُيطلـب مـن الطـالب �ف ً قـدًرا كبـ�ي

ذات مصداقيـة. إن منحهـم مجموعـة األدوات الالزمـة للقيـام بذلـك هي طريقـة مهمـة للتأكـد مـن أنهـم يشـعرون أن 
ي يستهلكونها ويدمجونها. لديهم قدرتهم الشخصية عى التعامل مع أنواع المعلومات ال�ت

افقية للحقائق  ضمان دقة المعلومات من خالل اإلحالة ال�ت

اء  ف العديد من الخ�ب ي اإلمكان ضمان استخدامنا ألك�ث المعلومات دقة، يجب أن نتأكد من وجود إجماع ب�ي
إن �ف

عى صحتها. إحدى الطرق للقيام بذلك هي التحقق من العديد من مواقع الويب المختلفة والتأكد من أن المعلومات 
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المعلومـات  أن  بالفعـل ووجدنـا  بذلـك  قمنـا  إذا  متوافقـة.  تعـ�ي صـورة  المواقـع  هـذه  الطـالب عـى  يكتشـفها  ي  الـ�ت
مختلفـة، فقـد نحتـاج عندهـا إىل البحـث بشـكل أعمـق قليـًا والتثبـت ممـا إذا كان هـذا مصـدر يمكـن الوثـوق بـه. قـد 
ي البيانـات 

. ومـع هـذا، قـد تشـ�ي االختالفـات العميقـة �ف ـا، وهـذا أمـر طبيـعي
ً
تختلـف المعلومـات بهامـش صغـ�ي أحيان

اته.   ف ي تتوافق مع تح�ي ووجهات النظر إىل أن الموقع اختار فقط البيانات ال�ت

ي استكشاف المزيد
لمن يرغبون �ف

أحد الطرق الجيدة لتعليم الطالب عن سمعة المصدر هي القيام بنشاط يحاولون فيه إيجاد إجابة 
لسؤال يمكن أن يجاب عليه ببيانات إحصائية. قد يرجعون إىل عدة مصادر وينظرون فيما إذا كان هناك 
ي حالـة وجـود قيـم احصائيـة شـاذة، يمكـن للطـالب التحقـق مـن سـبب وجـود هـذه 

اتسـاق عـ�ب المواقـع. �ف
االختالفـات. يمكنهـم اسـتخدام المبـادئ األخـرى لتحديـد مصداقيـة المصـدر وذلـك مـن أجـل تقييـم هـذا 

المصدر الشاذ وتحديد ما إذا كانوا ال يزالون يعتقدون أن ذلك المصدر حسن السمعة ودقيق.

نـت، ظهـر نـوع جديـد مـن مواقـع الويـب  ي الحـاىلي معقـد للغايـة، فمـع كميـة معلومـات اإلن�ت
إن المشـهد المعلومـا�ت

ق األوسـط،  ي الـرسش
تسـم مواقـع التحقـق مـن الحقائـق. التحقـق مـن الحقائـق هـو عمليـة مراجعـة صحـة معلومـة مـا. �ف

.https://fatabyyano.net/ :هذا الموقع من األردن هو مثال عى هذه المواقع

ي القسم 	. شجع طالبك عى اإللمام بمواقع التحقق 
نقدم المزيد من المعلومات حول التحقق من الحقائق �ف

من الحقائق واستخدامها عند التشكك.

تقييم الغرض من الموقع وفائدته- 1  

ي يجب طرحها عى كل مصدر يكتشفه الطالب وينوي استخدامه: هنا األسئلة المفيدة ال�ت
من أنشأ الموقع؟ من وراءه؟ ما هو الغرض من تضمينه معلومات معينة؟  • 
هل هو موقع تجاري؟ هل يبيع شيًئا؟ ما الصفقة؟• 
هل الموقع سهل االستخدام؟ هل المعلومات معروضة بوضوح؟ هل الموقع سهل التصفح؟• 

ي بعـض األحيـان، يكـون واضًحـا مـا إذا كان موقـع مـا لـه سـمعة طيبـة. بضغطـة واحـدة، سـيبدو الموقـع كمـا لـو أنـه 
�ف

ف المصـادر غـ�ي الموثوقـة. إضافـة إىل  يحتـاج إىل عمليـة تجميـل. المواقـع القديمـة ذات التصميمـات السـيئة شـائعة بـ�ي
ف يشـعرون باالرتيـاح.  ي يصعـب التنقـل فيهـا قـد بذلـت جهـًدا إضافًيـا لجعـل المسـتخدم�ي ذلـك، ال يبـدو أن المواقـع الـ�ت
ي مصـدر مـا. عـى الطـالب أيًضـا أن يكونـوا قادريـن عـى 

قـد تكـون هـذه عالمـة أخـرى دالـة عـى أننـا ال يجـب أن نثـق �ف
ـا بـه، ولكـن قـد ال 

ً
ي ذلـك الوقـت. قـد يكتشـفون مـورًدا موثوق

سـؤال أنفسـهم عمـا إذا كان المصـدر مفيـًدا ألغراضهـم �ف
مناسـبته  مـدى  المصـدر برسعـة وتحديـد  قادريـن عـى تصفـح  يكونـوا  أن  يجـب   . الحـاىلي وعهـم  متعلًقـا بمرسش يكـون 

الحتياجاتهم. 
ي وراء موقـع مـا. 

باإلضافـة إىل ذلـك، يحتـاج الطـالب لتطويـر مهـارات لمسـاعدتهم عـى تحديـد الغـرض الحقيـ�ت
ي شـيًئا مـا، بينمـا يكـون غـرض موقـع تعليـمي خـاٍل مـن اإلعالنـات مشـاركتك  ي دفعـك لتشـ�ت

غب موقـع تجـاري �ف سـ�ي
ة أخرى. بمعلومات ألغراض بحثية دون أي نية متس�ت

الـذي  المصـدر  إلقـاء نظـرة عـى مراجـع  الطـالب كيفيـة  السـابقة، يجـب تدريـس  الخمـس  النقـاط  باإلضافـة إىل 
يسـتخدمونه. هـل استشـهد بالمصـادر بشـكل مناسـب؟ بمـن يستشـهدون؟ هـل يمثلـون سـياق مصادرهـم المذكـورة 
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بشـكل مناسـب أم أنهم ينتقون الحقائق إنتقاًء لدعم حجتهم الخاصة؟ هذه مقدمة مفيدة لتصبح حساًسـا للرسقة 

ي القسم 6.
العلمية. سنناقش الرسقة األدبية بمزيد من التفاصيل �ف

إن تدريـس مصداقيـة المصـدر جـزء مهـم مـن تعليـم الطالـب الشـاب والـذي قـد ال يحـىف عـى الـدوام باالهتمـام 

ي المدرسـة عـى اإلحالـة إىل مصـادر 
والتقديـر اللذيـن يسـتحقهما. لألسـف يعتمـد الطـاب خـال حياتهـم التعليميـة �ف

غ�ي موثوقة، ويرسقون من عمل اآلخرين عن غ�ي قصد، ويتخذون ما قد ال يكون حسن السمعة كمعلومات واقعية. 

الكاذبـة  باألخبـار  للخـداع  عرضـة  يجعلهـم  مـا  وهـو  البلـوغ،  وبعـد  الجامعيـة  دراسـتهم  ي 
�ف السـلوك  هـذا  يتبعهـم  قـد 
والمعلومات التحريضية.  

ي نفكـر ونتـرف بهـا. إن جرعـة مـن الشـك الصـ�ي تجـاه  الـ�ت ي نقبلهـا وندمجهـا تشـكل الطريقـة  الـ�ت المعلومـات 

ي االتجـاه الصحيـح. إن تسـليح األطفـال 
ة �ف ي تقـدم أي نـوع مـن االدعـاءات هي خطـوة كبـ�ي ونيـة الـ�ت المصـادر اإللك�ت

ي  ف بمجموعـة األدوات الازمـة لتقييـم المصـادر مـن أجـل التحقـق مـن مصداقيتهـا هـو أحـد أهـم األشـياء الـ�ت والمراهقـ�ي

ي يتلقونهـا  ي غربلـة تـال المعلومـات الـ�ت
ي المـدارس القيـام بهـا لمسـاعدتهم �ف

ف ومتخصـ�ي اإلعـام �ف يمكـن للمدرسـ�ي
يومًيا بنجاح. 

الموارد الموثوقة قد تتضمن القائمة التالية، ولكن ال يزال عىل المرء أن يقرأها نقدًيا:

الكتب )محررة ومنشورة(	 
المجات والمقاالت المحكمة 	 
الصحف والمجات )توفر ببليوغرافيا علمية لكل مقالة(	 
المقاالت العلمية	 
مواقع المؤسسات التعليمية	 
المواقع الحكومية )التقارير مدعومة ببيانات واقعية(	 
الموارد غ�ي الموثوق بها:	 

ويكيبيديا

المدونات والتغريدات ومنصات الوسائط االجتماعية األخرى مثل انستجرام وفيس بوك	 
مواقع الشخصية والمنتديات 	 
ي أنشأتها منظمات ذات أجندات السياسية	  المواقع ال�ت
مقاالت الرأي )التحريرية(	 

)تستند هذه القائمة إىل:
Austin Peay State University, Academic Support Center Writing Lab “Reliable 

and Unreliable Sources”
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تمرين

القـوة  نقـاط  عـى  للتعليـق  التقييـم  معايـ�ي  ويسـتخدموا  نـت  اإلن�ت مواقـع  مـن  متنوعـة  الطـالب مجموعـة  ليخـ�ت 
ي كل موقع باستخدام الطريقة أعاله.

والضعف �ف

ونية  التمرين 1. تقييم موثوقية المصادر اإللك�ق

 youtube لغرض هذا التمرين، تحتاج إىل تحديد مصادر ذات مصداقيات مختلفة. نقدم هنا أمثلة لمقطع فيديو
ية، ولكن يجب أن تكون األمثلة بلغة التدريس. ف ية وموقع ويب باللغة اإلنجل�ي ف باللغة اإلنجل�ي

ف المكتبة الطالب إىل: يدعو أم�ي
: 1- مشاهدة فيديو اليوتيوب التاىلي

https://www.youtube.com/watch؟v=tVo_wkxH9dU
: 2- الدخول إىل الموقع التاىلي

http://www.dhmo.org/

3. ناقـش مـع الطـالب إذا كانـت هـذه المـوارد موثوقـة أم ال، وامنحهـم 2-3 دقائـق للتحقـق منهـا. انتظـر اإلجابـات 

ا ومليئا بمعلومات 
ً
نت موارد غ�ي موثوقة. كل منهما يبدو موثوق ح لهم أن كل من مقطع الفيديو وموقع اإلن�ت ثم ا�ش

ي الواقع ماء، ح�ت لو كان 
ف هو �ف رائعة. ومع ذلك، فمن المهم أن نحفر ونتعمق وأن نجد أن أول أكسيد الهيدروج�ي

ي �ي BBC، القنـاة اإلخباريـة الموثوقـة، يجـب  ي �ب ئ الفيديـو بواسـطة الـ�ب نـوع الموقـع. org. أيًضـا حـ�ت إذا أنـسش

ي توصيـف الفيديـو(. اذكـر أيًضـا للطـالب أنـه 
عـى المـرء أن يعـرف مـ�ت وألي غـرض تـم إنشـاؤه )مكتـوب �ف

يجب عى المرء دائًما التحقق من المصادر األخرى للتحقق من الحقائق.

ي
و�ف التمرين 2: تقييم مصداقية مصدر إلك�ق

ي 
ي ستخصص للطالب �ف ف المكتبة موضوًعا أو يطلب من مدرس اللغة أن يقدم له قائمة بالمقاالت ال�ت يختار أم�ي

ف المكتبـة إعـداد قائمـة بالمواقـع المتعلقـة بأحـد  ي الدوحـة(. عـى أمـ�ي
ة �ف الفصـل الـدرا�ي )مثـال: أحـداث رياضيـة كبـ�ي

ف لتصفح قائمة المواقع والتحقق مما إذا  ي مجموعات مكونة من شخص�ي
الموضوعات. يجب عى الطالب العمل �ف

كانت مصادر المعلومات موثوقة أم ال.
نت  URL حول موضوع تلوث الهواء: فيما يىي نموذج لقائمة عناوين اإلن�ت

http://descy.50megs.com/descy/webcred/webcred/dhmo.html
https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/17/air-pollution-likely-to-
increase-coronavirus-death-rate-warn-experts

ي 
و�ف سيسـتخدم الطـالب قائمـة التحقـق هـذه كدليـل إرشـادي لمسـاعدتهم عـى تحديـد مـا إذا كان المصـدر اإللكـ�ت

ا أم ال. 
ً
موثوق

ي استخدامه. 
ا به؛ فكر �ف

ً
: ربما يكون هذا مصدًرا موثوق 	 نقاط أو أك�ث

	-	 نقاط: قد يكون هذا المصدرا جيًدا؛ حاول معرفة المزيد عنه قبل أن تستخدمه. 
ي مصادرك.

ف �ف 3 أو أقل: ربما ال يستحق هذا تضم�ي
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نت عنوان اإلن�ق

ي العامود الذي يمثل أفضل إجابة
ال/ال أدرينعمضع دائرة عى الرقم �ف

اإليجابيات

ي تحديد المجموعة أو الشخص المسؤول عن محتوى الموقع
10بإمكا�ف

نت 10الموقع يدار من قبل شخص أو مؤسسة أعرف عنها المصداقية خارج اإلن�ت

10ُحِدَث الموقع منذ 3-	 أشهر

10لهذا الموقع روابط خارجية لمواقع أخرى لها مصداقية

ي العنوان
10لهذا الموقع ملحق )gov.( أو )edu.( �ف

مــع  للتواصــل  اســتخدامه  ي  يمكنــ�ف بريــدي  عنــوان  أو  هاتــف  رقــم  الموقــع  هــذا  يقــدم 
المعلومــات مــن  لمزيــد  المؤسســة  أو  10الشــخص 

ونية 10لقد تحققت من المعلومات عى الموقع باستخدام مصادر غ�ي إلك�ت

10الغاية األساسية من الموقع هي تقدم الحقائق )وليس اآلراء(

المجموع:

السلبيات

0-1هذا الموقع منحاز بوضوح لرأي أو منظور ما

ي الموقع و/أو روابط ال تعمل
ة �ف 0-1هناك أخطاء إمالئية كث�ي

ويــــج لخدمة أو سلعة 0-1الغاية األساسية للموقع هي ال�ت

0-1ليس للموقع روابط خارجية

: ي
المجموع النها�ئ

هل ستستخدم هذا الموقع كمصدر موثوق؟ لماذا أو لماذا ال؟

) ف األخبار المزيفة )التحض�ي للموضوع التاىلي التمرين 3: تمي�ي

؟ اخ�ت مثااًل ألخبار مزيفة. ناقش المثال مع الطالب وما نوع المعلومات اإلضافية المطلوبة لتأكيد الخ�ب

)يمكن للمرء أن يقدم أي نوع من األخبار للطالب حسب أعمارهم واهتماماتهم(
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4. كيف يمكن التعرف عىل األخبار المزيفة؟

، خصوصية أخبار مزيفة، معلومات خاطئة، معلومات مضللة، معلومات خاطئة، أمان رقمي

ما هي األخبار المزيفة؟ إنها معلومات تنشأ وتنرسش عمدًا لغرض مخصوص هو خداع و/أو تضليل اآلخرين.

هل هذا أمر جديد؟ ال، األخبار الكاذبة كانت موجودة دائًما. ولكن لسوء الحظ، صارت األخبار المزيفة شائعة جًدا 
ها. األخبار المزيفة، كأي نوع  اآلن. باستخدام تكنولوجيا الكمبيوتر، يمكن للعديد من األشخاص خلق أخبار مزيفة ونرسش
ي يسـتجيب برسعـة  آخـر مـن األخبـار، يمكـن أن تنتـرسش برسعـة وعـى نطـاق موسـع باسـتخدام التكنولوجيـا. الدمـاغ البـرسش
ة إىل جـذب المزيـد مـن االهتمـام واالنتشـار  ي تخلـق اسـتجابة عاطفيـة، لذلـك تميـل القصـص اإلخباريـة المثـ�ي لألخبـار الـ�ت
نـت، يعـرض المعلنـون منتجاتهـم وخدماتهـم عـى  ي تغـ�ي وجـود اإلن�ت هـا. ألن اإلعالنـات هي اآلليـة الـ�ت برسعـة تفـوق غ�ي
ـا. غالًبـا 

ً
ي تحصـل عـى أكـ�ب عـدد مـن الزيـارات، حـ�ت وإن كانـت هـذه المواقـع ال تقـدم محتـوى موثوق المواقـع اإلخباريـة الـ�ت

ما تمأل هذه المواقع بقصص مليئة بالعواطف ومحتوى مشكوك فيه. من خالل الضغط عى األخبار أو المشاركة بها 
من هذه المواقع المشبوهة، يمكن أن تنترسش األخبار المزيفة برسعة وعى نطاق واسع.

هناك ثالثة أنواع من األخبار المزيفة:
ار.  •  خاطئة: هذه المعلومات مضللة وهي معلومات مضللة أو زائفة أو مغلوطة، ولكنها لم  تنشأ إلحداث �ف
ار.•  ت عمدًا لإل�ف مضللة: معلومات زائفة أنشئت ونرسش
ار، غالًبا بإخراج المعلومات من سياقها أو إخراج المعلومات الخاصة •  سيئة: استخدام معلومات صحيحة لإل�ف

إىل المجال العام.

كلـ�ي واردل مـن موقـع FirstDraftNews.com )المسـودة األوىل لألخبـار( لخصـت سـبعة أنـواع مـن المعلومـات 
الخاطئة:

ه عـى أنـه حقيقـة. كمثـال عـى ذلـك - 1  السـخرية: محتـوى يهـدف بوضـوح إىل تسـلية القـراء ويمكـن إسـاءة تفسـ�ي
ي الموقـع لمعرفـة المزيـد حـول الغـرض 

)/http://www.panarabiaenquirer.com(. اقـرأ معلومـات عنـا �ف
منه:

)http://www.panarabiaenquirer.com/about/(
)https://alhudood.net/( مثال آخر هو موقع الحدود

 المحتوى المضلل: إساءة استخدام المعلومات لتأط�ي قضية مختلفة تماًما.- 2
ويـــــج  ي ال أسـاس لهـا، والعـروض المجانيـة أو وعـود التخفيضـات، واإلعالنـات المضللـة وال�ت مثـال: االدعـاءات الـ�ت

لمنتجات وخدمات طرف ثالث.
 صـورة وتعليـق أو عنـوان يـروج لقصـة ال - 3

ً
، مثـا ف ف غـ�ي مرتبطـ�ي ف شـيئ�ي  الرابـط المزيـف: المحتـوى الـذي يربـط بـ�ي

يتطابق مع المحتوى.
. عندما تنتحل هوية مصادر حقيقية.- 	 ي

 الدجل: محتوى مزيف يزعم أنه مصدره موقع إخباري حقي�ت
مثال: صمم ABCnews.com.co ليبدو مثل موقع موؤسسة ABC اإلخبارية.

ي ذلـك صـور ومقاطـع فيديـو( ولكـن - 	
 المحتـوى الـذي تـم التالعـب بـه: محتـوى يقـدم معلومـات حقيقيـة )بمـا �ف

يتالعب بها بطريقة ليح�ي قصة مختلفة. 

https://firstdraftnews.com/fake-news-complicated/
http://www.panarabiaenquirer.com/
http://www.panarabiaenquirer.com/about/
https://alhudood.net/
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: عندما تجري المشاركة بمحتوى أصىي مع معلومات سياقية خاطئة. مثال: أخذ ما قاله شخص - 	  سياق خاطئ
ي سياق آخر مختلف تماًما.

ي سياق ووضعه �ف
ما �ف

ي هذا النوع من القصص مزيف ومصمم بقصد الخداع - 	
ء �ف ي

 التلفيق الكامل أو المحتوى الملفق بالكامل: كل �ش
أو اإليذاء.

: ي يمكنك تقديمها للطالب ما يىي تتضمن النصائح األك�ث إفادة لتجنب األخبار الكاذبة ال�ت

؟ هل يستث�ي استجابة عاطفية قوية؟ ي تبلغ. هل العنوان يبدو غ�ي واقعي ي الرسالة ال�ت
1.  تمهل. فكر �ف

تحقق من مصدر المعلومات. هل هذا مصدر معروف كمصدر للمعلومات الموثوقة؟  .2
تحقـق مـن مؤهـالت المؤلـف. قـم ببحـث �يـــــع عـى جوجـل لمعرفـة نـوع العمـل الـذي يعـرف بـه   .3

المؤلف.
ي القصـة مـع المحتـوى. قـم بالبحـث العكـسي عـن 

تأكـد مـن تطابـق العنـوان و/أو الصـور �ف  .	
الصور لتحديد أصل الصور الفوتوغرافية والصور األخرى.

ف المصادر. قم ببعض القراءة الجانبية - قارن ب�ي  .	
 Politifact و Snopes قم بالتحقق من الحقائق باستخدام مواقع التحقق من الحقائق مثل  .	

مـن  التحقـق  مواقـع  ويكيبيديـا  تقـدم   .)misbar.com( أي   misbar و   FactCheck و 
الحقائق للعديد من البلدان حول العالم.

تابع المصادر واالقتباسات. هل وثقت بدقة؟ هل االقتباسات مأخوذة من سياقها أو   .	
جرى التالعب بها بطريقة أخرى؟

اتك. هل المعلومات صحيحة ألنك تتوافق معها؟ ف ي تح�ي
أنظر �ف  .8

ال تضغـط عـى القصـص اإلخباريـة أو تتشـارك بهـا مـع اآلخريـن حـ�ت تقتنـع بـأن المعلومـات فيهـا   .9
ي من مصدر أخبار موثوق.

دقيقة وموثوقة وتأ�ت

التحقق من الحقائق  والتحقق العكسي من الصورة 

ي من مصدر موثوق. م�ت ما 
للتأكد من أننا نتعامل مع معلومات دقيقة وموثوقة، فإن نحتاج إىل التأكد من أنها تأ�ت

تشـككت، فإنـك تحتـاج إىل التحقـق مـن المحتـوى. إن التحقـق مـن الحقائـق هـو عمليـة التحقـق مـن صحـة معلومـات 
ونية عديدة لم يتحقق من صحة المعلومات فيها. نت صفحات إلك�ت معينة. توفر اإلن�ت

ونيـة تقـدم خدمـات تدقيـق الحقائـق حـول  يجـب أن نتجنـب نـرسش معلومـات خاطئـة ومضللـة. هنـاك مواقـع إلك�ت
جميع أنواع الموضوعات، السياسية منها وغ�ي السياسية. إليك بعض األمثلة:

https://www.snopes.com/
https://www.factcheck.org/
https://fullfact.com/

يمكن أيًضا التحقق من صحة محتوى الصورة. نعم، يمكن أيًضا تعديل الصور لنرسش معلومات زائفة. هناك مواقع 
نـت يمكنـك مـن خاللهـا إجـراء بحـث عكـسي عـن الصـور للتحقـق مـن ظهـور صـورة معينـة عـى الويـب ومكانهـا.  عـى اإلن�ت
نت، أو أن تقوم  ي شاهدتها عى اإلن�ت نت للصورة ال�ت ا، وإما أن تقوم بإضافة عنوان اإلن�ت تقوم بالضغط فوق رمز الكام�ي
بتحميـل صـورة مـن قرصـك الصلـب، أو تقـوم بسـحب صـورة مـن نافـذة أخـرى. يمكنـك إجـراء بحـث عكـسي عـن الصـور 

من جوجل عى كمبيوترك أو هاتفك المحمول.

https://www.snopes.com/
https://www.factcheck.org/
https://fullfact.com/
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تمرين 1. قدم مفهوم األخبار الزائفة وقيمة األخبار الصحيحة

ناقش مع الطالب كيف يتعرفون عى األخبار المزيفة. من المفيد أيًضا إجراء مناقشة حول لماذا األخبار المزيفة 
ُمشِكلة وما قيمة األخبار الدقيقة.

تمرين 2. استكشاف األمثلة 
قدم للطالب عدة أمثلة واطلب منهم:

 ما هو خ�ب زائف، فأي نوع هو؟
ً

1( تحديد ما إذا كان كل مثال منها هو خ�ب زائف أم ال و 2( ما إذا كانوا يعتقدون أن مثال
اطلـب مـن الطـالب اسـتخدام األسـئلة التاليـة لمسـاعدتهم عـى تعزيـز إجاباتهـم وتطويـر مهاراتهـم لتحليـل األخبـار 

المزيفة المحتملة.

إليك مثال:

ما مصدر المعلومات؟• 
ما المعروف أو الذي يمكن اكتشافه عن المصدر؟• 
ما تاريــــخ المعلومات؟• 
ما هو المحتوى الذي تجري مشاركته وكيف يقارن بالمصادر األخرى؟• 
هل هذه أخبار زائفة؟  نعم        ال• 
إذا كانت اإلجابة بنعم، فمن أي أنواع األخبار الزائفة هو؟• 

تمرين 3. تقييم مواقع األخبار

ي يقدمهـا كل موقـع. هنـا بعـض  ونيـة واطلـب منهـم التحقـق مـن نـوع األخبـار الـ�ت قـدم للطـالب قائمـة بمواقـع إلك�ت
األمثلة:

100percentfedup.com
21stcenturywire.com
abcnews.com.co
abcnewsgo.co
https://www.americanprogress.org/
ironictimes.com 
https://newswithviews.com/
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https://newswithviews.com/
http://21stcenturywire.com
http://abcnews.com.co
http://abcnewsgo.co
https://www.americanprogress.org/
http://ironictimes.com
https://newswithviews.com/
https://newswithviews.com/
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؟ ي العالم الرقمي
5. كيف تب�ق آمًنا �ف

ي 
و�ف ، الخداع اإللك�ت ي

و�ف ، الضغطة-الُطعم، التنمر اإللك�ت ، المواطن الرقمي األمان الرقمي

نت هام؟ لماذا تدريس األمان عىل اإلن�ق

ي تاريــــخ التكنولوجيا. تسع 
نت غ�ي مسبوقة �ف ي يحصل بها األطفال والشباب عى المحتوى ع�ب اإلن�ت إن الرسعة ال�ت

نـت مـع محاولـة تقليـل  الفـرص عـ�ب اإلن�ت المـدارس والحكومـات والعديـد مـن أصحـاب المصالـح اآلخريـن إىل تعظيـم 
 . ي عرنا الرقمي

نت أمًرا مهًما للغاية �ف نت والمرتبط باستخدامها. يعد تدريس األمان ع�ب اإلن�ت ر ع�ب اإلن�ت مخاطر الرف
ي عام 2011 أنه كلما زاد عدد األطفال الذين يستخدمون 

ي أجريت عى أطفال من دول أوروبية �ف كشفت األبحاث ال�ت
لألنشـطة  المحتملـة  العواقـب  البحـث  درس  عمـًدا.  أو  الخطـأ  بطريـق  للمخاطـر  تعرضهـم  زاد  لالسـتفادة،  نـت  اإلن�ت

ي األسئلة التالية:
ونية وبحث �ف اإللك�ت

ي المدرسة، 
ل، �ف ف ي الم�ف

نت؟ ما سياقات هذا االستخدام -- أين يحدث ذلك )�ف كيف يستخدم األطفال اإلن�ت  •
اف ومسـاعدة مـن الكبـار(، مـا مقـدار الوقـت الـذي  ، هـل هنـاك إ�ش

ً
ي أماكـن أخـرى(، كيـف بالتحديـد )مثـا

�ف
نت، ما مهاراتهم. يقضيه األطفال عى اإلن�ت

ي التعلـم واإلبـداع واللعـب وااللتقـاء 
نـت؟ مـا مقـدار الوقـت الـذي يقضونـه �ف مـاذا يفعـل األطفـال عـى اإلن�ت  •

ي بعض الحاالت--التنمر عى اآلخرين؟
بالناس وقضاء الوقت وتجربة أشياء جديدة و�ف

ي 
ي تشـكل تجربـة األطفـال؟ مـا هي الفـرص والمخاطـر المتعلقـة باألطفـال �ف نـت الـ�ت مـا هي العوامـل عـ�ب اإلن�ت  •

، وما المحتوى الذي  ف ؟ ما هو المحتوى المفيد، وما هو المحتوى الذي ينشئونه كمستخدم�ي العالم الرقمي
قد يكون مقلًقا أو يشكل تهديًدا؟ 

رون(؟ ما هي النتائج المؤثرة عى األطفال )هل يستفيدون أم يترف  •

ل أحـد األصدقـاء  ف نـت مـن غـرف نومهـم )9	٪( أو مـن مـ�ف أظهـرت الدراسـة أن نصـف األطفـال يدخلـون عـى اإلن�ت
نت. لذلك فمن المهم تعليم األطفال  )3	٪(، وهو ما يجعل من الصعب عى اآلباء مراقبة ما يفعله األطفال عى اإلن�ت

نت وكيف يحمون أنفسهم واإلبالغ عن أي إساءة. حول مخاطر اإلن�ت

ي استكشاف المزيد
لمن يرغبون �ف

ي البيئات التعليمية بشكل 
نت �ف مع جائحة كوفيد-19، زاد الوقت الذي يقضيه األطفال عى اإلن�ت

ي يشكلها هذا التحول.  . ما زلنا ال نملك تقييمات للتداعيات والمخاطر اإلضافية ال�ت كب�ي
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: ي المجال الرقمي
هناك ثالثة أنواع نموذجية من المخاطر عى سالمة األطفال �ف

المـواد  ذلـك  ي 
بمـا �ف أو ضـاًرا،  يكـون مسـيًئا  أن  لمحتـوى يحتمـل  التعـرض  يشـمل  المحتوى--وهـذا  مخاطـر   •

العنيفة أو العنرية أو المحملة بالكراهية. 

ي المضايقات والتسلط والمطاردة 
ي ينخرط فيها األشخاص �ف مخاطر االتصال--وهو ما يشمل الممارسات ال�ت  •

نت؛ أو التحدث مع غرباء.  ع�ب اإلن�ت

مخاطر السلوك--وهو ما يشمل الكذب عى أو تضليل األشخاص عمًدا أو اإلفصاح عن معلومات شخصية   •
ي أو القرصنة.

أو التحميل غ�ي القانو�ف

، وهو الفرد الذي يستخدم التكنولوجيا بأمان  ي األدبيات المهنية، هناك مصطلح جديد نسبًيا هو المواطن الرقمي
�ف

 Common Sense Education ومسـؤولية. هنـاك سـلوكيات معينـة لكـون الفـرد مواطًنـا رقمًيـا جيـًدا. يقـدم موقـع

)/https://www.commonsense.org/education( والتابع لمنظمة أمريكية رائدة غ�ي هادفة للربــح تعمل عى 
ح الموقـع أن يتعلـم الطـالب كيـف يصبحـون  السـالمة الرقميـة لألطفـال مناهًجـا لدعـم األطفـال وأوليـاء أمورهـم. يقـ�ت

نت. ف عند السفر ع�ب عالم اإلن�ت م�ي ف ومح�ت ف ومسؤول�ي ف يتعهدون بأن يكونوا آمن�ي ف رقمي�ي مواطن�ي

ي استكشاف المزيد عن
 لمن يرغبون �ف

نـت. استكشـف هـذا المـورد الـذي  لـدى قطـر بعـض المـوارد المتخصصـة حـول األمـان عـى اإلن�ت
أعدته وزارة النقل واالتصاالت: 

 https://www.safespace.qa/digital-literacy/-الحفاظ-عى-سـالمة-طفلك- ي
ساعد-�ف

نت .عى-شبكة-اإلن�ت

إذا كنت تعمل مع الطالب األصغر سًنا )الصف 3،2( قم بتعليمهم: 

نت. ف قبل الدخول عى اإلن�ت أن عليهم دائًما أن يحصلوا  عى إذن أحد البالغ�ي  •

نـت، حـ�ت ال يفوتهـم أنشـطة أخـرى مثـل قضـاء الوقـت الشـخىي  أن يتابعـوا الوقـت الـذي يقضونـه عـى اإلن�ت  •
ليـة والحصـول عـى قسـط كاٍف مـن النـوم. هنـاك تطبيقـات تسـمح  ف مـع األصدقـاء واسـتكمال الواجبـات الم�ف

نت. بتحديد وقت إتاحة اإلن�ت

أن يحافظوا عى خصوصية المعلومات مثل االسم والعنوان.  •

أن يتحدثوا فقط إىل األصدقاء الذين يعرفونهم، وأال يتحدثوا مع الغرباء.  •

نت. أال يبدؤوا معركة عى االن�ت  •

https://www.commonsense.org/education/
https://www.safespace.qa/digital-literacy/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.safespace.qa/digital-literacy/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.safespace.qa/digital-literacy/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.safespace.qa/digital-literacy/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.safespace.qa/digital-literacy/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.safespace.qa/digital-literacy/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.safespace.qa/digital-literacy/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.safespace.qa/digital-literacy/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.safespace.qa/digital-literacy/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.safespace.qa/digital-literacy/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.safespace.qa/digital-literacy/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.safespace.qa/digital-literacy/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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https://www.safespace.qa/digital-literacy/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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تمرين 1. ناقش استخدام التكنولوجيا )للصف 3،2(:

ناقش مع الطالب: 
ي عند استخدام التكنولوجيا؟ ف حد زم�ف 1 - لماذا يجب عليهم تعي�ي

ي عليهم مشاركة اسم المستخدم وكلمة المرور مع أشخاص آخرين؟ )قد يتظاهر شخص بأنه أنت 
2- لماذا ال ينبعف

أو يرسق معلوماتك الخاصة(.
نـت  نـت؟ يمكـن لألشـخاص عـ�ب اإلن�ت 3- لمـاذا عليهـم أن يتحدثـوا فقـط إىل األشـخاص الذيـن يعرفونهـم  خـارج اإلن�ت

ي مواقف غ�ي آمنة.
أن يتظاهروا بأنهم أشخاص آخرون ويمكن أن يتسببوا �ف

خصوصية البيانات

يجـب أن يتعلـم الطـالب أنـه مـن المقبـول المشـاركة بأشـياء عـن أنفسـهم يمكنهـا أن تربطهـم باآلخريـن بطريقـة 
. ي

ممتعة، ولكن يجب عليهم أيًضا تعلم كيف يحمون أنفسهم من خالل عدم المشاركة بأك�ث مما ينبعف

المعلومات الشخصية مقابل المعلومات الخاصة

نـت. تتضمـن المعلومـات الشـخصية اإلسـم األول  ي معلوماتـك الشـخصية عـ�ب اإلن�ت
ي مشـاركة اآلخريـن �ف

ال بـأس �ف
ح أن المعلومـات الشـخصية هي معلومـات عنـك ال  . ا�ش ف ولـون العيـون ولـون الشـعر والموسـي�ت والطعـام المفضلـ�ي
يمكـن اسـتخدامها لتحديـد هويتـك، وذلـك ألنهـا صحيحـة أيًضـا للعديـد مـن األشـخاص اآلخريـن، بينمـا المعلومـات 

، إسمك الكامل أو عنوانك(. 
ً

الخاصة هي معلومات عنك يمكن استخدامها لتحديد هويتك ألنها فريدة )مثا

الضغطة-الُطعم 

ي العادة ألغراض دعائية.
الضغطة-الُطعم هي صورة أو عنوان رئيسي يحاول أن يجعلك تضغط عليه، �ف

ي الحصول عى المال أو نقلك 
ف �ف ح أن بعض العناوين قد أنشئت لتجعلك تضغط عليها. إنها تساعد المعلن�ي ا�ش

ي لرسقـة معلوماتـك 
و�ف ي هجمـات الخـداع اإللكـ�ت

ي زيارتهـا. يمكـن أيًضـا اسـتخدامها �ف
ي لـم ترغـب �ف إىل مواقـع الويـب الـ�ت

وسات الكمبيوتر. الشخصية أو ح�ت إصابة جهازك بف�ي

. وهنا بعض المفاتيح للتعرف عليها:
ً

كيف تتجنب الضغطة-الُطعم؟ يجب عليك أن تتعرف عليها أول

 أو ال يمكن تصديقه
ً

•  العنوان يبدو مستحيا

•  يحاول العنوان أن يصدمك

•  العنوان يش�ي إىل المشاه�ي أو موضوع رائج
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: ي
و�ف وفق موقع commonsense.org يتضمن التصيد اإللك�ت

الشعور باالستعجال: عندما يقول المرسل أنك ال تملك إال وقتا محدوًدا للرد.  •

كات الحقيقية ال ترسل رسائل بها مثل هذه األخطاء. األخطاء اإلمالئية والنحوية: الرسش  •

ي حسابك.
إنذار! إنذار!: تبدو الرسالة عاجلة، مما يقلقك من وجود خطأ ما �ف  •

ي الحقيقة منه.
ي ورطة: ترى صورة شخص تعرفه، لكن الرسالة ليست �ف

»صديق« �ف  •

ي محفوف 
و�ف نت مختر: عنوان ُاختر وهو ما يمكن أن يضلل المستخدم ليدخل إىل موقع إلك�ت عنوان إن�ت  •

بالمخاطر.

جيـد جـًدا لدرجـة ال تصـدق: غالًبـا مـا يوفـر لصـوص الهويـات فرًصـا سـهلة للحصـول عـى أمـوال أو جوائـز   •
مجانية.

كات الحقيقية رسائل تخاطب العمالء باالسم. تحية عامة أو مفقودة: ترسل الرسش  •

ي
و�ف التنمر اإللك�ق

ي هو استخدام األجهزة والمواقع والتطبيقات الرقمية لتخويف وإيذاء وإزعاج شخص ما.
و�ف  التنمر اإللك�ت

الرقميـة  والتطبيقـات  والمواقـع  األجهـزة  باسـتخدام  نـت  اإلن�ت عـ�ب  يحـدث  ولكنـه   ، الحـسي للتنمـر  جـًدا  مشـابه  إنـه 
لتخويف وإيذاء وإزعاج شخص ما.

ي ألسباب مختلفة:
و�ف يحدث التنمر اإللك�ت

شخص يبدو مختلًفا عن اآلخرين.  •

شخص غاضب أو مستاء منك.  •

شخص غيور.  •

شخص يشعر بسوء ألنه تعرض للتنمر.  •

ا أو حليًفا للشخص الذي يتعرض للتنمر. ً ، يجب عى المرء إيجاد طرق ليكون نص�ي ي
و�ف عند حدوث التنمر اإللك�ت

خطاب يحض عىل الكراهية

الخطـاب الـذي يحـض عـى الكراهيـة هـو إلقـاء عبـارات قاسـية أو عدائيـة أو سـلبية عـن شـخص مـا عـى أسـاس العـرق 
أو الدين أو األصل القومي أو القدرة أو العمر أو الجنس.

ابـط  النـاس.   مـن أن ي�ت
ً

قـد ُيشـعر خطـاب الكراهيـة بالتهديـد أو اإلسـاءة لآلخريـن. يمكـن أن يـؤدي إىل العنـف بـدل
ون محتوى  نت. يجب محاسبة األشخاص الذين ينرسش ليست هناك قواعد عالمية للتصدي لخطاب الكراهية عى اإلن�ت

يحض عى الكراهية.
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ي استكشاف المزيد 
لمن يرغبون �ف

نت 15 نصيحة للبقاء آمًنا عىل اإلن�ق

نت مصدر رائع للمعلومات. من خاللها يمكننا العثور عى اإلجابات ألي سؤال تقريًبا. ومع ذلك، نظًرا ألن  اإلن�ت
ف  ي الغالـب( وألنـه يمكـن ألي شـخص تقريًبـا نـرسش معلومـات عليهـا، فهنـاك بعـض »الفاعلـ�ي

نـت غـ�ي منظمـة )�ف اإلن�ت
نت كأداة لتحقيق غايات بغيضة. « الذين يمكن أن يستخدموا اإلن�ت ف السيئ�ي

نت، أو أن يناقشوها مع والديهم. يتطلب بعض  ف ع�ب اإلن�ت ي تقنيات للبقاء آمن�ي ي تب�ف
يمكنك أن تساعد طالبك �ف

 استخدام جدار حماية )firewall( )ناقشنا األنواع المختلفة 
ً

هذه التقنيات مستوى جيد من المعرفة الرقمية، مثا
ي الفصـل األول(. البعـض اآلخـر عبـارة عـن نمـاذج سـلوكية تقلـل مـن مخاطـر 

للمعرفـة الرقميـة بمزيـد مـن التفصيـل �ف
نت.  التواجد ع�ب اإلن�ت

ي تشـاركها هي سـلعة -  1 نـت. إن المعلومـات الـ�ت حافـظ عـى الحـد األد�ف مـن المعلومـات الشـخصية عـى اإلن�ت
اؤها وبيعها.   يمكن �ش

ي واألسـماء عـى الشاشـة. ال تكشـف عـن معلوماتـك الشـخصية هنـا )االسـم، -  2
و�ف يـد اإللكـ�ت ي عناويـن ال�ب

فكـر �ف
رقم الهاتف، تاريــــخ الميالد، إلخ(.

أبق عى إعدادات الخصوصية قيد التشغيل. هذا يوفر بعض الحماية ضد القرصنة وتعقب جهاز كمبيوترك.-  3

استخدم كلمات مرور/كلمات � قوية )نعم إنه أمر مؤلم، ولكنه يستحق العناء!( -  	

ي ذلك الهواتف!-  	
 فعل برامج األمان الرقمي -- عى جميع األجهزة بما �ف

 احصل عى التطبيقات من متاجر التطبيقات الرسمية فقط!-  	

 اضغط بذكاء! ال تضغط عى الرسائل الواردة من أشخاص ال تعرفهم أو عى مرفقات تبدو مريبة.-  	

يل مرفقات من أشخاص ال تعرفهم.-  8 ف  ال تقم بت�ف

 تفهم أنه عند استخدام شبكة WiFi عامة، فإن خصوصيتك قد تتعرض للخطر.-  9

ي أبدا!-  10
نت فإنه ال يخت�ف ء ما عى اإلن�ت ي

. إذا دخل �ش  كن حذرا حيال ما تنرسش

نـت. يمكـن للنـاس أن يضللـوا بسـهولة حـول مـن هـم ولمـاذا يريـدون -  11  كـن حـذًرا تجـاه مـن تقابلـه عـ�ب اإلن�ت
التواصل معك. ال ترد عى رسائل الغرباء.

12  - URL ي تقـدم اتصـاالت آمنـة )سـتبدأ عناويـن ي المواقـع الـ�ت
 تسـوق واسـتخدم الخدمـات المرفيـة فقـط �ف

للمواقع بـ :https بداًل من :http( فقط.

13  -. ي
يد العشوا�ئ وسات ومانع لل�ب  ثبت برنامج مكافحة ف�ي

 استخدم جدار حماية.-  	1

 قم بعمل نسخة احتياطية لجهاز كمبيوتر الخاص بك بشكل منتظم.-  	1
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الخصوصية عىل وسائل التواصل االجتماعي

منصـات وسـائل التواصـل االجتمـاعي هي طـرق رائعـة للتواصـل مـع العائلـة واألصدقـاء. يمكنـك المشـاركة بالصـور 
ي دائرتك. يمكنك متابعة األعمال التجارية واالنضمام إىل مجموعات أو إنشائها 

وإرسال الرسائل ومعرفة ما يجري �ف
وإنشاء فعاليات خاصة.  

ي الواقـع، ال تنشـأ منصـات 
ي أمـام  المسـتخدم. ومـع ذلـك، هـذا ليـس صحيًحـا. �ف

ابـط مجـا�ف يبـدو أن كل هـذا ال�ت
ي الواقع، هم المنتج--يبيع منشئو منصات 

. المستخدمون، �ف ف ، بل تنشأ للمعلن�ي ف الوسائط االجتماعية للمستخدم�ي
منصـات  يسـتخدمون  الذيـن  األشـخاص  حـول  المعلومـات  ى  تشـ�ت  . ف للمعلنـ�ي السـلع  االجتمـاعي  التواصـل  وسـائل 

الوسائط االجتماعية من جميع أنواع المجموعات لجميع أنواع األسباب--وليست جميع هذه األسباب ودية.

وك لمسـتخدم منصـة التواصـل االجتمـاعي لحمايـة خصوصيته/خصوصيتهـا. تحتـوي معظـم منصـات  األمـر مـ�ت
ي يمكن  ي مقدار المعلومات الشخصية ال�ت

الوسائط االجتماعية عى إعدادات يمكن للمستخدم تحديدها للتحكم �ف
الوسـائط  لمنصـة  ي 

ا�ف االفـ�ت اإلعـداد  اإلعـدادات، سيسـمح  تغـ�ي هـذه  لـم  إذا  يمكـن مشـاركتها.  مـن  مشـاركتها ومـع 
االجتماعية بمشاركة أقى قدر من المعلومات مع كل اآلخرين.

ي استكشاف المزيد 
لمن يرغبون �ف

ي يشاركون  ي مقدار معلوماتهم الشخصية ال�ت
ي التحكم �ف

ي تساعد �ف إليك بعض النصائح لمشاركتها مع طالبك وال�ت
. يمكنك اسـتخدامها كمواضيع مناقشـة -- عى سـبيل المثال لماذا من المهم  بها عى وسـائل التواصل االجتماعي
امتالك كلمات مرور قوية، وما هي كلمات المرور القوية؟ لماذا من المفيد تغي�ي كلمات المرور كل شهرين إىل ثالثة 

أشهر؟

ئ كلمة مرور قوية. ال تستخدم معلومات شخصية مثل اسمك أو عنوانك أو معلومات أخرى يمكن أن -  1 أنسش
تحدد هويتك. استخدم تنويعات من الحروف واألرقام والرموز. اجعل كلمة مرورك فريدة.

غ�ي كلمة مرورك كل شهرين إىل ثالثة أشهر.-  2

3  -. ي ملفك الشخىي
ال تشارك بمعلومات بأك�ث مما هو مطلوب تماًما �ف

ئ اتصـاالت مـع األشـخاص الذيـن تعرفهـم -  	 حـدد األشـخاص الذيـن بإمكانهـم رؤيـة مشـاركاتك والـرد عليهـا. أنـسش
وتثـق بهـم فقـط. راجـع قائمـة أصدقائـك بشـكل منتظـم. ال »تصـدق« األشـخاص الذيـن ال تعرفهـم. يمكـن أن 

/روبوتات. يكونوا أجهزة إنسان آىلي

ي تفضيالت »آخر األخبار« بشكل منتظم.-  	
راجع وتحكم �ف  

ي من تريد أن يرى منشوراتك ومن يمكنه  »اإلشارة« لك -  	
راجع إعدادات خصوصيتك بشكل منتظم. فكر �ف

ي إحدى المشاركات. حدد من يمكنه رؤية قائمة أصدقائك.
�ف

راجع التطبيقات والمواقع عى صفحتك.-  	

تحقق من سياسة بيانات وسائل التواصل االجتماعي لفهم كيفية جمع المعلومات الخاصة بك واستخدامها.-  8



	1 ا عمليًّ المعلوماتية  المعرفة 

تمرين 2. اخت�ب فهم الطالب لألمان الرقمي

أي اإلجابات صحيحة؟ )اإلجابات الصحيحة بالخط العريض(. -  1

ال بأس بمشاركة رقم هاتفك مع أصدقائك:  نعم  ال-  2

ي المدرسة مع والديك: نعم ال-  3
ال بأس من شاركة مقطع فيديو التقط خالل رحلة ميدانية �ف

. نعم ال-  	 ي
، أشاركها مع أصدقا�ئ ي  كلمة المرور الرسية لبيت ألعا�ب

ف أواًل( -  	 ي الفريق إذا كانوا موافق�ي
شارك صورة فريقك لكرة القدم مع الوالدين واألصدقاء )تحقق مع زمالئك �ف

نعم ال

ي نعم ال )كلمة المرور هي �، وال يشارك فيها أبًدا(-  	
و�ف يدك اإللك�ت  شارك اآلخرين بكلمة المرور ل�ب

ـا -  	
ً
شـارك موقعـك الحـاىلي عـى نظـام تحديـد المواقـع عالمًيـا )GPS( مـع والديـك. نعـم ال )جعـل موقعـك معروف
نت ليس فكرة جيدة، ولكن يجب عى الوالدين معرفته، ولكن ليس أي شخص آخر( للجميع عى اإلن�ت

شاركت بصور محرجة ألختك مع والديك. نعم ال-  8

المشـاركة بصـورة مضحكـة ألفضـل أصدقائـك مـع جميـع أصدقائـك نعـم ال )يجـب أن تحصـل عـى موافقـة -  9
أصدقائك أواًل(

تمرين 3. األمان الرقمي بتعمق أك�ب

اخ�ت إجابة واحدة من القائمة أدناه:

ي نشاط ________.
�قة الهوية هي جريمة يتم فيها �قة معلوماتك الخاصة واستخدامها �ف

مست�ت  •  

إجرامي  •  

ي
إعال�ف  •  

إخباري  •  

ونًيا؟ ي ما قد تكون خداًعا إلك�ت
و�ف أي مما يىي يدل عى أن رسالة أو بريد إلك�ت

ي ورطة«.
إنها من »صديق �ف  •  

الرسالة تع�ي شعوًرا باالستعجال.  •  

ي الرسالة.
توجد أخطاء إمالئية ونحوية �ف  •  

كل ما سبق.  •  
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ترى مسـابقة تقول، »اربــح 10,000 دوالر عى الفور! اضغط عى هذا الرابط للتسـجيل!« تقوم بالضغط عى 
مشـاركتك  تكـون  قـد  لمـاذا  المسـابقة.  ي 

�ف للدخـول  ي 
و�ف اإللكـ�ت وبريـدك  وعنوانـك  إسـمك  الموقـع  ويطلـب  الرابـط، 

بمعلوماتك الخاصة غ�ي آمنة؟

لم يعد بإمكانك أن تكون شخصك.  •  

يمكن أن يرسق شخص ما معلوماتك إلنشاء هوية مزيفة ويتظاهر بأنه أنت.  •  

يمكن ألي شخص أن يمنحك الكث�ي من المال.  •  

نت. ي آمان ألنك تشارك المعلومات ع�ب اإلن�ت
ستكون معلوماتك �ف  •  

تـرى هـذه الرسـالة عـى جهـازك: »عـرض خـاص مـن يوتيـب! لمـاذا تنتظـر ألشـهر حـ�ت يعـود مسلسـلك المفضـل؟ 
 .Free_YTubeTV :دقيقة! اضغط عى 	ي 9

ا 100٪. ولكن عى عجل! هذا العرض الرائع ينتهي �ف
ً
شاهد اآلن مجان

هذه رسالة رسمية من يوتيب.« ماذا عليك أن تفعل؟

افتح الرسالة. يبدو أنه من موقع تعرفه.  •  

! ي
افتح الرسالة. ال يمكنك تجاهل عرض مجا�ف  •  

. ي
أرسل الرسالة إىل صديق. قد يكون مهتًما بالعرض المجا�ف  •  

نت. ال تفتح الرسالة. تش�ي جميع القرائن إىل أنها عملية احتيال ع�ب اإلن�ت  •  
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6. ما الذي يحتاج طالبنا لمعرفته حول ال�قة األدبية وحقوق الن�ش

كة؟ اخيص اإلبداعية المش�ق  وال�ق

ما هي ال�قة األدبية وكيف تتجنبها

ي كل من 
اف بها �ف يسلط هذا الفصل الضوء عى أهمية العزو إىل أشخاص آخرين عند استخدام أفكارهم واالع�ت

ح مفهـوم  اتيجيات لتجنـب الرسقـة األدبيـة، كمـا سـنرسش ي قائمـة المراجـع. نسـتعرض أدنـاه إسـ�ت
ف الورقـة البحثيـة و�ف مـ�ت

. ف باستخدام المشاع اإلبداعي حقوق النرسش أيًضا، وذلك جنًبا إىل جنب مع آليات تحديد حقوق محتوى رقمي مع�ي

اهـة األكاديميـة،  ف ، العـزو، االقتبـاس، إعـادة الصياغـة، ال�ف الرسقـة األدبيـة، حقـوق النـرسش
تراخيص المشاع اإلبداعي 

ي قد ال تكون واقعية  ي خطر كب�ي من حيث العثور عى المعلومات ودمجها وال�ت
الطالب األصغر سًنا قد يكونون �ف

ة حرجة لمنع الرسقة األدبية، عندما  ح األبحاث أن مراحل التدريب المبكرة قد تشـكل ف�ت أو صحيحة المصدر. تق�ت
اهـة  ف ي البحـث. يجـب أن يتأكـد أخصائيـو التوعيـة مـن تعليـم الطـالب أن ال�ف

ي المشـاركة بشـكل نشـط �ف
يبـدأ الطـالب �ف

األكاديميـة لهـا أهميـة قصـوى، وأن النسـخ واللصـق ببسـاطة أمـر غـ�ي مقبـول وغـ�ي مسـؤول، وكذلـك هـو الحـال مـع 
نـت. مـن المهـم للغايـة أن يقـوم الطـالب باالجتهـاد  اسـتخدام المصـدر األول الـذي يظهـر بعـد بحـث بسـيط عـى اإلن�ت
ي يقدمونهـا. يجـب إسـتكمال هـذه التدخـالت  الواجـب والتأكـد مـن أن لديهـم مصـادر عاليـة الجـودة لتعزيـز الحجـج الـ�ت
ي سـنوات الدراسـة االبتدائيـة والمتوسـطة، عندمـا يتعلـم األطفـال غـزل خيـوط 

ي أقـرب وقـت، ويفضـل أن يجـري �ف
�ف

نت.  البحث وتصفح المعلومات ع�ب اإلن�ت

ما هي ال�قة األدبية؟

ات« مؤلف آخر وتقديمها  « »لغة أو أفكار أو تعب�ي وع« و »�قة ونرسش الرسقة األدبية هي »االستيالء غ�ي المرسش
عى أنها العمل األصىي للفرد.

ـا ألخالقيـات الصحافـة. 
ً
 أكاديمًيـا أو سـوء سـلوك أكاديـمي وخرق

ً
تعتـ�ب الرسقـة األدبيـة  خداًعـا أكاديمًيـا أو احتيـال

ة والغرامات بل  يخضع للجزاءات كالعقوبات أو اإليقاف أو الطرد أو اإلبعاد من المدرسة أو العمل، والعقوبات الكب�ي
وح�ت السجن. 

قـد تتضمـن الرسقـة األدبيـة نسـخ المصـدر بالكامـل أو جـزء منـه دون القـول بأنـه مـن عمـل شـخص آخـر، أو إعـادة 
ترتيب كلمات شخص آخر دون ذكر مصدرها، أو استخدام صورة دون العزو إىل الشخص الذي قام بإنشائها. تش�ي 
ء مـا )كائـن، أو شـخص، أو مـكان(. يمكـن أن تكـون صـورة ماديـة أو صـورة رقميـة يراهـا  ي

ي لـسش
الصـورة إىل التمثيـل المـر�ئ

ونية )كالتلفزيون أو شاشـة الكمبيوتر(. إن ترجمة نص من لغة إىل أخرى وعدم العزو إىل  الشـخص عى شاشـة إلك�ت
المؤلف األصىي يعت�ب أيًضا �قة أدبية.
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ئ صورة ما بنفسك واستخدمتها دون عزو مكان العثور عليها أو من منشئها، فقد استخدمتها  موجز: إذا لم تنسش
. تحتاج إىل تحديد مصدرها ومن تعود إليه. ي

بشكل غ�ي قانو�ف

ي وقمـت بإعـادة اسـتخدام فقـرات مـن تلـك الورقـة 
ي الفصـل المـا�ف

ض أنـك كتبـت ورقـة لفصـل درا�ي آخـر �ف لنفـ�ت
، دون االستشهاد بها، ح�ت لو كان عملك الخاص، فكرتك الخاصة، فأنت  ي هذا الفصل الدرا�ي

لوظيفة أو واجب �ف
ف األكاديمية. ا لقواعد الرسش

ً
ي الرسقة األدبية الذاتية. تذكر أن إعادة تدوير عملك دون ذكره يعت�ب انتهاك

منخرط �ف

، عندما تكون جزًءا من مجموعة، ويساهم جميع أعضاء المجموعة  ي عمل تشاركي
إضافة إىل ذلك، فعندما تشارك �ف

ف  ف المشـارك�ي ، الورقـة النهائيـة. إذا أعـاد أحـد المؤلفـ�ي ي
بأفكارهـم الخاصـة، فإنهـم جميًعـا يمتلكـون حقـوق المنتـج النهـا�ئ

ي مهمـة جديـدة، حـ�ت لـو اسـتخدم فقـط مسـاهمته الشـخصية، فيجـب االستشـهاد 
اسـتخدام أجـزاء مـن تلـك الورقـة �ف

 ) ف ف غ�ي معروف�ي ، وبشكل صحيح. أيًضا، األعمال المجهولة )أعمال مؤلف�ي ف ف المشارك�ي بالورقة، مع ذكر جميع المؤلف�ي
، مثل ويكيبيديا يجب عزوها بشكل  ف أو األعمال الناتجة عن العمل الجماعي لعدة أشخاص، أو دون تحديد مؤلف مع�ي

ي ع�ب عنها شخص ما عى توي�ت أو فيسبوك  يجب أن تنسب بشكل صحيح. صحيح. ح�ت األفكار ال�ت

ي العمل المكتوب. 
ي ندرجها �ف ي عالم ينترسش فيه القص واللصق، فمن السهل نسيان ذكر مصدر المعلومات ال�ت

�ف
ي تحديـد مـا إذا كان 

ومـع هـذا، فـإن مصـدر المعلومـات هـو دليـل مهـم لسـياق تلـك المعلومـات، إذ يمكنـه أن يسـاعد �ف
ا وما إذا كانت المعلومات صحيحة.

ً
هذا المصدر موثوق

كيف تتجنب ال�قة األدبية؟

ي يمكنك تقديمها للطالب: هناك العديد من القواعد األساسية ال�ت

ء تقتبسـه أو تعيـد صياغتـه ممـا ليـس فكرتـك الخاصـة -- النـص والصـور والبيانـات - 1 ي
تذكـر أن تعـزو كل �ش

وما إىل ذلك. إعادة الصياغة هي تلخيص النص بكلماتك مع اإلحالة إىل المصدر.

، فقـط - 2  اذكـر المصـدر الـذي وجـدت فيـه المعلومـات. )لسـت مضطـًرا إىل االستشـهاد بالمصـدر األصـىي
المصدر الذي وجدتها فيه(. 

ي متناول يدك.- 3
ن مالحظات جيدة عند القيام بالبحث واحتفظ بالمعلومات حول مصادرك �ف  دوِّ

 إذا اقتبسـت أو أعـدت الصياغـة، اسـتكمل العـزو عـى الفـور. سـيكون مـن الصعـب تتبـع خطـوات البحـث - 	
لتحديد مصدر المعلومات الحًقا.

ف - 	 ي كٍل مـن مـ�ت
 اسـتخدم دالئـل العـزو واالستشـهاد التحريريـة لإلحالـة إىل المصـادر بالصيغـة الصحيحـة �ف

ي نهاية ورقتك.
ي قائمة المراجع �ف

ورقتك و�ف

ي عملـك. ليـس كل مـا تجـده عـى - 	
ـم مصـادرك للتأكـد مـن دقتهـا وموثوقيتهـا قبـل تضمينهـا �ف  قيِّ

نـت محـدث أو صحيـح أو موثـوق بـه. هنـاك الكثـ�ي مـن المعلومـات غـ�ي الصحيحـة  اإلن�ت
نت العالمية. تحقق دائًما من عدة أماكن مما تقتبس منه للتأكد من  عى شبكة اإلن�ت

ي القسم 3(.
صحة بيانك. )كان هناك بيان مفصل لتقييم مصادر المعلومات �ف
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ي األوساط األكاديمية. 
ي وإظهاره �ف

ام بالسلوك القويم واألخال�ت ف اهة األكاديمية، واالل�ت ف تجنب الرسقة األدبية يعزز ال�ف
ي بعض النشاطات 

كون �ف وهذه رسالة مهمة جًدا يجب إرسالها بشكل خاص إىل طالب المدارس الثانوية الذين يش�ت
البحثية.

مثال 
ي فصولك أو جلساتك مع الطالب.

نضمن هنا وصًفا لموقف يمكنك تعديله واستخدامه �ف
ي تقرير أكتبه.

أريد استخدام االقتباس التاىلي �ف
ي  جع النـاس مـا يعرفونـه لتقييـم مـا إذا كان االدعـاء صحيًحـا. إنهـم يميلـون إىل قبـول االدعـاءات الـ�ت »وبالمثـل، يسـ�ت

ي الذاكرة ورفض عدم التطابق.«
تتوافق مع الحقائق المخزنة �ف

ة. ف بعد االقتباس مبا�ش ف قوس�ي للقيام بذلك، سأدرج االسم األخ�ي لمؤلف المقال والتاريــــخ ب�ي

)Brashier & Marsh, 2020(.
ي نهاية التقرير.

ي قائمة المراجع أو قائمة المراجع �ف
أود أيًضا أن أدرج اقتباًسا كامًا �ف

Brashier, Madia and Elizabeth J. Marsh.  “Judging Truth.”  Annual Review of 
Psychology. 2020. 71:499515-.
https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010419050807-.

ي تقريري:
ء نفسه. أود أن أكتب ما يىي �ف ي

إذا أردت إعادة صياغة المعلومات، فسأفعل السش
ي يعرفونهـا بالفعـل وتطبيقهـا عـى المعلومـات الجديـدة لتقريـر مـا إذا  يميـل النـاس إىل اسـتدعاء المعلومـات الـ�ت

.)2020 ,Brashier & Marsh( .كانت المعلومات الجديدة صحيحة أم خاطئة
. ي ي قائمة المراجع أو قائمة المراجع الخاصة �ب

سأدرج االقتباس من مقالة Brashier & Marsh �ف
Brashier, Madia and Elizabeth J. Marsh.  “Judging Truth.”  Annual Review of 
Psychology. 2020. 71:499515-.
https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010419050807-.

ي استكشاف المزيد
موارد لمن يرغبون �ف

ي يمكـن أن تفيـد الطـالب، مـن المرحلـة المتوسـطة إىل مسـتوى  نـت الـ�ت هنـاك العديـد مـن االختبـارات عـ�ب اإلن�ت
ي 

ي يسـتخدمونها �ف الكليـة مـن أجـل التحقـق مـن قدرتهـم عـى العـزو واالستشـهاد بشـكل صحيـح بالمصـادر الـ�ت
أوراقهم، وللتأكد من تجنب الرسقة األدبية. الكث�ي منها متاح بالمجان.
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https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/using_research/avoiding_
plagiarism/index.html 
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https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010419-050807
https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010419-050807
http://en.writecheck.com/plagiarism-quiz
https://plagiarism.arts.cornell.edu/tutorial/exercises.cfm
http://sis.wayne.edu/students/policies/plagiarism-quiz.php
https://www.turnitin.com/static/plagiarism-quiz/
https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/using_research/avoiding_plagiarism/index.html
https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/using_research/avoiding_plagiarism/index.html
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؟ ما هو حق التأليف والن�ش

يريـد المؤلفـون )كتـاب، فنانـون، ملحنـون، موسـيقيون، رسـامون، نحاتـون، مصـورون( أن تكـون أعمالهـم محميـة 
ف »بامتالك« وحماية أعمالهم وإبداعاتهم الفنية. ال يمكن ألي شخص  ف حقوق النرسش للمؤلف�ي قانونًيا. تسمح قوان�ي
ا يوقع المؤلفون عى إعطاء حقوق النرسش الخاصة بهم 

ً
آخر إدعاء ملكية أو المطالبة بقطعة معينة من العمل. أحيان

يـن يحـدون مـن الوصـول إىل  يــهـم. مـن خـالل نقـل حقوقهـم، يتأكـد المؤلفـون مـن حمايـة المعلومـات ألن النا�ش لنا�ش
المعلومات.

: ي
ف حقوق الن�ش المالك الحق �ف تمنح قوان�ي

إعادة إصدار العمل • 
إعداد أعمال مشتقة • 
توزيــــع نسخ • 
أداء العمل • 
عرض العمل علنًيا • 

هذه هي حقوق المالك وحده. ما لم يكن هو/هي عى استعداد للسماح باستخدام عملهم، ال يمكن ألحد انتهاك 
هذه الحقوق قانونًيا.

ي استكشاف المزيد 
لمن يرغبون �ف

ي المجال العام؟
ي أن يكون العمل الرقمي �ف ماذا يع�ف

ي المجال العام عندما: 
ي هنا النصوص والصور وأي موجودات رقمية أخرى( �ف يكون العمل )نع�ف

انتهـت صالحيـة حقـوق النـرسش الخاصـة بـه )كل دولـة لديهـا لوائحهـا الخاصـة بانتهـاء صالحيـة حقـوق • 
. تسـمح بعـض البلـدان بــ 0	 عاًمـا، بينمـا تعـ�ي أخـرى 80 عاًمـا بعـد إنشـاء عمـل -- ولكـن يحتـاج  النـرسش
، فإننا  ي السياق التعليمي

المرء إىل أن يكون عى دراية باللوائح المحلية(. عندما نبحث عن معلومات �ف
ي يمكننـا اسـتخدامها تخضـع لحقـوق  ي عـادًة أن المصـادر الـ�ت نبحـث عـن أحـدث المعلومـات. هـذا يعـ�ف

. الطبع والنرسش
ي المجـال العـام )يشـار إىل ذلـك عـادًة بتقديـم بيـان حـول • 

يضعهـا مالـك حقـوق التأليـف والنـرسش عمـًدا �ف
اخيص المشاع اإلبداعي أدناه(.  ح الخاص ب�ت ترخيص استخدام العمل، راجع الرسش

ال يحـمي قانـون حقـوق التأليـف والنـرسش هـذا النـوع مـن األعمـال )الحقائـق والنظريـات، المنشـورة دون • 
.) إشعار حقوق التأليف والنرسش

رخص المشاع اإلبداعي 

. عندمـا يريـد  ي للعمـل المحـمي بحقـوق التأليـف والنـرسش
هي رخـص عامـة جاهـزة لالسـتخدام تتيـح التوزيـــــع المجـا�ف

ئ العمـل منـح اآلخريـن حـق المشـاركة واالسـتخدام والبنـاء عـى العمـل الـذي أنشـأه، يمكنـه اسـتخدام تراخيـص  منـسش
. هـذه الرخـص مرنـة، يمكنـك اختيـار واحـدة منهـا أو دمـج بعـض منهـا أو جميعهـا واسـتخدامها عـى  المشـاع اإلبـداعي

 .)https://creativecommons.org/licenses/؟lang=ar عملك )لمزيد من المعلومات باللغة العربية، راجع

. ف فعله بأنواع مختلفة من تراخيص المشاع اإلبداعي ي التاىلي ما يمكن للمستخدم�ي
يوضح الرسم البيا�ف

https://creativecommons.org/licenses/?lang=ar
https://creativecommons.org/licenses/?lang=ar
https://creativecommons.org/licenses/?lang=ar
https://creativecommons.org/licenses/?lang=ar
https://creativecommons.org/licenses/?lang=ar
https://creativecommons.org/licenses/?lang=ar
https://creativecommons.org/licenses/?lang=ar
https://creativecommons.org/licenses/?lang=ar
https://creativecommons.org/licenses/?lang=ar
https://creativecommons.org/licenses/?lang=ar
https://creativecommons.org/licenses/?lang=ar
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وري إعطـاء رسـالة واضحـة للطـالب أنـه عنـد اسـتخدامهم ألي نـوع مـن المعلومـات )نـص، صـورة، صـوت،  مـن الـرف
فيديو(، من المهم التحقق مما يمكن فعله بالمحتوى - ليس فقط من منظور استخدام أي أدوات تحرير، ولكن أيًضا 

خيص.  ام ال�ت اح�ت

ي التخـىي عـن  ي مجموعـة أدوات المشـاع اإلبـداعي - وهـو مـا يعـ�ف
خيـار »ال حقـوق تأليـف ونـرسش محفوظـة« )CCO( �ف

ي العمـل وتكريـس هـذه الحقـوق للمجـال العـام. تضـع 
ي تمتلكهـا �ف جميـع حقـوق التأليـف والنـرسش والحقـوق المماثلـة الـ�ت

نـت بموجـب رخصـة »ال حقـوق تأليـف ونـرسش  ي الوقـت الحـا�ف مجموعاتهـا الفنيـة عـى اإلن�ت
العديـد مـن المتاحـف �ف

محفوظة«.
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تمرين
تمرين 1. تحقق من معرفتك بحقوق التأليف والن�ش

 اخ�ت اإلجابة )اإلجابات( الصحيحة:

نت دون العزو إليه إذا: 1- يمكنك استخدام مقال من قاعدة بيانات عىل اإلن�ق
أ- كان يحتوي عى معلومات من مقاالت أخرى

ي فصىي
ي مناقشة �ف

ب- استخدام �ف
ج- استخدمت الملخص فقط

د- يجب أن تعزو دائًما

: 2- فوائد االستشهاد بمصادرك هي
أ - تجنب الرسقة األدبية

ب -إعطاء مصداقية لعملك
ج -تجنب االعتقال

ي الوقوف عى مصادرك 
د- مساعدة القارئ �ف

ام الملكية الفكرية ه- اح�ت
ي الموسوعة، يمكنك استخدامه دون االستشهاد به ألنه معرفة عامة.

3- ما تجده �ف

ي الموسوعة هو معرفة عامة
ء �ف ي

أ - كل �ش
ي الموسوعة ليست معرفة عامة

ب- بعض المعلومات �ف

ل وتكتـب مقالـة ولكنـك ال  ف ي المـ�ف
4- إذا كنـت تـدون مالحظـات أثنـاء الفصـل ثـم تعيـد اسـتخدام مالحظاتـك �ف

تنسب المؤلف ألن هذه هي كلماتك أنت ليست كلماته، فأنت ترتكب ال�قة األدبية. 
أ - صح   
ب- خطأ

: ف حقوق التأليف والن�ش إذا قمت بالتاىلي 5- أنت تنتهك قوان�ي
نت عى مدونتك ته عى اإلن�ت أ - نسخت كتاًبا بالمسح ضوئًيا ونرسش

ي مكتبة عامة
ب - قرأت قصة لألطفال �ف

. ي إعالن دون الحصول عى إذن من صاحب حقوق التأليف والنرسش
ج - استخدمت نغمة شخص آخر �ف

ا استخداًما مقبواًل:
ً
ل لمشاهدته الحق ف ي الم�ف

ي �ف
6- يعت�ب استخدام جهاز تسجيل لتسجيل مسلسل تلفزيو�ف

أ- صح
ب - خطأ

7- نسخ كود كمبيوتر لتعديله وعمل كود جديد آخر ألغراض مختلفة هو:
أ- �قة أدبية

ب - استخدام عادل
ف حقوق التأليف النرسش ج - انتهاك لقوان�ي

ا8	 عمليًّ المعلوماتية  المعرفة 
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التمرين 2 تحقق من معرفتك بال�قة األدبية

ف الصواب  والخطأ.  يقدم هذا التمرين مقوالت تتطلب االختيار ب�ي

 المعرفة العامة )الحقائق( ال تلزم بالعزو. صواب   خطأ- 1

ي فقرة من مصدر وأضفتها إىل مقاالتك، فأنت بذلك تعيد صياغة وال تقوم برسقة - 2
ت كلمات قليلة �ف  إذا غ�ي
أدبية. صواب   خطأ

. صواب   خطأ3-  ي استخدام جمىي من مقال سابق كتبته دون أن أذكر نفسي  يمكن�ف

جمـة. 	-  ، وبالتـاىلي ليسـت هنـاك حاجـة لعـزو ال�ت ي ي مقـال عـر�ب
ي �ف ف لقـد اسـتخدمت معلومـة مـن مصـدر إنجلـ�ي

صواب   خطأ

. أعـادوا كتابـة بعـض األجـزاء لجعلهـا أكـ�ث إثـارة لالهتمـام. لـم 	-  ي كتابـة مقـاىلي
ي �ف ي وأخـ�ت

أتلـ�ت مسـاعدة مـن والـد�ت
، ولكن هذا ليس �قة أدبية. لقد تلقيت بعض المساعدة فقط. صواب   خطأ ف أضف أسمائهم كمؤلف�ي

إذا كنت أقتبس من مصدري، فلست بحاجة إىل استخدام عالمات االقتباس إذا كنت أقوم بإدخال مقولة  	- 
ي البحثية. صواب   خطأ ي ورق�ت

كما هو الحال �ف

تمرين 3. اختيار رخصة مشاع إبداعي ألعمالك

ا الهاتف( لمكتبة مدرستك. تأكد من  ا )أو بكام�ي التقطت بعض الصور الفنية بالكام�ي
نـت،  عـدم وجـود أشـخاص أصحـاب حقـوق الصـورة. قبـل نـرسش هـذه الصـور عـ�ب اإلن�ت

واخـ�ت   )https://creativecommons.org/share-your-work/( إىل  إذهـب 
خيص الذي تريد بموجبه إتاحة صورك لآلخرين. طبق رخصة المشاع اإلبداعي عى  ال�ت
هـا عـى مدونتـك الشـخصية  أو عـى موقـع المدرسـة أو أي منصـة أخـرى  صـورك وانرسش

لجعلها متاحة.
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7. جمع كل ذلك مًعا

اتيجية البحـث، والكلمـات المفتاحيـة، وعناويـن الموضوعـات، وقواعـد البيانـات، تقييـم،  إسـ�ت
، معامالت القيم المنطقية )بوليان(، االقتطاع  القراءة الجانبية، الببليوغرافيا، المؤلف، النا�ش

-أمناء المكتبات بقوائم ألنشطة عملية البحث عن المعلومات واستخدامها. يمكن أن  ف يعرف هذا الفصل المدرس�ي
ة العمليـة، يمكنهـم تلخيصهـا بأنهـا  تقـدم هـذه األنشـطة كتماريـن للطـالب وبعـد هـذا، بعـد حصولهـم عـى بعـض الخـ�ب
ي البحث عن 

ي يطبقونها عند البحث عن المعلومات. تتضمن قائمتنا األوىل والشاملة المراحل المختلفة �ف المراحل ال�ت
. المعلومات، وتناقش القائمة الثانية االستجابة للمعلومات عى وسائل التواصل االجتماعي

ي يجب اتباعها عند البحث عن المعلومات1. 
 ما هي الخطوات ال�ق

ي موضوعك
فكر �ف

ماذا الذي تريد معرفته؟

أين يمكن أن تكون األماكن الجيدة للبحث؟

من أك�ث من يعرف عن هذا الموضوع؟

اتيجية بحثية ئ اس�ق أنسش

حدد الكلمات المفتاحية ودونها

ي تنتج عن البحث وأكتب العناوين الواعدة انظر إىل عناوين الموضوعات ال�ت

ي تغ�ي موضوعك بالتحديد إخ�ت »أفضل« قواعد البيانات ال�ت

ي قد تكون مفيدة  ي اعتبارك مصادر األخبار ال�ت
ضع �ف

قم ببحث أوىلي 

استخدم كلمات مفتاحية من قائمتك

ق نطاق البحث بإضافة كلمات مفتاحية إضافية أو محددات أخرى ضيِّ

مثال:

ي قطر.
ف الشباب �ف ف ب�ي أنا مهتم بمعرفة ما إذا كانت إعالنات السجائر تزيد من انتشار التدخ�ي

ونية«( و )إعالن *( و )دخان*(  ونية أو »سجائر إلك�ت )شباب أو مراهقون أو يافعون *( و )سيجارة أو سيجارة إلك�ت
و )قطر أو الدوحة(.

استخدمنا قائمة المرادفات والمعامالت المنطقية واالقتطاع.
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ي هذا البحث )شباب، مراهق، سيجارة، سجائر 
ي يجب استخدامها �ف أواًل، كان علينا تحديد الكلمات الرئيسية ال�ت

، قطر، الدوحة(. ف ونية، إعالن، تدخ�ي إلك�ت

 ،AND ي البحث. استخدمنا أيًضا المعامالت المنطقية
ثم كان علينا االستعالم ووضع كلمات مفتاحية متعددة �ف

ا، مـن أجـل التقـاط أشـكال مختلفـة مـن الكلمـات المحتملـة - اإلعـالن واإلعالنـات،  ً ي الفصـل 2(. أخـ�ي
حـت �ف OR �شُ

ي الفصل 2.
ح االقتطاع أيًضا �ف استخدمنا باالقتطاع مع إعالن*. �شُ

م النتائج قيِّ

ي حصلت عليها. هل هي ذات صلة بموضوعك؟ انظر إىل 	 أو 	 من النتائج ال�ت
هل يعالجون تفاصيل سؤالك؟

ي المختلفة لكلماتك المفتاحية تعطيك نتائج خاطئة؟
هل المعا�ف

اتيجيتك البحثية وكرر ل إس�ق عدِّ

حدد الكلمات المفتاحية األك�ث إفادة  
ابحث عن مرادفات للكلمات المفتاحية لها أك�ث من مع�ف   

جرب أك�ث من قاعدة بيانات  

ي استكشاف المزيد
لمن يرغبون �ف

ماذا يجب أن نفعل إذا احتجنا أن نبحث بلغات مختلفة؟

ي  عادًة ما تسمح لك قواعد البيانات التجارية بالبحث ع�ب اللغات وسيكون لديك خيار للتنقيح حسب اللغة ال�ت
تريدها بعد إجراء البحث.

، فستحتاج إىل إضافة مصطلحات  ي وسائل التواصل االجتماعي
ي محرك بحث أو �ف

إذا كنت تقوم بإجراء البحث �ف
ا.

ً
ي تريدها كما لو أنك كنت تضيف مرادف البحث الخاصة بك باللغة ال�ت

مثال:

التعلـم  يـة والعربيـة تتعلـق بتأثـ�ي وبـاء كوفيـد- 91 عـى  ف ف اإلنجل�ي باللغتـ�ي العثـور عـى مـوارد  ي 
إذا كنـت ترغـب �ف

: ي قطر، فستقوم باالستعالم كما يىي
ي �ف

و�ف اإللك�ت

 )coronavirus أو corona أو  covid19 وس الكورونـا« أو وس الكورونـا أو »فـ�ي )كوفيـد19 أو كورونـا أو فـ�ي
 distance« أو   »e-learning« أو    »online learning« أو   » ي

و�ف اإللكـ�ت »التعليـم  أو  بعـد«  عـن  و)»التعليـم 
)Qatar ( و )قطر أو»remote learning« أو  »learning

إخ�ق المعلومات الواعدة من مجموعة متنوعة من المصادر بناًء عىل:

ي موضوعك
ة المؤلف �ف خ�ب  

موثوقية المنشور  
تداول المعلومات  
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قم بالقراءة الجانبية الموازية

اقرأ عدة مقاالت من أنواع مختلفة من المنشورات  
ف استنتاجات المقاالت قارن ب�ي  

استخدم مواقع التحقق من الحقائق  
إبحث عكسًيا عن الصور   

هل تتوافق المصادر عى األقل حول الحقائق؟  

م كل مصدر عىل حدة قيِّ

ي تحددها قم بتطبيق اختبار المفاهيم الخمسة لتقييم المصادر عى مصادرك ال�ت  

ارفض أي مصادر ال تجتاز اختبار المفاهيم الخمسة  

ي توفر المعلومات األك�ث دقة وموثوقية
حدد المصادر ال�ق

اقرأ المصادر المختارة بعناية  
؟ هل تتفق مع ما يقوله اآلخرون؟ ي

فكر بشكل نقدي فيما تقرأ -- هل هو منط�ت  
انظر إىل المصادر المشكوك فيها مرة أخرى    

ي استكشاف المزيد  
لمن يرغبون �ف

تحقق من مراجع أفضل المصادر للعثور عى معلومات إضافية عالية الجودة عن موضوعك.
هذه الخطوة للطالب األك�ث تقدًما.

ي عـ�ث عليهـا الطـالب  إن التحقـق مـن قائمـة المراجـع أو القائمـة المرجعيـة للمقـاالت عاليـة الجـودة الـ�ت
ي سـتكون بدورهـا مرتبطـة بشـكل مبـا�ش هي  يقودهـم إىل مصـادر معلومـات إضافيـة عاليـة الجـودة، والـ�ت

األخرى بالموضوع الذي يبحثون فيه.
ا مصطلح التعدين  - والمجاز هنا 

ً
عندما نبحث عن معلومات ضمن مصادر متعددة، نستخدم أحيان

ي النهايـة ذهًبـا أو جواهـر، فـإن بحثنـا ضمـن نصـوص 
هـو أن األمـر مثـل عمـال المناجـم الذيـن يجـدون �ف

وصور وصفحات ويب متعددة سيسمح لنا ذلك بالعثور عى اإلجابة الثمينة للسؤال الذي نستكشفه. 
ح عى الطالب استخالص النتائج من المصادر المحددة وتطبيق المعلومات  من المفيد أيًضا أن تق�ت

. عى سؤالك األصىي

قواعد بيانات المدارس 

ي أبحاث المدارس المتوسطة 
ي عدة قواعد بيانات تجارية متخصصة �ف

اك �ف من األهمية بمكان أن يكون لديك اش�ت
ف مكتبـة المدرسـة مسـؤولية التحقـق مـن قواعـد البيانـات األكـ�ث إفـادة  والثانويـة كلمـا أمكـن ذلـك. يقـع عـى عاتـق أمـ�ي

لمجتمعه وطالبه.

 كيفية التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي 2. 

ي يجـب أن تقـدم للطـالب لدعـم تواصلهـم اآلمـن والخـاىلي مـن المخاطـر  نقـدم هنـا قائمـة تفصيليـة باإلجـراءات الـ�ت
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. هـذه القائمـة مناسـبة لطـالب المرحلـة الثانويـة. يمكـن اسـتخدامها أيًضـا كمصـدر إلهـام  مـع وسـائل التواصـل االجتمـاعي
ي يستخدمها الطالب. الختيار موضوعات المناقشة الدورية حول األدوات ال�ت

استخدام ضبط النفس مع الضغط 

تمهل. تعرف عى استجابتك العاطفية للمعلومات.
خذ لحظة قبل أن تتفاعل.

عجب أو تشارك ح�ت تتحقق من المعلومات. ال تضغط، أو تُ

تعرف عىل مصدر المعلومات

من المؤلف؟
قم ببحث عى جوجل عن اسم المؤلف

ما هي مؤهالت المؤلف؟
ي مجاله؟

هل المؤلف خب�ي �ف
ما هو المنشور الذي يقدم المعلومات؟

تحقق من النا�ش
هل هم وكالة أنباء حسنة السمعة؟

ي التثبت من المعلومات )انظر القسم 	(
استخدم مواقع التحقق من الحقائق للمساعدة �ف

Snope.com, FactCheck.org, FullFact.com ية هي ف بعض مواقع التحقق من الحقائق باللغة اإلنجل�ي

التعرف عىل السخرية

. ابحث عن عبارات حول الغرض من النرسش
فيه؟ هل الموقع لل�ت

ض أن تكون المادة مضحكة أو ساخرة؟ هل من المف�ت

قم ببعض القراءة اإلضافية

ي محرك بحث
افتح نافذة جديدة وضع عبارات رئيسية �ف

هل توافق المؤسسات اإلخبارية القائمة عى المعاي�ي الصحفية عى هذا؟

انظر عن كثب إىل الصور والتعليقات التوضيحية

ة ف ي الصورة والتفاصيل المم�ي
ي اعتبارك الهندسة المعمارية والمناخ والنص �ف

ضع �ف
هل تتطابق مع الموضوع تحت النقاش؟

البحث العكسي عن الصور

Tin Eye أو Yandex استخدم جوجل للبحث عن الصورة أو استخدم
هل للصورة صلة بالمقال؟
هل تصور الموضوع بدقة؟

ف أو تضليل بأي شكل من األشكال؟ هل يظهر تح�ي
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ً
ي لوضع الصورة جغرافيا

استخدم الموقع الجغرا�ف

ه صديـق، فمـن المحبـذ التأكـد مـن صحـة المعلومـات قبـل  ي االعتبـار. عندمـا تـرى شـيًئا نـرسش
ضـع كل مـا سـبق �ف

مشاركتها. 

اتيجية بحث ئ اس�ق تمرين 1. أنسش

ح هنا سؤااًل محدًدا للتمرين، يمكن للمدرس استبداله بأي موضوع ذي صلة بفصله. بينما نق�ت

 .1:  ير�ب قراءة سؤال البحث التاىلي

ي قطر؟
كيف يؤثر مقدار الوقت الذي يقىف عى وسائل التواصل االجتماعي عى أداء طالب المدارس الثانوية �ف

اتيجية بحثك لإلجابة عى سؤال البحث.2.  ئ اس�ت  أنسش

حدد المفاهيم الخاصة بك هنا: 

                                                 و                                                 و

قائمة المصطلحات البديلة لكل مفهوم:

المفهوم 1: المصطلحات البديلة:                                     أو                                   أو

المفهوم 2: المصطلحات البديلة:                                    أو                                   أو

المفهوم 3: المصطلحات البديلة:                                     أو                                  أو

حدد قاعدة البيانات أو محرك البحث الذي استخدمته: 

ي حصلت عليها؟ هل جميعها ذات صلة؟  كم عدد النتائج ال�ت

هل يمكنك استخدام المزيد من مصطلحات البحث أو معامالت التشغيل المنطقية لتضييق نطاق البحث؟ 

ي بحثك أيًضا
اكتب استفسارك الذي يتضمن موارد عربية �ف

ي قررت استخدامها. ما الذي يجعلها موثوقة؟ َسمِّ الموارد األك�ث موثوقية ال�ت
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ي
و�ف تمرين 2. اخت�ب معلوماتك حول تقييم محتوى إلك�ق

اخ�ق اإلجابة األفضل:

ي متجرك 1. 
يات �ف نرسش صديقك عى حسابه عى الفيسبوك أن هناك تخفيضات بنسبة 	0 ٪ عى جميع المش�ت

المفضل. كيف تكون ردة فعلك؟

تشارك بالمنشور عى صفحتك فوًرا.أ. 

.ب.  تذهب إىل موقع المتجر للتثبت من صحة الخ�ب

ي أقرب وقت ممكن لالستفادة من أي تخفيضات متاحة.ج. 
تزور المتجر �ف

ي 2. 
ونًيـا مـن شـخص مجهـول، يقـدم نفسـه ويطلـب منـك أن تعطيـه معلومـات حسـابك المـر�ف تتلـ�ت بريـًدا إلك�ت

ليقوم بإرسال بعض األموال إليك.

يأ. 
تشعر باإلثارة وتشاركه رقم حسابك المر�ف

ي الغرفةب. 
تبلغ شخًصا بالًغا �ف

تحظر الشخص وال ترد أبًداج. 

نت ثم تظهر رسالة تفيد أنك فزت بوحدة تحكم ع�ب الواي فاي مجانية، 3.  أنت تلعب لعبتك المفضلة عى اإلن�ت
لك. ف كل ما عليك فعله هو إضافة عنوانك ورقم هاتف م�ف

اكتب عنوان شارعك، لكن ضع رقم هاتف مزيف. اضغط أوافق.أ. 

أغلق الرابط وارفض العرضب. 

أرسل لقطة للشاشة إىل صديقك الذي يلعب اللعبة أيًضا لمعرفة ما إذا كانت األخبار صحيحة.ج. 

، فضيحة تتعلق بسيا�ي ال تفضله:	.  هناك خ�ب صادم عى توي�ت

تعجبك عى الفور وتعيد تغريدهاأ. 

تشارك التغريدة مع مجموعة خاصة عى Whatsappب. 

ى ما إذا كانت األخبار صحيحة أم الج.  تتحقق من المصادر األخرى ل�ت

ي 	. 
تتل�ت رسالة صوتية عى WhatsApp من صديقك الذي يشارك صوت شخص مجهول، ينبهك إىل البقاء �ف

ي مدينتك.
ي أحد مراكز التسوق �ف

ل ألنه سيحدث انفجار �ف ف الم�ف

تشارك األخبار عى الفور مع أحبائك، ماأ. 

ما عليك سوى تجاهل الرسالة وحذفها.ب. 

ي غرفتك لبقية اليوم ج. 
ئ �ف ستفزع وتخت�ب
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8. كيف تدعم المكتبات تعليم المعرفة المعلوماتية؟

مكتبة قطر الوطنية كمثال

ي هذا الفصل 
المصطلحات الرئيسية �ف

امج، المجموعة، التوعية، محطات اإلبداع خدمات المكتبة، ال�ب

مقدمة 

ي المدينـة التعليميـة، هي 
مكتبـة قطـر الوطنيـة، بمبناهـا الـذي يمثـل أحـدث مـا توصلـت إليـه التكنولوجيـا، والكائـن �ف

ي 	 نوفم�ب 	201، وتتيح حالًيا الوصول إىل أك�ث 
مكان مفتوح لسكان قطر وزوارها. افتتحت المكتبة رسمًيا للجمهور �ف

ف حـ�ت  اثيـة. إجمـاىلي عـدد أعضـاء المكتبـة المسـجل�ي ي ذلـك مكتبتهـا ال�ت
مـن مليـون كتـاب ودوريـة ومجموعـة خاصـة، بمـا �ف

ي تسهيل التبادل 
م المب�ف البالغة مساحته 000		 م�ت مربــع للمساعدة �ف نهاية يوليو 2020 هو 1	181.0 عضًوا. ُصمِّ

 . ي إىل الحا�ف
الفكري الفعال والتعيلم المجتمعي وتشجيع الزوار عى استكشاف تطور المعرفة من الما�ف

مهمة المكتبة هي نرسش المعرفة »وأن تقوم بالحفاظ عى تراث المنطقة، وإطالق الخيال، وتشجيع االستكشاف… 

وسوف تحقق المكتبة ھذه الرسالة من خالل إیجاد بیئة معلوماتیة موثوقة َتسُھل االستفادة منھا وضمان استدامتھا، 

ي محیـط متقـدم تكنولوجًیـا وثقافًیـا، وكذلـك مـن خـالل تطویـر برامـج وخدمـات ُمبتكـرة.« المكتبـة فريـدة مـن 
وتقدیمھـا �ف

ي وظيفتهـا، ألنهـا تعمـل كمكتبـة وطنيـة ومكتبـة عامـة ومكتبـة بحثيـة مًعـا. إنهـا تعمـل كمكتبـة وطنيـة حيـث تعمـل 
نوعهـا �ف

ي قطـر إىل بيئـة 
 متسـاوًيا لجميـع األشـخاص �ف

ً
ي لدولـة قطـر. وهي مكتبـة عامـة ألنهـا توفـر وصـول اث الوطـ�ف كحـارس للـ�ت

ا، المكتبـة مكتبـة بحثيـة إذ تعمـل عـى تشـجيع وتعزيـز رؤيـة عالميـة أعظـم لتاريـــــخ  ً تدعـم اإلبـداع والتنميـة الثقافيـة. أخـ�ي
وثقافة منطقة الخليج. 

ي  ي جميـع الموضوعـات، والـ�ت
تنقسـم مجموعـة المكتبـة إىل المجموعـة الرئيسـية مـن الكتـب المطبوعـة والمجـالت �ف

اثيـة مـن المخطوطـات والكتـب المطبوعـة القديمـة والمحفوظـات والخرائـط واألطالـس  تشـمل مجموعـة المكتبـة ال�ت

ي تتضمن كتًبا  ف ال�ت ا مجموعات مكتبة األطفال واليافع�ي ً ونماذج للكرات األرضية والصور التاريخية وقسم السفر. وأخ�ي
 . ف مطبوعة وألعاًبا وأدوات تعليمية وموارد لآلباء ومقدمي الرعاية والمعلم�ي

ي ذلك ›مكتبة قطر الرقمية‹ )الوثائق التاريخية الرقمية 
توفر المكتبة أيًضا مجموعة رائعة من المصادر الرقمية بما �ف

ق األوسط، إضافة إىل مخطوطات العلوم العربية اإلسالمية(؛ مئات اآلالف من  المتعلقة بقطر ومنطقة الخليج والرسش

ـا يتضمـن مصـادر رقميـة وأخـرى أنشـئت  ا مسـتودًعا رقميًّ ً نـت وأخـ�ي ونيـة والمـواد األخـرى المتاحـة عـ�ب اإلن�ت الكتـب اإللك�ت
كاؤها.  بصيغة رقمية أنتجتها المكتبة و�ش

ً
أصا

تقـدم المكتبـة خدمـات مجانيـة متنوعـة لزوارهـا، مـن زيـارات وجـوالت وبرامـج مجانيـة. تشـمل الخدمـات عضويـة 

ي واسـتعارة الكتـب بأعـداد مختلفـة، بنـاًء عـى عمـر 
ي قطـر والسـماح لهـم بالوصـول المجـا�ف

ف �ف مجانيـة لجميـع المقيمـ�ي
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العضـو. هنـاك برامـج وفعاليـات مجتمعيـة  تغـ�ي مجـاالت متنوعـة مـن العلـوم والفنـون والعلـوم االجتماعيـة والعديـد 

فيهية األخرى. تقدم المكتبة أيًضا االستشارات البحثية والدعم من خالل االجتماعات  من المجاالت المعرفية وال�ت

ف مـن مختلـف المجـاالت األكاديميـة، عـ�ب  ي تدعـم الباحثـ�ي امـج البحثيـة الـ�ت الفرديـة بأمنـاء المكتبـة باإلضافـة إىل ال�ب

لدعـم  ف  متخصصـ�ي ف  موظفـ�ي قبـل  مـن  المسـاعدة  الخدمـات  تقـدم  يـة.  ف واإلنجل�ي العربيـة  ف  باللغتـ�ي تقـدم  جلسـات 

عـد خدمـة إسـأل أمنـاء المكتبـات لدينـا خدمـة أساسـية يقدمهـا أمنـاء  المسـتفيدين مـن ذوي اإلعاقـات المختلفـة. تُ

يتعلـق  فيمـا  المختلفـة  ف  المسـتخدم�ي استفسـارات  عـى  لإلجابـة  مختلفـة  مجـاالت  ي 
�ف متخصصـون  مكتبـات 

بالمجموعـات والخدمـات واالستشـارات البحثيـة. خدمـة أخـرى قيمـة هي خدمـة خدمـة اإلعـارة المتبادلـة وتوفـ�ي 

ونية مطبوعة،  ي صيغة إلك�ت
ي موارد المكتبة ومجموعاتها �ف

ي ال تتوفر �ف ي تقدم للمسـتفيدين المواد ال�ت الوثائق وال�ت

. تقـدم المكتبـة خدمـات الحفـظ والصيانـة منـذ عـام 102	، كمـا أن مركـز الحفـظ  ام بقواعـد حقـوق النـرسش ف مـع االلـ�ت

ق األوسـط  العربيـة والـرسش للـدول  الحفـظ والصيانـة  نامـج  ل�ب اإلقليـمي  المركـز  الوطنيـة هـو  بمكتبـة قطـر  والصيانـة 

ي هذا المجال. تقدم 
التابع لالتحاد الدوىلي لجمعيات ومؤسسات المكتبات، وهو ما يؤكد أهمية التعاون الدوىلي �ف

افيـة يمكـن االسـتفادة منهـا عـن طريـق طلـب  بالكامـل ومرافـق حفـظ ذات اح�ت ة فريـق دوىلي مـدرب  المكتبـة خـ�ب

استشـارات. تقـدم المكتبـة خدمـات الرقمنـة مـن خـالل مركـز الرقمنـة التابـع لهـا والـذي يقـدم مشـاريــــع للمؤسسـات 

مـن  متنوعـة  مجموعـة  عـى  المركـز  يحتـوي  الدوليـة.  الثقافيـة  والمؤسسـات  والمتاحـف  ف  والمواطنـ�ي الحكوميـة 

ي تمكن من رقمنة الكتب والمخطوطات والمجالت والصحف  الماسحات الضوئية وحزم برامج السوفت وير وال�ت

واأللـواح  ائـح  )الرسش والصـور  األبعـاد(  ي 
ثـال�ث ي 

الفوتوغـرا�ف التصويـر  )باسـتخدام  اليدويـة  والمصنوعـات  والخرائـط 
السـلبية والزجاجيـة( والمجموعـات السـمعية-البرية. 

ي مكتبة قطر الوطنية
أهداف برامج المعرفة المعلوماتية �ف

ـم والبحـوث 
ُّ
ي مجـاالت التعل

ـا �ف ة عالميًّ ف وفًقـا لرؤيـة المكتبـة فـهي تهـدف أن تصبـح »واحـدة مـن المراكـز المتمـ�ي
والثقافة«، وهي تقدم أيًضا مجموعة واسعة من برامج التوعية المعرفية للجماه�ي مختلفة:  

ونيـة )أنشـطة  المطبوعـة واإللك�ت المجموعـات  القطـري لالسـتفادة مـن  للمجتمـع  المكتبـة  تقديـم مـوارد   •
جماعية(.

إتاحة الوصول إىل مجموعة المكتبة المتنوعة من المصادر المطبوعة والرقمية )استشارات فردية(.   •

والخصوصيـة  والنـرسش  التأليـف  حقـوق  مثـل  مواضيـع  مناقشـة  خـالل  مـن  المعلومـات  أخالقيـات  تعزيـز   •
والرسقة األدبية )أنشطة جماعية(.

ي )أنشطة جماعية(. تنمية الثقافة اإلعالمية للمجتمع من خالل زيادة الوعي الرقمي والتكنولو�ب  •

ف )أنشطة جماعية  ف الناضج�ي دعم مهارات البحث والمكتبات بدًءا من األجيال الشابة وح�ت المستخدم�ي  •
واستشارات فردية(.

المختلفـة  البحثيـة  االحتياجـات  مسـتويات  ذوي  مـن  العربيـة  باللغـة  ف  الناطقـ�ي ف  المسـتخدم�ي مسـاعدة   •
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للوصول إىل مواد اللغات األخرى واكتساب مهارات البحث )استشارات فردية وأنشطة جماعية(.

ي توفر  ي استخدام محطات اإلبداع، والمساحات التكنولوجية االبداعية ال�ت
ف �ف دعم مختلف المستخدم�ي  •

ي وآالت التصميـم والحاسـوب والطباعـة ثالثيـة األبعـاد واسـتوديو 
التصويـر بالفيديـو والتصويـر الفوتوغـرا�ف

الموسي�ت ومرافق التصوير. 

أنشطة  المعلوماتية لمختلف رعاة المكتبات

وري للمجتمع أن يتعلم عن  امج المعرفة المعلوماتية دور رئيسي منذ افتتاح المكتبة، حيث أنه من الرف كان ل�ب
ف أن مكتبة قطر الوطنية ليسـت  ي ح�ي

المكتبة ومواردها من أجل الوصول الفعال إىل المجموعات واسـتخدامها. و�ف
ي 

ف بتصميـم واسـع ومجموعـة غنيـة، فـهي خطـوة مهمـة لنـرسش ثقافـة المكتبـات �ف ي قطـر، فـهي تتمـ�ي
المكتبـة األوىل �ف

ف أن مصطلـح المعرفـة المعلوماتيـة غـ�ي مذكـور بشـكل �يـــــح، فـإن المكتبـة تدعـم الـوعي والمعرفـة  ي حـ�ي
المجتمـع. و�ف

امج والمجموعات.   المعلوماتية من خالل الخدمات وال�ب

الخدمات

ي تتضمن مكونات المعرفة المعلوماتية: تقدم المكتبة العديد من الخدمات ال�ت

خدمات المراجع

ف  باإلضافـة إىل مكتـب للمعلومـات مفتـوح طـوال الوقـت، يعمـل مكتـب المراجـع 8 سـاعات يومًيـا. هنـاك أمـ�ي
أيـة  إىل  إضافـة  المـوارد  وإتاحـة  امـج  وال�ب المكتبـة  مبـ�ف  حـول  المسـتفيدين  استفسـارات  جميـع  عـى  للـرد  مكتبـة 
ونيـة للـرد عـى  نـت مـن خـالل منصـة إلك�ت استفسـارات عامـة. كمـا يوفـر مكتـب المراجـع خدمـات مرجعيـة عـ�ب اإلن�ت
ف المكتبـة المختـص بالمراجـع أيًضـا  نـت وإحالتهـا إىل جميـع أقسـام المكتبـة. يوفـر أمـ�ي جميـع االستفسـارات عـ�ب اإلن�ت
ي 

ف المكتبـة المتخصـص للحصـول عـى مزيـد مـن الدعـم �ف دعًمـا بحثًيـا للمسـتفيدين، وقـد يوجـه المسـتفيد إىل أمـ�ي
ي 

المجـاالت الشـديدة التخصـص. غالًبـا مـا يكـون مختصـو المراجـع وأمنـاء المكتبـات المتخصصـون فيمـا بينهـم �ف
وضـع يسـمح لهـم بمسـاعدة المسـتفيدين عـى تطويـر مهاراتهـم البحثيـة ومعرفتهـم المعلوماتيـة. 

خدمات االستشارات البحثية 

قدم لهم استشارة  ف أو كتابة ورقة بحثية تُ ي مجال مع�ي
ي �ف عمالء المكتبة الذين يبلغون عن احتياجاتهم لدعم بح�ث

. تغـ�ي االستشـارة البحثيـة عـادًة  ي ي هـذا المجـال البحـ�ث
ف مكتبـة يفضـل أن يكـون متخصًصـا �ف بحثيـة فرديـة مـع أمـ�ي

كيفيـة العثـور عـى مـوارد حـول موضـوع أو مجـال محـدد  وآليـات البحـث، كخطـوات البحـث لالقتبـاس مـن مصـادر 
ا للورقة حيث أن محطة الكتابة متاحة عن طريق تسجيل موعد  بحثية. االستشارات البحثية ال تتضمن تدقيًقا لغويًّ

للمراجعة الميكانيكية لألوراق.
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الخدمات المقدمة من خالل أقسام االتصال

ف عى قنوات مختلفة )انظر الجدول 1(. للمكتبة عدد كب�ي من المتابع�ي

 قنوات وسائل اإلعالم االجتماعي 

حساب  وسائل اإلعالم االجتماعيةالمتابعون ح�ت 	 يوليو 2020

الرئيسية

39	00)qatarnationallibrary( إنستجرام

3	800)QNLib( توي�ت

				8)TheQatarNationalLibrary( فيسبوك

اإلجماىلي8	119.0

خدمات البحوث والتعلم

2	32 )QNL_engage( إنستجرام

Heritage مكتبة

			)QNL_heritage( إنستجرام

األطفال واليافعون

1.	82)QNL_children( إنستجرام

جدول 1. عدد متابعي حسابات المكتبة عى وسائل التواصل االجتماعي 

نـت ووسـائل التواصـل االجتمـاعي لمسـاعدة  نـت يتـم تنسـيقه مـن خـالل مواقـع اإلن�ت توفـر المكتبـة محتـوى عـ�ب اإلن�ت
نـت مسـتندات إرشـادية لتوضيـح تعليمـات البحـث والبحـث  ف عـى الوصـول إىل المصـادر. يوفـر موقـع اإلن�ت المسـتخدم�ي
ي العثور عى المصادر. للمكتبة عدة حسابات عى وسائل التواصل 

ف �ف المتقدم وإرشادات أخرى لمساعدة المستخدم�ي
االجتماعي إضافة إىل حساب رئيسي للمكتبة، والذي يسمح لمختلف األقسام المتخصصة بتلبية االحتياجات الخاصة 

ف بخدماتها.   للمستفيدين المهتم�ي

ي يحتاجونها ستوفر لهم عى الفور، فإن وسائل التواصل  ي وقت يتوقع المستفيدون فيه أن جميع المعلومات ال�ت
�ف

ي دعم مستخدمي المكتبة من خالل المنشورات والقصص حول كيفية الوصول إىل المصادر 
االجتماعي لم تزل نشطة �ف

تقـدم برامـج حيـة توفـر مـن خـالل  مـا سـبق  ة بمعلومـات عامـة. باإلضافـة إىل  القصـ�ي المشـاركات  أو حـ�ت  أو تنظيمهـا 
نت.    حسابات وسائل التواصل االجتماعي لتعزيز البحث والوصول إىل مصادر المكتبة ع�ب اإلن�ت
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امج ال�ب

برامج الكبار

ي يقدمها قسم البحوث وخدمات التعلم
امج ال�ق ال�ب

مـن خلفيـات مختلفـة  للجمهـور  المعلوماتيـة  المعرفـة  برامـج  مـن  العديـد  التعلـم  البحـوث وخدمـات  يقـدم قسـم   
ي 

نامج الشهري »كيف تبحث �ف ة من مهارات البحث. كمثال عى برامج البحث، يقدم ال�ب للمعلومات ومستويات متغ�ي
يـة للتعريـف بالمكتبـة ومواردهـا للجمهـور. أيًضـا تجتمـع حلقـة دعـم  ف ف العربيـة واإلنجل�ي مكتبـة قطـر الوطنيـة« باللغتـ�ي
امج البحثية األخرى موضوعات مختلفة  ي رحلة احتياجاتهم البحثية. تغ�ي ال�ب

الدراسات العليا شهرًيا لدعم الطالب �ف
العلميـة  الدوريـات  ي 

البحثيـة �ف البحثيـة، وكيفيـة نـرسش األوراق  ي األوراق 
البحـث، وكيفيـة االستشـهاد �ف مثـل أساسـيات 

ف المكتبة أو المتحدث الضيف. ومواضيع أخرى بناًء عى الحاجة وعى توافر أم�ي

امج المقدمة للمؤسسات التعليمية  ال�ب

ي توف�ي عرض توجيهي لطالبها لمعرفة كيفية الوصول إىل 
تطلب العديد من المعاهد التعليمية مسـاعدة المكتبة �ف

مـوارد المكتبـة، وعـادة مـا يتـم تصميـم العـرض التقديـمي لتلبيـة احتياجـات الطـالب بنـاء عـى المجـال الـدرا�ي ومسـتوى 
ي قطـر وكليـة جوعـان بـن جاسـم للقيـادة واألركان وأي معاهـد 

مهـارات البحـث. توفـر المكتبـة التدريـب لكليـة المجتمـع �ف
أخرى عى مستوى الكلية ومعاهد التعليم العاىلي مثل كلية لندن الجامعية - قطر.

امج المقدمة للحكومة  ال�ب

بعض الطلبات قد تغ�ي جوانب مختلفة من البحث بناًء عى حاجة الجمهور.

برامج فريق التوعية

. تهدف غالبية  ف ف والبالغ�ي ف من األطفال والمراهق�ي  يخطط فريق التوعية برامج لمجموعة موسعة من المستخدم�ي
امج إىل رفع مستوى المعرفة التكنولوجية عى،  ال�ب

ي  السـحا�ب التخزيـن  األبعـاد، وخدمـة  ، والنمذجـة ثالثيـة  ف للمبتدئـ�ي الرقـمي  التصويـر  ي 
يقـدم مقدمـة �ف المثـال  سـبيل 

امج األخرى. جوجل درايف والعديد من ال�ب

ف  برامج لألطفال والمراهق�ي
ف قسم برامج األطفال واليافع�ي

ي مراحـل 
ف أن برامـج المعرفـة المعلوماتيـة لألطفـال محـدودة، يمكـن لمـدراس األطفـال أن تعرفهـم بالمكتبـة �ف ي حـ�ي

�ف
ي العثـور عـى مـوارد ألطفالهـم، عـى سـبيل المثـال 

التعليـم المختلفـة. توفـر المكتبـة أيًضـا برنامًجـا لدعـم أوليـاء األمـور �ف
برنامج ›اخ�ت قصة تفاعلية ألطفالك‹. 

، فإن مادة البحث 101 لجميع طالب المدارس اإلعدادية والثانوية هي مثال عى برنامج متكرر  ف  بالنسبة لليافع�ي
يقديم لدعم طلبة المدارس باألسس الالزمة إلدارة متطلبات المرحلة المدرسية.

الجدول  أدناه يوضح إجماىلي عدد برامج المعرفة المعلوماتية المقدمة من أقسام المكتبة المختلفة، بعدد إجماىلي 
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 293 فعالية. يوضح هذا أن ما يقرب من 
ً

ي ذلك الوقت )من يناير إىل يونيو 2020( نظمت المكتبة إجمال
يبلغ 3	1. �ف

ف المعرفة والمهارات  ي تحس�ي
مجمل فعاليات المكتبة يتعلق بالمعرفة المعلوماتية. وكما يظهر، تساهم أقسام متعددة �ف

ف األنشط.  المعلوماتية  مع كون قسما التواصل والمشاركة المجتمعية المروج�ي

ايرينايرعدد أحداث IL حسب القسم إجماىلييونيومايوأبريلمارسف�ب

ف 2640-19103األطفال واليافع�ي

1-1----المحتوى الرقمي والمشاركة

اثية 46--11-المجموعة ال�ق

81459113279التواصل والمشاركة المجتمعية

اير81الخدمات العامة 317مارس-ف�ب

35271091745143المجموع

بناء مجموعة تدعم المعرفة المعلوماتية

ونيـة موسـعة  بمـا أن مكتبـة قطـر الوطنيـة هي مكتبـة عامـة ال أكاديميـة، فـإن لـدى  المكتبـة مجموعـة مطبوعـة وإلك�ت
ي مجـاالت 

والبحـث �ف البحـث  المعلوماتيـة، وكتًبـا حـول منهجيـات  المعرفـة  تدريـس  ا وتتضمـن كتًبـا حـول كيفيـة  جـدًّ
ية العثور عى ما يصل إىل 00	 عنوان عند استخدام  ف ي عند البحث باإلنجل�ي

أكاديمية مختلفة. يمكن لمستخدم عشوا�ئ
ي فهـرس المكتبـة وحـده، وأكـ�ث مـن 00	 عنـوان عنـد اسـتخدام »بحـث 

»المعرفـة المعلوماتيـة« ككلمـة رئيسـية للبحـث �ف
ي 

العلـوم االجتماعيـة« ككلمـة رئيسـية. يعكـس مـا سـبق قـدرة المجموعـة عـى تلبيـة احتياجـات المعرفـة المعلوماتيـة �ف
ف عـى  التدريـس والممارسـة. توفـر المكتبـة أيًضـا دالئـل موضوعيـة تحـت رعايـة أمنـاء المكتبـات لمسـاعدة المسـتخدم�ي
المجموعـات هـو  ونيـة. إن تطويـر  المطبوعـة واإللك�ت المصـادر  المختلفـة واختيـار  الموضوعـات  الوصـول إىل مصـادر 

ي المكتبة، إذ تقوم المكتبة بسد أية ثغرات تتوافق مع دورها كمكتبة عامة وتدعم برامجها أيًضا.
عملية مستمرة �ف

تعديل خدمات المعرفة المعلوماتية أثناء جائحة الكوفيد-19

 . ف ف والمستخدم�ي غلقت المكتبة بسبب جائحة الكوفيد-19، من أجل سالمة الموظف�ي
ُ
بعد منتصف مارس 2020، أ

ي المكتبة«.  نت »اسأل أخصائ�ي بعد إغالق المكتبة، واصلت المكتبة تقديم خدماتها من خالل خدمة المراجع ع�ب اإلن�ت
ي البداية بغرض الرد عى استفسارات المستفيدين بشأن الوصول إىل المصادر 

ي المكتبة« �ف كان إنشاء »اسأل أخصائ�ي
ويـــــج  وإعـادة الكتـب والعضويـة. نظـًرا ألن رعـاة المكتبـة لـم يتمكنـوا مـن الوصـول إىل مبـ�ف المكتبـة ومواردهـا، فقـد تـم ال�ت
نـت.  ي المكتبـة«، وحسـابات وسـائل التواصـل االجتمـاعي وموقـع اإلن�ت نـت مـن خالل«اسـأل أخصائـ�ي للمـوارد  عـ�ب اإلن�ت
 Microsoft( نت تقدم من خالل منصات مختلفة مثل فرق مايكروسوفت ُعدلت برامج المكتبة لتصبح برامج ع�ب اإلن�ت
اضيـة  اضيـة أخـرى. �عـان مـا قدمـت المكتبـة خدمـة الدردشـة الفوريـة كخدمـة اف�ت Teams( وانسـتجرام ومنصـات اف�ت
للمراجع، من خالل مكتب المراجع؛ لإلجابة عى استفسـارات مسـتخدمي المكتبة. بنهاية شـهر أغسـطس، وصل عدد 

ي خطط  ي استقبلتها خدمة الدردشة إىل 		1. الجدول أدناه يوضح عدد برامج المعرفة المعلوماتية  ال�ت المحادثات ال�ت
ي يونيو 2020.

امج إىل 		 �ف لها شهرًيا فيما قبل وبعد جائحة الكوفيد-19 ويعكس زيادة عدد ال�ب
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مساحات المكتبات لدعم المعرفة المعلوماتية

ي ذلـك 	 محطـات 
توفـر المكتبـة مسـاحات متعـددة لتقديـم دعـم للمعرفـة المعلوماتيـة لـرواد المكتبـة وزوارهـا، بمـا �ف

. يجد اليافعون، الذين من المرجح  ف ف عى اليافع�ي ك�ي إبداع، تخدم احتياجات المستفيدين من مختلف األعمار، مع ال�ت
ف  والفنانـ�ي للمبتكريـن  أجهـزة  توفـر  حيـث  مفضلـة،  وجهـة  اإلبـداع  محطـات  أن   ، ي التكنولـو�ب التقـدم  إىل  ينجذبـوا  أن 
، لتوصيل آرائهم وأفكارهم. توفر محطات اإلبداع وصوال مجانًيا إىل قسم الطباعة  ف ف والمتعلم�ي ف والمبدع�ي والموسيقي�ي
، مع معدات للتصميم  ي

ي األبعاد واستوديو التسجيل وغرفة التصوير بالفيديو/التصوير الفوتوغرا�ف
ي ثال�ث

والمسح الضو�ئ
 ،)DIY( ونيـات الخدمـة  الذاتيـة ، وإلك�ت ي

ا�ف الرقـمي واآلالت الموسـيقية، ومعـدات التسـجيل، وملحقـات الواقـع االفـ�ت
هـا مـن مسـاحات اإلبـداع. لـدى المكتبـة أيًضـا العديـد مـن المرافـق للتعـاون الفـردي والجمـاعي والبحـث والدراسـة.  وغ�ي
وتشـمل مرافـق قاعـة التكنولوجيـا المسـاعدة لـذوي االحتياجـات الخاصـة 	1 جهـاز كمبيوتـر عـى أسـطح قابلـة للتعديـل 
امج وأجهزة متطورة، إضافة إىل تقنيات مسـاعدة ُصّممت لذوي االحتياجات الخاصة. أيًضا هناك منطقة  ومجهزة ب�ب
ا مربًعا، وبــها مساحات مختلفة  ً امج. تبلغ مساحة مكتبة األطفال 	8	 م�ت مخصصة للشباب للتعاون مًعا وتخطيط ال�ب
ي عملية التعلم لألجيال الناشئة، ويستخدم معمل الحاسوب 

امج القراءة، وح�ت غرف لألطفال الصغار للمساعدة �ف ل�ب
ا ، منطقـة الفعاليـات الخاصـة تتسـع لــ 200 مقعـد مـزودة بأضـواء وشاشـات  ً السـتضافة برامـج المكتبـة التعليميـة.  أخـ�ي
برامـج  المنطقـة السـتضافة  للضوضـاء، وُتسـتخدم  ات صـوت، وسـتائر مخِففـة  LED، ومكـ�ب للضـوء  الباعـث  الدايـود 

ة.  بأعداد حضور كب�ي

التوصيات

، إال أنها ال  ف ف المتقدم�ي ي احتياجات الجمهور والباحث�ي ي تل�ب بينما تقدم المكتبة العديد من برامج المعرفة المعلوماتية ال�ت
امج.  ي مرحلة التخطيط لل�ب

ي تقدمها، وهو ما قد يكون مفيًدا �ف امج  ال�ت تستخدم المعرفة المعلوماتية بشكل �يــــح كفئة لل�ب
امج، ألن عدد  ي هذه ال�ب

ين �ف امج عى أداء الطالب أو الحا�ف بناًءا عى ذلك، ال توجد حالًيا قياسات حقيقية لتأث�ي هذه ال�ب
امج بعينها. إن المكتبة تخدم الجمهور بمسـتوى شـديد التنوع من مهارات  ي ليعكس كفاءة هذه ال�ب

ف فيها ال يك�ف المشـارك�ي
ي قـد تكـون إيجابيـة ألن دورهـا الرئيـسي هـو أن تكـون مكتبـة عامـة، ولكـن ذلـك قـد يكـون غـ�ي بنـاء ألن  البحـث والتعليـم، والـ�ت

امج لتحقيق أفضل احتياجات الجمهور المستهدف.  تصنيف المستفيدين إىل مستويات مختلفة، يسمح بتصميم ال�ب

، وهو مجال يتطلب اهتماًما خاًصا بداًل من  ف تمتلك مكتبة قطر الوطنية أيًضا فرصة لتقديم برامج أك�ث تخصًصا للمعلم�ي
ي تسـتهدف  امـج العامـة حـول المـوارد. فمثلمـا توفـر المكتبـة برامـج داخليـة لمـوارد المكتبـة والعديـد مـن ورش العمـل الـ�ت ال�ب
ف لتلبيـة احتياجاتهـم مـن المراحـل الدراسـية المبكـرة إىل المدرسـة الثانويـة ومـا  الجمهـور، هنـاك فرصـة لوضـع خطـة للمعلمـ�ي

بعدها.

إىل  الوصـول  أتاحـت  رائعـة  فرصـة  بسـبب كوفيـد-19  نـت  اإلن�ت عـ�ب  امـج  ال�ب إىل  الوطنيـة  قطـر  مكتبـة  انتقـال  كان 
المسـتفيدين الذيـن لـم يتمكنـوا مـن الحضـور إىل المكتبـة مـن قبـل، وقدمـت توثيًقـا لـكل فعالياتهـا يمكـن تحليلـه ودراسـته 
ي المـكان، كالكهربـاء عـى سـبيل المثـال. يتطلـب 

انيـة يتـم إنفاقهـا �ف ف ي تجنـب إهـدار أي م�ي
ف األداء. سـاعد هـذا �ف لتحسـ�ي

الوضع الجديد تداب�ي جديدة ودراسة جديدة للجمهور وتطوير المحتوى أيًضا. 
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خاتمة

ي جميـع أنحـاء قطـر مـن خـالل مجموعتهـا وخدماتهـا 
ي نـرسش المعرفـة المعلوماتيـة �ف

تلعـب مكتبـة قطـر الوطنيـة دوًرا هاًمـا �ف
امـج لتلبيـة احتياجـات جمهورهـا مـن مختلـف الفئـات العمريـة، وعـى اختـالف مجاالت  ا مـن ال�ب ً وبرامجهـا. توفـر المكتبـة عـدًدا كبـ�ي
تحـول  مضمـار  ي 

�ف وتقدمهـا  مرونتهـا  بسـبب  سـلبًيا،  منـه  أكـ�ث  إيجابًيـا  المكتبـة  عـى  تأثـ�ي كوفيـد-19  بحوثهـم. كان  ومسـتويات 
ي سـياق 

ة عـى نطـاق موسـع �ف ونيـة. أصبحـت المعرفـة المعلوماتيـة حـا�ف المسـتفيدين مـن اسـتخدام المـوارد المطبوعـة إىل اإللك�ت
ي ذلك وسائل التواصل االجتماعي 

ي قطر من خالل مجموعة من القنوات، بما �ف
المكتبة، وأصبحت هذه المهارات أك�ث شيوًعا �ف

السهلة االستخدام. 

المراجع

رؤية مكتبة قطر الوطنية ورسالتها )غ�ي مؤرخ(

https://www.qnl.qa/ar/about/vision-and-mission

ي الذكـرى الثانيـة الفتتاحهـا ،مكتبـة قطـر الوطنيـة تواصـل 
. )2020( �ف الكـواري ، عبـ�ي

ي توف�ي المعرفة للجميع
دورها �ف

https://www.qnl.qa/ar/about/news/fy-aldhkry-althanyt-
lafttahha-mktbt-qtr-alwtnyt-twasl-dwrha-fy-twfyr-almrft-lljmy

مكتبة قطر الوطنية، مب�ف المكتبة

https://www.qnl.qa/ar/about/the-library-building 
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ا 9. كيف تنمو مهنيًّ

ي المستمر تقييم، التعليم المه�ف

بوية  ي هذا القسم نقدم بعض األفكار حول توسيع المعرفة والمصادر المفيدة لألفكار المتعلقة باألساليب ال�ت
�ف

والمـوارد التعليميـة. المعرفـة المعلوماتيـة هي مجـال شـديد التنـوع، ويدعـو هـذا القسـم إىل اسـتخدام أنـواع مختلفـة 
ي تشعر براحة  من التقييمات. نقدم ملخًصا ألنواع التقييم -- عندما تعد دروسك، يمكنك البدء بأنواع الدروس ال�ت

ي ممارستك. 
ا �ف أك�ب حيالها، ثم ادمج أنواًعا مختلفة تدريجيًّ

التعليم المستمر

امـج  . يمكـن أن توفـر ال�ب ي
نـت، والكثـ�ي منهـا مجـا�ف هنـاك العديـد مـن الخيـارات الجيـدة لمواصلـة التعليـم عـ�ب اإلن�ت

ي مكتبتك أو 
التعليمية والمدونات والدردشات وعروض البوربوينت معلومات قيمة يمكن ترجمتها واستخدامها �ف

. فصلك الدرا�ي
لتعليـم  واألسـاليب  الممارسـات  بأفضـل  دائـم  اطـالع  عـى  المعلوماتيـة. كـن  بالمعرفـة  المتعلقـة  األدبيـات  اقـرأ 
المعرفة المعلوماتية وكذلك المعرفة اإلخبارية والتفك�ي النقدي. اقرأ منشورات خارج المكتبات. يعالج العديد من 

ف هذه الموضوعات خارج سياق المكتبة. المعلم�ي

كيف تعمل مع معلمي الفصول الدراسية

االتصال/التواصل
الخطـوة األوىل للعمـل مـع معلـمي الفصـول الدراسـية هي التعـرف عليهـم. استكشـف مـن هـم معلمـوك. اعقـد 
ي اجتماع القسم حيث 

اجتماًعا جماعًيا مصغًرا، أو اصطحب مدرًسا أو أك�ث لتناول القهوة مًعا، واطلب التحدث �ف
ح لهـم المعرفـة المعلوماتيـة  مـون، وغاياتهـم. ا�ش

ِّ
يمكنـك تقديـم نفسـك فيـه. تعـرف عـى معلـمي الفصـل، ومـاذا ُيعل

والتفك�ي النقدي وكيف ينطبق ذلك عى التدريس الفردي والتعلم مدى الحياة.
ي تحقيـق أهدافهـم التعليميـة. يجـب أن 

الخطـوة الثانيـة هي أن تسـأل معلـمي الفصـل كيـف يمكنـك مسـاعدتهم �ف
تكـون جاهـًزا بمجموعـة متنوعـة مـن األفـكار حـول كيفيـة دمـج المعرفـة المعلوماتيـة مـع المناهـج الحاليـة. بعبـارة 
ي أي درس. دائًمـا مـا يكـون 

أخـرى، لتكـن عـى اسـتعداد أن توضـح لهـم مـدى سـهولة دمـج المعرفـة المعلوماتيـة �ف
ي ستسـاعدهم وتسـاعد  ف فصولهـم الدراسـية، وعـادة مـا يتقبلـون دمـج األدوات الـ�ت المعلمـون متحمسـون لتحسـ�ي

طالبهم
اتيجياتهم التعليميـة. أظِهـر  ف مـع موضوعاتهـم ومواءمـة اسـ�ت الخطـوة الثالثـة هي معرفـة منهـج تعامـل المعلمـ�ي
امـج  ة وال�ب ، بإمكانـك عـرض االختبـارات القصـ�ي

ً
ف كيـف يمكنـك معاونتهـم وفًقـا لطريقتهـم المفضلـة. فمثـا للمدرسـ�ي

ليـة. )كـن مسـتعًدا  ف ات وأوراق العمـل والواجبـات الم�ف ونيـة. أو يمكنـك أن تقـدم النـرسش التعليميـة والتقييمـات اإللك�ت
الستكمال وضع الدرجات بنفسك، لذا ال تضيف إىل عبء عمل مدرس الفصل.(

استخدم التكنولوجيا لالستفادة من أدوات تعلم المعرفة المعلوماتية والواجبات وجعلها قابلة للتطوير. إجعل 
نت.( . )هناك أمثلة جيدة عى اإلن�ت

ً
االختبارات ذاتية التصحيح، مثا
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ة وأوراق عمـل ونصائـح تعليميـة وزيـارات داخـل الفصـل(  قـدم األدوات المناسـبة )دروس تعليميـة واختبـارات قصـ�ي
ي أو تجربـة. ابـدأ بمعلـم واحـد إذا لـزم  ي تعليمهـم، حـ�ت لـو كان لمجـرد برنامـج تجريـ�ب

ف اسـتخدامها �ف واطلـب مـن المعلمـ�ي
األمر ثم دع النجاح مع ذلك الشخص يعمل لصالحك.

ي فصول دراسية أخرى.
أِتح روابط لمعلومات موثوقة. اع�ث عى أمثلة تظهر كيف أن ما تريد القيام به نجح �ف

ي فصولهم 
ف اسـتخدامها �ف ي يمكن للمدرسـ�ي قم بتوف�ي الملصقات واإلشـارات المرجعية والرسـوم البيانية األخرى ال�ت

الدراسـية. االتحـاد الـدوىلي لجمعيـات ومؤسسـات المكتبـات، المعـروف إختصـاًرا باإلفـال )www.ifla.org(، عـى سـبيل 
ي توضي�ي يمكن تحميله حول المعرفة المعلوماتية. 

المثال، لديه رسم بيا�ف
ف األقـران لتبـادل  دع المحادثـة تسـتمر. أعـّد اجتماعـات منتظمـة أو غـ�ي رسـمية مـع أفـراد أو مجموعـات مـن المعلمـ�ي

المعلومات واألفكار.
ة -- قد تجد الكث�ي من الفرص لتوسيع  ي تنظمها المكتبات العامة الوطنية و/أو الكب�ي تحقق كذلك من األنشطة ال�ت

ي مثال مكتبة قطر الوطنية.
ي القسم 8 �ف

ي تقديم محتوى محدد، كما هو موضح �ف
معرفتك أو دعمك �ف

الجمعيات المهنية 

. كونك جزًءا من جمعية مهنية سيساعدك عى بناء مهاراتك  ي ي النمو المه�ف
تلعب الجمعيات المهنية دوًرا رئيسًيا �ف

ة أقرانـك ونجاحـك، مـع تجنـب األخطـاء  التعلـم مـن تحديـات اآلخريـن، واالسـتفادة مـن خـ�ب أثنـاء  ضمـن بيئـة داعمـة 
ي هذا المجال، وسيمنحك فرصة التعاون 

الشائعة. إن ذلك سيمكنك من المزيد من االحتكاك بالممارسات الجديدة �ف
ي هـذا المجـال. بكونـك جـزًءا مـن جمعيـة، فإنـك 

كة �ف مـع اآلخريـن لتقديـم حلـول فعالـة والتغلـب عـى التحديـات المشـ�ت
ي طليعة مجالك. 

تظل �ف
بعض المنظمات المهنية للمعرفة المعلوماتية تشمل:

 •Information Literacy Association )InLitAs(: inlitas.org جمعية المعرفة المعلوماتية
قسم المعرفة المعلوماتية باالتحاد الدوىلي لجمعيات ومؤسسات المكتبات:• 

https://www.ifla.org/information-literacy
ي قطر• 

جمعية المكتبات والمعلومات �ف
مجموعة المعرفة المعلوماتية:• 

https://www.cilip.org.uk/members/group_content_view.
asp؟group=201302&id=690012

ي حول المعرفة المعلوماتية•  ي مؤتمرات مثل المؤتمر األورو�ب
المشاركة بنشاط �ف

European Conference on Information Literacy

تقييم الطالب

ن تقييًما أو أك�ث مع كل درس من دروس  هناك العديد من تقنيات التقييم المتاحة لتحديد مدى نجاح الطالب. ضمِّ
المعرفة المعلوماتية، وانتبه إىل النتائج.

أواًل، حـدد مـا تريـد أن يتعلمـه طالبـك مـن الـدرس. مـا هـو الهـدف )أو نتيجـة التعلـم( مـن الـدرس؟ بعدهـا حـدد كيـف 
سـتعرف مـا إذا كان الطـالب قـد وصلـوا إىل هـدف الـدرس. اسـتخدم هـذه المعلومـات لتحديـد نـوع التقييـم الـذي سـيكون 

أك�ث إفادة.
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ي معرفة المزيد
لمن يرغبون �ف

ات أدائها من جمعية أمناء المكتبات  ألق نظرة عى معاي�ي كفاءة المعرفة المعلوماتية الخمسة مع مؤ�ش
اتهـا  هـا ومؤ�ش ي الواليـات المتحـدة األمريكيـة: تقـوم الهيئـات المختلفـة بتطويـر معاي�ي

البحثيـة والكليـات �ف
ي 

ي البلدان األخرى -- وقد تساهم �ف
ورة. يمكنك استكشاف المعاي�ي المختلفة �ف ي قد ال تتداخل بالرف ال�ت

تطوير هذه المعاي�ي لبلدك بمساعدة جمعية المكتبات الوطنية فيها!
ي 

، يمكنك أيًضا أن تفكر أي  من الفصول السـابقة تناول مهارات تم التعب�ي عنها �ف ي المعاي�ي
عند النظر �ف

. المعاي�ي

المعيار األول

ا طبيعة ومدى المعلومات المطلوبة. يحدد الطالب المثقف معلوماتيًّ

ات األداء مؤ�ش

ا ويع�ب عن الحاجة إىل المعلومات. 1.1 يعرف الطالب المثقف معلوماتيًّ
ا مجموعة متنوعة من أنواع وأشكال المصادر المحتملة للمعلومات. 1.2 يحدد الطالب المثقف معلوماتيًّ

ي االعتبار تكلفة وفوائد الحصول عى المعلومات المطلوبة.
ا �ف 1.3 يأخذ الطالب المثقف معلوماتيًّ

ا تقييم طبيعة ومدى الحاجة إىل المعلومات. 	.1 يعيد الطالب المثقف معلوماتيًّ

ي
المعيار الثا�ف

ا الوصول إىل المعلومات المطلوبة بفعالية وكفاءة. يستطيع الطالب المثقف معلوماتيًّ

ات األداء مؤ�ش

ا أنسـب طرق التحقق أو أنظمة اسـتخراج المعلومات للوصول إىل  2.1 يختار الطالب المثقف معلوماتيًّ
المعلومات المطلوبة.

اتيجيات بحثية مصممة بفعالية ويطبقها. ا اس�ت ي الطالب المثقف معلوماتيًّ 2.2 يب�ف
مجموعـة  باسـتخدام  شـخصًيا  أو  نـت  اإلن�ت مـن  المعلومـات  ـا  معلوماتيًّ المثقـف  الطالـب  يسـتخرج   2.3

متنوعة من األساليب.
اتيجية البحث إذا استلزم األمر. ا اس�ت 	.2 ينقح الطالب المثقف معلوماتيًّ

ا، ويسجل، وينظم المعلومات ومصادرها. 	.2 يستخرج الطالب المثقف معلوماتيًّ

المعيار الثالث

يقوم الطالب المثقف معلوماتًيا بتقييم المعلومات ومصادرها بشكل نقدي ويدمج المعلومات المختارة 
ي قاعدة معارفه ومنظومته القيمية. 

�ف

ات األداء مؤ�ش

ي تـم  ي سـيتم اسـتخالصها مـن المعلومـات الـ�ت ـا األفـكار الرئيسـية الـ�ت 3.1 يلخـص الطالـب المثقـف معلوماتيًّ
جمعها.
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ا ويطبق معاي�ي أولية لتقييم كل من المعلومات ومصادرها. 3.2 يوضح الطالب المثقف معلوماتيًّ
3.3 يقوم الطالب المثقف معلوماتًيا بتجميع األفكار الرئيسية لبناء مفاهيم جديدة.

ا المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة بهدف تحديد القيمة المضافة،  	.3 يقارن الطالب المثقف معلوماتيًّ
أو التناقضات بينها، أو الخصائص الفريدة األخرى للمعلومات.

ا ما إذا كان للمعرفة الجديدة تأث�ي عى النظام القيمي للفرد ويتخذ  	.3 يحدد الطالب المثقف معلوماتيًّ
ف االختالفات. خطوات للتوفيق ب�ي

ها من خالل الحوار  	.3 يقوم الطالب المثقف معلوماتًيا بالتحقق من صحة فهمه للمعلومات وتفسـ�ي
. ف ي المجال أو الموضوع، و/أو الممارس�ي

اء �ف مع األفراد اآلخرين، ومع الخ�ب
ي مراجعة طريقة تساؤله األولية.

ا ما إذا كان ينبعف 	.3 يحدد الطالب المثقف معلوماتيًّ

المعيار الرابع

ي مجموعـة، يسـتخدم المعلومـات بفعاليـة 
ـا، سـواء بشـكل فـردي أو كعضـو �ف الطالـب المثقـف معلوماتيًّ

. ف إلنجاز غرض مع�ي

ات األداء مؤ�ش

. ف ا معلومات جديدة وسابقة لتخطيط وإنشاء منتج أو أداء مع�ي 1.	 يطبق الطالب المثقف معلوماتيًّ
ا عملية تطوير المنتج أو األداء. 2.	 يراجع الطالب المثقف معلوماتيًّ

ا عن المنتج أو األداء بشكل فعال لآلخرين. 3.	 يع�ب الطالب المثقف معلوماتيًّ

المعيار الخامس

المتعلقـة  واالجتماعيـة  والقانونيـة  االقتصاديـة  القضايـا  مـن  العديـد  ـا  معلوماتيًّ المثقـف  الطالـب  يفهـم 
. ي

ي وأخال�ت
باستخدام المعلومات ويتوصل إىل المعلومات ويستخدمها بشكل وقانو�ف

ات األداء مؤ�ش

ا العديد من القضايا األخالقية والقانونية واالجتماعية واالقتصادية  1.	 يفهم الطالب المثقف معلوماتيًّ
المرتبطة بالمعلومات وبتكنولوجيا المعلومات.

ف واللوائـح والسياسـات المؤسسـية واآلداب  ـا القوانـ�ي 2.	 يتبـع الطالـب المثقـف معلوماتيًّ
المتعلقة بالوصول إىل مصادر المعلومات وكيفية استخدامها.

ي التواصـل 
ـا باسـتخدام مصـادر المعلومـات �ف 3.	 يقـر الطالـب المثقـف معلوماتيًّ

حول المنتج أو األداء.
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ي حـال لـم يصـل الطـالب إىل هـدف الـدرس، راجـع الـدرس 
ف نتائـج التقييـم وأهـداف الـدرس. �ف مـن المهـم المقارنـة بـ�ي

وحاول مرة أخرى.
يتذكر الطالب ما تعلموه ع�ب تعليم اآلخرين ما تعلموه وتطبيقه عى المواقف الجديدة. امزج أساليب التقييم من 

أجل السماح بتعلم أك�ث فعالية.
: ي الفصل الدرا�ي

ي يمكنك أن تستخدمها �ف فيما يىي بعض التقييمات ال�ت

ما قبل وما بعد االختبارات/االختبار الموجزة

ي وقت الحق. يمكن أن يكون 
ة بعد الدرس. أعد االختبار مرة أخرى �ف اخت�ب المعرفة قبل الدرس. أعد االختبار مبا�ش

ي أن تحتوي االختبارات السابقة والالحقة عى نفس األسئلة 
ا لدرجة أن يتكون من سؤال واحد. ال ينبعف ً االختبار صغ�ي

بالضبط ، ولكن يجب أن تخت�ب نفس نتائج التعلم.

ة  كتابة قص�ي

بعد الدرس، اطلب من الطالب أن يكتبوا عما تعلموه أو اطلب منهم تطبيق الدرس عى سيناريو تقدمه أنت. يجب 
ف أو ثالث دقائق. أال يزيد هذا التمرين عن دقيقت�ي

تعليم األقران 

ئ مجموعة مصغرة للطالب واجعلهم يعلمون بعضهم بعًضا ما تعلموه من الدرس.   انسش

ي
التقييم الذا�ق

اطلب من الطالب أن يكتبوا بإيجاز عما تعلموه خالل الدرس.

العمل الجماعي والتعليقات التقييمية من المجموعة 

اطلب من مجموعات من الطالب مناقشة ما تعلموه.

المناقشات داخل الفصل 

ي مواقف أخرى.
أدر نقاًشا تحت توجيه المعلم حول الدرس، وما تم تعلمه فيه وكيف يمكن تطبيقه �ف

ء ما ي
تأمالت الطالب خطوة بخطوة حول كيفية إنجازهم لسش

اطلب من الطالب أن يكتبوا كل خطوة اتخذوها إلنجاز مهمة ما.

تطبيقات يديرها الطالب

ي موقـف آخـر يمكنهـم تطبيـق الـدرس الـذي تعلمـوه للتـو عليـه. يمكـن أن يتـم هـذا مـن 
اطلـب مـن الطـالب التفكـ�ي �ف

خالل مهمة مكتوبة أو مناقشة جماعية.

النقطة األك�ث إبهاًما

وا عـن الجـزء مـن الـدرس األقـل وضوًحـا لهـم أو أي جـزء ال يـزال لديهـم أسـئلة  اطلـب مـن الطـالب أن يكتبـوا أو يخـ�ب
حوله.
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مثـال صغـ�ي عـى اختبـار مـا قبـل وبعـد التقييـم لطـالب المـدارس الثانويـة اعتمـاًدا عـى الموضـوع 
الذي قمت بتدريسه:

سؤال 1:
قبل : ما الذي تأمل أن تتعلمه من جلسة اليوم؟

ء األك�ث فائدة الذي تعلمته من جلسة اليوم؟ ما الذي تتم�ف لو أنك تعلمته؟ ي
بعد: ما السش

نت يتمتع بالمصداقية  سؤال 2 ) قبل وبعد(: ضع قائمة بثالثة معاي�ي لتقرير ما إذا كان موقع اإلن�ت
. ي وعك البح�ث ي مرسش

ي يحتاجها لكي تستخدمه �ف ال�ت
المكتبـات مسـاعدة  يمكـن ألمنـاء  ي  الـ�ت البحثيـة  األنشـطة  بعـض  مـا هي  وبعـد(:  )قبـل  السـؤال 3 

الطالب فيها؟
المصدر:

https://www.millikin.edu/sites/default/files/documents/
libraryinstructionreport-ay2015-2016.pdf

 

ي ممارسـة 
حاتنـا حـول كيفيـة معالجـة موضوعـات المعرفـة المعلوماتيـة �ف بهـذا نكمـل مق�ت

ي قطـر. نأمـل أن تدعمـك مجموعـة 
ف وأمنـاء مكتبـات المـدارس �ف أمنـاء المكتبات-المعلمـ�ي

ومهاراتـه  معرفتـه  ي 
�ف  

ً
تأهيـا أكـ�ث  شـاب  جيـل  مهنًيا--وخلـق  التطـور  ي 

�ف هـذه  األدوات 
المعلوماتية.

المؤلفون




