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كلمة رئي�س الحتاد 

اأ.د.ح�سن عواد ال�سريحي       

تق�م الدول وم�ؤ�س�سات التعليم والثقافة احلك�مية واخلا�سةباأدوار مهمة يف رفع م�ست�ى   
ال�ساأن الثقايف واملعريف يف املجتمعات وذلك الأن امتالك اأفراد املجتمع ملق�مات النجاح الثقايف 
املجتمع  نه�سة  يدعم  اإيجابي  فاعل  جمتمع  وج�د  يف  اإيجابا  �سي�ساهم  واملعل�ماتي  والتعليمي 
االحتياجات  حتديد  على  املهارة  اأو  القدرة  باأنه  يعرف  الذي  املعل�ماتي  ال�عي  ويعدُّ  والدولة. 
املعل�ماتية وكيفية تلبيتها وا�ستخدام املعل�مات التي يتم احل�س�ل عليها عن�سرا اأ�سا�سيا يف خلق 
اأجيال قادرة على امتالك اأدوات التعلم والتثقيف الذاتي  اإ�سافة اىل دعم مفه�م التعلم مدى 

احلياة.

يف  اأ�سا�سي  دور  لعب  ميكنها  التي  امل�ؤ�س�سات  من  عم�ما  املعل�مات  ومرافق  واملكتبات   
باأن�اعها  فاملكتبات  العربي.  املجتمع  يهمنا  وهنا  املجتمعات  يف  املعل�ماتي  ال�عي  مفه�م  تفعيل 
تخدم جمتمعات مك�ناتها هي عنا�سر االأ�سرة كاملة ولذلك فهي مب�ساهمتها االإيجابية ميكنها 
تغيري املجتمع اإيجابا وحم� اأميته املعل�ماتية وتط�ير قدراته للتعلم الذاتي وحتقيق مفه�م التعلم 

والثقافة مدى احلياة مما يقدم لنا جمتمعا منتجا واإيجابيا.  
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واالحتاد العربي للمكتبات واملعل�مات يقدم هذه الن�سخة من املعايري اخلا�سة بال�عي   
املعل�ماتي يف املكتبات العربية لي�ساهم اإيجابا يف مهنية الت�عية املعل�ماتية وقيام املكتبات بتفعيل 
اأدوارها ب�سكل اإيجابي. ونحن ال نخرتع جديدا واإمنا ن�سري معتمدين على ما مت طرحه عامليا وفق 
العربية بالفكر  وتطبيق املعايري  اأهم مق�ماتها ه� م�ساهمة والتزام املكتبات  روؤية عربية ومن 

وامل�ساهمة مبراجعتها دوريا وتط�يرها.

كل ال�سكر ل�سعادة الدكت�ر اأحمد العربي والدكت�رة بدوية الب�سي�ين على امل�ساهمة يف   
اإعداد املعايري  ومراجعتي لها هي ا�ستمرار حللم اأعي�سه يتعلق بتفعيل ممار�سات ال�عي املعل�ماتي 
يف البيئة العربية وهي ممار�سات �سعيفة لالأ�سف وحتتاج منا جميعا جله�د م�ساعفة تت�سافر 
لتمتلك جمتمعاتنا  الثقافية   الدولة  وم�ؤ�س�سات  والعايل  العام  التعليم  وم�ؤ�س�سات  املكتبات  فيها 

اأدوات النجاح.
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مقدمة :    

     ال�عي املعل�ماتي Information Literacy ه� جمم�عة من القدرات واملهارات التي 
تتطلب من الفرد اأن يك�ن قادًرا على حتديد املعل�مات التي يحتاجها وال��س�ل اإليها وتقييمها، 
واال�ستخدام الفعال للمعل�مات املطل�بة. ولذلك فتحديد الفرد ماذا يريد هي نقطة البداية ثم 
ومهارات  وخ�سائ�سها  املعل�مات  واأدوات  م�سادر  معرفة  عرب  وذلك  يريد  ما  اإىل  ي�سل  كيف 
املعل�مات  تقييم  على  القدرة  اىل  اإ�سافة  للمعل�مات  لل��س�ل  الالزمة  واال�سرتاتيجيات  البحث 
التثقيف  اأهم م�ؤ�س�سات  وتط�يعها واحرتام الق�انني واالأخالق.  وينبغي على املكتبات وهي من 
والقدرات،  املهارات  بتلك  االإملام  اأن�اعها  مبختلف  املتن�عة  املجتمعات  يف  املعل�ماتي  والدعم 
حتى تتمكن من دعمها وتط�يرها لدى امل�ستفيدين منها، من خالل تط�ير اأن�سطتها وخدماتها 
وبراجمها لدعم مفه�م ال�عي املعل�ماتي يف املجتمع العربي مما يعني دعم مفه�م التعلم مدى 
املعايري  ، لذلك ظهرت هذه  املكتبات بدورها االيجابي   واالأمل يف قيام  الذاتي  والتعلم  احلياة 
اأجل زيادة وتط�ير مهارات ال�عي  العامة واملدر�سية واجلامعية من  لكي ت�سرت�سد بها املكتبات 

املعل�ماتي لدى القارئ العربي وا�ستفادة املكتبات منها واال�سرت�ساد بها.

اأهمية املعايري العربية للوعي املعلوماتي:

مرافق  مل�ساعدة  وت�جيهات  م�ؤ�سرات  و�سع  اإىل  للمكتبات  امل�حدة  املعايري  ت�سعى      
ونظًرا  خاللها،  من  املقدمة  اخلدمات  مب�ست�ى  واالرتقاء  االأداء  قيا�ص  على  املختلفة  املعل�مات 
للنق�ص ال�ا�سح يف معايري ال�عي املعل�ماتي على م�ست�ى العامل ب�سكل عام ، وندرتها على امل�ست�ى 
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العربي ب�سكل خا�ص، جاءت مبادرة االإحتاد العربي للمكتبات واملعل�مات )اأعلم( باإعداد معايري 
تتناول مهارات ال�عي املعل�ماتي التي ينبغي على مرافق املعل�مات العربية دعمها وتط�يرها لدى 

امل�ستفيدين منها، لذلك ظهرت هذه املعايري التي تهدف اإىل ما ياأتي:

ت��سيح وحتديد معايري ال�عي املعل�ماتي باملكتبات العامة واملدر�سية واجلامعية العربية.  .1

امل�ساهمة يف رفع كفاءة واأداء املكتبات العامة واملدر�سية واجلامعية العربية، من خالل دعمها   .2
لهذه املعايري.

اإثراء االإنتاج الفكري العربي وتقدمي معايري عربية لل�عي املعل�ماتي.  .3

مالحقة التط�رات التقنية احلديثة من خالل الك�سف عن معايري ال�عي التقني، التي ينبغي   .4
ت�افرها باملجتمعات العربية.

وتنق�سم هذه املعايري اإىل اأربعة اأق�سام رئي�سة هي:

العربية. باملكتبات  التقني  ال�عي  معايري  	•

العربية. العامة  باملكتبات  املعل�ماتي  ال�عي  معايري  	•

العربية. املدر�سية  باملكتبات  املعل�ماتي  ال�عي  معايري  	•

العربية. اجلامعية  باملكتبات  املعل�ماتي  ال�عي  معايري  	•
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معايري الوعي التقني باملكتبات العربية:

نظًرا الزدياد وحر�ص املكتبات العربية على اإتاحة مقتنياتها يف ال�سكل الرقمي، و تعدد       
غري  معل�مات  خدمات  وتقدمي  واملجانية،  املدف�عة  الرقمية  املعل�مات  م�سادر  واأن�اع  اأ�سكال 
تقليدية تعتمد على التقنيات احلديثة، ويف ال�قت الذي تغري فيه �سل�ك امل�ستفيدين نح� ا�ستخدام 
على  واالت�ساالت يف احل�س�ل  تقنيات احلا�س�ب  على  واعتمادهم  الرقمية،  املعل�مات  م�سادر 
املعل�مات وتنظيمها واال�ستفادة منها، كل ذلك اأوجب اأن يك�ن امل�ستفيدون على وعي تام بالتقنيات 
احلديثة، ولديهم املهارات التي ت�ساعدهم على ا�ستخدام هذه التقنيات. وعلى املكتبات العربية 
لتنميتها  ت�سعى  واأن  واملهارات،  التقنيات  بهذه  تامة  دراية  على  تك�ن  اأن  اأن�اعها  اإختالف  على 
لدى امل�ستفيدين من خالل اقتناء م�سادر معل�مات، وتقدمي خدمات معل�ماتية وبرامج ت�ع�ية 

وندوات وحما�سرات ودورات تدريبية وور�ص عمل لتنمية هذه املهارات.

Digital Literacy "الوعي التقني "الرقمي

ه� اهتمام وت�جه وقدرة االأفراد على ا�ستخدام التقنية الرقمية، وو�سائل االت�سال يف   
االآخرين  مع  والت�ا�سل  جديدة  معارف  وبناء  وتقييمها  وحتليلها  وتنظيمها  للمعل�مات  ال��س�ل 

للم�ساركة الفعالة باملجتمع.

تنق�سم معايري الوعي الرقمي اإىل �سبعة معايري اأ�سا�س هي:

االآيل. احلا�سب  يف  االأ�سا�ص  املهارات  االأول:  املعيار  	•

" ال�يندوز". الت�سغيل  نظم  الثاين:  املعيار  	•
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الن�س��ص. معالج  برنامج  الثالث:  املعيار  	•

واملرئية. التقدميية  العرو�ص  الرابع:  املعيار  	•

"اإك�سل". الريا�سية  اجلداول  برامج  اخلام�ص:  املعيار  	•

االنرتنت ال�ساد�ص:  املعيار  	•

االلكرتوين الربيد  ال�سابع:  املعيار  	•

املعيار الأول: املهارات الأ�سا�س يف احلا�سب الآيل.

ي�سمل هذا املعيار العنا�سر التالية، التي ينبغي اأن يك�ن امل�ستفيد على وعي بها، وهي:

التمييز بني اأجهزة �سطح املكتب واالأجهزة املحم�لة.  .1

القدرة على حتديد املك�نات املادية اخلا�سة باحلا�سب االآيل مثل" ال�سا�سة – الطابعة –   .2
ل�حة املفاتيح – الفاأرة – ل�حة اللم�ص(.

القدرة على ت�سغيل واإيقاف اجلهاز وال�سا�سة.  .3

ت�سجيل اخلروج من احلا�سب.  .4

املعرفة باأماكن ووظائف املفاتيح بل�حة املفاتيح، مثل مفاتيح االأ�سهم – ومفاتيح  .5

.enter، shift،control، backspace، delete، tab، caps lock،number lock

.touchpad حتديد اأن�اع الفاأرات، مثل " الفاأرة ول�حة اللم�ص  .6

القدرة على فهم االأ�سكال املختلفة من م�ؤ�سرات الفاأرة.  .7
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القدرة على حتديد ا�ستخدامات النقر باليمني والنقر بالي�سار.  .8

القدرة على ا�ستخدام النقر املزدوج ووظيفته.  .9

drag and drop. القدرة على ال�سحب واالإفالت  .10

ا�ستخدام الفاأرة يف مربعات االختيار والق�ائم املن�سدلة و�سريط التمرير.  .11

�سبط حجم ال�س�ت وكتمه.  .12

القدرة على ا�ستخدام �سماعات االأذن املت�سلة باحلا�سب.  .13

القدرة على حتديد االأيق�نات املرئية على �سطح املكتب" مت�سفح االنرتنت – ل�حة التحكم   .14
املحذوفات" – �سلة 

القدرة على ا�ستخدام �سلة املحذوفات بنجاح حلذف وا�سرتجاع املفردات.  .15

فهم اإمكانية تخ�سي�ص احلا�سب ال�ستخدامات متعددة.  .16

فهم اإمكانية تخ�سي�ص الفاأرة لتنا�سب من ي�ستخدم�ن يدهم الي�سرى.  .17

فهم اإمكانية تغيري و�س�ح و�سط�ع ال�سا�سة.  .18

فهم اأن الربجميات املختلفة يتم حتديثها با�ستمرار، واأن االإ�سدارات املختلفة منها ميكن   .19
تنزيلها على احلا�سب.

الداخلي  ال�سلب  القر�ص   –  flash لالإزالة  القابلة  االأقرا�ص   " التخزين  وحدات  حتديد   .20
واخلارجي"
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املعيار الثاين: نظم الت�سغيل " الويندوز".

حتديد نظام الت�سغيل امل�ستخدم يف جهاز احلا�سب.  .1

القدرة على ت�سجيل اخلروج من اجلهاز واإعادة ت�سغيله واإغالقه.  .2

فتح واإغالق الن�افذ والتنقل بينها.  .3

تكبري وت�سغري الن�افذ.  .4

حتديد االأ�سرطة والق�ائم.  .5

.taskbar حتديد �سريط املهام  .6

فتح واإغالق برامج " معالج الن�س��ص – العرو�ص التقدميية – اجلداول الريا�سية"  .7

لالإزالة  القابلة  االأقرا�ص  ومنافذ  ال�سلب  والقر�ص   CD ال�س�ئية  االأقرا�ص  �س�اقة  حتديد   .8
ومنافذ ال�سبكة.

.help الدخ�ل على قائمة امل�ساعدة  .9

حتديد �سطح املكتب.  .10

اإىل  لل��س�ل  وا�ستخدامها  امللفات،  لتنظيم  ال�يندوز  بنظام  اخلا�سة  باملعارف  االإحاطة   .11
ملفات حمددة ب�سطح املكتب اأو امل�ستندات اأو جهاز الكمبي�تر.

ا�ستخدام اأداة البحث لل��س�ل للمجلدات وامللفات.  .12
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حذف امللفات واملجلدات.  .13

وظائفها  ومعرفة  االإك�سل"،   – الب�رب�ينت   – ال�ورد   " االأ�سا�ص  االأوفي�ص  برامج  حتديد   .14
وا�ستخداماتها، وحتديد امتداد امللفات اخلا�سة بها.

فتح امللفات املختلفة باإ�ستخدام الربامج املنا�سبة.  .15

املعيار الثالث: برنامج معالج الن�سو�س.

اإن�ساء م�ستند جديد.  .1

حفظ واإغالق امل�ستند.  .2

فتح م�ستند م�ج�د.  .3

حتديد اأ�سرطة االأدوات.  .4

فهم الفرق بني وظيفة "حفظ" و "حفظ با�سم".  .5

ا�ستخدام اأمر حفظ با�سم حلفظ م�ستند يف م��سع حمدد وت�سميته.  .6

ا�ستخدام وظيفة الرتاجع واإعادة الرتاجع.  .7

القدرة على الق�ص والن�سخ والل�سق.  .8

ا�ستخدام املدقق االإمالئي والنح�ي.  .9

تن�سيق حجم اخلط�ط وتغيري اأن�اعها ول�نها.  .10
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حماذاة الن�س��ص" ميني – ي�سار – ت��سيط – �سبط".  .11

�سبط امل�سافة بني ال�سط�ر" مفرد ومزدوج".  .12

ا�ستخدام التعداد النقطي والرقمي.  .13

ا�ستخدام معاينة الطباعة وطباعة امل�ستند.  .14

�سبط اله�ام�ص.  .15

اختيار تخطيط ال�سفحة "الراأ�سي واالأفقي".  .16

املعيار الرابع: العرو�س التقدميية واملرئية.

اإن�ساء عر�ص تقدميي جديد وحفظه واإغالقه.  .1

اإن�ساء وحترير وتن�سيق ن�ص بال�سريحة.  .2

اإن�ساء عدد من ال�سرائح وتنظيمها.  .3

ن�سخ ول�سق واإدراج اأ�سكال بال�سريحة وتغيري حجمها وم��سعها.  .4

اإعادة ترتيب ال�سرائح.  .5

ا�ستخدام تطبيقات الر�سم واالأل�ان الإعداد عر�ص مرئي.  .6

اإعداد عرو�ص بها ن�س��ص ومقاطع �س�تية ومرئية ور�س�م متحركة.  .7

ت�سميم منتج من ال��سائط املتعددة لت��سيل الفكرة ب�سكل فعال.  .8
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املعيار اخلام�س: برامج اجلداول الريا�سية "اإك�سل".

فتح م�سنف وحتديد مك�نات ورقة العمل" اخللية – ال�سف – العم�د – القيمة – االأ�سكال   .1
البيانية".

القدرة على حفظ ورقة العمل.  .2

ا�ستخدام املعامالت الريا�سية اخلا�سة بعمليات اجلمع والطرح وال�سرب والق�سمة.  .3

معاينة الطباعة وطباعة ورقة العمل.  .4

ا�ستخدام امل�ساعدة help الأداء وظيفة حمددة.  .5

غلق ورقة العمل واخلروج من الربنامج.  .6

اإن�ساء ورقة عمل جديدة، وا�ستخدام املعامالت الريا�سية بها.  .7

تن�سيق اخللية واإدراك التغريات التي حتدث بها.  .8

ا�ستخدام املعادالت الريا�سية " املعدل وال�سرب والطرح واجلمع والق�سمة...".  .9

ا�ستخدام اأ�سكال خمتلفة من االأرقام والن�سب املئ�ية.  .10

القدرة على تن�سيق ورقة العمل" تغيري م��سع االأعمدة وال�سف�ف – ت�سمية ورقة العمل –   .11
ن�سخ ونقل اخلاليا.

اإدراج الر�س�م واالأ�سكال البيانية وتن�سيقها.  .12
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ا�ستخدام ورقات عمل متعددة بامل�سنف ال�احد والربط بينها.  .13

ا�سترياد وت�سدير البيانات بني برنامج اجلداول الريا�سية وغريه من التطبيقات.  .14

املعيار ال�ساد�س: النرتنت

وحتديد   ،”Internet Service Provider”ISP االنرتنت  خدمة  م�فر  حتديد  على  القدرة   .1
النقاط االأ�سا�ص اخلا�سة باالت�سال باالنرتنت، و�سرعة االنرتنت  واالت�سال الال�سلكي.

 "Internet Explorer، Firefox، Chrome، Safari "سائعة اال�ستخدام� املت�سفحات  حتديد   .2
وفهم وظيفتها.

حتديد �سريط العن�ان، واإدخال كا�سف امل�سدر املنتظم URL اخلا�ص مب�قع ما.  .3

حتديد م�قع ال�يب.  .4

حتديد ال�سفحة الرئي�سة مل�قع ال�يب.  .5

حتديد اأزرار �سريط االأدوات اخلا�ص باملت�سفح، والقدرة على ا�ستخدامها، وهي" ال�سفحة   .6
الرئي�سية – حتديث – لالأمام – للخلف"

ا�ستخدام �سريط التمرير الإظهار اجل�انب املختلفة من �سفحة ال�يب.  .7

حتديد الروابط الفائقة hyperlinks، وا�ستيعاب القدرة على ا�ستخدامها لل��س�ل ل�سفحات   .8
اأخرى.

فتح تب�يب جديد والتنقل بني التب�يبات.  .9
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تكبري حجم الن�ص املعرو�ص.  .10

ملء ا�ستبيان الكرتوين.  .11

القدرة على ا�ستخدام ك�د االأمان CAPTCHA  اخلا�ص بالتحقق من امل�ستخدم.  .12

ا�ستخدام التكبري والت�سغري لتغيري حجم ال�س�رة.  .13

حتديد حمركات البحث " Google، Yahoo!، Bing" والبحث بها.  .14

حتديد الن�افذ املنبثقة وغلقها.  .15

حتديد الن�افذ املنبثقة التي منع عر�سها، ومتكني العر�ص اخلا�ص بها.  .16

."  com، org، gov، edu "حتديد ن�ع املجال اخلا�ص بامل�قع  .17

فهم املعارف املتعلقة بطرق زيادة اال�ستخدام االآمن لالنرتنت من جانب االأطفال.  .18

" واإدراك   Norton، McAfee،Kasper، MS Essentials "حتديد برامج مكافحة الفريو�سات  .19
وظائفها املختلفة.

جتنب تقدمي معل�مات �سخ�سية اأو مالية، وخا�سة بامل�اقع غري االآمنة بال�يب.  .20

القدرة على احلكم على دقة وحداثة املحت�ى الرقمي املتاح باالنرتنت.  .21

تبادل املعارف والت�ا�سل مع االآخرين با�ستخدام " الربيد االلكرتوين – الت�يرت – الفي�ص   .22
ب�ك – املدونات - م�اقع ال�يكي".
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املعيار ال�سابع: الربيد اللكرتوين

حتديد م�فر خدمة الربيد االلكرتوين.  .1

الت�سجيل للح�س�ل على ح�ساب جديد يف اأحد امل�اقع املتاحة على االنرتنت.  .2

اإن�ساء ا�سم م�ستخدم وكلمة مرور.  .3

الدخ�ل للربيد االلكرتوين.  .4

اإن�ساء ر�سالة بريد الكرتوين.  .5

اإدخال بريد الكرتوين الأكرث من م�ستلم.  .6

اإر�سال الربيد االلكرتوين.  .7

فتح الربيد االلكرتوين.  .8

الر�سالة  اإليهم  املر�سلة  االأ�سخا�ص  جلميع  الرد  اأو    Replyواحد ل�سخ�ص  ر�سالة  على  رد   .9
. Reply all

.Forward اإعادة ت�جيه الر�سالة  .10

اإ�سافة مرفق للر�سالة.  .11

فتح املرفقات.  .12

نقل الر�سائل اأو حذفها واإ�ستعادتها من �سلة املهمالت.  .13
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– ا�ستخدام عبارات  للر�سالة  " اإدراج م��س�ع  وت�سمل  االلكرتوين  الربيد  اأ�سا�سيات  فهم   .14
التحية واخلامتة املنا�سبة للر�سالة".

املرفقات  فتح  وجتنب  معل�مة،  غري  وم�سادر  جهات  من  ر�سائل  فتح  عند  احلذر  اإدراك   .15
امللحقة بها.

الربيد  عن�ان  اأو  املالية  املعل�مات  وباالأخ�ص  �سخ�سية،  معل�مات  اإعطاء  جتنب  اإدراك   .16
االإلكرتوين الأ�سخا�ص غري معروفني.

حتديد الر�سائل غري املرغ�بة، والقدرة على حذفها.  .17

حتديد الفريو�سات امللحقة بالر�سائل.  .18

حتديد الفرق بني كا�سف امل�سدر املنتظم URL وعن�ان الربيد االلكرتوين.  .19

معايري الوعي املعلوماتي باملكتبات العامة العربية

     ت�سعى املكتبات العامة اإىل تلبية احتياجات قطاع عري�ص ومتفاوت من امل�ستفيدين، 
ال�عي  مهارات  امل�ستفيدين  واإك�ساب  دعم  على  احلر�ص  العربية  العامة  املكتبات  على  وينبغي 

املعل�ماتي املتمثلة يف �ست مهارات اأو معايري اأ�سا�ص هي:

املطل�بة. املعل�مات  طبيعة  اإدراك  االأول:  املعيار  	•

وفعالية. بكفاءة  املطل�بة  املعل�مات  على  احل�س�ل  الثاين:  املعيار  	•

للمعل�مات. النقدي  التقييم  الثالث:  املعيار  	•
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امل�سرتجعة. املعل�مات  تنظيم  الرابع:  املعيار  	•

جديد. معل�ماتي  منتج  اأو  مفه�م  لبناء  اجلديدة  املعل�مات  تطبيق  اخلام�ص:  املعيار  	•

املعيار ال�ساد�ص: فهم اجل�انب القان�نية واالأخالقية واالجتماعية والثقافية  واالقت�سادية  	•
املتعلقة با�ستخدام املعل�مات.

املعيار الأول: اإدراك طبيعة املعلومات املطلوبة

يتحقق هذا املعيار من خالل قيام املكتبة مب�ساعدة امل�ستفيد فيما ياأتي:

ومرادفاتها. املطل�بة  املعل�مات  عن  تعرب  التي  امل�سطلحات  حتديد  	•

االأن�اع  بني  والتمييز  وخ�سائ�سها،  املختلفة  املعل�مات  م�سادر  وحمت�ى  هدف  فهم  	•
املختلفة من م�سادر املعل�مات.

املطل�بة. املعل�مات  ومدى  طبيعة  تقييم  اإعادة  	•

املعيار الثاين: احل�سول على املعلومات املطلوبة بكفاءة وفعالية

يتحقق هذا املعيار من خالل قيام املكتبة مب�ساعدة امل�ستفيد فيما ياأتي:

اختيار اأن�سب االأدوات املتاحة لل��س�ل للمعل�مات املطل�بة ومعرفة خ�سائ�سها والفروقات  	•
بينها.

فعالة. بحث  ا�سرتاتيجية  ت�سميم  	•
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االآلية  والفهار�ص  املختلفة  البحثية  االأدوات  يف  الفعال  البحث  ومهارات  باأ�ساليب  االإملام  	•
وق�اعد البيانات.

مثل  اإليها،  ال��س�ل  واأدوات  املعل�مات  عن  البحث  جمال  يف  احلديثة  بالتط�رات  االإملام  	•
بع�ص  ت�فرها  والتي   ،  Alert االلكرتونية  اجلارية  االإحاطة  خدمات  يف  اال�سرتاك  كيفية 

امل�اقع، واال�سرتاك يف جمم�عات النقا�ص وجمم�عات الربيد االلكرتوين.

املعيار الثالث: التقييم النقدي للمعلومات

يتحقق هذا املعيار من خالل قيام املكتبة بتنمية القدرات التالية لدى امل�ستفيد:

تقييم مدى االإفادة من املعل�مات التي مت احل�س�ل عليها، وحتديد مدى �سلتها مب��س�ع  	•
االأخرى  االأدوات  لتحديد  امل�سرتجعة،  املعل�مات  وج�دة  كم  قيا�ص  خالل  من  اال�ستف�سار، 

التي ميكن ا�ستخدامها ال�سرتجاع معل�مات اأكرث �سلة.

دقة  و  امل�ستهدف  واجلمه�ر  والتبعية  الفكرية   امل�س�ؤولية  مثل   ( معايري  وتطبيق  حتديد  	•
مقارنة  على  الفرد  قدرة  خالل  من  املعل�مات،  لتقييم  املعل�مة(  وحداثة  وم�سداقية 

املعل�مات بني اأكرث من م�سدر للتاأكد من دقتها وم�سداقيتها.

وفهمها. املعل�مات  تف�سري  على  والثقايف  البيئي  ال�سياق  تاأثري  اإدراك  	•

اأخرى  بحثية  اأدوات  وا�ستخدام  البحث،  وا�سرتاتيجية  البحث  عملية  وتط�ير  تعديل  	•
للح�س�ل على املعل�مات، اإذا لزم االأمر.
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املعيار الرابع: تنظيم املعلومات امل�سرتجعة

يتحقق هذا املعيار من خالل قيام املكتبة مب�ساعدة امل�ستفيد فيما ياأتي:

القدرة على حتديد املفاهيم االأ�سا�ص امل�ستملة عليها املعل�مات، واإعداد ملخ�ص للمعل�مات  	•

التي مت احل�س�ل عليها.

اأ�سكالها، وكيفية  تعريف امل�ستفيد باأ�ساليب الت�ثيق ال�سحيحة مل�سادر املعل�مات مبختلف  	•

ا�ستخدام نظم ت�ثيق املعل�مات مثل برنامج EndNote واالحتفاظ بالبيانات الببلي�جرافية 

اخلا�سة بامل�سادر التي مت االعتماد عليها.

املعيار اخلام�س: تطبيق املعلومات اجلديدة لبناء مفهوم اأو منتج معلوماتي جديد.

يتحقق هذا املعيار من خالل قيام املكتبة مب�ساعدة امل�ستفيد يف تنمية القدرات االآتية:

املعارف  على  طراأ  الذي  التغري  لتحديد  ال�سابقة،  باملعارف  اجلديدة  املعل�مات  مقارنة  	•

اخلا�سة بالفرد.

املنا�سبة  ال��سيلة  واختيار  حتديد  خالل  من  فعال،  ب�سكل  لالآخرين  املعل�مات  اإي�سال  	•

الإي�سال املعل�مة للجمه�ر.

لالآخرين.  النهائي  املعل�ماتي  املنتج  ت��سيل  يف  املعل�مات  تقنيات  من  االإفادة  	•
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والثقافية  والجتماعية  والأخالقية  القانونية  اجلوانب  فهم  ال�ساد�س:  املعيار 
والقت�سادية املتعلقة با�ستخدام املعلومات.

يتحقق هذا املعيار من خالل قيام املكتبة مب�ساعدة امل�ستفيد فيما ياأتي:

الن�سر. وحق�ق  للم�ؤلف  الفكرية  امللكية  حق�ق  احرتام  على  التاأكيد  	•

العلمية. وال�سرقات  االنتحال  وحماربة  رف�ص  	•

مب�س�ؤولية. وا�ستخدامها  املعل�مات  تقنيات  مع  التعامل  باأخالقيات  التعريف  	•

ينبغي على املكتبات العامة العربية كذلك احلر�س على ماياأتي:

وفئاتهم. م�ست�ياتهم  مبختلف  منها،  امل�ستفيدين  لدى  التقني  ال�عي  مهارات  دعم  	•

تخدمه  الذي  املحلي  النطاق  على  املعل�ماتي،  ال�عي  على  امل�ؤثرة  الع�امل  حتليل جمم�عة  	•
احلا�سب  ا�ستخدام  و  الثقافة  وم�ست�ى  التعليم  م�ست�ى   " الع�امل  هذه  ومن  املكتبة، 

واالنرتنت، ومدى ا�ستخدام لغات اأخرى غري اللغة العربية".

لهم  يكفل  مبا  متخ�س�سة،  تدريبية  دورات  على  باملكتبة  العاملني  ح�س�ل  على  احلر�ص  	•
القدرة على امل�ساهمة يف دعم وزيادة ال�عي املعل�مات لدى امل�ستفيدين من املكتبة.

املعل�ماتي  ال�عي  اقتناء مدى وا�سع من م�سادر املعل�مات، ب�سكل ي�سهم يف دعم مهارات  	•
لدى امل�ستفيدين.
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اأو  التقليدية  ال��سائل  �س�اء  للمعل�مات  ال��س�ل  وو�سائل  اأدوات  من  العديد  اإتاحة  	•
االلكرتونية، مثل الفهار�ص والك�سافات واالنرتنت والتدرب على ا�ستخدامها.

لل�عي  برامج  باإعداد  املكتبة  قيام  خالل  من  باملكتبة،  وت�ع�ية  معل�ماتية  خدمات  تقدمي  	•
املعل�ماتي ت�سمل جمم�عة من االأن�سطة التي من �ساأنها دعم ال�عي االأ�سري وت�سجيع رواد 

املكتبة على ا�ستخدامها، واإتاحة الفر�سة لتنمية املهارات املختلفة لدى امل�ستفيدين.

املجتمع. يف  املعل�ماتي  ال�عي  جمال  يف  املحلية  االعالم  و�سائل  مع  التعاون  	•

ال�عي  برامج  لرتتيب  االجتماعية  ال�سبكات  واهمها   2 ال�يب  تطبيقات  من  اال�ستفادة  	•
املعل�ماتي.

احتياجاته. ملعرفة  املكتبة  يف  املحيط  املجتمع  حلاجات  الدوري  القيا�ص  	•

للمجتمع. املقدمة  املعل�ماتي  ال�عي  لربامج  الدوري  التقييم  	•

املعل�ماتي.  ال�عي  برامج  يف  وت�ظيفها  تظهر  التي  التقنيات  من  اال�ستفادة  	•

معايري الوعي املعلوماتي باملكتبات املدر�سية العربية

ال�عي  مبعايري  ملًما  يك�ن  اأن  املدر�سية،  باملكتبة  املعل�مات  اأخ�سائي  على  ينبغي      
تلك  دعم  يف  ي�سهم  حتى  املختلفة،  باملدار�ص  واملدر�سني  بالطالب  ت�افرها  ال�اجب  املعل�ماتي 
املدر�سية،  املكتبة  من  امل�ستفيدين  ملجتمع  املعل�ماتي  لل�عي  املختلفة  املهارات  واإك�ساب  املعايري 
ندوات_   " املتن�عة  واالأن�سطة  واخلدمات  اقتناوؤها،  يتم  التي  املعل�مات  م�سادر  خالل  من 

م�سابقات– دورات ...( التي يتم تقدميها.
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ت�سمل معايري الوعي املعلوماتي باملكتبات املدر�سية �ستة معايري اأ�سا�س هي كالآتي:

للمعل�مات ال��س�ل  االأول:  املعيار  	•

املعل�مات وحتليل  تنظيم  الثاين:  املعيار  	•

املعل�مات تطبيق  الثالث:  املعيار  	•

املعل�مات تقييم  الرابع:  املعيار  	•

املعل�مات مع  التعامل  اأخالقيات  اخلام�ص:  املعيار  	•

املعرفة وم�ساركة  اجلماعي  العمل  ال�ساد�ص:  املعيار  	•

املعيار الأول: الو�سول للمعلومات

الطالب الذي لديه مهارات الوعي املعلوماتي، يكون قادًرا على الو�سول للمعلومات 
بكفاءة وفعالية، وذلك من خالل ما ياأتي:

القدرة على حتديد املعل�مات التي يحتاجها.  .1

اإدراك اأن املعل�مات الدقيقة هي اأ�سا�ص اإتخاذ القرارات ال�سليمة.  .2

القدرة على �سياغة االأ�سئلة املعربة عن املعل�مات التي يحتاجها.  .3

القدرة على حتديد م�سادر املعل�مات املتن�عة التي تلبي احتياجاته من املعل�مات.  .4

تط�ير وا�ستخدام ا�سرتاتيجية ومهارات ناجحة لل��س�ل للمعل�مات.  .5
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القدرة على ال��س�ل للمعل�مات املتعلقة باهتماماته ال�سخ�سية.  .6

القدرة على اإدراك مكان وج�د امل�سادر، وكيفية تنظيمها، من خالل املعايري التالية والتي   .7

تختلف باختالف املرحلة التعليمية:

25 
 

.القدرة على الوصول للمعلومات املتعلقة باهتماماته الشخصية .6

املعايري  من خالل ،، وكيفية تنظيمهاالقدرة على إدراك مكان وجود املصادر .1

:اليت ختتلف باختالف املرحلة التعليميةوالتالية 

 

 

املرحلة الثانوية املرحلة اإلعدادية املرحلة االبتدائية

القدرة على حتديد  .0

مواضع كل أنواع 

مصادر املعلومات 

.باملكتبة

القدرة على التعبري عن  .3

احتياجاته من املعلومات 

بأسئلة ذات صلة وقابلة 

.للبحث

استخدام تقنيات  .2

متنوعة بكفاءة وفاعلية 

، للوصول للمعلومات

االنرتنت : وتشمل

والربيد االلكرتوني و 

املصادر املتاحة على 

واألقراص  اخلط املباشر

والصور  الضوئية 

الرقمية ومقاطع 

القدرة على تطوير  .0

اسرتاتيجية حبث  

جيدة، من خالل 

استخدام الكلمات 

.املفتاحية املعربة

الوصول للمعلومات  .3

باستخدام الكلمات 

املفتاحية اخلاصة 

باملوضوع واملؤلف 

والعنوان، وكذلك 

باستخدام رقم 

.الطلب

ن حتديد املعلومات م .2

خالل استخدام 

تقنيات البحث مثل 

فهرس املكتبة 

وقواعد  واالنرتنت

معرفة أقسام املراجع    .0

دوريات ــوالقصص وال

ر املطبوعة ــواملواد غي

.باملكتبة

د ـــديــلى حتــدرة عـــقــال .3

مكان وجود الوعاء، من 

م ـــــة رقـــرفــــعـالل مـــخ

.الطلب اخلاص به

حتديد الكتب واملقاالت  .2

.اخلاصة بنفس املؤلف

حتديد موضع الكتب  .4

س ـــفـــاول نــنـتـاليت ت

املوضوع، من خالل اإلملام 

ل ـــخبطط التصنيف مث

وي ـــــــيف ديـــنــتص

.العشري

ث ــحـــدرة على البــــالق .1
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26 
 

املرحلة الثانوية املرحلة اإلعدادية املرحلة االبتدائية

.الفيديو البيانات وغريها من 

.األدوات

القدرة على التمييز  .4

بني املصادر األولية 

.والثانوية

رس اآللي من ــــــبالفه

خالل استخدام اسم 

والعنوان املؤلف 

.واملوضوع

د ـــديــــحــلى تــدرة عــــالق .6

عنوان واملؤلف، وغريها ال

من البيانات اخلاصة 

.بالكتاب

القدرة على التعامل مع  .1

نوعيات خمتلفة من 

مصادر املعلومات، مثل 

الكتب والدوريات 

...والصحف

القدرة على استخدام  .8

املصادر املرجعية 

.والرقمية

استخدام اللغة الطبيعية  .1

ومهارات البحث البسيطة 

.يف عمليات البحث

ة استخدام قائم .01

احملتويات لتحديد 

.املعلومات داخل الكتاب
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املعيار الثاين: تنظيم وحتليل املعلومات

الطالب الذي لديه مهارات الوعي املعلوماتي، يكون قادًرا على تنظيم وحتليل املعلومات التي 

يح�سل عليها، وذلك من خالل ما ياأتي:

القدرة على التمييز بني الراأي واحلقيقة العلمية.  .1

القدرة على حتديد املعل�مات الناق�سة اأو غري ال�سحيحة.  .2

القدرة على اختيار املعل�مة املنا�سبة لالإجابة عن ت�ساوؤالته.  .3

القدرة على اإعداد ملخ�ص للمعل�مات التي مت ال��س�ل اإليها.  .4

القدرة على املقارنة بني عدة اإ�سدارات من نف�ص الكتاب.  .5

القدرة على تنظيم املعل�مات لقطاعات معرفية حمددة.  .6

املعيار الثالث: تطبيق املعلومات

الطالب الذي لديه مهارات ال�عي املعل�ماتي، يك�ن قادًرا على تطبيق املعل�مات التي   
القرارات  اتخاذ  يف  �سحيح  ب�سكل  وي�ستخدمها  املختلفة،  احلياتية  املجاالت  يف  عليها  يح�سل 

والتفكري النقدي، وذلك من خالل ما ياأتي:

القدرة على دمج املعل�مات اجلديدة مع املعل�مات ال�سابقة ب�سكل تكاملي.  .1

القدرة على تطبيق املعل�مات يف التفكري النقدي وحل امل�سكالت.  .2

ب�سكل  للجمه�ر  واالأفكار  املعل�مات  لت��سيل  معل�ماتي،  منتج  وتط�ير  اإنتاج  على  القدرة   .3
مالئم.
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املعيار الرابع: تقييم املعلومات

الطالب الذي لديه مهارات ال�عي املعل�ماتي، يك�ن قادًرا على احلكم على دقة وج�دة   
املعل�مات التي يح�سل عليها، اأو املعل�مات التي يق�م بانتاجها، ويك�ن على دراية مببادئ واأ�س�ص 
القدرة على  ولديه  اكتمالها،  باال�ستف�سار ومدى  املعل�مات ومدى �سلتها  تقييم دقة وم�سداقية 

تطبيق تلك املعايري لتقبل اأو رف�ص اأو ا�ستبدال املعل�مات، وذلك من خالل ما ياأـتي:

القدرة على حتديد دقة وم�سداقية واكتمال املعل�مات.  .1

القدرة على تقييم ج�دة املنتج املعل�ماتي ال�سخ�سي.  .2

و�سع ا�سرتاتيجيات لتنقيح وحت�سني وحتديث املعرفة امل�لدة ذاتًيا.  .3

املعيار اخلام�س: اأخالقيات التعامل مع املعلومات

التي تعك�ص  باملبادئ واملمار�سات  ي�ؤمن  املعل�ماتي،  ال�عي  الذي لديه مهارات  الطالب   
معايري اأخالقية عالية يف ال��س�ل اإىل املعل�مات وا�ستخدامها وتقييمها، وذلك من خالل ما ياأتي:

احرتام مبادئ احلرية الفكرية.  .1

احرتام حق�ق امللكية الفكرية.  .2

ا�ستخدام تقنية املعل�مات مب�س�ؤولية.  .3

احرتام مبداأ امل�ساواة يف احل�س�ل على املعل�مات.  .4

اإدراك امل�س�ؤولية االجتماعية جتاه املكتبة وم�سادرها، والقيام باملمار�سات التي تظهر فهمه   .5
الجراءات املكتبة.
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وحماربة  عليها،  املتعارف  الت�ثيق  اأ�ساليب  اأحد  با�ستخدام  مب�سادرها  املعل�مات  ت�ثيق   .6
االنتحال و ال�سرقة العلمية.

تفهم اأن كل �سخ�ص لديه احلرية يف القراءة والكتابة والتعبري عن راأيه وفق مباديء املجتمع.  .7

البحث عن املعل�مات من ثقافات وم�سادر وتخ�س�سات متعددة واحرتام احلقائق.  .8

املعيار ال�ساد�س: العمل اجلماعي وم�ساركة املعرفة

اجلماعي،  العمل  يف  بفاعلية  ي�سارك  املعل�ماتي،  ال�عي  مهارات  لديه  الذي  الطالب   
ويتعاون مع االآخرين يف حتديد امل�سكالت وفهمها وحماولة اإيجاد احلل�ل اخلا�سة بها، وذلك من 

خالل ما ياأتي:

م�ساركة املعل�مات واملعارف مع االآخرين.  .1

احرتام اأفكار وم�ساركات االآخرين.  .2

التجمعات االلكرتونية، يف حتديد  اأو عن طريق  ب�سكل مبا�سر  �س�اء  االآخرين،  التعاون مع   .3
امل�سكالت وحل�لها املقرتحة.

التعاون مع االآخرين، �س�اء ب�سكل مبا�سر اأو عن طريق التجمعات االلكرتونية، يف ت�سميم   .4
وتط�ير منتج معل�ماتي حلل م�سكلة معينة.

•						معايري الوعي الرقمي باملكتبات املدر�سية العربية

ينبغي على املكتبات املدر�سية العربية اأن تراعي متطلبات ال�عي الرقمي، عند اقتناء   
حتقيق  على  الطالب  قدرة  تدعم  بحيث  املختلفة،  واأن�سطتها  خلدماتها  والتخطيط  م�سادرها 

املعايري االآتية:
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30 
 

املرحلة الثانوية املرحلة اإلعدادية املرحلة االبتدائية

املهارات األساس للحاسب

على  استخدام املساعدة .0

اخلط املباشر لتعلم 

مسات الربجميات 

واملكونات املادية 

واملساعدة يف حل 

.املشكالت

حتميل وإزالة الربامج  .3

.وضغط وفك امللفات

شرح وتوضيح التخزين  .2

االحتياطي الفعال 

.للمعلومات

توضيح املعايري اخلاصة  .4

بتقييم املكونات املادية 

 –السمات " والرباجمية
"السعة –اإلصدارات 

ديد مسات ومشكالت حت .1

.التقنيات احلديثة

إخفاء وإظهار امللفات  .6

.واجمللدات

القدرة على اسرتداد  .1

.النظام عند تاريخ معني

التعامل مع أنظمة  .0

التشغيل وحتديد 

مساحات التخزين 

املتاحة لألقراص 

الداخلية واخلارجية، 

 ومعرفة حجم امللفات

.وإصدارات الربامج

حتديد آلية التعامل مع  .3

كالت املتعلقة املش

باملكونات املادية 

مثل " والرباجمية

".جتميد الشاشة

التعامل مع املاسح  .2

الضوئي والكامريا 

.الرقمية

التعامل مع أنواع  .4

متعددة من الوسائط 

احملمولة مثل 

 

ومساحات التخزين على 

.اخلط املباشر

 أنظمةالتعامل مع   .0

 التشغيل

 –فتح أكثر من تطبيق "
 "شريط املهام استخدام

امتالك مهارات التعامل   .3

.مع لوحة املفاتيح

استخدام معاينة   .2

الطباعة وطباعة امللفات، 

مع ختطيط الصفحة 

والتحكم يف طريقة 

.عرضها

معاجلة النصوص والنشر املكتيب
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31 
 

املرحلة الثانوية املرحلة اإلعدادية املرحلة االبتدائية

تطبيق التنسيقات   .0

املتقدمة على ملفات 

، مثل القوالب الوورد

.واألعمدة

استخدام مسات  .3

تقدمة ، التحرير امل

تتبع التغريات " وتشمل 

".إدراج تعليقات –

حتديد استخدامات  .2

برامج معاجلة النصوص 

والنشر املكتيب باجملاالت 

.املختلفة

استخدام السمات   .0

اخلاصة باجلداول 

ورأس وتذييل الصفحة 

والتعداد النقطي 

.والرقمي

إنشاء وحفظ وفتح   .3

وإسترياد ملفات وورد 

بأشكال خمتلفة 

استخدام األشرطة   .0

واألدوات املوجودة 

" بربنامج الوورد 

حجم ونوع  –اهلوامش 

تنسيق النص  –اخلط 

حترير وطباعة  –

"املستند

نسخ ولصق النصوص   .3

والصور من مستند 

.آلخر

حترير النص وتفعيل   .2

املدقق اإلمالئي 

.والنحوي

 

قواعد البيانات

بيان أهمية وأهداف   .0

.تصميم قواعد البيانات

حفظ ملفات قواعد   .3

البيانات بأشكال 

.خمتلفة

إدراج بيانات غري نصية   .2

بقاعدة البيانات، مثل 

.الصور والصوت

وصف بنية ووظيفة  .0

 .قاعدة البيانات

إنشاء قاعدة بيانات   .3

 .بسيطة

إجناز عمليات بسيطة   .2

، مثل الرتتيب بالقاعدة

حذف والفلرتة والبحث و

 .البيانات

تعريف مصطلح قواعد   .0

البيانات، وتقديم أمثلة 

مثل فهرس املكتبة " حياتية

 ".وأدلة اهلاتف االلكرتونية

حتديد املصطلحات   .3

املرتبطة بقواعد البيانات، 

 مثل تسجيلة وحقل و

 .حبثملف و
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32 
 

املرحلة الثانوية املرحلة اإلعدادية املرحلة االبتدائية

حتديد مصطلح   .4

.امليتاداتا وبيان أهميتها

إعداد التقارير اخلاصة   .4

.بقواعد البيانات

عمل حبث بسيط يف   .2

إحدى قواعد البيانات 

.املتاحة، كفهرس املكتبة

برامج اجلداول الرياضية

استخدام الوظائف   .0

املختلفة يف برنامج 

اجلداول الرياضية، مثل 

فرز البيانات وإجيادها 

.وفلرتتها

إدخال معادالت   .3

باستخدام وظيفة 

.اإلكمال التلقائي

استخدام التنسيقات   .2

املتقدمة لورقة العمل، 

مثل تغيري موضع 

وف األعمدة والصف

وإضافة ورقة عمل 

.جديدة

استخدام أكثر من   .4

مصنف، وإعداد روابط 

.بينها

إدراك خيارات التنسيق   .1

املتعددة، واليت ميكن 

وصف استخدامات   .0

برامج اجلداول الرياضية 

يف حساب وتنظيم 

.البيانات

إنشاء مصنف   .3

واستخدام املعادالت 

.اضيةالري

استخدام أشكال   .2

خمتلفة من األرقام 

.والنسب املئوية

التمييز بني األنواع   .4

املختلفة من الرسوم 

البيانية، واختيار أنسبها 

.لتمثيل بيانات حمددة

تطبيق التنسيقات   .1

املتقدمة على اجلداول 

.واألشكال

فهم وظيفة برامج   .0

.اجلداول الرياضية

شرح وتوضيح   .3

مصطلحات هلا عالقة 

امج اجلداول برب

الرياضية، مثل اخللية 

والصف والعمود والرسم 

.البياني

إدخال بيانات يف   .2

برنامج اجلداول 

" إكسل"الرياضية

واستخدام العمليات 

الرياضية البسيطة 

كاجلمع والطرح 

.والضرب والقسمة
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33 
 

املرحلة الثانوية املرحلة اإلعدادية املرحلة االبتدائية

استخدامها لتمثيل 

البيانات يف الرسوم 

 .البيانية

.برامج العروض التقدميية والوسائط املتعددة

استخدام تطبيقات   .0

ر متعددة إلعداد وحتري

منتج للوسائط املتعددة 

  –عرض تقدميي " 

رسوم   –فيديو 

"متحركة

إعداد روابط   .3

للمعلومات بتطبيقات 

متعددة، كربط رسم 

بياني مبصنف االكسل 

.اخلاص به

حتديد جماالت تطوير   .2

 .برامج الوسائط املتعددة

إنشاء وسيط متعدد   .0

يشمل الصوت والصورة 

.والرسوم املتحركة

نية، استخدام أدوات تق  .3

مثل القاموس واملدقق 

النحوي واآللة احلاسبة، 

لتأكيد دقة العرض 

 .املرئي

 رإنشاء وتنسيق وحتري  .0

.نص بشرحية

.إنشاء عدة شرائح  .3

نسخ ولصق وإدراج صور   .2

وأشكال، وتغيري حجمها 

.وموضعها بالشرحية

استخدام تطبيقات   .4

الرسم والتلوين لتحرير 

 .العمل

 ى اخلط املباشراالنرتنت وشبكات االتصال عل

استخدام حمركات  .0

البحث واألدلة البحثية، 

وتوضيح االختالفات بني 

حمركات البحث 

وكيفية ترتيب 

استخدام املتصفح يف   .0

" الوصول للمعلومات

إدخال كاشف املصدر 

وإنشاء  املنتظم 

مفضلة وطباعة صفحة 

حفظ وحذف واسرتجاع  .0

الكرتونية من  ملفات

.القرص الصلب

شرح بعض املصطلحات  .3

ات، مثل املتعلقة بالشبك
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34 
 

املرحلة الثانوية املرحلة اإلعدادية املرحلة االبتدائية

.نتائجها

حتديد االسرتاجتيات  .3

الفعالة للبحث 

مبحركات البحث، مثل 

استخدام الروابط 

.البولينية

وصف للمارسات  .2

اجليدة حلماية كلمة 

.السر

القدرة على تقييم  .4

الرقمي على احملتوى 

.االنرتنت

تصميم موقع فعال  .1

 .على االنرتنت

."ويب

حتديد أنواع املواقع،  .3

اعتماًدا على اجملال 

اخلاص بها،  

من خالل اشتماله على 

بعض شرح  .2

املصطلحات املتعلقة 

مثل الشبكة " بالشبكات 

والشبكة  احمللية

واحملول  الواسعة 

".واملوزع

توضيح بعض  .4

املصطلحات املتعلقة 

بالتعليم عن بعد، مثل 

والتدوينة  عنوان 

واملنتدى واالنرتانت 

. واحلساب 

إدراك أن بعض املواقع  .1

قد تتطلب إصدارات 

ات معينة من املتصفح

.لفتحها

اسم املستخدم وكلمة 

.املرور والشبكة واخلادم

شرح وتعريف  .2

مصطلحات هلا عالقة 

باالنرتنت، مثل متصفح 

االنرتنت والويب 

وحمرك البحث 

والرابط 

الفائق

استخدام حمركات  .4

البحث يف اسرتجاع 

املعلومات، باستخدام 

كلمات مفتاحية 

.مناسبة
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معايري الوعي املعلوماتي باملكتبات اجلامعية العربية

لدى  املعل�ماتي  ال�عي  وقدرات  مهارات  تنمية  جتاه  م�س�ؤوليتها  اجلامعية  للمكتبة   
امل�ستفيدين منها.

فينبغي عليها ما ياأتي:

ال�عي الكامل واالإدراك للمهارات واملعايري اخلا�سة بال�عي املعل�ماتي لدى طالب التعليم  	•
العايل، واملتمثلة يف خم�سة معايري اأ�سا�ص هي:

املعل�مات حتديد  االأول:  املعيار  	•

للمعل�مات ال��س�ل  الثاين:  املعيار  	•

35 
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استخدام الربيد  .6

االلكرتوني ووظائفه 

املختلفة، مثل الرد على 

الرسالة وإعادة توجيهها 

وإرفاق ملفات والتوقيع 

.وصندوق الوارد

املشاركة يف التجمعات  .1

.الرقمية على االنرتنت
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املعل�مات تقييم  الثالث:  املعيار  	•

املعل�مات ا�ستخدام  الرابع:  املعيار  	•

للمعل�مات واالأخالقية  القان�نية  اجل�انب  اخلام�ص:  املعيار  	•

املعيار الأول: حتديد املعلومات

   الطالب الذي لديه وعي معل�ماتي تك�ن لديه القدرة على حتديد مدى وطبيعة املعل�مات 
التي يحتاج اإليها، وذلك من خالل جمم�عة من القدرات هي:

حتديد املعل�مات التي يحتاج اإليها، من خالل:  .1

وا�ست�سارة  االلكرتونية  واملجم�عات  العمل  وجمم�عات  ال�سفية  املناق�سات  يف  امل�ساركة   -
االأ�ساتذة لتحديد م��س�ع البحث واملعل�مات التي يحتاج اإليها.

�سياغة اأ�سئلة تعرب ب��س�ح عن املعل�مات املطل�بة.  -

حتديد كلمات مفتاحية منا�سبة للمعل�مات املطل�بة.  -

حتديد جمم�عة متن�عة من اأن�اع واأ�سكال امل�سادر املحتملة للح�س�ل على املعل�مات، من   .2
خالل:

املعرفة بكيفية اإنتاج املعل�مات الر�سمية وغري الر�سمية وتنظيمها ون�سرها.  -

وامل�اد  و عرب االنرتنت  البيانات  امل�سادر" ق�اعد  اأ�سكال  حتديد االختالفات بني خمتلف   -
ال�سمعية والب�سرية وامل�اد املطب�عة وال��سائط املتعددة".



42

املعيار العربي املوحد للوعي املعلوماتي

العامة  امل�سادر  بني  التمييز  املعل�مات،"  مل�سدر  امل�ستهدف  واجلمه�ر  الغر�ص  حتديد   -
والتعليمية، والتمييز بني امل�سادر اجلارية والتاريخية".

اإدراك التكاليف والف�ائد املتعلقة باحل�س�ل على املعل�مات، من خالل:  .3

القدرة على حتديد مدى ت�افر املعل�مات املطل�بة، التخاذ القرارات اخلا�سة بت��سيع نطاق   -
البحث عنها، من خالل االإعارة املتبادلة بني املكتبات اأو ا�ستخدام امل�سادر امل�ج�دة باأماكن 

اأخرى.

اأجل جمع املعل�مات  اأو مهارة معينة من  اأجنبية جديدة،  حتديد مدى جدوى اكت�ساب لغة   -
املطل�بة وفهم �سياقها.

و�سع جدول زمني للح�س�ل على املعل�مات املطل�بة.  -

اإعادة تقييم طبيعة املعلومات املطلوبة، من خالل مراجعتها وتعديلها وتو�سيحها.  .4

لكي تتحقق املعايري ال�سابقة، البد اأن يك�ن الطالب قادًرا على االإجابة عن الت�ساوؤالت االآتية:

تعرفه؟ اأن  تريد  الذي  ما  	•

اإليها؟ حتتاج  التي  املعل�مات  ن�ع  ما  	•

اإليها؟ حتتاج  التي  املعل�مات  حجم  ما  	•

املعل�مات؟ هذه  تريد  متى  	•

اليها؟ حتتاج  التي  املعل�مات  هذه  من  الغر�ص  ما  	•
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املعيار الثاين: الو�سول للمعلومات

اأن�سب  واختيار  حتديد  على  القدرة  لديه  تك�ن  معل�ماتي  وعي  لديه  الذي  الطالب      
نظم واأدوات ا�سرتجاع املعل�مات، لل��س�ل للمعل�مات التي يحتاج اإليها، وحتديد نطاق وحمت�ى 
وتنظيم نظم ا�سرتجاع املعل�مات، واختيار اأكرثها كفاءة وفاعلية وذلك من خالل جمم�عة من 

القدرات هي:

1. ت�سميم وتنفيذ ا�سرتاتيجية بحث فعالة، من خالل:

حتديد كلمات مفتاحية منا�سبة وذات �سلة مب��س�ع البحث.  -

حتديد م�سطلحات ومرادفاتها تتنا�سب مع نظام ا�سرتجاع املعل�مات امل�ستخدم.  -

الروابط  مثل  املعل�مات،  ا�سرتجاع  لنظام  املنا�سبة  البحث  ومهارات  ا�سرتاتيجية  اختيار   -
الب�لينية والبرت والبحث املتقارب، وغريها.

2. احل�سول على املعلومات من خالل النرتنت اأو من خالل الأفراد باأ�سلوب فعال، 
عرب:

تطبيق ا�سرتاتيجية وتط�يع مهارات البحث يف عدة نظم ال�سرتجاع املعل�مات.  -

االإفادة من  املعل�مات، وكذلك  باملكتبة ال�سرتجاع  املتاحة  االلكرتونية  ا�ستخدام اخلدمات   -
اجلمعيات  مع  والت�ا�سل  ال�ثائق  اإي�سال  وخدمة  املكتبات،  بني  التبادلية  االإعارة  خدمات 

املهنية ومراكز االأبحاث واخلرباء واملمار�سني.
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3. مراجعة وتعديل ا�سرتاتيجية البحث، اإذا لزم الأمر، من خالل:

قيا�ص كم وج�دة و�سلة النتائج امل�سرتجعة من حمركات البحث، لتحديد ادوات ا�سرتجاع   -
املعل�مات البديلة التي ميكن ا�ستخدامه.

ا�سرتاتيجية  تنقيح  ينبغي  كان  اإذا  ما  وحتديد  امل�سرتجعة،  املعل�مات  يف  الفج�ات  حتديد   -
البحث امل�ستخدمة.

تكرار البحث با�ستخدام ا�سرتاتيجية منقحة مثل ا�ستخداماملرادفات او تغيري االأداة مثال   -
ح�سب ال�سرورة.

ا�ستخراج وت�سجيل واإدارة املعل�مات وامل�سادر اخلا�سة بها، من خالل:  .4

والل�سق  الن�سخ  مثل  املعل�مات،  ا�ستخراج  يف  ال�ستخدامها  التقنية  ال��سائل  اأن�سب  حتديد   -
وا�ستخدام املا�سح ال�س�ئي واأجهزة وبرجميات ال��سائط املتعددة.

معرفة االأ�ساليب ال�سحيحة لت�ثيق خمتلف م�سادر املعل�مات.  -

عن  الإجابة  على  قادًرا  الطالب  يكون  اأن  لبد  ال�سابقة،  املعايري  تتحقق  لكي 
الت�ساوؤلت الآتية:

املطل�بة؟ املعل�مات  جلمع  طريقة  اأف�سل  هي  ما  	•

املطل�بة؟ املعل�مات  عن  املعربة  امل�سطلحات  اأف�سل  ا�ستخدام  مت  هل  	•

املعل�مات؟ تلك  ت�فر  اأن  ميكن  التي  البحث  اأدوات  اأو  امل�سادر،  هي  ما  	•
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املنا�سبة؟ البحث  مهارات  ا�ستخدام  مت  هل  	•

املعيار الثالث: تقييم املعلومات

  الطالب الذي لديه وعي معل�ماتًي تك�ن لديه القدرة على التقييم النقدي للمعل�مات 

وامل�سادر اخلا�سة بها، ويك�ن قادًرا على ت�سمني املعل�مات اجلديدة ودجمها مع قاعدة املعرفة 

اخلا�سة به، وذلك من خالل جمم�عة من القدرات هي:

تلخي�س الأفكار الرئي�سة التي تت�سمنها املعلومات التي مت جمعها، من خالل:  .1

قراءة الن�س��ص وحتديد فكرتها االأ�سا�ص.  -

اإعادة �سياغة املفاهيم املت�سمنة يف الن�ص مب�سطلحاته وكلماته اخلا�سة.  -

امل�سادر  وكذلك  املعلومات،  من  كل  بتقييم  اخلا�سة  الأ�سا�س  املعايري  تطبيق   .2
اخلا�سة بها.

وحداثة  وم�سداقية  دقة  حتديد  من  يتمكن  لكي  متعددة،  م�سادر  بني  املعل�مات  مقارنة   -

املعل�مة.

اإدراك ال�سياق الثقايف والبيئي اخلا�ص باملعل�مة، وتفهم تاأثري ال�سياق على تف�سري املعل�مة.  -

التعامل مع احلا�سب االآيل والتقنيات املختلفة، مثل برامج اجلداول الريا�سية وبرجميات   -

ال��سائط املتعددة واأجهزة امل�اد ال�سمعية والب�سرية، لدمج املعل�مات واالأفكار.
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املقارنة بني املعلومات اجلديدة واملعارف ال�سابقة، لتحديد القيمة امل�سافة اأو   .3
التناق�سات املوجودة.

دمج املعل�مات اجلديدة مع املعارف ال�سابقة ب�سكل تكاملي.  -

اختيار املعل�مات التي متثل دلياًل على النقاط التي يتم معاجلتها.  -

متييز وجهات النظر املختلفة املت�سمنة بامل�سدر.  -

حتديد اأ�سباب تبني اأو رف�ص وجهة نظر معينة.  -

التحقق من فهم وتف�سري املعل�مات، من خالل الت�ا�سل مع االآخرين واخلرباء واملمار�سني،   .4
من خالل:

امل�ساركة يف االأن�سطة احل�ارية بالف�سل الدرا�سي.  -

للمقررات  املخ�س�سة  الدرد�سة  وغرف  املنتديات  يف  االلكرتونية  بالتجمعات  امل�ساركة   -
الدرا�سية.

املقابلة  منها  متعددة  و�سائل  خالل  من  اآرائهم  واأخذ  واملمار�سني،  اخلرباء  ا�ست�سارة   -
. listservs ال�سخ�سية والربيد االلكرتوين وق�ائم الربيد االلكرتوين

لكي تتحقق املعايري ال�سابقة، البد اأن يك�ن الطالب قادًرا على االإجابة عن الت�ساوؤالت االآتية:

للمعل�مات؟ م�ث�ًقا  م�سدًرا  يعد  امل�سدر  هذا  هل  	•

املعل�مات؟ لتلك  اأخرى  نظر  وجهات  اأو  اأخرى  تف�سريات  ت�جد  هل  	•
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اأعرفه؟ ما  اجلديدة  املعل�مات  هذه  تغري  اأن  ميكن  كيف  	•

املعيار الرابع: ا�ستخدام املعلومات

ب�سكل  املعل�مات  ا�ستخدام  القدرة على  لديه  تك�ن  معل�ماتي  لديه وعي  الذي  الطالب   
اأو من خالل التعاون مع جمم�عة من االأفراد،  فعال لتحقيق غر�ص حمدد، �س�اء ب�سكل فردي 

وذلك من خالل جمم�عة من القدرات هي:

تطبيق املعل�مات اجلديدة وال�سابقة لتخطيط وت�سميم منتج جديد، اأو اإجناز عمل ما، من   .1 
خالل:

دمج املعل�مات اجلديدة باملعارف ال�سابقة، وتنظيم املحت�ى ب�سكل يدعم الغر�ص من املنتج   -
املعل�ماتي.

االأ�سلي، ودجمها يف  والبيانات، ونقلها من م�سدرها  الرقمية وال�س�ر  الن�س��ص  ت�ظيف   -
�سياق جديد.

تعديل وتنقيح عمليات تط�ير املنتج املعل�ماتي خالل مراحل اإجنازه.  .2

واالأ�سكال  ال��سائل  اأن�سب  اختيار  خالل  من  لالآخرين،  بفاعلية  املعل�ماتي  املنتج  ت��سيل   .3
للجمه�ر امل�ستهدف، وا�ستخدام تطبيقات تقنية املعل�مات يف ت�سميم املنتج.

لكي تتحقق املعايري ال�سابقة، البد اأن يك�ن الطالب قادًرا على االإجابة عن الت�ساوؤالت االآتية:

املعل�مات؟ هذه  لعر�ص  طريقة  اأف�سل  هي  ما  	•
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ت��سيلها؟ تريد  التي  الر�سالة  ال��سيلة  هذه  تعك�ص  هل  	•

اخلا�سة؟ اأفكارك  اقتبا�سها  مت  التي  املعل�مات  تدعم  هل  	•

املعيار اخلام�س: اجلوانب القانونية والأخالقية للمعلومات

القان�نية  الق�سايا  فهم  على  القدرة  لديه  تك�ن  معل�ماتي  وعي  لديه  الذي  الطالب   
واالجتماعية واالقت�سادية واالأخالقية املتعلقة با�ستخدام املعل�مات باأ�سكالها املختلفة، وذلك من 

خالل جمم�عة من القدرات هي:

فهم الق�سايا القان�نية واالجتماعية واالقت�سادية واالأخالقية املتعلقة با�ستخدام املعل�مات   .1
وتقنية املعل�مات، من خالل:

حتديد ومناق�سة الق�سايا املتعلقة باخل�س��سية واالأمن يف البيئة التقليدية وااللكرتونية.  -

مناق�سة الق�سايا املتعلقة بالرقابة وحرية التعبري عن الراأي.  -

مناق�سة الق�سايا املتعلقة بال��س�ل احلر للم�سادر مقابل دفع ر�س�م للح�س�ل على امل�سدر.  -

فهم الق�سايا املتعلقة بامللكية الفكرية وحق�ق امل�ؤلف واال�ستخدام العادل للم�اد حمف�ظة   -
احلق�ق.

اإتباع الق�انني والل�ائح وال�سيا�سات امل�ؤ�س�سية واالآداب املتعلقة با�ستخدام م�سادر املعل�مات،   .2
من خالل:

امل�ساركة يف املناق�سات االلكرتونية باتباع املمار�سات املقب�لة.  -
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ا�ستخدام كلمات �سر معتمدة للح�س�ل على م�سادر املعل�مات.  -

املحافظة على �سالمة م�سادر املعل�مات واملعدات والنظم واملرافق.  -

احل�س�ل على املعل�مات وحفظها ون�سرها ب�سكل قان�ين.  -

لكي تتحقق املعايري ال�سابقة، البد اأن يك�ن الطالب قادًرا على االإجابة عن الت�ساوؤالت االآتية:

امل�اد؟ هذه  من  ن�سخة  على  اأح�سل  اأن  ميكنني  هل  	•

الن�سر؟ بحق�ق  املتعلقة  الق�سايا  هي  ما  	•

ون�سرها؟ ن�سخها  اأو  وا�ستخدامها،  املعل�مات  بجمع  تتعلق  للجامعة  �سيا�سات  ت�جد  هل  	•

ال�سابق ذكرها  والقدرات  املعايري  تلك  تنمية  على  اجلامعية احلر�ص  املكتبة  على  ينبغي         
واإك�سابها للطالب، من خالل:

املعل�مات  حتديد  مهارات  لدعم  واالأ�ساليب  امل�ست�يات  متن�عة  متخ�س�سة  دورات  تقدمي  	•
وال��س�ل اإليها وتقييمها، وفًقا لالأ�س�ص واملعايري العاملية.

اأن�سطة  ت�فري  خالل  من  املكت�سبة،  املعل�مات  بتطبيق  اخلا�سة  الطالب  قدرات  تنمية  	•
املعل�مات  م�سادر  من  االإفادة  على  اعتماًدا  اإعالمي،  منتج  ت�سميم  تتطلب  وم�سابقات 

باأ�سكالها واأن�اعها املختلفة.

الطالب  واإعالم  واأن�اعها،  اأ�سكالها  مبختلف  املعل�مات  م�سادر  من  وا�سع  مدى  ت�فري  	•
بطبيعة تلك امل�سادر واالختالفات بينها، وكيفية ا�ستخدامها.
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ال�ثائق  اإي�سال  خدمة  مثل   واخلارجية،  الداخلية  املعل�ماتية  اخلدمات  وتط�ير  تقدمي  	•
واالإعارة املتبادلة بني املكتبات، وت�سجيع الطالب على ا�ستخدامها.

واالقت�سادية  والقان�نية  االأخالقية  املهارات  لدعم  متخ�س�سة  ولقاءات  ندوات  عقد  	•
واالجتماعية املتعلقة با�ستخدام م�سادر املعل�مات.

ون�سرها. وحفظها  املعل�مات  با�ستخدام  اخلا�سة  اجلامعية  بال�سيا�سات  الطالب  اإعالم  	•

امل�ستفيدين. مع  والتفاعل  االلكرتونية  املكتبة  ب�ابة  دور  تفعيل  	•
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