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 قائمة المحتويات:  

  

 5 .خطة البحث ومنهجيته :الفصل األول

  

 2 .مهارات المعلومات  :الفصل الثاني

 8 .تاريخ مهارات المعلومات -                 

 9 .تعريف مصطلح مهارات المعلومات -                 

 11 . المعلومات لماذا مهارات -                 

  

 11 .مركز مصادر التعلم  :الفصل الثالث

 12 .اختصاصي مركز مصادر التعلم -                 

 12 .                         تعليمي التطور التاريخي لدور اختصاصي مركز مصادر التعلم كمستشار -                 

  

 11 .رات المعلوماتمهارات المكتبة و مها: الفصل الرابع

 18 .معايير مهارات المعلومات -                 

 22 .عملية البحث وارتباطها بمهارات المعلومات -                 

 22 .طرق إثارة العقل للتعلم -                 

 22 .مظاهر الحاجة لتعلم مهارات المعلومات -                 

  

 11 .طريقة تدريس مهارات المعلومات:  الفصل الخامس

 22 .التعاون من أجل تحقيق الهدف   -                

 28 .فوائد التعاون -

 29 .األدوار في عملية التعاون -
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 11 .الخطة المتبعة في تعليم مهارات المعلومات: الفصل السادس

 32 .برنامج مهارات المعلومات -

 22 .المعلومات لدى الطالبتحديد نقاط الضعف في مهارات  -

 28 .تقييم برنامج مهارات المعلومات  -

 29 .بعض المالحظات في جمع ردود الفعل -

  

 10 .اما قبل تطبيق مهارات المعلومات وما بعده   :الفصل السابع

المشكالت السابقة التي كنا نعاني منها قبلل تطبيلق مهلارات المعلوملات فلي  -

 .المدارس

06 

 06 .هارات المعلوماتتطبيق م فوائد -

 01 .مثال على تطبيق برنامج مهارات المعلومات -

  

 11 الخاتمة   :الفصل الثامن

 04 .النتائج والتوصيات                     

 02 .قائمة المصادر والمراجع                     

 00  المالحق                     
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 :فهرس الجداول
 

 

 

 12مقارنة بين مهارات المكتبة ومهارات المعلومات                                        : 1لجدول رقم ا

 

 21             دراسية                  نموذج تطبيق مهارات المعلومات في الواجبات ال :2الجدول رقم 
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  :أهمية البحث -

إلللى اعتمللاد الطلالب علللى أنفسلهم فللي التلزود بالمهللارات الضللرورية  تنبلع أهميللة دراسلتنا مللن الحاجلة

 في حجم المعلومات باعتبار هذا العصر هو  واألساسية لمواجهة الزيادة المستمرة

ولتنوع احتياجات المستخدمين للمعلومات والحاجة إلى الوصلول معلوملات دقيقلة " عصر المعلومات"

 .ا بالشكل المناسب عند الحاجةومحددة وتقييم هذه المعلومات واستخدامه

 

 :هدف البحث -

ووضع برنامج ومنهج لتلدريس مهلارات  ،ات واستخدامها في الحياة العمليةالتعريف بمهارات المعلوم

 .من الصف األول إلى الصف الثالث الثانوي  في المدارس المعلومات للطالب

يلليم واسللتخدا  مللا يحتللاجون إليلله مللن وإعللداد الطللالب المتمكنللين معلوماتيللاي القللادرين علللى تحديللد وتق

 .معلومات

 

 :البحث فروض -

 .الزيادة المستمرة في حجم المعلومات أدى إلى ضرورة االعتماد على مهارات المعلومات -

 .امتالك القدرة على التفكير الناقد واالستنتاج أدى إلى ضرورة معرفة الطالب بمهارات المعلومات -

 .في أمور البحث واإلطالع واختيار المناسباعتماد الطالب على أنفسهم  -

 .تغير النظرة المعروفة للتعليم والتعلم من أسلوب الحفظ والتلقين إلى التفاعل والبحث والتعلم الذاتي -

    أصلللبح   إعلللادة صللليااة برنلللامج التعلللليم ومناهجللله باسلللتخدا  تقنيلللات االتصلللال والمعلوملللات التلللي -

 .ضرورة في مجال الدراسة والتدريس

 

 :مشكلة البحث -

 .المعرفة المحدودة بمصطلح مهارات المعلومات وأهميته -

 .عد  وجود برامج عربية للتعريف بمهارات المعلومات و إعداد برامج لتدريسها في المدارس -
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 :منهج البحث وأدواته -

وع ضللحيللث قمنللا بللاإلطالع علللى عللدة كتللب تتنللاول مو ،المللنهج النظللرياعتمللدنا فللي دراسللتنا علللى 

 .و قمنا باالستفادة من بعض األفكار الموجودة في هذه المراجع ،مهارات المعلومات بكل جوانبه

حيلث  ،الموجلودة عللى كلبكة االنترنيل  االلكترونيلة على المراجع والمواقلعاعتمدنا بشكل كبير  أيضاي 

 ،ودة جلداي محلد مهلارات المعلوملاتوالكتلب التلي تتحلدن علن  ،حلديث نسلبياي  موضع دراستنا يعتبلر أن

 .ومات متوفرة على كبكة االنترني  فقط فأكثر الدراسات التي توضح مفهو  مهارات المعل

 

 :حدود البحث -

 .مهارات المعلومات :الحدود الموضوعية                   

 .2669ــ 1924 :الحدود الزمنية                  

 .ة والعربيةاللغة االنكليزي :الحدود اللغوية                  

 .البلدان العربية واألجنبية :الحدود المكانية                  

 

 

 :صعوبات البحث -

 .العدد المحدود للمراجع العربية التي توضح مفهو  مهارات المعلومات  -

 .عد  وجود مصطلح ثاب  ومحدد لتوضيح ماهية مهارات المعلومات -

 .برامج تّدرس من خاللها مهارات المعلومات في المدارسقلة الدراسات والتجارب المعدة إلعداد  -
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 :دراسات سابقة -

عنلوان هلذه الدراسلة منحلى  ،دراسة قام  بها مدارس الظهران األهلية في المملكلة العربيلة السلعودية

تنميلة القلدرات  فلي متملثالي  أملا هلدف هلذه الدراسلة فكلان ،المهارات الس  لحل المشكالت المعلوماتيلة

 مهتماي باآلخرين ،ومتفاعالي بإيجابيلة ملع العلالممحباي للتعلم ،،إنساناي مفكراي ليصبح  لكامنة لدى كل طالبا

المشلاركة فلي تطلوير التربيلة والتعلليم فلي العلالم و، في حياته ويساهم في تنمية مجتمعهالمتغير لينجح 

العربي 
1
. 

 

مفهلو  مهلارات لدراسلة كلاملة  الكتلابهلذا  عرض فلي "ومراكز مصادر التعلم  الوعي المعلوماتي "

لكلل طاللب ف وأفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها إلكساب الطلالب مهلارات المعلوملات،المعلومات 

وعلّرف بالشلخا المسل ول علن تلدريس منلاهج مهلارات المعلوملات وهلو ، احتياجاته من المعلومات

يصلبحوا مسلتخدمين و  الب كليلله دور أساسلي فلي تعلليم الطلاللذي  اختصاصي مركز مصادر التعلم

.كيفية دمج هذه المهارات مع المناهج الدراسية وعرض أيضاَ ، ناقدين للمعلومات 
2
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
،تللللاريخ  www.loghati.netـلللل .مللللدارس الظهللللران األهليللللة/منحللللى المهللللارات السلللل  لحللللل المشللللكالت المعلوماتيللللة  - 

 .24/1/2669الدخول

 
2
 مكتبة الملك :ــ السعودية .جوي تايلور؛ ترجمة حمد بن إبراهيم العمران/ الوعي المعلوماتي ومراكز مصادر التعلم - 

 
 .2668،فهد

http://www.loghati.net/
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  المعلومات مهارات تاریخ: 

 ملن الملتعلم بالشلخا يقصلد كلان الماضلي ففلي المجتملع، حاجلات حسلب يتغيلر "التتعلم" تعريلف

 يفرةكل رملو  فلك يسلتطيع من هو المتعلم الشخا أصبح عةالطبا اختراع وبعد .هاسم كتابة يستطيع

 . بالكلمات الخاصة الكتابة

مهلارات  هلي الطلرق هلذه وإحلدى مختلفلة، قطلرب مفهوملاي  ونكلي قلد علمتالمل الشلخا فلإن واآلن

 .المعلومات

 بلل عاملاي، ٠٣ لملدة عليله فلاي ي مختل انكل تعلمللا مفهلو  و ،ة كافيل ليسل  الكتابلة معرفلة فلإن وببسلاطة

 المعلوملات صلناعة منظملة رئليس بتول زوركويستكي قتدم م ٤٧٩١ عتام وفي إضافياي، وقتاي  ستغرقا

 فلي اللتعلم صلادرم اسلتخدا  عللى النلاس دريبتل فلي وحلددها ،لمهلارات المعلوملات  ديلداي ج اي مفهومل

 أجلل من المعلومات لتشكيل المعلومات أدوات من كثيراي  يستخدمون الناس فإن رخآ وبمعنى أعمالهم،

  .المشكالت لّ ح

 علدداي  يمتلكلوا أن فالبلد معلوماتي وعي ذوي الناس يكون لكي " أنه ذكر بيرشينال م ٤٧٩١ عام في

 وصلنع المشلكالت وحللّ  اءة،فلبك المعلوملات سلتخدا ا كيفيلة ىللع تشلتمل التلي الجديدة، المهارات من

". القرارات
1
 

  تعريف مصطلح مهارات المعلومات(:( Information literacy 

 :بين معنيين   Information literacyيجمع المصطلح اإلنكليزي 

 .عملية محو األمية المعلوماتية -

 .مهارات المعلومات الناتجة عن هذه العملية -

حالیرا  الكییرر  فمعظم الناس یذھب تفكیررھم للرا الاررا ول ولكرج یو ر كلمة محو األمیة وفي حال ذكر 

 :ھامج أنواع التعلم أو المعرفة مج بین

الاررررا ول والمعرفررررة المرعیررررةل ومعرفررررة الحا،ررررب افلرررريل واومررررتمل والمعرفررررة الر میررررةلومھارا  

 .المعلوما 

  

                                                
1
مكتبللة الملللك :سللعودية ـللـ ال.انجللوي تللايلور؛ ترجمللة حمللد بللن إبللراهيم العمللر/ الللوعي المعلومللاتي ومراكللز مصللادر الللتعلم 

 .4ص  -.2668،فهد

 



 9 

 لبوا،طته معرفة المصرطلحا  ال،راباة ولج مصطلح مھارا  المعلوما  ھو المصطلح الذي ن،تطیع

في  فمریت   ل تلفریجوھو مج أب،ط وأشمل المصطلحا  المعروفرةل و ر  یعنري أشریا  مةتلفرة منراس مة

الوصرول   ر رو الشرةع ملرا" :مھرارا  المعلومرا  بھنھرا" ليی  وكيو وولكير"عير   ٣٩٩١عيا  

 .للمعلوما ل وفھم المصا ر المتنومة للمعلوما  

 الشلخا خصلائا عللىملن خلالل تركيزهلا  المعلومتاتعرفت  دولتم مهتارات (1221)عتام وفلي

 : الذي هو إنه فقال  ،ا  معلوماتي المتمكن

 الذكي القرار ناعةص في األساس يه والدقيقة الكاملة معلوماتال أن دركي. 

 المعلومات من احتياجه إلى التعرف على يقدر. 

 المعلومات من احتياجه على بناء األسئلة يحدد. 

 ناجحة بحث إستراتيجيات يطور. 

 ىاألخر التقنيات من وايره يلاآل الحاسب تخدا سا على المبنية ،تامالمعلو مصادر إلى يصل. 

 المعلومات يقيّم. 

 العملي للتطبيق المعلومات ينظم. 

 الموجودة المعرفة مع الجديدة المعلومات يدمج. 

  المشكالت وحل النقدي التفكير في المعلومات يستخد. 

 

القدرة على تحديد المعلومات المطلوبة، وفهم طرق تنظليم المعلوملات، و   :مهارات المعلومات هيو 

معلوملات لمواجهلة االحتياجلات المحلددة، وتحديلد األملاكن التلي تتلاك بهلا تللك تحديد أفضل مصلادر ال

 .المصادر، وتقييمها تقييماي يتسم بالروك النقدية، وتبادل هذه المعلومات مع اآلخرين

 .كما أنها مجموعة المهارات الال مة إليجاد و استخراج وتحليل واستخدا  المعلومات 

جللد هنللاك حاجللة معينللة للمعلومللات، والقللدرة علللى تحديللدها، هللي معرفللة متللى يو:وفللي تعريللف أخللر

 .واستخراجها و تقييمها واستخدامها بشكل فعال وعملي في معالجة الحالة المطروحة ،وإيجادها
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للمكتبتات  ورد تعريف في التقرير النهائي للجنة الرئاستية لمحتو األميتة فتي الجمعيتة األمريكيتة ولقد

:علومات وهوتعريفاً هاماً لمهارات الم
1

 

لكللي يكللون اإلنسللان ملل هال معلوماتيللاي، ينبغللي أن يكللون قللادرا علللى إدراك متللى تكللون هنللاك حاجللة 

 .للمعلومات، ولديه القابلية لمعرفة مكانها ويقيم ويستخد  بفعالية المعلومات التي هو بحاجة إليها

الكلملة المطبوعلة  وينطبق هنا مصلطلح المعلوملات عللى كلل األكلكال التلي يمكلن أن تظهلر ملن ايلر

  وعللللى ذللللك فلللإن صلللفة التأهيلللل المعلوملللاتي يمتلللد ليشلللمل ملللا يتعللللق بلللالمواد البصلللرية واإلعالميلللة

 .والحاسوب والشبكة 

 
ج ولا  تغیر  ھذه التعاریف مبر ال،نیجل و،وف ی،تمر ھذا التغیر طالمرا أج المعلومرا  تتغیررل فرنح

 لح م لنترا   میرع أنرواع المعلومرا  الزاع  في ونشھ  اال،تمرار لنعیش حالیا  في مصر المعلوما  

وهلذه المعلوملات ليسل   محاطون ببحر من المعلومات المختلفة األككال والذي يتسع باستمرار،فنحج 

كلها متساوية فبعضها معترف به وحديث وموثوق به، و لكن البعض اآلخر متحيز أو قلديم أو مضللل 

 .أو خاطئ 

 
لی ا  المعلوما ل والتفكیر فیھال وتطبیاھا ملا موا رف معروفرةل فرنحج  فإذا كان   ل ینا الما رو ملا

 .م،تع وج لصنع  راراتنال وتطویر آراعنا 

 .فمھارا  المعلوما  أصبح  مطلوبة كمھارا   اعمة في الارج الحا ي والعشریج

 

  بعض التعاريف المرتبطة بمصطلحInformation literacy: 

 Computer literacy- خدا  الحاسوب وتطبيقاته العملية في تنفيذ مهلا  معينلة كالبحلث معرفة است

 .عن المعلومات و إعداد البحون العلمية

 Media literacy-  المعرفللة و القللدرة علللى فهللم وتحليللل وتقيلليم واسللتخدا  الوسللائط المتعللددة فللي

 .أككال االتصال سواء استنتاج المعلومات أو تقديمها بطرق و أككال مختلفة

 Technology literacy-  المعرفلة والقلدرة عللى اسلتخدا  وسلائل متعلددة كاالنترنل  ملثالي بشلكل

 .فعال للوصول إلى المعلومات والتواصل المعلوماتي

                                                
1
 .2668 ، أيلول13 ،12ع،"مجلة المعلوماتية"ــ  .حمد بن إبراهيم / علوماتية قضايا م 
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 Visual literacy-  المعرفلة و القلدرة عللى فهلم المعنلى الحقيقلي والجلوهري لتراكيلب الصلورة أو

 .الشيء أو الحالة الموضوعة أمامنا

 Health literacy-  المعرفلة و القلدرة عللى تحصليل وتحليلل وفهلم المعلوملات الصلحية األساسلية

وملدى إدراك الشللخا للخللدمات والحلللول الصللحية التللي يحتللاج إليهللا ليتخللذ القللرار الصللحي األفضللل 

  .لحالته الشخصية في الوق  والشكل المناسب

 Business literacy- تحصلليلها و  القللدرة علللىا، ومعرفلة المعلومللات المناسللبة لعمللل أو مهنلة ملل

 .فهمها وتحليلها لصنع القرارات الجيدة التي تساعد الم سسة أو الشركة في النجاك والتطور

 

 مهارات المعلومات؟ لماذا 

 

 عللى المقلدرة فلإن الحاللة لهلذه واستناداي  ة،المعرف تعادل ال وهي ذاتها، حد في مهمة ليس  المعلومات

 .واالستنتاج التفكير ىلع دك ت فمهارات المعلومات دة،يمتزا هميةأ ذا أصبح والجدلي الناقد التفكير

 اسلتخدا  عللى الطلالب قلدرات سكليع هلدف هلاولكن طريقلة، أو اي جلبرنام  ليسل اتمالمعلو ومهارات

 مهلارات تعلدىتو وإدراكهلا، هلاوفهم المعلوملات تطلوير عللى أساسلاي  عتملدا تأنهل كملا المعلوملات،

 .والمنتجات البحثية المشاريع خالل من يثب  وهذا والفهم، األبحان، الحقائق،وتدعيم حفظ المعلومات

 

 الجديلدة المعلومات هذه ربط من لهم البد كما يجدونها، التي المعلومات مع يندمجوا أن للطالب بدالو

 تفسلير يتعلملون فهلم المعلوملات، صلحة ملن التحقلق مهلارة الطلالب يكتسلبوبلذلك  سابقاي  يعرفونه بما

 فهلم إللى المعلوملات تحويلل عللى الطلالب تسلاعد المعلوملات ومهلارات، اسلتخدامهاو المعلوملات

 وحلل القلرار، اتخلاذ إللىم تركلده يكلل المعلوملات تفسلير عللى قلائم وهلذا ،هلاوإدراك معلوملاتلا

 .بالمستقبل والتنب  المشكالت،
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 مركم مصادر التعلّم: 

ه المراكز بتوفير خدمات حيث اهتم  هذ ،المدارستم إنشاء مراكز مصادر التعلّم في العديد من 

 ة متجددة لخدمه الطالب والمعلمينومصادر تعليمية متنوعة مع اقتراك أساليب تعليمي ،استشارية

بل بمدى جاهزيتها لالستخدا  من قبل  ،اها أو ما تحتويه من أجهزة وموادوالمراكز ليس  بمبن

 . المعلمين والطالب

لمعلمي المدرسة وطالبها موقع في المدرسة يقد  خدماته »: هوي ّعرف مركز مصادر التعلم بأن

ة مطبوعة واير مطبوعة وايرهم، وتشمل هذه الخدمات توفير مصادر تعليم وتعلم متنوع اومدرائه

إضافة إلى خدمات أخرى مثل إنتاج المصادر والتدريب  ،وإتاحة للشبكة المعلوماتية ،وإلكترونية

مجهزة وعمليات ومعلومات ومها  محددة، واختصاصي م هل  المهني وايرها من خالل تسهيالت

بهدف توفير بيئة تعليمية انية بالمصادر المتعددة، وتوظيف أساليب التعليم والتعلّم الحديثة المعتمدة 

.« على دمج تقنية المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية
1
 

 

 اختصاصي مركم مصادر التعلّم: 

وهلو فلرد م هلل فلي »مين مركز مصادر التعلّم أو اختصاصلي الوسلائل التعليميلة، أ اي ي طلق عليه أحيان

المجللال ينفللذ عمليللات المركللز ومهاملله المختلفللة مثللل إدارة العللاملين وإدارة التسللهيالت وإدارة المللواد 

واألجهزة وايرهلا، ويضلطلع بلأدوار ملدير مركلز المعلوملات، وملدير معلوملات، ومستشلار تعليملي، 

 .«ومدير تغيير ومطور مهني،

 

 :تطور التاريخي لدور اختصاصي مركم مصادر التعلّم كمستشار تعليميال  -

، وفلي بدايلة كمشلارك فلي المنلاهجظهر دور اختصاصي مركز مصلادر اللتعلّم  ،في بداية الخمسينيات

كمستشللار السللتينيات ظهللر العديللد مللن المعللايير التللي حللددت دور اختصاصللي مركللز مصللادر الللتعلّم 

مثللل معللايير الجمعيللة األمريكيللة للمكتبللات المدرسللية والتللي وّضللح  دوره كمتخصللا فللي  تعليمللي

دوره   موّضللحة طللورت هللذه المعللاييرت  1922عللا  وفللي . المعلومللات، وكمعلللم، وكمستشللار تعليمللي

 .كمصمم وكمستشار تعليمي
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مركللز ي وفلي أوائلل الثمانينيللات، ظهلرت علده أبحللان فلي نملاذج التصللميم التعليملي ودور اختصاصل 

كمللا ظهللرت عالقللات تعاونيللة ناجحللة بللين المعلمللين  ،مصللادر الللتعلّم كمشللارك فللي تصللميم المللنهج 

تلم االعتلراف بالمهلا  المشلتركة بلين المعلملين  ،وفلي التسلعينيات. واختصاصي مركلز مصلادر اللتعلم

وفلي .واختصاصيي مركز مصلادر اللتعلّم وتطويرهلا، وظهلرت درجلة عاليلة ملن المعنلى والمضلمون

بالكفلاءة  دور اختصاصي مركز مصادر التعلّم   وصف الم تمر القومي لتكنولوجيا التربية1996  عا

 .في استخدا  المصدر، وإدارة المعلومات، وتطوير المنهج، وخدمة الهيئة التعليمية، وتيسير التعلم 

 
 :دور اختصاصي مركم مصادر التعلّم كمستشار تعليمي 

الطريقة التي يلتعلم بهلا الفلرد، والتحلول ملن التعلّليم الموجله بواسلطة مع تطور النظرية التربوية حول 

ظهلللرت أهميلللة دور  ،المعللللم إللللى التعلللليم الموجللله بواسلللطة الملللتعلم المعتملللد عللللى مصلللادر متعلللددة

فلي أنهلم يمثّللون عصلب البلرامج  –كما حددتها المعايير األمريكية –اختصاصي مركز مصادر التعلّم 

 .، وذلك كونهم يساهمون ويشجعون عمليات التجديد في الممارسات التعليميةوقوالي فعالي التعليمية 

 

عليمية من منطق كما أن لهم دورهم كأعضاء هيئة التدريس في اتخاذ القرارات الم ثرة في العملية الت 

ة وهم الطالب، وعندما ال يركد الطلالب فلي كيفيلة اسلتخدا  يما في العملية التعليم هممس وليتهم عن أ

معلومات فإنهم يميلون إللى البحلث المسلتمر بهلدف الوصلول إلجابلة الصلحيحة، ويفشللون فلي كيفيلة ال

تشللمل هللذه المقللدرة بنللاء المعنللى الصللحيح للمعلومللات، والتللي .اسللتخدامها لللـبناء المعنللى الخللاص بهللم 

تصللف ضللمنييا المهللارات التللي سلليحتاج إليهللا الطللالب لالنسللجا  فللي عللالم معقّللد للللدخول فللي ثللروة 

.علوماتية متزايدةم
1
 

 :وهي بأدوار عديدة يقو  اختصاصي مركز التعلمف

يتعللاون ملللع المعلمللين والطلللالب فلللي تحليللل حاجلللات التعلللليم والللتعلّم والمعلوملللات، ويقتلللرك  -1

 .المصادر المطلوبة لمقابلة هذه الحاجات وتقييمها

في مواقلف متنوعلة، يساعد المعلمين على توظيف نتائج األبحان الحديثة حول التعليم والتعلّم  -2

للا المواقللف التللي تللدعو الطللالب إلللى الوصللول إلللى معلومللات مللن مصللادر متعللددة  ،خصوصي
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واسللتخدامها وتقويمهللا وتوظيللف أسللاليب مبتكللرة فللي تعلمهللا عللن طريللق جمللع مللواد مطلوبللة 

 .مسبقيا من المعلم لمشروع أو واجب صفي 

لوماتيللة وتطللوير مهللارات المهللارات المع وتللّدريس يقللو  علللى نحللو منللتظم ومسللتمر بتطللوير -3

لفظيلة، سلمعية بصلرية، وكتابيلة بملا يسلاعد : الطالب فلي اسلتعمال وسلائل االتصلال المختلفلة

 .على اكتساب مهارات البحث لدى الطالب والمعلمين وإداريي المدرسة 

يشللجع الللتعلّم مللدى الحيللاة مللن خللالل تنميللة اتجاهللات إيجابيللة لللدى المتعلّمللين نحللو المكتبللات   -4

  .صادر التعلّم والمعلومات وتنمية مهارات المشاهدة واإلصغاء والتفكير الناقدومراكز م

  .االبتكارات في مجال دمج تقنية المعلومات واالتصال في تعليم المتعلّمين يستخد  -2

 .يقد  الدعم الفني والتعليمي المطلوب لدمج التقنية في التعليم  -0

رواد مركلز مصلادر  وتوجيلهعلن طريلق إركلاد  يساهم في تحقيق التعلّم الذاتي وتفريلد اللتعلّم -2

 .التعلّم الستخدا  مصادره 

رس اسللتراتيجيات ونمللاذج البحللث عللن المعلومللات والوصللول إليهللا وينمللذجها للمعلمللين يللدّ   -8

 .والطالب

  .تزويد اإلدارة المدرسية العليا بالمعلومات عن التجديدات التربوية  -9

لطالب في عملية بناء الحل المعلوملاتي ويشلرف عللى يتعاون مع المعلمين في تيسير تقديم ا - 16

 .هذا التقد  ويقد  المشورة الال مة أثناء انهماك الطالب في هذه العملية

  .يتعاون مع المعلمين في تقويم تحصيل الطالب في التعليم المعتمد على المصادر  -11

  .التعليم التعاوني يساعد المعلمين على تسهيل االنتقال من التعليم التقليدي إلى  -12

  .يوفر ويقد  مصادر تعلّم وتعليم متنوعة من أجل إثراء العملية التعليمية وتيسيرها -13

يسللاعد المعلمللين والطللالب فللي التصللميم والتطللوير والتقيلليم للبللرامج التعليميللة فيمللا يتعلللق  -14

 .باحتياجات المتعلم واستراتيجيات المعلم وبيئات التعلّم
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 لكللي يقللو  بللدوره الرئيسللي كمستشللار تللا عشللرة خطللوة الختصاصللي مركللز مصللادر الللتعلّماثن وهنللاك

 :تعليمي

 

يشللمل ذلللك الللوعي بالبرنللامج التعليمللي الكلللي للمدرسللة،  يللارة الفصللول كلمللا أمكللن، معرفللة أسللاليب 

تلب، التدريس الحالية، المساعدة في التخطيط الفعللي للملنهج، توجيله المعلملين، معرفلة ببليوارافيلا الك

وقدرته على المشاركة كعضو فلي الفريلق التعليملي وهلذه المهلارات تتطللب منله أن يكلون عللى صللة 

.مستمرة بمعرفة الجديد في مصادر التعلّم
1
 

 

كخصللية اختصاصللي مركللز مصللادر الللتعلّم تلل ثر مباكللرة علللى الطللالب ومللن المهللم أن نللدرك أن 

ة المركللز، يتمتللع بالحمللاس وحللب خدمللة والمعلمللين، لللذلك ينبغللي أن يكللون قللدوة طيبللة، يلل من بقيملل

والثقلة ويجيلد مهلارات االتصلال وصلفات لروك التعاونية واليقظلة الفكريلة اآلخرين والود والمبادرة وا

ة ضلرورية لتحقيلق القيادة وفوق ذلك االستعداد لللدخول فلي المخلاطرة، والمهلارات االجتماعيلة الفعالل

 .الرؤية المرجوة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 ،ملارس 36 ،148ع،"المعرفلة مجللة"منال آل عثمان / ميناختصاصي مركز مصادر التعلم مستشار الطالب والمعل 

2669. 



 10 

  المعلومات إلى مهارات تبةالمك مهارات م: 

 يفعلل ملاذا ولكلن المعلومات، مصادر إيجاد كيفية لطالبا المدرسية المكتبات أمناء رسيدَ في المعتاد 

 يركلز المدرسلية المكتبلة أملين حيلث أن المعللم، قبلل ملنهنا يتم هنلا التوجيله  المصادر، ذههب الطالب

 إللى يصللون وكيلف ،" العشري ديوي يفتصن " بنظا  تصنيف مكتبة المدرسة الطالب تعريف على

 البطاقلات، ترتيلب وقواعلد البطلاقي الفهلرس يسلتخدمون وكيلف الرفلوف، عللى وملاتلالمع مصلادر

 .والقواميس كالموسوعات معينة أدوات يستخدمون وكيف

 

 من ءاي جز تمثل اهأن إال المدرسية، المكتبات أمناء رسهايدَ  التي المعلومات هذه أهمية من الرام وعلى

 تفكيلر بلدون تطبلق االبلاي  كانل  المدرسلية المكتبلة أملين وتعليملات الطلالب، اهليحتاج التلي اراتهلالم

 .لحصا الدراسيةا في للطالب تدريسه يتم لما طبر وبدون

 

 مركلزوأصلبح  مهملة  يتغيلر بلدأ قلد الدراسلية الحصلا علن زلعلبم المكتبلة مهلارات تلدريسإن 

 المهملة هلذه ولتحقيلق والمعلوملات لألفكلار فاعلين تخدمينمس والمعلمين الطالب جعل التعلم مصادر

 األنشلطة عبلر للمعلوملات إدراكيلة أبعلاداي  يضليفوا أن مركلز مصلادر اللتعلم اختصاصليي عللى فلإن

 وتحليلهلا ومراجعتهلا المعلوملات الختيلار المعرفيلة اإلسلتراتيجيات تطلور التلي النظاميلة التعليميلة

 .المناهج محتويات وكل عماراأل مستويات لكل وتقديمها وتقويمها

 إللى تحلول إليهلا، الوصلول وكيفيلة المعلوملة، مصلدر مكلان حديلدت كيفيلة تلدريس ىللع التركيلزإن 

     إليهلا والوصلول المعلوملات، مكلان تحديلد كيفية تدريس أن ومع المعلومات،  تدريس على التركيز

 تحليلها، يمكن وكيف المعلومات، بهذه يعمل ام كذلك ليشمل امتد الدراسة مجال أن إال يدرس،  الما 

 .األخرى بالمعارف وربطها وعرضها، وتقويمها،

 .يةسالدرا اهجنالم مع دمجها تم لكنو ،فقط للمهارات التدريسي المحتوى مجال يتغير لم

 :اآلتي الجدولفيمكن توضيحها من خالل  المعلومات ومهارات المكتبة راتهامأما الفرق بين 
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:رنة بين مهارات المكتبة ومهارات المعلوماتمقا: 1الجدول
1
 

 

              

 المكتبة مهارات             

             

 مهارات المعلومات            

 

  رسی ما مج مزلة في المھارا  ت رس -
 .ال را،ي الفصل في
 

 متطلبا  مع م م ة  رست ارا ھالم -
 .امةرى ال را،یة المناھج

 

 .یاب    ول وفق را المھا ت رس -
 

 .لھا الحا ة من  ت رس المھارا 
 

 اجكم  یتح  ةیكیف ملا التركیز تمی -
 .للیھا الوصول وكیفیة المعلومةل مص ر

 صا رلمال تة ام،وا تاویم ملایز الترك -
 .تراتی یة بحث،ل بعمل الطالب یاوم وكیف

 

  میع یتةذ الم ر،یة المكتبة یجمأ -
 .الارارا 

 التعلم مصا ر زكمر تصاصياة یتعاوج -
 .الفصول معلمي مع

 تعلرریم مرج م،روول الم ر،ریة المكتبرة أمریج -
 .الطتب

 .أنف،ھم تعلیم مج لوجوم،و الطتب -

 .أنف،ھم یو ھوج الطتب - الطتب یو ھ الم ر،یة المكتبة أمیج -
 

 .مطبومة مصا ر -
 

 .امشكال متع  و المصا ر -

 .والمنتج للعلمیا  ذاتيلا التاویم شملی التاویم -  .المنتج تاویم -
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 معايير مهارات المعلومات: 

مهارات المعلومات الضرورية للطالب لكي يتمكن من استثمار 1984في عا    Malloyلقد صنف  

 :المعلومات إلى أربعة مهارات هي 

ا  مصادر استرجاع البحث ومهارات القراءة واستخد :وهي  مهارات استرجاع المعلومات -1- 

 .المعلومات والكشافات والمستخلصات واالستماع والمالحظة واالسترجاع الشخصي 

اختيار المعلومات وتقييم مصادر المعلومات وتفسير البيانات  :وهي  مهارات تقييم المعلومات - 2- 

  .والوثائق األصلية

التكشيف الشخصي تسجيل المالحظات ومهارات التذكر و: وهي مهارات تنظيم المعلومات -3- 

  .وتنظيم المعلومات

كتابة التقارير والمقاالت والبحث وكتابة المستخلصات وإعداد  :وهي مهارات االتصال  -4-

 .الببليوجرافيات 

توجهات  (1998, قوة المعلومات)كما ذكرت جمعية المكتبات المدرسية األمريكية معايير بعنوان 

 وليس المكتبة فقط وهذه المعايير حو أطراف العملية التعليميةلبرامج مراكز أوعية المكتبة المدرسية ن

 :هي

 :الطالب وهي  من خاللها تم التركيز على :تعليم مهارات المعلومات -1-
1

 

  .أن يصل الطالب إلى المعلومات بكفاءة وفعالية  -

 .أن يقيم الطالب المعلومات بطريقة نقدية وكفاءة عالية - 

  .علومات بدقة وابتكارأن يستخد  الطالب الم - 

  :وهذا المعيار يعتبر الطالب متعلم مستقل عندما يكون م هالي معلوماتياي  :التعليم المستقل -2- 

 .يتابع المعلومات المرتبطة باهتماماته الشخصية  - 

 .بتكارية األخرى للمعلومات يقيم األدب والتعبيرات اإل - 

  .يناضل للتميز في البحث وتوليد المعرفة - 

 

                                                
 ـ .منتديات المدرسة النموذجية االبتدائية الثالثة/ معايير مهارات المعلومات 1

www.alnamozgia3.net/vb/showthread.php ، 2/2669/ 18تاريخ الدخول 

http://www.alnamozgia3.net/vb/showthread.php
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وفي هذا المعيار يعتبر الطالب الذي يساهم بإيجابية في المجتمع  :المسؤولية االجتماعية-3- 

 :التعليمي والمجتمع م هالي معلوماتياي 

 .يدرك أهمية المعلومات بالنسبة للمجتمع   -

  .فيما يخا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات أخالقياي  يمارس سلوكاي    -

 .في المجموعات لمتابعة وتوليد المعلومات يساهم بفعالية  - 

 إن حيث ،المعلومات مهارات تدريس تطوير في األساس الحجر  كان المعلومات مهارات رمعايي إن

 إطلار أصلبح  المعلايير وهلذه ،الفصلول معلملي ملع معلاي  يعملون التعلم، مصادر مراكز اختصاصيي

 .اخالله من يعلمون عملهمل

 

 المعلايير هلذه، المحلية المعايير مع تتوافق لكي المعلومات مهارات معايير رسالمدا كل تتيح أن والبد

 أن وإدراك للمعلوملات، األخالقلي االسلتخدا  تضلمن لكلي البحلث عمليلة تدريس إلى لتصل تمتد التي

 ملن والكتابلة مختلفة، أككال في توجد التي للمعلومات متمرساي  مستخدماي  يصبح أن إلى يحتاج الطالب

 .المكتسبة المعلومات بين الربط هو ذلك من وأبعد مختلفة، لثقافات وانعكاس ، مختلفة ظرن وجهات

 عللى قلادرين يكونلوا أن بد وال االتصال، خيارات من وواسعة متنوعة مجموعة لديهم اليو  الطالبف

 .للجمهور منها المناسب اختيار

 

 ال ولكلنهم ينفلذونها، التلي التعلليم شلطةأن في المعلومات  مهارات يدخلون ما االباي  ولالفص معلمي إن

 مصادر مركز اختصاصي فإن المتوسطة المرحلة معلمي مع العمل وأثناء ذلك، يفعلون أنهم يدركون

 مهلارات تحديلد يسلتطيعون عنلدها ينفلذونها، التلي المشلاريع فلي يفكلرون المعلملين يجعلل اللتعلم

 مهلارات نصلف بلأن حينهلا المعلملون ويفلاجئ المشلاريع، هلذه ملن جلزءاي  تكلون التلي المعلوملات

 المعلوملات مهلارات ملن قلليالي  فإن التدريس عملية أثناء اأنه نالحظ ذلك عند درس،ت   تقريباي  المعلومات

 كلل ويلدمج يفهلم أن معللم كلل عللى يجلب ال اأنهل فلي تكملن الرئيسة والنقطة إضافتها، تجري الجديدة

 مجلاالت فلي منتشلرة المعلوملات مهلارات أن جيلداي  ويعلملون ،اتدريسله أثنلاء المعلوملات مهلارات

 .لإلدارة قابلة المهمة هذه جعل المستحسن من وأن مختلفة، موضوعية
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إن اختصاصلليي مراكللز مصللادر الللتعلم يطلعللون علللى المنللاهج الموجللودة ويالحظللون متللى تعلللم هللذه 

 .المهارات وبعدها يضعون مهارات المعلومات المناسبة  لهذه المناهج 

مركز مصادر التعلم يضعون تدريبات للمعلمين على مهارات المعلوملات التلي تعللم ملع  واختصاصيو

وأهم الخطوات قيا  اختصاصي مركز مصادر اللتعلم بالمشلاركة ملع المعلملين فلي تلدريس  ،كل منهج

 .مهارات المعلومات

اهج فمن الضروري مشلاركة هيئلة التلدريس فلي مسل ولية تطبيلق مهلارات المعلوملات ملن خلالل المنل

وتعلديل نملاذج متفاوتلة  ،وإضلافة التعليملات ،إعلادة تصلميم الواجبلات فلي  ولقد استخدم  علدة طلرق

 .األككال لدمج التقنية

 

ملللع المعلمللين فللي تللدريس مهلللارات  اختصاصلللي مركللز مصللادر الللتعلمإن مللن أهللم أهللداف تعللاون 

 ،بواجبلاتهم المدرسلية المعلومات هو جعل الطالب يطبقون هلذه المهلارات داخلل الصلف وأثنلاء القيلا 

ويحلرص  ،ي لدرس هلذه المهلارات خلالل حصلا محلددة أسلبوعياي  اختصاصي مركز مصادر اللتعلمف

يتم إال عن طريق  وكل ذلك ال،على التأكد من أن هذه المهارات تطبق داخل الصف بشكل اير مباكر

 .اختصاصي مركز مصادر التعلمالتعاون بين المعلمين و

 

للتأكلللد ملللن أن الطلللالب يطبقلللون مهلللارات  تصاصلللي مركلللز مصلللادر اللللتعلماخوهنلللاك نملللاذج يعلللدها 

ويقللو  المعلللم بعلد مشللاهدة واجبللات الطلالب لفتللرة  منيللة محللددة ،المعلوملات فللي واجبللاتهم المدرسلية 

بملىء هذه النماذج حسب عمل كل طالب لمعرفة نواحي الضعف في تطبيق مهلارات المعلوملات عنلد 

 :ل على ذلكوالنموذج التالي مثا. الطالب
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نموذج تطبيق مهارات المعلومات في الواجبات الدراسية: 1الجدول رقم 
1
 

 
 ...................:التاريخ ...................:الفصل الدراسي :..........................الصف
 ........................... الواجب

 
 معاییر مهارات المعلومات
 

 مهارات المعلومات

تخدا  المهارات ف  الواجباتاس  

الطالييييييييييييي    
یسييييييييييييييييتخد  
 المهارة

الطاليييييييي  
یطبييييييييييي  
 المهارة

تعل  المهيارة 
ویطبقهييييييييييييا 
 بشكل جید

الوصرررررول للرررررا المعلومرررررا  بمھرررررارو  -1
.وكفا و  

یطرررررور ال،ررررروال أو مشررررركلة  -1
.البحث  
 

   

تحلیررررررل الوا بررررررا  وی ررررررا   -2
.الفكرو  
 

   

.اةتیار أفضل المصا ر -3  
 

   

بحرررررررررث مرررررررررج مصرررررررررا ر ال -4
.المعلوما   

   

تاویم المعلوما  بطریاة نا یة وبكفرا و  -2
.مالیة  

الاررررررررا و للحصرررررررول ملرررررررا  -1
.امفكار  
 

   

تح ی  ما لذا كان  المعلومرا   -2
.ت یب مج ام،علة  

   

ت،رررر یل المعلومررررا  المھمررررة  -3
.والمتحظا   

   

.ا،تة ام المعلوما  ب  ة وابتكار -3  

ومررا  مررج ةررتل تطبیررق المعل -1
.التفكیر النا ي  
 

   

وضررررع الم،ررررتمع فرررري مرررریج  -2
.االمتبار  
 

   

.ت ھیز موضوع البحث -3     

البحررررث مررررج  المعلومررررا  المرتبطررررة  -4
.باالھتماما  الشةصیة  

ضرررم االھتمامرررا  الشةصررریة  -1
.واو راك للعمل  
 

   

طریاررررررة التارررررر یم المنا،رررررربة  -2
.للم،تمع  

   

                                                
1
مكتبللة الملللك :ـللـ السللعودية .جللوي تللايلور؛ ترجمللة حمللد بللن إبللراهيم العمللران/ ومراكللز مصللادر الللتعلم الللوعي المعلومللاتي 

 .11 -9ع -.2668،فهد
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 طها بمهارات المعلومات عملية البحث وارتبا: 

تقد  عملية البحث للطلالب مجموعلة ملن المهلارات لحلل مشلكالت المعلوملات فهلي عبلارة علن إطلار 

فللالطالب ال  ،ن أن تعلّللمملل فهللي عمليللة ليسلل  فطريللة والبللد ،عمللل تللّدرس فيلله مهللارات المعلومللات

تعللم كيفيلة حلل المشلكالت يستطيعون تعلم كل الحقائق التي يحتاجون إلى تعلمها ولكنهم قادرون على 

 . المعلوماتية 

  :ملا ت،ام  البحث مملیة المعلوما لفإج مھارا  لتعلیم مھمة واةتیارھا البحث مملیة اةتبار لج

 .والمعلمين والطالب اختصاصي مركز مصادر التعلمبين  تقديم لغة عامة لالتصال -1

 . إركاد الطالب في عملية البحث -2

والمعلمللين لالطللالع علللى مللا يللدّرس ومللا يتعلملله  ز مصللادر الللتعلماختصاصللي مركللمسللاعدة  -3

 . الطالب

الخطتتوات هللو عمليللة البحللث وهنللاك بعللض فللي الحقيقللة إن مللا يللدّرس فللي مهللارات المعلومللات 

:وهي  األساسية لهذه العملية
1
 

 مشكلة البحث  -1

 إيجاد المعلومات  -2

 استخراج المعلومات  -3

 المنتج -4

 التقويم -2

 

 :مشكلة البحث -1

                                                                                                                                                                                                                           :                                                                                                                            خطوة هامة حيث  وهي أول

ولكللن لللن يسللتطيع  يحللدد الطللالب فيهللا اسللتخدا  الكلمللات المفتاحيللة أو مصللطلحات البحللث المسللتخدمة

لمعلوملات المتاحلة للطلالب الطالب فعل ذلك بدون تحديد أسئلة مناسبة تتماكى مع الكمية الهائلة ملن ا

الذين هم بحاجة إلى أن يفهموا ما يفعلونه علن طريلق طلرك أسلئلة تهلدف إللى تطلوير قلدرات الطاللب 

 .على الفهم 

                                                
1
مكتبللة الملللك :ـللـ السللعودية .جللوي تللايلور؛ ترجمللة حمللد بللن إبللراهيم العمللران/ الللوعي المعلومللاتي ومراكللز مصللادر الللتعلم 

 .18-12ص -.2668،فهد
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األسئلة التي تساعد عللى اسلتخراج المعنلى : وهي األسئلة المهمةاسم ( ماك كينزي )وقد أطلق عليها 

وهلي عللى  األستئلة الفرعيتةاألخرى وترتبط بهلا من أحدان الحياة وظروفها وهي أساس كل األنواع 

 : أنواع 

 . مصممة من أجل اكتشاف اإلمكانات واختبار العالقات: األسئلة االفتراضية  -1

 .بحوثهمتساعد الطالب على إجراء  :المخططةاألسئلة  -2

تساعد على بناء مجموعلات المعلوملات الموجلودة وتل دي بالتلالي إللى بنلاء : األسئلة المنظمة  -3

 . نىالمع

 .تجعل الطالب يتعدى مرحلة التحري أو البحث :الدقيقةاألسئلة  -4

تسللمح للطالللب بانتقللاء المعلومللات المهمللة والللتخلا مللن المعلومللات ايللر  :المنتقللاةاألسللئلة  -2

 .الضرورية

 .تحدد المعنى المنطقي وتكونه :التوضيحيةاألسئلة  -0

 . تركز على طريقة تكوين المعنى :األسئلة اإلستراتيجية  -2

 . وهي أسئلة تحدد ما هو موجود وتفصله :التفصيليةسئلة األ -8

 .وهي تساعد الطالب على  يادة حدود المعرفة :إجاباتاألسئلة التي ليس لها  -9

 . تعيد تنظيم المعلومات لتبر  االكتشافات بطرق مختلفة :اإلبداعيةاألسئلة  -16

 . كير المنطقيوهي التي تصرف االنتباه وتسبب البعد عن التف :المفيدةاألسئلة اير  -11

 .وهي التي تضع المعرفة الموجودة في وضع مقارب للمعنى الشائع :المفتوحةاألسئلة  -12

وهي التي ت دي إلى مناطق خلارج الحلدود الملراد مناقشلتها وتصلل : األسئلة اير المقبولة  -13

 .أو الخطر لمنعا إلىبنا 

 

 : وهي كالتالي لومب من خالل تصنيف بميرالند وهذه األسئلة قد طورتها إدارة التعليم

مللن )ول علللى معلومللات معينللة كللالتي تبللد  بوهللي األسللئلة التللي تهللدف للحصلل: المعرفللة  -1

 (.،ماذا،كيف،متى،أين

 . وهي األسئلة التي تستهدف فهم الفكرة الرئيسية :الفهم -2

 :وهي األسئلة تتعلق بالجانب التطبيقي مثل: التطبيق  -3

 ؟-----مثال من ------كيف يكون                   

 بار ؟ ---------------لماذا                   
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 :وهي األسئلة التي تبحث عن المعلومات الدقيقة مثل :التحليل -4

 ؟.-----------ما هي خصائا                  

 ؟-------ماالدليل الذي يمكن تقديمه من أجل                 

بقة بالمعلومللات المتللوفرة بهللدف الوصللول وهللي األسللئلة التللي تللربط الخبللرة السللا: التركيللب  -2

 ؟----ماذا تستنتج : لمعرفة جديدة مثل 

 ؟-----ماذا تتوقع                                      

 :مثلوهي األسئلة التي تهدف لتقويم المعرفة التي وصل إليها الطالب : التقويم -0

 ؟--------لماذا أن  موافق على                   

 

 :المعلوماتإيجاد  -1

 واالبلاي ،بعد تحديد األسلئلة البلّد أن يقلرر الطاللب ملاهو أفضلل مكلان للبحلث فيله علن المعلوملات  

الطالب يختارون االنترني  كبوابة كبيرة للحصلول فيهلا عللى المعلوملات ولكلن علليهم أن يسلألوا 

اإلمكلان الحصلول أنفسهم دائما ما هلو أفضلل مكلان للبحلث فيله علن المعلوملات وأن يعرفلوا هلل ب

 .على س ال بحثهم عن طريق استخدا  موسوعة ، أطلس

 

  :المعلوماتاستخراج  -1

وهلم بحاجلة  ،بعد تحديد الطالب للمصادر التي يستخدمونها يجلب أن يسلتخرجوا منهلا المعلوملات

ماع ومهللارات اسللتخدا  إلللى مهللارات مختلفللة تسللاعدهم فللي عملهللم مللن مهللارات القللراءة واالسللت

 .ارات البحث في قواعد البياناتومهالكشافات 

 

 :المنتج -1

هو عمل يبدعه الطالب ليثبتوا فهمهم واكتسابهم للمهارات والمفاهيم ولبيان قلدرتهم عللى التطبيلق 

ينسق الطلالب المعلوملات وينظموهلا بعلد جمعهلا بأسللوب يوضلح ملا قلد  ثحي ،التقييموالتحليل و 

 مركز مصادر المعلومات في تعليمهم هنا أن يساعدهم اختصاصي  عويستطي ،تعلموه

     

 :التقويم -5 

 .يكون ذاتيا ماومنه  يكون رسمياي  مايركز التقويم على عملية البحث فهناك عدة طرق للتقويم فمنه 
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 التعلم ومهارات المعلومات: 

ست  مراحتل وأن هنلاك ،أن العقلل البشلري مصلمم ليلتعلم ويرالب فلي اللتعلم  ريتتا سميلكستتينأكدت 

 :يستفيد منها التربويون عندما يصممون المناهج و أنشطة التعلم وهي  ية لتعلم البشرطبيع

 .االستجابة للمحفزات في البيئة: الحافز  -1

 .الممارسة، والتدريب والخطأ، والتعلم من األخطاء: بداية الممارسة -2

 .والثقة بالنفس المهارة،والزيادة في  بكثرة،الممارسة  :المتقدمةالممارسة  -3

 .الممارسة بطرق جديدة والمشاركة في المعرفة :المهارةك امتال -4

ويمكلن أن تلدرس  عادة،والمهارة تصبح  اإلبداعية،وإظهار الروك  جديدة،تعلم طرق  :التنقية -2

 .لآلخرين

التحسللن مللع مواجهللة الكثيللر مللن التحللديات ، وتحويللل المهللارة إلللى  ياالسللتمرار فلل: القيللادة  -0

 .االهتمامات األخرى

 

  العقل للتعلم  طرق إثارة: 

 :مدى أهمية المميزات التالية للتعليم  هارادا وكيميرى 

 . معالجة مشكلة أو قضية بطريقة يستطيع الطالب التعامل معها -1

 .تسمح للطالب باالختيار -2

 . تتضمن مهمات عقلية و عملية -3

 .معالجة المشكلة يتطلب العمل كطريق أو مجموعة -4

 . ات حقيقيةينتج عن المشاركة معارف جديدة ومشاهد -2

  المعلوماتمظاهر الحاجة لتعلی  مهارات: 

 سنة 2666سنة الماضية تعادل ما أنتجه البشر في ال  36المعرفة في ال . 

  سنوات 2تتضاعف المعلومات كل . 

  يوما 26تتضاعف مواقع اإلنترن  كل . 

  عاملل ن يتألللتخلا ملن هلذا الملرض عللى الطاللب ( ملرض جديلد) متال مة اإلعياء المعلوملاتي

 (.ال يمكن قراءة كل المعلومات الجديدة ) بمهارة عالية وذكاء أكبر وليس بسرعة أكبر 
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لأل،رباب  اوالتكنولو یرلمعلومرا  طریارة تعاملنرا مرع ا و الب  أج ن رك أنه مج الوا رب ملینرا أج نغیرر

 :التالیة

عرفة وليس إعادة البحث واكتساب معلومات بسرعة وإنتاج المفي د سوق العمل على قدرات اعتما -1

 .هيالمعرفة كما 

أكثلر ملن أي  التي ي علد لهلا الطلالب ملن خلالل المراحلل التعليميلة السلابقة د الدراسة الجامعيةاعتما -2

لللذلك فللإن الطللالب  وقلل  مضللى علللى المنهجيللة وكيفيللة التعامللل مللع مصللادر المعلومللات والتكنولوجيللا

كثلر ملن أي وقل  مضلى فلي التكيلف ملع اللتعلم الذين لم يتعودوا منهجية البحث سيواجهون مشكالت أ

 .الجامعي والحياة الواقعية والتكنولوجيا بطريقة فاعلة وحسب الحاجة 

 .مستحيلةمهمة  يعرفة في نهاية أي مرحلة دراسية هتزويد الطالب بكافة أنواع الم  -3

 

 امج المعد لذلكنطريقة تدريس مهارات المعلومات والبر: 

 معلومات وظهور دراسات حديثة للتعريف بها باعتبارها من المجاالت الهامةنظراي ألهمية مهارات ال

لهلذا يلتم  ،وباعتبارها جزأ ال يتجزأ ملن الحيلاة الدراسلية ،حديثة التطبيق وخصوصاي في مجال التعليمو

تطبيق برامج خاصة لتدريس هذه المهارات لما لها من أهمية بالغة في تعليم الطالب وإعدادهم  بشكل 

حيث يلتم إعلداد مثلل هلذه البلرامج ملن  ،وبشكل متوافق مع المناهج الدراسية ومع البيئة المحيطة سليم

إضافة إللى التعلاون ملع المدرسلين لتحقيلق أكبلر قلدر ممكلن ملن  مركز مصادر التعلّمقبل اختصاصي 

 .الفائدة 

ار التقليديلة للمعلملين عملية اإلصالك التربوي الحاليلة الموجهلة بالتقنيلة تبلين أن األدومن المالحظ أن 

ا للتعلم ،والمتعلّمين سوف تتغير ا وميسري بينملا يصلبح الطلالب مسل ولين  ،ليصبح المعلم مدربيا ومركدي

ا بما يتعلمون وكيف يتعلملون وحيلث يلزداد اسلتخدا  الطلالب ألدوات التقنيلة  ،عن تعلمهم وأكثر تحكمي

على التفكيلر االبتكلاري الناقلد بلدالي ملن إعلادة يصبح المنهج أكثر مرونة ليعكس التشديد و ،المعلوماتية

تصلبح  و ،حيث يواجه الطالب تحلدي اللتعلّم فلي مواقلف أصليلة وبلرامج تعللم تكامليلة. تكرار الحقائق

ا جوهرييللا، ويصللبح مركللز دور المعلللم  ويصللبح ,مصللادر الللتعلّم مركللزا معلوماتييللا المعلومللات عنصللري

بينملا يكلون دور اختصاصلي  ،اد  المرتبطلة بلالمحتوىوالمبل مساعد للطاللب عللى استكشلاف األفكلار

 .مركز مصادر التعلّم هو مساعدة المعلم والطالب على تحديد استراتجيات التعلّم والتعليم واستخدامها
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الشرةع الم،روول مرج تر ریس منراھج مھرارا  المعلومرا   مالتعل اةتصاصي مركز مصا ر ويعتبر

لتعلیمل وھو المر رب المرشر  للطرتب ةرتل مملیرة ال را،رة ی،تنبط طر ا  مةتلفة ل فھو لفي الم ارس

 .والبحث

 

والمدرسلين  اختصاصلي مركلز مصلادر اللتعلميلتم التعلاون بلين  برنامج مهارات المعلوماتمن خالل 

ولضمان نجاك تطبيق بلرامج مهلارات المعلوملات ينبغلي  ،وأمين المكتبة والهيئة اإلدارية في المدرسة

وتيسلير  ،وتهيئة الجلو المناسلب ،يم الدعم بشكل كبير من خالل توفير الميزانيةعلى إدارة المدرسة تقد

 .سبل التعاون في بيئة المدرسة

 التعاون من أجل تحقيق الهدف: 

العملية التعليمية بحاجة ماسة إلى معلمين متعاونين لتطوير خبلرات  ثم التعاون،....التعاون.....التعاون

إلللى التعللاون ليسلل  قليلللة األهميللة ،ال بالنسللبة الختصاصللي مراكللز الطللالب التعليميللة، وهللذه الحاجللة 

 .مصادر التعلم ،وال المعلمين

 

وقد وجلدت دراسلة أجريل  فلي الواليلات المتحلدة األمريكيلة أن مجموعلة العملل الناجحلة هلي المبينلة 

يقلد  على التعاون بين المعلمين واختصاصلي مركلز مصلادر اللتعلم فلي التخطليط والتعلليم ، فالتعلاون 

إطللاراي للعمللل علللى دمللج مهللارات المعلومللات مللع المنللاهج الدراسللية، كمللا أنلله ال يوجللد مللن يسللتخد  

فالتعاون يعطي الفرصة إليجاد هدف في االرتباط باللدرس  مهارات المعلومات دون هدف أو ارض،

 Lance & Loertscher،2003))من أجل أن تدرس الطالب قيمة المعلومات ومهارات البحث

 

هلذا التعلاون ملع  المكلان اللذي يحتاجهلا الطلالب فيله،علومات ال بد أن تدرس فلي الوقل  وت الممهارا

نجلد أن الطلالب ال يتلذكرون  المعلمين مهم جداي فعنلد تلدريس المهلارات بمعلزل علن الملواد التدريسلية

دريب مهارات المعلومات ألنهم ال يلرون حاجلة لهلذه المهارات،كملا أنهلم للم يتلقلوا بشلكل مباكلر أي تل

 .على استخدا  هذه المهارات

 

ويصلللبحون  مهللارات المعلومللات، الطلللالب لللتعلمأمللا تدريسللها ربطللاَ بلللالمواد الدراسللية فإنهللا تحفللز 

 .باستخدا  طرقهم الخاصة مفكرين مستقلين ومتعلمين مدى الحياة

 .ولكن االرتباط بجداول مرنة في التعامل يكون مطلوباي أيضاي  فقط،ليس التعاون ضروري 
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اختصاصي مركز مصادر التعلم أثر التعاون على النجاك في إكساب الطالب مهلارات  يدركجب أن ي

ويكون قادراي على أن ينقل هذا الفهم للمعلمين واإلداريين، وملن النقلاط المهملة التلي يجلب  ،المعلومات

مركلز  أن نتذكرها أن التعاون بحاجة إلى أهداف ورؤية مشلتركة ، وكلذلك منلاق ثقلة بلين اختصاصلي

كما ال بد لكلل ملن الملديرين و المعلملين و االختصاصليين أن يسلتوعبوا أن  مصادر التعلم والمعلمين،

 .التعاون والتدريس الجماعي ضروري للمتعلمين إلعادة التفكير في كيفية العمل معاي 

 

 فوائد التعاون: 

:خمسة فوائد للتعاون ،هي( (Dorin & davis،1998لقد حدد دورين وديفيز 
1
 

 .فاعلية أكثر في استخدا  المصادر -- 1

 .فاعلية أكبر في استخدا  وق  التدريس -- 2

    دمج التقنيات التربوية حيث يساعد اختصاصي مركز مصادر التعلم المعلمين في تطوير الخطلط -- 3

 .وطرق استخدا  الحاسب اآللي وبعض التقنيات األخرى 

 .تللتوعية بمهارات المعلوماجهد مشترك  -- 4

فلالطالب يدرسلون عمليلة البحلث التلي يمكلن أن يسللتخدموها  :تطلوير هلدف اللتعلم ملدى الحيلاة -- 5

 .طوال حياتهم و استخدا  هذه العملية في مناهج مختلفة يساعد الطالب على فهم تحويل عملية البحث 

 

 عملية التخطيط التعاوني: 

اختصاصلليو مراكللز مصللادر الللتعلم و حتللى تكللون عمليللة التخطلليط التعللاوني فاعلللة ، البللد أن يعمللل 

حيث أن رئيسين أفضلل ملن رئليس . التخطيط والتدريس والتقويم: المعلمون معاي، في كل أوجه الوحدة

 .واحد

عمليللات النقللار وعللرض أنشللطة يمللارس المعلللم واختصاصللي مركللز مصللادر الللتعلم أثنللاء التعللاون 

بلة ومشلاركة األفكلار ومشلاركة المصلادر وكل منهما يضيف لعملية التخطيط اإلمكانية والرا ،الوحدة

والتلدريس وتقللويم األدوار باإلضلافة إلللى ذللك فهللم كيفيلة تطبيللق أفضلل الممارسللات لمقابللة محتويللات 

 .( (Callison،2003معايير المعرفة

                                                
1
مكتبللة الملللك :ـللـ السللعودية .جللوي تللايلور؛ ترجمللة حمللد بللن إبللراهيم العمللران/ اكللز مصللادر الللتعلمالللوعي المعلومللاتي ومر 

 .4ص -.2668،فهد

 



 29 

 

 األدوار في عملية التعاون: 

 الء علليهم أن يتضمن التعاون النقار المستمر بين المعلمين و اختصاصيي مراكز مصادر اللتعلم وهل

يتشاركوا في األهداف الخاصة بتعليم الطالب ودور كل منهم في عملية التعاون ، ولكلل ملن المعلملين 

واالختصاصلليين مسللاحة مخصصللة مللن الخبللرة فللي عمليللة التعللاون فمعلللم الفصللل يعللرف نقللاط القللوة 

لليم واسلتراتيجيات والضعف لدى الطالب ،واتجاهاتهم و اهتماماتهم ،والمعلمون يعرفلون عمليلات التع

التدريس التي تجدي نفعاي مع طالبهم ومحتوى المنهج واألهداف كما أنهم على معرفة بمعايير المنطقة 

.أو البلد التي تقو  عليها عملية التدريس وما يجب تقديره
1
 

 

اختصاصي مركز مصادر التعلم يجلب المعرفة بالمصادر ومهارات المعلوملات وعمليلات المعلوملات 

ليللة التعللاون ويسللتخد  معرفتلله بقللدرات الطللالب ومللا يللدرس فللي الفصللول ، كمللا أنلله يطللور إلللى عم

مجموعة المركز التي تدعم المناهج وتستخد  المعرفة بهذه المصادر في اقتراك مواد مالئملة لخبلرات 

تعليمية في الفصل وهو في الوق  نفسه يعرف ما المهارات المحتاج إليها للوصول إلى المعلومات في 

ويقلد  كلل ملن المعللم واختصاصلي مركلز  ،ككال مختلفة كما يستطيع تدريس الطالب هذه المهلاراتأ

 .مصادر التعلم فهمه لطرق التدريس والمجال الواسع في االستراتيجيات

 

 

بينما يأخذ آخرون موقف الكلر والفلر، فلإذا  ،عملية التعاون في الطريق الصحيح جه بعض المعلمينيوّ 

وهنلاك معلملون آخلرون ال يقبللون بلأمر التعلاون أبلداي وال  ،ية فإنهم يلتحقون بالركبئج إيجابوجدوا نتا

 .يخبرون المعلمين اآلخرين ما يجب فعله 

الطلرق هلي هم خيلارات فلي الكيفيلة التلي يريلدون أن يلتم فيهلا التعلاون وإحلدى هلذه ائعطلإلهذا ينبغلي 

 .االستقاللية وتبادل المنفعة

اآلخرين قصصهم و يتطلعوا للبحث عن أفكار جديلدة  أن يشاركوا التعاوني عملية لمشتركين فوالبد ل

معاي، بينما يجب على المعلمين واختصاصي مراكز مصادر اللتعلم أن يتقلدموا فلي عمليلة التعلاون معلاي 

 .((Herrin،1994 وذلك فقط عندما تكون الثقة متبادلة والتي يمكن اختبارها بالقيا  بعمل مشترك 

 

                                                
1
مكتبة الملك :ــ السعودية .جوي تايلور؛ ترجمة حمد بن إبراهيم العمران/ الوعي المعلوماتي ومراكز مصادر التعلم 

 .12-11ص  -.2668،فهد
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ألساسي من بلرامج مهلارات المعلوملات هلو إعلداد الطلالب المتمكنلين معلوماتيلاي القلادرين ا إن هدفنا -

على معرفة ما يحتاجون إليه من المعلومات وعلى إيجاد هذه المعلومات وتقييمها واسلتخدامها بفاعليلة 

 .عند الحاجة 

كونروا م،ررتة میج الیروم فرري حالرة زیررا و م،رتمرول لررذلك فرالطتب البرر  أج ی وبمرا أج ح رم المعلومررا 

ففري ال،رابق كراج لر ى الطررتب فري المراحرل ال را،ریة امولرا یاریج أج الكتررب  لللمعلومرا  با،رتمرار

الترري یاروونھررا مرا عرررةل وأج المعلومررا  المو رررو و فیھررا   یاررةل وأج المولرررف شررةع متةصرررع 

مي شرةع أج ومتمكج في م ال كتابتھل ولكج في ھذه امیام ال یح ث ذلك بھذه الكیفیة حیرث یمكرج 

ھرذا الشرةع  ر  ال یكروج منر ه تر ریب ةراعل وال معرفرة محر  ول فري لینشرملا اونترن  مرا یری 

الم ال الموضومي الذي یكتب فیھل بل ربما ال تكروج ھرذه الكتابرة مرا عرةل وبالترالي فرإج كییررا  ممرا 

رو وتررراةیع ینشررر ملررا اونترنرر  مشرركوك فیررھل و ی ررب أج یررتم التھكرر  مررج   ررة المعلومررا  المنشررو

 .نشرھا ملا اونترن 

 
وأج یكونرروا مفكررریج نا رر یجل فمنرراھج  لكمررا أنرره مررج الضررروري للطررتب أج یتعلمرروا ھررذه المھررارا 

.مھارا  المعلوما  ت عل الطتب م،تة میج نا  یج للمعلوما 
1

 

بللذلك ونحللن االبللاي مللا نفتللرض  طالمللا أن الطللالب يكتبللون أبحللاثهم ويقللرؤون الكتللب التعليميللة فللإنهم 

يكتسبون قدراي كافياي من مهارات المعلومات ولكن هذا اير صحيح فقد يتم تعريف الطلالب بالمهلارات 

المعلوماتية بشكل تمهيدي وهنا تظهر الحاجة إلى برامج لتدريس مهلارات المعلوملات وملنهج دراسلي 

تعللليم الجللامعي ك بهللدف بنللاء أسللاس متللين لللللمللوا ي للمنللاهج النظاميللة لمحللو األميللة المعلوماتيللة وذ

 .وإلكسابهم خبرة التعلم الذاتي مدى الحياة

 

 

                                                
1
 2/2/2669، تاريخ الدخول www.alyaseer.netــ .ليسيرمنتديات ا/ الوعي المعلوماتي 
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 للطيي   ميي  الأليي  األول ا بتييدا   إلييى  المعلوميياتتعلييی  مهييارات  فيي المقترحيية  خطييةال

 :الأل  الثالث الثانوي

   .المعلوماتمهارات  خطة تدريس تقديم تدريب لكافة المعلمين المستمرين في المدرسة على •

 .اللغة اإلنجليزية والعربية والتكنولوجياتشكيل فريق من معلمي  •

لتعلليم المهلارات ( حسلب الحاجلة أسلبوعياحصة أو حصتين )توفير حصا في الجدول الدراسي  •

 . اختصاصي مركز مصادر التعلممن قبل 

 .اختصاصي مركز مصادر التعلمأعضاء الهيئة التدريسية وتوفير اجتماع تبادل أسبوعي بين  •

 .لطالب في البحث لكافة أعضاء المجتمع المدرسيتخصيا يو  لعرض أعمال ا •

 .االنتقال من منحى التعليم المباكر إلى المنحى البحثي في كافة المواد الدراسية تدريجيا •

 

بعد اإلطالع على عدد من البرامج التلي أعلدت لتلدريس مهلارات المعلوملات فلي الملدارس فلي اللدول 

مثل البرنامج الذي أعد في المملكة العربية السعودية في ملدارس الظهلران األهليلة ،العربية واألجنبية 

قمنا بإعلداد برنلامج لتلدريس مهلارات المعلوملات كملادة مسلتقلة تضلاف  ،لتدرس مهارات المعلومات 

 خالصة ما اطلعنا عليه من برامجوهذا البرنامج هو ،إلى المنهج الدراسي خالل السنة الدراسية

 :التالية لطالب المراحل الدراسية مخصا ووه 

 

 .ومرحلة التعليم الثانوي( وحلقة الثانية ،حلقة أولى)مرحلة التعليم األساسي وتضم 

 . 12ـــ 9 ، 9ـــ  0 ، 0ـــ  3 ، 3ـــ 1من الصف  :والمراحل مقسمة كالتالي 

 .حلة الدراسيةيخصا وق  محدد كل أسبوع لتعليم هذه المهارات ويختلف هذا الوق  باختالف المر
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 برنامج مهارات المعلومات

 

 (:1ــــ  1) المرحلة من الصف األول إلى الثالث   

 

 المدة المقترحة لتدريسها موضوعها رقم المهارة

 حصا دراسية 4 وضع الخطة و األسئلة المهارة األولى

 حصا دراسية 2 جمع المعلومات المهارة الثانية

 حصا دراسية 16 مل مع المعلوماتالتعا المهارة الثالثة

 ةدراسي حصة 2 االتصال وربط المعلومات المهارة الرابعة

 حصة واحدة    المنعكسات ،المردود ،النتائج المهارة الخامسة

 حصة دراسية 22  

 

 (أربع حصا دراسية:)وضع الخطة واألسئلة :المهارة األولى 

 

: يتعلم التالميذ منها ما يليمن خالل ممارسة النشاطات الدراسية التالية 
1

 

 ساعة ( .تعلم كيفية البحث من خالل استخدا  المواضيع والمفاهيم البسيطة والسهلة( 

 (ساعة. )تعلم كيفية البحث من خالل استخدا  أسئلة بسيطة للتعريف بالبحث 

 هلذه و ،تعلم كيفية البحث من خالل استخدا  أككال من تنظيمات مطبوعة لتصلنيف وتنظليم األسلئلة

األسئلة يمكلن أن تكلون عبلارة علن أسلئلة تطلرك عللى صلورة معينلة السلتخالص المعلوملات منهلا 

الذي يتليح تنظليم الصلور الفوتوارافيلة ربملا علن  )اإللها  /الملهم )  inspirationبمساعدة برنامج

. طريلللق الويلللب أو ايلللره فيسلللاعد فلللي تنظللليم األفكلللار والمعلوملللات المعبلللرة عنهلللا بشلللكل أفضلللل 

 (تينساع)
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 (خمس حصا دراسية) :جمع المعلومات  :المهارة الثانية

 

 :تعلم هذه المهارة التالميذ ما يلي 

 

 (ساعتين: )تنظيم المكتبة -1-

 

 يتعرف الطالب على المكتبة ومحتوياتها وطرق ترتيب المواد بشكل مبسط. 

 يللة التعللرف علللى الكتللب السللهلة و البسلليطة وكتللب القصللا التللي ترتللب ترتيللب هجللائي بكن

 .الم لف

 

 (ساعتين: (اختيار الكتب من مكتبة المدرسة أو من أي مكتبة أخرى -2- 

 يتعلم الطالب اختيار الكتب السهلة. 

 يتعلم الطالب اختيار القصا. 

 يتعلم الطالب اختيار الكتب المتنوعة حسب ميول الطالب. 

 

 (ساعة):استخدا  الوسائط المتعددة  -3- 

والحصلول   CDة اسلتخدا  آالت االسلتماع مثلل التسلجيالت والمن خلالل التعلرف عللى كيفيل    

 .على الفائدة منها لتكوين وجمع المعلومات

 

 

 (عشرة حصا دراسية):  التعامل مع المعلومات :المهارة الثالثة

 

 (ساعتين) :التنظيم -1-

  تعلم كيفية وضع المالحظات من خالل االستراتيجيات البسيطة. 

 ظات وطرق االستفادة منها تعلم كيفية تنظيم المالح. 

ويستطيع التالميذ أن يتعلملوا ذللك بواسلطة األسلئلة التلي تطلرك عللى بعلض الصلور كاسلتخدا  أسلئلة 

 .تخلق نقاكا

 ماذا ترون في هذه الصورة ؟  :مثل

 من لديه تساؤل حول هذه الصورة ؟       

 من لديه أي تعليق على الصورة ؟       
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 :ة تشجع لديهم طريقة االستنباط واالستخراج وأيضا يمكننا استخدا  أسئل

 أين التقط  هذه الصورة ؟ :مثل

 هل يمكنك إخباري إن كان  هذه الصورة قد أخذت في مكان حار أ  بارد ؟      

 وفي أي فصل قد التقط  ؟

 

 

 (ساعتين) :القراءة، االستماع والمشاهدة  -2-

بشلكل صلحيح وفقلا ألهلداف محلددة وذللك  من خالل تعلم كيفية القراءة واالستماع والمشلاهدة

 :عن طريق أسئلة تطرك لتسهل من عملية التعريف و الترجمة و تصنيف النشاطات البشرية

 من يعرف هذا وهذا ؟                              : مثل 

 في ماذا يستخد  ؟وكيف؟        

 هل من هناك رأى كيئا مشابهاي لهذا من قبل ؟       

 ذا يفعل الناس في هذه الصورة ؟ما        

 ماذا تفعل الطفلة هنا؟ وماذا تظن أنها تفعل كذلك ؟        

 هل قم  أن  بمثل ذلك وكيف ؟ولماذا؟        

 

 (ساعتين) :وضع المالحظات  -3-

 تعلم كيفية تسجيل المالحظات وفقا للموضوعات المقدمة المناسبة . 

  الطالب الخاصة إعادة صيااة المعلومات وفقاي لمفردات. 

 

 (ساعة) : التسجيالت البيبليوارافية  -4-

 .التعرف على التسجيالت البيبليوارافية وتمييزها عن طريق أسماء الم لفين و العناوين

 

 (ساعة: )تقييم المعلومات المجمعة -2-

 تعلم كيفيلة فهلم الحقلائق حتلى يلتم توسليع الفهلم واإلدراك بشلكل صلحيح بطلرك بعلض األسلئلة التلي

 :توسع من إدراكهم مثل

 .هل هناك كيء في هذه الصور لم تكن قد رأيته من قبل وما هو ؟ -

 .هل يمكنك تخيل صور أخرى تساعدنا في نقار ما نتحدن  عنه ؟ -
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(ساعة) :ربط المعلومات  -0-
1

 

للذي أي ربط األفكار الجديدة مع المعلومات السابقة من خالل أسئلة تبين مدى أهمية الشيء الجديلد ا

 :تعلموه ومقارنة مدى أهميته بالنسبة لكل طالب مثل

 ما هو الشيء األكثر أهمية بالنسبة لك من الذي تعلمته من مشاهدتك لهذه الصور ؟

 لماذا هو أكثر أهمية بالنسبة لألكياء األخرى الموجودة ؟

 

 ( ساعة: )التخطيط وتجهيز المعلومات  -2-

 . دة المتصلة بالموضوعتعلم استخدا  المفردات اللغوية الجدي

 

 (ساعتين: )االتصال وربط المعلومات :المهارة الرابعة

  (.لفظي)تعلم كيفية تقديم المعلومات بشكل كفهي 

 تعلم كيفية كرك ومناقشة األفكار والمعلومات بشكل بسيط وواضح. 

 

 (ساعة: )المنعكسات ،النتائج، المردود :المهارة الخامسة

 ت الشخصيةتعلم كيفية تقييم االنجا ا. 
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 (:1ـــــ 1) المرحلة من الصف الثالث إلى السادس  

 

 المدة المقترحة لتدريسها موضوعها رقم المهارة

 ةدراسي ةحص 2 وضع الخطة و األسئلة المهارة األولى

 حصا دراسية 2 جمع المعلومات المهارة الثانية

 حصا دراسية 9 التعامل مع المعلومات المهارة الثالثة

 ةدراسي ةحص 2 االتصال وربط المعلومات المهارة الرابعة

 ةدراسي ةحص 2 المنعكسات،المردود ،النتائج  المهارة الخامسة

 حصة دراسية 22  

 

 (ساعتين: )وضع الخطة و األسئلة :المهارة األولى

 

 ت كبيلرة تعلم كيفية خلق أفكار مبدعة ومناقشة المعارف والمفردات اللغوية السلابقة فلي مجموعلا

ورقة عمل تحول األفكلار للديهم إللى حيلز التنفيلذ بطلرك أسلئلة أوليلة  إنجا عن طريق ،وصغيرة 

  :تساعد على تطوير البحث مثل 

 ما هو الحيوان المفضل ؟     -       

 ماذا تعرف عن هذا الموضوع ؟         -       

 ماذا تريد معرفته ؟  -       

 ةالتعرف على الكلمات المفتاحي. 

 

 (سبع حصا دراسية) :جمع المعلومات :المهارة الثانية

 (ساعتين: )تنظيم المكتبة -1-

 التعرف على األقسا  العشرة الرئيسية في نظا  ديوي العشري . 

 التعرف على الكتب والمواد األخرى المرتبة وفق نظا  ديوي العشري. 

 راجع ودوريلات التعرف على محتويات األقسا  األخرى في المكتبة من أدوات وم

 .وأكرطة و ملفات وايرهاCD وفيديو و 
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 (ساعتين: )اختيار الكتب والمواد من مكتبة المدرسة أو من أي مكتبة أخرى -2

  تعلم انتقاء األدوات المرجعية و الدوريات و األكرطة وCD  - DVD 

   التعلرف عللى أقسلا  الكتلب و ومحتويلاتهم علن طريلق partsol book  أجلزاء

:الكتاب من 
1

 

 .قائمة الكتاب ،المقدمة * 

 .تمهيد الموضوع  * 

 .لمحة عن الكاتب* 

 (.الصفحة الرئيسية)صفحة العنوان * 

 .قائمة المحتويات *

 . العناوين الرئيسة و الفرعية* 

 .تاريخ الطبعة و مكان النشر * 

 . الناكر ومعلومات عنه* 

 .الصور و الملصقات* 

 . و الخرائط إن وجدت (سو  البيانيةالر)الجداول والقوائم و الخطوط  *

 .)الفهرس الهجائي (الكشاف  *

 . الملحقات إن وجدت *

 .الببليوارافيات *

 

 ( ساعتين: )انتقاء و اختيار المصادر -3-

  تحديللد االحتياجللات بشللكل دقيللق لالسللتخدا  المصللادر المتعللددة والوصللول إلللى

 األهداف

 لموضوع تعلم كيفية تحديد أنواع المصادر المناسبة ل 

  مثل ( خيالية / الروائية )اختيار أنواع من الكتب الغير األدبية: 

 . كتب األحرف الهجائية -
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 .مقاالت المجالت -

 . وصفات الطعا  واألمور الطبية -

 .كتب الصور  -

 .الملخصات  -

 . الموسوعات -

 . الفيديو و األفال  -

 . الشعر والمسرحيات -

 .األسئلة و األجوبة -

 

 (ساعة: )ستخدا  الوسائط المتعددةا -4-

من خالل القيا  بالبحون البسيطة عبر االنترنيل  باسلتخدا  محركلات البحلث  كالبحلث  السلريع و 

 (Search Smarter, Faster)  الذكي

 

                                    

 (تسع حصا دراسية) :التعامل مع المعلومات :المهارة الثالثة

 (ساعة) :التنظيم -1- 

 التعرف في الويب على العناوين والمواضيع الثانوية. 

 التعرف على األككال والمواضيع.  

 

 (ساعتين) :القراءة االستماع والمشاهدة-2- 

  تخمين االستراتيجيات الحقيقيلة قبلل وبعلد وخلالل القلراءة والمشلاهدة واالسلتماع ليلزداد الفهلم

 .واإلدراك واالستدعاء والتذكر

 تخدا  الفهارس للوصول إلى المعلوماتتعلم كيفية اس. 

 استخدا  العناوين الرئيسية والفرعية للحصول على المعلومات. 

 االستفادة من الخطوط الملونة والمائلة في مصادر المعلومات لجمع األفكار الرئيسية. 
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   (ساعة)  :وضع المالحظات - -3

 اختيار الكلمات المفتاحية المهمة. 

 ة الناجمع التوضيحات وكتاب. 

 

 (ساعة) :التسجيالت الببلوارافية -4- 

من خالل اإلطالع على التسجيالت الببلوارافية والشكل المبسط لها مثل التسلجيالت باسلم الم للف أو 

 .العنوان أو الناكر

 

 (ساعة) :تقييم المعلومات المجمعة -5- 

 استبعاد المعلومات الغير متصلة بالموضوع. 

 ةاستبعاد المعلومات المكرر. 

 

 (ساعة) :ربط المعلومات  -6-

 تجميع المعلومات والحقائق. 

 ترتيب المعلومات وفق ترتيب منطقي مثل الترتيب حسب المفاهيم أو حسب التسلسل. 

 

 (ساعتين) :التخطيط وتجهيز المعلومات  -7-

 

يتراً إعداد المسودة والتقرير مع استخدام المالحظات حيتث أن هتذا التقريتر يحتتاج حتتى يعتد تقر -1-

:جيداً إلى
1
 

 مقدمة توضح محتوى هذا التقرير. 

  أن يشد انتباه القار. 

 أن يكون مثيراي لالهتما  يجعلك متلهفاي لمتابعته. 
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 :هذا إضافة إلى أن التقرير يجب أن يحوي على

 موضوع منظم يخد  المعنى المطلوب ويحقق الهدف.  

 مفردات قوية. 

 ليحوي على معلومات تشرك الموضوع بشكل كام. 

 :ويجب أن يكون

 مكتوب بمفردات خاصة بشكل كخصي.  

 مطبوع أو مكتوب بشكل مرتب. 

 

 :إضافة المقدمة والخاتمة ويحقق التقرير ذلك حيث يملك -2- 

وخاتملة قويللة وحيلدة االسلتنتاجات وتختصلر األفكللار والنقلاط الهاملة التللي  ،مقدملة توضلح الموضلوع

 .عالجها التقرير

 

  :لموضوع بشكل صحيح ويقسم إلىتعلم أسلوب كتابة ا -3- 

  :ككل المعلومات واألسلوب -1- 

 وضوك المعلومات وتدفقها بشكل منطقي . 

 عد  تكرار المعلومات. 

 تنوع المفردات المستخدمة التي تصف الموضوع وتربط األفكار. 

 جمل جذابة تشد إلى الموضوع. 

 

 :من خالل( صحة ورقة الكتابة)ديناميكية النا  -2- 

 الكلمات المستخدمة ضبط وفحا. 

 التصحيح النحوي وتطبيق القواعد اللغوية والنحوية. 

 مراعاة إتما  الجمل بما يخد  المعنى ويتممه. 

 

 إشارات الترقيم ،التهجئة  ،القواعد :تعديل المصطلحات من حيث  -4-

 :وذلك من خالل تنقيح ورقة البحث حيث يتضمن عدة جوانب
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 :األفكار والمحتويات -1- 

 .األفكار على درجة عالية من الوضوك؟هل  

 

 :التنظيم -2- 

 البحث يبدأ بمقدمة قوية. 

 األفكار تتدفق وفق تسلسل منطقي. 

 يوجد فكرة رئيسية ي البحث. 

 الخاتمة انية باألفكار المستخرجة. 

 

 :الصوت -3- 

 هذا البحث معبر عن كخصيتي. 

 هذا البحث يظهر مدى اهتمامي بالموضوع. 

 

 :مستخرجةالمفردات ال -4-

 مفردات قوية ومعبرة. 

 كلمات ممتعة بالقراءة وتملك حس الفكاهة. 

 

 :بيان تركيب الجمل -5- 

 الجمل سهلة القراءة. 

 جمل طويلة وقصيرة. 

 

 :الكتابة -6- 

 اإلمالء النحوي صحيح. 

  استفها ،إكارة تعجب (عالمات الترقيم(.... 
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 (ينساعت) :االتصال وربط المعلومات: المهارة الرابعة

 

 .تقديم المعلومات بشكل مكتوب -1- 

 

 تقديم المعلومات بشكل واضح ومناقشة البحث واألفكار -2-

تقيليم األسلتاذ للطاللب عنلدما يقلو   :من خالل تقييم التقديم من قبل الطالب وتقييمه للطالب النظير مثلل 

 .بتقديم وعرض المعلومات كفهياي أما  الطالب

قلوة  ،عنلوان الموضلوع ،التلاريخ ،رقلة عملل مكتلوب عليهلا اسلم الطاللبويتم ذلك التقييم ملن خلالل و

.المحصلة ،التقديم والعرض ،النا ،الجسم ،الصوت :التقديم وتتضمن عدة أمور
1
 

 

 :الصوت -1-

 (أحيانا/ال /نعم  .     (درجة الصوت أو حدة الصوت هل هي مناسبة

 .التوقف عن التحدن في المكان المناسب

 .عة مالئمةالطالب يتحدن بسر

 .الصوت واضح وسليم

 

 :الجسم -2- 

 .اإلكارات واإليماءات مالئمة ومعبرة

 .الطالب يتحرك كثيراي 

 .الطالب يتوجه بنظرة للجمهور

 .الوجه معبر بشكل جيد
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 :النا -3- 

 .عرض ،خاتمة ،يوجد مقدمة

 .يحوي الموضوع على أفكار جيدة وجديدة

 .يملك موضوعاي مثيراي لالهتما 

 

 :لتقديم والعرضا -4

 .وضوك التوتر على الطالب

 .هل المعلومات صادرة من القلب أي بصدق وكفافية

 .الطالب يستخد  المالحظات وأدلة البحث

 

 :المحصلة -5- 

 .كي واحد قم  به بشكل جيد

 .بإمكانك تحسنه والعمل عليه كي واحد

 

 (ساعتين) : المنعكسات ،المردود ،النتائج :المهارة الخامسة

 م تقييم االنجا ات الجماعيةتعل. 

 قبول التوجيهات والتغذية الراجعة من األساتذة وأمين المكتبة بشكل إيجابي وأسلوب بناء. 
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 :9)ـــــــ 6 )المرحلة من الصف السادس إلى التاسع 

 

 المدة المقترحة لتدريسها موضوعها رقم المهارة

 ةدراسي ةحص 2 وضع الخطة و األسئلة المهارة األولى

 حصا دراسية 0 جمع المعلومات المهارة الثانية

 دراسية ةحص 12 التعامل مع المعلومات المهارة الثالثة

 ةدراسي ةحص 2 االتصال وربط المعلومات المهارة الرابعة

 ةدراسي ةحص 2 المنعكسات،المردود ،النتائج  المهارة الخامسة

 حصة دراسية 22  

 

 (ساعتين) :خطة واألسئلةوضع ال :المهارة األولى

 

 .تعلم كيفية تنظيم الوق  لتقديم البحث في المواعيد المحددة - 

 .تعلم طرق اختيار موضوع البحث بشكل مناسب - 

 .تعلم كيفية خلق أفكار مبدعة ومناقشة المعارف والمفردات اللغوية بشكل مستقل - 

 .التعرف على ما هو مناسب لعملية البحث - 

 

 (س  حصا دراسية) :جمع المعلومات : نيةالمهارة الثا

 

 (ساعة) :تنظيم المكتبة  -1-

 .التعرف على تقسيمات تصنيف ديوي العشري التي تدعم التقسيمات الفرعية في المجموعات

 

 (ثالثة ساعات):اختيار المواد من مكتبة المدرسة أو من أي مكتبة أخرى  -2-

الموضلوع  ،العنلوان ،ستخدا  اسم الم لفللبحث با OPACاستخدا  فهرس االتصال المباكر .1

    .الكلمات المفتاحية،

 .تعلم استخدا  أرقا  التصنيف الختيار المصادر .2
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دوائلر  ،المعلاجم،القلواميس ،الببلوارافيلات  ،تعلم استخدا  المصادر الثانوية مثل الموسوعات .3

 .المعارف

 ،القصللائد،الشلعر  ،الملذكرات ،(التلراجم)السلير الذاتيلة : تعللم اسلتخدا  المصلادر األوليلة مثلل .4

 ،األعمللال الفنيللة ،االنترنيلل ،مقللاالت الصللحف ،الخطابللات الحيللة  ،القصصللي/األدب الروائللي

 .المقابالت ،اإليميل ،االستكشافات ،المجموعات اإلخبارية

 : وتتطلب المقابلة الجيدة  

    أن يكون الشخا م دباي ومستمعاي جيداي. 

   منتبهاي للشخا الذي يقابله. 

    كتابة األسئلة التي سوف يطرحهلا قبلل المقابللة وأن تكلون بالتلالي واضلحة ومحلددة بعيلدة علن

 .نمط األسئلة التي تتطلب اإلجابة عنها بكلمة واحدة

   كتابة المالحظات بسرعة والكلمات بحرفية ألنها سوف تستخد  الحقاي كاقتباس. 

   اء المقابلةتقديم الشكر للشخا الذي طرح  عليه األسئلة عند انته. 

نشللر ال  لهللاتف لالتصللال بالكاتللب أو بللدارومللن المصللادر األوليللة أيضللاي الهللاتف حيللث اسللتخدا  ا   

  .لالستفسار وطلب المعلومات

 

والمعلاجم  ،الجلداول الزمنيلة ،استخدا  المصلادر ملن الدرجلة الثالثلة كاإلحصلائيات ةتعلم كيفي .2

 .المتخصصة

 

 (ينساعت) :انتقاء واختيار المصادر -3- 

 اإلطالع على حقوق النشر للتأكد من كيوع االستخدا  للمصادر. 

  تحليل المصادر المختلفة والمقارنلة بلين المصلادر وثيقلة الصللة وبلين المصلادر نسلبية الصللة

 .وإظهار نواحي الضعف في كل منهما
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 (ساعة): استخدا  الوسائط المتعددة - -4

 آلة النسخ ،طباعة مثل السكنرالتعرف على االستخدا  المناسب ألدوات ال. 

 والكاميرات مثل الكاميرا الديجتال ،التعرف على االستخدا  المناسب للفيديو.  

 

 

 (خمسة عشر حصة دراسية) :التعامل مع المعلومات :المهارة الثالثة

 

 (ساعتين: )التنظيم -1- 

وذللك بعلدة    Not making formats ملن خلالل تعللم كيفيلة صلنع إسلتراتيجية وضلع المالحظلات  

 :طرق

عملل جلدول يحلدد مكلان ورود العبلارة المناسلبة للبحلث فلي مصلدر المعلوملات عنلد  :الطريقة األوللى

 .جمع المعلومات

 

 المصدر الثالث المصدر الثاني المصدر األول الس ال

 ص  ص  (رقم الصفحة) ؟..…………لماذا

 ص ص  ص ؟..…………كيف

 ص ص ص ؟..………ما هو

 

 

 

 .عمل جدول يحدد الموضوع والكتاب المناسب له مع رقم الصفحة المناسبة :يةالطريقة الثان

 الكتاب الموضوع

 اسم الكتاب ،رقم الصفحة األمراض النفسية

 اسم الكتاب ،رقم الصفحة الرياضات المائية
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ف تكتب كل عبارة هامة على بطاقة أو قصاصة ورقية، ثم تنظم هلذه البطاقلات وتصلن :الطريقة الثالثة

 .يدوياي بشكل متسلسل منطقياي وتلصق بعدها على ورقة كبيرة

 :بعدها نكتب الجمل التي تكون النا،مثالي 

 

 

 

 (ساعتين) :القراءة واالستماع والمشاهدة -2- 

 القراءة واالستماع للنتائج واالستجابة. 

 التصفح واإلطالع النتقاء  المعلومات المناسبة. 

 ة ووضع الروابط وإمكانية الدمجتحليل وتفسير البيانات اإلحصائي. 

 

 (ساعتين) :وضع المالحظات  -3-

 مقارنة وتقييم المعلومات المختلفة. 

 دعم االستنتاج والتفاصيل واألمثلة الواقعية. 

 تسجيل المعلومات بدقة لتكوين الموضوع قيد البحث. 

 

 (ثالن ساعات) :التسجيالت الببليوارافية -4- 

 ت الببليوارافيةالمحافظة على اكتمال التسجيال: 

 تعلم كيفية التوثيق الببليوارافي لمختلف أككال ومصادر المعلومات
1
: 

  

                                                
1
-Information Literacy skills: Kindergarten-Grade12/ River East Transcona school division._ 

Canada: Transcona school,2008.-p150. 
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 :توثيق الكتب* 

 .رقم الصفحة -.تاريخ النشر ،الناكر:مكان النشر -.الطبعة -.الم لف /عنوان الكتاب

 :المصادر االلكترونية* 

أي تلاريخ فلتح (تلاريخ اللدخول ،URL/ اللرابط /عنلوان الموضلوع أو المقلال/اسلم الكاتلب أو الم للف

 (.صفحة االنترن 

 :توثيق القصا* 

 -.م المختلار أو الشلعر أو المقتطفلاتعنلوان القسل/عنوان القصيدة أو القصة/(الكنية،االسم (اسم الشاعر

 .مكان النشر، تاريخ النشر؛ الصفحات

 :توثيق الكتب االلكترونية* 

 ،(المدينة)لمكتبة التي تقد  الخدمة، المكانالعنوان، اسم قاعدة البيانات، ا /اسم الكاتب

 .URL-التاريخ

 

 (ساعة) :تقييم المعلومات المجمعة -5- 

 تقييم مدى صالحية المعلومات المجمعة لإلجابة عن األسئلة واالستفسارات. 

 تقييم مدى مالئمة المعلومات لتعريف الطالب وخدمتهم. 

 

 (ساعة) :ربط المعلومات -6- 

 معلومات ذهنياي تعلم كيفية ربط ال. 

 ربط األفكار الشخصية وبين اآلراء والمعتقدات. 

 المقارنة بين المواضيع الرئيسية والغايات والنتائج. 

 

 (ساعتين) : التخطيط وتجهيز المعلومات -7- 

 االستخدا  المتنوع لوظائف الحاسب اآللي وبرامجه لوضع مسودة البحث. 

 ج الحاسبمراجعة وتعديل االستخدامات المتعددة لبرام. 
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 وارافية هجائياي أو عن طريق أي مدخل رئيسيترتيب التسجيالت الببل. 

  االستخدا  المتنوع لألدوات والوسائل المتعددة كاستخدا  برنامجPower Point . 

 الذي يحوي قوالب عرض يمكن أن يضاف إليها بعض المقاطع المتحركة واألصوات    

 ي عليه طابعاي جذاباي باستخدا  النصوص المزخرفةالمرافقة التي تساند العرض وتضف   

 

 (ساعتين) :االتصال وربط المعلومات :المهارة الرابعة

 تقديم المعلومات بأسلوب مناسب. 

 تقديم وجهات نظر مختلفة وأفكار ومفاهيم. 

 (.صوتياي )القدرة على تقديم ومناقشة البحث أما  الطالب كفهياي أي تقديم التقرير 

 

 :التقديم لعدة مهارات حيث يحتاج هذا

 .التحضير الجيد لتقديم التقرير أما  الحضور * 

 .حسن اختيار الموضوع * 

 .جمع المعلومات من المكتبة أو مكان يوفي بالغرض * 

 .مراعاة التوقي  أي المدة التي يقد  فيها البحث أو التقرير * 

 .اللفظ والتهجئة الصحيحة * 

 .الصوت المسموع جيداي  * 

 .خلا من الشد العصبي والتوترالت * 

 .التوجه بالشكر للحضور بعد انتهاء التقديم * 

 .قبول كافة االنتقادات واآلراء وأخذها بعين االعتبار * 
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 (ساعتين) :النتائج، المردود، المنعكسات :المهارة الخامسة

 

  االعتملاد عللى أدوات) Reflection Tools أو  أي األدوات  )أدوات المنعسلكات

 :األماكن التي يمكن أن نجد فيها ما توصلنا إليه من استنتاجات في البحث، مثل

الصللحف والمجللالت   –الخللرائط و األطللالس  – المنللاهج الدراسللية  – السللجالت التعليميللة 

 .المنشورة

 

  إعادة النظر وتقييم النتائج التي توصلنا إليها من خالل التقييم الذاتي 

 Self Assessment ييملي أنلا للعملل اللذي قمل  بله، وبالمقابلل تقيليم الطلالب أو الحضلور أي تق

الجلزء اللذي قمل    - :لهذا العمل أو البحث وذلك من خالل ورقة عمل يطرك فيها بعلض األسلئلة

 ..............به بشكل جيد هو 

 ..............أكياء تعلمتها من هذا العمل وأهمها  -

 .................فيكان يجب أن أبذل جهداي أكبر  -

 :أما تقييم الطالب

 ......................الجزء األفضل من عمل هذا البحث كان هو   -

 .................التعديالت أو التطويرات التي يمكن العمل عليها  - 
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 (:11ــــــ 2)المرحلة من الصف التاسع إلى الثالث الثانوي 

 

 ة المقترحة لتدريسهاالمد موضوعها رقم المهارة

 ةدراسي ةحص 2 وضع الخطة و األسئلة المهارة األولى

 دراسية ةحص 4 جمع المعلومات المهارة الثانية

 حصا دراسية 2 التعامل مع المعلومات المهارة الثالثة

 ةدراسي ةحص 2 االتصال وربط المعلومات المهارة الرابعة

 ةدراسي ةحص 2 عكساتالمن ،المردود ،النتائج المهارة الخامسة

 حصة دراسية 12  

 

 

 (تينساع) :وضع الخطة واألسئلة :المهارة األولى

 تعلم كيفية تحديد األهداف واألفكار المناسبة لموضوع البحث. 

 وضع أسئلة أولية وثانوية لتطوير وتوجيه البحث. 

 

 (أربع ساعات) :جمع المعلومات :المهارة الثانية

 تنظيم المكتبة -1

 

 (ساعتين) :ر الكتب من مكتبة المدرسة أو من أي مكتبة أخرىاختيا -2

  العامة، الحكومية، الجامعات(البحث على الخط المباكر في فهارس المكتبات األخرى( 

  منظمة الصحة (إمكانية الحصول على المعلومات من المنظمات مثل.( 

 تمييز كيفية استخدا  المصادر األولية والثانوية. 

 

 (ساعة) :مصادراختيار ال - 3- 

 تعلم كيفية اختيار المصادر المناسبة للموضوع. 
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 (ساعة: )استخدا  الوسائط المتعددة - 4- 

  القيللا  بالبحللث عللن طريللق االنترنلل  باسللتخدا  محركللات البحللث وتعلللم إدخللال معللامالت

 .لتوسيع أو تضييق نطاق البحث ( but – not – or – and)البحث البولوني 

 

 (سبعة حصا دراسية) :التعامل مع المعلومات :المهارة الثالثة

 

 .التنظيم -1

 

 (ساعة: )القراءة والمشاهدة واالستماع -2

  إدراك كيفيلة تلأثير الوسللائل المختلفلة فلي االتجاهللات والمواقلف والقلدرة علللى التمييلز فيمللا

 .بينها

 تحليل عالقة محتوى مصدر المعلومات والهدف من هذه المعلومات. 

 

 (ساعة) :توضع المالحظا -3

 مراجعة وتدقيق لألفكار الرئيسية والنتائج التي في موضوع البحث. 

 إدراك مس ولية استخدا  مصدر المعلومات وتجنب انتحال آراء م لف آخر. 

 

 (ساعة) :التسجيالت الببليوارافية -4

 .التعرف على التشريعات والقوانين التي تعتمد عليها عملية توثيق المصادر

 

 (ساعة) :ماتتقييم المعلو -2

 تطوير المعايير للتحقق من الدقة والموضوعية في المعلومات. 

 تفسير المحتويات وتبسيطها لتوضيح الكلمات الغامضة. 

 

 (ساعتين) :ربط المعلومات -0

 إنشاء روابط بين المعومات والنتائج. 

 التعرف على الروابط بين األسباب والنتائج والبحون. 
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 دعم البحللث وتكللون مرتبللة وتضللمن الوصللول إلللى حلللول إيجللاد أفكللار مبدعللة ومبتكللرة تلل

 .لمشكالت البحث

 تحليل ونقد مختلف المصادر التي تحتوي على أفكار أو نتائج متشابهة. 

 (ساعة) : التخطيط وتجهيز المعلومات -2

 ضم المعلومات التمهيدية والفقرات المستنتجة. 

 استخدا  اللغة بشكل حر بعيداي عن التحيز. 

 ارة إلللى النصللوص والمراجللع المستشللهد بهللا وإظهارهللا بللالطرق المناسللبة الداللللة واإلكلل

 .والصحيحة

 

 (ساعتين) :االتصال وربط المعلومات :المهارة الرابعة

 تعلم كيفية تقديم المعلومات أما  الجمهور بشكل كفهي. 

  تقللديم المعلوملللات عبللر الوسلللائط المتعللددة كتقلللديم المعلومللات بواسلللطة عللرض الشلللرائح

Power point Presentation  عن طريق إنجا  ورقة عمل تتناول عدة أمور:
1

 

 

  :الشرائح -1

 (أحياناي  /ال /نعم  )هل هي جذابة ومترابطة بتسلسل منطقي؟     * 

 هل الصور متوافقة مع النا؟*  

 

  :االنتقال بين الشرائح -1

 ال تشت  االنتباه؟* 

 متنوعة بما يالئم األفكار وتسلسلها؟ *

 ال تشت  االنتباه؟ :األصوات

 

 

                                                
1
-Information Literacy skills: Kindergarten-Grade12/ River East Transcona school division._ 

Canada: Transcona school,2008.-p143. 
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 :المعلومات -1

 تأخذ ككل المالحظات أي مختصرة؟ * 

 ؟.............مقدمة ونتيجة نهائية * 

 

 :التقديم الشفهي -1

 .مسموع وواضح  *

 .تعابير جيدة، حس الفكاهة * 

 .االنتقال المتوا ن والهاد  * 

 .كد انتباه الحضور * 

 .ت وإيماءات الجسم أو الحركات المناسبةالتواصل الجيد، أي بواسطة اإليحاءا * 

 

 (ساعتين) :المردود ،النتائج ، المنعكسات :المهارة الخامسة

 تطوير وجهات نظر التقييم من خالل التغذية الراجعة. 

 التعلم المستمر وذلك من خالل طرك أسئلة م يدة داعمة للتعليم. 
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 ،فلي االعتملاد عللى أنفسلم فلي أملور البحلث واإلطلالعإن برنامج مهارات المعلومات يسلاعد الطلالب 

وتنميلة  ،وهذا يسلاعدهم عللى اللتعلم بشلكل ذاتلي ومسلتقل ،واختيار ما يناسبهم حسب ميولهم وقدراتهم

       .ثقتهم بأنفسهم

فهللي تسللاعد علللى الخللروج مللن  ،ونالحللظ انلله مللن خللالل هللذا البللرامج تتغيللر النظللرة للتعللليم والللتعلم

 .وخلق الجو المناسب للتفاعل والمشاركة ،ي الذي يتركز على الحفظ والتلقيناألسلوب التقليد

 

وبما أن الطالب ال يتعلملون كلل كليء يحتلاجون إللى معرفتله فلي مجلال دراسلتهم و أملورهم الحياتيلة 

لتتتدريس مهتتارات هللذا دعللا إلللى ضللرورة وجللود مثللل هللذه البللرامج  ،أثنللاء السللنوات المحللدودة للتعللليم

من خاللها يتزود الطالب بالمهارات الضرورية واألساسية لالعتماد على أنفسلهم فلي  التيالمعلومات 

و إعدادهم بشكل يمكنهم من معرفة احتياجاتهم من المعلوملات والعملل عللى  ،عملية التعلم مدى الحياة

 .واستخدامها بالشكل المناسب عند الحاجة ،وتمكينهم من تقييمها ،إيجاد هذه المعلومات

 

دمي  معرفة أج ھناك أمرر ضرروري ی،رام  الطرتب ملرا تعلرم مھرارا  المعلومرا ل وھرو  والب  مج

وھذا ال مج ی،ام ھم في معرفة فواعر  مملیرة الرتعلمل حیرث تلك المهارات مع ما یحدث داخل الأل ، 

 .لج التعلم مرتبط بھشیا  یعرفونھا بالفعلل ویكوج الطتب حینعذ أكیر ن احا  

 

 الطلالب وأن الحصلا، جميلع فلي رستلدّ  أن المعلوملات ينبغلي مهارات أن المعلمون يقبل أن بدالو

 إلى بحاجة الطالب أن إلى باإلضافة ت فقد، تمارس لم إن ألنها ؛ المعلومات مهارات يمارسوا أن يجب

 حلاالت إللى المهلارات هلذه تحويلل عللى لتسلاعدهم وذلك متنوعة، مواقف في المهارات هذه استخدا 

 .جديدة

 ملع المنلاهج الدراسلية مهارات دمج عملية في حساساي  دوراي  ي دي التعلم مصادر ركزم واختصاصيي

 ايلر التخطليط ودورات الخلدمات بلرامج خلالل المهلارات إللى المعلملين تقلديم خلالل ملن المعلوملات

 .العادية والنقاكات الرسمية،
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 التلي المعلوملات اتمهار عن المعلمين مع يتحدثوا أن التعلم مصادر مراكز اختصاصيي على ويجب

 إذا بسلهولة يتعلملون فلالطالب الطلالب، يحتاجهلا التلي العلميلة الخلفيلة وما الطالب، يتعلمها أن يجب

 .مسبقاي  موجودة بمعرفة الجديدة المعلومات ربط 

 :اآلتية النقاط في ريفكمثالي ينبغي الت

 المعلومات؟ عن الطالب سيبحث أين 

 نها؟ويقيمو المعلومات هذه سيسجلون كيف 

 التعلم؟  مصادر مركز اختصاصي واجبات من أنها سيرون التي المها  ما 

  المعلمين مع المعلومات مشاركةكيفية. 

 

لج  مررج مھررارا  المعلومررا  ھررذا ،رروف یتطلررب  رر وال  مرنررا  وشررغال مكتبررة الم ر،ررةل ومنرر  الرر مج 

اةتصاصرري مركررز ضررع وی ررب أج ی لفررالطتب یررھتوج للررا المكتبررة لتلبیررة احتیررا ھم مررج المعلومررا 

في االمتبار بالتعاوج مع أمیج مكتبة الم ر،ة ضرورو تلبیة احتیا ا  م مومة مكتبرة  مصا ر التعلم

وكررذلك التعرراوج لتح یرر  مكرراج  را،ررة مھررارا   لج مصررا ر المعلومررا  لة مررة المنرراھجالم ر،ررة مرر

ھمررا مھررم لتلبیررة المعلومرا ل وكررذلك تح یرر  نارراط الضرعف والارروو فرري م مومررة مكتبرة الم ر،ررةل وكت

 .احتیا ا  الطالب

 
والم ر،رة  اةتصاصري مركرز مصرا ر الرتعلمھوھر ف  تربیة الط   على فهي  مهيارات المعلومياتف

  ،روف أیضا ل فكل الطتب بحا رة للرا مھرارا  المعلومرا ل وبإھمرال تر ریس الطلبرة لھرذه المھرارا

 .هوما ال یعرفون هتت،ع الف وو بیج ما یعرفون
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مركرز كتمل الفاع و المر وو مج تطبیق برنرامج مھرارا  المعلومرا  ینبغري ملرا اةتصاصري و لكي ت

 : مصا ر التعلم

 
 تحديد نقاط الضعف في مهارات المعلومات لدى الطالب: 

       (The Big blue information skills،toolkit) 

 

 ؟الطالب نقاط الضعف في مهارات المعلومات لدى لماذا ينبغي التعرف على

 .يتذمر الطالب في أغلب األحيان من أنهم يتعلمون مهارات هم يتقنونها سابقا   -1

عد بإمكاننا يلم فأي وقت مضى  فيأكثر تنوعا مما كان  اهتمامات الطالب و رغباتهم أصبحت  -2

 . تخمين أو توقع الحاجة علينا أن نسأل ما الطلبة يريدون

، ف يقيمون أنفسهم ومهاراتهم ليس عمليا  إلى حد مامعرفة مستوى الطالب عن طريق سؤالهم كي -3

 . لكن التقنيات الجديدة تسمح بسهولة اختبار مهارات الطالب

المنهج الذي فوائد جمة من  لهم تحصيلتكفل  الطالب في مهارات  الحقيقية تحديد أوجه النقص -4

 1.سوف يدرسونه

 

 الطالب؟  علومات لدىالم مهارات نقاط الضعف والثغرات في كيف يمكننا تحديد

 .قبل التدريب التفكير بما لديهم من مهارات وتقييمهااطلب من الطالب رسميا  -1

تبسيط و  التي تساعد في VLEsالتكنولوجيات مثل  بعض إجراء اختبارات للطالب باستخدام -2

  .هذه العملية تسريع

تعلمها بحاجة إلى  ونما يزالتي للتعرف على نقاط الضعف ال انتهاء التدريببعد  الطالب اختبار -3

هي الفجوات ومواضع النقص في البرنامج أو المنهج المتبع في تدريس مهارات  أو ما)ومراجعتها 

 ( المعلومات

وما يمكن لمعرفة ما يريدون عن مهارات الطالب  يةهيئة التدريسال والمعلمين إلى  تحدث  -4

 .ة واألنشطة المناسبةإضافته عليها وإكسابهم الخبرة عن طريق الممارس

 تقييم برامج مهارات المعلومات: 

                                                
1-toolkit gaps1/   www.library.mmu.ac.uk/bigblue/tookit/tookitgabs.html     

،تاريخ الدخول2/4/2669  

http://www.library.mmu.ac.uk/bigblue/tookit/tookitgabs.html
http://www.library.mmu.ac.uk/bigblue/tookit/tookitgabs.html
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 (The Big blue information skills، toolkit) 

  لماذا نقوم بإجراء  تقييم لبرنامج مهارات المعلومات؟

همية نظراَ ألو. من الضروري أن تفي هذه الخدمة بالهدف التي وضعت ألجله ،عند تقديم أي خدمة

للعديد من  مجاالت العمل الجديدة نسبيا   من أنه ال يزاللومات إال المعلتدريب على مهارات ا

 . وتطويرها فعل يمكن أن تساعد في وضع البرامجال فتقييم المنعكسات والنتائج وردود ،المؤسسات

  .ويمكن معرفة ردود الفعل عن طريق جمع االستبيانات وإجراء اإلحصائيات ودراستها

  

  :األسباب المحتملة للتقييم 

تختلف عن  ،برنامج مهارات المعلومات يتوجه إلى مجموعات أو مستويات مختلفة من الطالب -1

فالتقييم و جمع اآلراء و ردود الفعل من شأنها المساعدة . بعضها بحاجات معينة وتوجهات متعددة

 في أن يكون المنهج كامالَ يضمن تلبية احتياجات الطالب ورغباتهم على النحو الصحيح

التطور في قد تكون أداة مفيدة عند محاولة إظهار قيمة  والمنعكسات أي النتائج ردود الفعلإن  -2

 . الجهات المعنية للتدريب على المهارات لدى مهارات الطالب

 . قد تكون مفيدة في تأمين التمويل الالزم لتطوير البرامج  قتراحاتبعض اال -3

 .ومن ثم العمل على تحسينها ضعف في البرنامجنقاط القوة و اليمكن أن يساعد على تحديد  -4

 مهارات في مجال  البرامج والدورات التدريبية ينبغي جمع اقتراحات بشأن نوعية ومحتوى -2

ومن الهام أيضاَ معرفة الفائدة الجديدة التي اكتسبها ،عليها المعلومات والتحسينات التي أدخلت

 .؟!قبل  هل هي على صلة منطقية بما تعلموه من ،الطالب

ولم نطلع  ،كيف سنتعرف أننا حققنا الهدف األساسي من البرنامج إذا لم نطلب أو نتلقى ردود فعل-0

 1.؟!على المنعكسات والنتائج

 

  :في جمع ردود الفعل  بعض المالحظات

 ردود الفعل؟  جمع ما هو الغرض من -1

 تصميم برنامج؟ :دةفي مسألة واح ؟ على سبيل المثالأنت تجمع ردود فعل حول ماذا -2

                                                
1
- The big blue is information skill toolkit/         

www.library.mmu.ac.uk/bigblue/tookit/tookitevaluate.html                                         

 ،تاريخ الدخول2/4/2669

http://www.library.mmu.ac.uk/bigblue/tookit/tookitevaluate.html
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 ؟ ة، والمحتوى ، وأهمي منهجتقديم  :أو على مجموعة من المسائل ، على سبيل المثال  

 يستحقكل مجال   أن مأ  ؟هل يمكن جمع معلومات عن كل هذه المجاالت معا -3

 ؟ مرات عديدةبصورة أكثر عمقا  فيه وينبغي النظر

 يجب أن يعلم بها؟ منالنتائج التي جمعت من ردود الفعل؟ ما هي  -4

 كيف سيتم تجهيز البيانات وتجميعها؟  -2

 ؟ تعكس ما وضعت ألجله هل ردود الفعل -0

 ؟ ردود الفعل جمع في أفضل طريقة ل هذهه -2

  لهذا الغرض؟فعالية هناك طرق أخرى يمكن أن تكون أكثر هل  -8

 ؟ م كالهماكمية أو نوعية، أ المطلوبة بياناتالهل  -9

  .لمعلومات تتوجه إلى مجموعات مختلفة من الطالب ذوي احتياجات المتميزةمهارات ا -16

فعالية برنامج تدريب مهارات المعلومات الذي  جمع ردود فعل من كأنها المساعدة على ضمان -11

 . مجموعة كاملة من االحتياجات بشكل صحيح ووضع حد لها يضمن تحقيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :وبعدها اتمهارات المعلومما قبل تطبيق  -
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  السابقة الت  كنا نعان  منها قبل تطبی  مهارات المعلومات ف  المداروالمشك ت: 

 .جهد الطالب البدني والعقلي في البحث محدود جدا  .1

لم يكن هناك أي تركيز حقيقي على الموضوعات وارتباطهلا بالمسلتوى العملري للطاللب كلأن  .2

 .بل النووية والحرب الباردة مثاليكتب الطالب في المرحلة  االبتدائية عن القنا

( نسللخ مللن الكتلللب أومللن اإلنترنللل ) ال يسللتخد  الطالللب كلللل المصللادر المتاحللة والمحتمللللة  .3

 ...العلماء الموسوعات المجالت المشاهدات،: متجاهلين المصادر األخرى الهامة مثل 

  .ككل الكتابة هو ككل عشوائي اير مقنن .4

 سللخ المباكللر مللن المصللادر دون إعللادةنتيجللة للن)اللغللة ايللر مسللتخدمة بطريقللة صللحيحة    .2

 (.اصيااته

 .الموضوعات بسيطة  وسطحية .0

 .المصادر تقليدية واير متاحة  .2

 .المصادر مكررة   .8

 .يجري االهتما  بالشكل .9

 .يظهر فيها دمج للمهارات المكتبية والبحث ومهارات التكنولوجيا ال. 16

 

 برنام  مهارات المعلوماتتطبی   فوا د: 

 . المواد الدراسية  دمج بين .1

 .التعليم المشترك  .2

يللتم تعللليم المهللارات بللاللغتين العربيللة واإلنجليزيللة ممللا يتلليح للطللالب أي  الللتعلم ثنللائي اللغللة .3

 .االستفادة من كافة المصادر في أبحاثهم سواء أكان  باللغة العربية أو اإلنجليزية

 .المصادر  ستخدا  تلكاستخدا  المصادر مرة واحدة وفي ذات الوق  في بيئة تتيح ا .4

 .الحصا المتداخلة  .2

 .العمل في محاور تمكن الطالب من دمج المعرفة بطريقة ذات معنى   .0

 .محاضرتحول في دور المعلم إلى ميسر بدال من  .2

 .التركيز على العملية والناتج  .8

 .تفعيل دور المكتبة ومختبرات الحاسب اآللي ودمجها مع الصفوف . 9 
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 رات الطالب وليس وفق قاعدة تقديموتطبيقها وفق قدالمعلومات مهارات تعليم . 16   

 .الطالبلكافة  ةواحد       

 

 مثال على تطبيق برامج مهارات المعلومات: 

عملتتت بعتتض التتدول العربيتتة علتتى تطبيتتق بتترامج مهتتارات المعلومتتات فتتي مدارستتها وإدختتال هتتذه 

على الطالب في تحصيلهم العلمي وحيتاتهم  لما لها من نتائج ايجابية ،المهارات في مناهجها الدراسية

 .العملية في المستقبل

ففي السعودية قامت مدارس الظهران األهلية بإعداد دراسة تعريفية بمهتارات المعلومتات وتتم تطبيتق 

 . 5002هذه الدراسة في المدارس عام 

لومتات التتي هتي مهتارات المع ومتا ،فكان محتتوى هتذه الدراستة لمحتة تعريفيتة بمهتارات المعلومتات 

 .أثناء تطبيق هذه الدراسة كالت والنتائج التي واجهت المدارسالمشما هي و،تّدرس

 ." منحى المهارات الس  لحل المشكالت المعلوماتية "اسم  وأطلق على هذه الدراسة

 ، واحدة من طرق تعلّم حل المشكالت المعلوماتية المعلومات هي مهارات اعتبرت هذه الدراسة أن

هلي مللن خلالل تشلكيل فريلق يتكلون ملن معلملي اللغللة مهلارات المعلوملات يقلة األمثلل لتعلليم الطرأملا 

 .وتقنية المعلومات والمهارات المكتبية

 

:مهارات المعلومات كما وردت في هذه الدراسة   
1
 

 :تحديد المهمة  -1

 .حدد المشكلة 

 .حدد المعلومات الال مة 

 : استراتيجيات البحث عن المعلومات -2

  .د جميع المصادر المحتملةحد

  .اختر أفضل المصادر

 :تحديد المعلومات والوصول إليها  -3

 .جد المصادر 

                                                
1
،تاريخ  www.loghati.netـ .مدارس الظهران األهلية/منحى المهارات الس  لحل المشكالت المعلوماتية   

 .24/1/2669الدخول

http://www.loghati.net/
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 .جد المعلومات من المصادر 

 :استخدا  المعلومات  -4

 .(اقرأ، اسمع، كاهد) تفاعل 

  .استخلا المعلومات ذات الصلة

 :التركيب  -2

 .نظم المعلومات الواردة من مصادر متعددة

 .لناتج قد  ا

  : التقييم -0

 .الحكم على النتيجة

 .الحكم على العملية

 

  خالل تطبيق دراسة مهارات المعلومات األهلية مدارس الظهران المشكالت التي  واجه: 

 .الضغط الشديد على مصادر المعلومات  •

 ذللك اتضلح) عد  توفر الكفاءات المعدة للتعامل مع مصادر المعلومات والتعليم فلي آن واحلد  •

 (.من خالل التدريب داخل المدارس على تلك المهارات بشكل مستمر كل الوق  

 .كثرة المناهج وتشتتها بحيث ال يتاك أي وق  إلضافة أي جديد للمنهاج الرسمي  •

 . تركيز المناهج على المعلومات وليس االستراتيجيات •

 .  طبيعة اليو  الدراسي والمنهاج الحكومي •

 

:ألهلية رسالة مدارس الظهران ا -
1
 

محبلاي لللتعلم ، مهتملاي بلاآلخرين ،  ،ليصلبح إنسلاناي مفكلراي  تنمية القلدرات الكامنلة للدى كلل طاللب: أوالي 

 .ومتفاعالي بإيجابية مع العالم المتغير لينجح في حياته ويساهم في تنمية مجتمعه 

 .المشاركة في تطوير التربية والتعليم في العالم العربي  :ثانياي 

                                                
1
،تاريخ  www.loghati.netـ .مدارس الظهران األهلية/منحى المهارات الس  لحل المشكالت المعلوماتية   

 .24/1/2669الدخول

http://www.loghati.net/
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 :ةالخاتم* 

 ح رر الزاویرة فرري تطرویر مھرارا  الرتعلم الرذاتي والتعلریم تمیرل مھرارا  المعلومرا وھكرذا ن ر  أج 

 الم،تمرل و تترتب ھرذه التحروال  فري النمروذ  التربروي لضرافة للرا الحا رة ومرا و صریا ة بررامج

مكنریج مت التعلیم ومناھ هل لتمكریج أ یرال الم،رتابل مرج مھرارا  المعلومرا  التري ت علھرم م،رتة میج

 لفعالیتھررا وكفا تھررا لتانیررة االتصررال والمعلومررا ل وبرراحییج مررج المعلومررا  ومحللرریج لھررال وماررومیج

 .وأفرررررررررررررررررررا ا  حرررررررررررررررررراذ یج فرررررررررررررررررري حررررررررررررررررررل المشرررررررررررررررررركت  واتةرررررررررررررررررراذ الارررررررررررررررررررارا 

المعلومرا   فمھارا  المعلوما  مرا فة لكیف تتعلمل بمعنا أج یكوج ل ى المتعلم الا رو ملا معال رة

،ربیل البارا  والن را   تلكره الطالرب العرا ي فري الم ر،رةل وفري الحایارة ھريوا،تة امھال أكیرر ممرا یم

الوحی  لمج یریر  أج یعریش فري ھرذا الاررج المعلومراتيل فمھرارا  المعلومرا  ھري الار رو ملرا تمییرز 

مھا لحرل مشركلة معینرةل ومرضرھا فري ا،رتة اا ھرال وتح یر  مكانھرا وتاویمھرال وتحت المعلومرا  التري

 .ت،ررررررام  ملررررررا العرررررریش والن ررررررا  فرررررري بیعررررررة تانیررررررة المعلومررررررا معنررررررال وھرررررري  شرررررركل ذي

الطالب التعلیمیةل وی رب ملرا البیعرة  ی ب أج تكوج  ز ا  مج ةبرو ووك،اب الطتب ھذه المھارا 

یحصررروا ،رربلھم ت رراه المعلومررا ل فعنرر ما یصرربح  التعلیمیررة أج تكرروج ذا  بنیررة ت،ررمح للطررتب أال

فري معررفتھم الةاصرةل ویتفراملوج مرع مصرا ر المعلومرا   الطتب متعلمیج نشیطیجل من ھا یب موج

 .ویمتلكوج كفا و أكیر في ا،تة ام المعلوما  المتنومة بصورو  ی ول
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 النتائج والتوصيات: 

 

نجلد أن تطبيللق بلرامج مهلارات المعلوملات فللي الملدارس أصلبح ضلرورة أساسللية  ملن خلالل دراسلتنا 

للذلك يجلب تربيلة الطلالب عللى فهلم مهلارات  ،وحياتهم العمليلة فيملا بعلد ةللطالب في حياتهم الدراسي

 . جة إلى هذه المهاراتالمعلومات فكل الطالب بحا

إعداد الطالب المتمكنين معلوماتيلاي القلادرين عللى  تساهم بشكل كبير فيمهارات المعلومات برامج إن 

ا واسلتخدامها بفاعليلة عنلد علومات وتقييمهلمعرفة ما يحتاجون إليه من المعلومات وعلى إيجاد هذه الم

واملتالك قلدرة أكبلر  ،البحلث واإلطلالعم فلي أملور هساعد الطالب في االعتملاد عللى أنفسلوت ،الحاجة

عللى  الطلالب وهلذا يسلاعد ،واختيار ملا يناسلبهم حسلب ميلولهم وقلدراتهم على التعامل مع المعلومات

 .همبأنفستهم وتنمية ثق ،م بشكل ذاتي ومستقلالتعل

 

اإلطالع على تجارب اللدول األخلرى واالسلتفادة منهلا فلي لذلك ينبغي على الجهات التربوية المسئولة 

يسلها ملن قبلل والعمل على إدراج برامج مخصصة ومدروسلة لتدر ،تطبيق برامج مهارات المعلومات

فلللي بالشلللكل المناسللب  هالتدريسلل الضلللروريةوالمسللتلزمات  ,متخصصللين بعللد تهيئلللة الجللو التعليملللي

 .المدارس

 مسلتوىالالعملل عللى رفلع وتطوير التعليم فلي بالدنلا هو والبد نوضح هنا أن اايتنا من هذه الدراسة  

 التعليمي للطالب وإعدادهم نفسلياي وعمليلاي لمواجهلة ومواكبلة الزيلادة المسلتمرة فلي حجلم المعلوملات و

 .في جميع المجاالت الضخمة التطورات العالمية
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 المراجعقائمة المصادر و: 

 

 مجلللللة "منللللال آل عثمللللان / لملللليناختصاصللللي مركللللز مصللللادر الللللتعلم مستشللللار الطللللالب والمع -1

 .2669،آذار148ع،"المعرفة

 

 .2668 ،أيلول13 ،12ع،"مجلة المعلوماتية"ــ .حمد بن إبراهيم / قضايا معلوماتية  -2

 

 -.لثالثللللللللةمنتللللللللديات المدرسللللللللة النموذجيللللللللة االبتدائيللللللللة ا/ معللللللللايير مهللللللللارات المعلومللللللللات -3

www.alnamozgia3.net/vb/showthread.php ، 18/2/2669تاريخ الدخول. 

     

 -.مللللللدارس الظهللللللران األهليللللللة/منحللللللى المهللللللارات السلللللل  لحللللللل المشللللللكالت المعلوماتيللللللة  -4

ghati.netwww.lo ،24/1/2669تاريخ الدخول. 

 

 2/2/2669تاريخ الدخول، www.alyaseer.netــ .منتديات اليسير/ الوعي المعلوماتي -2

 

ـلل .؛ ترجمللة حمللد بللن إبللراهيم العمللرانجللوي تللايلور/ الللوعي المعلومللاتي ومراكللز مصللادر الللتعلم -0

 .2668،الملك فهدمكتبة :السعودية 

 

Information Literacy skills: Kindergarten-Grade12/ River East Transcona -2 

school division._ Canada: Transcona school,2008.                                 

 

The big blue is information skill toolkit/                                                  -8 

 www.library.mmu.ac.uk/bigblue/tookit/tookitevaluate.html                      

    ،تاريخ الدخول2/4/2669   

 

toolkit gaps1/   www.library.mmu.ac.uk/bigblue/tookit/tookitgabs.html-9 

 ،تاريخ الدخول2/4/2669

http://www.alnamozgia3.net/vb/showthread.php
http://www.loghati.net/
http://www.alyaseer.net/
http://www.library.mmu.ac.uk/bigblue/tookit/tookitevaluate.html
http://www.library.mmu.ac.uk/bigblue/tookit/tookitgabs.html
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 المالحق: 

 

 

 رقم الملحق                                     عنوان الملحق                                       

 

  Presentation Teacher Evaluation of an Oral                     1الملحق 

 

                                    TT31- Power Point Presentation 2الملحق 

                                                               TT15- Search smarter, Faster                                3الملحق 

                                              TT33- Self –Assessment  4الملحق 

Project Evaluation and Reflection                                              

 

                                  TT27-Editing Checklist (English)  2الملحق 

                                  Oral Presentation Guideline -0الملحق 

 

                            Criteria for Good Report Writing -2الملحق 
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