
   الثقافة؟ هي ما

  والعشرين الحادي القرن في مثقفا   تكون كيف

  ثالثالجزء ال

 

   سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

 األمية محو من أكثر يتطلب ، السابقة المقاالت في مذكور هو كما ،المعلومات عصر

 علم امتالك, اإلنجليزية باللغة التحدث, الكتابة, القراءة على القدرة وهو ، األساسي

 مستوى على للحصول. المشكالت وحل, الرياضي االستنتاج األساسي، الرياضيات

 .مستمرة جيدة لحياة مرض  

 الحادي القرن أمية محو امتالك أن المرء على يتعين ، األيام هذه بذلك للقيام 

 محو من واحد. للغاية ومنتجا ، فعاال محاورا ، مبتكرا,  مفكرا يكون وأن ، والعشرين

 .المعلوماتي األمية محو هو اليوم المطلوب األمية

 المعلومات إلى الوصول جعلت - البحث محركات وخاصة - التكنولوجيا األيام هذه

  .سهال و بسيطا



 أنظمة ، الشبكات ، الحواسيب ، التكنولوجيا ، اإلنترنت إلى الوصول سهولة

 المعلومات من وفيرة كمية على الحصول لنا، يتيح البيانات وقواعد ، االتصاالت

 .والمعرفة

 المهارات لدينا كان إذا إال لها معنى ال المعرفة أو المعلومات هذه فإن ، ذلك ومع

 ممارسات إلى وتحويلها, استخدامها, هاتنظيم,  هاتحليل,  هافهم,  هاالسترداد الالزمة

   ".المعلوماتي األمية محو" يسمى ، وجيزة لفترة ، هذا. وكفئ فعالة

 تقييم على القدرة هو ، أخرى ومصادر التعليم، لقاموس وفقا ، المعلوماتي األمية محو

 كيفية فهم ، المطلوبة المعلومات تحديد,  اإلعالم وسائل من مجموعة عبر المعلومات

 تلك تحديد ، معينة لحاجة المعلومات مصادر أفضل تحديد ، المعلومات تنظيم

 الوظائف هذه وإنجاز , بفعالية مشاركتها, استخدامها ، توليفها ، هاتقييم ، المصادر

  .اإللكترونية والموارد, االتصاالت شبكات, التكنولوجيا باستخدام

 اللجنة ذكرت. الحياة مدى التعلم في الزاوية حجر هو المعلوماتي األمية محو

 ، المطاف نهاية في" المعلوماتي، األمية لمحو األمريكية المكتبات لجمعية الرئاسية

. يتعلمون كيف تعلموا الذين أولئك هم,  محو أميتهم المعلوماتيه الذين األشخاص فإن

 على العثور كيفية, ، المعرفة تنظيم كيفية يعرفون ألنهم يتعلمون كيف يعرفون إنهم

 أناس إنهم. منها التعلم من اآلخرين تمكن بطريقة استخدامها وكيفية,  المعلومات

 الالزمة المعلومات على العثور دائًما يستطيعون ألنهم ، الحياة مدى للتعلم مستعدين

 ". اليد متناول في قرار أو مهمة ألي

 فقط المكتبات على نعتمد ال ألننا كبيرة أهمية ذو المعلوماتي األمية محو يعتبر  

 ؛ واحد مصدر في المعلومات جميع احتواء يتم حيث ، المعلومات على للحصول

 المعلومات كل ليست. واألشكال األنواع بجميع لمعلومات عرضة نحن ، اليوم. الكتب

,  مضللة, محدثة غير, دقيقة غير, عبثية معلومات هناك. وموثوقة دقيقة المتاحة

  .خاطئة ومزورة

 فإن ، العالم أنحاء جميع في المصادر مختلف من المعلومات توفر وبسبب ، ثم ومن

 تقييمها ، المصادر تلك تحديد ، المطلوبة المعلومات مصادر أفضل تميز على القدرة

 ، والسلطات التعليم خبراء من لكثير وفقا .وفعالية بكفاءة واستخدامها ، توليفها ،

 عند ، المعلومات إلى الوصول قبل معينة مهارات المعلوماتي األمية محو تتطلب

 . المعلومات استخراج وبعد ، المعلومات إلى الوصول

 مطلوب و معروف هو ما تعين المتعلمين على يجب ، المعلومات إلى الوصول قبل

 ، النصوص ذلك في بما - المختلفة المعلومات مصادر تحديدو ، المشكالت لحل



 على المصادر أولويات وتحديد ، البيانات قواعد ، الصوت ، الفيديو ، األشخاص

  .والمالءمة المصداقية أساس

 المعلومات تحديد المعلوماتي األمية محو على يجب ، المعلومات إلى الوصول عند

 مراجعة ,البحث لتعزيز التكنولوجيا استخدام,  المصادر من استردادها, الصلة ذات

 أو المعلومات تعالج كيف فهم , فعاليتها عدم تثبت التي المعلومات جمع استراتيجيات

 والقضايا المصداقية حيث من المعلومات وتقييم , األصلية المشكلة تعالج ال

 أثناء عليها تؤثر قد التي األخالقية, و القانونية, السياسية, االقتصادية, االجتماعية

 .التقييم لتسهيل التكنولوجيا استخدام

 استخدام على القدرة المتعلمين لدى يكون أن ينبغي ، المعلومات استخراج بعد 

 اعواقن بوضوح المعلومات تقديم , معين غرض لتحقيق المسترجعة المعلومات

 ونتائج عمليات وتقييم , التكنولوجية اإلعالم ووسائل األدوات من مجموعة باستخدام

  .األنشطة هذه
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