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 مقدمة 

 

 

 أ

يزخر العالم اليوم  بالمعلومات ما جعلها موردا اقتصاديا مهما ومقياسا للتقدم ،         

ويقاس تطور المجتمعات بمدى قدرتها على جمع المعلومات وتنظيمها ومعالجتها و إخراجها 

ي كافة المجاالت وبتطور التقنيات  وثورة اإلتصاالت وما في قالب يخدم الفئات المستهدفة ف

شبكات وخاصة األنترنت . تأثرت دورة المعلومات  بشكل كلي مما تم على أفرزته من 

ر المعلومات المجتمعات األكاديمية تطور برامجها  من أجل التفاعل و الولوج في عص

بحيث يقضي الحاجة إلى مهارات الني ينبغي على الطالب أن يكتسبها حتى يكون على 

من المعلومات و أماكن توافرها وكيفية   درجة من الوحي المعلوماتي لمعرفة إحتياجاته

الوصول إليها وما هو األكثر مالءمة لإلستخدام من بينها ، لتأسيس فكر معلوماتي بين 

لوماتية  و لما كانت األمية المع الطالب ليصبحوا  مؤهلين لتحديد احتياجاتهم المعلوماتية 

العديد من بلدان العالم  لومات فقد حطيت بإهتمام ، إذ سعتعأهم معوقات استثمار الم

 خصوصا المتقدمة منها إلى العديد من الدراسات خول هذه الظاهرة .

ومن هذا المنطلق اعتمدنا في دراستنا على مقدمة وفصل وخاتمة تجسدت في إمكانية       

متطلبات الدراسة  تحت عنوان وتجلب في اإلطار المنهجي تناولنا فيه إشكالية الدراسة و 

أهمية و أهداف الدراسة  فة إلى الفرضيات على أساس التساؤل ومن ثمالتساؤالت باإلضا

يضا إلى أسباب إختيار الموضوع و الدراسات السابقة ، وضبط المصطلحات و أما أوتطرقنا 

ماهية الوعي بالنسبة إلى الفصل النظري قصمناه إلى مبحث أول الذي كان تحت عنوان 

شر الوعي المعلوماتي ومهاراته و فيما يخص المعلوماتي أما الثاني فتمثل في خدمات ن



 مقدمة 

 

 

 ب

الفصل التطبيقي  فتناولنا فيه التعريف بمكان إجراء البحث و المهام و اإلستبيان حتى تطرقنا 

إلى تحليل البيانات وجمعها ومناقشتها ومن ثم الخروج بنتائج على ضوء الفرضيات و 

 اإلقتراحات .
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 :اإلشكالیة  -1

إن مصطلح المعلومات یشیر إلى أكثر من الكلمة  المكتوبة أو المطبوعة إذ یعتبر العامل 

الوحید الذي ال تتغیر قیمته أو أهمیته ، حیث أصبحت تتدفق وتنتشر و تتسابق للوصول 

إلى مستقبلها في كل مكان وفي أي وقت ألخذ قرارات لحل المشكالت و الوصول إلى نتائج 

هذا الوقت على إمتالك المعرفة فهي العصب الحیوي في حركة األمم ، سیكون الصراع في 

و تطورها ، إن الثورة المعلوماتیة و الحجم الهائل للمعلومات وتعدد مصادر الحصول علیها 

وظهور التقنیات الحدیثة في االتصاالت بشكل متزاید یؤدي إلى السیر في خطى متجهة نحو 

ل على اإلهتمام بالطالب وتطویره لیستطیع التفاعل مجتمع المعلومات ، مما یستدعي العم

مع ذلك المجتمع الذي یعتمد بدرجة كبیرة على استثمار المعلومة ، وزیادة وعیبه في مجال 

الثقافة العلمیة العامة و التفكیر النقدي و اإلبداعي داخل إطار خطوات التعلیم و البحث 

لزمزن بامتالك القدرات واكتساب المهارات العلمي لتأسیس فكر معلوماتي وفي هذا األمر همم

التي تمكنهم من معرفة المعلومات وطرق الحصول علیها وسلوكیات البحث عنها وتقییمها و 

اإلستفادة منها بطریقة ناجحة ، وهذا ما یعرف بالوعي المعلوماتي ، ومن منطلق ذلك یمكننا 

  : طرح السؤال التالي 

  سنة أولى و الثانیة ماستر بجامعة مستغانم ؟هل یوجد وعي معلوماتي لدى طلبة ال
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 :تساؤالت الدراسة  -2

 ماهیة الوعي المعلوماتي ومستویاته ؟ -

 ما هو دور المكتبات و أخصائي المكتبات في نشر الوعي المعلوماتي لدى الطالب ؟ -

 :فرضیات الدراسة  -3

تعرف الفرضیة في البحث العلمي أو كما یحلو للبعض أن یسمیها الغرض بأنها عبارة عن 

تخمین إلستنتاج أولي ذكي یتوصل إلیه الباحث ویتمسك به ، ولكن بشكل مؤقت ، لحین 

وصوله إلى االستنتاجات الفعلیة بموجب البیانات و المعلومات التي قام بجمعها وتحلیلها 

  . 1ما تكون برأي الباحث المبدئي في حل مشكلة  فالفرضیة إذن هي أشبه

  :وتمثلت فرضیات الدراسة فیما یلي 

یمتلك طلبة السنة أولى والثانیة ماستر المهارات الالزمة لمعرفة : 1الفرضیة  -

 .احتیاجاتهم من المعلومات

معرفة طلبة السنة أولى و الثانیة أنماط سلوك البحث عن المعلومات بما : 2الفرضیة  -

 .و البحث  فحلك اإلتجاهات المختلفة للتصفي ذ

  

  

                                                             
  .32ص.2012دار الیازوري  للنشر و التوزیع ، : عمان . منهجیة البحث العلمي . ، عامر إبراهیم  قندلجي1
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 :أهمیة الدراسة  -4

تبرز أهمیة الدراسة في أن الوعي المعلوماتي في جوهره یعد فنا من الفنون الفعلیة ألنه یطور 

 بفاعلیة إلتخاذ من مهارات التعلیم إذ یمثل القدرة على تحدید مكان المعلومات و استخدامها 

القرارات وصوال إلى المهارة التي یتمتع بها الشخص الواعي معلوماتیا وتتلخص أهمیة 

  : الدراسة فیما یلي 

 .حیویة موضوع الوعي المعلوماتي ودوره في رفع مستوى اإلدراك لدى الطلبة  -1

 .االسهام في ابراز أهمیة الوعي المعلوماتي  -2

 .التعرف على أهمیة مهارات الوعي المعلوماتي  -3

 .شف عن واقع الوعي التي ینبغي اكتسابها للوصول إلى المعلومات الك -4

 .التعرف على فروقات الوعي للمعلومات بین الطلبة  -5

  :أهداف الدراسة -5

الوعي المعلوماتي كمصطلح أو مفهوم یشیر في معناه إلى أكثر من الكلمة المكتوبة إذ أنه 

للفرد أو باألحرى الطالب في مراحله غیر مرتبط بمرحلة عمریة محددة ، فهو متطلب أساسیا 

الدراسیة المختلفة ، كما أنه حاجة ضروریة ، وعلیه نسعى من خالل هذه الدراسة إلى تحقیق 

  :هدف أساسي ویتمثل  في 
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 .البحث عن دور الذي تقوم به المكتبات في تنمیة الوعي المعلوماتي لدى الطلة  -1

 .لوماتي بالجامعة و المكتبات معرفة الجهود و البرامج الدراسیة للوعي المع -2

معرفة مدى توافر الوعي المعلوماتي في جامعة عبد الحمید ابن بادیس بمستغانم بین  -3

 .طلبة علو المكتبات 

 .التوصل إلى استراتیجیة المرفع من مهارات الوعي  المعلوماتي لدى الطالب  -4

  :أسباب اختیار الموضوع  -6

  :الموضوع الدراسة هناك أسباب ذاتیة و األخرى موضوعیة تتمثل في  إلختیار

 : أسباب ذاتیة -

 .موضوع الدراسة المتمثل في الوعي المعلوماتي جد مهم  -

 .في حد علمنا عدموجود دراسات سابقة في الجامعة لموضوع البحث  -

 :أسباب موضوعیة  -

 .الفضول العلمي في معرفة أنماط سلوكیات البحث لدى الطلبة  -

تمییز المهارات الوعي المعلوماتي الموجودة بین الطلبة السنة أةلى و الثانیة ماستر  -

 .علم المكتبات
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  :الدراسات السابقة  -7

الوعي المعلوماتي لدى طلبة قسم  مفهوم. هاشم شریف حسن الغریفي :  الدراسة األولى

ت البصرة ، السنة مجلة دراسا. المعلومات والمكتبات في كلیة األداب،جامعة البصرة 

  .6،2008.،عالثالثة

هدفت إلى التعرف على درجة الوعي المعلوماتي لدى طلبة قسم المعلومات و       

المكتبات لجامعة البصرة ، ومن أبرز  النتائج التي توصل إلیها الباحث هو ضعف المناهج 

یة التي یمكن من التدریسیة المتبعة وعدم امتالك قسم المكتبات و المعلومات البنیة التحت

  1.خاللها النهوض بواقع الوعي المعلوماتي 

هي دراسة للطالبة عبید هدى  تحمل عنوان الوعي المعلوماتي لدى طلبة :  الدراسة الثانیة 

و الهدف  02 دراسة میدانیة بقسم علو اإلجتماع جامعة قسنطینة:  LMDد -م-الدكتوراه لـ

منها هو استكشاف مستوى الوعي المعلوماتي لدى طلبة الدكتوراه ومدى وعیهم و إدراكهم 

  2.بأهمیة اكتسابه وكذا العوامل المساعدة على ذلك 

                                                             
مفهوم الوعي المعلوماتي لدى طلبة قسم المعلومات والمكتبات في كلیة األداب،جامعة . هاشم شریف حسن الغریفي 1

  .6،2008.مجلة دراسات البصرة ، السنة الثالثة ،ع. البصرة 
. رسالة ماستر .دراسة میدانیة بقسم علم اإلجتماع :  LMDد -م-الوعي المعلوماتي لدى طلبة الدكتوراه لـ. عبید  هدى ،2

  جامعة قسنطینة ، تخصص إدارة أعمال المكتبات 
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ومن أبرز النتائج التي توصلت إلیها على أن أغلبیة طلبة الدكتوراه یملكون مستوى مقبول 

هذا  ة عوامل تعلیمیة و اجتماعیة ساعدنا على رفع وهذا نتیجة عد. من الوعي المعلوماتي 

  .المستوى المعلوماتي 

كفاءات الوعي المعلوماتي لدى "دراسة الدكتور زیاد بركات تحت عنوان : الدراسة الثالث 

  .طلبة جامعة القدس المفتوجة في منطقة طولكوم التعلیمیة وفق المعاییر العالمیة

اءات الوعي لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في هدفت الدراسة إلى كشق عن مستوى كف

منطقة طولكوم التعلیمیة ، ومن أبرز النتائج المتوصل إلیها أن مستوى كفاءات الوعي لدى 

الطلبة كان بمستوى مرتفع ، وفق خمس مؤشرات عالمیة وتبیین وجود  فروق دالة إحصائیا 

و السنة الدراسیة على عكس متغیري في المستوى لدى الطلبة تبعا لمتغیري المعدل التراكمي 

  .1الجنس و التخصص 

  

  

  

  
                                                             

 كفاءات الوعي المعلوماتي لدى طلبة جامعة القدس المفتوجة في منطقة طولكوم التعلیمیة وفق المعاییر. زیاد ، بركات 1
  .2012، 28ع.مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث و الدراسات . العالمیة
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  :  صطلحات ضبط  الم -8

  .الطالب الجامعي  –المعلومات  –الوعي المعلوماتي 

  : Information literacyالوعي المعلوماتي  -1

لقد تعددت التعاریف الخاصة بالوعي المعلوماتي تبعا لتعدد المهتمین بهذا الموضوع فورد 

باإلنتاج الفكري  لتعاریف صادرة عن منظمات وهیئات معلوماتیة وكذلك تعاریف أعدها 

  .باحثون 

مجموعة من القدرات تتطلب من األفراد فهم أو معرفة :" هناك  تعریف محمد دیاب اعتبره 

ویم و استخدام المعلومات المعلومات المحتاج إلیها و القدرة على تعیین موقع ، وتق

  .1"بفاعلیة

كما تعرفه إیمان دیاض من خالل قاموس المكتبات و المعلومات على الخط المباشر 

Online dictionary of bibrary and information:ODLTS  

على أنه اكتساب مهارة الوصول للمعلومات التي یحتاجها وفهم كیفیة تنظیم مصادر " 

لكتروني و استخدام التقنیة المعلومات في المكتبات و إعداد المعلومات و أدوات البحث اإل

                                                             
دار الصقاء للنشر ، : عمان .اتجاهات المعلومات في المنظمات العربیة : قضایا معلوماتیة . مفتاح، محمد دیاب 1

  35ص . 2007
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في عملیات البحث و تقییم المعلومات و اإلستفادة منها بفاعلیة وفهم البني التحتیة التقنیة 

  .1"التي تعد أساس نقل المعلومات و تأثیر العوامل اإلجتماعیة و السیاسیة و الثقافیة لذلك 

ة المعلومات و استغاللها و على أنه معرفة و اإلحاطة بأهمی:"  وتعرفه عزة فاروق الجوهري

إمكانیة التعامل معها في الوقت المناسب وبالقدر المناسب لحل المشكالت المعلوماتیة وتلبیة 

الحاجات البحثیة بقدرات ذاتیة تتناسب مع المتطلبات العصریة للوصول إلى مرحلة النضج 

 . 2"المعلوماتي 

تعریفا للوعي  2005في عام  cilipي حیث قدم  معهد مهني المكتبات و المعلومات البریطان

على أنه معرفة ومن تحتاج المعلومة ولماذا و أین تجدها وكیف تقییمها و : " المعلوماتي 

  . 3"استخدامها وبثها بأسلوب أخالقي 

وعرفه الدكتور جاسم جرجیس مدیر برنامج الماجیستر في علم المكتبات و المعلومات في    

بأنه  مجموعة القدرات المطلوبة التي تمكن األفراد من : "  اتباإلمار الجامعة األمریكیة 

تحدید احتیاجاتهم من المعلومات و الوصول إلیها و استخدامها بالكفاءة المطلوبة وتابع أن 

مصطلح  محو األمیة المعلوماتیة یمثل مقیاسا إلظهار قدرة االنسان على التكیف المجتمعي 

                                                             
1 ]blogspot.com/p/blog.page29-Iman.dia [   على  13:00على الساعة  2017-12- 16تمت الزیارة یوم ،

  .الخط 
تمت الزیارة  ] com blogs pot– kamtifo,[. الثالثة الوعي المعلوماتي مطلب تواجد باأللفیة . عزة ، فاروق الجوهري 2

  .، على الخط  09:45على الساعة  2017- 12-16یوم 
 2017-12-16تمت الزیارة یوم   ]  show threa –, net  alyasser [منتدیات الیسر للمكتبات و تقنیة المعلومات 3

  .، على الخط 10:00على الساعة 
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راد في القرن  الحالي  و أشار إلى أن محتویات أسبوع ویعتبر من المهارات األساسیة لألف

و عرفت  1"18واحد من  جریدة قد تغطي ما یتعلمه إنسان من خالل كامل حیاته في القرن 

جمعیة المكتبات الوعي المعلوماتي بأنه حزمة من القدرات توفر لألفراد معرفة متى یحتاجون 

  2.ییم و اإلستخدام الفعال للمعلومات المطلوبة إلى المعلومات ، و القدرة على التحدید و التق

على أنه هو مجموعة المهارات المعلوماتیة التي ینبغي أن : و تعرفه مفیدة بوسلحة      

و یمتلكها الطلبة حتى یتمكنوا من تحدید احتیاجاتهم من المعلومات في الوقت المناسب، 

  .3الوصول إلیها وتقییمها ، و استخدامها بكفاءة 

  

  

  

  

  

                                                             
على الساعة  2017-12-16تمت الزیارة یوم .  ]  ندوة الثقافة و العلوم[: مؤثمر المعاییر الموحدة للوعي المعلوماتي 1

  .، على الخط  10:30
دراسة میدانیة : الوعي المعلوماتي لدى طالب الدراسات العلیا في جامعة حلوان . مروة ، السید سعید حسن عماشة  2

  7ص. 2016. جامعة حلوان . رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه . بكلیات الفنون 
العلوم اإلنسانیة و اإلجتماعیة بجامعة دراسة میدانیة بكلیة : الوعي المعلوماتي لدى طلبة طور الماستر . بوسلحة ، مفیدة 3

  .130الجزائر ،ص. تبسة 
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  :تعریف المعلومات  - 2

وضعت للمعلومة مئات التعاریف من قبل المختص كل حسب مجاله لكنه ال یوجد تعریف 

  ....موحد للمعلومة ، فقد اختلف المختصون في وضع تعریف أو مفهوم موحد لها 

وهي ) علم ( مشتقة من المادة اللغویة . المعلومات من حیث مدلولها اللغوي  :لغة  -

مادة غنیة بالكثیر من المعاني كالعلم و اإلحاطة ببواطن األمور و الوعي و اإلدراك 

و الیقین و اإلرشاد و اإلعالم و الشهرة و التمییز و التیسیر و تحدید المعالم و 

إلى أخر ذلك من المعاني المتصلة ...... درایة المعرفة و التعلیم و التعلم و ال

 .1بوظائف  العقل 

هي اإلنجلیزیة وهذه الكلمة اإلنجلیزیة مشتقة  informationویقابل المعلومات كلمة  -

التي كانت تعني في األصل االتصال أو ما یتم إیصاله أو  infomatioمن الالتینیة 

 .2تلقیه 

 presidentialcomittée ofوماتي وتعرفه اللجنة الرئاسیة للوعي المعل -

information literacy  التابعة لجمعیة المكتبات األمریكیةALA : أن الشخص

الواعي معلوماتي هو القادر على إدراك متى یحتاج للمعلومات ولدیه القدرة على 

فهو الشخص الذي تعلم كیف یتعلم وهو یعرف . تحدید مكانها وتقییمها و استخدامها 

                                                             
دار الرضوان للنشر ، : عمان . المعلوماتیة و البحث العلمي . عصام ، أحمد  الدلیمي ، عبد الرحیم ، صالح علي 1

  .25ص. 2014
  22،ص) س.د. (دار غریب للنشر : القاهرة .مدخل لدراسة المكتبات و علم المعلومات . قاسم ، حشمت  2
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ألنه یعرف كیف یصل  إلى المعلومات  learned how to learn كیف یتعلم

 .1ویستخدمها بطریقة یستطیع أن یتعلم منها األخرون 

وفیما یلي بعض تعریفات المعلومات كما وردت في المفهوم االصطالحي ویعرفها  -

هي توصیل الحقائق و المفاهیم إلى األفراد من أجل زیادة : " عامر إبراهیم قندلجي

 .2معرفة معرفتهم ومن هنا ارتبطت المعلومات بال

على أنها أیة مادة موجودة في حیز : " ویعرفها عبد الغفور و عبد الفتاح مازي  -

الفضاء وفي المجال الحاسوبي ادخال المعلومات ومعالجتها ، استرجاعها وتخزینها و 

ة معلومات مفیدة استرجاعها بجمیع أنواعها النصیة و الصوتیة و التصویریة و البیانی

تدل على معنى تحقق نتائجها من خالل معالجة البیانات الخام في نظام الحاسوب و 

 3".لها معنى و إفادة وهي عكس كلمة البیانات 

بیانات معقول أو رأي أو حقیقة أو على أنها : " حیث تعرفها صحة عائشة عفاف  -

 .مفهوم أو فكرة

                                                             
   1 ]omeh-site –,google,com  ;sites http [  على  09:41على الساعة  0182- 01-22الزیارة یوم  تمت ،

 .الخط
دار المسیرة للنشر ، : عمان . المعجم الموسوعي لتكنولوجیا  الكعلومات و األنترنت . ، عامر ابراهیم  قندلجي2

  182ص.2003
مكتبة الملك فهد ، : الریاض . معجم مصطلحات المكتبات و الكعلومات . عبد الغفور ، مازي . عبد الفتاح ، مازي 3

  155،ص2002
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كما قد تكون تجمیعا مترابطا للبیانات ، أو األراء أو األفكار و المعلومات مرتبطة  -

بالمعرفة ألنه عندما یتم فهمها ومقارنتها وفهمها ، تصبح معرفة ، أي أن المعلومة 

 .1"عي التي تساهم في تغییر الحالة المعرفیة لإلنسان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
دراسة میدلنیة بالمركز الجامعي : عة الجزائریة مع المعلومات العلمیة و الثقنیة تعامل طلبة الجام. عائشة عفاف ، صحة 1

  24ص.2005.جامعة قسنطینة . رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستر في علم المكتبات . لوالیة الوادي نموذجا 



 : اإلطار المنهجي 
 

 
16 

  :تعریف الطالب -3

الطالب كمصطلح هو شخص ینتمي إلى مكان تعلیمي محدد مثل الجامعة أو 

المدرسة ، أو المركز ، أو المعهد أو الكلیة وهذا االنتماء یكون من أجل الحصول 

على العلم ، و أیضا إلمتالك شهادة من هذا المكان المعترف بها ، ویكون قادر على 

  1ممارسة حیاته العملیة 

  :أدوات البحث   -9

عتمدنا في دراستنا على االستبیان إذ هو أداة تتكون من مجموع من األسئلة ، توجه أو ا

ترسل أو تسلم إلى األشخاص الذین ثم اختیارهم لموضوع الدراسة ، لیقوموا بتسجیل إجاباتهم 

عن األسئلة الواردة به و إعادته بعد ذلك للباحث وهناك عض المصطلحات البدیلة التي قد 

الباحثین ، للداللة على األداة نفسها ،  منها االستفتاء و االستقصاء  یستخدمها بعض

واالستبانة بل و حتى استمارة وجمع البیانات ولكن المصطلح األكثر شیوعا و استخداما هو 

  .2مصطلح االستبیان 

 .و الهدف منها هو الحصول على المعلومات التي تخدم موضوع البحث  -

  

                                                             
  .على الخط  13:00على الساعة  2018- 02-06تمت الزیارة یوم   ]qlamy,com tpht:[  موسوعة قلمي 1
. البحث ومناهجه في علم المكتبات و المعلومات : علم المكتبات و المعلومات المعاصرة .  محمد فتحي ، عبد الهادي  2

  174،ص2013دار المصریة اللبنانیة للنشر ، : القاهرة 
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 :منهج البحث  - 10

الطریق " هو الطریقة التي یعتمدها الباحث من أجل تحقیق أهداف بحثه ، أو هو 

المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهیمن 

  .1على سیر العقل و تحدید عملیاته،  حتى یصل إلى نتیجة معینة 

، وهو جمع البیانات و معلومات كافیة  إعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي التحلیلي

ودقیقة عن الظاهرة ، ومن ثم دراسة و تحلیل ما تم جمعه بطریقة موضوعیة وصوال إلى 

العوامل المؤثرة على تلك الظاهرة كما یعتمد على تحلیل البیانات المحصلة و اعطاء 

  2.تعمیمها  تقریروصفي تحلیلي للظاهرة محل الدراسة مع استخالص النتائج و محاولة 

 :مجتمع البحث  - 11

یعني مجتمع البحث جمیع األفراد الظاهرة التي یدرسها الباحث وفي هذه الخطوة یقوم 

الباحث بتحدید مجتمع بحثه بدقة وجمع البیانات الدیموغرافیة الالزمة عنه ، مثل عدده ، 

  3.فئاته، وطریقة توزیعه 

و یتكون مجتمع الدراسة من طلبة علم المكتبات و المعلومات و الذي یتمثل عددهم   

  .طالب  190في 
                                                             

  .130ص.2000مؤسسة الوراق للنشر ، : عمان . أسس البحث العلمي . مروان ، عبد المجید ابراهیم  1
منھجیة و أسالیب البحث العلمي  وتحلیل البیانات باستخدام البرنامج االحصائي . محمود ،السلیمي . قاضي دالل ، ال2

spss ، 128ص.2008دار الحامد للنشر.  
  318ص.2009دار الصفاء  للنشر ،:عمان . المكتبة ومهارات استخدامها . همشر ، أحمد عمر 3
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أما عینة البحث تعرفه بأنها عملیة اختیار عدد من األفراد للمشاركة في دراسة ما  -

بحیث یكون هؤالء األفراد ممثلین للمجموعة التي تم اختیارهم منها ، و الهدف من 

 .1حول مجتمع ما  و الحصول على معلوماتاختیار العینة ه

  .طالب  40وتتمثل في طلبة ماستر علم المكتبات و المعلومات وتتمثل في  -

 :حدود الدراسة  - 12

وتتمثل في الوقت الذي استغرقنا للدراسة بشقیها النظري و المیداني : الحدود الزمنیة  -

 .2018إلى  2017من بدایة 

أجریت الدراسة بجامعة عبد الحمید ابن بادیس بمستغانم تمثلت في : الحدود المكانیة  -

كلیة العلوم اإلجتماعیة و اإلنسانیة ، قسم العلوم االنسانیة شعبة علو المكتبات و 

 .المعلومات 

تتجلى الحدود البشریة في مجموعة الطلبة الذین تسطبق علیهم : الحدود البشریة  -

 .تتمثل في طلبة طور الماستر بكلیة العلوم اإلجتماعیة و اإلنسانیة أدوات البحث ، و 

  .شعبة علم المكتبات و المعلومات بجامعة مستغانم . قسم العلوم اإلنسانیة 

  

                                                             
  .43ص.2003دار المسیرة  للنشر ، : عمان . العالي البحث العلمي و التعلیم . أحمد ، الخطیب1
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   :دتمهی

یمثل الوعي المعلوماتي في وقتنا الحاضر أبرز و أهم المجاالت التي تدور من حولها 

و خاصة مع التركیز على إعداد جیل الغد القادر على التعامل بفاعلیة و  دائرة اإلهتمام

ایجابیة مع التطور السریع و المتالحق الذي یشهده حاضرهم و یلوح به مستقبلهم القریب 

بما یتطلبه من مهارات تمكن األفراد من اإلفادة من السیل المتدفق من المعلومات لمالحقة 

في أن البحث في تطویر النظم التعلیمیة الجامعیة في ظل التطور و مواكبته ،و ال شك 

مجتمع المعرفة یعتبر مطلبا أساسیا ،لذلك سارعت الكثیر من الجامعات الى وضع برامج 

الوعي المعلوماتي ضمن مقرراتها الدراسیة لتطویر الطالب حتى یصبح لدیه كفاءة 

   .واعیا معلوماتیامعلوماتیا باإلضافة الى تكوینه الى عالم المعرفة لیصبح 
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   :لوعي المعلوماتي و المصطلحات ذات العالقةا 1-1

ان الحدیث عن ثورة المعلومات حدیث عن النمو و التراكم المزدحم للمعلومات في 

مختلف األنشطة اإلنسانیة ،فالرصد المعلوماتي في حالة تغیر و تطور ،و تصحیح و 

و التناقض بالتبسیط و التعقید ،بالجزئیات و الكلیات  تنفیذ،و استبدال یتسم باإلتساق

،بتعدد المصادر و المرجعیات ،فما هو مفهوم الوعي المعلوماتي یتطور من معرفة 

الحروف الى القدرة على القراءة و الكتابة ثم الى المعرفة و القدرات األساسیة المطلوبة 

وعي باألداة و یقصد به القدرة على لألداء المناسب في بیئة الفرد الحالیة وصوال الى ال

فهم و استخدام تقنیات المعلومات، و التي تشمل على أجهزة الحاسوب و البرمجیات و 

ان مصطلح الوعي المعلوماتي .الوسائط المتعددة ذات العالقة بالتعلیم و الحیاة المهنیة 

و التربیة  یستخدم الیوم كمظلة تغطي مفاهیم و مصطلحات عدیدة كالمهارات المكتبیة

الكتبیة ،و تدریب المستفدین ،و التعلم الببلیوجراني و استخدام الحاسات و الثقافة العلمیة 

العامة و التفكیر النقدي و اإلبداعي داخل إطار خطوات البحث العلمیو المنهجیة و في 

   :ما یلي جملة من التعاریف
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   :تعریف الوعي المعلوماتي-أ

  :للمكتبات و الوعي المعلوماتي تعرفه جمعیة كالیفورنیا 

الوعي المعلوماتي ال یعني فقط محو أمیةالحاسبات و المصادر اإللكترونیة و الشبكات "

  :عناصر هي أربعةبل یتم تعریفه من خالل 

محو أمیة القراءة و الكتابة،محو أمیة استخدام الحاسبات ،محو أمیة الوسائط المتعددة و "

  1.الى المعلومات و استرجاعهامحو أمیة الشبكات للوصول 

الفرد الواعي  (pcala)و عرفت اللجنة الرئاسیة لجمعیة المكتبات األمریكیة   - 

  :معلوماتیا

المعلومات و تحدید  إلىبأنه الفرد الذي البد أن یكون لدیه القدرة على إدراك متى یحتاج " 

  2."مكانها و من ثم تقییمها الستخدامها على الوجه األمثل بكفاءة و فاعلیة

  

  

  

                                                             
بین استراتیجیة اإلضافة و : خدیجة ، بنت محمد عمر حاجي ، تطبیقات  الوعي المعلوماتي في التعلیم الجامعي  1

  .6ص.2011استراتیجیة الدمج ، رسالة دكتوراه ، 
دراسة میدانیة على عینة من : واقع الوعي المعلوماتي في جامعة تشرین . عز الدین ، حیدر ، یوسف ،أحمد وقاف  2

  .34ص.1،2001ع.37مج. مجلة تشرین للبحوث و الدراسات العلمیة . لمرحلة الجامعیة األولى طلبة ا



)المستویات و األهداف و األهمیة -التطور -المفهوم( ماهیة الوعي المعلوماتي :      الفصل األول   
 

 
24 

   :تعریف المعلوماتیة -ب

ة مذهلة ،أو تخصصا أو مادة علما متنامیا بسرعinformaticتعني المعلوماتیة أو

،هي جمیعا العلم أو التخصص الذب تتحد فیه علوم متنوعة عدیدة كالریاضیات و علمیة

أو نظم (الفیزیاء و التكنیك و التسییر و غیرها من العلوم االزمة ألتمة النظم اإلداریة 

و بهذا المعنى تكون المعلوماتیة علما تطبیقیا مركبا المتعدد اإلختصاص ،أو ) اإلدارة 

    .1معلومات فیه موضوعا و وسیلة و هدفابین اختصاصي و تكون ال

كذلك فإن هناك عدد اخر من المصطلحات و المفاهیم التي ارتبطت بمصطلح      - 

المعلومات ،مثال ذلك مصطلح متقارب و متداخل اخر هو مصطلح المعلوماتیة و الذي 

هي كثیرا ما یثار جدل حوله ،فهو عبارة عن تطبیق لعلم الحاسوب على المعلومات و 

   .2العلم الذي یدرس استخدام و معالجة البیانات و المعرفة

  

  

  

  

                                                             
المركز الثقافي : بیروت . مجتمع ما بعد الصناعة ومجتمع المعلومات : المعلوماتیة و المجتمع . معنى، النقري  1

  .15، ص2001العربي للنشر ، 
مؤسسة الوراق : عمان , تكنولوجیا  المعلومات و تطبیقاتها . ، فاضل الساماني ، إیمان  قندلجي ، عامر ابراهیم2

  .40ص.2005للنشر ، 



)المستویات و األهداف و األهمیة -التطور -المفهوم( ماهیة الوعي المعلوماتي :      الفصل األول   
 

 
25 

  : ةتعریف محو األمیة المعلوماتی -ج

المهارات األساسیة في كیفیة استخدام المعلومات بفاعلیة و من هذه  إلىهو افتقار الفرد 

المعلومات هي قدرة الفرد على تحدید حاجته من المعلومات و قدرته على التعبیر عن هذه 

درجة سواء في العمل  إلىأقصىالحاجة و بهذا یتمكن من استخدام المعلومات و یستثمرها 

  .األمور الحیاتیة و الیومیة العامة أو

  :و التعریف الذي وضعته جمعیة المكتبات األمریكیة یكون بمثابة المعیار  -    

محو األمیة المعلوماتیة هي مجموع من القدرات التي تتطلب من األفراد اإلعتراف عند "

المعلومات و لدیهم القدرة على تحدید موقع و تقییم و استخدام المعلومات  الحاجة الى

 1." المطلوبة بشكل فعال

اصدرت اللجنة الرئاسیة المعنیة بمحو األمیة 1989ینایر 1و في كانون الثاني 

 :المعلوماتیة تقریرها النهائي و في التقریر حددت اللجنة المصطلح بهذه الطریقة 

لكي یكون الشخص متعلما بالمعلومات یجب ان یكون قادرا على التعرف عند الحاجة "

الى المعلومات و ان یكون لدیه القدرة على تحدید المعلومات االزمة و تقییمها و 

استخدامها بفعالیة ،كل شخص یحتاج الى ان یكون قادرا على معرفة متى یحتاج الى 

                                                             
 http :IIماهي وعلى من نفع المسؤولیة ؟: األمة المعلوماتیة . زكي ، حسین الوردي  1

],annabaa,orgIinformatics m [  على الخط  9:30على الساعة  2018-02-20تمت الزیارة یوم.  
2 Bruce,christinesusan , information literacy :the leadership rol the 

Academic ,collegequrterly,carImacskill ;20-02-2018 , 13 :13 
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ل على هذه الحاجة لتحدید موقع و تقییم و استخدام العثور على المعلومات و من ثم العم

 1." المعلومات الصحیة

 

  : التربیة المكتبیة - د

الواعي  من أهم الوسائل التي تزود األفراد بالمهارات و القدرات التي تمكنهم من اإلستخدام

و المفید ألوعیة المعلومات المتوفرة بالمجتمع و حتى یكون الطلب على المعلومات جزءا 

  2.من حیاة الفرد الیومیة

  : تعریف الثقافة المكتبیة - ه

  :نقصد بالثقافة المكتبیة 

التحكم في كیفیات الوصول الى المعلومات مع العلم بالخدمات التي تقدمها المكتبة و " 

  3."تعماالت البحث الببلیوغرافي للمكتبةتقنیات و اس

  

  

                                                             
1jane ;harding ,information literacy and public libraries web junction 
http ;IIwww,webjunction ,org-document 20-02-2018 

الدار المصریة : القاهرة . ئیة ، دلیل المعلم التربیة المكتبیة لتالمیذ المدرسة اإلبتدا.شعبان خلیفة ، حسن ، شحاتة 2
  11ص.1996اللبنانیة للنشر ، 

دراسة میدانیة بالمكتبة المركزیة بجامعة : الثقافة المعلوماتیة  ودورها في تطویر المهنة المكتبیة . صارة ، رماش3
  .23ص,2013جامعة سكیكدة ، . رسالة ماجستر . أوت  20سكیكدة 
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  : مفهوم الثقافة المعلوماتیة -و

مطلع  college&Researchlibraries 2000 الكلیات و البحث عرفت جمعیة مكتبات

بأنها النشاط الذي یمثل مجموعة  information culture القرن الحالي ثقافة المعلومات

 یعرفوا متى یحتاجون الى المعلومات ،و كیف  من القدرات التي تتطلب من األفراد ان

یكونوا قادرین على تحدید المعلومات المطلوبة و تقییمها و استخدامها 

  1Association ofبفاعلیة

  :تطور مفهوم الوعي المعلوماتي  .

 .تفسیرات و تطورات و أراء مختلفة منذ بدایة السبعینات من القرن العشرین مر بعدة 

و المهارات البحثیة و المهارات المكتبیة " المهارات الدراسیة : " فالمصطلحات مثل 

وغیرها یبدوا أنها استخدمت في سیاق العملیة التعلیمیة لتعني أن الفرد أو الطالب یجب 

أن یكون قادرا على القیام بعدد من المهارات التي یحتاج إلیها للقیام بعمل ما مثل 

الطالب من معلومات في الفصل الدراسي أو قاعات المحاضرات  استیعاب  ما یتلقاه

  .بالجامعة 

أو أن یكون قادرا على القیام بإجرائها هو مطلوب منه من ورقات  بحثیة استكماال       

لمتطلبات بعض المواد الدراسیة أو إعداد البحوث العلمیة ، أو القدرة على االستفادة من 

                                                             
تأثیر التحول الرقمي للمعرفة على الثقافة المعلوماتیة للمتخصصین في مجال األداب         . أمل ، صالح  محمود 1

  10ص.2016، 43ع. cybrarians journalو العلوم اإلنسانیة من أعضاء هیئة التدریس بكلیة األداب بقناة 
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ة المختلفة الكتوفرة بالمكتبة في أشكالها المتنوعة التقلیدیة المكتبة و المجموعات المكتبی
و اإللكترونیة و غیرها وبتطور مصادر المعلومات من الشكل الورقي إلى األشكال 1

المصغرة إلى األشكال االلكترونیة وظهور وتطور الوسائل المتعددة وشبكات المعلومات 

  .لمعلومات و قواعد البیانات  وغیرها من وسائط تكنولوجیة ا

وتطور أسالیب التعلیم من التلقیین إلى المشاركة الفاعلة للمتعلم على اختالف       

  .1مراحل التعلیم 

بدأ واضحا أن  هناك مشكلة تتمثل في عدم قدرة العدید من األفراد خصوصا      

طالب الجامعات و المعاهد العلیا على فهم ما یحتاجون إلیه من معلومات ومصادر 

المعلومات التي تتوفر بكمیات هائلة ، وعلى عدم معرفة أساسیات استخدام هذه 

تكنولوجیا المعلومات لغرض استرجاع المعلومات التي یحتاج الیها هؤالء الستخدامها في 

  " .االمیة المعلوماتیة " أغراض متعددة ، وهو ما عرف بظاهرة 

اریر عن التعلیم مثل تقریر   وحیث أن هذه الظاهرة سببت ، كما جاءت في بعض التق    

الضرورة من أجل إصالح التعلیم في الوالیات المتحدة األمریكیة و ": أمة في خطر" 

  .الذي صدر عام 

في أن تعلیم األجیال الجدیدة بالطریقة السائدة سینتج  أجیاال أمیة علمیا                 

غیره من الناحیة  العلمیة       و تكنولوجیة ما قد یعني سببا في تخلف هذا المجتمع عن 
                                                             

1 
الدار المصریة اللبنانیة للنشر : القاهرة .خدمات المعلومات في ظل البیئة اإللكترونیة . فاتن، سعید بامفلح  1
  120ص.2015،
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و التكنولوجیة وتدني عناصر المنافسة مع البلدان األخرى ، بدأ التفكیر في وضع برامج 

لمحو األمیة المعلوماتیة على كل المستویات التعلیمیة و المعنیة و غیرها لیصبح األفراد 

  1.فسهم قادرین على استخدام المعلومات ومصادر و تكنولوجیا المعلومات  بأن

وربما یكون الحدث الهام في انتشار مفهوم محو األممیة المعلوماتیة ؤبجامعة      

وهي اللجنة التي عملت على تأسیس المنتدى القومي لمحو األمیة "المكتبات األمریكیة 

وهذا المنتدى هو تحالف أو  national forum on information literacyالمعلوماتیة 

مؤسسة ومنظمة وطنیة أمریكیة ، تعلیمیة ـ وحكومیة ، ومؤسسة أعمال  80تجمع ألكثر 

، تعمل على تحسین وترویج مفهوم محو األمیة المعلوماتیة على المستوى القومي و 

  2.الدولي و تشجیع األنشطة التي تفوءإلى نجاح هذا المفهوم و تطبیقاته 

م عندما قام بول زوركوسكي  رئیس 1974الوعي المعلوماتي منذ العام وقد عرف      

بعرض مفهوم    information industry Associationجمعیة صناعة المعلومات 

ضمن مشروع تم تقدیمه إلى اللجنة الوطنیة  information literacyأمیة المعلوماتیة 

n on libraries and the national commussio.لعلم المكتبات و المعلومات 

information science    وقد أوصى المشروع أنذاك بنشر الوعي المعلوماتي على  

  
                                                             

دار صفاء للنشر ، : عمان . اتجاهات حدیثة في دراسة المعلومات : قضایا معلوماتیة . دیاب  مفتاح ، محمد 1
  36ص.2007

  41،42.نفس المرجع ،ص ص . مفتاح ، محمد دیاب  2
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 universal informationالمستوى الوطني ومن ثم تحقیقه على المستوى العالمي 

   literacy  في العقد التالي:  

على تدریب األفراد على تطبیقات  و یركز المفهوم الذي أشار إلیه زوروكوسكي   

ومهارات استخدام نطاق واسع من . مصادر  المعلومات في عملهم ، وتعلیمهم أسالیب 

 Burchinal B.G.م أوضح بورشیفال1976وفي عام . أدوات المعلومات و مصادرها 

 texas A Mفي ورقة قدمها إلى ندوة أقامتها مكتبة تكساس أي اند أي 

nlibrariessymposiu  أن الشخص الواعي معلوماتیا هو القادر على تحدید مواقع

المعلومات التي یحتاج إلیها  كل المشكالت و اتخاذ القرارات وفي العام نفسه قام 

بالربط بین الوعي المعلوماتیة بین الدیمقراطیة ، حیث ذكر أننا في  M.R.owensأونر

على حد قوله في  لیة ، فنحن حاجة إلى نشر الوعي المعلوماتي من أجل عمل أكثر فاع

حاجة إلى الوعي المعلوماتي إلنقاذ المجتمعات الدیمقراطیة من خالل تحقیق  المساواة 

  1.بین الجمع بشكل یحقق للكل اتخاذ قرارات بشكل أفضل 

  

  

                                                             
  .120 121صص المرجع السابق ،. فاتن ، سعید بامفلح 1
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المنتدى  رئى 2003، وفي عام  1وعلیه العمل على تنمیة مهارات التفكیر بشكل عام    

الوطني للوعي المعلوماتي  مع منظمة الیونسكو و اللجنة الوطنیة للمكتبات و المعلومات 

دولة لمناقشة أهمیة الوعي المعلوماتي  23دولیا في مدینة براغ مع مثلین من  2مؤثمرا

م 2003الصادر عام  pragedeclarationو اعتبراعالن براغ  3.ضمن السیاق العالمي 

و أشار   life long learningلوماتي یدخل في إطار التعلم مدى الحیاة أن الوعي المع

االعالن إلى أن الوعي المعلوماتي یتضمن معرفة الشخص باحتیاجاته من المعلومات ، 

وقدرته على تحدید المعلومات ومكانها و تقییمها وتنظیمها ، و استخدامها بفاعلیة للتعرف 

هها ومعالجتها ، و أوضح اإلعالن أن الوعي على القضایا و المشكالت التي یواج

المعلوماتي یعد متطلبا أساسیا للمشاركة بفاعلیة في مجتمع المعلومات ، و أنه یمثل جزءا 

  .4من حقوق اإلنسان األساسیة في التعلم مدى الحیاة 

وقع أرنولد شوار  2009وفي الثامن و العشرین من مایو  

بإنشاء  09-06یة كالیفورنیا األمر اإلداري والرئیس  Armoldschwarzennegerزیغر

  .5المجلس القیادي لمحو األمیة الرقمیة في مجال تكنولوجیا المعلومات و اإلتصاالت

                                                             
تطبیقات عامیة في تنمیة التفكیر اإلبداعي و : الحل اإلبداعي للمشكالت . محمد ، علي ، محارب  الهادي ،1

  19ص.دار قندیل للنشر : عمان . المهارات فوق المعرفة 
 ] wiki  –org -:IIor,mnwikipedia http[، على الخط  16:45على الساعة  2018-01-04تمت الزیارة یوم  2
   wiki –org -IIor,mnwikipedia: http [ ، على الخط 16:45على الساعة  2018-01-04تمت الزیارة یوم 3
  .122المرجع السابق ،ص. فاتن ، سعید بامفلح 4
 ] wiki –org -:IIor,mnwikipedia http[، على الخط  17:00على الساعة  2018-01-04تمت الزیارة یوم 5
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الوطني   هو الشهر  2009و إعالن الرئیسي األمریكي باراك أوباما ، أن أشهر أكتوبر 

بدال من مجرد امتالك " وذكر إعالن الرئیس أوباما أنه . لمحو األمیة المعلوماتیة 

البیانات ، فإن علینا أیضا أن نتعلم هذه المهارات الالزمة للحصول على المعلومات ، 

فعلى الرغم من أننا قد نعرف كیف نجد المعلومة  التي یحتاجها ، إال . ومقارنتها وتقییمها 

  " . جب أن نعرف أیضا كیف نقیمها أننا ی

األن ، وعلیه ، فإنني أنا باراك أوباما ، رئیس الوالیات المتحدة : " وینتهي إعالنه لقوله 

األمریكیة ، بموجب السلطة المحولة لي وبموجب الدستور وقوانین الوالیات المتحدة ، 

وا  شعب الوالیات شهرا وطنیا لمحو األمیة المعلوماتیة إنني أدع 2009أعلن أكتوبر 

المتحدة األمریكیة لیتذكروا أهمیة الدور الذي تلعبه المعلومات في حیاتنا و إلى تقدیر 

  1."مدى الحاجة لزیادة فهم تأثیرها 

وفي عصرنا الحالي الذي أطلق علیه عصر المعلومات ، أصبحت المعلومات بمثابة      

  2.سلعة تسوق و أصبحت موردا أساسیا 

                                                             
- olbayan ww  [ 2018,... [تحد أمام الدول النامیة للولوج إلى عالم المعرفة.... البیان ، األمیة المعلوماتي  1

  . ، على الخط 08:26.   02-04
دار الصفاء للنشر : عمان . مبادئ التخطیط في اإلدارة و المكتبات . أحمد ، نافع المدادحة ، سالم ، سویلم النوافعة  2

  .282، ص) س.د. ( 
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ئم وهو مصطلح مفتوح للتفسیر وهو مصطلح یعنني أشیاء مختلفة أشیاء إذ هو العا   

مختلفین ، ویرى العدید من أمناء المكتبات أن تعلیم محو األمیة المعلوماتیة بالمعني 

  .1الضیق هو مرادف لمهارات البحث عن المعلومات التعلیمیة 

أعد عناصر األمیة الثقافیة بوجه  ولیه یمكن النظر إلى األمیة المعلوماتیة بإعتبارها   

عام وفي هذا المیدان تتفاوت وجهات النظر فهناك من یربط األمیة المعلوماتیة بأمیة 

التعاون مع الحواسیب و تقنیات المعلومات الحدیثة ، وهناك من یذهب إلى ربطها بافتقار 

ت وتحقیق األفراد  إلى المهارات األساسیة في كیفیة التعامل مع مصادر المعلوما

  2.لها االستثمار األمثل 

حیث قدمت  كریستین بروس في كتابها سبع وجوه محو األمیة المعلوماتیة تحدد       

  :سبع فئات 

  .مفهوم تكنولوجیا المعلومات  -1

  .مصادر المعلومات مفهوم العثور علیها  -2

                                                             
1vilma ,G,Anday,theRole of libraries and librarians in information literacylidzshare , https:// 
www,slideshare,net/plaistract/,14-02-2018,09 :45 , on line 

) س.د.(مؤسسة الوراق للنشر : عمان .المعلومات و المجتمع . زكي ، حسین الوردي ، جمیل ، الزم المالكي 2
  88،ص



)المستویات و األهداف و األهمیة -التطور -المفهوم( ماهیة الوعي المعلوماتي :      الفصل األول   
 

 
34 

  1.مفهوم التحكم في المعلومات السیطرة على المعلومات  -3

  .عملیة المعلومات وتنفیذ العملیة مفهوم  -4

  .مفهوم بناء المعرفة بناء قاعدة المهرفة الشخصیة في مجال جدید من االهتمام  -5

مفهوم توسیع المعرفة ، العمل مع المعرفة و وجهات النظر الشخصیة المعتمدة في  -6

  .مثل الطریقة التي اكتسبت روي جدیدة 

  .2مفهوم الحكمة باستخدام المعلومات بحكمة لصالح األخرین  -7

وتوجد األن برامج محو األمیة المعلوماتیة في معظم بلدان العام المتقدم            

تعلیمیة ومهنیة رسمیة  وبعض بلدان العام النامي ، وتقدم من طرف مؤسسات مختلفة 

وقد . ؤسسات التدریب المهني المختلفة وغیر رسمیة مثل الجامعات و المعاهد العلیا و م

نادى بعض خبراء التربیة و التعلیم و تكنولوجیا المعلومات بأن تكون برامج محو األمیة 

وتقوم بعض . المعلوماتیة  جزءا من المنهج الدراسي في مراحل  التعلیم المختلفة 

  تباتالجامعات بالتعاون مع مؤسسات وجمعیات مهنیة في مجال التعلیم و المك

                                                             
1shirley ,j,Behens , information.literacy and the Rol of public libraries .SLQ.nu/article.14-
02-2018.10 :00 .on line 
2shirley ,j,Behens , information.literacy and the Rol of public libraries .SLQ.nu/article.14-
02-2018.10 :00 .on line 
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و المعلومات بإقامة برامج تعاونیة مشتركة في الجامعة و المؤسسات التعلیمیة و الثقافیة 

  تهدف إلى محو األمیة المعلوماتیة

لدى أعضاء هذه المؤسسات من طالب و أفراد في مجاالت مختلفة ، وهناك تعاون كبیر 

لمكتبات و وفعال بین األكادمیین أو أعضاء المجتمع األكادیمي وبین أخصائي ا

وعلیه لكي یتمكن 1على ك المستویات  المعلومات في مجال مكافحة األمیة المعلوماتیة 

المتمثل في " ال بد أن یتوافر لدیه  الوعي المعلوماتي االنسان من التعامل مع المعلومات 

بیانات حول مهارات حل المشكالت المعلوماتیة كاالستفسارات أو طلب المعلومات أو 

  2موضوع ما

و الوعي المعلوماتي أمر بالغ األهمیة للتنمیة اإلجتماعیة و األمة المتعلمة تسهم    

  .3إسهاما إیجابیا في التنمیة العامة للبلد مدعوم بتقنیة المعلومات 

  

  

  

                                                             
  43،  42ص . ص ،المرجع السابق . مفتاح ، محمد دیاب 1
اإلسكندریة ك دار الثقافة العلمیة للنشر ، . لوماتي ومهاراته لدى األفراد عالوعي الم. أمینة ، خیر توفیق2

  177ص.2011
3 max well,cMusingafi,Kudzayi.theRolen of public libraries in promoting in  
Zimibabwe.http://www.researchagate/publication 15-02-2018.11 :30.on line 
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  :أهمیة الوعي المعلوماتي   1-3

تبرز أهمیة الوعي المعلوماتي في تمكین األفراد من حل المشكالت التي تواجههم و 
  : اإللمام بالمتغیرات األساسیة المختلفة ة یمكن تحدید أهمیة الوعي المعلوماتي من خالل 

 :التعامل مع المتغیرات السریعة   -1
ت لقد ظهر الوعي المعلوماتي ألن هناك كمیات متزایدة من المعلومات أصبح

  .المجالت  وسائل اإلعالم  ومن األنترنت  –متوفرة من خالل الكتب 
 :االستخدام  األخالقي للمعلومات   -2

إن المعلومات یمكن أن تستخدم  بشكل سلبي كما تستخدم بطرق إیجابیة لذا 
فالوعي المعلوماتي بما یتضمنه من مهارات ومعاییر تستدعي االستخدام األخالقي 

وحقوق المؤلف ) االنتحال( الطالب عن السرقات األدبیة  للمعلومات حیث یتعلم
  .وتحدید ما یهمهم

 :اإلعداد للتوة العاملة   -3

العدید من العمال و المدراء یریدون المستخدمین الذین مهارتهم تتجاوز بیئتهم 

الموضوعة فهم یزیدون المستخدمین بمهارات حل المشكالت لیكونوا قادرین على 

  1.السریعة في المعلومات التقنیة استكشاف التغیرات 

  

   

                                                             
دراسة  تطبیقیة على : هدى ، محمود العمودي ، فوزیة فیصل السلمي ، الوعي المعلوماتي في المجتمع األكادیمي 1

جمعیة المكتبات و المعلومات : الریاض . مجلة دراسات المعلومات . طالبات دراسات العلیا بجامعة عبد العزیز 
  161.،ص2008، 3ع.السعودیة 
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 :التعلم مدى الحیاة  -4

الوعي المعلوماتي یروج للتعلم مدى الحیاة وومهارات الوعي المعلوماتي تجعل 

األفراد قادرین على التعلم بأنفسهم مباشرة سواء في المدرسة أو في كافة نواحي 

  4.حیاتهم 

 :االشتراك المدني  

بالمهارات الضروریة للعمل و اتخاذ القرارات و التدخل الوعي المعلوماتي یزود 

  5المدني الفعال فهو یمكن االفراد من المشاركة الكاملة في الدیمقراطیة

  :أهداف الوعي المعلوماتي  1-4

من خاللها  یمكن لألفراد وخصوصا الطالب أن یكونوا قادرین : أهداف معرفیة  )1

 :على فهم

  بأشكالها المختلفة ألعراض الحصول على التنوع في المصادر و الموارد

 .المعلومات 

  اختبار أدوات االسترجاع المناسبة ، مثل الكشافات ، المتوفرة للوصول

 .للمعلومات 

 

                                                             
  161هدى ، محمود العمودي ، فوزیة فیصل السلمي، نفس المرجع ،ص4
دراسة میدانیة بجامعة االمیر عبد القادر العلوم االنسانیة : واقع الوعي المعلوماتي لدى الباحثین . سارة ، حمودي 5

  .110ص.2005.تلمسان .رسالة ماجستیر . ،قسم علم المكتبات
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  في أشكالها متنوعة مثل  أدوات تنظیم المعلومات كما هي متوافرة

 .1الفهارس

 :من خالل هذه األهداف یمكن لألفراد أن یكونوا قادرین على :  أهداف مهاریة )2

  التحقق  من الحاجة للمعلومات. 

  وضع استراتیجیة بحث دقیقة تضمن استرجاع المعلومات وفقا للحاجة. 

  تقییم المعلومات التي یتم استدعائها في مقابل الحاجة للمعلومات. 

 ارها بدمجها في معرفة تنظیم المعلومات و تحلیلها وتلخیصها و استثم

 .سابقة

  2التوصل لمعرفة جیدة. 

 :ومن خالل هذه األهداف یمكن لألفراد تحدید أن : أهداف السلوكیة  )3

o  البحث عن المعلومات بأخذ وقتا ویتطلب مثابرة. 

o  الثقة بالنفس في الحصول على المعلومات تزداد  مع التدریب و التمرین

 .على ذلك 

                                                             
تنمیة اتجاهات الوعي الرقمي لدى أعضاء هیئة   التدریس بجامعة االمام محمد بن . البیان  موضي ، بنت ابراهید1

جمعیة المكتبات و المعلومات . الریاض . مجلة دراسات المعلومات . مسعود االسالمیة و تأثیرها على البحث العلمي 
  114ص. 2011، 10ع.السعودیة 

: الوعي المعلوماتي بجامعة الملك عبد العزیز شطر الطالبان . يهدى، محمود العمود. عزة ، فاروق الجوهري  2
، 4ع. دراسة تقییمیة للوضع الراهن و استشراق أسس المستقبل مجلة دراسات عربیة في المكتبات و المعلومات 

  .10،8ص ص .2009
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o البحث عن المعلومات یتم تعلمها تدریجیا عبر فترة زمنیة ممتدة  عملیة

 .مثلها مثل محتویات أي موضوع یمكن إتقانه أو إجادته

o  التفحص الدقیق ألدوات الحصول على المعلومات ونتائجها من مصادرها

 .وموارد تعتبر ضروریة للبحث الناجح

o  تتغیر من خالل عملیة البحث عن المعلومات هي عملیة تطوریة تتحول أو

  1.مدى التقضي كلما كانت هناك حاجة إلى معلومات جدیدة 

  :مستویات الوعي المعلوماتي  1-5

 : libraryliteraryالوعي المكتبي  -1

و الذي یتضمن إلستخدام المكتبة ببعدها مصدرا بحثیا أساسیا للوصول إلى 

في  المعلومات بما یتضمنه ذلك من نظم التصنیف و التعامل مع الفهاري

المكتبات و استخدام الكشافات المعلومات و االستفلدة منها وتوثیقها بهدف 

 .الوصول لإلستغالل الذاتي في الحصول على المعلومات 

 : compyterliteraryالوعي التقني  -2

  .وهو القدرة على استخدام الحاسبات األلیة وبرامج لتنفیذ مهام العملیة 

  

  

                                                             
  .114ص.المرجع السابق . موضي ، ابراهیم الدبیا 1
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 : digitalliteraryالوعي الرقمي  -3

وهو معرفة وفهم الثورة الرقمیة بأبعادها وتطبیقاتها في مجال المعلومات             

و االتصاالت كذلك في البحث و توثیق المعلومات و استرجاعها ومعالجتها  في 

  .أشكال وكذا انتاجها وتوزیعها و إرسالها و استقبالها

 :researchliteraryالوعي البحثي   -4

نقد األشیاء و تحلیل المصادر من حیث الكفاءة و الثقة و الذي یعني القدرة على 

  .1ائط المتعددة لتقریر نتائج البحثوكذا قدرة الفرد على انتاج النص أو الوس

                                                             
دراسة میدانیة بجامعة : الثقافة المعلوماتیة و دورها في تطویر المهنة المكتبیة . ، حوریة ، كربو  أمینة ، حفصاوي 1

  .20ص.2016رسالة ماستر ، . الجیاللي بونعامة بخمیس ملیانة 
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  :ارات الوعي المعلوماتي مه 1- 2    

هناك عدید من المهارات التي ینبغي أن یكتسبها الفرد حتى یكون على درجة من الوعي 

  : و من ذلك اآلتي, المعلوماتي

  .التعرف على احتیاجاته من المعلومات-1

  .تمیز المعلومات الدقیقة و المكتملة ، و إدراك أنها أساس إلتخاذ القرارات الصائبة -2 

  .تحدید مصادر المعلومات و معرفة أنواعها و سماتها -3 

  .تطویر استراتیجیات بحث ناجعة -4 

معرفة أنماط سلوك البحث عن المعلومات ، بما في ذلك اإلتجاهات المختلفة  -5 

  .للتصنع و البحث

الوصول إلى مصادر المعلومات ، بما في ذلك المعتمدة على الحاسب اآللي، أو  -6 

  .التقنیات األخرى

معرفة إقتصادیات المعلومات ، و القضایا االجتماعیة المتمثلة بها ، عن القضایا  -7 

  .المتعلقة بالملكیة الفكریةو النقل و عرض و نشر المعلومات ،و أخالقیات استخدامها

  .القدرة على تقییم المعلومات -8 
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  .فهم أسالیب تنظیم المعلومات -9 

  .تحقیق التكامل بین المعلومات الجدیدة و المعرفة الموجودة سابقا-10

مهارات  cilipاستخدام المعلومات بطریقة التفكیر النقدي وحل المشكالت وتحمل  -11 

اكتسابها ، و تنطوي كل منها على الوعي المعلوماتي في ثماني مهارات ینبغي على الفرد 

  :عدد من المهارات الفرعیة المتعلقة بها، وهي على النحو اآلتي

  : فهم الحاجیات: أوال 

تمثل معرفة الفرد بطبیعة المعلومات التي یحتاج إلیها و أنواعها، و مقدار ما یحتاج إلیه 

  .منها،وسبب احتیاجه لها

والبد أن یكون الفرد على معرفة بمصادر المعلومات المتعددة و أشكالها المختلفة ، بما  

في ذلك المواد الورقیة لكتب ، وأعمال مرجعیة ، و مجالت علمیة، ومجالت عامة ،و 

أو CD - RAMالمخزنة على أقراص مدمجة ( أو الرقمیة , .....)صحف وغیر ذلك 

DVDوكذلك , ...)نترنت ، أو على الحاسبات الشخصیة أو المتاحة من خالل شبكة األ

و  یةاإلذاعة و المصادر الشخص: المواد المتاحة من خالل وسائط أخرى من بینها 

  1األصدقاء

  

   

                                                             
  125المرجع السابق ،ص. فاتن ، سعید بامفلح  1
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  :فهم إمكانیات اإلتاحة: ثانیا

تعني معرفة الفرد بسبل إتاحة المعلومات ، وأماكن توافرها ، و كیفیة الوصول إلیها و 

األكثر مالئمة لإلستخدام من بینها ، فعلى سبیل المثال قد تكون المقالةالواحدة  ماهو

متاحة من خالل مجلة علمیة مطبوعة ، و كذلك في مجلة إلكترونیة ، أو من خالل 

قاعدة بیانات للنصوص الكاملة ، وعلیه فإن الفرد البد أن یكون على معرفة بتلك 

لتوفیر المقالة و كذلك ینبغي أن یكون على معرفة بمحركات البحث اإلمكانیات المتاحة

والبد . المختلفة و ممیزاتها و التسهیالت التي تتیحها كل منها لإلستفادة منها عند الحاجة 

أن یراعي أن بعض مصادر المعلومات قد تكون عرضة للتحیز السیاسي أو الثقافي أو 

  1.الوطني ، مثل الصحف

   : یة إیجاد المعلوماتفهم كیف: الثا ث

مصادر المعلومات المالئمة، و تحدید یقصد بها القدرة على البحث بفاعلیة في 

  . ذات صلهالمعلومات

وحتى یكون الفرد قادرا على ایجاد المعلومات و الحصول على أفضل النتائج البد أن 

تكون لدیه القدرة على صیاغة استراتیجیات البحث في المصادر المستخدمة ، وأن یكون 

قادرا على االستعانة باألدوات المساعدة على صیاغة استراتیجیات البحث في المصادر 
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على االستعانة باألدوات المساعدة على االستعانة باألدوات المستخدمة و أن یكون قادرا 

 .المساعدة على صیاغة االستفسار مثل المنطق البولیني

معرفة كیفیة االستجابة لنتائج البحث سواء في حالة كثرتها أو قلتها بتعدیل استراتیجیات 

ي نتیجة البحث المستخدمة ، والبد أن یدرك الفرد أن الحصول على المعلومات قد یأت

لعملیات البحث التي یكون الغرض منها محددا بشكل مسبق ، وقد تأتي نتیجة لتصفح 

مصادر المعلومات المختلفة ، واستخدام دوریات التكیش و اإلستخالص و كشافات نهایة 

الكتب ، و مهارات إجراء البحث حسب العالقات ، و ترتیب النتائج وفقا لصلتها بموضوع 

  .البحث

  :الحاجة إلى تقییم النتائج فهم: رابعا 

أن یكون الفرد قادرا على تقییم المعلومات من حیث دقتها و موثوقیتها و قیمتها و 

موضوعیتها ، كذلك تقییم مصادر الحصول على تلك المعلومات لضمان أن النتائج 

  :مكتملة و غیر مضللة ، و یراعي الفرد عادة عدة جوانب في هذا اإلطار ، من بینها 

ارتباط المعلومات باستفساره ، ومدى إتاحة مصادر المعلومات الكشافات و اإلضاحاتو  

  مراعاتها للتوثیق ، و أصالة المعلومات ، وسمعة المؤلف ، ودرجة الحیاد في التغطیة ، 
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و معدل األخطاء و الحداثة و تصمیم المخرجات من حیث عرضها و ترتیبها ، وسهولة 

  .اجة تنظیمهاستخدام المعلومات و در 

و یذكر أن هناك من یرى تزاید الحاجة إلى تعلیم الفرد أسس عملیة تقییم المعلومات في 

ظل استخدام المصادر اإللكترونیة المتاحة عبر شبكة اإلنترنت، وذلك بسبب إعتماد كثیر 

من المستفیدین على استخدام تلك المصادر وهو ما یزید من الحاجة إلى التحقق من مدى 

و مصداقیتها ، فهي في الكثیر من األحیان ال تكون صادرة عن جهات نشر دقتها 

اكادیمیة ، كما أنها غیر خاضعة لعملیات ضمان الجودة التي تخضع لها المصادر 

المطبوعة كالكتب و المجالت العلمیة ، ومن ذلك سمعة الناشر و المؤلف المعتمد 

تنائها لمصادر قكتبات عند اضوابط التي تضعها المأكادیمیا ، یضاف إلى ذلك ال

فیها ، حرصا منها على أن تكون النفقات موجهة نحو ما یتفق  اشتراكهاالمعلومات أو 

تماما مع احتیاجات المستفیدین من المعلومات أما بالنسبة لإلنترنت فال یوجد آلیات تطبق 

لضمان جودة ما ینشر عبرها وهذا یلقي بالمسؤولیة على المستخدم نفسه لنقد تلك 

  1.المصادرو تقییمها
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  :التعامل مع النتائجفهم كیفیة : خامسا 

أن یكون لدى الفرد القدرة على تحلیل المعلومات، و التعامل معها بشكل یسمح بتقدیم 

  .نتائج بحث دقیقة قابلة للعرض أو لتطویر معارف و مفاهیم جدیدة 

و حتى یتمكن الفرد من فهم و مقارنة و جمع و استخدام المعلومات التي یجدها ، فإنه  

قد یحتاجإلى إجراء بحث الحق عن المعلومات، وهذا یتطلب استخدام برامج مالئمة 

تساعد على تحلیل البیانات ، ومن بینها قواعد البیانات و البرامج االحصائیة و برامج 

  رهاالجداول اإللكترونیة و غی

  :فهم أخالقیات و مسؤولیات االستخدام: سادسا

البد أن یعرف الفرد األسباب التي تحتم علیه استخدام المعلومات سلوك أخالقي و ثقافي 

و بقدر من المسؤولیة ، و أن یعي ضروري مراعاة أخالقیات المهنیة و التجاریة و 

  : الشخصیة ، بما في ذلك 

ة و السریة ، و تقدیر جهود اآلخرین ، وعدم التحیز الجوانب المتعلقة باحترام الخصوصی

و مراعاة قوانین الملكیة الفكریة، و االلتزام باالستخدام المشروع ، وحریة المعلومات ، 

  1.وحمایة البیانات
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  :فهم كیفیة االتصال باألخرین و مشاركتهم في المعلومات: سابعا

تتمثل في قدرة الفرد على المشاركة في المعلومات التي حصل علیها بسلوكیات تتالئم مع 

طبیعة المعلومات و الجمهور المستهدف ، و هو األمر الذي یتجاوز مرحلة التحلیل إلى 

تجمیع أو تنظیم المعلومات و المشاركة بفعالیة في الكتابات التعاونیة و المنشورات مثل 

یة ، وقاعدة المعرفة الداخلیة ، و الویكیبیدیا ، وینبغي أن یكون الفرد المدونات التعاون

على معرفة بأنواع الكتابات المالئمة التقاریر و المقاالت و العروض و غیرها و أن یكون 

قادرا على إعداد الهوامش و الحواتني لما یكتبه ، وأن یكون على معرفة بإیجابیات و 

صفحات الویب و التقاریر والمكتوبة ، وما شابه : فة مثل سلبیات قنوات االتصال والمختل

 1ذلك

  :فهو كیفیة ترتیب المعلومات التي تم الحصول علیها : ثامنا 

یعني ذلك معرفة كیفیة تخزین وترتیب المعلومات باستخدام الطرق األكثر فاعلیة حتى 

یكون باإلمكان إیجاد تلك المعلومات و استخدامها الحقا عند الحاجة إلیها سواءمن قبل 

الشخص نفسه أم غیره ، وحتى یكون الفرد قادرا على ذلك ، ینبغي أن یكون معرفة 

ان المصادر المتاحة على الرفوف ، و ینبغي أن یكون على باستخدام أو إعادة تحدید مك

المعلومات المخزنة على الحاسب األلي  وتنظیم  معرفة بكیفیة استخدام المجلدات لتنظیم

البرید االلكتروني وملحقاته ، وهذا إلى جانب ضرورة المعرفة بالبرامج المالئمة للتنظیم في 
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ائیة ، وبرامج إدارة المصادر والجداول ذلك قواعد  البیانات ،  و البرامج اإلحص

وغیرها و أن یكون قادرا على إعداد نسخ احتیاطیة من   spreadsheetاإللكترونیة

الملفات لحمایة المعلومة من الفقدان وكما یالحظ مما سبق فإن هناك مهارات متنوعة 

علومات أصبح الفرد في حاجة الكتسابها حتى یستطیع التفاعل بإیجابیة مع مجتمع الم

وحتى یتمكن من التعامل  مع أشكال المعلومات المختلفة ، فاألمر . الذي یعبش فیه 

یتطلب منه اكتساب مهارات معلوماتیة مالئمة لكل شكل من أشكال المعلومات ، وعلى 

الرغم من أن البعض یتعامل مع مختلف المهارات السابقة على أنها مهارات الوعي 

المعلومات إال أن هناك من یفضل التمییز بین تلك المهارات  المعلوماتي أو لمحو األمیة

باستخدم مصطلحات مختلفة للتعبیر عن تنمیة المهارات المعلوماتیة المتعلقة بجوانب 

  1: معینة ومن بین تلك المصطلحات ، األتي 

و یقصد بها اكتساب مهارات التعامل مع  :visualliteracyمحو األمیة والمرئیة/أ

المرئیة كالصور و اإلیضاحات ورسوم الكمبیوتر ، و بعبارات أخرى هي القدرة المعلومات 

على فهم واستخدام الصور بما في ذلك القدرة على التفكیر و التعلم و التعبیر 

بمصطلحات عن الصور ، بحیث یستطیع الفرد بناء معرفة نتیجة للتفاعل مع الظواهر أو 

تلك المواد ذهنیا أو فكریا وفقا ألشكالها و خطوطها الوقائع المرئیة ، و القدرة على تنظیم 

و ألوانها و تركیبها أو بنیتها ، واستخدام الرموز المرئیة للتعبیر عن األفكارونقل المعاني، 
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وقد یتم ذلك اعتمادا على الموهبة و القدرةعلى التعبیر الفني ، أو قد تكون اعتمادا على 

  .اسب األلياستخدام الكامیرا أو برامج الرسم بالح

تعرف بأنها القدرة على الوصول إلى   :Média Literacyمحو أمیة وسائل اإلعالم/ ب

دراك الفرد للتأثیر الذي  ٕ المعلومات من وسائل اإلعالم المختلفة و تحلیلها و إنتاجها ، وا

  .تحدثه یومیا وسائل اإلعالم المختلفة كالتلفزیون و الرادیو و الصحف و المجالت 

وینبغي أن یكتسب الفرد المهارات التي تمكنه من فهم الرسالة التي تتضمنها تلك الوسائل  

  .سواء أكانت تنقل معلومات روائیة أم غیر روائیة 

  .وذلك من خالل المشاهدة و اإلستماع لتلك المواد بطریقة نقدیة

سب اآللي تمثل تآلف الفرد مع الحا  :computer literacyمحو أمیة الحاسب اآللي/ د

 1الشخصي ، القدرة على إنشاء و معالجة الوثائق و البیانات بواسطة معالج الكلمات

و قواعد البیانات و غیرها من البرامج ، Spereadsheetsو الجداول اإللكترونیة

  .واستخدام البرید اإللكتروني و برامج عرض المعلومات

وهي ذات صلة بمحو أمیة الحاسب اآللي،   :Network literacyمحو أمیة الشبكات/ د

إال أنها تركز على المهارات الالزمة للوصول إلى المعلومات و استرجاعها استخدامها في 

بیئة الشبكات ، وكذلك اإلحاطة بمعدل استخدام مصادر المعلومات و الخدمات عبر 
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د المعلومات و الشبكات العالمیة ، وفهم النظم التي تعمل بها الشبكات ، و أدوات إیجا

استرجاعها من خاللها و باإلضافة إلى والمصطلحات السابقة فإن هناك من یستخدم 

للربط بین مهارات المعلومات و بین تنمیة  literacy-eمصطلح محو األمیة اإللكترونیة

 1.الوعي بتكنولوجیا المعلومات
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   :مهارات الوعي المعلوماتي في مؤسسات التعلیم العالي 2-2

قام المتهمون بالوعي المعلوماتي بتصنیف المهارات المتصلة به على مستوى التعلیم 

   :العالي بأكثر من طریقة ، نشیر إلى بعض منها فیما یأتي

   :مهارات المعلومات و مهارات تكنولوجیا المعلومات: أوال

  : یقسم البعض مهارات الوعي المعلوماتي إلى فئتین هما

وبعد . بالمعلومات ، و المهارات المتصلة بتكنولوجیا المعلوماتالمهارات المتصلة 

المصطلح األول أوسع من األخیر ، وكال الفئتین من المهارات مهم على مستوى التعلیم 

العالي، فكل منها یغطي عناصر مهمة بالنسبة للمستفیدین ومن بین مهارات تكنولوجیا 

   :المعلومات نذكر

لقة باستخدام لوحة المفاتیح و الفأرة و الطابعة و إدارة الملفات المهارات األساسیة المتع -

   .و األقراص

   .البرمجیات المعیاریة ، كتلك الخاصة بمعالجة الكلمات ، و قواعد البیانات و غیرها -

 أما .تطبیقات الشبكات بما في ذلك البرید اإللكتروني واإلنترنت ، ومتصفح األنترنت  -

  :مهارات المعلومات، فمن بینها معرفة اآلتي

  .مصادر المعلومات المختلفة و أنواعها و أشكالها -
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 .1معاییر تقییم المعلومات -

 ٠اإلجار للحصول على المعلوماتطرق  -

 ٠أسالیب معالجة البیانات -

 القضایا المتعلقة بعرض المعلومات و أخالقیات استخدامها -

 ٠و أخالقیات استخدامها القضایا المتعلقة بعرض المعلومات -

 .التفكیر النقدي حول المعلومات -

  :مهارات الدراسة و مهارات ما بعد الدراسة: ثانیا

یتم تقسیم مهارات المعلومات التي ینبغي اكتسابها للطلبة ، وفقا لهذا المنظور إلى 

   :فئتین، هما

 : مهارات الدراسة -1

تتمثل في المهارات التي یحتاج الطالب إلى استخدامها في العملیات االزمة إلتمام دراسة 

  : على مستوى التعلیم العالي، ومن ذلك

التمكن من إنجاز البحوث و أوراق العمل المطلوب في تخصص معین أو 

بحیث یكون الطالب قادرا على جمع , لمقررات معینة خالل المرحلة الدراسیة
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من المصادر و المراجع المختلفة ، و االلتزام بكتابة االستشهادات  المعلومات

 1المرجعیة بشكل دقیق

  :مهارات ما بعد الدراسة -2

هي المهارات الالزمة لتهیئة الطالب للقیام بدوره في أي عمل أو وظیفة أو نشاط یختاره 

والشك أن هذا المستوى من المهارات یعد أوسع من  .بعد استكماله لمرحلة التعلیم العالي 

سابقه ، حیث أنه إلى جانب المهارات الالزمة للدراسة ، فإنه یتطلب اكتساب المعرفة 

بالطرق التي یتم بها انتاج المعلومات في العصر الحدیث ، والقدرة على التفكیر النقدي 

عض الجوانب العملیة فضال عن ب, في المحتوى و معرفة مدى صالحیة المعلومات 

المتعلقة بكیفیة الحصول على المعلومات و تنظیمها و بثها ، مع التركیز على المعرفة 

بكیفیة استخدام الفئات المهنیة للمعلومات في مواقع عملهم ، و في األعمال التجاریة ، 

وفي المحیط الثقافي و الفني ، و یرى أصحاب هذا التوجه في تقسیم مهارات 

،أن الشخص ال یعد على وعي معلوماتي إال في حالة اكتسابه للمستوى الثاني المعلومات

  .من المهارات ، وعدم اقتصاره على المهارات االزمة للدراسة فقط
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   :المستوى البسیط و المستوى المتقدم: ثالثا

   :یقسم البعض الوعي المعلوماتي إلى مستویین هما

 :1ویتحقق للفرد خالله اآلتي :Basic Levelالمستوى البسیط -1

تقدیر مدى ثراء و تعقید بیئة المعلومات ، بالتعرف على مصادر المعلومات /أ

المختلفة المتاحة ، و استخدامات كل منها ، و القدرة على البحث فیها في الوقت 

  .المناسب

تعرف الفرد على احتیاجه من المعلومات الالزمة لحل مشكلةمحددة ، و / ب

المعلومات التي یبحث عنها، و ذلك من خالل القدرة على صیاغة  معرفة بنوع

االستفسار المالئمتعدیله ، و تحدید فئات مصادرالمعلومات، و خصائص و سمات 

   .finiding Toolsكل منها ، و فئات أدوات اإلیجاد

فهم كیفیة تنظیم المعرفة ، و تخزینها و نقلها ، و ذلك من خالل معرفة / ج

التصنیف المستخدمة في المكتبات ، و معرفة أهمیة تنظیم مصادر أساسیات نظم 

المعلومات ، والقدرة على تحدید أماكن وجود المعلومات في المكتبات ، و فهم دور 

المصطلحات المقیدة في الوصول إلى المعلومات، و التمكن من تحلیل نتائج 

یة أم رؤوس البحث سواء أكانت ناتجة عن البحث باستخدام الكلمات المفتاح

  .الموضوعات
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تصمیم استراتیجیات البحث المالئمة لتلبیة االحتیاج من المعلومات، من خالل / د

القدرة على وضع استراتیجیة البحث المالئمة السترجاع المعلومات من مصدر 

  .1معلومات أو أكثر

القدرة على تحدید مكان المعلومات في المصادر المالئمة، عن طریق اكتساب / ه

المالئمة ، و تحدید الكلمات  acces pointsدرة على اختیار نقاط الوصولالق

المفتاحیة واستخدام المنطق البولیني والبحث بالتجاوز ، البتر فضال عن التصفح ، 

بغرض الوصول إلى مكان مصادر المعلومات من خالل أدوات اإلیجاد كالفهارس 

لومات، و مكان وجودها ، و و الكشافات و من ثم القدرة على تحدید مصادر المع

   .كذلك تحدید مكان المعلومات المرغوبة داخل مصدر المعلومات

معرفة كیفیة تقییم المعلومات لتحدید صلتها بالموضوع و دقتها و أهمیتها ، / و

  .وذلك باكتساب القدرةعلى اختیار مصدر المعلومات األفضللموضوع البحث

شارة من خبیر ، بما في ذلك أخصائي معرفة الوقت الالزم للحصول على است/ ز

المكتبة ، من خالل تمكن الفرد من تحدید الوقت الذي یستنفد فیه قدرته على 

البحث عن المعلومات ، و معرفتة بحاجته إلى استشارة خبیر و قدرته على بناء 

االستفسار الذي یتوجه به إلى الخبیر ، و تحدید استراتیجیات البحث المالئمة 

  .لموضوعه
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معرفة كیفیة استخدام المعلومات المناسبة للبحث ، من خالل القدرة على / ح

اختیار أكثر المعلومات صلة بموضوع البحث و تجمیع و تألیف المعلومات التي 

 1توصل إلیها لكتابة البحث أو الرسالة العلمیة

إدراك معاییر اسناد األفكار إلى أصحابها ، و التعامل مع المواد المقتبسة ، / ط

  بمعرفة كیفیة إعداد االستشهادات المرجعیة بطریقة صحیحة

  :المستوى المتقدم/ 2

من مهارات الوعي المعلوماتي بتخصص الفرد ، و ذلك  یرتبط المستوى المتقدم 

یؤدي إلى تغیر احتیاجاته من على اعتبارأن تعمق الفرد في مجال تخصصه 

وهناك . و بالتالي تغییر مستوى الوعي المعلوماتي الذي یحتاج إلیه , المعلومات 

  من یرى أن مسؤولیة المستوى 

إدراك معاییر اسناد األفكار إلى أصحابها ، و التعامل مع المواد المقتبسة ، / ط

  .بمعرفة كیفیة إعداد االستشهادات المرجعیة بطریقة صحیحة

المستوى المتقدم من مهارات الوعي المعلوماتي بتخصص الفرد ، و ذلك على / 2

اعتبارأن تعمق الفرد في مجال تخصصه یؤدي إلى تغیر احتیاجاته من المعلومات 

و بالتالي تغییرالمستوى المتقدم من الوعي المعلوماتي تقع على عاتق األقسام , 
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كل من األخصائیین الموضوعیین في  وذلك بالتعاون مع.األكادیمیة في الجامعات

المكتبات و أخصائي المكتبات و ذوي المعرفة المتخصصة و یتم من خالل هذا 

  :المستوى تحقیق اآلتي

المعرفة المتعمقة باإلنتاج الفكري لمجال موضوعي محدد ، و معرفة كیفیة / أ

باإلنتاج الفكري تنظیم المعلومات وبثها فیه، وذلك من خالل فهم السمات الخاصة 

في تخصص معین أو مجال موضوعي محدد، و األسالیب التي تتبع جمع 

 1المعلومات من مصادرها المتخصصة، و طرق توثیقتلك المصادر

معرفة الفرد بمصادر المعلومات الكبرى و المهمة في مجال تخصصه، والقدرة / ب

لسیاسیة التي تؤثر على استخدام تلك المصادر ، و إدراك الضغوط اإلقتصادیة و ا

  .على المعلومات

معرفة الفرد بكیفیة استخدام مهارات الوعي المعلوماتي األساسیة و المتقدمة لدعم / ج

أفكاره ، و إنشاء معارف جدیدة، عن طریق تطویر نظام لتصنیف المعلومات التي تم 

الحصول علیها من البحوث المختلفة و نقلها إلى مصادر المعلومات الشخصیة و 

استخدامها الستكمال الدراسات التي یجریها الفرد سواء أكانت بحوثا أم رسائل 

وتشیر في هذا اإلطار إلى أن هناك تساؤال بشأن تدریس . ماجستیر أو دكتوراه 

مهارات المعلومات ، و ما إذا كان یتم بفاعلیة عند تقدیمه خارج القرارات األكادیمیة 
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ولو أخذنا المملكة المتحدة . ل تلك الحدود المتخصصة في موضوعات بعینها أم داخ

كنموذج لوجدنا أن معظم جامعاتها تقدم مهارات الوعي المعلوماتي بصورة مستقلة 

خارج نطاق المقررات ، حیث أن هناك من یؤمن بتشابه عملیات التدریب و مهارات 

جعل إیصال المعلومات بین المجاالت الموضوعیة المختلفة إلى حد كبیر و هذا ما ی

تدریس تلك المهارات بصورة مستقلة أمرا مقبوال حتى في ظل وجود بعض الخصائص 

التي تمیزبعضالتخصصات الموضوعیة و تتطلب بدورها أشكاال محددة من المهارات 

، فمن وجهة نظر أخصائي المكتبات فإن اختالف التخصصات ال یفي شیئا سوى أن 

  .1الموضوعأدوات البحث المستخدمة هي التي تتغیر حسب 

و هناك معلومات حول مهارات البحث و المعلومات تعد أساسیة و تدعم الطلبة على 

  .اختالف تخصصاتهم الموضوعیة

   :المهارات وفقا ألوجه الوعي المعلوماتي: رابعا

قام بعض المتخصصین بتحدید مهارات الوعي المعلوماتي الالزمة في التعلیم العالي 

بتقسیمها إلى فئات سیع، كل منها یبرز وجها مختلفا من أوجه الوعي المعلوماتي 

  :التي تشكل في حد ذاتها مفاهیه المختلفة، و ذلك على النحو اآلتي
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ormation technology :the infمفهوم تفنیة المعلومات: الفئة األولى/ أ

conception  ینظر إلى الوعي المعلوماتي على أنه یتمثل في المعرفة باستخدام تقنیة

  .المعلومات و االتصاالت السترجاع المعلومات

 the information sources :مفهوم مصادر المعلومات: الفئة الثانیة / ب

conception   

یة إیجاد المعلومات المتاحة في مصادر نظر إلى الوعي المعلوماتي على أنه إمكانی

المعلومات المختلفة سواء أكانت تقلیدیة أم إلكترونیة ، فهي المعرفة بمصادر المعلومات، 

 1و القدرة على الوصول إلیها سواء بصورة مباشرة أم عن طریق وسیط

 the information process :مفهوم عملیات المعلومات: الفئة الثالثة / ج

n conceptio ینظر إلى الوعي المعلوماتي على أنه القدرة على تنفیذ عملیات المعلومات

  .، بما في ذلك االستراتیجیات الطبقة بواسطة مستخدمي المعلومات

 the information control conception :مفهوم ضبط المعلومات: الفئة الرابعة/ د

، ومن بینها تلك التي تم ینظر إلى الوعي المعلوماتي على أنه یمثل ضبط المعلومات

  .إنشاؤها بواسطة الحاسب اآللي ، ذلك باستخدام الملفات و الوسائط المختلفة الالزمة
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 the Knowlindge construction:مفهوم بناء المعرفة: الفئة الخامسة/ ه

conception  ینظر إلى الوعي المعلوماتي كبناء لقاعدة معرفة شخصیة في مجال

باستخدام التحلیل النقدي و التقسیم الذي یجعل المعلومات نفسها  اهتمام جدید، و ذلك

  .تستخدم بطریقة فریدة من قبل كل شخص

 the Knowlindge extension :مفهوم امتداد المعرفة: الفئة السادسة/ و

conception:  ینظر إلى الوعي المعلوماتي على أنه یمثل المعرفة و تشكیلها وفقا

 .1لوصول إلى وجهات نظر جدیدة ، و أفكارخالقة و إبداعیةللمنظور الشخصي بغرض ا

   :the wisdom conception :الفئة السابعة/ ز

نظر إلى الوعي المعلوماتي على أنه بمثابة االستخدام الحكیم للمعلومات ، و ذلك ی

و یدخل ضمن هذا المنظور المتعلقة . بفحصها و اختیارها و تقییمها و اتخاذ قرار بشأنها

  بمراعات القیم و األخالقیات عند استخدام المعلومات

للمهارات المعلوماتیة فقد تم تطویره لجزء من  Big bleuاإلطار األزرق الكبیر وعلیه فإنه

مبادرة مولتها اللجنة المشتركة ألنظمة المعلومات التابعة الجامعات البریطانیة بین عامي 

لى التغیرات المطلوبة في سلوك الطالب و یركز اإلطار األزرق الكبیر ع 2002و 2001

   :الذین لدیهم معرفة بالمعلومات و العناوین الرئیسیة هي أن
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 ٠یدرك الحاجة إلى المعلومات 

 ٠یعالج الحاجة إلى المعلومات 

 ٠یسترجع المعلومات 

 ٠یقیم المعلومات بطریقة ناقدة 

 ٠یكیف المعلومات 

 ٠یوصل المعلومات٠ینظم المعلومات 

  1المعلوماتیستفید من 

الجهود و البرامج الدراسة للوعي المعلوماتي بالجامعات و المنظمات و الجمعیات  2-3

  :و للمكتبات

نظرا لكثرة الجهود و النماذج فسوف نكتفي بعرض أهم البرامج و الجهود للوعي 

المعلوماتي و سوف نركز على الوالیات المتحدة األمریكیة على اعتبار أنها قطعت شوطا 

في هذا المجال حیث أولت اهتماما كبیرا بالوعي المعلوماتي و سارت بخطوات  بارزا

ففي الستینیات و ما بعدها اهتمت الجامعات . واسعة و سریعة نحو تحقیق أهدافها

األمریكیة بوضع مقررات تدور محورها حول بالببلیوجرافیا الموضوعیة ، المكتبة و 

، طرق البحث و اإلنتاج الفكري ، و في عام البحث، إعداد التقاریر و كتابة األبحاث 
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أوصت لجنة مستشاري رئیس الوالیات المتحدة األمریكیة للعلوم أن تنظم المعاهد  ١٩٦٣

و الجامعات برامج لتعلیم الطلبة كیفیة استرجاع المعلومات، و االستفادة من المعلومات 

  1لمعلومات بكل أنواعهاالمنشورة ، بحیث أصبح تدریب المستفیدین من أهم مهام مراكز ا

 :بوالیة أریزونا األمریكیة بطرح عدة نماذج منهاMaricopauniversityقامت جامعة

منهج متخصص مستقل لتدریب مهارات الوعي المعلوماتي ، تكامل الوعي المعلوماتي في 

أحد المناهج البحثیة القائمة بالفعل ، الوعي المعلوماتي كمكون یتم إضافته لمنهج ذي 

فقد رأت أن دمج الوعي المعلوماتي Dokota stage universityمحدد أما جامعة مجال

داخل المناهج الدراسیة سوف یظل محدودا ألن أخصائي المكتبات الذین یصرون على 

أن یقوموا بتقدیم التوجهات بأنفسهم لیسوا على قدر كاف من القدرة على دمج هذا الوعي 

و بدال من ذلك فعلى أخصائي المكتبات أن یقوموا المعلوماتي مع المناهج الدراسیة ، 

بتدریب األساتذة و مساعدتهمعلى تقدیم الوعي المعلوماتي ، حیث قامت مكتبة الجامعة 

بوضع عدة أهداف لتعلیم الطالب منها تخریج طالب یعرفون ماذا یفي الوعي المعلوماتي 

تسم بالتغیرات و كیف یتعاملون على اعتبارهم متعلمین مستمرین داخل عالم ی

  .1المعلوماتیة
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و ذلك ال یتم إال من خالل األساتذة ألنهم یستطیعون توصیل الوعي المعلوماتي للطالب 

 Oragonقامت المكتبات الجامعیة بجامعة ١٩٨٧و في عام . داخل المناهج الدراسیة

state universityب بإقرار الساعات المعتمدة كوسیلة لتدریس المهارات المكتبیة للطال

باإلضافة إلى وسائل أخرى مثل التعلیم عن بعد، المواد السمعیة البصریة كشرائط الفیدیو 

وهذا و . ، و أدلة المكتبات ، قام بتدریس المهارات البحثیة أخصائیي المكتبات بالجامعة

قد قامت الجامعة أیضا بإعداد دورات أخرى لتنمیة مهارات الوعي المعلوماتي لدى طالبها 

   :الدورات هي، و هذه 

  دورة عن تعریف الطالب بتكنولوجیا المعلومات المقدمة من خالل مركز خدمة

   .المعلومات بجامعة الوالیة

  دورة عن كیفیة الوصول و تقییم مصادر المعلومات المطبوعة و اإللكترونیة في

 ٠مجال الكیمیاء

 سم اللغة دورة عن كیفیة الوصول و تقییم مصادر المعلومات في مجال األدب لق

 1.اإلنجلیزیة

  دورة عن كیفیة الوصول و التقییم مصادر المعلومات المطوعة و اإللكترونیة في

  .مجال الهندسة 
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كما تقدم الجامعة مقرر دراسي یهدف إلى مساعدة الطالب في إعداد التكلیفات الدراسیة 

 university ofحول البحث في مواقف تعلیمیة یتعرض لها الطالب قید التخرج ، قامت 

washington –seattle  بجهد مشترك بین أخصائیي المكتبات و أعضاء هیئة التدریس

لوضع االتصاالت اإللكترونیة لتكنولوجیا المعلومات في خدمة التدریس و المعرفة ، جاء 

هذا التعاون نتیجة افتقار الطالب المهارات الضروریة الالزمة للنجاح في البیئة سریعة 

، ثم أصبح التعلیم و البحث في الجامعة یعتمد بشكل رئیس على الشبكات التغییر 

أدرجت  california state universitysanmarcosالعالمیة بشكل متزاید أما جامعة 

الوعي المعلوماتي ضمن المناهج ادراسیة للمواد المختلفة لكي یحقق اكتساب مهارات جمع 

على أهمیة تقییم و استخدام ، بل أن األم تعدى  المعلومات و استخدام المكتبة و التركیز

مجرد منهج دراسي ، بل أصبح هدفا من خمسة أهداف تمثل الخطة التعلیمیة للجامعة 
وهي تعد واحدة من أكبر ثالث  sanfrancisco state universityفي حین نجد 1

مات في كل وعشرین جامعة في والیة كالیفورنیا ، عملت على دمج وتكامل مهارات المعلو 

مقرر دراسي ، ولم یقتصر األمر عند هذا الحد بل جعلته من المقررات اإلجباریة اإللزامیة 

  . ألنها رأت أنهذا هو السبیل الوحید إلیجاد برنامج ال بأس به للوعي المعلوماتي 

ذا نظرنا إلى جهود هذه الجامعة نجدها متمیزة وخاصة فیما یتصل بالوعي المعلوماتي ،  ٕ وا

بدأت المكتبة بالجامعة بإجراء تجربة تطبیق برنامج بحثي طالبي  1981في عام فنجد 
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بالتخرج لطالب السنة النهائیة ، ثم  قامت الجامعة بعد ذلك بإعداد و تحلیق متعلق 

برنامج معلوماتي متكامل على الشبكة األنترنت من أجل توصیل الوعي المعلوماتي عن 

 oasisالواحة " عیة ، و أطلق على هذا الموقع اسم طریق جمیع المناهج الدراسیة الجام

ثم تشكیل فریق عمل لمتابعة  1993وفي عام " تحبس مهارات من الناحیة المعلوماتیة 

الرنامج مكون من مدیري المكتبات و األساتذة ، و المدرسین ، و اإلداریین من كل أقسام 

بمهارات المعلومات ، ومن  المكتبة ، وطلب من كل كلیات الجامعة تقدیم خطة للتعریف

  1ثم أصبح لمكتبات الجامعة مواقع على األنترنت

 Association of collegeResearchlibraries قام قسم التدریب  1997في عام 

ACRL في التعلیم العالي ، حیث  بوضع المواصفات الخاصة بالوعي المعلوماتي

یستطیع أخصائي المكتبة استخدام تلك المواصفات بمثابة مرجع ودلیل لتطویر أهداف 

واضحة لمهمة تعلیمیة واضحة أو لدمج و إدخال الوعي المعلوماتي داخل المواد الدراسیة 

ث طرق البح" ، أما على الصعید العربي فنجد جامعة الكویت بدأت بإدخال مقرر بعنوان 

عند تطبیقها لنظام  الساعات المكتسبة ، وفي بدایة األمر كان هذا  1976عام" العلمي 

المقرر إجباریا على طالب كلیات التجارة و اإلقتصاد و العلوم السیاسیة ، ثم أصبح 

اختیارنا على مستوى الجامعة مع تعمیم نظام الساعات المكتسبة على  بقیة الكلیات 

وتعد جامعة الكویت الجامعة الرائدة في مجال تطبیق  1985م بالجامعة اعتبارا من عا

البحث و التوثیق و اإلعالم " بإدخال مقررات  uniscoتوصیات هیئة الیونسكو الدولیة 
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على جمیع المستویات التعلیمیة وذلك من أجل تعریف الطالب كیفیة الوصول إلى 

اعدة في حل قضیة تفجر المعلومات بأنفسهم ومساعدتهم في التعلیم الذاتي و المس

  .1المعلومات 

، هذا متلت جامعة الكویت جامعات غربیة قامت بإدخال الملك " قضیة أسلوب التعلیم " 

وهذه الجامعات تعمل بنظام الساعات المعتمدة أیضا . عبد العزیز بجدة ، جامعة قطر 

بات الجامعیة هذا على مستوى مقررات الدراسیة بالجامعات العربیة أما على مستوى المكت

قامت عمادة المكتبات بجامعة اإلمارات العربیة المتحدة بإعداد مجموعة من البرامج 

الخاصة بالوعي المعلوماتي تهدف إلى تنمیة الوعي المعلوماتي لدى الطالب الجامعیین 

  1.وطالب الدراسات العلیا و أعضاء هیئة التدریب بالجامعة 
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  : في نشر الوعي المعلوماتي دور المكتبات األكادیمیة  2-4

إن برامج التوجیه و اإلرشاد التي تقدمها المكتبات األكادیمیة تمثل في حد ذاتها برامج 

لنشر الوعي المعلوماتي ، ولعل تغیر بیئة المكتبات أدى إلى تغیر المصطلح المستخدم 

للتعبیر عن المهارات في المكتبات ، حیث أصبحت تعرف مؤخرا ببرامج الوعي 

أن هناك بعض العوامل التي ستؤثر على تقدیم المكتبات  compbellالمعلوماتي وترى 

  . لبرامج الوعي المعلوماتي في المستقبل ، وما بین تلك العوامل األتي 

أن المكتبات م تعد المصدر الرئیس للحصول على المعلومات ، حیث أصبح لدى  -1

وقد كانت المكتبة قدیما قادرة  .المستفید عدید من المصادر األخرى المتاحة لذلك 

على معرفة مصادر المعلومات التي یرجع إلیها المستفیدون ، على اعتبار أن تلك 

على  المصادر كانت تقدم من خالل امكتبة ، وهو ما جعل المكتبات أنذاك قادرة 

تحدید برامج الوعي المعلومات التي یحتاج الیها المستفید و التي من شأنها ان 

ءه  اما في الوقت الحاضر فقد تغیر االمر في ظل االستخدام المكشف تحقق رضا

لشبكة االنترنت و قد ظهر في اللغة االنجلیزیة فعل جدید وهو یجوجل فقد یقول 

 1الطالب سوف اجوجل الشيء و یعني بذلك انه سیجري بحثا عن الموضوع 
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صادر في محرك بث جوجل الذي یمكن من خالله الوصول إلیه معلومات من م

مختلفة من جهات متنوعة من بینها المعاهد و الناشرین و الجامعات و قد طور 

  . المستفیدون مهاراتهم للتعامل مع تلك المصادر 

أن الشیئ الوحید الذي یمكن ـأن یرغم المستفیدون للحضور  compbellوتعتقد 

 للمكتبة و تعلم نظامها هو أن المكتبات تدفع مقابل  إشتراكها في مصادر

المعلومات و الحصول على تراخیص إستخدام تلك المصادر ، ومن ثم تتتیحها 

  .للمستفیدین مجانا دون مطالبتهم بدفع رسوم مقابل األستخدام 

لم یعد أخصائي المعلومات أو أخصائي المكتبة یتعامل وجها لوجه  مع  -2

ن المستفیدین ، حیث أثبتت بعض  الدراسات المسحیة أن عدد المستفیدین الذی

یدخلون إلى المكتبات عن طریق الویب یمثلون ضعف عدد الذین یحضر إلى 

الجوجل "و " یاهو " ماني تلك المكتبات ، و أن أربع أضعاف ذلك العدد یستخدم 

وبوابات أخرى غیر المكتبات یومیا ، ونتیجة لذلك فقد أصبحت المكتبات تقدم " 

وتقنیة   chatلدردشة  اجلسات إرشاد وتوجیه عبر شبكة األنترنت عن طریق 

إلى جانب الجلسات التقلیدیة التیظلت تقدمها  co-browsingالتصفح المتزامن 

بات أصبحت تقدم مقررات دراسیة لنشر ل، بل إن المتط 1للمستفیدین وجها لوجه

الوعي المعلوماتي على الخط  المباشر ، وتشعین في ذلك أحیانا بأعضاء هیئة 
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غبر البرید اإللكتروني للمستفیدین كما أصبحت تقدم بعض اإلرشادات . التدریس 

 .وخدمات المراجع الرقمیة 

سیحدد المستفیدون أنفسهم ما یحتاجون إلیه من ارشادات ودروس الوعي   -3

ویرجع السبب في ذلك إلى أن . المعلوماتي بدال من أخصائي المكتبات 

كتبات بمهارات متنوعة یحصلون علیها من المستفیدین أصبحوا یحضرون إلى الم

بیئات مختلفة وستظل لدى أخصائي المكتبات في مؤسسات التعلیم العالي الفرص 

لدعم الدروس التي تقدم للمستفیدین للوصول  بهم إلى مستوى الكفاءة المطلوبة ، 

ولكن ستصبح معظم تلك الدروس و اإلرشادات أنیة أي أنها تأتي مع الوقت أو 

عندما یجد المستفیدون أن هناك قصورا في معرفتهم  point of useستخداممع اإل

و یبدؤون عفي البحث عن مساعدة سواء من قبل أخصائي المكتبات أم عن 

یجب  على المكتبات التي تقدم برامج  -4. طریق استخدام صفحات المساعدة 

مستفیدین بصورة الوعي المعلوماتي أن تعمل على تقییم تلك البرامج التي تقدمها لل

دقیقة ومحكمة تماما ، بحیث توضع ما إذا كانت تلك البرامج المقدمة ناجحة أم 

البد  أن تعمل تلك المكتبات على تطویر البرامج لتفي باالحتیاجات المتغیرة 

و إیصال 1للمستفیدین ، فهناك كثیر من التغیرات التي تطرأ على أسالیب اإلتاحة 

لمختلفة التي یحتاج  فیها المستفیدون إلى المعلومات المعلومات وعلى البیئات ا
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وینبغي أن نؤكد في هذا السیاق أن مسؤولیة نشر الوعي المعلوماتي لیست قاصرة 

على المكتبات ي المؤسسات األكادیمیة ، ولكن المكتبة تعد شریكا في هذه القضیة 

المعلوماتي فإنه ال بد أن یكون ألخصائي المكتبة دور في تقدیم برامج الوعي 

 . 1للطالب في مؤسسات التعلیم العالي 

إن الدول المتقدمة تنظر إلى أخصائي المعلومات في المكتبات على أنهم قادة  -4

لتكنولوجیا المعلومات وو كذلك لمصادر المعلومات ، و أحد أدوارهم هو مساعدة 

اد برامج المدرسین في إجادة استخدام المصادر اإللكترونیة ، ما أنهم یقومون بإعد

 2.تدریبیة لكل من المدرسین و الطالب لمسؤولیتهم في تنمیة المهارات المعلوماتیة

دور أخصائي المكتبات في نشر الوعي المعلوماتي في مؤسسات التعلیم  - 

 : العالي

أخصائي  المكتبة  شریكا في نشر الوعي المعلوماتي على مستوى التعلیم العالي كما  یعد

ذكر سابقا ، ومن هذا المنطلق فإن هناك العدید من المسؤلیات التي تقع على عائقه ، 

  : نذكر من بینها 
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  العمل مع أعضاء هیئة التدریس لتطویر المقررات و الخطوات الدراسیةsyllabi  ،

وتقییم التكلیفات و الواجبات التي تركز على عملیات البحث وتطویر الوعي 

 .المعلوماتي للطالب 

  اإلشتراك مع أعضاء هیئة التدریس للتعرف على طرق تقویم تعتمد على قیاس

 .األداء وقیاس مدى تطبیق أسالیب الوعي المعلوماتي 

 طویر أعضاء هیئة تحدید األطراف المشاركة من داخل الحرم الجامعي في ت

 .التدریس ، و المساعدة في نقل الوعي المعلوماتي من الل عملیة التدریس 

  التعاون مع أعضاء هیئة التدریس لمساعدتهم على تحدید مهارات الوعي

 .المعلوماتي المتعلقة بمجاالت تخصصهم 

  تطویر برامج للتوجیه و اإلرشاد تقدم في المكتبات لتعكس دورها في نشر الوعي

 .المعلوماتي 

  و الواقع أن المكتبیین أنفسهم في حاجة إلى تلقي برامج لتطویرهم وتجهیزهم للقیام

بمسؤولیتهم تجاه برامج الوعي المعلوماتي ، فال بد من تقدیم برامج التعلیم المستمر 

ألخصائي المكتبات أنفسهم لتطویرهم في الجوانب المتعلقة بأسالیب التعلیم ، و 

یم ، و التأكد من أن معرفتهم ال تقتصر فقط على تقدیم تقنیة و التعلم و التقو 

للمستفیدین ، بل تتجاوزها إلى القدرة على تدریسعملیاتالبحث  1الوسائط اإللكترونیة 
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ها ، ومهارات الوعي المعلوماتي األخرى ، وهناك من یؤكد أنه في ظل و مفاهیم

مجالت ، ونصوص مواقع دمج محركات البحث بین فهارس المكتبات ،وكشافات ال

الویب ، فإن الحاجة تصبح أقل فیما یتعلق بتعلیم األشخاص أي األدوات یمكنهم 

أن یستخدموا  لتحدید أماكن وجود المعلومات ، وتتجه الحاجة في المقابل نحو 

تلك التي تتعلق بتطویر  –جوانب أخرى من بینها على سبیل المثال ال الحصر 

یة المعلومات و الحقائق التي یحتاجون إلیها ، وكذلك قدرة الفرد على تحدید نوع

التفكیر النقدي ، و اإلستخدام المالئم للمعلومات مع مراعاة القضایا القانونیة و 

األخالقیة و اإلجتماعیة و اإلقتصادیة المرتبطة باإلستخدام ، وقد اهتمت بعض 

ات و أخصائي الجهات في الوالیات المتحدة األمریكیة بتطویر أخصائي المكتب

 theمعهد الوعي المعلوماتي: المعلومات لتمكینهم من أداء دورهم ، ومن ذلك 

institute for  information literacy  الذي طور برنامجا لمساعدة أخصائي

المكتبات الجدد بتعلیمهم كیفیة التدریس ، ومساعدة الخبراء منهم على فهم القضایا 

وكذا فقد . التي تحیط بالعملیات التعاونیة التي یحتاجون إلیها في تقدیمهم للبرامج 

ات وجمعیة مكتب ALAمثل جمعیة المكتبات األمریكیة  1حرصت الجمعیات المهنیة
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وعي المعلوماتي خالل على تقدیم ورش عمل حول ال ACRLالكلیات و البحث 

 1مراتهم العلمیة فترة عقد مؤت
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 : الوعي المعلوماتي معاییر  2-5

 :ALAمعاییر جمعیة المكتبات األمریكیة  -

  .الفرد المثقف معلوماتیا یحدد مدى وطبیعة حاجته للمعلومات  -1

  .معلوماتیا یمكنه الوصول للمعلومات المطلوبة بكفاءة و فاعلیة الفرد المثقف  -2

الفرد المثقف معلوماتیا یقیم المعلومات ومصدرها تقییما نقدیا ، ویدمج المعلومات  -3

  .الجدیدة مع ما لدیه معرفیا 

 .الفرد المثقف معلوماتي یستخدم بكفاءة النجاز هدف معین   -5

یا المحیطة باستخدام المعلوماتو اتاحتها بطریقة الفرد المثقف معلوماتیا یلم بالقضا -6

 .أخالقیة و قانونیة 

  :ACRLمعاییر جمعیة مكتبات الكلیات و البحث

حیث قامت بإصدار معاییر الوعي المعلوماتي على مستوى التعلیم العالي تحت عنوان 

 information literacycompetency for highereducationstandands  

  :هيییر أساسیة للكفاءة في مهارات الوعي المعلوماتي للتعلیم العالي وحددت ستة معا

 .یستطیع الطالب تحدید طبیعة ومدى احتیاجاته من المعلومات : المعیار األول  -1

 .یستطیع الطالب الوصول إلى المعلومات بفاعلیة وكفاءة : المعیار الثاني  -2
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 .ادرها یستطیع الطالب تقییم المعلومات ومص: المعیار الثالث  -3

 1یستطیع الطالب إضافة معلومات جدیدة على المعرفة : المعیار الرابع  -4

یستطیع الطالب استخدام المعلومات بفاعلیة إلنجاز مهمة  :المعیار الخامس -5

 محددة 

و األخالقیة  یفهم الجوانب القانونیة و اإلجتماعیة و اإلقتصادیة: المعیار السادس -6

 .المترتبة على المعلومات و استخدامها 

 :معاییر الوعي المعلوماتي األسترالیة  - 

صدرت هذه المعاییر عن مجلس أخصائي المكتبات الجامعیة األسترالیة في 

  :وتضم قسمین  2001كانبیرا  عام 

  :القسم األول 

المعلوماتیة مثل  وهو عبارة عن مقدمة وضحت بعض األشیاء ذات العالقة بمحو األمیة

تعریف المصطلح و الفرد المتعلم معلوماتیا وقدراته ، و الحاجة إلى محو األمیة 

المعلوماتیة أو محو األمیة المعلوماتیة في التعلیم العالي ، و التعلم مدى الحیاة وكیفیة 

ند استخدام هذه المعاییر وغیرها و أشار هذا القسم إلى اإلفادة من المعاییر األمریكیة ع

  .وضع هذه المعاییر 

                                                             
دراسة حالة الطلبة : دور المكتبات الجامعیة في تنمیة الوعي المعلوماتي . حكیم ، ضیاف، هشام ، شلواح  1

رسالة ماستر ، .ملیانة سنة أولى ماستر علم المكتبات و المعلومات بجامعة جیاللي بونعامة خمیس 
  55ص.2016،الجزائر
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  :القسم الثاني 

وبلغ عدد . ویضم المعاییر الخاصة بمحو األمیة المعلوماتیة األسترالیة ومخرجاتها 

" معاییر هذه الوثیقة سبع معاییر ینص المعیار األول منها على سبیل المثال على أن 

دى المعلومات الفرد المتعلم معلوماتیا یتحقق من الحاجة للمعلومات ویقرر طبیعة وم

خرجات هذا المعیار ألن الفرد المتعلم  معلوماتیا إلیها بكفاءة وفعالیة ومن بین مالمجتمع 

یستطیع استرجاع المعلومات باستخدام طرق و أسالیب مختلفة ویستطیع وضع 

  .1استراتیجیات بحث مصممة بفاعلیة وكفاءة 

 :معاییر الوعي المعلوماتي بالمكتبات الجامعیة العربیة  - 

للمكتبة الجامعیة مسؤولیات تجاه تنمیة مهارات وقدرات الوعي المعلوماتي لدى المستفیدین 

وعلیه فینبغي علیها القیام بالوعي الكامل و اإلدراك للمهارات و المعاییر الخاصة بالوعي 

  : المعلوماتي لدى طالب التعلیم العالي ، في خمسة معاییر أساسیة هي 

  :المعیار األول 

لمعلومات من خالل القدرة على تحدید وطبیعة المعلومات التي یحتاج إلیها من تحدید ا

خالل استشارة األساتذة لتعبیر عن المعلومات بكل وضوح عن طریق أشكال  من 

و التمییز بینهما ومعرفة تكالیف الحصول علیها ومعرفة ما إن . المصادر المعلومات 

  .طبیعة المعلومات المطلوبة  كانت المعلومات المطلوبة متوفرة ، وتقییم
                                                             

  .56،56.ص.المرجع السابق ،ص. شلواح حكیم ،ضیاف ،هشام ، 1
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  :المعیار الثاني 

، ة كالمصطلحات ذات الصلة بالموضوعالوصول للمعلومات بتقیید استراتیجیات بحث فعال

و الحصول على المعلومات عن طریق األنترنت ، تعدیل استراتیجیات البحث ، وتسجیل 

  .المصادر الخاصة بها 

  :المعیار الثالث 

ص  األفكار الرئیسیة ، وتطبیق المعاییر المناسبة للتقییم ، و تقییم المعلومات بتلخی

التمییز بین المعلومات الجدیدة و المعارف السابقة  التأكد من تفسیر المعلومات بالتواصل 

  .مع الخبراء

  :المعیار الرابع 

القدرة على استخدام المعلومات بشكل فعال لتحقیق غرض محدد ، سواء بشكل فردي أو 

  .لتعاون مع مجموعة من األفراد من خالل ا

الجوانب القانونیة و األخالقیة للمعلومات ، الطالب الذي لدیه وعي : المعیار الخامس 

معلوماتي تكون لدیه القدرة على فهم القضایا القانونیة و اإلجتماعیة و اإلقتصادیة و 

 1.األخالقیة المتعلقة باستخدام المعلومات بأشكالها المختلفة 

  
                                                             

  57.المرجع السابق ،ص. حكیم ،ضیاف ،هشام ،شلواح 1



)المستویات و األهداف و األهمیة -التطور -المفهوم( ماهیة الوعي المعلوماتي :      الفصل األول   
 

 
79 

دیة  و اإللكترونیة ومناقشة القضایا المتعلقة بالخصوصیة و األمن في البیئة التقلیتحدید 

نین و اللوائح و السیاسات المؤسسیة و األداب المتعلقة باستخدام مصادر و اتباع القوا

المعلومات ، إعالم الطالب السیاسات الجامعیة الخاصة باستخدام المعلومات وحفظها 

  1.ونشرها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  57المرجع السابق،ص.هشام ،شلواح .حكیم ،ضیاف 1
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  :خالصة 

نستنتج مما سبق أن الوعي المعلوماتي قد حظى اهتمام كبیر من جانب الكثیر من الدول 

المتقدمة ، حیث كانت الوالیات المتحدة من أكثر الدول التي خظعت شوطا بارزا في هذا 

 المجال وسارت بخطوات واسعة نحو تحقیق األهداف المنشودة للوعي المعلوماتي 
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  : تعریف جامعة عبد الحمید ابن بادیس -1

هي إحدى الجامعات الغرب الجزائري ، تقع رئاستها في الناحیة الشرقیة لوالیة مستغانم     

بخروبة وتتوزع كلیاتها على مختلف أنحاء الوالیة ، وهي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري ، 

علمي ، ثقافي  مهني تهتم بالتكوین و البحث العلمیین تتمتع بالشخصیة المعنویة و 

ربیع  13أنشأت جامعة عبد الحمید ابن بادیس في .  1983سبتمبر  24االستقالل المالي 

  .م1998جویلیة  7م ، الموافق ل  1419األول علم 

  :  تعریف شعبة علم المكتبات-2

 2012-2011لقد فتحت شعبة علم المكتبات بجامعة مستغانم منذ الموسم الدراسي      

ومات تابعة لقسم العلوم باسم علم المكتبات و المعل 2012-2013تأسست بمرسوم 

اإلنسانیة ، حیث أنه یؤطر الطلبة مجموعة من خبرة األساتذة المحلیین ، وحتى أساتذة 

  .وباحثین من تاریخ الوالیة 

لقد استقطب عدد كبیرا من الطلبة في كل المستویات ، تضم حالیا الشعبة السنة        

سنة الثانیة ماستر تخصص نظم المعلومات الثانیة و السنة الثالثة لیسانس و السنة أولى و ال

  .طالب  375التكنولوجیة الحدیثة و التوثیق ویبلغ عدد طلبة علم المكتبات األخصائي 
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  :تحلیل البیانات نتائج الدراسة 

  .البیانات الشخصیة 

  .یمثل توزیع أفراد العینة حسب الجنس : 01الجدول 

  النسبة المئویة  التكرار   اإلحتماالت

 %60  24  اإلناث

  %40  16  الذكور

  %100  40  المجموع

نالحظ أن اإلناث یغلب على مجتمع الدراسة وذلك یفوق عدد  01من خالل  الجدول رقم 

من إجمالي مجتمع  %40، أما الذكور یقدر ب %60الذكور ، حیث نسبة اإلناث تقدر ب 

  .البحث ، وهي نسبة قلیلة مقاربة بنسبة اإلناث 

  .نسبة توزیع أفراد العینة حسب الجنس یمثل :  01الشكل رقم 

  

اإلناث

الذكور
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  .یمثل توزیع أفراد العینة حسب السن : 02الجدول 

  النسبة المئویة  التكرار  اإلحتماالت

28-23 38 95%  

33-28  2  5%  

38-33  0  0%  

  %100  40  المجموع

یمثل نسبة توزیع أفراد العینة حسب السن: 02الشكل رقم 

  

  

  

28-23

33-28

38-33
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  :یمثل توزیع أفراد العینة حسب المستوى: 03الجدول 

  

  

  

.  

من إجمالي  %35أن مستوى السنة األولى ماستر قدر ب  03رقم نالحظ من خالل الجدول 

 %65مجتمع البحث وهذه عینة قلیلة ، في حین قدرت نسبة مستوى السنة الثانیة ماستر 

  نالحظ أنه یغلب على مجتمع الدراسة ویفوق مستوى السنة أولى ماستر 

  . یمثل نسبة توزیع أفراد العینة حسب المستوى:  03الشكل رقم 

  

  

سنة أولى ماستر

سنة ثانیة ماستر

  النسبة المئویة  التكرار  اإلحتماالت

  %35 14  سنة أولى ماستر

  %65  26  سنة ثانیة ماستر

  %100  40  المجموع
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  :المعلومات وطرق البحث عنها : المحور األول 

  مفهوم الوعي المعلوماتي

  . یمثل إدراك الطلبة الماستر لمفهوم الوعي المعلوماتي: 04الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  اإلحتماالت

  %5. 2 1  تحدید اإلحتیاجات للمعلومات الرقمیة

القدرة على تحدید أماكن المعلومات في قواعد البیانات وبنوك 

  المعلومات 

8  20%  

  %50  20  استخدام تقنیات المعلومات وتناقل المعلوماتالقدرة على 

وضع استراتیجیات البحث و القدرة على تقییم المعلومات التي تم 

  الحصول علیها

4  10%  

  %17.5  7  جمیع ما سبق

  %100  40  المجموع

نالحظ أن عدد اإلجابات المتعلقة بأن مصطلح الوعي  04من خالل الجدول رقم 

إجابة من مجموع اإلجابات أي  1الرقمیة بلغ ب یاج المعلوماتتالمعلوماتي هو تحدید االح

أما عدد الذین حددوه بأنه القدرة على تحدید أماكن المعلومات في قواعد  %2.5نسبة 

أما فیما یخص أن الوعي  %20إجابات أي نسبة  8البیانات وبنوك المعلومات كانت 

إجابة  20هو القدرة على استخدام تقنیات المعلومات وتناقل المعلومات تم جمع  المعلوماتي 
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فیحین الذین قالو أنه وضع استراتیجیات البحث و القدرة على تقییم  %50فقدرت ب 

فیما أما  %10فكانت اجابتهم بنسبة  4المعلومات التي تم الحصول علیها ثم الحصول على 

یخص اإلجابات المتعلقة بأن مصطلح الوعي المعلوماتي هو جمیع ما سبق أي اإلجابات 

ویرجع ذلك إلى أن معظم طلبة  %17.5إلجابات بنسبة  7السابقة فقد ثم الحصول على 

  .ماستر لدیهم معرفة بمصطلح الوعي المعلوماتي 

  .الوعي المعلوماتي یمثل نسبة إدراك الطلبة الماستر لمفهوم :  04الشكل رقم 

  

  

  

  

تحدید اإلحتیاجات للمعلومات الرقمیة

القدرة على تحدید أماكن المعلومات في 
قواعد البیانات وبنوك المعلومات 

القدرة على استخدام تقنیات المعلومات 
وتناقل المعلومات

وضع استراتیجیات البحث و القدرة على 
تقییم المعلومات التي تم الحصول علیھا

جمیع ما سبق
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  .دافع حاجتك للمعلومات  -2

   :یمثل دافع حاجة طلبة ماستر للمعلومات  : 05رقم الجدول 

  النسبة المئویة  التكرار  اإلحتماالت

  %47.5 19  اعداد البحوث و الدراسات العلمیة

  %22.5  9  متابعة التطورات في مجال التخصص

  %30  12  تطویر المعرفة و الثقافة العامة

  %100  40  المجموع

مستجوب أن دافع حاجتهم   %19یتبین أن أغلبیة الطلبة أي   05من خالل الجدول 

وفیما یخص  %47.5للمعلومات هو إعداد البحوث و الدراسات العامیة وبین ذلك بنسبة 

 12أما  %22.5إجابات بنسبة  9الدافع هو متابعة التطورات في مجال التخصص فقد كان 

أن الدافع للحاجة للمعلومات هو تطویر المعرفة و الثقافة  %30من عدد الطلبة بنسبة 

األشیاء أخرى ـ ونالحظ أن أغلبیة الطلبة ارجعو الدافع إلى  %0العامة ، ویلیه بلغت نسبة 

  .إعداد البحوث و الدراسات العلمیة

  

  

  



   دراسة میدانیة :                                                       الفصل التطبیقي 
 

 
90 

  : للمعلوماتیمثل نسبة دافع حاجة طلبة ماستر : 05الشكل رقم 

  

  .القرارات  اتخاذالمشكالت العلمیة و  المعلومات المهمة  في حل -3

  :یمثل أهمیة المعلومات في حل المشكالت العلمیة و اتخاذ القرارات لطلبة:  06الجدول 

  النسبة المئویة  التكرار  اإلحتماالت

  %27.5 11  مهمة 

  %72.5  29  مهمة جدا

  %0  0  غیر مهمة

  %100  40  المجموع

اعداد البحوث و الدراسات العلمیة

متابعة التطورات في مجال 
التخصص

تطویر المعرفة و الثقافة العامة

المجموع
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یتضح النسبة القالبة من الطلبة كانت إجاباتهم مهمة جدا بنسبة  06من خالل الجدول 

من كانت إجاباتهم مهمة ،  %27.5من إجمال أفراد العینة ، في حین قدرت نسبة  72.5%

  . %0فیما یخص غیر مهمة فقد بلغت نسبة 

حل المشكالت العلمیة و اتخاذ القرارات  یمثل نسبة أهمیة المعلومات في: 06الشكل رقم 

  :لطلبة

  

  

  

  

  

مھمة 

مھمة جدا

غیر مھمة
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  .المعلومات من خالل مصادر المعلومات  الحصول على - 4

  : معلومات من خالل مصادر المعلوماتطلبة ماستر على ال یمثل حروص:  07الجدول 

  النسبة المئویة  التكرار  اإلحتماالت

  %100  40  نعم

  %0  0  ال

  %100  40 المجموع

أن أغلبیة الطلبة یحرصون على المعلومات من خالل مصادر   07الجدول من خالل 

فیحین  %100إجابة أي نسبة  40بلغت " نعم"المعلومات نالحظ عدد اإلجابات المتعلقة ب 

  .فهذه نسبة قلیلة  %0إجابة أي قدرت بنسبة  0" ال "وصلت عدد االجابات المتعلقة ب 

استر على المعلومات من خالل مصادر یمثل نسبة حروص طلبة م:  07الشكل رقم 

  :المعلومات 

  

نعم

ال
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  .مصادر البحث المعتمد علیها  -5

  .یمثل مصادر البحث التي یعتمد علیها الطلبة   08الجدول 

  النسبة المئویة  التكرار  اإلحتماالت

  %20 8  الذهاب للمكتبة

حضور –األساتذة " االعتماد على المصادر الشخصیة 

  "المؤثمرات المتخصصة

0  0%  

  %5  2  البحث في قواعد المعلومات المتخصصة 

  %75  30  استخدام األنترنت

  %100  40  المجموع

من الطلبة یعتمدون للذهاب للمكتبة كمصدر  %20نالحظ أن نسبة  08من خالل الجدول 

" بحث ، في حین بلغ عدد اإلجابات للطلبة الذین یعتمدون على المصادر الشخصیة 

أي فیما یخص فقد كانت االجابات للطلبة 0" حضور المؤتمرات المتخصصة –األساتذة 

ونالحظ أن  %5فقد قدرت ب  2الذین یعتمدون البحث في قواعد المعلومات المتخصصة 

وهذا راجع حسب رأینا كون  %75أغلب الطلبة یعتمدون على استخدام االنترنت بنسبة 

طرف الطلبة الحتوائها على الكم الهائل من األنترنت یتم االعتماد علیها كمصدر للبحث من 

  .المعلومات وسهولة الوصول إلیها 
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  .یمثل نسبة مصادر البحث التي یعتمد علیها الطلبة : 08الشكل رقم 

  

  .للمعلومات التي نبحث عنها  الوصول - 6

  .یمثل وصول طلبة ماستر للمعلومات التي یبحثون عنها :  09الجدول 

  النسبة المئویة  التكرار  اإلحتماالت

  %22.5 9  نعم 

  %77.5  31  أحیانا 

  %0  0  نادرا

  %100  40  المجموع

المتعلق ب الوصول الطلبة للمعلومات التي یبحثون عنها  09نالحظ من خالل الجدول 

الوصول  %77.5من مجموع العام للعینة یستعملون نعم بینما نسبة  %22.5بنسبة 

یستخدمون  %0للمعلومات التي یبحثون عنها یستعملون أحیانا وهذه نسبة كبیرة أما نسبة 

الذھاب للمكتبة

"  االعتماد على المصادر الشخصیة 
حضور المؤثمرات – األساتذة 

"المتخصصة

البحث في قواعد المعلومات 
المتخصصة 

استخدام األنترنت
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نادرا ، و نالحظ أنها نسبة قلیلة ویرجع ذلك إلى أن طلبة ماستر لدیهم طرق في البحث و 

  .الوصول إلى المعلومات 

  .نها یمثل نسبة وصول طلبة ماستر للمعلومات التي یبحثون ع:  09الشكل رقم 

  

  :المهارات المعلوماتیة  - 7

  یمثل امتالك المهارات المعلوماتیة لطلبة ماستر :  10جدول 

  النسبة المئویة  التكرار  اإلحتماالت

  %85 34  نعم

  %15  6  ال

  %100  40  المجموع

أن النسبة الغالبة من الطلبة لدیهم مهارات معلوماتیة   10رقم نالحظ من خالل الجدول  

في حین أن عدد الذین ال  %85إجابة أي نسبة  34بلغت عدد اإلجابات ب نعم  حیث

نعم 

أحیانا 

نادرا
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من خالل الجدول رقم  %15إجابات ب ال أي نسبة  6یمتلكون مهارات معلوماتیة كانت 

یمتلكون مهارات معلوماتیة فهم ما سنشیر في الجدول التالي أي رقم  %85عدد الطلبة  10

11.  

  .امتالك المهارات المعلوماتیة لطلبة ماستریمثل نسبة : 10الشكل رقم  

  

  : معارات المعلوماتیة تتمثل في  - 8

  : یمثل مهارات المعلوماتیة لطلبة ماستر : 11جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  اإلحتماالت

  %12.5 5  مهارات تمیز المعلومات الدقیقة

  %10  4  مهارات تكنولوجیا المعلومات بما فیها البرمجیات

  %40  16  مهارات تقنیات التصفح و اإلبحار

  %22.5  9  مهارات إمكانیة اإلتاحة و المعرفة و محركات البحث المختلفة 

نعم

ال
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من الطلبة تتمثل مهاراتهم المعلوماتیة  % 12،5نالحظ أن نسبة  11من خالل الجدول رقم 

من الطلبة لدیهم مهارات تكنولوجیة  %10في تمییز المعلومات الدقیقة ، حیث أن نسبة 

من الطلبة الذین لدیهم مهارات  %40المعلومات بما فیها البرمجیات ، في  حین بلغت نسبة 

الغالبة وفیما یخص مهارات إمكانیة االتاحة و المعرفة تقنیات التصفح و اإلبحار أنها النسبة 

  .%22.5ومحركات البحث المختلفة فقد قدرت بنسبة 

  :یمثل نسبة مهارات المعلوماتیة لطلبة ماستر : 11م الشكل رق

  

  .یمثل المكتبة و محتویاتها لتلبیة إشباع طلبة ماستر بالمعلومات : 12الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  اإلحتماالت

  %40 16  نعم

  %60  24  ال

  %100  40  المجموع

مھارات تمیز المعلومات 
الدقیقة

مھارات تكنولوجیا المعلومات 
بما فیھا البرمجیات

مھارات تقنیات التصفح و 
اإلبحار

مھارات إمكانیة اإلتاحة و 
المعرفة و محركات البحث 

المختلفة 
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أن الطلبة یرون بأن المكتبة كافیة لتلبیة رغبة و اشباع حاجاتهم   12یمثل الجدول رقم 

في حین نالحظ أن أغلب الطلبة بمعدل  %40إجابة نعم أي نسبة  16بالمعلومات بمعدل 

من كانت إجابتهم أن المكتبة غیر كافیة لتلبیة رغبة و  %60إجابة ب ال أي بنسبة  24

  .مات إشباع حاجاتهم بالمعلو 

  .یمثل نسبة المكتبة و محتویاتها لتلبیة إشباع طلبة ماستر بالمعلومات:  12الشكل رقم 

  

  .توفر المكتبة وسائل تجعلك واعیا معلوماتي  -10

  .یمثل المكتبة و توفر على وسائل تجعل طالب ماستر واعیا معلوماتیا : 13الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  اإلحتماالت

  %65 26  نعم

  %35  14  ال

  %100  40  المجموع

نعم

ال
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إجابة ب  26نالحظ أن أغلبیة الطلبة من مجموع العام للعینة أي  13من خالل الجدول رقم 

یرون أن المكتبة توفر وسائل تجعل الطالب واعیا معلوماتي ، في حین   %65نعم بنسبة 

الذي یرون أن  %35إجابة أي بنسبة  14بلغ عدد الطلبة الذین كانت إجابتهم ب ال إلى 

المكتبة ال توفر على وسائل تجعل الطالب واعیا  معلوماتیا ، من خالل نتائج الجدول رقم 

من تمثلت أرائهم في أن المكتبة توفر وسائل تجعل  %65نالحظ عدد المستجوبین  13

  .14الطالب  واعیا معلوماتیا وهذا ما یشیر إلیه في الجدول  رقم 

المكتبة و توفر على وسائل تجعل طالب ماستر واعیا  یمثل نسبة :  13الشكل رقم 

  .معلوماتیا 

  

  

  

نعم

ال
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  :لب ماستر لتجعله واعیا معلوماتیایمثل وسائل التي توفرها المكتبة للطا:  14الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  اإلحتماالت

  %25  10  جهاز حاسوب مرتبط بشبكة األنترنت

  37.5  15  فهرس ألي

  %2.5  1  كشافات ألیة

نالحظ أن عدد اإلجابات المتعلقة بجهاز حاسوب مرتبط بشبكة  14من خالل الجدول رقم 

أما عدد الطلبة الذین كانت إجاباتهم فهرست ألي بلغ  %25إجابات بنسبة  10األنترنت بلغ 

في حین أن الطلبة الذین كانت إجاباتهم كشافات ألیة  %37.5إجابة أي قدرت بنسبة  15

  %2.5إجابة بنسبة  1بلغ 

یمثل نسبة وسائل التي توفرها المكتبة للطالب ماستر لتجعله واعیا  : 14الشكل رقم 

  :معلوماتیا

  

جھاز حاسوب مرتبط بشبكة 
األنترنت

فھرس ألي

كشافات ألیة
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  :الطرق التي تتلقاها إلستخدام المكتبة  -12

  .ستخدام المكتبة یمثل الطرق التي یتلقاها طلبة ماستر إل: 15جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  اإلحتماالت

  %10 4  تقییم جلسات إرشاد وتوجیه عبر شیكة األنترنت

  %45  18  الجلسات التقلیدیة

  %0  0  تقدیم مقررات دراسیة على الخط المباشر

  %15  6  تقدیم بعض اإلرشادات للمستفیدین عبر البرید اإللكتروني

  %30  12  ال یوجد

  %100  40  المجموع

أن الطلبة الذین كانت إجاباتهم تقدیم جلسات إرشاد و  15نالحظ من خالل الجدول رقم 

ویتضح أن النسبة الغالبة من الطلبة كانت إجاباتهم  %10توجیه عبر شبكة األنترنت بنسبة 

في حین الطلبة الذین كانت إجابتهم تقدیم مقررات  %45الجلسات التقلیدیة حیث قدرت 

وهذه نسبة قلیلة جدا وفیما یخص الطلبة الذین كانت  %0دراسة على الخط المباشر بنسبة 

  في حین  %15إجاباتهم بتقدیم بعض اإلرشادات للمستفیدین عبر البرید اإللكتروني بنسبة 

ث كانت معظم إجاباتهم أن المكتبة حی %30أن الطلبة الذین كانت أرائهم ال یوجد بنسبة 

غیر مواكبة للتطورات التكنولوجیا وهذا راجع إلى عدم وجود أیام دراسیة أو ملتقیات لتعریف 

  .بالمكتبة وطرق إستعمالها 
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  .یمثل نسبة الطرق التي یتلقاها طلبة ماستر إلستخدام المكتبة :  15الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تقییم جلسات إرشاد وتوجیھ عبر شیكة 
األنترنت

الجلسات التقلیدیة

تقدیم مقررات دراسیة على الخط المباشر

تقدیم بعض اإلرشادات للمستفیدین عبر 
البرید اإللكتروني

ال یوجد
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  : تحلیل المحور األول 

كشفت نتائج إجابات الطلبة الباحثین المتعلق بإدراك طلبة سنة أولى وسنة ثانیة ماستر علم 

المكتبات و المعلومات لمفهوم الوعي المعلوماتي ومهاراته و الدافع من الحاجة للمعلومات و 

تعبر  %100أن نسبة ) 8إلى 1(أهمیتها في حل المشكالت في أسئلة اإلستبیان من السؤال 

مدركین لمفهوم الوعي المعلوماتي وقد عبروا على أنه تحدید االحتیاج  لباحثین على أن ا

ثم القدرة على تحدید أماكن المعلومات في قواعد البیانات  %2.5للمعلومات الرقمیة بنسبة 

أما على أنه القدرة على استخدام تقنیات المعلومات وتناقل  %20وبنوك المعلومات بنسبة 

وفیما یخص وضع استراتیجیات البحث و القدرة على تقییم  %50المعلومات بنسبة 

وهناك من الطلبة من عبروا على أنه جمیع  %10المعلومات التي تم الحصول علیها بنسبة 

أما عن الدافع من الحاجة للمعلومات یكمن في إعداد البحوث و  %17.5ما سبق بنسبة 

ن أن دافع الطلبة من الحاجة إلى ، كما تبی %47.5الدراسات العلمیة خففت أعلى نسبة ب 

وقد لوحظ أن  %22.5المعلومات متابعة التطورات في مجال التخصص قدرت بنسبة 

 %0وقد قدرت %30الحاجة من المعلومات هو تطویر المعرفة و الثقافة العامة بنسبة 

اذ بالنسبة للدوافع هو أشیاء أخرى ، وعن أهمیة المعلومات في حل المشكالت العلمیة و اتخ

وقد   %72.5ومهمة جدا بنسبة  %27.5القرارات فق عبرو الطلبة الباحثین ب مهمة بنسبة 

، أما عن حروص طلبة  ماستر للحصول على  %0بلغت أعلى نسبة ، وغیر مهمة بنسبة 

وقد حققت أعلى  %100المعلومات من خالل مصادر المعلومات فقد عبرو ب نعم بنسبة 
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كما عبر الطلبة على أن المصادر البحث المعتمد   %0بنسة نسبة مقارنة ب ال التي قدرت 

 –األساتذة ( أما عن االعتماد على المصادر الشخصیة  %20علیها الذهاب للمكتبة بنسبة 

كما تبین أن الطلبة الباحثین یعتمدون على  %0بنسبة ) . حضور المؤتمرات المتخصصة 

أما عن استخدام  %5بنسبة البحث في قواعد المعلومات المتخصصة كمصدر للبحث 

أما فیما یخص وصول طلبة ماستر للمعلومات   %75االنترنت قد حققت أعلى نسبة ب 

 %0نادرا بنسبة  %77.5أحیانا بنسبة  %22.5التي یبحثون عنها فقد عبرو ب نعم بنسبة 

إجابة بنعم فیما  %85كما تبین أن امتالك طلبة ماستر  للمهارات المعلوماتیة فقد كانت 

إجابة ب ال ، وقد عبروا على مهاراتهم بمهارات تمییز المعلومات الدقیقة بنسبة  15%

أما عن  %10أما عن مهارات تكنولوجیا المعلومات بما فیها البرمجیات بنسبة  12.5%

كما تبیین أن طلبة ماستر لدیهم مهارات  %40مهارات تقنیات التصفح و اإلبحار بنسبة 

  .%22.5ة ومحركات البحث المختلفة بنسبة إمكانیة االتاحة و المعرف
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  : تحلیل المحور الثاني

كشفت نتائج إجابات الطلبة بمدى تلبیة محتویات المكتبة رغبة و اشباع حاجات طلبة السنة 

أولى  و الثانیة ماستر بالمعلومات و الوسائل التي توفر للطالب لیكون واعیا معلوماتیا و 

من  %40أن نسبة ) . 12إلى 9(المكتبة في أسئلة االستبیان من السؤال  الطرق إلستخدام

الطلبة التي كانت إجاباتهم ب نعم تلي محتویات المكتبة رغبة الباحث ثم قدرت بنسبة 

فیما یخص للطلبة التي كانت إجاباتهم ب  ال ، أما عن توفیر المكتبة وسائل تجعل 60%

الجابات الطلبة التي كانت أرائهم بنعم في  %65ة الطالب واعیا معلوماتیا فقد بلغت نسب

للطلبة التي كانت إجاباتهم ب ال  وقد عبرو على توفیر المكتبة  %35حین قدرت نسبة 

وقد  %37.5ثم فهرس ألي بنسبة  %25جهاز حاسوب مرتبط بالشبكة األنترنت بنسبة 

ماستر لتجعله واعیا بلغت أعلى نسبة كما تبین أن الوسائل التي توفرها المكتبة لطالب 

  .معلوماتي 

وقد سجل أن الطرق التي یتلقاها الطالب  إلستخدام  . %2.5مسافات ألیة قدرت بنسبة 

أما عن  %10المكتبة تتمثل في تقییم جلسات إرشاد و توجیه غر شبكة األنترنت بنسبة 

الحط في حین  تقدیم مقررات دراسیة على  %45الجلسات التقلیدیة فقد كانت مرتفعة ب 

یخص تقدیم بعض اإلرشادات للمستفیدین  أما فیما  %0المباشر فقد حققت أدنى نسبة ب 

أما  من ال یوجد طرق الستخدام المكتبة  فقد كانت  %15عبر البرید االلكتروني بنسبة 
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حیث كانت أرائهم أن المكتبة غیر مواكبة لتطورات التكنولوجیة  %30إجابات الطلبة بنسبة 

  .عدم وجود أیام دراسیة أو ملتقیات  وهذا راجع إلى

  :نتائج العامة للدراسة 

یمتلك طلبة السنة أولى ماستر و الثانیة مهارات الالزمة لمعرفة : فرضیة أولى  -

 .احتیاجاتهم من المعلومات 

معرفة طلبة السنة أولى و الثانیة ماستر أنماط سلوك البحث عن : الفرضیة الثانیة  -

 .اإلتجاهات المختلفة للتصفح و البحث المعلومات في ذلك 
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  :نتائج الدراسة على ضوء الفرضیات 

من خالل المعلومات التي جمعناها من المیدان حاولنا أن تكون معبرة بشكل أو بأخر عن 

التي هي أساس دراستنا یمكن  الوعي المعلوماتي لدى طلبة ومن منطلق الفرضیات اإلثنان

استنتاج  النتائج التي توضح أن الوعي المعلوماتي لدى العینة المدروسة وهذا من خالل 

  : تأكید أو نفي الفرضیات الموضوعة مسبقا و التي جاءت على النحو التالي 

  :الفرضیة األولى 

عرفة احتیاجاتهم من یمتلك طلبة السنة أولى و السنة الثانیة ماستر المهارات الالزمة لم

المعلومات محققة ألن المستجوبین یمتلكون مهارات واسعة لمعرفة احتیاجاتهم من المعلومات 

  .إلعداد البحوث و الدراسات العلیا 

  :الفرضیة الثانیة 

معرفة طلبة السنة أولى و السنة الثانیة ماستر أنماط سلوك البحث عن المعلومات بما في 

ة للتصفح و البحث ، محققة ألن المستجوبین یمتلكون أنماط البحث ذلك االتجاهات المختلف

  .عن المعلومات من خالل التصفح و اإلبحار 
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  :اإلقتراحات 

من خالل هذه الدراسة یمكن أن نستخلص مجموعة من المقترحات التي یمكن أن تساهم في 

  :رفع كفاءة الوعي المعلوماتي 

تشرح بدایة من  الدخول إلیها ثم كیفیة التعامل وضع شاشات بأروقة مكتبة الجامعة  -

مع خافة خدماتها ومصادرها بالصورة المتحركة فقط تفادیا لعدم االزعاج إذ تم دمجها 

بالصوت إضافة إلى بث فیدیو عن طرق استخدام المكتبة أو طرح برامج توعیة أو 

 .أیام دراسیة لكیفیة استخدام المكتبة 

معلوماتي في وسط الكلیات أو إدراجه ضمن المقررات نشر وتعمیم مفهوم الوعي ال -

 .الدراسیة 

  .تقدیم خدمات متطورة بإستخدام التكنولوجیا المتقدمة  -
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إن الوعي المعلوماتي ظاهرة تعبر عن مجموعة من المهارات التي يكتسبها لحل مشكالتهم  

المعلوماتية المتمثلة في معلومات حول موضوع ما أو بيانات حول موضوع وتتمثل هذه 

 المهارات في كيفية الوصول إلى المعلومات ثم كيفية استخدامها بكفاءة وفاعلية، 

خالل الدراسة التي قمنا با في جامعة عبد الحميد ابن باديس بأن  وقد استنتجنا من      

طلبة لديهم مهارات لمعرفة احتياجاتهم من المعلومات إضافة إلى ذلك لديهم أنماط سلوك 

 البحث عنها .

 بما في ذلك االتجاهات المختلفة للتصفح و البحث .



 قائمة  ببليوغرافية
 

 
112 

 : المعاجم و القواميس 

          عبد الفتاح ، مازي. عبد الغفور ، مازي . معجم مصطلحات المكتبات -1

 ،2002و المعلومات . الرياض : مكتبة الملك فهد ، 

. المعجم الموسوعي لتكنولوجيا  الكعلومات و األنترنت .  قندلجي ، عامر ابراهيم -2

 .2003عمان : دار المسيرة للنشر ، 

 

   الكتب  باللغة العربية 

أحمد ، نافع المدادحة ، سالم ، سويلم النوافعة . مبادئ التخطيط في اإلدارة و   -3

 .282المكتبات . عمان : دار الصفاء للنشر . ) د.س( ، ص

اهلل بن خضرة . التعبير و التحدي : محو األمية المعلوماتية للقرن  أحمد بن عبد -4

 ه1432الحادي و العشرون ، الرياض: جامعة الملك سعود للنشر 

الهادي ، محمد ، علي ، محارب . الحل اإلبداعي للمشكالت : تطبيقات عامية  -5

 ديل للنشرفي تنمية التفكير اإلبداعي و المهارات فوق المعرفة . عمان : دار قن

أمينة ، خير توفيق. الوعي المغلوماتي ومهاراته لدى األفراد . اإلسكندرية : دار  -6

 .2011الثقافة العلمية للنشر ، 

زكي ، حسين الوردي ، جميل ، الزم المالكي . المعلومات و المجتمع .عمان :  -7

 .مؤسسة الوراق للنشر .)د.س( 



 قائمة  ببليوغرافية
 

 
113 

شعبان خليفة ، حسن ، شحاتة .التربية المكتبية لتالميذ المدرسة اإلبتدائية ،  -8

 1996دليل المعلم . القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للنشر ، 

عصام ، أحمد  الدليمي ، عبد الرحيم ، صالح علي . المعلوماتية و البحث  -9

 ..2014العلمي . عمان : دار الرضوان للنشر ، 

سعيد بامفلح . خدمات المعلومات في ظل البيئة اإللكترونية .القاهرة :  فاتن، -10

 .2015الدار المصرية اللبنانية للنشر ،

قاسم ، حشمت . مدخل لدراسة المكتبات و علم المعلومات .القاهرة : دار  -11

 غريب للنشر . )د.س( .

اليازوري  قندلجي ، عامر إبراهيم . منهجية البحث العلمي . عمان : دار  -12

 2012للنشر و التوزيع ، 

قندلجي ، عامر ابراهيم ، فاضل الساماني ، إيمان . تكنولوجيا  المعلومات و  -13

 .2005تطبيقاتها ، عمان : مؤسسة الوراق للنشر ، 

مبروك إبراهيم ، سعيد . التفاعل بين الطالب و اختصاص المكتبة المدرسية  -14

معاصرة . اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة و في ضوء التحديات التكنولوجية ال

 .2001النشر ، 



 قائمة  ببليوغرافية
 

 
114 

محمد فتحي ، عبد الهادي .  علم المكتبات و المعلومات المعاصرة : البحث  -15

ومناهجه في علم المكتبات و المعلومات . القاهرة : دار المصرية اللبنانية للنشر ، 

2013. 

البحث العلمي . عمان : مؤسسة الوراق مروان ، عبد المجيد ابراهيم . أسس  -16

 .2000للنشر ، 

معنى، النقري . المعلوماتية و المجتمع : مجتمع ما بعد الصناعة ومجتمع  -17

 ، 2001المعلومات . بيروت : المركز الثقافي العربي للنشر ، 

مفتاح ، محمد دياب . قضايا معلوماتية : اتجاهات حديثة في دراسة  -18

 .2007ان : دار صفاء للنشر ، المعلومات . عم

مفتاح، محمد دياب . قضايا معلوماتية : اتجاهات المعلومات في المنظمات  -19

 2007العربية .عمان : دار الصقاء للنشر ، 

أحمد ، الخطيب. البحث العلمي و التعليم العالي . عمان : دار المسيرة  للنشر -20

 ،2003. 

. منهجية و أساليب البحث العلمي  وتحليل  دالل ، القاضي . محمود ،السليمي-21

 .2008دار الحامد للنشر ، spssالبيانات باستخدام البرنامج االحصائي 

همشر ، أحمد عمر . المكتبة ومهارات استخدامها . عمان :دار الصفاء  للنشر -22

،2009. 



 قائمة  ببليوغرافية
 

 
115 

  المجالت 

ة المعلوماتية أمل ، صالح  محمود . تأثير التحول الرقمي للمعرفة على الثقاف -23

للمتخصصين في مجال األداب  و العلوم اإلنسانية من أعضاء هيئة التدريس بكلية 

 2016، 43.ع cybrarians journalاألداب بقناة 

ضرورة ملحة في القرن الحادي  مها ، أحمد إبراهيم محمد . الوعي المعلوماتي -24

و العشرون : دراسة نظرية و إطاللة على اإلنتاج  الفكري و العربي و األجنبي، 

 .2010،  10دورية محكمة نصف سنوية ،ع 

هاشم شريف حسن الغريفي . مفهوم الوعي المعلوماتي لدى طلبة قسم  -25

دراسات البصرة ، السنة المعلومات والمكتبات في كلية األداب،جامعة البصرة . مجلة 

 .2008 6الثالثة ،ع.

هدى ، محمود العمودي ، فوزية فيصل السلمي ، الوعي المعلوماتي في  -26

المجتمع األكاديمي : دراسة  تطبيقية على طالبات دراسات العليا بجامعة عبد العزيز 

. مجلة دراسات المعلومات .الرياض : جمعية المكتبات و المعلومات السعودية 

 ،2008، 3ع.

زياد ، بركات . كفاءات الوعي المعلوماتي لدى طلبة جامعة القدس المفتوجة -27

في منطقة طولكوم التعليمية وفق المعايير العالمية. مجلة جامعة القدس المفتوحة 

 .2012، 28لألبحاث و الدراسات .ع



 قائمة  ببليوغرافية
 

 
116 

بجامعة  عزة ، فاروق الجوهري . هدى، محمود العمودي. الوعي المعلوماتي-28

الملك عبد العزيز شطر الطالبان : دراسة تقييمية للوضع الراهن و استشراق أسس 

 .2009، 4المستقبل مجلة دراسات عربية في المكتبات و المعلومات . ع

موضي ، بنت ابراهيد البيان . تنمية اتجاهات الوعي الرقمي لدى أعضاء هيئة   -29

السالمية و تأثيرها على البحث العلمي . التدريس بجامعة االمام محمد بن مسعود ا

ة المكتبات و المعلومات مجلة دراسات المعلومات . الرياض . جمعي

 . 2011، 10.عالسعودية

 

  المذكرات 

أمينة ، حفصاوي ، حورية ، كربو . الثقافة المعلوماتية و دورها في تطوير  -30

مة بخميس مليانة . رسالة المهنة المكتبية : دراسة ميدانية بجامعة الجياللي بونعا

 .2016ماستر ، 

حكيم ، ضياف، هشام ، شلواح . دور المكتبات الجامعية في تنمية الوعي  -31

المعلوماتي : دراسة حالة الطلبة سنة أولى ماستر علم المكتبات و المعلومات 

 .2016بجامعة جياللي بونعامة خميس مليانة .رسالة ماستر ، الجزائر،

خديجة ، بنت محمد عمر حاجي ، تطبيقات  الوعي المعلوماتي في التعليم  -32

 .2011الجامعي : بين استراتيجية اإلضافة و استراتيجية الدمج ، رسالة دكتوراه ، 



 قائمة  ببليوغرافية
 

 
117 

سارة ، حمودي . واقع الوعي المعلوماتي لدى الباحثين : دراسة ميدانية  -33

م علم المكتبات. رسالة ماجستير بجامعة االمير عبد القادر العلوم االنسانية ،قس

 .2005.تلمسان .

صارة ، رماش. الثقافة المعلوماتية    ودورها في تطوير المهنة المكتبية :  -34

أوت . رسالة ماجستر .  20دراسة ميدانية بالمكتبة المركزية بجامعة سكيكدة 

 ، 2013جامعة سكيكدة ، 

وماتي لدى طالب الدراسات مروة ، السيد سعيد حسن عماشة . الوعي المعل -35

العليا في جامعة حلوان : دراسة ميدانية بكليات الفنون . رسالة مقدمة لنيل شهادة 

 . 2016الدكتوراه . جامعة حلوان . 

بوسلحة ، مفيدة . الوعي المعلوماتي لدى طلبة طور الماستر : دراسة ميدانية -36

 . الجزائر .بكلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية بجامعة تبسة 

عائشة عفاف ، صحة . تعامل طلبة الجامعة الجزائرية مع المعلومات العلمية -37

و الثقنية : دراسة ميدلنية بالمركز الجامعي لوالية الوادي نموذجا . رسالة مقدمة 

 2005لنيل شهادة الماجستر في علم المكتبات . جامعة قسنطينة .

اقع الوعي المعلوماتي في جامعة عز الدين ، حيدر ، يوسف ،أحمد وقاف . و  -38

تشرين : دراسة ميدانية على عينة من طلبة المرحلة الجامعية األولى . مجلة تشرين 

 2010، 1.ع37للبحوث و الدراسات العلمية . مج



 قائمة  ببليوغرافية
 

 
118 

: دراسة  LMDد -م-هدى ، عبيد . الوعي المعلوماتي لدى طلبة الدكتوراه لـ-39

ر . جامعة قسنطينة ، تخصص إدارة ميدانية بقسم علم اإلجتماع .رسالة ماست

 أعمال المكتبات.

 

  مواقع الواب 

زكي ، حسين الوردي . األمة المعلوماتية : ماهي وعلى من نفع المسؤولية - 40

.http :II m ,annabaa,orgIinformatics   2018-02-20تمت الزيارة يوم 

 على الخط . 9:30على الساعة 

-41 Bruce,christinesusan , information literacy :the leadership 

rol the Academic ,collegequrterly,carImacskill ;20-02-2018 , 

13 :13 

-42 jane ;harding ,information literacy and public libraries web 

junction 

http ;IIwww,webjunction ,org-document 20-02-2018 

  

، على الخط  16:45على الساعة  2018-01-04تمت الزيارة يوم  -43

http :IIor,mnwikipedia-org – wiki  



 قائمة  ببليوغرافية
 

 
119 

، على الخط  16:45على الساعة  2018-01-04تمت الزيارة يوم -33

http :IIor,mnwikipedia-org – wiki 

، على الخط  17:00على الساعة  2018-01-04تمت الزيارة يوم 

http :IIor,mnwikipedia-org – wiki 

البيان ، األمية المعلوماتي .... تحد أمام الدول النامية للولوج إلى عالم  -45

  ، على الخط.  ww ,olbayan  2018-02-04   .08:26المعرفة ...

-46 vilma ,G,Anday,theRole of libraries and librarians in 

information literacylidzshare ,         https:// 

www,slideshare,net/plaistract/,14-02-2018,09 :45 , on line 

-47 shirley ,j,Behens , information.literacy and the Rol of public 

libraries .SLQ.nu/article.14-02-2018.10 :00 .on line 

-48 shirley ,j,Behens , information.literacy and the Rol of public 

libraries .SLQ.nu/article.14-02-2018.10 :00 .on line 

- 49 max well,cMusingafi,Kudzayi.theRolen of public libraries 

in promoting in  

Zimibabwe.http://www.researchagate/publication 15-02-

2018.11 :30.on line  .  



 قائمة  ببليوغرافية
 

 
120 

Iman.dia-blogspot.com/p/blog.page29-50 

 ، على الخط  13:00على الساعة  2017-12-16تمت الزيارة يوم        

عزة ، فاروق الجوهري . الوعي المعلوماتي مطلب تواجد باأللفية الثالثة . -51

kamtifo –blogs pot ,com  على الساعة  2017-12-16تمت الزيارة يوم

 ، على الخط . 09:45

 alyasser , net – showومات منتديات اليسر للمكتبات و تقنية المعل -52

thread  على الخط 10:00على الساعة  2017-12-16تمت الزيارة يوم ، 

مؤثمر المعايير الموحدة للوعي المعلوماتي : ندوة الثقافة و العلوم . تمت الزيارة -53

 ، على الخط . 10:30على الساعة  2017-12-16يوم 

http ;sites ,google,com –site –home-54 

 ، على الخط .  09:41على الساعة  2018-01-22تمت  الزيارة يوم 

على  2018-02-06تمت الزيارة يوم  http :qlamy,comموسوعة قلمي -55

 على الخط . 13:00الساعة 



  )بالعربیة( :الملخص

تمثل موضوع دراستنا في الوعي المعلوماتي لدى الطلبة الجامعیین ، دراسة میدانیة لطلبة 

ماستر شعبة علم المكتبات و المعلومات جامعة عبد الحمید ابن بادیس و اعتمدنا في 

كما اعتمدنا في هذه الدراسة على استمارة االستبیان  دراستنا على المنهج الوصفي التحلیلي ،

و تمثلت أهداف الدراسة في التوصل إلى استراتیجیة للرفع من مهارات الوعي المعلوماتي 

لدى الطالب و في األخیر قدمنا بعض االقتراحات المتمثلة في تقدیم خدمات متطورة 

  . باستخدام التكنولوجیا المدنیة 

  :المضافة الكلمات 

  .لوعي المعلوماتي ، الطالب ، المعلومات ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :بالفرنسیة

Le sujet de l’étude est la sensibilisation à l’information des étudiants 

universitaires une étude terrain pour les étudiants universitaires sur le 

à la maitrise de la division des bibliothèques et des sciences de 

l’information dans notre étude, nous nous sommes appuyés sur 

l’approche analytique descriptive et le formulaire de questionnaire. 

L’étude visé a atteindre une stratégie visant à élèves des 

compétences en littéraire informationnelle de l’élève dans le dernier, 

nous avons fait quelques suggestions pour fournir des services 

avancés en utilisant la technologie moderne. 

 :باإلنجلیزیة 

The subject of the study is the information awareness of the 

university students, Alfred study of the master students of Abdul 

Hamid Ibn Badis University. We relied on the analytical descriptive 

approach. The study aimed to reach a strategy to raise the awareness 

skills of the student; finally we presented some suggestions of 

providing advanced services using modern technology.  

Key words:  

Information- awareness- student- information . 
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 تاريخ التحكيم  أسماء األساتذة 

 2018أفريل  11 أستاذ فعون حمو

 2018أفريل  11 أستاذة حجيج نورية

 2018أفريل 11 أستاذة عيسى عبدي نوريو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التعليم العالي و البحث العلمي وزارة

 جامعة عبد الحميد إبن باديس

 كلية العلوم اإلجتماعية

 قسم العلوم اإلنسانية

 شعبة علم المكتبات و المعلومات

 السنة الثانية ماستر

 تخصص : نطم المعلومات التكنولوجيا و التوثيق .

 

 

 

 

نحن طالبتان سعايدية نورة ، سعايدية موالت في شعبة علم المكتبات بقسم العلوم اإلنسانية بصدد إعداد مذكرة تخرج لنيل 
شهادة الماستر في موضوع ) الوعي المعلوماتي ( : دراسة  ميدانية بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم و لهذا  نرجوا  

( في المكان المناسب و اإلجابة  عن Xلك باإلجابة  على األسئلة بوضع عالمة )مساهمتكم في إنجاز هذا البحث وذ

 .األسئلة المفتوحة من خالل التعبير بعناية و صدق على أرائكم 

 

 تحت إشراف :

 أستاذ . وزار سليمان 

 

الجامعيين : دراسة ميدانية لطلبة ماستر شعبة علم الوعي المعلوماتي لدى الطلبة 

 المكتبات و المعلومات .

 عبد الحميد ابن باديسجامعة 

2018-2017السنة الجامعية :  
 



 البيانات الشخصية :  -1
 الجنس : -

 أنثىذكر                       
 السن : -

 38-33من                     33-28من              28-23من 
 المستوى: -

 السنة أولى ماستر                        السنة الثانية ماستر

 المحور األول : المعلومات وطرق البحث عنها :

 ما هو مفهوم الوعي المعلوماتي لديك؟

 تحديد االحتياج للمعلومات الرقمية . -
 أماكن المعلومات في قواعد البيانات وبنوك المعلومات .القدرة على تحديد  -
 القدرة على استخدام تقنيات و المعلومات وتناقل المعلومات  -
 وضع استراتيجيات البحث و القدرة على تقييم المعلومات التي تم الحصول عليها  -
 جميع ما سبق  -

 ؟ما دافع حاجتك للمعلومات 

 إعداد البحوث و الدراسات العلمية . -
 متابعة التطورات في مجال التخصص -
 تطوير المعرفة و الثقافة العامة  -
 أخرى أذكرها.................................... -

 



 هل المعلومات مهمة في حل المشكالت العلمية و اتخاذ القرارات؟

 مهمة                          مهمة جدا              غير مهمة -

 المعلومات من خالل مصادر المعلومات ؟هل تحرص إلى الحصول على 

 نعم                           ال  -

 إذا كانت اإلجابة ب نعم فما هي مصادر البحث التي تعتمد عليها . -

 الذهاب للمكتبة -

 حضور المؤثمرات المتخصصة(. –اإلعتماد على المصادر الشخصية ) األساتذة  -

 ة البحث في قواعد المعلومات المتخصص -

 استخدام األنترنت  -

 هل تصل إلى المعلومات التي تبحث عنها؟      

 نعم                    أحيانا                            نادرا  -

 هل لديك مهارات معلوماتية ؟

 نعم                    ال  -

 فيما تتمثل المعلوماتية ؟

 مهارات تمييز المعلومات الدقيقة -
 مهارات تكنولوجية المعلومات بها فيها البرمجيات  -
 مهارات تقنيات التصفح و اإلبحار  -
 مهارات إمكانية اإلتاحة و المعرفة ومحركات البحث المختلفة  -



 المحور الثاني : المكتبة ودورها في نشر الوعي المعلوماتي .
 ؟هل محتويات المكتبة كافية لتلبية رغبة و إشباع حاجاتك بالمعلومات 

 نعم                      ال  -
 هل تتوفر المكتبة وسائل تجعلك واعيا معلوماتي ؟

 نعم                                ال  -
 إذا كان نعم فيما تتمثل هذه الوسائل؟ -

 جهاز حاسوب مرتبط بشبكة األنترنت      
 فهرس ألي      
 كشافات ألية     

 تتلقاها الستخدام المكتبة ؟ ما هي الطرق التي          

 تقديم جلسات إرشاد  وتوجيه عبر شبكة األنترنت -
 الجلسات التقليدية -
 تقديم مقررات دراسية على الخط المباشر  -
 ني .يد اإللكتر ت للمستفيدين عبر البر تقديم بعض اإلرشادا -
 ال يوجد -
 ...................................................................ماذا -

  




