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مجال  يين فاقع الفعلى الستخدام الباحثالتعرف على الو تأتي هذه الدراسة التي تسعى إلى تحقيق هدف رئيس؛ وهو 
العلوم الطبية لنموذج  في حل المشكالت المعلوماتية، أثناء سعيهم الستخدام المعلومات من أجل حل مشكلة أو 

ل الاتخاذ قرار، وقياس اتجاهاتهم ومدى إفادتهم منها. وتنمية مهارات الثقافة اللمعلوماتية لدي مجتمع الدراسة، من خ
التصدى لمدى توفر مهارات الثقافة المعلوماتية لدى مجتمع الدراسة، وتوافر مهارة التعرف على الحاجة إلى 
المعلومات وتحديد المهام ، ومهارات استراتيجيات البحث المعلوماتي والوصول إلى المعلومات ، وأيضا من خالل 

 واء المطبوعة أواإللكترونية ومهارات تحليل المعلوماتالتعرف على مدى توافر مهارة البحث في مصادر المعلومات س
وتقييمها إلمكانية استخدامها بكفاءة وفعالية كنوع من التفكير النقدي، ومهارات تجميع وتنظيم المعلومات من أجل 

ت قتقديمها وعرضها ، ومهارات تقييم المعلومات من أجل التحقق من مالئمة ودقة المعلومات التي يستخدمونها. وطب
مفردة من كليات العلوم الطبية في جامعة بني سويف وهى ) كليات الطب البشري،  108الدراسة على عينة قوامها  

الصيدلة، التمريض، طب الفم واألسنان، والعالج الطبيعي( ومن ابرز ما توصلت إليه الدراسة أن مجتمع الدراسة 
ديهم قدرال بأس بها من مهارات الثقافة المعلوماتية . من الباحثين في مجال العلوم الطبية بجامعة بني سويف ل

وقدرتهم على توثيق المراجع والمصادر التي يتم استخدامها، وبالنسبة لمهارات وضع استراتيجية البحث عن 
المعلومات تتمثل في قدرتهم على تتبع إلشارات المرجعية في المصادر اإللكترونية للوصول لمصادرالمعلومات، 

حثين الخاضعين للدراسة في البحث عن المعلومات بأنفسسهم .  وكذلك استخدام تقنيات الربط بين وقيام البا
المصطلحات. وقدرتهم واكتسابهم مهارة استخدامهم للمعلومات وقدرتهم على قراءة مصادر المعلومات المحددة قراءة 

ام أنماط/أنواع القراءة وخاصة القراءة واعية هادفة، وقدرتهم على القراءة واالستماع لمصادر المعلومات باستخد
االنتقانية والقراءة الصامتة والقراءة المكثفة،  وكذلك معرفتهم بأساليب توثيق مصادر المعلومات بطريقة توثيق 

Harvard  طريقة توثيق ،APA   طريقة توثيق ،Chicago. 
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Abstract: 
 

The present study aims at identifying scholars’ use, in the medical fields, of sample (Big 

6) in solving information problems. It also shows to what extreme researchers make use 

of these information, measure their attitudes, develop their information culture by 

investigating information use, strategies of information search, availability of searching 

sources either printed or electronic, in addition to information analysis and their use 

efficiently as a type of critical thinking, and skills of collecting data. Besides 

Information assessment skill to verify accuracy of the information they adopt in their 

research. The preset study is conducted on a sample of (108) researcher from the 

faculties of medical sciences (Faculty of Medicine, Pharmacy, Nursing, Oral Dental and 

Physiotherapy). The study approved that those researchers or scholars of medical 

sciences at Beni-Suef University have a considerable number of information culture 

skills. They are able to document and cite all the references and sources they use. Skills 

of setting research strategies are represented in trace references of the electronic sources 

for accessing information sources and how can researchers research for their own 

information by using linking techniques among terminologies and finally reading the 

sources . The study sheds light also on ways of sources documentation like Harvard 

style, MLA style, APA style, and Chicago style. 
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 تمهيد:
يعد البحث العلمي مقياس رقى األمم والشعوب وتطورها في مختلف مناحي الحياة، وبالتالي فيعد الباحث الركيزة 

بالجامعة نظرًا لألبحاث والدراسات التي يقوم بها وتساهم بشكل مباشر في المهمة والدعامة األساسية للبحث العلمي 
تطور البحث العلمي وتقدمه. والبد أن يتاح للباحث مصادر المعلومات المختلفة لكي يتمكن من االستفادة منها في 

ن يستطيع المعلوماتية لأبحاثه ودراساته، ومن هذا المنطلق تكمن أهمية الدراسة في أن الباحث بدون مهارات الثقافة 
تحقيق األهداف المرجوة من تعليمه الجامعي. وهذا لن يتأتى إال من خالل رفع كفاءة مهارات الوعي المعلوماتي 

 للباحثين ورفع مستوى اإلدراك والوعي لديه.
لتحديات من أهم اوهذا ما دفع الباحثة إلجراء هذه الدراسة حيث أصبحت مشكلة إعداد الباحث إعدادًا علميًا وتربويًا 

حيث تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى .التي تواجه النظم التعليمية المعاصرة والولوج إلى مجتمع المعرفة
كأسلوب منهجي لحل المشاكل المعلوماتية  Big 6 استخدام الباحثين في مجال العلوم الطبية مهارات الست الكبرى 

 .والذي يعتمد على مهارات التفكير النقدي
 أهمية الدراسة :

تمثل الثقافة المعلوماتية حجر الزاوية في تطوير مهارات التعلم الذاتي لدي الباحثين لتمكنهم في المستقبل من مهارات 
المعلومات التي تجعلهم مستخدمين متمكنين لتقنية االتصال والمعلومات ، وباحثين عن المعلومات ، وأيضًا محللين 

 فاءتها ، قادرين على حل المشكالت واتخاذ القرارات . لها ومقومين لفعاليتها وك
تستمد الدراسة الحالية أهميتها من أهمية الثقافة المعلوماتية نفسها ودورها في رفع مستوى اإلدراك والوعي لدى 
 الباحثين في مجال العلوم الطبية باعتبارهم أكثر وعيًا من غيرهم في التخصصات األخرى ، ولديهمالمهارات التي

 تجعلهم قادرين على: 
 ـ تحديد الحاجة من المعلومات والتعامل معها، والتعبير الواضح والدقيق عن هذه الحاجة. 

 ـ تحديد المصادر واختيار أنسب المصادر والتعامل مع هذه المصادر التي يقع عليها االختيار. 
 ـ التعامل مع تقنيات وشبكات المعلومات . 

 المعلومات اإللكترونية .ـ التعامل مع مصادر 
 ـ اإللمام بأماكن توفير خدمات المعلومات ، ونوعية الخدمات المقدمة . 

 ـ القدرة على تحليل وتقييم المعلومات واستخدامها والقدرة على عمل توليفه من المعلومات الجديدة والسابقة
 وخلق وإبداع معلومات جديدة . 
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 مشكلة الدراسة وتساؤالتها: 
 Big شكلة هذه الدراسة فى التعرف على الواقع الفعلى الستخدام الباحثين في مجال العلوم الطبية لنموذج تتركز م

في حل المشكالت المعلوماتية، أثناء سعيهم الستخدام المعلومات من أجل حل مشكلة أو اتخاذ قرار، وقياس  6
 اتجاهاتهم ومدى إفادتهم منها. 

 وفى ضوء هذا تتصدى الدراسة لإلجابة عن التساؤالت التالية: 
 مدى توفر مهارات الثقافة المعلوماتية لدى مجتمع الدراسة .1
 مدى توافر مهارة التعرف على الحاجة إلى المعلومات وتحديد المهام  ؟  .2
 مدى توافر مهارات استراتيجيات البحث المعلوماتي والوصول إلى المعلومات ؟  .3
 ر مهارة البحث في مصادر المعلومات سواء المطبوعة أواإللكترونية ؟ مدي تواف .4
 مدى توافر مهاراتتحليل المعلومات وتقييمها إلمكانية استخدامها بكفاءة وفعالية كنوع من التفكير النقدي؟ .5
 مدى توافر مهارات تجميع وتنظيم المعلومات من أجل تقديمها وعرضها ؟ .6
 مات من أجل التحقق من مالئمة ودقة المعلومات التي يستخدمونها؟مدى توافر مهارات تقييم المعلو  .7
 كيف يمكن تنمية مهارات الثقافة اللمعلوماتية لدي مجتمع الدراسة ؟  .8

 مجال الدراسة وحدودها:
: تتناول الدراسة التعرف على الواقع الفعلى لمهارات الثقافة المعلوماتية للباحثين في مجال الحدودالموضوعية

 .Big 6العلوم الطبية باستخدام نموذج 
الخاصة بتجميع البيانات الالزمة إلجراء 2016:تتمثل الحدود الزمنية لهذه الدراسة حتى نهاية الحدود الزمنية

 على الباحثين في مجال العلوم الطبية الدراسة من خالل توزيع االستبانة 
: تتمثل الحدود الجغرافية لهذه الدراسة على الكليات التي مجال تخصصها العلوم الطبية الحدود الجغرافية

 بجامعة بني سويف، وهى : 
 كلية الطب البشري .  .1
 كلية طب الفم و األسنان  .2
 كلية التمريض .3
 كلية الصيدلة .4
 كلية العالج الطبيعي  .5
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 منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات: 
نظرًا لطبيعة هذه الدراسة التي تهدف إلى معرفة الواقع الفعلي لمهارات الثقافة المعلوماتية للباحثين في مجال العلوم 

، فقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم استخدام هذا المنهج حيث Big 6الطبية باستخدام نموذج 
ئمًا لطبيعة وأهداف هذه الدراسةحيث يرصد ويحلل الستخدام الباحثين في مجال العلوم الطبية يعد مال

(، بهدف الحصول على صورة تعبر عن .وقد استعانت الدراسة باالستبانه كأداة لجمع البيانات)Big6(i)نموذج
 .  Big 6لمهارات الثقافة المعلوماتية للباحثين في مجال العلوم الطبية بجامعة بني سويف باستخدام نموذج 

 الدراسات السابقة "مراجعة اإلنتاج الفكري"
ة سواء من راسلقد تبين من خالل مسح اإلنتاج الفكري في أدبيات الموضوع عن الكتابات المتصلة بموضوع الد

حيث  Big 6دراسات عربية وأجنبية في األدلة والببليوجرافيات، اتضح ندرة الدراسات التي تتعلق بموضوع نموذج 
بشكل مباشر ، في حين نجد الغالبية العظمى من الدراسات  Big 6ال توجد دراستان عربيتان تتناول استخدام نموذج 

لمعلوماتية والوعي المعلوماتي من زوايا أخري على المستويين العربي واألبحاث المتاحة تتناول قضايا الثقافة ا
 والعالمي. ومن أهم هذه الدراسات هى: 

 الدراسات العربية:
 (Big 6الدراسات العربية التي تناولت نموذج المهارات الستة )

(حول مهارات محو iiالغانم)( أوالهما الدراسة التي أعدتها Big 6هناك دراستان تناولت نموذج المهارات الستة )
األمية المعلوماتية لدى طالبات البكالوريوس في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية حيث تسعى إلى التعرف 
على مدى توفر مهارات محو األمية المعلوماتية لدىطالباتالبكالوريوس فيجامعةاإلمام  في التخصصات كافة ولتحقيق 

(، وهذا النموذج يشتمل على ست مهارات أساسية Big 6عالمي هو المهارات الستة)ذلك تم استخدام نموذج قياسي 
كبرى لحل المشكلة المعلوماتية ويندرج تحت كل مهارة اثنتان من المهارات الفرعية، وتتمثل المهارات الست الكبرى 

علومات معلومات وإنتاج المفي تحديد المهمة ووضع استراتيجية البحث عن المعلومات والموقع واإلتاحة واستخدام ال
وبناء على ذلك فإن الدراسة تهدف إلى التعرف إلى مدى توفر مهارات محو األمية المعلوماتية لدى .والتقييم

وتوصلت الدراسة الى عدة نتائــج، من أهمها إن الواقع الفعلي لمهارات محو األمية المعلوماتية لدى طالبات .الطالبات
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بناء على المهارات الست الكبرى يتمثل فيتوفر  البكالوريوس المنتظمات في

(، وتتضمن القدرة على تحديد الحاجة 3.28مهارة تحديد المهمة لدى الطالبات وذلك بمتوسط حسابي بلغ )

                                                             

( ). نص االستبانة فى الملحق 
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عن  ي عملية البحثالمعلوماتية وتحديد المعلومات الالزمة لتحقيق وتلبية هذه الحاجة وهذا عامل جيد ومؤثر ف
 .المعلومات ويساعد الطالبة على وضع استراتيجية البحث المناسبة

( التي هدفت إلى معرفة واقع الوعي iii(التي قامت بها عزة فاروق جوهري،  دينا أحمد عرابي الدراسة وثانيهما
وتمثلت عينة  ربية السعودية،القطاع اإلعالمي الصحفي بالمملكة العالمعلوماتي ومستواه لدى القائمين باالتصال في 

مائة مفردة تم اختيارها من ست مؤسسات صحفية، تم التغطية من خاللها لكافة فئات العمل الصحفي الدراسة في 
ن حيمن أفراد العينة لديهم معرفة بمفهوم الوعي المعلوماتي. في  % 64من الجنسين، وكشفت الدراسة أن نسبة 

معرفة بمفهوم الوعي المعلوماتي. كما أوضحت الدراسة وجود عالقة ذات داللة منهم ليس لديهم  %36أنى نسبة 
 -لتعليم مستوى ا -العمل  –إحصائية بين مدى معرفة مفهوم الوعي المعلوماتي والخصائص الديموجرافية )النوع 

دى سهولة م تقييمالخبرة المهنية( للقائمين باالتصال، وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية في  -التخصص
من العينة أن  %73وصعوبة مهارات الوعي المعلوماتي باختالف الخصائص الديموجرافية، كما أكدت نسبة 

محركات البحث أهم أدوات االنترنت التي يستعينون بها مع إغفال لبقية األدوات لقلة مصداقيتها أو عدم الوعي بها 
للوعي المعلوماتي مع التركيز   Big 6 م بكافة عناصر نموذجوبخدماتها. وأكدت الدراسة على حاجة المجتمع لإللما

على المهارات الخمس األخيرة منه، فضال عن أولية الحاجة لمهارة التوثيق التي تغيب عن هذا النموذج، ومهارات 
تصال التعامل التقني مع االنترنت وتطبيقاتها. مما دعا بالدراسة للتوصية بضرورة االهتمام بتدريس القائمين باال

مهارات الوعي المعلوماتي ضمن برامج التأهيل األكاديمي داخل المقررات الدراسية، وضرورة تضمين مهارات الوعي 
المعلوماتي ضمن برامج التدريب بكافة المؤسسات اإلعالمية. فضال عن ظهور الحاجة الملحة لوضع آليات واضحة 

 . Web .2.0تطبيقات للحكم على مصداقية مصادر المعلومات المتاحة من خالل
 العربية التي تناولت الوعي المعلوماتي: الدراسات

( التي هدفت إلى استكشاف واقع الوعي المعلوماتي لدى الباحثين من طالب الدراسات العليا ivدراسة الفخراني)
بجامعة الدمام، وتقديم رؤية واضحة لطبيعته وتحديد هويته، ودراسة مستواه في المجتمع اإلكاديمي بتحديد مظاهرة 

جاهات ن المعلومات والتعريف باتومهاراته لدى الطالب، وتحديد الصعوبات البحثية التي تواجههم عند البحث ع
 ودور المكتبة اإلكاديمية بجامعة الدمام ـ شطر الطالب ـ في دعم وتنمية الوعي المعلوماتي لدى الباحثين  

( في دراسته أن الوعي المعلوماتي يعتبر مقياسًا للتقدم بما أظهرته vوضح عبد العزيز عبدالحميد عامر بن عامر)وأ
التقنية، وثورة االتصاالت من شبكات وخاصة االنترنت الذي جعل المعلومات متاحة لكل أفراد المجتمع أيًا كان 

من هنا و  مكانهم، وأصبح الوعي المعلوماتي يشكل جوانب القوة لمن يمتلك المهارات وخاصة للمجتمع األكاديمي،
انبثقت فكرة دراسة الوعي المعلوماتي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب الزاوية جامعة الزاوية، وقد اعتمدت 
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الدراسة على منهج دراسة الحالة من أجل الوصف، والتحليل المفصل ألفراد عينة الدراسة وصواًل إلى عددا من 
 مشاكل والصعوبات التي يعاني منها أفراد عينة الدراسة في موضوعالنتائج التي كشفتها الدراسة، والوقوف على ال

الوعي المعلوماتي، كما اقترحت في نهايتها توصيات من شأنها تذلل الصعوبات والمشاكل للنهوض بتنمية الوعي 
 ةالمعلوماتي ألعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب الزاوية موضوع الدراسة خدمة للمجتمع األكاديمي بصفة خاص

 .والمجتمع ككل بصفة عامة
(إلى التعرف على الدور الذي يؤديه أعضاء هيئة التدريس واختصاصيو viوقد سعت دراسة العوفي، العزري )

المعلومات في تعزيز مهارات الوعي المعلوماتي لدى طلبة جامعة السلطان قابوس، وذلك من وجهة نظر الطلبة 
ة كمي ممثاًل باستبانة تم توزيعها على عينة بلغت ستمائة طالب وطالبأنفسهم. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي ال

مقيدين في السنة الدراسية األخيرة، وموزعين على جميع كليات جامعة السلطان قابوس التسع. كشفت نتائج الدراسة 
وا ألسئلة بعن وجود دور موجب للهيئة التدريسية في تعزيز مهارات الوعي المعلوماتي لدى الطلبة الذين استجا

االستبانة، وتبين هذا الدور في إرشاد المدرس للطلبة نحو استخدام المعلومات بطرق متنوعة وتشجيعهم على استخدام 
كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير محدود بمستويات  .طريقة التفكير العلمي عند التعامل مع المعلومات

ت الوعي المعلوماتي لدى الطلبة. وبالنظر إلى نتائج الدراسة، فيرى متوسطة الختصاصيي المعلومات في رفع مهارا
الباحثان ضرورة إبراز دور اختصاصي المعلومات في الجامعة، والتركيز على تدريبهم وتأهيلهم ومشاركتهم في 

ي العربي ر تعزيز مهارات الوعي المعلوماتي، ومساندة العملية التعليمية بالجامعة. تضيف الدراسة إلى الناتج الفك
الذي يعني بإرادة المعلومات وسبل استخدامها واإلفادة منها، كما يمكن أن تعين نتائج الدراسة المؤسسات األكاديمية، 
والمكتبات ومراكز المعلومات في تعزيز مهارات الوعي المعلوماتي لدى مستخدميها، وتحقيق استخدام فاعل 

 .للمعلومات
أساسية وهامة أال وهي غياب أو ضعف االهتمام بمحو  بحثية من مشكلة (vii)تنطلق دراسة حنان الصادق بيزان

األمية المعلوماتية وصقل مهارات التعلم الذاتي المستمر، مما ينعكس سلبا على وعي وإدراك األشخاص لمسألة 
تحليل  ىالوعي المعلوماتي ودوره في تحقيق التقدم المجتمعي، وفي هذا السبيل تهدف إلى التركز بشكل أساسي عل

تأطير رؤية مستقبلية إلكساب مهارات .استعراض أهم معايير الوعي المعلوماتي.الوعي المعلوماتي وفوائد تحقيقه
 .الوعي المعلوماتي من أجل ضمان استمرارية التعلم

إلى الكشف عن مستوى كفاءات الوعي المعلوماتي لدى طلبة جامعة ( viiiزياد بركات )هدفت الدراسة التي أعدها 
دس المفتوحة في منطقة طولكرم التعليمية وفق المعايير العالمية لهذه الكفاءات، لهذا الغرض طبقت أداة الدراسة الق

 Information Literacy Competency) وهي قائمة معايير كفاءات الوعي المعلوماتي للتعليم العالي
Standards for Higher Education)   ومكتبات البحث األمريكيةوالتي حددتها جمعية كليات Association 
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of College & Research ،Libraries- ACRL،2002 ( مؤشرا 22والمكونة من خمسة معايير تشتمل على )
 .( دارسًا ودارسة464للوعي المعلوماتي لدى طلبة الجامعة، على عينة مكونة من )

وعي طلبة الدراسات العليا في الجامعة  ( دراستهما للتعرف على مدىixوأجرت ميسون بن يحيى ونرجس حمدي)
( طالبًا وطالبة في 166األردنية بمفهوم التنور المعلوماتي، ودرجة امتالكهم لمهاراته. تكونت عينة الدراسة من )

أربع كليات. تم بناء أدوات الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها. أظهرت النتائج أن مدى وعي الطلبة بمفهوم التنور 
تي ودرجة امتالكهم لمهاراته بشكل عام مرتفعة، كما أظهرت وجود بعض الخلط في مفهوم التنور المعلوماتي. المعلوما

 (ت) وأشارت النتائج إلى أن الطلبة يواجهون صعوبات في مسألة تقييم المعلومات ومصادرها. كما كشف اختبار
التنور المعلوماتي ودرجة امتالكهم لمهاراته عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى وعي الطلبة بمفهوم 

لصالح الطلبة في الكليات اإلنسانية. وأوصت الدراسة بزيادة االهتمام بنشر مفهوم التنور المعلوماتي في الوطن 
 .العربي، مع التركيز على مهارة تقييم المعلومات واالهتمام بالطلبة في الكليات العلمية

لوعي المعلوماتي حيث تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن واقع الوعي الثقافي ( بدراستها عن اxقامت الحمود)
والمعلوماتي، لدى أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلبة، في كلية التربية األساسية، وتحديد المهارات لدى المجتمع 

بات الكلية وعمادة المكتاألكاديمي، وتحديد المشاكل والمعوقات التي تعترض البحث عن المعلومات، ودور مكتبة 
 .في دعم البحث العلمي

( للوعي المعلوماتي الرقمي في دراستها وقد هدفت هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى التعرف إلى xi) الدبيانتتطرقت 
واقع الوعي المعلوماتي الرقمي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وتأثيره على 

أهمية الوعي الرقمي للباحثين التخاذ  :حث العلمي، وأسفرت الدراسة عن كثير من النتائج، التي من أهمهاتطوير الب
القرارات السليمة وحل المشكالت العلمية، وأن أهم دوافع البحث وراء المعلومات من قبل المشاركين في الدراسة 

عن التطورات الحديثة في مجال التخصص هو إعداد أبحاث علمية للترقية، وأن أهم السبل المتبعة في البحث 
البحث في اإلنترنت في المواقع ذات العالقة بالتخصص، وأن أهم أسباب استخدام المشاركين في الدراسة لإلنترنت 
في الحصول على المصادر الرقمية هو السرعة في الحصول على نتائج البحث، وأن أهم السبل التي تستخدم من 

عي الرقمي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة هو تقديم برامج تدريبية ضمن مشروع تنمية أجل تنمية مهارات الو 
اإلبداع والتميز ألعضاء هيئة التدريس، وأن معظم المشاركين يرون أن االستمرار في البحث على الخط المباشر 

و التغطية سة لقواعد البيانات هينمي المهارات والقدرات البحثية للباحث، وأن أهم أسباب اختيار المشاركين في الدرا
الموضوعية المتخصصة لمجال االهتمام. وكشفت الدراسة عن أن أهم السبل التي تستخدم من أجل تنمية مهارات 
الوعي الرقمي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة هو تقديم برامج تدريبية ضمن مشروع تنمية اإلبداع والتميز ألعضاء 
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صادر التي تستخدم بنجاح في الحصول على المعلومات المطلوبة إلنجاز األبحاث هيئة التدريس، وأن أهم الم
العلمية وتنمية مهارات الوعي الرقمي هو حضور الندوات والمؤتمرات واللقاءات العلمية للجمعيات والمؤسسات 

الدورات ة بالمهنية في مجال التخصص، وأن أغلب أعضاء هيئة التدريس يرون ضرورة اهتمام الجامعات السعودي
 .التدريبية، واستمرارية التعليم لتفعيل استراتيجيات تنمية مهارات الوعي الرقمي

( في دراستهما إلى التعرف على واقع ومستوى الوعي المعلوماتي في مجتمع xiiوتتطلع كل من جوهري ،العمودى )
س تخرج، وعضوات هيئة التدريجامعة الملك عبد العزيز, شطر الطالبات، والمتمثل في طالبات مرحلة ما قبل ال

ومعاونيهن؛ وتناقش الدراسة مفهوم الوعي المعلوماتي لتحديد هويته ومظاهره ومهاراته، وقياس مدى توافره في مجتمع 
الدراسة، للوقوف على أهم الصعوبات التي تواجه هذا المجتمع في قضية الوعي المعلوماتي، بهدف دعم وتنمية 

مجتمع األكاديمي بصفة خاصة، وتقديم مقترحات لنشر ودعم ثقافة الوعي المعلوماتي الوعي المعلوماتي في هذا ال
 . ورفع كفاءته بالمجتمعات األكاديمية بصفة عامة

 :الدراسات األجنبية
هناك العديد من الدراسات األجنبية التي تناولت قضية الثقافة المعلوماتية والوعي المعلوماتي بكل عناصرها ومقوماتها 

 :القصور فيها في سياق قياسها في مجتمع معين أو تقييمها أو مدى توافرها من عدمه. وكان منهاوأوجه 
( التي تهدف إلى بيان كيفية إتباع طرق مختلفة لمحو األمية المعلوماتية. وتكمن أهمية xiii)Sundin Olof دراسة و 

ل التعبيرات معلوماتية التي تمثلت في تحليالدراسة في اكتشاف أوجه الشبه واالختالف بين هذه الطرق لمحو األمية ال
أو الصياغة اللغوية. وقد قومت هذه الطرق على أساس حوار البيانات التجريبية المبنية على المالحظة والبيانات 
النظرية كنقاط انطالق. وكشفت النتائج عن أربع طرق لمحو األمية المعلوماتية، وهي: أسلوب المصدر، والسلوك، 

ية، وأسلوب التواصل والعرض، وهذه الطرق تنطوي على وجهات نظر مختلفة لمحو األمية المعلوماتية وأسلوب العمل
واختالف في فهم المفاهيم الرئيسة؛ كالمعلومات، والبحث عن المعلومات، والمستفيد، واآلثار العملية المترتبة على 

ج أهمية الدراسة في الجمع خاللها بين النتائ تعبير الوعي باالختالف في طرق محو األمية المعلوماتية. كما تكمن
 .التجريبية والتأمالت النظرية في مجال محو األمية المعلوماتية أو الوعي المعلوماتي

( بدراسة حللت خاللها نظم استرجاع المعلومات من خالل محتوى تعريف محو xiv)Saunders Laura وقامت 
للتحقق من مدى الدعم الذي يمكن أن  ACRL الكليات والبحثاألمية المعلوماتية الصادر عن جمعية مكتبات 

تقدمه هذه النظم لمحو األمية المعلوماتية. وكان من نتائج الدراسة أن تعريف جمعية مكتبات الكليات والبحث لمحو 
يميل و  األمية المعلوماتية واسترجاع المعلومات، كالهما يركز على تحديد موقع وإتاحة المعلومات بكفاءة وفعالية.

محو األمية المعلوماتية إلى التأكيد على معرفة الباحث وقدراته، بينما يركز استرجاع المعلومات على تصميم المهام 
 .التي يمكن أن تدعم الباحث أو تحل محل مهارات الباحث
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ين سبدراسة هدف من خاللها استقصاء الصعوبات وتقديم توصيات للمساعدة لتحxv( Ishimura Yusuke(كما قام 
مهارات الطالب في مجال محو األمية المعلوماتية. وقد أظهرت الدراسة حاجة الطالب إلى تعلم اللغة، كما أظهرت 
أن لديهم بعض مهارات محو األمية المعلوماتية، لكن هناك حاجة لمزيد من التحسين في هذا المجال والتعاون في 

 .لطالب في هذا الشأننطاق الحرم الجامعي وهو أمر أساس للتواصل ومساعدة ا
(هدفت الدراسة إلى كشف مهارات الوعي المعلوماتى لدى الممرضات، وذلك xvi) et al Honey Michelleدراسة 

من خالل معرفة درجه استخدام الممرضات للمكتبة، وتحديد مدى استجابة المكتبة لقرارات تفعيل الوعي 
عند استخدام المكتبة، وأن خدمات المكتبة الجامعية ال وخرجت الدراسة بوجود عجز لدى الممرضات .المعلوماتى

وضرورة تطوير خدمات المعلومات بالمكتبة الجامعية، ومحاولة العمل  .من الممرضات %43تستخدم من قبل 
 .على التزود بالتعليم والتدريب المطلوب للوصول إلى تحسين مهارات الوعي المعلوماتى

دراسة وصفية تحليلية لقطاع الرعاية الصحية لتجسيد مهارات الوعي ( xviiوزمالؤه) Honey Michelle أجرى و 
المعلوماتي عند دراسات التمريض في نيوزلندا. وقد اعتمدت الدراسة على أسلوب دراسة الحالة من خالل استبانة تم 

ة. وقد بتوزيعها على ممرضات المستوى الثاني من البرنامج، باإلضافة إلى المقابلة الشخصية مع موظفي المكت
من العينة. وعليه  %43أوضحت نتائج الدراسة وجود عجز لدى استخدام عينة البحث للمكتبة وخدماتها بنسبة 

أوصت الدراسة بضرورة تطوير خدمات المعلومات بالمكتبات ومحاولة العمل على التزود بالتعليم والتدريب المطلوب 
 .للوصول إلى تحسين مهارات الوعي المعلوماتي

( للكشف عن دور المكتبة األكاديمية في تنمية xviiiدراستهما ) & Karin Ntombizodwa ى كل من كما أجر 
مهارات الوعي المعلوماتي في جامعة فورت هير بجنوب أفريقيا، من خالل وصف تحليلي أجري على الطالب 

يمها وكيفية المصادر وتقيبواسطة استبانة لقياس قدراتهم عند استخدام المكتبة ومصادرها، ومدى االستفادة من هذه 
االقتباس منها، ومدى التفاعل مع المصادر اإللكترونية. وأظهرت الدراسة أن الطالب الذين شاركوا في برامج 
اإلرشاد والتوجيه تمتعوا بمهارات معلوماتية الستخدام المكتبة ومصادرها؛ لذا أوصت الدراسة بضرورة مراجعة رسالة 

على تدريب المستفيدين على مهارات الوعي المعلوماتي، واإللمام بالمهارات الحاسوبية  المكتبة بصفة دورية وتركيزها
 .في مناهج ومقررات الجامعة، وتأسيس برامج اإلرشاد والتوجيه بشكل رسمي على قواعد منتظمة

هدفت إلى تقييم إدراك قطاع من طالب برنامج وسائل اإلعالم والصحافة Sinah Annmaire (xix )ودراسة 
لمهارات الوعي المعلوماتي من خالل ممارسات كلياتهم، وتصوراتها لبناء كفاءات البحث عن  Hofstro امعةبج

المعلومات وتحديد كيفية تأثير التعليم المكتبي، ودعمه لمهارات الوعي المعلوماتي وتكامله في منهج، ومقرر دراسي. 
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جين يب الطالب في مرحلة ما قبل التخرج والطالب الخريوخرجت الدراسة بضرورة إلزام األكاديميين والمكتبيين بتدر 
 .ليكونوا مثقفين معلوماتياً 

(والتي استعرض سلوك البحث عن المعلومات لطالب كليات xx) Cherry Dee & Ellen Stanleyدراسة 
لوماتية عند المعاستكشاف المهارات  التمريض والممرضات بالعيادات الخاصة بمكتبات العلوم الصحية هدفت إلى

معرفة مدى استخدام ممرضات الطب السريري، وطالبات التمريض ، المبحث عن مصادر المعلومات الصحية
للمكتبة، ولمصادر المعلومات الصحية اإللكترونية، وخاصة قواعد البيانات ودوافعهن في استرجاع 

أكثر استخداماً وأكثر تفضيال من المصادر وخلصت الدراسة إلىأن مصادر المعلومات الصحية المطبوعة .المعلومات
عدم استفادة عينة الدراسة من مصادر المعلومات المتوافرة لديهم ، اإللكترونية لسهولة استخدامها والوصول إليها

ضرورة الحاجة للتدريب على استخدام مصادر المعومات االلكترونية، وقواعد البيانات وتعليم المهارات .بالمكتبة
 .معلوماتالتمريض عند البحث عن المن قبل مكتب العلوم الصحية لتحسين سلوك الممرضات وطالبات  التكنولوجية

(إلى الكشف عن دور المكتبة األكاديمية بجامعة xxi) Ntombizodwa Somi & Jayer Karinهدفت دراسة 
اد تعرف على فوائد اإلرشفي تنمية مهارات الوعي المعلوماتى. وتحسينه وال Fort Hare فورت هير بجنوب أفريقيا

والتوجيه المكتبي وإمكانات الطالب على استخدام مصادر المعلومات االلكترونية وتقييمها وكيفية االقتباس 
وخرجت الدراسة بأن الطالب الذين شاركوا في برنامج اإلرشاد والتوجيه، وتلقوا تدريبا على مهارات المعلومات، .منها

ادر المعلومات في حين أن غالبية الطالب لم يشاركوا في تلك البرامج على الرغم لديهم القدرة على استخدام مص
أو المصادر  (OPAC) وقد ظهر ذلك واضحا في عدم قدرتهم على استخدام الفهرس االلكتروني -من أنها إلزامية 

 .المرجعية عد المعرفة ببرامج اإلرشاد والتوجيه المتقدمة من المكتبة
( تهدف إلى التعرف على مهارات الوعي المعلوماتي لدى xxii)Gelbwasser Sherry وكانت دراسة الباحثة 

الدارسين ومعرفة مدى الحاجة إلى هذه المهارات، وقد جمعت الباحثة معلوماتها عبر االستبانة والمقابلة الشخصية، 
ة إلى وكان من أهم نتائج الدراسة إدراك الحاج والوثائق لعينة من خمس كليات للمجتمع في واليتين بجنوب إنجلترا.

 Library تعليم الوعي المعلوماتي، فضاًل عن استخدام طرق كثيرة لتنمية هذه المهارات ، تشمل التوعية المكتبية
Orientationوالربط السريع باإلنترنت والدروس على الخط المباشر ،. 

تى هدفا خاللها إلى تقييم خريجي جامعة والية أوهايو ( دراستهما الxxiii) Carol Powell & Jane Smithوقدم 
بقسم العالج المهني، في تطبيق مهارات البحث عن المعلومات التي تعلمها الطالب أثناء دراستهم الجامعية وذلك 

م، وكان من 2000 –1995من خالل وصف تحليلي أجري على عينة من خريجي قسم العالج المهني من العام 
من العينة يفضلون التشاور مع الزمالء واألساتذة كمصادر للمعلومات، ثم اإلنترنت كمصدر  %79أن نتائج الدراسة 
بحثوا في مراصد البيانات وخاصة الميدالين؛ لذا كان من اقتراحات الدراسة  %26(، في حين أن %69للمعلومات )
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خاصة في عليم الدارسين مهارات البحث و ضرورة التعاون المشترك بين كلية العالج المهني والمكتبيين بالجامعة لت
 .مراصد البيانات المتخصصة، فضاًل عن تعليمهم كيفية تقييم المعلومات التي يحصلون عليها من اإلنترنت

، وهدفا خالل  Purdue(، بجامعة بوردوxxivدراستهما)Lioyd Feldman& Janet Feldman وأعد كل من 
مهارات البحث عن المعلومات لدى الطالب ووعيهم بمصادر المعلومات دراستهما إلى تصميم مشروع يهتم بزيادة 

األخرى في التقنية؛ ولذلك قاما بتشكيل فريق من األكاديميين في التقنية والمكتبيين في المكتبة األكاديمية لتقديم 
 ومات معدروس عملية تنمي مهارات التعلم مدى الحياة، فضاًل عن تكامل مهارات االتصال والبحث عن المعل

المناهج والمقررات الدراسية بهدف إكساب الطالب الجدد المهارات األساس التي يحتاجونها، وقد أظهرت الدراسة 
من الطالب لديهم القدرة على استخدام المكتبة والبحث فيها والمعرفة بكيفية الحصول على  %10بعد تطبيقها أن 

 .المصادر
هدفا خاللها إلى الكشف عن تصورات وسلوكيات الكليات )on Gloria Leckie& Anne Fullert) xxvدراسة 
في تعليم الوعي المعلوماتي بهدف التحقق من تقييم مهارات الوعي المعلوماتي لدى طالبهم،  –تحديًدا –العملية

فضاًل عن تحديد دور المكتبيين في دعم الوعي المعلوماتي، وذلك من خالل وصف تحليلي أجري على طالب 
ببريطانيا. وكشفت  Western Ontario و Waterloo م والهندسة بجامعتي ويسترن أونتاريو ووترلوكليتي العلو 

نتائج الدراسة أن مهارات الوعي المعلوماتي لم تكن ذات أهمية بالنسبة لمجتمع الدراسة، كما شكلت المهارات المكتبية 
الدراسة بأن تكون برامج الوعي المعلوماتي والبحثية أقل درجة من األهمية بالنسبة لهؤالء الطالب؛ لذا أوصت 

والتعليم الببليوجرافي ذات عالقة مناسبة التجاهات الطالب واألعضاء واألقسام. كما أوصت بضرورة إعداد 
 .استراتيجيات تسويقية للكليات واألقسام العلمية لإلعالم عن الخدمات المعلوماتية التي تقدمها المكتبات

السابقة يتبين أن موضوع الثقافة المعلوماتية والوعي المعلوماتي قد حظي بقدر كبير من هذا العرض للدراسات 
من اهتمام الباحثين في المجتمعات العربية واألجنبية، لما له من دور فاعل في بناء مجتمع معلوماتي يسير 

دراسات ين نجد قلة الجنبًا إلى جنب مع متطلبات االندماج في هذا العصر المعلوماتي ويضمن البقاء فيه، في ح
وهذا ما يؤهله ألن يكون محورًا خاصة وفي مجال العلوم الطبية بصفة أخص  بصفة  Big6التى تطبق نموذج

 .مهمًا للدراسة الحالية
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 مجتمع الدراسة : 
لما كان الهدف األساس للدراسة هو التعرف على الواقع الفعلي لمهارات الثقافة المعلوماتية للباحثين في مجال العلوم 
الطبية بجامعة بني سويف. وجب علينا أن نشير في لمحة مختصرة لجامعة بني سويف . حيث صدر القرار بإنشاء 

( الذى ينص على جعل فرعين مستقلين 9239ورى رقم )م بموجب القرار الجمه1982فرع الجامعة ببنى سويف عام 
 2005بكل من محافظة الفيوم وبنى سويف لجامعة القاهرة، ثم استقلت الجامعة عن جامعة بني سويف في عام 

 ، وتضم جامعة بنى سويف حاليًا ست وعشرون كلية هى:  2005( لسنة 84بموجب القرار الجمهوري رقم )
 (1جدول رقم )

 بني سويفكليات جامعة 
 سنة اإلنشاء الكلية م سنة اإلنشاء الكلية م
 1981 الحقوق   .2 1976 التجارة  .1
 1983 التربية  .4 1982 الطب البيطرى   .3
 1985 اآلداب  .6 1984 العلوم  .5
 1994 الصيدلة  .8 1992 التعليم الصناعي  .7
 2006 الهندسة  .10 1995 الطب البشرى   .9

 2008 التربية الرياضية  .12 2008 التمريض  .11

13.  
الحاسبات 
 والمعلومات

 2012 الدراسات العليا للعلوم المتقدمة  .14 2012

  .16 2013 العالج الطبيعي  .15
الدراسات االقتصادية والعلوم 

 السياسية
2013 

 2013 اإلعالم  .18 2013 طب الفم واألسنان  .17
 2014 الزراعة   .20 2014 العال ج الطبيعي  .19
 2015 رياض االطفال   .22 2014  العلوم الطبية   .21
 2015 كليةاأللسن  .24 2015 الفنون التطبيقية   .23

25.  
الخدمة االجتماعية 

 التنموية 
 2016 السياحة والفناق  .26 2015



 د. مها أحمد إبراهيم محمد                                                                                                                                         46

 

 (2018)ديسمبر  44، ع 22المجلة العربية لالرشيف والتوثيق والمعلومات، س 

 

( حيث يبلغ عددهم xxviوتضم الجامعة بين جنباتها عدًدا كبيًرا من الباحثين )أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة()
عضًوا ،  1098عضًوا عاماًل والباقي متفرغين وغير متفرغين، ويشكل إجمالي أعضاء هيئة التدريس منهم  2151

 عضًوا موزعين على الكليات كما يوضح الجدول التالي:  962وأعضاء الهيئة المعاونة 
 

 (2جدول رقم )
 ي سويفبكليات جامعة بنأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 

 
 ويوضح الجدول التالي مجتمع الدراسة وفًقا للكليات الخاضعة للدراسة وهى:
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 (3جدول رقم )
 عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات مجال العلوم الطبية بالجامعة موضوع الدراسة

 التدريس عاملون أعضاء هيئة  الهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريس المتفرغون وغير المتفرغون 

 الكلية
 االجمالي

مدرس 
 متفرغ

أستاذ 
غير  
 متفرغ

أستاذ 
م  

 متفرغ

أستاذ 
 متفرغ

 معيد
مدرس 
 مساعد

 مدرس اإلجمالي
أستاذ 
 مساعد

 أستاذ

 الطب البشري  48 55 167 270 270 72 3 - - - 615
 الصيدلة 1 13 48 62 36 69 - - - - 167
 التمريض - - 15 15 20 37 - - - - 72
 طب الفم و األسنان - - 3 3 5 5 - - - - 13
 العالج الطبيعي - - 3 3 1 2 - - - - 6

 اإلجمالي 49 68 236 353 332 185 3 - - - 873

 
 عينة الدراسة :  

موضوعية   Quota sampling نظراً لكبر حجم مفردات الدراسة فقد اختارت الباحثة عينة الدراسة الطبقية العشوائية
الدراسة وحيادها من خالل تمثيلها لنسب محددة من الفئات الفرعية التى يتكون منها مجتمع الدراسة . حيث روعى 
فى اختيار العينة أن تكون ممثلة لمجتمع الدراسة من حيث احتوائها على كليات مجال  العلوم الطبية في جامعة 

األكاديمية فى كل كلية من درجة أستاذ حتى درجة معيد، حيث  بنى سويف، باإلضافة إلى التمثيل لجميع الدرجات
الشتمال مجتمع الدراسة  %1من إجمالى عدد مفردات مجتمع الدراسة مع إضافة  %20تم تحديد العينة بنسبة 

(، كما تم xxviiعلى األساتذة المتفرغين وغير المتفرغين بالكليات باإلضافة إلى األساتذة المساعدين المتفرغين)
حيث يعتمد أسلوب العينة  Stratified Samplingماد أيضا على المعاينة اإلحصائية الطبقية يطلق عليها االعت

اإلحصائية الطبقية على تصنيف أو تقسيم مفردات مجتمع الدراسة إلى فئات متناسقة ومتفقة مع أغراض الدراسة 
ت ة على مجموعة من العينات الفرعية ذاويتم أخذ عينة عشوائية بسيطة أو منتظمة من كل فئة لنحصل فى النهاي

 ( xxviiiنسب متساوية بالنسبة لحجمها ودرجة تواجدها فى مجتمع الدراسة)
 عدد االستجابات الخاضعة للدراسة :

( حيث تم إرسال االستبانة باستخدام 183تم توزيع االستبانة ورقًيا وإلكترونيا على مجتمع الدراسة البالغ عددهم )
يونيو في نفس العام وقد تم تلقي  15، ومرة أخري بتاريخ 2016يناير  15صفة شخصية بتاريخ البريد اإللكتروني ب
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( استبانة غير صالحة، حيث بلغ عدد االستجابات 46( استبانة، تم استبعاد )153ورود إجابات االستبانة وعددها )
 كما هو موضح بالجدول التالي :  %83.6( استبيان وتمثل نسبة 108اإليجابية )

 (4جدول رقم )
 عدد استجابات الباحثين بكليات مجال العلوم الطبية بالجامعة موضوع الدراسة

 

 مفهوم الثقافة المعلوماتية :
 مفهوم الثقافة المعلوماتية نستعرض عدة تعريفات ذات الصلة، وهى:قبل البدء في التعرف على 

 :  Skillالمهارة 
تعرف المهارة بأنها القدرة على أداء األشياء أداًء جيدًا، ويطلق على الفرد أنه ماهر إذا علم ماذا ومتى وكيف يؤدي 

 (xxixتنفيذها)العمل، ويكون ملمًا بالخطوات التي تساعده في ذلك، وقادرًا على تطبيقها و 
 Information skills (xxx)  المهارات المعلوماتية

 : هي مجموعة الكفاءات المطلوبة لتحقيق الثقافة المعلوماتية للفرد،التي تتمثل في ما يلي
 القدرة على إدراك الحاجة للمعلومات والتعبيرعنها بدقة . - 
  القدرة على تحديد المصادر التي يمكن أن تلبي هذم الحاجة وكيفية التعامل معها 
 القدرة على التعامل مع التقنيات المعلوماتية من تجهيزات وبرمجيات . - 
 القدرة على تقييم وتنظيم المعلومات واالستفادة منها 

 : Scientific Literacyالثقافة العلمية 
الشامل الواسع العميق لمجاالت المعرفة المختلفة، أو بعض مجاالتها، والثقافة العلمية  الثقافة مصطلح يعني اإللمام

مجال فرعي من ميادين الثقافة العامة والتي تعني قدرًا من المعارف والمهارات واالتجاهات والقيم، ومهارات التفكير 
 (.  xxxiبيئته ومجتمعه ) العلمي الالزمة إلعداد الفرد لمواجهة المشكالت والقضايا في حياته وفي

 م الكلية اإلجمالي
  .1 الطب البشري  59
  .2 الصيدلة 27
  .3 التمريض 15
  .4 طب الفم واألسنان 5
  .5 العالج الطبيعي 2

  اإلجمالي 108
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 :  Information Illiteracyالمعلوماتيةاألمية 
هناك من يعتبر أن األمية المعلوماتية أحد عناصر األمية الثقافية، واألمية المعلوماتية تعني العجز عن تحديد 

ع التعامل ماحتياجات الفرد من المعلومات، والوصول إلى مصادر تلبي هذه االحتياجات، وأن عدم القدرة على 
المصادر والمرافق والخدمات ، من أقدم المشكالت التي تحول دون االستثمار األمثل لموارد المعلومات ، وتزداد 
هذه المشكلة تبعًا للتطورات الجارية في تقنيات المعلومات وإنتاج المعلومات، وإنتاج األشكال الجديدة من أوعية 

الفرد والمجتمع إلى المهارات األساسية الالزمة للتعامل مع موارد المعلومات وخدمات المعلومات ، وتعنى أيضاً افتقاد 
(xxxii) 

وهناك تعريف آخر لألمية المعلوماتية حيث تطلق األمية المعلوماتية على الفرد الذي ال يعرف كيف يحدد احتياجاته 
ر استخدام اإلنترنت كمصدالمعلوماتية ، وعدم معرفته بالمصادر، وكيفية استخدامها ، وهذا يشمل عدم معرفة 

 (. xxxiiiمعلومات متميز )
 :  Cultural Illiteracyاألمية الثقافية 

وتعني أن الفرد رغم أنه يحمل شهادة دراسية إال أنه ال يلم بالحد األدنى من الثقافة العامة التي تمكنه من االتصال 
 (.xxxivوالتعامل مع المجتمع الذي يعيش فيه )

 محو األمية المعرفية : 
لح  محو األمية المعرفية أنه يعني العمل على توعية المستفيدين بالقدرات والمهارات التي تكفل لهم إدراك مصط

الحاجة إلى المعلومات ، وتحديد هذه المعلومات ، وتقييمها واإلفادة منها بصورة فعالة، حيث أن محو األمية 
، الذي يضيف المهارات ذات Lifelong Learningالمعلوماتية متطلب رئيس من متطلبات التعلم مدى الحياة 

، لصالح  Creation of Information، وإعادة إنتاج المعلومات Interpretationالصلة بتفسير المعلومات 
 (.xxxvالمؤسسة التي يعمل بها المستفيد )

ديدة عويشير " أحمد بدر " إلى أن مصطلح الوعي المعلوماتي اليوم تستخدم كمظلة تغطي مفاهيم ومصطلحات 
ة كالمهارات المكتبية، والتربية المكتبية، وتدريب المستفيدين، والتعليم الببليوجرافي، واستخدام الحاسبات، والثقافة العلمي

( . أكد ذلك ما ذكره xxxviالعامة، والتفكير النقدي واإلبداعي داخل إطار خطوات البحث العلمي المنهجية )
"Mccrankخدم بدياًل لمصطلحات قديمة مثل مهارات المكتبة " أن مصطلح الوعي المعلوماتي يستLibrary Skills 

 (.xxxvii، والتعليم الببليوجرافي ) Library Use، استخدام المكتبة 
 :Information literacyتعريف الثقافة المعلوماتية 

ل بيئات التعلم كتمثل الثقافة المعلوماتية أساسًا ال غنى عنه للتعلم مدى الحياة، فهي ضرورية لكل التخصصات في 
قد بدأ في الظهور في األدبيات في الربع الثقافة المعلوماتية والجدير بالذكر أن مصطلح  .وكافة مستويات التعليم
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الذي يصف المعرفة والمهارات الثقافة المعلوماتية أن مفهوم   Eskola(xxxviii)فتذكراألخير من القرن الماضي 
ة المعلوماتية تعرف اليونسكو الثقاف. و الواليات المتحدة في بداية السبعينياتالمطلوبة في كل المجاالت قد ظهر في 

 ، ولكي يكون الشخص ملمًا بثقافة المعلومات فيلزمه أنوتعلم كافة أشكال ومصادر المعلومات تهتم بتدريس بأنها"
 )xxxix(تي توفرهالماذا ومتى وكيف يستخدم كل هذه األدوات ،ويفكر بطريقة ناقدة في المعلومات ال : يحدد

جاء استجابة لتقارير وطنية عديدة ظهرت في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية الثقافة المعلوماتية أن مصطلح 
(xl وأوصت اللجنة الرئاسية) لدى  بجمعية المكتبات األمريكية بضرورة تنمية اإلحساس بالمسئوليةللثقافة المعلوماتية

وتعميق بصيرته من خالل استخدام أمثل للمعلومات والتقنيات المرتبطة بها ، كما المواطن تجاه اكتسابه للمعرفة 
(. xliأوصت بغرس حب التعلم ومتعة البحث وبهجة االكتشاف بهدف الوصول بالفرد إلى مرحلة االستقالل الذاتي)

ومية لعلوم المكتبات إلى اللجنة الق Zurkouskiكان اقتراحًا قدمه  الثقافة المعلوماتيةوأن أول استخدام لمصطلح 
 (. xliiبوضع هدف قومي لتحقيق الوعي المعلوماتي خالل العشر السنوات التالية ) 1974والمعلومات عام 

حظي بالعديد من التعاريف التي اختلفت فيما بينها حسب تخصص الثقافة المعلوماتية مما ال شك فيه أن مفهوم 
ثقافة يبرز مصطلح ال.الثقافة المعلوماتيةوتوضيح مفهوم  العلماء والباحثين الذين أخذوا على عاتقهم دراسة

كونه أهم المصطلحات التي تم تداولها في اإلنتاج الفكري المتخصص في   Information Literacyالمعلوماتية
المجال خالل السنوات القليلة الماضية. وقد تبلورت عدة تعريفات للثقافة المعلوماتية، لعل أهمها هو أنها 

في  Information needs القدرات المطلوبة التي تمكن األفراد من تحديد احتياجاتهم من المعلومات مجموعة
 واستعرض )xliii .(إلى هذه المعلومات وتقييمها ومن ثم استخدامها بالكفاءة المطلوبة الوقت المناسب، والوصول

Abid  األمريكيةجمعية المكتبات  تعريف قدمتعريفات الثقافة المعلوماتية حيثAmerican Library 
Association   المثقفون معلوماتيا هم أولئك األشخاص الذين تعلموا كيف يتعلمون، " :الثقافة المعلوماتيةلمصطلح

إنهم يعرفون كيف يتعلمون ألنهم يعرفون كيف تنظم المعلومات، وكيف يجدونها، وكيف يستخدمونها بطريقة تجعل 
 Associationمطلع القرن الحالي عرفت جمعية مكتبات الكليات والبحث األمريكية وفي  ،"اآلخرين يتعلمون منهم

of College & Research Libraries   بأنها النشاط الذي يمثل مجموعة من  ":مصطلح الثقافة المعلوماتية
حديد المعلومات ى تالقدرات التي تتطلب من األفراد أن يعرفوا متى يحتاجون إلى المعلومات، وكيف يكونون قادرين عل

الثقافة التي تهتم " بأنها  :وتعرف اليونسكو الثقافة المعلوماتية .التي يحتاجون إليها وتقييمها واستخدامها بفعالية
لماذا  :، ولكي يكون الشخص ملما بثقافة المعلومات فيلزمه أن يحدد"بتدريس وتعلم كافة أشكال مصادر المعلومات

دوات، ويفكر بطريقة ناقدة في المعلومات التي توفرها، وتمثل الثقافة المعلوماتية ومتى وكيف يستخدم كل هذه األ
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 "التعليم مستويات أساسا ال غنى عنه للتعلم مدى الحياة، فهي ضرورية لكل التخصصات في كل بيئات التعلم وكافة
(xliv) 

 ODLIS Online Dictionary for Library and ويعرف قاموس المكتبات والمعلومات على الخط المباشر
)xlv(Science Information  في إشارة منه إلى مصطلح الوعي المعلوماتي: )هو اكتساب مهارة الوصول

للمعلومات التي يحتاجها وفهم كيفية تنظيم مصادر المعلومات في المكتبات وإعداد المعلومات وأدوات البحث 
نى التحتية للتقنية بااللكترونية واستخدام التقنية في عمليات البحث وتقييم المعلومات واالستفادة منها بفاعلية وفهم ال

 التي تعد أساس نقل المعلومات وتأثير العوامل االجتماعية والسياسية والثقافية على ذلك(. 
بأنها " القدرة على استخدام المعلومات بطريقة هادفة فاعلة ، كما يشير إلى الثقافة المعلوماتية "  Toddويعرف " 

مدة على مراحل تحديد الحاجة إلى المعلومات ، ثم التعرف على أنها عملية تعليم تفاعلية شاملة للمهارات المعت
مكانها ومصدرها ، واالختيار منها ، ثم تنظيمها وتقديمها وتقييمها على أن تشمل المصادر سواء المطبوعة أو 

بة االمحسبة ، أن الوعي المعرفي يعني إمكانية إضافة معلومات جديدة إلى المعرفة واستخدام هذه المعرفة لالستج
 (. xlviلالحتياجات المعلوماتية)

بأنها " القدرة على تحديد المعلومات من مصادرها المتنوعة وتقييمها الثقافة المعلوماتية "  Bruceكما عرف " 
 Kuhilthau(في حين عرف " xlviiوإدارتها واستخدامها لحل المشاكل المعلوماتية واتخاذ القرارات وإجراء األبحاث )

" اعتبره  Stephanie(. أما " xlviiiبأنها" مزيج من المهارات المكتبية ومهارات الحاسب اآللي ) الثقافة المعلوماتية" 
" في أن الوعي المعلوماتي أكثر  Horton( واتفق معه " xlixأكثر من مجرد الوعي بالحاسبات والمهارات المكتبية )

بالمعني الواسع يعني " رفع مستوى األفراد الثقافة المعلوماتية (.ويرى " أحمد بدر " أن lشمواًل من الوعي الحاسوبي )
أو المؤسسات في مواجهة االنفجار المعرفي واالتصاالت وكيفية معاونة األفراد والجماعات على تحديد البيانات 

 (.liوالوثائق والوصول إليها واستخدامها بفهم واستيعاب في حل المشكالت واتخاذ القرارات )
المعلوماتي والوعي الحاسوبي بأنهما قيمة تقنية قيمة ، ولكن الوعي المعلوماتي يجب  الوعي"  Shapiroعرف " 

يمتد من معرفة كيفية استخدام الحاسبات والنفاذ إلى المعلومات وينعكس  As a Liberal Artأن يصور كفن جديد 
إلى أن الوعي  فسي، كما أشاربدوره على طبيعة المعلومات نفسها وبنيتها التقنية األساسية وسياقها الثقافي والن

المعلوماتي يمكن األفراد من استخدام المعلومات وتكنولوجيا المعلومات بفاعلية ، وأن يكون لديهم القدرة على التأقلم 
 (.liiعلى التغييرات ، وأن يتجهوا إلى التفكير النقدي للمعلومات في مجتمع المعلومات )

يم هو " القدرة على إيجاد وتقيللثقافة المعلوماتية " أن أكثر التعاريف الشائعة والمفضلة  Healeyوقد ذكرت " 
بأنها ليس مهارات مكتبية ، وال حتى الثقافة المعلوماتية " إلى  Lang Ford(. ويشير" liiiواستخدام المعلومات ")

ر لتعزيز الوعي المعلوماتي ، مهارات حل مشاكل المعلومات ، وال مهارات حاسب آلي ، ولكن كل هؤالء عناص



 د. مها أحمد إبراهيم محمد                                                                                                                                         52

 

 (2018)ديسمبر  44، ع 22المجلة العربية لالرشيف والتوثيق والمعلومات، س 

 

فالفرد يحتاج إلى أن يكون قادرًا على تحديد المعلومات والوصول إليها في كل أشكالها وتسجيالتها ، أو لحل مشاكل 
 (.livالمعلومات المستمرة دون توقف)

أمية الحاسبات  وال تعني فقط محالثقافة المعلوماتية " أن الثقافة المعلوماتيةعرفت "جمعية كاليفورنيا للمكتبات 
نيا من خالل أربعة عناصر حددتها جمعية كاليفور  الثقافة المعلوماتيةوالمصادر اإللكترونية والشبكات، بل تعرف 

هى: محو أمية القراءة والكتابة، محو أمية استخدام الحاسبات، محو أمية الوسائط المتعددة، ومحو أمية الشبكات 
 . (lvللوصول إلى المعلومات واسترجاعها)

ليس توجيهًا مكتبيًا وال توجيهًا ببليوجرافيا فحسب بل هو معرفة الحاجة الثقافة المعلوماتية " أن  Nancyوذكرت " 
إلى المعلومات ) فذلك أصعب شيء على الجميع فهم يعرفون بأن لديهم مشكلة ، ولكن األكثرية ال يعرفون ما إذا 

يد المعلومات المناسبة لحل المشكلة، التعرف على نوع هذه كان لديهم معلومات تصلح لحل هذه المشكلة (، تحد
 (.lviالمعلومات، تقييم المعلومات بفاعلية، وتنظيم المعلومات واستخدامها بصورة فعالة )

هو كل ما استخدم لوصف المهارات والمعلومات المطلوبة للتعليم الثقافة المعلوماتية أن  Karen Hicksوأوضحت 
الت في العصر الرقمي، وتتعلق هذه المهارات بكل من اإلدراك للمعلومات المطلوبة وتطوير مدى الحياة، وحل المشك

إستراتيجية البحث وتعريف وإتاحة مصادر المعلومات المتنوعة، ثم اختيار وتقييم نوعية المعلومات المسترجعة ثم 
 (.lviiاستخدامها بكفاءة )

لثقافة االية، وجمعية المكتبات المدرسية االسترالية  أن ويستعرض "حمد العمران" تعريف جمعية المكتبات االستر 
مرادف لكيف تتعلم، بمعنى أن يكون لدى المتعلم القدرة على معالجة المعلومات واستخدامها، أكثر مما المعلوماتية 

 يمتلكه الطالب العادي في المدرسة. 
 بشكل أكبر علىالطالب، ويرى أنهم سيكونون ويؤكد " مركز المواد المنهجية وخدمات المعلومات" في غرب استراليا 

على وعي معلوماتي عندما يصبحون قادرين على تكوين أسئلة واضحة ، تحديد مكان المعلومات المطلوبة، وجمعها 
من مصادر مختلفة ، إدراك المعلومات التي توصلوا إليها، وإعادة عرضها بطريقة مناسبة للغرض منها ، تحليل 

تي توصلوا إليها، واستنتاج ما يمكن االستدالل به ، استخدام ومشاركة المعلومات مع وتفسير المعلومات ال
 (lviiiاآلخرين)

التعاريف الخاصة بالثقافة المعلوماتية إال أن غالبية هذه التعاريف تدور  تعددوترى الباحثة إلى أنه على الرغم من 
يكية . ويمكننا قافة المعلوماتية بجمعية المكتبات األمر في فلك التعريف الوارد في التقرير النهائي للجنة الرئاسية للث

معلوماتية الثقافة ال، فالتعريف الذي حددته الباحثة: أن الثقافة المعلوماتيةأن نضع تعريف عام وشامل لمفهوم 
 مصطلح يطلق عندما يتوافر المقومات األساسية وهى : 
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 * التعرف على الحاجة إلى المعلومات . 
 ذه المعلومات * تحديد موقع ه

 * اإللمام بالمهارات المكتبية 
 * اإللمام بمهارات التعامل مع المصادر اإللكترونية 

 * تقييم المعلومات والتفكير النقدي 
 * استخدام المعلومات بفاعلية والقدرة على توظيفها لحل المشكالت واتخاذ القرارات.

في تقريرها الذي قدمته اللجنة الرئاسية الثقافة المعلوماتية  ) lix(ALA) (في حين عرفت جمعية المكتبات األمريكية
Presidential Committee on Information Literacy  الذي يعد نقطة تحول لهذا المفهوم )أن الشخص

هو القادر على إدراك متى يحتاج للمعلومات ولديه القدرة على تحديد مكانها وتقييمها واستخدمها. المثقف معلوماتيًا 
وهو يعرف كيف يتعلم ألنه يعرف كيف يصل  (learned How to learn) هو الشخص الذي تعلم كيف يتعلمف

 (.lxبكفاءة وفاعلية )إلى المعلومات ويستخدمها بطريقة يستطيع أن يتعلم منها اآلخرون
قت الراهن. ولتعقد في الو وقد ازدادت أهمية الثقافة المعلوماتية في ظل الثورة التقنية الهائلة التي تشهدها المجتمعات 

البيئة المعلوماتية الحالية، يواجه األفراد بدائل وخيارات متعددة تتعلق بحصولهم على المعلومات سواء في مراحل 
دراستهم الجامعية أو في عملهم وحتى فيما يتعلق بحياتهم الشخصية. وللتنوع الكبير في أشكال مصادر المعلومات 

الدقة والمصداقية، خاصة عندما يتعلق األمر بالمعلومات المتاحة في شكل وتوافر معلومات تفتقر إلى 
فلقد فرضت ذلك تحديات جديدة تمثلت في ضرورة إلمام األفراد بهذه المهارات لمساعدتهم على تحديد   إلكتروني،

 . اختياراتهم المناسبة من المعلومات
حو ر التعلم مدى الحياة )التعليم المستمر(، كما أن مفأصبحت الثقافة المعلوماتية ضرورة للجميع. فهى تمثل جوه

األمية اللمعلوماتية أصبحت مهمة للغاية في جميع التخصصات والسيما طلبة الكليات في تخصصات العلوم الطبية 
 (.lxiوالهندسية)

 :خصائص الثقافــة المعلوماتية
 ها اإلنسان كما يرث لون عينيه أو بشرته ، بل يكتسبالثقافة المعلوماتية ال يرثها  :الثقافة المعلوماتية مكتسبة

بطرق مقصودة بالتعلم أو عرضية من اإلفراد الذين تفاعل معهم ويعيشون حوله، منذ والدته، كأسرته وأقرانه 
 .وغيرهم من الذين يخالطهم، والثقافة المعلوماتية كالثقافة التقليدية تكتسب بالتزامن مع العامل الزمني

 الثقافة المعلوماتية كالثقافة بمفهومها التقليدي تراث اجتماعي يتعلمها ويتمثلها  :لوماتية انتقاليةالثقافة المع
الفرد بوصفه عضوًا في جماعة معينة، فهي تنتقل من جيل إلى جيل بوساطة عملية التنشئة االجتماعية، 

 .ومن جماعة ألخرى ،أو من مجتمع آلخر بوساطة عملية التثقف
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  وهذا يعني أن الثقافة المعلوماتية ورغم حداثة مفهومها ذات طابع تاريخي تراكمي  :ماتية تراكميـةالثقافة المعلو
عبر الزمن، فهي تنتقل من الجيل إلى الجيل الذي يليه، بحيث يبدأ الجيل التالي من حيث انتهى الجيل الذي 

 .قبله، وهذا يساعد على ظهور انساق وأنماط ثقافية جديدة
 تعتبر الثقافة المعلوماتية األداة التي يستطيع اإلنسان من خاللها أن  : تكيف الفرد بالمجتمعأداة ل الثقافة

يتكيف بسرعة مع التغيرات التكنولوجية التي تطرأ على بيئته االجتماعية، وتزيد أيضًا من قدرته على استخدام 
 . ما هو موجود في بيئته

ماتية ذات طابع تكاملي، هي مركبة حيث تتكون من عناصر وسمات الثقافة المعلو  :الثقافة المعلوماتية تكاملية 
وأنماط ثقافة تترابط وتتكامل بعضها مع بعض بفضل بعض    patternنمطمادية وفكرية تتجمع مع بعضها في 

ويقول كالكهون  configurations العناصر التجريدية التي يطلق عليها اسم موضوعات أساسية أو تشكيالت
كل جماعة هو عبارة عن بناء وليس مجرد مجموعة عشوائية من أنماط االعتقاد والسلوك الممكنة فأسلوب حياة 

 . ماديًا، والفعالة وظيفيًا، فالثقافة نسق تقوم أجزاؤه على االعتماد المتبادل فيما بينها
    كالظواهر االجتماعية، اعتبر كثير من العلماء الظاهرة الثقافية المعلوماتية  :الثقافة المعلوماتية واقعية

 . ومن ثم فإنه ينبغي النظر إليها )كاألشياء( واقعية مستقلة ال تتعلق بوجود أفراد معينين
وبناء عليها يمكن دراستها كأشياء مدركة موضوعيا، وتؤثر الظواهر الثقافية بعضها ببعض، كما تؤثر في السلوك 

 .اعيةاالجتماعي لألفراد في المجتمع وهي تخضع لقواعد اجتم
 الثقافة المعلوماتية ظاهرة تنبع من وجود الجماعة ورضاهم عنها ،وتمسكهم  :الثقافة المعلوماتية استمرارية

بها، ونقلها إلى األجيال الالحقة، فهي بذلك ليست ملكًا لفرد معين، فهي ال تموت بموت الفرد ألنها ملك 
لقضاء على ثقافة ما ،إال بالقضاء على جميع جماعي وتراث يرثه جميع أفراد المجتمع، كما أنه ال يمكن ا

 . أفراد المجتمع الذي يتبعها ،أو تذويب تلك الجماعة التي تمارس تلك الثقافة بجماعة أكبر أو أقوى 
 الثقافة المعلوماتية ظاهرة تخص اإلنسان فقط ألنها نتاج عقلي، واإلنسان يمتاز  :إنسانية الثقافة المعلوماتية

أي  –الثقافة  –قدرته العقلية وإمكاناته اإلبداعية، وال يشارك اإلنسان في هذه الظاهرة عن باقي المخلوقات ب
من المخلوقات الحية، فتتطور اإلنسان من المرحلة الرعوية إلى المرحلة الزراعية، فالمرحلة الصناعية، وتعلم 

تقل إال من صنع اإلنسان ال تنمن الذين سبوه وهو بدوره سينقلها إلى األجيال القادمة ألن الثقافة التي هي 
 )lxii.(من خالص اإلنسان نفسه
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 الفـرد المثقـف معـلوماتياً  خصائص
قدمت اللجنة الرئاسية لجمعية المكتبات األمريكية تعريفًا للفرد المثقف معلوماتيًا بأنه " الفرد الذي البد أن يكون لدية 

تحديد مكانها ومن ثم تقييمها الستخدامها على الوجه  القدرة على إدراك متى يحتاج إلى المعلومات ، وقدرته على
 (.lxiiiاألمثل بفاعلية وكفاءة )

في التقرير الختامي القومي للوعي المعلوماتي بأن الفرد المثقف معلوماتيًا هو ذلك الشخص الذي  Doyleووضح 
حاجة إلى ستطيع تقدير قيمة اليعتبر المعلومات الكاملة والدقيقة هى األساس إلجراء المناقشات الذكية والناجحة، وي

المعلومات، ولديه القدرة على صياغة أسئلته بشكل جيد ، وأيضًا يحدد المصادر المطلوبة، ويستحدث استراتيجيه 
ناجحة للبحث، ويستطيع التعامل مع المصادر اإللكترونية، وبالتالي يقدر قيمة المعلومات ويقوم بتنظيمها لكي 

يقوم بإدراج معلومات جديدة داخل بناء معرفي موجود، ويستخدمها في التفكير النقدي يستخدمها استخدامًا أمثل، و 
 (.lxivوحل المشكالت )
عن تصوره من أجل تطوير الفرد المثقف معلوماتيًا البد من االستقالل والتعلم الموجه ذاتيًا  Bruceفي حين أعرب 

من مصادرها األساسية من أجل التعلم أو  الذي يبذل فيه المتعلم أقصي جهد للحصول على المعلومات بنفسه
اكتساب مهارة من المهارات لتساعده على إتقان عمله ، استخدام طرق فعالة إليجاد واستعادة المعلومات )كمهارات 
االتصال، والتفكير المتأني(، تقييم المعلومات والحصول عليها من عالم المعلومات، وفهم أنظمة التصنيف، وكذلك 

سياسية واالجتماعية المتعلقة بالمعلومات التي يتم البحث عنها وكذلك التفهم الكامل ألنظمة المعاهد المتغيرات ال
والجامعات والفهارس، استخدام أنظمة المعلومات وتكنولوجياتها المتعددة كقواعد البيانات واإلنترنت ومواقع المكتبات 

 ديد المعلومات المتعلقة بدراسة ما واستنباط النتائج،على اإلنترنت، الوصول إلى المعلومات الدقيقة عن طريق تح
(.وعرفت جامعة تكساس المستفيد المثقف معلوماتيًا ضمن برنامجها lxvوأخيرًا استعراض وتقييم مواقع اإلنترنت )

للتعليم الببليوجرافي بأنه الفرد المثقف معلوماتيًا القادر على أن يتعرف على مصادر المعلومات المختلفة مثل 
مطبوعات والمواد السمعية والبصرية ، وقواعد البيانات، ومواقع اإلنترنت ، باإلضافة إلى قدرته على استخدام ال

 (.lxviالمعلومات التي يستخرجها من هذه المصادر في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة)
كية" تربوية والتقنية األمريوقد أصدرت  كل من "الجمعية األمريكية للمكتبات المدرسية" و "جمعية االتصاالت ال

" وقامت بوضع تسع   Information Powerللمكتبيين العاملين في المكتبات المدرسية وثيقة باسم قوة المعلومات "
معايير تخص تعليم المعلومات أو المعرفة المعلوماتية لرفع الوعي المعلوماتي بالنسبة للطالب، وكل معيار يتضمن 

 تؤكد أن هذا المعايير يتم انجازها في ضوء أهداف ومهام التعلم،وهي : العديد منالمؤشرات التي 
 :ـ المعرفة المعلوماتية ) الوعي المعلوماتي للطالب( 

o  .يستطيع الطالب الذي يتميز بالمعرفة المعلوماتية الوصول إلى المعلومات بشكل فّعال ومناسب 
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o  المعلومات بشكل ناقد وواثق وكفؤ.يستطيع الطالب الذي يتميز بالمعرفة المعلوماتية تقييم 
o  . يستطيع الطالب الذي يتميز بالمعرفة المعلوماتية استخدام المعلومات بدقة وإبداع 

 :ـ التعليم الذاتي ) المستقل( 
o  يعتبر الطالب المستقل تعليميًا والذي يعتمد على نفسه في التحصيل من األفراد المتميزين بالمعرفة

 البحث عن المعلومات المتعلقة باالهتمامات الشخصية . المعلوماتية والذي يمكنه
o  يعتبر الطالب المستقل تعليميًا والذي يعتمد على نفسه في التحصيل من األفراد المتميزين بالمعرفة

  .المعلوماتية ويقدر األدب والتعبيرات المعلوماتية اإلبداعية األخرى 
o  يعتبر الطالب المستقل تعليميًا والذي يعتمد على نفسه في التحصيل من األفراد المتميزين بالمعرفة

 المعلوماتية ويبحث دائمًا عن التميز في مجال البحث عن المعلومات والحصول على المعرفة . 
 : ـ المسئولية االجتماعية

o  معرفة المجتمع بشكل عام من األفراد المتميزين باليعتبر الطالب الذي يقدم جهودًا إيجابية لمجتمع التعليم و
 المعلوماتية ويقدر أهمية المعلومات للمجتمع الديمقراطي.

o  يعتبر الطالب الذي يقدم جهودًا إيجابية لمجتمع التعليم والمجتمع بشكل عام من األفراد المتميزين بالمعرفة
 لمعلومات وتقنيتها .المعلوماتية ويقوم بممارسة عادات أخالقية محافظة بخصوص ا

o  يعتبر الطالب الذي يقدم جهودًا إيجابية لمجتمع التعليم والمجتمع بشكل عام من األفراد المتميزين بالمعرفة
 (.lxviiالمعلوماتية ويقوم بالعمل في جماعات من أجل الوصول للمعلومات أو تقديم وتجهيز المعلومات)

 يلي: ويمكن إجمال خصائص الفرد المثقف معلوماتًيا فيما
 .القدرة على تعريف مدى المعلومات المطلوبة .1
 .الوصول للمعلومات المطلوبة بسرعة وبكفاءة .2
 .التقييم الناقد لمصادر المعلومات .3
 .استخدام المعلومات بكفاءة إلنجاز المهام المطلوبة .4
 .ومصادرهااإللمام بالقضايا االقتصادية والقانونية واالجتماعية المرتبطة باستخدام المعلومات  .5
 .(lxviii)استخدام المعلومات بطريقة قانونية وأخالقية .6

 :نموذج بناء الوعي المعلوماتي
ظهرت نماذج عدة لبناء الوعي المعلوماتي وإكساب مهاراته لدى األفراد سعًيا لمحو األمية المعلوماتية، وكان من 

لواضعه مايك إيزنبرج، أستاذ علم  Big 6 أشهر هذه النماذج وأوسعها انتشاًرا نموذج المهارات الست الكبرى 
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( ويستخدم هذا النموذج في اآلالف من lxixم،)1990المعلومات في جامعة سيراكيوز، وبوب بيركاويتز، العام 
ونموذج المهارات الست .المدارس ومؤسسات التعليم العالي والشركات وبرامج التدريب بالواليات المتحدة األمريكية

ت المعلوماتية قابل للتطبيق كلما احتاج الفرد إلى المعلومات واالستفادة منها، وهو الكبرى هو نموذج لحل المشكال
نموذج يدمج بين مهارات المعلومات وأدوات التقنية ليؤهل المستفيد إلى عدم االقتصار على المصادر التقليدية في 

ل منها كبرى ينطوي تحت ك بحثه عن المعلومات بل التكنولوجية والحاسوبية أيًضا. ويضم النموذج ست مهارات
 ):lxx(مهارتان فرعيتان، يمكن توضيحها كما يلي

 :مهارة تحديد المهمة : أوالً 
 .تحديد المشكلة المعلوماتية .1
 .تحديد المعلومات التي يحتاجها .2

 :مهارة وضع استراتيجية البحث عن المعلومات :ثانًيا
 .تحديد جميع المصادر الممكنة .1
 .اختيار أنسب المصادر .2

 :مهارة تحديد مكان الوصول أو اإلتاحة :ثالًثا
 .تحديد موقع المصادر .1
 .إيجاد المعلومات داخل المصادر .2

 :مهارة استخدام المعلومات :رابًعا
 .التفاعل مع المعلومات .1
 .استخالص المعلومات ذات الصلة واالستفادة منها .2

 :إنتاج المعلومات وعرضها :خامًسا
 .متعددة التعبير عن المعلومات المجمعة من مصادر .1
 .عرض المعلومات والنتائج .2

 :التقييم :سادًسا
 .الحكم على فعالية المنتج .1
 .الحكم على كفاءة حل المشكلة المعلوماتية .2

ويتسم نموذج المهارات الست الكبرى بالمرونة الكافية لتطبيقه في الوقت الراهن، فيمكن استخدامه لكافة 
لتطوير مهاراتهم في التعامل المعلوماتي حتى يكونوا فاعلين متعلمين األفراد، سواء طلبة أو مواطنين أو عاملين، 

 ).lxxi(مدى الحياة، كما يمكنهم باستمرار تقييم قدراتهم المعلوماتية بفعالية
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 تحليل النتائج 
 السمات الشخصية لعينة الدراسة:  

خالل أجل إعطاء خلفية أرادت الباحثة استعراض البيانات األولية العامة لعينة الدراسة بشكل مجرد من 
شخصية وصورة واضحة كاملة عن مجتمع الدراسة موضوع الدراسة. حيث يوضح الجدول التالي التوزيع العددي 

ط الحسابي وكذلك المتوس والنسبي للسمات الشخصية للممثلين عينة الدراسة وهي: الجنس، والدرجة العلمية والعمر.
 ( :5ما يوضحه الجدول التالي رقم )واالنحراف المعياري لعينة الدراسة وهذا 

 (5دول رقم )ج

 
من المشاركين في  %42.6يختص الجدول السابق ببيان السمات العامة لمجتمع الدراسة حيث كشفت النتائج أن

، وقد سجل المتوسط الحسابي لعينة الدراسة % 57.6المشاركات من اإلناث بلغتالدراسة من الذكور، بينما نسبة 
سنة  40ـ   30، وفيما يتعلق بأعمار المشاركين كانت نسبهم كالتالي: من 49679وانحراف معياري بلغ  1.5741

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي % العدد السمات الشخصية لعينة الدراسةالسمات الشخصية لعينة الدراسة

 الجنس
 42.6 46 ذكر

1.5741 49679. 
 57.6 62 أنثى

 
 العمر

 14.8 16 سنة 30أقل من 

3.4815 1.05442 
 44.4 48 سنة  39إلى  30من 
 24.1 26 سنة  49إلى  40من 
 11.1 12 سنة  59إلى  50من 
 5.6 6 سنة فأكثر  60من 

 الحالة التعليمية
 13 14 حاصل على درجة الدكتوراه 

 21.3 23 حاصل على درجة الماجستير 71641. 2.5278
 65.7 71 حاصل على درجة البكالوريوس

 الدرجة العلمية

 7.4 8 أستاذ

3.5556 1.13016 
 10.2 11 أستاذ مساعد 

 20.4 22 مدرس 
 43.5 47 مدرس مساعد

 18.5 20 معيد 
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هم أقل ،ثم من من أعمار  24.1سنةبنسبة49-40، تليها نسبة من تتراوح أعمارهم بين %44.4هي األعلى بواقع
،وفي المرتبة % 3.7سنة  59 – 50،وبفارق ضئيل بلغت نسبة من أعمارهم من %14.8سنة بنسبة بلغت 30من 

 1.05442واإلنحراف المعياري بلغ  3.4815. والمتوسط الحسابي بلغ  %5.6سنة بنسبة 60األخيرة فوق 
تليها بفارق كبير   %65.7بة وهىوبالنسبة للحالة التعليمية سجل الحاصلين على درجة البكالوريوس أعلي نس

وأخيًرا بلغت نسبة الحاصلون على درجة الدكتوراه نسبة قدرها  % 21.3الحاصلون على درجة الماجستير نسبة 
 71641.، واالنحراف المعياري بلغ  2.5278، والمتوسط الحسابي للحالة التعليمية لعينة الدراسة  % 13.0

راسة بحسب الدرجة العلمية حيث جاء في المرتبة األعلىمدرس كما يشير الجدول إلى نسبة عينة الد
وقبل األخير أستاذ مساعد بنسبة ،  % 18.5ثم معيد بنسبة  %20.4مدرس بنسبة  ، يليه % 43.5مساعدبنسبة

 .% 7.4، بعدها من هم على درجة أستاذ بنسبة 10.2%
 :  Big6ونموذج المعلوماتية الوعي واإللمام بمهارات الثقافة 

الكتشاف ومعرفة الواقع الفعلي لدرجة وعي وإلمام الباحثين في مجال العلوم الطبية بجامعة بني سويف موضوع 
تم توجيه أسئلة عنمهارات الثقافة Big6عضًوا بمهارات الثقافة المعلوماتية ونموذج 108الدراسة البالغ عددهم 

ث هام المعلوماتية، تحديد المشكلة واستراتيجيات البحالمعلوماتية، وقدرتهم حل المشكالت المعلوماتية ، تحديد الم
، وكذلك أهمية المعلومات عندما مواجهة مشكلة علمية التخاذ القرار big 6المعلوماتي ، وأيًضا مدى وعيهم نموذج 

السليم المناسب، حرصهم على متابعة التطورات العلمية الحديثة في مجال تخصصهم العلمي فجاءت استجاباتهم 
 (:  6وضحها الجدول التالي رقم ) كما ي

 (6جدول رقم ) 
   Big 6درجة الوعي واإللمام بمهارات الثقافة المعلوماتية ونموذج 

ج 
موذ

 ون
تية

وما
معل

ة ال
ثقاف

ت ال
هارا

 بم
مك

إلما
ك و

وعي
جة 

 در
حدد

Big
 6

 
  

 إلى أي درجة أنت على علم بعبارة
المتوسط  درجة قليلة درجة متوسطة درجة كبيرة

 الحسابي
االنحراف 
 % ك % ك % ك المعياري 

 70379. 5000. 62 67 25.9 28 12.0 13 مهارات الثقافة المعلوماتية  .1
 77652. 7037. 49.1 53 31.5 34 19.4 21 حل المشكالت المعلوماتية  .2
 big 6   0 0 108 100 .0000 .00000 نموذج  .3
 58443. 4352. 61.1 66 31.5 34 19.4 21 قدرتك على تحديد المهام المعلوماتية  .4
 67152. 1.5833 10.2 11 21.3 23 68.5 74 تحديد المشكلة  .5
 74999. 1.8704 11.1 12 5.6 6 83.3 90 استراتيجيات البحث المعلوماتي  .6
 78339. 2.3889 15.7 17 4.6 5 79.6 86 قدرتك على الوصول لمصادر وأوعية المعلومات   .7
 74204. 1.6389 10.2 11 20.4 22 69.4 75 المعلومات واالفادة منهاقدرتك على استخدام   .8
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 67029. 1.5926 10.2 11 20.4 22 69.4 75 قدرتك على تجميع المعلومات وتنظيمها واالستفادة منها  .9
 66582. 1.6204 10.2 11 17.6 19 72.2 78 قدرتك على تقييم المعلومات المتاحة لحل المشكلة   .10
المعلومات بالنسبة لك عندما تواجهك مشكلة علمية أهمية   .11

 التخاذ القرار السليم المناسب
22 20.4 36 33.3 50 46.3 .7407 .77785 

حرصك على متابعة التطورات العلمية الحديثة في مجال   .12
 تخصصك العلمي؟

90 83.3 18 16.7   1.8333 .37442 

 
( إلى نتائج وعي وإلمام عينة الدراسة بمهارات الثقافة المعلوماتية حيث تم توجيه سؤال حول 6ويشير الجدول رقم)

للمشاركين وكانت النتائج إيجابية اتضح من    Big 6درجة وعيك وإلمامك بمهارات الثقافة المعلوماتية ونموذج 
  Big6في اإللمام بمهارات الثقافة المعلوماتية ونموذج  خالل النسبة التي شملت كل المجتمع المشارك في الدراسة

فيما يخص كل من قدرة مجتمع الدراسة في مهارة استراتيجات البحث  %83.3أعلي نسبة بلغت بدرجة كبيرة فنجد 
تمثل  % 79.6المعلوماتي وحرصهم على متابعة التطورات الحديثة في مجال التخصص العلمي ، يليهما نسبة 

فيما يخص كل من القدرة على استخدام المعلومات  %69.4الوصول لمصادر وأوعية المعلومات، ثم القدرة على 
واالفادة منها، والقدرة على تجميع المعلومات وتنظيمها واالستفادة منها ، يليهما  القدرة على تحديد المشكلة بفارق 

لتمثل أهمية المعلومات بالنسبة لك  %20.4، ثم تنخفض النسبة بشكل مفاجئ لتصل إلى %0.9ضئيل بلغ نسبة 
لمهارات  %12.0عندما تواجهك مشكلة علمية التخاذ القرار السليم المناسب ، ثم تتدرج النسبة تدريجيا لتصل إلى 

 الثقافة المعلوماتية. 
بدرجة متوسطة نجد   Big6وإذا نظرنا إلى  درجة وعي وإلمام مجتمع الدراسة بمهارات الثقافة المعلوماتية ونموذج 

أهمية المعلومات بالنسبة لك عندما تواجهك مشكلة علمية التخاذ القرار السليم المناسب ، ثم  %33.3أعلى نسبة 
تمثل كل من القدرة على تحديد المهام المعلوماتية، والقدرة على حل المشكالت المعلوماتية ، يليها  %31.5نسبة 
سة بمهارات الثقافة المعلوماتية بدرجة متوسطة وتتدرج النسب إلى االنخفاض تخص إلمام مجتمع الدرا % 25.9نسبة 

هى تمثل القدرة علىتقييم المعلومات المتاحة لحل المشكلة ، ثم تعاود النسب لالنخفاض  %17.6التدريجي لتصل إلى 
رجة علوماتي بدفتمثل النسبة األولى إلمام مجتمع الدراسة باستراتيجيات البحث الم %4.6، %5.6لتصل إلى 

 متوسطة ، والثانية القدرة على الوصول لمصادر وأوعية المعلومات . 
بدرجة قليلة نجد أن جميع   Big6وننتقل إلى درجة وعي وإلمام مجتمع الدراسة بمهارات الثقافة المعلوماتية ونموذج 

وهذا يعد أمًرا   % 100.0بدرجة قليلة نسبة  Big6وعيهم بنموذج  108مفردات مجتمع الدراسة البالغ عددها 
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تمثل تمتع مجتمع الدراسة  %62.0طبيعيا حيث أن مجال مجتمع الدراسة هى العلوم الطبية ، ثم تقل النسبة لتصل
تخص القدرة على تحديد المهام المعلوماتية ، وتقل النسب  % 61.1بمهارات الثقافة المعلوماتية بدرجة قليلة، ثم 

من تحديد المشكلة، القدرة على استخدام المعلومات واالفادة منها، القدرة على لكل  %10.2لتصل إلى نسبة وهى 
 تجميع المعلومات وتنظيمها واالستفادة منها ، القدرة على تقييم المعلومات المتاحة لحل المشكلة. 

( فيما يخص  2.3889ويمكن التعرف علي المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمجتمع الدراسة فتتراوح بين )
( الخاص بالقدرة على تحديد المهام المعلوماتية .  وأما 4352.القدرة على الوصول لمصادر وأوعية المعلومات ، و)

تخص أهمية المعلومات بالنسبة لمجتمع الدراسة  77785.بالنسبة لالنحراف المعياري فأعلى نسبة مسجلة هى 
تخص حرص  37442.يم المناسب وأدني نسبة انحراف معياري هى عندما تواجههم مشكلة علمية التخاذ القرار السل

 مجتمع الدراسة على متابعة التطورات العلمية الحديثة في مجال تخصصهم العلمي.
 الستة الكبري  : Big 6 مهارات  نموذج 

سنتناول في هذا الجزء تحليل بيانات الدراسة وتفسير النتائج من خالل استجابات الباحثين في مجال العلوم الطبية 
 Bigعضًوا عن مهارات الثقافة المعلوماتية باالعتماد على ما ورد في نموذج  108مجتمع الدراسة البالغ عددهم 

معلوماتية كبرى يندرج تحتها اثنتا عشرة مهارة صغرى من مهارات هذا النموذج الذي يشتمل على ست مهارات   6
( ، Task Definition)للتعرف إلى مهارات الثقافة المعلوماتية وتتمثل المهارات الستة الكبري في تحديد المهام 

 Location(، الموقع واإلتاحة ) Information Seeking Strategiesاستراتيجيات البحث عن المعلومات )
and Access ( استخدام المعلومات ،)Use of Information( تجميع واالفادة من المعلومات ،)Synthesis 

Putting it all together( وأخيًرا التقييم ،)Evaluation وسوف استعراض كل معهارة من المهارات الستة على )
الجداول التالية حيث ليس بالضرورة أن تكون المهارات مترابطة بعضها مع بعض فقد خصص لكل مهارة حدة في 

كبري جدول مستقل يغطي النقاط الرئيسة لقياس مهارات مجتمع الدراسة للخروج بمؤشرات تفيد في معرفة مهارات 
 الثقافة المعلومات للباحثين في مجال العلوم الطبية موضوع الدراسة .

 (Task Definitionتحديد المهام )ـ 1
تتضمن المهارة الكبرى األولى وهى مهارة تحديد المهمةكل من  تحديد المشكلة المعلوماتية،  تحديد المعلومات 

درة مجتمع الدراسة في التغلب على شعور الخوف و تضمنت عدة أسئلة تقيس هذه المهارة من حيث ق.التي يحتاجها
من عدم قدرتك على تحديد المشكلة، والشك في صواب المشكلة البحثية عند تحديدها، والقدرة على وضع إطار 
زمني محدد للحصول على المعلومات التي تحتاجها ، وتحديد الكلمات الرئيسة التي يمكن استخدامها للحصول على 

تاجها، واستخدامهم العصف الذهني قبل البدء في البحث عن المعلومات ، وكذلك تحديد أنواع المعلومات التي تح
المعلومات التي يتم البحث عنها ، كما تضمنت القدرة على تحديد المصادر والمراجع التي تحتاجها قبل البدء في 

http://www.crlsresearchguide.org/Big_Six_Step_1.asp
http://www.crlsresearchguide.org/Big_Six_Step_1.asp
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ها، جع والمصارد التي تستخدمالبحث على المعلومات ، قدرتهم على تجنب الوقوع في االنتحال ، وثوثيق المرا
وتحديد الحاجة للمعلومات ، وأخيًرا تحديد المعلومات لتلبية حاجتهم المعلوماتية من خالل مجموعة اسئلة عن المراد 

 :برى األولى أال وهى تحديد المهام( يوضح استجابات مجتمع الدراسة للمهارة الك7معرفته بدقة، والجدول التالي رقم )
 ( 7جدول رقم )

 استجابات مجتمع الدراسة للمهارة الكبرى األولى )تحديد المهام(

م )
مها

د ال
حدي

ت
Ta

sk
 D

efi
nit

ion
 

 
 العبارة

المتوسط  أعارض بشدة ال أوافق ال رأي أوافق أوافق شدة
 الحسابي

االنحراف 
 % ك % ك % ك % ك % ك المعياري 

يتغلب عليك شعور الخوف من   .1
 عدم قدرتك على تحديد المشكلة

4 3.7 17 15.7 10 9.3 32 29.6 45 41.7 2.1019 1.21471 

ينتابك الشك في صواب المشكلة   .2
 البحثية عند تحديدها

  15 13.9 28 25.9 65 60.2   2.5370 .72892 

قدرتك على وضع إطار زمني   .3
على المعلومات محدد للحصول 

 التي تحتاجها

  60 55.6 22 20.4 26 24.6   3.3148 .83887 

تحديد الكلمات الرئيسة التي يمكن   .4
استخدامها للحصول على 

 المعلومات التي تحتاجها

88 81.5 20 18.5       4.8148 .39026 

استخدام العصف الذهني قبل أن تبدأ   .5
 المعلومات في البحث عن

88 81.5 20 18.5       1.5926 .67029 

تحديد أنواع المعلومات التي تبحث   .6
 عنها

  18 16.7   86 63 22 20.4   

قدرتك على تحديد المصادر   .7
 والمراجع التي تحتاجها قبل البدء في

 البحث على المعلومات

  20 18.5 13   14 74 68.5 4.8148 
 

.39026 
 

قدرتك على تجنب الوقوع في   .8
 االنتحال

  24 22.2 84 77.8     2.1296 .92819 

قدرتك على  ثوثيق المراجع   .9
 والمصارد التي تستخدمها

3 2.8 87 80.6   18 16.7   6852 1.15725 

 عن للبحث أستطيع تحديد حاجتي  .10
 لمعلومات ا

24 22.2 84 77.8       3.2222 41768 

http://www.crlsresearchguide.org/Big_Six_Step_1.asp
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أستطيع تحديد المعلومات التي   .11
ماتية المعلو احتاجها لتلبية حاجتي 
 بتحديد ما أريد معرفته بدقه

24 22.2 84 77.8       4.2222 
 

.41768 
 

أستطيع تحديد المعلومات التي   .12
 احتاجها لتلبية حاجتي المعلوماتية من
خالل الموضوع مجموعة اسئلة 

 عن المراد معرفته

19 17.6 73 67.6 16 14.8     3.6944 
 

.77891 
 

 
تمثل بالموافقة بشدة ) أوافق بشدة ( على قدرة مجتمع  %81.5يتضح من الجدول السابق أن أعلى نسبة هى 

الدراسة في تحديد الكلمات الرئيسة التي يمكن استخدامها للحصول على المعلومات التي تحتاجها، استخدام العصف 
تمثل موافقتهم بشده على قدرتهم في توثيق  %  2.8الذهني قبل أن تبدأ في البحث عنالمعلومات وأقل نسبة وهى 

المراجع والمصادر التي يتم استخدامها .في حين سجلت أعلى نسبة بالموافقة ) أوافق( على قدرتهم على توثيق 
لمن يوافقون على أنهم ينتابهم الشك  % 13.9، واقل نسبة %80.6المراجع والمصادر التي يتم استخدامها نسبة 

بحثية عند تحديدها، أما بالنسبة لمن )ال راي ( لهم من مجتمع الدراسة فتمثل أعلى نسبة وهى في صواب المشكلة ال
في شعورهم بالخوف في عدم  % 9.3في قدرتهم على تجنب الوقوع في االنتحال ، وأقل نسبة تبلغ  % 77.8

 %63.0اسة فسجلت اعلى نسبةقدرتهم على تحديد المشكلة .وإذا انتقلنا لمن ال يوافقون )ال أوافق( من مجتمع الدر 
تمثل قدرتهم   % 14.0تخص قدرتهم على تحديد أنواع المعلومات التي يتم البحث عنها ، وأدني نسبة تبلغ قدرها 

على تحديد المصادر والمراجع التي تحتاجها قبل البدء في البحث على المعلومات . هذا وبالنسبة للمعارض بشدة 
قدرتهم على تحديد المصادر والمراجع التي تحتاجها  %  68.5بلغت أعلى نسبة  من مجتمع الدراسة)أعارض بشدة (

تخص قدرتهم على تحديد أنواع المعلومات  % 20.4قبل البدء في البحث على المعلومات وأقل نسبة مسجلة هى 
 التي يتم البحث عنها. 

( 3.6944ن )المتوسط الحسابي بي وبالنسبة للمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمجتمع الدراسة فتتراوح 
فيما يخص القدرة على تحديد المعلومات التي يحتاجها الباحثين موضوع الدراسة لتلبية حاجتهم المعلوماتية من 

.( الخاص بالقدرة على توثيق المراجع والمصادر التي 6852خالل الموضوع بمجموعة اسئلة عن المراد معرفته، و)
( تخص التغلب على الشعور 1.21471سبة لالنحراف المعياري فأعلى نسبة مسجلة هى )يتم استخدامها . وأما بالن

( تخص كل من قدرة مجتمع 39026.بالخوف من عدم القدرة على تحديد المشكلة وأدني نسبة انحراف معياري هى)
القدرة على ا، و الدراسة على تحديد الكلمات الرئيسة التي يمكن استخدامها للحصول على المعلومات التي تحتاجه

 تحديد المصادر والمراجع التي يتم احتياجها قبل البدء في البحث على المعلومات.
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 ( Information Seeking Strategiesـ استراتيجيات البحث عن المعلومات)2
ميع كل من  تحديد ج مهارة وضع استراتيجية البحث عن المعلوماتتتضمن المهارة الكبرى الثانية وهى 

المصادر الممكنة، واختيار أنسب المصادر. و تضمنت عدة أسئلة تقيس هذه المهارة من حيث قدرة مجتمع الدراسة 
في البحث عن المعلومات بانفسهم، واالستعانة باخصائي المكتبة في البحث عن المعلومات، ونجاحهم في العثور 

 ماتهم البحثية، والقدرة على البحث في شبكة اإلنترنت، وكذلك القدرة علىعلي المعلومات ومصادرها التي تلبي اهتما
التحقق من موثوقية ومصداقية مصادر المعلومات المتاحة على االنترنت، وتمتعهم بالمهارة في صياغة استراتيجية 

لبحث، وإجادة االبحث، والقدرة على الكتابة الصحيحة الستراتيجيةالبحث وترجمتها إلى مصطلحات وتحديد جوانب 
استخدام استراتيجية بسيطة/ مركبة / معقدة في البحث على المعلومات، واستخدام تقنيات الربط بين المصطلحات، 
واستخدام أحد أدوات البحث عن مصادر المعلومات على الشبكة للوصول لمصادرالمعلومات، ومهارة تتبعلإلشارات 

ل ترونية، واالشتراك في القوائم البريدية أو المجموعات اإلخبارية للوصو المرجعية في المصادر الورقية والمصادر اإللك
لمصادرالمعلومات، وأخيًرا تصفح بعض المواقع بانتظام للوصول لمصادر المعلوماتمن خالل مجموعة اسئلة عن 

رة نية أال وهى مها( يوضح استجابات مجتمع الدراسة للمهارة الكبرى الثا8المراد معرفته بدقة ، والجدول التالي رقم )
 وضع استراتيجية البحث عن المعلومات:

 (8جدول رقم )
 استجابات مجتمع الدراسة للمهارة الكبرى الثانية)مهارة وضع استراتيجية البحث عن المعلومات(

( 
ات

لوم
لمع

ن ا
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حث
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ات
يجي
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 العبارة

 أوافقال  ال رأي أوافق أوافق شدة
أعارض 

 بشدة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 % ك % ك % ك % ك % ك
تفضل البحث   (1

عن المعلومات 
 بنفسك

16 14.8 86 79.6 6 5.6     2.1019 1.21471 

تفضل االستعانة   (2
 باخصائي المكتبة
في البحث عن 

 المعلومات 

25 23.2 86 63 15 13.9     4.5000 .77941 

نجاحك في   (3
العثور علي 

9 8.3 62 57.4 37 34.3     4.0926 .44379 
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المعلومات 
ومصادرها التي 
تلبي اهتماماتك 

 البحثية
قدرتك على   (4

البحث في شبكة 
 اإلنترنت

23 20.4 75 69.4   10 9.3   4.0926 .60430 

قدرتك على   (5
التحقق من 

موثوقية 
ومصداقية  

مصادر 
المعلومات 

المتاحة على 
 االنترنت

  84 77.8 24 22.2     3.7407 .60172 

لديك المهارة في   (6
صياغة 

  استراتيجية البحث

9 8.3 12 11.1 87 80.6     4.0185 .76098 

ة قدرتك على الكتاب  (7
الصحيحة 
الستراتيجية 

البحث وترجمتها 
إلى مصطلحات  
وتحديد جوانب 

 البحث

9 8.3 12 11.1 87 80.6 12 11.1   3.7778 .41768 

تجيد استخدام   (8
طة استراتيجية بسي

في البحث على 
 المعلومات 

10 9.3 75 69.4 23 20.4     3.2778 .60886 

تجيد استخدام   (9
ة استراتيجية مركب

  26 24.1 82 75.9     3.2778 .60886 
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في البحث على 
 المعلومات

تجيد استخدام   (10
استراتيجية معقدة 
في البحث على 

 المعلومات 

  8 7.4 87 80.6 11 10.2     

قدرتك على   (11
استخدام تقنيات 
الربط بين 

 المصطلحات

83 76.9 25 23.1       3.8796 .54202 

قدرتك على   (12
استخدام أحد 
أدوات البحث عن 

مصادر 
المعلومات على 
الشبكة للوصول 
 لمصادرالمعلومات

  62 57.4 26 24.1 20 18.6   3.2407 .42953 

ت لإلشاراتتبعك   (13
المرجعية في 
المصادر الورقية 

للوصول 
 لمصادرالمعلومات

84 77.8 24 23.1       2.9722 .42047 

تتبعك لإلشارات   (14
المرجعية في 

المصادر 
اإللكترونية 
للوصول 

 لمصادرالمعلومات

88 80.6 20 18.6       2.9722 .42047 
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االشتراك في   (15
 القوائم البريدية أو

المجموعات 
اإلخبارية 
للوصول 

 لمصادرالمعلومات

  15 13.9 88 81.5 4 3.7   4.7685 .42375 

تصفحك بعض   (16
المواقع بانتظام 

للوصول 
لمصادر 
 المعلومات

24 23.1 75 69.4 10 9.3     3.4167 .77490 

 
تمثل بالموافقة بشدة ) أوافق بشدة ( على قدرة مجتمع  %80.6يتضح من الجدول السابق أن أعلى نسبة هى 

 %8.3الدراسة على تتبع إلشارات المرجعية في المصادر اإللكترونية للوصول لمصادرالمعلومات، وأقل نسبة وهى 
تمثل موافقتهم بشده على قدرتهم في كل من العثور علي المعلومات ومصادرها التي تلبي اهتماماتهم البحثية، 
والمهارة في صياغة استراتيجية البحث، والقدرة على الكتابة الصحيحة الستراتيجية البحث وترجمتها إلى 

ين أوافق( على قدرتهم على قيام الباحثمصطلحاتوتحديد جوانب البحث.في حين سجلت أعلى نسبة بالموافقة ) 
لمن يوافقون على  % 7.4، واقل نسبة % 79.6الخاضعين للدراسة في البحث عن المعلومات بأنفسسهم نسبة 

 أنهم يجيدون استخدام استراتيجية معقدة في البحث على المعلومات .
في قدرتهم علىاالشتراك في  % 81.5ى أما بالنسبة لمن )ال راي ( لهم من مجتمع الدراسة فتمثل أعلى نسبة وه

على قدرتهم على قيام  % 5.6،وأقل نسبة تبلغ  القوائم البريدية أو المجموعات اإلخبارية للوصول لمصادرالمعلومات
الباحثين الخاضعين للدراسة في البحث عن المعلومات بأنفسسهم. وإذا انتقلنا لمن ال يوافقون )ال أوافق( من مجتمع 

تخص قدرتهم على استخدام أحد أدوات البحث عن مصادر المعلومات على  %18.6لت اعلى نسبةالدراسة فسج
تمثل قدرتهم على االشتراك في القوائم البريدية   % 3.7الشبكة للوصول لمصادرالمعلومات، وأدني نسبة تبلغ قدرها 

 أو المجموعات اإلخبارية للوصول لمصادرالمعلومات. 
( فيما 4.7685ي واالنحراف المعياري لمجتمع الدراسة فتتراوح  المتوسط الحسابي بين )وبالنسبة للمتوسط الحساب

يخص القدرة على قيام الباحثين الخاضعين للدراسة على االشتراك في القوائم البريدية أو المجموعات اإلخبارية 
 ن للدراسة في البحث عن( فيما يخص القدرة على قيام الباحثين الخاضعي2.1019للوصول لمصادرالمعلومات، و)
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( تخص القدرة على 1.21471المعلومات بأنفسسهم. وأما بالنسبة لالنحراف المعياري فأعلى نسبة مسجلة هى )
( 41768.قيام الباحثين الخاضعين للدراسة في البحث عن المعلومات بأنفسسهموأدني نسبة انحراف معياري هى) 

الصحيحة الستراتيجية البحث وترجمتها إلى مصطلحات وتحديد  تخص كل من قدرة مجتمع الدراسة على الكتابة
 جوانب البحث.

 ( Location and Accessـ الموقع واإلتاحة )3
وإيجاد  .كل منتحديد موقع المصادر مهارة تحديد مكان الوصول أو اإلتاحةتتضمن المهارة الكبرى الثالثة وهى 

المعلومات داخل المصادر. و تضمنت عدة أسئلة تقيس هذه المهارةولمزيد من التأكد من التعرف على مهارات 
الوصول واإلتاحة لمجتمع الدراسة تم توجيه عدة أسئلة تفيد التعرف على قدرة مجتمع الدراسة في معرفة المكتبات 

ة، وتنظيم مصادرالمعلومات في المكتبة وكيفية الحصول ومراكز المعلومات التي تتيح مصادرالمعلومات المناسب
عليها، والقدرةعلى التعامل مع مصادر المعلومات االلكترونية، والبحث في مصادر معلومات متعددة لتحديد المناسب 
 وفًقا للحاجة الى المعلومات، والتعامل مع الفهارس والكشافات واألدلة للوصول الى المعلومات المطلوبة، وكذلك

حصول مجتمع الدراسة على مصادر المعلومات استخدام بنك المعرفة المصري،اتحاد المكتبات الجامعية ،المكتبات 
ومراكز المعلومات، قواعد البيانات العالمية المتخصصة ...، طرق الحصول على مصادر المعلومات، طرق إتاحة 

صادر المعلومات، وأخيًرا مصادر المعلومات مصادر المعلومات، وأيًضا نوع المعلومات التي تبحث عنها في م
التي تستخدمها مجتمع الدراسة سواء كانت مصادر المعلومات المطبوعة او غير المطبوعة، مصادر المعلومات 

حديد مهارة ت( يوضح استجابات مجتمع الدراسة للمهارة الكبرى الثالثة أال وهى 9االلكترونية، والجدول التالي رقم )
 :و اإلتاحةمكان الوصول أ

 (8جدول رقم )
 استجابات مجتمع الدراسة للمهارة الكبرى الثالثة)مهارة تحديد مكان الوصول أو اإلتاحة(

( 
حة

إلتا
 وا

وقع
الم

Lo
ca

tio
n 

an
d 

Ac
ce

ss
 ) 

 
 العبارة 

المتوسط  ال أستخدمها أحيانا دائما
 الحسابي

االنحراف 
 % ك % ك % ك المعياري 

 ومراكز المعلومات التيمعرفتك بالمكتبات   (1
 .تتيح مصادرالمعلومات المناسبة

24 22.2 84 77.8   
4.7778 .41768 

معرفتك بتنظيم مصادرالمعلومات في المكتبة   (2
 وكيفية الحصول عليها

20 18.5 88 81.5   
4.8148 .39026 

قدرتك على التعامل مع مصادر المعلومات   (3
 االلكترونية 

3 2.8 90 83.8 15 13.9 
4.1204 .55900 
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قدرتك على البحث في مصادر معلومات   (4
متعددة لتحديد المناسب لحاجتي الى 

 المعلومات 
82 75.9 22 20.4 4 3.7 

2.3889 .78339 

قدرتك على التعامل مع الفهارس والكشافات   (5
 واألدلة للوصول الى المعلومات المطلوبة

84 77.8 24 22.2   
2.1111 .39467 

 الحصول على مصادر المعلومات استخدام:تفضل في  
 64684. 2.5463 2.8 3 13.9 15 83.3 90 المكتبات ومراكز المعلومات   (6
 50849. 2.7222 10.2 11 22.2 24 67.6 73 قواعد البيانات العالمية المتخصصة   (7
 49531. 2.4167 68.5 74 16.7 18 14.8 16 قواعد المعلومات المباشرة   (8
 82388. 2.3519 83.3 90 13.9 15 2.8 3 شبكة األقراص المدمجة   (9

 49991. 2.7407 14.6 16 20.4 22 64.8 70 قواعد البيانات اإللكترونية  (10
مصادر المعلومات المتاحة على شكل   (11

 صفحات ويب عادية
70 64.8 22 20.4 16 14.6 2.6389 .66217 

 39762. 2.1389 8.3 9 23.1 25 68.5 74 اتحاد المكتبات الجامعية   (12
 35690. 2.8519 68.5 74 23.1 25 8.3 9 بنك المعرفة المصري   (13
 طرق الحصول على مصادر المعلومات 

االشتراك من خالل الشبكات   (14
 )المحلية/اإلقليمية / الدولية ( 

70 64.8 22 20.4 16 14.6 2.8241 .38253 

االشتراك من خالل وسطاء المعلومات   (15
 مزودى خدمة المعلوماتأو 

    108 100.0 3.0000 .00000 

االشتراك في شبكات تعاونية خاصة   (16
 لتقاسم المصادر 

25 23.1 16 14.8 67 62.0 1.6944 .68982 

 76506. 1.6481 23.1 25 14.8 16 62.0 67 مصادر الوصول الحر    (17
 طرق إتاحة مصادر المعلومات 

 49679. 1.4259 13.9 15 2.8 3 83.3 90 مجانًا فقط   (18
 47021. 1.3241 75.0 81 22.2 24 2.8 3 باالشتراك فقط  (19
 67512. 2.5463 13.9 15 2.8 3 83.3 90 تجمع بين المجاني واالشتراك    (20

 نوع المعلومات التي تبحث عنها في مصادر المعلومات  
 35690. 2.8519   41.7 45 58.3 63 النص الكامل   (21
 63147. 1.2222   11.1 12 88.9 96 المستخلصات   (22
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 72981. 2.5093 64.8 70 21.3 23 13.9 15 البيانات الببليوجرافية   (23
 مصادر المعلومات التي تستخدمها 
 مصادر المعلومات المطبوعة 

 35690. 2.8519   11.1 12 83.3 90 الكتب  (24
 74256. 2.5000   11.1 12 88.9 96 الدوريات والمجالت العلمية   (25
الكتب المرجعية )الموسوعات ودوائر المعارف   (26

 ... الخ ( 
70 64.3 27 25.0 11 10.2 1.4537 .67512 

 34744. 1.1389   13.9 15 86.1 93 الكشافات  (27
 35690. 2.8519 85.2 92 14.8 16   النشرات العلمية  (28
 42375. 2.7685 76.3 83 23.1 25   الببليوجرافيات المتخصصة في المجال   (29
 38253. 1.8241   82.4 89 17.6 19 أعمال المؤتمرات والندوات   (30
 35690. 1.8519   85.2 92 14.8 16 الرسائل األكاديمية   (31
 35690. 2.8519 85.2 92 14.8 16   فهارس المكتبات   (32
 49809. 1.4352 85.2 92 14.8 16   براءات االختراع  (33
 35690. 2.8519 85.2 92 14.8 16   المعايير الموحدة  (34
 35690. 2.8519 85.2 92 14.8 16   المراجعات العلمية  (35
 مصادر المعلومات غير المطبوعة 

 63611. 1.6852 9.3 10 50 54 40.5 44 االتصال الشخصي   (36
المواد السمعية والبصرية والمصغرات الفيلمية...   (37

 الخ  
94 87 14 13   1.1296 .33746 

 مصادر المعلومات االلكترونية 
 49991. 2.7407   13 14 87 94 قواعد البيانات االلكترونية في المجال   (38
 50017. 1.4537   45 49 54 59 البحث على الخط المباشر ) اإلنترنت (   (39
 36588. 1.1574   15.7 17 84.3 91 الكشافات االلكترونية   (40
 42375. 1.2315   23.1 25 76.9 83 الكتب االلكترونية  (41
 49991. 2.7407 2.8 3 20.4 22 76.9 83 الدوريات االلكترونية   (42
 49991. 2.7407 2.8 3 20.4 22 76.9 83 المدونات االلكترونية  (43
 31573. 2.8889   11.1 12 88.9 96 المستودعات الرقمية  (44
 36588. 2.8426   15.7 17 84.3 91 القواميس والمراجع االلكترونية  (45
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 36588. 2.8426   15.7 17 84.3 91 الموسوعات االلكترونية  (46
 49531. 2.4167 14.8 16 20.4 22 64.8 70 قواعد المعلومات على الخط المباشر  (47
 64038. 2.6019 8.3 9 23.1 25 68,5 74 قواعد المعلومات على األقراص المدمجة   (48

 
يتضح من الجدول السابق أنبسؤال مجتمع الدراسة عن معرفتهم بالمكتبات ومراكز المعلومات التي تتيح 
مصادرالمعلومات المناسبة، وتنظيم مصادرالمعلومات في المكتبة وكيفية الحصول عليها، والقدرةعلى التعامل مع 

، حديد المناسب وفًقا للحاجة الى المعلوماتمصادر المعلومات االلكترونية ، والبحث في مصادر معلومات متعددة لت
والتعامل مع الفهارس والكشافات واألدلة للوصول الى المعلومات المطلوبة فأعلى نسبة لمن ادلت استجابتهم بصفة 

تمثل قدرتهم بالتعامل مع الفهارس والكشافات واألدلة للوصول الى  %77.8دائمة لفئة االسئلة األولى للمهارة هى 
تمثل القدرة على البحث في مصادر معلومات متعددة لتحديد المناسب  % 75.9ت المطلوبة تليها نسبة المعلوما

لمعرفتهم بالمكتبات ومراكز المعلومات  % 22.2وفًقا للحاجة إلى المعلومات ، وتنخفض النسبة بشدة لتصل إلى 
ظيم مصادرالمعلومات في المكتبة وكيفية تمثل معرفتهم بتن %18.5التي تتيح مصادرالمعلومات المناسبة ، ثم نسبة 

تخص قدرة مجتمع الدراسة على التعامل مع مصادر المعلومات  %2.8الحصول عليها، وتسجل أقل نسبة هى 
( فيما يخص معرفتهم بتنظيم 4.8148االلكترونية بصفة دائمة .ونجد المتوسط الحسابي يتراوح ما بين )

( تمثل التعامل مع الفهارس والكشافات واألدلة 2.1111الحصول عليها ،)مصادرالمعلومات في المكتبة وكيفية 
(تمثل القدرة على البحث في مصادر 78339.للوصول الى المعلومات المطلوبة . أما سجل اإلنحراف المعياري )

.( يخص معرفتهم بتنظيم 39026معلومات متعددة لتحديد المناسب وفًقا للحاجة إلى المعلومات، و)
 معلومات في المكتبة وكيفية الحصول عليها.مصادرال

أما بالنسبة لالستجابات التي تخص السؤال التالي" تفضل في الحصول على مصادر المعلومات استخدام ؟ " 
تخص  %2.8لمن يفضلون المكتبات ومراكز المعلومات بصفة دائمة ، وأقل نسبة هى  %83.3فجاءت أعلى نسبة 

بة للمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمجتمع الدراسة فتتراوح المتوسط الحسابي شبكة األقراص المدمجة. وبالنس
( فيما يخص القدرة على قيام الباحثين الخاضعين للدراسة على الحصول على مصادر المعلومات 2.8519بين )

ي ة لالنحراف المعيار ( فيما يخص اتحاد المكتبات الجامعية. وأما بالنسب2.1389باستخدام بنك المعرفة المصري، و)
( 35690.( تخص شبكة األقراص المدمجة وأدني نسبة انحراف معياري هى) 82388.فأعلى نسبة مسجلة هى )

 تخص استخدام بنك المعرفة المصري.
لمن يحصلون على  %64.8أما بالنسبة لطرق حصول مجتمع الدراسة على مصادر المعلومات فجاءت أعلى نسبة 

ريقاالشتراك من خالل الشبكات ) المحلية/اإلقليمية/ الدولية( بصفة دائمة، وأقل نسبة هى مصادر المعلومات عن ط
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تخص االشتراك في شبكات تعاونية خاصة لتقاسم المصادر.وبالنسبة للمتوسط الحسابي واالنحراف  23.1%
اك من خالل وسطاء ( ثمثل االشتر 3.0000المعياري لمجتمع الدراسة فتتراوح المتوسط الحسابي بين أعلى نسبة )
( فيما يخص مصادر الوصول الحر، 1.6481المعلومات أو مزودى خدمة المعلومات، وأدني متوسط حسابي هو )

( تخص مصادر الوصول الحروأدني نسبة 76506.وأما بالنسبة لالنحراف المعياري فأعلى نسبة مسجلة هى )
 اء المعلومات أو مزودى خدمة المعلومات.( فيما يخص االشتراك من خالل وسط00000.انحراف معياري هى)

لمن يعتمدون على مصادر المعلومات المتاحة  % 83.3وإذا انتقلنا لطرق إتاحة مصادر المعلومات نجد أعلى نسبة 
مجاًنا . أما بالنسبة لنوع المعلومات التي يبحث عنها مجتمع الدراسة فجاءت المستخلصات في المرتبة األولى بنسبة 

. وبالنسبة %13.9تم أخيًرا البيانات الببليوجرافية تمثل نسبة  % 58.3تليها النص الكامل بنسبة  % 88.9قدرها 
( وأعلى 2.5463للمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمجتمع الدراسة فتتراوح المتوسط الحسابي بين أعلى نسبة )

االشتراك ، وأدني متوسط حسابي هو ( ثمثل الجمع بين المجاني و 67512.نسبة انحراف معياري مسجلة هى )
( فيما يخص باالشتراك فقط. أما بالنسبة للمتوسط الحسابي 47021.( وأدني نسبة انحراف معياري هى)1.3241)

واالنحراف المعياري لمجتمع الدراسة فيما يخص نوع المعلومات التي تبحث عنها في مصادر المعلومات فتتراوح 
( 1.2222( تمثل النص الكامل ، وأدني متوسط حسابي هو )2.8519ة )المتوسط الحسابي بين أعلى نسب

( ثمثل البيانات الببليوجرافية، وأدني نسبة 72981.للمستخلصات في حين أعلى نسبة انحراف معياري مسجلة هى )
 ( وتخص النص الكامل .35690.انحراف معياري هى)

وبسؤال مجتمع الدراسة عن مصادر المعلومات التي يتم استخدامها فجاءت أعلى نسبة في مصادر المعلومات 
بصفة دائمة وهذا يعد منطقًيا نظرًا لحداثة المعلومات التي  % 88.9المطبوعة الدوريات والمجالت العلمية نسبة 

. في حين نجدمصادر %83.3والكتب بنسبة  % 86.1تتضمنها الدوريات بصفة عامة، ثم الكشافات بنسبة 
. أما مصادر  % 87.0المعلومات غير المطبوعة سجلت المواد السمعية والبصرية والمصغرات الفيلمية نسبة 

المعلومات االلكترونية فجاءت المستودعات الرقمية في مقدمة المصادر التي يتم استخدامها بصفة دائمة من قبل 
. وبالنسبة % 54.0وأقل نسبة تخص البحث على الخط المباشر قدرها  % 88.9ت نسبتها مجتمع الدراسة حيث بلغ

للمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمجتمع الدراسة فتتراوح المتوسط الحسابي بين أعلى نسبة لمصادر المعلومات 
عات المعايير الموحدة والمراج ( ثمثل كل من الكتب ، النشرات العلمية ، فهارس المكتبات ، 2.8519المطبوعة هى )

( فيما يخص الكشافات، وأما بالنسبة لالنحراف المعياري فأعلى نسبة 1.1389العلمية ، وأدني متوسط حسابي هو )
( فيما يخص 35690.( تخص الدوريات والمجالت العلمية وأدني نسبة انحراف معياري هى)74256.مسجلة هى )

رس المكتبات، المعايير الموحدة والمراجعات العلمية. وتتراوح المتوسط الحسابي كل من الكتب، النشرات العلمية، فها
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( ثمثل المستودعات  2.8889لمصادر المعلومات االلكترونية بين أعلى نسبة لمصادر المعلومات المطبوعة هى )
اري لالنحراف المعي( فيما يخص الكشافات االلكترونية، وأما بالنسبة 1.1574الرقمية ، وأدني متوسط حسابي هو )

( تخص قواعد المعلومات على األقراص المدمجةوأدني نسبة انحراف معياري 64038.فأعلى نسبة مسجلة هى)
 ( فيما يخص المستودعات الرقمية .31573.هى)

 (Use of Informationـ استخدام المعلومات )4
 .التفاعل مع المعلوماتكل من مهارة استخدام المعلوماتتتضمن المهارة الكبرى الرابعةوهى 

استخالص المعلومات ذات الصلة واالستفادة منها. و تضمنت عدة أسئلة تقيس هذه المهارة من حيث قدرة مجتمع 
الدراسة على قراءة مصادر المعلومات المحددة قراءة واعية هادفة، وعند القراءة واالستماع لمصادر المعلومات 

ة، ة، القراءة الصامتة، القراءة المكثفة، القراءة التكميلية/ الموّسعة ،القراءة السريعيستخدم مجتمع الدراسة القراءة الجهري
القراءة الجزئية، القراءة االستكشافية، القراءة المحورية، القراءة التحليلية، والقراءة االنتقائية، والقدرة على استخراج 

انية، الخرائط، الصور، الرسوم البيانية، االرقام، المعلومات المطلوبة من مصادر المعلومات في شكل الجداول البي
وطبيعة لغة المعلومات التى يتم العثور عليها تم سردها بلغة بسيطة، لغة معقدة، لغة سطحية، ولغة متخصصة، 
وأيًضا قدرتهم في استخراج المعلومات من مصادر المعلومات بتدوين المالحظات، المقابلة الشخصية،التصوير 

الطباعة، تصوير المستندات،المسح الضوئي، التسجيل الصوتي، التسجيل المرئي، والجدول التالي رقم  الفوتوغرافي،
 :استخدام المعلومات( يوضح استجابات مجتمع الدراسة للمهارة الكبرى الرابعة أال وهى مهارة 9)

 (9جدول رقم )
 علومات(استجابات مجتمع الدراسة للمهارة الكبرى الرابعة )مهارة استخدام الم

ة )
تاح

اإل
Lo

ca
tio

n
) 

  
 العبارة

المتوسط  مدى االستخدام
 الحسابي 

االنحراف 
 ال أستخدمها أحيانا دائما المعياري 

 % ك % ك % ك
القدرةعلى قراءة مصادر المعلومات   .1

 .المحددة قراءة واعية هادفة
83 76.9 22 20.4 3 2.8 2.7407 .49991 

 تفضل عند القراءة واالستماع لمصادر المعلومات استخدام :  
 72981. 2.5093 64.8 70 21.3 23 3.9 15 القراءة الجهرية   .2
 64038. 2.6019 8.3 9 23.1 25 68,5 74 القراءة الصامتة   .3
 50017. 1.4537   35.2 38 64.8 70 القراءة المكثفة   .4
 58086. 2.7130   82.9 89 17.6 19 القراءة التكميلية / الموّسعة   .5
 47977. 1.3519 9.3 10 51.9 56 39.9 42 القراءة السريعة   .6
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 47977. 1.3519 9.3 10 51.9 56 39.9 42 القراءة الجزئية   .7
 58086. 2.7130   82.9 89 17.6 19 القراءة االستكشافية  .8
 63037. 1.7037   82.9 89 17.6 19 القراءة المحورية   .9

 42375. 2.7685   85.2 92 14.8 16 القراءة التحليلية  .10
 38253. 2.8241 6.5 7 14.8 16 78.7 85 القراءة االنتقائية  .11
 قدرتك على استخراج المعلومات المطلوبة من مصادر المعلومات في شكل  

 38253. 2.8241 10.2 11 25 27 64,8 70 الجداول البيانية   .12
 35690. 2.8519   85.2 92 14.8 16 الخرائط   .13
 67512. 1.4537 10.2 11 24.1 26 65.7 71 الصور  .14
 63037. 1.7037 77.8 84 14.8 16 7.4 8 الرسوم البيانية   .15
 67441. 1.4444 9.3 10 51.9 56 38.9 42 االرقام   .16
 طبيعة لغة المعلومات التى تعثر عليها 

 67441. 1.4444   22.2 24 77.8 84 المعلومة تم سردها بلغة بسيطة   .17
 59999. 2.7037 85.2 92 14.8 16   المعلومة تم سردها بلغة معقدة  .18
 35690. 2.8519 77.8 84 15.7 17 6.5 7 المعلومة تم سردها بلغة سطحية   .19
المعلومة تم سردها بلغة   .20

 متخصصة 
108 100.0     1.0000 .00000 

 طرق استخراج المعلومات من مصادر المعلومات  
 35690. 2.8519 10.2 11 24.1 26 65.1 71 تدوين المالحظات  .21
 35690. 2.8519 11.1 12 19.4 21 69.4 75 المقابلة الشخصية   .22
 35690. 2.8519 2.8 3 20.4 22 76.8 83 التصوير الفوتوغرافي  .23
 58086. 2.7130   45.4 49 54.6 59 الطباعة  .24
 59789. 2.0833   45.4 49 54.6 59 تصوير المستندات   .25
 67441. 1.4444 22.2 24 63.9 69 13.9 15 المسح الضوئي  .26
 68529. 2.5833 22.2 24 63.9 69 13.9 15 التسجيل الصوتي   .27
 49991. 2.7407 22.2 24 63.9 69 13.9 15 التسجيل المرئي  .28

يتضح من الجدول السابق أن بسؤال مجتمع الدراسة عن اكتسابهم مهارة استخدامهم للمعلومات وقدرتهم على قراءة 
لمن ادلت استجابتهم بصفة دائمة تليها  %76.9مصادر المعلومات المحددة قراءة واعية هادفة فأعلى نسبة بلغت 

 لمن ادلت استجابتهم بأحياًنا . % 20.4نسبة 
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تهم على القراءة واالستماع لمصادر المعلومات باستخدام أنماط /أنواع القراءة فبلغت أعلى نسبة بصفة وبالنسبة لقدر 
 % 64.8، تليها القراءة المكثفة بنسبة  %  68.5ثم القراءة الصامتة وهى  % 78.7دائمة للقراءة االنتقانية وهى 

ية يجب أن يكتسبها الباحثين . وسجلت القراءة التحليل وتعد هذه األنماط / األنواع من القراءة من أهم القراءات التي
 % 14.8، وأقل نسبة  % 85.2أعلى نسبة لمن يستخدمونها أحياًنا في مجتمع الدراسة حيث بلغت نسبة قدرها 

ال يستخدمون القراءة الجهرية وال يفضلونها.ونجد المتوسط الحسابي  %64.8للقراءة االنتقائية ، في حين سجل نحو 
( تمثل كل من القراءة السريعة والقراءة الجزئية. 1.3519( فيما يخص القراءة االنتقائية ،)2.8241ح ما بين )يتراو 

 ( تخص القراءة االنتقائية .38253.( تمثل القراءة الجهرية ، و)72981.أما سجل اإلنحراف المعياري )
 لمطلوبة من مصادر المعلومات فجاءت أعلىأما بالنسبة لالستجابات التي تخص القدرة على استخراج المعلومات ا

تخص الخرائط ولكن في بعض األحيان،  %85.2للجداول البيانية بصفة دائمة ، ونسبة هى %64.8نسبة
ال يستخدمون الرسوم البيانية. وبالنسبة للمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمجتمع الدراسة  %77.8ونسبة

( فيما يخص األرقام . وأما بالنسبة 1.4444( فيما يخص الخرائط، و)2.8519فتتراوح المتوسط الحسابي بين )
( 35690.( تخص الصوروأدني نسبة انحراف معياري هى) 67512.لالنحراف المعياري فأعلى نسبة مسجلة هى )

 تخص الخرائط.
راسة إيجابية لمن الد أما بالنسبة لطبيعة لغة المعلومات التي يتم العثور عليها فجاءت نسبة جميع استجابات مجتمع

 % 22.2يعثرون على المعلومات بصفة دائمة التي تم سردها بلغة متخصصة وهذا أمًرا بديهًيا ، ونجد أعلى نسبة
لمن يعثرون على المعلومات بصفة دائمة التي تم سردها بلغة بسيطة، في حين بلغت نسبة من ال يستخدمون 

 .%85.2المعلومات التى تم سردها بلغة سطحية قدرها 
وبالنسبة للمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمجتمع الدراسة فتتراوح المتوسط الحسابي بين أعلى نسبة 

( فيما يخص 1.0000( ثمثل المعلومات التى تم سردها بلغة سطحية، وأدني متوسط حسابي هو )2.8549)
( 67441.المعياري فأعلى نسبة مسجلة هى )المعلومات التي تم سردها بلغة متخصصة ، وأما بالنسبة لالنحراف 

( فيما يخص المعلومات 00000.تخص المعلومات التي تم سردها بلغة بسيطةوأدني نسبة انحراف معياري هى)
 التي تم سردها بلغة متخصصة.

لمن يستخرجون المعلومات  % 76.8وإذا انتقلنا لطرق استخراج المعلمات من مصادر المعلومات نجد أعلى نسبة 
المقابلة الشخصية والمقصود بها هنا المقابلة  % 69.4عن طريق تدوين المالحظات بصفة دائمة. تليها نسبة 

الشخصية مع المرضي بطبيعة الحال مع الباحثين في مجال العلوم الطبية. وبلغت من يستخرجون المعلومات عن 
. وبالنسبة % 63.9ان نسبة قدرها طريق كل من المسح الضوئي ، والتسجيل الصوتي والمرئي في بعض األحي

( تخص 2.8519للمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمجتمع الدراسة فتتراوح المتوسط الحسابي بين أعلى نسبة )
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( للمسح الضوئي في حين أعلى نسبة انحراف معياري 1.4444التصوير الفوتوغرافي، وأدني متوسط حسابي هو )
( وتخص كل من 35690.التسجيل الصوتي، وأدني نسبة انحراف معياري هى)( ثمثل 68529.مسجلة هى )

 تدوين المالحظات ، المقابلة الشخصية ، التصوير الفوتوغرافي.
 (Synthesis Putting it all togetherتجميع واالفادة من المعلومات ) .5

بير كل من التع(االمعلومات وعرضهإنتاج تجميع واالفادة من المعلومات )تتضمن المهارة الكبرى الخامسة وهى 
و تضمنت عدة أسئلة تقيس هذه المهارة .عن المعلومات المجمعة من مصادر متعددة، عرض المعلومات والنتائج

من حيث قدرة مجتمع الدراسة على تنظيم الموارد المجمعة من مصادر متعددة التي تتضمن ) القدرة على تحليل 
المعلومات للوصول إلي ما ينطبق علي موضوع البحث، تحديد دقة وصلة وشمول  وتقييم المعلومات، ترشيح وانتقاء

المعلومات، تقييم دقة ومصداقية المعلومات، التمييز بين الحقيقة والرأي ووجهه النظر، التفكير المنطقي في محتوي 
يضة لخطوط العر المعلومات، القدرة على ربط األفكار الموضوعية، وكتابة المحتوى وفق سياق متصل مناسب ل

والكلمات الرئيسية( تقديم وعرض المعلومات)من حيث القدرة على االستعانة ببرامج معالجة النصوص، برامج الرسم، 
برامج الصوت، برامج تحرير الفيديو، برامج العرض، برامج جداول البيانات اإللكترونية، برامج قواعد البيانات( وأخيًرا 

(، والجدول التالي  APA ، MIA،Chicago  ،Harvardسواء )طريقة توثيق  أساليب توثيق مصادر المعلومات
تجميع واالفادة من المعلومات ( يوضح استجابات مجتمع الدراسة للمهارة الكبرى الخامسة أال وهى مهارة 10رقم )

 :(اإنتاج المعلومات وعرضه)
 (10جدول رقم )

 )تجميع واالفادة من المعلومات(استجابات مجتمع الدراسة للمهارة الكبرى الخامسة 
ت )

لوما
المع

من 
ادة 

واالف
ميع 

تج
Sy

nth
esi

s P
utti

ng
 it a

ll to
get

he
r

) 
المتوسط  متوسط جيد ممتاز   

 الحسابي 
االنحراف 
 % ك % ك % ك المعياري 

 تنظيم الموارد المجمعة من مصادر متعددة
 50017. 1.4537   45.4 49 54.6 59 قدرتك على تحليل وتقييم المعلومات  .1
ترشيح وانتقاء المعلومات للوصول   .2

 إلي ما ينطبق علي موضوع بحثك
71 65.7 26 24.1   1.4444 .67441 

 67441. 1.4444   24.1 26 65.7 71 تحديد دقة وصلة وشمول المعلومات   .3
 67441. 1.4444   24.1 26 65.7 71 تقييم دقة ومصداقية المعلومات  .4
التمييز بين الحقيقة والرأي ووجهه   .5

 النظر 
71 65.7 26 24.1   1.4444 .67441 
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التفكير المنطقي في محتوي   .6
 المعلومات  

70 64.8 22 20.4 16 14.6 2.5000 .74256 

 74256. 2.5000 11.1 12 19.4 21 69.4 75 قدرتك على ربط األفكار الموضوعية   .7
كتابة المحتوى وفق سياق متصل   .8

مناسب للخطوط العريضة والكلمات 
 الرئيسية

76 70.4 18 16.7 14 13 2.7407 .53600 

 تقديم وعرض المعلومات
قدرتك على االستعانة ببرامج   .9

 .معالجة النصوص
70 64.8 22 20.4 16 14.8 2.5000 .74256 

قدرتك على االستعانة ببرامج   .10
 الرسم.

5 4.6 18 16.7 85 78.7 2.7315 .44525 

قدرتك على االستعانة ببرامج   .11
 الصوت 

29 26.9 79 73.1   2.7407 .49991 

قدرتك على االستعانة ببرامج   .12
 تحرير الفيديو 

3 2.8 22 20.4 83 76.9 2.8519 .35690 

قدرتك على االستعانة ببرامج   .13
 العرض

15 13.9 23 21.3 70 64.8 2.5093 .72981 

قدرتك على االستعانة ببرامج   .14
 جداول البيانات اإللكترونية 

7 6.5 17 15.7 84 77.8 2.7130 .58086 

قدرتك على االستعانة ببرامج   .15
 قواعد البيانات

9 8.3 99 91.1   1.7037 .63037 

 أساليب توثيق مصادر المعلومات
 APA 13 12 95 88   2.9167 .27767طريقة توثيق   .16
 MIA 15 13.9 69 63.9 24 22.2 2.8796 .32691 طريقة توثيق   .17
 Chicago  21 19.4 50 46.3 37 34.3 2.0833 .59789 طريقة توثيق  .18
 Harvard  54 50 39 37.1 15 13.9 2.1481 .72104طريقة توثيق   .19

يتضح من الجدول السابق أن بسؤال مجتمع الدراسة عن اكتسابهم مهارة تنظيم الموارد المجمعة من مصادر متعددة 
لمن ادلت استجابتهم بكتابة المحتوى وفق سياق متصل مناسب للخطوط العريضة  %70.4فأعلى نسبة بلغت 

 %65.7تمثل القدرة على ربط األفكار الموضوعية ، ثم نسبة  %69.4والكلمات الرئيسيةبدرجة ممتاز تليها نسبة 
تمثل هذه النسبة كل من القدرة على ترشيح وانتقاء المعلومات للوصول إلي ما ينطبق علي موضوع البحث، تحديد 
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ها يدقة وصلة وشمول المعلومات، تقييم دقة ومصداقية المعلومات، والتمييز بين الحقيقة والرأي ووجهه النظر ، تل
 تخص القدرة على التفكير المنطقي في محتوى المعلومات بدرجة ممتازة . % 64.8نسبة 

( فيما يخص كتابة المحتوى وفق سياق متصل مناسب للخطوط 2.7407ونجد المتوسط الحسابي يتراوح ما بين )
 للوصول إلي ما ينطبق( تمثل كل من القدرة على ترشيح وانتقاء المعلومات 1.4444العريضة والكلمات الرئيسية،)

علي موضوع البحث، تحديد دقة وصلة وشمول المعلومات، تقييم دقة ومصداقية المعلومات، والتمييز بين الحقيقة 
( تمثل التفكير المنطقي في محتوى 74256.والرأي ووجهه النظر. أما سجل اإلنحراف المعياري أعلى نسبة وهى )

( تخص القدرة على تحليل وتقييم 50017.موضوعية وأدنى نسبة هى )المعلومات، والقدرة على ربط األفكار ال
 المعلومات.

أما بالنسبة لالستجابات التي تخص تقديم وعرض المعلومات باالستعانة ببرامج النصوص بدرجة ممتازة بلغت 
ن سجلت ، في حي %91.1، وأعلى نسبة سجلت لالستعانة ببرامج قواعد البيانات بدرجة جيدة هى  %64.8نسبتها 

 بدرجة متوسطة. % 78.7نسبة االستعانة ببرامج الرسم 
( فيما 2.8519وبالنسبة للمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمجتمع الدراسة فتتراوح المتوسط الحسابي بين )

راف ح( فيما يخص االستعانة ببرامج قواعد البيانات. وأما بالنسبة لالن1.7037يخص االستعانة ببرامج الفيديو، و)
( تخص االستعانة ببرامج النصوص وأدني نسبة انحراف معياري هى) 74256.المعياري فأعلى نسبة مسجلة هى )

 ( تخص االستعانة ببرامج الفيديو.35690.
بدرجة ممتازة بلغت  Harvardأما بالنسبة ألساليب توثيق مصادر المعلومات فجاءت أعلى نسبة لطريقة توثيق 

بدرجة جيدة تليها   APAلمن يستخدمون طريقة توثيق  % 88.0من إجمالي مجتمع الدراسة، ونسبة  % 50.0
 بدرجة جيدة . % 46.3سجلت نسبة  Chicagoطريقة توثيق 

وبالنسبة للمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمجتمع الدراسة فتتراوح المتوسط الحسابي بين أعلى نسبة 
، Chicago( فيما يخص طريقة توثيق 2.0833، وأدني متوسط حسابي هو ) APAوثيق ( ثمثل طريقة ت2.9167)

وأدني نسبة Harvard( تخص لطريقة توثيق 72104 .وأما بالنسبة لالنحراف المعياري فأعلى نسبة مسجلة هى )
 . APA( فيما يخص طريقة توثيق 27767.انحراف معياري هى)

 (Evaluationـ التقييم )6
ج، والحكم كل من الحكم على فعالية المنتالتقييم تتضمن المهارة الكبرى السادسة واألخيرة من المهارات الكبرى وهى 

و تضمنت عدة أسئلة تقيس هذه المهارة من حيث قدرة مجتمع الدراسة على .على كفاءة حل المشكلة المعلوماتية
ت والنتائج، التحقق من مالئمة ودقة المعلومات التي الحكم على المنتج وفعاليتهالتي تتضمن)مقارنة المتطلبا
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 (2018 ديسمبر) 44، ع 22المجلة العربية لالرشيف والتوثيق والمعلومات، س 

يستخدمونها، التحقق من مدى تنظيم الحلول التي وجدوها، مدى رضائك عن كونك فعلت أفضل ما يمكن أن تقوم 
به( و الحكم على كفاءة العمليةالتي تتضمن )الحكم على األداء في المهارات الخمسة األولى، الحكم على نوعية 

 هائي أو األداء مقارنة بإمكاناتك الشخصية، الحكم على جودة المنتج بناًء على معايير محددة مسبقا(المنتج الن
 :التقييم( يوضح استجابات مجتمع الدراسة للمهارة الكبرى السادسةأال وهى 11والجدول التالي رقم )

 (11جدول رقم )
 استجابات مجتمع الدراسة للمهارة الكبرى السادسة )التقييم(

م )
تقيي

ال
Ev

alu
ati

on
) 

المتوسط  متوسط جيد  ممتاز العبارة  
 الحسابي

االنحراف 
 % ك % ك % ك المعياري 

 الحكم على المنتج وفعاليته
 71641. 1.6389   30.6 33 57.4 62 مقارنة المتطلبات والنتائج.  .1
التحقق من مالئمة ودقة المعلومات التي   .2

 يستخدمونها.
16 14.8 70 64.70 22 20.4 1.6296 .71816 

 70226. 1.5463 22.2 24 60.2 65 17.6 19 التحقق من مدى تنظيم الحلول التي وجدوها  .3
مدى رضائك عن كونك فعلت أفضل ما يمكن   .4

 أن تقوم  به
38 35.2 46 42.2 43 39.8 2.0556 .59332 

 الحكم على كفاءة العملية
د األولى : تحديالحكم على أدائك في المرحلة   .5

 المهام
43 39.8 26 24.1 39 36.1 2.0463 .63222 

الحكم على أدائك في المرحلة الثانية :   .6
 استراتيجيات البحث عن المعلومات

17 15.7 71 65.7 20 18.2 1.7222 .65329 

الحكم على أدائك في المرحلة الثالثة : الموقع   .7
 واإلتاحة

7 6.5 17 15.7 84 77.8 1.9630 .87463 

الحكم على أدائك في المرحلة الرابعة :   .8
 استخدام المعلومات

6 5.6 22 20.4 80 74.1 1.9630 .56247 

الحكم على أدائك في المرحلة الخامسة :   .9
 تجميع واالفادة من المعلومات

62 57.4 33 30.6   2.0278 .58738 

الحكم على نوعية المنتج النهائي أو األداء   .10
 بإمكاناتك الشخصيةمقارنة 

43 39.8 26 241 39 36.1 2.7130 .58086 

الحكم على جودة المنتج بناًء على معايير   .11
 محددة مسبقا.

62 57.4 33 30.6   2.6852 .57434 
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 (2018)ديسمبر  44، ع 22المجلة العربية لالرشيف والتوثيق والمعلومات، س 

 

يتضح من الجدول السابق أن بسؤال مجتمع الدراسة عن اكتسابهم مهارة الحكم على المنتج وفعاليته فسجلت أعلى 
تمثل مدى رضائك  %35.2لمن ادلت استجابتهم بمقارنة المتطلبات والنتائج بدرجة ممتاز تليها نسبة  %57.4نسبة 

تمثل هذه  % 64.7الباحثين موضوع الدراسة عن كونه فعل أفضل ما يمكن أن يقوم بهبدرجة ممتاز، ثم نسبة 
التحقق من مدى  % 60.2ها نسبة  النسبة التحقق من مالئمة ودقة المعلومات التي يستخدمونهابدرجة جيدة، تلي

 تنظيم الحلول التي وجدوهابدرجة جيدة .
( فيما يخص مدى رضاالباحثين موضوع الدراسة عن كونه فعل 2.0556ونجد المتوسط الحسابي يتراوح ما بين )

بة نس ( تمثل تنظيم الحلول التي وجدوها. أما سجل اإلنحراف المعياري أعلى1.5463أفضل ما يمكن أن يقوم به،)
( تمثل التحقق من مالئمة ودقة المعلومات التي يستخدمونهامجتمع الدراسة، وأدنى نسبة هى 71816.وهى )

 ( تخص رضا الباحثين موضوع الدراسة عن كونه فعل أفضل ما يمكن أن يقوم به.59332.)
، للحكم على كفاءة  %57.4أما بالنسبة لالستجابات التي تخص الحكم على كفاءة العملية بلغت أعلى نسبة وهى 

المهارة الخامسة التي تخص تجميع واإلفادة من المعلومات، وأيًضا الحكم على جودة المنتج بناء على معايير محددة 
للحكم على االداء في المرحلة الثانية : استراتيجيات البحث  % 65.7مسبًقا بصفة ممتازة، ونجد أعلى نسبة بلغت 

تمثل الحكم على االداءفي المرحلة الثالثة : الموقع واإلتاحةبدرجة  %77.8سبةعن المعلوماتبدرجة جيدة، ثم ن
 للحكم على االداءفي المرحلة الرابعة : استخدام المعلوماتبدرجة متوسطة أيًضا . % 74.1متوسطة، تليها نسبة 

( فيما 2.6852بين )وبالنسبة للمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمجتمع الدراسة فتتراوح المتوسط الحسابي 
( فيما يخص الحكم على االداء في 1.7222يخص الحكم على جودة المنتج بناء على معايير محددة مسبًقا، و)

المرحلة الثانية : استراتيجيات البحث عن المعلومات.وأما بالنسبة لالنحراف المعياري فأعلى نسبة مسجلة هى 
( 56247.الثة : الموقع واإلتاحةوأدني نسبة انحراف معياري هى)( تخص الحكم على االداءفي المرحلة الث87463.)

 تخص الحكم على أدائك في المرحلة الرابعة : استخدام المعلومات.
 الخالصة : 

عضًوا من الباحثين في مجال العلوم الطبية  108ويمكننا أن نجمل القول مما سبق أن مجتمع الدراسة البالغ عددها 
 درال بأس بها من مهارات الثقافة المعلوماتية فنجد فيما يخص: بجامعة بني سويف لديهم ق

تتمثل في قدرتهم في تحديد الكلمات الرئيسة التي يمكن استخدامها للحصول على المعلومات التي  تحديد المهام
تحتاجها، استخدام العصف الذهني قبل أن تبدأ في البحث عنالمعلومات، وقدرتهم على توثيق المراجع والمصادر 

ا، وقدرتهم معلومات التي يتم البحث عنهالتي يتم استخدامها، في حين تقل لديهم مهارات قدرتهم على تحديد أنواع ال
على تحديد المصادر والمراجع التي تحتاجها قبل البدء في البحث على المعلومات وهذا يعد منطقًيا ألن الباحث 
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 (2018 ديسمبر) 44، ع 22المجلة العربية لالرشيف والتوثيق والمعلومات، س 

يكون على دراية ببعض المصادر والمراجع التي تحتاجها قبل البدء في البحث على المعلومات. أما افتقادهم لمهارة 
ب الوقوع في االنتحال، وشعورهم بالخوف في عدم قدرتهم على تحديد المشكلة هذا أمًرا يجب قدرتهم على تجن

الوقوف عليه من قبل المسئولين بالجامعة حيث قامت الجامعة بتبني التصدى للسرقات العلمية وتجنب االنتحال 
مجاالت ل السرقات العلمية وخاصة للالعلمي وتم إقرار دورة تدريبية على طالب الدراسات العليا بالجامعة عن االنتحا

 العلمية والطبية بالجامعة مما يعطى أماًل في التغلب على ذلك فيما بعد واكساب مجتمع الدراسة هذه المهارة.
تتمثل في قدرتهم على تتبع إلشارات المرجعية في  مهارات وضع استراتيجية البحث عن المعلومات

علومات، وقيام الباحثين الخاضعين للدراسة في البحث عن المعلومات المصادر اإللكترونية للوصول لمصادرالم
بأنفسسهم .  وكذلك استخدام تقنيات الربط بين المصطلحات. أما افتقادهم لمهارة االشتراك في القوائم البريدية أو 

بكة على الشالمجموعات اإلخبارية للوصول لمصادرالمعلومات، واستخدام أحد أدوات البحث عن مصادر المعلومات 
 للوصول لمصادرالمعلومات .

تتمثل في قدرتهم بالتعامل مع الفهارس والكشافات واألدلة  مهارات تحديد مكان الوصول أو اإلتاحة
للوصول الى المعلومات المطلوبة، والقدرة على البحث في مصادر معلومات متعددة لتحديد المناسب وفًقا للحاجة 

كتبات ومراكز المعلومات التي تتيح مصادرالمعلومات المناسبة ، واكتسابهم مهارة إلى المعلومات ، ومعرفتهم بالم
 معرفتهم بتنظيم مصادرالمعلومات في المكتبة وكيفية الحصول عليها .

تتمثل في قدرتهم واكتسابهم مهارة استخدامهم للمعلومات وقدرتهم على قراءة  مهارات استخدام المعلومات
قراءة واعية هادفة، وقدرتهم على القراءة واالستماع لمصادر المعلومات باستخدام  مصادر المعلومات المحددة

أنماط/أنواع القراءة وخاصة القراءة االنتقانية والقراءة الصامتة والقراءة المكثفة، وكذلك مهارتهم في استخراج المعلومات 
م بالنسبة لطبيعة لغة المعلومات التي يت المطلوبة من مصادر المعلومات في شكل الجداول البيانية والخرائط، أما

 العثور عليها هى تلك المعلمات التي تم سردها بلغة متخصصة. 
تتمثل في قدرتهم واكتسابهم مهارة تنظيم إنتاج المعلومات وعرضها(: مهارات تجميع المعلومات واالفادة منها)

ية، مناسب للخطوط العريضة والكلمات الرئيس الموارد المجمعة من مصادر متعددة بكتابة المحتوى وفق سياق متصل
والقدرة على ربط األفكار الموضوعية ، والقدرة على ترشيح وانتقاء المعلومات للوصول إلي ما ينطبق علي موضوع 
البحث، تحديد دقة وصلة وشمول المعلومات، تقييم دقة ومصداقية المعلومات، والتمييز بين الحقيقة والرأي ووجهه 

قدرة على التفكير المنطقي في محتوى المعلومات بدرجة ممتازة . واكتسابهم مهارة االستعانة ببرامج النظر، وال
،  Harvardالنصوص وبرامج قواعد البيانات. وكذلك معرفتهم بأساليب توثيق مصادر المعلومات بطريقة توثيق 

 . Chicago، طريقة توثيق   APAطريقة توثيق 
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 (2018)ديسمبر  44، ع 22المجلة العربية لالرشيف والتوثيق والمعلومات، س 

 

قدرتهم واكتسابهم مهارة مقارنة المتطلبات والنتائج، والتحقق من مالئمة ودقة تتمثل في مهارة التقييم 
 المعلومات التي يستخدمونها، والتحقق من مدى تنظيم الحلول التي وجدوها .

 
 التوصيات : 

في ضوء النتائج الموضوعية للدراسة وبناًء على إجابات مجتمع الدراسة على االستبانة الموجهة إليهم والسؤال 
 المقترح الخاص بآرائهم ومقترحاتهم توصى الباحثة بما يلي: 

 حاجة المجتمع لإللمام بكافة عناصر نموذج Big6  للثقافة المعلوماتية 
  .العمل على رفع كفاءة الثقافة المعلوماتية لدى مجتمع الدراسة في النجاح في الوصول إلى المعلومات 
  الحاجة إلى إدخال مقرر الثقافة المعلوماتية كمقرر مستقل في المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا 
 . إدخال مقرر الثقافة المعلوماتية كمقرر مستقل في التعليم عن بعد 
  االهتمام بتنمية مهارات الثقافة المعلوماتية في القدرة على تحليل المعلومات وتقييمها 
  ضمن برامج التدريب بكافة المؤسساتالثقافة المعلوماتية ضرورة تضمين مهارات 
  توصي الباحثة بوجود خطط شاملة ومنظمة للتدريب طويلة األمد وقصيرة األمد في مجال التقنية

 المعلوماتية بالجامعة. 
  االهتمام بإدخال خدمات معلوماتية جديدة تالءم متطلبات البحث 
 ءة أخصائيات المكتبات الجامعية في التعامل مع الطالب والتدريب على استخدام العمل على رفع كفا

 التقنية الحديثة .  
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 المصادر والمراجع:

(iعبد الهادي ،محمد فتحي) (2003)103. لقاهرة: الدار المصرية اللبنانية. البحث ومناهجه في علم المكتبات والمعلومات. ـ ا. 
(ii ) البكالوريوس في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية: دراسة (. مهارات محو األمية المعلوماتية لدى طالبات 2009)ند عبد الرحمن إبراهيم الغانم، ه

 .71- 5 ، 1, ع 15السعودية، مج -مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية . مسحية

(iii (جوهري، عزة فاروق، و دينا أحمد عرابي )الوعي المعلوماتي لدى القائمين باالتصال في القطاع اإلعالمي: دراسة تقييمية في القطاع الصحفي 2013" .)

متاح . 268 - 197، 10ع  السعودية -الجمعية السعودية لالعالم واالتصال  -المجلة العربية لالعالم واالتصال ". بالمملكة العربية السعودية

 http://search.mandumah.com/Record/469891على

(iv  )والمعلومات المكتبات لعلوم الدولية المجلة. (. الوعى المعلوماتى: دراسة تطبيقية على المجتمع األكاديمى بجامعة الدمام2015. )صطفى. ميمنالفخراني، أ 
  -  .132176،  4ع ,2مج مصر، - والمعلومات للمكتبات المصرية الجمعية -

(v  )(الوعي المعلوماتي ألعضاء هيئة التدريس بكلية األداب الزاوية: جامعة الزاوية دراسة للواقع مع التخطيط 2015بن عامر، عبدالعزيز عبدالحميد عامر" .)
 http://search.mandumah.com/Record/633494متاح على. 193 - 145، 5ع السعودية - المعلوماتية للدراسات العربية المجلة".للمستقبل

(vi ) (دور أعضاء هيئة التدريس و اختصاصيي المعلومات بجامعة السلطان قابوس في تعزيز مهارات 2015العوفي، علي بن سيف، حمد بن محمد العزري" .)
 . 344 - 315،  1, ع21مج السعودية- الوطنية فهد الملك مكتبة مجلة". الوعي المعلوماتي لدى طلبة الدراسات الجامعية األولى

(vii ) (الوعي المعلوماتي و مهارات التعلم الذاتي: قراءة تحليلية و رؤية مستقبلية2015بيزان، حنان الصادق" .) ."والمعلومات المكتبات لعلوم الدولية المجلة - 
 68 - 58،  1, ع2مج مصر - والمعلومات للمكتبات المصرية الجمعية

(viii  )المفتوحة القدس جامعة مجلة". طلبة جامعة القدس في منطقة طولكرم التعليمية وفق المعايير العاليمة. "كفاءة الوعي المعلوماتي لدى (2012)بركات، زياد 

 http://search.mandumah.com/Record/459135 متاح على. 50 - 11 ، 28ع  فلسطين - والدراسات لالبحاث

(ix ) ،(. "مدى وعي طلبة الدراسات العليا في الجامعة األردنية لمفهوم التنور المعلوماتي ودرجة امتالكهم 2011نرجس حمدي) ابن يحيي، ميسون
 http://search.mandumah.com/Record/497331 على متاح. 739 - 725ملحق  38مج  االردن- التربوية العلوم - دراسات". لمهاراته

(x ا )(الوعي المعلوماتي: دراسة تطبيقية على المجتمع األكاديمي في كلية التربية األساسية في الكويت2011لحمود، نهالء داود" .) ."فهد الملك مكتبة مجلة 
 33 - 1،  2, ع 17مج  السعودية- الوطنية
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