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ىثقافة املعلومات وتصو تر�و إسالمى مق��ح  لتنمي��ا  ر

  لدى طالب ,لية ال��بية لدعم (علم)م مدى ا%$ياة

 لأحمدعبدالرسو دمحم مصطفى

:ر، ,لية ال��بية بالدق)لية،  ال��بية 8سالميةقسم    زجامعة ;

  ahmedmostafa. e20@azhar.edu.eg: ال��يد 	لك��و�ي

 : امل��ص

اسة إ() تحليل واقع ثقافة املعلومات لدى طالب �لية  ال��بية بالدق2لية جامعة ر     سعت .ذه الد

56م ع9) تحديد احتياجا56م  ات ثقافة املعلومات لد>5م، وقد .ر والتعرف ع9) مدى توافر م2ا ر? ر ز

من املعلومات والصعوKات الIJ تواج22م عند البحث عن املعلومات ، للوقوف ع9) نقاط الضعف 

ات ثقافة املعلومات رو تقديم تصو ترKو إسالمى مق��ح لتنمية م2ا ى  لد>5م لدعم التعلم مدى ر

اQ\ياة، باالعتماد ع9) املنWX الوصفى التحلي9) بجمع البيانات وتبو5RSا ، ومعاPQة وتحليل 

اسة باستخدام 	س_بانة �و^5اأداة PQمع البيانات ،  راملعلومات الbJ تم جمع2امن مجتمع عينة الد

جة أ.مية املعلومات لدي ا ات تحديد د اسة ضعف م2ا روأظ2رت الد ر لطالب، وضعف املعرفة ر

اسة مواج2ة الطالب للعديد من  ربمعاي�i اختيار مصادر املعلومات لد>5م ، كما أظ2رت الد

ا مق��حا من املنظو ال��بو  اسة تصو ىالصعوKات k) اQ\صو ع9) املعلومات، وقدمت الد رل ر ر

 .mسالمى لتنمية ثقافة املعلومات لدى الطالب لدعم التعلم مدى اQ\ياة

  .، التعلم مدى اQ\ياة    ثقافة،  املعلومات، ال��بية mسالمية:املفتاحيةالOلمات 
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Information Literacy and a proposed Islamic 
educational vision for its development among 

students of the College of Education to support 

 their lifelong learning. 
Ahmed Abdul Rasoul Mohamed Mustafa, 

Islamic Education Department, Faculty of Education in Al- Dakahlia, 
Al-Azhar University. 

Email: ahmedmostafa. e20@azhar.edu.eg 

Abstract: 

This study sought to analyze the reality of information literacy among 
students of the Faculty of Education in Dakahlia, Al-Azhar University, to 
identify the availability of information Literacy skills for them, and their 
ability to identify their information needs and the difficulties they face when 
searching for information, to identify weaknesses and present a proposed 
Islamic educational vision for skills development. They have an information 
literacy to support lifelong learning, relying on the descriptive analytical 
approach to collect and tabulate data, and to process and analyze the 
information collected from the study sample population using the 
questionnaire as a data collection tool. The study showed weak skills to 
determine the degree of importance of information among students, and poor 
knowledge of the criteria for selecting their sources of information, The 
study also showed that students face many difficulties in obtaining 
information. The study presented a proposed vision from the Islamic 
educational perspective to develop the information literacy among students to 
support lifelong learning.   

Keywords: Literacy, information, Islamic education, lifelong learning. 
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 :   مقدمة

.ا مــن أبــر التحــديات  زtعــدالتعامل مــع الكــم ال2ائــل مــن املعلومــات وتنــوع أشــpال2ا وصــو ر
ـــل املعلومــــــات  ز التقنيــــــات اQ\ديثــــــة أصــــــبحت عمليــــــة نقـــ ـــر ،ومــــــع بــــــر والJــــــI تواجــــــھ اPvتمــــــع املعاصـــ
رواQ\صو عل|5ا من ?مو املتاحة ل�Pميع و}سرعة فائقة ، كما أصبح من غ�i املمكن  وضع القيود  ل
لواQ\ــواجز أمـــام تــدفق املعلومـــات لpـــل مــن يطل5Rـــا أو tــس{) ل�\ـــصو عل|5ـــا ،وأصــبح العـــالم بمثابـــة 
قرSة صغ�iة يتفاعل �عضھ مـع الـبعض �خـر،وا�عكس ذلـك ع9ـ) انتقـال املعلومـات مـن مpـان آلخـر 

 .بوت�iة أسرع،واليحتاج إ() إذن أحد 

ــــ ة نقـــــل وتـــــصدير ?فpـــــار روSمكـــــن أن تلعـــــب التقنيـــــات اQ\ديثـــــة الـــــدو mيجـــــا}ى kـــــ) عمليـ
سالة سامية لpل الناس ،k) �ل  رواملعلومات واملفا.يم إ() �خر، والثقافة mسالمية بما تحملھ من 
ات واملـــستجدات  ة ع9ـــ) اســـ_يعاب التطـــو رمــان ومpـــان ،وKمـــا تتمiـــ� بــھ مـــن ســـمات وخـــصائص قــاد ر ز

ملعلومـــات، و�ـــشر مــــا العـــصرSة، ومـــن ثـــم ف�ـــb بحاجـــة إ(ـــ) توظيـــف .ـــذه التقنيـــات الـــسر�عة لنقـــل ا
نمتلك من أفpار وثقافات ومعلومات إ(ـ) �خر،بـدال عـن اسـت�iاد ?فpـار واملعلومـات الJـI تـؤدى إ(ـ) 
عزعـــة الثقـــة kـــ) الثقافـــة واملبـــادئ والقـــيم mســـالمية ممـــاي�� الفرصـــة  زالـــذوKان kـــ) ثقافـــة �خـــر، أو 

ح 	^5زامية k) نفوس أفراد اPvتمع املسلم   .والن_شار ر

اد 	.تمــام وkـ ز) ظـل التطــو ال2ائـل للتقنيـات الJــI �ـش2ده اPvتمعـات kــ) الوقـت الـرا.ن  ر
لبثقافــة املعلومــات ، نظــرا لتعــدد مــصادر اQ\ــصو ع9ــ) املعلومــات ، وتــوافر املعلومــات الJــI تفتقــد 

ً

ة أدت إ() شيوع التعقيد k) الب�ئة املعلوماتيـة اQ\اليـة ،كمـا أصـبح الفـرد  رللدقة واملصداقية ،بصو
 Iتتعلق بحصولھ ع9) املعلومات سواء ع9) املستو التعلي� IJات ال ىtعا�ى من �عددالبدائل وا�Qيا ر
ات الJـI �ـساعد.م ع9ـ) حـسن  رأو امل�I أو ال����b،مما tستلزم معھ إملام واك_ساب ?فـراد للم2ـا

 .اختيار املناسب من املعلومات من أجل �عزSز البناء املعر�k والثقا�k للفرد

تباط الكب�i بiن مف2ومي ثقافة املعلومات ،وتكنولوجيـا املعلومـات إال وع9) ال ررغم من 	
ـــا  ـــث التـــــأث�i، فتـــــأث�i ثقافـــــة املعلومـــــات أوســـــع نطاقـــــا مـــــن مف2ـــــوم تكنولوجيــ أ^5مـــــا يختلفـــــان مـــــن حيــ
.ـا 	جتماعيـة و	قتــصادية  راملعلومـات ،أل^5ـا تركــز ع9ـ) املعلومـات مــن حيـث ?سـاس و?صــالة وآثا

مة للتعامل مع ال��مجيات ،أما تر ات الال زك�i تكنولوجيا املعلومات ينصب حو امتالك الفرد للم2ا ر ل
 .والتطبيقات وشبpات 	تصال

ات املرتبطـــة  روممــا يمiـــ� ثقافـــة املعلومــات  عـــن تكنولوجيـــا املعلومـــات اشــتمال2ا ع9ـــ) امل2ـــا
قحليـل والنقـد ل2ـا ،فالفـار بتحديد مـصدر ونوعيـة املعلومـات ،وتقيـيم املعلومـات واQ\كـم عل|5ـا والت

ات  ربـــiن ثقافـــة املعلومـــات وتكنولوجيـــا املعلومـــات ،أن ثقافـــة املعلومـــات التقـــف عنـــد اك_ـــساب م2ـــا
ات التفك�iوالتحليل والنقد والتقييم للمعلومات   .رالتعامل التق¤I ،بل تتعدى ذلك إ() م2ا

ة ترKوSـة ال غ¤ـI ع¥5ـا ل لـتعلم مـدى اQ\يـاة ورمما سبق يت§¦ أن ثقافة املعلومات �عد ضـر
ة  56ا ثو رk) �ل التخصصات والب�ئات التعليمية و�افة مستوSات التعليم ،نظرا للتحديات الIJ أفر ز

ً

ة اعتمـــاد  وراملعلومـــات و	تـــصال ، الJـــI شـــpلت ف|5ـــا التحـــديات املعلوماتيـــة بأ�عاد.ـــا ا�vتلفـــة ضـــر
ه ثقافة املعلومات k) التعليم ع9) التعامل ?مثـل مـع .ـذا الكـم الك ربiـ� مـن املعلومـات kـ) �افـة صـو

 . وأشpالھ  
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اسة   :رمشOلة الد

tش2د العصر اQ\ا() العديد من التحديات واملتغiـ�ات kـ) �افـة اPvـاالت والتنـامي امل��ايـد 
ة جعلــت العـــصر اQ\ـــا() يطلـــق عليـــھ عـــصر  رلــوت�iة املك_ـــشفات العلميـــة والتقـــدم التكنولـــو¨) بـــصو

ات والنتائج k) املستقبل ،?مـر الـذى tـستوجب املعلومات ،وأس2م ذلك k) الت©بؤ ب رمزSد من التطو
ة اv\افظــة ع9ــ) ال2وSـــة  ورالتكيــف مــع املــستجدات واملتطلبــات العــصرSة مــع ?خـــذ kــ) 	عتبــار ضــر

 .والقيم mسالمية

إ(ـــ) تـــأث�i التغiـــ�ات اQ\ادثـــة kـــ) النـــوا») الثقافيـــة و	جتماعيـــة وال��بوSـــة نلمـــس  وKـــالنظر 
IJــ) شــk ــا. س kــ) رآثا ر جوانــب اQ\يــاة ،ممــا يتطلــب مراجعــة نظــام ال��بيــة وأســاليب التعلــيم الJــI تمــا

ة تب¤b سياسة املواج2ة واملواءمة  وراملؤسسات التعليمية ،ألن .ذه التغ�iات تفرض ع9) ال��بية ضر
عة ل2ــذه  روالتكيـف مــع عــصر املعلومـات بوضــع ا�Qطــط املـستقبلية الJــI ت_ناســب مـع الــوت�iة امل_ــسا

iاتاملتغ� . 

Sـــادة 	.تمــام بثقافـــة املعلومــات خاصـــة مــع التطـــو التق¤ــb الـــذى  روممــا ترتــب ع9ـــ) ذلــك  ز
ـــع اQ\ــــا() ،وkــــ) ظــــل تزايــــد الكــــم املعلومــــا�ي الــــذى دفــــع ?فــــراد ملواج2ــــة ذلــــك ببــــدائل  tــــش2ده الواقـ
bأو املـستو امل�ـ b�®ا ات متعددة تتعلق بأساليب اQ\صو ع9) املعلومات ع9) املستو الد ىوخيا ى رل  ر
ىأو املــستو ال��ــ��b ،ونظــرا للتنــوع الكبiــ� kــ) أشــpال مــصادر املعلومــات ،وان_ــشار معلومــات قــد 
ات الJـــI �ــــساعده ع9ـــ) تحديــــد  ة إملــــام الفـــرد بامل2ــــا رتفتقـــد الدقـــة واملــــصداقية ،أدى ذلـــك إ(ــــ) ضـــر ور

يع 	ختيـار املناســب مــن املعلومــات ،ممـا tــستوجب ع9ــ) الفــرد mملـام بثقافــة املعلومــات حJــt Iــستط
ملاذا ومJـI وكيـف يحـصل ع9ـ) املناسـب مـن املعلومـات ؟ فـضال عـن امتالكـھ للتفكiـ� الناقـد : تحديد

 .للمعلومات املتاحة

ات وا�Q�ـــ�ات املعلوماتيـــة الJـــI تؤ.ــــل  ة البحـــث عـــن امل2ـــا رومـــن .نـــا جـــاء 	.تمـــام بـــضر ور
ا  ـــھ قـــــاد ع9ـــــ) التوظيـــــف رالفــــرد للتعامـــــل بكفـــــاءة وفاعليـــــة مــــع مـــــصادر املعلومـــــات املتعـــــددة، وتجعلـ

ات k) اتخاذ القرار  ات k) التنمية العلمية واملعرفية فضال عن توظيف .ذه امل2ا رmيجا}ى ل2ذه امل2ا ر
 .السليم وحل املشكالت  والت©بؤ باملستقبل

اسة  : رأسئلة الد

.ر ؟  -1  ز  ما واقع ثقافة املعلومات لدى طالب �لية ال��بية بالدق2لية جامعة ?

ق -2 ـــات �عـــــز ملتغiــــــ� و .ـــــل توجـــــد فــــــر ــــصائيا بــــــiن طـــــالب �ليـــــة ال��بيــــــة kـــــ) ثقافـــــة املعلومـــ ىدالـــــة احـ
اسية،ومpان mقامة  ؟)رSف،حضر(رالتخصص،والفرقة الد

ال��بو mســـالمى املق�ـــ�ح لتنميــــة ثقافـــة املعلومـــات لــــدى  طـــالب �ليـــة ال��بيــــة -3 ى مـــا مالمـــح التــــصو ر
.ر؟   زبالدق2لية جامعة ?

اسة ض الد رفر  :و

اسة  رتحاو الد ض التالية لإلجابة عن �ساؤال56ال فض الفر والتحقق من مدى قبو أو  ر  :ل

.ر-1  .ز التوجد ثقافة معلومات لدى طالب �لية ال��بية بالدق2لية جامعة ?
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اسـة ع9ـ) -2 ق ذات داللة إحصائية بiن متوسطات اسـتجابات أفـراد عينـة الد رالتوجد فر مقيـاس و
ـــة ال��بيـــــة بال .ـــــرثقافـــــة املعلومـــــات لـــــدى طـــــالب �ليــ ــــز ملتغiـــــ� الفرقـــــة زدق2ليـــــة جامعـــــة ? ى �عـ

اسية  .رالد

اسة ع9ـ) -3 ق ذات داللة إحصائية بiن متوسطات استجابات أفراد عينة الد ر التوجد فر مقيـاس و
.ـر  ى �عـز ملتغiـ� مpـان mقامـةزثقافة املعلومات لدى طالب �لية ال��بيـة بالدق2ليـة جامعـة ?

 ). رSف،حضر(

ق ذات داللة إ-4 اسة ع9ـ) و التوجد فر مقيـاس رحصائية بiن متوسطات استجابات أفراد عينة الد
.ر  . ى �عز ملتغ�i التخصصزثقافة املعلومات لدى طالب �لية ال��بية بالدق2لية جامعة ?

اسة  :رأ:داف الد

اسة إ() تحقيق مجموعة من ?.داف من أ.م2ا                   :ر56دف .ذه الد

.ا m (kعداد ال��بو للطالب التعرف ع9) مف2وم ثقافة املع-1 ىلومات ودو  .ر

ىمبادئ ثقافة املعلومات وفق املنظو ال��بو mسالمى  توضيح-2  .ر

ات ثقافة املعلومات لدى طالب �لية ال��بية-3 ر التعرف ع9) مستو م2ا  .  ى

 .  تحديد السمات ?ساسية للطالب املثقف معلوماتيا-4

قـوف الطالـب عل|5ـا kـ) ضـوء التــدفق  توضـيح املفـا.يم املتعلقـة بثقافـة امل-5 وعلومـات ،ومpونا56ــا ،و
 .  السر�ع للمعلومات

اسة  :رأ:مية الد

اســـة و.ـــم طـــالب �ليـــة ال��بيـــة جامعـــة           اســـة أ.مي5ºـــا مـــن أ.ميـــة مجتمـــع الد ر �ـــستمد .ـــذه الد ر
.م معل�ـــb املــستقبل ومنـــوط «5ـــم �ــشر ثقافـــة املعلومات،وكـــذلك الفائــدة الناتجـــ .رKاعتبــا ر? ة مـــن ز

 (k يمكن أن تتمثل IJاسة ال  :رإجراء.ذه الد

فـع مــستو ثقافــة املعلومــات لــدى طــالب �ليـة ال��بيــة وضــمان مالءم5ºــا ملتطلبــات عــصرالتدفق -1 ى  ر
 .السر�ع للمعلومات

ة ت_ناسب مع -2 ات ثقافة املعلومات تمكنھ من التعامل مع املعلومات بصو ر إعداد طالب لديھ م2ا ر
   .املتطلبات املعاصرة

ن معاPQــة الـــصعوKات الJــI تواجـــھ طــالب �ليـــة ال��بيـــة ،الJــI تحـــو دو اك_ــساب الطـــالب لثقافـــة -3 ل
 .املعلومات 

ترKو إسالمي مق��ح لرفـع مـستو ثقافـة املعلومـات لـدى طـالب �ليـة ال��بيـة لتعزSـز -4 ى وضع تصو ى ر
.م معل�I املستقبل  .رمف2وم التعلم الذا�ى والتعلم مدى اQ\ياة باعتبا
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اسةحدود ا  :رلد

اســة موضــوع ثقافـــة املعلومــات لــدى طــالب �ليـــة ال��بيــة kــ) إطــار اQ\ـــدود                رت_نــاو .ــذه الد ل
 :التالية

اســـة ع9ـــ) قيـــاس مـــدى تـــوافر ثقافـــة املعلومـــات لـــدى طـــالب �ليـــة  تركـــز  :اQ\ـــدود املوضـــوعية - رالد
.ر ىوذلك لتنمي5ºا من منظو ترKو إسال زال��بية بالدق2لية جامعة ?  . مىر

اســة طــالب الفرقــة الثانيــة والرا�عــة بpليــة ال��بيــة بالدق2ليةجامعــة : اQ\دوداملpانيــة - ر�ــس5ºدف الد
.ر  . ز?

ا®�I الثا�ى من العام اPQام{)         : اQ\دود الزمانية- اسة k) الفصل الد مة للد رتم تجميع البيانات الال ر ز
�ــــع 	ســــت¾يا م،2021/2022 اســــة زو¿ــــ) املــــدة الJــــI اســــتغرق2ا تو رنات ع9ــــ) الطــــالب عينــــة الد

 .وتلقى الردود وتحليل2ا

اسة   :رمصطV$ات الد

استھ املصط�\ات التالية  :ر     استخدم الباحث À) د

 : ثقافة املعلومات -1

�ــb للمعلومــات الــذى يمتلكــھ لــم tعــد مــصط�¦ ثقافــة املعلومــات يقتــصر ع9ــ) املقــدار الك
ات و	الفرد مة لالستخدام ?مثل للمعلومات ، وقد ر، بل ي_سع ل�شمل ما يتعلق بامل2ا زتجا.ات الال

ت عـدة �عرSفـات لثقافـة املعلومــات، ات املطلوKـة الJـb تمكــن "  لعـل أ.م2ـا رتبلـو رأ^5ـا مجموعــة القـد
 و   kــ� الوقـــت املناســـب،) Information   needs( املعلومــات ?فــراد مـــن تحديــد احتياجـــا56م مـــن

ـــن ثــــم اســــتخدام2ا بالكفــــاءة املطلوKــــةلالوصــــو إ(ــــ) .ــــذه املعلومــــات و تقييم2ــــا ، 2006عزمـــــى،"( و مــ
 ).1ص

مجموعــة "وعرفـت منظمـة ?مـم املتحــدة للثقافـة وال��بيـة والعلـوم ثقافــة املعلومـات بأ^5ـا 
اك وقـــت اQ\اجــة إ(ـــ) املعلومـــات للمــساعدة kـــ� حـــل  مـــة إلد ف الال ات و	تجا.ـــات واملعــا رمــن امل2ـــا ز ر ر

� عـــــن تلـــــك املعلومـــــات املطلوKـــــة بمـــــصط�\ات ولغـــــة قابلـــــة مـــــشpلة أو اتخـــــاذ قـــــرار، وكيفيـــــة التعبiـــــ
ـــا، وتقيــــيم  للبحــــث، ثــــم البحــــث بكفــــاءة  عــــن املعلومــــات واســــتعاد56ا، وتفــــس�i.ا، وف2م2ــــا، وتنظيم2ـ
ـــرSن إذا لــــزم ?مــــر، ثـــــم  ة ع9ـــــ) إبالغ2ــــا  لآلخـ رمــــصداقي5ºا،وتقي�يم مــــدى مالءم5ºــــا ، وأ.مي5ºــــا، والقــــد

 ( p53 Horton,2008,)."	ستفادة م¥5ا لتحقيق ال2دف

ات الJـb تتطلـب مـن ?فـراد معرفـة " كما �عرف ثقافـة املعلومـات بأ^5ـا رمجموعـة مـن القـد
ة ع9ــــ) تحديــــد مــــصدر اQ\ــــصو عل|5ــــا، والتقــــوSم  لالوقـــت الــــذي يحتــــاج فيــــھ إ(ــــ) املعلومــــات، والقــــد ر

مة   ( American Library Association,1989 ("زو	ستخدام الفعال للمعلومات الال

ف وkـ) ضــو رء ذلـك يمكــن للباحـث أن tعــرف مــصط�¦ ثقافـة املعلومــات اجرائيـا بأ^5ــا املعــا
ات و?دوات و	تجا.ــــات الJــــb يجـــب توافر.ــــا لــــدى الفــــرد للتعامـــل بإيجابيــــة مــــع املعلومــــات،  روامل2ـــا

ات املناسبة �شأ^5ا مات ومشكالت، واتخاذ القرا روالتوظيف ?مثل ل2ا �k حل ما يواج2ھ من أ   .ز
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 :دى ا%$ياة التعلم م-2

ىذلك التعلم الذى يرفع من مـستو املعرفـة والتنـافس مـن خـالل "    tعرف التعلم مدى اQ\ياة بأنھ 
 �Çــــــــا ـــــــــــ��b و	جتمــــــــ ـــــــو ال��ــــ ـــــق التطـــــــــ ـــــــــ ـــــذى يحقـ ــــ ـــــ ــــــــاة الــ ــــــــــل اQ\يـــــــ ـــــــــــدى مراحــــــ ـــــتعلم مــــ ــــــــ ـــــــشطة الـــ رأ�ــــــــ

bوامل�)"،(Èياة بأنھ)22، 2014بوح\Qعرف التعلم مدى اtامنة " ، كماpسان ال�m ة رحلة تنمية قد ر
ات مــن ف والقـــيم وامل2ـــا ر خـــالل عمليـــة مـــساندة مــستمرة تحفـــز ?فـــراد وتمكـــ¥5م مــن اك_ـــساب املعـــا ر

ف بثقة وابداع  روالف2م الذى يحتاجو إل|5ا طيلة مراحل حيا56م ،وKالتا() امpانية تطبيق تلك املعا ن
ف والب�ئات  )31، 2014بوحÈ)،"(وk) جميع ?دوار والظر

التعلــيم مــدى اQ\يــاة بأنــھ ذلــك التعلــيم الــذى >5ــتم بتــوف�i وkــ) ضــوء ذلــك يمكــن للباحــث أن tعــرف 
 . فرص �علم  للفرد طوال حياتھ �vتلف ?غراض واملراحل و?عمال

 :ر التصو املق��ح -3

اسـة �غـرض  ر   tعد التصو املق��ح خطة مستقبلية يتم تطوSر.ا وفقا للنتائج الIJ تكشف ع¥5ـا الد ر
ىفع مستو ثقافة املعلومات لدى طال ىب �لية ال��بية من منظو ترKو إسالمىر  .ر

اسة  :رمنkl الد

صف2ا، بجمع     استخدم الباحث املنWX الوصفي اسة واقع الظا.رة و والتحلي�9 لpونھ tعتمد ع9) د ر
واملنWX . وتبو5RSا، ومعاPQة وتحليل املعلومات الbJ تم جمع2ا، قبيل استخالص النتائج البيانات ع¥5ا

اسة الظا.رة كما توجد kـ� الواقـع، و>5ـتم بوصـف2ا "نWX الذي tعتمد الوصفي التحلي�9 .و امل رع9) د
وصــفا دقيقــا و�ع�ــ� ع¥5ــا كيفيــا أو كميــا، فــالتعب�i الكيفــي يــصف الظــا.رة وSوÉــ¦ خصائــص2ا، أمــا 

ً ً ً ً
ِ
ّ

تباط2ـــا مـــع  جـــة ا قميـــا يوÉـــ¦ مقـــدار .ـــذه الظا.رة،أوPÌم2ـــا،أو د رالتعبiـــ� الك�ـــb فيعط|5ـــا وصـــفا  ر ر
ً ً

ى، وSــر عبداQ\ميـد وآخـر أن املــنWX الوصـفي يقـوم ع9ــ) )17م،ص2002املـشوÍ)،"(ىالظـوا.ر ?خـر
ـــة واملغـــــز بال©ــــسبة للمـــــشpلة " ىجمــــع البيانــــات وتحليل2ـــــا واســــتخراج 	ســـــت©تاجات م¥5ــــا ذات الداللـ

حــة للبحــث  ى، كمــاير العــساف أن املــنWX الوصــفي ) 136م، 1986جــابر عبداQ\ميــد وآخــر،"(واملطر
ــــة وجود.ــــــا>5ـــــدف إ(ــــــ) وصــــــف الظــــــا.ر" جــ ــــن حيــــــث طبيع5ºــــــا ود ســــــة مـ رة املدر ه 1427العــــــساف ،"(و

       )191،ص

اسات السابقة  :رالد

اسات العر�ية-أ    : ر الد

  1-، �iPÒاسة ال ى د  :2008(ر

ـــدى طالـــــب املرحلـــــة  ات املعلوماتيـــــة لــ اســـــة إ(ـــــ) التعـــــرف ع9ـــــ) مـــــدى تـــــوافر امل2ـــــا ر     56ــــدف .ـــــذه الد ر
Sة وج  اكتوKر والصعوKات الIJ تواج22م عند البحث عن 6امعة راPQامعية ?و() k) جامعة mسكند

ات . املعلومــات اســـة إ(ــ) تحليــل واقـــع اســتخدام الطالــب للمعلومـــات ومــدى تــوافر امل2ـــا ر.ــدفت الد ر
 .املعلوماتية لد>5م 

اسة عن النتائج التالية   :روأسفرت الد

-IــJات الKاســة ومـدى الــصعو ق ذات داللـة إحــصائية بــiن طبيعـة الد ر توجـد فــر  تواجـھ الطالــب kــ) و
 .تحديد املعلومات 
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 اعتمـــاد طالـــب �ليـــات العلـــوم �mـــسانية و	جتماعيـــة ع9ـــ) مكتبـــة الpليـــة ب©ـــسبة أقـــل عـــن طـــالب - 
 . العلوم البحتة والتطبيقية 

ـــن مـــــصادر املعلومـــــات املتــــــوافرة - ــــة بالرضـــــا عــ ر شـــــعو طالـــــب �ليـــــات العلـــــوم �mـــــسانية و	جتماعيـ
  .ب العلوم البحتة والتطبيقيةباملكتبات اPQامعية عن طال

2-،bاسة العمودي والسل�  ):2008(ر د

اســـة  Sـــة واÉـــ\ة لطبيعــة ثقافـــة املعلومـــات ، وتحديـــد .و5ºSـــا، ود اســـة إ(ـــ)  تقـــديم ر ر    .ــدفت الد ؤر
ا56ا لدى الطالبات  .رمستوا.ا �k اPvتمع ?�ادي�b من خالل تحديد مظا.ر.ا وم2ا

اســــة إ(ــــ) تحديــــد الــــ ـــن ر    كما.ــــدفت  الد صعوKات البحثيــــة الJــــb تواجــــھ الطالبــــات عنــــد البحــــث عــ
 .راملعلومات، ودو املكتبة ?�اديمية باPQامعة �k دعم وتنمية الثقافة املعلوماتية لدى الباحثات

ة تقيـــيم واســـتخدام  ة تحديـــد اQ\اجـــة للمعلومـــات، وم2ـــا اســـة عـــن مـــدى تـــوفر م2ـــا ر    وكـــشفت الد ر ر
ا  .سةراملعلومات �شpل واÉ¦ لدى عينة الد

ات املكت¾ية والبحثية والتكنولوجية اسة افتقار غالبية الطالبات للم2ا ر   كما أظ2رت الد  . ر

ـــ� الــــصعوKات الJــــb تواجــــھ الباحثــــات حــــو  قمــــصادر املعلومــــات وطــــر اســــتخدام2ا "ل    وتركــــزت أكÓـ
ة إعداد برامج موحدة لتعليم الطال بات ورواستخدام املكتبة وخدما56ا وإمpانيا56ا، مما يقتb�Ô ضر

 .ع9) أسس علمية سليمة

اسة اQ\مود،-3  ):2010(ر د

�س         اســـة إ(ـــ) البحـــث عـــن واقـــع الـــو�Ç الثقـــاk) واملعلومـــا�ي لـــدى أعـــضاء .يئـــة التـــد ر 56ـــدف الد ر
ات لـــــدى اPvتمـــــع  ـــت ،وتحديـــــد امل2ـــــا روالعـــــاملiن والطلبـــــة kـــــ) �ليـــــة ال��بيـــــة ?ساســـــية جامعـــــة الpوSــ

ــــ�ض البحـــــث عـــــن املعلومـــــات ،ودو مكتبـــــة الpليـــــة ?�ادي�b،وتحديداملـــــشا�ل واملعوقـــــات  رالJـــــI �ع�ـ
Iدعم البحث العل� (k وعمادة املكتبات. 

اسة أن .ناك نقصا kـ)       اسة وجود اQ\اجة إ() املعلومات وأسبا«5ا ،وKي©ت الد رأظ2رت نتائج الد ر
ـــــــة  ــــن مكتبـ ـــــة مــــ ــــــدمات املقدمـــ ـــــــص ا�Qــ ــــس¾ب نقـ ــــات �ــــ ـــن املعلومــــ ـــر البحــــــــث عـــــ ــــــد طـــــ ات تحديــ ـــــا قم2ـــ ر

اســة kــ) اQ\ــصو ع9ــ) املعلومــات تتمثــل kــ) التعامــل مــع الpليــة،و. لناك صــعوKات �ع�ــ�ض عينــة الد ر
 .تكنولوجيا املعلومات وصعوKة التعامل مع مصادر املعلومات باللغات ?جن¾ية

اسة الشوابكة،-4  ):2012(ر د

ــة العلـــوم ال��بوSــــة نحوثقافـــة املعلومــــات  اســــة التعـــرف ع9ــــ) اتجا.ـــات طلبــ مــــساق :ر   اســـ5ºدفت الد
 I�®ا ات استخدام2ا ومعرفة ما إذا �ان ملتغ�iات اPQ©س ، والتخصص، واملستو الد راملكتبة وم2ا ىر

 . أثر k) .ذه 	تجا.ات

اسة  رومن أ.م النتائج الIJ توصلت إل|5ا.ذه الد

ق ذات داللة إحصائية بiن املتوسـطات اQ\ـسابية للمـستجيبiن kـ) جميـع مجـاالت - و عدم وجود فر
اسة ترجع للتخصص  .رالد
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ا®ـــ�I ولـــصاQ¦ طلبـــة - ق kـــ) مجـــال 	تجا.ـــات نحـــو مكتبــة اPQامعـــة ترجـــع للمـــستو الد ر توجــد فـــر ى و
 .السنة الثانية ولصاQ¦  للتخصص

ق k) مجال 	تجا.ات نحو طرSقة عرض اv\تو ترجع إ() اPQ©س ولصاQ¦ الذ�و- ر توجد فر   .ىو

اسة العبيدى ،-5  ):2014(ر د

ـــ) الثقا ـــة إ(ــــــ) التعـــــرف ع9ــ اســ ــــدفت الد ــــة عمــــــر ا�vتـــــار ومـــــدى اســــــتخدام ر.ـ فــــــة املعلوماتيـــــة بجامعـ
فع كفاءة الثقافة املعلوماتية للمجتمع اPQام{)  رتكنولوجيا املعلومات والكشف عن سبل 

اسة النتائج التالية   :رومن أ.م ما توصلت إليھ الد

  عدم توافر املصادر mلك��ونية الIJ تفي باملتطلبات البحثية ،- 

ة ب�نما  قلة خدمة املعلوم- رات املقدمة من مكتبات اPQامعة حيث تقتصر فقط ع9) خدمات mعا
 .ىتقل ا�Qدمات ?خر 

  نقص املعرفة باستخدام تكنولوجيا املعلومات-

S¾ية لتنمية الثقافة املعلوماتية -  ات التد ر قلة عقد الدو  .ر

اح kـ) مختلـف نـوا»)  تنمية ثقافة املعلومـات ع9ـ) أنـھ .ـدف اسـ��اتي�È يتوقـف عليـھ تحقيـق النجـ-
 اQ\ياة

6-، اسة الش2ر ي د     ):  2015) ر

اســة ملعرفــة مــستو الثقافــة املعلوماتيــة لــدى طــالب �ليــة الطــب وطالبا56ــا بجامعــة  ى     .ــدفت الد ر
امللــك ســعود ،وتحديــد ?دوار املطلوKــة مــن اPQامعــة لتحقيــق بــرامج الثقافــة املعلوماتيــة ،وال�ــ�امج 

حــة kــ) �ليــة الطــب وا اســة إ(ــ) واملطر مــة لتحقيــق الثقافــة املعلوماتيــة ، وتوصــلت الد رملتطلبــات الال ز
.ا مايأ�ى   :زمجموعة من النتائج أبر

جــة - اسـية ،حيــث اتـ§¦ أن لـد>5م د اسـة ،واخــتالف مـستوSا56م الد ر تنـوع أعمـار املــشاركiن kـ) الد ر ر
ات أخر ىعالية k) إتقان اللغة mنجل�iية من ضمن ست م2ا  .ر

ب بــرامج الثقافــة املعلوماتيــة مــن خــالل دعــم الــتعلم الــذا�ي للطــالب ، وأن لــد>5م  ت_ب¤ــI �ليــة الطــ-
 .مكتبة تضم مصادر مختلفة للمعلومات 

ة طـالب �ليــة الطـب وطالبا56ــا ع9ـ)- 56م كــذلك ع9ـ) اســتخدام  رقـد رمواكبـة التغiــ�ات العلميـة ،وقـد
 Iل عل�pالبحث عن املعلومات �ش (k التقنية. 

تــدفق املعلومــات وتوســع2ا،وعدم وجــود :حقيــق الثقافــة املعلوماتيــة مثــل .نــاك صــعوKات تواجــھ ت-
Sن ع9) مواج2ة تلك التحديات   .رمتخصصiن قاد

اسة عماشة، -7  ):2016)ر د

اسات  اسة إ() التعرف ع9) اQ\اجة من املعلومات ،وأسلوب البحث ع¥5ا لدى طالب الد ر.دفت الد ر
وتقيــــيم الــــو�Ç املعلومـــا�ي لــــد>5م ،والتعــــرف ع9ــــ) ىالعليـــا ،والوقــــوف ع9ــــ) املــــستو املعرkـــ� للطــــالب ،

�س k) اكساب الطالب للو�Ç املعلوما�ي  ات ?ساسية املتوفرة لد>5م ،ودو أعضاء .يئة التد رامل2ا رر
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اســـية ،وحــصر املعوقــات الJـــI تواجــھ الطــالب kـــ)  ات الد ر،والتعــرف ع9ــ) مــدى إملـــام الطــالب بــاملقر ر
  .لاQ\صو ع9) املعلومات  

اسة بن-8 S©ب فاطمة ،ر د   :)2020) ز 

ات  Ç) الباحثiن «5امن خالل امتالك القد اسة الكشف عن مستو ثقافة املعلومات و ر56دف الد ور ى
ســة علميــة وتطبيقيــة ،�ــشر مف2ــوم ثقافــة املعلومــات kــ)  ســتھ مما مــة لتوظيفــھ ومما ات الال روامل2ــا ر ز ر

اسية  ات الد ر?وساط ?�اديمية ودمجھ k) املناWÕ واملقر  .ر

ات التفاعـــــل والتعامـــــل مـــــع التكنولوجيـــــا اQ\ديثـــــة وتطبيقـــــات  كـــــشف- ـــوافر م2ـــــا اســـــة عـــــن تــ رت الد ر
ة مرتفعة  .ر	ن��نت بصو

ة ع9ـــــ) تحديـــــد مـــــصادر - ـــ) القـــــد ـــة ?و(ــ جــ اســـــة أن ثقافـــــة املعلومـــــات �ع¤ـــــb بالد ر أظ2ــــرت نتـــــائج الد ر ر
 .املعلومات بpافة أشpال2ا

ات والكفاء- ات املعلوماتية بما ف|5ا التحكم اPQيد للب�ئة ر ثقافة املعلومات �شمل مجموعة من امل2ا
 .و?نظمة املعلوماتية والتقييم النقدي

اسة التحديات الIJ تواجھ اPQامعات k) تنمية ثقافة املعلومات -  .رأظ2رت الد

اسات ;جنmية-ب  :ر الد

اسة ترافس ، تيفا�ي،-1  ):2011( ر د

اسـة إ(ـ) التعـرف ع9ـ) واقـع الـو�Ç املعلومـا� ي لـدى مجموعـة مـن طـالب اPQامعـات الـذين ر سعت الد
ـــوا kــــ) ســــو العمـــــل وتــــأث�i بــــرامج الــــو�Ç املعلومـــــا�ي الرســــمية الJــــI �علمو.ــــا أثنـــــاء  قتخرجــــوا وانخرطـ
اسة اPQامعية ع9) اتخاذ القرار وmنتاجية k) مpان العمل ؛ وفحص العوامل ا�vتلفة الIJ قد  رالد

�س2م k) تنميةالوÇ) املعلوما�ى لد>5م اعتمادا
ً

 .  ع9) خ��ا56م السابقة

اسة خالد،-2  ):2013(ر د

ات الـو�Ç املعلومــا�ي والـسمات ال��ــصية واملتغiـ�ات ?�اديميــة  اسـة العالقــة بـiن م2ــا رتناولـت الد ر
اســة إ(ــ) أن طــالب العينــة �ــانوا  رلــدى طــالب جامعــة البنجــاب kــ) ال.ــو بباكــستان ، �ــش�i نتــائج الد ر

ايـة ومعرفـة باسـتخدام اQ\اسـب  وخـدمات mن��نـت ذات الـصلة ، وأقـل معرفـة بالبحـث عـن رأك�Ó د
ا®ــــ�b ، ا�Qلفيــــة  راملعلومـــات املتخصــــصة ، كمــــا توجـــد عالقــــة بــــiن متغiــــ�ات  اPQـــ©س ، املــــستو الد ى

 .والو�Ç املعلوما�ي لد>5م) ل	جتماعية ، إجادة اللغة mنجل�iية، وامتالك حاسب k) امل×� 

ة إعداد اسة إ() ضر ر وقد خلصت .ذه الد  . برنامج للو�Ç املعلوما�ي k) اPQامعاتور

اسات السابقة-   :ر التعقيب عno الد

ـــات لـــــدى طـــــالب �ليـــــة ال��بيـــــة  ـــابقة تناولـــــت موضـــــوع ثقافـــــة املعلومــ اســـــات ســ ر  لـــــم يجـــــد الباحـــــث د
ـــر، .ـ اســــات الــــسابقة kــــ� �ــــ��يص  زبالدق2ليــــة جامعــــة ? اســــة اQ\اليــــة مــــن الد رواســــتفادت الد ر

، وتحديـد املشpلة، ومعا5ºPQا ، كمااست اسـات الـسابقة kـ� إثـراء mطـار النظـر يفاد الباحـث مـن الد ر
اســة �ــشpل دقيق،واســتخدام ?ســاليب mحــصائية املناســبة  اســة وأدوات الد رجوانــب مــشpلة الد ر
اســـات الـــسابقة بوضـــع تـــصو ترKـــو إســـالمى مق�ـــ�ح  اســـة اQ\اليـــة عـــن الد اســـة،وتختلف الد ىللد ر ر ر ر
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ب اعتمــادا ع9ـــ) �ــ��يص واقــع ثقافــة املعلومــات لــد>5م ،ومـــن لتنميــة ثقافــة املعلومــات لــدى الطــال
اسية لتنمية ثقافة املعلومات   ات الد ا®�I مق��ح ضمن املقر د اج مقر رخالل إد ر رر  .ر

اسة ر8طار النظر للد  : ى

ــــة والــــــسياسية و	قتــــــصادية  ــــد مــــــن التغiــــــ�ات 	جتماعيــ ـــت الــــــرا.ن بالعديــ ـــ� الوقـــ ــــالم kـــ     يمــــــر العــ
ات اQ\ادثــة kــ) تكنولوجيــا املعلومــات، والثقافيــة، ولعــل الــس¾ب ر الــرئ�س kــ) ذلــك التغiــ� .ــو التطــو

والنمـــو امل��ايـــد PÙQـــم املعلومـــات، ممـــا أدى إ(ـــ) حـــدوث �غiـــ�ات عديـــدة kـــ� أنمـــاط اQ\يـــاة، وطرSقـــة 
العمــل kــ� مختلــف ميــادين اQ\يــاة، ممــا جعــل املعلومــات واملعرفــة العلميــة الJــb ت©ــشر.ا تكنولوجيــا 

ة م  .�\ة، وذات أ.مية كب�iة �k حياة ال¾شرSةوراملعلومات ضر

    ولقد أدركت اPvتمعات  قيمة ثقافة املعلومات �أحد متطلبـات الـتعلم مـدى اQ\يـاة ، و�ـان ذلـك 
5ــا الــس¾يل لتحقيــق الرÀــ� والتقــدم kـــ)  اء ا.تمــام الــدو املتقدمــة بمــصادر املعلومــات �̂و لالــدافع و ر

لتخطيط السليم وعدم التوظيـف mيجـا}ى للمعلومـات شIJ منا»� اQ\ياة،وk) املقابل فإن إ.مال ا
ل�ــان مــن ?ســباب الJــI أدت إ(ــ) عــدم 	ســتفادة مــن مــصادر املعلومــات املتــوفرة لــدى أغلــب الـــدو 

 . النامية

تتـــأثر بمــا .ـــو  و   ومــن املؤكــد أن ال��بيـــة ل�ــست بمعــز عـــن التغiــ�ات الــسائدة kـــ) اPvتمــع ف�ــI تؤثر ل
.ــا وطبيع5ºـــا أكÓــ� جوانـــب اPvتمــع عرضــة للتغiـــ�، ومــن .ـــذا ســائد kــ) اPvتمـــع، كمــا أ^5ـــا  ربحكــم دو

ة �غيiـــ�ات kـــ) منظومــــة  وراملنطلـــق فـــان املتغiـــ�ات الJــــb صـــاحبت عـــصر املعلومـــات ســــتحدث بالـــضر
ال��بيـة بمــا �ـشملھ مــن فلـسفة ومناWÕ،وأســاليب ترKوSــة ترمـي إ(ــ) تحقيـق غايــات أساسـية تتمثــل kــ) 

:vات ال��ــــصية ،أضــــف إ(ــــ) ذلــــك إكــــساب املعرفــــة ،والتكيــــف مــــع ا رPتمــــع ،وتنميــــة الــــذات والقــــد
ـــــــر  ــــــ) تقرSــ د kــ ـــــــوا ـــــع الـ ــــاة،تتوافق .ــــــــذه الغايــــــــات مـــ ـــــــو للفــــــــرد ملواج2ــــــــة مطالــــــــب اQ\يــــ ــــــداد ال��بـ رmعــ ي

ك:(و¿)) نالتعلم ذلك الك×� املكنو(اليو�سpو ر�علم لتعرف ،�علم لتعمل ،�علم لتpو ،�علم ل_شا  ).ن

ة ع9ـ) الـتعلم     وتقاس فاعلية الفرد k) ضوء متطلبا ات ،والقـد رت ال��بية مـدى اQ\يـاة بتعـدد امل2ـا ر
 IــJة التكنولوجيــة ،ال راملــستمر، وســرعة التكيــف والتوافــق مــع املتغiــ�ات اQ\ديثــة الناتجــة عــن الثــو
أثــرت �ـــشpل كبiــ� ع9ـــ) اPvتمــع والـــنظم الثقافيـــة الــسائدة فيـــھ ،و«5ــذا أصـــبح الفــرد واPvتمـــع أمـــام 

5ºــ) مقـــدمk ـــ) م2ــام جديـــدة يـــأ�ىk ــ� مـــن أجـــل الوصـــو إ(ــ) البـــدائل الواعيـــةiلا التقيـــيم والنقـــد والتمي
ح العـــصر بـــدعو  ىأنظمـــة التعلـــيم والثقافـــة، ومواج2ـــة ســـلبيات اPQمـــود و	�عـــزال عـــن مـــسايرة ر و

 . اv\افظة ع9) الذات 

 : ثقافة املعلومات و التعلم مدى ا%$ياة-أوال

 IJة الSياة من املبادئ ال��بو\Qجـل  ن¾يـھ صـ9)    التعلم مدى ا وحث عل|5ا mسالم ، وقد أمـر هللا عز
د�ـي علمـا" هللا عليھ وسلم، بالزSادة �k طلب العلم و	ستمرار k) طلبھ، فقال ب  زوقل  ، )114:طـھ"(ر

من خرج �k طلب العلم ف2و �k س¾يل هللا :"كما بiن النbÜ ملسو هيلع هللا ىلص فضل 	ستدامة �k طلب التعلم فقال
 ).108، �2مذى،جال�"(حIJ يرجع

الـتعلم مـدى اQ\يـاة جـزءا  ى   وKالبحث عن التعلم مدى اQ\ياة وجد أن الفكر ال��بـو mسـالمى tعـد
ً

ال  يتجـزأ مـن الثقافـة وال2وSـة وال��بيـة mســالمية،فاملداومة ع9ـ) طلـب العلـم واملعرفـة مبـدأ إســالمى 
) املعلومـات وSـتعلم ع9ـ) امتـداد فاإل�ـسان يولـد و.ـو ال tعلـم شـ�ئا، ثـم ال يـزال يحـصل ع9ـ  أصـيل ،

َواÝ أخــرجكم مــن بطــو أم2ــاتكم ال �علمــو شــ�ئا وجعــل لكــم الــسمع و?بــصار "عمــره ،قــال �عــا() ْ َّ ُ ُ ْ َّ َْ ْ َ َ ْ َُ ْ ُ َ ُ َُ َ َ َ ََ َ َُ ً ْ ْ َُ َن ن
َ

ِ َ َُ َ
ِ ِ

ْ َّ
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و?فئــدة
َ َ

ِ
ْ َْ ى عــن ع9ــ� بــن أ}ــي طالــب أنــھ قــال)78: النحــل"( َ ا أوالدكــم ع9ــ) آدابكــم : "و،وقــد ر والتقــسر

مانكم   �iزفإ^5م مخلوقو لزمان غ  )20،267ابن أ}ى اQ\ديد،ج"(ن

� املتوk) سنة    ( ن̈و رولقد ألف الز
َّ

ليـدل عنوانـھ ع9ـ) " �عليم املـتعلم طرSـق الـتعلم"كتابھ )  .ـ591(
ــتعلم، فاألصـــل kــــ� الــــتعلم عنــــد mمــــام  مـــا تنــــادي بــــھ النظرSــــات اQ\ديثــــة مـــن �علــــيم املــــتعلم كيــــف يــ

نــو¨� أن يتعـــرف ا الـــتعلم ليـــصبح معلـــم نفـــسھ،وال شـــك أن املـــتعلم إذا  قملـــتعلم طـــر وأســـاليبرالز
 .اك_سب منPXية التعلم وطرقھ، سوف tساعده ذلك ع9) التعلم مدى اQ\ياة و}شpل فعال

إ(ــــ) تــــرك املــــتعلم يــــتعلم مــــن خــــالل تفاعلــــھ مــــع الب�ئــــة " ابــــن الطفيــــل"، و"ابــــن مــــسpوSھ"  كمـــا دعــــا 
إ() اك_ساب املتعلم خ��ات عميقة وطوSلة ?ثر، مما ي_يح مجاال الطبيعية، ألن .ذا التفاعل يؤدي 

ً

 ).3، 2019الردادى،).(لللمتعلم لالحتفاظ «5ا ملدة أطو

ل   وSتم�i التعلم مدى اQ\ياة بخصائص يأ�ى k) مقدم5ºا اكساب ?فراد املعلومات حو العديد من 
t قتصادية والعلمية ،كمـا	االت الثقافية والسياسية وPvات الفـرد املعرفيـة القائمـة ا رعـز مـن قـد ز

اتـــھ املرتبطــة بـــاQ\فظ والف2ـــم ،كمــا يزSـــد مـــن الثقــة بـــالنفس عنـــد  رع9ــ) التحليـــل املنطقــي بـــدعم م2ا
ر?فراد ،و�ساعد.م ع9) اv\افظة ع9) 	ستمرار بالتطو العل�b و	طالع ع9) أحـدث املـستجدات 

عيـة عنـد املــتعلم وmسـ2ام kـ) التنميـة اPvتمعيــة رالعلميـة  ،و�ـ�Pع ع9ـ) �عزSــز دو املـشاركة 	جتما
،والتواصـل العل�ــI مــع غiــ�ه مـن املتعلمــiن �خــرSن، والتبــادل املعلومـا�ي بيــ¥5م kــ) مختلــف اPvــاالت 

 .التعليمية

    وSرتكـز الـتعلم مـدى اQ\يـاة ع9ـ) أسـس ثابتــة ومنطلقـات لتحقيـق تنميـة شـاملة ومـستدامة للفــرد 
مات ، .ذه ?سس تحمل ?.داف ال��بوSة الt IJس{) الـتعلم مـدى اQ\يـاة واPvتمع k) عصر املعلو

Kط2ــا �ــسن محــددة أو  ف وا�Q�ــ�ات التعليميــة دو  رلتحقيق2ــا و¿ــ) اQ\ــصو ع9ــ) املعلومــات واملعــا نر ل
اسـية أو مpــان مـن ?مـاكن ا�vصــصة للتعلـيم، و.ــذه  منيـة معينــة أو مرحلـة مـن املراحــل الد رف�ـ�ة  ز

، : (شــتمل عل|5ــا تقرSــر اليو�ــسpو ، و¿ــ�?.ــداف ال��بوSــة ا ن�علــم لتعــرف، �علــم لتعمــل، �علــم لتpــو
َّ َ

ك �خرSن  :ونوÉ\2ا ع9) النحوالتا()" ِر�علم ل_شا

، ومــــع ظــــا.رة )كيــــف �عــــرف؟(، ال )مــــاذا �عــــرف؟( ركــــز التعلــــيم kــــ� املاäــــ�b ع9ــــ) : الــــتعلم للمعرفــــة-أ
ملعرفــــة، وكيفيـــة إتقــــان أدوات ل	نفجـــار املعرkــــ� أصـــبحت ?ولوSــــة لكيفيـــة اQ\ــــصو ع9ـــ) ا

ـــراكم املعلومــــات، وتpامــــل املعرفــــة، وا�ــــساع  التعامــــل مع2ــــا، والف2ــــم لكيفيــــة التعامــــل مــــع تـ
ات العقليــة، ً فاملعرفـــة الJــb يبـــذل الفــرد ج2ـــدا  رنطاق2ــا، واســتدامة اك_ـــسا«5ا، وتنميــة امل2ـــا

ُو�شاطا �k س¾يل اQ\صو عل|5ا ¿� الbJ تحدث التعلم اQ\قيقي ل
ً

. 

Sبـھ لتلبيـة مطالـب اPvتمـع؛ مـن :لم للعمـل الـتع-ب ر �ـس{) .ـذه الغايـة ال��بوSـة إ(ـ) تأ.يـل الفـرد وتد
خالل التعامل مع عالم الواقع، والعالم 	ف��اb�ä، كذلك �عدد أطوار العمل؛ �العمل عن 

 .ُ�عد، والعمل اPQما�Ç، والعمل أثناء التنقل واQ\ركة

وحيـا؛ وذلـك مـن خـالل �عمـل .ـذه الغايـة لتنميـة: ن التعلم لتpو-جـ جـدانيا و ر الفـرد بـدنيا وذ.نيـا و و
إضفاء الطا�ع ال����b للمتعلم �k اPQوانب العملية التعليميـة، وتنميـة ملكـة الـتحكم kـ� 
ات للــــصغار، وتنميــــة  ، وتنميــــة الـــشعو باملــــسئولية الفرديــــة، وســـرعة اك_ــــساب امل2ـــا ر?مـــو ر ر

 .mبداع وا�Qيال
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ِعلومات إ(ـ) توسـيع ب�ئـة حيـاة �mـسان، مـن ب�ئـة محليـة إ(ـ) ب�ئـة أدى عصر امل:  التعلم للمشاركة-د
ــا Sــــة، ومــــن أ.م2ــ رعامليــــة، وSتطلــــب .ــــذا �غيiــــ�ا kــــ� التوج2ــــات ال��بوSــــة وmدا إدخــــال اللغــــة : ً

ــــــام الكبiـــــــ� باللغــــــــة العرKيـــــــة، و�عزSـــــــز مف2ـــــــوم التفكiـــــــ�، واســــــــتخدام  ـــــع 	.تمـ mنجل�iيـــــــة مــ
Sالتعليم، وتطو �k التكنولوجيا أساسا

ً
 ). 14 ،2006،)ماس" (ر املناWÕ والوسائل التعليمية

   وال��بية قبيل عصر املعلومـات �ـان tغلـب عل|5ـا الطـا�ع الك�ـb ب��بيـة أعـداد كبiـ�ة مـن الطـالب مـع 
ات الطــــالب ، أمــــا kــــ� القــــر اQ\ــــادي والعــــشرSن فأصــــبح  ات وم2ــــا نضــــعف kــــ) 	.تمــــام ب_نميــــة قــــد ر ر

ا56م، وذلـك بتقـديم بـرامج �علـيم متنوعـة ا.تمام ال��بية بالس{� إ() اك_ـشاف امل رو.ـوiKن وتنميـة قـد
ات وموا.ب الطالب 56دف إ() تنمية 	بداع و	بتpار بتعليم الطالب كيف يتعلمو  نتتوافق مع قد ر
ة  وربطــرSق5ºم ا�Qاصــة اعتمـــادا ع9ــ) الـــذات، وكيــف يك_ـــسبو املعلومــات املناســـبة بأنفــس2م، وضـــر ن

ف2م وقد ر�عليم2م سبل تطوSر معا  .ا56مر

ل   فلــم tعــد .ــدف ال��بيــة ينــصب حــو التحــصيل املعرkــ�، ولــم �عــد املعرفــة .ــدفا kــ� حــد ذاتــھ، بــل 
.ا ?صـــلية وتوظيف2ـــا kـــ� حـــل  ر?.ـــم مـــن تحـــصيل2ا .ـــو كيفيـــة اQ\ـــصو عل|5ـــا والوصـــو إ(ـــ) مـــصاد ل ل

ا املـــشكالت، وكيفيـــة إتقـــان أدوات التعامـــل مع2ـــا، فـــال اكتمـــال للمعلومـــات إال باســـ_يعا«5ا و�عم يق2ـــ
 . وتوظيف2ا

ن  ولــذا ي©بåــ� أن ال نقــف أمــام .ــذا الكــم ال2ائــل مــن املعلومــات موقــف املــستقبل ل2ــا دو أن يpــو  ن
رلدينا ثقافة التعامل مع املعلومات ، وأن تpو ثقافة املعلومات مـن اv\ـاو الرئ�ـسة kـ) املؤسـسات  ن

،وأساســايؤ.ل الفــرد  للــتعلم التعليميــة، وkــ) �ــل املراحــل للتعامــل مــع مــصادر املعلومــات املتعــددة 
ً

Sة للقيــــام بــــذلك ،وذلــــك لعــــدة  ات الــــضر رالــــذا�ي والتعلــــيم املــــستمر مــــدى اQ\يــــاة واك_ــــساب امل2ــــا ور
 :"أسباب م¥5ا

سة التقليدية م2ما طال أمد.ا التكفى - اسة k) املد ر أن ف��ة الد من سر�ع التغ�i ك2ذا الذى –ر  (k ز
ف�ع�ش فيھ  لنيل ما يحتاج إليھ من مفا.يم و اسـة kـ) �ـل ..رمعا ر،فاملتعلم يحتاج أن يتا�ع الد

 .ف��ة من ف��ات حياتھ ليواكب عصره وSالحق مظا.ر التغ�i فيھ 

مرحلـة إعـداد واسـتعداد : أن ال��بية التقليدية تحكم2ا فلسفة قائمـة ع9ـ) تقـسيم اQ\يـاة مـرحلتiن-
سانية kـ) طبيع5ºـا ل�ـست بزمن محدد،ومرحلة عمل وتنفيذ تل|5ا وت��تب عل|5ـا ،ولكـن اQ\يـاة �mـ

ي.كــذا ، فقـــد يقـــI�Ô ع9ـــ) عبقــر بالفـــشل ألن ف�ـــ�ة mعـــداد و	ســتعداد لـــم تكـــن �افيـــة الظ2ـــار 
رنبوغـھ وعبقرSتــھ ، ومـن ناحيــة أخـر قــد التحمـل املرحلــة ?و(ـ) غنــاء علميـا kــ) مواج2ـة التطــو 

ً ً ى
 .ديدين متجددينالعل�k b) املرحلة الثانية ،ومن ثم يحتاج ?مر إ() إعداد واستعداد ج

اسة ف|5ا تجعل املتعلمiن فرSقiن ،ناè¦ يز.ـو بنجاحـھ - ر أن ال��بية التقليدية بامتحانا56ا ونظم الد
لوفاشــل يحــاو أن يث¾ــت وجــوده ،ومــن ثــم tـــشتد الــصراع بي¥5مــا kــ) غiــ� مــاينفع الفــرد واPvتمـــع 

ن،ولكـن kـ) ظــل ال��بيـة مــدى اQ\يـاة �ــل املتعلمـiن فاشـلو نــاè\و kـ) آن وا حــد ،حيـث مواقــف ن
�خر والعكس بالعكس ،ومن  (k موقف قد يفشل (k ¦éة ،ومن ين�iة وجديدة ومتغ�iياة كث\Qا

ة،".(.نا يتاح للموا.ب أن تظ2ر بما يتوافق مع اQ\اجات اPvتمعية   )9 ،8،ص ص 1986رقو

ر  مماسبق يبدو دو التعلم مدى اQ\ياة وأثره k) التقدم والتطو اPvتم{�،ألنھ مIJ تو قف �mسان ر
صـيده املعلومـا�ى، واكتفـى بحـصولھ ع9ـ) املؤ.ـل العل�ـI دو املتا�عـة والتطـوSر والتنميـة  Sـادة  نعن  ر ز

 .    ىالعلمية يصبح �mسان بذلك س¾با من أسباب تخلف اPvتمع عن ركب التقدم اQ\ضار
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 :أ:مية ثقافة املعلومات  وا%$اجة إل�tا :ثانيا

 ومpانـــة كبiـــ�ة kـــ) mســـالم ،ف2ـــو ســـ¾يل �ـــشرالثقافة والـــو�Ç وتنميـــة    حظـــى العلـــم واملعرفـــة بأ.ميـــة
 bـJسـالم للعلـم واملعرفـة أن أو آيـة نزلـت مـن القـرآن ، تـأمر بـالقراءة الm ومما ي��ز تقـدير، �iلالتفك
¿ـــ� مفتـــاح العلم،والـــس{� الـــدائم kـــ) جمـــع املعلومـــات والـــسk �iـــ) طرSـــق تحـــصيل2ا،وتحمل �mـــسان 

Kك الذي " الIJ توجب عليھ الطلب الدائم للعلم واملعرفة، قال �عا()ملسئولياتھ العقلية راقرأ باسم 
Kــك ?كــرم ، الــذي علــم بــالقلم ، علــم �mــسان مــا لــم tعلــم  رخلــق ، خلــق �mــسان مــن علــق ، اقــرأ و

ة ع9ــ) توظيف2ــا يمكــن ?فــراد مــن تحــسiن أدا5êــم )5:1:العلــق "( ر، فاQ\ــصو ع9ــ) املعلومــات والقــد ل
ة ع9ــــ) مواكبــــة املــــستجدات وmســــ2ام الفاعــــل kــــ) مجتمــــع العل�ــــb وا ة تحقــــق ل2ــــم القــــد رمل�ــــI بــــصو ر
 . املعلومات

     ولقدا.تمت ال��بية mسالمية بثقافة املعلومات لدى أفراد اPvتمـع مـن خـالل ترKيـة املـسلم ع9ـ) 
ھ علــم إن والتقــف مــال�س لــك بــ"قتجنــب مــصادر املعلومــات ا2Pvولــة وغiــ� املوثــو ف|5ــا ، قــال �عــا()

،كمــا دعـت ال��بيـة mسـالمية إ(ــ)  )m:36سـراء)(الـسمع والبـصر والفـؤاد �ـل أولئــك �ـان عنـھ مـسئوال
.ا ،والرجـوع kـ) اQ\ـصو ع9ـ) املعلومـات إ(ـ) ذو 	ختـصاص  ىالبحث عن اQ\قائق k) نطاق مـصاد ل ر

لتداو املعلومات ،كما دعت إ() منع  )43:النحل "(نفاسألوا أ.ل الذكر إن كنتم ال�علمو"قال �عا() 
ــb وا�Q�ــــ�اء kــــ) اPvــــال ،قــــال �عــــا() اســــة والتحقيــــق مــــن قبــــل أ.ــــل 	ختــــصاص العل�ــ وإذا " رقبـــل الد

دوه إ(ــ) الرســو وإ(ــ) أو(ــ) ?مــر مــ¥5م لعلمــھ الــذين  لجــاء.م أمــر مــن ?مــن أوا�Qــوف أذاعــوا بــھ ولــو  ر
حمتـــھ التبعــتم الــشيطان إال قلـــي ،كمـــا )53:ال©ــساء "(ال رtــست©بطونھ مــ¥5م ولـــوال فــضل هللا علــيكم و

ـــ) وقــــــوع  ـــI قــــــد تpــــــو ســــــ¾با kـــ ـــــن �ــــــشر املعلومــــــات دو التحــــــر والتــــــدقيق، والJـــ نا النÜــــــI ملسو هيلع هللا ىلص مـ نحــــــذ ي ن ر
ــــاب املــــــشاركة kــــــ)  ات، أو تpــــــو ســـــ¾با kــــــ) حــــــدوث فـــــساد kــــــ) اPvتمــــــع، واعت�ـــــ� ذلــــــك مــــــن بـ ناv\ظـــــو ر

كفــى بــامل"�ــشر?�اذيب والــشاëعات،فقال ملسو هيلع هللا ىلص 
َ ْ

ِ
َ َ

َرء كــذبا أن يحــدث بpــل مــا ســمع َ َ ُ
ِ ّ

ِ
ُ

ِ
َ ّ

ِ
َ ْ َ

ِ  ،ج 1991مــسلم،،"( ْ
  )5،ح ر1،11

.ــــا ?سا®ــــ�k bــــ� صــــنع الفــــار بــــiن      قونظــــرا أل.ميــــة املعلومــــات kــــ� حيــــاة ?فــــراد واPvتمعــــات، ودو ر ً

ــــر مف2ــــــوم ثقافــــــة  ـــد ظ2ــ .ا، فقـــ ـــــ� تنــــــوع مــــــصاد ـــــھ التكنولوجيــــــا kـ ـــــذي لعبتـ ــــدو الـ رمجتمــــــع وآخــــــر، والــ ر
ه، وتركزت ا2PQود نحو تنميتھ �k �افـة Information Literacy املعلومات ت أ�عاده ومحاو ر، وتطو ر

ســـــة، فاملعلومـــــات ¿ـــــ�  راPvتمعـــــات، مـــــن خـــــالل ال��بيـــــة ومؤســـــسا56ا املتنوعـــــة، خاصـــــة ?ســـــرة واملد
ة ع9ــ) توظيف2ــا kــ� إنتــاج املعرفــة، و	ســتفادة م¥5ــا kــ�  رالطرSــق نحــو بنــاء أجيــال جديــدة، لــد>5ا القــد

ـــا عــــــاجزة أمــــــام تطــــــوSر حيا6 ن5ــــــا، وتطــــــوSر حيــــــاة مجتمعا56ــــــا، فبــــــدو املعلومــــــات ســــــتpو مجتمعاتنـــ ن
ًتحديا56ا ومشكال56ا، فاألمر ل�س فقط قاصرا ع9) إتاحة أج2زة وتقنيات، بل البـد مـن تـوفر ثقافـة 

ات وقـــيم مرتبطـــة  ر�ـــستوعب ?ج2ـــزة والتقنيـــات واملعلومـــات املتاحـــة، ثقافـــة تتـــضمن مفـــا.يم وم2ـــا
ة ع9) جذب اPvتمعات لباQ\صو ع9) ا رملعلومات وتنظيم2ا، وتوظيف2ا �k إنتاج معرفة فعالة، وقاد

 .)65م، ص 2020صاQ¦ ،(". نحو املستقبل امل©شود

� الـــذي عرفتـــھ " م2015   وSؤكــد تقرSـــر مؤشـــر املعرفـــة العر}ـــي لعـــام  رأن التطـــو العل�ـــb والتكنولـــ̈و
ة تكنولوجية، وتحوالت جو.رSة �k ال¾شرSة �k السنوات ?خ�iة، وما أحدثتھ من انفجار م رعر�k وثو

سـائل mنتـاج وkـ� جميـع منـا»� اQ\يـاة، إ(ـ) جانـب ظـا.رة العوملـة ومـا أوجدتـھ مـن  وأنماط التفك�i و
لمنافـــسة دوليــــة غiــــ� مــــسبوقة kـــ� مجــــال اقتــــصاديات املعرفــــة، وضـــع دو العــــالم ومــــن بي¥5ــــا الــــدو  ل

ة ع9ــ) العرKيــة أمــام تحــديات كبiــ�ة يــرتبط مآل2ــا بمــدى الــ رتحكم kــ� املعرفــة وضــبط مpونا56ــا، والقــد
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د  د املادية والطبيعية إ(ـ) تنميـة ذكيـة قائمـة ع9ـ) املـوا رالتحو من منظو التنمية القائمة ع9) املوا ر ر ل
ع التنميـة �mـسانية، إذ  واملعرفية، فقد غـدا موضـوع املعرفـة اليـوم مـن القـضايا اPQو.رSـة kـ� مـشر

ات دو العـــالم لــم tعــد معيــار الفــصل بــiن الرÀــ�  لوالتخلـــف يقــاس بــضعف الــدخل، ولــم �عــد مقــد ر ُ

د مادية وطبيعية، أو بمـساح5ºا أو عـدد سـpا^5ا، أو PÌـم قو56ـا العـسكرSة،  رتحدد بما لد>5ا من موا
ُ

56ا ع9) إنتاج املعرفة وتطوSر.ا والتحكم ف|5ا اشد آل مكتوم واملكتب "(روإنما بمقد رمؤسسة دمحم بن 
 )3،ص 2015 برنامج ?مم املتحدة،ل	قلي�I للدو العرKية

ا  ــــ) الطـــــالب mملـــــام بجوان5Rــــــ ة عـــــصرSة تحـــــتم ع9ــ ة ترKوSـــــة وضــــــر ــــة املعلومــــــات ضـــــر ر  وتمثـــــل ثقافـ ور و
ة حياتية من أجل تبادل املعلومات و�شر.ا مع غ�i.ا�vتلفة،  من أفـراد اPvتمـع �mـسا�ىم ور وضر

، 2005الشاف{) ،(،)14، 2009الغانم ،"(ي9)،ومما يؤكد ع9) أ.مية إملام الفرد بثقافة املعلومات ما
 ): 264، 2016الد.شان ،(،)24

 . تمكiن ?فراد من حل املشكالت الIJ تواج22م وmملام باملتغ�iات ?ساسية ا�vتلفة-

ات ثقافــــة املعلومــــات والــــتعلم مــــدى اQ\يـــاة و	ســــتفادة م¥5ــــا ،ممــــا تمكنــــھ مــــن مواكبــــة - ر غـــرس م2ــــا
 .تحدياتھ مستجدات العصر ومواج2ة 

ة فعالـة kـ) ترKيـة الفـرد املثقـف الــوا�Ç الـذى سـا.م kـ) بنـاء وتطـوSر وطنـھ باالســ_ثمار - ر �ـس2م بـصو
 .الفعال للمعلومات 

ل وســيلة للعبــو إ(ــ) مجتمــع املعلومــات الــذى ي©بåــ) أن يpــو PQميــع ?فــراد فيــھ اQ\ــق kــ) اQ\ــصو - ن ر
 .ك�iة لتpوSن اPvتمع املعلوما�ي ع9) املعلومات فوجود برامج v\و ?مية املعلوماتية ر

ات اسـتخدام املعلومــات - �س والـتعلم و�Kئــة املعلومـات ألن mملـام بم2ـا ر �عـز البحـث العل�ـb والتـد ر ز
 .tعد الطالب للتعلم املستمر مدى اQ\ياة من خالل مصادر املعلومات 

ة ع9ـــــ) اQ\ـــــوار واملناقـــــشة،وتجعلھ مـــــؤ.ال معلوماتيـــــا kـــــ) ع- ـــب بالقـــــد ـــد الطالــ ـــن ر تمــ مليـــــة البحـــــث عــ
 .املعلومات والتفاعل مع2ا ومع أفpار �خرSن وتقييم2ما 

فـــض احتpـــار وســـيطرة - ف مـــع  ر بنـــاء القـــوة املعرفيـــة وتأكيـــد حقـــو �mـــسان kـــ) الوصـــو إ(ـــ) املعـــا ر ل ق
 .الفكرة الواحدة 

ات الJـI تجعل2ــم مـستخدمiن جيـدين لتقنيـات 	تــصال - ر تمكـن ثقافـة املعلومـات الطــالب مـن امل2ـا
ُ

ات  Sن ع9) اتخاذ القرا رواملعلومات الIJ يحصلو عل|5ا ،وقاد ر  .  ن

   كمـــا أن لثقافـــة املعلومـــات أثـــرا فـــاعال
ً ً

Sـــادة وÇـــ� ?فـــراد بقيمـــة املعلومـــات ا�vتلفـــة  اÉـــ\ا kـــ)  ز و
ً

و
واملــصادر mلك��ونيــة ،وkــ) 	ل�ــ�ام بقواعــد وأخالقيــات امللكيــة الفكرSــة،وأن  يpونــوا ع9ــ) قــدر مــن 

�Ç لتقــــدير عمــــل �خــــرSن ،وأيــــضا 	ســــتفادة منــــھ و	قتبــــاس منــــھ kــــ) بحــــو5ûم ا�Qاصــــة العلــــم والــــو
اد من تطوSرمستوا.م  ة أ�اديمية مقننة ، فضال عن أن إطالع ?فراد ع9) البحوث املتقدمة  زبصو ر

،ص 2001ىمعز النقر ،.(العل�I ، فأصبحوا ع9) علم بآخر املستجدات والبحوث العلمية اQ\ديثة
30( 

ن أ.ميـــة ثقافـــة املعلومـــات فيمـــا تؤديـــھ مـــن أدوار ترKوSـــة تقـــوم ع9ـــ) تمكـــiن ?فـــراد مـــن حــــل   وتكمـــ
املشكالت الIJ تواج22م ، وmملام باملتغ�iات ?ساسية ا�vتلفة لبناء أحpام موضوعية عن �افة ما 

ار نيواج2و من قضايا ومشكالت وت�س�i وصول2م إ() مـا يحتاجونـھ kـ) حيـا56م وأعمـال2م، فاالسـ_ثم
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ات ثقافـــة املعلومـــات والـــتعلم مـــدى اQ\يـــاة ،فمـــن املتطلبـــات  ر?مثـــل kـــ) املـــستقبل يبـــدأ �غـــرس م2ـــا
ات مـن أجــل  بنـاء مجتمــع قــائم ع9ـ) صــنع املعرفــة  Sة لبناءاPvتمعــات 	سـتعداد وKنــاء امل2ــا رالـضر ور

 .و�شر.ا وتطبيق2ا

ســية kــ) تحقيــق التقــدم العل�ــb    وKنــاء ع9ــ) ماســبق يتــ§¦ أن ثقافــة املعلومــات تمثــل الركiــ�ة ?سا
 bـ) تحقيـق التقـدم العل�ـk ات الـتعلم الـذا�ى ،كمـا �عـد مـن املتطلبـات الرئ�ـسة رواملعر�k وتطوSر م2ا

 .لواملعر�k وكفالة اQ\ق �mسا�ي k) الوصو للمعلومات واملعرفة 

 :ردو ثقافة املعلومات vw التنمية املستدامة  :ثالثا

ه ع9ــــ) مـــستقبل التعلــــيم، ومـــن متطلبـــات املــــشاركة kـــ) صــــناعة tعتمـــد النظـــام التعلي�ــــk bـــ)     رتطـــو
ـــل  نــــة والتpامــ ـــدف إ(ــــ) بنـــــاء ال��ــــصية الJــــI ت_ـــــسم باملر ة تـــــوافر نظــــام �علي�ــــI >5ــ ـــر واملــــستقبل ضـ رو
ة ع9ــــ) التفكiــــ� والتأمــــل والتحليــــل والتقيــــيم وانتــــاج املعرفــــة اQ\ديثــــة، و	ســـــتخدام  راملعرk)،القــــاد

vبناء ا (k من ل2ا� :Pتمع وKناءاQ\ياة ، وتتج9) أ.مية ثقافة املعلومات فيما ي9) ال2ادف و

zة التعليم والتعلم الذا(ي-1  :ر استمرا

ة �k التصو mسالمي     " راملعرفة �mسانية �k التصو mسالمي ال حدود ل2ا، إذ من اQ\قائق املقـر ر ر
ب ع9ـ) املـتعلم 	سـتمرار أن التعلم ال يتوقـف عنـد سـن معينـة وال يتوقـف عنـد حـد معــiن ممـا يوجـ

اسـية معينـة، أو اQ\ـصو  تبـاط بمرحلـة د ل�k طلب العلم طو حياتھ مـن امل2ـد إلــى ال�\ــد، دو 	 ن رل ر
جة علميـة   )33م ،ص2014عبد الغ¤I ،".( رع9) مؤ.ل أو د

ة الـتعلم الـذا�ى kـ) ظـل تزايـد و�ـسارع وتiـ�ة  ور    وSحتاج اPvتمع إ(ـ) 	سـتمراية kـ) طلـب العلـم وضـر
ـــات  ـــذه التغiـــــ�ات ومالحقـــــة املعلومــ راملعلومـــــات والتطـــــو العل�ـــــb والتق¤ـــــb ،حJـــــt Iـــــستطيع مواكبـــــة .ــ

ة محــو ?ميــة املعلوماتيــة  ف2نــاك عالقــة وثيقــة " ور،واســتمراية الــتعلم والــتعلم الــذا�ي يتطلبــان ضــر
و	سـتفادة بiن محـو ?ميـة املعلوماتيـة والـتعلم مـدى اQ\يـاة ، فالبـد أن يـتم محـو أميتـھ  معلوماتيـا 

غبتـھ kـ) تنميــة  ه tعينـھ ع9ــ) الـتعلم مـدى اQ\يـاة مـن خـالل  رم¥5ـا لتحقيـق الـتعلم الـذا�ى ،الـذى بـدو ر
ـــــــة  ات اQ\ديثــــــ ــــــو ـــة التطـــــــ ــــ ــــــــــة ملواكبــــــ ـــــــــة والتكنولوجيـــ ــــــــھ املعرفيــــ اتـــــ ــــــــة قد ــــــتمرار وتنميـــــ ـــــــــھ باســـــــ اتــــ رم2ا ر ر

)"Human,2005,130 ( 

 :ق تلبية احتياجات سو العمل -2

.تمامــات ال��ــصية ألفــراد اPvتمــع ،نظــرا ملــا يمثلــھ مــن �ونــھ ل    يمثــل اQ\ــصو ع9ــ) عمــل أحــد 	
ا لتحقيق الذات وضـمان اPQـودة  مصدر دخل للفرد، ومصد

ً
لوسـو العمـل قـد تحـو �ـشpل كبiـ� "ر ق

ات  تفــــــاع املطالبــــــة بمحــــــو ?ميــــــة املعلوماتيــــــة ،وامل2ــــــا ـــــاع ا�Qــــــدمات ،وا ـــ) قطـ د إ(ـــ رمــــــن قطــــــاع املــــــوا ر ر
Sادة k) أدوار الو امل2دى "(ظائف الIJ تتطلب مستوSات عالية من املعلومات واملعرفةزاملعلوماتية ، و

ه جعـــل أمـــر الطلـــب ع9ـــ) العمالـــة مرتبطـــا بتـــوافر ثقافـــة املعلومـــات لتلبيـــة )36، 2006: ،وذلــك بـــدو
ً

ر
 .قاحتياجات سو العمل لضمان الكفاءة واPQودة

 :دقة وجودة ;داء وتوف�� الوقت وا%{)د-3

الوقـــوف ع9ـــ) �ـــل جديـــد kـــ) مجـــال تخصـــصا56م ،وmملـــام " فـــراد ع9ـــ)�ـــساعد ثقافـــة املعلومـــات ?    
رباملستجدات املعلوماتية ، ومعرفة جوانب القصو لد>5م والبحـث عـن أسـاليب العـالج ل2ـا والـس{) 
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ا56م التنافسية  رنحو التطوSر، مما يطو ذلك من ذوا56م وSحسن من أدا5êم k) العمل و�ع9) من قد ر
Kاملؤسسة و (k ن أقرا^5مiن املؤسسات ?خربiى) "، كما �س2م ثقافة املعلومات ) 38، 2008ىعزاز ،

ة تحقـق 	قتـصاد  رk) اQ\صو ع9) املعلومات وحفظ2ا ونقل2ا لآلخرSن بكفـاءة وسـرعة عاليـة بـصو ل
 .  k) ا2PQد وتوف�i الوقت لطالب العلم

ات ا ة اك_ــــــساب ?فــــــراد مل2ــــــا ـــر ــــة ثقافــــــة املعلومــــــات وضـــ ـــــبق أ.ميــ ر   يتــــــ§¦ ممــــــا سـ لQ\ــــــصو ع9ــــــ) ور
ات التقنية  ة مسايرة التطو راملعلومات وأثر.ا k) تحقيق التعلم مدى اQ\ياة والتعلم الذا�ي ،وضر رو
تباط �ـــل  ة دمــج ثقافــة املعلومــات ضــمن املنظومــة التعليميــة،وا روالعلميــة و	ســتفادة م¥5ــا ،وضــر ور

 . ذلك بالتنمية املستدامة

 :;�عادال��بوzة لثقافة املعلومات  :را�عا

جدانـــھ وســـلوكھ   ولثقافـــة املعلومـــات أ�عـــاد ترKوSـــة متنوعـــة يمكـــن مـــن خالل2ـــا تنميـــة فكـــر املـــتعلم و
Sــادة الرصــيد املعرkــ) لــدى املتعلمــiن ،وSمكــن تحديــد  زوعالقتــھ باQ\يــاة،من خــالل تنميــة ا�Q�ــ�ات و

 :.ذه ?�عاد ع9) النحوالتا() 

1-nwالبعد املعر  :  

لان يـــدو حـــو نوعيـــة املعلومـــات ،ولـــ�س كيفيـــة اQ\ـــصو ع9ـــ) ألن ا.تمـــام التعلـــيم kـــ) املاäـــ�b �ـــ     ل ر
ت ?ولوSة k) التعليم ع9) كيفية اQ\صو ع9) املعلومات  لاملعلومات ،وk) ظل 	نفجار املعر�k صا ر

سائل التعامل مع2ا  .و،وإتقان أساليب و

ف الJــI ي©بåــ) إمــدا" ي   ولــذا أصــبح البعــد ال��بــو لثقافــة املعلومــات د الطــالب «5ــا رtــشتمل ع9ــ) املعــا
ف اQ\قائق واملفـا.يم والنظرSـات والقـوانiن بنـاء ع9ـ) مـستوSات عقليـة �ـشمل : ر،وتتضمن .ذه املعا

،مما tساعد ع9) �شر ثقافة البحث العل�b " التذكر والف2م والتطبيق والتحليل وال��كيب والتقوSم
 bل تراك�pتنمو �ش IJة الSصيد املعرفة ال¾شر Sادة   (k س2م� IJرال  .ز

 : ىالبعد امل)ار -2

اتـھ الذ.نيـة  للتعامـل  اتـھ وم2ا ر     تحتاج سرعة وتـ§�م املعلومـات إ(ـ) حـسن اسـتغالل الفـرد لقد ر
tشتمل ع9) جميع "ىمع الكم ال§�م من املعلومات املتدفقة، و.ذا البعدال��بو لثقافة املعلومات 

ــا kـــ) مجـــال ثقافـــة املعلومـــ Sـــد الطالـــب «5ـ ات الJـــI ي©بåـــ) تز وأنـــواع امل2ـــا ات ،حيـــث يـــضم .ـــذا البعـــد ر
ات العمليــــــة للتعامــــــل مــــــع  ــــ� الناقــــــد والتفكiــــــ� 	بتpــــــار وامل2ــــــا ات التفكiــ ات العقليــــــة كم2ــــــا رامل2ــــــا ر ير
ات 	جتماعيــــة القائمــــة ع9ــــ) التعــــاو مــــع �خــــرSن واملــــشاركة kــــ) إنجــــاز  نالتقنيــــات اQ\ديثــــة  وامل2ــــا ر

ات ، وموج2ـا ل�Pيـل ،ومن ثـم يـصبح الطالـب منتجـا للمعرفـة مـن خـالل مـا يمتل"?عمال ركـھ مـن م2ـا
 .القادم من املتعلمiن إ() ذلك  

 :  البعد الوجدا�ى-3

وSتـــضمن جميـــع ا�vرجـــات ذات الـــصلة باPQانـــب 	نفعـــا(� العـــاطفى �ـــالو�Ç بثقافـــة املعلومـــات "    
،وKالتـــا() ضـــمان التفاعـــل mيجـــا}ي مـــن الطـــالب مـــع "ل،وامليـــو و	تجـــاه نحو.ـــا ،والقـــيم املتعلقـــة «5ـــا

Sادة الرصيد املعر�k الذى ينمو من خالل التفاعل مع املعلومات ث   .زقافة املعلومات و
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4- nالبعد ;خال� : 

وSركز.ذا البعد ع9) إكساب الطالب أنماط السلوك ?خال�À ومعاي�iه k) التعامل مع املعلومات     "
ـــــة املعل ــــة ذات الـــــــــصلة بثقافــــ ـــــــالب بالقـــــــــضايا ?خالقيـــــ ـــــستو وÇـــــــــ) الطــ ـــــع مــــ فــــ ى،و ـــات وأســـــــــبا«5ا ر ومــــــ

،و.ـذا ممـا يكـسب الطالـب اسـتخدام املعلومـات �ـشpل قـانو�ي وأخالÀـ� kـ) ظـل مـا tـش2ده "ونتائج2ا
ـــات ،كمـــــا tـــــستطيع أن يمiـــــ� بـــــiن الغـــــث والـــــسمiن مـــــن  ـــسارع kـــــ) �ـــــشر وتـــــداو املعلومــ لالعـــــالم مـــــن �ــ

 .املعلومات k) ظل .ذا الفيضان ال2ائل للمعلومات

 : �عد اتخاذ القرار-5

  اتخـاذ القــرار أحـد ?�عـاد ال��بوSـة لثقافــة املعلومـات مـن حيـث ?.ميــة خاصـة عنـدماُ  يمثـل �عـد
يك_ـــسب الطالـــب مــــن خاللـــھ الت©بــــؤ باملـــستقبل املب¤ـــb ع9ــــ) املعلومـــات الدقيقــــة ، ألن اتخـــاذ القــــرار 
ات ثقافــة املعلومــات الJــI تــوفر قاعــدة املعلومــات  الــسليمة ملتخــذ  �\يح مر.ــو باك_ــساب م2ــا رالــ ن

ات املتخـذة ومـا ي��تـب عليـھ ومـدى مالءمتـھ القرار ر، والIJ تكـشف لـھ عـن إيجابيـات وسـلبيات القـرا
،. (للواقع  )22، 2006ىذكر

ات وحـــل " ى    و.ـــذا البعـــد ال��بـــو لثقافـــة املعلومـــات tعتمـــد ع9ـــ) Sب الطـــالب ع9ـــ) اتخـــاذ القـــرا رتـــد ر
الطالـــب اتخــاذ القـــرار ناملــشكالت وإصــدار ?حpـــام ذات الــصلة بثقافــة املعلومات،حيـــث يpــو ع9ــ) 

اء البديلــــــة واملفاضــــــلة  �ـــة مــــــن اQ\لــــــو أو  ـــــن ضــــــمن مجموعـــ ـــار Q\ــــــل مــــــا مـ راملناســــــب حــــــو 	ختيـــ ل ل
  ).51، 2013عياد،"(بي¥5ا

    يت§¦ مما سبق  أن لثقافة املعلومات أ�عادا ترKوSة  �س{) لتحقيق2ا k) الطالب، حIJ يتمكن من 
ً

ة ت_ــــسم بالفاعلية،ولــــ ضمان املـــردود mيجــــا}ى ل2ــــذه الثقافـــة ع9ــــ) الفــــرد راك_ـــساب املعلومــــات بـــصو
مة لذلك ، وKاالضافة إ() العائد mيجـا}ي  ات الال تھ ع9) التعلم مدى اQ\ياة بتوافر امل2ا زبزSادة قد ر ر
لثقافـــة املعلومــــات ع9ــــ) اPvتمــــع بوجــــود الفــــرد املثقــــف معلوماتيــــا القــــادر ع9ــــ) mســــ2ام kــــ) التنميــــة 

 . اPvتمعية

  :افة املعلوماتعناصر ثق :خامسا

ئ�ـسة ¿ـ) الفكـر والقـيم وال2وSـة  ر   يمكن تحديـد عناصـر ثقافـة املعلومـات مـن خـالل ثالثـة مpونـات 
ىالJـI ت_بلــو داخــل الــسياق 	قتــصادي والــسيا®�b و	جتمــا�Ç ســواء ع9ــ) مــستو الفــرد أو اPvتمــع  ر

ىاتيةع9) املستو الفردي ،وع9) ضو5êا تتحدد عناصر الثقافة املعلوماتية ،و�شتمل الثقافة املعلوم
 )300م،ص 2011عطية، "( :ع9) عنصرSن

ات   -1  :رامل)ا

ات ?ساسية الIJ يتمتع «5ا الفـرد تمثـل الب©يـة املعلوماتيـة للفـرد  ر   وذلك باعتبار أن امل2ا
ة ع9ـ)  تفـاع ،فـإن القـد Sادة املعلومات kـ) ا رالذى tعدالوحدة ?ساسية k) مجتمع املعلومات ،وألن  ر ز

ــــل القـــــراء ات ع9ـــــ) الف2ـــــم و	ســـــ_يعاب ،وكـــــذلك تحوSــ ــــة البـــــد أن ت�ـــــ�جم إ(ـــــ) تطــــــوSر القـــــد رة والكتابـ
ات ثقافـــة املعلومـــات إ(ـــ) مـــايلbÜ التطلعـــات العلميـــة ،وتوظيـــف التقنيـــات اQ\ديثـــة  راملعلومـــات وم2ـــا

 .( Sensky, Tom (2002), p390"(لل�\صو ع9) املعلومات وتنظيم2ا وإعادة توليد.ا

ات ثقافـــة امل ات الطـــالب ع9ـــ) اســـتخدام املعلومـــات ،وتطـــوSر ر وم2ـــا رعلومـــات �عكـــس قـــد
ـــن  ــا أ^5ــــا تمكـــــن الطالــــب مـــــن الــــرKط بــــiن مـــــا تــــم اQ\ـــــصو عليــــھ مــ اك ،كمـــ لاملعلومــــات والف2ــــم وmد ر
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�ـــ\ة  ة ع9ـــ) التحقــق مــن  رمعلومــات جديــدة بمـــا tعرفونــھ ســابقا، ولـــذا ف�ــI تن�ــk Iـــ) الطالــب القــد
 . عتماد عل|5اودقة املعلومات وKالتا() استخدام2ا و	

ل وSــــر الباحــــث أن ذلــــك ممــــايتوافق مــــع املبــــادئ ?ساســــية ل�\ــــصو ع9ــــ) املعلومــــات kــــ)  ى
اســـة والتقيـــيم مـــن قبـــل أ.ـــل  ة إخـــضاع املعلومـــات للد ا أكـــد عليـــھ mســـالم مـــن ضـــر ــ رmســـالم ،ومـ ور

عـوا وإذا جـاء.م أمـر مـن ?مـن أوا�Qـوف أذا" ا�Q��ة و	ختصاص kـ) اPvـال ، فقـال سـبحانھ و�عـا()
دوه إ() الرسو وإ() أو() ?مر م¥5م لعلمھ الذين tست©بطونھ م¥5م لبھ ولو   ).83:ال©ساء ... "(ر

 : ا%���ات -2

أ^5ـا ل�ــست قيمــة kـ) ذا56ــا ،وإنمـا اســتخدام2ا .ـو الــذى tعظــم "   ينظـر إ(ــ) املعلومـات ع9ــ)
9ــ) التفكiـ� ، و�ــشمل مـن قيم5ºـا، و	ســتخدام يحتـاج عــادة إ(ـ) نــوع مـن ا�Q�ـ�ة املعلوماتيــة tـساعد ع

ة الفرد ع9) توظيف التفك�i الناقد،والتفك�i 	بـداÇ) بمـا يخـدم اQ\اجـة للمعلومـات ع9ـ)  رذلك قد
bادي��	أو  bأو امل� bىاملستو ال����".(Sensky, Tom (2002), p390 ( 

ة توجيھ املسلم إ() التطبيق العم�9 لpل مـا يتعلم،ألن ور  و.ذا ماأكدت ال��بية mسالمية عليھ بضر
ة ع9ـــ) توظيـــف ا�Q�ـــ�ات kـــ) مجـــاالت اQ\يـــاة  رذلـــك ممـــا ير�ـــ� املعلومـــات kـــ) الـــذ.ن ،وSكـــسب القـــد

 .نا�vتلفة ،بما يكفل تحقيق التواز بiن حاجات املسلم املادية و	جتماعية

مة للفرد املثقف معلوماتيا  :سادسا ات الال زامل)ا  :ر

أمرا الغ¤I عنھ للتعلم مدى اQ\ياة ،كما    أصبح أمر توافر ثقافة املعلومات لدى الطالب 
ً

ة تكفل لھ  الpاk) من ثقافة املعلومات لدى الطالب بصو ة توافر القد رأدى التقدم العل�b إ() ضر رو ر
ة ع9) تلبية احتياجاتھ من املعلومات،وكذلك التعامل مع تكنولوجيا املعلومات �شpل أفضل   رالقد

iــــ�ات اQ\يــــاة ، وحــــل املــــشكالت اQ\ياتيــــة kــــ) الب�ئــــة التعامــــل بثقــــة ونجــــاح مــــع متغ"، و.ــــذا يتطلــــب 
 bالعل� �iستدالل املنطقي والتفك	ن ،وSخر� )35، 2010واk)،".(اv\لية والعاملية ، والتواصل مع 

    و�عـــد تفعيـــل ثقافـــة املعلومـــات لـــدى الطـــالب وســـيلة إلعـــداد جيـــل مثقـــف معلوماتيـــا ، 
ــــة و ـــــة الثقافيــــ ـــ) تحقيـــــــق التنميـــ ة ع9ـــــ ـــــد ــــــع رلديـــــــھ القـــ ــــــة للمجتمــ ـــة و	قتــــــــصادية والتعليميــ 	جتماعيــــ

ـــــة املعلومـــــــات لـــــــدى  ــــية لثقافــ ات ?ساســـ ـــــ) امل2ـــــــا ـــــوف ع9ــ ر الوقــ ـــــضر ـــبح مـــــــن الــ راملعاصـــــــر،لذا أصــــ ي و
ات  رالطالب،الJــI يمكــن تحقيق2ــا مــن خــالل ال�ــ�امج و?�ــشطة الJــI يpلــف «5ــا الطــالب  ،و.ــذه امل2ــا

 :"تتضمن

مـة لتحقيـق   معرفة الطالـب كيفيـة تحديـد اQ\اجـة إ(ـ) امل- زعلومـات، وpSـو بتحديـد املعلومـات الال ن
 . .دف من ?.داف املراد تحقيق2ا

  mملــام بمـــصادر املعلومــات بأشـــpال2ا وأنواع2ـــا ا�vتلفــة ،وتحديـــد نوعيـــة املعلومــات املطلوKـــة مـــن -
 .مصادر املعلومات املتوفرة 

-Kيجا}ى الك_ساب املعلومات املطلوm ك الفائدة والعائد  . ةر  إدا

ة ع9) بناء اس��اتيجية بحث جيدة عن املعلومات -  .ر  القد

-(kصيدالفرد املعر  (k ة ع9) اس��جاع املعلومات، ودمج املعلومات املك_سبة ر  توافر القد  .ر

.ا ،وإصدار ?حpام عل|5ا - ة ع9) التقييم الناقد للمعلومات ومصاد ر  القد  . ر
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-pة ع9) استخالص املعلومات بتحديد م  .لان املعلومات وكيفية الوصو إل|5ار القد

 تنظـيم املعلومـات و	ســتفادة م¥5ـا إلعـداد مفــا.يم جديـدة مــع اسـتخدام2ا �ـشpل أخالÀــ) kـ) ضــوء -
ــــــــ)  ــــــــ ـــــــات kــ ــــــــ ــــــل املعلومــ ــــــــ ـــــــI �عمـــ ـــــــــ ـــــة الJـ ــــ ـــــ ــــة و	جتماعيــــ ــــــــ ـــــــــصادية والقانونيـــــ ــــــــضايا 	قتــــــــ ــــــــ ــــم القـ ـــــــ ف2ــــــ

 )142، 141م،ص ص 2008متو()،(".سياق2ا

ات يجب أن يpو اQ\صو ع9) املعلومات من املpونات ولضمان إكساب الطالب .            لذه امل2ا ن ر
ق?ساسية �Q��ة الطالب التعليمية، وSجب ع9) الب�ئة التعليمية أن �سمح للطالب بالتوسع k) طر 
ة ع9ـــ) اك_ـــساب  راQ\ــصو ع9ـــ) املعلومـــات مـــن مـــصادر متعـــددة، فعنــدما يـــتمكن الطالـــب مـــن القـــد ل

املعلومــات وSــصبح متعلمــا �ــشطا، 
ً ً

صــيده املعلومــا�ي وmبــدا�Ç مـــن  رعنــد.ا tـــستطيع الطالــب �عزSز
ة جيدة  .رخالل التفاعل مع مصادر املعلومات املتنوعة بصو

 :ردو �عض املؤسسات ال��بوzة vw تنمية ثقافة  املعلومات: سا�عا

.ا وأشــــpال2ا،مما  ر   مـــن التحـــديات الJــــI تواجـــھ املؤســــسات ال��بوSـــة كÓــــ�ة املعلومـــات و�عــــدد مـــصاد
عـــل أمـــر توجيـــھ الطـــالب ومـــساعد56م ع9ـــ) تحديـــد املعلومـــات ذات ?ثـــر mيجـــا}ي مـــن ?ولوSـــات يج

.ـا kـ) الوقايـة  رال��بوSة لتحقيق 	ستفادة ،و.ذا مما tعظم من دو .ذه املؤسسات، فضال عـن دو ر
ه مــن املعلومــات ال2دامــة والزائفـــة ذات ?ثــر الــسلbÜ ع9ـــ) الفــرد واPvتمــع ، لــذا تقـــع ع9ــ) عــاتق .ـــذ

 : املؤسسات مسئولية تنمية ثقافة املعلومات لدى أفراد.ا ،يت§¦ ذلك فيما ي9)

  :;سرة وتنمية ثقافة املعلومات لدى ;بناء -1

 IــJـ) تنميـة الثقافـة املعلوماتيـة لـدى ?طفـال ،وذلـك مـن خـالل ال��بيـة الk ـ�اiا كب ر   تـؤدى ?سـرة دو
5RSم  .م ،وتــــد ســـ2ا مع2ــــم منــــذ �عومــــة أظفــــا رتما ر Sجيا مــــن خــــالل أ�ــــشطة �ــــسيطة ر ا56ــــا تــــد رع9ــــ) م2ا ر

ا مـن املعلومـات ،والقيـام �عمليـات بحـث وتقـوSم وتنظـيم وتحليـل للمعلومـات واسـت©تاج  رتتطلب قـد
 .معرفة جديدة 

 :"وSمكن لألسرة تنمية ثقافة املعلومات لدى ?طفال  من خالل ماي9)         

 .دام2ا أمام ?طفال  إظ2ار حب التعلم والبحث عن املعلومات واستخ-

 .ل دعم ميو ?طفال وا.تماما56م بالقراءة و	طالع والبحث عن املعرفة -

 توف�iمـصادر متنوعــة للمعلومــات يمكـن أن tــستخدم2ا الطفــل kــ) ألعابـھ أو م2امــھ التعليميــة مثــل -
 .اPvالت والقصص والكتب واملصادر التكنولوجية 

 والتأكـــد مـــن صـــدق2ا، فلـــ�س �ـــل ماtـــسمعھ أو tـــشا.ده أو ق �علـــيم ?طفـــال طـــر تقيـــيم املعلومـــات-
 .يقرأه �\يحا أو خاطئا 

ونھ أو tشا.دونھ ع�� مصادر املعلومات املتنوعة -  .ؤ مناقشة ?طفال فيما يقر

اتھ - ا من التفك�iوتن�I م2ا سة ?لعاب الIJ تتطلب قد ر ��Pيع ?طفال ع9) مما ر  .ر

 .() معلومات مناسبة  مشاركة الطفل k) حل مشكالت تحتاج إ-

ـــا - ـــا وتنظيم2ــ  تقــــديم �عــــض املعلومـــــات للطفــــل kــــ) ?�ـــــشطة الJــــI تتطلــــب جمـــــع معلومــــات وتقوSم2ـ
 ).65م ،ص 2021يو�س،. " (وتحليل2ا وعرض2ا
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سة وتنمية ثقافة املعلومات لدى الطالب -2  : راملد

ا م2ما k) تنمية ثقافة املعلومات لـدى املتعلمـiن kـ) امل سة دو ر   تؤدى املد راحـل التعليميـة ا�vتلفـة ر
 IــJــة الSــ�ات ال��بو��Qاســية و?�ــشطة وا رمــن خــالل عمليــات التعلــيم والــتعلم املرتبطــة باملنــاWÕ الد
ســة وتطـــوSر مــسا.م5ºا kــ) تنميــة الثقافـــة  ســ2ا الطــالب داخل2ــا، ومــن ثـــم يمكــن تفعيــل دو املد ريما رر

 :"املعلوماتية لدى الطالب من خالل

®�I بمثابة املصدر الوحيد للمعرفة  	بتعاد عن التقليدي-  .رة k) اعتبار الكتاب املد

 . تنوع مصادر املعلومات الt IJستخدم2ا الطالب k) عمليات التعليم والتعلم -

ات الثقافــــة - ســـة م2ـــا عات الJــــI تتطلـــب مما ر �ـــ�Pيع الطـــالب ع9ـــ) املــــشاركة kـــ) ?�ـــشطة واملـــشر ر و
 .املعلوماتية 

kـــ) ضـــ- اســـية  وء املـــستحدثات التكنولوجيـــة املتـــوافرة  خالل2ـــا الكـــم ال2ائـــل مـــن ر تطـــوSر املنـــاWÕ الد
 .املعلومات 

ات اســتخدام مــصادر املعلومــات التقليديــة مثــل الكتــب واPvــالت - ر العمــل ع9ــ) إتقــان الطــالب مل2ــا
 .لالتكنولوجية مثل ?قراص املدمجة وشبكة 	ن��نت k) اQ\صو ع9) املعرفة و�شر.ا 

Kـط محتوSا56ـا ر تفعيل دو املكتبات - ات الثقافة املعلوماتية لـدى الطـالب ،و سية k) دعم م2ا راملد ر ر
عات الطالب  اسية وأ�شطة ومشر وبموضوعات املناWÕ الد  .ر

- (k سية �عتمد ع9) تنوع مصادر املعلومات واملشاركة ال©شطة للطالب� ر استخدام اس��تيجيات تد
اسة البحث عن املعلومات وتنظيم2ا وتحليل2ا بما يرتبط ب  .رموضوعات الد

ة - ات الثقافــة املعلوماتيـة والقــد ر �ـ�Pيع الطــالب ع9ـ) القيــام بأ�ـشطة بحثيــة تتطلـب توظيــف م2ـا ر
 ).65م ،ص 2021يو�س،". (قع9) عرض نتائج2ا بطر متنوعة سواء تقليدية أو الك��ونية

 : ا%{امعات وتنمية ثقافة املعلومات لدى الطالب -3

ـــة والثقافيـــــة     �ـــــشpل املعلومـــــات قيمـــــة كبiـــــ� ات نوعيـــــة kـــــ) اQ\يـــــاة 	جتماعيــ رة أل^5ـــــا تحقـــــق تطـــــو
فا.يــة اPvتمعــات ، وال يتوقــع أن ت_نــافس دولــة مــا kــ) 	قتــصاد  .ا تحقــق  روالــسياسية ، الJــI بــدو ر

ات -الذى أصبحت فيھ املعلومات منتجا م2ما -العال�b اPQديد  ر بدو قوة عاملة ما.رة تتمتع بم2ا ن
 املعلومـات ، و.نـا يقــع ع9ـ) اPQامعـات عـبء إفــراز مخرجـات �ـشرSة بÓــ�اء وكفـاءات عاليـة مـن ثقافــة

 IـــJيحتاجو^5ـــا ،ح IـــJات البحـــث عـــن املعلومــات ال ر أن يـــتعلم ?فــراد م2ـــا رمعلومــا�ى، ومـــن الـــضر ى و
ة ع9ــ) الوصــو للمعلومــات بأنفــس2م،فإعداد مخرجــات �عليميــة تتمتــع بإمpانيــة  ليpــو لــد>5م القــد رن

ـــــد> ـــــ) املعرفــــــــة ولــــ ــــــة لالوصــــــــو إ(ـــ ر ل�\يــــــــاة التعليميـــ ـــر ـــات مpـــــــــو ضـــــ ـــــة املعلومـــــ ات معاPQـــ ـــــا ــ ى5م م2ـ ون ر
و	جتماعية،و.ـذا يتطلـب مـستو عاليــا مـن التعلـيم وخاصـة kــ) املرحلـة اPQامعيـة ?و(ـ)، وSتطلــب 

ً
ى

أيـضا �عليمــا مــستمرا 
ً ً

�علمــا مــدى اQ\يــاة(
ً

ات .ــذا الــتعلم kــ) الطــالب)  ،ص 2004عيــد،. (ر�غـرس م2ــا
 .) 149 ،139ص

 بالذكر أن 	حتفاظ بفرص العمل سوف tعتمد و}شpل كب�i ع9) امتالك ا�QرSجiن    ومن اPQدير
ات الـــتعلم مـــدى اQ\يـــاة حيـــث يتطلـــب ســـو العمـــل  ات ثقافـــة املعلومـــات ومـــا تكفلـــھ مـــن م2ـــا قم2ـــا ر ر

Sة k) التعلم ومواصلة البحث عن املعلومات  .    ر	ستمرا
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 :وماتالتحديات ال�� تواجھ ا%{امعات nw �شر ثقافة املعل -

ة  ور    تواجھ اPQامعات k) عملية �شر ثقافة املعلومات العديدمن التحديات ،الIJ تفرض عل|5ا ضر
أن �غ�i من طبيع5ºا وأسـلوب عمل2ـا التقليـدى ،سـواء مـن ناحيـة التعلـيم أو ?سـاليب والتقنيـات أو 

ات العلميــة للقيــام بــاأل Sــد.م بامل2ــا رطــر التقــوSم أو التعامــل مــع الطــالب ، وتز و دوار املطلوKــة مــ¥5م ق
 :" ز،ولعل من أبر .ذه التحديات ماي9) 

ة ال_ـــس�¦ - ة التكنولوجيـــا، وظ2ـــو مجتمـــع املعلومـــات �ـــسماتھ يفـــرض ضـــر ور 	نفجـــار املعرkـــ) وثـــو ر ر
ات ثقافة املعلومات للتفاعل معھ   .ربم2ا

التعلـــيم أدت تكنولوجيـــا املعلومـــات إ(ـــ) �غيiـــ� طبيعـــة اQ\يـــاة وشـــpل املؤســـسات ،وم¥5ـــا مؤســـسات -
 .العا()،فpان البد من الوÇ) بثقافة املعلومات واس_ثمار إمpانا56ا

ادت من العالقـات بـiن الـدو ،تتطلـب بنـاء مجتمـع معلومـا�ي - الت �افة اQ\واجز و ل العوملة الIJ أ ز ز
ات معلوماتية لتحقيق 	ندماج k) .ذا العصر املعلوما�ي وSضمن البقاء فيھ   .ربم2ا

ن الطـــالب الJـــI تتـــدفق ع9ـــ) اPQامعـــات ومؤســـسات التعلـــيم العـــا(� طلبـــا للعلـــم  ?عـــداد ال2ائلـــة مـــ-
ة اPQامعــات ع9ــ) 	ســ_يعاب  جـة تفــو قــد رأوالـش2ادة أو املpانــة 	جتماعيــة أو غiــ� ذلــك ، وKد قر
ل،جعل2ــا تتحـــو إ(ـــ) مـــصا�ع إلصـــدار الـــش2ادات وتخـــرSج أنـــصاف املتعلمiن،kـــ) عـــصر يقـــوم �ن 

_Sـ�وة ع9) املعرفة واقتصاد.ا وÓىسم بالتنافس الشديد ، و�عد العنـصر ال¾ـشر أ.ـم عناصـر ال
ـــا  ا56ـ ـــذه الÓــــ�وة بآليــــات ثقافــــة املعلومــــات وم2ا ـــل .ـ ربــــھ، و.ــــذا يــــدعو اPQامعــــات ل_ــــشكيل وتأ.يـ

 .الس_ثمار ال�Óوة ال¾شرSة 	س_ثمار ?مثل 

مة الثقة  الIJ �عا�ى م¥5ا اPQامعة واملؤسسة التعليمية مع اPvتمعات بإفرا- ز مخرجات التتواءم ز أ
مع متطلبات اPvتمع املعلوما�ى ، وKالتا() ر�ود وKطالة k) ا�QرSجiن �عد ا�عpاسا ملشكالت عدة 

Iالدو ?�ادي� (kر)."،عھt103م، ص 2008معا( 

ت ن�يجة لظ)و :ذه التحديات  ر ومن املشكالت ال�� بر  :"ز

 . اسا للمناWÕي نقص mعداد التطبيقى للطالب،واعتماد التpوSن النظر أس-

Sب التقليدى ،والبعد عن عملية التعلم الذا�ي-  .ر اعتماد أساليب التلقiن والتد

 . اقتصار البحث العل�k I) اPQامعات ع9) تحقيق أ.داف آنية-

 .ق عدم توافق مخرجات التعليم العا() مع سو العمل ،وعدم املواءمة بي¥5ما -

ـــــــيم ،وتزا- ــــــــ ــــــــ ــــــــــا التعلـــ ـــــــــ ـــتخدام تكنولوجيـــــــ ـــــــــ ــــــــ ـ ــــــــة اســـــ ــــــــ ــــــــ ـــــــة  محدوديــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ�اق الب�ئـــ ـــــــ ــ ــــــــ ــــــــــا.رة اخ�ــ ـــــــــ ــــــد ظـــــــ ــــــــ ـــــــــ يـــ
 )104م، ص 2008معاtعھ،.(املعلوماتية

56ـا التحـديات الJـI تواجـھ اPQامعـات يمكـن  ز   وSر الباحث أن العديد من .ذه املـشكالت الJـI أفر ى
ا56ـــــا للطالب،والJـــــI يمكـــــن أن �ـــــس2م kـــــ) التغيiـــــ�  ــــة املعلومـــــات وإكـــــساب م2ا رمواج5º2ـــــا ب_نميـــــة ثقافـ

ة وإحداث �غي�i كب�i «5ا ونقل2ا من التعليم التقليدى إ() التعلم الذا�ى ىاPQذر k) العملية التعليمي
 .والتعلم ال©شط
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ا نوعيـا خاصـة �عـد ظ2ـو الكتـاب mلك��و�ـى، وkـ)     روقد ش2دت العملية التعليمية باPQامعة تطو ر
ـــاب  مــــصادر املعلومــــات وتكنولوجيــــا املعلومــــات و	تــــصال، فــــضال عــــن مــــا يتمiــــ� بــــھ الكتـ رظــــل  تطو

m (ـــيل املعلومــــات، وتلبيــــة حاجـــــة الطــــالب مــــن املعلومــــات ع9ـــــ لك��و�ــــى مــــن ســــ2ولة kــــ) نقـــــل وتوصـ
لاخـتالف تخصــصا56م، واختـصار الوقــت وا2PQـد kــ) عمليــة اQ\ـصو ع9ــ) املعلومـات، ممــا يؤكــدع9) 
.ا k) التعامل مع مصادر املعلومات mلك��ونية �ـشpل عـام، والكتـاب  رأ.مية ثقافة املعلومات ودو

ة ع9ـــ) التعامـــل مـــع تكنولوجيـــا املعلومـــات الJـــI �عـــد مـــن mلك�� رو�ـــى �ـــشpل خـــاص مـــن خـــالل القـــد
 . اPQوانب ال2امة لثقافة املعلومات

   مماسبق تت§¦ أ.ميـة تنميـة ثقافـة املعلومـات وإسـ2ام2ا kـ) محـو ?ميـة املعلوماتيـة لـدى الطـالب 
صيد ة أفـراد رخاصة وأن رÀ) اPvتمعات وتقدم2ا أصبح يقاس بما تملكھ من  ر معلوما�ي، ومـدى قـد

اPvتمــع ع9ــ) توظيفــھ kـــ) خدمــة املــصاQ¦ و?.ـــداف اPvتمعيــة، و.ــذا يفـــرض ع9ــ) .ــذه املؤســـسات 
ة 	.تمام بثقافة املعلومات وتنمي5ºا لإلس2ام k) تحقيق ال¥5وض للمجتمع  . ورضر

اسة-  :ر ا%{انب امليدا�ي للد

اسة -1  :رأ:داف ا%{انب امليدا�ي للد

 :امليدا�ي إ() ما ي�9.دف mطار 

:ـر بالدق)ليـة وذلـك  - 1 زالكشف عن ثقافة املعلومات لدى طـالب ,ليـة ال��بيـة جامعـة ;
 :رمن خالل ا�$او �تية

لاv\و ?و -  دوا�Ç اQ\اجة للمعلومات: ر

جة أ.مية املعلومات: راv\و الثا�ي - ات تحديد د رم2ا  ر

 معاي�i اختيار مصادر املعلومات: راv\و الثالث -

لطر اQ\صو ع9) املعلومات: رالرا�ع  اv\و -  ق

ا�Qامس - ات تقييم استخدام املعلومات: راv\و  رم2ا

السادس -  لصعوKات اQ\صو ع9) املعلومات: راv\و

اسة حـو ثقافـة املعلومـات لـدى  - 2 ق ب�ن استجابات أفراد عينة الد لالتعرف عno الفر ر و
ــــــــشعبة،و ــــ� الـــــ ــــــــسب متغ�ـــــــــ ـــ ـــــــــــة حــ ــــــر بالدق)ليــ :ــــــ ــــة ; ـــــــــة جامعـــــــــ ــــــــــة ال��بيــــ ــــــالب ,ليـــ الفرقة،ومOان زطــــــ

 ).رzف،حضر(¡قامة

 : خطوات 8طار امليدا�ي وإجراءاتھ-2

اسة حسب ا�Qطوات التالية  ت الد رلتحقيق أ.داف mطار امليدا�ي سا  :ر

اسة وإعداد.ا وتقني¥5ا - 1  .رتحديد ال2دف من أداة الد

اسة وأفراده واختيار العينة املمثلة لھ - 2  .رتحديد مجتمع الد

اسة ع9)  - 3  .أفراد اPvتمع ?ص�9 وجمع البياناترتطبيق أداة الد
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 SPSS)Statistical Package for(إدخال البيانات وتحليل2ا باستخدام ال��نامج mحـصاëي - 4
Social SciencesنSالعـــشر اســـة ومناقـــش5ºا ومحاولـــة ) م2012(للعـــام  ر mصدا روعـــرض نتـــائج الد
 .تحليل2ا وتفس�i.ا

اسة-3  ) :¡س�بانة(ر أداة الد

   :وصف ;داة -1

، إ(ـــ) جانـــب املـــؤتمرات الدوليـــة وmقليميـــة واv\ليـــة  ي مـــن خـــالل الرجـــوع إ(ـــ) أدبيـــات البحـــث ال��بـــو
 bــــJاليــــة، تمــــت صــــياغة ?داة ال\Qاســــة ا راملرتبطــــة بمجــــال ثقافــــة املعلومــــات ، وmطــــار النظــــر للد ي

ئ�ــــسة PQمــــع البيانــــا ت kــــ� رتــــضمنت ســــؤ	 تفــــرع منــــھ ســــت مجــــاالت ،  ثــــم تــــم إعــــداد املقيــــاس أداة 
اسـة امليدانيــة، و}عــد ذلــك عــرض املقيــاس ع9ــ) مجموعــة مــن اv\كمــiن مــن خ�ــ�اء ال��بيــة وعلــم  رالد

ـــا  لالــــنفس kــــ� �عــــض اPQامعــــات املــــصرSة، وقــــد أبــــدوا مالحظــــا56م حــــو مالءمــــة �ــــل فقــــرة وانتما5êـ
تھ ?وليـة  ات املقيـاس kـ� صـو رومناسب5ºا لpل محـو مـن محـاو املقيـاس، حيـث �ـان عـدد عبـا رر ) 45(ر

ات،  ة، وkــ� ضــوء اق��احــات اv\كمــiن ومالحظــا56م تــم �عــديل الــصياغة اللغوSــة لــبعض العبــا رعبــا ر
تھ ال¥5ائية  ات امل_شا«5ة واملتداخلة، وتم حذف �عض الفقرات، ليخرج املقياس �k صو رودمج العبا ر

ة) 40(ليضم   .  رعبا

?و   ئ�ــــسة، اv\ــــو ل   وقـــسم املقيــــاس إ(ــــ) ســــتة محـــاو  ر ر Çــــ� اQ\اجــــة للمعلومــــات وقــــد تـــضمن دوا: ر
ات من  جـة أ.ميـة املعلومـات  :ر، واv\و الثـا�ي  )7 -1(رو�شمل العبا ات تحديـد د رالـذي تـضمن  م2ـا ر

ات مــــن  معــــاي�i اختيــــار مــــصادر املعلومــــات : ر، واv\ــــو الثالــــث الــــذي تــــضمن)14 -8(رو�ــــشمل العبــــا
ات من  ل ع9) املعلومات و�شمل قالذي تضمن طر اQ\صو :ر، واv\و الرا�ع )19 -15(رو�شمل العبا

ات من  ات تقييم استخدام املعلومات و�شمل : ر،واv\و ا�Qامس )28 -20(رالعبا رالذي تضمن م2ا
ات من  لالذي تضمن صعوKات اQ\صو ع9) املعلومات و�شمل : ر، واv\و السادس )34 -29(رالعبا
ات من  ىتو ثقافة املعلومات لدى ،  و56دف 	س_بانة �k مجمل2ا إ() التعرف ع9) مس)40 -35(رالعبا

اســة  .ــر ، وتــضمنت مقدمــة للتعــرف ع9ــ) ال2ــدف مــن الد رطــالب �ليــة ال��بيــة بالدق2ليــة جامعــة ? ز
 ).1م�\ق .( وتوضيح ما .و مطلوب من أفراد العينة نحو املقياس

 :  التحقق من ا%�صائص السيكوم��ية-

:ر مقياس ثقافة املعلومات لدى طالب ,لية ال��بية بالدق)لية-1  ز جامعة ;

 : يالصدق الظا:ر: أوال

مــن خــالل Face Validityي       تــم حــساب صــدق املقيــاس kــ� البدايــة باســتخدام الــصدق الظــا.ر 
 املقيــاس ع9ــ) مجموعـــة مــن اv\كمـــiن  عرض

 
ىذو 	ختــصاص وا�Q�ـــ�ة kــ� مجـــال ال��بيــة وعلـــم 

ــــ) عنــــــوان. الــــــنفس للقيــــــام بتحكيم2ــــــا ـــو ع9ــ ـــــؤالء اv\كمـــ ــــع .ـ اســــــة، و�ــــــساؤال56ا، نو}عــــــد أن اطلــ ر الد
اء.م ومالحظا56م حو مفردات املقياس من حيث مدى مالءمة املفـردات ل2ـدف وأ.داف2ا،  لأبدوا آ ر

اسة؛ وكذلك من حيث ترابط �ل مفردة  اسة، وصدق2ا �k الكشف عن املعلومات املطلوKة للد رالد ر
 الفقـرات أو حـذف غiـ� ©ت�b إليـھ، ومـدى وضـوح الفقـرة وسـالمة صـياغ5ºا؛ ثـم �عـديلتبالبعد الذي 

أوه مناســبا م¥5ــا، باإلضــافة إ(ـ) النظــر kــ� تــدرج 	ســتجابات، وغiــ� ذلــك  املناسـب م¥5ــا أو إضــافة مــا 
ً

ر
آه ا�Q��اء مناسبا مما 
ً

   .ر
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اء اv\كمiن تؤكـد صـالحية املفـردات لقيـاس مـا وضـعت لقياسـھ ، وأن �عليمـات املقيـاس  ر  وجاءت آ
ىية ملفردات املقياس ومناسب5ºا ملستو أفراد العينة، وSوÉ¦ سالمة الصياغة اللفظ واÉ\ة ، وكذا

 .لاPQدو التا(� ال©سبة املئوSة التفاق اv\كمiن ع�9 عناصر تحكيم مفردات املقياس  

  )1(لجدو 

   )7= ن ( ال©سبة املئوSة التفاق اv\كمiن ع�9 عناصر تحكيم مفردات املقياس 

 ال©سبة املئوSة عناصر التحكيم م

 ٪86 .ية �ل مفردة لقياس ما وضعت لقياسھصالح 1

 ٪100 ىسالمة الصياغة ومناسب5ºا ملستو ?فراد 2

 ٪100 .مدى وضوح �عليمات املقياس 3

 

أن ال©ـــسبة املئوSـــة التفـــاق اv\كمـــiن ع9ـــ� عناصـــر تحكـــيم مفـــردات املقيـــاس ) 1(ليتـــ§¦ مـــن جـــدو 
دمــج �عــض : ق��حــات تمثلــت فيمــا ي9ــ� ن، وقــد أشــار اv\كمــو إ(ــ� �عــض امل)٪100٪، 86(ت�ــ�اوح بــiن 

ـــا  ــــج �عــــــض عناصـــــر املقيــــــاس ، وأجرSــــــت التعــــــديالت الJــــــb أشــــــار «5ـــ ـــد، ودمــ ــــ) مجــــــال واحـــ ــــاالت kــ اPvـ
اv\كمو ، وأصبح  املقياس صاQ\ا  للتطبيق 

ً
 .ن

2- voصدق ¡(ساق الداخ  : 

جــة �ــل مفــردة بــاPvموع الك9ــ� ملفــردات �ــل مpــ تبــاط د ر   قـام الباحــث بحــساب معامــل ا وSبــiن . نو ر
قــم   راPQــدو  ات مقيــاس ثقافــة املعلومــات لــدى طــالب �ليــة  ) 2( ل رمعــامالت الــصدق الــداخ�9 لعبــا

.ر  .زال��بية بالدق2لية جامعة ?

   )2( لجدو 

جـــة الpليـــة للمpـــو الJـــb ت©ت�ـــb إليـــھ ملقيـــاس ثقافـــة  جـــة �ـــل مفـــردة والد تبـــاط بـــiن د ن معـــامالت 	 ر ر ر
.ر املعلومات لدى طالب �لية ال��بية   )60= ن ( ز بالدق2لية جامعة ?

دوا�Ç اQ\اجة للمعلومات 
 لدى الطالب

جة ات تحديد د رم2ا  ر

 أ.مية املعلومات

 معاي�i اختيار مصادر

 املعلومات لدى الطالب

رقم 
 املفردة

تباط  رمعامل 	
رقم 

 املفردة
تباط  رمعامل 	

رقم 
 املفردة

تباط  رمعامل 	

1 0.360 1 0.443 1 0.459 

2 0.657 2 0.375 2 0.666 

3 0.567 3 0.632 3 0.582 

4 0.656 4 0.343 4 0.856 

5 0.741 5 0.289 5 0.500 

6 0.533 6 0.497  
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دوا�Ç اQ\اجة للمعلومات 
 لدى الطالب

جة ات تحديد د رم2ا  ر

 أ.مية املعلومات

 معاي�i اختيار مصادر

 املعلومات لدى الطالب

رقم 
 املفردة

تباط  رمعامل 	
رقم 

 املفردة
تباط  رمعامل 	

رقم 
 املفردة

تباط  رمعامل 	

7 0.517  

لطر اQ\صو ع9)  ق
 املعلومات لدى الطالب

ات تقييم استخدام املعلومات  رم2ا
 لدى الطالب

الصعوKات الbJ تواجھ 
لالطالب �k اQ\صو ع9) 

 املعلومات

قم ر
املفر

 دة
تباط  رمعامل 	

رقم 
 املفردة

تباط  رمعامل 	
رقم 

 املفردة
تباط  رمعامل 	

1 0.325 1 0.713 1 0.727 

2 0.325 2 0.887 2 0.701 

3 0.351 3 0.797 3 0.740 

4 0.393 4 0.872 4 0.958 

5 0.314 5 0.722 5 0.779 

6 0.307 6 0.311 6 0.951 

7 0.350 7 0.960 

8 0.426 

9 0.344 

 
 

 0.248) = 0.05(، 0.320) = 0.01(ىمستو الداللة عند 

  )0.01(ىدال عند مستو ** ،  ) 0.05(ىدال عند مستو * 

تبـــاط دالـــة إحـــصائيا عنـــد مـــستو داللـــة        ىيتـــ§¦ مـــن اPQـــدو الـــسابق أن جميـــع قـــيم معـــامالت 	 ل
ً

ر
 .وKالتا(� ف�b مقبولة) 0.01(

جة �ل �عد باPvموع الك�9 للمقياسكما قام الباحث بحساب معامل تباط د ر ا قم . ر روSبiن اPQدو  ل
 :معامالت الصدق الداخ�9 للمقياس) 3(
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  ) 3(لجدو 

جة الpلية ملقياس ثقافة املعلومات لدى طالب  جة �ل �عد والد تباط بiن د رمصفوفة معامالت 	 ر ر
.ر   )60= ن (ز�لية ال��بية بالدق2لية جامعة ?

جة ا البعد  لpليةرالد

 **0.414 دوا�Ç اQ\اجة للمعلومات

جة أ.مية املعلومات ات تحديد د رم2ا  **0.478 ر

 **0.391 معاي�i اختيار مصادر املعلومات

لطر اQ\صو ع9) املعلومات  **0.342 ق

ات تقييم استخدام املعلومات  **0.500 رم2ا

 **0.856 لصعوKات اQ\صو ع9) املعلومات

 0.248) = 0.05(، 0.320 = )0.01(ىمستو الداللة عند 

  )0.01(ىدال عند مستو ** ،  ) 0.05(ىدال عند مستو * 

تبـــاط دالـــة إحـــصائيا عنـــد مـــستو داللـــة  ىيتـــ§¦ مـــن اPQـــدو الـــسابق أن جميـــع قـــيم معـــامالت 	 ًل
ر

 .، وKالتا(� ف�b مقبولة )0.01(

ثانيا 
ً

 : الثبات : 

نباخ -1  :وباستخدام معادلة ألفا لكر

.ر  ثبات    تم حساب معامل زمقياس ثقافة املعلومات لدى طالب �لية ال��بية بالدق2لية جامعة ?
نبـــاخ وKلـــغ معامـــل الثبـــات للمقيـــاس بلـــغ  ات ،    ) 0.763( وباســـتخدام معادلـــة ألفـــا لكر رPvمـــوع العبـــا

ــــــــ�  ) 0.823  ، 0.798  ،   0.775،  0.837 ، 0.790 ، 0.740( ــــــــــب  و¿ــــ ــــــ) ال��ت�ــ ـــة ع9ـــــ ـــــــاد الفرعيـــــــــ لأل�عــــ
 دالة إحصائيا مما يدعو للثقة �k �\ة النتائج الt bJسفر ع¥5ا املقياسمعامالت

ً
. 

جـة املفـردة واPQـدو التـا(� يوÉـ¦ قـيم  ل  كما قام الباحث بحساب قـيم معامـل ثبـات ألفـا بحـذف د ر
جة املفردة  .رمعامل ثبات ألفا بحذف د

   ) 4( لجدو 

ـــة املفــــردة ملقيــــاس ثقافــــة املع جـ لومــــات لــــدى طــــالب �ليــــة ال��بيــــة رقــــيم معامــــل ثبــــات ألفــــا بحــــذف د
.ر    )60= ن ( زبالدق2لية جامعة ?

رقم 
 املفردة

معامل 
 ألفا

معامل 
�iالتمي 

رقم 
 املفردة

معامل 
 ألفا

معامل 
�iالتمي 

رقم 
 املفردة

معامل 
 ألفا

معامل 
�iالتمي 

1 .745 .266 15 .753 .230 29 .754 .254 

2 .761 .227 16 .754 .209 30 .735 .422 

3 .759 .212 17 .752 .234 31 .749 .195 
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رقم 
 املفردة

معامل 
 ألفا

معامل 
�iالتمي 

رقم 
 املفردة

معامل 
 ألفا

معامل 
�iالتمي 

رقم 
 املفردة

معامل 
 ألفا

معامل 
�iالتمي 

4 .741 .380 18 .755 .290 32 .744 .275 

5 .757 .203 19 .761 .228 33 .754 .254 

6 .761 .273 20 .753 .259 34 .726 .596 

7 .727 .698 21 .754 .265 35 .714 .736 

8 .732 .671 22 .757 .257 36 .743 .314 

9 .753 .206 23 .751 .262 37 .713 .764 

10 .746 .247 24 .753 .238 38 .685 .880 

11 .752 .266 25 .757 .285 39 .718 .670 

12 .764 .294 26 .759 .217 40 .692 .854 

13 .761 .243 27 .745 .314 

14 .747 .223 28 .745 .250 
 

كمــا . لو.ـو معامـل ثبـات مقبـو ) 0.763( ييتـ§¦ مـن .ـذه النتـائج أن قيمـة معامـل ثبــات ألفـا tـساو
أظ2ر معامل التمي�i لpل فقرة تمي�iا موجبا مرتفعا أك�� من 

ً ً ً
 )0.880، 0.195(، وتراوح بiن )0.19( 

ولـم توجــد فقــرات معامــل تمي�i.ــا ســالب وKالتــا(� �ـان معامــل الثبــات قوSــا وSمكــن الوثــو
ً

ق kــ� �ــ\ة 
 .النتائج الt bJسفر ع¥5ا املقياس

 :الثبات باستخدام طرzقة التجزئة النصفية-2

لقــــام الباحــــث بحــــساب قــــيم معامــــل الثبــــات باســــتخدام طرSقــــة التجزئــــة النــــصفية واPQــــدو التــــا(� 
 . يوÉ¦ قيم معامل الثبات

  )5(لجدو 

 )60= ن ( يوÉ¦ معامالت الثبات للمقياس 

 البعد
تباط  رمعامل 	

 نل ت�\يح سب�iمان براوقب

تباط  رمعامل 	

 �عد الت�\يح
 معامل جتمان

 0.771 0.772 0.629 املقياس كpل

و.و معامل دال إحصائيا يدعو للثقة �k �\ة النتائج ) 0.772(وقد بلغ معامل الثبات للمقياس 
ً

 

 : الثبات باستخدام طرzقة إعادة تطبيق ¡ختبار-3

ر مــن خــالل إعــادة تطبيــق مقيــاس ثقافــة املعلومــات لــدى طــالب قــام الباحــث بحــساب ثبــات 	ختبــا
.ـر وذلـك خـالل خمـسة عـشرة يومـا مـن املـرة ?و(ـ)، واPQـدو  ل�لية ال��بية بالدق2لية جامعـة ? ً

) 6(ز
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Sـــة بــiن التطبيقـــiن ?و والثــا�ي ومعـــامالت  لالتــا(� يوÉـــ¦ معــامالت املتوســـطات و	نحرافــات املعيا ر
تباط أل�عاد 	ختبا جة الpلية ر	  )30= ن (رر والد

  )6(لجدو 

Sــة بــiن التطبيقــiن ?و والثــا�ي ومعــامالت الثبــات أل�عــاد 	ختبــار  ل املتوســطات و	نحرافــات املعيا ر
جة الpلية   )30= ن (روالد

 التطبيق الثا�ي لالتطبيق ?و

 البعد
 املتوسط

	نحراف 
 ياملعيار

املتوس
 ط

	نحراف 
 ياملعيار

 معامل

 الثبات

 0.825 3.68 25.73 3.74 25.43 دوا�Ç اQ\اجة للمعلومات

جة أ.مية  ات تحديد د رم2ا ر
 املعلومات

14.23 1.40 14.96 2.41 0.793 

 0.859 2.66 21.13 2.62 20.73 معاي�i اختيار مصادر املعلومات

لطر اQ\صو ع9) املعلومات  0.884 2.11 32.30 1.93 32.20 ق

ات تقييم استخدام  رم2ا
 اتاملعلوم

11.70 1.41 12.00 1.36 0.802 

لصعوKات اQ\صو ع9) 
 املعلومات

20.70 9.45 21.23 8.90 0.880 

جة الpلية  0.898 10.81 127.36 11.15 125.00 رالد

جـــة الpليـــة )  6(ليتـــ§¦ مـــن اPQـــدو kـــ) التطبيـــق ) 125.00(رأن معـــامالت املتوســـطات بلغـــت kـــ) الد
جــة الpليـة ، ب�نمـا بلـغ املتوسـط للد ر?و ) 0.898(، وKلـغ معامـل الثبــات )127.36( بـالتطبيق الثــا�ى ل

 .لو.و مقبو مما يدعو للثقة �k �\ة النتائج

 :و±vاستخدم الباحث مجموعة من ;ساليب 8حصائية 

ات-1 حيـث (عت�ـ� ال²ــسبة املئوzـة أك³ـ� (عب�ـ�ا عــن : ر ال²ـسب املئوzـة wـv حــساب التكـرا
ً

قام ا%�ام  .ر;

2-bÜن ال©ــس ن . ي التقــدير الرق�ــb ع9ــ� عــدد أفــراد العينــة و�ــساو:ز الــو زحيــث tــساعد الــو
 bÜ5ا ال©س^ ات 	س_بانة وترتي5Rا حسب و ة من عبا زال©س�k bÜ تحديد مستو املوافقة ع�9 �ل عبا ر ر ي

ة جـــة لpـــل اســـتجابة مـــن 	ســـتجابات . رلpـــل عبـــا روتـــم حـــساب التقـــدير الرق�ـــb عـــن طرSـــق إعطـــاء د
ا�Qمــس وفقــا ملقيــاس 

ً
دائمــا(فاالســتجابة . خما®ــ�b ?�عــاد ) Likert Scaleليكــرت (

ً
جــة )  ر�عطــي الد

غالبا(و	ستجابة ) 5(
ً

جة )  أحيانا(و	ستجابة ) 4(ر�عطي الد
ً

جة )  ا(و	ستجابة ) 3(ر�عطي الد ناد
ً
) ر

جة  أبـدا(و	ستجابة ) 2(ر�عطي الد
ً

جـة )  ة ). 1(ر�عطـي الد روSمكـن حـساب التقـدير الرق�ـb لpـل عبـا
  : �ع9) حدة كما ي9
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تكرار كب�iة جدا  × 5(
ً

× 2) + (تكرار متوسطة × 3) + (تكرار كب�iة × 4) + (
 )تكرار غ�i م2مة باالطالق × 1) + (تكرار ضعيفة 

ة    =رالتقدير الرق�b لpل عبا

 عدد  أفراد العينة

 ) 96، 1986عبداQ\ميد،�اظم،(:" يوقد تحدد مستو املوافقة من خالل العالقة التالية

 =ملوافقة يمستو ا 1  - ن  

 ن

 �iســتجابات و�ــساو ) ن ( حيــث �ــش	ة طبقــا لقو56ــا ع9ـــ� )5(يإ(ــ� عــدد  ، وSمكــن تحديــد قــوة العبــا
ً

ر
 b�®ة جدا " مقياس خما�iكب

َ
 ضعيفة جدا – ضعيفة – متوسطة – كب�iة –

ً
أي تحوSل  ليكرت ا(� " 

 :  مقياس خما®�b طبقا للمعادلة التالية

5  -  1 4 
 =يمستو املوافقة 

5 
= 

5 
= 0.8 

يواPQدو التا(� يوÉ¦ مستو ومدي املوافقة لpل استجابة من 	ستجابات السابقة  .ل

  )  7(لجدو 

 يمستو ومدي املوافقة لpل استجابة

ة رمستو العبا  املــــــدي مدى املوافقة ى

أبدا ضعيفة جدا
ً

 1.8أي  ) 0.8+1(   وحbJ 1من  

ا ضعيفة  2.6أي  ) 0.8  +1.8(  وحbJ 1.8من  رناد

 3.4أي ) 0.8  +2.6(   وحbJ 2.6من  أحيانا متوسطة

 4.2أي ) 0.8 + 3.4(   وحIJ 3.4من  غالبا كب�iة

 5أي ) 0.8 + 4.2(  وحIJ 4.2من  دائما كب�iة جدا

اسة طبقا ملدى أ:مية ,ل محو من محاو ¡س�بانة رنتائج الد ر
ً

 :ر

جة استجابات أفراد  اسة أن د رأوÉ\ت نتائج الد اسة ع9) محاو 	س_بانة الست �انت ر رعينة الد ر
ن  ، ع9) الرغم مما قد يوجد مـن تفـاوت �ـسيط بي¥5ـا، حيـث تـراوح الـو زضعيفة بال©سبة لpل اv\او ر

ات اv\او ما بiن  رال©سbÜ إلجما(� عبا  :لكما يت§¦ من اPQدو التا(�) 4.03( إ()  ) 2.26( ر
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  ) 8( لجدو 

جة استجابات أفراد العينة   رع9) مدى توافر محاو 	س_بانة كpلرد

 راv\و
 عدد

ات  رالعبا

 املتوسط

 mجما(�

ات  رلعبا

 راv\و

 

 ال��ت�ب

جة  رد
 املوافقة

لاv\و ?و  كب�iة 4 3.43 7 دوا�Ç اQ\اجة للمعلومات لدى الطالب :ر

جةأ.مية املعلومات: راv\و الثا�ي ات تحديد د رم2ا  ضعيفة 5 2.44 6 ر

 كب�iة 2 3.80 5 ي�i اختيار مصادر املعلومات لدى الطالبمعا: راv\و الثالث

لطر اQ\صو ع9) املعلومات لدى الطالب: راv\و الرا�ع  كب�iة 3 3.54 9 ق

ات تقيــــيم اســــتخدام املعلومــــات لــــدى  :راv\ـــو ا�Qــــامس رم2ـــا
 الطالب

 ضعيفة 6 2.26 6

لالـصعوKات الJـb تواجـھ الطـالب kـ� اQ\ـصو : راv\ـو الـسادس
 ماتع9) املعلو

 كب�iة 1 4.03 7

 متوسطة  3.25 40 إجما(� 	س_بانة

 

 :النتائج ا%�اصة باستجابات أفراد العينة املتعلقة باالس�بانة كOل -1

.ـر ع9ــ)  - زللتعــرف ع9ـ) مـدى تــوافر ثقافـة املعلومـات لــدى طـالب �ليــة ال��بيـة بالدق2ليـة جامعــة ?
لمستو اv\و ?و  ل يمكن استقراء اPQدو التا(� والذي طالب لدى الللمعلوماتدوا�Ç اQ\اجة : رى

ات لاv\و ?و ريوÉ¦ استجابات أفراد العينة ع9) عبا  :ر
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 )9(لجدو 

اســة 	ستكــشافية ع9ــ) اســ_بانة للكــشف عــن تــوافر ثقافــة املعلومــات  راســتجابات أفــراد عينــة الد
ــــو ?و ــــستو اv\ــ .ــــــر ع9ــــــ) مــ رلـــــدى طــــــالب �ليــــــة ال��بيــــــة بالدق2ليــــــة جامعــــــة ? ى دواÇــــــ� اQ\اجــــــة : ل ز

  ) 300= ن ( للمعلومات لدى الطالب 

سة جة املما رد  ر

ة م  رالعبا
ا أحيانا غالبا دائما  أبدا رناد

مجموع 
ان  ز?و

ن  زالو
bÜال©س 

	نحراف 
 ياملعيار

 �2ا
ال��ت�ب 
حسب 
ن  زالو
bÜال©س 

 23 57 70 73 77 ك

1 

أطلع  ع9) أحدث 
ً

املعلومات  �k مجال 
b7.7 19.0 23.3 24.3 25.7 ٪ تخص�� 

1024 3.41 1.26 32.2 4 

 28 35 47 85 105 ك

2 

أحصل ع9) املعلومات 
 WÕتدعم  املنا bJال
اسية الbJ أقوم  رالد

اس5ºا  ربد
٪ 35.0 28.3 15.7 11.7 9.3 

1104 3.68 1.31 74.4 2 

 16 42 146 88 8 ك

3 

أشغل فرا��  
لباQ\صو ع9) 

 (k معلومات حديثة
 مجاالت ا�vتلفة

٪ 2.7 29.3 48.7 14.0 5.3 
930 3.10 0.863 219.0 6 

 16 34 83 95 72 ك

4 

�ساعد�ي املعلومات 
ات  رk) اتخاذ القرا

 5.3 11.3 27.7 31.7 24.0 ٪ املناسبة (�
1073 3.57 1.13 75.1 3 

 14 58 94 105 29 ك

5 

�ساعد�ي  املعلومات 
�ي k) حل  رk) صقل م2ا

 4.7 19.3 31.3 35.0 9.7 ٪ املشكالت
977 3.25 1.02 104.3 5 

 19 57 118 97 9 ك

6 

 (k س2م  املعلومات�
تنمية التفك�i الناقد 

 6.3 19.0 39.3 32.4 3.0 ٪ لدي
920 3.06 0.941 150.4 7 

 38 19 32 38 173 ك

7 

أحصل ع9) املعلومات 
إلنجاز امل2ام 
 12.7 6.3 10.7 12.7 57.7 ٪ والتpليفات

1189 3.96 1.44 270.0 1 

ــا(� ــــ ــ ـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  154 302 590 581 473 ك mجمـ

(     2100   ) ٪ 22.52 27.67 28.1 14.38 7.33 
7217 3.43 1.13 168.8  

جــة كبiــ�ة س بد ات �انــت تمــا رومــن اPQــدو الــسابق يتــ§¦ أن جميــع العبــا ر ر ا^5ــا ل ز حيــث تراوحــت أو
اســـة ع9ـــ) أن تـــوافر ثقافـــة املعلومـــات لــــدى ).3.06(و ) 3.96(ال©ـــس¾ية بـــiن  ر حيـــث أكـــدت عينـــة الد

.ــر ع9ــ) مــستو اv\ـو ?و  لطـالب �ليــة ال��بيــة بالدق2ليــة جامعـة ? رى دواÇــ� اQ\اجــة للمعلومــات : ز
كما  .(3.43(رv\و كpل لدى الطالب �انت متوسطة حيث بلغ متوسط استجابة أفراد العينة ع9) ا

جـة دائمـا  س بد جة التحقق ع9) مستو تمـا �انت �سبة د
ً

ر ر ، وغالبـا )٪22.52(ىر
ً

  بإجمـا(�)  27.67٪( 
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ا(ىو¿ـــ� �ـــسبة متوســـطة ، و�انـــت بمـــستو)  ٪ 50.19(  نـــاد
ً
أبـــدا(ى،ومـــستو)  ٪14.38( ،) ر

ً
) (7.33٪  (

ســة متوســطة kــ� مــدى تــوافر ثق افــة املعلومــات لــدى طــالب رو.ــذا مؤشــر ع9ــ) أن العينــة لــد>5م مما
.ــر ع9ـــ) مـــستو اv\ــو ?و  ل�ليــة ال��بيـــة بالدق2ليــة جامعـــة ? رى دواÇـــ� اQ\اجــة للمعلومـــات لـــدى : ز

اســة،ولعل ذلــك يرجــع إ(ـــ)  رالطالب،ممــا tــش�iإ() أن دواÇــ� اQ\اجـــة للمعلومــات أقــل لــدى عينـــة الد
س2ا الطالب الIJ ال��Pع ع9) ال اسية الIJ يد ات الد رطبيعة املقر ر 5̂ا التن�I ر تجديد و	بتpار،كما أ

�س ع9) اv\اضرات  ة ع9) التفك�i الناقد لد>5م ،باإلضافة إ() ترك�i �عض أعضاء .يئة التد رالقد ر
الJــI تركـــز ع9ــ) التلقـــiن kـــ) توصــيل املعلومـــات للطالب،ممــا يتطلـــب خلـــق الب�ئــة التعليميـــة اv\فـــزة 

.ــا ضــر ووالدافعــة للطــالب للبحــث عــن املعلومــات باعتبا رة �عليميــة tــستوج5Rا الــتعلم مــدى اQ\يــاة ر
ــــــھ  ـــــــلت إليـــــ ــــــــــا توصــــ ــــــــع مـ ـــا مـــ ـــــــــك متفقــــــــ ــــدجاء ذلــ ـــد>5م ،وقـــــــ ــــــث لــــــــ ات البحـــــ ــــــا ــــة م2ـــــ ة تنميـــــــ ــــــــــر رمـــــــــــع ضـ ور

اســة اســة) 2010اQ\مــود،(رد اســة) 2015الفخرا�ــى،(ر، و   د الJــI أكــدوا ف|5ــا )2016عبــدالو.اب (رود
سـائل2م العلم اج برنــامج رحاجـة الطــالب والبــاحثiن إ(ـ) املعلومــات التمــام أبحــا5ûم و ة إد ريــة ،وضــر ور

اسية بالpليات  .رثقافة املعلومات ضمن ال��امج الد

.ـر ع9ــ) املعلومـات وللتعـرف ع9ـ) مـدى تـوافر ثقافـة - ز لـدى طـالب �ليـة ال��بيـة بالدق2ليـة جامعـة ?
رمستو اv\و الثـا�ي جـة أ.ميـة املعلومـات:  ى ات تحديـد د رم2ـا ل يمكـن اسـتقراء اPQـدو التـا(� الـذي ر

ات اv\و الثا�ييوÉ¦ است رجابات أفراد العينة ع9) عبا  :ر

 )10(لجدو 

اســة 	ستكــشافية ع9ــ) اســ_بانة للكــشف عــن تــوافر ثقافــة املعلومــات  راســتجابات أفــراد عينــة الد
.ـر ع9ـ) مـستو اv\ـو الثـا�ي  رلدى طالب �ليـة ال��بيـة بالدق2ليـة جامعـة ? ى جـة : ز ات تحديـد د رم2ـا ر

  ) 300= ن ( أ.مية املعلومات 

سة جة املما رد  ر

ة م  رالعبا
ا أحيانا غالبا دائما  أبدا رناد

مجموع 
ان  ز?و

ن  زالو
bÜال©س 

	نحراف 
 ياملعيار

 �2ا

ال��ت�ب 
حسب 
ن  زالو
bÜال©س 

 93 145 62 0 0 ك

1 

أحدد أ.مية 
املعلومات 

 IJللموضوعات ال
س2ا  رأد

٪ 0 0 20.7 48.3 31.0 
569 1.89 0.712 35.1 6 

 25 152 123 0 0 ك
2 

 عن املعلومات أبحث
ة أوسع   ربصو

 8.3 50.7 41.0 0 0 ٪ وKأشpال متعددة
698 2.32 0.622 88.5 2 

 59 176 65 0 0 ك
3 

أحدد املعلومات 
املناسبة Q\اجا�ى 

 19.7 58.6 21.7 0 0 ٪ املعلوماتية
606 2.02 0.643 86.8 5 

 71 142 87 0 0 ك

4 

تن�I املعلومات 
ى اQ\ديثة الثقة لد

k) فI�2 ملوضوعات 
Iتخص�� 

٪ 0 0 29.0 47.3 23.7 
616 2.05 0.724 27.4 4 
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سة جة املما رد  ر

ة م  رالعبا
ا أحيانا غالبا دائما  أبدا رناد

مجموع 
ان  ز?و

ن  زالو
bÜال©س 

	نحراف 
 ياملعيار

 �2ا

ال��ت�ب 
حسب 
ن  زالو
bÜال©س 

 83 108 109 0 0 ك
5 

أحدد حاجا�ى 
ة  راملعلوماتية بصو

 27.7 36.0 36.3 0 0 ٪ دقيقة
626 2.08 0.796 20.3 3 

 28 5 13 59 195 ك

6 

أقتصر ع9) 
املعلومات  رمصاد

املطبوعة  �k مجال 
Iتخص�� 

٪ 65.0 19.7 4.3 1.7 9.3 
1288 4.29 1.23 108.0 1 

ــــــا(� ــ ـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  359 728 459 59 195 ك mجمـ

(      1800     ) ٪ 10.83 3.28 25.5 40.45 19.94 
4403 2.44 0.787 224.2  

ا رومن اPQدو السابق يت§¦ أن جميع العبا ا^5ـا ل جـة ضـعيفة حيـث تراوحـت أو س بد زت �انت تما ر ر
اســـة ع9ـــ) أن تـــوافر ثقافـــة املعلومـــات لــــدى ).1.89(و ) 4.29(ال©ـــس¾ية بـــiن  ر حيـــث أكـــدت عينـــة الد

.ر ع9) مستو اv\و الثا�ي  رطالب �لية ال��بية بالدق2لية جامعة ? ى جة أ.مية : ز ات تحديد د رم2ا ر
غ متوسـط ا كمـا  .(2.44(ر ع9ـ) اv\ـو كpـل العينـةسـتجابة أفـراد املعلومـات �انـت متوسـطة حيـث بلـ

جـة دائمــا  س بد جــة التحقـق ع9ـ) مــستو تمـا �انـت �ـسبة د
ً

ر ر وغالبـا ) ٪10.83(ىر
ً

( بإجمــا(� )  3.28٪( 
ا(ىو¿� �سبة ضعيفة ،  و�انت بمستو)  ٪ 14.11 نـاد

ً
أبـدا(ىومـستو)  ٪40.45) ( ر

ً
و.ـذا )  19.94٪) (

ات ت سة م2ا جة مما رمؤشر ع9) أن د ر اسـة جـاءت ر جة أ.مية املعلومات من قبـل عينـة الد رحديد د ر
ربمستو ضعيف ع9) مستو اv\و الثا�ي  ى جة أ.مية املعلومات: ى ات تحديد د رم2ا  .ر

جـة أ.ميـة املعلومـات قـد يرجـع  ات تحديـد د اسـة kـ) م2ـا ر  وSر الباحث أن ضعف أفراد عينـة الد ر ر ى
ة ع9ـــ)  ة املعلومـــات لـــدى الطـــالب ،وافتقـــاد.م رإ(ـــ) ســـرعة تـــدفق املعلومـــات ،وعـــدم تـــوافر القـــد رإدا

ة الك_ـساب معلومـات لل�\كم ع9) مدى كفايـة املعلومـات الJـI تـم اQ\ـصو عل|5ـا  ورأو أن .نـاك ضـر
ة مـة للبحـث عـن املعلومـات ضـر ات الال رجديدة ،ممـا يؤكـد ع9ـ) أن امل2ـا ز ل ال غنـاء ع¥5ـا للوصـو إ(ـ) ور

مـــة ل�\ـــصو ع9ـــ) املعلومـــات، ومـــ لأفـــضل املـــصادر الال ة لـــدى الطـــالب ز ة ع9ـــ)رن ثـــم تـــوافر القـــد ر إدا
اسة العمودى، (راملعلومات وتوظيف2ا k) إنتاج ?فpار اPQديدة، وتتفق إ() حد ما تلك الن_يجة مع د

،Iاســـة) 2008والـــسل� اســـة)2009الغـــانم،(ر،ود الJـــI توصـــلت إ(ـــ) أن ) 2017عماشـــة،والرKاÇ)،(ر، ود
ا kــ) توليــ ة املعلومــات وتوظيف2ــ ة إدا رتــوافر م2ــا اســة جــاء ر رد?فpار اPQديــدة لــدى الطــالب عينــة الد

جة متوسطة املستو ىبد    . ر

.ـر ع9ــ) - ز وللتعـرف ع9ـ) مـدى تـوافر ثقافـة املعلومـات لـدى طـالب �ليـة ال��بيـة بالدق2ليـة جامعـة ?
رمـــستو اv\ـــو الثالـــث  ل يمكـــن اســـتقراء اPQـــدو  لـــدى الطـــالباملعلومـــاتمعـــاي�i اختيـــار مـــصادر : ى

Éو الثالثالتا(� الذي يو\vات ا ر¦ استجابات أفراد العينة ع9) عبا  :ر

  

  

  



 
 ثقافة المعلومات وتصور تربوى إسالمى مقترح  لتنميتها

  أحمدعبدالرسول دمحم مصطفى/ د اةلدى طالب كلية التربية لدعم تعلمهم مدى الحي

 

 

136 

 )11(لجدو 

اســة 	ستكــشافية ع9ــ) اســ_بانة للكــشف عــن تــوافر ثقافــة املعلومــات  راســتجابات أفــراد عينــة الد
.ر ع9) مستو اv\و الثالث  رلدى طالب �لية ال��بية بالدق2لية جامعة ? ى معاي�i اختيار مصادر : ز

  ) 300= ن ( املعلومات 

سة جة املما رد  ر

ة م  رالعبا
ا أحيانا غالبا دائما  أبدا رناد

مجموع 
ان  ز?و

ن  زالو
bÜال©س 

	نحراف 
 ياملعيار

 �2ا

ال��ت�ب 
حسب 
ن  زالو
bÜال©س 

 23 12 30 63 172 ك

1 

أعتمد ع9) مصادر 
 IJاملعلومات ال
�ساعد�ي ع9) 

لالوصو للمعلومات 
 �سرعة

٪ 57.3 21.0 10.0 4.0 7.7 
1249 4.16 1.22 285.4 1 

 2 20 75 126 77 ك

2 

 (k ن��نت	أستخدم  
لاQ\صو ع9) 

املعلومات لس2ولة 
 البحث من خاللھ

٪ 25.7 42.0 25.0 6.6 0.7 
1156 3.85 0.902 16.9 3 

 28 47 127 72 26 ك
3 

لأ.تم باQ\صو ع9) 
 IJاملعلومات ال

 9.3 15.7 42.3 24.0 8.7 ٪ت_ناسب مع ا.تماما�ى
921 3.07 1.05 116.3 5 

 6 37 59 101 97 ك
4 

لأعت¤I باQ\صو ع9) 
 (k معلومات حديثة

 2.0 12.3 19.7 33.7 32.3 ٪ مجال التخصص
1146 3.82 1.07 108.2 4 

 33 8 21 61 177 ك
5 

أحصل ع9) املعلومات 
من مصادر املعلومات 
 11.0 2.7 7.0 20.3 59.0 ٪ الدقيقة واملوضوعية

1241 4.13 1.32 310.7 2 

ــا(� ــــ ــ ـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  92 124 312 423 549 ك mجمـ

(      1800   1500  ) ٪ 36.6 28.2 20.8 8.27 6.13 
5713 3.80 1.11 359.8  

جــة كبiــ�ة حيــث س بد ات �انــت تمــا رومــن اPQــدو الــسابق يتــ§¦ أن جميــع العبــا ر ر ا^5ــا ل ز تراوحــت أو
اســـة ع9ـــ) أن تـــوافر ثقافـــة املعلومـــات لــــدى ).3.07(و ) 4.16(ال©ـــس¾ية بـــiن  ر حيـــث أكـــدت عينـــة الد

.ـــر ع9ـــ) مـــستو اv\ـــو الثالـــث  رطـــالب �ليـــة ال��بيـــة بالدق2ليـــة جامعـــة ? ى معـــاي�i اختيـــار مـــصادر : ز
غ متوسـط اسـتجابة أفـراد العينـة ع9ـ) اv\ـو ك كمـا  .(p)3.80ـل راملعلومـات �انـت متوسـطة حيـث بلـ

جـــة دائمـــا  س بد جـــة التحقـــق ع9ـــ) مـــستو تمـــا �انـــت �ـــسبة د
ً

ر ر وغالبـــا ) ٪36.6(ىر
ً

( بإجمـــا(� ) 28.2٪( 
ا(ىو¿� �سبة متوسـطة ،  و�انـت بمـستو)  ٪ 64.80 نـاد

ً
أبـدا(ىومـستو)  ٪8.27( ،) ر

ً
و.ـذا )  6.13٪) (

مـــصادر املعلومـــات جـــاءت ب اســـة ع9ـــ) اختيا رمؤشـــر ع9ـــ) أن اســـتجابات عينـــة الد ©ـــسبة متوســـطة، ر
لوقدtعز الس¾ب k) ذلك إ() اعتياد الطالب ع9) شpل معـiن مـن املـصادر ل�\ـصو ع9ـ) املعلومـات  ى
ـــا56م  ـــا،أو شـــــعو الطـــــالب بأ^5ـــــا التخـــــدم تطلعــ ـــة mفـــــادة م¥5ــ ر،أوعـــــدم املعرفـــــة «5ـــــذه املـــــصادر وكيفيــ
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اسـية ،و.ــذا يؤكــد ع9ــ) حاجــة الطــالب إ(ــ) التـدعيم ل2ــذا اv\ــو مــن خــالل بــرامج  رالد S¾يــة تن�ــI ر رتد
ات لد>5م ع9) كيفية 	ستفادة من مصادر املعلومات ا�vتلفة ات وامل2ا رالقد  .  ر

.ـر ع9ــ) - ز  للتعـرف ع9ــ) مـدى تــوافر ثقافـة املعلومــات لـدى طــالب �ليـة ال��بيــة بالدق2ليـة جامعــة ?
رمـستو اv\ــو الرا�ــع  لطــر اQ\ــصو ع9ــ) املعلومـات لــدى الطــالب: ى لتــا(� ل يمكــن اســتقراء اPQــدو اق

ات اv\و الرا�ع روالذي يوÉ¦ استجابات أفراد العينة ع9) عبا  :ر

 )12(لجدو 

اســة 	ستكــشافية ع9ــ) اســ_بانة للكــشف عــن تــوافر ثقافــة املعلومــات  راســتجابات أفــراد عينــة الد
.ــر ع9ــ) مــستو اv\ــو الرا�ــع  رلــدى طــالب �ليــة ال��بيــة بالدق2ليــة جامعــة ? ى لطــر اQ\ــصو ع9ــ) : ز ق

  ) 300= ن ( ى الطالب  املعلومات لد

سة جة املما رد  ر

ة م  رالعبا
ا أحيانا غالبا دائما  أبدا رناد

مجموع 
ان  ز?و

ن  زالو
bÜال©س 

	نحراف 
 ياملعيار

 �2ا

ال��ت�ب 
حسب 
ن  زالو
bÜال©س 

 2 7 142 114 35 ك
1 

أعتمد ع9) 	ن��نت 
لk) اQ\صو ع9) 

 0.7 2.3 47.3 38.0 11.7 ٪ املعلومات
1073 3.57 0.752 273.9 7 

 3 2 161 121 13 ك

2 

أستفيد من مواقع 
 (Çجتما	التواصل 

k) اك_ساب املعلومات 
 الIJ احتاج إل|5ا

٪ 4.3 40.3 53.7 0.7 1.0 
1039 3.46 0.640 379.0 8 

 20 11 68 94 107 ك

3 

أحضر  الندوات 
واv\اضرات العلمية 

لل�\صو ع9) 
 املعلومات

٪ 35.7 31.3 22.7 3.6 6.7 
1157 3.85 1.14 123.8 4 

 0 4 114 143 39 ك

4 

 (k ىëن بزمالiأستع
اسة k) البحث  رالد
 IJعن املعلومات ال

 احتاج2ا
٪ 13.0 47.7 38.0 1.3 0 

1117 3.72 0.698 166.4 5 

 13 8 91 84 104 ك

5 

أ.تم بالبحث عن 
املعلومات من خالل 

املراجع واPvالت 
 العلمية

٪ 34.7 28.0 30.3 2.7 4.3 
1158 3.86 1.06 139.7 3 

 22 18 29 70 161 ك

6 

أتواصل مع أعضاء 
�س بالpلية  ر.يئة التد

لل�\صو ع9) 
 املعلومات

٪ 53.7 23.3 9.7 6.0 7.3 
1230 4.10 1.23 241.1 1 

 2 146.4 1.11 3.97 1191 12 19 60 84 125 كأحصل ع9) املعلومات  7
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سة جة املما رد  ر

ة م  رالعبا
ا أحيانا غالبا دائما  أبدا رناد

مجموع 
ان  ز?و

ن  زالو
bÜال©س 

	نحراف 
 ياملعيار

 �2ا

ال��ت�ب 
حسب 
ن  زالو
bÜال©س 

الIJ احتاج إل|5ا من 
 (k نiاملتخصص

 اPvال
٪ 41.7 28.0 20.0 6.3 4.0 

 1 3 134 143 19 ك
8 

أعتمد ع9) مكتبة 
لالpلية k) اQ\صو 

 0.3 1.0 44.7 47.7 6.3 ٪ ع9) املعلومات
1076 3.58 0.640 346.2 6 

 136 109 46 7 2 ك

9 

استفيد من املكتبات 
 (k ليةpخارج ال
لاQ\صو ع9) 

 املعلومات
٪ 0.7 2.3 15.4 36.3 45.3 

530 1.76 0.841 242.4 9 

ــــــا(� ــ ـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  209 181 845 860 605 ك mجمـ

(     2700   ) ٪ 22.41 31.85 31.3 6.7 7.74 
9571 3.54 0.901 434.0  

ا رومــن اPQــدو الــسابق يتــ§¦ أن جميــع العبــا ا^5ــا ل جــة كبiــ�ة حيــث تراوحــت أو س بد زت �انــت تمــا ر ر
اســـة ع9ـــ) أن تـــوافر ثقافـــة املعلومـــات لــــدى ). 1.76(و ) 4.10(ال©ـــس¾ية بـــiن  رحيـــث أكـــدت عينـــة الد

ـــ) مـــــستو اv\ـــــو الرا�ـــــع  .ـــــر ع9ــ ــــة ? ـــة جامعـ رطـــــالب �ليـــــة ال��بيـــــة بالدق2ليــ ى لطـــــر اQ\ـــــصو ع9ـــــ) : ز ق
ر اسـتجابة أفـراد العينـة ع9ـ) اv\ـو كpـل املعلومات لدى الطالب �انت متوسطة حيـث بلـغ متوسـط

جة دائما ). 3.54( س بد جة التحقق ع9) مستو تما كما �انت �سبة د
ً

ر ر وغالبا ) ٪22.41(ىر
ً

 )31.3٪ (
ا(ىو¿� �سبة متوسطة ،  �انت بمستو)  ٪ 53.71( بإجما(�  ناد

ً
أبدا(ىومستو)  ٪6.7( ،) ر

ً
) (7.74٪  (

ســة م توســطة kــ� مــدى تــوافر ثقافــة املعلومــات لــدى طــالب رو.ــذا مؤشــر ع9ــ) أن العينــة لــد>5م مما
.ر ع9) مستو اv\و الرا�ع  ر�لية ال��بية بالدق2لية جامعة ? ى لطر اQ\صو ع9) املعلومات لدى : ز ق

جــة  ة ع9ــ) تحديــد مــصادر املعلومــات والوصــو إل|5ــا بكفــاءة �ــان بد رالطالب،و.ــذا يفــسر أن القــد لر
لنــــة، ممـــــا يقلــــل مـــــن اQ\ــــصو ع9ـــــ) املعلومــــات الJـــــI ىمتوســــطة املـــــستو مــــن وج2ـــــة نظــــر أفـــــراد العي

ـــ� kـــــ) .ـــــذا  ـــم أك�ــ ـــة بالدق2ليـــــة بحاجـــــة إ(ـــــ) دعــ ـــة، ولـــــذا يتـــــ§¦ أن طـــــالب �ليـــــة ال��بيــ ـــا بدقــ يحتاجو^5ـ
اتھ ا�vتلفة ملعرفة طر البحث عن املعلومات وأ.مي5ºا k) اQ\صو ع9) املعلومات مع  وم2ا لاv\و ق ر ر

	تصال وتكنولوجيا املعلومات الIJ �ساعد ع9) ذلك تدعيم 	ستفادة من 	ن��نت وتوافر شبpات 
اســـــة اســـــة )2004خiــــ�،(ر،وقــــد اتفقــــت د تبــــاط ضـــــعف ) 2015الفخرا�ــــى،(ر،ود رحيـــــت أكــــدت ع9ـــــ) ا

 IJصو ع9) املعلومات ال\Qات تحديد طر البحث عن املعلومات بضعف فرص ا لالباحثiن k) م2ا ق ر
 .نيحتاجو إل|5ا

.ــر ع9ــ)  للتعــرف ع9ــ) مــدى تــوافر ثقافــة املعلومــ- زات لــدى طــالب �ليــة ال��بيــة بالدق2ليــة جامعــة ?
رمستو اv\و ا�Qامس  ات تقييم استخدام املعلومات لدى الطـالب: ى ل يمكـن اسـتقراء اPQـدو رم2ا

ات اv\و ا�Qامس رالتا(� والذي يوÉ¦ استجابات أفراد العينة ع9) عبا  :ر
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 )13(لجدو 

اســة 	ستكــشافية ع9ــ ) اســ_بانة للكــشف عــن تــوافر ثقافــة املعلومــات راســتجابات أفــراد عينــة الد
.ــــر ع9ــــ) مـــستو اv\ــــو ا�Qــــامس  رلـــدى طــــالب �ليــــة ال��بيــــة بالدق2ليـــة جامعــــة ? ى ات تقيــــيم : ز رم2ــــا

  ) 300= ن ( استخدام املعلومات لدى الطالب  

سة جة املما رد  ر

ة م  رالعبا
ا أحيانا غالبا دائما  أبدا رناد

مجموع 
ان  ز?و

ن  زالو
bÜال©س 

	نحراف 
 ياملعيار

 �2ا

ال��ت�ب 
حسب 

زن الو
bÜال©س 

 119 105 69 7 0 ك
1 

استخلص الفائدة من 
املعلومات الIJ أحصل 

 39.7 35.0 23.0 2.3 0 ٪ عل|5ا
564 1.88 0.841 99.94 6 

 78 150 57 9 6 ك
2 

Kط بiن املعلومات  رأ
اPQديدة واملعلومات 

 26.0 50.0 19.0 3.0 2.0 ٪ امل��اكمة لدي
615 2.05 0.866 232.9 4 

 64 143 82 7 4 ك
3 

أصل  إ() املعلومات 
 21.4 47.7 27.3 2.3 1.3 ٪ املطلوKة �سرعة

644 2.14 0.825 222.2 3 

 122 101 62 4 11 ك
4 

أنظم املعلومات 
وأعرض2ا بطرSقة 
 40.6 33.7 20.7 1.3 3.7 ٪ مناسبة لآلخرSن

581 1.93 0.997 184.4 5 

 62 128 100 10 0 ك
5 

�ساعد�ى عملية جمع 
املعلومات k) التوصل 
 20.7 42.7 33.3 3.3 0 ٪إ() توليدأفpار جديدة

658 2.19 0.798 104.3 2 

 6 69 79 100 46 ك
6 

أم�i بiن املعلومات 
 �iالدقيقة وغ

 2.0 23.0 26.4 33.3 15.3 ٪ الدقيقة
1011 3.37 1.05 85.9 1 

ــــــا(� ــ ـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  451 696 449 137 67 ك mجمـ

(      ) ٪ 3.72 7.61 24.94 38.67 25.06 
4073 2.26 0.896 286.3  

ا  ا^5ـ جـة ضـعيفة حيـث تراوحـت أو س بد ات �انت تما زومن اPQدو السابق يت§¦ أن جميع العبا ر ر ر ل
اســـة ع9ـــ) أن تـــوافر ثقافـــة املعلومـــات لــــدى ).1.88(و ) 3.37(ال©ـــس¾ية بـــiن  ر حيـــث أكـــدت عينـــة الد

.ر ع9) مستو اv\و ا�Qـامس  رطالب �لية ال��بية بالدق2لية جامعة ? ى ات تقيـيم اسـتخدام : ز رم2ـا
راملعلومات لدى الطالب  �انت متوسطة حيث بلغ متوسط استجابة أفراد العينـة ع9ـ) اv\ـو كpـل 

جـة .(2.26( جـة دائمـا ركما �انت �سبة د س بد  التحقـق ع9ـ) مـستو تمـا
ً

ر ر وغالبـا ) ٪3.72(ى
ً

 )7.61٪ (
ا(ىو¿� �سبة ضعيفة ،  �انت بمستو)  ٪ 11.33( بإجما(�  ناد

ً
أبدا(ىومستو)  ٪38.67( ،) ر

ً
) (25.06 

ـــة ضـــــعيفة املــــستو kـــــ� مـــــدى تـــــوافر ثقافـــــة ) ٪ ســ ـــد>5م مما ـــة لــ اسـ ىو.ــــذا مؤشـــــر ع9ـــــ) أن عينـــــة الد ر ر
.ـر ع9ـ) مـستو اv\ـو ا�Qـامس املعلومـات لـدى طـالب �ليـة  رال��بيـة بالدق2ليـة جامعـة ? ى ات : ز رم2ـا

اسية الداعمة  ات الد رتقييم استخدام املعلومات لدى الطالب وقد يرجع ذلك إ() عدم توافر املقر ر
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ـــات  للطــــالب kــــ) تقيــــيم اســــتخدام املعلومــــات ،باعتبــــار أن تقيــــيم اســــتخدام املعلومــــات أحــــد متطلبـ
Sـــادة الــتعلم مــدى اQ\ياة،وضـــعف ات التحليــل الناقـــد للمعلومــات لــدى الطالب،ممـــا tــستلزم  ز م2ــا ر

اتحرص �لية ال��بية بالدق2لية ع9) تنمية تلك  ات رامل2ا سة الطالب م2ا ر لدى الطالب لضمان مما ر
ــــــــــة  اســــ ـــھ د ــــــــ ــــــــلت إليـــ ــ ـــــــــا توصــــ ـــع مـــــ ـــــــــ ـــق مــ ـــــ ـــ ـــــــــــذا يتفـــ ـــــــــات ،و.ـــ ــــــــتخدام املعلومـــــ ـــــــيم اســــــ ــــــدالعال (رتقيـــــــ عبــــــــ

اســـة)2014، اســـة)2016مر®ـــ�I،(ر،ود ة طـــالب ) 2008ىعـــزاز(ر،ود ا ف|5ـــا إ(ـــ) ضـــعف م2ـــا رالJـــI أشـــار و
ة تقييم املعلومات،والتحليل الناقد للمعلومات الIJ تم اQ\صو عل|5ا   اسات العليا k) م2ا لالد ر  .ر

.ــر ع9ــ) - ز للتعــرف ع9ــ) مــدى تــوافر ثقافــة املعلومــات لــدى طــالب �ليــة ال��بيــة بالدق2ليــة جامعــة ?
رمـــــستو اv\ـــــو الـــــسادس   يمكـــــن لواجـــــھ الطـــــالب kـــــ) اQ\ـــــصو ع9ـــــ) املعلومـــــاتالـــــصعوKات الJـــــI ت: ى

ات اv\و السادس راستقراء اPQدو التا(� والذي يوÉ¦ استجابات أفراد العينة ع9) عبا ر  :ل

 )14(لجدو 

اســة 	ستكــشافية ع9ــ) اســ_بانة للكــشف عــن تــوافر ثقافــة املعلومــات  راســتجابات أفــراد عينــة الد
ر.ـــر ع9ــ) مــستو اv\ـــو الــسادس لــدى طــالب �ليــة ال��بيـــة بالدق2ليــة جامعــة ? ى الــصعوKات الJـــI : ز

  )300= ن ( لتواجھ الطالب k) اQ\صو ع9) املعلومات 

سة جة املما رد  ر

ة م  رالعبا
ا أحيانا غالبا دائما  أبدا رناد

مجموع 
ان  ز?و

ن  زالو
bÜال©س 

	نحراف 
 ياملعيار

 �2ا

ال��ت�ب 
حسب 
ن  زالو
bÜال©س 

 9 73 83 85 50 ك
1 

أعا�ى من التعامل مع 
ر املعلومات مصاد

 m ٪ 16.7 28.3 27.7 24.3 3.0لك��ونية
994 3.31 1.10 67.1 7 

 60 18 24 49 149 ك
2 

اقلق من �عام9) مع 
تكنولوجيا املعلومات 

 20.0 6.0 8.0 16.3 49.7 ٪ واستخداما56ا
1109 3.69 1.59 185.0 6 

 0 8 59 140 93 ك
3 

تقل استفاد�ى من 
�شر.ا املعلومات عند 

 0 2.6 19.7 46.7 31.0 ٪ بلغات أجن¾ية
1218 4.06 0.782 123.9 4 

 16 0 13 46 225 ك

4 

 (k ا�ى رضعف م2ا
التعامل مع �عض 

املراجع mلك��ونية 
يقلل من حصو() ع9) 

 املعلومات

٪ 75.0 15.3 4.3 0 5.4 
1364 4.54 0.988 408.8 1 

 1 9 95 98 97 ك

5 

 وضعف قلة ?دوات
mمpانات املادية 

مة للدخو ع9)  لالال ز
 	ن��نت

٪ 32.3 32.7 31.7 3.0 0.3 
1181 3.93 0.888 168.6 5 

 9 8 30 74 179 ك
6 

اليتوافر لدى الوقت 
الpاk) للبحث عن 

 3.0 2.6 10.0 24.7 59.7 ٪ املعلومات
1306 4.35 0.975 342.7 3 
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سة جة املما رد  ر

ة م  رالعبا
ا أحيانا غالبا دائما  أبدا رناد

مجموع 
ان  ز?و

ن  زالو
bÜال©س 

	نحراف 
 ياملعيار

 �2ا

ال��ت�ب 
حسب 
ن  زالو
bÜال©س 

 9 8 28 77 178 ك

7 

ر املصداقية عدم تواف
k) �عض املعلومات 

الIJ ت©شر ع9) 
 	ن��نت

٪ 59.3 25.7 9.3 2.7 3.0 
1307 4.36 0.969 342.4 2 

ــا(� ــــ ــ ـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  104 124 332 569 971 ك mجمـ

(   2100   ) ٪ 46.24 27.10 15.81 5.90 4.95 
8479 4.03 1.04 342.3  

ا  ا^5ــ جــة كبiــ�ة حيــث تراوحــت أو س بد ات �انــت تمــا زومــن اPQــدو الــسابق يتــ§¦ أن جميــع العبــا ر ر ر ل
اســـة ع9ـــ) أن تـــوافر ثقافـــة املعلومـــات لــــدى ).1.88(و ) 3.37(ال©ـــس¾ية بـــiن  ر حيـــث أكـــدت عينـــة الد

.ـر ع9ـ) مـستو اv\ــو الـسادس  رطـالب �ليـة ال��بيـة بالدق2ليـة جامعــة ? ى الJـI تواجــھ الـصعوKات : ز
لالطـــالب kـــ) اQ\ـــصو ع9ـــ) املعلومـــات �انـــت كبiـــ�ة حيـــث بلـــغ متوســـط اســـتجابة أفـــراد العينـــة ع9ـــ) 

جــة دائمــا  .(4.03(راv\ــو كpــل  س بد جــة التحقــق ع9ــ) مــستو تمــا كمــا �انــت �ــسبة د
ً

ر ر ) ٪46.24(ىر
وغالبـــا 
ً

ىو¿ـــ� �ـــسبة كبiــــ�ة جـــدا ،  �انـــت بمـــستو)  ٪ 73.34( بإجمـــا(� ) 27.10٪(  ً
ا( نــــاد

ً
)  ٪5.90( ،) ر

أبــدا(ىومــستو
ً

و.ــذا مؤشــر ع9ــ) أن العينــة لــد>5م صــعوKات كبiــ�ة kــ� مــدى تــوافر ثقافــة )  4.95٪) (
ـــو الـــــــسادس ـــــ) مــــــستو اv\ـــ ــــر ع9ـ .ــ ـــة ? ـــة بالدق2ليـــــــة جامعـــ ـــة ال��بيـــ راملعلومــــــات لــــــدى طــــــالب �ليـــ ى : ز

اجـھ لالصعوKات الIJ تواجھ الطالب k) اQ\صو ع9) املعلومات،و.ـذا يفـسر أن الـصعوKات الJـI تو
اسة، وقد  رالطالب k) اQ\صو ع9) املعلومات �انت مرتفعة املستو من وج2ة نظر أفراد عينة الد ى ل
ىtعز أغلب .ذه الصعوKات إ() عدم توافر شبpات اتصال وتكنولوجيا معلومات ع9) مستو جيد  ى

قـــد ،أضـــف إ(ـــ) ذلـــك أن أغلـــب املعلومـــات املتاحـــة ع9ـــ) 	ن��نـــت بلغـــات أجن¾يـــة ،كمـــا أن أغل5Rـــا يفت
ة طـــرح ال�ــ�امج املتخصــصة لرفـــع مــستو الطـــالب kــ) �علـــم  ىللمــصداقية والدقــة، مماtـــستلزم ضــر ور
 IـJـ� للمعلومـات الiة النقـد والتمي ات التكنولوجية، والعمل ع9) إكـساب الطـالب م2ـا راللغات وامل2ا ر

اسـة اســة مـع د ريرSـدو اQ\ـصو عل|5ـا، وتتفـق تلـك الد ر ل اسـة)2008دمحم،(ن ن kــ) أ) 2010اQ\مـود(ر،ود
.ا  اسة k) الوصو للمعلومات أثناء البحث عن املعلومات ومصاد ر.ناك صعوKات �ع�� عينة الد لر ى

 .الIJ تلIÜ احتياجا56م املعلوماتية والبحثية

ق ب�ن استجابات أفراد العينة vw مدى أ:مية ¡س�بانة -ب  و النتائج ا%�اصة بالفر
:ا الفرعية بحسب متغ�� مOان 8قامة   ):حضر-فرz(رمجملة ومحاو

)) t-testللمجموعات غ�i املرتبطة ) ت(وللتحقق من �\ة الفرض قام الباحث باستخدام اختبار 
ق ذات داللـــة إحـــصائية بـــiن متوســــطات -)ت(لواPQـــدو التـــا(� يوÉـــ¦ نتـــائج اختبـــار  وQ\ــــساب الفـــر

اسة الbJ �عز إ() متغ�i مpان mقامة  ىتقديرات عينة الد  )  حضر-رSف(ر
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 )15(لجـدو 

اســـة للكـــشف عـــن ثقافـــة املعلومـــات لـــدى نتـــا رئج اختبـــار ال©ـــسبة التائيـــة بـــiن متوســـطات تقـــديرات عينـــة الد
.ــر حــسب متغiــ� mقامــة  جــة ) حــضر-رSــف(زطــالب �ليــة ال��بيــة بالدق2ليــة جامعــة ? رباv\ــاو الفرعيــة والد ر

 الpلية

 املتوسط العدد اPvموعة راv\و
 	نحراف

 ياملعيار

متوسط 
قالفر بiن 

 اسiنالقي

ا�Qطأ 
ياملعيار 

 قللفر
 "ت"قيمة 

 ىمستو

 الداللة

 4.82 24.76 164 رSف
دوا�Ç اQ\اجة 

 للمعلومات
 4.97 23.20 136 حضر

1.55 0.567 2.73 0.01 

ات تحديد  1.94 14.58 164 رSف رم2ا
جة أ.مية  رد

 1.78 14.78 136 حضر املعلومات
0.214 0.217 0.986 

0.355 

 غ�i دالة

� اختيار معايi 4.03 19.30 164 رSف
مصادر 

 4.37 18.72 136 حضر املعلومات
0.576 0.486 1.18 

0.236 

 غ�i دالة

 4.05 32.19 164 رSف
لطر اQ\صو  ق
 ع9) املعلومات

 4.67 31.40 136 حضر
0.790 0.504 1.56 

0.118 

 غ�i دالة

ات تقييم  3.52 13.68 164 رSف رم2ا
استخدام 
 1.91 13.08 136 حضر املعلومات

0.594 0.337 1.76 
0.079 

 غ�i دالة

صعوKات  4.89 28.10 164 رSف
لاQ\صو ع9) 

 3.85 28.44 136 حضر املعلومات
0.338 0.516 0.655 

0.513 

 غ�i دالة

 13.39 132.64 164 رSف
جة الpلية  رالد

 	س_بانة
 13.14 129.66 136 حضر

2.97 1.54 1.92 
0.060 

 غ�i دالة

جات حرSة 0.01ى اPQدولية لل©سبة التائية مستو داللة القيمة  ) 1.97) =( 0.05(، وعند ) 2.60 =(298ر وKد

ىدالة إحصائيا عند مـستو ) ت(أن قيمة ): 15(ليت§¦ من اPQدو السابق 
ً

رkـ� محـو دواÇـ� ) 0.01(
? �Àــ� بــاk ــ� دالــةiــف وغSطــالب الر ¦Qق لــصا جــود فــر واQ\اجــة للمعلومــات و جــة الpليــة و ر�عــاد والد

ىو�عـز ذلــك إ(ـ) التطلعــات الكبiــ�ة لطـالب الرSــف ملـستو معلومــا�ى أع9ــ) ألن نـص�ب طــالب الرSــف  ى
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ىمــن تــوافر الفــرص التعليميــة واملــستو املع�ــ��I واملــستو 	جتمــا�Ç أقــل مــن طــالب اQ\ــضر نظــرا  ى
Çـــــــــستدtضر،مما\Qف قياســـــــــا باSـــالر ـــ ـــــــدودا بـــ ـــــادة مـــــــــايpو محــ ـــــوافر املؤســـــــــسات عــــ ألن تــــ

ً
ـــــــة ن ) اQ\اجــ

 للمعلومات لد>5م ،ب�نما وجد

جــة الpليــة ، ب�نمــا بلــغ متوســط تقــديرات ) 132.64(أن متوســط تقــديرات طــالب الرSــف بلــغ  رkــ� الد
أقــــل مــــن اPQدوليــــة عنــــد  (1.92( وأن قيمــــة ال©ــــسبة التائيــــة اv\ــــسوKة ،(129.66(طــــالب اQ\ــــضر 

ق) 1.97(حيـــث تبلـــغ ) 0.05(ىمـــستو   دالـــة إحـــصائيا بـــiن متوســـطي وممـــا tـــش�i إ(ـــ) عـــدم وجـــود فـــر
ً

اســة للكــشف عــن ثقافــة املعلومــات لــدى طــالب �ليــة ال��بيــة بالدق2ليــة جامعــة  رتقــديرات عينــة الد
.ــر حــسب متغiــ� مpــان mقامــة  جــة الpليــة، والرســم التــا(� ) حــضر-رSــف(ز? رباv\ــاو الفرعيــة والد ر

 :يوÉ¦ ذلك

 

 
اسة للكشف عن ثقافة املعلومات نتائج اختبار ال©سبة التائية بiن متوسطا) 1(شpل  رت تقديرات عينة الد

 �iر حسب متغ. رباv\او الفرعية ) حضر-رSف (mقامةزلدى طالب �لية ال��بية بالدق2لية جامعة ?
جة الpلية  .روالد

ق ذات داللـــة إحــصائية ع9ـــ) مــستو 	ســـ_بانة مجملــة تبعـــا ملتغiـــ�  وSمكــن تفـــس�i عــدم وجـــود فــر
ً ى و

اس_نادا إ() أن الطالب ) ضرح-رSف(مpان mقامة 
ً

جة من عدم الرضا و	س_ياء من ع9) ر نفس الد
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ات ثقافـــة املعلومـــات، وكـــذلك عـــدم تـــوافر mمpانـــات  مـــة الك_ـــساب م2ـــا جــة توافراملتطلبـــات الال رد ز ر
ات ثقافة املعلومات لد>5م..املادية مثل شبpات اتصال وأج2زة حاسب آ()  . را�Q  لتنمية م2ا

ق ب�ن استجابات أفراد العينـة wـv مـدى أ:ميـة ¡سـ�بانة  النتائج ا%�اصة-جـ و بالفر
اسية  :ا الفرعية بحسب متغ�� الفرقة الد رمجملة ومحاو  ):الرا�عة-الثانية(ر

)) t-testللمجموعات غ�i املرتبطة ) ت(وللتحقق من �\ة الفرض قام الباحث باستخدام اختبار 
ق ذات الداللـة mحـصائية بـiن متوســطات Q\ــساب ال-)ت(لواPQـدو التـا(� يوÉـ¦ نتـائج اختبـار  وفـر

ق �k  ثقافة املعلومات لدى طالب �لية ال��بية بالدق2لية  اسة للكشف عن الفر وتقديرات عينة الد ر
اسية  .ر الbJ �عز إ() متغ�i الفرقة الد رجامعة ?  ).الرا�عة-الثانية(ىز

 )16(لجـدو 

اسـة للكـشف عـن ثقافـة املعلومـات نتائج اختبار ال©سبة التائية بiن متوسطات تقديرات ع رينة الد
اســية  .ـر حــسب متغiــ� الفرقـة الد رلـدى طــالب �ليــة ال��بيـة بالدق2ليــة جامعــة ? ) الرا�عــة-الثانيــة(ز

جة الpلية  رباv\او الفرعية والد  ر

 املتوسط العدد اPvموعة راv\و
 	نحراف

 ياملعيار

متوسط 
قالفر بiن 
 القياسiن

ا�Qطأ 
ياملعيار 

 قللفر
 "ت"ة قيم

 ىمستو

 الداللة

 4.61 23.77 122 الثانية
دوا�Ç اQ\اجة 

 للمعلومات
 5.16 24.24 178 الرا�عة

0.468 0.582 0.804 
0.422 

 غ�i دالة

ات تحديد  2.02 14.77 122 الثانية رم2ا
جة أ.مية  رد

 1.76 14.61 178 الرا�عة املعلومات
0.158 0.221 0.714 

0.474 

 غ�i دالة

 اختيار معاي�i 4.19 18.95 122 الثانية
مصادر 

 4.20 19.10 178 الرا�عة املعلومات
0.155 0.493 0.314 

0.752 

 غ�i دالة

 4.39 31.67 122 الثانية
لطر اQ\صو  ق
 ع9) املعلومات

 4.34 31.94 178 الرا�عة
0.277 0.513 0.539 

0.589 

 غ�i دالة

ات تقييم  3.47 13.31 122 نيةالثا رم2ا
استخدام 
 2.47 13.47 178 الرا�عة املعلومات

0.157 0.343 0.457 
0.646 

 غ�i دالة

صعوKات 
لاQ\صو ع9) 

 0.508 0.663 0.523 0.347 4.22 28.05 122 الثانية
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 غ�i دالة 4.60 28.40 178 الرا�عة املعلومات

 13.57 130.54 122 الثانية
جة الpلية  رالد

 	س_بانة
 13.20 131.79 178 الرا�عة

1.24 1.56 0.794 
0.427 

 غ�i دالة

جات حرSة 0.01ى اPQدولية لل©سبة التائية مستو داللة القيمة  ) 1.97) =( 0.05(، وعند ) 2.60 =(298ر وKد

ىغiـــ� دالـــة إحـــصائيا عنـــد مـــستو ) ت(ليتـــ§¦ مـــن اPQـــدو الـــسابق  أن قيمـــة  ً
وأن متوســـط ) 0.05(

جـة الpليـة ، ب�نمـا بلـغ متوسـط تقـديرات طـالب ) 130.54( بلغ تقديرات طالب الفرقة الثانية ر�k الد
أقـــل مـــن اPQدوليـــة عنـــد  (0.794( وأن قيمـــة ال©ـــسبة التائيـــة اv\ـــسوKة ،(131.79(الفرقـــة الرا�عـــة 

ق دالـــة إحـــصائيا بـــiن متوســـطي ) 1.97(حيـــث تبلـــغ ) 0.05(ىمـــستو  ممـــا tـــش�i إ(ـــ) عـــدم وجـــود فـــر
ً

و
اســة للكــشف  عــن ثقافــة املعلومــات لــدى طــالب �ليــة ال��بيــة بالدق2ليــة جامعــة رتقــديرات عينــة الد

اســية  .ــر حــسب متغiــ� الفرقــة الد ر? جــة الpليــة، و�عــز ) الرا�عــة-الثانيــة(ز ىباv\ــاو الفرعيــة والد ر ر
اســــــية  ات د ـــر ـــــة مقـــ اســــــة بالpليـ ـــــالب خــــــالل ســــــنوات الد رذلــــــك لعــــــدم تلقــــــى الطـ ــــا56م رر تلÜــــــI احتياجــ

ق دالـــــة احــــصائيا بـــــiن متوســـــطات   والرســــم ااملعلوماتيــــة والبحثيـــــة، ولتـــــا(� يوÉــــ¦ عـــــدم وجـــــود فــــر
اسية اسة �عز إ() متغ�i الفرقة الد رتقديرات عينة الد  :ىر

 
اســة للكــشف عــن ثقافــة املعلومــات لــدى بــiننتــائج اختبــار ال©ــسبة التائيــة ) 2(شــpل ر متوســطات تقــديرات عينــة الد

.ر حسب متغ�i الف اسية زطالب �لية ال��بية بالدق2لية جامعة ? جة ) الرا�عة-الثانية(ررقة الد رباv\او الفرعية والد ر
 الpلية
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ق ب�ن استجابات أفراد العينة عno مستو ¡سـ�بانة مجملـة -د ى للتعرف عno الفر و
v·التخصص يمكن استقراء ا%{دو التا �ا بحسب متغ�: لومحاو  :ر

  )17( لجـدو 

اسة جة للكـشف عـن ثقافـة املعلومـات ر نتائج تحليل التباين بiن متوسطات تقديرات عينة الد ر لد
.ر حسب متغ�i التخصص  .زلدى طالب �لية ال��بية بالدق2لية جامعة ?

ىمستو 
 الداللة

 قيمة ف
متوسط 
 املر}عات

جات  رد
 اQ\رSة

مجموع 
 املر}عات

 راv\و مصدر التباين

 بiن اPvموعات 2015.891 8 251.986

 13.814 0.01 داخل اPvموعات 5308.146 291
18.241 

 اPvموع 7324.037 299

دوا�Ç اQ\اجة 
 للمعلومات

 بiن اPvموعات 220.554 8 27.569

 9.653 0.01 داخل اPvموعات 831.083 291
2.856 

 اPvموع 1051.637 299

ات تحديد  رم2ا
جة أ.مية  رد

 املعلومات

 بiن اPvموعات 1446.625 8 180.828
 13.797 0.01 داخل اPvموعات 3813.812 291

13.106 
 اPvموع 5260.437 299

 معاي�i اختيار
مصادر 

 املعلومات
 بiن اPvموعات 1174.441 8 140.706

 28.853 0.01 داخل اPvموعات 4510.556 291
4.877 

 اPvموع 5684.997 299

قطر 
لاQ\صو ع9) 

 املعلومات
140.706 8 1125.651 vن اiموعاتبP 

 28.853 0.01 داخل اPvموعات 1419.096 291
4.877 

 اPvموع 2544.747 299

ات تقييم  رم2ا
استخدام 
 املعلومات

 بiن اPvموعات 4437.554 8 554.694
 108.43 0.01 داخل اPvموعات 1488.643 291

5.116 
 اPvموع 5926.197 299

صعوKات 
لاQ\صو ع9) 

 املعلومات
 بiن اPvموعات 16961.605 8 2120.201

 16.998 0.01 داخل اPvموعات 36298.165 291
124.736 

 اPvموع 53259.770 299

جة الpلية  رالد
لالس_بانة 

 كpل
جbJ حرSة ) 0.01(ىعند مستو ) ف(القيمة اPQدولية لقيمة   ) 1.90) =(0.05(، وعند )2.60) =(291، 8(روKد

ق دا) 17(ليت§¦ من اPQدو  جات أفراد العينة ووجود فر رلة إحصائيا بiن جميع التخصصات �k د
.ــر حـسب متغiــ�  زكpـل ع9ـ) مقيــاس ثقافـة املعلومــات لـدى طــالب �ليـة ال��بيـة بالدق2ليــة جامعـة ?
اسة كpل  Sة لتقديرات عينة الد رالتخصص ،واPQدو التا() يوÉ¦ املتوسطات و	نحرافات املعيا ر ل

 :حسب متغ�i التخصص
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  )18(لجدو 

اســـة للكـــشف عـــن ثقافـــة املعلومـــات لـــدى املتو Sـــة لتقـــديرات عينـــة الد رســـطات و	نحرافـــات املعيا ر
.ر حسب متغ�i التخصص  زطالب �لية ال��بية بالدق2لية جامعة ?

 العدد اPvموعة البعد
املتوسط 
 اQ\سا}ي

	نحراف 
 ياملعيار

 اPvموعة البعد
املتوسط 
 اQ\سا}ي

	نحراف 
 ياملعيار

اسات اسات 2.72 25.55 20 رد  1.89 31.70 رد

 1.47 32.43 عر}ي 4.56 26.60 30 عر}ي

�i2.75 26.12 40 يانجل �i1.90 33.55 يانجل 

b5.10 26.24 25 فر��� b4.64 31.80 فر��� 

 6.16 28.68 جغرافيا 6.89 22.22 35 جغرافيا

 2.42 33.24 تكنولوجيا 1.91 21.03 65 تكنولوجيا

 1.91 33.33 علم نفس 2.21 27.73 15 علم نفس

Sخ Sخ 3.95 27.28 25 رتا  2.19 33.92 رتا

دوا�Ç اQ\اجة 
 معلوماتلل

 5.53 21.42 45 خدمة

لطر اQ\صو  ق
ع9) املعلومات

 6.54 28.92 خدمة

اسات اسات 1.51 13.80 20 رد  0.933 11.85 رد

 1.51 11.26 عر}ي 1.16 15.46 30 عر}ي

�i1.27 14.60 40 يانجل �i4.49 17.30 يانجل 

b1.66 13.88 25 فر��� b1.35 11.20 فر��� 

 1.46 14.25 جغرافيا 2.10 14.25 35 جغرافيا

 1.85 12.27 تكنولوجيا 1.42 15.50 65 تكنولوجيا

 1.48 15.06 علم نفس 1.63 13.60 15 علم نفس

Sخ Sخ 1.22 16.20 25 رتا  1.63 12.40 رتا

ات تحديد  رم2ا
جة أ.مية  رد

 املعلومات

 2.44 13.68 45 خدمة

ات تقييم  رم2ا
استخدام 
 املعلومات

 1.62 14.31 خدمة

اسات اسات 2.69 20.75 20 رد  5.88 15.05 رد

 1.86 31.43 عر}ي 2.08 21.33 30 عر}ي

�i1.44 20.55 40 يانجل �i1.47 28.22 يانجل 

b3.34 20.40 25 فر��� b1.30 27.72 فر��� 

 1.68 30.82 جغرافيا 6.00 13.34 35 جغرافيا

 1.80 27.30 تكنولوجيا 1.87 18.56 65 تكنولوجيا

معاي�i اختيار 
مصادر 

 املعلومات

 1.86 21.06 15 علم نفس

صعوKات 
لاQ\صو ع9) 

 املعلومات

 2.26 31.86 علم نفس
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 العدد اPvموعة البعد
املتوسط 
 اQ\سا}ي

	نحراف 
 ياملعيار

 اPvموعة البعد
املتوسط 
 اQ\سا}ي

	نحراف 
 ياملعيار

Sخ Sخ 2.04 21.56 25 رتا  1.27 29.96 رتا

 2.07 29.60 خدمة 6.02 15.37 45 خدمة

اسات  7.14 118.70 20 رد

 5.96 138.53 30 عر}ي

�i6.35 140.35 40 يانجل 

b9.77 131.24 25 فر��� 

 8.21 126.60 35 جغرافيا

 5.29 127.93 65 تكنولوجيا

 4.56 142.66 15 علم نفس

Sخ  5.24 141.32 25 رتا

جة الpلية  رالد

لالس_بانة 
 كpل

 9.30 123.15 45 خدمة

 

ق بـــــiن  ـــة اتجــــاه الفــــر ق اســــتخدم الباحـــــث اختبــــار شــــيفيھ ملعرفـ ـــاه .ــــذه الفــــر ووللكــــشف عــــن اتجـ و
 .التا(� يوÉ¦ نتائج .ذا 	ختبار) 19(لاPvموعات وجدو 

   ) 19( لجدو 

ق بiن اPvموعـات  kـ) الكـشف عـن ثقافـة املعلومـات لـدى  ونتائج اختبار شيفيھ لتحديد اتجاه الفر
.ر حسب متغ�i التخصصطالب �لية ال��بية بالدق2  زلية جامعة ?

اسات Sخ علم نفس تكنولوجيا جغرافيا فر���b يانجل�i عر}ي رد  خدمة رتا
التخصص اPvال

118.70 138.53 140.35 131.24 126.60 127.93 142.66 141.32 123.15 

اسات  4.45 *22.62 *23.96 9.23 7.90 *12.54 *21.65 *19.83 -------- رد

 *15.37 2.78 4.13 *10.59 *11.93 7.29 1.81 ---------  عر}ي

�i17.19 0.970 2.31 *12.41 *13.75 9.11 --------   يانجل* 

b8.08 10.08 11.42 3.30 4.64 ---------    فر��� 

 3.44 *14.72 *16.06 1.33 ---------     جغرافيا

 4.78 *13.38 *14.72 ---------      تكنولوجيا

 *19.51 1.34 ---------       علم نفس

Sخ  *18.16 ---------        رتا

جة  رالد
 الpلية

لالس_بانة 
 كpل

 -------         خدمة

ق بال©ـــسبة ) 19( ليتــ§¦ مـــن جـــدو  نـــات البعديـــة أن اتجـــاه الفـــر وباســـتخدام طرSقـــة شــيفيھ للمقا ر
ـــات لــــدى طــــالب �ليــــة ال��بيــــة بالدق2ليــــة جامعــــ .ــــر حــــسب متغiــــ� للكــــشف عــــن ثقافــــة املعلومـ زة ?
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جـــــة الpليـــــة لالســـــ_بانة ـــعبة علـــــم الـــــنفس و�عـــــز ذلـــــك لطبيعـــــة -: رالتخـــــصص الد ـــت لـــــصاQ¦ شــ ى �انــ
ة  ات التفكiـ� اPQيــد و القــد اسـة kــ) تخـصص علــم الـنفس الJــI 56ــدف إ(ـ) إكــساب الطـالب م2ــا رالد ر ر
اســــة «5ــــذا اســــة نظرSــــات الــــتعلم ،كمــــا يك_ــــسب الطالــــب مــــن الد رع9ــــ) حــــل املــــشكالت مــــن خــــالل د  ر
اســــة  ات نقـــد وتقيـــيم املعلومــــات مـــن خـــالل د ات التفكiـــ� الناقــــد الـــذى tعـــز م2ــــا رالتخـــصص م2ـــا ر زر

ــــار ــــر ســـــــيpولوجية 	بتpـــ ــــالب ملقـــ ـــــالب kـــــــ) .ـــــــذا ) الفرقةالثالثـــــــة(رالطـــ ــــساب الطــ ــ) اك_ـــ ـــــافة إ(ـــــ ،باإلضــ
ات الــــسليمة مــــن خــــالل توجيــــھ العقــــل وتــــصوSب التفكiــــ� kــــ)  ة ع9ــــ) اتخــــاذ القــــرا رالتخــــصص القــــد ر

اسة الطالب ملقر علم النفس املعر�k  م من 	تجاه السلي رخالل د ، فعلم النفس )الفرقة الرا�عة(ر
ـــــــسان ع9ـــــــــ)  ة �mـ ـــــات ألن قـــــــــد ـــــــة املعلومـــ ـــــــ) معاPQــ ة ع9ـ ــــــة التفك�iوالقـــــــــد ـــــــز ع9ـــــــــ) عمليــ ــــ) يركـ راملعرkــــ ر
اســة  رالتذكر�عتمــد ع9ــ) عمليــة معاPQــة املعلومات،كمــا يمتــد مجــال ا.تمــام علــم الــنفس املعرkــ) بد

الJـI تمكـن الطـالب مـن القيـام بالعمليـات املعرفيـة الJـI تـؤ.ل2م للتعامـل بكفـاءة مــع 	سـ��اتيجيات 
Sة لتعزSزثقافـــــــة  ــــر ات ضـــ ـــذه امل2ـــــــا اك،  و.ــــ ــــات معاPQـــــــة البيانـــــــات ا�Qاصـــــــة بالـــــــذاكرة وmد رعمليـــ ر ور

 .                          املعلومات لدى الطالب

Sخ املرتبـــة الثانيـــة kـــ) مـــستو ث- ى كمـــا جـــاء تخـــصص التـــا قافـــة املعلومـــات لـــدى طـــالب �ليـــة ال��بيـــة ر
ة  Sخ إ() مراجعة املعلومات بصو رحسب متغ�i التخصص، و�عز ذلك Q\اجة طالب تخصص التا ر ى
Sخ القـــــديم  ــــة املعلومـــــات ،ومعرفـــــة أحـــــداث التـــــا Sخ تـــــوافر دقـ رمـــــستمرة،كما يتطلـــــب تخـــــصص التـــــا ر

اســـية ال ات الد Kـــط املعلومـــات �عـــض2ا ببعض،كمـــا أن املقـــر رواQ\ـــديث و ر ســـ2ا طـــالب شـــعبة ر رJـــI يد
ات البحثية ة ع9) التفك�i املنطقي ،والو�Ç الثقا�k ،واك_ساب امل2ا Sخ تكس5Rم القد رالتا ر  .ر

kــ) املرتبـــة الثالثــة kــ) مـــستو ثقافــة املعلومــات لـــدى طــالب �ليـــة - ى وجــاء تخــصص اللغـــة mنجل�iيــة 
ات .ذا التخصص الIJ يتاح  للطالب من خالل2ا رال��بية حسب متغ�i التخصص نظرا لطبيعة مقر

ا56م  ــــيدالثقاk) لــــــد>5م وتنميــــــة قــــــد من الرصــ ــــددة الJــــــI �عــــــز ـــات ?جن¾يــــــة املتعــ رmطــــــالع ع9ــــــ) الثقافـــ ز
ـــات  mبداعيــــة،كما أن �علــــم اللغــــات tــــساعد طــــالب .ــــذا التخــــصص ع9ــــ) 	ســــتخدام اPQيــــد لتقنيـ

 . ز	تصال واملعلومات الIJ �عز من الرصيد املعلوما�ى لد>5م 

Sخ ، وتكنولوجيــا وخدمــة ، وجغرافيــا kـ� حــiن لــم تظ2ـر تباطــات دالــة بــiن شـعب علــم نفــس وتـا ر أي ا ر
ق لــــشعبة اللغــــة الفر�ــــسية وشــــعب جغرافيــــا وتكنولوجيــــا وعلــــم  ووتكنولوجيــــا ، ولــــم تتــــ§¦ أيــــة فــــر
Sخ وا�Qدمـــة وSرجــع ذلـــك أن التخصــصات بالpليـــة ذات مــستو واحـــد مــن mمpانـــات  ىالــنفس والتــا ر

�سية،باإلض ف التد روالظر �سية املقدمة للطالب بالpلية تركز ع9) و ت التد رافة إ() أن أغلب املقرا ر
ىاPQانـب النظـر واعتمـاد الـنمط التلقي¤ـI للمعلومـات مــن خـالل أسـلوب اv\اضـرة ،كمـا أ^5ـا ال56ــتم 

ات ثقافة املعلومات لدى الطالب للوصو اPQيد للمعلومات لب_نمية م2ا  . ر

ال��بو 8سالمى املق��ح لتن- ى التصو مية ثقافة املعلومـات لـدى طـالب ,ليـة ال��بيـة ر
 :لدعم (علم)م مدى ا%$ياة

اسة الIJ قام «5ا الباحث الIJ تم من خالل2ا التعرف ع9) واقع ثقافة املعلومات لدى  ر   من خالل الد
ات الIJ ترتبط بثقافة  رالطالب ، يمكن القو أن .ذا العصر يتضمن العديد من التغ�iات والتطو ل

ات ،ألن غياب الو�Ç املعلومات و اك ل2ذه التغ�iات والتطو رالIJ تتطلب وجود مجتمع ع9) و�Ç وإد ر
اك لدى ?فراد يجعل اPvتمع بمعز عن العصر، ومن ثم تحدث الفجوة بـiن اPvتمـع وغiـ�ه  لوmد ر
ـــذى يمتلـــــك مقومـــــات املعرفـــــة و�عـــــرف كيفيـــــة التعامـــــل مـــــع  مـــــن اPvتمعـــــات املتقدمـــــة، فـــــاPvتمع الــ

ىي_ـساو مـع اPvتمـع الـذى الtعـرف واليملـك مقومـات التعامـل مـع التحـوالت والتغiـ�ات املعلومـات ال
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اQ\ادثـــة ،وأن الطرSـــق الوحيـــد املؤ.ـــل الك_ـــساب ذلـــك .ـــو الـــتعلم مـــدى اQ\يـــاة الـــذى اليقـــف عنـــد 
مرحلة �عليمية معينة أو عند سن محددة،بل يمتـد بإمتـداد حيـاة �mـسان ،.ـذا النـوع مـن التعلـيم 

ات العـــصرSة ،فاليقـــف .ـــو الـــذى يؤ.ـــ رل �mـــسان للتعامـــل بفاعليـــة مـــع �افـــة املـــستجدات والتطـــو
الفـرد عنــد حـدود اســتقبال جديـداملعلومات فقط،وإنمــا تتولـد لديــھ التطلعـات العلميــة الJـI تؤ.لــھ 
ات والكفايــــات الJــــI تــــدعم  رلتوليــــد وتــــصدير املعلومــــات واملــــشاركة مــــع �خرSن،وذلــــك بتــــوافر امل2ــــا

(k ات الفرد ات املعاصرة رقد  .ر التعامل مع املستجدات والتطو

ى مبادئ التصو ال��بو 8سالمي املق��ح لثقافة املعلومات-أ  :ر

ة والتقــــدم، ومــــصدر القــــوة وأداة ال¥5ــــضة،  ر   أكــــد mســــالم ع9ــــ) أن العلــــم واملعرفــــة أســــاس اQ\ــــضا
د 	قتـــــصادية الJــــــI ال تـــــصاب بــــــالنقص أو ي�\ـــــق «5ــــــا ا ـــــل أحـــــد املــــــوا لتقـــــادم ،ألن مــــــن رفـــــالعلم  يمثـ

مـــة   زخــصائص العلـــم دوام 	ن_ـــشار ،ولقـــد أكـــدت ال��بيـــة mســـالمية ع9ـــ) مجموعـــة مـــن املبـــادئ الال
 : لثقافة املعلومات  م¥5ا

 :ل البحث والسn¹ لV$صو عن املعلومات -1

سة ،ولكن اQ\صو ع9)  ل   اQ\صو ع9) املعلومات اليقتصرع9) عملية التلقiن الIJ تتم داخل املد رل
ة الـس{� والرحلـة املع .ا ا�vتلفـة، وضـر رلومات يتجاو ذلـك إ(ـ) البحـث عـن املعلومـات مـن مـصاد ور ز

ســو هللا ملسو هيلع هللا ىلص قــال ي عــن أ}ــي .رSــرة أن  ف، فيمــا ر لطلبــا للمعلومــات واملعــا ر الpلمةاQ\كمــة ضــالة : "ور
ى،"(املؤمن حيث وجد.ا أخذ «5ا يمثـل عقبـة kـ) ُ، كمـا أن �عـد املـسافات ال)1،96،ج1983زبن اPQـو

ة لـــذلك يقــو الرســو ملسو هيلع هللا ىلص  لســ¾يل البحــث والـــس{� ل�\ــصو عــن املعلومـــات،وk) إشــا ل مـــن خــرج kـــ) "رل
،وقـد قيـل لإلمـام أحمـد )2647،ح ر4،386ال��مـذى،مج "(طلب العلم ف2ـو kـ) سـ¾يل هللا حJـI يرجـع 

جال عنده علم فيكتب عنھ أ جل يطلب العلم تر لھ أن يلزم  ربن حنبل  ىو تر أن يرحل إ() املواضع ىر
ُيرحل ، يكتب عن علماء ?مصار، tشافھ الناس ل�سمع وSتعلم :الIJ ف|5ا العلم ف�سمع م¥5م ؟ قال 

 ).88، 1975ا�Qطيب البغدادى،" (م¥5م 

 :املعلومات ال)ادفة -2

اك و	ســـــت©باط  mد ة ع9ـــــ) إعمـــــال الفكـــــر ر   يـــــرتبط اQ\ـــــصو ع9ـــــ) املعلومـــــات لـــــدى الفـــــرد بالقـــــد ور ل
والقياس �لما �انت املعلومات الIJ يحصل عل|5ا �mسان ذات .ـدف وقيمـة لديـھ �لمـا �انـت أعمـق 
ـــــصو الــــــ�\يح لذاتــــــھ  ــــد �mــــــسان بالتـ ـــI تمــ ــــ) الJـــ ـــات ال2ادفــــــة ¿ــ رتــــــأث�iا وأكÓــــــ� أ.ميــــــة لــــــھ ،واملعلومـــ

اك وال اتھ،ولـــذا اعت�ـــ� mســـالم املعلومـــات الJـــI التلÜـــI متطلبـــات نمـــوه ،والتن�ـــI لديـــھ mد روقد ف2ـــم ر
kـــ) حياتــھ القيمـــة ل2ا،ولـــذا وصــف القـــرآن الكـــرSم  الــسليم بمـــا حولــھ،وال تحقـــق العائـــد mيجــا}ي لـــھ 
ا ، قال �عا()  راQ\اصل ع9) املعلومات الذى الtستوع5Rا بالف2م والتحليل باQ\مار الذى يحمل أسفا

اة ثـــم لــم يحملو.ـــا كمثــل "  ِمثــل الـــذين حملــوا التـــو
َ َ ََ ْ َّ َُ ُ ُ َّ

ِ ِ
ْ َ َ ْ ََ َّ رُ َّ ُ َ

�س مثــل القـــوم الـــذين ِ ا بـــ َاQ\مـــار يحمـــل أســفا
ِ ِ

َّ
ِ ِ
ْ َ ْ ََ َْ ُْ َ َُ ْ

ِ ًر
َ

ِ
ْ َ

َكذبوا بآيات اÝ واÝ ال >5دي القوم الظاملiن َ
ِ ِِ

َّ َ ْ َ ُْ َ
ِ ِْ َ ُ َّ ََّ

ِ
َّ َ

 ع9) أ.مية العلم - ملسو هيلع هللا ىلص-ل،كما أكد الرسو )5:اPQمعة"(
ة اق�ــ�ان اQ\ــصو ع9ــ) امل لومــردوده mيجــا}ى ع9ــ) الفــرد وضــر اك والف2ــم  والتحليــل ور رعلومــات بــاإلد

ا kــ) هللا "مــن خــالل قولــھ ملسو هيلع هللا ىلص ا kــ) �ــل �ــ�� والتتفكــر وتفكــر ى عــن الرســو "و ل، وقــد ر  أنــھ قــال - ملسو هيلع هللا ىلص-و
ايـة و.مــة العلمــاء الرعايـة:" د عــن بـن مــسعود قولــھ" و.مـة الــسف2اء الر عــاة، "ر، كمــا و ر�ونـوا للعلــم 

اةوالتpونوا للعلم ي من ال يرعو ، و ر ي، وSر يفقد يرعو من ال ير وي     ).698، 1994ابن عبد ال��،"(و
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ة عno التفك�� و¡بتOار-3  :ر توليد املعرفة والقد

ف اPQديدة ،فإن ال��بية mسالمية دعت  ات ثقافة املعلومات mبداع وتوليد املعا ر   إذا �ان من م2ا ر
اء السابقiن،قال �عا()إ() تحرSر العقل من التقليد والتبعية ُوإذا قيل ل2م اتبعوا " ر أو اPQمود ع9) آ

ِ
َّ ُ ُ َ َ ِ

َ
ِ

ــــــ�ئا وال  ـــــو شـــ ــــاؤ.م ال tعقلــــ ـــو �ـــــــــان آبـــــ ــــــا أولــــــ ـــــــا عليـــــــــھ آباءنـــ ـــــل ن_بـــــــــع مـــــــــا ألفينــ ــــز اÝ قـــــــــالوا بــــ ــــــا أنـــــ مـــ
َ َ َ ْ َُ َ ًَ ْ َ ُ ََ ُ ََّ نَ ل

ُ َ
ِ ِْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ َ َْ َُ َ َ ََ َ َ ََ َ َّ َْ

ِ
ْ

َن>5تــــدو ُ َ ْ ـــام الJــــI تقــــف حــــائال بــــiن ر، ودعــــت إ(ــــ) التحــــر مــــن ســــيطرة)170:البقــــرة"(َ  ا�Qرافــــات و?و.ـ
�mــسان ومنافــذ التفكiــ� واملعرفــة الJــI و.بــھ هللا �عــا() إيا.ــا ، وعابــت ال��بيــة mســالمية �ــل مــا مــن 

ا كمثـل الــذي "شـأنھ �عطيـل أدوات املعرفـة وعـدم توظيف2ـا kـ) اQ\يـاة ،قـال �عـا()  ِومثـل الـذين كفـر ِ
َّ َّ

ِ
َ ََ َ َ

و ُ َ َ ُ َ َ

ينعق بما ال 
َ َ

ِ
ُ

ِ
ْ َنtسمع إال دعاء ونداء  صم بكم ع�b ف2م ال tعقلوَ

ُ َّ
ِ ِْ ْ ُ ُ ُ َْ ُ ََ ْ َُ َ ٌْ ُ ٌَ ٌّ ً ًَ َ

 ).171:البقرة"(ِ

ف ما قام بھ نIÜ هللا  ر   ومن الدالئل الIJ �ش�i إ() استخدام ثقافة املعلومات k) توليد ?فpار واملعا
مـة ومـا يوسف عليھ السالم من �شر املعلومات بiن الناس فيما يخص مـا سـوف مايواج ز2ونـھ مـن أ

جل لسيدنا  ة خاصة و.5Rا هللا عز Sا امللك، و¿� قد مة من صعوKات حينما فسر ر وتحملھ .ذه ? رؤ ز
ف  ريوسف عليـھ الـسالم،و�ان ال2دف ال��بو من �شر املعلومات بiن فئات اPvتمع .و توليـد املعـا ى

مة املستقبلية ،قال �عا()  اPQديدة ملواج2ة تداعيات ? زو?فpا عـو سـبع سـنiن دأبـا فمـا " ر َقال تز ًَ َ َ َْ
ِ ِ َ ْ َ َنَ ُ ر َ َ

ه kـ� ســ©بلھ إال قلــيال ممـا تــأ�لو ثــم يـأ�ي مــن �عــد ذلـك ســبع شــداد يـأ�لن مــا قــدمتم  ْحـصدتم فــذر ٌ ُ ُْ ُّْ َ َ ْ َ ْ َ ّ ُ ُ ََّ َ َ َ َ ََ َ ُْ ُ ً َُّ ُ َْ ْ ٌْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِّ نَّ َ

ِ ِ و َ

ِل2ن إال قليال مما تحصنو ثم يأ�ي من �عد ِ ِْ َ َّ
ِ ِ ِ

ْ َّ َُّ ن ُ ْ َُّ ً ََّ
ِ

ُ َ
ن َ ذلك عام فيھ tغاث الناس وفيھ tعصر و ُ ِ

ْ َ ُ
ِ ِ ِ ِ َِ ُ َّ َُ ََ ٌ : 47:يوسف"(َ

ة شــئو الدولــة �ــان التفك�iوال��ت�ــب املنطقــى والتطبيـــق  )49 نفلمــا تــو() يوســف عليــھ الـــسالم إدا ر
مة اية «5ا لتفادى سلبيات ? زالعم9) للمعرفة اPQديدة الIJ لم يكن القوم ع9) د  .ر

ه tستلزم ترKية ة بالتطبيق العم�9 لpـل مـايتعلم ،وتوظيـف خ��اتـھ فيمـا ر و.ذا بدو ر الفرد ع9) املباد
ى عــن الرســو ملسو هيلع هللا ىلص قولــھ kــ)  ليحقـق النفــع لــھ ع9ــ) املــستو الفــردى وSحقــق التقـدم اPvتم{ــ� فقــدر وى

الل2ـــم إ�ــى أعـــوذ بـــك مــن علـــم الينفـــع ،ومــن قلـــب اليخــشع ،ومـــن نفـــس ال�ــشبع ،ومـــن دعـــوة " دعائــھ
  )2722،ح ر 1991مسلم،"( ل2االtستجاب

 : إتاحة و�شر املعلومات-4

ر  حذر mسالم من كتمـان العلم عن الناس وعدم �شره ،واعت�� ذلك من ?مو الIJ تجلب لصاح5Rا 
�خرة، قال (k ام من نار "- ملسو هيلع هللا ىلص-:العذابPم يوم القيامة ب�PQعلمھ فكتمھ أt ِمن سئل عن علم

ُ
بن "(

مثل الذى يتعلم العلم ثم اليحدث بھ كمثل الذى  "- ملسو هيلع هللا ىلص-:وقال ،) 266، ح ر98، 1، ج 2009ماجھ ،
، والواجـــب ع9ــــ) املـــسلم �ــــشر العلـــم بــــiن النــــاس )774 ،2003ابـــن عبــــد ال�ــــ�،"(يك×ـــ� فــــال ينفـــق منــــھ

ف الJـــI مـــن شـــأ^5ا �عزSـــز ?داء وتحقيـــق ?.ـــداف املرجـــوة ،  ولقـــد ر،وعـــدم PÌـــب املعلومـــات واملعـــا
بلغوا  "- ملسو هيلع هللا ىلص-:لحرص الرسو ملسو هيلع هللا ىلص ع9) �شر واتاحة املعلومات واملعرفة للناس وعدم 5RPÌاع¥5م ،قال

أفــضل الــصدقة أن يــتعلم املــرء "أيــضا: ، وقــال )3461 ،ح ر 2002،857ىالبخــار ،...."(ع¤ــI ولــو آيــة
 )243،ح ر164، 1بن ماجھ،ج"(املسلم علما ثم tعلمھ أخاه املسلم

ـــات  ف وKــــiن التطبيــــق العم9ــــ� لتلــــك املعلومـ ر   ولوجــــود عالقــــة بــــiن اQ\ــــصو ع9ــــ) املعلومــــات واملعــــا ل
ف kــ) الواقــع ،ألن قيمــة املعلومــات واملعرفــة يقــاس ب©تائج2ــا العمليــة والتطبيــق ل2ــا kــ) الواقــع  رواملعــا

ابــن "(علم الرجــل العلــم فيعمــل بــھ و�علمــھ مــن الــصدقة أن يــت" ع9ــ) .ــذه العالقــة فقــال - ملسو هيلع هللا ىلص-،أكــد
د العديد من التأكيـدات مـن قبـل العلمـاء املـسلمiن الJـI تؤكـد ع9ـ) تلـك )243 ،2009ماجھ، ر،كما و

لـوال العقـل لـم يكـن علـم ،ولـوال العلـم لـم يكـن عمـل ،وألن أدع اQ\ــق :لقـو �عـض اQ\كمـاء "العالقـة 
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دا .دا فيھ ،وقال أبو الد رج2ال بھ خ�i من أدعھ  Sل ملن tعلـم وال :ءز ووSل ملن الtعلم والtعمل مرة ،و
مـن PÌـب هللا عنـھ العلـم عذبـھ ع9ـ) ا2PQـل ،وأشـد منـھ عـذابا مـن أقبـل : tعمـل سـبع مـرات ،وقـالوا 

 ١١ ،ص ص ٢٠٠٣ابن عبد ال��، " (عليھ العلم فأدبر عنھ ، ومن أ.دى هللا إليھ علما فلم tعمل بھ
،١٢( 

ه kــ) مــأمن مــن أن   وSــرتبط بإتاحــة و�ــشر املعلومــات ر بــiن ?فــراد شــعو الفــرد بــأن معلوماتــھ وأفpــا ر
�ــستغل اســتغالال
ً

ه مــن قبــل �خــرSن ،و.ــذا يؤكــد ع9ـــ)  فــھ أو ســرقة أفpــا ر ســ�ئا أو يــتم �ــشوSھ معا ر
ً

ة اح��ام امللكية الفكرSة لألفراد ،وإ() ذلك tش�i قو الرسو  لضر ل من نظر  "-ملسو هيلع هللا ىلص-ور رال�س��وا اPQد
ُ ُ

�k النار �k إذنھ فإنما ينظر �i1485 ،ح ر607 ، 2،ج2009أبو داود،" ( كتاب أخيھ �غ.( 

 :مواءمة املعلومات للفرد-5

ة تناســـب حاجاتـــھ 	جتماعيــــة  ر   مـــن ضـــوابط املعلومـــات kــــ) mســـالم أن تpـــو متاحـــة للفــــرد بـــصو ن
ات فكرSـة وعقليـة تؤ.لـھ السـتقبال ة روالثقافيـة والتعليميـة ،ومـا يمتلكـھ مـن قـد ر املعلومـات ،وKـصو

ـــل  kــــ) حــ ة ع9ــــ) توظيـــــف املعلومــــات  ات الــــسليمة املالئمـــــة لھ،والقــــد رتمكــــن الفــــرد مــــن اتخـــــاذ القــــرا ر
ة ال��ام املعلمiن بنقل املعلومـات الJـI تتوافـق  وراملشكالت الIJ تواج2ھ ،ول2ذا أكد mسالم ع9) ضر

ات املتعلمiن ،والتتخطى عقو ?فراد والمقدار الف2م لـد>5 لمع قد م حJـI تـؤدي املعلومـات نتائج2ـا ر
سـو إال بلـسان قومـھ ليبـiن ل2ـم  فيـضل اÝ مـن tـشاء و>5ـدي : "املرجوة ،قال �عا() سـلنا مـن  ِوما أ ِ ِ ِ ٍْ َ ُ َْ ََ َ ُ َّ ُ َ ُ ْ َ ُ َ ََّ ُّ ُ ِْ ِ ِ

َ َ َ َ
ِ

َ
ِ ِ ِ

َّ ْ
ل رَّ ر

َ

ُمـن tـشاء  و.ـو العزSـز اQ\كـيم ُِ
َ ْ ُْ َ

ِ
َ َ َُ َ َ

سـلنا �ـل واملع¤ـI" ،)4:إبـرا.يم"( َّأنـا إنمـا أ ُْ ْ َ ر
َّ سـو بلـسان قومـھ ليبـiن ّ  َ

ِ
ّ َ ُ ْ ُِ ِ ِ ٍِ

َ
ِ ِ ل َر

قــوف2م ع9ـ) املقـصود والغــرض  اك2ـم لــذلك البيـان أسـ2ل و ِل2ـم تلـك التpـاليف بلــسا^5م، فيpـو إد ِ ِ
َ ََ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َْ َ ُ َ َ ََ ُُ ُ ُ َ
و َ

ِ
َ َّ َ

ر ْ ن ْ ْ َ

َأكمل َ ْ
)."،  )82، 1981ىالراز

سو هللا ملسو هيلع هللا ىلص ملعاذ ل كمايبدو ذلك جليا من خالل وصية  سلھ إ() اليمن، والIJ 56دف ر ر بن جبل حiن أ
لk) املقام ?و إ() ف2م طبيعة املتلقiن للمعلومات من أجل تقرSب ما يدعو إليھ إ() أذ.ـان املتلقـiن 

إنـــك تـــأ�ي قومـــا مـــن أ.ـــل الكتـــاب، " لمـــن ج2ـــة ،وضـــمان أن يحظـــى بـــالقبو لـــد>5م مايـــدعو.م إليـــھ 
لسو هللا، فإن .م أطاعوا لذلك، فأعلم2م أن هللا اف��ض فادع2م إ() ش2ادة أن ال إلھ إال هللا وأ�ي  ر

علـــ|5م خمـــس صـــلوات kـــ� �ــــل يـــوم وليلـــة، فـــإن .ـــم أطــــاعوا لـــذلك، فـــأعلم2م أن هللا اف�ـــ�ض علــــ|5م 
أمــوال2م، واتــق  وكــرائم صـدقة تؤخــذ مــن أغنيــا5êم ف�ــ�د kـ� فقــرا5êم، فــإن .ــم أطــاعوا لـذلك، فإيــاك

، "(PÌاب دعوة املظلوم، فإنھ ل�س بي¥5ا وiKن هللا و عن ع9) ) 1458،ح ر2002،355ىالبخار ى،و - ر
ســـولھ  " قولـــھ-$ رحـــدثوا النـــاس بمـــا tعرفـــو أتحبـــو أن يكـــذب هللا و ن ،("ن  كمــــا ، )45، 2002ىالبخـــار

ــــھ  ى عـــــــن بـــــــن مـــــــسعود قولـــ ــــول2م إال �ـــــــان لبعـــــــض2م "ور ـــھ عقـــ ــــا حـــــــديثا التبلغــــ ماأنـــــــت بمحـــــــدث قومـــ
 )11، 1،ج 1991مسلم ،"(فتنة

 : اك�ساب املعلوماتاستدامة-6

فاإل�سان    اليرتبط طلب املعلومات واملعرفة m (kسالم �سن معينة ،بل يمتد طوال حياة �mسان،
ــــداد عمــــــره ،قــــــال  ـــات وSـــــتعلم ع9ــــــ) امتـ ــــم ال يــــــزال يحــــــصل ع9ـــــ) املعلومـــ ــــو ال tعلـــــم شــــــ�ئا، ثـ يولـــــد و.ــ

ـــــا() ــــاتكم ال �ع:"�عــــ ــــن بطـــــــــو أم2ــــــ ْواÝ أخــــــــــرجكم مــــــ َُ ُ َُ ُْ َّ ِْ َ َُ َ
ِ نِ ْ َُ َْ ــــــــصار َّ ــــــم الــــــــــسمع و?بــ ـــــ�ئا وجعـــــــــل لكــــ ـــو شـــــ َلمـــــــ ْ َّ ُ َُ ْ َ ََ ْ َُ َ ََ َ ً ْ َ َن

َ

و?فئــدة
َ َ

ِ
ْ َْ جــل)78: النحــل"( َ نع9ــ) عبــاده kــ) إخراجــھ  إيــا.م مــن بطــو أم2ــا56م " و،،فقــد امــ�ن هللا عز

الIJ «5ـــا  ق2م �عـــا() الـــسمع الـــذى بـــھ يـــدر�و ?صـــوات ،و?بـــصا رالtعلمـــو شـــ�ئا ،ثـــم �عـــد .ـــذا يـــر ن زن
الـدماغ والعقـل : الIJ مركز.ا القلب ع9) ال�\يح ،وقيـل-لو¿) العقو–فئدة نيحسو املرئيات ،و?
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Sج قليال قليال  .ا ونافع2ا ،و.ذه القو واQ\واس تحصل لإل�سان ع9) التد ربھ يم�i بiن ?شياء ضا ىر
Sد k) سمعھ وKصره وعقلھ حIJ يبلغ أشده  ).2000،336بن كث�i،"(ز�لما ك�� 

الpلمــة اQ\كمـــة ضـــالة  "- ملسو هيلع هللا ىلص-ساب املعلومـــات مــن خـــالل قولـــھ   كمــا ن�\ـــظ اQ\ـــرص ع9ــ) دوام اك_ـــ
 و.ـذا إن دل فإنمـا يـدل ع9ـ) ،)2687، ح ر 417، 1996ال��مـذى،"(املؤمن فحيـث وجـد.ا ف2ـو أحـق «5ـا 

نإقـرار مبـدأ الـتعلم مـدى اQ\يـاة ، فـاألفراد ملزمـو بـالتعلم والتثقيـف وتحـصيل املعلومـات والبحــث 
اسة مدى  . اQ\ياةروالد

 ع9ـ) أفـضلية mقبـال ع9ـ) طلـب العلـم الـشرÇ)، فـدائرة -صـ9) هللا  عليـھ وسـلم-ل    كما أكد الرسو 
املــسلم العلميــة يجــب أن ت_ـــسع لتحــصيل �ــل مـــا مــن شــأنھ تحقيــق القـــرب مــن هللا �عــا()،والIJ مـــن 

ال املثوKــــة أشــــرف2ا تحــــصيل العلــــم الــــشرÇ)،ألنھ الــــس¾يل ملعرفــــة مــــاأمر هللا بــــھ ومــــا ن�ــــI عنــــھ، فينــــ
لــن tـــشبع  "- ملسو هيلع هللا ىلص-والرضــوان مــن هللا بمــا اك_ـــسب kــ) حياتــھ مــن العمـــل الــصاQ¦ إ(ــ) ذلــك tـــش�i قولــھ

 .)2686، ح ر 417، 1996ال��مذى،"(ناملؤمن من خt �iسمعھ حIJ يpو من5ºاه اPQنة

 bــــــÜى عــــــن الن ــــھ -ملسو هيلع هللا ىلص-و   كمـــــا ر ــــال"  أنــ ـــا ف|5ــــــا، إال ذكــــــر هللا �عــــــا() ومــــــا نالــــــدنيا ملعونــــــة، ملعــــــو :قــ  مـــ
Sنــة ) 3414?لبا�ى،�ــ\يح اPQــامع، ح ر"(أو متعلمــا وعاملــا و	ه ز،فمــشتمالت اQ\يــاة الــدنيا مــن ل2ــو و

جل والقيام �شرعھ إال  ومذموم ،ألنھ يصرف العبد عن ال2دف الذى خلق ألجلھ و.و العبادة & عز
يم العلــم و�علمــھ، ألن .ــذا .ــو ال2ــدف الرKــا�ى مــن ذكــر هللا �عــا() ومــا يتــصل بــھ مــن العبــادات، و�علــ

 .خلق العباد

 : تقييم ونقد املعلومات-7

  تبــــدو أ.ميــــة عمليـــــة نقــــد وتقيــــيم املعلومـــــات kــــ) حمايـــــة ?فــــراد مــــن ?فpـــــار املغلوطــــة أو ســـــيطرة 
ا5êم واتجا.ا56م، فعمليةالنقد والتقييم للمعلومات تجعل الفـرد  رالتطرف والتعصب الفكر ع9) آ ي

نفتحــا ومتقــبال لآلخــرSن، وت_ــسم أحpامــھ ع9ــ) املعلومــات باملوضــوعية واQ\ياديــة،ومن ثــم تك_ــسب م
ة تكـــسب الفـــرد الثقـــة باملعلومـــات املـــراد تحـــصيل2ا، ولـــذا دعـــا  راملعلومـــات الدقـــة واملـــصداقية بـــصو

م إن والتقف مال�س لـك بـھ علـ:"قmسالم إ() تجنب مصادر املعلومات غ�i املوثو «5ا،قال هللا �عا()
ل، كمـا دعـا mسـالم إ(ـ) منـع تـداو  )m:36سـراء)(السمع والبصر والفؤاد �ل أولئك �ان عنـھ مـسئوال

سة والتقييم من قبل أ.ـل 	ختـصاص العل�ـb وا�Q�ـ�اء kـ) اPvـال ،  راملعلومات قبل إخضاع2ا للدا
جل يخ�ـ� «5ـا وS©ـشر.ا رأنكر ع9) مـن يبـادر إ(ـ) ?مـو قبـل تحقق2ـا ،ف" ووقد ذكر ابن كث�i أن هللا عز

وإذا جـاء.م أمــر مـن ?مــن :" ، فقــال سـبحانھ و�عــا())2000،174ابــن كثiـ�،"(ن،وقـداليpو ل2ــا �ـ\ة
دوه إ(ــ) الرســو وإ(ــ) أو(ـ) ?مــر مــ¥5م لعلمــھ الــذين tــست©بطونھ مــ¥5م ولــوال  لأوا�Qـوف أذاعــوا بــھ ولــو  ر

حمتھ التبعتم الشيطان إال قليال   ).83:ال©ساء "(رفضل هللا عليكم و

ال��بو 8سالمى املق��ح -ب ى م��رات التصو   :ر

Sا لل¥5وض بالعملية التعليمية، وقد ظ2ر  ات ثقافة املعلومات أمرا ضر ر    tعد امتالك الطالب مل2ا ور
ـــا حيــــــث اضــــــطرت اPQامعــــــات إ(ــــــ) اســــــتخدام   ونـــ ــــاء �و مــــــة ان_ــــــشار وKــ رذلــــــك �ــــــشpل واÉــــــ¦ خــــــالل أ ز

مــة، ومــا فرضــتھ مــن تحــديات kــ) العمليــة التعليميــة زتكنولوجيــا املعلومــات kــ)  التعامــل مــع .ــذه ?
ـــــــة  ات املرتبطـــــــــة بثقافــ ـــــا ـــــــالب للم2ــــ ــــتالك الطــ ــــل امـــــ ـــــــضل kـــــــــ) ظـــــ ــــــشpل أفــ ـــــن مواج2تـــــــــھ �ـــ ــــان يمكــــ رو�ـــــ
ىاملعلومـات،وSمكن تحديــد م�ــ�رات التــصو ال��بــو mسـالمى املق�ــ�ح لتنميــة ثقافــة املعلومــات لــدى  ر

 : الطالب ع9) النحو التا() 
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 .علوما�ي ال2ائل وتأكيد mسالم ع9) مبدأ اس_ثمار املعرفة  ال��اكم املعرk) وامل-1

مان -2 � وإتاحة �شراملعلومات k) �ل مpان وk) أى  ز التطو التكنول̈و  .ر

ات واملتغ�iات العصرSة-3 ات املرتبطة بثقافة املعلومات ملواكبة التطو ر تنمية امل2ا  .ر

ن تذليل الصعوKات الIJ تحو دو تنمية ثقافة املعلوما-4  .ت لدى الطالب ل

ال��بو 8سالمى املق��ح-جـ ى أ:داف التصو  :ر

ال��بو mسالمى املق��ح إ()  ى   >5دف التصو  :ر

ك الطالب أل.مية ثقافة املعلومات الIJ تؤ.ل2م للتعلم مدى اQ\ياة -1      .ر أن يد

ات التعامــــل مــــع املعلومــــات وت-2     كنولوجيــــا ر أن يك_ــــسب الطــــالب ثقافــــة املعلومــــات المــــتالك م2ــــا
 . املعلومات

    3-(Àإطار أخال (k سالمية للتعامل مع املعلومات الستخدام املعلوماتm غرس القيم ?خالقية  . 

ات العصرSة-4      . ر تطوSر العملية التعليمية لتمكiن الطالب من التكيف بنجاح مع التطو

ال��بو 8سالمى املق��ح  -د ىأسس التصو  :ر

ال��  :ىبو mسالمى املق��ح ع9) أسس �شمل ماي9)ر   يقوم التصو

ـــو - ـــر مر.ــــ ــــــة و	قتـــــــصادية والتعليميـــــــة للمجتمـــــــع املعاصــــ ـــــق التنميـــــــة الثقافيـــــــة و	جتماعيـ ن  تحقيــ
ات ثقافة املعلومات   .ربامتالك ?فراد مل2ا

مق�ـــ�ح لثقافـــة املعلومـــات يمكـــن تطبيقـــھ مـــن خـــالل املؤســـسات التعليميـــة kـــ) - ر تقـــديم نمـــوذج ملقر
ات ثقافـــة املعلومـــات، إلعـــداد جيـــل مـــن الطـــالب مثقـــف اPvتمـــ Sب ع9ـــ) م2ـــا رع يتـــضمن التـــد ر

 .معلوماتيا 

- ، ى مواكبـة 	تجا.ـات اQ\ديثــة kـ) مجـال تنميــة ثقافـة املعلومــات و	سـتفادة م¥5ـا kــ) اPvـال ال��بــو
ات ثقافـة املعلومـات ليpـو معلـم املـستقبل واملوجـھ ل�Pيـل القـادم  نإلعـداد طالـب يمتلـك م2ـا ر

 .من املتعلمiن

ال��بو 8سالمى املق��ح-د ى متطلبات التصو  : ر

 I�®ا اج مقر د ر  يتطلب التصو ال��بو mسالمى املق��ح لتنمية ثقافة املعلومات لدى الطالب إد رر ىر
رلثقافـة املعلومـات ، إلعـداد طالــب مثقـف معلوماتيا،بحيـث يــتم وضـع .ـذا املقــر مـن خـالل اv\ــاو  ر

 :التالية  

ا®�I املق��حتحديد أ.-1 رداف املقر الد  ر

ا®�I املق��ح -2 رتحديد الفئة املس5ºدفة من الطالب للمقر الد  ر

رتحديد اv\تو التعلي�I للمقر املق��ح-3  ى

�س املقر املق��ح-4 ر تحديد القائمiن ع9) تد  ر

لاv\و ?و  ا®�I املق��ح:ر رتحديد أ.داف املقر الد  :ر
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ا       رير الباحث أن أ.داف املقر الد ر  : ن®�I املق��ح يمكن أن تpو ع9) النحو التا()ى

ات الIJ تمكنھ من التحديد اPQيد الحتياجاتھ من املعلومات -1 Sد الطالب بامل2ا ر تز  .و

ات الطالب ع9) التعامل مع تكنولوجيا املعلومات اQ\ديثة واستخداما56ا-2  .ر تنمية قد

شاد الطالب لكيفية 	ستفادة من مصادر املعلومات امل-3  .تعددةرإ

ات الطالب ع9) نقد وتقييم املعلومات ومدى دق5ºا ومصداقي5ºا-4  .رتنمية قد

 ,غرس القيم ?خالقية mسالمية املناسبة للتعامل مع املعلومات-5

الثا�ى ا¼«� املق��ح:را�$و رتحديد الفئة املس��دفة من الطالب للمقر الد  :ر

.م معل�ــI املــستقبل ومــ .ــم ال��بوSـــة ر   طــالب �ليــة ال��بيــة باعتبــا رن املف�ــ�ض أن يقومــوا بــأداء أدوا
ا®ــ�I،كما  الد اســة .ــذا املقر ات مــن خــالل د رومــساعدة متعلمــ|5م kــ) اك_ــساب مــا �علمــوه مــن م2ــا ر رر
اسات العليا من الباحثiن ع9) اعتبار أن .ذا املقر يمكن أن  ريمكن أن tشمل .ذا املقر طالب الد رر

 .مك¥5م من التعامل مع املعلومات �شpل أفضلtساعد.م k) امتالك ثقافة املعلومات الIJ ت

الثالث را�$تو التعلي¾½ للمقر املق��ح: را�$و  :ى

ات  ف وامل2ـــا ر أن يتــضمن اv\تــو التعلي�ــb للمقـــر املق�ــ�ح لثقافــة املعلومــات املعــا ر  مــن الــضر ر ر ىو ى
ات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات مع م مة للتعامل مع املعلومات، وكذلك امل2ا رالال راعاة التدرج k) ز

ق الفرديـة  واv\تو التعلي�b بحيث ي©تقل من املستو املبتدئ إ() املستو املتقدم، ومراعاة الفر ى ى ى
املق�ــ�ح فــال  ات kــ) املقر ربــiن الطــالب مــن حيــث قيمــة املعلومــات وأ.مي5ºــا بال©ــسبة ل2ــم، وتنــوع امل2ــا ر

Sــــة ـــة بمــــا يلÜــــb تطلعـــــات رتقتــــصر ع9ــــ) اPQانــــب املعرkــــ� فقــــط ، وإنمــــا �ـــــشمل اPQوانــــب امل2ا  والعمليـ
 . الطالب k) اQ\اضر واملستقبل

 noر أيضا مراعاة ماي ىومن الضر  :و

ى أن يتضمن املقر املق��ح �عرSف الطالب بمبادئ ثقافة املعلومات وفق املنظو ال��بـو mسـالمي - ر ر
.ا ا�vتلفة ر،وكيفية الوصو للمعلومات ومصاد  .ل

Sب الطالـــب ع9ـــ) كيفيـــة اQ\ـــصو ع9ـــ)- لتـــد ضـــع الـــضوابط ر و املعلومـــات مـــن املـــصادر mلك��ونية،و
 . الشرعية الIJ يحكم من خالل2ا ع9) دقة ومصداقية املعلومات املتاحة عل|5ا

ات mبداع الIJ �شمل التحليل والتنظيم وحل املشكالت- ر اشتمال اv\تو ع9) م2ا ، والIJ تصل ..ى
 .علومات اPQديدةبالطالب إ() mبداع و	بتpار، وتوليد ?فpار وامل

ات - ات البحــث ع9ــ) شــبكة 	ن��نــت ،وم2ــا ات 	تــصال لــدى الطالــب الJــI تتــضمن م2ــا رتنميــة م2ــا ر ر
ســـــائل التكنولوجيـــــا والتقنيـــــات اQ\ديثــــــة،كما  والتعامـــــل مـــــع مـــــصادر املعلومـــــات mلك��ونيــــــة و

ات وا�Q��ات k) اPvاالت ا�vتلفة  . ر�شمل التبادل املعلوما�ي وتبادل امل2ا

نـــة  أ- ة ع9ـــ) تحليـــل املعلومـــات واملقا ات التقيـــيم الناقـــد ،والقـــد رن tـــشتمل املقـــر املق�ـــ�ح ع9ـــ) م2ـــا ر ر ر
ـــار  ــــــــ ــــــــــن ?فpــ ــــــھ مـــ ـــــــــة لوقايتـــــــ ـــات املؤ.لــــ ــــــــ ــــــب 	مpانيــ ــــــــدى الطالـــــــ ـــــــوافر لـــــ ــــــــا،حIJ يتــــــ ــــــــرKط بي¥5ـــــ والـــــ

ا5êم واتجا.ا56م راملغلوطة،أوسيطرة التطرف والتعصب الفكر ع9) آ  . ي
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ىخالقيـــة الـــضابطة الســـتخدام املعلومـــات وفـــق املنظـــو ال��بـــو  إملـــام الطالـــب بالقواعـــد والقـــيم ?- ر
mســالمي، لــضمان حمايــة املعلومـــات مــن العبــث وال_ــشوSھ ، ومراعـــاة ?مانــة العلميــة وإ�ـــساب 

 .املعلومات إ() صاح5Rا

- IJستلزم التجديد بصفة مستمرة ،ح� IJات ثقافة املعلومات ال املق��ح طبيعة م2ا ر أن يراÇ) املقر ر
ة ع9ـــ) التعامـــل مـــع .ـــذه املتغiـــ�ات tـــستط ات، والقـــد ريع الطـــالب مواكبـــة املـــستجدات والتطـــو ر

ا56م ع9ــ) الــتعلم الــذا�ى و  ا يــنعكس ع9ــ) جـودة التعلــيم ،وتنميــة قــد روالتحـوالت بثقــة ونجــاح بمــ
Sـــــة للمقـــــر املق�ـــــ�ح حـــــو فاعليـــــة املقـــــر  رالـــــتعلم مـــــدى اQ\يـــــاة، و.ـــــذا tـــــستلزم املراجعـــــة الدو لر ر

�سھ  .روأسلوب تد

Àس املقر املق��ح: ر�$و الرا�عا رالقائمو بتد ر  :ن

�س املقــر املق�ــ�ح ا�Qــاص بثقافــة املعلومــات    ر يــر الباحــث أن أقــسام الpليــة منــوط «5ــا تــد ر ى
ا56ــا لــدى الطــالب باألقــسام ا�vتلفــة، وSتـو() قــسم املكتبــات وتكنولوجيــا التعلــيم بpليــة  روتنميـة م2ا

ا56ـا ال��بية الدعم الف¤I لل�ـ�امج والتقنيـا مـة للمقـر املق�ـ�ح لثقافـة املعلومـات وم2ا رت و?دوات الال رز
�س املقــــر  مـــات واملـــشكالت الJـــI تواج22ــــا ?قـــسام kـــ) تـــد رمـــن حيـــث التحـــديث والتطـــوSر وحــــل ? ر ز

ة سليمة، وتكر�س2ا �Qدمة الطالب  .  راملق��ح،بما يكفل استخدام التكنولوجيا بصو

�س بأقـــسام الpليـــة منـــوط  ر«5ـــم مـــن خـــالل .ـــذا املقـــر املق�ـــ�ح �علـــيم الطـــالب ر    و.يئـــة التـــد
ســـاء قواعـــد الـــتعلم الـــذا�ي لـــد>5م ،وال_ـــ�Pيع الـــدائم  رأســـاليب وطـــر اQ\ـــصو ع9ـــ) املعلومـــات وإ ل ق

 .للطالب ع9) 	طالع واملتا�عة لpل ماtستجد من معلومات ع9) اختالف تخصصا56م العلمية

�س لطبيعــــة الــــد اك أعــــضاء .يئـــــة التــــد ر   كمــــا ي©بåــــ) إد ـــو ملــــادة ثقافــــة املعلومـــــات ر يو ال��بــ ر
�س القائمـة ع9ـ) املــشاركة،  الطالــب واعتمـاد أسـاليب التــد راملق��حـة ، والJـI تتطلــب مـ¥5م �عزSـز دو ر
�س .ذا املقر �شpل فعال  شاد ل2م بما tس2م k) تد mروالتواصل والتفاعل مع الطالب والتوجيھ و ر ر

. 

ن بـــدو تــوافر mمpانـــات املاديــة وال¾ـــشرSة ى   وSــر الباحــث أن تحقيـــق ماســبق اليمكـــن أن يــتم
ة يمكن من خالل2ا تنفيذ ال��امج الIJ �س2م  مة ،حيث يجب توف�i معامل حاسبات آلية متطو رالال ز
مـــــــة لذلك،وتـــــــذليل �افـــــــة  ـــــاح املقـــــــر املق��ح،وتـــــــوافر التقنيـــــــات وال�ـــــــ�امج والتطبيقـــــــات الال زkـــــــ) إنجــ ر

ــا يجــــب التحــــديث والتقيــــيم الــــصعوKات الJــــI قديتــــصادف وجود.ــــا أثنــــاء تطبيــــق امل رقــــر املق��ح،كمــ
منيــــة ملعاPQــــة أوجــــھ القــــصو ودعــــم نــــوا») القــــوة ،وإضــــافة �ــــل مــــا .ــــو جديــــد  ـــ�ة  راملــــستمر �ــــل ف�ـ ز

ب الناè\ة k) الدو ?خر ىبمايخدم تحديث وتطوSر املقر املق��ح،و	ستفادة من التجا ل ر  .ر

رقـر tعـد بمثابـة نقلـة نوعيـة ر   ات§¦ من خـالل عـرض التـصو املق�ـ�ح أن إضـافة مثـل .ـذا امل
ـــ) الـــــتعلم الـــــذا�ى،وpSو لـــــدى الطالـــــب  ـــات إ(ـ تھ الJـــــI �عتمــــد ع9ـــــ) تلقـــــiن املعلومــ نللتعلــــيم مـــــن صـــــو ر
ناسـ_يعاب ملف2ــوم الــتعلم مــدى اQ\ياة،خاصــة وأن خرÈSــ) �ليــة ال��بيــة tعملــو kــ) مجــاالت متعــددة 

Sم ال��بو. �س ومجال الدعوة مما tساعد.م ع9) أداء أدوا رم¥5ا التد ة كما حث دي©نا اQ\نيف ع9ـ) ر
 .ذلك 
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 :التوصيات

فـع مــستو ثقافــة  اســة يقــدم الباحـث عــدة توصـيات مــن شــأ^5ا أن �ـساعد kــ)  ى  بنـاء ع9ــ) نتـائج الد ر ر
Sن ع9ـ) التعامــل  راملعلومـات لـدى الطـالب ، ومـن ثـم ال¥5ـوض بالعمليـة التعليميـة وتخـرSج طـالب قـاد

Sة k) مختلف اPvاالت من ات اPQا رمع التطو  : خالل ماي9) ر

ة -1 ر �عزSز ثقافة املعلومات لدى الطالب لالستفادة م¥5ا k) إعداد جيل مثقف معلوماتيا لديھ القد
 .ع9) تحقيق التنمية k) مجاالت اQ\ياة املتعددة

ـــة ثقافــــــة املعلومــــــات لــــــدى الطــــــالب kــــــ� �افــــــة -2 ـــ) تنميـــ �ــــــسية الJــــــI 56ــــــدف إ(ـــ ات التد اج املقــــــر ر  إد رر
 املتوقـع تطبيق2ـا -بية، و	ستفادة من نظـام الـساعات املعتمـدة التخصصات العلمية و?د

�س .ذا املقر-باPQامعة �سية �افية لتد ر بتخصيص ساعات تد ر  .ر

.ــا kــ) -3 ر �ـشر ثقافــة املعلومــات مــن خــالل توضــيح مف2ــوم ثقافــة املعلومــات وأ.ــداف2ا وأ.مي5ºــا ودو
�س kــــ� رالعمليـــة التعليميــــة ، والتأكيـــد ع9ــــ) دو املؤســـسات التعليميــــ رة وأعـــضاء .يئــــة التـــد

تفعيل ثقافة املعلومات لدى الطالب   . و�شر

اسية -4 ا أساسيا k) عملية تقييم الطالب k) �افة املراحل الد ر اعتبار ثقافة املعلومات معيا  .ر

اســـية ?خـــر ،وترســـيخ -5 .ـــا kـــ) دعـــم ومـــساندة املنـــاWÕ الد ى توضـــيح أ.ميـــة ثقافـــة املعلومـــات ودو ر ر
 .اQ\ياةمف2وم التعلم مدى 

.ا k) العملية التعليمية-6  . ر عقد الندوات الIJ ت��ز أ.مية ثقافة املعلومات لدى الطالب ودو

.ــــا امل2ــــم kــــ) التعلــــيم . 7 �س بالpليــــة �عزSــــز مف2ــــوم ثقافــــة املعلومــــات ودو رتب¤ــــI أعــــضاء .يئــــة التــــد ر
Iوالبحث العل� . 

8- �Çجتمــــــا	ـــائل التواصــــــل  ســـ ــــات و ـــــبpات املعلومــ ــــتفادة مــــــن شـ ــــة ثقافــــــة و 	ســ kــــــ� التوعيــــــة بأ.ميــ
 . املعلومات

ــــة ثقافـــــــة -9 ـــــبة لتنميــ ــــة التعليميةاملناسـ ـــــة وشــــــبpات 	تـــــــصال والب�ئــ ة توافر	مpانــــــات املاديـ ور ضــــــر
 .املعلومات 

ت 10- ر العمـــل ع9ــــ) تـــوافر الب�ئــــة التعليميـــة الداعمــــة للـــتعلم مــــدى اQ\يـــاة، مــــن خـــالل تنميــــة امل2ــــا
 . ?ساسية لثقافة املعلومات

اسـات املنــاظرة للوقــوف ع9ـ) أفــضل الــسبل لتنميـة ثقافــة املعلومــات لــدى  إجـرا-11 رء مزSــد مــن الد
ىالطالب والوصو «5م إ() أفضل مستو من ?داء  .ل

  

  

  

  



 
 ثقافة المعلومات وتصور تربوى إسالمى مقترح  لتنميتها

  أحمدعبدالرسول دمحم مصطفى/ د اةلدى طالب كلية التربية لدعم تعلمهم مدى الحي

 

 

158 

 :املراجع

 :املراجع العر�ية:أوال

محــو ?ميــة املعلوماتيــة مــدخال للتنميــة املــستدامة kــ� ). 2016.( الد.ــشان، جمــال ع9ــ) خليــل  -1
ً

bيبحــوث املـؤتمر الـسنو الرا�ــع عـشر مـن �علـيم الكبــار إ(ـ) التعلـيم مــدى  ،العـصر الرق�ـ
مركــــز �علــــيم : ، جامعــــة عـــiن شــــمس ،القـــا.رةاQ\يـــاة ل�Pميــــع مـــن أجــــل تنميـــة مــــستدامة

 270- 257ص ص .الكبار،

2- ¦Qالعلوم السلوكية ).ه1427.(  العساف، صا �k اض،السعوديةاملدخل إ() البحثSمكتبة : ، الر
 .العبيpان

 .املكتب mسالمى: ،ب�iوت، لبنان�\يح اPQامع).1988.( ?لبا�ى،دمحم ناصر -3

،دمحم بن اسماعيل-4  .دار بن كث�i: ،ب�iوت ،لبنان)1ط.(ى�\يح البخار).2002.(ى البخار

5-I1996.( ال��مذى،دمحمبن ع���.(�iامع الكبPQمجا،)وت،لبنان).1(،ط)4�iسالمى:بm دار الغرب. 

اســة تطبيقيــة ع9ـ) اPvتمــع ?�ــادي�k Iــ) :الــوÇ) املعلومـا�ى ).2010.(دســلمان اQ\مـود،^5الء داو-6 رد
،جامعة بحوث املؤتمر الدو() الرا�ع للعلوم 	جتماعية�لية ال��بية ?ساسية k) الpوSت ،

 21-1ص ص .الpوSت، �لية العلوم 	جتماعية،الpوSت

،دمحم-7 ــــــــــراز ــــــــس�iالفخرالراز ). 1981.(ى الـــ ـــانب�i).1(، ط19،جىتفـــــ ــــــــ ـــــــة :وت،لبنــ ــــــــــر للطباعـــــــ دار الفكـــ
�ع التو زوال©شر  .و

رالــتعلم ال©ــشط مــن منظــو إســالمى،متاح ع9ــ) الــرابط mلك��و�ــى ) 2019( الردادى،ف2ــدبن عايــد-8
https://www.new-educ.com    خ الدخو ع9) الرابطS ل  تا    م  14/2/2022ر

اسـة?ميـة املعلوماتيـة kـ) اPvتمـع اPQـام{) بالقـا.رة ).2005.( حـسن  الـشاف{) ،داليـا-9  ميدانيـة رد
ة ،�لية �داب ،جامعة القا.رة ،القا.رة،مصر  .ر،ماجست�i غ�i م©شو

، ماجــد بــن ع9ــ� بــن دمحم-10 الثقافــة املعلوماتيــة لــدى طــالب �ليــة الطــب بجامعــة ).2015.(ي الــش2ر
اسـة وصــفية: امللـك ســعود ة ،�ليـة �داب ،جامعــة امللـك ســعود ، ماجـست�iغ�i .رد رم©ــشو

 . الرSاض ، السعودية

ـــة املعلومـــــات ). 2012.( الــــشوابكة ،يـــــو�س أحمــــد -11 : اتجا.ـــــات طلبـــــة العلــــوم ال��بوSـــــة نحــــو ثقافــ
ات استخدم2ا ، ...مساق دنية k) العلوم ال��بوSةراملكتبة وم2ا  ،جامعـة ال�iمـوك راPvلة ?
د )4(، ع  )8(، مج  Kد،? ر،أ  .328 :315ص ص .نر

12- I�®فـــضل هللا الــسنو Iــام{)  ). 2014(العبيـــدى ،م¤ــPQتمع اPvاســـة : الثقافـــة املعلوماتيــة بـــا رد
ة ، �ليـة �داب ،جامعـة ميدانية ع9) اPvتمع جامعـة عمـر ا�vتـار اه غiـ� م©ـشو ر، دكتـو ر

 . طنطا،طنطا،مصر 

ا). 2008.(ى الiPÒـ� ،أحمــد عــادل ابــرا.يم -13 ت املعلوماتيــة لــدى طالــب املرحلــة رمــدى تـوافر امل2ــا
ــــ) ـــة ?و(ــــ ــــة: اPQامعيــــ اســــــــة تقوSميــــ ة، �ليــــــــة �داب، جامعــــــــة رد ــــــشو ر ، ماجـــــــست�i غiــــــــ� م©ــ

Sة،مصر Sة ،mسكند رmسكند  .ر
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14-bــة فيــصل الــسل�S : الــو�Ç املعلومــا�ي kــ� اPvتمــع ?�ــادي�b). 2008(ز العمــودي، .ــدى دمحم؛ وفو
اسـات الع اسة تطبيقية ع9ـ) طالبـات الد رد اسـات  .ليـا بجامعـة امللـك عبـدالعزSزر رمجلـة د

 .، الرSاض ،السعودية)3(ع  ،املعلومات

ات محــــو ?ميــــة املعلوماتيــــة لــــدى طالبــــات  ). 2009.(  الغـــانم، .نــــد عبــــد الــــرحمن إبــــرا.يم-15 رم2ــــا
اســـة مـــ*\ية،  Sوس kـــ� جامعـــة mمـــام دمحم بـــن ســـعود mســـالمية د رالبpـــالو مجلـــة مكتبـــة ر

 71- 5ص ص. ،الرSاض،السعودية)1(العدد ) 15(مجلد، امللك ف2د الوطنية

اســـة تطبيقيـــة ع9ـــ) اPvتمـــع ?�ـــادي�I ).2015.( الفخرا�ــى ،أيمـــن مـــصطفى -16 رالـــوÇ) املعلومـــا�ى د
،اPQمعيـة )4(،العـدد)2( ،مـجاPvلـة الدوليـة لعلـوم املكتبـات واملعلومـاتبجامعة الدمام ،

شيف  176-132ص ص .راملصرSة للمكتبات واملعلومات و?

ات املعلومات من وج2ة نظر طلبة ). 2005.( الفرحان ،لي9) عبد الواحد-17 رمشكالت اك_ساب م2ا
ـــــــ� دولــــــــــة قطر، ــــــة الثانوSــــــــــة kــ ـــةاملرحلـــ ــــــات العرKيـــــــ ـــات واملعلومــــ ـــــــة املكتبــــــ ،ع  )25( ،س مجلـــ

 .94، 71ص ص .دار املرSخ لل©شر : ،الرSاض ،السعودية)3(

دار الفكــر :  ،القا.رة،مــصرنـاWÕ البحــث العل�ـbتقنيــات وم ).م2002.( املـشو�Í، حمــد سـليمان-18
 .العر}ي

:  ، تــو�سا�Qطــة الــشاملة للثقافــة العرKيــة). 1996.( املنظمــة العرKيــة لل��بيــة والثقافــة والعلــوم -19
 .املنظمة العرKية لل��بية والثقافة والعلوم

 ىالتعليم املصرفلسفة التعليم 	ف��اI�ä وإمpانية تحقيقھ k) ).2006.( امل2دى،مجدى صالح -20
املركــــز العر}ــــى للتعلــــيم : ،القا.رة،مــــصر)43(،العــــدد مجلــــة مــــستقبل ال��بيــــة العرKيــــة،

  .والتنمية

ــــز-21 ،معـ ــــة واPvتمــــــع ).2001.(ى النقر ـــات:املعلوماتيـ ــــصناعة ومجتمـــــع املعلومـــ ــــد الــ ، مجتمـــــع مــــــا �عـ
 .املركز الثقاk) العر}ى: القا.رة،مصر

 ،القــــا.رة 20، تحقيــــق دمحم أبــــو الفـــضل إبــــرا.يم،جغـــةشـــرح نXــــW البال )ت.د.( بـــن أ}ــــى اQ\ديـــد-22
 ).ع���I البا}ي اQ\لbÜ وشر�اه(دار احياء الكتب العرKية : ،مصر

ـــــــ)-23 ــــــــن ع9ــــ ـــــــــدالرحمن بـــ ى،عبــ ــــن اPQو ــــــــــة). 1983.(ز بـــــــ ـــــــث الوا.يــ ــــــــ) ?حاديــــ ـــــــــة kـــ ــــــــــل املنا.يــ ،ج العلــ
 .دار الكتب العلمية: ب�iوت،لبنان).1(،ط)1(

 .دار الكتب العلمية: ب�iوت لبنان).1ط(،)1( ،جسلم�\يح م).1991.( بن اPÙQاج ،مسلم-24

S©ــب، فاطمــة -25 واقــع ثقافــة املعلومــات kــ� مخــابر البحــث مخــابر البحــث بجامعــة  ). 2020. (ز بــن 
، ) 1( ،ع) 12(  ، مـــجمجلـــة الباحـــث kـــ� العلـــوم �mـــسانية و	جتماعيـــة،" نموذجـــا"و.ـــران 

قلة، و.ران،اPQزائر   .340 -329ص .ص. رجامعة قاصدى مرKاح و

أ}ي عبد الرحمن (، تحقيق جامع بيان العلم وفضلھ). 2003.( بن عبد ال��،يوسف عبد هللا دمحم-26
 .دار ابن حزم: ، ب�iوت،لبنان) 2(مج) فواز

ـــــــــــماعيل-27 ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــ ـــــــــداء إســــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــى الفــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــن كث�i،أ}ـــ ـــــــــ ــــــــ ـــ ـــــ ـــــــــ ـــــــرآن ).2000.( بـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــس�i القــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ تفـ
�ع:القا.رة،مصر).1(،ط)4(العظيم،مج  .زمؤسسة قرطبة للطبع وال©شر والتو
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 .دار الكتب العلمية: ب�iوت ،لبنان). 1ط(،)1(،جالس×ن).2009.( بن ماجھ،دمحمبن يزSد-28

ـــــــم -29 ــــــــاة،ط).2014.( بوحÈ)،دمحمجاســـ ـــــى  .    1الــــــــــتعلم مــــــــــدى اQ\يــ ــــرابط mلك��و�ـــــ ــــــــاح ع9ــــــــــ) الــــــ متــ
pdf.sample_13kboo/books/com.buheji.www://https   (خ الــــدخو ع9ــــS ل    تــــا ر

 م15/1/2022الرابط 

ا�س -30 ر ذكر ،لو تفعيل نظام املعلومات ال��بوSة لتلبية احتياجات الالمركزSة للتعلـيم ).2006.(ى
 .املركز القومى للبحوث ال��بوSة والتنمية: ،القا.رة،مصرk) مصر

ثقافيــة املعلوماتيــة لــدى الطالــب اPQــام{) الــوÇ) املعلومــا�ى وال).2016.( عبــد الو.ــاب ،بلعبــاس-31
نة بiن طلبة العلوم 	جتماعية وطلبة العلوم الطبيعية اسة ميدانية بجامعـة دمحم :رمقا رد

مركـــز :،لبنـــان )22(،العـــددمجلة جيـــل العلـــوم �mـــسانية و	جتماعيةبوضـــياف باملـــسيلة،
 I193-181ص ص .جيل البحث العل� 

،فاتن دمحم عبد املنعم-32 ?مية املعلوماتيـة لـدى طـالب اPQامعـات املـصرSة واقع2ـا ).2008 .(ى عزاز
: ،القا.رة،مـــصر) 51(، عــدد)14( ،مـــج مجلـــة مــستقبل ال��بيـــة العرKيــةوآليــات مواج5º2ــا ،

 . املركز العر}ى للتعليم والتنمية

ـــات kــــ) القــــر اQ\ــــادى و العــــشرSن،مجلة  ).2006.( عزمى،.ــــشام-33  cybrariansنثقافــــة املعلومـ
journalـــــدد ــــرابط )8( العـ ـــــ) الـــ ـــــاح ع9ـ ـــة العرKيــــــة للمكتبـــــــات واملعلومات،مــــــصر ،متـ ،البوابـــ

         :mلك��و�ى
http://search.mandumah.com/Record/507408 خ الدخوS ل  تا  م 31/1/2022ر

نحـو مؤشـرات لقيـاس القيمـة kـ) مجتمـع :لوماتيـة الثقافـة املع).2011.( عطية،.ا�ى م/) الدين-34 
، ع )16(،مج املكتبـة ?�اديميــة	تجا.ـات اQ\ديثـة kـ) املكتبـات واملعلومـات ،.املعلومـات 

 .317 ،287ص ص .القا.رة،مصر).36(

ة الـسيد سـعيد حـسن-35 اسـات العليـا kــ� ). 2016.(و عماشـة، مـر رالـو�Ç املعلومـا�ي لـدى طـالب الد
ــــة الفنورد: جامعـــــــة حلـــــــوان  ـــة ميدانيةبpليـــ ة ،�ليـــــــة �داب ناســــ ـــــ� م©ـــــــشو اه غiــ ـــو ــ ر،دكتــ ر

 .،جامعة حلوان ،القا.رة ،مصر

ة الــسيد ســعيد حــسن، الرKاÇ)،ســليمان إبــرا.يم-36 الــو�Ç املعلومــا�ي لــدى ). 2017.(و عماشــة، مــر
ــــات جامعةاPQوف ــــــة طالبـــــ اســـــــــات املعلوماتيـــ ــــــة )7(،العـــــــــددر،اPvلـــــــــة العرKيـــــــــة للد ، جامعـــ

Sة:اPvمعة،الـسعودية اســات وا�Qــدمات 	س_ــشا ر مع2ــد امللــك ســلمان للد -43ص ص . ر
92 

ــــــط -37 ــــــ�i2 عبــــــــد الباسـ ـــات ).2004.( عيد،سـ ــــــة kــــــــ) املكتبـــــ ــــات اQ\ديثـ ــ مجتمــــــــع املعلومـــــــات ،	تجا.ــ
 . ،القا.رة ،مصر) 22( ،ع)11(مج املكتبة ?�اديمية ،.واملعلومات 

ة، حسiن سليمان-38 ، املنظمة و مف2وم ال��بية مدى اQ\ياةياملنWX ال��بو �k 	سالم ). 1986.(ر قو
ـــة لل��بيــــــة والثقافــــــة والعلــــــوم ،الــــــسنة ـــة،البحرSن)11(،ع)7(العرKيـــ Sب : ،املنامـــ رمركــــــز تــــــد

 .18، 7ص ص .لقيادات �عليم الكبار لدو ا�Qليج
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Sمــان إســماعيل-39 رفــع كفايــة الــوÇ) املعلومــا�ى لــدى البــاحثiن kــ) مكتبــة امللــك ) .2008(ر متــو() ،نا
ـــد العزSــــــز  ـــة والتطــــــوSر البح0ــــــI عبـــ ــ) التنميــــــة الثقافيـــ ـــة امللــــــك ف2ــــــد .وا�عpاســــــاتھ ع9ــــ مجلـــ

 .،الرSاض ،السعودية)2(،ع)14(مج  ،الوطنية

ـــات.تلـــــوث الب�ئـــــة املعلوماتيـــــة ).2006.( دمحم ،أحمـــــد-40 ـــة وأمـــــن املعلومــ  اPvلـــــة العرKيـــــة للمعلوماتيــ
 . ة،مصراملؤسسة العرKية لل��بية والعلوم و�داب،القا.ر ،)3(،ع )6(،السنة

41-b¤ســــــالمية ). 2014.(ي دمحم ،عبـــــدالقو عبــــــدالغm ـــة Sخ ال��بيـــ ــــات kــــــ� تـــــا اســ رد ي العــــــصر النبــــــو –ر
 .دار الفكر العر}ي: ، القا.رة،مصروا�Qالفة الراشدة

ـــات العليـــــا kـــــ) ).2008.( دمحم،م2ــــا أحمـــــد إبــــرا.يم -42 اسـ رأ�عـــــاد الــــوÇ) املعلومـــــا�ى لــــدى طالبـــــات الد
ــــات با ــــات واملعلومــــ ـــــات الــــــــسعودية تخــــــــصص املكتبــــ ـــا :PQامعـــ ـــــــا واتجا.ا56ـــــ اســــــــة لواقع2ـ رد

تحــديات :رمـؤتمردو مؤســسات املعلومـات kـ) اململكــة kـ) عـصر مجتمــع املعرفـة.املـستقبلية
ــــــع وتطلعــــــــات املــــــــستقبل ـــــــامس ،جــــــــدةالواقــ ـــات : ،املؤتمر ا�Qـ ــــــة املكتبــــــــات واملعلومـــــ جمعيــ

 .السعودية

43-�iدمحممن،Iــــــــ� ـــــــــ ــــــــ ـــــا)2005.( مر®ـــ ــــــــ ــــــــ .ــــــــ ــــــــــول2ا وتطو ـ ـــــــ ـــــــــ ـــــالمية أصــ ـــــــــ ــــــــ ــــ ــــــة mســـ ــــــــ ــــــــ ــــبالد رال��بيـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ� الـــــــــ ــــــ ــ ـــــــــ  kــــ
 .عالم الكتب:القا.رة،مصرالعرKية،

اسـة ).2016.( مر®�I،نادية سعد-44 اسات العليا بجامعـة طنطـا د رالوÇ) املعلوما�ى لدى طلبة الد ر
، اPQمعيــة املــصرSة )1(،عـدد)3( ،مــجاPvلـة الدوليــة لعلــوم املكتبـات واملعلومــاتميدانية،

شيف  278-228ص ص .رللمكتبات واملعلومات و?

ب عامليـة ) .2008.(اtعھ،عادل سالم مو®�I  مع-45 ة املعرفة kـ) مؤسـسات التعلـيم العـا() ،تجـا رإدا ر
اسات املعلومات .  . ،جمعية املكتبات واملعلومات ،الرSاض ،السعودية )3(،ع رمجلة د

46- b¤قتصادية الفلسطي	2006). (ماس( مع2د أبحاث السياسات  .( �iنحو سياسات �عليم تحف
اb�ä الفلسطي©يةاقتصاد معرفة ت ? �k bلك��و�ى رناف��m متاح ع9) الرابط،  

  
-20151705134523/server/files/public/ps.palestineeconomy.library://https
.2pdf خ الدخو ع9) الرابطS ل   تا  م25/12/2021ر

ـــــم -47 ـــامج ?مـــــــ ـــــــة برنـــــــــ ـــــــدو العرKيـــــ ـــI للـــــ ــــــــب 	قلي�ـــــــــ ـ ــــــوم واملكتـــ ـــــــــــد آل مكتــــــ اشـ ـــن  ـــــــــسة دمحم بـــــــــ ل مؤســـ ر
ات العرKيــة املت2015مؤشــر املعرفــة العر}ــى للعــام ):2015(املتحــدة دار :حــدة ر،د}ــى ،mمــا

ـــى    ــــــــ ــــــــ ــــــــرابط 	لك��و�ــــــــ ــ ــــــــ ـــــــاح ع��الـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـ ـــــــــشر ،متــ ــــــــ ــــــــة وال©ــــــــــ ــ ــــــ ــــــــ  الغرSرللطباعــ
http://www.arabstates.undp.orgخS  م12/1/2022ل الدخو ع9) الرابط رتا

ات اQ\ياتيــة وعالق5ºــا بالــذ�اءات املتعــد).2010.( واkــ�، عبــدالرحمن جمعــھ -48 دة لــدى طلبــة رامل2ــا 
ـــالمية، املرحلــــة الثانوSـــــة kـــــ� قطــــاع غـــــزة ـــة mســ ة، اPQامعــ ـــست�i غiــــ� م©ـــــشو ســـــالة ماجــ ر،  ر

 .غزة،فلسطiن

49-¦Qس سلطان صا� ال��بية والثقافة املعلوماتية طرSق العالم العر}ي للتنمية ).2021.( ر يو�س،إد
 .ل©شرمركز العبيpان لألبحاث وا: ،الرSاض ،السعودية)30(، ع مجلة فكرالذكية، 
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الــدين /،تحقيــقالرحلــة kــ) طلــب العلم).1975.( ا�Qطيــب البغدادى،أحمــدبن ع9ــ) بــن ثابــت-50 رنو
 .دار الكتب العلمية:ب�iوت،لبنان.1ع��،ط
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ال¥5ضة العرKية : ،القا.رة،مصرالنفس  .ردا

ات محــو ?ميــة املعلوماتيــة لطلبــة �ليــة ).2014.(عبــد العــال ،عبiــ�.الل-52 رقيــاس مــدى كفايــة م2ــا
مجلة �داب والعلوم بجامعة املرقب وا�عpاسا56ا ع9) دعم مبادئ اp\Qومة mلك��ونية،

 146-102ص ص .	تحاد العر}ى للمكتبات واملعلومات :،تو�س)13( ،العددالعلم
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ةالثانوSــة العامــة بقطـــاع غــزة،   -45. ،جامعـــة ?قــ��I ،غزة،فلـــسطiن)19(،عرمجلـــة املنــا
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:ر        زجامعة ;

 ,لية ال��بية بالدق)لية

 قسم ال��بية 8سالمية

 الب	س_بانة املوج2ة للط

 :يعزSز الطالب 

اسة عن  ىثقافة املعلومات وتصو ترKو إسالمى مق��ح  لتنمي5ºا لدى (ر    يقوم الباحث باجراء د ر
ات ضمن ) طالب �لية ال��بية لدعم �علم2م مدى اQ\ياة روتتpو 	س_بانة من مجموعة من العبا ن

ة خمسة بدائ ، وقد تم إعداد.ا وتصميم2ا بحيث تتضمن �ل عبا رستة محاو ل ر
ا،أبدا(¿) ة من فقرات 	س_بانة ) ردائما،غالبا،أحيانا ،ناد جو من أبناëى الطالب قراءة �ل عبا روأ ر

ضع عالمة  ة، و وبدقة واختيار إجابة واحدة لpل عبا أمام 	ختيار الذى يناسبك من البدائل )√(ر
ة  . را�Qمسة لpل عبا

 

 الباحث

 :بيانات الطالب 

 /الشعبة/                                                                   الفرقة /                         	سم 

 ):مدينة/قرSة( مpان 	قامة                      

ة م اأحيانا غالبا دائما رالعبا  أبدا رناد

      :دواnÆ ا%$اجة للمعلومات لدى الطالب : أوال *

1-  nw  أحدث املعلومات noأطلع  ع
ً

�»Èمجال تخص       

ــ� أقــــــوم  -2 اســـــية ال�ـــ ــــاkÉ الد ــــ½ تـــــدعم  املنـ ـــn املعلومـــــات ال�ـ رأحـــــصل عoــ
اس��ا  ربد

     

      لأشغل فراnÊ  با%$صو عno معلومات حديثة nw مجاالت ا��تلفة  -3

4 v· ات املناسبة       ر(ساعد�ى املعلومات nw اتخاذ القرا

(ى nw حل 5        املشكالتر(ساعد�ى  املعلومات nw صقل م)ا

      (س)م  املعلومات nw تنميةالتفك��الناقد لدي -6

      أحصل عno املعلومات إلنجاز امل)ام والتOليفات -7

جة أ:مية املعلومات:ثانيا * ات تحديد د رم)ا       ر

س)ا  -8       رأحدد أ:مية املعلومات للموضوعات ال�� أد
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ة م اأحيانا غالبا دائما رالعبا  أبدا رناد

ة أوسع  و�أ 9       شOال متعددةرأبحث عن املعلومات بصو

      أحدد املعلومات املناسبة %$اجا(ى املعلوماتية 10

11 �»Èف)¾� ملوضوعات تخص nw تن¾� املعلومات ا%$ديثة الثقة لدى      

ة دقيقة 12       رأحدد حاجا(ى املعلوماتية بصو

13 �»Èمجال تخص vw  املعلومات املطبوعة       رأقتصر عno مصاد

مصادر املعلومات لدى الطالبمعاي��ا:ثالثا *         : رختيا

ـــــو  14 ـــــــn الوصــــ ـــــساعد�ي عoــ ــــ� (ــــ ــــات ال�ـــــ ــــــn مـــــــــصادر املعلومـــــ ــ لأعتمـــــــــد عoـ
 للمعلومات �سرعة 

     

لأســتخدم  ¡ن��نـــت wـــn ا%$ـــصو عoــn املعلومـــات لـــس)ولة البحـــث مـــن  15
 خاللھ

     

      لأ:تم با%$صو عno املعلومات ال�� ت�ناسب مع ا:تماما(ى 16

17 Ïمجال التخصص أعت nw معلومات حديثة noل� با%$صو ع      

      أحصل عno املعلومات من مصادر املعلومات الدقيقة واملوضوعية  18

لطر ا%$صو عno املعلومات لدى الطالب :را�عا *         :ق

      لأعتمد عno ¡ن��نت nw ا%$صو عno املعلومات 19

اw nÆــn اك�ـــساب املعلومــات ال�ـــ� أســتفيد مــن مواقـــع التواصــل ¡جتمـــ 20
 احتاج إل�tا

     

      لأحضر  الندوات وا�$اضرات العلمية لV$صو عno املعلومات  21

اسة nw البحث عن املعلومات ال�� احتاج)ا 22       .رأستع�ن بزمالÑى nw الد

      أ:تم بالبحث عن املعلومات من خالل املراجع وا�{الت العلمية  23

Àس بالOلية لV$صو عno املعلوماتأتو 24 لاصل مع أعضاء :يئة التد       ر

      أحصل عno املعلومات ال�� احتاج إل�tا من املتخصص�ن nw ا�{ال 25

      لأعتمد عno مكتبة الOلية nw ا%$صو عno املعلومات 26

      لاستفيد من املكتبات خارج الOلية nw ا%$صو عno املعلومات  27

ات تقييم استخدام املعلومات لدى الطالب:اخامس *        :رم)ا

      استخلص الفائدة من املعلومات ال�� أحصل عل�tا   28
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�ط ب�ن املعلومات ا%{ديدة واملعلومات امل��اكمة لدي  29       رأ

      أصل  إ·n املعلومات املطلو�ة �سرعة  30

      خرzن أنظم املعلومات وأعرض)ا بطرzقة مناسبة لآل 31

      (ساعد�ى عملية جمع املعلومات nw التوصل إ·n توليدأفOار جديدة  32

      أم�Ô ب�ن املعلومات الدقيقة وغ�� الدقيقة  33

      :لالصعو�ات ال�� تواجھ الطالب nw ا%$صو عno املعلومات: سادسا  *

      أعا�ى من التعامل مع مصادر املعلومات 8لك��ونية 34

      اقلق من (عامno مع تكنولوجيا املعلومات واستخداما�Õا 35

      تقل استفاد(ى من املعلومات عند �شر:ا بلغات أجنmية 36

ا(ى wـــn التعامـــل مـــع �عـــض املراجـــع 8لك��ونيـــة يقلـــل مـــن  37 رضـــعف م)ـــا
 حصو·n عno املعلومات

     

مة للدخو 38       ل عno ¡ن��نت زقلة ;دوات وضعف 8مOانات املادية الال

      اليتوافر لدى الوقت الOاnw للبحث عن املعلومات  39

      عدم توافر املصداقية nw �عض املعلومات ال�� ت²شر عno ¡ن��نت 40

 

 

 

  


