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المستخلص

تهدف الدراسة الى استكشاف واقع الوعي المعلوماتي لدى الباحثين من طلبة الدراسات العليا

 وتقديم رؤية واضحة لطبيعته وتحديد هويته ودراسة مستوا في المجتمع االكاديمي،في جامعة زاخو
 وقد استخدم المنهج المسحي للحصول على البيانات،بتحديد مظاهر ومهاراته لدى الطلبة

وال معلومات التي تحدد مهارات ومظاهر الوعي المعلوماتي لدى طلبة الدراسات العليا من خالل
استبانة وزعت على كافة طلبة مرحلة الماجستير وذلك لعدم وجود دراسة للدكتو ار على مستوى

) من االستمارات%85(  وتم تحليل ما يقارب، وقد شملت العينة كافة كليات الجامعة،الجامعة

 تم تحليل،) منها60() استمارة استرجعت70(  إذ تم توزيع،وأهملت البقية لعدم اكتمال بياناتها
 وخرجت الدراسة بعدد من النتاىج والتوصيات التي،)SPSS) بياناتها بواسطة البرنامج االحصائي

قد تسهم في تنمية الوعي المعلوماتي في المجتمع االكاديمي بتفعيل عناصر من خالل تحقيق دور
. الهيئة االكاديمية والطلبة والمكتبة االكاديمية

. طلبة الدراسات العليا، االمية المعلوماتية، الوعي المعلوماتي:الكلمات المفتاحية
Informational awareness in the academic community of graduate students at
the University of Zakho
M. Fadia Abdel Rahman

Khalid Noori Abdulla

M. Zirwan Said Haji

Abstract
The aim of the study is to explore the reality of the information awareness among
researchers from the postgraduate students at the University of Zakho، to provide a
clear vision of its nature and identify its identity and to study its level in the academic
community by identifying its manifestations and skills in the students. The survey
method was used to obtain data and information that determine the skills and
manifestations of information Postgraduate students through a questionnaire
distributed to all students of graduate students for a master's stage only for lack of a
PhD at the university The sample included all the faculties of the university and the
percentage was about 85% because all the forms were not analyzed either because
they are incomplete، neglected or not retrieved، 70 students were distributed and 60
were retrieved. The data were analyzed by SPSS. Study a set of recommendations
and proposals that contribute to the development of information awareness in the

118
المجلة العراقية لدراسات المعلومات والتوثيق

مج ( )2ع( )1حزيران( )2019

academic community by activating its components through the achievement of the
role of the academic body، students and the academic library.
Keywords: Information Awareness، Informatics، Postgraduate Students

المقدمة

يعد الوعي المعلوماتي القيمة العليا في قيا

كلياَ على المعلومات في تيسير الجوان

المجتمع في هذا العصر الذي يعتمد اعتماداّ

المختلفة للحياة العامة لذلك فإن قدرة الدولة على

الحصول على المعلومات واستغاللها يعد من أهم عوامل التقدم في العصر الحديث) ،(1وتعد
المعلومات اليوم مورداً أساسياً من موارد المنظمات الحديثة أكثر من أي وقت مضى مثلها مثل
الموارد الرأسمالية والبشرية اذ ال يمكن أداء العديد من العمليات اإلدارية األساسية ،نحو
التخطيس ،واتخاذ الق اررات ،وتقديم وتطوير األداء وغيرها دون االعتماد على المعلومات.
م ن هنا تجسد مفهوم الوعي المعلوماتي الذي انتشر في البيئة المعلوماتية وأصبح يشكل جان
القوة لمن يمتلك هذ المهارات وضعفا لمن ال يمتلكها (االمية المعلوماتية) ،إذ تبين إحدى
اإلحصاءات الحديثة الصادرة عن منظمة اليونسكو أن نسبة األمية المعلوماتية في الوطن العربي
تزيد عن ( (2))19%مما استثار الباحثين في مجال المعلومات لفتح الباب أمام البحث في هذا
الجان

واستكشاف واقعه ودعم إمكانات توافر الوعي المعلوماتي في المجتمع وبخاصة البيئات

التعليمية ،وذلك لتوافر بعض مقوماته مع عدم استثمارها في المجتمع األكاديمي بخاصة إذ أن
تفعيل الوعي المعلوماتي ليس هدفاً في حد ذاته وإنما يعد وسيلة إلعداد الجيل المثقف معلوماتيا
القادر على تحقيق التنمية الثقافية واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية والبحثية للمجتمع
المعاصر.
أوال :مشكلة الدراسة
شكلت الثورة المعلوماتية أو ما يعرف بو "األلفية الثالثة" طفرة كبيرة في العالم ،مما أدى إلى
صعوبة التعامل مع هذ الثورة التي تزداد غ ازرتها بشكل متسارع ،ومن هنا ادركت عدد من
الدول أهمية االستفادة من إف ارزات هذ الثورة بما يحقق لها التقدم والتحول نحو ما يعرف
بالمجتمعات المعرفية ،وقد استدعى ذلك قيام عدد من الجامعات بإدخال برامج الوعي المعلوماتي
ضمن الخطة الدراسية يتم تنفيذها بالتعاون مع المكتبات المركزية في الجامعات ،وبالتالي إكتساب
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الطلبة المهارات المعلوماتية التي تمكنهم من العمل بكفاءة وفاعلية في مجتمع المعرفة .وانطالقاً
مما سبق نستنتج حقيقة مفادها أن طلبة الدراسات العليا بوصفهم باحثي المستقبل يساهمون
بشكل كبير في مساعدة دولهم في الدخول إلى مجتمع المعرفة ،ومن هنا يهرت الحاجة الملحة
إلى ضرورة وعي الجامعات ومكتباتها األكاديمية بأهمية تطبيق برامج الوعي المعلوماتي على
هذ الفئة من الطلبة.
تأتي هذ الدراسة لبيان معرفة وإكتساب مهارات الوعي المعلوماتي لدى طلبة الدراسات العليا
في جامعة زاخو؛ اذ تعد الوسيلة الفعالة إلعداد الجيل المثقف معلوماتياً ،القادر على مواكبة
التطورات الحاصلة في العالم .وقد أشار " NFILإن الحلم بغد أفضل وجديد سوف يدرك عندما
يتخرج الشباب وهم مسلحون بمهارات الوعي المعلوماتي" ).(3
ثانيا :أاداف الدراسة
تسعى اله الدراسة إلى تحقيق اأاداف االتية:
● التعرف على مدى توافر مهارات الوعي المعلوماتي لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة
زاخو.
● تحديد الدور الرئيسي لمكتبة جامعة زاخو في نشر الوعي المعلوماتي لدى طلبة الدراسات
العليا.
ثالثا :أسئلة الدراسة

تحاول هذ الدراسة اإلجابة على األسئلة اآلتية:

 .1ما مدى توافر مهارات الوعي المعلوماتي لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة زاخو؟
 .2ما الدور الذي تلعبه المكتبة في جامعة زاخو في نشر الوعي المعلوماتي لدى طلبة
الدراسات العليا؟
رابعا :أامية الدراسة

تبرز أهمية هذ الدراسة في جانبين:

الجانب النظري :تعد هذ الدراسة محاولة يسيرة يؤمل من خاللها تحقيق إضافة لإلنتاج الفكري
العربي ،تثري الرصيد المعرفي في موضوع الوعي المعلوماتي ،وتفتح المجال أمام دراسات
مستقبلية تتناول جوان

لم تغطيها هذ الدراسة.
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الجانب التطبيقي :تسعى هذ الدراسة إلفادة إدارة الجامعات والمكتبات األكاديمية نحو أهمية
استحداث برامج للوعي المعلوماتي وتطبيقها على طلبة الدراسات العليا ،ولفت انتبا طلبة
الدراسات العليا إلى ضرورة تعلم المهارات المعلوماتية.
خامسا :منهج الدراسة
بالنظر إلى طبيعة الدراسة التي تحتاج إلى جمع معلومات مباشرة من طلبة الدراسات العليا في
كليات جامعة زاخو موضوع الدراسة ومن أجل الوصول إلى نتائج تساعد الى معرفة مدى إلمامهم
بمهارات الوعي المعلوماتي ،تم استخدام المنهج المسحي النه األنس

لطبيعة الدراسة وتحقيق

أهدافها.
سادسا :أدوات جمع البيانات
تستخدم الدراسة االستبانة ألنها األداة األكثر مالئمة لتحقيق أهدافها ،فضال عن األدوات األخرى
كالزيارات الميدانية والمالحظة.
سابعا :حدود الدراسة

الحدود المكانية :جامعة زاخو

الحدود الزمانية :العام الدراسي ( .)2015-2014
ثامنا :مجتمع الدراسة

تم تطبيق الدراسة على طلبة جامعة زاخو لمرحلة الماجستير خالل العام الدراسي (-2014

 )2015بكلياتها الثالثة (العلوم االنسانية واقسامها :اللغة العربية ،اللغة الكردية ،اللغة االنكليزية،
تاريخ) و(العلوم التربوية واقسامها :ادارة االعمال ،التجارة) و(العلوم واقسامها :الكيمياء ،الفيزياء،
الرياضيات ،االحياء ،الكمبيوتر) ،وتم اختيار جميع طلبة الدراسات العليا وعددهم االجمالي
( )70طالبا وتم توزيع استمارة االستبيان عليهم ،اال ان ( )10من االستمارات لم تسترجع،
والجدول رقم ( )1يببين عينة الدراسة:
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جدول (  )1مجتمع وعينة الدراسة
العلوم التربوية

كلية العلوم االنسانية

كلية العلوم

كردي

عربي

انكليزي

تاريخ
مج

المجموع

تجارة

ادارة اعمال

المجموع

كمبيوتر

بايلوجي

كيمياء

فيزياء

رياضيات

المجموع

2

4

4

6

16

10

7

17

7

6

5

4

5

27

تاسعا :الدراسات السابقة

 -1دراسة جوهري والعمودي ()2009
لبرنامج البكالوريو

)(4

التي طبقت على عينة من طالبات السنة األخيرة

في جامعة الملك عبد العزيز وعضوات هيئة التدريس ،وخرجت الدراسة

بنتائج اهمها وجود قصور في الوعي المعلوماتي في جان

استخدام المكتبة الفعلي ومصادرها،

ويعزى ذلك إلى اعتمادهن على استخدام االنترنت بالدرجة األولى ،بينما هناك ضعف كبير في
استخدام قواعد البيانات المتخصصة التي تشترك الجامعة فيها .وأوصت الدراسة بضرورة

استحداث مقرر الوعي المعلوماتي ضمن المنهاج الدراسي ،والعمل على تأهيل اختصاصي

المعلومات في مكتبة الجامعة بمهارات الوعي المعلوماتي بما يمكنه من تدري
االستخدام األمثل للمكتبة من خالل برامج توعية.
 -2دراسة فريدة من نوعها قام بها كالً من Lloyd

)(5

المستفيدين على

و  )2008( Janetفي جامعة بوردو

تمحورت فكرتها حول تصميم مشروع مخصص للطلبة الجدد في قسم الهندسة التقنية ،يهدف

ال ى اكتسابهم مهارات البحث عن المعلومات بالطريقة المناسبة وتوعيتهم بمصادر المعلومات

المختلفة ،وقد تم تنفيذ المشروع بالتعاون بين االكاديميين في التقنية الهندسية وبين المكتبين في
المكتبة االكاديمية لتقديم درو

عملية نحو مهارات الوعي المعلوماتي ،وقد كشفت نتائج الدراسة

أن ( )%10من الطلبة استفادوا من هذا المشروع وأصبح لديهم وعياً معلوماتياً في كيفية التعامل
مع المعلومة،

ومن المالحظ أن عدد من الدراسات اوصت باستحداث مقرر للوعي المعلوماتي ،أما هذ الدراسة

فقد استحدثت مقرر وتم تطبيقه لمعرفة جدوى نجاحه وتأثير على الطلبة .يالحظ عند استعراض
الدراسات السابقة اشتراكها في التأكيد على أهمية الوعي المعلوماتي في العملية التعليمية ،وتشير

نتائجها إلى إدراك عينة الدراسة لمهارات الوعي المعلوماتي ،واتفقت اغل الدراسات على ضرورة
إدخال مقرر مهارات الوعي المعلوماتي ضمن مقررات المناهج الدراسية.
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الجانب النظري

أوال :مفهوم الوعي المعلوماتي

مع التطور السريع والمستمر للتقنيات ويهور مصادر المعلومات باشكال عدة فان مصطلح

” “information literacyقد ترجم بمفاهيم عديدة منها ترجمة حرفية للمصطلح كو (مستوى
التعليم والثقافة المعلوماتية ،معرفة وقراءة وكتابة المعلومات ،محو االمية المعلوماتية ،الوعي
المعلوماتي ،الثقافة المعلوماتية) وقد حضي المفهوم باهتمام واضح اذ اهتمت العديد من
المنظمات المتخصصة والباحثين المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات بتعريفه وتحديد
ومن اهم هذ التعريفات ما يلي:
• " أن الشخص الواعي معلوماتيا او القادر على إدراك متى يحتاج للمعلومات ولديه القدرة
على تحديد مكانها وتقييمها واستخدامها ،فهو الشخص اللي تعلم ايف يتعلم

Learn

 how to learnواو يعرف ايف يتعلم أنه يعرف ايف يصل للمعلومات ويستخدمها
بطريقة يستطيع أن يتعلم منها اآلخرون".

)(6

• تعرف جمعية المكتبات األمريكية الوعي المعلوماتي بأنه " قدرة الفرد على تحديد ما يريد من
المعلومات ،ومعرفة أماكن الوصول إليها ،وتقويمها ومن ثم استخدامها لحل المشكلة
)(7

المعلوماتية ،وعرض النتائج في شكل له معنى".

• عرف قامو

المكتبات والمعلومات على الخس المباشر (ODLIS) on-line Dictionary

 of Library & informationالوعي المعلوماتي " بأنه اكتساب مهارة الوصول للمعلومات

التي يحتاجها ويفهم ايفية تنظيم مصادر المعلومات في المكتبات واعداد المعلومات وأدوات
البحث االلكترونية واستخدام التقنية المعلومات وتأثير العوامل االجتماعية والسياسية

والثقايية على ذلك".

)(8

• أما دراش " "Drachفوصف مفهوم الوعي المعلوماتي بأنه " يتطلب اإلحاطة بالطريق التي
تعمل ييه نظم المعلومات والربط الديناميكي بين حاجة المعلومات ومصادره القنوات التي

تتطلب إشباع تلك الحاجة "

)(9

فضال عن ارتباط مفهوم الوعي المعلوماتي منذ بداية يهور بالعديد من المهارات نحو

المهارات الدراسية ،والمهارات البحثية ،والمهارات المكتبية التي استخدمت في التربية والتعليم
ليكون األفراد أو الطلبة قادرين على القيام باألعمال التي يحتاجون في الوسس االلكتروني فإن
تجهيز المعلومات والعمل في البيئة الجديدة لرفع مستوى اإلنتاجية جعل الوعي المعلوماتي
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يرتبس بالعديد من المصطلحات منها الوعي بالحاسوب " "Computer Literacyالذي يهتم
بالقدرة على استخدام الحاسوب وبرامجه النجاز مهام عملية ،وقد عرفها " "wattبأنها :عميلة
تعليمية حضارية تتضمن مختلف المهارات والفهم والعالقات الضرورية للعمل في مجتمع يعتمد
على الحاسوب ويتضمن هذا النشاط معرفة مهارات برمجة الحاسوب والتحكم فيه وذلك لتعزيز
مقدرة الذكاء واالتصال للفرد والجماعة والمجتمع بصفة عامة) .(10اما األمية المعلوماتية فتطلق
على الفرد الذي ال يعرف ماذا يريد من المعلومات ،وال يستطيع الوصول إلى مصادر المعلومات
التي يحتاجها ،وال يعرف كيفية استخدامها.

)(11

ثانيا :تاريخ مفهوم الوعي المعلوماتي
ب ووداي ووة يهور مصو و و و و و ووطلح "الوعي المعلوم وواتي"  "Information literacyك ووان ووت في التقرير
المطبوع لبول زركوسووكي  Paul G. Zurkowskiباسووم اللجنة الوطنية للمكتبات ،وقد اسووتخدم
زركوسو و و و و و ووكي هووذا التعبير ليصو و و و و و ووف التقنيووات والمهووارات التي تمووار

لمحو أميووة المعلومووات

" لالسخخخخختفادة من مجموعة واسخخخخخعة من أدوات المعلومات ،فضخخخخخال عن المصخخخخخادر اأولية في
تصميم حلول معلوماتية لمشكالتهم ".

)(12

وبذلت الكثير من الجهود لتكوين مفهوم أفضل يوضح عالقاته بغير
كما تطور االمر فيما بعدُ ،

من المهارات وأشكال األمية األخرى ،ورغم أن األهداف التعليمية األخرى (األمية التقليدية ،محو

أمية الحاسوب ،المهارات المكتبية ،ومهارات التفكير الناقد) كانت مرتبطة بالوعي المعلوماتي
وهي أساسيات مهمة لتطور  ،إال أن الوعي المعلوماتي نفسه قد برز بوصفه مجموعة مهارات
متميزة ومستقلة وذات أهمية مفتاحية للرفاهية االجتماعية واالقتصادية لمجتمع معلومات يزداد
تعقداً.

)(13

وكان إنشاء اللجنة الرئاسية للوعي المعلوماتي بجمعية المكتبات األمريكية هو الحدث
البارز في تطوير مفهوم الوعي المعلوماتي والتي بينت في تقريرها النهائي عام  1989أهمية
هذا المفهوم ،وقد عرف التقرير الوعي المعلوماتي على أنه " القابلية الكتشاف المعلومة حين
يحتاجها الفرد ،وأن تكون لديه القابلية لتحديد مكانها ،تقييمها ،واالستعمال الفعال للمعلومة
متى أُحتيج " اما ألق

الضوء على الوعي المعلوماتي باعتباره مهارة أساسية للتعلم مدى
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الحياة وصنع مواطنين واعين وناجحين ") ،(14وقد قادت توصيات اللجنة الرئاسية في آخر ذلك
العام إلى نشأة منتدى الوعي المعلوماتي وهو يمثل تحالفا ألكثر من ( )90منظمة وطنية
وعالمية.

)(15

في عام  ،1998نشرت الجمعية األمريكية للمكتبات المدرسية وجمعية التكنولوجيا
واالتصال التعليمي مزيد من األهداف لتعليم الوعي المعلوماتي بتحديد تسع معايير ضمن فئات
)(16

"الوعي المعلوماتي" "التعلم المستقل" و"المسؤولية االجتماعية".

في عام 1999نشرت  SCONULجمعية المكتبات الوطنية والجامعية بالواليات المتحدة
نموذج "اأراان السبعة للوعي المعلوماتي" من أجل " تيسير مواصلة تطوير اأفكار بين
العاملين في المجال  ...وتحفيز النقاش حول اأفكار وايف يمكن أن تستخدم عن اله اأفكار
من قبل المكتبة أو غيراا من الموظفين المعنيين في التعليم العالي من المهتمين بتطوير
17

مهارات الطلبة "(

) وقد طورت العديد من الدول األخرى معايير الوعي المعلوماتي لديها مذ

ذلك الحين.
في عام  2003رعى المنتدى الوطني للوعي المعلوماتي بالتعاون مع منظمة اليونسكو
واللجنة الوطنية للمكتبات والمعلومات مؤتم ار دوليا في مدينة براغ مع ممثلين من ( )23دولة
لمناقشة أهمية الوعي المعلوماتي ضمن السياق العالمي ووصفت نتيجة بيان هذا المؤتمر الوعي
المعلوماتي بأنه " المفتاح للتطور االجتماعي ،والثقافي ،واالقتصادي للبالد والمجتمعات
والمؤسسات واأفراد في القرن الحادي والعشرين" كما وضحت أنه "جزء من حقو
)(18

اإلنسان الرئيسة للتعلم مدى الحياة".

في الثامن والعشرين من مايو  2009أنشئ المجلس القيادي لمحو األمية الرقمية في مجال
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ( )ICT Digital Literacy Leadership Councilوالذي
بدور أدى إلى نشأة اللجنة االستشارية الرقمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ( ICT Digital
" )Advisoryإن المجلس القيادي ،وبالتشاور مع اللجنة االستشارية سوف يقوم بتطوير سياسة
محو أمية رقمية في مجال تقنيات المعلومات واالتصاالت ()ICT Digital Literacy Policy
لضمان أن سكان كاليفورنيا واعون رقميا ".

)(19
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ويرتفع الوعي المعلوماتي إلى الوعي الوطني في الواليات المتحدة مع إعالن الرئيس باراك
أوباما بأن شهر أكتوبر  2009هو الشهر الوطني لمحو األمية المعلوماتية).،(20وذكر اإلعالن:
" بدال من مجرد امتالك البيانات ،فإن علينا أيضا أن نتعلم هذ المهارات الالزمة للحصول،
ومقارنة ،وتقييم المعلومات عن أي حالة ...على الرغم من أننا قد نعرف كيف نجد المعلومة
التي نحتاجها ،إال أننا يج

أن نعرف أيضا كيف نقيمها .وينتهي بأعالن أكتوبر  2009شهر

وطني لمحو األمية المعلوماتية ألهمية الدور الذي تلعبه المعلومات في الحياة اليومية ،وتقدير
مدى الحاجة لزيادة فهم تأثيرها ".

)(21

ثالثا :ابعاد الوعي المعلوماتي
يضع جيرمي و سيلي صورة مبسطة لمنهج مبسس للوعي المعلوماتي يتناس مع ما مطلوب
في التعليم العالي ويربس بين المعرفة التقنية وبين فكرة الوعي المعلوماتي عند أمناء المكتبات
ضمن سبعة أبعاد هي:
 -1الوعي باألداة  :Tool Literacyالقدرة على فهم واستخدام تقنيات المعلومات الحالية والتي
تشتمل على أجهزة وبرمجيات الحاسوب والوسائس المتعددة ذات العالقة بالتعليم والحياة
المهنية.
 -2الوعي بالمصدر  :Literacy Resourceالقدرة على فهم األشكال وأماكن وطرق الوصول
لمصادر المعلومات وخصوصاً مع انتشار مصادر المعلومات االلكترونية ،وذلك بتطبيق مفاهيم
تصنيف المكتبة وتنظيم مصادر المعلومات.
 -3التركي

االجتماعي للوعي  :Literacy Social-Structuralيعني تلك النظرة الواعية

لكيفية تحديد وإنتاج المعلومات اجتماعياً في مؤسسات وشبكات اجتماعية تهتم بخلق وتنظيم
المعلومات والمعرفة ،كالجامعات والمكتبات ومجتمعات الباحثين وغيرها.
 -4الواعي بالباحث  :Literacy Researcherالقدرة على استخدام وفهم أمكانيات أدوات
تقنيات المعلومات ذات العالقة بعمل الباحثين والعلماء اليوم ،مثل برامج التحليل الكمي.
 -5الوعي بالنشر  :Publishing Literacyالقدرة على التهيئة ونشر األفكار واألبحاث
إلكترونيا في نصو
ً

أو في أشكال من الوسائس األخرى كالنشر على الوي واألق ار

المدمجة
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والمشاركة في البريد االلكتروني لتقديم األفكار إلى المجتمع االلكتروني الجديد ،كما شكلت أدوات
الحاسوب والتقنية تغيرات على الكتابة نفسها وأدواتها وجمهورها.
 -6الوعي بالتقنية المصاعدة  :Literacy Emerging Technologyالقدرة على التكفيف
والفهم والتقييم واستخدام اإلبداع في تقنية المعلومات بشكل مستمر واتخاذ الق اررات الذكية حول
تبني الجديد منها ،وهذا يتضمن فهم السياق االجتماعي والتنظيمي واألنساني للتقنيات ومعايير
تقييمها.
 -7الوعي بالنقد  :Literacy criticismالقدرة على التقييم النقدي لنقاط القوة والضعف
واألنساني والثقافي وامكانيات وحدود ومنافع تكاليف تقنيات المعلومات.

)(22

رابعا :دور أخصائي المعلومات والمكتبات في تنمية الوعي المعلومات
إن المكتبوات ومراكز المعلوموات على إختالف أنواعهوا تشو و و و و و وكول منوارات للفكر والثقوافوة بموا
حفظته وقدمته من معارف وعلوم فهي من أهم وس و و و ووائل الوص و و و ووول إلى المعلومات ومص و و و ووادها
بالنس و ووبة للباحثين والطلبة ،وبالتالي فإن أخص و ووائيي المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات
هم القادرين على إرشاد المستفيدين إلى طرق تصنيف المعرفة ومعاونتهم في إكتشاف العالقات
بين أقس و و و و و و ووام المعرفووة ،يقع عليهم دور إرش و و و و و و ووادي في تنميووة مهووارات اإلنتقوواء والتقييم وتحليوول
المعلوم ووات خالل عملي ووة البح ووث.
إن الدول المتقدمة تنظر إلى أخصوائيي المعلومات في المكتبات على أنهم قادة لتكنولوجيا
المعلومات ولمصووادرها ،أما في الدول العربية فأخصووائي المعلومات هو الشووخص الذي يحضور
المص و و ووادر للمس و و ووتفيد ويعد أوعية المعلومات لإلس و و ووتفادة منها وأنه غير مؤهل للتدريس ووضو و ووع
المناهج التعليمية ،وقد أوضووحت فورت جاري  Fort Garryأن ألخصووائي المكتبة أربعة أدوار
فريدة هي:
 .1دوره امدرس :

 -التعاون مع المدرسو و و و ووين في عملية التخطيس والتنفيذ والتقييم للتعلم المعتمد على المصو و و و ووادر.

 تش و و و و و و وجويوع الوطولوب و و ووة عولوى توقويويوم اإلنوت و و وواج الوفوكوري حوتوى يص و و و و و و وبوحووا قوراء م و و وودى الوحوي و و وواة. مشوواركة المدرسووين في توجيه الطلبة حول اإلرشوواد للمهارات المعلوماتية التي تسوواعدهم علىتحديد

وتحليل وإعداد المعلومات باس و و و و و ووتخدام مص و و و و و ووادر المعلومات التقليدية وغير التقليدية.
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 -تدعيم ومس و و و و وواعدة الطلبة وأعض و و و و وواء هيئة التدريس في اس و و و و ووتخدام التقنيات المرتبطة بالوعي

المعلوماتي.

 .2دوره اإستشاري تعليمي :

 -ت وويس و و و و و و و وي وور فو وه ووم وتو وطو وبو وي ووق الو وم و و وودرس و و و و و و و وي وون لو ولو وتو وعو ول ووم الو ومو وعو وتو وم و و وود عو ول ووى ال وومص و و و و و و و و و ووادر.

 التعاون مع المدرسو ووين في إختيار المواد الد ارسو ووية والتخطيس لألنشو ووطة التي تسو وواند المناهج. مراجعو و ووة وإختيو و ووار وتقييم المص و و و و و و و و ووادر التكنولوجيو و ووة المزودة بو و ووإرش و و و و و و و و ووادات وتعليمو و ووات. المساعدة على التكيف مع البرنامج الموضوع المتعلق بالتعلم المعتمد على المصادر. .3دوره اإختصاصي معلومات :

 -اإلمداد المعرفي بمصادر المعلومات المتاحة والمناسبة التي تدعم المناهج.

 العمل على التزويد المتنوع بالمواد التقليدية وغير التقليدية لدعم تعلم الطلبة من خالل طرقاإلرشاد والتوجيه المختلفة.

 توفير الخدمات المرجعية بشكل جيد ألعضاء هيئة التدريس والطلبة. .4دوره امدير مكتبة :

 تحديد وإدارة ميزانية المكتبة. تحديد بيان مفصل لمقتنيات المكتبة من مواد وأجهزة. -إعداد خطة ذات أهداف على المدى القري

والبعيد للمكتبة.

ال بد أن يتمتع أخصائي المكتبة بالمؤهالت والمهارات المعلوماتية والتخصصية واإلدارية

الالزمة للقيام باألدوار المذكورة ،ومن ذلك يتضح دور المكتبات ومراكز المعلومات في تنمية

الوعي المعلوماتي وما يقع على أختصاصي المكتبات والمعلومات من مسؤوليات وأدوار جديدة
(23).

لتحقيقها

خامسا :معايير الوعي المعلوماتي

إن األنتشار الواسع للوعي المعلوماتي زاد من أهمية وضرورة تثقيف أفراد المجتمع معلوماتياً،

فكان البد أن تضبطهم معايير ومقاييس تحكم هد المهارات ،لذا قامت العديد من المنظمات

بوضع المعايير خاصة بالوعي المعلوماتي ،ونظ اًر الهتمام الدراسة الحالية بالمجتمع األكاديمي
فقد حددت جمعية كليات ومكتبات البحث Association of colleges and research

 librariesمجموعة من المعايير تحت عنوان "معايير افاءات الوعي المعلوماتي للتعليم العالي"

" Standards of the competencies of information awareness of

 "higher educationالتي قدمت في عام  2000في اجتماع جمعية المكتبات األمريكية
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ورجعت وقبلت من العديد من الجمعيات منها
والتي اعتمدت ُ

الجمعية األمريكية للتعليم العالي ""American Association of Higher Education
واي عبارة خمسة معايير و 22مؤش ار ،كان على النحو التالي:
المعيار

)(24

مؤشرات األداء

المعيار األول
الطالب المثقف معلوماتيا ً يحدد مدى
● الطالب المثقف معلوماتيا ً يتعرف على العديد من أنواع مصادر
وطبيعة الحاجة المعلوماتية.
المعلومات.
● الطالب المثقف معلوماتيا ً يعرف ويحدد الحاجة إلى المعلومات.

● الطالب المثقف معلوماتيا َ يضع في اعتباره تكاليف ومنافع
الحصول على المعلومات.
● الطالب المثقف معلوماتيا ً يعيد تقييم طبيعة ومدى الحاجة
المعلوماتية.
المعيار الثاني
● يختار الطالب المثقف معلوماتيا اكثر الطرق البحثية مالئمة و
ً
يمكنه
ا
معلوماتي
المثقف
الطالب
نظم استرجاع المعلومات للوصول الى المعلومات المطلوبة.
الوصول إلى المعلومات المطلوبة بكل
● الطالب المثقف معلوماتيا ً يبني ويطبق استراتيجيات بحث
فاعلية .
فعالة.
● الطالب المثقف معلوماتيا ً يسترجع المعلومات عبر الخط
المباشر أو من األشخاص باستخدام طرق المتعددة.
● الطالب المثقف معلوماتيا ً ينتقي إستراتيجية البحث إذا كانت
ضرورية.
● الطالب المثقف معلوماتيا ً يستخلص ويسجل و يوظف
المعلومات التي حصل عليها ومصادرها.

المعيار الثالث:
ً
يقييم
ا
معلوماتي
الطالب المثقف
● الطالب المثقف معلوماتيا ً ينظم األفكار الرئيسية التي
ً
ً
المعلومات و مصادرها تقييما نقديا
استخلصها من المعلومات التي جمعها.
ويدمج المعلومات المختارة في قاعدة
● يستخدم الطالب المثقف معلوماتيا ً معايير أولوية لتقييم
ونظام معرفته.
المعلومات ومصادرها.
● يركب الطالب المثقف معلوماتيا ً األفكار الرئيسية لبناء مفاهيم
جديدة.
● يقارن الطالب المثقف معلوماتيا ً المعرفة الجديدة بمعرفته
السابقة ليحدد قيمة الفائدة التي أضافتها أو التناقض أو أي
خصائص أخرى الفريدة للمعلومات.
● يحدد الطالب المثقف معلوماتيا ً إذا كانت المعرفة الجديدة ذات
تأثير على نظام قيمه ويتخذ الخطوات الالزمة ليوافق بين
االختالفات

المعيار الرابع:
● يثبت الطالب المثقف معلوماتيا ً فهمه وتفسيره للمعلومات من
الطالب المثقف معلوماتيا ً كفرد أو
خالل المحادثة مع اآلخرين والمتخصصين في مجال البحث أو
عضو أو جماعة يستخدم المعلومات
الممارسين المهنة.
بكفاء إلنجاز هدف معين.
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● يحدد الطالب المثقف معلوماتيا ً إذا كانت األسئلة األولية تحتاج
إلى مراجعة.
المعيار الخامس:
● يطلب الطالب المثقف معلوماتيا ً المعلومات الجديدة والسابقة
الطالب المثقف معلوماتيا ً
الكثير
يفهم
للتخطيط وخلق منتج أو أداء معين.
من القضايا الجتماعية والقانونية
واالقتصادية المحيطة باستخدام ● يعدل أو يغير الطالب المثقف معلوماتيا ً اإلنتاج أو األداء
بفاعلية لألخرين.
المعلومات وإتاحتها واستخدامها
بطريقة أخالقية قانونية.
● ينقل الطالب المثقف معلوماتيا ً اإلنتاج أو األداء بفاعلية
لألخرين.
● يفهم الطالب المثقف معلوماتيا ً العديدة من القضايا الجتماعية
والقانونية واالقتصادية المحيطة بتكنولوجيا المعلومات.
● يتبع الطالب المثقف معلوماتيا ً القوانين والتعليمات والسياسات
الرسمية ذات الصلة بإتاحة واستخدام مصادر المعلومات.
● يقوم الطالب المثقف معلوماتيا ً باستخدام مصادر المعلومات في
توصيل المعلومات التي حصل عليها

الجانب العملي
أوال :تحليل البيانات

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها عن طريق االستبانات سيتم استخدام

عدداً من األسالي

اإلحصائية المتوافقة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

) ،(SPSSوقد يهرت أهمية اعطاء صورة واقعية لمستوى الوعي المعلوماتي ومهاراته لدى

الباحثين من طلبة الدراسات العليا في المجتمع االكاديمي في جامعة زاخو في هذا الجزء من

الدراسة في اربع محاور اساسية لتحقيق اهدافها واالجابة على تساؤالتها هي:
المحور االول  :المهارات المعلوماتية لدى الباحثين

 -1مهارة تحديد الحاجة الى المعلومات

تم استكشاف مدى قدرة طلبة الدراسات العليا بمرحلة الماجستير بكليات (العلوم االنسانية،

العلوم التربوية ،العلوم) على تحديد احتياجاتهم المعلوماتية من خالل:
 1/1تحديد اسباب الحاجة للمعلومات :يوضح الجدول رقم ( )2ادنا :

ان ( )%63من طلبة الدراسات العليا يحتاجون للمعلومات في كلية العلوم االنسانية بسب
اعدادهم لالبحاث والدراسات العلمية ،و( )%25منهم يحتاجونها لمتابعة التطورات في مجال

التخصص ،و( )%19منهم يحتاجونها لتطوير المعرفة والثقافة العامة ،و( )%25منهم يحتاجونها
إلعداد المحاضرات للمقررات الدراسية .أما بالنسبة لطلبة الدراسات العليا في كلية العلوم التربوية
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فإن( )%35من الطلبة في هذ الكلية يحتاجون للمعلومات بسب

اعدادهم لالبحاث والدراسات

العلمية ،و( )%35منهم يحتاجونها لمتابعة التطورات في مجال التخصص ،و( )%29منهم
يحتاجونها لتطوير المعرفة والثقافة العامة ،و( )%18منهم يحتاجونها إلعداد المحاضرات

للمقررات الدراسية .أما طلبة الدراسات العليا في كلية العلوم فإن( )%67من هؤالء الطلبة يحتاجون
للمعلومات بسب

اعدادهم لالبحاث والدراسات العلمية ،و( )%48منهم يحتاجونها لمتابعة

التطورات في مجال التخصص ،و( )%33منهم يحتاجونها لتطوير المعرفة والثقافة العامة،

و( )%26منهم يحتاجونها إلعداد المحاضرات للمقررات الدراسية.

جدول ( )2اسباب الحاجة للمعلومات
كلية العلوم
االنسانية

اسباب الحاجة للمعلومات

كلية العلوم
التربوية

كلية العلوم

العينة

النسبة

العينة

النسبة

العينة

النسبة

أ

اعداد االبحاث والدراسات
العلمية

10

63%

6

35%

18

67%

ب

متابعة التطورات في مجال
التخصص

4

25%

6

35%

13

48%

ج

تطوير المعرفة والثقافة العامة

3

19%

5

29%

9

33%

د

اعداد المحاضرات للمقررات
الدراسية

4

25%

3

18%

7

26%

تبين إجابات الطلبة أعال ان "اعداد االبحاث والدراسات العلمية للطلبة" هو اهم سب

من

اسباب البحث عن المعلومات لدى طلبة الدراسات العليا في الكليات الثالث وبنسبة  %57والذي
يرجع للخبرة والممارسة ،في حين كان سب
اسباب الحاجة للمعلومات وان كان ال يتناس

إعداد المحاضرات للمقررات الدراسية من اضعف
مع خصائص الباحث الجيد.

 2/1تحديد وطر البحث عن المعلومات
يوضح الجدول رقم ( )3ادنا :

ان اكثر الطرق التي يتبعها طلبة الدراسات العليا عند البحث عن المعلومات في كلية

العلوم االنسانية هي "الذهاب لمكتبة الجامعة" بنسبة ( )%38و "الذهاب لمكتبات متخصصة"
بنسبة ( )%25و "البحث في الكت

والدوريات المتخصصة" و"استخدام االنترنت من المنزل"

بنسبة ( )%19و "االعتماد على المصادر الشخصية (االساتذة المتخصصين ،الزمالء)" و
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"حضور المؤتمرات المتخصصة" بنسبة ( ،)%6وفي كلية العلوم التربوية كانت اكثر طرق البحث
عن المعلومات اعتمادا من قبل طلبة الدراسات االعليا هي "الذهاب لمكتبة الجامعة" بنسبة
والدوريات

( )%59و "استخدام االنترنت من المنزل" بنسبة ( ،)%47و"البحث في الكت

المتخصصة" بنسبة ( ،)%35و "الذهاب لمكتبات متخصصة" بنسبة ( ، )%18و"االعتماد على
المصادر الشخصية (االساتذة المتخصصين ،الزمالء)" و "استخدام االنترنت من المكتبة" كاقل
طرق بنسبة ( .)%6اما في كلية العلوم فان اكثر الطرق التي يتبعها طلبة الدراسات العليا عند
البحث عن المعلومات هي "استخدام االنترنت من المنزل" بنسبة ( ،)%70و"الذهاب لمكتبة
الجامعة" بنسبة ( )%41و "االعتماد على المصادر الشخصية (االساتذة المتخصصين ،الزمالء)"
و"البحث في الكت

والدوريات" بنسبة ( )%15و الذهاب لمكتبات متخصصة" و "حضور

المؤتمرات المتخصصة" بنسبة ( )%11واستخدام االنترنت المكتبة كانت النسبة (.)%0
جدول ( )3مصادر البحث عن المعلومات
كلية العلوم
كلية العلوم
مصادر البحث عن المعلومات
التربوية
االنسانية
النسبة العينة النسبة
العينة

كلية العلوم
العينة

النسبة

أ

الذهاب لمكتبة الجامعة

6

38%

10

59%

11

41%

ب

الذهاب لمكتبات متخصصة

4

25%

3

18%

3

11%

ج

االعتماد على المصادر الشخصية
(االساتذة المتخصصين  ،الزمالء )

1

6%

1

6%

4

15%

د

حضور المؤتمرات المتخصصة

1

6%

-

-

3

11%

هـ

البحث في الكتب والدوريات
المتخصصة
استخدام االنترنت من المنزل

3

19%

6

35%

4

15%

3

19%

8

47%

19

70%

ي

استخدام االنترنت من المكتبة

-

-

1

6%

-

-

و

يتبين من االجابات في الجدول( )3ان هناك اختالف في تحديد اهم الطرق التي يتبعها طلبة
الدراسات العليا في البحث عن المعلومات ،ففي كلية العلوم االنسانية وكلية العلوم التربوية كانت
الوسيلة االساسية الستخدام مكتبة الجامعة هي البحث عن المعلومات بينما في كلية العلوم فإن
وسيلة الطلبة االساسية هي البحث عن المعلومات باستخدام االنترنت من المنزل  ،وشكل
حضور المؤتمرات المتخصصة اقل الطرق استخداما للبحث عن المعلومات عند طلبة الدراسات
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في ذلك الى عدم معرفتهم بأهمية هذ األنشطة لقصور

معديها في االعالن عنها أو توجيه الدعوات لحضورها والمشاركة فيها ،ويعد استخدام االنترنت
ّ

في المكتبة من أضعف الطرق اعتمادا من قبل الكليات الثالث وان األولوية في البحث عن

المعلومات هي استخدام االنترنت من المنزل  ،حيث سجل طلبة كلية العلوم أعلى نسبة بلغت
( )%70وسجلت كلية العلوم التربوية نسبة بلغت ( ،)%47وقد يكون السب

في ذلك هو سهولة

استخدام االنترنت مباشرة بما يتناس مع اوضاع الطلبة دون اي اعتبارات اوقيود تفرض عليهم.
 3/1اللرات التي يجيداا الباحث
يوضح الجدول رقم ( )4ادنا ان طلبة الدراسات العليا يجيدون اللغة الكردية بنسبة ()%100
في الكليات الثالثة ،اما اللغة العربية فكانت اعلى نسبة في كلية العلوم وبنسبة [( )%89وفي
كلية العلوم االنسانية بنسبة ( )%81وفي كلية العلوم التربوية بنسبة ( ،)%71اما اللغة االنكليزية
فكانت اعلى نسبة في كلية العلوم وبنسبة ( )%78ومن ثم العلوم االنسانية بنسبة ( )%50ومن
ثم العلوم التربوية بنسبة ( ،)%29اما اللغات االخرى فكانت اعلى نسبة من الطلبة يجيدون لغات
اخرى مثل ( اللغة التركية ،الفارسية) فكانت في كلية العلوم االنسانية بنسبة ( )%13اما كلية
العلوم فكانت النسبة ( )%11وفي كلية العلوم التربوية كانت النسبة (.)%6
جدول ( )4اللرات التي يجيداا الباحث

اللغات التي يجيدها
الباحث

كلية العلوم
االنسانية
العينة النسبة

كلية العلوم
التربوية
العينة النسبة

أ

اللغة الكردية

16

ب

اللغة العربية

13

100
%
81%

17
12

كلية العلوم
العينة

النسبة

100
%
71%

27

100%

24

89%

ج

اللغة االنكليزية

8

50%

5

29%

21

78%

د

لغات اخرى

2

13%

1

6%

3

11%

يتبين من الجودول ( )4ان طلبوة الود ارسو و و و و و ووات العليوا في الكليوات الثالث يجيودون اللغوة الكرديوة،
ذلك ان غالبية المجتمع المحيس بالجامعة هو مجتمع كردي وأن اللغة الرس و و وومية التي يتداولونها

هي اللغو ووة الكرديو ووة ،وجو وواءت اللغو ووة العربيو ووة في المرتبو ووة الثو ووانيو ووة بنسو و و و و و و و و

( )%71،%81،%89بسو و ووب

تفو وواوتو ووت مو ووا بين

نزو العديد من االسو و وواتذة والطلبة من محافظتي الموصو و وول وبغداد
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الظروف األمنية التي يمر بها العراق ،وجاءت اللغة االنكليزية في المرتبة الثالثة وشكلت
ذلك هو أن غالبية المناهج العلمية يتم

أعلى نس ووبة لها في كلية العلوم إذ بلغت ( )%78وس ووب

تدريس و و ووها بهذ اللغة ،أما في كلية العلوم االنس و و ووانية فكانت نس و و ووبة الذين يجيدون هذ اللغة هي

اللغات االخرى(

( )%50واقل منها في كلية العلوم التربوية وبنسو و و و و و ووبة ( ،)%29وكانت نسو و و و و و و
 )%6، %11 ،%13وهي قليلة جدا.

 -2المهارات المكتبية :

تم التعرف على المهارات المكتبية لدى طلبة الدراسات العليا بالكليات الثالث من خالل:

 1/2تحديد مستوى استخدام مكتبة الجامعة

يوضح الجدول( )5ادنا ان غالبية طلبة الدراسات العليا في الكليات الثالث يستخدمون المكتبة

بشكل دائم ،ففي كلية العلوم االنسانية شكل استخدامها نسبة بلغت ( ،)%63وتستخدمها احياناً

بنسبة ( )%31و( )%6ناد اًر ما تستخدمها ،اما استخدامها في كلية العلوم التربوية فهو بشكل دائم

وبنسبة ( )%70و( )%24احياناً ما يستخدمونها و( )%6ناد ار ما يستخدمونها ،وفي كلية العلوم

فإن ( )%56يستخدمونها بشكل دائم في حين( )%30منهم يستخدمونها احياناً و( )%14ناد اًر ما
يستخدمونها.

مستوى استخدامك للمكتبة
الجامعية

جدول ( )5مستوى استخدام المكتبة
كلية العلوم
االنسانية
العينة النسبة

كلية العلوم

كلية العلوم التربوية
العينة

النسبة

العينة

النسبة

أ

استخدامها دائما

10

63%

12

70%

15

56%

ب

استخدامها احيانا

5

31%

4

24%

8

30%

ج

استخدامها نادرا

1

6%

1

6%

4

4%

د

ال استخدامها

-

-

-

-

-

-

يبين الجدول اعال ان مستوى استخدام طلبة الدراسات العليا لمكتبة الجامعة بشكل دائم قد

شكل اعلى نسبة بالنسبة للكليات الثالثة ،وهذا دليل على أهمية ارتياد الطلبة للمكتبة لغرض
الدراسة واجراء البحوث.
 2/2طر استخدام المكتبة الجامعية
يوضح الجدول التالي رقم (: )6
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مجموعة من الطرق التي يمكن لطلبة الدراسات العليا أن يتعلموا كيفية استخدام المكتبة

الجامعية ،فغالبية الطلبة في كلية العلوم االنسانية وكلية العلوم التربوية تعلموا استخدام المكتبة

بالخبرة الشخصية من الممارسة والتعامل مع مكتبات اخرى بنسبة ( )%75و ( )%71على

ا لتوالي ،في حين لقي حضور البرامج االرشادية التي تقدمها المكتبة واتمام مقرر دراسي في
المكتبات بمرحلة ما قبل الجامعة نسبة متدنية جدا ( ،)%6أما في كلية العلوم فغالبية الطلبة

تعلموا استخدام المكتبة بالخبرة الشخصية من الممارسة والتعامل مع مكتبات اخرى بنسبة ()%74
في حين لم يكن هناك حضور للبرامج االرشادية التي تقدمها المكتبة أوأتمام مقرر دراسي في

المكتبات بمرحلة ما قبل الجامعة ،في حين شكلت بقية الطرق االخرى المذكورة بالجدول اقل
النس

المكانية االستفادة منها في استخدام المكتبة من قبل الطلبة في الكليات الثالث.
جدول ( )6طر استخدام المكتبة
طرق استخدام المكتبة الجامعية

كلية العلوم
االنسانية

كلية العلوم
التربوية

كلية العلوم

العينة

النسبة

العينة

النسبة

العينة

النسبة

3

19%

2

12%

2

7%

1

6%

1

6%

-

-

5

31%

2

12%

10

37%

د

الخبرة الشخصية من التعامل مع
مكتبات اخرى (عامة ،مدرسية )

12

75%

12

71%

20

74%

هـ

اتمام مقرر دراسي في المكتبات
بمرحلة ماقبل الجامعة
الحصول على المطبوعات
والمنشورات التي تعرف بالمكتبة
وادواتها وخدماتها وكيفية استخدامها
االستفادة من موقع المكتبة على
االنترنت

1

6%

-

1

4%

-

-

6

35%

-

-

-

-

2

12%

5

19%

أ
ب
ج

و
ي

حضور البرامج االرشادية التي تقدمها
المكتبة
حضور الندوات والمحاضرات حول
المكتبات
الزيارات الميدانية مع اساتذة الجامعة

يتبين من الجدول( )6تركيز طلبة الدراسات العليا في الكليات الثالث على الخبرة الشخصية من
الممارسة والتعامل مع مكتبات اخرى في استخدام المكتبة الجامعية مما يعطي مؤش ار على مدى
الصعوبات التي يواجهونها للحصول على المعلومات التي يحتاجون اليها باقل جهد واسرع وقت
ممكن ،كما اشارت النتائج الى ضعف االستفادة من دراسة مقرر المكتبة والبحث في المرحلة
الثانوية وكذلك ضعف االستفادة من موقع المكتبة على االنترنت ،فضال عن ضعف حضور
الطلبة للبرامج االرشادية التي تقدمها المكتبة في بداية كل فصل وهناك ياب لحضور الندوات
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والمحاضرات التي تهتم بقطاع المكتبات لألستفادة منها في تعلم استخدام المكتبة ،كما تبين ان
نسبة( )%73من طلبة الدراسات العليا في الكليات الثالث يعتمدون على الخبرة الشخصية
والممارسة في استخدام المكتبة وهي نسبة جيدة.
 3 /2مهارات وقدرات التعامل مع مكتبة جامعية

يوضح الجدول ( )7ادنا قدرات طلبة الدراسات العليا عند التعامل مع مكتبة الجامعة

لتحديد سلوكياتهم في استخدام المكتبة ،ففي كلية العلوم االنسانية شكلت اعلى نسبة في استخدام
الطلبة للفهار

االلكترونية للمكتبة بانفسهم دون اي مساعدة ( )%56ومن ثم معرفة نظام

تصنيف المكتبة في ترتي

المصادروالمراجع على الرفوف بنسبة ( )%38واستخدام الفهار

التقليدية بنسبة ( )%31واقل نسبة هي استخدام االنترنت الموجود بالمكتبة ( ،)%13اما في كلية
العلوم التربوية فكانت اعلى نسبة هي معرفة الطلبة بنظام تصنيف المكتبة في ترتي

المصادر

والم ارجع على الرفوف ( )%41في حين كان استخدام الفهار االلكترونية بنسبة ( )%35ومن
ثم استخدام االنترنت بنسبة ( )%29واقل نسبة كانت في استخدام الفهار

التقليدية ،اما في

مكتبة العلوم فقد كانت أعلى نسبة هي استخدام الفهار االلكترونية بانفسهم ( )%66في حين
كانت نسبة معرفة نظام تصنيف المكتبة في ترتي

المصادروالمراجع على الرفوف ()%41

واقل نسبة هي في استخدام الفهار التقليدية واستخدام االنترنت الموجود في المكتبة (. )%15
جدول ( )7مهارات وقدرات التعامل مع المكتبة الجامعية
مهارات وقدرات التعامل مع المكتبة
الجامعية
أ استخدام الفهارس االلكترونية
بنفسي
ب استخدام الفهارس التقليدية
(البطاقات)
ج معرفة نظام تصنيف المكتبة في
ترتيب المصادروالمراجع على
الرفوف
د

استخدام االنترنت الموجود في
المكتبة

كلية العلوم
االنسانية
العينة النسبة

كلية العلوم
التربوية
العينة النسبة

كلية العلوم
العينة

النسبة

9

56%

6

35%

18

66%

5

31%

4

24%

4

15%

6

38%

7

41%

11

41%

2

13%

5

29%

4

15%

تبين من اجابات الجدول ( )7ارتفاع قدرة طلبة الدراسات العليا بكلية العلوم االنسانية وطلبة

كلية العلوم باالعتماد على انفسهم في استخدام الفهار االلكترونية ،وهذا يدل على مدى وعيهم
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في بسرعة وسهولة استخدام هذ االدوات في الحصول على المعلومات باقل جهد واسرع وقت

في مقابل انخفاض ذلك الوعي لدى طلبة كلية العلوم التربوية لعدم تعليمهم كيفية استخدام

الفهار االلية ،كما تبين ايضا ارتفاع قدرة طلبة كلية العلوم االنسانية وكلية العلوم في معرفة

نظام تصنيف المكتبة لترتي المصادر والمراجع على الرفوف،اال أن هناك انخفاض في استخدام
الفهار

التقليدية واستخدام االنترنت داخل المكتبة في الكليات الثالث ،وهذا معنا استيعاب

الطلبة ألهمية الفهار االلية بابتعادهم عن الفهار التقليدية البطاقية لما تحتاجه األخيرة من
وقت وجهد ،اما ضعف استخدام االنترنت فسببه ضعف الشبكة الموجودة في المكتبة.

 4 /2طر الحصول على المصادر في حال لم يجد الطالب ما يبحث عنه بالمكتبة
تعمدنا
على الرغم من توجيهنا سؤال في الفقرة  1/2عن طرق البحث عن المعلومات ،فقد ّ

توجيه هذا السؤال بهدف الوصول الى تحديد دقيق ألهم الطرق التي يتبعها الطلبة عند البحث

عن المعلومات في حال عدم توفرها في مكتبة الجامعة ،هذا من جان والهدف اآلخر هو لزيادة
التاكد من مصداقية اجاباتهم السابقة ،ويوضح الجدول( )8ادنا ان طلبة الدراسات العليا في

الكليات الثالث يلجأون للبحث عن المعلومات من خالل االنترنت في حال لم يجدوا ما يبحثون

عنه في مكتبة الجامعة وكانت إجاباتهم وفق النس التالية )%88( :لطلبة كليتي العلوم االنسانية
والعلوم التربوية و( )%93لطلبة كلية العلوم ،في حين تأتي استشارة االساتذة المتخصصين في

الموضوع بالمرتبة الثانية وبنسبة ( )%38لكلية العلوم االنسانية و( )%35لكلية العلوم التربوية
و( )%22لطلبة كلية العلوم ،في حين كانت استشارة اختصاصي المكتبة حول الموضوع ()%26

لطلبة كلية العلوم االنسانية و( )%35لطلبة كلية العلوم التربوية و( )%19لطلبة كلية العلوم ،

وشكل الذهاب الى مكتبات ومراكز ابحاث متخصصة نسبا ضعيفة تراوحت بين ( )%12للعلوم

التربوية و( )%13للعلوم االنسانية و ( )%15لطلبة كلية العلوم.
جدول ( )8طر الحصول على المصادر اذا لم يجد الطالب ما يبحث عنه بالمكتبة
طرق الحصول على المصادر اذا لم يجد
الطالب ما يبحث عنه بالمكتبة
أ

الذهاب الى مكتبات ومراكز ابحاث
متخصصة

كلية العلوم
االنسانية
النسبة
العينة
13%
2

كلية العلوم
التربوية
العينة النسبة
12%
2

ب

استشارة اختصاصي المكتبة في
الموضوع
استشارة االساتذة المتخصصين في
الموضوع
البحث في االنترنت عن الموضوع

ج
د

كلية العلوم
العينة
4

النسبة
15%

4

26%

6

35%

5

19%

6

38%

6

35%

6

22%

14

88%

15

88%

25

93%
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طلبة الدراسات العليا في الكليات الثالث

اللجوء الى االنترنت كأسهل طريقة للبحث عن المعلومات لوفرة وغ ازرة ما تتيحه للباحثين من

معلومات في حال لم يجدوا ما يبحثوا عنه في مكتبة الجامعة ، ،في حين كان هناك ضعف في
التوجه لمكتبات ومراكز األبحاث المتخصصة ولعل السب في ذلك يعود الى قلة وجود المكتبات
ومراكز البحوث المتخصصة في الجامعة.

 -3المهارات البحثية :لقد تم تحديد المهارات البحثية عند طلبة الدراسات العليا بالكليات

الثالثة من خالل:

 1/3قدرات الطالب في البحث عن الموضوع

يوضح الجدول ( )9ادنا قدرات طلبة الدراسات العليا في اتباع الخطوات االساسية عند القيام

بالبحث عن المعلومات ،فو ( )%75من طلبة كلية العلوم االنسانية لديهم القدرة على "تحديد
المعلومات التي يحتاجونها بدقة ووضو " و( )%37منهم قادرون على "تحديد حجم المعرفة

المسبقة عن موضوع البحث" و( )%25لديهم القدرة على "تحديد شكل مصادر المعلومات المراد
الحصول عليها (مطبوعة ام الكترونية)" ولدى ( )%31منهم القدرة على "تحديد العبارات والكلمات
المفتاحية التي تعبر عن الموضوع" و( )%6على "وضع تساوالت تحدد المعلومات المراد الحصول
عليها"  ،في حين لم يكن ألي منهم ( )%0القدرة على القيام بو "اعداد استتراتيجيات بحث متعددة

عن الموضوع" .وأشارت االحصاءات الى ان ( )%59من طلبة كلية العلوم التربوية لديهم القدرة
على تحديد المعلومات التي يحتاجونها بدقة ووضو و( )%25قادرون على تحديد حجم المعرفة

المسبقة عن موضوع البحث  ،ولدى( )%18القدرة على تحديد شكل مصادر المعلومات المراد

الحصول عليها (مطبوعة ام الكترونية) ويمكن لو ( )%24منهم تحديد العبارات والكلمات المفتاحية
التي تعبر عن الموضوع و( )%13منهم على وضع تساوالت تحدد المعلومات المراد الحصول

عليها ،وفقس ( )%6لهم القدرة على القيام باعداد استتراتيجيات بحث متعددة عن الموضوع .أما

طلبة كلية العلوم فلدى ( )%59منهم القدرة على تحديد المعلومات التي يحتاجونها بدقة ووضو ،

و( )%15قادرون على تحديد حجم المعرفة المسبقة عن موضوع البحث،ولدى ( )%30القدرة
على تحديد شكل مصادر المعلومات المراد الحصول عليها (مطبوعة ام الكترونية) و()%19

منهم يمكنهم تحديد العبارات والكلمات المفتاحية التي تعبر عن الموضوع ،و( )%33يمكنهم

وضع تساوالت تحدد المعلومات المراد الحصول عليها ،في حين ( )%15فقس لهم القدرة على

القيام بواعداد استتراتيجيات بحث متعددة عن الموضوع.

138
مج ( )2ع( )1حزيران( )2019

المجلة العراقية لدراسات المعلومات والتوثيق

جدول ( )9قدرات الطالب في البحث عن الموضوع
قدرات الطالب في البحث عن المعلومات
أ تحديد المعلومات التي احتاجها بدقة
ووضوح
ب تحديد حجم المعرفة المسبقة عن
موضوع البحث
ج تحديد شكل مصادر المعلومات المراد
الحصول
عليها (مطبوعة ام الكترونية)
د تحديد العبارات والكلمات المفتاحية
التي تعبر عن
الموضوع
ه وضع تساوالت تحدد المعلومات
المراد الحصول عليها
و

اعداد استتراتيجيات بحث متعددة عن
الموضوع

كلية العلوم
االنسانية

كلية العلوم

كلية العلوم
التربوية

العينة

النسبة

العينة

النسبة

العينة

النسبة

12

75%

10

59%

16

59%

6

37%

4

25%

4

15%

4

25%

3

18%

8

30%

5

31%

4

24%

5

19%

1

6%

2

13%

9

33%

1

6%

4

15%

-

يشير الجدول ( )9الى ان طلبة الدراسات العليا في الكليات الثالث لديهم القدرة العالية في تحديد
المعلومات التي يحتاجونها بدقة ووضو  ،اال أن هناك ضعف كبير وواضح في القدرة على
اعداد استتراتيجيات بحث متعددة عن الموضوع وهذ نتيجة غير منطقية التتناس

مع امكانات

طلبة الدراسات العليا في استخدام االنترنت للبحث عن المعلومات ،مما يدل على مواجهتهم
صعوبات قد تعود الى عدم فهم خطوات وطرق البحث الصحيحة ويعطي مؤش ار قويا الى ان
طلبة الدراسات العليا في الكليات الثالث ال يمكنهم الحصول على المعلومات المطلوبة بصورة
جيدة .
 3/2العناصر المراد معرفتها اثناء البحث عن المعلومات

لغرض معرفة مدى حصول طلبة الدراسات العليا على المعلومات التي يحتاجونها يوضح الجدول
( )10مجموعة من العناصر التي يحر
عن المعلومات ،إذ يحر

الطلبة على معرفتها وتحديدها اثناء عملية البحث

( )%81من طلبة الدراسات العليا في كلية العلوم االنسانية عند

البحث عن المعلومات على الحصول على نوع مصادر المعلومات المطلوب (كت  ،دوريات،
رسائل جامعية) و( )%31منهم يهتمون بتحديد نوع المعلومات(حقائق علمية ،اراء شخصية،
احصائيات) وأن ( )%25يهتمون بتاريخ نشر المعلومات ،و( )%13بخبرة المؤلف ،و()%56
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يلجأون للمعلومات الموثقة في المراجع ،و( )%50يسعون الى سهولة الوصول الى المعلومات
( )%65عند البحث عن المعلومات على

والمصادر  .اما طلبة كلية العلوم التربوية فيحر

نوعية مصادر المعلومات المراد الحصول عليها (كت  ،دوريات ،رسائل جامعية) ،و()%18
يهتمون بتحديد نوع المعلومات (حقائق علمية ،اراء شخصية ،احصائيات ،وفقس ( )%6يهتمون
بتاريخ نشر المعلومات ،وال يهتم احدا منهم ( )%0بخبرة المؤلف لكن ( )%13منهم ينتبهون الى
المعلومات الموثقة في المراجع ،و( )%13بسهولة الوصول الى المعلومات والمصادر .أما طلبة
( )%63منهم على نوع مصدر المعلومات المراد الحصول عليه (كت ،

كلية العلوم فيحر

دوريات ،رسائل جامعية) ،و( )%30منهم يهتمون بتحديد نوع المعلومات (حقائق علمية ،اراء
شخصية ،احصائيات ،و( )%26بتاريخ نشرها ،ويهتم لخبرة المؤلف( ،)%15ولكن يبدو ان
المعلومات الموثقة في المراجع تحظى باهتمام ال بأ

به اذ يشكل هذا االهتمام نسبة قدرها

( )%44لدى طلبة الدراسات العليا في هذ الكلية وأعطوا ( )%15لسهولة الوصول الى المعلومات
والمصادر.
جدول ( )10العناصر المراد معرفتها اثناء البحث عن المعلومات
كلية العلوم
االنسانية

العناصر المراد معرفتها اثناء البحث عن
المعلومات

كلية العلوم

كلية العلوم
التربوية

العينة

النسبة

العينة

النسبة

العينة

النسبة

13

81%

11

65%

17

63%

5

31%

3

18%

8

30%

ج

تاريخ نشر المعلومات

4

25%

2

13%

7

26%

د

خبرة المؤلف

2

13%

1

6%

4

15%

هـ

المعلومات الموثقة في المراجع

9

56%

4

25%

12

44%

و

سهولة الوصول الى المعلومات
والمصادر

8

50%

2

13%

4

15%

أ
ب

نوع مصادر المعلومات المراد
الحصول عليها (كتب ،دوريات،
رسائل جامعية)
تحديد نوع المعلومات (حقائق
علمية ،اراء شخصية ،احصائيات)

من الجدول ( )10اعال يتضح حر

طلبة الدراسات العليا على تحديد العناصر السابقة بنس

عالية فيما لم يحرصوا على خبرة المؤلف وشهرته وقد يعود سب

لتحديد مدى مصداقية المعلومات ودرجة الثقة بها.

ذلك الى عدم اهتمامهم بذلك
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 3 /3مصادر المعلومات ودرجة االعتماد عليها

يوضح الجدول رقم ( )11ادنا مجموعة من مصادر المعلومات التي يستخدمها طلبة الدراسات

العليا عند البحث عن المعلومات التي يحتاجون اليها فالكت

كانت اولى تلك المصادر حيث

تراوحت نسبة االعتماد عليها بشكل دائم ( )%94في كلية العلوم االنسانية ثم تالها االعتماد
على االنترنت بنسبة ( )%50واستخدام الرسائل الجامعية بنسبة ( )%25واستخدام الموسوعات
والمراجع بنسبة ( )%13في حين انخفض معدل استخدام الدوريات بنسبة ( )%6وانعدام استخدام
الكشافات والمستخلصات بنسبة ( ،)%0وفي كلية العلوم التربوية كان االعتماد على كت بنسبة
( )%65وتالها استخدام االنترنت بنسبة ( )%53وتالها استخدام الرسائل الجامعية بنسبة ()%41
اما بقية المصادر االخرى المذكورة في الجدول فلم تجد اهتماما باالعتماد عليها بحس ما يظهر
من ارتفاع معدالت عدم استخدامها .اما في كلية العلوم فكانت اولى تلك المصادر هي استخدام
االنترنت بنسبة ( )%70ثم تالها استخدام الكت

بنسبة ( ،)%59وكان االعتماد على الرسائل

الجامعية بنسبة ( )%30اما بقية المصادر االخرى المذكورة في الجدول فلم تجد اهتماما باالعتماد
عليها حس

ما يظهر من ارتفاع معدالت عدم استخدامها .

جدول ( )11مصادر المعلومات ودرجة االعتماد عليها
كلية العلوم
كلية العلوم
التربوية
االنسانية
مصادر المعلومات ودرجة االعتماد
عليها
النسبة العينة النسبة
العينة

كلية العلوم
العينة

النسبة

أ

كتب

15

94%

11

65%

16

59%

ب
ج

دوريات
رسائل جامعية

1
4

6%
25%

2
7

12%
41%

4
8

15%
30%

د

الكشافات والمستخلصات

-

-

-

-

-

-

هـ

موسوعات

2

13

-

2

7%

و

االنترنت

8

50

9

53%

19

70%

ي

مراجع

2

13

1

6%

2

7%

توضح اجابات الجدول ( )11ان طلبة الدراسات العليا في كليات (العلوم االنسانية ،العلوم

التربوية) يعتمدون على الكت

بالدرجة االولى ذلك ان طبيعة إختصاصهم ال تتطل

حصولهم

على معلومات حديثة ،اما كلية العلوم فكان إعتماد الطلبة على اإلانترنت بالدرجة االولى ألن

طبيعة إختصاصهم تتطل

تبين
متابعة أحدث التطورات الحاصلة في العلوم والتكنولوجيا ،كما ّ

اجابات الجدول ان نسبة اإلعتماد على الرسائل الجامعية جيدة بالكليات الثالث لكون الرسائل
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مصدر أساسيا لطلبة الدراسات العليا ،ووضح الجدول ان هناك نقصا
ا
واألطاريح الجامعية تعد

كبير في إستخدام الدوريات رغم احتوائها على أحدث المعلومات وقد يعود السب الى عدم توفرها
ا

في المكتبة فضال عن عدم استخدامهم للكشافات والمستخلصات والموسوعات والمراجع مما

يعطي دليالً قاطعاً على عدم معرفة الطلبة بأهمية كل مصدر من مصادر المعلومات وطبيعة

المعلومات التي يقدمها وقيمتها.

 4 /3أسباب عدم استخدام مصادر المعلومات
يواجه طلبة الدراسات العليا صعوبات في استخدام مصادر معلومات معينة بحيث اليمكن
التعامل معها واالستفادة منها ،ويوضح الجدول ( )12التالي اسباب عدم استخدام عدد من
مصادر المعلومات التي سبق ذكرها في الفقرة ( )3/3مرتبة بحس اختيارهم ،حيث أشار ()%38
من طلبة كلية العلوم االنسانية الى ان أهم سب

لعدم استخدام بعض مصادر المعلومات هو

عدم توفيرها في مكتبة الجامعة ،وقد أشار( )%31منهم بأنهم معتادون على استخدام شكل معين
من مصادر المعلومات ،أما ( )%25فقد عللوا ذلك بعدم معرفتهم بها وبأماكن تواجدها  ،وأفاد
( )%13منهم بعدم معرفتهم باهميتها وبطرق استخدامها ،ويشعر( )%6بانها ال تفيد في موضوع
بحثهم .
لقد أشار ( )%41من طلبة كلية العلوم التربوية بأن سب عدم استخدام بعض مصادر المعلومات
هو عدم توفرها في مكتبة الجامعة ،وأجاب ( )%41منهم بأنهم معتادون على استخدام شكل

معين من مصادر المعلومات ،أما( )%29من طلبة هذ الكلية فقد عللوا سب

عدم استخدامهم

بعدم معرفتهم بها وبأماكن وجودها في المكتبة ،وأفصح ( )%13بعدم معرفتهم بأهميتها وبطرق

استخدامها ،و( )%6فقس يشعرون أنها ال تفيد في موضوع بحثهم ،ولقد أجاب ( )%56من طلبة
كلية العلوم بان اهم سب

في عدم استخدامهم لعدد من مصادر المعلومات هو عدم توفرها في

مكتبة الجامعة وعدم معرفتهم بها وبأماكن وجودها ،فضال عن تعودهم على استخدام شكل معين
من مصادر المعلومات،فيما يشعر( )%30بأنها ال تفيدهم في موضوع البحث  ،أما ( )%22فقد
عللوا عدم استخدامهم لها لعدم معرفتهم باهميتها وبطرق استخدامها.
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جدول ( )12اسباب عدم استخدام مصادر المعلومات
كلية العلوم
كلية العلوم
التربوية
االنسانية
اسباب عدم استخدام مصادر
المعلومات
العينة النسبة العينة النسبة
أ
ب
ج

عدم المعرفة بها واماكن
وجودها
عدم المعرفة باهميتها وطرق
استخدامها
التعود على استخدام شكل معين
من مصادر المعلومات

د الشعور في انها التفيد في
موضوع البحث
هـ عدم توفرها في مكتبة الجامعة

كلية العلوم
العينة

النسبة

4

25%

5

29%

8

30%

2

13%

2

13%

6

22%

5

31%

6

35%

8

30%

1

6%

1

6%

8

30%

6

38%

7

41%

15

56%

وتبين ايضا ان سب عدم استخدام تلك المصادر لدى طلبة الدراسات العليا في الكليات الثالث
قصور في توفير
ا
هو عدم توفرها في مكتبة الجامعة بنسبة ( )%47مما يولد شعوار بان هناك
فئات معينة من مصادر المعلومات او للنقص في التسويق واالعالن عن تلك المصادر اذا
كانت متوفرة من جان

المكتبة االكاديمية ،أن إشارة ( )%17من الطلبة الى عدم استخدامها

لشعورهم بعدم فائدتها لموضوع بحثهم يتنافى مع أهمية تلك المصادر مما يدل على عدم معرفتهم
جيدا بها وبكيفية االفادة منها.
 -4المهارات التكنولوجية :

لقد تم تحديد المهارات التكنولوجية التي تهتم باستخدام تقنيات المعلومات للحصول على

المعلومات المطلوبة لدى طلبة الدراسات العليا في الكليات الثالث من خالل :
 1/4استخدام مصادر المعلومات االلكترونية :

يوضح الجدول ( )13ان ( )%87من طلبة الدراسات العليا بكلية العلوم االنسانية يستخدمون

مصادر المعلومات االلكترونية مقابل ( )%13منهم ال يستخدمونها للحصول على المعلومات،
وفي كلية العلوم التربوية فإن الذين يستخدمونها نسبتهم ( ،)%82و( )%18اليستخدمونها،
لكن( )%93من طلبة الدراسات العليا بكلية العلوم يستخدمونها مقابل ( )%7ال يستخدمونها
لحصولهم على المعلومات.

143
مج ( )2ع( )1حزيران( )2019

المجلة العراقية لدراسات المعلومات والتوثيق

جدول ( )13استخدام مصادر المعلومات االلكترونية
استخدام مصادر المعلومات
االلكترونية
نعم
أ
ب

كلية العلوم االنسانية
النسبة
العينة

كلية العلوم
النسبة
العينة

كلية العلوم التربوية
النسبة
العينة

14

87%

14

82%

25

93%

2

13%

3

18%

2

7%

ال

يتبين من الجدول أعال ان هناك تقاربا في ارتفاع نسبة استخدام مصادر المعلومات االلكترونية
عند طلبة الدراسات العليا مما يدل على امتالك الطلبة مستوى عالي من المعرفة بالتكنولوجيا
والحاسوب .
 2/4طر تعلم استخدام المصادر االلكترونية
يوضح الجدول ( )14ادنا ان طلبة الدراسات العليا في الكليات الثالث تعلموا استخدام المصادر
االلكترونية بالممارسة والتعلم الذاتي بنس

متقاربة هي ( )%78( )%82( )%81على التوالي،

وأن ( )%25و( )%41و( )%33من الطلبة في الكليات الثالث يستعينون بأحد الزمالء لتعلم
استخدامها ،وبين الجدوا أن هناك انخفاض في نسبة حضور الدورات التدريبية سواء التي تقام
في مكتبة الجامعة او مركز خدمة المجتمع لتعلم استخدام مصادر المعلومات االلكترونية وبنس
( )%11( )%13( )%6على التوالي.
جدول ( )14طر تعلم استخدام المصادر االلكترونية
طرق تعلم استخدام مصادر
المعلومات االلكترونية

كلية العلوم
االنسانية

كلية العلوم

كلية العلوم
التربوية

العينة

النسبة

العينة

النسبة

العينة

النسبة

أ

الممارسة والتعلم الذاتي

13

81%

14

82%

21

78%

ب

حضور دورات تدريبية تقام
في المكتبة
حضور دورات تدريبية تقام
في مركز خدمة المجتمع

1

6%

2

13%

3

11%

-

-

1

6%

2

77%

د

االستعانة باحد الزمالء

4

25%

7

4

9

33%

ج

كما تبين ارتفاع نسبة االعتماد على الممارسة والتعلم الذاتي في استخدام مصادر المعلومات
االلكترونية التي يحتاجونها طلبة الدراسات العليا بنسبة ()%80مما يدل على ان طلبة الدراسات
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العليا قد يواجهون صعوبات وعقبات لالستفادة من مصادر المعلومات االلكترونية ويعد ذلك
عائقا في الوصول للمعلومات المطلوبة عند البحث عنها.
النتائج  :توصل الدراسة الى النتائج االتية:
 )%63( -1من طلبة الدراسات العليا في كلية العلوم االنسانية يمتلكون مهارة تحديد الحاجة
للمعلومات ويتمحور اهتمامهم بالمعلومات العداد االبحاث والدراسات العلمية ويمتلك ()%35
من طلبة كلية العلوم التربويةهذ المهارة و ( )%67من طلبة كلية العلوم .
 )%63( -2من طلبة الدراسات العليا في كلية العلوم االنسانية لديهم نقص في المهارات المكتبية
على الرغم من ان غالبيتهم يستخدمون مكتبة الجامعة بشكل كامل ،ولدى ( )%70من طلبة كلية
العلوم التربوية هذا النقص و( )%56لدى طلبة كلية العلوم ،مما يشير الى ان طلبة الدراسات
العليا يواجهون بعض الصعوبات اثناء البحث عن المعلومات ويقلل من امكانية حصولهم على
مايحتاجون اليه مما يؤثر على تنمية مهارات الوعي المعلوماتي لديهم االمر الذي يتطل ضرورة
تعليم كيفية استخدام المكتبة بطرق علمية ومنهجية لالستفادة منها ومن مقتنياتها .
 -3يعتمد طلبة الدراسات العليا على انفسهم في استخدام الفهار االلكترونية عند التعامل مع
مكتبة الجامعة  ،ويشكل اعتماد طلبة كلية العلوم االنسانية على أنفسهم نسبة قدرها ()%56
وطلبة كلية العلوم التربوية بنسبة ( )%35و( )%66لطلبة كلية العلوم.
 -4يلجأ غالبية طلبة الدراسات العليا في الكليات الثالث الى شبكة االنترنت في حال لم يجدوا
ما يبحثون عنه في مكتبة الجامعة إذ يلجأ ( )%88من طلبة كلية العلوم االنسانية الى ذلك و
( )%88من كلية العلوم التربوية و( )%93من طلبة كلية العلوم .وانخفضت نس

اللجوء الى

استشارة اختصاصي المكتبة عند الكليات الثالث الى ( )%38و( )%35و( )%22على التوالي،
مما يدل على ياب للكادر الوييفي المؤهل علميا وعمليا بما يتناس

والتطورات

الحديثة في المكتبة االكاديمية مما ينعكس بدور على تنمية مهارات الوعي المعلوماتي لدى
الباحثين.
 -5نقص في توافر بعض المهارات البحثية نوعا ما لدى طلبة الدراسات العليا في قدرتهم على
اعداد استراتيجيات البحث في كلية العلوم االنسانية بنسبة ( )%6وفي كلية العلوم التربوية بنسبة
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( )%6وفي كلية العلوم بنسبة ( )%15وهذا يتنافى منطقيا مع امكانيات البحث في االنترنت التي
تقتضي المعرفة الواضحة باستخدام طرق البحث المتقدم بشكل صحيح .
 -6قدرة طلبة الدراسات العليا على تحديد اهم العناصر التي يحرصون عليها اثناء البحث عن
المعلومات واتفاقهم في الكليات الثالث ،مع انخفاض نسبة الحر

على خبرة المؤلف وشهرته

لدى طلبة الدراسات العليا في كلية العلوم االنسانية وبنسبة ( )%13وفي كلية العلوم التربوية
بنسبة(  )%6وفي كلية العلوم بنسبة ( ، )%15وعلى الرغم من اهميتها في التاكد من مصداقية
المعلومات التي يتم تناقلها واستخدامها فإن مراعاة ذلك سيساعد في تنمية مهارات الوعي
المعلوماتي في المجتمع .
 -7افتقاد طلبة الد ارسوات العليا لمهارات اسوتخدام مصوادر المعلومات والتعامل معها واالسوتفادة
منها في الكليات الثالث حيث كان االعتماد األسو و و وواسو و و ووي على الكت

بنسو و و ووبة ( )%94في كلية

العلوم االنس و و و ووانية وبنس و و و ووبة ( )%65في كلية العلوم التربوية وبنس و و و ووبة ( )%59في كلية العلوم ،
وشو و ووكل اعتمادهم على االنترنت نسو و ووبة قدرها ( )%50في كلية العلوم االنسو و ووانية و( )%53لكلية
العلوم التربوية و( )%70لكلية العلوم  ،مع انخفاض كبير في استخدام الكشافات والمستخلصات
والموسوووعات والمراجع في الكليات الثالث بسووب

قلة اوعدم توفرها في مكتبة الجامعة مما يؤثر

بشو و و و ووكل سو و و و وولبي على المهارات البحثية للطلبة الد ارسو و و و ووات العليا ويحد من تنمية مهارات الوعي
المعلوماتي لديهم.
 -8اتقوان مهوارات تكنولوجيوا المعلوموات يؤثر على تنميوة وزيوادة مهوارات الوعي المعلومواتي لودى
طلبة الد ارسو و و و ووات العليا ،فقد اتضو و و و ووح من نتائجها ارتفاع معدالت اسو و و و ووتخدام الطلبة لمصو و و و ووادر
المعلومات االلكترونية في كلية العلوم االنس ووانية بنس ووبة ( )%87وفي كلية العلوم التربوية بنس ووبة
( )%82وفي كلية العلوم بنسووبة ( )%93باالعتماد على الممارسووة والتعلم الذاتي مما يعد مؤش و ار
على ان طلبة الد ارسو و و و ووات العليا يواجهون صو و و و ووعوبات عند اسو و و و ووتخدامهم لمصو و و و ووادر المعلومات
االلكترونية وهذا بالتالي يؤثرعلى مهارات الوعي المعلوماتي لديهم.
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التوصيات:
 -1زيادة المهارات المكتبية لدى الطلبة من خالل تعليمهم كيفية استخدام المكتبة واالستفادة من
مقتنياتها.
 -2إقامة دورات تدريبية للعاملين في المكتبات للتعرف على اخر التطورات التقنية في مجال
التخصص وكيفية تطبيقها لغرض االستفادة من هذ التقنيات في المكتبات ومراكز المعلومات.
 -3زيادة المهارات البحثية لدى الطلبة من خالل تعليمهم كيفية إعداد استراتيجيات البحث
وتدريبهم على استخدام عومل البحث بالمنطق البولياني بالشكل الصحيح.
 -4توفير عدد كاف من الكشافات والمستخلصات والمصادر المرجعية االخرى لما لها اهمية
كبرى في العملية البحثية للمستفيدين ودعم لمقتنيات المكتبة.
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