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 ادلضتخهص
الحديثة طمحات ( مف المصInformation literacyيعد مصطمح الوعي المعموماتي )

، وقد اكتسب ىذا المصطمح اىميتو بعد ظيور اإلنترنت الذي يعتبر في عالـ المعمومات
تحتؿ اذ  خاص الفاعميف في مجتمع المعرفة ومجتمع المعمومات.متطمبًا اساسيًا لالش

مكانة بارزة في المجتمعات ويقاس تطورىا بمدى قدرتيا عمى جمع المعمومات  المعمومات
 .المستفيدة منيا بمختمؼ تخصصاتيـيخدـ الفئات  في قالب ا واخراجيا وتنظيميا ومعالجتي

، إذ دعت اسية لتقدـ المجتمعات األكاديميةوأصبح الوعي المعموماتي ىو الركيزة االس
الجامعات العراقية و المعاىد الى القياـ بدور فاعؿ في غرس مبادئ التوعية المعموماتية بيف 

احثيف والطالب وحتى العامميف ليكونوا قادريف عمى تحقيؽ اعضاء الييئات التدريسية والب
دارتيا وبثيا  التوازف بيف ثقافة المجتمع واستخداـ التكنولوجيا لتوسيع نطاؽ انتاج المعمومات وا 

، تواجو مجموعات كبيرة مف التحدياتفيذه الجامعات تعد مف أكبر المؤسسات التي  .وزيعياتو 
ة وأسموب عمميا التقميدي سواء مف ناحية التعميـ أو مما يفرض عمييا اف تغير مف طبيع

األساليب والتقنيات أو طرؽ التقويـ أو التعامؿ مع مجتمع الدارسيف وتزويدىـ بالميارات 
 العممية الالزمة لتقدـ المجتمع وازدىاره في ظؿ التطور والتقدـ الحاصؿ.

تحدد ميارات استخدـ المنيج المسحي لمحصوؿ عمى البيانات والمعمومات التي 
ومظاىر الوعي المعموماتي لدى الكوادر التعميمية مف أساتذة وباحثيف عامميف في جامعة بغداد 

ومف ثـ  ،ةمف خالؿ استبانتيف وزعتا عمى عدد مف الكميات والمراكز البحثية التابعة لمجامع
ممة مف . وتوصؿ البحث الى ججاد الوزف المئوي والوسط المرجحتحميؿ البيانات عف طريؽ اي

/ لوحظ وجود تأثير ايجابي ألعضاء الييئات التدريسية في رفع مستوى 1االستنتاجات منيا : 
ميارات الوعي المعموماتي مف خالؿ تنفيذ العديد مف األبحاث العممية المتميزة والحديثة 
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بمختمؼ التخصصات والمستويات التعميمية )وخصوصًا لدى مالكات كمية الطب في 
 الجامعة(.  
الخدمات المعموماتية  / ضرورة تطوير1إلضافة الى جممة مف التوصيات منيا: با

 وتقديـ الدورات الخاصة  بمصادر المعمومات باإلضافة الى الميارات المعموماتية.
إذ انو مرحمة  ،في عصرنا ىذا غنى عنو / التأكيد عمى اف الوعي المعموماتي ال2

مؿ دائرة االقتصاد يمكف اف تكت وال ،المعرفيقاؿ المجتمعات الى العصر ضرورية تسبؽ انت
وىذا االمر يتطمب تكاتؼ الجيات المسؤولة لمتعاوف إلثراء ىذا الوعي في  ،المعرفي بدونو

 مجتمعنا وتذليؿ حواجز استخداـ وانتشار اإلنترنت.
Information Literacy for Academic community in Baghdad University: 

An Application Study 
Dr. Wafaa A.S. Albayati    

Baghdad University 

Abstract 

The term Information Literacy is one of the most modern terms in the 
world of information. This term has gained greater importance following the 
advent of the Internet, which is a prerequisite for the effective people in the 
knowledge and information societies. 

Information occupies a senior place in societies. Society’s development is 
measured upon its ability in gathering, organizing, processing and issuing the 
information in a way that helps the users in different fields. 

Information Literacy became the major cornerstone of developing the 
academic societies, where Iraqi universities and institutes called for developing the 
Information Literacy among their lecturers, researchers, students and even 
workers, so they can achieve balance between society’s culture and technology.  

These universities and institutes are the largest institutions that face 
several challenges force them to change their traditional educational techniques 
and methods with students to provide them with the necessary scientific skills to 
improve and develop the community. 

In this research, a survey through two questionnaires was carried out to 
collect data regarding information awareness among lecturers and researchers in 
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Baghdad University, and then the data was analyzed by finding the weight 
percentile and the weighted average. 

The research found a number of recommendations: 
1- The educational institutions, especially universities, have to take an 

effective role in instilling principles of IT education and awareness, as they 
are the centers of thoughts and cultures and play a great role in giving 
a new generation to society. 

2- The research emphasizes that Information Literacy is needed in our time, 
as it is very necessary to transfer the communities to the era of 
knowledge. The circle of economic knowledge cannot be completed 
without the Information Literacy, which requires cooperation of all the 
concerned parties to enrich the awareness in our society and to overcome 
all the obstacles that prevent the wide use of internet. 

 ادلقذيت
التعميـ الذاتي والتعميـ يمثؿ الوعي المعموماتي حجرًا اساسًا في تطوير ميارات التعمـ و 

، وتطمب ذلؾ اجراء عدد مف التغييرات و التحوالت في اساليب ومناىج وبرامج التعميـ المستمر
ليتمكف بذلؾ الجيؿ الجديد جيؿ المستقبؿ مف والتدريس سواء في المدارس او الجامعات 

مكنيف لتقنية االتصاؿ التعامؿ مع ميارات المعمومات التي تجعؿ منيـ مستخدميف مت
أذكياء  ، وافراداً باحثيف عف المعمومات ومحمميف ليا، ومقوميف لفاعميتيا وكفائتيا، و والمعمومات

 واتخاذ القرارات. ومتميزيف في حؿ المشكالت
وجمعية المكتبات المدرسية االسترالية ايضًا اف  ة المكتبات االستراليةوترى جمعي

عمى معالجة  ، بمعنى اف يكوف لدى المتعمـ القدرةوعي المعموماتي مرادؼ لكيؼ تتعمـال
وفي الحقيقة ىي سبيؿ  المعمومات واستخداميا، اكثر مما يمتمكو الطالب العادي في المدرسة.

 .(1)يريد أف يعيش في ىذا القرف المعموماتيالبقاء والنجاح الوحيد لمف 
وتجدر المالحظة إلى أف مصطمح الوعي المعموماتي ىو المصطمح السائد عربيًا، وما 

إال أف  ،(Information Literacyيقابمو باإلنجميزية ىو ما يعرؼ )بمحو أمية المعمومات 
ىناؾ مف يتخوؼ مف عزوؼ بعض المتعمميف عف برامج الوعي المعموماتي نظرا لما يوحيو 
مف أمية متعمميو وحاجتيـ إلى محو أميتيـ، مما أدى إلى انتشار مصطمحات أخرى: )كالوعي 
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 Information، وكفاءة المعمومات Information Skillsالمعموماتي، وميارات المعمومات 
Competency)(2). 

-ALA)وقد قررت المجنة الرئاسية لموعي المعموماتي بجمعية المكتبات األمريكية 
American Library Association’s)،  في تقريرىا النيائي: "ليكوف الشخص واٍع

معموماتيًا، يجب أف يكوف قابال الكتشاؼ المعمومة حيف يحتاجيا، وأف تكوف لديو القابمية 
 .(3)واالستعماؿ الفعاؿ لممعمومة متى احتاجيا"لتحديد مكانيا، وتقييميا، 

ومف منطمؽ إف الثقافة محور أساسي لمتنمية الحديثة واألفراد ىـ وسيمة تحقيؽ ىذه 
ي غرس التنمية فإف عمى المؤسسات التعميمية وخاصًة الجامعات القياـ بدور كبير وفاعؿ ف

داد وتربية والثقافة ومواطف إع الفكر وتطبيقًا لكونيا مراكز مبادئ التوعية المعموماتية تعميماً 
فقد أصبح االرتقاء بالمستوى الثقافي والمعموماتي ألساتذتيا ولخريجييا  األجياؿ في المجتمعات

والمشاركة في توجيات خطط التنمية الوطنية مف المياـ الرئيسية التي تقع عمى عاتقيا لبناء 
ازف بيف ثقافة المجتمع وبيف ما أفرزتو طاقات بشرية مف الباحثيف القادريف عمى تحقيؽ التو 

تحديات العولمة ممف يمتمكوف الميارات المعموماتية التي تجعميـ متميزيف في البحث عف 
المعمومات ومستخدميف متمكنيف مف التقنية كما اف البحث العممي وحؿ المشكالت واتخاذ 

ات واستخداميا بطريقة عمومالقرارات يتطمب امتالؾ االفراد لقدرات تمكنيـ مف معرفة الم
، لذلؾ فإف الجامعات في حاجة ماسة لمكشؼ عف واقع ومستوى تمؾ الميارات مناسبة

المعارؼ  لمخرجاتيا وتنمية القدرات البحثية تحقيقًا لرسالتيا واىدافيا ومساىمًة في زيادة تطور
 البشرية ونموىا.

 يشكهت انبحث :
واعتماد الكثير مف الميف  ايد مف جية،اف التقدـ المتسارع وظيور التقنيات بشكؿ متز 

واالعماؿ عمى المعمومات مف جية أخرى، عزز مكانة المعموماتية في مختمؼ الجوانب 
حتى اصبح الوعي بالمعمومات والمعموماتية وأىميتيا محط اىتماـ العديد مف الدوؿ  الحياتية،

لخبرات والميارات والمجتمعات في وقتنا الحاضر مما يستدعي ضرورة اإللماـ وتكويف ا
المعموماتية التي تؤىؿ لمعمؿ بكفاءة وفاعمية، لذا كاف لزامًا عمى تمؾ المجتمعات التعرؼ عمى 

وتحديد امكانياتيـ وقابمياتيـ  – سييف والباحثيف في الجامعات خصوصاً التدري – قدرات األفراد
وتحديد مستوى  تحديدًا،لمواجية التحديات واستيعاب كافة التطورات لخدمة المجتمع التعميمي 
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الوعي المعموماتي والميارات المعموماتية المتوفرة لدييـ، وانشاء جيؿ واعي متعمـ ممـ ومتابع 
 لمتطورات العممية والمعموماتية الحاصمة في العالـ.

 أهًيت انبحث :
تكمف أىمية  البحث في أنو يجيب عمى مجموعة مف التساؤالت والموضوعات التي 

المعموماتي وتاريخ ىذا المفيـو يتعمؽ بمفيوـ مصطمح الوعي  البحث مثؿ ماترد في صفحات 
باالضافة الى  التحديات والمعوقات التي تواجو مف يحاوؿ تحقيؽ أىداؼ الوعي المعموماتي،و 

القياـ بتقديـ استبانتيف لمجموعة مف أالساتذة في مختمؼ التخصصات والكميات، ولمباحثيف 
، ليصار فيما بعد الى تحديد نسبة التطور لموعي حثية في جامعة بغدادالمراكز الب العامميف في

 المعموماتي ألساتذة الجامعة ذات التاريخ العريؽ والمستقبؿ الزاىر.
 اذلذف يٍ انبحث:

ييدؼ البحث الى بياف وايضاح المقصود بالوعي المعموماتي وأىميتو خصوصًا ونحف 
وخصوصًا التحديات التي تواجو الجامعات  يات،نعيش عصرًا تقنيًا يواجو الكثير مف التحد

حديات وتحديدًا في بأساتذتيا وباحثييا وطمبتيا والذيف ىـ بأمس الحاجة الى مواجية ىذه الت
وتفرض عمييـ التغيير في طبيعة وأسموب العمؿ التقميدي المألوؼ لدييـ منذ  ،عالمنا العربي

األساليب والتقنيات أو طرؽ التقويـ أو  فترات طويمة مف الزمف سواء مف ناحية التعميـ أو
التعامؿ مع مجتمع الدارسيف وتزويدىـ بالميارات العممية لمقياـ بميمة التقدـ واإلزدىار 

 لممجتمع.
 دلقصىد بانىعي ادلعهىياتي :ا يا

" مف المصطمحات الحديثة Information literacyيعد مصطمح الوعي المعموماتي "
تاحة  في عالـ المعمومات. وقد اكتسب ىذا المصطمح أىمية أكبر بعد ظيور اإلنترنت وا 
المعمومات بسيولة ويسر. ويتداخؿ الوعي المعموماتي مع التفكير النقدي والتفكير التحميمي 

 كمتطمب أساس لألشخاص الفاعميف في مجتمع المعمومات ومجتمع المعرفة. 
نما وسيمة لتكويف كما يتض ح اف تفعيؿ الوعي المعموماتي ليس ىدفًا في حد ذاتو وا 

جيؿ مثقؼ معموماتيًا قادرًا عمى تحقيؽ التنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والتعميمية 
يضاح  لممجتمع المعاصر، مما ُيظير الحاجة الى ضرورة التعريؼ بالوعي المعموماتي وا 

ؽ  بو لتفعيؿ دوره في صياغة مستقبؿ الجامعات واألمـ باإلضافة ماىيتو وكشؼ كؿ ما يتعم
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المكتبة األكاديمية )الجامعية( بما تقدمو مف أنشطة وخدمات بأعتبارىا مف اىـ  الى تحديد دور
 العناصر التي تسيـ في تنمية الوعي المعموماتي لدى أفراد المجتمع األكاديمي.

، فيما يمي "Information literacy"ىناؾ تعريفات متعددة لموعي المعموماتي 
 : مجموعة مف أىميا

المعمومات واستغالليا  تعريؼ الدكتورة عزة جوىري: "وىو المعرفة واإلحاطة بأىمية -1
مكانية التعامؿ معيا في الوقت المناسب وبالقدر المناسب لحؿ المشكالت  وا 

العصرية  المتطمباتالمعموماتية وتمبية الحاجات البحثية بقدرات ذاتية تتناسب مع 
 .(4)صوؿ إلى مرحمة النضج المعموماتي"لمو 

الوعي  2005في عاـ  (CILIP) عرَّؼ معيد مينيي المكتبات والمعمومات البريطاني -2
المعموماتي بأنو: "معرفة متى تحتاج المعمومات ولماذا، وأيف تجدىا، وكيؼ تقيميا، 

 .(5)واستخداميا وبثيا بأسموب أخالقي"
الوعي المعموماتي عمى أنو "فف  -جيرمي شابيرو وشممي ىيوفز - وقد عرؼ كؿ مف -3

جديد يمتد مف معرفة كيفية استخداـ الحاسبات والوصوؿ إلى المعمومة وحتى 
االنعكاس الدقيؽ عمى طبيعة المعمومة ذاتيا، والبنية التحتية الختصاصيا الفني، 

  .(6)واالجتماعي، والثقافي، وتأثيرىا ومحتواىا الفمسفي"
ماتي في إطار التعمـ تعريًفا لموعي المعمو  2003كما تضمف بياف براغ الصادر عاـ  -4

اتية المشتمؿ عمى معرفة الشخص باحتياجاتو المعموم مدى الحياة: "الوعي المعموماتي،
، تحصيميا، تقييميا، تنظيميا، واستخداميا بفاعمية وقدرتو عمى تحديد المعمومات

لدراسة قضايا ومشكالت واقعية، ىو متطمب لممشاركة الفاعمة في مجتمع المعمومات، 
 .(7)حؽ اإلنساف الرئيس لمتعمـ مدى الحياة" ىو جزء مف

أما فيما يتعمؽ بالشخص الواعي معموماتيًا فيناؾ العديد مف التعاريؼ تغطي بتفصيؿ 
 :كثر عناصر الوعي المعموماتي منياأ

دويؿ بأف الشخص الواعي معموماتيًا ىو مف: يدرؾ االحتياج المعموماتي،  تعريؼ -أ 
الذكي ىو المعمومات الكاممة والدقيقة، ويحدد  صناعة القرار ويدرؾ أف أساس
لممعمومات، ويطور استراتيجيات ناجحة لمبحث عف المعمومات،  المصادر المحتممة

بما فييا المصادر المبنية عمى الحاسوب والتقنيات  ويصؿ لمصادر المعمومات

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A#cite_note-Httpwwweducauseedupuberreviewreviewarticleshtml-0
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المعمومات، وتنظيميا ألغراض عممية، ودمج  األخرى، ولديو القدرة عمى تقييـ
واستخداـ المعمومات في عمميات التفكير  معمومات الجديدة مع المعرفة الموجودة،ال

 .(8)المشكالت النقدي ولحؿ
"أولئؾ األشخاص الذيف تعمموا  تصؼ جمعية المكتبات األمريكية الواعيف معموماتًيا بػ: -ب 

كيؼ يتعمموف. وقد تحقؽ ليـ ذلؾ ألنيـ عرفوا كيفية تنظيـ المعرفة، وكيفية البحث 
حيث مكَّف ذلؾ اآلخريف ليتعمموا منيـ. إنيـ  ف المعمومات وكيفية استخداميا،ع

أشخاص أعدوا لمتعميـ مدى الحياة ألنيـ قادروف عمى الحصوؿ عمى المعمومات التي 
 .(9)يحتاجوف ألي ميمة أو قرار بيف أيدىـ"

 :(10)تعريؼ دويؿ الذي عرَّؼ الشخص الواعي معموماتًيا بأنو -ج 
  المعموماتي.يدرؾ االحتياج 
 .يدرؾ أف أساس صناعة القرار الذكي ىو المعمومات الكاممة والدقيقة 
 .يحدد المصادر المحتممة لممعمومات 
 .يطور استراتيجيات ناجحة لمبحث عف المعمومات 
 .يصؿ لمصادر المعمومات بما فييا المصادر المبنية عمى الحاسب والتقنيات األخرى 
  .يقيِّـ المعمومات 
  المعمومات ألغراض عممية.ينظـ 
 .يدمج المعمومات الجديدة مع الرصيد المعرفي الموجود 
 .ويستخدـ المعمومات في عمميات التفكير النقدي وحؿ المشكالت 

لنا ضرورة تدريب الطالب عمى االنترنت كوسيمة تعميمية مساعدة  ومف ىنا تظير
موظؼ اإلداري والفني عمى طرؽ الدراسية، ومف الضروري ايضا اف يتعود ال ألداء المتطمبات
االنترنت في الحصوؿ عمى المعمومات الخاصة بعممو، فاالنترنت تزخر  االستفادة مف
دقيقة في شتى المجاالت لـ تكف متاحة عمى مستوى العالـ قبؿ عصر  بمعمومات فنية
يـ الضروري اف يتعود افراد المجتمع عمى االستفادة مف االنترنت في أعمال االنترنت، ومف

 .اليومية والعامة الخاصة
الدراسات أف الوعي المعموماتي عند المجتمعات ىو المحرؾ االقتصادي  كما اثبتت
العديد مف الفوائد  يؤثر في التنمية االجتماعية واالقتصادية وفي توفير الجديد، حيث أنو
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مثؿ  تاجية،لنا البرامج المتعددة في ىذا المجاؿ صقؿ الميارات وزيادة االن االخرى. وتتيح
(، مما يحفزنا عمى أف نتماشى مع اعتماد ICDL-الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب )برامج
 المعرفة الرقمية باالتساؽ مع تحديث ورفع مستوى كفاءة التطبيقات التكنولوجية التي مبادرات

  .تعتمدىا المؤسسات
ىذا، كما أنو أف نؤكد عمى أف الوعي المعموماتي ال غنى عنو في عصرنا  ويبقى

تسبؽ انتقاؿ المجتمعات إلى العصر المعرفي، وال يمكف أف تكتمؿ دائرة  مرحمة ضرورية
المعرفي بدونو وىذا األمر يتطمب تكاتؼ الجيات المسؤولة لمتعاوف الثراء ىذا  االقتصاد
 مجتمعنا وتذليؿ حواجز استخداـ وانتشار االنترنت. الوعي في

 ادلعهىياتي.تاريخ ظهىر يصطهح انىعي 
" بداية في التقرير Information literacy" ظير مصطمح الوعي المعموماتي

باسـ المجنة الوطنية لممكتبات والمعمومات.  Paul G. Zurkowskiلبوؿ زركوسكي  المطبوع
استخدـ زركوسكي ىذا التعبير ليصؼ التقنيات والميارات التي تمارس لمحو أمية المعمومات 
"لالستفادة مف مجموعة واسعة مف أدوات المعمومات، فضال عف المصادر األولية في تصميـ 

 .(11)حموؿ معموماتية لمشكالتيـ"
وبذلت الكثير مف الجيود لتكويف مفيوـ أفضؿ يوضح عالقاتو بغيره مف الميارات 
وأشكاؿ األمية األخرى. رغـ أف األىداؼ التعميمية األخرى، والتي تتضمف األمية التقميدية، 

كانت مرتبطة بالوعي  التفكير الناقد، الميارات المكتبية، وميارات محو أمية الحاسوب
المعموماتي وىي أساسيات ميمة لتطوره، إال أف الوعي المعموماتي نفسو قد برز بوصفو 
مجموعة ميارات متميزة ومستقمة وذات أىمية مفتاحية لمرفاىية االجتماعية واالقتصادية 

 .(12)يزداد تعقدا لمجتمع معمومات
وقد كاف الحدث البارز في تطوير مفيـو الوعي المعموماتي ىو إنشاء المجنة الرئاسية 

أىمية  1989لموعي المعموماتي بجمعية المكتبات األمريكية، والتي بينت في تقريرىا النيائي 
. وقد عرؼ ا : القابمية الكتشاؼ المعمومة حيف عمى أنو لتقرير الوعي المعموماتيىذا المفيـو

يحتاجيا الفرد، وأف تكوف لديو القابمية لتحديد مكانيا، تقييميا، واالستعماؿ الفعاؿ لممعمومة 
متى احتيجت. كما ألقت الضوء عمى الوعي المعموماتي باعتباره ميارة أساسية لمتعمـ مدى 

 الحياة وصنع مواطنيف واعيف وناجحيف.

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Information_literacy&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A#cite_note-5
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%88_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%88_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A#cite_note-6
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ة ست توصيات رئيسة: فقد دعت إلى: إعادة النظر لطرؽ تنظيـ وحددت المجن
المعمومات بالمؤسسات، وتنظيـ الوصوؿ لممعمومات، وتعريؼ دور المعمومات في حياتنا 
ومنازلنا ومجتمعنا وبمقر أعمالنا، مف أجؿ تعزيز الوعي العاـ لممشكالت الناجمة عف األمية 

طني ذي صمة بالمعمومات واستعماالتيا بالمعمومات، وذلؾ لوضع جدوؿ أعماؿ بحثي و 
يضمف وجود مناخ مالئـ لمطمبة ليصبحوا واعيف معموماتيًا، لتضميف اىتمامات الوعي 
المعموماتي وشؤونو في التعميـ التربوي، وتعزيز الوعي العاـ بالعالقة بيف الوعي المعموماتي 

وفي نياية  .(13)، والديموقراطيةواألىداؼ األكثر عمومية لمحو األمية المعموماتية، واإلنتاجية
طنية منظمة و  90العاـ تـ أنشاء منتدى الوعي المعموماتي، ويمثؿ تحالفا ألكثر مف 

 .(14)وعالمية
، نشرت الجمعية األمريكية لممكتبات المدرسية وجمعية التكنولوجيا 1998وفي عاـ 

لتعميمي: قوة المعمومات: بناء الشراكات مف أجؿ التعمـ، والذي أنشأ فيما بعد المزيد واالتصاؿ ا
مف األىداؼ لتعميـ الوعي المعموماتي، وتحديد تسعة معايير ضمف فئات "الوعي المعموماتي"، 

 .(15)"التعمـ المستقؿ"، و"المسؤولية االجتماعية"
" جمعية الكمية، المكتبات الوطنية والجامعية SCONUL، نشرت" 1999وفي عاـ 

"مف أجؿ تيسير مواصمة تطوير  بالواليات المتحدة نموذج "األركاف السبعة لموعي المعموماتي
األفكار بيف العامميف في المجاؿ ... وتحفيز النقاش حوؿ األفكار وكيؼ يمكف أف تستخدـ 
عف ىذه األفكار مف قبؿ المكتبة أوغيرىا مف الموظفيف المعنييف في التعميـ العالي مف 

وقد طورت العديد مف الدوؿ األخرى معايير الوعي  .(16)الميتميف بتطوير ميارات الطالب"
 المعموماتي لدييا منذ ذلؾ الحيف.

مة اليونسكو ، رعى المنتدى الوطني لموعي المعموماتي مع منظ2003وفي عاـ 
دولة  23والمجنة الوطنية لممكتبات والمعمومات مؤتمرا دوليا في مدينة براغ مع ممثميف مف 

الوعي  بياف براغلمناقشة أىمية الوعي المعموماتي ضمف السياؽ العالمي. ووصفت نتيجة 
: "المفتاح لمتطور االجتماعي، والثقافي، واالقتصادي لمبالد والمجتمعات المعموماتي بأنو

والمؤسسات واألفراد في القرف الحادي والعشريف"، كما وضحت اكتسابيا ىذا عمى أنو "جزء 
 .(17)الرئيسة لمتعمـ مدى الحياة" حقوؽ اإلنسافمف 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A#cite_note-7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A#cite_note-8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A#cite_note-AASL_Standards-9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A#cite_note-10
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%BA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A#cite_note-11


 البياتيم.د. وفاء امحد سعيد 

 

الوعي املعلوماتي للمجتمع األكادميي يف 

 دراسة تطبيقية جامعة بغداد:

 

) 551 ) 
 

 Arnold، وقع أرنولد شوارزنيغر 2009وفي الثامف والعشريف مف مايو 
Schwarzenegger  رئيس والية كاليفورنيا األمريكية األمر اإلداريS-06-09  بإنشاء

 Councilوجيا المعمومات واالتصاالت )المجمس القيادي لمحو األمية الرقمية في مجاؿ تكنول
-ICT  Digital Literacy Leadership والذي بدوره أدى إلى نشأة المجنة االستشارية )

(. "إف المجمس القيادي، ICT Digital Advisoryالرقمية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت )
أمية رقمية في مجاؿ تقنيات وبالتشاور مع المجنة االستشارية سوؼ يقوـ بتطوير سياسة محو 

أف سكاف كاليفورنيا ( لضماف ICT Digital Literacy Policyالمعمومات واالتصاالت )
". ويؤكد األمر اإلداري بعد ذلؾ: "إف محو األمية الرقمية في مجاؿ تكنولوجيا واعوف رقمياً 

االت و/أو المعمومات واالتصاالت ُتعرؼ باستخداـ التكنولوجيا الرقمية، وأدوات االتص
نشاء وتوصيؿ المعمومة ألجؿ توظيفيا في  دارة، ودمج، وتقييـ، وا  الشبكات لموصوؿ، وا 
االقتصاد والمجتمع القائـ عمى المعرفة..." ويستطرد المحافظ "...إف المجمس القيادي، 
وبالتشاور مع المجنة االستشارية... قد قاـ بتطوير خطة عمؿ لمحو األمية الرقمية في مجاؿ 

وجيا المعمومات واالتصاالت )خطة عمؿ(. ويستطرد أيضا "مجمس استثمار القوى تكنول
(( .. سيقوـ WIB) California Workforce Investment Boardالعاممة بكاليفورنيا )

بتطوير تقنية محتوى محو األمية في خطتيا الخمسية االستراتيجية." ويختـ قراره اإلداري 
الب الييئة التشريعية والمشرؼ العاـ لمتعميـ العاـ النظر العتماد بالجممة التالية "إنني أيضا أط

أىداؼ مماثمة، واالنضماـ إلى المجمس القيادي في إصدار "الدعوة" لممدارس، ومؤسسات 
التعميـ العالي، ورجاؿ األعماؿ، ووكاالت تدريب القوى العاممة، والحكومات المحمية 

لمدني لمنيوض بكاليفورنيا كرائد عالمي لمحو األمية والمنظمات االجتماعية وقادرة المجتمع ا
 .(18)الرقمية في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت"

ويرتفع الوعي المعموماتي إلى الوعي الوطني في الواليات المتحدة مع إعالف الرئيس 
وذكر  .(19)ىو الشير الوطني لمحو األمية المعموماتية 2009باراؾ أوباما بأف شير أكتوبر 

إعالف الرئيس أوباما أنو "بدال مف مجرد امتالؾ البيانات، فإف عمينا أيضا أف نتعمـ ىذه 
الميارات الالزمة لمحصوؿ، ومقارنة، وتقييـ المعمومات عف أي حالة... عمى الرغـ مف أننا قد 

نحتاجيا، إال أننا يجب أف نعرؼ أيضا كيؼ نقيميا. عمى نعرؼ كيؼ نجد المعمومة التي 
مدى العقد الماضي، شيدنا أزمة ظيور الموثوقية. إننا نعيش اآلف في عالـ حيث يمكف ألي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A#cite_note-12
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A#cite_note-13
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شخص نشر أي رأي أو وجية نظر، سواء كانت صحيحة أولـ تكف، وىذا الرأي قد يتضخـ 
إمكانية وصوؿ غير مسبوقة  ضمف سوؽ المعمومات. وفي الوقت ذاتو، أصبح لألمريكيوف

لمصادر متنوعة ومستقمة لممعمومات، فضال عف مؤسسات مثؿ المكتبات والجامعات، التي 
يمكف أف تساعد في فصؿ الحقيقة عف غير الحقيقة وتمييز اإلشارة وسط الضوضاء". وينتيي 

األمريكية، بموجب إعالنو بقولو: "اآلف، وعميو، فإنني أنا باراؾ أوباما، رئيس الواليات المتحدة 
 2009السمطة المخولة لي وبموجب الدستور وقوانيف الواليات المتحدة، أعمف أكتوبر مف عاـ 

كشير وطني لمحو األمية المعموماتية. إنني أدعو شعب الواليات المتحدة إلى اف يتذكروا 
لى تقدير مدى الحاجة ل زيادة فيـ أىمية الدور الذي تمعبو المعمومات في حياتنا اليومية، وا 

 .(20)تأثيرىا"
 أهًيت انىعي ادلعهىياتي :

الوعي المعموماتي في تمكيف األفراد مف حؿ المشكالت التي تواجييـ  تبرز أىمية
يواجيوف مف قضايا  واإللماـ بالمتغيرات األساسية المختمفة لبناء أحكاـ موضوعية عف كافة ما

ويمكف تحديد أىمية الوعي  وأعماليـ،يحتاجونو في حياتيـ  ومشاكؿ وتيسير وصوليـ الى ما
 :(21)المعموماتي مف خالؿ النقاط التالية

لقد ظير الوعي المعموماتي ألف ىناؾ  :ل مع التغيرات السريعة للمعلوماتالتعام -1
الت ووسائؿ : الكتب والمجالمعمومات أصبحت متوفرة مف خالؿ كميات متزايدة مف

األمر  ،الحية مثؿ ىذه المعمومات متفاوتة. اال إف نوعية وصاالعالـ ومف اإلنترنت
 الذي جعؿ ميارات الوعي المعموماتي أكثر اىمية مف أي وقت مضى.

إف المعمومات يمكف أف تستخدـ بشكؿ سمبي كما  :قي للمعلوماتاألستخدام األخال -2
تستخدـ بطرؽ ايجابية. لذا فالوعي المعموماتي بما يتضمف مف ميارات ومعايير 

ـ األخالقي لممعمومات حيث يتعمـ الطالب عف السرقات األدبية تستدعي االستخدا
ييميـ، فالمعايير األخالقية وقضايا  )اإلنتحاؿ( وحقوؽ المؤلؼ وتحديد معرفة ما

الممكية القانونية واإلجتماعية التي تحيط بأستخداـ المعمومات قد ُعرفت مف قبؿ 
 منظمات متخصصة.

عماؿ والمدراء يريدوف المستخدميف الذيف  العديد مف األ :اإلعداد للقوى العاملة -3
فيـ يزودوف المستخدميف بميارات حؿ المشكالت  ،تجاوز مياراتيـ بيئتيـ الموضوعيةت
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، ويستطيع ت السريعة في المعمومات والتقنيةليكونوا قادريف عمى إستكشاؼ  التغيرا
قدي والميارات الطالب أف يتعمموا مف أنظمة الوعي المعموماتي ويكتسبوا التفكير الن

 التقنية التي أصبحت تقدـ في أماكف متعددة.
، وميارات الوعي دى الحياةالوعي المعموماتي يروج لمتعمـ م :التعلم مدى الحياة -4

المدرسة أو في المعموماتي تجعؿ الطالب قادريف عمى التعمـ بأنفسيـ مباشرًة سواء في 
العديد مف المياـ كما انيا قابمة  . وىذه الميارات تستخدـ في اجراءكافة نواحي حياتيـ

 لمتطبيؽ واتخاذ القرارات الشخصية.
الوعي المعموماتي يزود بالميارات الضرورية لمعمؿ واتخاذ القرارات والتدخؿ المدني  -5

 الفعاؿ فيو ُيمكف  الطالب  وغيرىـ مف المشاركة الكاممة في الديمقراطية.
 ىعي ادلعهىياتي :دور ادلكتباث واخصائيي ادلعهىياث يف تًُيت ان

لكوف المكتبات  ومراكز المعمومات عمى اختالؼ انواعيا وتخصصاتيا منارات لمفكر 
والثقافة بما حفظتو وما قدمتو مف معرفة و عموـ فيي مف أىـ مقومات العممية التعميمية ويقع 

نيا  عمييا دورىاـ في تحقيؽ مفيوـ الوعي المعموماتي، إذ ينبغي ليا النيوض بو خاصًة وا 
لييا الباحثوف لمحصوؿ عمى )المكتبات( تعتبر مف أىـ وسائؿ اكتساب المعمومات التي يمجأ ا

بؿ ىي مصدر معمومات ضروري يتيح االستخداـ األمثؿ لمموارد والمصادر العممية  ،حاجتيـ
مكتبات والمعمومات والعامميف في المكتبات وخصوصًا المكتبات وألف اخصائيي ال المتاحة.

الجامعية ىـ مف يقدـ الخدمات والمساعدات واإلرشادات الى المستفيديف مف المكتبات 
 كالتدريسييف والطمبة )الدراسات األولية والعميا(  فأف عمييـ اآلتي:

تفكير النقدي بتوضيح التحرؾ نحو تحقيؽ التعميـ الذاتي المعتمد عمى التقييـ وال))
بؿ  ،عددة والتغمب عمى التكنولوجياالمفاىيـ السميمة المتصمة بالتمييزبيف أدوات البحث المت

ينبغي االىتماـ بميارات االنتقاء والتقييـ والتحميؿ والتخميؽ لممعمومات كعنصر مفتاحي لمبحث 
 .(22)الفعاؿ((

مومات ،ففي الدوؿ الغربية وتختمؼ نظرة المجتمعات الى أخصائيي المكتبات والمع
ينظر الييـ عمى أنيـ مسؤولوف رئيسييوف عف تنفيذ برامج التعمـ مف خالؿ المصادر وأنيـ 

ف لدييـ الخبرة والمعرفة عموماتي يتناسب مع قدرات اآلخريفيمكنيـ تصميـ منيج لموعي الم . وا 
يثة وكذلؾ لمصادر لتدريس الميارات المعموماتية وأنيـ قادة لتكنولوجيا المعمومات الحد
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المعمومات. كما يقوـ ىؤالء األخصائييف بمساعدة التدريسييف و الطمبة عمى استخداـ المصادر 
األلكترونية والبحث فييا عف المعمومات وتنمية ميارتيـ المعموماتية، باالضافة الى قياميـ 

 .لمتدريسييف والطمبة عمى حد سواء بأعداد برامج تدريبية
لعربية فينظر الييـ عمى انيـ مسؤوليف عف احضار المصادر لممستفيد أما في بمداننا ا

، لمتدريس ووضع المناىج التعميمية ، وأنو غير مؤىؿاوعية المعمومات لالستفادة منيا واعداد
إال اف ىذا التخصص أثبت مكانتو وبجدارة في معظـ ىذه الدوؿ بعد أف افتتحت أقساـ 

، وتخرج منيا أعضاء وأساتذة اكفاء الجامعات والمعاىدفي العديد مف  المكتبات والمعمومات
، وشاركوا في العديد مف المؤتمرات والندوات والمقاءات عمى الشيادات والدرجات العمميةحمموا أ

ويمكف اإلشارة لتجربة جامعة بغداد في اعداد دورات تدريبية  ... في المحافؿ الدولية والمحمية
-IVSLلألساتذة عمى كيفية االشتراؾ واستخداـ موقع المكتبة األفتراضية العممية العراقية )

Iraqi Virtual Library Science) وكيفية البحث فيو عف المصادر العممية الحديثة في ،
ة بعد تطور العمؿ في تنمية وتطوير ىذا مجاؿ تخصصاتيـ حتى لو كانت أدبية وعربي

 الموقع.
الى اف دور المكتبة مع الوعي  (23)(Petchiappan –وقد اشار )بيتشايبف 

ناية لتقدـ لممستفيديف المعموماتي يتحدد مف خالؿ ثالثة أشياء ىامة نحتاج النظر الييا بع
 ، ىي:بشكؿ أفضؿ

ساسية حتى يتـ عرض تحتاج المكتبة الى التحقؽ مف تطوير مجموعاتيا األ -1
 المعمومات بما يتناسب مع مسؤولياتيا.

 تحتاج المكتبة الى تنمية أدوات البحث بشكؿ دائـ. -2
 تحتاج المكتبة إلدخاؿ التقنية بأستمرار وتحديد أكثر التقنيات مناسبة لمستخدمييا. -3

 انىعي ادلعهىياتي وأثرِ عهى انتعهيى اجلايعي .
المسافات يفرض عمى أساليب وممارسات التعميـ إف التطور اليائؿ لممعمومات عبر 

أف تتطور وتتكيؼ تبعًا لذلؾ. وكذلؾ يفرض عمى الوعي المعموماتي أف يصبح ىو المحور 
الرئيس في المؤسسات التعميمية في جميع المراحؿ. وىذا يتطمب التزاما بالتعمـ مدى الحياة 

لمواكبة التغييرات أو التفوؽ والقدرة عمى التماس وتعييف االبتكارات التي سوؼ تحتاج 
 .(24)عمييا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A#cite_note-skills-17
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ة الطالب، خالؿ كما إف أساليب وممارسات التعميـ يجب أف تسيؿ وتعزز مف قدر 
المجتمع المتمركز عمى المعمومات بشكؿ متزايد، لتسخير قوة المعمومات. والمفتاح الستغالؿ 
قوة المعمومات وتسخيرىا ىو القدرة عمى تقييـ المعمومات، لمتأكد مف عالقتيا، وموثوقيتيا، 

مدى الحياة. وحداثتيا. إف عممية تقييـ المعمومات ىي ميارة حياتية أساسية وثابتة لمتعمـ 
ويشمؿ التقييـ عدة مكونات لمعممية تتضمف األىداؼ، الحكـ الشخصي، التنمية المعرفية، 

 .(25)المداوالت، وصنع القرار. ما يمثؿ تحديا صعبًا ومعقداً 
التعميـ تأكيد األىمية الكبيرة لجودة المعمومات. كما  مف ىنا وجب عمى أخصائيي

يجب أف يتـ تدريب الطالب لمتمييز بيف الحقائؽ واآلراء. ويجب تشجيعيـ عمى استعماؿ 
 كممات غير مباشرة مثؿ )أعتقد وأشعر( لمساعدتيـ في التمييز بيف المعمومة األكيدة والرأي. 

لمنجاح المستقبمي وتدريس ميارات  وألف ميارات الوعي المعموماتي ميمة وحيوية
 الوعي المعموماتي يجب أف يدمج مع المنيج ويعزز داخؿ وخارج البيئة التعميمية.

 رلتًع انبحث وحتهيم إجاباث اإلصتباَت :
ومظاىر  ،(Information Literacyبعد استعراض مفيوـ الوعي المعموماتي )
ار والثبات في المجتمع  المعاصر الذي االىتماـ بو وتحديد أىميتو كعنصر ودعامة لالستمر 

بمختمؼ صورىا لجميع المستفيديف  ،معمومات والتقنيات وكافة أشكاليايحرص عمى توفير ال
خاصًة مع تغير النظرة لممعمومات التي  مارىا بما يحقؽ الرفاىية والتقدـالستخداميا واستث

ء صورة واقعية لمستوى أصبح تطورىا في المجتمع درجة رقيو. مف ذلؾ ظيرت أىمية اعطا
الوعي المعموماتي ومياراتو لدى التدريسييف والباحثيف في جامعة بغداد ممف ىـ ضمف كميات 

د مف ، وعدناف( وكمية اليندسة وكمية اآلدابصيدلة، طب االس المجموعة الطبية )طب،
 .المراكز البحثية في الجامعة

ساتذة ألجؿ التعرؼ عمى أىمية الوعي المعموماتي ودوره في خدمة األ :أداة البحث
وقد تـ اعداد استبانتيف  ،د استخدمت االستبانة كأداة لمبحث، فقوالباحثيف في جامعة بغداد

 :( وىي كاآلتي160ائية بمغ عددىا )وزعت عمى عينة عشو 
االختصاصات ( تدريسي مف 110وقد بمغت العينة ) استبانة خاصة بالتدريسييف، -1

 30، وتدريسي مف حممة شيادة الدكتوراه 80) العممية واالنسانية المشار الييا اعاله،
 تدريسي مف حممة شيادة الماجستير(.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A#cite_note-evaluation-18


                                         جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 2اجمللد )( 2العدد )

 2025( كانون األول)

 

  (556 (  
 

 ( باحث.50، وقد بمغت العينة )صة بالباحثيف في المراكز البحثيةاستبانة خا -2
كانت ( و 10ولقد تـ عرض االستبانتيف عمى عدد مف األساتذة المختصيف )عدد 

 .الفقرات % مف85إجابة االساتذة باالتفاؽ عمى 
ة واإلجابات ، تـ  تقسيـ األسئمد تحميؿ إجابات أفراد عينة البحثبع :نتائج البحث

 :عمى عدد مف  المحاور، التي كانت كاآلتي
 احملىر األول: ادلعهىياث انشخصيت نألصتباَت األوىل :

 في الكميات وألقابيـ ودرجاتيـ العممية ( يمثؿ اعداد عينة التدريسييف1-1جدوؿ رقـ )
 انهمت انؼهًً انذسجخ انؼهًٍخ انؼذد انجُظ

 انذكزٕساِ 53 أَبس

 3 أعزبر / 

 53اعزبر يغبػذ / 

 53يذسط / 

 /يذسط يغبػذ 53 يبجغزٍش 53 أَبس

 انذكزٕساِ 53 ركٕس

 51أعزبر / 

 01اعزبر يغبػذ / 

 53يذسط / 

 /يذسط يغبػذ 53 يبجغزٍش 53 ركٕس

 رذسٌغً يٍ االخزصبصبد انؼهًٍخ ٔاإلَغبٍَخ 551 انكهًانؼذد 

 

 املعلومات الشخصية لألستبانة الثانية : -
 ( ويمثؿ اعداد عينة الباحثيف وألقابيـ ودرجاتيـ العممية1-2جدوؿ رقـ )

 انهمت انؼهًً انذسجخ انؼهًٍخ انؼذد انجُظ

 01 أَبس

 / دكزٕسا51ِ

 / اعزبر3 -

 / اعزبر يغبػذ0 -

 / يذسط5 -

 يبجغزٍش /51
 /يذسط 5 -

 / يذسط يغبػذ 6 -

 / دكزٕسا01ِ 51 ركٕس

 / أعزبر51 -

 / أعزبر يغبػذ3 -

 / يذسط3 -

 / يبجغزٍش51 

 / أعزبر يغبػذ0 -

 / يذسط5 -

 / يذسط يغبػذ3 -

 ثبحش فً ػذد يٍ انًشاكض انجحضٍخ فً جبيؼخ ثغذاد 31 انؼذد انكهً
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 احملىر انثاَي : بياٌ اصباب احلاجت نهًعهىياث :
 ( ويتبيف فيو اسباب الحاجة لممعمومات2)جدوؿ رقـ 

 اعجبة انحبجخ نهًؼهٕيبد د
انٕصٌ 

 انًئٕي

انٕعظ 

 انًشجح

 0765 5,73 اػذاد انجحٕس ٔ انذساعبد انؼهًٍخ ٔ انُظشٌخ. 5

 0705 5755, يزبثؼخ انزطٕساد ٔانزغٍشاد انحبصهخ فً يجبل انزخصص. 0

 ,075 55755 إػذاد انًحبضشاد انذساعٍخ انًمشسح نهطهجخ 5

 0755 175, رهؼت انًؼهٕيبد دٔساً كجٍشاً فً رطٌٕش انًجزًؼبد اإلَغبٍَخ. 5

3 
لذسح  صٌبدح انحمبئك ٔانًؼهٕيبد انزً ٌؼشفٓب انزذسٌغً نٍكٌٕ اكضش

 ػهى انزكٍف ٔانزؼبيم يغ انٕعظ انجبيؼً ٔانجٍئخ انًحٍطخ ثّ.
,175, 0751 

6 
ٔرفبدي األخطبء انُبجًخ ػٍ انزخطٍظ نهًغزمجم ٔاجزٍبص انؼمجبد 

 انفجٕح انًؼهٕيبرٍخ ثٍُُب ٔانذٔل انًزمذيخ.
,5751 0753 

 0755 17,6, إضبفخ يؼهٕيبد جذٌذح رذػى ػًهٍخ انجحش انؼهًً. ,

 
ومف خالؿ ىذا الجدوؿ يتبيف لنا اف نسبة اعداد البحوث والدراسات العممية والنظرية 

(، وتالىا في 8775المعمومات وبوزف مئوي بمغ ) احتمت المرتبة األعمى مف اسباب البحث عف
(. أما فقرة الدور 81713ذلؾ فقرة اعداد المحاضرات الدراسية المقررة لمطمبة وبوزف مئوي بمغ )

 (.7078الذي تمعبو في تطوير المجتمعات اإلنسانية فقد حاز عمى أقؿ وزف مئوي ) الكبير
 : احملىر انثانث : حتذيذ طرق انبحث عٍ ادلعهىياث

 ( ويبيف الطرؽ المتبعة في  البحث عف المعمومات3جدوؿ رقـ )
 طشق انجحش ػٍ انًؼهٕيبد د

انٕصٌ 

 انًئٕي

انٕعظ 

 انًشجح

 0751 ,175, يشاجؼخ ٔاسرٍبد انًكزجخ انًشكضٌخ نهجبيؼخ. 5

 0705 5755, يشاجؼخ ٔاسرٍبد يكزجبد انكهٍبد ٔانًشاكض انًزخصصخ. 0

 ,075 55755 انًزخصصخ انٕسلٍخ.انجحش فً انكزت ٔانذٔسٌبد  5

 0765 5,73 اعزخذاو اإلَزشَذ فً ػًهٍخ انجحش . 5

 0753 5751, اعزخذاو لٕاػذ انجٍبَبد األنكزشٍَٔخ. 3

 0755 175, حضٕس انًؤرًشاد ٔانُذٔاد انؼهًٍخ ٔانًزخصصخ. 6

, 
حضٕس يؼبسض انكزت نغشض انحصٕل ػهى انًصبدس ثأخزالف 

 إَاػٓب.
,17,6 0755 

 
( والذي يوضح طرؽ الحصوؿ عمى المعمومات نالحظ اف 3مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

فقرة عممية الحصوؿ عمى المعمومات مف خالؿ شبكة اإلنترنت حصؿ عمى أعمى وزف مئوي 
( إذ اف الغالبية تقـو وكخطوة اولى في البحث عف المعمومات المطموبة باجراء عممية 8775)
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. ف المعمومات حوؿ الموضوع المطموبكبر كمية ممكنة مالبحث في اإلنترنت كي تستجمع ا
أما الفقرة الثانية فكانت البحث في الكتب والدوريات المتخصصة والتي شكمت وزف مئوي بمغ 

( وتبعيا في ذلؾ مراجعة وارتياد المكتبة المركزية لمجامعة والتي تمثمت بنسبة مئوية 81713)
 (.79717بمغت )

 وقذراث انتعايم يع ادلكتبت اجلايعيت :حملىر انرابع : يهاراث ا
 ( ويمثؿ الكيفية في التعامؿ مع المكتبة الجامعية4جدوؿ رقـ )

 يٓبساد ٔلذساد انؼبيم يغ انًكزجخ انجبيؼٍخ د
انٕصٌ 

 انًئٕي

انٕعظ 

 انًشجح

 0765 5,73 اعزخذاو انخذيبد األنكزشٍَٔخ )كمٕاػذ انجٍبَبد ٔاإلَزشَذ(. 5

 0705 5755, انًؼهٕيبد انزً رمذيٓب انًكزجخ نهًغزفٍذٌٍ يُٓب.االعزفبدح يٍ خذيبد  0

 ,075 55755 اعزخذاو انفٓبسط انٕسلٍخ ٔ األنكزشٍَٔخ نهًكزجخ )إٌ ٔجذد(. 5

 0755 175, يؼشفخ َظبو انزصٍُف انًزجغ فً انًكزجخ نزشرٍت انًصبدس. 5

 

محتوياتيا ومصادر المعمومات  مف خالؿ الجدوؿ يتضح لنا بأف قياـ المكتبة بأدخاؿ
، وىذا ما يمكف أف نالحظو ميمًا جدًا لتقدـ ونجاح أي مكتبةالموجودة فييا يعتبر ضروريًا و 

، وعدد مف الكميات وتحديدًا مكتبة كمية الطب التي ي المكتبة المركزية لجامعة بغدادونجده ف
والتي توفر العديد مف قواعد البيانات العالمية كقاعدة  مف المكتبات المتميزة في العراؽ، تعتبر
المتميز والذي يخدـ شريحة واسعة مف األطباء وحتى الطمبة وقد سجؿ فييا  Hinariنظاـ 

( ألستخداـ قواعد البيانات واإلنترنت. ومف خالؿ الجدوؿ نالحظ 8775أعمى وزف مئوي )
يعرفوف نظاـ  دريسييف والباحثيف يجيموف والايضًا اف العديد مف المستفيديف مف المكتبة مف الت

التصنيؼ المتبع في المكتبة الجامعية سواء أكانت المكتبة المركزية او المكتبة الجامعية 
( وقمة المعرفة ىذه تشكؿ 7078وقد بمغ الوزف المئوي ) ،الخاصة بالكميات(المتخصصة )
وجود الفيارس األلكترونية ، أما في حالة عممية البحث عف المصادر المطموبةصعوبة في 

تحديدًا والورقية في حاؿ عدـ توفر النوع األوؿ فأنيا تعتبر ميمة لتسييؿ عممية البحث عف 
المصادر فبمجرد ادخاؿ عنواف الكتاب او الموضوع او حتى المؤلؼ فستتيسر عممية البحث 

والمجاؿ  إذ تظير قائمة بالعناويف لكؿ ما سبؽ لتسيؿ مف عممية البحث وتعطي الفرصة
او المصدر المطموب  لمعرفة أرقاـ تصنيؼ الكتب التي تقدـ لممكتبي لغرض تزويده بالمصادر

 في حاؿ توفره عمى الرفوؼ وعدـ اعارتو لمستفيد آخر. 
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 احملىر اخلايش : طرق تعهى كيفيت أصتخذاو ادلكتبت :
 عة( والذي يوضح الطرؽ التي تعمـ كيفية استخداـ مكتبة الجام5جدوؿ رقـ )

 كٍفٍخ اعزخذاو انًكزجخ د
انٕصٌ 

 انًئٕي

انٕعظ 

 انًشجح

 0755 175, حضٕس انُذٔاد ٔانًحبضشاد انزً رمًٍٓب انًكزجخ. 5

 0751 6750, انخجشح انشخصٍخ يٍ انًًبسعخ ٔانزؼبيم يغ انًكزجبد. 0

 0761 56751 االعزفبدح يٍ يٕلغ انًكزجخ ػهى اإلَزشَذ . 5

5 
انحصٕل ػهى انًؼهٕيبد ػٍ طشٌك  انًكزجخ اإلفزشاضٍخ انؼهًٍخ 

 ( .IVSLانؼشالٍخ )
13715 075, 

3 
اإلشزشان فً انذٔساد انخبصخ ثُظبو انًكزجخ ٔكٍفٍخ اعزخذايٓب 

 ٔانجحش فٍٓب.
,075 075, 

 
مف خالؿ ىذا الجدوؿ نالحظ اف اعمى وزف مئوي كاف في فقرة الحصوؿ عمى 

التي تزود المستفيديف  ،(95704تراضية العممية العراقية )المعمومات عف طريؽ المكتبة اإلف
، وفرة غالبيتيا بالمغة اإلنكميزيةبكؿ المعمومات المطموبة وخصوصًا المعمومات العممية والمت

مف  المصادر األدبية والتاريخية التي تـ اتاحتيا مف خالؿ موقع المكتبة باالضافة الى العديد 
في اآلونة األخيرة بعد قياـ العديد مف دور النشر العربية باإلنضماـ الى موقع المكتبة ىذه  ىذه

ات الجامعية المكتب العربية التي تعزز مف مكانتيا ودورىا في تطوير ورفدىا بالمصادر
 عمى اإلنترنت. واإلفتراضية المتاحة

( فتمثمت بعدـ حضور الندوات والمحاضرات التي تقيميا المكتبة 7078) أما أقؿ نسبة
وخصوصًا المكتبة المركزية التي تعمؿ وبأستمرار عمى عقد الندوات والدورات والمقاءات التي 
تعمؿ عمى تطوير كفاءة وميارة متخصصي المعمومات مف العامميف في المكتبات المركزية 

لمتخصصة بالكميات والمراكز البحثية وتطوير ميارات الباحثيف والتدريسييف وكؿ الشريحة وا
 المستفيدة مف المكتبة والخدمات التي تقدميا.

 
 
 
 

ادلتىفرة يف ادلكتبت اجلايعيت   احملىر انضادس : طرق احلصىل عهى ادلعهىياث غري
 ادلركزيت: 
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 ( والذي يمثؿ طرؽ عمى المعمومات6جدوؿ رقـ )
 طشق انحصٕل ػهى انًؼهٕيبد غٍش انًزٕفشح فً انًكزجخ انًشكضٌخ د

انٕصٌ 

 انًئٕي

انٕعظ 

 انًشجح

 0761 56751 انزْبة انى انًكزجبد ٔيشاكض األثحبس انًزخصصخ. 5

 0756 5753, اإلعزؼبَخ ثأخزصبصًٍ انًؼهٕيبد ٔانًكزجبد انًٕجٕدٌٍ فً انًكزجبد. 0

 0735 55753 ثبنضيالء انًزخصصٍٍ فً انًٕضٕع ٔإعزشبسرٓى. اإلعزؼبَخ 5

 ,075 13715 انجحش فً اإلَزشَذ ٔيٕالؼّ انًزخصصخ. 5

 IVSL 15750 0765انجحش فً يٕلغ انًكزجخ انؼهًٍخ اإلفزشاضٍخ انؼشالٍخ  3

6 
اػزًبد انجبحضٍٍ فً انًشاكض انجحضٍخ ػهى انًصبدس ٔانًشاجغ انٕسلٍخ 

 انشخصٍخ ٔانخبصخ...ٔغٍشْب دٌٔ اإلَزشَذ.كبنكزت ٔانٕصبئك 
6,753 075 

 
وتبيف مف نتائج اإلجابات في الجدوؿ أعاله إف استخداـ اإلنترنت في عممية البحث   

ادر في مكتبة الجامعة ىو أسيؿ الطرؽ لمبحث عف المعمومات إذا لـ تتوفر المعمومات والمص
، وقد أبدت نسبة (95704ئوي ليذه الفقرة )لوزف الم، وقد بمغ االمركزية والمكتبات المتخصصة

يبحثوف عنو في المكتبات  ما كبيرة مف التدريسييف اعتمادىـ عمى اإلنترنت اف لـ يجدوا
أما الباحثيف فمـ يعتمدوا عمى اإلنترنت بؿ  الجامعية أو المكتبات الخارجية األخرى المختمفة،

(، كونيـ يشككوف في مصداقية بعض 67715المصادر الورقية األخرى وبنسبة بمغت )
 المعمومات والوثائؽ المتاحة والمعروضة عمى مواقع األنترنت. 

كما يشير الجدوؿ الى انخفاض نسبة االستعانة بأخصائيي المعمومات والمكتبات لكال 
(، والذي يمكف أف يكوف لعدـ الرغبة في اإلستعانة 78785لمشمولتيف باالستبانة )الفئتيف ا

يبحثوف عنو بشرط أف  بخدماتيـ بالرغـ مف اف االستعانة بخدماتيـ قد تكوف فعالة إليجاد ما
 يفيـ أخصائي المعمومات والمكتبات احتياجات وطمبات الباحث أو التدريسي.

 األصتُتاجاث :
 النتائج التي توصؿ الييا البحث فيما يمي:يمكف تحديد اىـ 

يمثؿ الوعي المعموماتي حجر الزاوية في تطوير ميارات التعمـ الذاتي والتعميـ المستمر  -1
في حياة االنساف، وذلؾ كي يتمكف أجياؿ الحاضر والمستقبؿ مف الميارات الالزمة 

ثيف ومحمميف التي تجعميـ مستخدميف جيديف لتقنيات اإلتصاالت والمعمومات، وباح
وأفراد  ،ت التي يحصموف عمييا أو يواجيوىاواعيف ومقوميف لفعالية وكفاءة المعموما

 حاذقيف في اتخاذ القرارات.
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الوعي المعموماتي ىي الميارات التي يحتاجيا الفرد ليستطيع العيش في  ميارات -2
 عصرنا الحالي عصر المعمومات، فنحف نبحث دائمًا عف المعمومات.

استنتاجات وقرارات  الميارات لتساعده في الوصوؿ الىالفرد الى المعمومات و يحتاج  -3
حث عف المعمومات وتنقيحيا ، فيو بحاجة الى تنمية ميارتو في البصحيحة بكفاءة

 يسمى بشكؿ مجمؿ "الوعي المعموماتي". وىو ما ،وعرضيا
، سييف والباحثيفمومات لدى التدرييأظيرت نتائج البحث توافر ميارة تحديد الحاجة لممع -4

حيث تركز ىذا االىتماـ إلعداد البحوث والدراسات العممية كسبب أساسي ورئيسي 
 .محاضرات الدراسية المقررة لمطمبةلمبحث عف المعمومات وكذلؾ اعداد ال

عمى تنمية وزيادة ميارات الوعي  إف اتقاف ميارات تكنولوجيا المعمومات يؤثر -5
إذ لوحظ وجود تأثير ايجابي ألعضاء الييئات  حثيف.المعموماتي لدى التدريسييف والبا

التدريسية في رفع مستوى ميارات الوعي المعموماتي مف خالؿ تنفيذ العديد مف 
األبحاث العممية المتميزة والحديثة بمختمؼ التخصصات والمستويات التعميمية 

 )وخصوصًا لدى مالكات كمية الطب في الجامعة(.
 لمعمومات األلكترونية )قواعد البيانات واإلنترنت( لعدـصعوبة التعامؿ مع مصادر ا -6

وصعوبة عدـ معرفة نظاـ تصنيؼ المكتبة لتحديد  ،المعرفة الجيدة بطرؽ البحث فييا
وعدـ القدرة عمى فيـ نتائج البحث في  ،در والمراجع وترتيبيا عمى األرفؼالمصا

( Key Wordsتاحية )، وعدـ القدرة عمى صياغة الكممات المفرونيةالفيارس األلكت
عف الموضوع بشكؿ صحيح وصعوبة التعامؿ مع المعمومات الصادرة بمغات أجنبية 

 وصعوبة نقص المعرفة بتكنولوجيا المعمومات واستخداماتيا.
 إف الخدمات المكتبية قد تطورت وبشكؿ واضح وممموس في جميع قطاعات المكتبة -7

بتوفير أىـ تمؾ الخدمات التي ينبغي ، إال انيا لـ تيتـ الجامعية وخصوصًا المركزية
تيـ تقديميا لمباحثيف والتدريسييف لتساعد عمى احاطتيـ بما يصدر في مجاؿ اىتماما

: خدمات البث اإلنتقائي، الخدمة المرجعية الرقمية البحثية وتنمية مياراتيـ مثؿ
 وخدمات الترجمة.
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واستخداـ المعمومات  أظير البحث مدى توفر ميارة الحاجة لممعمومات وميارة تقييـ -8
، وقمة الميارات البحثية ة المجموعة الطبية وكمية اليندسةوبشكؿ واضح بيف اساتذ

 والتكنولوجية والمكتبية في كمية اآلداب وضعؼ ىذه الميارات في المراكز البحثية.
 انتىصياث :

 توصؿ البحث الى جممة مف التوصيات منيا:
كبير وفاعؿ في غرس  الجامعات القياـ بدورإف عمى المؤسسات التعميمية وخاصًة  -1

تربية ، واعداد و قًا لكونيا مراكز لمفكر والثقافةمبادئ التوعية المعموماتية تعميمًا وتطبي
. فقد أصبح اإلرتقاء بالمستوى الثقافي والمعموماتي الجيؿ الجديد في المجتمعات

ـ الرئيسية التي تقع لخريجييا والمشاركة في توجيات خطط التنمية الوطنية مف الميا
عمى عاتقيا لبناء طاقات بشرية مف الباحثيف القادريف عمى تحقيؽ التوازف بيف ثقافة 
المجتمع وبيف ما أفرزتو تحديات العولمة ممف يمتمكوف الميارات المعموماتية التي 
تجعميـ متميزيف في البحث عف المعمومات ومستخدميف متمكنيف مف التقنية ،كما اف 

عممي وحؿ المشكالت واتخاذ القرارات يتطمب امتالؾ األفراد لقدرات تمكنيـ البحث ال
مف معرفة المعمومات واستخداميا بطريقة مناسبة .لذلؾ فإف الجامعات بحاجة ماسة 
لمكشؼ عف واقع ومستوى تمؾ الميارات لمخرجاتيا وخاصًة الطمبة في الدراسات العميا 

البحثية تحقيقًا لرسالتيا واىدافيا ومساىمًة في  لرفع معدالت انتاجيتيـ وتنمية قدراتيـ
 زيادة وتطور المعارؼ البشرية ونموىا. 

ضرورة تطوير الخدمات المعموماتية وتقديـ الدورات الخاصة بمصادر المعمومات  -2
 وأنوعيا باإلضافة الى الميارات المعموماتية المكتسبة وغير المكتسبة.

غنى عنو في عصرنا ىذا، كما أنو مرحمة التأكيد عمى أف الوعي المعموماتي ال  -3
تسبؽ انتقاؿ المجتمعات إلى العصر المعرفي، وال يمكف أف تكتمؿ دائرة  ضرورية
المعرفي بدونو وىذا األمر يتطمب تكاتؼ الجيات المسؤولة لمتعاوف الثراء  االقتصاد

 مجتمعنا وتذليؿ حواجز استخداـ وانتشار االنترنت. ىذا الوعي في
نما وسيمة لتخريج جيؿ مثقؼ  -4 اف تفعيؿ الوعي المعموماتي ليس ىدفًا في حد ذاتو وا 

معموماتيًا قادرًا عمى تحقيؽ التنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والتعميمية 
لممجتمع المعاصر مما يظير الحاجة الى ضرورة التعريؼ بمفيوـ الوعي المعموماتي 
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د مستواه بالتعرؼ عمى مياراتو لتفعيؿ دوره في صياغة وايضاح ماىيتو وأىميتو وتحدي
مستقبؿ الجامعات واألمـ باالضافة لتحديد دور المكتبة األكاديمية بما تقدمو مف 
أنشطة وخدمات بأعتبارىا مف أىـ العناصر التي تسيـ في تنمية الوعي المعموماتي 

جامعة وذلؾ بيدؼ  لدى أفراد المجتمع األكاديمي بما تحققو مف أىداؼ تعميمية لم
 وضع التصورات الالزمة في التخطيط لتنميتو وترقيتو بيف األفراد.

السعي الجاد إلعادة النظر في طبيعة النظاـ التعميمي والمناىج الدراسية في الجامعات  -5
في عصر المعمومات بأستغالؿ التكنولوجيا والخروج مف االعتماد عمى المحاضرات 

 .والمناىج كمصدر وحيد لمتعمـ
دمج ميارات الوعي المعموماتي لتكوف جزءًا اساسيًا في المناىج الدراسية المقدمة في  -6

السنوات الدراسية الجامعية مع المساىمة في إعداد األدبيات الفكرية التي تساعد عمى 
 ايضاح تمؾ الميارات والتعريؼ بيا.

لسنوات السابقة )قبؿ ا تقديـ مادة المكتبات واعتبارىا مادة دراسية إلزامية كما كانت في -7
، ويصار فييا الى التعرؼ عمى المكتبات (، في المراحؿ الدراسية األولية2003عاـ 
، وكذلؾ إعادة تدريس واعتماد مادة مناىج البحث اليب التعامؿ معيا واإلفادة منياوأس

العممي والعمؿ بيا وتطبيقيا عمميًا وليس نظريًا فقط لتعزيز قدرات الجيؿ الجديد عمى 
 قياـ بعممية البحث العممي بالصورة والطريقة الصحيحة.ال

الوعي المعموماتي معيارًا اساسيًا لتقييـ األساتذة والتدريسييف والباحثيف في  / اعتبار8 -8
الجامعة عمى اختالؼ شياداتيـ والقابيـ العممية وتخصصاتيـ لتحقيؽ مبدأ استمرار 

 التعمـ مدى الحياة.
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