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 ملخص

ولقد عكس هذا التطور حتديات عديدة كانت أمهها يف جمال . شهد القرن احلايل حتوالت جذرية نتيجة تطور تقنية املعلومات
ما يقضي استحداث أمناط جديدة تساهم يف التنمية، كالرفع بنوعية التعليم، ألن نشر املعرفة . التعليم، مفتاح املرور إىل جمتمع املعرفة

لتعليم الذي يعتمد على التحكم  يف الوسائل التكنولوجية احلديثة، وكيفيات الوصول إىل املعلومة العلمية، وهو مرتبط مبفهوم جمتمع ا
من هنا تربز أمهية الدراسة، حيث أن اجلزائر على غرار الدول العربية، حاولت نشر ثقافة املعلومات من . ما يعرف بالثقافة املعلوماتية

ويعد قطاع التعليم العايل من القطاعات . ام املعلومة باالعتماد على الوسائل التكنولوجية احلديثةخالل متكينهم من كيفيات استخد
اليت اهتمت هبذه القضية خاصة يف إطار مشروع احلكومة اإللكرتونية، لذلك حتاول هذه الورقة العلمية الكشف عن االسرتاتيجية 

ما هي اجملهودات : علومات لدى الطلبة، حيث هتدف إىل اإلجابة على الطرح املوايلاليت تبنتها اجلامعة اجلزائرية، بغية نشر ثقافة امل
ممثلة يف املكتبة املركزية على اخلصوص لنشر  2واملبادرات اليت تبذهلا مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية على العموم، وجامعة قسنطينة

م العايل بادرت بالفعل إىل االهتمام بنشر الثقافة املعلوماتية، سواء مؤسسات التعلي حيث أبرزت الدراسة أن. الثقافة املعلوماتية؟
 .بشكل مباشر أو غري مباشر، إال أهنا تبقى غري كافية بالنظر للمعيقات اليت تواجهها

 .ثقافة املعلومات -املكتبة املركزية -2جامعة قسنطينة  -مؤسسات التعليم العايل:  الكلمات المفتاحية
Abstract  : 
The development of information technology reflected many challenges in the education, the key to passing to 
the knowledge society. This requires the creation of new patterns, such as raising the quality of education. 
Hence the importance of the study, as Algeria, like the Arab countries, tried to spread the culture of 
information by enabling them to use the information using modern technological means. Therefore, this paper 
attempts to reveal if the Algerian University adopted a strategy in order to disseminate the information culture. 
The study turns out that universities have already taken an interest in spreading information literacy, either 
directly or indirectly, but it is still insufficient given the obstacles they face. 
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 مـقـدمة.1
يتفق الباحثون على أن جمتمع املعرفة ال ميكن أن ينهض دون مستوى راق، األمر الذي يفرض االهتمام بالعلوم اليت تبين   

رية جمتمعات معرفة بكل أبعادها ألن العصر احلايل، عصر عوملة التبادالت، ولقد أنتجت هذه التحوالت اجلذ. جمتمعات املعرفة
لذلك، تضاعف االهتمام باملعلومات وضرورهتا خالل العقود األخرية، وأصبحت املعلومات من أهم متطلبات . وانفجار املعلومات

وقد عكس هذا التطور . لف جماالت احلياةالبحث العلمي، ووضع السياسات واالسرتاتيجيات، واختاذ القرار، وتنفيذها يف خمت
يقضي هذا الوضع استحداث . حتديات عديدة  كان أمهها يف جمال التعليم، على اعتبار أن التعليم مفتاح املرور إىل جمتمع املعرفة

كون حبصر وإتاحة أمناط جديدة تساهم يف الرفع من نوعية التعليم، وحتقيق تعميم املعرفة ألن التعليم يف جمتمعات املعرفة ال ي
املعلومات فحسب، بل أن نشر املعرفة مرتبط مبفهوم جمتمع املعرفة، والذي يتيح فرص للفرد أن يتعلم كيف يعرف سواء من خالل 

فمن أهم التحديات يف هذا اإلطار استنباط حلول تعتمد . التعليم التقليدي، أو التعليم االلكرتوين، أو بالتعليم الذايت أو املستمر
معرفة بأدوات البحث، ومعرفة الوسائل التكنولوجية احلديثة، وكذا التحكم يف كيفيات الوصول إىل املعلومة العلمية، واستغالهلا على 

لذلك، البد من األخذ بعني االعتبار متطلبات التعليم وحاجاته، وطرق نشره، . االستغالل األمثل، وهو ما يعرف بالثقافة املعلوماتية
ولن يتأتى ذلك إال من خالل اكتساب مهارات متكن الفرد من التعامل مع مصادر . قدم وبناء هذه اجملتمعاتودعمه لتحقيق الت

بناء على ذلك، وجب تفعيل هذه الضرورة احلتمية، . أوعية وأدوات املعلومات، وهذا من خالل اعتمادها، ونشرها، ودعمها
لكن، املسؤولية تقع . سؤولية تقع على اجلميع على حد سواءواستحداث طرائق حديثة، متنوعة لزيادة فرص نشرها، وهي م

 . باألخص على عاتق املؤسسات األكادميية والتعليمية، ألن التعليم من أهم القطاعات توليدا للمعرفة واملعلومة العلمية والتقنية
ط الالزمة من أجل حتصيل ثقافة معلوماتية ويف إطار مسايرة اجلامعات اجلزائرية هلذه التوجهات احلديثة، فهي تعمل على توفري الشرو 

انطالقا مما سبق، وبالنظر ألمهية املوضوع، تتحدد مشكلة الدراسة يف حماولة الكشف عن االسرتاتيجية اليت تتبناها جامعة . للطلبة
ذلك بناء جمتمع املعرفة على غرار اجلامعات اجلزائرية بغية نشر ثقافة املعلومات لدى أفراد اجملتمع اجلامعي مستهدفة ب 2قسنطينة

ما هي اجملهودات واملبادرات اليت تبذهلا مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية على  :حيث هتدف الدراسة اإلجابة على الطرح املوايل
 ممثلة يف املكتبة املركزية على اخلصوص لنشر الثقافة املعلوماتية؟ 2العموم، وجامعة قسنطينة

عن واقع مشكلة أخدت نصيب وافر من الدراسات يف الدول الغربية، يف حني مل تأخذ حقها من  تكمن أمهية الدراسة يف الكشف
البحث يف الدول العربية عموما، واجلزائر خصوصا ألن الوعي بأمهية وقيمة املعلومات، والتعامل معها يعد من مظاهر تطور 

إنه التأكيد على ضرورة مواكبة التطورات العاملية التكنولوجية باعتماد طرائق نشر ثقافة تعلم . وظهور جمتمعات املعرفة اجملتمعات،
مهارات حمو األمية املعلوماتية، وتأسيس فكر معلومايت بني أفراد اجملتمع خاصة اجلامعي ألهنم معنيون أكثر من غريهم، ليصبحوا 

اصة يف املؤسسات التعليمية، إذ هتدف الدراسة إىل التحسيس بأمهية الثقافة املعلوماتية باعتبارها أهم مثقفني وناضجني معلوماتيا، خ
وكذا التعرف على اجملهودات اليت تبذهلا مؤسسات التعليم العايل يف نشر الثقافة املعلوماتية ملعرفة . لبنة من لبنات بناء جمتمع املعرفة

إهنا مبادرة لتعزيز دور املؤسسات . تطبيق مشروع احلكومة االلكرتونية كخطوة لبناء جمتمع املعرفةما إذا كان القطاع واع، وساهم يف 
األكادميية يف تغيري آليات التعليم لالستخدام األمثل للمعلومات من خالل دعم نشر ثقافة املعلومات، ودورها يف مستوى التكوين 
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ع التأكيد على أن لألستاذ اجلامعي دور يف استخدام األساليب والطرق إلرشاد العلمي، والثقايف، واالجتماعي، واملهين للطالب، م
من جهة ،واملكتبة املركزية، ومكتبة العلوم  2لذلك، احنصرت الدراسة يف االهتمام مبجهودات جامعة قسنطينة. الطلبة يف هذا االطار

ية من خالل النظام التعليمي، والربامج املدرسة، ودعم التعليم االنسانية والعلوم االجتماعية من جهة أخرى يف نشر الثقافة املعلومات
وعليه،  فإن منهج الدراسة . اإللكرتوين، وتكوين املستفيدين على التحكم يف كيفيات الوصول إىل املعلومة خاصة االلكرتونية منها

ات مؤسسات التعليم العايل جمسدة يف ذو طبيعة وصفية جلوانب املوضوع املتناول، حيث يستعرض البحث بالوصف والتحليل مبادر 
 .، واخلاصة بنشر الثقافة املعلوماتية من خالل العملية التعليمية، ومن خالل املكتبات اجلامعية2جامعة قسنطينة

 :افرتضت الدراسة 
 :بذلت جمهودات لنشر الثقافة املعلوماتية، من خالل 2أن جامعة قسنطينة .1
شر الثقافة املعلوماتية باعتبار أن أساس هذا النظام التعلم الذايت واملستمر، واستخدام د كوسيلة حديثة لن.م.اعتماد نظام ل -

 .املصادر املعلوماتية
 .اعتماد طرائق التعليم احلديث من خالل التعليم االلكرتوين اجلامعي، واستخدام الوسائل التكنولوجية يف العملية التعليمية -
 .ت هتدف إىل نشر الثقافة املعلوماتيةاستحداث برامج التكوين بإدراج وحدا -
إىل نشر الثقافة املعلوماتية من خالل تكوين  2بادرت املكتبة املركزية ومكتبة العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية جبامعة قسنطينة. 2

 . األساتذة والطلبة على استخدام املصادر االلكرتونية من قواعد وبنوك املعلومات ذات السمعة العاملية
 .ةمدخل لمفهوم الثقافة المعلوماتي -2
مير إنتاج املعلومة األولية مبراحل متعددة متتالية من مؤلفها أو منتجها أو خمرتعها حىت استغالهلا من طرف املستفيد النهائي الذي  

وخالل كل مرحلة من مراحل حركة . مير هو يف حد ذاته مبراحل أصعب من أجل البحث عن املعلومات وتنظيمها واستغالهلا
وتكون دائما حاضرة بقوة وبكل مالحمها، حىت لو أردنا عزل مالحمها الحتياجات التحليل، تبقى دائما  املعلومات تتدخل الثقافة

فالدراسات واالجتاهات تؤكد أن ثقافة املعلومات متواجدة ". "ثقافة املعلومات"مرتبطة مباشرة بأنشطة املعلومات اليت تسمى بـ
 .1"شطة معاجلتهابالدرجة األوىل وتتالزم مع منتوجات املعلومات وأن

 .الماهية والتطور التاريخي: الثقافة المعلوماتية.5.9          
إذ ارتبط مصطلح ثقافة املعلومات من جهة ويرتابط من . حتت تسميات خمتلفة" ثقافة املعلومات"استعمل الكثري كلمة          

التحكم يف "، "الكفاءة املعلوماتية"، "املهارات املكتبية"، "مهارات املعلومات"، "كالثقافة املكتبية"جهة اخرى مبصطلحات عديدة 
و قد يرجع ".الثقافة العلمية العامة"و" استخدام احلاسبات"، "التعليم الببلوغرايف"، "البحث الوثائقيمعارف يف "، "املعلومات

 Information" حيث يسمي األمريكيون هذا" Literacy"السبب يف ذلك إىل أهنا ال تزال لدينا صعوبات يف ترمجة كلمة 
Literacy ."ويف قاموس"Legendre Québécois "مجت هذه الكلمة إىل تر . 2يف الرتبية"Litteracie " أو األمية

 ".Alphabétisation"املعلوماتية، وهي التحدث عن ثقافة املعلومات، وأجبدية املعلومات 
                                                           
1 CACAYE, Serge. Opcit. P 168 
2 COTE, Jean pierre, Conclusion et synthèse. Actes du colloque de l'ABCDEF, 23-25 oct 1995 , 
Québec.  
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ترقية "، يف فقرة "Ifla"ففي أولويات إيفال ". الفعل الذي ينتج عن تعلم يتبع تعلم القراءة" Literacyوترتجم العبارة اإلجنليزية  
القدرة على معاجلة املعلومات، والقدرة على صياغة وحتليل احلاجة "، أضيف "تكوين املستمر، والقدرة على القراءةالقراءة، ال

للمعلومات، التعرف عليها وتقييم املصاد، حتديد أماكنها، إجياد، تنظيم وختزين املعلومة، ترمجتها، حتليلها، استخالصها ونقدها 
تعرف ثقافة املعلومات على أهنا جمموعة القدرات املطلوبة اليت متكن األفراد من حتديد . 1والتأكد من تلبية احلاجة للمعلومة

ولفظ .2احتياجاهتم من املعلومات يف الوقت املناسب والوصول إىل هذه املعلومات، تقييمها، ومن مثة استخدامها بالكفاءة املطلوبة
معرفة أن املعلومات مهمة، ومعرفة مكاهنا وكيفية "املعلومات، وهو يشتمل على أوسع من القدرة على استخدام "الثقافة املعلوماتية 

فالبد من تنظري مصطلح ثقافة املعلومات خاصة أنه يف مفرتق . 3"احلصول عليها ومعرفة كيفية تفسريها وكيفية استخدامها وتراسلها
التكوين على استعمال أو على التحكم يف املعلومة فثقافة املعلومات حباجة إىل تطوير . طرق عدة ختصصات هي ذاهتا يف تطور

 .بتطوير قدرات املعلومة هي يف حد ذاهتا بالتواصل بقدرات البحث باملكتبة، وهذا يف كل تنظيمات التعليم
ا يشتمل إذن مفهوم ثقافة املعلومات كل اخلطوات والتعليم الضرورية اخلاصة باستعمال مصادر معلومات املكتبة، لكن يضاف إليه

الوسائل اإلعالمية، واحلواسب اآللية أو االتصال عن بعد أو الشبكات ألهنا تغطي فضاء أوسع من استعمال املعلومة، إهنا تشتمل 
إهنا  . الكفاءة التكنولوجية من التعامل مع احلاسوب والربامج، معاجلة النصوص،وحىت استعمال الربيد اإللكرتوين واالتصال بالشبكة

جتمع كل هذه الكفاءات يف برامج التكوين العام  . ئيات، واملقدرة على العمل يف مجاعة وتعلم اللغة األجنبيةكذلك معرفة اإلحصا
كقاعدة ضرورية ووسيلة االنتماء الفكري لكل طالب يدخل اجلامعة، كما تكون مالئمة جملاالت الدراسات اخلاصة يف التعليم 

: شكل تكون عليه، والتحكم حىت يف التكنولوجيات اليت توصل إىل املعلوماتمعىن ذلك التحكم يف املعلومات حتت أي . 4العايل
قدرات، معارف والسلوكات املتصلة بتحديد االحتياجات للمعلومة ومبعرفة مصادر املعلومة، ووضع اسرتاتيجيات البحث وتقييم 

 .واستغالل وإيصال املعلومة ضمن أفق املشاكل
فالثقافة تساهم يف خلق معلومة عندما . فراد واجلماعات على االستعمال األفضل للمعلومةمقدرة األ"هي " ثقافة املعلومات"إذن 

ات يتعلق األمر بتربير إنتاج أقل وفرة من إنتاج املنافسني واملطالبة بإجراء احلماية واملساعدة اليت حتمي تقادم الثقافة من خالل منتوج
 .5" املعلومات

من احلركات اليت تطورت بشكل نوعا ما موازي لألطراف املختلفة يف " الكفاءات املعلوماتية"أو  "ثقافة املعلومات"ولقد جاء مفهوم 
العامل بدءا من الثمانينات ولقد استعمل هذا املفهوم يف البلدان األجنلوسكسونية، بالذات يف الواليات املتحدة األمريكية سنة 

اليت نظمتها " Prague"دراك أمهيتها عند مناقشة خالل حماضرة براق ولقد كان االهتمام باملهارات املعلوماتية وإ. 6 1191
                                                           
1 Association des bibliothécaires français, Le métier du bibliothécaire, France, electr, Ed du cercle de la 
librairie, 2003, p 266.  

 131.، ص2001دار كنوز املعرفة،: بدير ،مجال يوسف، اجتاهات حديثة يف إدارة املعرفة، عمان 2
 . 1221، ص 2001عريب، مصر، املكتبة األكادميية،  –إجنليزي : الشامي، امحد حممد، املوسوعة العربية ملصطلحات علوم املكتبات واملعلومات واحلاسبات 3

4 BERNHARD, Paulette, La formation à l'usage de l'information : un atout dans l'enseignement 
supérieur, un état de la question, documentation et bibliothèques, Av-juin, 2000, PP 63-78.  
5 CACAY, Serge. Opcit. P 167. 
6 CHEVILLOTTE, Sylvie, Creating Knowledge, BBF, T 49, N° 1, 2004, P79.  
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 National commission onو National forum on information literacyاليونسكو بالتعاون مع 
literacy and information science  دولة إلعطاء تقريرا حول املهارات املعلوماتية ليكون له  23اليت مجعت حوايل

خاصة عندما أصبحت التقنيات غري قادرة على  1البالغ على مستوى الدول ورفع مكانة التكوين على التحكم يف املعلومة األثر
وقد يكون أهم حدث أدى إىل انتشار ثقافة املعلومات بني املؤسسات املختلفة، هو إنشاء اللجنة الرئاسية لثقافة املعلومات . العطاء

كية ،وهي اللجنة اليت عملت على تأسيس املنتدى القومي لثقافة عملت من خالله على تطوير من طرف مجعية املكتبات االمري
مؤسسة ومنظمة وطنية أمريكية تعليمية  10مفهوم ثقافة املعلومات على املستوى الدويل والقومي من خالل حتالف جيمع أكثر من 

، مث ختتفي من جديد حال ظهورها لنوعية منتوج لذلك، جاءت ثقافة املعلومات لتعطي حال. 2وحكومية، ومؤسسة أعمال
" ثقافة معلومات"فإذا مل تستعمل املعلومة، فقد أسيئ استغالهلا ألنه ليس للمستفيدين . املعلومات، سهولة الوصول وفائدة مضموهنا

ا يف الدول باملهارات فثقافة املعلومات ترتبط دائم. فإذا بلد ما أبدع وكسب السوق، يقال بفضل ثقافة يف املعلومات. الئقة
وتوجد اآلن برامج لثقافة املعلومات يف معظم بلدان العامل تقدم من طرف مؤسسات خمتلفة تعليمية .3االقتصادية والتكنولوجية

 4.ومؤسسات التدريب املهين املختلفة ومهنية رمسية وغري رمسية مثل اجلامعات واملعاهد العليا،
 .المعلوماتمعايير ثقافة . 9.9         

تسهم مؤسسات املعلومات من خالل مشاركتها الفعالة واجلوهرية مع خمتلف عناصر جمتمع املتعلمني يف إكساهبم اخلربات اليت 
ومنه، . متكنهم من حتقيق جمموعة من املعايري التعليمية، وهي اليت تصف ما جيب أن يكون عليه املتعلمون وقادرين على القيام به

 :وتشمل ثالثة جماالت رئيسية هي. ثقفون معلوماتيايعتربون أشخاص م
 :ثقافة املعلومات/ أ
 .املتعلم املثقف معلوماتيا يستطيع الوصول للمعلومة بفاعلية وكفاءة: املعيار األول/ 1 
 . املتعلم املثقف معلوماتيا يستطيع تقومي املعلومات بشكل ناقد: املعيار الثاين/ 2 
 .م املثقف معلوماتيا يستطيع استخدام املعلومات بشكل صحيحاملتعل: املعيار الثالث/ 3 

 :التعليم الذايت/ ب
 .املتعلم املعتمد على ذاته هو مثقف معلوماتيا يتعقب املعلومات اليت هتمه: املعيار الرابع/ 1 
 . املتعلم املعتمد على ذاته هو مثقف معلوماتيا يقدر النتاج العلمي واألديب واألشكال املختلفة للمعلومات: املعيار اخلامس/ 2
 .املتعلم املثقف معلوماتيا جيتهد يف الوصول إىل التميز يف البحث عن املعلومات وإبداع املعرفة: املعيار السادس/ 3

 :املسؤولية االجتماعية -جـ 
                                                           
1 Ibid. p71 
2 HELEN, Hasan. Development of information  literacy : plan, ALA,2000. 
http// :ala.org.au./alia2000/proceeding/helen (consulté le 26/07/20016.. 

 جامعة :علم املكتبات:مقناين، صربينة، التكوين الوثائقي لدى مستفيدي املكتبة املركزية جلامعة منتوري قسنطينة،دكتوراه علوم 3
 22،ص2002قسنطينة،

4 HELEN,Hasan ,Ibid. 
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املتعلم الذي يسهم بإجيابية يف جمتمع التعلم واجملتمع بشكل عام هو مثقف معلوماتيا يدرك أمهية املعلومات : املعيار السابع -1
 .للمجتمع

املتعلم الذي يسهم بإجيابية يف جمتمع التعلم واجملتمع بشكل عام هو مثقف معلوماتيا ميارس سلوكا أصيال : املعيار الثامن -2
 .تعلق األمر باملعلومات وتقنية املعلوماتصحيحا عندما ي

املتعلم الذي يسهم بإجيابية يف جمتمع التعلم واجملتمع بشكل عام هو مثقف معلوماتيا يشارك بشكل فعلي ضمن : املعيار التاسع -3
 .خطوات البحث عن املعلومات وإنتاجها

ذي يعتمد على نفسه وبإمكانه الوصول إىل املعلومات، ميكن االستنتاج مما سبق ذكره أن املثقف معلوماتيا هو ذلك الشخص ال
وبالتايل، ميكنه أن يقيم خمرجات البحث العلمي وحياول اإلنتاج واإلبداع بدوره ألنه يدرك . يقيمها، ويستخدمها بفاعلية وكفاءة

 .1ويستوعب أمهية املعلومات داخل اجملتمع
 :الثقافة المعلوماتية ومحو األمية المعلوماتية . 1.9

املوسوعة العربية ملصطلحات علوم املكتبات واملعلومات "يعرف أمحد حممد الشامي مصطلح األمية املعلوماتية يف         
يرتبط عموما بقدرة الفرد على القراءة، ولكنها ترتبط يف بعض األحيان بصفة خاصة بقدرته على فهم وإدراك "بأنه" واحلاسبات

 :ة املعلوماتية بالقدرة على معرفةوهتتم األمي.2"وتفسري ظاهرة معينة
 .ماهية املعلومات اليت ميكن أن تساعد املستفيد -     
 .أين يتحصل املستفيد على املعلومات -
 .اسرتجاع املعلومات -
 .تفسري وتقييم املعلومات وتنظيمها -
 .3استعمال وإرسال املعلومات -

الشخص الذي جيب أن تكون لديه القدرة "مية املعلوماتية بأنه حمو األ 4(ALA)كما تعرف اجلمعية األمريكية للمكتبات          
هو الشخص الذي تعلم كيفية . على اإلدراك مىت احتاج إىل املعلومة، والقدرة على حتديد مكاهنا وتقييمها واستخدامها بفعالية

القدرات املستخدمة يف جتميع املعلومات ويؤكد أخصائيو املعلومات على ارتباط مصطلح حمو األمية املعلوماتية باملهارات و ". التعلم
 .وانتقائها بطريقة مستقلة وصحيحة أي التحكم يف كيفيات الوصول إىل املعلومة وتقييمها بفاعلية لتلبية االحتياجات

                                                           
  22مقناين، صربينة، نفس املرجع،ص 1

  .1229الشامي، أمحد حممد، املرجع السابق، ص  2
 .1221نفس املرجع، ص  3

4]Disponible sur internet [ .WWW.WLma.org / literacy / eslintro.htm-eslcomp ( consulté le mai/ 
2004) 

http://wwwlma/
http://wwwlma/
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ما أ.1"مزيج من املهارات املكتبية وحمو أمية احلاسب"حمو األمية املعلوماتية بأهنا  1191سنة  Kuhlthauولقد عّرف كوهلثو  
، فلقد أصدرت بيانا باألهداف 1191اللجنة الرئاسية حول حمو األمية املعلوماتية، واملنبثقة عن اجلمعية األمريكية للمكتبات سنة 

 . 2ركزت فيه على التعلم من املعلومات
اسي وحيد، إمنا ويقتضي حمو األمية يف عصر املعلومات أن يؤسس التدريس بالقسم على مصادر عديدة بدال من التقيد بكتاب در 

يقصد بذلك التكامل بني التعليم الببليوغرايف عموما . توفري الوصول إىل كثري من املواد اليت تتصف بغىن األفكار وتتكامل مع املنهج
ديد أي تكامل بني دور األستاذ ودور أمني املكتبة، حبيث يشرتكان يف متابعة املستفيدين وحت. ملقررات املنهج( الرمسي)وبني التدريس 

عة املهارات املراد تعلمها خالل مادة دراسية معينة مع حتديد نوعية حمتواها الفكري واألوعية اليت يتواجد هبا هذا احملتوى ومواصلة متاب
ولتطبيق ذلك، ال بد من إعادة النظر يف العملية التعليمية إذ يعوض . الطلبة وتوجيههم خالل خطوات اكتساب املهارات املطلوبة

وبالفعل، . د على احملاضرات والواجبات والتمارين والكتب الدراسية بعملية تعليمية تعتمد على مصادر املعلومات للتعلماالعتما
هذا . 3فلقد عنيت املدرسة بتعليم ثقافة املعلومات لتقلل من عدم التساوي أمام الوصول إىل املعلومة الذي يرتتب عنه خماطر معتربة 

بصددهم، أهنم األشخاص الذي يصبحون  Michel Menou (1111 )4مون كما يقول االهتمام ينتج أفراد متعل
أو " Information Literacy"يرجع هذا إىل حماربة األمية املعلوماتية، وهي تشبه إذن عملية ثقافة املعلومات . مستفيدون

"Informacy" أكثر منها عمليات بسيطة للتحسيس كمدخل اليت كونت حلد اآلن معظم األنشطة حملاولة تكوين املستفيدين .
حىت أن . لكنه يتعقد إذا صاحب النص كشافات وفهارس ومستخلصات وكلمات مفتاحية. فاستعمال وعاء فكري أمر يبدو بسيط

فمواقع . للتكوين الوثائقي اليت جتاوزهتا سرعة التغري التكنولوجيتعليم كيفية استعمال الكتاب أصبح من األهداف الكالسيكية 
فما دامت الثقافة . استعمال تقنيات املعلومات اإللكرتونية مثل استعمال أي تقنية ترتكز على وجود ثقافة تكنولوجية لدى املستفيد

 .5الجتماعية اليت يفرض عليه حميطه مواجهتهاناقصة، والتقنيات معقدة، فإن أبسط املستفيدين ال يعلم احلقيقة التكنولوجية وا
ال شك إذن، أن مفهوم حمو األمية املعلوماتية عن طريق استخدام التقنية احلديثة يف التعلم مثل الكمبيوتر، ال يعين معرفة تشغيل 

ابة التقارير والبحوث البحث عن املعلومات واستخدام الربامج التعليمية وحفظها وكت"اجلهاز، بل هو أمشل من ذلك بكثري، إنه 
 .6"العلمية وسواها

 :أهمية الثقافة المعلوماتية. 2.9

                                                           

 .نفس املرجع 1
 .11ص . حسين عبد الرمحان، املرجع السابق الشيمي، 2

3 DUPLESSIS, Pascal, L'enjeu des référentiels de compétence info documentaires dans l'éducation 
national, documentaliste, vol 42, n°3, 2005, p 178.  
4 Ministère de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie, Former les étudiants à la 
maîtrise de l'information: repères pour l'élaboration d'un programme, Paris , ministère de l'éducation 
nationale, 1999, p 106 
5 Ibid, P 106. 

 . 222، ص 2004، 4-3، ع 22، مج "عامل الكتب"نظرة حتليلية مقارنة، : بن سعد، املكتبات املدرسية يف الدول املتقدمة والدول العربية سليمان، مبارك 6
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لقد ظهرت ثقافة املعلومات بسبب االنفجار املعلومايت للمعلومات، والذي استدعى معرفة التعامل معها والتحكم  فيها، األمر 
املعلومات مبا تتضمن من مهارات ومعايري وتستدعي . الذي جعل مهارات ثقافة املعلومات أكثر أمهية من اي وقت مضى

هذا، ويؤدي التحكم يف استخدام . االستخدام األخالقي هلا، واحرتام قضايا امللكية الفكرية واالجتماعية اليت حتيط باستخدامها
قادرا على التعلم املعلومات حل اي اشكال واكتشاف ،ومواكبة التطورات املتسارعة يف جمال املعلومات والتقنية، وجتعل من الفرد 

 .1الذايت، وملدى احلياة لتزوده باملهارات الضر ورية للعمل واختاذ القرار، واملشاركة الفاعلة داخل اجملتمع
 :النظم والمناهج التعليمية والثقافة المعلوماتية. 1.9

وحىت يكون الفرد متعلما . ري الرمسيةيتعلم الفرد من خالل القنوات الرمسية للتعليم، كما يتعلم من خالل عمليات التعلم غ       
ولن تتطور ثقافة املعلومات . ويتطلب منه ذلك أن يكون معتمدا على نفسه أكثر من السابق. معلوماتيا، وجب تغيري مناهج تعليمه

دة من إدخال ثقافة فالغاية املنشو . إال ضمن سياق إصالح التعليم، وإعادة البناء، والتقومي، واألهداف الوطنية، واملناهج التعليمية
 .2املعلومات يف جمال التعليم هي إتاحة الفرصة للطالب ليصبح مثقفا معلوماتيا

إن النظرة املتفحصة ملناهج التعليم العربية احلالية، تكشف أهنا يف معظمها تعاين من نقص شديد يف العديد من اجلوانب        
ت متخلفة عن الركب العاملي رغم وجود توجيهات وحماوالت عليا ومتعددة لذلك، فهي ال زال. اهلامة اليت جيب االلتفات إليها

إلجراء تعديالت يف املناهج املدرسية وتطويرها مبا يتيح لألجيال القادمة القدرة على املسامهة بشكل فعال حلل املشاكل، وأن يكون 
ة على الشاشة السورية واملصرية واللبنانية، وبعض دول قائما على التوعية املعلوماتية لألبناء، كمحاوالت إدراج الربامج التعليمي

اهتمام اهليئة اللبنانية للعلوم الرتبوية اهتماما بينا للمناهج الدراسية يف لبنان، " املغرب العريب، وإنشاء مدارس خاصة باملتفوقني ، و
لوماتية فيها مادة تدرس يف املتوسط والثانوي مع واجلهود املماثلة يف األردن واإلمارات وغريها من الدول العربية اليت أصبحت املع

ورغم ذلك، فإن نظم التعليم القدمية مسيطرة يف .3" وجود فرص إلدخاهلا يف االبتدائي باعتماد تعامل التالميذ مع أجهزة احلاسب
شعب أن تتعلم وتفكر معظم الدول النامية إذ أهنا ال تتناسب مع حاجات جمتمع املعلومات، وال تتيح لألغلبية العظمى من ال

 .بشكل خالق، إمنا تواجه هذه الدول حتدي النوعية األفضل للتعليم
ويتكون معظم حمتوى هذه املناهج من . ومن مسات هذه النظم التعليمية التقليدية اجلمود وعدم املرونة يف املناهج واخلطط الدراسية

ا أدى يف كثري من األحيان إىل حشو وتكثيف املعلومات يف أذهان معلومات ثابتة تقدم للطالب وتركز على نقل املعرفة أساسا مم
باإلضافة إىل ذلك ،عدم الرتكيز على تنمية مهارات . الطلبة أو التالميذ دورهم فيها احلفظ لالستظهار أو لالسرتجاع يوم االمتحان

تاب املدرسي، واالعتماد عليه يف العملية التعليمية ويف غالبية األحيان، يكون أساس املناهج املدرسة هو الك. التعليم الذايت واملستمر
بشكل كبري دون توفري مواد تعليمية إضافية أخرى باملكتبة حتفز الطالب على التعلم والبحث عن املزيد من املعلومات وإثرائها 

ت أو املكتبة املدرسية، ومنه غياب وبالتايل، فهو ال يبذل قصارى جهده للتعامل مع مواد املعلوما. واملسامهة يف تعليم ذاته دون قيود

                                                           

لك عبد العزيز، دراسة تطبيقية على طالبات الدراسات العليا جبامعة امل: العمودي، هدى حممد، السلمي، فوزية فيصل، الوعي املعلومايت يف اجملتمع األكادميي  1
 .192-194.، ص2009، سبتمرب،3.جملة الدراسات،ع

 .43.،ص2001اجتاهات حديثة يف دراسة املعلومات، عمان، دار صفاء،: دياب، مفتاح، قضايا معلوماتية 2
 .التدمري، أمحد جالل، التوعية  املعلوماتية يف بناء شخصية الفرد منذ الطفولة 3
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فتواصل معه األمية املعلوماتية حىت املرحلة اجلامعية لكي تعاين اجلامعة وتتحمل صعوبات خمرجات التعليم االبتدائي . ثقافة مكتبية
 .1والثانوي

رغم 2"احلاسب اآليليضاف إىل ذلك عدم كفاءة وفعالية مناهج تعليم اللغات وضعف مهارات االتصال ومهارات استخدام 
 .أمهيتها الكربى يف تنمية قدرات الطالب ومتكينه من التعامل مع معطيات هذا العصر

 :المكتبة الجامعية والثقافة المعلوماتية. 2.9
بات أنه على املكت Iflaأصدرت منظمة اليونسكو بالتعاون مع االحتاد الدويل جلمعيات املكتبات ومؤسساهتا املكتبية يف بيان رمسي لـ

  أن ال تدعم التعليم النظامي فحسب ،بل التعليم الذايت ملختلف األفراد، وهذه الرسالة تتعلق بالتعليم وتنمية مهارة الوعي  املعلومايت
كسبيل لتطوير األفراد واجملتمع ألن هناك تطورات تقنية حديثة جتتاح اجملتمع، باإلضافة إىل الرتاكم املعريف نتيجة لضخامة ما ينشر، 

ال عن منو التخصصات العلمية، وتطور النشاط العلمي، وأمناطه، كل ذلك من شأنه جعل ضرورة تعليم ثقافة املعلومات فض
وبالتايل، تعترب املكتبة اجلامعية من أهم العوامل اليت تكسب الفرد ثقافة معلوماتية من خالل ما توفره من خدمات  .3واستمراريتها

تكوين وثائقي على كيفية التحكم يف مهارات وكفاءات استعمال املكتبات اجلامعية، وخمتلف  كتكوين املستفيدين من خالل برجمة
مصادر املعلومات، والوسائل التكنولوجية، واالفادة منها، وبالتايل، توفري خربات تعليمية تشجع الطالب املتعلم على ان يصبح ماهرا 

إنه التوجه احلديث للمكتبات بكل أنواعها، . ليم نفسه بنفسه  مدى احلياةأو مبدعا، فتنمي مهاراته البحثية، فيكون قادرا على تع
 4أي أن يشارك بأكرب قسط من العملية التعليمية

 .مجهودات مؤسسات التعليم العالي الجزائرية في نشر الثقافة المعلوماتية.3
 . التعليميةالتعليم االلكتروني الجامعي واستخدام الوسائل التكنولوجية في العملية . 5.1

نشري يف هذا اإلطار إىل خمتلف املشاريع الرقمية واملرتبطة بالتعليم العايل، وكذا الوسائل التكنولوجية اليت توفرها مؤسسات         
ية د على توفري الوسائل الضرور .م.لقد عمل نظام ل. التعليم العايل باعتبارها أهم الوسائل اليت تساهم يف نشر الثقافة املعلوماتية

للتعليم بفضل حتديث جتهيزات املخابر، وإنشاء مراكز للتعليم املكثف للغات، وتعزيز أجهزة االعالم اآليل، ومت تعزيز حظرية االعالم 
كما مت مرافقة إصالح التعليم بتطوير وتعميم  التكنولوجيات احلديثة . اآليل للمؤسسات بربنامج ممركز خاص باقتناء احلواسيب

ضم تطبيقات املهن وأنظمة االعالم اآليل للطلبة واملكتبة االلكرتونية، والفيديو، إضافة إىل التعليم عن بعد ما يسمح لإلعالم اآليل ي
كما . بإنشاء موارد واحلصول عليها مباشرة فور بثها إذ تسمح للمتعلم من احلصول على هذه املوارد يف كل وقت، ومن أي مكان

وجتدر اإلشارة إىل أن التجارب .أكثر إمكانيات التبادل والتعاون، والتأطري البيداغوجي أن استعمال هذه التكنولوجيا سيسهل 
وجتربة املركز الوطين للتعليم املهين عن بعد أول جتربة يف  eepadاألوىل للجزائر يف جمال التعليم االلكرتوين عن بعد بتجربة مؤسسة 

                                                           

 92.مقناين، صربينة، مرجع سابق،ص  1
متت الزيارة يف جوان  .www.albayan.co.al/albayarr/1990/04/24/ray/4.htm[. موجود على اإلنرتنت. ]يف البيان. القامسي، حيف 2

2003. 
متاح على .]12/02/2012زيارة  يوم.الوعي املعلومايت مطلب تواجد باأللفية الثالثة.جوهري،عزت فاروق 3

 kaurtinfo.blogspot.com(2009/04/blogspothtml[اخلط
 .12.ص.مرجع سابق.مقناين،صربينة 4
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شراف عليها جامعة التكوين املتواصل اليت أنشأت موقعا افرتاضيا تبث من ميدان التعليم االفرتاضي واليت الزالت قامة تتوىل اال
مشروع تكوين جيري عن بعد، يتبىن تكوين ماسرت ide@ويعترب مشروع .1خالله دروسا مكملة لطلبتها يف بعض التخصصات

@ideالبيداغوجية، وميكنهم يف هناية  املهين هبدف تزويد األساتذة بالقدرة على إدماج تكنولوجيا االعالم واالتصال يف مهامهم
كما مت التوصل إىل وضع موقع للتعلم الذايت وحميط تعلم 2.يقدم عن بعد(دروس)مرحلة تكوينهم من تصميم وإدارة مشروع تربوي

 إذ عرب االنرتنت، ide@، واختريت هذه األرضية اليت تعترب القطعة احملورية يف نظام Acoladعن بعد مبين على قاعدة أكوالد 
إذ يسمح املوقع للطلبة مراجعة  3.قام املتخصصون يف هندسة التعليم عن بعد بتكييف التجربة األوروبية للتعليم مع الواقع احمللي

دروسهم والتعلم الذايت، فقامت بعملية حتسيسية إعالمية من خالل حماضرات وتوزيع نصوص تعّلم كيفية استعمال التعليم 
، وكذا إنتاج دروس وسيناريوهات تربوية، وإدخال 4التكوين يف جمال التعليم االفرتاضي يف كل اجلامعاتاالفرتاضي، والتعّلم الذايت و 

العمل اجلماعي عن بعد يف مراكز البحث هذا، وتعمل اجلامعة على إقامة شبكة معلومات داخلية وإىل الربط باإلنرتنت لتمكني 
العلمية اليت ختدمهم، ومتنحهم فرصة االتصال باجلامعات واملراكز البحثية على االساتذة والطلبة من التصفح واالستفادة من املواقع 

كما تسعى إىل جتسيد املشروع املعروف بالشبكة األكادميية والبحثية الوطنية اخلاصة باجلامعات واملراكز البحثية . املستوى العاملي
،األمر الذي يساعد 5ملعلومات بني املؤسسات واملراكز البحثيةاملوجودة على كافة الرتاب الوطين لتطوير خدمات االتصال وتبادل ا

ما يساعد  على تبادل اخلربات وزيادة الكفاءات املعرفية والبحثية للطالب واملؤطّر على السواء من خالل تبادل املعلومات العلمية،
اإللكرتونية، ومتّكنه من التعّلم الذايت من خمتلف على زيادة مهارات  استخدام احلاسوب، ومنها متكينه الولوج إىل قواعد البيانات 

 .املصادر 
 (د.م.ل)الدكتوراه/الماستر/اإلصالح بالتعليم العالي واعتماد نظام الليسانس. 9.1     

ويدرج . ، هو نتيجة إرادة أوروبية لتطوير التعليم العايل"9، 2، 3بنظام "الذي كان يعرف " LMD" "د.م.ل"إن نظام        
لقد حتّول البحث العلمي إىل . د يتضمن إشكالية أوسع .م.إاّل أن نظام ل. د يف إطار مواصلة تشييد الصرح األورويب.م.لنظام 

إضافة إىل أنه ومبا أن اجلامعة هي مصنع الباحثني، فليس كل الطلبة الذين يتخرجون . رهانات ثقافية، واقتصادية، واجتماعية
راء إصالحات على مستوى التعليم العايل هبدف جعله أكثر فعالية ممكنة وأكثر تأقلما مع لذلك، أصبح من الضروري إج. باحثني

وقد شهدت منظومة التعليم العايل يف اجلزائر تطورا كميا الفتا يف املؤسسات والتأطري ،والطلبة، إذ . التطورات ومع احتياجات اجملتمع
الضغط الكبري الناجم عن الطلب االجتماعي املتزايد على التعليم العايل،  تولدت عن هذا التطور اختالالت ،واليت مردها أساسا إىل

ما أدى باجلامعة اجلزائرية أن تكون غري مواكبة بالقدر الكايف للتحوالت العميقة اليت عرفتها البالد، األمر الذي حّتم على البالد 
الوطنية إلصالح املنظومة الرتبوية معظم العوائق واحللول  وعليه، فقد أبرزت اللجنة. الّتسلح باملعرفة والتحكم يف التكنولوجيا

                                                           

، 2011،2جامعة قسنطينة:علم املكتبات : دراسة يف املفاهيم والنماذج، دكتوراه علوم: غراف،نصر الدين، التعليم االلكرتوين مستقبل اجلامعة اجلزائرية  1
 221.ص
 241.نفس املرجع،ص  2

3 http://www.mers.dz/e-learning/arabe/pg_nationale_arab.php. 
 231.نفس املرجع، ص 4
 11نفس املرجع، ص 5
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واليت من حماورها تطبيق  2013-2004لذلك، حددت وزارة التعليم والبحث العلمي اسرتاتيجية لتطوير القطاع للفرتة. والواجبات
 :ا النظام وكانت االجراءات املرافقة هلذ.1د ليحقق تناغم مع أنظمة التعليم العايل يف العامل.م.إصالح ل

 .لألساتذة والباحثني، والطلبة" مدى احلياة"تشجيع التكوين  -
االنرتنت وباقي )ترقية وتأطري الطرائق التعليمية احلديثة عرب تعميم استعمال تكنولوجيا االعالم واالتصال املطبقة يف التعليم -

 (.الشبكات، والتعليم االلكرتوين، والتعليم عن طريق اخلط
 .التطبيقية عرب توفر الوسائل املادية على مستوى خمابر التدرج والبحثتثمني االعمال  -
ترقية تعاون ثنائي ومتعدد األطراف مع جامعات دولية ذي نوعية يشجع التبادالت العلمية والتكنولوجية، والثقافية على مستوى   -

جيد يف اجلامعة املعارف ( لبحث العلمي أم السواء كان راغبا يف عامل ا)د إىل جعل الطالب .م.ويسعى نظام ل.2.التعليم والبحث
ولقد قررت الدول املوافقة على إعالن .3تسمح له بأن حيدد بشكل فعال موضعه يف العامل املهينو  ويعرف كيفية التعامل معها،

أحسن  ال بد من أن يكون لطلبتنا خصوصا، وجملتمعنا عموما نظام تعليم عايل يوفر هلم: " ما يلي  Sorbonneالسوربون 
كما تربز هذه اإلصالحات فكرة التكوين مدى احلياة، حبيث أصبح التكوين ضروريا ". الفرص إلجياد امليدان األمثل اخلاص هبم

وقد كانت تلك هي االنطالقة لوضع مبادئ إصالحات . مهنيا وشخصيا يف عامل فرض فيه تطور املهارات والكفاءات املعلوماتية
اليت برزت نفس مبادئه يف مبادئ نظام  Jacques Attaliمن خالل تقرير  1112وخاصة منذ  وحتديد نظام التعليم العايل

اخلاص بالدراسات اجلامعية املؤدية إىل مستوى الليسانس، واملرسوم الصادر  23/04/2002وكان املرسوم قد صدر بتاريخ . د.م.ل
 .4راهاخلاص بالدبلوم الوطين واملاجستري ودراسات الدكتو  22/04/2002يوم 

ومبا أن املكتبة اجلامعية هي جزء من اجلامعة، رغم أنه مل تصدر نصوص تنظيمية حمددة بشأهنا، إال أهنا معنية هبذه اإلصالحات 
اخلاص بالدراسات الليسانس، الفقرة  23/04/2002ولقد مت التطرق إليه يف مرسوم . ويتمثل ذلك يف التكوين الوثائقي. اجلذرية

الشيء الذي . د على نفسه يف تكوين ذاته وكسب معارفه من خالل كفاءات حبثية.م.يعتمد الطالب يف نظام ل .13الثانية، املادة 
يف الدخول اجلامعي  5أدخل املستوى األول. يفرض تكوينا على البحث عن املعلومة للطلبة وللحصول على مهارات معلوماتية

،الذي يفرتض أنه سيعمم على جمموع Certificat Informatique et Internetمؤسسة جامعية  39يف  2003
، إذ هتدف هذه الشهادة إىل حتكم الطلبة يف تكنولوجيات املعلومات واالتصال 2002مؤسسات التعليم العايل للدخول اجلامعي 

بة تلعب لذلك، سجل التكوين على البحث الوثائقي مكانته يف التكوين اجلامعي، حبيث جعل املكت. يف مؤسسات التعليم العايل
الدور الرئيسي باجلامعة من خالل العملية التعليمية مبا أن الطالب مكّلف بتحضري احملاضرات إذ يعترب األستاذ موجه أكثر منه 

 .معلم، فاملكتبة مسؤولة عن توفري املعلومة، واقرتاح طرق الوصول إليها، وخاصة من خالل التكوين الوثائقي
                                                           

علم : دراسة ميدانية جملموعة من االساتذة جلامعة بن يوسف بن خدة اجلزائر، ماجستري: اإلصالح واآلفاق السياسية: يوسف، أمين، إصالح التعليم العايل 1
 22.، ص2009اجلزائر،:السياسياالجتماع 

 24.، ص2000-1122وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلزائر من  2
3 DUBOIS, Anne Céline, LMD et formation à la recherche documentaire en bibliothèques 
universitaires: rupture et continuités, Mém. d'étude: ENSSIB,2004, p 28 
4 IBID, p 35 
31circulaire n° 2002- 106 du 30 Avril 2002 paru au B.O.N ,n° 19 , 09 /mai/ 2002.  



         ISSN :1112-4377مجلة المعيار                                                                                                

 4242:  السنة  24:    عدد  42:   مجلد

708 
 

 تطبيقه دون التعليم، كافتقار أغلب اجلامعات اجلزائرية إىل خمابر البحث، والكتب العلمية إال أن هذا النظام شهد معوقات يف" 
وقلة استفادة الطالب . املواكبة للتطور احلاصل يف ميدان التعليم مما جيعل الطالب ال يستفيد من الوقت املمنوح له يف هذا اإلطار

 .     1"العالم اآليل يف األوساط الطالبيةمن خدمات االعالم اآليل واالنرتنت، وكذا مشكل قلة ا
 .البرامج التعليمية بمؤسسات التعليم العالي الجزائرية. 1. 1

إن املؤسسات التعليمية اجلزائرية، هي كذلك تعيش أزمة مناهج وبرامج املنظومة الرتبوية رغم التعديالت اليت جترى عليها من حني 
. آلخر، فهي تتصف بضعف اإلمكانيات البيداغوجية، وضعف عدد ونوعية األساتذة األكفاء مقارنة مع تضاعف عدد املتمدرسني

 2ة باجلزائر يف هذا املضمون مبا أهنا دولة من الدول النامية مبا جاء يف مرجع روزاريو دي هورويرتوميكن تلخيص الوضعية التعليمي
حبيث تقول أن البلدان النامية تواجه أزمة فشل التعليم النظامي ونقص املوارد وتضخم عدد املتمدرسني وانتشار األمية وضعف نوعية 

وترى أن سبب ذلك يعود إىل عدم تكوين وتعويد الطفل على استعمال املكتبة . صاديةالتعليم مما أدى إىل عدم حتقيق التنمية االقت
 .والكتاب لغرس عادة القراءة لديه، ومنه حب االستكشاف املعريف

يتطلب التحدي الذي نواجه اليوم إجياد الطرق الالزمة لتسخري التكنولوجيا للقيام بتوصيل املعلومات لريتقي التعليم إىل وضع 
مع ممارسة احلياة ملواجهة التعليم التقليدي الذي ما زال يف الغالب معزوال عن الزمان واملكان، وكأن املعرفة جامدة للحفظ  تفاعلي

فكيف ميكن أن تنجح العملية التعليمية اليت ال بد أن ترتكز على إثارة اإلحساس مبواقف . يف الذاكرة دون أن تتأثر مبتغريات اجملتمع
الطالب وحماولة اإلجابة على هذه املشاكل؟ وكيف ميكن أن ينجح منهاج التعليم عندما ال يشار للطالب أو مشاكل من حياة 

أليس من الواجب حىت ميكن أن تنجح العملية التعليمية أن ."3الرجوع إىل الكتاب التعليمي حىت أنه قد ال يعجبه فوق كل ذلك؟
خراج املعلومات املتصلة باملشكلة اليت تعرتضهم من مصادرها املختلفة يكون الطلبة مزودين مبقدرة الرجوع إىل املكتبة واست

 .4"باملكتبة؟
 .نموذجا 2البرامج التعليمية بمؤسسات جامعة قسنطينة .4

 .9جامعة قسنطينة: التعريف بالمجال المكاني للدراسة. 5.2          
بالقرار " عبد احلميد مهري"،ومت تسميتها ب 2011نوفمرب  29يف  11-401مبرسوم تنفيذي رقم  2أنشئت جامعة قسنطينة

،وحيدد تنظيم اجلامعة 2يبني مرسوم إنشاء اجلامعة هيكلة وميادين كفاءات جامعة قسنطينة.23/10/2014املؤرخ يف  14/01
كما يقدم  .املشاريع وبرامج البحث اخلاصة باجلامعة ث،وخمتلف عروض التكوين هبا يف املستويات الثالث، كما حيدد خمابر البح

توفر اجلامعة التخصصات  .أرقام خاصة بإمكانات اجلامعة بأطرها من أساتذة باحثني والتكوين الذي توفره ،وعدد الطلبة املسجلني
هد علوم وتقنيات النشاطات ومع والتوثيق، موزعة على جمموعة اهليئات العليا من كليات ومعاهد ممثلة يف معهد علم املكتبات

                                                           

 2012، 2جامعة قسنطينة : علم املكتبات: دراسة يف املفاهيم والنماذج، دكتوراه علوم: نصر الدين، التعليم االلكرتوين مستقبل اجلامعة اجلزائرية غراف، 1
 .11.،ص

، 1113، 2، ع 14، مج "اجمللة العربية للمعلومات"تر، سعيدة الزغالمي يف /ما هو إسهام املكتبات: ريو، حمو األمية والتنمية يف العامل الثالثدي هورويرت، روزا2
 .11ص 
 92.ص.مقناين، صربينة، مرجع سابق 3
  .13 ، ص[ت.د]، دار الفكر العريب، [القاهرة]عبد اجلليل السيد حسن، / دراسة يف االستخدام الرتبوي للكتب واملكتبات : حممود، عبد ربه، املكتبة والرتبية 4
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وكلية العلوم االنسانية  وكلية تكنولوجيات االعالم واالتصال، وكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، البدنية والرياضية،
 .1وكلية علوم النفس وعلوم الرتبية والعلوم االجتماعية،

 9تحليل البرامج التعليمية بمؤسسات جامعة قسنطينة. 9.2       
مت من خالل هذا احملور حتليل خمتلف الربامج أو الوحدات اليت تدرس على مستوى كل الكليات، واملعاهد اليت تسريها جامعة      

 .ةيف نشر الثقافة املعلوماتي 2،وكذا جمهودات املكتبة املركزية جلامعة قسنطينة2قسنطينة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  www.univ-constantine2.dz 
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 9الوحدات المدرسة على مستوى مؤسسا جامعة قسنطينة
 9إدارات كليات ومعاهد جامعة قسنطينة: املصدر

 :ميّكن حتليل معطيات اجلدول باستخالص النتائج التالية             
ختصص ختدم  31جمموعة من التخصصات موزعة على أقسام املعاهد والكليات ما يقارب  2تشمل جامعة قسنطينة – 1

 .توجهات وأهداف العلوم املدرسة هبا
وحدة ما بني  5211مستوى الليسانس واملاسرت حوايل يبلغ عدد الوحدات املدرسة مبختلف التخصصات املدرسة على  – 2  

 .وحدات أساسية ،ووحدات استكشافية، ووحدات منهجية ،وأخرى أفقية
الوحدات املدرسة اليت اعتربناها من وجهة نظرنا على عالقة بالثقافة املعلوماتية بشكل مباشر وغري مباشر هي الوحدات  – 3  

التفكري واالتصال، وهي عبارة عن مواد مشرتكة تعطي معارف خاصة باإلعالم االيل  املنهجية واليت يسميها البعض بوحدات
واملنهجية العلمية إلعداد البحث العلمي، وكذا الوحدات اليت توفر معارف خاصة بكيفيات البحث عن املعلومة العلمية والتقنية 

ات باستثناء وحدات معهد علم املكتبات لذا، ندرج تسمية الوحدات يف كل التخصص. مهما كانت تسمية هذه الوحدات
 .والتوثيق

 :تسميات الوحدات املعنية هي – 4
معاجلة  -منهجية البحث يف الرتبية  –منهجية البحث  -نظرية ومنهجية البحث -دعم منهجي وبيداغوجي للبحث –االعالم اآليل

 -مراحل البحث  –أنظمة املعلومات  -مدخل للبحث  –منهجية البحث العلمي  -التدريب يف البحث  –آلية للمعطيات
االعالم  -االتصال  ووسائل االعالم  –معاجلة وحتليل املعطيات -البحث يف العلوم االنسانية –البحث عن املعلومات وإنتاجها 

 طرق –مناهج البحث التارخيي -منهجية وتقنيات مجع املعطيات  –تقنيات البحث  -منهجية البحث يف علم النفس  –واالتصال
 -نظريات البحث  –تكنولوجيا االتصال والتوثيق  -معاجلة املعطيات بواسطة االعالم –املنهجية العلمية -وتقنيات مجع املعطيات

 .نظريات االتصال –منهجية إعداد املذكرة  -أخالقيات وتطبيقات البحث  –منهجية وتقنيات البحث
هتا وليس على أساس تكرارها أو تنوعها يف كل التخصصات عدا يبلغ عدد تسميات الوحدات املدرسة حسب تسميا، وبالتايل 

وحدة هتتم بإدراج الثقافة املعلوماتية ضمن تكوين الطلبة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غري مباشر من خالل  92علم املكتبات 
ها وحدات مكملة ، وهي قليلة باعتبار " ومنهجية البحث العلمي"، "كاإلعالم اآليل"معارف ختص استخدام الوسائل التكنولوجية 

 .وحدة 5211بالنظر للعدد الكلي للوحدات املتبقية املدرسة باجلامعة واليت تبلغ 
 .من العدد الكلي % 10.55وحدة أي بنسبة  552يبلغ عدد الوحدات املرتبطة بالثقافة املعلوماتية  - 2

علوم النفس .2
 وعلوم الرتبية

 األرطوفونيا*
 علم الرتبية*
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يتضح جليا أن املؤسسة اليت يتوفر هبا أكرب عدد من الوحدات املرتبطة بالثقافة املعلوماتية هي معهد علم املكتبات والتوثيق،  – 2
 512على جمموع  21وحدة، أما الوحدات املرتبطة بالثقافة املعلوماتية فعددها  512حيث بلغ عدد الوحدات املدرسة باملعهد بــ 

،واألمر منطقي بالنظر لطبيعة التخصص وأهدافه اليت تركز على مجع ومعاجلة وإيصال  % 11.10اي بنسبة وحدة مدرسة باملعهد 
وعليه، ندرج خمتلف الوحدات املدرسة يف معهد علم املكتبات ،واليت توفر معارف .املعلومة، وكذا نشر الثقافة املعلوماتية 

شرتك ،وسنوات الليسانس واملاسرت، وحسب حمتوياهتا، فهي توفر معارف للمستفيدين ،وهي وحدات التكوين املوزعة يف اجلدع امل
:  خاصة بالبحث عن املعلومة ،ومهارات استخدام مصادر املعلومات، وكيفيات الوصول إىل املعلومات بشكل مباشر وغري مباشر

 -التحليل الوثائقي   –الم اآليل اإلع –البحث الوثائقي  -مناهج البحث   -لغات توثيقية  –. مدخل للمناهج الببليوغرافية-
مدخل للمناهج  -تكوين املستفيدين   -الوصول احلر   -اسرتاتيجيات البحث على االنرتنت   -منهجية البحث يف االنرتنت  

  اسرتاتيجية البحث يف االنرتنت -أدوات البحث   -مناهج البحث يف االنرتنت   -مكانز   -البحث الوثائقي   -الببليوغرافية  
التحكم يف املهارات  -الرتبية املعلوماتية والتكنولوجية للمستفيدين   -منهجية البحث عن املعلومات   -تكوين املستفيدين   -

مناهج البحث يف  -املكانز   -الببلوغرافيا املتخصصة   -املؤسسات األرشيفية عرب الويب   -تصنيف األرشيف   -املعلوماتية  
إعالم آيل   -الوسائط والويب   -البحث الببليوغرايف احملسب   -الببلوغرافيا احملسبة   -إلعالم اآليل  مدخل ل -علم املكتبات  

لغة وبنية  -التكشيف   -إعالم آيل   -مناهج البحث   -ببليوغرافيا متخصصة   -تربص تطبيقي   -الربجميات الوثائقية   -
األرشيف السمعي  -منهجية   -السمعي بصري والوسائط الرقمية   -منهجية   -إعالم آيل   -الوصول احلر   -الوثيقة الرقمية  

  -إعالم آيل -بصري  
الرتبية املعلوماتية والتكنولوجية : أما الوحدات املوجهة بشكل مباشر وواضح لنشر الثقافة املعلوماتية، فعددها عشرة، وتشمل       

البحث الببليوغرايف  -تكوين املستفيدين   -منهجية البحث عن املعلومات   - التحكم يف املهارات املعلوماتية   -للمستفيدين 
مناهج  -البحث الوثائقي  -اسرتاتيجية البحث يف االنرتنت  -اسرتاتيجية البحث يف االنرتنت  -مناهج البحث   -احملسب  

الكلي للوحدات املتبقية يف ختصص علوم  وإذا مت حساب نسبة الوحدات الدقيقة املباشرة على العدد. البحث يف علم املكتبات
،وهي نسبة غري قليلة ألنه من غري املمكن تعلم مهارات البحث دون تعلم مهارات % 12.21املكتبات والتوثيق جندها تبلغ 

 .استخدام الوسائل التكنولوجية ومنهجية البحث، وبالتايل، فهي وحدات مهمة ومكملة
وحدة مرتبط بالثقافة املعلوماتية على جمموع  93التجارية وعلوم التسيري ثاين مؤسسة تدرس تعترب كلية العلوم االقتصادية و  – 1

وحدة خاصة بالثقافة املعلوماتية  91، لتليها كلية علوم النفس وعلوم الرتبية بـــــ% 13.31أي بنسبة  (122)وحدات هذه الكلية 
وهي الكلية اليت هبا أكثر عدد من الوحدات اخلاصة بالثقافة %13.12بنسبة  (902)على جمموع وحدات ختصصات علوم النفس

 529أما معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية فتبلغ وحداهتا . واملتنوعة حسب تسمياهتا مقارنة بالتخصصات االخرى
ة العلوم االنسانية والعلوم ورغم كرب كلي. %12.99أي بنسبة  (2)وحدة، ويبلغ عدد الوحدات اخلاصة بالثقافة املعلوماتية 

، لتحتل كلية %11.22أي بنسبة قليلة وهي  52، أما عدد وحدات الثقافة املعلوماتية  111االجتماعية اليت يبلغ عدد وحداهتا 
 فالتخصص يركز % 15.12بنسبة  9وحدة ،أما وحدات الثقافة املعلوماتية فعددها  (521)تكنولوجيات االعالم واالتصال 

 .  يةالتقنعلى 
 .الوحدتني األكثر تواجدا يف كل التخصصات األخرى" االعالم اآليل"، و"منهجية البحث"تعترب وحديت  - 9
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 .في نشر الثقافة المعلوماتية 9مجهودات المكتبة المركزية و مكتبة العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية لجامعة قسنطينة. 1
جتدر اإلشارة إىل أن قطاع املكتبات بالتعليم العايل، والذي يشهد شوطا معتربا يف عصرنته بإدخال التكنولوجيا احلديثة يف         

خمتلف أنشطة املكتبات وخدماهتا، حيث أصبحت تعتمد على النظم اآللية  ورقمنة أرصدهتا، وإتاحتها عرب الشبكة اجلهوية 
،األمر الذي يثري MEDA TEMPUSإطار الشراكة مع االحتاد األورويب ضمن مشروع يف  RIBUللمكتبات اجلامعية

من جهة  .احملتوى التعليمي الرقمي ويشجع على البحث احملسب ، وبالتايل اكتساب مهارات حبثية تقليدية كانت أم إلكرتونية
، والنظام الوطين للتوثيق 2علوم االجتماعية جلامعة قسنطينةأخرى، ويف إطار االتفاقية بني املكتبة املركزية ومكتبة العلوم االنسانية وال

ولقد  على اخلط واليت مبوجبها يضمن النظام الوطين للتوثيق عن بعد القيام بدورات تدريبية دوريا مرة أو مرتني يف السنة اجلامعية
 :مشلت هذه الدورات التدريبية على عدة نقاط منها

 .وطين للتوثيق عرب اخلط وعن املؤسسة األم اليت يتبعها إعطاء حملة وجيزة عن النظام ال  -1
 .تعريف الطالب بأهم اخلدمات اليت يوفرها هذا النظام -2
 . فتح حسابات آنية للمشرتكني اجلدد -3
 .اإلجابة على بعض التساؤالت اليت قد تعرتي املستفيد الذي له حساب مسبقا  -4
 .داخل قواعد البيانات كل حسب ختصصه  تدريب الطالب على كيفية البحث والتنقيب -2

  .وأخريا أهم عنصر هو كسر حاجز اخلوف لدى بعض الطلبة الذين ليس هلم احتكاك دائم باحلواسيب وكيفية استعماهلا 
ات اليت وبالتايل، تلقن هذه الدورات لألساتذة والطلبة اسرتاتيجية البحث السليمة اليت متكن من اسرتجاع الوثائق أو املعلوم       

يقوم . تليب حاجات املستفيدين، ومتكنهم من كيفية البحث واستغالل قواعد وبنوك املعلومات األجنبية ذات السمعة العلمية العاملية
حتت إشراف النظام الوطين للتوثيق على  Cairnو  Scopusو Taylor and Francisممثلني عن هذه القواعد على غرار 

على شكل حماضرات مع تطبيقات توضيحية مصحوبة بوسائل العرض البصرية كالرسوم التوضيحية، اخلط بتسطري برنامج تدرييب 
كما . توزع على املكونني أدلة تشرح حمتويات هذه القواعد. وصفحات ومواقع قواعد البيانات اليت تعطي فكرة حول استخدامها

 .1مدى استفادهتم من الشروحات والتوضيحات املقّدمةيتم يف آخر الدورة تقييم آراء املكونني حول هذه الدورات، ومعرفة 
تساهم هذه الربامج التكوينية يف الرقي، ومتّكن اجلامعة من حتقيق أهدافها خاصة يف ظل التطور التكنولوجي الذي فتح         

ن التعامل الواعي والعلمي مع املادة اجملال أمام املكتبيني واملكّونني، وإمدادهم ببدائل ووسائل للتدريب إلعداد املستفيد املتمّكن م
 . املعرفية بناء على برامج تكوينية مستقلة

 .ومنه، كل هذه املشاريع من شأهنا لعب دور بارز يف نشر الثقافة املعلوماتية يف الوسط اجلامعي والبحثي
 .نـتائج الـدراسة. 6  

من خالل النظام التعليمي املعتمد، ومبادرات التعليم االلكرتوين،  بعد إعطاء فكرة عن اجملهودات اليت تبذهلا مؤسسات التعليم العايل
 :وتأثرياهتا على تكّون الثقافة املعلوماتية، وكذا جمهودات املكتبات اجلامعية، تتضح جمموعة من املؤشرات الدالة على ذلك مثل

                                                           
 .إدارة املكتبة املركزية  1
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الذي يؤّدي حتما إىل تطوير مهارات البحث عن  تعميم التكنولوجيات احلديثة واستخداماهتا ما يسّهل التعلم الذايت واملستمر - 1
 .املعلومات أو الثقافة املعلوماتية

ملؤسسات التعليم العايل جتارب متعددة يف جمال التعليم االلكرتوين واالفرتاضي، إذ يوفر حمتويات تعّلم ذايت يستطيع الطالب  – 2
اسوب ، ومهارات استخدام قواعد البيانات االلكرتونية واملنصات الوصول إليها ، والتفاعل معها ، ومتّكنه من مهارات استخدام احل

 .التعليمية
 . تعمل مؤسسات التعليم العايل على إقامة شبكات معلومات داخلية، والربط باإلنرتنت – 3
 .تكوين األطر البشرية على استعمال التعليم االفرتاضي والتعلم الذايت – 4
 .إقامة شبكات حبثية – 2
 .مكتبات إلكرتونية ووسائل تكنولوجية تعليمية حديثةتوفري  – 2
حماولة إدراج بعض الوحدات اهلادفة إىل تعّلم مهارات منهجية البحث الوثائقي وكيفيات الوصول إىل املعلومات وهذا يف أغلبية  -1

 .التخصصات وإن كان غري كافية
على نشر الثقافة املعلوماتية حلصوهلا على أكرب نسبة مئوية يعترب معهد علم املكتبات أكثر مؤسسات التعليم العايل تعمل  – 9

 .للوحدات يف هذا اإلطار
ولكن حتليل معطيات الواقع تشري إىل العديد من املعيقات اليت تعرقل مدى نشر الثقافة املعلوماتية يف مؤسسات التعليم  

 :العايل منها
خصصات، إذ جند وحدتني فقط مرتبطتني باإلعالم اآليل واملنهجية نقص برجمة الوحدات املنهجية عموما يف الكثري من الت – 1

 .وليست معممة يف كل التخصصات
بالرغم من اقرتاح ختصص علم املكتبات جمموعة من الوحدات اليت ختدم الثقافة املعلوماتية، إاّل أهنا غري مواكبة للتطورات  – 2

عارف ختص بعض املهارات التكنولوجية احلديثة يف عملية البحث عن العلمية احلديثة احلاصلة يف التخصص بكفاية، إذ تغيب م
 .عةاملعلومات لنقص تكوين األطر املكّونة يف هذا اجملال، مما جيعل الثقافة املعلوماتية لدى الكوادر البشرية تتجاوزها التطورات املتسار 

، األمر الذي جيعل من معارف الطلبة نظرية أكثر منها عملية بالرغم من برجمة احلصص التطبيقية للطلبة إال إهنا تعترب غري كافية – 3
 .وال تساعد الطالب على اكتساب املهارات العملية املطلوبة

د  الذي اعتمدته اجلامعات اجلزائرية والذي يهدف إىل التعّلم الذايت واملستمر من خالل استخدام .م.بعد تقييم نظام ل – 4
ية خصوصا، األمر الذي ينجم عنه كسب ثقافة معلوماتية، اتضح أن هناك ضعف االستعداد أرصدة املكتبات عموما، وااللكرتون

لتبين هذا النظام، نظرا لضعف جتهيز بيئة العمل من خمتلف اجلوانب، األمر الذي اجنر عنه العديد من النقائص والعراقيل كضعف 
 .باملكتبات وقاعات االنرتنت بشكل كايف"البنية التحتية اخلاصة 

كثافة الوحدات اليت تتطلب إعداد عمل للتقييم أين جيد الطالب نفسه رهن األعمال املفروضة عليه، وال ميكنه القيام بأعمال   -2
 1".إضافية تنمي مهاراته واهتماماته البحثية

                                                           

د، أعمال امللتقى الرابع والعشرون .م.التكوين يف علم املكتبات واملعلومات باجلزائر يف ضوء نظام ل قموح، ناجية ، بودربان، عزالدين، بوخالفة، خدجية، 1
 130-111.ص.، املدينة املنورة ،ص1ج.2013نوفمرب 21-22لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات،
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التعليم غياب قوانني رمسية تفرض تدريس مقياس التكوين الوثائقي وتقييمه بامتحانات يف كل التخصصات يف مؤسسات  – 2
 .العايل على غرار اجلامعات الغربية

عدم وعي األساتذة الباحثني بأمهية التكوين على كيفيات البحث عن املعلومات مبا أهنم املسؤولني عن اقرتاح حمتويات الربامج  – 1
 . التعليمية على مستوى اللجان العلمية

 ةخاتـم .7         
لقد أظهرت الدراسة اجملهودات اليت تبذهلا اجلامعات اجلزائرية فيما خيص نشر الثقافة املعلوماتية من خالل نشر التكنولوجيا          

احلديثة، وتعميم التعليم االلكرتوين واالفرتاضي، وكذا من خالل النظام التعليمي املعتمد، والربامج والوحدات املدرسة هبا من جهة، 
إىل  فعليا إذ يربز جليا أن مؤسسات التعليم العايل بادرت. ور املكتبات اجلامعية يف نشر الثقافة املعلوماتية من جهة أخرىوإبراز د

االهتمام هبذه القضية، سواء بشكل مباشر أو غري مباشر، إال أهنا تبقى غري كافية بالنظر للمعيقات اليت يواجهها تطبيق نظام 
ملالئم لنجاح هذا النظام، ونقص الوسائل التكنولوجية احلديثة، وعدم الرقمنة الكلية للمكتبات اجلامعية، وعدم توفر احمليط ا د،.م.ل

كما أن . دون جعل الطالب مثقفا معلوماتيا تحال ، هي عراقيلوكذا عدم احتواء الوحدات الدراسية بكفاية ملواد التكوين الوثائقي
يشرف عليها النظام الوطين للتوثيق على اخلط، إال أنه يالحظ غياب الدور الفعلي املكتبات اجلامعية تربمج هبا حصص تدريبية 

وعليه، يتضح أن املبادرات ال ترتقي إىل املستوى . املنظم والدوري للمكتبات يف حّد ذاهتا يف برجمة الدورات التدريبية للمستفيدين
أنه بات من الضروري االسراع يف التحضري  ،لذلك، ميكن القول. ةاملطلوب لنشر الثقافة املعلوماتية اليت تواكب التطورات احلديث

ت اجليد هلا بتدريب الطلبة واألساتذة ، واالسراع يف حماربة األمية املعلوماتية يف املؤسسات التعليمية، وإعداد البىن التحتية من شبكا
 .رص التعلم والبحث الذايت، ومنه تطوير الثقافة املعلوماتيةحملية ووطنية تربط خمتلف األطراف املسامهة يف العملية التعليمية إلتاحة ف
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