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 قياس مدى كفاية مَارات حمو األمية املعلوماتية لطلبة كلية اآلداب والعلوو ظامعة املرقب             

 واىعكاساتَا على دعه مبادئ احلكومة االلكرتوىية         
 

 
 :صخـــــمل

ــــــــالخّ اظتهذ٘ذ الذساظت  ــ  ِلى مذي  ٗشـ

 ْ ـــــفي اإلاجخم ت ـــــاإلاّلىماجي  تـــــاس ٌاهشة ألاميـــاندؽ 

ــــــــالى ـــــ ـــ ـــالبي الجـ ـــ ــــامـــــ ــــــعي،  وانّـــ ـــ ـــِل  ٤ــــرل  ٣اطـ  ى ـــ

 مبادئ  مٝذستهم في مىا٠بت معخجذاث الّفش و

 الح٣ىمت ؤلال٢ترونيت. أجشيذ الذساظت ِلى ِينت

ب  ليبيا. اظخخذمذ  -من ولبت العنت الشابّت باألٜعام ألادبيت ب٣ليت آلاداب والّلىم بترهىنت/جامّت اإلاٜش

ذ وجحليل مّايحر ومهاساث محى ألاميت اإلاّلىماجيت  لذي ِينت الذساظت  ٙي اإلاعحي لـش الذساظت اإلانهج الـى

  .باالظدبانت الفادسة ِن جمّيت اإلا٢خباث ألامشي٢يت من خال٥ الاظخّانت
 

ــــــذ أٌهــــــشث أهــــــم النخــــــااا وجــــــىد ٘ــــــشوٛ راث داللــــــت   فــــــاايت لفــــــال  مهــــــاسحي  جحذيــــــذ  جــــــم  ٜو

عـــم اللٕـــت ؤلانجلح يــــت.  ـــى٥  لـــى اإلاّلىمـــاث   فـــي  ٠ـــال مــــن ٜعـــم اإلا٢خبـــاث واإلاّلىمـــاث ٜو اإلاّلىمـــاث  و  الـى

سجــْ هـزا لىبيّــت باإللـا٘ت  لــى مهـاسة  الٝمــايا ألاخالٜيـ
ل
ـذ أ ت والٝانىنيــت  فـي ٜعــم اإلا٢خبـاث واإلاّلىمــاث. ٜو

هزه ألاٜعام ومن زم مٝذسة الىلبت ِلـى اظـديّاب مهـاساث محـى ألاميـت اإلاّلىماجيـت.  فياإلاٝشساث الذساظيت 

 ٜـــــادس ِلـــــى مىا٠بـــــت معـــــخجذاث الّفـــــش 
 
فـــــذ الذساظـــــت  لـــــى أً الىالـــــب اإلاـــــخّلم مّلىماجيـــــا

ل
٠ـــــزل٤ ٘ٝـــــذ خل

 ياجه.ومىاجهت جحذ
 

    :الكلنات املفتاحية
 الح٣ىمت ؤلال٢ترونيت  –محى ألاميت اإلاّلىماجيت           

 

 

 

 

. عبير هالل عبد العال محمدد  
 

 محاضر تكنولوجيا المعلومات

 لومات قسم المكتبات والمع

كلية اآلداب  والعلوم، ترهونة   

 جامعة المرقب، ليبيا

 وكلية اآلداب 

 جامعة بني سويف، مصر
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  :ةـدمـاملك

 :الدراسةوأٍداف  أٍنية 
 

 فــي  يـــاة الٙــشد واإلاجخمــْ ب٣ا٘ـــت م ظعــاجه وخاــــت فــي ِمليـــت  اإلاّلىمــاثلّبــذ 
 
 هامـــا

 
دوسا

ِلــى بمخخلــٚ أؼـ٣الها. وألهميــت اإلاّلىمـاث وجٝنياتهــا أولـٞ الخـذماث  ــنْ واجخــار الٝـشاس وجٝــذيم

نـــا فـــي هـــزا الّفـــش ٘ش ألاميـــت اإلاّلىماجيـــت وال ـــ  ال  الحٝبـــت الخاسيخيـــت الحاليـــت ِفـــش اإلاّلىمـــاث، ِو

حّنــــ  الاــــخق الٕحــــر مــــخّلم، بــــل ٘مــــن اإلام٢ــــن أً ي٣ــــًى الاــــخق  اـــــل ِلــــى ؼــــهاداث ِليــــا 

 أمـــام الخٝـــذم الّل ـــ  و وانٝىـــْ فـــي مش لـــت مّينـــت ِـــن الخىاــــل اإلاّشفـــي 
 
 ٘بٝـــى ِـــاجضا

 
 يفـــبم أميـــا

 مّلىماج
 
ميـــتو  .يـــا وال ـــ  حّنـــ  الٙجــــىة بـــحً أولمـــ٤ الـــزين لـــذ هم الٝـــذسة ِلــــى  – جت ايـــذ الٙجـــىة الٜش

ــــى٥  لــــى اإلاّلىمــــاث باظــــخخذام ج٢نىلىجيــــا اإلاّلىمــــاث والاجفــــاالث وبــــاألخق ؤلانترنــــذ وبــــحً  الـى

ـــن ألا ـــــخاؿ  ،بفـــــٙت مىـــــشدة (1)أولمـــــ٤ الـــــزين ال يمل٣ـــــًى جلـــــ٤ الٝـــــذسة ـــحً مــ  يـــــز ال يـــــضا٥ اإلااليــ

 ال٘خٝـــادهم للمهـــاساث المـــشوسيت للمؽـــاس٠ت الّٙالـــت فـــي  معـــدبّذين مـــن
 
مجخمـــْ اإلاّلىماجيـــت نٍـــشا

 ٜذام اإلاىاونًى نحى خذماث الح٣ىمت ؤلال٢ترونيت.  يوهزا ين٢ّغ بذوسه ِلى مذ اإلاجخمْ. هزا

 لزا تهذٗ الذساظت  لى الخّٗش ِلى:
 

 جىىس مٙاهيم وأؼ٣ا٥ محى ألاميت اإلاّلىماجيت. -1

ش مهـاساث  -2 محـى ألاميـت اإلاّلىماجيـت لـذي ولبـت العـنت الشابّـت باألٜعـام ألادبيـت ب٣ليـت مذي ج٘ى

 آلاداب والّلىم بترهىنت.

 ومذي ٜبىله لخذماث الح٣ىمت ؤلال٢ترونيت. -3
 
 الّالٜت بحً الاخق اإلاخّلم مّلىماجيا

 اإلا ظعاث ال   يم٢ن أً حعهم بذوس  يجابي في جنميت مهاساث محى ألاميت اإلاّلىماجيت.  -4

 و حدودٍا:واىب الدراسة ج
 

ت اإلاّلىماجيت في اإلاجخمـْ الجـامعي  فـي ١ليـ اندؽاس ٌاهشة ألاميتمذي جخمثل في الخّٗش ِلى 

ــــت  ـــــب  -آلاداب والّلـــــىم بترهىنـ ـــي ِينـــــت مـــــن ليبيـــــا -جامّـــــت اإلاٜش ــــت فــ ــــت  ولبـــــت واإلاخمثلـ العـــــنت الشابّـ

 .2009/2010ت للّام الجامعي ال٣ليب باألٜعام ألادبيت
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 :أدواتَا و اسةميَج الدر

ذ وجحليل مهاساث محى ألاميت اإلاّلىماجيت نهج اإلا ذ الذساظتاظخخذم ٙي اإلاعحي لـش الـى

ذ بلٖ  والب بالعنت الشابّت في الخخففاث  278مجخمْ الذساظت  اجماليلذي ِينت الذساظت. ٜو

 الخاليت:

 .ٜعم اإلا٢خباث واإلاّلىماث 

 .ٜعم اللٕت ؤلانجلح يت 

 .ٜعم الخاسيخ 

 ٘يا.ٜعم الجٕشا 

 .ٜعم اللٕت الّشبيت 

 .ٜعم ِلم النٙغ 

 .ُٜعم ِلم الاجخما 

 .ٜعم الذساظاث الٝشآنيت 

خماد ِلى الاظدبانت اإلاٝذمت من   &Grace Bulaong أما بالنعبت ألدواث الذساظت ٘خم الِا

 Robert J.    ٜيــاط مــذي ٠ٙايــت مهــاساث محــى ألاميــت اإلاّلىماجيــت لىلبــت جامّــت  اإلاعــخخذمت فــي و

New Jersey  واإلاّخمـــــذة ِلـــــى مّـــــايحر محـــــى ألاميـــــت اإلاّلىماجيـــــت الفـــــادسة ِـــــن جمّيـــــت اإلا٢خبـــــاث

مــــــا٥ لــــــذي الــــــىصاساث والٝىاِــــــاث  .(2)ألامشي٢يــــــت وفــــــي الاهايــــــت الاظــــــدبانت ظــــــ ا٥ ِــــــن ٠يٙيــــــت أدا  ألِا

ـــدبانت  ــــت بترجمـــــت الاظــ ـــــذ ٜامـــــذ البا ثـ ــــىم الح٣ىمـــــت ؤلال٢ترونيـــــت. ٜو ــــت ِنـــــذ ا٠خمـــــا٥ مٙهـ الح٣ىميـ

خمـاد و٠زل٤ مّايحر محى ألا  ميـت اإلاّلىماجيـت الفـادسة ِـن جمّيـت اإلا٢خبـاث ألامشي٢يـت وال ـ  جـم الِا

ـــدباناث 278ِــــذد جىصيـــــْ ِليهمــــا فـــــي الذساظـــــت اإلايذانيــــت. وجـــــم  ِلــــى ولبـــــت العـــــنت الشابّـــــت  مـــــن الاظــ

ل ِذد الاظدباناث اإلاّادة  ذ ـو اظدبانت وبّذ ٘شصها واظدبّاد  235باألٜعام العابٞ ر٠شها، ٜو

، باإللا٘ت % من  جمالي مجخمْ الذساظت7555بنعبت  210ل٣املت أـبم ِذدها الاظدباناث ٔحر ا

ــــاث ــــخ٢ما٥ البيانـ ــــت الظـ ــــخّانت باإلاال ٍـ ـــى الاظـ الاظـــــدبانت. ال ـــــ  جـــــم الحفـــــى٥ ِليهـــــا مـــــن خـــــال٥   لــ

 في جحليل البياناث.  SPSSواظخخذمذ البا ثت البرناما ؤلا فابي 
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  :أدب الدراســــة
 

 و:وـــأة وتطور املفَـــىش
 

 Paulألو٥ مــشة مــن ٜبــل  Information Literacyٌهــش مفــىح  محــى ألاميــت اإلاّلىماجيـــت 

Zurkowski (1974)  فــــي مٝتــــرل مٝــــذم لحجنــــت الىونيـــت لّلــــم اإلا٢خبــــاث واإلاّلىمــــاثNational 

Commission on Libraries and Information Science (NCLIS)  يـز اظـخخذم اإلافـىح  فـي 

ٚ الخٝنياث واإلاهاس  اث الالصمت لؤل ـخاؿ لالظـخٙادة مـن اإلاـذي الىاظـْ مـن أدواث اإلاّلىمـاث ـو

. ول٢ــن الاظــخخذام اإلاّاـــش (3)باإللــا٘ت  لــى اإلافــادس ألاوليــت فــي مجــا٥  لــى٥ اإلاّلىمــاث إلاؽــ٢التهم

لهـــزا اإلافـــىح  جـــا  اظــــخجابت لخٝـــاسيش وونيـــت ِذيــــذة ــــذسث فـــي الــــذو٥ اإلاخٝذمـــت وبّـــن الــــذو٥ 

ــــاب ـــــا ٠خــ ـــل أهمهـ ــ ــــت، ولّـ ــــي الىالي الناميــ ـــذس فــ ــ ـــــز  ــ ـــي خىــــــش  الـ ــ ــــت فـ ـــ أمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت ــ ـــــذة ألامشي٢يــ اث اإلاخحـ

، ٠ـذِىة ِامـت إلاشاجّـت الـنٍم الخّليميـت والتربىيـت الالصمـت إلاجخمـْ A Nation at Riskىاً ــــــــــــــــــــــــبّن

ـذ21اإلاّلىمـاث فــي الٝــًش الـــ مــن  ش٠ــت  ـــالل الخّلــيم  . أ  أً  ش٠ـت محــى ألاميــت اإلاّلىماجيــت بٔض

ْ أً  ال   اجخا ذ أمشي٣ا وبّن الذو٥ ألاوسوبيت في الثمانينياث من الًٝش الّؽشين،  يز يخٜى

ي٢دعــب الىالــب مــن اإلانــاطج اإلاشجبىــت بمحــى ألاميــت اإلاّلىماجيــت الٝــذساث الالصمــت لخٙجحــر الىاٜــاث 

ــى٥ اإلاعــخٝل إلافــادس اإلاّلىمــاث ال ــ  يح خاجهــا فــي مناطجــه الخّليميــت. ال٣امنـت لذيــه مــن أجــل الـى

 .   (4)بحيز يخحٟش من الخّليم الخلٝين  العلب   لى الخّليم الاظخٝاللي ؤلايجابي
 

ِـــٗش الخٝشيـــش اللهـــابي لجمّيـــت اإلا٢خبـــاث ألامشي٢يـــت محـــى ألاميـــت اإلاّلىماجيـــت  1989وفـــي ِـــام  

لـــى جحذيـــذ م٣ـــاً، ِلـــى أالاهـــا اإلاٝـــذسة ِلـــى جحذيـــذ م ـــا يحخـــا  الاـــخق  لـــى اإلاّلىمـــاث، واإلاٝـــذسة ِ

ياث سايعت وهي: ل  لى ظذ جـى ذ جم الخـى  وجٝييم، واظخخذام جل٤ اإلاّلىماث بٙاِليت. ٜو

وجحذيــذ دوس اإلاهي٣لــت،  ِــادة النٍــش فــي وــٛش جنٍــيم اإلاّلىمــاث اإلا ظعــيت، و جا ــت اإلاّلىمــاث  -1

 اإلاّلىماث في  ياجنا في اإلاج ٥ واإلاجخمْ وم٣اً الّمل.

 الناؼمت ِن ألاميت اإلاّلىماجيت.حّضيض الىعي الّام للمؽ٢الث  -2

 ولْ جذو٥ أِما٥ البحىر الىونيت راث الفلت باإلاّلىماث واظخخذاماتها. -3

 لماً وجىد مناخ ي هل الىالب بأً يفبحىا مثٝٙحً مّلىماجيا. -4

 جممحً اهخماماث محى ألاميت اإلاّلىماجيت في جذسيب اإلاذسظحً. -5

ماجيـــت واإلاضيــذ مـــن ألاهـــذاٗ الّامــت لــــ  محـــى حّضيــض الـــىعي الّــام للّالٜـــت بـــحً محــى ألاميـــت اإلاّلى  -6

 .(5)ألاميت وؤلانخاجيت والذيمٝشاويت 
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 بأنه الاخق الٝادس ِلى : Doyle( ِٗش 1992وفي ِام )
 
 الاخق اإلاخّلم مّلىماجيا

 جحذيذ اإلاّلىماث ال٣املت والصحيحت ال   جم٢نه من اجخار الٝشاساث الز٠يت. -1

 جحذيذ  اجخه من اإلاّلىماث. -2

 ـيأت ألاظملت اإلاّخمذة ِلى  اجخه من اإلاّلىماث. -3

 جحذيذ اإلافادس اإلاحخملت من اإلاّلىماث. -4

  نؽا  اظتراجيجياث بحز ناجحت. -5

حره من الخ٢نىلىجياث ألاخشي. -6 خماد ِلى الحاظىب ٔو ى٥  لى مفادس اإلاّلىماث بااِل  الـى

 جٝييم اإلاّلىماث. -7

 جنٍيم اإلاّلىماث للخىبيٞ الّملي. -8

ت اإلاىجىد. -9  دما اإلاّلىماث الجذيذة داخل جعذ اإلاّ٘ش

 .(6)و ل اإلاؽ٢الث *اظخخذام اإلاّلىماث في الخ٢ٙحر النٝذ  -10
 

ذ محى ألاميت اإلاّلىماجيت ِام   ذ ِ٘ش ت  1996ٜو بأالاها رل٤ الٙن الجذيذ اإلامخذ من مّ٘ش

ـــــى٥  لــــى اإلاّلىمــــاث  لــــى الخ٢ٙحـــــر النٝــــذ  بى ّــــت اإلاّلىمـــــاث ٠يٙيــــت اظــــخخذام الحىاظــــيب والـى بي

 .(7)راتها، وبنيتها الخ٢نىلىجيت، والاجخماِيت، والثٝا٘يت، و٠زل٤ ٘لعٙت الخأزحر واإلاحخىي 
 

ــــام ) ــــي ِــ ــــت بــــــشآ 2003وفــ ـــي مذينــ ــــي فـــ ــــ جمش دولــ ـــمت  Prague( ِٝــــــذ مــ ا٠ياِاــــ ـــل٘ى ــ  حؽي٣ىظـ

ايـــت اإلانخـــذي الـــىون  إلاحـــى ألاميـــت اإلاّلىماجيـــت وبالخّـــاًو مـــْ اليىنعـــ٣ى والحجنـــت الىونيـــت  لّلـــم بِش

دولــت إلاناٜؽــت أهميــت محــى ألاميــت اإلاّلىماجيــت لــمن  23اإلا٢خبــاث واإلاّلىمــاث وبحمــىس ممثلــحً لـــ 

ــى٥  لــى  ــٚ محــى ألاميــت اإلاّلىماجيــت ِلــى أالاهــا  حؽــمل )جحذيــذ والـى ــذ جــم ـو العــياٛ الّــال  . ٜو

ــــيل( اإلاّلىمــــاث لحــــل اإلاؽــــ٢الث أو الٝمــــايا  وجٝيــــيم وجنٍــــيم وؤلانؽــــا  بٙاِليــــت واظــــخخذام وجـى

 .(8)اإلاخذاولت، وهي حّخبر  ٞ أظاس   من  ٝٛى ؤلانعاً في الخّلم مذي الحياة  
 

ِـــام ) ــــْ  ـــا٠م ١اليٙىسنيــــا بالىاليـــاث اإلاخحــــذة 2009وفـــي   Arnold Schwarzenneger( ٜو

ميـت فــي واليــت ١اليٙىسنيــا والــز  بــذوسه ؼــ٣ل  ألامـش الخنٙيــز  لىلــْ مجلــغ ٜيــادة محــى ألاميــت الٜش

ميـت لجنت اظدؽاسيت إلاحى ألا  ميت لخٝنيت اإلاّلىمـاث والاجفـاالث، لمـماً محـى ألاميـت الٜش ميت الٜش

ميت، وأدواث الاجفاالث و / أو   لع٣اً واليت ١اليٙىسنيا من  يز اظخخذام الخ٢نىلىجيا الٜش
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ــيل اإلاّلىمــاث مــن أجــل  يجــاد مجخمــْ  ــى٥  لــي الؽــب٣اث، و داسة ودمــا وجٝيــيم و نؽــا  وجـى الـى

تواٜخفاد ٜاام ِلى اإلا  .(9)ّ٘ش
 

ِلــــى أنــــه  Critical Thinkingٜامــــذ م ظعــــت الخ٢ٙحــــر النٝــــذ  بخّشيــــٚ الخ٢ٙحــــر النٝــــذ  

ِمليت لبي ٢٘ـش  للمهـاساث واإلاٙـاهيم الّٙالـت، وجىبيـٞ وجحليـل و/أو جٝيـيم اإلاّلىمـاث ال ـ  جـم 

 . (10)ججميّها ِن وشيٞ اإلاال ٍت أو الخجشبت أو الخأمل أو الاجفاالث ٠ذليل لالِخٝاد والّمل

ِــــن هـــــزه  ـــالميت بمنـــــأي  ـــا الّشبيـــــت ؤلاظـ ـــن اإلا ظعـــــاث التربىيــــت والّلميـــــت فــــي بالدنـ ـــم ج٢ـ ولـ

ـــــشث  ــــىد، ٍ٘هـ ـــتراجيجيتالجهــ ــ ــــىيش الترب اظـ ـــجىــ ــ ــــت يـ ــــت للتربيــ ــــت الّشبيــ ــــى )اإلانٍمــ ـــــن الال٢عــ ــــت ِـ ت الّشبيــ

والثٝا٘ت والّلىم( ومعخٝبل الخّليم في الىون الّشبي: ال٣اسزـت أو ألامـل ِـن منخـذي ال٢ٙـش الّشبـي 

 .  (11)1991ِام 
 

ذ جناو٥ البّن ألاميت اإلاّلىماجيت ِلى أالاها وظـي ت جذيـذة لٍـاهشة ٜذيمـت. ٘ـالعجض ِـن لٜو

ــى٥  لــى مفــادس جلبيـت هــزه الا خياجــاث، والخّامــل  جحذيـذ ا خياجــاث الٙــشد مــن اإلاّلىمـاث، والـى

د مــــْ اإلافـــــادس واإلاشا٘ـــــٞ والخـــــذماث مـــــن أٜـــــذم اإلاؽـــــ٢الث ال ـــــ  جحـــــى٥ دًو الاظـــــدثماس ألامثـــــل إلاـــــىاس 

 للخىــــىساث الجاسيــــت فــــي جٝنيــــاث اإلاّلىمــــاث و نخــــا  
 
 جبّــــا

 
اإلاّلىمــــاث. وجــــضداد هــــزه اإلاؽــــ٣لت جٙاٜمــــا

يـت وخـذماث اإلاّلىمـاث  و اإلاـ جمشاث و الذساظـاث. زـم جىالـذ ألابحـار (12)ألاؼـ٣ا٥ الجذيـذة مـن أِو

فــــي  2005والنــــذواث ال ــــ  جدنــــاو٥ ألاميــــت اإلاّلىماجيــــت. ومــــن بيلهــــا جفــــشيم ؤلاظــــ٢نذسيت الفــــادس ِــــام 

ايـت  -نذوة محى ألاميت اإلاّلىماجيت والخّلم مـذي الحيـاة  اإلانّٝـذة فـي م٢خبـت ؤلاظـ٢نذسيت بمفـش بِش

ــــت  ــــى ألاميـــ ــــىون  إلاحـــ ـــــذي الـــ ـــ٣ى(، واإلانخــ ــ ـــــت )اليىنعــ ــــىم والثٝا٘ــ ــــت والّلـــ ـــــذة للتربيـــ ـــم اإلاخحــ ــ ــــت ألامــ منٍمـــ

محـــى ألاميـــت  الـــز  يـــنق ِلـــى أً -اإلاّلىماجيـــت، والاجحـــاد الـــذولي لحجمّيـــاث واإلا ظعـــاث اإلا٢خبيـــت

ٝــْ فــي ٜلــب الــخّلم مــذي الحيــاة. ٘فــ  جم٢ــن النــاط فــي جميــْ نــىا ي الحيــاة لبحــز،  اإلاّلىماجيــت ج

ــــت  ـــــيت والاجخماِيــ ـــــذاٗ الاخفـ ـــٞ ألاهـ ــ ـــــت لخحٝيـ ــــاث بّٙاليـ ـــــا  اإلاّلىمــ ـــخخذام، و نؽـ ــ ـــــيم، واظـ وجٝيـ

 . (13)أالاها  ٞ أظاس   من  ٝٛى ؤلانعاً في الّالم الٜش   واإلاهنيت والخّليميت. و
 

 ألمية املعلوماتية واملصطلخات املرتبطة:حمو ا
 

ــــت، أو مخىىــــاث،أو جــــذاو٥، أو   ً  جا ــــت اإلاّلىمــــاث فــــي أؼــــ٣ا٥ مخخلٙــــت )١لمــــاث مىبِى

حسجيالث ـىجيت، أو وظااي مخّذدة...الخ( جىلب محى أمياث أخشي مثل: محى ألاميت البفشيت، 

م الميت، ومحى أميت الحاظىب ، ومحى ألاميت الٜش  يت، ومحى أميت الؽب٣اث.ومحى ألاميت ؤلِا
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    Visual Literacy حمو األمية البصرية -

. و٠ــزل٤ (14)حّـٗش محــى ألاميــت البفــشيت ِلــى أالاهــا اإلاٝـذسة ِلــى ٘هــم و نخــا  الشظــاال اإلاشايــت

حّــــٗش ِلـــــى أالاهـــــا اإلاٝـــــذسة ِلـــــى ٘هـــــم واظـــــخخذام الفـــــىس، مخمـــــمنت اإلاٝـــــذسة ِلـــــى الخ٢ٙحـــــر والـــــخّلم 

 لفىس. وجٝعم محى ألاميت البفشيت  لى:والخّبحر ِن الزاث ِن وشيٞ ا

   الخّلم البفش 

   الخ٢ٙحر البفش 

   الاجفا٥ البفش 

ــــت ٠نديجــــت للخٙاِــــل مــــْ الٍــــاهشة   يــــز  ؽــــحر الــــخّلم البفــــش   لــــى  نؽــــا  وا٠دعــــاب اإلاّ٘ش

البفـــشيت. بينمـــا  ؽـــمل الخ٢ٙحـــر البفـــش   لـــى اإلاٝـــذسة ِلـــى جنٍـــيم الفـــىس الزهنيـــت  ـــى٥ ألاؼـــ٣ا٥ 

النفىؿ. أما الاجفا٥ البفش  ٘هى اظخخذام الشمىص البفشيت للخّبحر ِـن والخىىه وألالىاً و 

يل اإلاّنا  .(15)ألا٣٘اس وجـى
 

 Media Literacy حمو األمية اإلعالمية -
 

ــت  حّــٗش ِلــى أالاهــا مٝــذسة اإلاــىاون ِلــى  جا ــت وجحليــل وجٝيــيم و نؽــا  اإلاّلىمــاث فــي مجمِى

ــــت مــــن ألاؼــــ٣ا٥ ن أو ي يــــذًو محــــى أميــــت الىظــــااي يــــذس١ًى . وهــــ ال  الــــزين يــــذاًّ٘ى ِــــ(16)مخنِى

مــــذي جــــأزحر )الخليٙضيــــًى والشاديــــى والشظــــىم اإلاخحش٠ــــت والدســــجيالث اإلاىظــــيٝيت والجشااــــذ واإلاجــــالث 

ـــل،  ــــا  وحّـــــذيل الٝـــــيم والاججاهـــــاث، وجٝـــــذيم ألامــ ـــي جنٍـــــيم اإلاّلىمـــــاث وألا٣٘ـــــاس، و نؽـ اليىميـــــت( فــ

 .(17)والت ويذ باإلاخىىاث لؤلِما٥
 

 Computer Literacy وبحمو أمية احلاس -

يم٢ـــن الخ٢ٙحـــر فـــي محـــى أميـــت الحاظـــىب ِلـــى أالاهـــا ألالٙـــت مـــْ الحاظـــىب الاخ ـــ   واإلاٝـــذسة 

ِلــــــى  نؽــــــا  ومّالجــــــت البيانــــــاث والىزــــــااٞ ببراِــــــت ِبــــــر مّــــــالج ال٣لمــــــاث، والجــــــذاو٥ ؤلال٢ترونيــــــت، 

ـــن البرمجيــــاث حرهــــا مـ ىاِــــذ البيانــــاث ٔو ــــذ ألــــاٗ )(18)ٜو ـــ ,2009Jenkins. ٜو ب٢ت ( اظــــخخذام ؼـ

 . (19)ؤلانترنذ في البحز والحفى٥ ِلى اإلاّلىماث
 

  Digital Literacy حمو األمية الرقنية -

ميت ِلى أالاها ٜذسة الاخق ِلى أدا  اإلاهام ِلى نحى ّ٘ا٥ في البيمت  حّٗش محى ألاميت الٜش

ميت، واإلاٝفىد هنا جمثيل اإلاّلىماث   فادس اإلا من  الىاظْ  إلاذي  ؼ٣ل ٜس   وباألخق ا  في الٜش
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ٚ ومٝذسة ألا٘شاد ِلي اظخخذام (20)اإلاخا ت ِلى ؼب٢ت ؤلانترنذ . وحّٗش أيما ِلى أالاها وعي ومٜى

ميـت، وبنـا   ميت، )وجحذيـذ و جا ـت و داسة ودمـا وجٝيـيم وجحليـل وججميـْ( اإلافـادس الٜش ألادواث الٜش

ت الجذيذة، والخىاـل مْ آلاخشين  .  (21)اإلاّ٘ش
 

  Network Literacy  حمو األمية الشبكية -

يــشي الــبّن أً محــى ألاميــت الؽــب٢يت حّنــ  ٘هــم ٠يٙيــت ِمــل ؼــب٣اث الاجفــاالث، و٠يٙيــت 

شا ة النفىؿ الٙااٝـت، و٠ـزل٤ ٠يٙيـت جحٝيـٞ ِنفـش ألامـاً أزنـا  اظـخخذام   يجاد اإلاّلىماث ٜو

 .(22)ؼب٢ت الىيب الّاإلايت
 

 
 
، و نه وه٢زا يخط  أً مفىح  محى ألاميت اإلاّلىماجيت مفىح  أ٠ثر ؼمىال

 
 واحعاِا

ذ الحالش. وسبما يٍهش في  يم٢ن أً  عخخذم ٠مٍلت حٕىي مٙاهيم ومفىححاث ِذيذة في الٜى

اإلاعخٝبل أؼ٣ا٥ أخشي من اإلاّلىماث جخىلب محى أمياث جذيذة. مما ظبٞ يم٢ن حّشيٚ محى 

 ألاميت اإلاّلىماجيت ب٣ا٘ت أنىاِها ِلى أالاها:

-ظمّيت -اإلاّلىماث ب٣ا٘ت أؼ٣الها )نفيت دساٟ  اجخه مناٜذسة الاخق ِلى جحذيذ و  

ميت... وما  عخجذ من أؼ٣ا٥ في اإلاعخٝبل( و نؽا  - ِالميت-بفشيت بحز ٜادسة  اظتراجيجياثٜس

يله لخل٤ اإلاّلىماث، )وججميْ وجحليل وجٝييم و داسة ودما( جل٤ اإلاّلىماث  ِلى جـى

ت الجذيذة، والخ٢ٙحر النٝذ  ، و ل اإلاؽ٢الث واجخار واظخخذامها بٙاِليت في بنا  اإلاّ٘ش

 .  الحياةالٝشاساث واظخمشاس ِمليت الخّلم مذي 
 

 :املبادئ األساسية حملو األمية املعلوماتية
 

( أً اإلابــــادئ ألاظاظـــيت إلاحــــى ألاميـــت اإلاّلىماجيــــت جخمثـــل فــــي الّناـــــش 2003اٜتـــرل مــــ جمش بـــشآ )

  :(23)الخاليت

ـــــاث  -1 ــــْ اإلاّلىمـ ــــام مجخمــ ـــــت الثٝو ٜيــ ـــــال للخنميـ ــــى اإلاٙخـ ـــم هــ ــ ــــت لؤلمـ ـــــاديت والاجخماِيــ ا٘يــــــت والاٜخفـ

 واإلاجخمّاث اإلاحليت، واإلا ظعاث وألا٘شاد في الًٝش الىا ذ والّؽشين وما بّذه. 

ــــْ  جا ــــــت اإلاّلىمـــــاث الهامــــــت والاظـــــخخذام الّٙــــــا٥  -2 ــــت بــــــالت امن مـ ــــى ألاميــــــت اإلاّلىماجيـ ــــب محـ ّـ جل

 فـــي الحـــذ مـــن ِـــذم اإلاعـــ
 
 ٜياديـــا

 
يمـــا لخ٢نىلىجيـــا اإلاّلىمـــاث والاجفـــاالث دوسا اواة داخـــل الـــذو٥ ٘و

 بحً البلذاً والؽّىب، من خال٥ اظخخذام اإلاّلىماث في ظياٜاث مخّذدة الثٝا٘اث واللٕاث.
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إلاّلىمـــاحي ِلـــى  ا لخحعـــحً الخّلـــيم ٜىيـــت مخّـــذدة الخخففـــاثبـــشاما الـــذو٥  س يجـــب أً جىـــى   -3

ميـــت فـــي ظـــذاإلاعـــخىي الـــىون  ٠خىـــىة لـــشوسيت  ّلمـــحً مـــىاونحً مخ  يجـــادمـــن خـــال٥  الٙجـــىة الٜش

 
 
ىة ِاملت ٜادسة ِلى الخنا٘غ. ،ّ٘ا٥ مخحمش ، ومجخمْ مّلىماجيا  ٜو

حّخبـــر محـــى ألاميـــت اإلاّلىماجيـــت مفـــذس اهخمـــام لجميـــْ ٜىاِـــاث اإلاجخمـــْ وال ـــ  يجـــب أً ج٣ـــًى  -4

ٞ ا خياجاجه الخاـت.  مفممت ٘و

ً ينبغـــي أً ج٣ـــًى محـــى ألاميـــت اإلاّلىماجيـــت جـــض  ال يخجـــضأ مـــن الخّلـــيم لحجميـــْ، وال ـــ  يم٢ـــن أ -5

 حعهم في جحٝيٞ أهذاٗ ألامم وا ترام  ٝٛى ؤلانعاً.
 

 معايري حمو األمية املعلوماتية: 
 

ـــا الجامّـــــاث وجمّيـــــاث اإلا٢خبـــــاث  ــ ــــاث الخّليميـــــت واإلاهنيـــــت، خفـى ٜامـــــذ بّـــــن اإلا ظعـ

ــا فــي الىاليــاث اإلاخحــذة  واإلاّلىمــاث، بىلــْ مّــايحر خاـــت بمجــا٥ محــى ألاميــت اإلاّلىماجيــت، خفـى

هــا اإلاّــايحر الفــادسة يا وبشيىانيــا وبّــن البلــذاً ألاوسبيــت ألاخــشي. ولّــل مــن أهمألامشي٢يــت واظــترال

ل٣ـل  م ؼـش  22مّايحر،  5من  وجخ٣ًى هزه اإلاّايحر  .(24) 2000 مّيت اإلا٢خباث ألامشي٢يت ِامِن ج

م ؼــش ِــذد مــن اإلاخشجــاث، واإلاّــايحر مّشولــت بال٣امــل فــي مححــٞ الذساظــت بينمــا جخمثــل الخمعــت 

 : عت ٘يما يليمّايحر الشاي
 

 وبيّت و جم اإلاّلىماث اإلاىلىبت. :اإلاعيار ألاول  
 
 يحذد الىالب اإلاخّلم مّلىماجيا

اِليت. اإلاعيار الثاوي:   ال خياجاجه من اإلاّلىماث ب٢ٙا ة ٘و
 
 يفل الىالب اإلاخّلم مّلىماجيا

 ويـذما اإلاعيار الثالث: 
 
 اإلاّلىماث ومفـادسها نٝـذيا

 
اإلاّلىمـاث  يٝيم الىالب اإلاخّلم مّلىماجيا

يت الخاـت بها.  اإلاخخاسة في الٝاِذة اإلاّ٘ش

 اإلاّلىمــاث بٙاِليــت لخحٝيــٞ ٔــشك مّــحً  اإلاعيااار الزا:اا : 
 
 عــخخذم الىالــب اإلاــخّلم مّلىماجيــا

 ظىا  ١اً رل٤ بفىسة ٘شديت أو جماِيت.

 ال٢ثحــر مــن الٝمــايا الاجخماِيــت والٝانىنيــاإلاعيااار اامااا   
 
ت : يٙهــم الىالــب اإلاــخّلم مّلىماجيــا

.
 
 وأخالٜيا

 
 والاٜخفاديت اإلاحيىت باإلاّلىماث، و جا ت واظخخذام اإلاّلىماث ٜانىنيا

 

 األمية املعلوماتية واحلكومة اإللكرتوىية:
ـــا يىلـــــٞ ِليـــــه   ـــــى٥ الّـــــالم فـــــي  الـــــذو٥ جدعـــــابٞ  ـــل  الح٣ىمـــــتٜامـــــت مــ ؤلال٢ترونيـــــت. ٘ٙـــــي ١ــ

 إلاباؼش، وحعخخذم آلاليت الخي ا ىاإلاّلىماث الحشجت ِل الذو٥ منىٝت من مناوٞ الّالم، جمْ 
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والحمــاط الــز   لخبعــيي الّمليــاث ال ــ  ١انــذ مّٝــذة مــن ٜبــل وجخٙاِــل  ل٢ترونيــا مــْ مىاونيهــا.

خٝـــاد أً الخ٢نىلىجيـــا الحذيثـــت جحـــى٥ الؽـــ٣ل العـــلب   يفـــا ب هـــزا الخىجـــه يـــأحي جضايـــا مـــن الِا

وم ظعــــاث  ىاونحًالؽــــ٣ل النؽــــي ؤلايجــــابي والخٙــــاِلي مــــْ اإلاــــ يالٕالــــب فــــي الح٣ىمــــت الّٙليــــت  

ما٥  .ألِا
 

  Electronic Government تعريف احلكومة اإللكرتوىية -

مــا٥  هــي ِمليــت حٕيحــر وجحىيــل الّالٜــاث بــحً اإلا ظعــاث الح٣ىميــت واإلاــىاونحً وسجــا٥ ألِا

 لى الؽ٣ل ؤلال٢ترونـي مـن خـال٥ ج٢نىلىجيـا اإلاّلىمـاث بهـذٗ جٝـذيم خـذماث أ٘مـل للمـىاونحً، 

ى٥ وجحعحً الخّامل والخٙ ما٥ ومجخمْ الفناِت، وجم٢حً اإلاىاونًى من الـى اِل مْ سجا٥ ألِا

ش مضيــــــذ مــــــن الؽــــــٙا٘يت و داسة اإلا ظعــــــاث الح٣ىميــــــت بىشيٝــــــت أ٠ثــــــر ٠ٙــــــا ة  للمّلىمــــــاث ممــــــا يــــــ٘ى

  .(25)باإللا٘ت  لى جخٙين النٙٝاث
 

 مبادئ احلكومة اإللكرتوىية -

م سايعت لخنٙيـز خىـت الح٣ىمـت في  واس مبادسة الح٣ىمت ؤلال٢ترونيت هناٟ أسبّت مٙاهي 

 ؤلال٢ترونيت:

 
ا
ـــا  يجـــــاد مجخمــــْ مّلىمـــــاحي ٜـــــادس ِلـــــى  الخحــــى٥ لـــــيغ: أول ـــل الح٣ىمـــــت  لـــــى آليــــت، و نمــ ـــي جحىيـ ٘ٝــ

 
 
الخّامـل مـْ مّىيـاث الخٝنيـت. وهـزا  ّخبـر أ ــذ اإلابـادئ اإلاهمـت لجّـل الح٣ىمـت ؤلال٢ترونيـت واّٜــا

.
 
 ملمىظا

:
ا
، ورلـ٤ هناٟ  اجـت ماظـت للخّـاًو بـحً ؼـ ثاهيا

 
ش١اث وم ظعـاث الٝىـاِحً الّـام والخـاؿ مّـا

 لخحٝيٞ  لم الح٣ىمت ؤلال٢ترونيت.

:
ا
يت وألاماً لحح٣ىمت ؤلال٢ترونيت. ثالثا   نؽا  البنيت الخحخيت ال٢ٙيلت بمماً الخفـى

:
ا
اإلاّلىماث، وهنا  ّخبـر محخـىي اإلاّلىمـاث وؼـ٣لها وبنامهـا مـن ألاؼـيا  اإلاهمـت والجىهشيـت فـي  را:عا

ـــــى٥  لـــــى اإلاّلىمـــــاث واإلاّـــــامالث ب٣ـــــل ظـــــهىلت الح٣ى  مـــــت ؤلال٢ترونيـــــت، باإللـــــا٘ت  لـــــى  م٣انيـــــت الـى

  .      (26)ويعش

 (27)املَارات الالزمة لتفعيل احلكومة اإللكرتوىية -

حر خمــــغ مهــــاساث لــــشوسيت الصمــــت لخّٙيــــل  هنــــاٟ ؤلال٢ترونيــــت  الح٣ىمــــت اجــــت مححــــت لخــــ٘ى

ّاليـت. وجمثــل هـزه اإلاهــاساث مخىلبـاث معــبٝت وجم٢يلهـا مـن جٝــذيم الخـذماث المــشوسيت ب٢ ٙـا ة ٘و

يجــب أً يدعــم بهــا ١ــل الّــاملحً، ٠مــا أالاهــا أيمــا مهــاساث مخذاخلــت حعــخذعي الّمــل بــشول الٙشيــٞ. 

 ما يلي:٘يهزه اإلاهاساث  جخمثلو 
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 ( املَارات التخليلية:1)
ت من اإلاهاساث مهاساث الخٙعحر والخحليـل وهـي مهـاساث أظا   ظـيت ينبغـي جمثل جل٤ اإلاجمِى

ؤلال٢ترونيـــــت. وجبـــــذأ هـــــزه اإلاهـــــاساث  الح٣ىمـــــتجىا٘شهـــــا فـــــي ١ـــــل مش لـــــت مـــــن مشا ـــــل جىـــــىيش مؽـــــشوُ 

بخحذيـــذ اإلاؽـــ٢الث ووــــٚ أِشالـــها وال٢ؽـــٚ ِـــن العياظـــاث والّمليـــاث واإلاماسظـــاث اإلاعـــببت 

مـــــا٥.  ـــــشاك، وجحليـــــل  اجـــــاث ومخىلبـــــاث اإلاعـــــخخذمحً، وظـــــبل جـــــذ٘ٞ اإلاّلىمـــــاث وألِا لهـــــزه ألِا

  جشا  بحىر ودساظاث اظخىالِيت أو حاخيفيت ومخّمٝت أيما.  ويخىلب رل٤
 

 ( مَارات إدارة املعلومات واملعرفة:2)
ـــت مـــن اإلاهـــاساث مـــذ وأظـــغ الخّامـــل مـــْ اإلاّـــاٗس واإلاّلىمـــاث ٠مـــىسد  يجبـــحً هـــزه اإلاجمِى

ت من اإلاهاساث الخالي: ،أظاس   ر  ٜيمت ِاليت ومما٘ت  وجحخا  هزه اإلاجمِى

وجـــىدة البيانـــاث واإلاّلىمـــاث ومعـــخىياث جىا٘ٝهـــا مـــْ ٔحرهـــا مـــن  ي ى الخأ٠ـــذ مـــن ظـــالمت محخـــ 

هشظت البياناث وانخٝا  اإلاحخا  ملها. شص ٘و  البياناث واإلاّلىماث. ويشجبي بزل٤ جفنيٚ ٘و

ىاِـــذ أو معـــخىدِاث البيانـــاث وملٙـــاث البيانـــاث اإلاعـــخخذمت   الـــخم٢ن مـــن جفـــميم الـــنٍم ٜو

ـــ٣ل مــــنٍم. ويــــشجبي  ِــــشك اإلاّلىمــــاث بؽـ ـــم لخٝــــذيم و ٍـ ـــل ون ِـ ـــميم واجهــــاث الخٙا بــــزل٤ جفـ

 ألامن ال   جممن ظالمت وظشيت اإلاّلىماث اإلاخا ت.

ـــا  ــــاً ِلـــ ــــت، والحٙــ ـــنيٚ، والٙهشظــ ـــــاث، والخفـــ ــــز ِــــــن اإلاّلىمـ ــــىت البحــ ــــام بأنؽــ ـــالمت  ىلٝيــ ــ ظـ

 البياناث واإلاّلىماث.

جفميم وبنا  ٜىاِذ ومعخىدِاث البياناث وجحذيذ البياناث اإلاخممنت و ٜـشاس ِمليـاث جمـْ  

 ناث ومّايحر ومٝاييغ الجىدة والعيىشة ِليها.البيا

  جىىيش وجنٙيز آلياث اإلاؽاس٠ت في اإلاّلىماث. 
 

 ( املَارات الفيية:3)
 

 ويم٢ن الٝيام بهزه اإلاهاساث من خال٥ الخالي:    

 جفميم وجنٙيز نٍم مّلىماث مخىا٘ٝت مْ البنيت ألاظاظيت الٝاامت. 

اايحً بحيــز ج٣ــًى ظــهلت الاظــخخذام ومٝبىلــت جىــىيش واجهــاث الخٙاِــل مــْ اإلاعــخخذمحً اللهــ 

 ملهم.
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ؼـ٣ل آخـش فـي  وـاس نٍـام مّلىمـاث مخ٣امـل و جا ـت  ىجحىيل البياناث من نٍام أو ؼـ٣ل مـا  لـ 

 بياناجه وجٝاسيشه لالظخخذام بأظاليب ِذيذة.

 جفميم و داسة نٍم وؼب٣اث اإلاّلىماث اإلاخخلٙت. 

يــــذ اإلاّلىمــــاث واظــــخٝىابها مــــن مفــــادس جى  ى٣ــــىين ٜىاِــــذ ومعــــخىدِاث بيانــــاث ٜــــادسة ِلــــج 

شاك الاظترجاُ وجىظيْ نىاٛ الاظخخذام.   مخخلٙت أٔل
 

 ( مَارات االتصال والتكديه:4) 
ــــت مــــن اإلاهــــاساث فــــي أٔــــشاك حعــــىيٞ مؽــــشوُ   ــــٚ هــــزه اإلاجمِى حر  الح٣ىمــــت ؤلال٢ترونيــــتجٌى  وجــــ٘ى

 الذِم الالصم من ١ل ألاوشاٗ اإلاّنيت به.
 

 اإللكرتوىية: كومةاحل( مَارات إدارة مشروع 5)
 

ت من اإلاهاساث  ل   الخالي: ىالخّٗش ِل ىوتهذٗ هزه اإلاجمِى

  .بنيت الّمل ىأزحر ج٢نىلىجيا اإلاّلىماث والاجفاالث اإلاعخخذمت ِلج 

  .الخذماث اإلاٝذمت للمىاونحً ىجأزحر ج٢نىلىجيا اإلاّلىماث والاجفاالث ِل 

 .ؤلال٢ترونيت الح٣ىمتالخخىيي الجيذ إلاؽشوُ  

 .ا  هي٣ل اإلاؽشوُوٛش بن 

  .وٛش مشاٜبت جىدة اإلاؽشوُ 

 وٛش ٜياط أدا  الح٣ىمت ؤلال٢ترونيت.  
 

  لى باال 
 
ىال لا٘ت  لى ما ظبٞ ٘إنه من اإلاهم أً نّٗش  لى أ  مذي يمل٤ اإلاىاونًى ـو

، و لى أ  مذي يخم اظخخذام الؽب٢ت من ٜبل اإلاىاونحً؟ ورل٤ ألنه Internetالؽب٢ت الّاإلايت 

ى٥ وا وجخخلٚ أظباب ِذم  ،ظخخذام للؽب٢ت ٘إنه لن ي٣ًى هناٟ  ٣ىمت  ل٢ترونيتبذًو ـو

ى٥  لى   : (28)ج٣ًى بعبب الؽب٢ت ٘ٝذالـى

 الاندؽاس اإلاحذود لححىاظيب الاخفيت. 

 الاندؽاس اإلاحذود لئلنترنذ.  

 ألاميت في مجا٥ اظخخذام الحاظىب. 
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خمـــــاد ِلـــــى اإلا٢خبـــــاث الّ ـــى الِا ـــا بّـــــن الح٣ىمـــــاث  لــ ـــا دِــ امـــــت فـــــي جٝـــــذيم خـــــذماث وهـــــزا مــ

ــــى٥، والخــــذسيب، واإلاعــــاِذة ورلــــ٤ أًل اإلا٢خبــــاث الّامــــت  الح٣ىمــــت ؤلال٢ترونيــــت  مــــن خــــال٥ الـى

ــى٥  ليهــا، وجلٝــي اإلاعـــاِذة،  ــت لجميــْ ألا٘ــشاد مـــن الـى حّخبــر م ظعــاث اإلاجخمــْ ال ــ  جٝـــذم ٘ـش

 .( 29)والانخشاه في خذماث الح٣ىمت ؤلال٢ترونيت
 

ى٥ لئلنترنذ بؽـ ا من هنا ٘إنه البذ من نؽش ال ىعي اإلاّلىماحي بحً اإلاىاونحً و جا ت الـى

 يز أً اإلاجخمْ اإلاّلىماحي لذيه ال٢ثحر من ؤلام٣انياث ال   لـم جىـٛش الىٛش وألاظاليب اإلام٢نت. 

يــت الحيــاة، وجنمــى هــزه ؤلام٣انيــاث بعــبب  بّــذ، وال ــ  يم٢ــن أً جــ د   لــى جحعــحً ؤلانخاجيــت ونِى

لىجيــا اإلاّلىمــاث والاجفــاالث و م٣انيــت الاجفــا٥ بالؽــب٢ت الّاإلايــت ِبــر الخىــىساث الهاالــت فــي ج٢نى 

وظـــاال أخـــشي ٔحـــر أجهـــضة الحاظـــب آلالـــي، مثـــل الخلٙـــاص الٜش ـــ  والجيـــل الثالـــز للهىاجـــٚ النٝالـــت. 

 اٜخفـــــاديت واجخماِيـــــت مهمـــــت، وظـــــٗى جٙـــــخم الخـــــذماث الجذيـــــذة 
 
ـــــا ش هـــــزه الخىـــــىساث ٘ـش وجـــــ٘ى

ش   جذيذة وج٘ى
 
 الىظاال لضيادة ؤلانخاجيت. والخىبيٝاث أظىاٜا

 

  :ميَجية البخح
  

خماد ِليها في الذساظت اإلايذانيت:  هناٟ أسبّت م٣ىناث جم الِا
 

 . عايير  حى ألا يت اإلاعلى اجيت الصادرة عً حمعيت اإلاكخباث ألا زيكيت -1

واإلاعـخخذمت فـي ٜيـاط مـذي ٠ٙايـت    .Grace Bulaong&  Robert J مـن  الاسادباهت اإلادم ات -2

واإلاّخمـــذة ِلـــى مّـــايحر محـــى ألاميـــت  New Jerseyمهـــاساث محـــى ألاميـــت اإلاّلىماجيـــت لىلبـــت جامّـــت 

خمــــاد  اإلاّلىماجيــــت الفــــادسة ِــــن جمّيــــت اإلا٢خبــــاث ألامشي٢يــــت. وال ــــ  ٜامــــذ البا ثــــت بترجمتهــــا والِا

ـذ جمـمنذ  حعـام٥ ملهـا للخّـٗش ِلـى مهـاساث محـى ألاميــت  21حعـام٥  22ِليهـا فـي هـزه الذساظـت ٜو

ـــــى٥  لـــــى اإلاّلىمـــــاث، وجٝيـــــيم اإلاّلىمـــــاث، ا إلاّلىماجيـــــت مـــــن  يـــــز جحذيـــــذ  جـــــم اإلاّلىمـــــاث، والـى

واظــخخذام اإلاّلىمــاث، والٝمــايا ألاخالٜيــت والٝانىنيــت. أمــا الدعــام٥ ألاخحــر ٘ٝــذ ألــا٘خه البا ثــت 

ما٥ لذي الىصاساث والٝىاِاث الح٣ىميت بالذولت ِنـذ  للخّٗش ِلى مذي ٜبى٥ الىالب ألدا  ألِا

 خما٥ مٙهىم الح٣ىمت ؤلال٢ترونيت. وجم جفنيٚ  جاباث الىلبت ِينت الذساظت  لى ٘مخاً: ا٠

-                              .
 
. -ٔحر مٝبى٥ مّلىماجيا

 
 مٝبى٥ مّلىماجيا

  لى زالر ٘ماث:
 
 زم جفنيٚ  جاباث الىلبت اإلاٝبىلت مّلىماجيا

. -             مخىىس. -            مبخذئ.  -   محتٗر
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 :عيىت المراست   -3

جامّت الضيخىنت  -واإلاخمثلت في ولبت العنت الشابّت باألٜعام ألادبيت ب٣ليت آلاداب والّلىم بترهىنت

ذدهم  ذ جم دما ٜعم الخاسيخ والجٕشا٘يا  210ِو مىصِحً ِلى ألاٜعام ٠ما في الجذو٥ الخالي ٜو

 لٝلت ِذد الىلبت ٘يهما:
 
 مّا

 ىت المراست وفق الدسم( جىسي  عي1حمول رقم )

 النعبت الّذد الٝعم

 11,9 25 ٜعم اإلا٢خباث واإلاّلىماث

 12,4 26 ٜعم اللٕت ؤلانجلح يت

 10,9 23 ٜعم الخاسيخ والجٕشا٘يا

 9,5 20 ٜعم اللٕت الّشبيت

 1657 35 ٜعم ِلم النٙغ

 21,9 46 ٜعم ِلم الاجخماُ

 1657 35 الذساظاث الٝشآنيت

 100 210 ؤلاجمالي

 
 

هـــاس خفــااق مجخمـــْ الذساظـــت ورلـــ٤   -4 ـــٙي والخحليـــل إٌل خمـــاد ِلـــى ؤلا فــا  الـى ــذ جـــم الِا ٜو

 . SPSSباظخخذام البرناما ؤلا فابي 

 و املياقشة:اليتائج 
 

حعـــخّشك البا ثـــت ٘يمـــا يلـــي نخـــااا الذساظـــت اإلايذانيـــت للىاٜـــْ الّٙلـــي إلاهـــاساث محـــى ألاميـــت 

 ْ الّلم بأً:اإلاّلىماجيت لذي الىلبت ِينت الذساظت م

 .الىلبت الخىأ الٝياس   إلجاباث± جمثل اإلاخىظي الحعابي  و٥ الخاليتاالجذالٝيم اإلاز١ىسة في  -

 لبت.الٝيم اإلاىجىدة بحً )  ( جمثل  جمالي ِذد  جاباث الى -
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 عيىت المراست الطلبتإلحاباث   سخىي الخعلم اإلاعلى احي(: 2حمول )

 

 لم إلاعلى احي سخىي الخع                  

 الدسم
  دبىل  غير  دبىل 

 b (321) a (204) اإلا٢خباث واإلاّلىماث

9.71±0.81 15.29±0.81 

 b (316) a (230) اللٕت ؤلانجلح يت

10.95±0.90 15.05±0.90 

لم النٙغ  a (352) a (383) التربيت ِو

18.24±0.84 16.76±0.84 

 a (170) b (250) اللٕت الّشبيت

11.91±0.52 8.11±0.52 

 a (1.98) b (285) الخاسيخ والجٕشا٘يا

13.58±0.28 9.43±0.28 

 a (342) b (626) ِلم الاجخماُ

29.81±0.79 16.29±0.81 

 a (280) b (455) الذساظاث الٝشآنيت

21.67±0.43 13.33±0.47 

 

راث داللـــت ٘ــشوٛ يىجــذ بيلهــا   -داخـــل الفــٚ الىا ــذ a, b) -الٝــيم راث ألا ــٗش  اإلاخخلٙــت ) -

 هي معخىي الذاللت. P(   يز P≤0.05)   فاايت ِنذ

 من الجذو٥ العابٞ يخط :

( فــــي اإلاخىظــــىاث الحعــــابيت 0505وجــــىد ٘ــــشوٛ راث داللــــت   فــــاايت )ِنــــذ معــــخىي داللــــت  -

لــم   فــي جميــْ ألاٜعــام، ماِــذا ٜعــم التربيــت ِو
 
حــر اإلاٝبــى٥ مّلىماجيــا لئلجابــاث بــحً اإلاٝبــى٥ ٔو

 النٙغ.

 



 

117 
 

مجلة علمية محكمةاعلم   

 

 (13)العدد الثالث عشر

 

مارس
2014

 

 أِلــــى )ِنــــذ معــــخىي داللــــت ا -
 
( فــــي 0505إلاخىظــــىاث الحعــــابيت لئلجابــــاث اإلاٝبىلــــت مّلىماجيــــا

ش اإلاهــــاساث اإلا٢خبيــــت  ٜعــــ   اإلا٢خبــــاث واإلاّلىمــــاث، واللٕــــت ؤلانجلح يــــت، وسبمــــا يشجــــْ رلــــ٤ لخــــ٘ى

ش اإلاهــاساث اللٕىيــت  ومهــاساث  ِــذاد البحــىر لــمن اإلاٝــشساث الذساظــيت بالٝعــم، و٠ــزل٤ جــ٘ى

ـــــت ـــم اللٕـــ ــ ــــت ٜعـــ ــ ؤلانجلح يــــــــت. ورلــــــــ٤ ِلــــــــى ال٢ّــــــــغ فــــــــي أٜعــــــــام اللٕــــــــت الّشبيــــــــت والخــــــــاسيخ  لىلبــ

لم الاجخماُ والذساظاث الٝشآنيت.   والجٕشا٘يا ِو
 

  لـــى زـــالر 
 
 زـــم جـــم جفـــنيٚ اإلاٝبـــىلحً مّلىماجيـــا

 
ـــذ جـــم اظـــدبّاد الٕحـــر مٝبـــىلحً مّلىماجيـــا ٜو

 ٘ماث وهي: مبخذئ، ومخىىس، ومحتٗر ٠ما بالجذو٥ الخالي.

 اإلادبىلين  على اجيا   الطلبتىي الخعلم اإلاعلى احى لمي (:   سخ3حمول )

            سخىي الخعلم                  

 اإلاعلى احى                   

 الداسااام

  حترف  خطىر   بخميء

 a (154) b (67) c (100) اإلا٢خباث واإلاّلىماث

4.76±0.32 7.33±0.41 3.19±0.29 

 a (161) b (54) c (101) اللٕت ؤلانجلح يت

4.81±0.40 7.67±0.40 2.57±0.21 

لم النٙغ  a (134) b (44) c (174) التربيت ِو

8.29±0.52 6.38±0.40 2.11±0.34 

 a (59) b (22) c (89) اللٕت الّشبيت

4.24±0.24 2.81±0.31 1.05±0.15 

 a (69) b (25) c (104) الخاسيخ والجٕشا٘يا

4.95±0.18 3.29±0.18 1.19±0.13 

 a (117) b (53) c (172) ِلم الاجخماُ

8.19±0.51 5.57±0.38 2.52±0.23 

 a (88) b (41) c (151) الذساظاث الٝشآنيت

7.19±0.24 4.19±0.37 1.95±0.16 
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(  P≤0.05) راث داللـت   فـاايت ِنـذ( يىجـذ بيلهـا  ٘ـشوٛ a, b, cالٝـيم راث ألا ـٗش  اإلاخخلٙـت ) -

 .الذاللت هي معخىي  P يز 
 

( فــــي 0505مــــن الجــــذو٥ العــــابٞ يخطــــ  وجــــىد ٘ــــشوٛ راث داللــــت   فــــاايت )ِنــــذ معــــخىي داللــــت 

  يـــــز بلـــــٖ أِلـــــى مخىظـــــي 
 
معـــــخىي الـــــخّلم اإلاّلىمـــــاحي لـــــذي  جابـــــاث الىلبـــــت اإلاٝبىلـــــت مّلىماجيـــــا

( 7533(، و اإلا٢خبـــاث واإلاّلىمـــاث )7567 عــابي لفـــال  ٘مــت  مخىـــىس  فـــي ٜعــ   اللٕـــت ؤلانجلح يــت )

يه ٘مت  مبخذئ  زم  محتٗر . بينما ١انذ أِلـى اإلاخىظـىاث الحعـابيت لفـال  ٘مـت  مبخـذئ  فـي يل

 باقي ألاٜعام يليها  مخىىس  زم  محتٗر .

 اإلادبىلين  على اجيا   الطلبتلمي  حى ألا يت اإلاعلى اجيت (:   مي جىافز  هاراث 4حمول )
 

 اإلاهارة                    

 الدسم 

 ىاإلاهارة ألاول

)حجم 

 اإلاعلى اث(

 اإلاهارة الثاهيت

)الىصىل إلى 

 اإلاعلى اث(

 اإلاهارة الثالثت

)جدييم 

 اإلاعلى اث(

 اإلاهارة الزا:عت

)اسخخمام 

 اإلاعلى اث(

 اإلاهارة ااما ست

)قضايا أخالقيت 

 وقاهىهيت(

اإلا٢خباث 

 واإلاّلىماث

 ac  ace  bd  de  a 

6.44±0.87 5.53±0.57 3.76±0.31 4.44±0.45 6.78±0.78 

 اللٕت  نجلح يت

 

 a  A  b  b  b 

6.91±0.65 6.53±0.55 3.76±0.39 4.00±0.69 4.56±0.61 

لم  التربيت ِو

 النٙغ

 a  B  b  b  b 

7.78±0.78 5.13±0.58 5.43±0.61 5.00±0.80 5.11±0.71 

 اللٕت الّشبيت

 

 a  B  b  b  b 

4.33±0.52 2.47±0.32 2.43±0.32 2.11±0.54 2.67±0.35 

الخاسيخ 

 والجٕشا٘يا

 a  A  a  a  a 

3.33±0.65 3.13±0.47 3.11±0.36 2.89±0.59 3.33±0.60 

 ِلم الاجخماُ

 

 a  A  a  a  a 

5.33±0.78 4.67±0.78 5.52±0.56 5.56±1.13 6.44±1.23 

الذساظاث 

 الٝشآنيت

 a  A  a  a  a 

5.44±0.80 4.60±0.71 4.00±0.50 4.00±0.85 4.78±0.85 
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راث ( يىجـذ بيلهـا ٘ـشوٛ a, b, c, d, eراث ألا ـٗش ٔحـر اإلاخمازلـت ) -داخـل الفـٚ الىا ـذ –الٝيم -

هــي معــخىي الذاللــت، بينمــا الٝــيم ال ــ  يىجــذ بهــا أ ــٗش   P(   يــز P≤0.05) داللــت   فــاايت ِنــذ

 . راث داللت   فاايتمخمازلت ليغ بيلها ٘شوٛ 
 

 من الجذو٥ العابٞ يخط :

( لفـال  اإلاهـاسة ألاولـى بمخىظـي 0505داللـت   فـاايت )ِنـذ معـخىي داللـت  وجىد ٘شوٛ راث 

ـــــابي ) (، واإلاهـــــــاسة الخامعـــــــت بمخىظـــــــي 5553(، واإلاهـــــــاسة الثانيـــــــت بمخىظـــــــي  عـــــــابي )6544 عــ

( فــي ٜعــم اإلا٢خبــاث واإلاّلىمــاث. ولّــل رلــ٤ يشجــْ لىبيّــت اإلاٝــشساث الذساظــيت 6578 عــابي )

واإلاّلىمــــاث وبــــاألخق ؼــــّبت اإلاّلىمــــاث مثــــل وــــٛش  ال ــــ  يذسظــــها الىلبــــت فــــي ٜعــــم اإلا٢خبــــاث

البحز، ومذخل لؽب٢ت ؤلانترنذ، وجحليل وجفميم الـنٍم، ونٍـم ٜىاِـذ البيانـاث، وجخـضين 

حرهــــا مــــن اإلاـــىاد ال ــــ  ج٢عــــب الىالــــب  اإلاّلىمـــاث واظــــترجاِها ونٍــــم ؼـــب٣اث اإلاّلىمــــاث... ٔو

ـــــى٥  لـــــى اإلاّلىمـــــاث لـــــيغ ٘ٝـــــي فـــــي اإلا٢خبـــــت الخٝليذيـــــت ـــا فـــــي اإلا٢خبـــــت  مهـــــاساث الـى ـــن أيمــ ول٢ــ

الا٘ترالـيت )ؤلانترنــذ(. هـزا باإللــا٘ت  لـى جــذسيغ مٝــشس النؽـش و ٝــٛى اإلال٢يـت ال٢ٙشيــت الــز  

 يم٢ن الىلبت من الخّٗش ِلى ٜمايا النؽش و ٝٛى اإلا لٚ.

( لفـال  اإلاهـاسة ألاولـى بمخىظـي 0505وجىد ٘شوٛ راث داللـت   فـاايت )ِنـذ معـخىي داللـت  

( فـــي ٜعـــم اللٕـــت ؤلانجلح يـــت. ولّــــل 6553هـــاسة الثانيـــت بمخىظـــي  عـــابي )(، واإلا6591 عـــابي )

ش اإلاهـــــــاساث اللٕىيـــــــت لـــــــذي ولبـــــــت اللٕـــــــت ؤلانجلح يـــــــت ال ـــــــ  جم٢ـــــــلهم مـــــــن بنـــــــا   رلـــــــ٤ يشجـــــــْ لخـــــــ٘ى

بحز باللٕت ؤلانجلح يت بٙاِليت، وال   جخماش ا مْ ظيىشة اإلاىاْٜ ؤلانجلح يت ِلى  اظتراجيجيت

البحز بأالاها الخّبحر الٙن  ِن حعام٥ اإلاعخٙيذ،  ظتراجيجيتامحخىي ؼب٢ت ؤلانترنذ. وحّٗش 

ـــت مـــن اإلافـــىححاث اإلاترابىـــت ٘يمـــا بيلهـــا بأظـــلىب  أو هـــي جشجمـــت  اجـــت اإلاعـــخٙيذ  لـــى مجمِى

 .(30)مّحً يممن الاظترجاُ ألامثل للمّلىماث ال   جلب  هزه الحاجت
 

هـاسة ألاولـى بمخىظـي ( لفـال  اإلا0505وجىد ٘شوٛ راث داللـت   فـاايت )ِنـذ معـخىي داللـت  

لــــم الــــنٙغ، وبمخىظــــي  عــــابي )7578 عــــابي ) ( فــــي ٜعــــم اللٕــــت 4533( فــــي ٜعــــم التربيــــت ِو

الّشبيـت. وهــزا يـذ٥ ِلــى ٜـذستهم ِلــى جحذيــذ اإلاّلىمـاث الالصمــت لخلبيـت  اجــاتهم اإلاّلىماجيــت، 

ل مــــْ الا٘خٝـــــاس  لــــى الٝـــــذسة ِلــــى اخخيـــــاس مفــــىححاث البحـــــز أو ال٣لمــــاث اإلاٙخا يـــــت ال ــــ  جمثـــــ

ــذم  اتهم البحثيــت، باإللــا٘ت  لــي لــّٚ الٝــذسة ِلــى جٝيــيم واظــخخذامها بٙاِليــت ِو مىلــِى

ت بالٝمايا الٝانىنيت للمادة للنؽش  اإلاّ٘ش
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ِــذم وجــىد ٘ــشوٛ راث داللــت   فــاايت بــحً بــاقي اإلاهــاساث فــي بــاقي ألاٜعــام. وسبمــا يــذ٥ رلــ٤  

 اسة دًو ألاخشي.ِلى ِذم الىعي باإلاّلىماث وأهميتها. ومن زم الخمح  في مه
 

 قبىل الطلبت عيىت المراست للخكى ت ؤلالكتروهيت(:   مي 4حمول )

 النعبت الخ٢شاس ؼ٣ل ألادا 

 
 
 %4856 102 الحمىس  خفيا

 %3059 65 ج٣ليٚ منذوب

 %2055 43 بفىسة  ل٢ترونيت

 %100 210 ؤلاجمالي

 من الجذو٥ العابٞ يخط  أً:

 بنعـــبت أِلـــى نعـــبت إلجابـــاث الىلبـــت ١انـــذ ال 
 
% وسبمـــا يـــذ٥ رلـــ٤ ِلـــى 4856حمـــىس  خفـــيا

ما٥ بالؽ٣ل ؤلال٢تروني.  ِذم الثٝت في أدا  ألِا

% وسبمــــا يشجــــْ رلــــ٤  لــــى أ ــــذ ألاظــــباب 3059ج٣ليــــٚ منــــذوب يــــأحي فــــي اإلاشجبــــت الثانيــــت بنعــــبت  

 الخاليت:

 .ِذم امخالٟ الىلبت  ىاظيب  خفيت 

 رنذ.أً الىالب  ع٢ن في منىٝت ناايت ال جفلها خذمت ؤلانت 

 .أميت الىلبت في مجا٥ اظخخذام الحاظىب 

 بفــىسة  ل٢ترونيــت بنعــبت  
 
% وهــي أٜــل نعـــبت ولّــل رلــ٤ داللــت ِلــى اسجبــاه محـــى 2055وأخحــرا

ألاميـــت اإلاّلىماجيــــت بّالٜــــت وشديـــت مــــْ ٜبــــى٥ الىلبــــت لحح٣ىمـــت ؤلال٢ترونيــــت. ٘الىالــــب اإلاــــخّلم 

 ٜادس ِلى مىا٠بت معخجذاث الّفش ومىاجهت جح
 
 ذياجه.مّلىماجيا

   

 وقم اجفدذ المراست ااخاليت    المراساث السابدت:

مؽـ٣لت اندؽــاس ألاميـت اإلاّلىماجيــت فـي اإلاجخمــْ  وال ـ  جناولــذ (31)( 2005)دالياا الااااف    دساظـت  -

ش اإلاهـــاساث اإلاّلىماجيــت بــحً وــالب الجامّـــت ، والــذوس الــز  يٝــىم بـــه  الجــامعي اإلافــش ، ومــذي جــ٘ى

 اإلاّلىماجيت   محى ألاميت في  وخاـت اإلا٢خباث الجامّيت  اإلا٢خباث  منا  أِما  هيمت الخذسيغ، وأ

ذ أوضحذ ِنذ والب اإلاجخمْ الجامعي.   في   اإلاّلىماجيت ألاميت   أظباب  الذساظت أً من أهم ٜو
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اإلاجخمـْ الجــامعي ب٣ليــاث الّينـت جشجــْ  لــى نٝـق اإلاهــاساث اإلاّلىماجيــت مثـل ) اللٕىيــت والحاظــىبيت 

ميـت والاخخياسيـت ..الـخ( للمّلىمـاث ومفـادسها اإلاخخلٙـت ِنـذ وـالب يميت والخحليليت والخٝيوالخنٍي

) اإلاش لــــت الجامّيــــت ألاولــــى والذساظــــاث الّليــــا ( ويشجــــْ العــــبب فــــي رلــــ٤  لــــى ِــــذم وجــــىد أظــــاط 

يخم  - وجٝييمها وجنٍيمها  لححفى٥ ِلي اإلاّلىماث والاظخٙادة ملها - في الخّليم والخذسيب  مى ذ

ي أظاظه جذسيب الىالب ِلـى مثـل هـزه اإلاهـاساث اإلاّلىماجيـت، باإللـا٘ت  لـى ِـذم وجـىد أظـاط ِل

الخّشيـــٚ بمٝخنيـــاث اإلا٢خبـــت وخـــذماتها وجٝيـــيم  مى ـــذ بـــحً اإلا٢خبـــاث ألا١اديميـــت يـــخم ِلـــى أظاظـــه 

 ٘هاسظها والخّٗش ِلى اإلاؽ٢الث ال   جىاجه اإلاعخٙيذين ملها و يجاد  لى٥ لها .

ال ــــ  اظــــتهذ٘ذ الخّــــٗش  لــــى مــــذي جــــىا٘ش الــــىعي  (32)(2008ن إسااااماعيو  خااااىل   )هاريمااااا دساظــــت -

ذ ١اً من نخااا هزه  اإلاّلىماحي ومهاساجه لذي اإلاعخٙيذين من م٢خبت اإلال٤ ِبذ الّضيض الّامت. ٜو

% في 3957الذساظت أً أهميت اإلاّلىماث جبلىسث لذي البا ثحً في  ِذاد البحىر الّلميت بنعبت 

% واإلاخمثلت في ؤلاواُل والثٝا٘ت الّامـت، 759نعبت  لى أٜ  ا انخٙاك لها بنعبت  حً جشاجّذ ال

وهـــــزا يـــــذ٥ ِلـــــى ِـــــذم وعـــــي البـــــا ثحً بأهميـــــت أً ج٣ـــــًى للبا ـــــز خلٙيـــــت زٝا٘يـــــت يـــــن٢ّغ دوسهـــــا 

 اإلاخنامي في جىىيش البحز الّل  .  

ــــــــذ اظــــــــتهذ٘ذ هــــــــزه الذساظــــــــت الخّــــــــٗش ِلــــــــ ( 33)(2009)ربحاااااااا   صااااااااطفى عليااااااااان  دساظــــــــت  - ى ٜو

خفـااق مجخمــْ اإلاّلىمــاث والخحـذياث ال ــ  جىاجــه اإلاجخمّــاث الّشبيـت وجحــى٥ دًو دخىلهــا  لــى 

ــذ ١ــاً  مجخمــْ اإلاّلىمــاث مــن وجهــت نٍــش اإلاخخففــحً فــي ِلــم اإلا٢خبــاث واإلاّلىمــاث فــي ألاسدً. ٜو

يـــــاب الـــــىعي بأهميـــــت  مــــن  نخـــــااا هـــــزه الذساظـــــت أً مؽـــــ٣لت اللٕـــــت ؤلانجلح يــــت وألاميـــــت الثٝا٘يـــــت ٔو

يــــاب اإلاّ يــــاب ـــــناِت اإلاّلىمــــاث، ٔو يمتهــــا، ٔو الىونيــــت لالنخٝــــا٥ إلاجخمــــْ  الاظــــتراجيجيتلىمــــاث ٜو

اإلاّلىمـــاث هـــي مـــن أهـــم الخحـــذياث ال ـــ  جىاجـــه اإلاجخمـــْ الّشبـــي وجحـــى٥ دًو انخٝالـــه  لـــى مجخمـــْ 

 اإلاّلىماث من وجهت نٍش أ٘شاد ِينت الذساظت.   

اظتهذ٘ذ الخّٗش ِلى مهاساث محى ألاميـت  ال   (34)(2009)هىم عبم الزحمً إبزاهيم  دساظت  -

ـذ أٌهـشث نخــااا هـزه الذساظــت أً  اإلاّلىماجيـت لـذي والبــاث ؤلامـام محمـذ بــن ظـّىد ؤلاظــالميت. ٜو

ش مهــــــاساث محــــــى ألاميــــــت اإلاّلىماجيــــــت لــــــذي ٜعــــــم اإلا٢خبــــــاث أ٠بــــــر مــــــن ألاٜعــــــام ألاخــــــشي  دسجــــــت جــــــ٘ى

(، زــم ٜعــم اللٕــت 3564بلــٖ )(، زــم ٜعــم الؽــشيّت بمخىظــي  عــابي 3584بمخىظــي  عــابي بلــٖ )

(، يـأحي بّـذ رلـ٤ ٜعـم الـذِىة ويبلـٖ اإلاخىظـي الحعـابي 3558ؤلانجلح يت بمخىظي  عابي ٜذسه )

ــــٖ )3553) ـــــابي يبلـــ ــــي  عـ ـــــت بمخىظــ ــــت الّشبيــ ـــم اللٕــ ــ ـــــذها ٜعـ ّـ ــــي 3533(، ب ـــــب بمخىظـــ ـــم الحاظـ ــ (، زـ

 أـى٥ الذين بمخىظي  عابي ٜذسه )3519 عابي بلٖ )
 
 (.  3513(، وأخحرا



 

122 
 

مجلة علمية محكمةاعلم   

 

 (13)العدد الثالث عشر

 

مارس
2014

 

   :تاجاالسـتي
لٝــذ أـــبحذ مهــاساث محــى ألاميــت اإلاّلىماجيــت مىلــب أظاســ   فــي ِفــش اإلاّلىمــاث، رلــ٤ 

الّفــــش الـــــز  ٘ــــشك ِلـــــى ألا٘ــــشاد فـــــي جميـــــْ أنحــــا  الّـــــالم أً يمخل٣ــــىا الٝـــــذسة ِلــــى الخّامـــــل مـــــْ 

اإلاّلىمـاث وجٝنيـت اإلاّلىمـاث والاجفـاالث، مـن أجـل جضويـذهم بالٝـذسة ِلـى مىاجهـت الخحـذياث فـي 

مــا٥ الخجاسيــت أو اإلاعــاال الّااليــت أو الذساظــت وولــب الّلــم  ١ــل جىانــب الحيــاة اليىميــت ظــىا  ألِا

و٠زل٤ في الخّامل مْ الح٣ىمت ؤلال٢ترونيت. وجْٝ معمىليت جنميت مهاساث محى ألاميت اإلاّلىماجيت 

٘ــــٞ اإلاّلىمــــاث وخاـــــت جلــــ٤ الّاملــــت فــــي  ـــر مــــن ألاوــــشاٗ واإلا ظعــــاث، وجــــأحي مشا ِــــاجٞ ال٢ثحـ ِلــــى 

 خذمت 
 
ألاهذاٗ الخّليميت في مٝذمت هزه اإلا ظعاث، ٠ما أً للم٢خبـاث بأنىاِهـا اإلاخخلٙـت أيمـا

الم وبشاما الذولت.    دوسها اإلاعانذ والذاِم، باإللا٘ت  لى وظاال ؤلِا

 

 املؤسسات اليت مً املنكً أٌ تسَه بدور إجيابي يف تينية مَارات حمو األمية املعلوماتية:

 أواًل: ىظه التعليه:

٠ـــذ مٍّـــم الـــذو٥ ال ـــ  جخىلـــْ  لـــى مىا٠بـــت ِفـــش ج٢نىلىجيـــا اإلاّلىمـــاث أً الخّلـــيم فـــي أدس 

جميْ معخىياجه هى الخىىة ألاولى وألاظاظيت ال   يجب أً جخخز ل٣ي حعخىيْ أً ج٢مـل معـحرة 

النجــال وجــذخل ِفــش اإلاّلىمــاث بفــىسة  يجابيــت. ٘خــذسيغ ج٢نىلىجيــا اإلاّلىمــاث والاجفــاالث فــي 

ث لـــــم  ّـــــذ مـــــن ال٢ماليـــــاث ول٢نـــــه أــــــبم مـــــن لـــــشوساث الحيـــــاة ال ـــــ  ال ٔنـــــا اإلاـــــذاسط والجامّـــــا

لئلنعــــــاً ِلهــــــا. واإلاّــــــشوٗ أً هــــــزا النــــــُى مــــــن الخ٢نىلىجيــــــا يــــــذخل ِلــــــى نىــــــاٛ واظــــــْ فــــــي ؤلاداسة 

الخنٍــــيم، وبالخــــالي ٘ــــإً جنؽــــمت ألاجيــــا٥ منــــز الفــــٕش ِلــــى ألاظــــاليب ؤلاداسيــــت الحذيثــــت اإلاشجبىــــت و 

ـاتهم وجشجيـب ملٙـاتهم بالخ٢نىلىجيا أـبم لشوسة  خم يت.  يز أالاها حّىد ألاوٙا٥ ِلى جنٍـيم أٜو

٘ــٞ  ــت والّلــىم لهــم، و دخــالهم  لــى ١ا٘ــت مشا ٙــخم أبــىاب اإلاّ٘ش ومــا  لــى رلــ٤، ٘مــال ِمــا جٝــىم بــه ب

. (35)اإلاّلىماث ال   يحخاجىالاها وجذسيبهم ِلى وٛش البحز الّل   الصـحيم ومنهجيخـه منـز الفـٕش

ى ألاميــت اإلاّلىماجيــت فــي البــراما الخّليميــت لجميــْ اإلاشا ــل فــي مٝــشس واٜتــرل الــبّن دمــا بــشاما محــ

ــــذ ولــــّذ جمّيــــت م٢خبــــاث  ش ٘يــــه الخــــذس  مــــْ الىالــــب منــــز بذايــــت دساظــــخه و  ــــا الاهايتهــــا. ٜو يخــــ٘ى

م٣ىنـاث مـنهج  Association of College and Research Libraries (ACRL) ال٣ليـاث والبحـىر  

 :(36)ليمحى ألاميت اإلاّلىماجيت ٘يما ي
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ت وؤلال٢ترونيت بما رل٤  حى أ يت ألاداة:  -1 وهي الٝذسة ِلى اظخخذام اإلافادس اإلاىبِى

 بشمجياث الحاظىب ومفادس ؤلانترنذ.

ْ ووٛش  جا ت مفادس اإلاّلىماث. حى أ يت اإلاصمر:  -2  وهى الٝذسة ِلى ٘هم ؼ٣ل وبنيت ومٜى

ت ولْ اإلا حى أ يت البييت الاحخماعيت:  -3 ّلىماث ١ىاْٜ اجخماعي و نخايي وحؽمل مّ٘ش

 باإللا٘ت  لى ٘هم ِمليت النؽش الّل  .

وهي الٝذسة ِلى ٘هم واظخخذام أدواث ج٢نىلىجيا اإلاّلىماث إلجشا   حى أ يت البحث:  -4

 البحىر مخممنت اظخخذام بشمجياث الحاظىب راث الّالٜت ومفادس ؤلانترنذ.

 أو جٝشيش مخّذد الىظااي من نخااا البحز. وهي الٝذسة ِلى  نخا  نق حى أ يت الياز:  -5

وه٢زا ٘إً بشاما الخّلم اإلاّخمذة ِلى محى ألاميت اإلاّلىماجيت حّاسك بشاما الخّلم    

الخٝليذيت ال    ّخمذ ٘يها الىالب ِلى اإلاّلم ويعخٕنا ِن اإلاّلىماث. بينما يخىلب الخّلم 

يخحشس اإلاّلم من دوس الخبحر ال٢لي النؽي والب جخخز اإلاضيذ من العيىشة ِلى حّلمهم، وأً 

 .(37)للّلم ويفبم دوسه حعهيل للخٙاِل ظىا  في جماِاث ـٕحرة أو ِلى اإلاعخىي الٙشد 
 

 ثاىيًا: املكتبات:
 

اإلا٢خبــت جــض  مــن النٍــام الاجفــالي فــي أ  مجخمــْ،  يــز حّخبــر اإلا٢خبــت ٠جــض  مــن ِمليــت  

ـــ    ــــذي  ـــى النىــــاٜحً الــــىون  والّــــال  ، ٘فـ ـــتٟر مــــْ م ظعــــاث الاجفــــا٥ ِلـ ـــ  حؽـ اإلا ظعــــاث ال ـ

ـــالم والاجفـــا٥ والخّلـــيم والخنؽـــمت بـــاإلاجخمْ، فـــي بنـــا  اججاهـــاث النـــاط وآسا هـــم. ويـــشي الّـــالم  ؤلِا

أً اإلا٢خبـــت هـــي   ـــذي ِناــــش النٍـــام الاجفـــالي ال٢لـــي بـــاإلاجخمْ والـــز   (.Shera, J)جيســـ   ؼـــحرا 

ّلىماجيــت معــمىليت مؽــتر٠ت بــحً الّذيــذ محــى ألاميــت اإلا و .(38) وزٝا٘خــهيحٙــَ لهــزا اإلاجخمــْ هىيخــه 

مـــن ألاوـــشاٗ فـــي مٝـــذمتها اإلا٢خبـــت اإلاذسظـــيت وي٢مـــل دوسهـــا اإلا٢خبـــاث الجامّيـــت ٠مـــا أً للم٢خبـــاث 

اإلا٢خبــت الّامــت هــي م ظعــت زٝا٘يــت . ٘(39)الّامــت دوسهــا اإلاعــانذ اإلاــذِم لــذوس اإلا٢خبــاث الخّليميــت

 لـى دوسهـا فـي اإلاحاٍ٘ـت ِلـى التـرار والٝـيم  واجخماِيت م٢ملت لذوس اإلاذسظت والجامّت، باإللـا٘ت

والّــاداث والخٝاليـــذ الخاـــت بـــاإلاجخمْ اإلاحلــي، أ  أً لهـــا دوس لــه أهميخـــه فــي جنميـــت مهــاساث محـــى 

 ؽــحر البيــاً الشظــ   للم٢خبــت الّامــت الفــادس الثٝا٘ــت الجماهحريــت.  يــز  اإلاّلىماجيــت ونؽــش ألاميــت 

 لــى أً اإلاهمــاث الشايعــت الخاليــت يجــب أً  Unesco Public Library Manifestoِــن اليىنعــ٣ى 

 :وهى ٣ًى في ـميم خذماث اإلا٢خبت الّامتج
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 خلٞ وجٝىيت ِاداث الٝشا ة في ألاوٙا٥ منز اإلاشا ل اإلاب٢شة من العن. -1

 ِن الخّليم الشظ   ِلى ١ا٘ت اإلاعخىياث. -2
 
 دِم الخّليم الٙشد  والزاحي ٘مال

 ٙشد .جٝذيم ٘شؿ النمى ؤلابذاعي ال -3

 جحٙح  الخخيل وؤلابذاُ لؤلوٙا٥ والؽباب. -4

، وؤلانجاصاث والابخ٣اساث الّلميت. -5  جنميت الىعي بالترار الثٝافي، وجٝذيش الٙنًى

ى٥  لى الخّبحراث الثٝا٘يت ل٣ل ٘نًى ألادا . -6  جٝذيم الـى

 حاجيْ الحىاس ما بحً الثٝا٘اث وجأييذ الخنُى الثٝافي. -7

ى٥ اإلاىا -8  ونحً ل٣ل أنىاُ اإلاّلىماث اإلاجخمّيت.لماً ـو

جٝــــــــذيم خــــــــذماث مّلىمــــــــاث ١ا٘يــــــــت للمؽــــــــشوِاث اإلاحليــــــــت، والجمّيــــــــاث اإلاحليــــــــت، وجماِــــــــاث  -9

 الاهخمام اإلاحليت.

 جنميت مهاساث محى ألاميت اإلاّلىماجيت والحاظىبيت. يعحر ج -10

مـــــاس، وا -11 لبــــذ  فـــــي جلـــــ٤ الــــذِم واإلاعـــــاهمت فــــي أنؽـــــىت وبـــــشاما محــــى ألاميـــــت ل٣ــــل جماِـــــاث ألِا

 .(40)ألانؽىت ِنذ المشوسة

، ١ــي جلبــا مخىلبــاث مجخمــْ اثوججــشي آلًا محــاوالث ِلــى النىــاٛ الّــال   لخحــذيز اإلا٢خبــ

ـــت فــــي ِفــــش اإلاّلىمـــاث ، باإللــــا٘ت  لـــى جىــــىيش دوس أمنــــا  اإلا٢خبـــاث الــــزين جحىلـــىا  لــــى أمنــــا  للمّ٘ش

ــت  لــى  داسة فــي دساظــتها  لــى أً ألامنــا  يحخــ Hayesاإلاّلىمــاث.  يــز جحخــق  اجًى ٠مــذيشين للمّ٘ش

ت ب٢ٙا ة ِن وشيٞ:  اإلاّ٘ش

ـى٥  لـى  -1 جٝىيت وجذِيم الخّاًو بحً مخخلٚ اإلا٢خباث ال   حّمـل بىشيٝـت معـخٝلت، ورلـ٤ للـى

أ٘مل اظخخذام للمفادس والخّليم بأ٘مل اإلاماسظاث لحل اإلاؽـ٢الث، وأً يدعـم ألامنـا  بفـٙت 

 ؤلابذاُ إللا٘ت ٜيمت أ٠بر للمّلىماث.

ــــا   -2 ـــاديميحً لبنـ ــــت ألا١ــ ـــا ومّاونـ ــــٚ بهــ ـــٞ الخّشيـ ـــن وشيــ ــــاجنا ِــ ــــي م ظعـ ــــت فـ ـــــت اإلاذ٘ىنـ  جا ـــــت اإلاّ٘ش

ــــنٍم  ـــاس  الـــ ــ ـــر خـ ــ ــــت والخ٢ٙحـ ميــ ـــــت الٜش ـــــش البذيلـ ـــــار  النؽـ ـــٞ نمــ ــ ـــن وشيـ ــ ِـ ـــــت  ّـ ي ـــــت ال٘ش ـــــمّت الّلميـ العـ

 الخٝليذيت الٝاامت.

اإلاّلىمـاث  الخأ٠ذ من اإلاعخٙيذين من الىالب والبا ثحً، ٜـذ أــبم لـذ هم مهـاساث اظـخخذام -3

 .(41)في  ياتهم اإلاهنيت والخاـت
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 ثالجًا: وسائل اإلعالو:

يت، والفـــادٜت، وألامينــت، لؤلخبــاس والحٝـــااٞ، وجضويــذ النـــاط  ــالم هــى الترجمـــت اإلاىلــِى ؤلِا

ابْ. الم مـن أهـم و  بهما بؽ٣ل  عاِذهم ِلى ج٣ىين سأي ـااب في واّٜت من الٜى حّذ وظاال ؤلِا

٘ٝــــــذ جأ٠ــــــذ لّــــــالم اليــــــىم أً الاجفــــــا٥ الجمــــــاهحر  لــــــيغ مجــــــشد  المــــــشوساث لىجــــــىد أ  مجخمــــــْ،

خاــــيت سايعـــت للخىـــىس الخ٢نىلـــىيي الـــز  أنجضجـــه ؤلانعـــانيت، بـــل هـــى أ ـــذ ألاظـــغ ال ـــ  ال يم٢ـــن 

ـــــــت وج٣ـــــــىين  ـــــــيل اإلاّ٘ش يٙـــــــت مش٠بـــــــت جخفـــــــل بّمليـــــــاث جـى جفـــــــىس الحيـــــــاة بـــــــذوالاها، ٘فـــــــ  جـــــــ دي ٌو

لـٞ وعـي بمـشوسة سبـي اإلاّلىمـاث بالحيـاة وهناٟ  اجت ماظت  لـى خ الاججاهاث وحؽ٢يل اإلاىاٜٚ.

اليىميـــت لئلنعـــاً ٘مـــن اإلاعـــلم بــــه ونحـــن فـــي ِفـــش اإلاّلىمـــاث أً ؤلانعــــاً فـــي  اجـــت  لـــى  ٜناِــــه 

بمشوسة اإلاّلىماث في لخحٝيٞ الحياة ال٢شيمت، ووظيلخه في رل٤ ج٢من في محى ألاميت اإلاّلىماجيت 

إلاّلىمـــاث ِنفـــش أظاســـ   فـــي أ  نؽـــاه، وجنميـــت ٜذساجـــه فـــي الحفـــى٥ ِلـــى اإلاّلىمـــاث اإلاناظـــبت ٘ا

يخــه بأهميــت محــى ألاميــت  ــالم بمخخلــٚ أنىاِهــا فــي جثٝيــٚ جمهىسهــا وجِى وهــزا هــى دوس وظــاال ؤلِا

  .(42)اإلاّلىماجيت ألالاها من مخىلباث ِفش اإلاّلىماث الز  نّيؽه
 

 رابعًا: برامج الدولة:
 

دِـــم ظياســـ  ، و ِىااـــه  ً جىـــىيش الخىـــي الالصمـــت لبنـــا  مجخمـــْ اإلاّلىمـــاث يحخـــا   لـــى  

ألاولىيــت لــمن بـــشاما الذولــت، رلــ٤ ألنـــه ال يم٢ــن جحٝيــٞ الخنميـــت البؽــشيت المــشوسيت أو جأظـــيغ 

البنيت الخحخيت اإلاالامت لخ٢نىلىجيا اإلاّلىماث والاجفاالث دًو جىا٘ش الذِم من أِلـى اإلاعـخىياث 

جفــــاالث لــــذي اإلا ظعــــاث اإلاعــــمىلت فــــي الذولــــت. وصيــــادة الــــىعي بأهميــــت ج٢نىلىجيــــا اإلاّلىمــــاث والا

مــا٥ والنؽـــاواث فــي مخخلـــٚ أجهــضة الذولـــت بحيــز  عـــهل الخّامــل مّهـــا  اإلاخخلٙــت، وم ظعـــت ألِا

 
 
.  يــز ج ٠ــذ الذساظـاث أً اندؽــاس الحىاظــيب الاخفــيت فـي منىٝخنــا الّشبيــت يفــل (43) ل٢ترونيـا

 مثل ٔشب أوسبا 15 لى 
 
اث اإلاخحذة ألامشي٢يت %، والىالي50% باإلاٝاسنت بالذو٥ اإلاخٝذمت ج٢نىلىجيا

ٚ ِنذ لّٚ اندؽاس ج٢نىلىجيا اإلاّلىمـاث ممثلـت فـي الحاظـىب الاخ ـ  ، 70 %. وألامش ال يخٜى

وأهميـــــت  يجـــــاد مبـــــادساث مثـــــل مبـــــادسة  وونـــــ   لنؽـــــش الحاظـــــىب آلالـــــي فـــــي ٜىاِـــــاث ِشيمـــــت مـــــن 

حر  ضمـــ ت العـــّىديت،   اظـــب ل٣ـــل مجـــ ٥  فـــي مفـــش،  اظـــىب ل٣ـــل أظـــشة بليبيـــا  را البـــذ مـــن جـــ٘ى

حر محخــى  يحيــذ  ــاجض اللٕــت. هــزا فــي  ِناـــش ملهــا:  جا ــت الؽــب٢ت لحجميــْ بعــّش مــنخٙن، وجــ٘ى

حر   اإلاذي الٝفحر واإلاخىظي، ومْ رل٤ البذ من  دساٟ أً جحٝيٞ م٣اظب اٜخفاديت يخىلب ج٘ى
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بيمــــــــت جاربــــــــت ومحابيــــــــت لالظــــــــدثماس فــــــــي اإلاّلىماجيــــــــت والاجفــــــــاالث، و دساٟ أً للذولــــــــت دوس 

ميــــت مــــن محـــىس  فــــي  جا  ــــت ألادواث لؽــــشاام واظــــّت مــــن اإلاجخمـــْ بٝفــــذ الخفــــذ  للىبٝيــــت الٜش

جهت، وجحعحً ٘شؿ ؤلابـذاُ الٜش ـ  لـذي ألاجيـا٥ الياّ٘ـت. وفـي اإلاـذي الىىيـل ال مٙـش مـن الجهـذ 

 . (44)لخحٝيٞ ٜٙضاث ج٢نىلىجيت
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ians.info/index.php?option=com_sectionex&view=categorhttp://www.journal.cybrar

y&id=42&Itemid=123 

 .49ؿ  –( أبى ب٢ش محمىد الهىػ. مفذس ظابٞ. 28)

government and public libraries: -evolution of e-(29) Jaeger, P. T.(2012): The co

& Information Science  Technologies, access, education and partnerships. Library

Research, 34(4), P. 272. 
 

نـــــــا  30) ( هاؼـــــــم ٘ش ـــــــاث. اظـــــــتراجيجياث البحـــــــز فـــــــي ٜىاِـــــــذ البيانـــــــاث بـــــــحً هـــــــىي اإلابـــــــرمجحً ِو

 .108ؿ  –. 2001، 3، 21ُط –مجلت اإلا٢خباث واإلاّلىماث الّشبيت.  –(. 1اإلاعخٙيذين )
 

ــــي 31) ــــت فـــ ـــــت اإلاّلىماجيــ ـــــا٘عي. ألاميــ ـــن الؽـ ــ ـــا  عــ ــ ـــا يح ـ ــ اإلاجخمــــــْ الجـــــــامعي بالٝــــــاهشة: دساظـــــــت ( داليـ

ـــــت.  ـــت جمّـــ ــ ـــــت خليٙــ ـــــشاٗ نبيلـــ ـــــت.  ؼــ ـــاهشة  -ميذانيــ ــ ـــم  -أوشو ــــــــت ماجعـــــــخحر. 2005د. ا. ،  :الٝــ ــ ٜعـــ

  .جامّت الٝاهشة - اإلا٢خباث والىزااٞ واإلاّلىماث
 

ــْ ٠ٙايــت الــىعي اإلاّلىمــاحي لــذي البــا ثحً فــي م٢خبــت اإلالــ٤ ِبـــذ 32) ( ناسيمــاً  ظــماِيل مخــىلي. ٘س

الشيـاك: مجلـت م٢خبـت اإلالـ٤  –امت وان٣ّاظاجه ِلى الخنميـت الثٝا٘يـت والخىـىيش البح ـ . الّضيض الّ

 مخال في: –.202ؿ  –(. 2008)يىليى، 2، ُ 14٘هذ الىونيت، ما 

  2/pdf/3.pdf-http://www.kfnl.gov.sa/idarat/KFNL_JOURNAL/m14 
 

 ـ  جىاجــه اإلاجخمــْ الّشبــي ( سبحـي مفــىٙى ِليــاً. خفـااق مجخمــْ اإلاّلىمــاث والخحــذياث ال33)

 وجحى٥ دًو دخىله مجخمْ اإلاّلىماث من وجهت نٍش اإلاخخففحً في ِلم اإلا٢خباث واإلاّلىماث

 

http://www.kfnl.gov.sa/idarat/alnsher%20el/Publeshers/abood/acrobat/1.pdf
http://www.journal.cybrarians.info/index.php
http://www.journal.cybrarians.info/index.php
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_sectionex&view=category&id=42&Itemid=123
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_sectionex&view=category&id=42&Itemid=123
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ـــــا  –فــــــي ألاسدً.  ـــــت، مــ ـــــذ الىونيـ ـــ٤ ٘هــ ــ ـــــت اإلالـ ـــــت م٢خبــ ــــاك: مجلـ ـــــايش، 1، ُ 15الشيـــ ؿ  –(. 2009)ينــ

 مخال  –.134

 pdf-http://www.kfnl.org.sa/idarat/KFNL_JOURNAL/m15/1في: 

( هنـــذ ِبـــذ الـــش من  بـــشاهيم. مهـــاساث محـــى ألاميـــت اإلاّلىماجيـــت لـــذي والبـــاث الب٣ـــالىسيىط فـــي 34)

الشيــاك: مجلــت م٢خبــت اإلالــ٤ ٘هــذ  –جامّــت ؤلامــام محمــذ بــن ظــّىد ؤلاظــالميت: دساظــت مســحيت. 

 مخال في: –.66ؿ  –(. 2009)ينايش، 1، ُ 15الىونيت، ما 

 1/pdf/-URNAL/m15http://www.kfnl.org.sa/idarat/KFNL_JO 
 

 .  141- 140ؿ ؿ  –( أبى ب٢ش محمىد الهىػ. مفذس ظابٞ. 35)

(36) ACRL(2008): Information Literacy for Faculty and Administrators. Available at: 

http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/issues/infolit/overview/faculty/faculty.cfm  

(37) Hancock, V. (2004): Information Literacy for Lifelong Learning. Available at: 

http://www.libraryinstruction.com/information-literacy.html 

(38) Shera, J. H.(1982): Information science and the theory of librarianship. 

International Information, Communication, and Education, v.1(1), pp. 9-16.  
 

 .28ؿ  –(  ؽمذ ٜاظم. مفذس ظابٞ. 39)

( ِبحــــر هــــال٥ ِبــــذ الّــــا٥. دوس اإلا٢خبــــاث فــــي محــــى ألاميــــت اإلاّلىماجيــــت البي يــــت: دساظــــت مســــحيت 40)

نــت مــن اإلا٢خبــاث الّامــت بمحــاٍ٘   الٝــاهشة والجحــ ة.  ؼــشاٗ أ مــذ أنــىس بــذس، محمــذ ألنؽــىت ِي

 -أوشو ــت ماجعــخحر 71-70ؿ ؿ  –. 2003،  ُ. هـــ. بنــ  ظــىيٚ:  -جــال٥ ظــيذ محمــذ ٔنــذوس. 

  ، ُ٘ش بن  ظىيٚ.جامّت الٝاهشة -ٜعم اإلا٢خباث والىزااٞ 

ـــت والح٢مـــت ودوس ِلـــم 41)  –اإلاّلىمـــاث واإلا٢خبـــاث فـــي جحٝيٝـــه. ( أ مـــذ أنـــىس بـــذس. مجخمـــْ اإلاّ٘ش

 مخال في: –.96ؿ  –(. 2009)ينايش، 1، ُ 15الشياك: مجلت م٢خبت اإلال٤ ٘هذ الىونيت، ما 

 1/pdf/-http://www.kfnl.org.sa/idarat/KFNL_JOURNAL/m15 

 .20-19ؿ ؿ  –( هنذ ِبذ الش من  بشاهيم. مفذس ظابٞ. 42)

 .135ؿ  –( سبحي مفىٙى ِلياً. مفذس ظابٞ. 43)

 .163-161ؿ ؿ  –( أبى ب٢ش محمىد الهىػ. مفذس ظابٞ. 44)

 

http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/issues/infolit/overview/faculty/faculty.cfm
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 معايري حمو األمية املعلوماتية الصادرة عً مجعية املكتبات األمريكية( 1ملخل رقه )

 
 حيدد الطالب املتعله معلوماتيًا طبيعة وحجه املعلومات املطلوبة املعيار األول:

 
  ؤشزاث ألاداء:

 ب اإلاخعلم  على اجيا احخياحاجه  ً اإلاعلى اث:يعزف ويىضح الطال -1

 اإلاخزحاث:

يجخمـــْ مـــْ اإلاّلمـــحً، ويؽـــاٟس فـــي  لٝـــاث النٝـــاػ فـــي الٝاِـــاث الذساظـــيت و٠ـــزل٤ اإلاناٜؽــــاث  -1

 ؤلال٢ترونيت لخحذيذ مىلُى البحز أو ٔحرها من ا خياجاجه من اإلاّلىماث.

يأت ألاظملت اإلاّخمذة ِلى  اجخه -2  من اإلاّلىماث. جىىيش مىلُى البحز ـو

3- .  اظخ٢ؽاٗ مفادس اإلاّلىماث الّامت لضيادة ألالٙت مْ اإلاىلُى

 حّذيل  اجخه من اإلاّلىماث لخحٝيٞ ألاهذاٗ اإلاشجىة.-4

 اإلاّلىماث.  اجخه منجحذيذ اإلاٙاهيم واإلافىححاث ألاظاظيت ال   جفٚ -5

ــــاث -6 ــــْ اإلاّلىمـ ـــن اإلام٢ـــــن  دماجهـــــا مـ ـــراٗ بـــــأً اإلاّلىمـــــاث الحذيثـــــت مــ تــ ـــال٥  الِا ـــن خــ الٝذيمـــــت مــ

 و/أو الخحليل إلنخا  مّلىماث جذيذة. الخجشيب
 

 يحمد  -2
ا
ألاهىاع وألاشكال اإلاخىىعت  ً اإلاصادر اإلاحخملت للخصىل  الطالب اإلاخعلم  على اجيا

 .اإلاعلى اث على

 اإلاخزحاث:

حر الشظميت و٠يٙيت جنٍيمها ونؽشها. -1 ت ٠يٙيت  نخا  اإلاّلىماث الشظميت ٔو  مّ٘ش

ت داخل اإلاجاالث ال   ج زش ِلى وشيٝت  جا ت اإلاّلىماث.يذٟس  -2  أنه يم٢ن جنٍيم اإلاّ٘ش

جحذيذ ٜيمت اإلافادس اإلاعتهذ٘ت مْ اخخالٗ أؼ٣الها )مثل الىظااي اإلاخّذدة ، ٜىاِذ  -3

حرها(.  البياناث، مىاْٜ الىيب ٔو

 جحذيذ الٕشك من اإلافادس اإلاعتهذ٘ت. -4

 ىيت ويخّٗش ِلى مذي أهميتهم واظخخذاماتهم في ١ل مجا٥.يٙٛش بحً اإلافادس ألاوليت والثان -5

يـــذٟس أنـــه سبمـــا جحخـــا  اإلاّلىمـــاث  لـــى أً ج٣ـــًى مبنيـــت ِلـــى اإلاّلىمـــاث ألاظاظـــيت اإلاىجـــىدة فـــي  -6

 اإلافادس ألاوليت.
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 وااااا  اعخباااااارت جكاااااالي  وفىا ااااام ا دساااااا  اإلاعلى ااااااث ال ااااا   -3
ا
يضااااا  الطالاااااب اإلااااااخعلم  على اجياااااا

 يحخاحها:

 اإلاخزحاث:

حذد مذي جىا٘ش اإلاّلىماث اإلاحخاجت ويخخز الٝشاساث من أجل جىظيْ ِمليت البحز ِن ي -1

اسة بحً اإلا٢خباث، والحفى٥ ِلى الفىس والنق  اإلاّلىماث ٘يما وسا  اإلافادس اإلاحليت )ؤلِا

 والٙيذيى أو الفىث(.

خباس أهميت ا٠دعاب مهاسة أو لٕت جذيذة من أجل جمْ اإلاّلىماث ال    -2 يحخاجها يمْ في الِا

هم محخىاها.  ٘و

 جحذيذ خىت واّٜيت ؼاملت وجذو٥ صمن  لححفى٥ ِلى اإلاّلىماث الالصمت. -3
 

 يعيم جدييم طبيعت و مي حاحخه للمعلى اث: -4
ا
 الطالب اإلاخعلم  على اجيا

 اإلاخزحاث:

  عخّشك ا خياجاجه من اإلاّلىماث ألاوليت من أجل حّذيل حعام٥ البحز. -1

 .خخذمت في ـنْ اخخياس اإلاّلىماثيىض  اإلاّايحر اإلاع -2

 يصل الطالب املتعله معلوماتيًا الحتياجاتُ مً املعلومات بكفاءة وفاعلية املعيار الجاىي:
 

  ؤشزاث ألاداء:
 

 أوسب اإلاىاهج البحثيات / أو همام اساترحاع اإلاعلى ااث  اً  -1
ا
يخخار الطالب اإلاخعلم  على اجيا

 أحو الىصىل لحخياحاجه  ً اإلاعلى اث

 إلاخزحاث:ا
 

 يحذد اإلاناطج البحثيت اإلاناظبت )مثل ججشبت مّمليت، ِمل ميذاني(. -1

 يحذد ٘ىااذ ومذي ٜابليت جىبيٞ اإلاناطج البحثيت اإلاخخلٙت. -2

 يحذد نىاٛ وجنٍيم ومحخىي نٍم اظترجاُ اإلاّلىماث. -3

ــــى٥  لــــى اإلاّلىمــــاث اإلاىلىبــــت مــــن اإلاــــنهج البح ــــ   -4 ّالــــت للـى أو مــــن نٍــــام يخخــــاس وــــٛش مــــ زشة ٘و

 اظترجاُ اإلاّلىماث.
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 استراجيجياث البحث اإلاصممت بفاعليت -2
ا
 يبن  ويطبق الطالب اإلاخعلم  على اجيا

 اإلاخزحاث:
 

 جىىيش خىت بحز جناظب اإلانهج البح  . -1

 جحذيذ ال٣لماث اإلاٙخا يت واإلاتراد٘اث واإلافىححاث اإلاشجبىت لححفى٥ ِلى اإلاّلىماث. -2

 يذ خاؿ باإلاىلُى أو مفذس اظترجاُ اإلاّلىماث.اخخياس مفىح  مٝ -3

بنا   ظتراجيجيت بحز باظخخذام ألاوامش اإلاناظبت لنٍام اظترجاُ اإلاّلىماث اإلاخخاس )مثل  -4

 اإلاّامالث البىليانيت، البتر، البحز بالخجاوس بالنعبت إلاحش١اث البحز(.

ظخخذام محش١اث بحز جىبيٞ  ظتراجيجيت البحز في مخخلٚ نٍم اظترجاُ اإلاّلىماث با -5

 وواجهاث اظخخذام مخخلٙت. 

6- .  جىبيٞ البحز باظخخذام بشوجى١ىالث بحثيت جناظب اإلاىلُى
 

 اإلاعلى اااااااث علااااااى ؤلاهترهااااااذ أو باسااااااخخمام  جمىعاااااات  -3
ا
يسااااااترح  الطالااااااب اإلاااااااخعلم  على اجيااااااا

  ً الطزق:  خىىعت

 اإلاخزحاث:
 

ت من ألاؼ٣ا٥.اظخخذام نٍم بحز مخخلٙت الظترجاُ اإلاّلىماث في مج -1 ت مخنِى  مِى

ى٥ إلافادس اإلاّلىماث داخل اإلا٢خبت  -2 ت أو ٔحرها من النٍم للـى اظخخذام نٍم جفنيٚ مخنِى

 أو لخحذيذ مىاْٜ خاـت لالظخ٢ؽاٗ.

حرها من الخذماث اإلاخا ت في اإلا ظعت الظترجاُ اإلاّلىماث اإلاىلىبت  -3 اظخخذام ؤلانترنذ ٔو

اسة بحً اإلا٢خباث وحعليم اإلا ظعيت الىزيٝت والجمّياث اإلاهنيت وم٣اجب البحز  )مثل ؤلِا

 واإلاماسظحً (. والخبرا 

ـــترجاُ  -4 ــ ـــــخّالماث الظـــ ـــ٣ا٥ الاظــ ــ ـــن أؼــ ــ ـــــا مـــ حرهــ ـــــابالث ٔو ـــــاال واإلاٝــ ـــخبياناث والشظـــ ــ ـــــخخذام الاظــ اظــ

 اإلاّلىماث ألاوليت.

 قادر على حعميو إستراجيجيت البحث إذا لشم ألا ز: -4
ا
 الطالب اإلاخعلم  على اجيا

 اإلاخزحاث:

يٝيم ٠ميت وجىدة وأهميت نخااا البحز لخحذيذ ما  را ١اً ينبغي اظخخذام نٍم اظترجاُ  -1

 مّلىماث بذيلت أو مناطج بحثيت أخشي أم ال.
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يحذد الثٕشاث في اإلاّلىماث اإلاعترجّت ويحذد ما  را ١انذ  ظتراجيجيت البحز في  اجت  لى  -2

 حّذيل أم ال.

 اجيجياث مّذلت  عب المشوسة.ج٢شاس ِمليت البحز باظخخذام  ظتر  -3
 

 الدسجيالث ويميز اإلاعلى اث و صادرها: -5
ا
 يسخخزج الطالب اإلاخعلم  على اجيا

 اإلاخزحاث:
 

يخخاس الخ٢نىلىجيا ألا٠ثر مالامت الظخخشا  اإلاّلىماث اإلاىلىبت )مثل آلت الخفىيش، اإلااس   -1

حرها(.  المىبي، ٔو

  نؽا  نٍام لخنٍيم اإلاّلىماث. -2

ح  بحً أنىاُ اإلافادس اإلاعدؽهذ بها، وجٙهم الّناـش والبنا  الصحيم لالظدؽهاد الخمي -3

ت واظّت من اإلافادس.  إلاجمِى

 حسجيل ١ل اإلاّلىماث الاظدؽهاديت راث الفلت للمشاجّت اإلاعخٝبليت. -4

ت إلداسة وجنٍيم اإلاّلىماث اإلاخخاسة.  -5  اظخخذام ج٢نىلىجياث مخنِى

ب املتعله معلوماتيًا املعلومات ومصادرٍا ىكديًا ويدمج املعلومات املعيار الجالح: يكيه الطال
 املختارة يف الكاعدة املعرفية اخلاصة بَا

 
  ؤشزاث ألاداء:

 ألافكااار الز نساات ال اا  ييب اا  اسخخالصااها  ااً اإلاعلى اااث  -1
ا
يلمااا الطالااب اإلاااخعلم  على اجيااا

 اإلاجمعت

 :اإلاخزحاث
 

 تيٝشأ النق ويخخاس ألا٣٘اس الشايع -1

  ّيذ ـيأت اإلاٙاهيم النفيت ويخخاس البياناث بذٜت -2

يت ال   يم٢ن اٜخباظها بؽ٣ل مناظب. -3  جحذيذ اإلاادة الح٘ش

 

 

 



 

135 
 

مجلة علمية محكمةاعلم   

 

 (13)العدد الثالث عشر

 

مارس
2014

 
 

  ً اإلاعلى اث  -2
ا
 اإلاعايير ألاوليت لخدييم  ال

ا
يفهم ويطبق الطالب اإلاخعلم  على اجيا

 و صادرها

 اإلاخزحاث:

ت م -1 يت، والخحٝٞ من يٙحق ويٝاًس اإلاّلىماث من مفادس مخنِى ن أجل جٝييم مذي اإلاىزٜى

يت  الصحت، والذٜت، وج٣ىين وجهت نٍش في الٝاِذة اإلاّ٘ش

 جحليل هي٣ل ومنىٞ اإلاناطج أو ألادلت اإلا يذة -2

 يذٟس المشس أو الخذاُ أو اإلاّالجت ببراِت -3

ــــاد   -يـــــــذٟس العـــــــياٜاث اإلاخخلٙـــــــت للمّلىمـــــــاث ) زٝـــــــافي -4 ــ ـــح –مـ ــ ــــى جٙعــ ــ ـــــا ِلـ ـــــ٤( وجأزحرهــ ـــر رلــ ــ ر ٔحــ

 اإلاّلىماث.
 

 ألافكار الز نست لبىاء  فاهيم حميمة -3
ا
 ججمي  الطالب اإلاخعلم  على اجيا

 اإلاخزحاث:

 يذٟس الّالٜاث اإلاخذاخلت بحً اإلاٙاهيم ويذمجها داخل ِناوين أوليت مٙيذة مذِمت باألدلت -1

  –يخىظْ في الخجميْ ألاولى  -2
 
ال   ٜذ لبنا  الٙشلياث الجذيذة و  -ِنذما ي٣ًى رل٤ مم٢نا

 جخىلب مّلىماث  لا٘يت.

ـــل ٜىاِـــــذ البيانـــــاث والىظـــــااي اإلاخّـــــذدة  -3 ـــن الخ٢نىلىجيـــــاث )مثــ ـــره مــ حــ  عـــــخخذم  الحاظـــــىب ٔو

 وألاجهضة العمّيت والبفشيت( لذساظت الخذاخل بحً ألا٣٘اس واإلاٍاهش اإلاخخلٙت.

 

 اإلاعزفااات ااجميااامة  ااا  اإلاعزفااات الساااابدت لخح -4
ا
ميااام الديمااات يداااارن الطالاااب اإلااااخعلم  على اجياااا

 اإلاضافت  والاخخالفاث  وغيرها  ً اامصا ا الفزيمة للمعلى اث.

 اإلاخزحاث:

 يحذد ما  را ١انذ اإلاّلىماث ١ا٘يت للٕشك من البحز -1

 عخخذم اإلاّايحر اإلاخخاسة بذٜت لخحذيذ ما  را ١انذ اإلاّلىماث جخّاسك أو جخٙٞ مْ اإلاّلىماث  -2

 .اإلاعخخذمت من مفادس أخشي 

 ظخنخاجاث بنا  ِلى اإلاّلىماث ال   جم ججميّها.يحذد الا  -3

 .يخخبر الذساظاث بالخٝنياث اإلاناظبت في اإلاجا٥ اإلاىلىعي -4
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يحذد الذٜت اإلاحخملت من خال٥ الدؽ٢ي٤ في مفذس البياناث، وأوجه الٝفىس في  -5

  ظتراجيجياث أو أدواث جمْ اإلاّلىماث، ومذي مّٝىليت الاظخنخاجاث.

ت أو اإلاّلىماث العابٝتيذما اإلاّلىما -6  .ث الجذيذة مْ اإلاّ٘ش

 .يحذد اإلاّلىماث ال   جٝذم الذليل اإلاىلىعي -7
 

  ااا إذا ةاهااذ اإلاعزفاات ااجمياامة لهااا جاا ثير علااى همااام الفاازد  -5
ا
يحاامد الطالااب اإلاااخعلم  على اجيااا

 ويخخذ خطىاث هحى الخغيير و  وحهاث الىمز اإلاخخلفت.

 إلاخزحاث:ا
 

 اإلاخخلٙت.يبحز في وجهاث النٍش  -1

ن وجهاث النٍش اإلاخالٙت. -2  يحذد ما  را ١اً يٝبل أو ي٘ش
 

  اااااً الفهااااام ال اااااخي  وجفساااااير اإلاعلى ااااااث  اااااً خاااااالل  -6
ا
يخحداااااق الطالاااااب اإلااااااخعلم  على اجياااااا

 اإلاحادثت    آلاخزيً بما فيهم اإلاخمزسين و/أو اامبراء و  اإلاجال اإلاىضىع .

 اإلاخزحاث:

حرها من اإلاناٜؽاث. ؽاٟس بٙاِليت في اإلاناٜؽاث الذ -1  ساظيت ٔو

 ؽاٟس في منخذياث الاجفاالث ؤلال٢ترونيت اإلافممت لداجيْ الحىاس  ى٥ اإلاىلُى مثل  -2

 البريذ ؤلال٢تروني والذسدؼت.

ت من آلالياث مثل اإلاٝابلت، البريذ ؤلال٢تروني -3  يبحز ِن سأي الخبرا  من خال٥ مجمِى

   مي ا -7
ا
 اخاحت إلى  زاحعت الاسخعالم ألاولى.يحمد الطالب اإلاخعلم  على اجيا

 اإلاخزحاث: 

 جحذيذ ما  را ١انذ اإلاّلىماث ١ا٘يت أو في  اجت  لى مّلىماث  لا٘يت.1

 مشاجّت  ظتراجيجيت البحز ودما مٙاهيم  لا٘يت في  الت المشوسة. -2

مشاجّت مفادس اظترجاُ اإلاّلىماث اإلاعخخذمت والخىظْ الؼخما٥ اإلافادس ألاخشي  عب  -3

الحاجت
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املعيار الرابع: يستخدو الطالب املتعله معلوماتيًا املعلومات بفاعلية لتخكيل غرض معني سواء 
 كاٌ ذلك بصورة فردية أو مجاعية

 

  ؤشزاث ألاداء:

 اإلاعلى اااث السااابدت وااجميامة لخخطاايأ وإوااااء عمااو أو  -1
ا
يطباق الطالااب اإلاااخعلم  على اجياا

  ىخج  عين

 اإلاخزحاث:

 اإلاحخىي بىشيٝت جذِم هذٗ وؼ٣ل اإلانخا أو الّمل.ينٍم 1

ت اإلانٝىلت من الخجاسب العابٝت لخخىيي و نؽا  ِمل أو منخا. -2  يىض  اإلاهاساث واإلاّ٘ش

 دما اإلاّلىماث العابٝت والجذيذة بىشيٝت جذِم هذٗ الّمل أو اإلانخا. -3

ميت  عب الحاجت، ونٝلهم م -4 ن أؼ٣الهم ومىاّٜهم مّالجت البياناث والفىس والنفىؿ الٜش

ليت  لى العياٛ الجذيذ.  ألـا
 

 عمليت جطىر العمو أو اإلاىخج -2
ا
 يزاح  الطالب اإلاخعلم  على اجيا

 اإلاخزحاث:

 يحخَٙ بسجل من ألانؽىت اإلاشجبىت ببحز وجٝييم اإلاّلىماث راث الفلت. -1

 في مذي نجال ولّٚ الاظتراجيجياث العابٝت. -2
 
 ي٢ٙش مليا

 

 عمليت جطىر العمو أو اإلاىخجيزاح  الطال  -3
ا
 ب اإلاخعلم  على اجيا

 اإلاخزحاث:

 اإلانخا أو الّمل بٙاِليت لآلخشين. -1
 
ل الىالب اإلاخّلم مّلىماجيا  يـى

 يخخاس ؼ٣ل ووظيلت اجفا٥ جذِم الهذٗ من الّمل أو اإلانخا و٠زل٤ الجمهىس اإلاعتهذٗ. -2

 ي  نؽا  الّمل أو اإلانخا. عخخذم مذي واظْ من جىبيٝاث ج٢نىلىجيا اإلاّلىماث ف -3

 يذما مبادئ الخفميم والاجفاالث. -4

 يخفل بؽ٣ل واض  وباألظلىب الز  يذِم أهذاٗ الجمهىس اإلاعتهذٗ.  -5
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املعيار اخلامس: يفَه الطالب املتعله معلوماتيًا الكجري مً الكضايا االجتناعية والكاىوىية 
 خداو املعلومات قاىوىيًا وأخالقيًاواالقتصادية احمليطة باملعلومات، وإتاحة واست

 

  ؤشزاث ألاداء:

 العميام  اً الدضاايا الاقخصااديت والاحخماعيات والداهىهيات  -1
ا
يفهم الطالب اإلاخعلم  على اجياا

 وألاخالقيت اإلاحيطت باإلاعلى اث وجكىىلىحيا اإلاعلى اث

 اإلاخزحاث:
 

ت وؤلال٢ترونيت.يحذد ويناٜؾ الٝمايا اإلاخّلٝت باألمن والعشيت في ١ل من ال -1  بيماث اإلاىبِى

حر اإلاجانيت -2  يحذد ويناٜؾ الٝمايا اإلاخّلٝت بإجا ت اإلاّلىماث اإلاجانيت ٔو

ابت و شيت ال٢الم -3  يحذد ويناٜؾ الٝمايا اإلاخّلٝت بالٜش

ــــــــت اإلال٢يــــــــت ال٢ٙشيــــــــت و ٝــــــــٛى الخــــــــأليٚ والنؽــــــــش والاظــــــــخخذام الّــــــــاد٥ للمــــــــادة  -4  عــــــــخىيْ مّ٘ش

 اإلانؽىسة.
 

 الداااااااىاهين وألاهممااااااات والسياسااااااااث اإلاؤسسااااااايت وآلادا  يدبااااااا  الطا -2
ا
لاااااااب اإلااااااااخعلم  على اجياااااااا

 اإلاخعلدت بئجاحت واسخخمام  صادر اإلاعلى اث

 اإلاخزحاث:
 

  ؽاٟس في اإلاناٜؽاث ؤلال٢ترونيت. -1

ى٥  لى مفادس  -2 حرها من أؼ٣ا٥ جحذيذ الهىيت للـى  عخخذم ال٣لماث العشيت اإلاخٙٞ ِليها ٔو

 اإلاّلىماث.

 ٞ مْ العياظاث اإلا ظعيت في  جا ت مفادس اإلاّلىماث.يخٙ  -3

 يحاَ٘ ِلى ظالمت مفادس اإلاّلىماث والخجهح اث وألانٍمت. -4

 يٙهم من ينخحل آسا  م لٚ أو ١لماجه وينعبها لنٙعه. -5

اث ؤلانعانيت. -7  يٙهم العياظاث اإلا ظعيت اإلاخّلٝت ببحز اإلاىلِى
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 باسخخمام  صاادر اإلاعلى ااث وا  جىصايو العماو أو يثن  ويعترف الطالب اإلاخعلم  على اج -2
ا
يا

 اإلاىخج

 اإلاخزحاث:

 

 يحذد أظلىب الخىزيٞ اإلاناظب ويعخخذمه باظخمشاس للمفادس اإلاعدؽهذ بها. -1

 يشظل بىلب جفشيم من الناؼش  ً أم٢ن -2

 

 ( الاسخبيان2 لخق رقم )

 ألاخذ الفاضلت –ألاخ الفاضو 

 وبّذ ....جحيت ويبت 

  ٌهشث ،الضيادة اإلاىشدة في ٠ميت اإلاّلىماث و  لعشيْ لخ٢نىلىجيا اإلاّلىماثالخىىس ا مْ 

ى٥  ليها واظخخذامها بٙهم   أهميت الحاجت  لى جحذيذ اإلاّلىماث بأؼ٣الها اإلاخخلٙت والـى

واظديّاب في  ل اإلاؽ٢الث واجخار الٝشاساث ِلى معخىي ألا٘شاد واإلا ظعاث، وهى ما تهذٗ 

 ل٢ترونيت. ليه مبادسة الح٣ىمت ؤلا

معخىي الخّلم اإلاّلىماحي لذي ولبت العنت  ِلىالخّٗش  لي  هزا الاظخبياً لزا  ععى

ب، ومذي جٝبلهم  –جشهىنت  –الشابّت باألٜعام ألادبيت ب٣ليت آلاداب والّلىم  جامّت اإلاٜش

ذاد لخىبيٝاث الح٣ىمت ؤلال٢ترونيت. ورل٤   حى ألا يت اإلاعلى اجيت ودورها و   ِن  بحزإِل

 . باديء ااخكى ت ؤلالكتروهيت" دعم

ورل٤ ألهميت سأي٢م في جذِيم هزه  هزه الاظدبانتؤلاجابت ب٣ل دٜت ِن أظملت  الشجا

 .الذساظت

 

 لحعن حّاون٢م
 
 وؼ٢شا

 

 البا ثت: ِبحر هال٥ ِبذ الّا٥                                                                      
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 الفاضو  ألاخ/

 شجا اظخ٢ما٥ البياناث الخاليتال

 ......................................................................................) خخياسي(:  الاظم( 1)

 .................................................................................( اإلا هل الحاـل ِليه: 2)

 ...............................................................شي  اـل ِليها: ( ؼهاداث أخ3)

في مجا٥  ( الذوساث الخذسيبيت ال   جلٝاها4)

 ..........................................................................: الحاظىب 

:
 
  جم اإلاّلىماث: أوال

    اإلاعلى اث اإلاطلىبتاإلادمرة على جحميم وجىضي -1

 )     ( ال أظخىيْ الخّبحر ِن اإلاىلُى )أ(

اث  ) ( يأت اظخٙعاس  ّبر ِن اإلاىلِى ، ـو أظخىيْ الخّبحر ِن اإلاىلُى

 اإلاىلىبت

)     ( 

أظخىيْ جحذيذ وحّذيل اإلاّلىماث لخحٝيٞ الهذٗ اإلاىلىب، وجحذيذ  )ج(

 ال٣لماث اإلاٙخا يت اإلاعخخذمت في البحز.

    ( ) 

أظخىيْ دما مّلىماحي العابٝت وأ٣٘اس  الحاليت من خال٥ الخجشيب  )د(

 و/أو الخحليل لححفى٥ ِلى مّلىماث جذيذة.

)     ( 

  اإلادمرة على جحميم أهىاع وأشكال  خخلفت  ً اإلاصادر اإلاستهمفت -2

ى٥  لى  )أ(  يت اإلاخخلٙت أو الـى ال أظخىيْ الخميح  بحً اإلاجاالث اإلاّ٘ش

 ماث في مفادسها اإلاخخلٙتاإلاّلى 

)     ( 

يت اإلاخخلٙت وجحذيذ وجميح  ٜيمت ١ل  ) ( أظخىيْ الخميح  بحً اإلاجاالث اإلاّ٘ش

 مفذس من اإلافادس اإلاعتهذ٘ت.

)     ( 

أظخىيْ جحذيذ الٕشك من اإلافادس اإلاعتهذ٘ت، و ِادة جٝييم وبيّت  )ج(

 وليت والثانىيت.و جم اإلاّلىماث اإلاىلىبت، والخٙشيٞ بحً اإلافادس ألا 

)     ( 

ت اظخخذام وأهميت اإلافادس ألاوليت والثانىيت وأدٟس أً  )د( أظخىيْ مّ٘ش

اإلاّلىماث ٜذ جحخا   لى أً ج٣ًى مبنيت ِلى البياناث ألاظاظيت اإلاىجىدة في 

 اإلافادس ألاوليت وأِٗش ٠يٙيت  نخا  وجنٍيم وبز اإلاّلىماث.

)     ( 
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  ة  ً اإلاعلى اث اإلاكدسبتاإلادمرة على جحميم الفا م -3

 )     ( ال أظخىيْ جحذيذ الٙااذة من اإلاّلىماث اإلا٢دعبت. )أ( 

 )     ( أظخىيْ جحذيذ الٙااذة من اإلاّلىماث اإلا٢دعبت. ) (

أ او٥ ا٠دعاب مهاسة أو لٕت جذيذة من أجل جمْ اإلاّلىماث وأل٘هم  )ج(

 محخىاها.

)     ( 

 )     ( وجذو٥ صمن  لححفى٥ ِلى اإلاّلىماث. أظخىيْ جحذيذ خىت ؼاملت )د(

:
 
ى٥  لى اإلاّلىماث: زانيا  الـى

  اإلادمرة على اخخيار أ ثر اإلاىاهج البحثيت  ال مت أو همم استرحاع اإلاعلى اث -1

 )     ( ال أظخىيْ اخخياس اإلاناطج البحثيت اإلاالامت الظترجاُ اإلاّلىماث )أ(

 )     ( الامت وأظخ٢ؽٚ ٘ىااذها و٠يٙيت جىبيٝها.أظخىيْ جحذيذ اإلاناطج اإلا ) ( 

أظخىيْ جحذيذ مجا٥ ومحخىي نٍم اظترجاُ اإلاّلىماث ووشيٝت  )ج(

 جنٍيمها

)     ( 

أظخىيْ اخخياس الىٛش اإلا زشة واإلاٙيذة من اإلانهج البح   أو نٍام  )د(

 اظترجاُ اإلاّلىماث

)     ( 

 بحث  صممت بفاعليتاإلادمرة على بىاء وجطبيق إستراجيجياث  -2

 )     ( ال أظخىيْ بنا  أو جىبيٞ  ظتراجيجياث البحز )أ( 

 )     ( أظخىيْ جحذيذ ال٣لماث اإلاٙخا يت واإلاتراد٘اث واإلافىححاث اإلاشجبىت ) ( 

 )     ( أظخىيْ بنا   ظتراجيجيت بحز جال م نٍام اظترجاُ اإلاّلىماث. )ج(

اؿ باإلاىلُى و جشا  خىت بحز أظخىيْ اخخياس مفىح  مٝيذ خ )د(

 مناظبت

)     ( 

 اإلادمرة على استرحاع اإلاعلى اث باسخخمام  جمىعت  خىىعت  ً الطزق  -3

 )     ( ال أظخىيْ اظترجاُ اإلاّلىماث ب٢ٙا ة من أ  مفذس )أ(

 )     ( أظخىيْ اظخخذام الّذيذ من نٍم البحز ) (

نيٚ وألانٍمت ألاخشي أظخىيْ اظخخذام الّذيذ من نٍم الخف )ج(

ى٥  لى مفادس اإلاّلىماث وجحذيذ مىاْٜ خاـت لالظخ٢ؽاٗ.  للـى

)     ( 

أظخىيْ اظخخذام خذماث مخخففت مثل الانترنذ والاظخبياناث  )د(

حرها من أؼ٣ا٥ الاظخّالماث الظترجاُ  والشظاال واإلاٝابالث ٔو

)     ( 
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 اإلاّلىماث ألاوليت. 

 جيجيت البحثاإلادمرة على حعميو إسترا -4

 )     ( ال أظخىيْ جحذيذ ٠ميت وجىدة نخااا البحز راث الفلت )أ( 

 )     ( أظخىيْ حّذيل وج٢شاس ِمليت البحز بٙاِليت ) ( 

أظخىيْ جحذيذ الثٕشاث في اإلاّلىماث اإلاعترجّت وجحذيذ ما  را ١انذ  )ج( 

  ظتراجيجيت البحز في  اجت  لى حّذيل أم ال.

)     ( 

أظخىيْ جحذيذ ٠ميت وجىدة نخااا البحز راث الفلت لخحذيذ مذي  )د(

الحاجت  لى اظخخذام نٍم اظترجاُ مّلىماث بذيلت أو مناطج بحثيت 

 أخشي.

)     ( 

 اإلادمرة على اسخخزاج الدسجيالث وإدارة اإلاعلى اث و صادرها -5

 )     ( اثال أظخىيْ اخخياس ج٢نىلىجيا اإلاّلىماث اإلاناظبت لجمْ اإلاّلىم )أ(

 )     ( أظخىيْ اخخياس اإلافادس اإلاناظبت و نؽا  نٍام لخنٍيم اإلاّلىماث ) (

هم الّناـش والبنا  الصحيم  )ج( أظخىيْ الخميح  بحً أنىاُ اإلافادس ٘و

 لالظدؽهاداث

)     ( 

أظخىيْ اظخخذام الّذيذ من الخ٢نىلىجياث إلداسة اإلاّلىماث  )د(

ظدؽهاديت راث الفلت إلاذي واظْ من وحسجيل ١ل اإلاّلىماث الا 

 اإلافادس 

)     ( 

:
 
 جٝييم اإلاّلىماث زالثا

 اإلادمرة على جلميا ألافكار ألاساسيت -1

 )     ( ال أظخىيْ اخخياس ألا٣٘اس ألاظاظيت من اإلاّلىماث النفيت اإلاجمّت )أ(

 )     ( أظخىيْ اخخياس البياناث بذٜت ) (

يت والاٜخباط ملها بؽ٣ل مناظب أظخىيْ جحذيذ اإلاادة )ج(  )     ( الح٘ش

أظخىيْ جحخيق ألا٣٘اس ألاظاظيت من مفادس اإلاّلىماث وأِيذ ـيأت  )د(

 اإلاٙاهيم النفيت في ١لماث مخخففت

)     ( 

 اإلادمرة على فهم وجطبيق اإلاعايير ألاوليت للمعلى اث و صادرها -2

 )     ( ال أظخىيْ جٝييم اإلاّلىماث )أ(

أظخىيْ ٘حق ومٝاسنت اإلاّلىماث من مفادس مخخلٙت من أجل جٝييم   ()

يت، والخحٝٞ من الصحت، والذٜت وج٣ىين وجهت نٍش في  مذي اإلاىزٜى

)     ( 
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يت   الٝاِذة اإلاّ٘ش

 )     ( أظخىيْ جحليل بنا  ومنىٞ اإلاناطج أو ألادلت اإلا يذة )ج(

اد  أو ٔحرها( للمّلىماث م -أظخىيْ  دساٟ العياٜاث اإلاخخلٙت )زٝافي )د(

 وجأزحراتها ِليها.

)     ( 

 اإلادمرة على ججمي  ألافكار الز نست لبىاء  فاهيم حميمة -3

 )     ( ال أظخىيْ ججميْ ألا٣٘اس الشايعيت )أ(

حره من الخ٢نىلىجياث لذساظت  ) ( أظخىيْ اظخخذام الحاظىب ٔو

 الخذاخل بحً ألا٣٘اس واإلاٍاهش اإلاخخلٙت 

    ( ) 

أظخىيْ  دساٟ الّالٜاث بحً اإلاٙاهيم و دماجها في ِناوين أوليت مٙيذة  )ج(

 مذِمت باألدلت

)     ( 

أظخىيْ الخىظْ في الخجميْ ألاوليت لبنا  ٘شلياث جذيذة وال   ٜذ  )د(

 جخىلب مّلىماث  لا٘يت

)     ( 

ديمت اإلاضافت  اإلادمرة على اإلادارهت بين اإلاعزفت ااجميمة والسابدت لخحميم ال -4

 والاخخالفاث وغيرها  ً اامصا ا الفزديت للمعلى اث

 )     ( ال أظخىيْ جحذيذ ما  را ١انذ اإلاّلىماث ١ا٘يت للٕشك أم ال )أ(

 )     ( أظخىيْ اخخباس الذساظاث بالخٝنياث اإلاناظبت في اإلاجا٥ اإلاىلىعي ) (

م اإلاّلىماث من اإلافادس أظخىيْ اظخخذام اإلاّايحر اإلاخخاسة بذٜت لخٝيي )ج(

 ألاخشي وأ ذد الاظخنخاجاث بنا  ِلى اإلاّلىماث ال   جم ججميّها

)     ( 

ت العابٝت وجحذيذ الذٜت  )د( أظخىيْ دما اإلاّلىماث الجذيذة مْ اإلاّ٘ش

اإلاحخملت من خال٥ الدؽ٢ي٤ في مفذس البياناث، وأوجه الٝفىس في 

 ي مّٝىليت الاظخنخاجاثاظتراجيجياث أو أدواث جمْ اإلاّلىماث، ومذ

)     ( 

اإلادمرة على جحميم  ا إذا ةاهذ اإلاعزفت ااجميمة لها ج ثير على همام الفزد واجخاذ  -5

 خطىاث هحى الخغيير و  وحهاث الىمز اإلاخخلفت

ال أظخىيْ جحذيذ ما  را ١انذ اإلاّلىمت الجذيذة لها جأزحر ِلى نٍام  )أ(

 الٙشد

)     ( 

 )     ( في وجهاث النٍش اإلاخخلٙت أظخىيْ البحز ) (

مها )ج(  )     ( أظخىيْ البحز في وجهاث النٍش اإلاخخلٙت لخحذيذ  م٣انيت ٘س

 )     (أظخىيْ جحذيذ  م٣انيت جٝبل وجهاث النٍش الجذيذة ودمجها في نٍامي  )د(
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 الاخ   

خزيً بما فيهم اإلادمرة على الفهم ال خي  وجفسير اإلاعلى اث  ً خالل اإلاحادثت    آلا  -6

 اامبراء واإلاخمزسين

 )     ( ال أظخىيْ اإلاؽاس٠ت بٙاِليت في اإلاناٜؽاث )أ(

حرها  من  ) ( أظخىيْ اإلاؽاس٠ت بٙاِليت في اإلاناٜؽاث الذساظيت ٔو

 اإلاناٜؽاث

)     ( 

 )     ( أظخىيْ اظخخذام منخذياث الاجفاالث ؤلال٢ترونيت بٙاِليت  )ج(

 )     ( ِن آسا  الخبرا  اإلاناظبت من خال٥ آلالياث اإلاخخلٙتأظخىيْ البحز  )د(

 اإلادمرة على جحميم  مي  ااخاحت إلى  زاحعت الاسخعالم ألاولى -7

 )     ( ال أظخىيْ جحذيذ مذي ٠ٙايت اإلاّلىماث اإلاجمّت )أ(

أظخىيْ جحذيذ ما  را ١انذ اإلاّلىماث ١ا٘يت أو في  اجت  لى مّلىماث  ) (

  لا٘يت

(     ) 

أظخىيْ مشاجّت  ظتراجيجيت البحز ودما مٙاهيم  لا٘يت في  الت  )ج(

 المشوسة

)     ( 

أظخىيْ مشاجّت مفادس اظترجاُ اإلاّلىماث و ظتراجيجياث البحز  )د(

 اإلاعخخذمت لخّذيل الاظخّالماث ألاوليت

)     ( 

:
 
 اظخخذام اإلاّلىماث سابّا

 سابدت وااجميمة لخخطيأ وإوااء عمو أو  ىخج  عيناإلادمرة على جطبيق اإلاعلى اث ال -1

يت )أ(  )     ( ال أظخىيْ جنٍيم اإلاحخىي بىشيٝت مىلِى

ميت في مىاّٜها  ) ( أظخىيْ مّالجت البياناث والفىس والنفىؿ الٜش

ليت وج٣ىين ظياٛ جذيذ  ألـا

)     ( 

ت  )ج( أظخىيْ جنٍيم اإلاحخىي بما يذِم هذٗ وؼ٣ل، وجىليم مّ٘ش

 هاساث الخبراث العابٝتوم

)     ( 

أظخىيْ دما اإلاّلىماث العابٝت والجذيذة بىشيٝت جذِم هذٗ اإلانخا  )د(

 أو الّمل

)     ( 

 اإلادمرة على  زاحعت عمليت جطىر اإلاىخج أو العمو -2

 )     ( ال أظخىيْ مشاجّت الّمل ب٢ٙا ة )أ(

 )     ( أظخىيْ الا خٙاً بسجل من ألانؽىت ) (
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أظخىيْ الا خٙاً بسجل يحخىي ِلى جٝييم اإلاّلىماث راث الفلت  )ج(

 بالبياناث اإلاىجىدة

)     ( 

أظخىيْ الخ٢ٙحر في مذي نجال ولّٚ ؤلاظتراجيجياث العابٝت وجىىيش  )د(

  ظتراجيجياث بذيلت في البحز والخٝييم والاجفا٥

)     ( 

 خزيًاإلادمرة على جىصيو اإلاىخج أو العمو بكفاءة لل  -3

يل ب٢ٙا ة )أ(  )     ( ال أظخىيْ الخـى

 )     ( أظخىيْ اظخخذام نىاٛ محذود من ج٢نىلىجيا اإلاّلىماث ) (

 )     ( أظخىيْ اظخخذام نىاٛ واظْ من ج٢نىلىجيا اإلاّلىماث )ج(

أظخىيْ اخخياس وظااي أو أؼ٣ا٥ الاجفاالث ال   جذِم هذٗ اإلانخا  )د(

يلها والجمهىس اإلاعتهذٗ ودم ا مبادئ الخفميم والاجفاالث وجـى

 بىلىل لحجمهىس اإلاعتهذٗ

)     ( 

:
 
انىنيت خامعا  ٜمايا أخالٜيت ٜو

اإلادمرة على فهم الدضايا الداهىهيت وألاخالقيت والاحخماعيت والاقخصاديت اإلاحيطت  -1

 باإلاعلى اث وجكىىلىحيا اإلاعلى اث

الاجخماِيت والاٜخفاديت ال أ٘هم الٝمايا الٝانىنيت وألاخالٜيت و )أ(

 اإلاحيىت باإلاّلىماث وج٢نىلىجيا اإلاّلىماث

)     ( 

ت  ) ( أظخىيْ جحذيذ ومناٜؽت الٝمايا اإلاخّلٝت بإجا ت اإلاّلىماث اإلاىبِى

حر اإلاجانيت  وؤلال٢ترونيت ظىا  ١انذ اإلاجانيت ٔو

)     ( 

شيت أظخىيْ جحذيذ ومناٜؽت الٝمايا اإلاخّلٝت باألمن والعشيت و  )ج(

 ال٢الم

)     ( 

ت اإلال٢يت ال٢ٙشيت و ٝٛى الخأليٚ والنؽش والاظخخذام  )د( أظخىيْ مّ٘ش

 الّاد٥ للمادة اإلانؽىسة

)     ( 

اإلادمرة على إجباع الدىاهين وألاهممت والسياساث اإلاؤسسيت وآلادا  اإلاخعلدت بئجاحت  -2

  واسخخمام  صادر اإلاعلى اث

 )     ( مناظبت  ال أجبْ ظياظاث أو ٜىانحً )أ(

ى٥ للمّلىماث  ) ( أظخخذم ال٣لماث العشيت وأؼ٣ا٥ جحذيذ الهىيت للـى

 وأجٙهم من ي٣ًى منخحل آسا  م لٚ أو ١لماجه

)     ( 

 )     (أجبْ العياظاث اإلا ظعيت اإلاخّلٝت بمفادس اإلاّلىماث وأ اَ٘ ِلى  )ج(
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 ظالمت مفادس اإلاّلىماث وأنٍمتها

ِلى، وجخضين، ونؽش( النفىؿ والبياناث والفىس  أظخىيْ )الحفى٥  )د(

هم العياظاث اإلا ظعيت راث الفلت  ىاث بالىٛش الٝانىنيت ٘و وألـا

اث ؤلانعانيت  باألبحار الّلميت اإلاخّلٝت باإلاىلِى

)     ( 

 الثىاء والاعتراف بمصادر اإلاعلى اث اإلاسخخم ت -3

 )     ( ال أزنا بمفادس اإلاّلىماث )أ(

 )     ( ِلى مفادس اإلاّلىماث بىشيٝت ٔحر مناظبتأزنا  ) (

 )     ( ِادة ما أزنا ِلى مفادس اإلاّلىماث بىشيٝت مناظبت )ج(

أظدؽهذ باإلافادس بأظلىب مناظب وأ فل ِلى جفشيم من الناؼش  ً  )د(

 أم٢ن

)     ( 

:
 
لك لمي عىم ا خمال جطبيق  فهىم ااخكى ت ؤلالكتروهيت ,  ي  جفضو أداء أعما ظادظا

 ؟ الىصاساث واإلا ظعاث الّامت

 )     ( الحمىس  خفيا    -1 

 )     ( ج٣ليٚ منذوب       -2

 )     ( بفىسه ال٢ترونيت    -3
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Abstract: 

 

This study aimed to identify the 
 extent  of  the  phenomenon  of  
Information     illiteracy    in   he  
university student community,  
and its impact on their ability to  
keep pace with the developments of the times and the principles 
of e-government. The study was conducted on a sample of 4th  
year students of the literary Departments, Faculty of Arts and 
Sciences, Tarhoona, Al-Mergib University. The study used 
descriptive survey method for monitoring and analysis of 
standards and information literacy skills among a sample 
study,through the use of questionnaire issued by the American 
Library Association.  
 

The main results showed that there were statistically significant 
differences in favor to the skills of "determination of the amount 
of information" and "access to information" in the department 
libraries and information as well as English departments. Beside, 
the  skill of "ethical and legal issues" in the department of 
Libraries and Information. This was attributed  to the nature of 
courses taught to the students in these departments and then 
student’s awareness to the information literacy skills. It was, 
also, concluded that the  information literacy student was able to 
keep up with developments in the era and face its challenges. 
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