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Abstract      

The aim of this research is to present the experience of the Shamaa Foundation in the establishment of 

10 training courses in information awareness for students of master's and doctoral degrees in the 

faculties of education in various Arab government universities, entitled "The use of educational 

resources". It offers a unique experience in seven Arab countries: Lebanon, Morocco, Egypt, Jordan, 

Kuwait, Oman and the UAE. It was an opportunity to seek out the students’ needs for knowledge. It 

also shows what library professionals can offer to develop scientific research. The research examines 

the content of the training courses in the light of the new vision of information literacy, as defined by 

global associations and by experts in library science; it discusses the possibility of integrating librarians 

in the educational process in Arab universities in the light of experience. It shows that training in 

information literacy needs to combine the efforts of Faculty members and librarians. It highlights the 

importance of the role of the librarians and improves their position in the educational institution. 

However, psychological and institutional barriers in several Arab universities hinder the integration of 

the library staff into the educational process. Information literacy programs should introduce the 

necessary skills for synthesizing and reviewing scientific literature in order to produce new knowledge. 
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 صلختسملا

دورات تدريبية في وعي المعلومات لطالب  01قامة إشمعة في مؤسسة  عرض تجربة إلى يهدف هذا البحث
مصادر المعلومات استخدام "، عنوانها عربية مختلفةحكومية ر والدكتوراه في كليات التربية في جامعات يستجالما

ومصر واألردن والكويت وسلطنة عمان والمغرب لبنان  :هي دول عربية، 7تجربة فريدة شملتلوهو يعرض  . "التربوية
ين محترفين أن يقدموه من ما يمكن لمكتبي   تبيَُّن ب المعرفية، و اللتماس حاجات الطاَل  كانت فرصة   ،مارات العربيةواإل

يقرأ البحث محتوى الدورات التدريبية على ضوء الرؤية الجديدة لوعي . ومعرفة في سبيل تطوير البحث العلمي مهارات  
ين في دماج المكتبات والمكتبي   إإمكانية ناقش وي ؛كما تعر فه الجمعيات العالمية والخبراء في علم المكتبات ،المعلومات

  . التجربة على ضوء العملية التعليمية في الجامعات العربية

تضافر جهود أعضاء هيئات التدريس  إلىيحتاج ن التدريب على وعي المعلومات أن من خالل التجربة وقد تبيَ 
حواجز نفسية ومؤسساتية في  ن مكانتهم في المؤسسة التعليمية، لكنَ ين ويحس   ين، وهو يبرز أهمية دور المكتبي   والمكتبي   

مهارات د على ضرورة التركيز على كما يشد    ؛ين في العملية التعليميةدماج المكتبي   إعدد من الجامعات العربية تعيق 
 .وتوليفها ومراجعتها إلنتاج معرفة جديدة في برامج وعي المعلومات األدبيات العلميةاستخدام 
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 مقدمة-1

 الحرَ  الوصولَ مؤسسة غير ربحية تتيح لالختصاصي ين والمهتم ين بالتربية، ( شمعة)شبكة المعلومات العربية التربوية 
أعوام بجمع هذا اإلنتاج  7وهي تقوم منذ  .أو عن البلدان العربية للدراسات التربوية المنتجة في البلدان العربية

، تحتوي على المعلومات الببليوغرافية الكاملة "(شمعة"تسمى )ثالثية اللغات، قاعدة معلومات  وتكوينالتربوي البحثي 
 . فرهاا، والنصوص الكاملة حين تو مةوالمقاالت المحكَ لدراسات صات اوملخَ 

في كليات التربية الدراسات العليا ب طاَل  تطوير قدرات من خالل هذا العمل ضرورة   لقائمين على الشبكةوقد اتضح ل
اإلنتاج فرة عبر شبكة اإلنترنت، وذلك بغية االرتقاء بمستوى انهم من االستفادة من مصادر المعلومات المتو ما يمك   

  .البحثي في المجال التربوي 

ين في باحثين وأكاديمي   انطلق مشروع التدريب على استخدام مصادر المعلومات التربوية نتيجة لقاء وتشاور بين 
استخدام "بعنوان لبرنامج تدريبي  وضعوا تصورا   ،صين في علم المكتبات والمعلوماتالمجال التربوي وبين متخص   

  .ر والدكتوراه في كليات التربية في الدول العربيةيستجالما ب مرحلتي  طاَل  إلىه يتوجَ  "لتربويةمصادر المعلومات ا
طروحتهم، أو أب من البحث عن المعلومات المالئمة لموضوع رسالتهم ن يتمكن الطاَل أالهدف من هذا التدريب 

بشكل صحيح  بحاثهمأكتابة م الختيار المراجع العلمية واستخدامها في هفرة لدياواالستفادة من قواعد المعلومات المتو 
 .وفع ال

التمسوا عدم معرفة قسم كبير متخصصين في علم المعلومات مام تالهكان استجابة ن هذا المشروع أوالجدير ذكره 
 ن في العلوم التربويةيمتخصصن ين وأكاديمييباحث أثار اهتمام كما ب والباحثين بسساليب البحث التوثيقي،من الطاَل 

لطالب كليات التربية،  خاصا   تدريبيا   برنامجا   روا معا  طوَ ف ،التربوي العربياإلنتاج البحثي وجدوا فيه فرصة لتطوير 
، والتي جمعت بين علوم "وعي المعلومات"في موضوع  عالميا  الدراسات والتجارب الرائجة ب دون علمهم مسبقا  

  . والمعلومات والعلوم التربويةالمكتبات 

نقوم بقراءة  كان البَد من أن جامعات عربية، 8ومن ثم تنفيذه في  ،وتعديلهبعد تطوير البرنامج التدريبي واختباره 
يهدف  مدى أي    إلىف.  هذا المجالها الباحثون في التي حددلوعي المعلومات المهارات األساسية التجربة على ضوء 

ين؟ وما هي قه هذا البرنامج؟ ما هو دور المكتبي   وما األثر الذي حقَ  كسب هذه المهارات؟  إلىبرنامج شمعة التدريبي 
 في الجامعات العربية؟  هداف المشروع كاملة أ مام تحقيق أالصعوبات والعوائق 
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  لوعي المعلومات  الضرورية ر في تعريف المهاراتالتطو  -2

، من خالل وصف صفات يمتلكها المرء وعي المعلوماتمفهوم  0181فت جمعية المكتبات األميركية منذ عام عرَ  
 to)مصادر هذه المعلومات  ديدلديه القدرة على تحالمعلومات،  إلىمتى يحتاج على أن يعرف  قادرا   " فاعتبرته

locate) ،مهااستخدامها و يقيوت" (ALA, 1989) 
1 

التطبيقات على استخدام أدوات البحث عن المعلومات وصياغة استراتيجيات البحث، واقتصر وغالبا ما اقتصرت 
ما كان  ما االستخدام فغالبا  أ. د من مصدر المعلومات ومصداقيتهامفهوم التقييم على تطبيق عدد من المعايير للتسكُّ 

 . فهم منه االستشهاد وكتابة المراجعي  

برت البرامج واعت  ، حول المهارات الضرورية لتحقيق الوعي المعلوماتي ينمكتبيَ وقد طغت لعقود النظرة الخاصة بال
االعتراف : "ناتها األساسيةوكان من مكو   . (Wooliscroft, 1997) لبرامج التدريب على استخدام المكتبة امتدادا  

رصد  ؛سئلة المناسبةطرح األ ؛التعبير عن الحاجة المعرفية ؛التخاذ القرارمعلومات الدقيقة والكاملة البسهمية 
ثم تقييمها وتنظيمها ودمج  ؛مصادر المعلومات إلىالوصول  ؛استخدام استراتيجيات بحث ناجحة ؛المصادر المحتملة

 (Doyles ,1992 as cited by Bruce, 2004)" فرةاالمعلومة الجديدة في المعارف المتو 
2. 

 إلى الجمعيات المهنية وضع لوائح للمهارات التفصيلية المطلوبة وصوال  ر المفهوم بعد ذلك من خالل محاوالت تطوَ 
مقاييس ( Society of College, National and University Libraries)يرلندية جمعية المكتبات البريطانية واإلاعتماد 
بصيغة  (frameworks) طر عامةأ إلىو  ACRL standards in 2000  ـوب  SCONUL 0111 ـب رفتع  محددة 

 .  (Edwards & Hills, 2016)  مجموعة خطوات متدرجة

بقيت تركز اهتمامها على البحث عن المعلومات، وقد ظهر ذلك في هذه المعايير والخطوات المحددة  لكنَ 
البحث التوثيقي هي  جراءاتإرة عن فكانت األفعال المعب    :في جميع المعايير خدمتالتي است   المصطلحات والكلمات

                                                           
1
 “To be information literate, a person must be able to recognize when information is needed and have the ability to locate, 

evaluate, and use effectively the needed information.” (ALA, 1989)   

2 In this model, the information literate person is one who recognizes that accurate and complete information is the basis for 

intelligent decision making, recognizes the need for information, formulates questions based on information needs, 

identifies potential sources of information, develops successful search strategies, accesses sources of information, evaluates 

information, organizes information, integrates new information into an existing body of knowledge, and uses information in 

critical thinking and problem solving (p.2) 
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ANCILبينما لم تظهر هذه األفعال في البرنامج الجديد لوعي المعلومات ،  (find, access, gather) الغالبة بداية
3
  ،

 ,distinguish, critique) "تعر فال"، "نقدال"، "تمييزال"العمليات الذهنية، فاستخدم  كلمة  فيه التركيز على  تمَ حيث 

identify)   (Coonan, 2014) . 

وبدأت مصطلحات أخرى تسخذ أهمية ومكانة في البرامج  ،المعايير األخالقية في استخدام المعلومات أيضا  دخلت أ  و 
    (Responsibility to Information)والمسؤولية  ( (Use of Information "االستخدام"مصطلحات دبيات، وهي واأل

(Swiss Information Literacy Standards, 2011)4. 

لكَن التغيير األساسي كان االنتقال من االهتمام بكيفية تجميع المعلومات، وبالتالي تدريب الطالب على إجراءات 
ي المعلومات، وهي من صلب عمل المكتبي  ين، إلى االهتمام بالتعبير عنها، أ القدرة على " يعملية بحتة لتقص  

 ability to share and communicate information and its)" التواصل والمشاركة في المعلومات وإدارتها 

management )  (5
 (Edwards & Hill, 2016  االستفادة من هذه المعلومات، أي ربطها بالمعارف التركيز على وإلى

 . (Coonan, 2014)ديدة المكتسبة وإغناء هذه المعارف لبناء المعاني الج

التعلم الفع ال يحدث  نَ إذ إ ،تندرج هذه الرؤية الجديدة ضمن توجه التربويين لربط المهارات بالمعارف المتخصصة
 ,Kolb & Fry) لى معارفهإتضاف مفاهيم جديدة من خالله ن عندما يواجه المتعلم مشكلة ويقوم بعمل ما، ويكو  

1975 cited by Wingate, 2006) 

ذ يشرف إ ،ذلك كان التوجه الذي ساد عند تصميم مشروع التدريب الذي وضعته مؤسسة شمعةأن والجدير بالذكر 
المعلومات، وكان المشروع التدريبي نتيجة  صين في علممتخَص جانب  إلى وأكاديميون ن و باحثعلى مؤسسة شمعة 

راللقاء في الذا يمكن اعتبار هو .  التربوي االحتكاك اليومي باإلنتاج العلمي  ما ورد في من الجواب على  نوعا   تصو 
في وعي  كاديمي متكاملأوصعوبة تطوير برنامج  ،ينين واألكاديمي   بين المكتبي    الرؤى دبيات من اختالف في األ

 . (Edwards, and Hill,  2016, p24) المعلومات

                                                           
3 “It's interesting that while classic models of information literacy such as SCONUL, ANZIIL and the original ACRL 

standards all include the concept of 'find' (sometimes as ‘access’ or ‘gather’) as a key action, it's a verb that scarcely appears 

in the eight pages of the ANCIL curriculum”. (Coonan, 2014) 
4  “The aspects of «Use of Information» and «Responsibility to Information» have moved to the foreground and win 

academic importance”. (Swiss Information Literacy Standards) 

5 “Additional competencies were incorporated including the ethical use of information, the ability to share and 

communicate information, and its management “ (Edwards & Hill, 2016, p26).
 



 

6 
 

Cybrarians Journal Issue 54, June 2019 

 ص أنومن المقارنة التي قدمتها نستخل ؛ينواألكاديمي   ين اختالف الرؤى بين المكتبي   Bruce,2006) )بروس فقد بي نت 
، بينما 6نه طريقة للتعامل مع عالم المعلومات عامةأوعي المعلومات على  إلىينظرون  ما  غالبا   المكتبيين

بالمعرفة  دا  ن يعمل مزو  أو محدد ن يبني قاعدته المعرفية في مجال اهتمام أنه يسمح للطالب أيرون ن و كاديمياأل
     .7جديدة  يةللحصول على رؤ 

 إلىبادر تيأن  كما يمكن، التدريب على استخدام قاعدة شمعة والترويج لهااألساسي شمعة لم يكن هدف وبالفعل، 
االستفادة  و رسالته، منأطروحته أوهو في مرحلة البحث العلمي لكتابة  ،بالالط أن يتمكننما كان الهدف إالذهن، 
لمعرفة تقييمه لجديدة حول موضوع بحثه، مبنية على  ن نظرةكو   يل، عه البحثيو المعلومات في مشر من الفعلية 
ن المهارات التي يتدر ب عليها الطالب إف ،من هنا. بهذه المعرفة ة بحثهعب ر عن عالقأن يو  ،السابقة لبحثهالعلمية 

 . دبياتمراجعة األالتدريب على ال وهو أ ،التدريبينامج هم للبر ن األخير واألبتدر ج في المكو   ن تصبَ أينبغي 

الكتساب المهارات والسلوكيات المتعلقة بوعي وقت طويل  إلىنه يحتاج أومن المؤكد  ،وواسع الهدف طموح   نَ إ
فضولية الطالب إثارة إنما هو التدريبية  الورشة وما تحاوله، المعلومات والقدرة على االستفادة من المعلومات

 شيرأيام؟ هذا ما سن 3في  ذلك إلىفكيف يمكن التوصل . قناعهم بضرورة تنمية وعي المعلومات لديهمإو  ،واهتمامهم
  . ليه في القسم التاليإ

 البرنامج التدريبي -3

القدرة على التعر ف على الحاجات المعرفية ورصد المعلومات المالئمة : "ـفت بروس وعي المعلومات عامة بلقد عرَ 
(Bruce, 1999)"وتقييمها واستخدامها بشكل فع ال

ف مع المفهوم يتكيَ  أن، يمكن وعاما   ويعتبر هذا التعريف شامال  . 8
 . الجديد لوعي المعلومات

واختيار المصادر المالئمة إلجراء البحث  تحديد السؤالعملية  ال يقتصر علىفالتعر ف على الحاجات المعرفية 
ال بل تذهب كولثو . فرة وربطها بالمشروع العلمي للباحثاالتعامل مع المعلومات المتو  خاللنما يتم من إالتوثيقي، 

                                                           
6 “ways of interacting with a world of information to get new insights”  )Bruce,2006, p 2(  

7 “building up a knowledge base in a new area on interest et working with knowledge to get new insights” )Bruce,2006, p 

2( 

8 “The idea of information literacy, broadly defined as the ability to recognise information needs and to identify, evaluate 

and use information effectively” (Bruce, 1999).  
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(Kuhlthau, 2018) لبحث اتجربة هذا التعر ف على الحاجات المعرفية يتم من خالل  أنفتعتبر  ،بعد من ذلكأ إلى
 . فجوة المعرفيةلل هإدراكمستوى و  هوأفكار الباحث مشاعر  فيالحاصل ، والتغي ر التوثيقي نفسها

ذ من المفترض أن يكون المشاركون إ ،التعر ف على الحاجات المعرفيةمن مرحلة يبدأ البرنامج الذي وضعته شمعة 
 ،دلديه سؤال بحثي محدَ طروحته وبات في مرحلة العمل عليها، وبالتالي أو أد موضوع رسالته ن حدَ في الدورة ممَ 

ه أنكما . ومتحمسا   ا  يالدورة طوع إلىذ يستي إتدريب على البحث عن المعلومات واستخدامها ال إلىوهو التمس حاجته 
 "واالرتباك( "doubt) "الشك"فرة، وربما اختبر اوبدأ يتعامل مع المعلومات المتو  ،بدأ وحده باالستقصاء عن المعلومات

(confusion )منطلق العملية البحثية كولثو ما اعتبرته (Kuhlthau, 2018) . َدب العلمي ع على األوهو كلما اطل
، لحاجته المعرفية أفضلفر حول موضوع بحثه، وقارن بين المقاربات المختلفة، صار باستطاعته تحديد االمتو 

   . نما دائريةإفالعملية ليست خطية 

البحث في قواعد المعلومات التربوية، االستشهادات : وهي ،وحدات موجهة للطالب 5يتضمن البرنامج التدريبي 
  . دبياتومراجعة األ ،صات، حقوق المؤلفالمرجعية، صياغة الملخ  

  )الساعة ثالث ساعات ونصف( "البحث في قواعد المعلومات التربوية"ب خالل الوحدة األولى بعنوان اليتدر ب الط
على التمييز بين أنواع مصادر المعلومات من محركات بحث وقواعد معلومات، والتدقيق في موثوقية المصادر التي 

القسم األهم في هذه  إلى فرة في محر كات البحث، وصوال  اتم استرجاعها، واستخدام استراتيجيات البحث المتقدم المتو 
لألبحاث التربوية باللغة     ERIC وتحديدا   ،وغرافية التربويةالوحدة وهو مخصص للبحث في قواعد المعلومات الببلي

رصد المعلومات " تغطي هذه الوحدة خطوة  ،ذنإ. و عن العالم العربيأوشمعة لألبحاث التربوية العربية  ،اإلنكليزية
ن، ولو  المتعلقة بمهارات وعي المعلومات تتضمن كلها هذا النماذجوالجدير بالذكر أن ". المالئمة وتقييمها المكو 

د المصادر، بينما سنشد    وثوقيةعلى التسكد من مهنا انما يقتصر التقييم . استخدم الباحثون تعابير مختلفة في أديباتهم
 . هذه النقطة الحقا   إلىولنا عودة  ؛دبيات على خطوة تقييم الدراسات السابقة لالستفادة منهافي وحدة مراجعة األ

كيفية االستشهاد الصحيح   )الساعة ثالث ساعات ونصف( "االستشهادات المرجعية"بعنوان ن الوحدة الثانية تتضمَ 
لحقوق المؤلف ووفق أسلوب الجمعية األميركية لعلم النفس، كما تتضمن كيفية تنظيم المراجع باستخدام  احتراما  

المختلفة لمهارات وعي المعلومات على دت التعريفات فلقد شدَ . Zoteroدارة المراجع مفتوح المصدر اآللي إلالبرنامج 
 . مفيدة لهذه الغايةمجانية أداة  Zoteroيشكل برنامج القدرة على تنظيم المعلومات، و 
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في برنامج شمعة التدريبي حول عملية االستخالص ( ثالث ساعات" )صاتصياغة الملخَ "تتمحور الوحدة الثالثة 
دراجها في قواعد إيتمكن الطالب من التعريف عن رسالته و  أن ،األولى: ناولهذه الوحدة غايت. ةواختيار الكلمات الدال  

ب الطالب على القراءة السريعة للمقاالت العلمية والتركيز على يتدر   أن ،والثانية ؛المعلومات كي يستفاد منها الحقا  
نلتقي هنا بالغاية التي  ،ذنإ. والتعر ف على المفاهيم األساسية الستخدامها في بحثه العلمي ،األقسام الرئيسية منها

" القدرة على التواصل والمشاركة في المعلومات وإدارة هذه المعلومات: "على المهارات التقليديةهيلز دوارد و إها اضافأ
((Edwards & Hill, 2016 . 

 :تندرج ضمن وعي المعلومات تحت عنوانف( ساعتان" )ملكية األدبية والفنيةحقوق ال"بعنوان أما الوحدة الرابعة 
احترام حقوق على  البالط حث    إلىتهدف و . Edwards & Hill, 2016))المسؤولية واالستخدام األخالقي للمعلومات 

اإلبداعي ليستفيد من فه بالمشاع تفادي االنتحال العلمي واالستفادة من االستثناءات القانونية، كما تعر  المؤلف و 
 .   في التبادل العلمي الحر وليشارك من جهته أيضا   ،المصادر المتاحة من جهة

اختارت شمعة أن تضيف على برنامج وعي المعلومات وحدة خاصة بمراجعة األدبيات، وأن تعتبرها محورية في 
كل التي تطرحها دراسة األدبيات لدى طالب لتعاملها اليومي مع األبحاث التربوية ولمالحظتها للمشا برنامجها، نظرا  

دراسة األدبيات هي مجرد تعداد لمحتوى الكتب والمصادر المقروءة، أن يعتبرون غالبا ما ر والدكتوراه، فهم يستجالما
بينما الهدف األساسي من مراجعة األدبيات يكمن في قدرة الباحث على اإلحاطة باألدبيات المرتبطة بموضوع بحثه، 

ربع أ" )دبياتمراجعة األ"وحدة التدريبية بعنوان التستي ف.  بحثه ضمن اإلنتاج العلمي في المجالموضعة على وقدرته 
جديدة مبنية على استخدام صحيح لمصادر نتاج معرفة إف المهارات المكتسبة في ج هذا التدريب وتوظ   لتتو   ( ساعات

المرتبطة بموضوعه  الستخراج الطروحات النقديةالقراءة على ب التدريب الط إلىتهدف و . المعلومات
في  واكتشاف مكامن الظل، سواء لنقدها أو للتسكيد عليها أو للمقارنة ،وحدها التي تفيد بحثه والعناصر مباشرة

رة لهولتكوين معرفة جديدة مبنية على ما سبقها  ،تحديد موقعه منهاو  الدراسات السابقة  . ومطو 

بالقدرة على االستفادة  ل أسس وعي المعلوماته يربط المهارات التي تشك   لمحتوى البرنامج أنن من خالل عرضنا يتبيَ 
باحثين وأكاديميين في المجال  البرنامج نابع من هم   إَن  . من المعلومات إلدماجها بالمعرفة وإنتاج معرفة جديدة

دراك إ إلىمن خطوات وإجراءات، ويسعى ى المستوى العملي فيتخطَ  ،وهو يعكس هذا الهم ويستجيب له ،التربوي 
 . وفهم لعالم المعلومات وسبل التعامل معه
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يرلندا إقارنة مع نموذج جمعية المكتبات الوطنية ومكتبات الكليات والجامعات في المملكة المتحدة و مال-4
( , 2011SCONUL( 

الثانية  إلىمن مرحلة فيها اكتساب وعي للمعلومات عملية طويلة ومستمرة مدى الحياة، وهي ليست خطية ننتقل ن إ
، من خالل تجربة بعضا  وتغني بعضها  تتطَور نما تعتبر دائرية والمهارات المختلفةإبتدرج وفصل بين مستوى وآخر، 

جمعية المكتبات الوطنية ومكتبات الكليات والجامعات في  دتوقد حدَ  . واستخدام مصادر المعلومات البحث التوثيقي
دت د  نما ح  إو  ،أعمدة تعتبر المهارات األساسية لوعي المعلوماتسبعة  )(SCONUL, 2011يرلندا إالمملكة المتحدة و 

. اتخالل التعامل مع عالم المعلوم في داخلها مستويات من المهارات والكفاءات والسلوكيات التي تكتسب تدريجيا  
 : عمدة السبعة هيواأل

 (identify) القدرة على تحديد الحاجة الشخصية للمعلومات  -0

 (scope) تقييم المعرفة الحالية وتحديد الفجواتالقدرة على  -2

 (plan)بناء استراتيجيات لتحديد مصادر المعلومات القدرة على  -3

 (gather)المصادر وجمع المعلومات  إلىالقدرة على الوصول  -4

 (evaluate)عت ومقارنتها تقييم المعلومات التي جم  القدرة على  -5

 (manage)معت بطريقة مهنية واخالقية تنظيم المعلومات التي ج  القدرة على  -6

 (present)القدرة على تطبيق المعرفة المكتسبة وتقديم نتائج األبحاث وتوليف المعلومات لخلق معرفة جديدة  -7

ب الطاَل  فيمدُّ ( فقطأيام  4و أ 3)لضيق الوقت  نظرا   شمعة التدريبي متواضع  الهدف من برنامج ن إ ،بالطبع 
ا نحاول فيما يلي ننإ. روا بعد ذلك أنفسهم على صعيد المهارات والكفاءات والسلوكيات البحثيةليطو    بإرشادات أولية،

ما يمكن  وبين (SCONUL, 2011)يرلندية الجمعية البريطانية واإلبين األعمدة السبعة التي حددتها  مقارنة   جراءَ إ
دة لقد أجرينا مقارنة بين المعارف والمهارات المحدَ . م لهمد   محتوى الذي ق  خالل الوه من و ينمُّ أيكتسبوه أن ب للطاَل 

ومحتوى الوحدات التدريبية لتبيان موقع هذه المهارات والمعارف في  ،عمدة السبعةكرت في كل عمود من األالتي ذ  
و المعارف التي وردت في برنامج أ المهارات االَ  SCONULص ل لم نذكر في العمود المخَص . نامج شمعةبر 

 . والذي يمكن ان يكتسبها المرء على مراحلل كل ما ورد في األصل شمعة، وهي ال تمث   
 

SCONUL  برنامج شمعة مضمون 
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identify تحديد الحاجة الشخصية للمعلومات:  

 :قادر على

 تحديد نقص المعرفة في مجال موضوعي -
سؤال بحث وتعريفه / تحديد موضوع   -

 باستخدام مصطلحات بسيطة 
ف على الحاجة إلى المعلومات التعرُّ  -

 والبيانات لتحقيق غاية محددة 

 

من معرفة أولية لحاجته البحثية،  الطالب ينطلق -
وتتطور هذه . طروحةاأل/ بناء على مشروع الرسالة 

خالل عملية االستقصاء عن  وتزيد تحديدا  عرفة مال
 . فرةاالمعلومات المتو 

بإجراء الطالب عادة  يال يكتف: في الوحدة األولى -
نما يحاول إالتمارين التطبيقية التي وضعتها شمعة، 

د حد   البحثي في هعلى سؤال هتطبيق ما يتعلم أيضا  
 الفجوة المعرفية لديه 

 scope   وتحديد الفجواتتقييم المعرفة الحالية : 
 :قادر على

فجوات في اللتحديد " معرفة ما ال تعرفه" -
 المعلومات 

تحديد أنواع المعلومات التي ستلبي الحاجة  -
 على أفضل وجه 

 فرة اتحديد أدوات البحث المتو  -

التمييز بين أنواع مصادر : في الوحدة األولى-
المالئمة واختيار األدوات  ،فرةاالمعلومات المتو 

 الموارد الرقمية التي توفرها المكتبة الجامعيةوتصف ح 
تقييم المصادر واختيار : في الوحدة الخامسة-

 المراجع وتحديد الفجوات المعرفية 

plan بناء استراتيجيات لتحديد مصادر المعلومات : 

 :قادر على

سؤال البحث ( scope)تحديد مجال تغطية  -
 الخاص به بوضوح وباللغة المناسبة 

استراتيجية بحث باستخدام الكلمات د يتحد -
 والمفاهيم المناسبة

 ار أدوات البحث األكثر مالءمة ياخت -
 controlled)ف على معاجم التعرُّ  -

التعرف على األدوات المختلفة : في الوحدة األولى-
والتمييز بينها  (محركات بحث وقواعد معلومات)

 الختيار المالئمة لعملية البحث المحددة 
ستخدام البحث المتقدم في محركات البحث وفي ا

 قواعد المعلومات التربوية 
والتدريب على بناء التعرف على المكنز 

مفيدة للحصول على نتائج دقيقة  بحثاستراتيجيات 
  ومالئمة 
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vocabularies ) للمساعدة عند البحث إذا
  كان ذلك مناسب ا

 

gather   المصادر وجمع المعلومات إلىالوصول:  

يفهم عناصر االستشهاد المرجعي، استخدام 
 الملخصات والفرق بين الموارد المجانية والمدفوعة

 :قادر على

استخدام مجموعة من أدوات البحث  -
 ومصادر المعلومات بفعالية 

 بناء عمليات بحث معقدة  -
 معرفة كيفية الوصول إلى النصوص الكاملة -
  اإلنترنتقراءة وتنزيل المواد والبيانات عبر  -

 

 

التعرف على مصادر محتملة : في الوحدة األولى-
لدراسات علمية في المجال التربوي وما توفره مكتبة 

  ERIC ـوكذلك المصادر المفتوحة ك ،الجامعة
، ثم تقييم المصادر الختيار الموثوقة وشمعة

 والمالئمة 
يفهم العناصر المكونة : في الوحدة الثانية -

 لالستشهاد المرجعي
ساسية قسام األالتعر ف على األ: في الوحدة الثالثة -

 في المقاالت بغية جمع المعلومات 

evaluate   معت ومقارنتهاتقييم المعلومات التي ج :  

 :قادر على
التمييز بين مختلف موارد المعلومات  -

 تقدمهاوالمعلومات التي 

 اختيار مواد مناسبة في موضوع البحث -
والمالءمة والتحيز تقييم الجودة والدقة  -

 والسمعة والمصداقية لمصادر المعلومات
 عة تقييم مصداقية البيانات المجمَ  -
 جراء قراءة نقديةإ -

مراجعة نتائج البحث في : في الوحدة األولى -
المحركات وفي قواعد المعلومات والتسكد من 

 واختيار المالئم موثوقيتها
تضمن القسم األول من ي: في الوحدة الخامسة -

رشادات لقراءة نقدية تقييمية إدبيات وحدة مراجعة األ
للدراسات السابقة، ويتضمن القسم الثاني إرشادات 

وربط مراجعة  لكيفية اجراء المقارنات بين الدراسات
  دبيات بالسؤال األساسي للباحثاأل



 

12 
 

Cybrarians Journal Issue 54, June 2019 

ربط المعلومات التي تم العثور عليها  -
 األصلي  بالسؤال

وتلك  بالباحثتقييم النتائج الخاصة  -
 الخاصة باآلخرين

manage    معت بطريقة تنظيم المعلومات التي ج
 :خالقيةأمهنية و 

 : قادر على

استخدام البرامج الببليوغرافية إلدارة  -
 المعلومات 

االستشهاد بالمصادر المطبوعة واإللكترونية  -
 باستخدام أساليب االستشهاد المرجعي 

 قة منسَ  بيبليوغرافيةإنشاء الئحة  -
معرفة القضايا المتعلقة بحقوق اآلخرين فيما  -

يخص الحقوق المعنوية واألخالق وحماية 
البيانات وحقوق الطبع والنشر ومشكلة 
االنتحال وأية قضايا أخرى تتعلق بالملكية 

 الفكرية 

 

التدريب على كيفية االستشهاد : في الوحدة الثانية -
اء نشإالمرجعي الدقيق الحترام حقوق المؤلف، و 

لتدريب على برنامج إلدارة المراجع الوائح المراجع، و 
والتشديد على تفادي االنتحال العلمي من خالل 

 االستشهاد الصحيح
تخصيص مدة ساعتين : في الوحدة الرابعة -

االستثناءات عليه بما بحقوق المؤلف و للتعريف ب
 يضمن استخدام المعلومات بطريقة أخالقية ومسؤولة  

present  تطبيق المعرفة المكتسبة وتقديم نتائج
  :األبحاث وتوليف المعلومات لخلق معرفة جديدة

 يفهم الفرق بين التلخيص والتوليف
 : قادر على

استخدام المعلومات والبيانات التي تم  -

إرشادات استخراج المعلومات  :في الوحدة الثالثة -
 طروحة و و األأالرسالة ص لخَ مكتابة ساسية لاأل
التمييز بين التلخيص : في الوحدة الخامسة -

 توليف المعلوماتوالتوليف، التدرب على كيفية 
دبيات بالسؤال البحثي األساسي، ربط األ، وعرضها
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 العثور عليها لمعالجة السؤال األصلي
 تلخيص المعلومات  -
دمج معلومات جديدة في سياق المعرفة  -

 الحالية 
 حليل وعرض البيانات بشكل مناسب ت -
تجميع وتقويم معلومات جديدة من مصادر  -

 مختلفة

 تقديم المعلومات بطريقة سلسة ومعبرة وصائبة 
  

 

التي حددتها جمعية المكتبات الوطنية  من المهارات هاما   قسما  برنامج شمعة يقدم للطالب أن يتبين 
 بضعة أيام قد تكفي لتحقيق كافةال يعني ذلك أن . يرلنداإومكتبات الكليات والجامعات في المملكة المتحدة و 

وفي . ع فيما بعد بالمعارف والمهارات الالزمةن يتوسَ أيمكن للمشارك  .لها نما تكون مدخال  إ، األهداف
وقائمة مراجع لكل وحدة تدريبية  ،ليها الطالبإالحقيبة التدريبية التي تقدمها شمعة مادة غنية يمكن أن يرجع 

د لنفسه كما ي طَلب من المشارك أن يحد   . لموضوع وأن يكمل بمفرده التدر بيمكن من خاللها أن يتوسع في ا
وما ينوي متابعة البحث به لتعزيز قدراته حول  ،ما اكتسبه من معارف ومهارات خالل كل وحدة تدريبية

 .  الموضوع

ة وحدة متكاملة ظهرنا تداخل المهارات المختلفة في الوحدات التدريبية، ما يجعل من برنامج شمعأوقد  ،هذا
 . يصعب تجزئتها

 واألثر التنفيذ  -5

أعد محتوى الوحدات التدريبية وراجعها خبراء وأساتذة في مجال المعلومات والمكتبات، ما عدا وحدة مراجعة 
ويتم مراجعة محتوى الحقيبة التدريبية . 9في العلوم التربوية وأكاديميينعدت من قبل باحثين أ  األدبيات التي 

                                                           
9
سيلني كرم واألساتذة ريتا معلوف وإبراهيم فرح وهويدا قمورية ومسر قاعي وسهى حرب ورانيا  . دكمال بكداش و . دعدانن األمني و . دسوزان عبد الرضى و . ددمحم فتحي عبد اهلادي و . نشكر د  

 . كساب
 مود اسطفان . نسقت حمتوى التدريب واحلقيبة د
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منتج دقيق وسليم  إلىب والتوضيحات التي بدت ضرورية، للتوصل ، على ضوء ردود فعل الطال  ورشةبعد كل 
 . وواضح

يتسع المختبر . ساعة 06أيام وتستغرق  4أو  3وتمتد لمدة  ،كاديميةم الورشة التدريبية خالل السنة األتنظَ 
وعادة ما تفوق طلبات . ، مع االلتزام بحضور الدورة كاملةفيتم التسجيل طوعيا  قصى، أكحد  ا  طالب 25ـل

 . التسجيل هذا العدد بكثير

ت شمعة حقيبة ب، أعدَ الالحقة وتدريب أكبر عدد ممكن من الطاَل  الكليات لألعوام وب غية استدامة التدريب في
باإلضافة قة به، المتعل  نشطة التطبيقية واأل موضوعة لكل وتتضمن المعارف المفيد ،تدريبية كاملة تقدمها للكلية

عدت الحقيبة ا  وقد . دليل المدر ب وقرص مدمج للعروض المرئيةحلول مقترحة لهذه األنشطة والتمارين، و إلى 
ن في مادة منهجية البحث استاذف أ  كلَ وي  . بسسلوب منهجي موحد يسهل استخدامه من قبل مدر بين مختلفين

التدريبية  الجامعة، بحضور الورشة/الكلية المعلومات والمكتبات يعمالن في مكتبة من اختصاصفان وموظ  
 . كاملة ، واستالم الحقيبة التدريبية ب غية استعمالها من قبلهم في الدورات التدريبية الالحقة

لتفعيل دورهم في هة لموظفي المكتبة موجَ  "تدريب مدر بين"ضيف على الوحدات التدريبية الخمس وحدة أوقد 
إن نشر وعي المعلومات غير ممكن دون "فكما تؤكد بروس، . مساندة الطاقم األكاديمي ونشر ثقافة المعلومات

 ,Bruce) "ن، وغيرهميالمناهج والمعلمومصم مي المعلومات واختصاصيي شراكات وتعاون بين الطالب 

2004) . 

ا مراجعة الحقيبة التدريبية ومضمون معلى أثره تمَ ، 2106عام  لبنانتجريبيتين في  ورشتينقامت شمعة أ
والكويت وع مان ( جامعتين)واألردن ( دورتين)المغرب ومصر  فيخالل العام ذ البرنامج ف  ثم ن  . الوحدات

  .  دورات 01ما مجموعه  أقمنافنكون حتى اليوم قد . واالمارات العربية المتحدة

خالل الدورات اختيار أفضل طالب في كل دورة لتقديم جائزة له، بناء على مشاركته في الصف ونتائج  تمُّ يو 
من والمتوقع . والجائزة هي مساهمة مالية من شمعة لمشاركته في مؤتمر تربوي من اختياره .التمارين التطبيقية

 . ثقافة المعلومات بين زمالئهم في بث   وا يساهمهؤالء الطالب أن 

في العلوم التربوية في  ا  طالب 223عدد الطالب الذين تابعوا دورات شمعة في وعي المعلومات  غ حتى اآلنبل
أن  فنسمل ،في مرحلة الدكتوراه، وهم يشكلون باحثي الغد %05من بينهم  ،و الدكتوراه أ الماجستيرمرحلة 
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ويطلعونهم بين زمالئهم جون محتوى الدورات يرو  ما  وهم غالبا  . ينعكس ذلك على نوعية األبحاث المنشورة
لتطوير مهاراتهم في استخدام مصادر  حاجتهميدركون  ءزمالهؤالء العلى الحقيبة التدريبية، ما يجعل 

 . المعلومات

يدمجون أكدوا في نهاية الورشة أنهم سو ، وا الدوراتحضر أستاذ منهجية بحث  06ن أوالجدير بالذكر أيضا 
ا نول . 02 ين الذي تابعوا الدوراتمكتبيال عددكما بلغ . يبة في مادة منهجية البحثبعض ما ورد في الحق

 . موضوع مشاركة المكتبيين إلىعودة 

يمكن  .باستخدامهم للمعلوماتأسئلة متعلقة  8الدورة استمارة سريعة تتضمن في بداية على المشاركين  وزعَ ت
ان ككما . والحاجة الماسة للتدريب وعي المعلوماتالمعرفية فيما يتعلق ب الفجوةالتماس ل اإلجابات من خال

طالب  5 الَ إنما لم يذكر إ ،ن استخدام غوغل كوسيلة أولى لالستقصاء عن المصادر العلمية شائعةإف-ا  متوقع
بالرغم أنهم طالب دراسات عليا ومنهم كوسيلة محتملة للبحث التوثيقي،  لباحث العلميغوغل ا% 2ي أ -
مكتبة ال إلىون سيلج من الطالب% 34أن ولوحظ . من انهى رسالة الماجستير (كما ذكرنا اعاله% 05)

يقوم أمناء المكتبات بدور تدريبي على استخدام أن من الممكن  لذلك. مبحاثهأإلجراء كسول مصدر ة يالجامع
فقط   ذكروا قواعد المعلومات % 05ولكن  ،قواعد المعلومات إلىون سيلج% 34أن ن كما تبيَ . المعلومات

وكان  ا ،محدد ا  بليوغرافييب ا  فقط أسلوب% 3فلقد ذكر  ،أساليب االستشهاد المرجعيما فيما يخص أ . تربويةال
  . APAأسلوب ال  ستفي الحاالت ال

 ا التدريبالمحتوى وحاجاتهم الماسة لهذر الطالب وأعضاء هيئة التدريس عن أهمية ، عب  ورشاتفي ختام ال
على النشاطات التطبيقية، ويتضح من خالله تكامل المهارات المختلفة  ال سيما أنه يرتكز أساسا  ، المكث ف
في نهاية كل  ى الطالبزعت علفكانت نتيجة استمارات التقويم التي و  . للمشارك نتاج العلميفي اإل لتوَظف

 ؛حد ما إلىتحققت نها أاعتبروا % 7و كلها؛ أهداف الوحدات قد تحققتأن اعتبروا % 91أن وحدة تدريبية، 
 نهاإمن المشاركين % 12همية الوحدات لعمل الباحث فاعتبر ما أ أ. لم تتحقق هدافبعض األ نإقالوا % 2و

من  استفادوا جدا  نهم أاعتبروا الطالب من % 82و . اعتبروها مقبولة% 2بينما  ؛نها جيدةإ% 6و ؛جيدة جدا  
ن أن وتبيَ . نهم لم يستفيدوا من بعضهاإقالوا % 3بينما  ؛استفادوا منها بنسبة جيدة% 05و ؛مختلف الوحدات

بينما وجد  برأي الطالب كانت وحدة مراجعة األدبيات يليها وحدة صياغة الملخص،الموضوعات أهمية  أكثر
 . مج إدارة المراجعالتدريب على استخدام برناالطالب صعوبة في  من% 8
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ر عن مدى استفادتهم الفعلية من ما ال تعب    من المعروف أن اإلجابات عن هذه االستمارات التقييمية غالبا  
إنما تعب ر من جهة عن شعورهم بمدى حاجتهم لموضوعات التدريب، ومن جهة أخرى عن  . الورش التدريبية

لكن التقييم الفعلي يكون  .بالنسبة لهمعلى أسئلة كانت غامضة  ةجابقدرته على اإلوضوح أهداف التدريب و 
ن لم نتمك   نناإ ،لألسف. من خالل قياس أثر هذه الورشة على اإلنتاج العلمي للمشاركين في الورش التدريبية

 حينئذ   . مناقشتها بعدة طروحاألو أ ةرسالاليرسلوا لنا أن ذ نحن في انتظار إثر، هذا األص حتى اآلن من تفح  
قسم  على واالطالعيمكننا قياس مدى اكتسابهم للمهارات التقنية في االستشهاد المرجعي وتنظيم المراجع، 

 . ومدى استفادتهم من مراجعهم ،دبياتاألمدى تسثرهم بسسلوب صياغة مراجعة  لتقديرالدراسات السابقة 

 العوائق والصعوبات  -6

فعلى . دارة والطاقم األكاديمي والمكتبيينتضافر جهود اإلأن ت ،لكي تنجح ،ب برامج وعي المعلوماتتتطلَ  
نشر ثقافة  نما أيضا  إو  ،اإلدارة ليس فقط تخصيص الوقت المناسب لهذه الورش وتسمين الموارد الالزمة

الطالب على االستقاللية في التعل م  على الطاقم األكاديمي حث   أنَ المعلومات في جميع نشاطات الكلية، كما 
ويستطيع العاملون في المكتبة . ستخدام مصادر المعلومات واكتساب مهارات التعامل مع عالم المعلوماتوا

ومساندة أستاذ المادة في بعض المهارات التي  ،و في المكتبة نفسهاأما داخل الصف إالمشاركة في التعليم 
مية وكتابة االستشهادات ، كالبحث في قواعد المعلومات واختيار المصادر العلهي من صلب اختصاصهم

  . المرجعية وتنظيم المراجع وصياغة الملخصات

على العاملين في المكتبات . ترتكز هذه الشراكة على تغي ر تدريجي في الرؤية لدى األساتذة كما لدى المكتبيين
على مهارات نه يتمحور حول استخدام المكتبة ويقتصر أأن يتخل وا عن نظرتهم التقليدية لوعي المعلومات على 

المعلومات في العملية اختصاصي همية التعامل مع أ دركوا ساتذة أن ي  استرجاع المعلومات، بينما على األ
 .     (Bruce, 2004)التعليمية 

وعي  فالتدريب على: هناك عوائق نفسية وإدارية كبيرة تحول دون مشاركة المكتبيين في العملية التعليمية ،لكن  
) ى احترام أعضاء هيئة التدريس ألمناء المكتبات كسعضاء في المجتمع األكاديمي المعلومات يعتمد عل

Filbert, Lang & Naden, 2012 .) فر في الجامعات عموما  اويبدو أن ذلك الشرط غير متو (Badke, 2005.) 
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 بلدان عربية 7في خالل هذه التجربة  لمسنافلقد . تعقيدا   أكثرما في الجامعات العربية التي زرناها، فالموقف أ
المكتبيين بالمشاركة بعض ظ تحفُّ ( مارات العربيةلبنان والمغرب ومصر واألردن والكويت وسلطنة عمان واإل)

أعضاء هيئة التدريس هم ومع وبعد المناقشة مع. في التدريب وعدم اقتناعهم بالمهمة التي تقترحها عليهم شمعة
من العاملين في اإلدارات المسؤولين عن بعض موقف  إلىالعوائق تعود أن ن ومع إدارات الكليات، تبيَ 

، فلقد العاملين مع الطالب واألساتذة في إطار المكتبة وحدهاهؤالء وإصرارهم على أن تبقى عالقة المكتبة، 
 .  ين قاعات التدريس إلى جانب أستاذ منهجية البحثيفكرة دخول المكتب واورفض

 ،فوقيةأحيانا تكون الكليات، ونظرة أعضاء هيئات التدريس عدد من في  ازي هامشيموقع المكتبة الرميبقى 
وقد استوعب العاملون في المكتبة هذا . لكسر الحواجز بين قاعات التدريس والمكتبةنهم غير مستعدين أويبدو 

ومنهم من تغي ب عن أيام التدريب  ،لذلك كانت مشاركتهم في التدريب خجولة جدا  . وخضعوا له وهالموقف وتبن  
 .  ثالث كلياتلغاء وحدة تدريب المدربين في إأو لم يقم بالتمارين العملية التي أوكلت اليه، وتم 

اكتشف أعضاء ففي لبنان . إيجابي أثروفي سلطنة عمان وفي مصر  لتدريب المدر بين في لبناننما كان إ
واقتنعوا بقدرتهم على مساعدة الطالب وتدريبهم على  ،المكتباتاإلدارة كفاءة أمناء معهم هيئة التدريس و 

بين الكتساب من تدريب المدر  ن و المكتبي   هذا وقد استفاد. البحث عن المعلومات واستخدام مصادر المعلومات
تدريب  المهنية، فتابعواوخبرتهم الثقة بقدرتهم على المشاركة في العملية التعليمية، كما اكتشفوا أهمية مهاراتهم 

هناك تراث طويل في ففي مصر،  اما. وصار لهم موقع رمزي في الكلية ،الطالب ومساعدتهم داخل المكتبة
ألساتذة هذا االختصاص مكانة معترف بها في الجامعات، فلم يلق قد يكون اختصاص إدارة المكتبات، و 

 . ةمن قبل اإلدار كما من قبل المكتبيين  يا  مبدئ ا  أمناء المكتبة في العملية التدريبية رفض بمشاركةاقتراح شمعة 

يتولوا أن كما أشرنا أعاله، كانت الغاية من اعداد الحقيبة التدريبية ومن دعوة أساتذة ومكتبيين حضور الورشة 
تسمينا الستمرارية التدريب وذلك التدريب على المحتوى الذي أعدته شمعة في ورش الحقة تنظمها الكليات، 

المكتبات  ومتخصصتعاون حيث  في سلطنة عمانللمرة األولى فقد تم ذلك . من الطالب عدد أكبرواستفادة 
على تدريب الطالب على مختلف مهارات وعي  وأساتذة الكلية الذين كانوا حضروا ورشة شمعة األولى

لكن . مشروع شمعة التدريبينجاح احتمال على اوليا شكل مؤشرا إيجابيا المعلومات وحققوا فيما بينهم تكامال 
يبقى ان تتولى كليات أخرى تقديم ورش تدريبية مماثلة لطالبها، مستفيدة من الحقيبة التدريبية ومن كفاءات 

 .  العاملين لديها
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 الخاتمة -7

كالبحث في قواعد  ،ع من التركيز على المهارات التوثيقيةر مفهوم وعي المعلومات عبر العقود وتوسَ تطوَ 
، سلوكيات في التعاطي مع المعلوماتخالق والالتركيز على األ إلىالمراجع،  إلىشارة بدقة المعلومات واإل

لت وتبدَ . ذلك و غيرأو كتابة بحث أكاديمي أاستخدام المعلومات في العمل المطلوب، قد يكون اتخاذ قرار و 
 "البحث"، من ت المقترحة لبرامج وعي المعلوماتفي مختلف النماذج والقياسالمصطلحات المعتمدة ا

 . "االستخدام"و "التقييم"و "التحديد" إلى "المصادر إلىالوصول "و" االستقصاء"و

يرلندا إضافت جمعية المكتبات الوطنية ومكتبات الكليات والجامعات في المملكة المتحدة و أ 2100عام في و 
الذين  ظهر األشخاصسوف ي  : "ذ كتبت إ   to create information  تعريف وعي المعلومات فعل إلى

يتمتعون بوعي المعلومات معرفة حول كيفية جمع المعلومات واستخدامها وإدارتها وتوليفها وإنتاج معلومات 
 .  10 (SCONUL, 2011)ذلك بفعالية  إلنجازوسيكون لديهم المهارات الالزمة  ،وبيانات جديدة بطريقة أخالقية

على واقع بحثي عربي  فكان جوابا  ، 2108و 2106بين  والذي أ قيمدورات وعي المعلومات لشمعة ا برنامج أمَ 
للبيئة  ا  خاص ا  نأضاف مكو   و  . في استخدام المعلومات وفي توظيفها إلنتاج معرفة جديدةيعاني من مشكلة 

دبيات هو األساس الكتساب ثقافة المعلومات، تتداخل التدريب على مراجعة األأن  كاديمية والبحثية معتبرا  األ
 . فيه المهارات والسلوكيات التي تصف وعي المعلومات في النماذج العالمية

ق برنامج وعي يحق   أن نما ال يمكن إف به أستاذ منهجية البحث، وإن كان التدريب على مراجعة األدبيات يكلَ 
ثبتوا، حين أتيحت لهم الفرصة، قدرتهم أألمناء المكتبات الذين  الة وكاملةمعلومات أهدافه دون مشاركة فع  

في نشر ثقافة المعلومات الطالب ومساندة أعضاء هيئة التدريس في التدريب و  إلىعلى توصيل المعلومات 
  . في الكليات

يكون من خالل فق من أثر هذه الدورات التدريبية على الطالب ومدى استفادتهم منها ا أفضل وسيلة للتحقُّ أمَ 
وقد يشكل ذلك مشروع بحث . دبيات وقائمة المراجعوال سيما مراجعة األ ،متابعة اإلنتاج العلمي للمشاركين

 . جديد

                                                           
10 “Information literate people will demonstrate an awareness of how they gather, use, manage, synthesize and create 

information and data in an ethical manner and will have the information skills to do so effectively”  (SCONUL, 2011). 
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