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 :المقدمة

، تحقيق التطور منفهي تمكن  ،المعلومات دورا فعاال في مختلف المجاالت تلعب

  .ومنها مجال البحث العلمي، حيث تبرر قيمتها ومكانتها جليا ،القطاعاتالتنمية في جميع و

العلمية  األعمالو ،للبحوث األوليةهي المادة  التقنيةوبالتحديد العلمية و فالمعلومات

 ،لطريقة استعمالها أنالتي تحدد قيمتها العلمية، كما  نتائجهاوهي  ،واهامهما كان مست

تكون موظفة  أندون  باألعمالفوفرة المعلومات . على ذلك مباشرا أثراوالتمكن منها 

  .لألعماليقلل من القيمة العلمية  جيدةبطريقة 

طابعهم  إضافةو ،وتقييمها ،الجيد للمعلومات الفهمقدرة الطلبة الجامعيين على  تعتبر

المختلفة، خاصة في  أعمالهمتوظيفها في  إعادة قبل ،عليها اإلبداعيةالشخصي ولمستهم 

مؤشرا على قدرتهم على التعامل مع المعلومات  التخرج،المرحلة ومقبلين على هذه نهاية 

المستوى،  ذات أعمال إنجازو ،والتقنية، والتي تمكنهم من تحقيق نتائج علمية جيدة العلمية

ودراستهم  تكوينهمواكتسبوها وطوروها خالل  ذه القدرة،ه هم تمكنوا من التحكم في إن

، من دروس المرحلةالجامعية، من خالل جميع الطرق والنشاطات التي تتميز بها هذه 

ذه ه كل... األساتذةبحوث، العمل بالمكتبة، مناقشات الو األعمال، إنجازمحاضرات، 

 التعاملوتطوير قدرتهم على  ،ع الطلبة من خاللها اكتسابتعتبر وسائل يستطي النشاطات،

  .مع المعلومات

للتعرف على هذه القدرة، لدى طلبة السنوات النهائية بالجامعة تأتي دراستنا 

الجزائرية، وكنموذج المركز الجامعي بالوادي باعتبار أن نظام الدراسة الجامعية موحد 

الدراسات (، أو قصير المدى )ليسانس(المدىسواء أكان تكوين الطلبة طويل . بالجزائر

التي -، ثم التعرف على تأثير الفرق في مدة الدراسة على قدرتهم )الجامعية التطبيقية

خالل تكوينهم على التعامل مع المعلومات عند إعدادهم ألعمالهم  -اكتسبوها وطوروها

  .وبحوثهم

يعتبر األنسب لهذا النوع  اعتمدنا في إنجاز هذه الدراسة على المنهج الوصفي، الذي

كما قمنا باستعمال أداتين لجمع البيانات الميدانية تمثلنا في المقابلة . من الدراسات



  

 158واستمارة االستبانة، والتي قمنا بتوزيعها على مجموع أفراد العينة، حيث ضمت 

ما فضمت كل عينة جزئية . طالبا وقسمت بدورها إلى عينتين جزئيتين حسب نوع التكوين

استمارة على طلبة السنوات الرابعة  148من أفراد مجتمعها األصلي وزعنا  % 25نسبته 

لجميع تخصصات الليسانس الموجودة بالمركز، أي المسجلين خالل الموسم 

استمارات على طلبة السنة الثالثة على جميع  10ووزعنا . 2000/2001الجامعي

بالمركز، والمسجلين خالل الموسم  الجامعية التطبيقية المدرسة تتخصصات الدارسا

وكانت عيناتنا عرضية أي أننا تحصلنا على أفرادها عن . 2001/2002الموالي أي 

  .طريق الصدفة

في  وخمسة فصول ،التي جاءت في مقدمة ،تناولنا دراستنا من خالل خطة البحث

  .خاتمة جانبين نظري وميداني، ثم

تعرضنا فيه إلشكالية  البحث، ةمنهجي  حولأوال تضمن الجانب النظري فصال

كما تطرقنا . ف المرجوةاالدراسة، فرضياتها، أسباب اختيارنا الموضوع وأهميته، ثم األهد

لمجموعة من الدراسات المنجزة والتي لها عالقة بدراستنا موضحين هذه العالقة وكذا 

المتبع إلنجازها، كالمنهج  ،كما جاء بهذا الفصل إجراءات دراستنا الميدانية .نقطة انطالقنا

ثم األدوات التي مكنتنا من جمع . امجتمعها األصلي، العينات التي أجرينا عليها دراستن

كما حددنا مجاالتها، وبعض التعاريف اإلجرائية التي ارتأينا أنها تحدد . البيانات الالزمة

  .مفاهيم متغيرات بحثنا

 ناحيث عرف ،مستعمليهافخصص للمعلومات العلمية والتقنية و ،أما الفصل الثاني

المعلومات العلمية والتقنية، موضحين الفرق بين المصطلحات، ثم تعرضنا لخصائصها 

في الجزء األول من هذا -وقيمتها، فالحاجة لها، والعوائق التي تحول دون الوصول إليها 

حيث قمنا كذلك بتعريف مستعمل المعلومة  ،وخصص الثاني منه لمستعمليها. -الفصل

لمجموعة من المعايير، موضحين موقع الطلبة  ة والتقنية، ثم تعرضنا لفئاته تبعاالعلمي

  .منها



  

خصص الفصل الثالث، للدراسة الجامعية والمعلومات العلمية والتقنية بالجامعة 

حيث تعرضنا للدراسة الجامعية بشيء من التفصيل، فتطرقنا للمنهج الدراسي . الجزائرية

منهج الدراسة الجامعية في الجزائر، من مقررات دراسية،  ثم. الجامعي، وعناصره عامة

كما تطرقنا للمعلومات العلمية . طرق التدريس ثم التقويم الدراسي في الجامعة الجزائرية

والتقنية في مؤسسات المعلومات بالجامعة الجزائرية، وكذا مستعمليها، وأيضا بالدراسة 

  .والتكوين الجامعي

فعرفنا القدرة، التعامل . صناه لقدرة التعامل مع المعلوماتأما الفصل الرابع فقد خص

ثم القدرة على التعامل مع المعلومات، موضحين مؤشراتها التي قمنا باالعتماد عليها في 

ثم أشرنا . إجراء الدراسة الميدانية، والمتمثلة في الفهم، التقييم، واإلبداع لدى الطلبة

  .قدرة، ومستويات تعقد التعامل مع المعلوماتلمختلف العوامل التي تؤثر على هذه ال

أما الجانب الميداني للدراسة فقد جاء بالفصل الخامس، والذي خصص للدراسة الميدانية 

فعرفنا . التي تناولت تعامل طلبة المركز الجامعي بالوادي مع المعلومات العلمية والتقنية

في اإلشكالية وتساؤالتها، وكذلك  المركز، ثم ذكرنا ببعض اإلجراءات المنهجية، والمتمثلة

ثم قمنا بجدولة البيانات المجمعة من خالل الدراسة معلقين عليها، . بالفرضيات والعينة

ثم تعرضنا للنتائج التي توصلنا لها بعد إجراء . وحللناها حسب المحاور األربعة لالستبانة

ا، مجيبين بذلك على ثم النتيجة العامة لدراستن. الدراسة في ضوء الفرضيات الموضوعة

  .الفرضيات الجزئية والفرضية العامة

وفي األخير بخاتمة البحث، لخصنا دراستنا، ثم أشرنا إلى بعض المواضيع التي أثارتنا 

  .خالل إنجازنا لهذه الدراسة، وبعد الوصول لنتائجها، ارتأينا أنه يمكن مواصلة البحث فيها

خاصة الكتب، وكان كتاب المعلومات  اعتمدنا على مجموعة من المراجع المختلفة،

حسني عبد الرحمن الشيمي مرجعا هاما عند انجازنا لهذه : والتفكير النقدي لمؤلفه

كذلك بعض الدوريات، قواميس، موسوعات، وأطروحات باللغتين العربية . الدراسة

  . والفرنسية



  

  :الفصل األول

  الفصل المنهجي

  

 :اإلطار المنهجي للدراسة 1.1

  :إشكالية الدراسة 1.1.1

أصبحت فقد تزداد أهمية المعلومات يوما بعد يوم نتيجة الزيادة الهائلة في إنتاجها، 

واالستغالل  ،فيهاأصبحت عملية التحكم  كما ،تلعب دورا مهما في مختلف مجاالت الحياة

لجهود  عملية صعبة، ومعقدة وتحتاج ،نهامواإللمام بما ينتج  ،زايدةالجيد لكمياتها المت

  .على جميع األصعدة كبيرة

والتنميـة فـي جميـع     ،يهدف إلى تحقيق التطور إنما للمعلوماتالجيد االستغالل ف

 البحث العلمي؛ حيث تتضح جليـا  مجال المجاالت هذه ، ومنباختالف مجاالتها القطاعات

في دفع عجلة البحث  -وخاصة منها المعلومات العلمية والتقنية -تأهمية المعلوماقيمة و

ويتحقـق هـذا مـن خـالل     . التقدم والتطور العلمي والتقني األمام، لتحقيقالعلمي إلى 

  .العلمية الهادفة واألعمال الدراسات

فيما يقدمه من معلومات جديدة كنتائج للوسـط العلمـي    قيمة أي عمل علمي تكمن

لكـن  . معلومات علمية جيـدة  يتوقف على توفرعمل علمي نجاح أي  نأكما  .والمعرفي

مهما كانت جودة وقيمة المعلومات العلمية والتقنية الموظفة في األعمـال والبحـوث، ال   

لم تستعمل إن ، تكفي وحدها إلعطاء قيمة علمية لنتائج البحوث واألعمال العلمية المنجزة 

  .جيدةبطريقة 

 لبحوثكـا . الجامعيةخالل مرحلة الدراسة  ال العلمية شائعذا النوع من األعماهنجد 

على التعامل المنهجي  ،تدريبية اوالتي تعتبر بحوث .التي يكلف الطلبة بإنجازها والعروض

 مذكرات التخـرج  كما يمكن أن يندرج ضمن هذا اإلطار. مع المعلومات العلمية والتقنية

ليسـانس، الدراسـات الجامعيـة    (لنهائية ، التي يعدها طلبة السنوات اوتقارير التربصات

أكثر مـن أي وقـت   إنهم في هذه المرحلة من الدراسة يتعاملون .قبل تخرجهم) التطبيقية



  

مضى مع المعلومات العلمية والتقنية، ولطريقة تعاملهم أثر كبير في تحديـد مسـتواهم،   

  .وقدراتهم العلمية والمعرفية

، والمتمثلة في الفهم الجيد ت العلمية والتقنيةعلى التعامل مع المعلوما الطلبة إن قدرة

للمعلومات، تقييمها، كذلك قدرتهم على إضافة الجديد أي اإلبداع فيها قبل إعادة توظيفهـا  

خـالل مرحلـة   من المفروض أن تكون قـد اكتسـبت   . واستعمالها في أعمالهم الخاصة

علـى  بدرجـة كبيـرة    دتعتمالتكوين بالجامعة الدراسة و ألن طريقة ،الجامعية دراستهم

  .التحصيل الذاتي والعمل الفردي

 ميؤهلهتكوينا بطريقة أو بأخرى  ،يكون الطلبة قد تلقوا وهم في هذه المرحلة النهائية

فقد تختلف أشكال هذا التكوين الذي تلقاه الطلبـة،  . والتقنية ةلتعامل مع المعلومات العلميل

رات وحصص تطبيقية في منهجيـة  لكنه موجود سواء بطريقة مباشرة في صورة محاض

فـي مختلـف    ،أو بطريقة غير مباشرة من خالل إنجاز البحوث العلميـة  ،البحث العلمي

لهـذه   والطلبـة  المقاييس المدروسة خالل دراستهم الجامعية، وتقييم وانتقادات األسـاتذة 

 مواجتهـاداته  ،واإلطالع الشخصي للطلبـة  ،كذلك من خالل القراءات.البحوث التدريبية

التحصـيل  العمـل الفـردي و  الفردية، باعتبار التكوين الجامعي يعتمد بدرجة كبيرة على 

  .الذاتي

دراسـات  الليسانس وال(قدرة طلبة السنوات النهائيةنحاول التعرف على هذا ما جعلنا 

على التعامل مع المعلومات العلمية والتقنية التي بالجامعة الجزائرية، ) تطبيقيةالجامعية ال

من خالل الدراسة والتكوين الجامعي، ثم التعرف على تأثير فرق مدة الدراسـة  حصلوها 

والتكوين على قدرة التعامل مع المعلومات العلمية والتقنية بين طلبة الليسـانس وطلبـة   

  .التطبيقية الجامعية الدراسات

من هذا الطرح تتبادر ألذهاننا مجموعة من التساؤالت حـول موضـوع دراسـتنا،    

  :يأتي مانعرضها في

  



  

لتعامل مع المعلومات العلمية والتقنية الكافية، لطلبة السنوات النهائية القدرة يملك هل  -1

 ؟ عند إعدادهم لبحوثهم ومذكراتهم

لمعلومـات العلميـة والتقنيـة    ااسـتيعاب  فهم و ،طلبة السنوات النهائية يستطيعهل  -2

 ؟المكتسبة

نقد المعلومات العلمية والتقنية التي تقويم ولى هل يملك طلبة السنوات النهائية القدرة ع -3

 ؟تمكنوا من الحصول عليها قبل توظيفها في كتابة البحوث والمذكرات

ء آرائهم الشخصية حول وإبداربط األفكار من طلبة السنوات النهائية  يتمكنهل  -4

 توظيفها ؟التي تحصلوا عليها قبل المعلومات 

راسة والتكوين الجامعي على قدرة طلبة السنوات هل هناك فرق في تأثير مدة الد -5

 التعامل مع المعلومات العلمية والتقنية ؟ ندالنهائية ع

  :دراسةفرضيات ال 2.1.1

عبارة عن تخمين ذكي وتفسير محتمـل يـتم    "يعرف الفرض بشكل عام على أنه 

  1"بواسطته ربط األسباب بالمسببات، كتفسير مؤقت للمشكلة أو الظاهرة المدروسة 

يمكن الباحث من الوصول إلـى   ،فوضع فرضيات الدراسة بصورة دقيقة وواضحة

لذلك فعملية تحديد وصياغة الفرضيات عملية هامة عند إنجـاز  . نتائج موضوعية وهادفة

كما تقوم بالربط . أي بحث علمي، ألن الفرضيات هي التي تتحكم في السير الجيد للدراسة

 ،لنظري، والمعلومات الواردة في الجزء الميداني للدراسةبين العناصر الواردة في الجزء ا

لتجيب على التساؤالت التي أثارتها اإلشكالية بصفة أولية قبل التحقق مـن ذلـك بالقيـام    

عامة  ةلذلك قمنا بوضع جملة من الفرضيات لدراستنا تمثلت في فرضي .بالدراسة الميدانية

  :يوأربع فرضيات جزئية جاءت كاآلت
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 :العامة ةلفرضيا 1.2.1.1

لطلبة السنوات النهائية بالمركز الجامعي لوالية الوادي القدرة الكافية للتعامـل مـع   

المعلومات العلمية والتقنية، وذلك قياسا بالتكوين الذي تلقـوه خـالل سـنوات دراسـتهم     

  .الجامعية

  :الفرضيات الجزئية 2.2.1.1

  .لفهم المعلومات العلمية والتقنية المكتسبة لطلبة السنوات النهائية بالجامعة القدرة الكافية -

يملك الطلبة القدرة الكافية لتقييم المعلومات العلمية والتقنية التي سيوظفونها إلعداد  -

 .بحوثهم ومذكراتهم

يقوم الطلبة بإضافة الجديد على المعلومات العلمية والتقنية واإلبداع فيها عند توظيفهـا   -

 .في أعمالهم ومذكراتهم

وجد فروق في تأثير مدة الدراسة والتكوين بين طلبة الليسانس، وطلبة الدراسات ت -

  .الجامعية التطبيقية على قدرة تعاملهم مع المعلومات العلمية والتقنية

  :أسباب اختيار الموضوع 3.1.1

المكتسبة مـن   ،قدرة طلبة السنوات النهائيةالمتعلق بن اختيارنا لموضوع الدراسة إ

دراسـة ميدانيـة   مع المعلومات العلمية والتقنية، كوين الجامعي على التعامل الدراسة والت

  :عدة أسبابليعود  .بالمركز الجامعي لوالية الوادي

عند  ،المعلومات العلمية والتقنيةبتحكم طلبة السنوات النهائية  صعوبةما الحظناه من  -

بعد كل  ،لمستوىا بلوغهم وعدم ،تعاملهم معها إلنجاز أعمالهم العلمية ومذكرات تخرجهم

 .هذه المدة من الدراسة والتكوين بالجامعة

وميكانزمات التعامل مع  ،فيما يخص طرق ،المستفيدين تالتعرف على سلوكيا -

 ،يمهاوتقمعانيها،  أي الطريقة المنهجية لفهم .خامالمعلومات العلمية والتقنية كمادة علمية 

ما نعبر عنه بقدرة التعامل مع  وهوعمالهم حولها قبل توظيفها في أ آرائهموإبداء 

  .التقنيةالمعلومات العلمية و

التعرف على مستوى طلبة المركز الجامعي بالوادي، على اعتبار أنه من المؤسسات  -



  

من إجراء مقارنة بإحدى الجامعات العريقة  الجامعية الحديثة النشأة، مما يمكن مستقبال

  .بالجزائر كجامعة منتوري قسنطينة

  :أهمية الدراسة 4.1.1

عند ات الباحثين يسلوكالتي تناولت سابقة ال بحوثلل استمرار يعتبر هذا البحث بمثابة

دراسات حول استعمال مصادر المعلومات العلمية و ،لمعلومات العلمية والتقنيةل استعمالهم

 عـن  كما أن هذا البحث عبـارة  .في مجال البحث العلمي بالجامعات الجزائرية ،والتقنية

امتداد لهـذه   وفه ،حلقة أخرى من حلقات سلسلة دراسات حول المعلومات العلمية والتقنية

كـانوا  ألتعرف على قدرة طلبة السنوات النهائية سواء يمكننا هذا البحث من اس .الدراسات

عنـد   آرائهـم  بداءيم، وإوفهم، تق فيالتطبيقية الجامعية طلبة الليسانس أو طلبة الدراسات 

  .التي يقومون بإنجازها معلومات العلمية والتقنية في مذكرات التخرج أو البحوثتوظيف ال

السنوات النهائية على التعامل المنهجي طلبة بعبارة أخرى تسليط الضوء على قدرة 

كما ستفيد هذه الدراسة في معرفة تأثير الفرق فـي مـدة   . مع المعلومات العلمية والتقنية

وات النهائية على التعامل مع المعلومات العلمية والتقنية عند الدراسة على قدرة طلبة السن

  .توظيفها

  :الدراسةأهداف  5.1.1

سنذكرها فيما األهداف تحقيق مجموعة من إلى  ا البحثنسعى من خالل إنجازنا لهذ

  :يلي

عند  واإلبداع ها،يمو، تقالمعلومات فهمفي طلبة السنوات النهائية  التعرف على قدرة -

  .عها،لتوظيفها في كتابة بحوثهم، ومذكرات تخرجهمتعاملهم م

 على قدرات طلبة الليسانس وطلبة الدراسات ،مدة التكوين والدراسة معرفة مدى تأثير -

 .التعامل المنهجي مع المعلومات العلمية والتقنيةفي التطبيقية  الجامعية



  

  :الدراسات السابقة 6.1.1

في نفس الموضوع مـن قبـل بـاحثين     نقصد بها تلك البحوث العلمية التي أعدت

والهدف من استعراض هذه الدراسات ال يكمن في ذاتها، بـل لتحليـل النقـاط     1.آخرين

  .المشتركة، والمختلفة بين الدراسات التي أنجزت في الموضوع نفسه، أو يقاربه

تعتبر هذه العملية عملية ضرورية في مرحلة إنجاز البحوث، حيث تمكن الباحث من 

على النقاط ذات الصلة بموضوعه مما سبق من اإلنتاج المعرفي، فيعرف علـى  التعرف 

أي النقاط يركز ويجتنب اإلعادة والتكرار في البحث، ليضيف بذلك حلقة جديدة لحلقـات  

حصلنا عليها والتي تناولـت  تسنقوم فيما يأتي بالتعرض لبعض الدراسات التي و. المعرفة

عمالها من قبل مختلف الفئات، وسلوك مسـتعملي هـذه   واست ،المعلومات العلمية والتقنية

  .المعلومات

  :الدراسة األولى

تناولت هذه الدراسة موضوع سلوك الباحثين حيال المعلومات العلمية والتقنية داخل 

وهي عبارة . دراسة لجامعات وهران، الجزائر وقسنطينة: المكتبة الجامعية الجزائرية

بات قدمت بقسم علم المكتبات لجامعة منتوري قسنطينة على رسالة دكتوراه في علم المكت

، من طرف الباحث بطوش كمال، حيث أجرى دراسته الميدانية بجامعات 2003سنة 

  .المدن المذكورة

سعى الباحث من خالل تلك الدراسة إلى التأكيد على الـدور الفعـال الـذي تلعبـه     

ات الجزائرية، وقـام باستكشـاف   المعلومات العلمية الدقيقة داخل مجاالت البحث بالجامع

خدمات المعلومات التي تساهم في تزويد الباحثين بالمعلومات العلمية الدقيقة، الموضوعية 

فقام بتسليط الضوء على أهمية المعلومـات  . والمضبوطة، في جميع مجاالت تخصصاتهم

ائرية، مـن  ودورها في تطوير وتنمية البحوث العلمية بالنسبة للباحثين في الجامعات الجز

  .أجل المساهمة في اللحاق بالركب المتقدم
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كشفت هذه الدراسة على مجموعة من النتائج مفادهـا أن سـلوك الباحـث حيـال     

المعلومات العلمية والتقنية قد مر بمجموعة من التحوالت منذ الحاجة إلى المعلومة حتـى  

ام لهـا داخـل محـيط    الوصول إليها، فحاجة الباحث للمعلومات تتطور ألنه دائم االستخد

البحث العلمي، كما تبين أن عملية البحث عن المعلومات العلمية والتقنية تسـير بخطـى   

  .سريعة نحو األحسن، من خالل اعتماد الوسائل والتكنولوجيات الحديثة

كما ظهر أن المكتبة الجامعية الجزائرية غير قادرة على تلبية االحتياجات المتنوعة 

رد البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرف الباحث، مما يؤثر علـى  للباحثين تبعا للموا

سلوك الباحث فيلجأ للبحث عن طرق جديدة للوصول إلـى المعلومـات، سـواء أكانـت     

بالمكتبة الجامعية أو خارجها، حيث أن الباحثين يتطلعون لخدمات أكثر دقة وفعالية، هـذا  

   1.علوماتالولوج المباشر للم ةما يدفعهم لتبني إستراتيجي

من خالل ما سبق، نالحظ أن الباحث قد تناول بالدراسة لفئة البـاحثين بالجامعـات   

بينما سنتناول كعينة لدراستنا طلبة ما قبل . الجزائرية، أي األساتذة، وطلبة ما بعد التدرج

الذي تلقاه الطلبة، وتأثيره عل . الدرج، كما سنتناول متغير آخر، أال وهو التكوين الجامعي

فنحن أردنا . درتهم على التعامل مع المعلومات العلمية والتقنية، التي سيقومون باستعمالهاق

المواصلة في السياق نفسه حيث سنحاول التعرف من خالل دراستنا على طريقة تعامـل  

الطلبة مع المعلومات العلمية والتقنية، منذ الوصول إليها إلـى غايـة إعـادة توظيفهـا،     

فالمرحلة التي نريد التركيز عليها عنـد الدراسـة هـي    . لهم الخاصةواستعمالها في أعما

  .المرحلة الواقعة بين هاتين المرحلتين
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  :الدراسة الثانية

عالقة القـدرة علـى التفكيـر االبتكـاري     : "جاءت هذه الدراسة في كتاب بعنوان

مـن   1991للباحث سعداهللا الطاهر منشورة سنة " ةبالتحصيل الدراسي دراسة سيكولوجي

طرف ديوان المطبوعات الجامعية، وقد تضمنت هذه الدراسة بابين األول نظـري ضـم   

األول منها جاء لتحديد المفاهيم األساسية، أما الثاني فقـد تعـرض   . بدوره خمسة فصول

لنظريات التكوين العقلي وتعرض الفصل الثالث لتفسيرات نظرية االبتكار، بينما جـاءت  

الرابع من الدراسات النظرية، وفي الفصل الخامس تطـرق   الدراسات السابقة في الفصل

  .الباحث لمنهج المدرسة األساسية

تضمن الباب الثاني أي الميداني أربعة فصول، كان األول منها مخصصا لعـرض  

منهجية البحث، والثاني مخصص لعالقة القدرة االبتكارية للتالميذ بالتحصيل الدراسي، أما 

يه الباحث لعالقة التحصيل الدراسي بمكونات القدرة االبتكارية، الفصل الثالث فقد تطرق ف

  .وخصص الفصل الرابع واألخير لعالقة القدرة االبتكارية بمستوى التحصيل الدراسي

كشفت نتائج الدراسة عن وجود القدرة االبتكارية لدى جميع التالميذ، وذلك حسـب  

عامة ثم البيئة التربوية خاصة، فهـذه   فروقهم الفردية وتتأثر هذه القدرة بالظروف البيئية

وعليه يستوجب االهتمام بمـا  . العوامل تشجع أو تعيق نمو القدرة االبتكارية لدى التالميذ

يقدم لهم من محتويات، مناهج، وطرق تربوية ألن ضعف المحتوى التربـوي للمنـاهج   

  .وطرق التدريس، ينتج عنه بالضرورة ضعف في نمو القدرة االبتكارية

فقد ظهر أنها لصالح التلميـذ الـذي   .ت نتائج الدراسة، ضعف أساليب االمتحاناتبين

   1.يميل لحفظ ما يقدم له من معلومات أكثر من اهتمامه بابتكار أساليب أخرى ومناقشتها

أجريت هذه الدراسة على عينة من تالميذ التعليم المتوسط وأخـرى مـن التعلـيم    

هم االبتكارية، قياسا بنوع نظام التعليم الذي تمدرسوا األساسي، إلجراء المقارنة على قدرات

عليه، وسنقوم من خالل دراستنا هذه بالتعرف، والمقارنة بين نوعين من التكـوين لكـن   
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بالمرحلة الجامعية للطلبة، حيث سنحاول التعرف من خالل إجراء الدراسة على عينتنـا  

عة، وبين طلبة الدراسات الجامعيـة  على تأثير فرق مدة التكوين بين طلبة الليسانس بالجام

التطبيقية، على قدرتهم على التعامل مع المعلومات ، كما سنحاول تسليط الضوء أكثر على 

عمليات عقلية أخرى للطلبة كالقدرة على الفهم والتقييم والنقد، والتي تندرج ضمن أوجـه  

  .قدرتهم على التعامل مع المعلومات، إضافة إلى قدرتهم اإلبداعية

  :لدراسة الثالثةا

لمؤلفه الدكتور حسني عبـد  " المعلومات والتفكير النقدي " عبارة عن كتاب بعنوان 

جاءت فـي  . من قبل دار قباء بالقاهرة 1998نشرت هذه الدراسة سنة . الرحمن الشيمي

وقد . ستة فصول تناول األول التفكير النقدي واإلبداعي في المنظور التربوي والمعلومات

ل الثاني لمؤسسات المعلومات، والمكتبات بين إيجاد المعلومات لمستعمليها، تعرض الفص

بينما جاء الفصل الثالث تحت عنوان النقد والمراجعات في حياتنا الفكريـة  . وبين تقييمها

بينمـا  . والعلمية وتعرض الكاتب في الفصل الرابع للتقييم الخارجي لمصادر المعلومـات 

. راسة للتقييم النقدي كتحدي اجتمـاعي وحضـاري  خصص الخامس من فصول هذه الد

وخصص الفصل السادس واألخير، للتقييم النقدي والقراءة، حيث تناول بعـض النتـائج   

  .التطبيقية

تعالج هذه الدراسة متغيرا، يتمثل في ترسيخ عادة التقييم النقدي لألفكار والمعلومات 

الهائل من المعلومات التي علينا  كمهارة عامة ال تخص بها فئة معينة فقط، نتيجة الفيض

كما تسعى لتتبع مهارة التقييم النقدي من المنظور التربوي، ثم تناقش . التعامل معها بحكمة

خاصة من خالل . بالتفصيل موقعها، من منظور المكتبات ومؤسسات المعلومات األخرى

لمعلومـات،  التعليم الببليوغرافي لمستعملي هذه األنظمة، وكـذلك اإلسـهام فـي نقـد ا    

كما تساهم هذه المؤسسات . ومصادرها بما يتالءم مع الخصائص الذاتية للمجتمع وحاجياته

في تزويد أفراد المجتمع بالقدرات والمهارات، التي تجعل من التفكير النقدي، أو التقيـيم  

  .مهارة عامة



  

يذهب المؤلف إلى أن رجال الفكر، وأعضاء المؤسسات العلميـة فـي الجامعـات    

سات البحث العلمي أكثر الفئات احتكاكا بالسلوك النقدي والذي حصلوه مما درسوه ومؤس

ومن دورهم، القيام بترسيخ هذا السلوك . في مناهج البحث، أو من خالل إعدادهم للبحوث

  .وتعزيزه في نشاطهم البحثي والتدريسي وأعمالهم العلمية، وحتى لدى طلبتهم

تعليمية المختلطة سواء أكانت مـدارس، أو  كما سلط الضوء على دور المؤسسات ال

جامعات في تهيئة المؤثرات واألنشطة التعليمية والثقافية التي تمكن الطلبة وأفراد المجتمع 

   1.بصفة عامة من اكتساب القدرة على التفكير وتفعيل مختلف المعطيات والمعلومات

منهـا الخـاص    عالج المؤلف موضوع التقييم النقدي بعمق، وعلى مختلف األصعدة

بمؤسسات المعلومات ودورها في ترسيخ هذه المهارة لـدى األفـراد، ومنهـا المتعلـق     

بالمؤسسات التعليمية، وكذلك دور األفراد في حد ذاتهم في الحرص على اكتسـاب هـذه   

  .المهارة

سنحاول التركيز أكثر على دور الجامعة كمؤسسة تعليمية، في اكتساب وتطوير قدرة 

معلومات العلمية والتقنية لدى الطلبة، والتي حددناها بقـدرتهم علـى فهـم    التعامل مع ال

كذلك التعرف على . المعلومات، وتقييمها، ثم اإلبداع فيها قبل إعادة استعمالها في أعمالهم

واعتمدنا على هذا الكتاب كمرجع أساسي عنـد  . تأثير فرق مدة الدراسة على هذه القدرة

  .إنجازنا للدراسة

  :لرابعةالدراسة ا

  :قدمت هذه الدراسة باللغة الفرنسية بعنوان

"Demande et utilisation de l’IST dans les bibliothèques universitaires 

algeriennes : cas de LUSTHB." 

حالة . طلب واستعمال المعلومات العلمية والتقنية في المكتبات الجامعية الجزائرية" 

من طرف الباحث أعراب عبد الحميد بجامعة ". واري بومدينه اجامعة العلوم والتكنولوجي

قدمت في المؤتمر الـدولي الحـادي عشـر    . الجزائر معهد علم المكتبات وعلوم التوثيق
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وهو عبارة على دراسـة  . 1992للببليولوجيا، واألول الجزائري الفرنسي بالجزائر سنة 

تي جاءت في مجموعة من ميدانية دعمت بإحصائيات حول مختلف مجاالت الدراسة، وال

  .العناصر، المتعلقة بمعرفة مكانة اإلنتاج العلمي والتقني في الدول السائرة في طريق النمو

فبعد تقديم الموضوع، عرف الباحث بالمكتبات الجامعة الجزائرية عامة ثـم مكتبـة   

لك وتعرض بعد ذ. جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، التي أجريت فيها الدراسة

ثم تطرق السـتعمال هـذه   . لعامل طلبة المعلومات العلمية والتقنية وبعده الكمي والنوعي

األخيرة بمكتبة الجامعة هواري بومدين، فعرف مجموعة العمليات التي تقدمها هذه المكتبة 

ثـم قـدم المجموعـة    . لمستعمليها كاإلعارة الداخلية، والخارجية مدعما ذلك بإحصائيات

وقاعة المطالعة، ثم عمليات البحث الببليوغرافي على الخط، ثـم تعـرض   الموجودة بها، 

الباحث لبعض معوقات استعمال المعلومات العلمية والتقنية بالمكتبة الجامعية، فلخصها في 

وأخيـرا عـرض   . معوقات ناجمة عن التسيير، التمويل، العامل البشري، والتجهيـزات 

  .الباحث نتائج دراسته في الخاتمة

لباحث من خالل نتائج الدراسة إلى أن الصعوبات، ونقاط الضعف المسجلة توصل ا

على مستوى مكتبة جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، يمكن تعميمها على جميع 

المكتبات الجامعية الجزائرية، ألن لها نفس الموارد، وتواجه نفس الصعوبات والمشـاكل  

ولتصدي هذه األوضاع يرى الباحث أن . يير العامنتيجة الظروف االقتصادية، وسوء التس

على المكتبات الجامعية التعاون فيما بينها على الصعيد الوطني لسد الفجوات الموجـودة  

   1.لتتمكن من تلبية احتياجات مستعمليها من المعلومات العلمية والتقنية

الطلبة من  ركز الباحث في دراسته على دور المكتبات الجامعية في تلبية احتياجات

المعلومات العلمية والتقنية، والصعوبات التي تواجهها في ذلك، بينما سـنحاول التركيـز   

على جانب الطلبة ومدى قدرتهم على التعامل مع المعلومات العلمية والتقنية التي توفرها 

  .لهم المكتبات الجامعية
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  :الدراسة الخامسة

  تحت عنوان ) Marie-Claude Vettraino-Soulard(للباحثة ماري كلود فترينوسوالر 

"Linformation scientfique et technique et son utilisation par des étudiants 

en lettres"  

وقدمت هذه الدراسـة  " . المعلومة العلمية والتقنية واستعمالها من قبل طلبة اآلداب" 

يت على مجموعتين من في جامعة باريس قسم العلوم االجتماعية وهي دراسة ميدانية أجر

 4(طالـب ليسـانس    36و) سـنوات  5(طالب دراسات معمقة  24منهم، : طلبة اآلداب

كان الهدف من إجراء هذه الدراسة هـو   1992/1993في بداية السنة الجامعية ) سنوات

التعرف على قدرات الطلبة إلعطاء تعريف للمعلومة العلمية والتقنية، والتعـرف علـى   

العلمي والتقني المكتوب، مقارنة بالحوامل األخرى للمعلومـة العلميـة    استعمالهم لإلنتاج

توالى عرض البيانات لإلجابة . والتقنية، ثم التعرف على احتياجات الطلبة وطريقة تلبيتها

على هذه اإلشكاليات المطروحة من قبل الباحثة في جداول مقارنة بـين فئتـي الطلبـة    

  .الخاتمةلتعرض في األخير نتائج دراستها في 

كشفت نتائج هذه الدراسة وجود فرق في طبيعة إجابات العينتين، فمذكرة تخرج طلبة 

تعتبر أول تدريب على البحث ألنهم خالل السنوات الـثالث التـي   ) سنوات 4(الليسانس 

سبقت إنجاز الطلبة لمذكراتهم كانوا قد كلفوا بإنجاز ملفات، أو أعمال تدخل ضمن إطـار  

بات فقط، لهذا فمذكرات التخرج تعتبر أول فرصة تحتم على األغلبيـة  الدروس، أو الواج

  .االستعمال الجدي للمعلومات العلمية والتقنية

كما تبين أن المكتوب هو الوسيلة المحبذة لدى الطلبة لتـداول المعلومـة العلميـة    

 و هـي .والتقنية، وتفوق كميا ونوعيا على الوسائل األخرى كالسمعي البصري، والشفوي

طبيعة الحامل أيضا التي تفرق المعلومة العلمية والتقنية من المعلومة العادية، هذه األخيرة 

متنوعة وفي الغالب غير ورقية، ألنها كما وصفها المستجوبون فهـي   اأصبحت حوا مله

معلومات استعالمية وال تخضع للتجميع والرصد الوثـائقي مـن قبـل الطلبـة، عكـس      

اتضح أيضا .نية حيث يسعى الطلبة لتجميع أرصدة وثائقية شخصيةالمعلومات العلمية والتق



  

أن الطلبة على علم بأغلبية الوسائل التقليدية للمعلومة العلمية والتقنية، لكن لم يتضح مـن  

وترى الباحثة . خالل هذه الدراسة األسباب التي تجعلهم ال يستعملون األوعية اإللكترونية

تقارن مع نتائج دراسة أخرى تجرى على عينة مختلفة  أن نتائج دراستها من المفروض أن

من الطلبة، واقترحت الطلبة الذين أنهوا رسائلهم في نفس التخصص أي اآلداب أو بـين  

طلبة مسجلين في تكوين طويل، وقصير المدى، لكن في تخصص آخر كـالعلوم الدقيقـة   

   1.مثال

أو مفهـوم للمعلومـة   عالجت هذه الدراسة قدرة طلبة اآلداب على إعطاء تعريـف  

ثـم تطرقـت السـتعمالهم    . العلمية والتقنية، كذلك احتياجاتهم العلمية وطريقة تلبيتهم لها

لإلنتاج العلمي والتقني المكتوب، ومقارنة عادات عينتين جزئيتين من هذه الفئة، هم طلبة 

سـتكون  الدراسات المعمقة وطلبة الليسانس، مثلما ستجري الدراسة التي سنقوم بها، حيث 

وطلبة الدراسات الجامعيـة  ) سنوات 4(لدينا عينتان جزئيتان تتمثالن في طلبة الليسانس 

لكن مع التركيز على تعامل الطلبة مع المعلومات العلمية والتقنيـة  ). سنوات 3(التطبيقية 

كمادة خام، أي بعد الوصول إليها حيث تكون الحاجة لها قد لبيت، وتأتي مرحلة التعامـل  

. فهمها، تقيمها، واإلبداع فيها قبل إعادة استعمالها وتوظيفها في أعمـال أخـرى   معها أي

ولن نركز على التعامل مع الوسائط والحوامل أو طريقة الوصول إليهـا كمـا سـنحاول    

  .التعرف على تأثير فرق مدة الدراسة على هذه القدرة لدى الطلبة
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  :إجراءات الدراسات الميدانية 2.1

  :اسةمنهج الدر 1.2.1

إن منهج الدراسة هو الطريقة الموضوعية التي يسلكها الباحث عند قيامه بدراسة أو 

عند تتبعه لظاهرة معينة من أجل تحديد أبعادها بشكل شامل حتى يـتمكن مـن التعـرف    

عليها، تمييزها، معرفة أسبابها، ومؤشراتها، والعوامل المؤثرة فيها للوصول إلى نتـائج  

   1.محددة

. وتقنيات البحث العلمي باختالف طبيعة مواضيع البحوث والدراسات تختلف مناهج

ومن الضروري اختيار المنهج المناسب للدراسة المراد إنجازها للوصول لنتـائج علميـة   

وموضوعية تتناسب وإشكاليته والمتمثلة عندنا في التعرف على قدرة تعامل طلبة السنوات 

ومات العلمية والتقنية ، وارتأينا أن المنهج الوصفي النهائية بالجامعة على التعامل مع المعل

طريقة لوصف الموضوع المراد دراسته مـن خـالل    "فهو. مناسب إلجراء هذه الدراسة

النتائج التي يتم التوصل إليها على أشكال فنيـة معبـرة   منهجية علمية صحيحة وتصوير 

كل دقيق، كما يوضـح  حيث يعبر تعبيرا كيفيا عن الموضوع بوصفه بش. 2"يمكن تفسيرها

لنا خصائص الظاهرة أو اإلشكالية المدروسة، ثم يعبر عنها كميا بعـد إجـراء الدراسـة    

الميدانية باألرقام، ليتضح مقدار وحجم الموضوع أو الظاهرة المدروسة ودرجة ارتباطها 

ولتطبيق المنهج الوصفي يجـب  . 3مع الظواهر األخرى المختلفة والتي أثارتها اإلشكالية

  : باع بعض الخطوات من أهمهاات

االعتماد على عينة مختارة من المجتمع األصلي للدراسة لتمثيله، تجرى عليها الدراسة،  -

  .ثم تعمم النتائج على بقية مجتمع الدراسة

المالحظة، المقابلة، أو اإلستبانة مع : االعتماد على أدوات لجمع البيانات قد تكون -
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 .بعضها، أو لكل واحدة على حده

  :مجتمع الدراسة 2.2.1

يقوم الباحث بتحديد مجتمع دراسته تبعا لطبيعة موضوعه موضحا هدفه من اختيار 

فقمنا باختيار طلبة السنوات النهائية كمجتمع . لتكون دراسته واضحة المعالم. هذا المجتمع

تتراوح للدراسة ألنهم يمثلون الطلبة المقبلين على التخرج من المرحلة الجامعية، بعد مدة 

بين أربع سنوات بالنسبة لطلبة الليسانس، وثالث سنوات بالنسبة لطلبة الدراسات الجامعية 

التطبيقية، تلقوا خاللها تكوينا مختلفا في جميع مجاالت تخصصاتهم ومن هذه المجـاالت  

طريقة التعامل مع المعلومات العلمية والتقنية عند توظيفها، سواء كان تكوينهم فـي هـذا   

  .مباشرا، أو غير مباشر المجال

  :عينة الدراسة 3.2.1

بعد تحديد المجتمع األصلي للدراسة، تأتي مرحلة تحديد العينة التي ستجرى عليهـا  

مـع تحديـد نوعهـا،    . الدراسة الميدانية، والتي يجب أن تكون ممثلة لمجتمعها األصلي

ج موضـوعية  وحجمها بطريقة متناسبة مع طبيعة موضوع الدراسة، لكي نصل إلى نتائ

  .يمكن تعميمها فيما بعد على مجتمع الدراسة

أما عن نوع العينة التي أخذناها إلجراء دراستنا فهي عينة عرضية والتي حصـلنا  

على أفرادها عن طريق الصدفة، أعطينا لكل عنصر من عناصر مجتمع الدراسة فرصة 

الدارسـين بـالمركز   بعد أن حددنا حجمها بربع طلبة السنوات النهائيـة   1.للظهور فيها

قسمت هذه األخيرة أي العينة الكلية إلى عينتين جزئيتين . منهم % 25الجامعي، أي نسبة 

من مجمـوع طلبـة الليسـانس     % 25ضمت عينة الليسانس نسبة . حسب نوع التكوين

مـن   % 25وضمت عينة الدراسات الجامعية التطبيقية نسـبة  . المسجلين بالسنة الرابعة

  .راسات الجامعية التطبيقية المسجلين بالسنة النهائيةمجموع طلبة الد

  :أدوات جمع البيانات 4.2.1
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تستخدم هذه األدوات لتجميع البيانات التي يحتاجها الباحث من أفراد عينته إلجـراء  

المقابلـة، واسـتمارة   : وقد اعتمدنا عند إنجاز دراستنا على نوعين هما. الدراسة الميدانية

  .االستبانة

  :المقابلة 1.4.2.1

تعتبر المقابلة محادثة وجها لوجه ولكن بهدف محدد، تتم بين الباحث الذي يعـرف  " 

  " 1.ما يريد، وبين المستجوب الذي لديه معلومات مرغوبة

استعملنا هذه األداة إلجراء دراسة استطالعية مبسطة، تعرفنا من خاللها أوليا علـى  

ة االستمارة بطريقة واضـحة وبسـيطة   نوعية البيانات التي تخدم موضوعنا لوضع أسئل

كما قمنا بإجراء مقابلة مـع نائـب   . يتمكن طلبة العينة من فهمها واإلجابة عنها بسهولة

قصـد الحصـول علـى بيانـات     * المدير للدراسات بالمركز الجامعي لواليـة الـوادي  

م، اسـتقبلنا بـاحترا  . وإحصائيات خاصة بطلبة المركز لنتمكن من اختيار عينتنا بسهولة

وزودنا بالمعلومات المرغوبة دون أي معوقات، وسهل لنا عملية جمع البيانات الخاصـة  

  .بالطلبة

  :استمارة االستبانة 2.4.2.1

فهي عبـارة  . "هي نوع آخر من أدوات جمع البيانات عند إجراء الدراسات الميدانية

و آراء عن مجموعة من األسئلة المكتوبة، والتي تعد بقصد الحصول علـى معلومـات أ  

وهي األداة األساسية التي اعتمدنا عليها فـي دراسـتنا    2."المبحوثين حول ظاهرة معينة

للحصول على البيانات التي استقيناها من الطلبة عينة الدراسة، باعتبارهـا مـن أفضـل    

التقنيات لهذا النوع من الدراسات حيث تسمح للمبحوث بإدالء آرائه، وأفكاره بكل حرية، 

  .وجهد الباحث كما توفر وقت
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سؤاال، بعضها مغلق، والبعض اآلخر نصف مغلـق،   30ضمت استمارة االستبانة 

  :وجاءت هذه األسئلة في أربعة محاور. قصد الحصول على بيانات دقيقة

خاص بمعلومات حول الطلبة وتكوينهم على التعامل مع المعلومات :المحور األول -

  . 08إلى السؤال رقم 01جاءت من السؤال األول  العلمية والتقنية خالل دراستهم الجامعية،

أسئلة أي من  07حول فهم الطلبة للمعلومات العلمية والتقنية، وضم  :المحور الثاني -

 .15إلى السؤال رقم  09السؤال رقم 

خاص بتقييم الطلبة للمعلومات التي تحصلوا عليها قبل توظيفها في :المحور الثالث -

 .23إلى السؤال رقم  16السؤال رقم جاء من . أعمالهم الخاصة

جاء حول إضافة الطلبة للجديد، واإلبداع عند توظيفهم للمعلومات  :المحور الرابع -

 .30إلى السؤال رقم  24العلمية والتقنية في أعمالهم، وضم األسئلة من السؤال 

  :مجاالت الدراسة 5.2.1

  :المجال المكاني 1.5.2.1

  .مركز الجامعي لوالية الواديأجريت الدراسة الميدانية بال

  :المجال الزمني 2.5.2.1

، 2004 – 2003أجريت الدراسة على طلبة السنوات النهائية خالل السنة الجامعية 

فبالنسبة لطلبة الليسانس، الذين درسوا لمدة أربع سنوات والذين تم تسجيلهم فـي الموسـم   

يقية وهم الذين تدوم دراسـتهم  أما طلبة الدراسات الجامعية التطب. 2000/2001الجامعي 

مدة ثالث سنوات، فقد سجلوا بالمركز الجامعي خـالل السـنة الجامعيـة المواليـة أي         

2001/2002.  

أفريل  17أسابيع من  04أما فيما يخص فترة توزيع استمارات االستبانة فدامت لمدة 

لطلبة شرعوا ، حيث توقفنا عن تجميع االستمارات ألن ا2004ماي  13إلى غاية  2004

. في إجراء امتحانات السداسي الثاني فتعذر علينا استرجاع بعض االسـتمارات المتبقيـة  

والحظنا خالل عملية توزيع واسترجاع االستمارات، حـرص الطلبـة علـى اإلجابـة     



  

وإرجاعها في أقرب وقت، وقد بدا تعاونهم معنا جليا، وتمت العملية تحت إشراف محافظة 

يث حرصت على التوزيع الجيد لالستمارات على الطلبة حسب حجـم  المكتبة المركزية ح

العينات الجزئية وبطريقة متناسبة مع دراستنا، وكذا اإللحاح على اسـترجاع االسـتبانات   

  .المتأخرة

  :المجال البشري 3.5.2.1

أجريت الدراسة على عينة تضم طلبة ليسانس، وطلبة الدراسات الجامعية التطبيقية، 

  .من مجتمعها األصلي %25نسبة  تشكل كل فئة،

  :التعاريف اإلجرائية لمتغيرات الدراسة 6.2.1

  :قدرة التعامل مع المعلومات -

حيث يصل إلى المعنى الصحيح في  ،تمكن الطالب من فهم المعلومات بطريقة جيدة

التعرف  يصبح بإمكانهسياقه المناسب ثم يقوم بعملية ربط أفكاره ببعضها البعض بحيث 

يولد يطور أو قبل أن  ،ليصدر حكمه على قيمتها ،وثقة المعلومات ،دقة ،ى صحةعلى مد

  .مناسبة لحل المشاكل المطروحة لديه ةجديد اأفكار

   :الدراسة والتكوين الجامعي -

هي الطرائق والوسائل التي يتكون بها الطالب خالل مرحلـة دراسـته الجامعيـة،    

وتطبيقيـة، تربصـات ميدانيـة، بحـوث     المتمثلة في محاضرات نظرية، أعمال موجهة 

تدريسية، ومذكرات تخرج، التي من المفروض أن تحقق أهداف مسـطرة فـي عمليـة    

  .تطوير القدرة على التعامل مع المعلومات العلمية والتقنية: التكوين الجامعي، ومنها



  

  :الفصل الثاني

  المستعملو المعلومات العلمية والتقنية

  

  :المعلومات العلمية والتقنية 1.2

والبحوث خاصة،  عادة ما ارتبطت عبارة المعلومات العلمية والتقنية بالمجال العلمي

التي تـدفع بـالتطور    ألنها تمثل العنصر األساسي لقيام وإنجاز هذه األبحاث والدراسات

لـذلك   ،علميـة المعلومات الوهي تساهم كذلك في زيادة إنتاج ، جي قدماالعلمي والتكنولو

علـى  فيما يلي تحديد مفهوم المعلومات العلميـة والتقنيـة، وسـنبدأ بـالتعرف      سنحاول

  .المصطلحات المركبة لهذه العبارة

  :المعلومات العلمية والتقنية تعريف 1.1.2

والتقنية، وسنبدأ بتعريف كـل   سنقوم خالل هذا العنصر بتعريف المعلومات العلمية

  .مصطلح على حده، لنتمكن من تحديده بدقة

  :المعلومةتعريف  1.1.1.2

ال يوجد وضعت للمعلومة مئات التعاريف من قبل المختصين كل حسب مجاله، لكنه 

تعريف موحد للمعلومة، فقد اختلف المختصون في وضع تعريف أو مفهوم موحـد لهـا،   

بيان معقول أو رأي أو حقيقة أو مفهوم أو فكرة، كمـا قـد   " ا فهناك من يعرفها على أنه

والمعلومات مرتبطة بالمعرفة ألنـه  ، للبيانات، أو اآلراء أو األفكار اتكون تجميعا مترابط

عندما يتم هضمها ومقارنتها وفهمها، تصبح معرفة، أي أن المعلومة هي التي تساهم فـي  

  1"ة لإلنسان يتغيير الحالة المعرف

                                                        
  14.ص.1988دار المريخ للنشر، :الرياض. التنظيم الوطني للمعلومات. أحمد ،بدر 1



  

أي مثير يقلل من احتماالت عدم التأكد، وأنها عادة تنتج عن " على أنها فت ركما ع

   1."إلى معرفة اإلنسان تضيف أنها  كذلكقرار أو نشاط أو تغيير في سلوك المستفيد، 

ويرى بعضهم أن المعلومات هي معرفة مسجلة أو مدونـة علـى شـكل مكتـوب     

شكل أقراص مرنة أو معلومات  أو على) سمعي أو بصري(أو شفهي ) مطبوع أو رقمي(

إلكترونية، هذه المعلومات هي التي تمكننا من التعرف على األحداث السياسـية وتطـور   

العلوم والتكنولوجيا، أو اإلطالع على آخر المستجدات، وكذلك النتائج المتعلقة باألبحـاث  

  .2ومتابعة تقدم المعرفة العلمية...) دراسات، نظريات، قوانين(العلمية 

مجموعة من الحقائق والبيانات التي تخص أي موضوع من : فت أيضا على أنهاعر

فقد تكون المعلومة عن . الموضوعات والتي تكون الغاية منها تنمية وزيادة معرفة اإلنسان

وبالتالي فالمعلومات هي أية معرفة مكتسبة مـن خـالل   . مكان أو شيء، أو عن األفراد

ما شابه ذلك من وسائل اكتساب المعلومات والحصـول  البحث أو القراءة أو االتصال أو 

   3.عليها

 :المعلومة العلميةتعريف  2.1.1.2

هي مجموعة من المعلومات التي تتعلق بكل األشياء والظواهر دون استثناء، تساعد "

  4."فقد قيمتها مع الزمن كالمعلومة العادية تعلى البحث، متخصصة في مجال معين، وال 

                                                        
 :4مج:الرياض: مجلة مكتبة فهد الوطنية. لفكري في مجال دراسات االستخدام والمستفيدمراجعة اإلنتاج ا.طه ضليمي، سوسن  1

   140.ص .1998 ،1.ع
2 Le Coadic, Yves François. Que sais_ je .la science de l`information scientifique .Paris: Presses 

universitaires de France, 1987.p9 
   135. ص. 2000دار الصفاء، : عمان. ومراكز المعلومات ت المستفيدين من المكتباتخدما. النوايسية، غالب عوض 3

4 Dahman, Madjid. Contribution a l`etude des systemes d`informatique scientifique et technique : 

approche theorique et etude de cas sur l`Algerie. Th. Doc : Scciences de l` information .universite de 

Bordeaux : 1990.p.57. 



  

  :المعلومة التقنيةتعريف  3.1.1.2

هي المعلومة التي تعبر عن واقع األشياء والظواهر، حيث توضح التقنيات المختلفة، "

شرح كيفية استعمالها في مختلف األغراض فهي معلومة متخصصة، تطبيقية لها مجال تو

   1"ضيق، تعبر عن المعارف وتعرض األحداث 

  .لعلمية والتقنيةمن كل ما سبق يمكن وضع أو تحديد تعريف للمعلومة ا

  :المعلومة العلمية والتقنيةتعريف  4.1.1.2

هي تلك المعلومة الموضوعية الصحيحة، التي تنتج بعد عمليـة البحـث العلمـي    "

ولها مجاالت استعمال عديـدة  . والتقني، والتي تعكس المعلومة المتعلقة بالوسائل واإلنتاج

التي يمكن أن تحمل عدة أوعية، كالكتـب،  و. الهندسة، الصناعة، التعليم، العلوم: من بينها

  2".…ات االختراع، التقارير وغيرهااءلدوريات، برا

كما يعرفها بعض المختصين على أنها تدل على مجموعـة المعلومـات الموجهـة    

فـي   اهام عامال لقطاعات البحث، التعليم والصناعة ذات أهمية في إنتاج المعارف وتعتبر

لها بعد عالمي ومصداقية كبيرة بين أوساط المختصين فـي   .يةالمنافسة االقتصادية والعلم

نالحظ أن هذا التعريف  .3المجال العلمي والتقني، كما تستلزم معالجتها توظيف المعلوماتية

  . يتناول الجانب العملي المعلومات العلمية والتقنية

معلومـات  أن االختالف بين ال: ما يمكن قوله بعد التطرق لكل التعاريف السابقة هو

العلمية والتقنية وباقي المعلومات األخرى، يمكن في أنها تهدف أساسا للمساهمة في تأكيد 

ط البحث العلمي األكاديمي فهي تمكن من توضيح وقـائع  يأو نفي فرضيات علمية في مح

  4.افتراضية، ال وقائع حقيقة،كذلك ألنها تعمل على إيجاد الحلول المناسبة إلشكاليات علمية

                                                        
1 Ibid. . P.57. 
2 Ibid. . P.57 .p 58 

3 Panijel,Claire. Information scientifique et technique. Urfist.[en ligne]. 1999. [08/04/2004]. 

Disponible sur world wide web: <httb://www.c c r. Jussieu. Fr/ urfiste/ def- ist.htm> 
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  : الفرق بين المعلومات العلمية والتقنية 5.1.1.2

 ،التقنيـة المعلومات من كل ما سبق يمكن أن نستنتج الفرق بين المعلومات العلمية و

  : والذي سنوضحه في الجدول التالي 

  

  المعلومات التقنية  المعلومات العلمية

  التشابه

  المعلومات العلمية تعبر عن المعارف -

  المعلومات العلمية متخصصة -

  المعلومات التقنية تعبر عن المعارف -

  تخصصةالمعلومات التقنية م -

  االختالف

المعلومات العلميـة ليسـت بالضـرورة     -

  يةمعلومات تقن

  المعلومات العلمية تستجوب األحداث-

  المعلومات العلمية مجالها واسع -

  المعلومات العلمية نظرية -

أي معلومات تقنية تعتبـر معلومـات    -

  علمية

  المعلومات التقنية تعرض األحداث -

  المعلومات التقنية مجالها ضيق -

  المعلومات التقنية تطبيقية -

  

بين المعلومات العلمية والمعلومات  أوجه التشابه وأوجه االختالف): 01(جدول رقم

  1.التقنية

  

من كل التعريفات السابقة للمعلومات العلمية والمعلومات التقنيـة، يمكـن إعطـاء    

  :تعريف شامل للمعلومات العلمية والتقنية 

                                                        
1 Vettraino– soulard , Marie- claude. Op.Cit. P.2  

 



  

فكما يوضحه اسمها هي معلومات ذات طابع علمي وتقني أي أنها تعـالج العلـوم   

والتقنيات وهي معلومات متخصصة عكس المعلومات العادية التي يستعملها العامة مـن  

  .الجماهير

متخصص في  في حين أن المعلومات العلمية والمعلومات التقنية موجهة إلى جمهور

المجال العلمي والتقني من باحثين وطلبة، فهي تتميز بكونها جامعة للطابع العلمي والتقني 

ن واحد وبالتالي يمكن اعتبارها معلومات موضوعية صحيحة يتم إنتاجها بعد عمليات آفي 

  .البحث العلمي والتقني

  :خصائص المعلومة العلمية والتقنية 2.1.2

  .ية والتقنية بكونها مخزنة للمعارفتختص المعلومات العلم -

مجاالت علمية، رسائل، تقـارير، مـؤتمرات، ملخصـات،    : أوعيتها الوثائقية متميزة -

  …براءات، اختراع، بنوك، معلومات، خرائط، بيانات، إحصائيات

قنوات إيصال في المجال العلمي والتقني متميزة حيث أن عملية دورانها غالبا ما تكون  -

رسمية بين المختصين في صورة مراسـالت إلكترونيـة، تبـادل مباشـر     بطريقة غير 

للمعلومات في المؤتمرات والملتقيات، مجموعات المحادثات، مواقع الويـب، مالحظـات   

  …عمل، برامج

ـ     ةإن فكرة المعلومات العلمية والتقنية ال يمكن عزلها عـن التطـورات التكنولوجي

تبات في النصف الثاني من القرن العشرين، كظهور والتقنية التي لحقت بعالم الوثائق والمك

لهـذا تبقـى معـالم    . موزعي المعلومات، شبكات المعلومات وغيرها ،بنوك المعلومات

المعلومات العلمية والتقنية غير محددة وغير متطابقة مع حقيقة استعماالتها نتيجـة هـذه   

  .التغيرات وخاصة منها التي مست حوامل المعلومات

لدوريات العلمية المطبوعة والتي تعتبر الوسـيلة الرئيسـية لالتصـال    فالمجالت وا

العلمي، تشهد في أيامنا منافسة وسائل حديثة كالمبادالت اإللكترونية للمعلومات العلميـة  

والتقنية بين الباحثين، والمختصين عن طريق شبكات المعلومات والتي تمتاز بالسرعة في 



  

كلفة وعدم تأثير األوقات والمسافات واألشكال الوثائقية نقل وإيصال المعلومات آمنة وأقل 

   1.عند عملية نقل المعلومات

  :القيمة العلمية للمعلومات العلمية والتقنية 3.1.2

للبحث عن المعلومات العلمية والتقنية أكثر من الوقت  اكبير ان وقتويخصص الباحث

بحث العلمي، حيـث يختـار   ه لمعالجتها، وهذا يعود ألهميتها في محيط الوالذي يخصص

  .التي تهمه بعد البحث عنها وفق معايير يراها مناسبة ليخدم بها بحثه تالمعلوماالباحث 

إن ما يحدد قيمة المعلومة العلمية والتقنية هو كمية المعلومات المجمعـة، وكـذلك   

تعد هذه العملية عملية ضرورية ومهمة لتوظيف أي معلومة علمية وتقنية فـي   .جودتها

يمكـن   ألنهما يشكالن ذلك الثنائي المتكامل الذي ال. لبحوث العلمية بكل ثقة وموضوعيةا

هو من جهته يعتبر المـادة األوليـة   و .فالمعلومات هي أساس تقدم البحث العلمي .فصله

فهدف أي بحث علمي هو إنتاج وتطوير معارف وعلـوم  . إلنتاج معلومات علمية وتقنية

  :ة المعلومات العلمية والتقنية بعنصرين همايمكن إذن تحديد قيم .جديدة

  :كمية المعلومات 1.3.1.2

إن كمية المعلومات المنتجة في عصرنا الحالي تفوق بكثير ما أنـتج فـي تـاريخ    

والتطور  المعلوماتي،كبير نتيجة االنفجار  يزيادتها الحالباإلضافة إلى أن معدل  ،البشرية

  .التكنولوجي السريع الذي يشهده عصرنا

إن تراكم المعلومات الناتجة عن البحوث العلمية يمثل أحد معالم حياتنا المعاصـرة،  

وهذا ما يكسبها قيمة علمية، واقتصادية حيث أصبحت كباقي الموارد االقتصادية األخرى، 

فتزداد أو تنخفض قيمتها بزيادة كمياتها المنتجة والمتوفرة  .تخضع لقانون العرض والطلب

فإن المعلومات  ،التي تنفذ باالستهالك لكن وبخالف الموارد المادية .لفةفي مصادرها المخت

يفهـا فـي   ظباستهالكها، بل تزداد قيمتها وتتضاعف كمياتها بعـد تو  ، وال تنفذال تنقص

  .مختلف البحوث العلمية

                                                        
1 Panijel,Claire. Op. cit. 



  

يتبين هذا التطـور  و .تاتقدم المجتمعات، بمعدل استهالكها للمعلومو ،تطور يقترن

  1 .استعمالها وإنتاجها لتنمية المعارف والعلوم، ومجاالت الحياة األخرى بمدى قدرتها على

  :جودة المعلومات 2.3.1.2

  .وتقاس جودة المعلومات بمجموعة من الخصائص

موجودة تكون و يعني أن تتوفر المعلومات المالئمة لتلبية حاجيات المستفيدين، :التوقيت -

  .في الوقت المناسب وبسرعة كبيرة لطالبيها

ـ فتـزداد الدقـة بز   .وهي درجة خلو المعلومات من األخطاء :الدقة - ادة المعلومـات  ي

الصحيحة في مجموع المعلومات المنتجة في فترة معينة، وتقل بزيادة المعلومات الخاطئة 

  .أو غير الصحيحة فيما ينتج من معلومات

وفائـدة  هي درجة تغطية المعلومات لمختلف جوانب الموضـوع، فقيمـة    :الشمولية -

  .المعلومات تزداد بكمالها وعمومها على الموضوع

  الصالحية بدرجة وضوح المعلومات المعالجة وشمولها في النظام  اسوتق :الصالحية -

مدى قابلية المعلومات للتطبيق في مجاالت مختلفة بيسـر وسـهولة فتلبـي     :المرونة -

  .واحد حاجات العديد من المستفيدين في وقت

  .خلو المعلومات من الغموض وعدم تناقضها وتعارضها فيما بينهاأي  :الوضوح -

تعدد طرق فحصها والرجوع إليها من قبل المستفيدين، وذلك حسـب   :قابلية المراجعة -

  .مدى قدرتهم على التعامل معها

حاجات ورغبات مجموعـة مـن المسـتفيدين    تها لأي قابلية خدمتها وتلبي: عدم التحيز -

  .والمستوى المختلفين في النوع

  .إمكانية تكميم المعلومات :قابلية القياس -

  2.مدى سهولة وسرعة الحصول على المعلومات بأقل جهد :إمكانية الوصول -
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  :الحاجة إلى المعلومات العلمية والتقنية 4.1.2

إن الحاجة إلى المعلومات ال تقتصر على فئة دون أخـرى، فالكـل بحاجـة إلـى     

ويمكن تقسيم ما يحتاجـه  . غيرها من مقومات الحياة األساسية المعلومات مثل الحاجة إلى

  :اإلنسان من معلومات إلى عدة أقسام حسب المجال الذي تنتمي إليه هذه المعلومات

هي التي يحتاجها الفرد عند البحث عن المفاهيم والحقـائق التـي   و :معلومات إنجازيه -

لمستخلصات والمراجـع والوثـائق   تساعده في إنجاز عمل ما أو اتخاذ قرار كاستعمال ا

  .المختلفة التي تساعد على إكمال األعمال

وهي المعلومات التي نجدها عند قراءة كتـاب أو مقـال    :معلومات تطويرية وإنمائية -

 .للحصول على حقائق جديدة بغرض تحسين المستوى العلمي والثقافي للفرد

ا الطلبة في مختلف مراحل حياتهم وهي تلك المعلومات التي يحتاجه :معلومات تعليمية -

العلمية، والتي يجدونها في المقررات الدراسية والمواد التعليمية أو من خالل القـراءات  

 .الخارجية

وهي مجموعة النظريات والفرضيات واألفكار حول العالقات التـي   :معلومات فكرية -

 .من الممكن وجودها بين مختلف عناصر المشكلة

وتتمثل في التجارب العلمية ونتائج األبحاث العلمية أو األدبية وبياناتها  :معلومات بحثية -

 .التي يمكن الحصول عليها من خالل تجارب الفرد نفسه أو غيره

وهي األساليب العلمية التي يحتاجها الباحث عند القيام ببحثه ليكون  :معلومات منهجية -

مل للحصول على بيانات ومعلومـات  ومثل هذه المعلومات، األدوات التي تستع. أكثر دقة

 .صحيحة من األبحاث والتي تختبر بموجبها صحة هذه البيانات ودقتها

وهي التي يحتاجها عامة الناس في حياتهم اليومية، كاألحوال الجوية،  :معلومات عامة -

   1.أرقام الهواتف، األسعار

  

  :عوائق الوصول للمعلومات العلمية والتقنية 5.1.2
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لباحث عن المعلومة العلمية والتقنية لمجموعة من العوامل والمؤثرات قد يتعرض ا

إمكانية حصوله على المعلومات المالئمـة فـي الوقـت     لىالتي قد تؤثر إيجابا أو سلبا ع

  .الناسب

مجموعة من الحواجز التي قد تحول دون وصول الباحـث   )Dervin(وقد حدد دارفن 

  :حواجز  ستةلمعلومات لتلبية احتياجاته،فقسمها إلى للمعلومات التي يريدها أو يطلبها من ا

ويكون بين الباحث وبين الحاجة للمعلومة في حد ذاتها، وقد يكون هـذا   :الحاجز األول -

فيمنع الباحث من تحديد حاجته للمعلومة بالشـكل الصـحيح    اأو ثقافي ا،نفسياالحاجز فكري

  .والدقيق

ر المعلومات،وعـادة مـا يكـون الحـاجز     ويكون بين الباحث ومصد :الحاجز الثاني -

  .ماديا،كصعوبة الوصول إلى نظام المعلومات،أو الوثيقة نفسها

يكون بين الباحث واإلجابة عن حاجته من المعلومات المسترجعة مـن   :الحاجز الثالث -

فقد تكون اإلجابة عن حاجته معقدة ال يستطيع فهمهـا ألنـه ال يملـك    . نظام المعلومات

  . أو الثقافة الكافية التي تمكنه من فهم اإلجابة عن حاجته زم،التكوين الال

فقـد  .يكون بين الحاجة إلى المعلومة،ومصدرها أي نظام المعلومـات  :الحاجز الرابع -

يحصل أن يكون النظام غير ملم بحاجات الباحثين أو أنه لم يستطع اسـتقبالها وتحديـدها   

  .يما بعد لتلبية احتياجات الباحثينبالصورة المناسبة ليتمكن من اإلجابة عنها ف

ويكـون عنـدما ال   . وبين اإلجابة عنها ويوجد بين الحاجة للمعلومة، :الحاجز الخامس -

ر عنها متواجدة الحاجة المعبأن ث عنها، أو وحالمبالمعلومة على  رالنظام أو المصديتوفر 

  .، ويصعب الوصول إليهابنظام المعلومات

ين اإلجابة عن االحتياجات وبين مصدر المعلومات،فقد يقـدم  وهو ب :الحاجز السادس -

  1 .النظام إجابة خاطئة أو ناقصة للمستفيد

                                                        
1 Megnani, Sabrina. Contribution à l’étude de comportement de recherche d’information des spécialistes en 

sciences médicales. Centre hospitalo. Universitaire de constantine. Th. Mag : Institut bibliothéconomie : 

université d’Alger : 1997.p.53-58. 



  

فقد حصر العوامل التي يرى أنها تحول دون وصـول الباحـث    )Taylor(أما تايلور 

  :للمعلومة العلمية والتقنية في أربعة عناصر 

  .ألولى للدراسةغياب أو قلة الخبرة عند المستنفدين في المراحل ا -

  .فشل أخصائيي المعلومات في اإلجابة على سؤال الباحث -

  .عدم تفهم أخصائي المعلومات لوضعية الرواد الجدد النظام -

 .دين مع قوانين نظام المعلوماتيعدم تأقلم المستف -

  : مجموعات أربعيمكن تصنيف العوامل السابقة في كما 

  :عوائق تجهيزية. 1

 االتسـاع،  ي النظام وما يشمله من جوانب مادية كاإلنارة،التهوئة،كمكان االستقبال ف

طريقة االستقبال، كل هذه الظروف وغيرها تؤثر على استعمال الباحـث  و كذلك ظروف

آخر نظرا لسهولة الوصـول   لىفقد يفضل الباحث نظام معلومات ع. ألي نظام معلومات

  . 1وطريقة التعامل معه كذلك نوعيتها،.إلى المعلومات فيه بسهولة استخدامها

  :عوائق نفسية اجتماعية .2

وهي مهمة جدا . تتعلق بعالقة الباحث بأخصائي المعلومات، ونظام المعلومات ككل

جابي أو سلبي من طـرف المسـتفيد   يوتلعب دورا كبيرا في تكوين انطباع إ.لنجاح النظام

  .2ي المعلومات وبالتالي تجاه النظاميأخصائتجاه 

                                                        
1 Ibid.p.54. 
2 Ibid.p.55. 



  

  :نيةعوائق تق. 3

  :وتتمثل في النقاط التالية 

  .جهل الباحث بالخدمات التي يوفرها له النظام،و الفائدة التي سيجنيها بطلبه لها -

فشل الباحث عند صياغة سؤاله أو التعبير عن حاجته ينتج عنه تعقد في الحوار بينـه   -

ت سـلبية  فتتولد بـذلك انفعـاال   ،وبين أخصائي المعلومات الذي لم ينجح في فهم السؤال

لغـة  (وقد يكون ذلك نتيجة تباين في المسـتويات العلميـة والثقافيـة أو اللغـة     . بينهما

  ).لغة توثيقية.طبيعية

  .تعقد استخدام وسائل البحث عن المعومات،و بالتالي يصعب الوصول إليها -

  .تعقد طرق العمل الوثائقي،ينتج عنه صعوبة الوصول إلى المعلومات عند استرجاعها -

ول وقت االنتظار أثناء طلب المعلومات من النظام ينتج عنه قلق الباحث والتخلي عن ط -

  .عملية البحث عن المعلومات

  :عوائق خاصة بنظام المعلومات .4

  :سنقوم بذكرها في النقاط التالية

ومراعـاتهم   ،مصممي النظم بالتجهيزات والموارد الوثائقية أكثر من اهتمـامهم  اهتمام -

  .ومتطلبات البحث وعدم إشراكهم في عملية التصميم حثين،لحاجات البا

اإلفراط في المحافظة على مصادر المعلومات بالنظام من قبل أخصـائي المعلومـات    -

  .يؤدي لصعوبة الحصول عليها واستعمالها من قبل الباحثين

 ضعف الموارد المالية لتجديد المجموعات الوثائقية والعلمية بالنظام، وضعف الطـرق  -

العلمية بنظم المعلومات التي تسهل الوصول للمعلومات، فيرجع هذا باإلقالل من طلـب  

  . المعلومات لالستفادة منها

النظام في حالة ما تبنى وسائل ونظـم   لىنقص تدريب المستعملين للنظام يعود سلبا ع -

فـوا  حديثة، فنتيجة قلة التدريب يفضل المستعملون اسـتخدام الـنظم التقليديـة التـي أل    



  

  . 1استعمالها

  :مستعمل المعلومة العلمية والتقنية 2.2

تطور مفهوم المستعمل بتطور نظم المعلومات، فبعد أن كان مجرد قـارئ لإلنتـاج   

الفكري، أصبح العنصر األهم داخل أي سلسلة وثائقية أو نظام معلومـات، وقـد أصـبح    

ددوا فئاته وأنواعه حسـب  المستعمل مجال اهتمام المختصين فقاموا بتحديد مفاهيم له وح

لهذا أردنا تسليط الضوء على مستعمل المعلومة العلمية والتقنية وذلك مـن  . عدة معايير

خالل التعريف بالمستعمل بشكل عام، ومستعمل المعلومة العلمية والتقنية بشكل خـاص،  

  .ومنهم الطلبة الجامعيون موضوع الدراسة

  :تعريف المستعمل 1.2.2

: حسب قـاموس المنهـل يعنـي   ) UTILISATEUR–TRICE(مستعملإن مصطلح  :لغة -

  1.مستخدم

يعرف المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات، المستعمل على  :اصطالحا -

أو يستخدم وسيلة من الوسائل أو يستفيد من خدمة معينة، ومثال  اأي فرد يشغل جهاز"أنه 

  2."ذلك مستخدم المكتبة

أن المستعمل هو الشخص الذي يسعى للوصول إلى نتيجـة   يتبين من هذا التعريف

باستعمال أدوات ووسائل معينة أو بإتباع مناهج وطرق مناسبة لتحقيق هذه النتيجة، فهـو  

  .يعمل على تلبية حاجته المعرفية والعلمية التي ستضيف لرصيده معارف جديدة

  :تعريف مستعمل المعلومات العلمية والتقنية 2.2.2

: لة السنوية للمعلومات والعلوم والتكنولوجيا تعريفا للمستعمل على أنـه أوردت المج

 3."الشخص الذي لديه مفاهيم خاطئة حول العالم الخارجي ويحاول تصحيحها"

                                                        
1 Ibid.p.58. 
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يتبين من هذا التعريف أن المستعمل هو من يبحث عن المعلومات التي تلبي حاجته 

  .ت العالم المحيط بهالمعرفية، ألن رصيده السابق ال يمكنه من فهم متغيرا

الشخص الذي له احتياجات خاصة فيمـا  : " المستعمل على أنه * UNISISTو تعرف 

 1."يتعلق بالمعلومات والتربية والتعليم، كذلك على المستوى النفسي واالجتماعي

فقد يحتاج المستعمل إلى معارف تطبيقية لحل مشاكل في حياته اليومية أو العمليـة،  

معارف مهنية أو فكرية إلثراء حياته الشخصية، وقد يقرأ أو يهتم بفكرة  كما قد يحتاج إلى

للحصول على معارف تشبع رغباته وفضوله لتحسين مستواه التعليمي، وتنمية مهاراتـه  

  2.وقدراته على الكشف على المعلومات والتعامل معها

ل الشخص الذي يبحث ويستعمل ويحـو :" المستعمل على أنه (DISH)" ديش" يعرف 

أو في طرق  الحديثة،المعلومات العلمية أو التقنية المالئمة، في المعرفة أو في المنتجات 

هذا يعني أن المستعمل هو منـتج  . 3"أهداف معينة جديدة، من أجل وضع منتجات وتحقيق

 .ومستهلك للمعلومات، ويقوم بدور المحرك األساسي ألي نظام معلومات

لقول بأن مستعمل المعلومة العلمية والتقنية، هو على ضوء التعاريف السابقة يمكن ا

الشخص الذي يحس بالحاجة إلى المعلومات ثم يبحث عنها ويتعامل معها بهدف تحقيـق  

  .أغراضه العلمية وتلبية حاجته المعرفية

  :فئات مستعملي المعلومات العلمية والتقنية 3.2.2

ة وذلـك حسـب اخـتالف    توجد عدة تقسيمات لمستعملي المعلومات العلمية والتقني

فهناك من المختصين من اعتمد على معـايير موضـوعية،   . المعايير المستخدمة في ذلك

وأخرى نفسية اجتماعية، وهناك من صنف المستعملين على أسـاس طريقـة اسـتعمالهم    

  :وفيما سنتناول بعض تقسيمات المستعملين. للمعلومات العلمية والتقنية

                                                        
*UNISIST : United National Information System In Science and Technology 
1 Principes directeurs pour les études sur les utilisateurs de l’information : version pilote. 

Paris :UNESCO ,1981.p.3 
2 Ibid.p.3 
3 Megnani, Sabrina.op.cit.p.25 



  

  :وعية والنفسية االجتماعيةتبعا للمعايير الموض 1.3.2.2

تندرج تحت هذا المعيار الفئة االجتماعية، المهنية، التخصـص،   :المعايير الموضوعية -

طبيعة النشاط الذي يبحث من أجله المستعمل عن المعلومة العلميـة والتقنيـة، البحـث    

  .واالستطالع

ة بالمعلومـات بصـفة   ونقصد بها المواقف والقيم المتعلق :المعايير النفسية االجتماعية -

عامة، وبصفة خاصة مجموعة عالقات المستعمل بوحدة المعلومات، أسس السلوك عنـد  

البحث وتبليغ المعلومات، السلوك المتبع في المهنة، والعالقات االجتماعية، ومن خـالل  

  :هذه المعايير يمكن تقسيم المستفيدين إلى الفئات التالية

الذين لم يبلغوا بعد مرحلـة االنـدماج فـي الحيـاة      وهم :فئة المستفيدين المباشرين -

  ).الخ... طلبة، تالميذ(المهنية

وهم الذين يحتاجون إلـى المعلومـات    :فئة المستفيدين المندمجين في الحياة المهنية -

اإلشراف، البحث، التنمية، إنتـاج  (لتأدية أعمالهم، ويتم تصنيفهم حسب وظيفتهم الرئيسية 

إطـارات فنيـة، مـوظفين    (توى إعدادهم ونـوع مسـتوياتهم   ، وحسب مس...)الخدمات

  ...)إدارة، زراعة،صناعة،خدمات(، وحسب قطاع نشاطهم واختصاصهم ...)عاديين

   1للمعلومات العامة، والمتصلة بالحياة االجتماعية لهم مفي ضوء حاجاته :فئة المواطنين -

  :تبعا لمعيار االستخدام 2.3.2.2

والتقنية إلى أربع فئـات تبعـا    ةتعملي المعلومات العلميبتقسيم مس *قام حشمت قاسم

  .ألوجه استخدامها

تضم هذه الفئة كل الذين يقومون بالبحث في مختلف مجـاالت   :فئة الباحثين العلميين -

  :المعرفة، وتتسم حاجات هذه الفئة للمعلومات بعدة مميزات
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المعلومات العلمية والتقنية من االعتماد المكثف على اإلنتاج الفكري فهم يقومون بإنتاج  -

 .خالل إجراء بحوثهم ودراساتهم

 .البحث عن المعلومات بطريقة شاملة ومكثفة لتجنب التكرار -

 .االهتمام بالجوانب النظرية ومصادر المعلومات األولية -

 .االعتماد المكثف على مختلف وسائل تعريف اإلنتاج الفكري -

 تصفح اإلنتاج الفكري -

 .لى المالحقة المستمرة للمستجدات العلميةالحرص ع -

  .االهتمام بمجال التخصص، فضال عن المجاالت األخرى -

تضم هذه الفئة العاملين في مختلف المجاالت، يعملون عكس الباحثين في  :فئة المهنيين -

. حدود زمنية محددة، ويؤدي استهالكهم للمعلومات في نشاطهم إلنتاج السلع والخـدمات 

  :جتهم للمعلومات بما يليوتتسم حا

يمكن اإلجابة على احتياجاتهم من خالل أدوات مرجعية مألوفة، كاألدلـة، المـوجزات    -

 .اإلرشادية، وكتب الحقائق

يبحثون عن معلومات دقيقة وإجابات نهائية، لذلك فهم نادرا ما يلجـأون إلـى وسـائل     -

 .التعريف باإلنتاج الفكري

  ل على المعلوماتيؤكدون على السرعة في الحصو -

يستخدمون الذين تضم هذه الفئة العاملين باإلدارات بمختلف مستوياتهم،  :فئة اإلداريين -

  :وتتسم حاجتهم للمعلومات بما يلي. واتخاذ القرارات طالمعلومات للتخطي

  .االعتماد المكثف على الحقائق والبيانات المجمعة من مختلف المصادر التي تم تقييمها -

  .عن البدائل ال عن المعلومات التي تعطي إجابات نهائيةالبحث  -

  .االعتماد على المصادر المحلية للمؤسسات -

تضم هذه الفئة مختلف شرائح المجتمع، فحاجة المواطن للمعلومات  :فئة الجمهور العام -

  :عامة وتمس جميع المجاالت، فهو بحاجة إلى

  .ه اليوميةمعلومات اجتماعية وحياتية يستخدمها في حيات -



  

  .معلومات تعليمية تلبي متطلبات مرحلة تعليمية معينة -

  1 .معلومات ترفيهية لتلبية حاجات الفرد الترفيهية أوقات الفراغ -

  :سلوكالتبعا لمعيار  3.3.2.2

من خالل الدراسة التي قام بها مجموعة من المختصين، انه ال يجب تحديـد فئـات   

لهم، بل اعتمادا علـى سـلوكهم وانفعـاالتهم ومـا     المستعملين اعتمادا على مناصب عم

األسـاس  قسم المستعملين على هذا . ينتظرونه من تعاملهم مع المعلومات العلمية والتقنية

  :إلى ست فئات كالتالي

  : )les symbiotiques(المستعملون المتعايشون  -1

الجدية واآلنيـة،  مستواهم التكويني عال تتسم احتياجاتهم للمعلومات العلمية والتقنية ب

  .ويتميزون بتعايش وانسجام كبير معها، ناتج عن مستواهم الفكري العالي وإتقانهم اللغات

  ):les classiques( نالمستعملون الكالسيكيو -2

تكوينهم عال المستوى، لكن عالقتهم بالمعلومات العلمية والتقنية ليست قوية كالفئـة  

  .السابقة

  ):les harmoniques(المستعملون المتناسقون  -3

مستواهم التعليمي اقل من الفئتين السابقتين، تتسم قراءاتهم بالجدية، ولهـم اسـتعداد   

للتعامل معها، لكنهم يلقون صعوبات في فهمها وإدراك معانيها نتيجة مستواهم التعليمـي  

  .البسيط وقلة تحكمهم في اللغات
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  ):les écartes(المستعملون المستبعدون  -4

تعليمي أقل من الفئات األخرى، تتسم احتياجـاتهم للمعلومـات بطـابع     لهم مستوى

ترفيهي وتفكيري في مجال العمل والحياة االجتماعية يتعاملون مع المعلومـات العامـة   

  .المتداولة، ولم يسبق أن يتعاملوا مع المعلومات العلمية والتقنية

  ):les nostalgiques(المستعملين المتأثرون  -5

تهم بطابع ترفيهي وتفكيـري محـاولين   ءالوريا، تتسم قرااتعليمي كالبكلهم مستوى 

المحافظة على مستواهم التعليمي، يحنون للتعامل مع المعلومات العلمية والتقنية بعـد أن  

  .فقدوا التعامل معها، يلجأون للوثائق المختصرة، كاألدلة والملخصات لتلبية حاجتهم

  :)les endeuilles(مستعملون في حداد  -6

تهم تتسم بطابع تفكيري واستكشافي أما حاجتهم ءاتعليمي كالبكالوريا، قرا لهم مستوى

للمعلومات العلمية والتقنية فقد اختفت نظرا الهتماماتهم العملية التي حلت محل االهتمامات 

   1.العلمية، يستخدمون معلومات عامة

  :تبعا لدرجة التعامل 4.3.2.2

ي تقسيمه للمستعملين إلى أربع فئات، وذلك تبعا ف  (WERZIG)"وارزيق"يعتمد 

  :إلمكانية ودرجة تعاملهم مع المعلومات العلمية والتقنية، وجاءت هذه الفئات كالتالي

 .وهو الشخص الذي يبحث عن المعلومات ويستعملها فعال، ليحقق نتيجة معينة -

ن يجد المعلومات، وهو الشخص الذي يعلم أي :(L’utilisateur réel)المستعمل الفعلـي  -

 .ويستعمل حقا نظام المعلومات ليجدها

هو الشخص الذي يعلم أيـن توجـد    :(L’utilisateur présumé)المستعمل المفترض -

 .المعلومات، ولديه الفرصة الستعمالها، لكنه ال يستعملها وال يبحث عن المعلومات

ي لديـه اهتمـام   هو الشـخص الـذ  : (L’utilisateur potentiel)المستعمل المحتمل -

  1.بالمعلومات، ويحس بالحاجة، لكنه ال يعرف كيف يفسرها،و يعبر عن حاجته
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  :تبعا للخبرة في التعامل 5.3.2.2

  :يمكن تقسيم مستعملي المعلومات العلمية والتقنية حسب هذا المعيار إلى ثالث فئات

ـ  :فئة المستعملين المتمرسين - ي التعامـل مـع   وتتميز هذه الفئة بكونها تملك الخبرة ف

 .المعلومات العلمية والتقنية،غير أنها قد تطلب مساعدة قليلة من نظم المعلومات

وهم فئة أقل خبرة من السابقة، يطلبون المساعدة عادة مـن   :فئة المستعملين البسطاء -

يتميزون بتزايد احتياجاتهم المعرفية، وبالتالي زيادة مهاراتهم وتنمية قدراتهم على . النظام

 .تعامل مع المعلومات العلمية والتقنيةال

وهم فئة المستعملين الذين يطلبون دائمـا المسـاعدة مـن     :فئة المستعملين العرضيين -

  2 .النظام عند استعمالهم للمعلومات

                                                                                                                                                                             
1 Megnani, Sabrina.op.cit.p.26 
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  :الفصل الثالث

  .المعلومات العلمية والتقنية بالجامعة الجزائريةوالدراسة الجامعية 

  

  :الدراسة الجامعية 1.3

  :ةالدراسة الجامعي منهج 1.1.3

تعتبر المناهج الدراسية من المقومات األساسية لنظام الدراسة والتكوين الجـامعي،  

دى تحقق أهدافها المسطرة من قبل حيث تتوقف عليها نوعية ونجاح العملية التعليمية، وم

المتخصصين ولوضع مناهج التدريس الناجحة، على المتخصصين والمسـيرين، وضـع   

المقـررات بعد تحـديد األهداف المرجوة وذلك بعد دراسة لجميع مكونـات المنهــج   

الدراسي وعليهم كذلك معرفة جميع نواحي الموضوع المراد تدريسية ويظهر نجـاح أي  

بعد تطبيقه وتقويمه من خالل تـدريس الطالب وتقويمهم، وانطالقا من هذا  منهج دراسي

  .تحديد مفهوم المنهج الدراسـي في المرحلة الجامعية سنحاول

  :مفهوم المنهج 1.1.1.3

تأتي كلمة منهج في القواميس العربية لسان العرب، والقاموس المحيط من اصــل  

وردت في القرآن الكريم بمعنـي الطريقـة    ، والمنهاج يعني الطريق الواضح، فقد)نهج(

ـ  منكملكل جعلنا:" تعالىلقوله  48الواضحة في سورة المائدة في اآلية  ".  اشرعة ومنهاج

حتـى تـرككم علـى     )ص(لم يمت الرسول : " كما ذكرها ابن عباس رضي اهللا عنه قال

الطريقة التي : ويعنى المنهج في اللغة العربية .طريقة واضحة: وتعنى هنا" طريق ناهجة 

تقابل كلمة منهاج في  )curriculum(أما اللغة اإلنجليزية فكلمة. يسلكها الفرد ليصل إلى غايته

  .اللغة العربية، وتعني مضمـار السباق

للـداللة على منهجية ) منهج(في الميدان التربوي فيفضل المختصون استعمال كلمة 

   1.التفكير والحصول على المعرفة
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المهتمين بحقل التربية يختلفون كـل حسـب مدرسـته الفكريـة      إن اصطالحا أما

مـن  فهو  :والتربوية في تحديد مفهوم المنهج، لكن فيما يلي سنورد بعض المفاهيم للمنهج

: يتشكل من جملة من العناصر أهمها وجهة نظر السلوكيين هو نظام ذو معالم محددة له،

، ولها منتجات تتمثـل في المعــارف  األستاذ، الطالب، المواد الدراسية، طرق التدريس

من  اهدف والمهارات التي يكتسبها الطالب، كما أن قدرة تعامل الطلبة مع المعلومات تعتبر

أهداف العملية التعليمية التي تتحقق بواسطة المناهج الدراسية الجيدة، وقد جاء هذا المفهوم 

  .1ميةينتيجة التطورات التقنية والعلمية وتطور النظريات التعل

ليس المنهج مجرد معلومات ومواد نظرية فحسب، بل يمتد إلى المهارات العلميـة  

والتطبيقية والقيم المكتسبة واالتجاهات وطرق التفكير حيث يعتبر المنهج مـادة وطريقـة   

، ونستنتج من التعريفات السابقة أن المنهج هو عبارة عن مجموعة مـن المفـاهيم   2عمل

ملية تحول المعلومات والمعارف النظرية إلى خبرات علمية، في النظـرية التي تمر بها ع

  .نظم التعليم المختلفة

  :المنهج الدراسي 2.1.1.3

نه سلسلة من الوحدات الموضوعة بطريقة تجعـل أالمنهج على المختصون عرف ي

تعلم كل وحدة ممكنا انطالقا من فعل واحد،  شرط أن يكون المتعــلم متحكــما فـي    

مما سبق يمكن القول أن . مدرجة في الوحدات المبرمجة خالل فترة محددةالمقـررات ال

المنهج الدراسي هو خطة تعليمية يضم مجمـوعة من النشاطات التعليميـة باإلضافة إلى 

  .المقررات الدراسية لغرض تحقيق أهداف العملية التربوية
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المتعلم، نه مجموعة من النشاطـات الموضوعة لغرض تكوين أعلى أيضا،  عرفوه

واألدوات وكذلك االستعدادات  هدافويضمن التخطيط لهـذه العملية التكـوينية، تحديد األ

  1.التي تخص التكوين المناسب للمعلمين

نه تخطيط العملية التعليمية بالنسبة للمعلم أيمكن إعطاء مفهوم للمناهج الدراسية على 

ليمية وتحديد المواد ومحتوياتها، أي والمتعلم، يشمل هذا التخطيط وضع أهداف العملية التع

المقررات الدراسية، وضع األنشطة المكملة وكذلك تهيئة طرق ووسائــل تقيـيم هـذه    

كما يمكن أن نقول أن المناهج الدراسية هي مفهوم شامل ينطلق من تحديد أهداف . العملية

ررات والبرامج العملية التعليمية ليصل إلى تحقيقها، فهي ال تقتصر فقط على محتوى المق

والمنـاهج  . الـدراسية بـل تمتد إلى األنشطة والوسائل وكذلك طرق العملية التعليميـة 

الدراسية هي ذلك النظام المنطقي لمختلـف عناصـر محتوى المواد الدراسية المحددة في 

   2. وحدات، حيث يتطلب التحكم في وحدة منها التحكم في باقي الوحدات المدروسة سابقا

نه مجموعة مختلفـة من المواضيع تضـم جملة من أمنهج في السابق على عرف ال

المفاهيم، الحقائق، األفكار والمعلومات يكلف الطلبة بدراستها ضمن مجموعة من المـواد 

   3.الدراسية المنفصلة، في نظام تعليمي معين

نالحظ أن المنهج الدراسي هنا مرادف للمقررات والمواد الدراسـية، التـي كـان    

دون أن يجد الطالب نفس . االهتمام موجها إليها من حيث طبيعتها، كميتها وطريقة تلقينها

االهتمـام فتحـولت العملية التعليمية إلى عملية حفظ المعلومات كمـا تسـلم لهـم ثـم     

استرجاعها منهم، فأصبـح يصعب عليهم فهـم واستيعاب جميع المعلومات والمعـارف  

ضافة إلى تباينها مع اهتمامهم وتوجهاتهم وعدم وجود روابـط  التي تحتويها المقررات باإل
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بينها، وقد تصـاغ بطريقة ال تراعـى الفـوارق الفردية للطلبة واخـتالف مسـتوياتهم   

   1فيزيد من صعوبة التعلم والتحصيل عندهم

بمجموعـة  "آخر فأصبح يعـرف   اومع تطور نظريات التعلم اكتسب المنهج مفهوم

الثقافية واالجتماعية والرياضية والنفسية التـي تهيئهـا المؤسسـة    الخبرات التـربوية و

التعليمية لطلبتها داخل المؤسسة وخارجها بقصد تامين نموهم الشامل في جميع النـواحي  

، 2"ف التـربوية المطلوبة إلى أفضل ما تستطيعه قـدرتهم  هداوتعديل نشاطهـم طبقا لأل

اسة العملية التربوية بمختلـف أبعادها،  فتهتم نالحظ أن طريقة الدراسة الحديثة تتجه لدر

بأساليب التدريس، وأهداف العملية التدريسية، ناهيك عن محتوى المقـررات الدراسـية   

وتمتد أهداف المنهـج الدراسي الحديث إلى تكوين وبلورة طرق التفكير عنـد الطالـب   

لدراسـية والتـي   ليتمكن من استيعـاب المعـارف والمعلومات التي تضمها المقررات ا

تكون موزعة على مجموعة متنوعة من المواد ليسهل على الطالب اسـتيعابها بطريقـة   

يسيرة، فيكتسب بذلك مجموعة من القدرات الفكرية تمكنه من تحقيق التقدم والتطور على 

الصعيدين الذاتي والخارجي، ومنها قدرة التعامل مع المعلومات العلمية والتقنيـة خـالل   

  .ى بعدهادراسته وحت

ال يخرج عن نطـاق المقـررات    اعند إجراء المقارنة نجد أن المنهج الدراسي سابق

الدراسية والمواد المدروسة في مرحلة تعليمية معينة، كما يمكن أن يدل على مجموعـة  

المعلومات الواردة في مقرر ما، وهو الذي يعتمد عليه الطالـب الكتسـاب المعلومـات،    

في  اهذا النوع من المناهج نجده سائد. علومات في العملية التعليميةالمفاهيم، الحقائق والم

غالبية الدول العربية إن لم نقل كلها، حيث يتبع طريقة الحفظ وتلقين المعلومات والمعارف 

الجاهزة للطلبة، دون تكليفهـم بالبحث، القـراءة واإلطالع بمفردهم علـى المعلومـات   

ى التعامل معها لتعودهم على وجودها جاهزة وبدون فينتج عن هذا ضعف قدرة الطلبة عل

  .عناء
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شمل من سابقه حيـث يمتـد إلـى    أيتميز المنهج الدراسي الحديث بأنه أكثر ليونة و

مختلـف النشـاطات  والبرامج ومنها قدرتهم على التعامل مع المعلومات العلمية والتقنية 

نه ال يهمل جانـب نوعيـة   أة إلى بطريقة تتفق وأهداف العمليـة التعليمية، هذا باإلضاف

إن الطالب الذي يـدرس لمـدة معينـة      1.المواد الدراسية المقررة وبمحتويات مقرراتها

 اوكافية في الجامعة من المفروض أن يكون قد اكتسب وحصل من تكوينه ما يجعله قادر

 أهـداف  أحـد على ممارسة نشاطات فكرية في مستوى هذه الـمرحلة فيكـون قد حقق 

  .لية التعليمية، كقدرة التعامل المنهجي مع المعلومات العلمية والتقنيةالعم

  :منهج الدراسي الجامعيالعناصر  3.1.1.3

تمثل المناهج الدراسية نظاما فرعيا لنظام رئيسي هو النظام التربوي الـذي يمثـل   

صـر  بدوره نظاما فرعيا للنظام االجتماعي ككل، وتتكون المناهج الدراسية من أربعة عنا

  : هي

  .المرجوة من العملية التعليمية ككل  األهداف -

 .المقررات ومحتوياتها -

 .طرق التدريس -

 .التقويم وهو ما يطلق عليه عادة باالمتحانات -

تؤثر هذه العناصر وتتأثر ببعضها كما تؤثر جميعها في المنهج الدراسي كمـا هـو   

  :موضح في الشكل
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 المنھج

 

  

  

  

  .عناصر المنهج الدراسي وتأثيراتها ) :01(شكل رقم 

  

هدافأول خطوة لبناء منهج دراسي ناجح هي تحديد األ إن ة من تطبيقه فيما المرجو

ونجاحها يؤدي إلى نجاح الخطوات األخرى من اختيـار   لىبعد، فهذه الخطوة المهمة األو

علـيم  وتحديد طرق واستراتيجيات التـدريس والت  المقرراتصحيح ومناسب لمحتويـات 

أي مرحلة التقويم لتحديد مواقع  األخيرةالمختارة، وصـوال للمرحلة  للمقرراتوالموافقة 

   1.القوة والضعف الموجودة في العملية ككـل وتعديل نقاط الضعف منها

  :هدافاأل 1.3.1.1.3

تمثل عملية وضع األهداف الخطوة األولى والضـرورية في أي عمليـة تعليميـة،  

يعرف مـا يصـبو إليـه     أنلموجه لكل من المعلم والمتعلم، فعلى المعلم وتعتبر القائد وا

هي توجهاتهم بعد التعليم، كما يجب على الطالب تحديد المستوى واألداء الذي  طالبه، وما

التربوية للعملية التعليميـة   هدافعملية تحديد األ تعتبر .يريد تحقيقه بعد العملية التعليمية

السامية للعملية التعليميـة وأن   هدافالتربية هي من األ أنبار خطوة مهمة وأساسية، باعت

  .2يريد الفرد تحقيقها التي هدافكل عملية ناجحة تحتاج إلى تحـديد وضبط مسبق لأل
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بدقة ووضوح، يأتي لتوجيه العملية التعليمية إلى  هدافتحديد األ أننستنتج مما سبق 

فـي المنـاهج    هدافويات تحدد فيها األ، وهناك ثالثة مستإليهما يجب تحقيقه والوصول 

  :الدراسية 

 إلـيهم مي السياسات التربوية، حيث توكـل  ميكون على مستوى مص :المستوى األول -

للنظم التربوية، فيقومون برسم الخطوط العريضة وإعطاء  الكبرىمهمة تحديد الغايـات 

  : لصفات بـصفات مواطن الغد الذي تصبو النظم التـربوية إلى تكوينه وتتعلق ا

  .يكتسبها من تكوينه أنيجب  التيكفاءات الطالب الفكرية والعلمية  -

  .يتشبع بها أنالقيم والمبادئ التي يجب  -

نـه بعـد تكوينـه    عتصدر  أنيكتسبه الطلبة والواقف المنتظر  أنالسلوك الذي يجب  -

  .وتعليمه

 ث يقومون بتحديـد يكون على مستوى مصممي المناهج الدراسية حي :المستوى الثاني -

المسطرة مـن قبـل مصـممي     هدافالغايات أو األ لىالغاية من تدريس المواد قياسا ع

  .السياسات التربوية

  .حددت من قبل التيوتصاغ من الغايات  :العامة هدافاأل

  .العامة هدافتحدد بدورها من األ :الخاصة هدافاأل

 هـداف ة، حيث تحول فيـه األ يكون على مستوى المدرسين واألساتذ :المستوى الثالث -

   1.الخاصة إلى عملية إجرائية يمكن تطبيقها من خالل الحصص والدروس

  :المقررات الدراسية الجامعية ومحتوياتها 2.3.1.1.3

 ةالمقررات الدراسية لتخصص ما وفقا ألهداف المـنهج الدراسـي المحــدد    نىتب

درس تعارف التي اختيرت لفكـل المواد ومحتوياتها من معلومات، مواضيع وم .سابـقا

 المـواد حيث أن من هذه  .التعليميةلعملية هداف ااأليجب أن تنعكس مباشرة على تحقيق 

ويعتبـر بعـض    .والمقررات الدراسيةالتي يتم بها الربط بين األهداف تعد من الوسائل 
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المختصين أن المقررات الدراسية هي عبارة عن مجموعة من المـواد األســاسية ذات   

  :ويمكن تقسيم المقررات إلى قسمين ،1بتخصص ما بجانبيه النظري والميداني عالقة

التخصص بالدراسة من جميع نواحيـه،   تتناولهي المفقرات التي : مقررات تخصصية -

حيث يتشبع الطالب من خاللها بالمعلومات والمعارف فـي مجـال تخصصـه، وتنقسـم     

  :المقررات التخصصية بدورها إلى قسمين

  .يلتزم بدراستها جميع الطلبة في نفس التخصص :إجباريةمقررات  -

تقوم الهيئة الوصية على العملية التعليمية باختيارها وتخدم مباشـرة : مقررات اختيارية -

 .التخصص األصلي

لها عالقة مباشرة بالتخصـص األصـلي    تهي المقررات التي ليس :مقررات مساعدة -

راسة الجامعية، حتى بعدها أي في الحياة العلميـة  للطلبة، لكنها تخـدمهم في مرحـلة الد

ويعتبرهـا  … اإلحصاء، اإلعـالم اآللـي، مناهج البحث، اللغـات : مثل هذه المقررات

علمـا أن المرحلـة   . المختصون مقررات تثقيفية ذات أهمية لبناء شخصية علمية للطالب

اإلجباريـة مقارنـة    على المـقررات االجامعية األولي تكون فيها الدراسات أكثر تركيز

بالمقررات االختيارية، ثم في مرحلة الدراسات الجامعيـة العليـا نجـد أن المقـررات     

   2.االختيـارية أكثر من المقررات اإلجبارية والمساعدة

  :طرق وأساليب التدريس 3.3.1.1.3

هي ثالث عنصر من عناصر المناهج الدراسية بعد األهداف التربوية، فهي بـدورها  

تـأثر بباقي العناصر وتؤثر كذلك على شخصية الطالب، حيث تسـاهم طـرق   تـؤثر وت

الدراسة التي يتعلم بها الطالب في تكوين شخصيته العلمية والذاتية،  فمن أهم السمات التي 

تسعى المناهج الدراسية بواسطة طـرق التدريس للتأثير عليها في شخصية الطالب العلمية 

  : هي
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  .لعقلية والفكرية عند التعلم بدل االعتماد الكلي على األستاذاالعتماد على قدراته ا -

  .تدريبه على الثقة في النفس وفي قدراته على المبادرة -

  . االستقاللية عند التعلم بدل التبعية الكلية للمقررات ومحتوياتها -

  .تنمية روح اإلبداع في شخصية الطالب والكف عن التقليد -

إال إذا كانت طريقة التـدريس   ،أهدافه التربوية والعلمية ن أن يحققويكتفال يمكن لل

ألستاذ من القيام بدوره على أحسن حال، االمتبعـة مختارة بطريقة مناسبة وسليمة، تمكن 

   1. مستوى يكما تمكن الطالب من تلقـي تكوين علمي ذ

ـ  ن أما عن طرق التدريس في الجامعة فمن مميزاتها تنوع المواد الدراسية، فهناك م

المواد ما يحتـاج للحفظ واالستظهار، وهناك ما يتطلب استعمال القدرات اإلبداعية، ومنها 

ما يتطلـب الممارسة العلمية والدراسة الميدانية وقد تتطلب الدراسة إجـراء التجـارب   

  .العلمية

  :التقويم في المناهج الدراسية الجامعية 4.3.1.1.3

منـاهج الدراسـة الجامعيـة، وهـو رابـع       ايعتبر التقويم الدراسي ركن من أركان

عناصـرها كما ذكرنـا سابقا إضافة إلى أهداف العملية التعليمية، المقررات ومحتوياتها، 

إصدار حكم لغرض ما، ويتضمن استخـدام "نه أيعرف التقويم على  كما. وطرق التدريس

قويم بمعنـاه الحـديث   ، أما الت2" معايير لتقدير مدى كفاية األشياء وتحديد دقتها وفعاليتها

فيعني تلك العملية التي تمدنا بالمعلومات المتعلقة بطريقة، وشكل، وصحة النتائج النهائية 

 تهللعملية التعليمية، فتمكننا من مراقبة السير الجيد لها والتعرف على مدى ما أنجز ومقارن

مناهــج  ال، أي الكشف عن مواطن القوة والضعف في 3 الموضوعة والمحددة هدافباأل

كانـت راجعـة لطـرق التـدريس أو للمقـررات      أالدراسية وتدعيمها وتسديدها سواء 
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عم أومحتوياتها، فتمكن من تحقيق التقدم والتطور والرقي بمستوى الطلبة ثم على أصعدة 

  .شملأو

يرى بعض المختصين أن التقويم الجيد والفعال، هو الذي يكون الوسيلة التـي مـن   

التطورات التي تحدث في عملية التعليم ويكون بطـرق عديـدة    خاللها نتمكن من معرفة

حيث ال يقتصر فقط على األسئلة المباشرة في االمتحانات المعتادة، لكنه يكـون بطـرق   

متنوعة تسمح بالكشـف عن نـقاط ضعف العملية التعليمية ومعرفـة مـا تحقـق مـن     

التقويم في تطـور المـنهج    تربط بين التقويم والمنهج عالقة وطيدة حيث يساهم .1أهدافها

وتحسينه وذلك ألنه يمكن الطلبـة واألسـاتذة مـن معرفـة مـدى تقـدمهم وتحقـيقهم        

المسطرة والتعـرف على مختلف العوامل التي تساهم في تقدم الطالب أو عرقلـة  لألهداف

يؤدي إلى التغييـر فـي المنـاهج     األهدافتحصيله الدراسي والمعرفي، والتغييـر في 

  2. ناسب مع الوضع الجديدالدراسية لت

  :مناهج الدراسة والتكوين الجامعي في الجزائر 3.1.3

  :المقررات الدراسية في الجامعة الجزائرية 1.2.1.3

المادة أو المقياس الذي يدرس في تخصص معين، وعرف : يقصد بالمقرر الدراسي

 120و 45بـين   قسط معين من علم ما، يحتوي على حجم ساعات تتراوح ما : "نهأعلى 

ساعة في السداسي الواحـد وتشمل المحاضرات واألعمال التطبيقية واألعمال الموجهـة،  

، فالمقرر يضم جانبي التكـوين، النظـري   3وهي معدة إلدماجها في أي برنامـج تكوين

  :يلي نتعرض لكل منها والميداني، وفيما
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  :الجانب النظري للمقررات الدراسية 1.1.2.1.3

جميع المقاييس البيداغوجية التخصصية، اإلجبارية واالختيارية  يضم الجانب النظري

من . إضافة إلى المقاييس المساعدة، يقدم هذا الجانب نظريا في صورة محاضرات نظرية

خالل النوع األول من المقررات يتم تزويد الطلبة نظريا بالمعلومـات والمعـارف فـي    

ة صلب التخصص، كما أنها تمثل ن المقاييس المدروسة تمس مباشرألمجـال تخصصهم، 

أما بالنسبة للمقاييس البيداغوجية االختيارية فيكون مـن  . النسبة األكبر للمقاييس المبرمجة

. وتدرس للطلبة نظريـا . قبل هيئة التدريس ويعدها المجلس العلمي لكل قسم أو تخصص

مساندة للتخصــص  أما المقاييس البيداغوجية المساعدة، أو التثقيفية فهي تلك المقررات ال

األصلي للطلبة، وتبرمج من قبل الكلية لتدرس في األقسام التابعة لهـا، ونشـير إلـى أن    

اإلحصـاء،  : دراسة هـذه المقاييس إجبارية على طالب التخصص، ومثال ذلك مقـاييس 

  .الخ …اللغات، مناهج البحث، اإلعالم اآللي

  :الجانب العملي للمقررات الدراسية 2.1.2.1.3

طالب الجامعة الجزائرية في جميـع التخصصـات تكوينـا ميـدانيا خـالل      يتلقى 

دراستهـم وتكوينهم الجامعي، ليدعموا ما تلقوه من معارف ومعلومـات فـي الجانـب    

النظري من دراستهـم بخبرات وتجارب ميدانية تفيدهم في تنمية وتطوير قدراتهم، ورفع 

راسة والتكوين الجامعي، ويتمثل الجانـب  أدائهم في األعمال التي تسند إليهم بعد فترة الد

  :العملي للمقررات الدراسية في

  :األعمال الموجه والتطبيقية -

ـ  ، انجدها في مقررات التخصصات وهي حصص يكون حضور الطلبة فيها إجباري

  ،1وتسجل فيها غيابا تهم، التي قد تؤدي إلى حرمانهم من الدراسة وحتـى إعـادة السـنة   

عملية لترسيخ المعارف والمعلومات لمقدمة في المحاضرات وزيادة وتعتبر هذه األعمال 

وذلك من خالل إنجاز الطلبة لبحوث وواجبات دراسية يكلفون بهـا فـي   . التعمـق فيها

. وإجراء التجارب العلمية واالختبـارات فـي تخصصـات أخـرى    . بعض التخصصات
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لبة، وبتدريبهم على التفكيـر  وستساهم هذه األعمال في تنمية القدرات العقلية والعلمية للط

  .المنهجي السليم وبالتالي تكوينهم على التعامل المنهجي مع المعلومات

  :التربصات الميدانية  -

إن الهدف من إجراء هذه التربصات الميدانية للطلبة خالل مرحلة الدراسة والتكوين 

رض أات علـى  الجامعي، هو تثبيت المعارف والمعلومات النظرية بإجراء أعمال وتدريب

الواقع، وتجرى هذه التربصات بطريقة منظمة، ولمدة محددة، ثم يقيم الطلبة بعد إنهـائهم  

لتربصاتهم وتحدد درجاتهم التي تعتبر كعالمة تدخل في المعدل العام للطلبة كبقية عالمات 

 المقاييس األخرى، وال تندرج التربصات الميدانية في مناهج الدراسة بالجامعة الجزائرية

في كل التخصصات، حيـث نجدها في أغلب التخصصات قصيرة المدى، وفـي بعـض   

  .التخصصات طويلة المدى

  :ع التخرج يرامش -

تخرج عند طلبة التخصصات طويلة المدى، وتقرير تربـص عند  خذ شكل مذكرة تأ

نسبة لمذكرات التخرج فهي عمل فصلي يقوم به الطلبـة  الفب. التخصصات قصيرة المدى

يارهم لموضوع في تخصصهم، تمكنهم من إضافة شيء على المعلومـات التـي   بعد اخت

حيث يشـرف علـيهم أسـتاذ يقـوم     . حصلوها من المحاضرات والمراجعات، واالطالع

ويناقش الطلبة عملهم في نهاية السنة الجامعية، ويقيمون وينقطـون وتعتبـر   . بتوجيههم

وعلى أساسها يمنح الطالـب شـهادته   العالمة واحدة من بقية عالمات المقاييس المقررة، 

  .الجامعية

يتعلم الطلبة طريقة التعامل مع المعلومات العلمية التقنيـة مـن    أنالهدف من هذا 

والدقة في النقل وتعلم طرائق  األمانةترتيبها منطقيا، والتأليف بينها والتدرب على و جمعها

 أنشخصي على المعلومـات دون  ال أسلوبهمآرائهم إلضافة طابعهم و إبداءالنقد والتقييم و

 إلمـامهم ن الجديد نظرا لقصر المدة الزمنية الممنوحة لهم وعـدم  عيطلب منهم الكشف 

 إنهائهمبالنسبة لتقارير التربصات فيقوم بإنجازها الطلبة بعد  أما. 1عميقا إلمامابالمواضيع 
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تدخل في معدله . لفترة تربصهم، وتقدم الجهة الوصية على التربص عالمة تقييمية للطالب

  1.يمنح شهادته الجامعية أساسهاالسنوي وعلى 

تعتبر هذه األعمال مؤشرات على القدرة البحثية للطلبة وذلك مـن خـالل معرفـة    

مع المعلومات  ماختيار الموضوع، تحديد المشكالت، طريقة جمعها وتعامله في مإمكاناته

  .أعمالهمها في ونفظسيو التيالمختلفة 

  :دريس في الجامعات الجزائريةطرق الت 2.2.1.3

تلعب طرق التدريس دورا فعاال في تحقيق أهداف العملية التعليمية، حيث يجـب أن  

. تتوفر الوسائل المادية، وكذلك عنصر بشري مؤهل، ذو دراية بأساليب  وطرق التدريس

 وتتعدد طرق التدريس باختالف طبيعة المقاييس المدروسة، وعموما فجامعاتنا الجزائريـة 

  :تستخدم نفس الطرق والوسائل وسنلخصها فيما يلي 

  :المحاضرات النظرية  1.2.2.1.3

تعتبر الطريقة األكثر استعماال في الجامعات الجزائرية، فهي تجمع مباشرة األسـتاذ  

بالطلبة لكنهم يشكلون عناصر مستقبلة للمعلومات فقط، وال يشاركون في العملية التعليمية، 

رة قيمتها التعليمية، باإلضافة إلى أن حضورها غير إجبـاري، هـذا   لذا قد تفقد المحاض

تحول العملية فت.يؤدي بالطلبة إلى االكتفاء بتدوين أو بالحصول على دروسهم من زمالئهم 

التعليمية إلى عملية تلقين وحشو الطلبة بالمعلومات، دون االهتمام بتطوير قدراتهم العقلية، 

  3.المعلومات بمفردهم، وتنمية قدراتهم على التطوير واإلبداعوفهم، تحليل، ونقد واستنباط 
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  :األعمال الموجهة 2.2.2.1.3

تستخدم حصص األعمال الموجهة كطريقة للتعليم الذاتي للطلبة حيث يساهم الطالب 

فيها بشكل إيجابي وفعال، يؤدي ذلك لتطور وتنمية قدراته العلمية والبحثية، ونجـد هـذه   

  .لبية المقاييس المدرسة في الجامعات الجزائرية الحصص مبرمجة في أغ

ولهذه الحصص قيمة تعليمية كبيرة، حيث يعتمد الطلبة على قدراتهم العلمية والعقلية 

، ويقوم الطلبة بمجموعة من األعمـال  1عند البحث عن المعلومات العلمية والتعامل معها

ن هذه األعمال عبـارة  خالل هذه الحصص حيث يكون األستاذ مشرفا وموجها فقط، تكو

عن تمارين في بعض المقاييس أو بحوث كتابية ينجزها الطلبة حول موضوع محدد ضمن 

ثم تقدم البحوث أو تلقـى  . وقد تكون هذه األعمال فردية أو جماعية. قائمة يعدها األستاذ

وتناقش من طرف األستاذ والطلبة، كذلك تصحح التمارين وبهذه الطريقة يكون الطالب قد 

   .ه الشخصية دون أن يتلقاها جاهزةتكتسب تكوينا ومعارف بمجهوداته وقدراا

  :التربصات الميدانية 3.2.2.1.3

نجدها في بعض التخصصات في الجامعة الجزائرية، وخاصة التخصصات قصـيرة  

المدى، فمن خاللها يقوم الطلبة بتربصات وتدريبات علـى أرض الواقـع فـي مجـال     

ويكتسب خبرة وتجربة . النظري من المعلومات والمعارف تخصصه، فيدعم بذلك رصيده

ته الذاتية على التعامـل مـع   اخالل مرحلة دراسته، ويؤدي ذلك إلى تنمية قدراته ومهار

المعلومات العلمية ثم يعد الطلبة تقريرا للتربص، يضم جميع المعلومات التي حصـلوها  

م على التعامل مـع المعلومـات   واكتسبوها من خالل قيامهم بالتربص وتظهر فيها قدراته

  .العلمية بطريقة إنجازهم للتقرير

  :مذكرات التخرج  4.2.2.1.3

 تعد مذكرات التخرج طريقة من طرق التدريس بالجامعات الجزائرية حيـث يقـوم  

بإنجاز بحث متوسط الشمولية تحت إشـراف    -طويلة المدى -بعض التخصصات  طلبة

م لجنة علمية، وتعد مذكرة التخرج الخطـوة النهائيـة   أستاذ، ثم تقدم المذكرة وتناقش أما
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خـالل مرحلـة    اكتسـبها ليظهر الطالب قدراته على التعامل مع المعلومات العلمية التي 

  .تكوينه ودراسته الجامعية

من كل ما سبق نستنتج أن جميع الطرق التعليمية تهدف إلى تطوير وتنمية قـدرات  

كذلك تدريبهم علـى تحمـل المسـؤوليات العلميـة      الطلبة على التحصيل والتعلم الذاتي،

  .والعملية مستقبال، وتسعى كذلك لتنشيط وتعزيز قدراتهم اإلبداعية

 :التقويم الدراسي في الجامعات الجزائرية 3.2.1.3

إن الهدف من إجراء االمتحانات الدراسية هو إيجاد نقاط القوة والضعف في عناصر 

  .أهدافها ويرها وتحسينها، لتحققالعملية التعليمية والعمل على تط

لكن المالحظ هو أن االمتحانات حاليا تعتمد فقط على قياس قدرة الطالب على تذكر 

ه من معلومات دون االهتمام بقياس المهارات والقدرات العقلية المكتسبة من العملية اما تلق

مدة محددة بعد فترة  كما أنها تعتبر عملية متعبة ومرهقة للطلبة ألنها تجري في.التعليمية 

  :وتجرى االمتحانات في األحوال العادية على الطريقة التالية .1الدراسة منطويلة 

  :اختبار جزئي أول -

يجرى في نهاية السداسي األول من السنة الجامعية، حيث تكون األسئلة متعلقة بما 

  . تلقاه الطلبة من دروس ومعلومات في الحصص النظرية لمقاييس هذا السداسي

  :اختبار جزئي ثان -

تتعلق أسئلة االمتحانات بدروس ومحاضرات هـذا  . يجري في نهاية السداسي الثاني

  .السداسي فقط 
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  :امتحان شامل -

يجرى في نهاية السنة الجامعية، بعد االمتحانين السابقين، وتشمل أسئلة االمتحانـات  

خص الطلبة الذين لم ينجحوا ي.  جميع الدروس والمعلومات المقدمة خالل السنة الجامعية

 .في االمتحانات العادية

  :امتحان استدراكي -

يجرى في بداية السنة الجامعية الموالية، ويعد كفرصة أخيرة للطلبة الراسبين، وبـه  

يتقرر نجاحهم أو رسوبهم، كما يخضع الطلبة لتقييم مستمر لقدراتهم خالل السنة الجامعية 

وث، والتمارين التي يكلفون بها خالل حصـص األعمـال   ويتم ذلك بتقييم األعمال والبح

قد يقوم األسـاتذة بـإجراء   و. للتقييم) TP(كما تخضع األعمال التطبيقية). TD(الموجهة 

   1.امتحانات قصيرة المدى أو فجائية للطلبة

  :المعلومات العلمية والتقنية بالجامعة الجزائرية 2.3

الجامعي دور المحرك الرئيسي في جميـع   تلعب المعلومات العلمية والتقنية بالوسط

النشاطات، فهي عماد البحوث العلمية المنجزة من طرف الباحثين، التحصـيل الدراسـي   

وإنجاز بحوث ومذكرات الطلبة، تحضير الدروس والمحاضرات من طرف األساتذة وكذا 

تقنية في هذا ويجد الجميع ما يحتاجونه من المعلومات العلمية وال ...الملتقيات والمؤتمرات

الوسط بالمؤسسة األم والتي تقوم بدور المجمع، المعالج والمنتج بهذه المعلومات أال وهي 

  .المكتبات بمختلف أنواعها حيث تضمن تلبية احتياجات مختلف شرائح مستفيديها بالجامعة

كما توجد مؤسسات أخرى تقوم بدور فعال بالجامعة الجزائرية، فيما يخص استعمال 

المعلومات العلمية والتقنية وتتمثل في مخابر البحث والتي تعتبر حديثة النشأة لكنها وإنتاج 

وفيمـا يلـي سـنتطرق لمؤسسـات      .أظهرت فعليتها بالنهوض بهذا القطاع في الجامعة

  .المعلومات المتواجدة بالجامعة الجزائرية

                                                        
  .16-14.ص. 2004/ 2003. الجامعي دليل الطالب.  المركز الجامعي بالوادي 1

 



  

  :مؤسسات المعلومات العلمية والتقنية 1.2.3

  :المكتبات 1.1.2.3

الجزائر عدة أنواع من المكتبـات بجامعاتهـا أو    شأن بقية بلدان العالم توفرشأنها 

وتختلف هذه المكتبات حسـب محتواهـا، ونوعيـة رصـيدها وفئـات      . المعاهد الكبرى

  :مستعمليها حيث نميز

  :المكتبات المركزية -

نجدها في جميع الجامعات الجزائرية، حيث تتولى اإلشـراف علـى بقيـة أنـواع     

األخرى التابعة لنفس الجامعة، فهي التي تقوم بمدها وتزويدها بالوثائق المختلفة المكتبات 

  ...من المراجع ومختلف وسائط المعلومات كالكتب، الدوريات، المؤسسات 

حيث تكون عملية االقتناء مركزية لتعيد التوزيع حسب احتياجات كل مكتبة تابعة لها 

  .بعد معالجة هذه المقتنيات

طير العمال والموظفين والمكتبين وتوزيعهم على مختلـف المكتبـات،   كما تقوم بتأ

إضافة إلى اإلشراف على بقية الجوانب الفنية، العلمية والتنظيمية، حيث تقـوم بمختلـف   

اإلجراءات المكتبية، كوضع النظم واقتراح الحلول وتحديد العالقات بين المكتبة ومختلف 

كما تقوم بتنظيم مختلف النشاطات العلمية، كتنظـيم   .إدارات الكليات واألقسام التابعة لها

  .وغيرها من التظاهرات العلمية... الملتقيات، المحاضرات، الندوات والمعارض

عموما هي الواجهة الرئيسية لقطاع المعلومات العلمية والتقنية بالجامعة، فهي التـي  

ما تعد المشرف الوحيـد  تقوم بالربط بين مختلف الجهات والمكتبات األخرى التابعة لها ك

على اإلمكانات المسخرة من طرف الجامعة لهذا القطاع وممثله بالنهوض به في الجامعة 

  .الجزائرية

  :اتمكتبات الكلي -

قامت معظم الكليات بإنشاء مكتباتها الخاصة بعد صدور القرار الذي ينص على تبنى 

ـ  . نظام الكليات بالجامعة الجزائرية  ب المرجعيـة كـالقواميس  حيث قامت بتجميـع الكت

عات، وما يمكن أن يلبي حاجات فئات مستفيديها بالكلية بصفة مشتركة من طلبة، ووالموس



  

جهـزت هـذه    .التابعين لألقسام المشكلة للكليـة  ،أساتذة وباحثين وطلبة الدراسات العليا

نيت، المكتبات بوسائل حديثة السترجاع المعلومات وبخطوط هاتفية لالرتباط بشبكة االنتر

فخفضت من الضغط الموجود على المكتبات المركزية للجامعـات سـواء حيـث عـدد     

  .المستفيدين وكذلك من حيث التكفل برصيدها من حيث التنظيم والمعالجة والتخزين

  :مكتبات األقسام -

بتوسع الجامعة الجزائرية في السبعينات، وتعدد التخصصات العلمية، أصـبح مـن   

ة أو معاهد، كما كان معمول به في النظام القديم، وذلك لتخفيف الضروري فتح أقسام جديد

عن الجامعات نتيجة زيادة عدد الطلبة، مما أدى إلى عجز المكتبات المركزية بالجامعات 

فقامت بفتح فروع لها بهذه األقسام، وقامـت   .عن تأدية أدوارها وتلبية حاجات مستفيديها

عة، فأصبحت تستقطب الطلبة واألساتذة  بما تقدمه بتزويدها تدريجيا بأرصدة وثائقية متنو

من خدمات فعالة لتكتسب صبغة المكتبات بعد أن كانت فروع المكتبـات المركزيـة أو   

  .مراكز للوثائق

  :مكتبات المخابر -

ونجدها في األقسام التي بها مخابر للتجارب العلمية واألعمال التطبيقية حيث يتطلب 

ونظرا للحاجة  .مال مواد ووثائق خاصة اصلها مكتبات المعاهدالقيام بهذا التجارب واألع

وازدادت  .الدائمة لها بالمخابر خصصت لها أماكن بالمخابر أو قاعـات مجـاورة لهـا   

يمكن االستغناء عنها عند إنجاز البـاحثين   أرصدتها أهمية بمرور الوقت، حيث أصبح ال

كما جهـزت هـذه المكتبـات     .لموجهةواألساتذة لتجاربهم، والطلبة ألعمالهم التطبيقية ا

  .حديثة وخطوط لالرتباط بشبكات المعلومات ةبإمكانات تكنولوجي

  :مكتبات المعاهد والمدارس العليا -

تعد أيضا من المكتبات الجامعية ألنها موجودة بمعاهد ومدارس عليـا لهـا نفـس    

قي رصيدا كفـأا  وهذا يجعل من رصيدها الوثائ .وظائف الجامعة وتقوم بالتكوين الجامعي

وهي عـادة   .بأرصدة المكتبات الجامعية، والمعلومات العلمية والتقنية التي توفرها كذلك



  

تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقوم خدمات ال تقل أهمية عما تقدمه نظراتها 

   1.المكتبات الجامعية األخرى

  :مخابر البحث 2.1.2.3

تهتم بالمعلومـات العلميـة والتقنيـة بالجامعـة      هي نوع آخر من المؤسسات التي

حيث تمثل الهيكل التنظيمي للبحث العلمي، فهي تلعب دورا أساسيا في تداول  .الجزائرية

أسندت إليها مجموعة مـن المهـام واألدوار لتحقيـق     .وإنتاج المعلومات العلمية والتقنية

  :وسنذكر منها وضمان نجاعة البحث العلمي بالمؤسسات الجامعية الجزائرية

  .تسطير برامج للبحث العلمي، وتوفير مستلزماته لتنفيذها -

 .اإلشراف على تنفيذ البرامج والمشاريع المسطرة وتقييم النتائج المتوصل إليها -

 يالعمل على تحقيق األهداف الموضوعة في مجال البحث العلمي والتطور التكنولـوج  -

 .في التخصصات العلمية

 .ت وأعمال علمية بحثية في مجال تخصص المؤسسة التابع لهاالقيام بدراسا -

 .إنجاز البرامج التي لها صلة بنشاط المخبر -

الحديثة لالرتقاء إلى مستويات علمية  ةالعمل على استعمال التقنيات والوسائل التكنولوجي -

 .أعلى

 .دعم مشاريع البحث العلمي المختلف -

 .ة من طرف باحثي الجامعةدعم نشر المؤلفات العلمية المنجز -

رعاية وتنظيم تظاهرات علمية كالمؤتمرات، الندوات العلمية، وتعزيز سبل المشـاركة   -

   2.فيها محليا وخارجيا
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عليه فمخابر البحث بالجامعة الجزائرية تعمل دور الموجه والقائد للبحث العلمي بما و

 يعلى الصعيد الوطني، المحل ييتوافق مع الظروف المحلية والمحيط العلمي والتكنولوج

وذلك بربط الجامعة بمختلف مراكز البحث وإنتاج المعلومات العلمية والتقنيـة  . والعالمي

 ،إضافة إلى أنها تساهم في اسـتغالل الطاقـات البشـرية   . وتوجيه سياسة البحث العلمي

  .والمادية الكامنة الموجودة بجامعاتنا

  :تقنية بالجامعة الجزائريةالمعلومات العلمية وال امستعملو 2.2.3

هم فئات محدودة تنحصر علـى   ،مستعملي المعلومات العلمية والتقنية بالجامعة إن

األساتذة والباحثين والطلبة بمختلف مستوياتهم العلمية، كل حسب احتياجاته ودوافعه خالفا 

 كالمعلومات اإلدارية، وغيرها من طـرف شـرائح   ،لفئات مستعملي المعلومات األخرى

وفيما يلي سنقوم بالتعرض لفئات مستعملي المعلومات العلميـة والتقنيـة    .أوسع بالجامعة

  .فقط

  :األساتذة 1.2.2.3

من خـالل دروس   ،يقومون بالتعامل مع المعلومات العلمية والتقنية لتقديمها للطلبة

ولتكليف الطلبة بمختلـف  . ومحاضرات، كذلك لتحضير ملتقيات أو نشاطات علمية أخرى

فهم الموجه والدافع الرئيسي للطلبة للتعامل واستعمال المعلومات . عمال خالل دراستهماأل

واألساتذة فئة مهمة وشريحة عريضة من مستعملي المعلومات العلميـة   .العلمية والتقنية

  .والتقنية بالجامعة حيث يمكن اعتبارهم طرفا مستعمال لها كما يقومون بإنتاجها

  :الباحثون 2.2.2.3

لمستعملون المهتمون مباشرة وبشكل أساسي بالبحث العلمي وتطويره بالجامعة، هم ا

وهم الفئة التي تؤمن بان المعلومات العلمية والتقنية التي يستعملونها ستكون بداية لنتـاج  

وهم كذلك فئة مهمة بالجامعات الجزائرية حيث  .علمي جديد ومعلومات أخرى ناتجة عنها

  .لمي والتقني، فهم محرك البحث والساهرين عليهيتركز عليهم اإلنتاج الع



  

  :الطلبة 3.2.2.3

 ،يستعمل الطلبة المعلومات العلمية والتقنية ألجل تلبية حاجات علمية في مسـتواهم 

واألعمال التي يكلفهم بها األساتذة، وتحضير دروسهم وامتحاناتهم وإنجاز  ،كإنجاز البحوث

علمية التي يقومون بها خالل مرحلة دراستهم وغيرها من النشاطات ال ،مذكرات تخرجهم

وهم فئة كبيرة داخل الجامعات لكن استعمالهم للمعلومات العلمية والتقنية يتميز  .الجامعية

  .فهم شريحة مستهلكة للمعلومات لكنها غير منتجة. ةالبسيط تالمشكالحل بالسطحية و

  :لجامعيالمعلومات العلمية والتقنية في الدراسة والتكوين ا 3.2.3

 التـي تعتبر المعلومات العلمية والتقنية المادة األولية للبحوث والدراسات العلمية، و

مختلفة فـي   اأدوارفي محيط البحث حيث تلعب المعلومات  أشكالهاتتاح بجميع  أنيجب 

الجامعية، وخاصة بالنسبة للدراسة والتكوين الجامعي، ويتضح الـدور   األنشطةالعديد من 

  :العناصر التالية من خاللومات الجديد للمعل

صبح من العسير على الطلبـة تعلمهـا   أنظرا للكم الهائل من المعلومات المتواجدة، 

صبح من الضـروري تـدريبهم خـالل    أالدراسية و تالمقرراخالل من فقط واستيعابها 

دراستهم الجامعية على طرق ومناهج التعامل معها ليصبحوا قادرين علـى االسـتيعاب   

بعدها، معتمـدين علـى قـدرتهم     حتىخالل مختلف مراحل دراستهم الجامعية و والتعلم

  1.الفردية في ذلك بدل التعلم عن طريق التلقين المباشر للمعلومات

، لكـن  األجياليساهم التعليم العالي في نقل وتواصل المعلومات العلمية والتقنية بين 

يكون التعلـيم   أنفال يجب . واتساعاكثر عمقا أدوره ال ينحصر في هذه العملية فقط، فهو 

العالي نظاما قائما معزوال عن االحتياجات الفعلية لمجتمع الجامعة والمجتمع المحلي، لهذا 

أهداف العملية التعليمية، وتصمم المناهج على نحو يسمح بتحقيق التكامل  تتضح أنيجب 

 .بين الدراسة الجامعية وحاجات المجتمع
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تتسم بهـا   أصبحت التياجات العلمية والمعرفية المتنوعة االحتي أنمما سبق يتضح 

الدراسة الجامعية، تنعكس مباشرة على طريقة التعامل مع المعلومات العلميـة والتقنيـة،   

سبب آخر لتغير طرق التعامل مع المعلومات،  األخيرةالتزايد المستمر لهذه  أنإضافة إلى 

 األسـاتذة سواء بالنسبة للطلبة أو حتـى   نها غير ممكنعبكل ما ينتج  اإللمامصبح أحيث 

 إلـى والباحثين، لذلك يتوجب تغير وتطوير طرق التعليم من التلقين المباشر للمعلومات، 

التعليم الذاتي عن طريق البحث المنهجي والمستمر عن المعلومات ليتمكن الطلبـة مـن   

  .نسبأنجح وأطرق التعامل معها، وبالتالي تكون العملية التعليمية 

  :واقع المعلومات العلمية والتقنية بالجزائر 4.2.3

ت منظمة اليونسكو بإجراء مهمة في الجزائر بطلب منها، وكان الهدف منها هو مقا

الكشف عن واقع المكتبات الجامعية بالجزائر والذي من خالله يمكن استنتاج أو تقصـي  

ير وعمل المكتبات سـيئة  بينت هذه الدراسة أن حالة س .واقع المعلومات العلمية والتقنية

نوط بها، قياسا باإلمكانات المادية والبشرية المتوفرة بالجامعات مومتدنية على المستوى ال

  .الجزائرية والتي من المفروض أن تحقق نتائج ذات مستوى أعلى وأفضل

فحالة المكتبات الجامعية مرتبطة بعدة عوامل ومتأثرة بها، ومـن هـذه العوامـل    

ية السائدة بالبالد وهذا اثر وساهم في اختالل التـوازن بـين السـوق    الظروف االقتصاد

العالمية للمعلومات العلمية والتقنية من ناحية إنتاجها واستغاللها، وبين اإلمكانات المتوفرة 

فسوء الظروف االقتصـادية   .بالمكتبات الجامعية الجزائرية مما اثر على إنتاجها ونوعيته

ى خفض ميزانيات المكتبات الجامعية سنويا يؤدي حتمـا إلـى   والمادية الذي قد يؤدي إل

   1.ظهور صعوبات ونقائص وزيادتها سنويا

لمواجهة هذه الصعوبات وتخطيها على الجامعات الجزائرية إعادة النظر في سياستها 

والعودة إلى الطرق التقليدية لتسيير ما هو موجود من إمكانيات ووسائل وطاقات  ،البشرية

وذلك للوصول لوضع  .ن أن تستغل بطريقة أنجع وتفعيلها للنهوض بهذا القطاعبشرية يمك

سياسة ناجحة للمعلومات العلمية والتقنية بالجامعات الجزائرية تتماشـى مـع األوضـاع    
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فاألرجح هو العمل على تجميـع اإلمكانـات   . الراهنة وحسن استغالل اإلمكانات المتوفرة

المكتبات الجامعية على الصعيد والوطني بالتعـاون   وتوحيد الطاقات والجهود بين مختلف

وتجـاوز   ،والتشـابك لتقاسـم األعبـاء    ،فيما بينها على جميع األصعدة الفنية والتنظيمية

  1.الصعوبات
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  :الفصل الرابع

  .قدرة التعامل مع المعلومات العلمية والتقنية

  

  :لقدرة على التعامل مع المعلوماتا 1.4

المعلومات، التي قام بتجميعها من مختلف المصادر،  بعد حصول المستعمل على

بغية تلبية حاجاته العلمية، والمعرفية، إلنجاز أعمال علمية مختلفة المستويات، بحوث، أو 

كما يمكن . ومن خالل أعماله يمكن معرفة مستوى قدراته العلمية، والمعرفية...دراسات

ومنها قدرة التعامل مع . تمييز قدرات فكرية مختلفة أخرى، من خالل هذه األعمال

حيث تبرز من خالل طريقة عمل المستعمل، واستعماله لها في . المعلومات العلمية والتقنية

مها، إضافة طابعه الشخصي عليها قبل إعادة توظيفها، أعماله، كفهمه الجيد لها، تقيي

نحاول سمن خالل هذا العنصر و. فيكتسب العمل شخصية صاحبه، وتزداد قيمته العلمية

إلى وضع تعريف لقدرة تعامل الطلبة مع  لنخلص ،تعريف كل من القدرة، والتعامل

  .المعلومات

  :تعريف القدرة 1.1.4

الصفة التي كما تعرف على أنها. 1تركهأو كن من فعله والتم ءالشيالقوة على هي : لغة

   2.باإلرادةتركه أو من العمل  اإلنسانيتمكن بها 

عمل معين، سواء كان العمل حركيا أداء :" أنهاالمختصون على  هايعرفف :اصطالحاأما 

السرعة  أيضاوتشمل  ،األعمالبالفعل من القيام به وتعني ما يستطيع الفرد  عقليا،أو 

  3"األداءقة في والد
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ودقة العمليات  ،الفعلي، سرعةباألداء يتضح من خالل هذا التعريف ارتباط القدرة 

  .مدته الزمنيةو ،األداءمرتبطة بطريقة  أنهاأي  .حركياأو  ،المنجزة عقليا

 ،االستجابةأداء هي القوة على : غلب علماء النفس على التعريف التالي للقدرةأيتفق 

 ،1ة على شكل مهارات حركية كما تشمل طريقة حل المشاكل العقليةوتكون هذه االستجاب

   .عملية ذهنيةأو فعل حركي أداء أي التمكن من 

القوة على أداء مهمة أو أسلوب معين في الوقت الحاضر، " تعرف القدرة على أنها

يشير هذا و 2."لذا فإن القدرات بهذا المعنى ناتجة عن االستعدادات، أو متطورة عنها

تعريف إلى أن القدرة هي نتيجة لعامل االستعداد الذي يملكه الفرد ألداء فعل أو أسلوب ال

   3العمليات البدنية والعقلية قبل وبعد التدريبأداء القوة على  أنهاكما يعرفونها على .معين

 مالبداية ثالقدرة تكون كامنة في  أنأي . عملية التدريبإلى  األخيريشير التعريف 

المختلفة كالتربية، التعليم، الدراسة،  بأشكالهمن القدرات بعد عملية التدريب تظهر كقدرة 

  .التكوين

ن في و، لكنهم يختلفاألداءهي القوة على  ،في كون القدرة األخيرة فتتفق التعاري

تؤثر في اكتسابها وتطويرها  التيالمؤثرات الخارجية  إلىال يشير  فاألولطريقة تكونها، 

لعامل االستعداد لدى  بينما يشير التعريف الثاني… م، الوسط االجتماعي كالتربية، التعلي

هذه العوامل في  ألهمية و يشير التعريف األخير.الفرد الكتساب أو تطوير قدرة معينة

 األوليوالجانب  ،تكوين القدرة، لكنه ال يفرق بين االستعداد والذي يعتبر القدرة الكامنة

  .بالعوامل الخارجية تتطور التيلها، وبين القدرة 

تلقى التمرين الكافي،  إذادرجة معينة من القدرة  إلىيصل  أنحيث يمكن للفرد 

  . 4امتالكها وتطويرها إلىفيتحول استعداده الكتساب هذه القدرة 
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نه قام بالتسجيل للدراسة أ، باعتبار لديه اإلستعداد الكامل الطالب الجامعي إن

وتنمية مختلف قدراته  ،تطوير ،يه االستعداد الكتساب، أي أن لدإرادتهمحض بالجامعية 

  .ومنها قدرة التعامل مع المعلومات العلمية والتقنية ،الفكرية

 مقدرة"  :القدرة كالتاليمن جهة أخرى عرف معجم مصطلحات العلوم االجتماعية 

 نتكا حسية بأفعال تتحققو بنجاح العمل في التكيفأو  ما عمل إنجاز على الفعلية المرء

 مشترك عامل بمثابة هيو عامة قدرات هناكو. مكتسبةأو  فطرية تكون وقد ذهنية،أو 

 تتميز ،خاصة قدراتو. منها مجموعة أو مع الخاصة القدرات جميع مع متفاوتة بدرجات

 يقالو العمل، نوع إلى أو بالقياس ،فيه تعمل الذي المجال إلى بالقياس بعضال عن بعضها

 كانأ سواء أداء العمل على الفرد لقدرة الراهن المستوى على لةللدال العمل على القدرة

  1" أو بدونه التدريب بفضل

كما قد تكون . تكون بدنية أو عقلية أنالقدرة يمكن  أن ،نالحظ من خالل التعريف

قدرات عامة وهي  إلىفطرية أو مكتسبة من خالل التدريب والتعليم ويمكن تصنيفها 

تتميز عن بعضها  األخيرةجميع القدرات الخاصة، وهذه  تشترك فيها التيالخصائص 

  .كما تدل القدرة على مستوى الفرد في أداء عمل ما.قياسا للمجال الذي تختص فيهالبعض 

يقوم به الفرد أو يؤديه من سلوك  أنصفة تتحدد بما يمكن  اآلخرو يعتبرها البعض 

ظاهري يمكن مالحظته  في زمن معين فهي صفة تظهر كنتيجة ألداء معين، أي سلوك

   2نه مرتبط بعامل الزمنألوبالتالي قياسه 

  :التعاملتعريف  2.1.4

فقدرة الطالب على . 3ءبالشيطريقة التصرف والعمل  يعرف التعامل على أنه

التعامل مع المعلومات، يمكن لمسها من خالل طريقة تعامله معها عند استعماله لها سواء 

  .فترة دراسته وتكوينه الجامعي تخرجه بعد مذكرةفي بحوثه أو 
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  :قدرة التعامل مع المعلومات العلمية والتقنيةتعريف  3.1.4

اكتسبها وطورها الطلبة التي التمكن من العمل بالمعلومات العلمية والتقنية تعني 

قدرة الطلبة على التعامل مع المعلومات العلمية والتقنية،  أما.خالل فترة الدراسة الجامعية

هم بصدد  التيالشخصية على المعلومات  آرائهم إبداءعقلية كفهم، نقد وتقييم و فهي قدرة

والمتمثل في  ،وطوروها بعد عملية التدريب ،الطلبة اكتسبها. التعامل معها لتوظيفها

 إنجازرات، الحصص التطبيقية، التربصات، ضالدراسة الجامعية، وذلك من خالل المحا

  . طرق التعليمية المستخدمة في منهج الدراسة الجامعيةغيرها من الو… البحوث التدريبية

  :مؤشرات القدرة على التعامل مع المعلومات 2.4

عند تعامل الفرد أو استعماله للمعلومات بغرض توظيفها فهو بالضرورة يقوم 

 أنفي فهم المعلومات، تقييمها، قبل  المتمثلة أساساباستخدام مجموعة من القدرات العقلية 

تمر  التيتحديد مفاهيم لهذه العمليات  يلي سنحاول وفيما. وأفكاره الخاصة هءيولد أرا

  .يوظفها أنعليها المعلومات في تفكير الفرد قبل 

  :قدرة الفهم 1.2.4

 ،1"معينة   المختلفة لظاهرة األجزاءالعالقات بين  إدراك " بأنهيمكن تعريف الفهم 

 ،معرفة االرتباطات إلىية تهدف ومعرف ،عملية عقلية: نهأما يعرف الفهم على ك

. يجابية نشطةإنه عملية أأي  ،والمعلومات الجديدة المختلفة ،والعالقات بين الموضوعات

الذهنية، فهي تكون عن طريق  األنشطةنشطة العملية العقلية وألوتعتبر المفاهيم نتائج 

لموضوعات أو والتصنيف ل ،التجميع ،التنظيم ،الترتيب ،المقارنة، التمييز، التحليل

  .2المعلومات المختلفة 

الفهم هو نشاط فكري يتمثل في تتابع مجموعة من  أن عريفينتاليظهر من خالل 

العمليات العقلية حين الحصول على معلومات جديدة بهدف تحديد والتعرف على العالقات 

ومات المعل فيما بينها وبين الرصيد القديم من األفكارالموجودة بين هذه المعلومات و
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تعتبر نتيجة لنجاح عملية  والتيمفاهيم  إلىالموجودة في الذاكرة لتخلص العملية بالوصول 

  .الفهم

فتبقى الحالة المعرفية للفرد على  لإلخفاق، هذه العملية العقلية تتعرض أنكما يمكن 

ة نه ال يتمكن من تحديد المفاهيم أو التعرف على العالقات واالرتباطات الموجودأحالها أي 

  .، فتبقى العالقات مبهمة، وبذلك يبقي في حالة عدم فهماألفكاربين المعلومات و

 اإلنسانيستدعي فيها  التيتلك العملية : نهأالفهم على  أيضايعرف المختصون 

، من الجمل اليسيرة المستقلة، واستنتاج العالقات بين الجمل آليااستدعاء انتقائيا ال  أفكاره

تكون  المستدعاة ويركبها في صورة كلية، ويستنتج نتائج قد ال اراألفكالمتتالية وينظم 

حيث يضبط الفرد كل هذه العمليات ويالئمها . األفكارواضحة ومقصودة من المعلومات و

وتكون تلك العمليات  .وفقا لهدف أو غرض معين من الفهم، أو لتلبية حاجة معرفية معينة

 وتتأثر، بل هي دائما متفاعلة مع بعضها، تؤثر تحدث على النحو الترتيبي السابق وال آنية

  1. ببعضها

أو على نحو جزئي، بل  ،العمليات ال تحدث منفصلة أنيتبين من التعريف السابق 

تحقق لنا  التيكل واحد من العمليات  أنأي . تحدث كلها معا في آن واحد منفعلة فيما بينها

  .وهو الفهم األوللتحقيق الهدف  واتجاهها أخرىعملية  إتمامعملية الفهم تساهم في 

  :قدرة التقييم 2.2.4

والسلبية على  اإليجابيةاء للخصائص تقدير بنّ يمكن أن نعرف التقييم على أنه

تقيس وتزن أي جانب من جوانب  التي األحكاميتضمن التقييم مجموعة من . 2ءالسوا

 إلىعف فيه، للوصول ي نقاط القوة والضن من تقصتمكّ والتي ،الشيء الذي نريد تقييمه

  .تساعد على التحسين والتطوير في المستقبل التيالحلول 
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 المراد تقييمه، قصد ءالشين ع جمع، تصنيف، تحليل، معلوماتبالتقييم  مويق

فيما يخص أما . 1أو تقدير قيمته تقديرا شامال ءالشيحكم عن  إصدارعتماد عليها في اإل

التعرف على خصائصها  فيكون من خالللعلمية ا تهاتحديد قيمبهدف تقييم المعلومات، 

ثم تحديد أي منها يعتمد كمعيار أو  كالدقة، الحداثة، الموضوعية، التخصص، الجودة

فهذه الخصائص تعتبر معايير نقدية تخضع لها المعلومات عند  فعاليتها،معايير للحكم على 

  .تقيمها ونقدها

عين من قبل من سيستعملها أو لمعلومات بإخضاعها لمعيار نقدي ما يمكن تقييم

لتحديد قيمتها فيما يخدمه، سواء كانت المعلومات مادة منفردة أو مجموعة  ،يوظفهاس

جدارة  نالحكم ع إصدارعملية  تأتيثم . 2معينمتسلسلة من المواد حول موضوع 

   3.الجيدةووالفصل بين المعلومات الرديئة . وصدق المعلومات ،دقة ،عتماديةإ

كما  ،يريدها التييكون عارفا بخصائص المعلومات  أنمل المعلومات ينبغي لمستع

والقدرة على  ،4تكون له القدرة على التمييز للحكم على القيمة العلمية للمعلومات أنيجب 

  5.التفكير الواعي، المدروس للتمكن من نقدها

الجوانب  تبرز التينقد المعلومات هو واحدة من الطرق العلمية المتقدمة والراقية إن 

 ،وتدعيم بحجج ،وموقف ،والسلبية لها، لكنها كما سبق الذكر تتطلب إبداء رأي اإليجابية

 ،والمتنوعة حول الموضوع ،ات الكثيرةءمن خالل القر إاليتم  ال وهذا ،وشهادات علمية

 ،تحليل المعلومات وتحري الحقائق إلىلذا فان هذه الطريقة تحتاج  .أو النقطة المثارة
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وذلك  ،أراء النقاد و ذوي االختصاص معتمدا في ذلك علىقيق قبل إبداء الرأي بتقصي د

   1حسب طبيعة الموضوع

مسلك العقل في حركته  يرى بأن قدرة التقييم النقدي، هي عبارة عن من هناك

ويقابل مختلف االحتماالت حول شيء أو فكرة  اآلراءالمعرفية، حين يجمع المتقابالت من 

 امهم والنقد عامال ،وتعتبر هذه المقارنة ،معين أساسويختبرها على معينة ثم يمحصها 

   2.محق حول الفكرة المنطلق منها ،حكم كاف إلىفي ترشيد الفكرللوصول 

تعتبر عملية تقييم المعلومات ونقدها، عملية مهمة في المجال العلمي والدراسي، 

مي مهما كان مستواه بالنسبة حيث تتحدد من خاللها القيمة العلمية للبحث أو العمل العل

  .أو الطالب األستاذللباحث، 

  :اإلبداعقدرة  3.2.4

 أساليبعلى غير مثال سابق أو استحداث  إنشاؤهأو  ءالشيهو اختراع لغة  اإلبداع

تتجاوز  التيفهو العملية  ،إجرائيا أما. 3األساليب القديمة أو المتعارف عليها جديدة بدال من

وصوال  ،والمعلومات األفكارعالقات جديدة بين  إيجادوتمكن من  ،مسار التفكير العادي

مة ءوالمال باألهميةجديد يتميز  إنتاجتصورات جديدة ومختلفة لها حيث ينبثق عنها  إلى

مكانية التطوير، مما يساهم في حل المشكالت المطروحة ويرضي الجماعة ويحظى إو

 أشياء إنتاجهو  اإلبداع أن )LALANDE(د و يرى الفيلسوف الالن. 4بالقبول باعتباره مفيدا

    5.ن كانت عناصرها موجودة من قبلإجديدة في صياغتها حتى و

 التيعبارة عن مجموعة من القدرات العقلية  اإلبداعأن يرى عدد من المختصين 

  :يهقدرات  أربعيمكن التعرف عليها وقياسها، ويتفقون على 
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المناسبة لحل مشكل معين في  األفكارعدد من كبر أ إيجادوهي القدرة على  :الطالقة -

  .زمن قصير نسبيا

. هي القدرة على االنتقال من فكرة إلى أخرى مهما كانت مستويات تعقيدها :المرونة -

  .والتمكن من إنتاج استجابات متنوعة

  .ةوغير متكرر أحدجديدة لم تخطر ببال  بأفكار اإلتيانهي قدرة  :األصالة -

طابع شخصي  وإضافةالموجودة  األفكارالقدرة على تعديل وتوسيع وهي  :التفصيالت -

   1.عةاقناع الجمإو المشكالتمة لمواجهة ءكثر مالألجعلها 

تمر بمراحل محددة  ةسيكولوجيعملية  اإلبداع أنكما يوجد من المختصين من يرون 

يقوم  ينأ ،اإلعدادبمرحلة  أتبد اإلبداععملية أن عددها لكنهم ركزوا على  اختلفن إو

بالتفكير  أيبدف ،ثم تليها مرحلة الكمون ،يحتاجها لحل المشكل التيالمبدع بجمع المعلومات 

وقد يكون ال  ،وتحليل ما جمعه من معلومات حولها بشكل مستمر ،لمشكلةلفي حل 

، حيث تبدأ التي تليهاوهي المرحلة  ،أو حل في أي وقت ،نتيجة إلىليخلص  .اشعوري

   2.وفق المعايير الموضوعة إليهق مما توصل بعدها مرحلة التحق

مكانية التعبير إو، منفردة وجديدة أفكارهي القدرة على توليد  اإلبداعيةلقدرة إن ا

قدرة  اإلبداعو. 3.مختلفة ومتنوعة كالكتابة، الحديث، التصرف وأساليبعنها بطرق 

عقيدا من قدرة التفكير كثر تأ، ياعال اعقلي انها تتطلب نشاطأل ،متقدمة ال يملكها الجميع

  .العادي

  :الطلبة ىمؤثرة على قدرة التعامل مع المعلومات العلمية والتقنية لدالعوامل ال 3.4

الطلبة  ىتتعدد العوامل التي تساهم في تكوين وتطوير قدرة التعامل مع المعلومات لد

خـالل مرحلـة    ةمختلفعليها، فقد تتأثر هذه القدرة الموجودة والمكتسبة بعوامل  والتأثير
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وينتج عن ذلك تباين في اكتساب هذه القدرة وتطويرها عند الطلبـة بـنفس    .التكوين مثال

فقد تلعب طريقة التكوين دورا في ذلك، كذلك القدرات العقلية لكل طالب، ظروف  ،الدرجة

  ...واجتماعية، طموحات واهتمام كل طالب ،وعوامل بيئية

مـع   همتعامل فيمل التي تؤثر على الطلبة التعرض لبعض العوا ،يفيما يلسنحاول 

  .على اكتسابها أو تطورها لديهم التأثيركان أالمعلومات العلمية والتقنية، سواء 

  :عوامل لها عالقة بالمنهج الدراسي 1.3.4

  :تأثير المنهج الدراسي 1.1.3.4

 والعملي ،ومبنية على النشاط الحر ،لالهتمام ةمثير المناهج الدراسية كانت إذا

تنمية قدرات الطلبة على التعامل المنهجي مع المعلومات، فمن  إلىللطالب، فسوف تؤدي 

تكون مناهج التكوين متصلة ومترابطة ببعضها البعض في  أنشروط تحقق هذه النقطة 

وفقدان  ،مناهج التعليم السابقة انفصال التعليم الجامعي عن أنمختلف مراحل التعليم، حيث 

   1.ر هذه القدرةيوتطواكتساب اضطراب  إلىي حتما التنسيق بينهما تؤد

  :تأثير طرق التدريس 2.1.3.4

مباشر على قدرات الطلبة المختلفة، المكتسبة أو المطورة  بشكلطرق التعليم تؤثر 

وت صعوبة فتفا .ومن هذه القدرات قدرة التعامل مع المعلومات .خالل مرحلة الدراسة

للتحصيل، فإذا كانت المادة العلمية  الطلبة رغبةتنمية وسهولة المواد المدرسة له دور في 

 هموعدم اهتمام ،القدرات العالية أصحابفقد يؤدي ذلك الستهتار الدارسين  المدرسة سهلة،

حول المادة بكونها تقدم معلومات معروفة  سيئمع احتمال تكوين انطباع  ،بما يقدم لهم

 ،لمواضيعلاولها تنن مستويات الطلبة في كانت المادة العلمية متقدمة ع إذا أما .لديهم

 إلىوهذا يؤدي  ،والمعلومات، فهي في هذه الحالة موجهة لذوي القدرات العالية في التفكير
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الطلبة ذوي القدرات  ىات المختلفة لدالكفاءفي التعلم والتحصيل وتنمية المهارات و إحباط

  1.المنخفضة في التفكير

  :ة والمواد العلميةتأثير المقررات الدراسي 3.1.3.4

وميول الطلبة له دور كبير في تمكنهم  ،عالقة بين المادة العلمية وحاجات إيجادن إ

خالل العملية  اوإيجابيمن تنمية وتطوير قدراتهم العلمية، حيث يكون الطالب عنصرا فعاال 

قررات والموجه لهذه العملية لكل ما تشمله الم ،التعليمية بينما يلعب المعلم دور المرشد

وهذا لجعل الطالب يتمكن بقدراته الخاصة من  .واد ومعلومات وخبراتمالدراسية من 

ربط الفكر بالعمل والنظرية بالتطبيق، كذلك ربط الدراسة وموادها ومعلوماتها بمواقف في 

وقيم ،اتجاهات ،ميولالو ،المفاهيم ،المعلومات ،واكتسابه مزيج متكامل من الحقائق ،حياته

 ،لمادة العلميةل عند تلقيهوجه التعلم المختلفة وذلك أرق تفكير وغيرها من ومهارات وط

  2.وطريقة تقديمها له

  :عوامل لها عالقة بالعملية التعليمية 2.3.4

  :العمل الجماعي تأثير 1.2.3.4

المفاهيم ، الحقائق ،التكوين والدراسة في اكتساب الطلبة المعلومات أهدافال تنحصر 

وجدانية في ذات الطالب وتطوير مهاراته وقدراته  أهدافتحقيق  إلى اأيضفقط، بل تهدف 

ن ألوذلك من خالل العمل الجماعي وذلك  ،المختلفة كمقدرته على التعامل مع المعلومات

يكونوا متمكنين من مجموعة مهارات  أنمواقف الحياة العلمية واليومية للطلبة تحتاج منهم 

هي المجال الذي يـتعلم   ،مؤسسات التعليمية بصفة عامةفالجامعة وال إذن، .متقدمة وقيمة

هدافـه  أجـل تحقيـق   ألفيه الطالب كيف يتعامل مع المعلومات التي تلقاها أو بحث عنها 

  .العلمية أو الذاتية خالل مرحلة دراسته

واالبتعـاد عـن    ،هو تنمية روح العمل الجماعي لدى الطلبة كل هذاالهدف من  إن

رشـادهم  إالحوار بين فرق الطلبـة و  إدارةيصبح دور المعلم هو  ناه ،الفردية في التفكير
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 األفكارفي التعبير عن  اإلبداعيةوتحرير قدراتهم  ،والفهم الجيد ،وتدريبهم على النقد البناء

وعقـد   ،الفرص إتاحة عن طريقوشخصية كل طالب  أسلوببطريقة سليمة يتضح فيها 

القـدرة علـى    ،الطلبة يؤدي هذا إلى امتالكو .والندوات العلمية بين فرق طلبته ،لقاءات

هم تمكنوا من اكتساب هذه المهارات المستندة  إذا ين،تحمل مسؤولياتهم المستقبلية كمواطن

يكتسـبها   التـي والحقـائق   ،والمعارف ،المعلومات إناتجاهات وقيم متينة هذا يعني  إلى

 إلىمكن الطلبة من تحويلها يت أنتبقى مجردة، بل يجب  أنالطلبة خالل دراستهم ال يجب 

لبناء شخصيات متكاملة وقادرة على تحمل مسؤوليات  أرقىو أسمىوسائل لتحقيق أهداف 

  .تحقق الفائدة للمجتمع بأكملهعلمية واجتماعية  بأدوارحقيقية والقيام 

تمكن الطلبة من تكوين وتنمية قدراتهم على التعامل مـع   إذاالمستوى  او يتحقق هذ

تكـوين معـارف    إلىصبحوا قادرين على االنتقال من المعلومات المجردة المعلومات لي

   1.وخبرات ذاتية مستعملين قدراتهم الفكرية الفردية

  :تأثير المشاركة اإليجابية للطلبة 2.2.3.4

، إيجابيـة  أدوارمن طابع السلبية عند التعليم وحثهم على ممارسة  ةالطالب إخراجن إ

 ،ما يتـاح لهـم مـن معلومـات     بينهم وبينتفاعل المثمر نوع من الإنما يهدف إلحداث 

هم، ميـول  مراعـاة  يجـب  دراسـتهم، ومهاراتهم من خـالل   ،ومعارف وتنمية قدراتهم

به من مشكالت في حياتهم العلميـة   ايشعرو يمكن أنوما ،والمستقبلية اآلنيةواحتياجاتهم 

 التـي قـدرات المختلفـة   وكذلك ال ،والمهارات ،بقيمة ومعنى الخبرات لتعريفهمواليومية 

  .ومنها قدرتهم على التعامل مع المعلومات ،ونها خالل دراستهمريستحقونها ويطو

 ،المعارف، المبـادئ والمتمثلة في مجموعة المفاهيم،  ،الخبرات أهميةالشعور بإن 

تدخل كلها في بنـاء   ،ومهارات وقدرات عديدة ومختلفة ،التفكير أساليب ،القيم ،االتجاهات

كـل هـذه    تمثل. لطالب العلمية والذاتية والتي تهدف العملية التعليمية لتحقيقهاشخصية ا

واالستفادة منهـا، فعنـدما يشـعر     ،على التفاعل معها واإلقبالالدوافع  إلثارةا قويا حافز

وتكوينه له عالقة بتساؤالت وتحـديات فكريـة فـي     ،ما يتاح له في دراسته أنالطالب 
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بالنشـاطات   أبـد  ،حاجاته الفكرية والمعرفية في هذه المرحلةابعة من ميوله ونو ،مستواه

 لإلجابةأو  ،وتحضير دروسه ،أعماله إلنجازجمع المعلومات والبيانات ك ،العلمية الموجهة

قد وتسد حاجاته المعرفية والفكرية، فهو بهذه الطريقة يكون  هميوالتعلى تساؤالت تشبع 

 .المهارات والقدرات المختلفة ويطورهـا  مر بالعديد من الخبرات ويكتسب مجموعة من

   1.وبالتالي يتمكن من تطوير قدرته على التعامل مع المعلومات

  :تأثير الفروق الفردية للطلبة 3.2.3.4

 أنتهدف العملية التعليمية لتحقيقهـا يجـب    التيوالمهارات  ،ن مجموعة الخبراتإ

يختلفون في قـدراتهم العقليـة   تراعي ظاهرة الفروق الفردية بين مجموعات الطلبة، فهم 

 التي .وخلفياتهم الثقافية ،قيمهم ،وحاجتهم العلمية وميولهم كما قد تتباين اتجاهاتهم الفكرية

  .يعيشون فيها  التي تالبيئابنوعيات  تتأثر

مـن   ،اجتناب ما وقعت فيه المناهج التقليديةإلى تسعى مناهج وطرق التعلم الحديثة 

فيتلقى الجميع نفس المـادة العلميـة    .ج بالنسبة لجميع الطلبةحيث توحيد محتويات المنه

بغض النظر عن ارتباطها بحاجاتهم وميولهم، وما يشعرون بـه مـن   نفسها، وبالطريقة 

والقـيم   ،قد توجد بينهم في االتجاهات التير عن الفروق ظوبصرف الن. مشكالت علمية

يمر به جميع  امعين ايحدد قدر أصبح ث، حياألمرما حديثا فقد اختلف أ .وخلفياتهم الثقافية

الطلبة، والى جانب هذه المعارف والمعلومات المشتركة، هناك قدر كبير مـن الخبـرات   

المتنوعة تناسب مستوى القدرات الفكرية لمجموعة معينة، كما ال نغفل البعد االجتمـاعي  

لتكوين واكتسـاب  لو ،ميةوالخلفيات الثقافية لهم، وهذه النقطة تشد اهتمام الطلبة للمادة العل

والقدرات المختلفة، بطريقـة ممتعـة،    ،والمعارف المقدمة وتطوير الخبرات ،المعلومات

   .وغير مجهدة

كل ما يبذله من جهد ونشـاط   أنيشعر خالل دراسته  أنالطالب البد  أنهذا يعني 

هذا يؤدي و. تعليمي، يحقق هدفا في فكره ونفسه، ويشبع حاجته وميوله الفكرية والمعرفية

وبصورة مستمرة مع تقدمه الدراسي، فيحقق بذلك عائـدا   ،زيادة مستوي الدافعية لديه إلى
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وقدرات عديدة، وبطريقة سهلة ومبسطة  ،تربويا جيدا، ويتمكن بذلك من اكتساب مهارات

  1.لديه

  :عوامل ذاتية خاصة بالطلبة 3.3.4

  :تأثير نفسية الطلبة 1.3.3.4

قـد  ومتطلباتها،  ،خصائصها ،طبيعتها ،ع الدراسة الجامعيةقلة معرفة الطلبة بنو إن

الكثير من المشاكل التي لها عالقة مباشرة بقلة معرفته للوضـع   الطالب يعاني من تجعل

قدرته على التعامل مع  تتأثروهذا يؤثر حتما على تطور قدراته المعرفية وتنميتها وبالتالي 

  2.هاالمعلومات سلبا نتيجة عدم اهتمامه بتطوير

تؤثر على تنميـة قـدراتهم علـى التعامـل      ،من مجموعة من المشاكلالطلبة قد يعاني ف

المنهجي مع المعلومات بسبب اضطرارهم لاللتحاق بدراسـات ال تتفـق مـع ميـولهم     

ن نظام االلتحاق بالجامعـة ال  ألذلك  ،ومواهبهم وقدراتهم العقلية مواستعداداته ،الشخصية

بل يكتفي فقط بالدرجات التي يتحصل عليها الطلبة في  ،عتباريأخذ هذه العناصر بعين اال

بالتالي تتقهقر . فيتأثر الطلبة بقرارات توجيههم، ويحدث لديهم إحباطا 3.االبكالوريامتحان 

قدرات استيعابهم، ويضعف تحصيلهم الدراسي، وينتج عن ذلك عدم اكتسـابهم لقـدرات   

وإن تابعوها، ومن هـذه القـدرات قـدرة    مختلفة أو تطويرها خالل فترة دراستهم حتى 

  .التعامل مع المعلومات العلمية والتقنية

                                                        
 .270-269. ص. المرجع نفسه 1
 .38.ص . 1984منشورات المعارف، : االسكندرية.دراسة حقلية. تطوير التعليم الجامعي العربي. عيسوي عبد الرحمن 2
 .37.ص. المرجع نفسه 3



  

  :تأثير البيئة االجتماعية والثقافية 2.3.3.4

 ،بنوع معين من التكوين قلاللتحاضغوطها على الطالب فتدفع به  األسرةقد تمارس 

في  تهيراعون رغب يتخرج ابنهم منها لكنهم ال أنشعبة يرونها مناسبة له ويحلمون  إلىأو 

على دراسة شعبة غير متحمس وراغـب   انه يصبح مرغمأأو  ،إحباطدراستها فينتج لديه 

سلبي على تحصيله العلمي وبالتالي يصبح غير قادر على تطوير  تأثيرهذا ينتج عنه  .فيها

كمـا تتـأثر    .منها قدرة التعامل مع المعلومات ،أخرىقدراته المختلفة واكتساب قدرات 

 إضافةة النفسية للطالب بظروفه المعيشة ووضعه االجتماعي والمالي داخل المجتمع الحال

طبيعة شخصيته واستعداداته، كل هذه العوامل تؤثر مباشـرة علـى عمليـة الـتعلم      إلى

اكتسـاب   الطلبة، وبالتالي علـى عمليـة   ىوالتحصيل لمختلف المعلومات والمهارات لد

  1.الجامعية تطوير قدراتهم خالل مرحلة دراستهمو

  :تأثير طبيعة وميول الطلبة 3.3.3.4

ميول الطلبة، وحاجاتهم، ومـن خـالل دراسـة مشـكالت      التعرف على من خالل

يشعر الطلبة  أنتحقيق فكرة الوظيفية، أي  إلىتهدف العملية التعليمية  .المجتمع وتحليلها

. اليوميـة  محيـاته  بها في ونما يتعلمونه له معنى ووظيفة حقيقية يشعر أنعند دراستهم 

حققه من نتائج نوعية تعلى قيمة الدافعية عند التعلم وما  الدراسة تؤكد أنلذلك فحديثا نجد 

وقـدرات   ،مهـارات مختلفـة   يضاف إليهاومعلومات  ،الطلبة من اكتساب معارف ىلد

دراسـات   إجـراء من خالل  إالهذا ال يتحقق  .متنوعة تفيده في حياته المستقبلية والعملية

 إلى جانـب يتم من خاللها التعرف على الحاجات والميول الحقيقية للطلبة،  أصليةمية عل

والوصول للنتائج  ،األهدافاالجتماعية السائدة، للتمكن من تحقيق  األوضاعالتعرف على 

  2.السابقة عند تكوين الطلبة

اته خبر ،ميوله ،حاجاته المعرفية معارفه،مستوى  ،قدراته ،ن معرفة طبيعة الطالبإ

المعرفية وبالتالي قدرته على التعامل  إمكاناتهالزمة للتمكن من تنمية  أمور ،السابقة وبيئته
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فهذه العوامل تؤثر حتما على تحقيق تنمية قـدرات   .1مع المعلومات خالل مرحلة دراسته

 ميكتسبها الطلبة خالل مساره أنمن المفروض  والتيالطلبة على التعامل مع المعلومات 

أو من  ،البحوث ومناقشتها إنجازأو خالل  ،سواء خالل دروس المنهجية المقررة الدراسي

  2.كانت الظروف الدراسية متوافقة مع العوامل سابقة الذكر إذاخالل اطالعه الفردي 

  :مستويات قدرة التعامل مع المعلومات العلمية والتقنية 4.4

التعقيـد السـتعمال    في مجال المعلومات خمسة مستويات متفاوتة نحدد المختصو

وطريقة وجود المعلومـات علـى حواملهـا أو     ،المعلومات ، وتعود درجة التعقيد لشكل

 قبل التعرف على مستوى تعقيد استعمال المعلومات ، سنتعرف أوالو .مصادرها األصلية

 .على استعمال مختلف أشكال وأنواع مصـادر، وحوامـل المعلومـات   وقبل كل شيء، 

جات تعقيد البحث عن المعلومات وتسجيلها من قبـل مسـتعملها،   على دربعدها نتعرف 

ومدى تقدم القدرات الفكرية واإلدراكية التي تتطلبها هذه العملية ، قبـل أن يصـبح مـن    

في بحوث وأعمال جديدة، . الممكن استعمال المعلومات المستخرجة من الصادر األصلية 

عرض للمسـتويات  توفيما يلـي سـن  . أو لتلبية حاجات علمية، ومعرفية بسيطة أو معقدة

  .الخمسة للتعامل مع المعلومات

  :تالمستوى األول لتعقد التعامل مع المعلوما 1.4.4

مثل  ،المستوى، وكمية المعلومات به قليلة التعقيد هذا جدا في ايكون المصدر بسيط

عن وتقوم عملية البحث  .من الحوامل اواحد اويستعمل نوع .بعض القوائم، رموز بسيطة

أو باسـتعمال الـذاكرة   ..... المعلومات محدودة باستعمال كلمات مفتاحيه، أرقام ، رموز

. ، األشكال نالبصرية، لتذكرة وتعليم مكان المعلومات بالمصادر، كتذكر السطور، األلوا

عناصر للتعبير عما بالمصدر الولتسجيل المعلومات في هذا المستوى يكفي تسجيل بعض 

قليل، حيـث أن المعلومـات المتواجـدة أو     ااستنباطي استعمل مجهودوهذا يتطلب من الم
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المسجلة بالمصدر مطابقة تماما للمعلومات المبحوث عنهـا ، فالمسـتعمل يجـدها آنيـا     

  .وبطريقة جلية وبسيطة

إن استعمال المعلومات في هذا المستوى األولي، ال يتطلب معرفة المستعمل لمحتوى 

استعمالها أي تحليل ، ويمكـن   بلمعلومات ، حيث ال يتطلالمصدر ليتمكن من استعمال ا

ويعتبـر المسـتوى    .إعادة تسجيل المعلومات واستعمالها كما وجدت بمصدرها األصلي

األول أقل المستويات تعقدا، حيث ال يتطلب التعامل مع المعلومات العلمية والتقنية قدرات 

  .فكرية  متقدمة

  :ل مع المعلوماتالمستوى الثاني لتعقد التعام 2.4.4

يكون مصدر المعلومات في هذا المستوى بسيطا أيضا، لكنه بخالف المستوى األول، 

يحتوى على مجموعة من عناصر المعلومات، كبعض البيانات بدون تقسـيمات فرعيـة،   

  .، أو مجموعة من الحوامل من نفس النوعاواحد اجداول بسيطة، يستعمل مصدر

ة عناصر من المعلومات، في هـذا المسـتوى   أو مجموع ،يكون البحث عن عنصر

باستعمال معيار أو اثنين للوصول للمعلومات، أو باستعمال مجموعـة أبحـاث متعاقبـة    

  .ر معينة عند البحث، كاستعمال دليل الهاتف إليجاد مجموعة من األرقام يياباستعمال مع

هـذا   بسـيط فـي   ااستنباطي اإن تسجيل المعلومات بجميع عناصرها يتطلب مجهود

بالمصدر فهي متشابهة بدرجة  ةأو المسجل،المعلومات الموجودة بالمستوى، أما ما يتعلق 

  .لمعلومات المطلوبة، فالمستعمل يجد المعلومات بطريقة سهلة وواضحةمع اكبيرة 

كما أن القدرة على استعمال المعلومات، تتطلب معرفة مسبقة عن محتوى المصدر، 

لها، كما يمكن إعـادة ترتيبهـا لتسـهيل     ابسيط ت تحليالحيث يتطلب استعمال المعلوما

مقارنتها، ثم إعادة تنظيم المعلومات  المتوفرة إلعادة تسجيلها أو استعمالها فـي أعمـال   

قدرات فكرية إدراكية كبيرة  بوهذا المستوى أكثر تعقيدا من األول لكنه، ال يتطل .أخرى

  .من طرف مستعمل المعلومات من هذا المستوى



  

  :المستوى الثالث لتعقد التعامل مع المعلومات 3.4.4

عدة عناصـر للمعلومـات،    لنوعا ما، يشم امعقد ،يكون المصدر في هذا المستوى

 ةتأخذ أشكال جداول معقدة ،أو عدة مصـادر بسـيط   ،مصنفة إلى أقسام وعناوين فرعية

لـدوائر  تحتوي على عدة أنواع من مصادر للمعلومات مثل أشـكال بيانيـة مختلفـة، كا   

،أو مضلعات تكرارية،وتكون المصادر متخصصة ويجـب أن يكـون المسـتعمل    ةالنسبي

متعودا على هذا النوع من المصادر ليتمكن من فهم المعلومـات التـي تحتويهـا هـذه     

تجري عملية البحث في هذا المستوى بتحديد عنصر من مجموعـة عناصـر    .المصادر

أو باستعمال نتائج بحث سابق إلجـراء بحـث   باستعمال عدة معايير للبحث،  ،للمعلومات

 اوتستلزم عملية إيجاد المعلومات ، مجهود. تسجل جميع عناصر المعلومات المتعددة. آخر

، حيث أن المعلومات الموجودة والمسـجلة بالمصـادر، والمعلومـات    امتوسط ااستنباطي

  .المطلوبة قد يكون مبهما لدى المستعمل

على المستعمل معرفة محتوى المصدر للتمكن من  إن استعمال المعلومات يستوجب

استعماله، كما يمكن أن يستوجب عليه تحليلها، واختيارها من مجموعة مـن المصـادر   

ويمكن في هذا المستوى تركيب المعلومات . ودمجها قبل إعادة استعمالها في أعمال أخرى

ية حاجة علميـة أو  المستخرجة من مصادر مختلقة عند استعمالها لحل مشكل ما، أو لتلب

  .معرفية معينة

  :المستوى الرابع لتعقد التعامل مع المعلومات 4.4.4

يعد هذا المستوى أكثر تعقيدا منسابقه، ألن مصادر وحوامل المعلومات تكون معقدة، 

وتحتوي على عناصر معلومات متعددة مصنفة إلى عـدة أقسـام، وبخـالف مصـادر     

نصر إضافي واحد كالسلم في بيان معين، تشـفير  المستويات السابقة، فهي تحتوي على ع

و بخالف المستويات السابقة قد تكون مجموعة مـن المصـادر مختلفـة    ...لوني، رموز

األنواع، ومثل المستوى السابق فإن المصادر متخصصة وعلى المستعمل أن يكون متعودا 

  .عليها ليستطيع فهم المعلومات الموجودة بهذه المصادر



  

هذا لمستوى من التعقيـد، عـن عنصـر أو مجموعـة عناصـر      يكون البحث في 

للمعلومات باستعمال عدة معايير للبحث قد يتوجب على المستعمل إعدادها، أو اسـتعمال  

أمـا بالنسـبة لتسـجيل     .نتائج بحث سابق إلجراء بحث الحق مثلما في المستوى السابق

عناصر متعددة ومختلفـة  المعلومات، فمثل العنصر السابق، حيث يقوم المستعمل بتسجيل 

ـ  . للمعلومات التي استخرجها نتيجة بحثه في المصادر  اهذا ما يتطلب منه مجهـودا فكري

والمسـتخرجة مـن    ،، كما قد يكون التطابق بين المعلومات الموجودةامعتبر اواستنباطي

  .المصادر، وبين المعلومات المطلوبة مبهما وليس وطيد العالقة

أو يحـول دون   ،قيد يمكن وجود عنصر أو أكثر يشـوش ذا المستوى من التعهوفي 

فقد يتوجب على المستعمل إعـادة هيكلـة   . البحث أو تسجيل المعلومات بطريقة صحيحة

. المعلومات التي يحتاجها في ذهنه، على حسب فئات أو أصناف يحددها حسـب حاجتـه  

ـ  د التعامـل مـع   نالحظ أن هذه العناصر لم نجدها في المستويات السابقة نتيجة قلة تعقي

  .والذي يعتبر التعامل مع المعلومات فيه معقدا ،المعلومات بها مقارنة بهذا المستوى

لكي تستعمل المعلومات، من الممكن أن يحتاج المسـتعمل إلـى معـارف تقنيـة     

ومتخصصة حول نوع حامل أو مصدر المعلومات ليتمكن من استعمالها، يحتاج إلى إعادة 

وجـودة   ،من مختلف المصادر، وقد يستدعي هذا تقيـيم دقـة   تجميع عناصرها المتعددة

 ،كما يجب عليه إعـادة تجميـع  . المعلومات التي جمعها المستعمل من مختلف المصادر

وتسجيلها في أعمال  ،وعرض المعلومات بطريقته وأسلوبه الخاص، قبل إعادة استعمالها

  .أخرى، أو لتلبية حاجات علمية ومعرفية مختلفة

جموعة هذه العمليات المتواجدة بهذا المستوى هو ما يمثل التعامل مـع  نالحظ أن م

المعلومات والذي نريد التحقق منه لدى طلبة السنوات النهائية بالمركز الجامعي لواليـة  

  .الوادي من خالل إجراء دراستنا الميدانية

  :المستوى الخامس لتعقد التعامل مع المعلومات 5.4.4

تعقيدا، فالمصادر معقدة وتحتوي على عناصـر معلومـات   هذا المستوى هو األكثر 

مع وجود عنصرين فرعيين إضافيين على األقـل، أو قـد    ممتعددة، مصنفة إلى عدة أقسا



  

يكون البحث في هذا المستوى  .تكون مجموعة مصادر مختلفة األنواع متخصصة كسابقه

وجـب علـى   عن عنصر أو مجموعة عناصر للمعلومات باستعمال عدة معـايير قـد يت  

نتائج بحث سابق في بحث الحق مع تحديد معايير للبحث  لالمستعمل إعدادها، أو استعما

والمتعددة للمعلومات الموجـودة   ،حسب حادة المستعمل، وتسجيل جميع العناصر المختلفة

 اوتتطلب عملية إيجاد المعلومات وتسجيلها في هذا المستوى مجهـود . بحواملها األصلية

أما التطابق بين المعلومـات المطلوبـة، والمعلومـات    . اكبير اواستنباطي اوإدراكي افكري

وفي هذا المستوى توجـد عـدة عناصـر    . ضئيال، أو مبهما نالموجودة بالمصدر قد يكو

لذلك يتوجب على . تشوش، وتحول دون البحث الجيد والوصول إلى المعلومات وتسجيلها

مع إعادة صياغته ذهنيـا حسـب فئـات     المستعمل إعادة هيكلة ما يحتاجه من معلومات،

  .تحددها حاجته العلمية والمعرفية لهذه المعلومات

عند استعمال المعلومات يجب أن يكون للمستعمل دراية ومعارف مكثفة حول نـوع  

المصادر ومجاالت المعلومات المختلفة،  ليتمكن من التعامل معها واستعمالها، كما يجب 

قبل إعادة استعمالها وتوظيفها مضفيا عليها الجديد من  ،دتهاوالحكم على جو ،عليه تقييمها

مع قدرة اإلشارة إلى الهفوات والقصور المنهجي  ،أفكار وآراء، بأسلوب خاص بمستعملها

  1.إذا وجد

منذ تحديد مكانها بمصـدرها   ،المراحل التي تمر بها المعلوماتأن نالحظ مما سبق 

عند التعامل معها  ةات اإلدراكية والفكرية الالزمأو على حاملها، ثم تسجيلها ومدى القدر

قبل إعادة استعمالها، وتوظيفها في أعمال أخرى، أو لتلبية حاجات علمية وبحثية مختلفـة  

كل هذا حسب خمسة مستويا ت تتدرج في التعقيد، تبعا لشكل وطريقة . من قبل مستعملها

أي المسـتوى   ،ن األقل تعقيداوتتدرج م. تواجد المعلومات بمصادرها وحواملها األصلية

                                                        
1Définition de l'utilisation de documents.[en ligne].[30/03/2004].disponible sur le world wide web: 

http://www.15.hrdc-drhc.gc.ca/awm.fr/main/3-skills_du3_f.asp. 

http://www.15.hrdc-drhc.gc.ca/awm.fr/main/3-skills_du3_f.asp


  

يزداد تعقيـد اسـتعمال   و. األول الذي يتناول االستعمال العادي البسيط اليومي للمعلومات

  .حتى األكثر تعقيدا، وهو المستوى الخامستدريجيا المعلومات 

تعقيد التعامل مـع المعلومـات   بأن المستوى الرابع والخامس يختصان أيضا نالحظ 

كن مع تفاوت في درجة التعقيد، حيث تبرز العلمية في عمليات البحث، العلمية والتقنية، ل

تسجيل واستعمال المعلومات في هذين المستويين، باإلضافة إلى ما يجب أن يتصف بـه  

والعمليات التي قد يلجأ لتطبيقها على المعلومات،  ،المستعمل من معرفة لطبيعة المصادر

بأسلوبه الخاص قبل إعادة توظيفها واسـتعمالها  من ترتيب، تنظيم، تقييم، وإعادة عرضها 

  .في أعمال أخرى

وكذلك قـدرات المسـتعمل    ،أما الفوارق بين المستويين فتكمن في أن هذه العمليات

ونجـدها  . ومعارفه المختلفة، من الممكن أن تستعمل أو يلجأ إليها في المسـتوى الرابـع  

والـذين   ،من قبـل مسـتعمليه   ضرورية ويجب توفرها واستعمالها في المستوى الخامس

... يتميزون بدرجة متقدمة في المجال العلمي، كطلبة الدراسات العليا، األساتذة، البـاحثين 

  .فهم مطالبون بتحقيق مستوى علمي عال

أما المستوى الرابع، فيمكن أن يمس فئة طلبة ما قبل التدرج ، حيث أن المسـتوى  

تتفاوت درجاته بتفاوت قـدرات الطلبـة علـى    وقد . العلمي المطالبين به أقل من السابق

واستعمال المعلومات التي اكتسبت وطورت خالل مرحلة دراستهم الجامعية، فقد  ،التعامل

نجد فئات من الطلبة تكتفي باستخراج المعلومات من مصادرها، ثم تسجيلها واسـتعمالها  

كمـا  . لوبهم الخاصفي أعمال أخرى، دون تنظيمها، تقييمها، أو حتى إعادة صياغتها بأس

قد نجد فئات من الطلبة تقوم بإخضاع المعلومات التي استخرجتها من مصادره المختلفـة  

لهذه العمليات لتضفي قيمة علمية جيدة على أعمالهم، حتى وإن كانت بسيطة، وقد تكـون  

هذه العمليات متفاوتة االستعمال بين فئات الطلبة، حتى وإن كانوا مـن نفـس المجتمـع    

 .ي، ومروا بنفس ظروف التكوينالدراس



  

  :الدراسة الميدانية

  تعامل طلبة المركز الجامعي لوالية الوادي مع المعلومات العلمية والتقنية

  :مدخل الجانب الميداني

  :المركز الجامعي لوالية الوادي 1.5

إلى اليوم، حيث تم فـي   1995مر المركز الجامعي لوالية الوادي بعدة مراحل منذ 

جارة بموجب قـرار وزاري مشـترك مـؤرخ    هذه السنة إنشاء ملحق المعهد الوطني للت

، حيث انطلـق الموسـم   14/01/1997في  164وقرار تنظيمي رقم  03/06/1995:في

كأول سنة جامعية على مستوى والية الوادي وذلك لتحضير شهادة  95/96الجامعي خالل 

، 98/99الليسانس في العلوم التجارية تخصص إدارة أعمال حيث تخرجت أول دفعة سنة 

  .زيادة تخصص تجارة دولية في نفس السنة ثم تم

 98/99انطلقت الدراسة بملحق العلوم القانونية واإلدارية خالل الموسـم الجـامعي   

وبموجب المرسـوم  . 99/00بينما انطلقت الدراسة بملحق اآلداب خالل الموسم الجامعي 

الثة تحول الملحق الجامعي إلى مركز جامعي يضم ث 18/09/2001المؤرخ في  01/277

  .معاهد

  902): طويل المدى(معهد العلوم التجارية  -

 908): طويل المدى(معهد العلوم القانونية  -

  800): طويل المدى(معهد اآلداب واللغات  -

تم إضافة مجموعة من التخصصات  24/02/2002المؤرخ  01: و في المنشور رقم

  : التالية

   904): طويل المدي(علوم التسيير  -

  903): طويل المدي(االقتصادية العلوم  -

  302): قصير المدى(المحاسبة الضرائب  -

 501) طويل المدى(وإعالم آلي  اجذع مشترك تكنولوجي -



  

 301): قصير المدى(إعالم آلي للتسيير  -

تخصصـات كمـا يضـم     08ليصبح عدد التخصصات الموجودة بالمركز الجامعي 

 320أنشئ بموجب قرار وزاري مشترك برقم المركز الجامعي مركز للتكوين المتواصل، 

، به قسم التدرج 95/96حيث بدأت الدراسة به خالل الموسم الجامعي  04/06/91بتاريخ 

  :تخصصات 06يضم 

  .قانون العالقات االقتصادية الدولية -

 .قانون األعمال -

 .التوثيق -

 .محاسبة وتسيير مالي للمؤسسات -

 .اإلنجليزية التقنية -

 .ة التقنيةالفرنسي -

  .وقسم تحضيري بشعبتي العلوم واآلداب -

بـدائرتي المغيـر    99/00كما تم فتح ملحقتين للمركز خالل الموسـم الجـامعي   

  1.وجامعة

  :اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية 2.5

سبق وأن تطرقنا لإلجراءات المنهجية للدراسة بالتفصيل في الفصل األول، وللتذكير 

  .يد طرحها في العنصروالربط فقط سنع

  :تذكير باإلشكالية 1.2.5

سبق التطرق إلشكالية الدراسة والمتمثلة في التعرف على قـدرة طلبـة السـنوات    

النهائية بالجامعة على التعامل مع المعلومات العلمية والتقنية، بالتفصيل في الفصل األول 

تي أثارتها اإلشكالية والتي أي الفصل المنهجي للدراسة، وللتذكير سنعيد طرح التساؤالت ال

  :جاءت كاآلتي

                                                
  .6-4. ص. المرجع السابق.المركز الجامعي بالوادي 1



  

هل يملك طلبة السنوات النهائية القدرة على التعامل المنهجي مع المعلومات العلميـة   -1

  والتقنية عند إعدادهم لبحوثهم ومذكراتهم؟

هل يستطيع طلبة السنوات النهائية بالجامعة، فهم واستيعاب المعلومات العلمية والتقنية  -2

 المكتسبة؟

هل يملك طلبة السنوات النهائية القدرة على تقويم ونقد المعلومات العلمية والتقنية التي  -3

 تمكنوا من الحصول عليها قبل توظيفها عند إعداد بحوثهم ومذكراتهم؟ 

هل يتمكن طلبة السنوات النهائية من ربط األفكار وإبداء آرائهـم الشخصـية حـول     -4

 توظيفها؟ المعلومات التي وصلوا إليها قبل

هل يبدع الطلبة ويضيفون الجديد على المعلومات التي تحصلوا عليها قبل توظيفها في  -5

 أعمالهم ومذكراتهم؟

هل هناك فرق في تأثير مدة الدراسة والتكوين الجامعي على قدرة طلبـة السـنوات    -6

 النهائية على التعامل مع المعلومات العلمية والتقنية ؟

  :اتتذكير بالفرضي 2.2.5

لطلبـة  : لإلجابة على التساؤالت المطروحة سابقا قمنا بوضع فرضية عامة وهـي 

السنوات النهائية بالجامعة القدرة الكافية للتعامل مع المعلومات العلمية والتقنية، وذلك قياسا 

  .بالتكوين الذي تلقوه خالل سنوات دراستهم الجامعية

  :ثم وضعنا أربع فرضيات جزئية وهي

  .نوات النهائية بالجامعة القدرة على فهم المعلومات العلمية والتقنية المكتسبةلطلبة الس -

يملك الطلبة القدرة على تقويم ونقد المعلومات العلمية والتقنية التي سيوظفونها إلعـداد   -

 .بحوثهم ومذكراتهم

وظيفهـا  يقوم الطلبة بإضافة الجديد على المعلومات العلمية والتقنية واإلبداع فيها عند ت -

 .في أعمالهم ومذكراتهم

توجد فروق في تأثير مدة الدراسة والتكوين بين طلبة الليسـانس، وطلبـة الدراسـات     -

  .الجامعية التطبيقية على قدرة تعاملهم مع المعلومات العلمية والتقنية



  

  :العينة 3.2.5

بنفس من المجتمع األصلي للدراسة، و % 25كما ذكرنا سابقا فقد شملت عينتنا نسبة 

من المجتمعات األصـلية لهـم،    % 25النسبة بالنسبة للعينتين الجزئيتين فقد شملنا على 

  :والجدول الموالي يوضح ذلك

مجتمع األصلي ال األولية لعينةا
 تكراراتلا  %نسبةال تخصصاتال للدراسة

  ليسانسالبة طل  592  148  % 25
  لتطبيقيةا معيةلجادراسات االبة طل  29  08  % 25
  مجموعال  622  156  % 25

  

  .طلبة بالعينات من مجموع المجتمع األصلي للدراسةالدد ع: )02(ول رقم جد

  :وذلك ممثل في الشكل اآلتي

  

  

  

  

  

  

  

  .)نسب مئوية(طلبة بالعينات من مجموع المجتمع األصلي للدراسةالدد ع ):02(شكل رقم

  

المجتمع األصـلي ألي  من  % 25عدد الطلبة الذي يمثل نسبة :نقصد بالعينة األولية

  .فئة

 622طالب من مجموع  156من خالل الجدول نالحظ أن العينة األولية قدرت بـ 

أما العينـة األوليـة   . طالب من مجمل السنوات النهائية بصرف النظر عن نوع التكوين

عینة 
اللیسان
س

%25

طلبة 
اللیسان
س

%75

عینة 
الدراسات

 
الجامعیة 
التطبیقیة
%25

طلبة 
الدراسات

 
الجامعیة 
التطبیقیة
%75

عینة 
الدراسة
%25

طلبة 
السنوا
ت 

النھائیة
%75



  

طالب سنة رابعة، وقدرت العينـة   592طالب من مجموع  148لطلبة الليسانس فقدر بـ 

  .طالب سنة ثالثة 29طلبة من مجموع  08الدراسات الجامعية التطبيقية بـ  األولية لطلبة

إلى  17/04/2004قمنا بتوزيع االستمارات واسترجاعها في الفترة ما بين تاريخ 

  :، وذلك ما يوضحه الجدول التالي13/05/2004غاية

 

لم  تيالستمارات الا
ستمارات اال  لمسترجعةاالستمارات ا  سترجعت

  الموزعة
  يناتعال

دد ع  عددال  %نسبة ال  عددال  %نسبة ال
  االستمارات

  الدراسةة نعي  158  134  % 84.18  24  % 15.18
  نة الليسانسعي  148  124  % 83.78  24  % 16.21

00 %  00  100 %  10  10  
نة الدراسات عي

  الجامعية التطبيقية
  

  .ستمارات الموزعة والمسترجعة على العيناتاال): 03(م رقدول ج

  

استمارة علـى العينـة    148استمارة، منها  158ء بالجدول فقد قمنا بتوزيع كما جا

استمارات علـى طلبـة الدراسـات الجامعيـة      10األولية لطلبة الليسانس وقمنا بتوزيع 

التطبيقية، أي بإضافة استمارتين على حجم العينة األولية وذلك لزيادة درجة الدقة علـى  

ة وذلك لقلة عددها مقارنة بعينة الليسانس حتى فـي  البيانات المجمعة من طرف هذه العين

  .حالة عدم إرجاع بعض الطلبة لالستمارات، تبقى لدينا مجموعة معبرة وممثلة لربع العينة

اتضح بعد استرجاع االستمارات أن طلبـة الليسانس قاموا بإرجـاع مـا نسبتــه    

لدراسـات الجامعيـة   من االستمارات الموزعة عليهم بينما أرجع كافة طلبة ا % 83.78

وقدرت نسبة استرجاع االستمارات  % 100التطبيقية االستمارات المسلمة لهم، أي بنسبة 

 134وكان عـددها  . من مجموع االستمارات الموزعة % 84.18لدى العينة الكلية بـ 

استمارة وهذه االستمارات هي التي سنعتمدها كعينة فعلية للدراسة، وتدل هذه النسبة على 



  

الطلبة التي الحظناها عند ملئهم لالستمارات، وكذلك الحرص على إرجاعها والدليل جدية 

على ذلك هو عدم إلغاء أي استمارة من االستمارات المسترجعة وهذا طبعا يعود لصـغر  

  .مجتمع الدراسة والطابع التعاوني الذي شهدناه لديهم

نت كلها لـدى طلبـة   استمارة، كا 24أما االستمارات التي لم تسترجع فكان عددها 

أما بالنسـبة للعينـة الكليـة    . من هذه العينة % 16.21الليسانس ويمثل هذا العدد نسبة 

وقد يعود عـدم إرجـاع    % 15.18للدراسة فتقدر نسبة االستمارات التي لم تسترجع بـ 

الطلبة لالستمارات نتيجة إنهائهم لالمتحانات، فقد تناسبت مرحلة التوزيع واالسترجاع مع 

  .حلة إجراء امتحانات السداسي الثاني بالمركز كما لن نلغي عامل النسيان أو اإلهمالمر

، يبقى ممثال للمجتمع األصلي )طالب 134(لكن عموما فحجم العينة الفعلية للدراسة 

والشكل . من مجتمع الدراسة % 21.54، حيث بلغت نسبة العينة الفعلية )طالب 622(لها 

  :اآلتي يوضح ذلك

  

  .ستمارات الموزعة والمسترجعة على العيناتاال): 03(م رق شكل
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  :جدولة البيانات وتحليلها 3.5

قدرة طلبة : سنقوم في هذا الجزء بعرض بيانات الدراسة الميدانية التي قمنا بها حول

الجامعة الجزائرية على التعامل مع المعلومات متناولينها بالشرح والتفسير حسب محاور 

  .االستمارة التي أجاب عليها طلبة العينة

  .بة على التعامل مع المعلوماتتكوين الطل: المحور األول 1.3.5

تعتبر المرحلة الجامعية مرحلة مهمة من مراحل التكوين، حيث يتم خاللها نمو 

وتطور مختلف القدرات العقلية والفكرية للطلبة سواء في مجال الدراسة والتخصص، أو 

  .حتى في مجاالت الحياة األخرى، ومن هذه القدرات، قدرة التعامل مع المعلومات

مرحلة دراستهم الجامعية يكون الطلبة قد تلقوا تكوينا متنوعا ومتكامال، منـه  فخالل 

ما له عالقة بمجاالت تخصصاتهم مباشرة ضمن المقاييس والمواد العلمية التابعـة لكـل   

تخصص ومنه ماله عالقة بالمناهج وطرق البحث، التعامل مع المعلومات، إنجاز البحوث 

تركة بين مختلف التخصصات إضافة إلـى مناقشـات   واألعمال العلمية ضمن مقاييس مش

األساتذة ألعمالهم، والعمل بالمكتبة وبالمراجع، فكل هذا يساعد علـى تكـوين وتطـوير    

  .قدراتهم الفكرية

من خالل اإلجابات على أسئلة هذا المحور والمتمثلة في الجداول التالية، سـنحاول  

تلقوه في تنمية وتطوير قدرتهم علـى   التعرف على مدى استفادة الطلبة من التكوين الذي

  .سنتعرف عليها من خالل بيانات المحاور الموالية التيالتعامل مع المعلومات و

  :نوع التكوين 1.1.3.5

  وع التكوينن  لتكراراتا  %لنسبة ا
  يسانسل  124  % 92.53
  لدراسات الجامعية التطبيقيةا  10  % 07.46
  ينة الدراسةع  134  % 100

  

  .نوع تكوين الطلبة :)04(ول رقم جد



  

توزيع طلبة العينة الكلية للدراسة حسب نوع تكوينهم وقدرت ) 04(يبين الجدول رقم 

وشكلت بذلك األغلبية بينما قدرت نسـبة طلبـة    % 92.53نسبة طلبة الليسانس فيها بـ 

  :والشكل اآلتي يمثل ذلك. % 07.46الدراسات الجامعية التطبيقية بـ 

  

  

  

  

  

  

  

  .نوع تكوين الطلبة :)04(رقم شكل 

  

تجدر بنا اإلشارة إلى أن التفاوت الكبير في النسب راجع لصـغر حجـم المجتمـع    

األصلي لطلبة الدراسات الجامعية التطبيقية مقارنة بحجم المجتمع األصلي لطلبة الليسانس 

  .من مجتمعها األصلي % 25ألن هذه النسب في مجتمعاتها األصلية تمثل كل منها نسبة 

أن هذا التفاوت لن يؤثر على نتائج الدراسة المتعلقة بالفرضيات الجزئية الثالثة  كما

أما الفرضية الرابعـة  . األولى، والتي لم نأخذ فيها بعين االعتبار تأثير فرق مدة الدراسة

ستمكننا من المقارنة بين قدرة طلبة العينتين، فقد قمنا بوضع بياناتها في جـدول خـاص   

  .تين للدراسة كلما لزم األمر المقارنةبالعينتين الجزئي

 الدراسات الجامعیة 
التطبیقیة
%7.46

لیسـانس
%92.53



  

  :الطلبة بإعدادها خالل السنة الجامعية عدد البحوث التي كلف 2.1.3.5

  :بإعدادهاالكلية عدد البحوث التي كلف طلبة العينة  1.2.1.3.5

  نة الدراسةعي
  لتكراراتا  %نسبة ال  جاباتاإل

  3إلى  1 من  78  % 58.20
  6إلى  3 من  41  % 30.59
  6أكثر من   15  % 11.19
  وعممجال  134  % 100

  

  .بحوث التي كلف الطلبة بإعدادها خالل السنة الجامعيةالعدد ): 05(م رقول جد

  

يكلف الطلبة خالل دراستهم الجامعية في إطار المقاييس المقـررة بإعـداد بحـوث    

وأعمال قصد تدريبهم على البحث عن المعلومة واستعمالها، ومن خـالل هـذا السـؤال    

  . نحاول التعرف على عدد البحوث التي يكلف الطلبة بإعدادها خالل السنة الدراسيةس

يتبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق أن أكبر نسـبة مـن الطلبـة    

بحوث، أي أن هذه النسبة أعد  يقومون بإعداد من بحث إلى ثالثة % 58.20وقدرت بـ 

جع ذلك إلى أن الطلبة في السنة النهائيـة توجـه   طلبتها بحث على األقل خالل السنة وير

نشاطهم إلى أعمال أخرى، ألنهم مقبلين على التخرج ولذلك فهم ينشـطون أكثـر لجمـع    

كذلك ألن أغلبهم يدرس خالل السداسي األول فقط مـن  . مراجع تخص مشاريع تخرجهم

ع التخـرج  السنة الجامعية ويخصص السداسي الثاني إلجراء التربصات أو إعداد مشـاري 

لذلك ظهرت هذه النسبة كبيرة ويليهـا الطلبـة   . فتتقلص المدة المخصصة إلعداد البحوث

وهـذا راجـع ألن بعـض     % 30.59الذين أعدوا ما بين ثالثة إلى ستة بحوث بنسـبة  

عدد أكبر من البحـوث وكـذلك    بإنجازتكون برامجها مكثفة فيطالب الطلبة التخصصات 

أما الطلبة الذين يقومون بإعداد أكثر من سـتة بحـوث   . نألنهم يدرسون خالل السداسيي

األساتذة، فقـد يكلـف بعـض     وهذا يعود إلى طريقة عمل % 11.19بـ نسبتهم فقدرت 



  

كأن يطالب األستاذ طلبته بإعداد أعمال  .األساتذة طلبتهم بإعداد أكثر من بحث في المقياس

نسبة قليلة ألن طريقة العمل قصيرة حول كل موضوع واحد لكل طالب ولهذا كانت هذه ال

 .هذه غير شائعة بين األساتذة، فاغلبهم يكلف كل طالب بإعداد بحثه حول موضوع واحـد 

  :والشكل اآلتي يمثل ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  .بحوث التي كلف الطلبة بإعدادها خالل السنة الجامعيةالعدد  ):05(م رقشكل 

  

ة الليسانس وطلبة الدراسات سنقوم بالتعرف أكثر على عدد البحوث المنجزة لدى طلب

  : الجامعية التطبيقية كل على حدا من خالل الجدول اآلتي

  

  :عدد البحوث التي كلف طلبة العينتين الجزئيتين بإعدادها 2.2.1.3.5

  جاباتاإل  نة الليسانسعي  التطبيقية ةالدراسات الجامعي ينةع
  لتكراراتا  بالنسبة للعينة%  لتكراراتا  بالنسبة للعينة%

  3إلى  1 من  70  % 56.45  08  % 80
  6إلى  3 من  40  % 32.25  01  % 10
  6أكثر من   14  % 11.29  01  % 10

  مجموعال  124  % 100  10  % 100
  

  .نتين الجزئيتين بإعدادهاعيعدد البحوث التي كلف طلبة ال ):06(جدول رقم 

من 3 إلى 6
%30.59

أكثر من 6
%11.19

من 1 إلى 3
%58.20



  

الذين أنجزوا يتبين من خالل بيانات الجدول أن أكبر نسبة لدى العينتين حققها الطلبة 

لدى طلبة الليسانس ،  % 56.45 :من بحث إلى ثالث بحوث، حيث كانت النسب كالتالي

طلبة الدراسات الجامعية التطبيقية، ثم يأتي الطلبة الذين أنجزوا من ثالثـة   لدى % 80و

في عينة الليسانس، وهي ثاني نسبة بينما تساوت نسـب   % 23.25إلى ستة بحوث بنسبة 

أنجزوا من ثالثة إلى ستة بحوث والذين أنجزوا أكثر من ستة بحوث في عينة الطلبة الذين 

أكثر من  % 11.29بينما أنجز ما نسبته  % 10الدراسات الجامعية التطبيقية، وقدرت بـ 

  .ستة بحوث من طلبة الليسانس

ما نستنتجه من خالل بيانات الجدولين سواء بالنسبة للعينة الكلية أو بالنسبة للعينتين 

الجزئيتين أن الطلبة خالل السنة النهائية لدراستهم أعدوا بحوثا سواء في مقياس المنهجية 

أو في المقاييس التخصصية، بغض النظر لما أعدوه خالل السنوات السابقة وهـذا قصـد   

كما لم نالحظ فرقا بين . تدريبهم على البحث عن المعلومات وتوظيفها في أعمالهم الخاصة

وبالتالي فهم يخضـعون   ،نتين الجزئيتين حول عدد البحوث التي أعدوهاإجابات طلبة العي

  :والشكل اآلتي يمثل ذلك .لنفس طريقة العمل بالجامعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  .نتين الجزئيتين بإعدادهاعيعدد البحوث التي كلف طلبة ال ):06(رقم شكل 
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  :مستوى إنجاز البحوث 3.1.3.5

  :للبحوثكلية العينة المستوى إنجاز طلبة  1.3.1.3.5

  جاباتاإل  نة الدراساتعي
  تالتكرارا  %نسبة ال

  ياس المنهجية فقطمق  10  % 07.46
  ود من المقاييسحدمد عد  104  % 77.61
  يع المقاييسجم  20  % 14.92
  مجموعال  134  % 100

  

  .مستوى إنجاز الطلبة للبحوث): 07(م رقول جد

  

معلومـات المختلفـة مـن خـالل     يتلقى الطلبة خالل مرحلة دراستهم الجامعيـة ال 

المحاضرات، وكذلك البحوث التدريبية التي يكلفون بإنجازها والتي تتميز بها المرحلة فبعد 

التعرف على عدد البحوث التي يقوم الطلبة بإنجازها سنحاول من خـالل هـذا السـؤال    

  .التعرف على مستوى إنجاز هذه البحوث

من الطلبة قـد كلفـوا بإنجـاز     % 77.61تبين من خالل الجدول السابق أن نسبة 

بحوثا  % 14.92البحوث في عدد محدود من المقاييس خالل السنة، بينما أنجز ما نسبتهم 

أما من قاموا بإنجاز بحوثهم في مقياس المنهجية فقط، فقدرت نسبتهم . في جميع المقاييس

بحوثهم في أكثر من  وتعد هذه الفئة قليلة مقارنة بالطلبة الذين قاموا بإنجاز % 07.46بـ 

مقياس ويعود هذا التفاوت إلى تعدد التخصصات واختالف أنواع التكوين، فعنـد تفـاوت   

عدد المقاييس بين التخصصات يتفاوت عدد المقاييس التي يطالب فيهـا الطلبـة بإنجـاز    

بحوثهم ويعود أيضا هذا التفاوت كما سبق وأن ذكرنا إلى طريقة العمل بالسنوات النهائية 

يرى األساتذة أن جهود الطلبة من األفضل أن توجه لنشاطات أخـرى غيـر إعـداد     فقد

البحوث، باعتبار أنهم قاموا خالل السنوات السابقة بهذه العملية، فهم على درايـة بـذلك   

ليوجهوا إلى البحث عن المعلومات التي تخدمهم في مشاريع تخرجهم أو القيام بالتربصات 

  :والشكل اآلتي يمثل ذلك .لية أخرىفيكتسبوا مهارات علمية وعم



  

  

  

  

  

  

  

  .مستوى إنجاز الطلبة للبحوث): 07(م رقشكل 

  

  و لمعرفة إن كان هناك فرق 

في مستوى إنجاز البحوث بين طلبة الليسانس وبـين طلبـة الدراسـات الجامعيـة     

  : التطبيقية سنقوم بإدراج الجدول التالي

  :يتين للبحوثمستوى إنجاز طلبة العينتين الجزئ 2.3.1.3.5

عينة الدراسات الجامعة 
  عينة الليسانس  التطبيقية

  اإلجابات
ة بالنسب %

بالنسبة  %  التكرارات  للعينة
  التكرارات  للعينة

  ياس المنهجية فقطمق  10  % 08.06  00  % 00

  المقاييس د محدود منعد  95  % 76.61  08  % 80

  يع المقاييسجم  19  % 15.32  02  % 20

  مجموعال  124  % 100  10  % 100

  

  .الجزئيتين للبحوث نستوى إنجاز طلبة العينتيم: )08(ول رقم جد

  

يتضح من الجدول أن طلبة كال العينتين قاموا بإنجاز البحوث في عدد محدود مـن  

لدى عينة  % 80لدى عينة الليسانس و % 76.61المقاييس بأكبر نسبة وقدرت النسب بـ 

مقیاس المنھجیة فقط
%7.46

عدد محدود من 
المقاییس

%77.61

جمیع المقاییس
%14.92



  

ام طلبة العينتين الجزئيتين بإنجاز بحوثهم في جميـع  الدراسات الجامعية التطبيقية، وقد ق

 %20لدى عينة الليسانس وبـ  % 15.32المقاييس في المرتبة الثانية، وقدرت النسب بـ 

 % 08.06لدى عينة الدراسات الجامعية التطبيقية،أما في المرتبة الثالثة فقد أجاب ما نسبته

في مقياس المنهجية فقط، وهي أقـل نسـبة   من طلبة الليسانس بأنّهم كلفوا بإنجاز بحوثهم 

بينما إنعدمت نسبة اإلجابة على هذا السؤال لدي عينة الدراسات الجامعية . لدى هذه العينة

التطبيقية، وما نالحظه من خالل الجدولين السابقين أن لطلبة العينتين الجـزئيتين نفـس   

وهـذا يـدل علـى    . يبطريقة اإلجابة، حيث تقاربت النسب المسجلة وجاءت بنفس الترت

والشكل اآلتـي يمثـل   . تقارب أعمال ونشاطات نوعي التكوين فيما يخص إعداد البحوث

  :ذلك

  

عدد 
محدود 

من 
القاییس
%80

جمیع  
المقاییس
%20

مقیاس 
المنھجیة 
فقط
%0

الدراسات الجامعیة التذطبیقیة

  
  

  .الجزئيتين للبحوث نطلبة العينتي :)08(رقم شكل 

عدد 
محدود 

من 
القاییس

%76.62

جمیع 
المقاییس

%15.32

مقیاس 
المنھجیة 
فقط

%8.06

عینة الیسانس



  

  :مناقشة بحوث الطلبة 4.1.3.5

  :العينة الكلية مناقشة بحوث طلبة 1.4.1.3.5

  جاباتاإل  اسةنة الدرعي
  لتكراراتا  %نسبة ال

  األستاذ  12  % 08.95
  األستاذ والزمالء  112  % 83.58
  زمالءال  10  % 07.46
  مجموعال  134  % 100

  

  .ةناقشة بحوث الطلبم: )09(ول رقم جد

  

بعد إعداد الطلبة لبحوثهم تأتي مرحلة عرضها ومناقشتها، هذه المرحلة تعد مرحلـة  

ب من مالحظات وتوجيهات حول طريقة عمله بالمعلومات التي جاء مهمة لما يجنيه الطال

وغيرها من النقاط التي يـتم مالحظتهـا    ،وقيمتها ،بها في بحثه، وكذا طريقة عرضه لها

ومن خالل بيانات الجدول السابق، سنحاول التعرف على من يناقش . على أي عمل علمي

  .الطلبة عند عرضهم ألعمالهم

أن مناقشة أغلب العروض يشارك فيها كـل مـن األسـاتذة    توضح بيانات الجدول 

فيستفيد الطلبة من مالحظات أساتذتهم، وتطرح علـيهم   % 83.58والطلبة، وذلك بنسبة 

أما من يقوم مناقشتهم األستاذ فقط، . زمالئهم وهذه الطريقة هي الشائعة غالبا تاستفسارا

الكلية للطلبة، وهي نسبة قليلـة   من العينة % 08.95دون مشاركة الطلبة، فكانت نسبتهم 

فقد يكونون من النوع الذي ال يحبذون . وهذا يرجع إلى طبيعة ومستوى الطلبة في الحصة

المشاركة رغم قدرتهم على ذلك أو ألنهم غير قـادرين علـى صـياغة مالحظـات أو     

استفسارات حول موضوع أو طريقة العمل والعرض لصعوبة أو عدم فهمهم له، أو ألنهم 

  .ر مهتمين ومنتبهين للعرض وهذا أيضا شائع لدى الطلبةغي

 % 07.46أما الذين يناقشهم زمالئهم فقط فهم نسبة صغيرة أيضا، حيث قدرت بـ 

وقد يرجع هذا لطريقة عمل بعض األساتذة، فيطالبون الطلبة بتنشيط الحصص . من العينة



  

بحوث وسير الحصة مع بأنّفسهم ويقومون بدور المالحظ أو المشرف على عملية عرض ال

تحفيزهم بنقاط وعالمات على المشاركة، وبهذه الطريقة يصبح الطلبـة أكثـر اهتمامـا    

  :والشكل اآلتي يمثل ذلك .بالمواضيع بصفة عامة

  

  

  

  

  

  

  

  .ةناقشة بحوث الطلبم :)09(شكل رقم 

  

و للتعرف على هذه العملية بأكثر تفصيل في نـوعي التكـوين، سـنورد البيانـات     

  : بذلك في الجدول التالي الخاصة

  :مناقشة بحوث طلبة العينتين الجزئيتين 2.4.1.3.5

ينة الدراسات الجامعية ع
  ينة الليسانسع  التطبيقية

النسبة ب%   جاباتاإل
  للعينة

النسبة ب%   تكراراتال
  للعينة

  تكراراتال

  األستاذ  11  % 08.87  01  % 10
  األستاذ والزمالء  103  % 83.06  09  % 90
  زمالءال  10  % 08.06  00  % 00
  مجموعال  132  % 100  10  % 100

  

  .مناقشة بحوث طلبة العينتين الجزئيتين): 10(دول رقم ج

األستاذ والزمالء
% 83.58

الزمالء
%7.46

األستاذ
%8.95 



  

يتضح من الجدول تقارب إجابات طلبة العينتين كل على حده، وبنفس طريقة إجابات 

ظهر لذلك لم ي ،العينة الكلية، أي أنه ال يوجد اختالف بين طريقة العمل في نوعي التكوين

اختالف في ترتيب اإلجابات لدى العينة ككل والتي تضم طلبة السنوات النهائيـة بغـض   

النظر على نوع تكوينهم وبين العينتين الجزئيتين والتي تضم كل واحدة منها طلبة نوع من 

حيث كانت نسبة الطلبة الذين يناقشهم األستاذ والـزمالء معـا   . أنواع التكوين على انفراد

وهي تمثل أغلبية هذه العينة وكانت النسبة لـدى عينـة    ،% 83.06يسانس لدى عينة الل

ألن مناقشـة األسـتاذ    % 90الدراسات الجامعية التطبيقية كبيرة أيضا، حيث وصـلت  

ضرورية لتوجيه الطلبة وتصويب أخطائهم وإرشادهم لطريقة العمل الصحيحة، مع إعطاء 

استفسـاراتهم وتسـاؤالتهم حـول     فرصة للطلبة اآلخرين إلبداء وجهات نظرهم وطرح

وهذا أيضا يعتبر بناء للطلبة الذين يطرحون أسـئلتهم ألنـه   . العروض واألعمال المقدمة

  .يمكنهم من اكتساب ثقة في النفس وطالقة عند إلقائهم لعروضهم الشخصية

لدى طلبة الليسـانس،   % 08.87أما الطلبة الذين يناقشهم األستاذ فقط فقـدرت بـ 

وقدرت نسبة . عينة الدراسات الجامعية التطبيقية، وهي عموما نسب متقاربة لدى % 10و

بينما لم يسجل هذا لدى طلبـة   .% 08.06طلبة الليسانس الذين يناقشهم زمالئهم فقط بـ 

الدراسات الجامعية التطبيقية، لكن اإلجابتين كانتا في المرتبة الثالثة لدى العينتين وبالتالي 

وع تكوينهم فهم يخضعون لنفس طريقة العمل فيمـا يخـص إنجـاز    فالطلبة مهما كان ن

والشـكل  . وعرض بحوثهم وأعمالهم، وبالتالي فهم يتلقون تكوينا متقاربا في هذا المجـال 

  :اآلتي يمثل ذلك



  

األستاذ
% 10

الزمالء
% 0

االستاذ و 
الزمالء

% 90

عینة الدراسات الجامعیة التطبیقیة

االستاذ و 
الزمالء

83.06
%

الزمالء
%8.06

األستاذ
%8.87

عینة اللیسانس   

  

  

  

  

  

  

  

  .طلبة العينتين الجزئيتين): 10(شكل رقم 

  

  :يةدراسة الطلبة لمقياس المنهجية خالل الدراسة الجامع 5.1.3.5

  :دراسة طلبة العينة الكلية لمقياس المنهجية 1.5.1.3.5

  جاباتاإل  ينة الدراسةع
  تكراراتال  %نسبة ال

  منع  124  % 92.53
  ال  10  % 07.46
  مجموعال  134  % 100

  

  .لمنهجيةا مقياسل لطلبةا راسةد ):11(قم ر ولجد

  

ي المقررات الدراسية يعد مقياس المنهجية من المقاييس المساعدة ،والتي تدمج عادة ف

بالجامعة، ومن خالله يتمرن الطلبة على العمل المنهجي وطرق إنجاز البحوث العلميـة،  

وكذلك طريقة التعامل والعمل بالمعلومات العلمية والتقنية، التي يجمعها الطلبة قبل إعادة 

  .توظيفها في أعمالهم وبحوثهم

أن درسوا مقياس المنهجيـة  من الطلبة سبق و % 92.53يتضح من الجدول أن نسبة

وتوافق هذه النسبة، نسبة طلبة الليسانس بالعينـة الكليـة، كمـا    . خالل دراستهم الجامعية



  

توافق نسبة من لم يسبق لهم وأن درسوه خالل دراستهم الجامعية نسبة طلبـة الدراسـات   

  :لكوالشكل اآلتي يمثل ذ . % 07.46الجامعية التطبيقية بعينة الدراسة حيث قدرت بـ 

  

  

  

  

  

  

  .لمنهجيةا مقياسل لطلبةا راسةد ):11(قم رشكل 

  

هذا يعني أن هناك فئة من الطلبة انفردت عن األخرى بتكوين في مناهج البحث، وقد 

يؤثر هذا العمل على قدرة التعامل مع المعلومات لدى الطلبة الـذين لـم يدرسـوا هـذا     

ضية الجزئية الرابعة والتي تخـص  كما سيؤثر هذا العامل حتما على نتائج الفر. المقياس

  .تأثير فرق مدة تكوين الطلبة على قدرتهم على التعامل مع المعلومات العلمية والتقنية

للتأكد من أن الطلبة الذين لم يدرسوا مقياس المنهجية من نفس نوع التكوين سـنقوم  

  :بإدراج الجدول التالي

  :المنهجيةدراسة طلبة العينتين الجزئيتين لمقياس  2.5.1.3.5

ينة الدراسات الجامعية ع
  التطبيقية

  ينة الليسانسع
  جاباتاإل

النسبة ب% 
النسبة ب%   تكراراتال  للعينة

  تكراراتال  للعينة

  منع  124  100%  00  00%
  ال  00  00%  10  100%
  مجموعال  124  100%  10  100%

  

  .راسة طلبة العينتين الجزئيتين لمقياس المنهجيةد: )12(م ول رقجد

ال
%7.46

نعم
%92.53



  

نعم
%100

ال
%0

عینة اللیسانس

ال
% 100

نعم
%0

عینة الدراسات الجامعیة التطبیقیة

ت بيانات الجدول السابق، أن الطلبة الذين سبق لهم دراسة مقياس المنهجية هـم  أثبت

، ولم يجب أي طالب بأنّـه   % 100أفرد عينة الليسانس، حيث كانت النسبة المسجلة هي 

أما طلبة الدراسات الجامعية، فلم يسـبق لهـم دراسـة هـذا     . لم يدرس مقياس المنهجية

ة من هذه العين ولم يجب أي طالب. % 100هي أيضا  فكانت نسبة المجيبين بذلك.المقياس

  .بأن سبق له دراسة هذا المقياس

نستنتج من خالل ما سبق أن طلبة الدراسات الجامعية التطبيقية يفتقدون لتكوين فـي  

مناهج البحث العلمي مقارنة بطلبة الليسانس والذين تلقوا تكوينا فيه خالل مرحلة الدراسة 

حتما على طلبة هذه العينة، كما سيؤثر هذا العامل على ثبـوت أو   الجامعية وهذا سيؤثر

  :والشكل اآلتي يمثل ذلك. نفي الفرضية الجزئية الرابعة

  

  

  

  

  

  

  

  .راسة طلبة العينتين الجزئيتين لمقياس المنهجيةد :)12(م رقشكل 

  

  :نوع حصص المنهجية التي يدرسها الطلبة 6.1.3.5

تخصصية في محاضرات، وحصـص موجهـة، أو   يدرس الطلبة عادة المقاييس ال

فقد يدرسها الطلبة علـى شـكل   . أما المقاييس المساعدة فتختلف طريقة تدريسها. تطبيقية

محاضرات فقط، أو حصص تطبيقية فقط، كما قد تدرس كإحدى المقـاييس التخصصـية   

  .كمحاضرات وحصص تطبيقية



  

نهجية التي درسـها  من خالل الجدول اآلتي، سنحاول التعرف على نوع حصص الم

  .الطلبة

  نة الدراسةعي
  لتكراراتا  %نسبة ال  جاباتاإل

  اضرة فقطمح  67  % 50
  اضرة وتطبيقمح  28  % 20.89
  بيق فقطتط  29  % 21.64
  اإلجابةن تناع عام  10  % 07.46
  مجموعال  134  % 100

  

  .نوع حصص المنهجية المدروسة): 13(ول رقم جد

  

من درسوا مقياس المنهجية كمحاضـرة فقـط يشـكلون    يتبين من خالل الجدول أن 

أما من درسوا هذا المقياس كحصص  ،% 50نصف العينة تماما، حيث قدرت نسبتهم بـ 

وقـدرت نسـبة   . % 21.64تطبيقية فقط فجاءوا في المرتبة الثانية، وقدرت نسبتهم بـ 

.  % 20.89الطلبة الذين درسوا محاضرات وحصص تطبيقية في مقياس المنهجية بــ  

ويعود هذا االختالف في نوع الحصص التي تلقى بها طلبة العينـة تكـوينهم فـي هـذا     

بنـوع مختلـف مـن     ةحيث أن كل شعبة تدرس المنهجي. المقياس، لتعدد الشعب بالعينة

وهـذا يرجـع إلـى البـرامج     . الحصص عن الحصص المقررة لدى الشعبة األخـرى 

ض أن تكون مبرمجة حسب احتياجـات  الموضوعة من طرف الوزارة، والتي من المفرو

فاحتياجات طلبة العلوم االجتماعية لهذا المقيـاس تختلـف عـن    . كل تخصص أو شعبة

وحتى بين التخصصات في نفس الشـعبة، فهنـاك مـن    . احتياجات العلوم اإلنسانية مثال

  .التخصصات من يجب أن يدرسها بطريقة مكثفة وأكثر عمقا من تخصص آخر

 % 07.46ة الدراسات الجامعية التطبيقية بالعينة والمقدرة بـ كما ظهرت نسبة طلب

وذلك راجع كما تبين من نتائج السؤال السابق، ألنهـم لـم يدرسـوا    . ممتنعتا عن اإلجابة

  :والشكل اآلتي يمثل ذلك. مقياس مناهج البحث خالل دراستهم الجامعية



  

  

  

  

  

  

  

  

  .نوع حصص المنهجية المدروسة): 13(شكل رقم 

  

  :تردد الطلبة على المكتبة إلعداد البحوث 7.1.3.5

  :تردد طلبة العينة الكلية على المكتبة إلعداد البحوث 1.7.1.3.5

بعد التعرف على إنجاز الطلبة للبحوث، وكذلك دراستهم لمقياس المنهجيـة وهـي   

عمليات تساهم في تكوين وتطوير قدرة الطلبة علـى التعامـل مـع المعلومـات التـي      

في أعمالهم الخاصة سنحاول التطرق لعملية مكملة لتكوير قدرات الطلبـة،  سيستعملونها 

فمن خالل هذا السؤال سنحاول التعرف علـى تـردد    .وهي العمل بالمكتبة والتردد عليها

  :طلبة العينة الكلية أوال، على المكتبة والبيانات المجمعة موضحة في الجدول التالي

  نة الدراسةعي
  جاباتاإل

  تكراراتلا  %نسبة ال
  منع  123  % 91.79
  ال  11  % 08.20
  مجموعال  134  % 100

  

  .البحوثد تردد الطلبة على المكتبة إلعدا): 14(جدول رقم 

يوضح الجدول السابق أن أغلبية الطلبة يترددون على مكتبة المركز إلعداد بحوثهم، 

ساعد الطلبـة  من عينة الدراسة وهذا العمل بالمكتبة ي % 91.79حيث قدرت نسبتهم بـ 

محاضرة وتطبیق
%20.89

تطبیق فقط
%21.64

امتناع عن اإلجابة
%7.46

محاضرة فقط
% 50



  

على اكتساب وتطوير مختلف القدرات العلمية، كقدرة البحث والعمل بالمعلومات، أي أن 

العمل بالمكتبة يهيئ الظروف للطالب الكتساب وتطوير قدرة التعامل مع المعلومات التي 

  .سيستعملها

مـن   % 08.20أما الطلبة الذين ال يرتادون المكتبة إلعداد بحوثهم، فكانت نسبتهم 

العينة وهذا ال يعني أنهم ال يرتادون المكتبة ألغراض أخرى، لكنهم ال يعـدون بحـوثهم   

العتمادهم على مصادر معلومات أخرى غير المكتبة فقـد تتـوفر لـديهم مراجـع     . فيها

  :والشكل اآلتي يمثل ذلك .شخصية أو مستعارة من جهات مختلفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  .البحوثد عداتردد الطلبة على المكتبة إل): 14(شكل رقم 

  

و سنحاول التعرف على تردد طلبة العينتين الجزئيتين على المكتبة إلنجاز بحـوثهم  

  .كل على حده لمالحظة إن كان هناك فرق في هذه العملية بينهم

ال
%8.20

نعم
%91.79



  

  :تردد طلبة العينتين الجزئيتين على المكتبة إلعداد البحوث 2.7.1.3.5

ينة الدراسات الجامعية ع
  سانسينة الليع  التطبيقية

  جاباتاإل
النسبة ب% 

النسبة ب%   تكراراتال  للعينة
  تكراراتال  للعينة

  منع  115  % 92.74  08  % 80
  ال  09  % 7.25  02  % 20
  وعمجمال  124  % 100  10  % 100

  

  .تردد طلبة العينتين الجزئيتين على المكتبة إلعداد البحوث): 15(ول رقم دج

  

السلوك تجاه التردد علـى المكتبـة إلعـداد    يبين لنا الجدول أن لكال العينتين نفس 

بحوثهم حيث أغلبية الطلبة من كل عينة يترددون على المكتبة عند قيامهم بإعداد البحوث 

لدى عينة الدراسـات الجامعيـة    % 80لدى عينة الليسانس و % 92.74وكانت النسب 

  .التطبيقية وتمثل النسبتان األغلبية لكل عينة

الطلبة الذين ال يترددون على المكتبة إلعداد بحـوثهم سـواء    بينما تبقى األقلية وهم

كحصولهم على المعلومات من مصادر أخرى، أو ألن المكتبة ال تلبي احتياجـاتهم مـن   

المعلومات، أو ألنهم ال يجدون راحتهم بها وال تساعدهم على العمل، وقدرت نسبتهم بــ  

  .الجامعية التطبيقية  من طلبة الدراسات % 20و. من طلبة الليسانس 07.25%

ما نستنتجه من خالل الجدولين السابقين، أن سلوك الطلبة تجاه التردد على المكتبـة  

إلعداد البحوث ال يتأثر أو يختلف باختالف نوع التكوين فقد سجل الطلبة الذين يرتـادون  

فـي كـل    المكتبة إلعداد البحوث النسب الكبيرة، مقارنة بالطلبة الذين ال يرتادون المكتبة

العينات سواء العينة الكلية للدراسة والتي تضم طلبة من نوعي التكوين أو لدى العينتـين  

  :و الشكل اآلتي يمثل ذلك.الجزئيتين والتي تنفرد كل واحدة بنوع من أنواع التكوين



  

  

  

  

  

  

  

  

  .تردد طلبة العينتين الجزئيتين على المكتبة إلعداد البحوث ):15(رقمشكل 

  

  :غراض األخرى التي يتردد الطلبة ألجلها على المكتبةاأل 8.1.3.5

  :األغراض التي يتردد طلبة العينة الكلية ألجلها على المكتبة 1.8.1.3.5

  جاباتاإل  نة الدراسةعي
  لتكراراتا  %نسبة ال

  دروسلاجعة امر  66  % 39.05
  ضير االمتحاناتتح  66  % 39.05
  ستراحةاال  37  % 21.89
  عمجموال  169  % 100

  

  .األغراض التي يتردد الطلبة ألجلها على المكتبة):16(ول رقم جد

  

تختلف األغراض التي تدفع بالطالب للتردد على المكتبة إن لم يكن هدفه هو إنجـاز  

البحوث ومن خالل طرحنا لهذا السؤال سنحاول التعرف على نوع األغراض التي تـدفع  

  .تطوير قدراته على التعامل مع المعلوماتبالطالب للمكتبة إن كانت تساعد على اكتساب و

يوضح الجدول السابق أن النشاطات التي يقوم بها الطلبة بالمكتبة وتجعلهم يترددون 

عليها هي أعمال تربوية بالدرجة األولى، فعملية مراجعة الـدروس وكـذلك التحضـير    

لى هاتين فقد أجيب بالتساوي ع % 39.05لالمتحانات سجلتا نفس النسبة حيث قدرت بـ 

نعم
92.74

%

ال
%7.25

عینة اللیسانس

ال
%20

نعم
%80

عینة الدراسات الجامعیة التطبیقیة



  

اإلجابتين، بينما قدرت نسبة الطلبة الذين  يتـرددون علـى المكتبـة لالسـتراحة فقـط       

، وهي نسبة صغيرة مقارنة بالنسبة السابقة لكنها معتبرة بالنسـبة ألهـداف   %21.89بـ

 35ما نالحظه من خالل الجدول أن هناك . المكتبة التربوية التي من المفروض أن تحققها

من العينة الكلية أجابوا بأنّهم يترددون على المكتبة ألكثر  % 26.11بتهم طالبا، أي ما نس

  .من غرض

من هنا يتبين أن تردد الطلبة على المكتبة يكون نسبة كبيرة لتحقيق أغراض تربوية 

بالدرجة األولى ذات صلة مباشرة بالدراسة والتحصيل الدراسي أكثر منها للمساعدة على 

عامل مع المعلومات بهدف اسـتعمالها فـي أعمـال خاصـة     تطوير اكتساب مهارات الت

  :اآلتي يمثل ذلك والشكل .وبطريقة شخصية

  

  

  

  

  

  

  

  .األغراض التي يتردد الطلبة ألجلها على المكتبة ):16(رقم شكل 

  

و للتعرف على أغراض طلبة الليسانس وطلبة الدراسات الجامعية التطبيقية كل على 

  :سنقوم بإدراج الجدول التاليحده، عند ترددهم على المكتبة 

مراجعة الدروس
%39.05

تحضیر اإلمتحانات
%39.05

اإلستراحة
%21.89



  

  :األغراض التي يتردد ألجلها طلبة العينتين الجزئيتين على المكتبة 2.8.1.3.5

ينة الدراسات الجامعية ع
  ينة الليسانسع  التطبيقية

  جاباتاإل
النسبة ب% 

النسبة ب%   تكراراتال  للعينة
  تكراراتال  للعينة

  اجعة الدروسمر  61  % 38.85  05  % 41.66
  متحاناتاالضير تح  61  % 38.85  05  % 41.66
  ستراحةاال  35  % 22.29  02  % 16.66
  مجموعال  157  % 100  12  % 100

  

  .لبة العينتين الجزئيتين على المكتبةط األغراض التي يتردد ألجلها): 17(ول رقم دج

  

يتضح من خالل الجدول السابق أن هناك توافقا في إجابات طلبة العينتين الجزئيتين 

ث نالحظ أن طريقة اإلجابة لدى نوعي الطلبة متشابهة، فقد سـجل طلبـة الليسـانس    حي

تساوي في نسب اإلجابات المتعلقة بمراجعة الدروس بالمكتبة وكذلك التحضير لالمتحانات 

وكذلك الحال بالنسبة لطلبة الدراسـات الجامعيـة    % 38.85بالمكتبة فقدرت النسبة بـ 

  .% 41.66المتعلقة باإلجابات السابقة، وقدرت لدى بـ التطبيقية فقد تساوت النسبة 

المالحظ هو التقارب في النسب لدى العينتين المختلفتين هذا يعني أن طريقة العمـل  

  .لدى طلبة العينتين الجزئيتين ال يتأثر باختالف نوع التكوين أو مدته

بة كذلك لـدى  وكانت نسبة الطلبة الذين يرتادون المكتبة ألجل االستراحة بها متقار

مـن عينـة    %16.66من عينة الليسانس وبـ  % 22.29نوعي الطلبة حيث قدرت بـ 

الدراسات الجامعية التطبيقية ، كما يتبين أن مجموعة من الطلبة أجابوا بـأنّهم يتـرددون   

من عينة الليسانس أي أنهـم   % 26.61على المكتبة ألكثر من غرض قدرت نسبتهم بـ 

  البأن فقط من عينة الدراسات الجامعية التطبيقية أي ما نسبتهطالبا بينما أجاب ط 33

من هذه العينة وفي هذه الحالة كذلك تقاربت نسب الطلبة الذين أجابوا بأكثر مـن   % 20

  .إجابة لدى كلتا العينتين



  

هذا ما يؤكد تقارب األغراض التي تدفع بالطلبة للتردد على المكتبة، وكذلك تماثـل  

  :والشكل اآلتي يمثل ذلك. هم مهما كان نوع تكوينهمطريقة العمل لدي

  

  

  

  

  

  

  

  .لبة العينتين الجزئيتين على المكتبةط األغراض التي يتردد ألجلها ):17(رقم شكل 

  

من كل ما سبق يتضح أن طريقة عمل الطلبة بصفة عامة بما فيهم طلبة الليسـانس  

ومتشابهة بدرجة كبيرة في كـل   وطلبة الدراسات الجامعية التطبيقية كل على حدا متقاربة

  .النشاطات واألعمال التي يكلفون بها خالل دراستهم وتكوينهم الجامعي

هذه األعمال التي بها عالقة بتكوين قدرتهم على التعامل مع المعلومات، سواء أكانت 

مندرجة في نطاق الدراسة مباشرة كدروس المنهجية، البحوث واألعمال التدريسية التـي  

جازها الطلبة، أو قد تكون مناقشات األسـاتذة والـزمالء ألعمـالهم، وطريقـة     يكلف بإن

إنجازها، كذلك ارتياد المكتبة والعمل بها وما ينتج عنه من تدريب فيما يخص اسـتعمال  

على طرق التعامل مـع   ةكل هذه النشاطات تعد عمليات تدريبي. والتعامل مع المعلومات

ل مرحلة الدراسة والتكوين الجامعي بتفاوت طبعا حسب المعلومات يستفيد منها الطلبة خال

  .التخصص ونوع التكوين

ويجدر بنا الذكر بأن درجة استفادة الطلبة من هذه العمليات مرتبطة بعوامل أخـرى  

غير نوع التكوين وطريقته أو التخصص كاختالف وتفاوت القدرات العقلية لكل طالب، أو 

اإلستراحة
16.66

%

مراجعة 
الدروس
41.66

%

تحضیر 
اإلمتحانات
41.66

%

عینة الدراسات الجامعیة التطبیقیة
اإلستراحة

%22

مراجعة 
الدروس
%39

تحضیر 
اإلمتحانات

%39

عینة اللیسانس



  

قدرة وفائدتها خالل دراسته وحتى بعدها وحرصـه  درجة تحمسه وإحساسه بأهمية هذه ال

  .على اكتسابها وتطويرها حتى خارج نطاق التكوين الذي يتلقاه نظاميا

لكن المالحظ هو أنه رغم اختالف نوع التكوين ومدته، نجد هناك تشابها في طريقة 

  .عمل الطلبة وسلوكهم خالل تكوينهم على التعامل مع المعلومات مهما كان شكله

  

  .فهم المعلومات: المحور الثاني 2.3.5

بعد حصول الطالب على المعلومات، تبدأ مرحلة مهمة تتبين من خاللهـا إمكاناتـه   

العقلية والمعرفية حيث يقوم الطالب بمجموعة من العمليات العقلية المترابطة قبل أن يقوم 

بفهـم الطالـب   تبدأ هذه العمليات . بتوظيف واستعمال هذه المعلومات في أعماله الخاصة

للمعلومة التي تحصل عليها قصد توظيفها في عمله وتعد عملية فهم المعلومة كذلك عملية 

  .عقلية معقدة ومركبة من مجموعة من العمليات الجزئية حاولنا تبسيطها وتجميعها

و للتعرف على عملية فهم المعلومات لدى طلبة العينة الكلية للدراسة، وكذلك طلبة 

يتين، مع مالحظة الفرق بينهما قمنا خالل هذا المحور بطرح مجموعة من العينتين الجزئ

  .األسئلة للحصول على بيانات سنحاول من خالل تفسيرها للتعرف على هذه العملية

  :تجميع الطلبة للمعلومات التي لها عالقة بموضوع بحث 1.2.3.5

  :بحث درجة تعقيد التعرف على العالقة بين المعلومات وموضوع 1.1.2.3.5

  نة الدراسةعي
  جاباتاإل

  لتكراراتا  % نسبة ال
  هولةبس  11  % 08.20
  عوبةبص  75  % 55.97
  لب المساعدةاط  48  35.82%

  مجموعال  134  % 100
  

  .درجة تعقيد التعرف على العالقة بين المعلومات وموضوع البحث ):18(جدول رقم 

  



  

قة بموضـوع معـين يريـد    تتفاوت سهولة وصعوبة إيجاد المعلومات التي لها عال

الطالب البحث فيه أو تجميع معلومات حوله، ولمعرفة مدى تمكن طلبـة العينـة الكليـة    

للدراسة من تجميع المعلومات التي تخص بحوثهم طرحنا السؤال السابق علـيهم والـذي   

  ).18(أدرجنا بياناته في الجدول رقم 

ميع معلومات لهـا عالقـة   فمن خالله يتبين أن أغلبية الطلبة يجدون صعوبة في تج

من العينة، وهي نسبة كبيرة حيـث   %55.97بمواضيع بحوثهم، حيث قدرت نسبتهم بـ 

بينما تقاسم النصف اآلخر الطلبة الذين يطلبون المساعدة عند تجميعهم . فاقت نصف العينة

 %35.82للمعلومات التي يرون أن لها عالقة بموضوع بحثهم، حيث قدرت نسبتهم بــ  

أما الذين يتمكنون من تجميـع  . ي نسبة بعد الطلبة الذين يجدون صعوبة في ذلكوهي ثان

من العينة وهي نسبة صـغيرة مقارنـة    % 08.20معلومات بسهولة فقدرت نسبتهم بـ 

  .بالنسب السابقة

هذا يعني أن معظم الطلبة ال يتمكنون من التعرف العالقة بين المعلومات ومواضيع 

منهم من يطلب المساعدة ليتمكنوا من ذلك، وهم بهذا مدركون  لكن هناك. بحوثهم بسهولة

لمشكلتهم في صعوبة التعرف على العالقة إن وجدت بين موضوع معـين والمعلومـات   

وتعتبر عملية التعـرف علـى   . لطلب المساعدة ليتمكنوا من ذلك نالمجمعة لذلك يلجأ و

ى مؤشرات عملية الفهم الصلة التي قد تكون بين موضوع معين، ومعلومات مجمعة احد

الجيد، لكن تبين أن هناك فئة قليلة فقط من الطلبة تمتلك هذه الميزة أي أنهـم وبسـهولة   

يتمكنون من التعرف وتمييز العالقة الموجودة بين موضوع معـين والمعلومـات التـي    

  :اآلتي يمثل ذلك والشكل .يجمعونها



  

  

  

  

  

  

  

  

  .القة بين المعلومات وموضوع البحثدرجة تعقيد التعرف على الع ):18(رقم شكل 

  

للتعرف أكثر على قدرة طلبة العينتين الجزئيتين على التعرف على الصلة الموجودة 

في هذه القـدرة قمنـا بـإدراج     تبين معلومة وموضوع معين ولمعرفة إن وجدت فروقا

  :الجدول التالي

ـ     2.1.2.3.5 ين المعلومـات  درجة تعقيد تعرف طلبة العينتـين الجـزئيتين للعالقـة تب

  :وموضوع بحث

لجامعية اينة الدراسات ع
  ينة الليسانسع  التطبيقية

  جاباتاإل
النسبة ب% 

النسبة ب%   تكراراتال  للعينة
  تكراراتال  للعينة

  هولةبس  10  % 8.06  01  % 10
  عوبةبص  69  % 55.64  06  % 60
  لب المساعدةاط  45  % 36.29  03  % 30

  مجموعال  124  % 100  10  % 100
  

لمعلومات للعالقة بين اتين الجزئيتين نطلبة العي تعرف رجة تعقيد د): 19(ول رقم دج

  .موضوع البحثو

  

بسھولة
%8.20

أطلب المساعدة
%35.82

بصعوبة
%55.97



  

يتبين من خالل الجدول أنه هناك تماثل في طريقة اإلجابة على السؤال لدى طلبـة  

العينتين المبحوثتين حول تعرفهم على العالقة بين معلومات جمعوها وبين موضوع بحث 

مـن عينـة    %55.64ولقي ما نسـبتهم  . جابتهم مرتبة بنفس الترتيبمعين حيث كانت إ

الليسانس صعوبة في معرفة الصلة بين المعلومات وبين موضوع بحث معين وهي أكبـر  

نسبة سجلتها هذه العينة، كما سجلت أكبر نسبة لدى عينة الدراسات الجامعية التطبيقية في 

بتان حيث أن أغلبيـة طلبـة العينتـين    وهما نسبتان متقار % 60هذه اإلجابة وقدرت بـ 

  .الجزئيتين صعب عليهم التمكن من هذا المؤشر من مؤشرات عملية الفهم

لدى عينة الليسانس الطلبة الـذين   % 36.29بينما جاءت في المرتبة الثانية وبنسبة 

يطلبون المساعدة للتمكن من التعرف على الصلة والعالقة بـين المعلومـات المجمعـة    

كما قدرت نسبة طلبة الدراسات الجامعيـة التطبيقيـة الـذين يطلبـون     . ينوموضوع مع

وهنا أيضا يظهر التقارب في نسب اإلجابات لـدى الطلبـة الـذين     % 30المساعدة بـ 

يحسون بضرورة التمكن من هذه النقطة حتى بطلب المساعدة، كما قد توجد نسبة من الفئة 

وموضوع ،لتعرف علي الصلة بين المعلوماتاألولى، أي الطلبة الذين يجدون صعوبة في ا

لكنهم يفضلون االعتماد علي أنفسهم .معين لديهم الشعور بضرورة التمكن من هذه النقطة

دون اللجوء لطلب المساعدة، وذلك لتطوير وتنمية قـدراتهم،  ، في التعرف علي العالقات

  .ما، وموضوع بحثبقيامهم بمجهود فكري أكبر لمعرفة الصلة التي قد توجد بين معلومة 

و قدرت نسبة الطلبة الذين يجدون سهولة في التعرف على العالقة بين المعلومـات  

لدى عينة الليسانس كما قدرت لدى عينـة الدراسـات    % 08.06وبين موضوع ما بـ 

وهي نسب بسيطة للطلبة المتمكنين من هذا المؤشر لعملية  % 10الجامعية التطبيقية بـ 

إدراك العالقة بين موضوع معين والمعلومات المجمعة حوله مقارنـة  الفهم والمتمثل في 

  .بالنسب السابقة

مما سبق نالحظ أنه ال يوجد تباين بين إجابات العينة الكلية للدراسة والتـي تضـم   

جميع الطلبة من نوعي التكوين وبين إجابات طلبة كل عينة على حده والتي تضـم كـل   

  :اآلتي يمثل ذلك الشكلو .واحدة منها طلبة نوع من التكوين



  

  

  

  

  

  

  

  

لمعلومات للعالقة بين اتين الجزئيتين نطلبة العي تعرفرجة تعقيد د ):19(رقم شكل 

  .موضوع البحثو

  

  :انتقاء الطلبة للمعلومات المناسبة لكتابة بحوثهم 2.2.3.5

  :قدرة طلبة العينة الكلية على انتقاء المعلومات المناسبة 1.2.2.3.5

  جاباتاإل  اسةنة الدرعي
  لتكراراتا  %نسبة ال

  هد نفسيجأ  48  % 35.82
  اعر المستطقد  78  % 58.20
  أجد صعوبة كبيرة  08  % 5.97
  مجموعال  134  % 100

  

  .على انتقاء المعلومات ةقدرة الطلب ):20(ول رقم جد

  

وللتعرف على هذه . تكسب المعلومات إن كانت مناسبة للموضوع قيمة علمية للعمل

ومات التي تناسب موضوع بحث على الطالبة أن يكونـوا فطنـين وعلميـين فـي     المعل

وللتعرف على قدرتهم على التعرف على ما يناسبهم لخدمة موضوعهم قمنا . اختيارهم لها

  .بطرح السؤال السابق

أطلب 
المساعدة
36.29

%

بسھولة
%8.06

بصعوبة 
55.64

%

عینة اللیسانس

بصعوبة 
%60

بسھولة
%10

أطلب 
المساعدة
%30

عینة الدراسات الجامعیة التطبیقیة



  

أن النسبة الغالبة من العينة المبحوثة، والتـي قـدرت   تبين يتبين من خالل الجدول 

. ها تحاول قدر المستطاع انتقاء المعلومات المناسبة لموضوع مـا أجابت بأنّ %58.20بـ

وهذا يعني أن أغلبية الطلبة مدركون ألهمية هذه النقطة عند إنجازهم ألعمالهم وبحوثهم، 

فهم يحاولون انتقاء ما يناسبهم من معلومات قدر استطاعتهم يبقى هـل فعـال أن عمليـة    

عود لقدرات كل طالب ويحكم علـى فعاليـة هـذه    االنتقاء التي يقومون بها صائبة فهذا ي

لكن يبقى هناك شعور لدى الطلبة بضرورة انتقاء المعلومات المناسـبة  . العملية األساتذة

  .عند إنجازهم ألعمالهم وبحوثهم

أما من يرون بأنّهم يجهدون أنفسهم النتقاء المعلومات المناسبة ألعمـالهم فقـدرت   

ة مسجلة حيث أن هذه الفئة من الطلبة لديهم الشعور وهي ثاني نسب % 35.82نسبتهم بـ 

بضرورة انتقاء المعلومات المناسبة لكن قدراتهم ال تمكنهم من ذلـك بسـهولة، فيبـذلون    

  .مجهودا أكبر من الفئة السابقة عند قيامهم بهذه العملية

أما الذين يجدون صعوبة كبيرة في التعرف على ما يناسبهم من معلومات إلنجـاز  

 والشكل .وهي نسبة صغيرة مقارنة بالنسبة السابقة. % 05.97لهم فقدرت نسبتهم بـ أعما

  :اآلتي يمثل ذلك

  

  

  

  

  

  

  .على انتقاء المعلومات ةقدرة الطلب ):20(رقم شكل 

  

للتعرف على قدرة طلبة العينتين الجزئيتين كل على حده، على انتقـاء المعلومـات   

  : ، أدرجنا الجدول اآلتيالمناسبة لموضوع معين أو ألجراء بحث ما

أجھد نفسي
%35.82

قدر المستطاع
%58.20

أجد صعوبة كبيرة
%5.97



  

  :قدرة طلبة العينتين الجزئيتين على انتقاء المعلومات المناسبة 2.2.2.3.5

ينة الدراسات الجامعية ع
  التطبيقية

  ينة الليسانسع
  جاباتاإل

النسبة ب% 
النسبة ب%   تكراراتال  للعينة

  تكراراتال  للعينة

  هد نفسيجأ  45  % 36.29  03  % 30

  ر المستطاعقد  72  % 58.06  06  % 60

  أجد صعوبة كبيرة  07  % 5.64  01  % 10

  مجموعال  124  % 100  10  % 100
  

  .قدرة طلبة العينتين الجزئيتين على انتقاء المعلومات): 21(دول رقم ج

  

من خالل الجدول نالحظ تقارب النسب المسجلة لدى العينتين الجزئيتين وهذا يـدل  

  .فيما يخص العمل والتعامل مع المعلومات على تقارب طريقة العمل بين نوعي التكوين

سجلت النسبة الكبيرة الطلبة الذين يحاولون قدر المستطاع انتقاء المعلومات المناسبة 

وتقابلها  ،% 58.06ألعمالهم لدى العينتين حيث قدرت هذه النسبة لدى عينة الليسانس بـ 

ة لديها إدراك بأهمية انتقـاء  ، هذه الفئ% 60لدى عينة الدراسات الجامعية التطبيقية نسبة 

المعلومات المناسبة ويقوم أفرادها بهذه العملية، أي أن لديهم القدرة على تميز المناسب من 

المعلومات من غير المناسب لخدمة موضوع معين وذلك حسب وجهة نظرهم وهي النسبة 

  .الغالبة في كل من العينتين الجزئيتين

نفسهم النتقاء المعلومات التي يرونها مناسبة لدى تليها مباشرة نسبة الذين يجهدون أ

 % 30بينما قـدرت بــ   . لدى عينة الليسانس % 36.29العينتين أيضا حيث قدرت بـ 

لدى عينة الدراسات الجامعية التطبيقية، وهي نسب متقاربة لدى عينتين من نوعي تكوين 

نتقاء المعلومات المناسـبة  مختلف وهذه الفئة من الطلبة لديها كذلك إدراك بأهمية عملية ا

عند القيام بعمل أو بحث لكنها تبذل جهدا أكبر عند قيامها بتمييز المناسب من المعلومات 



  

و يتطلب تميز المناسب من المعلومات من غير المناسب لموضـوع معـين،   .لهذا العمل

تميـز  فهمها جيدا للتمكن من الحكم على تناسبها مع الموضوع وبهذا يمكن أن تعتبر قدرة 

  .المعلومات المناسبة مؤشرا لعملية الفهم الجيد لها

لذلك فالطلبة الذين يجدون صعوبة كبيرة في انتقاء المعلومات المناسبة لموضوع ما 

أو لكتابة بحث ما، هم غالبا الطلبة الذين لديهم صعوبة في فهم المعلومات التي يتعـاملون  

لدى عينة الدراسات  % 10، و % 05.64وقدرت نسبتهم لدى عينة الليسانس بـ . معها

 والشـكل  .الجامعية التطبيقية، وهي أقل النسب المسجلة عند كل من العينتين الجـزئيتين 

  :اآلتي يمثل ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  .قدرة طلبة العينتين الجزئيتين على انتقاء المعلومات ):21(رقم شكل 

  

لدى العينـة الكليـة    بمالحظة الجدولين يتضح أنه ال يوجد فرق في طريقة اإلجابة

للدراسة، والتي تضم الطلبة ككل باختالف نوع تكوينهم وبين إجابات العينتين الجـزئيتين  

كل على حده وهذا يدل على تشابه طريقة العمل لدى الطلبة سواء كانوا طلبة ليسـانس أم  

  .طلبة الدراسات الجامعية التطبيقية

أجد 
صعوبة 
كبیرة

%5.64

قدر 
المستطاع
58.06

%

عینة 
اللیسانس
36.29

%

عینة اللیسانس
أجد 

صعوبة 
كبیرة
%10

قدر 
المستطاع

%60

أجھد 
نفسي
%30

عینة الدراسات الجامعیة التطبیقیة



  

تي سيستعملونها في إعـداد بحـوثهم   قدرة الطلبة على تصنيف المعلومات ال 3.2.3.5

  :ضمن قائمة مواضيع مسبقة

  :تصنيف طلبة العينة الكلية للمعلومات ضمن قائمة للمواضيع 1.3.2.3.5

  نة الدراسةعي
  جاباتاإل

  لتكراراتا  %نسبة ال
  هولةبس  18  % 13.43
  عوبةبص  73  % 54.57
  لب المساعدةاط  42  % 31.34
  تناع عن اإلجابةام  01  % 0.74
  مجموعال  134  % 100

  

  .صنيف الطلبة للمعلومات ضمن قائمة مواضيعت): 22(ول رقم جد

  

تعتبر عملية تصنيف المعلومات المتحصل عليها ضمن قائمة مسبقة من المواضـيع  

التي تكون قد تكونت في ذهن الطالب من خالل الدراسة، أو من خالل قراءاته الخارجية 

مكن من خاللها الحكم على فهم الطالب للمعلومات، أو واطالعه، عملية مهمة جدا، حيث ي

عدم فهمه لها ألنه ليتمكن من التعرف على معنى معلومة ليصنفها ضمن موضوع معين، 

يتوجب فهمها أوال، فتمكنه من تصنيف المعلومات ضمن مواضيع مناسبة بعـد مؤشـرا   

  .لعملية فهم المعلومات

بيرة من الطلبة تجد صعوبة في تصنيف من خالل الجدول السابق يتضح بأن نسبة ك

المعلومات التي سيستعملونها في أعمالهم ضمن قائمة مواضيع مسبقة حيث قـدرت هـذه   

وهذا يدل على أن هذه الفئـة  . وهي نسبة كبيرة فاقت نصف العينة ،% 54.57النسبة بـ 

  .تجد صعوبة في فهم المعلومات لذلك ال تتمكن من تصنيفها تبعا لمواضيع معينة

من العينـة   % 31.34أما الذين يطلبون المساعدة ليتمكنوا من ذلك، فكانت نسبتهم 

المبحوثة حيث نالحظ لدى هذه الفئة بذل جهد أكبر لمحاولة فهم المعلومات للـتمكن مـن   

  .تصنيفها حتى بطلب المساعدة من الغير



  

ـ   من بينما قدرت نسبة الذين يتمكنون من تصنيف المعلومات التي سيسـتعملونها ض

من عينة الدراسة وهي أقل نسبة مسجلة، وهـذا يعنـي أن    % 13.43قائمة مواضيع بـ 

طلبة هذه الفئة يتمكنون من فهم المعلومات بسهولة، ليقومـوا بتصـنيفها ضـمن قائمـة     

كمـا  . للمواضيع، وقد يكون طلبة هذه الفئة من المتفوقين أو ذوي قدرات عقليـة عاليـة  

، وقد  % 0.74بل فرد من أفراد عينة الدراسة أي بنسبة نالحظ امتناع عن اإلجابة من ق

  :اآلتي يمثل ذلك والشكل .يرجع ذلك لعدم فهمه السؤال

  

  

  

  

  

  

  

  

  .صنيف الطلبة للمعلومات ضمن قائمة مواضيعت ):22(رقم شكل 

  

لمالحظة الفرق في هذه القدرة بين طلبة الليسانس وبين طلبة الدراسـات الجامعيـة   

  :قمنا بوضع بيانات الدراسة المجراة في الجدول اآلتي التطبيقية إن وجد

طلب المساعدة
%31.34

بصعوبة
%54.57

امتناع عن اإلجابة
%0.74



  

  :تصنيف طلبة العينتين الجزئيتين للمعلومات ضمن قائمة للمواضيع 2.3.2.3.5

 ينة الدراسات الجامعيةع
  ينة الليسانسع  لتطبيقيةا

  جاباتاإل
النسبة ب% 

النسبة ب%   تكراراتال  للعينة
  تكراراتال  للعينة

  هولةبس  17  % 13.70  01  % 10
  عوبةبص  70  % 56.45  03  % 30
  لب المساعدةطأ  36  % 29.03  06  % 60
  تناع عن اإلجابةام  01  % 00.80  00  % 00

  مجموعال  124  % 100  10  % 100
  

  .صنيف طلبة العينتين الجزئيتين للمعلومات ضمن قائمة مواضيعت): 23(ول رقم جد

  

ة المسجلة بين طلبة العينتـين  يتبين من خالل الجدول السابق وجود تفاوت في اإلجاب

من عينة الليسانس، صعوبة عنـد محاولـة    % 56.45الجزئيتين، حيث يلقى ما نسبتهم 

تصنيفهم للمعلومات التي سيستعملونها ضمن قائمة للمواضيع وهي أكبر نسبة مسجلة لدى 

 هذه العينة أي أن النسبة الكبيرة من طلبة الليسانس يجدون صعوبة في فهـم المعلومـات  

لذلك يصعب تصنيفها ضمن قائمة للمواضيع، بينما سجلت أكبر نسبة عند عينة الدراسات 

الجامعية التطبيقية، من قبل الطلبة الذين يطلبون المساعدة عند تصنيفهم للمعلومـات، أي  

أنهم يلجأون لمساعدة الغير بفهم المعلومات التي سيستعملونها، حيث قدرت هـذه النسـبة   

  .%60بـ

من هـذه العينـة    % 29.03الثانية لدى عينة الليسانس أجاب ما نسبتهم  في المرتبة

بأنّهم يطلبون المساعدة عند قيامهم بتصنيف المعلومات ضمن قائمة للمواضـيع أي أنهـم   

يلجئون لطلب المساعدة ليتمكنوا من فهم المعلومات وهي نسبة معتبرة التي ال تتمكن من 

ية، بينما كانت الرتبة الثانية لدى عينـة الدراسـات   فهم المعلومات إال بالمساعدة الخارج

الجامعية التطبيقية، من نصيب الطلبة الذين يجدون صعوبة في فهم المعلومـات، حيـث   



  

وهي مقاربة جدا لنسبة طلبة العينة األخـرى الـذين يطلبـون     % 30قدرت نسبتهم بـ 

  .التي سيستعملونها تالمساعدة لفهم المعلوما

فهمون المعلومات بسهولة فقد سجلوا أقل نسبة لدى العينتين، حيث أما الطلبة الذين ي

لدى عينة الدراسـات   % 10، وبـ  % 13.70قدرت هذه النسبة لدى عينة الليسانس بـ 

الجامعية التطبيقية، وهي نسب صغيرة لدى العينتين من الذين يسهل عليهم فهم المعلومات 

  .ئمة المواضيعوبالتالي يتمكنون بسهولة من تصنيفها ضمن قا

 % 0.80و كان الطالب الممتنع عن اإلجابة من عينة الليسانس، حيث يمثل ما نسبته 

  :اآلتي يمثل ذلك والشكل .من هذه العينة، ألنه لم يفهم السؤال حتما

  

  

  

  

  

  

  

  .صنيف طلبة العينتين الجزئيتين للمعلومات ضمن قائمة مواضيعت ):23(رقم شكل 

  

ف في ترتيب إجابات أفراد العينتـين الجـزئيتين مقارنـة    و يظهر هنا اختالف طفي

  .العينة الكلية للدراسة، ويظهر التغير لدى عينة الدراسة الجامعية التطبيقية تبإجابا

أجد 
صعوبة 
كبیرة
%10

قدر 
المستطاع
%60

أجھد 
نفسي
%36

أجد عینة الدراسات الجامعیة التطبیقیة
صعوبة 
كبیرة

%5.64

قدر 
المستطاع
%58.07

أجھد نفسي
%36

عینة اللیسانس



  

  :مستوى وصول الطلبة إلى المعلومات 4.2.3.5

  :مستوى وصول طلبة العينة الكلية إلى المعلومات 1.4.2.3.5

  جاباتاإل  الدراسة نةعي
  لتكراراتا  %ة نسبال

  ر قراءتهافو  22  % 16.41
  د عدة قراءاتبع  90  % 67.16
  د عناء كبيربع  11  % 08.20
  تعين بغيريسأ  11  % 08.20
  مجموعال  134  % 100

  

  .مستوى وصول الطلبة للمعلومات): 24(ول رقم جد

  

يمكن اعتبار مستوى وصول الطلبة للمعلومات التي سيستعملونها، مؤشرا لمسـتوى  

يتبن أن الطلبة الذين يتمكنون من الوصول إلـى  ) 24(فمن خالل الجدول رقم . مهم لهافه

المعلومات التي سيوظفونها في أعمالهم وبحوثهم، بعد عدة قـراءات للمصـادر، كانـت    

حيث أن هذه الفئة من الطلبة والتي تمثل الشطر األكبر من . من العينة % 67.16نسبتهم 

لومات التي تبحث عنها بعد إعادة قراءتها، وهذا شيء طبيعـي  العينة، تتمكن من فهم المع

ألنه قد يرجع لغياب التركيز عند الطالب في قراءته األولى، أو أن األسلوب الذي جاءت 

به المعلومات معقد كما قد يعيد الطالب قراءته للتأكد من فهمه الجيد لمعنى المعلومة فـي  

أن نسبة معتبرة من طلبـة العينـة المبحوثـة،    سياقها المحدد، وبصفة عامة يمكن القول ب

  .تتمكن من الوصول للمعلومات أي فهمها بعد إعادة قراءتها

أما النسبة الثانية فقد سجلها الطلبة الذين يتمكنون من الوصول إلى المعلومات فـور  

وهم الطلبة الذين يتميزون بقـدرات عاليـة    ،% 16.41قراءتها، حيث قدرت نسبتهم بـ 

وفي المرتبة الثالثة . ن التعرف على ما يناسبهم من معلومات من القراءة األولىتمكنهم م

والرابعة تساوت نسب الطلبة الذين يستعينون بغيرهم للوصول إلـى المعلومـات التـي    

يحتاجونها، والطلبة الذين يجدون عناء كبير في وصولهم إلى المعلومات حيث قدرت هذه 



  

فئتان من الطلبة الذين يجـدون صـعوبة فـي فهـم      أي أنه هناك. % 08.20النسبة بـ 

المعلومات، لكن هناك من يستعين بغيره للتمكن من الوصول إليها وهناك من ال يطلـب  

اإلعانة من غيره، فيلقى صعوبة أكبر لفهم المعلومات وبالتالي الوصول إليها ونالحظ هنا 

جدوا صعوبة في ذلـك،  حرص الطلبة على فهم المعلومات التي توصلوا إليها حتى وإن و

حيث يبذلون مجهودات إضافية أو يطلبون المساعدة للوصول للمعلومات التـي يبحثـون   

  :اآلتي يمثل ذلك الشكلو. عنها

  

  

  

  

  

  

  

  

  .مستوى وصول الطلبة للمعلومات ):24(رقم شكل 

  

و للتعرف أكثر على مستوى وصول طلبة العينتين الجـزئيتين للمعلومـات التـي    

  :قمنا بإدراج الجدول اآلتيسيستعملونها، 

فور قراءتھا
%16.41

بعد عناء كبیر
%8.20

أستعین بغیري
%8.20

بعد عدة قراءات
%67.16



  

  :مستوى وصول طلبة العينتين الجزئيتين للمعلومات 2.4.2.3.5

ينة الدراسات الجامعية ع
  يسانسلينة الع  التطبيقية

  جاباتاإل
النسبة ب% 

النسبة ب%   تكراراتال  للعينة
  تكراراتال  للعينة

  ر قراءتهافو  20  16.12%  02  % 20
  اءاتد عدة قربع  83  % 66.93  07  % 70
  د عناء كبيربع  11  % 08.87  00  % 00
  تعين بغيرياس  10  % 08.06  01  % 10

  مجموعال  124  % 100  10  % 100
  

  .العينتين الجزئيتين للمعلومات صول طلبةومستوى  :)25(ول رقم جد

  

من خالل الجدول السابق يتبين أن هناك تقاربا في إجابات طلبة العينتين الجـزئيتين  

تكوينهما حيث سجل الطلبة الذين يتمكنون من فهم المعلومات بعد إعادة رغم اختالف نوع 

قراءتها النسب الكبيرة في العينتين، حيث قدرت هذه النسبة لدى عينـة الليسـانس بــ    

لدى عينة الدراسات الجامعية التطبيقية، وهما نسبتان متقاربتان،  % 70، وبـ  % 66.93

ادة قراءتها أي أنهم يتمكنون من فهمها بعد هـذه  حيث يصل الطلبة إلى المعلومات بعد إع

فهذه الفئة من الطلبة ومهما كان نوع تكوينهم حريصون علـى الفهـم الجيـد    . القراءات

  .للمعلومات لذلك يعيدون قراءتها

أما النسبة الثانية التي سجلت بعينة الليسانس، فقد حققها الطلبة الذين يتمكنـون مـن   

كذلك لدى عينة الدراسـات   % 16.12قراءتها وذلك بنسبة الوصول إلى المعلومات فور 

 % 20الجامعية التطبيقية قدرت نسبة الذين يتمكنون من فهم المعلومات فور قراءتها بـ 

وهذه الفئة من الطلبة الذين لديهم قدرات فكرية عالية أو . وجاءت في المرتبة الثانية كذلك

وفـي الرتبـة   . فهمها من القراءة األولىألن المعلومات بسيطة وسهلة، يستطيع الطالب 

الثالثة لدى عينة الليسانس نجد الطلبة الذين يجدون عناء كبيرا للوصول إلى المعلومات أي 



  

ولم يجب أي طالب مـن عينـة الدراسـات    .  % 08.87فهمها حيث قدرت نسبتهم بـ 

ها بل أجـاب مـا   الجامعية التطبيقية بأنّه يجد عناء كبيرا في فهم المعلومات والوصول إلي

من هده العينة بأنّه يستعين بغيره إذا صعب عليه الوصول إلى المعلومات،  % 10نسبته 

 % 08.06كما قدرت نسبة من أجابوا بالمثل بعينة الليسانس بــ  . أي صعب عليه فهمها

  :اآلتي يمثل ذلك والشكل .وهي أقل نسبة مسجلة في هذه العينة

  

  

  

  

  

  

  

  .العينتين الجزئيتين للمعلومات صول طلبةومستوى  :)25(رقم شكل 

  

يتضح مما سبق أنه هناك نسبة قليلة من الطلبة الذين يجدون صعوبة في الوصـول  

إلى المعلومات أي فهمها، لكن منهم من يلجأ لالستعانة بغيره ليفهمها، ومنهم من يفضـل  

  .مضاعفة جهده للتمكن من فهم، والوصول إلى المعلومات التي يستحقها

بعد عناء 
كبیر

%8.87

فور 
قراءتھا
16.12

%

بعد عدة 
قراءات

66.93
%

أستعین 
بغیري

%8.06

عینة اللیسانس

بعد عناء 
كبیر
%0

فور 
قزاءتھا
%20

أستعین 
بغیري
%10

عینة الدراسات الجامعیة التطبیقیة



  

قدرة ربط الطلبة للمعلومات العلمية والتقنية التي عرفوها حديثا بالمعلومـات   5.2.3.5

  :األخرى المكتسبة من قبل

  :ربط طلبة العينة الكلية للمعلومات الحديثة بالمكتسبة سابقا 1.5.2.3.5

  جاباتاإل  نة الدراسةعي
    لتكراراتا  %نسبة ال

  قائياتل  09  % 06.71
  بهاد استيعابع  71  % 52.98
  ى المراجع السابقةللرجوع إبا  36  % 26.86
  ساعدة الغيربم  18  % 13.43
  مجموعال  134  % 100

  

  .ربط الطلبة للمعلومات الحديثة بالمكتسبة سابقا): 26(ول رقم جد

  

من مجموعة العمليات الجزئية المكونة لعملية الفهم، هناك عملية ربط المعلومـات  

فمن خالل هذا الجدول سنحاول . سب وموجود في الذاكرةواألفكار ببعضها أو بما هو مكت

التعرف على قدرة الطلبة على ربط المعلومات التي تحصلوا عليهـا حـديثا برصـيدهم    

) 26(هذه القدرة تعتبر مؤشرا من مؤشرات عملية الفهم فمن خالل الجدول رقـم  . السابق

من ربط المعلومات الحديثة من العينة المبحوثة ال يتمكنون  % 52.98يتبين أن ما نسبته 

بالمكتسبة سابقا، إال بعد استيعابها وتمثل هذه النسبة نصف العينة تقريبا، حيث أن الطلبـة  

يرون بأن عملية ربط المعلومات في أذهأنهم ال تتم مباشرة بل بعد اسـتيعابها أي أنهـم   

لمعلومـات  يستغرقون وقتا، قد يتفاوت لدى كل طالب لكنه موجود قبل أن يقـوم بفهـم ا  

  .الحديثة وربطها بالقديمة

أما من يرجع من الطلبة إلى المراجع لتساعده على ربط معلوماته الحديثة بما هـو  

وهي ثاني أكبر نسبة سجلها طلبة . % 26.86مكتسب لديه من قبل فقد قدرت نسبتهم بـ 

ة بدرجة كبيرة العينة الكلية للدراسة، حيث يتضح أن عملية الفهم لدى الطلبة ال تتم بتلقائي



  

موجود  وفحتى تربط المعلومات الحديثة بالقديمة فهي تمر في تمر بمقارنة ذهنية مع ما ه

  .من معلومات في الذاكرة كإحدى العمليات ثم يمكن القول بأنّها فهمت أم ال

فحين يرجع الطلبة للمراجع ليتمكنوا من ربط المعلومات التي تحصلوا عليها حديثا، 

لمساعدة الغير فهم بهذا يجدون صعوبة في التمكن من ربـط المعلومـات   أو أنهم يلجأون 

بأنّهم ال يتمكنون من ربط المعلومات إال  %13.43الحديثة بالقديمة حيث أجاب ما نسبتهم 

وهذه الفئة جاءت بالمرتبة الثالثة بعد الطلبة الـذين يربطـون   . بطلب المساعدة من الغير

لطلبة الذين يرجعـون للمراجـع ليتمكنـوا مـن ربـط      المعلومات بعد استيعابها فقط، وا

بالقديمة المكتسبة سابقا، سواء من الدراسة أو مـن مصـادر أخـرى     ةالمعلومات الحديث

  .مختلفة

أما الذين يتمكنون من ربط المعلومات وبالتالي فهمها بسهولة فهم فئة صغيرة مـن  

فوقـون فـي عملهـم    وهم الطلبـة المت  % 06.71عينة الدراسة حيث قدرت نسبتهم بـ 

ودراستهم وذوي القدرات العقلية العالية، حيث تقارب هذه النسبة نسـبة الطلبـة الـذين    

يتمكنون بسهولة من التعرف على العالقة بين المعلومات ومواضيع معينة والتـي كانـت   

الخاص بدرجة تعقيد التعرف علـى  )18(من العينة والمسجلة في الجدول رقم  % 08.20

لمعلومات وموضوع البحث وهم كما يبدو الطلبة المتمكنـين مـن الدراسـة    العالقة بين ا

  :اآلتي يمثل ذلك والشكل .والمتفوقين أصحاب القدرات العقلية العالية

  

  

  

  

  

  

  

  .ربط الطلبة للمعلومات الحديثة بالمكتسبة سابقا ):26(رقم شكل 

تلقائیا
%6.71

بمساعدة الغیر
%13.43

بالرجوع إلى 
المراجع السابقة

%26.86

بعد استیعابھا
%52.98



  

ة الفرق بينهمـا  و للتعرف أكثر على هذه القدرة لدى طلبة العينات الجزئية ومالحظ

  : بإدراج بيانات الدراسة الميدانية المجراة في الجدول اآلتي

  :ربط طلبة العينتين الجزئيتين للمعلومات الحديثة بالمكتسبة سابقا 2.5.2.3.5

ينة الدراسات ع
  ينة الليسانسع  التطبيقية يةالجامع

  جاباتاإل
النسبة ب% 

النسبة ب%   تكراراتال  للعينة
  تكراراتال  للعينة

  ايقائتل  08  % 6.45  01  % 10

  د استيعابهابع  66  % 53.22  05  % 50

30 %  03  26.61 %  33  
لرجوع إلى با

  المراجع السابقة

  ساعدة الغيربم  17  % 13.70  01  % 10

  جموعملا  124  % 100  10  % 100
  

  .ربط طلبة العينتين الجزئيتين للمعلومات الحديثة بالمكتسبة سابقا): 27(دول رقم ج

  

هذا الجدول يتضح لنا أن عملية ربط المعلومات الحديثة بالمكتسبة سابقا، لـدى   من

  .طلبة العينتين متماثلة تقريبا حيث ال نالحظ فرقا كبيرا في النسب المسجلة

و سجلت بالعينتين أكبر نسبة عند الطلبة الذين يتمكنون من ربط المعلومات الحديثة 

 % 53.22يدا حيث قدرت لدى عينة الليسـانس بــ   بالمكتسبة سابقا إال بعد استيعابها ج

، وهما نسبتان متقاربتان جدا بالنسبة  % 50ولدى عينة الدراسات الجامعية التطبيقية بـ 

هذه الفئة من الطلبة والذين تستغرق عملية ربط المعلومات الحديثة . لنوعي تكوين مختلفين

حيـث أن عمليـة   . الـب بما لديهم من رصيد سابق، وقتا يختلف حسب قدرات كـل ط 

  .االستيعاب تحتاج إلى زمن ليتمكن الطالب من فهم المعلومة وإيجاد عالقة برصيده السابق

أما الطلبة الذين تتم لديهم عملية ربط المعلومات الحديثة بالمكتسبة سابقا بـالرجوع  

أكبر نسبة لدى  يوهي ثان % 26.61إلى المراجع فقدرت نسبتهم لدى عينة الليسانس بـ 



  

فالطلبة  ،% 30وكذلك لدى عينة الدراسات الجامعية التطبيقية حيث قدرت بـ . هذه العينة

بذلك يكونون قد وصلوا لمعلومات صعب عليهم ربطها برصيدهم السابق لعدم تماشيها مع 

مستواهم الدراسي، فيلجأون للمراجع لالطالع والتعرف على ما يمكن أن يساعدهم علـى  

  .عليها بما لديهم من رصيد سابقربط المعلومات المتحصل 

أما الطلبة الذين يطلبون مساعدة الغير للتمكن من ربط المعلومات المتحصل عليهـا  

وتقابلها نسبة  % 13.70حديثا مع رصيدهم السابق فقدرت نسبتهم لدى عينة الليسانس بـ 

ه الفئـة  من عينة الدراسات الجامعية التطبيقية وهما نسبتان متقاربتان حيث أن هذ % 10

من الطلبة يجدون صعوبة في ربط العالقة بين المعلومات الحديثة والمعلومات المكتسـبة  

سابقا لكنهم عوض أن يلجأوا لالطالع والمراجع فهم يطلبون المساعدة من غيرهم، كمـا  

يمكن أن تكون هذه المساعدة توجيها إلى مراجع أو استشارة أسـاتذة وطلـب معلومـات    

  .فهم يفضلون االتصال بأفراد بدل الرجوع للمراجع إضافية منهم وعموما

سجلت أقل نسبة بعينة الليسانس لدى الطلبة الذين يتمكنون من الربط بين المعلومات 

أما لـدى عينـة الدراسـات     .% 06.45الحديثة والمكتسبة سابقا تلقائيا حيث قدرت بـ 

ن من فهـم المعلومـات   ، وهم الذين يتمكنو %10الجامعية التطبيقية فقدرت نسبتهم بـ 

الحديثة تلقائيا، وبسهولة ليتمكنوا من ربطها بالرصيد السابق، وعادة ما يكونون من الطلبة 

وبمـا  . المتفوقين، أو ألن المعلومات التي توصلوا إليها تتماشى مع المستوى الدراسي لهم

ية إضافة أن الطلبة عادة مطالبون بالبحث عن معلومات خارجية في إطار الدراسة الجامع

إلى ما يقدم لهم بالدروس والمحاضرات أو من قبل األساتذة لذلك نجد النسب األخرى أكبر 

من نسبة التلقائية في ربط المعلومات الحديثة بالمكتسبة سابقا لدى الطلبة سواء كانوا طلبة 

حديثة الليسانس أو طلبة الدراسات الجامعية التطبيقية، ألن الطلبة إذا لم تكن المعلومات ال

التي سيقومون بفهمها وربطها برصيدهم السابق متماشية مع مسـتواهم الدراسـي، لـن    

يتمكنوا من فهمها وربطها بتلقائية، فسيستغرق وقت فهمها مدة أطول قـد يقـوم خاللهـا    

الطلبة بإعادة قراءتها الستيعابها، أو بالرجوع للمراجع أو طلب المسـاعدة مـن الغيـر    



  

اآلتـي   والشكل .تالي ربطها مع رصيدهم المعرفي المكتسب سابقاليتمكنوا من فهمها وبال

  :يمثل ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ربط طلبة العينتين الجزئيتين للمعلومات الحديثة بالمكتسبة سابقا ):27(رقم شكل 

  

  :درجة استيعاب الطلبة للمعلومات التي يوظفونها في إعداد بحوثهم 6.2.3.5

  :كلية للمعلوماتاستيعاب طلبة العينة ال 1.6.2.3.5

  نة الدراسةعي
  جاباتاإل

  لتكراراتا  %نسبة ال
  هولةبس  29  % 21.64
  عوبةبص  11  % 08.20
  بإعادة قراءتها  94  % 70.14
  مجموعال  134  % 100

  

  .استيعاب الطلبة للمعلومات :)28(ول رقم جد

  

الجيد  إن مرحلة استيعاب المعلومات مرحلة مهمة في عملية الفهم فهي بمثابة الهضم

للمعلومات وإدراك جميع معانيها في مختلف سياقاتها الممكنـة، وإدراك األنسـب منهـا    

بالرجوع 
إلى 

المراجع 
السابقة

%26.62

تلقائیا
%6.45

بعد 
استیعابھا

%53.23

بمساعدة 
الغیر

%13.70

عینة اللیسانس

بعد 
استیعابھا
%50

بالرجوع 
إلى 

المراجع 
السابقة
%30

  تلقائیا
%10

بمساعدة 
الغیر

%10

عینة الدراسات الجامعیة التطبیقیة



  

وترسيخها في الذهن بعد الوصول إليها والتمكن من ربط العالقـة  . للوضع التي هي فيه

  .بالرصيد القديم قبل أن توظف في أعمال أخرى

اسـتيعاب الطلبـة   سنحاول التعرف على درجة ) 28(من خالل بيانات الجدول رقم 

للمعلومات التي سيوظفونها في أعمالهم وبحوثهم ويتبـين أن النسـبة الكبيـرة مـنهم ال     

، فهم  % 70.14تستوعب المعلومات التي ستوظفها، إال بعد إعادة قراءتها وكانت نسبتهم 

يشكلون أغلبية العينة حيث أن الطلبة حتى بعد التمكن مـن فهـم المعلومـات وربطهـا     

سابق يبقى لديهم نوع من الصعوبة في استيعاب المعلومات فيقومـون مجـددا   بالرصيد ال

بقراءتها، وهذا دليل على حرصهم على توظيف ما يفهمونه ويقتنعـون بـه فقـط مـن     

معلومات، وهو مؤشر على جدية الطلبة رغم أنهم في مرحلة أولى من مراحل الدراسـة  

  .العليا

مكنون بسهولة من استيعاب ما يوظفونه مـن  في المرتبة الثانية نجد الطلبة الذين يت

من العينة وتعود سهولة االستيعاب إال  %21.64معلومات في أعمالهم حيث بلغت نسبتهم 

أن الطلبة من المفروض أن يكونوا قد تمكنوا من فهم المعلومات لذلك يكـون اسـتيعابها   

وبة حتى بعد فهـم  سهال عند توظيفها في أعمالهم وبحوثهم، أما الطلبة الذين يجدون صع

وقد يكون هؤالء الطلبة غير مهتمين  % 08.20المعلومات الستيعابها فقدرت نسبتهم بـ 

ألنه ال يمكن أن تكون قدراتهم الفكرية هـي سـبب الصـعوبة فـي     . بمسارهم الدراسي

اآلتـي   والشـكل  .استيعاب المعلومات فهم تمكنوا من الوصول لهذه المرحلة من الدراسة

  :يمثل ذلك



  

  

  

  

  

  

  

  

  .استيعاب الطلبة للمعلومات :)28(رقم شكل 

  

و للتعرف أكثر على درجة استيعاب المعلومات لدى العينتين الجزئيتين ومالحظـة  

  :الفرق بينها قياسا بمدة الدراسة أي نوع تكوين الطلبة قمنا بإدراج الجدول اآلتي

  :استيعاب طلبة العينتين الجزئيتين للمعلومات 2.6.2.3.5

لدراسات الجامعية ينة اع
  ينة الليسانسع  التطبيقية

  جاباتاإل
النسبة ب% 

النسبة ب%   تكراراتال  للعينة
  تكراراتال  للعينة

  هولةبس  26  % 20.96  03  % 30
  عوبةبص  10  % 08.06  01  % 10
  بإعادة قراءتها  88  % 70.96  06  % 60

  مجموعال  124  % 100  10  % 100
  

  .ينتين الجزئيتين للمعلوماتاستيعاب طلبة الع): 29(دول رقم ج

  

يتبين من خالل الجدول السابق أن استيعاب طلبة الليسانس للمعلومات يتم بعد إعادة 

وهي تمثل أغلبيتها بينما قـدرت  . من هذه العينة %70.96قراءتها حيث بلغة نسبتهم بـ 

ـ  ات التـي  نسبة طلبة الدراسات الجامعية التطبيقية الذين ال يتمكنون من استيعاب المعلوم

وهذه النسبة تمثـل األغلبيـة   . من هذه العينة %60سيوظفونها إال بعد إعادة قراءتها بـ 

بسھولة
%21.64

باعادة قراءتھا
%70.15

بصعوبة
%8.20



  

كذلك، وهؤالء الطلبة هم الذين تبقى لديهم بعض الصعوبة في استيعاب المعلومات لـذلك  

فهم يلجأون إلعادة قراءتها قبل توظيفها، حرصا منهم على استعمالها اسـتعماال مناسـبا   

  .مقتنعين بها

أما في المرتبة الثانية فقد جاءت نسب الطلبة الذين يتمكنون بسهولة مـن اسـتيعاب   

المعلومات التي يوظفونها في بحوثهم لدى كل من العينتين، حيث قدرت النسب لدى عينة 

مثلما في  % 30بينما لدى عينة الدراسات الجامعية التطبيقية بـ  %20.96الليسانس بـ 

ة وترجع السهولة إلى أن المعلومات قد تم فهمها فيسهل استيعابها ألن العينة الكلية للدراس

وقدرت نسـبة  . عملية االستيعاب ما هي إال تثبيت لعملية الفهم، وضبطها في الذهن جيدا

. من العينـة  % 08.06طلبة الليسانس الذين يجدون صعوبة في استيعاب المعلومات بـ 

عية التطبيقية وهما نسبتان متقاربتان للطلبـة  لدى عينة الدراسات الجام % 10وقدرت بـ 

الذين يمكن أن يكون سبب صعوبة استيعابهم للمعلومات هو تهاونهم أو عـدم اهتمـامهم   

بمسارهم الدراسي فقط الن قدراتهم الفكرية مكنتهم من الوصـول إلـى السـنة النهائيـة     

ثة ككل والتي تضـم  مما سبق نالحظ عدم وجود فرق بين إجابات العينة المبحو .بالجامعة

طلبة الليسانس وطلبة الدراسات الجامعية التطبيقية وبين إجابات العينتين الجـزئيتين كـل   

. على حدا، وهذا مؤشر على أن الطلبة بصفة عامة يتعاملون بنفس الطريقة مع المعلومات

  :اآلتي يمثل ذلك والشكل

  

  

  

  

  

  

  .علوماتاستيعاب طلبة العينتين الجزئيتين للم ):29(رقم شكل 

  :إدراك الطلبة للعالقة بين المعلومات ومواضيع بحوثهم عند توظيفها 7.2.3.5

باعادة 
قراءتھا

70.97
%

بسھولة
%21

بصعوبة
%8.06

عینة اللیسانس
باعادة 
قراءتها
%60

بسهولة
%30

بصعوبة
%10

عینة الدراسات الجامعیة



  

عنـد   إدراك طلبة العينة الكلية للعالقة بين المعلومات ومواضـيع بحـوثهم   1.7.2.3.5

  :توظيفها

  نة الدراسةعي
  جاباتاإل

  لتكراراتا  %نسبة ال
  ن عناءدو  17  12.68%
  د االطالعبع  110  % 82.08
  عوبةبص  07  % 05.22
  مجموعال  134  % 100

  

  .عند توظيفها إدراك الطلبة للعالقات بين المعلومات ومواضيع بحوثهم):30(ول رقم جد

  

بعد تعرفنا على إدراك الطلبة للعالقة بين المعلومات ومواضيع بحوثهم في مرحلـة  

قـة بـين   سنحاول من خالل هذا السؤال التعرف على إدراكهـم للعال . تجميع المعلومات

المعلومات، ومواضيع البحوث عند توظيفهم لها والبيانات المجمعة مدرجة في الجدول رقم 

)30.(  

فمن خالله يتبين أن نسبة الطلبة الذين يتمكنون من إدراك العالقة بـين المعلومـات   

حيث قـدرت  . الموظفة مع موضوع البحث إال بعد إعادة االطالع هي أكبر نسبة مسجلة

فالطلبـة حتـى قبـل توظيـف     . ثل هذه النسبة أغلبية العينة المبحوثةوتم %82.08بـ 

المعلومات في أعمالهم وبحوثهم يستمرون في اإلطالع للتأكد مـن وجـود عالقـة بـين     

مواضيع بحوثهم وما تمكنوا من تجميعه وفهمه من معلومـات، وقـدرت نسـبة الـذين     

توظيفها دون عنـاء بــ    يستطيعون إدراك العالقة بين المعلومات وموضوع بحثهم عند

هذه الفئة أكثر ثقة في قدراتها وجهودها المبذولة عند تجميع وفهم . من العينة % 12.68

 دالمعلومات، لذلك ال تجد عناء في إدراك العالقة بين المعلومات المجمعة وموضوع ما عن

ع وسجل الطلبة الذين يلقون صعوبة إلدراك العالقة بين المعلومـات وموضـو  . توظيفها

  من العينة المبحوثة ونالحظ أن % 05.22بحث عند توظيفها، أقل نسبة حيث قدرت بـ 



  

هذه النسبة مقاربة لنسبة الطلبة الذين يجدون صعوبة في استيعاب المعلومات المسجلة في 

وهي أقل نسبة مسجلة كذلك عنـد اإلجابـة    ،% 08.20، والمقدرة بـ )28(م قالجدول ر

هذا يعني أنهم نفس الفئة، أي الطلبة غيـر المهتمـين   )). 14(رقم (على السؤال السابق 

بمسارهم الدراسي وغير المجدين في دراستهم فكما ذكرنا سابقا فـال يمكـن أن تكـون    

قدراتهم الفكرية هي سبب هاته الصعوبة التي يواجهونها ألنها مكنتهم من الوصول إلـى  

  :اآلتي يمثل ذلك والشكل .المستوى الجامعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  .عند توظيفها إدراك الطلبة للعالقات بين المعلومات ومواضيع بحوثهم ):30(رقم كل ش

  

و للتعرف على إدراك طلبة العينتين الجزئيتين للعالقة بين المعلومـات ومواضـيع   

بحوثهم عند توظيفها، قمن بإدراج البيانات المجمعة من الدراسة الميدانية التي أجريناها في 

  : الجدول األتي

بعد اإلطالع
%82.08

بصعوبة
%5.22

دون عناء
%12.68



  

إدراك طلبة العينتين الجزئيتين للعالقات بين المعلومات ومواضيع بحوثهم  2.7.2.3.5

  :عند توظيفها

ة الدراسات الجامعية نيع
  ينة الليسانسع  التطبيقية

النسبة ب%   جاباتاإل
النسبة ب%   تكراراتال  للعينة

  تراتكراال  للعينة

  ن عناءدو  16  % 12.90  01  % 10
  طالعد االبع  101  % 81.45  09  % 90
  عوبةبص  07  % 05.64  00  % 00

  مجموعال  124  % 100  10  % 100
  

إدراك طلبة العينتين الجزئيتين للعالقات بين المعلومات ومواضيع : )31(رقم ولجد

  .بحوثهم عند توظيفها

  

من خالل الجدول السابق يتضح أن الطلبة الذين يدركون العالقة بـين المعلومـات    

ها، سجلوا أكبر النسب لدى العينتين الجزئيتين للدراسة، حيث ومواضيع بحوثهم عند توظيف

لدى عينة الدراسـات   % 90لدى عينة الليسانس، وبـ  % 81.45قدرت هذه النسبة بـ 

حيث نالحظ أن الطلبة يتأكدون من وجود عالقـة بـين المعلومـات    . الجامعية التطبيقية

أن ال تضم أعمالهم إال ما ومواضيعهم حتى عند توظيفها وهذا مؤشر على حرصهم على 

كما نالحظ تقارب اإلجابات لدى العينتين مما يـدل علـى تقـارب    . له عالقة بالموضوع

  .طريقة تعاملهم مع المعلومات

أما ثاني نسبة فقد سجلها الطلبة الذين يدركون العالقة بين المعلومـات ومواضـيع   

أما  % 12.90الليسانس بـ  بحوثهم عند توظيفها دون عناء، وقدرت هذه النسبة لدى عينة

وهم يمثلون الفئة التي تمكنـت  . %10لدى عينة الدراسات الجامعية التطبيقية فقدرت بـ 

من فهم المعلومات جيدا، ودرست العالقة بينها وبين المواضيع عنـد تجميعهـا بطريقـة    

محكمة، لذلك ال تبذل جهود إضافية عند مرحلة إدراك العالقـة لتوظيـف المعلومـات،    



  

كما نالحظ أن الطلبة الذين يجدون سـهولة فـي   . تمكنون من إدراك العالقة دون عناءفي

استيعاب المعلومات التي يتم توظيفها، سجلوا نفس الرتبة عند إجابتهم على السؤال السابق 

يمكن أن نستنتج أنهم نفس فئة الطلبة أي الطلبة . حيث حققوا كذلك الرتبة الثانية) 14(رقم 

استهم والمهتمين باكتساب وتطوير قدرتهم على التعامل مع المعلومات عند المجدين في در

  .إنجاز بحوثهم

أما الطلبة الذين يتمكنون من إدراك العالقة بين المعلومات ومواضيع بحوثهم عنـد  

حيث قدرت نسـبتهم لـدى عينـة    . توظيفها بصعوبة فقد سجلوا أقل النسب لدى العينتين

م يجب أي طالب من عينة الدراسات الجامعية التطبيقية بأنّه بينما ل %05.64الليسانس بـ 

اآلتي  والشكل .لدى هذه العينة % 00يجد صعوبة في إدراك هذه العالقة، وكانت النسبة 

  :يمثل ذلك

  

  

  

  

  

  

  

إدراك طلبة العينتين الجزئيتين للعالقات بين المعلومات ومواضيع  :)31(رقمشكل 

  .بحوثهم عند توظيفها

  

ما جاء بهذا المحور والمتعلق بفهم الطلبة للمعلومات يتبين أنهم ومهما كان  من خالل

حيث أنهم وخـالل جميـع العمليـات    . نوع تكوينهم، يجدون صعوبة في فهم المعلومات

المركبة لعملية الفهم أبدت إجاباتهم أنهم يبذلون جهودا كبيرة للتمكن من فهم المعلومـات  

م على التمكن من هذه العملية رغم ما يجدونه من عناء التي سيستعملونها كما بدا حرصه

بعد 
اإلطالع

81.46
%

دون عناء
12.90

%

بصعوبة
%5.64

ال أستطیع
%0

عینة اللیسانس

بعد 
اإلطالع
%90

دون عناء
%10

بصعوبة
%0

ال أستطیع
%0

عینة الدراسات الجامعیة التطبیقیة



  

في بعض األحيان، حيث تماثلت إجاباتهم بدرجة كبيرة في كل العمليات الجزئية المركبـة  

سواء كانوا طلبة ليسانس أو طلبة الدراسات الجامعية التطبيقية على حده كما تماثلت . للفهم

إال في سؤال واحد والذي يخـص تصـنيف   مع إجاباتهم كعينة كلية، ولم يظهر االختالف 

المعلومات المجمعة ضمن قائمة مواضيع مسبقة، لكنه لم يكن اختالفا كبيرا بل فقط تبادال 

  .في النسب المسجلة في إجابتين لدى العينتين الجزئيتين

كما تبين لدى الطلبة حرص وتحفظ كبير عند فهمهم للمعلومات، حيث يستمرون في 

ءتها وطلب المساعدة إذا لزم األمر، للتأكد من معانيها، والتأكـد مـن   االطالع وإعادة قرا

وهذا يدل على وعيهم بأهمية هذه العملية وحرصهم علـى أن ال  . فهمهم لها قبل توظيفها

على العموم فالطلبة ومهما كـان  . تحتوي بحوثهم وأعمالهم إال ما يفهمونه من معلومات

ثناء فهمهم للمعلومات التـي سيسـتعملونها فـي    نوع تكوينهم، يعملون بطريقة متشابهة أ

  .أعمالهم

  

  .تقييم المعلومات: المحور الثالث 3.3.5

بعدما تمكن الطالب من فهم المعلومات التي تحصل عليها تأتي مرحلة أخرى ضمن 

المسار الذي تمر به المعلومات في ذهن الطالب قبل إعادة توظيفها، والتي تمثـل عمليـة   

تعامل مع المعلومات بعد الفهم وهي تقييم المعلومات للحكـم علـى   أخرى من عمليات ال

وتعتبر هذه العمليـة ذات  . صالحيتها لتوظيفها في موضوع معين، أو عمل، أو بحث ما

  .أهمية كبيرة حيث تتحدد من خاللها القيمة العلمية ألي عمل أو بحث مهما كان مستواه

عينتين الجزئيتين لكل على حده على و للتعرف على قدرة الطلبة ككل، وكذلك طلبة ال

تقييم المعلومات بعد أن تمكنوا من فهمها قمنا بطرح أسئلتنا حـول مجموعـة العمليـات    

للحصول على المعطيات التـي مـن خاللهـا    . الجزئية التي تمر بها عملية التقييم النقدي

  .سنتعرف على هذه القدرة



  

  :ورية إلنجاز بحوثهمطبيعة المعلومات التي يراها الطلبة ضر 1.3.3.5

  :طبيعة المعلومات التي يراها طلبة العينة الكلية ضرورية إلنجاز البحوث 1.1.3.3.5

  جاباتاإل  نة الدراسةعي
  لتكراراتا  %نسبة ال

  لومات عامةمع  05  % 03.49
  ت موضوعيةمالومع  39  % 27.27
  لومات متخصصةمع  99  % 69.23
  مجموعال  143  % 100

  

  .ثحوطبيعة المعلومات التي يراها الطلبة ضرورية إلنجاز الب ):32(ول رقم جد

  

فهي ضرورية، ولكل طالب . إلنجاز بحث أو عمل ما، يتطلب ذلك وجود معلومات

وجهة نظر حول طبيعة المعلومات التي يراها ضرورية إلنجاز بحثه فمن خالل طرح هذا 

  .السؤال، أردنا التعرف على آراء الطلبة حول هذه النقطة

، أن أغلبية الطلبة أجابوا أن المعلومـات التـي   )32(تضح من خالل الجدول رقم ي

يرونها ضرورية إلنجاز بحوثهم هي معلومات متخصصة حيـث بلغـت نسـبة الطلبـة     

ثم في المرتبة الثانية حقق الطلبـة الـذين يـرون أن    . % 69.23المجيبين هذه اإلجابة 

مـن   % 27.27نسـبة قـدرت بــ     المعلومات الموضوعية هي المعلومات الضرورية

لـدى الطلبـة الـذين يعتبـرون      % 03.49اإلجابات، وسجلت أقل نسبة والمقدرة بــ  

  .المعلومات العامة ضرورية إلنجاز بحوثهم

يتبين أن النسبة الكبيرة من الطلبة حريصة على أن تكون بحوثها دقيقة ومتخصصة 

بطريقة إيجابية، على علـم بـأن    فهم بهذا مدركون لنوعية المعلومات التي تخدم بحوثهم

  .التخصص في إنجاز البحوث يزيد من دقتها، ويحدد قيمتها، وهم يسعون لذلك

كما يرون أن المعلومات الموضوعية، تكسب أعمالهم قيمة فهم يحسون بأهمية هذه 

القيمة وهم مقبلون على التخرج، وحريصون على أن تكون أعمالهم دقيقة وموضـوعية،  



  

موم، رغم أنهم قد يحتاجون بعض المعلومات العامة إلنجاز بحوثهم، لكنها ال بعيدة عن الع

  .تعتبر األساس الذي يمكن أن يقوم عليه كل البحث

يرجع اختيار الطلبة للمعلومات الخاصة ثم الموضوعية، كمعلومات ضرورية إلنجاز 

تخرج وتعـد كلهـا   أعمالهم لكونهم كما نعلم في السنة النهائية، ومكلفون بإعداد مشاريع ال

كما نالحظ أن هناك من الطلبة مـن أجـاب   . أعمال متخصصة في مواضيع محددة سابقا

طلبة  09أكثر من إجابة حيث ظهر عدد اإلجابات أكبر من عدد طلبة العينة المبحوثة وهم 

من العينة الكلية وهؤالء الطلبة يرون أن المعلومة الضرورية إلنجاز  % 06.71أي بنسبة 

جب أن تلم بأكثر من صفة لتغطية قيمة أكبر، فهم يطمحون ألن تكون بحـوثهم  بحوثهم ي

  :اآلتي يمثل ذلك والشكل .ذات قيمة علمية حتى وهم في هذا المستوى

  

  

  

  

  

  

  

  .ثحوطبيعة المعلومات التي يراها الطلبة ضرورية إلنجاز الب ):32(رقم شكل 

  

لمعلومات التي يرونها ضرورية ولمعرفة رأي طلبة العينتين الجزئيتين حول طبيعة ا

  :إلنجاز بحوثهم سنورد الجدول التالي

معلومات عامة
%3.49

معلومات متخصصة
معلومات موضوعیة%69.23

%27.27



  

طبيعة المعلومات التي يرها طلبة العينتين الجـزئيتين ضـرورية إلنجـاز     2.1.3.3.5

  :بحوثهم

ينة الدراسات الجامعية ع
  ينة الليسانسع  التطبيقية

النسبة ب%   جاباتاإل
النسبة ب%   تكراراتال  للعينة

  تكراراتال  للعينة

  لومات عامةمع  05  % 03.75  00  % 00
  لومات موضوعيةمع  36  % 27.06  03  % 30
  لومات متخصصةمع  92  % 69.17  07  % 70
  مجموعال  133  % 100  10  % 100

  

طبيعة المعلومات التي يراها طلبة العينتين الجزئيتين ضرورية إلنجاز ): 33(دول رقم ج

  .ثحوالب

  

المعلومات المتخصصة كذلك احتلت الصـدارة   من خالل الجدول السابق، يتبين أن

من خالل إجابات طلبة الليسانس وطلبة الدراسات الجامعية التطبيقية حيث قدرت النسـب  

لدى العينة الجزئية الثانية وهمـا   % 70لدى العينة األولى، و % 69.17على التوالي بـ 

  .نسبتان متقاربتان جدا لدى عينتين يختلف نوع تكوينهما

ى أن الطلبة مهما كان نوع تكوينهم يشعرون باألهمية التي تحققها المعلومات هذا يعن

المتخصصة لقيمة عمل أو بحث مهما كان مستواه كما أنهم مـدركين أيضـا لضـرورة    

حيث قدرت نسبة اإلجابات لدى عينة الليسانس . المعلومات الموضوعية عند إنجاز بحوثهم

  .الدراسات الجامعية التطبيقيةمن إجابات طلبة  % 30، وبـ % 27.06بـ 

أما الطلبة الذين يكفيهم كون المعلومات عامة إلنجاز بحوثهم وأعمالهم، فقدرت نسبة 

بينما لم يجب أي طالب من عينة الدراسـات  . لدى عينة الليسانس % 03.75إجاباتهم بـ 

مـات  ويرجع هذا لكون تكوينهم عملي أكثر منه نظـري فالمعلو . الجامعية هذه اإلجابات



  

العامة ال تكون متداولة ومحل حاجة لديهم، بينما قد يحتاجها طلبـة الليسـانس إلنجـاز    

  .البحوث التي يكلفون بها في بعض المقاييس المساعدة

كما نالحظ من خالل الجدول أن الطلبة الذين أجابوا أكثر من إجابة كـانوا ضـمن   

 والشكل .من هذه العينة % 07.25 هطلبة حيث يشكلون ما نسبت 09عينة الليسانس وهم 

  :اآلتي يمثل ذلك

  

  

  

  

  

  

  

طبيعة المعلومات التي يراها طلبة العينتين الجزئيتين ضرورية إلنجاز  ):33(رقم شكل 

  .ثحوالب

  

مما سبق نالحظ اهتمام الطلبة بطبيعة المعلومات التي يرون أنها ستكسب أعمـالهم  

نالحظ فرقا بين طلبة العينتـين فـي    وبحوثهم قيمة علمية في مستواهم الدراسي هذا، كما

اإلجابة على هذا السؤال فكل الطلبة يعيرون أهمية للقيمة التي تعطيها المعلومات ألعمالهم 

  .وبحوثهم

معلومات 
موضوعیة
%27.06

معلومات 
عامة

%3.75

معلومات 
متخصصة
%69.17

عینة اللیسانس

معلومات 
موضوعیة

%30

معلومات 
عامة
%0

معلومات 
متخصصة

%70

عینة الدراسات الجامعیة التطبیقیة



  

  :محاولة الطلبة تقييم المعلومات التي تحصلوا عليها 2.3.3.5

  :تقييم طلبة العينة الكلية للمعلومات 1.2.3.3.5

  جاباتاإل  نة الدراسةعي
  لتكراراتا  %نسبة ال

  ستمراربا  78  % 58.20
  دراان  42  % 31.34
  أفكر في ذلك ال  14  % 10.44
  مجموعال  134  % 100

  

  .تقييم الطلبة للمعلومات):34(ول رقم جد

  

إن عملية تقييم المعلومات قبل استعمالها عملية مهمة جدا لتحديد قيمـة العمـل أو   

سؤال سنحاول معرفة مـا إذا كـان الطلبـة    ومن خالل هذا ال. البحث الذي ستوظف فيه

يقومون بهذه العملية على المعلومات التي تحصلوا عليها قبل إعادة توظيفها في أعمـالهم  

  .الخاصة

يتبين من خالل الجدول أن النسبة الكبيرة من طلبة العينة المبحوثة، والتي قدرت بـ 

هـذا يعنـى أنهـم    . تمراريحاولون تقييم المعلومات التي تحصلوا عليها باس % 58.20

حريصون على أن تكون المعلومات التي سيستعملونها ذات قيمـة أي أن لـديهم إدراكـا    

بأهمية هذا العامل على نتائج أعمالهم، فيحاولون تقييم المعلومات التي تحصـلوا عليهـا   

ت أما الطلبة الذين نادرا ما يقومون بتقييم ما تحصلوا عليه من معلومات، فقدر. باستمرار

وهي نسبة معتبرة من الطلبة الذين ال يحاولون تقييم المعلومـات   ،% 31.34نسبتهم بـ 

دائما وقد يكون سبب ذلك هو ثقتهم في مصادرها لذلك ال يرون أنها تستحق التقييم قبـل  

وهذه نقطة سلبية يعاب عليها الطلبة وهم فـي هـذا   . إعادة توظيفها في أعمالهم الخاصة

لمعلومات التي تحصل أي طالب عليها، عملية ضرورية قبل أن يعيد المستوى ألن تقييم ا

استعمالها في عمله الخاص مهما كان مستواه العلمي سواء أكان بحثـا، واجبـا، مـذكرة    

  .وغيرها من األعمال التي قد يكلف الطالب الجامعي بإنجازها



  

ـ في تقييم المعلومات فقدرت نسبته نأما الذين أجابوا بأنّهم ال يفكرو  ،%10.44م بـ

ـ  . وهي كذلك نسبة معتبرة إطالقـا فـي تقيـيم     رحيث أن عشر العينة المبحوثـة ال يفك

المعلومات فهذا يعني أن عشر العينة إما أنه واثق تماما في قيمة المعلومات التي تحصـل  

. عليها، أو أنه ال يهتم بهذه القيمة، ويقوم بتوظيف كل ما يتحصل من معلومات كما يجده

 والشكل .على تهاون من طرف الطلبة تجاه أعمالهم وقلة اهتمام بقيمتها العلميةوهذا يدل 

  :اآلتي يمثل ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  .تقييم الطلبة للمعلومات ):34(رقم شكل 

  

  :وللتعرف على تقييم طلبة العينتين الجزئيتين للمعلومات سنقوم بإدراج الجدول اآلتي

  :لمعلوماتتقييم طلبة العينتين الجزئيتين ل 2.2.3.3.5

ينة الدراسات الجامعية ع
  لتطبيقيةا

  ينة الليسانسع
  جاباتاإل

النسبة ب% 
النسبة ب%   تكراراتال  للعينة

  تكراراتال  للعينة

  ستمراربا  71  % 57.25  07  % 70
  دراان  40  % 32.25  02  % 20
  أفكر في ذلك ال  13  % 10.48  01  % 10

  مجموعال  124  % 100  10  % 100
  

ال أفكر في ذلك
%10.44

باستمرار
%58.20

نادرا
%31.34



  

  .علوماتمقييم طلبة العينتين الجزئيتين للت :)35(دول رقم ج

محاولة تقييم كل من طلبة الليسانس، وطلبـة الدراسـات   ) 35(يوضح الجدول رقم 

الجامعية التطبيقية للمعلومات التي تحصوا عليها قبل أن يعيدوا توظيفها فـي أعمـالهم،   

ع بعضهما، وكذلك ويتبين عدم وجود فرق في إجابات طلبة العينتين الجزئيتين م. وبحوثهم

وقدرت نسبة طلبة الليسانس الذين يقومون دائما بتقيـيم  . مع إجابات العينة الكلية للدراسة

لدى عينة الدراسات الجامعية التطبيقيـة،   % 70و. من العينة % 57.25المعلومات بـ 

نهم، فأغلبية الطلبة مهما كان نوع تكـوي . وهما النسبتان الكبيرتان لدى العينتين الجزئيتين

يحاولون تقييم المعلومات التي تحصلوا عليها باستمرار وهذه الفئة لديها وعي بأهمية تقييم 

المعلومات وهم الطلبة الحريصون على أن تكون أعمالهم قيمة وفي المستوى المطلـوب  

  .خاصة وأنهم على أبواب التخرج من الجامعة

 % 32.25فقدرت نسبتهم بــ  أما الطلبة الذين نادرا ما يقومون بتقييم المعلومات، 

من عينة الدراسات الجامعية التطبيقية وهما ثاني نسبة مسجلة  % 20من عينة الليسانس، و

فهؤالء الطلبة ال يعتبرون من الطلبة المجدين في دراستهم والحريصين على . لدى العينتين

وهـذا  . يمتـه قيمة أعمالهم، فهدفهم هو إنجاز العمل أو البحث فقط، دون إعارة اهتمام لق

يعاب على الطلبة في مرحلة مهمة من دراستهم، سواء أكانوا طلبة الليسـانس، أو طلبـة   

الدراسات الجامعية التطبيقية أو ألن ثقتهم كبيرة في أغلبية المعلومات ومصادرها تجعلهم 

وهذا سلوك غير علمي من قبل الطلبة وهم علـى  . يرون بأنّها تغنيهم عن تقييمها بأنّفسهم

  .ب التخرج ومن المفروض أن يكونوا أكثر حرصا على قيمة أعمالهمأبوا

تماما في تقيـيم المعلومـات    نأما في المرتبة الثالثة، فقد جاء الطلبة الذين ال يفكرو

لدى العينتين الجزئيتين على السواء، حيث قدرت هاته النسبة لدى عينة الليسـانس بــ   

ية التطبيقية فهؤالء الطلبة هم الطلبـة  من عينة الدراسات الجامع % 10وبـ  % 10.48

أو أنها . الذين يعتمدون على المعلومات كما وجدوها، وال يعنيهم إن كانت ذات قيمة أم ال

ستكسب أعمالهم قيمة وتخدمها أم ال، فالمهم عندهم هو إنجاز هذه األعمال دون االهتمـام  



  

ه المرحلة وهـم مقبلـين   بقيمتها وهذا سلوك غير علمي، يعاب عليه الطلبة خاصة في هذ

  .على التخرج

مما سبق نالحظ تماثل طريقة اإلجابة لدى طلبة العينتين الجزئيتين كل على حده مما 

  :اآلتي يمثل ذلك الشكل و.ينتج عنه تماثلها مع إجابات العينة الطلبة للدراسة

  

  

  

  

  

  

  

  .علوماتمقييم طلبة العينتين الجزئيتين للت: )35(رقم شكل 

  

المعايير التي يستخدمها الطلبة إذا أردوا تقييم المعلومات العلمية والتقنية التي  3.3.3.5

  :ستوظفونها في أعمالهم

  :المعايير المستخدمة من طرف طلبة العينة الكلية لتقيم المعلومات 1.3.3.3.5

  نة الدراسةعي
  جاباتاإل

  لتكراراتا  %نسبة ال
  صدرها الموثوقم  75  % 41.89
  اثتهاحد  36  % 20.11
  خصصهات  68  % 37.98
  لمجموعا  179  % 100

  

  .يير المستخدمة من طرف الطلبة لتقييم المعلوماتاالمع ):36(ول رقم جد

  

ال أفكر 
في ذلك

10.48
%

نادرا
32.25

%

باستمرار
57.25

%

عینة اللیسانس

ال أفكر 
في ذلك
%10

نادرا
%20

باستمرار
%70

عینة الدراسات الجامعیة التطبیقیة



  

تقيم المعلومات استنادا على معايير مختلفة، فلكل رأيه حول المعيار الـذي يجـب   

ف علـى  وسنحاول من خالل هذا السؤال، التعـر . توفره في المعلومة للحكم على قيمتها

المعايير التي يراها الطلبة ضرورية للحكم على قيمة المعلومات التي سـيوظفونها فـي   

  .أعمالهم

يتبين من خالل الجدول السابق، أن المصدر الموثوق للمعلومات هو المعيار الـذي  

من إجابتهم للحكم على قيمة المعلومـات،   % 11.89يعتمده طلبة العينة المبحوثة بنسبة 

وكذلك عدم التفكير في ذلك عند فئة معتبرة من الطلبة، . رة تقييم المعلوماتوهذا يفسر ند

  .حيث يعتمدون فقط على موثوقية المصدر لتحديد قيمة المعلومة ويكتفون بذلك

أما من يعتبرون تخصص المعلومات كمعيار أول عند تقييمهم للمعلومات فقـدرت  

عد موثوقية مصـادر المعلومـات   ، وهي ثاني نسبة مسجلة ب% 37.98نسبة إجابتهم بـ 

عمـالهم هـي المعلومـات    أل وهؤالء الطلبة هم فئة الذين يرون المعلومات الضـرورية 

لذلك يعتمدون تخصص المعلومات كمعيار أول للحكم علـى قيمتهـا، ألن   . المتخصصة

  .المعلومات المتخصصة تزيد العمل دقة

معلومات فقدرت نسبة إجـابتهم  أما الذين يعتمدون الحداثة كمعيار للحكم على قيمة ال

وهي ثالث نسبة مسجلة لكنها نسبة معتبرة من اإلجابات، وهذه الفئة مـن  ، % 20.11 بـ

الطلبة انتهت إلى أهمية المعلومات الحديثة عند إنجاز بحث أو عمل ما، والقيمـة التـي   

مـا  ويعود ذلك إلى تنوع تخصصات وشعب الطلبة بعينة الدراسة، فهناك حت. ستضيفها له

 اآلدابككما تضم العينة شعبا  ،من الفروع ما يحتاج لمعلومات حديثة في أعماله وبحوثه

  .والحقوق مثال ال يعتبر معيار الحداثة مهما كثيرا بالنسبة ألعمالهم

كما نالحظ تضخما في عدد اإلجابات مقارنة بعدد طلبة العينة حيث هناك مجموعـة  

يجب أن تخضع عند تقييمها ألكثـر مـن معيـار     من الطلبة يرون بأن المعلومات القيمة

طالبــا حيـث يمثلـون نسـبة        45وكان عددهم . فاختاروا أكثر من معيار عند اإلجابة

وهذه الفئة من الطلبة أكثر وعيا واهتماما بقيمـة أعمالهـا   . من عينة الدراسة % 33.58



  

ة علميـة لـذلك   وبحوثها، وحريصة على أن تكون المعلومات التي ستوظفها بها ذات قيم

  :اآلتي يمثل ذلك والشكل .تخضعها ألكثر من معيار عند تقييمها



  

  

  

  

  

  

  

  

  .يير المستخدمة من طرف الطلبة لتقييم المعلوماتاالمع ):36(رقم شكل 

  

لمعرفة المعايير التي يستخدمها طلبة الليسانس على حده وكذلك طلبـة الدراسـات   

لوكهما عند تقييم المعلومات من خالل المعـايير  الجامعية التطبيقية ومالحظة الفرق بين س

المستخدمة لدى كل عينة، قمنا بإدراج بيانات الدراسة الميدانية التي أجريناها في الجـدول  

  :اآلتي

  : المعايير التي يستخدمها طلبة العينتين الجزئيتين لتقييم المعلومات 2.3.3.3.5

ينة الدراسات الجامعية ع
  سينة الليسانع  التطبيقية

  جاباتاإل
النسبة ب% 

النسبة ب%   تكراراتال  للعينة
  تكراراتال  للعينة

  صدرها الموثوقم  73  % 43.45  02  % 18.18

  اثتهاحد  33  % 19.64  03  % 27.27
  اخصصهت  62  36.90%  06  % 54.54
  مجموعال  168  % 100  11  % 100

  

  .لتقييم المعلومات طلبة العينتين الجزئيتين االمعايير التي يستخدمه): 37(جدول رقم 

  

مصدرھا الموثوق
%41.89

تخصصھا
%37.98

حداثتھا
%20.11



  

من خالل الجدول يتضح أن هناك اختالفا بين إجابات عينة الليسانس وبين إجابـات  

مـن إجابـات طلبـة     % 43.45عينة الدراسات الجامعية التطبيقية، فبينما سجلت نسبة 

على أن المعيار الذي يستخدمونه عند تقييم المعلومات هو المصدر الموثـوق،   ،الليسانس

فقد سجلت أكبر نسبة لدى عينـة الدراسـات الجامعيـة    . العينة هذه سبة لدىوهي أكبر ن

التطبيقية بإجابات الطلبة الذين يرون تخصص المعلومات هو المعيـار األنسـب لتقيـيم    

يرجع االختالف بين إجابات العينتين إلى أن و. من اإلجابات % 54.54المعلومات وبلغت 

كثر منه علميا، فهم بذلك يرون أن معيار التخصص الليسانس تكوينهم يعتبر نظريا أ طلبة

  .ضروري للحكم على قيمة المعلومات التي سيستعملونها

سجل معيار تخصص المعلومات المرتبة الثانية من إجابات طلبة عينـة الليسـانس   

أما الرتبة الثانية لدى عينة الدراسات الجامعية  ،% 36.90حيث قدرت النسبة المحققة بـ 

ويظهر اهتمـام  .  % 27.27فقد سجلها معيار الحداثة نسبة إجابات قدرت بـ  التطبيقية،

المعلومات بعد تخصصها كمعايير لتقييم المعلومـات الن تكـوينهم    ةهؤالء الطلبة بحداث

عملي أكثر منه نظري وذلك يلزم عليهم المعلومات المتخصصة والحديثة، فهم يقومـون  

لومات المتخصصة في مجال تربصهم أو عملهـم  بتربصات وأعمال ميدانية فحاجتهم للمع

  .ين مهمين بالنسبة لهم لتقييم المعلوماتثم حداثتها معيار

بينما يهتم طلبة الليسانس بمعيار تخصص المعلومات بعد موثوقيـة مصـدرها، ألن   

، )علميـة (تكوينهم نظري بدرجة أكبر، والمعلومات التي يتعاملون معها تكـون نظريـة   

أما المرتبة الثالثة لدى عينـة الليسـانس فقـد حققتهـا     ). تقنية(دانية وليست معلومات مي

 % 19.64اإلجابات التي تخص معيار حداثة المعلومات وكانت النسبة المحققة مقدرة بـ 

أما المرتبة الثالثة لدى عينة الدراسات الجامعية التطبيقيـة،   .من إجابات طلبة هاته العينة

لبة الذين يرون المصدر الموثوق معيـارا مناسـبا عنـد    فقد تحققت من خالل إجابات الط

  .% 18.18تقييمهم للمعلومات التي تحصلوا عليها وقدرت النسبة المسجلة بـ 

نالحظ أن الحداثة لدى عينة الليسانس سجلت أقل نسبة من اإلجابات، ويرجع ذلـك  

وعي لدى الطلبة الشعب التي تحتاج للمعلومات الحديثة، لكن يبقى هناك  لتغلب أعداد طلبة



  

بأهمية معيار حداثة المعلومات التي سيستعملونها وذلك قياسا إلى النسبة المسجلة، حيـث  

  .قاربت ثلث هذه العينة

أما المصدر الموثوق كمعيار لتقييم المعلومات لـدى عينـة الدراسـات الجامعيـة     

هذه العينـة ذات  التطبيقية، فلقي أقل نسبة إجابات ألن المعلومات التي يتعامل معها طلبة 

كما الحظنا وجود مجموعة من الطلبة أكثـر اهتمامـا   . مصادر علمية في غالب األحيان

بقيمة المعلومات لذلك تخضعها عند التقييم ألكثر من معيار وهم الطلبة الذين أجابوا أكثر 

مـن   % 10و. اطالب 44من عينة الليسانس، أي أنهم  % 35.48من إجابة وكانت نسبتهم 

  :اآلتي يمثل ذلك والشكل .دراسات الجامعية التطبيقيةعينة ال

  

  

  

  

  

  

  

  .طلبة العينتين الجزئيتين لتقييم المعلومات االمعايير التي يستخدمه ):37(رقم شكل 

  

حداثتھا
19.64

%

تخصصھا
36.90

%

مصدرھا 
الموثوق
43.45

%

عینة  اللیسانس

حداثتھا
%27.27

تخصصھا
%54.54

مصدرھا 
الموثوق

%18.18

عینة الدراسات الجامعیة التطبیقیة



  

  :ة المعلوماتمناسبة للحكم على جودالطلبة العناصر التي يراها  4.3.3.5

  :عناصر حكم الطلبة على جودة المعلومات 1.4.3.3.5

  اتابجاإل  نة الدراسةعي
  لتكراراتا  %نسبة ال

  دقةال  100  % 51.54
  وحضوال  56  % 28.86
  حداثةال  29  % 14.94
  
03.09 %  
01.54 %  

  
06  
03  

  :أخرى
  طقيةمن -
  سيطةب -

  مجموعال  194  % 100
  

  .عناصر حكم الطلبة على جودة المعلومات ):38(ول رقم جد

  

لمية، ومن خالل طرحنا لهذا السؤال أردنا تكسب المعلومات الجيدة البحوث قيمة ع

التعرف على قدرة الطلبة على التعرف على جودة المعلومات، بتحديدهم للعناصـر التـي   

  .يرون بأن توفرها في المعلومة يمكنهم من الحكم على جودتها

من الجدول السابق، يتضح أن دقة المعلومات هي المعيار الذي يراه طلبـة العينـة   

 % 51.54اسبا للحكم على جودة المعلومات حيث قدرت نسبة اإلجابات بــ  المبحوثة من

، فالطلبة يرون عنصر الدقة مناسبا جـدا للحكـم علـى جـودة     وهي أكبر نسبة مسجلة

وفي المرتبة الثانية، يأتي عنصر وضوح المعلومات حيث سجل نسبة إجابات . المعلومات

ة المعلومات لدى هذه الفئة تكمـن  فجود. من مجموع إجابات الطلبة % 28.86قدرت بـ 

من إجابات الطلبة حيث  % 14.94وسجل عنصر حداثة المعلومات نسبة . في وضوحها

وعندما طلبنا مـن   .هذه الفئة من الطلبة كون المعلومة حديثة لتعتبرها معلومة جيدةيكفي 

تدور  الطلبة تحديد عناصر أخرى تمكنهم من الحكم على جودة المعلومات، كانت إجابتهم

حول عنصرين إضافيين هما أن تكون المعلومات منطقية لتكون جيدة بالنسبة لهم، حيـث  



  

وكذلك كون المعلومات بسيطة لتكون جيدة حيـث  . % 03.09قدرت نسبة اإلجابات بـ 

من اإلجابات وهي صحيح نسب صغيرة لكنهـا   % 01.54سجلت هذه اإلجابة ما نسبته 

المعلومات سهلة وبسيطة ومنطقية أي أنه يسهل فهمهـا   الطلبة يكتفون بأن تكون أنتبين 

  .للحكم على جودتها وقيمتها

ويظهر تضخم في عدد اإلجابات المسجلة مقارنة بعدد طلبة العينة المبحوثة حيـث  

تظهر مجموعة من الطلبة الذين يرون بأن جودة المعلومات ال تتحدد بعنصر واحد حيـث  

من العينة، وهي نسبة  % 44.77بـ  رالب أي ما يقدط 60أجابوا أكثر من إجابة وكانوا 

صين على أن تكون أعمالهم وبحوثهم جيدة لـذلك يـرون بـأن    يمعتبرة من الطلبة الحر

للحكم على جودة المعلومات، بل يجب أن تتوفر فيها مجموعة من  يكفي عنصرا واحدا ال

  :ل ذلكاآلتي يمث والشكل .العناصر المحددة لتكون المعلومات أكثر جودة

  

  

  

  

  

  

  

  .عناصر حكم الطلبة على جودة المعلومات ):38(رقم شكل 

  

وللتعرف على رأي طلبة الليسانس وطلبة الدراسات الجامعية التطبيقية، كل علـى  

حده حول العناصر التي يرونها مناسبة للحكم على جودة المعلومـات، سـنورد الجـدول    

  :اآلتي

الحداثة
%14.94

الوضوح
%28.86

الدقة
%51.54

أخرى
%4.63



  

  :لجزئيتين على جودة المعلوماتعناصر حكم طلبة العينتين ا 2.4.3.3.5

ينة الدراسات الجامعية ع
  ينة الليسانسع  التطبيقية

  جاباتاإل
النسبة ب% 

النسبة ب%   تكراراتال  للعينة
  تكراراتال  للعينة

  دقةال  93  % 51.95  07  % 46.66
  وضوحال  54  % 30.16  02  % 13.33

  حداثةال  26  % 14.52  03  % 20
  
13.33 %  
06.66 %  

  
02  
01  

  
02.23 %  
01.11 %  

  
04  
02  

  :أخرى
  طقيةمن -
  سيطةب -

  مجموعال  179  % 100  15  % 100
  

  .عناصر حكم طلبة العينتين الجزئيتين على جودة المعلومات): 39(دول رقم ج

  

، يتبين أن هناك بعض االختالف في اختيـارات طلبـة   )39(من خالل الجدول رقم 

  .بة للحكم على جودة المعلوماتالعينتين الجزئيتين للعناصر التي يرونها مناس

ونجد عنصر الدقة بالنسبة إلجابات طلبة العينتين الجزئيتين في المرتبة األولى بنسبة 

من إجابـات طلبـة الدراسـات     % 46.66 وبـ ،من إجابات طلبة الليسانس % 51.95

ة، وهـي  الجامعية التطبيقية فهؤالء الطلبة يكفيهم كون المعلومات دقيقة ليحكموا بأنّها جيد

 % 30.16حظي عنصر الوضوح ب ،في المرتبة الثانية لدى عينة الليسانس. نسب معتبرة

لكن لدى عينة الدراسات الجامعية التطبيقية نجـد عنصـر    .من إجابات طلبة هذه العينة

حداثة المعلومات هو الذي سجل ثاني نسبة من إجابات طلبة هذه العينة، حيث قدرت بــ  

20 %.  

حداثة المعلومات يظهر دائما في المراتب األولى من اختيـارات   ونالحظ أن عنصر

هذا دليل على أنهم أكثر عمال بالمعلومات الحديثة من طلبة الليسـانس  . طلبة هاته العينة



  

للسنة الحالية  نوذلك راجع ألن تكوينهم عملي، حيث يعتمدون على معلومات عادة ما تكو

  .لدراستهم من خالل تربصاتهم

تبة الثالثة لدى عينة الليسانس نجد عنصر حداثة المعلومات حيث سـجل  ثم في المر

بأن المعلومات الحديثة معلومات  يرون الطلبة فهؤالء .من إجابات الطلبة % 14.52نسبة 

أما لدى عينة الدراسات الجامعية التطبيقية فجـاء فـي   . جيدة وتكسب أعمالهم قيمة علمية

ة أنهما مناسبأن للحكم على أن المعلومـات جيـدة، أال   المرتبة الثالثة عنصران يرى الطلب

فالطلبـة  . %13.33وكانت نسبة اإلجابة عليهمـا بــ   . وضوحها، وكونها منطقية:وهما

يكفيهم أن تكون المعلومة واضحة لهم ومنطقية يسهل فهمها ليحكموا علـى أنهـا جيـدة    

الطلبة على أن المعلومات ته العينة كانت نسبة إجابات اخيرا لدى هأ، ومومناسبة ألعماله

 ، وهؤالء الطلبة يكتفون ببساطة المعلومـات % 06.66البسيطة معلومة جيدة مقدرة بـ 

من الطلبة الحريصين على قيمة وجودة أعمالهم أو بحوثهم التـي يقومـون    نفهم ال يعدو

  .بإنجازها وهم فئة قليلة مقارنة بالنسب السابقة

ين يكفيهم كون المعلومات منطقية قابلة للفهم دون بينما قدرت نسبة إجابات الطلبة الذ

بـأن   بـين يخيرا نجد نسبة المجأمن هذه العينة،وهي نسبة صغيرة و % 02.23تعقيد بـ 

وهـؤالء الطلبـة غيـر     ،% 01.11المعلومات البسيطة معلومة جيدة  حيث قدرت بـ 

لومات فيكفـيهم أن  مهتمين بجودة أعمالهم لذلك ال يبذلون جهدا في الحكم على جودة المع

  .تكون المعلومة بسيطة لكي يروها جيدة 

من هـذه   % 44.35نسبته ما من عينة الليسانس أي  اطالب 55كما نالحظ أنه هناك 

وهم فئة معتبرة حيث يظهر أن لديهم وعي بأن توفر أكثـر   ،إجابةالعينة أجابوا بأكثر من 

بينما كانت نسبة هاته الفئة . ودتهامن عنصر من العناصر السابقة في المعلومة يزيد من ج

، منها وهما نسبتان معتبرتان % 50من الطلبة لدى عينة الدراسات الجامعية التطبيقية بـ 

يدالن على أن طلبة العينتين حتى وإن كان بينهما اختالف بسيط في طريقة إجابتهم علـى  

مجموعـة مـن    عناصر جودة المعلومات، لكن هناك مجموعة كبيرة منهم ترى أن توفر



  

اآلتي  الشكل و.العناصر في المعلومة أحسن من توفر عنصر واحد فيها ليزيد من جودتها

  :يمثل ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  .عناصر حكم طلبة العينتين الجزئيتين على جودة المعلومات ):39(رقم شكل 

  

  :مكانة أهمية المعلومات بالنسبة للطلبة 5.3.3.5

  :بالنسبة لطلبة العينة الكليةمكانة أهمية المعلومات  1.5.3.3.5

  نة الدراسةعي
  جاباتاإل

  لتكراراتا  %نسبة ال
  يف قيمة البحثضت  49  % 26.34
  ضيف أفكار ومعارف جديدةت  73  % 39.24
  مية القدرات المعرفيةتن  64  % 34.40
  مجموعال  134  % 100

  

  .مكانة أهمية المعلومات بالنسبة للطلبة ):40(ول رقم جد

  

حنا لهذا السؤال أردنا التعرف على قدرة طلبة السنوات النهائية علـى  من خالل طر

  .معرفة فيما تكمن أهمية المعلومات العلمية والتقنية بالنسبة لهم

الوضوح
30.17

%

الحداثة
14.52

%

الدقة
51.95

%

أخرى
%3.34

عینة اللیسانس

أخرى
19.99

%

الدقة
46.66

%

الحداثة
%20

الوضوح
13.33

%

عینة الدراسات الجامعیة التطبیقیة



  

وما يوضحه الجدول هو أن أراء الطلبة كانت موزعة على اإلجابات بصورة فيهـا  

ن في أنها تضيف لهـم  شيء من التقارب، فالطلبة الذين يرون بأن أهمية المعلومات تكم

وهـؤالء الطلبـة ال   ، % 39.44أفكار ومعارف جديدة سجلوا نسبة إجابات قدرت بــ  

من المعلومات حيث يـرون فقـط مـا تضـيفه ألفكـارهم       نهويتعمقون في ما قد يستفيد

لكنهم يعرفون أن هذه اإلضافة لرصيدهم المعرفي تكسب المعلومات . ومعلوماتهم السابقة

  .أهمية

ى أن أهمية المعلومات تكمن في كونها تنمي قدراتهم المعرفية، فقـدرت  أما من ير

فهذه الفئة من الطلبة تنظر ألبعد من الفئـة السـابقة فهـم    . % 34.40نسبة إجاباتهم بـ 

يتمكنون من استعمال المعلومات كتمرين لتنمية قدراتهم المعرفية وليس الستيعابها فقـط  

ثر من الفئة السابقة فباإلضافة الستيعاب المعلومات حيث يقومون بتنشيط عمليات عقلية أك

فهـم  . وفهمها، فيخضعونها لمجموعة عمليات عقلية أكثر تعقيدا لتدريب قدراتهم المعرفية

يرون أن أهمية المعلومات تكمن في أنه يمكن استعمالها كوسيلة لتطوير القدرات المعرفية 

  .مجردةباإلضافة إلى أنه يمكن االستفادة منها كمعلومة 

أما الطلبة الذين يرون أن أهمية المعلومات أبعد من أنها مادة علميـة خـام يمكـن    

االستفادة منها فقط الكتساب أو إضافة الجديد لرصيدهم المعرفي السابق، بل تكمن أهميتها 

وهذه الفئة تهتم أكثر . % 26.34في كونها تضيف قيمة للبحث، فقدرت نسبة إجاباتهم بـ 

من المعلومات سواء كمـادة   هية ألعمالها وبحوثها على ما يمكن أن يستفيد وبالقيمة العلم

  .معرفية تضاف لرصيدهم أو لتنمية وتدريب قدراتهم العقلية على التعامل معها

 52كما نالحظ تضخما في اإلجابات المسجلة مقارنة بعدد طلبة العينة، حيث أجاب 

أهمية المعلومات ال تنحصر في نقطة  من هذه العينة، بأن % 38.80طالب أي ما نسبته 

وهذا إنما يدل علـى  . واحدة بل تكمن في عدة نقاط من االحتماالت التي عرضناها عليهم

حرصهم على قيمة أعمالهم كذلك على أنهم واعون بأن أهمية المعلومات ال تنحصر فـي  

  :اآلتي يمثل ذلك والشكل .نقطة واحدة بل في عدة أوجه



  

  

  

  

  

  

  

  

  .مكانة أهمية المعلومات بالنسبة للطلبة ):40(رقم شكل 

  

ولمعرفة رأي طلبة العينتين الجزئيتين حول مكانة أهمية المعلومات سندرج الجدول 

  :اآلتي

  :مكانة أهمية المعلومات بالنسبة لطلبة العينتين الجزئيتين 2.5.3.3.5

ينة الدراسات الجامعية ع
  ينة الليسانسع  التطبيقية

  جاباتاإل
سبة النب% 

النسبة ب%   تكراراتال  للعينة
  تكراراتال  للعينة

  ضيف قيمة البحثت  48  % 27.27  01  % 10

50 %  05  39.20 %  69  
ضيف أفكارا ت

  ديدةجومعارف 

40 %  04  33.52 %  59  
مية القدرات تن

  المعرفية
  مجموعال  176  % 100  10  % 100

  

  .عينتين الجزئيتينكانة أهمية المعلومات بالنسبة لطلبة الم): 41(ول رقم جد

  

من خالل الجدول السابق يتبين أنه ال يوجد فرق في إجابات طلبة العينتين الجزئيتين 

  .مقارنة ببعضهما، ومقارنة بإجابات العينة الكلية

تضیف قیمة البحث
%26

تنمیة القدرات 
المعرفیة
%34

تضیف أفكار ومعارف 
جدیدة
%40



  

فقدرت نسبة إجابات طلبة الليسانس الذين يرون بأن أهمية المعلومات تكمن في أنها 

من إجابات طلبـة الدراسـات    %50وبـ  ،% 39.20تضيف أفكارا ومعارف جديدة بـ 

ومهما كان نوع تكوينهم، يعتبرون المعلومـات   طلبةالفهاته الفئة من  .الجامعية التطبيقية

مادة علمية مجردة تساهم في بناء رصيد معرفي فهم مهتمون بجانبها الكمـي، أي أنهـم   

  .يرون أهميتها فيما تحققه من زيادة في معارفهم وإضافة أفكار جديدة

أما المرتبة الثانية لدى العينتين فقد حققتها إجابات الطلبة الذين يرون بـأن أهميـة   

المعلومات تكمن في أنها تنمي قدراتهم المعرفية فقدرت نسبة اإلجابات لدى عينة الليسانس 

فهـؤالء الطلبـة   . % 40ولدى عينة الدراسات الجامعية التطبيقية بــ   ،% 33.52بـ 

ة حيث يعرفون أن المعلومات يمكن أن تكون وسيلة لتنمية قفئة السابيتطلعون ألبعد من ال

العلمية التي يستفاد منها كميـا بزيـادة   ادة المإلى أنها  وتطوير قدراتهم العقلية باإلضافة

فهاته الفئة من الطلبة أكثر فطنة ووعيا بما قد تحققه المعلومات علـى  . رصيدهم المعرفي

  .أكثر من صعيد

ين يرون بأن أهمية المعلومات تكمن في كونها تضيف قيمة لبحـوثهم،  أما الطلبة الذ

من إجابتهم وقدرت لدى عينة الدراسات  % 27.27فقدرت نسبتهم لدى عينة الليسانس بـ 

من إجابات الطلبة فما يهمهم من معلومات هو مـا تحققـه    % 10الجامعية التطبيقية بـ 

  .وتضيفه على بحوثهم من قيمة علمية

وقـدر بــ    ،الليسـانس فقـط   ةحظ أن التضخم في اإلجابات كان لدى عينكما نال

 41.93وهم يمثلون ما نسـبته  . عينةهذه الطالب الذين أجابوا أكثر من إجابة كلهم من 52

. بينما لم يجب أي طالب من الدراسات الجامعية التطبيقية على أكثر من إجابـة . منها %

هم الطلبة الحريصون على أن تكون أعمالهم جيـدة   ،فالطلبة الذين  أجابوا أكثر من إجابة

في نقطة واحـدة، بـل فـي     رلذلك يرون أن أهمية المعلومات ال تنحص. وفي المستوى

   .مجموعة من العناصر

ما نالحظه، أن الطلبة ومهما كان نوع تكوينهم لديهم وعي ورؤية لما قـد تحققـه   و

لى قيمة أعمالهم وبحـوثهم فهـم   المعلومات على الصعيد المعرفي والفكري لهم كذلك ع



  

 الشكل و.فقط في نقطة معينة بل تمتد للعديد من العناصر رمدركين أن أهميتها ال تنحص

  :اآلتي يمثل ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  .كانة أهمية المعلومات بالنسبة لطلبة العينتين الجزئيتينم ):41(رقم شكل 

  

ثـة المعلومـات التـي    رأي الطلبة حول ضرورة تحديد موثوقية، دقـة وحدا  6.3.3.5

  :سيوظفونها في كتابة بحوثهم

رأي طلبة العينة الكلية حول ضـرورة تحديـد موثوقيـة، دقـة وحداثـة       1.6.3.3.5

  :المعلومات

  ةسنة الدراعي
  جاباتاإل

  لتكراراتا  %نسبة ال
  منع  127  % 94.77

  ال  07  % 05.22
  مجموعال  134  % 100

  

  .حداثة المعلوماتو تحديد موثوقية، دقة رأي الطلبة حول ضرورة ):42(ول رقم جد

  

تنمیة 
القدرات 
المعرفیة
33.52

%

تضیف 
أفكار 

ومعارف 
جدیدة

39.20
%

تضیف 
قیمة 
للبحث

27.27
%

عینة اللیسانس تنمیة 
القدرات 
المعرفیة
%40

تضیف 
أفكار 

ومعارف 
جدیدة
%50

تضیف 
قیمة 
للبحث
%10

عینة لدراسات الجامعیة التطبیقیة



  

إن التمكن من تحديد موثوقية المعلومات ودقتها وكذلك حداثتها يعتبر خطـوة مـن   

فمن خالل طرحنا لهـذا السـؤال   . خطوات التعرف على قيمة المعلومات التي ستستعمل

تـي  أردنا معرفة رؤية الطلبة حول تحديد موثوقية، ودقة، وكـذا حداثـة المعلومـات ال   

بعبارة أخرى، التعرف على رأيهـم وتمكـنهم مـن تحديـد قيمـة      . سيعيدون استعمالها

  .المعلومات

يتضح أن جّل الطلبة يرون بأن تحديد قيمة للمعلومات ) 42(فمن خالل الجدول رقم 

من العينة  % 94.77التي سيوظفونها في أعمالهم شئ ضروري، حيث قدرت نسبتهم بـ 

منهم ترى بأنّـه لـيس مـن     % 05.22قة بينما تبقى ما نسبته المبحوثة وهي أغلبية ساح

  .الضروري تحديد موثوقية، دقة، حداثة المعلومات التي سيوظفونها

قيمة علمية  أعمالهميبدو وعي الطلبة جليا بأهمية تحديد قيمة المعلومات لكي تكسب 

ـ المن المعلومات التي قاموا بتقييمها وهذا مؤشر إيجابي على  ري والعلمـي  مستوى الفك

كما يعكس نضج تفكيرهم وهم في هاتـه المرحلـة   . وحرصهم على قيمة أعمالهم ،الطلبة

  .النهائية من الدراسة الجامعية

ـ  المسـتوى، وال   مأما الفئة المتبقية وهي أقلية وتضم مجموعة الطلبة الذين ال يهمه

 ليـة ماثة المعلومات علذلك ال يرون بأن تحديد موثوقية، دقة وحد. القيمة العلمية ألعمالهم

اآلتـي   الشـكل  و.ضرورية، فهمهم هو إنجاز أعمال وتقديمها فقط دون االهتمام بقيمتها 

  :يمثل ذلك

  

  

  

  

  

  

  

ال
%5.22

نعم
%94.77



  

  .حداثة المعلوماتو رأي الطلبة حول ضرورة تحديد موثوقية، دقة ):42(رقم شكل 

  

نهمـا أن  ولمعرفة رأي طلبة العينتين الجزئيتين حول هذه النقطة ومالحظة الفرق بي

  :وجد، قمنا بإدراج بيانات الدراسة المجراة في الجدول اآلتي

رأي طلبة العينتين الجزئيتين حول ضرورة تحديد موثوقية، دقـة وحداثـة    2.6.3.3.5

  :المعلومات

اسات الجامعية درينة الع
  التطبيقية

  ينة الليسانسع
  جاباتاإل

النسبة ب% 
النسبة ب%   تكراراتال  للعينة

  اراتتكرال  ينةعلل

  منع  118  % 95.16  09  % 90

  ال  06  % 04.83  01  % 10
  مجموعال  124  % 100  10  % 100

  

دقة  ،رأي طلبة العينتين الجزئية حول ضرورة تحديد موثوقية): 43(ول رقم جد

  .علوماتلموحداثة ا

يتبين من خالل الجدول السابق، وجود تباين في إجابات طلبة العينتـين الجـزئيتين،   

بقيـت  . هر اختالف بين إجاباتهم واإلجابات المسجلة في العينة الكلية للدراسـة كما لم يظ

المرتبة األولى من نصيب الطلبة الذين يرون تحديد موثوقية، دقة وحداثـة المعلومـات،   

عملية ضرورية قبل أن يعيدوا توظيفها في أعمالهم وبحوثهم حيث قـدرت نسـبة طلبـة    

وهي نسبة كبيرة جدا كما قـدرت   ،من عينتهم % 95.16الليسانس الذين أجابوا بذلك بـ 

  .من العينة % 90هذه النسبة لدى عينة الدراسات الجامعية التطبيقية بـ 

هذا يعني أن الطلبة ومهما اختلف نوع تكوينهم واعون بأهمية وضرورة تحديد قيمة 

ـ  ،المعلومات التي سيوظفونها في بحوثهم  الهموهذا دليل على حرصهم على أن تكون أعم

  .قيمة علمية وهم على أبواب التخرجذات 



  

، ولدى % 04.83أما النسب الصغيرة المتبقية، والتي قدرت لدى عينة الليسانس بـ 

يرون بأن تحديد قيمـة   فهم الطلبة الذين ال % 10عينة الدراسات الجامعية التطبيقية بـ 

يوظفوها كما كن أن المعلومات التي سيوظفونها في أعمالهم وبحوثهم، أمر ضروري ويم

هاته الفئة هم الطلبة الذين ال تهمهم قيمة أعمالهم، فالمهم عندهم هـو إنجازهـا   . وجدوها

وهذا أمر يعاب عليه الطلبة خاصـة وهـم   . وتسليمها ألخذ عالمة تمكنهم من النجاح فقط

 .على أبواب التخرج، ويعدون إطارات الغد الذين سيقومون بالبنـاء والتنميـة الشـاملة   

  :اآلتي يمثل ذلك لشكلوا

  

  

  

  

  

  

  

حداثة و ، دقةرأي طلبة العينتين الجزئية حول ضرورة تحديد موثوقية :)43(رقم شكل 

  .علوماتلما

  

للتعمق أكثر في آراء الطلبة الذين أجابوا بـأن تحديـد قيمـة المعلومـات عمليـة      

  :ضرورية، قمنا بإدراج الجدول اآلتي

ال
%4.83

نعم
95.16

%

عینة اللیسانس

ال
%10

نعم
%90

عینة الدراسات الجامعیة التطبیقیة



  

  :في حالة إجابة الطلبة بنعم -

  :أسباب تحديد طلبة العينة الكلية لموثوقية، دقة وحداثة المعلومات .1

  نة الدراسةعي
  جاباتاإل

  لتكراراتا  %نسبة ال
  ابة بحوث علمية جيدةكت  66  % 49.25

  طريق البحث العلمي شق  32  % 23.88

  قتداء بمن سبقنياال  18  % 13.43

  امتناع عن اإلجابة  18  % 13.43

  مجموعال  134  % 100
  

  .أسباب تحديد الطلبة لموثوقية، دقة وحداثة المعلومات): 44(قم ر ولجد

  

الهدف من طرحنا لهذا السؤال هو التعرف أكثر على األسباب التي تجعـل الطلبـة   

فاتضـح  . يرون بأن تحديد قيمة المعلومات التي سيوظفونها في أعمالهم عملية ضرورية

: ي الذي يدفع الطلبة لتحديد قيمة للمعلومات، أن السبب الرئيس)44(من خالل الجدول رقم 

هو كتابة بحوث علمية جيدة، حيث قدرت نسبة الطلبة الذين أجابوا هـذه اإلجابـة بــ    

ذكرناه حول اهتمامهم وحرصهم على أن تكون أعمـالهم ذات   ، وهذا يؤكد ما% 49.25

  .قيمة، وهي نسبة معتبرة حيث قاربت نصف العينة

أنه من الضروري تحديد موثوقية، دقة وحداثـة المعلومـات   أما الطلبة الذين يرون 

من العينة المبحوثة، وهاته  % 22.38بدافع شق طريق البحث العلمي، فقدرت نسبتهم بـ 

فـي   ونعمالها قيمة فقط، بـل يفكـر  ألالفئة من الطلبة لديها طموح أكبر من أن تكون 

أن تحديـد قيمـة    ونفهم ير مواصلة المسيرة وعدم التوقف بعد التخرج من هذه المرحلة

لبلوغ درجات أعلى من الدراسة، والتمكن من البحث  ةوضروري ة،مهم عمليةالمعلومات 

 رت نسبة الذين يدفعهم االقتداء بمن سبقهم، إلى تحديد قيمة المعلوماتوقد. العلمي مستقبال



  

بتحديد  فهم أقل تحمسا وحرصا على قيمة أعمالهم، فهم يقومون ،من الطلبة % 13.43بـ 

  .موثوقية، دقة وحداثة المعلومات فقط ألن من سبقهم قاموا بذلك، أو ألنه طلب منهم ذلك

من الطلبة عن السـؤال،   % 13.43كما سجلنا نسبة امتناع عن اإلجابة قدرت بـ 

فلـم   ،لطلب رأيهم حول ضرورة القيام بهذه العمليـة جاء الذي سبقه السؤال خاصة وأن 

ي البحث عن األسباب التي تدفعهم للقيام بها أو تركها خاصـة  ف مواصلةاليحرصوا على 

  .بعدما أبدوا رأيهم عند اإلجابة على السؤال السابق

المالحظ هو أن الطلبة عموما لديهم وعي بأهمية وضرورة هذه العملية، كما ظهـر  

لديهم فكرة عن سبب قيامهم بها، أي أنهم مدركون لما يقومون به رغـم تفـاوت عمـق    

ب التي تدفعهم لتحديد قيمة المعلومات فهناك من يقوم بها ألنه طلب منه ذلك مقتديا األسبا

بمن سبقه كما يراها البعض اآلخر ضرورية ألنها تكسب أعماله وبحوثه جودة، ويـذهب  

 والشكل .البعض اآلخر ألبعد من ذلك حيث يطمح ويعمل ألجل شق طريقه للبحث العلمي

  :اآلتي يمثل ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  .أسباب تحديد الطلبة لموثوقية، دقة وحداثة المعلومات ):44(قم رشكل 

  

للتعرف على هذه األسباب من وجهة نظر طلبة كل عينة جزئية على حـدا، قمنـا   

  :بإدراج البيانات المجمعة من الدراسة التي أجريناها بالجدول التي

  

امتناع عن اإلجابة
اإلقتداء بمن سبقني%13.64

%13.64

شق طریق البحث 
العلمي

%22.72

كتابة بحوث علمیة 
جیدة

%50



  

  :معلوماتأسباب تحديد طلبة العينتين الجزئيتين لموثوقية، دقة وحداثة ال. 2

ينة الدراسات ع
  الليسانس ةينع  الجامعية التطبيقية

  جاباتاإل
النسبة ب% 

النسبة ب%   تكراراتال  للعينة
  تكراراتال  للعينة

  لمية جيدةع ابة بحوثكت  62  % 50  04  % 40

  طريق البحث العلمي شق  30  % 24.19  02  % 20

  قتداء بمن سبقنياال  15  % 12.09  03  % 20

  امتناع عن اإلجابة  17  % 13.70  01  % 10

  مجموعال  124  % 100  10  % 100
  

أسباب تحديد طلبة العينتين الجزئيتين لموثوقية، دقة وحداثة  ):45(ول رقم جد

  .المعلومات

  

من خالل الجدول السابق يتضح أن النسب الكبيرة لدى العينتين سجلها الطلبة الـذين  

دقة وحداثة المعلومات، هو لكتابة بحـوث  يرون بأن السبب الذي يدفعهم لتحديد موثوقية، 

ولدى عينة الدراسات  ،% 50علمية جيدة حيث قدرت هذه النسبة لدى عينة الليسانس بـ 

هم الطلبة الذين يحرصون على قيمة  طلبةالفهاته الفئة من . % 40الجامعية التطبيقية بـ 

كما يدل هذا على وعيهم  أعمالهم لذلك يرون هذه العملية ضرورية، فهذا دافعهم للقيام بها

  .واهتمامهم بقيمة أعمالهم، وبالتالي قيمة المعلومات العلمية والتقنية

حيث حققها  % 24.19أما ثاني أعلى نسبة سجلت لدى عينة الليسانس، فقدرت بـ 

الطلبة الذين يقومون بتحديد قيمة المعلومات بدافع شق طريق البحث العلمي وسجلت ثاني 

الـذين   طلبـة اللدى  % 30دراسات الجامعية التطبيقية والتي قدرت بـ نسبة لدى عينة ال

  .يحددون قيمة المعلومات متتبعين لمن سبقهم أو ألنه طلب منهم ذلك

يظهر هذا التفاوت في النسب بين العينتين، ألن طلبة الليسانس لديهم فـرص أكبـر   

مرحلة، حيث تكون دافعا لذلك هم أكثر طموحا وتفكيرا بهذه ال. لمواصلة الدراسات العليا



  

لكي يقوموا بتحديد قيمة المعلومات، ويبدو هنا نضج تفكيـرهم حـول القيمـة العلميـة     

للمعلومات وما يمكن أن يصلوا إليه من خالل اهتمامهم بهذه العملية والتي تعد من عناصر 

  .التعامل مع المعلومات

الدراسات الجامعيـة   أقل لدى طلبة –أي مواصلة الدراسة  –بينما نجد هذه الفرصة 

، فقلة هم الذين يواصلون دراستهم وهم فقط الطلبة األوائل من الـدفعات الـذين   ةالتطبيقي

يسمح لهم بمواصلة الدراسة للحصول على شهادة أعلـى أي أنهـم يسـتمرون لدراسـة     

لذلك نجد نسبة اإلجابة على أن سبب تحديدهم لقيمـة  . التخصص في التكوين طويل المدى

بدافع شق طريق البحث العلمي أقل حيث سجل المرتبة الثالثة لدى هذه العينـة   المعلومات

  .منهم % 20وقدرت نسبة المجيبين عليه بـ 

فطلبة الدراسات الجامعية التطبيقية يقومون بتحديد قيمة المعلومات التي سيوظفونها 

راحل األعلى أو ألنه طلب منهم مقتدين بمن سبقهم ثم يفكرون في الم. ألجل قيمة بحوثهم

أما طلبة الليسانس الذين يقومون بتحديد قيمة المعلومات التـي  . أي مرحلة البحث العلمي

من  % 12.09سيوظفونها ألنهم يقومون بذلك اقتداء بما هو معمول به فقدرت نسبتهم بـ 

أما طلبة الدراسات  .% 13.70هذه العينة وهي أقل نسبة مسجلة، حيث قدرت نسبتهم بـ 

يتضـح مـن   .% 10التطبيقية الذين امتنعوا عن اإلجابة فقدرت نسـبتهم بــ    الجامعية

مهما كان نوع تكوينهم بأهمية تحديد قيمة المعلومات  طلبةالالجدولين أنه هناك وعي لدى 

لكنه متفاوت سواء بين طلبة من نفس العينة أو بين طلبـة  . التي سيوظفونها في أعمالهم

للمستوى الذي يمكنهم الوصول إليه من خالل االهتمـام   العينتان الجزئيتين، فهم مدركون

اآلتـي   الشكل و.والقيام بهذه العملية والتي تعتبر عملية جزئية من التعامل مع المعلومات

  :يمثل ذلك



  

  

  

  

  

  

  

  

  .أسباب تحديد طلبة العينتين الجزئيتين لموثوقية،دقة وحداثة المعلومات ):45(رقم شكل 

  

لى تحديد موثوقية المعلومات العلمية والتقنية التـي تحصـلوا   قدرة الطلبة ع 7.3.3.5

  :عليها

 :قدرة طلبة العينة الكلية على تحديد موثوقية المعلومات 1.7.3.3.5

  جاباتاإل  نة الدراسةعي
  لتكراراتا  %نسبة ال

  هولةبس  27  % 20.14

  أجد صعوبة  55  % 41.04
   يمكننيال  00  % 00

  هاأوظفها كما وجدت  52  % 38.80
  مجموعال  134  % 100

  

  .قدرة الطلبة على تحديد موثوقية المعلومات ):46(ول رقم جد

  

بعد أن تعرفنا على رأي الطلبة حول ضرورة تحديد دقة، حداثة وموثوقية المعلومات 

التي سيوظفونها في أعمالهم وبحوثهم وبعد أن تعرفنا على األسباب التي تدفعهم للقيام بهذه 

  .من خالل هذا السؤال التعرف على قدرتهم على القيام بهذه العمليةالعملية سنحاول 
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%10
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%30
شق 

طریق 
البحث 
العلمي
%20

كتابة 
بحوث 
علمیة 
جیدة 
%40

عینة الدراسات الجامعیة التطبیقیة



  

، يتضح أن النسبة الكبيرة من الطلبة يجدون صـعوبة  )46(فمن خالل الجدول رقم 

تليها نسبة الطلبـة الـذين   . من العينة % 41.04عند قيامهم بها حيث قدرت نسبتهم بـ 

وهي نسبة قاربت  ،% 38.80لغت بتوظيف المعلومات كما تحصلوا عليها حيث بيقومون 

 % 20.14فقدرت ب ،أما الطلبة الذين يتمكنون من تحديد قيمة المعلومات بسهولة .األولى

  .ولم يجب أي طالب بأنّه غير قادر على ذلك

ما نستنتجه هو أن الطلبة رغم وعيهم وإدراكهم ألهمية هذه العمليـة إال أن أغلـبهم   

لدى نسبة كبيرة منهم للتخلي والعزوف عـن القيـام    يجد صعوبة عند قيامه بها، قد تؤدي

أما الطلبة الذين يتمكنون من ذلـك بسـهولة فهـم    . بها، ليوظفوا المعلومات كما وجدوها

وكذلك الطلبة المجـدون  . الطلبة المتفوقون، الذين يتميزون بقدرات عقلية ومعرفية عالية

قيام بتحديد قيمـة المعلومـات   في دراستهم ورفض الطلبة فكرة عدم التمكن المطلق من ال

وهذا سلوك طبيعي لدى اإلنسان، حيث يرفض عدم قدرته على القيام بشيء معين مهمـا  

  :اآلتي يمثل ذلك والشكل .ضعفه ركانت درجة تعقيده لكي ال يظه

  

  

  

  

  

  

  

  .قدرة الطلبة على تحديد موثوقية المعلومات ):46(رقم شكل 

  

ة الدراسات الجامعية بصورة منفردة قمنا بإدراج ولمعرفة قدرة الطلبة الليسانس وطلب

  : الجدول اآلتي

  

بسھولة
%20.14

ال یمكنني
%0

أجد صعوبة
%41.04

أوظفھا كما وجدتھا
%38.8



  

  :قدرة طلبة العينتين الجزئيتين على تحديد موثوقية المعلومات 2.7.3.3.5

ينة الدراسات الجامعية ع
  ينة الليسانسع  التطبيقية

  جاباتاإل
النسبة ب% 

النسبة ب%   تكراراتال  للعينة
  تكراراتال  للعينة

  هولةبس  26  % 20.96  01  % 10

  أجد صعوبة  50  % 40.32  05  % 50
   يمكننيال  00  % 00  00  % 00
  أوظفها كما وجدتها  48  % 38.70  04  % 40

  مجموعال  124  % 100  10  % 100
  

  .قدرة طلبة العينتين الجزئيتين على تحديد موثوقية المعلومات): 47(دول رقم ج

  

انوا من عينة الليسـانس، أو مـن   يتبين من خالل الجدول السابق أن الطلبة سواء أك

عينة الدراسات الجامعية التطبيقية نفس طريقة اإلجابة، أي أن قـدرتهم متقاربـة رغـم    

حيث قدرت نسبة الطلبة الذين يجدون صعوبة عند قيامهم بتحديـد قيمـة   .اختالف تكوينهم

أمـا لـدى عينـة     .وهي أكبر نسبة مسجلة لدى هذه العينـة  ،% 40.32المعلومات بـ 

، فهؤالء الطلبة رغم وعيهم بأهمية هـذه  % 50دراسات الجامعية التطبيقية فقدرت بـ ال

  .العملية لكنهم يجدون صعوبة عند قيامهم بها

أما ثاني أكبر نسبة مسجلة لدى العينتين فحققها الطلبة الذين يوظفون المعلومات كما 

من الطلبة، وبــ   % 38.70تحصلوا عليها، حيث قدرت نسبتهم لدى عينة الليسانس بـ 

لدى عينة الدراسات الجامعية التطبيقية وهي نسب متقاربة جـدا لـدى عينتـين     % 40

  .التكوين فهذه الفئة يعدل طلبتها عن تقييم المعلومات لصعوبة هذه العملية مختلفتي

أما الطلبة الذين يقومون بتحديد قيمة المعلومات بسهولة فقدرت نسبتهم لـدى عينـة   

وهـؤالء  . لدى عينة الدراسات الجامعية التطبيقيـة  % 10وبـ  % 20.96الليسانس بـ 

طلبة هم من المجدين والمتفوقين في الدراسة ذوي القدرات العقلية العالية، لذلك يتمكنون لا



  

. ولم يجب أي طالب بأنّه ال يتمكن من القيام بهـذه العمليـة   .تقييم المعلومات بسهولةمن 

يوظفون المعلومات كما وجدوها على عدم تمكنهم من القيام فالطلبة يفضلون اإلجابة بأنّهم 

فيما أنهم قاموا بتوظيف المعلومات كما وجدوها هـذا  . بتحديد قيمة وموثوقية المعلومات

اآلتي يمثل  الشكل و.يعني أنهم لم يتمكنوا من تحديد قيمتها وهم نسبة معتبرة لدى العينتين

  :ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  .العينتين الجزئيتين على تحديد موثوقية المعلوماتقدرة طلبة ): 47(شكل رقم 

  

  :اعتماد الطلبة على مصادر أخرى عند تقييمهم النقدي للمعلومات 8.3.3.5

  :اعتماد طلبة العينة الكلية على المصادر عند التقييم النقدي للمعلومات 1.8.3.3.5

  راسةلدنة اعي
  جاباتاإل

  لتكراراتا  %نسبة ال
  ساتذةآراء األ  78  % 42.85

  آراء كتاب ومؤلفين  75  % 41.20
  آراء الزمالء  29  % 15.93
  مجموعال  182  % 100

  

  .للمعلومات يتقييم النقدالاعتماد الطلبة على المصادر عند ):48(ول رقم جد
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تعتبر مرحلة الحكم على قيمة المعلومات مرحلة مهمة ونهائية بعد أن قام الطالـب  

دية التي أخضع لها المعلومات التي سـيقوم بتوظيفهـا فـي    بتحديد واختيار المعايير النق

وليكون الحكم  صائبا وموضوعيا، يدعم بآراء ذوي االختصاص من أساتذة ونقاد . أعماله

  وآراء مؤلفين 

ولمعرفة ما إذا كان طلبة العينة مبحوثة يدعمون أحكامهم على قيمة المعلومات بآراء 

، أن الطلبـة  )48(ين من خـالل الجـدول رقـم    ويتب. أخرى، قمنا بطرح السؤال السابق

يعتمدون على آراء أساتذتهم تدعيما آلرائهم حول قيمة المعلومات بـنفس الدرجـة مـع    

حيث قدرت نسبة اإلجابات على التـوالي بالنسـبة   . اعتمادهم على آراء الكتاب والمؤلفين

مـن إجابـات    % 41.75، وبـ % 42.30آلراء األساتذة ثم آراء الكتاب والمؤلفين بـ 

أما نسبة االعتماد على آراء الـزمالء  . طلبة العينة المبحوثة، وهما نسبتان متقاربتان جدا

  .% 15.93فقد قدرت اإلجابات بـ 

هذا يعني أن الطلبة يثقون في آراء أساتذتهم بالدرجة األولى ويعتمـدونها لتعزيـز   

اب والمؤلفين، وهذه الثقـة  في الكت جة ثقتهمرونقدها بنفس د ،آرائهم حول قيمة المعلومات

تعود ألنهم أقرب المصادر للطلبة، فاستشارة أستاذ أو طلب رأيه حول معلومة أو حتـى  

كما تبين أن الطلبـة يعتمـدون علـى آراء    . حول مصادرها ال يكلف الطالب جهدا كبيرا

الكتاب والمؤلفين بدرجة كبيرة، وهذا أيضا ال يكلف الطلبة كثيرا حيث يعـودون للكتـب   

وتبقى استشارة الزمالء حـول رأيهـم واردة   . المؤلفات لتدعيم آرائهم حول المعلوماتو

وشائعة بين الطالب فهم عادة ما يتناقشون في مواضـيع أو حـول أعمـالهم وبحـوثهم     

  .تساعدهم على تدعيم آرائهم حول المعلومات التي سيوظفونها في أعمالهم

ددهم بالعينة المبحوثة، حيث أجـاب  كما نالحظ تضخما في إجابات الطلبة مقارنة بع

، بأنّهم يعتمدون على أكثـر مـن رأي أو   من العينة % 35.82طالب، أي ما نسبته  48

وهذا دليل آخر على اهتمامهم . مصدر عند حكمهم على قيمة المعلومات أو عند نقدهم لها

  :ل ذلكاآلتي يمث الشكلو. بالقيمة العلمية ألعمالهم، خاصة وأنهم على أبواب التخرج



  

  

  

  

  

  

  

  

  .للمعلومات يتقييم النقدالاعتماد الطلبة على المصادر عند  ):48(رقم شكل 

  

للتعرف على اعتماد طلبة الليسانس وطلبة الدراسات الجامعية التطبيقية علـى آراء  

  :ومصادر إضافية عند تقييمهم ونقدهم للمعلومات سنورد الجدول اآلتي

  

  :الجزئيتين على المصادر عند التقييم النقدي للمعلومات اعتماد طلبة العينتين 2.8.3.3.5

ينة الدراسات الجامعية ع
  ينة الليسانسع  التطبيقية

النسبة ب%   جاباتاإل
النسبة ب%   تكراراتال  للعينة

  تكراراتال  للعينة

  آراء األساتذة  71  % 42.26  07  % 50

  آراء كتاب ومؤلفين  70  % 41.66  05  % 35.71
  آراء الزمالء  27  % 16.07  02  % 14.28
  مجموعال  168  % 100  14  % 100

  

طلبة العينتين الجزئيتين على المصادر عند التقييم النقدي  اداعتم): 49(دول رقم ج

  .للمعلومات

  

آراء الزمالء
%15.93

آراء األساتذة
%42.85

آراء كتاب ومؤلفین
%41.20



  

من خالل الجدول يتبين أن طلبة العينتين الجزئيتين أجابوا بنفس الطريقة، وبنسـب  

يعتمدون على رأي أساتذتهم عند تقيـيمهم  متقاربة حيث قدرت نسبة إجابات الطلبة الذين 

وقدرت لـدى عينـة    .من إجاباتهم % 42.26ونقدهم للمعلومات لدى عينة الليسانس بـ 

وهما النسبتان الكبيرتـان  . من اإلجابات المسجلة % 50الدراسات الجامعية التطبيقية بـ 

كما . ة حول المعلوماتلدى كل عينة فهذه الفئة من الطلبة لديها ثقة كبيرة في آراء األساتذ

  .أن األساتذة يعتبرون مصدرا قريبا منهم وال تتطلب استشارتهم عناء كبيرا لدى الطلبة

  كما قدرت نسبة إجابات عينة الليسانس حول االعتماد على آراء الكتاب والمـؤلفين  

طلبـة  ف. وهي نسبة قريبة جـدا للنسـبة األولـى    ،من اإلجابات المسجلة % 41.66 بـ

  .س لديهم نفس درجة الثقة بأستاذتهم، وكذلك بالكتاب والمؤلفينالليسان

 % 35.71بينما قدرت إجابات طلبة الدراسات الجامعية التطبيقية حول هذه النقطة ب

، وهي ثاني نسبة ويظهر هنا الفرق في الترتيب أكثـر مـن عينـة    من اإلجابات المسجلة

طبيقية يعتمـدون علـى آراء الكتـاب    الليسانس هذا يعني أن طلبة الدراسات الجامعية الت

هذا يعنـى أن طلبـة   . والمؤلفين بنسبة كبيرة لكن مقارنة مع طلبة الليسانس فبدرجة أقل

الليسانس يعتمدون على المصادر المكتوبة بطريقة أوسع، وهذا ما الحظناه عند اإلجابـة  

الحظنا تقارب والمتعلق بترددهم على المكتبة إلنجاز البحوث فقد ) 07(على السؤال رقم 

النسب بين طلبة العينتين الجزئيتين، لكن طلبة الليسانس كانوا أكثر ترددا على المكتبة عند 

  .إنجازهم للبحوث

من اإلجابـات   % 16.07أما من يعتمد على آراء زمالئه فقدرت نسبة إجاباتهم بـ 

يـة  من إجابات طلبـة الدراسـات الجامع   % 14.28المسجلة لدى عينة الليسانس، وبـ 

وهما نسبتان متقاربتان حيث أن استشارة الزمالء عند محاولة الحكم على قيمة  ،التطبيقية

نقدها، عملية شائعة بين الطلبة قبل تقديم أعمالهم، حيث يستشير من لـم يقـدم   و المعلومة

لكن كما الحظنا فـإن اعتمـادهم علـى    . همضوعر وا بتقديمه الذين قامءزمال ،عمله بعد

موثوقية ودقة المعايير والمصادر التـي  بزيادة دراكهم ألن قيمتها تزداد مصادر وعيهم وإ

  .اعتمدت لتقيمها ونقدها



  

كما أن نسبة الطلبة الذين يرون بأن االعتماد على عدة مصادر لتدعيم حكمهم علـى  

قيمة المعلومة ونقدها، أفضل من االعتماد على مصدر واحد كانت معتبرة لدى العينتـين  

مـن عينـة الدراسـات الجامعيـة      % 40من عينة الليسانس، و % 35.48حيث بلغت 

فهذه الفئة من الطلبة تعتبر أكثر وعيا بالقيمة العلمية التي تكتسبها المعلومـات  . التطبيقية

لذلك يحرصون على االعتمـاد علـى    .ألعمالهم وبحوثهم، إذا قيمت ونقدت بطريقة جدية

ومات التـي سـيوظفونها فـي أعمـالهم     على قيمة المعلحكمهم أكثر من مصدر لتدعيم 

  :اآلتي يمثل ذلك والشكل .وبحوثهم

  

  

  

  

  

  

  

طلبة العينتين الجزئيتين على المصادر عند التقييم النقدي  اداعتم ):49(رقم شكل 

  .للمعلومات

  

والذي خصص للتعرف على عملية التقيـيم   ،من خالل كل ما جاء في هذا المحور

إجمال،ا ومالحظة هذه العملية بين طلبة العينتين الجزئيتين النقدي للمعلومات لدى الطلبة 

أي بين طلبة الليسانس وبين طلبة الدراسات الجامعية التطبيقية، وكذلك للتعـرف علـى   

  .قدرتهم على القيام بهذه العملية والتي نعتبرها وجها من أوجه التعامل مع المعلومات

تضيفها المعلومات الجيدة على بحـوثهم  يتبين أن الطلبة واعون بالقيمة العلمية التي 

وأعمالهم وعيا تاما، ومدركون ألهمية هذه العملية أي تحديـد قيمـة للمعلومـات التـي     
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لكن عند قيامهم بهذه العملية يجد الطلبة صعوبة في ذلـك، قـد تضـطرهم     .سيوظفونها

  .لتوظيف المعلومات كما تحصوا عليها

الجزئيتين عند تحديدهم للمعايير النقدية  وقد ظهرت بعض الفروق بين طلبة العينتين

وهذا راجع لطبيعة تكوينهم فالطـابع   ،التي يخضعون لها المعلومات التي يقومون بتقييمها

العلمي لتكوين الدراسات الجامعية التطبيقية يجعل الطلبة يفضلون معايير يرتبهـا طلبـة   

ستمرار في البحث، وتدعيم الليسانس في رتبة أقل كما بدا حرصهم على قيمة أعمالهم باال

آرائهم بآراء أخرى إضافية كآراء األساتذة، والتي ظهرت ثقتهم الكبيـرة بهـا مـع آراء    

  .الكتاب والمؤلفين

أو طلبة الدراسات الجامعيـة   ،كانوا طلبة ليسانسألهذا يمكن القول أن الطلبة سواء 

مع بعض  ،علومات ونقدهاالتطبيقية لديهم وعي كبير، ونضج في إدراكهم ألهمية تقييم الم

. االختالف فقط في المعايير التي يعتمدون عليها، وذلك حسب ما يفرضه نـوع تكـوينهم  

وحريصون على قيمة أعمالهم وبحوثهم خاصة وهم في نهاية المرحلة الجامعية، وعلـى  

أبواب التخرج لكنهم يجدون صعوبة عند قيامهم بتقييم المعلومات، لذلك يقومون بتـدعيم  

  .م بآراء ذوي االختصاصآرائه

  

  :اإلبداع عند توظيف المعلومات: المحور الرابع 4.3.5

كمرحلة أخيرة قبل توظيف المعلومات، بعد أن قام الطلبة بفهمهـا وتقييمهـا تـأتي    

المرحلة التي يضيف فيها الطالب لمسته الشخصية على المعلومات التي سيعيد اسـتعمالها  

ظهر فيها القدرة اإلبداعية لدى الطلبة، والتـي تعتبـر   هذه المرحلة ت. في بحوثه وأعماله

  .وجها من أوجه القدرة على التعامل مع المعلومات، بعد أن قاموا بفهمها وتقييمها

فمن خالل هذه العملية يقوم الطلبة الذين يملكون هذه القـدرة بإيجـاد عالقـات أو    

يساهم في حل المشـكلة  تطويرها بين المعلومات وإضافة الجديد عليها في طابع شخصي، 

فهذه القدرة أكثر تقدما من القدرات السابقة ألنهـا تتطلـب   . المطروحة ويرضي الجماعة

نشاطا عقلي أعلى من التفكير العادي فمن خالل هذا المحور سنحاول التعرف على هـذه  



  

 القدرة لدى طلبة العينة الكلية للدراسة، وكذا لدى طلبة العينتين الجـزئيتين، لـذلك قمنـا   

  .بطرح األسئلة حول مجموعة العمليات الجزئية المكونة لها

رأي الطلبة حول ضرورة إبـداء وجهـة نظـرهم حـول المعلومـات التـي        1.4.3.5

  :سيوظفونها

  :رأي طلبة العينة الكلية حول ضرورة إبداء وجهة نظرهم حول المعلومات 1.1.4.3.5

  نة الدراسةعي
  جاباتاإل

  لتكراراتا  %نسبة ال
  منع  114  % 85.07

  ال  20  % 14.92
  مجموعال  134  % 100

  

  .حول المعلوماترأي الطلبة حول ضرورة إبداء وجهة نظرهم ):50(ول رقم جد

  

إن التمكن من إبداء وجهة نظر معينة فيما يتعلق بالمعلومات، يعتبر عملية تظهر من 

لها لمس بعض ويمكن من خال. خاللها إمكانيات الطلبة على التعبير عن آرائهم الشخصية

أوجه القدرة اإلبداعية لدى الطلبة كالطالقة الفكرية التي تمكنه من إبـداء وجهـة نظـره    

  . والتعبير عنها

من خالل طرحنا لهذا السؤال أردنا معرفة رأي طلبة العينة المبحوثة بصفة عامـة،  

وطلبة العينتين الجزئيتين حول ضرورة إبداء وجهة نظـرهم علـى المعلومـات التـي     

، يتبين أن النسبة الكبيرة من الطلبـة والمقـدرة     )50(وظفونها فمن خالل الجدول رقم سي

، يرون بأنّه من الضروري أن يبدوا وجهة نظرهم حول ما سيوظفونه من % 85.07بـ 

فال يبدوا لهم إبداء وجهة نظـرهم   ،% 14.92المتبقية والمقدرة بـ  نسبةالأما . معلومات

  .ضرورةأو رأيهم حول المعلومات 

فالفئة األولى من الطلبة هم الطلبة الذين نلمس لديهم قابلية لبذل مجهود إلبداء وجهة 

إذا . أي أنهم مستعدين لتنشيط قدراتهم الفكرية زيادة عن النشـاط العـادي لهـا   . نظرهم



  

يبدوا  أما الفئة الثانية، فهم الطلبة الذين ال. استدعت عملية إبداء رأيهم على المعلومات ذلك

يرون ضرورة  فهم ال. ديهم استعداد لتطوير جهودهم الفكرية عند التعامل مع المعلوماتل

 والشكل .من معلومات يستعملونهسفي تنشيط قدراتهم العقلية إلعطاء رأي فيما يخص ما 

  :اآلتي يمثل ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  .حول المعلوماترأي الطلبة حول ضرورة إبداء وجهة نظرهم  ):50(رقم شكل 

  

ن أغلبية الطلبة يبدون قابلية لزيادة وتنشيط قدراتهم العقلية إلبـداء وجهـة   نالحظ أ

نظرهم على المعلومات وللتعرف على رأي طلبة العينتين الجزئيتين كل على حده، سنقوم 

  :بإدراج الجدول اآلتي

ال
%14.92

نعم
%85.07



  

رأي طلبة العينتين الجزئيتين حول ضرورة إبـداء وجهـة نظـرهم حـول      2.1.4.3.5

  :المعلومات

الدراسات الجامعية ينة ع
  ليسانسلينة اع  التطبيقية

  جاباتاإل
  تكراراتال  النسبة للعينةب%   تكراراتال  النسبة للعينةب% 

  منع  106  % 85.48  08  % 80
  ال  18  % 14.51  02  % 20
  مجموعال  124  % 100  10  % 100

  

 ولحرأي طلبة العينتين الجزئيتين حول ضرورة إبداء وجهة نظرهم ): 51(دول رقم ج

  .المعلومات

يـرون أن إبـداء وجهـة     ،أغلبية الطلبة لدى العينتين أنيتضح من خالل الجدول 

، عملية ضرورية حيـث قـدرت نسـبة طلبـة     نظرهم حول المعلومات التي سيوظفونها

 % 80، ولدى عينة الدراسات الجامعية التطبيقية فقدرت النسبة بـ% 85.48الليسانس بـ

تقاربتان جدا، حيث أن هاته الفئة من الطلبة تبدى قابلية لتنشيط وهما نسبتان م .من الطلبة

قدراتها العقلية عند إبداء رأيها حول المعلومات ألنها ترى هذه العملية ضرورية إذن فهم 

يرون هذه العملية ضرورية فقدرت نسـبتهم   مستعدون للقيام بها أما نسبة الطلبة الذين ال

لدى عينة الدراسات الجامعية التطبيقية،  % 20بـ ، و% 14.51لدى عينة الليسانس بـ 

استعدادا أو قابلية للزيادة في نشاطها  تبدي فهذه الفئة من الطلبة ومهما كان نوع تكوينها ال

الفكري العادي، حيث أن عملية إبداء رأيهم حول المعلومات ال تبدوا لهم ضرورة يكلفون 

  .أنفسهم بذل مجهود إضافي ألجل القيام بها

تبر هذا مؤشرا على ضعف طالقتهم الفكرية وبالتالي، ضعف قدرتهم اإلبداعيـة  يع

لكن المالحظ هو أن أغلبية الطلبة لدى العينتين لديهم قابليـة لتطـوير وتنميـة قـدراتهم     

  :اآلتي يمثل ذلك والشكل .اإلبداعية



  

  

  

  

  

  

  

  

 حولنظرهم رأي طلبة العينتين الجزئيتين حول ضرورة إبداء وجهة  ):51(رقم شكل 

  .المعلومات

  

لمعرفة األسباب التي تدفع بالطلبة الذين يرون أن عملية إبداء وجهة نظرهم وإعطاء 

آرائهم حول المعلومات التي ستوظف ضرورة تستدعي منهم تطوير وتنشـيط قـدراتهم   

  :الفكرية، قمنا بطرح السؤال اآلتي

  

  :في حالة إجابة الطلبة بنعم -

  :وجهة نظرهم حول المعلوماتأسباب إبداء الطلبة ل. 1

  جاباتاإل  نة الدراسةعي
    لتكراراتا  %نسبة ال

  التسليم بما جاء به اآلخرون دمع  57  % 50

  أنقاض من سبقنا بناء علىال  18  % 15.78
  إبراز شخصيتنا العلمية  39  % 34.21
  مجموعال  114  % 100

  

  .وماتأسباب إبداء الطلبة لوجه نظرهم حول المعل): 52(ول رقم جد

  

ال
14.51

%

 نعم
85.48

%

عینة اللیسانس

ال
%20

 نعم
85.48

%

عینة  الدراسات الجامعیة التطبیقیة



  

إن الهدف من طرحنا لهذا السؤال، هو التعمق لمعرفة دوافع الطلبة التـي تجعلهـم   

  .يرون إبداء وجهة رأيهم حول المعلومات عملية ضرورية

، اتضح أن السبب الرئيسي الذي يجعل الطلبة يـرون  )52(فمن خالل الجدول رقم 

يم بما جاء به اآلخرون إبداء وجهة نظرهم على المعلومات عملية ضرورية هو عدم التسل

وهي نسبة معتبرة مثلت نصف العينة المبحوثة،  .% 50حيث قدرت النسبة المسجلة بـ 

ـ  أن فهؤالء الطلبة يدفعهم عدم القبول المطلق لما وضعه اآلخرون، وهذا يدل على هم ديل

نـه  آرائهم المختلفة عن اآلخرين وإضافة مـا يرو  االستعداد لتنشيط قدراتهم العقلية إلبداء

أما الطلبة الذين يبدون وجهة نظرهم حول المعلومات بـدافع إبـراز شخصـيتهم    . مناسبا

ويظهـر  . من العينة، وهي ثاني أكبر نسبة مسجلة % 34.21العلمية، فقدرت نسبتهم بـ 

وعي الطلبة جليا بإبراز طابعهم الشخصي على المعلومات وهم في هذا المسـتوى مـن   

. ر على وجود قدرات إبداعية قد يكون الطالب مدركا لهاالدراسة وهذا شيء إيجابي ومؤش

وهـم فئـة   . بأنّه يملكها، وعليه تنشيطها وتـدريبها  يحس الطالب كما قد تكون كامنة وال

الطلبة الذين يرون بأن السبب الذي يدفعهم إلبداء وجهة نظرهم حول المعلومـات، هـو   

مـن الطلبـة، حيـث أن     % 15.78وقدرت نسبتهم بـ . البناء على ما جاء به اآلخرون

. قدراتهم اإلبداعية موجودة ألنهم يبدون استعدادا إلبداء وجهة نظر مغايرة لما هو موجود

نـا  وه. أكبر لكنهم يعتمدون على ما هو موجود من قبل اعقلي اوهذا طبعا يستدعي نشاط

سـتعداد  نجد ضرورة تنشيط هذه القدرات الكامنة لدى الطلبة الذين يكتسبونها ولـديهم اال 

  :اآلتي يمثل ذلك والشكل .لذلك



  

  

  

  

  

  

  

  

  .أسباب إبداء الطلبة لوجه نظرهم حول المعلومات ):52(رقم شكل 

  

و للتعرف على هذه األسباب لدى طلبة العينتين الجزئيتين كل على حده، ومالحظـة  

  :الفرق إن وجد قمنا بإدراج الجدول اآلتي

  :لوجهة نظرهم حول المعلوماتأسباب إبداء طلبة العينتين الجزئيتين . 2

ت الجامعية اينة الدراسع
  ينة الليسانسع  التطبيقية

  جاباتاإل
النسبة ب% 

النسبة ب%   تكراراتال  للعينة
  تكراراتال  للعينة

50 %  04  50 %  53  
التسليم بما جاء به  دمع

  اآلخرون

12.5 %  01  16.03 %  17  
بناء على أنقاض من ال

  سبقنا
  إبراز شخصيتنا العلمية  36  % 33.96  03  % 37.5

  مجموعال  106  % 100  08  % 100
  

أسباب إبداء طلبة العينتين الجزئيتين لوجهة نظرهم حول ): 53(دول رقم ج

  .المعلومات

  

البناء على  أنقا ض 
من سبقنا

%15.78

إبراز شخصیتنا 
العلمیة

%34.21

عدم التسلیم بما جاء 
بھ اآلخرون

%50



  

يتبين من خالل الجدول السابق تقارب كبير في النسب المسجلة في كل إجابة لـدى  

تساوت نسب الطلبة الذين يدفعهم  فقد. طلبة الليسانس وطلبة الدراسات الجامعية التطبيقية

لـدى   % 50عدم التسليم بما جاء به اآلخرون إلبداء وجهة نظرهم، حيث قـدرت بــ   

العينتين الجزئيتين، فهؤالء الطلبة لديهم قدرة على تنشيط تفكيرهم وبذل جهـود إضـافية   

 وهـي  .لم يحققه اآلخرون حول المعلومات، إلبداء وجهة نظرهم حولها للوصول إلى ما

نسبة معتبرة من الطلبة الذين يبدون قابليتهم لزيادة جهودهم لمزيد من العطاء، والتفـوق  

  .مقدم قبلهم هو على ما

أما الطلبة الذين يبرزون شخصيتهم العلمية عند إبداء وجهة نظرهم على المعلومات 

من الطلبة، بينمـا سـجل طلبـة     % 33.96فكانت نسبتهم لدى عينة الليسانس مقدرة بـ 

من الطلبة الذين يدفعهم نفس السبب إلبـداء   % 37.5دراسات الجامعية التطبيقية نسبة ال

وهما ثاني نسبة حققها الطلبة لدى العينتان  .وجهة نظرهم على المعلومات التي سيوظفونها

حيث أن هاته الفئة من الطلبة لديها إدراك بأن إبراز شخصيتهم العلمية يتحقق بإبداء وجهة 

باكتسابهم لشخصية علمية وهذا مؤشر على  اكما أن لديهم شعور. لمعلوماتنظرهم على ا

قدرت نسبة الطلبة الذين يبدون وجهة نظرهم حـول المعلومـات   و .تقدم قدراتهم الفكرية

من عينة الليسـانس، وبــ    % 16.03هو موجود من قبل فقدرت بـ  معتمدين على ما

وهاته الفئة من الطلبة هم الذين لـديهم  . لدى عينة الدراسات الجامعية التطبيقية % 12.5

شعور بقيمة إبداء آرائهم الشخصية، فالقدرة اإلبداعية لديهم كامنة حيـث يظهـر لـديهم    

االستعداد إلبداء وجهة نظرهم، لكن هذه القدرة محتاجة للتنشيط فهم يعتمدون على ما هو 

  .موجود من قبل حول المعلومات

وبأخذ اختالف نوع التكوين  ،الطلبة بصفة عامة عموما يظهر من خالل الجدولين أن

بعين االعتبار، لديهم نفس القدرات ونفس األسباب التي تدفعهم إلبداء وجهـات نظـرهم   

حيث نلمس من خالل إجاباتهم والنسب التي حققتها هذه  .حول المعلومات التي سيوظفونها

م لتطويرها لتكون أفكـارهم  األخيرة، نضج تفكيرهم ووعيهم بإمكاناتهم الفكرية واستعداده

هو موجود، مبرزين شخصياتهم كما تظهر مما سـبق الطالقـة    مغايرة ومتقدمة على ما



  

والتي تعتبر وجها أو مؤشرا على القدرة اإلبداعيـة   ،الفكرية لدى نسبة معتبرة من الطلبة

  :اآلتي يمثل ذلك والشكل .التي يكتسبونها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .طلبة العينتين الجزئيتين لوجهة نظرهم حول المعلوماتأسباب إبداء  ):53(رقم شكل 

  

  :قدرة الطلبة على تطوير العالقات الموجودة بين المعلومات 2.4.3.5

  :تطوير طلبة العينة الكلية للعالقات الموجودة بين المعلومات 1.2.4.3.5

  اإلجابات  نة الدراسةعي
  لتكراراتا  %نسبة ال

  أطورها باستمرار  40  % 29.85
  أجد صعوبة  76  % 56.71
  أفكر في تطويرها ال  18  % 13.43
  مجموعال  134  % 100

  

  .بين المعلوماتالموجودة لعالقات لتطوير الطلبة ): 54(ول رقم جد

  

للتعرف أكثر على القدرة اإلبداعية لدى الطلبة سنحاول التعرف على قدرتهم علـى  

. ر وجها من أوجه القدرة اإلبداعيـة تطوير العالقات الموجودة بين المعلومات، والتي تعتب

عدم 
التسلیم 
بكل ما 
جاء بھ 
اآلخرون

%33.96
عدم 

التسلیم 
بما جاء 

بھ 
اآلخرون
%50

البناء 
على  أنقا 
ض من 
سبقنا

%16.03

عینة اللیسانس عدم 
التسلیم 
بكل ما 
جاء بھ 
اآلخرون

%37.50
عدم 

التسلیم 
بما جاء 

بھ 
اآلخرون
%50

البناء 
على  أنقا 
ض من 
سبقنا

%12.50

عینة الدراسات الجامعیة التطبیقیة



  

فمن خالل طرحنا لهذا السؤال سنحاول التعرف على قدرتهم على تطوير عالقات موجودة 

يتبين من خالل الجدول السابق أن نسبة فاقت نصف العينة مـن الطلبـة   . بين المعلومات

ف عليها يجدون صعوبة في تطوير عالقات موجودة بين المعلومات، التي تمكنوا من التعر

مسجلة  من الطلبة، وهي أكبر نسبة إجابات % 56.71وقدرت نسبتهم بـ . عند فهمهم لها

تليها مباشرة نسبة الطلبة الذين يقومون بتطوير العالقات باستمرار، والتي قـدرت بــ   

، فهؤالء الطلبة مدركون أيضا بأن لديهم القدرة على تطوير العالقات الموجودة % 29.85

ت وهم متمكنون من ذلك فهاته الفئة باإلضافة الكتسابها القدرة على تطـوير  بين المعلوما

العالقات بين المعلومات مثل الفئة األولى، إال أنها تنفرد بتمكنها من القيام بهـذه العمليـة   

حيث تمكنوا من خاللها من . دون صعوبة، وهم الطلبة المتفوقون والمجدون في دراستهم

عالقات موجودة من قبل بين المعلومات، تعرفوا عليها خـالل  تنمية قدرتهم على تطوير 

  .مرحلة فهمهم للمعلومات

أما الطلبة الذين ال يفكرون في تطوير هذه العالقات الموجودة فهم الطلبة الـذين ال  

يهتمون بهذه العملية، فال يفكرون في تطوير قدراتهم أو في بذل مجهود فكـري إضـافي   

كتفون بالتعرف عليها من خالل فهمها فقط، دون االسـتمرار  لتطوير عالقات موجودة، وي

لتطوير هذه العالقات كما قد تكون لديهم قدرة إبداعية كامنة لكنهم ال يحسون بأهميتها لذا 

ال يقومون بتطويرها ويمكن أن يكون الطلبة محدودي القدرة اإلبداعية لذلك ال يفكرون في 

. ا يكون الطلبة ذوي المستوى الدراسي البسـيط تطوير العالقات بين المعلومات وعادة م

  :والشكل اآلتي يمثل ذلك

  

  

  

  

  

  

ال أفكر في تطویرھا
%13.43

أطورھا باستمرار
%29.85

أجد صعوبة
%56.71



  

  

  .بين المعلوماتالموجودة لعالقات لتطوير الطلبة  ):54(رقم شكل 

لمعرفة قدرة طلبة العينتين الجزئيتين كل على حدا على تطوير العالقات الموجـودة  

  :بين المعلومات سندرج الجدول اآلتي

  :طلبة العينتين الجزئيتين للعالقات الموجودة بين المعلومات تطوير 2.2.4.3.5

ينة الدراسات الجامعية ع
  ينة الليسانسع  التطبيقية

  اإلجابات
النسبة ب% 

  تكراراتال  للعينة
النسبة ب% 

  كراراتتلا  للعينة

  أطورها باستمرار  37  % 29.83  03  % 30
  أجد صعوبة  72  % 58.06  04  % 40
  أفكر في تطويرها ال  15  % 12.09  03  % 30
  مجموعال  124  % 100  10  % 100

  

  .تطوير طلبة العينتين الجزئيتين للعالقات موجودة بين المعلومات): 55(دول رقم ج

  

أن النسب الكبيرة من الطلبـة لـدى العينتـين    ) 55(يتضح من خالل الجدول رقم 

ث بلغت هذه النسـبة  الجزئيتين تجد صعوبة لتطوير العالقات الموجودة بين المعلومات حي

من طلبة الدراسات الجامعيـة   % 40من الطلبة، وبلغت  % 58.06لدى عينة الليسانس 

  .التطبيقية

بأهميـة تطـوير العالقـات الموجـودة بـين       اإلحساسفهذه الفئة من الطلبة لديهم 

المعلومات، والتي تمكنوا من التعرف عليها خالل فهمهم لها لكن يصعب عليهم القيام بذلك 

ي أنهم مستعدون لبذل مجهودات فكرية إضافية للقيام بهذه العملية فقد تكـون قـدراتهم   أ

اإلبداعية موجودة لكنها كامنة وال يعرف الطالب كيف يوظفها ليتمكن من االستفادة مـن  

ويحتاج لتنشيطها إشراف األساتذة مثال، من خالل األعمال المتنوعـة   ،هذه القدرة العقلية

  .لطلبةالتي يكلفون بها ا



  

أما الفئة الثانية والتي تدرك بأن لديها القدرة على تطوير العالقات الموجـودة بـين   

المعلومات، وتستطيع القيام بذلك فهم الطلبة الذين أجابوا بأنّهم يطورون هـذه العالقـات   

 بـ باستمرار حيث تقاربت نسبتهم بدرجة كبيرة لدى العينتين، فقدرت لدى عينة الليسانس

 طلبةالفهؤالء الطلبة هم  .لدى عينة الدراسات الجامعية التطبيقية % 30وبـ  ،% 29.83

المجدين في دراستهم، وذوي القدرات العقلية العالية حيث يتمكنون من تطوير العالقـات  

بين المعلومات وهذه العملية تعتبر وجها من أوجه اإلبداع الذي نلمسه لدى هذه الفئة، أي 

وبالنسـبة  .د في صياغة العالقات حتى وإن كانت موجودة من قبلأنهم قادرون على التجدي

للطلبة الذين ال يفكرون في تطوير العالقات الموجودة بين المعلومات فقد قدرت نسـبتهم  

بينمـا   .وهي أقل نسبة مسجلة بهذه العينة. من الطلبة % 12.09لدى عينة الليسانس بـ 

ة، الذين أجابوا بعدم التفكير فـي تطـوير   تساوت نسبة طلبة الدراسات الجامعية التطبيقي

فهـؤالء  . % 30أي أنها بلغت  ،العالقات بنسبة الطلبة الذين يطورون العالقات باستمرار

الطلبة هم الطلبة ذوي المستوى الدراسي البسيط، فقدراتهم اإلبداعيـة محـدودة لـذلك ال    

وصول إليهـا خـالل   يفكرون في تطوير العالقات بين المعلومات حتى وإن تمكنوا من ال

  .بينها من عالقات يوجد توظيف المعلومات دون تطوير مامن عملية الفهم، فيتمكنون 

كما قد تكون لديهم قدرة على تطوير العالقات، إال أنهم ال يرون ضرورة لبذل جهود 

إضافية للقيام بذلك، أو أنهم غير مهتمين بمستواهم الفكري والدراسي وما يهمهم فقط هـو  

ال المعلومات إلنجاز أعمالهم، دون إبداء أو إضافة لمستهم الشخصية عليها، رغـم  استعم

  :والشكل اآلتي يمثل ذلك. أنهم قادرون على ذلك

  

  

  

  

  

  

ال أفكر 
في 

تطویرھا
12.09

%

أجد 
صعوبة

58.06
%

أطورھا 
باستمرار
29.83

%

عینة اللیسانس
ال أفكر 

في 
تطویرھا
%30

أجد 
صعوبة
%40

أطورھا 
باستمرار
%30

عینة الدلراسات الجامعیة التطبیقیة



  

  .تطوير طلبة العينتين الجزئيتين لعالقات موجودة بين المعلومات ):55(رقم شكل 



  

  :إيجاد الطلبة لعالقات جديدة بين المعلومات 3.4.3.5

  :إيجاد طلبة العينة الكلية لعالقات جديدة بين المعلومات 1.3.4.3.5

  اإلجابات  نة الدراسةعي
  لتكراراتا  % نسبةال

  ئمادا  08  % 5.97

  أحيانا  94  % 70.14
  درانا  26  % 19.40
  أبدا  04  % 02.98
  تناع عن اإلجابةام  02  % 01.49
  مجموعال  134  % 100

  

  .جديدة بين المعلومات إيجاد الطلبة لعالقات):56(ول رقم جد

  

إن إيجاد عالقات جديدة بين المعلومات تعتبر عملية أكثر تقدما من تطوير عالقـات  

موجودة سابقا، وتتطلب جهودا أكبر وتقدما في القدرات العقلية، أو تدريبها وتنشيطها جيدا 

ف ومن خالل طرحنا لهذا السؤال سنحاول التعر. للتمكن من الوصول إلى عالقات جديدة

على قيام الطلبة بهذه العملية والتي تعتبر وجها من أوجه اإلبداع أو القدرة اإلبداعية التي 

  .نسعى إلى التعرف عليها لدى الطلبة

، يتضح أن أغلبية طلبة العينة المبحوثة يقومون بإيجاد )56(فمن خالل الجدول رقم 

وهذا مؤشر  .% 70.40 عالقات جديدة بين المعلومات إال أحيانا، حيث قدرت نسبتهم بـ

وهي . كذلك على الصعوبة التي يجدونها عند قيامهم بإيجاد عالقات جديدة بين المعلومات

نسبة أكبر من نسبة الطلبة الذين يجدون صعوبة في تطوير عالقات موجودة من قبل بين 

المعلومات ونستنتج أن هناك مجموعة أخرى من الطلبة انضمت للفئة األولى، هذا يعنـي  

العملية الثانية تعتبر أكثر تعقيدا بالنسبة للطلبة من العملية األولى وبالفعـل فتطـوير    أن

شيء جديد هذا رغم إدراك الطلبة لما تضيفه هـذه الخطـوة    أبسط من إيجاد الشيء عادة

  .على قيمة أعمالهم



  

سجلت ثاني أعلى نسبة لدى الطلبة الذين نادرا ما يقومـون بإيجـاد عالقـة بـين     

 ا أيضـا نوه. من العينة المبحوثة % 19.40التي سيوظفونها، حيث قدرت بـ  المعلومات

كما وجد منهم من ال يتمكن إطالقا من . يظهر تعقد هذه العملية، وصعوبتها بالنسبة للطلبة

ـ   ،% 03.22إيجاد عالقات جديدة بين المعلومات التي سيوظفها، حيث قدرت نسبتهم بـ

د الطلبة الذين يتمكنون من إيجاد عالقات جديدة بـين  وهي أقل نسبة مسجلة لدى العينة بع

، وهم الطلبة المتفوقون الذين يملكون قدرات % 05.64المعلومات حيث قدرت نسبتهم بـ 

، فهذه الفئة من الطلبـة تنفـرد بكونهـا    فكرية عالية أو قاموا بتطويرها بالعمل والتدريب

  . بداعية ولكنهم فئة قليلة من مجموع الطلبةمتمكنة من القيام بهذه العملية الجزئية للقدرة اإل

ويرجع صغر نسبة الطلبة الذين يتمكنون من إيجاد عالقات جديدة بين المعلومـات  

التي سيوظفونها، إلى أن هذه القدرة، والتي تعتبر وجها من أوجه اإلبداع لـدى الطلبـة،   

فكريا كبيرا قـد ال   تعتبر قدرة متقدمة ال يملكها الجميع بنفس الدرجة وهي تتطلب نشاطا

يستطيع الطلبة في هذا المستوى تحقيقه، حتى وإن كانوا متمكنين مـن األوجـه السـابقة    

  .للتعامل مع المعلومات، والمتمثلة في القدرة على الفهم، وتقييم المعلومات

من العينة، وهـي نسـبة    % 01.49كما سجلنا نسبة امتناع عن اإلجابة قدرت بـ 

هو عدم فهم الطلبة للسؤال خاصة وأن السؤال الذي سبقه متعلـق   بسيطة قد يكون سببها

بتطوير العالقات الموجودة بين المعلومات فقد بدا لهم تشابه في األسئلة، فـامتنعوا عـن   

  :والشكل اآلتي يمثل ذلك .اإلجابة

  

  

  

  

  

  

  .إيجاد الطلبة لعالقات جديدة بين المعلومات ):56(رقم شكل 

أحیانا
%70.11

نادرا
%19.4

أبدا
%2.98

امتناع عن اإلجابة
%1.49

دائما
%5.97



  

الليسانس وطلبة الدراسات الجامعية التطبيقية كل  طلبة و للتعرف على قدرة كل من

على حده على إيجاد عالقات جديدة بين المعلومات التي سيوظفونها في أعمالهم وبحوثهم 

  :قمنا بإدراج الجدول اآلتي

  :إيجاد طلبة العينتين الجزئيتين لعالقات جديدة بين المعلومات 2.3.4.3.5

راسات الجامعية لدينة اع
  ينة الليسانسع  يةالتطبيق

ة بالنسب%   اإلجابات
  للعينة

النسبة ب%   تكراراتال
  للعينة

  تكراراتال

  ئمادا  07  % 05.64  01  % 10

  أحيانا  88  % 70.96  06  % 60
  درانا  23  % 18.54  03  % 30
  أبدا  04  % 03.22  00  % 00
  تناع عن اإلجابةام  02  % 01.61  00  % 00

  مجموعال  124  % 100  10  % 100
  

  .يتين لعالقات جديدة بين المعلوماتئإيجاد طلبة العينتين الجز): 57(ول رقم دج

  

 % 70.96يبين الجدول السابق أن النسبة الكبيرة من طلبة الليسانس والمقدرة  بــ  

بينما قدرت  .يتمكنون أحيانا فقط من إيجاد عالقات جديدة بين المعلومات التي سيوظفونها

وهما النسبتان الكبيرتان التي سجلهما . % 60ة التطبيقية بـ نسبة طلبة الدراسات الجامعي

طلبة العينتين الجزئيتين، وهؤالء الطلبة يلقون صعوبة إليجـاد عالقـات جديـدة بـين     

  .المعلومات لذلك ال يتمكنون من ذلك دائما

بينما قدرت نسبة الطلبة الذين نادرا ما يقومون بإيجاد عالقات جديدة بين المعلومات 

لـدى عينـة الدراسـات     % 30من عينة الليسانس وبـ  % 18.54سيوظفونها بـ التي 

وهاته الفئة من الطلبـة  . وهي ثاني نسبة إجابات محققة لدى العينتين ،الجامعية التطبيقية

يجدون صعوبة أكبر ويظهر تعقد هذه العملية بالنسبة لهم جليا، حيث يصـرحون بـأنّهم   



  

جديدة بين المعلومات وذلك لدى العينتـين بـاختالف    نادرا ما يتمكنون من إيجاد عالقات

  .نوع تكوينهما

أما الطلبة الذين يتمكنون من إيجاد عالقات جديدة بين المعلومات فقدرت نسبتهم بـ 

وهذه  .لدى عينة الدراسات الجامعية التطبيقية % 10الليسانس وبـ  من عينة % 05.64

رة، فمجموعة الطلبة األخيـرة هـم الـذين    النسبة هي األصغر المسجلة لدى العينة األخي

لذلك هم متمكنون من هذه العملية الجزئيـة   ،يتميزون بقدرات عقلية أعلى من بقية الفئات

للقدرة اإلبداعية، والتي تعتبر بدورها وجها من أوجه قدرة الطلبـة علـى التعامـل مـع     

ين ال يتمكنون من إيجاد أما النسب المتبقية لدى عينة الليسانس، فهم الطلبة الذ.المعلومات

وهـي   % 03.22عالقات جديدة بين المعلومات التي سيوظفونها حيث قدرت نسبتهم بـ 

ويرجع هذا لصراحتهم العلمية، فقد تكون لديهم القدرة على القيام بعمليـات   .نسبة بسيطة

 ،ةلكن القدرة اإلبداعية أكثر تعقيدا من العمليـات السـابق  . أخرى كفهم المعلومات ونقدها

 .وتتطلب قدرات عقلية عالية وتدريب وتنشيط هذه القدرات لدى الطالب ليصـبح مبـدعا  

وما نالحظه من خالل  % 01.61قدرت نسبة الممتنعين عن اإلجابة لدى هاته العينة بـ و

ما سبق هو تشابه طريقة إجابة طلبة العينتين الجزئيتين مع تقارب النسب المسجلة نوعـا  

مقتصرة على فئة صغيرة مـن العينتـين    طلبةالعالقات جديدة لدى  لذلك فقدرة إيجاد. ما

. وهذا راجع طبعا كما ذكرنا سابقا لتعقيد هذه العملية الفكرية مقارنـة بـالتفكير العـادي   

  :والشكل اآلتي يمثل ذلك



  

  

  

  

  

  

  

  

  .يتين لعالقات جديدة بين المعلوماتئإيجاد طلبة العينتين الجز ):57(رقم شكل 

  

  :ألسلوب الذي يفضله الطلبة للتعبير عن األفكار والمعلومات التي سيوظفونهاا 4.4.3.5

  :األسلوب المفضل لدى طلبة العينة الكلية للتعبير عن األفكار والمعلومات 1.4.4.3.5

  اإلجابات  نة الدراسةعي
  لتكراراتا  %نسبة ال

  أسلوبي الخاص  69  % 42.07
  االقتباس المباشر  15  % 09.14
  االقتباس بتصرف  70  % 42.68
  نقل الحرفي للمعلوماتال  10  % 06.09
  مجموعال  164  % 100

  

  .والمعلومات األفكار الطلبة للتعبير عن لدى األسلوب المفضل): 58(ول رقم جد

  

بعد أن قام الطلبة بفهم المعلومات وتقييمها، وبعد أن حاولوا تطويرها وإيجاد عالقات 

فمن خالل طرحنـا لهـذا السـؤال،    . في أعمالهم وبحوثهمجديدة بينها، يقومون بتوظيفها 

سنحاول التعرف على طريقة وأسلوب الطلبة الذي يقومون بصياغة المعلومات واألفكـار  

  .به عند توظيفها

دائما
%5.64

أحیانا
70.96

%

نادرا
18.54

%

أبدا
%3.22

امتناع 
عن 
اإلجابة

%1.61

عینة اللیسانس

دائما
%5.64

أحیانا
70.96

%

نادرا
18.54

%

أبدا
%0

امتناع 
عن 
اإلجابة
%0

عینة الدراسات الجامعیة التطبیقیة



  

، حيث أن أسلوب االقتباس بالتصرف يحبذه الطلبة )58(هذا ما يوضحه الجدول رقم 

مـن   % 42.68اإلجابة نسبة قدرت بـ عند توظيفهم للمعلومات في أعمالهم وحققت هذه 

ويرجع تفضيلهم لهذا األسلوب إلى أنه يتميز بالحفاظ على المعلومة كمـا  . إجابات الطلبة

ويلجأ الطلبة لهذا األسـلوب  . مع التصرف في طريقة إعادة صياغتها ،وردت بمصدرها

للقيمة  كهمإدراألنهم يجدون صعوبة في إيجاد وتطوير عالقات جديدة بين المعلومات رغم 

التي تضيفها هذه العملية ألعمالهم، حيث ال يكلفهم هذا إال التصرف بإعادة طريقة صياغة 

  .المعلومات التي قرروا توظيفها في أعمالهم وبحوثهم

قاربت ثاني أعلى نسبة مسجلة النسب السابقة، حيث سجلتها إجابات الطلبـة الـذين   

. فكارهم والمعلومات التـي سـيوظفونها  يفضلون استعمال أسلوبهم الخاص للتعبير عن أ

ـ وهي نسبة معتبرة من الطلبة حيث ت ،من اإلجابات المسجلة % 42.07وقدرت بـ  م ض

حتما مجموعة الطلبة الذين لديهم قدرة على تطوير عالقات بـين المعلومـات، وإيجـاد    

ـ  ،الجديد، باإلضافة إلى الذين يجدون صعوبة في ذلك ارهم لكنهم يجتهدون للتعبير عن أفك

وذلك إلظهار طابعهم الشخصي وإبراز شخصيتهم العلمية على أعمالهم . بأسلوبهم الخاص

وهذا ال يكلف الطلبة إال التعبير عن األفكار، والمعلومات التي سيوظفونها فـي   .وبحوثهم

  .أعمالهم بأسلوبهم الشخصي

بــ   ت  أما االقتباس المباشر للمعلومات وحتى األفكار فقد سجل نسبة إجابات قدر

وهي نسبة صغيرة مقارنة بالنسبتين السابقتين، حيث أن .من اإلجابات المسجلة % 09.14

هاته الفئة من الطلبة ال يرون مشكال في أن تكون أعمالهم غنية بالمعلومـات واألفكـار،   

لكنها تفتقر لشخصية صاحبها، فهم ال يقومون بجهود إلظهار طابعهم وشخصـيتهم مـن   

مؤشر على أنهم يفتقدون ألوجه القدرة اإلبداعية، ويقومون باستعمال  خالل أعمالهم، وهذا

  .ما فهموه وقيموه من معلومات في شكل اقتباس

أما الذين يوظفون المعلومات أو األفكار في أعمالهم بنقلها حرفيا فقد قـدرت نسـبة   

مـن  فهذه الفئة  .وهي أقل نسبة مسجلة. من إجابات طلبة العينة % 06.09إجاباتهم بـ 

الطلبة ال تبذل أي مجهود فكري عند قيامها بإنجاز أعمالها، وقد يكونون من الطلبة الذين 



  

محتوى أعمالهم بل المهم عندهم هو إنجازها، أو باألحرى كتابتهـا وتقـديمها،    يهمهم ال

للحصول على عالمة تمكنه من النجاح فقط ،دون االهتمـام بتطـوير قدراتـه العقليـة     

ادة من إنجاز هذه األعمال في تنمية قدراته على التعامل مع المعلومات والمعرفية، واالستف

من خالل التدريب على مجموعة العمليات السابقة أي الفهم والتقييم النقـدي، ومحاولـة   

اإلبداع عند استعمال المعلومات وبذل مجهودات فكرية أكبر للتمكن من ذلـك وبالتـالي   

   .غير الحصول على الشهادة فقط تحقيق هدف من أهداف الدراسة الجامعية

طالبا عدة إجابات، أي  30كما سجلنا تضخما في اإلجابات مقارنة بالعينة، فقد أجاب 

بين المجيبين بتفضيلهم لالقتباس  اكما الحظنا تقاربا كبير. من العينة % 22.38ما نسبته 

مـات، وهـذا   والمجيبين بأنّهم يفضلون أسلوبهم الشخصي عند توظيفهم للمعلو ،بالتصرف

. يعني أن الطلبة عند اإلجابة يختارون اإلجابتين معا، لذلك تقاربت النسبتان بشكل واضح

أنهم يجدون صعوبة في اإلبداع مـن ناحيـة إيجـاد    من ويدل هذا على أن الطلبة بالرغم 

وتطوير العالقات بين المعلومات، إال أنهم حريصون على أن تكون أعمـالهم وبحـوثهم   

وذلك من خالل استعمال أسـلوبهم  . لذلك يبذلون جهودا ليبرز ذلك ،هممطبوعة بشخصيت

الشخصي عند التعبير وصياغة المعلومات واألفكار التي سيوظفونها في أعمـالهم وهـذه   

يمكـن  الطريقة بدورها تتطلب قدرة أعلى من االقتباس بالتصرف لكن حتى هذا األخيـر  

ويض صعوبة تمكنهم من إيجـاد  يظهر حرص الطلبة على تع. تطعيمه بشخصية صاحبه

عالقات جديدة بين المعلومات أو تطويرها، ببذلهم جهودا إضافية لتظهر شخصياتهم على 

والشكل اآلتي . أعمالهم وبحوثهم خالل أسلوبهم لصياغة المعلومات واألفكار عند توظيفها

  :يمثل ذلك



  

  

  

  

  

  

  

  

  .والمعلومات ألفكارا الطلبة للتعبير عن لدى األسلوب المفضل ):58(رقم شكل 

  

و للتعرف أكثر على األسلوب الذي يفضله طلبة العينتين الجزئيتين عند اسـتعمالهم  

  :لألفكار والمعلومات، قمنا بإدراج الجدول اآلتي

األسلوب المفضل لدى طلبة العينتين الجزئيتين للتعبير عن األفكار  2.4.4.3.5

  :والمعلومات

ينة الدراسات ع
  ينة الليسانسع  ةالجامعية التطبيقي

النسبة ب%   اإلجابات
النسبة ب %  تكراراتال  للعينة

  تكراراتال  للعينة

  أسلوبي الخاص  64  % 41.55  05  % 50

  االقتباس المباشر  14  % 09.09  01  % 10
  االقتباس بتصرف  66  % 42.85  04  % 40
  نقل الحرفي للمعلوماتال  10  % 06.49  00  % 00

  مجموعال  154  % 100  10  % 100
  

األسلوب المفضل لدى طلبة العينتين الجزئيتين للتعبير عن األفكار ): 59(دول رقم ج

  .والمعلومات

  

اإلقتباس المباشر
%9.14

النقل الحرفي 
للمعلومات
%6.09

أسلوبي الخاص
%42.07

اإلقتباس بتصرف
%42.68



  

يتبين من خالل الجدول السابق أن طريقة إجابة طلبة الليسانس علـى حـده، مماثلـة    

لإلجابات المسجلة لدى العينة الكلية كما نالحظ اختالفا كبيرا بين إجاباتهم مع اإلجابـات  

  .جلها طلبة الدراسات الجامعية التطبيقيةالتي س

وحققها الطلبـة الـذين    % 42.85وقدرت أكبر نسبة إجابات لدى عينة الليسانس بـ 

  .االقتباس بالتصرف عند توظيفهم للمعلومات لونضيف

بينما سجل الطلبة الذين يفضلون استعمال أسلوبهم الخاص أكبـر نسـبة لـدى عينـة     

، ونالحظ هذا االختالف الطفيف لدى طلبة  %50وقدرت بـ  الدراسات الجامعية التطبيقية

العينتين حيث يفضل طلبة الدراسات الجامعية التطبيقية استعمال أسلوبهم الخاص للتعبيـر  

عن األفكار والمعلومات المستعملة، بينما يميل طلبة الليسانس بالدرجة األولى لالقتبـاس  

أسلوبهم الخاص بهذه العينـة األخيـرة    بالتصرف، كما أن نسبة الذين يفضلون استعمال

، وهذا راجـع ألن   %41.55مقاربة جدا للنسبة األولى، حيث حققت إجابات الطلبة نسبة 

أي -لذلك ظهر تضخم اإلجابات لدى هذه العينة . أغلبية الطلبة يجيبون على اإلجابتين معا

  .من طلبة العينة % 24.19المقدر بـ و  –عينة الليسانس

لدى العينتين، تقوم بجهود إضافية لتعويض صعوبة قـدرتهم   طلبةالابقة من فالفئات الس

على تطوير وإيجاد عالقات جديدة بين المعلومات بإبراز شخصيتها من خـالل أعمالهـا،   

وذلك بالتصرف عند استعمال المعلومات، أو استعمال أسلوبهم الخاص وهذا يضفي على 

  .م نسبة كبيرة لدى العينتين على السواءأعمالهم قيمة وطابعا ذاتيا لكل طالب، وه

وقدرت نسبة الطلبة الذين يفضلون االقتباس المباشر للمعلومات أو األفكار عند توظيفها 

ـ  % 09.09في أعمالهم بـ  لـدى عينـة الدراسـات     % 10 لدى عينة الليسانس، وبـ

بة مـن افتقـاد   ينزعج هؤالء الطل وهما نسبتان متقاربتان جدا حيث ال. الجامعية التطبيقية

أو وقعا لدى  اأعمالهم ألسلوبهم كما تكون أعمال هذه الفئة من النوع الذي ال يترك انطباع

  .الجماعة، رغم أنه قد يكون غنيا بالمعلومات إال أنه فقير لشخصية صاحبه

أما الطلبة الذين ينقلون المعلومات واألفكار التي سيوظفونها في أعمـالهم، فقـدرت   

، ولم تسـجل أي إجابـة لـدى عينـة     % 06.49دى عينة الليسانس بـ نسبة إجاباتهم ل



  

 أنهـم الدراسات الجامعية التطبيقية ويدل هذا على صراحة الطلبة عند اإلجابـة، رغـم   

 .يعرفون بأن النقل الحرفي للمعلومات ليس من مستوى طالب جامعي مقبل على التخرج

ليات الجزئية للقدرة اإلبداعية لـدى  يظهر لدى هاته الفئة عدم تمكنهم من عملية من العمو

أال وهي إبراز الطابع الشخصي من خالل العمل الذي يكلف الطالب بإنجازه كما طالب ال

قد يعود هذا الضعف في العملية اإلبداعية إلى عدم اهتمام الطلبة، وعدم حرصهم على أن 

لـى تطـوير   تكون أعمالهم موسومة بشخصيتهم، أو عدم إدراكهم ألهمية هذه النقطـة ع 

قدرتهم على التعامل مع المعلومات، أو حرصهم على اكتساب وتطـوير قـدرتهم علـى    

ويكفيهم إنجاز ما كلفوا به من عمل، دون مراعاة قيمتهـا أو مـا   . التعامل مع المعلومات

يمكن أن يستفيدوه من مراعاة قيمتها أو ما يمكن أن يستفيدوه من إنجازها، مـن تطـوير   

  :والشكل اآلتي يمثل ذلك. ة مختلفة واكتساب معارف ومعلوماتقدرات علمية ومعرفي

  

  

  

  

  

  

  

األسلوب المفضل لدى طلبة العينتين الجزئيتين للتعبير عن األفكار  ):59(رقم شكل 

  .والمعلومات
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عینة الدراسات الجامعیة التطبیقیة



  

  :مستوى النتائج التي توصل إليها الطلبة من خالل إعداد بحوثهم 5.4.3.5

  :ليها طلبة العينة الكلية من خالل إعداد البحوثمستوى النتائج التي توصل إ 1.5.4.3.5

  اإلجابات  نة الدراسةعي
  لتكراراتا  %نسبة ال

  ائج ممتازةنت  09  % 06.71

  ائج جيدةنت  56  % 46.26
  ائج مقبولةنت  62  % 41.79
  ن نتائجدو  07  % 05.22
  وعمجمال  134  % 100

  

  .حوثطلبة من خالل إعداد البالمستوى نتائج  ):60(ول رقم جد

  

يعتبر مستوى النتائج التي يتوصل إليها الطلبة بعد إنجـازهم ألعمـالهم وبحـوثهم،    

فكلما كانت النتائج ذات مستوى جيد، دّل ذلـك  . مؤشرا على تطور القدرة اإلبداعية لديهم

على تطور وجه من أوجه القدرة اإلبداعية لدى الطلبة، والمتمثل في الوصول إلى نتـائج  

  .مطروحةوحلول للمشكلة ال

ولمعرفة مستوى النتائج التي حققها الطلبة قمنا بطرح السؤال السابق فتبين من خالل 

، أن الطلبة الذين يعتبرون نتائج بحوثهم مقبولة مثلوا األغلبيـة حيـث   )61(الجدول رقم 

ونحس من خالل هذه اإلجابـة  . من العينة، وقاربت نصفها % 46.26قدرت نسبتهم بـ 

فهم يرون بأن نتائجهم عادية وليسـت ذات  . الموضوعية لدى الطلبةبنوع من التواضع و

 % 41.79أما الطلبة الذين يرون بأن نتائج بحوثهم جيدة، فقدرت نسبتهم بـ .مستوى عال

وهي ثاني أعلى نسبة مسجلة لدى العينة المبحوثة، ويكون هؤالء الطلبة من فئة المجـدين  

حيث يبذلون جهودا إضـافية للوصـول إلـى    . والمهتمين بمستوى أعمالهم ،في دراستهم

النتائج التي توصل إليها طلبة هاته الفئة على أنها ساهمت فـي حـل أو اإلجابـة علـى     

  .التساؤالت أو المشكل المطروح عليهم



  

من الطلبة الذين يرون بأنّهم حققـوا نتـائج    % 06.71كما سجلت نسبة قدرت بـ 

م ويعود هذا الرضى التام على مستوى نتائجهم ممتازة من خالل إنجازهم ألعمالهم وبحوثه

إلى جديتهم في العمل واجتهادهم في إعطاء األفضل لتحقيق نتائج ممتـازة، وهـم نسـبة    

صغيرة مقارنة بالنسبة السابقة، حيث تضم هذه الفئة الطلبة المتفوقين وأصحاب القـدرات  

تمكن من حل المشكل الذي  الفكرية المتطورة الذين لديهم إدراك بأهمية الوصول إلى نتائج

  .انطلقوا منه، ويعملون على ذلك باجتهادهم لتحقيق هذه النتائج الممتازة

ويظهر لدى الفئتين األخيرتين تطور في القدرة اإلبداعية لديهم ألنهم تمكنـوا مـن   

مع وجود هذا الوجه من أوجه القدرة اإلبداعيـة لـدى    ،تحقيق نتائج جيدة وممتازة أحيانا

كما رأى بعض الطلبة أنهم لم يتوصلوا .ة األولى، لكنه ليس بنفس درجة التطورطلبة الفئ

 % 05.22لنتائج مرضية من خالل إنجازهم لبحوثهم وأعمالهم، حيث قدرت نسبتهم بــ  

وهي أقل نسبة مسجلة بالعينة المبحوثة فهؤالء الطلبة قد يكونون مـن الطلبـة الـذين ال    

وإما أن . هم من تحقيق نتائج جيدة ألعمالهم وبحوثهمإبداعية متطورة تمكن لكون قدراتمي

يكونوا قد اعتبروا النتائج السلبية، أي نفي فرضياتهم وعدم تحققها بأنّهم لم يصـلوا إلـى   

وعموما فالطلبة لديهم وعي بأهمية مستوى النتـائج  . وهذا احتمال وارد لدى الطلبة. نتائج

م يسعون لتحقيـق نتـائج عنـد إنجـازهم     التي يحققونها على قيمة أعمالهم وبحوثهم، وه

ألعمالهم وبحوثهم قد تكون ذات مستوى مقبول، كما قد يحققون نتائج جيدة، وفي بعـض  

والشـكل  . األحيان ممتازة باالجتهاد ومضاعفة جهودهم وتطوير قدراتهم الفكرية المختلفة

  :اآلتي يمثل ذلك



  

  

  

  

  

  

  

  

  .عداد البحوثطلبة من خالل إالمستوى نتائج  ):60(رقم شكل 

  

و للتعرف على مستوى النتائج التي حققها طلبة العينتين الجزئيتين كل على حـده،  

  :قمنا بإدراج الجدول اآلتي

  :مستوى نتائج طلبة العينتين الجزئيتين من خالل إعداد البحوث 2.5.4.3.5

ينة الدراسات الجامعية ع
  ينة الليسانسع  التطبيقية

  اإلجابات
النسبة ب% 

النسبة ب%   تكراراتال  للعينة
  تكراراتال  للعينة

  ائج ممتازةنت  07  % 05.64  02  % 20

  ائج جيدةنت  53  % 42.74  03  % 30
  ائج مقبولةنت  57  % 45.96  05  % 50
  ن نتائجدو  07  % 05.64  00  % 00
  مجموعال  124  % 100  10  % 100

  

  .داد البحوثمستوى نتائج طلبة العينتين الجزئيتين من خالل إع): 61(ول رقم دج

  

يتبين من الجدول السابق تقارب كبير في طريقة إجابة طلبة العينتين الجزئيتين على 

فقد رتبت إجابـاتهم  . السؤال المتعلق بمستوى النتائج التي حققوها من خالل إعداد بحوثهم

من طلبة الليسانس مقبولة، وهـي   % 45.96حيث كانت نتائج ما نسبتهم . بنفس الترتيب

نتائج مقبولة
%46.26

نتائج جیدة
%41.79 نتائج ممتازة

%6.71

دون نتائج
%5.22



  

كما حقق أكبر نسبة لدى عينة الدراسـات الجامعيـة    .ة مسجلة لدى هذه العينةأكبر نسب

حيث قدرت نسبتهم . التطبيقية، الطلبة الذين وصلوا إلى نتائج مقبولة عند إعدادهم لبحوثهم

فهذه الفئة من الطلبة سواء أكانوا طلبة الليسانس أو طلبة الدراسات الجامعية  ،% 50بـ 

ويسعون ألن تكـون فـي    ،مية مستوى النتائج التي يتوصلون لهاالتطبيقية، مدركون أله

المستوى، حيث اعتبروا أنها مقبولة ونحس لديهم نوعا من الموضوعية في الحكم علـى  

  .مستوى نتائجهم

سجلت ثاني أكبر نسبة لدى الطلبة الذين حققوا نتائج جيدة عند إعداد بحـوثهم فـي   

من الطلبة، يبـذلون   % 42.74ة الليسانس بـ العينتين كذلك حيث قدرت نسبتهم لدى عين

جهودا أكبر لتحقيق نتائج جيدة أي أن النتائج التي توصلوا إليها مناسـبة لحـل اإلشـكال    

  .المطروح أو اإلجابة عل التساؤالت وهم الطلبة المجتهدون والمجدون في دراستهم

اد بحـوثهم  من طلبة الليسانس نتائج ممتازة عند إعد % 05.64كما حقق ما نسبته 

وأعمالهم، بينما بلغت نسبة طلبة الدراسات الجامعية التطبيقية الذين توصلوا إلـى نتـائج   

 ،وهؤالء الطلبة هم من الطلبة المتفوقين من العينتـين . من هذه العينة % 20ممتازة إلى 

وأصحاب القدرات الفكرية العالية والمجدين في أعمالهم ودراستهم ألجل الوصـول إلـى   

وهم فئة قليلة مقارنة بالفئات السابقة لـدى  .نتائج المناسبة لحل المشكل المطروحأفضل ال

عينة الليسانس خاصة، ويمكن اعتبارهم نسبة معتبرة لدى عينـة الدراسـات الجامعيـة    

التطبيقية، وهذا راجع ألن تكوين الفئة األخيرة عملي بدرجة كبيرة ويمكن الطلبـة مـن   

وأعمالهم التي يكلفون بها، أكثر مما  مخالل تربصا ته مالحظة نتائجهم على أرض الواقع

يتاح لطلبة الليسانس والذين يغلب على تكوينهم الطابع النظري، لذلك تبقى نتائجهم نظرية 

  .ويصعب الحكم على مستواها

ا، وقدرت نسـبتهم  هوجدت فئة من عينة الليسانس يرون بأن أعمالهم لم تحقق نتائج

ة، وهم أيضا فئة قليلة فقد تكون قدراتهم اإلبداعية محدودة لذا من هذه العين % 05.64بـ 

ال يتمكنون من تحقيق نتائج مرضية عند إنجازهم ألعمالهم حتى وإن تمكنـوا مـن فهـم    

القدرة على اإلبداع في  ةمها، لكن تبقى النتائج دون المستوى إذا افتقد الطلبيقيتالمعلومات و



  

ق نتائج مرضية ومناسبة لحل المشكل الذي انطلقـوا  المعلومات، لذا ال يتمكنون من تحقي

بأس بها من الطلبة الذين يسعون لتحقيق نتائج مناسـبة   بصفة عامة فهناك نسبة الو .منه

في مستوى النتائج التـي يتوصـلون    الكن هناك تفاوت ،ومرضية من خالل إعداد بحوثهم

النسب التي تمكن طلبتهـا  سعيهم واجتهادهم لذلك واضحا، من خالل مجموع  بدويو. إليها

. من تحقيق نتائج عند إعدادهم ألعمالهم وبحوثهم لدى العينتين الجزئيتين علـى السـواء  

  :والشكل اآلتي يمثل ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  .مستوى نتائج طلبة العينتين الجزئيتين من خالل إعداد البحوث ):61(رقم شكل 

  

  :ألساتذة والزمالء عند عرضهامستوى األثر الذي تتركه بحوث الطلبة لدى ا 6.4.3.5

  :مستوى األثر الذي تتركه بحوث طلبة العينة الكلية لدى األساتذة والزمالء 1.6.4.3.5

  نة الدراسةعي
  اإلجابات

  لتكراراتا  %نسبة ال
  دجي  83  % 61.94

  وسطمت  49  % 36.56
  ن اثردو  02  % 01.49
  مجموعال  134  % 100

  

  .لدى األساتذة والزمالء ةلبلطي تركته بحوث امستوى األثر الذ ):62(ول رقم جد

نتائج جیدة
%42.74

نتائج 
ممتازة

%5.64

نتائج 
مقبولة

%45.96

دون نتائج
%5.64

عینة اللیسانس

نتائج جیدة
%30

نتائج 
ممتازة
%20

نتائج 
مقبولة
%50

دون نتائج
%0

عینة الدراسات الجامعیة التطبیقیة



  

بعد أن قام الطلبة بإنجاز أعمالهم وبحوثهم، وبعد أن تمكن من له القدرات الكافية من 

موجـود بينهـا مـن قبـل      وفهم تقييم المعلومات ثم إيجاد عالقات جديدة أو تطوير ما ه

  .الهموإضافة طابعهم الشخصي على هذه المعلومات التي وظفوها في أعم

وسنحاول من خالل هذا السؤال التعرف على األثر الذي تتركه أعمال الطلبة لـدى  

مؤشـرا مـن    –أي االنطباع الجيد لألعمال  –أساتذتهم وزمالئهم حيث تعتبر هذه النقطة 

مؤشرات اكتساب الطلبة للقدرة اإلبداعية والتي تمكنهم من الوصول إلى حلول أو نتـائج  

  .تحظى بالقبول في وسطهامناسبة ترضي الجماعة و

أن أكثر من نصف العينة المبحوثة يرون بأن بحـوثهم  ) 62(يتبين من الجدول رقم 

من الطلبـة،   % 61.94تترك انطباعا جيدا لدى أساتذتهم وزمالئهم، وقدرت نسبتهم بـ 

وهذا . وهم نسبة معتبرة الذين تمكنوا من ترك أثر جيد من خالل أعمالهم والنتائج المحققة

ؤشر على أن الطلبة رغم الصعوبة التي يجدونها في تطوير وإيجاد عالقات جديدة بـين  م

المعلومات إال أنهم يضاعفون جهودهم عند التعبير عن أفكارهم وطريقة عرضهم ألعمالهم 

فيتمكنون من تعويض ضعفهم في بعض أوجه القدرة اإلبداعية لديهم وبذلك يتمكنون مـن  

ويعتبر هذا شيئا إيجابيا لدى الطلبة حيث يتمكنون مـن  . مالءترك أثر لدى األساتذة والز

إدراك نقاط ضعفهم ومحاولة التغلب عليها وتعويضها في وجه آخر مـن أوجـه القـدرة    

 امن طلبة العينـة المبحوثـة أثـر    % 36.56كما تترك أعمال ما نسبته . اإلبداعية لديهم

تبر مستواهم أقل مـن طلبـة الفئـة    وهم الطلبة الذين يع. متوسطا لدى األساتذة والزمالء

 .لدى مستقبليها االسابقة لكنهم يتمكنون رغم ذلك من تحقيق نتائج وإنجاز أعمال تترك أثر

عكسـي الفئـة    هاته الفئة من الموضوعية والتواضع في إجابات اكما قد يكون هناك نوع

يخـص نتـائجهم    والتي قد تكون إجابات طلبتها فيها نوعا من الذاتية ألن األمر. السابقة

  .مباشرة لذلك قد يميلون مباشرة لوصفها بالجيدة

على العموم فمجمل الطلبة يرون بأن أعمالهم تترك أثرا لدى مستقبليها سواء أكانوا 

أساتذة أو حتى لدى زمالئهم، مع تفاوت هذا األثر المتروك بين المتوسط أو الجيد، ما عدا 

وقدرت . أي أثر أو انطباع لدى األساتذة والزمالء فئة صغيرة أجابت بأن أعمالهم ال تترك



  

بأعمالهم أو نتائجها  نمن العينة، وهم الطلبة الذين ال يهتمو % 01.49النسبة المسجلة بـ 

والشكل اآلتي  .لدى الجماعة اتحقيق نتائج أو إنجاز أعمال تترك أثر لذلك ال يتمكنون من

  :يمثل ذلك

  

  

  

  

  .لدى األساتذة والزمالء ةلبلطي تركته بحوث امستوى األثر الذ ):62(رقم كل 

  

للتعرف أكثر على مستوى األثر الذي تتركه أعمال كل من طلبة الليسانس وطلبـة  

، ومالحظة الفرق بين هذا األثر قمنـا بـإدراج   هالدراسات الجامعية التطبيقية كل على حد

  :الجدول اآلتي

نتين الجزئيتين لدى األساتذة مستوى األثر الذي تتركه بحوث طلبة العي 2.6.4.3.5

  :والزمالء

ينة الدراسات الجامعية ع
  ينة الليسانسع  التطبيقية

  اإلجابات
النسبة ب% 

النسبة ب%   تكراراتال  للعينة
  تكراراتال  للعينة

  دجي  76  % 61.29  07  % 70

  وسطمت  46  % 37.09  03  % 30
  ن اثردو  02  % 01.61  00  % 00
  مجموعال  124  % 100  10  % 100

  

مستوى األثر الذي تركته بحوث طلبة العينتين الجزئيتين على األساتذة ): 63(دول رقم ج

  .والزمالء

دون أثر
%1.49

متوسط
جید%36.56

%61.64



  

من خالل الجدول يتبين أنه ال يوجد فرق في طريقة إجابات طلبة العينتين الجزئيتين 

من عينة  % 61.29فقد رأى ما نسبته . حيث رتبت اإلجابات بنفس الترتيب لدى العينتين

محققة لدى عينة الدراسـات الجامعيـة    % 70بأن نتائجهم جيدة وقابلتها نسبة  ،الليسانس

وهما نسبتان متقاربتان، فهؤالء الطلبة حققوا نتائج جيدة وتمكنوا مـن إنجـاز   . التطبيقية

أعمال وبحوث في المستوى الذي يسمح لهم بترك انطباع جيد لدى مستقبلي األعمال مـن  

دراسـتهم وقـدراتهم    نوهم الطلبة المجدين والمتمكنين م أساتذة وطلبة على حد السواء،

المختلفة عند إنجازهم ألعمالهم وبحوثهم وكذلك ذوي القدرات العقلية العالية الذين يتمكنون 

وهذا . من إعطاء قيمة ألعمالهم تجعلها تترك أثرا جيدا لدى األساتذة، وكذلك لدى زمالئهم

لدى العينتين، وجها من أوجه القدرة اإلبداعيـة   مؤشر على اكتساب هاته الفئة من الطلبة

والمتمثل في تمكنهم من تزويد وإعطاء أعمالهم قيمة تأثيرية تجعلها تتـرك أثـرا لـدى    

مستقبل العمل رغم الصعوبة التي بدا أنهم يلقونها في بعض األوجه األخرى لإلبداع فـي  

مات أو حتى تطوير ما هـو  المعلومات التي سيوظفونها كإيجاد عالقات جديدة بين المعلو

كما يجدر بنا الذكر بأن هذه النسبة ال تخلو من الذاتية فالطلبة بطبعهم سيصـفون  . موجود

  .أعمالهم ونتائجهم، وكذا األثر الذي تتركه لدى أساتذتهم وزمالئهم بالجيد

أما الطلبة الذين تركت أعمالهم انطباعا متوسطا لدى أساتذتهم وزمالئهـم، فقـدرت   

من عينة الدراسـات   % 30من الطلبة، وبـ  % 37.09لدى عينة الليسانس بـ  نسبتهم

ويمكـن أن   ،وهنا أيضا بدا تقارب النسب جليا بين العينتين الجزئيتين. الجامعية التطبيقية

نلمس الموضوعية لدى هاته الفئة أكثر من الفئة السابقة لدى العينتين، حيث يرى أفرادها 

ترك أثرا عاديا لدى مستقبليها، كما قد يكون مسـتواهم الدراسـي   بأن نتائجهم وأعمالهم ت

. متوسطا أصال، وقدراتهم الفكرية كذلك وهذا ما يجعل األثر الذي تتركه أعمالهم متوسطا

قدرتهم على فهم المعلومات وتقييمها موجودة، لكن قدرتهم على إضافة طابعهم  كونتفقد 

تي وظفت فيها هاته المعلومات أكثـر إثـارة   الشخصي عليها، لتصبح أعمالهم وبحوثهم ال

وشدا لالنتباه، بسيطة أو محدودة لذلك ال تترك أعمالهم أثرا عميقا لدى األساتذة والزمالء 

إال أنها تفتقد لعنصر مهم، وهـو لمسـة وشخصـية    . حتى وإن كانت زاخرة بالمعلومات



  

اعية لديه والتـي تعتبـر   والتي تعتبر وجها من أوجه القدرة اإلبد. الطالب المضافة عليها

  .بدورها وجها من أوجه قدرته على التعامل مع المعلومات

أما الطلبة الذين لم تترك بحوثهم أي أثر لدى أساتذتهم وزمالئهم فقد كانوا من عينة 

ولم يجـب أي طالـب مـن عينـة     . من العينة % 01.61الليسانس، وقدرت نسبتهم بـ 

وهم الطلبـة الـذين   . لدى مستقبليها اعماله لم تترك أثرالدراسات الجامعية التطبيقية بأن أ

يلقون صعوبة في دراستهم، أو أنهم ال يهتمون بإنجاز أعمالهم وبحوثهم وما تحققـه مـن   

نتائج لذلك ال تترك أعمالهم أثرا لدى أساتذتهم وزمالئهم فال يمكن أن نالحظ لديهم قـدرة  

والشكل اآلتـي   .تمامهم بمستوى نتائجهمإبداعية متقدمة نظرا لمستوى نتائجهم أو عدم اه

  :يمثل ذلك

  

  

  

  

  

  

  

مستوى األثر الذي تركته بحوث طلبة العينتين الجزئيتين على األساتذة  ):63(رقم شكل 

  .والزمالء

  

فمن خالل الجدولين السابقين نالحظ بأن طريقة إجابة طلبة العينتين الجزئيتين كـل  

لذلك لم يظهر اختالف . نسبة إجابات متقاربة جدا على حده متشابهة، حيث حققت العينتين

في إجابات العينة الكلية للدراسة، وهذا يدل على أن اختالف نوع التكوين ال يؤثر علـى  

  .إجابات الطلبة

متوسط
%37.09

دون أثر
%1.61

جید
%61.30

عینة اللیسانس

متوسط
%30

دون أثر
%0

جید
%70

عینة الدراسات الجامعیة التطبیقیة



  

  :المستقبلية بالنسبة للبحث العلمي ة الطلبةنظر 7.4.3.5

  :النظرة المستقبلية بالنسبة للبحث العلمي 1.7.4.3.5

  اإلجابات  نة الدراسةعي
  لتكراراتا  %نسبة ال

  االستمرار  103  % 46.86

  االنقطاع  13  % 09.70
  أفكر بعد لم  18  % 13.43
  مجموعال  134  % 100

  

  .العلميث حالنظرة المستقبلية بالنسبة للب): 64(ول رقم جد

  

من خالل طرحنا لهذا السؤال أردنا التعرف على الرؤية المستقبلية للطلبة بالنسـبة  

ث العلمي، خاصة وهم على أبواب التخرج لنتمكن من تعزيز رأينا حـول قـدراتهم   للبح

المختلفة والمكتسبة والمطورة خالل هذه المرحلة، وتأثيرها على المرحلة المستقبلية لهـم  

  .بعد التخرج

، أن أغلبية العينة المبحوثة تأمل فـي مواصـلة   )64(فتبين من خالل الجدول رقم 

قدرت نسبة الطلبة الذين أجابوا باالستمرار مستقبال فـي البحـث    حيث. مسيرتها العلمية

ويظهر من خالل هذه اإلجابة طموح الطلبـة  . وهم نسبة كبيرة  %، 76.86العلمي بـ 

بينما لم . لمواصلة الدراسات العليا، والتطلع إلى األعلى من خالل تفكيرهم في االستمرار

من طلبة العينة، حيـث   % 13.43ما نسبته يفكر بعد في البحث العلمي كوجهة مستقبلية 

مـن طلبـة االنقطـاع، وعـدم      % 09.7وقرر ما نسبته . مثلوا ثاني أعلى نسبة مسجلة

  .المواصلة في مجال البحث العلمي وهم فئة صغيرة

مما سبق يظهر طموح الطلبة الكبير وتفكيرهم منذ هـذه المرحلـة فـي مواصـلة     

كما ظهر لدى مجموعة من الطلبة حالة عدم . تقبالولم ال البحث العلمي مس ،دراسات عليا

فقد يكون تفكيـرهم متجهـا   . تحديد رأي حول مستقبلهم فيما يخص مجال البحث العلمي



  

أما الذين فكروا باالنقطـاع فهـم الـذين    . للحياة العلمية، ويفكرون بااللتحاق بعالم الشغل

هم غير ذلك، أو أنهم يعلمـون  يعلموا أن ليس لديهم مستقبال في البحث العلمي وان اهتمام

جابيـة لـدى   يوهذه نقطة ا. بأن قدراتهم ال تمكنهم من االستمرار في مجال البحث العلمي

. ، أي أن يكونوا مدركين لمدى قدراتهم وطموحاتهم فيما يخـص البحـث العلمـي   طلبةال

  :والشكل اآلتي يمثل ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  .العلميث حالنظرة المستقبلية بالنسبة للب ):64(رقم شكل 

  

للتعرف أكثر على النظرة المستقبلية بالنسبة للبحث العلمي لـدى طلبـة العينتـين    

  :ومالحظة الفرق بينهما إن وجد، قمنا بإدراج الجدول اآلتي. الجزئيتين كل على حده

  :النظرة المستقبلية بالنسبة للبحث العلمي لدى طلبة العينتين الجزئيتين 2.7.4.3.5

امعية ينة الدراسات الجع
  ينة الليسانسع  التطبيقية

النسبة ب%   اإلجابات
  تكراراتال  للعينة

النسبة ب% 
  تكراراتال  للعينة

  االستمرار  101  % 81.45  02  % 20

  االنقطاع  06  % 04.83  07  % 70
  أفكر بعد لم  17  % 13.70  01  % 10
  مجموعال  124  % 100  10  % 100

  

اإلنقطاع
%9.70

اإلستمرار
%76.86

لم أفكر بعد
%13.43



  

  .العينتين الجزئيتين بالنسبة للبحث العلميالنظرة المستقبلية لطلبة ): 65(دول رقم ج

  

من خالل الجدول السابق نالحظ أن النظرة المستقبلية فيما يخص البحـث العلمـي،   

تختلف لدى طلبة العينتين الجزئيتين حيث قدرت نسبة طلبة الليسانس الذين يفكرون فـي  

نسـبة  أكبر  من هذه العينة، وهي % 81.45البحث العلمي واالستمرار في دراستهم بـ 

بينما سجل طلبة الدراسات الجامعية التطبيقية أكبر نسبة في اإلجابة عن هـذا  . سجلت بها

السؤال بأنّهم يفكرون في االنقطاع فيما يخص البحث العلمي العلمي، حيث كانت النسـبة  

  .وهي نسبة كبيرة أيضا ،% 70

ة للبحث العلمي حيث نالحظ هنا اختالف نظرة طلبة العينتين الجزئيتين تماما بالنسب

في مجال البحث  ويرون بأن لديهم مستقبال ،يطمح أغلبية طلبة الليسانس لمواصلة دراستهم

وهذا يثبت ما جاء فـي الجـزء    بينما ال يفكر أغلبية طلبة الدراسات الجامعية بالمواصلة،

باب التي من طلبة العينتين الجزئيتين رأيهم حول األس ، حين طلبنا)21(الثاني من السؤال 

وظهر أن طلبة الليسانس يدفعهم لذلك شق . تدفعهم لتحديد موثوقية، دقة وحداثة المعلومات

طريق البحث العلمي، ألن لديهم فرصا أكثر في هذا االتجاه بينما طلبة الدراسات الجامعية 

  .لم يكن البحث العلمي السبب الرئيسي الذي يدفعهم لتحديد قيمة المعلومات

س لديهم فرص أكبر لمواصلة الدراسات العليا واالتجاه للبحث العلمي، فطلبة الليسان

، وتقتصر فقط على الطلبة األوائل التطبيقية محدودة بينما فرص طلبة الدراسات الجامعية

أما البقية فيميلون لالتجاه لعالم الشغل والحياة العلميـة،  . ليواصلوا دراستهم كمدى طويل

  .لعينة أي الذين أجابوا باالنقطاعوهم النسبة الكبيرة من هذه ا

أما ثاني أعلى نسبة مسجلة لدى كل عينة فحققها لدى عينة الليسانس الطلبة الذين لم 

من هذه  % 13.70يفكروا بعد في مستقبلهم فيما يخص البحث العلمي وقدرت نسبتهم بـ 

ة مـن طـرف   العينة، بينما سجلت ثاني أكبر نسبة لدى عينة الدراسات الجامعية التطبيقي

الطلبة الذين يفكرون باالستمرار مستقبال في مجال البحث العلمي، حيث قدرت نسبتهم بـ 



  

من العينة، وهم من الطلبة األوائل والمجدين الذين يطمحون لمواصـلة دراسـات   % 20

  .مدىالر يرغم أن تكوينهم قص. عليا

البحث العلمي، فقـد   بالنسبة لطلبة الليسانس الذين لم يفكروا بعد بمستقبلهم في مجال

  .تكوين ذاتهم في الميدان وعالم الشغلو يكون اهتمامهم متجها للحياة العلمية

كما أن عدم التفكير في المستقبل في هذه المرحلة من الدراسة شيء طبيعـي لـدى   

  .الطلبة بصفة عامة فالتخوف من المستقبل سلوك طبيعي في ذات اإلنسان

طلبة الذين فكروا باالنقطاع من عينة الليسانس حيث أما النسب الصغيرة فقد سجلها ال

، وهم نسبة صغيرة وهي تثبـت الطمـوح الكبيـر لطلبـة     % 04.83قدرت نسبتهم بـ 

بينما سجلت أقل نسبة لدى عينة الدراسات الجامعية التطبيقية لدى الطلبة الذين . الليسانس

 .مـن الطلبـة   % 10 لم يفكروا بعد في مستقبلهم فيما يخص البحث العلمي وقدرت بـ

  :والشكل اآلتي يمثل ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .النظرة المستقبلية لطلبة العينتين الجزئيتين بالنسبة للبحث العلمي ):65(رقم شكل 

  

من خالل ما جاء بهذا المحور والذي خصص للتعرف على القدرة اإلبداعيـة لـدى   

لدراسات الجامعية التطبيقيـة،  طلبة السنوات النهائية، سواء أكانوا طلبة ليسانس أو طلبة ا

اإلنقطاع
%4.83

اإلستمرار
%81.45

لم أفكر بعد
%13.70

عینة اللیسانس

اإلنقطاع
%70

اإلستمرار
%20

لم أفكر بعد
%10

عینة الدراسات الجامعیة التطبیقیة



  

تبين بأن نسبة كبيرة من الطلبـة لـديها   . ومالحظة الفرق بينها قياسا بنوع تكوين الطلبة

قدرات إبداعية، لكنها كامنة وتحتاج للتنشيط حيث يظهر وعـي الطلبـة بأهميـة القيـام     

ـ     م علـى  بمجموعة العمليات الجزئية التي تعتبر وجها للقـدرة اإلبداعيـة كإبـداء آرائه

ويبدون اسـتعدادا  . المعلومات، تطوير عالقات بين المعلومات، إيجاد عالقات جديدة، جليا

  .لزيادة جهودهم الفكرية وتنشيط قدراتهم اإلبداعية

كما تبين أن الطلبة يجدون صعوبة فيما يتعلق بما يمكن أن نقول عنه الجانب التقني 

إيجاد عالقات جديدة بين المعلومات وتطوير ما للقدرة اإلبداعية والمتمثلة في إبداء آرائهم، 

إال أنهم يعوضونها في الجانب الشكلي أو الفني للقدرة اإلبداعيـة  . هو موجود من عالقات

والتي تتمثل في طريقة التعبير عن المعلومات وصياغتها بشكل يكسبها قيمة تأثيرية مـن  

وبذلك . فون جهودهم لتحقيقهاوكذلك مستوى النتائج التي يجتهدون ويضاع. ناحية األسلوب

كمـا لـم   . يتمكنون من إعطاء أعمالهم قيمة تأثيرية على مستقبليها من األساتذة والزمالء

نالحظ فرقا في القدرات اإلبداعية لدى طلبة الليسانس وطلبة الدراسات الجامعية التطبيقية 

  .رغم اختالف نوع التكوين ومدته

ية بالنسبة للبحث العلمي، حيث بدا طموح طلبة لكن التباين ظهر في نظرتهم المستقبل

الليسانس كبيرا لمواصلة طريقهم في مجال البحث العلمي، بينما فضل طلبـة الدراسـات   

الجامعية التطبيقية االنقطاع والتوجه لمجاالت أخرى، وهذا راجع للفرص المتاحـة لكـل   

بـر لمواصـلة   نوع تكوين أصال، حيث أن طلبة التكوين طويل المدى لـديهم فـرص أك  

  .دراسات عليا مقارنة بطلبة التكوين قصير المدى



  

  :النتائج الجزئية في ضوء فرضيات الدراسة 4.5

بعد إجرائنا للدراسة الميدانية، والمتعلقة بتعامل طلبة السنوات النهائية بالمركز 

. الجامعي لوالية الوادي، مع المعلومات العلمية والتقنية، وتحليلنا للبيانات الخاصة بها

ور من محاور االستمارة المقدمة يمكننا الوصول إلى مجموعة من النتائج المتعلقة بكل مح

  :لهم، وكانت النتائج كاآلتي

  :تكوين الطلبة على التعامل مع المعلومات: المحور األول

يخضع طلبة السنوات النهائية لنفس طريقة العمل فيما يخص مستوى إعداد البحوث  

فقد أنجز > .ومناقشتها، سواء أكانوا طلبة الليسانس، أو طلبة الدراسات الجامعية التطبيقية

 % 56.45أغلبية الطلبة على األقل بين بحث وثالثة بحوث خالل السنة،وقدرت نسبتهم بـ

)). 06(جدول رقم(من عينة الدراسات الجامعية التطبيقية  % 80من عينة الليسانس، وبـ 

أي من طرف . كما يناقش طلبة العينتين الجزئيتين عند تقديم عروضهم بنفس الطريقة

من  % 90من عينة الليسانس، و % 83.06مالء معا، وقدرت نسبتهم بـ األستاذ والز

  )).10(جدول رقم (عينة الدراسات الجامعية التطبيقية 

يظهر اختالف في التكوين الذي تلقاه طلبة العينتين الجزئيتين، فيما يخص مقياس 

التطبيقية المنهجية والذي ينفرد طلبة الليسانس بدراسته، دون طلبة الدراسات الجامعية 

بينما أجاب ما . من طلبة الليسانس بأنه سبق لهم دراسة هذا المقياس % 100حيث أجاب 

جدول (من عينة الدراسات الجامعية التطبيقية بأنه لم يسبق لهم وأن درسوه  % 100نسبته 

  .))12(رقم 

فيما يخص التردد على المكتبة، فطلبة العينتين لهم نفس األسباب واألغراض، فهم 

تادون المكتبة إلنجاز بحوثهم بالدرجة األولى، حيث قدرت نسبة طلبة الليسانس بـ ير

بينما  ))15(جدول رقم (الدراسات الجامعية التطبيقيـة  ةـلدى عين % 80، و% 92.74

أغراض . كانت األغراض األخرى التي تدفع بالطلبة الرتياد المكتبة عند إنجاز البحوث

اتهم على التعامل مع المعلومات فقدرت نسبة إجابات طلبة دراسية أكثر منها لتطوير قدر

، بينما % 83.85الليسانس الذين يراجعون دروسهم، ويحضرون لالمتحانات بالمكتبة بـ 



  

من إجابات عينة الدراسات الجامعية التطبيقية بالنسبة للغرضين  % 41.66قدرت بـ 

  . ))17(جدول رقم (السابقين 

  :وماتفهم المعل: المحور الثاني

يلقى الطلبة صعوبة في أغلب العمليات الجزئية المكونة للفهم، وذلك لدى طلبة 

من عينة الليسانس  % 55.64حيث وجد ما نسبتهم . العينتين الجزئيتين على حد السواء

كما قدرت لدى . صعوبة في إيجاد العالقة بين المعلومات التي يجمعونها وموضوع بحث

 رقم دولـج( وهما أعلى النسب المسجلة  ،% 60تطبيقية بـ عينة الدراسات الجامعية ال

)19((.  

من طلبة  % 58.06كما وجدوا صعوبة للتمكن من انتقاء المناسب منها، وذلك بنسبة 

حيث يحاولون قدر المستطاع  . من طلبة الدراسات الجامعية التطبيقية % 60الليسانس، و

، كما يجد ))21(جدول رقم (بالنسبة لهم القيام بذلك وهذا يدل على صعوبة هذه العملية 

من طلبة  % 56.45الطلبة صعوبة في تصنيف المعلومات موضوعيا وذلك بنسبة 

 من طلبة الدراسات الجامعية التطبيقية حيث يفضل هؤالء طلب % 30الليسانس، و

  .))23(جدول رقم ( % 60المساعدة للتمكن من ذلك بنسبة 

العملية، وبدا حرصهم على ذلك باالطالع وإعادة  ظهر وعي الطلبة جليا بأهمية هذه

سواء أكانوا طلبة الليسانس أو . قراءتها وطلب المساعدة إذا لزم األمر، للتأكد من فهمها

قد يعيدون قراءاتهم عدة مرات ليتمكنوا من الوصول . طلبة الدراسات الجامعية التطبيقية

من طلبة  % 70و % 66.93ك هي إليها فكانت نسبة طلبة الليسانس الذين يقدمون بذل

  .))25(جدول رقم (الدراسات الجامعية التطبيقية 

يظهر حرص الطلبة على استيعاب المعلومات قبل ربط ما توصلوا إليه حديثا بما هو 

 % 60و % 70.96مكتسب لديهم سابقا بإعادة قراءتها، فقدرت نسبة طلبة الليسانس بـ 

كما . ))29(جدول رقم (ة الذين يقومون بذلك من طلبة الدراسات الجامعية التطبيقي

يستمرون في االطالع، والبحث للتأكد من عالقة ما سيوظفونه من معلومات بمواضيعهم 



  

وهذا حرصا على أن ال تضم أعمالهم إال ما فهموه جيدا، واقتنعوا به من معلومات فقدرت 

علومات بمواضيعهم      نسبة طلبة الليسانس الذين يعيدون االطالع للتأكد من عالقة الم

لدى عينة الدراسات الجامعية التطبيقية             % 90وقدرت بـ . % 81.45بـ 

  .))31(جدول رقم (

مما سبق يمكن القول بأن الفرضية الجزئية األولى نفيت، فقد تبين أن الطلبة ليس 

صعوبة في القيام  لديهم القدرة الكافية للفهم التلقائي والجيد للمعلومات، حيث ظهرت لديهم

بأغلبية العمليات الجزئية المكونة للفهم لكن ظهر لديهم وعي وبذل جهود للقيام بهذه 

  . العملية

  :تقييم المعلومات: المحور الثالث

اهتمام طلبة العينتين الجزئيتين بقيمة المعلومات وجودتها حيث يحاولون تقييمها 

من عينة الدراسات  % 70، ونسلدى عينة الليسا % 57.25باستمرار وذلك بنسبة 

، كما يرون على حد السواء بأن دقتها دليل على ))35(جدول رقم (الجامعية التطبيقية

  . ))38(جدول رقم (من اإلجابات المسجلة  % 51.54جودتها وقدرت النسبة بـ 

بدا حرصهم ووعيهم بضرورة تحديد، دقة، حداثة وموثوقية المعلومات التي 

نسبته  على، حيث أن ماكن أن تضيفه هذه المعلومات من قيمة علمية سيوظفونها، وما يم

لدى وقدرت نسبتهم . من طلبة الليسانس يرون بأن أهمية هذه العملية ضرورية % 95.16

  .))43(جدول رقم ( .% 90عينة الدراسات الجامعية التطبيقية بـ 

ها بين العينتين اختلفت المعايير النقدية التي يقوم الطلبة بإخضاع المعلومات ل

وظهر ذلك خالل . الجزئيتين، سواء لتحديد قيمتها، جودتها، أو الختيار الضروري منها

فقد توزعت النسب بطريقة متقاربة بين المعايير في ) 39(، )37(، )33(النسب بالجدول 

أغلب األحيان ويرجع هذا االختالف لطبيعة التكوين بينهما، فالطابع العملي للدراسات 

عية التطبيقية، يجعل طلبتها يفضلون معايير نقدية، قد يراها طلبة الليسانس ثانوية، الجام

وذلك للطبيعة النظرية التي تغلب على تكوينهم حيث يفضل طلبة الليسانس المصدر 

ألن بحوثهم في أغلب األحيان نظرية، بينما يفضل  % 43.45الموثوق للمعلومات بنسبة 



  

ألنهم يقومون بتربصات  % 54.54بيقية تخصصها بنسبة طلبة الدراسات الجامعية التط

ويخضع طلبة العينتين على السواء المعلومات . ))37(جدول رقم . (ودراسات ميدانية

ألكثر من عنصر أو معيار عند تحديد قيمتها، أو جودتها حرصا منهم على أن تكون أكثر 

ضخم نسب اإلجابات كلما حيث يظهر ذلك من خالل ت. جودة، وتكون قيمتها العلمية أكبر

تعلق األمر بتحديد العناصر أو المعايير التي يخضعون لها المعلومات فبلغت نسبة الطلبة 

لدى عينة  % 44.35الذين يخضعون المعلومات ألكثر من عنصر للحكم على جودتها بـ 

  .))39(جدول رقم (لدى عينة الدراسات الجامعية التطبيقية  % 50الليسانس، و

الطلبة وإدراكهم ألهمية العمليات السابقة إال أنهم يجدون صعوبة عند رغم وعي 

، % 40.32فقد قدرت نسبة طلبة الليسانس الذين يجدون صعوبة في ذلك ب.القيام بها فعال

من طلبة الدراسات الجامعية التطبيقية كذلك، هذا ما قد يؤدي بالطلبة للعزوف  % 50و

  .))47(جدول رقم (عنها وتوظيف المعلومات كما وجدوها 

لذلك يلجأ الطلبة لتدعيم أحكامهم على قيمة المعلومات وجودتها باالعتماد على 

مصادر أخرى كآراء األساتذة والذين بدت ثقة الطلبة بهم كبيرة مع آراء كتاب ومؤلفين 

 آلراء ،% 41.66و ،راء األساتذةألبالنسبة  % 42.26فقدرت نسبة طلبة الليسانس بـ 

بينما قدرت هذه النسب على التوالي لدى عينة الدراسات الجامعية . لفينالكتاب والمؤ

وهذا حرصا منهم على القيمة العلمية . ))49(جدول رقم ( % 35.71و % 50التطبيقية بـ

  .ألعمالهم وهم في هذا المستوى

تفاوت عمق األسباب التي تدفع بطلبة العينتين الجزئيتين لتحديد قيمة المعلومات، 

فهناك من يقوم بذلك مقتديا بمن سبقه أو ألنه طلب منه ذلك، كما يدرك . وثوقيتهادقتها وم

أغلبية الطلبة المكانة العلمية الراقية التي يمكن أن يصلوا إليها من خالل قيامهم بهذه 

العملية، كشق الطريق لمجال البحث العلمي والذي يطمح إليه طلبة الليسانس بدرجة أكبر 

لدراسات الجامعية التطبيقية نظرا للفرص المتاحة أصال للعينة األولى مما يفكر به طلبة ا

فقد كانت نسبة طلبة الليسانس الذين . مقارنة بالعينة الثانية، لطبيعة نظام الدراسة الجامعية

وهي ثاني أعلى نسبة مسجلة بعد  % 24.19يدفعهم شق طريق البحث العلمي مقدرة بـ 



  

ما سجلت ثاني أعلى نسبة لدى عينة الدراسات الجامعية بين .دافع كتابة البحوث الجيدة

الذين يقومون بهذه العملية، ألنه طلب منهم ذلك مقتديـن بمن سبقهم  طلبةالالتطبيقية لدى 

  .))45(جدول رقم (من العينة  % 30بنسبـة 

حيث تبين أن . من كل ما سبق، يمكن القول بأن الفرضية الجزئية الثانية قد نفيت

بة على تقييم المعلومات غير كافية، رغم وعيهم بأهميتها وإدراكهم ألبعادها قدرة الطل

  .المستقبلية، وبذل جهودهم في ذلك

  :اإلبداع عند توظيف المعلومات: المحور الرابع

إدراك طلبة العينتين الجزئيتين لضرورة وأهمية إبراز قدراتهم اإلبداعية خالل 

وقدرت نسبة  % 85.48أصحاب هذا الرأي بـ أعمالهم حيث قدرت نسبة طلبة الليسانس 

  .))51(جدول رقم ( % 80طلبة الدراسات الجامعية التطبيقية بـ 

يجد الطلبة بنوعي تكوينهما صعوبة في التمكن من الجانب التقني للقدرة اإلبداعية، 

والمتمثل في القدرة على تطوير العالقات الموجودة بين المعلومات، أو إيجاد عالقات 

كذلك طلبة  % 58.06بينها فكانت نسبة طلبة الليسانس الذين يجدون صعوبة هي  جديدة

  .))55(جدول رقم ( % 40الدراسات الجامعية التطبيقية حيث قدرت النسبة المسجلة بـ 

يتمكن الطلبة من تعويض الصعوبة التي وجدوها في الجانب األول لإلبداع بتمكنهم 

قدرة على التعبير عن المعلومات، وصياغتها بطريقة من الجانب الفني له، والمتمثل في ال

  .وأسلوب مناسب لتكتسب قيمة فنية تؤثر بها على مستقبليها

وظهر ذلك من خالل استعمال الطلبة ألسلوبهم الخاص أو االقتباس بالتصرف حيث 

يتمكنون من خاللهما من إعطاء المعلومات تلك القيمة الفنية، دون التعمق في قيمتها 

ة كما يضاعفون جهودهم لتحقيق نتائج بحوث مرضية تترك أثرا جيدا لدى أساتذتهم العلمي

من طلبة  % 70وبـ  ،% 61.29فقدرت نسبة طلبة الليسانس الذين يتمكنون من ذلك بـ 

وهي طريقة ذكية تمكنهم من تعويض .))63(جدول رقم (الدراسات الجامعية التطبيقية 

  .قات جديدة بين المعلوماتضعف قدرتهم على تطوير أو إيجاد عال



  

، % 42.85فقدرت نسبة طلبة الليسانس الذين يفضلون االقتباس بالتصرف بـ 

نفس الشيء . % 41.55وقدرت نسبة الذين يفضلون أسلوبهم الخاص من نفس العينة بـ 

بالنسبة لطلبة الدراسات الجامعية التطبيقية حيث قدرت نسبة من يستعملون أسلوبهم 

بذلك . ))59(جدول رقم (منهم يفضلون االقتباس بالتصرف  % 40و ،% 50الخاص بـ 

  .ال نالحظ فرقا بين القدرات اإلبداعية لدى طلبة العينتين الجزئيتين رغم اختالف تكوينهما

اختلفت النظرة المستقبلية بالنسبة للبحث العلمي بين طلبة العينتين الجزئيتين، حيث 

 % 81.45قهم في مجال البحث العلمي بنسبة ظهر طموح طلبة الليسانس لمواصلة طري

وقدرت . بينما فضل طلبة الدراسات الجامعية التطبيقية االنقطاع والتوجه لمجاالت أخرى

وهذا راجع للفرص المتاحة أصال لكل نوع من . ))65(جدول رقم ( % 70النسبة بـ 

لمدى لديهم فرص أنواع التكوين فيما يخص التعليم العالي، حيث أن طلبة التكوين طويل ا

  .أكبر لمواصلة دراسات عليا مقارنة بطلبة التكوين قصير المدى

مما سبق يمكن اإلجابة عن الفرضية الجزئية الثالثة حيث تبين أن للطلبة قدرات 

إبداعية كامنة تستدعي تنشيطا وتدريبا، لكنهم يجيدون استغالل الجزء الفني منها، في 

  .المعلومات خدمة قيمة أعمالهم وليس في انتاج

حيث تبين . مما جاء بجميع المحاور، يمكننا الوصول لنفي الفرضية الجزئية الرابعة

أنه رغم اختالف مدة الدراسة بين نوعي التكوين، أي لدى طلبة العينتين الجزئيتين، إال أنه 

  .لم يظهر اختالف في قدرتهم على التعامل مع المعلومات



  

  :النتيجة العامة 5.5

يمكن . ما جاء بالمحاور، وما تبين من نتائج الفرضيات الجزئيةمن خالل كل 

الخروج بالنتيجة العامة لدراستنا، والمتمثلة في أن قدرة طلبة السنوات النهائية غير كافية 

حيث يواجه طلبة نوعي . للتعامل مع المعلومات العلمية والتقنية، قياسا بمستواهم الدراسي

، صعوبات عند قيامهم بمختلف أوجه هذه )امعية التطبيقيةالدراسات الج -ليسانس(التكوين 

القدرة، والمتمثلة في الفهم الجيد للمعلومات، تقييمها ثم إضافة الجديد عليها قبل إعادة 

رغم إدراكهم ووعيهم بأهمية، وقيمة كل عملية من العمليات . توظيفها في أعمالهم الخاصة

ة ألعمالهم، وأبعادها المستقبلية الواعدة، إذا هم السابقة، وما يمكن أن تضيفه من قيمة علمي

وهم يحاولون الوصول إلى المستوى المطلوب بمضاعفة جهودهم . اكتسبوها وتمكنوا منها

في البحث، والقراءة، وتعويض ضعفهم في بعض العمليات، بعمليات أخرى فنية متمكنين 

  .منها

ي بين طلبة الليسانس، وطلبة كما تبين أن اختالف مدة الدراسة بين نوعي التكوين،أ

رغم . الدراسات الجامعية التطبيقية، ال يؤثر على قدرتهم على التعامل مع المعلومات

انفراد طلبة الليسانس بدراسة مقياس مناهج البحث، دون طلبة الدراسات الجامعية 

هم التطبيقية، وذلك لتماثل طريقة العمل التي يخضع لها طلبة نوعي التكوين، عند تكليف

هذا ما يبين عدم تحقق الفرضية المتعلقة .بإعداد البحوث، طريقة مناقشتهم، والعمل بالمكتبة

بتأثير مدة الدراسة بين نوعي التكوين على قدرة الطلبة على التعامل مع المعلومات العلمية 

  .والتقنية



  

  :الخاتمة

ننهي دراستنا أخيرا بالتوصل إلى اإلجابة العلمية على اإلشكالية المطروحة، والتي 

تخص التعرف على قدرة طلبة السنوات النهائية على التعامل مع المعلومات، حيث تبين 

من خالل النتائج التي توصلنا إليها أن القدرة على فهم، التقييم واإلبداع عند توظيف الطلبة 

فالطلبة لديهم وعي بأهمية . مات في أعمالهم الخاصة موجودة، لكنها غير كافيةللمعلو

اكتساب هذه القدرة، والقيمة التي يمكن أن تضيفها على أعمالهم، لكنهم غير قادرين على 

  .التحكم الجيد في جميع عملياتها، لذلك يجدون صعوبة عند قيامهم بمختلف أوجهها

طلبة الليسانس، وطلبة الدراسات الجامعية مع  كما لم يظهر فرق في قدرة تعامل

المعلومات التي سيوظفونها في أعمالهم، رغم وجود فرق في مدة دراستهم، وانفراد طلبة 

الليسانس بدراسة مقياس المنهجية على طلبة الدراسات الجامعية التطبيقية، والذي يعد 

  . هذه القدرةإحدى الطرق التي يستطيع الطلبة من خاللها، اكتساب وتطوير 

تبين أن اكتساب وتطوير هذه القدرة لدى الطلبة، غير مرتبط بما يتلقونه من دروس 

. ومحاضرات خالل دراستهم الجامعية، بل هو مرتبط بطريقة العمل التي تكونوا عليها

وتتأثر هذه القدرة كذلك بعوامل أخرى مختلفة، كاستعداد الطلبة، إدراكهم لمدى أهمية 

فهذا يدفعهم للعمل على . يمكنهم تحقيقه إذا اكتسبوها، وتحكموا فيها اكتسابها، وما

كما تتأثر باختالف . تطويرها بمضاعفة جهودهم، حتى خارج اإلطار النظامي للدراسة

  .القدرات الفردية للطلبة

كل هذه العوامل وغيرها أثارت لدينا بعض التساؤالت فيما يخص تأثيرها على 

رة إن لم يتم ذلك من خالل الدروس والمحاضرات، لعدم ظهور اكتساب الطلبة لهذه القد

فرق بين تعامل طلبة الليسانس وطلبة الدراسات الجامعية التطبيقية مع المعلومات، رغم 

وجود فرق في مدة الدراسة التي تلقوها، مع تماثل طريقة العمل الفردي التي يخضع لها 

، كالبحوث والعروض، ةاألعمال المختلف طلبة نوعي التكوين خالل دراستهم،أي عند إعداد

  .وطريقة مناقشتها، والعمل بالمكتبة



  

من هذه النقطة نرى ضرورة االستمرار والتوسع في هذا الموضوع، مع األخذ بعين 

االعتبار عامال أو متغيرا آخر، غير عامل الدراسة الجامعية، يمكنه التأثير على طريقة 

أو التعمق أكثر في البحث عن . معلومات لدى الطلبةاكتساب، وتطوير قدرة التعامل مع ال

  .سبب التقارب الكبير لهذه القدرة، رغم اختالف نوع التكوين ومدته

وفي األخير نرجوا أن نكون قد وفقنا في إنجاز دراستنا، التي تعتبر تواصال لدراسات 

المهم، سابقة، كما تعد بداية لدراسات أخرى يمكن أن تواصل البحث في هذا الموضوع 

للتعرف عن األسباب التي تساهم، وتؤثر على اكتساب، وتطوير قدرة التعامل مع 

المعلومات لدى الطلبة، خالل دراستهم الجامعية، بعد أن توصلنا ألن هذه القدرة غير كافية 

كما يمكن مطابقة النتائج المتوصل إليها من خالل هذه الدراسة، والتي . قياسا بمستواهم

ة السنوات النهائية بالمركز الجامعي لوالية الوادي، على طلبة بقية أجريت على طلب

  .الجامعات الجزائرية، ألنها تخضع لنفس النظام، ونفس المناهج وطرق العمل
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  :الملخص

تهدف دراستنا للتعرف على قدرة طلبة السنوات النهائية بالجامعة الجزائرية على التعامل 

 –ليسانس : مع المعلومات العلمية والتقنية، وتأثير الفرق في مدة الدراسة لدى نوعي التكوين

 من خالل إجراء دراسة ميدانية بالمركز الجامعي بالوادي. الدراسات الجامعية التطبيقية

  .كنموذج

قمنا بتعريف المعلومات العلمية والتقنية، خصائصها، الحاجة إليها، العوائق التي تحول 

دون الوصول إليها من طرف مستعمليها، والذين قمنا كذلك بتعريفهم، وتصنيفهم ضمن فئات 

  .حسب عدة معايير موضحين موقع الطلبة منها

وتعرضنا لواقع . زائر خصوصاثم تطرقنا لمناهج الدراسة الجامعية عموما، وبالج

  .مؤسساتها، مستعمليها، وبمناهج التكوين:المعلومات العلمية والتقنية بالجامعة الجزائرية

كما عرفنا القدرة على التعامل مع المعلومات، وقمنا بشرح أوجهها التي اعتمدناها في 

 .عند توظيف المعلوماتالدراسة الميدانية، والمتمثلة في القدرة على الفهم، التقييم واإلبداع 

مشيرين للعوامل المؤثرة على اكتسابها، وتطويرها لدى الطلبة، ومستويات تعقد التعامل مع 

  .المعلومات

بإجراء الدراسة الميدانية وتحليل البيانات المتحصل عليها، توصلنا إلى عدم تحقيق 

مات غير كافية، حيث فقد تبين أن قدرة الطلبة على التعامل مع المعلو. الفرضيات الموضوعة

أنهم يجدون صعوبة في تمكنهم من جميع أوجه هذه القدرة، وذلك لدى طلبة نوعي التكوين 

  .على حد السواء

لم يظهر فرق في قدرتهم على التعامل مع المعلومات، رغم اختالف طريقة، ومدة 

  .دراستهم

  

  :الكلمات المفتاحية

–التقييم -الفهم -التعامل -القدرة –ة الجامعيين الطلب–المستعمل –المعلومات العلمية والتقنية 

  .الجزائر–المركز الجامعي بالوادي –دراسة ميدانية –اإلبداع 



ABSTRACT: 

Our study aims at determining the capacity of the students in their final years, at the 

Algerian universities to cope with scientific and technical information, and at 

observing the difference in the influence in the length of the period of studies, between 

the two different kinds of training: Licence, and DEUA (Diplome d’Etudes 

Universitaires Appliqués) through a survey led at the University Center of El-Oued. 

We defined the scientific and technical information, its necessity, and the 

hindrances faced by the users that we defined, and classified into categories according 

to different criteria clarifying students’ position toward them. 

Then, we dealt with the university studies in general, and in Algeria specifically and 

the reality of scientific and technical information in the Algerian universities: its units, 

users, and, the training methods applied. 

We also defined the ability to cope with information, and explained its different 

aspects relying on the survey: on the capacity of comprehension, evaluation and 

creativity while using the information. Next, we underlined, on the one hand, the 

factors that influence the acquisition and the development of this capacity by students, 

and on the other hand, the level of complexity in coping with information. 

After achieving the survey, and analyzing the data obtained, we found that the 

hypotheses were not confirmed. The study showed that the students’ capacity to cope 

with the information is insufficient as they find difficulties in mastering the different 

aspects of this capacity. This is true for the students of both kinds of study (Licence 

and DEUA).  

There was no difference in this capacity between the students of both kinds inspite 

of the difference in the length of training and in the programmes applied. 

 

KEY-WORDS: 

Scientific and technical information -S.T.I. –user –university students –ability –

manipulation –comprehension –evaluation –creativity –survey -University Center of 

El-Oued -ALGERIA 



RESUME : 

Notre étude vise à connaître la capacité des étudiants de dernière années (fin de 

cycle) de l’université algérienne à manipuler l’information scientifique et technique 

(I.S.T.), et à déterminer l’influence de la durée des etudes chez les deux cycles de 

formations : Licence et DEUA (Diplôme d’Etudes Universitaires Appliquées), en 

prenant le centre universitaire d’El-Oued comme exemple pour effectuer notre étude 

pratique. 

Nous avons commencé par définir l’IST, ses caractéristiques, sa nécessité, ainsi que 

les obstacles qui empêchent ses utilisateurs d’y accéder. Puis, nous avons défini ces 

utilisateurs, les avons classé en catégories selon plusieurs critères en précisant la place 

des étudiants. 

Par la suite, nous avons abordé les programmes suivis dans les études universitaires 

en général, et particulièrement en Algérie,ainsi que la réalité de l’IST à l’université 

Algérienne : ses unités, ses utilisateurs,.et les méthodes de formation appliquées. 

Puis, nous avons défini la capacité des étudiants à manipuler l’IST, et expliqué ses 

différentes facettes sur les quelles nous avons basé notre étude pratique à savoir, la 

capacité de comprendre, d’évaluer et d’innover lors de l’utilisation de l’information. 

en montrant les facteurs qui influent sur son acquisition et son développement chez les 

étudiants, ainsi que les niveaux de complication dans la manipulation de l’information. 

L’étude pratique et l’analyse des données recueillies ont abouti à la non-

confirmation des hypothèses. Il est apparu que la capacité des étudiants à manipuler 

l’information est insuffisante, car ils trouvent des difficultés à maîtriser les différentes 

facettes de cette capacité et cela pour les étudiants des deux cycles de formation 

(Licence et DEUA).  

Nous n’avons enregistré aucune différence dans ces capacités, malgré la différence 

des programmes et la durée des études. 

MOTS CLES : 

Information scientifique et technique -I.S.T. -utilisateur -étudiants universitaires –

aptitude -manipulation -compréhention -évaluation –innovation -étude pratique -

Centre Universitaire d’El-Oued- ALGERIE. 
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