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ملخص
 إال أن الجامعات العربية تعرف صعوبات في.يعرف العالم تغيرات كبيرة في عصر اإلنترنت والوعي المعلوماتي
 والسؤال. وطرائق حصولهم على المعرفة، بما في ذلك األساليب المتبعة من طرف الطلبة والباحثين،مساير ة هذه التحوالت
، أم أنهم ما زالوا متشبثين باألساليب التقليدية، هل تحول الطلبة والباحثون إلى األساليب اإللكترونية الحديثة:المطروح هو
. التعلّمية؟ وهو ما نحاول إلقاء الضوء عليه من خالل هذه الورقة/ المتمثلة في محورية األستاذ في العمليات التعليمية
 قام الباحث بإجراء دراسة على، ومدى تأثرهم بثقافة المعلومات،و للتعرف على مصادر حصول الطلبة على المعرفة العلمية
 للتعرف، من خالل استعمال استبيان ت ّم تصميمه لهذا الغرض،عينة من الطلبة الجزائريين من مختلف الشعب والمناطق
 ينقسم االستبيان إلى سبعة محاور للتعرف على إستراتيجية تعلم الطالب.على مصادر حصولهم على المعرفة العلمية
 كما تم وضع صورة إلكترونية لالستبيان مما سهل وصول الطلبة والباحثين من.الجامعي وأساليب بحثه عن المعرفة العلمية
 طالبا من كل المراحل التعليم العالي ليسانس200  وقد شملت عينة الدراسة.مختلف المناطق والجامعات إليه واإلجابة عنه
 وقد وصلت الدراسة إلى نتائج مفادها أن الجامعة الجزائرية تعرف تحوالت عميقة فيما. ماستر ودكتوراه،)(بكالوريوس
 وااللتجاء، وتزايد استعمال المكتبات الورقية واإللكترونية،يخص تراجع االعتماد على األساتذة في الحصول على المعرفة
 كما استنتج وجود حاجة ملحة إلى توعية الطلبة بضرورة التحكم في تعلمهم.إلى مواقع االنترنت في البحث عن المعرفة
.مستمرة متفتحة على الواقع
 في إطار تربية،االعتماد على المبادرات الشخصية في كسب المعرفة
ّ
. المكتبة الجامعية، األستاذ، اإلنترنت، الحصول على المعرفة، الجامعة الجزائرية: كلمات مفتاحية
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Abstract
The world knows great changes in the era of Internet, and the information literacy.
However, Arab universities have difficulties in keeping pace with these transformations,
including the methods used by students and researchers, and the modalities for their access
to knowledge. The question is: are students and researchers transformed into modern
electronic methods? or are they still clinging to the traditional methods of teaching/learning
processes and teacher’s centered methods? This is the topic of this paper. To learn about
the sources of students' access to scientific knowledge and the extent to which they are
influenced by the information literacy. The researcher conducted a study on a sample of 200
Algerians students from different universities and regions, using a questionnaire designed
for this purpose, to identify the sources of student's scientific knowledge. An electronic
version of the questionnaire was used, making it easier for students and researchers from
different parts and universities to access to it. The study sample included 200 students from
all stages of higher education (bachelor's degree, Master and Ph.D.). The study concluded
that Algerian university knows profound shifts, and students are increasing the use of
electronic libraries, and resorting to Web sites in the search for knowledge. It concluded also
the need for students’ sensitization for the control of their learning, and the need to rely on
personal initiatives to gain knowledge, in the context of continuous and open education.
Keywords: knowledge access strategies; professor; university library; internet.
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