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 مستخلص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة توافر المهارات األساسية للبحث عن    

لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة جدارا من  اإلنترنتة مصادر المعلومات عبر شبك
وجهة نظرهم. ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت 

( فردا من طلبة الدراسات العليا، وأعد الباحثون استبانة مكونة من 98عينة الدراسة من )
ضعيفة،  متوسطة، )عالية جدا، عالية، ( فقرة ذات مقياس متدرج ذي خمسة مستويات44)

 عن مصادر المعلومات، األساسيةضعيفة جدا(، موزعة على أربعة مجاالت )مهارات البحث 
مهارات البحث في قواعد البيانات و الموضوعية،  واألدلةمهارات البحث في محركات البحث و 

. بينت نتائج (رنتاإلنتمهارات تقويم مصادر المعلومات عبر و  ،اإللكترونيةوالمكتبات 
درجة توافر المهارات األساسية للبحث في مصادر المعلومات عبر شبكة الدراسة أن 

وكان كانت مرتفعة،  من وجهة نظرهم الدى طلبة الدراسات العليا في جامعة جدار  اإلنترنت
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مهارات البحث األساسية عن " ، حيث جاء المجال األولتقييم جميع المجاالت مرتفعا
مهارات وجاء في المرتبة الرابعة واألخيرة المجال الثاني "، األولى علومات "بالمرتبةالممصادر 

الدراسة عدم وجود فروق  نتائج . وأظهرت"الموضوعية واألدلةالبحث في محركات البحث 
للبحث عن مصادر المعلومات عبر  األساسيةذات داللة إحصائية في درجة توافر المهارات 

بة جامعة جدارا تبعا لمتغير الجنس، ووجود فروق ذات داللة لدى طل اإلنترنتشبكة 
فرع الثانوية العامة لصالح و لصالح المشاركين، التدريبية  دوراتات )الإحصائية تبعا لمتغير 

لصالح  اإلنجليزيةالمعرفة باللغة و اللغات واآلداب، كلية الكلية لصالح طلبة و الفرع العلمي، 
 ن بعدة توصيات منبثقة من نتائج الدراسة.. وخرج الباحثو (الممتاز والجيد

، الدراسات العليا، اإلنترنتالبحث في  مصادر المعلومات، الكلمات المفتاحية:
 .جامعة جدارا

 مقدمة:ال
في تطوره وتقدمه على  العتمادهيسمى العصر الحالي بعصر المعلومات والمعرفة 

ية تتزايد بمعدالت مذهلة حيث المعلومات وشبكات االتصال والحاسوب،  فالمعارف اإلنسان
تشير منظمة اليونسكو العالمية إلى أن حجم المعارف اإلنسانية المتراكمة  منذ ظهور 

ات من القرن العشرين كل سبع ياإلنسان على سطح األرض بدأ يتضاعف منذ بداية التسعين
ت مجاال وًصاسنين،  وهذا أثر على اتساع انتشار المعلومات في جميع المجاالت، خص

وقد تسارعت األحداث خالل . (2011، ومنها التعليم الجامعي )محمدية، أطوارهاالتعليم بكل 
الربع األخير من القرن العشرين في مجال الحاسوب وتطبيقاته في كافة ميادين الحياة، فقد 
 تصدر الحاسوب الشخصي قائمة الصناعات المدنية والعسكرية مع زيادة كبيرة في قدرات

كي تكون شبكة اإلنترنت التي تستطيع فيها  بعًضاومن ثم ربطها مع بعضها الحواسيب، 
الحواسيب أن تتناول البرامج والملفات والتقارير والبيانات، فمنظومة اإلنترنت تعد قمة التطور 
في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال إذ حولت العالم إلى مكتبة بال جدران، وقرية بال 

ن العالم ثقافة من دون حواجز. وقد زاد استخدام شبكة اإلنترنت بشكل أسوار، ووفرت لسكا
كبير، وازدهر النشر اإللكتروني ليستولي يوما بعد يوم على المساحات الواسعة التي كان 

ن العالم إمن الباحثين إلى القول  ايسيطر عليها النشر الورقي إلى الحد الذي دفع كثيرً 
تكتسب شبكة المعلوماتية (. و 2015ي وقت قريب )الحاج، من الورق ف ًياسيشهد عالما خال

ا من المعلومات يصل إلى هم  مأهميتها من ميزاتها الكبيرة، منها أنها تحتوي مخزونا  كبيرا و 
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هذه المعلومات، وتنوع  إلىعشرات المليارات من صفحات اإلنترنت، وسهولة الوصول 
و شبه مجانية الحصول على هذه التخصصات والفروع العلمية والمصدرية، ومجانية أ

حد  إلىالمعلومات،  وسهولة تنضيد وتصنيف وحفظ هذه البيانات والمعلومات، واالطمئنان 
 ةوالفترة الزمني الفيزيقيةكبير على عدم تلفها أو ضياعها أو تأثرها بالعوامل والمؤثرات 

بح لزاما على (. ولالستفادة من شبكات اإلنترنت في البحث العلمي أص2006 )الهاشمي،
ادة المثلى من اإلنترنت كمهارات فالباحثين أن يمتلكوا المهارات الالزمة التي تمكنهم من االست

البحث في قواعد البيانات، ومحركات البحث وأدلة اإلنترنت وغيرها من أدوات البحث على 
 (.2009، اإلنترنت )بامفلح

 األساسيةرجة توافر مهارات البحث دومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة للتعرف على       
عن مصادر المعلومات عبر استخدام شبكة اإلنترنت لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة 

  جدارا من وجهة نظرهم.
 مشكلة الدراسة وأسئلتها:  

ألنها ؛ استطاعت شبكة اإلنترنت أن تجعل خدمات البحوث األكاديمية أسرع وأكثر كفاءة   
م من أوعية المعلومات التي تتضمن جميع فروع المعرفة اإلنسانية عبارة عن وعاء ضخ

، ولطبيعة البحث العلمي الذي يعتمد أساسا على جمع البيانات، أو واالجتماعيةوالعلمية 
من مصادر مختلفة حتى يستطيع أن يثبت صحتها، أو تعارضها مع الفروض  المعلومات

صل إلى نتيجة علمية سليمة تتضمن نظرية األخرى، بحيث يستطيع الباحث في النهاية التو 
 (.2011 يمكن تعميمه في جميع حاالت حدوث مثل تلك الظاهرة )محمدية، اأو قانونً 

وانطالقا من أهمية شبكة اإلنترنت في عملية البحث العلمي، وأهمية امتالك طلبة 
ات عبر الدراسات العليا  في جامعة جدارا لمهارات البحث األساسية عن مصادر المعلوم

بحث عن درجة امتالك طلبة الدراسات العليا في  إجراءشبكة اإلنترنت، فقد تولدت فكرة 
 جامعة جدارا لمهارات البحث األساسية عبر شبكة اإلنترنت من وجهة نظرهم.

  أسئلة الدراسة:
 :  قد حاولت الدراسة تحقيق أهدافها من خالل اإلجابة على السؤالين الرئيسين التاليين

ما درجة توافر مهارات البحث عن مصادر المعلومات عبر اإلنترنت : ال األولالسؤ  
 لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة جدارا من وجهة نظرهم؟
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هل يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطات استجابات أفراد عينة : السؤال الثاني
نترنت لدى طلبة الدراسة حول درجة توافر مهارات البحث عن مصادر المعلومات عبر اإل

الكلية، و الدراسات العليا في جامعة جدارا من وجهة نظرهم تعزى لمتغيرات الدراسة: الجنس، 
 معرفة اللغة اإلنجليزية؟و الدورات التدريبية، و 

 أهداف الدراسة: 
درجة امتالك طلبة الدراسات العليا في جامعة  كان الهدف الرئيس للدراسة هو معرفة

، وقد هدفت الدراسة األساسية عبر شبكة اإلنترنت من وجهة نظرهم جدارا لمهارات البحث
 أيًضا إلى:

درجة توافر مهارات البحث في محركات البحث واألدلة الموضوعية  لدى طلبة معرفة  .1
 الدراسات العليا في جامعة جدارا من وجهة نظرهم.

ونية لدى طلبة درجة توافر مهارات البحث في قواعد البيانات والمكتبات اإللكتر معرفة  .2
 الدراسات العليا في جامعة جدارا من وجهة نظرهم.

درجة توافر مهارات تقويم مصادر المعلومات عبر اإلنترنت لدى طلبة الدراسات معرفة  .3
 العليا في جامعة جدارا من وجهة نظرهم.

الفرق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة توافر مهارات معرفة  .4
مصادر المعلومات عبر اإلنترنت لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة جدارا  البحث عن

معرفة و الدورات التدريبية، و الكلية، و من وجهة نظرهم تعزى لمتغيرات الدراسة: الجنس، 
 اللغة اإلنجليزية.

  أهمية الدراسة:
كتبة تبرز أهمية الدراسة الحالية من أهمية شبكة اإلنترنت التي حولت العالم إلى م

كبيرة مفتوحة الجدران تضم ماليين الكتب والدراسات في جميع المجاالت العلمية واإلنسانية، 
متاحة للجميع ممن يمتلكون القدرة على االستفادة منها للحصول على المعلومات التي 

طلبة الدراسات العليا في  الوقوف عند مستوى قدرةيحتاجونها، فكان من األهمية بمكان 
، ا للوصول إلى هذه المعلومات، واالستفادة منها في دراساتهم ورسائلهم العلميةجامعة جدار 

واستخدام اإلنترنت في عمليات البحث واالستقصاء عن المعلومات، ومدى توفر المهارات 
األساسية في التعامل مع محركات البحث واإلنترنت عموما، وذلك من أجل تعزيز قدراتهم 
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اجة، فإتقان البحث والوصول إلى المعلومات من خالل وتطويرها حسبما تستدعي الح
اإلنترنت أصبح مطلًبا ضروريا وال بد إتقانه خصوًصا لدى الباحثين على اختالف 

 . تخصصاتهم وأماكنهم وأهدافهم
 حدود الدراسة:

 تمثلت حدود الدراسة في التالي: 
المعلومات عبر  اقتصرت الدراسة على مهارات البحث عن مصادر الحدود الموضوعية: .1

 اإلنترنت لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة جدارا .
 )الماجستير( في جامعة جدارا. الدراسة على طلبة الدراسات العليا ًطبَِّقت الحدود البشرية: .2
 : طبقت الدراسة في جامعة جدارا، كلية الدراسات العليا.الحدود المكانية .3
من العام الجامعي  األوللدراسة في الفصل الدراسي اًطبَِّقت : الرمانيةالحدود  .4

2017/2018. 
 المصطلحات اإلجرائية:

: قدرة طلبة الدراسات العليا في جامعة جدارا على إجراء الخطوات المطلوبة لمهاراتا
 في البحث عن المعلومات عبر اإلنترنت بطريقة فعالة، وبأقل جهد ووقت وتكلفة.

مجموع السلوكيات التي يقوم بها طلبة الدراسات العليا : مهارات البحث عبر اإلنترنت
في جامعة جدارا عند البحث عن المعلومات التي يحتاجون إليها، والمتاحة عبر اإلنترنت، 
وتمتاز بالدقة واالختصار في الوقت والجهد والتكاليف، والقدرة على التكيف مع جميع 

، وتقاس بدرجة استجابة أفراد عينة تظروف البحث، كذلك القدرة على تقييم تلك المعلوما
 الدراسة على فقرات أداة الدراسة.

هي مصادر المعلومات التي يمكن الوصول إليها : مصادر المعلومات عبر اإلنترنت
عن بعد، والمتاحة عبر شبكة اإلنترنت، والتي يستسقي منها طلبة الدراسات العليا المعلومات 

 اتهم ورغباتهم.والمعرفة التي يمكن أن تلبي احتياج
على هيئة  بعًضاعضها بمجموعة من أجهزة الكمبيوتر الشخصية مرتبطة ب: اإلنترنت

من خاللها ُيَتَباَدل شبكة متشابكة من عدة شبكات محلية ودولية تمتد في جميع االتجاهات 
، والرسائل والمحادثات الهاتفية المنطوقة والمكتوبة، والرسائل البريدية واألخبارالمعلومات 

 وجميعها تنقل على هيئة نصوص مكتوبة أو صور أو رموز بصرية.



  للبحث يف مصادر املعلومات عرب شبكة اإلنرتنتدرجة توافر املهارات األساسية  

 -262- 

( بأنها: "شبكة عمالقة مكونة من مجموعة 102، 2010) ويعرفها الالمي والبياتي
من الشبكات الحاسوبية المرتبطة على نطاق عالمي، وتتبادل الحواسيب المختلفة المعلومات 

الخاص بنقل المعلومات والشفرات  TCP/IPعلى الشبكة عبر برتوكوالت خاصة كبرتوكول 
 المعلوماتية". 

هم الطلبة والطالبات الملتحقون ببرامج الماجستير في كلية  :طلبة الدراسات العليا
دارةالدراسات العليا في جامعة جدارا في أقسام )اللغة اإلنجليزية،  دارةالموارد البشرية،  وا   وا 

القياس والتقويم(، في الفصل و التربوية،  واإلدارةالقانون، و المحاسبة، و األعمال اإللكترونية، 
 .2017/2018الدراسي األول من العام الجامعي 

 الدراسات السابقة: 
تعرضت كثير من الدراسات الستخدام اإلنترنت وعمليات البحث في كافة الميادين 
واألماكن، وقد حاول الباحثون حصر مجموعة من الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة 

 الحالية، وفيما يلي بياٌن ألهم تلك الدراسات:
هدفت إلى معرفة درجة استخدام طلبة الدراسات العليا دراسة ( 2016العموش )أجرت 

ولتحقيق الهدف  في الجامعات األردنية لشبكة اإلنترنت في البحث العلمي من وجهة نظرهم.
انة أداة لجمع البيانات، من الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي واالستب

اليرموك، و آل البيت،  اآلتية: األردنية( من طلبة الجامعات 440وتكونت عينة الدراسة من )
وأظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية الستخدام طلبة الدراسات العليا في  الهاشمية.و 

كما  متوسطة. الجامعات األردنية لشبكة اإلنترنت في البحث العلمي من وجهة نظرهم كانت
أظهرت النتائج أن درجة استخدام هؤالء الطلبة كانت مرتفعة في مجال استخدام اإلنترنت في 
إعداد فصل األدب النظري والدراسات السابقة، أما في مجال استخدام اإلنترنت في تحديد 

عداد أداة البحث فكانت متوسطة.  كما أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات المشكلة وا 
 .داللة إحصائية ألثر الجنس في جميع المجاالت لصالح اإلناث

استخدام اإلنترنت في البحث  معرفة مدىهدفت إلى  دراسة( 2015رزيقة )وأجرى 
 واإلشاعاتالعلمي لدى الطالب الجامعي من خالل دراسة العادات ودوافع االستخدام 

بلة واالستبانة لجمع بيانات المقا أسلوبيالمتحققة من هذا االستخدام، واستخدم الباحث 
وطالبة من طلبة الدراسات العليا مستوى  ا( طالبً 83وتكونت عينة الدراسة من ) دراسته،
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في برامج الماجستير من تخصص البيولوجيا وعلم االتصال، وأظهرت الدراسة  األولىالسنة 
ي، وأن في االستخدام تعزى لمتغير التخصص العلم إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة 

أنهم يستفيدون منها كما الطلبة يستخدمون اإلنترنت وخدماته المتنوعة في البحث العلمي، 
أدبية(  ذات داللة إحصائية ألثر متغير الكلية )علمية، قعدم وجود فرو وتبين  بدرجة كبيرة.

 في جميع مجاالت الدراسة.
نترنت إلتخدام اعلى واقع اسالتعرف  دراسة ُبِنَيت إلى( 2012صالح ومطر ) وأجرى

نحوه لدى طلبة الدراسات العليا بكلية التربية في  واالتجاهاتالعلمية  البحوثفي إثراء 
الباحثان المنهج الوصفي، حيث تم بناء استبانة ع ـة اتبـدف الدراسـهـق ولتحقي محافظة غزة،

طلبة ( من 93( فقرة موزعة على أربعة مجاالت، تكونت عينة الدراسة من )46)  مكونة من
همها أن معظم أفراد عدة أنتائج لى  وقد توصلت الدراسة إ الدراسات العليا بكلية التربية.

ا لطلبة الدراسات ا إيجابًيأن هناك اتجاًهلعلمي، وفي البحث ا اإلنترنتالعينة يستخدمون 
 ي البحث العلمي.ـف اإلنترنتالتربية  نحو استخدام كليات العليا في 

هدفت إلى التعرف على مدى توافر المهارات دراسة ( 2011الحربي )وأجرت      
للبحث عن مصادر المعلومات عبر اإلنترنت لدى طالبات الدراسات العليا بكلية  األساسية

التربية في جامعة أم القرى من وجهة نظر الطالبات، كذلك توفر مهارات البحث في 
انات والمكتبات اإللكترونية وتقويم محركات البحث واألدلة الموضوعية، والبحث في قواعد البي

واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة . مصادر البحث عبر اإلنترنت
استبانة  وُاْسُتْخِدَمت ( طالبة دراسات عليا بكلية التربية بجامعة أم القرى،123الدراسة من )
توفر  أن درجة ة إلىوخلصت الدراس .( فقرة موزعة على أربعة محاور40مكونة من )

مهارات البحث عن مصادر المعلومات عبر اإلنترنت لدى عينة الدراسة كانت عالية، في 
مهارات البحث عن درجة ، و واألدلةتوفر مهارات البحث في محركات البحث درجة حين أن 

مهارات تقويم مصادر البحث عبر اإلنترنت ودرجة قواعد البيانات والمكتبات اإللكترونية، 
 انت متوسطة.ك

طالب الدراسات  استخداممدى  معرفة دراسة هدفت إلى( 2011آدم )وأجرت      
العليا لإلنترنت ألغراض البحث العلمي في الجامعات السودانية، ومعرفة المشاكل والمعوقات 

وقياس مدى وعى مجتمع البحث  العلمي،التي تحول دون استخدام اإلنترنت في البحث 
في بحثها،  الوصفياستخدمت الباحثة المنهج د حة عبر اإلنترنت، وقباإلمكانيات المتا
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ووزعت االستبانة على  ،واستخدمت االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات والمعلومات
( طالب وطالبة من طالب الدراسات العليا بجامعة السودان وجامعة النيلين وجامعة 300)

أن هنالك اتجاهات إيجابية نحو  صت الدراسةالخرطوم الذين يمثلون عينة الدراسة. وخل
اإلنترنت  استخداماستخدام اإلنترنت في البحث العلمي، إذ يرى طالب الدراسات العليا أن 

وتتمثل  يزيد من فعالية البحث العلمي ويجعل الطالب يواكب التطورات في مجال بحثه،
العلمي في عدم توفر  استخدام اإلنترنت في البحث تحول دونالمشاكل والمعوقات التي 

أثناء  االتصال وانقطاعالتدريب المناسب على استخدام اإلنترنت وكثرة أدوات البحث البديلة 
 .البحث

استخدام طلبة  جةدر  نـــعف لكشاى ـــلهدفت إدراسة ( 2010الشوابكة )كما أجرى  
على اإلنترنت،  الدراسات العليا في جامعة اليرموك لمصادر المعلومات اإللكترونية المعتمدة

( رسالة ماجستير 277) المرجعية الواردة في االستشهاداتوقد اعتمد الباحث منهج تحليل 
–2005) دكتوراه جامعية أجيزت في كلية التربية بجامعة اليرموك خالل الفترة وأطروحة
ع الموضوعي، يالتوز  إلى ( وفق درجة االستشهاد بالمصادر اإللكترونية، باإلضافة2007
أشارت نتائج الدراسة إلى أن نسبة الرسائل الجامعية التي و  لي، والزمني، واللغوي لها.والشك

%(، في حين بلغت نسبة االستشهاد بالمصادر  74) استشهدت بالمصادر اإللكترونية بلغت
(  تضمنت أعلى 2007%(، وأن الرسائل التي أجيزت عام )6اإللكترونية في هذه الرسائل )

ادر اإللكترونية، وأن معظم المصادر المستشهد بها كانت باللغة نسبة استشهاد بالمص
اإلنجليزية، وأن غالبية هذه المصادر تنتمي إلى فئتي بحث أو مقال إلكتروني وبحث منشور 

 في دورية. 
هدفت إلى التعرف على مدى توافر مهارات دراسة ( 2010المصري ) وأجرت   

ة وغير المتاحة عبر اإلنترنت لدى طالب استخدام مصادر المعلومات الرقمية المتاح
استخدمت الباحثة  ،الدراسات العليا بمعهد الدراسات العليا بمصر، ولتحقيق هدف الدراسة

( من 180المنهج الوصفي باستخدام استبانة خاصة لهذه الغاية،  تكونت عينة الدراسة من )
النتائج عدم وجود فروق ( من طلبة الدبلوم الخاص. وأظهرت 130طلبة الدبلوم العام، و)

في كل من احتياجات الفئتين، كذلك مدى المناسبة الستخدام المصادر  إحصائيادالة 
كذلك ، الرقمية الرقمية، وأيضا في مستوى امتالكهم للمهارات الخاصة باستخدام المصادر

ت عينة الدراسة جاءت بالمدى المتوسط والضعيف لمهارا أفرادأن استجابات نتائج أظهرت ال
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 البحث في قواعد المعلومات واستخدام المكتبات اإللكترونية.
إلى التعرف على ( Mehard & Rahimi, 2009) مهراد ورحيميوهدفت دراسة 

مهارات البحث على اإلنترنت لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة شيراز بإيران.  مدى توافر
ا أداة الدراسة على عينة قَ ب  وصفي وطَ ولتحقيق الهدف من الدراسة استخدم الباحثان المنهج ال

وأظهرت نتائج الدراسة  ( من طلبة الدراسات العليا )الماجستير والدكتوراه(.360مكونة من )
بين طالب الماجستير والدكتوراه في التمكن من  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة 

أظهرت الدراسة أن مهارات البحث على اإلنترنت تعزى لمتغير البرنامج الدراسي، كما 
استجابات طالب الدراسات العليا في استخدام مهارات البحث جاءت في المدى المتوسط 

وهذه المهارات تمثلت في البحث بالمصطلحات والبحث بالبتر  الضعيف إلى المتوسط،
وبالمنطق البولياني، وتحديد النطاق الزمني، والبحث بالجملة وتحديد الموضوع المراد البحث 

 . عنه 
 

هدفت  ( & 2008ProkopiadouSaiti , (وفي دراسة أجراها سايتي وبروكوبيادو
إلى تحديد مدى استخدام دراسة طالب الدراسات العليا لمصادر المعلومات الرقمية المتاحة 
على اإلنترنت بالجامعات في اليونان، ولتحقيق الهدف استخدمت الباحثتان المنهج الوصفي 

( من طلبة الدراسات العليا. أظهرت الدراسة 211لى عينة مكونة من )وطبقتا أداة الدراسة ع
أن الطالب اختاروا اإلنترنت كأداة أساسية للحصول على مصادر معلوماتهم، ويرجعون 
السبب في ذلك إلى أنها مصدر معتمد للحصول على معلومات حديثة، وسهولة الوصول 

ما أظهرت نتائج الدراسة أن استخدام إلى المعلومات في أي وقت، وسهولة استرجاعها . ك
وهي على  طالب الدراسات العليا لكل من المصادر اآلتية للحصول على المعلومات،

 .بالجامعات اليونانية ةمحركات  البحث الخاصو  الترتيب: المكتبات اإللكترونية،
هدفت إلى الكشف عن استخدام اإلنترنت في  دراسة( 2008الشماس ) وأجرى  
بجامعة دمشق، وقد  التربيةتربوية التي يكلف بها طلبة الدراسات العليا في كلية البحوث ال

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي باستخدام استبانة محكمة، وتكونت عينة الدراسة 
عينة الدراسة يقضون أفراد من  (%66.7) أن الدراسة أظهرت نتائجو  .طالبا وطالبة 42من 

 (%68)جل البحث التربوي، وأن أباستخدام اإلنترنت من  األسبوع ساعات في أربعأقل من 
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من عينة الدراسة يحصلون على كمية كبيرة من المعلومات الحديثة بتكلفة قليلة من خالل 
صعوبات استخدام اإلنترنت من وجهة نظرهم قلة  أكثراستخدام شبكة اإلنترنت، في حين أن 

 المواد المعربة.
هدفت إلى ( دراسة Salako & Tiamiyu, 2007) ويساالكو وتيام وأجرى

العليا في جامعة آبادان في نيجيريا لمحركات البحث  معرفة مدى استخدام طالب الدراسات
ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحثان  أثناء عملية البحث عن المعلومات عبر اإلنترنت.

( من طلبة الدراسات العليا. 327ا أداة الدراسة على عينة مكونة من )قَ ب  المنهج الوصفي وطَ 
 ,Google) أن أكثر المحركات استخداما من قبل الطالب هيإلى وخلصت الدراسة 

Yahoo)،  من الطالب ال يمتلكون مهارات البحث بل  (%75)كما أظهرت الدراسة أن
اكتسبوا مهارات وأساليب البحث من خالل سؤال أصدقائهم، أو عن طريق المحاولة والخطأ، 

 أثناء عملية البحث . امحددً  اأو أسلوبً  استراتيجيةمن الطالب ال يستخدمون ( %90)وأن 
مدى امتالك طلبة  على فتعر  الهدفت إلى دراسة ( 2007ران )معوأجرى      

متغير  أثرالدراسات العليا في قسم التربية في جامعة القدس لمهارات استخدام الحاسوب، و 
طالبا وطالبة من طلبة الدراسات العليا في  (44)لى . اشتملت العينة عفي ذلك التخصص

فقرة موزعة على أربعة  (40)استبانة اشتملت على  وُبِنَيت .قسم التربية في جامعة القدس
أن مدى امتالك طلبة الدراسات العليا في قسم التربية في إلى خلصت الدراسة و مجاالت. 

 ،، جاء في مقدمة هذه المجاالتجامعة القدس لمهارات استخدام الحاسوب كانت متوسطة
مهارات استخدام نظام التشغيل، ثم المجال الخاص بمهارات أساسيات الحاسوب، ثم المجال 
الخاص بمهارات استخدام شبكة المعلومات وأخيرا المجال الخاص بمهارات استخدام البرامج 

ارات استخدام الجاهزة، كما بينت أنه ال توجد فروق ذات داللة بين متوسطات امتالك مه
 الحاسوب تعزى لمتغير التخصص.

هدفت إلى معرفة دراسة   (Tada & Shreedhar ,2006)تادا وشردهاروأجرى 
دراسة اإلنترنت لدى طالب الدراسات العليا بجامعة جلبريا في  استخداممدى توافر مهارات 

الدراسة على  أداةا قَ ب  ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحثان المنهج الوصفي، وطَ  الهند،
%من الطالب 75الدراسة أن  نتائج أظهرت. ( من طلبة الدراسات العليا49عينة مكونة من )

% منهم 98وأن  لم يكتسبوا مهارات التعامل مع اإلنترنت من خالل التدريب الرسمي،
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يليها متابعة  يستخدمون اإلنترنت للحصول على معلومات مرتبطة بالمقررات الدراسية،
ثم البريد اإللكتروني ثم تحميل البرامج، كما توصلت الدراسة إلى أن محركات البحث  األخبار

هي الوسيلة األولى التي يستخدمها الطالب للبحث عن المعلومات، يليها تصفح مواقع 
 المكتبات ثم البوابات.

الضوء على واقع خدمة  إلقاءهدفت إلى  ( دراسة2001الصبحي )وأجرى    
استخدام طلبة الدراسات العليا بجامعة السلطان قابوس لهذه الشبكة،  اإلنترنت، وكيفية

االستبانة أداة  . وُاْسُتْخِدَمتمنها في البحوث العلمية االستفادةوالكشف عن اتجاهاتهم في 
( طالبا وطالبة من كليات التربية 162تكونت عينة الدراسة من )كما أساسية لجمع البيانات، 

اعة. وخلصت الدراسة إلى أن أفراد العينة جميعا يستخدمون اإلنترنت، والعلوم واآلداب والزر 
، وأن مجاالت )المعرفة اإلنجليزيةوكشفت الدراسة أن معظم برامج اإلنترنت مكتوبة باللغة 
 والثقافة والبحث الشخصي( هي من أهم مجاالت البحث.

 لية:التعقيب على الدراسات السابقة ذات الصلة وعالقتها بالدراسة الحا
 يتضح من الدراسات السابقة ما يأتي:

أن الدراسات التي عرضت تباينت في تناولها لموضوع الدراسة:  فبعضها تناول توافر  .1
 Tada) مهارات استخدام اإلنترنت لدى طلبة الدراسات العليا مثل دراسة تادا وشردهار

& Shreedhar ,2006) مهراد ورحيمي (، ودراسة2007)، ودراسة عرمان 
(Mehard & Rahimi, 2009) (، ودراسة الحربي 2009)، ودراسة المصري
(، والبعض اآلخر تناول استخدام شبكة اإلنترنت من قبل طلبة الدراسات العليا 2011)

 ,Salako&Tiamiyu) وي(، ودراسة ساالكو وتيام2001)مثل دراسة الصبحي 
سايتي ودراسة (، 2010) (، ودراسة الشوابكة2008)ودراسة الشماس (، 2007

 Mehard) ، ودراسة مهراد ورحيمي( & 2008ProkopiadouSaiti , (وبروكوبيادو
& Rahimi, 2009)(،  2013)(،  ودراسة صالح ومطر 2011) ، ودراسة آدم

 (.2016)(، ودراسة العموش 2015) ودراسة رزيقة
ارنة النتائج استفاد الباحثون من الدراسات السابقة في إعداد أداة الدراسة، وفي مق .2

 وتفسيرها.
. تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها تناولت مدى توافر مهارات البحث األساسية 3
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عن مصادر المعلومات عبر شبكة اإلنترنت لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة 
الخاصة  األردنيةاألولى التي تناولت الموضوع في الجامعات  جدارا، وأنها الدراسة

 ومعرفته. ينحدود علم الباحثب
 الطريقة واإلجراءات:

 منهج الدراسة:
استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة لمناسبته أهداف 

 ، ولمناسبته لمثل هذا النوع من الدراسات.الدراسة
 مجتمع الدراسة وعينتها:

جامعة جدارا الخاصة في  تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الدراسات العليا في
(، 261والبالغ عددهم ) ،2017/2018الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

، واألعمالاالقتصاد و في برامج الماجستير في كليات العلوم التربوية، القانون،  والمسجلون
 صية.العينة تبعا للمتغيرات الشخ أفراد( يبين توزيع 1) رقم والجدول رقم واللغات، واآلداب

 (1) رقم الجدول رقم                                 
 ا للمتغيرات الشخصيةتوزيع أفراد العينة تبع  

 التسلسل الكلية العدد

 1 واآلداب اللغات 48

 2 واألعمال االقتصاد 115

 3 التربوية العلوم 43

 4 القانون 55

  المجموع 261

بالطريقة العشوائية من مجتمع  ُاْخِتيَرتوطالبة  ابً ( طال98أما عينة الدراسة فقد تكونت من )
 ( يوضح توزيع أفراد العينة تبًعا للمتغيرات الشخصية.2) رقم الدراسة، الجدول رقم
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 (2الجدول رقم )
 توزيع أفراد العينة تبع ا للمتغيرات الشخصية

النسبة  التكرار المستوى المتغير
 المئوية

 48.0 47 ذكر الجنس
 25.0 51 أنثى

 100 98 المجموع

 فرع الثانوية العامة

 17.3 17 علمي
 55.1 54 أدبي

 27.6 27 معلوماتية
 100 98 المجموع

 الكلية

 21.4 21 اآلداب واللغات
 25.5 25 واألعمالاالقتصاد 

 27.6 27 القانون
 25.5 25 العلوم التربوية

 100 98 المجموع

 المشاركة بدورات حاسوب
 44.9 44 نعم
 55.1 54 ال

 100 98 المجموع

 اللغة اإلنجليزية إجادة

 16.3 16 بدرجة ممتازة
 29.6 29 بدرجة جيدة

 39.8 39 بدرجة متوسطة
 14.3 14 بدرجة منخفضة

 100 98 المجموع
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 أداة الدراسة:
ديد لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها، قام الباحثون بتصميم استبانة لتح  

مدى توافر مهارات البحث األساسية عن مصادر المعلومات عبر شبكة اإلنترنت لدى طلبة 
على أدبيات البحث في هذا المجال  واالدراسات العليا في جامعة جدارا، بعد أن اطلع

(، ودراسة 2007) عرماندراسة من مقاييس مرفقة في دراسات سابقة مثل  ينمستفيد
 ين:ئ(، وتكونت أداة الدراسة من جز 2011)ربي (، ودراسة الح2009) المصري

الكلية، و فرع الثانوية العامة، و : يتكون من بيانات شخصية تتعلق بالجنس، األولالجزء .1
 المعرفة باللغة اإلنجليزية.و المشاركة بدورات حاسوبية، 

( فقرة تبين مدى توافر مهارات البحث عن مصادر 44يتكون من ) :الجزء الثاني.2
ات عبر شبكة اإلنترنت لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة جدارا، موزعة على المعلوم

مهارات و مهارات البحث عن مصادر المعلومات عبر شبكة اإلنترنت،  أربعة مجاالت هي:
مهارات البحث في قواعد البيانات و البحث في محركات البحث واألدلة الموضوعية، 

م مصادر المعلومات عبر شبكة اإلنترنت وفق مقياس مهارات تقويو والمكتبات اإللكترونية، 
عالية جدا، عالية، متوسطة، ضعيفة، منعدمة، وتصحح  متدرج بين خمسة مستويات:

( على التوالي. وتحسب درجة المفحوص بجمع درجاته على كل 1، 2، 3، 4، 5بالدرجات )
تبانة. وتتراوح الدرجة كلها للحصول على الدرجة الكلية لالس األبعادبعد، وجمع درجاته على 
(، أما فيما يتعلق بالحدود التي اعتمدتها هذه الدراسة عند 220 -44الكلية للمفحوص بين )

 ةفقد حدد الباحثون ثالث ،التعليق على المتوسط الحسابي للمتغيرات الواردة في نموذج الدراسة
 مستويات هي:

  (2.33أقل من  -1)درجة توافر منخفضة من . 
 (3.67أقل من  -2.33)توسطة من درجة توافر م. 
  (5.00أقل من  -3.67)درجة توافر مرتفعة من. 

على عدد من المحكمين من ذوي االختصاص  األوليةعرضت األداة بصورتها : صدق األداة
والقياس والتقويم في جامعة جدارا وجامعة اليرموك  ،وتكنولوجيا المعلومات ،والخبرة في الحاسوب

والتأكد من  وانتمائها للمجاالت التي وضعت من أجلها، األداةقرات لتحديد مدى صالحية ف
سالمة الصياغة اللغوية للفقرات، وقد أفاد الباحثون من مالحظات المحكمين في تعديل الصياغة 
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واعتماد الفقرات التي أجمع عليها  اللغوية والبناء اللغوي للفقرات، وتعديل وحذف بعض الفقرات،
 ( فقرة.44)  بصورتها النهائية مكونة من  األداة حتأصبوبذلك  المحكمون،
الدراسة على عينة استطالعية مكونة  أداة ُطبَِّقت للتحقق من ثبات أداة الدراسة : ثبات األداة

لفا أوطالبة من خارج عينة الدراسة، ثم قام الباحثون بتطبيق معادلة كرونباخ  ا( طالبً 20من )
( وهي تعتبر نسبة 0.88لفا )أوقد بلغت قيمة كرونباخ على جميع فقرات مجاالت الدراسة، 

 ( يوضح معامالت الثبات لمجاالت الدراسة3جيدة ألغراض الدراسة الحالية، والجدول رقم )
 . منفردة ولألداة ككل

 (3) رقم جدول

 معامالت الثبات )كرونباخ ألفا( لجميع فقرات مجاالت الدراسة واألداة ككل
 لفا(معامل )كرونباخ أ المجال

للبحث عن مصادر المعلومات عبر شبكة  األساسيةالمهارات 
 اإلنترنت

0.80 

 0.82 مهارات البحث في محركات البحث واألدلة الموضوعية
 0.86 مهارات البحث في قواعد البيانات والمكتبات اإللكترونية

 0.82 مهارات تقويم مصادر المعلومات عبر اإلنترنت
 0.88 األداة ككل

 الدراسة وفق الخطوات التالية: ُطبَِّقتتطبيق األداة:  تإجراءا
 أداة الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها. إعداد -أ 
بما  األداةوطلب منهم تعبئة  على أفراد العينة من طلبة جامعة جدارا، األداةتوزيع  -ب 

  .ومجاالتها المختلفة األداةيتفق ووجهة نظرهم في موضوع 
 ،َغت وُاْستُْبِعَدت االستبانات غير الصالحة للتحليل اإلحصائيوُفرِّ  باناتاالست ُجِمَعت -ج 

الحاسوب إلجراء المعالجات  إلى ( استبانة، وقد ُأْدِخَلت98حيث بلغ عددها )
باستخدام حزمة البرمجيات وذلك سئلة الدراسة لها لإلجابة عن أالمناسبة  اإلحصائية

spss. 
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 التالية: تناولت الدراسة المتغيرات: متغيرات الدراسة
 المتغيرات المستقلة: .1
 (. أنثى)ذكر،  وله فئتان :الجنس -أ 
فرع و ، األدبيالفرع و  : وله ثالث فئات )الفرع العلمي،فرع الثانوية العامة -ب 

 المعلوماتية(.
العلوم و القانون، و ، واألعمالاالقتصاد و : وله أربع فئات )اللغات واآلداب، الكلية -ج 

 التربوية(.
 .وله فئتان )نعم، ال( :المشاركة بدورات حاسوبية -د 
 منخفضة(.و متوسطة، و جيدة، و فئات )ممتازة،  أربعوله  :اللغة اإلنجليزية إجادة -ه 
مدى توافر مهارات البحث األساسية عن مصادر المعلومات عبر شبكة  المتغير التابع: .2

 اإلنترنت لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة جدارا من وجهة نظرهم.
 ة:المعالجة اإلحصائي

 المعالجات اإلحصائية التالية لإلجابة عن أسئلة الدراسة: ُاْسُتْخِدَمت
 للتحقق من ثبات أداة الدراسة وثبات تطبيقها.معادلة كرونباخ ألفا : 
 :للتعرف على مدى توافر مهارات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

لدى طلبة الدراسات  البحث األساسية عن مصادر المعلومات عبر شبكة اإلنترنت
 العليا في جامعة جدارا.

  تحليل التباين األحادي(ANOVA) و (T-TESTلمعرفة فيما إذا كان ) هناك 
في تحديد مدى توافر مهارات البحث األساسية عن  ذات داللة إحصائية فروقٌ 

من  المعلومات عبر شبكة اإلنترنت لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة جدارامصادر 
الفرع في الثانوية العامة، و الجنس، و فرع الثانوية العامة، )تعزى لمتغيرات  ة نظرهموجه

 .(اإللمام باللغة اإلنجليزيةو المشاركة بدورات حاسوبية، و الكلية، و 
 .اختبار شيفيه للمقارنات البعدية 
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 نتائج الدراسة:    
جاءت النتائج  ،بعد معالجة البيانات إحصائيا وفي ضوء أسئلة الدراسة ومتغيراتها

 على النحو التالي: 
ما درجة توافر مهارات البحث األساسية عن مصادر ": الذي ينص على: نتائج السؤال األول

المعلومات عبر استخدام شبكة اإلنترنت لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة جدارا من 
  "وجهة نظرهم؟

سابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد المتوسطات الح ُاْسُتْخِرَجتلإلجابة عن هذا السؤال 
 ( يوضح ذلك.4الجدول رقم )و عينة الدراسة عن مجاالت الدراسة واألداة ككل، 

 (4الجدول رقم )
واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجاالت المتوسطات الحسابية 

 الدراسة واألداة ككل
المتوسط  المجال الرقم الرتبة

 سابيالح
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

للبحث عن مصادر  األساسيةالمهارات  1 1
 المعلومات عبر شبكة اإلنترنت 

 مرتفعة 0.55 4.08

مهارات البحث في قواعد البيانات  3 2
 والمكتبات اإللكترونية 

 مرتفعة 0.70 3.88

مهارات تقويم مصادر المعلومات عبر  4 3
 اإلنترنت 

 تفعةمر  0.63 3.78

مهارات البحث في محركات البحث  2 4
 واألدلة الموضوعية 

 متوسطة 0.78 3.66

 مرتفعة 0.57 3.88 األداة ككل
 

( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن 4يظهر من الجدول رقم )
 (؛ حيث جاء بالمرتبة األولى مجال 4.08- 3.66مجاالت الدراسة األربعة تراوحت ما بين )
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للبحث عن مصادر المعلومات عبر شبكة اإلنترنت" بمتوسط حسابي  األساسية"المهارات 
( ودرجة تقييم مرتفعة، وبالمرتبة الثانية جاء مجال "مهارات البحث في قواعد البيانات 4.08)

( ودرجة تقييم مرتفعة، وبالمرتبة الثالثة جاء 3.88والمكتبات اإللكترونية" بمتوسط حسابي )
( ودرجة 3.78رات تقويم مصادر المعلومات عبر اإلنترنت" بمتوسط حسابي )"مها مجال

تقييم مرتفعة، واحتل المرتبة الرابعة مجال "مهارات البحث في محركات البحث واألدلة 
( ودرجة تقييم متوسطة، وبلغ المتوسط الحسابي لألداة 3.66الموضوعية" بمتوسط حسابي )

 ( ودرجة تقييم مرتفعة.3.88) ككل
ويمكن تفسير ذلك أن طلبة الدراسات العليا في جامعة جدارا يدركون أهمية اإلنترنت      

سية، احل الدر امر الدراستهم في  أثناءفي البحث العلمي،  وسبق لهم دراسة مساقات حاسوبية 
س، وأيضا بسبب انتشار استخدام شبكة اإلنترنت و البكالوريأو في مرحلة  سواء في المدارس

إلى سهولة وسرعة تصفح المواقع الخاصة  إضافةفي شتى مجاالت الحياة، بصفة عامة 
باإلنترنت، فكل ذلك أدى إلى تمكن طلبة الدراسات العليا في جامعة جدارا من جميع 

(، 2001)وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة الصبحي . المهارات التي تضمنتها أداة البحث
 & Mehard)نتائج دراسة مهراد ورحيمي  وال تتفق مع  (،2011) الحربي ودراسة

Rahimi, 2009) (.2010)( ودراسة الشوابكة 2007)، ودراسة عرمان 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات  ُاْسُتْخِرَجتكما 

 ( تبين ذلك:8.7،6،5) رقم كل مجال من مجاالت الدراسة بشكل منفرد، والجداول
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  :المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على فقرات (5جدول رقم )
مرتبة  "للبحث عن مصادر المعلومات عبر شبكة اإلنترنت األساسيةالمهارات " األول مجالال

 تنازليا تبع ا للمتوسط الحسابي

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 ريالمعيا

درجة 
 التقييم

الوصول إلى قواعد البيانات اإللكترونية عبر  13 1
 اإلنترنت.

 مرتفعة 0.76 4.28

 مرتفعة 0.92 4.18 .لكترونيإرسال واستقبال البريد اإل 15 2

القدرة على استخدام برامج تصفح  1 3
 Internet Explorer, Google:اإلنترنت

Chrome, Firefox.   

 مرتفعة 0.77 4.17

صياغة وكتابة مصطلحات البحث بطريقة  10 3
 .صحيحة يناسب أداة البحث

 مرتفعة 0.73 4.17

تصفح المستندات والملفات الموجودة على  2 5
 اإلنترنت.

 مرتفعة 0.76 4.15

االشتراك في شبكات التواصل االجتماعي التي  12 6
 facebook andتقدم الخدمات المعلوماتية مثل 

twitter. 

 مرتفعة 0.72 4.14

 مرتفعة 0.93 4.13 الوصول إلى المكتبات الموجودة على اإلنترنت. 14 7
تحميل وطباعة الملفات والصفحات  3 8

 .والموضوعات من اإلنترنت
 مرتفعة 0.80 4.08

تحليل الموضوع المراد بحثه لتحديد من أين يبدأ  5 9
 البحث، وتكوين أسئلة البحث.

 مرتفعة 0.82 4.06

واقع الجامعات ومراكز البحوث عبر شبكة زيارة م 7 10
 اإلنترنت.

 مرتفعة 0.87 4.04

 مرتفعة 0.87 4.03 .البحث أدواتاستخدام الحقول المتوفرة في  4 11

معرفة المصطلحات البديلة المستخدمة لوصف  8 12
 .تلك المفاهيم

 مرتفعة 0.87 4.01

تحديد مصطلحات البحث لوصف المفاهيم أثناء  6 13
 لبحث.عملية ا

 مرتفعة 0.79 4.00

اختيار أداة البحث المناسبة لموضوع البحث  9 14
أو دليل  سواء كانت هذه األداة )محرك بحث،

 موضوعي، أو قاعدة بيانات(.

 مرتفعة 0.87 3.95

 مرتفعة 1.03 3.80 استخدام خدمة القوائم البريدية. 11 15
عبر شبكة للبحث عن مصادر المعلومات  األساسيةمجال المهارات 

 اإلنترنت ككل
 مرتفعة 0.55 4.08
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( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات 5يظهر من الجدول رقم )
للبحث عن مصادر المعلومات عبر شبكة اإلنترنت"  األساسية"المهارات األول مجال ال

جاءت بالمرتبة  ( بدرجة تقييم مرتفعة لجميع الفقرات،  حيث4.28- 3.80تراوحت ما بين )
( ونصها: "الوصول إلى قواعد البيانات اإللكترونية عبر اإلنترنت"، 13األولى الفقرة رقم )
( ونصها: "استخدام خدمة 11(، وجاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة رقم )4.28بمتوسط حسابي )

( 4.08(، وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل )3.80القوائم البريدية" بمتوسط حسابي )
 بدرجة تقييم مرتفعة. 

أن (، 4لما سبق بيانه عند التعليق على نتائج الجدول رقم ) إضافةويمكن تفسير ذلك     
العمل  وأفي المنزل  سواءً  الواسع لإلنترنت واستخدامه من قبل جميع فئات المجتمع االنتشار
ا لمهارات البحث الترفيه ساهمت في امتالك طلبة الدراسات العليا في جامعة جدار  أو أماكن

األساسية بدرجة تقييم مرتفعة سواء في الوصول إلى قواعد البيانات والمكتبات والمراكز 
 البحثية، أو في عمليات البحث عن المعلومات وتحميلها وطباعتها. 
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 (6الجدول رقم )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجال مهارات
 البحث في محركات البحث واألدلة الموضوعية  مرتبة تنازليا تبع ا للمتوسط الحسابي

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

البحث باستخدام الكلمات المفتاحية  1 1
 المناسبة. 

 مرتفعة 0.72 3.95

استخدام عدد من محركات البحث  7 2
 البحث.عملية  أثناء

 مرتفعة 0.84 3.90

استخدام عالمتي التنصيص " " أثناء  9 3
 عملية البحث.

 مرتفعة 1.03 3.73

ما  أواستخدام منطق البحث البولياني  2 4
)و، أو، ليس( الربط  بأدواتيعرف 

(And, Or, Not) 

 متوسطة 0.94 3.61

عملية  أثناءاستخدام الرموز الرياضية  3 4
 (.-البحث مثل )+( و )

 متوسطة 0.97 3.91

( أثناء  Nearاستخدام الكلمة الدالة ) 8 6
 عملية البحث .

 متوسطة 1.08 3.60

يق مجال البحث والوصول إلى يتض 4 7
البحث أو  أوامرنتائج دقيقة باستخدام 

  Commands Operator ـما يعرف ب
. 

 متوسطة 0.99 3.054

المنقح  أواستخدام البحث المتقدم  6 7
Refined or advanced Search   

. 

 متوسطة 1.00 3.54

توسيع نطاق البحث باستخدام تقنية  5 9
 .Wildcardالبتر أو حروف البدل 

 متوسطة 1.03 3.43

مجال مهارات البحث في محركات البحث واألدلة 
 الموضوعية  ككل

 متوسطة 0.78 3.66
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 مجالالاد العينة عن فقرات ( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفر 6يظهر من الجدول رقم )
- 3.43" تراوحت ما بين )مهارات البحث في محركات البحث واألدلة الموضوعية" الثاني
( ونصها: "البحث باستخدام الكلمات 1(،  حيث جاءت بالمرتبة األولى الفقرة رقم )3.95

األخيرة  ( بدرجة تقييم مرتفعة، وجاءت بالمرتبة3.95المفتاحية المناسبة" بمتوسط حسابي )
( ونصها: "توسيع نطاق البحث باستخدام تقنية البتر أو حروف البدل 5الفقرة رقم )
Wildcard( بدرجة تقييم متوسطة، وبلغ المتوسط الحسابي 3.43) " بمتوسط حسابي

 ( بدرجة تقييم متوسطة. 3.66للمجال ككل )
ث في محركات البحث بمهارات البح ة الطلبةلعدم معرف النتيجةويعزو الباحثون هذه      

استرجاع المعلومات المالئمة، وعدم  في عمليةالتي تساعدهم  واألدلة الموضوعية الفنية
قدرتهم على تحديد المعلومات المطلوبة، وعدم معرفة أدوات البحث المناسبة واستراتيجيات 

حيث يبدو من خالل التحليل اإلحصائي أن نسبة البحث الخاصة بكل أداة بحث، 
من أفراد عينة الدراسة لم يشاركوا في دورات تدريبية في الحاسوب؛ مما قد يعني  %(55.1)

ضعف هؤالء األفراد في المهارات المختلفة المتعلقة بالحاسوب واإلنترنت، كما يكون جزًءا 
من الطلبة الذين شاركوا في الدورات التدريبية الحاسوبية لم يتعرضوا للمفاهيم األساسية في 

عن المعلومات عبر اإلنترنت؛ ألن معظم الدورات الحاسوبية قد تركز على  عمليات البحث
تدريب المتدربين في مجال المعدات المادية والبرمجيات الحاسوبية متجاهلة التدريب على 

تقانمعرفة اإلنترنت ومهاراته المختلفة والشبكات، ف مهارات البحث في محركات البحث  وا 
، وذلك بعكس العمليات الفنية البسيطة تدريب فني متخصص واألدلة الموضوعية تحتاج  إلى

(، ودراسة 2007وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة )عرمان، .في البحث عبر اإلنترنت
(، ودراسة 2010، ودراسة )المصري،(Mehard & Rahimi, 2009)مهراد ورحيمي 

 (.2011)الحربي،
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 (7الجدول رقم )
 الثالث مجالالرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات المتوسطات الحسابية واالنح

مرتبة تنازليا تبع ا للمتوسط  "مهارات البحث في قواعد البيانات والمكتبات اإللكترونية"
 الحسابي

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

لحاسب حفظ الملف القابل للنقل على جهاز ا 9 1
 بدال من فتحه مباشرة على الموقع 

 مرتفعة 0.76 4.04

الملف الذي حصلت عليه خالل البحث  إرسال 10 2
 بالبريد اإللكتروني 

 مرتفعة 0.78 3.99

اختيار موضوع البحث من خالل شريط  6 3
(Subject ) 

 مرتفعة 0.91 3.94

الكلمة المفتاحية  أوتحديد البحث بالملخص  5 4
 المؤلف  أو العنوان أو

 مرتفعة 0.85 3.92

تحديد نوع البحث في قواعد البيانات: بحث  1 5
، وبحث متقدم  Simple  Searchبسيط 

Advanced Search   

 مرتفعة 0.98 3.90

تحديد نطاق مصادر البحث سواء كانت  4 6
دوريات أو كتب أو ملخصات أو البحث في 

 الكل 

 مرتفعة 0.93 3.86

 Quickالبحث السريع ) استخدام شريط  3 7
Search)   للبحث في النص الكاملFull 

Text 

 مرتفعة 1.06 3.83

تحديد النطاق الزمني للبحث، مثل: من  7 8
  2015حتى  2010

 مرتفعة 0.97 3.82

تشغيل خيار تسجيل مصطلحات  البحث  8 9
لتي توصلت إليها عن طريق النقر والنتائج ا

(Turn .On ) 

 مرتفعة 0.93 3.81

 أدواتاختيار معامالت المنطق البولياني ) 2 10
 الربط( بين مصطلحات البحث 

 مرتفعة 0.98 3.70

مجال مهارات البحث في قواعد البيانات والمكتبات اإللكترونية 
 ككل

 مرتفعة 0.70 3.88
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( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات 7يظهر من الجدول رقم )
 - 3.70البحث في قواعد البيانات والمكتبات اإللكترونية" تراوحت ما بين ) مجال "مهارات

( 9( بدرجة تقييم مرتفعة لجميع الفقرات،  حيث جاءت بالمرتبة األولى الفقرة رقم )4.04
ونصها: "حفظ الملف القابل للنقل على جهاز الحاسب بدال من فتحه مباشرة على الموقع"، 

اختيار معامالت "( ونصها: 2ت بالمرتبة األخيرة الفقرة رقم )(، وجاء4.04بمتوسط حسابي )
(، وبلغ 3.70) الربط( بين مصطلحات البحث"، بمتوسط حسابي أدواتالمنطق البولياني )

 ( بدرجة تقييم مرتفعة. 3.88المتوسط الحسابي للمجال ككل )
بيانات ويعزو الباحثون هذه النتيجة إلى أن مكتبة جامعة جدارا تشترك بقواعد   

لى وجود مكتبة إومعلومات  لكترونية في جامعة إلكترونية باللغتين العربية واإلنجليزية، وا 
جدارا ووجود مشرف متفرغ  لمساعدة الطلبة على استخدام قواعد البيانات والمعلومات التي 

الهيئة  أعضاءتشترك فيها الجامعة وأي قواعد أخرى يحتاجها الطلبة، كما أن غالبية 
ُبونالمكتبة حيث  إلىطلبتهم  إحضارسية يحرصون على التدري ُفون وُيَدر  على استخدام  ُيَعر 

 الصبحي تيقواعد البيانات التي تشترك فيها الجامعة. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراس
والمصري  (،2007) عرمان ة كل من(، وال تتفق مع نتائج دراس2015)يفة ورز (، 2001)
 (.2011)(، والحربي 2010)
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(8جدول رقم )  
 الرابع مجالالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات 

 مرتبة تنازليا تبع ا للمتوسط الحسابي "مهارات تقويم مصادر المعلومات عبر اإلنترنت"
المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقييم

تحديد الهدف من الموقع الذي يحتوي على  1 1
مصطلحات البحث الذي يندرج تحت 
 تصنيف مواقع المعلومات والمراجع 

 مرتفعة 0.76 4.04

لديه  االتأكد من أن للمعلومات مؤلفً  2 2
مؤهالت  وخبرات مناسبة للكتابة في هذا 

 المجال 

 مرتفعة 0.78 3.99

 اعنوانً  التأكد  من أن للمسؤول عن الموقع 3 3
 لالتصال به

 مرتفعة 0.90 6.89

التحقق من وجود مؤشرات على دقة  6 4
 المعلومات وصحتها، مثل ذكر المرجع

 مرتفعة 0.89 3.81

التأكد من أن الموقع يقوم بإجراء  4 5
 التحديثات الدورية لمحتوى صفحاته

 مرتفعة 0.93 3.80

التأكد من أن طبيعة عرض المعلومات  5 6
 جهة معينة أوإلى فئة  ةغير متحيز 

 مرتفعة 0.90 3.078

 متوسطة 0.95 3.67 اإلعالناتمراعاة خلو الصفحة من  9 7
التحقق من  الروابط أنها ذات صلة  7 8

 بالموقع وأنها سارية المفعول
 متوسطة 0.85 3.64

التأكد من مدى شمولية الموقع وتغطيته  8 9
 لكافة جوانب موضوعه

 متوسطة 0.81 3.62

المصورة  األشكالالتأكد من مالئمة  10 10
 لمحتوى الموقع وتوافقها معه

 متوسطة 0.94 3.56

 مرتفعة 0.63 3.78 مجال مهارات تقويم مصادر المعلومات عبر اإلنترنت ككل
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( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات 8يظهر من الجدول رقم )
(،  4.04- 3.56لومات عبر اإلنترنت" تراوحت ما بين )مجال "مهارات تقويم مصادر المع

( ونصها: "تحديد الهدف من الموقع الذي يحتوي 1حيث جاءت بالمرتبة األولى الفقرة رقم )
على مصطلحات البحث الذي يندرج تحت تصنيف مواقع المعلومات والمراجع"، بمتوسط 

( ونصها: 10رة الفقرة رقم )( بدرجة تقييم مرتفعة، وجاءت بالمرتبة األخي4.04حسابي )
( 3.56) المصورة لمحتوى الموقع وتوافقها معه"، بمتوسط حسابي األشكال"التأكد من مالئمة 

 ( بدرجة تقييم مرتفعة. 3.78بدرجة تقييم متوسطة، وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل )
نترنت التي ويمكن تفسير هذه النتيجة أن ضخامة حجم المعلومات الموجودة على اإل    

تتضمن ماليين الصفحات وماليين المواقع يجعل من الصعوبة بمكان االقتباس منها 
 أليهذه المعلومات للتدقيق والتمحيص، كما أن حرية النشر  إخضاعواالستشهاد بها بدون 

على اإلنترنت، يفرض على الباحثين ضرورة تقييم هذه أو النشر العشوائي شخص 
، خصوًصا أن عينة الدراسة هم من طلبة يمكنهم االعتماد عليها المعلومات وتوثيقها حتى

الماجستير حيث تقدم بحوثهم ورسائلهم ألعضاء هيئة التدريس الذين بدورهم يدرسون هذه 
األبحاث والرسائل ونقدها بصورة موضوعية ودقيقة من أجل تطوير مهارات البحث لدى 

 (،2015)ة قيرز (، ودراسة 2012)ح ومطر وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة صالالطلبة، 
 (.2011)وتخالف نتيجة دراسة الحربي 

"هل يوجد فرق دال إحصائيا  : الذي ينص على: النتائج المتعلقة بالسؤال الثانياثاني  
بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة توافر مهارات البحث عن مصادر 

ة الدراسات العليا في جامعة جدارا من وجهة نظرهم تعزى المعلومات عبر اإلنترنت لدى طلب
 معرفة اللغة اإلنجليزية؟و الدورات التدريبية، و الكلية، و الجنس،  لمتغيرات:

( Independent Samples T-Testاختبار ) ُطبِّقَ   ،لإلجابة عن هذا السؤال
تحليل ُطبَِّق كما  (،حاسوبيةمشاركة بدورات والالدراسة تبًعا لمتغيري )الجنس،  أداةعلى 

الكلية، و الدراسة تبًعا لمتغيرات "فرع الثانوية العامة،  أداةعلى  (ANOVAالتباين األحادي )
جادة  ( توضح ذلك.12،11،10،9)  رقم "، والجداولاإلنجليزيةاللغة  وا 
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(9) رقم جدول  
الدراسة  تبع ا  أداةعلى ( Independent Samples T-Test) نتائج تطبيق اختبار

 (يةحاسوب اتلمتغيرات )الجنس، المشاركة بدور 

المتوسط  المستوى المتغير
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  T المعياري

 اإلحصائية
 0.64 0.52 0.62 3.92 ذكر الجنس

 0.52 3.84 أنثى
 0.01 6.36 0.53 4.04 نعم  يةات حاسوبر مشاركة بدو ال

 0.57 3.75 ال
  
 ما يلي:( 9يظهر من الجدول رقم ) 
بين آراء أفراد  (α≤0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .1

( وهي قيمة T( )0.52الدراسة تبًعا لمتغير الجنس، حيث بلغت قيمة  ) أداةالعينة حول 
 ا.غير دالة إحصائي  

 ويمكن تفسير هذه النتيجة أن الطلبة من الجنسين )الذكور واإلناث( يعيشون في نفس
 المجتمع، وفي ظروف اجتماعية متشابهة، ويدرسون في ظروف وبيئات تعليمية متشابهة،

، وحاجة الجنسين لإلنترنت في عمليات استخدام اإلنترنت متاحة  للجنسين إمكاناتكما أن 
البحث متشابهة أيًضا، فهي ال تختلف عند الذكور عنها عند اإلناث مما يعني اقتراب 

النتيجة تخالف نتيجة دراسة  ه. وهذى الجنسين في هذا الموضوعالمتوسطات الحسابية لد
( التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير الجنس في 2016)العموش 

 جميع المجاالت لصالح اإلناث.
بين آراء أفراد العينة  (α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2

( T، حيث بلغت قيمة  )حاسوبيةمشاركة بدورات البًعا لمتغير الدراسة ت أداةحول 
(، 4.04) )نعم( بمتوسط حسابي اإلجابةا، لصالح ( وهي قيمة  دالة إحصائي  6.36)

 (.3.75بينما بلغ متوسط حسابي لإلجابة )ال( )
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ويمكن تفسير ذلك أن حضور طلبة الدراسات العليا لدورات تدريبية في الحاسوب ساهم     
تزويد الطلبة المشاركين بالدورات بمعلومات نظرية مرتبطة بالجانب المعرفي، باإلضافة في 

مما ساعد على تمكين الطلبة من  ،إلى اكتساب الطلبة مهارات عملية في مجال الحاسوب
مهارات البحث عبر شبكة اإلنترنت أكثر من الطلبة الذين لم يشاركوا بدورات تدريبية في 

 (.2011بي )يجة تتفق مع نتيجة دراسة الحر الحاسوب. وهذه النت
 (10) جدول رقم

 ككل  األداة عن العينة أفراد إجابات على (ANOVA) األحادي التباين تحليل تطبيق نتائج
جادة والكلية، العامة، الثانوية فرع) لمتغيرات تبع ا  (اإلنجليزية اللغة وا 

المتوسط  المستوى المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

F  الداللة
 اإلحصائية

فرع الثانوية 
 العامة

 0.05 3.09 0.41 4.01 علمي
 0.57 3.95 أدبي

 0.60 3.66 معلوماتية 
 0.00 11.40 0.37 4.21 اآلداب واللغات  الكلية 

 0.38 4.15 االقتصاد واألعمال
 0.64 3.52 القانون 

 0.49 3.72 العلوم التربوية
اللغة  إجادة

 إلنجليزية ا
 0.00 13.10 0.31 4.35 بدرجة ممتازة 
 0.35 4.11 بدرجة جيدة 

 0.55 3.65 بدرجة متوسطة 
 0.64 3.50 بدرجة منخفضة 
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 :يلي ما( 10) الجدول رقم من يظهر
( في آراء أفراد العينة α≤0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .1

 وهي( F( )3.09) تعزى لمتغير فرع الثانوية العامة، حيث بلغت قيمةالدراسة  أداةحول 
 أداةللتعرف على مصادر الفروق بين آراء أفراد العينة حول و ، إحصائي ا دالة قيمة

( للمقارنات Scheffeطريقة شيفيه ) ُطبَِّقتلمتغير فرع الثانوية العامة،  تبًعاالدراسة 
 ( يوضح ذلك.11) رقم جدولو البعدية، 

 (11) رقم جدول

على أداة الدراسة ككل تبع ا   ( للمقارنات البعديةScheffeنتائج تطبيق طريقة شيفيه )
 لمتغير فرع الثانوية العامة

المتوسط  فرع الثانوية العامة
 الحسابي

 معلوماتية أدبي علمي

 *-0.35 -0.06  4.01 علمي
 -0.29   3.95 أدبي

    3.66 معلوماتية 
 (.α≤ 0.05) الداللة مستوى عند اإحصائي   دالة*

الثانوية العامة   ي( أن مصادر الفروق كانت بين فرع11يظهر من الجدول رقم )
(، بينما بلغ 4.01)علمي، معلوماتية( لصالح فرع الثانوية العامة )علمي( بمتوسط حسابي )

 (. 3.66المتوسط الحسابي لفرع الثانوية العامة )معلوماتية( )
ك بأن طلبة الفرع العلمي في الثانوية هم في الغالب من الطلبة ويمكن تفسير ذل

، وقد يميل تفكيرهم إلى االتجاه المنطقي المتفوقين دراسيا أكثر من طلبة الفروع األخرى
والتحليلي بحكم طبيعة المواد التي درسوها في الثانوية العامة، مما قد يكون أكسبهم قدرة 

 في البحث واستخدام اإلنترنت.أكبر على فهم العمليات المنطقية 
( في آراء أفراد 0.05α ≥ ) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .2

 وهي( F( )11.40) الدراسة تعزى لمتغير الكلية، حيث بلغت قيمة أداةالعينة حول 
 أداةللتعرف على مصادر الفروق بين آراء أفراد العينة حول و ، إحصائي ا دالة قيمة
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( للمقارنات البعدية، Scheffeطريقة شيفيه ) ُطبَِّقتلمتغير الكلية،  تبًعاة الدراس
 ( يوضح ذلك.12) والجدول رقم

 (12) رقم جدول

على أداة الدراسة ككل تبع ا   ( للمقارنات البعديةScheffeنتائج تطبيق طريقة شيفيه )
 لمتغير الكلية

المتوسط  الكلية
 الحسابي

االقتصاد 
 واألعمال

العلوم   القانون
 التربوية

 -0.49 *-0.69 -0.06 4.21 اآلداب واللغات 
 -0.43 *-0.63  4.15 االقتصاد واألعمال

 0.20   3.52 القانون 
    3.72 العلوم التربوية
 (.α≤ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائي ا دالة*

لغات، )اآلداب وال تي( أن مصادر الفروق كانت بين كلي12يظهر من الجدول رقم )
(، بينما بلغ المتوسط 4.21القانون( لصالح كلية )اآلداب واللغات( بمتوسط حسابي )

)االقتصاد تي (، وأظهرت مصادر الفروق بين كلي3.52الحسابي لكلية )القانون( )
 (. 4.15) القانون( لصالح كلية )االقتصاد واألعمال( بمتوسط حسابيو واألعمال، 
كلية اآلداب واللغات هم من تخصص اللغة  عينة طلبة ويمكن تفسير ذلك أن 
مهارات البحث  إتقان، وبالتالي فإن تمكنهم من اللغة اإلنجليزية ساعدهم على اإلنجليزية
ن غالبية قواعد البيانات والمعلومات مكتوبة أو  وًصاعبر شبكة اإلنترنت خص األساسية
قتصاد واألعمال بأن معظم اال إدارة، كذلك يمكن تفسير سبب تمييز طلبة اإلنجليزيةباللغة 

أعمالهم، غير أن الحاسوبية في جميع   األنظمة، ويستخدمون اإلنجليزيةدراستهم باللغة 
طلبة القانون دراستهم باللغة العربية وتعتمد باألغلب على مراجع ورقية للمواد القانونية 

(، 2007)ان وهذه النتيجة تخالف نتائج دراسة عرم المختلفة خصوًصا القانون األردني،
( التي خلصت 2016)(، ودراسة العموش 2015)ة قيرز (، ودراسة 2011)ودراسة الحربي 
 ثر للتخصص على مهارات استخدام اإلنترنت في البحث العلمي .أإلى عدم وجود 
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( في آراء أفراد العينة 0.05α ≥ ) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .3
( F( )13.10) ، حيث بلغت قيمةاإلنجليزيةاللغة  إجادةمتغير الدراسة تعزى ل أداةحول 
 أداةللتعرف على مصادر الفروق بين آراء أفراد العينة حول و ، إحصائي ا دالة قيمة وهي

( للمقارنات Scheffeطريقة شيفيه ) ُطبَِّقت، اإلنجليزيةاللغة  إجادةالدراسة تعزى لمتغير 
 .( يوضح ذلك13) والجدول رقمالبعدية، 

 (13) جدول رقم
 تبع ا ككل الدراسة أداة على  البعدية للمقارنات( Scheffe) شيفيه طريقة تطبيق نتائج

 اإلنجليزية اللغة  إجادة لمتغير
اللغة  إجادة

 اإلنجليزية
المتوسط 
 الحسابي

بدرجة  بدرجة متوسطة بدرجة جيدة
 منخفضة

 *-0.85 -0.70 -0.24 4.35 بدرجة ممتازة
 -0.61 0.46-  4.11 بدرجة جيدة

 -0.15   3.65 بدرجة متوسطة
    3.50 بدرجة منخفضة

 (.α≤ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائي ا دالة*
اللغة اإلنجليزية    إجادة( أن مصادر الفروق كانت بين 13يظهر من الجدول رقم )

بينما  (،4.35لدرجة )ممتازة( بمتوسط حسابي )ابدرجة منخفضة( لصالح و )بدرجة ممتازة، 
ويعزو الباحثون هذه النتيجة إلى أن  (.3.50بلغ المتوسط الحسابي لدرجة )منخفضة( )

هناك اآلالف  وذلك ألننسبة اإلنتاج العلمي المتوفر على اإلنترنت باللغة اإلنجليزية كبير، 
بحيث أن من يجيد اللغة  من المكتبات اإللكترونية وقواعد المعلومات باللغة اإلنجليزية،

بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى  جليزية يستطيع استرجاع وجمع المعلومات المناسبةاإلن
من عمليات الدعم الفني الموجودة على البوابات  اإلفادةحيث يستطيع  اللجوء إلى مترجم؛

، وهو أمر قد يعيق الطلبة اآلخرين الرئيسة لمصادر المعلومات وتكون باللغة اإلنجليزية
 (.2011). وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة الحربي ة اإلنجليزيةالذين ال يجيدون اللغ
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 التوصيات:
 في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثون بما يلي:

المعرفي النظري بالجانب  بإثراء برامج الدراسات العليا بمقرر دراسي يربط الجان .1
خدام شبكة التطبيقي لتنمية مهارات طلبة الدراسات العليا في البحث العلمي باست

 .، خصوًصا أولئك الطلبة الذين ال يجيدون اللغة اإلنجليزية بصورة كافيةاإلنترنت
عمل دورات وورش تعليمية للطلبة الستخدام محركات البحث وأدوات البحث عبر  .2

 قواعد البيانات المحلية والعالمية.
ية على الهيئات التدريس أعضاءتشجيع طلبة الدراسات العليا في الجامعات من قبل  .3

استخدام محركات البحث واألدلة الموضوعية التي تتيحها قواعد البيانات 
 .والمعلومات التي تشترك فيها الجامعة

، سو تتناول عينات جديدة كالهيئات التدريسية، وطلبة البكالوري أخرى دراساتإجراء  .4
 وفي مؤسسات تعليمية أخرى.
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 الهاشمية األردنيةالمملكة 
 جامعة جدارا

 
 ،،، األعزاءالطالب والطالبات 

 السالم عليكم  ورحمة اهلل وبركاته وبعد،،،،،
عن األساسية درجة توافر مهارات البحث يجري الباحثون دراسة علمية حول"           

مصادر المعلومات عبر استخدام شبكة اإلنترنت  لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة جدارا 
حول  ( عبارة44تضمنت ) استبانةالباحثون ولتحقيق أهداف الدراسة أعد  "،وجهة نظرهم من

درجة توافر مهارات البحث األساسية عن مصادر المعلومات عبر استخدام شبكة اإلنترنت، 
الموضوعية وقواعد البيانات اإللكترونية والمكتبات  األدلةوفي محركات البحث عن 

 .ر المعلومات عبر اإلنترنتاإللكترونية، وتقويم مصاد
درجة توافر مهارات البحث عن مصادر حول يرجى التكرم بالنظر في الفقرات 

المعلومات عبر استخدام شبكة اإلنترنت لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة جدارا من 
( في المكان الذي يعكس x) إشارةالمرفقة تاليا، ووضع  االستبانةوجهة نظرهم، والمبينة في 

وجهة نظرك من بين الدرجات الخمس المعطاة )عالية جدا، عالية، متوسطة، ضعيفة، 
لن تستخدم إال  إجابتكعلما بأن  منعدمة(، راجيا اإلجابة عن جميع فقرات االستبانة،

 .لكم حسن تعاونكم ألغراض البحث العلمي.  شاكرا
 الباحثون

 د.عمر محمد جرادات   د.علي سامي الحالق
 األستاذ المشارك في جامعة البلقاء التطبيقية  رك في جامعة جداراالمشا األستاذ

   د.عبداهلل عبدالكريم الشقران 
 األستاذ المساعد في جامعة البلقاء التطبيقية 
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 : معلومات أولية:األولالجزء 

 الجنس: . 1
   ذكر   أنثى 

  :فرع الثانوية العامة. 2
               علمي            أدبي              معلوماتية 

 الكلية:. 3
 واللغات اآلداب     واألعمال االقتصاد               القانون  
  التربوية العلوم 

 ات في مجال الحاسوب:ر هل شاركت  بدو . 4
                      نعم ال 

 اللغة اإلنجليزية: إجادة. 5
           بدرجة ممتازة      .بدرجة جيدة            بدرجة متوسطة
  بدرجة منخفضة 
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 القسم الثاني: فقرات االستبانة:

 الرقم
 العبارات

 
 

 درجة امتالك المهارة

 عالية
 جدا

 معدومة منخفضة متوسطة عالية

 للبحث عن مصادر المعلومات عبر شبكة اإلنترنت األساسية: المهارات األول المجال
تصفح القدرة على استخدام برامج  1

 Internet Explore, Googleاإلنترنت:
Chrome, Firefox. 

     

تصفح المستندات والملفات الموجودة على  2
 اإلنترنت.

     

تحميل وطباعة الملفات والصفحات  3
  .والموضوعات من اإلنترنت

     

       .البحث أدواتاستخدام الحقول المتوفرة في  4
لتحديد من أين  تحليل الموضوع المراد بحثه 5

 .يبدأ البحث، وتكوين أسئلة البحث
     

تحديد مصطلحات البحث لوصف المفاهيم  6
 أثناء عملية البحث.

     

زيارة مواقع الجامعات ومراكز البحوث عبر  7
 شبكة اإلنترنت.

     

معرفة المصطلحات البديلة المستخدمة  8
 لوصف تلك المفاهيم 

     

المناسبة لموضوع البحث  اختيار أداة البحث 9
أو  سواء كانت هذه األداة )محرك بحث،

 ، أو قاعدة بيانات(.اموضوعي   دلياًل 

     

صياغة وكتابة مصطلحات البحث بطريقة  10
 صحيحة يناسب أداة البحث

     

      استخدام خدمة القوائم البريدية. 11
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 الرقم
 العبارات

 
 

 درجة امتالك المهارة

 عالية
 جدا

 معدومة منخفضة متوسطة عالية

االشتراك في شبكات التواصل االجتماعي  12
لخدمات المعلوماتية مثل التي تقدم ا

facebook and twitter. 

     

الوصول إلى قواعد البيانات اإللكترونية عبر  13
 اإلنترنت.

     

الوصول إلى المكتبات الموجودة على  14
 اإلنترنت.

     

      .لكترونيإرسال واستقبال البريد اإل 15

 لة الموضوعيةالثاني: مهارات البحث في محركات البحث واألد المجال
      البحث باستخدام الكلمات المفتاحية المناسبة.  16
ما يعرف  أواستخدام منطق البحث البولياني  17

(، و  Or( و)أو، Andالربط )و، بأدوات
 (.Not)ليس،

     

عملية البحث  أثناءاستخدام الرموز الرياضية  18
 (.-مثل )+( و )

     

إلى نتائج يق مجال البحث والوصول يتض 19
 ـالبحث أو ما يعرف ب أوامردقيقة باستخدام 

Commands Operator . 

     

توسيع نطاق البحث باستخدام تقنية البتر أو  20
 .Wildcardحروف البدل 

     

 Refinedالمنقح  أواستخدام البحث المتقدم  21
or advanced Search   

     

 أثناءاستخدام عدد من محركات البحث  22
 ملية البحث.ع

     

( أثناء عملية  Nearاستخدام الكلمة الدالة ) 23
 البحث.
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 الرقم
 العبارات

 
 

 درجة امتالك المهارة

 عالية
 جدا

 معدومة منخفضة متوسطة عالية

استخدام عالمتي التنصيص " " أثناء عملية  24
 البحث.

     

 الثالث: مهارة البحث في قواعد البيانات والمكتبات اإللكترونية المجال
تحديد نوع البحث في قواعد البيانات: بحث  25

، وبحث متقدم Simple  Searchبسيط 
Advanced Search . 

     

 أدواتاختيار معامالت المنطق البولياني ) 26
  .الربط( بين مصطلحات البحث

     

 Quickاستخدام شريط البحث السريع )  27
Search)   للبحث في النص الكاملFull 

Text. 

     

تحديد نطاق مصادر البحث سواء كانت  28
لخصات أو البحث في أو م ادوريات أو كتبً 

 الكل.

     

الكلمة المفتاحية  أوتحديد البحث بالملخص  29
  .المؤلف أوالعنوان  أو

     

اختيار موضوع البحث من خالل شريط  30
(Subject.) 

     

تحديد النطاق الزمني للبحث، مثل: من  31
 .2015حتى  2010

     

تشغيل خيار تسجيل مصطلحات  البحث  32
التي توصلت إليها عن طريق النقر  والنتائج

 (Turn. On. ) 

     

حفظ الملف القابل للنقل على جهاز الحاسب  33
 بدال من فتحه مباشرة على الموقع.
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 الرقم
 العبارات

 
 

 درجة امتالك المهارة

 عالية
 جدا

 معدومة منخفضة متوسطة عالية

الملف الذي حصلت عليه خالل  إرسال 34
 البحث بالبريد اإللكتروني 

     

 الرابع: مهارات تقويم مصادر المعلومات عبر اإلنترنت المجال
تحديد الهدف من الموقع الذي يحتوي على  35

مصطلحات البحث إذ يندرج تحت تصنيف 
 مواقع المعلومات والمراجع.

     

لديه مؤهالت   االتأكد من أن للمعلومات مؤلفً  36
 وخبرات مناسبة للكتابة في هذا المجال.

     

 االتأكد  من أن للمسؤول عن الموقع عنوانً  37
 لالتصال به.

     

التأكد من أن الموقع يقوم بإجراء التحديثات  38
 الدورية لمحتوى صفحاته .

     

التأكد من أن طبيعة عرض المعلومات غير  39
 جهة معينة. أومتحيز إلى فئة 

     

التحقق من وجود مؤشرات على دقة  40
 المعلومات وصحتها، مثل ذكر المرجع.

     

بالموقع  التحقق من  الروابط أنها ذات صلة 41
 وأنها سارية المفعول.

     

التأكد من مدى شمولية الموقع وتغطيته لكافة  42
 .جوانب موضوعه

     

      .اإلعالناتمراعاة خلو الصفحة من  43
المصورة لمحتوى  األشكالالتأكد من مالئمة  44

 الموقع وتوافقها معه.
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