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 الوصـفي  جبـالمنه  الدراسـة  اسـتعانت  لديهم، البحثية والكفايات المنوفية جامعة التربية بكلية
 عينة على وتطبيقها وتقنينها إعدادها تم التي االستبانة مستخدمة العالقة، لطبيعة لمناسبته نظرا االرتباطي،

 للعام المقيدين المنوفية جامعة التربية بكلية والدكتوراة الماجستير مستوى على العليا الدراسات طالب من
 بنـسبة  طالبا (182) الدراسة عينة بلغت حيث سنوات، ثالث منذ والمسجلين 2019 / 2018 الجامعي

 وتوصلت منتظمة، عشوائية بطريقة اختيارها وتم طالبا، (364) البالغ االصلي المجتمع من (%50) تمثيل
 المنوفية جامعة التربية بكلية والدكتوراة الماجستير طالب لدى المعلوماتي الوعي مستوى أن إلى الدراسة

 عـدم  النتـائج  وأظهرت متوسطة، بدرجة كان لديهم البحثية الكفايات ىمستو وأن متوسطة، بدرجة كان
 حين في العلمي، والقسم للنوع تُعزى البحثية الكفايات ومستوى المعلوماتي الوعي مستوى في فروق وجود

 طردية موجبة عالقة وجود أيضا وأظهرت الدكتوراة، لصالح العلمي للمؤهل تعزى فروق وجود أظهرت
 لديهم، البحثية والكفايات المنوفية جامعة التربية بكلية العليا الدراسات طالب لدى علوماتيالم الوعي بين
 لزيـادة  العليـا  الدراسات طالب لدى المعلوماتي الوعي مستوى لرفع إجرائية توصيات عدة تقديم وتم

 .بكفاءة العلمية رسائلهم إلعداد البحثية كفاياتهم
 .البحثية الكفايات - العليا الدراسات طالب - اتيالمعلوم الوعي :المفتاحية الكلمات

 
Abstract: 

The present study aimed to identify the relationship between information 
awareness among postgraduate students at the Faculty of Education and Menoufya 
University and their research competencies. The study used the descriptive 
descriptive approach due to its relevance to the nature of the relationship, using the 
questionnaire that was prepared and codified and applied to a sample of graduate 
students at the master and doctoral level Education The University of Menoufya 
enrolled for the academic year 2018/2019 enrolled three years ago. The study 
sample consisted of 182 students representing 50% of the original population of 
364 students, And were randomly selected. The study found that the level of 
information awareness among the master and doctoral students at the Faculty of 
Education, Menoufya University was medium, and that the level of research 
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competencies was medium. The results showed that there were no differences in 
the level of information awareness and the level of research competencies 
attributed to the type and scientific section, The study also showed a positive 
relationship between the information awareness of post graduate students at the 
Faculty of Education and Menoufya University and their research competencies. 
Several practical recommendations were made to raise the level of awareness 
among students For higher studies to increase their research competencies to 
prepare their scientific messages efficiently. 
key words :Information Awareness - Graduate Students - Research Competencies. 
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 في بارزة مكانة المعلومات تحتل
 الركيزة تعد كما اإلنسانية، المجتمعات

 أصبحت حيث مجتمع، أي في للتنمية األساسية

 النشاط نواحي كل في استثمارياً مورداً

 التكنولوجيا استخدام تعاظم نتيجة اإلنساني

 المعلومات نقل في واالتصاالت الحديثة

 .المجاالت شتى في منها واإلفادة وتخزينها

 في المعلومات أهمية تزايدت

 عصر الحالي العصر في وخاصة المؤسسات

 المعلومات وثورة المعرفي االنفجار
 المعلومات فيه تتدفق حيث واالتصاالت،

 أصبح وبالتالي هائلة، وبكميات متعددة بأشكال

 وسلوكيات مهارات إتقان األفراد على لزاماً

 إلى الوصول نم تمكنهم وفعالة جديدة بحثية

 ليصبحوا جهد، وبأقل المناسبة المعلومات

 حاجاتهم تحديد على قادرين معلوماتياً مثقفين

 من تمكنهم تامة استقاللية ولديهم المعلوماتية

 العمودي) الحياة مدى والتعلم الذاتي التعلم

 .(176 ،2008 والسلمي،

 المعلوماتي الوعي مفهوم وانتشر
 وأصبح وماتية،المعل البيئة في سريع بشكل

 من أي تقدم قياس في العالية القيمة يمثل

 الدولة قدرة فإن العصر، هذا في المجتمعات

 يعد واستغاللها المعلومات على الحصول على

 أبو) الحديث العصر في التقدم عوامل أهم من

 الوعي أهمية وتبرز ،(51 ،2016 رأس،
 تمكين في تلعبه الذي الدور في المعلوماتي

 تواجههم، التي المشكالت حل من األفراد

 لبناء المختلفة األساسية بالمتغيرات واإللمام

 من يواجهون ما كافة عن موضوعية أحكام

 ما إلى وصولهم وتيسير ومشكالت قضايا

 وأعمالهم حياتهم في يحتاجونه
(Turner,2017,30). 

 فلقد المعلوماتي، الوعي ألهمية ونظراً

 أشارت حيث الدراسات؛ من العديد به اهتمت
 الوعي أن (2008) العمران دراسة

 تطوير في الزاوية حجر يمثل المعلوماتي

 حياة في المستمر والتعلم الذاتي التعلم مهارات

 للمهارات وإتقانه تمكنه خالل من اإلنسان،
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 جيدين مستخدمين لجعلهم الالزمة المعلوماتية

 وباحثين والمعلومات االتصاالت لتقنيات

 وكفاءة لفاعلية مقومينو واعين ومحللين

 .عليها يحصلون التي المعلومات

 والعمودي جوهري دراسة أكدت كما
 لمحو برامج إعداد ضرورة على (2010)

 المجتمع، فئات لكافة المعلوماتية األمية

 تطوير منظومة برامج ضمن دمجها وضرورة

 أيضا أشارت كما ككل، التعليم وإصالح
 وكارين نوتمبيزدوا من كل دراسة

Ntombizodowa & Karin (2005) إلى 

 الوعي مهارات على الطالب تدريب ضرورة

 ومقررات مناهج في ودمجها المعلوماتي

 دراسة أيضا عليه أكدت ما وهو الجامعة،

 دمج بضرورة (2006) وعلى الشوابكة

 مناهج ضمن المعلوماتية الثقافة برنامج

 فصل مدى على دراسي كمقرر الجامعة
 المكتبات أخصائي فيه يشترك كامل دراسي

 وتنفيذه إعداده في التدريس هيئة وأعضاء

 )والسلمي العمودي دراسة وأوصت وتطويره،

 في المعلوماتي الوعي تنمية بضرورة (2008

 دراسة أيضا وأشارت األكاديمي، المجتمع

 نشر ضرورة على بالحث (2009) الغانم

 الدولة قطاعات في المعلوماتي الوعي

 على خاصة التعليم نظم حإلصال التعليمية

 كلٍّ دراسة أيضا وأوصت الجامعي، المستوى
 & Ayokua) وأوجدكن ايوكي من

ojedokun، 2014) برنامج إعداد بضرورة 

 يكون لكي الجامعات في المعلوماتي للوعي

 الذاتي تعلمهم مواصلة على قادرين الطالب

 على وقادرين المعلومات استخدام نحو

 .علوماتالم مجتمع في التعايش

 الوعي أن سبق ما جملة من ويتضح
 العربية الدول اهتمام محط أصبح المعلوماتي

 بعد خاصة الحاضر، الوقت في واألجنبية

 من الكثير واعتماد السريع التكنولوجي التقدم
 لما الدقيقة، المعلومات على واألعمال المهن

 معلوماتي مجتمع بناء في فاعل دور من له

 العصر متطلبات مع جنب إلى جنبا يسير

 .فيه البقاء ويضمن المعلوماتي

 الوعي أهمية من الرغم وعلى
 من واضحا قصورا هناك أن إال المعلوماتي

 الوعي نشر في التعليمية المؤسسات قبل

 لديهم، مهاراته وتنمية طالبها بين المعلوماتي

 الدراسات من العديد نتائج إليه أشارت ما وهذا

 المعلوماتي الوعي اتمهار لتقييم أجريت التي

 القرن في مصر في الجامعة طالب لدى
 الشافعي دراسة منها والعشرين، الواحد

 أسلوب وجود عدم إلى توصلت التي (2005)

 على للحصول والتدريب التعليم يحدد إطار أو

 أساس وجود وعدم منها، واإلفادة المعلومات

 أساسه على يتم األكاديمية المكتبات بين موحد

 حيث من الجامعية بالمكتبات فالتعري

 إلى أدى مما والفهارس، والخدمات المقتنيات
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 المجتمع في المعلوماتية المهارات نقص

 كالمهارات القاهرة جامعة بكليات الجامعي

 عند والتقييمية والتحليلية والتكنولوجية اللغوية

 األولى الجامعية المرحلة طالب من كل

 .العليا الدراسات وطالب

 توفيق دراسة نتائج رتأشا كما
 جامعة في الباحثين على أجريت التي (2004)

 للعلوم العربية واألكاديمية اإلسكندرية

 للعلوم السادات وأكاديمية والتكنولوجيا
 إلى الحاجة مهارة توافر بأن البحثية،

 وانخفاض منخفضة، بصورة كانت المعلومات

 على العثور في الباحثين نجاح معدل

 اهتماماتهم تخدم التي ادرهاومص المعلومات

 على قدرتهم انخفاض إلى أشارت كما البحثية،

 األسباب أهم من وأن المعلومات، وتقييم تحليل

 الوعي مستوى انخفاض إلى المؤدية

 المتبعة والتدريس التعليم طرق المعلوماتي
 التلقين على المعتمدة المصرية بالجامعات

 كما والتجريب، البحث على ال واالستظهار،

 (2013 )العابدين زين دراسة نتائج ذلك أكدت

 اإلسكندرية جامعة طالب على أجريت التي

 مشكالت من يعانون الجامعة طالب بأن

 تحول التي اإلنترنت أمية :أهمها من متعددة

 اإلنترنت يتيحه مما الفعالة اإلفادة إفادتهم دون

 للدارسين وخدمات معلومات مصادر من

 كل على االطالع عن وتعوقهم والباحثين،

 التعلم وعلى بل العلمية، تخصصاتهم في جديد

 .الحياة مدى والتعلم الذاتي

 عزازي دراسة نتائج أشارت كما
 جامعة طالب على أجريت التي (2008)

 إلى وتوصلت وحلوان شمس وعين القاهرة

 طالب لدى المعلوماتية المهارات تدني

 لدى المهارات أقل أن أشارت حيث الجامعة،

 االجتماعي السياق فهم :هي الطالب

 المعلومات تقييم للمعلومات، واالقتصادي
 بفاعلية المعلومات واستخدام ومصادرها،

 المهارات تلك حصلت حيث اليها والوصول

 .%60 من أقل على

 مرسي دراسة نتائج أشارت وأيضا
 الدراسات طالب على أجريت التي (2016)

 راتالمها ضعف إلى طنطا بجامعة العليا

 افتقاد حيث الطالب هؤالء لدى المعلوماتية

 لمهارات طنطا بجامعة العليا الدراسات طالب

 معها والتعامل المعلومات مصادر استخدام

 المهارات وضعف منها واالستفادة وتقييمها

 .والبحثية والتكنولوجية المكتبية

 الوعي واقع فإن لذلك ووفقا

 المصرية الجامعات طالب لدى المعلوماتي

 أنه إلى يشير بها العليا الدراسات وطالب
 لزاماً أصبح لذلك الجامعات، معظم في متدٍن

 وخصوصاً التعليمية المؤسسات على

 والثقافة للتعلم مراكز باعتبارها الجامعات

 مبادئ غرس في كبير بدور تقوم أن والفكر
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 طاقات لبناء لطالبها، المعلوماتية التوعية

 تحديد على ينالقادر الباحثين من بشرية

 واكتسابها اليها والوصول المعلوماتية حاجاتهم

 .األمثل االستثمار واستثمارها وإنتاجها

 الدراسات بعض به أوصت لما ونظراً
 برامج عمل ضرورة من ذكرها تم التي

 المصرية الجامعات لطالب المعلوماتي للوعي

 دعا مما بها، العليا الدراسات طالب وخاصة

 الوعي مستوى على التعرف لمحاولة الباحثة
 بكلية العليا الدراسات طالب لدى المعلوماتي

 .المنوفية جامعة التربية

 البحث أساليب أحد العلمي البحث ويعد
 لتحقيق األساسية الدعامة وهو المعلومات عن

 مؤسسات طريق عن أبعادها بمختلف التنمية

 وطاقات كوادر من تمتلكه بما العلمي البحث

 في المساهمة على قادرة بحثيةو علمية بشرية

 .المعلوماتي المجتمع تحقيق

 في العلمية الدراسات تعد حيث
 العلمية البحوث مصادر أبرز من الجامعات

 رصيد إلى إضافات من عليه تحتوي لما

 بمعالجة تمتاز ما وعادة المتخصصة، المعرفة

 موضوعية بطريقة اختيارها يتم موضوعات

 في راجعم يمثلون أساتذة إشراف تحت
 لعمليات الرسائل هذه وتخضع تخصصاتهم

 حتى فكرة تكون أن منذ والتمحيص الفحص

 ،2010 العصيمي،) متكامل عمل تتحول

 لبرامج العلمية الرسائل تعد وبذلك ،(228

 تقدمها التي المخرجات أحد العليا الدراسات

 المشكالت حل في لإلسهام للمجتمع الجامعة

 يقاس وال القائم، الواقع وتطوير تواجهه التي

 تم التي األبحاث بعدد البحوث هذه دور

 تغيير إحداث في إسهامها بقدر وإنما إنجازها،

 خالل من المجتمع داخل التربوي الواقع في
 نتائجها وتوظيف البحوث هذه من اإلفادة

 .(4 ،2010 النيرب،) التنمية أهداف لتحقيق

 الدراسات برامج معظم تهدف لذلك
 العلمية الدرجات منح إلى عاتبالجام العليا

 والدكتوراة، الماجستير مستوى على للدارسين

 الخريجين إعداد على هدفها يقتصر وال

 يتعدى بل فحسب، ومعرفيا أكاديميا المؤهلين

 خالل من باحثين ليكونوا إعدادهم إلى األمر

 العلمي البحث ومهارات بكفايات تزويدهم

 يكون أن ضرورة يعني وهذا ،(2000 أمين،)

 على البحوث إجراء الباحثين هؤالء بمقدرة
 وإنتاج بكفاءة، ومناهجها أهدافها اختالف

 .والجودة بالدقة تتسم أبحاث

 التربوي العلمي البحث ألهمية ونظراً
 والقضايا المشكالت بمعالجة يهتم الذي

 ممكنة حلول إلى الوصول بهدف التربوية،

 السياسة رسم في واإلسهام لها ومناسبة

 الالزمة والبيانات المعلومات وتوفير تربوية،ال

 لذلك التربوي، والتطوير التجديد لعمليات

 دراسة منها الدراسات من العديد أوصت

   عسيري دراسة ،(2011) الفليت عطوان،
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 ،Bastalish) باستاليش دراسة (2012)

 لعمال الجيد اإلعداد بضرورة (2010

 وراةوالدكت الماجستير باحثي وخاصة المعرفة

 المعرفة نشر في تساعد علمية أبحاث لتقديم

 هذه لتوظيف الالزمة المقترحات وتقديم

 .المعرفة

 تسعى أن الضرورة من أصبح لذا

 البحثية الكفايات رفع إلى والجامعات الكليات

 تغيرات مسايرة من يتمكنوا كي للباحثين
 البحثية المشكالت وحل الحالي العصر

 المعلوماتي، عالمجتم تحقيق في المساهمة

 هناك أن إلى يشير التربوي الواقع ولكن

 البحثية الكفايات مستوى في وانخفاضا ضعفا

 (2009 ) الشلبي دراسة ففي الباحثين، لدى

 الدراسات طلبة من عينة على أجريت التي

 الجامعات بعض في التربية بكلية العليا

 والدكتوراة، الماجستير مستوى من األردنية
 لديهم كان الكفاءة مستوى أن انتائجه أظهرت

 تباين وجود أيضا وتبين متوسطاً، عام بشكل

 الدكتوراة طلبة بين الكفاءة مستوى في واضح

 البحث مهارات بعض على الماجستير وطلبة

 التي (2009) خدنة دراسة وفي العلمي،

 الجزائري الجامعي المجتمع على أجريت

 في اإلشكاليات بعض وجود إلى توصلت

 مهارات حيث من العليا الدراسات طلبة إعداد

 كان الكفايات مستوى وأن العلمي، البحث
 في المتوسط إلى ويميل بعضها في متدنيا

 ذلك على وأكدت الكفايات، من اآلخر البعض

 التي (2016 ) والهندال الزغلول دراسة

 البحث الكفايات مستوى عن الكشف إلى هدفت

 جامعة يف العليا الدراسات طلبة لدى العلمي

 أن كذلك نتائجها وأشارت العربي، الخليج

 بعضها في منخفضاً كان الكفايات مستوى
 ذلك على وأكدت اآلخر، البعض في ومتوسطاً

 هدفت التي (2013) الكساسبة دراسة أيضا

 مدى لقياس المرجع محكي اختبار بناء إلى

 مؤتة جامعة في العليا الدراسات طلبة إتقان

 إلى نتائجها وأظهرت ي،العلم البحث لكفايات

 الدراسات طلبة إتقان في واضح تدٍن وجود

 .العلمي البحث لكفايات مؤتة جامعة في العليا

 الكفايات تدني على أيضا أكدت كما
 بكليات العليا الدراسات طلبة لدى البحثية

 التي ،(2011) والفليت عطوان دراسة التربية

 بكليات العليا الدراسات طلبة على أجريت
 غزة، في الفلسطينية بالجامعات تربيةال

 طلبة على أجريت (2011) البنا ودراسة

 بالجامعات التربية بكليات العليا الدراسات

 التي (2013) القحطاني ودراسة اليمنية،

 كلية في العليا الدراسات طالبات على أجريت

 العربية بالمملكة سعود الملك بجامعة التربية

 بعض تائجن ذلك أكدت كما السعودية،

 الدراسات طلبة على أجريت التي الدراسات

 جودة دراسة منها المصرية بالجامعات العليا
 .(2015) النجار ،(2008)
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 وخبرة الواقع معايشة خالل ومن
 واإلشراف الجامعي التدريس مجال في الباحثة

 الطلبة معظم أن الحظت الرسائل، على

 إعداد مجال في المشكالت بعض من يعانون

 يزال فال البحثية، والتكليفات العلمية وثالبح

 يتصرفون العليا الدراسات طالب بعض
 احتياجاتهم عن البحث عند عشوائية بطريقة

 من ينفرون يجعلهم مما والبحثية، المعلوماتية

 البحث أداء عن واإلحجام المعلومات مرافق

 الكلي االعتماد إلى بعضهم يلجأ وقد العلمي،

 آخرين أشخاص ىإل أو البحث مشرف على

 البحثية المهارات لديهم الجامعة خارج من

 مما لهم، العلمي البحث لصناعة والمعلوماتية

 والكفايات، المهارات تلك إلى افتقارهم يعكس
 توافر مدى عن للكشف الباحثة دعا مما

 العليا الدراسات طالب لدى البحثية الكفايات

 .المنوفية جامعة التربية بكلية

 الوعي بدراسة ماالهتما ولعل
 لدى البحثية بالكفايات وعالقته المعلوماتي

 أشارت ما إلى يرجع العليا الدراسات طالب

 الوعي بأن (2010 غريبة،) دراسة إليه

 المعلومات استخدام وتعليم المعلوماتي

 للبحث موازية تعتبر المعلومات وتكنولوجيا

 العلمي فالبحث العالية، النوعية ذات العلمي

 الذين واألفراد المعرفة، تطور من يديز الجيد

 يكونوا أن يجب العلمي البحث بهذا يقومون
 مصادر استخدام إلى التوصل على قادرين

 أن يؤكد وهذا وخدماتها، المناسبة المعلومات

 واسع مدى خالل من يتعلمون الذين الطالب

 للمعلومات والتوصل المعلومات مصادر من

 مهارات هي المعلومات تكنولوجيا واستخدام

 اإلتقان إلى والوصول الذاتي للتعلم أساسية

 هذه إلى أشارت كما أبحاثهم، في والكفاءة
 لتلبية إن (2012 بركات،) دراسة العالقة

 مع تتناسب ذاتية بقدرات البحثية الحاجات

 إلى الوصول من البد العصرية المتطلبات

 على وأكدت أوالً، المعلوماتي الوعي مرحلة

 ليس بأنه (2012) إسكندر اسةدر أيضاً ذلك

 يستطيع العلمي البحث مهارات لديه من كل

 من تمكنه بدون تواجهه التي المشكالت حل

 ذلك دعا مما المعلوماتي، الوعي مهارات
 تسعى التي الحالية الدراسة إجراء إلى الباحثة

 الوعي بين العالقة استكشاف محاولة إلى

 بطال لدى البحثية والكفايات المعلوماتي

 .المنوفية جامعة التربية بكلية العليا الدراسات
 : 

 ما إلى استنادا البحث مشكلة تتمثل
 العلمية والبحوث الدراسات من العديد أكدته

 الوعي مستوى في ضعف وجود إلى

 العليا، الدراسات طالب لدى المعلوماتي
 لديهم، البحثية الكفايات مستوى في وضعف

 إعداد في قصور من ةالباحث الحظته وما

 طالب لدى البحثية والخطط البحوث

 المنوفية، جامعة التربية بكلية العليا الدراسات



 

 ٤٠٦

 في الحالية الدراسة مشكلة تحددت لذلك

 طالب لدى المعلوماتي الوعي عن الكشف

 المنوفية جامعة التربية بكلية العليا الدراسات

 ومعارفهم ومهاراتهم بقدراتهم ذلك وعالقة

 السؤال عن اإلجابة خالل من وذلك ية،البحث

 الوعي بين عالقة توجد هل :الرئيس
 بكلية العليا الدراسات طالب لدى المعلوماتي

 البحثية؟ وكفاياتهم المنوفية جامعة التربية

 الفرعية األسئلة السؤال هذا من ويتفرع

 :التالية

 المعلوماتي للوعي النظرية األسس ما  :1س
 ا؟العلي الدراسات لطالب

 البحثية للكفايات النظرية األسس ما :2 س

 العليا؟ الدراسات لطالب

 طالب لدى المعلوماتي الوعي مدى ما  :3س

 جامعة التربية بكلية العليا الدراسات

 نظرهم؟ وجهة من المنوفية

 لدى البحثية الكفايات توافر مدى ما  :4س
 التربية بكلية العليا الدراسات طالب

 نظرهم؟ جهةو من المنوفية جامعة

 إحصائية داللة ذات فروق توجد هل :5 س
 بين (0.05) داللة مستوى عند

 عينة أفراد استجابات متوسطات

 المعلوماتي الوعي مستوى في الدراسة

 المؤهل النوع،) لمتغيرات تعزى

 ؟(العلمي القسم العلمي،

 إحصائية داللة ذات فروق توجد هل :6 س
 بين (0.05) داللة مستوى عند

 عينة أفراد استجابات اتمتوسط

 الكفايات توافر مدى في الدراسة

 النوع،) لمتغيرات تعزى لديهم البحثية

 ؟(العلمي القسم العلمي، المؤهل

 داللة ذات ارتباطية عالقة توجد هل :7 س
 (0.05) داللة مستوى عند إحصائية

 لدى المعلوماتي الوعي من كال بين

 التربية بكلية العليا الدراسات طالب

 البحثية؟ وكفاياتهم المنوفية امعةج
 : 

 :إلى الدراسة تهدف

 المعلوماتي الوعي مفهوم على التعرف -
 تنميته وطرق ومهاراته وأهدافه وأهميته

 .ومعاييره

 البحثية الكفايات مفهوم على التعرف -
 .ومعوقاتها امتالكها ومبررات وأنواعها

 المعلوماتي الوعي مستوى عن الكشف -
 التربية بكلية العليا الدراسات بطال لدى

 .نظرهم وجهة من المنوفية جامعة

 البحثية الكفايات توافر مدى عن الكشف -
 التربية بكلية العليا الدراسات طالب لدى

 .نظرهم وجهة من المنوفية جامعة

 في اإلحصائية الفروق عن الكشف -
 الدراسة عينة أفراد استجابات متوسطات



 

 ٤٠٧

 والكفايات المعلوماتي الوعي لمستوى

 النوع،) متغيرات ضوء في البحثية

 ؟(العلمي القسم العلمي، المؤهل

 المعلوماتي الوعي بين العالقة طبيعة تحديد
 الدراسات طالب لدى البحثية والكفايات

 .العليا
 : 

 :التالية النقاط خالل من الدراسة أهمية تبرز 

 الذين العليا الدراسات طلبة البحث يتناول -
 التطوير عملية في المجتمع أمل هم

 من المستويات جميع على والتحسين

 .العلمي البحث خالل

 الوعي أهمية من أهميته البحث يستمد -
 العليا الدراسات طالب لدى المعلوماتي

 ومهاراتهم البحثية كفاءتهم رفع في

 التعلم ومهارات معاً، والمهنية األكاديمية
 .الحياة مدى والتعلم الذاتي

 الفعال التخطيط في البحث يسهم قد -

 من التربية بكلية العليا الدراسات لبرامج
 الوعي لمهارات الطالب امتالك أجل

 .البحثية والكفايات المعلوماتي

 نقاط على الوقوف في البحث يسهم قد -
 المعلوماتية المهارات في الضعف

 بكلية العليا الدراسات طالب لدى والبحثية

 واتخاذ صورالق ذلك وأسباب التربية

 .القصور هذا بمعالجة الكفيلة اإلجراءات

 البحث أهمية من أهميته البحث يستمد -
 حل من األفراد تمكين في العلمي

 .تواجههم التي المشكالت

 عن الكشف خالل من الدراسة تسعى -
 والكفايات المعلوماتي الوعي بين العالقة

 صانعي يساعد عام إطار تقديم إلى البحثية

 الدراسات برامج على ئمينوالقا القرار

 التدريس هيئة وأعضاء التربية بكلية العليا

 الوعي تدعيم على التربويين والمشرفين
 كفايات وتدعيم الطالب لدى المعلوماتي

 .العلمي البحث

 الباحثين أمام المجال البحث يفتح قد -
 الوعي مجال في دراسات إلجراء

 .البحثية الكفايات ومجال المعلوماتي
 : 

 البحث اقتصر :الموضوعية الحدود
 المعلوماتي الوعي بين العالقة معرفة على

 التربية بكلية العليا الدراسات طالب لدى

 .البحثية وكفاياتهم المنوفية جامعة

 على البحث اقتصر :البشرية الحدود
 جامعة التربية بكلية العليا الدراسات طالب

 توراةوالدك الماجستير مستوى على المنوفية

 2019 /2018 الجامعي للعام المقيدين

 .سنوات ثالث منذ والمسجلين

 على البحث اقتصر :المكانية الحدود
 الباحثة إن حيث المنوفية جامعة التربية كلية



 

 ٤٠٨

 تجميع على ذلك يساعد مما بالكلية تعمل

 .بالطالب الخاصة والمعلومات البيانات

 الدراسة تطبيق تم :الزمانية الحدود
 للعام الثاني الدراسي الفصل في يةالميدان

 .2019 /2018 الجامعي
 : 

 :المعلوماتي الوعي

 معرفة" بأنه المعلوماتي الوعي يعني
 على وقدرته المعلوماتية الحتياجاته الطالب

 وتقويمها، وتحصيلها، المعلومات، تحديد

 قضايا لدراسة بفاعلية واستخدامها وتنظيمها،

 مجتمع في والمشاركة ،واقعية ومشكالت

 .(24 ،2012 بركات،) "المعلومات

 ،2016) الوهاب عبد يعرف كما
 الجامعي الباحث وإحاطة معرفة" بأنه (184

 إليها الوصول وإمكانية المعلومات بأهمية

 وبالقدر المناسب الوقت في معها والتعامل

 وتلبية المعلوماتية، مشكالته لحل المناسب

 مع تتناسب ذاتية دراتبق المعلوماتية حاجاته
 مرحلة إلى للوصول الحاصلة التطورات

 ."المعلوماتي النضج

 في إجرائيا المعلوماتي الوعي ويعرف
 العليا الدراسات طالب قدرة بأنه الحالي البحث

 والتعبير المعلومات، إلى الحاجة تحديد على

 على القدرة الحاجة، هذه عن والدقيق الواضح

 والتعامل معلوماتيةال المصادر أنسب اختيار

 وتحقيق بكفاءة، واستخدامها معها، الفعال

 حتى المعلومات لموارد األمثل االستثمار

 في والكفاءة لإلتقان الوصول على قادراً يكون

 .الحياة لدى المستمر والتعلم أبحاثه

 :البحثية الكفايات

 المعارف من مجموعة" بأنها تعرف
 الباحث يكتسبها التي واالتجاهات والمهارات

 الدراسات برنامج في إلعداده نتيجة العلمي

 العلمي البحث في توظيفها ويستطيع العليا

 بمستوى االرتقاء في منها الهدف وتحقيق

 متطلبات تحقيق في للمساهمة العلمي البحث

 النجار،) "المعرفة اقتصاد نحو التحول

2015، 338). 

 في إجرائياً البحثية الكفايات وتعرف
 المهارات مجموعة" :بأنها يالحال البحث

 طالب يمتلكها التي والمعارف والقدرات

 ممارسة على قادراً تجعله مما العليا الدراسات
 إعداد في والمنظمة السليمة العلمية المنهجية

 واالرتقاء وفاعلية بكفاءة وإنتاجها البحوث

 .العلمي البحث بمستوى
  : 

 الوصفي هجالمن على الدراسة اعتمدت
 االستعانة تم فقد واالرتباطي، المسحي بمدخليه

 وعي على للوقوف المسحي الوصفي بالمنهج

 ومعرفة معلوماتياً العليا الدراسات طالب

 تم كما لديهم، البحثية الكفايات مستوى
 الوصفي البحث منهج على أيضاً االعتماد

 المعلوماتي الوعي بين العالقة لبيان االرتباطي



 

 ٤٠٩

   وكفاياتهم العليا الدراسات بطال لدى
 .البحثية

 أداة استخدام تم فقد البحث، أدوات أما
 لمعرفة والمعلومات البيانات لجمع االستبانة

 الدراسات طالب لدى المعلوماتي الوعي مدى

 وجهة من البحثية الكفايات توفر ومدى العليا

 وتطبيقها وتقنينها إعدادها تم والتي نظرهم،

 لدرجة المقيدين العليا تالدراسا طالب على

 الجامعي للعام والدكتوراة الماجستير
 سنوات ثالث منذ والمسجلين 2019/2018

 .المنوفية جامعة التربية بكلية
 : 

 :يلي فيما الحالي البحث إجراءات تمثلت

 بالوعي يتعلق فيما التربوي األدب مراجعة -
 باإلضافة البحثية والكفايات المعلوماتي

 ذات السابقة الدراسات نتائج مراجعة لىإ

 .الحالية الدراسة بموضوع الصلة

 وتقنينها (االستبانة) الدراسة أداة إعداد -
 طالب من الدراسة عينة على وتطبيقها

 جامعة التربية بكلية العليا الدراسات

 .المنوفية

 .وتفسيرها الدراسة نتائج تحليل -

 رفع لكيفية وتوصيات مقترحات عدة تقديم -
 المعلوماتي الوعي من كال توىمس

 الدراسات طالب لدى البحثية والكفايات

 .العليا
 

 : 

 الوعي موضوع ألهمية نظرا

 واألجنبية، العربية المجتمعات في المعلوماتي
 الباحثين من كبير عدد الهتمام ونظرا

 قامت فقد وكفاياته، العلمي البحث بموضوع

 البحوث من كبير عدد على باالطالع الباحثة

 البحث بموضوع العالقة ذات والدراسات

   محورين إلى تقسيمها يمكن والتي الحالي
 :يلي كما

 الوعي بمحور خاصة سابقة دراسات - ١
 :المعلوماتي

 (2008) والسلمي العمودي دراسة

 لدى المعلوماتي الوعي استكشاف إلى هدفت
 جامعة في العليا الدراسات طالبات من عينة

 طالبة، (173) حجمها بلغ العزيز عبد الملك

 تقويم مهارة توافر إلى نتائجها وتوصلت

 لدى واضح بشكل واستخدامها المعلومات

 لدى واضح افتقار ظهر حين في الطالبات،

 والبحثية المكتبة للمهارات الطالبات أغلبية

 موحدة برامج إعداد وضرورة والتكنولوجية،

 .يمةسل علمية أسس على الطالبات لتعليم

 إلى (2005) الشافعي دراسة وهدفت

 لدى المعلوماتية المهارات توافر مدى تحديد

 حجم تقديم أجل من مصر في الجامعيين الطلبة
 المجتمع في المعلوماتية األمية ظاهرة

 من الدراسة عينة وتكونت الجامعي،

 البكالوريوس مرحلة في الطلبة من مجموعات



 

 ٤١٠

 (422) يالكل حجمها بلغ العليا والدراسات

 انتشار إلى نتائجها وتوصلت وطالبة، طالبا

 وبخاصة الطلبة، لدى المعلوماتية األمية

 ونقص الحاسوبية، بالمعلومات منها المتعلق

 بالمكتبة الخاصة المعلوماتية المهارات

 .واستخدامها

 توفيق دراسة أيضا واستهدفت

 الوعي مهارات على التعرف (2004)

 مسئولية وتحديد تنميتها، وطرق المعلوماتي
 جامعة في العليا الدراسات طلبة لدى ذلك

 الوعي درجة عن للكشف اإلسكندرية،

 نسبة أن نتائجها أظهرت وقد المعلوماتي،

 ما حد إلى القدرة لديهم الطلبة من 11.62%

 من للمعلومات والدقيق الواضح التحديد على

 إلى توصلت كما العملية، المشكالت حل أجل

 بحثهم أثناء الباحثين تواجه تصعوبا هناك أن

 .ومصادرها المعلومات عن

 إلى هدفت (2012) بركات دراسة أما

 المعلوماتي الوعي كفاءات مستوى عن الكشف

 منطقة في المفتوحة القدس جامعة طلبة لدى
 لهذه العالمية المعايير وفق التعليمية طولكرم

 معظم في مرتفع بمستوى كان الكفاءات

 هذه بعض في متوسط ستوىبم وكان المعايير

 .المعايير

 (2015) الرمادي دراسة أيضا وأكدت
 الجامعات طالب إكساب ضرورة على

 فهدفت المعلوماتي، الوعي مهارات المصرية

 الوعي مستوى لتحديد اختبار إعداد إلى

 بالفرقة اإلسكندرية جامعة لطالب المعلوماتي

 الوعي لمقررات دراستهم قبل األولى

 احتياج إلى الدراسة وتوصلت المعلوماتي،

 كما المعلوماتي، الوعي مقرر لدراسة الطالب

 وعيهم مستويات بين الكبير التفاوت تبين
 .المعلوماتي

 وكاهوي سكرودير دراسة اهتمت كما

(Schroeder & cahoy، 2010) بتقويم 
 الجامعة طالب لدى المعلوماتي الوعي مستوى

 وجهة من ACRL لمعايير وفقا األمريكية

 أن النتائج أظهرت وقد أنفسهم، الطلبة نظر

 كما مرتفعاً، كان المعلوماتي الوعي مستوى

 في إحصائية دالة فروقا هناك أن أظهرت

 الطلبة لدى المعلوماتي الوعي تقييم مستوى

 لصالح والتخصص التحصيل لمتغيري تبعا

 التخصصات من والطلبة المتفوقين الطلبة
 .العلمية

 ،Khalid) الدخ دراسة أيضا وركزت
 الوعي مهارات استكشاف على (2013

 من الطالب من عينة اكتسبتها التي المعلوماتي

 الهور في بنجاب جامعة الجامعة، أقسام كل

 عشرين من يتكون اختبار باستخدام بالباكستان

 مهارات أن إلى الدراسة وتوصلت سؤاال،

 لدى اإلنترنت واستخدام األساسية الحاسوب

 عن البحث مهارات من ىأعل كانت عينة

 .المعلومات



 

 ٤١١

 إلى (2008) العجيزي دراسة وهدفت
 المعلوماتية المهارات توافر مدى على التعرف

 األولى الجامعية المرحلة طالب لدى

 تحديد عند واجهتهم التي والصعوبات

 إلى وباإلضافة المعلومات، من االحتياجات

 على الحصول أغراض على التعرف
 لدى الرضا ومدى بة،الطل لدى المعلومات

 الموجودة المعلومات مصادر عن الطالب

 بعض على والتعرف الجامعية بالمكتبات

 المصادر كاستخدام الطالب لدى المهارات

 استخدام ومهارات واإللكترونية التقليدية

 وتوصلت وغيرها، واإلنترنت اآللي الحاسب

 وتنمية الكتساب مقترح برنامج عمل إلى

 .تيةالمعلوما المهارات

 الدين، زين) دراسة أيضا اهتمت كما

 الوعي برامج بعض بدراسة (2013

 تطبيق مدى لتقييم مصر في المعلوماتي
 مكتبة برامج مثل المعلوماتي الوعي معايير

 والباحثين، الجامعة لطلبة المقدم اإلسكندرية

 ودراسة بالقاهرة، األمريكية الجامعة وبرنامج

 في لموجودةا المعلوماتي الوعي برامج بعض

 وتوصلت أجنبية، ومعاهد جامعات مكتبات

 مصر في للتطبيق يصلح إقليمي معيار إلى

 .العربي والعالم

 Luu) وفريمان لوو دراسة وانبرت
& Freeman، 2011) عن الكشف إلى 

 وفعالية المعلوماتي الوعي مستوى بين العالقة

 لدى األكاديمي والتكيف االجتماعي التواصل

 واستراليا، كندا من كل في يينالجامع الطلبة

 ارتباطية عالقة وجود إلى الدراسة وتوصلت

 وفعالية المعلوماتي الوعي مستوى بين إيجابية

 لدى واألكاديمي االجتماعي والتكيف التواصل

 .الطلبة

 هيبورث دراسة واستهدفت

(Hepworth، 2009) على التعرف إلى 

 طلبة لدى ومهارته المعلوماتي الوعي مستوى
 توصلت وقد التكنولوجية، يج نان معةجا

 للوعي مهارات يمتلكون الطلبة أن إلى نتائجها

 الطلبة أن على مرتفع بمستوى المعلوماتي

 التي الصعوبات بعض وجود أظهروا

 .تواجههم

 (2016) مرسي دراسة أيضا واهتمت
 الوعي لقضية الفعلي الواقع على بالوقوف

 بجامعة االعلي الدراسات طلبة لدى المعلوماتي

 المهارات نقص إلى الدراسة وتوصلت طنطا،

 طلبة لدى والتكنولوجية والبحثية المكتبية

 الماجستير بمرحلتي العليا الدراسات
 والزراعة واآلداب التربية بكليات والدكتوراة

 النتائج أظهرت كما طنطا، بجامعة والهندسة

 عند صعوبات يواجهون الطلبة هؤالء بأن

 الصعوبات أكثر ومن ات،المعلوم عن البحث

 بلغات الصادرة المعلومات مع التعامل صعوبة

 .أجنبية



 

 ٤١٢

 هيبورث دراسة ذلك على وأكدت
 (Hepoworth & Wema، 2006) وويما

 تدريبية دورة وتنفيذ بتصميم الباحثان قام حيث

 في السالم دار جامعة في المعلوماتي للوعي

 لبةوطا طالباً عشر الثنى أيام سبعة لمدة تنزانيا

 إلى الدراسة وتوصلت الماجستير، برنامج في
 الوعي مستوى في عاماً ضعفاً لديهم الطلبة أن

 بعض وجود النتائج أظهرت كما المعلوماتي،

 باستخدام يتعلق فيما الطلبة لدى الصعوبات

 البحث في المتعلقة المهارات وأن الحاسوب

 لدى صعوبة األجزاء أكثر اإلنترنت في

 .الطلبة

 الرازق عبد دراسة هدفت كما
 الوعي درجة بيان إلى (2015) وحمودي

 جامعات في الماجستير طلبة لدى المعلوماتي

 الدراسة وأجريت األردن في الزرقاء محافظة

 وتوصلت والهاشمية، الزرقاء جامعتي في
 بدرجة معلوماتي وعي وجود إلى الدراسة

 على قدرتهم في تتمثل المستجدين لدى عالية

 وأهميتها، المعلومات من لمرجوةا الحاجة فهم

 مجموعة على التعرف على بقدرتهم تتمثل كما

 المتاحة المصادر وأشكال أنواع من متنوعة

 لتكلفة المعلوماتي وعيهم وكذلك للمعلومات،

 المرجوة والفوائد المعلومات على الحصول

 .عليها الحصول من

 إلى (2015) الفخراني دراسة هدفت
 لدى لمعلوماتيا الوعي واقع استكشاف

 بجامعة العليا الدراسات طالب من الباحثين

 مهارة توفر إلى الدراسة وتوصلت الدمام،

 واستخدام تقييم ومهارة للمعلومات الحاجة

 في الطالب بين واضح بشكل المعلومات

 كما والتخطيط، والعمارة التربية، كليتي

 الطالب غالبية افتقار إلى أيضا توصلت
 .والتكنولوجية والبحثية المكتبية للمهارات

 والرباعي عماشة دراسة اهتمت كما

 لدى المعلوماتي الوعي واقع بتحليل (2017)
 ،(واإلدارية العلمية) الجوف جامعة طالبات

 عن البحث عند تواجههم التي والصعوبات

 على تساعدهم التي والمقترحات المعلومات

 وأظهرت لديهن، المعلوماتي الوعي تنمية

 في بحثية مهارات لديهن الطالبات أن الدراسة

 ومهارة مختلفة، بحثية مصطلحات استخدام

 المختلفة المعلوماتية المصادر أهمية تمييز في

 رفع بضرورة الدراسة وأوصت بالمكتبة،
 مجتمع لدى المعلوماتي الوعي كفاءة

 .الجامعات

 الكفايات بمحور خاصة سابقة دراسات - ٢

 :البحثية

 فليتوال عطوان دراسة هدفت
 لدى العلمي البحث كفايات تحديد  (2011)

 التربية كليات في العليا الدراسات طلبة

 تحديد وتم بغزة، الفلسطينية بالجامعات

 كفايات إلى وتصنيفها الالزمة، الكفايات

 ولغوية، وإجرائية وفنية وعلمية شخصية



 

 ٤١٣

 مكونة عينة على طبقت استبانة في وإدراجها

 في العليا الدراسات وطلبة الجامعة أساتذة من

 واإلسالمية األزهر بجامعتي التربية كلية

 توافر درجة أن إلى الدراسة وتوصلت بغزة،

 بنسبة متوسطة كانت العلمي البحث كفايات

 في إحصائياً دالة فروق ووجود ،64.16%
 طلبة لدى العلمي البحث كفايات توافر درجة

 الجامعة أساتذة تقديرات بين العليا الدراسات

 وأوصت الطلبة، لصالح أنفسهم لطلبةوا

 بعض على التركيز بضرورة الدراسة

 اإلحصائي، مقرر تدريس في العملية الجوانب

 من عدد بحضور العليا الدراسات طلبة وإلزام

 والرسائل البحثية الخطط مناقشة سيمينارات

 .العلمية

 البحث صعوبات لتحديد محاولة وفي

 والتي (2012) عسيري دراسة قامت العلمي

 التي الصعوبات على التعرف إلى هدفت
 القرى أم بجامعة العليا الدراسات طالب تواجه

 هيئة أعضاء نظر وجهة من التربية بكلية

 أعلى أن إلى النتائج وأشارت بالكلية، التدريس

 النظري اإلطار في كانت الصعوبات

 والمراجع النتائج وتفسير الدراسة وإجراءات

 طالب بتدريب اسةالدر وأوصت والتوثيق،

 العلمي البحث مهارات على العليا الدراسات

 البحث وإجراءات النظري اإلطار مجال في

 .والتوثيق والمراجع

 المغربي دراسة ذلك على وأكدت
 عن الكشف إلى هدفت والتي (2012)

 العليا الدراسات طلبة تواجه التي المشكالت

 من الميدانية األبحاث في (ودكتوراة ماجستير)

 والطلبة التدريس هيئة أعضاء نظر جهةو

 بكليات والمقارنة اإلسالمية التربية بقسم
 وتوصلت القرى، أم جامعة في التربية

 الطلبة تواجه التي المشكالت أن إلى الدراسة

 مهارات ضعف الميدانية؛ باألبحاث للقيام

 الطلبة رجوع وصعوبة لديهم، الميداني البحث

 إلمامهم فوضع األجنبية، الدراسات إلى

 والمجالت الدوريات في البحث بكيفية

 التي اإلحصائية الدراسية المواد وقلة األجنبية،

 دراسات أيضاً ذلك على وأكدت للطلبة، تدرس
 ،Venvilainen) فيهفلينن دراسة منها أجنبية

 على التعرف إلى هدفت حيث (2009 

 العليا الدراسات طالب تواجه التي الصعوبات

 وأيضا النرويج، بجامعات لبحثا إجراء أثناء

 .Naz & et) وآخرون ناز دراسة

Al،2011)  على التعرف إلى هدفت 

 العليا الدراسات طالب تواجه التي الصعوبات

 تلك نتائج وأشارت بباكستان، ماالكند بجامعة

 الباحثين الطالب معظم أن إلى الدراسات
 نظراً البحث، عملية خالل مشكالت يواجهون

 نقص بسبب لديهم البحثية اتالمهار لضعف

 في المالئمة البحثية والبيئة لهم السليم التوجيه

 .العام التعليم مؤسسات



 

 ٤١٤

 المهارات عن الكشف محاولة وفي
 العليا الدراسات وطالبات طالب لدى البحثية

 ) من كال دراسة هدفت فقد ضعفها وأسباب
 ) ،(2010 الحايس،) ،(2013 القحطاني،

 إلى (2008 ري،الشم) ،(2009 ياسين،

 ضعفها وأسباب المهارات تلك عن الكشف
 ضعف تؤكد نتائجهم وكانت تنميتها وطرق

 الدراسات وطالبات لطالب البحثية المهارات

 في مهاراتهم في الضعف هذا ويتحلى العليا

 اختيار في البحثي واإلعداد العلمي التفكير

 وبلورة صياغة على والقدرة الموضوعات،

 المتغيرات وتحديد ليلها،وتح البحث مشكلة

 على والقدرة والتساؤالت، والمصطلحات

 موضوع بلورة في السابقة الدراسات توظيف
 المالئمة المنهجية تحديد على والقدرة البحث،

 أسباب عن الدراسات تلك كشفت كما للبحث،

 اإلعداد ضعف إلى يعود الذي الضعف هذا

 مرحلتي خالل والبحثي األكاديمي

 وضعف العليا، والدراسات البكالوريوس

 قبل ما مرحلة في للباحثين األكاديمي التأهيل

 .العلمية الدرجة لنيل التقدم

 (2008) جودة دراسة هدفت كما
 تعترض التي المشكالت طبيعة عن بالكشف

 وجود إلى وتوصلت المصرية الجامعات في

 مرحلة في واإلعداد التأهيل برنامج في قصور

 الجامعية البحثية ئةالبي وافتقار الماجستير
 المهارات وضعف الجامعي، البحث لمتطلبات

 ضعف نتيجة الباحثين من كثير لدى الميدانية

 .الميدانية البحوث إجراء على التدريب

 والهندال الزغلول دراسة اهتمت كما
 البحث كفايات مستوى عن بالكشف (2016)

 جامعة في العليا الدراسات طلبة لدى العلمي

 هذه عن العزوف عن والكشف بيالعر الخليج

 االجتماعي النوع لمتغيرات تبعاً الكفايات

 وأظهرت العلمية، والدرجة البرنامج ونوع

 كان العلمي البحث كفايات مستوى أن النتائج
 كان حين في األداة، فقرات لمعظم متوسطا

 ببناء تتعلق التي الفقرات على منخفضاً

 عدم أظهرت كما والمقاييس، االختبارات

 تعزى الكفايات هذه مستوى في فروق وجود

 حين في البرنامج ونوع االجتماعي للنوع

 العلمية الدرجة مستوى على الفروق ظهرت

 .الدكتوراة درجة لصالح

 (Tulafhah،2012) تولفاه دراسة أما
 البحث ومهارات كفايات تقييم إلى هدفت

 من العليا الدراسات طلبة لدى العلمي

 بعض في والعلمية اإلنسانية التخصصات
 أن إلى نتائجها وأشارت األردنية، الجامعات

 ويميل بعضها في متدنياً كان الكفايات مستوى

 أظهرت كما الكفايات، بعض في المتوسط إلى

 تبعاً الكفايات مستوى في فروق وجود

 الدراسي والبرنامج التخصص لمتغيرات

 .ودكتوراة ماجستير



 

 ٤١٥

 (2013) الكساسبة أجراها دراسة وفي
 لقياس المرجع محكي اختبار بناء إلى هدفت

 جامعة في العليا الدراسات طلبة إتقان مدى

 العلمي، البحث لكفايات باألردن مؤتة

 دالة فروق وجود عدم النتائج وأظهرت

 أخرى الكفايات امتالك درجة في إحصائياً
 دالة فروق وجود وأظهرت االجتماعي، للنوع

 تعزي ياتالكفا امتالك درجة في إحصائياً

 أظهرت كما الدكتوراة، لصالح العلمي للدرجة

 طلبة إتقان في واضحا تدنيا هناك أن

 البحث لكفايات مؤتة جامعة في الدراسات

 .العلمي

 الهباشة دراسة ذلك على وأكدت
 محكي اختبار بناء إلى هدفت التي (2015)

 واإلحصائية البحثية الكفايات لقياس المرجع

 األردنية الجامعات في ياالعل الدراسات لطلبة

 واضح تدٍن وجود إلى وتوصلت الحكومية،
 الجامعات في العليا الدراسات طلبة إتقان في

 واإلحصائية، البحثية للكفايات األردنية

 في إحصائية دالة فروق وجود وأظهرت

 العلمية للدرجة تعزى الكفايات امتالك درجة

 .الدكتوراة لصالح

 إلى (2015) النجار دراسة هدفت كما
 لطالب والبحثية المعرفية الكفايات تحديد

 ضوء في المصرية بالجامعات العليا الدراسات

 وضع إلى الدراسة وتوصلت المعرفة اقتصاد

 ضوء في الكفايات هذه لتنمية استراتيجية

 .المعرفة واقتصاد مجتمع متطلبات

 (2017) ملخص دراسة ركزت كما
 لبةلط العلمي البحث كفايات على بالتعرف

 السعودية، بالجامعات العليا الدراسات

 مقترحة استراتيجية تقديم إلى وتوصلت

 طلبة لدى العلمي البحث كفايات لتطوير

 ضوء في السعودية بالجامعات العليا الدراسات

 رؤية في وتتمثل المعرفة اقتصاديات
 أسس األهداف، والرسالة، االستراتيجية،

 مجاالت االستراتيجية، ومنطلقات

 .االستراتيجية تطبيق متطلبات ستراتيجية،اال
   : 

 السابقة الدراسات على االطالع بعد
 الوعي بتناول كبيراً اهتماماً هناك أن اتضح

 واألجنبية، العربية المجتمعات في المعلوماتي

 مجتمع بناء في فاعل دور من له لما
 المعلوماتي الوعي أصبح لذلك معلوماتي،

 لمواجهة المعلومات عصر في أساسيا مطلبا

 تزويد خالل من الهائل المعلوماتي التدفق

 حاجاتهم لتحديد المعلوماتية بالمهارات الطالب

 والتعلم الذاتي التعلم من وتمكنهم المعلوماتية

 .الحياة مدى

 بالكفايات المتعلقة الدراسات تحتل كما
 مما ن،الباحثي اهتمامات من كبيراً حيزاً البحثية

 وأهمية التربوي البحث أهمية إلى يشير

 العليا، الدراسات لبرامج العلمية الرسائل



 

 ٤١٦

 لدى البحثية الكفايات توافر أهمية وكذلك

 على قادراً يكون حتى العليا الدراسات طالب

 .والجودة بالكفاءة تتسم بحوث إنتاج

 السابقة الدراسات أن أيضاً اتضح كما
 العالقة تناول إلى رقتتط لم واألجنبية العربية

 مما البحثية والكفايات المعلوماتي الوعي بين

 بين العالقة عن الكشف لمحاولة الباحثة دعا

 لدى البحثية والكفايات المعلوماتي الوعي

 .العليا الدراسات طالب
    

 للوعي الفكري اإلطار :األول المبحث
 المعلوماتي

 تمثل أصبحت المعلوماتية األمية إن

 فأصبح المعرفة، إلتاحة المجتمعات أمام تحدياً

 من حق المعلومات تكنولوجيا إلى الوصول
 إلعادة الوقت حان ولذلك اإلنسان، حقوق

 األمية مع التعامل كيفية حول جديد من التفكير

 لتكنولوجيا إتاحة هناك أن طالما المعلوماتية

 اتصال على الشعوب ولبقاء المعلومات

 .العالمية والمعرفة فةبالثقا

 المعلوماتي الوعي موضوع يعد لذلك
 هذا في خاصة المهمة الموضوعات من

 بوفرة يتميز الذي ،(المعلومات عصر) العصر

 إلى تحتاج والتي بسهولة المتاحة المعلومات

 لما فعال، بشكل واستخدامها وتحليلها تقويمها

 والبحث التعليمية العملية دعم من عنه ينتج

 بالوعي يتصفون الذين فاألفراد ي،العلم

 في فاعلين أعضاء يكونون المعلوماتي

 االستثمار على قدرتهم خالل من المجتمع

 منها اإلفادة زيادة وبالتالي للمعلومات، األمثل

 سوف ما وهو الحياة، مدى التعلم على والقدرة

 :يلي فيما بالتفصيل عنه نتحدث

 :ئصهوخصا المعلوماتى األمية مفهوم :أوالً

 الوعي مفهوم على التعرف قبل
 مفهوم إلى أوالً التطرق ينبغي المعلوماتي

 .المعلوماتية األمية

 :المعلوماتية األمية مفهوم - ١

 النتاج في المصطلح هذا استخدام يعود

 م1974 عام إلى والمعلومات للمكتبات الفكري
 أنذاك التعليمية المؤسسات إصالح عملية في
 الدول وبعض األمريكية المتحدة الواليات في

 .(420 ،2000 الخفاف،)  األوربية

 المعلوماتية األمية تعريفات وتعدد
 المفهوم؛ هذا في النظر وجهات لتفاوت نظراً

 مع التعامل أمية أنه على إليه ينظر من فهناك

 أنه على إليه ينظر من وهناك الحاسوب،

 مصادر مع التعامل مهارات إلى الفرد افتقار

 األفضل، االستثمار واستثمارها المعلومات

 :التعريفات لتلك عرض يلي وفيما

 والمالكي الوردي من كلٌّ عرفها
 التعامل على القدرة عدم" بأنها (77 ،2002)

 المعلوماتية والتقنيات اآللي الحاسب مع

 الباحثين أن التعريف هذا من ويتضح" الحديثة



 

 ٤١٧

 مع التعامل بأنها المعلوماتية األمية إلى نظرا

 .الحديثة والتقنيات الحاسوب

 األمية أن (44 ،2014) يحياوي اعتبر
 الحاسوبية األمية من شموالً أكثر المعلوماتية

 والتنظيمات األفراد تمكن عدم" بأنها فعرفها

 المعلوماتية الحاجة أو المشكلة تحديد من

 وكيفية إليها يحتاج التي المعلومات ونوعية

 معها والتعامل وتقنياً تقليدياً إليها الوصول

 ."المعلوماتية الحاجة لتلبية واستخدامها
 يهمه ال المستفيد أن التعريف هذا من ويتضح

 القنوات عبر وصلته سواء المعلومة إال

 وسيلة الحاسوب وأن اإللكترونية، أو التقليدية

 إلكترونياً، المتاحة المعلومات إلى للوصول

 المعلومات إلى للوصول وسيلة الحاسوب وأن

 المعلوماتية األمية تعد لذلك إلكترونياً، لمتاحةا

 .الحاسوبية األمية من شموالً أكثر

 ،2005) الشافعي ذلك على وأكدت
 قدرة عدم" هي المعلوماتية األمية بأن (10

 إلى حاجته مدى وإدراك تحديد على الباحث

 من إليها الوصول وكيفية المعلومات
 واألنواع، األشكال المختلفة مصادرها

 بكيفية معرفته وعدم جيد، بشكل صياغتهاو

 باإلضافة منها، واالستفادة وتقييمها تجميعها

 والببليوغرافية المكتبية للمهارات افتقادها إلى

 المعلومات على للحصول الالزمة والحاسوبية

 والتعلم النقدي التفكير مرحلة إلى للوصول

 األمي الفرد أن التعريف هذا ويتضح ."الذاتي

 كيفية على القادر غير الفرد هو اًمعلوماتي

 بفهم واستخدامها المعلومات نظم من اإلفادة

 يصل حتي القرار واتخاذ المشكالت حل في

 واالبتكار، واإلبداع النقدي التفكير مرحلة إلى

 المتعددة المعلومات مصادر مع التعامل وكيفية

 واالتصاالت اآللية الحسابات من سواء
 األمثل االستثمار يحقق حتى المكتبية والوثائق

 .منها

 لألمية السابقة التعريفات من يتضح
 السريع التكنولوجي التغير مع أنه المعلوماتية

 مفهوم يعد لم المعلومات مصادر وازدياد

 القراءة على يقتصر المعلوماتية األمية

 البعد إلى ذلك تعدى وإنما فقط، والكتابة

 اكتشاف على الشخص وقدرة الرقمي

 الوصول وكيفية إليها الحاجة عند تالمعلوما

 وعلى فعال، بشكل واستعمالها وتقييمها لها

 المعلوماتية األمية بين فرق هناك أصبح ذلك
 المثقف فالشخص الحاسوبية؛ واألمية

 جهاز يعمل كيف يفهم من هو معلوماتياً

 الحاسوب أمية فمحو المعلومات، مع الكمبيوتر

 األمية محو إلى للوصول مسبق شرط

 ال المعلوماتية فاألمية لذلك المعلوماتية،

 يظن كما اآللي الحاسب استخدام على تقتصر

 .البعض

 تحديد يمكن السابقة للتعريفات واستناداً
 :بأنها المعلوماتية لألمية اإلجرائي التعريف

 إلى الحاجة تحديد على القدرة الفرد افتقاد



 

 ٤١٨

 الحاجة، هذه عن الدقيق والتعبير المعلومات،

 المصادر أنسب اختيار على القدرة قادهوافت

 المهارات أيضاً وافتقاده معها، الفعال والتعامل

 لموارد األمثل االستثمار لتحقيق الالزمة

 .المعلومات

 :المعلوماتي  الوعي مفهوم - ٢

 الـوعي  تعريفـات  لتعـدد  نظـراً 
 التـي  المـصطلحات  تعددت فقد المعلوماتي

 حـو م :منها المعلوماتي الوعي على أطلقت

 أميـة  المعلوماتية، الثقافة المعلوماتية، األمية

 المعلومـات  أميـة  المعلوماتيـة،  التقنيـة 

 تعريفـات  ومـن  للتعلم، التعليم التكنولوجية،

 :يلي ما المعلوماتي الوعي

 بأنـه  (28 ،2008 عزازي،) عرفتها
 المعلومات من المجتمع أفراد احتياجات تلبية"

ـ  أنـه  ذلك من ويتضح ."وقت كل في    درةالق
   أي فـي  المعلومـات  علـى  الحصول على
 الحاجـة  تتطلبه متوفر مصدر أي ومن وقت

ــواء ــن س ــب م ــالت الكت  أو والمج

 والتقنيـات  الحسابات على إلكترونياً محملة 

 .الحديثة

 & Kipnis) وفرزبي كينز ويعرفها
Frisby،13 ،2006)  امـتالك  أنـه  علـى 

 متـى  معرفـة  من الفرد تمكن التي القدرات

 ويقيمهـا  مكانها ويحدد المعلومة ىإل يحتاج

 .صحيح بشكل علمياً ويستعملها

 األمريكية المكتبات جميعة تعرفها كما
(ALA) متى معرفة على القدرة أنه على 

 والمعلومات للمعلومات حاجة هناك تكون

 واستخدام موقعها وتحديد إليها المحتاج

 حتي وتقييمها، فعال نحو على المعلومات

 الحياة مدى التعلم على اًقادر الفرد يكون
 .(The Free dictionary، 2008) بفعالية

 المكتبات مهني معهد ذلك على ويؤكد

 متى المعرفة أنه على (Cilip) والمعلومات
 تجدها وأين المعلومات إلى تحتاج ولماذا

 بأسلوب وتعرضها وتستخدمها تقيمها وكيف

 من ويالحظ ،(Cilip، 2008) مناسب أخالقي

 المهارات من الكثير يتضمن أنه يفالتعر هذا

 وسبب المعلومات إلى الحاجة تحديد منها؛

 إيجاد وكيفية ومصادرها إليها الحاجة

 مدى وتحديد تقييمها وكيفية المعلومات

 والمسئولية واستخدامها منها االستفادة
 .لالستخدام األخالقية

 الكليات مكتبات جمعية أيضاً تشير كما

 مجموعة أنه على (ACRL) والبحث
 وتحليل واسترجاع إليجاد الالزمة المهارات

 للتعلم الالزمة والمهارات المعلومات واستخدام

 معرفة للفرد تتيح ألنها الحياة، ومدى المستقل

 على العثور وكيفية المعرفة تنظيم كيفية

 إيجاد وكيفية واستخدامها المعلومات

 اتخاذ أو معلوماتية حاجة أي لتلبية المعلومات



 

 ٤١٩

 الستخدام الالزمة التقنية والمهارات ما، قرار

 (ACRL، 2006) .الحديثة المكتبة

 (167 ،2017) الدوسري يعرفه كما
 عن للبحث المطلوبة المهارات مجموعة" بأنه

 تشمل التي المكتبة، خدمات في المعلومات
 واإللكترونية، اليدوية الفهارس في البحث
 ،العامة المراجع البيانات، قواعد في البحث

 لتقويم المطلوبة المهارات وأيضاً االستعارة،
 ."وتوثيقها المعلومات

 يمكن السابقة التعريفات إلى واستناداً
 المعلوماتي للوعي اإلجرائي التعريف تحديد

 تحديد على العليا الدراسات طالب قدرة"
 الواضح والتعبير المعلومات، إلى الحاجة
 اراختي على القدرة الحاجة، هذه عن والدقيق
 الفعال والتعامل المعلوماتية المصادر أنسب
 االستثمار وتحقيق بكفاءة، واستخدامها معها،
 الفرد يكون حتي المعلومات لموارد األمثل
 في والكفاءة لالتقان الوصول على قادراً
 ."الحياة مدى المستمر والتعلم أبحاثه

 استنتاج يمكن السابقة التعريفات وبقراءة
 :المعلوماتي عيللو اآلتية الخصائص

 العمل كفاءة رفع على يساعد أنه -
 .والمنافسة

 واتخاذ المشكالت حل على القدرة تحسين -
 .القرارات

 مجتمع كل باحتياجات مرتبط أنه -
 .عصر كل واحتياجات

 .الحياة مدى بالتعلم ارتباطه -

 المعلوماتية األمية بين اختالفا هناك أن -
 المعلوماتية فاألمية الحاسوبية، واألمية

 األمية تحتها تضم التي األكبر المظلة يه

 .الحاسوبية

 من العديد يتقاسمها مشتركة مسؤولية أنه -
 .والمؤسسات األطراف

 منها المهارات من العديد إلى يحتاج أنه -
 المعلومات إلى الحاجة إدراك مهارة

 المعلومة، إلى االحتياج وقت وتحديد

 تقييم صحيح، بشكل المعلومة توظيف

 للوصول توظيفها درها،ومصا المعلومة

 توليد على القدرة المحدد، الهدف إلى

 .جديدة معلومة

 تقدم متطلبات من رئيساً متطلباً أصبح أنه -

 العصر في خاصة بها والنهوض األمم

 التكنولوجية الثورة عصر الحالي
 الدول لمعظم أساس وهدفا والمعلوماتية،

 .المعلومات مجتمع بناء إلى تسعى التي

 األمية (ظهور) انتشار بأسبا :ثانيا

 المعلوماتية

 جديدة سمة المعلوماتية األمية إن
 احتياجات تحديد عن فالعجز قديمة، لظاهرة

 مصادر إلى والوصول المعلومات من الفرد

 المصادر مع والتعامل االحتياجات هذه تلبية

 دون تحول التي المشكالت أقدم من والخدمات



 

 ٤٢٠

 وتزداد ت،المعلوما لموارد األمثل االستثمار

 في الجارية للتطورات تبعاً تفاقماً المشكلة هذه

 المعرفة مجال وفي المعلومات، تكنولوجيا

 جديد نوع نشوء إلى التطور هذا أدى والذي

 أهم ومن المعلوماتية، األمية وهي األمية من

 ) :يلي ما المعلوماتية األمية انتشار أسباب
 القادر، عبد) ،(325 ،2007 العابدين،

 (17 ،2009 الغانم،) ،(9 ،2013

 من تعاني والتي المتبعة التعليم أنظمة -
 والحداثة، والتجديد المرونة وقلة الجمود

 على تعتمد التي بالمحاضرات واالكتفاء

 مما المعلومات، إيصال في التلقين أسلوب

 المتعلم استقاللية تنمية في تسهم ال

 .واإلبداع التفكير وقدرات

 وتكنولوجيا الاالتص شبكات توافر عدم -
 عدم وبالتالي انتشارها وعدم المعلومات

 وعدم للمعلومات الحر الوصول وجود

 العلمية التطورات أحدث على التعرف

 في المعلومات مصادر إلى والوصول

 .أشكالها مختلف

 ومراكز الجامعات بين التعاون غياب -

 المدني، المجتمع ومؤسسات المعلومات

 العلوم في التدريب نظم وضعف
 انخفاض إلى يؤدي مما والتكنولوجيا

 مرافق من اإلفادة فعالية مستوى

 .األمثل واالستثمار المعلومات

 المتصلة والمعاني المفاهيم اختالف -
 هذه زالت ما حيث المعلوماتية، بالتقنية

 العربية، الدول بين موحدة غير المفاهيم

 داخل أخرى إلى مؤسسة من أحياناً بل

 .الواحدة الدولة

 ال فغالباً المعلومات، مراكز ورد ضعف -
 قد توفرت وإذا المراكز لهذه خطط تتوفر

 ألسباب تنفيذها عن تتوقف أو عنها تحيد

 .إرادتها عن خارجة ألسباب أو داخلية

 التعليمية، للمكتبات التربوي الدور غياب -

 مسؤولية المعلوماتية األمية فمحو
 في األطراف من العديد بين مشتركة

 والجامعية المدرسية باتالمكت مقدمتها

 تنمية في التربوي بدورها تقوم ال والتي

 مع التعامل في المستفيدين مهارات

 .وخدماتها المعلومات مصادر

 تعد والتي الحاسوبية المهارات نقص -
 المعلوماتية، األمية لمحو مهماً عنصراً

 الفرد تمكن األساسية الحاسوب فمهارات

 مع فاعليةو بكفاءة والتعامل االستفادة من

 بمختلفة اإللكترونية المعلومات مصادر

 الحاسوبية المهارات فتوفر أنواعها،

 يدل المعلوماتية المهارات إلى إضافة
 األمية محو من عالية مستويات توفر على

 .المعلوماتية

 هي والتي األجنبية اللغات إجادة ضعف -
 مـع  التعامل أدوات أهم من أداة بدورها



 

 ٤٢١

 في خاصة اصرةالمع المعلومات مصادر

 تعـد  لـذلك  والتقنيـة،  العلمية الجوانب

 تحول التي العوامل من اللغوية الحواجز

 لثـورة  األمثـل  االسـتثمار  تحقيق دون

 اللغة اإلنجليزية اللغة خاصة المعلومات

 .الفكري اإلنتاج في انتشاراً األوسع

 تثقيـف  في اإلعالم وسائل دور قصور -

ـ  محـو  بأهمية وتوعيتهم األفراد  ةاألمي
 مـن  أسـاس  متطلب ألنها المعلوماتية

 نعيشه، الذي المعلومات عصر متطلبات

 علـى  الحـصول  بأهميـة  وإقنـاعهم 

 عنصر فالمعلومات المناسبة المعلومات

 الكريمة الحياة لتحقيق نشاط أي في أساس

 .لهم

 انتـشار  الـسابقة  األسباب من يتضح
 فـي  سـريع  بشكل المعلوماتية األمية مشكلة

 الـشخص  يوصـف  وأصبح الحالي، العصر

 بـاألمي  المعلوماتية المهارات يمتلك ال الذي

 علـى  يتعـين  المنطلق هذا ومن معلوماتياً،

 الفكـر  مراكـز  لكونها التعليمية المؤسسات
 إنـشاء  فـي  وكبير فعال بدور القيام والثقافة

 الوعي ونشر المعلوماتية، األمية لمحو برامج

 قادر معلوماتياً، مثقف جيل لتكوين المعلوماتي

 واالجتماعيـة  الثقافيـة  التنميـة  تحقيق على

 .المجتمع يتطلبها التي واالقتصادية

  

 األمية مواجهة ومبررات دواعي  :ثالثا
 :المعلوماتية

 والدواعي المبررات من العديد يوجد

   المـصري  المجتمـع  علـى  تفـرض  التي
 والقضاء المعلوماتية األمية مواجهة ضرورة

 والـدواعي  راتالمبـر  هذه أهم ومن عليها،

 :يلي ما 

 :وتقدمها التكنولوجية الثورة

 التـي  المتقدمـة  التكنولوجية فالثورة
 إمكانيـة  سـهلت  الحـالي  العـصر  يشهدها

 نـتج  الذي األمر المعلومات، على الحصول

 لمهـارات  الممتلكـين  األفـراد  وصول عنه
 التـي  المعلومـات  إلـى  بسهولة المعلومات

 العديد همل يتيح مما عليها، الحصول يريدون

 لديهم الذين لألفراد تتح لم والتي الفرص من

 المـسابقات  لبعض كالتقديم معلوماتية، أمية

 التوصل أو اإلنترنت، على المعروضة والمنح

 فـي  أدائهم من تحسن ومعلومات بيانات إلى

 الذي األمر والجهد، الوقت لهم وتوفر العمل،

 أميـتهم  محـو  معلوماتياً األميين على فرض

 المثقفـين  أقـرانهم  بـين  المـساواة  لتحقيق
 (34 ،2008 عزازي،) .معلوماتياً

 :تقادمها وسرعة المعلومات كثرة

 المعلومات بكثرة يتسم الحالي فالعصر
 في وتباينها مصادرها وتعدد تدفقها وسرعة

 التعلم ضرورة يتطلب مما نفسه، الوقت



 

 ٤٢٢

 المعلومات، هذه لمالحقة المستمر والتدريب

 الحصول مصادر وتقييم تقييمها وإمكانية

 األمية محو دور تعاظم إلى أدى مما عليها،

 المعلوماتية المهارات واكتساب المعلوماتية

 الحديثة التكنولوجية المعلومات لمواكبة

 المعلومات لهذه المعرفي البناء في والمساهمة
 .إليها إضافة دون للمعرفة مستهلكين نكون وال

 (316 ،2004 زاهر،)

 :القرار اتخاذ في ماتالمعلو أهمية

 يكون أن ينبغي الصائب القرار إن
 تبصر صحيحة معلوماتية قاعدة على مبنياً

 والضعف القوة بنقاط ومتخذه القرار صانع

 المتخذ، بالقرار المرتبطة والمخاطرة والفرص

 يفرض المعلوماتية القاعدة هذه إلى والوصول
 اكتساب وصانعيه القرار متخذي على

 التبصر لهم تتيح التي علوماتيةالم المهارات

 المحتملة وعواقبها المتخذة القرارات بوضعية

 .(22 ،2006 ذكري،) للواقع مالءمتها ومدى

 :والمنافسة العمل تحسين

 لألفراد تتيح المعلوماتية األمية محو إن

 والوعي عملهم، مجال في جديد كل معرفة

 في والمعلوماتية التكنولوجية المستحدثات بأهم
 جوانب ومعرفة المهنية تخصصاتهم لمجا

 عالجها سبل عن والبحث لديهم القصور

 ويحسن ذواتهم من ذلك يطور مما وتطويرها،

 قدراتهم من ويعلي العمل في أدائهم من

 وبين المؤسسة في أقرانهم بين التنافسية

 عزازي،) .المنافسة األخرى المؤسسات

2008، 38) 

 :العمل سوق احتياجات تلبية

 كبير بشكل تحول قد العمل سوق إن

 قطاع إلى الموارد قطاع من العمل في
 األمية بمحو المطالبة وارتفاع الخدمات،

 وزيادة المعلوماتية، والمهارات المعلوماتية،

 مستويات تتطلب التي الوظائف أدوار في

 المهدي،) .والمعلومات المعرفة من عالية

 على الطلب جعل الذي األمر (36 ،2006

 لتلبية ضروريا أمرا معلوماتياً المثقفة العمالة

 كفاءة أكثر ويكونون العمل، سوق احتياجات

 .الجديدة وآلياته العمل سوق مع التعامل في

 :الذاتي والتعلم الحياة مدى التعلم

 اآلن فيه نعيش الذي المجتمع إن
 المذهل والتطور المعلومات بتسارع يتصف

 ورةضر إلى الحاجة دعا مما التكنولوجيا، في

 تلك لمواكبة المستمر والتدريب الذاتي التعلم

 وإن المعلومات، هذه ومالحقة التكنولوجيا

 يتطلبان الذاتي والتعلم الحياة مدى التعلم

 .المعلوماتية األمية محو ضرورة

 األميـة  محو بين وثيقة عالقة فهناك
 يـتم  أن فالبد الحياة مدى والتعلم المعلوماتية

 لتحقيـق  منها االستفادةو معلوماتياً أميته محو
 الـتعلم  على يعينه بدوره والذي الذاتي، التعلم

 مهاراته تنمية في رغبته خالل من الحياة مدى



 

 ٤٢٣

 المعرفيــة قدراتــه وتنميــة باســتمرار

 الحديثـة  التطـورات  لمواكبة والتكنولوجية

(Human، 2005، 130).  
 :والجهد الوقت توفير

 إلكترونيـاً،  عالماً اليوم العالم أصبح
 المؤسسات أكثر إلى الوصول يمكن أنه معنىب

 عمليـة  تـتم  وأن اإلنترنـت،  خـالل  مـن 
 خـالل  مـن  الفـواتير  ودفع والشراء البيع 

ــت، ــى والحــصول اإلنترن ــات عل  البيان
 االمتحانـات  ونتـائج  والتقارير والمعلومات

 لـديهم  فـإن  وبالتـالي  اإلنترنت، خالل من 
 مـن  الكثير يضيعون سوف معلوماتية أمية 

 األميـة  محـو  فإن وبالتالي والجهد، قتالو
 الوقـت  لتوفير ضرورة أصبحت المعلوماتية

 التـي  المعلومات على الحصول في والجهد
 .نحتاجها

 مواجهة ودواعي مبررات من ويتضح
 في الحالي العصر في أننا المعلوماتية األمية
 المهارات إتقان ضرورة إلى ماسة حاجة

 نع البحث أصول وإتقان المعلوماتية
 تحقيقاً الذاتي التعلم على التأكيد مع المعلومة،

 المذهلة التطورات ومواكبة الحياة مدى للتعلم
 هنا ومن المعلومات، تكنولوجيا مجال في

 جميع بين المعلوماتي الوعي نشر من فالبد
 اإلنترنت إلى الوصول وإتاحة المجتمع أفراد
 دمج يتم وأن الممكنة، واألساليب الطرق بشتى
 منظومة برامج ضمن األمية لمحو برامج
 .ككل التعليم وإصالح تطوير

 لطالب المعلوماتي الوعي أهمية  :رابعا
 :العليا الدراسات

 ضرورة المعلوماتي الوعي أصبح

 بالتغيرات المليء -العصر هذا في حتمية
 الحياة نواحي مختلف في والمتالحقة السريعة

 المجتمع أفراد لجميع _التكنولوجية خاصة

 من لهم لما العليا الدراسات طالب اصةوخ

 وتبرز البحثية، األنشطة مجال في كبير دور

 )  ،(14 ،2009 الغانم،) :يلي فيما أهميته
 ،2016 الدهشان،) ،(24 ،2005 الشافعي،

264) 
 التي المشكالت حل من األفراد تمكين -

 األساسية بالمتغيرات واإللمام تواجههم

 .المختلفة

 والتعلم لمعلوماتيا الوعي مهارات غرس -
 تداول على تساعده التي الحياة مدى

 من تمكنه مما منها، واالستفادة المعلومات

 ومواجهة العصر مستجدات مواكبة

 .تحدياته

 المواطن خلق في فعالة بصورة يساهم -
 بناء في يساهم الذي الواعي المثقف

 الفعال باالستثمار وطنه وتطوير

 .للمعلومات

 المعلومات ىعل الطالب حصول سهولة -

 على والتعرف بحوثهم إلنجاز المطلوبة

 وتقييم المعلومات، عن البحث منهجية

 من يمكنهم مما المعلومات مصادر



 

 ٤٢٤

 المتعلقة المعلومات كل على الحصول

 استقالليتهم في ويساهم اهتمامهم بمجال

 على االقبال إلى ودفعهم الثقة وزيادة

 .منها النفور من بدالً المعلومات مصادر

 المعلومات مجتمع إلى للعبور وسيلة عدي -

 فيه األفراد لجميع يكون أن ينبغي الذي

 المعلومات، على الحصول في الحق

 األمية لمحو وطنية برامج فوجود

 المجتمع لتكوين ركيزة المعلوماتية

 .المعلوماتي

 والتعلم والتدريس العلمي البحث يعزز -

 الجيد العلمي فالبحث المعلومات، وبيئة

 استخدام بمهارات ملمين باحثين يتطلب

 والتدريس المعلومات، وتقنية المعلومات

 للتعلم العليا الدراسات طالب يعد الجيد

 واسع مدى خالل من الحياة مدى المستمر

 .المعلومات مصادر من

 على بالقدرة العليا الدراسات طالب يمد -

 في بخبرات وتمتعه والمناقشة، الحوار

 مؤهالً هوتجعل المعلومات عن البحث

 عن البحث عملية في معلوماتياً

 أفكار ومع معها والتفاعل المعلومات

 .وتقيمهم اآلخرين

 المعرفية القوة بناء في رئيساً دوراً يلعب -

 إلى الوصول في اإلنسان حقوق وتأكيد

 وسيطرة احتكار رفض مع المعارف

 .الواحدة الفكرة

 الوظيفي، األمن متطلبات إحدى يعد -

 من يتوقعون العمل بأربا من فالعديد

 في بارعاً يكون أن العليا الدراسات طالب

 يحتاجها، التي المعلومات وتنظيم البحث

 .األسئلة من قليل مع بجد والعمل

 لما السبعة األبعاد أو المحاور أحد يعد -

 من وسمة الرقمية المواطنة عليه أطلق

 .الرقمي العصر في المواطن سمات

 هاراتم تطوير في الزاوية حجر يمثل -

 خالل فمن المستمر، والتعلم الذاتي التعلم

 المعلوماتية المهارات من الباحثين تمكن

 لتقنيات جيدين مستخدمين تجعلهم الالزمة

 واعين، ومحللين والمعلومات، االتصال

 التي المعلومات وكفاءة لفعالية ومقومين

 وقادرين يواجهونها، أو عليها يحصلون

 .القرارات اتخاذ على

 الوعي أن يتضح سبق ما على تأسيساً

 تحقيق في أساسية ركيزة يشكل المعلوماتي

 مهارات وتطوير والمعرفي العلمي التقدم

 من رئيساً متطلباً يعد كما الذاتي، التعلم

 من لها لما بها والنهوض الدول تقدم متطلبات

 حقوق وتأكيد المعرفية القوة بناء في مهم دور

 .للمعارف الوصول في اإلنسان



 

 ٤٢٥

 لطالب المعلوماتي الوعي أهداف :امساخ
 :العليا الدراسات

 التربويـة  األدبيـات  تتبع خالل من

 أن ظهر المعلوماتي، الوعي مجال في السابقة

 يجب رئيسة أهداف ثالثة المعلوماتي للوعي

 أن معلوماتيـاً  الـواعي  المثقف الطالب على

 وظائف أداء من لتمكنه بها وعي على يكون

 هـذه  تتمثـل  بفاعلية، اتيةالمعلوم العمليات

 -39 ،2007 ديـاب، ) :يلـي  فيما األهداف

40)،(Uzuegbu,2014,5) 

 :المعرفية األهداف
 يكونـوا  أن للطـالب  يمكن خاللها من والتي

  :على قادرين

 وأنـواع  أشـكال  مـن  متنوع مدى فهم -

 عـن  والتي المعلومات وموارد مصادر

 .المعلومات وبث نشر يتم طريقها

 المتوفرة المعلومات نظيمت أدوات استخدام -

 للمـصادر  للتوصل المعلومات بيئة في

 .بها والمعلومات

 المناسـبة  االسـترجاع  أدوات اختيـار  -

 .للمعلومات للوصول المتوفرة
 بدايتها من للمعلومات النشر عملية تسلسل -

 مطبوعة كلمة إلى وصولها حتى كفكرة

 .كتاب شكل في

 :المهارية األهداف
 الطـالب  إنف األهداف هذه خالل من

 :على قادرين يكونوا أن يمكن

 وهـي  للمعلومـات  الحاجة من التحقق -

 المعلومـات  علـى  الحصول في الرغبة

 .معين معلوماتي هدف إلنجاز

 دقيـق  علمـي  بحث استراتيجية وضع -

 الحاجة وقت المعلومات استرجاع تضمن

 .الباحث وجهد وقت وتوفر إليها
 فـي  استدعائها يتم التي المعلومات تقييم -

 .المعلوماتية الحاجة قابلم

 واسـتثمارها  وتحليلها المعلومات تنظيم -

 .جديدة معرفة إلى للتوصل

 :السلوكية األهداف
 للطالب يمكن األهداف هذه خالل من

 :أن تقدير
 ويتطلب وقتاً يأخذ المعلومات عن البحث -

 .مثابرة

 المعلومات على الحصول في بالنفس الثقة -

 .ذلك على المستمر التدريب مع تزداد

 تعلمهـا  يتم المعلومات عن البحث عملية -

 .محددة غير زمنية فترة عبر تدريجياً

 علـى  الحصول ألدوات الدقيق الفحص -

 ضـرورة  تعد مصادرها من المعلومات
 .الناجح للبحث

 عملية هي المعلومات عن البحث عملية -

 الحاجـة  ألنمـاط  وفقـاً  تتغير تطورية

 .للمعلومات



 

 ٤٢٦

 (288 ،2012 محمد،) دراسة أشارت كما
 في تتمثل المعلوماتي الوعي أهداف بأن

 :اآلتي
 األفـراد  بتعلـيم  وذلك الحياة مدى التعلم -

 المهـارات  بإكـسابهم  الـتعلم  كيفيـة 

 تلبيـة  مـن  تمكـنهم  التـي  المعلوماتية

 .وفاعلية بكفاءة المعلوماتية احتياجاتهم

 التي اإلبداع تعترض التي العوائق إزالة -

 عـن  بحثال على القدرة عدم إلى ترجع

 .إليها الوصول المطلوبة المعلومات

 بالمهـارات  والموظفين األفراد تعريف -

 واالستفادة المعلومات تقديم لهم تتيح التي
 .اإللكترونية الخدمات من

 بالمهـارات  فالتزود الحياة نوعية تحسين -

 اتخـاذ  مـن  الفـرد  تمكـن  المعلوماتية

   شـئون  كافـة  فـي  الواعيـة  القرارات
 .الحياة

 للوعي السابقة ألهدافا من يتضح
 طالب إكساب إلى يهدف أنه المعلوماتي

 األمثل االستثمار على القدرة العليا الدراسات

 مرافق من االستفادة وزيادة للمعلومات

 على القدرة من يزيد وبالتالي المعلومات،

 مهارات من لديهم لما الحياة مدى التعلم

 إلى يهدف كما المعلومات، مصادر مع التعامل
 على القادر معلوماتياً المثقف الطالب وينتك

 في واستخدامها المعلوماتية حاجاته تحديد

 بفاعلية المشاركة على وقادراً المناسب الوقت

 .المجتمعية التنمية خطط في

  المعلوماتي الوعي مستويات :سادسا

 وعيا المعلوماتية الثورة عصر يتطلب

 والوعي المكتبي الوعي يشمل الجوانب، متعدد
 البصري والوعي التقني والوعي بالحاسبات

 والوعي الرقمي والوعي اإلعالمي والوعي

 علي منهم كل تعريف يتم وسوف البحثي،

 ) ،(141 ،2008 متولي،) :التالي النحو
 ،2016 رأس، أبو) ،(42 ،2004 توفيق،

55) 
  :المكتبي الوعي

 المهارات من مجموعة يتضمن
 بحثيا امصدر باعتبارها المكتبة الستخدام

 المعلومات، على الحصول في أساسيا

 المفتاحية، الكلمات اختيار ذلك ويتضمن

 الفهارس كاستخدام المكتبة بأدوات الوعي

 الكشافات واستخدام التصنيف نظم وفهم
 وقواعد والمستخلصات البيلوجرافية واألدلة

 جانب إلى المعلومات، هذه توثيق ثم البيانات،

 بهدف ماتالمعلو تلك بمصادر الوعي

 علي الحصول في الذاتي لالستقالل الوصول

 .المعلومات

 :التقني الوعي

 الحاسبات استخدام على القدرة هو

 برامج مثل عملية مهام لتنفيذ وبرامجها اآللية
 .الكلمات معالجة



 

 ٤٢٧

 :اإلعالمي الوعي
 الرسائل إعداد على القدرة هو

 في االتصال وإنتاج وتقييم وتحليل اإلعالمية

 وجود قدم قديم واالتصال األشكال، من تنويعة

 ضرورة فهو األرض سطح على اإلنسان

 الطبيعة ومع البشر مع اإلنسان لتفاعل حتمية

 .حوله من

 :الرقمي الوعي
 الرقمية الثورة وفهم معرفة هو

 المعلومات مجاالت في وتطبيقاتها بأبعادها
 والتقصي، البحث في وكذلك واالتصاالت،

 ومعالجتها استرجاعهاو المعلومات، وتوثيق

 .وتوزيعها وإنتاجها مختلفة أشكال في

 :البحثي الوعي
 البحث مفاهيم تحديد على القدرة يعني

 وتحديد للبحث جيدة استراتيجية وإعداد

 ومقاالت ومراجع كتب من المعلومات مصادر

 الالزم الوقت وتحديد إلكترونية، ومصادر

 دنق على القدرة إلى باإلضافة البحث، إلنهاء
 الكفاية حيث من المصادر وتحليل األشياء،

 .النشر حقوق بقوانين والوعي والثقة،
 :تنميتها وطرق المعلوماتية المهارات :سابعا

 مطلبا المعلوماتي الوعي مهارات تعد
  (المعلومات عصر) العصر ذلك في أساسيا

 أنحاء جميع في األفراد على فرض الذي 

 مع عاملالت على القدرة يمتلكوا أن العالم

 من واالتصاالت، المعلومات وتقنية المعلومات

 مواجهة على بالقدرة تزويدهم أجل

 اليومية، الحياة جوانب كل في التحديات 

 ،2010غريبة،) :مايلى المهارات هذه ومن 
70)، (Ranaweera ، 2007، 6)،  

(Yahya،2017، 42) 

 :للمعلومات الباحث وإدراك مالحظة •
 الباحث يكون أن المهارة هذه وتؤكد

 :أن على قادرا
 التي المعلوماتية القضية أو المشكلة يحدد -

 .للمعلومات فيها يحتاج

 يتوافر بما القضية أو المشكلة بين يربط -

 .معلومات من لديه
 .المشكلة أو القضية يستخالص -

 عليها يحصل لم التي المعلومات يحديد -

 هنا الباحث يلجأ وقد إليها، حاجة في وهو

 أو األقران مع والمناقشة التشاور إلى

 التي المعلومات نوعية لتحديد األساتذة

 .يحتاجها

 مواقع لتحديد واستراتيجيات طرق تحديد
 :المعلومات ومصادر

 قادراً الباحث يكون أن ينبغي المهارة هذه وفي

 :على

 .فيها المرغوب المعلومة نوع تحديد
 المصادر أو المعلومات أوعية شكل -

 أو مطبوعة مصادر سواء المتاحة

 يسهل حتي وترتيبها كالهما أو إلكترونية

 .منها واالستفادة اليها الوصول



 

 ٤٢٨

 ورؤوس المفتاحيـة  الكلمـات  تحديـد  -
 وجيـد  سليم بشكل المعبرة الموضوعات

 .يحتاجها التي للمعلومات وقريب

 على بها للحصول المناسبة اللغة معرفة -
 .المعلومات

 :إليها والوصول المعلومات مصادر تحديد •

 المواقع الباحث يحدد المهارة هذه يف

 إلـى  للوصـول  يحتاجهـا  التي المصادر أو
 فعليـه  ذلـك  يتم ولكي المطلوبة، المعلومات

 :يلي بما القيام

 مـن  العديـدة  األنظمة على يتعرف أن •
 تتوافر التي المعلومات ومراكز المكتبات

  أشكالها باختالف المعلومات مصادر فيها
 يناسـب  ما حديدلت (إلكترونية أو تقليدية

 .الموضوع

 الفهـارس  مـع  التعامل كيفية يعرف أن •
 المحتويـات  وقائمة والكشافات المختلفة

 المعلومـات  إلـى  للوصـول  وغيرها

 .المطلوبة

 مـصادر  مـع  التعامـل  علـى  القدرة •
 قواعـد  سـواء  اإللكترونية المعلومات

 األقـراص  أو اإلنترنـت  أو البيانـات 

 .المدمجة

 :عليها الحصول تم التي المعلومات تقييم •

 المعلومات مصادر تحديد مهارة بعد
 الهـدف  لتحقيـق  مفيدة تكون أن يمكن التي

 تقيـيم  مهـارة  ذلـك  بعـد  تأتي المعلوماتي

 من للتأكد عليها الحصول تم التي المعلومات

 دقتها مدى وكذلك وصالحيتها ومالءمتها مدى

 :يلي ما خالل من وذلك بها، الثقة ومدى

 تقيـيم  تراتيجياتاس الباحث يستخدم أن •
 .عليها الحصول تم التي للمعلومات

 المعلوماتيـة  الحاجـة  بمعالجة يقوم أن •
 تطلـب  إن البحث استراتيجيات وتعديل

 .ذلك األمر

 التـي  المعلومات استخالص يستطيع أن •
 .مصادرها من يحتاجها

 :المعلومات تنظيم

 والتعبيـر  المعلومات تنظيم مهارة وتتطلب

 :يلي بما امالقي شخصي بأسلوب عنها

 المعلومـات  نظـام  استخدام على القدرة •
 .وترتيبها المستخلصة

 مـن  واألفكـار  المعلومـات  استخراج •
 .ومتنوعة مختلفة مصادر

 يستفيد جديدة ومعلومات حقائق استنتاج •
 .غيره بها

 تـم  التـي  المعلومات تحليل على القدرة •
 تحقق بطريقة وتفسيرها عليها الحصول

 .المعلوماتي الهدف

 وفاعليـة  بكفـاءة  المعلومـات  اماستخد •
 في سابقة معارف مع بدمجها واستثمارها

 .جديدة معرفة إيجاد



 

 ٤٢٩

 :ونتائجه البحث عملية تقييم •
 :يلي ما المهارة هذه وتتضمن

 وكفاءاتـه  فيهـا  قدراته الباحث يقيم أن •

 .البحثية العلمية

 بمعني عامة بصفة النتائج كفاءة يقيم أن •

 المعلومات استخدام مدى تقييم على القدرة

 تم الذي المطلوب الهدف إلنجاز المطلوبة

 حيـث  من النهائي الناتج وتقييم تحديده،

 والمحتـوى  الشكل في والجودة الفاعلية

 وتوثيق االقتباس قواعد تطبيق من والتأكد
 .المعلومات مصادر

 والطبـاعي  والنحـوي  اإلمالئي التدقيق •

 .ذلك وغير

 المهـارات  أن يتـضح  سـبق  ممـا 

 يحتاج التي الضروريات أهم من ةالمعلوماتي

 العليا الدراسات طالب وخاصة الطالب إليها

 يصل أن يستطيع معلوماتياً مثقفاً يصبح حتي

 بعقليـة  ويقيمها عالية، بكفاءة المعلومات إلى

 المـشكالت  حـل  في بدقة ويستخدمها نقدية،
 .جديدة معرفة وابتكار

 :المعلوماتية المهارات تنمية طرق
 المتبعـة  الطـرق  مـن  الكثير هناك

 والتي وتنميتها المعلوماتية المهارات إلكساب

-329 ،2007 العابـدين، )  :يلي كما تتضح
330) 

 غير التعليم وأساليب طرائف في التوسع •
 المؤسـسات  علـى  واالعتماد النظامي

 وذلـك  واالفتراضية، المفتوحة التعليمية

 مع والمعلوماتية الرقمية الفجوة لتقليص

 .المعلوماتية األمية ومحو ةالمتقدم الدول

 فـي  والمكتبات المعلومات مراكز إنشاء •

 بتأهيـل  تعنـي  التي المعلوماتية مجال

 عاتقـه  على ليأخذ المعلومات اختصاص
 والدراسات البحوث إجراء الجميع تعليم

 .والبرمجيات المحوسبة المجاالت في

 والبـرامج  الدراسـية  المنـاهج  تحديث •

 لتخـدم  يـة التعليم للمؤسسات التدريبية

 .الجديدة المرحلة

 والتعلـيم  الـذاتي  التعلـيم  مبدأ اعتماد •

 بمـا  وغيرها، بعد عن والتعليم المستمر

 علـى  قادراً وجعله الجامعي الواقع يخدم
 تكنولوجيـا  مجال في التطورات مواكبة

 .المعلومات

 لـدعم  حكـومي  غير تمويل عن البحث •

 مجـاالت  الخاصة والمقررات المصادر

 .الجامعات في علوماتيةالم األمية محو

 في المبدعين لتشجيع المالي الدعم توفير •

 وتطويرهـا  الخاصة البرمجيات صياغة

 .الجاهزة البرمجيات على االعتماد وعدم

 فـي  تعاون اتفاقيات عقد على الحرص •
 فـي  الخبرات وتبادل المعلوماتية مجال

 والتدريبيـة  التعليميـة  المجـاالت  كافة

 .العلمي والبحث



 

 ٤٣٠

 :المعلوماتية المهارات تنمية سساتمؤ :ثامنا
 يواجهـون  العـصر  بهذا األبناء إن

 وأشـكالها  بمصادرها المعلومات في انفجاراً

 يـشكل  مما المختلفة، ولغاتها وموضوعاتها

 في المجتمع مؤسسات جميع أمام كبيراً تحدياً

 ما تحديد كيفية على ومساعدتهم األفراد توجيه

 وكيفية منها دليستفا بناءة معلومات من يحتاجه

 تـؤثر  والتي الهادمة المعلومات من تحصينه
 المهـارات  تنمية مسؤولية فإن لذا عليه، سلباً

 مـن  الكثيـر  عـاتق  علـى  تقع المعلوماتية

 :يلي كما تتضح والتي والمؤسسات، األطراف

 :التعليمية المؤسسات •
 في مستوياته جميع في التعليم أصبح

 األولى الخطة هو المعلومات تكنولوجيا عصر

 وتـدخل  النجـاح  مسيرة إلكمال واألساسية

 فتـدريس  إيجابية، بصورة المعلومات عصر

 فـي  واالتـصاالت  المعلومـات  تكنولوجيا

 مـن  ضـرورة  أصبح والجامعات المدارس

 لإلنـسان  غنـى  ال التـي  الحيـاة  ضرورات
 .عنها 

 تدخل المعلومات تكنولوجيا وأصبحت

 والتنظـيم،  اإلدارة فـي  واسـع  نطاق على

 علـى  الصغر منذ األجيال تنشئة فإن لتاليوبا

 المرتبطـة  الحديثـة  اإلداريـة  األسـاليب 

 إنها حيث حتمية، ضرورة أصبح بالتكنولوجيا

 وترتيـب  أوقـاتهم  تنظيم على األطفال تعود

 المعرفـة  أبـواب  فتح إلى باإلضافة ملفاتهم

 مرافـق  كافـة  إلـى  وإدخالهم لها، والعلوم

 علـى  يبهموتـدر  يحتاجونها التي المعلومات

 منـذ  ومنهجيته الصحيح العلمي البحث طرق

 .(140 ،2006 الهوش،) الصغر

 برامج دمج الدول بعض اقترحت وقد

 التعليمية البرامج في المعلوماتية األمية محو
 مع التدرج فيه يتوفر مقرر في المراحل لجميع

 مـن  نهايتها وحتى دراسته بداية منذ الطالب

 الكليـات  مكتبـات  جميعة وضعته ما خالل

 محو منهج مكونات عن (ACRL) والبحوث

ــة ــة األمي ــا المعلوماتي ــي فيم  :يل

(ACRL،2008) 

 استخدام على القدرة هي :األداة أمية محو •

 واإللكترونيـة  المطبوعـة  المـصادر 
 .اإلنترنت ومصادر

 فهم على القدرة هي :المصدر أمية محو •

 مصادر إتاحة وطرق وموقع وبنية شكل

 .المعلومات

 القـدرة  هي :االجتماعية البنية أمية محو •

 كواقـع  المعلومـات  وضع معرفة على

 فهـم  إلـى  باإلضافة وإنتاجي اجتماعي

 .العلمي النشر عملية

 فهـم  على القدرة هي :البحث أمية محو •
 المعلومـات  تكنولوجيا أدوات واستخدام

 برمجيـات  باسـتخدام  البحوث إلجراء

ــة ذات الحاســوب ــصادر العالق  بم

 .اإلنترنت 



 

 ٤٣١

 إنتـاج  على القدرة هي :النشر ميةأ محو •

 نتـائج  من الوسائط متعدد تقرير أو نص

 .البحث

 التعلم تتطلب البرامج هذه فإن وهكذا
 يتحـرر  وأن للطالب، الذاتي والتعلم النشاط

 دوره ويـصبح  للعلـم  الملقن دور من المعلم

 تحديد كيفية في لهم ومساعدا وموجها مرشدا

 صحتها، نم والتأكد المعلومات من حاجاتهم

 الـتعلم  برامج عن البرامج هذه تختلف وبذلك
 المعلـم  على الطالب فيها يعتمد التي التقليدية

 .المعلومات على الحصول في كليا اعتمادا

  :المكتبات •

 التي المؤسسات إحدى هي المكتبة تعد
 واالتـصال  اإلعـالم  مؤسسات مع تشترك

 اتجاهـات  بناء في بالمجتمع والتنشئة والتعليم

 المجتمع هوية حفظ وبالتالي وآراءهم بالطال
 .وثقافته

 المدرسية سواء قديماً المكتبة كانت وقد

 معرفـة  علـى  قادرة العامة أو الجامعية أو
 إليهـا  يرجـع  التـي  المعلومـات  مـصادر 

 المـصادر  تلك أن اعتبار على المستفيدون،

 جعـل  مـا  وهو المكتبة خالل من تقدم كانت

 برامج تحديد ىعل قادرة الماضي في المكتبات

 المـستفيد  إليها يحتاج التي المعلوماتي الوعي

 فقـد  الحاضـر  الوقت في أما رضاه، لتحقيق

 لشبكة المكثف االستخدام ظل في األمر تغير

 المـصدر  هي اآلن المكتبة تعد فلم اإلنترنت،

 حيـث  المعلومـات،  على للحصول الرئيس

 المـصادر  مـن  العديد المستفيد لدى أصبح

 ،2016 وهشام، حكيم) لذلك حةالمتا األخرى
58). 

 أن ينبغـي  رئيسة مهمات صدر لذلك
 العصر في المكتبات خدمات صميم في تكون

 ،2003 العـال،  عبد) :كالتالي وهي الحالي
70-71) 

 وتأييـد  الثقافـات  بين ما الحوار تشجيع •
 .الثقافي التنوع

 وتقـدير  الثقـافي،  بالتراث الوعي تنمية •
 .العلمية تكاراتواالب واإلنجازات الفنون،

 .والشباب لألطفال واإلبداع التخيل تحفيز •

 .الفردي اإلبداعي النمو فرص تقديم •

 األميـة  محـو  مهـارات  تنميـة  تيسير •

 .والحاسوبية المعلوماتية

 تلك وتقييم المعلوماتي للوعي برامج تقديم •

 .تماماً ومحكمة دقيقة بصورة البرامج

 شـبكة  عبر وتوجيه إرشاد جلسات تقديم •
 وتقنيـة  الدردشـة  طريق عن رنتاإلنت

 .المتزامن التصفح

 الـوعي  لنـشر  دراسية مقررات تقديم •
 باالستعانة المباشر الخط على المعلوماتي

 .التدريس هيئة بأعضاء

 سـواء  للمكتبات أن سبق مما ويتضح
 في كبير دور العامة أو الجامعية أو المدرسية

 الطـالب  صفوف في المعلوماتي الوعي نشر



 

 ٤٣٢

 الالزمـة  بـالخبرات  تزويـدهم و والباحثين

 تدريبهم خالل من المعلومات، عصر لمواكبة

 عنهـا  والبحـث  المعلومات مع التعامل على

 لتطوير واستخدامها وتقويمها وتفسيرها نقدها

 .مهاراتهم

 :االعالم وسائل •
 فـي  المعلومـات  عصر في الفرد إن

 المعلوماتي الوعي بضرورة اقناعه إلى حاجة
 في قدراته وتنمية كريمة حياة لتحقيق وأهميته

 واستثمارها المناسبة المعلومات على الحصول
 وسـائل  إلى يحتاج وهذا األفضل، االستثمار

 والمـسموعة  المرئية أنواعها بمختلف العالم
 بالمعلومات تزويدهم خالل من األفراد لتثقيف

 في مجريات من يقع فيما والحقائق واألحداث
 كالتومـش  قضايا من يستجد وما مجتمعهم
 ألنها المعلوماتية األمية محو بأهمية وتوعيتهم

 المعلومات عصر متطلبات من أساسي متطلب
 (19 ،2009 الغانم،) .نعيشه الذي

 والتقنيـة  اإلعـالم  وسائل فإن وبذلك
 أفـراد  إكـساب  في كبير دور لها اإلعالمية
 خاصة بصفة والطالب عامة بصفة المجتمع

 عيالـو  وتـشكيل  المعلوماتيـة  للمهـارات 
 معلومـاتي  فكر وتأسيس لديهم، المعلوماتي

 على قادرين معلوماتياً مثقفين ليصبحوا لديهم
 مـن  تمكنهم مما المعلوماتية حاجاتهم تحديد
 بكفـاءة  للعمـل  وتؤهلهم الحياة، مدى التعلم

 .المعلومات مجتمع في وفعالية

 لمؤسسات السابق العرض من يتضح
 رقي أن المعلوماتية األمية محو مهارات تنمية

 رصـيد  مـن  تملكه بما يقاس أصبح المجتمع
 الرصـيد  هـذا  تنظـيم  ودرجـة  معلوماتي
 والمـصالح  األهـداف  لخدمة منه واالستفادة
 المؤسـسات  تتكاتف أن ينبغي مما الوطنية،

 مثقـف  جيـل  إلعـداد  جميعهـا  المجتمعية
 الثقافيـة  التنميـة  تحقيق على قادراً معلوماتياً

ــة ــصادية واالجتماعي ــعلل واالقت    مجتم
 .المعاصر

 :المعلوماتي الوعي ومؤشرات معايير
 األميـة  لمفهـوم  الواسع االنتشار إن
 أن وضـرورة  مواجهتها وأهمية المعلوماتية

 إلى أدى مما معلوماتياً، مثقفين المجتمع أفراد
 مهاراتهم تحكم ومقاييس معايير بتحديد التفكير

 المنتظمـات  من العديد قامت لذلك وضبطها،
 المعلومـاتي  بـالوعي  خاصة يرمعاي بوضع

 بعض فاختلفت التعليم، مؤسسات في وبخاصة
 األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات  مثل البلدان

 ماهية في واتفقت المعايير عدد في واستراليا
 أهـم  يلـي  وفيما ومؤشراتها، المعايير هذه

 األمريكي الجانب بين تختلف لم التي المعايير
 حامـد، ) :كالتـالي  وهي االسترالي والجانب

2015، 295)، (Bundry، 2004، 11)، ( 
 (131 ،2014 العال، عبد

 المثقـف  الطالـب  :األول المعيـار 
 المعلومـات  ومـدى  طبيعة يحدد معلوماتياً
 المطلوبة



 

 ٤٣٣

 :المؤشرات
 فـي  يـضع  معلوماتيـاً  المثقف الطالب •

 علـى  الحصول ومنافع تكاليف اعتباره
 .المعلومات

 طبيعة قييمت يعيد معلوماتياً المثقف الطالب •

 .المعلوماتية الحاجة ومدى

 معلوماتيـا  المثقـف  الطالب :الثاني المعاير
 بكفـاءة  المطلوبة للمعلومات الوصول يمكنه

 .وفاعلية

 :المؤشرات
 أكثـر  يختـار  معلوماتيا المثقف الطالب •

 اسـترجاع  ونظم مالءمة البحثية الطرق

 .للمعلومات للوصول المعلومات

 ويطبـق  بنيي معلوماتيا المثقف الطالب •

 .فعالة بحث استراتيجيات

 يـسترجع  معلوماتيـا  المثقـف  الطالب •

 أو اإلنترنـت  علـى  سـواء  المعلومات

 .متعددة طرق باستخدام شخصياً

 يـدخل  معلوماتيـا  المثقـف  الطالـب  •

 إذا البحـث  استراتيجية على التحسينات
 .ضرورية كانت

 يـستخلص  معلوماتيـا  المثقف الطالب •

 حصل يالت المعلومات ويوظف ويسجل

 .ومصادرها عليها

 يقيم معلوماتياً المثقف الطالب :الثالث المعيار
 ويـدمج  نقـدياً  تقييماً ومصادرها المعلومات

 المعرفي نظامه ضمن المختارة المعلومات

 :المؤشرات
 األفكـار  يجمل معلوماتياً المثقف الطالب •

 التـي  للمعلومات خالصة مكوناً الرئيسة

 .جمعها

 المعايير يعتمد تياًمعلوما المثقف الطالب •

 .ومصادرها المعلومات لتقييم األولية

 ويـدمج  يركب معلوماتياً المثقف الطالب •

 .جديدة مفاهيم لبناء الرئيسية األفكار بين
 بـين  يقـارن  معلوماتياً المثقف الطالب •

 ليحـدد  السابقة ومعرفته الجديدة المعرفة

 أو التنـاقض  أو اخافتها التي الفائدة قيمة

 .المعلومات فريدة رىأخ خصائص أي

 مـا  إذا يحـدد  معلوماتياً المثقف الطالب •

 علـى  تأثير ذات الجديدة المعرفة كانت

 الخطـوات  ويتخذ لألفراد القيمي النظام

 .االختالفات بين ليوافق الالزمة
 مـا  إذا يحـدد  معلوماتياً المثقف الطالب •

 .مراجعة إلى تحتاج األولية األسئلة كانت

 كفرد معلوماتياً المثقف بالطال :الرابع المعيار
 بكفاءة المعلومات يستخدم جماعة أو وعضو

 .معين هدف إلنجاز

 :المؤشرات
 يـستخدم  معلوماتيـاً  المثقـف  الطالب •

 للتخطـيط  والـسابقة  الجديدة المعلومات

 .معين أداء أو منتج لخلق

 ويـنفح  يهذب معلوماتياً المثقف الطالب •

 .األداء أو المنتج تطور عملية



 

 ٤٣٤

 اإلنتاج يوصل معلوماتياً ثقفالم الطالب •
 .اآلخرين بفاعلية األداء أو

 معلوماتيـاً  المثقف الطالب :الخامس المعيار
   االجتماعيـة  القـضايا  مـن  العديـد  يفهـم 

 بالتكنولوجيا المحيطة واالقتصادية والقانونية

 المعلومات

 القـوانين  يتبع معلوماتياً المثقف الطالب •
 إتاحةب الصلة ذات والسياسات والتعليمات

 .المعلومات مصادر واستخدام

 ويقـدر  يـثمن  معلوماتياً المثقف الطالب •
 توصيل في المعلومات لمصادر استخدامه

  .عليها يحصل التي المعلومات

 الطالب أن السابقة المعايير من ويتضح
 تحديد كيفية يعرف أن يجب معلوماتياً المثقف

 باألشـكال  يلـم  وأن المعلومات، إلى الحاجة

 المعلومـات،  مصادر من المختلفة واألنواع

 المطلوبـة،  المعلومات اكتساب فائدة ويدرك

 بحث، استراتيجيات بناء على قادراً يكون وأن

 المعلومـات  استرجاع على قدرته عن فضالً
 يستطيع أن إلى باإلضافة المباشر، الخط على

 نقـدي،  بشكل ومصادرها المعلومات يقيم أن

 فـي المعر رصـيده  فـي  المعلومات ودمج

 مـع  جديـدة،  مفاهيم إلعداد منها واالستفادة

 فهـم  ضـوء  فـي  أخالقي بشكل استخدامها

 واالجتماعيـة  والقانونية االقتصادية القضايا

 .سياقها في المعلومات تعمل التي

 لطـالب  البحثيـة  الكفايات :الثاني المبحث
 العليا الدراسات

 المـداخل  أحـد  العلمـي  البحث يعد

 مجـاالت  شـتى  يف والتطور للتقدم الرئيسة
 األساسية الدعائم أبرز من وهو المجتمعات،

 تحـسين  فـي  فعالة وأداة المجتمعية، للتنمية

 وقـد  الحيـاة،  المجاالت من العديد في األداء

 العلمـي،  بالبحـث  المجتمعات اهتمام تزايد

 والمنهجية األسلوب استخدام على منها اعتماداً

 مـشكالتها  تحديـد  فـي  المنظمـة  العلمية

ــص ــة اديةاالقت ــة واالجتماعي  والتربوي

 .وغيرها 

 العلمي البحث ومكانة ألهمية ونظراً
 لـذا  العـالي،  التعليم وظائف أحد يعد والذي

 إلعداد حيوياً مجاالً باعتبارها الجامعات تسعى

 لما – العليا الدراسات طالب وخاصة الطالب
 – البحثية األنشطة مجال في كبير دور من لهم

 قـدراتهم،  وتحـسين  معـارفهم،  تنمية إلى

 التـي  البحثية والكفايات المهارات وإكسابهم

 العلمـي  البحث ممارسة من وتمكنهم تؤهلهم

 بالدقـة  تتـسم  أبحاث وإنتاج واقتدار، بكفاءة

 إلى يحتاج العالية الجودة ذو فالبحث والجودة،

 المنهجيـة  ممارسـة  على القدرة لديه باحث

 الخطـة  إعـداد  في السليمة والطرق العلمية،
 وتحديـد  المعلومات على والحصول البحثية،

 األدوات، وتطبيـق  واسـتثمارها،  مصادرها

 التعـرف  ينبغي لذا وتفسيرها، النتائج وتحليل



 

 ٤٣٥

 طـالب  لدى البحثية الكفايات على بالتفصيل

 لـديهم  توافرها يتوجب التي العليا الدراسات

ــاج ــوثهم إلنت ــاءة بح ــودة بالكف  والج

 .المطلوبة 

 :حثيةالب الكفايات مفهوم

 والهنـدال  الزغـول  مـن  كل عرفها
 للقيـام  الالزمة المهارات بأنها (69 ،2016)

 تحديـد  مـن  ابتداء العلمي البحث بخطوات

 البيانـات  وجمع الفرضيات وصياغة المشكلة

 للوصول وتحليلها مصدرها وتوثيق وتنظيمها

 .التعميمات وصياغة معينة نتائج إلى

ــا ــونيز ويعرفه ــرون الج  وآخ
(Lagunes & et al، 2006، 669)  بأنهـا 

 التـي  والقـيم  والمهارات المعارف مجموعة

 .بكفاءة بحثه إلنجاز الباحث يمتكلها

 ،2011) والفليت عطوان يعرفها كما
 طلبـة  يمتلكهـا  التـي  القدرات" بأنها (258

 رسـائلهم  إعداد من وتمكنهم العليا الدراسات

 الجانـب  على وتشتمل وإتقان، بكفاءة العلمية
 واإلجرائـي  والفنـي  والعلمـي  الشخـصي 

 ."اللغوي إلى باإلضافة

 بأنهـا  (374 ،2015) النجار وتشير
 والمهـارات  المعـارف  مـن  مجموعـة "

 إلعداده نتيجة الفرد يمتلكها التي واالتجاهات

 فـي  منها االستفادة ويمكن معين برنامج في

 هذا في والتقدم االرتقاء تحقيق يهدف ما مجال

 ."المجال

 بأنهـا  (72 ،2017) مخلص ويؤكد
 يكتسبها التي والمعارف المهارات مجموعة"

 يوظفها أن ويستطيع العليا، الدراسات طالب

 فـي  منهـا  الهدف ويحقق العلمي البحث في

 اقتصاد نحو العلمي البحث بمستوي االرتقاء

 ."المعرفة

 للكفايات السابقة التعريفات من ويتضح
 ينبغـي  التـي  الكفايات أن تؤكد أنها البحثية

 للبـاحثين  أو العليا الدراسات لطالب إكسابها
 المهـارات  مـن  مجموعـة  عن عبارة هي

 الباحث، يمتلكها التي واالتجاهات والمعارف

 العلمية المنهجية ممارسة على قادراً تجعله مما

 وإنتاجها البحوث إعداد في والمنظمة السليمة

 تحديـد  علـى  والقدرة عالية وفاعلية بكفاءة

 والتعامـل  المعلومات على الحصول مصادر

 .األفضل االستثمار واستثمارها وتوثيقها معها

 :البحثية الكفايات أبعاد

 أن يجـب  التـي  األبعاد من مجموعة هناك
 :يلـي  مـا  منهـا  العلمي الباحث لدى تتوافر

 (375 ،2015 النجار،)

 يهـتم  الـذي  البعد هو :األخالقي البعد •

 .العلمي البحث بأخالقيات



 

 ٤٣٦

 يـشمل  الذي البعد هو :األكاديمي البعد •
 العلمـي  الباحث لتمكين الالزمة المعرفة

 .عالية وجودة بإتقان بحثه إجراء من

 على يعتمد الذي البعد هو :التربوي البعد •
 التربويـة  والنظريات المفاهيم استخدام

 .العلمي البحث أهداف لتحقيق الالزمة

 سلوكيات البعد هذا يشمل :السلوكي البعد •

 .والعملية علميةال حياته في الباحث

 الدراسـات  لطـالب  البحثية الكفايات أنواع
 :العليا

 عنصر أهم العليا الدراسات طالب يعد
 الرسائل وإعداد العلمي البحث إدارة في بشري

 بمجموعة يتمتع أن عليه يتوجب لذلك الجامعية

 في دوره يؤدي أن يستطيع حتى الكفايات من

 عالية، وفاعلية بكفاءة الجامعية الرسائل إعداد

 البحثيـة  الكفايـات  مـن  عديدة أنواع فيوجد

 على تصنيفها ويمكن العليا الدراسات لطالب

 :التالي النحو

 أساسية سمات هي :الشخصية الكفايات •
 فـي  تتوافر أن يجب شخصية وقدرات

 وتـساعده  بحثه إعداد من لتمكنه الباحث

 ومن أهدافه، وتحقيق إنجازه سهولة على

 تطوير على الذاتية القدرة :الكفايات هذه

 علـى  القدرة المختلفة، البحثية المهارات
 تحمـل  علـى  القـدرة  اآلخرين، إقناع

 تقبـل  باعتدال، بالنفس الثقة المسئولية،

 فـي  بالموضوعية االلتزام اآلخر، الرأي

 فـي  والمثـابرة  بالصبر التحلي الرأي،

 في العلمية باألمانة االلتزام البحثي، العمل

 اتخـاذ  على القدرة ،البحثي العمل تناول

 الـتعلم  علـى  القـدرة  المناسب، القرار

 ومتابعة الفكرية بالمرونة التحلي الذاتي،
 علـى  القدرة العلمي، البحث مستجدات

 (384 ،2015 النجار،).واالبتكار التجديد

 المهـارات  هـي  :األكاديميـة  الكفايات •

 تتعلـق  التـي  واالتجاهـات  والمعارف

 تجعلهم التيو للباحثين األكاديمي بالجانب
 ممـا  البحثـي،  مجالهم في متخصصين

 العلميـة  المعرفة ونشر إنتاج في يسهم

 التمكن الكفايات هذه ومن المتخصصة،

 تخصـصه  مجال في العلمية المادة من

 التخصصات بين البينية العالقات وإدراك

 مـصادر  توظيف على والقدرة المختلفة

 .المختلفة المعرفة

 قـدرة  هـا ب ويقـصد  :العلمية الكفايات •
 لمـشكلة  العلمـي  االختيار على الباحث

 منطقية، علمية بطريقة ومعالجتها بحثه

 القوة نقاط ومعرفة بحثه تقويم على القدرة

 نقـاط  وتحديد االستفادة وتعظيم بالبحث

 ينبغـي  كما ومعالجتها، بالبحث الضعف
 فـي  كافيـة  خبرة الباحث لدى يكون أن

 المناسـبة،  البحثيـة  اإلجراءات اختيار

 اإلحـصائية  الوسـائل  بعـض  واختيار



 

 ٤٣٧

 بطريقـة  العينة واختيار لبحثه، المناسبة

 جمع مهارة من والتمكن مناسبة، علمية

 ومهـارة  مصادرها وتحديد المعلومات

 القـدرة  البحث، لمصادر العلمي التوثيق

 .العلمي البحث معوقات على التغلب على

 (265-264 ،2011 والفليت، عطوان)

 مجموعة بها ويقصد :األخالقية الكفايات •

 الباحث تجعل التي والمعارف المهارات

 توجـه  والتـي  األخالقية بالجوانب ملماً

 العلمي البحث إجراء وبعد أثناء سلوكهم

 العلميـة  األمانـة " :مثل الكفايات وهذه
 المعلومات وسرية والمصداقية والتواضع

 واحتـرام  اآلخـرين،  مشاعر ومراعاة

 العتيبي،) ." المختلفة الفكرية التوجهات

2012، 11) 

 قـدرة  بهـا  ويقصد :اإلجرائية الكفايات •
 وتنظـيم  البحـث،  إدارة علـى  الباحث

 وإخراجـه  البحث وإجراءات المعلومات

 القـدرة  :مثل الكفايات وهذه سليم، بشكل

 البحـث  إلنجـاز  الـسليم  التخطيط على

 العلمية المادة وتنظيم المختلفة، وفصوله

 اإللكترونيةو التقليدية مصادرها وتحديد

 معهـا،  التعامـل  يسهل بشكل وترتيبها

 والتطبيقـي  النظري الجانب بين والربط
 ومكوناته البحث عناصر وتنظيم للبحث،

 صـياغة  وموضوعية، منهجية بصورة

 وتقديم وتعميمها، إجرائية بطريقة النتائج

 مخلص،) .البحث لمشكلة المناسبة الحلول

2017، 79) 

 التـي  فاياتالك وهي :اللغوية الكفايات •
 اللغوية والقدرات اللغوي بالجانب تتعلق

 المصادر على لالطالع للباحث الالزمة

 فـصول  وكتابة فيها والقراءة والمراجع

 القـراءة  :مثـل  الكفايات وهذه البحث،

 المرتبط النظري لإلطار المتعمقة الواعية

 البحثية األفكار وتحليل البحث، بموضوع

 لتـرابط ا ومراعـاة  السابقة، للدراسات

 وترتيب البحث، فصول لمكونات اللغوي
 مـن  والـتمكن  منطقي، بشكل األفكار

 لكتابة الالزمة األساسية اللغوية القواعد

 الموازنة على والقدرة البحثي، المحتوى

 في عليها والتعقيب المطروحة اآلراء بين

 وحـسان،  القـادر  عبد) .مناسب سياق

2012، 8) 

 فايـات الك وهي :التكنولوجية الكفايات •
 مـع  التعامـل  على بالقدرة تتعلق التي

 هـذه  ومن الحديثة، التكنولوجية الوسائل

 عبـر  النـشر  مهارات امتالك :الكفايات

 المواقـع  بأهم والوعي اإلنترنت مواقع

 بالمجال الصلة ذات اإللكترونية العلمية

 على القدرة منها، االستفادة وكيفية العلمي
 يـف توظ إلكترونيـاً،  المعلومات تحليل

 فـي  التخصصية اإللكترونية المهارات

 (16 ،2012 العتيبي،) .المعرفة إنتاج



 

 ٤٣٨

 المعـارف  هـي  :الثقافيـة  الكفايـات  •
 الثقـافي  الجانب تشكل التي والمهارات

 من تمكنهم والتي العليا الدراسات لطالب

 واالقتصادية السياسية التغيرات استيعاب

 بهـا  يمـر  التـي  وغيرها واالجتماعية

 بطريقـة  تحليلها على درةوالق المجتمع

 باإلطار الوعي الكفايات هذه ومن علمية،

 متابعـة  للمجتمـع،  واألخالقـي  القيمي
 المتنوعـة،  والـدوريات  المنـشورات 

 الثقافيـة  النــدوات فــي المـشاركة 

 بقـضايا  الـوعي  العلمية، والمؤتمرات

 ثقافـات  على االطالع المتغيرة المجتمع

 ،2015 النجـار، ).متنوعة وحضارات
384) 

 البحثيـة  الكفايات امتالك (مبررات) دواعي

 :العليا الدراسات طالب لدى

 طالب امتالك دواعي من العديد يوجد
 فـي  خاصـة  الكفايات، لهذه العليا الدراسات

 وعـصر  والتكنولـوجي  العلمي التقدم عصر

 االتصاالت تكنولوجيا وتطور المعرفية الثورة

 ،2015 النجار،) :يلي ما المبررات هذه ومن
 المليجـي، ) ،(82 ،2017 مخلص،) ،(376

2011، 225)، (Gray،2007،7) 

  :الشخصية بالكفايات تتعلق مبررات •

 البحث طالب امتالك مبررات أهم من
 تـدفق  سـرعة  الشخصية؛ للكفايات العلمي

 وتعقـد  تعـدد  التكنولوجي، التقدم المعرفة،

 المجتمعيـة  التغيـرات  المجتمعيـة،  القضايا

 إلـى  ذلـك  كـل  دعا قدف والعالمية، المحلية

 الدراسـات  لطالب خصائص توافر ضرورة

 والتفكيـر  الفكريـة  المرونة في متمثلة العليا

 حتى الناقد والتفكير فريق في والعمل اإلبداعي

 .المستمر المعرفي التدفق مع التكيف يستطيع

 :األخالقية بالكفايات تتعلق مبررات •

 طـالب  امـتالك  مبـررات  أهم من
 ضـعف  األخالقية؛ كفاياتلل العليا الدراسات

 العلمية السرقات تكشف التي المعلومات قواعد

 اإلنـساني  الـضمير  ضعف عقوبتها، وتحدد

 الباحـث  لـسلوك  الحـاكم  المعيار يعد الذي

 .العلمي

 وجـود  ضـرورة  إلى ذلك دعا مما
 في العلمية األمانة مراعاة على قادرين باحثين

 مع وخاصة الهادف النقد وتقبل البحثي العمل
 الوسائل وتوافر المعرفة تدفق وسرعة تراكم

 .المعرفة على الحصول في المختلفة

 :األكاديمية بالكفايات تتعلق مبررات •

 الكفايات هذه امتالك مبررات أهم من
 مختلف في المتخصصة المعرفة تدفق سرعة

 الثـورة  المعرفـة،  مصادر تنوع المجاالت،

 وتعقـد  المجتمعية القضايا تنوع التكنولوجية،

 .أسبابها وتشابك

 قادرين باحثين وجود ذلك يتطلب مما

 مجال في والعملي الدقيق والتنقيب البحث على



 

 ٤٣٩

 بـين  البينيـة  العالقـة  وإدراك تخصـصهم 

 .األخرى والتخصصات تخصصه

 :التكنولوجية بالكفايات تتعلق مبررات

 البـاحثين  امـتالك  دواعـي  أهم من

 تكنولوجيـا  تطـور  التكنولوجيـة؛  للكفايات
 الطالب حق من والتي والمعلومات االتاالتص

 الجامعات تسارع المختلفة، مصادرها معرفة

 أجـل  مـن  اإللكترونيـة  مواقعها تطوير في

 البحثية للمحركات الحاجة العالمية، التصنيفات

 ألحـدث  البـاحثين  حاجة الباحثين، قبل من

 جديـد،  كـل  لمواكبة أبحاثهم في المعلومات

 والدورات قرراتكالم البرامج من كثير اعتماد

 السريع التدفق الحديثة، التقنية على التطويرية

 عـدة  فـي  وانتقالها وتراكمها المعلومات في
 للبـاحثين  يتـيح  ممـا  العالم دول بين قنوات

 مـن  نوع وأي كم أي على الحصول فرصة

 بـاحثين  وجود ذلك يتطلب مما المعلومات،

 المعلومـات  علـى  الحـصول  على قادرين

 لمتطلبـات  واالستجابة فهاوتوظي واستخدامها

 فـي  يـسهم  مما العالم في المتسارعة التغيير

 جديـدة  بمعـارف  العلمـي  البحـث  إثـراء 

 .المعرفة وتوظيف ونشر إنتاج في والمساهمة

 :الثقافية بالكفايات تتعلق مبررات

 امـتالك  ومبـررات  دواعي بين من
 سرعة الثقافية للكفايات العليا الدراسات طالب

 تعقـد  والعالميـة،  المحليـة  األحداث وتنوع

 التحـوالت  أسبابها، وتعدد المجتمعية القضايا

 يمر التي واالجتماعية واالقتصادية السياسية

 وجود ضرورة إلى ذلك يدعو مما المجتمع بها

 تحقيقاً المجتمعية بالقضايا الوعي لديهم باحثين

 مجتمـع  إلـى  واالنتقـال  المجتمعية للتنمية

  .المعرفة
 :اإلجرائية لكفاياتبا تتعلق مبررات •

 امـتالك  ومبـررات  دواعي بين من
 الفنيـة  للكفايـات  العليـا  الدراسـات  طالب

 فـي  البـاحثين  من الكثير وقوع اإلجرائية؛

 وصياغة المشكلة بتحديد تتعلق التي األخطاء

 لدراسـتها  المناسب المنهج واختيار الفروض

 لهـا،  المناسب اإلحصائي األسلوب واختيار

 الدراسـات  نتائج توظيف على قدرتهم وعدم

 باحث كل من يتطلب وهذا بحثهم، في السابقة
 واإلجرائيـة  الفنيـة  الكفايات لديه يتوافر أن

 منطقـي  علمي بشكل البحث إلنتاج والعلمية

 المجتمع لقضايا مناسبة حلول تقديم في يساهم

 .المختلفة

 ضرورة يتضح سبق ما على تأسيساً
 لدراساتا طالب لدى البحثية الكفايات توافر

 أو ثقافيـة  أو شخـصية  كانـت  سواء العليا

 أو إجرائيـة  فنيـة  أو أخالقية أو تكنولوجية

 يجب معينة مستجدات لمواكبة وذلك علمية،

 المعرفة إنتاج على تساعدهم مما لديهم توافرها

 لتوظيـف  الالزمة المقترحات وتقديم ونشرها
 والتقـدم  التنميـة  تحقيق بهدف المعرفة هذه

 .للمجتمع



 

 ٤٤٠

 لطـالب  البحثيـة  الكفايـات  تنمية قاتمعو
 :العليا الدراسات

 أن الدراسـات  من العديد أشارت لقد
 لطـالب  البحثيـة  الكفايـات  في ضعفا هناك

 مـن  العديد إلى ذلك ويرجع العليا، الدراسات
 وهـذه  لـديهم  تنميتها تعوق التي المعوقات
 ثالث إلى تقسيمها أمكن لذلك عديدة المعوقات

  :يلي كما أقسام

 فيمـا  تتمثـل  أكاديميـة  معوقـات  :والًأ
ــي  (Naz&et al، 2011، 7):يل

 (321 ،2013 القحطاني،)و

 من تمكنهم أجنبية لغة بأي الطالب جهل •
 ذات واألدبيـات  باألطر معرفتهم تعميق
 مهـارات  وضعف بالتخصص، العالقة

 مـصادر  اسـتخدام  وصعوبة الترجمة
 إلى ذلك ويرجع اإللكترونية المعلومات

 مقـرر  مـن  العليا دراساتال خطة خلو
 اإلنجليزية اللغة مهارات بتطوير يختص

 .التخصص مجال في

 العليـا  الدراسـات  طالب ممارسة قلة •
 تقويم في تسهم التي الناقدة البحثية للقراءة
 موضـوعية  معايير وفق المختلفة اآلراء
 العليـا  الدراسات خطة لخلو ذلك ويرجع

 .البحثي والتأهيل اإلعداد مقرر من

 اآللـي  الحاسب الستخدام إتقانهم ضعف •
 اإلحـصائي  التحليـل  برنامج وتطبيقات
SPSS البيانات معالجة في. 

 تـساير  ال والدكتوراة الماجستير بحوث •
 البحـث  مجـال  فـي  الحديثة التوجهات
 مواجهـة  على قادرة غير وأنها التربوي
 .التربوية العولمة

 وعـدم  البحثيـة  الطالب قدرات ضعف •
 ويرجع مناسب، لبشك البحث خطة بلورة
 معلنـة  معـايير  وجود ضعف إلى ذلك

 الرسائل وكتابة تصميم لعملية وواضحة
 .العلمية

 العلمية الترقية منها الهدف البحوث أغلب •
 واالبتكـار  لإلبداع وليس فقط واإلدارية

 لحـل  ونـشرها  جديـدة  معرفة وإنتاج
 ذلـك  ويرجع وتقدمه، المجتمع مشكالت

 الستقالليةا على الباحثين تشجيع قلة إلى
 .الفكرية

 بإسـداء  الرسـالة  على المشرف اكتفاء •
 فـي  مساهمته وضعف واإلرشاد النصح
 .وتطويره البحث إثراء

 البحوث إعداد في األخالقية القيم تدهور •
 وضعف الضمير غياب جانب إلى العلمية
 .البحث روح

 إجـراء  فـي  الباحثين بعض جدية عدم •
 أو ذواتهـم  في لخلل إما العلمية البحوث

 .يواجهونها التي لإلحباطات
 للبحث العلمية للمناهج الضعيف استيعابهم •

 مرحلـة  في الدراسة مستوى على سواء

 ويرجع العليا، الدراسات أو البكالوريوس



 

 ٤٤١

 علـى  العلميـة  المنـاهج  العتماد ذلك

 .التدريس في التقليدي األسلوب

 وخاصـة  البحـوث  مـن  الكثير هناك •
 الـشكل ب منهـا  اإلفادة يتم ال األكاديمية
 األرفـف  علـى  وضعها ويتم المطلوب

 الجهـد  أن يعنـي  مما (األرفف بحوث)
 يؤدي مما هباء ذهب البحث في المبذول

 .الباحثين إحباط إلى

 مـن  بـدالً  االختبـارات  على االعتماد •
 للمقـررات  كمتطلبـات  العلمية البحوث
 .البكالوريوس مرحلة في الدراسية

 كـورش  الدورية العلمية األنشطة ندرة •
 العلميـة  والسيمينارات واللقاءات لعملا

 هيئة وأعضاء العليا الدراسات طلبة بين
 .التدريس

 :يلـي  فيمـا  تتمثـل  إداريـة  معوقات :ثانياً
(Alyaseen ، 2014 ، 566) و( 

 (29  ، 2012 المغربي،

 فقـدان  فـي  المتمثل السياسي االستبداد •
 فـي  الديمقراطيـة  وغياب الرأي حرية

 .عامةال الحياة مناحي مختلف

 العلمـي  البحـث  أهميـة  ثقافـة  غياب •
 اإلبداع في والرغبة العلمية واالكتشافات
 جانـب  إلى المجتمع، داخل واالختراع
 هـذا  في المشتغلين جهود من السخرية
 التي الالئقة المكانة إعطائهم وعدم المجال

 .وتكريم تقدير من يستحقونها

 األكـاديميين  بـين  التعـاون  غيـاب  •
 التفاهم لغة غياب لىإ إضافة والممارسين

 التفاعل وضعف الجانبين، بين المشترك
 وتجاهـل  التعليمـي  والنظام البحث بين

 .للبحث السلطة

 لديهم ممن الطموح الشباب طاقات هدر •
 مـشكالت  معالجـة  في مستحدثة أفكار
 بحثي بفكر الحالي العصر يشهدها بحثية
 لهذه الحقيقية األسباب لتشخيص قوي حر

 .لها العالج وتحديد المشكالت

 اإلدارية واإلجراءات القوانين في الخلل •
 تستقطب جاذبة بيئة توفير في تسهم التي

 .وتشجعهم الباحثين

 استراتيجية وخطة واضحة سياسة غياب •
 والدقة التخطيط على قائمة العلمي للبحث

 وأهداف الواضحة ورؤية والموضوعية
 .العلمي البحث جودة لضمان معلنة

 المجـال  علـى  ديةالفر النزعة سيطرة •
 الكثير اهتمام عدم إلى باإلضافة البحثي،

 البحث بفكرة العالي التعليم مؤسسات من
 متكامل فريق فيه يشارك الذي الجماعي

 .الباحثين من

 عضو بتكليف الجامعية اإلدارات اهتمام •
 إدارية أو تدريسية بأعباء التدريس هيئة
 .الطالب بحوث متابعة حساب على

 التـدريس  هيئـة  اءأعض بعض اهتمام •
 .البحث جوهر حساب على شكلية بأمور



 

 ٤٤٢

 ) :يلـي  فيمـا  تتمثل تمويلية معوقات  :ثالثاً
 (149 ،2017 الفيومي،

 النظريـة  لألبحاث التحتية البنية ضعف •

 وأدوات وأجهزة مختبرات من والتطبيقية

 كفايـة  وعـدم  علميـة  ومكتبات للقياس

 .لذلك الالزمة المالية الموارد

 البحـوث  إلجـراء  الالزم التمويل نقص •

 .المناسبة بالطرق العلمية

 المخصص العلمي البحث ميزانية ضعف •

 .العالي التعليم ميزانية قبل له

 العديـد  وجـود  سـبق  ممـا  يتضح

 تواجـه  التـي  والمـشكالت  المعوقـات  من 

 ممـا  البـاحثين  لـدى  البحثية الكفايات تنمية 

 العمـل  ينبغي لذلك أدائهم، على سلباً أثرت 

   لـدى  العلمـي  البحـث  كفايـات  ميةتن على
 قـادرين  يكونوا حتى العليا الدراسات طالب

 أبحـاثهم  في والكفاءة لإلتقان الوصول على

 .العلمية

 للدراسة الميداني الجانب

   : للدراسة الميداني الجانب أهداف :أوالً

 الميداني جانبها في الدراسة استهدفت

 المعلومـاتي  الوعي بين العالقة على التعرف

 العليا الدراسات طالب لدى البحثية والكفايات

 .المنوفية جامعة التربية بكلية

  

 :للدراسة الميداني الجانب إجراءات :ثانياً

 :الدراسة عينة) ١(

 اشـتقت  الذي األصلي المجتمع تألف
 الدراسات طالب من الحالية الدراسة عينة منه

 علـى  المنوفيـة  جامعـة  التربية بكلية العليا

 للعام المقيدين والدكتوراة جستيرالما مستوى

 (97) عددهم والبالغ 2019 /2018 الجامعي
 العام من سنوات ثالث منذ والمسجلين طالبا،

 الجامعي العام إلى (2017 / 2016) الجامعي

 طالبا، (257) عددهم والبالغ (2018/2019)

 (364) األصـلي  المجتمع أفراد عدد بلغ وقد

 عـشوائية  ريقـة بط العينة اختيار وتم طالبا،

 بواقع طالبا (218) عددها بلغ والتي منتظمة

 وقد للعينة، األصلي المجتمع من %60 تمثيل

 والتحليل للتفريغ الصالحة االستبيانات عدد بلغ

 استبعاد إلى ذلك ويرجع ،(182) اإلحصائى
 عـدد  ذكر لعدم إما االستبيانات بعض الباحثة

 أو الشخـصية،  بيانـاتهم  بعض الطالب من

 العبارة، لنفس استجابة من أكثر البعض اءإعط

 فقـرات  بعض على اإلجابة اكتمال  لعدم أو

 من االستبانة على الحصول لعدم أو االستبانة،

 فـي  انتظامهم لعدم نظرا أخرى مرة الطالب

   .الحضور
 :الدراسة أداة) ٢(

 االستبانة على الحالية الدراسة اعتمدت
 تعلقـة الم والمعلومـات  البيانات لجمع كأداة

 لـدى  البحثية وبالكفايات المعلوماتي بالوعي



 

 ٤٤٣

 جامعـة  التربية بكلية العليا الدراسات طالب

 بنائهـا،  لخطوات وصفا يلي وفيما المنوفية،

 .وثباتها وصدقها

  :الدراسة أداة بناء

 الميداني للتطبيق االستبانة إعداد عملية مرت

 :التالية بالخطوات

 الدراساتو التربوية األدبيات على االطالع
 الدراسـة،  بموضـوع  المتعلقة السابقة

 االسـتبانة  بنـاء  فـى  منها واالستفادة

 .فقراتها وصياغة

 رئيسين محورين في االستبانة محاور تحديد
 المعلومـاتي  الوعي األول المحور :هما

 الثاني والمحور العليا، الدراسات لطالب

 .العليا الدراسات لطالب البحثية الكفايات

 الـوعي  األول المحـور  أبعـاد  تحديـد 
 العليـا،  الدراسـات  لطالب المعلوماتي

 مـن  منبثقة  أبعاد خمسة في وحصرها

 مـن  الصادرة المعلوماتي الوعي معايير
  وهم والبحوث، الكليات مكتبات جمعية

 المعلوماتيـة  الحاجـة  ومـدى  طبيعة)

 المعلومـات  إلـى  الوصول المطلوبة،

 النقـدي  التقييم وفاعلية، بكفاءة المطلوبة

 اسـتخدام  ومـصادرها،  للمعلومـات 

 المحيطة القضايا فهم بكفاءة، المعلومات

 بعـض  وصياغة ،(المعلومات باستخدام

 هذه من بعد كل عن تعبر التي العبارات

 (39) عباراتهـا  عدد بلغت حيث األبعاد

 .عبارة

 البحثية الكفايات الثاني المحور أبعاد تحديد
 التربيـة  بكليـة  العليا الدراسات لطالب

 المحور هذا تضمن وقد المنوفية، جامعة

 العلميـة،  الكفايات) وهم مجاالت خمسة

 اللغويـة،  الكفايـات  الفنيـة،  الكفايات

 ،(الشخـصية  الكفايات التقنية، الكفايات
 عن تعبر التي العبارات بعض وصياغة

 عدد بلغت حيث األبعاد هذه من بعد كل

 عدد يكون وبذلك عبارة، (58) عباراتها

 األوليـة  صورتها في ستبانةاال عبارات

 .عبارة (97)

 يتعلـق  محـور  علـى  األداة اشتملت كما
 ) مثـل  للمـستجيبين  الشخصية بالبيانات
 القـسم  العلمـي،  المؤهل النوع، االسم،

 .(العلمي

 ) وهي التحقق لدرجة بدائل ثالثة وضع وتم
 بدرجـة  تتحقـق  - كبيرة بدرجة تتحقق

  .(ضعيفة بدرجة تتحقق - متوسطة

 :الدراسة أداة تقنين

 الدراسـة  أداة بتقنـين  الباحثـة  قامت
 :يلي كما والثبات الصدق باستخدام (االستبانة)

  :االستبانة صدق

 مـن  االسـتبانة  صدق من التحقق تم
 الباحثـة  قامت حيث المحكمين، صدق خالل



 

 ٤٤٤

 علـى  األوليـة  صـورتها  في األداة بعرض

 أصول مجال في التربية أساتذة من مجموعة

 المقارنة، والتربية التعليمية اإلدارةو التربية،

 آرائهـم  على للتعرف خبراء،10 عددهم بلغ

 األداة، أبعـاد  شمول مدى حول ومالحظاتهم

 ودرجـة  بمحورها، عبارة كل ارتباط ومدى
 تعديل منهم طلب كما عبارة، كل ووضوح دقة

 وجهه من مناسباً يرونه ما إضافة أو حذف أو

 .نظرهم

 المحكمين السادة مالحظات ضوء في
 بعض حذف تم حيث األداة عبارات تعديل تم

 وحـذف  اآلخـر،  البعض وإضافة العبارات

 أصبحت وبذلك العبارات، من الكلمات بعض

 (83) مـن  تتكون النهائية صورتها في األداة

 األول المحور محورين؛ على توزعت عبارة

 العليـا  الدراسات لطالب المعلوماتي الوعي

 الكفايات الثاني محوروال عبارة، (38) مثلته
 (45) مثلتـه  العليا الدراسات لطالب البحثية

 .عبارة

 العبارات هذه على االستجابة اقتضت
 عن يعبر الذي البديل أمام (√) عالمة وضع

  .التحقق درجة

ــد ــتبانة اصــبحت أن وبع    االس
 الثبـات  حـساب  ثـم  النهائيـة  صورتها في

  .لها 
  
 

 :االستبانة ثبات •
 طريـق  عن اتالثب معامل حساب تم

 للتحقـق  (كرونباخ ألفا) ثبات معامل استخدام

 واالسـتبانة  االستبانة محاور جميع ثبات من

 :التالي بالجدول موضح هو كما ككل،

 االستبانة لمحاور الثبات معامل( )١(جدول
 ألفا ) معامل باستخدام ككل واالستبانة

 كرونباخ
 م

  المحاور
 عدد

 العبارات
 قيمة
 معامل
 ألفا

 لطالب المعلوماتي الوعي 1

  العليا الدراسات

38 0،878 

 لطالب البحثية الكفايات 2
  العليا الدراسات

45 0،830 

 0،817 83 ككل االستبانة 

 ) معامل قيمة أن (1) جدول من يتضح
 كانت ككل االستبانة فى (كرونباخ ألفا

 تجانس إلى تشير مقبولة قيمة  وهى ،0،817

 كما الحيتها،ص ثم ومن االستبانة، عبارات

 الدراسة فى المستخدمة األداة أن إلى تشير

 للتطبيق تصلح عالية ثبات بقيمة تتمتع
 .الميداني

  اإلحصائية المعالجة الدراسة أداة تطبيق اثالث

 االستبانة وثبات صدق من التحقق بعد
 بتطبيقها الباحثة قامت للتطبيق وصالحيتها

 عامال من الثاني النصف في العينة أفراد على

 تحويل وثم ،(2019 /2018) الجامعي



 

 ٤٤٥

 تم حيث درجات إلى العينة أفراد استجابات

 لالستجابات 1 ، 2 ، 3 الدرجات إعطاء

 متوسطة، بدرجة تتحقق كبيرة، بدرجة تتحقق)

 .الترتيب على ،(ضعيفة بدرجة تتحقق

 االستجابات مدى تحديد في االعتماد
 على الموافقة مدى على للحكم (الفئة مدى)

 الرقمي العصر في الوجدانية التربية حدياتت

 بكليات التدريس هيئة أعضاء نظر وجهه من

 :التالية المعايير على التربية

 بدرجة تتحقق 1.66 من أقل إلى 1 من •

 .قليلة بدرجة الموافقة أو قليلة

 تتحقق 2.33 من أقل إلى 1.66 من •

 بدرجة الموافقة أو متوسطة بدرجة

 .متوسطة

 بدرجة تتحقق 3 من لأق ألى  2.33 من •

 .كبيرة بدرجة الموافقة أو كبيرة

 اإلحصائية الحزمة برنامج استخدام تم
 التكرارات لحساب ،Spss االجتماعية للعلوم

 الحسابي والمتوسط المئوية، والنسب

 تحليل ،(ت) اختبار المعياري، واالنحراف

 معامل توكي، اختبار االتجاه، أحادي التباين

 .بيرسون ارتباط

 :وتفسيرها الدراسة نتائج :عاراب

 عينة على (االستبيان) الدراسة أداة بتطبيق
 :التالية النتائج إلى التوصل تم الدراسة،

 والمتعلق األول بالمحور الخاصة النتائج •
 المعلوماتى الوعى حول العينة أفراد بآراء

  العليا الدراسات طالب لدى

 مستويين وفق النتائج هذه تناول يتم وسوف
 :وهما يينأساس

 باستجابات الخاصة النتائج :األول المستوى •

 بصورة األول المحور حول العينة أفراد
 لدى المعلوماتي بالوعي المتعلق مجملة

 النحو على وذلك العليا، الدراسات طالب

  :التالي

 )٢( جدول

 ولاأل المحور حول العينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 عدد المحور
 العبارات

 المتوسط
 الحسابى

 االنحراف
 الترتيب المعيارى

 1 0،432 2،17 10  المطلوبة المعلوماتية الحاجة ومدي طبيعة
 2 0،422 2،09 7  وفاعلية بكفاءة المطلوبة المعلومات إلى الوصول

 5 0،332 1،75 9  ومصادرها للمعلومات النقدي التقييم
 3 0،508 1،94 4  فاءةبك المعلومات استخدام

 4 0،450 1،92 8  المعلومات باستخدام المحيطة القضايا فهم
  0،290 1،98 38 ككل المعلوماتي الوعي



 

 ٤٤٦

 درجة أن السابق الجدول من ويتضح
 الدراسات طالب لدى المعلوماتي الوعي توافر

 كانت المنوفية جامعة التربية بكلية العليا

 الحسابي وسطالمت بلغ حيث متوسطة، بدرجة

 وهو (1،98) الدراسة عينة أفراد الستجابات

 ليكرت لمقياس الثانية الفئة ضمن يقع متوسط

 تشير التى الفئة وهى (2،33-1،67) الثالثى

 أن إلى يشير مما المتوسطة، االستجابة إلى

 طالب لدى المعلوماتي الوعي مستوى
 ويعني متوسطا، كان والدكتوراة الماجستير

 والدكتوراة الماجستير طالب أن ذلك

 احتياجاتهم تحديد متوسطة بدرجة يستطيعون

 وتنظيمها، إليها والوصول المعلومات من

 تقوم التي المجهودات بعض إلى ذلك ويرجع

 العليا الدراسات طالب إلكساب الكلية بها

 مستجدات لمواكبة المعلوماتي الوعي مهارات

 في السريع والتدفق المعلوماتي العصر
 المؤتمرات تنظيم خالل من وذلك ات،المعلوم

 التي التدريبية الدورات وبعض والندوات،

 الرغم وعلي العليا، الدراسات لطالب تقدمها

 من مزيد إلى حاجة في زالنا ما إننا إال ذلك من

 المعلوماتي الوعي مهارات بتنمية االهتمام

 الوعي من المتوسط المستوى هذا لكون

 في أدائهم على سلبا ينعكس قد المعلوماتي

 دراسة عنه كشفت ما وهذا العلمية، البحوث

 (2004 توفيق،) ودراسة (2015 الرمادي،)
 الشافعي،) ودراسة (2008 عزازي،) ودراسة

 ودراسة (2009 الغانم،) ودراسة (2005

(Ntombizdowa& Karin،2005) 

 (Ayokua&Ojedokun،2014) ودراسة

 الوعي مستوى أن إلى أشاروا حيث

 كان العليا الدراسات طالب لدى اتيالمعلوم

 الوعي مهارات معظم في منخفضا
 دراسات مع وتعارضت المعلوماتي،

 وحمودي، الرازق عبد)و (2012بركات،)

 (2015 الفخراني،)و (2015

 &Schroeder)و (Hepworth، 2009)و

cahoy، 2010) مستوى أن إلى أشاروا حيث 

 كان العليا الدراسات لطالب المعلوماتي الوعي

 .مرتفعا

 المعلوماتي الوعي محور من ويتضح
 حصل المعلوماتية الحاجة ومدى طبيعة بعد أن

 حسابي بمتوسط األول الترتيب  على

 طالب أن إلى ذلك يعود وقد ،(2،17)
 على التعرف إلى دائما يلجأون العليا الدراسات

 المعلومة أن إذ المعلومات من جديد هو ما كل

 لتطور نظرا الزمن مرور مع تتقادم

 شهدته وما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا

 في سريع وتدفق تطور من اإللكترونية المواقع

 عند إغفالها يمكن ال وبالتالي المعلومات،

 من يتطلب حيث العلمية، األبحاث إجراء

 حديثة، أبحاثهم مراجع تكون أن الباحثين

 متوسطة بدرجة الباحثون يستطيع وبالتالي
 وتحديد البحث يحتاجها التي وماتالمعل جمع



 

 ٤٤٧

 البحث، لمشكلة المالئمة المعلومات مصادر

 دراسات مع النتيجة تلك اتفقت وقد

 ،(2009 الغانم،) ،(2017 الدوسري،)

 صالح،) ،(2008 والسلمى، العمودى)

 ،(2017 والرياعي، عماشة) ،(2016

(Luu&Freeman،2011)،
(Schroeder&Cahoy،2010) حيث 

 لديهم العليا الدراسات طالب نأ إلى أشاروا

 الالزمة المعلوماتية الحاجة تحديد على القدرة

 .متوسطة بدرجة للبحث

 النقدي التقييم بعد أن يتضح كما
 الترتيب على حصل ومصادرها للمعلومات

 يعود وقد ،(1،75) حسابي بمتوسط األخير

 ودورات إرشادية برامج توفير عدم إلى ذلك

 على لتساعدهم العليا تالدراسا لطالب تدريبية

 ودمج وتصنيفها وتبويبها المعلومات فرز

 المعرفة بين والمقارنة وتقييمها، منها المتكرر
 الفائدة قيمة لتحديد السابقة والمعرفة الجديدة

 عن فضال بينهما، التناقض أو أضافتها التي

 طالب ذهن في البحث فكرة وضوح عدم

 وضعف عنها البحث عند العليا الدراسات

 يحصلون التي المعلومات إدارة على قدرته

 إذا ما تحديد على قادر غير يجعله مما عليها،

 وتلبي للبحث كافية المتوافرة المعلومات كانت

 لمعلومات حاجة هناك تزال ال أم منها الحاجة

 مقررات توفير عدم إلى باإلضافة جديدة،

 على العليا الدراسات طالب تساعد دراسية

 عملية إن حيث ومصادرها، تالمعلوما تقييم

 أساسية حياتية مهارة هي المعلومات تقييم

 حرص زيادة ينبغي لذلك الحياة، مدى للتعلم
 الطالب، لدى المهارة تلك تنمية على الكلية

 العزازي،) دراسات مع النتيجة تلك وتتفق

 ،(2010 والعمودي، جوهري) ،(2008

 ) ،(2012 بركات،) ،(2016مرسي،)

Michelle،2006) إلى أشاروا حيث 

 في العليا الدراسات طالب قدرات انخفاض

 وتقييم مختلفة مصادر من المعلومات فحص

 .عليها االعتماد في والدقة الثقة مدى

 باستجابات الخاصة النتائج :الثاني المستوى

 الوعي توفر مدى حول العينة أفراد
 بشكل العليا الدراسات طالب لدى المعلوماتي

  .مفصل

 باستجابات الخاصة النتائج :ألولا البعد

 الحاجة ومدى طبيعة حول العينة أفراد

 على البعد هذا ويشتمل المطلوبة، المعلوماتية

 موضح هو كما نتائجه وكانت عبارات (10)
  :التالى بالجدول



 

 ٤٤٨

 )٣(جدول

 حول عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية، والمتوسطات التكرارات،
 المطلوبة المعلوماتية الحاجة ومدى ةطبيع
 % ك % ك % ك العبارة م كبيرة متوسطة كبيرة

 المتوسط
 الحسابى

 االنحراف
 الترتيب المعيارى

 الباحثون يحرص 1
 مع التشاور على

 هيئة أعضاء
 لتحديد التدريس
 البحث موضوع

106 60،6 66  36،3 10 3،1 2،63 0،482 1 

 أسئلة الباحثون يعد 2
 على مبنية ضحةوا

 إلى الحاجة
 عن معلومات
 البحث موضوع

58 31،9 102 56،0 22 12،1 2،19 0،634 5 

 الباحثون يحدد 3
 الالزمة المعلومات

 الهدف لتحقيق 
 من المطلوب
 البحث

64 35،2 95 52،2 23 12،6 2،22 0،655 4 

4 
 

 الباحثون  يدمج
 السابقة معلوماتهم
 الحالية وأفكارهم
 على للحصول

 جديدة لوماتمع

51 28،0 111 61،0 20 11،0 2،01 0،602 7 

 الباحثون يجمع 5
 من المعلومات

 مختلفة مصادر

14 7،7 127 69،8 41 22،5 2،31 0،605 2 

6 
 

 بين الباحثون يميز
 المعرفية المجاالت
 وتحديد المختلفة

 منها الغرض

67 36،8 100 54،9 15 8،2 2،28 0،609 3 

 الباحثون يفرق 7
 المصادر بين 

 والثانوية األولية

45 24،7 104 57،1 33 18،1 2،06 0،653 6 

 الباحثون يحدد 8
 من الفائدة

 المعلومات
 المكتسبة

23 12،6 122 67،0 37 20،3 1،92 0،570 9 

 الباحثون يحدد 9
 المناسب الوقت

 على للحصول
 المعلومات
 المطلوبة

22 12،1 119 65،4 41 22،5 1،89 0،580 10 

 الباحثون ريقد 10
 الحصول جدوى
 أجنبية لغة على
 المعلومات لجمع

 محتواها وفهم

36 19،8 108 59،3 38 20،9 1،98 0،639 8 



 

 ٤٤٩

 أن السابق الجدول من يتضح
 مدى حول الدراسة عينة أفراد استجابات

 :التالى النحو على المعلوماتية الحاجة وطبيعة

 األولى المرتبة فى (1) العبارة جاءت
 وتليها (2،63) حسابى بمتوسط بالترتي فى

 بمتوسط الثانية المرتبة فى (5) العبارة

 يستند التى للمعايير ووفقاً (2،31) حسابى

 تتحقق (1) العبارة أن يتضح البحث إليها

 بدرجة تتحقق (3) والعبارة كبيرة بدرجة

 طالب اعتماد إلى ذلك يعود وربما متوسطة،

 المواقع على والدكتوراة الماجستير
 كبيرة بدرجة التقليدية والمصادر لكترونيةاإل

 رسائلهم إلعداد الالزمة المعلومات تحديد في

 تقديم على الكلية لحرص نظرا العلمية،

 لطالب عمل وورش تدريبية دورات

 التسجيل كيفية على لتدريبهم العليا الدراسات

 منه، االستفادة وكيفية المعرفة بنك على

 العليا اتالدراس طالب أن إلى باإلضافة

 األقران أو األساتذة مع التشاور إلى يلجأون

 حاجة في هم التي المعلومات نوعية لتحديد
 المرتبة فى (9) العبارة جاءت كما إليها،

 (1،89) حسابى بمتوسط الترتيب فى األخيرة

 األخيرة قبل المرتبة فى (8) العبارة وتسبقها

 قلة ذلك يرجع وقد ،(1،92) حسابى بمتوسط

 الماجستير لطالب العملي تدريبال فرص

 الوقت تحديد على القدرة على والدكتوراة

 المطلوبة، المعلومات على للحصول المناسب

 وتعدد بسرعة وتدفقها المعلومات كثرة إن حيث

 يتطلب نفسه الوقت في وتباينها مصادرها

 مالحقة على المستمر التدريب ضرورة

 ضالف اليها، االحتياج وقت وتحديد المعلومات

 طالب يدرسها التي المقررات طبيعة عن
 الماجستير مستوى على العليا الدراسات

 التجديد وقلة الجمود من تعاني التي والدكتوراة

 بعض تعمق عدم إلى باإلضافة والتحديث،

 واكتفائهم المجال هذا في الكلية أساتذة

 في التلقين على تعتمد التي بالمحاضرات

 استقاللية في سهمت ال مما المعلومات، إيصال

 اتفق وقد المعلومات، على الحصول في الطالب

 ،(2010 الحمود،) دراسات مع ذلك
 (2016الوهاب، عبد) ،(2015 الفخراني،)

 حيث (Ayokua،2014&Ojedokun)و

 حاجة في العليا الدراسات طالب أن إلى أشاروا

 ورسائلهم بحوثهم إلعداد المعلومات إلى

 الثقافة برنامج مجد بضرورة وأوصوا العلمية،

    .العليا الدراسات برامج ضمن المعلوماتية

 العينة أفراد بآراء الخاصة النتائج :الثانى البعد
 المطلوبة المعلومات إلى الوصول درجة حول

 (7) على البعد هذا ويشتمل وفاعلية بكفاءة

 بالجدول موضح هو كما نتائجه وكانت عبارات

 :التالي

 



 

 ٤٥٠

 )٤(ل جدو

 درجة حول عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية، والمتوسطات التكرارات،

 وفاعلية بكفاءة المطلوبة المعلومات إلى الوصول
 % ك % ك % ك العبارة م كبيرة متوسطة كبيرة

 المتوسط
 الحسابى

 االنحراف
 الترتيب المعيارى

 أكثر الباحثون يختار 1
 مالئمة البحثية الطرق

 إلى ولللوص
 المطلوبة المعلومات

60 33،0 112 61،5 10 5،5 2،27 0،557 1 

 من الباحثون يتمكن 2
 البحث خطة إجراء

 للطريقة المناسبة
 تم التي البحثية

 .تحديدها

65 35،7 88 48،4 29 15.9 2،19 0،692 2 

 الباحثون يحدد 3
 المفتاحية الكلمات

 والمترادفات
 ذات والمصطلحات

 ماتبالمعلو العالقة
 المطلوبة

56 28،0 118 59،0 26 13،0 2،15 0،624 3 

 الباحثون يستخدم 4
 المسحية الدراسات

 والمقابالت
 واالستبيانات

 وغيرها واإلنترنت
 على للحصول
 األولية المعلومات

50 27،5 100 54،9 32 17،6 2،09 0،665 5 

 كمية الباحثون يحدد 5
 البحث نتائج ونوعية

 بموضوع الصلة ذات
 .ساتهمدرا

56 28،0 110 55،0 34 17،0 2،11 0،663 4 

 الباحثون يدرك 6
 في الثغرات

 المسترجعة المعلومات
 كانت إذا ما لمعرفة

 البحث استراتيجية
 .تنقيح إلى تحتاج

23 11،5 125 62.5 52 26،0 1،85 0،596 7 

 الباحثون يستخدم 7
 من العديد

 لتسجيل التكنولوجيات
 المعلومات وتوظيف

 عليها صلواح التي
 .ومصادرها

53 26،1 92 45،3 58 28،6 1،97 0،740 6 

 استجابات أن السابق الجدول من يتبين
 إلى الوصول درجة حول الدراسة عينة أفراد

 النحو على وفاعلية بكفاءة المطلوبة المعلومات

 :التالى



 

 ٤٥١

 األولى المرتبة فى (1) العبارة جاءت
 هاوتلي (2،27) حسابى بمتوسط الترتيب فى

 بمتوسط الثانية المرتبة فى (2)  العبارة

 يستند التى للمعايير ووفقاً (2،19) حسابى

 متوسطة، بدرجة  التحقق يتضح البحث إليها

 المقررات طبيعة إلى ذلك يعود وربما
 العليا الدراسات طالب يدرسها التي الدراسية

 مثل والدكتوراة، الماجستير مستوى على

 تدرب التي البحث وقاعة البحث مناهج

 البحث طريقة اختيار كيفية على الطالب

 المطلوبة، المعلومات على للحصول المالئمة

 للطريقة المناسبة البحث خطة صياغة وكيفية

 العبارة جاءت كما تحديدها، تم التي البحثية

 بمتوسط الترتيب فى األخيرة المرتبة فى (6)
 فى (7) العبارة وتسبقها (1،85) حسابى

 ،(1،97) حسابى بمتوسط األخيرة لقب المرتبة
 تقدم التي الخدمات نقص إلى ذلك يرجع وقد

 االتصال شبكات توافر وعدم الكلية مكتبة من

 لضعف نظرا بالكلية المعلومات وتكنولوجيا

 المعلومات، ومراكز الكلية بين التعاون

 العلوم مجال في الباحثين تدريب نظم وضعف

 قدرة ضعف إلى أدى مما والتكنولوجيا،

 المعلومات تنظيم أدوات استخدام على الباحثين

 القدرة وضعف المعلومات، بيئة في المتوفرة

 المناسبة االسترجاع أدوات اختيار على

 بموضوع المتصلة المعلومات إلى للوصول

 إلى باإلضافة فيها، الثغرات وإدراك البحث

 في الباحثين ومشاركة حضور ضعف

 خارجها أو الكلية داخل سواء المؤتمرات
 مما تخصصهم في حديثة معلومات الكتساب

 اتفق وقد لديهم، المعلوماتي الوعي يضعف

 ،(2004خير،) دراسات ذلك

 ،(2015الفخراني،) ،(2010الحمود،)

 Karin، 2005)و (2015البياتي،)

&Ntompizodwa) أن إلى أشاروا حيث 

 في ضعف لديهم العليا الدراسات طالب

 المعلومات عن البحث طرق تحديد مهارات
 التي المعلومات على الحصول من يقلل مما

    .بدقة يحتاجونها

 أفراد باستجابات الخاصة النتائج :الثالث البعد

 للمعلومات النقدي التقييم حول العينة

 (9) على البعد هذا ويشتمل ومصادرها
 موضح هو كما نتائجه وكانت عبارات

 :التالي بالجدول

  
 



 

 ٤٥٢

 )٥(ل جدو
 النقدي التقييم حول عينة أفراد آلراء المعيارية واالنحرافات الحسابية، والمتوسطات ت،التكرارا

 ومصادرها للمعلومات
 % ك % ك % ك العبارة م كبيرة متوسطة كبيرة

 المتوسط
 الحسابى

 االنحراف
 الترتيب المعيارى

 الباحثون يلخص 1
 من الرئيسة األفكار
 المعلومات مصادر
 .جمعوها التي

64 35،2 86 47،3 32 17،6 2،17 0،706   1 

 الباحثون يفحص 2
 مصادر من المعلومات

 تقييم أجل من مختلفة
 في والدقة الثقة مدى

 عليها االعتماد

51 28،1 104 57،1 27 14،8 2،13 0،643 2 

 الباحثون يستخدم 3
 من وغيره الحاسوب
 التكنولوجية الوسائل
 بين التداخل لدراسة

 .فةالمختل األفكار

39 21،4 124 68،1 19 10،4 2،10 0،555 3 

 الباحثون يدرك 4
 المفاهيم بين العالقات
 عناوين في وإدماجها

 ومدعمة مفيدة أولية
 باألدلة

4 2،2 165 90،7 13 7،1 1،95 0،302 5 

 بين الباحثون يقارن 5
 الجديدة المعرفة

 السابقة ومعرفتهم
 الفائدة قيمة لتحديد
 أو أضافتها التي
 بينهما ناقضالت

35 19،2 124 68،1 23 12،6 2،06 0،562 4 

 إذا ما الباحثون يدرك 6
 الجديدة المعرفة كانت
 النظام على تأثير لها

 للفرد القيمي

24 12،8 124 66،0 40 21،3 1،81 0،578 8 

 إذا ما الباحثون يحدد 7
 المعلومات كانت

 للبحث كافية المتوافرة
 أو منها الحاجة وتلبي

 حاجة هناك تزال ال
 جديدة لمعلومات

18 9،6 139 73،9 31 16،5 1،93 0،507 6 

 عن الباحثون يبحث 8
 في االختالفات

 التي النظر وجهات
 اإلنتاج في يصادفوها

 دعمهم وتحديد الفكري
 .لها رفضهم أو

29 15،4 114 60،6 45 23،9 1،92 0،623 7 

 في الباحثون يشارك 9
 برامج منتديات

 االتصاالت
 مع بفاعلية ترونيةاإللك

 في المتخصصين
 البحث مجال

13 7،1 102 56،0 67 36،8 1،70 0،594 9 



 

 ٤٥٣

 استجابات أن السابق الجدول من يتبين
 النقدى التقييم درجة حول الدراسة عينة أفراد

 :التالى النحو على ومصادرها للمعلومات
 األولى المرتبة فى (1) العبارة جاءت

 وتليها (2،17) حسابى بمتوسط الترتيب فى
 حسابى بمتوسط الثانية المرتبة فى (2) العبارة

 إليها يستند التى للمعايير ووفقاً ،(2،13)
 وربما متوسطة، بدرجة  التحقق يتضح البحث
 من أن على الكلية حرص إلى ذلك يعود

 يكون أن بالماجستير لاللتحاق القبول شروط
 في تدريبية دورة على حاصل الطالب

 قدرة زيادة في يساهم مما (ICDL) اإلنترنت
 تطبيقات من مجموعة الستخدام الباحثين

 عن فضال word ،excelمثل الحاسوب
 البحوث إدارة تقدمها التي التدريبية الدورات

 مهارات لتنمية العليا الدراسات لطالب بالكلية
 جاءت كما المعلومات، مصادر في البحث
 يبالترت فى األخيرة المرتبة فى (9) العبارة

 (6) العبارة وتسبقها (1،70) حسابى بمتوسط
 حسابى بمتوسط األخيرة قبل المرتبة فى
 الدراسات طالب أن ذلك ويعني ،(1،81)

 بين الدمج مهارة في انخفاض لديهم العليا
 الجديدة والمعلومات السابقة المعرفة

 في وضعف جديدة، أفكار إلى والوصول
 تأثيرها ومدى الجديدة المعرفة لقيمة إدراكهم

 ضعف إلى باإلضافة للفرد القيمي النظام على
 االتصاالت برامج منتديات في مشاركتهم

 مجال في المتخصصين مع اإللكترونية

 تقييم مهارة ضعف إلى ذلك يشير مما البحث،
 طالب لدى ومصادرها المعلومات وتحليل

 الماجستير مستوى على العليا الدراسات
 توافر عدم ىإل ذلك يرجع وقد والدكتوراة،

 المعلومات وتكنولوجيا االتصال شبكات
 الكلية بين التعاون لضعف نظرا بالكلية،
 المقررات وطبيعة المعلومات، ومراكز
 الماجستير طالب يدرسها التي الدراسية

 النقدي، التفكير على تساعد ال التي والدكتوراة
 في الكلية أساتذة خبرة ضعف إلى باإلضافة

 المعلومات بعض أن عن فضال المجال، هذا
 فيها يتوافر ال العالمية الشبكة على الموجودة
 تخضع ال إنها حيث والثقة، المصداقية
 لهذا المعلومات، لهذه التحريرية للمراجعة

 النقدي التقييم مهارة الباحثين إكساب ينبغي
 اإلنترنت، من عليها يحصلون التي للمعلومات

 العال، عبد) دراسات مع ذلك اتفق وقد
 مرسى،) ،(2016 الوهاب، عبد) ،(2014
 ،(2008 عزازى،) ،(2016

(Michelle،2006) أن إلى أشاروا حيث 
 مهارة في ضعف لديهم العليا الدراسات طالب
 لمحتوي النقدي والتحليل المعلومات دقة تقييم

    .إليها الوصول تم التي المعلومات
 أفراد باستجابات الخاصة النتائج :الرابع البعد

 ويشتمل بكفاءة المعلومات استخدام حول عينةال
 كما نتائجه وكانت عبارات (4) على البعد هذا
 :التالي بالجدول موضح هو



 

 ٤٥٤

  )٦(ل جدو
 استحدام حول عينة أفراد ألراء المعيارية واالنحرافات الحسابية، والمتوسطات التكرارات،

 بكفاءة المعلومات
 % ك % ك % ك العبارة م كبيرة متوسطة كبيرة

 المتوسط
 لحسابىا

 االنحراف
 الترتيب المعيارى

 المعرفة الباحثون يطبق 1
 من المنقولة والمهارات

 والمعلومات السابقة الخبرات
 منتج لخلق للتخطيط الجديدة

 .معين

52 28،6 88 48،4 42 23،1 1،94 0،718 3 

 مضمون الباحثون ينظم 2
 إخراجه يدعم بشكل البحث

 بكفاءة يةالنهائ الصورة في

52 28،6 97 53،3 33 18،1 2،10 0،677 1 

 نجاح مدى الباحثون يدرك 3
 االستراتيجيات ضعف أو

 تطوير أو السابقة
 في بديلة استراتيجيات

 والتقييم البحث

5 32،4 113 62،1 64 35،1 1،95 1،608 2 

 أشكال الباحثون يختار 4
 المناسبة االتصاالت
 نطاق على واستخدامها

 بفاعلية المنتج يللتوص واسع
 .لآلخرين

4 2،1 131 72،0 47 25،9 1،77 0،480 4 

 استجابات أن السابق الجدول من يتبين

 استخدام درجة حول الدراسة عينة أفراد
 :التالى النحو على بكفاءة المطلوبة المعلومات

 األولى المرتبة فى (2) العبارة جاءت

 ووفقاً (2،10) حسابى بمتوسط الترتيب فى
 التحقق يتضح البحث إليها يستند التى عاييرللم

 حرص إلى ذلك يعود وربما متوسطة، بدرجة

 إعداد في والدكتوراة الماجستير طالب

 الخارجي الشكل مراعاة على العلمية رسائلهم

 التي للشروط وفقا للبحث النهائية والصورة

 اإلمالئية النواحي من الكلية الئحة تضعا

 (4) العبارة جاءت كما والطباعية، والنحوية

 بمتوسط الترتيب فى األخيرة المرتبة فى
 قدرة ضعف ذلك ويعني ،(1،77)حسابى

 قنوات عبر العلمي البحث نشر على الباحثين

 اآلخرين إلى المنتج لتوصيل مختلفة إلكترونية

 شبكات توافر عدم إلى ذلك ويرجع بفاعلية

 القدرة توفر عدم وبالتالي بالكلية، االتصاالت

 توفير وعدم للمعلومات، الحر الوصول على

 األرشفة إجراء كيفية في تدريبية دورات

 على التدريب وكيفية باحث لكل الذاتية

 لنشر المختلفة، االتصاالت أشكال استخدام
 اإللكترونية المواقع عبر العلمي البحث

 فضال بفاعلية، اآلخرين إلى لتوصيله المختلفة

 التدريس هيئة أعضاء استخدام محدودية عن

 واعتمادهم التدريس في التكنولوجية للوسائل

 على التدريب عن والبعد التلقين أسلوب على

 مع النتيجة تلك تتفق وقد .الذاتي التعلم



 

 ٤٥٥

 ،(2010 والعمودي، جوهري) دراسات

 الغانم،) ،(2008 والسلمي، العمودي)

 إلى أشاروا حيث (2017 عماشة،) ،(2009

 إلخراج اتالمعلوم استخدام مهارة توافر

 طالب لدى بكفاءة النهائية الصورة في المنتج

 .متوسطة بدرجة جاء العليا الدراسات

 باستجابات الخاصة النتائج :الخامس البعد
 المحيطة القضايا فهم حول العينة أفراد

 على البعد هذا ويشتمل المعلومات باستخدام

 موضح هو كما نتائجه وكانت عبارات (8)

 :التالي بالجدول

  )٧(ل دوج
 القضايا فهم حول عينة أفراد ألراء المعيارية واالنحرافات الحسابية، والمتوسطات التكرارات،

 المعلومات باستخدام المحيطة
 % ك % ك % ك العبارة م كبيرة متوسطة كبيرة

 المتوسط
 الحسابى

 االنحراف
 المعيارى

 الترتيب

 تحديد من الباحثون يتمكن 1
 إتاحةب المتعلقة القضايا

 المطبوعة المعلومات
 كانت سواء واإللكترونية

 المجانية وغير المجانية

32 17،6 99 54،4 51 28،0 1،89 0،669   6 

 القضايا الباحثون يناقش 2
 للمعلومات باألمن المتعلقة

 التعبير وحرية السرية

46 25،3 99 54،4 37 20،3 2،04 0،675 3 

 الملكية حقوق الباحثون يعي 3
 التأليف وحقوق الفكرية

 والنشر

19 10،4 93 51،1 70 38،5 1،66 0،642 7 

 القوانين الباحثون يتبع 4
 والسياسات والتعليمات

 بإتاحة المتعلقة المؤسسية
 المعلومات مصادر واستخدام

 .وسالمتها

46 25،3 92 50،5 44 24،2 2،00 0،705 5 

 أسلوب الباحثون يستخدم 5
 مصادر لتوثيق مناسب

 .المعلومات

13 7،1 90 49،5 79 43،4 1،63 0،613 8 

 الصور على قانونيا يحصل 6
 .المنشورة والبيانات

36 19،8 112 61،5 34 18،7 2،01 0،621 4 

 على الباحثون  يتعرف 7
 المعتمدة المعلومات مصادر

 السر كلمة على

23 12،6 102 56،0 57 31،3 2،11 1،778 1 

 على الباحثون يحرص 8
 االقتباس اعدقو على التعرف
 .لمصدرها المعلومة وانساب

37 20،3 121 66.5 24 13،2 2،07 0،576 2 

 استجابات أن السابق الجدول من يتبين
 القضايا فهم درجة حول الدراسة عينة أفراد

 النحو على المعلومات باستخدام المحيطة

 :التالى



 

 ٤٥٦

 األولى المرتبة فى (7) العبارة جاءت
 وتليها (2،11) حسابى بمتوسط الترتيب فى

 الترتيب في الثانية المرتبة في (8) العبارة

 التى للمعايير ووفقاً (2،07) حسابي بمتوسط

 بدرجة التحقق يتضح البحث إليها يستند

 الكلية حرص إلى ذلك يعود وربما متوسطة،
 الدراسات لطالب تدريبية دورات تقديم على

 وكيفية العلمي االقتباس قواعد عن العليا

 وعقد لمصدرها، المعلومة وإنساب قالتوثي

 على للتعرف للطالب وتعريفية إرشادية برامج

 السر، كلمة على المعتمدة المعلومات مصادر

 حتي سر وكلمة إيميل طالب لكل وإعطاء

 من المعلومات تلك إلى الوصول يستطيع

 (5) العبارة جاءت كما المعتمدة، مصادرها
 سطبمتو الترتيب فى األخيرة المرتبة فى

 في (3) العبارة  وتسبقها ،(1،63)حسابى

 بمتوسط الترتيب في األخيرة قبل المرتبة

 يستند التي للمعايير ووفقا (1،66) حسابي

 ضعيفة، بدرجة التحقق يتضح البحث إليها

 التوثيقية البيانات توفر عدم إلى ذلك ويرجع

 بعض لوجود وذلك اإلنترنت، مصادر لبعض

 في حكمةم غير مصادر من المعلومات

 الباحثون يجعل مما ومنتديات، دوريات
 تدريس وعدم ألنفسهم، المعلومات ينسبون

 الملكية وحقوق النشر بحقوق خاص مقرر

 للمعلومات األخالقي واالستخدام الفكرية

 من الطالب تمكن حتى العلمية، واألمانة

 المؤلف، وحقوق النشر قضايا على التعرف

 طالب معظم اشتراك عدم عن فضال

 التي التدريبية الدورات في العليا الدراسات

 لتدريبهم بالكلية العلمية البحوث إدارة تعقدها

 واالستخدام للمعلومات التوثيق كيفية على

 تلك تتعارض وقد للمعلومات، األخالقي
 ،(2014 العال، عبد) دراسات مع النتيجة

 (Michelle،2006)و (2012 بركات،)

 طالب لدى الوعي توافر إلى أشاروا حيث

 والقانونية االجتماعية بالقضايا العليا الدراسات

 بدرجة المعلومات بتكنولوجيا المحيطة

 .مرتفعة

 والمتعلق الثانى بالسؤال الخاصة النتائج •
 البحثية الكفايات حول العينة أفراد بآراء
 :المنوفية بجامعة العليا الدراسات لطالب

 وفق النتائج هذه تناول يتم وسوف

 :وهما أساسيين مستويين

 بآراء الخاصة النتائج :األول المستوى (2-1)
 لطالب البحثية الكفايات حول العينة أفراد

 بصورة المنوفية بجامعة العليا الدراسات

 :مجملة

 حساب تم ذلك على ولإلجابة
 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 البحثية الكفايات أبعاد من بعد لكل والترتيب

 وتم األبعاد لهذه العام المتوسط حساب وكذلك

 :التالى النحو على النتائج عرض



 

 ٤٥٧

  )٨(ا جدو
 الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 الثانى المحور حول العينة أفراد 

 الترتيب المعيارى االنحراف الحسابى المتوسط العبارات عدد المحور

 4 0،280 1،90 12  العلمية الكفايات

 3 0،263 2،02 10 الفنية الكفايات

 2 0،213 2،12 8  اللغوية الكفايات

 5 0،398 1،76 8  التقنية الكفايات

 1 0،283 2،17 7 الشخصية الكفايات

  0،170 2،00 45 ككل البحثية الكفايات

 درجة أن السابق الجدول من يتضح
 الدراسات طالب لدى البحثية الكفايات توافر

 كانت المنوفية جامعة التربية ةبكلي العليا

 الحسابي المتوسط بلغ حيث متوسطة، بدرجة

 وهو (2،00) الدراسة عينة أفراد الستجابات

 ليكرت لمقياس الثانية الفئة ضمن يقع متوسط
 تشير التى الفئة وهى (2،33-1،67) الثالثى

 وجود ذلك ويعني المتوسطة، االستجابة إلى

 والدكتوراة الماجستير طالب إكساب في جهد

 األفضل، نحو والسعي العلمي، البحث لكفايات

 من لمزيد بحاجة زال ما الجهد هذا أن غير

 البحثية الكفايات تنمية على والتركيز االهتمام

 المستوى هذا لكون الطالب، هؤالء لدى

 سلبا ينعكس قد البحثية الكفايات من المتوسط

 الدراسات لبرامج العلمية البحوث جودة على
 يتفق  وهذا المنوفية، جامعة التربية بكلية لياالع

 عطوان) ،(2011 عوان،) دراسات مع

 ،(2009 الشلبي،) ،(2011 والفليت،

 ) ،(2015 الفيومي، ) ،(2009خدنة،)

 وتولفاه (2016 والهندال، الزغلول

(Tulafhah،2012) أن إلى أشاروا حيث 
 الدراسات طالب لدى البحثية الكفايات مستوى

 إلى ويميل بعضها في منخفضا انك العليا

 .الكفايات من اآلخر البعض في المتوسط

 البحثية الكفايات محور من يتضح كما
 متوسطات على تحصل أبعادها معظم أن

 الكفايات هذه لتداخل نظرا متقاربة حسابية

 بالكفايات المرتبط البعد حصل فقد ومتطلباتها،

 حسابي بمتوسط األول الترتيب على الشخصية

 اللغوية الكفايات بسيط بفارق ويليه ،(2،17)

 بمتوسط الثاني الترتيب على حصل حيث

 العديد أن إلى ذلك يرجع وقد ،(2،12) حسابي
 يتم تراكمية واللغوية الشخصية الكفايات من

 التعليم مرحلة في منها العديد اكتساب



 

 ٤٥٨

 وعدم الكفايات هذه طبيعة أن غير الجامعي،

 الدراسات مجوبرا مقررات ضمن تضمينها

 مستوى إلى وصولها من يحد العليا

 .مرتفع 

 بالكفايات المرتبط البعد أن يالحظ كما
 بمتوسط األخير الترتيب على يحصل التقنية

 المرتبط البعد ويسبقه (1،76) حسابي

 إلى ذلك يعود وقد ،(1،90) العلمية بالكفايات

 فترة في العلمي للبحث الطالب ممارسة قلة
 المهارات وضعف عي،الجام التعليم

 المعلومات توظيف في لديهم التكنولوجية

 اإلنترنت، مواقع عبر ونشرها المعرفة وإنتاج

 التعامل في البحثية قدراتهم على سلبا يؤثر مما

 يتفق وهذا اإللكترونية المعلومات مصادر مع

 )و (2011والفليت، عطوان ) دراسات مع

 )و (2013 القحطاني،)و (2004 االستاذ،

 ناز)و (Vehvilainen ،2009 هفيليننفي

 .(Naz &et.al،2011 واخرون

 النتائج :الثانى المستوى (2-2)
 الكفايات حول العينة أفراد باستجابات الخاصة

 بجامعة العليا الدراسات لطالب البحثية

 :مفصل بشكل المنوفية

 بآراء الخاصة النتائج :األول البعد
 العلمية تالكفايا تحقق درجة حول العينة أفراد

 المنوفية، بجامعة العليا الدراسات لطاللب

 وكانت عبارة (12) على البعد هذا ويشتمل

 بالجدول موضح هو كما نتائجه



 

 ٤٥٩

 )٩(ل جدو

 المعيارية واالنحرافات الحسابية، والمتوسطات التكرارات،

 العلمية الكفايات حول العينة أفراد ألراء 
 % ك % ك % ك العبارة م كبيرة متوسطة كبيرة

 طالمتوس
 الحسابى

 االنحراف
 الترتيب المعيارى

 العالقات الباحثون يدرك 1
 البحوث بين البينية
 للتخصصات العلمية

  المختلفة

26 14،3 109 59،9 47 25،8 1،88 0،624  12 

 من الباحثون يستفيد 2
 والدراسات األبحاث

 البحث بموضوع المتعلقة

114 62،6 65 35،7 3 1،6 2،60 0،521 1 

 من الباحثون يتمكن 3
 البحث مشكلة تحديد

 واضح بشكل

104 57،1 74 40،7 4 2،2 2،54 0،541 2 

 تصميم الباحثون يستطيع 4
 العلمي البحث خطة

85 46،7 92 50،5 5 2،7 2،43 0،550 3 

 من الباحثون يتمكن 5
 صياغة األسئلة صياغة
 جوانب تغطي دقيقة

 العلمي البحث

51 28،0 115 63،2 16 8،8 2،19 0،577 5 

 من الباحثون يتمكن 6
 بطريقة العينة اختيار

 مناسبة علمية

12 6،6 144 79،1 26 14،3 1،92 0،451 11 

 من الباحثون يتمكن 7
 األساليب اختيار

 المناسبة اإلحصائية

31 17،0 128 70،3 23 12،6 2،04 0،544 8 

 من الباحثون يتمكن 8
 العلمي التوثيق مهارة

 المعلومات لمصادر

31 17،0 112 61،5 39 21،4 1،95 0،602 10 

 من الباحثون يتمكن 9
 المعلومات جمع مهارة

 مصادرها وتحديد

66 36،3 85 46،7 31 17،0 2،19 0،706 4 

 تحليل الباحثون يستطيع 10
 وتفسيرها النتائج

56 30،8 80 44،0 46 25،2 2،17 1،654 7 

 تقويم الباحثون يستطيع 11
 نقاط معرفةو البحث

 وضعفه قوته

26 14،3 133 73،1 23 12،6 2،01 0،520 9 

 من الباحثون يتمكن 12
 مجال في العلمية المادة

 ومتابعة تخصصهم
 .العلمي البحث مستجدات

43 23،6 120 65،9 19 10،4 2،13 0،570 6 

 استجابات أن السابق الجدول من يتبين
 اتالكفاي تحقق درجة حول الدراسة عينة أفراد

 بجامعة العليا الدراسات لطالب العلمية

 :التالى النحو على المنوفية



 

 ٤٦٠

 األولى المرتبة فى (2) العبارة جاءت
 وتليها (2،60) حسابى بمتوسط الترتيب فى

 حسابى بمتوسط الثانية المرتبة فى (3) العبارة

 إليها يستند التى للمعايير ووفقاً ،(2،54)

 وربما رة،كبي بدرجة تتحقق أنها يتضح البحث

 الماجستير طالب اعتماد إلى ذلك يعود
 بدرجة السابقة الدراسات على والدكتوراة

 رسائلهم وإعداد المشكلة تحديد في كبيرة

 المرتبة فى (1) العبارة جاءت كما العلمية،

 (1،88) حسابى بمتوسط الترتيب فى األخيرة

 األخيرة قبل المرتبة فى (6) العبارة وتسبقها

 قلة ذلك يرجع وقد ،(1،92) حسابى بمتوسط

 الماجستير لطالب العملي التدريب فرص

 العينة اختيار على القدرة على والدكتوراة
 األساليب واختيار مناسبة، علمية بطريقة

 بين البينية العالقة وإدراك المناسبة اإلحصائية

 التربوية التخصصات في العلمية البحوث

 في ليةالك أساتذة بعض تعمق وعدم المختلفة، 

 كثيرة بحثية أخطاء عنها ينتج مما المجال، هذا

 مع ذلك اتفق وقد العلمية، الرسائل في

 (2012 العسيري،)و (2006 خليل،) دراسات

 البحث في أخطاء وجود إلى أشاروا حيث
 أهمها من العليا الدراسات طلبة لدى العلمي

 والتوثيق وأدواته البحث بمشكلة تتعلق أخطاء

    .وتفسيرها النتائج يلوتحل واالقتباس

 العينة أفراد بآراء الخاصة النتائج :الثانى البعد

 لطاللب الفنية الكفايات تحقق درجة حول
 هذا ويشتمل المنوفية، بجامعة العليا الدراسات

 هو كما نتائجه وكانت عبارة (10) على البعد

  :التالي بالجدول موضح



 

 ٤٦١

  )١٠(ل جدو
 المعيارية واالنحرافات ية،الحساب والمتوسطات التكرارات،

 الفنية الكفايات حول العينة أفراد ألراء 
 % ك % ك % ك العبارة م كبيرة متوسطة كبيرة

 المتوسط
 الحسابى

 االنحراف
 الترتيب المعيارى

 على الباحثون يحرص 1
 إلنجاز السليم التخطيط

 المختلفة وفصوله البحث

36 19،8 144 79،1 2 1،1 2،18 0،418   4 

 جمع الباحثون ينظم 2
 وترتيبها العلمية المادة

 التعامل يسهل بشكل
 معها

49 26،9 129 70،9 4 2،2 2،23 0،500 3 

 بين الباحثون يربط 3
 النظري الجانب
 العلمي للبحث والتطبيقي

43 23،6 123 67،6 16 8،8 2،14 0،551 6 

 الباحثون يوظف 4
 سياق في المعلومات
 المناسب البحث

33 18،1 133 73،1 16 8،8 2،09 0،511 8 

 عناصر الباحثون ينظم 5
 منهجية بصورة البحث

 وموضوعية

31 17،0 145 81،7 6 3،2 2،16 0،386 5 

 محتوى الباحثون ينسق 6
 للضوابط وفقا البحث
 الكلية تحددها التي

49 26،9 129 70،9 4 2،2 2،24 0،480 2 

 مع الباحثون يتعامل 7
 اإلنترنت شبكة
 اإللكترونية ادروالمص

 على للحصول
 .المعلومات

28 15،4 153 84،1 1 0،5 2،14 0،371 7 

 ضوابط الباحثون يراعي 8
 للبحث الخارجي الشكل

80 44،0 100 55،9 2 1،1 2،43  0،497 1 

 الدقة الباحثون يتحرى 9
 المعلومات تناول في

16 8،8 149 81،9 17 9،3 1،99 0،426 9 

 من الباحثون يتمكن 10
 التحليل جراءإ

 للبيانات اإلحصائي

15 8،2 71 39،0 96 52،7 1،55 0،643 10 

 استجابات أن السابق الجدول من يتبين
 الكفايات تحقق درجة حول الدراسة عينة أفراد

 المنوفية بجامعة العليا الدراسات لطالب الفنية

 :التالى النحو على

 األولى المرتبة فى (8) العبارة جاءت
 وتليها (2،43) حسابى بمتوسط الترتيب فى

 حسابى بمتوسط الثانية المرتبة فى (6) العبارة

 إليها يستند التى للمعايير ووفقاً ،(2،24)
 وربما كبيرة، بدرجة تتحقق أنها يتبين البحث

 تضعها التي والضوابط للشروط ذلك يعود

 مرعاة بضرورة والمتعلقة والجامعة الكلية

 التنسيقو للبحث الخارجي الشكل ضوابط



 

 ٤٦٢

 العلمية البحوث قبول عند منظم بشكل

 مضمون في القصور بعض أن كما للمناقشة،

 التركيز لزيادة الباحث يدفع العلمية الرسائل

 القصور، هذا لتغطية الخارجي الشكل على

 األخيرة المرتبة في (10) العبارة جاءت كما

 ووفقا (1،55) حسابي بمتوسط الترتيب في
 أن يتبين البحث إليها يستند التي للمعايير

 ذلك يرجع وقد ضعيفة، بدرجة تتحقق العبارة

 للبيانات اإلحصائي التحليل عملية أن إلى

 تدريسية وجهود واسعة خبرات إلى تحتاج

 أساتذة يركز حيث الكلية، أساتذة قبل من كبيرة

 التربوي اإلحصاء مقرر تدريس في الكلية

 الجانب من أكثر النظري الجانب على

 طالب من كثيرا أن عن فضال يقي،التطب
 أدبية، الدراسية خلفيتهم والدكتوراة الماجستير

 التحليل إتقان على قدرتهم من يحد الذي األمر

 سلبا ذلك ينعكس مما وأساليبه، اإلحصائي

 ويضطر العلمية الرسائل في أدائهم على

 آخرين أشخاص إلى اللجوء إلى منهم الكثير

 التحليل في سعةوا خبرة لديهم الكلية خارج

 في الميداني الجانب لصناعة اإلحصائي

 دراسة ذلك على أكدت وقد العلمية، الرسائل

 (2012 المغربي،) ودراسة ( 2008 جودة،)
 إلى أشاروا حيث ،(2011 البنا،) ودراسة

 اإلحصائية األساليب في كثيرة أخطاء وجود

 الرسائل في البيانات تحليل في المستخدمة

 لدى اإلحصائية الكفايات ضعفل نظرا العلمية

 .والدكتوراة الماجستير طالب

 العينة أفراد بآراء الخاصة النتائج :الثالث البعد
 لطاللب اللغوية الكفايات تحقق درجة حول

 هذا ويشتمل المنوفية، بجامعة العليا الدراسات

 هو كما نتائجه وكانت عبارة (8) على البعد

 :التالي بالجدول موضح

  
 



 

 ٤٦٣

  )١١(ل جدو
 المعيارية واالنحرافات الحسابية، والمتوسطات التكرارات،

 اللغوية الكفايات حول العينة أفراد ألراء 
 % ك % ك % ك العبارة م كبيرة متوسطة كبيرة

 المتوسط
 الحسابى

 االنحراف
 الترتيب المعيارى

 من الباحثون يتمكن 1
 المتعمقة القراءة
 النظري لإلطار
 بموضوع المرتبط
 لبحثا

25 13،7 126 69،2 31 17،0 1،96 0،555 5 

 األفكار الباحثون يحلل 2
 للدراسات البحثية

 السابقة

43 23،6 113 62،1 26 14،3 2،09 0،610 4 

 الباحثون يراعي 3
 اللغوي الترابط

 البحث فصول لمكونات

33 18،1 104 32،5 45 24،7 1،94 0،653 6 

 نظام الباحثون يتتبع 4
 لكتابةا في الفقرات

41 22،5 130 71،4 11 6،0 2،16 0،509 1 

 األفكار الباحثون يرتب 5
 وتسلسلها الجزيئة
 منطقي بشكل

34 18،7 136 74،7 12 3،8 2،12 0،489 3 

 من الباحثون يتمكن 6
 اللغوية القواعد
 الالزمة األساسية
 البحث لكتابة

4 2،2 148 81،3 30 16،5 1،85 0،409 8 

 الباحثون يستخدم 7
 المناسبة األلفاظ

 البحثي للمحتوى

37 20،3 132 72،5 13 7،1 2،13 0،508 2 

 الباحثون يستطيع 8
 اآلراء بين الموازنة

 والتعقيب المطروحة
 عليها

12 6،6 147 80،8 23 12،6 1،93 0،435 7 

 استجابات أن السابق الجدول من يتبين
 الكفايات تحقق درجة حول الدراسة عينة أفراد

 بجامعة العليا الدراسات لطالب اللغوية

 :التالى النحو على المنوفية

 األولى المرتبة فى (4) العبارة جاءت
 وتليها (2،16) حسابى بمتوسط الترتيب فى

 حسابى بمتوسط الثانية المرتبة فى (7) العبارة

 البحث إليها يستند التى للمعايير ووفقاً (2،13)

 يعود وربما متوسطة، بدرجة تتحقق أنها يتبين

 يعتمدون والدكتوراة الماجستير طالب أن ذلك
 نماذج محاكاة على العلمية رسائلهم كتابة في

 نظام تتبع لمراعاة السابقة الدراسات في بحثية

 (6) العبارة جاءت وقد الكتابة، في الفقرات

 بمتوسط الترتيب في األخيرة المرتبة في

 في (8) العبارة وتسبقها (1،85) حسابي

 ،(1،93) حسابي بمتوسط األخيرة لقب المرتبة
 المهارات امتالك ضعف إلى ذلك يعزى وقد



 

 ٤٦٤

 الماجستير طالب من الكثير لدى اللغوية

 علمية لتخصصات ينتمون الذين والدكتوراة

 الطالب وتراخي العربية، اللغة غير وأدبية

 بأن العتقادهم المهارات، تلك اكتساب عن

 في اتهمأولوي من ليس اللغوية المهارات إتقان

 يستعينون يجعلهم مما العلمي، البحث
 اللغة مجال في الخبرة ذوي من بمتخصصين

 المهارات تنمية غياب عن فضال العربية،

 العليا، الدراسات وبرامج مقررات في اللغوية

 (2004 جبر،) دراسة مع النتيجة تلك وتتفق

 لغة في كثيرة أخطاء وجود إلى أشارت حيث

 كما للمناقشة، المقدمة ةالعلمي والرسائل البحث

 إلى (2011 والفليت، عطوان) دراسة أكدت

 للبحث الالزمة اللغوية المهارات ضعف

 .العليا الدراسات طالب لدى العلمي

 العينة أفراد بآراء الخاصة النتائج :الرابع البعد
 لطاللب التقنية الكفايات تحقق درجة حول

 ذاه ويشتمل المنوفية، بجامعة العليا الدراسات

 هو كما نتائجه وكانت عبارة (8) على البعد

 :التالي بالجدول موضح

  )١٢(ل جدو
 التقنية الكفايات حول العينة أفراد ألراء المعيارية واالنحرافات الحسابية، والمتوسطات التكرارات،

 % ك % ك % ك العبارة م كبيرة متوسطة كبيرة
 المتوسط
 الحسابى

 االنحراف
 الترتيب المعيارى

 بأهم الباحثون يعي  1
 العلمية المواقع
 الصلة ذات اإللكترونية

 وكيفية العلمي بالبحث
 .منها االستفادة

19 10،4 144 79،1 19 10،4 2،00 0،458  1 

 مهارات الباحثون يمتلك 2
 عبر والنشر البحث

 اإلنترنت مواقع

9 4،9 112 60،5 64 34،6 1،70 0،554 6 

 من الباحثون يتمكن 3
 المعلومات تحليل

 إلكترونيا

38 20،5 91 49،2 56 17،5 1،90 0،708 3 

 الباحثون يوظف 4
 اإللكترونية المهارات

 إنتاج في التخصصية
 المعرفة

31 16،8 81 43،8 73 39،5 1،77 0،716 4 

 مع الباحثون يشارك 5
 العلمية اللقاءات

 اإللكترونية

18 9،7 82 44،3 85 45،9 1،63 0،654 7 

 مهارة احثونالب يتقن 6
 المعلومات أمن

9 4،9 113 61،1 63 34،1 1،71 0،552 5 

 الباحثون يتابع 7
 والدوريات المنشورات

 اإللكترونية

33 18،1 101 55،5 48 26،4 1،91 0،663 2 

 مع الباحثون يتعامل 8
 اإللكترونية الفيروسات

 علمية بطريقة

14 7،6 68 36،8 103 55،7 1،51 0،634 8 



 

 ٤٦٥

 استجابات أن السابق الجدول من يتبين
 الكفايات تحقق درجة حول الدراسة عينة أفراد

 المنوفية بجامعة العليا الدراسات لطالب التقنية

 :التالى النحو على

 األولى المرتبة فى (1) العبارة جاءت
 وتليها (2،00) حسابى بمتوسط الترتيب فى

 حسابى بمتوسط الثانية المرتبة فى (7) العبارة

 إليها يستند التى للمعايير ووفقاً ،(1،91)

 متوسطة، بدرجة تتحقق أنها يتبين البحث

 من مبذول جهد وجود إلى ذلك يشير وربما

 العليا الدراسات وإدارة عامة بصفة الكلية
 الدراسات طالب إكساب في خاصة، بصفة

 التي التكنولوجية والمهارات الكفايات العليا

 وسائلال مع التعامل على بالقدرة تتعلق

 ورش عقد خالل من الحديثة، التكنولوجية

 بأهم تعريفية ولقاءات تدريبية ودورات عمل

 ذات البحثية والمحركات اإللكترونية المواقع

 منها، االستفادة وكيفية البحثي بالمجال الصلة

 متوسطا كان البحثية الكفايات مستوى ولكن

 لمزيد حاجة في الجهد هذا زال ما ألنه نظرا
 في (8) العبارة جاءت وقد تمام،االه من

 حسابي بمتوسط الترتيب في األخيرة المرتبة

 قبل المرتبة في (5) العبارة وتسبقها (1،51)

 ووفقا ،(1،63) حسابي بمتوسط األخيرة

 أنها يتبين البحث إليها يستند التي للمعايير

 أن إلى ذلك يعزى وقد ضعيفة، بدرجة تتحقق

 ال العليا الدراسات وبرامج مقررات معظم

 وال الحديثة التكنولوجية الوسائل على تعتمد

 والتطور للمعلومات السريع التدفق مع تتواكب
 وضعف االتصاالت، تكنولوجيا في السريع

 عن فضال بالكلية، التقنية التأسيسية البنية

 التدريس هيئة أعضاء معظم خبرة ضعف

 تجاوب وضعف التقني، المجال في بالكلية

 التقني للتفاعل العليا راساتالد طالب معظم

 دراسة مع النتيجة تلك وتتفق المقرر، أستاذ مع

 (2016 مرسي،) ودراسة (2012 العتيبي،)

 (Langunes،2016&Judikis) ودراسة
 المهارات ضعف إلى أشاروا حيث

 العليا الدراسات طالب لدى التكنولوجية

  .بالكليات 

 أفراد بآراء الخاصة النتائج :الخامس البعد

 الشخصية الكفايات تحقق درجة حول العينة
 المنوفية، بجامعة العليا الدراسات لطالب

 وكانت عبارة (7) على البعد هذا ويشتمل

 (13) بالجدول موضح هو كما نتائجه

  
 



 

 ٤٦٦

  )١٣(ل جدو
   أفراد آلراء المعيارية واالنحرافات الحسابية، والمتوسطات التكرارات،

 الشخصية الكفايات حول العينة
 % ك % ك % ك العبارة م كبيرة متوسطة كبيرة

 المتوسط
 الحسابى

 االنحراف
 الترتيب المعيارى

 الباحثون يلتزم 1
 في العلمية باألمانة
 البحثي العمل تناول

2 1،1 72 38،9 111 60،0 1،41 0،514   7 

 النقد الباحثون يقبل 2
 اآلخرين من الهادف

1 0،5 178 96،2 6 3،2 1،97 0،193 4 

 الباحثون يحترم 3
 الفكرية التوجهات
 المختلفة

12 6،5 162 87،6 11 5،9 2،00 0،353 3 

 الباحثون يتسامح 4
 المخالفين مع فكريا

 الرأي في

11 5،9 146 78،9 28 15،1 1،90 0،451 5 

 الباحثون يتواضع 5
 مع التعامل في

 اآلخرين

53 28،6 112 60،5 20 10،8 2،17 0،603 1 

 لباحثونا يسدي 6
 الهادفة النصيحة
 لآلخرين

42 22،7 116 62،7 27 14،6 2،08 0،606 2 

 على الباحثون يحافظ 7
 المادية الممتلكات
 وسرية للجامعة

 .المعلومات

19 10،3 109 58،9 57 30،8 1،79 0،608 6 

 استجابات أن السابق الجدول من يتبين
 الكفايات تحقق درجة حول الدراسة عينة أفراد

 بجامعة العليا الدراسات لطالب صيةالشخ

 :التالى النحو على المنوفية

 األولى المرتبة في (5) العبارة جاءت
 وتليها (2،17) حسابي بمتوسط الترتيب في

 حسابي بمتوسط الثانية المرتبة في (6) العبارة

 إليها يستند التى للمعايير ووفقاً ،(2،08)

 قدو متوسطة، بدرجة تتحقق أنها يتبين البحث

 التي الكفايات هذه طبيعة إلى ذلك يرجع

 في والدكتوراة الماجستير طالب يكتسبها

 تربوية مواقف وفي السابقة، التعليمية المراحل

 بعض أن كما مختلفة، مصادر ومن متعددة،

 تعمل التربوية والمواقف الدراسية المقررات

 واالحترام والتسامح التواضع قيم تعزيز على

 (1) العبارة جاءت كما ب،الطال لدى وغيرها

 (1،41)حسابي بمتوسط األخيرة المرتبة في

 يتبين البحث إليها يستند التي للمعايير ووفقا
 إلى ذلك يعود وقد ضعيفة، بدرجة تتحقق أنها

 المعيار يعد الذي اإلنساني الضمير ضعف

 عن فضال العلمي، الباحث لسلوك الحاكم

 التي المعلومات وقواعد األنظمة قصور

 اتفق وقد منها للحد العلمية السرقات كشفت



 

 ٤٦٧

 ودراسة (2012 العتيبي،) دراسة مع ذلك

 .(2011 والفليت، عطوان)

 داللة ذات فروق بوجود الخاصة النتائج (3)
 العينة أفراد درجات متوسطات بين إحصائية

 والكفايات المعلوماتي الوعي توافر مدى حول

 باختالف العليا الدراسات لطالب البحثية
 :المتوسطات بعض

 :يلى كما النتائج هذه تناول يتم وسوف

 ذات فروق بوجود الخاصة النتائج  (3-1)
 أفراد درجات متوسطات بين إحصائية داللة

 الوعي توافر مدى حول المعلمين من العينة

 لطالب البحثية والكفايات المعلوماتي

 (أنثى-ذكر) النوع لمتغير وفقاً العليا الدراسات

 )١٤(ول جد

 البحثية والكفايات المعلوماتي الوعي توافر حول العينة أفراد آلراء اإلحصائية وداللتها (ت) قيمة

 (أنثى-ذكر) النوع لمتغير وفقاً

 المتوسط العدد النوع المحور
 الحسابى

 االنحراف
 مستوى ت قيمة المعيارى

 الداللة
 0،275 1،93 133 أنثى المعلوماتي الوعي 0،277 2،13 49 ذكر

 دالة غير 4،569

 0،167 1،97 133 أنثى البحثية الكفايات 0،152 2،07 49 ذكر
 دالة غير 3،944

 ال أنـه  الـسابق  الجـدول  من يتضح
 بـين  إحـصائية  داللـة  ذات فروق توجود

 الماجـستير  طـالب  درجـات  متوسـطات 

 المعلومـاتي  الوعي مستوى حول والدكتوراة

 قيمـة  وهى (4،569) الجنس لمتغير تعزى

 ،0،05 داللة مستوى عند إحصائياً دالة غير
 قد وإناث ذكور الطالب جميع أن يعنى وهذا
 وربما المعلوماتي، الوعي مستوى على اتفقوا

 تلقـوا  قـد  الجنـسين  كال أن إلى ذلك يعود

 خـالل  التعليمـى  النظـام  لنفس (خضعوا)

 التـي  والتوجيهات اإلرشادات وأن دراستهم،

 كانـت  أنفسهم ناألكاديميو المشرفون وجهها

 التخصـصات  جميع في الجنسين لكال تصل

   نفــسها، وبالطريقــة نفــسه باألســلوب
 )و (2012 بركـات، ) دراسات مع يتفق وهذا

ــشافعي، ــر،)و (2005 ال   ،(2004 خي
ــد)  ــرازق عبـ ــودي، الـ   وحمـ

 و(LUU، 2011 & Freeman) و (2015 
(Vandevord، 2010) و (Hepworth، 

 )  سـات درا مـع  تتعـارض  بينما ،(2009
 (2006 وعلــــي، الــــشوابكة

 نتائجهم أظهرت التى (Michelle،2006)و

 الجنسيين بين إحصائية داللة ذات فروق وجود

  .الذكور لصالح المعلوماتي الوعي مستوى في

 ذات فروق يوجود ال إنه يتضح كما
 طالب استجابات متوسط بين إحصائية داللة



 

 ٤٦٨

 جامعة التربية بكلية والدكتوراة الماجستير

 البحثية الكفايات امتالك مدى حول المنوفية

 قيمة كانت حيث الجنس لمتغير طبقاً التمكين

 قيمة وهى ،(3،994) ذلك عن المعبرة ت

 ،0،05 داللة مستوى عند إحصائياً دالة غير
 قد واإلناث الذكور الطالب أن يعنى وهذا
 لديهم البحثية الكفايات مستوى على اتفقوا

 لنفس تعرضوا ألنهم ذلك يعود وربما

 ووجود اإلمكانات ونفس التدريسية الظروف

 التخصصات، جميع في مشتركة مقررات

 وطرق خطوات فهم على تساعدهم والتي

 خبرات تقارب عن فضال الصحيحة، البحث

 يتفق وهذا األكاديميين (األساتذة) المشرفون

 (2011 والفليت، عطوان) دراسات مع
 ل،والهندا الزغلول)و (2012 عسيري،)و

 (2013 الكساسبة،) و (2016

 (Vehvilain،2009)و

 مع تتعارض بينما ،(Nan&et.al،2011)و 

 نتائجها أشارت التي (2015 الحباشة،) دراسة

 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى

 لصالح البحثية الكفايات مستوى في الجنسين
 .اإلناث

 ذات فروق بوجود الخاصة النتائج (3-2) 

 أفراد درجات متوسطات بين ةإحصائي داللة
 الوعي توافر مدى حول المعلمين العينة

 لطالب البحثية والكفايات المعلوماتي
 المؤهل لمتغير وفقاً العليا الدراسات

 )دكتوراة - ماجستير(العلمى

  )١٥(ول جد
 لبحثيةا والكفايات المعلوماتي الوعي توافر حول العينة أفراد آلداء اإلحصائية وداللتها (ت) قيمة(

  دكتوراه-ماجستير) العلمى المؤهل لمغير وفقاً

 العدد المؤهل المحور
 المتوسط

 الحسابى

 االنحراف

 المعيارى
 ت قيمة

 مستوى

 الداللة

 0،281 1،92 141 ماجستير
 المعلوماتي الوعي

 0،229 2،18 41 دكتوراة
 دالة 5،391-

 0،174 1،98 141 ماجستير
 البحثية الكفايات

 0،140 2،05 41 دكتوراة
 دالة 2،423-

 يوجد أنه السابق الجدول من يتضح 
 متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق

 حول والدكتوراة الماجستير طالب درجات

 لمتغير تعزى المعلوماتي الوعي مستوى

 المعبرة ت قيمة كانت حيث العلمي المؤهل

 إحصائياً دالة قيمة وهى (-5،391) ذلك عن



 

 ٤٦٩

 المتوسط لصالح ،0،05 لةدال مستوى عند

 ) حسابي بمتوسط الدكتوراة وهو األكبر

 الدكتوراة طلبة أن يعنى وهذا ،(2،18

 حيث من الماجستير طالب على يتفوقون

 تراكم إلى ذلك ويرجع المعلوماتي، الوعي

 الوعي استراتيجيات مع التعامل في الخبرة
 والكفاءة المعرفي والنضج المعلوماتي

 إنهم حيث الدكتوراة، طالب لدى المعلوماتية

 والوصول المعلومات لتناول ممارسة أكثر

 وفعال، منظم بشكل وتحليلها ومناقشتها اليها

 بركات،) دراسات مع النتيجة تلك وتتفق

  (وحمودى الرازق عبد)،(2012
 ،(Schroeder،2010 &Cahoy)و

 والسلمي، العمودي) دراسات مع وتعارضت
 (LUU،2011 &Freeman)و (2008

 أظهرت التي (Van de vord،2010)و

 إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم نتائجهم

 الوعي مستوى في إحصائية فروق وجود عدم

 تبعا العليا الدراسات طالب لدى المعلوماتي

 ."دكتوراة - ماجستير" العلمي  المؤهل لمتغير

 داللة ذات فروق وجود يتضح كما
 طالب درجات متوسطات بين إحصائية

 الكفايات مستوى حول والدكتوراة جستيرالما

 حيث العلمي، المؤهل لمتغير تعزى البحثية

 (-2،423) ذلك عن المعبرة ت قيمة كانت

 داللة مستوى عند إحصائياً دالة قيمة وهى

 الدكتوراة وهو األكبر المتوسط لصالح ،0،05

 أن يعني وهذا ،(2،05) حسابي بمتوسط

 طالب على يتفوقون الدكتوراة طالب
 البحثية، الكفايات امتالك حيث من الماجستير

 لديهم الدكتوراة طالب أن إلى ذلك ويرجع

 بحكم البحثية األوراق إعداد في عالية خبرة

 هذا في المعرفية والكفاءة الخبرة تراكم

 لهم سبق الدكتوراة طالب إن حيث المجال،

 البحث وقاعة البحث مناهج مقررات دراسة

 مستوى على كانوا اعندم التربوي واإلحصاء

 سابقا الماجستير رسائل وأعدوا الماجستير
 أنهم باإلضافة هذا التخرج، متطلبات كأحد

 في متقدم نحو على المواد هذه مثل يدرسون

 مع النتيجة هذه اتفقت الدكتوراة، مستوى

 (2016الهندال، و الزغلول) دراسات

 (2013 الكساسبة،)و (2012 عسيري،)و

 إلى نتائجهم أشارت حيث ( 2015 الحباشة،)و

 طالب متوسطات بين إحصائية فروق وجود

 الكفايات مستوى حول والماجستير  الدكتوراة

 .الدكتوراة طالب  لصالح البحثية

 
 



 

 ٤٧٠

  )١٦(ل جدو
 والكفايات المعلوماتي الوعي توافر حول العينة أفراد آلداء اإلحصائية وداللتها (ف) قيمة(

 تدريس وطرق مناهج - النفس علم - تربية أصول) لعلميا القسم لمتغير وفقاً البحثية

 المحور
 مجموع) التباين مصدر

 (المربعات

 درجات

 الحرية

 مجموع متوسط

 المربعات
 ف

 مستوى

 الداللة

 الوعي 0،002 2 0،004 بين

 0،086 179 15،312 داخل المعلوماتي
 دالة غير 0،021

 0،079 2 0،157 بين
 البحثية الكفايات

 0،028 179 5،082 داخل
 دالة يرغ 2،769

 يوجد أنه السابق الجدول من يتضح
 متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق

 حول والدكتوراة الماجستير طالب درجات

 القسم لمتغير تعزى المعلوماتي الوعي مستوى

 ،( مناهج - النفس علم - تربية أصول ) العلمي
 ذلك عن المعبرة ف قيمة كانت حيث

 عند إحصائياً دالة غير قيمة وهى (0،021)

 جميع أن ذلك ويرجع ،0،05 داللة مستوى

 اإلمكانات نفس لها بالكلية العلمية أقسام

 المقررات أن عن فضال التدريسية، والظروف

 الكلية أساتذة قبل من لهم المقدمة الدراسية

 الجانب من أكثر النظري الجانب على تركز

 مهارات يةتنم على تركز وال التطبيقي،
 وتنظيمها وتحليلها ونقدها المعلومات استخدام

 جديدة، معرفة إلى للوصول فعال بشكل

 تضمن علمي بحث استراتيجية ووضع

 مما إليها، الحاجة وقت المعلومات استرجاع

 بالنفس الثقة وزيادة استقالليتهم في يساهم

 تلك وتتفق المعلومات، مجتمع مع والتعايش

 والعمودي، جوهري) دراسات مع النتيجة
 الغانم،) ،(2008والسلمي، العمودي) ،(2010

 فروق وجود عدم إلى أشاروا حيث (2009

 طالب متوسطات بين إحصائية داللة ذات

 العلمي القسم لمتغير تعزى العليا الدراسات

 .لديهم المعلوماتي الوعي مستوى حول

 داللة ذات فروق وجود عدم يتضح كما
 طالب تجاباتاس متوسطات بين إحصائية

 الكفايات مستوى حول والدكتوراة الماجستير

 أصول) العلمي القسم لمتغير تعزى البحثية

 قيمة كانت حيث ،(مناهج - نفس علم - تربية

 غير قيمة وهي (2،769) ذلك عن المعبرة ف
 ،0،05 داللة مستوى عند احصائيا دالة

 الماجستير طالب أن إلى ذلك ويرجع

 التعليمية الخبرات نفسل يتعرضون والدكتوراة

 دراسية مقررات لوجود األقسام، جميع في

 البحث وقاعة البحث مناهج منها مشتركة



 

 ٤٧١

 في الكلية أساتذة تقارب عن فضال واإلحصاء،

 أبحاث بعمل الطالب تكليف وعدم خبراتهم

 لتدريبه الممكنة العلمية المجالت في ونشرها

 هذه وتتفق ،ونشره العلمي البحث إنتاج على
 ودراسة (2004 األستاذ،) دراسة مع لنتيجةا

 إلى أشاروا حيث (2011والفليت، عطوان)

 القيم مستوى في القسم لنوع أثر وجود عدم

 .العليا الدراسات طلبة لدى البحثية

 بين العالقة عن بالكشف الخاصة النتائج (4)
 طالب لدى المعلوماتي الوعي مستوى

 حثيةالب الكفايات ومستوى العليا الدراسات

 بيرسون ارتباط معامل خالل من وذلك لديهم،
 :التالي بالجدول موضح هو كما

 )١٧(ل جدو

 الكفايات ومستوى العليا الدراسات لطالب المعلوماتى الوعى مستوى بين بيرسون ارتباط معامل

 لديهم البحثية

 م
 البحثية الكفايات

 المعلوماتى الوعى
 الكفايات
 العلمية

 الكفايات
 الفنية

 اياتالكف
 اللغوية

 الكفايات
 التقنية

 الكفايات
 الشخصية

 الكفايات
 ككل البحثية

 نوع
 العالقة

1 

 ومدى طبيعة
 الحاجة

 المعلوماتية
 المطلوبة

0،251** 0،223** 0،288** 0،208** 0،201** 0،275** 
 طردية
 موجبة

2 
 إلى الوصول

 المعلومات
 بكفاءة المطلوبة

0،258** 0،247** 0،212** 0،257** 0،257** 0،253** 
 طردية
 موجبة

3 
 النقدي التقييم

 للمعلومات
 ومصادرها

0،259** 0،212** 0،262** 0،225** 0،257** 0،312** 
 طردية
 موجبة

4 
 استخدام

 بكفاءة المعلومات
0،250** 0،225** 0،212** 0،257** 0،225** 0،347** 

 طردية
 موجبة

5 
 القضايا فهم

 باستخدام المحيطة
 المعلومات

0،220** 0،212** 0،225** 0،261** 0،202** 0،317** 
 طردية
 موجبة

 
 المعلوماتى الوعى

 ككل
0،282** 0،212** 0،237** 0،268** 0،257** 0،356** 

 طردية
 موجبة

 0،01 داللة مستوى عند دال االرتباط **

 عالقة هناك أن الجدول من يتضح

 ) داللة مستوى عند إحصائية دالة ارتباط

 لدى المعلوماتي الوعي مستوى بين (0،01
 جامعة التربية بكلية العليا الدراسات طالب

 لديهم، البحثية الكفايات مستوى وبين المنوفية

 على أو األبعاد من بعد كل مستوى على سواء

 االرتباط معامل بلغ إذ ككل، المقياس مستوى

 بينهما اإلحصائية والداللة (0،356) بينهما



 

 ٤٧٢

 مستوى ارتفع كلما أنه يعني وهذا (0،000)

 العليا الدراسات طالب لدى المعلوماتي الوعي

 مستوى زاد كلما المنوفية جامعة التربية بكلية

 طالب أن يؤكد وهذا لديهم، البحثية الكفايات

 مدى خالل من تعلموا كلما العليا الدراسات

 واستخدام المعلومات مصادر من واسع
 تللمعلوما الوصول في المعلومات تكنولوجيا
 كلما بكفاءة واستخدامها وتقييمها وتنظيمها

 .وفاعلية بكفاءة جيدة علمية أبحاث أنتجوا

 إليها توصلت التي النتائج ضوء وعلى
 بعض تقدم أن للباحثة يمكن الدراسة

 رفع في تساعد أن شأنها من التي التوصيات

 العليا الدراسات طالب لدى المعلوماتي الوعي

 العلمية رسائلهم عدادإل البحثية كفاياتهم لزيادة

 :يلي ما خالل من بكفاءة
: 

 خـالل  من منظمة تدريبية دورات عقد •

 بأهمية الباحثين لتعريف معلوماتي مركز

 التـي  المعلومات إلى الوصول مهارات

 متطلبـاتهم  بالفعـل،  الباحثون يحتاجها

 أيـضاً  وتعـريفهم  العلمية واحتياجاتهم

 ترونيةاإللك المصادر في البحث بمهارة

 .العلمي البحث تطوير اتجاهات لتدعيم
 وطـرق  مناهج مقررات تدريس تطوير •

 تقدمهم التي البحث وقاعة العلمي البحث

 التوجـه  علـى  والتركيز للباحثين الكلية

 الجانـب  تـدعيم  خـالل  من المستقبلي

 البحـث  فـي  المقـررات  لهذه التطبيقي

 لتنفيذ المعلومات، قواعد في اإللكتروني

 .وفاعلية بكفاءة والعلمية لبحثيةا التكاليف

 نوعية تحديد كيفية على الباحثين تدريب •

 الباحث يستطيع خاللها من التي المصادر

 عـصر  فـي  معلوماتياً واعياً يكون أن
 أبحاث إلعداد التقنية المستجدات تسارع

 .بكفاءة علمية

 لـدى  العامـة  والثقافـة  االطالع تنمية •

 كليةال أساتذة تشجيع طريق عن الباحثين

 المختلفـة  القـراءات  علـى  البـاحثين 

 التفكيـر  مهارات لتنمية معهم ومناقشتها

 .لديهم النقدي

 وتقيـيم  تحليل في الباحثين مهارات رفع •
 محاولـة  طريق عن وذلك المعلومات،

 مثـل  الكلية في المتبع التعليم نظام تغيير

 المكتبـة  لدور التهميش والحفظ، التلقين،

 علـى  عتمـاد واال التعليمية العملية في

 .للتعلم وحيد كمصدر الدراسي المقرر

 الباحثين تعليم على الكلية أساتذة حرص •

 بأنفسهم المعلومات على الحصول كيفية

 وتشجيعهم المعلومات، هذه في ومناقشتهم

 مـن  يـستجد  ما كل على االطالع على
 البحثية اهتمامتهم مجاالت في تطورات

 .العلمية وتخصصاتهم

 مـن  المعلوماتي للوعي جمعية تأسيس •

 المجتمـع  أفـراد  مـن  كبيرة مجموعة



 

 ٤٧٣

 مختلـف  مـن  معلوماتيـاً  الـواعين 

 طريقهـا  عن يتم العلمية، التخصصات

 وإقامـة  المعلوماتيـة  الـدوريات  نشر

 تدريبيـة  دورات وتصميم االجتماعات

 .المعلوماتي الوعي مهارات لتنمية

 المعلوماتية الخدمات بتنويع المكتبة قيام •
 الترجمة خدمات مثل احثينللب تقدمها التي

 االنتقـائي  البحـث  خـدمات  العلميـة، 

 الوثـائق  توصيل وخدمات للمعلومات،

 بـالوعي  الخاصـة  البـرامج  وطـرح 

 العام مدار على دائمة كخدمة المعلوماتي

 .الدراسي

 بـين  تعاون اتفاقيات عقد على الحرص •

 الخبرات لتبادل المعلومات ومراكز الكلية
 والتدريبيـة  ميةالتعلي المجاالت كافة في

 التكنولوجيـا  وإلرساء العلمي، والبحث

 وإقليمياً محلياً ببعض وربطها المعلوماتية

 .وعالمياً

 البـاحثين  إكـساب  على المستمر العمل •

 باستخدام والمدعمة المعلوماتية المهارات

 اللغة في مستواهم ورفع الحديثة، التقنيات

 مـن  اإلفادة من يتمكنوا حتى اإلنجليزية

 اللجوء دون األجنبية المعلومات مصادر
 .الترجمة وسطاء إلى

 لطـرق  للبـاحثين  الكافي اإلرشاد توفير •

 بأشـكال  وتعريفهم المكتبات مع التعامل

 المعلومـات  وأوعية المعلومات مصادر

 اهتمامهم وإثارة مصدر، كل يقدمها التي

 والندوات المؤتمرات في المشاركة بأهمية

 عـريفهم وت العلمية، الجمعيات ولقاءات

 النظر ووجهات اآلراء تبادل بأهمية أيضا

 جديـدة  معلومـات  اكتساب إلى إضافة

 .أبحاثهم إعداد عند تفيدهم
 ومهاراته المعلوماتي الوعي مفهوم نشر •

 طـالب  علـى  توزع كتيبات شكل على

 رفـع  أجـل  من بالكلية العليا الدراسات

 .البحثية كفاياتهم

 ياًأساس معياراً المعلوماتي الوعي اعتبار •

 مبدأ لتحقيق العليا الدراسات طلبة لتقويم

 .الحياة مدى والتعلم الذاتي التعلم

 الدراسات مقررات ضمن مقرر تدريس •
 المعلوماتي الوعي بمهارات يختص العليا

 البحثيـة  بالعمليـة  للقيام قدراتهم لتعزيز

 تعـزز  حالة وفي الصحيح، الوجه على

 الطالب بتسجيل السماح عدم يجب ذلك

 بعد إال الدكتوراة أو الماجستير لدرجتي

 تنميـة  إلـى  تهدف تدريبية دورة اجتياز

 .لديهم المعلوماتي الوعي مهارات
  

:   

 الـوعي  :(2016) سلمان إيمان رأس، أبو •

 المعلومـات،  مجتمع في وأثره المعلوماتي

 مجلد والمعلومات، للمكتبات األردنية المجلة



 

 ٤٧٤

 المكتبـات  جمعيـة  ،(4) عـدد  ،(51)

 .73-49 ص ص األردنية، والمعلومات

 القيمـي  النسق :(2004) محمود األستاذ، •

 التربوي الخطاب إلنتاج المصاحب البحث

 كمؤشر العليا الدراسات طلبة لدى األكاديمي

 الفلـسطينية،  الجامعـات  في التعليم لجودة
 الجـامعي  التعلـيم  فـي  النوعيـة  مؤتمر

 المفتوحـة،  القـدس  جامعـة  الفلسطيني،

 .يونيو 5-3 فلسطين،

 أنظمـة  تقـويم  :(2000) محمـد  أمين، •

 المـصرية،  بالجامعـات  العليا الدراسات

 والدراسات للبحوث القاهرة جامعة مؤتمر

 .مارس 28-27 الثقافية، والعالقات العليا

 الـوعي  كفـاءات  :(2012) زياد بركات، •
 القـدس  جامعـة  طلبـة  لـدى  المعلوماتي

 وفق التعليمية ولكرمط منطقة في المفتوحة

 القـدس  جامعـة  مجلـة  العالمية، المعايير

 ،(2) المجلد والدراسات، لألبحاث المفتوحة
 .50-11 ص ص ،(28) العدد

 محكى اختبار بناء :(2011) مأمون البنا، •

 طلبـة  لـدى  اإلحـصائية  الكفايات لقياس

 بالجامعـات  التربية بكليات العليا الدراسات

 منـشورة،  يـر غ ماجستير رسالة اليمنية،
 المملكـة  الريـاض،  سعود، الملك جامعة

 .السعودية العربية

 الـوعي  :(2004) خيـر  أمنيـة  توفيق، •

 محافظـة  فـي  البـاحثين  لدى المعلوماتي

 منشورة، غير ماجستير رسالة اإلسكندرية،

 .اإلسكندرية جامعة اآلداب، كلية

 مـشكالت  :(2008) الوهـاب  عبد جودة، •

 مع للواقع رصد مصر في الشبان الباحثين

 العلمي، التفكير مهارات لتنمية نموذج طرح

ــة ــستقبل، رؤي ــاح للم ــى مت  عل
-elhues://http

2008//com.blogpost.abdelwahab
-post.blog/05

3/12/2018.html.8964  
 هـدى  والعمودي، فاروق ةعز جوهري، •

 بجامعة المعلوماتي الوعي :(2010) محمد

 دراسـة  الطالبات شطر العزيز عبد الملك

 أسـس  واستشراف الراهن للوضع تقييمية

 فـي  عربيـة  دراسـات  مجلـة  للمستقبل،

 ،) 4(عدد ،) 1(مجلد والمعلومات، المكتبات
                                              

 
r.show/sa.edu.kau.libraries://http

asp.es  
 معايير :(2015) إبراهيم يسري وفاء حامد، •

 المعلوماتية األمية محو استخدام ومتطلبات
 عـشر  الثالـث  السنوي المؤتمر للطالب،

 لمحـو  العربـي  العقد" الكبار تعليم لمركز

 وخطـط  توجهـات  2024 ،2015 األمية

 عين جامعة الكبار، تعليم مركز ،"وبرامج

 .310-277 ص ص شمس،

 محـددات  :(2010) الوهاب عبد الحايس، •

 طالبـات  لـدى  واكتـسابها  المعرفة إنتاج



 

 ٤٧٥

 قـابوس  السلطان بجامعة العليا الدراسات

 ...للفتاة العالي التعليم ندوة والتحديات الواقع

 بالمدينـة  ةطيب جامعة والتطلعات، األبعاد

 متـاح  السعودية، العربية المملكة المنورة،

                                       علـى 
 
/studies/com.taibahuevents://http

doc.list   
 اختبار بناء :(2015) حسين ماهر الحباشة، •

 البحثيـة  الكفايـات  لقياس المرجع محكى

 فـي  العليـا  الدراسات لطلبة واإلحصائية

 رسـالة  الحكوميـة،  األردنيـة  الجامعات

 العلـوم  كليـة  منـشورة،  غيـر  ماجستير
 .األردن مؤتة، جامعة التربوية،

 :(2016) شـلواح  وهشام، ضياف حكيم، •

 الـوعي  تنمية في الجامعية المكتبات دور

 أولـى  سنة لطلبة حالة دراسة :المعلوماتي

 غيـر  ماجـستير  رسـالة  المكتبات، علم

 واإلنسانية، االجتماعية العلوم كلية منشورة،

 .الجزائر بونعامة، الجيالني جامعة

 األسـاتذة  اتجاهات :(2015) نبيل حورة، •

 اإلعـالم  دور نحو الجزائريين الجامعيين
 رسالة المعلوماتي، الوعي تشكيل في الجديد

 العلـوم  كليـة  منـشورة،  غيـر  ماجستير

 اإلسـالمية،  والعلوم واالجتماعية نسانيةاإل

 .الجزائر باتنة، جامعة

 طلبة تكوين واقع :(2009) يلسمينة خدنة، •

 الجزائريـة،  الجامعـة  في العليا الدراسات

 منشورة، غير ماجستير رسالة حالة، دراسة

 قسنطينة، منتسوري، جامعة التربية، كلية

 .الجزائر

 لوسائ دور :(2000) قاسم مؤيد الخفاف، •
 وتعزيز المعلوماتي الوعي نشر في اإلعالم

 اآلداب، كلية مجلة للجماهير، العلمية الثقافة
-410 ص ص القاهرة، جامعة ،(57) عدد

430. 
 محو :(2016) خليل على جمال الدهشان، •

 المستدامة للتنمية مدخالً المعلوماتية األمية

 الرابع السنوي المؤتمر الرقمي، العصر في
 الحياة مدى التعليم إلى كبارال تعليم من عشر

 تعليم مركز مستدامة، تنمية أجل من للجميع

 أبريل، مصر، شمس، عين جامعة الكبار،

 .270-257 ص ص

 مهارات :(2017) عباس إلهام الدوسري، •

 المدارس طلبة لدى المعلوماتية األمية محو

 دراسـة  الكويـت،  فـي  العامـة  الثانوية

 لجزيرةوا الخليج دراسات مجلة استكشافية،

 ،(167) العـدد  ،(43) المجلـد  العربية،
 .213-161 ص ص الكويت، أكتوبر،

 األميـة  محـو  :(2007) مفتـاح  ديـاب،  •

 اتجاهـات  معلوماتية قضايا في المعلوماتية

 صـفاء  دار المعلومات، دراسة في حديثة

 .عمان للنشر،

 نظـام  تفعيـل  :(2006) لورانس ذكرى، •

 ال احتياجـات  لتلبيـة  التربوية المعلومات



 

 ٤٧٦

 القومي المركز مصر، في للتعليم مركزية

 .القاهرة والتنمية، التربوية للبحوث

 :(2015) إبـراهيم  زكريا أماني الرمادي، •

 الـوعي  مـستوى  لتحديـد  اختبـار  إعداد

 المصرية، الجامعات طالب لدى المعلوماتي

 والمعلومات، المكتبات علم في بحوث مجلة
 وخـدمات  نظم بحوث مركز ،(14) العدد

 ص مـارس،  القاهرة، جامعة علومات،الم
 .133-81 ص

 التكنولوجيـا  :(2004) الدين ضياء زاهر، •

 التعليمية، النظم تجديد في وتأثيرها الرقمية

 ،(34) العدد العربية، التربية مستقبل مجلة
 .يوليو والتنمية، للتعليم العربي المركز

 :(2016) هدى والهندال، عماد الزغلول، •
 العلمـي  البحـث  كفايـات  توافر مستوى

 فـي  العليـا  الدراسات طلبة لدى (الكمي)

 الدوليـة  المجلـة  العربـي،  الخليج جامعة

 العـدد  ،(5) المجلد المتخصصة، التربوية

 .79-67 ص ص ،(3)

 :(2014) محمـد  ثابت أماني الدين، زين •

 التعليم مرحلة في المعلوماتي الوعي معايير

 رسـالة  تقييميـة،  تحليلية دراسة الجامعي

 جامعة اآلداب، كلية منشورة، غير يرماجست
 .اإلسكندرية

 األميـة  :(2005) حـسن  داليـا  الشافعي، •

 بالقـاهرة  الجامعي المجتمع في المعلوماتية

 غيـر  ماجـستير  رسـالة  ميدانية، دراسة

 .القاهرة جامعة اآلداب، كلية منشورة،

 الذاتيـة  الكفاءة :(2009) محمود الشلبي، •

 طلبة لدى العلمي البحث لمهارات المدركة

 األردنيـة،  الجامعـات  في العليا الدراسات

 مؤتة، جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة
 .األردن

 تنميـة  :(2008) اهللا عبد عبادة الشمري، •

 المرحلـة  طـالب  لدى البحثية المهارات

 الـسعودية  العربيـة  المملكة في الجامعية

 بعـض  تجـارب  ضوء في مقترح تصور

 غيـر  تـوراة دك رسالة العالمية، الجامعات

 سـعود  بـن  محمد اإلمام جامعة منشورة،

 العربيـة  المملكـة  الريـاض،  اإلسالمية،
 .السعودية

 :(2006) وليـد  وعلي، يونس الشوابكة، •

 جامعـة  فـي  األولى السنة طلبة اتجاهات

 برنـامج  نحـو  المتحدة العربية اإلمارات

 الجامعـة،  مكتبـات  في المعلوماتية الثقافة

 الخلـيج  فرع المتخصصة المكتبات جمعية

 ص ص ،(3) العدد ،(11) المجلد العربي،
1-18. 

 :(2007) اللطيـف  عبـد  عمار العابدين، •

 وأنواعهـا  مفهومهـا  المعلوماتيـة  األمية

 آداب األكاديمي، المجتمع على وانعكاساتها

 ص ص العـراق،  ،(48) العدد الرافدين،
311- 340. 



 

 ٤٧٧

 ثنـاء  وحمـودي،  فاخر لمى الرازق، عبد •

 المعلوماتي الوعي رجةد :(2015) شاكر

 الزرقـاء  جامعة في الماجستير طلبة لدى

 طبيعـة  تحديد مدى في الهاشمية والجامعة

 مـن  لديهم المطلوبة المعلومات ومحتوى

 الـدولي  المعيـار  وفـق  نظـرهم  وجهة
ACRLS، العربية الجامعات اتحاد مجلة 

 ،(35) مجلـد  العـالي،  التعليم في للبحوث
 .127-113 ص ص ،(1) العدد

 دور :(2003) هـالل  عبيـر  العال، بدع •

 البيئة المعلوماتية األمية محو في المكتبات

 المكتبـات  من عينة ألنشطة مسحية دراسة

 رسـالة  والجيزة، القاهرة بمحافظتي العامة

 جامعة اآلداب، كلية منشورة، غير ماجستير
 .سويف بني

 مدى قياس :(2014) هالل عبير العال، عبد •

 لطلبة المعلوماتية ميةاأل محو مهارات كفاية

 المرقـب  بجامعـة  والعلـوم  اآلداب كلية

 الحكومـة  مبـادئ  دعم على وانعكاساتها

 ،(13) العـدد  العلـم،  مجلة اإللكترونية،
 والمعلومـات،  للمكتبـات  العربي االتحاد

 .146-102 ص ص مارس،

 األميـة  :(2013) أمـل  القـادر،  عبـد  •
 والوصول المعرفة إتاحة عائق المعلوماتية

 العاشر، الدولي المؤتمر للمعلومات، الحر

 للمعلومـات  الوصول وحق المعرفة إتاحة

 المـستقبل  وتطلعات والتوجيهات التحديات

 اآلداب، كلية المعاصر، العربي المجتمع في

 .مايو 16-15 القاهرة، جامعة

 محمود وحسان، محمود محمد القادر، عبد •

 لتنميـة  التخطـيط  :(2012) سعيد حسان

 ضـوء  في العلمي للبحث ويةاللغ الكفايات

 متاح العليا، الدراسات برامج جودة معايير
 علــــــــــــــى

.alarabiahconference.www://http
56857.reseaerch_conference/org

1851-1527852119-0965  
 الـوعي  :(2016) بلعبـاس  الوهاب، عبد •

 الطالب لدى المعلوماتية والثقافية المعلوماتي

 االجتماعية العلوم طلبة بين مقارنة الجامعي
 ميدانيـة  دراسـة  :الطبيعية العلوم وطلبة

 جيل مجلة بالمسيلة، بوضياف محمد بجامعة

 ،(22) العدد واالجتماعية، اإلنسانية العلوم
 ص ص يوليو، العلمي، البحث جيل مركز

181-193. 
 :(2012) نـايف  بـن  منـصور  العتيبي، •

 الجامعي لألستاذ والتقنية األخالقية الكفايات

 التـدريس  هيئـة  أعضاء نظر وجهة من

 المجلة والخرج، نجران في التربية بكليتي

 جامعـة  التربية، كلية ،(77) العدد العلمية،

 .46-1 ص ص المنصورة،

 :(2008) إبـراهيم  عادل أحمد العجيزي، •

 لـدى  المعلوماتيـة  المهارات توافر مدى

 دراسـة  األولـى  الجامعية المرحلة طالب



 

 ٤٧٨

 كلية منشورة، غير ماجستير رسالة تقويمية،

 .اإلسكندرية جامعة اآلداب،

 :(2008) المنعم عبد محمد فاتن عزازي، •

 الجامعـات  طالب لدى المعلوماتية األمية

 مجلـة  مواجهتها، وآليات واقعها المصرية

 عدد ،(14) مجلد العربية، التربية لمستقب
 .114-9 ص ص مصر، ،(51)

 :(2012) إبـراهيم  على اهللا عبد عسيري، •

 طـالب  لـدى  العلمـي  البحث صعوبات

 أم بجامعـة  التربيـة  بكلية العليا الدراسات

 كلية منشورة، غير ماجستير رسالة القرى،

 العربيـة  المملكة القرى، أم جامعة التربية،

 .السعودية

 جمـال  والفليـت،  حـسين  أسعد عطوان، •
 طلبة لدى العلمي البحث كفايات :(2011)

 التربيـة  كليـات  فـي  العليـا  الدراسـات 

 العلمي البحث مؤتمر الفلسطينية، بالجامعات

 الجامعة ،"توظيفه – أخالقياته – مفاهيمه"

 -253 ص ص فلسطين، غزة، اإلسالمية،
282. 

 والربـاعي،  سـعيد  الـسيد  مروة عماشة، •

 الـوعي  :(2017) إبـراهيم  بـن  سليمان

 جامعـة  كليـات  طالبات لدى المعلوماتي

 للدراسـات  العربيـة  المجلـة  الجـوف، 

 سلمان الملك معهد ،(7) العدد المعلوماتية،

 جامعـة  االستشارية، والخدمات للدراسات

 .92-43 ص ص يناير، المجمعة،

ــران، • ــد العم ــوعي :(2008) حم  ال

 وكالـة  المعلوماتيـة،  المجلة المعلوماتي،

 والتعليم التربية وزارة والتخطيط، التطوير

 .33-12 ص ص ،(17) العدد بالسعودية،

 فوزيـة  والـسلمي،  محمد هدى العمودي، •

 فـي  المعلومـاتي  الوعي :(2008) فيصل
 علـى  تطبيقية دراسة األكاديمي، المجتمع

 عبد الملك بجامعة العليا الدراسات طالبات

 جمعية المعلومات، دراسات مجلة العزيز،
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