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الوعي املعلوماتي لدى طالبات الدرا�سات العليا
بجامعة امللك �سعود(درا�سة ميدانية)
�أ /ندى بنت عبد الرحمن ال�سحيم٭
�أ.د /جربيل بن ح�سن العري�شي٭٭

امللخ�ص:

هدفت الدرا�سة �إلى التعرف على واقع الوعي املعلوماتي لدى طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود،
وتقدمي ر�ؤية وا�ضحة لطبيعة الوعي املعلوماتي وحتديد هويته ،وحتديد مظاهره لدى الطالبات ،ودرا�سة
م�ستواه يف املجتمع الأكادميي ،ومعرفة ال�صعوبات البحثية التي تواجههن عند البحث عن املعلومات ،والتعريف
باجتاهات املكتبة الأكادميية باجلامعة يف دعم الوعي املعلوماتي وتنميته لدى الباحثات ،وقد ا�ستخدمت
الباحثة املنهج الو�صفي التحليلي للح�صول على املعلومات والبيانات التي حتدد مظاهر الوعي املعلوماتي لدى
طالبات عينة الدرا�سة ،من خالل ا�ستبانة وزعت على عينة ع�شوائية قوامها  341طالبة من طالبات مرحلتي
املاج�ستري والدكتوراة ،وقامت الباحثة با�ستخدام الربنامج الإح�صائي ( )SPSSلتحليل بياناتها.

وكانت من �أبرز النتائج التي تو�صلت �إليها
الدرا�سة:
 )%87.7( -1من �إجمايل عينة الدرا�سة
يبحثن عن املعلومات لإعداد الأبحاث والدرا�سات

العلمية ،وميثلون الفئة الأكرب من عينة الدرا�سة،
( )%78.9من �إجمايل عينة الدرا�سة يح�صلن على
املعلومات عن طريق البحث يف قواعد البيانات،
وميثلون الفئة الأكرب من عينة الدرا�سة)%77.7( ،

٭ ماج�ستري علم املعلومات  -جامعة امللك �سعود.
٭ ٭ �أ�ستاذ علم املعلومات  -جامعة امللك �سعود وع�ضو جمل�س ال�شورى �سابق ًا.
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من �إجمايل عينة الدرا�سة يعتمدن على م�صادر
�شبكة الإنرتنت يف احل�صول على املعلومات ،وميثلن
الفئة الأكرب من عينة الدرا�سة )%90.9( ،من
�إجمايل عينة الدرا�سة يرين �أن حداثة املعلومات
يف جمال التخ�ص�ص هو من �أبرز دوافع االختيار
مل�صادر املعلومات الإلكرتونية ،وميثلن الفئة
الأكرب من عينة الدرا�سة )%83.0( ،من �إجمايل
عينة الدرا�سة يحر�صن على حتديد امل�صطلحات
والكلمات املفتاحية التي تعرب عن املو�ضوع.
� -2أما بالن�سبة لل�صعوبات التي تعيق طالبات
الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود يف جمال
(الوعي املعلوماتي) فيمكن تلخي�صها يف النقاط
الآتية� :صعوبة التعامل مع م�صادر املعلومات
ال�صادرة بلغة �أجنبية� ،صعوبة ا�ستخدام �أنواع
معينة من م�صادر املعلومات ،وعدم املعرفة ب�أف�ضل
امل�صادر التي تنا�سب بحوثهن ،وعدم املعرفة
بنظام الت�صنيف املتبع باملكتبة ،وعدم توفر
�أخ�صائي املعلومات يف مكتبة اجلامعة للتعامل
مع املعلومات والتقنية ،و�صعوبة حتديد املعلومات
التي حتتاجها بالفعل ،وعدم املعرفة ب�أنواع م�صادر
املعلومات ،وعدم القدرة على فهم نتائج البحث
يف الفهار�س الإلكرتونية ،و�صعوبة توثيق م�صادر
املعلومات ،والق�صور يف اخلدمات املعلوماتية التي
تقدمها مكتبة اجلامعة ،وعدم القدرة على �صياغة
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الكلمات املفتاحية ،و�صعوبة التعامل مع امل�صادر
الإلكرتونية.
وخل�صت الدرا�سة �إلى عدد من التو�صيات
�أهمها� :ضرورة توفر خدمة الرتجمة يف جميع
املكتبات اجلامعية ،وعقد الدورات التي تزود
طالبات الدرا�سات العليا مبهارة البحث عن
املعلومات ،وكيفية �إيجادها وحتليلها واال�ستفادة
منها ،والعمل على و�ضع برامج للوعي املعلوماتي
لطالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود،
وت�أهيل العاملني مبكتبات اجلامعة ت�أهي ًال جيد ًا
لرفع م�ستوى الوعي املعلوماتي لديهم ،والتعريف
بفهر�س مكتبة اجلامعة وكيفية البحث فيه،
وتوفري الإر�شاد الكايف للباحثات لطرق التعامل مع
م�صادر املعلومات يف املكتبات ،وتقدمي مقرر �ضمن
برنامج الدرا�سات العليا يخت�ص مبهارات الوعي
املعلوماتي.
م�شكلة الدرا�سة:

حتتل املعلومات مكانة بارزة يف املجتمعات
الإن�سانية ،فاملعلومات هي �أ�سا�س املعرفة ،ويتم
قيا�س تطور املجتمع مبدى قدرته على جمع
املعلومات وتنظيمها ومعاجلتها و�إخراجها يف �شكل
يخدم الفئات امل�ستهدفة.
ويُعد الوعي املعلوماتي انعكا�س ًا للتطورات
احلا�صلة يف ُكل من املجتمع وامل�ؤ�س�سات التعليمية

مج ،26ع1و ،2حم ّرم ـ ذي احلجة 1441هـ � /سبتمرب ـ �أغ�سط�س2020م

الوعي املعلوماتي لدى طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود...
للو�صول �إلى جيل وا ٍع معلوماتي ًا ،لذا يجب
على امل�ؤ�س�سات التعليمية وخا�صة اجلامعات
�أن تقوم بغر�س مبادئ الوعي املعلوماتي بني
الطلبة والباحثني بامتالكها بنية حتتية مالئمة
للمعلومات ،وذلك بهدف االرتقاء مب�ستوى وعي
الطلبة ،لكي يكونوا قادرين على مواجهة حتديات
الع�صر بكل ما ميلكون من معارف ومهارات
معلوماتية ،متيزهم يف البحث عن املعلومات
واال�ستخدام الأمثل لتقنياتها.
وقد �أدى تنوع م�صادر املعلومات وتعددها
�إلى وجود كم هائل من املعلومات التي ي�صعب
ال�سيطرة عليها .ولعل التقدم يف تقنيات االت�صاالت
واملعلومات واعتماد كثري من جوانب احلياة عليها
قد عزز مكانة املعلومات يف احلياة ،الأمر الذي
�أدى �إلى �ضرورة الت�سلح باملهارات واخلربات
املعلوماتية التي ت�ؤهل للعمل بكفاءة يف جمتمع
املعلومات ،ف�أ�صبح ِلزام ًا التعرف �إلى �إمكانات
�أفراد املجتمع املعلوماتية يف البيئة التعليمية التي
يفرت�ض فيها توافر مقومات الوعي املعلوماتي بها،
لتحديد ُقدُراتهم على مواجهة التحديات وا�ستيعاب
كافة التطورات خلدمة خمتلف القطاعات.
ونظر ًا لأهمية الوعي املعلوماتي يف ع�صرنا
احلايل -ع�صر املعلومات والرقمنة -وخا�صة لدى
طلبة اجلامعات ،فقد وقع اختيار الباحثة على
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جمتمع طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك
�سعود ب�صفته جمتمع ًا تعليمي ًا يجب �أن تتوفر فيه
مهارات الوعي املعلوماتي للتعرف �إلى م�ستوى
الوعي املعلوماتي لديهن ،ومدى توفر مهاراته،
وال�صعوبات التي تواجههن يف هذا ال�صدد.
�أهمية الدرا�سة:

تتمثل �أهمية الدرا�سة احلالية يف معرفة
م�ستوى الوعي املعلوماتي لدى طالبات الدرا�سات
العليا بجامعة امللك �سعود ،لمِ ا للمعلومات من �أهمية
يف بناء املجتمع معلوماتي ًا ،ولأنها ت�ؤثر يف حياة
الأفراد اليومية فالبد للفرد العادي من الإملام
باملهارات املعلوماتية الأ�سا�سية حلل امل�شكالت التي
تواجهه لتمكنه من الإملام بكافة املتغريات املحيطة
به ،وتعنى هذه الدرا�سة مبعرفة م�ستوى الوعي
املعلوماتي لدى طالبات الدرا�سات العليا بجامعة
امللك �سعود.
�أهداف الدرا�سة:

ت�سعى الدرا�سة احلالية لتحقيق الأهداف
الآتية:
 حتديد �أبعاد الوعي املعلوماتي لدى طالباتالدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود.
 معرفة دور مكتبة اجلامعة يف ن�شر الوعياملعلوماتي ودعمه لدى طالبات جمتمع الدرا�سة.
 -التعرف على واقع الوعي املعلوماتي يف جمتمع
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طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود.
 الك�شف عن مدى ت�أثر الوعي املعلوماتي له�ؤالءالطالبات باختالف بع�ض املتغريات( :التخ�ص�ص،
وامل�ستوى الدرا�سي ،والدرجة العلمية ،وتعدد اللغات).
 معرفة �أهم ال�صعوبات التي ُتعيق ه�ؤالءالطالبات يف جمال الوعي املعلوماتي ومقرتحاتهن
للتغلب عليها.
�أ�سئلة الدرا�سة:

•ما مدى توفر الوعي املعلوماتي يف
جمتمع طالبات الدرا�سات العليا
بجامعة امللك �سعود.
•ما مدى ت�أثر الوعي املعلوماتي
بعوامل
الطالبات
له�ؤالء
(التخ�ص�ص ،وامل�ستوى الدرا�سي،
والدرجة العلمية ،وتعدد اللغات).
•هل ملكتبة اجلامعة دور يف ن�شر
ثقافة الوعي املعلوماتي ودعمه
لدى طالبات جمتمع الدرا�سة.
•ما ال�صعوبات التي ُتعيق طالبات
الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود
يف جمال الوعي املعلوماتي؟ وما
مقرتحاتهن للتغلب عليها.
حدود الدرا�سة:

احلدود املو�ضوعية :تتمثل يف مو�ضوع الوعي
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املعلوماتي ،ومدى توفره لدى طالبات الدرا�سات
العليا بجامعة امللك �سعود.
احلدود املكانية :جمتمع جامعة امللك �سعود
ممُ ث ًال يف طالبات الدرا�سات العليا باجلامعة.
احلدود الزمانية� :أُجريت هذه الدرا�سة يف
الف�صل الدرا�سي الثاين لعام 1439هـ2018 -م.
منهج الدرا�سة و�أدواتها:

تعتمد هذه الدرا�سة على املنهج الو�صفي
التحليلي ملنا�سبته لهذا النوع من الدرا�سات ،وقد
ع َّرف امل�شوخي املنهج الو�صفي التحليلي ب�أنه:
«هو الذي يعتمد على درا�سة الظاهرة كما توجد
يف الواقع ،ويهتم بو�صفها و�صف ًا دقيق ًا ويعبرّ
عنها كيف ًا وكم ًا ،فالتعبري الكيفي ي�صف الظاهرة
ويو�ضح خ�صائ�صها� ،أما التعبري الكمي فيعطيها
و�صف ًا رقمي ًا يو�ضح مقدار هذه الظاهرة� ،أو
حجمها� ،أو درجة ارتباطها مع الظواهر الأخرى»
(امل�شوخي� ،2002 ،ص.)17
�أداة الدرا�سة:

�ستعتمد الباحثة على ا�ستخدام اال�ستبانة
كو�سيلة جلمع البيانات املطلوبة من الطالبات
جمتمع الدرا�سة ،و�سيتم حتليل البيانات باال�ستعانة
بالربنامج الإح�صائي ( )SPSSبهدف احل�صول
على كافة التحليالت الإح�صائية املت�صلة بنتائج
الدرا�سة.
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الوعي املعلوماتي لدى طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود...
جمتمع الدرا�سة:

وجهت هذه اال�ستبانة �إلى عينة ع�شوائية من
طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود،
مبختلف درجاتهن العلمية (ماج�ستري ،دكتوراه)
وقد مت اختيار هذه الفئة لأن �أفرادها غالب ًا ما
يتمتعون مبعرفة �أكرث من طالبات البكالوريو�س
بحكم قيامهن ب�إعداد بحوث علمية مما يرتتب
عليه التعامل مع خمتلف م�صادر املعلومات.
م�صطلحات الدرا�سة:

يُعد الوعي املعلوماتي من امل�صطلحات احلديثة،
وقد اكت�سب هذا امل�صطلح �أهمية كبرية بعد ظهور
الإنرتنت و�إتاحة املعلومات بي�سر و�سهولة.
ويرتادف مع م�صطلح الوعي املعلوماتي عدة
م�صطلحات لعل �أبرزها الثقافة املعلوماتية ،وحمو
الأمية املعلوماتية) .وهذا تعريف موجز لتلك
امل�صطلحات:
 -1الوعي املعلوماتي :Information Literacy
ُتع ِّرفه جمعية مكتبات الكليات والبحث (ACRL
 )2000وهي فرع من جمعية املكتبات الأمريكية
( )ALAالوعي املعلوماتي ب�أنه« :حزمة من
القدرات توفر للأفراد معرفة متى يحتاجون
�إلى املعلومات ،والقدرة على التحديد والتقييم
واال�ستخدام الف ّعال للمعلومات املطلوبة» (ALA,
.)2000 P.2
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 -2الثقافة املعلوماتية :ع َّرفتها اليون�سكو
( )2004ب�أنها «تهتم بتدري�س وتعليم كافة �أ�شكال
املعلومات وم�صادرها ،ولكي يكون ال�شخ�ص ُملم ًا
بالثقافة املعلوماتية فيلزمه �أن يُحدد :ملاذا؟ ومتى؟
وكيف؟ ي�ستخدم كل هذه الأدوات ،ويُفكر بطريقة
نافذة يف املعلومات التي توفرها» (عابد،2004 ،
�ص.)2 .
و ُتع ِّرف الباحثة الوعي املعلوماتي �إجرائي ًا
ب�أنه :املهارات التي يحتاج �إليها الفرد للو�صول
للمعلومات التي يحتاج �إليها.
الدرا�سات ال�سابقة:

بعد �إطالع الباحثة على عدد من مو�ضوعات
الوعي املعلوماتي ،مت اختيار عدة درا�سات ذات
�صلة مبو�ضوع الوعي املعلوماتي باللغتني العربية
والإجنليزية ،و�سوف يتم ذكر تلك الدرا�سات
مرتبة زمني ًا بدء ًا من الأحدث.
الدرا�سات العربية:

 -1درا�سة خالد عبداهلل وريا العامري
مب�شاركة عبداهلل الهنائي بعنوان برامج الوعي
املعلوماتي يف املكتبة الرئي�سة بجامعة ال�سلطان
قابو�س واقعها وفعاليتها ودور املكتبة يف التح�سن
املعريف بها من وجهة نظر امل�ستفيدين (.)2017
هدفت هذه الدرا�سة �إلى معرفة م�ستوى الوعي
املعلوماتي لدى طلبة البكالوريو�س امل�ستفيدين من

مج ،26ع1و ،2حم ّرم ـ ذي احلجة 1441هـ � /سبتمرب ـ �أغ�سط�س2020م

64

�أ /ندى بنت عبد الرحمن ال�سحيم � -أ.د /جربيل بن ح�سن العري�شي

املكتبة الرئي�سية بجامعة ال�سلطان قابو�س ،ومبا
ميكن الإ�شارة �إليه �أن املكتبة قد �ساهمت بفعالية
يف تنمية الوعي املعلوماتي لديهم ،و�أن للمكتبيني
دور يف ذلك ،ودرجة تقدير الطلبة لدور املكتبة يف
رفع م�ستوى الوعي املعلوماتي وحت�سينه لديهم.
وقد ا�ستخدمت هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي،
و�شارك بها  90طالب ًا وطالبة يف عام .2016
 -2درا�سة مروة ال�سيد عما�شة بعنوان الثقافة
املعلوماتية لدى طالبات جامعة اجلوف .2017
وهدفت هذه الدرا�سة �إلى معرفة امل�ستوى
الثقايف املعلوماتي لدى الطالبات حل�صر
ال�صعوبات والعقبات التي تواجهن يف احل�صول
على املعلومات.
واعتمدت الدرا�سة على املنهج امل�سحي
امليداين ،ومت االعتماد على اال�ستبيان ك�أداة جلمع
البيانات املوجهة للطالبات ،للوقوف على مدى
معرفتهم بطرق البحث عن املعلومات ،وال�صعوبات
التي حتول دون ذلك.
 -3درا�سة �إميان �أبو را�س بعنوان الوعي
املعلوماتي و�أثره يف جمتمع املعلومات .2016
هدفت هذه الدرا�سة �إلى حتليل واقع الوعي
املعلوماتي و�أثره يف املجتمع املعلوماتي من
خالل التعرف على مهاراته و�أهدافه وم�ستوياته
ومعايريه ،وعلى ال�صعوبات واملعوقات التي تواجه
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هذا املجتمع من �أجل �إيجاد ال�سبل التي ت�ساعد
على تخطي هذه ال�صعوبات ،وتنمية هذه املهارات
لهذا ملجتمع.
واعتمدت هذه الدرا�سة على املنهج التحليلي،
و�أ�شارت النتائج �إلى �ضرورة االلتزام بالتعلم
مدى احلياة ،وت�سهيل وتعزيز قدرة الأفراد داخل
املجتمع على الرتكيز على املعلومات ب�شكل متزايد
لت�سخري قوة هذه املعلومات.
 -4درا�سة �أمين الفخراين بعنوان الوعي
املعلوماتي :درا�سة تطبيقية على املجتمع الأكادميي
بجامعة الدمام .2015
هدفت �إلى ا�ستك�شاف واقع الوعي املعلوماتي
لدى طالب الدرا�سات العليا بجامعة الدمام،
وحتديد هويته ،ودرا�سة م�ستواه يف املجتمع
الأكادميي بتحديد مظاهره ومهاراته لدى
الطالب ،وحتديد ال�صعوبات البحثية التي
تواجههم عند البحث عن املعلومات ،والتعريف
باجتاهات املكتبة الأكادميية بجامعة الدمام-
�شطر الطالب -ودورها يف دعم الوعي املعلوماتي
وتنميته لدى الباحثني.
 -5درا�سة ماجد ال�شهري :بعنوان الثقافة
املعلوماتية لدى طالب كلية الطب بجامعة امللك
�سعود درا�سة و�صفية 2015م.
�سعت هذه الدرا�سة لتحقيق جمموعة من
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الوعي املعلوماتي لدى طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود...
الأهداف �أهمها :معرفة م�ستوى الثقافة املعلوماتية
لدى طالب وطالبات كلية الطب بجامعة امللك
�سعود ،وحتديد الأدوار املطلوبة من اجلامعة
لتحقيق برامج ثقافية معلوماتية ،والك�شف عن
الربامج املتاحة يف كلية الطب التي ت�سهم يف
حتقيق الثقافة املعلوماتية ،وحتديد املتطلبات
الالزمة لتحقيق الثقافة املعلوماتية لدى طالب
كلية الطب بجامعة امللك �سعود.
وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي
للتعرف على واقع الثقافة املعلوماتية لدى طالب
وطالبات كلية الطب.
 -6درا�سة منى العبيدي :بعنوان الثقافة
املعلوماتية باملجتمع اجلامعي :درا�سة ميدانية على
املجتمع بجامعة عمر املختار 2014م.
هدفت هذه الدرا�سة �إلى التعرف على الثقافة
املعلوماتية بجامعة عمر املختار ،ومدى ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات والك�شف عن �سبل رفع
كفاءة الثقافة املعلوماتية للمجتمع اجلامعي .وقد
اعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�صفي التحليلي،
كما ا�ستخدمت �أ�ساليب �إح�صائية تتوافق مع
طبيعة هذه الدرا�سة.
 -7درا�سة حيدر ال�صاحلي :بعنوان الثقافة
املعلوماتية وت�أثريها يف بناء املعرفة املعلوماتية:
درا�سة حتليلية يف م�ؤ�س�سات املعلومات 2013م.
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هدفت �إلى التعرف على مدى ت�أثري الثقافة
املعلوماتية ال�سائدة يف م�ؤ�س�سات املعلومات على
تبادل املوارد بني العاملني وبالتايل على بناء
املعرفة املعلوماتية يف هذه امل�ؤ�س�سات.
وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي،
ومت تطبيق هذه الدرا�سة على ثماين م�ؤ�س�سات
معلومات ومراكز بحوث ُتعترب من امل�ؤ�س�سات
املركزية املهمة يف مدينة بغداد.
 -8درا�سة نهالء احلمود :الوعي املعلوماتي:
درا�سة تطبيقية على املجتمع الأكادميي يف كلية
الرتبية الأ�سا�سية يف الكويت 2011م.
هدفت هذه الدرا�سة �إلى البحث عن واقع الوعي
الثقايف واملعلوماتي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س
والعاملني والطلبة يف كلية الرتبية الأ�سا�سية،
وحتديد املهارات لدى املجتمع الأكادميي ،وحتديد
ال�صعوبات التي تعرت�ض البحث عن املعلومات،
ودور مكتبة الكلية وعمادة املكتبات يف دعم البحث
العلمي.
وا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي امل�سحي
 ،Surveyحيث طبقت على عينة متثل جمتمع
الدرا�سة.
 -9درا�سة هند الغامن :بعنوان مهارات حمو
الأمية املعلوماتية لدى طالبات البكالوريو�س يف
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية .2009
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هدفت �إلى معرفة مدى توافر مهارات حمو
الأمية املعلوماتية لدى طالبات جمتمع الدرا�سة
والفر وق بني الأق�سام يف هذه املهارات ،والك�شف
عن مدى الر�ضا بني الطالبات عن توافر هذه
املهارة لديهن ،ومن ثم و�ضع مقرتحات ملحو الأمية
املعلوماتية يف املجتمعات اجلامعية ،وقد ا�ستعانت
الباحثة باملنهج الو�صفي م�ستخدمة اال�ستبيان
ك�أداة جلمع البيانات الذي مت توزيعه على عينة
البحث وعددها ( )235مفردة.
الدرا�سات الأجنبية:

 .1درا�سة هيبورث بعنوان حمو الأمية
املعلوماتية واملهارات اجلامعية 2009م.
هدفت �إلى التعرف على م�ستوى الوعي
املعلوماتي ومهاراته لدى الطلبة اجلامعيني ،وقد
تكونت العينة اخلا�صة بالدرا�سة من  98طالب ًا
وطالبة من طلبة ال�سنة الأخرية يف جامعة نان ينج
التكنولوجية.
 .2درا�سة جوالينو هوفمان :بعنوان حمو
الأمية املعلوماتية يف املكتبات العامة يف كندا
2008م.
هدفت هذه الدرا�سة �إلى :ا�ستك�شاف دور
املكتبات العامة يف كندا يف تطوير املهارات العامة
ملحو الأمية املعلوماتية ،واكت�شاف املمار�سات
احلالية للتدريب على حمو الأمية املعلوماتية،
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واكت�شاف وجهات النظر وخربات حمو الأمية
املعلوماتية للأفراد الذين يرتادون املكتبات العامة
ال�ستخدام الإنرتنت ،وا�ستخدمت الباحثة املنهج
الو�صفي.
مناق�شة الدرا�سات ال�سابقة:

حتدثت الدرا�سات ال�سابقة بالعموم عن معرفة
واقع الوعي املعلوماتي لدى املجتمع الأكادميي،
كما يف درا�سة خالد عبداهلل و�آخرون ()2017
و�أبو را�س ( )2016والفخراين ( )2015واحلمود
( )2011وجوهري والعمودي ( )2009كذلك
درا�سة العمودي وال�سلمي (� ،)2008أما درا�سة
واجن ( )2007وجنجي�سكا ( )2002هدفتا �إلى
معرفة مهارات الوعي املعلوماتي وتنميتها ،كما
حتدثت عدة درا�سات مثل عما�شة ()2017
وال�شهري ( )2015والعبيدي ( )2014وكذلك
درا�سة ال�صاحلي ( )2013و�إ�سماعيل ()2010
عن الثقافة املعلوماتية م�ستواها ودورها �سواء لدى
املجتمع اجلامعي �أو القطاع التعليمي �أو م�ؤ�س�سات
املعلومات.
�أما بقية الدرا�سات فقد احتوى م�ضمونها على
حمو الأمية املعلوماتية والتعرف على مدى توافر
املهارات العامة ملحو الأمية املعلوماتية ،وكيفية
تطويرها وتنميتها وبالتايل تنمية الوعي املعلوماتي.
�أوجه الت�شابه :تت�شابه الدرا�سات ال�سابقة مع
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الوعي املعلوماتي لدى طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود...
الدرا�سة احلالية ب�صفة عامة يف تناولها ملو�ضوع
الوعي املعلوماتي م�ستواه وواقعه لدى املجتمعات
الأكادميية وغريها ،كما ت�شابهت مع بع�ض
الدرا�سات ال�سابقة يف ا�ستخدام املنهج الو�صفي
التحليلي للح�صول على املعلومات والبيانات التي
حتدد مهارات الوعي املعلوماتي لدى جمتمع
الدرا�سة ومن ثم حتليلها ،كذلك يف ا�ستخدام
اال�ستبانة ك�أداة ميكن من خاللها جمع املعلومات
املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة ،و�أي�ض ًا اتفقت تلك
الدرا�سات مع الدرا�سة احلالية يف نتائجها التي
تركز على �أهمية الوعي املعلوماتي ،ودور املكتبات
واال�ستفادة منها �سواء اجلامعية �أو غريها يف
تطوير مهارات التعلم والثقافة املعلوماتية.
بينما متيزت هذه الدرا�سة بالرتكيز على
معرفة مدى توافر الوعي املعلوماتي يف جمتمع
طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود،
والك�شف عن مدى ت�أثر الوعي املعلوماتي للطالبات
باختالف بع�ض املتغريات:
(التخ�ص�ص ،وامل�ستوى الدرا�سي ،والدرجة
العلمية ،وتعدد اللغات) ،كما متيزت باالهتمام
مبعرفة �أهم ال�صعوبات التي ُتعيق ه�ؤالء الطالبات
يف جمال الوعي املعلوماتي من حيث توافر م�صادر
املعلومات والتعامل معها ،و�أي�ض ًا مقرتحات
الطالبات التي قد ت�ساعد يف التغلب على تلك
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ال�صعوبات.
وقد ا�ستفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات
ال�سابقة يف الإطار العام لها ،وكذلك من النتائج
والتو�صيات التي تو�صلت �إليها تلك الدرا�سات ملا
احتوته من مفاهيم وموا�ضيع ترتبط بالدرا�سة
احلالية.
الإطار النظري
املبحث الأول

�أ -مفهوم الوعي املعلوماتي:
 .1تعريف املعهد املعتمد لأخ�صائي املكتبات
( )CILIPب�أنه« :القدرة على حتديد متى وملاذا
حتتاج للمعلومات .و�أين جتدها؟ وكيفية تقييم
وا�ستخدام املعلومات واالت�صال بها ب�أ�سلوب
�أخالقي» (.)CILIP, 2002, P2
كما �أن اللجنة الرئا�سية للوعي املعلوماتي
( )ALAعرفت الوعي املعلوماتي :ب�أنه القدرة
على حتديد وقت االحتياج للمعلومات ،والقدرة
على حتديد مكان هذه املعلومات ،ثم تقييمها
وا�ستخدامها بكفاية وفاعلية ( .)ALA, 2000, P4
 .2وع ّرف املجل�س الأ�سرتايل لأمناء املكتبات
اجلامعية ( )CAULالوعي املعلوماتي ب�أنه
«جمموعة القدرات التي تتطلب من الأفراد فهم ًا
وحتديد ًا متى يحتاجون للمعلومات ،وحتديد مكان
املعلومات املطلوبة وا�ستخدامها وتقييمها بكفاءة»
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( .)Bundy, 2004,P4
ومن خالل االطالع على �أبرز الإنتاج الفكري
املن�شور باللغتني العربية والأجنبية مل�صطلح الوعي
املعلوماتي ُتع ّرف الباحثة الوعي املعلوماتي �إجرائي ًا
ب�أنه :معرفة الباحث ب�أهمية املعلومات ،و�إحاطته
بها ،وباملهارات التي يحتاجها ،كما ميكن للباحث
الو�صول �إليها يف الوقت املنا�سب لتلبية حاجاته
املعلوماتية.
ب� -أهمية الوعي املعلوماتي:
تربز �أهميته يف الدور الذي يلعبه يف متكني
الأفراد من حل امل�شكالت التي تواجههم ،وم�ساعدة
الباحثني يف اختيار املعلومات التي تنا�سبهم و�سط
الكم الهائل من املعلومات ،كما ت�ساعد الباحثني
على مواجهة ما �أحدثته ثورة املعلومات من تطور
�سريع يف �شتى املجاالت ،وتي�سري و�صولهم �إلى ما
يحتاجونه يف حياتهم و�أعمالهم ،وميكن حتديد
�أهمية الوعي املعلوماتي من خالل النقاط التالية:
 .1التعامل مع التغريات ال�سريعة للمعلومات.
 .2اال�ستخدام الأخالقي للمعلومات.
 .3الإعداد للقوى العاملة.
 .4التعلم مدى احلياة.
 .5اال�شرتاك املدين.
فاال�ستثمار الأمثل يف امل�ستقبل يبد�أ بغر�س
مهارات الوعي املعلوماتي والتعلم مدى احلياة،
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ف�إيجاد فر�ص عمل جديدة ي�أتي من التطوير يف
قطاعي اخلدمات واملعلومات ،ومن هنا البد من
الإ�شارة �إلى �أن املجتمعات العربية ال خيار �أمامها
الآن �سوى خيار (جمتمع املعلومات) �إن �أرادت �أن
تتقدم و�أن جتد لها مكان ًا يف ال�سوق العاملي بكافة
�أ�شكاله (عبدالهادي� ،2002 ،ص.)9 - 7
وت�ؤدي مهارة الوعي املعلوماتي �إلى �إك�ساب
الأفراد (امل�ستفيدين) مهارات التقييم ملختلف
م�صادر املعلومات امل�ستخدمة خالل العملية
التعليمية والبحث العلمي وفق �أ�س�س علمية،
وي�سهم الوعي املعلوماتي يف تعزيز مهارات التعلم
الذاتي وتطويره لدى الطالب ،وتوظيف مهارات
اال�ستخدام الأخالقية من حقوق امللكية الفكرية
وال�سرقات العلمية:Duncan &Varcoe, 2012, p.7 .
ثالث ًا� :أهداف الوعي املعلوماتي:
للوعي املعلوماتي ثالثة �أهداف رئي�سية
(معرفية ،ومهارية ،ووجدانية) تتمثل يف م�ستويات
يجب �أن يكون الفرد املثقف والواعي معلوماتي ًا ملم ًا
بها لتمكنه من �أداء وظائف عمليات املعلومات،
وتتمثل هذه الأهداف ووظائفها يف:
(دياب� ،2007 ،ص.)40 - 39
�أو ً
ال :الأهداف املعرفية Knowledge
:Objectives
ثانياً :الأهداف املهارية :Skills Objectives

مج ،26ع1و ،2حم ّرم ـ ذي احلجة 1441هـ � /سبتمرب ـ �أغ�سط�س2020م

الوعي املعلوماتي لدى طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود...
ثالثاً :الأهداف الوجدانية (ال�سلوكية)
:Attitudinal Objectives
وبناء على تلك املعطيات ميكن القول �إن ع�صرنا
احلايل يتميز ب�سهولة الو�صول �إلى املعلومات
وتداولها ،ولي�ست العربة بكمية املعلومات و�إمنا
ب�إعداد �أفراد ميتلكون قدرات جتعلهم يتميزون عن
غريهم يف الو�صول �إلى هذه املعلومات وتقييمها،
ومن ثم ا�ستخدامها يف اتخاذ القرارات.
كما تكمن �أهمية الوعي املعلوماتي يف �إعداد
كوادر ب�شرية م�ؤهلة لتحديات امل�ستقبل قادرة على
حتقيق �أهداف الوعي املعلوماتي.
رابع ًا :م�ستويات الوعي املعلوماتي:
للوعي املعلوماتي عدة م�ستويات ذكرتها
(توفيق: )43 - 42 ،2004 ،
 .1الوعي املكتبي .Library Literacy
 .2الوعي التقني .Computer Literacy
 .3الوعي احلا�سوبي .Digital Literacy
 .4الوعي الب�صري .Visual Literacy
 .5الوعي الإعالمي .Media Literacy
 .6الوعي البحثي .Research Literacy
ات�ضح للباحثة �أن للوعي املعلوماتي م�ستويات
عدة متداخلة بع�ضها ببع�ض فالوعي املكتبي يتمثل
يف طريقة ا�ستخدام املكتبة من خالل الفهار�س
والعلم بطريقة الت�صنيف� ،أما الوعي التقني
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يتمثل با�ستخدام احلا�سبات وبراجمها بكفاءة
وفاعلية� ،أما الوعي باحلا�سبات يتمثل يف البحث
عن املعلومات وتوثيقها وا�سرتجاعها ومعاجلتها
يف �أ�شكال خمتلفة ،ثم الوعي الب�صري الذي
يتمثل بالتعبري من خالل ال�صورة املرئية ،والوعي
الإعالمي وهو الأقدم �إذ يعرب عن تفاعل االن�سان
مع الطبيعة ،و�أخري ًا الوعي البحثي ويتم من خالل
البحث عن م�صادر املعلومات ومفاهيم البحث.
وت�ستنتج الباحثة من ذلك �أن م�ستويات الوعي
املعلوماتي مرتبطة ببع�ضها ارتباط ًا وثيق ًا لتحقيق
مهارات الوعي املعلوماتي.
خام�س ًا :مهارات الوعي املعلوماتي:
هناك العديد من املهارات التي ينبغي على
الفرد �أن يكت�سبها ،حتى يكون على درجة من
الوعي املعلوماتي منها (بامفلح� ،2009 ،ص124
 : )125 .1التعرف على احتياجاته من املعلومات.
 .2متييز املعلومات الدقيقة واملكتملة.
 .3حتديد م�صادر املعلومات ،ومعرفة �أنواعها
و�سماتها.
 .4تطوير ا�سرتاتيجيات بحث ناجحة.
 .5معرفة �أمناط �سلوك البحث عن املعلومات،
مبا يف ذلك االجتاهات املختلفة للت�صفح والبحث.
 .6الو�صول �إلى م�صادر املعلومات ،مبا يف ذلك
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املعتمدة على احلا�سب الآيل� ،أو التقنيات الأخرى.
 .7معرفة اقت�صاديات املعلومات ،والق�ضايا
االجتماعية املت�صلة بها ،ف�ض ًال عن الق�ضايا
املتعلقة بامللكية الفكرية والنقل ون�شر املعلومات،
و�أخالقيات ا�ستخدامها.
 .8القدرة على تقييم املعلومات.
 .9فهم �أ�ساليب تنظيم املعلومات.
 .10حتقيق التكامل بني املعلومات اجلديدة،
واملعرفة املوجودة �سابق ًا.
 .11ا�ستخدام املعلومات بطريقة التفكري
النقدي ،وحل امل�شكالت.
كما ذكر املعهد املعتمد لأخ�صائيي املكتبات
ومهنيي املعلومات (� )CILIPأن هناك ثمانية
مهارات للوعي املعلوماتي ينبغي على الفرد
اكت�سابها ،ولكل منها عدد من املهارات الفرعية
املتعلقة بها وهي:
 .1فهم االحتياجات.
 .2فهم �إمكانيات الإتاحة.
 .3فهم كيفية �إيجاد املعلومات.
 .4فهم احلاجة �إلى تقييم النتائج.
 .5فهم كيفية التعامل مع النتائج.
 .6فهم �أخالقيات وم�سئوليات اال�ستخدام.
 .7فهم كيفية االت�صال بالآخرين وم�شاركاتهم
يف املعلومات.
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 .8فهم كيفية ترتيب املعلومات التي مت
احل�صول عليها.
ذكرت (ال�شافعي� ،2006 ،ص� )34 - 33أن
املهارات املعلوماتية هي جمموعة من القدرات
الإدراكية التي تحُ يط بحل امل�شكالت والتفكري
النقدي والتعلم الذاتي واملهارات ال�شخ�صية
والقدرات االجتماعية واملواقف والقيم ،فهي ُتعد
من �أهم ال�ضروريات التي يحتاج �إليها الأفراد
وخ�صو�ص ًا الطالب ،ومن �أهم املهارات املعلوماتية
الأ�سا�سية:
 .1مالحظة الباحث و�إدراكه للحاجة �إلى
املعلومات.
 .2تكوين طرق وا�سرتاتيجيات لتحديد مواقع
املعلومات.
 .3حتديد مواقع املعلومات والو�صول �إليها.
 .4تقييم املعلومات التي مت احل�صول عليها.
 .5تنظيم املعلومات.
 .6تقييم عملية البحث والنتائج.
وحتى تتوفر للباحث املهارات ال�سابقة البد
�أن تتاح له الفر�صة ملعرفة ما الذي يعرفه عن
مو�ضوع معني ،وما الذي يريد معرفته عن الأ�سئلة
والكلمات املفتاحية والأدوات املعلوماتية ،التي
ميكن �أن ُتقدم له املعلومات املفيدة ،والأ�س�س التي
حتدد مدى منا�سبة املعلومات حلاجته ،وكيفية
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الوعي املعلوماتي لدى طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود...
ترجمة املعلومات و�إعدادها بطريقة ذات معنى،
وكيفية التو�صل �إلى جناح عملية البحث عن
املعلومات.
فامتالك املهارات املعلوماتية جتعل الأفراد
مثقفني معلوماتي ًا.
�ساد�س ًا :معايري الوعي املعلوماتي:
نظر ًا لأهمية الوعي املعلوماتي لدى جميع �أفراد
املجتمع ،قامت العديد من املنظمات بو�ضع معايري
خا�صة بالوعي املعلوماتي ،ونظر ًا الهتمام الدرا�سة
احلالية باملجتمع الأكادميي ،و�سوف ت�ستعر�ض
الباحثة �أهم تلك املعايري وهي كما يلي:
معايري جمعية كليات ومكتبات البحث( )ACRLحتت عنوان معايري كفاءات الوعي
املعلوماتي للتعليم العايل ُقدمت يف عام 2000
يف اجتماع جمعية املكتبات الأمريكية ( )ALAيف
�سان �أنطونيو بتك�سا�س ،والتي ُاعتمدت و ُقبلت من
العديد من اجلمعيات منها اجلمعية الأمريكية
للتعليم العايل American Association for
 Higher Educationوهي عبارة عن خم�سة معايري
واثنني وع�شرين م�ؤ�شر ًا.
يُطبق الطالب املعلومات اجلديدة وال�سابقة
للتخطيط و�إيجاد منتج ،يُعدل �أو يُغري الطالب عملية
تطور املنتج �أو الأداء ،وينقل الإنتاج �أو الأداء بفاعلية
للآخرين .عليها)93-86.p,2008,saunders( .
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 معايري اجلمعية الأمريكية لأمناء املكتباتاملدر�سية:
و�ضعت اجلمعية الأمريكية لأمناء املكتبات
املدر�سية ( ،)AASLواجلمعية الرتبوية للتقنية
واالت�صال ( )AECTت�سعة معايري للوعي املعلوماتي
و�صنفتها حتت ثالث عناوين رئي�سة ،وهي:
�أو ًال :الوعي املعلوماتي.
ثانيا :التعلم الذاتي.
ثالث ًا :امل�س�ؤولية االجتماعية.
�سابع ًا :الفرد الواعي معلوماتي ًا:
الفرد الواعي معلوماتي ًا هو الفرد الذي لديه
مهارات حتليلية ونقدية ل�صياغة �أ�سئلة البحث
وتقييم النتائج ،ومهارات البحث للو�صول �إلى
�أنواع خمتلفة من املعلومات لتقابل احتياجاته
املعلوماتية.
كما �أن هناك تعريف ًا �آخر جلامعة تك�سا�س
للم�ستفيد الواعي معلوماتي ًا ،فقد ورد يف برنامج
اجلامعة للتعليم الببليوغرايف �أن ال�شخ�ص الواعي
معلوماتي ًا هو :الفرد القادر على معرفة م�صادر
املعلومات املختلفة كاملطبوعات ،واملواد ال�سمعية
والب�صرية ،وقواعد البيانات ،ومواقع الإنرتنت،
بالإ�ضافة �إلى قدرته على ا�ستخدام املعلومات التي
ي�ستخرجها من هذه امل�صادر يف الوقت املنا�سب
وبالطريقة املنا�سبة (ن�صر� ،2004 ،ص.)8 .
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املبحث الثاين

�أوال :دور املكتبة املركزية بجامعة امللك
�سعود يف تنمية الوعي املعلوماتي:
تتفق �أهداف املكتبة اجلامعية مع �أهداف
اجلامعة التي تتبعها ،كما �أن ر�سالتها جزء من
ر�سالة اجلامعة .ويجب �أال يقت�صر دور املكتبات
اجلامعية على توفري م�صادر املعلومات والأجهزة
واملعدات لروادها ،بل البد على املكتبة عقد دورات
تدريبية ،و�إعطاء حما�ضرات وندوات ،وتنظيم
ور�ش عمل وزيارات ميدانية للم�ستفيدين ،و�إ�صدار
ن�شرات وكتيبات تعريفية.
فاملكتبات عليها دور هام يف حتقيق مفهوم
الوعي املعلوماتي ينبغي لها النهو�ض به ،وخا�ص ًة
�أنها من �أهم و�سائل اكت�ساب املعلومات التي
يلج�أ �إليها الباحثون للو�صول �إلى حاجاتهم ،وهي
م�صدر يتيح اال�ستخدام املثل للم�صادر املتاحة.
(العمودي؛ ال�سلمي� ،2008 ،ص )31وتقوم املكتبة
املركزية ب�إعداد دورات لتنمية مهارات الوعي
املعلوماتي لدى طالباتها مثل:
دورة تدريبية �أ�سبوعية تقام لكافة من�سوبياجلامعة عن كيفية ا�ستخدام قواعد البيانات.
دورة عن كيفية الو�صول �إلى م�صادر املعلوماتعن طريق الفهر�س املتاح على اخلط املبا�شر.
تنظيم عدد من الدورات يف �شتى املجاالت.			
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وتقوم املكتبة � ُ
أي�ضا بتدريب الطالبات
املتطوعات على خدمات املكتبة ،و�أي�ض ًا تدريب
طالبات التخ�ص�ص على خدمات املكتبة كافة لكي
يكونوا قادرين على خدمة امل�ستفيدات يف امل�ستقبل.
ثانيا :دور �أخ�صائي املكتبات يف ن�شر
الوعي املعلوماتي وتنميته:
لأخ�صائي املكتبات دور مهم وفعال ،فهو
ال�شخ�ص القادر على �إر�شاد امل�ستفيدين �إلى
م�صادر املعلومات وكيفية التعامل معها ،ويُع ّد
�أخ�صائي املعلومات �شريك ًا يف عملية ن�شر الوعي
املعلوماتي يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،فهو بحاجة
�إلى برامج تدريبية م�ستمرة ،لي�صبح م�ؤه ًال وقادر ًا
على تقدمي برامج الوعي املعلوماتي.
و�أو�ضحت فورت جاري «� »Fort Garryأن
لأخ�صائي املكتبات �أربعة �أدوار وهي:
(ال�شافعي)2006 ،
 .1دوره كمدر�س.
 .2دوره كا�ست�شاري تعليمي.
 .3دوره ك�أخ�صائي مراجع.
 .4دوره كمدير مكتبة.
ف�أخ�صائي املكتبات يف املكتبة املركزية
للطالبات بجامعة امللك �سعود يُعد �شريك ًا يف ن�شر
الوعي املعلوماتي ،كما انه املوجه الأول يف عملية
البحث عن املعلومات ب�صفه مبا�شرة وب�سيطة،

مج ،26ع1و ،2حم ّرم ـ ذي احلجة 1441هـ � /سبتمرب ـ �أغ�سط�س2020م

الوعي املعلوماتي لدى طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود...
وهذا يدل على وعي �أخ�صائي املعلومات مبهمته
جتاه الباحثني.
جمتمع الدرا�سة:

يتكون جمتمع الدرا�سة من طالبات الدرا�سات
العليا املنتظمات بجامعة امللك �سعود مبختلف
درجاتهن العلمية (دبلوم ،ماج�ستري ،دكتوراه)،
يف خالل الف�صل الدرا�سي الثاين لعام /1438
1439هـ.
ثالث ًا :عينة الدرا�سة:
مت اختيار عينة الدرا�سة بالطريقة الطبقية
الع�شوائية من طالبات الدرا�سات العليا بجامعة
امللك �سعود مبختلف درجاتهن العلمية (دبلوم،
ماج�ستري ،دكتوراه) يف خالل الف�صل الدرا�سي
الثاين لعام 1439 /1438هـ ،حيث تكونت العينة
من ( )341طالبة ،وقد مت حتديد ن�سبة العينة
وفق اجلدول املعتمد لتحديد العينةKrejcie,R & .
Morgan, 1970

رابع ًا :خ�صائ�ص مفردات عينة
الدرا�سة:
مت حتديد عدد من املتغريات الرئي�سة لو�صف
مفردات عينة الدرا�سة ،وت�شمل:
(العمر ،والكلية ،وامل�ستوى الدرا�سي ،واللغات
الأجنبية التي جتيدينها ،ودرجة �إجادة اللغات
الأجنبية ،والدوافع وراء بحثك عن املعلومات،
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ومدى �إجادتك ال�ستخدام الإنرتنت ،وطريقة
احل�صول على املعلومات ،ومدى جناحك يف
احل�صول على املعلومات التي تلبي احتياجاتك)،
والتي لها م�ؤ�شرات داللية على نتائج الدرا�سة،
بالإ�ضافة �إلى �أنها تعك�س اخللفية العلمية ملفردات
عينة الدرا�سة ،وت�ساعد على �إر�ساء الدعائم التي
ُتبنى عليها التحليالت املختلفة املتعلقة بالدرا�سة،
وتف�صيل ذلك فيما يلي:
 -1العمر:
جدول ( ،)1 - 3توزيع مفردات عينة الدرا�سة وفق متغري العمر
العمر
من � 23سنة �إلى
�أقل من � 29سنة
من � 29سنة �إلى
�أقل من � 37سنة
�أكرث من � 37سنة
املجموع

التكرار

الن�سبة

178

52.2

132

38.7

31
341

9.1
%100

ويت�ضح من اجلدول (� ،)1 - 3أن ( )178من
مفردات عينة الدرا�سة ميثلن  %52.2من �إجمايل
مفردات عينة الدرا�سة ،يف الفئة العمرية من 23
�سنة �إلى �أقل من � 29سنة ،وهن الفئة الأكرث ،بينما
( )132منهن ميثلن  %38.7من �إجمايل مفردات
عينة الدرا�سة ،يف الفئة العمرية من � 29سنة �إلى
�أقل من � 37سنة ،بينما ( )31منهن ميثلن %9.1
من �إجمايل مفردات عينة الدرا�سة ،يف الفئة

مج ،26ع1و ،2حم ّرم ـ ذي احلجة 1441هـ � /سبتمرب ـ �أغ�سط�س2020م

�أ /ندى بنت عبد الرحمن ال�سحيم � -أ.د /جربيل بن ح�سن العري�شي

74

العمرية �أكرث من � 37سنة.
وتف�سر الباحثة هذه النتيجة ب�أن عينة الدرا�سة
طالبات الدرا�سات العليا وهي فئة ترتاوح �أعمارها
عادة من � 23سنة �إلى �أقل من � 29سنة.
 -2الكلية:
جدول ( ،)2 - 3توزيع مفردات عينة الدرا�سة وفق متغري الكلية
الكلية
الآداب
علوم احلا�سب
واملعلومات
الرتبية
احلقوق والعلوم
ال�سيا�سة
العلوم الطبية
التطبيقية
العلوم
علوم الأغذية
والتغذية
التمري�ض
ادارة الأعمال
ال�سياحة والآثار
ال�صيدلة
طب الأ�سنان
الطب الب�شري
املجموع

التكرار
148

الن�سبة
43.4

18

5.3

85

24.9

9

2.6

2

0.6

30

8.8

10

2.9

2
31
3
1
1
1
341

0.6
9.1
0.9
0.3
0.3
0.3
%100

جدول ( ،)3 - 3توزيع مفردات عينة الدرا�سة وفق متغري امل�ستوى
الدرا�سي
الن�سبة
التكرار
امل�ستوى الدرا�سي
81.8
279
ماج�ستري
16.7
57
دكتوراة
1.5
5
عال
دبلوم ِ
%100
341
املجموع

ويت�ضح من اجلدول ( ،)2 - 3وال�شكل (،)2 - 3
�أن ( )148من مفردات عينة الدرا�سة ميثلن
 %43.4من �إجمايل مفردات عينة الدرا�سة من
كلية الآداب ،وهن الفئة الأكرث من مفردات عينة
الدرا�سة ،بينما ( )85منهن ميثلن  %24.9من
�إجمايل مفردات عينة الدرا�سة من كلية الرتبية،
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و ( )31منهن ميثلن  %9.1من �إجمايل مفردات
عينة الدرا�سة من كلية ادارة الأعمال ،و ()1
منهن ميثلن  %0.3من �إجمايل مفردات عينة
الدرا�سة من كلية ال�صيدلة ،و ( )1منهن ميثلن
 %0.3من �إجمايل مفردات عينة الدرا�سة من كلية
طب الأ�سنان.
ويالحظ �أن �أغلب عينة الدرا�سة من كليتي
الآداب والرتبية وتف�سر الباحثة هذه النتيجة ب�أن
الأغلبية هنا تعود ب�سبب بدء الدرا�سات العليا
يف هاتني الكليتني يف وقت مبكر قيا�س ًا بالكليات
الأخرى ،و�أنهما ت�ضمان عدد ًا كبري ًا من الطالبات
مقارنة مع الكليات الأخرى.
 -3امل�ستوى الدرا�سي:

ويت�ضح من اجلدول (� ،)3 - 3أن ( )279من
مفردات عينة الدرا�سة ميثلن  %81.8من �إجمايل
مفردات عينة الدرا�سة م�ستواهن الدرا�سي
ماج�ستري ،وهن الفئة الأكرث ،بينما ( )57منهن
ميثلن  %16.7من �إجمايل مفردات عينة الدرا�سة
م�ستواهن الدرا�سي دكتوراه ،و ( )5منهن ميثلن
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الوعي املعلوماتي لدى طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود...
 %1.5من �إجمايل مفردات عينة الدرا�سة
م�ستواهن الدرا�سي دبلوم عال.
وتف�سر الباحثة هذه النتيجة ب�أن طالبات
الدرا�سات العليا يكون توزيعهن هرمي ًا كالعادة
حيث ميثل طالب املاج�ستري قاعدة هذا الهرم
من حيث �إعدادهن وكلما ارتفعت الدرجة العلمية
كلما اجتهنا لر�أ�س الهرم وقلت �أعداد طالبات
الدرا�سات العليا.
 -4اللغات الأجنبية التي جتيدينها:
جدول ( ،)4 - 3توزيع مفردات عينة الدرا�سة وفق متغري
اللغات الأجنبية التي جتيدينها
اللغات الأجنبية
التي جتيدينها
العربية
الإجنليزية
الرتكية
الفرن�سية
اليابانية
الكورية
الفلبينية
الهندية
التايلندية
املجموع

التكرار

الن�سبة

293
263
4
3
3
2
1
1
1
341

85.9
77.1
1.2
0.9
0.9
0.6
0.3
0.3
0.3
%100

ويت�ضح من اجلدول (� ،)4 - 3أن ()293
من مفردات عينة الدرا�سة ميثلن %85.9
يجدن العربية ،وهن الفئة الأكرث ،بينما
( )263منهن ميثلن  %77.1من �إجمايل
مفردات عينة الدرا�سة يجدن االجنليزية ،و
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( )4منهن ميثلن  %1.2من �إجمايل مفردات
عينة الدرا�سة يجدن الرتكية ،و ( )3منهن
ميثلن  %0.9من �إجمايل مفردات عينة
الدرا�سة يجدن الفرن�سية ،و ( )3منهن ميثلن
 %0.9من �إجمايل مفردات عينة الدرا�سة
يجدن اليابانية و ( )2منهن ميثلن %0.6
من �إجمايل مفردات العينة يجدن الكورية و
( )1منهن ميثلن  %0.3من �إجمايل مفردات
العينة يجدن الفلبينية و ( )1منهن ميثلن
 %0.3من �إجمايل مفردات عينة الدرا�سة
يجدن الهندية ،و ( )1منهن ميثلن %0.3
من �إجمايل مفردات عينة الدرا�سة يجدن
التايلندية.
وتف�سر الباحثة هذه النتيجة ب�أن غالبية
عينة الدرا�سة يجدن اللغة الإجنليزية وتف�سر
الباحثة هذه النتيجة ب�أن الطالبات تلقني
تعليم ًا يف مادة اللغة الإجنليزية خالل مراحل
تعليمهن املختلفة مما مكنهن من �إجادة اللغة
الإجنليزية كما تالحظ من الدرا�سة �أن �أغلب
امل�ستجيبات من كليتي الآداب والرتبية والتي
تفرد �أق�سام ًا متخ�ص�صة للغة الإجنليزية مما
مكن الطالبات بالعينة من �إجادتها ،كما �أن
هناك  %15من عينة الدرا�سة ال يجدن العربية،
رمبا لأنهن من جن�سيات خمتلفة غري عربية.
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 -5درجة �إجادة اللغات الأجنبية:

جدول ( ،)5 - 3توزيع مفردات عينة الدرا�سة وفق متغري درجة
�إجادة اللغات الأجنبية
درجة �إجادة
اللغات الأجنبية
ممتازة
جيدة جد ًا
جيدة
مقبولة
املجموع

التكرار

الن�سبة

39
130
114
58
341

11.4
38.2
33.4
17.0
%100

ويت�ضح من اجلدول (� ،)5 - 3أن ()130
من مفردات عينة الدرا�سة ميثلن  %38.2من
�إجمايل مفردات عينة الدرا�سة درجة �إجادتهن
اللغات الأجنبية جيدة جد ًا ،وهن الفئة الأكرث من
مفردات عينة حمل الدرا�سة ،بينما ( )114منهن
ميثلن  %33.4من �إجمايل مفردات عينة الدرا�سة
درجة �إجادتهن اللغات الأجنبية جيدة ،و ()58
منهن ميثلن  %17.0من �إجمايل مفردات عينة
الدرا�سة درجة �إجادتهن اللغات الأجنبية مقبولة،
و ( )39منهن ميثلن  %11.4من �إجمايل مفردات
عينة الدرا�سة درجة �إجادتهن اللغات الأجنبية
ممتازة.
وتف�سر الباحثة هذه النتيجة ب�أن طالبات العينة
تركزن يف كليتي الآداب والرتبية والتي تركز على
جانب اللغات الأجنبية وخا�صة اللغة االجنليزية
مما جعل م�ستوى اللغة الإجنليزية لدى العينة
مرتفعة.
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 -6الدوافع وراء بحثك عن املعلومات

جدول ( ،)6 - 3توزيع مفردات عينة الدرا�سة وفق متغري الدوافع
وراء بحثك عن املعلومات
الدوافع
�إعداد الأبحاث والدرا�سات
العلمية
االطالع على الدرا�سات ال�سابقة
يف املجال
االطالع بغر�ض الثقافة العامة
حل م�شكلة علمية �أو بحثية
بحث حول املثري من �أمور احلياة
اليومية
كتابة املقال الأ�سبوعي
�إعداد الواجبات والتكاليف
الدرا�سية
متطلب املقرر الدرا�سي
الت�سلية
اال�ستعداد لالختبارات الوظيفية
املجموع

التكرار الن�سبة
229

87.7

176

51.6

143
120

41.9
35.2

1

0.3

1

0.3

1

0.3

1
1
1
341

0.3
0.3
0.3
%100

ويت�ضح من اجلدول (� ،)6 - 3أن ()229
من مفردات العينة حمل الدرا�سة ميثلن %87.7
من �إجمايل مفردات عينة الدرا�سة الدوافع وراء
بحثهن عن املعلومات �إعداد الأبحاث والدرا�سات
العلمية وهن الأكرث من مفردات عينة حمل
الدرا�سة ،بينما ( )176منهن ميثلن %51.6
من �إجمايل مفردات العينة حمل الدرا�سة
الدوافع وراء بحثهن عن املعلومات االطالع
على الدرا�سات ال�سابقة يف املجال ،و ()143
منهن ميثلن  %41.9من �إجمايل مفردات عينة
الدرا�سة الدوافع وراء بحثهن عن املعلومات
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الوعي املعلوماتي لدى طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود...
االطالع بغر�ض الثقافة العامة ،و( )120منهن
ميثلن  %35.2من �إجمايل مفردات عينة
الدرا�سة الدوافع وراء بحثهن عن املعلومات حل
م�شكلة علمية �أو بحثية ،و( )1منهن متثل %0.3
من �إجمايل مفردات عينة الدرا�سة الدوافع وراء
بحثهن عن املعلومات بحث حول املثري من �أمور
احلياة اليومية ،و( )1منهن متثل  %0.3من
�إجمايل مفردات عينة الدرا�سة الدوافع وراء
بحثهن عن املعلومات كتابة املقال الأ�سبوعي،
و( )1منهن ميثلن  %0.3من �إجمايل مفردات
عينة الدرا�سة الدوافع وراء بحثهن عن املعلومات
�إعداد الواجبات والتكاليف الدرا�سية و()1
منهن ميثلن  %0.3من �إجمايل مفردات العينة
الدوافع وراء بحثهن عن املعلومات متطلب املقرر
الدرا�سي و( )1منهن ميثلن  %0.3من �إجمايل
مفردات عينة الدرا�سة الدوافع وراء بحثهن عن
املعلومات الت�سلية و( )1منهن ميثلن  %0.3من
�إجمايل مفردات عينة الدرا�سة الدوافع وراء
بحثهن عن املعلومات اال�ستعداد لالختبارات
الوظيفية.
وتف�سر الباحثة هذه النتيجة ب�أن طالبات
العينة طالبات درا�سات عليا يقمن ب�إجراء
درا�ساتهن ولذلك جند �أن �أبرز دوافعهن وراء
البحث عن املعلومات تتمثل يف دوافعهن التي
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تتعلق ب�إعداد الأبحاث والدرا�سات العلمية.
 -7مدى �إجادتك ال�ستخدام الإنرتنت:
جدول ( ،)7 - 3توزيع مفردات عينة الدرا�سة وفق متغري مدى
�إجادتك ال�ستخدام الإنرتنت
مدى �إجادتك ال�ستخدام الإنرتنت التكرار الن�سبة
ممتازة
جيدة جد ًا
جيدة
مقبولة

261
68
9
3

76.6
19.9
2.6
0.9

املجموع

341

%100

ويت�ضح من اجلدول (� ،)7 - 3أن ()261
ميثلن ما ن�سبته  %76.6من �إجمايل مفردات
عينة الدرا�سة �إجادتهن ال�ستخدام الإنرتنت
ممتازة ،وهن الفئة الأكرث ،بينما ( )68ميثلن
ما ن�سبته  %19.9من �إجمايل مفردات العينة
�إجادتهن ال�ستخدام الإنرتنت جيدة جد ًا ،و()9
منهن ميثلن  %2.6من �إجمايل عينة الدرا�سة
�إجادتهن ال�ستخدام الإنرتنت جيدة ،و()3
منهن ميثلن  %0.9من �إجمايل العينة �إجادتهن
ال�ستخدام الإنرتنت مقبولة.
وتف�سر الباحثة هذه النتيجة ب�أن طالبات
الدرا�سات العليا من فئة العامالت عادة مما
يعزز من مهارات ا�ستخدام التقنية لديهن ولذلك
جند �أن �إجادتهن ال�ستخدام الإنرتنت ممتازة.
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 -8طريقة احل�صول على املعلومات:
جدول ( ،)8 - 3توزيع مفردات عينة الدرا�سة وفق متغري طريقة
احل�صول على املعلومات
طريقة احل�صول على املعلومات التكرار
269
البحث يف قواعد البيانات
266
�أبحث عن املعلومات بنف�سي
234
البحث يف م�صادر املكتبة
114
�س�ؤال الزمالء
البحث يف الفهار�س والك�شافات 109
3
ال�شبكة العنكبوتية
2
مراكز البحث
1
متابعة املواقع وال�صفحات
ال�شخ�صية
1
�س�ؤال �أ�صحاب االخت�صا�ص
1
�أبحث يف مواقع الكتب والر�سائل
العلمية
1
مواقع التوا�صل االجتماعي
1
ح�سب جدية املو�ضوع
341
املجموع

الن�سبة
78.9
78.0
68.6
33.4
32.0
0.9
0.6
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
%100

ويت�ضح من جدول (� ،)8 - 3أن ()269
من مفردات العينة ميثلن  %78.9من �إجمايل
مفردات عينة الدرا�سة طريقة ح�صولهن على
املعلومات البحث عن املعلومات البحث يف قواعد
البيانات ،وهن الفئة الأكرث ،بينما ()266
منهن ميثلن  %78.0من �إجمايل مفردات عينة
الدرا�سة طريقة ح�صولهن على املعلومات البحث
عن املعلومات ب�أنف�سهن ،و ( )234منهن ميثلن
 %68.6من �إجمايل مفردات عينة الدرا�سة طريقة
ح�صولهن على املعلومات البحث عن املعلومات يف
م�صادر املكتبة و ( )114منهن ميثلن  %33.4من
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

�إجمايل مفردات عينة الدرا�سة طريقة ح�صولهن
على املعلومات البحث عن املعلومات عن طريق
�س�ؤال الزمالء و( )109منهن ميثلن  %32.0من
�إجمايل مفردات عينة الدرا�سة طريقة ح�صولهن
على املعلومات البحث عن املعلومات عن طريق
البحث يف الفهار�س والك�شافات ،و( )3منهن
ميثلن  %0.9من �إجمايل مفردات عينة الدرا�سة
طريقة ح�صولهن على املعلومات البحث عن
املعلومات عن طريق ال�شبكة العنكبوتية ،و()2
منهن ميثلن  %0.6من �إجمايل عينة الدرا�سة
طريقة ح�صولهن على املعلومات البحث عن
املعلومات عن طريق مراكز البحث ،و( )1منهن
ميثلن  %0.3من �إجمايل مفردات عينة الدرا�سة
طريقة ح�صولها على املعلومات عن طريق متابعة
املواقع وال�صفحات ال�شخ�صية ،و( )1منهن
ميثلن  %0.3من �إجمايل مفردات عينة الدرا�سة
طريقة ح�صولها على املعلومات البحث عن طريق
�س�ؤال �أ�صحاب االخت�صا�ص ،و( )1منهن ميثلن
 %0.3من �إجمايل مفردات عينة الدرا�سة طريقة
ح�صولها على املعلومات البحث عن طريق البحث
يف مواقع الكتب والر�سائل العلمية ،و( )1منهن
ميثلن  %0.3من �إجمايل مفردات عينة الدرا�سة
طريقة ح�صولها على املعلومات البحث عن طريق
مواقع التوا�صل االجتماعي ،و( )1منهن ميثلن
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الوعي املعلوماتي لدى طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود...
 %0.3من �إجمايل مفردات العينة حمل الدرا�سة
طريقة ح�صولها على املعلومات البحث ح�سب
جدية املو�ضوع.
وتف�سر الباحثة هذه النتيجة ب�أن معظم طالبات
الدرا�سات العليا يحر�صن على احل�صول على
املعلومات التي تعينهن على عملية �إجراء �أبحاثهن
ب�أنف�سهن.
 -9مدى جناحك يف احل�صول على املعلومات
التي تلبي احتياجاتك:
جدول ( ،)9 - 3توزيع مفردات عينة الدرا�سة وفق متغري مدى
جناحك يف احل�صول على املعلومات التي تلبي احتياجاتك
مدى جناحك يف احل�صول
على التكرار الن�سبة
املعلومات التي تلبي احتياجاتك
53.7 183
�أجنح دائم ًا
46.3 158
�أحيان ًا
%100 341
املجموع

يت�ضح من اجلدول رقم (� ،)9 - 3أن ()183
من مفردات عينة حمل الدرا�سة ميثلن  %53.7من
�إجمايل مفردات عينة الدرا�سة ينجحن دائم ًا يف
احل�صول على املعلومات التي تلبي احتياجاتهن،
وهن الفئة الأكرث ،بينما ( )158منهن ميثلن
 %46.3من �إجمايل عينة الدرا�سة ينجحن �أحيان ًا
يف احل�صول على املعلومات التي تلبي احتياجاتهن.
ويت�ضح من النتائج �أن ن�سبة كبرية من
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العينة يح�صلن �أحيان ًا على املعلومات التي تلبي
احتياجاتهن وتف�سر الباحثة هذه النتيجة ب�أن
الطالبات يفتقدن لبع�ض املهارات التي متكنهن من
البحث املعمق عن املعلومات ولذلك ن�سبة كبرية
منهن يح�صلن �أحيان ًا على املعلومات التي تلبي
احتياجاتهن.
خام�س ًا� :أداة الدرا�سة:

عمدت الباحثة �إلى ا�ستخدام اال�ستبانة �أدا ًة
جلمع البيانات؛ وذلك نظر ًا ملنا�سبتها لأهداف
الدرا�سة ،ومنهجها ،وجمتمعها ،وللإجابة على
ت�سا�ؤالتها .وتعترب اال�ستبانة �أحد �أهم و�سائل جمع
البيانات واملعلومات املقننة ،والأكرث �صدق ًا وثبات ًا
خا�صة يف البحوث امليدانية.
�أ) بناء �أداة الدرا�سة:
بعد االطالع على الأدبيات الرتبوية،
والدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة
احلالية ،ويف �ضوء معطيات وت�سا�ؤالت الدرا�سة
و�أهدافها مت بناء الأداة (اال�ستبانة) ،وتكونت يف
�صورتها النهائية من ثالثة �أجزاء.
وفيما يلي عر�ض لكيفية بنائها ،والإجراءات
املتبعة للتحقق من �صدقها ،وثباتها:
 -1الق�سم الأول :يحتوي على مقدمة تعريفية
ب�أهداف الدرا�سة ،ونوع البيانات واملعلومات التي
تود الباحثة جمعها من مفردات عينة الدرا�سة ،مع
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تقدمي ال�ضمان ب�سرية املعلومات املقدمة ،والتعهد
با�ستخدامها لأغرا�ض البحث العلمي فقط.
 -2الق�سم الثاين :يحتوي على البيانات الأولية
اخلا�صة مبفردات عينة الدرا�سة ،واملتمثلة يف:
(العمر ،والكلية ،وامل�ستوى الدرا�سي ،واللغات
الأجنبية التي جتيدينها ،ودرجة �إجادة اللغات
الأجنبية ،والدوافع وراء بحثك عن املعلومات،

ومدى �إجادتك ال�ستخدام الإنرتنت ،وطريقة
احل�صول على املعلومات ،ومدى جناحك يف
احل�صول على املعلومات التي تلبي احتياجاتك).
 -3الق�سم الثالث :ويتكون من ( )49عبارة،
موزعة على �أربعة حماور �أ�سا�سية ،واجلدول (- 3
 )10يو�ضح عدد عبارات اال�ستبانة ،وكيفية توزيعها
على املحاور.

جدول ( ،)10 - 3حماور اال�ستبانة وعباراتها
املجال

املحور

االعتماد على م�صادر املعلومات

عدد
العبارات املجموع

8

دوافع االختيار مل�صادر املعلومات
 -1مدى توفر الوعي املعلوماتي يف جمتمع طالبات
الإلكرتونية
الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود
قدرات البحث عن املعلومات
 -2مدى ت�أثر الوعي املعلوماتي له�ؤالء الطالبات بعوامل (التخ�ص�ص ،وامل�ستوى الدرا�سي،
والدرجة العلمية ،وتعدد اللغات)

 8عبارات

 -3ال�صعوبات التي تُعيق طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود يف جمال الوعي
املعلوماتي

 12عبارة

 -4مقرتحات مواجهة ال�صعوبات التي تُعيق طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود يف
جمال الوعي املعلوماتي

 7عبارات

�أربعة حماور

 49عبارة

مت ا�ستخدام مقيا�س ليكرت الثالثي للح�صول
على ا�ستجابات مفردات عينة الدرا�سة ،وفق
درجات املوافقة التالية( :دائم ًا /موافق /موافق
 �أحيان ًا� /أحيان ًا /موافق �إلى حد ما  -نادر ًا/غري موافق /غري موافق) .ومن ثم التعبري عن
هذا املقيا�س كمي ًا ،ب�إعطاء كل عبارة من العبارات
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 22عبارة

9

ال�سابقة درجة ،وفق ًا للتايل :دائم ًا /موافق /موافق
( )3درجات� ،أحيان ًا� /أحيان ًا /موافق �إلى حد
ما ( )2درجتان ،نادر ًا /غري موافق ( )1درجة
واحدة.
ولتحديد طول فئات مقيا�س ليكرت الثالثي،
مت ح�ساب املدى بطرح احلد الأعلى من احلد

مج ،26ع1و ،2حم ّرم ـ ذي احلجة 1441هـ � /سبتمرب ـ �أغ�سط�س2020م

الوعي املعلوماتي لدى طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود...
الأدنى ( ،)2 = 1 - 3ثم مت تق�سيمه على �أكرب
قيمة يف املقيا�س ( ،)0.67 = 3 ÷ 2ومت �إ�ضافة
هذه القيمة �إلى �أقل قيمة يف املقيا�س ()1؛ لتحديد
احلد الأعلى لهذه الفئة ،وهكذا �أ�صبح طول الفئات
كما هو مو�ضح يف اجلدول الآتي:
جدول ( ،)11 - 3تق�سيم فئات مقيا�س ليكرت الثالثي (حدود
متو�سطات اال�ستجابات)
م

الفئة

1

دائم ًا /موافق
�أحيان ًا� /أحيان ًا/
موافق �إلى حد ما
نادر ًا /غري موافق/
غري موافق

2
3

حدود الفئة
�إلى
من
3.00
2.35
1.68

2.34

1.00

1.67

ولتحديد طول فئات مقيا�س ليكرت الرباعي،
مت ح�ساب املدى بطرح احلد الأعلى من احلد
الأدنى ( ،)3 = 1 - 4ثم مت تق�سيمه على �أكرب قيمة
يف املقيا�س ( ،)0.75 = 4 ÷ 3وبعد ذلك متت
�إ�ضافة هذه القيمة �إلى �أقل قيمة يف املقيا�س ()1؛
لتحديد احلد الأعلى لهذه الفئة ،وهكذا �أ�صبح
طول الفئات كما هو مو�ضح يف اجلدول الآتي:
جدول ( ،)12 - 3تق�سيم فئات مقيا�س ليكرت الرباعي (حدود
متو�سطات اال�ستجابات)

ومت ا�ستخدام طول املدى يف احل�صول على
حكم مو�ضوعي على متو�سطات ا�ستجابات مفردات
عينة الدرا�سة ،بعد معاجلتها �إح�صائي ًا.
مت ا�ستخدام مقيا�س ليكرت الرباعي للح�صول
على ا�ستجابات مفردات عينة الدرا�سة ،وفق
درجات املوافقة التالية( :ممتاز  -جيد جد ًا –
جيد -مقبول) .ومن ثم التعبري عن هذا املقيا�س
كمي ًا ،ب�إعطاء كل عبارة من العبارات ال�سابقة
درجة ،وفق ًا للتايل :ممتاز ( )4درجات ،وجيد
جد ًا ( )3درجات ،وجيد ( )2درجتان ،ومقبول
( )1درجة واحدة.
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م

الفئة

1
2
3
4

ممتاز
جيد جداً
جيد
مقبول

حدود الفئة
�إلى
من
4.00
3.26
3.25
2.51
2.50
1.76
75٫1
1.00

ومت ا�ستخدام طول املدى يف احل�صول على
حكم مو�ضوعي على متو�سطات ا�ستجابات مفردات
عينة الدرا�سة ،بعد معاجلتها �إح�صائي ًا.
نتائج الدرا�سة ومناق�شتها وتف�سريها يتناول
هذا الف�صل عر�ضا تف�صيلي ًا للنتائج التي تو�صلت
�إليها الدرا�سة احلالية ،وذلك من خالل الإجابة
عن �أ�سئلة الدرا�سة وفق املعاجلات الإح�صائية
املنا�سبة ،ومن ثم تف�سري هذه النتائج وفق ما يتم
التو�صل �إليه ،يف �ضوء الأطر النظرية ،والدرا�سات
ال�سابقة ،وذلك على النحو الآتي:
�أوال� :إجابة ال�س�ؤال الأول :ما هو واقع الوعي
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املعلوماتي لدى طالبات الدرا�سات العليا بجامعة
امللك �سعود؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،والتعرف على
مدى توافر الوعي املعلوماتي يف جمتمع طالبات
الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود ،مت حتديد
الأبعاد التالية( :االعتماد على م�صادر املعلومات،
ودوافع االختيار مل�صادر املعلومات الإلكرتونية،
وقدرات البحث عن املعلومات) ،ك ًال على حدة،
وفق ًا لتقدير مفردات عينة الدرا�سة ،ومن ثم
ُح�سبت التكرارات ،والن�سب املئوية ،واملتو�سطات
احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات

مفردات العينة حمل الدرا�سة ،كما رُتبت عباراتها
ح�سب املتو�سط احل�سابي لكل منها ،كما تو�ضحها
جداول كل ُبعد .وقد جاءت النتائج كالتايل:
البُعد الأول :االعتماد على م�صادر املعلومات:
للتعرف على توافر الوعي املعلوماتي يف جمتمع
طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود ،فيما
يتعلق ببُعد االعتماد على م�صادر املعلومات ،مت ح�ساب
التكرارات ،والن�سب املئوية ،واملتو�سطات احل�سابية،
واالنحرافات املعيارية ،والرتب ال�ستجابات مفردات
عينة الدرا�سة على عبارات بُعد االعتماد على م�صادر
املعلومات ،وجاءت النتائج كما يلي:

جدول ( ،)1 - 4ا�ستجابات مفردات عينة الدرا�سة حول مدى توفر الوعي املعلوماتي يف جمتمع طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك
�سعود فيما يتعلق ب ُبعد االعتماد على م�صادر املعلومات مرتبة تنازلي ًا ح�سب متو�سطات املوافقة
م
8
1
7
5
3
2
4
6

التكرار
العبارات
الن�سبة %
ك
م�صادر �شبكة الإنرتنت
%
ك
الكتب
%
ك
قواعد البيانات
%
ك
الر�سائل العلمية
%
ك
م�صادر مكتبات جامعة
امللك �سعود
%
ك
الدوريات
%
ك
الك�شافات
وامل�ستخل�صات
%
ك
امل�صادر على �أقرا�ص
الليزر املدجمة CDs
%
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درجة املوافقة
دائم ًا �أحيان ًا
68
265
19.9 77.7
108
222
31.7 65.1
94
223
27.6 65.4
137
180
40.2 52.8
152
164
44.6 48.1
155
88
45.5 25.8
133
26
39.0 7.6
34
10
10.0 2.9

نادر ًا
8
2.3
11
3.2
24
7.0
24
7.0
25
7.3
98
28.7
182
53.4
297
87.1

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

2.75

0.48

1

2.62

0.55

2

2.58

0.62

3

2.46

0.62

4

2.41

0.62

5

1.97

0.74

6

1.54

0.63

7

1.16

0.44

8

مج ،26ع1و ،2حم ّرم ـ ذي احلجة 1441هـ � /سبتمرب ـ �أغ�سط�س2020م

الوعي املعلوماتي لدى طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود...
ويت�ضح من النتائج يف اجلدول ( )،1 - 4توفر
الوعي املعلوماتي لدى طالبات الدرا�سات العليا
عينة الدرا�سة يف العبارات رقم ()3 ،5 ،7 ،1 ،8
رتبت تنازلي ًا ح�سب موافقة مفردات العينة حمل
الدرا�سة عليها بدرجة دائم ًا ،كالتايل:
 -1العبارة رقم ( )8وهي« :م�صادر �شبكة
الإنرتنت » باملرتبة الأولى من حيث موافقة مفردات
عينة الدرا�سة عليها دائم ًا مبتو�سط ( 2.75من
 ،)3وتف�سر هذه النتيجة ب�أن �شبكة الإنرتنت تتيح
للطالبات االت�صال مب�صادر املعلومات احلديثة
املختلفة دون اعتبار للزمان واملكان مما عزز من
ا�ستخدام الطالبات لها ووعيهن بها.
 -2العبارة رقم ( )1وهي« :الكتب» باملرتبة
الثانية من حيث موافقة مفردات العينة عليها
دائم ًا مبتو�سط ( 2.62من  ،)3وتف�سر هذه
النتيجة �أن الكتب متثل معلومات موثوقة للطالبات
ميكنهن االعتماد عليها يف عملية التعلم ،مما عزز
من ا�ستخدام الطالبات لها ووعيهن بها.
 -3العبارة رقم ( )7وهي« :قواعد البيانات»
باملرتبة الثالثة من حيث موافقة مفردات العينة
عليها دائم ًا مبتو�سط ( 2.58من  ،)3وتف�سر
النتيجة �أن قواعد البيانات متكن الطالبات من
الرجوع للمعلومات بطريقة ت�سل�سلية ت�ساعدهن
على ا�ستيعاب املعلومات مما عزز من ا�ستخدام
الطالبات لها ووعيهن بها.
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 -4العبارة رقم ( )5وهي« :الر�سائل اجلامعية»
باملرتبة الرابعة من حيث موافقة مفردات العينة
عليها دائم ًا مبتو�سط ( 2.46من  ،)3وتف�سر
النتيجة �أن الر�سائل اجلامعية متكن الطالبات من
االطالع على الدرا�سات املنهجية احلديثة ،ومعرفة
الطرق البحثية املنا�سبة ،مما عزز من ا�ستخدام
الطالبات لها ووعيهن بها.
 -5العبارة رقم ( )3وهي« :م�صادر مكتبات
جامعة امللك �سعود» باملرتبة اخلام�سة من حيث
موافقة مفردات العينة عليها دائم ًا مبتو�سط
( 2.41من  ،)3وتف�سر هذه النتيجة �أن م�صادر
مكتبات جامعة امللك �سعود تتيح للطالبات م�صادر
ثابته وي�سهل اللجوء لها ،مما عزز من ا�ستخدام
الطالبات لها ووعيهن بها.
ويت�ضح من النتائج يف اجلدول ()1 - 4
�أن مفردات العينة موافقات �أحيان ًا على واحدة
من مالمح توفر الوعي املعلوماتي لدى طالبات
الدرا�سات العليا وذلك من منظور عينة الدرا�سة
فيما يتعلق ب ُبعد االعتماد على م�صادر املعلومات
تتمثل يف العبارة رقم ( )2وهي« :الدوريات»
مبتو�سط ( 1.97من  )،3وتف�سر هذه النتيجة ب�أن
الدوريات تتيح للطالبات احل�صول على معلومات
حديثة تواكب التطورات العلمية ،مما عزز من
ا�ستخدام الطالبات لها ووعيهن بها.
ويت�ضح من النتائج يف اجلدول (� ،)1 - 4أن
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مفردات العينة حمل الدرا�سة موافقات نادر ًا على
اثنني من مالمح توفر الوعي املعلوماتي يف جمتمع
طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود،
فيما يتعلق ب ُبعد االعتماد على م�صادر املعلومات
تتمثالن يف العبارتني رقما ( ،)6 ،4اللتني مت
ترتيبهما تنازلي ًا ح�سب موافقة مفردات العينة
عليهما بـ«نادر ًا»  ،كالتايل:
 -1العبارة رقم ( )4وهي« :الك�شافات
وامل�ستخل�صات» باملرتبة الأولى من حيث موافقة
مفردات عينة الدرا�سة عليها بـ«نادر ًا» مبتو�سط
( 1.54من  ،)3وتف�سر هذه النتيجة �أن الك�شافات
وامل�ستخل�صات رمبا تكون هناك �صعوبة يف
ا�ستخدامها ،نظر ًا لإتاحتها يف الغالب يف قواعد
بيانات باللغة الإجنليزية ،الأمر الذي قلل من
ا�ستخدام الطالبات لها ووعيهن بها.
 -2العبارة رقم ( )6وهي« :امل�صادر على
الأقرا�ص املدجمة» باملرتبة الثانية من حيث

موافقة مفردات العينة عليها نادر ًا مبتو�سط
( 1.16من  ،)3وتف�سر هذه النتيجة �أن امل�صادر
املتاحة على الأقرا�ص املدجمة رمبا تكون قليلة
يف املكتبات مقارنة بغريها من املتاح على اخلط
املبا�شر ،ف�ض ًال عن �أنها تتطلب امتالك الطالبات
للو�سائل والأجهزة التقنية ال�ستخدمها ،مما قلل
من ا�ستخدام الطالبات لها ووعيهن بها.
البُعد الثاين :دوافع االختيار مل�صادر
املعلومات الإلكرتونية :للتعرف على مدى توافر
الوعي املعلوماتي يف جمتمع طالبات الدرا�سات
العليا بجامعة امللك �سعود ،فيما يتعلق ب ُبعد
دوافع االختيار مل�صادر املعلومات الإلكرتونية ،مت
ح�ساب التكرارات ،والن�سب املئوية ،واملتو�سطات
احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،والرتب
ال�ستجابات مفردات عينة الدرا�سة على عبارات
ُبعد دوافع االختيار مل�صادر املعلومات الإلكرتونية،
وجاءت النتائج كما يلي:

جدول ( ،)2 - 4ا�ستجابات مفردات عينة الدرا�سة حول مدى توافر الوعي املعلوماتي يف جمتمع طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك
�سعود فيما يتعلق ب ُبعد دوافع االختيار مل�صادر املعلومات الإلكرتونية مرتبة تنازلي ًا ح�سب متو�سطات املوافقة.

م

العبارات

1

حداثة املعلومات يف
جمال التخ�ص�ص

3

اخت�صار الوقت

التكرار
الن�سبة
%
ك
%
ك
%

			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

درجة املوافقة
موافق

�أحيان ًا

310
90.9
305
89.4

28
8.2
31
9.1

املتو�سط
االنحراف الرتبة
غري موافق احل�سابي املعياري
3
0.9
5
1.5

2.9

0.33

1

2.88

0.37

2
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4

قلة التكلفة مقارنة
بامل�صادر الورقية

2

دقة املعلومات
وم�صداقيتها

31
9.1
117
34.3
29.9

293
ك
85.9
%
214
ك
62.8
%
59.8
%
املتو�سط العام

ويت�ضح يف اجلدول (� ،)2 - 4أن مفردات
العينة حمل الدرا�سة موافقات على مدى توافر
الوعي املعلوماتي يف جمتمع طالبات الدرا�سات
العليا بجامعة امللك �سعود ،فيما يتعلق ب ُبعد دوافع
االختيار مل�صادر املعلومات الإلكرتونية مبتو�سط
( 2.74من  )،3.00وهو متو�سط يقع يف الفئة
الثالثة من فئات املقيا�س الثالثي (من � 2.35إلى
 ،)3.00وهي الفئة التي ت�شري �إلى خيار موافق
على �أداة الدرا�سة.
يت�ضح لنا من النتائج يف اجلدول ()،2 - 4
�أن مفردات العينة موافقات على خم�سة من
مالمح توافر الوعي املعلوماتي يف جمتمع طالبات
الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود ،فيما يتعلق
ب ُبعد دوافع االختيار مل�صادر املعلومات الإلكرتونية
تتمثل يف العبارات رقم ( )5 ،2 ،4 ،3 ،1التي مت
ترتيبها تنازلي ًا ح�سب موافقة مفردات العينة
عليها ،كالتايل:
 -1العبارة رقم ( )1وهي «حداثة املعلومات يف
جمال التخ�ص�ص» باملرتبة الأولى من حيث موافقة
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

17
5.0
10
209.0
10.3

85
2.81

0.50

3

2.60

0.55

4

2.74

0.27

مفردات العينة عليها مبتو�سط ( 2.90من )،3
وتف�سر هذه النتيجة �أن حداثة املعلومات يف جمال
التخ�ص�ص تتيح للطالبات مواكبة التطورات يف
جمال التخ�ص�ص ،ولذلك جند �أن من �أبرز دوافع
االختيار مل�صادر املعلومات الإلكرتونية للطالبات
عن�صر حداثة املعلومات يف جمال التخ�ص�ص.
 -2العبارة رقم ( )3وهي« :اخت�صار الوقت»
باملرتبة الثانية من حيث موافقة مفردات العينة
عليها مبتو�سط ( 2.88من  ،)3وتف�سر هذه
النتيجة �أن الطالبات ي�سعني للح�صول على
املعلومات بال�سرعة املطلوبة الرتباطهن بجدول
درا�سي حمدد ،ولذلك جند �أن من �أبرز دوافع
االختيار مل�صادر املعلومات الإلكرتونية للطالبات
عن�صر اخت�صار الوقت.
 -3العبارة رقم ( )4وهي« :قلة التكلفة
مقارنة بامل�صادر الورقية» باملرتبة الثالثة من حيث
موافقة مفردات العينة عليها مبتو�سط (2.81
من  )،3وتف�سر هذه النتيجة �أن الطالبات يعانني
من حمدودية مواردهن املادية يف ظل عدم توفر
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م�صدر دخل م�ستقل لهن ،ولذلك جند �أن من
�أبرز دوافع االختيار مل�صادر املعلومات الإلكرتونية
للطالبات عن�صر قلة التكلفة مقارنة بامل�صادر
الورقية.
 -4العبارة رقم ( )2وهي« :دقة املعلومات
وم�صداقيتها» باملرتبة الرابعة من حيث موافقة
مفردات عينة الدرا�سة عليها مبتو�سط (2.60
من  ،)3وتف�سر هذه النتيجة �أن الطالبات ي�سعني
للح�صول على معلومات موثوقة للتمكن من
تخ�ص�صهن واكت�ساب املعرفة ال�صحيحة ،ولذلك
جند �أن من �أبرز دوافع االختيار مل�صادر املعلومات

الإلكرتونية للطالبات عن�صر دقة املعلومات
وم�صداقيتها.
البُعد الثالث :مهارات البحث عن املعلومات:
للتعرف على مدى توافر الوعي املعلوماتي
يف جمتمع طالبات الدرا�سات العليا بجامعة
امللك �سعود فيما يتعلق ب ُبعد قدرات البحث عن
املعلومات ،مت ح�ساب التكرارات ،والن�سب املئوية،
واملتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية،
والرتب ال�ستجابات مفردات عينة الدرا�سة على
عبارات ُبعد قدرات البحث عن املعلومات ،وجاءت
النتائج كما يلي:

جدول ( ،)3 - 4ا�ستجابات مفردات عينة الدرا�سة حول مدى توفر الوعي املعلوماتي يف جمتمع طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك
�سعود فيما يتعلق ب ُبعد قدرات البحث عن املعلومات مرتبة تنازلي ًا ح�سب متو�سطات املوافقة
م

العبارات

5

حتديد العبارات والكلمات
املفتاحية التي تعرب عن املو�ضوع

1

حتديداملعلومات التي حتتاجهابدقة

8

ا�ستخدام معيار للمعلومات املفيدة

9

ا�ستخدام معيار للمعلومات
املوثوقة وغري املوثوقة
حتديد �شكل م�صادر املعلومات
املراد احل�صول عليها �إلكرتوني ًا

2

حتديد حجم املعرفة امل�سبقة عن
مو�ضوع البحث

4

			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

التكرار
الن�سبة %
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

درجة املوافقة
االنحراف
املتو�سط
احل�سابي املعياري الرتبة
دائم ًا �أحيان ًا نادر ًا
283
83.0
270
79.2
238
69.8
208
61
197
57.8
163
47.8

56
16.4
71
20.8
100
29.3
122
35.8
126
37.0
162
47.5

2
6
3
0.9
11
3.2
18
5.3
16
4.7

2.82

0.40

1

2.79

0.41

2

2.69

0.48

3

2.58

0.56

4

2.52

0.60

2.43

0.58

5
6
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6
3
7

169
49.6
158
46.3
142
41.6

ك
و�ضع ت�سا�ؤالت حتدد املعلومات
املراد احل�صول عليها
%
ك
حتديد �شكل م�صادر املعلومات
املراد احل�صول عليها مطبوعة
%
ك
�إعداد ا�سرتاتيجيات بحث متعددة
عن املو�ضوع
%
املتو�سط العام

ويت�ضح يف اجلدول (� ،)3 - 4أن مفردات
العينة موافقات دائم ًا على التعرف على واقع الوعي
املعلوماتي املتوفر لدى طالبات الدرا�سات العليا
من منظور عينة فيما يتعلق ب ُبعد مهارات البحث
عن املعلومات مبتو�سط ( 2.53من  ،)3.00وهو
متو�سط يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقيا�س
الثالثي (من � 2.35إلى  ،)3.00وهي الفئة التي
ت�شري �إلى خيار دائم ًا على �أداة الدرا�سة.
ويت�ضح من النتائج يف اجلدول (� ،)3 - 4أن
مفردات عينة الدرا�سة موافقات دائم ًا على �سبعة
من مالمح توافر الوعي املعلوماتي يف جمتمع
طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود فيما
يتعلق ب ُبعد قدرات البحث عن املعلومات تتمثل
يف العبارات رقم ( )6 ،2 ،4 ،9 ،8 ،1 ،5التي
مت ترتيبها تنازلي ًا ح�سب موافقة مفردات عينة
الدرا�سة عليها دائم ًا ،كالتايل:
 -1العبارة رقم ( )5وهي« :حتديد العبارات
والكلمات املفتاحية التي تعرب عن املو�ضوع» باملرتبة
الأولى من حيث موافقة مفردات عينة الدرا�سة
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

42 130
12.3 38.1
41 142
12.0 41.6
57 142
16.7 41.6

87
2.37

0.69

7

2.34

0.68

8

2.25

0.72

9

2.53

0.3

عليها دائم ًا مبتو�سط ( 2.82من  )،3وتف�سر هذه
النتيجة ب�أن الطالبات ي�سعني للو�صول للمعلومات
املطلوبة بدقة ،الأمر الذي يجعلهن يحر�صن على
حتديد العبارات والكلمات املفتاحية التي تعرب
عن املو�ضوع ،مما عزز من قدراتهن فيما يتعلق
بالبحث عن املعلومات.
 -2العبارة رقم ( )1وهي« :حتديد املعلومات
التي حتتاجيها بدقة» باملرتبة الثانية من حيث
موافقة مفردات عينة الدرا�سة عليها دائم ًا
مبتو�سط ( 2.79من  ،)3وتف�سر النتيجة ب�أن
الطالبات لديهن عادة احتياجات معرفية حمددة
من واقع درا�ستهن الأمر الذي يجعلهن يحر�صن
على حتديد املعلومات التي حتتاجيها بدقة ،مما
عزز من قدراتهن فيما يتعلق بتحديد املعلومات
التي حتتاجيها بدقة ،وتتفق هذه النتيجة مع
نتيجة درا�سة هدى العمودي وفوزية ال�سلمي
(2008م) والتي بينت توافر مهارة حتديد احلاجة
للمعلومات ،ومهارة تقييم املعلومات وا�ستخدامها
ب�شكل �أو�ضح بني طالبات عينة البحث.
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 -3العبارة رقم ( )8وهي« :القدرة على
ا�ستخال�ص املعلومات املفيدة « باملرتبة الثالثة من
حيث موافقة مفردات العينة عليها ً
دائما مبتو�سط
( 2.69من  ،)3وتف�سر هذه النتيجة �أن الطالبات
يبحثن عادة عما يفيدهن يف جمال درا�ستهن ،مما
عزز من قدراتهن على ا�ستخال�ص املعلومات املفيدة.
 -4العبارة رقم ( )9وهي« :القدرة على
التمييز بني املعلومات املوثوقة وغري املوثوقة»
باملرتبة الرابعة من حيث موافقة مفردات العينة
عليها دائم ًا مبتو�سط ( 2.58من  ،)3وتف�سر هذه
النتيجة �أن الطالبات يحر�صن على احل�صول على
معلومات موثقة لأبحاثهن مما عزز من قدراتهن
على التمييز بني املعلومات املوثوقة وغري املوثوقة.
 -5العبارة رقم ( )4وهي« :حتديد �شكل
م�صادر املعلومات املراد احل�صول عليها �إلكرتوني ًا»
باملرتبة اخلام�سة من حيث موافقة مفردات العينة
عليها دائم ًا مبتو�سط ( 2.52من  ،)3وتف�سر هذه
النتيجة �أن الطالبات يحر�صن على احل�صول على
معلومات حمددة مما عزز من قدراتهن على
حتديد �شكل م�صادر املعلومات املراد احل�صول
عليها �إلكرتونية.
 -6العبارة رقم ( )2وهي« :حتديد حجم
املعرفة امل�سبقة عن مو�ضوع البحث» باملرتبة
ال�ساد�سة من حيث موافقة مفردات العينة عليها
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

دائم ًا مبتو�سط ( 2.43من  ،)3وتف�سر هذه
النتيجة �أن الطالبات يحر�صن على احل�صول على
معلومات تتعلق باحتياجاتهن البحثية ،مما عزز
من قدراتهن على حتديد حجم املعرفة امل�سبقة عن
مو�ضوع البحث.
 -7العبارة رقم ( )6وهي« :و�ضع ت�سا�ؤالت
حتدد املعلومات املراد احل�صول عليها» باملرتبة
ال�سابعة من حيث موافقة مفردات العينة عليها
دائم ًا مبتو�سط ( 2.37من  ،)3وتف�سر هذه
النتيجة �أن الطالبات يحر�صن على احل�صول على
معلومات ت�سهم يف الإجابة على ت�سا�ؤالت بحثهن،
مما عزز من قدراتهن على و�ضع ت�سا�ؤالت حتدد
املعلومات املراد احل�صول عليها.
ويت�ضح من النتائج يف اجلدول (� ،)3 - 4أن
مفردات عينة الدرا�سة موافقات �أحيان ًا على
اثنني من مالمح توفر الوعي املعلوماتي يف جمتمع
طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود ،فيما
يتعلق ب ُبعد قدرات البحث عن املعلومات تتمثالن
يف العبارتني رقمي ( )7 ،3اللتني مت ترتيبهما
تنازلي ًا ح�سب موافقة مفردات العينة عليهما
�أحيان ًا ،كالتايل:
 -1العبارة رقم ( )3وهي« :حتديد �شكل
م�صادر املعلومات املراد احل�صول عليها مطبوعة»
باملرتبة الأولى من حيث موافقة مفردات العينة
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عليها �أحيان ًا مبتو�سط ( 2.34من  )3وتف�سر
هذه النتيجة �أن الطالبات يهتممن بدقة م�صادر
املعلومات وال يهتممن ب�شكلها مما قلل من ميلهن
لتحديد �شكل م�صادر املعلومات املراد احل�صول
عليها مطبوعة.
 -2العبارة رقم ( )7وهي�« :إعداد
ا�سرتاتيجيات بحث متعددة عن املو�ضوع » باملرتبة
الثانية من حيث موافقة مفردات عينة الدرا�سة
عليها �أحيان ًا مبتو�سط ( 2.25من  ،)3وتف�سر
هذه النتيجة �أن الطالبات ال ميتلكن مهارات �إعداد
ا�سرتاتيجيات البحث املتعددة عن املو�ضوعات
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بدرجة كافية ،مما قلل من قيامهن بها.
ثانياً� :إجابة ال�س�ؤال الثاين :مدى توفر
الوعي املعلوماتي يف جمتمع طالبات الدرا�سات
العليا بجامعة امللك �سعود:
بعد حتديد مدى توفر الوعي املعلوماتي يف
جمتمع طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك
�سعود ،مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي لهذه الأبعاد
و�صو ًال �إلى حتديد مدى توافر الوعي املعلوماتي
يف جمتمع طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك
�سعود ،واجلدول ( ،)4 - 4يو�ضح النتائج العامة
لهذا املحور.

جدول ( ،)4 - 4ا�ستجابات مفردات عينة الدرا�سة على املحور الأول� :أبعاد مدى توفر الوعي املعلوماتي يف جمتمع طالبات
الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود
م

البعد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

الرتتيب

1

دوافع االختيار مل�صادر املعلومات الإلكرتونية

2.74

0.27

1

2

قدرات البحث عن املعلومات

2.53

0.30

2

يت�ضح لنا من خالل النتائج املو�ضحة �أعاله
�أن الوعي املعلوماتي لدى طالبات الدرا�سات العليا
وذلك من منظور عينة الدرا�سة مبتو�سط (2.45
من  ،)3وات�ضح من النتائج �أن �أبرز مدى لتوفر
الوعي املعلوماتي يف جمتمع طالبات الدرا�سات
العليا بجامعة امللك �سعود متثلت يف ُبعد دوافع
االختيار مل�صادر املعلومات الإلكرتونية مبتو�سط
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

( 2.74من  ،)3يليه ُبعد قدرات البحث عن
املعلومات مبتو�سط ( 2.53من  ،)3و�أخري ًا جاء
ُبعد االعتماد على م�صادر املعلومات مبتو�سط
( 2.19من .)3
وتف�سر هذه النتيجة ب�أن دوافع الطالبات هي
ما حتدد اجتاهاتهن البحثية ،ولذلك جند �أن
�أبرز مالمح الوعي املعلوماتي يف جمتمع طالبات
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الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود تتمثل يف ُبعد
دوافع االختيار مل�صادر املعلومات الإلكرتونية.
ثالثاً� :إجابة ال�س�ؤال الأول :ما مدى ت�أثر
الوعي املعلوماتي له�ؤالء الطالبات بعوامل
التخ�ص�ص ،وامل�ستوى الدرا�سي ،والدرجة
العلمية ،وتعدد اللغات.
للتعرف على مدى ت�أثر الوعي املعلوماتي
له�ؤالء الطالبات بعوامل (التخ�ص�ص ،وامل�ستوى

الدرا�سي ،والدرجة العلمية ،وتعدد اللغات) ،مت
ح�ساب التكرارات ،والن�سب املئوية ،واملتو�سطات
احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،والرتب
ال�ستجابات مفردات العينة على عبارات مدى
ت�أثر الوعي املعلوماتي له�ؤالء الطالبات بعوامل
(التخ�ص�ص ،وامل�ستوى الدرا�سي ،والدرجة
العلمية ،وتعدد اللغات) ،وجاءت النتائج كما
يلي:

جدول ( ،)5 - 4ا�ستجابات مفردات عينة الدرا�سة حول مدى ت�أثر الوعي املعلوماتي له�ؤالء الطالبات بعوامل (التخ�ص�ص،
امل�ستوى الدرا�سي ،الدرجة العلمية ،تعدد اللغات) مرتبة تنازلي ًا ح�سب متو�سطات املوافقة
م
8
1
7
5
3
6

درجة املوافقة
التكرار
املتو�سط
االنحراف الرتبة
العبارات
الن�سبة
جيد جيد مقبول احل�سابي املعياري
ممتاز
جد ًا
%
4
14
م�ستوى املعرفة با�ستخدام �شبكة ك 97 226
الإنرتنت والبحث يف املواقع التي
1
0.63
3.60 1.2 4.1 28.4 66.3 %
تلبي احتياجاتك
ك 21 130 190
مدى املعرفة بكيفية ا�ستخدام
الكلمات املفتاحية للح�صول على
- 6.2 38.1 55.7 %
2
0.61
3.50
املعلومات
4
ك 33 122 182
حتديد م�ستوى الفهم والأهمية
يف الو�صول �إلى م�صادر
3
0.71
3.41 1.2 9.7 35.8 53.4 %
املعلومات يف جمال التخ�ص�ص
5
حتديد م�ستوى الفهم يف حتديد ك 32 127 177
مدى اال�ستفادة من م�صادر
4
0.72
3.40 1.5 9.4 37.2 51.9 %
املعلومات و�أهميتها
ك 10 36 129 166
معرفة قانونية االقتبا�س
5
0.78
3.32
واال�ست�شهاد مب�صادر معلومات
2.9 10.6 37.8 48.7 %
مطبوعة و�إلكرتونية
ك 13 55 138 135
م�ستوى الفهم يف ا�ستخدام نظام
6
0.83
3.16
ا�سرتجاع املعلومات الإلكرتونية
3.8 16.1 40.5 39.6 %

			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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الوعي املعلوماتي لدى طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود...
مدى املعرفة مبعايري تقييم
 2م�صادر املعلومات للتحقق من
م�صداقيتها و�أهميتها
م�ستوى الفهم يف اال�ستمرار يف
 4التوا�صل مع املكتبة ودعم دورها
يف تلبية احتياجات امل�ستفيد

ك

117

%

2.1 17.6 46.0 34.3

ك

119

21

%

6.2 19.4 39.6 34.9

املتو�سط العام

ويت�ضح يف اجلدول (� ،)5 - 4أن مفردات
عينة الدرا�سة موافقات بدرجة ممتازة على مدى
ت�أثر الوعي املعلوماتي له�ؤالء الطالبات بعوامل
(التخ�ص�ص ،وامل�ستوى الدرا�سي ،والدرجة
العلمية ،وتعدد اللغات) مبتو�سط ( 3.32من
 ،)4.00وهو متو�سط يقع يف الفئة الرابعة من
فئات املقيا�س الرباعي (من � 3.26إلى ،)4.00
وهي الفئة التي ت�شري �إلى خيار املوافقة بدرجة
ممتازة على �أداة الدرا�سة.
ويت�ضح من النتائج يف جدول (،)5 - 4
�أن مفردات العينة موافقات بدرجة ممتازة
على خم�سة من مالمح ت�أثر الوعي املعلوماتي
له�ؤالء الطالبات بعوامل (التخ�ص�ص ،وامل�ستوى
الدرا�سي ،والدرجة العلمية ،وتعدد اللغات) تتمثل
يف العبارات رقم ( )3 ،5 ،7 ،1 ،8التي مت ترتيبها
تنازلي ًا ح�سب موافقة مفردات العينة عليها بدرجة
ممتازة ،كالتايل:
 -1العبارة رقم ( )8وهي« :م�ستوى املعرفة
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

157
135

60
66

7

91
3.13

0.77

3.03

0.89

3.32

0.54

7
8

با�ستخدام �شبكة الإنرتنت والبحث يف املواقع
التي تلبي احتياجاتك» باملرتبة الأولى من حيث
موافقة مفردات العينة عليها بدرجة ممتازة
مبتو�سط ( 3.60من  ،)4وتف�سر هذه النتيجة
�أن م�ستوى املعرفة با�ستخدام �شبكة الإنرتنت،
والبحث يف املواقع التي تلبي احتياجات الطالبات
يعتمد على امتالك مهارات تقنية وعلمية ولغوية،
ولذلك جنده يت�أثر بعوامل (التخ�ص�ص ،وامل�ستوى
الدرا�سي ،والدرجة العلمية ،وتعدد اللغات) تتفق
هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة حيدر ال�صاحلي
(2013م) والتي بينت �أن الثقافة املعلوماتية ت�ؤثر
يف م�ستوى تبادل املوارد واملعلومات وبالتايل يف
م�ستوى بناء املعرفة.
 -2العبارة رقم ( )1وهي« :مدى معرفتك
بكيفية ا�ستخدام الكلمات املفتاحية للح�صول
على املعلومات « باملرتبة الثانية من حيث موافقة
مفردات عينة الدرا�سة عليها بدرجة ممتازة
مبتو�سط ( 3.50من  ،)4وتف�سر هذه النتيجة
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�أن املعرفة بكيفية ا�ستخدام الكلمات املفتاحية
للح�صول على املعلومات يعتمد على امتالك
قدرات ومعرفة بالتخ�ص�ص ولذلك جنده يت�أثر
بعوامل (التخ�ص�ص ،وامل�ستوى الدرا�سي ،والدرجة
العلمية ،وتعدد اللغات).
 -3العبارة رقم ( )7وهي« :حتديد م�ستوى
الفهم والأهمية يف الو�صول �إلى م�صادر املعلومات
يف جمال التخ�ص�ص» باملرتبة الثالثة من حيث
موافقة مفردات العينة عليها بدرجة ممتازة
مبتو�سط ( 3.41من  ،)4وتف�سر هذه النتيجة
�أن حتديد م�ستوى الفهم والأهمية يف الو�صول
�إلى م�صادر املعلومات يف جمال التخ�ص�ص
يتطلب مهارات تخ�ص�صية وتعمق يف املعلومات
املراد البحث عنها ،ولذلك جنده يت�أثر بعوامل
(التخ�ص�ص ،وامل�ستوى الدرا�سي ،والدرجة
العلمية ،وتعدد اللغات).
 -4العبارة رقم ( )5وهي« :م�ستوى الفهم
يف حتديد مدى اال�ستفادة من م�صادر املعلومات
و�أهميتها» باملرتبة الرابعة من حيث موافقة
مفردات العينة عليها بدرجة ممتازة مبتو�سط
( 3.40من  ،)4وتف�سر هذه النتيجة �أن م�ستوى
الفهم يف حتديد مدى اال�ستفادة من م�صادر
املعلومات و�أهميتها يرتبط مب�ستوى فهم الطالبات
للمادة العلمية ولذلك جنده يت�أثر بعوامل
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

(التخ�ص�ص ،وامل�ستوى الدرا�سي ،والدرجة
العلمية ،وتعدد اللغات).
 -5العبارة رقم ( )3وهي« :معرفة قانونية
االقتبا�س ،واال�ست�شهاد مب�صادر معلومات مطبوعة
و�إلكرتونية» باملرتبة اخلام�سة من حيث موافقة
مفردات العينة عليها بدرجة ممتازة مبتو�سط
( 3.32من  ،)4وتف�سر هذه النتيجة �أن معرفة قانونية
االقتبا�س واال�ست�شهاد مب�صادر معلومات مطبوعة
و�إلكرتونية يرتبط مب�ستوى الطالب وا�ستيعابه ولذلك
جنده يت�أثر بعوامل (التخ�ص�ص ،وامل�ستوى الدرا�سي،
والدرجة العلمية ،وتعدد اللغات).
ويت�ضح من النتائج يف اجلدول (،)5 - 4
�أن مفردات العينة موافقات بدرجة جيد جد ًا
على ثالثة من مالمح ت�أثر الوعي املعلوماتي
له�ؤالء الطالبات بعوامل (التخ�ص�ص ،وامل�ستوى
الدرا�سي ،والدرجة العلمية ،وتعدد اللغات) تتمثل
يف العبارات �أرقام ( )4 ،2 ،6التي مت ترتيبها
تنازلي ًا ح�سب موافقة مفردات عينة الدرا�سة عليها
بدرجة جيد جد ًا ،كالتايل:
 -1العبارة رقم ( )6وهي« :م�ستوى الفهم يف
ا�ستخدام نظام ا�سرتجاع املعلومات الإلكرتونية»
باملرتبة الأولى من حيث موافقة مفردات العينة
عليها بدرجة جيد جد ًا مبتو�سط ( 3.16من ،)4
وتف�سر هذه النتيجة �أن م�ستوى الفهم يف ا�ستخدام
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نظام ا�سرتجاع املعلومات الإلكرتونية يتطلب
مهارات ومعرفة بطريقة التعامل مع النظام
ولذلك جنده يت�أثر بعوامل (التخ�ص�ص ،وامل�ستوى
الدرا�سي ،والدرجة العلمية ،وتعدد اللغات).
 -2العبارة رقم ( )2وهي« :مدى معرفتك
مبعايري تقييم م�صادر املعلومات للتحقق من
م�صداقيتها و�أهميتها» باملرتبة الثانية من حيث
موافقة مفردات العينة عليها بدرجة جيد جد ًا
مبتو�سط ( 3.13من  ،)4وتف�سر هذه النتيجة �أن
املعرفة مبعايري تقييم م�صادر املعلومات للتحقق
من م�صداقيتها و�أهميتها يتطلب م�ستوى من
الفهم يف جمال التخ�ص�ص ولذلك جنده يت�أثر
بعوامل (التخ�ص�ص ،وامل�ستوى الدرا�سي ،والدرجة
العلمية ،وتعدد اللغات).
 -3العبارة رقم ( )4وهي« :م�ستوى الفهم يف
اال�ستمرار يف التوا�صل مع املكتبة ،ودعم دورها
يف تلبية احتياجات امل�ستفيد و�أهميتها» باملرتبة
الثالثة من حيث موافقة مفردات العينة عليها
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بدرجة جيد جد ًا مبتو�سط ( 3.03من  ،)4وتف�سر
هذه النتيجة �أن م�ستوى الفهم يف اال�ستمرار
يف التوا�صل مع املكتبة ودعم دورها يف تلبية
احتياجات امل�ستفيد و�أهميتها يتطلب ا�ستمرار ًا
يف التعامل مع املكتبات املتخ�ص�صة ولذلك جنده
يت�أثر بعوامل (التخ�ص�ص ،وامل�ستوى الدرا�سي،
والدرجة العلمية ،وتعدد اللغات).
رابعاً� :إجابة ال�س�ؤال الثالث :ما ال�صعوبات
التي ُتعيق طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك
�سعود يف جمال الوعي املعلوماتي؟
للتعرف على ال�صعوبات التي ُتعيق طالبات
الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود يف جمال
الوعي املعلوماتي ،مت ح�ساب التكرارات ،والن�سب
املئوية ،واملتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات
املعيارية ،والرتب ال�ستجابات مفردات عينة
الدرا�سة على عبارات ال�صعوبات التي ُتعيق
طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود يف
جمال الوعي املعلوماتي ،وجاءت النتائج كما يلي:

جدول رقم ( ،)6 - 4ا�ستجابات مفردات عينة الدرا�سة حول ال�صعوبات التي ُتعيق طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود يف
جمال الوعي املعلوماتي مرتبة تنازلي ًا ح�سب متو�سطات املوافقة
درجة املوافقة
التكرار
االنحراف
املتو�سط
موافق �إلى غري احل�سابي املعياري الرتبة
العبارات
م
الن�سبة
موافق حد ما موافق
%
79
118
144
ك
� 9صعوبة التعامل مع م�صادر املعلومات
1
0.79 2.19
ال�صادرة بلغات �أجنبية
23.2 34.6 42.2
%
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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3
6
12
1
2
7
10
11
8
5

�أ /ندى بنت عبد الرحمن ال�سحيم � -أ.د /جربيل بن ح�سن العري�شي
114
33.4
118
34.6
94
27.6
93
27.3
66
19.4
74
21.7
66
19.4
52
15.2
63
18.5
45
13.2
41
12.0

ك
�صعوبة ا�ستخدام �أنواع معينة من
م�صادر املعلومات
%
ك
عدم املعرفة بكيفية اختيار �أف�ضل
امل�صادر التي تنا�سب بحثي
%
ك
عدم املعرفة بنظام الت�صنيف املتبع
باملكتبة
%
عدم توفر �أخ�صائي املعلومات يف مكتبة ك
اجلامعة للتعامل مع املعلومات والتقنية
%
ك
�صعوبة حتديد املعلومات التي
حتتاجها بالفعل
%
ك
عدم املعرفة ب�أنواع م�صادر املعلومات
%
ك
عدم القدرة على فهم نتائج البحث
يف الفهار�س الإلكرتونية
%
ك
�صعوبة توثيق م�صادر املعلومات
%
ك
ق�صور يف اخلدمات املعلوماتية التي
تقدمها مكتبة اجلامعة
%
ك
عدم القدرة على �صياغة الكلمات
املفتاحية
%
ك
�صعوبة التعامل مع امل�صادر
الإلكرتونية
%
املتو�سط العام

يت�ضح يف اجلدول (� ،)6 - 4أن مفردات العينة
موافقات �إلى حد ما على ال�صعوبات التي ُتعيق
طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود يف
جمال الوعي املعلوماتي مبتو�سط ( 1.86من
 ،)3.00وهو متو�سط يقع يف الفئة الثانية من
فئات املقيا�س الثالثي (من � 1.68إلى ،)2.34
وهي الفئة التي ت�شري �إلى خيار موافق �إلى حد ما
على �أداة الدرا�سة.
ويت�ضح من النتائج يف جدول (� ،)6 - 4أن
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149
43.7
127
37.2
133
39.0
116
34.0
165
48.4
149
43.7
119
34.9
141
41.3
115
33.7
129
37.8
118
34.6

78
22.9
96
28.2
114
33.4
132
38.7
110
32.3
118
34.6
156
45.7
148
43.4
163
47.8
167
49.0
182
53.4

2.11

0.74

2.06

0.79

1.94

0.78

1.89

0.81

1.87

0.71

1.87

0.74

1.74

0.76

1.72

0.71

1.71

0.76

1.64

0.70

1.59

0.70

1.86

0.47

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

مفردات العينة موافقات �إلى حد ما على ع�شرة
من ال�صعوبات التي ُتعيق طالبات الدرا�سات العليا
بجامعة امللك �سعود يف جمال الوعي املعلوماتي،
تتمثل يف العبارات �أرقام (،2 ،1 ،12 ،6 ،3 ،4 ،9
 )11 ،10 ،7التي مت ترتيبها تنازلي ًا ح�سب موافقة
مفردات العينة عليها �إلى حد ما ،كالتايل:
 -1العبارة رقم ( )9وهي�« :صعوبة التعامل
مع م�صادر املعلومات ال�صادرة بلغات �أجنبية»
باملرتبة الأولى من حيث موافقة مفردات العينة
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الوعي املعلوماتي لدى طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود...
عليها �إلى حد ما مبتو�سط ( 2.19من  ،)3وتف�سر
هذه النتيجة ب�أن بع�ض الطالبات يعانني من �ضعف
يف اللغات الأجنبية ،مما يزيد من مواجهتهن
�إلى حد ما لل�صعوبات املتعلقة بالتعامل مع
م�صادر املعلومات ال�صادرة بلغات �أجنبية .وتتفق
هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة �أمين الفخراين
( ،)2015والتي بينت �أن �أكرث ال�صعوبات التي
تواجه الباحثني تركزت حول طرق ا�ستخدام
م�صادر املعلومات ،وا�ستخدام املكتبة وخدماتها
كما تتفق مع نتيجة درا�سة نهالء احلمود (،)2011
والتي بينت �ضعف التعامل مع مكتبة الكلية.
 -2العبارة رقم ( )4وهي�« :صعوبة ا�ستخدام
�أنواع معينة من م�صادر املعلومات» باملرتبة الثانية
من حيث موافقة مفردات العينة عليها �إلى حد
ما مبتو�سط (2٫11من  ،)3وتف�سر هذه النتيجة
�أن بع�ض الطالبات يعانني من �ضعف يف بع�ض
املهارات واملعلومات ،مما يزيد من مواجهتهن
�إلى حد ما لل�صعوبات املتعلقة با�ستخدام �أنواع
معينة من م�صادر املعلومات .وتتفق هذه النتيجة
مع نتيجة درا�سة �أمين الفخراين ( ،)2015والتي
بينت �أن من �أكرث ال�صعوبات التي تواجه الباحثني
تركزت حول م�صادر املعلومات وطرق ا�ستخدامها،
وا�ستخدام املكتبة وخدماتها.
 -3العبارة رقم ( )3وهي« :عدم املعرفة بكيفية
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اختيار �أف�ضل امل�صادر التي تنا�سب بحثي» باملرتبة
الثالثة من حيث موافقة مفردات العينة عليها
�إلى حد ما مبتو�سط ( 2.06من  ،)3وتف�سر هذه
النتيجة �أن بع�ض الطالبات يعانني من �ضعف يف
معرفة امل�صادر الالزمة ،مما يزيد من مواجهتهن
�إلى حد ما لل�صعوبات املتعلقة بعدم املعرفة بكيفية
اختيار �أف�ضل امل�صادر التي تنا�سب بحوثهن.
 -4العبارة رقم ( )6وهي« :عدم املعرفة
بنظام الت�صنيف املتبع باملكتبة» باملرتبة الرابعة
من حيث موافقة مفردات العينة عليها �إلى حد
ما مبتو�سط ( 1.94من  ،)3وتف�سر هذه النتيجة
�أن بع�ض الطالبات لي�س لديهن اخلربات الالزمة
للتعامل مع نظام الت�صنيف املتبع يف املكتبات،
مما يزيد من مواجهتهن �إلى حد ما لل�صعوبات
املتعلقة بعدم املعرفة بنظام الت�صنيف املتبع
باملكتبة .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة �أمين
الفخراين ( )2015والتي بينت �أن �أكرث ال�صعوبات
التي تواجه الباحثني تركزت حول طرق ا�ستخدام
م�صادر املعلومات ،وا�ستخدام املكتبة وخدماتها.
 -5العبارة رقم ( )12وهي« :عدم توفر
�أخ�صائي املعلومات يف مكتبة اجلامعة للتعامل مع
املعلومات والتقنية» باملرتبة اخلام�سة من حيث
موافقة مفردات العينة عليها �إلى حد ما مبتو�سط
( 1.89من  ،)3وتف�سر هذه النتيجة �أن بع�ض
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املكتبات بها نق�ص يف �أعداد �أخ�صائيي املعلومات،
مما يزيد من مواجهتهن �إلى حد ما لل�صعوبات
املتعلقة بعدم توفر �أخ�صائي املعلومات يف مكتبة
اجلامعة للتعامل مع املعلومات والتقنية.
 -6العبارة رقم ( )1وهي�« :صعوبة حتديد
املعلومات التي حتتاجها بالفعل» باملرتبة ال�ساد�سة
من حيث موافقة مفردات العينة عليها �إلى
حد ما مبتو�سط ( 1.87من  ،)3وتف�سر هذه
النتيجة �أن بع�ض الطالبات لي�س لديهن القدرات
البحثية الكافية ،مما يزيد من مواجهتهن �إلى
حد ما لل�صعوبات املتعلقة بتحديد املعلومات التي
حتتاجها بالفعل.
 -7العبارة رقم ( )2وهي« :عدم املعرفة ب�أنواع
م�صادر املعلومات» باملرتبة ال�سابعة من حيث
موافقة مفردات العينة عليها �إلى حد ما مبتو�سط
( 1.87من  ،)3وتف�سر هذه النتيجة �أن بع�ض
الطالبات تقل خربتهن يف التعامل مع امل�صادر
الإلكرتونية ،مما يزيد من مواجهتهن �إلى حد ما
لل�صعوبات املتعلقة بعدم املعرفة ب�أنواع م�صادر
املعلومات .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة
�أمين الفخراين ( )2015والتي بينت �أن من �أكرث
ال�صعوبات التي تواجه الباحثني تركزت �أي�ض ًا حول
م�صادر املعلومات وطرق ا�ستخدامها ،وا�ستخدام
املكتبة وخدماتها .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة
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درا�سة هيبورث ( )2009والتي بينت �أن الطلبة
�أظهروا وجود بع�ض ال�صعوبات التي تواجههم مثل:
حتديد امل�شكلة ،و�صياغة الفر�ضيات والأ�سئلة،
وحتديد م�صادر املعلومات.
 -8العبارة رقم ( )7وهي« :عدم القدرة على
فهم نتائج البحث يف الفهار�س الإلكرتونية» باملرتبة
الثامنة من حيث موافقة مفردات العينة عليها
�إلى حد ما مبتو�سط ( 1.74من  ،)3وتف�سر هذه
النتيجة �أن بع�ض الطالبات تقل خرباتهن البحثية،
مما يزيد من مواجهتهن �إلى حد ما لل�صعوبات
املتعلقة بعدم القدرة على فهم نتائج البحث يف
الفهار�س الإلكرتونية ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة
درا�سة �أمين الفخراين ( ،)2015والتي بينت �أن
�أكرث ال�صعوبات التي تواجه الباحثني تركزت حول
م�صادر املعلومات وطرق ا�ستخدامها ،وا�ستخدام
املكتبة وخدماتها.
 -9العبارة رقم ( )10وهي�« :صعوبة
توثيق م�صادر املعلومات» باملرتبة التا�سعة من
حيث موافقة مفردات العينة عليها �إلى حد ما
مبتو�سط ( 1.72من  ،)3وتف�سر هذه النتيجة
�أن بع�ض الطالبات بحاجة لتعزيز معرفتهن
بطرق التوثيق العلمية ،مما يزيد من مواجهتهن
�إلى حد ما لل�صعوبات املتعلقة ب�صعوبة توثيق
م�صادر املعلومات .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة
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الوعي املعلوماتي لدى طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود...
درا�سة �أمين الفخراين ( ،)2015والتي بينت �أن
�أكرث ال�صعوبات التي تواجه الباحثني تركزت
حول ا�ستخدام املكتبة ،وطرق ا�ستخدام م�صادر
املعلومات .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة
واجن (2007م) والتي بينت �أن  %80منهم يفتقرون
�إلى املهارات الالزمة لتوثيق م�صادر املعلومات
الإلكرتونية ،والإملام بقواعد  APAلتوثيق م�صادر
املعلومات.
 10العبارة رقم ( )11وهي« :ق�صور يف
اخلدمات املعلوماتية التي تقدمها مكتبة اجلامعة»
باملرتبة العا�شرة من حيث موافقة مفردات العينة
عليها �إلى حد ما مبتو�سط ( 1.71من  ،)3وتف�سر
هذه النتيجة �أن بع�ض املكتبات تقل بها الأعداد
الكافية من الكوادر ،مما يزيد من مواجهة
الطالبات �إلى حد ما لل�صعوبات املتعلقة بق�صور يف
اخلدمات املعلوماتية التي تقدمها مكتبة اجلامعة.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة منى العبيدي
 2014م والتي بينت قلة خدمات املعلومات التي
قدمتها املكتبات مو�ضوع الدرا�سة.
ويت�ضح من النتائج يف اجلدول (� ،)6 - 4أن
مفردات العينة غري موافقات على اثنتني من
ال�صعوبات التي ُتعيق طالبات الدرا�سات العليا
بجامعة امللك �سعود يف جمال الوعي املعلوماتي،
تتمثالن يف العبارتني رقمي ( )5 ،8اللتني مت
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ترتيبهما تنازلي ًا ح�سب عدم موافقة مفردات عينة
الدرا�سة عليهما ،كالتايل:
 -1العبارة رقم ( )8وهي« :عدم القدرة على
�صياغة الكلمات املفتاحية» باملرتبة الأولى من
حيث عدم موافقة مفردات عينة الدرا�سة عليها
مبتو�سط ( 1.64من  ،)3وتف�سر هذه النتيجة ب�أن
الطالبات يف مرحلة تعليمية متقدمة الأمر الذي
ح�سن من قدرتهن على �صياغة الكلمات املفتاحية.
َّ
وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة نهالء
احلمود ( )2011والتي بينت وجود �صعوبات ،منها
عدم القدرة على �صياغة الكلمات املفتاحية للبحث
على نحو �صحيح للح�صول على نتائج دقيقة.
 -2العبارة رقم ( )5وهي�« :صعوبة التعامل
مع امل�صادر الإلكرتونية» باملرتبة الثانية من
حيث عدم موافقة مفردات العينة عليها مبتو�سط
( 1.59من  ،)3وتف�سر هذه النتيجة �أن الطالبات
ميتلكن املعرفة التقنية التي متكنهن من التعامل
مع امل�صادر الإلكرتونية ،الأمر الذي قلل من
مواجهتهن لل�صعوبات املتعلقة ب�صعوبة التعامل مع
امل�صادر الإلكرتونية.
رابعاً� :إجابة ال�س�ؤال الثالث :ما مقرتحات
مواجهة ال�صعوبات التي ُتعيق طالبات الدرا�سات
العليا بجامعة امللك �سعود يف جمال الوعي
املعلوماتي؟
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للتعرف على مقرتحات مواجهة ال�صعوبات التي ُتعيق طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود
يف جمال الوعي املعلوماتي ،مت ح�ساب التكرارات ،والن�سب املئوية ،واملتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات
املعيارية ،والرتب ال�ستجابات مفردات عينة الدرا�سة على عبارات مقرتحات مواجهة ال�صعوبات التي ُتعيق
طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود يف جمال الوعي املعلوماتي ،وجاءت النتائج كما يلي:
جدول ( ،)7 - 4ا�ستجابات مفردات عينة الدرا�سة حول مقرتحات مواجهة ال�صعوبات التي ُتعيق طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك
�سعود يف جمال الوعي املعلوماتي مرتبة تنازلي ًا ح�سب متو�سطات املوافقة
م
2

4

3

6
7
1

5

درجة املوافقة
التكرار
موافق �إلى غري
الن�سبة
العبارات
موافق
موافق
حد ما
%
5
33
303
�ضرورة توفر خدمة الرتجمة يف ك
1.5
9.7
88.9
%
جميع املكتبات اجلامعية
51
290
عقد الدورات التي تزود طالبات ك
الدرا�سات العليا مبهارة البحث
عن املعلومات ،وكيفية �إيجادها
15.0
85.0
%
وحتليلها واال�ستفادة منها
2
52
287
العمل على و�ضع برامج للوعي ك
املعلوماتي لطالبات الدرا�سات
6
15.2
84.2
%
العليا بجامعة امللك �سعود
5
58
278
ت�أهيل العاملني مبكتبات اجلامعة ك
ت�أهي ًال جيد ًا لرفع م�ستوى الوعي
1.5
17.0
81.5
%
املعلوماتي لديهن
12
53
276
التعريف بفهر�س مكتبة اجلامعة ك
3.5
15.5
80.9
%
وكيفية البحث فيه
9
66
266
توفري الإر�شاد الكايف للباحثني ك
لطرق التعامل مع م�صادر
2.6
19.4
78.0
%
املعلومات يف املكتبات
35
65
241
ك
تقدمي مقرر �ضمن برنامج
الدرا�سات العليا يخت�ص
10.3
19.1
70.7
%
مبهارات الوعي املعلوماتي
املتو�سط العام
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املتو�سط االنحراف
الرتبة
احل�سابي املعياري
2.87

0.37

1

2.85

0.36

2

2.84

0.39

3

2.8

0.44

4

2.77

0.50

5

2.75

0.49

6

2.6

0.67

7

2.78

0.28
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الوعي املعلوماتي لدى طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود...
ويت�ضح يف اجلدول (� ،)7 - 4أن مفردات
عينة الدرا�سة موافقات على مقرتحات مواجهة
ال�صعوبات التي ُتعيق طالبات الدرا�سات العليا
بجامعة امللك �سعود يف جمال الوعي املعلوماتي
مبتو�سط ( 2.78من  ،)3.00وهو متو�سط يقع يف
الفئة الثالثة من فئات املقيا�س الثالثي (من 2.35
�إلى  ،)3.00وهي الفئة التي ت�شري �إلى خيار موافق
على �أداة الدرا�سة.
يت�ضح من النتائج يف اجلدول (� ،)7 - 4أن
مفردات عينة الدرا�سة موافقات على �سبعة من
مقرتحات مواجهة ال�صعوبات التي ُتعيق طالبات
الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود يف جمال
الوعي املعلوماتي ،تتمثل يف العبارات �أرقام (،2
 )5 ،1 ،7 ،6 ،3 ،4التي مت ترتيبها تنازلي ًا ح�سب
موافقة مفردات العينة عليها ،كالتايل:
 -1العبارة رقم ( )2وهي�« :ضرورة توفر خدمة
الرتجمة يف جميع املكتبات اجلامعية» باملرتبة
الأولى من حيث موافقة مفردات العينة عليها
مبتو�سط ( 2.87من  ،)3وتف�سر هذه النتيجة �أن
توفر خدمة الرتجمة يف جميع املكتبات اجلامعية،
يقلل من �أعداد الطالبات اللواتي يعانني من
امل�شكالت املتعلقة باللغة ،مما يحد من ال�صعوبات
التي ُتعيق طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك
�سعود يف جمال الوعي املعلوماتي.
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 -2العبارة رقم ( )4وهي« :عقد الدورات التي
تزود طالبات الدرا�سات العليا مبهارة البحث عن
املعلومات وكيفية �إيجادها وحتليلها واال�ستفادة
منها» باملرتبة الثانية من حيث موافقة مفردات
العينة عليها مبتو�سط ( 2.85من  ،)3وتف�سر
هذه النتيجة �أن عقد الدورات التي تزود طالبات
الدرا�سات العليا مبهارة البحث على املعلومات،
وكيفية �إيجادها وحتليلها واال�ستفادة منها ،يح�سن
من املهارات البحثية للطالبات ،مما يحد من
ال�صعوبات التي ُتعيق طالبات الدرا�سات العليا
بجامعة امللك �سعود يف جمال الوعي املعلوماتي.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة مروة ال�سيد
عما�شة ( ،)2017والتي بينت �ضرورة العمل على
رفع كفاءة الوعي املعلوماتي لدى جمتمع الدرا�سة
يف الو�صول �إلى املعلومات والت�شجيع على االطالع،
و�ضرورة رفع م�ستوى �إجادة جمتمع الدرا�سة
للغات الأجنبية الأخرى ،وت�شجيع الطالبات على
ا�ستخدام قواعد املعلومات الإلكرتونية ،وتنمية
مهارات الوعي املعلوماتي يف القدرة على حتليل
املعلومات وتقييمها.
 -3العبارة رقم ( )3وهي« :العمل على و�ضع
برامج للوعي املعلوماتي لطالبات الدرا�سات العليا
بجامعة امللك �سعود» باملرتبة الثالثة من حيث
موافقة مفردات العينة عليها مبتو�سط (2.84

مج ،26ع1و ،2حم ّرم ـ ذي احلجة 1441هـ � /سبتمرب ـ �أغ�سط�س2020م

100

�أ /ندى بنت عبد الرحمن ال�سحيم � -أ.د /جربيل بن ح�سن العري�شي

من  ،)3وتف�سر هذه النتيجة �أن العمل على و�ضع
برامج للوعي املعلوماتي لطالبات الدرا�سات العليا
بجامعة امللك �سعود يح�سن من الوعي املعلوماتي
للطالبات ،مما يحد من ال�صعوبات التي ُتعيق
طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود يف
جمال الوعي املعلوماتي .وتتفق هذه النتائج مع
نتيجة درا�سة خالد عبد اهلل وريا العامري مب�شاركة
عبد اهلل الهنائي ( ،)2017والتي بينت �ضرورة
�أن تدعم املكتبة برامج الوعي املعلوماتي بها ،وال
�سيما يف ا�ستخدام املكتبة والبحث عن املعلومات
وا�سرتجاعها ،وتعزيز برامج الوعي املكر�سة لطلبة
ال�سنة الدرا�سية الأولى ،و�إعداد �أداة قيا�س لتقييم
درجة م�ستوى الوعي املعلوماتي للطلبة امل�ستفيدين
من املكتبة ومدى حت�سنهم من خاللها.
كما تتفق �أي�ض ًا مع نتيجة درا�سة �إميان �أبو را�س
بعنوان الوعي املعلوماتي و�أثره يف جمتمع املعلومات
 2016والتي بينت �ضرورة قيام م�ؤ�س�سات التعليم
العايل بانتهاج ا�سرتاتيجيات متعددة ميكن
اتباعها لتقدمي برامج تدعم الوعي املعلوماتي،
لبناء مناذج حلل امل�شكالت ،وتكون قابلة للتطبيق
كلما احتاج الفرد �إلى املعلومات واال�ستفادة منها.
 -4العبارة رقم ( )6وهي« :ت�أهيل العاملني
مبكتبات اجلامعة ت�أهي ًال جيد ًا لرفع م�ستوي الوعي
املعلوماتي لديهن» باملرتبة الرابعة من حيث موافقة
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مفردات عينة الدرا�سة عليها مبتو�سط (2.80
من  ،)3وتف�سر هذه النتيجة �أن ت�أهيل العاملني
مبكتبات اجلامعة ت�أهي ًال جيد ًا لرفع م�ستوي الوعي
املعلوماتي لديهن ،ي�سهم يف تقدمي امل�ساعدة
الالزمة للطالبات ،مما يحد من ال�صعوبات التي
ُتعيق طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود
يف جمال الوعي املعلوماتي .وتتفق هذه النتائج مع
نتيجة درا�سة خالد عبد اهلل وريا العامري مب�شاركة
عبد اهلل الهنائي ( ،)2017والتي بينت �ضرورة
�أن تدعم املكتبة برامج الوعي املعلوماتي بها ،وال
�سيما يف ا�ستخدام املكتبة والبحث عن املعلومات
وا�سرتجاعها ،وتعزيز برامج الوعي املكر�سة لطلبة
ال�سنة الدرا�سية الأولى ،و�إعداد �أداة قيا�س لتقييم
درجة م�ستوى الوعي املعلوماتي للطلبة امل�ستفيدين
من املكتبة ،ومدى حت�سنهم من خاللها.
 -5العبارة رقم ( )7وهي« :التعريف بفهر�س
مكتبة اجلامعة وكيفية البحث فيه» باملرتبة
اخلام�سة من حيث موافقة مفردات العينة عليها
مبتو�سط ( 2.77من  ،)3وتف�سر هذه النتيجة
�أن التعريف بفهر�س مكتبة اجلامعة وكيفية
البحث فيه ،ي�سهل البحث للطالبات مما يحد من
ال�صعوبات التي ُتعيق طالبات الدرا�سات العليا
بجامعة امللك �سعود يف جمال الوعي املعلوماتي.
 -6العبارة رقم ( )1وهي« :توفري الإر�شاد
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الكايف للباحثني لطرق التعامل مع م�صادر املعلومات
يف املكتبات» باملرتبة ال�ساد�سة من حيث موافقة
مفردات عينة الدرا�سة عليها مبتو�سط ( 2.75من
 ،)3وتف�سر هذه النتيجة �أن توفري الإر�شاد الكايف
للباحثني لطرق التعامل مع م�صادر املعلومات يف
املكتبات يح�سن من مهارات التعامل مع م�صادر
املعلومات للطالبات ،مما يحد من ال�صعوبات التي
ُتعيق طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود
يف جمال الوعي املعلوماتي .وتتفق هذه النتائج مع
نتيجة درا�سة خالد عبد اهلل وريا العامري مب�شاركة
عبد اهلل الهنائي ( ،)2017والتي بينت �ضرورة
�أن تدعم املكتبة برامج الوعي املعلوماتي بها ،وال
�سيما يف ا�ستخدام املكتبة والبحث عن املعلومات
وا�سرتجاعها ،وتعزيز برامج الوعي املكر�سة لطلبة
ال�سنة الدرا�سية الأولى ،و�إعداد �أداة قيا�س لتقييم
درجة م�ستوى الوعي املعلوماتي للطلبة امل�ستفيدين
من املكتبة ،ومدى حت�سنهم من خاللها.
 -7العبارة رقم ( )5وهي« :تقدمي مقرر �ضمن
برنامج الدرا�سات العليا يخت�ص مبهارات الوعي
املعلوماتي» باملرتبة ال�سابعة من حيث موافقة
مفردات العينة عليها مبتو�سط ( 2.60من ،)3
وتف�سر هذه النتيجة �أن تقدمي مقرر �ضمن برنامج
الدرا�سات العليا يخت�ص مبهارات الوعي املعلوماتي
يح�سن من الوعي املعلوماتي للطالبات ،مما يحد
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من ال�صعوبات التي ُتعيق طالبات الدرا�سات العليا
بجامعة امللك �سعود يف جمال الوعي املعلوماتي.
تو�صيات الدرا�سة:

يف �ضوء النتائج التي مت التو�صل �إليها ،تو�صي
الباحثة مبا يلي:
 العمل على توفري خدمة الرتجمة يف جميعاملكتبات اجلامعية.
 عقد الدورات التي تزود طالبات الدرا�ساتالعليا مبهارة البحث عن املعلومات ،وكيفية
�إيجادها وحتليلها واال�ستفادة منها.
 العمل على و�ضع برامج للوعي املعلوماتيلطالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك �سعود.
 ت�أهيل العاملني مبكتبات اجلامعة ت�أهي ًالجيد ًا لرفع م�ستوي الوعي املعلوماتي لديهن.
 التعريف بفهر�س املكتبات اجلامعية ،وكيفيةالبحث فيه.
 توفري الإر�شاد الكايف للباحثني لطرق التعاملمع م�صادر املعلومات يف املكتبات.
 تقدمي مقرر �ضمن برنامج الدرا�سات العليايخت�ص مبهارات الوعي املعلوماتي.
ثالث ًا :مقرتحات للدرا�سات امل�ستقبلية:

 �إجراء درا�سات م�ستقبلية حول ال�صعوباتالتي ُتعيق طالبات الدرا�سات العليا باجلامعات
ال�سعودية يف جمال الوعي املعلوماتي.
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 �إجراء درا�سات م�ستقبلية حول مقرتحاتمواجهة ال�صعوبات التي ُتعيق طالبات الدرا�سات
العليا باجلامعات ال�سعودية يف جمال الوعي
املعلوماتي.
� -إجراء درا�سات م�ستقبلية حول دور الدورات
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التدريبية التي تزيد الوعي املعلوماتي لدى طالبات
الدرا�سات العليا مبهارة البحث على املعلومات.
 �إجراء درا�سات م�ستقبلية حول كيفيةاال�ستفادة املثلى للطالبات من م�صادر املعلومات
الإلكرتونية.
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املعلوماتي يف املجتمع الأكادميي :درا�سة تطبيقية على
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