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Abstract: 
This study aims at investigating the degree of e-resources use by postgraduate students of the faculty of 

Educational Sciences at the University of Jordan and the difficulties they face from their perspective. 

The population of the study consisted of all graduate students (1096), of which(450) students were chosen 

randomly, (418) of them responded (92.8%), a questionnaire was developed and tested for its validity and 

reliability. 

Results revealed that the total degree of students use of e-resources was estimated moderate, and that one 

of the use dimensions (methodology used in accessing e-resources) was estimated high, while its other five 

dimensions (form of information, ways of accessing e-resources, language use, forms, used, ways of gaining 

use skills) were estimated moderate. Results also showed that respondents use two ways for accessing e-

resources: search engines, and e-resources sites, and that they most use: full text and abstracts, e-resources 

Arabic, e-journals and e-books, and that the most important purposes of using those resources were: preparing 

homework’s, support classroom lectures, and make use of published research results. 

Results also showed that significant differences (a≤0.05)were found due to level of study and 

specialization, where no statistical significant differences were found due to gender, and that respondents face 

three main difficulties in using-resources, which are: lack of advertising them to students, rejection of research 

papers copied from the Internet, and the lack of training on database search from the university library. 
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درجة استخدام طلبة الدراسات العليا في كلية العلوم التربوية بالجامعة األردنية 
 لمصادر المعلومات اإللكترونية وصعوبات استخدامها من وجهة نظرهم

 عمر أحمد همشري 

قسم علم المكتبات والمعلومات

 األردن –الجامعة األردنية 

oham53@yahoo.com 

 12/00/1022 البحثقبول     29/20/1022 البحث استالم

 :الملخص
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى درجة استخدام طلبة الدراسات العليا في كلية العلوم التربوية بالجامعة األردنية لمصادر المعلومات 

نها في استخدامها من وجهة نظرهم. وقد تكّون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الدراسات العليا في الكلية اإللكترونية, والصعوبات التي يواجهو 
(, أي بنسبة 022( طالًبا وطالبة, استجاب منهم )050( طالًبا وطالبة, أخذت منهم عينة عشوائية تكونت من )2091المقصودة, والبالغ عددهم )

 ت استبانة خاصة بها, وتم التحقق من صدقها وثباتها.(. ولتحقيق أهداف الدراسة طور 91.2%)
وقد بينت النتائج أن الدرجة الكلية لتقديرات المستجيبين من أفراد عينة الدراسة, الستخدامهم لمصادر المعلومات اإللكترونية كانت 

صول إلى مصادر المعلومات اإللكترونية(, قد حاز متوسطة, وأن مجااًل واحًدا من مجاالت هذا االستخدام: )المنهجية أو األسلوب المتبع في الو 
ة على درجة تقدير مرتفعة, بينما حازت باقي مجاالته الخمسة: )شكل المعلومات, وطريقة الحصول على المصادر اإللكترونية, واللغة المستخدم

 ى درجات تقدير متوسطة.في التعامل معها, وأشكالها المستخدمة, وطريقة اكتساب مهارات استخدامها(, على التوالي عل
وبينت النتائج, كذلك, أن المستجيبين من أفراد عينة الدراسة يستخدمون أسلوبين للوصول إلى المصادر اإللكترونية هما: محركات البحث, 

الل اشتراكاتهم ومواقع هذه المصادر, وأنهم يستخدمون النص الكامل والمستخلصات على التوالي ألغراض تعّلمهم, وأنهم يحصلون عليها من خ
تب الشخصية باإلنترنت, وأن استخدامهم للمصادر المتاحة باللغة العربية أكثر من تلك المتاحة باإلنجليزية, وأنهم يستخدمون الدوريات والك

هي من خالل  اإللكترونية أكثر من غيرها من أشكال مصادر المعلومات األخرى, وأن أهم طريقة الكتساب مهارات استخدام هذه المصادر لديهم
ادة ممارساتهم الشخصية, وأن أهم أغراضهم الستخدام هذه المصادر, هي: إعداد الواجبات والبحوث الدراسية, ومساندة المحاضرات الصفية, واإلف

 من نتائج األبحاث السابقة في التقارير واألبحاث الدراسية.
(, تعزى a≤0.05المعلومات اإللكترونية عند مستوى الداللة ) وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية على استخدام مصادر

نة لمتغيري المستوى الدراسي, والتخصص, وعدم وجود هذه الفروق تبًعا لمتغير الجنس, وأن أهم الصعوبات التي تواجه المستجيبين من أفراد عي
لبيانات المتاحة من خالل مكتبة الجامعة, وعدم قبول أعضاء الدراسة لدى استخدامهم لهذه المصادر هي: عدم الترويج أو اإلعالن عن قواعد ا

بيانات هيئة التدريس للدراسات واألبحاث المنقولة من اإلنترنت, وعدم توافر دورات تدريبية في مكتبة الجامعة األردنية على البحث في قواعد ال
 للطلبة.

 العليا/ كلية العلوم التربوية/ الجامعة األردنية/ صعوبات االستخدام/ دراسات المستفيدين. مصادر المعلومات اإللكترونية/ طلبة الدراسات الكلمات المفتاحية:

 : المقدمة
أصبحت المعلومات اليوم ذات أهمية كبيرة ومتزايدة ألفراد 
المجتمع األكاديمي على اختالفهم: )أعضاء هيئة تدريس وطلبة(, 

مية والبحث العلمي في التعلّ  -وعنصًرا مهمًّا لتطوير العملية التعليمية
نظم التعليم العالي. وقد كان لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
واإلنترنت الدور األبرز في تطوير أساليب التعليم والتدريس التقليدية, 

 وفي أساليب وصول أعضاء هيئة التدريس والطلبة للمعلومات

 وص.والمعارف ومصادرها, واكتساب المهارات الالزمة بهذا الخص
ومن جانب آخر, فقد كان لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 واإلنترنت دور مهم, كذلك, في تطور طرق التعامل مع المعلومات 
 ومصادرها, من حيث التجميع, والخزن, والمعالجة, واالسترجاع,

والبث, األمر الذي سهل على الباحثين, وبخاصة األكاديميين منهم, 
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 وجهة نظرهم درجة استخدام طلبة الدراسات العليا في كلية العلوم التربوية بالجامعة األردنية لمصادر المعلومات اإللكترونية وصعوبات استخدامها من

ناهيتين, علومات المطلوبة بالسرعة والدقة المتعملية الوصول إلى الم
 . ولم يقتصر دور تكنولوجيا2ختلفةمنها ألغراضهم الم واإلفادة

المعلومات واالتصاالت واإلنترنت على تطوير طرق التعامل مع 
نما تعداه إلى العمل على  المعلومات واسترجاعها واإلفادة منها, وا 

صناعته الذي أصبح منافًسا ظهور مفهوم النشر اإللكتروني, وتطوير 
قويًّا وحقيقيًّا للنشر الورقي, وكان من ثماره األساسية ظهور مصادر 

, والتي تمثل بمجموعها 1جديدة للمعلومات, هي المصادر اإللكترونية
نتائج أو حصيلة التطور والتغير في مفهوم الوصول إلى المعلومات 

لى ظهور المكتبات اإللكترونية وا2ومصادرها لرقمية واالفتراضية, , وا 
( على دور اإلنترنت وتكنولوجيا Ahmed, 2013وقد أكد أحمد )

المعلومات في ظهور مصادر المعلومات اإللكترونية بقوله: "إن 
اإلنترنت والتكنولوجيا المعتمدة عليها قد سهلت عمليات نشر مصادر 

 ".0المعلومات وتوزيعها بالشكل الرقمي
ك زيادة ملحوظة في استخدام أفراد ويشير األدب المنشور أن هنا

المجتمع األكاديمي: )أعضاء هيئة تدريس وطلبة(, للمصادر 
اإللكترونية تلبية لحاجاتهم المعلوماتية, ولسد الثغرة في المصادر 

, وتأكيًدا على حقهم في الوصول الحّر إلى المعلومات 5المطبوعة
تعّلمية والبحثية, إذ اإللكترونية, واالطالع عليها ألغراضهم التعليمية ال

مصدًرا رئيًسا للمعلومات, وتشير واندا  -لهم–أصبحت هذه المصادر 
(1005(Wanda, 6  إلى أن طلبة الدراسات العليا وطلبة

البكالوريوس يستخدمونها إلنجاز أبحاثهم وتقاريرهم وواجباتهم, 
إلى ذلك بأن الطلبة  Ahmed, 2013, b7)ويضيف أحمد )

در ألغراض التعلم, والحصول على المعلومات يستخدمون هذه المصا
  الحديثة, والبحث العلمي, والتحضير لالمتحانات.

وترجع زيادة االهتمام بالمصادر اإللكترونية إلى فوائدها العديدة 
للباحثين, بما فيها المرونة في البحث, وسهولة استرجاع المعلومات, 

ما دامت إذ يمكن الوصول إليها في أي وقت, وفي أي مكان, 
اإلنترنت متوافرة, وأنها تسمح بالبحث السهل عن نصوص الوثائق, 
والسرعة في الوصول إلى نطاق واسع ومتنوع من المعلومات, وتسمح 
كذلك بعرض الصور وتحميلها وخزنها وطباعتها, وكذلك بالقطع 
واللصق والتحريك واإلضافة والحذف كما هو مرغوب فيه, وكذلك 

والوصول إليها, ويمكن أيًضا تضمينها في  بالبحث عن المعلومات
. ويضيف الوردي والمالكي 2,5خدمات التكشيف واالستخالص

, إلى 22(1020, وعليان )20(1022, والنوايسة )9(   1020)
ذلك فوائد أخرى, منها: سهولة تبادل المعلومات واإلفادة منها على 

مكانية التحاور والتفاعل مع اآلخرين, وتو  فير المساحة, نحو واسع, وا 
مكانية النشر  واختصار الوقت على الباحثين, والسرعة في النشر, وا 
الذاتي لهذه المصادر, وزيادة رضا المستفيدين الباحثين, وتوفير 
التكلفة عليهم. وعلى الرغم من األهمية المتزايدة الستخدام هذه 
عداد البحوث العلمية, إال  المصادر لمساندة المحاضرات الصفية, وا 

ن غالبية طلبة الدراسات العليا في كلية العلوم التربوية في الجامعة أ
األردنية, ما زالوا يفضلون استخدام مصادر المعلومات المطبوعة؛ 
لسهولة الحصول عليها, واعتيادهم على استخدامها, ومن هذا 

 المنطلق جاءت فكرة هذه الدراسة.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
إللكترونية اليوم مكانة مهمة بين تحتل مصادر المعلومات ا

ا ال يتجزأ مصادر المعلومات األخرى على اختالفها, وأصبحت جزءً 
ا من المصادر التي تسهل أنشطة ا أساسيًّ ومصدرً  ,من المكتبات

تنافس المصادر التقليدية  وأصبحت, 12التعليم والتعلم والبحث العلمي
مكتبات الجامعية في . وقد اتجهت غالبية ال13وتزاحمها على نحو كبير

ا منها إلى األردن, كغيرها من المكتبات, إلى اقتناء هذه المصادر سعيً 
سد الثغرة الحاصلة في اقتناء مصادر المعلومات المطبوعة الناتجة 
عن الصعوبات المالية التي تواجهها هذه المكتبات, واالرتفاع المتزايد 

قلل من فرص  في أسعار الكتب والمجالت المطبوعة, األمر الذي
والزيادة المستمرة في حاجات المستفيدين من  ,14الحصول عليها

. وعليه فإن األشكال المطبوعة من مصادر المعلومات 15المعلومات
)أعضاء  :لم تعد تفي بمفردها تلبية حاجات أفراد المجتمع األكاديمي

المعلومات ألغراضهم التعليمية والتعلمية  نم ,هيئة تدريس وطلبة(
 حثية.والب
ا من البحوث العلمية منشورة سبق أن كثيرً  يضاف إلى ما   

باللغة اإلنجليزية, ومتاحة على اإلنترنت وفي قواعد البيانات 
العالمية, ويمكن الوصول إليها واإلفادة منها بسهولة دون تكلفة 
مادية, لذلك فإنه من المتوقع أن يتجه الباحثون األكاديميون, 

العليا, إلى استخدامها على نحو متزايد  وبخاصة طلبة الدراسات
خدمة ألغراضهم الدراسية والبحثية. ولعدم وجود دراسات علمية 
تلقي الضوء على هذا الجانب في الجامعة األردنية تتناول هذه 
الفئة من المستفيدين, جاءت هذه الدراسة لمعرفة درجة استخدام 

الجامعة األردنية طلبة الدراسات العليا في كلية العلوم التربوية ب
لهذه المصادر والصعوبات التي تواجههم في استخدامها من 

 وجهة نظرهم, وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ما درجة استخدام طلبة الدراسات العليا في كلية العلوم  -2

التربوية بالجامعة األردنية لمصادر المعلومات اإللكترونية 
 من وجهة نظرهم؟

خدام طلبة الدراسات العليا في كلية العلوم ما أغراض است -1
التربوية بالجامعة األردنية لمصادر المعلومات اإللكترونية 

 من وجهة نظرهم؟
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -2

(0.05≥α بين المتوسطات الحسابية لتقديرات استخدام ,)
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بالجامعة طلبة الدراسات العليا في كلية العلوم التربوية 
األردنية لمصادر المعلومات اإللكترونية من وجهة نظرهم, 

 تعزى لمتغيرات المستوى الدراسي, والجنس, والتخصص؟
ما الصعوبات التي تواجه طلبة الدراسات العليا في كلية  -0

العلوم التربوية بالجامعة األردنية لمصادر المعلومات 
 اإللكترونية من وجهة نظرهم؟

داللة إحصائية عند مستوى الداللة  هل هناك فروق ذات -5
(0.05≥α بين المتوسطات الحسابية لتقدير الصعوبات )

التي تواجه طلبة الدراسات العليا في كلية العلوم التربوية 
بالجامعة األردنية في استخدام مصادر المعلومات 
اإللكترونية من وجهة نظرهم, تعزى لمتغيرات المستوى 

 الدراسي, والجنس, والتخصص؟

 أهداف الدراسة:
 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق المقصدين اآلتيين:

التعرف إلى درجة استخدام أفراد الدراسة لمصادر  -2
المعلومات اإللكترونية, بغرض االرتقاء بوعيهم بأهميتها 
في تعلمهم وتحصيلهم الدراسي, وبحوثهم العلمية, ونموهم 

 األكاديمي.
اد الدراسة لدى التعرف إلى الصعوبات التي تواجه أفر  -1

استخدامهم لمصادر المعلومات اإللكترونية, واقتراح 
توصيات تساعد في التغلب عليها, مما يسهل عليهم 

 استخدامها.

 أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة من تناولها لموضوع حديث يتعلق 
تاحتها,  بصناعة النشر اإللكتروني, وبتنمية مصادر المعلومات, وا 

؛ أال وهو استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية, وأيًضا واستعمالها
من التطور الحاصل في مناهج التعليم الجامعي بالتحول من االعتماد 
كليًا على الكتاب المقرر, ومصادر المعلومات األخرى المطبوعة, إلى 
االعتماد المتزايد على مصادر المعلومات اإللكترونية في العملية 

عداد البحوث العلمية, وبخاصة في مرحلة التعليمية التعلّ  مية, وا 
الدراسات العليا. ويؤمل كذلك, أن تسد ثغرة في األدب المنشور في 

 علم المكتبات والمعلومات.
 ويمكن أن يفيد من هذه الدراسة الجهات اآلتية:

عمادة كلية العلوم التربوية بالجامعة األردنية, إذ إن  -2
قد يساعدها على  اطالعها على نتائج هذه الدراسة؛

استحداث إستراتيجيات جديدة تساعد على زيادة اعتماد 
طلبة الدراسات العليا على مصادر المعلومات اإللكترونية 
في تعلمهم ونشاطهم البحثي, وحث أعضاء هيئة التدريس 

 فيها على ذلك.

أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية بالجامعة  -1
امعات, إذ إن اطالعهم على نتائج األردنية, وغيرها من الج

هذه الدراسة قد يشجعهم على توجيه طلبة الدراسات العليا 
نحو اإلفادة من مصادر المعلومات اإللكترونية؛ لالرتقاء 
بتحصيلهم الدراسي, وإلعداد بحوثهم العلمية, وعلى تضمين 
الخطط الدراسية التي يدرسونها لبعض هذه المصادر أو 

 ية التي تشتمل عليها.المواقع اإللكترون
إدارة مكتبة الجامعة األردنية, وذلك لغرض زيادة عدد  -2

قواعد البيانات العربية والعالمية التي تشترك بها, واإلعالن 
عنها ألفراد المجتمع الجامعي, وبخاصة طلبة الدراسات 
العليا, وتعريفهم بها من خالل الدورات التدريبية 

 على اإلفادة منها.والمحاضرات والندوات, وتشجيعهم 
طلبة الدراسات العليا, إذ إن اّطالعهم على نتائج هذه  -0

الدراسة قد يؤدي إلى االرتقاء بوعيهم بأهمية مصادر 
المعلومات اإللكترونية في حياتهم العلمية, وفي زيادة 

 تحصيلهم الدراسّي.
الباحثون, وذلك بتشجيعهم على القيام بدراسات أخرى  -5

ى؛ لتكوين صورة أكثر وضوًحا مماثلة في مجتمعات أخر 
 وتفصياًل في هذا المجال.

 مصطلحات الدراسة:
 اشتملت الدراسة على المصطلحات اآلتية:

 Information Resourcesمصادر المعلومات:  -2

هي "جميع المواد التي تشتمل على معلومات, ويمكن اإلفادة منها 
 ".21ألي غرض من األغراض

 (.E-Resourcesمصادر المعلومات اإللكترونية: ) -1

هي "تلك المصادر التي يمكن الوصول إليها واستخدامها بواسطة 
الحاسوب, سواء أكان حاسوًبا شخصيًّا, أو عمالًقا, أو متاًحا عبر 
جهاز نّقال, والتي يمكن إتاحتها عن ُبعد من خالل اإلنترنت, أو 
محليًّا من خالل الوسائط المادية المتمثلة باألقراص المدمجة 

22CDs. 
وألغراض هذه الدراسة, تشمل هذه المصادر إجرائيًّا: الكتب 
اإللكترونية, والدوريات اإللكترونية, والمراجع اإللكترونية, والرسائل 
الجامعية اإللكترونية, والفهارس المحوسبة للمكتبات, وقواعد البيانات, 
واألقراص المدمجة, والصور الرقمية, والمصادر السمعبصرية 

 .اإللكترونية
جرائيًّا قيست درجة استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية في هذه  وا 
الدراسة بالدرجة الكلية التي حصل عليها الطلبة المستجيبون على أداة 

 الدراسة.
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 وجهة نظرهم درجة استخدام طلبة الدراسات العليا في كلية العلوم التربوية بالجامعة األردنية لمصادر المعلومات اإللكترونية وصعوبات استخدامها من

 طلبة الدراسات العليا: -2
إجرائيًّا يقصد بهم طلبة الماجستير والدكتوراة المسجلين في كلية العلوم 

ة في الفصل الثاني من العام الجامعي التربوية بالجامعة األردني
1021/1022. 

 حدود الدراسة ومحدداتها:
 تمثلت حدود هذه الدراسة باآلتي:

  حدود موضوعية: تناولت الدراسة مصادر المعلومات
 اإللكترونية.

  حدود بشرية: اقتصرت الدراسة على طلبة الدراسات العليا
 )ماجستير ودكتوراة(.

  اسة على كلية العلوم التربوية حدود جغرافية: اقتصرت الدر
 بالجامعة األردنية.

  حدود زمنية: اقتصرت الدراسة على الفصل الثاني من العام
 .1021/1022الجامعي 

وتحددت نتائج الدراسة بطبيعة مجتمعها, وعينتها, وأداتها, 
 ومعالجتها اإلحصائية, ونتائجها.

 الدراسات السابقة:
اسات عربية وأخرى أجنبية, وتم قسمت الدراسات السابقة إلى در     

 ترتيبها تنازليًّا وفًقا لتواريخ نشرها.

 الدراسات العربية:
, بدراسة هدفت التعرف إلى واقع 22,20(1021قام همشري )

استخدام طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة الزرقاء, لمصادر 
المعلومات اإللكترونية المتاحة على اإلنترنت, والصعوبات التي 

واجهونها من وجهة نظرهم. وتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة ي
( طالًبا وطالبة, وتكونت عينتها من 022الكلية والبالغ عددهم )

(, وقد %91.2(, بنسبة )101( طالًبا وطالبة, استجاب منهم )150)
بينت النتائج أن الدرجة الكلية لتقديرات أفراد الدراسة على واقع 

معلومات اإللكترونية المتاحة على اإلنترنت استخدامهم لمصادر ال
كانت متوسطة, وأن أفراد الدراسة يستخدمون المستخلصات, والنص 
الكامل على التوالي ألغراض تعّلمهم, وأنهم يحصلون على مصادر 
المعلومات المقصودة من خالل اشتراكاتهم الشخصية باإلنترنت, 

محركات البحث,  وأنهم يستخدمون أسلوبين للوصول إليهما, هما:
ومواقع مصادر المعلومات اإللكترونية, وأنهم يستخدمون المصادر 
المتاحة باللغة العربية أكثر من تلك المتاحة باللغة اإلنجليزية, وأنهم 
يستخدمون المراجع اإللكترونية, والدوريات اإللكترونية, والكتب 

أهم  اإللكترونية أكثر من غيرها من أشكال المصادر األخرى, وأن
طريقة الكتسابهم مهارات استخدام هذه المصادر هي من خالل 
ممارساتهم الشخصية, وأن أهم أغراضهم الستخدام هذه المصادر, 

عداد  هي: االطالع على كل ما هو حديث في مجال التخصص, وا 
 الواجبات الدراسية, وزيادة المعلومات التخصصية.

ة إحصائية عند وبينت النتائج كذلك عدم وجود فروق ذات دالل
(, تعزى لجميع متغيرات الدراسة, وأن أهم α≤0.05مستوى الداللة )

الصعوبات التي تواجه أفراد الدراسة في استخدام المصادر المقصودة, 
هي: عدم إمكانية استخدام قواعد البيانات المتوافرة في مكتبة الجامعة 

واعد من خارج مختبرات الجامعة, وعدم الترويج أو اإلعالم عن ق
البيانات المتاحة من قبل مكتبة الجامعة, والكم الهائل من المعلومات 

 المتاحة على الشبكة.
, دراسة هدفت التعرف إلى 29(1021وأجرى السالمي والخروصي )

مدى استخدام طلبة دراسات المعلومات )الماجستير والدكتوراة( 
لمصادر. لمصادر المعلومات الرقمية, وأفضل الطرق التسويقية لهذه ا

( طالًبا وطالبة. وبينت النتائج أن 52وتكونت عينة الدراسة من )
هناك زيادة واضحة في نسبة استخدام المصادر المقصودة من قبل 
أفراد عينة الدراسة, وأن لتسويق مصادر المعلومات دوًرا في زيادة 
وعيهم بهذه المصادر, وأن لموقع مكتبة جامعة السلطان قابوس 

 ًرا كبيًرا في التعريف بهذه المصادر المتوافرة في المكتبة.اإللكتروني دو 
, دراسة هدفت التعرف إلى واقع استخدام 10(1025وأجرى مرعي )

مصادر المعلومات اإللكترونية في مكتبة جامعة القدس من وجهة 
نظر طلبتها, وميزاتها, وأسباب استخدامها, وصعوباته. وقد تكونت 

( %90.1ا وطالبة. وبينت النتائج أن )( طالبً 225عينة الدراسة من )
من أفراد عينة الدراسة يستخدمون مصادر المعلومات اإللكترونية, 

( منهم يستخدمون الكتب اإللكترونية مقارنة بالمجالت %52وأن )
اإللكترونية؛ لسهولة التعامل معها, وكونها تشكل المصادر األصلية 

ام هذه المصادر, هي: للمعلومات, وبينت كذلك أن أهم مزايا استخد
مكانية تخزين المعلومات بأكثر من  الحصول على معلومات حديثة, وا 
وسيلة واحدة, وأن أهم معيقات استخدام هذه المصادر, هي: الحاجة 

 إلى اإلنترنت, وأن معظم هذه المصادر كانت باللغات األجنبية.
, بدراسة هدفت التعرف إلى مدى 12(1020وقام الهديب والعنز)

أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا بجامعة الملك  وعي
فيصل بالسعودية, بتوافر قواعد البيانات اإللكترونية في المكتبة, 
ودرجة استخدامهم لها. وبينت النتائج أن أفراد عينة الدراسة كانوا 
واعين إلى توافر قواعد البيانات في مكتبة الجامعة المقصودة, إاَل 

ن المعيقات اآلتية في استخدامها: الضعف باللغات أنهم يعانون م
األجنبية, وصعوبة البحث في القواعد اإللكترونية, وصعوبة الدخول 

 إليها من خارج الحرم الجامعي.
, دراسة هدفت إلى الكشف عن درجة 11(1020وأعد الشوابكة )

استخدام طلبة الدراسات العليا لمصادر المعلومات اإللكترونية 
على اإلنترنت. وقد تم تحليل االستشهادت المرجعية الواردة المعتمدة 

( رسالة وأطروحة جامعية, أجيزت في كلية التربية بجامعة 122في )
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 1029,  ولالعدد اال –عشر  تاسعالمجلد ال –اسات اإلنسانية والدر مجلة الزرقاء للبحوث 

(, وفق درجة االستشهاد 1002 -1005اليرموك خالل الفترة من )
بالمصادر اإللكترونية, باإلضافة إلى التوزع الموضوعي, والشكلي, 

شارت نتائج الدراسة إلى أن نسبة الرسائل والزمني, واللغوي لها. وأ
(, في %20الجامعية التي استشهدت بالمصادر اإللكترونية بلغت )

(, %1حين بلغت نسبة استشهاد المصادر اإللكترونية بهذه الرسائل )
تضمنت أعلى نسبة استشهاد  1002وأن الرسائل التي أجيزت عام 

ستشهد بها كانت بالمصادر اإللكترونية, وأن معظم المصادر الم
باللغة اإلنجليزية, وأن غالبية هذه المصادر تنتمي إلى فئتي "بحث أو 

 مقال إلكتروني", و"بحث منشور في دورية".

 الدراسات األجنبية:
, بدراسة هدفت 23،8،5(Katabalwa, 2016قام كاتابالوا )

إلى تقييم استخدام طلبة الدراسات العليا بكلية العلوم التربوية في 
عة تنزانيا لمجموعة المجالت اإللكترونية, وقد تكونت عينة جام

( أخصائيي مراجع. 1( طالب دراسات عليا, و)200الدراسة من )
وبينت النتائج أن غالبية الطلبة يستخدمون المجالت اإللكترونية 
عداد الخطط  عداد البحوث العلمية, وا  ألغراض إعداد التقارير, وا 

ري والدراسات السابقة, واالّطالع على البحثية, ومراجعة األدب النظ
المعلومات الحديثة, واالّطالع على المناظرات والنقاشات العلمية من 
خالل أبحاث مراجعات الزمالء. وتشمل التحديات التي تواجههم في 
استعمال هذه المصادر اآلتي: انقطاع الكهرباء, وضعف سرعة 

ر من المنزل, وقلة التحميل, وعدم إمكانية الوصول إلى هذه المصاد
 التدريب, وصعوبات في البحث.

, دراسة هدفت 24 ( ,1025Somersوأجرت سومرز )
التعرف إلى درجة وعي أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا 

ناتال بمصارد المعلومات اإللكترونية, وكيفية  -في جامعة كوازولو
ال. وقد تكونت الوصول إليها, والعقبات التي تواجههم في هذا المج

( من طلبة 220( عضو هيئة تدريس و)21عينة الدراسة من )
( من أعضاء هيئة %22.5الدراسات العليا. وبينت النتائج أن )

( من الطلبة يستخدمون المصادر اإللكترونية, %20.2التدريس و)
وأن لديهم الوعي بوجودها, وأن المشكالت التي واجهتهم في 

لوصول إلى هذه المصادر من خارج استخدامها, هي: محدودية ا
الجامعة, وعدم القدرة على اختيار قاعدة البيانات المناسبة, ومتطلبات 

 كلمة السر, والبطء في اإلنترنت, وضعف التدريب.
, دراسة باإلنجليزية 25( ,1020Osmenوأجرت عثمان )

هدفت التعرف إلى مدى استخدام طلبة الدراسات العليا في جامعة 
صادر المعلومات التقليدية واإللكترونية, وقد تكونت عينة النيلين لم

( طالب وطالبة. وبينت النتائج أن أفراد عينة 200الدراسة من )
الدراسة ال زالوا يعتمدون على مصادر المعلومات التقليدية, وأن 
اإلنترنت كانت أكثر المصادر اإللكترونية استخداًما من قبلهم, وأن 

جههم في استخدامها تمثلت في عدم الخبرة, أهم الصعوبات التي توا
 وعدم إتقان اللغة اإلنجليزية.

 11(1020Grag and Tamrakarوتامراكار ) وأعد جراج
دراسة هدفت التعرف إلى تقييم استخدام مصادر المعلومات 
اإللكترونية من قبل طلبة الدراسات العليا, والباحثين األكاديميين, 

عهد الهندي للتكنولوجيا في مدينة وأعضاء هيئة التدريس في الم
( فرًدا. وبينت النتائج 021خاراجبور. وقد تكونت عينة الدراسة من )

أن أفراد عينة الدراسة يستخدمون مصادر المعلومات اإللكترونية على 
نحو كبير, وأنهم راضون عن هذا االستخدام, وأن المعهد المقصود 

مصادر, ويقدم التوجيه الالزم يؤّدي دوًرا مهمًّا في اإلعالن عن هذه ال
 للوصول إليها.

 1022Amjad, Ahmed andوقام أمجد وأحمد وابن نعيم )
Bin Naeem,)27 بدراسة هدفت إلى استقصاء درجة استخدام ,

مصادر المعلومات اإللكترونية من قبل الباحثين في الجامعة 
 اإلسالمية في مدينة باهاوالبور في البنجاب, باكستان. وقد تكون

( باحثًا من الطلبة في الجامعة المذكورة, 219مجتمع الدراسة من )
( طالًبا وطالبة. وبينت النتائج أن غالبية 222وتكونت عينتها من )
( يستخدمون مصادر المعلومات اإللكترونية %12أفراد عينة الدراسة )

( راضون عن استخدام هذه المصادر, %52يوميًّا, وأن غالبيتهم )
راض هذا االستخدام, هي: التعلم, والتعليم, والبحث وكانت أهم أغ

العلمي, وأن أهم أسباب استخدامهم لها, هي: سهولة استعمالها, 
وسهولة الوصول إليها, وأن المشكلة الرئيسة التي تواجههم في 

 استخدام هذه المصادر هي ضعف اإلنترنت.
بدراسة هدفت إلى تقصي  28(Nagvi, 2012وقام ناجفي )

خدام طلبة الدراسات العليا والعلماء الباحثين لقواعد البيانات درجة است
في الهند, وتأثيرها على  GBPUATاإللكترونية في مكتبة جامعة 

طالًبا وباحثًا,  150العملية التعليمية. وقد تكونت عينة الدراسة من 
استبانة كاملة. وبيت النتائج أن  202أعيد من االستبانات الموزعة 

لدراسة تعلموا استخدام قواعد البيانات بأنفسهم, وأنهم أفراد عينة ا
راضون عن قواعد البيانات التي تشترك بها المكتبة, وأن معيقات 
استخدام هذه القواعد تكمن في: نقص المهارات, وضيق الوقت, 
وضعف التوجيه واإلرشاد حول البحث فيها, وكذالك بطء األجهزة في 

 التحميل.
سابقة أن بعضها قد تناول استخدام ويالحظ من الدراسات ال

مصادر المعلومات اإللكترونية من قبل طلبة البكالوريوس, مثل: 
(, وأن غالبيتها قد تناولت 1025(, ومرعي )1021دراسات همشري )

استخدام هذه المصادر من قبل طلبة الدراسات العليا, مثل: دراسات 
والشوابكة  (,1020(, والهديب والعنز )1021السالمي والخروصي )

(, وسومرز Katabalwa, 2016(, وكاتابالوا )1020)
(1025Somers( 4102, , وعثمانOsmen  وجراج وتامراكار ,)
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 وجهة نظرهم درجة استخدام طلبة الدراسات العليا في كلية العلوم التربوية بالجامعة األردنية لمصادر المعلومات اإللكترونية وصعوبات استخدامها من

(4102Grag and,Tamrakar وأمجد وأحمد وابن نعيم ,)
(1022Amjad, Ahmed and Bin Naeem وناجفي ,),
(Nagvi, 2012 وعليه تختلف هذه الدراسة عن الدراسات المشار .)
ليها في مجتمعها, وعينتها, وأداتها, ومجاالتها, ونتائجها, وزمانها إ

 الذي طبقت فيه.

 مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الدراسات العليا في كلية 

( طالًبا 2091العلوم التربوية بالجامعة األردنية, البالغ عددهم )
سي الثاني من العام الجامعي وطالبة, المسجلين فيها في الفصل الدرا

, حسب إحصائيات دائرة القبول والتسجيل, وقد 1021/1022
( طالًبا وطالبة, 050اختيرت منهم عينة عشوائية, بلغ عدد أفرادها )

(, ويبين الجدول ذو الّرقم %91.2(, أي بنسبة )022استجاب منهم )
والجنس, ( توزع أفراد الدراسة وفًقا لمتغيرات المستوى الدراسي, 2)

 والتخصص.
(: توزع أفراد عينة الدراسة المستجيبين وفًقا لمتغيرات 1الجدول ذو الّرقم )

 المستوى الدراسي, والجنس, والتخصص.

النسبة  العدد الفئات المتغير
 المئوية

المستوى 
 الدراسي

 02.2 292 ماجستير

 51.9 112 دكتوراة

 200.0 022 المجموع

 الجنس

 12.1 92 ذكر

 21.2 212 ىأنث

 %200 022 المجموع

 التخصص

 0.2 22 المكتبات والمعلومات علم

 11.5 90 إدارة تربوية

 22.5 200 مناهج

 12.0 91 وتربية خاصة إرشاد

 21.2 20 النفس التربوي علم

 200 022 المجموع
 

(, أن غالبية أفراد الدراسة هم من 2يببن الجدول ذو الّرقم )
(, إذ تتوافق هذه %21.2(, ومن اإلناث )%51.9) طلبة الدكتوراه

النتيجة مع طبيعة كلية العلوم التربوية التي تسودها اإلناث, وأن أقل 
( هم من طلبة علم المكتبات والمعلومات, وقد %0.2نسبة منهم )

 يرجع ذلك إلى أن هذا التخصص يدّرس  فيه برنامج الماجستير فقط.

 :أداة الدراسة
دراسة وأسئلتها, ومراجعة األدب المنشور, في ضوء أهداف ال

, وهمشري 19(1020وباإلفادة من دراستي )القرعان, 

, طورت استبانة تكونت من ثالثة أقسام: األول, 20,22(1021)
اشتمل على البيانات الديمغرافية عن المستجيب: )المستوى الدراسي, 

خدام ( فقرة تعلقت باست20والجنس, والتخصص(, وتكون الثاني من )
مصادر المعلومات اإللكترونية وأغراضه, وتكون القسم الثالث من 

( فقرة تعلقت بالصعوبات التي تواجه أفراد الدراسة لدى 21)
( 01استخدامهم لهذه المصادر, وعليه بلغ عدد فقرات االستبانة )

 فقرة.

 صدق أداة الدراسة وثباتها:
رة للتحقق من صدق محتوى أداة الدراسة, ُعرضت على عش

من المتخصصين في مجالي علم المكتبات والمعلومات وعلم التربية, 
وبعد األخذ بمالحظاتهم تم تعديل بعض الفقرات, وأخذ بالفقرات التي 

, وبذلك ُتعّد آراء المحكمين دلياًل على %20تم االتفاق عليها نسبة 
 صدق أداة الدراسة.

ثبات  وللتحقق من ثبات األداة المقصودة, استخرجت معامالت
(, Crorbach Alphaاالتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا )

(, وهذا دليل على 0.22-0.21وقد تراوحت هذه المعامالت بين )
 ( المعامالت المقصودة.1ثبات األداة. ويبين الجدول ذو الّرقم )

(: معامالت ثبات االتساق الداخلي ألداة 1الجدول ذو الّرقم )
 كرونباخ ألفا.الدراسة وفق معادلة 

 معامل ألفا المجال
 0.21 واقع استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية
أغراض استخدام مصادر المعلومات 

 اإللكترونية
0.20 

صعوبات استخدام مصادر المعلومات 
 اإللكترونية

0.22 

 

 تصحيح أداة الدراسة:
صممت اإلجابة عن فقرات أداة الدراسة الخاصة باستخدام 

لمعلومات اإللكترونية وصعوباته وفق التدرج الخماسي, إذ مصادر ا
أعطيت خمس درجات لإلجابة بدرجة كبيرة جًدا, وأربع درجات 
لإلجابة بدرجة كبيرة, وثالث درجات لإلجابة بدرجة متوسطة, 
ودرجتان لإلجابة بدرجة قليلة, ودرجة واحدة لإلجابة بدرجة قليلة جًدا, 

 قسيم الدرجات:وتم اعتماد المقياس اآلتي لت
 2- 1.22 .درجة تقدير منخفضة 
 1.20- 2.12   .درجة تقدير متوسطة 
 2.12- 5.00    .درجة تقدير مرتفعة 

 المعالجة اإلحصائية:
لإلجابة عن السؤال األول والثاني, استخدمت المتوسطات  -2

 الحسابية, واالنحرافات المعيارية.
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 لإلجابة عن السؤال الثالث, استخدمت المتوسطات -1
 حسابية, واالنحرافات المعيارية, وتحليل التباين الثالثي,ال

 .واختبار شيفيه
لإلجابة عن السؤال الرابع, استخدمت المتوسطات  -2

 الحسابية, واالنحراقات المعيارية.
لإلجابة عن السؤال الخامس, استخدمت المتوسطات  -0

 الحسابية, واالنحرافات المعيارية, وتحليل التباين الثالثي.

 دراسة ومناقشتها:نتائج ال
النتائج الخاصة بالسؤال األول ومناقشتها:" ما درجة استخدام 
طلبة الدراسات العليا في كلية العلوم التربوية بالجامعة األردنية 

 لمصادر المعلومات اإللكترونية من وجهة نظرهم"؟
لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية, 

ستجابات أفراد عينة الدراسة. ويبين الجدول واالنحرافات المعيارية ال
 ( النتائج المقصودة.2ذو الّرقم )

ًقا (: درجة استخدام طلبة الدراسات العليا في كلية العلوم التربوية بالجامعة األردنية لمصادر المعلومات اإللكترونية مرتبة تنازلًيا وف3الجدول ذو الّرقم )
 لمجاالت الدراسة.

 درجة التقدير االنحراف المعياري متوسط الحسابيال المجال الرتبة
المنهجية أو األسلوب المتبع في الحصول على  1

 مصادر المعلومات اإللكترونية.
 مرتفعة 0.12 2.95

 متوسطة 0.25 2.55 شكل المعلومات اإللكترونية 2
الحصول على مصادر المعلومات  طريقة 3

 اإللكترونية.
 متوسطة 0.25 2.02

المستخدمة في التعامل مع مصادر اللغة  4
 المعلومات اإللكترونية.

 متوسطة 0.11 2.01

 متوسطة 0.22 2.01 شكل مصادر المعلومات اإللكترونية. 5
طريقة اكتساب مهارة استخدام مصادر  6

 المعلومات اإللكترونية.
 متوسطة 0.12 2.05

 متوسطة 0.21 2.02 الدرجة الكلية
 

-( أن الدرجة الكلية الستخدام الطلبة 2)يبين الجدول ذو الّرقم 
لمصادر المعلومات اإللكترونية كانت بدرجة تقدير  -أفراد الدراسة

(, وأن 0.21(, وانحراف معياري )2.02متوسطة, بمتوسط حسابي )
جميع مجاالت هذا االستخدام قد حصلت على درجات تقدير متوسطة 

في الحصول على كذلك, ماعدا مجال المنهجية أو األسلوب المتبع 
مصادر المعلومات اإللكترونية الذي حاز على المرتبة األولى بدرجة 

(, وانحراف معياري 2.95تقدير مرتفعة, وبمتوسط حسابي )
(, وحاز مجال طريقة اكتساب مهارة استخدام مصادر 0.12)

المعلومات اإللكترونية على المرتبة األخيرة, بمتوسط حسابي 
 (.0.12) (, وانحراف معياري2.05)

وقد تفسر هذه النتيجة في ضوء أن أفراد الدراسة ال زالوا 
يعتمدون على مصادر المعلومات المطبوعة المتوافرة في مكتبة 
الجامعة األردنية وغيرها من المكتبات, وأن تحولهم إلى استخدام 
مصادر المعلومات اإللكترونية ال زال في مراحله المتوسطة, وقد 

حتواء الخطط الدراسية على المصادر اإللكترونية يرجع ذلك إلى قلة ا
لى  ومواقعها, وتركيزها على المصادر المطبوعة في غالبية األحيان, وا 
ضعف توجيه أعضاء هيئة التدريس لطلبة الدراسات العليا إلى 
المصادر اإللكترونية وتشجيعهم على استخدامها, وضعف مهارات 

جاعها, ولعّل ما يؤكد هذه الطلبة في البحث عن هذه المصادر واستر 
 الحقيقة أن مجال "طريقة اكتساب مهارة استخدام مصادر المعلومات 

 

اإللكترونية", قد حاز على المرتبة األخيرة في تقديرات أفراد الدراسة 
 (.2)جدول

(, التي بينت أن 1021وتتفق هذه النتيجة مع دراسة همشري )
لمعلومات اإللكترونية درجة استخدام أفراد عينة الدراسة لمصادر ا

(, التي Osmen, 2014كانت بدرجة متوسطة, ودراسة عثمان )
ما زالوا يعتمدون على مصادر  -عينة الدراسة-أشارت إلى أن الطلبة 

المعلومات التقليدية أكثر من المصادر اإللكترونية, وأنها تختلف عن 
(, ودراسة Katabalwa, 2016(, ودراسة )1025دراسة مرعي )

(Somers, 2015( ودراسة ,)1020Grag and Tamrakar ,) ,
(؛ التي 1022Amjad, Ahmed and Bin Naeemودراسة )

أشارت جميعها إلى درجة مرتفعة من االستخدام للمصادر اإللكترونية 
 من قبل أفرادها.

وفيما يلي شرح للمجاالت المكونة لهذا السؤال بحسب ترتيب 
 درجاتها الكلية تنازليًّا.

 منهجية أو األسلوب المتبع:مجال ال -1
لإلجابة عن فقرات هذا المجال استخدمت المتوسطات 

 ( يبين ذلك.0الحسابية, واالنحرافات المعيارية, والجدول ذو الّرقم )
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 وجهة نظرهم درجة استخدام طلبة الدراسات العليا في كلية العلوم التربوية بالجامعة األردنية لمصادر المعلومات اإللكترونية وصعوبات استخدامها من

 

 لى مصادر المعلومات اإللكترونية, مرتبة تنازليًّا.(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال المنهجية أو األسلوب المتبع في الحصول ع4الجدول ذو الّرقم )
 

 درجة التقدير االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة رقم الفقرة الرتبة
استخدام محركات البحث  2 2

للوصول إلى مصادر المعلومات 
 المطلوبة.

 مرتفعة 0.22 0.25

استخدام مواقع مصادر  2 1
المعلومات اإللكترونية التي 

 أعرفها مباشرة.

 مرتفعة 0.95 2.92

استخدم قواعد البيانات المتوافرة  9 2
في مكتبة الجامعة ومكتبات 

 أخرى.

 متوسطة 2.11 2.52

 مرتفعة 0.12 2.95 الدرجة الكلية
 

(, أن طلبة الدراسات العليا 0يبين الجدول ذو الّرقم )
وصول إلى المستجيببن من أفراد عينة الدراسة, يستخدمون أسلوبين لل

مصادر المعلومات اإللكترونية, وبدرجتي تقدير مرتفعتين, هما على 
(, ومواقع مصادر المعلومات 2التوالي: محركات البحث: )فقرة 
(. ويجد المتفحص لهاتين الفقرتين 2اإللكترونية التي يعرفونها: )فقرة 

 درجة االعتماد على الخبرة الذاتية لدى أفراد الدراسة في الوصول إلى
المصادر اإللكترونية المطلوبة, وقد يفسر اعتمادهم على هذين 
األسلوبين: لشيوعهما, ومعرفتهم الجيدة بهما, واستخدامهم المتكرر 
لهما, إال أنه لمن المستغرب أن يأتي استخدامهم لقواعد البيانات 

( في المرتبة 9المتوافرة في مكتبة الجامعة والمكتبات األخرى: )فقرة 
ألخيرة في تقديراتهم, وبدرجة تقدير متوسطة. وقد يعزى ذلك الثالثة وا

إلى ضعف اعتماد طرق التدريس في الدراسات العليا في كلية العلوم 
 التربوية على قواعد البيانات المقصودة عند إعداد البحوث والتقارير 

لى ضعف معرفة كثير منهم بوجودها,  التي يقوم بها الطلبة, وا 
وضعف إعالمهم بها من قبل المكتبة وأعضاء هيئة التدريس, 
وضعف مهاراتهم في التعامل معها, مما قد يدفعهم إلى استخدام 
األساليب األسهل المعروفة لديهم. وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة 

هناك استخداًما متوسًطا لقواعد (؛ التي بينت أن 1021همشري )
 البيانات من قبل الطلبة.

 مجال شكل المعلومات: -2
لإلجابة عن فقرات هذا المجال, استخدمت المتوسطات الحسابية, 

 ( يبين ذلك.5واالنحرافات المعيارية, والجدول ذو الّرقم )
 

مجال  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات5الجدول ذو الّرقم )
 شكل المعلومات التي يستخدمها أفراد الدراسة, مرتبة تنازليًّا.

 

( أن جميع فقرات مجال شكل 5يبين الجدول ذو الّرقم )
المعلومات قد حازت على درجات تقدير متوسطة, وأن أفراد الدراسة 

( على 1(, والمستخلصات: )فقرة 2يستخدمون النص الكامل: )فقرة 
نجاز بحوثهم, أكثر من اعتمادهم على  التوالي ألغراض تعلمهم وا 

(. وتعد هذه النتيجة متوقعة ألن 2البيانات الببليوغرافية: )فقرة 
البيانات الببليوغرافية عن مصادر المعلومات وحدها عادة ال تكفي 
لسد حاجة الباحثين من المعلومات, لذا يتجه هؤالء إلى الحصول 
على النصوص الكاملة للبحوث, والدراسات المنشورة ومستخلصاتها, 

اعد البيانات, ألن هذه بالضرورة تحتوي على من اإلنترنت وقو 
 البيانات الببليوغرافية الخاصة بها.

مجال طريقة الحصول على مصادر المعلومات  -3
 اإللكترونية:

لإلجابة عن فقرات هذا المجال استخدمت المتوسطات الحسابية 
 ( يبين ذلك.1واالنحرافات المعيارية, والجدول ذو الّرقم )

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال 6الجدول ذو الّرقم )
 .ات اإللكترونية, مرتبة تنازليًّاطريقة الحصول على مصادر المعلوم

 

رقم  الرتبة
 الفقرة الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 درجة التقدير المعياري

من خالل اشتراكي  1 2
 الشخصي باإلنترنت

 مرتفعة 2.22 0.22

الل مزودي من خ 5 1
الخدمة من خارج 

 الجامعة

2.29 2.22 
 متوسطة

من خالل شبكة  0 2
الجامعة المحلية 

 مجاًنا

2.00 2.02 
 متوسطة

 متوسطة 0.25 2.02 الدرجة الكلية

(, أن أفراد الدراسة يحصلون على 1يبين الجدول ذو الّرقم )
مصادر المعلومات اإللكترونية بشكل أساسي من خالل اشتراكاتهم 

(, وبدرجة تقدير مرتفعة, على الرغم من 1شخصية باإلنترنت: )فقرة ال

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

 متوسطة 2.22 2.51 النص الكامل 2 2
 متوسطة 2.02 2.55 المستخلصات 1 1
البيانات  2 2

 الببليوغرافية فقط
 متوسطة 2.12 2.50

 متوسطة 0.25 2.55 لدرجة الكليةا
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أن الجامعة األردنية توفر لهم هذه الخدمة من خالل مختبراتها 
الحاسوبية المتوافرة في كلية العلوم التربوية, والمختبرات األخرى 

 .المتاحة لهم في الكليات األخرى أثناء الدوام الرسمي
في ضوء أن طلبة الدراسات العليا هم  وقد تفسر هذه النتيجة   

من العاملين في المؤسسات األردنية على اختالفها, ويحضرون 
محاضراتهم حتى وقت متأخر من المساء, من ثم فإن وقتهم المتاح 
عادة ما يكون ضيًقا, باإلضافة إلى ذلك فإن المختبرات الحاسوبية 

مساًء(, وأن  0عادة ما تغلق أبوابها بعد الدوام الرسمي )الساعة 
المتاح منها مساء عادة ما يكون قلياًل جدًّا, لذلك يتجه غالبيتهم إلى 
االشتراك الشخصي باإلنترنت؛ الذي يتيح لهم فرصة  الحصول على 
المعلومات اإللكترونية ومصادرها في أي وقت يشاؤون, خاصة أيام 

تشير  (؛ التي1, جدول 0العطل الرسمية, ولعّل ما يؤكد ذلك: )الفقرة 
إلى أن اعتماد أفراد الدراسة على شبكة الجامعة المحلية, قد حازت 

 على المرتبة األخيرة في تقديراتهم, وبدرجة تقدير متوسطة.

مجال اللغة المستخدمة في التعامل مع مصادر المعلومات  -4
 اإللكترونية:

لإلجابة عن فقرات هذا المجال استخدمت المتوسطات الحسابية 
 ( يبين ذلك.2معيارية, والجدول ذو الّرقم )واالنحرافات ال

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال اللغة 7الجدول ذو الّرقم )
 المستخدمة في التعامل مع مصادر المعلومات اإللكترونية, مرتبة تنازليًّا.

 
 

 الرتبة
رقم 
 الفقرة الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ة درج
 التقدير

2 20 

أستخدُم مصادر 
المعلومات اإللكترونية 
المتاحة باللغة العربية 

 فقط.

 مرتفعة 2.21 2.29

1 21 

أستخدُم مصادر 
المعلومات اإللكترونية 
المتاحة باللغتين العربية 

 واإلنجليزية.

 متوسطة 2.09 2.11

2 22 

أستخدُم مصادر 
المعلومات اإللكترونية 

ليزية المتاحة باللغة االنج
 فقط.

 متوسطة 2.22 1.90

 متوسطة 0.11 2.01 الدرجة الكلية
 

( أن أفراد الدراسة يستخدمون على 2يبين الجدول ذو الّرقم )
نحو كبير مصادر المعلومات اإللكترونية المتاحة باللغة العربية: 

(, وبدرجة تقدير مرتفعة, وأن استخدامهم لمصادر 20)الفقرة 
( قد 22المتاحة باللغة اإلنجليزية: )الفقرة المعلومات اإللكترونية 

حازت على درجة تقدير متوسطة, وجاءت في المرتبة األخيرة في 
تقديراتهم. وتعّد هذه النتيجة متوقعة لثالثة أسباب, يمكن حصرها 
باآلتي: أواًل, أن جميع المقررات الدراسية لبرامج الدراسات العليا في 

األردنية, تدرس باللغة العربية, وأن طلبة كلية العلوم التربوية بالجامعة 
الدراسات العليا يعدون بحوثهم وتقاريرهم أيًضا باللغة ذاتها, على 

الرغم من توجيه أعضاء هيئة التدريس لهم بضرورة استخدام المراجع 
المتاحة باللغة اإلنجليزية, وثانًيا, ضعف طلبة الدراسات العليا العام 

تيازهم لالختبار الوطني في هذه اللغة, باللغة اإلنجليزية, رغم اج
وثالثًا, أن غالبية هؤالء الطلبة عادة ما يلجؤون لمكاتب الترجمة 
لترجمة البحوث والدراسات التي يرغبون باالّطالع عليها من 
اإلنجليزية إلى العربية, ودفع التكاليف المالية المترتبة على ذلك, مما 

ونية المتاحة باللغة العربية على يدفعهم إلى استخدام المصادر اإللكتر 
 نحو أكبر.

(, التي أشارت 1021وتتفق هذه النتيجة مع دراسة همشري )
إلى استخدام أفرادها مصادر المعلومات اإللكترونية المتاحة باللغة 

 العربية على نحو أكبر من المصادر المتاحة باللغة اإلنجليزية.

 مجال أشكال مصادر المعلومات: -5
قرات هذا المجال استخدمت المتوسطات لإلجابة عن ف

 ( يبين ذلك.2الحسابية, واالنحرافات المعيارية, والجدول ذو الّرقم )
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال أشكال 8الجدول ذو الّرقم )

 مصادر المعلومات اإللكترونية المستخدمة من قبل أفراد الدراسة, مرتبة تنازليًّا.

 الرتبة
رقم 
 الفقرة الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

 مرتفعة 2.09 2.92 الدوريات اإللكترونية 22 2
 مرتفعة 2.25 2.22 الكتب اإللكترونية 20 1

2 25 
قواعد البيات 
 اإللكترونية

 متوسطة 2.02 2.12

 متوسطة 2.22 2.00 المراجع اإللكترونية 21 0
 متوسطة 2.20 2.00 لصحف اإللكترونيةا 22 5

الكشافات  22 1
 متوسطة 2.11 1.21 اإللكترونية

 متوسطة 0.22 2.01 الدرجة الكلية
 

(, أن أفراد الدراسة يستخدمون 2يبين الجدول ذو الّرقم )
(, 20(, والكتب اإللكترونية: )الفقرة 22الدوريات اإللكترونية: )الفقرة 

مصادر المعلومات, وبدرجتي تقدير أكثر من غيرها من أشكال 
مرتفعتين, إذ حاز هاذان الشكالن على المرتبتين األولى والثانية على 
التوالي في تقديراتهم على فقرات هذا الجدول. وقد تفسر هذه النتيجة 
في ضوء اآلتي: أواًل, أن البحوث والتقارير التي يقدمها طلبة 

ة بالجامعة األردنية عادة ما الدراسات العليا في كلية العلوم التربوي
ترتكز على الدوريات اإللكترونية؛ للحصول على المعلومات الحديثة 
منها, وثانًيا, ألفة هؤالء الطلبة, بنحٍو عام, بالشكل المطبوع لهذين 
الشكلين, واستخدامهم لهما أكثر من غيرها من أشكال مصادر 

 المعلومات.
, 2لكترونية: )الفقرة وقد كان متوقًعا أن تحوز الكشافات اإل

( على المرتبة األخيرة في تقديرات أفراد الدراسة, وبدرجة 2الجدول 
تقدير متوسطة, ويرجع ذلك إلى سببين رئيسين, هما: أواًل, ضعف 
ألفة أفراد الدراسة بهذا النوع من الكشافات, والتي بينتها أسئلتهم الكثيرة 
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 وجهة نظرهم درجة استخدام طلبة الدراسات العليا في كلية العلوم التربوية بالجامعة األردنية لمصادر المعلومات اإللكترونية وصعوبات استخدامها من

ثانًيا, ارتباط هذه عنها أثناء اإلجابة عن فقرات أداة الدراسة, 
( والتي حازت على 25الكشافات بقواعد البيانات اإللكترونية: )الفقرة 

 المرتبة الثالثة في تقديراتهم.

 مجال طريقة اكتساب مهارة االستخدام: -6
لإلجابة عن فقرات هذا المجال استخدمت المتوسطات 

 لك.( يبين ذ9الحسابية, واالنحرافات المعيارية, والجدول ذو الّرقم )
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال طريقة 9الجدول ذو الّرقم )

 اكتساب مهارة االستخدام مصادر المعلومات اإللكترونية, مرتبة تنازليًّا.

رقم  الرتبة
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

االنحراف 
 المعياري

2 10 
من خالل ممارستي 

 مرتفعة 0.29 0.12 خصية )تعلم ذاتي(.الش

باالستعانة بالتعليمات  12 1
 متوسطة 2.09 2.10 من محركات البحث.

2 29 
االستعانة بالزمالء ذوي 

 متوسطة 2.12 2.21 الخبرة.

االلتحاق بدورات تدريبية  11 0
 توفرها مكتبة الجامعة.

 منخفضة 2.11 1.01

5 12 
االلتحاق بدورات تدريبية 

 منخفضة 2.15 1.01 لجامعة.خارج ا

 متوسطة 0.12 2.05 الدرجة الكلية

(, أن أهم طريقة الكتساب أفراد 9يبين الجدول ذو الّرقم )
الدراسة لمهارات استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية, هي من 

(, أي أنهم 10خالل ممارساتهم الشخصية أي تعلمهم الذاتي: )الفقرة 
أنفسهم في اكتساب هذه المهارات, وعلى  يعتمدون بدرجة كبيرة على

التجربة والخطأ وتكرار الممارسة, مسترشدين أحياًنا بالتعليمات 
(, والتي حازت على المرتبة 12الخاصة بمحركات البحث: )فقرة 

 الثانية في تقديرات أفراد الدراسة, وبدرجة تقدير متوسطة.
يما يتعلق ومما يسترعي االنتباه أن تقديرات أفراد الدراسة, ف

بالدورات التدريبية, سواء تلك التي توفرها مكتبة الجامعة األردنية: 
(, قد 12(, أو المعاهد والمؤسسات خارج الجامعة: )الفقرة 11)الفقرة 

حازتا على المرتبتين األخيرتين على التوالي. وقد تفسر هذه النتيجة 
في ضوء ضعف اهتمام مكتبة الجامعة األردنية بتدريب طلبة 
الدراسات العليا؛ إلكسابهم مهارات الحصول على مصادر المعلومات 
اإللكترونية, خاصة أن كوادرها البشرية الرئيسة تغادر الساعة الرابعة 
مساء, وقبل بداية دوام طلبة الدراسات العليا, وكذلك في ضوء 
األوضاع االقتصادية الصعبة التي يواجهونها, ومن ثم فإن اعتمادهم 

 دريب خارج نطاق الجامعة سيكون مكلًفا بالنسبة لهم.على مراكز ت
"ما أغراض استخدام طلبة  نتائج السؤال الثاني ومناقشتها:

الدراسات العليا في كلية العلوم التربوية بالجامعة األردنية لمصادر 
 ؟"المعلومات اإللكترونية من وجهة نظرهم

لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية, 
 ( يبين ذلك.20واالنحرافات المعيارية, والجدول ذو الّرقم )

 .(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألغراض استعمال طلبة الدراسات العليا لمصادر المعلومات اإللكترونية, مرتبة تنازليًّا11الجدول ذو الّرقم )

المتوسط  الفقرة رقم الفقرة الرتبة
 االنحراف المعياري لمعيارياالنحراف ا الحسابي

 مرتفعة 0.25 0.22 إلعداد واجباتي وبحوثي الدراسية. 12 2

 مرتفعة 0.90 0.25 لمساندة محاضراتي الصفية. 11 1

لإلفادة من نتائج األبحاث السابقة  19 2
 في تقاريري وأبحاثي الدراسية.

 مرتفعة 0.92 0.09

لالّطالع على كل ما هو حديث  10 0
 مرتفعة 0.90 0.02 لتخصص.في مجال ا

 مرتفعة 0.90 0.01 لزيادة معلوماتي التخصصية. 15 5

1 20 
لإلفادة من منهجية البحث المتبعة 
في البحوث المنشورة في إعداد 

 تقاريري وأبحاثي الدراسية.
 مرتفعة 2.00 2.99

2 12 
للتعرف إلى مراجع حديثة في 

 مرتفعة 2.02 2.91 تخصصي.

 مرتفعة 0.92 0.09 الدرجة الكلية
 

 

(, أن الدرجة الكلية لتقديرات أفراد 20يبين الجدول ذو الّرقم )
 الدراسة ألغراض استخدامهم لمصادر المعلومات اإللكترونية كانت 

 

 

(, وأن 0.92(, وانحراف معياري )0.09مرتفعة, بمتوسط حسابي )
 جميع فقرات هذا المجال قد حازت على درجات تقدير مرتفعة كذلك.
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 1029,  ولالعدد اال –عشر  تاسعالمجلد ال –اسات اإلنسانية والدر مجلة الزرقاء للبحوث 

يبين الجدول ذاته أن هناك أربعة أغراض رئيسة الستخدام و 
طلبة الدراسات العليا في كلية العلوم التربوية لمصادر المعلومات 
اإللكترونية, وهي على التوالي: إلعداد الواجبات والبحوث الدراسية: 

(, ولإلفادة من 11(, ولمساندة المحاضرات الصفية: )فقرة 12)فقرة 
(, 19ابقة في التقارير واألبحاث الدراسية: )فقرة نتائج األبحاث الس

 (.10ولالّطالع على كل ما هو حديث في مجال التخصص: )فقرة 
إن المتمعن في هذه النتيجة يجد أن أفراد الدراسة يهدفون من 
وراء استخدامهم لمصادر المعلومات اإللكترونية إلى تلبية حاجاتهم 

-صفية ثانًيا, والتي تتطلب منهم البحثية أواًل, ومساندة محاضراتهم ال
االّطالع على الجديد من المعلومات المنشورة,  -في كثير من األحيان

وعرضها داخل الصفوف, ومناقشتها مع زمالئهم بحضور أعضاء 
 هيئة التدريس.

النتائج الخاصة بالسؤال الثالث:هل هناك فروق ذات داللة 
متوسطات الحسابية (, بين الα≤0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

لتقديرات استخدام طلبة الدراسات العليا في كلية العلوم التربوية 
بالجامعة األردنية لمصادر المعلومات اإللكترونية من وجهة نظرهم, 

 تعزى لمتغيرات المستوى الدراسي, والجنس, والتخصص؟
لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية, 

(, والجداول 1*1*5ارية, وتحليل التباين الثالثي )واالنحرافات المعي
 ( تبين ذلك.22 -22ذوات األرقام )
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستخدام طلبة الدراسات 11الجدول ذو الّرقم )

 العليا لمصادر المعلومات اإللكترونية وفًقا لمتغيرات المستوى الدراسي, والجنس, والتخصص.

االنحراف  المتوسط الحسابي العدد الفئات يرالمتغ
 المعياري

المستوى 
 الدراسي

 0.52 2.20 292 ماجستير
 0.05 2.51 112 دكتوراة

 0.02 2.51 92 ذكر الجنس
 0.09 2.02 212 أنثى

 التخصص

 0.00 2.09 22 علم المكتبات والمعلومات
 0.02 2.02 90 إدارة تربوية
 0.00 2.02 200 مناهج

 0.50 2.22 91 رشاد وتربية خاصةإ
 0.50 2.01 20 علم نفس تربوي

 0.09 2.00 022 الكلي

(, أن هناك فروقًا ظاهرية بين 22يبين الجدول ذو الّرقم )
المتوسطات الحسابية, لتقدير أفراد الدراسة لواقع استخدام طلبة 
 الدراسات العليا لمصادر المعلومات اإللكترونية, وفًقا لمتغيرات
المستوى الدراسي والجنس والتخصص, ولمعرفة فيما إذا كانت هذه 

(, تم إجراء تحليل α≤0.05الفروق دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة )
 (, وفيما يلي عرض لهذه النتائج:1*1*5التباين الثالثي )

 

الدراسات  (: نتائج تحليل التباين الثالثي لداللة الفروق في تقدير طلبة12الجدول ذو الّرقم )
العليا الستخدامهم لمصادر المعلومات اإللكترونية وفًقا لمتغيرات المستوى الدراسي والجنس 

 والتخصص.

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ف المربعات

مستوى 
 الداللة

 *0.000 22.22 2.25 2 2.25 المستوى الدراسي

 0.225 1.10 0.52 2 0.52 الجنس

 *0.001 1.50 0.52 0 1.12 التخصص

   0.12 022 92.52 الخطأ

    022 99.22 الكلي

 *دالة إحصائيًّا
(, وجود فروق دالة إحصائيًّا 21يبين الجدول ذو الّرقم )

(0.05≥α بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد الدراسة )
الستخدامهم لمصادر المعلومات اإللكترونية, وفًقا لمتغيري المستوى 

 الدراسي, والتخصص, كاآلتي:
(, وهي 22.22المستوى الدراسي, حيث كانت قيمة ف) -

(, وقد كانت α≤0.05دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة  (
هذه الفروق لصالح طلبة الدكتوراة, إذ كان متوسطهم 

(, بينما كان المتوسط الحسابي لطلبة 2.51الحسابي  )
 (.2.20الماجستير )

طقية وطبيعية؛ وذلك ألن طبيعة الدراسة في وتعد هذه نتيجة من
مرحلة الدكتوراة تختلف عنها في مرحلة الماجستير, إذ تعد األولى 
مرحلة ذات طبيعة بحثية في الغالب, حيث يعتمد تحصيل طلبة 
الدكتوراة على البحوث والتقارير التي يقدمونها؛ من أجل اجتياز المواد 

فإن مرحلة الدكتوراه تعتمد على الدراسية على اختالفها بنجاح, كذلك 
إعداد األطروحات التي تتطلب منهم االّطالع على فيض هائل من 
الدراسات والبحوث المنشورة, خاصة اإللكترونية منها, إذ من المعلوم 
أن كثيًرا من المعلومات الحديثة هي متوافرة على اإلنترنت, وفي 

 قواعد البيانات اإللكترونية.
( , وهي دالة 1.50قيمة ف)التخصص, حيث كانت  -

(, وللكشف عن α≤0.05إحصائيًّا عند مستوى الداللة  )
الفروق بين فئات متغير التخصص, تم إجراء اختبار شيفيه 

( يبين نتائج هذا 22للمقارنات البعدية, والجدول ذو الّرقم )
 االختبار.

( كذلك عدم وجود فروق دالة إحصائيًّا في 21ويبين الجدول )
فراد الدراسة الستخدامهم لمصادر المعلومات اإللكترونية وفًقا تقديرات أ

(, وهي غير دالة 1.10لمتغير الجنس, حيث كانت قيمة ف )
(. ويمكن تفسير ذلك, من α≤0.05إحصائيًّا عند مستوى الداللة )

حيث إن الذكور واإلناث من أفراد الدراسة يعيشون البيئة األكاديمية 
لكاملة في استخدام مصادر المعلومات نفسها, وللطرفين الحرية ا

اإللكترونية, دون أي حدود بينهم في هذا المجال, ولذلك فإنه من 
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 وجهة نظرهم درجة استخدام طلبة الدراسات العليا في كلية العلوم التربوية بالجامعة األردنية لمصادر المعلومات اإللكترونية وصعوبات استخدامها من

المتوقع أن يكون استخدامهم لمصادر المعلومات اإللكترونية متماثاًل, 
 بغض النظر عن جنسهم.

مصادر  (: نتائج إجراء اختبار شيفيه لداللة الفروق في واقع استخدام13الجدول ذو الّرقم )
 المعلومات اإللكترونية وفقا لمتغير التخصص.

علم المكتبات  
 والمعلومات

إدارة 
 تربوية

 مناهج
إرشاد 
وتربية 
 خاصة

علم نفس 
 تربوي

علم المكتبات 
 والمعلومات

- - - - - 

 - - - - ,021 إدارة تربوية
 - - - -,021 ,000 مناهج

 - - 250* ,222* *,252 إرشاد وتربية خاصة
 - -,090 ,010 ,002 ,010 نفس تربويعلم 

 *دالة إحصائيًا.
(, أن تقديرات طلبة الدراسات العليا 22يبين الجدول ذو الّرقم )

في تخصصات: )علم المكتبات والمعلومات, واإلدارة تربوية, 
 والمناهج(, الستخدامهم مصادر المعلومات اإللكترونية أعلى من 

ة, إذ كان المتوسط الحسابي لطلبة تقدير طلبة اإلرشاد والتربية الخاص
(, ولطلبة تخصص 2.09تخصص علم المكتبات والمعلومات )

(, بينما كان 2.02(, ولطلبة تخصص المناهج )2.02اإلدارة تربوية )
(. وقد 2.22المتوسط الحسابي لطلبة اإلرشاد والتربية والخاصة )

الذي  ترجع هذه النتيجة إلى طبيعة تخصص اإلرشاد والتربية الخاصة
يرتكز عادة على النظريات العلمية المستقرة في مصادر المعلومات 
المطبوعة, وعلى دراسة الحاالت اإلنسانية العملية الفردية والجمعية, 
وتشخيصها والتعامل معها, بخالف التخصصات األخرى في كلية 
العلوم التربوية التي تركز على األدب المنشور, خاصة اإللكتروني 

عداد طلبة الدراسات العليا لبحوثهم.منه في الت  دريس, وا 
السؤال الرابع: ما الصعوبات التي تواجه طلبة الدراسات العليا 
في كلية العلوم التربوية بالجامعة األردنية لدى استخدامهم لمصادر 

 المعلومات اإللكترونية من وجهة نظرهم؟  
لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية, 

 ( يبين ذلك.20النحرافات المعيارية, والجدول ذو الّرقم )وا
 

 تنازليًّا. (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير طلبة الدراسات العليا لصعوبات استخدامهم لمصادر المعلومات اإللكترونية, مرتبة14الجدول ذو الّرقم )

 درجة الصعوبة اف المعيارياالنحر  المتوسط الحسابي الفقرة الرقم الرتبة

عدم الترويج أو اإلعالم عن قواعد البيانات المتاحة من خالل مكتبة  05 2
 الجامعة.

 متوسطة 2.19 2.29

عدم قبول أعضاء هيئة التدريس للدراسات واألبحاث المأخوذة من  01 1
 اإلنترنت.

 متوسطة 2.25 2.15

2 00 
البحث في قواعد البيانات عدم توافر دورات تدريبية في الجامعة على 

 متوسطة 2.25 2.12 للطلبة.

 متوسطة 2.12 2.22 عدم توافر كتب إلكترونية في مجال التخصص باللغة العربية. 29 0
 متوسطة 2.22 2.22 عدم توافر نصوص كاملة للمصادر المطلوبة المتاحة على الشبكة. 22 5

ة الجامعة من خارج عدم إمكانية استخدام قواعد البيانات في مكتب 02 1
 مختبرات الجامعة.

 متوسطة 2.12 2.21

عدم إمكانية التنزيل والحفظ أو الطباعة لمصادر المعلومات المتوافرة  01 2
 على الشبكة.

 متوسطة 2.25 2.22

2 02 
التكلفة المالية المطلوبة مقابل الحصول على المعلومات في بعض 

 متوسطة 2.11 2.20 المواقع اإللكترونية.

 متوسطة 2.29 2.09 الكم الهائل من المعلومات المتاحة على الشبكة. 00 9
 متوسطة 2.10 1.22 صعوبة التعامل مع اللغة المستخدمة )حاجز اللغة(. 22 20
 متوسطة 2.22 1.25 صعوبة التعامل مع واجهات المواقع اإللكترونية. 22 22
 طةمتوس 2.15 1.21 بطء االتصال بالشبكة وتقطعه. 25 21
 متوسطة 2.12 1.52 ضعف مهاراتي باستخدام قواعد البيانات المتوافرة في مكتبة الجامعة. 20 22
 منخفضة 2.22 1.10 ضعف مهاراتي باستراتيجيات البحث السليمة على اإلنترنت. 22 20
 منخفضة 2.20 1.02 ضعف مهاراتي باستخدام اإلنترنت 21 25

 متوسطة 0.21 1.22 الدرجة الكلية

(, أن الدرجة الكلية لتقدير 20يبين الجدول ذو الّرقم )
الصعوبات التي تواجه الطلبة أفراد الدراسة كانت متوسطة, وبمتوسط 

(, وأن جميع الصعوبات 0.21(, وانحراف معياري )1.22حسابي )
المقصودة قد حازت على درجات تقدير متوسطة ما عدا فقرتين, هما: 

ي, إذ حازتا على درجتي تقدير ( على التوال21و  22)الفقرة 

منخفضتين, وأن ثالث صعوبات قد حازت على المراتب األولى على 
التوالي في تقديرات أفراد الدراسة, هي: عدم الترويج أو اإلعالن عن 

(, وعدم 05قواعد البيانات المتاحة من خالل مكتبة الجامعة: )فقرة 
خوذة من اإلنترنت: قبول أعضاء هيئة التدريس للدراسات واألبحاث األ

(, وعدم توافر دورات تدريبية في الجامعة على البحث في 01)فقرة 
 (.00قواعد البيانات للطلبة )فقرة 
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إن المتمعن في هذه الصعوبات, يستطيع أن يستخلص أمرين 
مهمين, هما: أواًل, ضعف معرفة طلبة الدراسات العليا بقواعد البيانات 

؛ الناتج عن عدم ترويج المكتبة لها المتاحة لهم في مكتبة الجامعة
واإلعالن عنها للطلبة, فضاًل عن عدم توافر دورات تدريبية عليها؛ 
مما قد يساعد في معرفتهم بها واستخدامها, وثانًيا, أن أعضاء هيئة 
التدريس في كلية العلوم التربوية يؤكدون على أصالة ما يقدم لهم من 

ت العليا, وأنهم يؤكدون أن أبحاث وتقارير من قبل طلبة الدراسا
االستنساخ واالنتحال غير مقبول, وال يتماشى مع األخالق األكاديمية 

 .والمهنية
(, 1021واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسات: همشري )

(, و 1020(, والهديب والعنز )1021والسالمي والخروصي )
(Katabalwa, 2016(و ,)Somers, 2015(و ,)Grag and 

Tamrakar, 2014( و ,)Nagvi, 2012 التي أشارت إلى أن )
ضعف الترويج واإلعالن عن قواعد البيانات ومصادر المعلومات 
اإللكترونية المتاحة في المكتبة, وعدم التدريب على استخدامها, كانت 

 من أهم الصعوبات التي واجهت أفرادها.
النتائج الخاصة بالسؤال الخامس: "هل هناك فروق ذات داللة 

(, بين المتوسطات الحسابية α≤=0.05حصائية عند مستوى الداللة )إ
لتقدير الصعوبات التي تواجه طلبة الدراسات العليا في كلية العلوم 
التربوية بالجامعة األردنية, في استخدام مصادر المعلومات 
اإللكترونية من وجهة نظرهم, تعزى لمتغيرات المستوى الدراسي, 

 والجنس, والتخصص؟"
جابة عن هذا السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية, لإل

(, والجدوالن 1*1*5واالنحرافات المعيارية, وتحليل التباين الثالثي )
 ( يبّينان ذلك.21 -25)

المعيارية لتقدير طلبة الدراسات  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات15الجدول ذو الّرقم )
لمصادر المعلومات اإللكترونية وفًقا لمتغيرات  مهملصعوبات استخدا -أفراد الدراسة-العليا 

 والتخصص.المستوى الدراسي والجنس 
 

( أن هناك فروًقا ظاهرية بين 25يبين الجدول ذو الّرقم )
-أفراد الدراسة-دراسات العليا الالمتوسطات الحسابية لتقديرات طلبة 

 اتلصعوبات استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية, وفًقا لمتغير 
المستوى الدراسي, والجنس, والتخصص. ولمعرفة فيما إذا كانت هذه 

(, استخدم تحليل α≤0.05الفروق دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة )
( يبين نتائج هذا 21(, والجدول ذو الّرقم )1*1*5التباين الثالثي )

 التحليل.
(: نتائج تحليل التباين الثالثي لداللة الفروق في تقديرات طلبة 16الجدول ذو الّرقم )

لصعوبات استخدامهم لمصادر المعلومات اإللكترونية, وفًقا  -أفراد الدراسة-الدراسات العليا 
 لمتغيرات المستوى الدراسي والجنس والتخصص.

مصدر 
 التباين

مجموع 
 لمربعاتا

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  ف
 الداللة

المستوى 
 الدراسي

0.02 2 0.02 0.02 0.219 

 0.020 2.19 2.22 2 2.22 الجنس

 0.295 2.01 0.52 0 1.22 التخصص

   0.51 022 122.92 الخطأ

    022 122.90 الكلي

(عدم وجود فروق دالة إحصائيًّا 21يبين الجدول ذو الّرقم  )
-(, في تقديرات طلبة الدراسات العليا α≤0.05عند مستوى الداللة )

لصعوبات استخدامهم لمصادر المعلومات اإللكترونية,   -أفراد الدراسة
 تعزى ألي من متغيرات الدراسة كاآلتي:

( , وكان 0.02المستوى الدراسي, حيث كانت قيمة ف) -
 (.0.21مستوى الداللة )

( , وكان مستوى 2.19الجنس, حيث كانت قيمة ف) -
 (.0.02الداللة )

( , وكان مستوى 2.01التخصص, حيث كانت قيمة ف) -
 (.0.29الداللة )

وقد تفسر هذه النتيجة في ضوء أن أفراد الدراسة يعيشون البيئة 
األكاديمية نفسها, ويتعرضون لطرق التدريس نفسها أيًضا, لذلك فمن 

در المعلومات المنطقي أن تكون وجهة نظرهم حول استخدامهم لمصا
اإللكترونية بنحٍو نحو عام متقاربة ومتماثلة, بغض النظر عن 

 مستواهم الدراسي, أو جنسهم, أو تخصصاتهم.

 التوصيات:
 توصي الدراسة باآلتي:

أن تقوم كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية بحملة  -2
توعوية تثقيفية: )ندوات ومحاضرات(, لطلبة الدراسات 

اصة طلبة الماجستير(, تدور حول أهمية العليا )وبخ
استخدام المصادر اإللكترونية في التحصيل الدراسي, 
عداد الرسائل الجامعية؛ مما يؤدي إلى  والبحث العلمي, وا 

 االرتقاء بدرجة استخدامهم لها.

المتوسط  العدد الفئات المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى 
 الدراسي

 0.12 1.21 292 ماجستير

 0.21 1.22 112 دكتوراه

 الجنس
 0.22 1.99 92 ذكر
 0.19 1.22 212 أنثى

 التخصص

المكتبات علم 
 0.10 1.22 22 والمعلومات

 0.25 1.21 90 إدارة تربوية

 0.15 1.90 200 مناهج

إرشاد وتربية 
 0.20 1.90 91 خاصة

 0.20 1.21 20 علم نفس تربوي

 0.21 1.22 022 الكلي
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 وجهة نظرهم درجة استخدام طلبة الدراسات العليا في كلية العلوم التربوية بالجامعة األردنية لمصادر المعلومات اإللكترونية وصعوبات استخدامها من

أن يعمل أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية في  -1
دراسات العليا فيها الجامعة األردنية, على توجيه طلبة ال

إلى استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية باللغة 
اإلنجليزية, باإلضافة إلى اللغة العربية, كأساس للنجاح في 
االمتحانات على اختالفها, وتوثيقها في بحوثهم, وشمولها 
في الخطط الدراسية للمواد الدراسية؛ مما يؤدي إلى زيادة 

 استخدامهم لها.
ة الجامعة األردنية, وضمن إستراتيجية أن تعمل مكتب -2

شمولية, على تعريف طلبة الدراسات العليا بقواعد البيانات 
اإللكترونية لديها, والملفات اإللكترونية لمصادر المعلومات 
عالنها لهم, وأن تقوم بتدريبهم على  المتاحة مجاًنا وا 
استخدامها باستخدام استراتيجيات البحث المناسبة, مما 

لى تالفي الصعوبات التي يواجهونها في هذا يؤدي إ
 المجال, وبالتالي زيادة استخدامهم لها.

القيام بدراسات وبحوث أخرى حول الموضوع, تركز على  -0
صعوبات استرجاع المعلومات اإللكترونية لدى طلبة 
الدراسات العليا في كليات وجامعات أخرى, ودرجة 

االجتماعي في استخدام الهواتف الذكية, ومواقع التواصل 
 المجال.
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