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  الفذوة الزقىية لدى طالب وطالبات وزسمة البهالوريوظ
 جباوعة اإلواً حمىد بَ صعود اإلصالوية 

 
  

 :صخـــــوم
ـــالية إلى الحعــــــة الحـــــتهسؾ السضاػ   ـــــ ـــ ـــ  طؾ على ــــ

البات الانح  ظامـــــــحجم الـجوة الطكمية لسى ًالب ًو

ــــــاملح ) ــ ـــع ثذطجهــــــوكـ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــم( في الحذلــ ـــلات املــــ ـــــ ـــ ـــ  ةـــــترهــ

 بمطحلة البيالوضيوغ بجامعة إلامام محمس بن ػعوز 

ـــإلاػالمية من دالٌ الحع  ـــ ــ  ومعوكات   طق،ــــــــطؾ على ًــ

الاثلــاٌ باملعلومــات الطكميــة، ومهــاضات الاػــحذسام، والبحـــو عــن قــصم املعلومــات، وكــس ثــم اػـــحذسام 

املــــالو الوكـــــع املؼــــري علــــى اعحبــــاض هنــــس املــــالو املااػــــم لهــــصم لسضاػــــة  حيــــو إ  قــــصا املــــالو مــــطثبٍ 

نهـــا، والحعبعـــر عنهـــا بالسضاػـــات إلانؼـــانية، ودهـــحم بسضاػـــة الواكـــع، ووكـــف الظـــاقطة، وجمـــع البيانـــات ع

، إهــــاؿة إلــــى ثـؼــــعرقا، همــــا ثــــم اػــــحذسام هػــــلوب العياــــة الٌبليــــة    هــــا ثحلــــم ثم يــــ  
ي
 وهيـيــــا

ي
يــــا ِّ

م 
َ
ه

دلابم املجحمع في العياة، والحياؿؤ بع  هؿطازم، وثخؼم بالسكة إلاحلابية، وانذـان نؼبة حسوذ 

اــالي علــى شلــً ؿلــس ثــم ثحس)ــس مــا )لــاضب   ا400الخٌــ . بِّ لبــة مــن حجــم املجحمــع  ح ــ  )مىــن ( ًالــم ًو

 جعميم الاحابج على مجحمع السضاػة. 
مــــن هقــــم الاحــــابج ال ــــه ثوكــــلد إلجهــــا قــــصم السضاػــــة بــــي وجــــوز عوابــــم هه ــــر بال ؼــــبة للٌالبــــات 

% 88.7ملاضنة بالٌالب في الوكٌو إلى املعلومات الطكمية، هما ه  معظم هؿطاز عياة السضاػة ب ؼبة 

، إهاؿة إلى وجوز ؿطوق شات زاللة إحلابية بع  عياة الٌـالب وعياـة يؼحذسمو  إلانترند من ا ملنٌز

الٌالبات في مؼحوى مهاضات الاػحذسام، والبحو عن املعلومات الطكميـة، ووانـد ثلـً الــطوق للـال  

عياـــة الٌـــالب، وكـــس يعـــوز شلـــً إلـــى ه  ؿـــطق جعلـــم الٌـــالب واهخؼـــاب املهـــاضات لـــسدهم هه ـــر مـــن ؿـــطق 

 هاضات بال ؼبة للٌالبات.الحعلم واهخؼاب امل

 

 

 

 منى بنت عبداهلل الغانم

 

قسم دراسات   –أستاذ مساعد

 المعلومات

جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 اإلسالمية
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 متّيد : 
 

قاالــً ثعا)ــس مؼــحمط فــي الاعحمــاز علــى ثلايــة املعلومــات واللــسضة علــى اػــحذسامها  بحيــو 

 مــن وزوات والوػــاب  الوــطوضية  للمـــاضهة، والاجــاا، والاظزقــاض فــي املجحمعــات 
ي
هكــبحد جــعلا

املعلومــات، ولــالطػم مــن قــصا التزا)ــس الىبعــر فــي اػــحذسام الحلايــات ال ــه  جعحمــس فــي وػــاغ علــى 

ـــعر علــي   م( إلــى ه  الــسٌو العطليــة ال ظالــد جعــانع مــن الـجــوة الطكميــة باــال علـــى 2005الطكميــة ي

ثلطيــــط الحاميــــة إلانؼــــانية العطليــــة، وعلــــى مؤؿــــطات الى اؿــــة الاثلــــالية، وعــــسز هجهــــعة الحاػــــم، 

م ( ه  الـجـــوة 2007وعـــسز مؼـــحذسمع إلانترنـــد. همـــا ثوـــيف كٌـــا   ومواكـــع إلانترنـــد العطليـــة، 

الطكميــة مــن املمىــن ه  )يــو  لهــا ثــ رعر علــى مذطجــات الحعلــيم  لــصا وــا  الؼــطن مــن قــصا البحــو 

البــــات الانحظــــام  املحوكــــع ثذــــطجهم( فــــي  ـــالب ًو ًـ ـــم الـجــــوة الطكميــــة لــــسى  قــــو الحعــــطؾ علــــى حجـ

 جامعة إلامام محمس بن ػعوز إلاػالمية.الحذللات املـترهة بمطحلة البيالوضيوغ ب
 

 ة:ـــوغهمة الدراص
 

يعــس اػــحذسام ثلايــات املعلومــات والاثلــاالت فــي الحعلــيم مــن ومــوض الهامــة ال ــه ثحظــ   

باقحمـــام عس)ـــس مـــن الـــسٌو  ومـــن هـــمنها اململىـــة العطليـــة الؼـــعوز)ة، وكـــس هزى زدـــٌو الحلايـــات 

ــــة  ــــات املحلسمـ ـــن الحلايـ ــــد، وػعرقـــــا مــ ــــ : إلانترنـ إلـــــى جؼعـــــر هػـــــاليم ووػـــــاب  الحعلـــــيم  -الحس) ـــــة م ـ

ـــا علــى املؼـــحوى الححلــيلي للٌـــالب  والــحعلم فـــي امل ا إ)جابيي ؤػؼــات الحعليميـــة، والــصث يعىـــؽ هرــطي

حيـــو جــــعر دعـــى السضاػـــات إلـــى هنـــس ولمـــا ظاز اػـــحذسام الٌـــالب للىمبيـــوثط وإلانترنـــد ل ػـــطان 

م(  2004السضاػـــية ولمـــا ظاز حلـــولهم علـــى محوػـــٍ زضجـــات هعلـــى. )ؤهـــس شلـــً علـــام مالـــوض  

عــر حــاؿع ومعــع   ؛ــحاسها  الهخؼــاب املعــاضؾ واملهــاضات، لىــن )ــصهط حيــو )ــطى ه  بالــة الحعلــيم د

م( هنــــس باــــال علـــى ثلطيــــط الحاميــــة إلانؼـــانية العطليــــة ؿــــئ  العــــالم 2005نبيـــ  علــــي وناز)ــــة حجـــاظث  

العطبـــع يعـــانع مـــن وجـــوز ؿجـــوة ضكميـــة علـــى رـــالذ مؼـــحويات  علـــى املؼـــحوى العـــال ه، وإلاكلي ـــه، 

لم وجهة نظطم، وثـؼـعرم للـجـوة الطكميـة  ؿعلـى ػـبي  امل ـاٌ: واملحلي، إهاؿة إلى ه  لي  ثذ

التربويــو  )ــطو  ه  الـجــوة الطكميــة كوــية جعليميــة، ومظهــط لعــسم املؼــاواة فــي الاـــاش إلــى ؿــطق 

الحعلـيم، وضجـاٌ الاثلـاٌ )ـطو  ه  الـجـوة الطكميـة جع ـه عـسم ثـواؿط ؿـبيات الاثلـاٌ... وقىـصا. 

، )حم   في وجوز العس)س من م( ه  ال2006)ويف هحمس العطبع   ٍّ
َحس 

َ
 عالم العطبع همام ث
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ــــات املعلومـــــات  ــــي اػـــــحؼالٌ ثلايـ ـــن العـــــالم املحلـــــسم، وعـــــن الانذـــــطاي فـ ــــلاا عــ ــــه ثـلـ ــــوات ال ـ الـجـ

 وإلاؿازة منها.

وكـس نبعـد مــيلة قـصم السضاػـة مـن وـو  موهـو  الـجـوة الطكميـة مـن املوهـوعات ال ـه 

 إلاػــالمية ػــعوز بــن محمــس إلامــام بجامعــة إلانترنــد" علــى العطبــع "املححــوى  مــؤثمط ثــم ًطحهــا فــي 

البـــات ًـــالب علـــى وهـــو امل قـــصا زضاػـــة الباح ـــة ؿـــطهت ،بالطيـــان قــــ1432 عـــام  إلامـــام جامعـــة ًو

 وشلً ملعطؿة مسى وجوز الـجوة الطكمية بينهم. املـترهة  الحذللات في ثذطجهم(  املحوكع
 

 أِىية الدراصة: 
 

م( ه   العس)ــس مــن السضاػــات هؿــاضت إلــى ه  الـجــوة الطكميــة ال 2009ثــصهط مــطيم كٌــا   

، داكــة ؿيمــا )حعلــم باالػــحذسام مــن وــ  الج ؼــع   نؼــال،  ظالــد موجــوزة فــي العس)ــس مــن الــسٌو

وشوــــــوض، وثوكــــــلد دعــــــى السضاػــــــات إلــــــى ه  ورطيــــــال يؼــــــحذسمو  الحلايــــــات الطكميــــــة ل ػــــــطان 

م(  إلـى ه  العوامــ  الاكحلــاز)ة 2010الب الـلــطال. ويــعر حؼــن بلــطث  وواز)ميـة هه ــر مـن الٌــ

 والاجحماعية بي العالط وػاس ه لوجوز الـجوة الطكمية بع  الٌالب. 

ال ـه ال )ذــ   -الـجـوة الطكميـة  -ثظهط هقمية قصم السضاػة مـن موهـو  السضاػـة نـؼـها 

ــــف ـــي مذحلــ ــ ـــــات فـ ــــويط املجحمعـ ــــة وثٌــ ــــى ثاميــ ـــــا علــ ـــــبعى هرطقـ ــــى الـ املجــــــاالت، وهــــــطوضة معالج هــــــا  علــ

البــات  وثجؼــعرقا إ  وجــست. همــا ه  قــصم السضاػــة ػــترهع علــى مطحلــة وؿلــة مهمــة مــن ًــالب ًو

على مؼحوى البيالوضيوغ  ملعطؿة مسى وجوز الـجـوة الطكميـة  -املحوكع ثذطجهم -جامعة إلامام 

ؼـــؤولع  باملؤػؼـــات بيــنهم، إهـــاؿة إلـــى ه  نحـــابج قـــصم السضاػـــة )مىــن ه  جؼـــاقم فـــي مؼـــاعسة امل

م( "ه  2004وواز)ميـــة فـــي ثجؼـــعر قـــصم الـجـــوة، وثذٌـــع قـــصم املــــيلة. ويـــصهط علـــام مالـــوض  

ػايـة وانـد هو ؿلعـرة  -إلاحؼاغ بالـجوة الطكمية، والحطق على وكلها من كب  وـ  املجحمعـات 

 ػاؼاعس في حلها. -
 

 أِداف الدراصة:
 

البــات الانحظــام تهــسؾ السضاػــة الحاليــة إلــى كيــاغ حجــم الـجــوة  ًــالب ًو الطكميــة لــسى 

 املحوكــــع ثذـــــطجهم( فـــــي الحذللـــــات املــــــترهة بمطحلـــــة البيـــــالوضيوغ بجامعـــــة إلامـــــام محمـــــس بـــــن 

 ػعوز إلاػالمية، وشلً من دالٌ الحعطؾ على ًطق الاثلاٌ باملعلومات الطكمية ومعوكاتها 

 

http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=827:-5-7-11-1432-3-5-10-2011-&catid=89:2008-06-17-15-57-56&Itemid=326
http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=827:-5-7-11-1432-3-5-10-2011-&catid=89:2008-06-17-15-57-56&Itemid=326
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م، والـــطوق شات الساللــة لــسى هؿــطاز عياــة السضاػــة، ومؼــحوى مهــاضات الاػــحذسام والبحــو لــسده

إلاحلـــــابية فـــــي حجـــــم الـجـــــوة الطكميـــــة، وال ـــــه )مىـــــن ه  جعـــــعى الدـــــحالؾ مؼـــــحوى إجـــــازة اللؼـــــة 

إلانجلعز)ة، ومؼحوى جعليم الوالس)ن، ومؼحوى زد  وػـطة، وجـ ؽ العياـة، إهـاؿة إلـى الحعـطؾ 

إلــجهم مـن كبــ   علـى اػـحذسام ال ر)ــس إلالىترونـع فــي الحواكـ  الاجحمــا ي، وو ـخاق الــص)ن ) جـ 

هؿــــطاز عياــــة السضاػــــ ة لالػحـؼــــاض، هو لحــــ  مـــــاو  حــــٌو معــــسات ولــــطامج الىمبيــــوثط، هو حــــٌو 

، والع وض على املعلومات الطكمية.  السدٌو
 

 أصئمة الدراصة:
 

مـــا ًـــطق الاثلـــاٌ باملعلومـــات الطكميـــة، ومعوكاتهـــا لـــسى الٌـــالب والٌالبـــات  املحوكـــع ثذـــطجهم(  -

 .بجامعة إلامام؟بمطحلة البيالوضيوغ 

مــــــا مؼــــــحوى مهــــــاضات الاػــــــحذسام والبحــــــو عــــــن املعلومــــــات الطكميــــــة لــــــسى الٌــــــالب والٌالبــــــات   -

 . املحوكع ثذطجهم( بمطحلة البيالوضيوغ بجامعة إلامام؟

قـــــ  قاـــــان ؿـــــطوق شات زاللـــــة إحلـــــابية فـــــي حجـــــم الـجـــــوة الطكميـــــة لـــــسى الٌـــــالب والٌالبـــــات  -

غ بجامعــــة إلامـــــام جعــــعى الدــــحالؾ مؼـــــحوى إجــــازة اللؼـــــة  املحوكــــع ثذــــطجهم( بمطحلـــــة البيــــالوضيو 

 .إلانجلعز)ة، هو مؼحوى جعليم الوالس)ن، هو مؼحوى زد  وػطة، هو ج ؽ العياة ؟

مــا مــسى اػــحذسام ال ر)ــس إلالىترونــع فــي الحواكــ  الاجحمــا ي لــسى هؿــطاز عياــة السضاػــ ة؟ ومــن  -

ض، هو لحـ  مــاو  حـٌو معـسات ولـطامج قم و خاق الـص)ن ) جـ  إلـجهم هؿـطاز العياـة لالػحـؼـا

 .الىمبيوثط، هو حٌو السدٌو والع وض على املعلومات الطكمية؟
 

 سدود الدراصة: 
 

الحـسوز املوهــوعية لهـصم السضاػـة علــى الحعـطؾ علـى حجــم الـجـوة الطكميـة فــي  اكحلـطت 

البـــات مطحلـــة البيـــالوضيوغ املاحظمـــع ، واملحوكـــع ثذـــطجهم  الحذللـــات املــــترهة لـــسى ًـــالب ًو

بجامعـــة إلامـــام محمـــس بـــن ػـــعوز إلاػـــالمية. همـــا الحـــسوز امليانيـــة ؿاكحلـــطت علـــى جامعـــة إلامـــام 

الطيان، هما اكحلطت الحسوز العماية على الـل  السضاس ه  س)اةإلاػالمية بممحمس بن ػعوز 

 .قـ.1432قـ/1431ال انع من العام الجامعي 
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 وصطمشات الدراصة: 
 

م(: "ه  قاــان رالرــة جعطيـــات للـجـــوة 2005)ــصهط نبيــ  علــي، وناز)ــة حجــاظث   الفجوو ا الزية:وو :

: )حلـط مـهـوم الـجـوة التعزيو  ول  الطكمية من حيو مسى جؼٌي ها لـسوضة اهخؼـاب املعطؿـة  

: يـــم  التعزيوو  النو   الطكميـة فـي الاـــاش إلـى ملـازض املعطؿــة، ومـن حيـو ثــواؿط الب يـة الحححيـة. 

بجانـم الاــاش إلـى ملـازض املعطؿـة اػـخيعاسها مـن دـالٌ الحعلـيم والحـسضيم، وثوعيـف قـصم املعطؿــة 

ا، ورلاؿيا. ا، واجحماعيي ؼٌع زوضة اهخؼاب املعطؿة  من حيو الاـاش ي التعزي  الن لث: اكحلاز)ي

إلجها، واػخيعاسها، وثوليـس معطؿـة جس)ـسة مـن دـالٌ مؤػؼـات البحـو والحٌـويط ". ويعـطؾ علـام 

م( ب  هــا "ثــسٌ علــى الـجــوة الااؿــلة بــع  مــن )ملــً ومــن ال )ملــً 2004مالــوض الـجــوة الطكميــة  

 ؼعرقا".ثىاولوجيا املعلومات الحس) ة، ووزوات اللابمة على ثا

: ثــطى الباح ــة ه  املللــوز بــالـجوة الطكميــة فــي قــصا البحــو التعزيوو  رحزا وو  لةفجوو ا الزية:وو 

الــــاضق بـــع  مـــا وكـــلد إليـــس الحىاولوجيـــا الحس) ـــة فـــي قـــصا العلـــط مـــن هجهـــعة، ووػـــاب  اثلـــاٌ، 

البــــات جامعـــة إلامــــام محمـــس بــــن ػـــعوز إلاػــــالمية  وػعرقـــا، ولـــع  اػــــحذسامها مـــن كبــــ  ًـــالب ًو

 حلة البيالوضيوغ في الحذللات املـترهة املوضحة في مجحمع السضاػة. بمط 
 

 طار الٍظزي والدراصات الضابكة:اال
 

 مـهـوم ثحس)ـس حاولـد الحعـاضيف ال ـه مـن م( ه  قاـان العس)ـس2008)ـصهط حمـعة دعلـي وودـطو   

 الطكمية منها ما )لي: الـجوة
 

  :الزقىية اهلوة أو الفذوة وفّوً - 
 

 ال ـه املهـاضات وحيـاظة الحـس)و، والاثلـاالت دــيلها املعلومات ثىاولوجيا حياظة في الـاضق  عن يع ر

ٌ  بــع  معهــا الحعامــ  )حٌلبهــا  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحىاولوجيــات، ول رامجه لهــصم املاحجــة املحلسمــة الــسو

ٌ  ا،ولـع ثهمححويـاو   كـياػة وفـي الحىاولوجيـات، قـصم إنحـا  فـي جؼـاقم ال عـــــــــــــــالح الااميـة الـسو

 علـى الحىاولوجيـات قصم ثوظيع في ب نس الـاضق  ا،وبعوهم )وض  مـهوم الـجوة الطكمية:ثهمححويا

ٌ  بـع  وؿـطاز ٌ  املحلسمـة الـسو  الب ـ  ثـوؿط حيـو مـن املعطؿـة إلـى الااميـة، وهـصا بمـسى الاــاش والـسو

ٌ  الالظمـة الحححيـة  إػــاٌ زو   هػاػـا آلاليـة بالوػـاب  عطؿـةوامل مـواضز املعلومـات علـى ل حلـو

 مسى بع  الـاك  الحس على )طهع الحعطيف وقصا الحواك  البـطث، دالٌ آلالية، من ػعر الوػاب 

 . إلانترند دـبىة إلجها، وعااكط ضلٌها الاـاش ووػاب  ؿبيات الاثلاالت، ثواؿط
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ال ـوضة  جـطال واكـع، نــ  لوكـفحلـطا  جؼـحذسم عبـاضة بـي الطكميـة الـجـوة ه  )ـطى  مـن ومـنهم -

 ...املاضـ ه اللـط   رماني يـات بسا)ـة ماـص وكـ  علـى والاثلاٌ، إلاعالم ميسا  ًالد ال ه الحىاولوجية

ٌ  بع  الجس)سة والاثلاٌ إلاعالم لحىاولوجيا املخؼاوث  ػعر البلوغ" ثحس)سا واكع وجع ه  الؼايـة الـسو

ٌ  املحلسمة،  . "-الـلعرة  - الامو  الؼابطة في ًطيم والسو
 

 اب الفذوة الزقىية: ـــأصب
 

م( وػـــباب ال ـــه هزت لحـصـــ ه الـجـــوة الطكميـــة بـــع  وؿـــطاز 2004)وضـــ  علـــام مالـــوض 

ـــــة ـــ  الس)موجطاؿيـــ ــ ـــــم بالعوامـــ ــــباب ثحعلـــ ــ ــــى هػــ ــ ـــا إلــ ــ ـــــو )طجعهـــ ـــــات  حيـــ ــــــــطق، والــــــــسد ،  واملجحمعـــ  العِّ

والحعلـــيم، والعمـــط، والجــــ ؽ(، وعوامـــ  محعللـــة با ميــــة، واملهـــاضات، واللؼـــة. ويــــصقم حمـــعة دعلــــي 

 م( إلى ه  هػباب وجوز الـجوة الطكمية ثحم   في الحالي:2008وودطو   
 

 :تهٍولودية ابــــأصب.1
 

 مـن مخؼـاضعة  بمعـسالت والاثلـاالت املعلومـات ثىاولوجيـا ثحٌـوض  :التنن لو ي  التع ر  ضزع  - أ

ٌ  كبـ  مـن ال حـاق سهـا مـن كـعولة )عيـس ممـا بطمجيـات، هو اثلـاالت، عحاز، هو إهـاؿة  الااميـة، الـسو

 .عسز مواكع الويم في إلانترند ثاامعإلى 

 لالححياض  عالية كابلية والاثلاالت املعلومات ثىاولوجيا هعهطت :التنن ل ي  الاحته ر تن م  - ب

 .ال رمجيات هو العحاز، مؼحوى  على ػوال

 املعطفـي الانـسما  دــسة مصـحولة الاححياضيـة عـةز الن ثاـامع مـع :التنن لو ي  الا غوق  تفو ي  -ج 

 عـاقطة ثـصــ   مظــاقطم: هبـطظ  ومــن الؼـط املعطفــي  وحما)ــة الحىاولـويي الانؼـالق حــسة ثـاكمـد

 .املهاضات الؼوزال، وثـحاد اللااز)م

 إلـى شلـً ويطجـع املعطفـي، الانـسما  دــسة املعلوماثيـة املاحجـات ثخؼـم: املعزفو  الانوةم ج شوةا  -د

 العلميـة الاتلمجا بـع  مــترن هلاػـم وجعـاعم زوضقـا املعلومـات، لحىاولوجيـا الخاكـة الٌبيعـة

 . املذحلـة والحىاولوجية
 

 :اقتصادية ابـــــأصب.2
 

 هػـعاض فـي الىبعـر الانذــان مـن الـطػم علـى :املعة مو   تنن ل ح:و  تو ظن  مةفو  ارتفو    -أ

ينها ؿا  ولـة النهاةع باملؼحذسم الخاكة والاثلاالت املعلومات ثىاولوجيا  اضثـا  في محليا ثًو
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 لهـصم الحىاولوجيـا، واضثــا  الحححيـة الب ـ  إنــال ولــة اضثــا  : منهـا هػـباب  لعـسة وشلـً مؼـحمط، 

 .ثٌويطقا ولـة

 مـن للحىح  نـٌة حطهة املعلومات كااعة حاليا جـهس :الصغ ر على لالضغغ النب ر تنتل - ب

 مـن اليامـ  الاػـخبعاز حـس إلـى الاتلمجمـن ا ه عـر فـي اللـؼاض علـى الخاـاق )وـيم ممـا الىبـاض، كبـ 

 .املااؿؼة حلبة

 اثهماحجـا بحوظيـع ثلـوم الــطوات قـصم :املحة:و  لألض ا  الجنط:   املتعةدا الشزم   الته م - ج

 لحوـمط املحليـة  لــطوات الحٌـويط الـحـات ثاضهـة اجؼـاعها، علـى العامليـة الؼـوق  ؿـاملة اثهودـسما

 .هػواكها ثآو  مع ثسضيجيا

 املعلوماثيـة، الحاميـة ؿـاثوضة علـى رليلـة هعبـال الـىطيـة امللىيـة ثوـيف :الفنزيو  املةن:و  مةفو  - د

 ماظمـات ثياؿحـس مـا وقـو العامليـة، الحجـاضة امللعمـة ملاظمـة والخــطيعات الاثـاكيـات عـ  فـي داكـة

 . ل جميع املعطؿة محاحة ثظ  ليع جهس  من وػعها ما بي  املسنع ثمعلمجا

 مـا ػالبـا :الضوع:  حطو ب علوى القو    ملصوحة  ايتصو دا  املعة مو   تنن ل ح:و  انح:و س - وهو

 ووكـ  ثلـسما، وكـ  حؼـاب علـى لهـا اػـحذساما ووه ـر ثلـسما، وه ـر إلـى الحىاولوجيـا ثاحـاظ

 .اػحذساما
 

 :صياصية ابــــأصب3-
 

 في املعلوماثية الحامية ػياػات وهع عملية ثخؼم:املعة م ت:  التنة:  ض: ض   لضع صع ب  - أ

 مـن هبعـر كـسض إلـى ثححـا  الؼياػـات قـصم وهـع عمليـة    الــس)س  بالحعليـس الااميـة البلـسا 

 .الو ي من عالية وزضجة إلابسا ،

 اللٌـم بـي املححـسة ؿالوال)ـات: الج: معة مو ى  املحو:غ على ع مل:  املتحةا ال الا   ض:عزا - ب

 ؿالوال)ات )حعلم باإلنترند  ؿيما وداكة الجيومعلوماج ، املحيٍ على كبوحس )حىم الصث الوحيس

 لإلنترنـد، وكـس وػاػـية املهـام جؼـيعر مؼـؤولية ومطيىيـة املؤػؼـة ثححىـط بـ   ثحمؼـً املححـسة

 املهمـة إلـى قـصم ثحاٌ ه  املعلومات ثمعلمج العاملية اللمة في كاًع دـي  املححسة الوال)ات ضؿود

 هؿطيليا . وجاوب ال راظي ، اكترحد هما لالثلاالت، العال ه واالثحاز عاملية: ماظمة

ٌ  ؿحيومـات :محة:و  املعة مو ى  ال ضوع علوى الن م:و  الوةل   حن مو   ضو:عزا - ج  الااميـة الـسو

 .اللومع ومن حما)ة زعوى  ثحد املعلومات مااؿص على جؼيٌط
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ـا  هوليـة دامـات ث ـحج زوال زولاـا ثيـو   ه  يع ـه :الزيعو  الايتصو د دل   دللنو  حعول مح للو  -د ًبلي

ا العم  ثلؼيم مبازا اللس)مة  ملبازئهم  .عامليي

 العمـ  مـن وثحويلهم الـباب، ؿىط لخؼٌيح يع ه محاولة الشب ب: عق    ضة امل حه رعقم -ل

 البالي. والحـىعر الترق  إلى
 

 : لمفذوة وثكافية ادتىاعية أصباب4- 
 

 من الحعلم ؿطق ثواؿط وعسم الحعليم، مؼحوى  ثسنع: التعة  فزص ت افز لعةم التعة: ، تة   - أ

 .الطكمية الـجوة عنها ث حج ال ه وػباب هقم

:َّ  - ب ِّ
م 
ُ
 وميـة نؼـبة اضثـعـد ؿيلمـا الطكميـة، للـجـوة املؤز)ـة الطباؼة وػباب من ومية جعح ر :و

 .اجؼا  الـجوة إلى شلً هزى

ٌ  فـي ؿـا ؿطاز الطكميـة  للـجـوة املؤز)ـة وػـباب مـن الـسد  يعح ـر: الوةلل - ج  زدلهـم الااميـة الـسو

ٌ  وؿطاز دعىؽ محسوز،  الـسد  بـع  الــطق  دؼبم الطكمية الـجوة ث ـ  ولالحالي املحلسمة، في السو

ٌ  في  واملحلسمة. الاامية السو

ا اللؼـة ثلعـم: الةغ يو  الفجو ا - د  مـن اللؼـوث  الحذلـف يعـس لـصلً املعطؿـة  اكحلـاز فـي ضباؼـا زوضي

ٌ  جميـع جؼـعى الطكميـة  ولـصلً للـجـوة الطباؼـة وػـباب  اللوميـة، بلؼ هـا الاقحمـام إلـى حاليـا الـسو

 .داكة بلـة والانترند عموما، املعلومات والاثلاالت بحىاولوجيا دعالك ها )حعلم ؿيما داكة

ٌ  مجحمعـات ؼـمخث :تةعو ملجا الجةو د - هوو  عس)ـسة،  ػـباب للحؼيعـر كابلي هـا بوـعف الااميـة الـسو

 جس)سة  جؼيعرات هث ثلب  في كعولة ثجس ؿهه الؼابسة، ولالحالي والحلاليس الليم ماظومة إلى ثطجع

 .والحلاليس الليم سهصم لحمؼىها نظطا

 الحمىي يـة، البالـة ثـواؿط عـسم الطكميـة الـجـوة هػـباب هقـم مـن :لالتشوزيع  التنظ:ةو  الجة د- ل

 وقـصا والخـاق، الحيـومع ثمـعلمجا كب  كٌاعات من الحامية إحساذ في محواظنة مـاضهة ثخيح ال ه

 . والخـطيعي الحاظي ه الجموز عن ناثج

 ال لاؿـة ػيـاب الطكميـة للـجـوة املؤز)ـة وػـباب مـن :التنن ل ح:و  العةة:و  النق فو  غ:و ب - س

 موجـوزة ال لاؿـة قـصم ثيـو   ه  البـس مـن الـجوة قصم على الحؼلم )حم وح   الحىاولوجية، العلمية

ٌ  ؿعوب جميع لسى  .الاامية السو
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 واملتكدوة: الٍاوية الدوه الزقىية بني الفذوة توصع عواون
  

 مسى ثوػيع على جعم  ال ه وػاػية العوام  م( إلى ه  من هقم2008يـعر حمعة دعلي وودطو   

 ما )لي: والعالم املحلسم العطلية البلسا  بع  الطكمية الـجوة

   وشلـً والـسمج  لالححياض عالية كابلية شات - ًبيع ها بحىم - والاثلاٌ املعلومات ثلايات وو 

ٌ  املااوضة وػهولة املطهعية، الؼيٌطة ثوؿطم من وػاب  ملا نظطا   ثـسؿم يولةوػ الطمعية، با كو

 .املعلوماثية الؼلع

 ٌالطلحية، هػاغ إلى املعطؿة إنحا  عملية ثحوي  إلى شلً هزى وكس املعطؿة، اكحلاز إلى الانحلا 

ٌ  ولـة إلى اضثـا  بسوضم هزى مما  .املعطؿة مواضز على الحلو

  الؼطعة ؿابلة املعلومات لٌطق  الحححية الب ية إنـال ولـة اضثـا. 

 املتزا)س النز)ف  ٌ   ـهالطك هو اللجـطة، دـالٌ مـن )ـحم الـصى يالـعلـ ػـوال في السٌو الااميـة، للعلو

 ثلايـات مجـاٌ فـى املحذللـة للاذبـة داكـة إلانترنـد، دـالٌ ؿـبىة مـن دعـس عـن )ـحم الـصى

ا ثحعطن هوال  والاثلاالت، املعلومات ٌ  كب  لجصب ؿس)س من حاليي  املحلسمة. السو

 الحل ه الحذٌيٍ كعولة من )عيس والاثلاالت املعلومات ثلايات جؼيعر ػطعة. 

    واجحماعيا اكحلاز)ا الطكمية الـجوة وراض م(  ه  من هقم 2008ويوض  حمعة دعلي وودطو 

 :ما )لي
 

 ار الفذوة الزقىية:  ـــــآث
 

  السولية. الاثـاكيات مع الاامع الاكحلاز ثىيف إميا  عسم  -

ٌ  إميا  وعسم الاكحلاز، جموز  -   .الحااؿس ه الاكحلاز هو الؼوق، اكحلاز إلى الححو

 في السٌو الاامية.  الـىط وانععاٌ العل ه، املؼحوى  انذـان  -

 العالم. مع والحواك  الحىاولويي الو ي انذـان  -

 واملعلوماجع. الاكحلازث الـلط حسة ثعا)س  -

ٌ  هـس وحلـاز وثوالـس العـال ه، الـىـط مـع الحـاعـ  عـسم دـالٌ مـن املحٌـطؾ الـىـط ظيـازة -   الـسو

 املحلسمة.

 اللطاض في السٌو الاامية. كاا  بع  املعلومات لحبازٌ العلطية اللاوات ػياب - 
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 :عالز الفذوة الزقىية
 

م( ه  هٌو وؿيال ال ه )جم ثواؿطقا لؼـس الـجـوة الطكميـة بـي 2004)طى علام مالوض 

والحعامـــ  معهـــا همــــطو  محـــسز  ثـــواؿط املعلومـــات الصـــحيحة والسكيلـــة دــــ   الـجـــوة الطكميـــة،

الوكـــد ووقـــساؾ، ؿهاـــان دٌـــٍ ه عـــرة فـــي قـــصا اللـــسز علـــى املؼـــحويع   الـــسولي, واملحلـــي  ؿعلـــى 

املؼــــــحوى الــــــسولي: املـــــــطو  الــــــصث ثباــــــام الاثحــــــاز الــــــسولي لالثلــــــاالت فــــــي مــــــؤثمطم الــــــسولي لحاميــــــة 

( لؼــس VAPع دٌــة  م، والــصث وهــ1998الاثلــاالت حــٌو العــالم، الــصث علــس بمس)اــة ؿالحــا عــام 

الـجــوة الطكميــة. وعلــى املؼــحوى املحلــي نــطى العس)ــس مــن الــسٌو ال ــه جعــانع مــن الـجــوة الطكميــة، 

ؿلـس كامــد بوهـع نمــاش  مـن الخٌــٍ الـعالـة مللابلــة قـصم الـجــوة الطكميـة، ؿعلــى ػـبي  امل ــاٌ: 

ملعلومـــــات حيومـــــة الهاـــــس ال ـــــه كامـــــد بئمـــــساز املـــــس  واللـــــطى املحطومـــــة مـــــن دـــــسمات ثىاولوجيـــــا ا

والاثلـــــاالت بمـــــا يعـــــطؾ با هــــــان إلالىترونيـــــة املـــــعوزة بذٌـــــوي الهـــــاثف، والحاػـــــبات آلاليـــــة، 

وػعرقـــا مـــن وجهـــعة املؼـــاعسة  لالػـــحـازة مـــن دـــسمات املعلومـــات وثىاولوجيـــا الاثلـــاالت. م ـــاٌ 

حـسب  ودط: ما كامد بس الجامعة الاؿتراهية  وؿطيليـة، ال ـه ثخـيح للٌالـم الالححـاق سهـا مـن وـ 

وكــوب زو  الحليــس بالحــسوز الجؼطاؿيــة، ؿحلــوم بتزويــس ًالسهــا ب ػاػــيات الوكــٌو إلــى مجحمــع 

املعلومــات والاثلـــاالت  إش ثمــسقم با بحـــاذ، وامللــاالت، والىحـــم مـــن مــا )لـــطب مــن هلـــف كاعـــسة 

 عاملية، وثاؼط الوكٌو إلى دعى املىحبات الطكمية العاملية. 

 دعى الحوكيات لحجاوظ الـجوة الطكمية: م(2008وي خم حمعة دعلي وودطو   
 

 محـسز همــطو  معهـا والحعامـ  الطكميـة، الـجـوة دــ   والسكيلـة الصـحيحة املعلومـات ثـوؿعر -1

 .الوكد ووقساؾ

ٌ  من املحطومة وماهن ثامية -2  .واللطى  والطيف املعلومات إلى الوكو

 الجانـم علـى املاـاجو ثطهـع بحيـو السضاػـية  املاـاجو ثٌـويط علـى الحعليميـة املؤػؼـات حـو -3

 منهـا والاػـحـازة املعلومـات، ثلايـات اػـحذسام هيـية املحعلمع  بحعليم والحل ه، والاقحمام التربوث 

 مـع ثبـسه الح قيـ  عمليـة ه  املعلـوم ومـن ،الحعلـيم نظـام فـي إزدـاٌ الحاػـم م ـ  امل لـى، الاػـحـازة

ـاٌ، ا جعليمهم من بس ال ولالحالي ًو ا جعليمي
ي
ا وقازؿ  .جيسي

الىــالة  مـن عاليـة زضجـة علـى قـم وانوا ؿئ  للمؼحلب ، )ؤقلو   الص)ن باملعلمع  الجيس الاقحمام -4

 .منهم املحعلمع  على قصا هرط )ظهط ؿبالحالي ػوؾ
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 مـن البـس ولىـن علجهـا، اللـازضين لؼعـر إلجهـا )ححـا  ملـن والاثلـاالت املعلومـات ثىاولوجيـا ثـوؿعر -5

 محياملـة بذٌـة مـطثبٍ ؿاجاحهـا ال ثىــع، وحسقا والاثلاالت املعلومات ثىاولوجيا ه إلى  إلاؿاضة

 ال ـه البالـة ثـوؿعر علـى ؿلـٍ جعمـ  بـ  الحؼيعـر، ثولـس ال املعلومات الاجحماعية، ؿحىاولوجيا للحامية

ن
 
 .حسورس من ثمى

 ثيـو   ه  - الطكميـة الـجـوة علـى الحؼلـم )ـحم ليـع - ؿالبـس :الحححيـة الاكحلـاز)ة الب يـة ثاميـة -  6

  -  العضاعـة الاكحلـاز)ة اللٌاعـات ثاميـة مـن بـس ال ولـصلً كويـة، الاكحلـاز)ة الحححيـة الب يـة

 . وػسقا الـجوة، قصم الحؼلم على )حم ح   (  والخسمات - واللااعة

ٌ  جعـاو   -7 ٌ  الـجـوة، ؿـبعى علـى الحؼلـم هجـ  مـن دعوـها مـع الااميـة الـسو ثحـوقم  الااميـة الـسو

 وهعف الؼصاجة، قو الحوجس قصا بس )وكف ما وهك  بمـطزقا، معلوماثية ثحليم ثامية بئميانية

 وثحـالـهم واللـؼاض، الىبـاض ثىـحالت مـن )جـطى  مـا )حجاقـ  ه  )مىـن  حـس ؿهـ  الاػـتراثييي: الاظـط

 !الخطيٌة الجيومعلوماثية؟ على مواكعهم ثحلع  دؼية

ٍّ  إؿـطان -8
 املهـاضات وثاميـة الاثلـاالت، كٌـا  ثاميـة فـي والخـاق والحيـومع العـام اللٌـا  مـن وـ  

 .البـطية

 السمج بع  العوملة و املحلية  هع ه السمج بع  الاكحلاز الحلليسث واكحلاز املعطؿة. -9

 

 الدراصات الضابكة:
 
 

مـن هحـس املواهـيع  . إ الفجو ا الزية:و  فو  التعةو: دعاـوا :  م(2003بحث ب لنت ت رمو    -1

الـــصث دهـــحم سهـــا قـــصا البحـــو قـــو "مـــا الـــصث )جعـــ  الـجـــوة الطكميـــة مـــن ومـــوض املهمـــة بال ؼـــبة 

ــــو  ـــة"؟ همــــــا )طهــــــع البحـ   -ل حيومــ
ي
علــــــى زضاػـــــة الـجــــــوة الطكميــــــة علـــــى رــــــالذ مؼــــــحويات  -ه)وــــــا

ومــن ، -علــى اعحبــاض ه هــا هكــوى زولــة فــي العــالم  -مذحلـــة  بــي مــن وجهــة نظــط الوال)ــات املححــسة 

وجهة الاظط العاملية، ومن وجهـة الاظـط الترهيـة. ومـن دـالٌ قـصا البحـو ثـم ثلـس)م العس)ـس مـن 

امللترحــــــات  لؼــــــس الـجــــــوة الطكميــــــة، منهــــــا: عمــــــ  مؼــــــوحات للمــــــساضغ فــــــي ماٌلــــــ هم  لححس)ــــــس 

الــــواضق فـــي ثـــوؿط وجهـــعة واملعـــسات، ونوعي هـــا، وعـــسز ونـــو  الـــسوضات السضاػـــية امللسمـــة. ولاـــال 

ابج، )مىـــنهم ثلـــس)م الـــسعم لحـــوؿعر وجهـــعة واملعـــسات، والحـــسضيم  لححليـــم قـــسؾ قـــو علـــى الاحـــ

 جؼاوث ؿطق الٌالب في اػحذسام الحلايات الطكمية. 
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م( بعنووووو ا : الفجوووو ا الزية:ووووو  : تجوووو رب مع شووووو  ب اضوووووع  2006دراضوووو  همووووو  ه:ةوووون  ريووووو     -2

فــي قــصم السضاػــة ثــم  .مةرسوو الا الابتةاة:وو  لوظفوو   مووت مجتةعوو   مزتفعوو  لمن فضوو  الووةلل

اػـــحذسام نمـــوش  مذـــحلٍ، )حيـــو   مـــن رمانيـــة مـــن مسضســـ ه املطحلـــة الابحسابيـــة، وجؼـــعة ورمـــانع  

معـد البيانـات  ا من مساضغ مذحلـة  لؼطن زضاػة الـسدٌو علـى الحلايـة واػـحذسامها. " ج  ًالبي

ت الشخلـــية مـــن ملـــازض محعـــسزة، ومنهـــا علـــى ػـــبي  امل ـــاٌ: الاػـــحبيانات، واملؼـــوحات، وامللـــابال 

املاظمــــــة، واملؼــــــخاسات، وال،ــــــجالت وضؿــــــيـية، وهؿــــــاضت نحــــــابج الاػــــــحبيا  ه  الٌــــــالب مــــــن هــــــال 

 ، املسضػــــحع  لــــسدهم مؼــــحويات عاليــــة فــــي اػــــحذسام الىمبيــــوثط، والــــسدٌو علــــى إلانترنــــد فــــي املنــــٌز

 بادحالؾ هوهاعهم.
ي
 ولىن ادحلف اػحذسام الٌالب للىمبيوثط في املنٌز كليال

 

ضوة الفجو ا الزية:و  دعاـوا :  م(2006 رل  ح د ، لم جةن  ب ل:وت، لشون   ب:ول دراض  ش -3

. زضغ املؤلـــو  الحلــسم املحــطظ  شوز املعوو را لالتقن:وو   الزية:وو  الةةانوو  مووت العف لوو  املبنووزا

نحو الوكٌو املخؼاوث للحلاية، واػحذسامها لسى الحالميص دالٌ مطحلة وضبع ػاوات وولى من 

ــاٌ  8.283د العياة على املسضػة، واؿحمل  مـن املـساضغ العامـة، ممـن الححلـوا بطيـان ًو
ي

ًــال

مـــن اللـــف وٌو ح ـــ  ال الـــو، وجــــعر البيانـــات املحـــوؿطة إلـــى ه  اػـــحذسام الىمبيـــوثط والحلايـــات 

الطكمية في ثعا)س مؼـحمط، ح ـ  بال ؼـبة ل ًــاٌ، وقـصم الاخيجـة ثحواؿـم مـع الحلـاضيط الـواضزة مـن 

ــــاسهة فـــي نــــ ؽ املجــــاٌ، همـــا ه  قـــصم الساضػـــة جــــعر إلـــى ه  الــــواضق فــــي العس)ـــس مـــن وبحـــاذ امل

اػــــحذسام الحلايــــة الطكميــــة بــــع  املــــساضغ ؿــــس)سة وماذـوــــة الـلــــط فــــي ثاــــاكم، بــــالطػم مــــن ه  

وهـــع الخؼـــاوث فـــي ؿـــطق ثـــوؿط الىمبيـــوثط والحلايـــات الطكميـــة فـــي ثحؼـــن إال هنـــس مـــع شلـــً )الحـــ  

، وداكــــة بال ؼــــبة للٌــــالب فــــي ماــــاًم ؿــــس)سة  وجــــوز ؿجــــوة ضكميــــة فــــي ثــــوؿط الىمبيــــوثط فــــي املنــــٌز

الـلط  حيـو إ  ثوؿطقـا )ـطثبٍ بالحالـة املاز)ـة ل ػـطة.. همـا ه  البيانـات ال ـه ثـم الحلـٌو علجهـا 

 
ي
مــن دــالٌ قــصم السضاػــة جـــعر إلــى ه  الححلــي  ووــاز) ه فــي الطياهــيات واللــطالة )ــطثبٍ اضثباًــا

 . ا بحوؿط، واػحذسام همبيوثط في املنٌز  مهمي
 

( بعن ا : فه  لمح رب  الفج ا الزية:  لةى 2006دراض  ح ل:   أم، لدل يت لاظط     -4

. مــن دــالٌ زضاػــة الحالــة قــصم ظ لبوو   مة:وو  الام العشبوو ع بج معوو  تنطوو ص لةنطوو ع فوو  دانتوو   

ثمـــــد زضاػـــــة الٌـــــطق ال ـــــه مـــــن داللهـــــا يعـــــانع ويعـــــاف ًالبـــــات وليـــــة الام الععلـــــال ثجطلـــــة الـجـــــوة 

ا يؼ   "اػحذسام الىمبيوثط لحععيع الحـ  الطكمية، والسض  ا واحسي  اػة ثوض  هيف ه  بطنامجي
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ـــصت  ـــن الٌالبـــــات، وهدــ ــــوة الطكميـــــة لهـــــصم الاوعيـــــة املعياـــــة مــ ــــي ػـــــس الـجـ ـــاظ" كـــــس ػـــــاعس فـ وإلانجــ

البيانات من زضاػـة وراوػطاؿيـا   ون رولولوجيـا الوكــية( مـسة عـامع ، وال ـه وـا  الؼـطن منهـا 

ات وليــة الام الععلـــال ؿيمـــا يعــطؾ ب رنـــامج "همطييـــا إكــالا مـــا دعـــس الطؿاقيـــة"، زضاػــة ثجـــاضب ًالبـــ

وكـــس اعحمـــست السضاػـــة علـــى ًطيلـــة امللـــابالت الشخلـــية املحعملـــة، ومـــا يعـــطؾ باالػـــحبيا  ؿـــبس 

ال ابد  من حيو الـي ، والحيوين، ووػللة لي  ؿطز(، باالهـاؿة إلـى مالحظـات املــاضن، ومـن 

ع السضاػــة حــسز هضبــع ثحــس)ات هػاػــية ثــواجههم هراــال محــاول هم الحلــٌو هقــم الاحــابج ه  مجحمــ

علــــــى ؿــــــهازة مــــــن اليليــــــة، وبــــــي: هــــــيم الوكــــــد، وضعا)ــــــة الٌـــــــ ، والاــــــوا ي الاكحلــــــاز)ة، والجــــــو 

السضاســــ ه. وقــــصم الححــــس)ات ثحلــــاًع مــــع دعوــــها الــــبعى بٌطيلــــة جعيــــم الٌالبــــات مــــن اػــــحعماٌ 

. الىمبيوثط والحلايات الطكمية، وال ه جعح
ي
  ر مهمة لاجاحهم هواز)ميا

 

 

ضووة الفجوو ا الزية:وو  : تق:وو:  ملعزفوو  لزي وو  دعاــوا :  م(2007دراضوو  تنوو ل  ه:ووث موو ن     -5

الت ب:ووووو  الةضوووووزين  بةهووووو را  اضوووووت ةام التقن:ووووو   الزية:ووووو  لاملعة م ت:ووووو ، لحووووو هشيته  لوووووةم  

الؼـطن مـن قـصم الساضػـة قـو ثليـيم مـسى املعطؿـة بمهـاضات الحلايـات  وا مع رفه  ف  التةريظ. 

الطكميـــة واملعلوماثيـــة ل خـــطيجع  مـــن ًـــالب التربيـــة الخاكـــة والعامـــة، ومـــسى اػـــحعسازقم لـــسمج 

مهــــــاضاتهم فــــــي الحلايــــــات الطكميــــــة فــــــي الحــــــسضيؽ زادــــــ  الـلــــــ . فــــــي قــــــصم السضاػــــــة الوكـــــــية ثــــــم 

التربيــة فـي ار حـع  مـن الجامعـات الخاكـة فـي ؿــماٌ مـن دطييـي  126اػـحذسام عياـة مااػـبة مـن 

، إلى جانم 
ي
واليـوضنيا. وا  ػالبية املـاضهع  من حس)ثه الحذط  هو ممن )ماضػو  الحسضيؽ ؿعليا

ا، وثـــــم  126انذـــــطاًهم فـــــي ال رنـــــامج السضاســـــ ه، وكـــــام الباحـــــو باػـــــحذالق املعلومـــــات مـــــن 
ي
مــــــاضو

ملعلومات  هحسقما لحلييم مسى املعطؿة بمهاضات اػحذسام اراع  من الاػحبيانات ل حلٌو على ا

الحلايــــات الطكميــــة واملعلوماثيــــة للحـــــسضيؽ، وال ــــانع لحليــــيم مــــسى جـــــاقعي هم لــــسمج قــــصم املعـــــاضؾ 

واملهــــاضات فــــي الحــــسضيؽ. همــــا جـــــعر الاحــــابج املؼحذللــــة مــــن قــــصم السضاػــــة إلــــى ه  دطييــــي التربيــــة 

ــــة العامـــــــــة والتربيـــــــــة الخاكـــــــــة لـــــــــم )ذحلــــــــــوا فـــــــــي معـــــــــاضؿه ــ ــ ــــات الطكميـ ــ ــ ـــــحعلم الحلايـ ــ ـــم بــ ــ ــ ـــــه ثحعلــ ــ م ال ــ

واملعلوماثيــــة، همــــا ثــــم كياػــــها بواػــــٌة الاػــــحبيا . ولال ؼــــبة للمـــــاضهع  الــــص)ن وــــانوا )ماضػــــو  

ؿلس حللوا على زضجات هعلى  -الحسضيؽ في مساضغ ًالسها من مؼحوى اكحلازث اجحما ي عالي 

 ازث واجحما ي هك . ملاضنة بعمالئهم العاملع  في مسضاغ ًالسها من مؼحوى اكحل
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ــــوا :  م(2008دراضوووووو  رلم:ة:وووووو  ضوووووو ل: نش    -6 الفجوووووو ا الزية:وووووو  تصوووووول   ووووووى الهة:وووووو : ظووووووقب دعاــ

. وقـصم السضاػـة ثححـسذ الج مع  مت أصل الت:نوالا، لمع يو   ال صو     وى املعة مو   الزية:و 

ـــــا ـــه )واجههــ ــ ــــات ال ـ ـــــن املعوكـــ ًــــــالب الجامعـــــــة علــــــى مؼـــــــحوى البيــــــالوضيوغ عاـــــــس زدــــــولهم علـــــــى  عـ

  -املعلومــات الطكميــة للوؿــال باححياجـــاتهم وواز)ميــة، همــا ه  الساضػـــة 
ي
جؼحىـــف هيـــف  -ه)وــا

ه  م   قصم املعوكات ثذحلف بادحالؾ دواق املجموعات الؼيانية  الس)موػطاؿية(. والسضاػة 

، )جؼــــــــس ؿىــــــــطة عامــــــــة عــــــــن معوكــــــــا
ي
ت الوكــــــــٌو إلــــــــى املعلومــــــــات الطكميــــــــة، وال ــــــــه ثلــــــــسم نموشجــــــــا

اػــحذسمد لحيــوين معــا)عر لليــاغ الـجــوة الطكميــة. ؿلــس ثــم ثيــوين الامــوش  مــن هضبــع هنــوا  مــن 

ــم وإثلــا  املهــاضات واملححــوى، باالهــاؿة إلــى املعوكــات الاجحماعيــة 
 
املعوكــات، وبــي: الحوكــي ، وجعل

ـــــس
 
ـــي إلانترنـــــد، وكـــــام الاـؼـــــية. فـــــي قـــــصم السضاػـــــة ثـــــم اػـــــحذسام اػـــــحبيا  ك ـــع فــ ـــم موكــ ـــن ًطيــ م عــ

ــــس  ا مــــــن ًــــــالب الجامعــــــة مــــــن هكــــــ  الثي ــــــه ممــــــن )سضػــــــو  فــــــي جامعــــــة وال)ــــــة  315بحعبئحــ
ي
مـــــــاضو

 للحذللـــــات املذحلـــــة والؼـــــاوات 
ي
 نموشجيــــا

ي
واليـوضنيــــا بلــــوغ انجلـــــوغ، وقــــم )م لـــــو  ملحٌـــــا

 ملعوكــــات الوكــــٌو إلــــى املعلومــــات الطكميــــة ا
ي
ـــه ثواجــــس ًــــالب السضاػــــية. والاحــــابج ثوضــــ  وكـــــا ل ـ

الجامعــة مــن هكــ  الثي ــه، وكــس ثوكــلد السضاػـــة إلــى وجــوز ؿــواضق  قامــة  ثحعلــم بــالعمط، ونـــو  

الجــــــــــ ؽ، والوهــــــــــع الخــــــــــاق بالجيــــــــــ   ظمــــــــــا  وميــــــــــا  ال ـــــــــــ ة(، وزدــــــــــ  العابلــــــــــة، واللؼـــــــــــة وم، 

والحذلـــم، ولاـــال علـــى قـــصم البيانـــات ثـــم ثوهـــيح ولاـــال كـــوضة ؿيمـــا )حعلـــم بـــالٌالب املعطهـــع  

هبعــــر ومؼــــحويات عاليــــة مــــن معوكــــات الوكــــٌو إلــــى البيانــــات الطكميــــة، همــــا ثمــــد مااكـــــة  لخٌــــط 

 الحلٌو واملعالجات املمىاة لهصم املـيلة. 
 

الفجوو ا الزية:و  بوون  العوقب لالع لبوو   املبتووةةن  دعاـوا :  م(2009دراضو  مووزي  القعو     -7

س)ــس ؿيمــا إشا وانــد قاالــً . الؼــطن مــن قــصم السضاػــة قــو ثحفوو  مة:وو  عةوو م ال ووة  فوو  الن يووت

ؿجــوة ضكميــة بــع  الٌــالب والٌالبــات املبحــسبع  فــي وليــة علــوم الصــحة باليويــد. همــا ه  السضاػــة 

ـــــات  ـــى مذطجـ ــ ــــؤرط علـ ـــن ه  )ــ ــ ـــن املمىـ ــ ـــــد مـ ــــوثط وإلانترنـ ـــحذسام الىمبيــ ــ ــــوؿط واػـ ـــف ه  ثــ ــ ـــحد هيـ ــ وضـ

ًع  فــي وليــة الحعلــيم. اػــ هسؿد قــصم السضاػــة مجموعــة مــن الٌــالب والٌالبــات املبحــسبع  املاذــط 

البـة   500علوم الصحة. واند العياة ثحيـو  مـن  ًالبـة(، يــاضوو   250ًالـم و  250ًالـم ًو

-2008فـــي بطنـــامج زضاســـ ه ماـلـــ  الجـــ ؽ فـــي وليـــة علـــوم الصـــحة فـــي اليويـــد فـــي العـــام السضاســـ ه 

 م، وثم الحوك  من دالٌ قصم السضاػة إلى نخيجة هػاػية  ثحم   في وجوز ؿجوة ضكمية2009
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بـــــع  الٌـــــالب والٌالبـــــات املبحــــــسبع  فـــــي ولــــــية علـــــــوم الصحــــــة، ولالححس)ـــــس )وجـــــــس ؿــــــطق مهـــــم بــــــع   

الج ؼـــع  فـــي الـــسدٌو علـــى إلانترنـــد، واػـــحذسام الىمبيـــوثطات فـــي املـــساضغ العليـــا، وؿـــواضق مهمـــة 

هدــطى بــع  الج ؼــع  ؿيمــا )حعلــم باػــحذسام الىمبيــوثط وإلانترنــد علــى مؼــحوى اليليــة، ومــن هقــم 

قـــصم السضاػـــة ثـــوؿعر الىمبيـــوثط وإلانترنـــد للمؼـــحوى الابحـــساةع  وشلـــً ح ـــ  ثـــحمىن مـــن  ثوكـــيات

ثطػـــير موكـــف إ)جـــابع مـــن اػـــحذسام قـــصم الحلايـــات ماـــص مطحلـــة مبىـــطة مـــن عمـــط الحالميـــص، همـــا 

)جــــــم ه  جعمــــــ  وظاضة الحعلــــــيم فــــــي اليويــــــد علــــــى ثــــــوؿعر دسمــــــة إنترنــــــد هػــــــط ، ومــــــن املهــــــم اثبــــــا  

 ملححسة في ػس الـجوة الطكمية.اػتراثيجية الوال)ات ا
 

الفجو ا الزية:وو  فوو  املوةارص الت ل:بوو  الابتةاة:وو : دعاــوا :  م(2010دراضو  حطووت البصوز    -8

. الؼـــــطن مـــــن قـــــصم السضاػـــــة قـــــو ثليـــــيم هوهـــــا  الـجـــــوة الطكميــــــة، (Sakaryaنةووووو اج ضوووووه ري   

وثـــــــ رعرات الـجـــــــوة الطكميـــــــة علـــــــى زضجـــــــات الاجـــــــاا فـــــــي امححانـــــــات ثليـــــــيم املؼـــــــحوى فـــــــي اللــــــــوؾ 

، من همنها مطهـع مس)اـة ػـياضيا، باإلهـاؿة إلـى  السضاػية، وثم ثاـيص قصم السضاػة في ػبعة زٌو

ًطيــم الاػــحبيا  الــصث هعــسم الباحــو. مــن هقــم زٌو هدــطى، وكــس ثــم جمــع بيانــات البحــو عــن  6

الاحابج ال ه ثوك  إلجهـا قـصا البحـو: ه  اػلـم الٌـالب الـص)ن ثـم ثلـ يـهم هـمن هؿوـ  عــطة 

فــــي امححــــا  ثليــــيم املؼــــحوى لــــسدهم همبيــــوثط وإنترنــــد فــــي ماــــاظلهم، فــــي حــــع  ه  مــــن ثــــم ثلــــ يـهم 

هم، ومـن هقــم ثوكـيات قـصم السضاػــة هـمن ودـط عــطة ال )حــوؿط لهـم همبيـوثط وال إنترنــد فـي ماـاظل

ه  العوامـــ  الاكحلـــاز)ة والاجحماعيـــة بـــي العالـــط وػاســـ ه للـجـــوة الطكميـــة ال ـــه نــــهسقا بـــع  

 وكبــ  وــ  -وليــع نماــع الـجــوة الطكميــة الااؿــلة عــن الحــ رعرات الاكحلــاز)ة  -الٌــالب، وعليــس 
ي
هوال

لـة، ثااػـم وـ  ًبلـة فـي املجحمـع. )جم ه  ثيو  وزوات الطكميـة محـوؿطة، ول ػـعاض معلو  -ش هل 

لتــرا    -همــا ) 
ي
ه  قــصم الحلايــات )جــم ه  ثحــوؿط دـــي  هؿوــ  ملــن ال )حــوؿط لهــم الى عــر مــن  -ه)وــا

 الـطق. 
 

م(  بعن ا : الفج ا الزية:و  دالول املجتةوع 2010بحث رحة   محةة ح:ب ر، ل ن س راف:    -9

. هربخـــد العس)ـــس مـــن Fiji)فووو  ف: ووو    فووو  ف: ووو : لصووو  لةفقوووز لاملجتةوووع لالةن مووو  رلنت لن:ووو 

السضاػـــات العامليـــة هقميـــة وإميانيـــات ثلايـــة املعلومـــات والاثلـــاالت فـــي ثٌـــويط الاكحلـــاز)ات. همـــا 

بال ؼـبة إلـى جـعض الباػــييع، وداكـة جعيـطة ؿييــي ؿـئ  الحٌـوض جعوكـس عـسة عوامـ ، م ـ : ثـــطق 

 املمىن ه  جؼاعس ثلاية الؼيا  واملؼاحات اللؼعرة، ومؼاحات املحيٍ الـاػعة، ؿمن 
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 في الحؼلم على م   قصم الظطوؾ ال ه ثحس مـن الحٌـوض، وقاـا ثظهـط 
ي
املعلومات والاثلاالت ه عرا

مىـــــن مـــــن مؼــــاعسة الـلـــــطال، ومـــــن دـــــالٌ قـــــصم  هقميــــة ػـــــس الـجـــــوة الطكميـــــة فــــي املجحمـــــع، ممـــــا ) 

اثيجيات امللــــممة السضاػــــة جــــطت محاولــــة لحوهــــيح هنــــس بــــالطػم مــــن املبــــازضات املحعــــسزة والاػــــتر 

بواػٌة الحيومة إال ه  الـلط في ؿييي الظاٌ من وموض املحبٌة للحٌوض، وكس ظازت نؼبة الـلط 

ـــبة  ـــع ب ؼــ ــــي الواكــ % دـــــالٌ الؼـــــاوات العــــــط املاهـــــية، همـــــا )وضـــــ  قـــــصا البحـــــو ه  مبـــــازضة 33فـ

ي عمليـــات الحيومـــة إلالىترونيـــة بوهـــعها الحـــالي ضلمـــا ال ثيـــو  ؿعالـــة بلـــسض هبعـــر دؼـــبم الـــالم فـــ

 -املـــاضهة فــي الحيومــة إلالىترونيــة، وهــصلً نلــم مماضػــات ثلايــة املعلومــات والاثلــاالت. وثــم 

 
ي
اػحعطان دعى الليوز واملحسزات الهامة ال ه ثواجس الحيومة إلالىترونية في ؿييي، مع  -ه)وا

 -لبحـــو الترهعـــز علـــى زوض املجحمـــع ومــــاضهحس فـــي دــــى الـلـــط علـــى املؼـــحوى وػاســـ ه، همـــا ه  ا

 
ي
ـــر  -ه)وــــا ـــه ثــــؤزث إلــــى ثذٌــــيٍ ػعـ )ححــــسذ عــــن الحاجــــة إلــــى ػــــس الـجــــوة الطكميــــة، وودٌــــال ال ـ

 مالبم.

 وٍّر الدراصة:
 

اػـــــحذسمد الباح ـــــة املـــــالو الوكــــــع املؼـــــري علـــــى اعحبـــــاض هنـــــس املـــــالو املااػـــــم للسضاػـــــة 

الواكـــــع، ووكـــــف الحاليـــــة  حيـــــو إ  قـــــصا املـــــالو مـــــطثبٍ بالسضاػـــــات إلانؼـــــانية، ودهـــــحم بسضاػـــــة 

، إهاؿة إلى ثـؼعرقا.
ي
 وهيـيا

ي
 الظاقطة، وجمع البيانات عنها، والحعبعر عنها هميا

 

 جمتىع الدراصة: 
 

اكحلــــــط مجحمــــــع السضاػــــــة علــــــى الٌــــــالب والٌالبــــــات  املحوكــــــع ثذــــــطجهم( فــــــي الحذللــــــات 

، املــــــترهة بمطحلـــــة البيـــــالوضيوغ بجامعـــــة إلامـــــام محمـــــس بـــــن ػـــــعوز إلاػـــــالمية بمس)اـــــة الطيـــــان

البـــة، ولمـــا ه  عـــسز مجحمـــع السضاػـــة هبعـــر نوعـــا مـــا، ومحبــــا)ن 1765والبـــالؽ عـــسزقم   ( ًالـــم ًو

شوــــوض وإنــــاذ ثــــم اػــــحذسام هػــــلوب العياــــة الٌبليــــة    هــــا ثحلــــم ثم يــــ  دلــــابم املجحمــــع فــــي 

العياــة، والحيــاؿؤ بــع  هؿــطازم، وثخؼــم بالسكــة إلاحلــابية، وانذـــان نؼــبة حــسوذ الخٌــ ، ولاــال 

البــة مــن حجــم املجحمــع، ح ــ  )مىــن جعمــيم 400ؿلــسثم ثحس)ــس مــا )لــاضب  علــى شلــً  ( ًالــم ًو

  ػة.الاحابج على مجحمع السضا
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( ت سيع ع:ن  الةراض  لفق  لأليط م العةة:  بج مع  رم م محةة بت ضع د 1حةل  ري   

 رضقم: 
 

 أداة مجع بياٌات الدراصة:
 

البـــــات  ـــالب ًو ـــم الـجـــــوة الطكميـــــة لـــــسى ًــ ـــى حجــ ـــي الحعـــــطؾ علــ ـــخبانة فــ ـــم اػـــــحذسام الاػــ ثــ

ـــترهة  ــــي الحذللـــــات املــــ ـــع ثذـــــطجهم ( فــ بمطحلـــــة البيــــــالوضيوغ بجامعـــــة إلامــــــام الانحظـــــام  املحوكـــ

محمس بن ػعوز إلاػالمية، وكس ثم ثحىيم الاػخبانة من كب  عـسز مـن املحذللـع  فـي املجـاٌ، 

البة، وثم اػـترجا    400وثم ثوظيعها دعس شلً على هؿطاز عياة السضاػة البالؽ عسزقم  ًالم ًو

 اػخبانة. 213

 

الفصول النو    مووت  حصو ة:  بعوةد ظوقب لظ لبو   الانتظو م  املت يووع ت وزحه  فو  

 املشت ل  بةزحة  البه ل ري ص ف  الت صص  ( هو1432-1431الع م الج مع  

 املـترهة الحذللات م
ـــــطجهم  ــ ــ ــــع ثذـ ــ ــ ـــــسز املحوكــ ــ ــ عـ

 من الٌالب

ـــع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــسز املحوكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عــ

ـــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــطجهن مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ثذــ

 الٌالبات

 186 353 كؼم الـطيعة 1

 26 17 كؼم علوم الحاػم 2

 101 83 كؼم نظم املعلومات 3

 172 121 كؼم السعوة 4

 84 33 كؼم اللؼة العطلية 5

 309 150 كؼم هكٌو الس)ن 6

 93 37 كؼم اللؼة إلانجلعز)ة 7

 971 794 املجمو 
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 أواًل: صدم األداة )صدم االتضام الداخمي(:
 

 مع مق  ارتب ط بن ض   لق: ص العقي  بن  بن د وداا ب لةرح  الهة:  لةةح ر املنتة:  له:

 

 م معام  الاضثباي م املحوض 
معام  

 الاضثباي
 م

معام  

 الاضثباي

جعلــــــم مهــــــاضات 

 الاػحذسام

23 0.5382** 27 0.5593** 31 0.6590** 

24 0.5316** 28 0.6210** 32 0.3810* 

25 0.6000** 29 0.5582** 33 0.4369** 

26 0.7172** 30 0.6065** 34 0.5793** 

++22++ 

35 0.6393** 40 0.5510** 45 0.7926** 

36 0.7763** 41 0.5350** 46 0.6975** 

37 0.6776** 42 0.7110** 47 0.7951** 

38 0.7203** 43 0.5228** 48 0.7466** 

39 0.7646** 44 0.5878** 49 0.7244** 
 

( مع مق  ارتب ط بن د وداا ب لةرح  الهة:  لةةح ر املنتة:   ل:ه  الع:ن  2حةل  ري   

 (35الاضتعقع: :  =
 

 ات األداة:ـــثاٌيًا: ثب
 

 املحوض 
ـــا  عسز الباوز ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات هلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  ربــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ معامــ

 هطونباخ

: جعلم مهاضات الاػحذسام  0.81 12 املحوض وٌو

 0.86 10 ++22املحوض ال انع: ++

 

 (35( مع مق  جب   ألف  لزلنب خ ملح لر الةراض  الع:ن  الاضتعقع: :  =3حةل  ري   
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 ن بياٌات الدراصة:ــــحتمي
 

 :أوال: البياٌات الغخصية
 

 ( تصن:  ع:ن  الةراض  لفق  لن   الع:ن  لالب: ن   الشخص: 4حةل  ري   

 

 املحؼعر
 نو  العياة

 الحل يف

 املجمو  ًالبات ًالب

 ال ؼبة العسز ال ؼبة العسز ال ؼبة العسز

 100.0 213 47.4 112 47.4 101 هؿطاز العياة الج ؽ

 العمط

 5.2 11 8.9 10 1.0 1 ػاة 21

 27.7 59 40.2 45 13.9 14 ػاة 22

 23.9 51 24.1 27 23.8 24 ػاة 23

 16.4 35 11.6 13 21.8 22 ػاة 24

 10.8 23 0.9 1 21.8 22 ػاة 25

 10.3 22 5.4 6 15.8 16 ػاة 25هه ر من 

 5.6 12 8.9 10 2.0 2 لم )حسز

 اليلية

 11.3 24 14.3 16 7.9 8 اللؼة العطلية

 5.2 11 2.7 3 7.9 8 اللؼة إلانجلعز)ة والترجمة

 19.7 42 21.4 24 17.8 18 علوم الحاػم

 9.4 20   19.8 20 الـطيعة

 37.6 80 53.6 60 19.8 20 هكٌو الس)ن

 16.9 36 8.0 9 26.7 27 السعوة وإلاعالم

مؼـــــــــــــــــــــــــحوى 

إجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــازة 

اللؼــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 إلانجلعز)ة

 16.4 35 16.1 18 16.8 17 نعم

 59.6 127 58.0 65 61.4 62 نوعا ما

 23.0 49 25.0 28 20.8 21 ال

 0.9 2 0.9 1 1.0 1 لم )حسز

املؼـــــــــــــــــــــحوى 

 وواز) ه

 15.0 32 20.5 23 8.9 9 ممحاظ

 
ي
 49.3 105 50.0 56 48.5 49 جيس جسا

 27.2 58 22.3 25 32.7 33 جيس

 8.0 17 6.3 7 9.9 10 ملبٌو  بحاجة إلى مؼاعسة(

 0.5 1 0.9 1   لم )حسز
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 املحؼعر
 نو  العياة

 الحل يف

 املجمو  ًالبات ًالب

 ال ؼبة العسز ال ؼبة العسز ال ؼبة العسز

املؼـــــــــــــــــــــحوى 

السضاســــــــــــــــــــــ ه 

 ل م

 18.8 40 14.3 16 23.8 24 همية، ال ثلطه وال ثىحم

 47.9 102 58.0 65 36.6 37 هك  من ال انوية العامة

 13.6 29 9.8 11 17.8 18 العامة ال انوية

 4.7 10 5.4 6 4.0 4 زبلوم

 11.3 24 8.9 10 13.9 14 بيالوضيوغ

 3.8 8 3.6 4 4.0 4 هعلى من بيالوضيوغ

املؼـــــــــــــــــــــحوى 

السضاســــــــــــــــــــــ ه 

 ل ب

 10.8 23 8.9 10 12.9 13 همع، ال )لطه وال )ىحم

 27.2 58 23.2 26 31.7 32 هك  من ال انوية العامة

 19.2 41 20.5 23 17.8 18 ال انوية العامة

 6.1 13 6.3 7 5.9 6 زبلوم

 23.9 51 29.5 33 17.8 18 بيالوضيوغ

 12.2 26 10.7 12 13.9 14 هعلى من بيالوضيوغ

 0.5 1 0.9 1   لم )حسز

مؼـــــــــــــــــــــــــحوى 

زدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 الاػطة

 9.9 21 10.7 12 8.9 9 وهك  5000من 

6000 -10000 27 26.7 17 15.2 44 20.7 

11000 - 19000 19 18.8 20 17.9 39 18.3 

 13.6 29 10.7 12 16.8 17 ؿما ؿوق  20000

 23.0 49 30.4 34 14.9 15 ال هعلم

 14.6 31 15.2 17 13.9 14 همحاع عن إلاجابة

وجهــــــــــــــــــــــــــــــعة 

املحــــــــــــــــــــــــــوؿطة 

لـــــسى عياـــــة 

 السضاػة

 81.7 174 88.4 99 74.3 75 البحوب

 29.6 63 30.4 34 28.7 29 همبيوثط مىحبه

( هو هث همبيـــوثط  iPadوث بــاز  

 لو ي ودط
17 16.8 15 13.4 32 15.0 

( / مـــــــــؼ  ام  iPodوث بــــــــوز  

 بع رطث 
18 17.8 21 18.8 39 18.3 

قــــاثف جــــواٌ )خــــيح الاثلــــاٌ 

 باإلنترند
65 64.4 78 69.6 143 67.1 

 قـــــــــــاثف جـــــــــــواٌ )جمـــــــــــع بـــــــــــع 

كـــــــــــــسضات الهـــــــــــــاثف املحمـــــــــــــٌو 

واملؼــــاعس الطك ــــه الشخ ـــــ ه 

20 19.8 37 33.0 57 26.8 
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 املحؼعر
 نو  العياة

 الحل يف

 املجمو  ًالبات ًالب

 ال ؼبة العسز ال ؼبة العسز ال ؼبة العسز

 PDA) 

قاثف جواٌ ال )خيح الاثلاٌ 

 باإلنترند
18 17.8 21 18.8 39 18.3 

ؿــــــــــــــالؾ ميمــــــــــــــوضث  وػـــــــــــــــيٍ 

 ثذعين للىمبيوثط(
43 42.6 66 58.9 109 51.2 

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسز 

ػــــــــــــــــــــــــــاعات 

 العم 

ػــــــاعة هو هه ــــــر فــــــي  40هعمــــــ  

 وػبو 
5 5.0 1 0.9 6 2.8 

ػــــاعة  40-20هعمــــ  مــــا بــــع  

 في وػبو 
13 12.9 3 2.7 16 7.5 

ػــــــــاعة  20هعمــــــــ  هكــــــــ  مــــــــن 

 با ػبو 
11 10.9 5 4.5 16 7.5 

 79.3 169 88.4 99 69.3 70 ال هعم 

 2.8 6 3.6 4 2.0 2 لم )حسز

 100.0 213 100.0 112 100.0 101 املجمو 

      
 

 ( البيانــــات الشخلــــية  ؿــــطاز عياــــة السضاػــــة، وال ــــه ػاعطهــــها4  )وضــــ  الجــــسٌو الؼــــابم ضكــــم 

 بالحـلي  واآلجع:

دعس جمع املعلومـات اثطـ  ه  عـسز الٌالبـات هه ـر مـن عـسز الٌـالب  حيـو بلـؽ عـسز  الجنظ:-1

ًالـــم ب ؼـــبة  101%، وللـــؽ عـــسز الٌـــالب 52.6ًالبـــة مـــن عياـــة السضاػـــة ب ؼـــبة  112الٌالبـــات 

47.4. % 

ػاة، 22ض عياة السضاػة من الٌالب والٌالبات وؿلا للعمط َمن واند هعماضقم ثحلس العةز:  -2

البة، ول ؼبة  59بمجمو  بلؽ  ػاة، دعسز بلؽ  23% ، )لي شلً من واند هعماضقم 27.7ًالبا ًو

البة، ول ؼبة  51 البة،  35ػاة، دعسز بلؽ  24% ، رم من واند هعماضقم 23.9ًالبا ًو ًالبا ًو

%، رــم مــن 10.8ػــاة، ول ؼــبة 23ػــاة، دعــسز بلــؽ  25س مــن وانــد هعمــاضقم %، )ليــ16.4ول ؼــبة 

البــة، ول ؼــية 22ػــاة، دعــسز بلــؽ  25وــا  عمــطم ؿــوق  ــا مــن  12%،  همــا ه  10.3ًالبــا ًو  خلي

ًالبــا  11ػــاة دعــسز بلــؽ  21%، وهدعــر مــن وــا  عمــطم 5.6عياــة السضاػــة لــم )حــسز العمــط ب ؼــبة 

البة، ول ؼبة   ا ثلسم العمط ظاز عسز الٌالب ملاضنة دعسز الٌالبات، ، ون ح  هنس ولم5.2ًو
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وقصا يع ه ث دط الٌالب في الحذط  هه ر من الٌالبات، قـصا علـى اؿتـران ه هـم الححلـوا بالجامعـة 

 ػاة. 19في الوكد املحسز، الصث ػالبا ما )يو  في ػن 

 الهة:   التالا تتبعه  أفزاد ع:ن  الةراض : -3

 ٌ ( ه  وليـة هكـٌو الـس)ن ثححـ  املطثبـة وولـى مـن حيـو 7ضكـم   )خبع  لاا من دالٌ الجسو

ا، ول ؼـبة  80عسز املـاضهع  في عياـة السضاػـة، دعـسز بلـؽ  % ، رـم وليـس علـوم الحاػـم 37.6ؿـطزي

ا، ب ؼـبة  42واملعلومات، دعسز بلـؽ  ا،  36%، ثلجهـا وليـة الـسعوة وإلاعـالم، دعـسز بلـؽ 19.7ؿـطزي ؿـطزي

ـــبة  ـــ16.9ول ؼــ ـــؽ %، دعـــــس شلـــــً وليــ ا، ب ؼـــــبة  24ة اللؼـــــة العطليـــــة دعـــــسز بلــ ـــم وليـــــة 11.3ؿـــــطزي %، رــ

ا، ول ؼــبة  20الـــطيعة، دعــسز بلــؽ  ا، 11%، وهدعــرا وليــة اللؼـــة إلانجلعز)ــة، دعــسز بلــؽ 9.4ؿـــطزي ؿـــطزي

 %.5.2ب ؼبة 

  ح دا الةغ  رنجةنزا : -4

اػـة  نـؼـهم الـصث )ـسوض حـٌو ثليـيم عياـة السض  -اثط  لاا من دالٌ إلاجابة على قصا الؼـؤاٌ  

ـــا إلجــــازتهم للؼــــة إلانجلعز)ـــــة  ه  ػالبيــــة العياــــة هجابـــــد بـــــ  نــــو  مـــــا( ثجيــــس اللؼــــة إلانجلعز)ـــــة  -وؿلـ

ا، ب ؼــبة  127بمجمــو   ازتهم للؼـــة ــــ%، همــا بلــؽ مجمـــو  مــن هجــابو  بـــ ال( هث دعــسم إج 59.6ؿــطزي

ا، ب ؼبة  49إلانجلعز)ة   ة ـــــبـ  نعم( من عيا و  من هجابو ـــــــؽ مجمــولل %، 23.0ؿطزي
 

ا، ب ؼــــبة  35السضاػــــة  %، همــــا ن حــــ  دـــــي  عــــام مــــن دــــالٌ الجــــسٌو الؼــــابم 16.4ؿــــطزي

ثلـــاضب إجابــــات عياــــة السضاػــــة، وضلمــــا يعــــوز عـــسم إجــــازة عياــــة السضاػــــة للؼــــة إلانجلعز)ــــة إلــــى ه  

ا علـى اللؼـة هػلم املـاضهع  في العياة من الحذللات وزبية، وال ه جعحمس في زضاػ ها وثسضيؼه

 العطلية.

 املطت ى وم داة :-5

( الـصث )وضـ  ثوظيـع عياـة السضاػـة وؿلـا ملؼـحواقم ووـاز) ه ثبـع  ه  9من دالٌ الجـسٌو ضكـم  

ـــبة  105 ـــالب والٌالبــــــات ب ؼـــ ـــن الٌـــ ا، و49.3مـــ ـــبة  58% ثلــــــس)طقم جيــــــس جــــــسي ـــة ب ؼـــ البـــ ـــا ًو ًالبـــ

البـة ب ؼـبة  32% ثلس)طقم جيس، و 27.2 ا مـن  17طقم ممحـاظ، همـا ه  % ثلـس)15.0ًالبا ًو ؿـطزي

%  ثلــس)طقم ملبــٌو ومححــا   إلــى مؼــاعسة، همــا ه  ًالبــة واحــسة لــم ثحــسز 8.0العياــة ب ؼــبة  

%، ويحطـــ  مـــن دـــالٌ الجـــسٌو ه  الٌالبـــات )حــــوكن بلليـــ  علـــى الٌـــالب مـــن حيـــو 0.5ب ؼـــبة 

ا، والجيس.  العسز في الحلس)طات ال الذ  املمحاظ، والجيس جسي
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 الةراس الا ألمه   ع:ن  الةراض : املطت ى -6

% من عياة السضاػة املؼحوى السضاسـ ه 47.9ؿطز ب ؼبة  102)حط  من دالٌ قصا العالط ه    

 مهاتهم هك  من ال انوية العامة، )لي شلً من واند همهاتهم همية ال ثلطه وال ثىحم، بمجمو  بلؽ 

ا، ول ؼبة  40 هازة ال انوية العامة بمجمو  بلؽ %، رم من واند همهاتهم ممن )حملن ؿ18.8ؿطزي

ا، ب ؼـبة  29 ا، ول ؼـبة  24%، دعـس شلـً حملـة البيـالوضيوغ بمجمـو  بلـؽ 13.6ؿطزي %، 11.3ؿـطزي

%، وهدعرا من وا  مؼحواقن السضاسـ ه هعلـى مـن 4.7هؿطاز، ب ؼبة  10رم حملة السبلوم بمجمو  

ا فـي 3.8هؿطاز، ول ؼبة  8البيالوضيوغ  ماجؼحعر وزهحوضام( بمجمو  بلؽ  ـا هبعـري ، ون حـ  انذـاهي

ـــال ؿـــــً  -مؼـــــحوى الحعلـــــيم  مهـــــات عياـــــة السضاػـــــة، الـــــصث )ـــــؤرط  ـــم الـجـــــوة الطكميـــــة  -بــ ـــى حجــ علــ

 وثجؼعرقا.

 املطت ى الةراس الا آلب ع ع:ن  الةراض :-7

ا ب ؼـــــبة  58( ه  وبـــــال 11)ىـــــف لاـــــا الجـــــسٌو ضكـــــم   % مـــــن عياـــــة السضاػـــــة مؼـــــحواقم 27.2ؿــــطزي

 51ية العامة، )لي شلـً مـن وـا  وبـامقم مـن حملـة البيـالوضيوغ بمجمـو  السضاس ه هك  من ال انو 

، 41%، دعـــــس شلـــــً مـــــن وـــــا  مؼـــــحوى وبـــــائهم ال انويـــــة العامـــــة بمجمـــــو  بلـــــؽ 23.9ؿـــــطزا، ب ؼـــــبة  

ؿطزا، ول ؼبة  26%، رم من وا  مؼحوى وبائهم هعلى من البيالوضيوغ بمجمو  بلؽ19.2ول ؼبة 

 %، 10.8ؿطزا، ول ؼبة  23مع ال )لطه وال )ىحم، دعسز بلؽ %، رم من وا  مؼحوى وبائهم ه12.2

وهدعــــرا مــــن وبــــامقم مـــــن حملــــة البيــــالوضيوغ، ون حــــ  ه  مؼـــــحوى الحعلــــيم آلبــــال عياــــة السضاػـــــة 

 هؿو  من املؼحوى الحعلي ه  مهاتهم.

 مطت ى دلل وضزا لع:ن  الةراض :-8

ـــن دـــــالٌ قــــصا العالــــط ه        ـــع  لاــــا مـ ا مـــــن عياــــة  49ثبـ % ال  23السضاػــــة  ب ؼـــــبة ؿــــطزي

ا مـــــن عياـــــة السضاػـــــة ب ؼـــــبة  44يعلمـــــو  هـــــم قـــــو زدـــــ  هػـــــطقم، وهجـــــاب  ـــ  20.7ؿـــــطزي % ه  زدــ

ا مــــن عياــــة  39ضيــــاٌ ػــــعوزث، همــــا ه  زدــــ  هػــــط  10000إلــــى  6000هػــــطقم )تــــراوا مــــا بــــع   ؿــــطزي

ا ب ؼــبة  31ضيــاٌ ػـعوزث، وامحاـع  19000و 11000%  مـا بـع  18.3السضاػـة ب ؼـبة   %14.6ؿـطزي

ــــؤاٌ، وهجـــــاب  ــــة عـــــن قـــــصا الؼـ ا مـــــن عياـــــة السضاػـــــة ب ؼـــــبة  29عـــــن إلاجابـ ـــ  13.6ؿـــــطزي % ه  زدــ

ا ب ؼــبة  21ضيــاٌ ػــعوزث ؿمــا ؿــوق، همــا ه  20000هػـطقم  % هجــابوا بــ   زدــ  هػــطقم 9.9ؿـطزي

 ضياٌ ػعوزث ؿ ك . 5000من 
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  ن   وحهشا املت فزا لةى ع:ن  الةراض :-9

اػـــم املحمـــٌو  الب ثـــوب( )حلـــسض وجهـــعة املحـــوؿطة )حطـــ  مـــن قـــصا الؼـــؤاٌ ه  جهـــاظ الح

ا مـن عياـة السضاػـة، ب ؼـبة 174لسى عياة السضاػة  حيو هجاب بصلً  % ، )ليـس جهـاظ 81.7ؿطزي

ا ب ؼـــبة 143الهـــاثف املحمـــٌو الـــصث )خـــيح الاثلـــاٌ باإلنترنـــد، دعـــسز بلـــؽ  %، دعـــس شلـــً 67.1ؿـــطزي

%، رــم جهــاظ 51.2ؿــطز، ب ؼــبة  109بلــؽ  جهــاظ وػــيٍ الحذــعين للىمبيــوثط ؿالؾ ميمــوضث(، دعــسز

%، )لــــي شلــــً الهــــاثف املحمــــٌو الــــصث )جمــــع بــــع  29.6، ب ؼــــبة 63الىمبيــــوثط املىحبــــه، دعــــسز بلــــؽ 

%، رـــم 26.8ب ؼـــبة  57(، دعـــسز بلـــؽ PDAكـــسضات الهـــاثف املحمـــٌو واملؼـــاعس الطك ـــه الشخ ـــ ه  

( / مـــــــؼ  ام بــــــع رــــــطث، وجهــــــاظ الهــــــاثف املحمــــــٌو الــــــصث ال )خــــــيح  iPodبالخؼــــــاوث جهــــــاظ وث بــــــوز  

ـــؽ  ــ ــــسز بلـــ ــ ــــد، دعــ ــ ـــاٌ باإلنترنــ ــ ا، ب ؼــــــــبة  39الاثلـــ ـــــاز  18.3ؿــــــــطزي ــ ـــاظ وث بـ ــ ـــرا جهـــ ــ ( هو هث  iPad%، وهدعـــ

ا، ب ؼــبة  32همبيــوثط لــو ي ودــط، دعــسز بلــؽ  %، همــا ن حــ  ثـــوق عــسز  الٌالبــات علــى 15.0ؿــطزي

 ن وجهعة الحلاية.عسز الٌالب في امحالن هنوا  مذحلـة م

 ض ع   العةل لةى ع:ن  الةراض : -10

نىخـف من دالٌ إجابات قصا الؼؤاٌ الخاق دؼاعات العمـ  لـسى عياـة السضاػـة      

%، وكــــس ثــــوق فـــي قـــصا عــــسز الٌالبـــات علـــى الٌـــالب، همــــا 79.3ؿـــطزا ال يعملـــو  ب ؼـــبة  126ه  

ػـاعة با ػـبو ،  20يعمـ  هكـ  مـن ػـاعة فـي وػـبو  ومـن  40-20جؼاوى عسز من يعمـ  مـابع  

ا، ب ؼبة  16دعسز بلؽ   %، وكس ثـوق في قصا عسز الٌالب على الٌالبات، وللؽ عسز من  7.5ؿطزي

ـــبة  6ػــــاعة هو هه ــــر فــــي وػــــبو  مــــا )لــــاضب  40يعمــــ  %، وكــــس ثـــــوق فــــي قــــصا عــــسز 2.8هؿــــطاز ب ؼـ

وــانو يعملـو  هو ال يعملــو ، % لـم )حـسزوا إ  2.8هؿـطاز ب ؼــبة  6الٌـالب علـى الٌالبــات، همـا ه  

همــــا ن حــــ  ثـــــوق عــــسز الٌــــالب علــــى عــــسز الٌالبــــات فــــي اضثبــــاًهم ب عمــــاٌ )وميــــة باإلهــــاؿة إلــــى 

 السضاػة.
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 ثاًٌيا: إدابات أصئمة الدراصة:
 

 إدابات الضؤاه األوه:
 

 فرتة اوتالك احلاصب الغخصي لعيٍة الدراصة: -1
 

 نو  العياة

 إلاجابة

 املجمو  ًالبات ًالب

 ال ؼبة العسز ال ؼبة العسز ال ؼبة العسز

 5.6 12 4.5 5 6.9 7 ال هملً همبيوثط

 4.2 9 0.9 1 7.9 8 هك  من عام

 17.4 37 22.3 25 11.9 12 عام 1-2

 31.9 68 36.6 41 26.7 27 هعوام 3-6

 40.8 87 35.7 40 46.5 47 هعوام 6هه ر من 

 100.0 213 100.0 112 100.0 101 املجمو 

 ( ت سيع ع:ن  الةراض  لفق  لفت ا امتقك ح ضب شخص الا ف  املنز  5حةل  ري   
 

 

 

ا مـــن عياــــة السضاػــــة ب ؼـــبة  87ثوضـــ  إجابــــات  مــــسة امــــحالههم ل حاػــــم  % ه 40.8ؿــــطزي

ـــر مــــن  % ه  مــــسة 31.9مــــن عياــــة السضاػــــة ب ؼــــبة  68هعــــوام، وهجــــاب  6الشخ ــــ ه جعــــوز إلــــى هه ـ

% ه  ؿتــرة 17.4مــن العياــة ب ؼــبة   37هعـوام، وهؿــاز  6 -3امـحالههم ل حاػــم الشخ ــ ه مــا بــع  

م ه ـخاق ه  مـسة امــحالهه 9امـحالههم ل حاػـم الشخ ـ ه مــا بـع  ػـاة إلــى ػـ حع ، همـا هجــاب 

ا مـــن العياـــة ه هـــم ال )محليـــو   12ل حاػـــم الشخ ـــ ه جعـــوز إلـــى هكـــ  مـــن عـــام واحـــس، وهؿـــاز  ؿـــطزي

 (.5حاػم  خ  ه،  هما قو موض  في الجسٌو ضكم  
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 عىز أسدخ دّاس نىبيوتز لدى عيٍة الدراصة: -2
 

                             

 نو  العياة

 إلاجابة

 املجمو  ًالبات ًالب

 ال ؼبة العسز ال ؼبة العسز ال ؼبة العسز

 44.8 90 38.3 41 52.1 49 عام واحس هو اك 

 24.4 49 28.0 30 20.2 19 عامع 

 16.9 34 18.7 20 14.9 14 هعوام 3

 6.5 13 7.5 8 5.3 5 هعوام 4

 7.0 14 7.5 8 6.4 6 هعوام هو هه ر 5

 0.5 1   1.1 1 لم )حسز

 100.0 201 100.0 107 100.0 94 املجمو 

 ( ت سيع ع:ن  الةراض  لفق  لعةز أحةث لةب: تز لةيه 6حةل  ري   

 

 

ـــ  ـــاظ همبيــــوثط لــــسى6الجــــسٌو ضكــــم   وضـ ا ب ؼــــبة  90( ه  عمــــط هحــــسذ جهـ ـــن 44.8ؿــــطزي %مـ

عياة السضاػة يعوز إلى عام واحس ؿ ك ، وقصا مؤؿط مطض ه نوعـا مـا ملحادعـة ومواهبـة الحٌـوضات 

ـــا ب ؼـــبة  49الحس) ـــة فـــي امـــحالن هجهـــعة الحواػـــام الشخلـــية، باامـــا  % مـــن عياـــة 24.4 خلي

ـــا مـــن عياـــة السضاػــــة  34لـــسدهم إلــــى عـــامع ، همـــا هجـــاب السضاػـــة يعـــوز عمـــط هحـــسذ جهـــاظ   خلي

ا مــن العياــة  14هعــوام، )لــي شلــً  3% ه  هحــسذ جهــاظ همبيــوثط لــسدهم يعــوز إلــى 16.9ب ؼــبة  ؿــطزي

ـــا مـــن العياـــة  13هعـــوام ؿـــ ه ر، ووضـــ   5% يعـــوز عمـــط هحـــسذ جهـــاظ لـــسدهم إلــى 7.0ب ؼــبة   خلي

ـــبة  ـــى6.5ب ؼــ ـــاظ لـــــسدهم يعـــــوز إلــ ــــة  4 % ه  عمـــــط هحـــــسذ جهــ ـــا ه  ؿـــــطزا واحـــــسا مـــــن عياـ هعـــــوام، همــ

 السضاػة لم )حسز عمط هحسذ جهاظ لس)س.
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 عدد األعخاص املغرتنني وع عيٍة الدراصة يف اصتخداً الهىبيوتز باملٍشه: -3
 

 نو  العياة

 إلاجابة

 املجمو  ًالبات ًالب

 ال ؼبة العسز ال ؼبة العسز ال ؼبة العسز

 55.7 112 63.6 68 46.8 44 ال هحس

 11.9 24 8.4 9 16.0 15  خم واحس

 10.0 20 10.3 11 9.6 9  خلا 

 9.0 18 6.5 7 11.7 11 رالرة ه خاق

 13.4 27 11.2 12 16.0 15 هضبع ه خاق هو هه ر

 100.0 201 100.0 107 100.0 94 املجمو 
 

وشخ ص املشت لن  معه  ف  اضت ةام  ت سيع ع:ن  الةراض  لفق   لعةد (7حةل  ري   

 النةب: تز ف  املنز  

     

 

ا مــن عياــة السضاػــة ب ؼــبة  112ثبــع  مــن دــالٌ إجابــات قــصا الؼــؤاٌ ه    % ال 55.7ؿــطزي

يـــتروو   %  ه هــم13.4مــن العياــة ب ؼــبة 27هحــس يـــترن معهــم فــي اػــحذسام الىمبيــوثط، وهؿــاز 

ـــع  ــ ــ ، همـــــــــا ه   4مــ مــــــــــن عياـــــــــة السضاػــــــــــة ب ؼــــــــــبة  24ه ــــــــــخاق فـــــــــي اػــــــــــحذسام الىمبيـــــــــوثط بــــــــــاملنٌز

مــــن عياــــة  20%يـــــترن معهــــم  ــــخم واحــــس ؿلــــٍ فــــي اػــــحذسام الىمبيــــوثط، باامــــا )وجــــس 11.9

ا مـــن  18% يــــترن معهـــم  خلـــا  فـــي اػـــحذسام الىمبيـــوثط، وهوضـــ  10.0السضاػـــة ب ؼـــبة  ؿـــطزي

باؿــــتران رالرــــة ه ــــخاق معهــــم فــــي اػــــحذسام الىمبيــــوثط، همــــا قــــو % 9.0عياــــة السضاػــــة ب ؼــــبة 

 (.7موض  في الجسٌو ضكم  
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  ودى توفز خدوة اإلٌرتٌت باملٍشه: -4
 

 نو  العياة  

 إلاجابة

 املجمو  ًالبات ًالب

 ال ؼبة العسز ال ؼبة العسز ال ؼبة العسز

 96.5 194 98.1 105 94.7 89 نعم

 3.0 6 0.9 1 5.3 5 ال

 0.5 1 0.9 1   ال هعلم

 100.0 201 100.0 107 100.0 94 املجمو 

 ( ت سيع ع:ن  الةراض  لفق  ملةى ت فز لةم  الانت نت ف  املنز  8حةل  ري   
 

 194وضـحد إجابـات عياـة السضاػـة حـٌو مــسى ثـوؿط دسمـة إلانترنـد لـسدهم بــاملنٌز ه     

ا مـــــن عياـــــة السضاػـــــة ب ؼـــــبة  ، وقـــــصم ال ؼـــــبة 96،5ؿـــــطزي % ثحـــــوؿط لـــــسدهم قـــــصم الخسمـــــة فـــــي املنـــــٌز

ا لؼـــس الـجـــوة الطكميـــة ملجحمـــع عياـــة السضاػـــة، باامـــا ال ثحـــوؿط قـــصم  مطهــية جـــسا  إش جعـــس مؤؿـــطي

%، همــا ال جعلــم ًالبــة واحــسة بمــسى ثــوؿط قــصم 3.0ز مــن عياــة السضاػــة ب ؼــبة هؿــطا 6الخسمــة لـــ 

،  (.8هما قو موض  في الجسٌو ضكم   الخسمة لسدها باملنٌز
 

 :ٌوع خدوة اإلٌرتٌت املضتخدوة يف املٍشه -5
 

 نو  العياة

 إلاجابة

 املجمو  ًالبات ًالب

 ال ؼبة* العسز ال ؼبة* العسز ال ؼبة* العسز

 8.8 17 5.7 6 12.4 11 ثلـونع  دٍ ثلـو  عازث( اثلاٌ

عـــــــــن ًطيـــــــــم الجـــــــــواٌ هو املؼـــــــــاعس الشخ ـــــــــ ه 

 PDA) 
16 18.0 12 11.4 28 14.4 

 48.5 94 53.3 56 42.7 38 ( / هيب DSLاملوجات العطيوة  

 0.5 1 1.0 1   وكماض اللااعية

ثلايــــــــــــة الاثلــــــــــــاٌ الالػــــــــــــليع واث ؿــــــــــــاث وواث 

  (WiMax)و (WiFi)ماهؽ 
37 41.6 49 46.7 86 44.3 

 7.2 14 7.6 8 6.7 6 هدطى 

 1.0 2 1.9 2   ال هعلم

 194 105 89 عسز العياة

 ( ت سيع ع:ن  الةراض  لفق  لن   لةم  رنت نت املطت ةم  ف  املنز  9حةل  ري   
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( هػلم هنوا  دسمة إلانترند املؼـحذسمة بـاملنٌز مـن كبـ  DSLثحلسض املوجات العطيوة  

ا ب ؼــــبة  94عياــــة السضاػــــة  حيــــو بلــــؽ عــــسز مؼــــحذسمجها  %، وكــــس يعــــوز شلــــً ملااػــــبة 48.5ؿــــطزي

 (WiFi)ثيلـحـس ملعظـم ؿــطابح املجحمـع، )لـي شلــً ثلايـة الاثلـاٌ الالػــليع واث ؿـاث وواث مــاهؽ 

ـــؽ  (WiMax)و ــ ــ ــــسز بلــ ــ ا ب ؼـــــــــبة  86دعــ ـــــاعس %، د44.3ؿـــــــــطزي ــ ــــواٌ هو املؼــ ــ ـــــم الجـــ ــ ـــن ًطيــ ــ ــ ــــً عــ ــ ـــــس شلــ ــ عــ

ـــؽ PDAالشخ ـــــ ه   ـــــا ب ؼـــــبة  28( دعـــــسز بلــ %، رـــــم الاثلـــــاٌ الحليــــــونع  دـــــٍ ثلــــــو  14.4 خلي

ا من عياة السضاػة ب ؼبة  17عازث( دعسز بلؽ  ا من العياة ب ؼبة  14%، هما ه  8.8ؿطزي  خلي

ا هدطى لخسمة إلانترند، وهؿاز  خلا  من العيا 7،2 % دعـسم 1.0ة ب ؼـبة % اػحذسموا هنواعي

علمهـم باـو  دسمـة إلانترنــد املؼـحذسمة فـي ماــاظلهم، واػـحذسم  ـخم واحــس مـن العياـة دسمــة 

 (.9%، هما قو موض  في الجسٌو ضكم  0.5وكماض اللااعية ب ؼبة 
 

 وهاُ اصتخداً اإلٌرتٌت:  -6
 

نــــــــــــــــــــــــــو                                          

 العياة

 إلاجابة

 املجمو  ًالبات ًالب

 ال ؼبة* العسز ال ؼبة* العسز ال ؼبة* العسز

 5.6 12 4.5 5 6.9 7 لاؽ قاان هث ميا 

 17.8 38 4.5 5 32.7 33 مله  معوز بذسمة إنترند مجانية

ملهــــــــ  مــــــــعوز بذسمــــــــة إنترنــــــــد مــــــــسؿو  

 وجط
16 15.8 2 1.8 18 8.5 

 3.3 7 1.8 2 5.0 5 مىحبة عامة

 3.8 8 1.8 2 5.9 6 مىحبة الجامعة

 8.5 18 2.7 3 14.9 15 العم 

 14.1 30 13.4 15 14.9 15 منٌز جاض، كس)م هو هحس وكطلال

 ٌ  88.7 189 96.4 108 80.2 81 املنز

 6.1 13 5.4 6 6.9 7 هدطى 

 0.9 2   2.0 2 لم )حسز

 213 112 101 عسز العياة

 ( ت سيع ع:ن  الةراض  لفق  مله   اضت ةام الانت نت10  حةل  ري 
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ا مـن عياـة السضاػـة ب ؼـبة  189من دالٌ إجابـات عياـة السضاػـة اثطـ  ه    % 88.7ؿـطزي

، وكــس يعــوز شلــً لعــسة هػــباب، منهــا: ه  معظــم وؿــطاز )لوــو   يؼــحذسمو   إلانترنــد مــن املنــٌز

، ه)وــا ثــوؿط الخسمــة دـــي  ؿــبس زابــم، وملااػــبة قــصا امليــا  لبالــة املجحمــع  رلثــه هوكــاتهم بــاملنٌز

ـــعوزث، و ـــــا مـــــن العياــــــة ب ؼـــــبة  38الؼــ % يؼـــــحذسمو  ملهــــــ  مـــــعوز بذسمـــــة إنترنــــــد 17.8 خلي

ا مـــن  30مجانيـــة، و % يؼـــحذسمو  إلانترنـــد مـــن منـــٌز جـــاض هو كـــس)م هو 14.1العياـــة ب ؼـــبة ؿـــطزي

هحـــس وكطلـــال، همـــا جؼـــاوى عـــسز مـــن يؼـــحذسم إلانترنـــد مـــن ملهـــ  مـــعوز بذسمـــة إنترنـــد مـــسؿو  

ا ب ؼــــبة  18وجــــط ومــــن يؼــــحذسمها عــــن ًطيــــم العمــــ  دعــــسز بلــــؽ  %، وللــــؽ مــــن يؼــــحذسم 8.5ؿــــطزي

ا 13إلانترنـــد مـــن همـــاهن هدـــطى دعـــسز بلـــؽ % ، همـــا بلـــؽ عـــسز و ـــخاق الـــص)ن ال 6.1ب ؼـــبة  ؿـــطزي

%، وللــــؽ عــــسز هؿــــطز العياــــة الــــص)ن 5.6ه ــــخاق ب ؼــــبة 7)جــــسو  هث ميــــا  الػــــحذسام إلانترنــــد 

%، باامـــا بلـــؽ عـــسز مـــن يؼـــحذسم 3.8هؿـــطاز ب ؼـــبة  8يؼـــحذسمو  إلانترنـــد مـــن مىحبـــة الجامعـــة 

لـــا  ميـــا  الاػـــحذسام %، همـــا لـــم )حـــسز  خ3.3ه ـــخاق ب ؼـــبة 7إلانترنـــد مـــن مىحبـــة عامـــة 

 (.10%، هما قو موض  في الجسٌو ضكم  0.9ب ؼبة 

 عةد مزا  الةل   على املعة م   الزية:  لة ف ع ب الحت: ح   وم داة: : -7

 

                                 

 نو  العياة

 إلاجابة

 املجمو  ًالبات ًالب

 ال ؼبة العسز ال ؼبة العسز ال ؼبة العسز

  و 
ي
 24.4 52 31.3 35 16.8 7-1 )وم ثلطيبا

 18.3 39 17.0 19 19.8 20 مطة في وػبو  على وك 

 28.2 60 26.8 30 29.7 30 مطات كليلة في الـهط

 9.4 20 3.6 4 15.8 16 مطة في الـهط

 16.4 35 16.1 18 16.8 17 وال مطة

 3.3 7 5.4 6 1.0 1 لم )حسز

 100.0 213 100.0 112 100.0 101 املجمو 

( ت سيع ع:ن  الةراض  لفق  لعةد مزا  الةل   على املعة م   الزية:  11حةل  ري   

 لة ف ع ب الحت: ح   وم داة: 
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ا مــن عياــة السضاػــة ب ؼــبة  60( ه  11لاــا مــن الجــسٌو ضكــم   )حــ    % )ــسدلو  28.2ؿــطزي

علــى املعلومــات الطكميــة للوؿــال باححياجــاتهم وواز)ميــة مــطات كليلــة فــي الـــهط، وضلمــا يعــوز شلــً 

لعـسم اعحمـاز دعــى ثذللـات عياــة السضاػـة دــي  هػاســ ه علـى املعلومــات الطكميـة، هو لــسدهم 

الحلليس)ــة م ــ : الىحــم وػعرقــا مــا يؼــس حــاج هم ويعاــجهم عــن الــسدٌو علــى  مــن هوعيــة املعلومــات

ــا مــن العياــة ب ؼــبة  52إلانترنــد، و ، همــا ه  24.4 خلي
ي
ا مــن  39% )ــسدلو  وــ  )ــوم ثلطيبــا ؿــطزي

ا ب ؼــبة  35% )ــسدلو  مــطة فــي وػــبو  علــى وكــ ، و18.3العياــة ب ؼــبة  % لــم )ــسدلو 16.4ؿــطزي

من هؿطاز العياة  20مات الطكمية للوؿال باححياجاتهم وواز)مية، وهؿاز وال مطة واحسة على املعلو 

% لــــم 3.3هؿـــطاز مــــن العياــــة ب ؼــــبة 7% ه هــــم )ــــسدلو  مــــطة واحـــسة فــــي الـــــهط، باامــــا 9.4ب ؼـــبة  

 (.11)جيبوا عن قصا الؼؤاٌ، هما قو موض  في الجسٌو ضكم  
 

 ستيادات غري األنادميية:عدد وزات الدخوه عمى املعمووات الزقىية لموفاء باال -8
 

                                   

 نو  العياة

 إلاجابة

 املجمو  ًالبات ًالب

 ال ؼبة العسز ال ؼبة العسز ال ؼبة العسز

 
ي
 45.1 96 48.2 54 41.6 42 و  )وم ثلطيبا

ــــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــطة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ  مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى وكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ علـ

 وػبو 
14 13.9 17 15.2 31 14.6 

 14.6 31 14.3 16 14.9 15 مطات كليلة في الـهط

 5.6 12 5.4 6 5.9 6 مطة في الـهط

 16.0 34 12.5 14 19.8 20 وال مطة

 4.2 9 4.5 5 4.0 4 لم )حسز

 100.0 213 100.0 112 100.0 101 املجمو 

على املعة م   الزية:   ( ت سيع ع:ن  الةراض  لفق  لعةد مزا  الةل   12حةل  ري   

 وم داة: لة ف ع ب الحت: ح   غن  
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ا مــن عياـة السضاػــة ب ؼــبة.  96ثوضـ  إجابــات عياــة السضاػـة  ه     % )ــسدلو  45.1ؿــطزي

 على املعلومات الطكمية للوؿال باححياجاتهم ػعر وواز)مية، وكس يعـوز شلـً لحعـسز 
ي
و  )وم ثلطيبا

ـــا هػــــباب الــــسدٌو علــــى إلانترنــــد، وال ـــــه ػالبــــا مــــا ثيــــو  للترؿيـــــس والتــــرويح عــــن الــــاـؽ،   34باامــ

ــــا مــــن العياــــة ب ؼــــبة  ـــى املعلومــــات الطكميــــة للوؿـــــال 16.0 خلي ـــم )ـــــسدلوا وال مــــطة واحــــسة علـ % لـ

باححياجـــــــاتهم ػعـــــــر وواز)ميـــــــة، همـــــــا جؼـــــــاوى عـــــــسز مـــــــن )ـــــــسد  علـــــــى املعلومـــــــات الطكميـــــــة للوؿـــــــال 

 باححياجاتهم ػعر وواز)مية على وك  مطة واحسة في وػـبو ، ومـن )ـسد  مـطات كليلـة فـي الــهط 

ا ب ؼــبة  31دعــسز بلــؽ  ـــهط مــن هؿــطاز العياــة  واحــسة فــي%، وللــؽ عــسز مــن )ــسد  مــطة 14.6ؿــطزي ال

ا ب ؼــبة 12 % لــم )جيبــوا عــن قــصا الؼــؤاٌ، همــا 4.2هؿــطاز مــن العياــة ب ؼــبة 9%، باامــا 5.6ؿــطزي

 (.12قو موض  في الجسٌو ضكم  

 

 عوائل الوصوه لمىعمووات الزقىية: -9
 

 نو  العياة

 إلاجابة

 املجمو  ًالبات ًالب

 ال ؼبة العسز ال ؼبة العسز ال ؼبة العسز

 16.4 35 19.6 22 12.9 13 نعم

 36.2 77 31.3 35 41.6 42 ال

 47.4 101 49.1 55 45.5 46 لم )حسز

 100.0 213 100.0 112 100.0 101 املجمو 

 ( ت سيع ع:ن  الةراض  لفق  ملةى لح د ع اةق لة ص   لةةعة م   الزية: 13  حةل  ري 
    

ثبع  لاا من دالٌ إجابات عياة السضاػة عن قـصا الؼـؤاٌ، وهمـا قـو موضـ  فـي الجـسٌو  

ا من العياة ب ؼـبة  77( ه  13ضكم   عوابـم للوكـٌو للمعلومـات  % هجـابوا دعـسم وجـوز36.2ؿطزي

ا ب ؼــبة  35الطكميــة، باامــا هجــاب  % بوجــوز عوابــم للوكــٌو للمعلومــات الطكميــة، همــا 16.4ؿــطزي

%، ويالح  وجوز عوابم هه ر بال ؼبة للٌالبات 47.4من العياة لم )حسز إجابة ب ؼبة  101ه  

ز ؿــطق للـــحعلم لـــسى ملاضنــة بـــالٌالب فــي الوكـــٌو إلـــى املعلومــات الطكميـــة، وكـــس يعــوز شلـــً لوجـــو 

 .الٌالب هه ر من ؿطق الحعلم لسى الٌالبات
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ٌوع املغانن اليت وادّت عيٍة الدراصة عٍـد اصـتعىاه اإلٌرتٌـت خـاله الجالثـة أعـّز        -10
 املاضية:

 

                                     

 نو  العياة

 نو  املـيلة

 املجمو  ًالبات ًالب

 ال ؼبة* العسز ال ؼبة* العسز ال ؼبة* العسز

لــــــــــــم )ىــــــــــــن لــــــــــــسث ال رنــــــــــــامج 

املٌلــــوب  م ــــ  هزوب ضيــــسض، 

 ؿالؾ، إلخ(

9 8.9 14 12.5 23 10.8 

، هو ال 
ي
الخسمــــــة بٌيلــــــة جــــــسا

 جعم 
50 49.5 32 28.6 82 38.5 

لــم هجـــس همبيــوثط هػـــحذسمس 

 زاد  الحطم الجامعي
18 17.8 26 23.2 44 20.7 

هػـــحذسمس  لــم هجـــس همبيــوثط 

 داض  الحطم الجامعي
3 3.0 4 3.6 7 3.3 

 4.7 10 3.6 4 5.9 6 همبيوثط املنٌز لم يعم 

 16.9 36 20.5 23 12.9 13 مـيلة في ال رنامج

 6.6 14 7.1 8 5.9 6 مـاو  هدطى 

 19.2 41 21.4 24 16.8 17 لم )حسز

 213 112 101 عسز العياة

( ت سيع ع:ن  الةراض  لفق  لن   املش مل التالا لاحهته  عنة اضتعة   14  حةل  ري 

 رنت نت لق  وشهز النقج  امل ض: 
 

ا ب ؼـبة  82هجاب       % بـ   املــاو  ال ـه واجهـ هم عاـس اػـحذسام إلانترنـد ه  38.5ؿـطزي

 هو ال جعمــ   لــصا البــس مــن ثــوؿعر دسمــة إنترنــد هػــط  علــى م
ي
ؼــحوى الجامعــة الخسمــة بٌيلــة جــسا

وعلى املؼحوى الًو ه، هما ه  على الـطوات املعوزة بذسمة إلانترند الالتزام بالؼطعات وهحجام 

% بـ  هم لـم )جـسوا  همبيـوثط 20.7مـن العياـة ب ؼـبة  44البيانات ال ه حـسزتها مـع العميـ ، وهؿـاز 

 ة  ــلخسمات الحاػم في و  وليال مطهع ـــــــس زاد  الحطم الجامعي  لصلً ) بغي إنـــــــــيؼحذسمون
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 36ح ــ  يؼــحٌيع الٌــالب والٌالبــات اػــحذسامس للوؿــال باححياجــاتهم وواز)ميــة، ووضــ  

ا مـــن العياـــة ب ؼـــبة  ـــا مـــن العياـــة  23% بوجـــوز مــــيلة فـــي ال رنـــامج، باامـــا هؿـــاز 16.9ؿـــطزي  خلي

 14ؾ، إلـــخ(، ولـــع  % ب نـــس لـــم )ىـــن لـــسدهم ال رنـــامج املٌلـــوب  م ـــ : هزوب ضيـــسض، ؿـــال 10.8ب ؼـــبة 

ا ب ؼـــــبة  ، همـــــا ه   6.6ؿـــــطزي  10% ه هـــــم )واجهـــــو  مــــــاو  هدـــــطى ػعـــــر املحـــــسزة فـــــي قـــــصا الجـــــسٌو

، وهجاب 4.7ه خاق ب ؼبة  % 3.3هؿطاز من العياة ب ؼبة   7%  لم يعم  لسدهم همبيوثط املنٌز

ا ب ؼبة  41لم )جسو همبيوثط يؼحذسمونس داض  الحطم الجامعي، ولم )جم  عن قصا % 19.2ؿطزي

 (14الؼؤاٌ، هما قو موض  في الجسٌو ضكم  
 

 

 دابات الضؤاه الجاٌي:إ
 وضتوى وّارات االصتخداً والبشح عَ املعمووات الزقىية: -1
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مــــــــــن ه)ــــــــــن هبــــــــــسه  هعــــــــــطؾ -25

عاــــسما هبحــــو عــــن معلومــــات 

 في إلانترند.

     10 46 44 ت

4.34 0.65 1 
% 44.0 46.0 10.0     

هعــــــــــــــــطؾ هيــــــــــــــــف هكــــــــــــــــوم  -34

( هو Downloadبححميـــــــــــــــــــــــــــــ   

( ال ـــــــــــــــرامج installثالـــــــــــــــام  

 وامللـات في الىمبيوثط.

   8 19 24 50 ت

4.15 0.99 2 
% 49.5 23.8 18.8 7.9   

ماشا هؿعـ  عاـسما  هعطؾ -27

هحلــــ  علـــــى نحـــــابج هه ـــــر مـــــن 

املٌلــــــــــوب عاــــــــــس البحــــــــــو فــــــــــي 

 إلانترند.

 2 5 10 55 25 ت

3.99 0.87 3 
% 25.8 56.7 10.3 5.2 2.1 

هعطؾ ماشا هؿعـ  عاـسما  -28

هحلـــــ  علـــــى نحـــــابج ػعـــــر شات 

كــــــــلة بموهــــــــو  البحــــــــو فــــــــي 

 إلانترند.

 2 4 14 55 26 ت

3.98 0.86 4 
% 25.7 54.5 13.9 4.0 2.0 
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هعـــــــــــــــــــــــــــطؾ مــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــي  -23

امللـــــــــــــــــــــٌ حات / اليلمـــــــــــــــــــــات 

وػاػـــــــية ال ـــــــه هػـــــــحذسامها 

للوكـــــــــــــــٌو إلـــــــــــــــى املعلومــــــــــــــــات 

 الطكمية ال ه هححاجها.

   2 22 54 23 ت

3.97 0.73 5 
% 22.8 53.5 21.8 2.0   

هعطؾ ماشا هؿعـ  عاـسما  -26

ال احلـــــــــــ  علـــــــــــى هث نخيجـــــــــــة 

 عاس البحو في إلانترند.

   7 19 48 25 ت

3.92 0.85 6 
% 25.3 48.5 19.2 7.1   

هعــــــــطؾ مــــــــا املحــــــــوؿط مــــــــن  -30

امللـــــــــــــــــــازض علـــــــــــــــــــى إلانترنــــــــــــــــــــد 

ملؼــــــــــــــــــــــاعسجع فــــــــــــــــــــــي الوؿـــــــــــــــــــــــال 

 باقحماماجع وواز)مية.

 1 5 22 49 23 ت

3.88 0.86 7 
% 23.0 49.0 22.0 5.0 1.0 

هعــــــــطؾ مــــــــا املحــــــــوؿط مــــــــن  -29

امللـــــــــــــــــــازض علـــــــــــــــــــى إلانترنــــــــــــــــــــد 

ملؼــاعسجع فــي إهمــاٌ واجبــاجع 

 السضاػية.

 2 9 20 46 24 ت

3.80 0.97 8 
% 23.8 45.5 19.8 8.9 2.0 

هعــــــــطؾ مــــــــا املحــــــــوؿط مــــــــن  -31

امللـــــــــــــــــــازض علـــــــــــــــــــى إلانترنــــــــــــــــــــد 

ملؼــــــــــــــــــــــاعسجع فــــــــــــــــــــــي الوؿـــــــــــــــــــــــال 

 باقحماماجع في العم .

 4 8 22 48 15 ت

3.64 0.98 9 
% 15.5 49.5 22.7 8.2 4.1 

هعطؾ هيف هجعـطؾ علـى  -33

 قويــــــــــــــــــة املاــــــــــــــــــحج هو املؤلــــــــــــــــــف

للمعلومــــــــــــات امللسمــــــــــــة علــــــــــــى 

 إلانترند.

 3 13 25 40 19 ت

3.59 1.04 10 
% 19.0 40.0 25.0 13.0 3.0 

هعـــــــطؾ هيـــــــف هػـــــــحذسم  -24

عوامــــــــــــــ  الــــــــــــــطلٍ البوليــــــــــــــانع 

 Boolean operators : م ـ  )

و، هو، ال( عاــــــس البحــــــو عــــــن 

 املعلومات على إلانترند.

 2 9 40 32 17 ت

3.53 0.95 11 
% 17.0 32.0 40.0 9.0 2.0 
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هعـــطؾ هيـيـــة اػـــحذسام  -32

كواعــــس بيانــــات املىحبــــة  م ــــ  

Eric ,Ebsco, Edu Search ,

وػعرقـــــــــــــــــــــا( للوكـــــــــــــــــــــٌو إلـــــــــــــــــــــى 

 املعلومات الطكمية. 

 6 14 42 26 11 ت

3.22 1.03 12 
% 11.1 26.3 42.4 14.1 6.1 

 3.83 املت ضغ* الع م

 إلح ب   15ري    حةل  
ً
( التنزارا  لالنطب املئ ي  لاملت ضع   الةط ب: ، لتزت:به  تن سل: 

 عت مةى ىعةةه  مله را  الاضت ةام لالبحث عت املعة م   الزية:  العقب ع:ن 
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هعــــــــطؾ ه)ــــــــن هبــــــــسه عاـــــــــسما  -25

هبحـــــــــــــــو عـــــــــــــــن معلومـــــــــــــــات فـــــــــــــــي 

 إلانترند.

   4 7 41 59 ت

4.40 0.77 1 
% 53.2 36.9 6.3 3.6   

هعطؾ هيـف هكـوم بححميـ   -34

 Download هو ثالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام )

 install ال ــــــــرامج وامللـــــــــات فــــــــي )

 الىمبيوثط.

 3 7 17 30 55 ت

4.13 1.06 2 
% 49.1 26.8 15.2 6.3 2.7 

هعـــــطؾ مـــــاشا هؿعـــــ  عاـــــسما  -27

هحلــــــــ  علــــــــى نحــــــــابج هه ــــــــر مــــــــن 

املٌلــــــــــــــوب عاــــــــــــــس البحــــــــــــــو فــــــــــــــي 

 إلانترند.

 2 6 16 46 41 ت

4.06 0.95 3 
% 36.9 41.4 14.4 5.4 1.8 

هعــــــــــــطؾ مــــــــــــا املحــــــــــــوؿط مــــــــــــن  -29

امللازض على إلانترند ملؼـاعسجع 

 2 11 15 39 45 ت
4.02 1.05 4 

% 40.2 34.8 13.4 9.8 1.8 
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 في إهماٌ واجباجع السضاػية.

هعـــــطؾ مـــــاشا هؿعـــــ  عاـــــسما  -28

هحلــــــــ  علـــــــــى نحـــــــــابج ػعـــــــــر شات 

كــــــــــــلة بموهــــــــــــو  البحــــــــــــو فــــــــــــي 

 إلانترند.

 3 8 22 37 40 ت

3.94 1.05 5 
% 36.4 33.6 20.0 7.3 2.7 

هعــــــــــــطؾ مــــــــــــا املحــــــــــــوؿط مــــــــــــن  -31

امللازض على إلانترند ملؼـاعسجع 

 في الوؿال باقحماماجع في العم .

 3 7 29 38 33 ت

3.83 1.02 6 
% 30.0 34.5 26.4 6.4 2.7 

هعـــــــطؾ مـــــــا امللـــــــٌ حات /  -23

اليلمــــــــــــــــــــات وػاػــــــــــــــــــــية ال ــــــــــــــــــــه 

هػـــــــــــــــــحذسامها للوكـــــــــــــــــٌو إلــــــــــــــــــى 

املعلومــــــــــــــــــــات الطكميــــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــــه 

 هححاجها.

 3 3 35 44 25 ت

3.77 0.93 7 
% 22.7 40.0 31.8 2.7 2.7 

ماشا هؿع  عاـسما ال  هعطؾ -26

هحلــــــــ  علــــــــى هث نخيجــــــــة عاــــــــس 

 البحو في إلانترند.

 5 8 33 28 36 ت

3.75 1.13 8 
% 32.7 25.5 30.0 7.3 4.5 

هعــــــــــــطؾ مــــــــــــا املحــــــــــــوؿط مــــــــــــن  -30

امللازض على إلانترند ملؼـاعسجع 

فـــــــــــــــــــــــــي الوؿـــــــــــــــــــــــــال باقحمامـــــــــــــــــــــــــاجع 

 وواز)مية.

 2 14 27 36 32 ت

3.74 1.07 9 
% 28.8 32.4 24.3 12.6 1.8 

هعــــــــــــطؾ هيــــــــــــف هػــــــــــــحذسم  -24

عوامـــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــطلٍ البوليـــــــــــــــــــانع 

 Boolean operators : م ــــ  )

و، هو، ال( عاـــــــــــس البحـــــــــــو عـــــــــــن 

 املعلومات في إلانترند.

 4 7 43 37 20 ت

3.56 0.98 10 
% 18.0 33.3 38.7 6.3 3.6 

هعـــــطؾ هيـــــف هجعـــــطؾ علـــــى  -33

 قويـــــــــــــــــــــــة املاـــــــــــــــــــــــحج هو املؤلـــــــــــــــــــــــف

للمعلومـــــــــــــــــات امللسمـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى 

 إلانترند.

 3 12 49 27 21 ت

3.46 1.00 11 
% 18.8 24.1 43.8 10.7 2.7 
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هعــــــــطؾ هيـيــــــــة اػــــــــحذسام  -32

كواعــــــــس بيانــــــــات املىحبــــــــة  م ــــــــ  

Eric ,Ebsco, Edu Search ,

وػعرقــا( للوكــٌو إلــى املعلومــات 

 الطكمية. 

 13 16 51 14 15 ت

3.02 1.15 12 
% 13.8 12.8 46.8 14.7 11.9 

 3.81 املت ضغ* الع م

 إلح ب   16حةل  ري   
ً
( التنزارا  لالنطب املئ ي  لاملت ضع   الةط ب:  لتزت:به  تن سل: 

 الع لب   عت مةى ىعةةهت مله را  الاضت ةام لالبحث عت املعة م   الزية: ع:ن  
    

 

( )حطــ  لاـا مــسى ثواؿــم إجابـات  الٌــالب والٌالبــات 16و 15مـن دــالٌ الجـسولع  ضكــم    

 إعٌـــالعـــن مؼـــحوى مهـــاضاتهم فـــي الاػـــحذسام  والبحـــو عـــن املعلومـــات الطكميـــة  حيـــو اثـلـــوا فـــي 

ؿلطة من مهاضات البحو والاػحذسام،  واملهاضات ال ه اثـلوا في  12نـؽ املطثبة  ضبع ؿلطات من 

 ثطثيبها موضحة على الاحو الحالي:

فـــــي املطثبـــــة وولـــــى: ال ـــــه ثـيـــــس  ه هـــــم يعطؿـــــو  مـــــن ه)ـــــن )بـــــسمو  عاـــــس  البحـــــو عـــــن املعلومـــــات فـــــي 

( هو ثالــــام Downloadمــــو  بححميــــ   إلانترنــــد، واملطثبــــة ال انيــــة: وبــــي ه هــــم يعطؿــــو  هيــــف )لو 

 install   ( ال ـــرامج وامللــــات فـــي الىمبيـــوثط، واملطثبـــة ال ال ـــة: ال ـــه ثـيـــس ه هـــم يعطؿـــو  مـــاشا )ـعلـــو

عاسما )حللو   على نحابج هه ر من املٌلوب عاـس البحـو فـي إلانترنـد، إهـاؿة إلـى املطثبـة ال انيـة 

 Eric Ebscoاعـس بيانـات مىحبـة الجامعـة  م ـ  عــط ال ـه ثـيـس ه هـم يعطؿـو  هيـيـة اػـحذسام كو 

Edu Search وػعرقا( للوكٌو إلى املعلومات الطكمية، وكـس يعـوز اححاللهـا املطثبـة ودعـرة مـن هـال ,

الج ؼـــع  إلـــى عـــسم معـــطؿ هم سهـــصم اللواعـــس، وعـــسم إلـــعامهم باػـــحذسامها مـــن كبـــ  هعوـــال قيلـــة 

ضة باللؼــــة إلانجلعز)ــــة. همــــا بليــــة املهــــاضات ال ــــه الحــــسضيؽ، هو ضلمــــا    ػالبيــــة قــــصم اللواعــــس م ـــــو 

الخـاق بـالٌالب، والجـسٌو  15ادحلـوا في ثطثيبهـا ؿهـه موضـحة دــي  مـلـ  فـي الجـسٌو ضكـم  

 ( الخاق بالٌالبات. 16ضكم  

 

 



 

185 
 

مجلة علمية محكمةاعلم   

 

 (13)العدد الثالث عشر

 

مارس
2014

 

 وضتوى اإلملاً باصتخداً بعض التكٍيات: -2
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 ال ر)س إلالىترونع -49
 3 18 79 ت

2.76 0.49 1 
% 79.0 18.0 3.0 

ـــا  -46 ــ ــ ــ ــ ــــة ولطامجهــ ــ ــ ــ املحازرـــ

 Skype, Windows م ـ 

Live) 

 15 24 61 ت

2.46 0.74 2 
% 61.0 24.0 15.0 

ـــــيؼة  -36 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة هو كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ثلايـــ

 MP3) 

 10 43 48 ت
2.38 0.66 3 

% 47.5 42.6 9.9 

ـــــبيات  -48 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مواكـ

ـــبي   ــ ــــى ػــ ــــة  علـــ الاجحماعيـــ

 ,Face bookامل ــــــاٌ 

Twitter , My Space, 

Net Log) 

 16 36 49 ت

2.33 0.74 4 
% 48.5 35.6 15.8 

 الىحم إلالىترونية -45
 13 43 43 ت

2.30 0.69 5 
% 43.4 43.4 13.1 

 مجالت إلىترونية -37
 15 42 43 ت

2.28 0.71 6 
% 43.0 42.0 15.0 

 املجموعات إلادباضية -39
 13 47 40 ت

2.27 0.68 7 
% 40.0 47.0 13.0 

 البحو املحلسم -35
 5 65 31 ت

2.26 0.54 8 
% 30.7 64.4 5.0 

هـــــبٍ إلاعـــــسازات هو  -38

 هبٍ الحـويالت

 21 43 37 ت
2.16 0.74 9 

% 36.6 42.6 20.8 
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47- Pd casting ثلايــــة  

ـــــات  ــ ـــــابٍ( امللــــ ــ ــــو الوػـــ ــ ــ بــ

ـــن  ــ ــ ــ ــ ــــة عــ ــ ــ ــ ــــوثية واملطبيــ ــ ــ ــ اللــ

 ًطيم كـحات إلانترند

 28 43 30 ت

2.02 0.76 10 
% 29.7 42.6 27.7 

 PDFملـات  -42
 39 30 32 ت

1.93 0.84 11 
% 31.7 29.7 38.6 

ــــة  -40 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــع باملىحبـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحجـ

 إلالىترونية

 35 43 22 ت
1.87 0.75 12 

% 22.0 43.0 35.0 

 املىحبةؿهطغ  -43
 36 41 22 ت

1.86 0.76 13 
% 22.2 41.4 36.4 

ــــــحات  -44 ــ ــ ــ ــ ـــميم كــ ــ ــ ــ ــ ــ ثلــ

  HTMLإلانترند 

 53 25 23 ت
1.70 0.82 14 

% 22.8 24.8 52.5 

ثبـــــــــــازٌ إلاعـــــــــــاضة بـــــــــــع   -41

 
ي
 املىحبات إلىترونيا

 62 26 13 ت
1.51 0.72 15 

% 12.9 25.7 61.4 

 2.14 املت ضغ* الع م

 

   17حةل  ري     
ً
 ( التنزارا  لالنطب املئ ي  لاملت ضع   الةط ب:  لتزت:به  تن سل: 

 العقب عت مطت ى  مل مه  ب ضت ةام بعض التقن:  إلح ب   ع:ن  
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 ال ر)س إلالىترونع -49
 9 22 81 ت

2.64 0.63 1 
% 72.3 19.6 8.0 

ـــا  -46 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة ولطامجهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املحازرــ

 Skype, Windows م ـــ 

Live) 

 16 26 70 ت

2.48 0.73 2 
% 62.5 23.2 14.3 

 (MP3ثلاية هو كيؼة   -36
 18 38 56 ت

2.34 0.74 3 
% 50.0 33.9 16.1 

 الىحم إلالىترونية -45
 18 44 47 ت

2.27 0.73 4 
% 43.1 40.4 16.5 

 البحو املحلسم -35
 15 54 43 ت

2.25 0.68 5 
% 38.4 48.2 13.4 

ـــــبيات  -48 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع الـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مواكــ

ـــبي   ــ ــ ــ ــ ــ ــــى ػـ ــ ــ ــ ــ ــــة  علــ ــ ــ ــ ــ الاجحماعيــ

 , Face book, Twitterامل اٌ 

My Space, Net Log) 

 30 24 58 ت

2.25 0.85 5 
% 51.8 21.4 26.8 

 مجالت إلىترونية -37
 30 40 41 ت

2.10 0.80 7 
% 36.9 36.0 27.0 

47- Pd casting  ثلايـة بــو 

الوػــابٍ( امللـــات اللـــوثية 

واملطبيــة عــن ًطيــم كـــحات 

 إلانترند

 43 31 38 ت

1.96 0.85 8 
% 33.9 27.7 38.4 

ـــــسازات هو  -38 ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبٍ إلاعـ ــ ــ ــ ــ هـــ

 هبٍ الحـويالت

 35 48 28 ت
1.94 0.75 9 

% 25.2 43.2 31.5 

 PDFملـات  -42
 46 28 36 ت

1.91 0.86 10 
% 32.7 25.5 41.8 
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 املجموعات إلادباضية -39
 42 38 31 ت

1.90 0.81 11 
% 27.9 34.2 37.8 

 ؿهطغ املىحبة -43
 55 32 24 ت

1.72 0.80 12 
% 21.6 28.8 49.5 

ــــــحات  -44 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــميم كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ثلـ

  HTMLإلانترند 

 60 27 25 ت
1.69 0.82 13 

% 22.3 24.1 53.6 

ـــــع  -40 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الحجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ باملىحبــ

 إلالىترونية

 77 26 7 ت
1.36 0.60 14 

% 6.4 23.6 70.0 

ثبــــــــــــــــــازٌ إلاعــــــــــــــــــاضة بــــــــــــــــــع   -41

 
ي
 املىحبات إلىترونيا

 82 21 8 ت
1.33 0.61 15 

% 7.2 18.9 73.9 

 2.01 املت ضغ* الع م

    18حةل  ري    
ً
 ( التنزارا  لالنطب املئ ي  لاملت ضع   الةط ب:  لتزت:به  تن سل: 

 مطت ى  مل مهت ب ضت ةام بعض التقن:   الع لب   عتإلح ب   ع:ن  

        

( مــسى ثواؿــم إجابــات الٌــالب والٌالبــات عــن مؼــحوى إملــامهم 18و 17)ىـــف الجــسولع  ضكــم   

ؿلــطة مــن  15ؿلــطات مـن  5باػـحذسام دعــى الحلايـات  حيــو اثـلـوا علــى إعٌــال نــؽ املطثبــة لــ 

 حذسامات ال ه اثـلوا في ثطثيبها موضحة على الاحو الحالي:اػحذسام دعى الحلايات، والاػ
 

ـــه ثـيــــس  ـــه ثـيــــس إملــــامهم باػــــحذسام  ال ر)ــــس إلالىترونــــع، واملطثبــــة ال انيــــة: ال ـ ـــي املطثبــــة وولــــى: ال ـ فـ

(، واملطثبــة ال ال ــة: ال ــه ثـيــس Skype Windows Liveم ــ إملـامهم باػــحذسام املحازرــة ولطامجهــا  

 س إملامهم ــــــة: ال ه ثـيـــــــبة الحاػعـــــــاؿة إلى املطثــــــ(، إهMP3ة  ـــــــثلاية هو كيؼإملامهم باػحذسام 
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باػــــحذسام هــــبٍ إلاعــــسازات هو هــــبٍ الحـوــــيالت، هــــصلً املطثبــــة الخامؼــــة عـــــط: ال ــــه ثـيــــس 

، هما بلية الاػحذسامات ال ه ادح
ي
لـوا في ثطثيبها ؿهه إملامهم بخبازٌ إلاعاضة بع  املىحبات إلىترونيا

 ( الخاق بالٌالبات.18( الخاق بالٌالب، وجسٌو ضكم  17موضحة دـي  مـل  في الجسٌو  

 

 إدابات الضؤاه الجالح: 
الفزوم لدى عيٍة الدراصة وفكا الختالف وضـتوى إدـادة المػـة اإلزميشيـةس ووضـتوى تعمـيي        -1

 الوالديَس ووضتوى الدخن:
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جعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضات 

 الاػحذسام

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  

 املجموعات
1.15 2 0.58 

 ػعر زالة 0.153 1.89
زادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 املجموعات
63.32 208 0.30 

++22++ 

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  

 املجموعات
3.34 2 1.67 

8.24 0.000 

زالــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

عاـــــــــــــــــــــــــــــــــــس 

مؼـــــــــــحوى 

0.01 

زادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 املجموعات
42.14 208 0.20 

وم
م 

علي
ى ج

حو
ؼ

م
 

جعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضات 

 الاػحذسام

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  

 املجموعات
2.34 5 0.47 

 ػعر زالة 0.175 1.55
زادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 املجموعات
62.27 207 0.30 

++22++ 

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  

 املجموعات
2.93 5 0.59 

2.84 0.017 

زالــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

عاـــــــــــــــــــــــــــــــــــس 

مؼـــــــــــحوى 

0.05 

زادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 املجموعات
42.73 207 0.21 

م 
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ى ج
حو
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ب
و

 

جعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضات 

 الاػحذسام

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  

 املجموعات
1.86 5 0.37 

 ػعر زالة 0.300 1.22
زادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 املجموعات
62.69 206 0.30 
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++22++ 

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  

 املجموعات
1.36 5 0.27 

 ػعر زالة 0.279 1.27
زادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 املجموعات
44.29 206 0.22 

ى  و
ؼح

م
 

طة
وػ

  
د

ز
 

جعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضات 

 الاػحذسام

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  

 املجموعات
1.31 5 0.26 

 ػعر زالة 0.510 0.86
زادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 املجموعات
63.29 207 0.31 

++22++ 

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  

 املجموعات
2.45 5 0.49 

2.35 0.042 

زالــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

عاـــــــــــــــــــــــــــــــــــس 

مؼـــــــــــحوى 

0.05 

زادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 املجموعات
43.20 207 0.21 

( التب ر تحة:ل التب ات وح د   ا( لةالل  الفزل  ف  مطت ى مه را   19 حةل  ري    

 الاضت ةام

لالبحث عت املعة م   الزية:  لةى ع:ن  الةراض  ب لتقا مطت ى  ح دا الةغ  

 رنجةنزا ، لمطت ى ىعة:  ال الةات، لمطت ى الةلل

   

( ه  كـــــــــيم  ؾ( ػعـــــــــر زالـــــــــة فــــــــي محـــــــــوض:  جعلـــــــــم مهـــــــــاضات 19)حطــــــــ  مـــــــــن الجـــــــــسٌو ضكــــــــم     

الاػــحذسام(، ممــا يـــعر إلــى عــسم وجــوز ؿــطوق شات زاللــة إحلــابية بــع  هؿــطاز العياــة فــي مؼــحوى 

مهــــاضات الاػــــحذسام والبحــــو عــــن املعلومــــات الطكميــــة فــــي قــــصا املجــــاٌ جعــــعى الدــــحالؾ املحؼعــــرات: 

نجلعز)ــــة، ومؼــــحوى جعلــــيم وم، ومؼــــحوى جعلــــيم وب، ومؼــــحوى زدـــــ   مؼــــحوى إجــــازة اللؼــــة إلا 

 وػطة(.

++(، بــادحالؾ 22همــا )حطــ  مــن الجــسٌو الؼــابم ه  كيمــة  ؾ( ػعــر زالــة فــي محــوض:  ++

مؼحوى جعليم وب، مما يــعر إلـى عـسم وجـوز ؿـطوق شات زاللـة إحلـابية بـع  هؿـطاز العياـة فـي 

ن املعلومــــات الطكميــــة فــــي قــــصا املجــــاٌ جعــــعى الدــــحالؾ مؼــــحوى مهــــاضات الاػــــحذسام والبحــــو عــــ

 مؼحوى جعليم وبائهم.
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ؿ كــ   0.05)حطــ  ه)وــا مــن الجــسٌو املوضــ  هعــالم ه  كــيم  ؾ( زالــة عاــس مؼــحوى  همــا

++(، ممــــا يـــــعر إلــــى وجــــوز ؿــــطوق شات زاللــــة إحلــــابية بــــع  هؿــــطاز العياــــة فــــي 22فــــي محــــوض:  ++

مؼــــحوى مهــــاضات الاػــــحذسام والبحــــو عــــن املعلومــــات الطكميــــة فــــي قــــصا املجــــاٌ جعــــعى الدــــحالؾ 

ة إلانجلعز)ـــــة، ومؼـــــحوى جعلـــــيم وم، ومؼـــــحوى زدـــــ  وػـــــطة(، املحؼعـــــرات:  مؼـــــحوى إجـــــازة اللؼـــــ

ولاػحذسام ادحباض ؿيـيس للىــف عـن ملـسض ثلـً الــطوق ثـم الحوكـ  إلـى وجـوز ؿـطوق زالـة 

 على الاحو الحالي: 0.05عاس مؼحوى 

بـع  وؿـطاز الـص)ن وـا  مؼـحوى إجـازتهم للؼـة إلانجلعز)ـة  ++22++ثوجس ؿـطوق زالـة فـي محـوض  -1

 مـ
ي
ا، هو ال )جيـسو ها(، ولـع  وؿـطاز الـص)ن )جيـسو  اللؼـة إلانجلعز)ـة، وشلـً للـال   نوعا

 وؿطاز الص)ن )جيسو  اللؼة إلانجلعز)ة.

بع  وؿطاز الص)ن همهاتهم  همية ال ثلطه وال ثىحـم(،  ++22++ثوجس ؿطوق زالة في محوض  -1 -2

ـــع  وؿــــطاز الــــص)ن همهــــاتهم حاكــــالت علــــى  هو حاكــــالت علــــى  هكــــ  مــــن ال انويــــة العامــــة(، ولـ

  زبلوم(، وشلً للال  وؿطاز الص)ن همهاتهم حاكالت على  زبلوم(.

بع  وؿطاز الص)ن همهاتهم  همية ال ثلطه وال ثىحـم(،  ++22++ثوجس ؿطوق زالة في محوض  -2 -2

ولــــع  وؿــــطاز الــــص)ن همهــــاتهم حاكــــالت علــــى مؤقــــ   هعلــــى مــــن بيــــالوضيوغ(، وشلــــً للــــال  

 مهاتهم حاكالت على مؤق   هعلى من بيالوضيوغ(.وؿطاز الص)ن ه

 5000بــع  وؿــطاز الــص)ن مؼــحوى زدــ  هػــطقم  مــن  ++22++ثوجــس ؿــطوق زالــة فــي محــوض  -3-1

(، وشلــً للــال  وؿــطاز 19000-11000وهكــ (، ولــع  وؿــطاز الــص)ن مؼــحوى زدــ  هػــطقم  

 (.19000-11000الص)ن مؼحوى زد  هػطقم  

 5000بــع  وؿــطاز الــص)ن مؼــحوى زدــ  هػــطقم  مــن  ++22++ي محــوض ثوجــس ؿــطوق زالــة فــ -3-2

ـــ ،  ـــع  وؿــــــطاز الــــــص)ن 10000-6000وهكـــ ــــة، ولـــ ــــوا عــــــن إلاجابــ ــــصلً وؿــــــطاز الــــــص)ن امحاعــ ( وهــ

ؿمـــــا ؿـــــوق(، وشلـــــً للـــــال  وؿـــــطاز الـــــص)ن مؼـــــحوى زدـــــ   20000مؼـــــحوى زدـــــ  هػـــــطقم  

 ؿما ؿوق(. 20000هػطقم  
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 الفزوم لدى عيٍة الدراصة وفكا الختالف دٍط العيٍة:- 2
 

 املحوض 
ــــو   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نـ

 العياة
 العسز

ــــٍ  ــ ــ املحوػـــ

 الحؼابع

ـــــطاؾ  الانحــ

 املعياضث 

ــــة  ــ ــ ــ كيمـ

 ت

مؼــــــحوى 

 الساللة
 الحعليم

ـــم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جعلــ

مهــــــــــــــــــــــــــــــــاضات 

 الاػحذسام

 0.43 3.83 101 ًالب

 ػعر زالة 0.741 0.33
 0.64 3.81 112 ًالبات

++22++ 

 0.40 2.14 101 ًالب

2.08 0.039 

زالة عاس 

مؼحوى 

0.05 
 0.51 2.01 112 ًالبات

 ( التب ر   ( لةالل  الفزل  ف  مطت ى مه را  الاضت ةام  20حةل  ري     

 لالبحث عت املعة م   الزية:  لةى ع:ن  الةراض  ب لتقا ن   الع:ن   الجنظ(
 

 

 

ـــ  ــ ــ ( ه  كيمــــــــــة  ت( ػعــــــــــر زالــــــــــة فــــــــــي محــــــــــوض:  جعلــــــــــم مهــــــــــاضات 20مــــــــــن الجــــــــــسٌو ضكــــــــــم   )حطـــ

الاػــــحذسام(، ممــــا يـــــعر إلــــى عــــسم وجــــوز ؿــــطوق شات زاللــــة إحلــــابية بــــع  عياــــة الٌــــالب وعياــــة 

 الٌالبات في مؼحوى مهاضات الاػحذسام والبحو عن املعلومات الطكمية في قصا املجاٌ.

في محوض:  0.05  كيمة  ت( زالة عاس مؼحوى ه -ه)وا  -هما )حط  من الجسٌو الؼابم 

++(، مما يـعر إلى وجوز ؿطوق شات زاللة إحلابية بع  عياة الٌالب وعياة الٌالبات في 22 ++

مؼـحوى مهـاضات الاػـحذسام والبحــو عـن املعلومـات الطكميــة فـي قـصا املجــاٌ، ووانـد ثلـً الـــطوق 

 للال  عياة الٌالب.
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 ع: إدابة الضؤاه الزاب

 عدد األصدقاء الذيَ يتي التواصن وعّي عَ طزيل اإلميين باٌتظاً: -1
 

 نو  العياة

 إلاجابة

 املجمو  ًالبات ًالب

 ال ؼبة العسز ال ؼبة العسز ال ؼبة العسز

 
ي
 18.3 39 27.7 31 7.9 8 جميعهم هو جمعجهم ثلطيبا

 
ي
 29.1 62 22.3 25 36.6 37 نلـهم ثلطيبا

 40.8 87 36.6 41 45.5 46 الللي  منهم ؿلٍ

 10.8 23 11.6 13 9.9 10 ال هحس

 0.9 2 1.8 2   لم )حسز

 100.0 213 100.0 112 100.0 101 املجمو 

 ( ت سيع ع:ن  الةراض  لفق  لعةد وصةي ع21حةل  ري   

 الذات ات  الت اصل معه  عت ظزيق راة:ل ب نتظ م

 

 

ـــ       ا ب ؼـــــبة  78إجابـــــات عياـــــة السضاػـــــة ه   ثوضــ % )حواكـــــلو  بانحظـــــام مـــــع 40.8ؿـــــطزي

ـــا  ـــ ، باامـــ ــ ـــن ًطيــــــم إلا)ميـ ـــن وكــــــسكال عـــ ا مــــــن عياــــــة السضاػــــــة ب ؼــــــبة 62اللليــــــ  مـــ % 29.1ؿــــــطزي

ـا مـن العياـة ب ؼـبة  39)حواكلو  بانحظام مع نلف عسز هكسكائهم، وهؿاز  % ه هـم 18.3 خلي

ا مـن العياـة ب ؼـبة  23همـا ه   )حواكلو  مع جميع هكسكائهم ثلطيبـا، % ال )حواكـلو  10.8ؿـطزي

% عـن قـصا الؼـؤاٌ، همـا قـو 0.9مع هث هحس مـن هكـسكائهم، ولـم )جـم اراـا  مـن العياـة ب ؼـبة 

 (.21موض  في الجسٌو ضكم  
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 عدد األقارب الذيَ يتي التواصن وعّي عَ طزيل اإلميين باٌتظاً: -2
 

 نو  العياة

 إلاجابة

  املجمو  ًالبات ًالب

 الترثام
 ال ؼبة العسز ال ؼبة العسز ال ؼبة العسز

جمـــــــــــــــــــــــيعهم هو جمعـــــــــــــــــــــــجهم 

 
ي
 ثلطيبا

7 6.9 13 11.6 20 9.4 
4 

 
ي
 3 18.8 40 24.1 27 12.9 13 نلـهم ثلطيبا

 1 49.3 105 43.8 49 55.4 56 الللي  منهم ؿلٍ

 2 21.6 46 18.8 21 24.8 25 ال هحس

 5 0.9 2 1.8 2   لم )حسز

  100.0 213 100.0 112 100.0 101 املجمو 

( ت سيع ع:ن  الةراض  لفق  لعةد وي رب الذات ات  الت اصل معه  عت 22حةل  ري   

 ظزيق راة:ل ب نتظ م

     

 

% )حواكلو  بانحظام مع اللليـ  49.3ؿطز ب ؼبة  105هــد إجابات عياة السضاػة ه  

ا مـــن العياـــة ب ؼـــبة  46، باامـــا مـــن وكـــاضب عـــن ًطيـــم إلا)ميـــ  % ال )حواكـــلو  مـــع هث 21.6ؿـــطزي

ا مـــن عياــة السضاػـــة ب ؼـــبة  40، همـــا ه  2هحــس مـــن هكـــاضسهم  % )حواكـــلو  بانحظـــام مـــع 18.8ؿـــطزي

ـــــا مـــــن العياـــــة ب ؼـــــبة  20نلـــــف عـــــسز هكـــــاضسهم، وهؿـــــاز  % ه هـــــم )حواكـــــلو  مـــــع جميـــــع 9.4 خلي

ن العياـــة عــن قـــصا الؼــؤاٌ، همــا قـــو موضــ  فـــي % مــ0.9هكــاضسهم ثلطيبــا، ولـــم )جــم اراـــا  ب ؼــبة 

 (.22الجسٌو ضكم  
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األعخاص الذيَ يمذأ إليّي لالصتفضار أو حلن وغانن سوه وعدات وبزاور الهىبيـوتزس أو  -3
 سوه الدخوه والعجور عمى املعمووات الزقىية:

 

 نو  العياة  

 إلاجابة

  املجمو  ًالبات ًالب

 الترثام
 ال ؼبة* العسز ال ؼبة* العسز ال ؼبة* العسز

 6 10.3 22 15.2 17 5.0 5 العو / العوجة

 11 1.9 4 0.9 1 3.0 3 الابن هو الاباة

 9 4.7 10 5.4 6 4.0 4 وم هو وب

 2 48.4 103 62.5 70 32.7 33 وخ هو ودد

 5 23.9 51 23.2 26 24.8 25 هؿطاز ودطين من العابلة

 8 6.1 13 5.4 6 6.9 7 هػحاش زهحوض  بطوؿؼوض(

 ـــــــــخم ودـــــــــط مـــــــــن م ؼــــــــــوبع 

 الجامعة
9 8.9 7 6.3 16 7.5 

7 

 10 2.8 6 1.8 2 4.0 4 هدلاةع املىحبة

 1 56.8 121 46.4 52 68.3 69 كس)م

ظميــــ  فــــي السضاػــــة هو ظميــــ  فــــي 

 العم 
34 33.7 32 28.6 66 31.0 

4 

البحـو فـي مواكـع إلانترنـد عـن 

 ح  لهصم املـيلة
39 38.6 61 54.5 100 46.9 

3 

 8 6.1 13 4.5 5 7.9 8 ال هحس

 11 1.9 4 3.6 4   لم )حسز

  213 112 101 عسز العياة

( ت سيع ع:ن  الةراض  لفق  لألشخ ص الذات احجؤل   ليه  لقضتفط ر أل 23حةل  ري   

لالعن ر على املعة م    لةل مش مل ح   معةا  لبزام  النةب: تز، أل ح   الةل   

 الزية: 
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حـــــــٌو و ـــــــخاق الـــــــص)ن ) جـــــــ  إلـــــــجهم  -)حطـــــــ  لاـــــــا مـــــــن دـــــــالٌ إجابـــــــات عياـــــــة السضاػـــــــة 

لالػحـؼـــــاض هو لحـــــ  مــــــاو  حـــــٌو معـــــسات ولـــــطامج الىمبيـــــوثط، هو حـــــٌو الـــــسدٌو والع ـــــوض علـــــى 

ا، ول ؼـــبة  121ه  ال جـــول إلـــى اللـــس)م )ححـــ  املطثبـــة وولـــى دعـــسز بلـــؽ  -املعلومـــات الطكميـــة  ؿـــطزي

ؿـطز، ول ؼــبة  103دعـس شلـً فــي املطثبـة ال انيـة ال جــول إلـى وخ هو ودـد دعــسز بلـؽ  %، ويـ جع56.8

%، )لــي شلــً فــي املطثبــة ال ال ــة ال جــول إلــى البحــو فــي مواكــع إلانترنــد عــن حــ  لهــصم املـــيلة 48.4

%، رـــم ال جـــول إلـــى ظميــ  فـــي السضاػـــة هو ظميـــ  فـــي العمـــ  فـــي 46.9 ـــخم، ول ؼـــبة 100دعــسز بلـــؽ 

ا، ول ؼـــبة ، 66لطادعـــة دعـــسز  بلــــؽ املطثبـــة ا ، ويححـــ  املطثبــــة الخامؼـــة ال جـــول إلـــى هؿــــطاز 31.0ؿـــطزي

ــا، ول ؼــبة  51ودــطين مــن العابلــة دعــسز بلــؽ  %، ويححــ  املطثبــة الؼازػــة ال جــول إلــى 23.9 خلي

ا، ول ؼــــبة  22الــــعو  هو العوجــــة دعــــسز بلــــؽ  %، همــــا )ححــــ  املطثبــــة الؼــــادعة ال جــــول إلــــى 10.3ؿــــطزي

ــــا، ول ؼــــبة  16مــــن م ؼـــوبع الجامعــــة دعــــسز بلـــؽ   ـــخم ودــــط  %، ويححـــ  ال جــــول إلــــى 7.5 خلي

ا  13هػحاش زهحوض  بطوؿؼوض(، والص)ن ال ) جؤو   حـس يؼـاعسقم املطثبـة ال اماـة، دعـسز بلـؽ  ؿـطزي

ـــبة  ـــؽ 6.1بلــــؽ، ول ؼـ ـــي املطثبــــة الحاػــــعة، دعــــسز بلـ  10%، دعــــس شلــــً )ــــ جع ال جــــول إلــــى وم هو وب فـ

هؿـطاز،  6%، وي جع في املطثبة العاؿطة ال جول إلى هدلاةع املىحبة دعسز بلؽ 4.7ه خاق، ول ؼبة

ه ــخاق،  4%، وهدعــرا ال جــول إلــى الابــن هو الاباــة فــي املطثبــة الحاز)ــة عـــط دعــسز بلــؽ 2.8ول ؼــبة 

لــــم )جيبــــوا عــــن قــــصا الؼــــؤاٌ، همــــا قــــو موضــــ  فــــي  1.9ه ــــخاق ب ؼــــبة  4، همــــا ه  1.9ول ؼــــبة

 (.23الجسٌو ضكم  
 

 التوصيات:
 

إزضا  ملــــطضات زضاػــــية عــــن الحاػــــم آلالــــي، واللؼــــة إلانجلعز)ــــة فــــي مؼــــحويات محالحلــــة بجميــــع  -

الحذللـات بالجامعــة، داكــة فــي املؼـحويات وولــى، هو إهــاؿة ؿلــ  ثحوـعرث )طهــع علــى قــص)ن 

 املجالع  لجميع الحذللات.

ــــم  - ــــة الليـــــام  آلالـــــي فـــــيإنــــــال مطهـــــع لخـــــسمات الحاػـ البـ ــــم ًو ـــ  ًالـ ــــة  ح ـــــ  )خؼـــــ   ليــ ـــ  وليـ وــ

 ثسضيبيــــة وؿلــــابمحٌلبــــات العمليــــة الحعليميــــة، همــــا )مىــــن اػــــحذسام قــــصا املطهــــع فــــي عمــــ  زوضات 

 الححياجات اليلية.

الحعاكــس مــع مطاهــع ثــسضيم حاػــم ولــي محمعــزة  لعلــس زوضات ثسضيبيــة مى ـــة، لحــسضيم الٌالبــات  -

 ق الحعلم لسدهم، ول ػعاض مااػبة. زاد  الحطم الجامعي، لعيازة ؿط 

 ثوؿعر دسمة إنترند هػط  على مؼحوى الجامعة، وعلى املؼحوى الًو ه. -
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)جــــم علــــى الـــــطوات املــــعوزة بذسمــــة إلانترنــــد الالتــــزام بالؼــــطعات، وهحجــــام البيانــــات ال ــــه ثــــم  -

 ثحس)سقا مع العمي .

املذحلــــــة والحس) ـــــة فـــــي العمليـــــة ث قيـــــ  هعوـــــال قيلـــــة الحـــــسضيؽ الػـــــحذسام ثلايـــــات املعلومـــــات  -

 الحعليمية، وإلعامهم باػحذسامها.

ثوؿعر عـسز مـن هجهـعة الحاػـم آلالـي فـي املىحبـة، )لابـ  ويــوق عـسز الٌـالب والٌالبـات مطثـازث  -

 املىحبة.

زعـــم معزانيـــات الجامعـــات بباـــوز ماليـــة، جؼـــمح لهـــم بـــسعم ًالسهـــا ماليـــا الكحاـــال حواػـــام وليـــة  -

 وم حلاتها.
 

 :ادع العزبيةاملز
 

بـــع  الـــسٌو الااميـــة  الـجـــوة الطكميـــةم( 2008ومحـــطظ، كـــال  وثوؿيـــم، حااشـــ ه  دعلـــي، حمـــعة  .1

 –باثاــة  –. وليــة العلــوم الاكحلــاز)ة وعلــوم الخؼــيعر. جامعــة الحــا  لخوــط والــسٌو املحلسمــة

 الجعابط.

زاضػات عطلية في : : ضوية عطلية ملجحمع املعطؿة  عطن هحاب(العطبع، هحمس. الـجوة الطكمية .2

 .206  -184م( ق 2006  2،   11املىحبات، وعلوم املعلومات بجامعة ًاٌا، مج 

مالــــوض، علــــام. مجحمــــع املعلومــــات والـجــــوة الطكميــــة: زاضػــــات عطليــــة فــــي املىحبــــات وعلــــوم  .3

 .53  -41م( ق 2004  2،   9املعلومات بجامعة جاوب الوازث، مج 

ـــــس، و  .4 ـــــم، وا)ـ ـــــس الحـ ـــــا ، وعبـ ـــــسات، شوكـ ـــــطحمن  عبيـ ـــــس الـ ـــــسغ، عبـ ـــه 1424عـ ــ ــــو العل ـ ـــ(: البحــ ــ قــ

 .مـهومس، وهزاوثس، وهػاليبس. عما . زاض
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Abstract: 

  

This study aims to identify the 
 size of the digital gap among the  
female  and male final year regular 
 students studying the same faculties and majors at the level 
of the bachelor degree in the Imam Muhammad Ibn Saud 
Islamic University. The study seeks to identify the size of 
digital gap through identifying means and obstacles of 
accessing the digital information as well as the skills of usage 
and searching for information. This research employed the 
descriptive survey method, being the most suitable for this 
research, as it is usually associated with the humanitarian 
studies and concerned with studying reality, describing 
phenomena, and data collection and expressing them 
qualitatively and quantitatively as well as interpreting them. 
Also the stratified sampling approach was used as it fulfills 
representing the characteristics of the community through 
the sample, parity among its members and known to be 
statistically accurate with low errors percentage incidence. 
Based on this, about 400 male and female students were 
taken as samples                                
from the entire community, so that the research results can 
be generalized. The research concluded to several findings. 
The most important of them are: the female students face 
more obstacles in having access to digital information 
compared 
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to male students and the majority of research sample 
individuals (88.7%) access the internet from home. Also and 
the research found statistically significance differences 
between the samples of the male and female students with 
regard to the level of skills in using and searching for the 
digital information. The differences were in favor of male 
students. This may be attributed to the fact that male students 
have more chances of having access to internet, learning and 
acquiring more skills compared tot hefemale students.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 


