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امللخص
تهدف هذه الدراسة إىل تشخيص اهميه التدريب على البحث يف مصادر املعلومات
اإللكرتونية و مصادر املعلومات املطبوعة و اعداد خطة حبث حيث ان مادة البحث
ماده اساسيه يف املراحل اجلامعية لطلبه والبد االملام بهذه املهارات البحثية يف املرحلة
الثانوية حتى يكون الطالب على وعي وادراك جيدا للمادة
ولتحقيق األهداف سالفة الذكر ،استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،لتحليل
نتائج البحوث والكتابات والدراسات السابقة اليت مت نشرها يف حقل هذه الدراسة.
ولقد اشتملت الدراسة – عالوة على اإلطار العام ملشكلة الدراسة وأهدافها -على
ثالثة حماور رئيسة هي:
احملور االول  :أهمية التدريب على البحث يف مصادر املعلومات املطبوعة وااللكرتونية
احملور الثاني :تدريب الطالب على خطة اعداد البحث العلمي حيث يعترب مادة أساسية
يف املراحل الثانوية
احملور الثالث  :تقسيم كتاب الطالب اىل كتابني  ،الكتاب االول يتناول التدريب
على البحث يف مصادر املعلومات املطبوعة ومصادر املعلومات االلكرتونية
ولقد خلصت الدراسة إىل أن الطالب يف املرحلة الثانوية حلاجة لدراسة كيفية
استخدام وسائل احلصول على مصادر املعلومات وطرق ومناهج البحث العلمي
ولقد أوصى الباحث جبملة من التوصيات ميكن إمجاهلا فيما يلي-:
توفري التدريب املستمر للطلبة الستخدام وسائل احلصول على مصادر املعلومات وطرق
البحث الصفي والعلمي كما أوصى الباحث بتحويل مادة مصادر املعلومات والبحث
العلمي يف املرحلة الثانوية اىل مادة اساسية وليس اختيارية
واهلل ولي التوفيق،،،
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املقدمة
يلعب تدريب الطلبة على البحث يف مصادر املعلومات املطبوعة واإللكرتونية وكتابه
واعداد خطة حبث علمي دوراً مميزاً يف تقدم اجملتمعات وتنميتها وذلك من خالل
وسائل ومهام متعددة لعل أبرزها إرساء متكني وتطوير قدرات الطلبة إلتقان املهارات
البحثية واكتشاف طاقات ومواهب واثراء املعرفة لديهم وتوظيفها يف معاجلة قضايا
تربوية وحتفيز التفكري العميق والناقد واالبداعي ومساهمة يف تطور وازدهار الدولة
فهم لبنة اجليل القادم وقادة املستقبل ونقل املعرفة من احلفظ اىل التطبيق.
وال شك أن البحث العلمي تشكل قواعد أساسية يف تنفيذ أية تنمية علمية
وتكنولوجية منشودة وذلك من خالل )1( :إعداد وتأهيل اإلنسان فكرياً وعلمياً
وفنياً خلدمة وطنه )2( .إسهام العلماء يف ختطيط التنمية الشاملة وحتمل مسئولياتهم
يف حل مشاكل اجملتمع )3( .القدرة على إجراء التنبؤ العلمي والتعامل مع املستقبل.
( ) 4دعم التثقيف العلمي للمجتمع بهدف توعية أفراده مبخاطر التطور العلمي
والتكنولوجي ،وتدريب هؤالء األفراد على مواجهة هذا التطور (عبد الرمحن:1988 ،
.)413
هذا ،ويعترب البحث العلمي أحد أبرز مسات التعليم يف كل مراحل الطالب التعليمية
ومهمة أساسية من مهام اجلامعة اليوم واليت من خالهلا تزيد من ارتباطها حبركة
اجملتمع وتعطي احللول املناسبة لكثري من املشاكل اليت تواجهها مؤسساته املختلفة.
وما م ن شك أن البحث العلمي ميثل إحدى املهام األساسية اليت حيتاجها الطالب ،بل
ومن خالله حيظى بالتقدير ،وفضالً عن ذلك أصبح البحث العلمي أحد الوسائل
الرئيسة لتتبوأ الدولة مكاناً مرموقاً يف هذا العامل وأحد املعايري اليت يقاس بها مدى
تقدم األمم.
هذا ،ويتضمن نشاط البحث العلمي تنمية وتطوير املعرفة اإلنسانية يف خمتلف
ميادينها التخصصية وحل املشكالت اجملتمعية.
وخيتلف البحث العلمي اليوم عما مضى وذلك نظراً لتعقد أساليبه وتعدد ميادينه
ونظراً خلطورة النتائج اليت يتوصل إليها الباحثون وأثر هذه النتائج على جمريات احلياة
يف اجملتمعات اإلنسانية.
" ونظراً لكون البحث العلمي املدخل الطبيعي ألية نهضة حضارية ،ومسة من السمات
الالزمة لكل جمتمع يريد اللحاق بركب احلضارة ،فلقد بدأ االهتمام به يتزايد
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بشكل كبري يف خمتلف دول العامل اليت أخذت تتسابق فيما بينها من أجل إحراز
مزيداً من التقدم ،ويتمثل ذلك يف قيام الكثري من الدول برصد مبالغ كبرية يف
ميزانيتها لإلنفاق على البحث العلمي ،حيث بلغ ما خيصص يف هذا اجملال لبعض
الدول أكثر من  %3من جمموع الدخل القومي" (الصائغ وتوفيق.)195 :1983 ،
كما تسعى الدول املتقدمة اىل تدريب مجيع الطلبة يف كافة املراحل الدراسية على
طرق البحث يف مصادر املعلومات والبيانات حيث متثل مصادر املعلومات أدوات مهمة
جلمع البيانات واملعلومات اليت حيتاجها الباحث سواء املصادر التقليدية وهي املصادر
املطبوعة أو الورقية أو السمعية أو البصرية أو املصادر اإللكرتونية وهي املصادر اليت
أتاحتها ت كنولوجيا املعلومات من خالل حتويل اجملموعات الورقية إىل أشكال جديدة
الكرتونية سهلة االستخدام والتبادل مع املستفيدين يف مواقع منتشرة جغرافيا على
مستوى العامل .
كما أن الباحث حباجة اىل مواكبة التقدم العلمي يف جمال استخدام
التكنولوجيا يف جمال البحث ومن اخلدمات اليت يقدمها حمرك البحث الشهري قوقل
( الباحث العلمي ) للوصول إىل البحوث و النشرات العلمية املقدمة من خرباء و
جامعات و باحثني من شتى أحناء العامل ،حيث قامت جوجل بإنشاء حمرك
حبث خاص بهذا امليدان للتسهيل على الطلبة و الباحثني للوصول إىل املعلومة باألكثر
دقة و يف أسرع وقت دون أن يتوه املستخدم يف النتائج اجلانبية.
ويقدم الباحث العلمي من جوجل طريقة سهلة للبحث املوسَّع عن األعمال البحثية اليت
حيتاج إليها الباحثني والدارسني .من مكان واحد ،ميكنك البحث عرب العديد من
اجملاالت العلمية ومصادر املعلومات :أحباث معتمدة ورسائل علمية وكتب وملخصات
ومقاالت من ناشرين أكادمييني ومجعيات متخصصة ومراكز مجع املعلومات قبل
طباعتها واجلامعات وغري ذلك من مؤسسات البحث العلمي .يساعدك الباحث العلمي
من جوجل على التعرف على أكثر األحباث العلمية صلة مبجال حبثك يف عامل البحث
العلمي.
يقوم الباحث العلمي بتصنيف املقاالت بنفس الطريقة اليت يستخدمها الباحثون من
حيث قيمة النص يف كل مقالة واملؤلف وجهة النشر اليت تظهر فيها املقالة وعدد
مرات االستشهاد بها يف أعمال حبثية أخرى.
كما يعد الفهرس اإللكرتوني من املصادر اهلامة جدا للطالب وهو حاسب آلي خزنت
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فيه بيانات وصفية وموضوعية عن مصادر املعلومات املوجودة يف املكتبة  ،وميكن
اسرتجاع تلك البيانات عن طريق عدة مداخل مثل املؤلف ،والعنوان ،واملوضوع ،
والكلمات املفتاحية وهو أحد األشكال احلديثة للفهارس  ،وظهر بعد استخدام
احلاسوب يف أعمال املكتبات ومراكز املعلومات  ،بشكل عام وأعمال الفهرسة
بشكل خاص وهو هام جدا للطلبة يف جمال البحث العلمي بسبب كثرة جمموعات
املكتبات احملوسبة حتى أصبح بعضها يضم املاليني من مصادر املعلومات وكثرة
املوضوعات اليت تتناول مصادر املعلومات وتوفري وقت الباحث وجهده يف الوصول إىل
مصادر املعلومات .
كما أن من مصادر املعلومات االلكرتونية قاعدة البيانات وهي عبارة عن كمية
كبرية من البيانات واملعلومات اليت يُمكن الرجوع إليها وإجراء العمليات املختلفة
عليها كعمليات البحث والتعديل واملقارنة ،وذلك من خالل تكلفة بسيطة وسرعة
عالية ،ومتتاز هذه البيانات الرقمية بأنها بيانات ذات فهرسة وترتيب معني ولقواعد
البيانات أهميّة كبرية يف األعمال املُختلفة ،وأهميّتها تربز يف العديد من النّقاط واليت
منها:
تُساعد قواعد البيانات وبشكل كبري على تسريع عمليّة الوصول إىل البيانات اليت
تتضمّنها ،فبدالً من البحث هنا وهناك ،يتمّ جتميع البيانات اللّازمة حبيث تُسهّل
عمليّة الوصول إليها ومُعاجلتها أو توظيفها يف أعمال مُختلفة يف املستقبل.
تُسهّل قواعد البيانات وبشكل كبري جدّاً عمليّة التّعديل على هذه البيانات يف
املُستقبل ،كما تُسهّل وبشكلٍ كبري عمليّة إجراء التّحديثات الضروريّة ،باإلضافة
إىل تسهيلها لعمليّات احلذف أو اإلضافة.
تُساعد قواعد البيانات يف اإلجابة عن أيّ استفهام أو استفسار يتعلّق مُباشرةً بالبيانات
اليت متّ حفظها وختزينها ضمن هذه القواعد ،ويف أيّ وقت كان.
تُساعد على تنسيق وجتميع البيانات الضّخمة بشكل هرميّ ليُسهّل إدارتها
واسرتجاعها.
وانطالقاً من هذا سعى الباحث ملعرفة أهمية التدريب على البحث يف مصادر
إلكرتونية واملطبوعة كذلك تدريب الطالب على خطة اعداد البحث العلمي حيث
يعترب مادة اختيارية يف املراحل الثانوية واهمية تقسيم كتاب الطالب اىل كتابني بدل
كتاب واحد  ،القسم االول يتناول تدريب الطلبة على البحث يف مصادر املعلومات
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املطبوعة ومصادر املعلومات اإللكرتونية والقسم الثاني يتناول تدريب الطلبة على
اعداد خطة حبث علمي وكذلك يتناول التدريب على البحث يف مصادر املعلومات
املطبوعة ومصادر املعلومات االلكرتونية .
وتأسيساً على ما سبق ومن خالل إدراك الباحث ألهمية البحث العلمي ،احساساً
بضرورة البحث يف هذا املوضوع بهدف التعرف على اهمية وحاجة الطلبة لدراسة مواد
البحث العلمي والتدريب على استخدامه  ،وقد عملت اململكة العربية السعودية على
ايالء البحث العلمي اهمية كبرية ومن صور هذا االهتمام ما ورد عل لسان االمري
تركي بن سعود حفظه اهلل بأن البحث العلمي والتطوير التقين وبناء القدرات الوطنية
هي احدى ادوات رؤية اململكة لعام 2030م

وبالتالي فإن مثل هذا البحث مع غريه من البحوث والدراسات يف هذا اجملال قد يسهم
يف حتسني حركة البحث العلمي ،األمر الذي من شأنه أن ينعكس إجياباً على واقع
اجملتمع السعودي بأسره وهو خيوض مسرية البناء حيث شكل البحث العلمي واحداً
من أبرز العناصر اليت تعوّل عليها «رؤية اململكة  »2030اهلادفة إىل نقل االقتصاد
الوطين من االعتماد على النفط ،والتحوُّل إىل االقتصاد املعريف .فقد بات من املسلّم به
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عاملياً أن البحث العلمي هو استثمار جمدٍ وطويل األمد ،وحجر الزاوية يف بناء أي
اقتصاد قائم على االبتكار ،وأساس لتوليد معارف جديدة والستدامة النمو
االقتصادي وتقوية املنافسة العاملية وخلق صناعات جديدة بالكامل .وعلى الرغم من
حداثة عهد البحث العلمي يف اململكة مقارنة ببعض دول العامل ،فإنه خطا خالل
السنوات القليلة املاضية خطوات كبرية ،وضعته يف الصف األول إقليمياً ويف الصفوف
األوىل عاملياً.

الشكل رقم ( )1يوضح رؤية التعليم لعام 2030
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مشكلة البحث:
تتحد تساؤالت البحث يف ادراك طلبة املرحلة الثانوية ألهمية التدريب على البحث يف
مصادر املعلومات املطبوعة واإللكرتونية و خطة البحث العلمي وادراك أهمية مالمح
ادراك الطلبة ألهمية البحث العلمي والتحديات (املشكالت واملعوقات) اليت تقف يف
وجه التدريب والتعلم على استخدام وسائل البحث العلمي ومصادر املعلومات
ما احلاجات التدريبية املطلوبة للطلبة كي يتمكن من ادراك وفهم طرق استخدام
وسائل البحث العلمي وطرقه وكذلك استخدام مصادر املعلومات
أهداف البحث:
يسعى البحث إىل حتقيق األهداف التالية:
تقديم صورة موجزة عن أهم مالمح ادراك الطلبة ألهمية البحث العلمي
التحديات (املشكالت واملعوقات) اليت تقف يف وجه التدريب والتعلم على استخدام
وسائل البحث العلمي ومصادر املعلومات
احلاجات التدريبية املطلوبة لطلبة املرحلة الثانوية السعودية كي يتمكن من ادراك
وفهم طرق استخدام وسائل البحث العلمي وطرقه وكذلك استخدام مصادر املعلومات
تقديم بعض التوصيات اإلجرائية الالزمة ،واليت نامل منها أن تساهم يف حتسني
وضعية ومستوى البحث العلمي يف اململكة العربية السعودية
أهمية البحث:
يكتسب البحث أهميته من خالل ما يلي:
أهمية البحث العلمي يف تقدم اجملتمعات وتطورها.
يأمل الباحث أن يقدم هذا البحث للقائمني على أمر التعليم يف اململكة بعامة ما
حيفزهم على بذل ثبات وتأسيس هذه املادة يف التعليم الثانوية إلتقان املهارات البحثية
ويعترب البحث وسيلة تغذية راجعة ،للطلبة وممارسات ونتاج عقلي يطور اداء الطلبة
فيكتسب مهارات ومعارف جديدة
مصطلحات البحث:
البحث العلمي :عملية فكرية منظمة يقوم بها شخص يسمى (الباحث) من أجل تقصي
احلقائق بشأن مسألة أو مشكلة معينة تسمى (موضوع البحث) ،باتباع طريقة علمية
منظمة تسمى (منهج البحث) بغية الوصول إىل حلول مالئمة للعالج ،أو إىل نتائج
صاحلة للتعميم على املشاكل املماثلة تسمى (نتائج البحث)( .خضر.)11 :1981 ،
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حدود البحث :
احلد املوضوعي :يقتصر البحث على اهمية ادراج املادة كمادة اساسيه يف نظام
املقررات للمرحلة الثانوية وتقسيم الكتاب الي كتابني كتاب يتناول التدريب على
البحث يف مصادر املعلومات املطبوعة واإللكرتونية والتدريب على كتابه واعداد خطة
حبث علمي حيث تعترب املهارات البحثية ماده اساسيه يف املرحلة اجلامعية وجيب
تدريب الطلبة عليها قبل االخنراط يف الدراسة اجلامعية.
احلد املكاني :مدارس البنات الثانوية يف اململكة العربية السعودية
احلد الزماني :الفصل الثاني من العام الدراسي اجلامعي 1440 -1439هـ.
منهج البحث:
استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،من خالل نتائج البحوث والكتابات
والدراسات السابقة اليت مت تنازلت موضوعات مشابهه هلذه الدراسة
مسار البحث:
إن اخلطة اليت اعتمدها الباحث لبحث هذا املوضوع هي تقسيم البحث إىل ثالثة
حماور على النحو التالي:
احملور االول  :اهمية تدريب الطلبة على البحث يف مصادر املعلومات املطبوعة
واإللكرتونية

و

التدريب

على

كتابه

واعداد

حبث

علمي

احملور الثاني  :حتويل املادة اىل ماده اساسيه بدل من ماده اختياريه
احملور الثالث  :تقسيم الكتاب الي قسمني قسم تدريب على البحث يف مصادر
املعلومات املطبوعة واإللكرتونية وقسم تدريب على كتابه واعداد خطة حبث
أسئلة الدراسة
يسعى البحث لإلجابة على السؤال الرئيس التالي
ما هي أهمية تعرف الطلبة على مصادر املعلومات والبحث العلمي واحلاجات التدريبية
من وجهة نظرهم ؟
جمتمع الدراسة  :مجيع طلبة الثانوية العامة يف اململكة العربية السعودية
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عينة الدراسة:
تكونت عينة من عدد (  ) 50من طلبة الثانوية العامة
اداة الدراسة
أعد الباحث استبانة من  25فقرة لقياس أهمية وحاجة الطالب السعودي للبحث
العلمي واحلاجات التدريبية من وجهة نظره
الدراسات السابقة
دراسة بعنوان  " :البحث العلمي يف خدمة اجملتمع " للدكتور مصطفى كمال طلبة ،
وكان هدف الدراسة توضيح أن رسالة اجلامعة تتضمن تنشيط حركة البحث العلمي
خلدمة اجملاالت الصناعية  ،ولقد توصل الباحث إىل أن نشاط البحث العلمي يف
اجملال التقين يؤدي إىل الفهم األعمق للظواهر الطبيعية  ،واكتشاف اجلديد منها
واإلدراك األوعى بالظروف املثلى للتطبيق واالستغالل األمثل هلذه الظروف  ،األمر
الذي يؤدي إىل حتقيق التنمية الصناعية .
ولقد توصـل الدكتور حممد ناجي احملالوي يف دراسته اليت أجراها بعنوان " البحث
العلمي يف خدمة اجملتمع " إىل أن هناك خطوات البد منها للنهوض بالبحث العلمي يف
اجلامعات خلدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية من ضمنها العمل على إجياد كوادر
إدارية جامعية تستطيع توفري االحتياجات املادية واملعنوية لتنشيط حركة البحث
العلمي يف كافة اجملاالت .
كما أكد الدكتور عبد الفتاح إمساعيل يف دراسته بعنوان " اجلامعات ودورها يف
البحث العلمي والتقدم التكنولوجي " بأنه جيب أن تكون هناك صلة بني اجلامعة
والصناعة  ،حبيث يتم تبادل اآلراء واألفكـار وأن يكون حل املشكالت
التكنولوجية عن طريق البحوث العلمية اجلامعية .
االطار النظري
مفهوم البحث العلمي :
عند النظر إىل تطور مسرية البحث العلمي جند أن طرق البحث العلمي عرب التاريخ مل
تبدأ علمية منظمة  ،فهـي مرت مبراحل متعـددة مشلت مرحلة التجريب واخلطأ ،
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ومرحلة االعتماد على خربات العارفني واخلرباء  ،ثم مرحلة احلوار واجلدل ومرحلة
االستقراء واالستنباط  ،إىل أن مت التوصل إىل الطريقة العلمية يف البحث  ،واليت
تعتمد على حتديد املشكلة وبلـورة التساؤالت والفرضيات وجـمع املعلومـات
واملـعاجلات اإلحصـائية املختلفة والتحليل وتفسري املعـلومات والنتائج النهائية "زويلف
والطروانة 1998 ،م  ،ص."25 -23
ويعود الكثري من التقدم العلمي وتطوره ملا يقدمه الباحثون من جهود  ،وقد عـرف
البحث العلمي بأنه عملية فكرية منظمة يقوم بها شخص يسمى ( الباحث ) من أجل
تقصى احلقائق بشأن مسألة أو مشكلة معينة تسمى (مشكلة البحث) باتباع طريقة
علمية منظمة تسمى ( منه ج البحث ) بغية الوصول إىل حلول مالئمة للعالج أو إىل
نتائـج صاحلة للتعميم على املشكالت املماثلة تسمى (نتائج البحث)  " ،زويلف
والطروانة 1998 ،م  ،ص.245
ولقد وردت عدة تعريفات للبحث العلمي تدور معظمها حول كونه وسيلة لالستعالم
واالستقصاء املنظم والدقيق بغرض اكتشاف معلـومات أو عالقات جـديدة باإلضافة
إىل تطوير أو تصـحيح أو حتقيق املعلومات اجلديدة  ،وذلك باستخدام خطوات املنهج
العلمي واختيار الطريقة واألدوات الالزمة للبحث ومجع املعلومات  " ،بدر 1982 ،م ،
ص. " 20
وهناك تعريفات تشري بأن البحث العلمي عبارة عن استخدام الطرق واألساليب العلمية
للوصول إىل حقائق جديدة واإلسهام يف منو املعرفة اإلنسانية  ".زيدان وشعث  ،ب.ت ،
ص. "17
وأن للبحوث العلمية أنواعاً خمتلفة  ،وذملك حسب األهداف اليت يرمى إليها كل حبث
علمي  ،ذلك أنه توجد حبوث علمية أساسية تطبيقية  ،وتستخدم يف جماالت التطبيق
الزراعي أو الصناعي أو اخلدمات  ،وتؤدي نتائج هذه البحوث إىل حتسني الطرق
والوسائل املستخدمة ورفع كفاءة أدائها  ،وهنالك حبوث تطوير وتنمية بهدف التطوير
والتجديد  ،وحبوث اخلدمات العلمية العامـة جلمع املعلومات والبيانات العلمية وحفظها
ووضعها يف صورة صاحلة لالستخدام" .طلبة 1973 ،م  ،ص . " 151 - 150
 -9اجلامعات والبحث العلمي :
اجلامعات هي املكان األمثل لألحباث اجلادة اليت يقوم بها املتخصصون وطالب
الدراسات العليا  ،ذلك أن برامج الدراسات العليا يف اجلامعات السعودية تتضمن
12

دراسة مقررات دراسية باإلضافة إىل إجراء األحباث العلمية ورسائل املاجستري
وأطروحات الدكتوراه  ،فاجلامعات مؤسسات علمية وثقافية  ،تقوم بتوفري التعليم
اجلامعي  ،والنهوض بالبحث العلمي وخدمـة اجملتمع بصورة تكاملية لتحقيق
متطلبات التنمية  " ،اخلطيب 1416 ،هـ  ،ص . " 4 -3
وليس هناك مكان آخر أنسب من اجلامعات ميكن أن تتوافق فيه جهود البحث
العلمي األساس والتطبيقي  ،وذلك من حيث توفر األجهزة واإلمكانات واملختربات
العلمية  " .إدارة الدراسات والتطوير اجلامعي  ،جامعة امللك سعود  ،اململكة العربية
السعودية 1416 ،هـ  ،ص. " 9
وإن نظرة إىل إجراءات تنظيم وتنفيذ البحث العلمي يف الدراسات العليا جنـد أنه توجد
بعض املعوقات اليت تؤثر سلب ًا على مدى االستفادة اجلادة من األحباث العلمية يف جمـال
التنمية االقتصادية واالجتماعية  ،من ضمنها توجد معوقات يف تنظيم اإلشراف
واختيار املوضوعات ومعوقات تنظيمية وفنية ومالية .
 -10مقرتحات للتغلب على معوقات البحث العلمي :
بالنسبة للمعوقات املالية ينبغي زيادة امليزانيات املخصصة للبحوث العلمية خاصة
املتعلقة باجلانب الصناعي وتسهيل إجراءات الصرف مبا يوجد املرونة الكافية لتمويل
األحباث وصيانة األجهزة وتأمني املعدات وذلك بإجياد لوائح خاصة مبراكز البحوث
اجلامعية .
وبالنسبة للمعوقات التنظيمية ينبغي وضع تصور عام خلطط البحث العلمي باجلامعة
على مستوى األقسام والكليات وفقاً لالحتياجات اليت تتطلبها املؤسسات االقتصادية
واالجتماعية  ،وضع تصور عام للتعاون بني كليات اجلامعة اليت بها دراسات عليا
ومؤسسات التنمية االقتصادية واالجتماعية .
وبالنسبة ملعوقات أدوات البحث العلمي ينبغي إمداد املراكز باألجهزة املتقدمة مبا
يساعد الباحثني على النهوض مبهامهم ووضع خطة إلمداد مراكز البحوث والكليات
بالكتب والدوريات العلمية واألحبـاث اليت تلقى يف الندوات العلمية وختصيص جهـة أو
إدارة تتوىل ذلك – ربط مراكز البحوث بشبكات قواعد املعلومـات الدولية  -العمل
على تشجيع األحبـاث العلميـة املتميزة يف أوعية النشر املتخصصة والطباعـة" ،
الدباسي  ، 1998 ،ص . " 227 - 220
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نتائج الدراسة
ففيما يتعلق بالسؤال الرئيسي وهو  :ما هي أهمية تعرف الطلبة على مصادر املعلومات
والبحث العلمي واحلاجات التدريبية من وجهة نظرهم
يتضمن اجلدول التالي املتوسطات والنسب املئوية اليت حصلت عليها فقرات هذا
اجملال.
جدول رقم ( )3املتوسط واالحنراف املعياري لفقرات االستبيان
رتبة
م

املتوسط

الفقرات

االحنراف

الفقرة

املعياري

حبسب
االستجابة

1

احتاج للتدريب على استخدام حمركات البحث االلكرتونية

4.302

0.775

3

4.365

0.703

1

4.238

0.962

4

4.317

0.714

2

5

احتاج لتعلم مهارات استخدام قواعد املعلومات االلكرتونية

4.063

0.914

6

6

احتاج لتعلم مهارة استخدام املوسوعات واملعاجم واألدلة.

4.000

0.933

8

3.429

0.995

12

4.048

0.974

7

2.952

0.923

22

10

احتاج للتدريب املستمر على استخدام مهارات البحث العلمي

2.857

0.895

23

11

أحتاج لتدريب على استخدام فهارس املخطوطات

3.429

1.011

11

2.810

1.162

24

2
3
4

7
8
9

12

والبحث املتقدم على قوقل.
احتاج للتدريب على استخدام طرق البحث يف الكتب وخدمات
الباحث العلمي من قوقل
اشعر اني حباجة مستمرة للتعرف على خدمة الرتمجة وخدمة
الربيد االلكرتوني وختزين امللفات
استخدام الباحث العلمي يفديين يف اثراء معلوماتي ويوجهين
لألشياء املفيدة

احتاج للتدريب على استخدام املكتبات احملوسبة و الفهارس
االلكرتونية للمكتبات احملوسبة
تعترب قواعد املعلومات مرجع أساس للطالب للحصول على
املراجع اليت تثري معلوماته
تعد قواعد املعلومات املتخصصة مرجع مهم اثناء حبثي عن
العلوم واملوضوعات املتخصصة

اعتقد ان اختيار البحث العلمي املناسب حيتاج اىل تدريب
مستمر
14

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

حل املشكلة من خالل البحث العلمي هو اسلوب استخدمه دوما
يف حياتي العامة لكن انا حباجة ملعرفة اكثر لطرق استخدامه
احتاج للتدريب على استخدام البحوث اليت تسعى للتدليل
املنطقي فيما يتعلق باألفكار
كثريا ما نواجه مشكالت حتتاج حللول علمية ولكن قلة
معرفتنا باحلث العلمي تؤخر او تقلل وصولنا للحل
اعتقد ان استخدامنا للمالحظة كوسيلة جلمع املعلومات حتتاج
لتقنني علمي وضبط بعيدا عن العشوائية
اعتقد ان حل املشكالت يف املدرسة حتتاج اىل تدريب مستمر
على طرق استخدام مهارات املنهج العلمي ومعرفة انواعه
احتاج لتدريب مستمر هلى استنتاج نتائج البحث العلمي
اواجه مشكالت يف صياغة تساؤالت البحث وفقا الهداف
البحث
احتاج للتدريب على استخدام مصادر املعلومات عند البحث عن
الدراسات السابقة يف البحث العلمي
اعتقد ان بناء اداة الدراسة واساليب تطبيقها حيتاج اىل تدريب
مستمر
احتاج لتعلم كيفية استخراج صدق وثبات اداة احلث العلمي
احتاج لتعلم كيفية اعداد االستبانات االلكرتونية وطرق
تصميمها وحتليلها
احتاج لتعلم كيفية معاجلة بيانت البحث العلمي وطالطرق
االحصائية
لدي اميان ان طرق البحث العلمي ومصادر املعلومات واالملام بها
تفيدنا يف كافة مراحل الدراسة يف املدرسة واجلامعة

املتوسط
 - - - - - - - - - - - - - -العام

3.333

1.295

14

3.381

0.831

15

3.063

1.162

20

3.190

0.913

18

3.238

1.160

17

3.730

1.066

10

3.778

0.991

9

4.127

0.942

5

3.429

0.962

13

2.984

1.184

21

3.270

0.971

16

3.159

1.096

19

4.979

0.989

6

3.562

0.471

- -

وبناء ووفقا الستجابات أفراد الدراسة جند أن مجيع الفقرات اليت تضمنها االستبيان حظيت
بدرجة موافقة مرتفعة ،وإن تراوحت تقديراتها بني دائما وغالبا بنسبة مئوية ترتاوح بني %87.3
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التوصيات
يوصي الباحث بناء على نتائج الدراسة
-1

حتويل مادة مصادر املعلومات والبحث العلمي اىل مادة أساسية

-2

زيادة جهود وزارة التعليم لدعم تدريب الطلبة على استخدام وسائل البحث
العلمي وطرق استخدام مصادر املعلومات لغايات البحث العلمي
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املالحق
اداة الدراسة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
يسعى الباحث اىل التعرف على حاجة الطلبه لتدريب على البحث مصادر املعلومات املطبوعه
وااللكرتونيه وكتابه البحث العلمي لذا اعد الباحث دراسة تقيس مدى حاجة الطلبة للمهارات
اليت توفرها املادة يف حياة الطالب النظرية والعلمي
راجيا االجابة على االستبانة املرفقة لكل مصداقية وأمانة علما ان املعلومات اليت تقدمها هي
سرية وألغراض البحث العلمي فقط
أوال:بيانـــات أساسية:
االسم ( اختباري)

......................................................................

 .1الصف

 أول ثانوي

 ثاني ثانوي

 .2اجلنس:

 ذكر

 أنثى

 .3العمر
 .4فرع الدراسة

 علمي

 أدبي

 .5نوع املدرسة

 حكومية

 خاصة

 .6هل تلقيت تدريب سابق على طرق  نعم

 صناعي

 ال

استخدام مصادر املعلومات و
مهارات البحث العلمي


تعليمات :يرجى وضع عالمة ( )يف اخلانة املقابلة للعبارة اليت اليت ترى انك حباجة هلا
وكذلك املهارة املطلوب التدرب عليها وتعلمها خبصوص درجة التوافر لكل عبارة
من العبارات اليت تتضمنها االستبانة من وجهة نظرك.
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فقرات االستبانة
الرقم

درجة املوافقة

الفقرة
دائماً

 1احتاج للتدريب على استخدام حمركات البحث
االلكرتونية والبحث املتقدم على قوقل
 2احتاج للتدريب على استخدام طرق البحث يف
الكتب وخدمات الباحث العلمي من قوقل
 3اشعر اني حباجة مستمرة للتعرف على خدمة
الرتمجة وخدمة الربيد االلكرتوني وختزين
امللفات
 4استخدام الباحث العلمي يفيديين يف اثراء
معلوماتي ويوجهين لالشياء املفيدة
 5احتاج لتعلم مهارات استخدام قواعد املعلومات
االلكرتونية
 6احتاج لتعلم مهارة استخدام املوسوعات واملعاجم
واألدلة
 7احتاج للتدريب على استخدام املكتبات
احملوسبة و الفهارس االلكرتونية للمكتبات
احملوسبة
 8تعترب قواعد املعلومات مرجع أساس للطالب
للحصول على املراجع اليت تثري معلوماته
 9أحتاج لتدريب على استخدام فهارس املخطوطات
 10تعد قواعد املعلومات املتخصصة مرجع مهم اثناء
حبثي عن العلوم واملوضوعات املتخصصة
 11احتاج للتدريب املستمر على استخدام مهارات
البحث العلمي
 12اعتقد ان اختيار البحث العلمي املناسب حيتاج
اىل تدريب مستمر
 13حل املشكلة من خالل البحث العلمي هو اسلوب
استخدمه دوما يف حياتي العامة لكن انا حباجة
ملعرفة اكثر لطرق استخدامه
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غالباً

أحياناً

نادراً

أبداً

 14احتاج للتدريب على استخدام البحوث اليت تسعى
للتدليل املنطقي فيما يتعلق باألفكار
 15كثريا ما نواجه مشكالت حتتاج حللول علمية
ولكن قلة معرفتنا باحلث العلمي تؤخر او تقلل
وصولنا للحل
 16اعتقد ان استخدامنا للمالحظة كوسيلة جلمع
املعلومات حتتاج لتقنني علمي وضبط بعيدا عن
العشوائية
 17اعتقد ان حل املشكالت يف املدرسة حتتاج اىل
تدريب مستمر على طرق استخدام مهارات املنهج
العلمي ومعرفة انواعه
 18احتاج لتدريب مستمر هلى استنتاج نتائج البحث
العلمي
 19اواجه مشكالت يف صياغة تساؤالت البحث
وفقا الهداف البحث
 20احتاج للتدريب على استخدام مصادر املعلومات
عند البحث عن الدراسات السابقة يف البحث
العلمي
 21اعتقد ان بناء اداة الدراسة واساليب تطبيقها
حيتاج اىل تدريب مستمر
 22احتاج لتعلم كيفية استخراج صدق وثبات اداة
احلث العلمي
 23احتاج لتعلم كيفية اعداد االستبانات
االلكرتونية وطرق تصميمها وحتليلها
 24احتاج لتعلم كيفية معاجلة بيانت البحث العلمي
وطالطرق االحصائية
 25لدي اميان ان طرق البحث العلمي واالملام بها
تفيدنا يف كافة مراحل الدراسة يف املدرسة
واجلامعة
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