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 "الملخص"

تناولت الدراسة الحالية الوعي المعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبوو  يوي  ول المعوايير العالميوة، يوي  وو  

( 85بلو  قواماوا   عشووايية بسويطةعلو  عينوة طواع"، بعض المتغيرات والمتمثلة بـــ "النوع، التخصو،، وووع ال 

موون بلبووة المرالووة الثاوويووة، باسووتخدال الموونام الوصووأي، وتووم تصووميم أداة الدراسووة موون قبوول البااثووة لتمثوول الوووعي 

ماووارة  "الحاجووة المعلوماتيووة، لت أربعووة مالووائت رييسووية تمثلووت بووـالمعلومووات يووي  وول المعووايير العالميووة، و ووم

 إلوالووا علوموات بكأووا ة واقتوودار، ت وويم المعلومووات وتحليلاوا، ماووارة اسووتخدال المعلوموات بكأووا ة الوصوو  للوو  الم

( ي وورة، وأسووأرت النتووايم عوون مسووتوى مرتأوو  جوودا  علوو  22" وتكووووت ائسووتباوة بصووورتاا النااييووة موون   المامووة

الوصو  لل  المعلومات بكأا ة  مالائت الوعي المعلوماتي وجا  عل  التوالي مالا   "الحاجة المعلوماتية، ماارة

الماموة، مو  وجوود يوروع ت عو ى  إلوالوا واقتدار، ت وويم المعلوموات وتحليلاوا، ماوارة اسوتخدال المعلوموات بكأوا ة 

وجا  لصالح الطلبة الذكور، ويوروع ت عو ى  ماارة الوصو  لل  المعلومات بكأا ة واقتدارلمتغير النوع يي مالا  

اجة المعلوماتية" وجا  لصالح التخص، العلموي، مو  عودل وجوود يوروع ت عو ى "الح لمتغير التخص، يي مالا 

وأوصوت البااثوة بوورورة دموم ماوارات الووعي المعلومواتي بمنواهم التعلويم العوال لطلبوة المودار   لنوع ال طاع.

 من وقت مبكر.  ةالمعلوماتيالث اية بادف تشكيل 

 العالمية. هوبو ، المعاييرالوعي المعلوماتي، الطلبة المو :الكلمات المفتاحية
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Co-Professor- Department of Special Education, University of Jeddah, Saudi Arabia 

 

Abstract 

The current study dealt with the information awareness of a sample of gifted students 

in light of international standards ٠ In light of some variables represented by "type, 

specialization, type of sector“, On a simple random sample of (58) secondary school 

students, using the descriptive approach, the study tool was designed by the 

researcher to represent information awareness in light of international standards. It 

included four main areas represented by “information need, the skill of accessing 

information efficiently and effectively, Information evaluation and analysis, the skill 

of using information efficiently to accomplish the task”. The questionnaire in its final 

form consisted of (22) paragraphs, and the results resulted in a very high level in the 

areas of information awareness, and the field of “information need, the skill of 

accessing information efficiently and effectively, information evaluation and 

analysis,” came in succession The skill of using information efficiently to accomplish 

the task, with differences attributed to the field variable in the skill of accessing 

information efficiently and proficiently, in favor of male students, and differences due 

to the variable of specialization in the field of “information need” in favor of the 

scientific specialization, with no differences attributable to the type of sector. The 

researcher needs to integrate information awareness skills into the general education 

curricula for school students in order to form an information culture from an early 

age. 

Keywords: information awareness, gifted students, international standards. 
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 المقدمة 

يشاد العصر الحالي تطورات سريعة للت نيات ومصادر المعلومات بأ كا  متعددة، و ار عل  السااة مأاول     

بمصطلحات عديدة ليحظ  باهتمال ملحو  ومحط أوظار  Information awarenessالوعي المعلوماتي 

لوماتية، معرية وقرا ة وكتابة المعلومات، محو التطور والكأا ة والأاعلية وائقتدار، ومناا التعليم والث اية المع

 األمية المعلوماتية، الث اية المعلوماتية، الوعي المعلوماتي.  

 

  وركوسكيعل  يد قد  ار Information awareness  مصطلح الوعي المعلوماتيومن الالدير بالذكر بأ  

Zurkowski  ورقته العلمية الم دمة للالنة الوبنية  رييس جمعية صناعة المعلومات يي أمريكا، ايث أ ار يي

( بأهمية الوعي المعلوماتي لأليراد يي ال المشكالت 1991للمكتبات وخدمات المعلومات بالبيت األبيض عال  

وم  مرور الوقت اكتسب المأاول الدارج للوعي الحلو  لاا يي اا  عدل تواير المعلومات،  ليالادوالتي يصعب 

ومناا النظرة التي تبنتاا منظمة اليووسكو بأواا قدرة األيراد عل  الوعي بحاجتام المعلوماتي معاوي اديثة 

للمعلومات، وتحديد مصادر تلك المعلومات، وت ييم ووعيتاا، وتخ ين واسترجاع المعلومات، وتو يأاا بأاعلية 

 (.2212 محمد، وبشكل أخالقي، م  ائستأادة مناا لخلق ابتكار معارف جديدة 

 

ذات السياع ي عد الطلبة الموهوبو  موردا  بشريا  يأوع قيمة الموارد المالية أو الطبيعية األخرى، يام ويي      

رأ  الما  الح ي ي والذي ئ تعادله ثروة، لذا أ اسن استثماره بالشكل األمثل، ومن المتعارف عليه أ  سمات 

يام يمتلكو  ماارات عالية ومتنوعة،  وعل  صعيد الماارات المعريية ،عددةوخصاي، الطلبة الموهوبو  مت

وال را ات ، والتي ترتبط بشكل وثيق ب وة التركي  والذاكرة اكتساب واخت ا  كم هايل من المعلوماتومناا 

يأولو  العمل ائست اللي، ، واألسئلة ي، وكثيروائوأتاح العلمي لالستطالعين محبالمستأيوة بمالا  ائهتمال، 

ح م  و ولأكرية كالتأكير المتشعب والتعميمات واستخدال ال يا  والتعبيرات المالردة، المعالالة ا وال درة عل 

، الحموري ووايذ عل  ا و  المعرية المتنوعة  م، وهذا من  أوه يأتح أماماالتأكير وخصوبة الخيا  والي ظة

المؤسسات التربوية، ولذا  مكاوياتام من أهم أدوارإليإ  تنمية قدرات الطلبة الموهوبو  وي ا  التالي بو(. 2222

يإ  أي مالتم  يسع  للت دل عليه أ  يمعن النظر بأبنايه الموهوبين بادف العمل عل  رعايتام وتويير البيئة 

          الماليمة إلبالع قدراتام اإلبداعية، وتلبية ااتياجاتام الخاصة.  

 

ية الأروسية بالتحرك ال وي بشأ  قوايا أما عل  المستوى األوروبي ي د بالبت و ارة التربية الوبن     

 بروامم مستمر،عل  مدار المعلومات من خال  التعليم والتكوين يي المعلومات والتوثيق 

http://www.ajrsp.com/
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متكامل ومتواصل للطلبة من الطور ائبتدايي لل  الثاووي ولجباري يي مرالة الدراسات العليا بما يي ذلك   

اول الموابنة المدوية والرقمية منذ ذلك الوقت أصبح هذا المأاول أكثر تكوين األساتذة والبااثين. والتركي  عل  مأ

 (.,Dechanps (2010 اوورا يي الملت يات كم ابل لمالتم  المعرية 

 .مشكلة الدراسة وأسئلتها

يي بنا  الحوارات الحديثة يي  ل اإلبداع لتكنولوجيا المعلومات الوعي المعلوماتي عن قأ ة هايلة ي عبر       

ووظرا  لمكاوة ، يي تاريخ التطور الأكري بعد الثورتين ال راعية والصناعيةالموجة الثالثة بدوره مثل ي  ذي وال

كثروة أصيلة، بوصأام بااثين ومحللين الموهوبين الوعي المعلوماتي يي العصر الحالي، ومكاوة الطلبة 

ماارات الوعي المعلوماتي من وقت مبكر يإ  تشكيل  لاللتحاع بمالتم  المعرية، رأ  الما  البشريوالمست بل، 

يي تحديد ااجاتام المعلوماتية للوصو  لل  المعلومات المأيدة، واكتساباا ولوتاجاا واستثمارها له أثاره ائيالابية 

والتي ومن خال  ائبالع عل  الدراسات الساب ة . (2229 بدير،  بشكل جيد ولتااتاا لآلخرين لالستأادة مناا

وقدرتاا  ،الموهوبينياعلية تنمية الوعي المعلوماتي وعوايدها ائيالابية عل   خصية الطلبة ة وأكدت عل  أهمي

ها ومناا دراسة والعوايق التي يواجاليالاد الحلو  للمشكالت وعل  توليد ماارات  خصية تساهم يي 

 Ayokua, 2014 الحاجة لل  ة ارتأت البااث، (2215؛ مداداة، 2215؛ سعايدية، وسعايدية، 2212مرسي، ؛

تمكنام من تحديد ااتياجاتام باا والتي تسليحام لتلك الماارات بادف   الطلبة الموهوبين امتالكمعرية مدى 

عل  لثرا  الخبرات وعوايده ائيالابية ، ال رار المناسبماا وتحليلاا وت ويماا بادف اتخاذ يالمعلوماتية وت ي

 هذا المنطلق اوبث ت أسئلة الدراسة وهي كالتالي:والمانية. ومن العلمية العملية واألكاديمية 

 ؟يي  ل المعايير العالميةماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبو  ما درجة الوعي المعلو -1

يي  ل المعايير العالمية ت ع ى لمتغير و  هل هناك يروع بالوعي المعلوماتي لدى الطلبة الموهوب -2

 ؟النوع

يي  ل المعايير العالمية ت ع ى لمتغير و  الطلبة الموهوبهل هناك يروع بالوعي المعلوماتي لدى  -3

 ؟التخص،

يي  ل المعايير العالمية ت ع ى لمتغير ووع و  الطلبة الموهوبلدى هل هناك يروع بالوعي المعلوماتي  -4

 ؟ال طاع

 

 أهداف الدراسة

ل المعايير درجة الوعي المعلوماتي لدى الطلبة الموهوبو  يي  تادف الدراسة الحالية لل  تحديد  -1

 العالمية. 
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تحديد درجة الوعي المعلوماتي لدى الطلبة الموهوبو  يي  ل المعايير العالمية يي  و  بعض  -2 

 المتغيرات  النوع، التخص،، ووع ال طاع(.

 

 .األهمية النظرية والعلمية

ال  ت ديم دليل ، من خالطلبة الموهوبينلأئة  ت عد الدراسة الحالية ل اية علمية لل  مالا  التربية الخاصة -1

 لدرجة الوعي المعلوماتي لدى الطلبة الموهوبين يي  ل المعايير العالمية. ملمو  لجرايي 

غيرات تتساهم الدراسة يي تمكين الطلبة الموهوبين يي ال المشكالت التي تواجاام، وآلية اإللمال بالم -2

 ت. يواجاو  من قوايا ومشكال عمااألساسية المخلأة لبنا  أاكال مو وعية 

تدريبية وتأهيلية لتعلم  ائستأادة من وتايم الدراسة التي تم الحصو  علياا يي تخطيط وتنأيذ برامم -3

لتح يق األهداف المرجوة من برامم التربية ماارات استخدال الثورة المعلوماتية المتالددة باستمرار. 

 . للموهبة والتأوع الخاصة

وبو  يي المستوى الث ايي ومدى امتالكام لماارات تحديد موابن ال وة والوعف لدى الطلبة الموه -4

  .  يي المست بل الوعي المعلوماتي، بادف التخطيط الأعا  للبرامم التدريبية

توير الدراسة أداة ل يا  درجة الوعي المعلوماتي لدى الطلبة الموهوبين يي  ل المعايير العالمية من  -5

عن مستوى مااراتام، م  لمكاوية تطبي ه لموهوبو  الطلبة العداد البااثة مما يسام يي تحسين وعي 

 .  والمشريين والمعلمين عل  الطلبة الالامعيين

 

 حدود الدراسة

 المتواجدين بالمرالة الثاووية وو  الطلبة الموهوب: اقتصرت الدراسة عل  عينة من الحدود البشرية

 . للموهوبينبمدار  التعليم العال والخاصة 

 ل.2221/ ـه1442الدراسي األو  من العال الدراسي  : الأصلالزمنية الحدود 

 و والخاص للطلبة الموهوب : مدار  التعليم العالالمكانية الحدود .  

  :يي  ل المعايير و  الوعي المعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبتحديد درجة الحدود الموضوعية

 .العالمية

 

 مصطلحات الدراسة

  :Information literacy الوعي المعلوماتي -

( يي براغ تعريأا  للوعي المعلوماتي  من بروامم "التعلم مدى UNESCOتبنت منظمة اليووسكو  

الحياة" وهو تحديد الحاجات وائهتمامات المعلوماتية وال درة عل  تحديد مكاواا وت ييماا وتنظيماا 

http://www.ajrsp.com/
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مشكالت وال وايا، بكوواا  رب ولعدادها واستخداماا بكأا ة واقتدار، وائتصا  بالمعلومات لمعالالة ال 

 .( (Webber, Johnston, 2006أساسي للمالتم  المعلوماتي وج   أساسي من ا وع اإلوسا  للتعلم 

 

بأهمية المعلومات وآلية ائستأادة مناا واستثمارها، ولمكاوية و  الطلبة الموهوبلاابة وعي و إجرائياً: -

ب لحل المشكالت المعلوماتية، وتلبية ائاتياجات التعامل معاا يي الوقت المناسب وبال در المناس

 البحثية ب درات تتال ل م  المتطلبات العصرية بكأا ة واقتدار وصوئ  لل  مرالة النوم المعلوماتي. 

 

تم تشخيصام وأ اروا ال درة عل  امتالكام لل درات الع لية،  أولئك الطلبة الذين :نوالطلبة الموهوب -

(.  2212ال يادية، وهم بحاجة لمالموعة من الخدمات والرعاية الخاصة  جروا ،  اإلبداعية، األكاديمية،

صأات لبداعية كال درة عل  التحليل ( لل  أ  الموهوب من يمتلك 2222الحموري، كما أ اف  

يي اياته العملية، م  ال درة عل  تو يف معاريه ومااراته ه والتركيب والن د البنا  للمواقف التي تواجا

 ة يي ال المشكالت، وائكتشاف وائبتكار لكل ما هو جديد وأصيل ومأيد.  الخاص

 

من قبل لدارة الموهوبين بمدينة جدة، وي ا  للمعايير أولئك الطلبة المصنأين من الموهوبين  إجرائياً: -

المعتمدة من قبل و ارة التعليم كاختبار ال درات الع لية، التحصيل الدراسي، ائستعدادات الخاصة، 

، والمستاليبين ألداة الدراسة المصممة من للمرالة الثاوويةبمدار  التعليم العال والخاصة والمتواجدين 

 قبل البااثة. 

 

 اإلطار النظري

المعلومات أسا  المعرية، ياي لادى الركاي  األساسية لحياة اإلوسا  الشخصية والعلمية، وهي عد ت          

كما أ  تأعيل الوعي المعلوماتي ليس هديا  يي اليومية لإلوسا  المعاصر،  ألعما عنصر رييسي يي اوالا  جمي  ا

وسيلة لتخريم جيل مث ف معلوماتيا  قادر عل  تح يق التنمية الث ايية وائجتماعية وائقتصادية  ولومااد ذاته، 

  (.,Dechanps (2010المعاصر للمالتم  

ية يي تطوير ماارات التعلم الذاتي والذي يتصف بائستمرارية ي عد الوعي المعلوماتي ال اعدة الرييسكما         

مدى الحياة، ليتمكن جيل الحا ر والمست بل من الماارات المعلوماتية التي تالعلام مستخدمين جيدين لت نيات 

ائتصائت والمعلومات، وبااثين ومحللين وم ومين لأاعلية وكأا ة المعلومات التي سيتم الحصو  علياا مما 

 (.  2212وقاف،  ،ايدرعلام ااذقين يي اتخاذ ال رارات  يال

ماارات المكتبية، ل( لل  أ  مأاول الوعي المعلوماتي ي   يي مظلته ماارات عديدة كا2212محمد، ويشير  

قد ا، واستخدال الحاسبات، والتأكير النBibliographic Instruction والتربية المكتبية، والتعليم الببليوجرايي

 اعي بمناالية خطوات البحث العلمي.دواإلب
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التي والاايل  المعلوماتي الكمخال   منوم   اور اإلوتروت وما ي دمه من بأرة يي مالا  المعلومات       

تواف بشكل يومي عل  مواق  اإلوتروت المختلأة، ئ بد من أ  يتملك المستخدمين له ال درة عل  تحديد واختيار 

بالب، قدر معين من الوعي المعلوماتي لاؤئ  األ خاص سوا  كاووا   تواير ، مااجاتام من هذه المعلومات

واكتساباا  ،ام من تحديد ااجاتام المعلوماتية. ليصبحوا مث أين ووا الين معلوماتيا  مما يمكنأساتذةأو بااثين، 

 .(2229 بدير،  ولوتاجاا واستثمارها بشكل جيد ولتااتاا لآلخرين لالستأادة مناا

ي  الح ايق والتي ترتبط ارتبابا  وثي ا  بالتأكير الناقد والذي يي عبر الوعي المعلوماتي عن تمالالدير بالذكر من و    

يتطلب التح يق بث ة المصدر، ومصداقية المعلومات وتمي  المعلومات الماليمة وغير الماليمة، ولدراك 

ت ييم الواعي لأليكار والمعلومات للحكم عل  الأر يات غير العلمية والتأكير المنط ي، ويكن ليالا ه بأوه "ال

كما يرتبط ارتبابا وثي ا  بالتأكير اإلبداعي والذي ي عبر عن اإل اية، أي ليالاد  ي  . (Ken, 2010) قيمتاا"

عل  العمليات المعريية د الذي يعتمجديد أو ال جديد، والتي ت ود لل  لوتاج يتصف بالالدة واألصالة وال يمة، و

ويتمت  الطلبة الموهوبو  ب درة ياي ة عل  التركي  عل  المشكلة .  (Lad, 2012) والتركي ائوتباه و، كاإلدراك

أو المامة التي ي ول بمعالالتاا، ويرايق تلك ال درة بو  مدة ائوتباه يي اا  كا  المو وع أو المشكلة مثيرة 

عل  المستوى الماني والتخصصي يي  إلوالا اتيأتح له أياقا   إلوالا ه، ممائهتمامه ياو يسع  بإصرار 

    (.2215 الحميدي،  المست بل

 

ويي ذات السياع تتعدد مستويات الوعي لدى الطلبة الموهوبين ومناا الوعي الذاتي والتي تمثل الخبرات التي     

الو وح أو يتمت  باا الأرد، إلدراك كل ما يحيط به وبالعالم الخارجي من أيكار ومشاعر ومعلومات والتي تتسم ب

يعبر الوعي عن الشخصية اإلوساوية التي تتمي  بنمو العوابف . كما (Hinkle, Robin, 2018) الغموض

 )  واأليكار والرغبات، بطري ة واقعية وعلمية، من خال  تميي  موابن ال وة والوعف او  خصايصاا الممي ة 

Esentas, al et, 2017)   .وقد أ ار كل من (Hinkle, Robin, 2018)  لل  أ  الوعي يلعب دورا  كبيرا  يي

تشكيل  خصية الأرد، ومناا الثبات وائست رار، والتي تساعده عل  اتخاذ ال رارات الصايبة، والتي تومن له 

مشاعر الر ا بالحياة من خال  تميي  مشاعره وعوابأه ومعت داته ومعلوماته المحيطة به، إليالاد الحلو  

 واجاه وت يد من قدرته عل  التحصيل. الماليمة للمشكالت التي ت

برح من خال  لديه اهتمال ب وايا المالتم ، يالأرد الواعي بذاته التشعب بالشمولية و عامة الوعييتصف كما     

من ثم تميي  المعلومات التي يحتاجاا، وتحديد مكاواا وجمعاا من مصادر متنوعة وت ويماا، ولأسئلة وا حة، 

 (. 2212شكل ذي معن   بركات، بمناا، وعر اا تو يأاا لتح يق الغرض 

الطلبة لتلك الماارات، يالب عدل تال ية تعلم المعلومات لل  برامم تعليمية، بل أ  تكو   لكسابولوما        

 تالاه المعلومات،برقام ج  ا  من خبرة الطالب التعليمية، م  تواير بيئة محأ ة تسمح للطلبة أئ يحصروا 
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التأاعل م  مصادر المعلومات المتنوعة بصورة جيدة سبيل لإلبداع يي تطوير العمل  ايم عل  اليالتعلم النشط   

 & Blakemore)، لكووه يع   المعرية، الماارات، وينمي ال يم األخالقية الماعي الأعا ، والكأا ة الث اييةال

Agllias, 2019 : 21; Law & Rowe, 2019: 92) 

أوام محبي لالستطالع، مثابرين يي متابعة بالطلبة الموهوبين السلوكية والاظ  ولذا أمعنا النظر يي خصاي،     

اهتماماتام وتساؤئتام، مدركين لمحيطام وواعين لما يدور اولام، وعل  الصعيد المعريي يام غالبا  ما 

متباعدة، م  الكار ياألعالقات بين اليستاليبوا لمحيطام بوسايل وبرع غير ت ليدية، كما لديام قدرة ياي ة يي رؤية 

(. 2215 الحميدي،  سرعة المرووة والتكيف م  المستالدات، ل اية لذلك مستويات مت دمة يي الحكم األخالقي

وبالم ابل ي عد الوعي المعلوماتي ينا  جديدا  من الأنو  الع لية الحرة والتي تتال ل م  خصاي، الطلبة الموهوبين 

تخدال الحاسبات اآللية والوصو  لل  المعلومات وائوعكا  الن دي يي المحتوى والمومو  من ايث كيأية اس

 (.2212علي، عل  ببيعة تلك المعلومات، وسياقاا وتأثيرها عل  الصعيد ائجتماعي، الث ايي، والألسأي  

لتي بالدرجة األول  عل  الطاقات البشرية وا المعلوماتي يعتمدوئ يختلف اثنا  بأ  ائقتصاد وائستثمار       

يمثل يياا الطلبة الموهوبو  أاد الركاي  الرييسية والتي بدورها تساهم يي تعظيم الموارد، وتويف قيمة ئقتصاد 

      (.2212 توييق،  الدولة وقيمة تنايسية لالقتصاد العالمي

يي مستويات  ثالثة أهداف رييسية  معريية، ماارية، وجداوية(، وتتمثل لوعي المعلوماتيلومن الالدير بالذكر أ  

ماارية، ايث أ  للمال الأرد باا تمكنه من أدا  و ايف عمليات المعلومات، كما تعبر عنه بأوه مث ف وواعي 

 معلوماتيا  وتتناو  تلك األهداف ما يلي:

 

 األهداف المعرفية Knowledge Objectives    وعي ويام أ ومن خاللاا يكو  الطالب قادرا  عل: 

  .عن بري اا يتم وشر وبث المعلومات مصادر المعلومات التي -

  .مدى تنوع أ كا  وأوواع مصادر المعلومات ومواردها -

 استخدال أدوات تنظيم المعلومات المتويرة يي بيئة المعلومات للتوصل للمصادر والمعلومات.  -

  .اختيار أدوات ائسترجاع المناسبة المتويرة للوصو  للمعلومات -

 . ن بداية تحولاا من يكرة لل  كلمة مطبوعة يي  كل كتابتسلسل عملية وشر المعلومات م -

  األهداف المهارية Skills Objectives  عل :واعيا  ومن خاللاا يكو  الطالب 

  .التح ق من الحاجة للمعلومات -

 .و   لستراتيالية بحث دقي ة تومن استرجاع المعلومات وي ا للحاجة -

  .ل الحاجة المعلوماتيةت ييم المعلومات التي يتم استدعاؤها يي م اب -

 .لتوصل لمعرية جديدةل تنظيم المعلومات وتحليلاا وتلخيصاا واستثمارها بدمالاا يي معرية ساب ة  -
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  األهداف الوجدانية  Attitudinal Objectives   بأ  ويتطلب من الطالب أ  يكو  واعيا: 

  . البحث عن المعلوماتالمثابرة وائستمرارية يي  -

 . مما ت يد من ث ة الطالب بنأسه يي الحصو  عل  المعلوماتية العمليات التدريب -

 تدريالية غير محددة بوقت معين. عملية البحث عن المعلومات   -

 .اث الناجحالبامن صأات ومواردها لمصادر المعلومات الدقيق والتحليل  الأح،  -

 .للمعلومات عملية البحث عن المعلومات عملية تطورية تتحو  وتتغير وي ا ألوماب الحاجة  -

من خال  ال درات اإلدراكية المحيطة بماارات ال المشكالت، يي ذات السياع يتشكل الوعي المعلوماتي و

 عبر عنااو. والتأكير الناقد، والتعلم الذاتي، والماارات الشخصية، وائجتماعية، والمواقف وال يم

Chanchinmawia & Manoj, 2017) (  هي كالتالي:تتمثل يي ثالثة محاور وبأواا 

 

أ  يكو  الطالب مؤهال  ومكتسبا  لماارات وتتطلب   Information Literacyأوالً: تعلم مهارة المعلومات

 بدقة وابتكار.اا يستخدموي يم المعلومات بتأكير واقد، والوصو  للمعلومات بكأا ة، تمكن من المعلومات لي

 

تمد هذا المحور عل  متابعة المعلومات المرتبطة ويعIn dependent Learning  ثانياً: التعلم المستقل 

سع  للتمي  يي الوم النتاج المعلوماتي، ي يم  تبعد أ  يكو  مؤهال  ومكتسبا  للمعلومات، باهتماماته الشخصية 

 البحث وتوليد المعرية.

 

همية المعلومات أولدراك يالابية وتتطلب المساهمة ائ Responsibility Socialثالثاً: المسؤولية االجتماعية 

يساهم بكأا ة واقتدار بمتابعة  مما أخالقيات المعلومات وتكنولوجيا المعلومات،م  ممارسة للمالتم  الديم رابي، 

  وتوليد المعلومات. 

 

وعيا  معلوماتيا  يي جواوب و  ويتطلب عصر اوأالار المعلومات والثورة ائلكترووية من الطلبة الموهوب        

كما تناولتاا  محمد،  ااومن أ كالعبر عن مستويات مترابطة ببعواا البعض ارتبابا وثي ا والتي تمتعددة 

2212): 

: وتتطلب مالموعة من الماارات المكتبية والتي تمكن الأرد من Library Literacyالوعي المكتبي  -1

واعد البياوات التعامل م  وظم التصنيف والأارسة، واستخدال كاية المصادر واألدوات الببلوغرايية، وق

 وتوثي اا بادف الوصو  للتعلم وائست ال  الذاتي للوعي المعلوماتي.

 .وبراماله لتنأيذ ماال تطبي يةال درة عل  استخدال الحاسب  :Computer Literaryالوعي التقني  -2
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يام الثورة الرقمية بأبعادها وتطبي اتاا بمالا  المعلومات  :Digital Literacy الوعي الرقمي -3 

، ولوتاجاا وتو يعاا، المعلومات واسترجاعاا ومعالالتاا صائت، والبحث والت صي وتوثيقوائت

 ولرسالاا واست بالاا.   

 درة عل  تحديد المأاهيم البحثية، ولعداد لستراتيالية بحثية ال :Research Literaryالوعي البحثي  -4

حليلاا من ايث الث ة، ولوتاج ويق خطوات منظمة م  تحديد مصادر المعلومات، والعمل عل  و دها وت

 الن، لت رير وتايم البحث، م  اإلدراك ل واوين النشر.  

  .ويعتمد عل  الوسايل المريية :Visual Literacyالوعي البصري  -8

  .وهي ال درة عل  لعداد الرسالة :Media literacyالوعي اإلعالمي  -2

 

 الدراسات السابقة

سة الثاووية العامة بإكساب بالباا الوعي ب يم المعلوماتية. عل  دور المدر (9002دراسة غازي )رك ت 

، ايث أ  مواقف الطالب لم تأت متس ة وأ ارت النتايم لل  وجود تناقض يي مستويات الوعي ب يم المعلوماتية

م من م  تلك ال يم، مما يؤكد بأ  المدار  الثاووية لم تتمكن من تأسيس وعي ب يم المعلوماتية لدى بالباا لتمكينا

 جا ت لصالح ال سم العلمي، م  وجود يروع ت ع ى للتخص، وتلك ال يم. م  اتخاذ موقف وا ح متسق 

ماارات الوعي المعلوماتي لدى بالب المرالة الثاووية  Schubert, Shaheen (2010)دراسة  تناولت

معلومات، وائستخدال األخالقي بسنغايورة. بادف تحديد المعرية المكتسبة لماارات "البحث، الت ويم، واستخدال ال

من ( سنة، 12-13 بين أعمارهم  ت( بالبا ، تراوا3124"، عل  عينة بل  قواماا  التي تم جمعااللمعلومات 

( من الطلبة لم يح  وا الماارات المرتبطة باستراتياليات %82مدار ، وأ ارت النتايم بأ  أقل من  ثما  

كما لواظ تأثير وا ح لكل من ووع المدرسة، ، وتحليلاا"، لليااو  المعلومات من ايث "مكاواا، كيأية الوص

 عل  الوعي المعلوماتي لدى الطالب. المناخ التعليمي، الخلأية األسرية

لل  الكشف عن العالقة بين مستوي الوعي المعلوماتي ويعالية  Luu & Freeman (2011) دراسة هديت 

قواماا عينة عل  الطلبة الالامعيين يي كل من كندا واستراليا، التواصل ائجتماعي والتكيف األكاديمي لدى 

وجود عالقة ارتبابيه عن كشأت و ،استراليةبالامعة  ىكندية، واألخربالامعة ( بالبا  وصأام يدر  422 

لمتغيري التخص، وي ا  ليالابية بين مستوي الوعي المعلوماتي ويعالية التواصل والتكيف ائجتماعي واألكاديمي 

توي الدراسي لصالح التخصصات العلمية والطلبة من سنوات دراسية عليا، م  عدل وجود يروع تبعا والمس

 .لمتغيري الالنس والتحصيل
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عل  تصميم بروامم لثرايي قايم عل  الشبكة العالمية للمعلومات لتنمية ماارات  (9009دراسة اسكندر )رك ت  

( بالبا ، 24  عينة عشوايية مكووة من  عللتربية الأنية، التصميم والبحث الرقمي والوعي المعلوماتي لطالب ا

ماارات عل  ال يا  البعدي عل  طالب الباعتماد المنام  به التالريبي، وأ ارت النتايم وجود يروع لدرجات 

م  التأكيد عل  ياعلية البرامم اإلثرايية ال ايمة عل  . البحث الرقمي، والتصميم الرقمي، والوعي المعلوماتي

 .بكة العالمية للمعلومات يي تنمية ماارات التصميم والبحث الرقمي والوعي المعلوماتي لطالب التربية الأنيةالش

لل  الكشف عن مستوى كأا ات الوعي المعلوماتي لدى بلبة الالامعة، عل  عينة  (9009بركات )هديت دراسة 

وماتي، م  وجود يروع لمستوى عن مستوى مرتأ  للوعي المعل( بالب وبالبة، وأسأرت 424مكووة من  

كأا ات الوعي المعلوماتي ت ع ى لمتغيري المعد  التراكمي، ومستوى السنة الدراسية، وجا ت لصالح الطلبة 

 المتأوقين، ومستوى السنة الثالثة والرابعة، م  عدل وجود يروع ت ع ى لمتغيري الالنس والتخص،.  

 

محددة المصدر يي تنمية بعض عناصر الوعي المعلومات لدى  ياعلية بيئة تعلم  خصية (9002عسكر )تناولت 

( بالبة، وأسأرت النتايم لل  أ  تعامل بالبات المرالة 28بالبات المرالة اإلعدادية. عل  عينة بل  قواماا  

 اإلعدادية م   بكة ائوتروت لبنا  بيئات تعلم  اد من وعيان المعلوماتي بصورة عامة.  

عل  تحليل المتغيرات المؤثرة يي   Hye- Sook Kim, Hye- Ji Kil  (2014)دراسة كل منرك ت 

مستوى الوعي المعلوماتي وتكنولوجيا ائتصائت لطالب المدار  ائبتدايية الكورية، تكووت عينة الدراسة من 

( مدرسة، وأ ارت النتايم بأ  الطلبة "الذكور" الحاصلين عل  دورات بالحاسب 113( بالب من  11121 

لي قد ساللوا مؤ رات ايالابية عل  م يا  الوعي لمعلومات وتكنولوجيا ائتصائت، كما أ ارت بأ  المدوية اآل

 . لوعي المعلوماتيلوامتالك الحاسوب الشخصي أثرت عل  تح يق الطالب مستويات أعل  

عتماد عل  المنام . بائالمالتم  واق  الوعي المعلوماتي وأثره يي (9002أبو راس، والكاللدة )دراسة تناولت 

 رورة ائلت ال بالتعلم مدي الحياة، وتذليل الصعاب وتع ي  قدرة األيراد داخل هذا عن التحليلي . وأسأرت 

الحياتية بادف تشكيل الماارات  المالتم  عل  التركي  عل  المعلومات بشكل مت ايد لتسخير قوة المعلومات،

الي باوتااج استراتياليات متعددة لت ديم برامم تدعم الوعي ، م   رورة قيال مؤسسات التعليم العاألساسية

المعلوماتي لبنا  وماذج لحل المشكالت م  مراعاة لمكاوية تطبي اا كلما ااتاج الأرد لل  المعلومات وائستأادة 

 . مناا

ي عل  دور الصحاية المدرسية ائلكترووية يي تنمية الوع (9002) ، سيف الدين، حامددراسة كاملرك ت 

( بالب، وأ ارت بأ   بكة 332المعلوماتي لدى بالب المرالتين اإلعدادية والثاووية. عل  عينة بل  قواماا  

 ،%52الحصو  عل  المعلومات بنسبة  سالتالتي وسايل الائوتروت من 
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ياليات وأ  الصحاية ائلكترووية المدرسية قامت بدور هال يي التعريف بالمصادر ائلكترووية، وجا ت استرات  

" بكة ائوتروت، اإلذاعة المدرسية، المكتبة، التلأا ، الالرايد، ومن ثم  بـــــ الوعي المعلوماتي عل  التوالي

، كما أ ارت ياعلية الصحاية المدرسية ائلكترووية يي تنمية المسئولو  من يالرى معام الحوارات والتح ي ات

 . المعلوماتيالوعي 

عل  محاولة ت ييم ماارات محو األمية     Chanchinmawia & Manoj (2017)دراسةرك ت 

الدراسات العليا( يي أكاديمية الدراسات المسحية المتكاملة، عل  عينة بل  ، المعلوماتية بين بالب  الليساوس

مكاواا وت ييماا، وأ ارت ، وعل  تحديد ااتياجاتام المعلوماتيةتام قدر( بالبا . بادف التعرف عل  115ا  قواما

نتايم بأ  غالبية الطالب لديام ماارات كايية يي التعامل م  المعلومات لتلبية ااتياجاتام األساسية، كما ي من ال

 بتو يأاا بشكل صحيح. 

عل  عينة بل  قواماا  الالامعات األردوية.بي عل  قيا  مستوى الوعي المعلومات (9002دراسة مدادحة )رك ت 

 ، ولم تظار يروع ت ع ى لمتغير النوع،مرتأ  للوعي المعلوماتيمستوى ( بالبا  وبالبة، وأ ارت 322 

ذوي المعدئت التراكمية التخص،، والمستوى الدراسي، م  وجود يروع لمتغير المعد  التراكمي وجا  لصالح 

 . األقل

 

ا للماارات المعلوماتية، عل  عينة عشوايية بل  قواماالطلبة درجة امتالك  (9002)غويني دراسة تناولت 

لماارة وجود يروع  عدل متالك الطلبة للماارات المعلوماتية، م ئ( بالبا  وبالبة، وأ ارت درجة عالية 143 

وجود م  بالم ابل جا  بعد ماارة ت ييم المعلومات لصالح الذكور،  ر النوع،يت ع ى لمتغالوصو  للمعلومات 

 ألدبي.  ا  أدبي، علمي( وجا  لصالح التخص، التخص،يروع تع ى لمتغير 

 

عل  أهمية تصميم بيئة تعلم تكيأية قايمة عل  الذكا  ائصطناعي وياعليتاا  (9090دراسة المحمادي )رك ت 

يي تنمية ماارات تطبي ات التكنولوجيا الرقمية يي البحث العلمي والوعي المعلوماتي المست بلي لدى الطالبات 

وجود يروع عن النتايم كشأت ( بالبة موهوبة، و84  الموهوبات بالمرالة الثاووية، عل  عينة بل  قواماا

لالختبار التحصيلي للالاوب المعريي وبطاقة مالاظة الالواوب األدايية، واختبار الوعي المعلوماتي المست بلي 

وجا ت لصالح التطبيق البعدي، وأكدت عل  أهمية تومين مأاهيم وماارات تطبي ات البحث العلمي الرقمية يي 

 لة الثاووية لما له من أثر ايالابي عل  مست بل الطلبة الموهوبين البحثي واألكاديمي.م ررات المرا

 

 تعقيب على الدراسات السابقة:

ودرجة امتالكاا من قبل الطلبة بمختلف المراال تناولت م المل الدراسات الساب ة أهمية الوعي المعلوماتي    

المستوى الدراسي، المتغيرات "النوع، التخص،، بعض و  يي  ، الدراسية "اإلعدادية، الثاووية، والالامعية"
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نح  الشبه ماعتمدت الوالتي ( 2212، اسكندرالمنام الوصأي، باستثنا  دراسة   هم"، باعتمادالمعد  التراكمي 

تصميم بروامم لثرايي قايم عل  الشبكة العالمية للمعلومات لتنمية ماارات ياعلية التالريبي بادف التأكد من 

تصميم بيئة تعلم رك ت عل  ( والتي 2222محمادي، الودراسة   ،والبحث الرقمي والوعي المعلوماتي التصميم

البحث العلمي والوعي  تنمية ماارات تطبي ات التكنولوجيا الرقمية ييلتكيأية قايمة عل  الذكا  ائصطناعي 

بمدينة جدة، وقد تم ائستأادة هوبين للوعي المعلوماتي للطلبة المووقد لواظ عدل تطرع أي دراسة  . المعلوماتي

من الدراسات الساب ة يي تحديد مشكلة البحث، أدباا النظري ومنااليتاا العلمية، ويي بنا  أدواتاا، وتو يأاا يي 

 تع ي  وتايالاا.

 

 :وإجراءاتهامنهج الدراسة 

 :الدراسة منهج

بتصميم استباوه لالم  البياوات  المنام الوصأي لمناسبته وأهداف الدراسة وذلك الدراسة هذه استخدمت

 ل يا  درجة الوعي المعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبين يي  ل المعايير العالمية.

 ا تملت الدراسة عل  عدد من المتغيرات وهي: متغيرات الدراسة:

 وتتومن المتغيرات المستقلة: 

 .)النوع  ذكور/ لواث 

 علمي(/ التخص،  لوساوي. 

 خاص(.  /مي اكو ووع ال طاع 

 

 المتغيرات التابعة:

 يي  ل المعايير العالمية. م يا  الوعي المعلوماتي 

 

 :مجتمع وعينة الدراسة

تبعا  بالب/ة؛  (448  عددهمالبال  من جمي  الطلبة الموهوبين، و تكو  مالتم  الدراسة الحالية

وتم  ،هـ1442/ 1441للعال  ة الثاوويةاإلدارة العامة للتعليم بمحايظة جدة "لدارة الموهوبين" للمرالإلاصايية 

من الطلبة الموهوبين، والبال   بسيطة مكووة من المالتم  الكلي للدراسةتطبيق الدراسة عل  عينة عشوايية 

 ( بالب/ة.85عددهم 
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 وفيما يلي الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة: 

 أواًل: تصنيف عينة الدراسة وفقاً لمتغير النوع:

 

 أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير النوع(: توزيع 0الجدول )

 النسبة المئوية )%( العدد النوع

 55.2 32 أنثى

 44.8 26 ذكر

 100.0 58 المجموع

 

 ثانيًا: تصنيف عينة الدراسة وفقاً لمتغير نوع القطاع:

 

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير نوع القطاع9الجدول )

 وية )%(النسبة المئ العدد نوع القطاع

 58.6 34 حكومي

 41.4 24 خاص

 100.0 82 المجموع

 

 ثالثاً: تصنيف عينة الدراسة وفقاً لمتغير التخصص:

 

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير التخصص2الجدول )

 النسبة المئوية )%( العدد التخصص

 46.6 27 إنساني

 53.4 31 علمي

 100.0 58 المجموع

 

 

 :أداة الدراسة

بعد ائبالع عل  عدد من األدبيات التربوية، والدراسات الساب ة ذات الصلة بمو وع الدراسة الحالية،          

 Chanchinmawia, & Manoj؛ 2215؛ سعايدية، وسعايدية، 2215؛ مداداة، 2212ومناا دراسة  بركات، 

ن قبل البااثة ل يا  درجة الوعي (. ولتح يق أهداف الدراسة تم تصميم استباوه م2222؛ المحمادي، 2017

يي  ل المعايير العالمية، بائعتماد عل  معايير الوعي التربوي   بوالمعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهو

 & Association of College)األكاديمي والمحددة من قبل جمعية كليات البحث التربوية األمريكية ومكتباتاا 
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 Research Libraries, 2000)،  22للوعي المعلوماتي والمكووة من   معايير رييسيةايث تم اعتماد أربعة )

 ي رة متمثلة بـ:. 

  :ي رات.3الحاجة المعلوماتية ويشمل عل   المجال األول ) 

 :ي رات.2ماارة الوصو  لل  المعلومات بكأا ة واقتدار ويشمل   المجال الثاني ) 

 :ي رات.2يشمل  ت ويم المعلومات وتحليلاا و المجال الثالث ) 

 :ي رات.1المامة ويشمل   إلوالا ماارة استخدال المعلومات بكأا ة  المجال الرابع ) 

يستاليب المأحوص عل  ي رات الم يا  من خال  اختيار لادى الخيارات ويق وظال ليكرت      

وييما يلي  ،ليلة/ قليلة جدا (الخماسي البدايل ل يا  الوعي المعلوماتي وتتمثل بـ  كبيرة جدا / كبيرة/ لل  اد ما/ ق

 عرض لألداة، واإلجرا ات التي اتبعتاا البااثة للتح ق من صدقاا وثباتاا:

جمعاوا سويتم يحتوي عل  م دمة تعريأية بأهداف الدراسة، وووع البياوات والمعلومات التي  القسم األول: -

باسووتخداماا ألغووراض البحووث ، والتعاوود موو  ت ووديم الوووما  بسوورية المعلوموواتموون أيووراد عينووة الدراسووة، 

 العلمي ي ط.

 (.ال طاع ووع، التخص،النوع، :  ت مثلالبياوات الديموغرايية أليراد عينة الدراسة، و القسم الثاني: -

 ( عبوارة، مو عوة بالتسواوي علو  محوور أساسوي وااود م سوم للو  أربعوة22يتكو  مون  و القسم الثالث: -

 أبعاد.

 تصحيح المقياس:

ئستالابة الطلبة بادف تحديد درجة الوعي المعلوماتي للطلبة الموهوبو  باعتماد المعيار تم و   ت دير وسبي 

 الت ويمي التالي:

 ( درجة وعي معلوماتي منخأوة جدا  %82أقل من   -

 ( درجة وعي معلوماتي منخأض%22لل   %82من   -

 ( درجة وعي معلوماتي متوسطة%12 -%21من   -

 رتأعة ( درجة وعي معلوماتي م%52 - %11من   -

 يما يوع( درجة وعي معلوماتي مرتأعة جدا   %51من   -

كما تم اعتماد سلم ليكرت الخماسي والمكو  خياراته من  كبيرة جدا ، كبيرة، لل  اد ما، قليلة، قليلة جدا ( 

، (، بالم ابل الخيار قليلة جدا  8جدا  الدرجة   الخيار كبيرة( ايث يمثل 1لل   8وتتراوح استالابة المأحوص من  

يما يوع( مؤ ر عل  امتالك الطلبة  %51(.  وت عد الدرجة المرتأعة وي ا  للمعيار الت ويمي  1الدرجة  

 الموهوبو  وعيا  معلوماتيا  مرتأعا .

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-8-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

  

 
www.ajrsp.com                                                                                                                           21  

ISSN: 2706-6495 

 صدق أداة الدراسة: 

ويعني التأكد من أواا ت يس ما و عت ل ياسه، ل اية  لل   موليتاا لكل العناصر التوي تسواعد علو  تحليول 

وو وح عباراتاا، وارتباباا بكل بعد من األبعاد األربعة، بحيث تكو  مأاومة لكل من يسوتخدماا، وقود وتايالاا، 

 قامت البااثة بالتأكد من صدع أداة الدراسة من خال :

 

 الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق المحكِّمين(: -أ

ياسوه، توم عر وه بصوورته للتعرف عل  مدى الصدع الظاهري للم يا ، والتأكد من أوه ي يس ما و   ل 

معوة جودة، وجامعوة الملوك عبود الع يو  ابال األولية عل  عدد من المحكمين المختصين يوي مالوا  التربيوة الخاصوة،

ت ييم جودة الم يا ، من ايث قدرته عل  قيوا  موا أعود تام من سادتم الطلب ، وين( محكم1بل  عدد المحكمين  و

بمحورهوا، وأهميتاوا، وسوالمتاا لغوي وا، اوا  وح كل عبوارة، وارتبابمدى ووألهداف الدراسة، مال مته ل ياسه، و

ل اية  لل  لبدا  رأيام يي اا  وجود أي تعديل، أو اذف، أو ل اية عبارات للم يوا ، وبعود اسوترداد الم واييس، 

  ( يووأكثر موون المحكمووين علوو  مال متاووا، أو التعووديل علياووا، وموون ثووم لجوورا%52اعتموواد الأ وورات التووي أجموو   تووم 

 التعديالت الال مة التي اتأق علياا غالبية المحكمين، ولخراج الم يا  بالصورة الناايية.

 صدق االتساق الداخلي لألداة: -ب

( موون الطلبووة 32للتح ووق موون صوودع ائتسوواع الووداخلي لووألداة، تووم اختيووار عينووة اسووتطالعية مكووووة موون  

للبياوووات تووم اسوواب معاموول ارتبوواب بيرسووو   الموهوووبين وجموويعام موون خووارج عينووة الدراسووة األساسووية، ووي  ووا

(Pearson's Correlation Coefficient) ؛ وذلك بادف التعورف علو  درجوة ارتبواب كول عبوارة مون عبوارات

 للم يا . بالدرجة الكليةالم يا  

 ( معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس4جدول رقم )

 عينة من الطلبة الموهوبين في ظل المعايير العالمية( )الوعي المعلوماتي لدى

 المجال
رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط 

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط 

 المجال األول: الحاجة المعلوماتية
1 .664** 3 2.831** 

2 .562** - - 

المجال الثاني: مهارة الوصول إلى المعلومات بكفاءة 

 واقتدار

4 .503** 1 .755** 

8 .643** 5 .528** 
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 عينة من الطلبة الموهوبين في ظل المعايير العالمية( )الوعي المعلوماتي لدى 

 المجال
رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط 

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط 

2 .592** 9 .681** 

 المجال الثالث: تقويم المعلومات وتحليلها

12 .550** 13 .644** 

11 .538** 14 .749** 

12 .467** 18 .548** 

الرابع: مهارة استخدام المعلومات بكفاءة النجاز  المجال

 المهمة

12 .585** 22 .465** 

11 .487** 21 .535** 

15 .584** 22 .661** 

19 .533** - - 

 فأقل  0.00** دال عند مستوى الداللة 

( أ  قويم معامول ارتبواب كول عبوارة مون العبوارات مو  الدرجوة الكليوة موجبوة، ودالوة 4يتوح مون الالودو   

اسبتاا ( يأقل؛ مما يشير لل  صدع ائتساع الداخلي بين عبارات الم يا ، ومن2.21لاصايي ا عند مستوى الدئلة  

 ل يا  ما أ عدت ل ياسه.  

   ثبات أداة الدراسة:

 طريقة ألفا كرونباخ: -أ

تووم التأكوود موون ثبووات أداة الدراسووة موون خووال  اسووتخدال معاموول الثبووات ألأووا كرووبوواخ  معادلووة ألأووا كرووبوواخ( 

 Cronbach's Alpha (α)  قوويم معووامالت الثبووات ألأووا كرووبوواخ لكوول محووور موون8(، ويو ووح الالوودو  رقووم ) 

 محاور الم يا  وللدرجة الكلية للم يا .

 ( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة8جدول رقم )

 ثبات المجال عدد العبارات المجال

 2.195 3 الحاجة المعلوماتيةالمجال األول: 

 2.558 2 ماارة الوصو  لل  المعلومات بكأا ة واقتدارالمجال الثاني: 

 2.592 2 المعلومات وتحليلاا ت ويمالمجال الثالث: 
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 2.541 1 ماارة استخدال المعلومات بكأا ة ئوالا  المامةالرابع:  المجال 

 0.873 22 الثبات العام

(، وهذا يد  عل  أ  0.873( أ  معامل ثبات ألأا كرووباخ العال عاٍ  ايث بل   8يتوح من الالدو  رقم  

تماد عليه يي التطبيق الميداوي للدراسوة، كموا أ  معامول الثبوات عواٍ  الم يا  يتمت  بدرجة ثبات مرتأعة يمكن ائع

 لكل ب عد من أبعاد الم يا .

 طريقة التجزئة النصفية: -ب

ايوووث توووم تال يوووة ي ووورات الم يوووا  للووو  جووو أين  الأ ووورات ذات األرقوووال الأرديوووة، والأ ووورات ذات األرقوووال 

الأردية، ودرجوات الأ ورات ال وجيوة، وبعود ذلوك توـم ال وجية(، ثم تم اساب معامل ائرتباب بين درجات الأ رات 

تصحيح معامل ائرتباب بمعادلة معادلة سبيرما  براو  = معامول ائرتبواب المعود  وي وا للمعادلوة التاليوة:  عأاووة 

 (.892، 2212ووشوا ، 

R1

2R
=


R
 

 ل وجيةمعامل ائرتباب بين درجات الأ رات الأردية ودرجات الأ رات ا Rايث 

ويووي االووة عوودل تسوواوي الأ وورات تسووتخدل معادلووة بمعادلووة جتمووا  ويووق ال وواوو  التالي: عأاوووة ووشوووا ، 

 (899ل، ص2212

2 2

1 2

2

S S
=2

ST

Guttman
 
 
  

 ايث أ :

2

1S
 تباين درجات النصف األو  من ائختبار 

2

2S
 وي من ائختبارتباين درجات النصف الثا 

2ST .تباين الدرجات الكلي لالختبار 

 (.2وتم الحصو  عل  النتايم المو حة يي جدو   
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 يوضح نتائج طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات المقياس (2جدول رقم )

 عدد العبارات المجال
معامل 

 الثبات

 2.551 12 الحاجة المعلوماتيةالمجال األول: 

 2.912 12 ماارة الوصو  لل  المعلومات بكأا ة واقتدارالمجال الثاني: 

 2.593 12 ت ويم المعلومات وتحليلااالمجال الثالث: 

 2.591 12 المامة إلوالا ماارة استخدال المعلومات بكأا ة الرابع:  المجال

 0.896 22 الثبات العام

(، وهوذا يود  علو  أ  الم يوا  0.896ل عواٍ  ايوث بلو   ( أ  معامل الثبات العوا2يتوح من الالدو  رقم  

 يتمت  بدرجة ثبات مرتأعة يمكن ائعتماد عليه يي التطبيق الميداوي للدراسة.

 الصورة النهائية ألداة الدراسة:

، المالوا  األو  وهوو متعلوق مالائت ةأربع( ي رة مو عة عل  22كو  الم يا  يي صورته الناايية من  توبذلك ي

( ي رات، المالا  الثاوي وهو متعلوق بوـ  ماوارة الوصوو  للو  المعلوموات 3جة المعلوماتية( وا تمل عل   بـ  الحا

( ي رات، المالا  الثالث وهو متعلق بـ  ت ويم المعلومات وتحليلاوا( وا وتمل علو  6بكأا ة واقتدار( وا تمل عل   

ا المالا  الراب  وهو متعلق بـ  لالاد العابأي 6   ( ي رات.7وحو لدارة العمل( وا تمل عل   ( ي رات، وأخير 

 

 تطبيق أداة الدراسة: إجراءات 

 الخطوات اآلتية:  بإتباعتطبي ه ميداوي ا تم ، ائستبيا والتأكد من صالاية  بعد ائوتاا  من كاية التعديالت

 تم لعداد أداة الدراسة، عن بريق الرجوع لألدب النظري والدراسات الساب ة. .1

التح ووق موون صوودع أداة الدراسووة عوون بريووق عر وواا علوو  عوودد موون المحكمووين المختصووين وتووم لجوورا   .2

 التعديالت الال مة، ولخراج األداة بصورتاا الناايية. 

 تم التأكد من ثبات أداة الدراسة عن بريق تطبي اا عل  عينة استطالعية.  .3

  رابووط الكترووووي ي ووول الطلبووة تو يوو  الم يووا  علوو  عينووة الدراسووة بحيووث ي عطوو  الم يووا  موون خووال .4

 الموهوبين بتعبئتاا.

 ( رد. 85جم  الردود عل  ائستباوات بعد تعبئتاا، وقد بل  عددها   .8

 مراجعة وتايم الم اييس للتأكد من مدى صالايتاا للتحليل اإلاصايي. .2
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 .(SPSS)تحليلاا لاصايي ا باستخدال بروامم  .1 

 لدراسات الساب ة.التوصل لل  النتايم ومناقشتاا وم اروتاا با .5

 و   عدد من التوصيات وم تراات للدراسات مست بلية. .9

 :اإلحصائية المعالجات

 والمعروية "SPSS" ائجتماعية للعلول اإلاصايية الر ل بروامم باستخدال البياوات معالالة تمت

 ويح، راسةالد أسئلة عن اإلجابة بادف الحاسوب، باستخدال Statistics Package For Social Scienceبـ

 :التالية اإلاصايية بالطرع وذلك الدراسة ير يات

 .التكرارات، والنسب المئوية؛ وذلك بادف التعرف عل  خصاي، أيراد عينة الدراسة 

 "  المتوسط الحسابي المو وWeighted Mean ؛ وذلك للتعرف عل  متوسط استالابات أيراد عينة"

 تيب العبارات اسب أعل  متوسط اسابي مو و .الدراسة عل  كل عبارة من عبارات المحاور، وتر

 " المتوسط الحسابيMean ؛ وذلك لمعرية مدى ارتأاع، أو اوخأاض استالابات أيراد عينة الدراسة عن"

 المحاور الرييسة.

  ائوحراف المعياري"Standard Deviation" ؛ للتعرف عل  مدى اوحراف استالابات أيراد عينة الدراسة

 متغيرات الدراسة، ولكل محور من المحاور الرييسة عن متوسطاا الحسابي. لكل عبارة من عبارات

  اختبار ماوويتنيMann-Whitney لعينتين مست لتين؛ بادف التعرف عل  الأروع بين اتالاهات عينة

 الدراسة باختالف متغيراتام التي تن سم لل  يئتين لبياوات ئ تتب  التو ي  الطبيعي.

 :ومناقشتها وتفسيرها نتائج الدراسة

ما درجة الوعي المعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبين  على: وينص  بالسؤال األول  المتعلقة أواًل: النتائج

 يي  ل المعايير العالمية؟

لتحديود درجووة الووعي المعلوموواتي لوودى عينوة موون الطلبوة الموهوووبين يووي  ول المعووايير العالميوة، تووم اسوواب 

سبي لاذه األبعاد وصوئ  لل  تحديد درجوة الووعي المعلومواتي لودى عينوة مون الطلبوة المتوسط الحسابي والو   الن

 ( يو ح النتايم العامة لاذا السؤا .1الموهوبين يي  ل المعايير العالمية، والالدو   
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 الوعي المعلوماتي في ظل المعايير العالميةاستبيان استجابات عينة الدراسة على  (7جدول رقم ) 

 م.
 

 مقياسمجاالت ال

 المتوسط الحسابي

االنحراف 

 المعياري
قيمة  الترتيب

 المتوسط

الوزن 

النسبي 

)%( 

 المستوى

ا 94.25 4.7126 الحاجة المعلوماتية 0  1 0.416 مرتأعة جد 

9 
ماارة الوصو  لل  المعلومات بكأا ة 

 واقتدار
ا 84.2 4.2098  2 0.450 مرتأعة جد 

 3 0.586 مرتأعة 77.59 3.8793 ت ويم المعلومات وتحليلاا 2

4 
 إلوالا ماارة استخدال المعلومات بكأا ة 

 المامة
 4 0.666 مرتأعة 76.55 3.8276

الوعي المعلوماتي لدى عينة من الطلبة 

 الموهوبين يي  ل المعايير العالمية
ا 81.33 4.0666  - 0.417 مرتأعة جد 

لدى عينة من الطلبة الموهوبين يي  ل يتوح من خال  النتايم أ  مستوى درجة الوعي المعلوماتي 

وي  ا للمعيار النسبي الذي اعتمدته  (، أي بمستوى مرتأعة جد ا%51.33المعايير العالمية كاوت بو   وسبي  

( وهو يي الترتيب األو  من بين %94.28بل  بو   وسبي   الدراسة، وتبين من النتايم أ   الحاجة المعلوماتية(

ا، يليه مالا   ماارة الوصو  لل  المعلومات بكأا ة واقتدار( بل  بو   مالائت اإلستباوة، وبم ستوى مرتأ  جد 

ا، يليه مالا   ت ويم المعلومات وتحليلاا( بل  بو   وسبي %54.2وسبي   ا بمستوى مرتأ  جد  (، وهو أيو 

ا تبين أ 11.89%  ا بمستوى مرتأ ، وأخير  المامة(  كا   إلوالا  ماارة استخدال المعلومات بكأا ة  (، وهو أيو 

 .ائستباوةمالائت  من بين األخيرة(، وهو بمستوى مرتأ  ويي المرتبة %12.88بو   وسبي  

أ اوورت النتووايم مسووتوى مرتأوو  جوودا  للوووعي المعلوموواتي لوودى عينووة موون الطلبووة الموهوووبين وي ووا  للمعووايير 

ماارة الوصو  لل  المعلومات بكأوا ة واقتودار(، تاله   الترتيب األو ، (الحاجة المعلوماتية العالمية وااتل مالا  

ت ووويم المعلومووات وتحليلاووا( بمسووتوى مرتأوو  وأخيوورا  مالووا   ماووارة اسووتخدال المعلومووات بكأووا ة  مالووا  وموون ثووم 

والتي ت عبر عون ائسوتعداد الودينامي الوذي  الطلبة الموهوبينخصاي، لل  وقد يرج  مرد النتيالة المامة(.  إلوالا 

ئكتشاف ما هوو جديود مو  واب ائستطالع ،  غف التعلمومن أبر ها  من الطلبة،  اروة عن غيرهميتمي و  به م

التوجووه وحووو اإلت ووا  وتنوووع الميووو  وعم اووا، وسوورعة الووتعلم وائسووتيعاب المثووابرة، المبووادرة ومسووتوى عووا  موون 

المعتموودة موون و ارة التربيووة ، كمووا أ  ببيعووة البوورامم اإلثراييووة الم دمووة بالموودار  و(2215 الحميوودي،  والتحوودي

وعلوو  تطبي ووات ، تحصوويل المعلوموواتللبحووث والت صووي و والتووي تعتموود بشووكل كلووي علوو   ووبكة ائوتروووتوالتعلوويم 

درجوة الووعي المعلومواتي بالشكل األمثل مما أدى لل  ري   والسمعية المعلومات المرييةئستخراج الحاسب اآللي 

 لديان، 
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أيكوار أصويلة ذات قيموة ويايودة طورح رسية من خوال  البحوث عون التميو  والسوعي لالمد تنوع األوشطةل اية لذلك  

الم دموة وي وا  لكول مدرسوة علو  اوده، كموا أ  العلميوة والث اييوة توأثير وا وح للبورامم  بأ  هناك، وئ  ك للمالتم 

  علوو  البحووث الخلأيووة األسوورية التووي تشووالو، السووايد والووذي يراعووي خصوواي، الطلبووة الموهوووبين المنوواخ التعليمووي

 & Luu (2011. وتتأق النتيالة الحالية م  دراسة كل من  والتعلم قد ساهمت بشكل كبير عل  الوعي المعلوماتي

Freeman, ،2014؛2213؛ عسوكر، 2212؛ اسوكندر، 2212؛ بركوات  Hye- Sook Kim, Hye- Ji Kil, ؛

؛ Chanchinmawia & Manoj  2017؛ 2212؛ كامول، سويف الوودين، اامود، 2212أبوو را ، والكاللودة، 

؛ 2229وتختلووف النتيالووة موو  دراسووة كوول موون  غووا ي، (، 2222؛ المحمووادي 2215؛ غووويني، 2215مداداووة، 

Schubert, Shaheen, 2010)).    

 

 وفيما يلي النتائج التفصيلية:

 المجال األول: الحاجة المعلوماتية:

نسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، للتعرف عل  الحاجة المعلوماتية، تم اساب التكرارات، وال

ائوحرايات المعيارية، والرتب ئستالابات أيراد عينة الدراسة عل  عبارات مالا   الحاجة المعلوماتية(، و

 وجا ت النتايم كما يلي:

 استجابات أفراد عينة الدراسة حول الحاجة المعلوماتية (2جدول رقم )

 العبارات 

 المتوسط الحسابي

االنحراف 

 عياريالم
قيمة  الرتبة

 المتوسط

الوزن 

النسبي 

)%( 

 المستوى

0 
يدرك أهمية الحاجة للمعلومات لالستعاوة 

 باا يي مو وع ما
ا 98 4.9  1 0.307 مرتأعة جد 

9 
يبادر بالتعرف عل  أ كا  مصادر 

 مكتبات كتب، مواق  الكترووية،" المعلومات
ا 89.6 4.48  3 0.599 مرتأعة جد 

2 
ستأادة الشخصية من الحصو  يعي مدى ائ

 عل  المعلومات
ا 95.2 4.76  2 0.540 مرتأعة جد 

ا 94.25 4.7126 الدرجة الكلية للمجال  - 0.416 مرتأعة جد 

 

لودى عينوة مون الطلبوة الموهووبين يوي  ول المعوايير  مستوى الحاجوة المعلوماتيوة ( أ 8يتوح يي الالدو   

ا اسب المعيار النسبي المستخدل يي الدراسة.(، وهو ب%94.25بل  بو   وسبي   العالمية  مستوى مرتأ  جد 
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عبوارات الووعي المعلومواتي لودى الطلبوة الموهووبين يوي  ول  ( أ  جمي 5ويتوح من النتايم يي الالدو    

ا؛ ويتووح يوي الالودو    تتمثول يوي أكثرر الحاجرات المعلوماتيرة ( أ  5المعوايير العالميوة كاووت بمسوتوى مرتأو  جود 

ا وهوي (، وقود كاووت بمسوتوى ومرتأو 1م  العبوارة رقو يودرك أهميوة الحاجوة للمعلوموات لالسوتعاوة باوا يوي : " جود 

 (.%95  وسبي" بالمرتبة األول  من ايث مواي ة أيراد عينة الدراسة علياا بو   .مو وع ما

ا  مرتأو (، وقد كاوت بمستوى 2تتمثل يي العبارة رقم   أقل الحاجات المعلوماتيةويتوح من النتايم أ   جود 

" بالمرتبوة الثالثوة مون .مكتبوات كتوب، مواقو  الكتروويوة، "يبادر بالتعرف عل  أ كا  مصادر المعلوموات: " وهي

 (.%59.2  وسبيايث مواي ة أيراد عينة الدراسة علياا بو   

 

 المجال الثاني: مهارة الوصول إلى المعلومات بكفاءة واقتدار:

علومات بكأا ة واقتدار، تم اساب التكرارات، والنسب المئوية، للتعرف عل  ماارة الوصو  لل  الم

والمتوسطات الحسابية، وائوحرايات المعيارية، والرتب ئستالابات أيراد عينة الدراسة عل  عبارات مالا  

  ماارة الوصو  لل  المعلومات بكأا ة واقتدار(، وجا ت النتايم كما يلي:

 لدراسة حول مهارة الوصول إلى المعلومات بكفاءة واقتداراستجابات أفراد عينة ا (2جدول رقم )

 العبارات 

 المتوسط الحسابي

االنحراف 

 المعياري
قيمة  الرتبة

 المتوسط

الوزن 

النسبي 

)%( 

 المستوى

4 
ي يم المعلومات التي تم الحصو  علياا ومدى 

 للياا ااجته
ا 83.2 4.16  4 0.745 مرتأعة جد 

8 
ار ما يال ل للوصو  ينوع بطرع البحث ويخت

 لل  المعلومات
ا 89.6 4.48  1 0.682 مرتأعة جد 

2 
يستخدل الكلمات المأتااية للبحث عن مو وع 

 .توثيق كاتب الم الة معين يي جمي  الم ائت م 
ا 85.8 4.29  3 0.676 مرتأعة جد 

7 
يعي بأ  استرجاع المعلومات من قواعد البياوات 

 ت المأتاايةعل  الكلما عتمديائلكترووية 
ا 88.6 4.43  2 0.728 مرتأعة جد 

2 
ت عد الموسوعات أيول المصادر لالم  معلومات 

 متعم ة يي مو وع ما
 5 0.66 مرتأعة 79 3.95

2 
الت ارير الصادرة عن المنظمات العالمية 

 موثوقا  لالم  المعلومات مصدرا   "اليووسكو“
 6 0.66 مرتأعة 79 3.95

ا 84.2 4.2098 الدرجة الكلية للمجال  - 0.45 مرتأعة جد 
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لودى عينوة مون الطلبوة  ( أ  مسوتوى ماوارة الوصوو  للو  المعلوموات بكأوا ة واقتودار9يتوح يي الالودو    

ا اسب المعيار النسوبي %54.22  الموهوبين يي  ل المعايير العالمية بل  بو   وسبي (، وهو بمستوى مرتأ  جد 

 المستخدل يي الدراسة.

( أ  معظم عبارات ماارة الوصو  لل  المعلوموات بكأوا ة واقتودار لودى 9ي الالدو   ويتوح من النتايم ي

ا وتم ترتيب أعل  ثوالث عبوارات تنا لي وا اسوب مواي وة أيوراد  عينة من الطلبة الموهوبين كاوت بمستوى مرتأ  جد 

 عينة الدراسة علياا، وتتمثل باآلتي:

." بالمرتبوة ار ما يالءم للوصول إلى المعلومراتينوع بطرق البحث ويخت" ( وهي:8جا ت العبارة رقم   .1

 (.%59.2بو   وسبي   األول  من ايث مواي ة أيراد عينة الدراسة علياا بشدة

عتمرد علرى ييعي بأن استرجاع المعلومات من قواعرد البيانرات االلكترونيرة " ( وهي:1جا ت العبارة رقم   .2

بووو   وسووبي  أيووراد عينووة الدراسووة علياووا بشوودة "بالمرتبووة الثاويووة موون ايووث مواي ووة الكلمررات المفتاحيررة.

 55.2%.) 

يستخدم الكلمات المفتاحية للبحث عن موضوع معين في جميع المقاالت " :( وهي2جا ت العبارة رقم   .3

بو   وسبي  " بالمرتبة الثالثة من ايث مواي ة أيراد عينة الدراسة علياا بشدةمع توثيق كاتب المقالة.

 58.5%.) 

"ماووارة الوصووو  للوو  المعلومووات بكأووا ة  أقوول ي وورات ب عوود ( أ 9النتووايم يووي الالوودو   ويتوووح موون      

" وتون، الأ ورة علو  ، مرتفرع(، وقود كاووت بمسوتوى 9تتمثول يوي العبوارة رقوم   الطلبوة الموهووبين لودى واقتدار"

ي المرتبووة ." وهووي يوواليونسرركو" مصرردراً موثوقرراً لجمررع المعلومررات“التقررارير الصررادرة عررن المنظمررات العالميررة 

( 5نسوبة كاووت للأ ورة رقوم  (، ووأوس ال%19علياوا بوو   وسوبي   األخيرة مون ايوث مواي وة أيوراد عينوة الدراسوة

 ".تُعد الموسوعات أفضل المصادر لجمع معلومات متعمقة في موضوع ماوالتي تن، عل  "

 المجال الثالث: تقويم المعلومات وتحليلها:

ت وتحليلاا، تم اساب التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات ت ويم المعلوما للتعرف عل  مستوى

الحسابية، وائوحرايات المعيارية، والرتب ئستالابات أيراد عينة الدراسة عل  عبارات مالا   ت ويم المعلومات 

 وتحليلاا(، وجا ت النتايم كما يلي:
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 وتحليلهااستجابات أفراد عينة الدراسة حول تقويم المعلومات  (00جدول رقم ) 

 العبارات 

 المتوسط الحسابي

االنحراف 

 المعياري
قيمة  الرتبة

 المتوسط

الوزن 

النسبي 

)%( 

 المستوى

00 
 يطرح أسئلة وا حة ومحددة قبل البد  بعملية

 البحث عن معلومات
4.1 82 

مرتأعة 

ا  جد 
0.81 2 

00 
يو  يي اعتباره المؤهالت العلمية والخبرة والالاة 

 .للمؤلف أو الكاتب نشرالمسئولة عن ال
 6 0.965 مرتأعة 73.2 3.66

09 
يرك  عل  صيغة المعلومات الم دمة من ايث 

 .لت ييم المعلومات "ييديو صورة، و،،" كوواا
 3 0.713 مرتأعة 80.4 4.02

02 
يستوعب المعلومات التي تم جمعاا ويحللاا تحليال  

 .دقي ا  
 4 0.902 مرتأعة 73.8 3.69

04 

لمعلومات الموجودة لديه ساب ا  ي ار  بين ا

تم جمعاا من مصادر  بالمعلومات الالديدة التي

 متنوعة

4.12 82.4 
مرتأعة 

 جدا
0.751 1 

08 
ياتم ب را ة الصأحة الرييسية للنا ر للتعرف عل  

 لت ييم المحتوى الداخلي للمعلومات توجااته ويكره
 5 0.902 مرتأعة 73.8 3.69

 - 0.586 مرتأعة 77.59 3.8793 الدرجة الكلية للمجال

مسوتوى ت وويم المعلوموات وتحليلاوا لودى عينوة مون الطلبوة الموهووبين يوي  ول  ( أ 12يتوح يي الالدو   

 (، وهو بمستوى مرتأ  اسب المعيار النسبي المستخدل يي الدراسة.%11.89  المعايير العالمية بل  بو   وسبي

ت وويم المعلوموات وتحليلاوا كاووت بمسوتوى مرتأو   ات( أ  معظوم عبوار12ويتوح من النتايم يي الالدو   

 وتم ترتيب أعل  ثالث عبارات تنا لي ا اسب مواي ة أيراد عينة الدراسة علياا، وتتمثل باآلتي:

يقارن بين المعلومات الموجودة لديه سرابقاً بالمعلومرات الجديردة التري " ( وهي:14جا ت العبارة رقم   .1

بوو    مرتبة األول  من ايث مواي ة أيراد عينة الدراسوة علياوا بشودة." بالتم جمعها من مصادر متنوعة

ا. (%52.4وسبي    وهي بمستوى مرتأ  جد 

 "يطرح أسئلة واضحة ومحددة قبرل البردء بعمليرة البحرث عرن معلومرات." ( وهي:12جا ت العبارة رقم   .2

(وهوي بمسوتوى مرتأو  %52بو   وسبي   بالمرتبة الثاوية من ايث مواي ة أيراد عينة الدراسة علياا بشدة

ا.  جد 

يركز على صيغة المعلومات المقدمة من حيث كونها "صورة، نص، " :( وهي12جا ت العبارة رقم   .3

بو   وسبي  " بالمرتبة الثالثة من ايث مواي ة أيراد عينة الدراسة علياا بشدةفيديو" لتقييم المعلومات.

 ( وهي بمستوى مرتأ .52.4% 
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الطلبووة  لوودى "ت ووويم المعلومووات وتحليلاووا" أقوول ي وورات ب عوود ( أ 12و   ويتوووح موون النتووايم يووي الالوود 

"يضرع فري ( علو  11وتون، الأ ورة رقوم   مرتفرع(، وهموا بمسوتوى 18، 11تتمثل يي العبارتين رقم   الموهوبين

وهوي يوي المرتبوة األخيورة اعتباره المؤهالت العلمية والخبرة والجهة المسئولة عن النشر للمؤلف أو الكاترب." 

(، ويوي المرتبوة قبول األخيورة كاووت الأ ورة %13.2من ايث عدل مواي ة أيراد عينة الدراسوة علياوا بوو   وسوبي  

يهررتم بقررراءة الصررفحة الرئيسررية للناشررر للتعرررف علررى توجهاترره وفكررره لتقيرريم ( والتووي توون، علوو  "18رقووم  

 (.%13.5بو   وسبي   " وهيالمحتوى الداخلي للمعلومات

 المهمة: إلنجازارة استخدام المعلومات بكفاءة الرابع: مه المجال

المامة، تم اساب التكرارات، والنسب  إلوالا للتعرف عل  مستوى ماارة استخدال المعلومات بكأا ة 

المئوية، والمتوسطات الحسابية، وائوحرايات المعيارية، والرتب ئستالابات أيراد عينة الدراسة عل  عبارات 

 المامة(، وجا ت النتايم كما يلي: إلوالا علومات بكأا ة مالا   ماارة استخدال الم

 المهمة إلنجازاستجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى مهارة استخدام المعلومات بكفاءة  (00جدول رقم )

 العبارات 

 المتوسط الحسابي

االنحراف 

 المعياري
قيمة  الرتبة

 المتوسط

الوزن 

النسبي 

)%( 

 المستوى

02 

 صدر يي قايمة المراج  بعد ائوتاا  منيوثق الم

كتاب، بحث " استخالص أيكار معينة من مصدر ما

 ."علمي

4.1 82 
مرتأعة 

ا  جد 
0.788 3 

 7 1.011 متوسطة 68.6 3.43 .يكتب عدد صأحات المصدر يي قايمة المراج  07

02 
كتابة قايمة بالمراج  يي وااية البحث العلمي مؤ ر 

 .خدمةعل  تعدد المصادر المست
 4 0.894 مرتأعة 74.4 3.72

02 
و   مالاظات معينة يساهم يي تنظيم المعلومات 

 .التي تم جمعاا
4.19 83.8 

مرتأعة 

ا  جد 
0.76 1 

90 
ائستعاوة بم الة أو بحث علمي يتطلب توثيق اسم 

 .العدد يي قايمة المراج  الماللة، رقم الماللد،
4.12 82.4 

مرتأعة 

ا  جد 
0.919 2 

90 
لتعديل المعلومات التي تم  ابتكاريهار يويف أيك

 .جمعاا
 6 0.995 مرتأعة 70.4 3.52

 5 0.899 مرتأعة 74.2 3.71 .ين ل أدا ه لآلخرين بث ة وياعلية 99

 - 0.666 مرتأعة 76.55 3.8276 الدرجة الكلية للمجال
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لدى عينوة مون الطلبوة  المامة والا إلمستوى ماارة استخدال المعلومات بكأا ة  ( أ 11يتوح يي الالدو    

(، وهوو بمسوتوى مرتأو  اسوب المعيوار النسوبي %12.88الموهوبين يي  ل المعوايير العالميوة بلو  بوو   وسوبي  

 المستخدل يي الدراسة.

 الماموة إلوالوا ( أ  معظم عبارات ماارة اسوتخدال المعلوموات بكأوا ة 11ويتوح من النتايم يي الالدو   

علوو  ثووالث عبووارات تنا لي ووا اسووب مواي ووة أيووراد عينووة الدراسووة علياووا بشوودة، كاوووت بمسووتوى مرتأوو  وتووم ترتيووب أ

 وتتمثل باآلتي:

." وضع مالحظات معينة يساهم فري تنظريم المعلومرات التري ترم جمعهرا" ( وهي:19جا ت العبارة رقم   .1

 (.%53.5بو   وسبي   بالمرتبة األول  من ايث مواي ة أيراد عينة الدراسة علياا بشدة

االستعانة بمقالة أو بحث علمي يتطلب توثيق اسم المجلرة، رقرم المجلرد،  ( وهي:"22ارة رقم  جا ت العب .2

بوو   وسوبي  "بالمرتبة الثاوية مون ايوث مواي وة أيوراد عينوة الدراسوة علياوا بشودة العدد في قائمة المراجع.

 52.4%.) 

ء من استخالص أفكار يوثق المصدر في قائمة المراجع بعد االنتها" :( وهي12جا ت العبارة رقم   .3

 " بالمرتبة الثالثة من ايث مواي ة أيراد عينة الدراسة علياا بشدةمعينة من مصدر ما "كتاب، بحث علمي.

 (.%52بو   وسبي  

 إلوالووا "ماووارة اسووتخدال المعلومووات بكأووا ة  أقوول ي وورات ب عوود ( أ 11ويتوووح موون النتووايم يووي الالوودو    

كترب عردد أ" وتون، علو   متوسرط(، وهموا بمسوتوى 11ي العبوارة رقوم  تتمثول يو الطلبة الموهووبين لدى المامة"

 وهوي يوي المرتبوة األخيورة مون ايوث اياديوة أيوراد عينوة الدراسوة علياوا صفحات المصدر في قائمة المراجرع." 

 (.%25.2بو   وسبي  

 

ي لدى الطلبة الموهوبو  هل هناك يروع بالوعي المعلومات عل : ين،  بالسؤال الثاني و المتعلقة ثانيًا: النتائج

 يي  ل المعايير العالمية ت ع ى لمتغير النوع؟

 التالي:  الفرض صياغة تم السؤال عن ولإلجابة

( يي الوعي المعلوماتي لدى الطلبة α  ≤2.28ئ يوجد يروع ذات دئلة لاصايية عند مستوى دئلة    

 لنوع؟ ت ع ي الموهوبين يي  ل المعايير العالمية

( Shapiro-Wilk اختبار  Tests of Normalityلبااثة بإجرا  اختبار التو ي  الطبيعي قامت ا  

لأح، اعتدالية البياوات يي ذات األعداد الصغيرة وسبي ا  يئة الذكور( يي متغير النوع بالنسبة للدرجة الكلية 

 ياوات ببيعي ا،وللمحاور الأرعية، وذلك أل  معظم ائختبارات المعلمية تشترب أ  يكو  تو ي  الب
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ا وسبي ا، ويمكن تالاو   رب اعتدالية البياوات يي يئة "اإلواث"   أل   وأل  عدد العينة يي يئة "الذكور" كا  صغير 

ا، وئختبار  االم العينة كبير وسبي ا. وقد كا  تو ي  البياوات غير اعتدالي بالنسبة للدرجة الكلية وللمحاور جميع 

لعينتين مست لتين لبياوات ئ تتب   Mann-Whitney Utestختبار ماوويتني( هذه الأر ية استخدمت البااثة ا

يي الوعي  العينة يي الدرجة الكلية ويي المالائت األربعة رتب درجات متوسط بين التو ي  الطبيعي للم اروة

النتايم كما تع ى لمتغير النوع، وكاوت  المعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبين يي  ل المعايير العالمية

 يو حاا الالدو  التالي:

 

الوعي  للكشف عن داللة الفروق في Mann-Whitney U Testختبار)مانويتني( ا (:02جدول )

 لمتغير النوع تعزى المعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبين في ظل المعايير العالمية

 العدد التخصص المجال
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 (Uقيمة)

 المحسوبة

 (Zقيمة)

 المحسوبة

القيمة 

االحتمالية 

(Sig). 

الداللة 

 اإلحصائية

الحاجة 

 المعلوماتية

 830.50 31.94 26 ذكر
352.5 -1.093 0.274 

غير دالة 

 880.50 27.52 32 أوث  لاصاييا

ماارة الوصو  

لل  المعلومات 

 بكأا ة واقتدار

 957.50 36.83 26 ذكر

225.5 -3.024 0.002 
دالة 

 لاصاييا
 753.50 23.55 32 أوث 

ت ويم المعلومات 

 وتحليلاا

 712.50 27.40 26 ذكر
361.5 -0.872 0.383 

غير دالة 

 998.50 31.20 32 أوث  لاصاييا

ماارة استخدال 

المعلومات بكأا ة 

 المامة إلوالا 

 737.50 28.37 26 ذكر

386.5 -0.465 0.642 
غير دالة 

 الاصايي
 973.50 30.42 32 أوث 

الدرجة الكلية 

لدرجة الوعي 

 المعلوماتي 

 799.00 30.73 26 ذكر

384 -0.504 0.614 
غير دالة 

 لاصاييا
 912.00 28.50 32 أوث 

 ( ما يلي:13يتوح من خال  النتايم المو حة يي الالدو   
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 نة من الطلبة الموهوبين في ظل المعايير العالمية:أوالً: بالنسبة للدرجة الكلية للوعي المعلوماتي لدى عي 

 للوعي المعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبين في ظل المعايير العالمية( للدرجة الكلية Sigتبين أ  قيمة  

 ةعدل وجود يروع ذات دئلة لاصايي (، مما يدلل عل 05.0وهي أكبر من مستوى دئلة   2.214تساوي 

 ت ع ى يي الوعي المعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبين يي  ل المعايير العالمية (05.0عند مستوى  

 لمتغير النوع.

 ثانياً: بالنسبة للمجاالت الفرعية:

دال المعلومات ( لكل من المالائت  الحاجة المعلوماتية، ت ويم المعلومات وتحليلاا، ماارة استخSigتبين أ  قيمة  

 عدل وجود يروع ذات دئلة لاصايية (، مما يدلل عل 05.0أكبر من مستوى دئلة   المامة( إلوالا بكأا ة 

بإدارة  ت ويم المعلومات وتحليلاا، الوعي المعلومات ،الحاجة المعلوماتية( يي  05.0عند مستوى دئلة  

 النوع. تغير( تبعا  لمالعمل

( 2.222تساوي   (ماارة الوصو  لل  المعلومات بكأا ة واقتدار( لمالا   Sigبينما تبين أ  قيمة   

 αعند مستوى دئلة   وجود يروع ذات دئلة لاصايية (، مما يدلل عل α = 0.01وهي أقل من مستوى دئلة  

النوع لصالح الذكور، ايث تبين أ   لمتغير ( تبعا  ماارة الوصو  لل  المعلومات بكأا ة واقتدار( يي  0.01 =

 مستوى الرتبة للذكور أعل  منه لإلواث يي هذا المالا .

"ماارة  ت الوعي المعلوماتي باستثنا  مالا  وجود يروع ت ع ى لمتغير النوع يي مالائعدل أ ارت النتايم 

النتيالة ، وقد يرج  مرد الذكور   منوالوصو  لل  المعلومات بكأا ة واقتدار" وجا ت لصالح الطلبة الموهوب

لل  روح ائستكشاف والبحث التي يتمت  باا الذكور والمغامرة يي معرية كل ما هو جديد، وميولام للتالريب 

 Hye- Sook  (2014وتتأق هذه النتيالة م  دراسة وممارسة التطبي ات التكنولوجية الحديثة وامتالك مااراتاا. 

Kim, Hye- Ji Kil, وتختلف م  دراسة ايث جا  مالا  ت ييم المعلومات لصالح الذكور(،  2215غويني، ؛

 (. 2215مداداة، ؛ 2212؛ بركات، ,Luu & Freeman (2011 كٍل من

هل هناك يروع بالوعي المعلوماتي لدى الطلبة الموهوبو   عل : وين،  لثالث بالسؤال ا المتعلقة ثالثًا: النتائج

 التخص،؟غير يي  ل المعايير العالمية ت ع ى لمت

 التالي:  الفرض صياغة تم السؤال عن ولإلجابة

( يي الوعي المعلوماتي لدى الطلبة α  ≤2.28ئ يوجد يروع ذات دئلة لاصايية عند مستوى دئلة    

 التخص،. الموهوبين يي  ل المعايير العالمية ت ع ي
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( Shapiro-Wilk اختبار  Tests of Normalityقامت البااثة بإجرا  اختبار التو ي  الطبيعي   

لأح، اعتدالية البياوات يي ذات األعداد الصغيرة وسبي ا  يئة لوساوي( يي متغير التخص، بالنسبة للدرجة الكلية 

وللمحاور الأرعية، وذلك أل  معظم ائختبارات المعلمية تشترب أ  يكو  تو ي  البياوات ببيعي ا، وأل  عدد 

ا وسبي ا، ويمكن تالاو   رب اعتدالية البياوات يي يئة "علمي"العينة يي يئة "لوساوي" كا   أل  االم العينة  صغير 

ا، وئختبار هذه الأر ية  كبير وسبي ا. وقد كا  تو ي  البياوات غير اعتدالي بالنسبة للدرجة الكلية وللمحاور جميع 

لبياوات ئ تتب  التو ي  لعينتين مست لتين  Mann-Whitney U Testاستخدمت البااثة اختبار ماوويتني( 

يي الوعي المعلوماتي  العينة يي الدرجة الكلية ويي المالائت األربعة رتب درجات متوسط بين الطبيعي للم اروة

تع ى لمتغير التخص،، وكاوت النتايم كما يو حاا  لدى عينة من الطلبة الموهوبين يي  ل المعايير العالمية

 الالدو  التالي:

الوعي  للكشف عن داللة الفروق في Mann-Whitney U Testاختبار)مانويتني(  (:04جدول )

 تعزى لمتغير التخصص المعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبين في ظل المعايير العالمية

 العدد التخصص المجال
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 (Uقيمة)

 المحسوبة

 (Zقيمة)

 المحسوبة

القيمة 

ة االحتمالي

(Sig). 

الداللة 

 اإلحصائية

الحاجة 

 المعلوماتية

 660.00 24.44 27 لوساوي
282 -2.343 0.019 

دالة 

 1051.00 33.90 31 علمي لاصاييا

ماارة الوصو  

لل  المعلومات 

 بكأا ة واقتدار

 755.50 27.98 27 لوساوي

377.5 -0.649 0.516 
غير دالة 

 لاصاييا
 955.50 30.82 31 علمي

ت ويم المعلومات 

 وتحليلاا

 746.00 27.63 27 لوساوي
368 -0.806 0.42 

غير دالة 

 965.00 31.13 31 علمي لاصاييا

ماارة استخدال 

المعلومات 

 إلوالا بكأا ة 

 المامة

 836.00 30.96 27 لوساوي

379 -0.621 0.534 
غير دالة 

 لاصاييا

 875.00 28.23 31 علمي

الدرجة الكلية 

درجة الوعي ل

 764.50 28.31 27 لوساوي
386.5 -0.503 0.615 

غير دالة 

 946.50 30.53 31 علمي لاصاييا
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 العدد التخصص المجال
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 (Uقيمة)

 المحسوبة

 (Zقيمة)

 المحسوبة

القيمة 

ة االحتمالي

(Sig). 

الداللة 

 اإلحصائية

 المعلوماتي 

 ( ما يلي:04يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )

 لمية:أوالً: بالنسبة للدرجة الكلية للوعي المعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبين في ظل المعايير العا

 للوعي المعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبين في ظل المعايير العالمية( للدرجة الكلية Sigتبين أ  قيمة  

 (، مما يدلل عل  عدل وجود يروع ذات دئلة لاصايية05.0وهي أكبر من مستوى دئلة   2.218تساوي 

 ت ع ى وعي المعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبين يي  ل المعايير العالمية( يي ال05.0عند مستوى  

 لمتغير التخص،.

 

 ثانياً: بالنسبة للمجاالت الفرعية:

، ت ويم المعلومات ماارة الوصو  لل  المعلومات بكأا ة واقتدار( لكل من المالائت  Sigتبين أ  قيمة  

(، مما يدلل عل  05.0أكبر من مستوى دئلة   المامة( إلوالا أا ة وتحليلاا، ماارة استخدال المعلومات بك

ماارة الوصو  لل  المعلومات بكأا ة ( يي  05.0عند مستوى دئلة   عدل وجود يروع ذات دئلة لاصايية

 التخص،. المامة( تبعا  لمتغير إلوالا ، ت ويم المعلومات وتحليلاا، ماارة استخدال المعلومات بكأا ة واقتدار

 α( وهي أقل من مستوى دئلة  2.219تساوي   ( لمالا   الحاجة المعلوماتية(Sigبينما تبين أ  قيمة   

( يي  الحاجة α = 0.05عند مستوى دئلة   وجود يروع ذات دئلة لاصايية (، مما يدلل عل 0.05 =

التخص، العلمي، ايث تبين أ  مستوى الرتبة لاذا التخص، لبة بالتخص، لصالح  المعلوماتية( تبعا  لمتغير

 أعل  منه ألصحاب تخص، اإلوساوي يي هذا المالا .

 

كشأت النتايم عن عدل وجود يروع ت ع ى لمتغير التخص، للوعي المعلوماتي باستثنا  مالا  "الحاجة      

اعتماد الطلبة الموهوبين لل سم النتيالة لل  وقد يرج  مرد تلك المعلوماتية" وجا  لصالح بلبة التخص، العلمي 

ببيعة المناهم كما أ  عل   بكة ائوتروت بالدرجة األول  يي الحصو  عل  المعلومات، بشكل كبير العلمي 

المواد كما أ  ، ايث أ  غالبية قواعد البياوات باللغة ائواللي يةاللغة ائواللي ية  عل  كبيرالعلمية تعتمد بشكل 

والت ييم بادف  ،التأسير، الن د، عل  التحليلبشكل رييسي عتمد ت ، الأي يا ، الكيميا "تاا "الريا ياومن العلمية

. عل  تطبي ات الحاسوب ولغات البرمالة األوشطة المدرسيةل اية لذلك تركي  صحيحة. معلومات  لل الوصو  

 لف م  دراسة كٍل من، وتخت(,Luu & Freeman 2011 ؛2229 غا ي،  وتتأق هذه النتيالة م  دراسة

 وجا  لصالح التخص، األدبي(  2215؛ غويني، 2215؛ مداداة، 2212 بركات، 
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هل هناك يروع بالوعي المعلوماتي لدى الطلبة الموهوبو   عل : وين،  الرابع بالسؤال  المتعلقة رابًعا: النتائج

 ؟لعالمية ت ع ى لمتغير ووع ال طاعيي  ل المعايير ا

 التالي:  الفرض صياغة تم الالسؤ عن ولإلجابة

( يي الوعي المعلوماتي لدى الطلبة α  ≤2.28ئ يوجد يروع ذات دئلة لاصايية عند مستوى دئلة    

 ووع ال طاع. الموهوبين يي  ل المعايير العالمية ت ع ي

 

 (Shapiro-Wilk اختبار  Tests of Normalityقامت البااثة بإجرا  اختبار التو ي  الطبيعي   

لأح، اعتدالية البياوات يي ذات األعداد الصغيرة وسبي ا  يئة خاص( يي متغير ووع ال طاع بالنسبة للدرجة الكلية 

وللمحاور الأرعية، وذلك أل  معظم ائختبارات المعلمية تشترب أ  يكو  تو ي  البياوات ببيعي ا، وأل  عدد 

ا وسبي ا، ويمكن تالاو   "أل  االم   رب اعتدالية البياوات يي يئة "اكوميالعينة يي يئة "خاص" كا  صغير 

ا، وئختبار هذه  العينة كبير وسبي ا. وقد كا  تو ي  البياوات غير اعتدالي بالنسبة للدرجة الكلية وللمحاور جميع 

لعينتين مست لتين لبياوات ئ تتب   Mann-Whitney U Testالأر ية استخدمت البااثة اختبار ماوويتني( 

يي الوعي  العينة يي الدرجة الكلية ويي المالائت األربعة رتب درجات متوسط بين بيعي للم اروةالتو ي  الط

تع ى لمتغير ووع ال طاع، وكاوت النتايم  المعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبين يي  ل المعايير العالمية

 كما يو حاا الالدو  التالي:

الوعي  للكشف عن داللة الفروق في Mann-Whitney U Testيتني( )مانو اختبار (:08جدول )

 تعزى لمتغير نوع القطاع المعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبين في ظل المعايير العالمية

 المجال
نوع 

 القطاع
 العدد

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 (Uقيمة)

 المحسوبة

 (Zقيمة)

 المحسوبة

القيمة 

 االحتمالية

(Sig). 

لة الدال

 اإلحصائية

 الحاجة المعلوماتية
 967.50 28.46 34 اكومي

372.5 -0.617 0.537 
غير دالة 

 743.50 30.98 24 خاص لاصاييا

ماارة الوصو  

لل  المعلومات 

 بكأا ة واقتدار

 951.50 27.99 34 اكومي

356.5 -0.826 0.409 
غير دالة 

 759.50 31.65 24 خاص لاصاييا

ومات ت ويم المعل

 وتحليلاا

 1039.50 30.57 34 اكومي
371.5 -0.59 0.555 

غير دالة 

 671.50 27.98 24 خاص لاصاييا
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 المجال
نوع 

 القطاع
 العدد

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 (Uقيمة)

 المحسوبة

 (Zقيمة)

 المحسوبة

القيمة 

 االحتمالية

(Sig). 

لة الدال

 اإلحصائية

ماارة استخدال 

المعلومات بكأا ة 

 المامة إلوالا 

 996.00 29.29 34 اكومي

401 -0.112 0.911 
غير دالة 

 715.00 29.79 24 خاص لاصاييا

الدرجة الكلية 

لدرجة الوعي 

 علوماتي الم

 1006.00 29.59 34 اكومي

405 -0.048 0.962 
غير دالة 

 705.00 29.38 24 خاص لاصاييا

 ( ما يلي:08يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )

 أوالً: بالنسبة للدرجة الكلية للوعي المعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبين في ظل المعايير العالمية:

 للوعي المعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبين في ظل المعايير العالمية( للدرجة الكلية Sigة  تبين أ  قيم

 (، مما يدلل عل  عدل وجود يروع ذات دئلة لاصايية05.0وهي أكبر من مستوى دئلة   2.922تساوي 

 ت ع ى ى عينة من الطلبة الموهوبين يي  ل المعايير العالمية( يي الوعي المعلوماتي لد05.0عند مستوى  

 لمتغير ووع ال طاع.

 ثانياً: بالنسبة للمجاالت الفرعية:

(، مما يدلل عل  عدل 05.0أكبر من مستوى دئلة   ( لكل مالا  من المالائت الأرعيةSigتبين أ  قيمة  

ماارة الوصو  لل  ( يي  الحاجة المعلوماتية، 05.0وى دئلة  عند مست وجود يروع ذات دئلة لاصايية

المامة( تبعا   إلوالا ، ت ويم المعلومات وتحليلاا، ماارة استخدال المعلومات بكأا ة المعلومات بكأا ة واقتدار

 ووع ال طاع. لمتغير

يد  عل  كأا ة ال طاعين يي ت ديم التعليم أ ارت النتايم عدل يروع ت ع ى لنوع ال طاع "اكومي، خاص" مما 

  غالبية المدار  الحكومية والخاصة ل اية لذلك يإاألمثل للطلبة الموهوبين بادف تنمية الوعي المعلوماتي، 

عل  التعليم المحوسب يي بعض المناهم الدراسية، عدا عن ذلك األوشطة التعليمية المكلف باا الطلبة تعتمد 

تل ايي، كما تعتمد غالبية غير مبا ر والوعي المعلوماتي بشكل اارات تاج لل  تو يف مالموهوبين والتي تح

اا تناوليتم تي والبرامم ائثرايية م  الطلبة الموهوبين يي موا ي  مختلأة عل  صياغة  ال طاعين  المدار  بكل

عا  للمو وع المطروح، أصيلة تبلبداعية أيكار  لل بادف الوصو   ،يصل دراسي لل  عال دراسي كامل خال  
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يي اين آخر تعتمد بعض المدار  وظال التسري  وي ا  للشروب المنصوص علياا من قبل و ارة التربية والتعليم،  

 ولم تتناو  أي من الدراسات الساب ة متغير ووع ال طاع يي تنمية الوعي المعلوماتي. 

 التوصيات:

 يلي:البااثة بما  وتايم الدراسة الحالية توصي يي  و 

باوودف بشووكل تطبي ووي وت ووديماا للطلبووة العووال، دمووم ماووارات الوووعي المعلومووات بمنوواهم التعلوويم  -1

 . وعي معلوماتي مبكرتشكيل 

 .تعميق مأاول الوعي المعلوماتي لدى بلبة مدار  التعليم العال -2

العموول علوو  تووويير خوودمات ائوتروووت يووي غوورف مصووادر الطلبووة الموهوووبين، ولتااووة الأرصووة  -3

  ة من كل ما هو جديد يي  بكة المعلومات الدولية. لالستأاد

اعتماد الوعي المعلوماتي كمعيار لت ويم الطلبة الموهوبين باختالف المراال الدراسية، لتح يق  -4

 مبدأ التعلم مدى الحياة. 

لعداد الم يد من الدراسات العلمية للوعي المعلومواتي بمتغيورات أخورى وعلو   ورايح مختلأوة  -8

 تم .من أيراد المال

 

 :المراجع

(. الوعي المعلوماتي وأثره يي مالتم  2212أبو را ، ليما  سليما ، الكاللدة، أروى ممدوح   -

 .22 -1، (4(، العدد  81المعلومات، الماللة األردوية للمكتبات والمعلومات، الماللد  

لومات يي تنمية (. اثر بروامم اثراي  م ترح قايم عل  الشبكة العالمية للمع2212اسكندر، رامي  كي   -

لطالب التربية الأنية. ماللة التعليم ائلكترووي،  المعلوماتيماارات التصميم والبحث الرقمي والوعي 

 .24 – 38، 12ع

 . دار كنو  المعريةعما ، ، 1المعرية، ب لدارة(. اتالاهات اديثة يي 2229بدير، جما  يوسف   -

بلبة جامعة ال د  المأتواة يي منط ة بولكرل (. كأا ات الوعي المعلوماتي لدى 2212بركات،  ياد   -

 -11(، 25التعليمية ويق المعايير العالمية، ماللة جامعة ال د  المأتواة لألبحاث والدراسات، العدد  

82 . 

 ال اهرة، دار الث اية العلمية.   1ب (. الوعي المعلوماتي ومااراته لدى األيراد،2212توييق، أمينة خير   -

 الموهبة والتأوع، عما ، دار الأكر للنشر والتو ي .(. 2212الرامن  جروا ، يتحي عبد  -

، ماللة مستوى التسامح لدى الطلبة الموهوبين وعالقته بالوعي الذاتي(. 2222 خالد  ،الحموري -

 .122 -148(، 24العدد   (،11  ،الماللد، البحوث التربوية والنأسية
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بين يي محايظة قلوه من وجاة وظرهم، الماللة (. خصاي، الطلبة الموهو2215الحميدي، اسن عطية   - 

 . 121 -129، 12، ع1الدولية التربوية المتخصصة، مم

(. واق  الوعي المعلوماتي يي جامعة تشرين، ماللة 2212ايدر، ع  الدين، وقاف، يوسف أامد   -

 .382 -231(، 1(، العدد  31تشرين للبحوث والدراسات العلمية، ماللد  

(. الوعي المعلوماتي لدى الطلبة الالامعيين. رسالة ماجستير 2215يدية، ووره  سعايدية، موئت، وسعا -

 غير منشورة، جامعة مستغاوم، الال اير.

(. ياعلية بيئة تعلم  خصية محددة المصدر يي تنمية بعض 2213عسكر، غادة السيد مصطأ    -

ر منشورة، جامعة عناصر الوعي المعلومات لدى بالبات المرالة اإلعدادية، رسالة ماجستير غي

 ال اهرة، معاد الدراسات البحوث التربوية، قسم تكنولوجيا التعليم.

. غ ة: مكتبة 1(. اتالاهات اديثة يي ال يا  والت ويم التربوي. ب2212عأاوه، ع و، وشوا ، تيسير   -

 سمير منصور.

 (. الث اية العربية وعصر المعلومات، الكويت، عالم المعرية.2212علي، وبيل   -

(. دور المدرسة الثاووية العامة بإكساب بالباا الوعي ب يم المعلوماتية، 2229ي، رجا  يؤاد  غا  -

 (. 2229مؤتمر المعلوماتية وقوايا التنمية العربية، مار   

(. درجة امتالك بلبة الالامعة للماارات المعلوماتية يي  و  بعض المتغيرات، 2215غويني، سعاد   -

 جامعة محمد بو ياف بالمسيلة، الال اير. رسالة ماجستير غير منشورة،

(. دور الصحاية المدرسية 2212كامل، ثروت يتحي، سيف الدين، ساير عبده، اامد، لينا  محمود   -

ائلكترووية يي تنمية الوعي المعلوماتي لدى بالب المرالتين اإلعدادية والثاووية، ماللة دراسات 

 .44 -31، 12، ع19الطأولة، مم

(. قيا  مستوى الوعي المعلوماتي يي الالامعات الحكومية األردوية "دراسة 2215اي   مداداة، أامد و -

 .422 -322(، 43(، العدد  22تطبي ية"، الماللة العربية لألر يف والتوثيق والمعلومات، ماللد  

(. تصميم بيئة تعلم تكيأية قايمة عل  الذكا  ائصطناعي وياعليتاا يي 2222المحمادي، غدير علي   -

مية ماارات تطبي ات التكنولوجيا الرقمية يي البحث العلمي والوعي المعلوماتي المست بلي لدى تن

الطالبات الموهوبات بالمرالة الثاووية، أبرواة دكتوراه غير منشورة، جامعة أل ال رى، مكتبة الملك 

 .الع ي  الالامعية هللا بن عبد عبد

ماتي  رورة ملحة يي ال ر  الحادي والعشرين، (. الوعي المعلو2212محمد، ماا أامد لبراهيم   -

دراسة وظرية ولبالله عل  اإلوتاج الأكري العربي واألجنبي، بحوث يي علم المكتبات والمعلومات، 

 . 89-1، 4ع
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(. الوعي المعلومات  لدى بلبة الدراسات العليا بالامعة بنطا "دراسة 2212مرسي، واديا سعد   - 

 .215 -225، 1، ع3ل المكتبات والمعلومات، ممميداوية"، الماللة الدولية لعلو
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