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ملخص البحث:

خهيف لتبحث إىل لتقعرف على معوقات لسقخيلم حمركات لتبحث تيى طلبة لتييرلسات
لتعليا بكلية لآلدلب جامعة مصرلتة ،وذتك من خالل لإلجابة على لتسؤلتني لآلتي ـ ـ ـ ـ ـ ـني ما
معوقات لسقخيلم حمركات لتبحث تيى طلبة لتييرلسات لتعليا بكلية لآلدلب جامعة مصرلتة
من وجهة نظر لتطلبة؟ وهل توجي فروق ذلت دالتة إحصائية يف ديرجة تديخر أفرلد لتعينة
ملعوقات لسقخيلم حمركات لتبحث تيى طلبة لتييرلسات لتعليا بكلية لآلدلب جامعة مصرلتة
تعزى ملقغريلت لجلنس ،لملرحلة لتييرلسية ،لتييرجة لتوظيفية؟ تكون جمقمع لتبحث من مجيع
طلبة لتييرلسات لتعليا ولتباتغ عيدهم ( )209طاتبا وطاتبة ،ومن أجل حتديق أهيلف
لتبحث قامت لتباحثقان بقصميم لسقبانة بلغ عيد فدرلهتا ( )28فدرة موزعة على ثالث
جماالت وعرضها على جمموعة من لحملكمني تلقأكي من صيقها وحساب معامل لتثبات
ابسقخيلم لتقجزئة لتنصفية ،حيث بلغ معامل لتثبات لتكلي تألدلة ( .)0.85وتلوصول إىل
لتنقائج لمهها  -1بلغ عيد لتفدرلت لملقحددة ( )12فدرة وخرتلوح لتوزن لملئوي هلا ما بني
( -2 .)60 – 81.4بلغ عيد لتفدرلت لتغري مقحددة ( )16فدرة وخرتلوح لتوزن لملئوي هلا
ما بني ( -3 .)40.4 – 66ال توجي فروق يف ديرجة تديخر أفرلد لتعينة ملعوقات لسقخيلم
حمركات لتبحث تيى طلبة لتييرلسات لتعليا تعزى ملقغريي لجلنس ،ولتوظيفة.

الللمة املفتاحية :معوقات ،حمركات لتبحث ،لتييرلسات لتعليا.
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Abstract:
The research aims to identify the obstacles to using search engines
among graduate students at the Faculty of Arts, Misurata University,
by answering the following two questions: 1- What are the obstacles
to using search engines among graduate students at the Faculty of
Arts, Misurata University from the students’ point of view? 2- Are
there statistically significant differences in the degree to which the
sample members estimate the obstacles to using search engines among
postgraduate students at the Faculty of Arts, Misurata University, due
to the variables of gender, academic stage, and occupational degree?
The research community consisted of all (209) postgraduate students,
and in order to achieve the objectives of the research, the two
researchers designed a questionnaire whose number of paragraphs was
(28) divided into three areas and presented to a group of arbitrators to
ensure its validity and to calculate the reliability coefficient using the
split-half., where the overall stability coefficient of the tool (0.85). In
order to reach the results, the most important of them are: 1- The
number of achieved paragraphs was (12) paragraphs, and their
percentage weight ranged between (81.4-60). 2- The number of
unfulfilled items was (16) items, and their percentage weight ranged
between (66-40.4). 3- There are no differences in the degree to which
the sample members estimate the obstacles to using search engines
among postgraduate students due to the variables of gender and
occupation.
Key words: Obstacles, Search engines, Students
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 .1املقدمة
أصبح لتقعليم لتعايل لتيوم حيظى ابهقمام لتعيخي من لتيول وذتك ملا ته من أمهية
كبرية وأتثري يف شىت لجملاالت (لققصادخة ،ثدافية ،لجقماعية) ،حيث أصبح خؤدي دويرل كبريل
يف إحيلث لتقنمية لتشاملة على خمقلف تلك لجملاالت ،تذل تسعى كل دوتة الكقساب ميزة
تنافسية خصعب تدلييها ،وهذل ما خوفره لتقعليم لتعايل لتذي خعقرب لسقثماير يف لترأس لتبشري
(مرخزخق ،2008 ،ص.)81
وإذل كان لتقعليم لتعايل خعي مصييرل تقنمية ثرولت لألمم فإن برانمج لتييرلسات لتعليا
لتيت تديمها لجلامعات خعي مصييرل تلقطوخر ولإلبيلع ،إذ تعقرب هذه لتربلمج عصب لجلامعة
وحمرك عجلة حبثها لتعلمي ،وهتيف إىل إثرلء لتبحث لتعلمي وزايدة لملعرفة ،وتنمية لملوليرد
لتبشرخة ولملادخة ،وإجياد لحللول لتعلمية ملشكالت لجملقمع يف خمقلف لجملاالت ،كما أهنا
لتسبيل تلوصول إىل لققصاد معريف خدوم على لتبحث ولتقطوخر يف ظل لتقنافس على بناء
جمقمعات لملعرفة على مسقوى لتعامل (لتشمري ،2019 ،ص .)2
وتدي ساهم لتقطوير لتقكنوتوجي لتسرخع يف تدي:م لتبحوث لتعلمية وظهوير كثري من
لتوسائل لتيت ساعيت طلبة لتييرلسات لتعليا على تبادل معايرفهم ولالنفقاح لتثدايف يف جمال
لملعلومات لملقخصصة يف شىت لجملاالت لتعلمية ،ومل تعي لملعلومة ملكا تلجميع أو فرد بعينه
وإن كان هناك من لتضولبط ما خضمن حدوق لمللكية لتفكرخة إال أن تيلول لملعلومة
ولنقشايرها عرب لتشبكة لالتكرتونية سهل لحلصول عليها ولإلفادة منها بطرق خمقلفة (شليلن،
وحرزهللا ،2018 ،ص.)30
وتربز أمهية لتشبكة لإلتكرتونية (لالنرتنت) يف جمال لتقعليم ولتبحث كوهنا تساهم
يف تدي:م لتكثري من لخليمات لالتكرتونية يف جمال لملعلومات تطلبة لتييرلسات لتعليا وتعزز
لتيوير لملنوط ابملكقبة ،ولتذي خساهم بشكل أساسي يف لتعملية لترتبوخة وخفضل لتكثري من
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لتطلبة لسقخيلم لتشبكة ألهنا حتقوي على معلومات ،وبياانت حيخثة (بلغيث،2012 ،
ص .)17
وتعي لتشبكة لإلتكرتونية أخضا من لتوسائل لملعقمية تيى لتباحثني تلحصول على
لملعلومات ولتبياانت لتيت ختيم لتبحوث لتعلمية ،ألهنا توفر لتوقت ولجلهي ولتقكلفة ،وكلما
متكن لتباحث من مهايرة لسقخيلم حمركات لتبحث وتوظيفها لسقطاع لحلصول إىل ما خصبول
إتيه بشكل أفضل (شليلن ،وحرز هللا ،2018 ،ص .)28
وعلى لترغم من لتقطوير لتكمي ولتنوعي لتذي شهيته برلمج لتييرلسات لتعليا لحليخثة
ولسقخيلمها حملركات لتبحث على شبكة لالنرتنت تلمساعية يف لحلصول على لملعلومات
ولملعايرف لملطلوبة ،إال أهنا تولجه لتعيخي من لملشكالت حتول دون حتديدها أهيلفها منها
صعوبة لسقخيلم حمركات لتبحث ،كذتك أشايرت بعض لتييرلسات كييرلسة لتطلحي
( )2012وديرلسة عرعاير ( )2013وديرلسة حممي ( )2011أن طلبة لتييرلسات لتعليا
خولجهون صعوابت يف لتبحث عن لملعلومات ولسقخيلم لالنرتنت وقلة لملعرفة لتكافية به.
بناء على ما سبق ،يرأت لتباحثقان ضرويرة لتديام ببحثهن حول هذل لملوضوع
خصوصا مع لفقداير لملييلن تلييرلسة -على حي علم لتباحثقان -لتيت تناوتت معوقات
لسقخيلم حمركات لتبحث تيى طلبة لتييرلسات لتعليا يف كلية لآلدلب جامعة مصرلتة.
 1.1مشللة البحث:
خعي لالنرتنت من أهم لتوسائل لملعقمية تيى لتباحثني تلحصول على لملعلومات
ولتبياانت لتيت ختيم لتبحوث لتعلمية ،ألهنا توفر لتوقت ولجلهي ولتقكلفة لملادخة ،حيث
أصبح مبثابة لملكقبة لتعاملية لتيت حتقوي على أوعية لملعلومات على لخقالف أشكاهلا،
وموضوعاهتا ،فمع ظهوير شبكة لإلنرتنت ولعقبايرها أحي لملصادير لملعلوماتية من خالل حمرك
لتبحث جوجل ولنقشاير لتبيلئل لتكثرية ته ،فدي أصبح مطلواب من لتباحث إجادة مهايرلت
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مناسبة السقخيلم حمركات لتبحث لتعربية ولألجنبية (شليلن ،وحرز هللا ،2018 ،ص
.)28
فشبكة لالنرتنت مصييرل عامليا تلمعلومات يف كافة لتقخصصات ،وال غىن من
لترجوع إتيها ،تكوهنا حتقوي على كميات ضخمة من لملعلومات ،هلذل أصبح تزلما مولكبة
لتعصر وإعيلد لتطالب يف مرلحلهم لتقعليمية لملخقلفة تكيفية لسقخيلم هذه لتقدنية بكفاءة
وخسر ،وعلية فدي الحظت لتباحثقان من خالل لطالعهن على بعض لتييرلسات لتسابدة
لتديمية ولحليخثة كييرلسة لجلرف ( ،)2003وديرلسة لتطلحي ( ،)2012ولتديام بييرلسة
لسقطالعية ،مت تطبيدها على عينة من طلبة لتييرلسات لتعليا بكلية لآلدلب ،جامعة مصرلتة،
وجين أن هناك ضعفا يف لسقخيلم حمركات لتبحث ،مما دفع هبن إلجرلء هذه لتييرلسة
تلقعرف على معوقات لسقخيلم طلبة لتييرلسات لتعليا بكلية لآلدلب حملركات لتبحث ،وكناء
على ما سبق ميلن حتديد مشللة البحث يف السؤالني اآلتيني:
س -1ما معوقات لسقخيلم حمركات لتبحث تيى طلبة لتييرلسات لتعليا بكلية لآلدلب
جامعة مصرلتة من وجهة نظر لتطلبة؟
س  -2هل توجي فروق ذلت دالتة إحصائية يف ديرجة تديخر أفرلد لتعينة ملعوقات لسقخيلم
حمركات لتبحث تيى طلبة لتييرلسات لتعليا بكلية لآلدلب جامعة مصرلتة تعزى ملقغريلت
لجلنس ،لملرحلة لتييرلسية ،لتييرجة لتوظيفية؟
 2.1أهداف البحث:
 -1لتقعرف على معوقات لسقخيلم حمركات لتبحث تيى طلبة لتييرلسات لتعليا بكلية
لآلدلب جامعة مصرلتة من وجهة نظر لتطلبة.
 -2لتقعرف على لتفروق ذلت لتيالتة لإلحصائية يف ديرجة تديخر أفرلد لتعينة ملعوقات
لسقخيلم حمركات لتبحث تيى طلبة لتييرلسات لتعليا بكلية لآلدلب جامعة مصرلتة
تعزى ملقغريلت لجلنس ،لملرحلة لتييرلسية ،لتييرجة لتوظيفية.
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 3.1مصطلحات البحث:
 املعوقات :هي كل لألشياء أو لألشخاص أو لألشكال لالجقماعية لتيت ميكن أن خكونعائدا حيول دون أن حيدق لإلنسان أهيلفه وطموحاته (جرجس ،2005 ،ص.)6
وتعرف الباحثتان املعوقات إارائيا :أبهنا جمموعة لتعدبات ولتقحيايت لتيت تولجه لتطلبة
يف ديرلسقهم وحتي من تنفيذهم تألحباث لتعلمية.
 حمركات البحث :هي أدولت برجمية أو برلمج مصممة تلمساعية يف لتعثوير علىلملعلومات لملوجودة على لتنظام لحلاسويب مثل شبكة لالنرتنت ،أو لحلاسوب لتشخصي،
وذتك من خالل لتبحث لملنطدي (عبي لملعطي ،2003،ص .)335
وتعرف الباحثتان حمركات البحث إارائيا :نظام السرتجاع لملعلومات صمم تلمساعية
على لتبحث عن لملعلومات لملخزنة على أي نظام حاسوب.
وتعرف الباحثتان معوقات استخدام حمركات البحث إارائيا :أبهنا لتصعوابت
ولتقحيايت لتيت تولجه طلبة لتييرلسات لتعليا ،وتؤثر على تعلمهم ،وتعيق إعيلدهم تألحباث
لتعلمية ولسقخيلمهم حملركات لتبحث ولتيت ميكن قياسها من خالل أدلة لتبحث لتيت أعيهتا
لتباحثات هلذل لتغرض.
 طلبة الدراسات العليا :ميكن تعرخفهم يف هذل لتبحث أبهنم لتطلبة لملدييون لملسقمرونيف لتييرلسة ولمللقحدون بربلمج لإلجازة لتعاتية (لملاجسقري).
 مفهوم حمركات البحث :ال خوجي تعرخف جامع حملرك لتبحث ،ميكن لالعقماد عليهولالكقفاء به دون غريه ،وتكن هناك تعرخفات عية ،فمثالً عرفقه لتوخكيبيياي أنه "نظام
برانمج صمم تلبحث عن لملعلومات يف لتشبكة لتعنكبوتية".

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
ISSN 2664-1682

253

جملة كلية اآلداب -العدد  ،18ديسمرب 2021

معوقات استخدام حمركات البحث

________________________________________________________

وعرف أبنه وهو عبايرة عن برانمج خقم لتوصول إتيه على لإلنرتنت خسقني يف عمله
ُ

على قاعية بياانت حتقوي على معلومات كثرية ،فيوفر حمرك لتبحث قائمة ابتنقائج لتيت
تطابق ما حياول لملسقخيم لتعثوير عليه على أفضل وجه ،فمع وجود لملليايرلت من لملولقع
على لإلنرتنت لتيوم ،هناك لتكثري من لملعلومات عليه ،تذتك فإ ّن حمركات لتبحث تسهل
لتعثوير على هذه لملولقع

ولملعلومات  https://mawdoo3.comتاريخ .2021/2/24

وخُعرف أخضاً أبنه عبايرة عن منصة ميكنك لتيخول إتيها ولتبحث عن أي شيء
ترخيه ،وتساعيك خمقلف أنولع حمركات لتبحث مبخقلف أنولعها يف لتوصول إىل أي شيء
ترخي معرفقه وتظهر تك لتنقائج بشكل صحيح.
) https://m7et.com/types-of-search-enginesتاريخ )2021/3/1

كما خُعرف أبنه برانمج مصمم تلمساعية على لتعثوير على لملعلومات لملخزنة يف
نظام حاسويب مثل لتشبكة لتعنكبوتية لتعاملية لت ِوخب ( )WWW Word Wide Webأو
لحلاسوب لتشخصي ،وخسمح حمرك لتبحث تلمسقخيم أبن خطلب لحملقوى لتذي خدابل
معاخري حميدة (ولتداعية فيها تلك لملعاخري لتيت حتقوي على كلمة أو عبايرة ما) وخسرتجع
قائمة ابملرلجع تولفق تلك لملعاخري .تسقخيم حمركات لتبحث فهايرس منقظمة لتقحيخث
تقعمل بسرعة وفعاتيّة.
 4.1الدراسات الساكقة:
-1دراسة ِشلدان وحرز هللا (:)2018

)) http://arab-ency.com.sy/detail/9468

هيفت لتييرلسة إىل لتقعرف على معوقات لسقخيلم حمركات لتبحث تيى طلبة
لتييرلسات لتعليا بكلية لترتبية يف لجلامعة لإلسالمية بغزة ،وسبل لتقغلب عليها ،ولسقخيم
لتباحثان لملنهج لتوصفي ولألسلوب لتقحليلي ،كما مت تصميم لسقبانة  ،حيث طُبدت على
عينة عشولئية بلغت ( )164طاتباً ،ومن نقائج لتييرلسة أن ديرجة معوقات لسقخيلم
https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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حمركات لتبحث تيى طلبة لتييرلسات لتعليا بكلية لترتبية يف لجلامعة لإلسالمية بغزة ،كانت
كبرية وبوزن نسيب ( )%71.05وعيم وجود فروق إحصائية ملعوقات لسقخيلم حمركات
لتبحث تيى طلبة لتييرلسات لتعليا تعزى مبقغري(لجلنس ،ولتدسم لألكادميي) ومقغري لملعيل
لترتلكمي.
 -2دراسة رزيقة (:)2015
هيفت لتييرلسة إىل لسقخيلم لإلنرتنت يف لتبحث لتعلمي تيى لتطاتب لجلامعي،
وذتك من خالل ديرلسة لتعادلت ودولفع لالسقخيلم ،وإذل كانت هناك فروق يف لسقخيلم
لتطلبة تإلنرتنت يف لتبحث لتعلمي تعزى ملقغري لتقخصص وذتك بني طلبة لتبيوتوجيا من
كلية علوم لتطبيعة ولحلياة وطلبة تكنوتوجيا لالتصال لحليخثة من كلية لتعلوم لإلنسانية
ولالجقماعية ولعقميل على بعض لإلجرلءلت لملنهجية إبتباع منهج لتبحث لملييلين ولملنهج
لملدايرن ،كما لسقخيمت لملدابلة ولالسقبيان و بعي لتقأكي من صيق لألدلة مث توزخع
لالسقمايرلت على عينة ( )83طاتب وكانت لتنقائج أن ال توجي فروق ذلت دالتة إحصائية
يف لسقخيلم لإلنرتنت يف لتبحث لتعلمي تعزى ملقغري لتدسم ،ومقغري لجلنس.
 -3دراسة الطلحي (:)2014

هيفت هذه لتييرلسة إىل تقعرف على سلوكيات لتبحث عن لملعلومات،

ولسقخيلمها تيى طلبة كلية لآلدلب ،وميى لسقخيلم لتطلبة تلبيلئل لإلتكرتونية ألوعية
لملعلومات ،وقي لسقخيمت لتييرلسة لملنهج لتوصفي ،وكانت أدلة لتييرلسة لالسقبانة ،وكان
جمقمع لتبحث ( )2927طاتباً وطاتبة ،وكانت نقائج لتييرلسة ،إن أكثر حمركات لتبحث
لسقخيلماً حمرك لتبحث جوجل ،وإن معظم لتطلبة خفضلون لسقخيلم لملصادير لملطبوعة
تلمعلومات عن لملصادير لالتكرتونية ،وأخضاً ضعف إجادة لتطلبة تلغة لألجنبية تعي من
لتصعوابت لتيت تولجههم يف لتبحث عن لملعلومات.
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 -4دراسة :)2011( Cothran
هيفت لتييرلسة لتقعرف على ديرجة لسقخيلم طلبة لتييرلسات لتعليا من جامعة
مينيسوات يف لتوالايت لملقحية لألمرخكية ،حملرك لتبحث ،ولسقخيم لتباحث لملنهج
لملسحي وطبق لالسقبانة على جمموعة من طلبة لتييرلسات لتعليا ،حيث ُوزعت
لالسقبانة على عينة لتييرلسة لتباتغ عيدها ( )1141طاتباً وطاتبة من جامعة
مينيسوات يف لتوالايت لملقحية لألمرخكية ،وأظهرت نقائج لتييرلسة أن حمرك لتبحث
جوجل خعقرب من أهم لحملركات لتبحثية لسقخيلماً من قِبل طلبة لتييرلسات لتعليا .وأن
لألسباب لتيت تيفع لتطلبة إىل لسقخيلم قولعي لتبياانت على لتشبكة هي سهوتة
لالسقخيلم.
 1.4.1االستفادة من الدراسات الساكقة:
كيفية حتيخي مشكلة لتبحث  -كيفية حتيخي أهيلف لتبحث-إثرلء لإلطاير لتنظريتلبحث -كيفية بناء أدلة حبث -لملساعية يف حتليل نقائج لتبحث.

 .2املنهج واإلاراءات:
 1.2منهج البحث:
لتبعت لتباحثقان لملنهج لتوصفي ألنه أكثر لنسجاما مع أهيلف لتبحث ،وخعرف
لملنهج لتوصفي أبنه أحي أشكال حتليل لتقفسري لتعلمي لملنظم توصف ظاهرة أو مشكلة
حميده وتصوخرها كميا عن طرخق مجع بياانت ومعلومات عن لتظاهرة أو لملشكلة وتصنيفها
وحتليلها وإخضاعها تلييرلسة لتيقيدة (ملحم ،2007 ،ص.)37

 2.2جمتمع البحث:

تكون جمقمع لتبحث من مجيع طلبة لتييرلسات لتعليا بكلية لآلدلب جامعة مصرلتة
تلفصل لتييرلسي ،2021-2020ولتباتغ عيدهم ( )209موزعني على ( )6من لألقسام
لتعلمية.
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ادول رقم ( )1يوضح توزيع جمتمع البحث يف كلية اآلداب اامعة مصراتة.
(األقسام العلمية)

(عدد طلبة الدراسات العليا)

الرتكية

28
69

اللغة العركية

علم االاتماع

25

علم النفس

11

الفلسفة

11

اللغة اإلجنليزية

65

اجملموع

209

 3.2عينة البحث:
العينة هي لجملموعة لتيت جتمع عنها لتبياانت يف لتييرلسة (منيزل ،غرخبه 2006:
ص .)18تكونت عينة لتبحث من ( )80طاتب يف لتييرلسات لتعليا بكلية لآلدلب ،مت
لخقيايرهم بطرخدة عشولئية طبدية من لجملقمع لألصلي ،وقي بلغ عيد أفرلد لتعينة ()80
عضو.
ادول رقم ( )2يبني توزيع عينة البحت حسب اجلنس
لجلنس

لتعيد

لتنسبة

ذكر
أنثى
لإلمجايل

15
65
80

%18.75
%81.25
100

ادول رقم ( )3يبني توزيع عينة البحث حسب املرحلة الدراسية
لملرحلة

لتعيد

لتنسبة

ماجسقري
دبلوم
لإلمجايل

42
38
80

%52.5
%47.5
100

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
ISSN 2664-1682

257

معوقات استخدام حمركات البحث

جملة كلية اآلداب -العدد  ،18ديسمرب 2021

________________________________________________________

ادول رقم ( )4يبني توزيع عينة البحث حسب الوظيفة
لتوظيفة

لتعيد

لتنسبة

معيي

15

%18.75

طاتب ديرلسات عليا

65

%.81.25

لإلمجايل

80

100

 4.2أداة البحث:
تغرض حتديق هيف لتبحث وهو لتقعرف على ولقع لألدلء لإلدليري تيى يرؤساء
لألقسام لتعلمية من وجهة نظر أعضاء هيئة لتقييرخس بكلية لآلدلب جامعه مصرلتة كان من
لتضرويري وجود أدلة ميكن بولسطقها حتديق هيل لهليف ،فدي قامت لتباحثقان ببناء هيه
لألدلة وهي لالسقبانة ،وذتك ألن لالسقبانة تعي من لألدولت لملهمة يف مثل هيه لتبحوث
فمن خالهلا ميكن لحلصول على أكرب قيير من لملعلومات ،وقي مرت عملية بناء لالسقبانة
وفق لخلطولت لآلتية
 .1قامت لتباحثقان بقوجيه سؤلل مفقوح تبعض طلبة لتييرلسات لتعليا لتذخن سوف خقم
لتقطبيق عليهم تلحصول على بعض لتفدرلت من خالل إجابقهم.

 .2مرلجعه لتبحوث ولتييرلسات لتسابدة لملقعلدة مبوضوع لتبحث كييرلسة ِشليلن وحرز هللا
(، )2018وديرلسة لتطلحي ( )2014وتكي تقمكن لتباحثات من إاثيرة لهقمام
لملسقجيبني من طلبة لتييرلسات لتعليا بضرويرة لإلجابة على مجيع فدرلت لالسقبانة بروح
موضوعيه فدي مهيت هلا يف عبايرلت موجزه بفكرة عامه عن لتبحث ولهليف منه وقي بلغ
عيد فدرلت لالسقبانة ( )31فدره موزعه على ثالث جماالت ،وأعطت لتباحثقان تكل فدره
وزان مييرجا متثل على لترتتيب (كبريه جيل ،كبريه ،مقوسطة ،قليلة ،قليلة جيل).
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 5.2صدق األداة:
لعقميت لتباحثقان لتصيق لتظاهري ،وخدصي به أن خديس لالخقباير ما وضع من
أجله (لتصرلف ،2002 ،ص .)99تذتك قامت لتباحثقان بعي تبوخب لتفدرلت بقنظيمها
يف جماالت تبيان ميى متثيل كل فدره تلمجال لتذي لشقدت منه وعرضها على لحملكمني
بدسم علوم لترتبية ،بدصي تدوميها ،وحتيخي ميى وضوحها ،وبعي مجع لالسقمايرلت لطلعت
لتباحثقان على مالحظات لخلربلء وتوجيهاهتم ،وبناء على آيرلئهم قامقا بقعيخل لالسقبانة.
 6.2ثبات األداة:
خدصي بثبات لالسقبانة دقة لتدياس أو لتساقه ،فإذل حصل نفس لتفرد على نفس
لتييرجة عني تطبيده أكثر من مره ،فإننا نصف لالخقباير يف هذه لحلاتة أبنه على ديرجه عاتية
من لتثبات (أبو عالم ،2005 ،ص .)870وتكي تقحدق لتباحثقان من ثبات لالسقبانة
قامقا بقطبيدها على عينة مكونة من ( )20عضو هيئة تييرخس من لجملقمع لألصلي ،ومت
حساب معامل لتثبات ابسقخيلم طرخدة لتقجزئة لتنصفية ،ذتك بقدسيم فدرلت لالسقبانة إىل
فدرلت فردخة ،وفدرلت زوجية ،وإجياد معامل لاليرتباط بينهما وفدا ملعادتة بريسون ،وتصحيح
معامل لتثبات لحملقسب ابسقخيلم معادتة سبريمان برلون ،وبلغ معامل لتثبات (،)0.85
وذو دالتة إحصائية عني مسقوى ( .)0.01 ،0.05جني أن قيمة معامل لتثبات مرتفعة
وبذتك تكون لالسقبانة جاهزة تلقطبيق وتيل على أن أدلة لتبحث مناسبة ومالئمة إلجرلء
لتبحث.
 7.2توزيع االستبانة:
بعي لتقحدق من صيق لالسقبانة ،وثباهتا بيأات يف توزخع لسقمايرلت لالسقبانة،
وذتك ابالتصال بطلبه لتييرلسات لتعليا يف كل قسم من لألقسام لتعلمية بكلية لآلدلب،
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وإعطائهم فكرة موجزه عن لتبحث ،مث تزوخيهم بعيد لالسقمايرلت وفدا تعيد طلبه
لتييرلسات لتعليا ،وقي بلغ عيد لالسقمايرلت لملوزعة ( )100لسقمايرة عاد منها ()80
لسقمايرة ،وبلغ عيد لتفاقي ( ،)20ولسقمرت فرتة لتقطبيق ثالثة أسابيع.
 8.2تفريغ البياانت:
مت تفرخغ إجاابت طلبة لتييرلسات لتعليا يف جيلول أعيت هلذل لتغرض ،وبلغ عيد
أفرلد عينة لتبحث ) (80وقي أعطت لتباحثقان ديرجة تكل لسقجابة عن لالسقبانة على
لتقوليل ( )1-2-3-4-5حىت تقحول كل فدره إىل أيرقام تيسهل حتليلها ولسقخرلج لتنقائج
لتنهائية منها.
 9.2الوسائل اإلحصائية:
ملعاجلة لتبياانت لحصائيا لسقخيمت لتباحثقان لتوسائل لالحصائية لالتية
 معامل ليرتباط بريسون إلجياد معامل لتثبات. معامل ليرتباط سبريمان برلون تقصحيح معامل لتثبات لحملقسب بنصف لتفدرلت. تإلجابة عن لتسؤلل لألول مت لسقخيلم لتوسط لملرجح ولتوزن لملئوي. تإلجابة عن لتسؤلل لتثاين قامت لتباحثقان ابسقخيلم لملقوسطات لحلسابية ولالحنرلفاتلملعيايرخة  ،ولالخقباير لتقائي ) )t-testتعينقني مسقدلقني فيما خقعلق مبقغري لجلنس ،ولملرحلة
لتييرلسية ،ومقغري لتوظيفة.

 .3عرض النتائج وتفسريها:
أوال :دراسة التساؤل األول:
تإلجابة على لتسؤلل لتذي نص (ما معوقات لسقخيلم حمركات لتبحث تيى طلبة
لتييرلسات لتعليا بكلية لآلدلب جامعة مصرلته؟) مت حساب لتوسط لملرجح ولتوزن لملئوي
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ملعوقات لسقخيلم حمركات لتبحث ،ولعقميت لتباحثات كمعياير تلحي لتفاصل بني لتفدرلت
لملقحددة وغري لملقحددة ( )3مقوسط حسايب فما فوق تدبول لتفدرلت لملقحددة ،وقي بلغ
عيد لتفدرلت لملقحددة ( )12ولتفدرلت لتغري مقحددة ( ،)16ولجليلول لتقاتية توضح ذتك
مفصال مع ترتيب لتقسلسل لتسابق ولتالحق تفدرلت لالسقبانة.
ادول ( )5يبني الوسط املراح والوزن املئوي ملعوقات استخدام حمركات البحث من واهة نظر أفراد العينة.
لتسابق

لتفدرلت

1
2
3

قلة لشرتلك لتكلية مبحركات لتبحث لتعاملية
جهل لتطلبة مبرلكز لتبحث يف لتكلية
وجود مثبطات يف لسقخيلم حمركات لتبحث
(لندطاع لتكهرابء)
لفقداير لحلولسيب إىل لتصيانة لملسقمرة
تعايرض أوقات خمقربلت لحلاسوب مع أوقات فرلغ
لتطلبة
قلة وجود خمقربلت تلبحث خاصة بطلبة لتييرلسات
لتعليا
قلة وجود لجلهات لملساعية يف لسقخيلم حمركات
لتبحث
قلة وجود حمركات حبث جمانية تلطلبة
قلة لتيويرلت لتقييرخبية تلطلبة السقخيلم حمركات
لتبحث
ضعف قاعية لملعلومات ولتبياانت يف حمركات
لتبحث لتعلمي
ضعف لتقولصل مع لملرلكز لتبحثية يف لتكلية
خمقربلت لحلاسوب غري كافية ألعيلد لتطلبة
حتيخر لملشرف لألكادميي تلطلبة لالسقعانة
ابإلنرتنت يف يرسائلهم
صعوبة فقح ملفات pdfإال بقسجيل لشرتلك
وجود أكثر من معىن تلمفردلت فيعطي لحملرك
موضوعا لخر
نييرة لصيلير نشرلت توعوخة بكيفية لسقخيلم

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

لتوسط لملرجح

لتوزن لملئوي

لتالحق

3.30
2.32
2.40

66
46.4
48

13
23
21

3.42
3.53

68.4
70.6

11
8

3.88

77.6

3

3.61

72.2

7

3.69
3.92

73.8
78.4

5
2

3.30

66

13

3.46
3.46
2.16

69.2
69.2
43.2

9
9
27

2.02
2.61

40.4
52.2

28
18

3.73

74.6

4
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

حمركات لتبحث
ضعف تعاون أمناء خمقربلت لحلاسوب مبساعية
لتطلبة
قلة توجيه لحملاضرخن تلطلبة حنو لسقخيلم حمركات
حبث عاملية
ضعف ثدة لتطلبة مبحركات لتبحث على شبكة
لالنرتنت
لالفقداير لىل لتلغة لإلجنليزخة لتيت هي أساسية يف
بعض لحملركات
قلة معرفة طلبة لتييرلسات لتعليا أبنولع حمركات
لتبحث
خشية لتطلبة من لحلصول على نقائج ضعيفة
السقخيلم لحملركات
ضعف لحلافز تيى لتطلبة يف لسقخيلم حمركات
لتبحث
ضعف مهايرلت لتطلبة يف لسقخيلم حمركات لتبحث
جهل لتطلبة ابتفائية لتعلمية حملركات لتبحث
ضعف لخللفية لتعلمية حول لملوضوع لتذي خبحث
عنه
صعوبة متكن لتطلبة من نس أو حفظ بعض
ملفات pdf
خوف لتطلبة من أتثر لتدييرلت لتبصرخة عني
لسقخيلم لحملركات

3.30

66

13

3.42

68.4

11

2.48

49.6

20

4.07

81.4

1

3.65

73

6

3.00

60

17

2.22

44.4

25

3.30
2.50
2.40

66
50.4
48

13
19
21

2.32

46.4

23

2.19

43.8

26

من خالل لتنظر لىل لجليول لملبني أعاله خقبني أن لتوزن لملئوي تفدرلت لالسقبانة
خرتلوح ما بني ( ،)40.4 – 81.4حيث حتصلت لتفدرة ( )20من لالسقبانة وهي
(لالفقداير لىل لتلغة لإلجنليزخة لتيت هي أساسية يف بعض لحملركات) على لترتتيب لألول من
قبل عينة لتبحث وبوزن مئوي قييره ( ،)81.4وحتصلت لتفدرة ( )14من لالسقبانة وهي
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(صعوبة فقح ملفات  pdfإال بقسجيل لشرتلك) على لترتتيب لألخري من قبل عينة لتبحث
وبوزن مئوي قييره (.)40.4
ادول رقم ( )6يبني الفقرات املتحققة من قبل عينة البحث مرتبة ترتيبا تنازليا
لتسابق

لتفدرلت

لتوسط لملرجح

لتوزن لملئوي

لتالحق

20
9
6
16
8
21
7
5

لالفقداير لىل لتلغة لإلجنليزخة لتيت هي أساسية يف بعض لحملركات
قلة لتيويرلت لتقييرخبية تلطلبة السقخيلم حمركات لتبحث
قلة وجود خمقربلت تلبحث خاصة بطلبة لتييرلسات لتعليا
نييرة لصيلير نشرلت توعوخة بكيفية لسقخيلم حمركات لتبحث
قلة وجود حمركات حبث جمانية تلطلبة
قلة معرفة طلبة لتييرلسات لتعليا أبنولع حمركات لتبحث
قلة وجود لجلهات لملساعية يف لسقخيلم حمركات لتبحث
تعايرض أوقات خمقربلت لحلاسوب مع أوقات فرلغ لتطلبة

4.07
3.92
3.88
3.73
3.69
3.65
3.61
3.53

81.4
78.4
77.6
74.6
73.8
73
72.2
70.6

1
2
3
4
5
6
7
8

11
12

ضعف لتقولصل مع لملرلكز لتبحثية يف لتكلية
خمقربلت لحلاسوب غري كافية ألعيلد لتطلبة

3.46

69.2

9

4
18
1
10
17
24
22

لفقداير لحلولسيب إىل لتصيانة لملسقمرة
قلة توجيه لحملاضرخن تلطلبة حنو لسقخيلم حمركات حبث عاملية
قلة لشرتلك لتكلية مبحركات لتبحث لتعاملية
ضعف قاعية لملعلومات ولتبياانت يف حمركات لتبحث لتعلمي
ضعف تعاون أمناء خمقربلت لحلاسوب مبساعية لتطلبة
ضعف مهايرلت لتطلبة يف لسقخيلم حمركات لتبحث
خشية لتطلبة من لحلصول على نقائج ضعيفة السقخيلم
لحملركات

3.42

68.4

10

3.30

66

11

3.00

60

12

من خالل لتنظر لىل لجليول لملبني أعاله خقبني أن لتوزن لملئوي تلفدرلت لملقحددة
خرتلوح ما بني ( ،)60 – 81.4حيث حتصلت لتفدرة ( )20من لالسقبانة وهي (لالفقداير
إىل لتلغة لإلجنليزخة لتيت هي أساسية يف بعض لحملركات) على لترتتيب لألول من قبل عينة
لتبحث وبوزن مئوي قييره ( ،)81.4وحتصلت لتفدرة ( )2من لالسقبانة وهي (خشية

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
ISSN 2664-1682

263

جملة كلية اآلداب -العدد  ،18ديسمرب 2021

معوقات استخدام حمركات البحث

________________________________________________________

لتطلبة من لحلصول على نقائج ضعيفة السقخيلم لحملركات) على لترتتيب لتثاين عشر من
قبل عينة لتبحث وبوزن مئوي قييره ( )60وتعزو لتباحثقان ذتك إىل لألسباب لألتية
 -1قلة أتهيل وتييرخب لتطلبة على كيفية لسقخيلم قولعي لملعلومات لالتكرتونية.
-2ندص معرفة طلبة لتييرلسات مبهايرلت لتبحث ،ومهايرلت لسقخيلم حمركات لتبحث.
 -3قلة لحملاضرلت وويرش لتعمل لتيت تطرحها لألقسام لتعلمية لتيت هتيف إىل تطوخر
لملهايرلت لتبحثية تيى لتطلبة.
 -4ضعف مهايرلت لتلغة لإلجنليزخة وذتك خرجع لىل مرلحل لتقعليم لتسابدة.
 -5غاتبية طلبة لتييرلسات لتعليا من لملعلمني ولملعلمات ،وتعي لتوظيفة عائدا كبريل وختلق
ضغوطات عليهم مما خنعكس ابتسلب على أدلئهم.
 -6ضعف معرفة طلبة لتييرلسات لتعليا مبحركات لتبحث لملقعيدة مما خرتتب عليه قلة
لسقخيلمها تعيم معرفقهم ابسرتلتيجيات وأساتيب لتبحث فيها.
 -7قلة أوقات لتفرلغ تيى معظم لتطلبة وضغوطات لتعمل قي تكون عائدا أمام لترتدد على
خمقربلت لحلاسوب بشكل مسقمر.
 -8ضعف متوخل لتبحث لتعلمي بشكل عام مما خرتتب عليه ضعف لتيلفعية تيى لتطالب
يف لسقخيلم حمركات لتبحث.
 -9قلة توفري لتكليات لجلامعية خمقربلت خاصة بطلبة لتييرلسات لتعليا ،وإن وجيت فهي
عادة جلميع لتطلبة سولء طلبة لتليسانس أو طلبة لتييرلسات لتعليا.
 -10لسقخيلم لتعيخي من لتطلبة شبكة لالنرتنت يف بيوهتم نظرل تعيم تولجي مرلكز حبثية
يف لتكلية مقاحة السقخيلمها بعي لالنقهاء من لحملاضرلت.
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ادول رقم ( )7يبني الفقرات الغري متحققة من قبل عينة البحث مرتبة ترتيبا تنازليا
لتسابق

لتفدرلت

14
13

صعوبة فقح ملفات pdfإال بقسجيل لشرتلك
حتيخر لملشرف لألكادميي تلطلبة لالسقعانة
ابإلنرتنت يف يرسائلهم
خوف لتطلبة من أتثر لتدييرلت لتبصرخة عني
لسقخيلم لحملركات
ضعف لحلافز تيى لتطلبة يف لسقخيلم حمركات
لتبحث
جهل لتطلبة مبرلكز لتبحث يف لتكلية
صعوبة متكن لتطلبة من نس أو حفظ بعض
ملفات pdf
وجود مثبطات يف لسقخيلم حمركات لتبحث
(لندطاع لتكهرابء)
ضعف لخللفية لتعلمية حول لملوضوع لتذي خبحث
عنه
ضعف ثدة لتطلبة مبحركات لتبحث على شبكة
لالنرتنت
جهل لتطلبة ابتفائية لتعلمية حملركات لتبحث
وجود أكثر من معىن تلمفردلت فيعطي لحملرك
موضوعا لخر
خشية لتطلبة من لحلصول على نقائج ضعيفة
السقخيلم لحملركات
قلة لشرتلك لتكلية مبحركات لتبحث لتعاملية
ضعف قاعية لملعلومات ولتبياانت يف حمركات
لتبحث لتعلمي
ضعف تعاون أمناء خمقربلت لحلاسوب مبساعية
لتطلبة
ضعف مهايرلت لتطلبة يف لسقخيلم حمركات
لتبحث

28
23
2
27
3
26

19
25
15
22
1
10
17
24

لتوزن لملئوي

لتالحق

لتوسط لملرجح
2.02
2.16

40.4
43.2

1
2

2.19

43.8

3

2.22

44.4

4

2.32

46.4

5

2.40

48

6

2.48

49.6

7

2.50
2.61

50.4
52.2

8
9

3.00

60

10

3.30

66

11
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من خالل لتنظر لىل لجليول لملبني أعاله خقبني أن لتوزن لملئوي تلفدرلت لتغري مقحددة
خرتلوح ما بني ( ،)40.4 – 66حيث حتصلت لتفدرة ( )14من لالسقبانة وهي (صعوبة
فقح ملفات  pdfإال بقسجيل لشرتلك) على لترتتيب لألول من قبل عينة لتبحث وبوزن
مئوي قييره ( ،)40.4وحتصلت لتفدرلت (قلة لشرتلك لتكلية مبحركات لتبحث لتعاملية)،
(ضعف قاعية لملعلومات ولتبياانت يف حمركات لتبحث لتعلمي)( ،ضعف تعاون أمناء
خمقربلت لحلاسوب مبساعية لتطلبة)( ،ضعف مهايرلت لتطلبة يف لسقخيلم حمركات لتبحث)
على لترتتيب لحلادي عشر من قبل عينة لتبحث وبوزن مئوي قييره (.)66
اثنيا :دراسة التساؤل الثاين:
-2لإلااكة على لتسؤلل لتذي نصه (هل تواد فروق ذات داللة إحصائية يف دراة
تقدير أفراد العينة ملعوقات استخدام حمركات البحث لدى طلبة الدراسات العليا كللية
اآلداب اامعة مصراته تعزى ملتغريات اجلنس ،املرحلة الدراسية ،الدراة الوظيفية؟
متت لإلجابة عن هذل لتسؤلل وفدا ملقغريلته على لتنحو لتقايل
 -1متغري اجلنس:
مت حساب لملقوسطات لحلسابية ولالحنرلفات لملعيايرخة ملعوقات لسقخيلم حمركات لتبحث
تيى طلبة لتييرلسات لتعليا ،وتطبيق لخقباير"ت" " "test-tملقغري لجلنس ،ولجليول لتقايل
خوضح ذتك.
ادول ( )8املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة (ت) كني إااابت أفراد العينة وفقا ملتغري اجلنس
لجلنس

لتعيد

لملقوسط لحلسايب

لالحنرلف لملعيايري

قيمة(ت)

مسقوى لتيالتة

ذكر

15

3.42

0.34

0.31-

0.762

أنثى

65

3.44

0.45
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خقضح من لجليول يرقم ( )8أنه ال توجي فروق يف ديرجة تديخر أفرلد لتعينة ملعوقات
لسقخيلم حمركات لتبحث تيى طلبة لتييرلسات لتعليا تعزى ملقغري لجلنس ،وتعزو لتباحثات
ذتك إىل أن طبيعة لملعوقات لتيت تولجههم ولحية ،حيث خولجهون نفس لملعوقات لتيت
حتول دون لإلفادة من حمركات لتبحث يف حبوثهم ابتشكل لملطلوب وتقفق هذه لتنقيجة مع
ديرلسة كل من شليلن وحرز هللا ( ،)2018وزيرخفة (.)2015
 -2متغري املرحلة الدراسية :مت حساب لملقوسطات لحلسابية ولالحنرلفات لملعيايرخة ملعوقات
لسقخيلم حمركات لتبحث تيى طلبة لتييرلسات لتعليا ،وتطبيق لخقباير"ت " test-tملقغري
لملرحلة لتييرلسية ،ولجليول لتقايل خوضح ذتك.
ادول ( )9املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة (ت) كني إااابت أفراد العينة وفقا ملتغري املرحلة
الدراسية
لملرحلة لتييرلسية

لتعيد

لملقوسط لحلسايب

لالحنرلف لملعيايري

قيمة(ت)

مسقوى لتيالتة

متهييي

38

3.37

0.47

1.19 -

0.236

42

3.46

0.43

ماجسقري

خقضح من لجليول يرقم ( )9أنه توجي فروق يف ديرجة تديخر أفرلد لتعينة ملعوقات
لسقخيلم حمركات لتبحث تيى طلبة لتييرلسات لتعليا تعزى ملقغري لملرحلة لتييرلسية ،وتعزو
لتباحثات ذتك إىل قلة بعض لملهايرلت لتيت حيقاجها لتطلبة تإلفادة من حمركات لتبحث مثل
لتلغة لإلجنليزخة ،ولتقعامل مع لحلاسوب ،وقلة معرفقهم مبحركات لتبحث.
 -3متغري الوظيفة:
مت حساب لملقوسطات لحلسابية ولالحنرلفات لملعيايرخة ملعوقات لسقخيلم حمركات
لتبحث تيى طلبة لتييرلسات لتعليا ،وتطبيق لخقباير ت "" test-tملقغري لتوظيفة.
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ادول ( )10املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة (ت) كني إااابت أفراد العينة وفقا ملتغري الوظيفة
لتوظيفة

لتعيد

لملقوسط لحلسايب

لالحنرلف لملعيايري

قيمة(ت)

مسقوى لتيالتة

معيي

15

3.42

0.34

0.31-

0.762

65

3.44

0.45

طاتب ديرلسات عليا

خقضح من لجليول يرقم ( )10أنه ال توجي فروق يف ديرجة تديخر أفرلد لتعينة
ملعوقات لسقخيلم حمركات لتبحث تيى طلبة لتييرلسات لتعليا تعزى ملقغري لتوظيفة ،وتعزو
لتباحثات ذتك إىل أن لتطلبة سولء كانول معييخن أو طلبة ديرلسات عليا خولجهون نفس
لملعوقات عني لسقخيلمهم حملركات لتبحث بسبب قلة أتهيل وتييرخب بعض لتطلبة على
كيفية لسقخيلم قولعي لملعلومات لإلتكرتونية.

 .4التوصيات:
يف ضوء لتنقائج لتيت توصلت إتيها لتباحثقان ،خوصني مبا خلي
 -1وضع معاخري تدبول طلبة لتييرلسات لتعليا حبيث خشمل دويرلت تغة لجنليزخة ،وحاسوب.
 -2لعيلد خمقربلت حاسوب خاصة ابتبحث لتعلمي ،وتضمني مدريرلت مناهج لتبحث
لتعلمي ساعات عملية خسقخيم فيها لتطلبة حمركات لتبحث.
 -3تعرخف لتطلبة يف لملرحلة لجلامعية لألوىل ابألدولت لتبحثية على لالنرتنت من خالل
ختصيص مدرير هلذل لتغرض خقناول أدولت لتبحث على لالنرتنت.
 -4توفري آتية سهلة تلقولصل مع مصممي مولقع لتبحوث ولتدائمني عليها ،وإنشاء مرلكز
حبثية مقخصصة يف تدي:م لخليمات لتيت حيقاجها طلبة لتييرلسات لتعليا أثناء إعيلد لألحباث
 -5تييرخب لتطلبة على كيفية لسقخيلم حمركات لتبحث وتشجيعهم على تفعيل
لسقخيلمها ،وتطوخر مسقوى طلبة لتييرلسات لتعليا يف لتلغة لإلجنليزخة يف لملفردلت لترتبوخة،
ويف لتبحث لتعلمي لترتبوي ومناهجه.
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 -6ضرويرة لهقمام إدليرة لتييرلسات لتعليا بعدي ويرش عمل تقنمية لملها ليرت لتبحثية تيى
طلبة لتييرلسات لتعليا ،ابعقبايرها عنصر أساسي يف أتهيل لتباحث.
 -7ضرويرة لتديام بقدي:م دويرلت مقخصصة يف لسرتلتيجيات لتبحث على لالنرتنت،
وتدنيات لتبحث يف لألدولت لتبحثية لملسقخيمة ولملقاحة على لالنرتنت.

املصادر واملرااع
أوال :املرااع العركية:
أبو عالم ،يرجاء حممود ( .)2006مناهج لتبحث يف لتعلوم لتنفسية ولترتبوخة ،ط،5
لتداهرة دلير لتنشر تلجامعات.
لتشمري ،أمل حممي .)2019( ،لملشكالت لألكادميية لتيت تولجه طلبة لتييرلسات لتعليا
يف برلمج كلية لترتبية جبامعة لتكوخت( ،يرساتة ماجسقري) ،كلية لتييرلسات لتعليا،
جامعة لتكوخت.
لتطلحي ،حيي .)2014( ،سلوكيات لتبحث عن لملعلومات تيى طلبة كلية لآلدلب جبامعة
عمر لملخقاير (يرساتة ماجسقري) ،لتبيضاء ،تيبيا.
لتعمرلن ،محي .)2010( ،لتسلوكيات لملعلوماتية تيى طالب لتييرلسات لتعليا يف جامعة
لإلمام حممي بن سعود لإلسالمية ،جملة لملكقبات ولملعلومات لتعربية-95 ،36 ،
.109
لتدائي ،مصطفى .)2014( ،من أفضل حمركات لتبحث لتعلمي ولألكادميي .لسرتجع من
http://www.new.educ.com
لتدرين ،عبي لترمحن بن عبيي ،حبري ،سالفة عادل ( .)2007لسقخيلم حمركات لتبحث
لآلتية على قولعي لتبياانت لملقاحة يف لملكقبة لملركزخة يف جامعة لمللك عبي لتعزخز،
جملة لمللك فهي لتوطنية.56-50 ،1)13( -
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بلغيث ،سلطان .)2012( ،ولقع لسقخيلم لإلنرتنت يف لتبحث لتعلمي ابجلامعة ،مركز
لتنوير تلييرلسات .لسرتجع من http://alnoor.se/article.asp
بدلة ،حممي زهري ( .)2002سلوك طالب لتييرلسات لتعليا يف لحلصول على لملعلومات،
لجمللة لتعربية تلمعلومات.46-43 ،1،)3( ،
بوعزه ،عبي لجمليي ( .)2001ولقع لسقخيلم شبكة لإلنرتنت من قبل طلبة جامعة لتسلطان
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