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Abstract: The goal of this study is to find out the extent of graduates’ skills fit with the labor market needs. 

Also, to figure out how deep the knowledge of professors which help the graduates of Information 

Management to own the skills that make them proper to the market. Moreover, making a comparison 

between the plan of Information Management Master program in King Abdulaziz university and the plan of 

Master degree in Arts in Library and Information Sciences (MALIS) in King Saud.  
Here are the most important results. From the most important skills that must the graduate has is how to get 

the sources of technology informations and to give developed modern services. Keeping up the new 

methods of organizing files and sources. The graduate has to have the ability to choose the proper 

information sources. As the studies have shown about the competencies that professors of Information 

Science in King Abdulaziz university, they have got enough knowledge.  
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The comparison between the two plans shows some differences. There is a difference in the hours of study. 

The student of Information Management in King Abdulaziz university has to pass 42 hours including 

graduation project. In the other hand, the student of Arts in Library and Information Sciences (MALIS) 

must pass only 27 hours including Master Thesis. 

The searcher came up with some recommendations: 

1- Working on improving some courses in Information Management programme in King Abdulaziz 

university to become proper with the labor market. 
2- Keeping the level that professors have in Information Science and reinforce it from time to time. 
3- Making annual job forum to know the labor market needs. 
Keywords: Labor Market, Harmonization of labor market needs, Department of Information Science 
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برنامج الماجستير في قسم علم المعلومات بجامعة الملك عبد مدى موائمة خريجي 
 العزيز لحاجات سوق العمل

 

  عزت عبد العزيز منصور. د/  اديب صالح بامنذر
 

 جامعة الملك عبد العزيز بجدة –أستاذ جامعي   /معلم    
 

 
 الملخص

 
هددد ت هددلد الد اسددة عر التعددرى علددم  دددي  واامددة جرتددي ارنددا ل  اجسددتع عدا ة املعلو ددات جبا عددة امللدد  عبددد الع يدد  جبدددة 
وذلدد   ددل جددفل  عر ددة املوددا ات الواجددخل تو رهددا يف اجددريل وتناسددخل ماجددات سددوك العمددل، و عر ددة  دددي ال  ايددات الدد  

رنا ل عدا ة املعلو ات يف ا دتف  املودا ات ال ا يدة ااجدات سدوك العمدل، ميتل وا أعضاء هيئة التد يس وال  تساعد جرتي ا
ااإلضددا ة عر ذلدد  عمددل  با نددة اددم جطددة ارنددا ل  اجسددتع عدا ة املعلو ددات يف جا عددة امللدد  عبددد الع يدد  وارنددا ل  اجسددتع 

 : توصلت هلا الد اسةاآلداب وعلوم امل تبات واملعلو ات يف جا عة املل  سعود، وكانت  ل أهم النتاال ال  
أن  ددل أهدددم املوددا ات الواجدددخل تو رهدددا يف اجددريل الوصدددول ملرتددداد  املعلو ددات االل اونيدددة وتبدددد  جددد ات  علو دددات  تطدددو ة 
ومديثددة، و واكبددة ايسدداليخل ااديثددة يف مددال تن دديم املل ددات واملرتدداد  والبددد ة علددم اجتيددا   رتدداد  املعلو ددات الدد  تناسددخل 

الد اسة  يما يتعلق اال  ايات ال  ميتل وا عضو هيئدة التدد يس يف مسدم علدم املعلو دات جبا عدة امللد  املؤسسة، كما أظورت 
عبدد الع يد  أن أعضداء هيئدة التدد يس ميتل دون ال  ايدات الفز دة، كمدا ايندت الد اسدة نتيبدة املبا ندة ادم جطدة ارندا ل مموعددة 

 : ل النباط  نوا
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ادة لنيدل د جدة املاجسدتع   دي ارندا ل عدا ة املعلو دات جبا عدة امللد  عبدد الع يد  تدخل هنال  اجتفى يف عدد الساعات املطلو 
سدداعة  ددا  يوددا خدد، الت ددرا، أ ددا ارندا ل اآلداب يف علددوم امل تبددات نددري اددةن عدددد السدداعات املطلواددة  28أن تتداز الطالددخل 

 .ساعة ااإلضا ة عر ذل  الرسالة 81للحرتول علم د جة املاجستع 
 :لتوصيات ال  جرا هبا البام،و ل اعض ا

العمددل علدددم تطددوير اعدددض املبددر ات املوجدددودة يف جطدددة ارنددا ل  اجسدددتع عدا ة املعلو ددات جبا عدددة امللدد  عبدددد الع يددد   .7
 .مسخل  ا يناسخل ماجات سوك العمل

ال  ايدددات يوصدددي البامددد، ااا دددا  ااملسدددتوي الدددلي ميتل دددي أعضددداء هيئدددة التدددد يس يف مسدددم علدددم املعلو دددات  دددل  .8
 .وتع ي ها ام مم وأجر

 .عبد  لتبم سنوي للتوظيف لفطفع علم ماجات سوك العمل .3
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 المقدمة
 

تبدوم ااا عددات علددم حتديددد  لسدد ة تراويدة هلددا، و نسددبمة  ددع  تطلبددات سددوك العمدل يف اؤتمددع،  تعتدد  ااا عددة  سددؤولة أ ددام 
مال التعليم والتنمية لطلبتوا ليتم التوا ق  ع سوك العمدل، وتعمدل ااا عدة علدم حتديدد اؤتمع يف أداء الدو  املطلوب  نوا يف 

ماجددات اؤتمددع الددلي كد ددي أكادمييددة وتراويددا ، وي ددون ذلدد   ددل أجددل جعددل الطلبددة اجددرتم  ئددة  ت اعلددة يف اؤتمددع ومدداد ة 
 (8171ع ي، . )علم االست ادة  ل املوا ات ال  ميتل وها أثناء تعليموم ااا عي

وأصددبحت امتياجددات سددوك العمددل متثددل  تطلبددا  ضددرو يا  ل مسددام والدد ا ل،  بددد  كدد ت التوجوددات اااليددة ملع ددم الد اسددات "
املت رترتددة يف مددال علددم املعلو ددات اطددرو هددلا املوضددوع يف  ددؤمترات أو ندددوات تعبدددها ايمسددام أو اامعيددات املت رترتددة يف 

 (311 :8172 عتوك وآجرون،" )هلا اؤال
وما ددت هددلد الد اسددة علددم أسدداى  عر ددة  دددي  واامددة جرتددي ارنددا ل  اجسددتع عدا ة املعلو ددات يف مسددم علددم املعلو ددات يف 
جا عددة امللدد  عبددد الع يدد  ااجددات سددوك العمددل، وكددلل   عر ددة املوددا ات الواجددخل أن ت ددون يف اجددريل وتناسددخل امتياجددات 

 ددداألل يمسددام علددم املعلو ددات وذلددد  هبدددى ت ددويل جرتددي يدددتم سددوك العمددل،  حاجددات سدددوك العمددل أصددبحت ال دد ل ال
 .االست ادة  نوم يف سوك العمل

 

 أهمية الدراسة
 

 :تنبع أمهية هلد الد اسة يف أهنا سوى تساعد يف التعرى علم  ا يلي
 .العمل علم ت ويل جرتم توجد  يوم الرت ات ال  حيتاجوا سوك العمل .7
التعرى علم  ا حتتويي اجطة الد اسية ل نا ل  اجستع عدا ة املعلو دات يف مسدم علدم املعلو دات جبا عدة امللد  عبدد  .8

 . الع ي  جبدة  ل نباط موة وال  تساعد يف حتسم أداء اجريل، و عر ة نباط الضعف ال  حتتاا عر تعديل وت ع
 اجسددتع عدا ة املعلو دات يف مسدم علدم املعلو دات جبا عدة امللدد   اسدت دام أسداليخل  عالدة يف تسدويق جرتدي ارندا ل .3

 .عبد الع ي  جبدة
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 أهداف الدراسة
 

 :تسعم هلد الد اسة عر حتبيق ايهداى التالية
التعدرى علددم  ددي  واامددة جرتدي ارنددا ل  اجسدتع عدا ة املعلو ددات يف مسدم علددم املعلو دات يف جا عددة امللد  عبددد  .7

 .لعملالع ي  ااجات سوك ا
التعرى علم  دي مداثة  ناهل ارنا ل  اجستع عدا ة املعلو ات يف مسم علم املعلو ات جبا عدة امللد  عبدد الع يد   .8

 .جبدة
التعرى علم  دي  فامة ال  ايدات وأسداليخل التدد يس الد  ميتل ودا عضدو هيئدة التدد يس يف مسدم علدم املعلو دات  .3

 .ت عات ااديثةجبا عة املل  عبد الع ي  يف جدة  ع امل
التعرى علم أ اكل توظيف جرتي ارنا ل  اجستع عدا ة املعلو ات يف مسم علدم املعلو دات يف جا عدة امللد  عبدد  .2

 .الع ي  يف  دين  جدة و  ة امل ر ة
التوصل عر ملدول و بامدات تسدول توظيدف جرتدي ارندا ل  اجسدتع عدا ة املعلو دات يف مسدم علدم املعلو دات يف  .5
 . عة املل  عبد الع ي  جبدةجا

 مشكلة الدراسة
 
ن  ل أهم ايهداى الرايسدية يي جا عدة  دل ااا عدات يف العدا  حتسدم  رجافدا لتدو ع جرتدي ميتل دون  ودا ات وك ايدات ع

تتناسددخل  ددع  تطلبددات سددوك العمددل، لددلل  سددعت هددلد الد اسددة عر  عر ددة  ددا  دددي  واامددة جرتددي ارنددا ل  اجسددتع عدا ة 
املعلو دددات يف مسدددم علدددم املعلو دددات يف جا عدددة امللددد  عبدددد الع يددد  ااجدددات سدددوك العمدددل يف البطددداع اجدددا ، وال  دددف عدددل 

 .املوا ات املطلواة لتوظي وم

 تساؤالت الدراسة
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 دددا  ددددي  واامدددة جرتدددي ارندددا ل  اجسدددتع عدا ة املعلو دددات يف مسدددم علدددم املعلو دددات يف جا عدددة امللددد  عبدددد الع يددد   .7
 سوك العمل؟ااجات 

  ا  دي مداثة  ناهل ارنا ل  اجستع عدا ة املعلو ات يف مسم علم املعلو ات جبا عة املل  عبد الع ي  جبدة؟ .8
 ددا  دددي  فامددة ال  ايددات وأسدداليخل التددد يس الدد  ميتل وددا عضددو هيئددة التددد يس يف مسددم علددم املعلو ددات جبا عددة  .3

 يثة املل  عبد الع ي  يف جدة  ع املت عات ااد
 ا هي أ اكل توظيف جرتي ارنا ل  اجستع عدا ة املعلو ات يف مسم علم املعلو ات يف جا عة امللد  عبدد الع يد   .2

 يف  دين  جدة و  ة امل ر ة؟
 ددا هدددي االدددول واملبامدددات تسدددول توظيدددف جرتددي ارندددا ل  اجسدددتع عدا ة املعلو دددات يف مسدددم علدددم املعلو دددات يف  .5

  ي  جبدة؟جا عة املل  عبد الع

 حدود الدراسة ومجالها
 

هلددلا البحدد، مدددود ج را يددة ز انيددة و وضددوعية وذلدد  يجددلها يف ااسددبان عنددد االطددفع علددم نتدداال الد اسددة وهددلد اادددود 
 :هي

 اادود اا را ية
يف  دينددة  احنرتددرت هددلد الد اسددة علددم ارنددا ل  اجسددتع عدا ة املعلو ددات ابسددم علددم املعلو ددات يف جا عددة امللدد  عبددد الع يدد 

 .جدة
 اادود ال  انية

 .8171-8171هد املوا ق 7231هد عر عام 7231مت مجع البيانات اجاصة هبلد الد اسة  ل عام 
 اادود املوضوعية

اجترترت هلد الد اسة علم د اسدة  ددي  واامدة جرتدي ارندا ل  اجسدتع عدا ة املعلو دات يف مسدم علدم املعلو دات يف جا عدة 
 .ااجات سوك العملاملل  عبد الع ي  
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 مجتمع الدراسة
 
 :يت ون متمع الد اسة  ل ثفث عينات .7
العيندة ايور وتتمثددل يف  ؤسسددات البطدداع اجددا   دددين  جدددة و  ددة  لددم يددتم حتديددد عينددة البحدد، عال  ددل جددفل -  أ

( 1)وااية وعددددها  ؤسسددة، ميدد، مت أجددل عينددة ع دد( 7211)التواصددل  ددع ال ددرى التبا يددة جبدددة و  ددة وكددان عددددها  ددوك 
 . ؤسسات  ا ام جدة و  ة

العيندة الثانيدة تتمثدل يف طددفب ارندا ل  اجسدتع عدا ة املعلو ددات ابسدم علدم املعلو دات يف جا عددة امللد  عبدد الع يدد  -  ب
طالددخل ولرتدد ر مبددم العينددة مت أجددل العينددة اال ا ددل ول ددل مت جتميددع االسددتبيانات  ددل الطددفب ( 55)جبدددة والبددالد عددددهم 

 .طالخل( 32)ان عددهم وك
العينددة الثالثددة تتمثددل يف ارنددا ل  اجسددتع عدا ة املعلو ددات ابسددم علددم املعلو ددات يف جا عددة امللدد  عبددد الع يدد  جبدددة -  ت

 .ممثل يف جطتي الد اسية و با نتي  اجستع مسم امل تبات واملعلو ات جبا عة املل  سعود االرياض

 منهج الدراسة
 

املسحي الوصد ي هلدلد الد اسدة وذلد  ملفامتومدا ملثدل هدلد الد اسدات يف حتبيدق أهدداى الد اسدة  دل جدفل مت اعتماد املنول 
 عر ة أ اء أصحاب املؤسسات يف سوك العمل  دل  تطلبدات وامتياجدات ت دون يف جرتدي ارندا ل  اجسدتع عدا ة املعلو دات 

عر  عر ة ال  ايات ال  ميتل ودا عضدو هيئدة التدد يس، كمدا  ابسم علم املعلو ات يف جا عة املل  عبد الع ي  جبدة، ااإلضا ة
مت اعتماد  نول املبا نة للمبا نة ام جطة ارنا ل  اجستع عدا ة املعلو ات ابسم علم املعلو ات يف جا عدة امللد  عبدد الع يد  

 .و اجستع مسم امل تبات واملعلو ات جبا عة املل  سعود

 أدوات جمع البيانات
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لددم اإلنتدداا ال  ددري املن ددو  مددول  وضددوع الد اسددة، ااإلضددا ة عر ذلدد  اعتمددد البامدد، علددم االسددتبانة امددع مت االطددفع ع
البيانددات ا ددبيوا الددو مي واالل دداوت ل ددف اؤتمعددم، وذلدد  اددالن ر عر  ددا متتدداز ادديأل االسددتبانة عددل ايدوات ايجددري يف مجددع 

 :يلالبيانات،  ل مي، الومت والت ل ة، مي، كانت كالتا
 : االستبيان ايول

 وجي عر أصحاب املؤسسات ملعر ة املوا ات ال  حيتاجوها يف جدريل ارندا ل عدا ة املعلو دات يف مسدم علدم املعلو دات جبا عدة 
 دع عضدا ة اعدض التعدديفت ( 8172 عتدوك وآجدرون، )املل  عبد الع ي ، واستعان البامد، ااالسدتبيان املسدت دم يف د اسدة 

 .الد اسةال  تناسخل 
 :االستبيان الثات

 وجي عر طفب ارنا ل عدا ة املعلو ات يف مسم علم املعلو ات جبا عة امللد  عبدد الع يد  ملعر دة  ددي ال  ايدات الد  ميتل ودا 
 دددع عضدددا ة ( 8175الثبيدد ، )عضددو هيئدددة التددد يس ابسدددم علدددم املعلو ددات، واسدددتعان البامددد، ااالسددتبيان املوجدددود يف د اسدددة 

 .يفت ال  تناسخل الد اسةاعض التعد

 مصطلحات الدراسة
 

 سوك العمل
علم أني اؤاالت الوظي يدة املتامدة يف البداعم العدام واجدا  والد  تتناسدخل  دع ك ايدات اجدرتم ( 8172الرتمادي، )وعر ي 

 (.ا الو يوى،  اجستع، دكتو اد) ل محلة ال وادات 
  واء ة امتياجات سوك العمل

 (تعريف عجرااي. )ام  رجات مسم علم املعلو ات  ع امتياجات سوك العملوهي عبا ة  دي انسب
  رجات مسم علم املعلو ات

لة طفب الليل يت رجون سنويا   ل مسم علم املعلو ات  (تعريف عجرااي. )وهم مجم
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 اإلطار النظري

 الدراسات السابقة
العمل واملوا ات ال  ميتل وا جريل مسم علم اهتمت العديد  ل الد اسات  وضوعات اجرتم وامتياجات سوك 

و يما . املعلو ات، وال  ايات ال  ميتل وا أعضاء هيئة التد يس وهلا  فمظ  ل أل ا ة اإلنتاا ال  ري يف هلا املوضوع
ا يلي عرض للد اسات ال  تناولت املوضوع ا  ل أو اآجر  بسمة علم ثفثة أمسام البسم ايول ال  ايات ال  ميتل و
أعضاء هيئة التد يس والبسم الثات ارا ل علم املعلو ات والبسم الثال، ماجات سوك العمل واجرتم مي، سيتم عرضوا 

 : رتبة تا خييا   ل ايمدث ل مدم

تقييم أعضاء هيئة التدريس: القسم األول  

المعلومات بجامعة أم كفايات وأدوار أعضاء هيئة التدريس بقسم علم "بعنوان ( 5112معتوق، )دراسة  .1
 ".دارسة وصفية تحليلية: القرى

سعم البام، يف هلد الد اسة عر التعرى علم  ستوي ك ايات أعضاء هيئة التد يس ابسم علم املعلو ات جبا عة أم 
 ات السمات ال  رتية، وال  ايات ايكادميية، تبنية املعلو : البري  ل وجوة ن ر الطفب والطالبات يف احملاو  التالية

واست دم . واالترتاالت، االترتال والت اعل  ع الطلبة، واإلاداع واالات ا  والتمي ، والتبو  واالجتبا ات، والبيادة واإلدا ة
طالبا  وطالبة  ( 382)البام، املنول الوص ي التحليلي،  ستعمف  أداة االستبانة يف مجع املعلو ات، والد عدد عينة الد اسة 

د اسية  ل اجا س عر الثا ل، ومت اجتيا هم اطريبة ع وااية، وكانت  ل أهم النتاال ال  توصل عليي ميثلون املستويات ال
 .البام، أن املتوسط العام ل  ايات أعضاء هيئة التد يس يف مسم علم املعلو ات جبا عة أم البري كانت اد جة  توسطة

ا بقسم المناهج وتكنولوجيا التعليم ألساتذتهم تقييم طلبة الدراسات العلي"بعنوان ( 5112الثبيتي، )دراسة  .5
 ".في كلية التربية بجامعة الطائف
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وكان  ل أارز أهدا وا حتديد د جة تبييم طلبة الد اسات العليا ابسم املناهل وت نولوجيا التعليم ا لية الااية جبا عة 
.  يسي، ومال التبييم، ومال العفمات اإلنسانيةاؤال ايكادميي، واؤال التد: الطااف يساتلفم يف اؤاالت التالية

مت توزيعوا علم متمع الد اسة   واست دم البام، يف د استي املنول الوص ي، واستعمل أداة االستبانة امع املعلو ات
ن هنا  عمجاع وهم طلبة املاجستع ابسم املناهل وت نولوجيا التعليم وطببت الد اسة علم كا ل العينة، و ل نتاال الد اسة أ

 ل مبل أ راد متمع الد اسة  ل طفب وطالبات أن  ستوي أعضاء هيئة التد يس  رت ع يف مجيع احملاو  اي اعة، ووصم 
 .البام، ااا ا  علم هلا املستوي وتع ي د

 "الكفايات المهنية للمعلمين وعالقتهم بطالب الجامعات"بعنوان ( ŞAHİN,2014)دراسة  .3

 ف عل ثفث حماو  أساسية وهي السلوكية، واملعر ية، والوجدانية،  ل جفل  عر ة أ اء العينة والبالد سعت الد اسة يف ال 
طالبا  وطالبة، و ل أهم نتاال الد اسة عر أن العفمة ام املد سم والطفب كانت  عتدلة، كما اينت  777عددهم 

 يس كانت  عتدلة، كما أظورت النتاال أن املعلمم الليل يعملون الد اسة أن ال  ايات املونية ال  ميتل وا أعضاء هيئة التد
 .يف مطاع التعليم العاملي ميتل ون ك ايات  ونية وعتبان للمعر ة انسبة عالية

برامج علم المعلومات: القسم الثاني  

تجربة قسم المكتبات والمعلومات بجامعة المام في "بعنوان ( 5112كمال الدين والشافعي،)دراسة  .1
 ".دراسة تحليلية مقارنة للمقررات الدراسية: داد وتأهيل اختصاصيات للمكتبات والمعلوماتإع

وهد ت الد اسة عر د اسة وتبييم املبر ات الد اسية ال  تمد ى اةمسام امل تبات السعودية ااملنطبة ال رمية ملعر ة  دي  
املنول الوص ي التحليلي لتحليل وتبييم اجطة الد اسية  ت طيتوا للم اهيم ايساسية وااديثة للت رتص، واست دم البامثان

لبسم امل تبات واملعلو ات جبا عة الد ام، واملنول املبا ن  ل جفل عجراء د اسة  با نة للمبر ات الد اسية ال  تمد ى 
، وكانت  ل (ة طيبةجا عة املل  عبد الع ي ، وجا عة اإل ام حممد ال سعود، وجا عة أم البري، وجا ع)اايمسام ايجري 

ابسم جا عة الد ام ومد يرجع ذل   ةأهم النتاال ال  توصل هلا البامثان ضعف املبر ات ال  متثل اؤاالت الرايسية واملوا ي
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عر اداثة البسم مي،   يتباوز سبعة أعوام  نل عن ااي، وعدم جاه ية مسم امل تبات جبا عة الد ام اوضعي الرهل  ل 
ات  علو ات ميتل ل  ل املوا ات ال نية والتبنية والل وية ال  جتعلول خيد ل ا اعلية اسوك العمل تةهيل اجترتاصي

املعلو ايت، و ل أهم التوصيات ال  أوصم هبا البامثان ضرو ة  رجعة وتطوير املبر ات الد اسية و ق املت عات املستحدثة يف 
  .الت رتص علم املستوي احمللي واإلمليمي والعاملي

 "االحتياجات التعليمية المتغيرة ألمناء المكتبات"بعنوان ( Simmons M, 2010)راسة د .5

وكانت فتم االد اسة ااملبر ات التعليمية يف امل تبات يف اململ ة املتحدة و عر ة  دي  واامتوا ملتطلبات سوك العمل ال  
 77والت نولوجية وألعها، طمببت الد اسة علم  مدث هلا ت ع يف االون ايجعة ويرجع ذل  لعدة ايسباب االجتماعية

أ ناء   تبة وذل  ملعر ة  دي  فامة  7 ل املديريل و 0أ م   تبة ااإلضا ة عر عمل  باافت  ع  77 دير   تبة و
تطوير  املناهل يف اململ ة املتحدة ل نوا ك  ت أن هنال  اجتفى ام املد اء وأ ناء امل تبة،  عي أ ناء امل تبات ضرو ة

وحتسم طرك التد يس، اينما يري  د اء امل تبات أن املناهل الد اسية  ناسبة و فامة وأن الرت ات ال  رتية ام اي ناء 
 . هي ال  ي ون هلا تةثع يف مد ة العا لم وك اءفم

ذج االتجاهات الحديثة في برامج المكتبات والمعلومات نمو "بعنوان ( 5112العلي واللهيبي، )دراسة  .3
 "لتقييم المناهج وتطويرها

مي ل تطبيبي عند  راجعة وتطوير ال ا ل ايكادميية يمسام امل تبات " Model" ك ت الد اسة علم وضع منوذا 
واملعلو ات وذل  لتسا ع الت عات يف تبنيات املعلو ات وسوك العمل جرتي هلد ايمسام، واست د ت هلد الد اسة عر 

أساليخل البح، العلمي وطرك جتميع البيانات، عذ است دم البامثان يف الد اسة املنول الوص ي و نول امل ا ام العديد  ل 
، وعل أهم نتاال الد اسة (Focus Group)د اسة ااالة، وااإلضا ة عر ذل  مت است دام أسلوب مجاعات الاكي  

عيات املونية املت رترتة كما أني مت استعراض   انت كتص االتوجوات ااديثة  بد استعرضت الد اسة أهم توصيات اام
العديد  ل ال ا ل ايكادميية مول العا  عضا ة عر استعراض ايدايات ااديثة للتعرى عر أهم التوجوات ااديثة يف مال 
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 ا ل يف حتليل وامع ال( Model)التعليم يف كرتص امل تبات واملعلو ات، ووصم البامثان ااست دام النموذا املباو 
 .ايكادميية ود استوا، واناء املبر ات الد اسية اناء عليي و ا حيتويي  ل حماو  وعناصر  تل ة

موائمة خريجي أقسام علم المعلومات لحاجات سوق العمل: القسم الثالث  

: سوق العمل لخريجي أقسام المكتبات والمعلومات بمحافظة القليوبية"بعنوان ( 5112عكاشة، )دراسة  .2
 "ميدانية لمدى وفاء مقررات قسم المكتبات والمعلومات بنها للمهارات المطلوبةدراسة 

سعت البامثة يف هلد الد اسة عر تبد  صو ة مول وامع سوك العمل يف حما  ة البليواية وامتياجات سوك العمل  ل 
ل  عر ة أ اء أصحاب ايعمال جرتي أمسام امل تبات، وتبييم املبر ات الد اسية ال  يبد وا أمسام امل تبات  ل جف

واجرجم، واست د ت البامثة املنول ا  ل أساسي علم املنول املسحي للمسح علم املؤسسات العا ة واجاصة وكلل  
للوصول لل رتم يف أ اكل عملوم، واست د ت أيضا  علم  نول حتليل احملتوي لتحليل  تطلبات سوك العمل يف مال 

لبليواية، وحتليل الاحة مسم امل تبات واملعلو ات و ا هبا  ل ارا ل د اسية، ويف مجع البيانات تطلبت امل تبات واملعلو ات اا
الد اسة عمل د اسة استطفعية و باافت ش رتية لد اسة امتياجات سوك العمل وأيضا  توزيع استبيانان أمدمها 

النتاال ال  جرجت هبا البامثة امتياا جرتي   يصحاب ايعمال وايجر جرتي مسم امل تبات جبا عة انوا، و ل أهم
البسم عر االهتمام االتد يخل علم العمليات ال نية واإلدا ة والسبفت وكي ية التعا ل  ع املست يديل وهو  ا يتناسخل  ع 

د يخل  ا ذكرد اجرتم  ع ضرو ة عضا ة  واد علم الن س وكانت  ل أهم توصيات ع اشة ضرو ة عضا ة كل  ل  واد الت
العملي، وتطبيبات اااسخل اآليل يف مال امل تبات واملعلو ات ومواعد البيانات، وال مة، وامل تبات الرممية، وامل تبات 
 .املد سية، وكلل   ادة علم الن س،  ع ملى املبر ات ال  ال حيتاجوها الطفب  ثل  ادة الل ة ال ا سية، وال تااة العراية

احتياجات سوق العمل لخريجي قسم علم المعلومات بجامعة "بعنوان ( 5112معتوق وآخرون، )دراسة  .1
 ".دراسة مسحية: أم القرى
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 ك ت الد اسة علم  عر ة  دي  واامة جرتي مسم علم املعلو ات جبا عة أم البري المتياجات سوك العمل للحرتول علم 
، واست دم البامثون املنول املسحي اللي يعت   ر  وظي ية يف البطاع اجا ، وحتديد ال  ايات ال  حيتاجوا اجريل

اينسخل ملثل هلد الد اسات، وامع املعلو ات مت است دام االستبانة، مي، كانت استبانة ايور  وجوي عر جرتي مسم 
الد اسة أن و ل أهم النتاال يف هلد . علم املعلو ات جبا عة أم البري، أ ا االستبانة الثانية   انت  وجوي عر لسوك العمل

 ع م اجرتم مرتلوا علم  ر  وظي ية يف البطاع اا و ي، كما أن أكثر املؤسسات املعلو اتية استبطااا  لل رتم 
امل تبات العمة مث امل تبات املد سية، واجعا  و ل أهم توصيات الد اسة العمل علم تطوير اإلعفن عل الوظااف املتامة 

الهتمام اإعداد وتةهيل جرتي مسم علم املعلو ات وعكساهبم  وا ات التوظيف  ا  يوا جرتي مسم علم املعلو ات، وا
 . وا ة اجتياز املباالة ال  رتية

 نبذة عن جامعة الملك عبد العزيز
وكان تةسيس هلد  ،طيخل اهلل ثراد ،الع ي  الع ي  اسم  ؤسس اململ ة العراية السعودية املل  عبد حتمل جا عة املل  عبد

هد وا ن ر التعليم العايل يف املنطبة ال راية  ل اململ ة العراية  ،م ارت توا جا عة أهلية7691/  هد7281 عة يف عامااا 
وجبوود امل لرتم  ل أاناء هلا الوطل حتول االم عر مبيبة وجرجت ال  رة عر مي  الوجود مي، م ي . السعودية

وش لت  ،الع ي  ومد أادي  محي اهلل كل الدعم والتةييد ل  رة امل روع بدأعضاء اللبنة التحضعية  باالة املل   يرتل ال ع
 . اهلل آل ال يخ اللبنة التةسيسية للبا عة ارااسة امل  و  لي املل   يرتل و عايل وزير املعا ى آنلا  ال يخ مسل ال عبد

 ،أمدمها للطفب واآلجر للطالبات ،التعاليم اإلسف ية و قطببا   ،الع ي  مر م جا عيم  ن رتلم تضم جا عة املل  عبد
و  تبة كبعة مو ة اةمدث التبنيات امل تبية جد ة  ،وكل  نوما   ود ا ا ة املرا ق الد اسية والثبا ية والرياضية والا يوية

كلية اآلداب   ،واإلدا ةكلية االمترتاد : ااا عة عددا   ل ال ليات هي تضم، الطفب والطالبات وأعضاء هيئة التد يس
 .وألعهاكلية الطخل   ،كلية ترتا يم البيئة  ،كلية اهلندسة  ،كلية العلوم  ،والعلوم اإلنسانية
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 نبذة عن قسم علم المعلومات بجامعة الملك عبد العزيز
بسم م ويبوم هلا ال7207/ هد 7727تةسس البسم حتت  سمم امل تبات واملعلو ات جبا عة املل  عبد الع ي  يف تا يخ 

ادو   ااد يف مال كرتص امل تبات واملعلو ات اللي يعت   ل الت رترتات املومة يف العا  جاصة يف ظل اهتمام العا  
ااملعلو ات ومضاياها، وذل   ل جفل كريل وععداد ال واد  ال نية املت رترتة املؤهلة تةهيف  علميا    يعا  لتساهم يف حتسم 

 .وتطوير جد ات املعلو ات

 جراءات المنهجية للدراسةاإل
 

 تمهيد
أهداى الد اسة امليدانية، : يتناول هلا ال رتل اإلجراءات املنوبية ال  اتبعوا البام، يف تن يل الد اسة امليدانية  ل مي،

ب ، ومساب صدموا وثبافا، وتطبيق الد اسة  يدانيا ، و ل مث ايسلو (االستبيان)واملنول املست دم، وترتميم أداة الد اسة 
 :اإلمرتااي املست دم يف حتليل ايانات الد اسة، وذل  علم النحو اللي يوضحي العرض التايل

 منهج الدراسة
عر ة أ اء أصحاب املؤسسات يف ملفء تي لطبيعة هلد الد اسة ال  فتم   الوص ي املسحي اعتمدت الد اسة علم املنول

ارنا ل  اجستع عدا ة املعلو ات ابسم علم املعلو ات يف جا عة سوك العمل  ل  تطلبات وامتياجات ت ون يف جرتي 
، وذل  هبدى حتديد    لة الد اسة املل  عبد الع ي  جبدة، ااإلضا ة عر  عر ة ال  ايات ال  ميتل وا عضو هيئة التد يس

 .انيوحتليلوا  ل جفل است دام االستب

 الدراسةوعينة مجتمع 

وطفب ارنا ل  اجستع عدا ة املعلو ات يف مسم علم املعلو ات  سات البطاع اجا  ؤس تةلف متمع هلد الد اسة  ل
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 .ت  ل البطاع اجا  ؤسسا( 2)وطالخل، ( 77)علم  اني، أ ا عينة الد اسة  بد مت توزيع االستبجبا عة املل  عبد الع ي 

 أداة الدراسة

أداتم، عمدامها تبيس  علم ايدايات والد اسات الساابة ذات الرتلة  وضوع الد اسة، مام البام، ااست دام االطفعاعد 
 دي  واامة جرتي ارنا ل  اجستع عدا ة املعلو ات ابسم علم املعلو ات يف جا عة املل  عبد الع ي  ااجات سوك 

التد يس يف مسم علم املعلو ات جبا عة املل  عبد الع ي ، وذل  العمل، وايجري تبيس ال  ايات ال  ميتل وا أعضاء هيئة 
 . ميال    لة الد اسة وعفجوا ء عينة الد اسةللتعرى علم آ ا

 االستبيانصدق وثبات 
 :صدق االستبيان

يبرتدددد ارتددددك االسدددتبيان أن تبددديس عبدددا ات االسدددتبيان  دددا وضدددعت لبياسدددي، ومدددام البامددد، االتةكدددد  دددل صددددك االسدددتبيان 
 :ماطريبت

 :صدق المحكمين -1

 .يف سبيل البح، اساب صدك االستبيان مام البام، اتح يموا لدي مموعة  ل ايساتلة امل ترتم واج اء

ومددد طلددخل البامدد،  ددل احمل مددم عاددداء آ ااوددم مددول ايداة االنسددبة لعبا افددا، و دددي انتمااوددا للمحدداو  الدد  أد جددت حتتوددا 
لبيدداى  ددا وضددعت  ددل أجلددي، وع  ددان تعدددديل أو   تودداء جددة وضددوو صددياألتوا، و ددددي  فوالتةكددد  ددل سددف توا الل ويددة، ود
 .ملى أو عضا ة اعض العبا ات

واناء علم ذل   بد مرتل البام، علم مموعة مّيمة  ل املفم ات، وال  علم ضواوا مام اتعديل اعض عبا ات 
البام، اإجراء  با نة ام آ اء احمل مم مول ال برات  االستبيان، واستبعاد العبا ات ألع املناسبة، وذل   ل جفل ميام

 .ال  أثعت موهلا اعض املفم ات، ومت ايجل ااآل اء ايكثر ات اما  حنو امل ردات، سواء  ل مي، االى، أو التعديل
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 :صدق االتساق الداخلي-2

 دي اتساك كل  برة  ل  برات االستبيان  دع اؤدال الدلي تنتمدي عليدي  (2777، كوا حة) يبرتد ارتدك االتساك الداجلي
هلد ال برة، ومد مام البام، خساب االتساك الداجلي لفستبانة وذل   ل جفل مساب  عا فت اال تبداط ادم كدل  بدرة 

 :التايل وذل  علم النحو اللي يوضحي اادول،  ل  برات ماالت االستبيان والد جة ال لية للمبال ن سي

مدى موائمة خريجي قسم علم استبيان معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات : (3-1)جدول رقم 
 المعلومات

 ال برة
 عا ل 
 اال تباط

 ال برة
 عا ل 
 اال تباط

1 0.314 20 0.713 

2 0.449 21 0.713 

3 -0.163 22 0.085 

4 0.000 23 0.713 

5 0.000 24 0.770 

6 0.460 25 0.943 

7 0.658 26 0.787 

8 0.460 27 0.705 

9 0.000 28 0.924 

10 0.460 29 0.548 

11 0.768 30 0.768 

12 0.768 31 0.768 
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13 0.247 32 0.966 

14 0.666 33 0.768 

15 0.000 34 0.768 

16 0.390 35 0.524 

17 0.000 36 0.000 

18 0.527 37 0.524 

19 0.713 38 0.966 

 

استبيان الكفايات التي يمتلكها أعضاء هيئة معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات : (3-5)رقم  جدول
 التدريس

 ال برة
 عا ل 
 اال تباط

 ال برة
 عا ل 
 اال تباط

1 0.533 22 0.689 

2 0.622 23 0.610 

3 0.604 24 0.428 

4 0.567 25 0.743 

5 0.433 26 0.737 

6 0.597 27 0.713 

7 0.576 28 0.708 

8 0.580 29 0.593 

9 0.545 30 0.717 

10 0.574 31 0.767 

11 0.796 32 0.612 

12 0.743 33 0.148 

13 0.686 34 0.748 
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14 0.787 35 0.563 

15 0.874 36 0.696 

16 0.649 37 0.690 

17 0.600 38 0.646 

18 0.674 39 0.684 

19 0.701 40 0.502 

20 0.623 41 0.723 

21 0.623 42 0.569 

 

ول السددداابة أن مددديم  عا ددل اال تبددداط ل دددل عبدددا ة  دددل عبدددا ات حمدداو  االسدددتبيان  وجبدددة ودالدددة عمرتدددااي ا عندددد ايتضددح  دددل اادددد
 ةمدددل ممدددا ي دددع أن عبدددا ات االسدددتبيان تتمتدددع اد جدددة صددددك جيددددة مي دددل االعتمددداد عليودددا يف عجدددراء  7077 سدددتوي الداللدددة 

 .الد اسة

 الصدق البنائي  -3

دك البنددااي أمددد  بدداييس صدددك ايداة الددلي يبدديس  دددي حتبددق ايهددداى الدد  تريددد ايداة الوصددول عليوددا، ويبددم رتدديعتدد  ال
 . دي ا تباط كل مال  ل ماالت الد اسة االد جة ال لية ل برات االستبيان

 البنائي لالستبيانصدق ال: (3-3)جدول 

 *الرتدك اؤال م

 77207  واامة جرتي مسم علم املعلو ات دي   .7

 77277 ال  ايات ال  ميتل وا أعضاء هيئة التد يس  .2

 اال  الاايعي املوجخل للثبات= الرتدك *
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وهدددلا ( 70277، 70207)ميمدددة الرتدددك اميددع  بددرات االسددتبيان كانددت ( 7-7)واضددح  ددل النتدداال املوضددحة يف جدددول 
الد اسدة ممدا  اسدتبانةوادلل  ي دون البامد، مدد تةكدد  دل صددك وثبدات . يعىن أن االستبيان ثاات وصدادك اد جدة عاليدة جددا

 .تعلي علم ثبة تا ة ارتحة االستبيان وصفميتوا لتحليل النتاال واإلجااة علم أسئلة الد اسة واجتبا   رضيافا

 :ثبات االستبيان
تعطدددي هدددلد االسدددتبيان ن دددس النتيبدددة لدددو مت ععدددادة تطبيدددق االسدددتبيان أكثدددر  دددل  دددرة حتدددت ن دددس يبرتدددد اثبدددات االسدددتبيان أن 

ال روى وال روط، أو اعبا ة أجري أن ثبات االستبيان يعين االستبرا  يف نتاال االستبيان وعددم ت يعهدا ا د ل كبدع  يمدا لدو 
 .نةمت ععادة توزيعوا علم أ راد العينة عدة  رات جفل  اات ز نية  عي

   Cranach's Alpha Coefficientومدد حتبدق البامد،  دل ثبدات اسدتبانة الد اسدة  دل جدفل طريبدة  عا دل أل دا كرونبدا  
 (7-7)كما هو  بم يف اادول  مم 

 ان باستخدام معامل ألفا كرونباخيثبات االستب: (3-2)جدول رقم 

 م
 اؤال

 عا ل أل ا  
 كرونبا 

 7,270 املعلو ات دي  واامة جرتي مسم علم   .7

,7 ال  ايات ال  ميتل وا أعضاء هيئة التد يس  .2  270  

 

، 70270)بدا  اميدع احملداو  ن ل جفل اادول السااق يتضح متتع االسدتبيان  عا دل ثبدات عدايل ميد، الدد  عا دل أل دا كرو 
امدع املعلو دات لاجاادة عدل أسدئلة ، وهي نسبة  رت عة و ناسبة مما يطمئل البام، الست دام أداة الد اسدة كدةداة (70270

 .الد اسة، والوثوك انتاال تطبيبوا
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 دددون البامددد، مدددد تةكدددد  دددل صددددك وثبدددات اسدددتبانة الد اسدددة يف صدددو فا النواايدددة، وأهندددا صدددااة للتطبيدددق علدددم عيندددة يوادددلل  
 .لاجااة عل أسئلة الد اسة الد اسة ايساسية، مما تعلي علم ثبة تا ة ارتحة االستبيان وصفميتوا امع البيانات الفز ة

 المعالجة اإلحصائية للبيانات

نتوي البام،  ل جتميع استما ات الد اسة سيتم است دام ال نا ل اإلمرتااي اجا  االعلوم اإلنسانية ياعد أن 
 :لتحليل ايانات الد اسة وايدوات املست د ة  ا يلي( SPSS)واالجتماعية 

هلا  يست دم: اللي تست دم  يي املتوسطات ااسااية واالحنرا ات املعيا يةأدوات التحليل اإلمرتااي الوص ي  .7
 .عينة الد اسة وصف يف البام، وي يد  ا  ت ع  ئات ت را   عر ة يألراض أساسي ا  ل اي ر

 .عجراء اجتبا  الثبات أل ا كرونبا  ملعر ة ثبات  برات االستبيان املست د ة يف مجع البيانات .2

 .رتدك  عا ل ا تباط اعسون لبياى صدك ال برات االستبيانعجراء اجتبا  ال .7

 إجراءات تصحيح أداة الدراسة 

 : اعتمدت اجطوات اآلتية يف ترتحيح أداة الد اسة

لاجااة عل تساؤالت الد اسة  بد اعتمدت املتوسطات ااسااية إلجااات أ راد العينة لت ون  ؤشرا  علم د جة املوا بة 
علم  7، 2، 7، 7 و ق التد ا( ال أوا ق ا دة -ال أوا ق -أوا ق  – أوا ق ا دة)  ئات أ اعة وجري تبسيم الد جة عر

كما هو  وضح ااادول   الرااعيعجااات مسخل  بياى لي ا ت  7، ومد كانت اإلجااات علم كل عبا ة   ونة  ل التوايل
 .االيت

 الرباعيمقياس ليكارت : (3-2)جدول 
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 الوزن يالرأ     املتوسط املرجح  

 7 ال أوا ق ا دة 7-7707

 2 ال أوا ق 7007-2072

 7 أوا ق 2077-7027

 7 أوا ق ا دة 7027-7,77
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 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها

 تمهيد
يسع هلا ال رتل يف اتساك  ع تساؤالت الد اسة، مي، يتضمل عرضا  وحتليف  لنتاال الد اسة امليدانية اعد تطبيق أداة 
الد اسة علم العينة امل تا ة، و عااة البيانات عمرتاايا   ع االستعانة االد اسات الساابة يف التعليق علم النتاال، وتسويف  

  :لعرض نتاال الد اسة مام البام، اعرضوا علم النحو اللي يوضحي العرض التايل
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 لخصائص العينة يالتحليل الوصف

رتااص والسمات ال  رتية ا رض التعدرى واالسدت ادة  نودا، مدام البامد، اتحليدل الوصف اإلمرتااي لعينة الد اسة و ق اج
 . البيانات ال  رتية للمبحوثم، و يما يلي عرض لنتاال عينة الد اسة و با  لد رتاارتوم

 لعدد العاملين بالمؤسسةتوزيع أفراد عّينة الدراسة وفقاً ( 2-1)جدول 
 

 %النسبة  الت را  عدد العا لم
 33.3 3 (1-100) ل 

 11.1 1 ( 101-200) ل 

 55.6 5   200أكثر  ل 

 100.0 9 اؤموع

 
 ،277أكثر  ل  اجااوا اةن عدد العا لم ااملؤسسة  ل أ راد العينة%( 7707)أن نسبة ( 7-7)يتضح  ل اادول  مم 

 ل أ راد %( 7707)نسبة ، و (7-777) ل  اجااوا اةن عدد العا لم ااملؤسسة ل أ راد العينة %( 7707)اينما نسبة 
 (. 777-277) ل  اجااوا اةن عدد العا لم ااملؤسسةالعينة 
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 لعدد العاملين بالمؤسسةتوزيع أفراد عّينة الدراسة وفقاً ( 2-1)شكل 

 عرض نتائج أسئلة الدراسة
 المتعلقة بالسؤال االول النتائج

ماادى مالئمااة خريجااي برنااامج ماجسااتير إدارة المعلومااات مااا : ولاجاادة علددم السددؤال ايول يف الد اسددة والددلي يددنص علددم
 ات والنسددخل االت ددر تندداول البامدد، يسددوى  ؟بقساام علاام المعلومااات بجامعااة الملااك عبااد العزيااز لحاجااات سااوق العماال

 :املتوسطات ااسااية، واالحنرا ات املعيا ية الستبااات أ راد العّينة وهي علم النحو التايلاملئوية و 

المهارات  لعبارات المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريةالتكرارات والنسب المئوية و (: 2-5)جدول 
 والسمات الشخصية واللغوية

 ال برة م
  

ال أوا ق 
 ا دة

ال 
 أوا ق

 أوا ق
أوا ق 
 ا دة 

املتوسط 
 ااسايب

االحنراى 
 املعيا ي

الرت
 اة

 االجتاد

 .مسل امل ور 1
  - - 4 5 

3.56 0.53 4 
أوا ق 
 55.6 44.4 - - % ا دة

33.3% 

11.1% 

55.6% 

    300أكثر من  (  707-300)من  (7-700)من 
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 .التحدث ا  ل لبق 2
  - - 4 5 

3.56 0.53 4 
أوا ق 
 55.6 44.4 - - % ا دة

 .البد ة علم االمناع أثناء التسويق 3
  - - 1 8 

3.89 0.33 2 
أوا ق 
 88.9 11.1 - - % ا دة

4 

تن يم الومت ) وا ات تن يمية 
واالعمال والعفمات ايني وام 

 .ز فاي

  - - - 9 

4.00 0.00 1 
أوا ق 
 100.0 - - - % ا دة

 .العمل ضمل  ريق  ت ا ل 5
  - - - 9 

4.00 0.00 1 
أوا ق 
 100.0 - - - % ا دة

 .ميادة  ريق ا  ل  عال 6
  - - 1 8 

3.89 0.33 2 
أوا ق 
 88.9 11.1 - - % ا دة

 .االترتال ال عال 7
  - - 2 7 

3.78 0.44 3 
أوا ق 
 77.8 22.2 - - % ا دة

 .البد ة علم االاداع 8
  - - 1 8 

3.89 0.33 2 
أوا ق 
 88.9 11.1 - - % ا دة

 اجلق اايد 9
  - - - 9 

4.00 0.00 1 
أوا ق 
 100.0 - - - % ا دة

 .البد ة علم الت طيط 10
  - - 1 8 

3.89 0.33 2 
أوا ق 
 88.9 11.1 - - % ا دة

أوا ق  3 0.44 3.78 7 2 - -  التحليل وتبييم النتاال وكتااة  11
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 ا دة 77.8 22.2 - - % .التبا ير

 . تااعة املستبدات يف كرترتي 12
  - - 2 7 

3.78 0.44 3 
أوا ق 
 77.8 22.2 - - % ا دة

 .التعا ل االل ة االجنلي ية ا  ل جيد 13
  - - 4 5 

3.56 0.53 4 
أوا ق 
 55.6 44.4 - - % ا دة

 .اإلملام ال ات أجري  ع اإلجنلي ية 14
  - 4 4 1 

 أوا ق 5 0.71 2.67
% - 44.4 44.4 11.1 

 . االنتماء للمؤسسة واإلملام اةهدا وا 15
  - - - 9 

4.00 0.00 1 
أوا ق 
 100.0 - - - % ا دة

   0.33 3.75 العام  ااسايباملتوسط   
أوا ق 
 ا دة

 
املوا ات والسمات  وا بم ا دة علم يتضح أن أ راد عينة الد اسة  (7-2)ااادول  مم  ل جفل النتاال املوضحة 

عر  7027 ل ) الرااعي ل  ئات املبياى  ايوروهو  توسط يبع يف ال ئة ( 7 ل  7007) توسط  ال  رتية والل وية
املوا ات والسمات ال  رتية والل وية، مي، علم  ا دة أ راد عينة الد اسة وهي ال ئة ال  ت ع عر جيا   وا بة( 7077

 :مت ترتيبوا تنازليا مسخل  وا بة أ راد عينة الد اسة عليوا كالتايل
  العمل ، تن يم الومت واالعمال والعفمات ايني وام ز فاي) وا ات تن يمية " (77، 2، 7، 7) مم جاءت العبا ة

 توسط مسايب الد ( ايويل)، يف املرتبة "االنتماء للمؤسسة واإلملام اةهدا وا، اجلق اايد ،ضمل  ريق  ت ا ل
 .  هلا أوا ق ا دة، وكان اجتاد ا راد العينة مو (7077)، وااحنراى  عيا ي الد (7077)

  البد ة علم  ،ميادة  ريق ا  ل  عال ،البد ة علم االمناع أثناء التسويق" (77، 7، 7، 7)جاءت العبا ة  مم
، (7077)، وااحنراى  عيا ي الد (7072) توسط مسايب الد ( الثانية)، يف املرتبة "البد ة علم الت طيط، االاداع
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 .  ا دة وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق
  تااعة املستبدات يف ، التحليل وتبييم النتاال وكتااة التبا ير، االترتال ال عال" (72، 77، 0)جاءت العبا ة  مم 

، وكان اجتاد ا راد العينة (7077)، وااحنراى  عيا ي الد (7007) توسط مسايب الد ( الثالثة)، يف املرتبة "كرترتي
 .  موهلا أوا ق ا دة

 يف "التعا ل االل ة االجنلي ية ا  ل جيد ،التحدث ا  ل لبق ،مسل امل ور" (77، 2، 7)م جاءت العبا ة  م ،
، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق (7077)، وااحنراى  عيا ي الد (7077) توسط مسايب الد ( الرااعة)املرتبة 
 .ا دة

  (2070) توسط مسايب الد ( اجا سة)املرتبة  ، يف"اإلملام ال ات أجري  ع اإلجنلي ية" (77)جاءت العبا ة  مم ،
 .، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق(7007)وااحنراى  عيا ي الد 

 
مهارات تقنية  لعبارات المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريةالتكرارات والنسب المئوية و : (2-3)جدول 

 المعلومات

 ال برة م
  

ال أوا ق 
 ا دة

ال 
 أوا ق

 أوا ق
أوا ق 
 ا دة 

املتوسط 
 ااسايب

االحنراى 
 املعيا ي

الرت
 اة

 االجتاد

 التعا ل  ع اااسخل االيل واالنانت 1
  - - 1 8 

3.89 0.33 2 
أوا ق 
 ا دة

% - - 11.1 88.9 

2 

التعا ل  ع ارا ل اااسخل وتطبيباتي 
امل تل ة  ثل الويندوز وارامي 

 .امللحبة

  - - - 9 

4.00 0.00 1 
أوا ق 
 100.0 - - - % ا دة

أوا ق  4 0.73 3.56 6 2 1 -   . التعا ل  ع ارا ل اهلواتف اللكية 3
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 ا دة 66.7 22.2 11.1 - %

4 
التعا ل الرتحيح  ع املوامع املتامة 

 . ل جفل شب ة االنانت

  - - 2 7 
3.78 0.44 3 

أوا ق 
 77.8 22.2 - - % ا دة

5 
 طبوعة )الوصول ملرتاد  املعلو ات 

 (.أو ال اونية

  - - 2 7 
3.78 0.44 3 

أوا ق 
 77.8 22.2 - - % ا دة

6 
الوصول ملوامع اتامة املعلو ات 
 .املوثبة علم شب ة االنانت

  - - 2 7 
3.78 0.44 3 

أوا ق 
 77.8 22.2 - - % ا دة

7 
التعا ل  ع ل ات اناء  وامع 
 .وص حات االنانت امل تل ة

  - 1 3 5 
3.44 0.73 5 

أوا ق 
 55.6 33.3 11.1 - % ا دة

   0.44 3.75 العام  ااسايباملتوسط   
أوا ق 
 ا دة

 
  وا ات تبنية املعلو ات وا بم ا دة علم يتضح أن أ راد عينة الد اسة  (7-7)ااادول  مم  ل جفل النتاال املوضحة 

وهي ال ئة ( 7077عر  7027 ل ) الرااعي ل  ئات املبياى  ايوروهو  توسط يبع يف ال ئة ( 7 ل  7007) توسط 
 وا ات تبنية املعلو ات، مي، مت ترتيبوا تنازليا مسخل  وا بة علم  ا دة أ راد عينة الد اسة ال  ت ع عر جيا   وا بة

 :أ راد عينة الد اسة عليوا كالتايل
  ( ايويل)، يف املرتبة "امل تل ة  ثل الويندوز وارامي امللحبةالتعا ل  ع ارا ل اااسخل وتطبيباتي " (2)جاءت العبا ة  مم

 .  ، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق ا دة(7077)، وااحنراى  عيا ي الد (7077) توسط مسايب الد 
  (7.72) توسط مسايب الد ( الثانية)، يف املرتبة "التعا ل  ع اااسخل االيل واالنانت" (7)جاءت العبا ة  مم ،

 .  ، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق ا دة(7077)وااحنراى  عيا ي الد 
  الوصول ملرتاد  ، التعا ل الرتحيح  ع املوامع املتامة  ل جفل شب ة االنانت " (7، 7، 7)جاءت العبا ة  مم
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( الثالثة)، يف املرتبة "االنانت الوصول ملوامع اتامة املعلو ات املوثبة علم شب ة، ( طبوعة أو ال اونية)املعلو ات 
 .  ، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق ا دة(7077)، وااحنراى  عيا ي الد (7007) توسط مسايب الد 

  (7077) توسط مسايب الد ( الرااعة)، يف املرتبة "التعا ل  ع ارا ل اهلواتف اللكية" (7)جاءت العبا ة  مم ،
 .، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق ا دة(7007)وااحنراى  عيا ي الد 

  توسط ( اجا سة)، يف املرتبة "التعا ل  ع ل ات اناء  وامع وص حات االنانت امل تل ة" (0)جاءت العبا ة  مم 
 .، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق ا دة(7007)، وااحنراى  عيا ي الد (7077)مسايب الد 

 
المهارات  لعبارات المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريةالتكرارات والنسب المئوية و : (2-2)جدول 

 المعلوماتية والبحثية

   ال برة م
ال أوا ق 
 ا دة

ال 
 أوا ق

 أوا ق
أوا ق 
 ا دة 

املتوسط 
 ااسايب

االحنراى 
 املعيا ي

الرت
 اة

 االجتاد

1 
الوصول ملرتاد  املعلو ات 

 .االل اونية

  - - 2 7 
3.78 0.44 1 

أوا ق 
 ا دة

% - - 22.2 77.8 

2 

التعا ل  ع مواعد البيانات العاملية 
و وامع اتامة املرتاد  واملستودعات 

 .الرممية واملدونات وألعها

  - 1 3 5 

3.44 0.73 3 
أوا ق 
 55.6 33.3 11.1 - % ا دة

3 
البد ة علم تبد  دو ات يف  وا ات 

 البح، يف االنانت

  - 3 3 3 
3.00 0.87 5 

أوا ق 
 33.3 33.3 33.3 - % ا دة

 .البد ة علم حتليل الن م وال ا ل 4
  - 1 3 5 

3.44 0.73 3 
أوا ق 
 55.6 33.3 11.1 - % ا دة
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5 
التعا ل  ع مجيع أش ال املعلو ات 

 .وأنواعوا وأوعيتوا

  - - 5 4 
3.44 0.53 3 

أوا ق 
 44.4 55.6 - - % ا دة

 .ععداد البحوث وامل ا يع البحثية 6
  - 3 2 4 

 أوا ق 4 0.93 3.11
% - 33.3 22.2 44.4 

7 
تبد  جد ات  علو ات  تطو ة 

 . ومديثة

  - - 3 6 
3.67 0.50 2 

أوا ق 
 66.7 33.3 - - % ا دة

   0.67 3.41 العام  ااسايباملتوسط   
أوا ق 
 ا دة

 
املوا ات املعلو اتية  وا بم ا دة علم يتضح أن أ راد عينة الد اسة  (7-7)ااادول  مم  ل جفل النتاال املوضحة 

وهي ( 7077عر  7027 ل ) الرااعي ل  ئات املبياى  ايوروهو  توسط يبع يف ال ئة ( 7 ل  7007)والبحثية  توسط 
املوا ات املعلو اتية والبحثية، مي، مت ترتيبوا تنازليا مسخل علم  ا دة أ راد عينة الد اسة ال ئة ال  ت ع عر جيا   وا بة

 : وا بة أ راد عينة الد اسة عليوا كالتايل
  (7007) توسط مسايب الد ( ايور)رتبة ، يف امل"الوصول ملرتاد  املعلو ات االل اونية" (7)جاءت العبا ة  مم ،

 .  ، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق ا دة(7077)وااحنراى  عيا ي الد 
  (7070) توسط مسايب الد ( الثانية)، يف املرتبة "تبد  جد ات  علو ات  تطو ة ومديثة" (0)جاءت العبا ة  مم ،

 .  راد العينة موهلا أوا ق ا دة، وكان اجتاد ا (7077)وااحنراى  عيا ي الد 
  التعا ل  ع مواعد البيانات العاملية و وامع اتامة املرتاد  واملستودعات الرممية " (7، 7، 2)جاءت العبا ة  مم

، يف املرتبة "التعا ل  ع مجيع أش ال املعلو ات وأنواعوا وأوعيتوا ،البد ة علم حتليل الن م وال ا ل ،واملدونات وألعها
علم التوايل، وكان اجتاد  (7077، 7007، 7007)، وااحنراى  عيا ي الد (7077) توسط مسايب الد ( الثالثة)

 .  ا راد العينة موهلا أوا ق ا دة
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  (7077) توسط مسايب الد ( الرااعة)، يف املرتبة " ععداد البحوث وامل ا يع البحثية " (7)جاءت العبا ة  مم ،
 .، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق(7027) عيا ي الد وااحنراى 

  توسط ( اجا سة)، يف املرتبة "البد ة علم تبد  دو ات يف  وا ات البح، يف االنانت " (7)جاءت العبا ة  مم 
 .، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق(7070)، وااحنراى  عيا ي الد (7077)مسايب الد 

 
 المهارات الفنية لعبارات المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريةالتكرارات والنسب المئوية و : (2-2)جدول 

   ال برة م
ال أوا ق 
 ا دة

ال 
 أوا ق

 أوا ق
أوا ق 
 ا دة 

املتوسط 
 ااسايب

االحنراى 
 املعيا ي

الرت
 اة

 االجتاد

1 
البد ة علم اجتيا   رتاد  املعلو ات 

 .ال  تناسخل املؤسسة

  - - 2 7 
3.78 0.44 2 

أوا ق 
 77.8 22.2 - - % ا دة

2 
ععداد  ورى ملرتاد  املعلو ات سواء 

 .يدوي أو ال اوت

  - - 2 7 
3.78 0.44 2 

أوا ق 
 77.8 22.2 - - % ا دة

 .البد ة علم عمل  ؤوى املوضوعات 3
  - - 3 6 

3.67 0.50 3 
أوا ق 
 66.7 33.3 - - % ا دة

4 
اإلملام ان م تن يم املعلو ات ا  ل 

 عام

  - - 2 7 
3.78 0.44 2 

أوا ق 
 77.8 22.2 - - % ا دة

 اإلملام ان م تن يم املعلو ات التبنية 5
  - - 2 7 

3.78 0.44 2 
أوا ق 
 77.8 22.2 - - % ا دة

6 
است دام البواعد ااديثة ل ورسة 

 .أوعية املعلو ات
  - - 3 6 

3.67 0.50 3 
أوا ق 
 66.7 33.3 - - % ا دة

أوا ق  1 0.00 4.00 9 - - -   واكبة ايساليخل ااديثة يف مال  7
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 ا دة 100.0 - - - % .تن يم املل ات واملرتاد 

8 

 ورسة )أداء العمليات ال نية 
وترتنيف واعداد  ين وحتليل 

يوعية املعلو ات (  وضوعي
 . امل تل ة

  - - 3 6 

3.67 0.50 3 
أوا ق 
 66.7 33.3 - - % ا دة

9 
جطط ترتنيف )اإلملام ان ام  بنل 

 (.ومواام  ؤوى  وضوعات

  - - 3 6 
3.67 0.50 3 

أوا ق 
 66.7 33.3 - - % ا دة

   0.42 3.75 العام  ااسايباملتوسط   
أوا ق 
 ا دة

 
املوا ات ال نية  توسط  وا بم ا دة علم يتضح أن أ راد عينة الد اسة  (7-7)ااادول  مم  ل جفل النتاال املوضحة 

وهي ال ئة ال  ت ع ( 7077عر  7027 ل ) الرااعي ل  ئات املبياى  ايوروهو  توسط يبع يف ال ئة ( 7 ل  7007)
املوا ات ال نية، مي، مت ترتيبوا تنازليا مسخل  وا بة أ راد عينة الد اسة علم  ا دة أ راد عينة الد اسة عر جيا   وا بة
 :عليوا كالتايل

  توسط ( ايور)، يف املرتبة " واكبة ايساليخل ااديثة يف مال تن يم املل ات واملرتاد " (0)جاءت العبا ة  مم 
 .  ، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق ا دة(7077)، وااحنراى  عيا ي الد (7077)مسايب الد 

  ععداد  ورى ملرتاد  ، البد ة علم اجتيا   رتاد  املعلو ات ال  تناسخل املؤسسة" (7، 7، 2، 7)جاءت العبا ة  مم
، "اإلملام ان م تن يم املعلو ات التبنية ،ملعلو ات ا  ل عاماإلملام ان م تن يم ا، املعلو ات سواء يدوي أو ال اوت

، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق (7077)، وااحنراى  عيا ي الد (7007) توسط مسايب الد ( الثانية)يف املرتبة 
 .  ا دة

  ااديثة ل ورسة أوعية است دام البواعد  ،البد ة علم عمل  ؤوى املوضوعات" (2، 7، 7، 7)جاءت العبا ة  مم
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اإلملام ، يوعية املعلو ات امل تل ة(  ورسة وترتنيف واعداد  ين وحتليل  وضوعي)أداء العمليات ال نية  ،املعلو ات
، وااحنراى (7070) توسط مسايب الد ( الثالثة)، يف املرتبة "(جطط ترتنيف ومواام  ؤوى  وضوعات)ان ام  بنل 
 . د ا راد العينة موهلا أوا ق ا دة، وكان اجتا(7077) عيا ي الد 

 :الثانيالمتعلقة بالسؤال  النتائج
حداثاة منااهج برناامج ماجساتير إدارة المعلوماات فاي ماا مادى : يف الد اسة واللي يدنص علدم الثاتولاجااة علم السؤال 

 اجسدددتع عدا ة   با ندددة ادددم ارندددا لتنددداول البامددد، يسدددوى  ؟ة الملاااك عباااد العزياااز بجااادةقسااام علااام المعلوماااات بجامعااا
املعلو دات يف مسدم علدم املعلو دات جبا عدة امللد  عبدد الع يد  وارندا ل  اجسدتع اآلداب يف علدوم امل تبدات واملعلو دات، وذلدد  

 بدددر ات  ددددل كدددل جطدددة، ااسدددتعراض ال  ايددددات لددد   بدددر ، ومت اارتدددول علددددم جطدددة ارندددا ل  اجسددددتع عدا ة  7 دددل جدددفل 
 عة امللد  عبدد الع يد  يف جددة  دل جدفل  ومدع ااا عدة، كدلل  جطدة ارندا ل  اجسدتع املعلو ات يف مسم علم املعلو ات جبا

 .اآلداب يف علوم امل تبات واملعلو ات جبا عة املل  سعود يف الرياض  ل جفل  ومع ااا عة
 جدول مقارنة المقررات بين القسمين

 جامعة الملك سعود جامعة الملك عبد العزيز 
 موارد المعلومات المتخصصة إدارة المعلومات 7
 تصميم قواعد البيانات وتطبيقاتها دارة قواعد البياناتإ 2
 خدمات المعلومات في البيئة الرقمية مصادر وخدمات المعلومات 7
 االتجاهات الحديثة في تنظيم المعلومات دارة محتوى مؤسسات االعمالإ 7

7 
 المستودعات الرقمية

 
المكتبات مناهج البحث في علوم 

 والمعلومات

 

جامعة الملك عبد العزيز بجدة –ماجستير إدارة المعلومات   

 :املبر ات الد اسية

http://proceedings.sriweb.org/


 

Global Proceedings Repository 
American Research Foundation 

ISSN 2476-017X 
 

Available online at http://proceedings.sriweb.org 

 

 

http://arab.kmshare.net/ 

 

077 

 

 (:211)إدارة المعلومات  .1

التعريف اامل اهيم والوظااف ايساسية إلدا ة املعلو ات ال  ت مل الت طيط، والتبميع، والتن يم، واالست دام، والتح م، 
شرو أمهية  رتاد  املعلو ات  ع الاكي  علم ااانخل التطبيبي يف املؤسسات واملن آت كما يتضمل . وا، املعلو ات
 .اا و ية واجاصة

 (:251) دارة قواعد البياناتإ .5

يودى املبر  عر شرو   ووم مواعد البيانات وعدا فا وامل اهيم املتعلبة هبا كالبيانات واملعلو ات ون م  عااة البيانات 
 .وتطبيبوا واعد البيانات  ل مي،   وو وا وأنواعوا ووظاا وا وأهم جرتاارتوا وكي ية ترتميموا وادا فالب وايسس الن رية
 .طرك تبييم مواعد البيانات وا نوا ناولويت ،البيانات العفابية واناء العفمات علم منلجة يضا  أويرك  املبر  

 (:215)مصادر وخدمات المعلومات  .3

يف اؤتمع و وم امتياجات املست يديل يف البيئات امل تل ة وذل  ع  د اسة انواع  رتاد  شرو   ووم املعلو ات ودو ها 
وجد ات املعلو ات وجاصة الرممية  ع الاكي  علم  رتاد  املعلو ات امل يدة واملناسبة للبطاعات املت رترتة سواء اا و ية 

 .البضايا ذات العفمة  رتاد  املعلو ات وجد افا  نوا وألع اا و ية وعاراز أمهية سياسات اجد ات  ع  عااة أارز
  دارة محتوى مؤسسات االعمالإ .2

كما ستتم  نام ة وشرو   ايا . ن ام عدا ة احملتوي و واادد و  اياد وعيواي كمبد ة إلدا ة حمتوي املؤسسةيتناول هلا املبر  
 .و  وناتي وأساطعد والتحديات ال  تواجوي( ECM)ن ام عدا ة احملتوي 

 المستودعات الرقمية .2

يتناول املبر  التعريف  اهية املستودعات الرممية وأنواعوا، وعدا ة احملتوي واسااتيبيات وسياسات اإلتامة ااملستودعات 
فا، و ستودعات الوصول اار، ومضايا اا ظ الرممي تبييم وااملستودعات الرممية و عايع امليتاداتا وأد الرممية، ون م عدا ة

 .تودعات الرمميةاملس

جامعة الملك سعود بالرياض –ماجستير علوم المكتبات والمعلومات   
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 :املبر ات الد اسية
 (:212)موارد المعلومات المتخصصة  .1

 : تناول هلا املبر  كل  ا يلي

املعلو ات  ،  رتاد ةأش اهلا، جرتاارتوا، تبوميوا، اساجاعوا،  رتاد  املعلو ات الببليوألرا ي:  وا د املعلو ات املت رترتة
 . ،  رتاد  املعلو ات ألع التبليدية،  رتاد  املعلو ات االل اونيةةال ع الببليوألرا ي

 (:223)تصميم قواعد البيانات وتطبيقاتها  .5

 : تناول هلا املبر  كل  ا يلي
النرتو ، مواعد البيانات  أنواعوا، أمهيتوا، ارميات عن ااوا، ن م عدا فا، مواعد ايانات: امل اهيم ايساسية لبواعد البيانات

 .العفابية، عن اء ااداول، ت ويل العفمات، البح،، االستعف ات، التبا ير
 (:271)خدمات المعلومات في البيئة الرقمية  .3

 : تناول هلا املبر  كل  ا يلي
املعلو ات، االجتاهات ااديثة يف جد ات املعلو ات، وطرك تبوميوا، ود اسات املست يديل، وسلوكيات البح، عل 

وأساليخل ترتميم اجد ات املبنية علم االمتياجات، وطرك تعليم املست يديل يف البيئة الرممية، و وا ات تبو  اجد ات 
 .وتن يلها، وترتميم ارا ل جد ات املعلو ات، وارا ل تعليم املست يديل

 (:251)االتجاهات الحديثة في تنظيم المعلومات  .2

 :تناول هلا املبر  كل  ا يلي
التطو ات ااديثة يف تن يم املعلو ات، والوصف الببليوألرايف ملرتاد  املعلو ات ال ع تبليدية، والوصف الببليوألرايف ملرتاد  
املعلو ات اإلل اونية، ومواعد ال ورسة ايجنلو أ ري ية، وامليتاداتا، ون م ال ورسة اآللية، وصي ة  ا   لل ورسة املبروءة آليا  

(MARC) الترتنيف ون مي املت رترتة، ومناذا  ل الترتنيف املت رترتة، ون م الت  يف وأنواعي وطرك ، ون ريات
 .تن يلد، ومواام  ؤوى املوضوعات و  ان  الواص ات، وأدوات الت  يف اإلسنادية

 (:255)مناهج البحث في علوم المكتبات والمعلومات  .2

 :تناول هلا املبر  كل  ا يلي
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األة تساؤالتي و رضياتي ومجع البيانات وحتليلوا واست ف  النتاال وععداد التبرير أساليخل حتديد    فت البح،، وصي
النوااي، و ناهل البح، العلمي النوعية وال مية واملنول الببليو اي واملنول املسحي واملنول التا خيي واملنول الوص ي 

 .و نول املبا نة و نول حتليل احملتوي
 :ال القسمين الحظنا ما يليمن خالل استعراض خطة البرنامج لك

هنال  تبا ب يف  سميات ايمسام   ي جا عة املل  عبد الع ي  يمسمم ابسم علم املعلو ات اينما يف جا عة  .7
 .املل  سعود يمسمم ابسم علوم امل تبات واملعلو ات

 .انسبة كبعة هنال  اجتفى يف املسميات ام املواد يف ال نامم، ول ل هنال  تبا ب يف حمتوي املبر ات .2

هنال  اجتفى ام عدد الساعات املطلواة للت را،  نبد أن ارنا ل املاجستع يف جا عة املل  عبد الع ي  تخل  .7
ساعة  ا  يوا   روع الت را، اينما يف جا عة املل  سعود تخل علم الطالخل أن  72علم الطالخل ان تتاز 

 .ساعة ااإلضا ة عر الرسالة 20تتاز 

ات اك اةن ال نامم يود ان عر ت ويل ال واد  الب رية الفز ة املال ة لل  ايات واملوا ات الفز ة، واالند اا يف هنال  
 .متمع املعر ة

 :لثالثاالمتعلقة بالسؤال  النتائج
يمتلكهاا مالئماة الكفاياات وأسااليب التادريس التاي ماا مادى : يف الد اسة والدلي يدنص علدم الثال،ولاجااة علم السؤال 

سددوى  ؟عضااو هيئااة التاادريس فااي قساام علاام المعلومااات بجامعااة الملااك عبااد العزيااز فااي جاادة مااع المتغياارات الحديثااة
املتوسددطات ااسددااية، واالحنرا ددات املعيا يددة السدددتبااات أ ددراد العّينددة وهددي علدددم والنسددخل املئويدددة و  تالت ددرا اتندداول البامدد، ي

 :النحو التايل

المجال لعبارات  المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريةوالنسب المئوية و التكرارات : (2-2)جدول 
 األكاديمي التخصصي

 ال برة م
  

ال أوا ق 
 ا دة

ال 
 أوا ق

 أوا ق
أوا ق 
 ا دة 

املتوسط 
 ااسايب

االحنراى 
 املعيا ي

الرت
 اة

 االجتاد
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 . ملم اطبيعة  ادتي وجرتاارتوا 1
  - 2 19 16 

3.38 0.59 2 
أوا ق 
 43.2 51.4 5.4 - % ا دة

 . تااعة املستبدات يف كرترتي 2
  - 5 17 15 

3.27 0.69 3 
أوا ق 
 40.5 45.9 13.5 - % ا دة

3 
يد   العفمة ام  ادتي وألعها  ل 

 .املواد

  - 9 18 10 
 أوا ق 7 0.73 3.03

% - 24.3 48.6 27.0 

4 
يعطي أكثر مما هو  وجود يف حمتوي 

 .املادة

  1 13 17 6 
 أوا ق 9 0.76 2.76

% 2.7 35.1 45.9 16.2 

5 
اا م علم صحة املعلو ات املتعلبة 

 .ات رترتي

  1 3 25 8 
 أوا ق 5 0.64 3.08

% 2.7 8.1 67.6 21.6 

 . ملم ااملرتاد  واملراجع املتعلبة  ادتي 6
  - 4 22 11 

 أوا ق 4 0.62 3.19
% - 10.8 59.5 29.7 

7 
يراعي الت ا ل ام ااوانخل الن رية 

 .والتطبيبية للمادة الد اسية

  - 14 15 8 
 أوا ق 8 0.76 2.84

% - 37.8 40.5 21.6 

 . اط أج اء حمتوي  ادتي اسوولة 8
  1 4 24 8 

 أوا ق 6 0.66 3.05
% 2.7 10.8 64.9 21.6 

 .ي ز أهداى تد يس  ادتي 9
  - 3 21 13 

3.27 0.61 3 
أوا ق 
 35.1 56.8 8.1 - % ا دة

 .اإلجااة عل ايسئلة املتعلبة  ادتي 10
  - 2 17 18 

3.43 0.60 1 
أوا ق 
 48.6 45.9 5.4 - % ا دة

 أوا ق   0.67 3.13 العام  ااسايباملتوسط   
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يف ك ايات وأساليخل التد يس  وا بم علم  يتضح أن أ راد عينة الد اسة  (7-7)ااادول  مم  ل جفل النتاال املوضحة 

 ل ) الرااعي ل  ئات املبياى  الثانيةوهو  توسط يبع يف ال ئة ( 7 ل  7077)اؤال ايكادميي الت رترتي  توسط 
اؤال يف ك ايات وأساليخل التد يس علم  أ راد عينة الد اسة  وهي ال ئة ال  ت ع عر جيا   وا بة( 7027عر  2077

 :ايكادميي الت رترتي، مي، مت ترتيبوا تنازليا مسخل  وا بة أ راد عينة الد اسة عليوا كالتايل
  (7077) توسط مسايب الد ( ايويل)، يف املرتبة "ايسئلة املتعلبة  ادتي اإلجااة عل" (77)جاءت العبا ة  مم ،

 .  ، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق ا دة(7077)وااحنراى  عيا ي الد 
  وااحنراى (2077) توسط مسايب الد ( الثانية)، يف املرتبة " ملم اطبيعة  ادتي وجرتاارتوا" (7)جاءت العبا ة  مم ،

 .  ، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق ا دة(7072)الد   عيا ي
  توسط ( الثالثة)، يف املرتبة "ي ز أهداى تد يس  ادتي،  تااعة املستبدات يف كرترتي" (2، 2)جاءت العبا ة  مم 

أوا ق علم التوايل، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا  (7077، 7072)، وااحنراى  عيا ي الد (7020)مسايب الد 
 .  ا دة

  (7072) توسط مسايب الد ( الرااعة)، يف املرتبة " ملم ااملرتاد  واملراجع املتعلبة  ادتي" (7)جاءت العبا ة  مم ،
 .، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق(7072)وااحنراى  عيا ي الد 

  توسط مسايب الد ( اجا سة)املرتبة ، يف "اا م علم صحة املعلو ات املتعلبة ات رترتي" (7)جاءت العبا ة  مم 
 .، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق(7077)، وااحنراى  عيا ي الد (7077)

  (7077) توسط مسايب الد ( السادسة)، يف املرتبة " اط أج اء حمتوي  ادتي اسوولة" (7)جاءت العبا ة  مم ،
 .نة موهلا أوا ق، وكان اجتاد ا راد العي(7077)وااحنراى  عيا ي الد 

  (7077) توسط مسايب الد ( السااعة)، يف املرتبة "يد   العفمة ام  ادتي وألعها  ل املواد" (7)جاءت العبا ة  مم ،
 .، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق(7007)وااحنراى  عيا ي الد 

  توسط ( الثا نة)، يف املرتبة "ة للمادة الد اسيةيراعي الت ا ل ام ااوانخل الن رية والتطبيبي" (0)جاءت العبا ة  مم 
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 .، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق(7007)، وااحنراى  عيا ي الد (2077)مسايب الد 

  توسط مسايب الد ( التاسعة)، يف املرتبة "يعطي أكثر مما هو  وجود يف حمتوي املادة" (7)جاءت العبا ة  مم 
 .، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق(7007)الد ، وااحنراى  عيا ي (2007)

 
المجال لعبارات  المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريةالتكرارات والنسب المئوية و : (2-7)جدول 

 التدريسي

 ال برة م
  

ال أوا ق 
 ا دة

ال 
 أوا ق

 أوا ق
أوا ق 
 ا دة 

املتوسط 
 ااسايب

االحنراى 
 املعيا ي

الرت
 اة

 االجتاد

1 
عرض املادة اةسلوب يسول علم 

 .الطفب  ومي
  - 6 19 12 

 أوا ق 1 0.69 3.16
% - 16.2 51.4 32.4 

2 
طرو ايسئلة املثعة للت  ع يف 

 .احملاضرة

  - 6 22 9 
 أوا ق 3 0.64 3.08

% - 16.2 59.5 24.3 

3 
يست دم التبنيات ااديثة يف 

 . التد يس

  3 10 17 7 
 أوا ق 8 0.86 2.76

% 8.1 27.0 45.9 18.9 

 .يراعي ال روك ال ردية ام الطلبة 4
  1 15 13 8 

 أوا ق 8 0.83 2.76
% 2.7 40.5 35.1 21.6 

5 
يست دم طرك تد يس  ناسبة خسخل 

 .املومف التعليمي

  - 16 13 8 
 أوا ق 7 0.79 2.78

% - 43.2 35.1 21.6 

 .عدا ة ااوا  واملنام ة ا  اءة عالية 6
  - 9 15 13 

 أوا ق 2 0.77 3.11
% - 24.3 40.5 35.1 

 أوا ق 1 0.76 3.16 13 18 5 1  يراط التد يس اايمداث ااا ية  7
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 35.1 48.6 13.5 2.7 % .علم  ستوي احمللي والعاملي

8 
ينوع يف أساليخل عثا ة الدا عية لدي 

 .طلبتي

  - 15 14 8 
 أوا ق 6 0.78 2.81

% - 40.5 37.8 21.6 

9 
ين م اي  ا  واابااق وامل اهيم 

 .املتعلبة  ادتي

  - 9 18 10 
 أوا ق 5 0.73 3.03

% - 24.3 48.6 27.0 

10 
عدا ة الومت واملوام و با  ااجة 

 .طلبتي

  - 9 17 11 
 أوا ق 4 0.74 3.05

% - 24.3 45.9 29.7 

 أوا ق   0.76 2.97 العام  ااسايباملتوسط   

 
يف ك ايات وأساليخل التد يس  وا بم علم  يتضح أن أ راد عينة الد اسة  (7-0)ااادول  مم  ل جفل النتاال املوضحة 
عر  2077 ل ) الرااعي ل  ئات املبياى  الثانيةوهو  توسط يبع يف ال ئة ( 7 ل  2020)اؤال التد يسي  توسط 

اؤال التد يسي، مي، يف ك ايات وأساليخل التد يس علم  أ راد عينة الد اسة  وهي ال ئة ال  ت ع عر جيا   وا بة( 7027
 :مت ترتيبوا تنازليا مسخل  وا بة أ راد عينة الد اسة عليوا كالتايل

  يراط التد يس اايمداث ااا ية علم ،  وميعرض املادة اةسلوب يسول علم الطفب " (0، 7)جاءت العبا ة  مم
 (7007، 7072)، وااحنراى  عيا ي الد (7077) توسط مسايب الد ( ايويل)، يف املرتبة " ستوي احمللي والعاملي

 .  علم التوايل، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق
  (7077) توسط مسايب الد ( الثانية)املرتبة  ، يف"عدا ة ااوا  واملنام ة ا  اءة عالية" (7)جاءت العبا ة  مم ،

 .  ، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق(7000)وااحنراى  عيا ي الد 
  (7077) توسط مسايب الد ( الثالثة)، يف املرتبة "طرو ايسئلة املثعة للت  ع يف احملاضرة" (2)جاءت العبا ة  مم ،

 .  اد ا راد العينة موهلا أوا ق، وكان اجت(7077)وااحنراى  عيا ي الد 
  (7077) توسط مسايب الد ( الرااعة)، يف املرتبة "عدا ة الومت واملوام و با  ااجة طلبتي" (77)جاءت العبا ة  مم ،
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 .، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق(7007)وااحنراى  عيا ي الد 

  توسط مسايب ( اجا سة)، يف املرتبة "وامل اهيم املتعلبة  ادتياا م ين م اي  ا  واابااق " (2)جاءت العبا ة  مم 
 .، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق(7007)، وااحنراى  عيا ي الد (7077)الد 

  توسط مسايب الد ( السادسة)، يف املرتبة "ينوع يف أساليخل عثا ة الدا عية لدي طلبتي" (7)جاءت العبا ة  مم 
 .، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق(7007)ى  عيا ي الد ، وااحنرا(2027)

  توسط مسايب ( السااعة)، يف املرتبة "يست دم طرك تد يس  ناسبة خسخل املومف التعليمي" (7)جاءت العبا ة  مم 
 .، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق(7002)، وااحنراى  عيا ي الد (2007)الد 

  يف املرتبة "يراعي ال روك ال ردية ام الطلبة، يراعي يست دم التبنيات ااديثة يف التد يس" (7، 7)جاءت العبا ة  مم ،
علم التوايل، وكان اجتاد ا راد العينة  (7077، 7077)، وااحنراى  عيا ي الد (2007) توسط مسايب الد ( الثا نة)

 .موهلا أوا ق

 
 

 مجال التقييملعبارات  وسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريةالمتالتكرارات والنسب المئوية و : (2-5)جدول 

 ال برة م

 

ال أوا ق 
 ا دة

ال 
 أوا ق

 أوا ق
أوا ق 
 ا دة 

املتوسط 
 ااسايب

االحنراى 
 املعيا ي

الرت
 اة

 االجتاد

1 
 دم أساليخل  تنوعة يف تبييم يست

 .طلبتي

  3 7 18 9 
 أوا ق 3 0.88 2.89

% 8.1 18.9 48.6 24.3 

2 
تترتف أسئلة اجتبا اتي االدمة 

 .والوضوو

  1 9 20 7 
 أوا ق 3 0.74 2.89

% 2.7 24.3 54.1 18.9 

3 
ترتبط أسئلة اجتيا اتي ااملادة 

 .الد اسية

  2 3 24 8 
 أوا ق 2 0.73 3.03

% 5.4 8.1 64.9 21.6 
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4 
ت طي أسئلتي مجيع   ردات املبر  

 .الد اسي

  2 4 22 9 
 أوا ق 2 0.76 3.03

% 5.4 10.8 59.5 24.3 

5 
يتببل  نام ة الطلبة يف د جافم ال  

 .مرتلوا عليوا يف االجتبا 

  4 11 14 8 
 أوا ق 5 0.94 2.70

% 10.8 29.7 37.8 21.6 

6 
يوظف نتاال التبييم لتعديل طرك 

 .التد يس ال  يتبعوا

  1 12 16 8 
 أوا ق 4 0.80 2.84

% 2.7 32.4 43.2 21.6 

7 
يبم للطلبة أجطااوم ويوضحوا هلم 

 .اعد االجتبا 

  4 15 11 7 
 أوا ق 6 0.93 2.57

% 10.8 40.5 29.7 18.9 

8 
ال يتةثر االعفمات ال  رتية يف 

 .ععطاء الد جات

  5 9 10 13 
 أوا ق 4 1.07 2.84

% 13.5 24.3 27.0 35.1 

9 
يبم للطلبة ايسس ال  يعتمد عليوا 

 .يف التبو 

  1 5 21 10 
 أوا ق 1 0.72 3.08

% 2.7 13.5 56.8 27.0 

10 
يطرو ايسئلة ال  ت بع علم 

 .الت  ع اةنواعي امل تل ة
  1 6 21 9 

 أوا ق 2 0.73 3.03
% 2.7 16.2 56.8 24.3 

11 
يوظف نتاال ترتحيح االجتبا ات يف 

 .حتسم  ستوي أداء الطلبة

  2 14 14 7 
 أوا ق 5 0.85 2.70

% 5.4 37.8 37.8 18.9 

 أوا ق   0.83 2.87 العام  ااسايباملتوسط   

 
يف ك ايات وأساليخل التد يس  وا بم علم  يتضح أن أ راد عينة الد اسة  (7-7)ااادول  مم  ل جفل النتاال املوضحة 

( 7027عر  2077 ل ) الرااعي ل  ئات املبياى  الثانيةوهو  توسط يبع يف ال ئة ( 7 ل  2070)مال التبييم  توسط 
مال التبييم، مي، مت ترتيبوا يف ك ايات وأساليخل التد يس علم  أ راد عينة الد اسة  وهي ال ئة ال  ت ع عر جيا   وا بة
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 :تنازليا مسخل  وا بة أ راد عينة الد اسة عليوا كالتايل
  توسط مسايب الد ( ايويل)، يف املرتبة "يعتمد عليوا يف التبو يبم للطلبة ايسس ال  " (7)جاءت العبا ة  مم 

 .  ، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق(7002)، وااحنراى  عيا ي الد (7077)
  ت طي أسئلتي مجيع   ردات املبر  الد اسي، ترتبط أسئلة اجتيا اتي ااملادة الد اسية" (77، 7، 7)جاءت العبا ة  مم ،

، وااحنراى (7077) توسط مسايب الد ( الثانية)، يف املرتبة "لة ال  ت بع علم الت  ع اةنواعي امل تل ةيطرو ايسئ
 .  علم التوايل، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق (7007، 7007، 7007) عيا ي الد 

  يف "تبا اتي االدمة والوضووتترتف أسئلة اج، يست دم أساليخل  تنوعة يف تبييم طلبتي" (2، 7)جاءت العبا ة  مم ،
علم التوايل، وكان اجتاد ا راد  (707، 7077)، وااحنراى  عيا ي الد (2072) توسط مسايب الد ( الثالثة)املرتبة 

 .  العينة موهلا أوا ق
  ة يف ال يتةثر االعفمات ال  رتي، يوظف نتاال التبييم لتعديل طرك التد يس ال  يتبعوا" (7، 7)جاءت العبا ة  مم

علم  (7070، 7077)، وااحنراى  عيا ي الد (2077) توسط مسايب الد ( الرااعة)، يف املرتبة "ععطاء الد جات
 .التوايل، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق

  يوظف نتاال ترتحيح ، يتببل  نام ة الطلبة يف د جافم ال  مرتلوا عليوا يف االجتبا " (77، 7)جاءت العبا ة  مم
، وااحنراى  عيا ي الد (2007) توسط مسايب الد ( اجا سة)، يف املرتبة "جتبا ات يف حتسم  ستوي أداء الطلبةاال
 .علم التوايل، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق (7077، 7027)

  توسط مسايب الد  (السادسة)، يف املرتبة "يبم للطلبة أجطااوم ويوضحوا هلم اعد االجتبا " (0)جاءت العبا ة  مم 
 .، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق(7027)، وااحنراى  عيا ي الد (2070)

 
مجال العالقات لعبارات  المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريةالتكرارات والنسب المئوية و : (2-9)جدول 

 االنسانية
 ال برة م

 
 االجتادالرتاالحنراى ملتوسط اأوا ق  أوا قال ال أوا ق 
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 اة املعيا ي ااسايب ا دة  أوا ق ا دة

1 
يعم الطلبة علم مل    ففم 

 .الد اسية وايكادميية

  1 10 17 9 
 أوا ق 8 0.80 2.92

% 2.7 27.0 45.9 24.3 

2 
يببل أعلا  الطلبة علم ال ياب 

 .والتةجع

  2 5 24 6 
 أوا ق 8 0.72 2.92

% 5.4 13.5 64.9 16.2 

3 
ي بع الطلبة علم   ع  ستوي 

 .حترتيلوم

  - 4 21 12 
 أوا ق 3 0.63 3.22

% - 10.8 56.8 32.4 

 .ي ور ااخل والود لطلبتي 4
  1 2 20 14 

 أوا ق 2 0.69 3.27
% 2.7 5.4 54.1 37.8 

 .ي بع علم مرية الرأي والتعبع 5
  2 4 18 13 

 أوا ق 5 0.82 3.14
% 5.4 10.8 48.6 35.1 

 .يتعا ل  ع طلبتي  رونة ولبامة 6
  - 1 23 13 

 أوا ق 1 0.53 3.32
% - 2.7 62.2 35.1 

7 
يراعي ظروى طلبتي عند حتديد 

 . تطلبات املبر 

  1 3 22 11 
 أوا ق 4 0.69 3.16

% 2.7 8.1 59.5 29.7 

 .يببل  بامات طلبتي اجاصة ااملبر  8
  1 10 19 7 

 أوا ق 9 0.75 2.86
% 2.7 27.0 51.4 18.9 

 .حيام ويبد  شعو  طلبتي 9
  - 4 25 8 

 أوا ق 6 0.57 3.11
% - 10.8 67.6 21.6 

 .ي  ع الثبة يف طلبتي 10
  2 6 19 10 

 أوا ق 7 0.82 3.00
% 5.4 16.2 51.4 27.0 

 أوا ق 3 0.77 3.27 16 16 4 1   .يعا ل الطلبة دون تعال عليوم 11
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% 2.7 10.8 43.2 43.2 

 أوا ق   0.71 3.11 العام  ااسايباملتوسط   

 
يف ك ايات وأساليخل التد يس  وا بم علم  يتضح أن أ راد عينة الد اسة  (7-2)ااادول  مم  ل جفل النتاال املوضحة 

 2077 ل ) الرااعي ل  ئات املبياى  الثانيةوهو  توسط يبع يف ال ئة ( 7 ل  7077)مال العفمات االنسانية  توسط 
مال العفمات يف ك ايات وأساليخل التد يس علم  أ راد عينة الد اسة  وهي ال ئة ال  ت ع عر جيا   وا بة( 7027عر 

 :االنسانية، مي، مت ترتيبوا تنازليا مسخل  وا بة أ راد عينة الد اسة عليوا كالتايل
  وااحنراى (7072) توسط مسايب الد ( ايويل)، يف املرتبة "يتعا ل  ع طلبتي  رونة ولبامة" (7)جاءت العبا ة  مم ،

 .  ، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق(7077) عيا ي الد 
  وااحنراى (7020) توسط مسايب الد ( الثانية)، يف املرتبة "ي ور ااخل والود لطلبتي" (7)جاءت العبا ة  مم ،

 .  ، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق(7072)  عيا ي الد
  يف املرتبة "يعا ل الطلبة دون تعال عليوم، ي بع الطلبة علم   ع  ستوي حترتيلوم" (77، 7)جاءت العبا ة  مم ،

علم التوايل، وكان اجتاد ا راد العينة  (7000، 7077)، وااحنراى  عيا ي الد (7022) توسط مسايب الد ( الثالثة)
 .  وهلا أوا قم

  توسط مسايب الد ( الرااعة)، يف املرتبة "يراعي ظروى طلبتي عند حتديد  تطلبات املبر " (0)جاءت العبا ة  مم 
 .، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق(7072)، وااحنراى  عيا ي الد (7077)

  (7077) توسط مسايب الد ( اجا سة)، يف املرتبة "ي بع علم مرية الرأي والتعبع" (7)جاءت العبا ة  مم ،
 .، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق(7072)وااحنراى  عيا ي الد 

  وااحنراى (7077) توسط مسايب الد ( السادسة)، يف املرتبة "حيام ويبد  شعو  طلبتي" (2)جاءت العبا ة  مم ،
 .، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق(7070) عيا ي الد 

  وااحنراى  عيا ي (7077) توسط مسايب الد ( السااعة)، يف املرتبة "ي  ع الثبة يف طلبتي" (77)جاءت العبا ة  مم ،
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 .، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق(7072)الد 
  ياب يببل أعلا  الطلبة علم ال، يعم الطلبة علم مل    ففم الد اسية وايكادميية" (2، 7)جاءت العبا ة  مم 

، وكان اجتاد ا راد (7002، 7077)، وااحنراى  عيا ي الد (2022) توسط مسايب الد ( الثا نة)، يف املرتبة "والتةجع
 .العينة موهلا أوا ق

  (2077) توسط مسايب الد ( التاسعة)، يف املرتبة "يببل  بامات طلبتي اجاصة ااملبر " (7)جاءت العبا ة  مم ،
 .، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق(7007) وااحنراى  عيا ي الد

 
 :الرابعالمتعلقة بالسؤال  النتائج

هاااي أمااااكن توييااااف خريجاااي برناااامج ماجسااااتير إدارة مااااا : يف الد اسددددة والدددلي يدددنص علدددم الراادددعولاجاادددة علدددم السدددؤال 
تنداول البامد، يسدوى  ،؟المكرماةالمعلومات بقسم علم المعلومات بجامعة الملك عبد العزياز فاي مادينتي جادة ومكاة 

 :الستبااات أ راد العّينة وهي علم النحو التايلوالنسخل املئوية  تالت را ا
 مجال المعلومات في المؤسسة :(2-11)جدول 

 ال نعم   ال برة م

1 

هل لدي م  رك  أو ومدة أو 
اي شيف أو ادا ة للمعلو ات داجل 

 املؤسسة

  8 1 

% 88.9 11.1 

2 
ماجة جد ات املعلو ات هل توجد 

 داجل املؤسسة

  9 - 

% 100.0 - 

3 

هل تري أمهية وجود  وظ م 
 ت رترتم لتو ع املعلو ات ال  

 فم م

  8 1 

% 88.9 11.1 
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4 

هل ااملؤسسة عا لم  ل جرتي 
أمسام د اسات املعلو ات أو 
 امل تبات أو عدا ة املعلو ات

  6 3 

% 66.7 33.3 

5 

املؤسسة  وظ م  هل حتتاا
 ت رترتم يف مال املعلو ات 
 وعدا فا وجد افا ال  فم م

  9 - 

% 100.0 - 

 
 :يتضح  ل اادول السااق  ا يلي

 .م  رك  أو ومدة أو اي شيف أو ادا ة للمعلو ات داجل املؤسسةولدي ل أ راد العينة %( 7702)نسبة  -7

 .توجد ماجة جد ات املعلو ات داجل املؤسسة ل أ راد العينة أجااوا اةني %( 777)نسبة  -2

 .املومةوجود  وظ م  ت رترتم لتو ع املعلو ات لأمهية   ل أ راد العينة يروا أني هنا %( 7702)نسبة  -7

ااملؤسسة عا لم  ل جرتي أمسام د اسات املعلو ات أو  ل أ راد العينة أجااوا أني يوجد %( 7700)نسبة  -7
 .املعلو اتامل تبات أو عدا ة 

 وظ م  ت رترتم يف مال املعلو ات وعدا فا يف ماجة ار املؤسسة  ل أ راد العينة أجااوا اةن %( 777)نسبة  -7
 .وجد افا

 :الخامسالمتعلقة بالسؤال  النتائج
هاي الحلااول والمقترحاات التااي تساهل توييااف خريجااي مااا : يف الد اسددة والدلي يددنص علدم اجدا سولاجاادة علدم السددؤال 

 بدددد مرتدددر البامددد،  ؟ناااامج ماجساااتير إدارة المعلوماااات بقسااام علااام المعلوماااات بجامعاااة الملاااك عباااد العزياااز بجااادةبر 
 :النحو التايل وضحة علم وهي  (الطفب)عجااات ا راد العينة 

  .اتباع ايساليخل ال  تعم الطالخل يف الوصول عر  وم املنول اةسول الطرك -7

 .  ع الومت الراهل وسوك العمل ااايلحتسم او تعديل اعض املواد ل ي تتة  -2
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 . ثل التلبم التبليديةت عيل التد يس الت اعلي اادي، يف طرك تد يسوم واالاتعاد عل الطرك  -7
ا ثع  ل التلبم املباشر  ل استاذ  أ ضلاملنام ات  وو  بت يع اسلوب التعليم التبليدي واتباع اسلو  -7

توجد  فم ة اسيطة خبرتو   يضا  أااديثة يف مال الت رتص و ثر ااملوضوعات أك املادة واالهتمام
و االست ناء عل اعضوا واالكت اء أجديدة  بال الت رتص تع ز  ني  ضا ة  وادع ا عاعض املواد االبسم 

 ااملوجودة  ع حتدي،  وضوعافا 
  .احملاضرات االنتبال  ل امسلوب علباء املعلو ات ار ت ليف الطلبة االبح، عل امل ردات يف مجيع -7
 .تطوير جوانخل التطبيق العملي -7
 .للت رتص ااديثة العلميةاالملام اااوانخل  -0
  .االاتعاد عل احملاضرات الطويلة واململة  ل طرى وامد -7
عدم التعايل علم  ا يبوم اتد يسي يف العلم يف تطو  داام وتخل أن ي ون علم عطفع وتواضع جتاد  ا  -2

  .يبد ي للطفب
علم أعضاء هيئة التد يس ععطاء  رصة أك  للطفب لبناء ثبتوم اةن سوم وتبوميوم اةسلوب ير ع  ل  -77

 .  عنويافم

 .حماولة  فمبة كل جديد يف الت رتص و اطي االبد  دون االسواب يف البد   ل الت رتص -77

 . تااعة الطفب يف البحوث ااجطوات -72
 . ت يع أساليخل االجتبا ات -77
 .هداى البسمأ واكبة التبدم اااصل يف الت نلوجيا املعلو اتية وتوظي ي يف  -77
  .االاتعاد عل علم امل تبات مد  اإل  ان -77
جلع جلباب امل تبات واللحاك اركخل الت رتص يف التبنية واالنانت ون م املعلو ات ملرتاد  املعلو ات  -77

  الرممية
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  .املوا ات واالسلوب وتعلموا جيدا   -70
أساتلة ااا عات  ل تبد  جد ات أجري للطفب  ثل ال تخل واالشااكات اجاصة ملوامع مت م  -77

 .ودو يات   يدة يف  وضوع املادة العلمية
  .تع ي  ااانخل العملي يف العملية التعليمية وعدم االعتماد علم ااانخل الن ري  بط -72
 .نواوخيتا  الطالخل   ايسئلةيف االجتبا  النوااي يضع مموعي  ل  -27
ت يع  ،جبا  الطفب علم  واد  عينيعيف البسم وعدم  االجتيا يةعطاء الثبة يف الطالخل وتنوع املواد ع -27

 املرملةطرك اعض الدكاترة يف البسم  ل اسلوب تد يسوم ليس لبلة علموم وامنا طريبة التعليم يف 
  .التعليمية

واعضوم خاجة ملعر ة  نون التعا ل  ع ، اعض أعضاء هيئة التد يس خاجة لدو ات يف العرض والتبد  -22
 واعضوم يف ماجة مل يد  ل املرونة والتبدير ، أمناط الطفب امل تل ة

 التطوير املستمر -27
  .يف عرض املبر ات ااديثةاست دام التبنية  -27
  .االطفع و واكبة التطو ات العاملية يف الت رتص -27
وم، الطفب و ساعدفم علم اإلنتاا العلمي أثناء  تبييم الطالخل  ل جفل ع  اناتي ومد اتي البحثية -27

الد اسة  الطالخل أثناء ت رألي للد اسة لديي الومت والبد ة إلجراء الد اسات العلمية وكل  ا حيتاجي هو 
 .دعم أساتلتي وتوجيووم

كما هم عليي أ ضل مسم دون ما لي مجيع أعضاء هيئة التد يس علم جلق وتواضع وعلم   ان ي ونو أ -20
  .اا   اهلل  يوم وال مر نا وجودهم

 .اتباع اسااتيبيات مديثة يف التعليم -27

 .ست دام الوساال التبنية يف التد يسا -22
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 ع العلم أن  ا ي مل  يف ال الخل  ا يبد ي أعضاء هيئة التد يس ي ون ليس لي ماجة ويتم الت را   يي -77
جترتا ها وت ون يف ومت امتىن لو كان هنا  تل يص يف احملاضرات و أ: اي ايمهية يعا ل ان س الطريبة

 .ز ين أمل ين الاكي  يبل  ع زيادة الومت وكثرة املعلو ات

 
بقسم علم الحلول والمقترحات التي تسهل توييف خريجي برنامج ماجستير إدارة المعلومات  :(2-11)جدول 

 المعلومات من وجهة نظر الطالب

   ال برة م
ال أوا ق 
 ا دة

ال 
 أوا ق

 أوا ق
أوا ق 
 ا دة 

املتوسط 
 ااسايب

االحنراى 
 املعيا ي

الرت
 اة

 االجتاد

 . االنتماء للمؤسسة واإلملام اةهدا وا 1
  - - - 9 

4.00 0.00 1 
أوا ق 
 100.0 - - - % ا دة

2 
التعا ل  ع ل ات اناء  وامع 
 .وص حات االنانت امل تل ة

  - 1 3 5 
3.44 0.73 7 

أوا ق 
 55.6 33.3 11.1 - % ا دة

3 
تبد  جد ات  علو ات  تطو ة 

 . ومديثة

  - - 3 6 
3.67 0.50 2 

أوا ق 
 66.7 33.3 - - % ا دة

4 
جطط ترتنيف )اإلملام ان ام  بنل 

 (.ومواام  ؤوى  وضوعات

  - - 3 6 
3.67 0.50 2 

أوا ق 
 66.7 33.3 - - % ا دة

   0.43 3.69 العام  ااسايباملتوسط   
أوا ق 
 ا دة

 
االول واملبامات ال   وا بم ا دة علم يتضح أن أ راد عينة الد اسة  (7-77)ااادول  مم  ل جفل النتاال املوضحة 

 ل  7072) توسط  طفببسم علم املعلو ات  ل وجوة ن ر الا جرتي ارنا ل  اجستع عدا ة املعلو اتتسول توظيف 
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وهي ال ئة ال  ت ع عر جيا  ( 7027عر  2077 ل ) الرااعي ل  ئات املبياى  الثانيةوهو  توسط يبع يف ال ئة ( 7
بسم ا املعلو ات جرتي ارنا ل  اجستع عدا ةاالول واملبامات ال  تسول توظيف علم  ا دة أ راد عينة الد اسة  وا بة

 :، مي، مت ترتيبوا تنازليا مسخل  وا بة أ راد عينة الد اسة عليوا كالتايلطفبعلم املعلو ات  ل وجوة ن ر ال
  (7077) توسط مسايب الد ( ايويل)، يف املرتبة "االنتماء للمؤسسة واإلملام اةهدا وا" (7)جاءت العبا ة  مم ،

 .  اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق ا دة، وكان (7077)وااحنراى  عيا ي الد 

  جطط ترتنيف ومواام )اإلملام ان ام  بنل  ،تبد  جد ات  علو ات  تطو ة ومديثة" (7، 7)جاءت العبا ة  مم
، وكان اجتاد (7077)، وااحنراى  عيا ي الد (7070) توسط مسايب الد ( الثانية)، يف املرتبة "( ؤوى  وضوعات
 .  أوا ق ا دةا راد العينة موهلا 

  (7077) توسط مسايب الد ( الثالثة)، يف املرتبة "التعا ل  ع ل ات اناء  وامع وص حات" (7)جاءت العبا ة  مم ،
 .  ، وكان اجتاد ا راد العينة موهلا أوا ق ا دة(7007)وااحنراى  عيا ي الد 

 نتائج الدراسة والتوصيات

 تمهيد
للد اسة وأهم النتاال ال  توصل عليوا يف ااانخل العملي ااإلضا ة عر تبد  يعرض البام، يف هلا ال رتل  ل ص 

 .أهم التوصيات واملبامات يف ضوء نتاال الد اسة ااالية
 :ملخص نتائج الدراسة

 :أوالً النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة
علم المعلومات بجامعة الملك ما مدى مالئمة خريجي برنامج ماجستير إدارة المعلومات بقسم : السؤال األول

 عبد العزيز لحاجات سوق العمل؟

 السمات الشخصية واللغوية: 
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 :أتضح  ل جفل عجااات أ راد العينة  ا يلي
  والعفمات ايني وام ز فاي، والعمل ضمل ( تن يم الوك وايعمال)املوا ات التن يمية "جاءت يف املرتبة ايور

 ".للمؤسسة واإلملام اةهدا وا ريق، واجلق اايد، واالنتماء 

  أ ا العبا ات ال  جاءت يف املرتبة الثانية البد ة علم البناع أثناء التسويق، وميادة ال ريق ا  ل  عال، والبد ة
 ".علم اإلاداع، والبد ة علم الت طيط

جامعة الملك عبد ما مدى مالئمة خريجي برنامج ماجستير إدارة المعلومات بقسم علم المعلومات ب: السؤال األول
 العزيز لحاجات سوق العمل؟

 مهارات تقنية المعلومات: 

 :أتضح  ل جفل عجااات أ راد العينة  ا يلي
  يف املرتبة ايور" التعا ل  ع ارا ل اااسخل وتطبيباتي امل تل ة  ثل الويندوز وارامي امللحبة"جاءت عبا ة. 

  يف املرتبة الثانية "التعا ل  ع اااسخل االيل واالنانت"جاءت عبا ة. 

ما مدى مالئمة خريجي برنامج ماجستير إدارة المعلومات بقسم علم المعلومات : السؤال األول
 ؟بجامعة الملك عبد العزيز لحاجات سوق العمل

 المهارات المعلوماتية: 

 :أتضح  ل جفل عجااات أ راد العينة  ا يلي
  (.ايور)يف املرتبة " االل اونيةالوصول ملرتاد  املعلو ات "جاءت العبا ة 

  (.الثانية)يف املرتبة " تبد  جد ات  علو ات  تطو ة ومديثة"جاءت العبا ة 

ما مدى مالئمة خريجي برنامج ماجستير إدارة المعلومات بقسم علم المعلومات بجامعة الملك : السؤال األول
 عبد العزيز لحاجات سوق العمل؟
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 المهارات الفنية: 

 :جفل عجااات أ راد العينة  ا يليأتضح  ل 
 (.ايور)يف املرتبة "  واكبة ايساليخل ااديثة يف مال تن يم املل ات واملرتاد "جاءت العبا ة 

البد ة علم اجتيا   رتاد  املعلو ات ال  تناسخل املؤسسة، وععداد  ورى ملرتاد  املعلو ات سواء يدوي أو "جاءت العبا ة 
 (.الثانية)يف املرتبة " م تن يم املعلو ات ا  ل عام، واإلملام ان م تن يم املعلو ات التبنيةال اوت، واإلملام ان 
ما مدى مالئمة الكفايات وأساليب التدريس التي يمتلكها عضو هيئة التدريس في قسم علم : السؤال الثاني

 المعلومات بجامعة الملك عبد العزيز في جدة مع المتغيرات الحديثة؟
 كاديميالمجال األ: 

 :أتضح  ل جفل عجااات أ راد العينة  ا يلي
  (.ايور)يف املرتبة " اإلجااة عل ايسئلة املتعلبة  ادتي"جاءت العبا ة 

  (.الثانية)يف املرتبة "  ملم اطبيعة  ادتي وجرتاارتوا"جاءت العبا ة 

هيئة التدريس في قسم علم ما مدى مالئمة الكفايات وأساليب التدريس التي يمتلكها عضو : السؤال الثاني
 المعلومات بجامعة الملك عبد العزيز في جدة مع المتغيرات الحديثة؟

 المجال التدريسي: 

 :أتضح  ل جفل عجااات أ راد العينة  ا يلي
  عرض املادة اةسلوب يسول علم الطفب  ومي، ويراط التد يس اايمداث ااا ية علم  ستوي "جاءت العبا ة

 (.ايور)يف املرتبة  "احمللي والعاملي

  (.الثانية)يف املرتبة " عدا ة ااوا  واملنام ة ا  اءة عالية"جاءت العبا ة 

حداثة مناهج برنامج ماجستير إدارة المعلومات في قسم علم المعلومات بجامعة ما مدى  :السؤال الثاني
 ؟الملك عبد العزيز بجدة
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 :ل املبا نة  ا يليأتضح  ل جف
   كبع يف عدد الساعات املطلواة للحرتول علم د جة املاجستع  نري أن ارنا ل عدا ة هنال  اجتفى

ساعة  ا  يوا خ، الت را، أ ا ارنا ل  23املعلو ات جبا عة املل  عبد الع ي  تخل أن تتاز الطالخل 
 31ع اآلداب يف علوم امل تبات نري اةن عدد الساعات املطلواة  ل الطالخل للحرتول علم د جة املاجست

 .ساعة ااإلضا ة عر ذل  الرسالة

  يت ق ال نامم يف أهدا وما   فمها يودى عر ت ويل كواد  ا رية متتل  ال  ايات الفز ة واملطلواة يف
 .سوك العمل

ما مدى مالئمة الكفايات وأساليب التدريس التي يمتلكها عضو هيئة التدريس في قسم علم : السؤال الثالث
 عة الملك عبد العزيز في جدة مع المتغيرات الحديثة؟المعلومات بجام

 مجال التقييم: 

 :أتضح  ل جفل عجااات أ راد العينة  ا يلي
  (.ايور)يف املرتبة " يبم للطلبة ايسس ال  يعتمد عليوا يف التبو "جاءت العبا ة 

  ردات املبر  الد اسي، يطرو ايسئلة  ترتبط أسئلة اجتيا اتي ااملادة الد اسية، ت طي أسئلتي مجيع"جاءت العبا ة  
 (.الثانية)يف املرتبة " ال  ت بع علم الت  ع اةنواعي امل تل ة

ما مدى مالئمة الكفايات وأساليب التدريس التي يمتلكها عضو هيئة التدريس في قسم علم  :السؤال الثالث
 المعلومات بجامعة الملك عبد العزيز في جدة مع المتغيرات الحديثة؟

 مجال العالقات اإلنسانية: 

 :أتضح  ل جفل عجااات أ راد العينة  ا يلي
  (.ايور)يف املرتبة " يتعا ل  ع طلبتي  رونة ولبامة"جاءت العبا ة 

  (.الثانية)يف املرتبة " ي ور ااخل والود لطلبتي"جاءت العبا ة 
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المعلومات بقسم علم المعلومات بجامعة ما هي أماكن توييف خريجي برنامج ماجستير إدارة : رابعالسؤال ال
 الملك عبد العزيز في مدينتي جدة ومكة المكرمة؟

 :أتضح  ل جفل عجااات أ راد العينة  ا يلي
  توجد ماجة جد ات املعلو ات داجل املؤسسة ل أ راد العينة أجااوا اةني %( 777)نسبة. 

  دا ة للمعلو ات داجل املؤسسةع شيف أو  ل أ راد العينة لديوم  رك  أو ومدة أو اي%( 8886)نسبة.. 

  ل أ راد العينة يروا أني هنا  أمهية لوجود  وظ م  ت رترتم لتو ع املعلو ات املومة%( 8886)نسبة . 

هي الحلول والمقترحات التي تسهل توييف خريجي برنامج ماجستير إدارة المعلومات ما : خامسالسؤال ال
 ؟الملك عبد العزيز بجدةبقسم علم المعلومات بجامعة 

 :أتضح  ل جفل عجااات أ راد العينة  ا يلي
 حتسم او تعديل اعض املواد ل ي تتة   ع الومت الراهل وسوك العمل ااايل. 

  ت يع اسلوب التعليم التبليدي واتباع اسلوب املنام ات  وو أ ضل ا ثع  ل التلبم املباشر  ل استاذ املادة
وضوعات ااديثة يف مال الت رتص وأيضا  توجد  فم ة اسيطة خبرتو  اعض املواد واالهتمام أكثر اامل

االبسم ع ا عضا ة  واد جديدة  بال الت رتص تع ز  ني أو االست ناء عل اعضوا واالكت اء ااملوجودة  ع 
 .حتدي،  وضوعافا

  ات ملرتاد  املعلو ات الرمميةجلع جلباب امل تبات واللحاك اركخل الت رتص يف التبنية واالنانت ون م املعلو. 

 تع ي  ااانخل العملي يف العملية التعليمية وعدم االعتماد علم ااانخل الن ري  بط. 

  تبييم الطالخل  ل جفل ع  اناتي ومد اتي البحثية وم، الطفب و ساعدفم علم اإلنتاا العلمي أثناء الد اسة
جراء الد اسات العلمية وكل  ا حيتاجي هو دعم أساتلتي  الطالخل أثناء ت رألي للد اسة لديي الومت والبد ة إل

 .وتوجيووم

 النتائج
 :توصلت الد اسة عر مموعة  ل النتاال أمهوا  ا يلي
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أن  ل أهم املوا ات السمات ال  رتية والل وية املطلواة يف سوك العمل والواجخل تو رها يف اجريل املوا ات  .7
والعفمات ايني وام ز فاي، والعمل ضمل  ريق، واجلق اايد، واالنتماء ( وايعمال تتن يم الوم)التن يمية 

للمؤسسة واإلملام اةهدا وا، والبد ة علم البناع أثناء التسويق، وميادة ال ريق ا  ل  عال، والبد ة علم اإلاداع، 
 .والبد ة علم الت طيط

ي التعا ل  ع اااسخل ارامي وتطبيباتي امل تل ة  ثل الويندوز  ل أهم  وا ات تبنية املعلو ات ال  تساعدد يف عمل .3
 .وارامي امللحبة واالنانت

أظورت الد اسة أن املوا ات املعلو اتية املرألواة هبا يف املؤسسات هي الوصول ملرتاد  املعلو ات االل اونية  .2
 .وتبد  جد ات  علو ات  تطو ة ومديثة

ال نية الواجخل تو رها يف اجريل  واكبة ايساليخل ااديثة يف مال تن يم  اينت الد اسة اةن  ل أهم املوا ات .2
املل ات واملرتاد  والبد ة علم اجتيا   رتاد  املعلو ات ال  تناسخل املؤسسة، وععداد  ورى ملرتاد  املعلو ات 

 .علو ات التبنيةسواء يدوي أو ال اوت، واإلملام ان م تن يم املعلو ات ا  ل عام، واإلملام ان م تن يم امل

كما أظورت الد اسة  يما يتعلق اال  ايات ال  ميتل وا عضو هيئة التد يس يف مسم علم املعلو ات جبا عة املل   .5
عبد الع ي  أن أعضاء هيئة التد يس ميتل ون ال  ايات الفز ة وال  مي ل  ل جفهلا مي ل أن تساعد الطفب يف 

اؤال ايكادميي أو مال التد يس أو مال التبييم أو مال العفمات  حتبيق ماجات سوك العمل سواء كان يف
 .االنسانية

أظورت الد اسة أن مجيع املؤسسات ال  مت التواصل  عوا  انت ترألخل يف توظيف جرتي ارنا ل عدا ة املعلو ات  .9
 . ااستثناء  ؤسسة وامدة ال  كانت ال ترألخل

طة ارنا ل املاجستع يف عدا ة املعلو ات ابسم علم املعلو ات جبا عة كما اينت الد اسة نتيبة املبا نة ام ج .1
املل  عبد الع ي  وجطة ارنا ل املاجستع يف اآلداب يف علوم امل تبات واملعلو ات جبا عة املل  سعود مموعة  ل 

 :النباط  نوا

  أن ارنا ل عدا ة هنال  اجتفى كبع يف عدد الساعات املطلواة للحرتول علم د جة املاجستع  نري
ساعة  ا  يوا خ، الت را، أ ا ارنا ل  23املعلو ات جبا عة املل  عبد الع ي  تخل أن تتاز الطالخل 
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اآلداب يف علوم امل تبات نري اةن عدد الساعات املطلواة  ل الطالخل للحرتول علم د جة املاجستع 
 .ساعة ااإلضا ة عر ذل  الرسالة 31

 وما   فمها يودى عر ت ويل كواد  ا رية متتل  ال  ايات الفز ة واملطلواة يت ق ال نامم يف أهدا 
 .يف سوك العمل

   هنال  ت ااي يف اعض املبر ات ام ال نامم  بر  عدا ة مواعد البيانات يف جا عة املل  عبد الع ي
 . و بر  ترتميم مواعد البيانات وتطبيبافا يف جا عة املل  سعود

  عدا ة املعلو ات جبا عة املل  عبد الع ي   بر ات د اسية اجتيا ية خيتا  الطالخل  نوا جند يف ارنا ل
 .ساعة، اينما يف ارنا ل اآلداب يف علوم امل تبات ال توجد  بر ات اجتيا ية 32

 التوصيات

 :يف ضوء النتاال ال  توصلت عليوا الد اسة يبدم البام، مموعة  ل التوصيات وهي
اعض املبر ات املوجودة يف جطة ارنا ل  اجستع عدا ة املعلو ات جبا عة املل  عبد الع ي  العمل علم تطوير  .7

 .مسخل  ا يناسخل ماجات سوك العمل

عمل شراكات  ع  ؤسسات البطاع اجا  وعشراكوم يف تطوير جطة ارنا ل عدا ة املعلو ات جبا عة املل  عبد  .2
 .سسات البطاع اجا الع ي  مما يساعد اجريل علم اارتول وظي ة يف  ؤ 

 . استبدال امل روع البحثي ارسالة  اجستع وتبليل عدد املبر ات االجتيا ية .7

يوصي البام، ااا ا  ااملستوي اللي ميتل ي أعضاء هيئة التد يس يف مسم علم املعلو ات  ل ال  ايات  .7
 .وتع ي ها ام مم وأجر

 .البسم وال  فء و ل مبل أن سوميوصي البام، اتبييم أعضاء هيئة التد يس  ل مبل  ايس  .7

 .عمل ندوات وارا ل تد يبية تساعد الطفب علم زيادة املوا ات لديوم .7

 .عبد  لتبم سنوي للتوظيف لفطفع علم ماجات سوك العمل .0
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عجراء العديد  ل الد اسات ال  تدو  مول  واكبة  رجات ارنا ل  اجستع عدا ة املعلو ات ااجات سوك  .7
 .العمل

 االخيرالبند 
 الخالصة

 . 
. 
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