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 المستخلص
 

البداحيي،   لدد استخدام محركات البحث في تحقيق اإلبددا   للتعرف على دورالدراسة  سعت
ي متغيددرا الدراسددة  فعددان عدد، اإلطددار العملددالبدداحيو، لطدداران ريريددان لمددا قدمدد  إالدراسددة  وقدددمت

طلبدة وطالبة م،  ان طالب 53 ـب والمتميلةعيرة مختارة عم، مجتمع الدراسة  راءآل والمتعم، تحليان 
 دور عددم وعدو لجدتت الدراسدة لمعالجدة مةدكلة  وقدد الدراسات العليا في كلية اإلدارة واالقتصاد.

    .باإلبدا رجاز بحوث علمية تتسم إمحركات البحث في 
الرئيسدة لجمدع البياردات.  البحييدةداة األبوصفها  ستبارةاالتخدام ولغرض تحقيق ذلك فقد تم اس

" دل توجدد  اآلتدي ل االكدا، مد، ربرز دا التسد تسداالالت الع، مجموعدة  لإلجابةولقد سعت الدراسة 
وقد تم اختبار عاقة االرتباط والتدتيير   عاقة ارتباط وتتيير بي، محركات البحث واإلبدا  الفردا"

  وقدد تدم التوصدل مد، (اإلبددا  الفدردا)والمتغيدر المعتمدد   (محركات البحث)ل بي، المتغير المستق
 ر مها  لعل م، ذه الدراسة إلى عدة استرتاجاتخال  

 بخصددوا اسددتخدام محركددات البحددث  الطلبددة عيرددة الدراسددة، االرتفددا  الرسددبي فددي إجابددات إ
و دذا مايالكدد   لفدرداإليجاد موعوعات جديددة تعدد مد، ركيدر الجوارد  صدلة لتحقيدق اإلبددا  ا

 سعيهم لتقديم بحوث علمية مبتكرة ومتميزة.

كدا، مد،  بعدض المقترحدات تقدديمولقد دفعت جملدة االسدترتاجات التدي تدم التوصدل إليهدا إلدى 
  ربرز ا

  محركدات البحدث المتخصصدة عردد الحاجدة السدترجا   الطلبدة عيردة الدراسدةعرورة اسدتخدام
تتدا  فدي محركدات البحدث العامدة  رهدا الإبحيث   موعوعات تتسم بدرجة عالية م، التخصا

 إال على رحو محدود.

 
  .الفردا اإلبدا محركات البحث    المفتاحيةالكلمات 

 
 Abstract 

 

The study tackled the role of the use of search engines to achieve the individual 

innovation. The study has presents a theoretical framework of the study variables, as well 

as the operational framework, which includes the analysis of the views of a selected sample 

represented by postgraduate students in the college Administration and Economics. 

A set of  research questions that formed the problem of the study and among them : "Is 

there a relationship and influence between the search engines and individual innovation?" 

 A test of the correlation and the effect between the independent variable "search 

engines" that presented by independent variables and the dependent variable "individual 

innovation". The study concludes to several conclusions: 
• The relatively rise in the answers of the students about the use of search engines to 

find new topics regards as one of the aspects more relevant to individual innovation and 

this emphasizes seeking to present the innovative and distinctive. 

The study concludes many conclusions presenting some suggestions including: 

(the necessity of using the specialized search engines by the students when they need to 

recover the subjects which have a high degree of specialization so that they are not 

available in general search engines except about the  limited side. 

 
search engine, individual innovation Key words: 
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 المقدمة
التددي يقددوم بهدددا  األرةددطة ت مدد، ر دددماالرترردد المعلومدددات باسددتخدام البحددث عدد،يعددد 

كبدددر الرةددداطات بعدددد البريدددد ررترردددت يددداري فدددي اإل ثإذ يحدددرز البحددد  تمسدددتخدمو اإلرتررددد
  إذ يلجدددت مسدددتخدمو اإلرترردددت السدددتخدام ردوات البحدددث المختلفدددة علدددى الويددد  االلكتروردددي

 ددذه للوصدول إلددى المعلومددات المفيددة الموزعددة علددى مايدي، األجهددزة الخادمددة  ومد، ربددرز 
تعدددد األدوات محركددات البحددث التددي تسدداعد فددي تسددريع عمليددة البحددث بدرجددة كبيددرة  إذ 

 المواقع العركبوتية فيم، ر م األدوات استخدامان للبحث  (Search Engines) محركات البحث

Web Sites  رةدب    ديعلدى ةدبكة اإلرترردت  ويمكد، القدول بدت، محركدات البحدث  المتوافرة
يحتمدل  التدييمك، البحث م، خالها تحت كل المداخل  إذالمكتبات   يفبالفهارس القاموسية 

 .اإلرتررت توافر صفحات لها على
 منهجية البحث
 مشكلة البحث

تميل الةبكة العركبوتيدة العالميدة مصددران واسدعان للمحتدو  االلكتروردي مد، المعلومدات 
طلبددة الدراسددات العليددا سددترجا  المعلومددات العلميددة المتعلقددة بموعددوعات إ، إوالمعرفددة  إذ 

ستخدام مهارات غير تقليدية للتعامل مع ردوات البحث  لذا فدن، المةدكلة التدي تسدعى إيتطل  
الدراسة إليجاد الحلول المراسبة لها تتميل بارخفاض مستو  مهارة ةدريحة واسدعة مد، طلبدة 

محركدات الدراسات العليا في الكلية الستخدام محركات البحث  فعان ع، عدم وعو  دور 
بسدط رردوا  رو، السدتخدام الرجداز الرسدائل العلميدة  إذ اليدزال الطلبدة يلجدإالبحث كتقريدة فدي 

رجداز الرسدائل واالطداري  إوالتي قد ترعكس في مجدال تقليدل الجوارد  اإلبداعيدة فدي البحث  
ستفسدار والتدي ةددكلت البحدث والتقصدي واإل عدد، طريدق علدى ذلدكوقدد تدم التعدرف   العلميدة

وفدي   اسة األولية باعتماد المقابات بالدرجدة األسداس مدع طلبدة الدراسدات العليدامام  الدر
  ذا السياق يمك، إيعا  المةكلة البحيية م، خال صياغة التساالالت البحيية اآلتية 

 رجداز رسدائلهم إسدتخدام محركدات البحدث فدي تو  لجدوء طلبدة الدراسدات العليدا إلما مس
 العلمية؟

  ستخدام مهارات متقدمة في محركدات البحدث يسدهم سات العليا إل، لجوء طلبة الدراإ ل
 في إعداد رسائل تتسم بالجوار  اإلبداعية؟

  رتباط وتتيير بي، محركات البحث واإلبدا  الفردا؟إ ل توجد عاقات 

 همية البحثأ
تتجلى األ مية البحيية للدراسة الحالية بالقيمة المعافة التدي يمكد، ر، تتحقدق لكدل مد، 

لدراسددات العليددا والقيددادات العلميددة واإلداريددة فددي الكليددة  والمتميلددة بتحديددد طرائددق طلبددة ا
رجداز الرسدائل العلميدة  إذ إاستخدام محركات البحث وكيفية توييف الرتدائ  المستحصدلة فدي 

تسهم  ذه الدراسة بصفة عامة في إلقاء العوء على ر مية البحدث عد، المعلومدات باسدتخدام 
طلبددة الدراسددات العليددا تجدداه التعامددل مددع محركددات  اردددفا رف علددى محركددات البحددث والتعدد

البحددث عرددد إعددداد الرسددائل العلميددة المتميددزة والتددي تتطلدد  اسددتخدام البحددث عبددر الةددبكة 
 وعلى  ذا األساس يمك، إيعا  ر مية  ذه الدراسة في الرقاط اآلتية   العركبوتية

 كاس ذلدك علدى ارجداز الرسدائل ر مية محركات البحث في الحصول على معلومات وارع
 العلمية لطلبة الدراسات العليا.

  رجدداز رسددائل علميددة تتسددم إتحديددد الجواردد  التددي يمكدد، ر، تسددهم محركددات البحددث فددي
 بمستجدات علمية غير مسبوقة  وكيفية توييفها في تلك الرسائل.
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 ة عرددد تعريددف طلبددة الدراسددات العليددا بددالطرائق الفاعلددة فددي إيجدداد المعلومددات المراسددب
 استخدام محركات البحث وتحديدان طرائق البحث المتقدم.

 هداف الدراسةأ
في عوء تحديد مةكلة الدراسة ور ميتها  فن،  دف الدراسة الرئيس يتميدل بتةدخيا 

علدى الهددف  وبرداءن مسا مة محركات البحث في اإلبدا  الفردا لد  طلبدة الدراسدات العليدا  
 األ داف التي ترمي الدراسة إلى تحقيقها الرئيس يمك، اإلةارة إلى عدد م، 

  تحديددد واقددع اسددتخدام محركددات البحددث مدد، لددد، طددا  الدراسددات العليددا عرددد إعددداد م
 الرسائل العلمية.

 .التعرف على طبيعة العاقة اإلحصائية بي، محركات البحث واإلبدا  الفردا 

  مجموعددة مدد، التوصددل إلددى مجموعددة مدد، االسددترتاجات التددي يمكدد، مدد، خالهددا تقددديم
 المقترحات إليجاد حلول لمةكلة الدراسة الحالية.

 فرضيات الدراسة
 لتحقيق ر داف الدراسة  اعتمدت الدراسة الفرعيات اآلتية 

ال توجد عاقة بي، استخدام محركات البحدث وتحقيدق اإلبددا  الفدردا فدي الفرضية األولى: 
 الرسائل العلمية لطلبة الدراسات العليا.

ال يوجددد تددتيير ذو داللددة معرويددة السددتخدام محركددات البحددث فددي تحقيددق نييية: الفرضييية ال ا
 اإلبدا  الفردا في الرسائل العلمية لطلبة الدراسات العليا.

 منهج الدراسة
تسترد الدراسة على المره  الوصفي التحليلي الذا يتعم، اعتمداد العديدد مد، األدوات 

رحد مرا   البحث العلمدي الدذا يتميدل بتحليدل  إذ ُيعد  ذا المره البحيية كالوصف والتحليل  
 ةامل وتفصيلي ليا رة رو مةكلة محددة في مجتمع محدد الرطاق مكاران وزماران وموعوعان.

 عينتهامجتمع الدراسة و
تميدل مجتمددع الدراسددة بطلبددة الدراسددات العليدا فددي كليددة اإلدارة واالقتصدداد فددي جامعددة 

وفدددي كافدددة  وطالبدددة ان ( طالبددد021عددددد م ) والبدددال الموصدددل مددد،  دددم فدددي مرحلدددة البحدددث 
  مد، طدا  الدراسدات العليدا ان ( طالبد53رما عيرة الدراسدة فقدد بلغدت ) التخصصات العلمية 

الدذي،  دم فدي مرحلدة البحدث  (0والدكتوراه )  (22) والماجستير  (6) عدد طلبة الدبلوم بل 
 سدهام إولبحدث لغرض التعدرف علدى مدد  اسدتخدام محركدات ا متروعة ختصاصات إوفي 
 طاري  مبدعة.ررجاز البحث العلمي المتميز وتقديم رسائل وإفي 

 اإلطار النظري
 محركات البحث -والا أ
فرة علدى ةدبكة االرترردت وتعددد مصدادر ا اعخامة حجدم المعلومدات المتدو إ،. المفهوم: 1

 إلددى   رد العددالم( مكتبدداتكبددر ر ددو موجددود فددي  تعددا ي مددا كميددة المعلومددات ال ،إ إذ)
سدتخدام تقريدة متخصصدة للبحدث عد، إ مد، دو،صعوبة اسدترجا  المعلومدات المطلوبدة 

وقدد   التقريات المستخدمة لهذا الغدرض ر موتعد محركات البحث واحدة م،   المعلومات
عرفهددا )عبددد  إذ  فددي  ددذا المجددال ،والبدداحييوردت عدددة تعدداريف للعديددد مدد، الكتددا  

المعلومددات  إلدارةواعددد البيارددات تددم تطوير ددا ق إلدارةريددم  بترهددا (00  2112ا  الهدداد
 .للعمل في االرتررت
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( بترها عبارة ع، برمجيدات تسدتخدم التطبيقدات لجمدع Led ford, 2008, 5وقد عرفها )
والتددي تسددتخدم كلمددات مفتاحيددة والتددي  ددي عبددارة عدد،   المعلومددات عدد، صددفحات الويدد 

 تحتوي  صفحات الوي . مالةرات محتملة ع، ما
 روعرفت محركدات البحدث بترهدا برردام  يقدوم بمسد  عدام لمواقدع االرترردت كذلك فقد 

  )الطيطددي معيددار معددي، للبحددث روقائمددة بمواقددع معيرددة مبريددة علددى كلمددات مفتاحيددة  إعددداد
2101  200.) 

يقددم  ر،مويف مكتبة يستطيع  روتعد محركات البحث بميابة دليل استرادان إلى ما سبق 
مد، خدال كتابدة كلمدات  اللعيدور عليهد األفرادي يسعى تال وعاتع، الموعالسريعة  اإلجابة

ا  حيدث تسدتطيع محركدات البحدث إيجداد  دذه المعلومدات د البحدث عرهدادالة للموعدو  المدر
بواسطة استخدام الكلمدات رو الجمدل الدالدة للحصدول علدى قائمدة لمصدادر المعلومدات تيهدر 

 .(Joe, 2003, 11) ا لموعو  البحثمتهءحس  ر ميتها ومابعلى ةاةة الكمبيوتر مرتبة 
 محركات البحث أهمية. 5

حتدوا علدى العديدد مد، إذ ي  مصددر معلومداتي فدي العصدر الحدديث ر دميعد االرتررت 
المعلومددات وذلددك مددع التزايددد الهائددل فددي كميددة المعلومددات المرةددورة وتعدددد لغددات وترددو  

الحصددول علددى تلددك  يتطلدد  ذلددك مدد، السددرعة فددي حاجددات المسددتفيد مدد، المعلومددات ومددا
 (.2  2112إبرا يم  ) األوعيةالمعلومات والتةع  الموعوعي لتلك 

بحييددة تسدداعد المسددتفيد للحصددول علددى المعلومددات  ردواتمدد، تددوافر  لددذلك كددا، البددد  
وتعدد محركدات البحدث  (الويد )المطلوبة م، بي، الكم الهائل م، المعلومات الموجودة علدى 

 بحث في المواقع على الةبكة.لل استخدامان  األدوات ر مم، 
التصدف   و دو ر، تجعدل  فاعل ا المحركات البحث في كورها تقوم بدور ر ميةوتكم، 
  لمسددتفيد المعلومددات المفيدددة فددي مجددال بحيدد  )ريدداضل تقدددمو  وسلسددان  سددهان فددي االرتررددت 

0222  052.) 

 . مكونات محركات البحث3
 يتتلف محرك البحث م، ياية رجزاء رئيسة  ي  

(  فهدو Crawlers( رو الزواحدف )Robot)ويطلق عليد  البرردام  اآللدي  أ. برنامج العنكبوت:
عبارة ع، بررام  يقوم بالبحث ع، كل جديد في صفحات الوي  وفقان لمرطقة جغرافيدة  رو 
لتحديدددات لغويددة رو موعددوعية يددتم عددبطها مسددبقان مدد، لددد، مصددمم المحددرك  كمددا يمكدد، 

عاء البرردددام  اآللدددي ألا محدددرك للقيدددام بعمدددل الفهرسدددة لمصدددممي مواقدددع الويددد  اسدددتد
للصدددفحات المكوردددة لموقعددد ك  كمدددا يمكردددُ  ريعدددان مردددع ذلدددك حرصدددان علدددى سدددرية الموقدددع 
وخصوصيت   ويتخذ  ذا البررام  مالةدرات المواقدع مد، عردوا، الصدفحة والكلمدات الدالدة 

 فيها. (meta tags) محتويات التي تحتويها  فعان ع،
للموقدع  بدل يتدابع البرردام   يارة بررام  العركبوت على الصدفحة األولدىوال تقتصر ز

 (.22  2112  تعق  الروابط الموجودة فيها لزيارة صفحات رخر  )سيد
رمدا الهددف مد،  دذه الزيدارات فهدي وعدع الرصدوا الدواردة فدي تلدك المواقدع علدى  

 فهارس محرك البحث ليتمك، المحرك م، العودة إليها فيما بعد.
م تغ  فكرة تغيير محتو  الموقع ع، بال مصممي محرك البحث  إذ يقوم محدرك ول 

البحث بزيارات دورية للمواقع التي سبق للمحرك فهرستها للتتكد مد، التعدديات التدي تطدرر 
 (.05  2112على المواقع المفهرسة )بسيوري وراج   
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و عبددارة عدد، قاعدددة و دد (Catalogue) . بررددام  المفهددرس  ويطلددق عليدد  ريعددان الكتددالو  
ويعتمدددد  دددذا التوصددديف علدددى   بياردددات عدددخمة تعمدددل علدددى وصدددف صدددفحات الويددد 

المعلومددات التددي يددتم الحصددول عليهددا مدد، بررددام  العركبددوت  كمددا يعتمددد علددى بعددض 
المعدددددددايير فدددددددي فهرسدددددددة صدددددددفحات المواقدددددددع ميدددددددل الكلمدددددددات األكيدددددددر تكدددددددراران 

(co.ukwww.abahe..) 
 . بررددام  محددرك البحددث  و ددو بررددام  مصددمم للتفاعددل مددع مسددتخدمي االرتررددت  إذ يتددي  
إمكارية االستعام ع، كلمات معيرة داخل المفهرس  إذ يعمل على إعداد  قائمدة بعرداوي، 

 (.010  2112الصفحات التي تحتوا على الكلمات المُستعلم عرها )سيد  
عرد كتابة كلمدة دالدة فدي الموعدع المخصدا لكتابدة ويبدر دور بررام  محرك البحث 

الكلمدددات الدالدددة  إذ يتخدددذ  دددذا البرردددام  الكلمدددة الدالدددة ويبحدددث فدددي صدددفحات الويددد  عددد، 
يدم يعدرض   المعلومات التي تحقق االستعام الذا كورُ  بررام  المفهدرس فدي قاعددة بياراتد ك 

 .)www.abahe.co.ukرتيجة البحث المتميلة بصفحات مرتبة في رافذة المستعرض )
 . طرائق البحث في محركات البحث:5

 ، للبحث في محركات البحث و ي ييالكد المختصو، على وجود طريقت
المسدددتخدمي، المبتددددئي، فدددي  قبدددلالبحددث البسددديط  و دددو البحدددث الدددذا ُيمددارس مددد،  . ر

البحدث المتقددم  ويدتم مد، خدال االرتررت و م رةخاا ال يمتلكو، معرفة بطرائدق 
كتابددة المسددتخدم كلمددات دالددة دو، اسددتخدام إةددارات رو عامددات فددي مربددع الددرا 

 (.2بدو، سرة    )حمد

وم، خدال البحدث البسديط يمكد، البحدث عد، مصدطل  واحدد رو ركيدر مد، مصدطل  
 لتحديد المطلو  بصورة واعحة ولتمييز المطلو  عما سواه.

التسددداالالت الواعدددحة والمباةدددرة  فدددي حدددي، تتطلددد   البحدددث البسددديط مدددع ويدددتاءم
 (.212  2116التساالالت المعقدة استخدام طرائق البحث المتقدم )بامفل   

البحددث المتقدددم  يقصددد بالبحددث المتقدددم اسددتخدام الخيددارات اإلعددافية المتاحددة فددي  .  
 محركات البحث والتي غالبان ما تسهم في تحديد البحث على رحو ركير دقة  كما تعدد

  ذه الطريقة فاعلة للبحث ع، معلومات محددة.
ويتي  البحث المتقدم ريعان إمكارية البحث ع، عدة كلمات دالدة معدان باسدتخدام )المرطدق 

وتسددتخدم بعددض محركددات البحددث  (NOT OR   AND)مدد، خددال المعددامات  البوليدداري(
المجدال الزمردي  ومد، ذلدك اللغدة رو  القوائم المرسدلة لغرض توفير خصائا متقدمدة للبحدث

 ( 05  2100للبحث وما سو  ذلك )فتحي وآخرو،  
البحث باستخدام )المرطق البوليداري( اذ يعدرف البحدث عد، وم، طرائق البحث المتقدم 

طريق )المرطق البولياري( بترُ  عبارة ع، عوامل مرطقيدة تقدوم بالمقارردة بدي، مصدطلحي، رو 
المطلوبددة بةددكل يعدديق مجددال البحددث رو ركيددر تعمددل علددى اسددترجا  واسددتخرا  المعلومددات 

يوسعها للوصول إلى رتائ  تتسم بدقة عالية رسبيان للموعوعات التي يبحث عرها الباحدث بدي، 
الكدددم الهائدددل مددد، المعلومدددات المخزوردددة فدددي قواعدددد البياردددات بمختلدددف وسدددائطها وررواعهدددا 

 .(2  2112)قردليحي والسامرائي  
 
 
 

http://www.abahe.co.uk/
http://www.abahe.co.uk/
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 االبداع الفردي - انياا 
 واالهمية المفهوم .1

يمك، القول بدت، القددرة اإلبداعيدة قدد تتدوافر لدد  عددد كبيدر مد، رفدراد المجتمدع  لكد، 
التعبير عرها في سلوك إبداعي  يرحصر في قلة عددية  و ذا يتوقف على الدذكاء والةخصدية 

 (.02  2113)الفاعورا   والسياق االجتماعي )بوصفها ةروط فردية( 
دا  الفردا بترُ  سلوك يتولد مع تفاعل استعدادات ( اإلب02  2111وقد عرف )فر   

 (Koontz ,et al.,1988,401) وعرفهددا  ويتميددل بنرتددا  جديددد مفيددد مميددز  الفددرد مددع خبراتدد 
 . اإلبدا  بترُ  تطبيق لألفكار الجديدة

( اإلبددا  الفدردا رردُ  عمليدة معيردة يحداول فيهدا اإلرسدا، 515  2115وبي، )الحريم  
، يردت  روقدرات ك العقلية وما يحيط ب  م، مييرات مختلفة ورفراد مختلفي،  ع، طريق تفكيرة 

إرتاجان جديدان بالرسبة لُ  رو بالرسدبة لبيئتد   ةدريطة ر، يكدو،  دذا اإلرتدا  رافعدان للمجتمدع الدذا 
 يعيش في .

( اإلبدددا  الفددردا بتردد  قدددرة عقليددة تتفدداوت مدد، 02  2112وقددد عددرف )القحطدداري  
ترميتها ع، طريدق التددري  وتدوفير المردام المائدم لإلبددا . وقدد رةدار  ةخا آلخر ويمك،

( إلى اإلبدا  الفردا ررُ  عبارة ع، المبادرة التي يبديها المويدف رو 02  2100)السكاررة  
 المدير بقدرت ك على الخرو  ع، التسلسل العادا رو التقليدا في التفكير.

  (23  0221وار  اآلتية )عبد الو ا   وتبرز ر مية اإلبدا  الفردا م، خال الج
 أل، ذلدك سديعير يسهم اإلبدا  في مواجهة معوقات الفرد والتعدرف علدى مدد  تتيير دا   

 على التغل  عليها.

  يجعل الفرد وايقان برفس   بمعرى ر، يكو، قادران علدى التفكيدر والتوصدل إلدى رفكدار مفيددة
 في المجال الذا يتخصا في .

 اد إلتبا  مدره  علمدي فدي التفكيدر حتدى يحقدق الفائددة المرجدوة مد، يسهم في لجوء األفر
 األفكار الجديدة التي يتوصل إليها.

  ، اإلبدددا  الفددردا يحقددق ر ميددة بالغددة بالرسددبة للفددرد المبددد  والمريمددة علددى حددد سددواءإ
ي فد  فالرسبة للفرد يحقق اإلبدا  احترام الفرد لذات ك م، خال ردائ ك لمهمات  علدى رفعدل وجد 

، تدفق األفكدار المبدعدة مد، األفدراد المبددعي، فدي المريمدة سدوف يقدود المريمدة إلدى إحي، 
وبالتددالي   التفددوق والمرافسددة فددي مجددال عملهددا مدد، خددال تحقيددق االسددتمرار والرقددي والتقدددم

 (.36  2116)التك   سيطرتها على المواقع المتقدمة
)القحطددداري   مجموعدددة جوارددد  مرهددداة لــدددـر مي ق اإلبددددا  غالبدددان مدددايكو، ذاــدددـإ، تحقي

2112  02)  
  تحقيددق الددذات  يتطلددع المبدددعو، غالبددا إلددى التميددز والتفددوق ويبحيددو، عدد، الةددهرة التددي

 تجعلهم في مصاف الكبراء والعيماء.

  إ، الخددوف مدد، المجهددول وغمددوض المسددتقبل يدددفع المبدددعي، إلددى المجابهددة الجريئددة
 قبل. والمخاطرة المحسوبة لتخفيف مخاطر المست

القرار في المريمة بوجدود تفداوت وتبرز حاجة المريمات لإلبدا  عردما يدرك متخذو 
  كما إ، اليروف التدي تعمدل علدى إيجداد الحاجدة المريمة الفعلي واألداء المرغو بي، رداء 

لمسدتهلكي،  إلى اإلبدا  تفرعها التغيرات في بيئة المريمة كالتغييرات التقرية وتغيدر رذواق ا
فنرهدا سدتحاول   عرت المريمدة بوجدود فجدوة بدي، السدلوك الحدالي والسدلوك المرغدو فنذا ة

 .(521  2101تقليا الفجوة م، خال اإلبدا  )العميا،  
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 الفردي اإلبداععناصر  .2

يعد اإلبدا  الفردا الركيزة األساسية لإلبددا  رلمريمدي  فاإلبددا  الفدردا ال يدتتي مد، 
العراصر رو العوامل تحدد على رحو واعد  طبيعدة فراغ بل تسهم في إرعاج  مجموعة م، 
(  ومد، خدال مدا تقددم يمكد، 2112 052 )الملدوك اإلبدا  المقدم ومد  توافر الةروط فيد 

غل  الدراسات والتي تتراس  مدع رتحديد عراصر اإلبدا  الفردا بالعراصر المتفق عليها في 
  وعلى الرحو اآلتيالدراسة الحالية 

رة علدى توليدد عددد كبيدر مد، البددائل رو المترادفدات رو األفكدار عردد وتعري القد الطالقة: - ر
االستجابة لميير معي،  و ي في جو ر ا عملية تذكر واسدتدعاء اختياريدة لمعلومدات رو 

 (.2115 52 لمفا يم سبق تعلمها )عواد
وتعري إمكارية تقديم حلدول غيدر متلوفدة للمةداكل التدي تسدتجد  وتوصدف بترهدا  األصالة: -  

جديددة يمكد، ر،  ان مقبولة لمةاكل محددة والبدائل التي تقدمها غالبدان مدا تكدو، رفكدار رفكار
(  وكلمددا زاد مسددتو  تقددديم األفكددار الجديدددة 2112 02 ترفددذ وتعطددي إبددداعا )الصددقال

وقلددت درجددة ةدديو  الفكددرة وخروجهددا عدد، الددرمط التقليدددا زادت درجددة رصددالة الفكددرة  
مةددكات بطريقددة مختلفددة عدد، تلددك التددي يفكددر بهددا والقدددرة لإلتيددا، بتفكددار وحلددول لل

 (.2115 53 )رعا ، ةريطة ر، تكو، مفيدة وعلمية وعمليةواآلخر
و ي إمكارية الرير إلى المواقف والمةكات مد، زوايدا متعدددة وعددم التةدبث المرونة:  - ت

بوجهددة ريددر واحدددة  فعددان عدد، التعامددل مددع المعلومددات وتوييفهددا علددى رحددو سددليم فددي 
التي تواجهها والقدرة على التحرر م، الرزعة التقليدية في التعامل مع األحدداث المواقف 
 (.2112 02 )الصقال

التوسع )اإلفاعة(  و دي القددرة علدى إعدافة تفاصديل جديددة ومتروعدة لفكدرة مدا بةدكل  - ث
يددالدا إلددى تحويلهددا إلددى واقددع عملددي قابددل للتطبيددق  وإمكاريددة التوسددع فددي قعددية معيرددة 

 (.2112 02  برائها بتسلو  يحقق الهدف الذا تطم  إلي  )الصقال وتحليلها وإعادة
القدددرة علددى تةددخيا المةددكات  وتعرددي راليددة المةددكلة علددى رحددو يتسددم بالوعددو    -  

وتحديد ا تحديدان دقيقان  والتعرف على حجمهدا وجواربهدا وربعاد دا وآيار دا  مدع الواقعيدة 
ف العاقدات فيمدا بيرهدا  لدذا فنرهدا في الطر  والمعالجة ورالية الحقدائق كمدا  دي واكتةدا

 (.2112 2 )العمرا تعري القدرة على إدراك رواحي القصور والرقا في المواقف

 الفردي اإلبداعمراحل  .3
 يمر اإلبدا  الفردا فعان ع، اإلبدا  الجماعي بالمراحل اآلتية 

 ددي المرحلددة التددي يحصددل الفددرد علددى المعرفددة  ويكسدد   مرحليية اإلعييداد والتحضييير: - ر
رتا  اإلبدداعي ، اإلأل  راصر الخبرة ومكوراتها  وقد تستغرق  ذه المرحلة وقتان طويان ع

فدي الدتعلم والقدراءة وحعدور المدالتمرات ليدتمك،  مددةو  وقعداء يكم، في العمل الددال
 & Kreiter) الفرد المبد  م، اإلحاطة بكل ربعاد الموعو  رو المةدكلة واإلحسداس بهدا

Kinicki, 1992, 578) . 
ويدتم إةدبا  الدذ ،   في  دذه المرحلدة تبدرز الفكدرة فدي عقدل المبدد  لة االحتضان:مرح -  

بكل المعلومدات التدي تدم جمعهدا فدي المرحلدة األولدى حدول الموعدو  رو المةدكلة التدي 
فدي  تةتميل محور ا تمام المبد   وقد تستمر لمدة طويلة رو دقائق  وقدد ييهدر الحدل فجد

ل   ذه المرحلة االسترخاء وإتاحدة الفرصدة للعقدل وقت تكو، في  المةكلة مرسية  وتتط
 .(2112 02 )القحطاري الباط، لحل المةكلة
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و ددي المرحلددة التددي تتعددم، اربيدداق ومعددة  :(اإليحيياء أو اإلشييراق)  مرحليية اإللهييام - ت
اإلبدا   را اللحية التي تولد فيها الفكدرة الجديددة والتدي تدالدا إلدى حدل المةدكلة  و ردا 

  كلمددا كارددت المعلومددات والخبددرات لددد  الفددرد حددول المةددكلة رو تجدددر اإلةددارة إلددى رردد
 .(2101 022 )جواد اليا رة زاد ارغماره فيها وزادت فرصة يهور ومعة اإلبدا 

و ددي المرحلددة التددي يجددرا فيهددا فحددا مددد  صددحة وفائدددة األفكددار  مرحليية التحقييق: - ث
تها وفعاليتهدا فدي التي تم التوصدل إليهدا فدي مرحلدة االةدراق  للتتكدد مد، صدح اإلبداعية

  حل المةكلة  وقد تكو، الرتيجة اعتماد الفكرة رو إجراء التعديات والتصحيحات عليهدا
 .(2101 022 )جواد عي  اليروفتوفق ماتق على

 اإلطار العملي
 وتشخيص متغيرات البحث خصائص المبحو ين . وصفاوالا 

 خصائص عينة البحث .1

 ي، في ميدا، الدراسة.للمبحوي( الخصائا الةخصية 0يوع  الجدول )
 0الجدول 

 خصائا األفراد المبحويي، في ميدا، الدراسة
 % المئوية النسبة العدد الفئة خصائصال

 %3.75 13 ذكر الجنس

 %5576 55 أن ى

 العمر
 
 
 
 
 

 %3.75 13 50أقل من 

50-35 15 55% 

31-30 0 1575% 

35-55 5 5 

51-50 5 076% 

 %576 1 فأك ر 55 

 %.507 53 أعزب حالة االجتماعيةال

 %3573 15 متزوج

 المؤهل العلمي الحالي
 

 %1.71 5 دبلوم

 %65 56 ماجستير

 %572 1 دكتوراه

 
 التخصص

 %35756 15 نظم معلومات إدارية

 %1575 0 إدارة أعمال

 %1575 0 اقتصاد

 %670 3 علوم مالية ومصرفية

 %1.755 5 محاسبة

 %1175 5 إدارة صناعية

المشاركين بدورات 
 في الحاسبات

 %0.715 55 مشاركة

 %55765 10 عدم مشاركة

المشاركين بدورات 
 في االنترنت

 %507.1 15 مشاركة

 %05752 12 عدم مشاركة

المشاركين بدورات 
 في التنمية البشرية

 %1575 0 مشاركة

 %6076 35 عدم مشاركة

 رةعلى رتائ  االستباباالعتماد  ي،إعداد الباحي المصدر:
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 وصف متغير محركات البحث .5
حول  ذا المتغيدر مد،  الطلبة عيرة الدراسةر، إجابات  إلى (2تةير معطيات الجدول )

( والدددذا يتعدددم، رسدددبا  اسدددتخدام محركدددات البحدددث مددد، قبدددل طلبدددة X1خددال مالةدددرات  )
واعدديع جديدددة لهددا والمتميلددة بددالتعرف علددى م  سددتجابةإالدراسددات العليددا  وقددد بلغددت رعلددى 

 %( والدذا جداء كلد  بوسدط حسدابي32.22) عاقة بمواعيع البحث  إذ كارت رسبة اإلجابة
 (.1.225) ( وارحراف معيارا2.002)

رعلدددى رسدددبة مددد،  حققدددت المعرفدددة المتوسدددطة ،ر ( إلدددىX2يةدددير معدددمو، المتغيدددر )
( 0.623) يوالذا جاء بتمركز متوسط متميل بوسط حساب%( 62.26والبالغة ) االجابات 

ذلك ارخفاض االرحراف المعيارا والذا يةير إلى  ز(  وما يعز1.322) وارحراف معيارا
 ارخفاض مقدار التةتت في اإلجابات.
والمتعددم، تحديددد الملفددات التددي تحتددل األولويددة عرددد  (X3رمددا بخصددوا المتغيددر )

ت الرصدية  دي ( حيدث كاردت الملفدا0االسترجا  كارت ركير اإلجابات استجابة  دي اإلجابدة )
الملفددات التددي تحتددل األولويددة عرددد لجددوء الطلبددة للبحددث عدد، المعلومددات وكارددت برسددبة اتفدداق 

( وتةددتت مدرخفض بلغددت 0.123) %( والتدي جدداءت معدززة بوسددط حسدابي20.25بلغدت )
 (.1.222) قيمت 

وبهدف التعرف على رسبا  لجدوء الطلبدة السدتخدام الملفدات الرصدية بالمرتبدة األولدى 
التي تقدف وراء لجدوء الطلبدة السدتخدام  دذه  ( ولعل م، األسبا X4صياغة المتغير )فقد تم 

الملفات تتميدل بمويوقيدة المعلومدات الدواردة فيهدا  إذ بلغدت رسدبة اختيدار الطلبدة لهدذا السدب  
 (.1.623) ( وارحراف معيارا0.611) %( والذا جاء بوسط حسابي30.25)

مد، محركدات البحدث فدي تحقيدق الجوارد   كاردت مسدا مة المعلومدات المستحصدلة لقد
 (X5إجابددات المبحددويي، بخصددوا المتغيددر) اإلبداعيددة عرددد ارجدداز البحددث حسددبما روردتدد 

%( والدذا جداء 62.26مسا مة متوسطة  إذ بلغت رسدبة المسدا مة المتوسدطة رعلدى رسدبة )
 (.1.221) رحراف معياراإ( و0.520) بوسط حسابي

عردد اسدتخدام محركدات البحدث تدم صدياغة  معدافةوفدي سدياق إيعدا  مقددار القيمدة ال
( حيث تميلت القيمدة المعدافة فدي تعزيدز الجوارد  اإلبداعيدة فدي ارجداز البحدث X6) المتغير

وكاردت  ة الحصدول علدى المعلومدات المطلوبدة م، خال الحصول على رفكار جديدة وسدرع
 ارا( وارحدددراف معيددد2.211) %( والدددذا جددداء بوسدددط حسدددابي21.11رسدددبة اإلجابدددة )

(1.232.) 
كدا، مد، ابدرز محركدات  Googleإلى ر، محرك البحدث  (X7يةير معمو، المتغير )

%( والدذا جداء 22.22البحث التي يلجت إليها طلبة الدراسات العليدا  وكاردت رسدبة اإلجابدة )
 (.1.253) ( وارحراف معيارا0.1320) بوسط حسابي

السددتخدام محددرك البحددث وبهدددف التعددرف علددى رسددبا  لجددوء طلبددة الدراسددات العليددا 
Google  ( دو، المحركات األخر  تدم صدياغة المتغيدرX8،ولعدل مد ) بدرز األسدبا  التدي ر

تدفع الستخدام  ذا المحرك  ي السهولة فدي التعامدل مدع محدرك البحدث الدذا تدم تحديدده  إذ 
 ( وارحددراف معيددارا2.520) %( والددذا جدداء بوسددط حسددابي30.25بلغددت رسددبة اإلجابددة )

(1.322.) 
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فقدد كاردت محركدات البحدث العامدة  دي المحركدات التدي  (X9) رما بخصوا المتغير
%( 32.02تحددرا علددى اسددتخدامها طلبددة الدراسددات العليددا دائمددان  إذ بلغددت رسددبة اإلجابددة )

 (.1.632)( وارحراف معيارا0.302والذا جاء بوسط حسابي)
( X10فدي المتغيدر )كارت األسبا  التي تقف وراء اختيار محركات البحث العامة  وقد

 %( والدذا جداء بوسدط حسدابي32.02 ي دقة الرتائ  المسترجعة  إذ بلغدت رسدبة اإلجابدة )
 (.1.632) ( وارحراف معيارا2.126)

حسد  بفقد كاردت رسدبة الرتدائ  المستحصدلة مد، محركدات البحدث  (X11ما المتغير )ر 
 جداء بوسدط حسدابي %( والدذا22.02%( إذ بلغدت رسدبة اإلجابدة )21المبحدويي، ) إجابات

 (.1.232) ( وارحراف معيارا2.020)
، حداية الموعوعات التي يلجت طلبدة الدراسدات العليدا الختيار دا تعدد مالةدران لسدعي إ

  (X12جابات الطلبة علدى معدمو، المتغيدر)إوقد تحقق ذلك في   الطلبة رحو اإلبدا  العلمي
بق الرتددائ  المستحصددلة مدد، ردد  جدداء بوصددف  مدد، ابددرز األسددبا  التددي تحددول دو، تطددارال إ

%( والددذا جدداء 22.26جابددة )إلمحركددات البحددث مددع مايسددعى إليدد  الطلبددة  إذ بلغددت  ددذه ا
 (.1.600) ( وارحراف معيارا0.232) بوسط حسابي

ركيدر  ا، استخدام خيارات البحث المتقدم في البحث يرةق الرتائ  المسترجعة ويجعلهدإ
البحددث المتقدددم تددم  علددى خيدداراتالعليددا  دقددة ولغددرض معرفددة مددد  حددرا طلبددة الدراسددات

طلبة الدراسات العليدا يحرصدو، غالبدان علدى  ،ت( وقد ريهرت الرتائ  بX13صياغة المتغير )
و دذا مدا قدد يدالير علدى دقدة الرتدائ   وقدد بلغدت   استخدام خيارات البحث المتقددم فدي البحدث

 ( وارحدددراف معيدددارا0.202) %( والدددذا جددداء بوسدددط حسدددابي30.25رسدددبة اإلجابدددة )
(1.212.) 

سددتخدام كلمددات دالددة بلغددة محددددة يعطددي مالةددرات ، لجددوء طلبددة الدراسددات العليددا إلإ
متعددة مرها قددرة الباحدث للتعامدل مدع لغتد  األم ولغدات رجربيدة والدذا يمكد، ر، يدرعكس فدي 

م تخصديا سعة االطا  والتدي قدد تسدهم فدي ارتفدا  مسدتو  اإلبددا   واسدترادان لدذلك فقدد تد
( ر، 2) تحليل البياردات والرتدائ  الدواردة فدي الجددول   وقد روع لقياس ذلك (X14المتغير )

اسددتخدام الكلمددات الدالددة بدداللغتي، العربيددة واالركليزيددة قددد جدداء علددى رحددو متكدداف  والبددال  
مددع اللغددة  علددى التعامددل%( ومدد، األسددبا  التددي تفسددر ذلددك قدددرة بعددض الطلبددة 22.32)

ولقددد جدداءت قيمددة الوسددط الحسددابي معددززة لددذلك بسددب  تمركز ددا فددي القيمددة  االركليزيددة 
، ارخفاض مقدار تةتت اإلجابات مميان باالرحراف المعيارا البالغدة قيمتد  إكما   (0.322)
   .ررة مع المتغيرات األخر ( بالمقا1.361)

حدث ( إلدى اسدتخدام طلبدة الدراسدات العليدا لمحركدات البX15) يةير معدمو، المتغيدر
المتخصصددة فددي مجدداالت معيرددة  وقددد ريهددرت رتددائ  المبحددويي، بددت، طلبددة الدراسددات العليددا 

 %( والذا جداء بوسدط حسدابي23.20، الستخدامها  إذ بلغت  رسبة اإلجابة )والغالبان مايلج
 (.1.222) ( وارحراف معيارا2.122)

 ةوالمتعدددم، مددددد  اسدددتخدام العبددددارات المرطقيدددد (X16) رمدددا فيمددددا يخدددا المتغيددددر
(and,not,orم، قبل طلبة الدراسات العليا عرد لجوئهم للبحث ع، الكلمات الدالة ) كاردت  فقدد

رسبة االستخدام قليلدة و دذا مدا قدد يدرعكس سدلبان علدى دقدة الرتدائ  المسدترجعة  إذ بلغدت رسدبة 
 (.1.220) ( وارحراف معيارا2.232) %( والذا جاء بوسط حسابي22.26االجابة )

مرددافع الكبيددرة التددي يمكدد، ر، تتحقددق لطلبددة الدراسددات العليددا جددراء علددى الددرغم مدد، ال
بدددرز رلجدددوئهم السدددتخدام محركدددات البحدددث  اال ر، سدددياق الدراسدددة تسدددتلزم التعدددرف علدددى 
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دي، مرهدا  وقدد تدم تخصديا المتغيدر يالمحددات التدي تواجد  طلبدة الدراسدات بوصدفهم مسدتف
(X17)  ( ر، رسددبة مرتفعددة مدد، 2) الجدددوللقيدداس ذلددك  وقددد روعددحت الرتددائ  الددواردة فددي

%( تواجههم محددات تتميل بكيرة الرتدائ  المسدترجعة وتحديددان تلدك 32.02الطلبة والبالغة )
ويقددف وراء ذلددك رسددبا  متعددددة لعددل مدد، ربرز ددا   التددي ليسددت لهددا صددلة بموعددو  البحددث

و ددذا   ارخفدداض خبددرة الطلبددة عيرددة البحددث بحصددر الرتددائ  باسددتخدام طرائددق البحددث المتقدددم
(  إال ر، االرحدراف المعيدارا دل 0.626إذ بلغدت قيمتد  )  ماعكست  رتيجة الوسط الحسدابي

( والددذا يوعدد  ارخفدداض مسددتو  1.262)علددى وجددود تةددتت مرتفددع رسددبيان بلغددت قيمتدد  
مما يددل علدى ررهدا جداءت متروعدة وتواجد  الطلبدة علدى رحدو   جابات المبحويي،إاالتفاق في 
 مترو .

( والمتعددم، اسددتخدام طلبددة الدراسددات العليددا للعامددات X18متغيددر)رمددا بخصددوا ال
( ر، طلبددة الدراسددات العليددا غالبددان 2) ( فقددد تبددي، مدد، الرتددائ  الددواردة فددي الجدددول-)"" + 

%( والددذا جدداء 21.11مايسددتخدمو،  ددذه العامددات عرددد البحددث  إذ بلغددت رسددبة االجابددة )
 .(1.220) ( وارحراف معيارا0.202) بوسط حسابي

تعد واجهات محركات البحث م، الوسائل التي تحددد مدد  قددرة المسدتفيد للتفاعدل مدع 
، الواجهات التي تتسم بالبساطة والوعو  غالبدان مايحتدل األولويدة مد، إمحركات البحث  إذ 

وم، ابرز الجوار  المتعلقة بواجهات محركات البحث  دي اللغدة المسدتخدمة  ،قبل المستفيدي
إيعددا  ذلددك باالعتمدداد علددى رتددائ  إجابددات طلبددة الدراسددات عيرددة  فددي الواجهددات ولغددرض

فدي رسدبة الطلبدة مد، الدذي،  ان والذا ريهدرت ارتفاعد (X19) البحث  فقد تم تخصيا المتغير
و، السددددتخدام المحركددددات ذات الواجهددددات العربيددددة  إذ بلغددددت رسددددبة المسددددتخدمي، اليلجدددد
تدي تددرس معيمهدا باللغدة العربيدة  %(  ألسبا  قد تعود إلى المرا   الدراسدية وال62.26)

( والتددي تعددد مدد، القدديم القريبددة لاختيددار 0.211وممددا يالكددد ذلددك تمركددز اإلجابددات بالقيمددة )
والمقاسددة بداالرحراف المعيددارا البالغددة قيمتدد   إ، تةددتت اإلجابددات جداء مرخفعددان األول  كمدا 

(1.335.) 
 

 2 الجدول
 مالةرات الوصف اإلحصائي لمحركات البحث

االجابة األولى  رالمتغي
 (1المرتبة )

االجابة ال انية 
 (5المرتبة )

االجابة ال ال ة 
 (3المرتبة )

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

   % التكرار % التكرار % التكرار 

X1 03 22.26 0 2.26 02 32.22 2.002 1.225 

X2 02 52.22 22 62.26 0 2.26 0.623 1.322 

X3 52 20.25 5 2.32 1 1 0.123 1.222 

X4 02 30.25 05 52.02 2 00.25 0.611 1.623 

X5 22 62.26 05 52.02 1 1 0.520 1.221 

X6 2 21.11 02 21.11 02 21.11 2.211 1.232 

X7 55 22.22 2 3.20 1 1 0.1320 1.253 

X8 2 3.20 02 30.25 03 22.26 2.520 1.322 

X9 21 32.02 02 52.22 5 2.32 0.302 1.632 
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االجابة األولى  رالمتغي
 (1المرتبة )

االجابة ال انية 
 (5المرتبة )

االجابة ال ال ة 
 (3المرتبة )

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

   % التكرار % التكرار % التكرار 

X10 2 23.20 21 32.02 6 02.02 2.126 1.632 

X11 0 2.26 22 22.02 2 21.11 2.020 1.232 

X12 22 22.26 5 2.32 5 2.32 0.232 1.600 

X13 01 22.32 02 30.25 2 21.11 0.202 1.212 

X14 02 22.32 02 22.32 0 2.26 0.322 1.361 

X15 2 23.20 06 23.20 01 22.32 2.122 1.222 

X16 6 02.02 02 2.11 03 22.26 2.232 1.220 

X17 21 32.02 6 02.02 2 23.20 0.626 1.262 

X18 02 52.22 02 21.11 2 23.20 0.202 1.220 

X19 22 62.26 02 52.22 0 2.26 0.211 1.335 
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سدمات اإلبددا  الفدردا   ، التعامل مع الحاالت والمواقف التي تتسم بالتعقيدد تعدد مد،إ
ولغددرض التعددرف علددى ذلددك لددد  طلبددة الدراسددات العليددا عيرددة البحددث  فقددد تددم تخصدديا 

( وجود تفاوت في قدرة الطلبة بالتعامدل مدع 5ويوع  الجدول )  ( لقياس ذلكX20المتغير )
الطلبددة عيرددة %( مدد، 23.20ةددارة إليدد  ر، )إلعدددد الموعددوعات البحييددة  وممددا تجدددر ا

لكددو، قدددرة علددى ذلددك  وتوعدد  قيمددة الوسددط الحسددابي تمركددز اإلجابددات بددي، يم الدراسددة
 (.1.622) ( وارحراف معيارا0.632الخياريي، األول والياري  إذ بلغت قيمت  )

( والذا يقيس قددرة المبحدويي، الختيدار X21وفي سياق مقار  جاءت رتيجة المتغير )
جابدات إكاردت رتيجدة  إذت البحييدة  الموعو  البحيي المراس  م، بي، العديد م، الموعوعا

المبحويي، ر، طلبة الدراسات العليا يفعلو، التعامل مع عدد كبير م، الموعدوعات البحييدة 
%( والدذا 22.32) لكي يتمكروا م، اختيار العروا، األفعل للبحث  إذ كارت رسدبة اإلجابدة

 (.1.223) ( وارحراف معيارا0.632) جاء بوسط حسابي
فدي اتخداذ  رة( قدرة الطلبة عيرة البحث لاعتماد على الرفس والجرX22) يقيس المتغير

القددرارات وتحديدددان تلددك التددي تقتددر، باختيددار الميدددا، المراسدد  لتطبيددق البحددوث العلميددة  
حياردان لدذلك  ولعدل رو، ال%( مد، الطلبدة عيردة البحدث يلجد32.02) ، رسدبةنواسترادان لدذلك فد

توجيدد  الطلبدة الختيددار الميدددا، المراسدد   والددذا  السدب  فددي ذلددك يتميددل بددور المةددرف فددي
( واالرحددراف المعيددارا البالغددة قيمتدد  0.232يعددزز ذلددك قيمددة الوسددط الحسددابي والبالغددة )

(1.622.) 
بدرز خصدائا اإلبددا   ولغدرض التحقدق مد، امدتاك الطلبدة عيردة رتعد األصدالة مد، 

وعدحت رتائجد  ر،  دذه الرتدائ  (  والذا رX23البحث لهذه الخاصية فقد تم صياغة المتغير )
%( مد، الطلبدة  62.26) لد  ققد يتم التوصل إليها في بعض األحيا، برسبة يمك، ر، تتحق

ولعل تفسير ذلك يتعلق بنجابدات طلبدة الدراسدات والدذي، غالبدان مايسدعو، للوصدول إلدى  دذه 
معدززة لهدذه  المرحلة م، ارجاز البحوث العلمية المتميزة  ولقد جاءت قيمة الوسدط الحسدابي

( وتةدتت فدي اإلجابدات مدرخفض رسدبيان اسددترادان 0.211الرتيجدة والتدي تمركدزت فدي القيمدة )
 (.1.322)المعيارا البالغة قيمت   لارحراف
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التددي يلجددت إليهددا طلبددة الدراسددات  ( والمتعددم، الجواردد X24) مددا بخصددوا المتغيددرر
 ( ر، رسددبة5) فددي الجدددول العليددا الستيعددا  موعددو  البحددث  فقددد كارددت رتددائ  المبحددويي،

 ، الستةدددارة ذوا الخبدددرة  والدددذا جددداء بوسدددط حسدددابيالو%(  مددد، الطلبدددة يلجددد22.32)
 (.1.232) ( وارحراف معيارا2.502)

لتحديدد المةدكلة البحييدة  ولغرض معرفة األسلو  المتبع م، قبل طلبة الدراسات العليا
، األسلو  المتبدع مد، قبدل تب  وقد روعحت رتائج  (X25) المتغير في البحث فقد تم صياغة

طلبة الدراسات العليا يتميل بتةخيا الجوار  السلبية فدي الميددا،  إذ وبلغدت رسدبة اإلجابدة 
 (.1.201) ( وارحراف معيارا2.520%( والذا جاء بوسط حسابي)63.20)

( رسدفر عد، وجدود 5، تحليل البيارات والحصدول علدى الرتدائ  الدواردة فدي الجددول )إ
بة الطلبة الذي، يمك، ر، يتحقدق لدديهم اإلبددا  وفقدان العتبدارات رفسدية وحدوافز ارتفا  في رس

%(  وقدد جداءت قيمدة 32.22معروية متميلة باحترام األفكار الجديدة والدذا جداءت رسدبت  )
( مدع 2.132الوسط الحسابي مرسدجمة مدع  دذه الرتيجدة  إذ تمركدزت اإلجابدات فدي القيمدة )

 (.1.622)ة وجود ارحرافات متميلة بالقيم
 (X27، اإلبدا  في ارجاز البحوث قد يتخذ اةدكاالن متروعدة وقدد تدم صدياغة المتغيدر )إ

يسدعو،  الطلبة عيردة الدراسدةكبر رسبة م، ر( ر، 5لقياس ذلك  وقد روعحت رتائ  الجدول )
%( في حدي، 22.32لتحقيق اإلبدا  م، خال محاولة ابتكار رفكار جديدة  إذ بلغت رسبتهم )

%( لتحقيق اإلبدا  في مجال تطدوير رسدالي  العمدل 22.32مجموعة اليارية برسبة )جاءت ال
%( لجتت لتطبيق جديد لفكرة سابقة للوصول لإلبددا   والدذا 22.26البحيية واخيران رسبة )
 (.1.202) ( وارحراف معيارا2.232) جاء بوسط حسابي

، يعدد ابدداعان عرددما يلجدت ، األسلو  المتبع في تدارك األخطاء التي يقع فيهدا البداحيوإ
بطرائددق جديدددة  ولغددرض التحقددق مدد، ذلددك فقددد تددم تخصدديا المتغيددر  االبدداحيو، لمعالجتهدد

(X28) ( ر، رعلددى ر5لددذلك  وقددد روعددحت الرتددائ  الددواردة فددي الجدددول ) سددبة مدد، طلبددة
و، لمحاولة اتخاذ اإلجراءات التصحيحية عرد وقدوعهم فدي رخطداء فدي الدراسات العليا يلجال

%( وقددد عددززت قيمددة 23.20اردد  العلميددة المتعلقددة بنعددداد البحددث  إذ بلغددت رسددبتهم )الجو
 (.1.525)( وتةتت مرخفض بلغت قيمت  0.202الوسط الحسابي  ذه الرسبة والبالغة )

تعد عملية رقد األفكار م، المستويات المتقدمة للجوار  العلمية والقددرات الذ ريدة التدي 
فراد والتي قد تتخذ ةكل بيا، الجوار  السدلبية لألفكدار المقدمدة يمتاز بها ةرائ  قليلة م، األ

، استخدام طرائدق الرقدد الجديددة تعدد سدمة مد، سدمات اإلبددا  الفدردا إم، قبل االخري،  إذ 
( لقيداس X29لد  طلبة الدراسات العليا  ولغرض التحقق مد، ذلدك فقدد تدم صدياغة المتغيدر )

( ر، غالبيدة طلبدة الدراسدات العليدا عيردة 5) لجددولذلك  وقد روعدحت الرتدائ  الدواردة فدي ا
و، إلدى رقدد األفكدار عد، طريدق بيدا، يلجدالمد، الطلبدة  %(23.20)البحث والبالغدة رسدبتهم 

الجواردد  االيجابيددة والسددلبية فددي المصددادر التددي يتعدداملو، معهددا  ولقددد جدداءت قيمددة الوسددط 
إذ جدداء بتمركددز قريدد  مدد،  الحسددابي متوافقددة مددع االختيددار الددذا رحددرز رعلددى رسددبة اتفدداق 

رسدددبيان  ان ، تةدددتت اإلجابدددات كدددا، مرخفعدددإ( كمدددا 0.211االجابدددة األولدددى والبالغدددة قيمتددد  )
 (.1.350)والمتميل باالرحراف المعيارا البالغة قيمت  

  ولغدرض التعدرف ، التعامل مع المةدكات المعقددة يعدد مد، سدمات اإلبددا  الفدرداإ
لقيداس  (X30) عيردة البحدث  فقدد تدم تخصديا المتغيدر على ذلك لد  طلبة الدراسدات العليدا

يمتلكدو، اسدتعدادان للتعامدل مدع مد، الطلبدة  %(63.20) ر، رسدبة (5ذلك ويوع  الجددول )



 [15] يوسف وشريف 
 

المةددكات البحييددة المعقدددة  و ددذا مايةددير إلددى وجددود مامدد  اإلبدددا  لددد  طلبددة الدراسددات 
ع  دذه الرتيجدة  إذ تمركدزت العليا قيد البحدث  وقدد جداءت قيمدة الوسدط الحسدابي مرسدجمة مد

، االرحرافات جاءت مرخفعة رسبيان والتدي بلغدت قيمتهدا إ( كما 0.223اإلجابات في القيمة )
(1.322.) 

والذا يقديس قددرة المبحدويي، للتعامدل  (X31وفي سياق مقار  جاءت رتيجة المتغير )
مدد،  %(30.25) ، رسددبةتمددع موعددوعات بحييددة تتسددم بددالغموض  وقددد روعددحت الرتددائ  بدد

الطلبددة يفعددلو، التعامددل مددع موعددوعات بحييددة تتسددم بددالغموض  وقددد جدداءت قيمددة الوسددط 
مددع وجددود  (2.520الحسدابي مرسددجمة مدع  ددذه الرتيجددة  إذ تمركدزت اإلجابددات فددي القيمدة )

 (.1.322)ارحرافات متميلة بالقيمة 
مدات ولغرض معرفدة الوسدائل التدي يلجدت إليهدا طلبدة الدراسدات العليدا فدي جمدع المعلو

 ( إذ ريهددرت الرتددائ  فددي الجدددولX32المتعلقدة بارجدداز رسددائلهم العلميددة تددم صددياغة المتغيددر)
%( 22.26) ر، محركات البحث رحرزت رعلى رسدبة اسدتخدام  إذ بلغدت رسدبة اإلجابدة (5)

، مالةدر التةدتت جداء ( كما إ0.211ذه الرسبة والبالغة )وقد عززت قيمة الوسط الحسابي  
 (.1.222)ما يالكد التجارس الرسبي في اإلجابات والبالغة قيمت  م  مرخفعان رسبيان 

التددي يلجددت إليهددا طلبددة الدراسددات  ( والمتعددم، الجواردد X33) مددا بخصددوا المتغيددرر
 العليا للتحقق م، صدحة األفكدار البحييدة الجديددة  فقدد ريهدرت رتدائ  المبحدويي، فدي الجددول

رة ذوا الخبددرة  والددذا جدداء بوسددط و، الستةدداال%( مدد، الطلبددة يلجدد61.11) ( ر، رسددبة5)
 (.1.220) ( وارحراف معيارا2.232) حسابي
ولغدرض  بالتوجهات المستقبلية يعدد مد، سدمات اإلبددا  الفدردا  على التربال، القدرة إ

 (X34) التعرف على ذلك لد  طلبة الدراسات العليدا عيردة البحدث فقدد تدم تخصديا المتغيدر
%( م، المبحويي، يمتلكو، القددرة للتربدال 22.26) ( ر، رسبة5لقياس ذلك ويوع  الجدول )

بالتوجهات المستقبلية للرتائ  البحيية عد، طريدق مراجعدة بياردات تاريخيدة  وقدد جداءت قيمدة 
( مدددع وجدددود 2.11الوسدددط الحسدددابي مرسدددجمة مدددع  دددذه الرتيجدددة  إذ تمركدددزت اإلجابدددات )

 (.1.262)ارحرافات متميلة بالقيمة 
 

 5الجدول 
 إلحصائي لإلبدا  الفردامالةرات الوصف ا

 المتغير
االجابة األولى 

 (1المرتبة )
االجابة ال انية 

 (5المرتبة )
االجابة ال ال ة 

 (3المرتبة )
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

   % التكرار % التكرار % التكرار 

X20 06 23.20 03 22.26 2 00.25 0.632 1.622 
X21 02 22.32 05 52.02 3 02.22 0.632 1.223 
X22 01 22.32 21 32.02 3 02.22 0.232 1.622 
X23 01 22.32 22 62.26 5 2.32 0.211 1.322 
X24 6 02.02 02 52.22 02 22.32 2.502 1.232 
X25 01 22.32 2 3.20 25 63.20 2.520 1.201 
X26 2 21.11 02 32.22 2 23.20 2.132 1.622 
X27 2 22.26 01 22.32 02 22.32 2.232 1.202 
X28 2 00.25 51 23.20 0 2.26 0.202 1.525 
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 المتغير
االجابة األولى 

 (1المرتبة )
االجابة ال انية 

 (5المرتبة )
االجابة ال ال ة 

 (3المرتبة )
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

X29 51 23.20 5 2.32 2 3.20 0.211 1.350 
X30 2 22.26 25 63.20 2 00.25 0.223 1.322 
X31 2 3.20 02 30.25 03 22.26 2.520 1.322 
X32 22 22.26 3 02.22 0 2.26 0.211 1.222 
X33 3 02.22 2 23.20 20 61.11 2.232 1.220 
X34 01 22.32 03 22.26 0 22.32 2.11 1.262 

 إعداد الباحية باالعتماد على رتائ  الحاسبة االلكترورية. المصدر:
 

 . عرض وتحليل عالقات االرتباط والتأ ير بين متغيرات الدراسة انياا 
 عرض وتحليل عالقات االرتباط بين محركات البحث واإلبداع الفردي .1

( إلدى وجدود عاقدة ارتبداط موجبدة را طرديدة  ذات داللدة 2تةير معطيدات الجددول )
( عردد 1.322معروية بي، محركات البحث واإلبدا  الفردا  إذ بلغت قيمة معامل االرتبداط )

 .(1.13مستو  معروية )
 

 2الجدول 
 رتائ  عاقة االرتباط بي، محركات البحث واإلبدا  الفردا

 المتغير المعتمد                   
 تغير المستقلالم

 اإلبداع الفردي

 57025 محركات البحث

 (.Minitabإعداد الباحية في عوء رتائ  بررام  الحاسوبي ) لمصدر:ا

 

 عرض وتحليل عالقات التأ ير لمحركات البحث في اإلبداع الفردي .5
( وجدود تدتيير ذو داللدة معرويدة 3تةير رتائ  تحليل االرحددار الموعدحة فدي الجددول )

( و دي اكبدر مد، 2.05المحسدوبة )(F) البحث في اإلبدا  الفدردا  إذ بلغدت قيمدة  لمحركات
( 1.13(  عرددد مسددتو  معرويددة )0.52وبدددرجتي حريددة ) (2.02قيمتهددا الجدوليددة البالغددة )

Rفيمددا بلغددت قيمددة معامددل التحديددد )
( و ددذا يعرددي ر، محركددات البحددث قددد رسددهمت 1.53( )2

( مددد، 1.63فدددي اإلبددددا  الفدددردا وا، رحدددو ) %( مددد، االختافدددات الحاصدددلة53وفسدددرت )
المتغيددرات  ددي عةددوائية ال يمكدد، السدديطرة عليهددا رو ررهددا غيددر داخلددة فددي ررمددوذ  الدراسددة 

( المحسددوبة بلغددت T( تبددي، ر، قيمدة )T) ( واختبدارßرصدان  ومدد، خدال متابعددة معددامات )

( عردد مسدتو  52) وبدرجة حرية (0.62( و ي اكبر م، قيمتها الجدولية البالغة )2.230)
(  وبهذه الرتيجة سيتم قبول الفرعية البديلة ورفض فرعدية العددم )الفرعدية 1.13معروية )

 الرئيسة اليارية(.  
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 3الجدول 
 رتائ  تتيير محركات رلبحث في اإلبدا  الفردا

N=35                     df=(1,34)                                                    p<=0.05            

 
 االستنتاجات والمقترحات

 االستنتاجات -أوالا 
ادان للرتائ  الميدارية التي تم التوصل إليها يمك، صدياغة االسدترتاجات وعلدى الرحدو سترإ
 األتي 
بخصددوا اسددتخدام محركددات  الطلبددة عيرددة الدراسددة، االرتفددا  الرسددبي فددي إجابددات إ .0

البحددث إليجددداد موعدددوعات جديددددة لهدددا صددلة بموعدددو  البحدددث التدددي يسدددعى الطالددد  
و ذا مايالكد سعيهم لتقدديم   قيق اإلبدا  الفرداالرجاز ا تعد م، ركير الجوار  صلة لتح

 بحوث علمية مبتكرة ومتميزة.

، الرتدددائ  التدددي سدددجلتها مواقدددف رفدددراد عيردددة البحدددث بخصدددوا التعامدددل مدددع رردددوا  إ .2
المعلومات المتاحة على الةبكة الدوليدة كاردت بالمرتبدة األولدى الحدرا علدى معلومدات 

ز األسدبا  التدي تقدف وراء ذلدك  دو سدعي تتسم بدرجة عالية مد، المويوقيدة  ولعدل ابدر
 واإلبدا . زالطال  لترصي، الجار  العلمي في رسالت  على رحو يتسم بالتمي

( كارددت ألسددبا  (Google، ارتفددا  رسددبة اسددتخدام رفددراد عيرددة البحددث لمحددرك البحددث إ .5
 فعان ع، دقة الرتائ  التي يتم الحصول عليها.  تتعلق بسهولة التعامل مع  ذا المحرك

السدتخدام خيدارات البحدث المتقددم والمرطدق  الطلبدة عيردة الدراسدةريهرت الرتائ  لجوء  .2
)البولياري( على رحو محدود  ولعل السب  في ذلك يتميل بارخفاض معرفدة بعدض طلبدة 

رتفدا  عددد الرتدائ  نرعكست علدى الرتيجدة المتميلدة بإالدراسات العليا بهذه الطريقة والتي 
 ك التي ليست لها صلة بموعو  البحث.المسترجعة وتحديدان تل

الوسددائل التددي  بددرزرروعددحت الرتددائ  االرتفددا  الرسددبي فددي إجابددات المبحددويي، حددول  .3
و، إليهددا لجمددع المعلومددات المتعلقددة بارجدداز رسددائلهم العلميددة والمتميلددة باسددتخدام اليلجدد

محركات البحث  ولعل السب  فدي ذلدك يتميدل بنمكاريدة الحصدول علدى مصدادر حدييدة  
فعددان عدد، السددهولة والسددرعة فددي الحصددول علددى المعلومددات المتاحددة فددي االرتررددت 

 بالمقاررة مع الوسائل التقليدية.

، مد، رفعدل رسدالي  إيدرو،  الطلبدة عيردة الدراسدةريهرت الرتدائ  ر، رسدبة كبيدرة مد،  .6
ترمية اإلبددا  لدديهم فدي إعدداد الرسدائل العلميدة المبدعدة  دي تةدجيع المةدرفي، لألفكدار 

 جديدة المقدمة م، قبلهم.ال

رتفا  رسبة إجابات رفراد عيرة البحث عرد الوقدو  فدي رخطداء فدي الجوارد  العلميدة إ، إ .2
تخاذ اإلجراءات التصحيحية والتدي تعدد مد، إالمتعلقة بنعداد الرسائل العلمية  و محاولة 

 المتغير المستقل      
 
 

 المتغير المعتمد

 محركات البحث

ß اختبارT  معامل
التحديد

R2 

F 

0ß 1ß الجدولية المحسوبة ةالجدولي المحسوبة 

 5715 6713 5730 1752 57601 57550 17535 اإلبداع الفردي
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ى علد، م، سمات الةخصية المبدعة  ي القدرة أل  إحد  جوار  تحقيق اإلبدا  الفردا
 اإلجراءات التصحيحية عرد الوقو  في خطت. إتخاذ

معروية بي، محركدات البحدث واإلبددا  الفدردا إلدى الددور اليةير تحليل عاقة االرتباط  .2
رجداز رسدائل علميدة تتسدم بجوارد  إبداعيدة والتدي قدد إالذا تحقق  محركدات البحدث فدي 

السدرعة فدي تدوفير  تتخذ ةدكل رتدائ  جديددة رو تفسدير جديدد ليدوا ر سدابقة  فعدان عد،
 المعلومات ودقتها والتغطية الةاملة.

 المقترحات - انياا 
وذلدك مد، خدال   إجدراء تكامدل بدي، محركدات البحدث الطلبة عيردة الدراسدةيربغي على  .0

وذلك لغرض تجاوز المحدددات   في ركير م، محرك بحث هارفساستخدام الكلمات الدالة 
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