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ملخص: 
طلبة  لدى  املعلوماتي  الوعي  كفاءات  م�ستوى  عن  الك�سف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
جامعة القد�ص املفتوحة يف منطقة طولكرم التعليمية وفق املعايري العاملية لهذه الكفاءات، 
للتعليم  املعلوماتي  الوعي  كفاءات  معايري  قائمة  وهي  الدرا�سة  اأداة  ُطبقت  الغر�ص  لهذا 
 ،  )Information Literacy Competency Standards for Higher Education( العايل 
 Association of College &( الأمريكية  البحث  ومكتبات  كليات  جمعية  حددتها  والتي 
Research, Libraries –ACRL, 2000( ، واملكونة من خم�سة معايري ت�ستمل على )22( 

موؤ�رشاً للوعي املعلوماتي لدى طلبة اجلامعة، على عينة مكونة من )464( دار�سًا ودار�سة. 
وبعد حتليل البيانات الالزمة اأظهرت الدرا�سة النتائج االآتية: 

اأن م�ستوى كفاءات الوعي املعلوماتي لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة يف منطقة  1 .
على  جداً  مرتفع  مب�ستوى  كان  الكفاءات  لهذه  العاملية  املعايري  وفق  التعليمية  طولكرم 
بينما  واأخالقية«،  قانونية  بطريقة  املعلومات  با�ستخدام  املحيطة  الق�سايا  »فهم  املعيار 
املعلومات  ا�ستخدام  »مدى  الرتتيب:  على  الآتية  املعايري  على  مرتفعًا  امل�ستوى  هذا  كان 
بكفاءة لإجناز هدف معني«، و »حتديد مدى احلاجة املعلوماتية وطبيعتها«، و »اإمكانية 
متو�سطًا  امل�ستوى  هذا  كان  حني  يف  وفعالية«،  بكفاءة  املطلوبة  املعلومات  اإىل  الو�سول 
الوعي  لكفاءات  الكلي  امل�ستوى  اأن  على  نقديًا«،  تقييمًا  املعلومات  »تقييم  املعيار  على 

املعلوماتي كان مرتفعًا اأي�سًا. 
وفق  الطلبة  لدى  املعلوماتي  الوعي  كفاءات  مل�ستوى  موؤ�رشات  خم�سة  اأهم  اإن  2 .
من  العديد  »يفهم  الآتي:  التنازيل  الرتتيب  على  كانت  الكفاءات  لهذه  العاملية  املعايري 
الق�سايا الجتماعية والقانونية والقت�سادية املحيطة بتكنولوجيا املعلومات، و »يطبق 
املعلومات اجلديدة وال�سابقة للتخطيط وخلق منتج اأو اأداء معني«، و »يعرف ويحدد احلاجة 
اإىل املعلومات«، و »ي�سع يف اعتباره تكاليف ومنافع احل�سول على املعلومات«، و »يقوم 

با�ستخدام م�سادر املعلومات يف تو�سيل املعلومات التي ح�سل عليها«. 
بينما كانت موؤ�رشات كفاءات الوعي املعلوماتي اخلم�سة الأقل اأهمية لدى الطلبة  3 .
مراجعة«،  اإىل  حتتاج  الأولية  الأ�سئلة  كانت  اإذا  »يحدد  الآتي:  الت�ساعدي  الرتتيب  على 
التي  الرئي�سة  الأفكار  »يلخ�ص  و  املعلومات وم�سادرها«،  لتقييم  اأولية  وي�ستخدم معايري 
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ا�ستخال�سها من املعلومات التي جمعها«، و »ينتقي اإ�سرتاتيجية البحث اإذا كانت �رشورية«، 
و »ي�ستخل�ص ويوظف املعلومات التي ح�سل عليها وي�سجل م�سادرها«. 

وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف امل�ستوى العام لكفاءات الوعي املعلوماتي لدى طلبة  4 .
جامعة القد�ص املفتوحة �سمن املعايري العاملية تبعًا ملتغريي املعدل الرتاكمي وم�ستوى 
ال�سنة الدرا�سية؛ وذلك ل�سالح فئة الطلبة املتفوقني يف املعدل الرتاكمي والطلبة من م�ستوى 
ال�سنة الرابعة والثالثة، بينما اأظهرت النتائج من جهة اأخرى عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا 
يف م�ستوى كفاءات الوعي املعلوماتي العام لدى الطلبة تبعًا ملتغريي اجلن�ص والتخ�س�ص. 
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Abstract: 
This study aimed to detect the level of efficiency of information awareness 

among the students of Al- Quds Open University in the Tulkarem   Education 
Region. For this purpose, the list of criteria for Information Literacy 
Competency Standards for Higher Education (Association of College, 
Research Libraries- ACRL 2000) was applied. The list consists of five criteria 
including (22) indicators for information awareness. The sample of the study 
consisted of (464) university students. After the necessary data analysis, the 
study showed the following results: 

The level of efficiency of information awareness among the students of 1. 
Al- Quds Open University in Tulkarem   Education Region according to 
international standards for this competency was very high for the standard 
“understanding of the issues surrounding the use of information in a legal 
and ethical way,” while the level was high for the standards: “how to use 
information effectively to accomplish a particular goal, “determining the 
need for IT and nature, and “accessing to required information efficiently 
and effectively” respectively, while the level was average for the standard 
“evaluation of information critically. ” On the whole, the level of efficiency 
of information awareness was high also. 
The five most important indicators of efficiency of information awareness 2. 
among students according to international standards for these competencies 
were in descending order as follows: “understand the many issues of 
social, legal and economic surrounding information by technology,” 
apply new information and pre- planning and the creation of a product 
or specific performance,” knows and identifies the need for information, 
“take into account the costs and benefits of access to information” and the 
use of information sources in the delivery of information obtained. 
The five least important indicators of efficiency in information awareness 3. 
of the students in ascending order were as follows: “determines if the 
initial questions need to be reviewed,” “uses the initial criteria to 
evaluate the information and sources,” “summarizes the key ideas drawn 
from information gathered,” selects the search strategy if necessary” 
and “draws and employs the information obtained and records their 
sources.”
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There are significant differences in the level of efficiency of information 4. 
awareness among the students of Al- Quds Open University in international 
standards depending on the variables of grade point average and the level 
of the school year in favor of category outstanding students in the grade 
point average and students from the level of the fourth and the third year, 
while the results showed there are no statistically significant differences in 
the level of efficiency of information awareness among students depending 
on the gender and specialization variables. 
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خلفية الدراسة: 

مقدمة: 
املجتمعات  يف  للتقدم  ومطلبًا  مورداً  باأعتبارها  بارزة  مكانة  املعلومات  حتتل 
الن�سانية، فهي ركيزة اأ�سا�سية ارتبطت مبختلف ميادين احلياة واأثرت عليها، ونتيجة تطور 
احل�سول  وطرق  املعلومات  طبيعة  تغريت  النرتنت  وخا�سة  ال�سبكات،  وظهور  التقنيات 
عليها و�سلوكيات البحث عنها، و�ساحب ذلك تغري يف املفاهيم واملمار�سات التي يتطلب 
التاأقلم معها بطريقة منا�سبة، ومع كل هذه امل�ستجدات ت�سكلت طفرة معلوماتية  �رشورة 
اإتقان نوعية معينة من املهارات بهدف الندماج  كبرية اقت�سى التعامل معها، و�رشورة 
التي تتيح لالأفراد كافة المكانات   ،  )Information Age( والدخول اىل ع�رش املعلومات 
الأمثل،  ال�ستثمار  وا�ستثمارها  وانتاجها  واكت�سابها  املعلومات  اإىل  للو�سول  الالزمة 
ولتحقيق ذلك لبد من تاأ�سي�ص فكر معلوماتي بني اأفراده على اختالفهم لي�سبحوا مثقفني 
ونا�سجني معلوماتيًا قادرين على حتديد حاجاتهم املعلوماتية، ولديهم ا�ستقاللية تامة 

وكفاءات متكنهم من التعلم مدة احلياة )العمودي وال�سلمي، 2008( . 
هذه  حتقيق  و�سيلة  هم  والأفراد  احلديثة  للتنمية  اأ�سا�سي  حمور  الثقافة  منطلق  اإن 
يف  كبري  بدور  القيام  اجلامعات  وخا�سة  التعليمية  املوؤ�س�سات  على  فاإن  وبذلك  التنمية؛ 
غر�ص مبادئ التوعية املعلوماتية تعليميا وتطبيقًا، لكونها مراكز الفكر والثقافة ومواطن 
اإعداد وتربية الأجيال يف املجتمعات، فقد اأ�سبح الرتقاء بامل�ستوى الثقايف واملعلوماتي 
خلريجيها وامل�ساركة يف توجهات خطط التنمية الوطنية من املهّمات الرئي�سية التي تقع 
ثقافة  التوازن بني  القادرين على حتقيق  الباحثني  ب�رشية من  لبناء طاقات  على عاتقها 
املجتمع، وبني ما اأفرزتة حتديات العوملة ممن ميتلكون املهارات املعلوماتية التي جتعلهم 
البحث  اأن  كما  التنمية،  من  متمكنني  وم�ستخدمني  املعلومات،  عن  البحث  يف  متميزين 
العلمي وحل امل�سكالت واتخاذ القرارات يتطلب امتالك الأفراد لقدرات متكنهم من معرفة 
املعلومات وا�ستخدامها بطريقة منا�سبة، لذلك فان اجلامعات يف حاجة ما�سة للك�سف عن 
واقع وم�ستوى تلك املهارات ملخرجاتها املتمثلة بالطلبة لرفع معدلت اإنتاجيتهم وتنمية 
)بركات،  ومنوها  املعارف  تطور  زيادة  يف  وم�ساهمة  لالهداف  حتقيقًا  البحثية  قدراتهم 

2010؛ دياب، 2007؛ ال�سافعي، 2005( . 
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اإن تفعيل الوعى املعلوماتي لي�ص هدفًا يف حد ذاتة واإمنا و�سيلة لتخريج جيل مثقف 
معلوماتيًا قادراً على حتقيق التنمية الثقافية والجتماعية والقت�سادية للمجتمع املعا�رش، 
مما يظهر احلاجة اإىل �رشورة التعرف اإىل مفهوم الوعي املعلوماتي واإي�ساح ماهيته وك�سف 
هويته، وحتديد م�ستواه، والتعرف اإىل مهارته ودوره يف �سياغة م�ستقبل املجتمعات والأمم 
وحتديد دور املكتبة الأكادميية يف تقدمي املعرفة والأن�سطة واخلدمات للطلبة والعمل على 

 . )Doly, 1992 زيادة م�ستوى الوعي املعلوماتي لديهم )جوهري، 2009؛
يف  معها  التعامل  واإمكانية  وا�ستغاللها  املعلومات  باأهمية  والإحاطة  املعرفة  اإن 
البحثية  احلاجات  وتلبية  املعلوماتية،  امل�سكالت  حلل  املنا�سب  وبالقدر  املنا�سب  الوقت 
بقدرات ذاتية تتنا�سب مع املتطلبات الع�رشية للو�سول اإىل مرحلة من الن�سج املعلوماتي، 
واجلامعات يف عاملنا العربي تواجه جمموعة كبرية من التحديات، والتي تفر�ص عليها اأن 
تغري من طبيعتها واأ�سلوب عملها التقليدي �سواء من ناحية التعليم اأو الأ�ساليب والتقنيات 
اأو طرق التقومي اأو التعامل مع جمتمع الدار�سني، وتزويده باملهارات العلمية املدربة للقيام 
مبهمة التقدم والزدهار للمجتمعات، ولعل من اأبرز هذه التحديات )بركات، 2011- ب؛ 

جوهري، 2009؛ الي�سون، 2002( ما ياأتي: 
النفجار املعريف وثورة التكنولوجيا، وظهور جمتمع املعلومات ب�سماته يفر�ص  1 .

�رشورة الت�سلح مبهارات الوعي املعلوماتي للتفاعل معه.  
ومنها  املوؤ�س�سات،  و�سكل  احلياة  طبيعة  تغري  اإىل  املعلومات  تكنولوجيا  اأدت  2 .
موؤ�س�سات التعليم العايل على نحو جذري، فكان ل بد من الوعي للتوا�سل معها وا�ستثمار 

اإمكاناتها. 
العوملة- التي اأزالت احلواجز كافة، وزادت من العالقات بني الدول والأمم- تتطلب  3 .
بناء جمتمع معلوماتي مبهارات معلوماتية ي�سري جنبًا اإىل جنب مع متطلبات الندماج يف 

هذا الع�رش املعلوماتي والرقمي وي�سمن البقاء فيه.  
العايل  التعليم  وموؤ�س�سات  اجلامعات  تتدفق على  التي  الطلبة  الهائلة من  الأعداد  4 .
طلبًا للعلم اأو ال�سهادة اأو املكانة الجتماعية اأو غري ذلك، وبدرجة تفوق قدرة اجلامعات على 
ال�ستيعاب، مما جعلها تتحول اإىل م�سانع لإ�سدار ال�سهادات وتخريج اأن�ساف املتعلمني، يف 
ع�رش يقوم الآن على املعرفة واقت�سادها ويت�سم بالتناف�ص ال�سديد، ويعد العن�رش الب�رشي 
اأهم عنا�رش الرثوة به، وهذا ما يدعو اجلامعات لت�سكيل هذه الرثوة وتاأهيلها باآليات الوعي 

املعلوماتي ومهاراته ل�ستثمار الرثوة الب�رشية ال�ستثمار الأمثل.  
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اإن اأزمة الثقة التي تعاين منها اجلامعة واملوؤ�س�سة التعليمية ب�سكل عام يف املجتمعات 
وبالتايل  اإفراز خمرجات ل تتواءم مع متطلبات املجتمع املعلوماتي،  اإىل  توؤدي  العربية 
ُيظهر ذلك ركوداً وبطالة يف اخلريجني انعكا�ساً مل�سكالت عدة يف الدور االأكادميي 

لهذه اجلامعات )بركات وعو�س، 2010؛ مار�سال، 2003؛ عادل، 2002( والتي منها: 
نق�ص الإعداد التطبيقي للطالب، واعتماد التكوين النظري اأ�سا�سًا للمناهج.  ● 

اعتماد اأ�ساليب التلقني والتدريب التقليدي، والبعد عن عملية التعلم الذاتي.  ● 

غياب قدرات ع�سو هيئة التدري�ص عن اإي�سال معلوماته بالطريقة املنا�سبة واللغة  ● 

املنا�سبة اأحيانًا. 
عدم تطابق خمرجات التعليم العايل مع �سوق العمل، وعدم املواءمة بينهما.   ● 

اقت�سار البحث العلمي يف اجلامعات على حتقيق اأهداف اآنية.   ● 

اكتظاظ القاعات الدرا�سية باأعداد الطلبة، بقدر اأكرب من قدرة تلك اجلامعات على  ● 

التعامل معها.  
حمدودية ا�ستخدام تكنولوجيا التعليم حتى واإن توافرت ب�سورة يومية وم�ستمرة.  ● 

عدم مالئمة مدخالت التعليم اجلامعي من ناحية طرق التعلم والتفكري والتحليل  ● 

النقدي. 
يف  اجلامعات  ودور  واخرتاقها.  املعلوماتية  البيئة  على  العدوان  ظاهرة  تنامي  ● 

تنمية الوعي املعلوماتي. 
وجميعها م�سكالت قد جتد طريقها للحل باكت�ساب مهارات الوعي املعلوماتي واإك�سابه 
للدار�سني يف مراحلهم املختلفة بل والأكادمييني اأي�سًا، حيث اإن املعلومات تعد منتجًا عاليًا 
القيمة، لي�ص فقط لالأ�سباب القت�سادية، ولكن اأي�سا لأنها حتقق جودة احلياة الجتماعية 
والثقافية وال�سيا�سية التي بدورها حتقق رفاهية املجتمعات، ول يتوقع اأن تتناف�ص دولة 
ما يف القت�ساد العاملي اجلديد الذي ت�سبح فيه املعلومات منتجًا مهمًا، بدون قوة عاملة 
ماهرة، تتمتع مبهارات وكفاءات عالية من الوعي املعلوماتي، حيث يقع على اجلامعات 
 Burch,( هنا عبء اإفراز خمرجات ب�رشية، ميكن اأن َن�سَمهْم باأغنياء املعلومات ل فقراءها
2008( . حيث ترتبط ظاهرة فقر املعلومات بظاهرة وفرة املعلومات يف ن�سيج له اأ�سا�ص 

املعلومات ميكن  توافر ر�سيد من  بع�سهم �رشورة  يرى  الظاهرة  ولعالج هذه  اقت�سادي. 
التي يحتاجونها  البحث عن املعلومات  الأفراد مهارات  اأن يتعلم  اأو  توزيعه على اجلميع، 
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تعليمية  خمرجات  فاإعداد  باأنف�سهم،  للمعلومات  الو�سول  على  القدرة  لديهم  يكون  حتى 
باأ�سخا�ص باإمكانهم الو�سول اإىل املعرفة، ولديهم مهارات معاجلة املعلومات، هو مكون 
م�ستوى عاليًا من  يتطلب  الآن، وهذا  والجتماعية  والتنظيمية  التعليمية  للحياة  �رشوري 
 Lifelong( التعليم الأويل، ويتطلب اأي�سًا عملية تعليم م�ستمرة ومتجددة، التعلم مدى احلياة
earning( وذلك بغر�ص مهارات هذا التعلم يف اخلريجني، كما اأن اإيجاد الوظائف والحتفاظ 
اإىل م�ستوى تعليمي ومهاري مرتفع باكت�ساب مهارات تنميته  الو�سول  �سيعتمد على  بها 

   . )Hargreaves, 2003( مدى احلياة
وترى جمعية املكتبات ال�سرتالية، وجمعية املكتبات املدر�سية ال�سرتالية اأن الوعي 
اأن يكون لدى املتعلم  ، مبعنى   )How to Learn( املعلوماتي مرادف ملفهوم كيف تتعلم 
القدرة على معاجلة املعلومات وا�ستخدامها، اأكرث مما ميتلكه الطالب العادي يف املدر�سة، 
ويف احلقيقة هي �سبيل البقاء والنجاح الوحيد ملن يريد اأن يعي�ص يف هذا القرن املعلوماتي 
املعلوماتي  الوعي  الأمريكية  املكتبات  جمعية  ُتعّرف  كما   ،  )2008 وال�سلمي،  )العمودي 
باأنه القدرة على متييز املعلومات التي حتتاجها، وحتديد مكانها وتقوميها، وت�ستخدمها 
يف  والنجاح  العي�ص  على  ت�ساعد  وهي  معنى،  ذي  �سكل  يف  وعر�سها  معينة،  م�سكلة  حلل 
 American Library Association Committee on Information( بيئة تقنية املعلومات

 . )Literacy, 2009

ويوؤكد مركز املواد املنهجية وخدمات املعلومات يف غرب ا�سرتاليا ب�سكل اأكرب على 
على  قادرين  ي�سبحون  عندما  معلوماتي  وعي  على  �سيكونون  اأنهم  ويرى  الطلبة، 

)العمودي وال�سلمي، 2008( :  
تكوين اأ�سئلة وا�سحة.   ♦ 

حتديد مكان املعلومات املطلوبة، وجمعها من م�سادر خمتلفة.  ♦ 

لتحقيق  منا�سبة  بطريقة  عر�سها  واإعادة  اإليها،  تو�سلوا  التي  املعلومات  اإدراك  ♦ 
الغر�ص منها.  

حتليل املعلومات التي تو�سلوا اإليها وتف�سريها، وا�ستنتاج ما ميكن ال�ستدلل به.  ♦ 

ا�ستخدام املعلومات مع الآخرين وم�ساركتهم بها.   ♦ 

ولإك�ساب الطلبة هذه املهارات يجب عدم جتزئة تعلم املعلومات اإىل برامج تعليمية، 
بل يجب اأن يكون جزءاً من خربة الطالب التعليمية، ويجب على البيئة التعليمية اأن تكون 
ذات بنية ت�سمح للطلبة األ يح�رشوا �سبلهم جتاه املعلومات، فعندما ي�سبح الطلبة متعلمني 



20

كفاءات الوعي املعلوماتي لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة 

العاملية التعليمية وفق املعايير  بركاتفي منطقة طولكرم  د. زياد 

ن�سيطني، عندها يبدعون معرفتهم اخلا�سة، وذلك عن طريق التفاعل مع م�سادر املعلومات 
اأكرث يف ا�ستخدام املعلومات  اأن ميتلك الطلبة كفاءة  املتنوعة ب�سورة جيدة، وهذا يتطلب 

)الوادي، 2009( . 
اإن الوعي املعلوماتي يعني اإمكانية حتديد مدى احلاجة للمعلومات والو�سول اليها 
يو�سفون  جتعلهم  بخ�سائ�ص  يتميزون  الأفراد  يجعل  ذلك  فاإن  وا�ستخدامها،  وتقوميها 
حاجاتهم  ويعرفون  معلوماتيًا،  ومتعلمني  وموؤهلني  معلوماتيًا«،  »مثقفني  بانهم 
ويحملون  العالقة،  ذات  املعلومات  ومعرفة  امل�سكالت،  حل  مهارات  ولديهم  املعلوماتية، 
م�ستويات عليا من التفكري، وي�ستطيعون التكيف مع التغريات، ويتميزون بالقيام مبهارت 
القاعدة الأ�سا�سية لتخاذ  الكاملة والدقيقة تكون  اأهمها: العرتاف باأن املعلومات  عديدة 
القرارات، و�سياغة الأ�سئلة بالعتماد على احلاجات املعلوماتية، واإمكانية متييز امل�سادر 
واملعلومات، وتطوير ا�سرتاتيجيات بحث ناجحة، وتقومي املعلومات، وتنظيم املعلومات، 
وتكامل املعرفة اجلدية اإىل ج�سم املعرفة احلالية، وا�ستخدام املعلومات يف التفكري النقدي 

 . )Doly,1992 وحل امل�سكالت )بركات، 2009؛
مشكلة الدراسة ومربراتها:  

والتعليم  الذاتي  التعلم  مهارات  تطوير  يف  الزاوية  حجر  املعلوماتي  الوعي  ميثل 
امل�ستمر، ولقد ترتب على التحولت يف النموذج الرتبوي احلاجة اإىل اإعادة �سياغة برامج 
التعليم ومناهجه، لتمكني اأجيال امل�ستقبل من مهارات املعلومات التي جتعلهم م�ستخدمني 
ومقومني  لها،  وحمللني  املعلومات  عن  وباحثني  واملعلومات،  الت�سال  لتقنية  متمكنني 
لفعاليتها وكفائتها، وجعلهم اأفراداً حاذقني يف حل امل�سكالت واتخاذ القرارات )العمران، 

 . )2008
كافة،  مبوؤ�س�ساته  واملجتمع  الفرد  حياة  يف  مهمًا  دوراً  اأدت  املعلوماتية  الثورة  اإن 
وخا�سة يف عملية �سنع القرار، وذلك بف�سل املعاجلة ال�رشيعة للمعلومات وموثوقيتها التي 
اأظهرتها املعلوماتية وتقدميها اخلدمات على اأ�سكال خمتلفة، ومتثل املعلوماتية قفزه هائلة 
يف بناء احل�سارات احلديثة يف ظل الإبداع لتكنولوجيا املعلومات اإذ ُتعد هذه الثورة هي 
املوجه الثالثة يف تاريخ تطور الفكر الب�رشي بعد الثورتني الزراعية وال�سناعية، وبالرغم 
مما متتلكه الثورة املعلوماتية من اإيجابيات كبرية حيث وفرت خيارات وا�سعة يف ما يتعلق 
 )Hepworth, 2009( بجميع الأ�سياء والعالقات يف ظل الأفكار والنظريات والقيم الإن�سانية
، فاإنها حتتاج- بالإ�سافة اإىل القدرات احل�سية والع�سلية- اإىل قدرات من نوع اأخر ت�سمى 
بالذكاء ال�سناعي، كمتطلب اأ�سا�سي للتعامل مع هذه الثورة املعلوماتية وما نتج عنها من 

ت�سخم يف ا�ستخدام التكنولوجيا و�سبكة النرتنت )بركات، 2010( . 
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ونتيجة لندرة الدرا�سات يف هذا املجال يف املجتمع الفل�سطيني على وجه اخل�سو�ص 
دوره وطبيعته يف حياة  للتعرف على  بات �رشورة ملحة  املعلوماتي  الوعي  درا�سة  فاإن 
جامعي  مدر�ص  ب�سفته  مالحظاته  خالل  من  الباحث  يكت�سف  حيث  واملجتمعات،  الأفراد 
يف  ذلك  واأثر  املعلوماتي،  الوعي  لكفاءات  اجلامعي  الطلب  امتالك  اأهمية  يوم  بعد  يومًا 
تتلخ�ص  احلالية  الدرا�سة  م�سكلة  فاإن  وعليه،  والأكادميية.  العملية  العلمية  خرباته  اإغناء 
املفتوحة  القد�ص  جامعة  طلبة  لدى  املعلوماتي  الوعي  كفاءات  م�ستوى  اإىل  التعرف  يف 
الرتاكمي  واملعدل  والتخ�س�ص،  اجلن�ص،  متغريات:  �سوء  يف  التعليمية  طولكرم  منطقة  يف 

وم�ستوى ال�سنة الدرا�سية للطالب. 
أسئلة الدراسة: 

لتحقيق اأهداف الدرا�سة ميكن االإجابة عن اال�ستف�سارات االآتية: 
ما م�ستوى كفاءات الوعي املعلوماتي لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة يف منطقة  ● 

طولكرم التعليمية وفق املعايري العاملية لهذه الكفاءات؟ 
اإح�سائيًا يف م�ستوى كفاءات الوعي املعلوماتي لدى طلبة  هل توجد فروق دالة  ● 
جامعة القد�ص املفتوحة يف منطقة طولكرم التعليمية وفق املعايري العاملية لهذه الكفاءات 

تبعًا ملتغري اجلن�ص؟ 
الوعي املعلوماتي لدى طلبة  اإح�سائيًا يف م�ستوى كفاءات  هل توجد فروق دالة  ● 
جامعة القد�ص املفتوحة يف منطقة طولكرم التعليمية وفق املعايري العاملية لهذه الكفاءات 

تبعًا ملتغري التخ�س�ص؟ 
اإح�سائيًا يف م�ستوى كفاءات الوعي املعلوماتي لدى طلبة  هل توجد فروق دالة  ● 
جامعة القد�ص املفتوحة يف منطقة طولكرم التعليمية وفق املعايري العاملية لهذه الكفاءات 

تبعًا ملتغري املعدل الرتاكمي؟ 
اإح�سائيًا يف م�ستوى كفاءات الوعي املعلوماتي لدى طلبة  هل توجد فروق دالة  ● 
جامعة القد�ص املفتوحة يف منطقة طولكرم التعليمية وفق املعايري العاملية لهذه الكفاءات 

تبعًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي؟ 
أهمية الدراسة: 

تربز اأهمية هذه الدرا�سة من اجلانبني النظري وتطبيقي كاالآتي: 
الوعي  مو�سوع  اأهمية  من  تنبع  الدرا�سة  اأهمية  فاإن  النظرية  الناحية  من  اأوالً:  ♦
املعلوماتي، وذلك يف متكني الأفراد يف حل امل�سكالت التي تواجههم، والإملام باملتغريات 
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الأ�سا�سية املختلفة لبناء اأحكام مو�سوعية عن ما يواجهون من ق�سايا وم�سكالت، وتي�رش 
و�سولهم اإىل ما يحتاجونة يف حياتهم واأعمالهم، وميكن حتديد اأهمية الوعي املعلوماتي 

من خالل ما ياأتي: 
لقد ظهرالوعي املعلوماتي لأن هناك  للمعلومات:  ال�رشيعة  التغريات  التعامل مع  - 
وو�سائل  واملجالت  الكتب  خالل  من  متوافرة  اأ�سبحت  املعلومات  من  متزايده  كميات 
العالم، ومن خالل النرتنت اإل اأن نوعية مثل هذه املعلومات متفاوتة و�سالحيتها، الأمر 
الذي جعل من مهارات الوعي املعلوماتي اأكرث اأهمية من اأي وقت م�سى، حيث متكن هذه 

املهارات الطلبة من ال�ستخدام الفاعل للمعلومات. 
ال�ستخدام الأخالقي للمعلومات: اإن املعلومات ميكن اأن ت�ستخدم ب�سكل �سلبي كما  - 
ت�ستخدم بطرق اإيجابية، لذا فالوعي املعلوماتي مبا يت�سمن من مهارات ومعايري ت�ستدعي 
ال�ستخدام الأخالقي للمعلومات؛ حيث يتعلم الطلبة عن ال�رشقات الدبية وحقوق املولف 

وحتديد معرفة ما يهمهم. 
الذين  امل�ستخدمني  يريدون  واملدراء  الأعمال  من  العديد  العاملة:  للقوى  الإعداد  - 
امل�سكالت  امل�ستخدمني مبهارات حل  يزودون  فهم  املو�سوعية،  بيئتهم  تتجاوز  مهارتهم 

ليكونوا قادرين على ا�ستك�ساف التغريات ال�رشيعة يف املعلومات والتقنية. 
التعلم مدى احلياة: الوعي املعلوماتي يروج للتعلم مدى احلياة ومهارات الوعي  - 
املعلوماتي جتعلهم قاردين على التعلم باأنف�سهم مبا�رشة �سواء يف املدر�سة اأم يف نواحي 

حياتهم كافة، وهذه املهارات ت�ستخدم يف اإجراء العديد من املهّمات. 
ال�سرتاك املدين: الوعي املعلوماتي يزود الفرد باملهارات ال�رشورية للعمل واتخاذ  - 

القرارات والتدخل املدين الفعال، فهو ميكن الطلبة من امل�ساركة يف الدميقراطية. 
اأما من الناحية التطبيقية فاإن اأهمية هذه الدرا�سة تنبع من الأمور الآتية:  ثانياً:  ♦

�ستقوم الدرا�سة بالتعرف اإىل كفاءات الوعي املعلوماتي لدى طلبة جامعة القد�ص  - 
الكفاءات، وبالتايل �سوف تقدم مقارنة بني م�ستوى  العاملية لهذ  املفتوحة وفق املعايري 
هذا  بخ�سو�ص  اخلارجي  العامل  يف  اجلامعات  من  وغريه  فل�سطني  يف  اجلامعي  الطالب 
ا�ستخدام  مهارات  لتعلم  والتاأهليل  التدريب  لربامج  التخطيط  عملية  ي�سهل  وهذا  املجال، 

الثورة املعلوماتية املتجددة با�ستمرار. 
�سيتم التعرف اإىل نقاط ال�سعف والقوة يف م�ستوى ثقافة الطلبة ومدى امتالكهم  - 
الفعال لربامج تدريب الطلبة من  اإىل التخطيط  الت�سخي�ص  للوعي املعلوماتي، ويوؤدي هذا 

اأجل امتالكهم مهارات الوعي املعلوماتي. 
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ومنها  اجلامعات،  وخا�سة  املعلومات  وموؤ�س�سات  مرافق  دور  دعم  على  العمل  - 
الجتماعية  التنمية  لتدعيم عملية  زيادة فاعليتها  والعمل على  املفتوحة،  القد�ص  جامعة 

والاقت�سادية. 

أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدرا�سة اإىل: 

التعرف اإىل م�ستوى كفاءات الوعي املعلوماتي لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة  ● 
يف منطقة طولكرم التعليمية، وذلك وفق املعايري العاملية لهذه الكفاءات. 

الوعي  كفاءات  م�ستوى  يف  الختالف  مدى  معرفة  اإىل  الدرا�سة  تهدف  كما  ● 
ال�سنة  وم�ستوى  الرتاكمي،  واملعدل  والتخ�س�ص،  اجلن�ص،  متغريات:  باختالف  املعلوماتي 

الدرا�سية للطالب. 

حمددات الدراسة: 
تظهر حمددات الدرا�سة يف االأمور االآتية: 

اقت�رشت على طلبة جامعة القد�ص املفتوحة يف منطقة  حمددات ب�رضية ومكانية:  ♦
طولكرم التعليمية، ومل تتناول طلبة املناطق واملراكز التعليمية الأخرى يف اجلامعة. 

 / ♦ 2010( اجلامعي  للعام  الأول  الف�سل  يف  الدرا�سة  اأجريت  زمانية:  حمددات 
 . )2011

م�ستوى  لقيا�ص  الباحث  تطوير  من  ا�ستبانة  ا�ستخدمت  القيا�س:  ♦ اأداة  حمددات 
نتائج هذه  فاإن  وبذلك  الكفاءات،  لهذه  العاملية  املعايري  املعلوماتي وفق  الوعي  كفاءات 
الدرا�سة تكون مبدى فعالية هذه الأداة وخ�سائ�سها ال�سيكومرتية )ال�سدق والثبات( التي 

مت الو�سول اإليها. 
اجلن�ص  ملتغريي  تبعًا  طبقية  ع�سوائية  عينة  اختريت  الدرا�سة:  ♦ عينة  حمددات 

والربنامج الدرا�سي من طلبة منطقة طولكرم التعليمية. 

مصطلحات الدراسة: 

الوعي املعلوماتي: 

قدم  املا�سي؛ حيث  القرن  من  ال�سبعينيات  منذ  املعلوماتي  الوعي  مفهوم  تطور  لقد 
للوعي  جديداً  مفهومًا  املعلومات  �سناعة  منظمة  رئي�ص  وهو   )Zurkowski( زوركوي�سكي 
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املعلوماتي لأول مرة يف عام )1974( ، باأنه »تدريب النا�ص على ا�ستخدام م�سادرالتعلم 
يف اأعمالهم« )Bhola, 2002, p33( ، ومبعني اآخر فاإن النا�ص ي�ستخدمون كثرياً من اأدوات 
اأجل حل امل�سكالت. و يف عام )1976( ذكر بري�سينال  للمعلومات من  الو�سول  وتقنيات 
من  عدداً  ميتلكوا  اأن  بد  فال  معلوماتي،  وعي  ذوي  النا�ص  يكون  لكي  اأنه   )Burchinal(
امل�سكالت  وحل  بكفاءة،  املعلومات  ا�ستخدام  كيفية  على  ت�ستمل  التي  اجلديدة،  املهارات 
من  املعرفة  من  كثرية  اأنواع  ويوجد   .  )Eisenberg & Lowe,  1998( القرارات  و�سنع 
بينها: املعرفة املرئية، ومعرفة احلا�سب الآيل، واملعرفة الرقمية، والوعي املعلوماتي، واأن 
من  كل  عرف  فمثال  خمتلفني  لأنا�ص  خمتلفة  اأ�سياء  يعني  قد  املعلوماتي  الوعي  م�سطلح 
ويرب وجون�ستون )Webber & Johnston, 2006, p321( الوعي املعلوماتي باأنه: »قدرة 
ال�سخ�ص على الو�سول لهذه املعلومات، وفهم امل�سادر املتنوعة للمعلومات«، بينما حدد 
ال�سغوف،  القاريء  هو  باأنه  املعلوماتي  الوعي  ذا  الطالب   ،  )Loerscher, 1996( لور�رش 
واملفكر الناقد، واملفكر املبدع واملتعلم الواعي واملتحري املنظم، وامل�ستخدم امل�سوؤول عن 

املعلومات وامل�ستخدم املاهر لأدوات التقنية. 
وترجمتها  املعلومات  اإيجاد  على  »القدرة  هو:  املعلوماتي  للوعي  اأخر  تعريف  ويف 
اإىل معان مفهومة وخلق اأفكار جديدة )Mckenzie, 2000, p8( ، وترى توم�سون وهن�سلي 
)Thompson & Henley, 2007, p54( اأن الوعي املعلوماتي ميكن تعريفة بانه: »معرفة 
املتحدة  الأمم  منظمة  وعرفت  املعلومة«،  من  املعنى  ا�ستقاق  على  القدرة  اأو  تتعلم  كيف 
�سمن  املعلوماتي  الوعي  مفهوم  براغ  اإعالن  يف   )UNESCO( والعلوم  والثقافة  للرتبية 
باأنه: »حتديد احلاجات والهتمامات املعلوماتية والقدرة على حتديد  التعلم مدى احلياة 
مكانها وتقوميها وتنظيمها وخلقها وا�ستخدامها بكفاءة، والت�سال باملعلومات ملعاجلة 
اأ�سا�سي من حقوق  الق�سايا وامل�سكالت فهو �رشط امل�ساركة يف جمتمع املعلومات وجزء 
الأن�سان للتعلم مدى احلياة )اليون�سكو، 2000( . وعرف املنتدي القومي للوعي املعلوماتي 
»القدرة على معرفة متى تكون  باأنه   )Nfil National forum on Informatio Iateracy(
اأو امل�سكلة التى يف متناوله ليكون قادراً على متييز املعلومات،  هناك حاجة للمعلومات 

 . )Marcelo, 2003, p 76( »وحتديد مكانها وتقوميها وا�ستخدامها
والدرا�سة احلالية تتبنى تعريفًا للوعي املعلوماتي، وهو معرفة الطالب لحتياجاته 
املعلوماتية وقدرته على حتديد املعلومات، وحت�سيلها، وتقوميها، وتنظيمها، وا�ستخدامها 
جمتمع  يف  الفاعلة  للم�ساركة  متطلب  وهو  واقعية،  وم�سكالت  ق�سايا  لدرا�سة  بفاعلية 
املعلومات، كما تقدم هذه الدرا�سة تعريفًا اإجرائيًا مل�ستوى كفاءات الوعي املعلوماتي باأنه 
الدرجة التي يح�سل عليها الطالب اجلامعي على الأداة املعدة لهذا الغر�ص وفق املعايري 

العاملية لكفاءات الوعي املعلوماتي. 
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املعرفة املعلوماتية: 

يحتاج  التي  املعلومات  اأو معرفة  فهم  الأفراد  تتطلب من  القدرات  هي جمموعة من 
 Retiz,( والقدرة على تعيني موقع هذه املعلومات، وتقوميها، وا�ستخدامها بفعالية  اإليها 

 . )2003

الكفاءات املعلوماتية: 

هي جمموعة املهارات املطلوبة لتحقيق الثقافة املعلوماتية للطالب والتي تتمثل يف 
القدرة على فهم احلاجة من املعلومات والتعبري عنها بدقة وو�سوح، والقدرة على الو�سول 
لأن�سب امل�سادر املتوافرة واختيارها والتعامل معها، والقدر على تقومي وتنظيم املعلومات 
وا�ستخدامتها مب�سوؤولية اأخالقية )Powell & Smith, 2009( . ويف الدرا�سة احلالية يتحدد 
مفهوم كفاءات الوعي املعلوماتي باملعايري اخلم�سة وموؤ�رشاتها )22( التي ت�ستمل عليها 

اأداة الدرا�سة. 

الدراسات السابقة: 
القد�ص  جامعة  طلبة  اإدراك  م�ستوى  معرفة  اإىل  اأ(   -2011( بركات  درا�سة  هدفت 
املفتوحة لطبيعة الثقافة الكونية يف �سوء متغريات: اجلن�ص، والتخ�س�ص الدرا�سي، وم�ستوى 
ال�سنة الدرا�سية، والتح�سيل الأكادميي، ومكان ال�سكن. تكونت عينة الدرا�سة من )225( طالبًا 
وطالبة. بعد حتليل البيانات اأظهرت الدرا�سة اأن امل�ستوى العام لإدراك طلبة جامعة القد�ص 
املفتوحة ملفهوم الثقافة الكونية كان مرتفعًا، واأن اأهم العنا�رش التي اأدركها اأفراد الدرا�سة 
واملكونة للثقافة الكونية كانت كالآتي: التح�سيل املعريف املتجدد، والتطور يف جمالت 
املعلوماتية الرقمية واحلا�سوب، والتعليم اللكرتوين والتعلم عن بعد، وفهم اأهمية التطور 
القت�سادي يف العامل. كما بينت النتائج وجود فروق اإح�سائية دالة يف م�ستوى اإدراك طلبة 
جامعة القد�ص املفتوحة لطبيعة الثقافة الكونية ُتعزى ملتغريات: ال�سنة الدرا�سية، وم�ستوى 
التح�سيل الأكادميي وذلك ل�سالح الطلبة من ال�سنة الرابعة والثالثة، والطلبة من م�ستوى 
اإح�سائية دالة  اأخرى عدم وجود فروق  اأظهرت النتائج من جهة  التح�سيل املرتفع. بينما 
اإدراك طلبة جامعة القد�ص املفتوحة لطبيعة الثقافة الكونية ُتعزى ملتغريات:  يف م�ستوى 

اجلن�ص، والتخ�س�ص الدرا�سي، ومكان ال�سكن. 
وهدفت درا�سة لوو وفرميان )Luu & Freeman, 2011( اإىل الك�سف عن العالقة بني 
الطلبة  لدى  الأكادميي  والتكيف  الجتماعي  التوا�سل  املعلوماتي وفعالية  الوعي  م�ستوى 
وطالبة،  طالبًا   )422( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  وا�سرتاليا،  كندا  من  كل  يف  اجلامعيني 
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اجلامعات  اإحدى  يف  يدر�ص  الأخر  ون�سفهم  الكندية،  اجلامعات  اإحدى  يف  يدر�ص  ن�سفهم 
الوعي  م�ستوى  بني  اإيجابية  ارتباطية  عالقة  وجود  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست  ال�سرتالية. 
جهة  ومن  الطلبة،  لدى  والأكادميي  الجتماعي  والتكيف  التوا�سل  وفعالية  املعلوماتي 
اأخرى اأظهرت الدرا�سة وجود فروق يف م�ستوى الوعي املعلوماتي لدى الطلبة تبعًا ملتغريي 
درا�سية  �سنوات  من  والطلبة  العلمية  التخ�س�سات  ل�سالح  الدرا�سي  وامل�ستوى  التخ�س�ص 

عليا، وعدم وجود فروق يف هذا امل�ستوى تبعًا ملتغريي اجلن�ص والتح�سيل. 
وهدفت درا�سة فان دي فورد )Van de Vord, 2010( اإىل حتديد فعالية برامج الثقافة 
و�سائط  با�ستخدام  بعد  عن  يدر�سون  الذين  اجلامعيني  الطلبة  من  عينة  لدى  املعلوماتي 
اإحدى  من  وطالبة  طالبًا   )66( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  اللكرتوين،  التعليم  وتقنيات 
املعلوماتي  الوعي  م�ستوى  لرفع  تثقيفي  لربنامج  جتريبيًا  خ�سعوا  البلجيكية  اجلامعات 
لديهم، واأظهرت النتائج فعالية هذا الربنامج حيث ارتفع م�ستوى الوعي املعلوماتي ب�سكل 
ملحوظ، واأظهرت النتائج عدم وجود فرق جوهري يف م�ستوى الوعي املعلوماتي بني الطلبة 

تبعًا ملتغريات التخ�س�ص واجلن�ص واملعدل التح�سيلي. 
اأما درا�سة �سكرودير وكاهوي )Schroeder & Cahoy, 2010( فقد ركزت على تقومي 
م�ستوى الوعي املعلوماتي لدى الطلبة اجلامعيني وفق معايري عاملية حمددة من وجهة نظر 
الطلبة اأنف�سهم، وبلغ حجم عينة الدرا�سة )344( طالبًا وطالبة ملتحقني للدرا�سة يف جامعة 
كما  مرتفعًا،  كان  املعلومات  الوعي  مل�ستوى  الطلبة  تقومي  اأن  النتائج  واأظهرت  اأمريكية، 
اأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف م�ستوى تقييم الوعي املعلوماتي لدى الطلبة 
التخ�س�سات  من  والطلبة  املتفوقني  الطلبة  ل�سالح  والتخ�س�ص  التح�سيل  ملتغريي  تبعًا 
والتح�سيل  اجلن�ص  ملتغريات  تبعًا  امل�ستوى  هذا  يف  فروق  وجود  عدم  بينما  العلمية، 

الأكادميي. 
واهتمت درا�سة كيليك )Kilic, 2010( بالك�سف عن دور ا�سرتاتيجيات التعليم وعوامل 
اللكرتوين، لدى  التعليم  الوعي املعلوماتي با�ستخدام تقنيات  الدافعية يف زيادة م�ستوى 
عينة من الطلبة الذين يدر�سون عن بعد، بلغ عددهم )46( طالبًا وطالبة يف اإحدى اجلامعات 
لال�سرتاتيجيات  اإح�سائيًا  داًل  اإيجابيًا  تاأثرياً  هناك  اأن  النتائج  واأظهرت  الربيطانية، 
امل�ستخدمة يف التدري�ص وعوامل الدافعية امل�ستخدمة لتحفيز الطلبة يف رفع م�ستوى الوعي 
املعلوماتي، واأظهرت النتائج عدم وجود فروق يف م�ستوى الوعي املعلوماتي تبعًا ملتغريات 

اجلن�ص واملعدل التح�سيلي وال�سنة الدرا�سية. 
واأجرى اإجنلمان وتريجان )Engelmann & Tergan, 2010( درا�سة بهدف حت�سني 
م�ستوى فهم طلبة اجلامعة لالحتياجات املعلوماتية من خالل برامج متخ�س�سة يف الوعي 
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املعلوماتي، وكانت عينة الدرا�سة )192( طالبًا وطالبة يف مرحلة ما قبل التخرج، واأظهرت 
النتائج  اأظهرت  كما  املعلوماتي،  الوعي  م�ستوى  لرفع  التدريب  برامج  فعالية  النتائج 
وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف م�ستوى فعالية هذه الربامج تبعًا ملتغري التخ�س�ص ل�سالح 
وم�ستوى  اجلن�ص  ملتغريي  تبعًا  امل�ستوى  هذا  يف  فرق  وجود  وعدم  الأدبية،  التخ�س�سات 

التح�سيل. 
وهدفت درا�سة هيبورث )Hepworth, 2009( التعرف اإىل م�ستوى الوعي املعلوماتي 
ومهارته لدى الطلبة اجلامعيني، وتكونت عينة الدرا�سة من )98( طالبًا وطالبة من طلبة 
ال�سنة الأخرية يف جامعة نان يج )Nan Yang( التكنولوجية، وقد اأظهرت نتائج هذه الدرا�سة 
اأن الطلبة ميتلكون مهارات للوعي املعلوماتي مب�ستوى مرتفع، على اأن الطلبة اأظهروا وجود 
بع�ص ال�سعوبات التي تواجههم، مثل: حتديد امل�سكلة و�سياغة الفر�سيات وال�سئلة، وحتديد 
م�سادر املعلومات، وتطوير ا�سرتاتيجيات البحث، وا�ستخدام املكتبة، كما اأظهرت النتائج 

عدم وجود فروق يف م�ستوى الوعي املعلوماتي يف �سوء متغريات اجلن�ص والتخ�س�ص. 
ال�سوء على   )Hawamleh & Al- Jamal, 2008( واجلمل  الهواملة  درا�سة  واألقت 
م�ستوى اخلربة املعرفية املهنية لدى الطلبة املعلمني يف ثالث جامعات اأردنية، وتكونت 
هي  اجلامعات  هذه  اأن  على  النتائج  دلت  حيث  وطالبة،  طالبًا   )316( من  الدرا�سة  عينة 
جمتمعات معرفية قادرة على تزويد الطلبة باملعرفة واملهارات املهنية املتعلقة بالتدري�ص، 
الأثر املرتفع لكليات الرتبية يف هذه اجلامعات يف تنمية املعرفة  النتائج على  كما دلت 
للطلبة املعلمني، واأن هوؤلء الطلبة اكت�سبوا معرفة بالنظريات والطرائق والأ�ساليب الرتبوية 
قدرتهم  يف  وا�سحًا  ذلك  كان  كما  بفعالية،  التدري�ص  مهنة  ممار�سة  على  ت�ساعدهم  التي 
على التخطيط، والتفاعل مع الطلبة يف غرفة ال�سف اأثناء التطبيق امليداين. واأظهرت نتائج 
التخ�س�ص  اأي�سًا وجود فروق يف م�ستوى اخلربة املعرفية املهنية تبعًا ملتغريي  الدرا�سة 
وم�ستوى التح�سيل الأكادميي ل�سالح طلبة الرتبية والطلبة املتفوقني، وعدم وجود فروق 

يف هذا امل�ستوى تبعًا ملتغري اجلن�ص. 
ويف ال�سياق نف�سه �سعت درا�سة العمودي وال�سلمي )2008( ل�ستك�ساف م�ستوى الوعي 
املعلوماتي لدى عينة من طالبات الدرا�سات العليا يف جامعة امللك عبد العزيز بلغ حجمها 
)173( طالبة، وقد اأظهرت النتائج توافر مهارة تقومي املعلومات وا�ستخدامها ب�سكل وا�سح 
لدى الطالبات، يف حني ظهر افتقار وا�سح لدى اأغلبية الطالبات للمهارات املكتبية والبحثية 
والتكنولوجية، كما بينت النتائج اأن اأهم ال�سعوبات التي تواجه الطالبات قد تركزت حول 
اأي�سًا عدم وجود  م�سادر املعلومات وطرق ا�ستخدام املكتبة وخدماتها، واأظهرت النتائج 

فروق دالة يف م�ستوى الوعي املعلوماتي تبعًا ملتغريي التخ�س�ص واملعدل الرتاكمي. 
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هدفت درا�سة ف�سيل )2008( اإىل الوقوف على اأبعاد تطور الوعي املعلوماتي للمجتمع 
اليمني من خالل تطور البنية التحتية، وجناح مبادرات حمو الأمية احلا�سوبية يف املجتمع، 
وتوظيف  والإنرتنت،  احلا�سوب  مع  للتعامل  الالزمة  املهارات  ا�ستيعاب  باجتاه  والدفع 
ا�ستخداماتها يف املجالت احلياتية. واعتمدت الدرا�سة على قاعدة بيانات مكتبية �سادرة 
ذات  املحلية  للجهات   )Websites( واملواقع  والن�رشات  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  عن 
اأنه ل يوجد روؤية و�سيا�سة ممنهجة لو�سع برامج متكاملة  اإىل  العالقة، وتو�سلت الدرا�سة 

لرفع الوعي املعلوماتي يف املجتمع مبنية على اأ�س�ص علمية متكاملة ومدرو�سة. 
وهدفت درا�سة ال�سوابكة وعلي )2006( التعرف اإىل اجتاهات طلبة ال�سنة الأوىل يف 
جامعة الإمارات العربية نحو برامج الوعي املعلوماتي التي تقدمها اجلامعة، وقد اأ�سارت 
كما  اإيجابية.  املعلوماتي  للوعي  املختلفة  الربامج  نحو  الطلبة  اجتاهات  اأن  اإىل  النتائج 
اأظهرت النتائج وجود ر�سا عام لدى الطلبة عن هذه الربامج، ووجود فروق اإح�سائية بني 
الجتاهات الطلبة نحو برامج الوعي املعلوماتي تبعًا ملتغريي اجلن�ص والتخ�س�ص وذلك 

ل�سالح الذكور والتخ�س�سات الأدبية. 
 )Michelle, 2006( مي�سيل  قام  نيوزلندا  يف  اجلامعيني  الطلبة  مهارات  ولتقومي 
الطلبة  من  عينة  لدى  املعلوماتي  للوعي  الأ�سا�سية  املهارات  عن  الك�سف  بهدف  بدرا�سة 
اأن ا�ستخدام الطلبة  بلغ عددهم )282( طالبًا وطالبة يف ال�سنة الأخرية، واأظهرت النتائج 
والتخ�س�سات  التمري�ص  طلبة  لدى  متو�سطًا  كان  املعلوماتي  للوعي  الأ�سا�سية  للمهارات 
بينت  كما  والهند�سة،  الطب  طلبة  لدى  مرتفعًا  املهارات  هذه  م�ستوى  كان  بينما  الأدبية، 
الذكور، بينما  النتائج وجود فروق يف م�ستوى هذه املهارات تبعًا ملتغري اجلن�ص ل�سالح 

اأظهرت النتائج عدم وجود فروق يف م�ستوى املهارات تبعًا ملتغري امل�ستوى التح�سيلي. 
اإىل حتديد مدى توافر املهارات املعلوماتية لدى   )2005( ال�سافعي  وهدفت درا�سة 
املجتمع  املعلوماتية يف  الأمية  تقدير حجم ظاهرة  اأجل  اجلامعيني يف م�رش من  الطلبة 
البكالوريو�ص  مرحلة  يف  الطلبة  من  جمموعات  من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  اجلامعي، 
انت�سار  اإىل  النتائج  وتو�سلت  وطالبة،  طالبًا   )422( الكلي  حجمها  بلغ  العليا  والدرا�سات 
ونق�ص  احلا�سوبية،  باملعلومات  منها  املتعلق  وبخا�سة  الطلبة،  لدى  املعلوماتية  الأمية 
النتائج وجود فروق  اأظهرت  املهارات املعلوماتية اخلا�سة باملكتبة وا�ستخداماتها، كما 
دالة اإح�سائيًا بني الطلبة يف م�ستوى املهارات املعلوماتية تبعًا ملتغري التخ�س�ص ل�سالح 

التخ�س�سات العلمية، وعدم وجود فروق يف هذا امل�ستوى تبعًا ملتغري اجلن�ص. 
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فقد اهتمت بالتعرف اإىل مهارت الوعي املعلوماتي وطرق  خري )2004(  اأما درا�سة 
تنميتها، وحتديد م�سوؤولية ذلك لدى طلبة الدرا�سات العليا يف جامعة ال�سكندرية، للك�سف 
اأن ن�سبة )62. 11%( من الطلبة  عن درجة الوعي املعلوماتي، وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة 
لديهم القدرة اإىل حد ما على التحديد الوا�سح والدقيق للمعلومات من اأجل حل امل�سكالت 
العملي، واتخاذ القرارات ال�سليمية كما اأو�سحت اأن هناك �سعوبات تواجة الباحثني اأثناء 
بحثهم عن املعلومات وم�ساردها، وحتديد ال�سعوبات املت�سلة باملكتبات، وما تقدمه من 
خدمات اإ�سافية، واأظهرت النتائج اأي�سًا عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف م�ستوى مهارات 

الوعي املعلوماتي تبعًا ملتغريي اجلن�ص والتخ�س�ص. 
اأعدته لندوة حول تخطيط احلمالت ال�ساملة  بحثا   )Hobbes, 2002( هوب�س  قدمت 
وتنفيذها وتقوميها ملحو الأمية املعلوماتية، وقد تناول هذا البحث التقومي ب�سكل �سامل من 
حيث مفهومه واأنواعه، وموقعه يف برامج التغيري، وكيفية ا�ستخدام املعلومات التقوميية، 
والتقنيات والأ�ساليب املعتمدة، واأخالقيات التقومي واأ�ساليب ونظم التقومي وتطبيق التقومي، 
واأظهرت النتائج اأي�سًا تقومي هذه الربامج من قبل الطلبة كان مرتفعًا، وعدم وجود فروق 

دالة اإح�سائيًا يف م�ستوى مهارات الوعي املعلوماتي تبعًا ملتغريي اجلن�ص والتخ�س�ص. 

الطريقة واإلجراءات: 

أوالً- منهج وتصميم الدراسة: 

لتحقيق اأهداف هذه الدرا�سة ا�ستخدم املنهج الو�سفي التحليلي، وذلك لتحديد م�ستوى 
كفاءات الوعي املعلوماتي لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة يف منطقة طولكرم التعليمية، 
املعايري  على  بالعتماد  الباحث  تطوير  من  ا�ستبانة  ا�ستخدمت  الالزمة  البيانات  وجلمع 

العاملية بهذا اخل�سو�ص. 

ثانياً- جمتمع الدراسة: 

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة جامعة القد�ص املفتوحة وطالباتها يف منطقة 
وعدد   )1717( اجلامعة  يف  الطلبة  عدد  بلغ  حيث  التعليمية؛   )4642( وعددهم  طولكرم 
القد�ص املفتوحة  الت�سجيل يف جامعة  اإح�سائيات ق�سم  ، وذلك بح�سب  الطالبات )2925( 
يف منطقة طولكرم التعليمية للف�سل الدرا�سي الأول للعام اجلامعي )2010/ 2011( ، وهم 

موزعون تبعًا ملتغريات اجلن�ص والتخ�س�ص كما هو مبني يف اجلدول الآتي: 
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الجدول )1( 

توزع مجتمع الدراسة تبعًا لمتغيري الجنس والتخصص

الن�سبة املئويةاملجموعاإناث ذكور التخ�س�س اجلن�س

49%50817652273الرتبية 
7%98226324اخلدمة الجتماعية 

9%204210414احلا�سوب والت�سالت
35%9077241631علوم اإدارية وم�رشفية 

171729254642املجموع
63%37%الن�سبة املئوية

ثالثاً- عينة الدراسة: 

تكونت عينة الدرا�سة من )464( طالبًا وطالبة ملتحقني للدرا�سة يف منطقة طولكرم 
التعليمية، واختريوا بطريقة ع�سوائية طبقية بن�سبة )10%( من فئات املجتمع الأ�سلي، تبعًا 
ملتغريي اجلن�ص والتخ�س�ص، وهم موزعون تبعًا ملتغريات الدرا�سة امل�ستقلة كما هومبني 

يف اجلدول الآتي: 

الجدول )2( 

توزع عينة الدراسة تبعًا لمتغيراتها المستقلة

الن�سبة املئوبةالعددامل�ستوىاملتغريات

اجلن�س
37%172الذكور
63%292الإناث

التخ�س�س

49%227تربية
7%33اإدارة واقت�ساد

9%42حا�سوب وات�سالت
35%162خدمة اجتماعية واأ�رشية

املعدل الرتاكمي

16%75اأقل من 68
75 .9 -68204%44

84 .9 – 76135%29
11%8550 فاأكرث 
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الن�سبة املئوبةالعددامل�ستوىاملتغريات

م�ستوى ال�سنة الدرا�سة

24%109اأوىل
27%127ثانية
26%122ثالثة
23%106رابعة

100%464املجموع

رابعاً- أداة الدراسة: 

طّور الباحث ا�ستبانة لقيا�ص كفاءات الوعي الرتبوي لدى طلبة اجلامعة بال�ستناد اإىل 
معايري الوعي الرتبوي باملجتمع الأكادميي التي حددتها جمعية كليات البحث الأمريكية 
عنوان  ، حتت   )Association of College & Research Libraries, 2000( ومكتباتها 
mInformation Literacy Co (  معايري كفاءات الوعي الرتبوي املعلوماتي للتعليم العايل

petency Standards for Higher Education( ، والتي قدمت يف اجتماع جمعية املكتبات 
 American Association for( الأمريكية واملعتمدة من اجلمعية الأمريكية للتعليم العايل
Higher Education( ، واملكونة من خم�سة معايري ت�ستمل يف جمملها على )22( موؤ�رشاً 
للوعي املعلوماتي هي: حتديد مدى احلاجة املعلوماتية وطبيعتها )اأربع فقرات: 1- 4( ، 
واإمكانية الو�سول اإىل املعلومات املطلوبة بكفاءة وفعالية )خم�ص فقرات: 5- 9( ، وتقومي 
املعلومات تقوميًا نقديًا )�سبع فقرات: 10- 16( ، ومدى ا�ستخدام املعلومات بكفاءة لإجناز 
هدف معني )ثالث فقرات: 17- 19( ، وفهم الق�سايا املحيطة با�ستخدام املعلومات بطريقة 

قانونية واأخالقية )ثالث فقرات: 20- 22( . 
ولغر�ص درا�سته الراهنة طّور الباحث هذه ال�ستبانة برتجمتها عن ن�سها الأجنبي اإىل 
اللغة العربية؛ كما عر�ص هذه الرتجمة على متخ�س�سني اأحدهما متخ�س�ص باللغة العربية 
والآخر متخ�س�ص باللغة الإجنليزية للتاأكد من دقة الرتجمة ومدى تطابق املعاين والتعبريات 
ال�ستبانة  ُعر�ست  املتخ�س�سني،  هاذين  مبالحظات  الأخذ  وبعد  الأ�سلي،  للن�ص  اللغوية 
والبالغ  املتخ�س�سني يف جمالت خمتلفة  الأولية على جمموعة من املحكمني  ب�سورتها 
منا�سبتها ملو�سوعها  ال�ستبانة ومدى  فقرات  للحكم على �سالحية  )9( حمكمني  عددهم 
وجمالتها، وقد ا�ستفاد الباحث من مالحظات املحكمني من حيث تعديل بع�ص الفقرات. 
ُيجاب على فقرات الأداة تبعًا ل�سلم ليكرت )Likert( اخلما�سي )كبرية جداً، كبرية، اإىل حٍد ما، 
قليلة، قليلة جداً( ، حيث متنح ا�ستجابة املفحو�ص درجة ترتاوح بني )5( درجات يف حالة 
الإجابة بكبرية جداً، ودرجة واحدة يف حالة الإجابة بقليلة جداً، حيث تعدُّ الدرجة املرتفعة 
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على هذه الأداة موؤ�رشاً على ارتفاع م�ستوى كفاءات الوعي املعلوماتي لدى الطالب، بينما 
تعدُّ الدرجة املنخف�سة عليها موؤ�رشاً لنخفا�ص م�ستوى كفاءات الوعي املعلومات. ولتف�سري 
اال�ستجابة على هذا االأداة وتقومي م�ستوى كفاءات الوعي املعلوماتي اُعتمد املعيار 

التقوميي الن�سبي االآتي: 
م�ستوى وعي معلوماتي منخف�ص جداً    )% اأقل من )50 -

م�ستوى وعي معلوماتي منخف�ص   )% - 59 ،9 -%50( 
م�ستوى وعي معلوماتي متو�سط   )% - 69 ،9 -%60( 
م�ستوى وعي معلوماتي مرتفع   )% - 79 ،9 -%70( 

م�ستوى وعي معلوماتي مرتفع جداً %( فما فوق   - 80( 
�سدق االأداة وثباتها: 

تاأكد الباحث من �سدق الأداة با�ستخدام طريقة �سدق املحكمني بعر�سها على جمموعة 
من املحكمني من تخ�س�سات خمتلفة بلغ عددهم )9( حمكمني، ويعملون يف جامعة القد�ص 
 )7( موافقة  وهو  الفقرة  لقبول  معياراً  اعتمد  حيث  الدكتوراة،  درجة  ويحملون  املفتوحة، 
حمكمني عليها من اأ�سل )9( . اأما عن ثبات ال�ستبانة فقد تاأكد الباحث منه بطريقة الت�ساق 
 )Cronbachm Alpha( با�ستخدام معادلة كرونباخ األفا )Internal Consistency( الداخلي
على ا�ستجابات اأفراد العينة الكلية، حيث بلغ معامل الثبات الكلي بهذه الطريقة )92، 0( 

وقد اأعترب الباحث معامالت ال�سدق والثبات هذه كافية لغر�ص اإجراء الدرا�سة. 
خامساً- املعاجلات اإلحصائية: 

الجتماعية  للعلوم  الإح�سائية  الربامج  حزمة  اُ�ستخدمت  البيانات  معاجلة  اأجل  من 
)SSPS( وذلك با�ستخدام املعاجلات االإح�سائية الو�سفية والتحليلية االآتية: 

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والن�سب املئوية.  ● 

، ملعرفة  ● )Independentm Samples Tmtest( اختبار )ت( ملجموعتني م�ستقلتني 
الوعي  كفاءات  مل�ستوى  الطلبة  ل�ستجابات  احل�سابية  املتو�سطات  بني  الفروق  دللة 

املعلوماتي وفق املعايري العاملية لهذه الكفاءات تبعًا ملتغري اجلن�ص. 
بني  الفروق  دللة  ملعرفة   ، ●  )One Way ANOVA( الأحادي  التباين  حتليل 
املتو�سطات احل�سابية ل�ستجابات الطلبة مل�ستوى كفاءات الوعي املعلوماتي وفق املعايري 
ال�سنة  وم�ستوى  الرتاكمي،  واملعدل  التخ�س�ص،  ملتغريات  تبعًا  الكفاءات،  لهذه  العاملية 

الدرا�سية. 
مقارنات البعدية.  اختبار )LSD( لل ●
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نتائج الدراسة ومناقشتها: 
الوعي  كفاءات  م�ستوى  ما  وهو:  ◄ الأول  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج  اأوًل: 
املعلوماتي لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف منطقة طولكرم التعليمية 

وفق املعايري العاملية لهذه الكفاءات؟ 
املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ُح�سبت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
املعلوماتي  الوعي  كفاءات  مل�ستوى  اخلم�سة  املعايري  على  املفحو�سني  ل�ستجابات 

واملوؤ�رشات التي ت�ستمل عليها هذه املعايري واملبينة يف اجلدول الآتي: 

الجدول )3( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة التقييم لكل معيار 

ومؤشر من المؤشرات التي تشتمل عليها االستبانة المعدة لقياس كفاءات الوعي المعلوماتي 

وفق المعايير العالمية لهذه الكفاءات

التقييمالن�سبةاالنحرافاملتو�سطمعايري كفاءات الوعي املعلوماتي وموؤ�رضاتهاالرقم

اأوالً: حتديد مدى احلاجة املعلوماتية وطبيعتها

مرتفع3.971.1079.40يعرف ويحدد احلاجة اإىل املعلومات1
مرتفع3.941.0378.80يتعرف اإىل العديد من اأنواع وهيئات م�سادر املعلومات2
مرتفع3.9697.079.20ي�سع يف اعتباره تكاليف ومنافع احل�سول على املعلومات3
متو�سط3.481.1069.60يعيد تقييم طبيعة ومدى احلاجة املعلوماتية4

مرتفع 75. 9676. 8380. 3املجموع الكلي ملعيار حتديد مدى احلاجة املعلوماتية وطبيعتها
ثانياً: اإمكانية الو�سول اإىل املعلومات املطلوبة بكفاءة وفعالية

 يختار اأكرث الطرق البحثية مالئمة وا�سرتجاع املعلومات 5
مرتفع3.790.9375.80للو�سول اإىل املعلومات 

متو�سط3.431.1168.60يبني ا�سرتاتيجيات بحث ويطبقها بفعالة6
مرتفع3.820.9876.40ي�سرتجع املعلومات با�ستخدام طرق متعددة7
متو�سط3.330.8966.60ينتقي اإ�سرتاتيجية البحث اإذا كانت �رشورية8

ي�ستخل�ص ويوظف املعلومات التي ح�سل عليها وي�سجل 9
مرتفع3.340.9766.80م�سادرها

املجموع الكلي ملعيار اإمكانية الو�سول 
مرتفع84. 8170. 5420. 3اإىل املعلومات املطلوبة بكفاءة وفعالية
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التقييمالن�سبةاالنحرافاملتو�سطمعايري كفاءات الوعي املعلوماتي وموؤ�رضاتهاالرقم

ثالثاً: تقومي املعلومات تقومياً نقدياً

يلخ�ص الأفكار الرئي�سية التي ا�ستخال�سها من املعلومات التي 10
متو�سط3.321.0466.40جمعها

متو�سط3.231.0364.60 ي�ستخدم معايري اأولية لتقييم املعلومات وم�سادرها11
مرتفع3.630.9872.60يركب الأفكار الرئي�سية لبناء مفاهيم جديدة12

يقارن املعرفة اجلديدة مبعرفته ال�سابقة ليحدد قيمة الفائدة 13
مرتفع3.831.0176.60التي اأمكن الو�سول اإليها

يحدد اإذا كانت املعرفة اجلديدة ذات تاأثري على نظام قيمه 14
مرتفع3.510.9170.20ال�سابق

مرتفعة3.520.9870.40يفهم املعلومات ويف�رشها تف�سرياً علميًا مربرا15ً
متو�سط3.050.9861.00يحدد اإذا كانت الأ�سئلة الأولية حتتاج اإىل مراجعة16

متو�سط88. 7668. 4410. 3املجموع الكلي ملعيار تقييم املعلومات تقييماً نقدياً

رابعاً: مدى ا�ستخدام املعلومات بكفاءة الإجناز هدف معني

يطبق املعلومات اجلديدة وال�سابقة للتخطيط وخلق منتج اأو 17
مرتفعة 4.0477.080.80اأداء معني

جداً
مرتفع3.721.2374.40يعدل اأو يغري عملية تطور املنتج اأو الأداء18
مرتفع3.851.1777.00ينقل الإنتاج اأو الأداء بفاعلية لالآخرين19

املجموع الكلي ملعيار مدى ا�ستخدام املعلومات 
مرتفع40. 9177. 870. 3بكفاءة الإجناز هدف معني

خام�ساً: فهم الق�سايا املحيطة با�ستخدام املعلومات بطريقة قانونية واأخالقية

يفهم العديد من الق�سايا لجتماعية والقانونية والقت�سادية 20
مرتفعة 4.500.7590.00املحيطة بتكنولوجيا املعلومات

جداً

يتبع القوانني والتعليمات الر�سمية ذات ال�سلة باإتاحة م�سادر 21
مرتفع3.750.9475.00املعلومات وا�ستخدامها

يقوم با�ستخدام م�سادر املعلومات يف تو�سيل املعلومات التي 22
مرتفع3.951.1279.00ح�سل عليها

املجموع الكلي ملعيار فهم الق�سايا املحيطة با�ستخدام 
مرتفع 33. 8681. 0670. 4املعلومات بطريقة قانونية واأخالقية

جداً

مرتفع28. 7874. 710. 3املجموع الكلي
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ت�سري النتائج يف اجلدول ال�سابق اإىل اأن م�ستوى كفاءات الوعي املعلوماتي لدى طلبة 
جامعة القد�ص املفتوحة يف منطقة طولكرم التعليمية وفق املعايري العاملية لهذه الكفاءات 
با�ستخدام  املحيطة  الق�سايا  »فهم  وهو:  اخلام�ص؛  املعيار  يف  جداً  مرتفع  مب�ستوى  كان 
املئوية  الن�سبة  بلغت  الأول حيث  بالرتتيب  واأخالقية«، فجاء  قانونية  بطريقة  املعلومات 
لأهمية هذا املعيار )33. 81%( . بينما جاءت املعايري املتبقية على الرتتيب الآتي ح�سب 
لإجناز  بكفاءة  املعلومات  ا�ستخدام  »مدى  وهو:  الرابع  املعيار  للطلبة:  بالن�سبة  اأهميتها 
هدف معني« حيث بلغت الن�سبة املئوية له )40. 77%( ، واملعيار الأول وهو »حتديد مدى 
احلاجة املعلوماتية وطبيعتها« حيث بلغت الن�سبة املئوية له )75. 76%( ، واملعيار الثاين 
وهو »اإمكانية الو�سول اإىل املعلومات املطلوبة بكفاءة وفعالية« حيث بلغت الن�سبة املئوية 
له )84. 70%( ، واملعيار الثالث وهو »تقومي املعلومات تقوميًا نقديًا« حيث بلغت الن�سبة 
املئوية له )88. 68%( ، كما كان امل�ستوى الكلي العام على هذه املعايري مرتفعًا اأي�سًا حيث 

بلغت الن�سبة املئوية العامة )28. %74( . 
الوعي  كفاءات  م�ستوى  موؤ�رشات  اأهم  اأن  ال�سابق  اجلدول  يف  النتائج  من  وي�ستدل 
املعلوماتي لدى الطلبة كانت على الرتتيب التنازيل الآتي: املوؤ�رش رقم )20( وهو: »يفهم 
العديد من الق�سايا لجتماعية والقانونية والقت�سادية املحيطة بتكنولوجيا املعلومات«؛ 
حيث بلغت الن�سبة املئوية له )90%( ، واملوؤ�رش رقم )17( وهو »يطبق املعلومات اجلديدة 
الن�سبة املئوية له )8. %80( ،  اأداء معني«؛ حيث بلغت  اأو  وال�سابقة للتخطيط وخلق منتج 
واملوؤ�رش رقم )1( وهو »يعرف ويحدد احلاجة اإىل املعلومات« حيث بلغت الن�سبة املئوية 
احل�سول على  ومنافع  تكاليف  اعتباره  »ي�سع يف  )3( وهو  رقم  واملوؤ�رش   ،  )%79 .4( له 
»يقوم  وهو   )22( رقم  واملوؤ�رش   ،  )%79  .2( له  املئوية  الن�سبة  بلغت  حيث  املعلومات«؛ 
با�ستخدام م�سادر املعلومات يف تو�سيل املعلومات التي ح�سل عليها« حيث بلغت الن�سبة 

املئوية له )%79( . 
بينما ت�سري النتائج من جهة اأخرى اإىل اأن اأقل موؤ�رشات كفاءات الوعي املعلوماتي اأهمية 
بالن�سبة للطلبة كانت على الرتتيب الت�ساعدي الآتي: املوؤ�رش رقم )16( وهو: »يحدد اإذا كانت 
الأ�سئلة الأولية حتتاج اإىل مراجعة«؛ حيث بلغت الن�سبة املئوية له )61%( ، واملوؤ�رش رقم )11( 
وهو »ي�ستخدم معايري اأولية لتقومي املعلومات وم�سادرها«؛ حيث بلغت الن�سبة املئوية له )6. 
64%( ، واملوؤ�رش رقم )10( وهو »يلخ�ص الأفكار الرئي�سية التي ا�ستخال�سها من املعلومات 
»ينتقي  وهو   )8( رقم  واملوؤ�رش   ،  )%66  .4( له  املئوية  الن�سبة  بلغت  حيث  جمعها«  التي 
اإ�سرتاتيجية البحث اإذا كانت �رشورية«؛ حيث بلغت الن�سبة املئوية له )6. 66%( ، واملوؤ�رش 
رقم )9( وهو »ي�ستخل�ص ويوظف املعلومات التي ح�سل عليها وي�سجل م�سادرها« حيث بلغت 



36

كفاءات الوعي املعلوماتي لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة 

العاملية التعليمية وفق املعايير  بركاتفي منطقة طولكرم  د. زياد 

الن�سبة املئوية له )8. 66%( . على اأنه جاءت بقية املوؤ�رشات الأخرى ما بني التقومي املتو�سط 
واملرتفع حيث تراوحت الن�سبة املئوية لها ما بني )6. %68- 8. %78( . 

ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة تبني اأنها تتفق مع درا�سات 
mSchroeder & C 2010- اأ؛ Luu & Freeman, 2011؛ Van de Vord, 2010؛   )بركات
hoy, 2010؛ Hepworth, 2009؛ Hawamleh & Alm Lamal, 2008؛ العمودي وال�سلمي، 
الطلبة  لدى  املعلوماتي  الوعي  اأن  جمملها  يف  اأظهرت  التي   ،  )Hobbes, 2002 2008؛ 
مب�ستوى مرتفع. بينما تعار�ست هذه النتيجة مع بع�ص نتائج الدرا�سات الأخرى )ف�سيل، 
مب�ستوى  هو  الطلبة  لدى  املعلوماتي  الوعي  اأن  اأظهرت  التي   ،  )2006 ال�سافعي،  2008؛ 
mM 2006؛  وعلي،  ال�سوبكي  Kilic, 2010؛  درا�سات  نتائج  مع  تتعار�ص  كما  )منخف�ص. 

chelle, 2006؛ خري، 2004( ، التي اأظهرت نتائجها اأن الوعي املعلومات لدى الطلبة هو 
مب�ستوى متو�سط. 

ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل كون هوؤلء الطلبة عينة هذه الدرا�سة هم طلبة يدر�سون 
اجلامعة  هذه  تقدم  حيث  املفتوحة؛  القد�ص  جامعة  تتبناه  الذي  املفتوح  التعليم  بنظام 
 ،  )Em Learning( اللكرتوين  التعليم  اآليات  بوا�سطة  جزئيًا  اأو  كليًا  التعليمية  خدماتها 
 Video( وذلك با�ستخدام اأ�سكال متعددة من هذا النظام كالتعليم بوا�سطة الفيديو التدفقي
الأن�سطة  �سواء من خالل   )Virtual Class( ، وال�سف الفرتا�سي   )Streaming Learning
اأو التعيينات اللكرتونية با�ستخدام بيئة التعلم اللكرتوين واملودل. وقد يكون ذلك عاماًل 
اإىل  اإ�سافة  احلديثة،  التعليم  تكنولوجيا  ل�ستخدام  اأ�سا�سية  مبهارات  الطلبة  لتزويد  مهمًا 
درا�سة طلبة جامعة القد�ص املفتوحة ملقرر م�رشوع التخرج وهو مقرر اإجباري جلميع الطلبة 
على اختالف تخ�س�ساتهم؛ حيث يعر�سهم هذا املقرر خلربات معرفية ومعلوماتية وا�سعة 
باإ�رشاف مدر�سني متخ�س�سني ير�سدونهم للو�سول للمعلومات التي ترتبط مب�ساريعهم، وهذه 
اخلربة ترفع من م�ستوى كفاءاتهم بالوعي املعلوماتي، وما يعزز هذا الزعم ما تو�سلت اإليه 
درا�سات عدة يف هذا املجال؛ حيث اأفادت الي�سون )2002(   باأنه بتقدُّم املراحل التعليمية 
وانتقالها اإىل م�ستويات اأعلـى، حتتاج دائمًا اأن ت�ستمل على م�رشوع بحثي تقع مهمة تنفيذه 
واإدارته على عاتق الطلبة اأنف�سهم الذين تلقوا هذه املرحلة، حتت اإ�رشاف مدر�سني متمر�سني 
يف البحث العلمي، وهذه تعدُّ فر�سة اأ�سا�سية لتزويد الطلبة خربات ومهارت مهمة يف جمال 

البحث واملعلوماتية با�ستخدام تقنيات حديثة. 
قبل  الطلبة  لدى  ناجح  بحثي  م�رشوع  ت�سميم  اأهمية  اإىل   )2003( مار�سال  واأ�سار 
تخرجهم يف امتالكهم املهارات الأ�سا�سية للثقافة املعلوماتية احلديثة، بالإ�سافة اإىل اأن 
هذه اخلربة تعدُّ �رشورية لإعداد متعلمني لديهم مهارات وخربات متكنهم من التعامل مع 
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يف  اإمكاناتها  وا�ستثمار  التكنولوجية  امل�ستحدثات  وتوظيف  وحتدياته  الع�رش  معطيات 
الإلكرتوين  التعليم  تكنولوجيا  مالمح  اأهم  اإىل  التعرف  الأمر  هذا  ويتطلب  التعليم،  جمال 
وما يت�سمنه من برامج خمتلفة، حيث تعد هذه التكنولوجيا واحدة من التطبيقات احلديثة 
املوؤ�س�سات  ا�ستخدامها يف  اإمكانية  اإىل  التعرف  تتطلب  التي  الإنرتنت  و�سبكات  للحا�سوب 
متغريات  مع  التعامل  على  قادرين  اأفراد  باإعداد  املتعلقة  التوجهات  يحقق  مبا  التعليمية 
تطبيق  ب�رشورة   )Burgess, 2003( برجز  درا�سة  واأو�ست   .  )2011 )حممد،  الع�رش  هذا 
املقررات اللكرتونية يف املواد الدرا�سية والإفادة من تكنولوجيا وتقنيات التعليم عن بعد، 
حيث هدفت الدرا�سة اإىل ا�ستخدام املقررات اللكرتونية لدى طلبة املعاهد التكنولوجية يف 

تنمية احل�ص التكنولوجي. 
كما اأ�سارت نتائج درا�سة مي�سيل )Michelle, 2006( اإىل اأهمية نظام )Moodle( يف 
التعليم حيث هدفت الدرا�سة اإىل مقارنة نظام )Moodle( بنظام )Blackboard( يف التعليم 
اللكرتوين، فقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن املقرر اللكرتوين املقدم مبوا�سفاته احلديثة من 
مهارات  تنمية  اإىل  يوؤدي  والتفاعلية  العر�ص  واأ�سلوب  والإنتاج  الت�سميم،  م�ستوى  حيث 
الطلبة يف ا�ستخدام هذا النظام، ويثري الدافعية لالإجناز والتح�سيل لديهم، وي�ساعدهم على 

اكت�ساب مهارات وكفاءات الوعي املعلوماتي والثقافة املعلوماتية لديهم. 
هل توجد فروق دالة اإح�سائياً  ثانيًا: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين وهو:  ◄
يف م�ستوى كفاءات الوعي املعلوماتي لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة 
الكفاءات تبعاً  العاملية لهذه  التعليمية وفق املعايري  يف منطقة طولكرم 

ملتغري اجلن�س؟ 
املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�سبت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
ل�ستجابات الطلبة مل�ستوى كفاءات الوعي املعلوماتي وفق املعايري العاملية لهذه الكفاءات 
تبعًا ملتغري اجلن�ص، كما ا�ستخدم اختبار )ت( لختبار دللة الفروق الإح�سائية بني هذه 

املتو�سطات فكانت كما هو مبني يف اجلدول الآتي: 

الجدول )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة ومستوى الداللة الستجابات الطلبة 
لمستوى كفاءات الوعي المعلوماتي وفق المعايير العالمية لهذه الكفاءات تبعًا لمتغير الجنس

م�ستوى الداللةقيمة )ت( املح�سوبةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابالعددمتغري اجلن�س

43. 790. 1723.8990.7110الذكور
0.697 2923.915الإناث
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ي�سري اجلدول ال�سابق اإىل عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف م�ستوى كفاءات الوعي 
املعلوماتي لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة وفق املعايري العاملية لهذه الكفاءات تبعًا 
ملتغري اجلن�ص. ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة تبني اأنها تتفق مع 
mSchroe 2010- اأ؛ Luu & Freeman, 2011؛ Van de Vord, 2010؛   درا�سات )بركات
er & Cahoy, 2010؛ Kilic, 2010؛ Engelmann & Tergan, 2010؛ Hepworth, 2009؛ 

 ،  )Hobbes, 2002 ال�سافعي، 2005؛ خري، 2004؛  Hawamleh & Alm Lamal, 2008؛ 

التي اأظهرت عدم وجود فروق جوهرية بني اجلن�سني يف م�ستوى الوعي املعلوماتي، بينما 
اأظهرت  التي   )Michelle, 2006 2006؛  وعلي،  )ال�سوابكة  درا�سات  نتائج  مع  تتعار�ص 
نتائجها وجود فروق بني اجلن�سني يف م�ستوى الوعي املعلوماتي ل�سالح الذكور. وتف�سري 
خالل  نف�سها  التعليمية  للمثريات  تعر�سوا  قد  جن�سهم  اختالف  على  الطلبة  اأن  هو  ذلك 
اأنف�سهم كانت  الأكادمييني  التي وجهها امل�رشفون  الإر�سادات والتوجيهات  درا�ستهم، واأن 

ت�سل لكال اجلن�سني ويف جميع التخ�س�سات بالأ�سلوب نف�سه وبالطريقة نف�سها. 
هل توجد فروق دالة اإح�سائياً  ثالثا: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثالث وهو:  ◄
يف م�ستوى كفاءات الوعي املعلوماتي لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة 
الكفاءات تبعاً  العاملية لهذه  التعليمية وفق املعايري  يف منطقة طولكرم 

ملتغري التخ�س�س؟ 
املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�سبت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
ل�ستجابات الطلبة مل�ستوى كفاءات الوعي املعلوماتي وفق املعايري العاملية لهذه الكفاءات 

تبعًا ملتغري التخ�س�ص، فكانت كما هو مبني يف اجلدول الآتي: 

الجدول )5( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى كفاءات الوعي المعلوماتي

لدى الطلبة تبعا لمتغير التخصص 

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددمتغري التخ�س�س

2273.8540.616تربية
333.855985.0اإدارة واقت�ساد

424.1270.819حا�سوب وات�سالت
1624.085777.0خدمة اجتماعية واأ�رشية
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يالحظ وجود فروق بني املتو�سطات احل�سابية ل�ستجابات الطلبة يف م�ستوى كفاءات 
املتو�سطات  هذه  بني  الفروق  دللة  وملعرفة  التخ�س�ص،  ملتغري  تبعًا  املعلومات  الوعي 

ا�ستخدم اختبارحتليل التباين الأحادي واملبينة يف اجلدول الآتي: 

الجدول )6( 

نتائج تحليل التباين األحادي لمستوى كفاءات الوعي المعلوماتي لدى الطلبة تبعًا لمتغير التخصص

جمموع مربع م�سدر التباين
االنحرافات

درجات 
احلرية

متو�سط 
االنحراف

قيمة )ف( 
املح�سوبة

م�ستوى 
الداللة

0.62830.209بني املجموعات
1.6080.19 59.9794600.130داخل املجموعات

60.607463املجموع

ي�سري اجلدول ال�سابق اإىل عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف م�ستوى كفاءات الوعي 
املعلوماتي لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة وفق املعايري العاملية لهذه الكفاءات تبعًا 
ملتغري التخ�س�ص. ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة وجد اأنها تتفق 
خري،  2008؛  وال�سلمي،  العمودي  Hepworth, 2009؛  اأ؛   -2011 )بركات،  درا�سات  مع 
نتائجها عدم وجود فروق جوهرية يف م�ستوى  اأظهرت  التي   ،  )Hobbes, 2002 2004؛ 
 Luu( الوعي املعلوماتي لدى الطلبة تبعًا ملتغري التخ�س�ص، بينما تعار�ست مع درا�سات 
Freeman, 2011 &؛ Van de Vord, 2010؛ Schroeder & Cahoy, 2010؛ ال�سافعي، 
اأظهرت نتائجها وجود فروق يف هذ امل�ستوى ل�سالح التخ�س�سات العلمية،  2005( التي 
 Hawamleh & Alm Lamal, ؛Engelmann & Tergan, 2010( كما تعار�ست مع درا�سات
2008؛ ال�سوابكة وعلي، 2006( التي اأظهرت نتائجها وجود فروق ل�سالح طلبة التخ�س�سات 

النظرية. 
هل توجد فروق دالة اإح�سائياً  رابعًا: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الرابع وهو:  ◄
يف م�ستوى كفاءات الوعي املعلوماتي لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة 
الكفاءات تبعاً  العاملية لهذه  التعليمية وفق املعايري  يف منطقة طولكرم 

ملتغري املعدل الرتاكمي؟ 
املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�سبت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
ل�ستجابات الطلبة مل�ستوى كفاءات الوعي املعلوماتي وفق املعايري العاملية لهذه الكفاءات، 

تبعًا ملتغري املعدل الرتاكمي، فكانت كما هو مبني يف اجلدول الآتي: 
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كفاءات الوعي املعلوماتي لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة 

العاملية التعليمية وفق املعايير  بركاتفي منطقة طولكرم  د. زياد 

الجدول )7( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى كفاءات الوعي المعلوماتي 

لدى الطلبة تبعا لمتغير المعدل التراكمي 

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددمتغري التخ�س�س

753.6000.976اأقل من 68

75 .9 -682043.644745.0

84 .9 – 761353.9500.879

85504.283997.0 فاأكرث 

يالحظ وجود فروق بني املتو�سطات احل�سابية ل�ستجابات الطلبة يف م�ستوى كفاءات 
الوعي املعلومات تبعًا ملتغري املعدل الرتاكمي، وملعرفة دللة الفروق بني هذه املتو�سطات 

ا�ستخدم اختبارحتليل التباين الأحادي واملبينة يف اجلدول الآتي: 

الجدول )8( 

نتائج تحليل التباين األحادي لمستوى كفاءات الوعي المعلوماتي لدى الطلبة تبعًا لمتغير المعدل التراكمي

جمموع مربع م�سدر التباين
االنحرافات

درجات 
احلرية

متو�سط 
االنحراف

قيمة )ف( 
املح�سوبة

م�ستوى 
الداللة

3.47231.157بني املجموعات

9.1830.000 58.1354600.126داخل املجموعات

61.607463املجموع

 .)α = 0.05( دال عند مستوى الداللة 

الوعي  كفاءات  م�ستوى  يف  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  اإىل  ال�سابق  اجلدول  ي�سري 
املعلوماتي لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة وفق املعايري العاملية لهذه الكفاءات تبعًا 
للمقارنات   )LSD( اختبار  ا�ستخدم  الفروق  هذه  اجتاه  وملعرفة  الرتاكمي،  املعدل  ملتغري 

البعدية واملبينة نتائجه يف اجلدول الآتي: 
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الجدول )9( 

نتائج اختبار )LSD( للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمستوى 

كفاءات الوعي المعلوماتي لدى الطلبة تبعًا لمتغير المعدل التراكمي

اأكرث من 7680 – 6880 – 9. 75اأقل من 68املعدل الرتاكمي

003. 0320. 0730. 0- اأقل من 68
75 .9 – 68 - -0 .0430 .011

80 – 76 - - -0 .033

 .)α = 0.05( دال عند مستوى الداللة 

احل�سابية  املتو�سطات  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  اإىل  ال�سابق  اجلدول  ي�سري 
ل�ستجابات املفحو�سني يف م�ستوى كفاءات الوعي املعلوماتي تبعًا ملتغري املعدل الرتاكمي 

بعد درا�سة مقرر م�رشوع التخرج وذلك على ال�سكل الآتي: 
الذين  الطلبة  وبني   ،  ) - 68 من  )اأقل  لديهم  الرتاكمي  معدل  الذين  الطلبة  فئة  بني 
معدل الرتاكمي لديهم من فئة )76 – 80( ، وبني الطلبة الذين من فئة اأكرث من 80 ل�سالح 

الأخرية. 
الطلبة  وبني   ،  ) - 75  .9  –  68( فئة  من  لديهم  الرتاكمي  معدل  الذين  الطلبة  بني 
الذين معدل الرتاكمي لديهم من فئة )76 – 80( ، وبني الطلبة من فئة اأكرث من 80 ل�سالح 

الأخرية. 
( ، وبني الطلبة الذين  بني الطلبة الذين معدل الرتاكمي لديهم من فئة )76 – 80 -

معدل الرتاكمي لديهم من فئة اأكرث من 80 ل�سالح الأخرية. 
عدم وجود فرق دال اإح�سائيًا بني الطلبة من فئة اأقل من 68 - وبني الطلبة الذين 

معدل الرتاكمي لديهم من فئة )68 – 9. 75( . 
وهذا يعني اأن هناك فروقًا جوهرية يف م�ستوى الوعي املعلوماتي لدى الطلبة تبعًا 
متو�سطي  ثم  حت�سياًل،  الأكرث  الطلبة  ل�سالح  الفروق  هذه  واأن  الرتاكمي  املعدل  ملتغري 

التح�سيل واأخرياً املتاأخرين حت�سيليًا. 
ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة، وجد اأنها تتفق مع درا�سات 
 ، )Hawamleh & Alm Jamal, 2008 ؛Schroeder & Cahoy, 2010 بركات، 2011- اأ؛(
التي اأظهرت نتائجها وجود فروق جوهرية يف م�ستوى الوعي املعلوماتي لدى الطلبة تبعًا 
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كفاءات الوعي املعلوماتي لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة 

العاملية التعليمية وفق املعايير  بركاتفي منطقة طولكرم  د. زياد 

 Luu( ملتغري املعدل الرتاكمي، وذلك ل�سالح الطلبة املتفوقني، بينما تعار�ست مع درا�سات
 Kilic, وال�سلمي، 2008؛ 2005؛  العمودي  Van de Vord, 2010؛  Freeman, 2011 &؛ 
2010؛ Engelmann & Tergan, 2010؛ Michelle, 2006( ، التي اأظهرت نتائجها عدم 
وجود فروق يف هذ امل�ستوى تبعًا ملتغري املعدل الرتاكمي. ولدى مقارنة هذه النتيجة وجد 
 Hobbes, Hepworth, 2009؛ خري، 2004؛  اأ؛  )بركات، 2011-  درا�سات  تتفق مع  اأنها 
املعلوماتي  الوعي  نتائجها عدم وجود فروق جوهرية يف م�ستوى  اأظهرت  التي   ،  )2002
لدى الطلبة تبعًا ملتغري التخ�س�ص، بينما تعار�ست مع درا�سات )Luu & Freeman, 2011؛ 
اأظهرت  Schroeder & Cahoy, 2010؛ ال�سافعي، 2005( ، التي  Van de Vord, 2010؛ 
نتائجها وجود فروق يف هذا امل�ستوى ل�سالح التخ�س�سات العلمية. ويرى الباحث اأن تفوق 
الطلبة ذوي املعدلت الرتاكمية املرتفعة يف م�ستوى الوعي املعلوماتي يعدُّ مظهراً واقعيًا 
ملهارات  اكت�سابهم  يف  املرتفع  التح�سيل  ذوو  الطلبة  يتفوق  اأن  الطبيعي  فمن  ومتوقعًا، 
الوعي املعلوماتي، وممار�ستهم لها بفعالية، وقد يكون مرد ذلك ملا يتمتع به هوؤلء الطلبة 
اإليها  الو�سول  وكيفية  املو�سوعات،  تناول  على  ت�ساعدهم  واإبداعية  عقلية  قدرات  من 

ومناق�ستها وحتليلها ب�سكل منظم وفعال. 
هل توجد فروق دالة اإح�سائياً  خام�سًا: النتائج املتعلقة بال�سوؤال اخلام�ص وهو:  ◄
يف م�ستوى كفاءات الوعي املعلوماتي لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة 
الكفاءات تبعاً  العاملية لهذه  التعليمية وفق املعايري  يف منطقة طولكرم 

ملتغري م�ستوى ال�سنة الدرا�سة؟ 
املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ُح�سبت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
ل�ستجابات الطلبة مل�ستوى كفاءات الوعي املعلوماتي وفق املعايري العاملية لهذه الكفاءات 

تبعًا ملتغري م�ستوى ال�سنة الدرا�سية، فكانت كما هو مبني يف اجلدول الآتي: 

الجدول )10( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى كفاءات الوعي المعلوماتي 

لدى الطلبة تبعا لمتغير مستوى السنة الدراسية

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددمتغري التخ�س�س

1093.6180.999اأوىل
1273.718876.0ثانية
1223.8930.828ثالثة
1064.034911.0رابعة
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يالحظ وجود فروق بني املتو�سطات احل�سابية ل�ستجابات الطلبة يف م�ستوى كفاءات 
هذه  بني  الفروق  دللة  وملعرفة  الدرا�سية،  ال�سنة  م�ستوى  ملتغري  تبعًا  املعلومات  الوعي 

املتو�سطات ا�ستخدم اختبارحتليل التباين الأحادي واملبينة يف اجلدول الآتي: 

الجدول )11( 

نتائج تحليل التباين األحادي لمستوى كفاءات الوعي المعلوماتي لدى الطلبة 

تبعًا لمتغير مستوى السنة الدراسية

جمموع مربع م�سدر التباين
االنحرافات

درجات 
احلرية

متو�سط 
االنحراف

قيمة )ف( 
املح�سوبة

م�ستوى 
الداللة

2.26330.754بني املجموعات
7.4650.000 46.3454600.101داخل املجموعات

48.608463املجموع

 .)α = 0.05( دال عند مستوى الداللة 

الوعي  كفاءات  م�ستوى  يف  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  اإىل  ال�سابق  اجلدول  ي�سري 
املعلوماتي لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة وفق املعايري العاملية لهذه الكفاءات تبعًا 
 )LSD( ملتغري م�ستوى ال�سنة الدرا�سية لديهم، وملعرفة اجتاه هذه الفروق ا�ستخدم اختبار

للمقارنات البعدية واملبينة نتائجه يف اجلدول الآتي: 

الجدول )12( 

نتائج اختبار )LSD( للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمستوى كفاءات الوعي المعلوماتي 
لدى الطلبة تبعًا لمتغير مستوى السنة الدراسية

رابعةثالثةثانيةاأوىلاملعدل الرتاكمي

002. 0450. 0880. 0- اأوىل
012. 4450. 0- - ثانية
456. 0- - - ثالثة

 .)α = 0.05( دال عند مستوى الداللة 

احل�سابية  املتو�سطات  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  اإىل  ال�سابق  اجلدول  ي�سري 
ل�ستجابات املفحو�سني يف م�ستوى كفاءات الوعي املعلوماتي تبعًا ملتغري م�ستوى ال�سنة 
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كفاءات الوعي املعلوماتي لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة 

العاملية التعليمية وفق املعايير  بركاتفي منطقة طولكرم  د. زياد 

الدرا�سية وذلك على ال�سكل الآتي: 
الثالثة  ال�سنة  الطلبة من م�ستوى  الأوىل، وبني  ال�سنة  الطلبة من م�ستوى  بني فئة  - 

ل�سالح الأخرية
الرابعة  ال�سنة  ال�سنة الأوىل، وبني الطلبة من م�ستوى  بني فئة الطلبة من م�ستوى  - 

ل�سالح الأخرية 
بني فئة الطلبة من م�ستوى ال�سنة الثانية، وبني الطلبة من م�ستوى ال�سنة الرابعة  - 

ل�سالح الأخرية
عدم وجود فروق جوهرية بني فئة الطلبة من م�ستوى ال�سنة الأوىل، وبني الطلبة  - 

من م�ستوى ال�سنة الثانية
عدم وجود فروق جوهرية بني فئة الطلبة من م�ستوى ال�سنة الثانية، وبني الطلبة  - 

من م�ستوى ال�سنة الثالثة
عدم وجود فروق جوهرية بني فئة الطلبة من م�ستوى ال�سنة الثالثة، وبني الطلبة  - 

من م�ستوى ال�سنة الرابعة
وهذا يعني اأن هناك فروقًا جوهرية يف م�ستوى الوعي املعلوماتي لدى الطلبة تبعًا 
الرابعة  ال�سنة  م�ستوى  يف  الذين  الطلبة  ل�سالح  الفروق  هذه  واأن  الرتاكمي  املعدل  ملتغري 
اأوًل، ثم الثالثة واأخرياً الطلبة الذين من م�ستوى ال�سنة الثانية وال�سنة الأوىل. ولدى مقارنة 
هذه النتيجة مع الدرا�سات ال�سابقة وجد اأن هناك درا�سات قليلة جداً تعر�ست لدرا�سة هذا 
mLuu & Fre اأ؛   -2011 )بركات، درا�سات  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  اتفقت  فقد   املتغري، 

man, 2011( ، التي اأظهرت وجود فروق يف م�ستوى الوعي املعلوماتي تبعًا لهذا املتغري 
 Kilic,( ل�سالح الطلبة من امل�ستويات العليا يف املرحلة اجلامعية، بينما تعار�ست مع درا�سة
2010( ، التي اأظهرت عدم وجود فروق جوهرية يف هذا امل�ستوى تبعًا متغري م�ستوى ال�سنة 
ال�سنوات الأخرية  اإىل اخلربة التي كونها الطلبة يف  الدرا�سية. وقد يكون مرد هذه النتيجة 
من  للعديد  الأوىل  ال�سنوات  خالل  الطلبة  هوؤلء  درا�سة  فبعد  اجلامعي،  التعليم  مرحلة  من 
املقررات املتنوعة با�ستخدام تقنيات وو�سائط خمتلفة، يكونون قد كونوا مهارات منا�سبة 
الأخرية عادة ما  ال�سنة  اأنهم يف  اإىل  اإ�سافة  الوعي املعلوماتي،  ا�سرتاتيجيات  للتعامل مع 
يدر�سون مقرر م�رشوع التخرج الذي ميار�ص فيه الطلبة فعاًل مهارات الت�سال باملعلومات 
ملا يتطلبه هذا املقرر منهجيًا من جمع للمعلومات الالزمة وحتليلها وتنظيمها، وهذا يف�رش 

ارتفاع م�ستوى الوعي املعلوماتي لدى الطلبة يف م�ستوى ال�سنة الرابعة. 
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التوصيات: 
يف �سوء نتائج هذه الدرا�سة ومناق�ستها ميكن اقرتاح التو�سيات االآتية: 

�رشورة اإعداد برامج للوعي املعلوماتي مبفهومها املو�سح يف الدرا�سة ت�سمل جميع  1 .
فئات املجتمع )ما قبل اجلامعي، اجلامعي، وما بعد اجلامعي( مبا يتنا�سب مع ظروف كل فئة 
واإمكاناتها ومهاراتها وم�ستوياتها لتح�سني التعليم ب�سكل جيد يف اجلامعات الفل�سطينية. 

مع  التعامل  يف  اجلامعة  جمتمع  مهارات  لتنمية  وا�سحة  خطط  وجود  �رشورة  2 .
تكنولوجيا املعلومات، واإعادة تعديل اللوائح والت�رشيعات اخلا�سة بالوعي املعلوماتي. 

التي  الدرا�سية  اأ�سا�سيًا يف املناهج  لتكون جزءاً  الوعي املعلوماتي  دمج مهارات  3 .
تقدمها الربامج التعليمية باملرحلة اجلامعية، مع امل�ساعدة يف اإعداد الأدبيات الفكرية التي 

ت�ساعد على اإي�ساح تلك املهارات والتعرف عليها. 
اعتبار الوعي املعلوماتي معياراً ا�سا�سيًا لتقومي الطلبة على اختالف م�ستوياتهم  4 .

الدرا�سية لتحقيق مبداأ التعلم مدى احلياة. 
با�ستخدام  واملدعمة  املعلوماتية  املهارات  الطلبة  اك�ساب  على  امل�ستمر  العمل  5 .

التقنيات احلديثة. 
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