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امللخص
هدفت الدرا�سة اإىل البحث يف درجة معرفة املراحل النهائية 
القد�س  جامعة  يف  الإلكرتونية  املعلومات  مب�سادر  )اخلريجني( 
العلمية  بحوثهم  اإجناز  يف  لها  ا�ستخدامهم  ودرجة  املفتوحة، 
مل�سادر  معرفتهم  درجة  بني  العالقة  وحتديد  التخرج(،  )م�ساريع 
عن  والك�سف  لها،  ا�ستخدامهم  ودرجة  الإلكرتونية  املعلومات 
املنهج  الدرا�سة  واعتمدت  لها.  ا�ستخدامهم  تعيق  التي  امل�سكالت 
املراحل  طلبة  من  الدرا�سة  جمتمع  وتكون  التحليلي،  الو�سفي 
يف  امل�سجلني  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  )اخلريجني(  النهائية 
 )588( عددهم  والبالغ  نابل�س،  فرع  يف  التخرج(  )م�رشوع  مقرر 
طالبًا وطالبًة يف الف�سل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي 2017/ 
2018م، وقد مت اختيار عينة منهم تكونت من )159(  طالباوطالبة 
جلمع  كاأداة  ال�ستبانة  وا�ستخدمت  الب�سيطة،  الع�سوائية  بالطريقة 
املراحل  طلبة  معرفة  درجة  اأن  اإىل  النتائج  وتو�سلت  البيانات، 
متو�سطة،  الإلكرتونية  املعلومات  مب�سادر  )اخلريجني(  النهائية 
بني  طردية  عالقة  وجود  وكذلك  متو�سطة،  لها  ا�ستخدامهم  ودرجة 
درجة معرفتهم مب�سادر املعلومات الإلكرتونية ودرجة ا�ستخدامهم 
تعزى  معرفتهم  درجة  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  ووجود  لها، 
ملتغري الكلية، وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف معرفتهم 
تعزى حل�سور ور�س العمل اخلا�سة مب�سادر املعلومات الإلكرتونية، 
كما اأظهرت النتائج اأن طلبة املراحل النهائية )اخلريجني( يرون اأن 
اأكرث امل�ساكل التي تعيق ا�ستخدامهم مل�سادر املعلومات الإلكرتونية 
الإلكرتونية، وقد خرجت  الكافية بهذه امل�سادر  هي عدم معرفتهم 
الدرا�سة بعدد من التو�سيات من �ساأنها رفع درجة ا�ستخدام الطلبة 

مل�سادر املعلومات الإلكرتونية واإفادتهم منها.
املعلومات  م�سادر  املعلومات،  م�سادر  املفتاحية:  الكلمات 
م�ساريع  العلمية،  البحوث  الإلكرتونية،  املكتبات  الإلكرتونية، 

التخرج، طلبة املراحل النهائية.
Abstract:

This study aimed at investigating the degree of 
students’ knowledge in the final stages (graduates) 
about the Electronic Information  Resources (E.I.R.) 
and the degree of its use in their scientific researchs 
(graduation projects) at al-Quds Open University. 
It also determins the correlation between their 
knowledge of E.I.R. and the degree of their use of 
it, in addition to exploring the problems that hinder 
their use. The study population consists of all students 
registered in the graduation project course in Nablus 
branch, comprising 588 students. A sample consisted 
of 159 students was chosen by a simple random way. 
The descriptive analytical approach was used, and 
data was collected by questionnaire. Results revealed 
that the degree of students’ knowledge about the E.I.R. 
was medium, and so their use of it was medium too. 
Results also revealed that there was a positive relation 

between their knowledge about E.I.R. and their use 
of it. Moreover, the results revealed that there were 
statistically significant differences in their knowledge 
degree due to the faculty variable, while there were 
no statistically significant differences due to attending 
E.I.R. workshops variable. The results also revealed 
that students claim that the biggest problem to hinder 
their use of E.I.R. is their lack of knowledge of it. In 
light of these results, a number of suggestions and 
recommendations were offered that may raise the 
degree of students’ knowledge and the use of E.I.R.

Keywords: Information Resources, Electronic 
Information  Resources (E.I.R.), Electronic Library, 
Scientific Researchs, Graduation Project, Students in 
the Final Stages.

مقدمة
اإن الدول املتقدمة التي حققت تقدمًا ملمو�سًا يف جمال العلم 
واملعرفة، وتلك التي قطعت �سوطًا طوياًل يف جمال التقدم والتنمية، 
اإمنا هي دول اآمنت اأ�سا�سًا بالبحث العلمي اأ�سلوبًا وو�سيلة ًومنهاجًا، 
اأن  خالله  من  ومتكنت  م�سكالتها،  حل  العلمي  بالبحث  فا�ستطاعت 
ملجتمعاتها،  والتنمية  التقدم  حتقيق  اأجل  من  اإمكاناتها  تطور 

والرفاهية وال�سعادة ل�سعوبها )�سفيق، 2005(.
ال�سواهد  جلمع  ودقيقة  منظمة  ا�ستق�ساء  عملية  هو  والبحث 
اإكمال  اأو  جديدة،  عالقات  اأو  معلومات،  اكت�ساف  بهدف  والأدلة 
العلمي  فهو  البحث  اأما   ،)2008 )النقيب،  اأو ت�سحيح خطاأ  نق�س، 
اأجل  من  الباحث،  ي�سمى  �سخ�س  بها  يقوم  ومنظمة  دقيقة  علمية 
تق�سي احلقائق عن م�ساألة اأو م�سكلة معينة ت�سمى مو�سوع البحث، 
باتباع طريقة علمية منظمة ت�سمى منهج البحث، بغية الو�سول اإىل 
نتائج  ت�سمى  للنظريات  علمية  اإ�سافة  اأو  للم�سكالت،  عملية  حلول 

البحث )كما�س، 2016(.
ويالحظ من خالل تعريف البحث والبحث العلمي اأن ا�ستق�ساء 
املعلومات وجمع احلقائق والبيانات والدرا�سات هي مهمة اأ�سا�سية 
يف اإجراءات البحوث العلمية، ولذلك، فاإن توافر م�سادر املعلومات 
والدرا�سات،  والبيانات  احلقائق  بتلك  والغنية  واحلديثة  املتنوعة 

جزء اأ�سا�سي من مقومات اإنتاج البحث العلمي اجليد.
وم�سادر املعلومات هي الأوعية التي حتتوي على معلومات 
اأو  اإخبارية،  اأو  تعليمية،  اأو  بحثية،  حاجة  ل�سد  منها  الإفادة  ميكن 
اأو للم�ساعدة يف اتخاذ قرار معني  اأو ترفيهية،  اأو ثقافية،  اإعالمية، 
واآخرون  قنديلجي  يعرفها  فيما   ،)2002 واملالكي،  )الوردي 
)2009( باأنها جميع الأوعية اأو القنوات اأو الو�سائل التي ميكن عن 
طريقها نقل املعلومات اإىل امل�ستفيدين منها، ويعني هذا يف جمال 
وتنظيمه  وحفظه  جمعه  ميكن  ما  كل  واملعلومات  املكتبات  علم 
املكتبات  خدمات  من  امل�ستفيدين  اإىل  تقدميه  بغر�س  وا�سرتجاعه 
املجال  هذا  يف  واملهتمون  الكتاب  اأطلق  وقد  املعلومات،  ومراكز 
الكثري من امل�سميات على م�سادر املعلومات مثل جمموعة املكتبة 
اأو املقتنيات اأو اأوعية املعلومات اأو اأوعية املعرفة، اإل اأن م�سطلح 
م�سادر املعلومات هو الأكرث �سمولية وحداثة وثقة و�سيوعًا، وتق�سم 
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م�سادر املعلومات ح�سب �سكلها اإىل: امل�سادر املكتوبة واملطبوعة، 
وامل�سادر امل�سموعة واملرئية، وامل�سادر الإلكرتونية.

وا�ستخدامًا  �سيوعًا  الأكرث  هي  الإلكرتونية  امل�سادر  وتعد 
املعلومات  تكنولوجيا  تطورات  عملت  فقد  احلايل؛  وقتنا  يف 
ل�ستثمار  اأف�سل  وقنوات  طرق  اإيجاد  على  احلديثة  والت�سالت 
تكنولوجيا  من  لال�ستفادة  التوجه  وبات  املعلومات،  م�سادر 
املعلومات والت�سال لتطوير نظم معلومات اإلكرتونية تقوم بتخزين 
معلومات غري ورقية وا�سرتجاعها وبثها، خا�سة مع وجود كم هائل 
تنظيمها  ي�سهل  التي  الدرا�سات،  ونتائج  والأبحاث  املقالت  من 
واملطابع،  الورق  اإىل  احلاجة  دون  الإلكرتونية  النظم  با�ستخدام 
وهذا قد اأدى اإىل تناق�س دور م�سادر املعلومات التقليدية، وظهور 
تت�سف  والتي  وانت�سارها،  احلديثة  الإلكرتونية  املعلومات  م�سادر 
بال�سمول وال�سعة والدقة وال�رشعة يف تغطية املوا�سيع )ال�رشايرة، 

.)2008
ويعرف عليان )2010( م�سادر املعلومات الإلكرتونية باأنها 
جميع الوثائق التي لها �سكل اإلكرتوين، ويتم الو�سول اإليها عن طريق 
ت�سجيلها  يتم  التي  الأعمال  تلك  فهي  املحو�سبة،  والنظم  احلا�سوب 
وتنظيمها وتخزينها وا�سرتجاعها ب�سكل رقمي با�ستخدام احلا�سوب 
وملحقاته، وقد تكون مثل هذه امل�سادر متاحة من خالل الو�سائط 

املادية املتمثلة بالأقرا�س املدجمة باأنواعها.
وقد ات�سع مفهوم م�سادر املعلومات الإلكرتونية وانت�رش مع 
اأبرز  وهي  وتطورها،  )الإنرتنت(  الدولية  املعلومات  �سبكة  انت�سار 
املعلومات  ثورة  هي  كونية  ثورات  ثالث  تالحم  عن  نتجت  ثمرة 

وثورة الت�سالت وثورة احلوا�سيب )امل�رشي، 2015(.
على  لزامًا  اأ�سبح  قد  اأنه   )2010( وال�سامرائي  عليان  ويرى 
الباحثني وموؤ�س�سات املعلومات املعنية بجمع املعلومات املنا�سبة 
وال�ساملة وال�رشيعة وتهيئتها، اأن تلجاأ اإىل الو�سائل والطرق احلديثة 
احلوا�سيب  اإمكانات  ا�ستثمار  ذالك  ويعني  الغر�س،  هذا  لتحقيق 
وامللحقات التكنولوجية الالزمة وامل�ساحبة لها، و�سبكة املعلومات 
اإىل  اللجوء  وراء  متعددة  اأ�سباباً  هناك  واأن  “الإنرتنت”،  الدولية 

م�سادر املعلومات الإلكرتونية مبختلف اأنواعها، منها:
من  � واملتزايد  الهائل  الكم  على  وال�سيطرة  التحكم 

املعلومات. 
قابلية التحويل من و�سيط حمدد اإىل و�سيط اآخر. �
بيئة ات�سال وتوا�سل عاملية.  �
الزمن  � يزيل حواجز  الذي  الفرتا�سي  الواقع  التحول نحو 

واملكان. 
الربط بني الوثائق واملعلومات بالن�س املت�سعب. �
ال�رشعة يف حتريك املعلومات ونقلها وبجهد اأقل. �
التطوير  � عوامل  من  عامل  الإلكرتونية  املعلومات 

والتحديث.
دقة املعلومات يف النظم احلا�سوبية. �

الإلكرتونية وفوائدها  وبالرغم من مزايا م�سادر املعلومات 
يف دعم البحث العملي، اإل اأن عدداً من الدرا�سات العربية والأجنبية 

بينت  تفاوتا يف وعي الطلبة بها، واجتاهاتهم نحوها، فقد تو�سلت 
طالبًا   )132( عينة  على  اأجريت  التي   )2008( يو�سف  درا�سة 
اأن  الزرقاء،  جامعة  يف  واآدابها  الإجنليزية  اللغة  ق�سم  من  وطالبًة 
جميعهم لديهم اجتاهات اإيجابية نحو ا�ستخدام م�سادر املعلومات 
الإلكرتونية، كما اأكدت الدرا�سة على اأهمية تدريب امل�ستفيدين على 

مهارات ا�ستخدام م�سادر املعلومات الإلكرتونية.
التي   )Dhanavandan et al, 2012( درا�سة  نتائج  واأ�سارت 
للهند�سة  كري�سنا�سامي  كلية  طالب  وعي  عن  الك�سف  اإىل  هدفت 
بامل�سادر  الهند  يف   )Krishnasamy College( والتكنولوجيا 
الإلكرتونية وا�ستخدامها، والتي اأجريت على عينة تكونت من )150( 
طالبًا وع�سو هيئة تدري�س، اأن غالبية عينة الدرا�سة )66 %( لديهم 
املتاحة يف  الإلكرتونية  امل�سادر  ا�ستخدام  نحو  اإيجابية  اجتاهات 
لديهم خربة  فقط  الدرا�سة  عينة  %( من   16( ن�سبة  اأن  اإل  املكتبة، 
ل تقل عن �سنتني يف ا�ستخدام امل�سادر الإلكرتونية، مما ي�سري اإىل 
اأن ا�ستخدام امل�سادر الإلكرتونية ل يزال ظاهرة جديدة، كما ك�سفت 
الدرا�سة اأن )31 %( من عينة الدرا�سة يرون اأن م�ساكل التحميل من 
ا�ستخدام امل�سادر  �سبكة الإنرتنت متثل م�سكلة كبرية من م�سكالت 
اأن نق�س  الدرا�سة يرون  %( من عينة   26( ن�سبة  واأن  الإلكرتونية، 
ل�ستخدامها،  الرئي�سة  امل�سكلة  هي  الإلكرتونية  بامل�سادر  املعرفة 
على  الطلبة  اإقبال  يف  تزايداً  هناك  اأن  الدرا�سة  نتائج  بينت  كما 
طلب امل�سادر الإلكرتونية، مما يتعني على املكتبات اإيجاد م�سادر 

اإلكرتونية متطورة ومواكبة للتطورات العلمية. 
 )Nemati & Babalhavaeji, 2013( درا�سة  هدفت  فيما 
امل�سادر  ا�ستخدام  يف  وقدرتهم  الطب  طالب  وعي  عن  الك�سف  اإىل 
الإلكرتونية يف بوابة املكتبة الرقمية املتكاملة )IDL( يف اإيران، ومت 
تطبيق الدرا�سة على عينة مكونة من  )300( طالب اأخذت بالطريقة 
الع�سوائية الطبقية من ثالث جامعات اإيرانية، وك�سفت نتائج الدرا�سة 
يف  الإلكرتونية  امل�سادر  من  الطلبة  وا�ستفادة  وعي  م�ستوى  اأن 
املكتبة )IDL( اأقل من املتو�سط، واأن عدم الوعي حول تلك امل�سادر 
الإلكرتونية هو امل�سكلة الرئي�سة التي تعيق اإفادتهم منها، وهذا ما 
جعلهم يلجاأون اإىل حمركات البحث العامة لتلبية احتياجاتهم من 

املعلومات.
الطلبة  ا�ستخدام  درجة  تناولت  التي  الدرا�سات  عن  واأما 
ال�سوابكة  درا�سة  تو�سلت  فقد  الإلكرتونية،  املعلومات  مل�سادر 
)2010( اإىل اأن ن�سبة )74 %( من الر�سائل والأطروحات الرتبوية 
التي اأجيزت يف كلية العلوم الرتبوية بجامعة الريموك خالل الفرتة 
بني )2005 - 2007( والبالغ عددها )277( ر�سالة واأطروحة قد 
ا�ست�سهدت بامل�سادر الإلكرتونية، واأن معظم امل�سادر امل�ست�سهد بها 
كانت تنتمي اإىل فئتي )بحث اأو مقال اإلكرتوين( و )بحث من�سور يف 

دورية(.
التي بحثت يف   )Buhler & Cataldo, 2016( درا�سة  وك�سفت 
طبقت  والتي  الإلكرتونية،  للم�سادر  اجلامعات  طلبة  ا�ستخدامات 
على عينة مكونة من )765( طالبًا من جامعة فلوريدا يف الوليات 
 14( و  البكالوريو�س،  درجة  الطلبة  من   )%  84( منهم  املتحدة، 
درا�سية  برامج  من   )%  2( العليا،  الدرا�سات  طلبة  من  منهم   )%
با�ستخدام  للوقت  ق�ساًء  اأكرث  العليا  الدرا�سات  طلبة  اأن  اأخرى، 
مقارنة  اأ�سبوعيًا(  �ساعات  �ست  من  )اأكرث  الإلكرتونية  امل�سادر 
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ويرجع  اأ�سبوعيًا(؛  �ساعات  خم�س  من  )اأقل  البكالوريو�س  طلبة  مع 
بينت  العليا، كما  الدرا�سات  بر�سائل طالب  املرتبطة  لالأبحاث  ذلك 
النتائج اأن ما يقارب ن�سبة )30 %( من عينة الدرا�سة مل يكن لديها 
معرفة بتعليمات املكتبة حول ا�ستخدام امل�سادر الإلكرتونية، بينما 
تلقوا  قد  الطلبة  من   )%  45( تقارب  والتي  الأكرب  الن�سبة  كانت 
تقارب  ون�سبة  الدرا�سية،  الف�سول  املكتبة خالل  اأمني  تعليمات من 
ا�ستخدام  حول  عمل  ور�سة  يف  للم�ساركة  للمكتبة  ذهبوا   )%  33(
امل�سادر الإلكرتونية، ون�سبة تقارب )30 %( تلقى تعليمات املكتبة 
عرب الإنرتنت، واأما الن�سبة الأقل والتي تقارب )%5( ل  يعلم �سيئًا 
اأكرث  اأن  عن  الدرا�سة  نتائج  ك�سفت  كما  الإلكرتونية،  امل�سادر  عن 
Wikipe- الويكيبيديا  ملواقع  هو  البكالوريو�س  طلبة  )��ستخدامات 
dia(، بينما اأكرث ا�ستخدامات طلبة الدرا�سات العليا هو للمقالت يف 

اأدوات البحث ا�ستخدامًا لدى الطلبة هو  اأكرث  املجالت العلمية، واأن 
حمرك جوجل �سكولر )Google Scholar( وبن�سبة )90 %(.

بالرغم  اأنه   )Abubakar & Adetmirin, 2016( درا�سة  وبينت 
والإقبال  الإلكرتونية  امل�سادر  باأهمية  العاملية  القتناعات  من 
اإل  العليا،  للدرا�سات  خا�سة  البحثية  الأعمال  يف  ا�ستخدامها  على 
يف  العليا  الدرا�سات  طلبة  لدى  ا�ستخدامها  يف  انخفا�سًا  هناك  اأن 
البحثي  اأدائهم  على  �سلبي  تاأثري  له  يكون  مما  نيجرييا،  جامعات 
طالبا   )2726( على  امل�سحية  الدرا�سة  تطبيق  مت  وقد  وتطوره، 
16 جامعة  من  كليات  اأربع  العليا يف  الدرا�سات  طلبة  وطالبة من 
من اجلامعات النيجرية، كما اأ�سارت النتائج اإىل اأن درجة ا�ستخدام 
امل�سادر الإلكرتونية لطلبة الدرا�سات العليا كانت منخف�سة بدرجة 
)2.45(، واأن هناك عالقة اإيجابية بني م�ستوى التعليم لدى الطلبة 
ودرجة ا�ستخدامهم للم�سادر الإلكرتونية، واأو�ست الدرا�سة باأهمية 
تزويد الطلبة باملعارف واملهارات اخلا�سة بامل�سادر الإلكرتونية 

وا�ستخدامها.
ويعد البحث يف �سفحات �سبكة الإنرتنت يف العموم من اأبرز 
الطرق التي يلجاأ الطلبة اإليها يف الوقت احلايل، با�ستخدام حمركات 
توافر  ولقلة  يحتاجون،  التي  املراجع  اإىل  الو�سول  ل�سهولة  البحث؛ 
من  عدد  بينت  فقد  ؛  احتياجاتهم  تلبي   التي  التقليدية  امل�سادر 
الدرا�سات درجة اهتمام الطلبة باللجوء اإىل حمركات البحث وت�سفح 
املواقع على �سبكة الإنرتنت للو�سول اإىل امل�سادر واملعلومات التي 
ميكنهم الإفادة منها يف اإجناز اأبحاثهم العلمية وم�ساريع تخرجهم.

النتائج  اأظهرت   )2008( وح�سني  الواحد  عبد  درا�سة  ففي 
اأن املكتبة يف جامعة بغداد ل توؤدي احلد الأدنى من اخلدمات من 
الريا�سية لعدم توافر  العليا يف الرتبية  الدرا�سات  وجهة نظر طلبة 
م�سادر املعلومات احلديثة واملتخ�س�سة، وقلة ال�ستعارة اخلارجية 
للم�سادر، مما يجعل الطلبة مقيدين بالدوام الر�سمي للمكتبة، ومن 
جانب اآخر، بينت الدرا�سة اأن الن�سبة الأكرب ل�ستخدام هوؤلء الطلبة 
طلبة  واأن  واملقالت،  الدرا�سات  عن  البحث  هو  الإنرتنت  ل�سبكة 
الدرا�سات العليا يوؤمنون باأهمية �سبكة الإنرتنت ل�سببني، هما: حداثة 

املعلومات فيها، و�رشعة احل�سول عليها.
اأن ن�سبة الطلبة يف املراحل  واأ�سارت درا�سة جا�سم )2010( 
اعتمدوا  الذين  بالعراق  الكوفة  جامعة  يف  )اخلريجني(  املنتهية 
بحوث  لإجناز  املعلومات  م�سادر  على  احل�سول  يف  الإنرتنت 
تخرجهم كانت )65 %( من عينة الدرا�سة، وكانت درجة اعتمادهم 

بن�سبة )50 %( من حمركات البحث، مما ي�سري اإىل رغبتهم بالعتماد 
مع  مقارنة  الإنرتنت،  �سبكة  توفرها  التي  املعلومات  م�سادر  على 
الأ�سلوب التقليدي يف احل�سول على املعلومات؛ وذلك توفرياً للكثري 
اإيجاد  من العناء واجلهد والوقت  والتكلفة التي يبذلها الباحث يف 
امل�سادر، كما اأ�سارت نتيجة الدرا�سة اأن التخ�س�سات العلمية كانت 
ويربر  الإن�سانية،  التخ�س�سات  من  الإنرتنت  ل�سبكة  ا�ستخدامًا  اأكرث 
الباحث ذلك باأن اإملام طلبة الأق�سام العلمية باللغة الإجنليزية اأكرب 

منها يف الأق�سام الإن�سانية.
فيما اأ�سار مهرانا واآخرون )Maharana et al, 2010( اإىل اأن 
هي  الأخرية  الآونة  يف  اأ�سبحت  الإلكرتونية  وامل�سادر  الإنرتنت 
واملهنيني  والباحثني  العلماء  �سيوعًا بني  الأكرث  املعلومات  م�سدر 
اأكرث من ن�سف طالب املاج�ستري يف  اأن  والطالب، وبينت درا�ستهم 
اإدارة الأعمال يف جامعة )�سامبالبور( يف الهند الذين طبقت عليهم 
الدرا�سة وعددهم )120( طالبًا با�ستخدام ال�ستبانة، لديهم قناعات 
على  قوي  تاأثري  لها  الإنرتنت  و�سبكة  الإلكرتونية  امل�سادر  باأن 

حت�سني درا�ستهم واإجنازهم العلمي.
طلبة  اجتاهات  اأن   )2011( ومطر  �سالح  درا�سة  وبينت 
الدرا�سات العليا يف اجلامعات الفل�سطينية يف كلية العلوم الرتبوية 
مبحافظات غزة نحو ا�ستخدام الإنرتنت يف البحث العلمي كانت بني 
عالية وعالية جداً، واأن رغبتهم كبرية يف مواكبة التقدم التكنولوجي 
يف جمال البحث العلمي، واأن ن�سبة )38.7 %( منهم يرون اأن اأهمية 
واأن  بدرجة )مهمة جداً(،  العلمي هي  البحث  الإنرتنت يف  ا�ستخدام 
ن�سبة )54.8 %( يرونها بدرجة )مهمة(، واأن اأبرز معوقات ا�ستخدام 
الإنرتنت يف البحث العلمي هي عدم امتالك مهارات اللغة الإجنليزية؛ 

خ�سو�سًا اأن عينة الدرا�سة من التخ�س�سات الإن�سانية.
وما  خدماتها،  وتو�سع  الإنرتنت  �سبكة  انت�سار  تزايد  ومع 
واكبها من تطورات يف توظيف هذه اخلدمات والت�سهيالت يف تطوير 
م�سادر املعلومات الإلكرتونية، انت�رش م�سطلح “الن�رش الإلكرتوين”، 
بالو�سائل  مكتوب  عمل  اإ�سدار  باأنه   )2009( راجح  عرفه  والذي 
الإلكرتونية خا�سة احلا�سب، مبا�رشة اأو من خالل �سبكة ات�سالت، 
اأو هو جمموعة من العمليات مب�ساعدة احلا�سب تتم عن طريق اإيجاد 
وجتميع وت�سكيل واختزان وحتديث املعلومات من اأجل بثها جلمهور 
اإنتاج  باأنه   )2010( عليان  يعرفه  فيما  امل�ستفيدين،  من  معني 
بعيدة  الت�سال  وو�سائل  احلوا�سيب  خالل  من  ونقلها  املعلومات 
من  اأو  مبا�رشة  النهائي  امل�ستفيد  اإىل  النا�رش  اأو  املوؤلف  من  املدى 

خالل �سبكة ات�سالت.
الإلكرتوين  الن�رش  اأنظمة  اأبرز  الإلكرتونية من  املكتبات  وتعد 
جمال  يف  كبرية  تطورات  الأخرية  ال�سنوات  �سهدت  فقد  واأدواته؛ 
اإىل  ينظر  وبات  اأي�سًا،  والعربي  العاملي  امل�ستوى  على  املكتبات 
اأ�سماء  عليها  ويطلق  امل�ستقبل،  مكتبة  باأنها  الإلكرتونية  املكتبة 
وجود  مع  الرقمية،  واملكتبة  الفرتا�سية  كاملكتبة  اأخرى  مرادفة 
التي  هي  الفرتا�سية  فاملكتبة  امل�سميات؛  تلك  بني  متايز  فروق 
بني  جغرايف  حيز  لها  يوجد  ول  الإنرتنت  عرب  خدماتها  تقدم 
جدران، اأما املكتبة الرقمية فهي التي تكون وثائقها مقت�رشة على 
ال�سكل الرقمي؛ اأي اأن بياناتها حمو�سبة وتقدم ب�سكل رقمي، بينما 
اإىل  اإ�سافة  للوثائق  الرقمي  ال�سكل  ت�سمل  فهي  الإلكرتونية  املكتبة 
الإ�سكال الإلكرتونية الأخرى كالبيانات املقدمة على �سكل تناظري، 
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الإلكرتونية  املكتبة  وحتتوي  وغريها،  وال�سوتيات  كالفيديوهات 
العلمية  املجالت  من  واأعداد  العلمية،  لالأبحاث  بيانات  قواعد 
معاجلة  متت  جملة  هي  الإلكرتونية  واملجلة  اإلكرتونيًا،  املن�سورة 
ن�رشها  ويتم  املتعددة،  الو�سائط  بتوظيف  اإلكرتونيًا  مو�سوعاتها 
اإلكرتونيًا على الإنرتنت، وت�سدر على هيئة �سل�سلة، وقد يتوفر منها 
ن�سخة مطبوعة، وي�رشف على اإ�سدارها موؤ�س�سات اأو جمعيات علمية 
الآتية  واملزايا  باخل�سائ�ص  ومتتاز  ن�رش،  موؤ�س�سات  اأو  واأكادميية 

)جامعة القد�ص املفتوحة، 2013(:
يت�سلموا  � اأن  ميكنهم  الإلكرتونية  املجالت  يف  امل�سرتكون 

حديثًا  املن�سورة  باملوا�سيع  لإخبارهم  الإلكرتوين  بالربيد  اإ�سعاراً 
مبجال تخ�س�سهم.

املن�سور  � العدد  عن  اإلكرتونية  ن�سخ  بها  امل�سرتك  يت�سلم 
منها، ويتم اإر�سال الردود اإليه والتعليقات التي وردت عن موا�سيعها.

بحوثهم  � نتائج  ن�رش  على  واملوؤلفني  الباحثني  ت�ساعد 
وموؤلفاتهم ب�رشعة عالية.

ميكن ربط موا�سيعها مبواقع وموا�سيع اأخرى ذات عالقة  �
من خالل الن�سو�س الفائقة، مما يوفر للقراء الطالع على اخلربات 

واملعلومات املتوفرة عن ذلك املو�سوع كافة.
املتعددة  � الو�سائل  من  الإلكرتونية  املجالت  ا�ستفادت 

والتقنيات املتنوعة املتوفرة على الإنرتنت من توفري طرق للبحث 
ولقطات  وال�سور  والر�سم  الن�سو�س  وتوظيف  فيها،  املوا�سيع  عن 
الفيديو والربامج ال�سمعية... مما زاد من كفاءتها وجاذبية ت�سميمها 

و�سهولة ت�سفحها.
املعلومات  م�سادر  اأهمية   )2008( كليب  درا�سة  بينت  وقد 
الإلكرتونية التي توفرها املكتبات الفرتا�سية لطلبة نظام التعليم 
طلبة  من  طالبًا   )295( عينة  على  درا�سته  طبقت  حيث  املفتوح، 
 62( ن�سبة  اأن  وبينت  الأردن،  فرع  يف  املفتوحة  العربية  اجلامعة 
 )%  74( ن�سبة  واأن  الفرتا�سية،  املكتبات  ي�ستخدمون  منهم   )%
 )%  71( ون�سبة  واجلهد،  الوقت  توفري  بدافع  ي�ستخدمونها  منهم 
منهم ي�ستخدمونها ل�سهولة ا�ستخدامها من اأي مكان ويف اأي وقت، 
توفرها  التي  املعلومات  م�سادر  اأن  ي�سعرون  منهم   )%  91( واأن 
املعلوماتية  احتياجاتهم  لتلبية  كافية  الفرتا�سية  املكتبات 
%( من   38( ن�سبة  اأن  الدرا�سة  نتائج  بينت  بدرجات متنوعة، كما 
 )%  70( ون�سبة  الفرتا�سية،  املكتبات  ي�ستخدمون  ل  العينة  اأفراد 
الإلكرتونية  للمواقع  معرفتهم  عدم  ب�سبب  ي�ستخدمونها  ل  منهم 
ي�ستخدمونها  %( منهم ل   69( ن�سبة  بينما  الفرتا�سية،  للمكتبات 

ب�سبب عدم اإتقان البحث الآيل.
اأ�سباب  اأهم  اأن  اإىل   )2013( ر�سوان  درا�سة  تو�سلت  كما 
لقواعد  ال�سارقة  جامعة  يف  العامة  العالقات  ق�سم  طلبة  ا�ستخدام 
اجلامعية  املكتبة  توفرها  التي  الإلكرتونية  املكتبة  يف  البيانات 
ومرونتها  ا�ستخدامها  �سهولة  هو  للجامعة،  الإلكرتوين  املوقع  على 
يف  عليها  واعتمادهم  متنوعة،  معلومات  مل�سادر  وتوفريها   ،

م�ساريعهم البحثية واأداء التكليفات والواجبات الدرا�سية. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها
املتنوعة  باأ�سكالها  الإلكرتونية  املعلومات  م�سادر  تعد 

ومهارات ا�ستخدامها اإحدى ركائز البحث العلمي يف الع�رش احلايل، 
ولذا، فقد اأولت جامعة القد�س املفتوحة اهتمامًا كبرياً باإيجاد م�سادر 
كاملكتبات  املتنوعة  باأ�سكالها  لطلبتها  الإلكرتونية  املعلومات 
الإلكرتونية  العلمية  واملجالت  البيانات  وقواعد  الإلكرتونية 
املحكمة وامل�ستودعات الرقمية؛ بهدف اإفادتهم منها خالل تعلمهم 
املقررات الدرا�سية يف مراحل درا�ستهم اجلامعية، وكذلك لتوفر لهم 
اأجل  من  وب�سهولة،  الوقت  مدار  على  لهم  متاحة  متنوعة  م�سادر 

اإجناز تقاريرهم وبحوثهم العلمية وم�ساريع تخرجهم.
طلبة  بني  وتباينًا  تفاوتًا  هناك  اأن  الباحثان  لحظ  وقد 
اجلامعة يف معرفة تلك امل�سادر ودرجة ا�ستخدامها، وانطالقًا من 
اأهمية م�سادر املعلومات الإلكرتونية وا�ستخدامها يف اإجناز البحث 
اإىل  الدرا�سة  هذه  �سعت  اجلامعة،  لطلبة  التخرج(  )م�رشوع  العلمي 
الإجابة عن �سوؤالها الرئي�س: ما درجة معرفة طلبة املراحل النهائية 
لها  وا�ستخدامهم  الإلكرتونية  املعلومات  مل�سادر  )اخلريجني( 
ومعيقاتها يف اإجناز بحوثهم العلمية )م�ساريع التخرج( يف جامعة 

القد�س املفتوحة؟ 
�سعت  اأ�سئلة  اأربعة  الرئي�ص  الدرا�سة  �سوؤال  من  انبثق  وقد 

الدرا�سة للإجابة عنها، وهي:
النهائية  ◄ املراحل  طلبة  معرفة  درجة  ما  الأول:  ال�سوؤال 

القد�س  جامعة  يف  الإلكرتونية  املعلومات  مل�سادر  )اخلريجني( 
العلمية  بحوثهم  اإجناز  يف  لها  ا�ستخدامهم  درجة  وما  املفتوحة، 

)م�ساريع التخرج( يف جامعة القد�س املفتوحة؟
طلبة  ◄ معرفة  درجة  بني  عالقة  توجد  هل  الثاين:  ال�سوؤال 

الإلكرتونية  املعلومات  مل�سادر  )اخلريجني(  النهائية  املراحل 
ودرجة ا�ستخدامهم لها يف اإجناز بحوثهم العلمية )م�ساريع التخرج( 

يف جامعة القد�س املفتوحة؟
املراحل  ◄ طلبة  معرفة  درجة  تختلف  هل  الثالث:  ال�سوؤال 

اإجناز  يف  الإلكرتونية  املعلومات  مل�سادر  )اخلريجني(  النهائية 
املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  التخرج(  )م�ساريع  العلمية  بحوثهم 
باختالف متغريات: الكلية، وح�سور ور�س العمل واللقاءات اخلا�سة 

مب�سادر املعلومات الإلكرتونية؟
املراحل  ◄ طلبة  ا�ستخدام  م�سكالت  ما  الرابع:  ال�سوؤال 

ومعيقاتها  الإلكرتونية  املعلومات  مل�سادر  )اخلريجني(  النهائية 
يف اإجناز بحوثهم العلمية )م�ساريع التخرج( من وجهة نظرهم يف 

جامعة القد�س املفتوحة، ومقرتحات عالجها من وجهة نظرهم؟

فرضيات الدراسة:
انبثق من ال�سوؤال البحثي الثاين الفر�سية الأوىل، ومن ال�سوؤال 
البحثي الثالث الفر�سيتان الثانية والثالثة، وقد �سعت الدرا�سة اإىل 

فح�سها، وهي:
الدللة  ● م�ستوى  عند  عالقة  توجد  الأوىل:  الفر�سية 

)اخلريجني(  النهائية  املراحل  طلبة  معرفة  درجة  بني   )α=0.01(
اإجناز  يف  لها  ا�ستخدامهم  ودرجة  الإلكرتونية  املعلومات  مل�سادر 

بحوثهم العلمية )م�ساريع التخرج( يف جامعة القد�س املفتوحة.
الفر�سية الثانية: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند  ●

النهائية  املراحل  )α=0.05( يف درجة معرفة طلبة  الدللة  م�ستوى 
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د. جمدي )حممد رشيد( حناوي/ أ. أمساء ناجح حسون درجة معرفة طلبة املراحل النهائية )اخلرجيني( ملصادر املعلومات اإللكرتونية واستخدامهم هلا ومعيقاتها يف إجناز حبوثهم العلمية )مشاريع التخرج( يف جامعة القدس املفتوحة

بحوثهم  اإجناز  يف  الإلكرتونية  املعلومات  مل�سادر  )اخلريجني( 
العلمية )م�ساريع التخرج( يف جامعة القد�س املفتوحة تعزى ملتغري 

الكلية.
الفر�سية الثالثة: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند  ●

م�ستوى الدللة )α=0.05( يف درجة معرفة طلبة املراحل النهائية 
بحوثهم  اإجناز  يف  الإلكرتونية  املعلومات  مل�سادر  )اخلريجني( 
تعزى  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  التخرج(  )م�ساريع  العلمية 
العمل واللقاءات اخلا�سة مب�سادر املعلومات  ملتغري ح�سور ور�س 

الإلكرتونية.

أهداف الدراسة:
املراحل  طلبة  معرفة  درجة  يف  البحث  الدرا�سة  هذه  هدفت 
جامعة  يف  الإلكرتونية  املعلومات  مل�سادر  )اخلريجني(  النهائية 
اإجناز  يف  لها  ا�ستخدامهم  درجة  عن  والك�سف  املفتوحة،  القد�س 
بحوثهم العلمية )م�ساريع التخرج(، وكذلك حتديد العالقة بني درجة 
معرفتهم مل�سادر املعلومات الإلكرتونية ودرجة ا�ستخدامهم لها يف 
اإجناز بحوثهم العلمية )م�ساريع التخرج(، والبحث يف دور عدد من 
املتغريات يف درجة تلك املعرفة، والك�سف عن امل�سكالت التي تعيق 
يف  امل�ساهمة  �ساأنها  من  بتو�سيات  اخلروج  بغية  لها؛  ا�ستخدامهم 
وتفعيل  الإلكرتونية،  املعلومات  مل�سادر  ومعرفتهم  وعيهم  زيادة 

ا�ستخدامها بدرجة اأف�سل. 

أهمية الدراسة: 
مو�سوع  تناولت  التي  نوعها  من  الأوىل  الدرا�سة  هذه  تعد 
وال�ستخدام  املعرفة  حيث  من  الإلكرتونية  املعلومات  م�سادر 
علم  )ح�سب  املفتوحة  القد�س  جامعة  لطلبة  بالن�سبة  واملعيقات 
الباحثني(، ويتوقع من خلل هذه الدرا�سة ونتائجها وتو�سياتها اأن:

القد�س  � جامعة  يف  والأكادمييني  للطلبة  تربز   �
املعلومات  م�سادر  اأهمية  اجلامعات،  من  وغريها  املفتوحة، 
و�سوًل  والأ�رشع  انت�ساراً  الأو�سع  تعد  والتي  باأنواعها،  الإلكرتونية 
املعلومات،  م�سادر  اأ�سكال  بني  وتكلفة  جهداً  والأقل  وا�ستخدامًا 

ودورها الرئي�س يف دعم اإجناز البحوث العلمية.
القد�س  � جامعة  يف  القرار  اأ�سحاب  تزود   �

املفتوحة مبعلومات حول درجة معرفة طلبتها مب�سادر املعلومات 
اتخاذ  بغية  ا�ستخدامها،  ومهارات  باأهميتها  ووعيهم  الإلكرتونية 
مهاراتهم  درجة  ورفع  بها،  معرفتهم  بتح�سني  الكفيلة  الإجراءات 
لها  توظيفهم  اإىل  بهم  و�سوًل  معيقاتها،  وتذليل  با�ستخدامها، 

توظيفًا فاعاًل يف اإجناز بحوثهم العلمية )م�ساريع التخرج(.

حدود الدراسة:	
احلدود الب�رشية: طلبة املراحل النهائية )اخلريجني(.. 1
احلدود الزمانية: الف�سل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي . 2

2017/2018م.
احلدود املكانية: جامعة القد�س املفتوحة- فل�سطني )فرع . 3

نابل�س(.

مصطلحات الدراسة: 
بها  يقوم  ومنظمة  دقيقة  علمية  عملية  هو  العلمي:  البحث 
�سخ�س ي�سمى الباحث، من اأجل تق�سي احلقائق عن م�ساألة اأو م�سكلة 
ت�سمى  علمية منظمة  باتباع طريقة  البحث،  ت�سمى مو�سوع  معينة 
منهج البحث، بغية الو�سول اإىل حلول عملية للم�سكالت، اأو اإ�سافة 

علمية للنظريات ت�سمى نتائج البحث )كما�س، 2016(.
املفتوحة  القد�س  جامعة  مقررات  اأحد  التخرج:  م�رشوع 
توظيف  اإىل  الطالب  تهيئة  اإىل  ويهدف  جميعهم،  للطلبة  الإجباري 
املعرفة الأكادميية يف درا�سة امل�سكالت املتعلقة بتخ�س�سه درا�سة 
املو�سوعات  ويتناول  لها،  املالئمة  احللول  عملية منهجية وو�سع 
اأ�ساليب  الإجرائي،  البحث  واأنواعه،  العلمي  البحث  مفهوم  التالية: 
واأدوات جمع البيانات، اختيار امل�سكلة واإعداد خمطط البحث، وجمع 
تقرير  وكتابة  اإح�سائيًا،  ومعاجلتها  البيانات  وحتليل  املعلومات، 

البحث )جامعة القد�س املفتوحة، 2011(.
التي حتتوي على معلومات  الأوعية  املعلومات: هي  م�سادر 
اأو  اإخبارية،  اأو  تعليمية،  اأو  بحثية،  حاجة  ل�سد  منها  الإفادة  ميكن 
معني  قرار  اتخاذ  يف  للم�ساعدة  ترفيهية،  اأو  ثقافية،  اأو  اإعالمية، 

)الوردي واملالكي، 2002(.
�سكل  لها  التي  الوثائق  هي  الإلكرتونية:  املعلومات  م�سادر 
اإليها عن طريق احلا�سوب والنظم  الو�سول  اإلكرتوين جميعها، ويتم 
وا�سرتجاعها  وتخزينها  وتنظيمها  ت�سجيلها  يتم  بحيث  املحو�سبة، 
)عليان،  وملحقاته  و�سبكاته  احلا�سوب  با�ستخدام  رقمي  ب�سكل 
2010(. ويق�سد بها الباحثان يف هذه الدرا�سة بالتحديد باملكتبات 
البوابة  على  املفتوحة  القد�س  جامعة  توافرها  التي  الإلكرتونية 
القد�س  بجامعة  اخلا�سة  املحكمة  العلمية  واملجالت  الأكادميية، 
املفتوحة املتاحة على موقع اجلامعة على الإنرتنت، واملت�سفحات 

وحمركات البحث يف �سبكة الإنرتنت.
الإلكرتونية  املعلومات  مل�سادر  الطلبة  معرفة  درجة 
التي  الدرجة  باأنها  اإجرائيًا  الباحثان  يعرفها  لها:  وا�ستخدامهم 
ا�ستجابتهم عن  الدرا�سة من خالل  اأفراد عينة  الطلبة  يح�سل عليها 
الباحثان  قام  والتي  مبحاورها،  الدرا�سة(  )اأداة  ال�ستبانة  فقرات 

بتطويرها لهذا الغر�س.

منهجية الدراسة وإجراءاتها 

منهج الدراسة: 

اعتمدت الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي ملالءمته لأغرا�س 
هذه الدرا�سة، وهو املنهج الذي يهتم بالظاهرة كما هي يف الواقع، 

ويعمل على و�سفها، وحتليلها. 

 جمتمع الدراسة وعينتها: 

تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة املراحل النهائية )اخلريجني( 
التخرج(  القد�س املفتوحة امل�سجلني يف مقرر )م�رشوع  يف جامعة 
يف فرع نابل�س جميعهم، والبالغ عددهم )588( طالبًا وطالبًة يف 
وقد  2018م،   /2017 اجلامعي  العام  من  الأول  الدرا�سي  الف�سل 
قام الباحثان باختيار عينة منهم تكونت من )159( طالبًا وطالبة 
ال�ساحلة  ال�ستبانات  اأ�سحاب  وهم  الب�سيطة،  الع�سوائية  بالطريقة 
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د. جمدي )حممد رشيد( حناوي/ أ. أمساء ناجح حسون درجة معرفة طلبة املراحل النهائية )اخلرجيني( ملصادر املعلومات اإللكرتونية واستخدامهم هلا ومعيقاتها يف إجناز حبوثهم العلمية )مشاريع التخرج( يف جامعة القدس املفتوحة

الدرا�سة  عينة  خل�سائ�س  و�سف  ياأتي  وفيما  الإح�سائي،  للتحليل 
ح�سب متغرياتها:

جدول )1(
 توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلة 

الن�سبة التكرارامل�ستوياتاملتغري
املئوية

الكلية

25.2%40العلوم الرتبوية

37.7%60العلوم الإدارية والقت�سادية

13.2%21التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

18.2%29التنمية الجتماعية والأ�رشية

5.7%9الآداب

%159100.0املجموع

ح�سور ور�سات عمل 
وندوات خا�سة مب�سادر 

املعلومات الإلكرتونية

39.0%62نعم

61.0%97ل

%159100.0املجموع

أداة الدراسة:

ال�سابقة  والدرا�سات  النظري  لالأدب  الباحثني  مراجعة  بعد 
جلمع  كاأداة  ا�ستبانة  بتطوير  قاما  الدرا�سة،  مبو�سوع  العالقة  ذات 

البيانات، وقد تكونت يف �سورتها النهائية من اأربعة حماور، هي: 
القد�س  � توفرها جامعة  التي  الإلكرتونية  املكتبات  حمور 

لقيا�س درجة  )6( فقرات  الأكادميية: و�سمل  البوابة  املفتوحة على 
معرفتها، اإ�سافة اإىل فقرة لقيا�س درجة ا�ستخدامها.

حمور املجالت العلمية املحكمة اخلا�سة بجامعة القد�س  �
 )6( و�سمل  الإنرتنت:  على  اجلامعة  موقع  على  املتاحة  املفتوحة 
درجة  لقيا�س  فقرة  اإىل  اإ�سافة  معرفتها،  درجة  لقيا�س  فقرات 

ا�ستخدامها. 
حمور املت�سفحات وحمركات البحث يف �سبكة الإنرتنت:  �

اإىل فقرة لقيا�س  اإ�سافة  و�سمل )11( فقرة لقيا�س درجة معرفتها، 
درجة ا�ستخدامها.

حمور م�سكالت ا�ستخدام م�سادر املعلومات الإلكرتونية:  �
و�سمل فقرتني مفتوحتني يعرب امل�ستجيب عنها بح�سب راأيه، وهما: 
»ما امل�سكالت التي تعيق ا�ستخدامك مل�سادر املعلومات الإلكرتونية 
لإجناز م�رشوع التخرج اخلا�س بك؟«، و«ما تو�سياتك ملعاجلة هذه 

امل�سكالت اأو املعيقات؟«.
مقيا�س  باعتماد  الدرا�سة(  )اأداة  ال�ستبانة  تطوير  مت  وقد 
 ،)5( الرقمي  الوزن  لها  واأعطيت  جداً  كبرية  هي:  الأبعاد  خما�سي 
وكبرية واأعطيت لها الوزين الرقم )4(، ومتو�سطة واأعطيت لها الوزن 
جداً  وقليلة   ،)2( الرقمي  الوزن  لها  واأعطيت  وقليلة   ،)3( الرقمي 

واأعطيت لها الوزن الرقمي )1(،
 )4( الفئات  عدد  توزيع  على  وبناًء  النتائج،  تف�سري  وبهدف 
على الوزن الرقمي الأعلى )5( حل�ساب طول الفرتة )4/5= 0.8(، مت 

الآتي للحكم على درجات املعرفة وال�ستخدام  اعتماد اجلدول )2( 
لكل فقرة من فقرات جمالت ال�ستبانة والدرجات الكلية لها:

جدول )2(
 توزيع المتوسطات إلى فئات، وتقريب قيم متوسطات االستجابة إلى الوزن الرقمي للرتب 

الرتب )درجة 
ال�ستخدام(

الوزن 
الرقمي

قيم املتو�سطات 
الن�سبة املئويةاملقربة لها

84 % فاأعلى4.2 – 55كبرية جداً

3.4 – اأقل من 44.2كبرية
68 % - اأقل من 

% 84

2.6 – اأقل من 33.4متو�سطة
52 %- اأقل من 

% 68

1.8 – اأقل من 22.6قليلة
36 % - اأقل من 

% 52

اأقل من 36 %1 – اأقل من 11.8قليلة جداً

صدق األداة:
عر�سها  طريق  عن  )ال�ستبانة(  الأداة  �سدق  من  التحقق  مت 
على جمموعة من املحكمني ذوي الخت�سا�س واخلربة يف املكتبات 
ومت  فقراتها،  حول  الراأي  اإبداء  منهم  وطلب  التعليم،  وتكنولوجيا 

الأخذ مبعظم مالحظاتهم والتعديل يف �سوئها.
فقرات  بني  الداخلي  الت�ساق  �سدق  من  التحقق  مت  كما 
ال�ستبانة وحماورها بعد تطبيقها من خالل ح�ساب معامل الرتباط 
 ،)Pearson Correlation Matrix( بينها با�ستخدام م�سفوفة بري�سون

فكانت النتائج كالآتي:

)املكتبات  الأول  املحور  فقرات  ارتباط  معامالت  تراوحت 
البوابة  على  املفتوحة  القد�س  جامعة  توفرها  التي  الإلكرتونية 
الأكادميية( بالدرجة الكلية له بني (**0.658( و(**0.825)  ومب�ستوى 

دللة (0.000) لتلك الفقرات جميعها.
)املجالت  الثاين  املحور  فقرات  ارتباط  معامالت  تراوحت 
على  املتاحة  املفتوحة  القد�س  بجامعة  اخلا�سة  املحكمة  العلمية 
و   (0.278**) له بني  الكلية  بالدرجة  الإنرتنت(  موقع اجلامعة على 

(**0.470) ومب�ستوى دللة (0.000) لتلك الفقرات جميعها.

تراوحت معامالت ارتباط فقرات املحور الثالث )املت�سفحات 
بني  له  الكلية  بالدرجة  الإنرتنت(  �سبكة  يف  البحث  وحمركات 
الفقرات  لتلك   (0.000) دللة  ومب�ستوى   (0.816**) و   (0.627**)

جميعها.
فقرات  بني  الرتباط  معامالت  اأن  النتائج  هذه  من  ويتبني 
عند  اإح�سائية  بدللة  عالية  بدرجة  كانت  وحماورها  ال�ستبانة 
م�ستوى الدللة )α=0.01(، واأن اأداة الدرا�سة لها �سدق ات�ساق داخلي 

يفي باأغرا�س الدرا�سة.

ثبات األداة:

معادلة  ا�ستخدام  مت  الأداة،  ثبات  معامل  ا�ستخراج  اأجل  من 
ملحاور  الثبات  معامالت  الآتي   )3( اجلدول  ويبني  األفا،  كرونباخ 

الدرا�سة والدرجة الكلية لها:
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د. جمدي )حممد رشيد( حناوي/ أ. أمساء ناجح حسون درجة معرفة طلبة املراحل النهائية )اخلرجيني( ملصادر املعلومات اإللكرتونية واستخدامهم هلا ومعيقاتها يف إجناز حبوثهم العلمية )مشاريع التخرج( يف جامعة القدس املفتوحة

جدول )3(
 معامالت الثبات لمحاور أداة الدراسة والدرجة الكلية لها

معامل املحورالرقم
الثبات

1
املكتبات الإلكرتونية التي توفرها جامعة القد�س املفتوحة على 

0.887البوابة الإلكرتونية 

2
املجالت العلمية املحكمة اخلا�سة بجامعة القد�س املفتوحة 

0.833املتاحة على موقع اجلامعة على الإنرتنت

0.924املت�سفحات وحمركات البحث يف �سبكة الإنرتنت 3

0.895الدرجة الكلية 

الدرا�سة  اأداة  اأن   )3( اجلدول  يف  الثبات  معامالت  قيم  ت�سري 
تتمتع بدرجة ثبات منا�سبة وتفي باأغرا�س هذه الدرا�سة.

املعاجلة اإلحصائية: 

بالطرق  معاجلتها  مت  وترميزها،  البيانات  جمع  بعد 
الإح�سائية  الرزمة  برنامج  با�ستخدام  وذلك  املنا�سبة،  الإح�سائية 
التكرارات  الباحثان  ا�ستخدم  حيث   ،)SPSS( الجتماعية  للعلوم 
املئوية،  والن�سب  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  واملتو�سطات 
 Pearson Correlation( ومعادلة كرونباخ األفا، وم�سفوفة بري�سون

Matrix(، واختبار )ت( للعينات امل�ستقلة، واختبار التباين الأحادي 

.)LSD( واختبار املقارنات البعدية ،)One Way ANOVA(

نتائج الدراسة ومناقشتها

درجة  ما  الرئي�س:  �سوؤالها  عن  لالإجابة  الدرا�سة  هذه  �سعت 
املعلومات  مل�سادر  )اخلريجني(  النهائية  املراحل  طلبة  معرفة 
)م�ساريع  العلمية  بحوثهم  اإجناز  يف  لها  وا�ستخدامهم  الإلكرتونية 
التخرج( ومعيقاتها يف جامعة القد�س املفتوحة؟ من خالل الإجابة 
عن اأ�سئلتها التي انبثقت منه، فبعد تطبيق اإجراءات الدرا�سة تو�سلت 

اإىل النتائج الآتية:
ما  ◄ ن�سه:  والذي  الأول  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج  اأولً: 

درجة معرفة طلبة املراحل النهائية )اخلريجني( مل�سادر املعلومات 
الإلكرتونية يف جامعة القد�ص املفتوحة، وما درجة ا�ستخدامهم لها 
القد�ص  جامعة  التخرج( يف  )م�ساريع  العلمية  بحوثهم  اإجناز  يف 

املفتوحة؟
احل�سابي  املتو�سط  ح�ساب  مت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
لكل فقرة من فقرات حماور  املئوية  والن�سبة  والنحراف املعياري 
م�سادر املعلومات الإلكرتونية الثالثة، والدرجة الكلية لكل حمور، 
 )4( اجلداول  يف  كما  النتائج  وكانت  ككل،  لالأداة  الكلية  والدرجة 

و)5( و)6( و)7( و)8( و)9( و)10( و)11( الآتية:

جدول )4(
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجة معرفة طلبة المراحل النهائية ) الخريجين ( لمصادر المعلومات اإللكترونية في محاورها الثالثة، والدرجة الكلية لها مرتبة 

ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسط الحسابي.

املتو�سط الفقرةالرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الن�سبة 
الدرجةاملئوية

متو�سطة3.360.7167.2املت�سفحات وحمركات البحث يف �سبكة الإنرتنت1

متو�سطة3.300.6966.1املكتبات الإلكرتونية التي توفرها جامعة القد�س املفتوحة على البوابة الإلكرتونية2

متو�سطة3.150.6463.0املجالت العلمية املحكمة اخلا�سة بجامعة القد�س املفتوحة املتاحة على موقع اجلامعة على الإنرتنت3

متو�سطة3.290.5965.8الدرجة الكلية

شكل )1(
 النسب المئوية لدرجة معرفة طلبة المراحل النهائية ) الخريجين ( لمصادر المعلومات اإللكترونية في محاورها الثالثة، والدرجة الكلية لها
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د. جمدي )حممد رشيد( حناوي/ أ. أمساء ناجح حسون درجة معرفة طلبة املراحل النهائية )اخلرجيني( ملصادر املعلومات اإللكرتونية واستخدامهم هلا ومعيقاتها يف إجناز حبوثهم العلمية )مشاريع التخرج( يف جامعة القدس املفتوحة

جدول )5(
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجة استخدام طلبة المراحل النهائية ) الخريجين ( لمصادر المعلومات اإللكترونية في محاورها الثالثة، والدرجة الكلية لها مرتبة 

ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسط الحسابي.

املتو�سط الفقرةالرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الن�سبة 
الدرجةاملئوية

كبرية3.650.9173.0املت�سفحات وحمركات البحث يف �سبكة الإنرتنت1

متو�سطة2.990.9559.8املجالت العلمية املحكمة اخلا�سة بجامعة القد�س املفتوحة املتاحة على موقع اجلامعة على الإنرتنت2

متو�سطة2.940.9858.9املكتبات الإلكرتونية التي توفرها جامعة القد�س املفتوحة على البوابة الإلكرتونية3
متو�سطة3.190.7063.9الدرجة الكلية

شكل )2(
 النسب المئوية لدرجة استخدام طلبة المراحل النهائية ) الخريجين ( لمصادر المعلومات اإللكترونية في محاورها الثالثة، والدرجة الكلية لها

الكلية  الدرجة  اأن  النتائج يف اجلدول )4( وال�سكل )1(  تظهر 
املعلومات  مل�سادر  )اخلريجني(  النهائية  املراحل  طلبة  ملعرفة 
الإلكرتونية، وكذلك الدرجة الكلية لكل حمور من حماورها الثالثة، 
 )2( وال�سكل   )5( اجلدول  يف  النتائج  تظهر  كما  متو�سطة،  هي 
)اخلريجني(  النهائية  املراحل  طلبة  ل�ستخدام  الكلية  الدرجة  اأن 
مل�سادر املعلومات الإلكرتونية، وكذلك الدرجة الكلية ملحورين من 
حماورها هي متو�سطة، فيما كان واحد من حماورها )املت�سفحات 

اأقرب  اأنه  اإل  كبرية،  بدرجة  الإنرتنت(  �سبكة  يف  البحث  وحمركات 
بن�سبته املئوية اإىل الدرجة املتو�سطة اأي�سًا، ويرى الباحثان اأن هذه 
النتائج هي اأقل من الدرجات املطلوبة والواجب توافرها لدى طلبة 
املراحل النهائية )اخلريجني(؛ لتحقيق ال�ستفادة املن�سودة من تلك 
امل�سادر الإلكرتونية يف اإجناز بحوثهم العلمية )م�ساريع التخرج(، 

وفيما ياأتي تف�سيل تلك النتائج وتو�سيحها ومناق�ستها:

جدول )6(
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجة معرفة طلبة المراحل النهائية ) الخريجين ( بالمحور األول )المكتبات اإللكترونية التي توفرها جامعة القدس المفتوحة على 

البوابة اإللكترونية( مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسط الحسابي.

املتو�سط الفقرةالرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الن�سبة 
الدرجةاملئوية

كبرية3.640.9972.8درجة معرفتك باأن اجلامعة تقدم عرب بوابتها الأكادميية خدمة املكتبات الإلكرتونية.1

كبرية3.430.8168.6درجة معرفتك مبفهوم املكتبات الإلكرتونية واخلدمات التي تقدمها وميكن الإفادة منها.2

متو�سطة3.391.0267.8درجة معرفتك بكيفية الدخول اإىل تلك املكتبات الإلكرتونية التي تقدمها اجلامعة عرب بوابتها الأكادميية.3

درجة معرفتك بطريقة البحث عن املراجع والدرا�سات يف املكتبات الإلكرتونية التي تقدمها اجلامعة عرب بوابتها 4
متو�سطة3.160.9063.1الإلكرتونية

5
درجة معرفتك با�ستعرا�س املرجع الذي مت التو�سل اإليه عرب املكتبات الإلكرتونية التي توفرها اجلامعة على البوابة 

متو�سطة3.140.9162.8الأكادميية وحتميله على جهاز احلا�سوب.

متو�سطة3.070.9161.4درجة معرفتك بطريقة فرز عر�س نتائج البحث )بح�سب ال�سلة اأو التاريخ اأو العنوان اأو املوؤلف(.6

متو�سطة3.300.6966.0الدرجة الكلية
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د. جمدي )حممد رشيد( حناوي/ أ. أمساء ناجح حسون درجة معرفة طلبة املراحل النهائية )اخلرجيني( ملصادر املعلومات اإللكرتونية واستخدامهم هلا ومعيقاتها يف إجناز حبوثهم العلمية )مشاريع التخرج( يف جامعة القدس املفتوحة

يتبني من اجلدول )6( اأن الدرجة الكلية ملعرفة طلبة املراحل 
جامعة  توفرها  التي  الإلكرتونية  باملكتبات  )اخلريجني(  النهائية 
وبن�سبة  متو�سطة  هي  الأكادميية  البوابة  على  املفتوحة  القد�س 
املكتبات  اأهمية  �سوء  يف  مر�سية  غري  نتيجة  وهي   ،)%  66.0(
)اخلريجني(  النهائية  املراحل  وطلبة  اجلامعة،  لطلبة  الإلكرتونية 
منهم خا�سة، واأي�سًا يف �سوء اهتمام اجلامعة بتوفري تلك املكتبات 
اأن  يالحظ  كما  منها.  الطلبة  ا�ستفادة  على  وحر�سها  الإلكرتونية، 
)متو�سطة(  درجة  على  ح�سلن  املحور  هذا  فقرات  من  فقرات  اأربع 
من املعرفة باملكتبات الإلكرتونية، وهي الفقرات املتعلقة مبعرفة 
اجلوانب الإجرائية والتطبيقية ل�ستخدام املكتبات الإلكرتونية، وهذا 
يكون  لن  الإلكرتونية  املكتبات  لتلك  الطلبة  ا�ستخدام  اأن  اإىل  يوؤ�رش 
بامل�ستوى املطلوب. كما يالحظ اأن فقرتني ح�سلتا على اأعلى درجة 
)كبرية( بني فقرات املحور، هما املتعلقتان مبعرفة اأن اجلامعة تقدم 
عرب بوابتها الأكادميية خدمة املكتبات الإلكرتونية، ومعرفة مفهوم 
املكتبات الإلكرتونية واخلدمات التي تقدمها، وبالرتتيب، وبالرغم 
مر�سية،  غري  اأي�سًا  نتيجتهما  اأن  اإل  للفقرتني،  الكبرية  الدرجة  من 
فتلك الفقرتني كانتا اأقرب مبتو�سطهما احل�سابي ون�سبتهما املئوية 
وهي  الرتتيب،  على  و)68.6%(   )72.8%( املتو�سطة  الدرجة  اإىل 
اأن  )الفقرتني( يجب  املعرفة  اأن هذه  ن�سب متوا�سعة جداً يف �سوء 
تكون من م�سلمات معرفة الطلبة يف املراحل النهائية )اخلريجني(، 

وبدرجة عالية جداً.
Nemati & Babalha- )تتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة 

.)Buhler & Cataldo, 2016( وكذلك ودرا�سة ،)vaeji, 2013

جدول )7(
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية لدرجة استخدام طلبة المراحل 
النهائية ) الخريجين ( للمحور األول )المكتبات اإللكترونية التي توفرها جامعة القدس 

المفتوحة على البوابة اإللكترونية( في إنجاز بحوثهم العلمية )مشاريع التخرج(.

املتو�سط الفقرة
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الن�سبة 
الدرجةاملئوية

درجة ا�ستخدامك للمكتبات 
الإلكرتونية التي تقدمها اجلامعة 
عرب البوابة الأكادميية للح�سول 
على مراجع واأدبيات ودرا�سات 

�سابقة ل�ستخدامها يف اإجناز 
م�رشوع تخرجك.

متو�سطة2.940.9858.8

تظهر النتيجة يف اجلدول )7( اأن درجة ا�ستخدام طلبة املراحل 
اجلامعة  تقدمها  التي  الإلكرتونية  للمكتبات  )اخلريجني(  النهائية 
ودرا�سات  واأدبيات  مراجع  على  للح�سول  الأكادميية  البوابة  عرب 
�سابقة ل�ستخدامها يف اإجناز م�رشوع التخرج هي متو�سطة وبن�سبة 
 )6( اجلدول  نتائج  اإىل  بالنظر  منطقية  نتيجة  وهذه   ،)%  58.8(
متو�سطة،  الإلكرتونية  املكتبات  بتلك  الطلبة  معرفة  اأن  بني  الذي 
فال�ستخدام بالو�سع الطبيعي �سيكون بدرجة املعرفة نف�سها اأو اأقل، 
وبالتايل، فاإن اجلهد والهتمام الذي توليه اجلامعة واخلدمات التي 
ومل  ثماره  يوؤِت  مل  الإلكرتونية  املكتبات  جمال  يف  للطلبة  تقدمها 
رفع  طرق  يف  النظر  اإعادة  ويجب  من�سودة،  هي  كما  اأهدافه  يحقق 
قدراتهم  وبناء  الإلكرتونية،  املكتبات  لتلك  الطلبة  معرفة  م�ستوى 

ومهارتهم يف ا�ستخدامها.
 Dhanavandan  et درا�ســة  نتائج  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
al, 2012، وكذلك درا�سة  Abubakar & Adetmirin, 2016، وتختلف 
ا�ستخدام طلبة  اأن  اأظهرت  التي   )2010( ال�سوابكة  درا�سة  جزئيًا مع 
الدرا�سات العليا مل�سادر املعلومات الإلكرتونية كان بدرجة عالية.

جدول )8(
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجة معرفة طلبة المراحل النهائية ) الخريجين ( بالمحور الثاني )المجالت العلمية المحكمة الخاصة بجامعة القدس المفتوحة 

المتاحة على موقع الجامعة على اإلنترنت( مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسط الحسابي.

املتو�سط الفقرةالرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الن�سبة 
الدرجةاملئوية

درجة معرفتك باأن اجلامعة تقدم جمالتها العلمية املحكمة عرب موقعها على �سبكة 1
متو�سطة3.350.9967.0الإنرتنت.

متو�سطة3.130.8862.5درجة معرفتك بكيفية الو�سول اإىل جمالت اجلامعة العلمية املحكمة عرب �سبكة الإنرتنت.2

درجة معرفتك بطريقة البحث عن املراجع والدرا�سات يف جمالت اجلامعة العلمية املحكمة 3
متو�سطة3.120.8062.4عرب �سبكة الإنرتنت.

درجة معرفتك بطريقة ت�سفح جمالت اجلامعة العلمية املحكمة عرب �سبكة الإنرتنت 4
متو�سطة3.120.9062.4)بح�سب العدد اأو املوؤلف اأو العنوان ..(.

5
درجة معرفتك بطريقة حتديد جمال البحث )الكل اأو املوؤلفون اأو العنوان اأو امللخ�س اأو 
عبارات الفهر�سة اأو الن�س كامل(  عن املراجع والدرا�سات يف جمالت اجلامعة العلمية 

املحكمة عرب �سبكة الإنرتنت.
متو�سطة3.110.8462.1

درجة معرفتك بطريقة ا�ستعرا�س املرجع الذي مت التو�سل اإليه يف جمالت اجلامعة 6
متو�سطة3.080.8961.5املحكمة عرب الإنرتنت وحتميله على احلا�سوب.

متو�سطة3.150.6463.0الدرجة الكلية

يتبني من اجلدول )8( اأن الدرجة الكلية ملعرفة طلبة املراحل 
بجامعة  اخلا�سة  املحكمة  العلمية  للمجالت  )اخلريجني(  النهائية 
هي  الإنرتنت  على  اجلامعة  موقع  على  املتاحة  املفتوحة  القد�س 
املحور  هذا  فقرات  اأن  يالحظ  كما   ،)63.0%( وبن�سبة  متو�سطة 

اأن  الباحثان  ويرى  اأي�سًا،  )متو�سطة(  درجة  على  ح�سلن  جميعها 
هذه النتيجة املتوا�سعة من �ساأنها اأن حتد من اإفادة طلبة املراحل 
باجلامعة  اخلا�سة  العلمية  املجالت  تلك  من  )اخلرجني(  النهائية 
والتي تتيحها لطلبتها عرب البوابة الأكادميية، لي�س هذا فح�سب، بل 
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د. جمدي )حممد رشيد( حناوي/ أ. أمساء ناجح حسون درجة معرفة طلبة املراحل النهائية )اخلرجيني( ملصادر املعلومات اإللكرتونية واستخدامهم هلا ومعيقاتها يف إجناز حبوثهم العلمية )مشاريع التخرج( يف جامعة القدس املفتوحة

اإن معرفة الطلبة بهذه املجالت العلمية املحكمة اخلا�سة باجلامعة 
وكيفية ا�ستثمارها �سيفتح جمال املعرفة لهم للو�سول اإىل جمالت 
علمية اأخرى تتاح عرب مواقع البحث العملي جلامعات اأخرى، فمعظم 
اأبحاث  من  اإلكرتونية  ن�سخًا  تتيح  جميعها،  يكن  مل  اإن  اجلامعات 
على  مواقعها  عرب  لها،  ملخ�سات  اأو  املحكمة،  العلمية  جمالتها 
�سبكة الإنرتنت، وبالتايل، فاإن عدم معرفة الطلبة بالدرجة اجليدة اأو 
العالية مبجالت اجلامعة العلمية املحكمة املتوافرة على موقعها يف 
�سبكة الإنرتنت يرتتب عليه عدم معرفتهم اجليدة باملجالت العلمية 
اإليها  والو�سول  الأخرى  اجلامعات  مواقع  على  املن�سورة  املحكمة 

والإفادة منها.
جدول )9(

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية لدرجة استخدام طلبة المراحل 
النهائية ) الخريجين ( للمحور الثاني )المجالت العلمية المحكمة الخاصة بجامعة القدس 
المفتوحة المتاحة على موقع الجامعة على اإلنترنت( في إنجاز بحوثهم العلمية )مشاريع 

التخرج(.

املتو�سط الفقرة
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الن�سبة 
الدرجةاملئوية

درجة ا�ستخدامك ملجالت 
اجلامعة العلمية املحكمة 

املتاحة عرب موقع اجلامعة 
على الإنرتنت للح�سول على 

مراجع واأدبيات ودرا�سات �سابقة 
ل�ستخدامها يف اإجناز م�رشوع 

تخرجك.

متو�سطة2.990.9559.8

تظهر النتيجة يف اجلدول )9( اأن درجة ا�ستخدام طلبة املراحل 
النهائية )اخلريجني( ملجالت اجلامعة العلمية املحكمة املتاحة عرب 
موقع اجلامعة على الإنرتنت للح�سول على مراجع واأدبيات ودرا�سات 
�سابقة ل�ستخدامها يف اإجناز م�رشوع تخرجك هي متو�سطة وبن�سبة 
 )8( اجلدول  نتائج  اإىل  بالنظر  منطقية  نتيجة  وهذه   ،)%  59.8(
الذي بني اأن معرفة الطلبة بتلك املجالت العلمية املحكمة اخلا�سة 
باجلامعة واملن�سورة على الإنرتنت متو�سطة، فكما ذكرنا �سابقًا باأن 
ال�ستخدام بالو�سع الطبيعي �سيكون بدرجة املعرفة نف�سها اأو اأقل، 
طلبة  يفيد  لن  ولذلك  ال�ستخدام،  درجة  من  �سيحد  املعرفة  ف�سعف 
املجالت  تلك  من  املفرو�سة  الإفادة  )اخلريجني(  النهائية  املراحل 
بالدرا�سات  تخرجهم  م�ساريع  دعم  يف  فيها  املن�سورة  والأبحاث 
ال�سابقة خا�سة، وقيا�سًا عليها لن يفيدوا اأي�سًا من املجالت العلمية 

املحكمة اخلا�سة باجلامعات الأخرى املن�سورة على مواقعها.
جدول )10(

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجة معرفة طلبة المراحل 
النهائية ) الخريجين ( بالمحور الثالث )المتصفحات ومحركات البحث في شبكة اإلنترنت( 

مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسط الحسابي.

املتو�سط الفقرةالرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الن�سبة 
الدرجةاملئوية

1

درجة معرفتك بنطاقات 
وامتدادات عناوين املواقع 

على �سبكة الإنرتنت  ) ..، 
 ps, org, net, gov,

.)edu, com

كبرية3.690.9873.7

املتو�سط الفقرةالرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الن�سبة 
الدرجةاملئوية

2

درجة معرفتك با�ستخدام 
اأحد حمركات البحث 

للبحث الب�سيط املبا�رش عن 
اأي كلمات مفتاحية حتتاج 

الو�سول اإىل معلومات 
حولها.

كبرية3.541.0870.8

3

درجة معرفتك بطريقة 
عر�س املحفوظات 

)History( والتحكم بها 
للمواقع التي قمت �سابقًا 
بزيارتها يف مت�سفحات 

الإنرتنت.

كبرية3.481.0469.7

4

درجة معرفتك بطريقة 
الو�سول اإىل خدمات 

)البحث املتقدم( 
 )Advanced search(

يف حمركات البحث.

كبرية3.450.9368.9

5

درجة معرفتك بطريقة 
اإ�سافة عناوين املواقع 
التي تو�سلت لها والتي 

تهمك اإىل املف�سلة 
Bookmarks/Favou-(

.)rites

كبرية3.410.8468.2

6

درجة معرفتك بطريقة 
توثيق املراجع امل�ستخدمة 

من �سفحات �سبكة 
الإنرتنت كمراجع يف 

البحث العلمي )م�رشوع 
التخرج(.

متو�سطة3.321.1466.4

7

درجة معرفتك بطريقة 
البحث عن �سفحات ت�ستمل 

)العبارة بالكامل( اأو 
ا�ستخدام رمز التن�سي�س 

للجملة )“”( يف عملية 
البحث.

متو�سطة3.300.8866.0

8

ما درجة معرفتك بطريقة 
البحث عن ملفات ذات نوع 
 exe,( حمدد مثل )تن�سيق(
 )... ppt, xls, pdf, doc

يف عملية البحث.

متو�سطة3.261.0565.3

9

درجة معرفتك لتقدير 
احلكم على م�سداقية 

املواقع يف �سبكة الإنرتنت 
لعتمادها كمراجع 

موثوقة.

متو�سطة3.210.8664.2

10

درجة معرفتك بطريقة 
البحث عن �سفحات ت�ستمل 

)جميع هذه الكلمات( 
اأو ا�ستخدام رمز )+( يف 

عملية البحث.

متو�سطة3.160.9563.3

11

درجة معرفتك بطريقة 
البحث عن �سفحات ت�ستمل 

)ل �سيء هذه الكلمات( 
اأو ا�ستخدام رمز )-( يف 

عملية البحث.

متو�سطة3.130.9862.5
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د. جمدي )حممد رشيد( حناوي/ أ. أمساء ناجح حسون درجة معرفة طلبة املراحل النهائية )اخلرجيني( ملصادر املعلومات اإللكرتونية واستخدامهم هلا ومعيقاتها يف إجناز حبوثهم العلمية )مشاريع التخرج( يف جامعة القدس املفتوحة

املتو�سط الفقرةالرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الن�سبة 
الدرجةاملئوية

متو�سطة3.360.7167.2الدرجة الكلية

طلبة  ملعرفة  الكلية  الدرجة  اأن   )10( اجلدول  من  يتبني 
يف  البحث  وحمركات  ملت�سفحات  )اخلريجني(  النهائية  املراحل 
الباحثان  %(، ويرى  �سبكة الإنرتنت هي متو�سطة وبن�سبة )67.2 
اأن هذه  النتيجة اأدنى بكثري من املتاأمل واملتوقع؛  اإذ اإن ا�ستخدام 
م�سلمات  من  احلايل  وقتنا  يف  باتت  فيها  والبحث  الإنرتنت  �سبكة 
احلياة الع�رشية، وبخا�سة لدى الفئة املتعلمة يف املجتمع، واأن هذه 
الدرجة املتوا�سعة من املعرفة يف مت�سفحات وحمركات البحث يف 
�سبكة الإنرتنت �ستعيق ال�ستفادة من ا�ستخدامها وتوظيفها يف اإجناز 
البحوث العلمية لدى الطلبة. كما يالحظ اأن خم�س فقرات من فقرات 
باملت�سفحات  املعرفة  من  )كبرية(  درجة  على  املحور ح�سلن  هذا 
تتعلق  جمملها  يف  بالتحديد  وهي  الإنرتنت،  �سبكة  يف  والبحث 
باملعرفة مبت�سفحات الإنرتنت، اإل اأن هذه الدرجة هي اأدنى اأي�سًا 
من املاأمول، حيث تراوحت ن�سبها املئوية بني )68.2 %( و )73.7 
العالية  اإىل  ترتفع  اأن  يجب  الدرجة  هذه  اأن  الباحثان  ويرى   ،)%
الإنرتنت.  �سبكة  ا�ستخدام  م�سلمات  من  اأنها  خا�سة  والتقان،  جداً 
الباقية فقد ح�سلن على درجة )متو�سطة(، وهي  ال�ست  اأما الفقرات 
البحث،  حمركات  ل�ستخدام  العملية  اجلوانب  مبعرفة  تتعلق  فقرات 
امل�ستخدمة من �سفحات  املراجع  توثيق  اإىل معرفة طريقة  اإ�سافة 
�سبكة الإنرتنت كمراجع يف البحث العلمي، ومعرفة تقدير احلكم على 
موثوقة،  كمراجع  لعتمادها  الإنرتنت  �سبكة  يف  املواقع  م�سداقية 
مما �سيحد من مهارة ا�ستخدامهم لعمليات البحث يف �سبكة الإنرتنت، 
وبالتايل،  توثيقه،  طريقة  اأو  املرجع،  م�سداقية  من  التحقق  اأو 

انخفا�س درجة اإفادتهم منها يف اإجناز م�ساريع تخرجهم.
جدول )11(

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية لدرجة استخدام طلبة المراحل 
النهائية ) الخريجين ( للمحور الثالث )المتصفحات ومحركات البحث في شبكة اإلنترنت( في 

إنجاز بحوثهم العلمية )مشاريع التخرج(.

املتو�سط الفقرة
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الن�سبة 
الدرجةاملئوية

درجة ا�ستخدامك ل�سفحات �سبكة 
الإنرتنت وحمركات البحث فيها 

للح�سول على مراجع واأدبيات 
ودرا�سات �سابقة ل�ستخدامها يف 

اإجناز م�رشوع تخرجك.

كبرية3.650.9173.0

طلبة  ا�ستخدام  درجة  اأن   )11( اجلدول  يف  النتيجة  تظهر 
يف  البحث  وحمركات  ملت�سفحات  )اخلريجني(  النهائية  املراحل 
وبن�سبة  كبرية  هي  التخرج  م�رشوع  اإجناز  يف  الإنرتنت  �سبكة 
)73.0 %(، ويرى الباحثان اأن هذه الدرجة واإن كانت كبرية، اإل اأن 
ن�سبتها املئوية متوا�سعة يف �سوء انت�سار ا�ستخدام �سبكة الإنرتنت 
باتت  ا�ستخدامها  فمهارات  ا�ستخدامها،  و�سيوع  البحث،  وحمركات 
الأ�سا�سية  املهارات  ومن  والع�رشين،  احلادي  القرن  م�سلمات  من 
لطلبة اجلامعات باخل�سو�س، ويجب اأن ترتقي تلك ال�ستخدامات اإىل 
درجة عالية جداً، ويربر الباحثان هذه النتيجة املتوا�سعة من وجهة 
نظرهم، بالدرجة املتوا�سعة ملعرفتهم بتلك املت�سفحات وحمركات 

البحث والتي اأظهرتها النتائج يف جدول )10( وكانت بن�سبة )67.2 
%(، كما يالحظ اأن درجة ال�ستخدام اأعلى من درجة املعرفة، علمًا 
اأو  املعرفة  لدرجة  ال�ستخدام مقاربة  اأن تكون درجة  اأن املفرت�س 
اأقل منها؛ حيث اإن املعرفة هي اأ�سا�س  ال�ستخدام ، ويعتقد الباحثان 
فيها  والبحث  الإنرتنت  �سبكة  باأهمية  الطلبة  اقتناع  ب�سبب  هذا  اأن 
امل�سدر  هي  وكونها  واملراجع،  املعلومات  على  احل�سول  اأجل  من 
الثاين بعد املكتبات التقليدية لال�ستخدام يف احل�سول على املراجع 
ا�ستخدامهم  العلمية، مما جعل درجة  والدرا�سات املتعلقة ببحوثهم 
رفع  العمل على  اأن  الباحثان  ويرى  بها،  اأعلى من درجة معرفتهم 
البحث فيها،  الإنرتنت وحمركات  الطلبة مبت�سفحات  درجة معرفة 
�سيعمل على رفع درجة ا�ستخدامها والإفادة منها يف احل�سول على 
)م�ساريع  العملية  ببحوثهم  املتعلقة  ال�سابقة  والدرا�سات  املراجع 

التخرج(.
وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة جا�سم )2010(، وكذلك درا�سة 

.)Maharana et al, 2010(
ثانياً: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين والذي ن�سه: هل  ◄

توجد علقة بني درجة معرفة طلبة املراحل النهائية )اخلريجني( 
اإجناز  لها يف  ا�ستخدامهم  ودرجة  الإلكرتونية  املعلومات  مل�سادر 

بحوثهم العلمية )م�ساريع التخرج( يف جامعة القد�ص املفتوحة؟
اأجل الإجابة عن هذا ال�سوؤال، مت فح�ص الفر�سية الأوىل  من 

للدرا�سة التي انبثقت منه، وكانت نتائجها كالآتي:
نتائج فح�ص الفر�سية الأوىل، والتي ن�سها: توجد عالقة عند 
م�ستوى الدللة )α=0.01( بني درجة معرفة طلبة املراحل النهائية 
ا�ستخدامهم  ودرجة  الإلكرتونية  املعلومات  مل�سادر  )اخلريجني( 
لها يف اإجناز بحوثهم العلمية )م�ساريع التخرج( يف جامعة القد�س 

املفتوحة.
م�سفوفة  ا�ستخدام  مت  الفر�سية،  هذه  �سحة  اختبار  اأجل  من 
بني  العالقة  لدللة   )Pearson Correlation Matrix( بري�سون 

املتغريات، واجلدول )12( الآتي يبني نتيجتها:
جدول )12(

  مصفوفة بيرسون )Pearson Correlation Matrix( لداللة العالقة بين درجة معرفة 
طلبة المراحل النهائية )الخريجين( لمصادر المعلومات اإللكترونية بمحاورها الثالثة ودرجة 

استخدامهم لها في إنجاز بحوثهم العلمية )مشاريع التخرج(.

درجة ا�ستخدامهم لهااملحاور

1
درجة معرفة طلبة املراحل النهائية )اخلريجني( 

باملكتبات الإلكرتونية التي توفرها جامعة القد�س 
املفتوحة على البوابة الإلكرتونية.

معامل 
**0.553الرتباط

2

درجة معرفة طلبة املراحل النهائية )اخلريجني( 
باملجالت العلمية املحكمة اخلا�سة بجامعة 

القد�س املفتوحة املتاحة على موقع اجلامعة على 
الإنرتنت.

معامل 
**0.578الرتباط

3
درجة معرفة طلبة املراحل النهائية )اخلريجني( 

باملت�سفحات وحمركات البحث يف �سبكة الإنرتنت.
معامل 
**0.417الرتباط

الدرجة الكلية ملعرفة طلبة املراحل النهائية 
)اخلريجني( مب�سادر املعلومات الإلكرتونية.

معامل 
**0.588الرتباط

(α=0.01) دال إحصائيا عند مستوى الداللة **
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د. جمدي )حممد رشيد( حناوي/ أ. أمساء ناجح حسون درجة معرفة طلبة املراحل النهائية )اخلرجيني( ملصادر املعلومات اإللكرتونية واستخدامهم هلا ومعيقاتها يف إجناز حبوثهم العلمية )مشاريع التخرج( يف جامعة القدس املفتوحة

يت�سح من اجلدول )12( وجود عالقة طردية )موجبة( بدرجة 
متو�سطة، وذات دللة اإح�سائية عند م�سـتوى الدللة )α = 0.01( بني 
مب�سادر  )اخلريجني(  النهائية  املراحل  طلبة  معرفة  درجة  حماور 
املعلومات الإلكرتونية والدرجة الكلية لها ودرجة ا�ستخدامهم لها؛ 
اإذ تراوح معامل الرتباط بينها بني )0.417( و )0.588( مب�ستوى 
املح�سوبة  الدللة  م�ستوى  قيمة  اإّن  اأي   )0.00(؛  حم�سوب  دللة 
زادت معرفة  كلما  اأنه  اإىل  النتيجة  وت�سري هذه   ،)0.01( اأ�سغر من 
طلبة املراحل النهائية )اخلريجني( مب�سادر املعلومات الإلكرتونية، 
غاية  يف  اأنه  الباحثان  يرى  وعليه،  لها،  ا�ستخدامهم  درجة  زادت 
الأهمية زيادة معرفة طلبة اجلامعة على امل�ستوى النظري والعملي 
مل�سادر املعلومات الإلكرتونية باأنواعها؛ ذلك من �ساأنه رفع درجة 
ا�ستخدامهم لها، والإفادة منها يف اإنتاج بحوثهم العلمية )م�ساريع 

التخرج(.
ثالثاً: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثالث والذي ن�سه: هل  ◄

)اخلريجني( مل�سادر  النهائية  املراحل  درجة معرفة طلبة  تختلف 
املعلومات الإلكرتونية يف اإجناز بحوثهم العلمية )م�ساريع التخرج( 
وح�سور  الكلية،  متغريات:  باختلف  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف 

ور�ص العمل واللقاءات اخلا�سة مب�سادر املعلومات الإلكرتونية؟
للإجابة عن هذا ال�سوؤال مت فح�ص الفر�سيتني الثانية والثالثة 

اللتني انبثقتا منه، وكانت كالآتي:
الثانية، والتي ن�سها: ل توجد فروق  الفر�سية  نتائج فح�ص 
ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α=0.05( يف درجة معرفة 
طلبة املراحل النهائية )اخلريجني( مل�سادر املعلومات الإلكرتونية 
القد�س  جامعة  يف  التخرج(  )م�ساريع  العلمية  بحوثهم  اإجناز  يف 

املفتوحة تعزى ملتغري الكلية.
حتليل  اختبار  ا�ستخدم  مت  الفر�سية،  هذه  فح�س  اأجل  من 
التباين الأحادي، واجلداول )13( و )14( و )15( الآتية تو�سح ذلك:

جدول )13(
 التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة معرفة طلبة المراحل النهائية 
)الخريجين( لمصادر المعلومات اإللكترونية في إنجاز بحوثهم العلمية )مشاريع التخرج( في 

جامعة القدس المفتوحة تبعًا لمتغير الكلية.

املتو�سط العددالكلية
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الن�سبة 
الدرجةاملئوية

متو�سطة59.8 %402.990.53العلوم الرتبوية
العلوم الإدارية 

متو�سطة64.4 %603.220.51والقت�سادية

التكنولوجيا 
مرتفعة79.8 %213.990.51والعلوم التطبيقية

التنمية الجتماعية 
مرتفعة68.8 %293.440.47والأ�رشية

متو�سطة60.4 %93.020.42الآداب

متو�سطة65.8 %1593.290.59املجموع الكلي

درجة  يف  ظاهرية  فروقًا  هناك  اأن   )13( اجلدول  يظهر 
املعلومات  مب�سادر  )اخلريجني(  النهائية  املراحل  طلبة  معرفة 
ل�سالح  هي  الفروق  تلك  اأبرز  واأن  الكلية،  ملتغري  تبعًا  الإلكرتونية 
احل�سابي  املتو�سط  كان  اإذ  الإدارية؛  والعلوم  التكنولوجيا  كلية 

 79.8( مئوية  وبن�سبة  مرتفعة  وبدرجة  الأكرب،  هو  طلبتها  ملعرفة 
%(؛ اأي اإنهاوبالرغم من كونها الأعلى بني خمتلف الكليات اإل اأنها 
الجتماعية  التنمية  كلية  تلتها  جداً(،  )مرتفعة  درجة  اإىل  ت�سل  مل 
اإنها  اأي   %(؛   68.8( مئوية  وبن�سبة  مرتفعة  وبدرجة  والأ�رشية 
تقرتب من الدرجة املتو�سطة، ثم كلية العلوم الإدارية والقت�سادية، 
بدرجة  الرتبوية، وبالرتتيب، وثالثتها  العلوم  الآداب، وكلية  وكلية 
متو�سطة. وللك�سف عن دللة تلك الفروق مت ا�ستخدام حتليل التباين 

الأحادي، واجلدول )14(  التايل يبني نتائجها:
جدول )14(

 نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة معرفة طلبة المراحل النهائية 
)الخريجين( لمصادر المعلومات اإللكترونية في إنجاز بحوثهم العلمية )مشاريع التخرج( في 

جامعة القدس المفتوحة تبعًا لمتغير الكلية

جمموع م�سدر التباين
املربعات

درجة 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى قيمة)ف(املربعات

الدللة

15.48443.871بني املجموعات

15.2770.000* 39.0211540.253داخل املجموعات

54.505158املجموع

(α=0.05) دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

يبني اجلدول )14( اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�سائية عند 
النهائية  املراحل  )α=0.05( يف درجة معرفة طلبة  الدللة  م�ستوى 
الكلية،  ملتغري  تبعًا  الإلكرتونية  املعلومات  مب�سادر  )اخلريجني( 
حيث قيمة م�ستوى الدللة املح�سوبة )0.000( اأ�سغر من )0.05(. 

وللك�سف عن تلك الفروق، فقد مت ا�ستخدام اختبار املقارنات 
البعدية )LSD(، واجلدول )15( يو�سح النتائج:

جدول )15(
 اختبار المقارنات البعدية )LSD( للكشف عن الفروق في درجة معرفة طلبة المراحل النهائية 
)الخريجين( لمصادر المعلومات اإللكترونية في إنجاز بحوثهم العلمية )مشاريع التخرج( في 

جامعة القدس المفتوحة تبعًا لمتغير الكلية

الكلية
العلوم 
الإدارية 

والقت�سادية

التكنولوجيا 
والعلوم 
التطبيقية

التنمية 
الجتماعية 

والأ�رشية
الآداب

-0.036-0.451 *-0.999 *-0.227 *العلوم الرتبوية

العلوم الإدارية 
0.191-0.224-0.772 *-والقت�سادية

التكنولوجيا 
0.548 *--والعلوم التطبيقية

 0.963
*

التنمية الجتماعية 
---والأ�رشية

 0.415
*

(α=0.05) دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

يظهر اجلدول )15( اأن الفروق يف درجة معرفة طلبة املراحل 
لإجناز  الإلكرتونية  املعلومات  مب�سادر  )اخلريجني(  النهائية 
كلية  بني  الأوىل  بالدرجة  هي  التخرج(  )م�ساريع  العلمية  بحوثهم 
كلية  ول�سالح  الكليات،  وباقي  التطبيقية  والعلوم  التكنولوجيا 
كلية  بني  فروقًا  هناك  اأن  كما  التطبيقية،  والعلوم  التكنولوجيا 
والآداب،  الرتبوية  العلوم  وكليتي  والأ�رشية  الجتماعية  التنمية 
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د. جمدي )حممد رشيد( حناوي/ أ. أمساء ناجح حسون درجة معرفة طلبة املراحل النهائية )اخلرجيني( ملصادر املعلومات اإللكرتونية واستخدامهم هلا ومعيقاتها يف إجناز حبوثهم العلمية )مشاريع التخرج( يف جامعة القدس املفتوحة

ول�سالح كلية التنمية الجتماعية والأ�رشية، كذلك هناك  فروقا بني 
كلية العلوم الإدارية والقت�سادية وكلية العلوم الرتبوية، ول�سالح 
يف  ال�سبب  اأن  الباحثان  ويرى  والقت�سادية.  الإدارية  العلوم  كلية 
جمال  يف  والعملية  النظرية  اخلربات  يف  للفروق  يعود  الفروق  تلك 
الكليات  طلبة  اكت�سبها  التي  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا 
لتلك  الدرا�سية  اخلطط  تت�سمنها  التي  الدرا�سية  املقررات  خالل  من 
الكليات، وهذا يظهر جليًا يف الفروق الأكرب ل�سالح كلية التكنولوجيا 

والعلوم التطبيقية.
الثالثة، والتي ن�سها: ل توجد فروق  الفر�سية  نتائج فح�ص 
ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α=0.05( يف درجة معرفة 
طلبة املراحل النهائية )اخلريجني( مل�سادر املعلومات الإلكرتونية 
القد�س  جامعة  يف  التخرج(  )م�ساريع  العلمية  بحوثهم  اإجناز  يف 
اخلا�سة  واللقاءات  العمل  ور�س  ح�سور  ملتغري  تعزى  املفتوحة 

مب�سادر املعلومات الإلكرتونية.
من اأجل فح�س هذه الفر�سية مت ا�ستخدام اختبار )ت( للعينات 

امل�ستقلة، وكانت النتائج كما يف اجلدول )16( الآتي:
جدول )16(

 نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في درجة معرفة طلبة المراحل النهائية )الخريجين( لمصادر 
المعلومات اإللكترونية في إنجاز بحوثهم العلمية )مشاريع التخرج( في جامعة القدس المفتوحة 

تبعًا لمتغير حضور ورش العمل واللقاءات الخاصة بمصادر المعلومات اإللكترونية.

ح�سور ور�ص العمل 
واللقاءات اخلا�سة مب�سادر 

املعلومات الإلكرتونية
املتو�سط العدد

احل�سابي
النحراف 
م�ستوى قيمة)ت(املعياري

الدللة

623.350.62نعم
1.0390.301

973.250.56ل

(α=0.05) دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

يتبني من النتائج يف اجلدول )16( اأنه توجد فروق ظاهرية 
النهائية  املراحل  طلبة  ملعرفة  احل�سابي  املتو�سط  يف  ب�سيطة 
الطلبة  ول�سالح  الإلكرتونية  املعلومات  مب�سادر  )اخلريجني( 
املعلومات  واللقاءات اخلا�سة مب�سادر  العمل  الذين ح�رشوا ور�س 
الفروق ب�سيطة جداً، بحيث مل ت�سكل فروقًا  اأن هذه  اإل  الإلكرتونية، 
ذات دللة اإح�سائية؛ فم�ستوى الدللة املح�سوب )0.301( اأ�سغر من 
اخلا�سة  واللقاءات  الور�س  تلك  اأن  الباحثان  يرى  وعليه،   ،)0.05(
مب�سادر املعلومات الإلكرتونية التي تعقدها اجلامعة لطلبة املراحل 
وكذلك  الزمنية  مدتها  كافية من حيث  لي�ست  )اخلريجني(  النهائية 
الطلبة  معرفة  درجة  لرفع  والعملية  النظرية  التعليمية  اإجراءاتها 
مب�سادر املعلومات الإلكرتونية، بغية ا�ستخدامها بالدرجة املر�سية 
يف اإجناز بحوثهم العلمية )م�ساريع التخرج(، اإ�سافة اإىل اأنه يالحظ 
من خالل جدول )16( اأن الن�سبة الأكرب من الطلبة مل يح�رشوا تلك 
الور�س واللقاءات؛ ولذا يرى الباحثان اأنه يجب اعتماد ا�سرتاتيجيات 
والعملية  النظرية  املعرفة  درجة  رفع  �ساأنها  من  اأخرى  منهجية 
جداً،  املرتفعة  اإىل  لرتتقي  الإلكرتونية  املعلومات  مب�سادر  للطلبة 
بغية رفع درجة ا�ستخدامها والإفادة منها يف اإجناز بحوثهم العلمية 

)م�ساريع التخرج( لرتتقي اإىل املرتفعة جداً.
ن�سه:  ◄ والذي  الرابع  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج  رابعاً: 

)اخلريجني( مل�سادر  النهائية  املراحل  ا�ستخدام طلبة  ما م�سكلت 

العلمية  بحوثهم  اإجناز  يف  ومعيقاتها  الإلكرتونية  املعلومات 
)م�ساريع التخرج( من وجهة نظرهم يف جامعة القد�ص املفتوحة، 

ومقرتحات علجها من وجهة نظرهم؟
ا�ستجابات  الباحثان مبراجعة  قام  ال�سوؤال،  لالإجابة عن هذا 
عينة الدرا�سة عن الفقرتني املفتوحتني اللتني �سملتهما اأداة الدرا�سة، 
اإن  خاللهما  من  التعبري  امل�ستجيب  ي�ستطيع  حرتان  فقرتان  وهما 
مل�سادر  ا�ستخدامك  تعيق  التي  امل�سكالت  »ما  وهما:  بحرية،  رغب 
التخرج اخلا�س بك«، و«ما  الإلكرتونية لإجناز م�رشوع  املعلومات 
تلك  حتليل  وبعد  املعيقات«،  اأو  امل�سكالت  هذه  ملعاجلة  تو�سياتك 
اإىل  تكراراتها  تبويبها وت�سنيفها وح�ساب  والآراء، مت  ال�ستجابات 

نقاط مبينة يف اجلدولني )17( و)18( الآتيني:
جدول )17(

  المشكالت التي تعيق طلبة المراحل النهائية )الخريجين( في استخدام مصادر المعلومات 
اإللكترونية إلنجاز أبحاثهم العلمية )مشاريع التخرج( من وجهة نظرهم مرتبة ترتيبًا تنازليًا 

بحسب تكراراتها.

الوزن تكرارهاامل�سكلة
الن�سبي لها

1
عدم معرفة كافية ووعي بهذه امل�سادر الإلكرتونية، 

و�سعوبة البحث يف �سبكة الإنرتنت للو�سول اإىل 
املراجع والدرا�سات.

54% 30

2
قلة امل�سادر الإلكرتونية املجانية املتخ�س�سة 

20 %36باملو�سوع.

15 %27�سعوبة التحقق من م�سداقية امل�سادر.3

4
معظم مواقع امل�سادر الإلكرتونية باللغة الإجنليزية 

10 %18والقليل باللغة العربية.

5

ل يوجد خدمة اإنرتنت يف املنزل خ�سو�سًا يف 
املناطق البعيدة عن مركز املدينة وكذلك ب�سبب 

التكلفة املالية، اأو النقطاع املتكرر للتيار 
الكهربائي.

15% 8

6
عدم توافر خمتربات لطلبة م�ساريع التخرج يف 

7 %13اجلامعة ل�ستخدامها مبرونة ووقت اأكرب.

5 %10عدم معرفة التوثيق من �سبكة الإنرتنت.7

8
قواعد البيانات التي توفرها اجلامعة ل تكون متاحة 

اإل داخل اجلامعة، مما يعيق الدخول والإفادة منها 
يف اأي وقت.

5% 3

2 %4ل احب العمل على النمط الإلكرتوين، ول اأرتاح له.9

100 %182املجموع

يتبني من النتائج يف اجلدول )17( اأن طلبة املراحل النهائية 
)اخلريجني( يرون اأن  اأكرث امل�ساكل التي تعيق ا�ستخدامهم مل�سادر 
املعلومات الإلكرتونية لإجناز بحوثهم العلمية )م�ساريع التخرج( هي 
عدم معرفتهم الكافية ووعيهم بهذه امل�سادر الإلكرتونية، و�سعوبة 
البحث يف �سبكة الإنرتنت للو�سول اإىل املراجع والدرا�سات، وتتوافق 
اجلداول  يف  ومناق�ستها  عر�سها  مت  التي  النتائج  مع  النتيجة  هذه 
)4( و)6( و)8( و)10( من الإجابة عن ال�سوؤال الأول للدرا�سة، والتي 
اأظهرت اأن درجة معرفة طلبة املراحل النهائية )اخلريجني( مب�سادر 
املعلومات الإلكرتونية وحماورها كانت متو�سطة وهي غري مر�سية، 
 ،Dhanavandan et al, 2012 كما تتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة
ودرا�سة )Nemati & Babalhavaeji, 2013( اللتني اأظهرت نتائجهما 
الرئي�سة  امل�سكلة  هي  الإلكرتونية  بامل�سادر  املعرفة  نق�س  اأن 
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د. جمدي )حممد رشيد( حناوي/ أ. أمساء ناجح حسون درجة معرفة طلبة املراحل النهائية )اخلرجيني( ملصادر املعلومات اإللكرتونية واستخدامهم هلا ومعيقاتها يف إجناز حبوثهم العلمية )مشاريع التخرج( يف جامعة القدس املفتوحة

وجهة  من  والرابعة  والثالثة  الثانية  امل�سكلة  وتاأتي  ل�ستخدامها. 
نظر الطلبة لتوؤكد امل�سكلة الأوىل؛ فم�سكلة “قلة امل�سادر الإلكرتونية 
امل�سادر  مواقع  “معظم  واأن  باملو�سوع”،  املتخ�س�سة  املجانية 
ت�سريان  العربية”  باللغة  والقليل  الإجنليزية  باللغة  الإلكرتونية 
وبخا�سة  الإلكرتونية،  املعلومات  مب�سادر  معرفتهم  �سعف  اإىل 
املكتبات الإلكرتونية التي توفرها اجلامعة للطلبة والتي ت�سمل عدداً 
من قواعد البيانات واملجالت العلمية املحكمة �سواٌء باللغة العربية 
اأم الإجنليزية، والغنية بالدرا�سات واملقالت يف خمتلف املوا�سيع 
والتخ�س�سات، وهي م�سادر موثوقة وذات م�سداقية تامة، وتتفق 
اجلزئية املتعلقة مب�سكلة اللغة الإجنليزية يف هذه النتيجة مع درا�سة 
�سالح ومطر )2011( التي بينت اأن اأبرز معوقات ا�ستخدام الإنرتنت 

يف البحث العلمي هي عدم امتالك مهارات اللغة الإجنليزية.
وتاأتي امل�سكلة اخلام�سة وال�ساد�سة من وجهة نظر الطلبة لتعرب 
الإنرتنت  ب�سبكة  مت�سلة  اأكرث  حوا�سيب  اأجهزة  لتوافر  حاجتهم  عن 
اجلامعة  اأن  علمًا  الإلكرتونية،  املعلومات  م�سادر  من  لالإفادة 
توافر خمترب حا�سوب مت�سل ب�سبكة الإنرتنت ل ي�ستخدم يف العادة 
كغريه من خمتربات احلا�سوب لغر�س املحا�رشات والتدريب، واإمنا 
لال�ستخدام احلر للطلبة، اإ�سافة اإىل اأن اجلامعة توفر عدداً من اأجهزة 
اجلامعة  واملوجودة يف مكتبة  الإنرتنت  ب�سبكة  املت�سلة  احلا�سوب 
مهام  لديهم  الذين  الطلبة  وبخا�سة  لها،  املكتبة  رواد  ل�ستخدام 
يعرفون  قلياًل - ل  واإن كان  الطلبة -  من  اأن عدداً  بحثية، ويظهر 
بتوافر تلك الأجهزة وا�ستخداماتها، اأو اأن عدد تلك الأجهزة غري كاف 

ويحتاج اإىل زيادة يف عددها.
وتاأتي بالدرجة ال�سابعة من وجهة نظر طلبة املراحل النهائية 
)اخلريجني( م�سكلة “عدم معرفة التوثيق من �سبكة الإنرتنت”، وهذه 
بالتعامل  ومعرفتهم  الطلبة  وعي  �سعف  اإىل  ت�سري  اأي�سًا  امل�سكلة 
وهم  التوثيق،  عملية  حيث  من  الإلكرتونية  املعلومات  م�سادر  مع 

بحاجة اإىل رفع م�ستوى معرفتهم اأي�سًا يف هذا ال�ساأن.
اأما يف الدرجة الثامنة فجاءت م�سكلة “ قواعد البيانات التي 
توفرها اجلامعة ل تكون متاحة اإل داخل اجلامعة، مما يعيق الدخول 
والإفادة منها يف اأي وقت”، وهذه �سيا�سة تعود لإدارة املكتبات يف 
اجلامعة لأ�سباب اإدارية خا�سة بالتفاقات التي تربمها اجلامعة مع 
املوؤ�س�سات التي تقدم تلك القواعد الإلكرتونية، وميكن معاجلة تلك 
اأجهزة  اأكرب من  امل�سكلة بطريقة غري مبا�رشة من خالل توافر عدد 
فر�سة  لإتاحة  اجلامعة،  يف  الإنرتنت  ب�سبكة  املت�سلة  احلوا�سيب 
اأكرب ووقت اأكرث ل�ستخدام الطلبة لتلك الأجهزة لالإفادة من م�سادر 

املعلومات الإلكرتونية.
اأما امل�سكلة الأخرية والتي ح�سلت على اأقل عدد من التكرارات 
الإلكرتوين  النمط  على  العمل  اأحب  “ل  فهي  الطلبة  نظر  وجهة  من 
 - الطلبة  من  عدد  وجود  اإىل  امل�سكلة  هذه  وت�سري  له”،  اأرتاح  ول 
م�سادر  ا�ستخدام  نحو  �سالبة  اجتاهات  لديهم   - حمدوداً  كان  واإن 
رفع درجة معرفتهم  وبالإمكان من خالل  الإلكرتونية،  املعلومات 
تتحول  اأن  ا�ستخدامها،  وكيفية  وفوائدها  ومزاياها  امل�سادر  بتلك 

اجتاهاتهم ال�سالبة اإىل اإيجابية نحو تلك امل�سادر الإلكرتونية.
جدول )18(

  آراء طلبة المراحل النهائية )الخريجين( وتوصياتهم لمعالجة المشكالت أو المعيقات التي 
تواجههم في استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية إلنجاز أبحاثهم العلمية )مشاريع التخرج( 

مرتبة ترتيبًا تنازليًا بحسب تكراراتها.

الوزن تكرارهاامل�سكلة
الن�سبي لها

1

اإعطاء دورات وحما�رشات يف كيفية ا�ستخدام 
الإنرتنت والبحث فيها لإجناز م�ساريع التخرج 

وكيفية التوثيق من خاللها، اأو اإدراجها يف املناهج 
الدرا�سية والرتكيز عليها يف اجلانب العملي.

42% 30

2

اإطالع الطلبة والن�رش لهم عن اأ�سماء املواقع 
الإلكرتونية املوثوقة ل�ستخدامها يف البحث العلمي 

وتعريفهم بكيفية احلكم على املواقع املوثوقة 
واملعتمدة.

36% 26

3
توفري م�سادر الكرتونية جمانية اأكرث لتغطية 

12 %17املو�سوعات ب�سكل اأف�سل.

11 %15توفري مواقع باللغة العربية للمراجع والدرا�سات.4

5
توفري اأجهزة وخمتربات اأكرث مت�سلة ب�سبكة 

الإنرتنت يف اجلامعة ل�ستخدامها مبرونة اأكرث يف 
اإجناز م�ساريع التخرج.

13% 9

6
اإي�سال خدمة الإنرتنت ملختلف املناطق يف الوطن، 

وتخفي�س تكلفة احل�سول على خدمة الإنرتنت يف 
املنازل.

8% 6

7
اإتاحة قواعد البيانات الإلكرتونية ل�ستخدامها 

4 %5خارج اجلامعة باأي وقت.

8

ت�سميم موقع على �سبكة الإنرتنت خا�س مل�ساريع 
التخرج لدعم الطلبة وتوجيههم وتوعيتهم باأمور 
م�ساريع التخرج وم�سادر املعلومات الإلكرتونية 

وتوفري درا�سات واأبحاث فيه.

3% 2

100 %139املجموع

مبراجعة اآراء طلبة املراحل النهائية )اخلريجني( وتو�سياتهم 
يف اجلدول )18( يالحظ اأنها تتناغم مع امل�سكالت واملعيقات التي 
تعيق ا�ستخدامهم مل�سادر املعلومات الإلكرتونية من وجهة نظرهم، 
ويعتقد الباحثان اأن هناك عدداً من تلك التو�سيات جادة ومنطقية 
ولذلك  فيها،  والتطوير  التعديل  مع  تبنيها  اأو  بها  الأخذ  وميكن 

ت�سمنت تو�سيات الباحثنينْ عدداً منها.

التوصيات واملقرتحات:
يف �سوء ما تو�سلت له الدرا�سة من نتائج، يو�سي الباحثان 
على  والأخرى  القريب،  املدى  على  اإحداهما  رئي�ستني،  بتو�سيتني 

املدى الأبعد:
على املدى القريب:  ●
الإنرتنت  � �سبكة  على  موقع  اأو  من�سة  تطوير   �

التعلم موودل  اإدارة  التخرج من خالل نظام  خا�س مبقرر م�رشوع 
املن�سة  اأو  املوقع  هذا  ليحتوي  اجلامعة،  تعتمده  الذي   )Moodle(
م�رشوع  مقرر  لطلبة  امل�ساعدات  تقدمي  �ساأنها  من  بيانات  على 
الإر�سادات  اإىل  فبالإ�سافة  وتخ�س�سه،  كليته  ح�سب  كل  التخرج 
املوقع  هذا  يحتوي  اأن  واإجراءاته،  التخرج  م�رشوع  حول  العامة 
م�سادر  اأنواع  تو�سح  عملية  وفيديوهات  نظرية  �رشوحات  على 
ا�ستخدامها  واإجراءات  وفوائدها  ومزاياها  الإلكرتونية  املعلومات 
من  والإفادة  التخرج،  م�ساريع  اإجناز  يف  بالعموم  منها  والإفادة 
والتي  باخل�سو�س،  اجلامعة  تقدمها  التي  الإلكرتونية  امل�سادر 
العربية  العلمية باللغتني  البيانات واملجالت  تقدم عدداً من قواعد 
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د. جمدي )حممد رشيد( حناوي/ أ. أمساء ناجح حسون درجة معرفة طلبة املراحل النهائية )اخلرجيني( ملصادر املعلومات اإللكرتونية واستخدامهم هلا ومعيقاتها يف إجناز حبوثهم العلمية )مشاريع التخرج( يف جامعة القدس املفتوحة

امل�سادر  تلك  من  التوثيق  طرق  تو�سيح  اإىل  اإ�سافة  والإجنليزية، 
واإر�سادات عامة حول  اإىل توجيهات  اإ�سافة  باأنواعها،  الإلكرتونية 
وغري  عليها،  العتماد  ميكن  التي  املوثوقة  الإلكرتونية  امل�سادر 

املوثوقة التي ي�ستثنيها الباحث ل�سعف م�سداقيتها العلمية. 
اإعالم طلبة م�رشوع التخرج من خالل مرا�سالت  �  �

اأع�ساء هيئة التدري�س امل�رشفني على الطلبة عرب البوابة الأكادميية، 
واأي�سًا  التخرج،  م�رشوع  لطلبة  تعقد  التي  العمل  ور�س  خالل  ومن 
التخرج،  م�رشوع  مبقرر  اخلا�سة  واملحا�رشات  اللقاءات  خالل  من 
اإعالمهم عن من�سة مقرر م�رشوع التخرج واأهميتها ومدى اإفادتهم 

منها وطريقة الو�سول اإليها؛ لتحقيق الإفادة من حمتوياتها.
اإعالم طلبة م�رشوع التخرج من خالل القنوات  �  �

على  واحداً  حا�سوب  خمترب  هناك  باأن  ال�سابق،  البند  يف  املذكورة 
وهو  والتدريب،  املحا�رشات  اجلامعة غري خمتربات  فرع  الأقل يف 
خا�س بال�ستخدام الأكادميي احلر للطلبة ل�سبكة الإنرتنت، اإ�سافة 
اإىل وجود ركن خا�س يف مكتبة اجلامعة يحتوي على جمموعة من 
الإنرتنت  �سبكة  يف  البحث  عملية  يف  لال�ستخدام  احلا�سوب  اأجهزة 
وامل�سادر الإلكرتونية، مع وجود م�رشفني موؤهلني ي�ستطيع الطلبة 

اللجوء اإليهم لطلب امل�ساعدة والإر�ساد. 
على امل�ستوى البعيد:  ●
اإدراج مو�سوع م�سادر املعلومات الإلكرتونية  �  �

الإجبارية ذات  التاأ�سي�سية  اأحد مقررات اجلامعة  كوحدة رئي�سة يف 
الوحدة  هذه  لت�سمل  العملي،  البحث  مناهج  مقرر  خا�سة  العالقة، 
التي مت ذكرها يف  العملية جميعها  واملهارات  النظرية  املعلومات 
املن�سة  تلك  توظيف  مع  ال�سابقة،  التو�سية  يف  املقرتحة  املن�سة 
جانب  املقرر   لذلك  وليكون  املقرر،  يف  للوحدة  م�ساند  كجانب 
عملي خا�س بهذه الوحدة يتم �رشحه يف خمتربات احلا�سوب اأي�سًا، 
وي�سبح من متطلبات تقييم هذا املقرر جانب عملي يح�سب له جزء 

من عالمة املقرر.
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