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أسباب عذم اهتمام بعط طلبت اجلامعت مبراجعت
املكتباث اجلامعيــــت

م.م موفك أٌوب محسـن
طالب دكتوراه /كلٌة التربٌة األساسٌة /جامعة دٌالى
مستخلص :
لمد هدؾ البحث الحالً إلى اإلجابة عن سؤالٌن  ،أولهما ما هً أسباب
عزوؾ الطلبة عن المكتبات الجامعٌة  ،وثانٌهما وهل تختلؾ باختالؾ المرحلة
الدراسٌة والجنس.
تكونت عٌنة البحث من ( ) 051طالبا وطالبة من كلٌة التربٌة األساسٌة /
جامعة دٌالى موزعٌن بالتساوي على أربعة ألسام دراسٌة هً(اإلرشاد التربوي،
اللؽة االنكلٌزٌة ،التارٌخ  ،الرٌاضٌات) وعلى الجنس (بنٌن  ،بنات) وعلى المرحلة
األولى والرابعة،وتم استخدام الوسائل اإلحصائٌة المناسبة كاختبار مربع كاي لعٌنة
واحدة  ،واختبار مربع كاي لعٌنتٌن مستملتٌن حٌث ظهرت الفروق فً سبعة أسباب
أربعة منها كانت لصالح طلبة المرحلة األولى كاعتماد بعض الطلبة أن الكتب
المنهجٌة كافٌة للنجاح فضال عن عدم توفر الرؼبة لدى بعض الطلبة إلكمال
دراستهم العلٌا أما الثالثة األخرى لصالح طلبة المرحلة الرابعة فمنها اعتماد األسئلة
االمتحانٌة الشفوٌة والتحرٌرٌة على الكتاب الممرر فمط فضال عن أن بعض
التدرٌسٌٌن الطلبة على كتابة التمارٌر .
أما ما ٌخص الذكور واإلناث فمد اتضح بان الذكور ٌختلفون عن اإلناث فً تحدٌد
أسباب عزوفهم عن ارتٌاد المكتبات حٌث ظهر أن هنان ثمان أسباب دالة منها
أربعة لصالح الذكور كعدم توفر الرؼبة لدى بعض الطلبة باأللسام التً نسبوا إلٌها،
فضال عن للة المؤتمرات العلمٌة  ،وأربعة أسباب لصالح اإلناث منها اعتماد
البعض أن الكتب المنهجٌة كافٌة للنجاح  ،وصعوبة التكٌؾ مع جو الكلٌة .
وفً ضوء نتائج البحث الحالً خرج الباحث بممترحات وتوصٌات  ،فمن
الممترحات  ،إجراء دراسات متتابعة لمثل هذا الموضوع المهم مهم فً حٌاة الطالب
واألستاذ الن المكتبات تهم الطرفٌن فضال عن دراسة عاللة هذه الظاهرة
بمتؽٌرات أخرى كالتحصٌل والطموح والرؼبة فً التخصص .
أما التوصٌات فمنها االهتمام بالمكتبة من حٌث البناٌة والمرافك الخدمٌة .
Abstract:
The aim of the current research is to answer these questions,
first, what are the reasons for the reluctance of students for
university libraries, and does vary by grade and sex . The
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sample consisted of (160) students from the Faculty of Basic
Education / University of Diyala evenly distributed on the four
sections seminar is (educational counseling, English, history,
mathematics) and gender (boys, girls) and the first phase and the
fourth, was used means appropriate statistical test chi square for
a single sample, and chi square test for independent samples
emerged as the differences in the seven reasons, four of which
were in favor of students first stage as the belief of some
students that textbooks sufficient for success as well as the lack
of desire among some students to complete their studies while
the other three in favor of i Huelva fourth stage of the mismatch
adoption questions test scores oral and written only on the
textbook as well as some faculty students to write reports
As regards males and females have been shown that males differ
from females in determining the reasons for their reluctance to
frequenting the libraries where it appeared that there are eight
reasons function including four Wissal h males such as not
providing the desire among some students sections that
attributed to it, as well as the lack of scientific conferences, and
four reasons for females than some believe that sufficient
textbooks for success, and the difficulty of adapting to a college
atmosphere
In light of the results of the current search out proposals and
recommendations, the researcher, it proposals, sequential studies
for such a important issue in h life student and professor because
libraries of mutual interest as well as the study of the
relationship of these variables phenomenon other Kalthesel and
ambition and desire to specialize . The recommendations
mismatch interest in the library in terms of building and utilities.
: مشكلت البحث وأهميته
أصبح من المسلم به إن اإلنسان المعاصر فً أي مجتمع متحضر الٌمكن أن
ٌستؽنً عن المراءة فهً بالنسبة له احد المنافذ الرئٌسة للمعرفة وبواسطتها ٌحصل
.مما ٌبؽٌه الطالب من معلومات وأفكار تساعد على حل مشكالته وتكٌفه مع مجتمعه
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فالمراءة وسٌلة من وسائل االكتساب الذهنً وأداة لنمل األفكار التً ال ٌمكن نملها
شفوٌا ،فضال عن أنها عامل مؤثر فً النمو العملً واالنفعالً
(بروم،0541،ص)05
وٌعد عالم الٌوم عالم لراءة واطالع فعلى الرؼم من تعدد الوسائل الثمافٌة فً العصر
الحدٌث  ،فأن المراءة تفوق كل هذه الوسائل لما تمتاز به من السهولة والحرٌة
والسرعة وعدم التمٌد بزمن معٌن أو مكان محدد (بروم  ،0541،ص)0
وإذا كان المادرون على المراءة بجدارة للٌلٌن فً الدول النامٌة
(البٌطار،0553،ص)021فأن هذه المشكلة ال تمتصر علٌها حسب وإنما تتعدى إلى
الدول المتمدمة أٌضا( ،تنكر،0514،ص)3
إن المدرة على المراءة بجدارة التعتمد على الكتاب المنهجً الذي ٌمدم الحد األدنى
من معلومات وإنما ٌنبؽً للطلبة استخدام الكتب المساعدة أو أٌة مصادر أخرى فً
المكتبات للتوسع فً طلب العلم والمعرفة (بوند ،0551 ،ص)22
والمكتبات هً مركز االنطالق نحو آفاق التطور وهً المعٌن الذي ٌرفد اإلنسان
بالمعرفة وٌزوده بمختلؾ الخبرات فتتوسع بذلن نظرته العلمٌة وافمه الثمافً (نعمة
،0515ص )0فضال عن أنها تعكس حضارة المجتمع وتساعد المواطن على التعلم
الذاتً واكتساب المهارات المتجددة والتكٌؾ مع المجتمع وشؽل أولات الفراغ بما
ٌعود علٌه وعلى المجتمع بالخٌر والفائدة (بدرً،0515،ص)51
لمد أصبح عدد المكتبات وعدد ونوعٌة ماتحتوٌه من كتب ومجالت علمٌة فً اى بلد
مؤشرا على تمدمه وتصمٌمه على مواكبة مسٌرة الحضارة والتمدم  ،فالمكتبة مركز
إشعاع فكري وحضاري ألنها تضم بٌن جدرانها إبداعات عمول العلماء واألساتذة
والمفكرٌن من علم ومعرؾ ( .الشواؾ ،0511،ص)385
وتعد المكتبات الجامعٌة أمكنة متخصصة فً عدد من حمول العلم والمعرفة وجدت
لدعم المناهج الدراسٌة من خالل التوسع والتعمك  ،الن المناهج الدراسٌة التستطٌع
تحمٌك هذا التوسع والتعمك بسبب انفجار المعرفة ومحدودٌة الولت المخصص لها
فالكتاب المنهجً مهما بلػ من الجودة ٌبمى بحاجة إلى إن ٌستمل مادته بالرجوع إلى
المجالت والنشرات والمراجع العلمٌة األخرى إذا أردنا ضمان الشمول والتوسع فً
الخبرات والمعلومات التً تمدم للطلبة وإذا ما أردنا فهم الجٌد للموضوعات التً
ٌدرسها ( .الكبٌسً ،0581،ص)02
وانطاللا من أهمٌة المكتبات الجامعٌة فمد أولتها الجامعات العرالٌة اهتماما واضحا
فً السنوات العشر األخٌرة وبالرؼم من ذلن كله فان عدد الطلبة الذٌن ٌراجعون
هذه المكتبات أو ٌستفٌدون منها الزال دون المستوى المطلوب وٌمكن مالحظة ذلن
ببساطة عند مراجعتنا ألي مكتبة من هذه المكتبات .
ومن هنا ولدت فكرة البحث الحالً الذي ٌحاول معرفة أسباب عزوؾ الطلبة عن
ارتٌاد هذه المكتبات واإلفادة منها من معرفة أسباب عزوؾ الطلبة ثم تشخٌص
الوالع ومن ثم تسهٌل عملٌة اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمعالجة هذه المشكلة من لبل
المعنٌٌن فضال عن أنها محاولة علمٌة متواضعة على طرٌك إجراء المزٌد من
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الدراسات العلمٌة فً هذا المجال بما ٌحمك خدمة المسٌرة العلمٌة التً ٌشهدها
العراق وٌوفر لها مستلزمات نموها وتمدمها .
أهذاف البحث :
ٌهدؾ البحث الحالً إلى اإلجابة عن السؤالٌن اآلتٌٌن:
 .0ماهً أسباب عزوؾ الطلبة عن المكتبات الجامعٌة .
 .1هل تختلؾ هذه األسباب باختالؾ :
أ -المرحلة الدراسٌة (الصفوؾ األولى والرابعة)
ب-الجنس (ذكور  ،اناث ) .
حذود البحث :
ٌمتصر هذا البحث على طلبة الصفوؾ األولى والرابعة فً كلٌة التربٌة
األساسٌة  /جامعة دٌالـــــى ،للعام الدراسً . 1101-1100
حتذيذ املصطلحاث:
 .0المكتبات الجامعٌة  :أمكنة متخصصة حسب تخصصات األلسام فً الكلٌة تضم
مجموعات كبٌرة من المواد المطبوعة كالكتاب واأللراص المدمجة ذات التمنٌة
العالٌة  ،والدورٌات المحكمة  ،والرسائل الجامعٌة ؼٌر المنشورة  ،والمراجع
والمعاجم واألطالس  ،وخالصة المؤتمرات العالمٌة المهمة .
 .1عزوؾ الطلبة  :امتناعهم أوللة ذهابهم إلى المكتبات لإلفادة مما تحوٌه من كتب
ومجالت ومراجع علمٌة .
اإلطار النـظري :
ال ٌمكن فصل موضوع المكتبات أٌا كانت هذه المكتبات سواء المدرسٌة منها
وعلى المستوٌٌن االبتدائً أو اإلعدادي أو على المستوى الجامعً عن موضوع
الكتب المنهجٌة ال تشمل إال الحد األدنى من المعلومات الخاصة بمواضٌع المنهج
الدراسً  ،وعلٌه فان أي برنامج تعلٌمً ٌنشد الكفاءة واالمتٌاز عندما ٌموم بتوظٌؾ
الكتاب المنهجً بوصفه إطارا عاما ٌحدد االتجاهات والمفاهٌم األساسٌة للمادة
الدراسٌة فعلٌه أن ٌترن الحرٌة للطالب للبحث والتنمٌب عن المعلومات بنفسه من
مصادر التعلم المتوفرة فً المكتبة  ،وهذا ٌنطلك من باب إحالة المتعلم إلى مصادر
المعرفة مثل ؛ األطالس والمعاجم وإعداد التمارٌر والمراءة والفهم والتلخٌص وكذلن
تشارن فً لٌاس لدرة المتعلم على استخدام مصادر المعرفة (عبد الهادي 0582 ،
،ص)31
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املكتبت اجلامعيت ودورها يف التنميت
حتى تكون المكتبة فً خدمة الطالب والمنهج الدراسً فان ذلن ٌوصلنا إلى أن
نرسم اإلطار العام لها لتأكٌد دورها فً تنمٌة المٌول االٌجابٌة للطالب وكذلن من
حٌث لوة تأثٌر هدافها وأنشطتها الخاصة الدراسٌة خالل النماط اآلتٌة -:
 .0االنتمال بالتعلٌم من ثمافة اإلٌداع إلى ثمافة اإلبداع كً ٌتعلم الطالب كٌؾ ٌعلم
نفسه فً لدراته وٌفسر وٌحلل وٌنالش وٌتخذ المرارات .
 .1تنمٌة المٌول المرائٌة لدى المتعلمٌن وتعمٌمها وتوسٌعها حتى الٌصبح فمط متعلما
ومثمفا وإنما ٌمتلن المدرة على التفكٌر والمدرة على التعبٌر والتناء الكتب .
 .2التأكٌد على مهارات التفكٌر وخلك طالب مستملٌن ومعتمدٌن على أنفسهم وتأكٌد
لٌم تحمل المسؤولٌة والعمل الجماعً .
 .3اإلٌمان بتنوع اآلراء وتعدد الحلول وحك االختالؾ والتخلً عن الرأي والتسامح
مع األفكار المخالفة .
 .4تأكٌد االعتزاز بالمكتبة باعتبارها مركز مصادر التعلم  ،شرط أن تكون تجربته
األولى مع المكتبة سارة ورائعة ومحببة إلى نفسه وأشعاره بلذة البحث عن
المعلومات بنفسه .
 .5تكوٌن اتجاهات اٌجابٌ ة نحو المكتبة والكتاب  ،وتكوٌن عادة التردد علٌها واأللفة
بها وزٌارتها حتى تصبح جزءا من سلوكه الٌومً فً المراءة واالطالع .
.1إمداد الطلبة بمصادر المعلومات  ،وإمداد مجتمع الجامعة بأنواع الكتب الوظٌفٌة
والتثمٌفٌة .
 .8تدرٌب الطلبة على استخدام المكتبة ،ومصادر المعلومات(سالم،1115،ص)03
دراساث سابقت :
اهتم المربون والباحثون بالمكتبات وبما تحوٌه من كتب ومراجع علمٌة وبإلبال
الطلبة علٌها لإلفادة منها ولعل ماٌؤشر هذا االهتمام بهذا الموضوع كثرة الدراسات
والبحوث التً تناولت جوانبه المختلفة وفٌما ٌأتً عرض لبعض هذه الدراسات ذات
العاللة بمشكلة هذا البحث مرتبة حسب تسلسلها الزمنً .
 -1دراسة الخفاجي ()1191
هدفت هذه الدراسة إلى الكشؾ عن عاللة المٌول المرائٌة بالجنس والمستوى
االلتصادي  ،ولد توصلت هذه الدراسة إلى أن اؼلب المترددٌن على مكتبة الطفل
العربً فً بؽداد كانوا من الذكور حٌث بلؽت نسبتهم  %84وان اؼلب المترددٌن
كانوا من أبناء الطبمة العاملة حٌث بلؽت نسبتهم (1 %81الخفاجً،0515،ص)01

 -2دراسة جعفر وآخرين – عام 1192
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استهدفت هذه الدراسة معرفة اعتماد الطلبة الجامعٌٌن على المحاضرات التً
ٌلمٌها علٌهم أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة وممدار استخدامهم المراجع والكتب المتوفرة
فً مكتبات كلٌاتهم ولتحمٌك أهداؾ البحث تم توزٌع استبٌان على ( )005طالب
وطالبة من طلبة الصفوؾ المنتهٌة فً كلٌة العلوم واآلداب بجامعة بؽداد و()21
عضو من أعضاء هٌئة التدرٌس فً هاتٌن الكلٌتٌن ولد أظهرت الدراسة أن الطلبة
ٌعتمدون المذكرات التً ٌملٌها علٌهم مدرسوهم دون الرجوع إلى المصادر
األساسٌة  ،وان كثٌرا من أعضاء هٌئة التدرٌس ٌكتفون بالمعلومات المدونة فً
مذكرات الطلبة وٌؤكدونها فً منالشاتهم وامتحاناتهم الشفوٌة والتحرٌرٌة  ،كما
توصلت الدراسة إلى إن المعولات التً تحول دون استخدام الطلبة للمراجع العلمٌة
هو ضعفهم فً اللؽة االنكلٌزٌة التً كتبت فٌها معظم هذه المراجع1
(جعفر ،0583،ص)102
 -3دراسة الشيخ عام 1193
هدفت الدراسة إلى معرفة العوامل التً تحول دون استفادة الطلبة الكاملة من
المكتبات من وجهة نظر هٌئة التدرٌس  ،ولؽرض تحمٌك هدؾ البحث اعد الباحثان
استبٌانا وزع على ( )120تدرٌسٌا  ،وتوصلت الدراسة إلى أن من العوامل التً
تحول دون االستفادة من المكتبات والمراجع المتوفرة فٌها هـــً-:
أ -ضعؾ الطلبة فً اللؽة االنكلٌزٌة.
ب -التركٌز فً عملٌة التموٌم على محتوى الكتاب الممرر .
ج -عدم توفر بعض المراجع فً المكتبة.
د -تزامن أولات المكتبات مع أولات الدروس( .الشٌخ ،0582،ص)005
منهجيت البحث وإجراءاته :
إن تحمٌك أهداؾ هذا البحث ٌتطلب االتــــى:
 -0اختٌار عٌنة مناسبة من مجتمع البحث .
 -1اختٌار أداة ٌمكن بواسطتها تحمٌك أهداؾ البحث.
 -2تطبٌك األداة على عٌنة البحث.
 -3استخدام الوسائل االحصائٌة.
وفٌما ٌأتً استعراض لهذه الخطوات:
عينت البحث:
تكونت عٌنة البحث من ( ) 051طالبا وطالبة من كلٌة التربٌة األساسٌة  /جامعة
دٌالى موزعٌن بالتساوي على أربعة ألسام دراسٌة هً(اإلرشاد التربوي ،اللؽة
االنكلٌزٌة ،التارٌخ  ،الرٌاضٌات) وعلى الجنس (ذكور  ،اناث) وعلى المرحلة
األولى والرابعة ،والجدول رلم (ٌ)0وضح ذلن .
جدول ( ٌ ) 0وضح عٌنة البحث موزعة حسب الجنس
المرحلة الدراسٌة
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الرابعـــة

ذكور
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ذكور

اناث

01

01

01

01

31

01
01
01
31

01
01
01
31

01
01
01
31

01
01
01
31

31
31
31
051

 - 2أداة البحث
لام الباحث باالعتماد على ممٌاس الكبٌسً الذي أعده عام( )0583لكون هذا
الممٌاس ٌتمٌز باالتـً-:
 -0انه ٌعد من المماٌٌس التً تالئم األوضاع التً تحٌط بالمطر العرالً .
 -1إن هذا الممٌاس لد ؼطى جوانب مهمة فً موضوع البحث .
 -2إن الكبٌسً لد أعده للتطبٌك على طلبة الجامعة وهً الشرٌحة التً اختار منها
الباحث عٌنة هذا البحث .
لمد تكون ممٌاس الكبٌسً من ( )22فمرة تم الحصول علٌها من خالل األدبٌات
السابمة احتوى الممٌاس على تفاصٌل مهمة تحٌط بالطالب الجامعً  ،ولد استخدم
بدٌلٌن هما (نعم ) أو (ال) كإجابة ٌسجلها المفحوص على فمرات االستبٌان الذي
صار فٌما بعد ممٌاسا.
كذلن فمد لام باستخراج ثبات االستبٌان باستخدام معادلة كورد_ رٌجاردسن حٌث
بلػ معامل الثبات (81و )1وهو معامل ثبات جٌد إذا مااخذنا بنظر االعتبار إن
الموائم النفسٌة والتربوٌة كما أشارت ناناللً الٌكون ثباتها عالٌا بسبب تؽٌرات
استجابات األفراد على تلن الموائم (الكبٌسً ،0581،ص)051
ومن الجدٌر بالذكر أن الباحث لام باستخراج الصدق الظاهري للممٌاس من خالل
عرضه على مجموعة من المحكمٌن الذٌن ابدوا موافمتهم على فمراته وتعلٌماته
وبدائله  ،كما تم استخراج الثبات لهذا الممٌاس بطرٌمة إعادة االختبار وبفاصل زمنً
بٌن التطبٌك األول والتطبٌك الثانً لفترة اسبوعٌن ولد بلػ معامل الثبات باستخدام
هذه الطرٌمة (18و. )1
 -3تطبيق األداة
تم تطبٌك أداة البحث فً شهر نٌسان  1101واستؽرلت عملٌة التطبٌك ( )1أٌام
 -4الىسائل اإلحصائيت
 -0اختبار مربع كاي لعٌنة واحدة)Siegel,s,1956,p46(.
-355-

م.م .موفق ايوب محسه

العذد الثالث والخمسون  .مجلة الفتح  .ويسان لسىة 3102

 -1اختبار مربع كاي لعٌنتٌن مستملتٌن() Glass,1970,p.1091
عرض النتائج ومناقشتها
حسب المرحلة الدراسيــة:
أ-
تبٌن للباحث أن طلبة المرحلة األولى ٌختلفون عن طلبة المرحلة الرابعة حٌنما
لام باستخدام اختبار مربع كاي لعٌنتٌن مستملتٌن (فٌرجوسون،0515،ص)085
حٌث ظهرت الفروق فً سبعة أسباب أربعة منها كانت لصالح طلبة المرحلة األولى
والثالثة األخرى لصالح طلبة المرحلة الرابعـة وكما موضح أدناه :
طلبة المرحلة األولى:
إن األسباب التً كان الفرق فٌها فً صالح الصفوؾ األولى هً-:
 -0اعتماد بعض الطلبة أن الكتب المنهجٌة كافٌة للنجاح.
 -1الٌرؼب بعض الطلبة فً األلسام التً نسبوا الٌها.
 -2التتوفر الرؼبة لدى بعض الطلبة إلكمال دراستهم العلٌا.
 -3صعوبة تكٌؾ بعض الطلبة مع جو الكلٌة.
طلبة المرحلة الرابعة:
أما األسباب التً كانت فً صالح طلبة الصفوؾ الرابعة فهً:
 -0تعتمد األسئلة االمتحانٌة الشفوٌة والتحرٌرٌة على الكتاب الممرر فمط.
 -1الٌشجع التدرٌسٌٌن الطلبة على كتابة التمارٌر .
 -2الٌوفر مجال لنشر أفكار ودراسات الطلبة.

والجدول رلــم (ٌ )1وضح ذلن
جدول رلم (ٌ )1وضح الفروق بٌن المرحلتٌــن

ت
الفقرة
4

تعتمد األسئلة االمتحانٌة والشفوٌة والتحرٌرٌة
على المنهج
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59
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75و
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05

التتوفر الرؼبة لدى بعض الطلبة إلكمال
دراساتهم العلٌا

59
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%

35
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%

13و9
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14

الٌتوفر مجال لنشر كتابات ودراسات الطلبة

43

29
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53
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73و
7

0

اعتماد بعض الطلبة أن الكتب المنهجٌة كافٌة
للنجاح

61

39
%

53

34
%

1و2

75و
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15

الٌشجع بعض التدرٌسٌٌن الطلبة على كتابة
التمارٌر

59

35
%

94

47
%

4و2

72و
7

1

صعوبة تكٌؾ بعض الطلبة مع جو الكلٌة

ب -حسب الجنــــس
ٌتضح من الجدول (  ) 2إن الطالب ٌختلفون عن الطالبات فً تحدٌد أسباب
عزوفه م عن ارتٌاد المكتبات وباستخدام مربع كاي لعٌنتٌن مستملتٌن ظهر أن هنان
ثمان أسباب دالة منها أربعة لصالح الطالب وأربعة لصالح الطالبات-:
األسباب الدالة لصالح الذكور:
 -0تعتمد األسئلة االمتحانٌة الشفوٌة والتحرٌرٌة على الكتاب الممرر فمط.
 -1الٌشجع بعض التدرٌسٌٌن الطلبة على كتابة التمارٌر والدراسات العلمٌة.
 -2التتوفر الرؼبة لدى بعض الطلبة باأللسام التً نسبوا الٌها.
 -3للة المؤتمرات العلمٌة.
األسباب الدالة لصالح االنا :
 -0اعتماد بعض الطلبة أن الكتب المنهجٌة كافٌة للنجاح.
 -1صعوبة تكٌؾ بعض الطلبة مع جو الكلٌة.
ٌ -2مضً بعض الطلبة أولات فراؼهم فً مشاهدة برامج التلفزٌون.
 -3التتوفر الرؼبة لدى بعض الطلبة إلكمال دراساتهم العلٌا.
جدول ( ٌ ) 2وضح الفروق حسب الجنــس

ت
الفمرة
4

تعتمد األسئلة االمتحانٌة والشفوٌة والتحرٌرٌة
على المنهج

بنٌن
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1
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1
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التىصياث واملقرتحـاث

أوال :التىصــياث
 -0ضرورة التركٌز على مسألة تشجٌع الطلبة على كتابة التمارٌر كل حسب
اختصاصه الن ذلن سٌؤدي بالنتٌجة ذهاب الطالب إلى المكتبة .
 -1االهتمام بالمكتبة من حٌث البناٌة والمرافك الخدمٌة .
 -2اإلكثار من المؤتمرات العلمٌة للطلبة ألنها ستوجههم تلمائٌا إلى ارتٌاد المكتبات
كضرورة الزمة لبحوثهم .
ثانيـا  :املقرتحــــاث
 -0إجراء دراسات متتابعة لمثل هكذا موضوع مهم فً حٌاة الطالب واألستاذ الن
المكتبات تهم الطرفٌن.
 -1دراسة عاللة هذه الظاهرة بمتؽٌرات أخرى كالتحصٌل والطموح والرؼبة فً
التخصص.
املصادر :
 -0احمد،دمحم عبد لسالم(ب ت)؛ المٌاس النفسً والتربوي،الماهرة،مكتبة النهضة
 -1بدر،احمد()0515؛ ممدمة فً علم المكتبات،مطبعة الكوت ،مطبعة الكوت
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 -2بروم،م 1أ ()0540؛ المراءة الفعالة ،ترجمة سعد بٌباز ،بٌروت لبنان
 -3بوند ،ج.ل ()0551؛ تعلٌم األطفال المراءة،ترجمة سعد بٌباز  ،بٌروت،لبنان
 -4البٌطار،عبد المادر سعٌد )0553(،فن المراءة الناتجة،مجلة معهد المدرسٌن
العالً ،بؽداد  ،جامعة بؽداد  ،العدد االول
 -5تنكر،م1أ ( )0514؛ تعلٌم المراءة األولٌة،ترجمة سعد بٌباز ،بٌروت ،لبنان
 -1جعفر،نوري وآخرون()0583؛ مدى اعتماد الطلبة الجامعٌٌن على محاضرات
الهٌئات التدرٌسٌة 1مطبعة جامعة بؽداد
 -8الخفاجً ،دمحم حسن(:)0515دور المكتبة والمكتبٌٌن فً تنشئة الطفل ،مطبعة
شفٌك بؽداد
 -5سالم  ،عمار إبراهٌم ( :)1115دراسة مٌدانٌة للمكتبات الدراسٌة ،
المستنصرٌة ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة
 -01الشواؾ  ،هشام )0511(،؛ المكتبات الجامعٌة العربٌة والتعاون معها ،مطبعة
دمشك،سورٌا
 -00الشٌخ ،سلٌمان()0580؛ اتجاهات ومؤشرات لطاع التربٌة والتعلٌم العالً
،مطبعة بؽداد الجمهورٌة العرالٌة1
 -01فٌرجون،ج 1أ ()0515؛التحلٌل اإلحصائً فً علم النفس والتربٌة،ترجمة
هناء فاٌز  ،دمشك  ،سورٌا
 -02الكبٌسً ،وهٌب مجٌد( :)0581طرق البحث فً العلوم السلوكٌة ،مطبعة بؽداد
 ،العراق
 -03عبد الهادي ،دمحم فتحً  ،وآخرون0582:المكتبات المدرسٌة،ط ،0بؽداد
 -04نانللً ،ج،س ( )0511؛المٌاس والتموٌم التربوي،ترجمة زاهر كرم،بٌروت
16.Glass.G.V.julian(1970)statistical methods in education and
psychology, new York
17. Siegel,s.(1956)" Nonparametric for the behavioral
sciences"new York
املالحق
استبٌان مؽلك
ملحك رلم ( ) 1
أعزائً الطلبة-:
ٌموم الباحث بدراسة علمٌة تهدؾ إلى معرفة أسباب عزوؾ الطلبة عن المكتبات
الجامعٌة  ،لذا ٌأمل الباحث تعاونكم من خالل إجابتكم الصرٌحة والدلٌمة على
السؤال اآلتً علما بان أجابتكم لن تستخدم إال ألؼراض البحث العلمً وال داعً
لذكر االسم .
أوال :معلومات عامــــة
المرحلة :
الجنس :
ثانيـــــا :اجب بنعم أو ال على الفقرات اآلتية:-:
 -0اعتماد بعض الطلبة أن الكتب المنهجٌة كافٌة للنجاح .
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 -1بعض المكتبات التسمح للطلبة بارتٌادها .
 -2انشؽال بعض الطلبة بلجان فرعٌة فً ا لكلٌة .
 -3ضعؾ الحالة الصحٌة لبعض الطلبة .
 -4تعتمد األسئلة االمتحانٌة الشفوٌة والتحرٌرٌة على الكتاب الممرر فمط .
 -5التتوفر الرؼبة لدى بعض الطلبة فً المطالعة الخارجٌة .
 -1صعوبة تكٌؾ بعض الطلبة مع جو الكلٌة .
 -8التتسم معاملة بعض موظفً المكتبة بالود واالحترام .
 -5الٌتوفرالجو الهادئ للمطالعة فً المكتبة .
 -01محاسبة األهل لبعض الطلبة عند تأخرهم بعد الدرس .
 -00بعض المصادر التً ٌحتاج إلٌها الطلبة التتوفر فً المكتبات .
 -01تفضٌل بعض الطلبة المطالعة فً البٌت على المطالعة فً المكتبة .
 -02للة المؤتمرات العلمٌة للطلبة فً الكلٌة .
 -03صؽر لاعات المطالعة فً المكتبات .
-04الٌرؼب الطلبة فً األلسام التً نسبوا الٌها .
 -05الٌتوفر الولت للذهاب للمكتبة ألنها تؽلك عند انتهاء دوام الكلٌة .
 -01انشؽال بعض الطلبة بالنشاطات الرٌاضٌة .
 -08انشؽال بعض الطلبة بأمور عاطفٌة .
 -05التتوفر الرؼبة لدى بعض الطلبة إلكمال الدراسات العلٌا .
 -11لم ٌتعود الطلبة منذ صؽرهم على المطالعة .
 -10مضاٌمة بعض طلبة الدراسات العلٌا للطلبة فً المكتبات .
 -11الٌعرؾ بعض الطلبة طرٌمة استعارة الكتب .
 -12طول الٌوم الدراسً فً الكلٌة .
 -13الٌتوفر مجال لنشر كتابات ودراسات الطلبة .
 -14ضعؾ بعض الطلبة باللؽات االجنبٌة .
 -15كثرة المتطلبات الدراسٌة .
 -11افتمار لاعات المطالعة فً بعض المكتبات إلى متطلبات التبرٌد والتدفئة
واإلضاءة .
 -18الٌشجع بعض التدرٌسٌٌن الطلبة على كتابة التمارٌر والدراسات العلمٌة .
 -15التلبً بعض الكتب المتوفرة فً المكتبة حاجات الطلبة ومٌولهم .
 -21الٌشجع بعض الطلبة زمالئهم على المطالعة فً المكتبات .
 -20الٌعرؾ بعض الطلبة الكتب التً تحتوٌها المكتبات الجامعٌة .
ٌ -21مضً بعض الطلبة أولات فراؼهم فً مشاهدة برامج لتلفزٌون .
 -22دوام بعض المكتبات الجامعٌة ؼٌر منتظم .
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