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 مستخلص

سؤالٌن ، أولهما ما هً أسباب عزوؾ الطلبة عن البحث الحالً إلى اإلجابة عن  لقد هدؾ       

 ة الدراسٌة والجنس.اختالؾ المرحلوهل تختلؾ ب وثانٌهما المكتبات الجامعٌة ،

( طالبا وطالبة من كلٌة التربٌة األساسٌة / جامعة دٌالى  051تكونت عٌنة البحث من )       

موزعٌن بالتساوي على أربعة أقسام دراسٌة هً)اإلرشاد التربوي، اللؽة االنكلٌزٌة، التارٌخ ، 

،وتم استخدام الوسائل الرٌاضٌات( وعلى الجنس )بنٌن ، بنات( وعلى المرحلة األولى والرابعة

اإلحصائٌة المناسبة كاختبار مربع كاي لعٌنة واحدة ، واختبار مربع كاي لعٌنتٌن مستقلتٌن حٌث 

ظهرت الفروق فً سبعة أسباب أربعة منها كانت لصالح طلبة المرحلة األولى كاعتقاد بعض 

عض الطلبة إلكمال الطلبة أن الكتب المنهجٌة كافٌة للنجاح فضال عن عدم توفر الرؼبة لدى ب

دراستهم العلٌا أما الثالثة األخرى لصالح طلبة المرحلة الرابعة فمنها اعتماد األسئلة االمتحانٌة 

الشفوٌة والتحرٌرٌة على الكتاب المقرر فقط فضال عن أن بعض التدرٌسٌٌن الطلبة على كتابة 

 التقارٌر

عن اإلناث فً تحدٌد أسباب  أما ما ٌخص الذكور واإلناث فقد اتضح بان الذكور ٌختلفون

عزوفهم عن ارتٌاد المكتبات حٌث ظهر أن هناك ثمان أسباب دالة منها أربعة لصالح الذكور 

كعدم توفر الرؼبة لدى بعض الطلبة باألقسام التً نسبوا إلٌها، فضال عن قلة المؤتمرات العلمٌة 

منهجٌة كافٌة للنجاح ، وصعوبة ،  وأربعة  أسباب لصالح اإلناث منها اعتقاد البعض أن الكتب ال

 1التكٌؾ مع جو الكلٌة

وفً ضوء نتائج البحث الحالً خرج الباحث بمقترحات وتوصٌات ، فمن  المقترحات  

، إجراء دراسات متتابعة لمثل هكذا موضوع مهم فً حٌاة الطالب واألستاذ الن  المكتبات  تهم 

ت أخرى كالتحصٌل والطموح والرؼبة الطرفٌن فضال عن دراسة عالقة هذه الظاهرة بمتؽٌرا

 1فً التخصص

 1أما التوصٌات فمنها االهتمام بالمكتبة من حٌث البناٌة والمرافق الخدمٌة
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 : وأهمٌته البحث مشكلة

 أنمجتمع متحضر الٌمكن  أيالمعاصر فً  اإلنسان إنمن المسلم به  أصبح     

ٌحصل وبواسطتها للمعرفة ة الرئٌس ً بالنسبة له احد المنافذٌستؽنً عن القراءة فه

 1مجتمعه وتكٌفه معحل مشكالته  علىتساعد  وأفكارمماٌبؽٌه الطالب من معلومات 

التً الٌمكن نقلها  األفكارلنقل  وأداةفالقراءة وسٌلة من وسائل االكتساب الذهنً 

 (05،ص0541)بروم،ًواالنفعال العقلًعامل مؤثر فً النمو  أنهاشفوٌا، فضال عن 

فعلى الرؼم من تعدد الوسائل الثقافٌة فً العصر  واطالععد عالم الٌوم عالم قراءة وٌ

سهولة والحرٌة الحدٌث ، فأن القراءة تفوق كل هذه الوسائل لما تمتاز به من ال

 (0ص ،0541مكان محدد )بروم ، أوٌن والسرعة وعدم التقٌد بزمن مع

النامٌة  الدول بجدارة قلٌلون فً كان القادرون على القراءة وإذا

 إلىتتعدى  وإنماتقتصر علٌها حسب  هذه المشكلة ال (فأن021،ص0553)البٌطار،

 (3،ص0514، )تنكر،أٌضاالدول المتقدمة 

 األدنىالمنهجً الذي ٌقدم الحد  الكتابالقدرة على القراءة بجدارة التعتمد على  إن

 أخرىمصادر  أٌة أوٌنبؽً على الطلبة استخدام الكتب المساعدة  وإنما معلوماتمن 

 (22ص، 0551)بوند،  ات للتوسع فً طلب العلم والمعرفةفً المكتب

 اإلنسانالتطور وهً المعٌن الذي ٌرفد  آفاقوالمكتبات هً مركز االنطالق نحو 

   ذلك نظرته العلمٌة وافقه الثقافًبالمعرفة وٌزوده بمختلؾ الخبرات فتتوسع ب

ضارة المجتمع وتساعد المواطن على تعكس ح أنها( فضال عن 0،ص0515)نعمة 
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الفراغ  أوقاتالتعلم الذاتً واكتساب المهارات المتجددة والتكٌؾ مع المجتمع وشؽل 

 (51،ًص0515)بدر، على المجتمع بالخٌر والفائدةبما ٌعود علٌه و

عدد المكتبات وعدد ونوعٌة ماتحتوٌه من كتب ومجالت علمٌة فً اى بلد  أصبحلقد 

وتصمٌمه على مواكبة مسٌرة الحضارة والتقدم ، فالمكتبة مركز  مؤشرا على تقدمه

 واألساتذةعقول العلماء  إبداعاتتضم بٌن جدرانها  ألنهافكري وحضاري  إشعاع

 (385،ص0511)الشواؾ ،1والمفكرٌن من علم ومعرفة

فً عدد من حقول العلم والمعرفة وجدت متخصصة  أمكنةوتعد المكتبات الجامعٌة 

الدراسٌة من خالل التوسع والتعمق ، الن المناهج الدراسٌة التستطٌع  لدعم المناهج

تحقٌق هذا التوسع والتعمق بسبب انفجار المعرفة ومحدودٌة الوقت المخصص لها 

 إلىٌستمل مادته بالرجوع  إن إلىٌبقى بحاجة فالكتاب المنهجً مهما بلػ من الجودة 

ضمان الشمول والتوسع فً  أردنا اإذ األخرىوالمراجع العلمٌة  المجالت والنشرات

فهم الجٌد للموضوعات التً  أردناما  وإذاالخبرات والمعلومات التً تقدم للطلبة 

 (02،ص0581)الكبٌسً ،1ٌدرسها 

الجامعات العراقٌة اهتماما واضحا  أولتهاالمكتبات الجامعٌة فقد  أهمٌةوانطالقا من 

ان عدد الطلبة الذٌن ٌراجعون هذه وبالرؼم من ذلك كله ف األخٌرةفً العشر سنوات 

دون المستوى المطلوب وٌمكن مالحظة ذلك  الزالمنها  ٌستفٌدون أوالمكتبات 

 1مكتبة من هذه المكتبات  أليببساطة عند مراجعتنا 

عزوؾ الطلبة عن  أسبابومن هنا ولدت فكرة البحث الحالً الذي ٌحاول معرفة 

الطلبة ثم تشخٌص عزوؾ  أسبابعرفة منها من م واإلفادةارتٌاد هذه المكتبات 

الواقع ومن ثم تسهٌل عملٌة اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمعالجة هذه المشكلة من قبل 

المعنٌٌن فضال عن أنها محاولة علمٌة متواضعة على طرٌق إجراء المزٌد من 

الدراسات العلمٌة فً هذا المجال بما ٌحقق خدمة المسٌرة العلمٌة التً ٌشهدها 

   1ق وٌوفر لها مستلزمات نموها وتقدمهاالعرا
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 -: البحث أهداف

 :اآلتٌٌنعن السؤالٌن  اإلجابة إلىٌهدؾ البحث الحالً                   

 1عزوؾ الطلبة عن المكتبات الجامعٌة أسبابماهً  10

 باختالؾ : األسبابهل تختلؾ هذه  11

 والرابعة( األولىالمرحلة الدراسٌة )الصفوؾ  1أ

 1( ،  اناث س )ذكورالجن 1ب

 : حدود البحث

 والرابعة فً كلٌة التربٌة  األولىٌقتصر هذا البحث على طلبة الصفوؾ      

 1 1101-1100ـى، للعام الدراسً دٌالــــ / جامعة  األساسٌة

 :تحدٌد المصطلحات

فً الكلٌة تضم  األقساممتخصصة حسب تخصصات  أمكنةالمكتبات الجامعٌة :  10

راص المدمجة ذات التقنٌة ة من المواد المطبوعة كالكتاب واألقكبٌرمجموعات 

العالٌة ، والدورٌات المحكمة ، والرسائل الجامعٌة ؼٌر المنشورة ، والمراجع 

 1، وخالصة المؤتمرات العالمٌة المهمة  واألطالسوالمعاجم 

ن كتب م مما تحوٌه لإلفادةالمكتبات  إلىذهابهم  أوقلةعزوؾ الطلبة : امتناعهم  11

 1ومراجع علمٌة ومجالت 
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 ظريـالن اإلطار 

 منها كانت هذه المكتبات سواء المدرسٌة أٌاٌمكن فصل موضوع المكتبات  ال      

الجامعً عن موضوع على المستوى  أو اإلعدادي أواالبتدائً  وعلى المستوٌٌن

المعلومات الخاصة بمواضٌع  المنهج من  األدنىالحد  إالتشمل  ال الكتب المنهجٌة

بتوظٌؾ  عندما ٌقوم برنامج تعلٌمً ٌنشد الكفاءة واالمتٌاز أي، وعلٌه فان الدراسً 

للمادة  األساسٌةعاما ٌحدد االتجاهات والمفاهٌم  إطاراكتاب المنهجً بوصفه ال

ن مٌترك الحرٌة للطالب للبحث والتنقٌب عن المعلومات بنفسه  أنالدراسٌة فعلٌه 

، وهذا ٌنطلق من باب إحالة المتعلم إلى مصادر  مصادر التعلم المتوفرة فً المكتبة

المعرفة مثل ؛ األطالس والمعاجم وإعداد التقارٌر والقراءة والفهم والتلخٌص وكذلك 

 0582)عبد الهادي ،   قدرة المتعلم على استخدام مصادر المعرفةقٌاس تشارك فً 

 (31،ص

 ورها فً التنمٌةالمكتبة الجامعٌة ود 

 أن إلىحتى تكون المكتبة فً خدمة الطالب والمنهج الدراسً فان ذلك ٌوصلنا  

فً تنمٌة المٌول االٌجابٌة للطالب وكذلك من دورها  لتأكٌدالعام لها  اإلطارنرسم 

 -: اآلتٌةخالل النقاط  الخاصة الدراسٌة وأنشطتهاها  هدافتأثٌر قوة  حٌث

كً ٌتعلم الطالب كٌؾ ٌعلم ثقافة اإلٌداع إلى ثقافة اإلبداع  من االنتقال بالتعلٌم 10

 1نفسه فً قدراته وٌفسر وٌحلل وٌناقش وٌتخذ القرارات 

تنمٌة المٌول القرائٌة لدى المتعلمٌن وتعمٌقها وتوسٌعها حتى الٌصبح فقط  11

 1كتب ٌمتلك القدرة على التفكٌر والقدرة على التعبٌر واقتناء ال وإنمامتعلما ومثقفا 

 أنفسهممستقلٌن ومعتمدٌن على  طالبعلى مهارات التفكٌر وخلق  التأكٌد 12

 1قٌم تحمل المسؤولٌة والعمل الجماعً  وتأكٌد
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 الرأيوتعدد الحلول وحق االختالؾ والتخلً عن  اآلراءبتنوع  اإلٌمان 13

 1المخالفة  األفكاروالتسامح مع 

تكون تجربته  أن، شرط مصادر التعلم  االعتزاز بالمكتبة باعتبارها مركز تأكٌد 14

بلذة البحث عن  وأشعارهنفسه  إلىمع المكتبة سارة ورائعة ومحببة  األولى

 1المعلومات بنفسه

تكوٌن اتجاهات اٌجابٌة نحو المكتبة والكتاب ، وتكوٌن عادة التردد علٌها  15

 1الطالعبها وزٌارتها حتى تصبح جزءا من سلوكه الٌومً فً القراءة وا واأللفة

الكتب  بأنواعمجتمع الجامعة  وإمداد الطلبة بمصادر المعلومات ، إمداد 11 

 1الوظٌفٌة والتثقٌفٌة  

 (03،ص1115ومصادر المعلومات)سالم،، درٌب الطلبة على استخدام المكتبةت 18
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 دراسات سابقة

 وبإقبالع علمٌة اهتم المربون والباحثون بالمكتبات وبما تحوٌه من كتب ومراج  

منها ولعل ماٌؤشر هذا االهتمام بهذا الموضوع كثرة الدراسات  لإلفادةالطلبة علٌها 

والبحوث التً تناولت جوانبه المختلفة وفٌما ٌأتً عرض لبعض هذه الدراسات ذات 

 1العالقة بمشكلة هذا البحث مرتبة حسب تسلسلها الزمنً 

 (0191دراسة الخفاجً ) 00

الكشؾ عن عالقة المٌول القرائٌة بالجنس والمستوى  إلىالدراسة  هدفت هذه     

اؼلب المترددٌن على مكتبة الطفل  أن إلى، وقد توصلت هذه الدراسة االقتصادي 

% وان اؼلب المترددٌن 84حٌث بلؽت نسبتهم  العربً فً بؽداد كانوا من الذكور

  (01،ص0515لخفاجً،)ا1% 81كانوا من أبناء الطبقة العاملة حٌث بلؽت نسبتهم 

 0190عام  – وآخرٌندراسة جعفر  00

استهدفت هذه الدراسة معرفة اعتماد الطلبة الجامعٌٌن على المحاضرات التً     

 المتوفرةالهٌئة التدرٌسٌة ومقدار استخدامهم المراجع والكتب   أعضاءٌلقٌها علٌهم 

( طالب 005على )البحث تم توزٌع استبٌان  أهداؾفً مكتبات كلٌاتهم ولتحقٌق 

( 21بجامعة بؽداد و) واآلدابوطالبة من طلبة الصفوؾ المنتهٌة فً كلٌة العلوم 

الطلبة  أنالدراسة  أظهرتهٌئة التدرٌس فً هاتٌن الكلٌتٌن وقد  أعضاءعضو من 

المصادر  إلىٌعتمدون المذكرات التً ٌملٌها علٌهم مدرسوهم دون الرجوع 

ٌكتفون بالمعلومات المدونة فً  التدرٌس هٌئة أعضاء، وان كثٌرا من  األساسٌة

مذكرات الطلبة وٌؤكدونها فً مناقشاتهم وامتحاناتهم الشفوٌة والتحرٌرٌة ، كما 

المعوقات التً تحول دون استخدام الطلبة للمراجع العلمٌة  إن إلىتوصلت الدراسة 

   1معظم هذه المراجع فٌهاهو ضعفهم فً اللؽة االنكلٌزٌة التً كتبت 

 (102، ص0583جعفر،)
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 0190عام دراسة الشٌخ  00

معرفة العوامل التً تحول دون استفادة الطلبة الكاملة من  إلىهدفت الدراسة   

المكتبات من وجهة نظر هٌئة التدرٌس ، ولؽرض تحقٌق هدؾ البحث اعد الباحثان 

من العوامل التً  أن إلى( تدرٌسٌا ، وتوصلت الدراسة 120استبٌانا وزع على )

 -تحول دون االستفادة من المكتبات والمراجع المتوفرة  فٌها هـــــــــــــــــــــً:

 1ضعؾ الطلبة فً اللؽة االنكلٌزٌة 1أ

 1التركٌز فً عملٌة التقوٌم على محتوى الكتاب المقرر  1ب

 1عدم توفر بعض المراجع فً المكتبة 1ج

                                                            (005،ص0582،)الشٌخ   1الدروس أوقاتالمكتبات مع  أوقاتتزامن  1د

 

 : وإجراءاتهمنهجٌة البحث 

 هذا البحث ٌتطلب االتـــــــــــــــــى: أهداؾتحقٌق  إن  

 1اختٌار عٌنة مناسبة من مجتمع البحث  10

  1البحث أهداؾٌمكن بواسطتها تحقٌق  أداة اختٌار 11

 1على عٌنة البحث األداةتطبٌق  12

 1استخدام الوسائل االحصائٌة 13

 وفٌما ٌأتً استعراض لهذه الخطوات:    
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 :عٌنة البحث 

/ جامعة  األساسٌة( طالبا وطالبة من كلٌة التربٌة  051تكونت عٌنة البحث من )  

موزعٌن بالتساوي على أربعة أقسام دراسٌة هً)اإلرشاد التربوي، اللؽة  دٌالى

( وعلى المرحلة ٌخ ، الرٌاضٌات( وعلى الجنس )ذكور ، اناثالتار االنكلٌزٌة،

 1(ٌوضح ذلك0رقم ) والجدولاألولى والرابعة، 

 ( ٌوضح عٌنة البحث موزعة حسب الجنس 0جدول ) 

 

 أداة البحث 00

 (0583)عام قام الباحث باالعتماد على مقٌاس الكبٌسً الذي أعده              

 -لكون هذا المقٌاس ٌتمٌز باالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً:

 1التً تحٌط بالقطر العراقً وضاعاألعد من المقاٌٌس التً تالئم انه ٌ 10

 

 ت

 

 

 

 القســــــــــــــــــم

 المجموع المرحلة الدراسٌة             

 ـــــةالرابعــــــــــــ االولـــــــــــــــى

 اناث ذكور اناث ذكور

 31 01 01 01 01 قسم اإلرشاد النفسً والتربوي 10

 31 01 01 01 01 اللؽة االنكلٌزٌـــــــــــــــــــــــة 11

 31 01 01 01 01 التارٌـــــــــــــــــــــــــــــــــخ 12

 31 01 01 01 01 الرٌاضٌــــــــــــــــــــــــــــات 13

 051 31 31 31 31 المجمــــــــــــــــــــــــــــوع 
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 1إن هذا المقٌاس قد ؼطى جوانب مهمة فً موضوع البحث 11

الكبٌسً قد أعده للتطبٌق على طلبة الجامعة وهً الشرٌحة التً اختار منها  إن 12

  1الباحث عٌنة هذا البحث

ت ( فقرة تم الحصول علٌها من خالل األدبٌا22) لقد تكون مقٌاس الكبٌسً من

وقد ،  بالطالب الجامعً   احتوى المقٌاس على تفاصٌل مهمة تحٌط  السابقة 

ٌسجلها المفحوص على فقرات االستبٌان  كإجابة)ال(  أو)نعم (  بدٌلٌن هما  استخدم 

 1الذي صار فٌما بعد مقٌاسا

حٌث قام باستخراج ثبات االستبٌان باستخدام معادلة كورد_ رٌجاردسن كذلك فقد 

 إنمااخذنا بنظر االعتبار  إذا( وهو معامل ثبات جٌد 1و81الثبات )بلػ معامل 

تؽٌرات ناناللً الٌكون ثباتها عالٌا بسبب  أشارتالقوائم النفسٌة والتربوٌة كما 

  (051،ص0581)الكبٌسً ، على تلك القوائم األفراد استجابات

اس من خالل ومن الجدٌر بالذكر أن الباحث قام باستخراج الصدق الظاهري للمقٌ   

عرضه على مجموعة من المحكمٌن الذٌن ابدوا موافقتهم على فقراته وتعلٌماته 

وبدائله ، كما تم استخراج الثبات لهذا المقٌاس بطرٌقة إعادة االختبار وبفاصل زمنً 

بٌن التطبٌق األول والتطبٌق الثانً   لفترة اسبوعٌن وقد بلػ معامل الثبات باستخدام 

                                               1(  1و18هذه الطرٌقة )

 األداةتطبٌق  00

 ( أٌام1واستؽرقت عملٌة التطبٌق ) 1101 نٌسانالبحث فً شهر  أداةتم تطبٌق      

 0اإلحصائٌةالوسائل  13

 (Siegel,s,1956,p46)1اختبار مربع كاي لعٌنة واحدة 10

 (Glass,1970,p.109 1)اختبار مربع كاي لعٌنتٌن مستقلتٌن 11
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 عرض النتائج ومناقشتها                           

 -حسب المرحلة  الدراسٌــــــــة: - أ

ٌختلفون عن طلبة المرحلة الرابعة  األولىطلبة المرحلة  أنتبٌن للباحث    

مستقلتٌن  ر مربع كاي لعٌنتٌنتباحٌنما قام باستخدام اخ

 أربعة أسبابفً سبعة حٌث ظهرت الفروق  (085،ص0515جوسون،)فٌر

لصالح طلبة  األخرىوالثالثة  األولىالمرحلة  منها كانت لصالح طلبة

 -:أدناهالمرحلة الرابعـــــــــــــــة وكما موضح 

 :األولىطلبة المرحلة 

 -:األولى هًالتً كان الفرق فٌها فً صالح الصفوؾ  األسباب إن

 1للنجاحكافٌة  المنهجٌةالكتب  أناعتقاد بعض الطلبة  10

 1التً نسبوا الٌها الٌرؼب بعض الطلبة فً األقسام 11

 1دراستهم العلٌا إلكمالالتتوفر الرؼبة لدى بعض الطلبة  12

 1صعوبة تكٌؾ بعض الطلبة مع جو الكلٌة 13

 :طلبة المرحلة الرابعة

 -التً كانت فً صالح طلبة الصفوؾ الرابعة فهً: األسباب أما

 1والتحرٌرٌة على الكتاب المقرر فقط الشفوٌةٌة االمتحان األسئلةتعتمد  10

 1الٌشجع التدرٌسٌٌن الطلبة على كتابة التقارٌر  11

 1ودراسات الطلبة أفكارنشر الٌوفر مجال ل 12

 ( ٌوضح ذلك1والجدول رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــم )
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 ـــن( ٌوضح الفروق بٌن المرحلتٌــــــــــــــــــــ1جدول رقم )  

 ت

الفق

 رة

 0كا مرحلة رابعة أولىمرحلة  الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

المحسو

 بة

مستو

ى 

 الداللة

 نسبة تكرار نسبة تكرار

والتحرٌرٌة على  والشفوٌةاالمتحانٌة  األسئلةتعتمد  4

 المنهج

000 4و4 44% 90 09% 51

 و

 1صعوبة تكٌؾ بعض الطلبة مع جو الكلٌة 1

 

000 9و0 09% 49 00% 91

 و

 إلٌهاالتً نسبوا  األقسامالٌرؼب بعض الطلبة فً  04

1 

و09 0و04 49% 44 09% 99

0 

دراساتهم  تتوفر الرؼبة لدى بعض الطلبة إلكمالال 05

 1العلٌا

و00 9و00 00% 09 04% 99

0 

و00 0و0 %00 90 %09 40 الٌتوفر مجال لنشر كتابات ودراسات الطلبة 14

0 

الكتب المنهجٌة كافٌة  أناد بعض الطلبة اعتق 0

 1للنجاح

و09 0و1 04% 90 09% 40

0 

الٌشجع بعض التدرٌسٌٌن الطلبة على كتابة  15

 1التقارٌر

و00 0و4 40% 94 09% 99

0 
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 حسب الجنــــــــــــــــــــس 0ب

 أسبابالطالب ٌختلفون عن الطالبات فً تحدٌد  إن(   2ٌتضح من الجدول )      

هناك  أنعزوفهم عن ارتٌاد المكتبات وباستخدام مربع كاي لعٌنتٌن مستقلتٌن ظهر 

 -لصالح الطالبات: وأربعةلصالح الطالب  أربعةدالة منها  أسبابثمان 

 :ذكورالدالة لصالح ال األسباب

 1االمتحانٌة الشفوٌة والتحرٌرٌة على الكتاب المقرر فقط األسئلةتعتمد  10

 1ٌسٌٌن الطلبة على كتابة التقارٌر والدراسات العلمٌةالٌشجع بعض التدر 11

 1التً نسبوا الٌها باألقسامالتتوفر الرؼبة لدى بعض الطلبة  12

 1قلة المؤتمرات العلمٌة 13

 -:ناثالدالة لصالح اال األسباب

 1الكتب المنهجٌة كافٌة للنجاح أناعتقاد بعض الطلبة  10

 1ةصعوبة تكٌؾ بعض الطلبة مع جو الكلٌ 11

 1فراؼهم فً مشاهدة برامج التلفزٌون أوقاتٌقضً بعض الطلبة  12

 1دراساتهم العلٌا إلكمالالتتوفر الرؼبة لدى بعض الطلبة  13
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 1( ٌوضح الفروق حسب الجنــــــــــــــــــس  2جدول )  

 ت

الف

 قرة

 1كا الجنــــــــــــــس    الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

المحس

 وبة

مستوى 

 الداللة
 بنٌن                      بنات

 نسبة رتكرا نسبة رتكرا

 0و09 09و %09 40 %04 55 تعتمد األسئلة االمتحانٌة والشفوٌة والتحرٌرٌة على المنهج 4

 1صعوبة تكٌؾ بعض الطلبة مع جو الكلٌة 1

 

 0و09 0و0 09% 94 01% 49

 0و09 0و4 %09 49 %01 40 1ً األقسام التً نسبوا إلٌها الٌرؼب بعض الطلبة ف 04

 0و09 0و9 %00 90 %09 40 1دراساتهم العلٌا إلكمالالتتوفر الرؼبة لدى بعض الطلبة  05

 0و09 0و00 %09 40 %00 90 قلة المؤتمرات العلمٌة 02

الكتب المنهجٌة كافٌة  أناعتقاد بعض الطلبة  0

 1للنجاح

 0و09 0و1 00% 40 00% 90

الٌشجع بعض التدرٌسٌٌن الطلبة على كتابة  18

 1التقارٌر

 0و09 0و00 09% 94 40% 44

فراؼهم فً مشاهدة  أوقاتٌقضً بعض الطلبة  21

 التلفزٌون

 0و09 0و4 09% 90 09% 49
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 ــــــــــــــاتلمقترحالتوصٌات وا      

 : التوصــٌاتأوال

ة على كتابة التقارٌر كل حسب ضرورة التركٌز على مسألة تشجٌع الطلب 10

  1المكتبة إلىذلك سٌؤدي بالنتٌجة ذهاب الطالب  اختصاصه الن

 1االهتمام بالمكتبة من حٌث البناٌة والمرافق الخدمٌة 11

ارتٌاد المكتبات  إلىستوجههم تلقائٌا  ألنهامن المؤتمرات العلمٌة للطلبة  اإلكثار 12

 1الزمة لبحوثهمكضرورة 

 ترحــــاتثانٌـا :  المق

ٌاة الطالب واألستاذ الن     إجراء دراسات متتابعة لمثل هكذا موضوع مهم فً ح 10  

 1تهم الطرفٌن المكتبات 

 والرؼبة فًكالتحصٌل والطموح  أخرىدراسة عالقة هذه الظاهرة بمتؽٌرات  11

 1التخصص
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 المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــادر

 ،القاهرة،مكتبة النهضةالتربويالقٌاس النفسً وبد لسالم)ب ت(؛ احمد،محمد ع 10

 ،مطبعة الكوت، مطبعة الكوت مقدمة فً علم المكتبات(؛ 0515بدر،احمد) 11

 ،ترجمة سعد بٌباز ،بٌروت لبنان القراءة الفعالة(؛ 0540أ ) 1بروم،م 12

 روت،لبنان،ترجمة سعد بٌباز ، بٌتعلٌم األطفال القراءة(؛ 0551بوند، ج.ل ) 13

،مجلة معهد المدرسٌن فن القراءة الناتجة (0553البٌطار،عبد القادر سعٌد،) 14

 ، جامعة بؽداد ، العدد االول العالً ،بؽداد

 ،ترجمة سعد بٌباز ،بٌروت، لبنانتعلٌم القراءة األولٌة( ؛ 0514أ )1تنكر،م 15

 محاضراتمدى اعتماد الطلبة الجامعٌٌن على (؛ 0583جعفر،نوري وآخرون) 11

 مطبعة جامعة بؽداد 1التدرٌسٌة الهٌئات

،مطبعة  دور المكتبة والمكتبٌٌن فً تنشئة الطفل(:0515الخفاجً ،محمد حسن)18

 شفٌق بؽداد

،  دراسة مٌدانٌة للمكتبات الدراسٌة(: 1115) إبراهٌمسالم ، عمار  15

 ، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورةالمستنصرٌة

،مطبعة  المكتبات الجامعٌة العربٌة والتعاون معها؛  (0511، هشام،) الشواؾ 101

 سورٌادمشق،

 اتجاهات ومؤشرات قطاع التربٌة والتعلٌم العالً(؛ 0580الشٌخ ،سلٌمان) -100

 1الجمهورٌة العراقٌة   ،مطبعة بؽداد

،ترجمة التحلٌل اإلحصائً فً علم النفس والتربٌة(؛0515أ ) 1فٌرجون،ج 101

 دمشق ، سورٌا هناء فاٌز ،
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مطبعة  ،طرق البحث فً العلوم السلوكٌة(: 0581الكبٌسً ،وهٌب مجٌد) 102

 بؽداد ، العراق

 بؽداد    ،0،طالمكتبات المدرسٌة0582:وآخرونمحمد فتحً ، عبد الهادي ، 103

رجمة زاهر كرم،بٌروت ،تالقٌاس والتقوٌم التربوي( ؛0511نانللً، ج،س ) 104

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 
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 المالحق                                   

 استبٌان مؽلق                                            

 (  1ملحق رقم )                               

 -الطلبة: أعزائً

ٌقوم الباحث بدراسة علمٌة تهدؾ إلى معرفة أسباب عزوؾ الطلبة عن المكتبات 

إجابتكم الصرٌحة والدقٌقة على الجامعٌة ، لذا ٌأمل الباحث تعاونكم من خالل 

السؤال اآلتً علما بان أجابتكم لن تستخدم إال ألؼراض البحث العلمً وال داعً 

 1لذكر االسم

 : معلومات عامــــةأوال

 : المرحلة                      :الجنس   

 :-:اآلتٌةأو ال على الفقرات ثانٌـــــا: اجب بنعم 

 1كافٌة للنجاح المنهجٌة الكتب أناعتقاد بعض الطلبة  10

 1بعض المكتبات التسمح للطلبة بارتٌادها11

 1لكلٌة ا انشؽال بعض الطلبة بلجان فرعٌة ف12ً

 1ضعؾ الحالة الصحٌة لبعض الطلبة 13

 1االمتحانٌة الشفوٌة والتحرٌرٌة على الكتاب المقرر فقط األسئلةتعتمد  14

 1الخارجٌة التتوفر الرؼبة لدى بعض الطلبة فً المطالعة 15

 1صعوبة تكٌؾ بعض الطلبة مع جو الكلٌة 11

 1التتسم معاملة بعض موظفً المكتبة بالود واالحترام 18
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 1للمطالعة فً المكتبة الهادئالٌتوفرالجو  15

 1بعد الدرس تأخرهملبعض الطلبة عند  األهلمحاسبة  101

 1الطلبة التتوفر فً المكتبابت إلٌهابعض المصادر التً ٌحتاج  100

 1تفضٌل بعض الطلبة المطالعة فً البٌت على المطالعة فً المكتبة 101

 1قلة المؤتمرات العلمٌة للطلبة فً الكلٌة 102

 1صؽر قاعات المطالعة فً المكتبات 103

 1التً نسبوا الٌها األقسامالٌرؼب الطلبة فً  104

 1لٌةتؽلق عند انتهاء دوام الك ألنهاالٌتوفر الوقت للذهاب للمكتبة  105

 1انشؽال بعض الطلبة بالنشاطات الرٌاضٌة 101

 1عاطفٌة بأمورانشؽال بعض الطلبة  108

 1الدراسات العلٌا إلكمالالتتوفر الرؼبة لدى بعض الطلبة  105

 1لم ٌتعود الطلبة منذ صؽرهم على المطالعة 111

 1مضاٌقة بعض طلبة الدراسات العلٌا للطلبة فً المكتبات 110

 1الطلبة طرٌقة استعارة الكتبالٌعرؾ بعض  111

 1طول الٌوم الدراسً فً الكلٌة 112

 1الٌتوفر مجال لنشر كتابات ودراسات الطلبة 113

 1ضعؾ بعض الطلبة باللؽات االجنبٌة 114

 1كثرة المتطلبات الدراسٌة 115
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متطلبات التبرٌد والتدفئة  إلىافتقار قاعات المطالعة فً بعض المكتبات  111

 1 واإلضاءة

 1الطلبة على كتابة التقارٌر والدراسات العلمٌة التدرٌسٌٌنالٌشجع بعض  118

 1بعض الكتب المتوفرة فً المكتبة حاجات الطلبة ومٌولهم التلبً 115

 1الٌشجع بعض الطلبة زمالئهم على المطالعة فً المكتبات  121

 1الٌعرؾ بعض الطلبة الكتب التً تحتوٌها المكتبات الجامعٌة 120

 1فراؼهم فً مشاهدة برامج لتلفزٌون أوقاتً بعض الطلبة ٌقض 121

   1دوام بعض المكتبات الجامعٌة ؼٌر منتظم 122
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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 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. 


