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مدى االعتماد على المذكرات الدراسية ومصادر التعلم األخرى في التعليم
الجامعي  -دراسة تطبيقية على طلبة الجامعات السودانية في والية
الخرطوم

الملخص:
�صاح��ب النم��و املطرد يف �أعداد م�ؤ�س�سات التعلي��م العايل و�أعداد الطلبة املقبول�ين فيها ،يف ظل ما يعرف
بثورة التعليم العايل ،العديد من امل�شكالت والق�ضايا التي �أثرت يف جودة خمرجات التعليم العايل يف ال�سودان.
و ُيع��د اعتم��اد الطلبة عل��ى املذك��رات الدرا�سية يف التح�صي��ل الأكادميي من �أه��م تلك امل�ش��كالت التي تواجه
التعلي��م اجلامع��ي يف ال�سودان .وقد تناولت هذه الدرا�سة مو�ض��وع تنامي االعتماد على املذكرات الدرا�سية يف
التدري�س اجلامعي ،من خالل �إجراء درا�سة ميدانية على عينة حجمها ( )600من طلبة اجلامعات ال�سودانية
بوالية اخلرطوم يف عام 2018م ،با�ستخدام ا�ستبانة مقننة ات�سمت بال�صدق والثبات .وتو�صلت الدرا�سة �إىل
�أن معظ��م الطلبة يعتم��دون على املذكرات الدرا�سية كم�صدر �أ�سا�سي للتح�صي��ل الأكادميي .وتو�صلت الدرا�سة
�إىل وجود م�شكالت متعلقة باملذكرات الدرا�سية ،من �أهمها :عدم و�ضوح طباعة الن�صو�ص وال�صور والر�سومات
التو�ضيحي��ة ،وع��دم كفاي��ة امل��ادة العلمي��ة .كم��ا تو�صل��ت الدرا�س��ة �إىل حتديد �أ�سب��اب ا�ستخ��دام املذكرات
الدرا�سي��ة ،ودواف��ع �إع��داد املذك��رات الدرا�سي��ة من قبل �أ�سات��ذة اجلامع��ات ،بالإ�ضاف��ة �إىل حتديد عدد من
وبناء على تلك النتائج،
املعوق��ات التي حت��د من ا�ستخدام م�صادر املعلومات الأخرى يف اجلامع��ات ال�سودانية.
ً
قدمت الدرا�سة عدد ًا من التو�صيات� ،ست�سهم -يف حال الأخذ بها -يف تقليل االعتماد على املذكرات الدرا�سية.
الكلمات املفتاحية :املذكرة الدرا�سية ،م�صادر املعلومات ،اجلامعات ال�سودانية ،التح�صيل الأكادميي.
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The Extent of Depending on Handouts and other Learning
Sources in University Education: An Empirical Study on
Students in Sudanese Universities in Khartoum State
Abstract:
The steady growth in higher education institutions and the number of
students admitted in these institutions have affected the quality of higher
education in Sudan. Students’ dependence on handouts in academic
achievement is one of the most important problems facing university
education in Sudan. To achieve the study objectives, a field study on a sample
of 600 students from Sudanese universities in Khartoum State was carried out
in 2018 using a structured questionnaire characterized by both validity and
reliability. The study results showed that most students rely on handouts as a
primary source of academic achievement. The study also found that there are
many problems related to using handouts, including lack of clarity in texts,
pictures, and illustrations, and insufficient scientific materials. The study also
identified the reasons for using handouts and reasons for the preparation of
handouts by university teaching staff, as well as difficulties that limit the use
of information resources in Sudanese universities. Based on these findings,
the study presented a number of recommendations that, if adopted, would
contribute to reducing reliance on handouts.
Keywords: Handouts, Information sources, Sudanese universities, Academic
achievement.
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المقدمة:
ت�شكل اجلامعات وغريها من م�ؤ�س�سات التعليم العايل قمة الهرم التعليمي ،و�أحد الركائز املهمة يف عملية
التنمية مبفهومها ال�شامل ،وذلك من خالل الدور القيادي لهذه امل�ؤ�س�سات ،و�إ�سهامها يف بناء املجتمعات والرقي
به��ا .و�إن اله��دف الرئي�س��ي مل�ؤ�س�سات التعليم الع��ايل هو �إحداث تغ�ير �سلوكي للمتعل��م يف كل جوانبه املعرفية
واملهارية والوجدانية ،وهذا ما يدعى باملفهوم ال�صحيح للتعلم (الكبي�سي و�أمني.)2011 ،
لق��د �شهد ال�سودان منذ مطلع الت�سعينيات ثورة تعليمي��ة ،وتو�سع ًا كبري ًا ب�إن�شاء اجلامعات والكليات اجلامعية،
وتزاي��د �أع��داد الطلبة املقبولني فيه��ا ب�شكل م�ستم��ر (وزارة التعليم العايل ،)2018 ،ولك��ي تتواكب م�ؤ�س�سات
التعلي��م الع��ايل مع هذا التو�سع ومقابلة الأع��داد املتزايدة من الطلبة املقبولني فيها �سنوي�� ًا ،فقد �أ�صبح لزام ًا
عليه��ا �أن تهت��م بنوعية التعليم وج��ودة خمرجاته ،وال ميك��ن �أن يتحقق ذلك �إال باالهتم��ام بالبنى التحتية
للجامعات ،التي من �أهمها دعم املكتبات اجلامعية ،لتوفري الكتب واملراجع وم�صادر املعلومات احلديثة.
وال �ش��ك �أن العملي��ة التعليمي��ة يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الأ�سا�س تعتمد على م��ا توفره املكتبات واملراكز
البحثية من م�صادر املعلومات� ،إال �أن واقع احلال ي�شري �إىل غري ذلك؛ فالطلبة ال ي�ستخدمون املكتبات �إال نادر ًا،
ويعتم��دون عل��ى املذكرات التي تخت��زل املقرر الدرا�سي يف مواد علمية حم��دودة ال تغني عن الكتب واملراجع.
ويعد ا�ستخدام املذكرات الدرا�سية� ،أو ما يعرف بال�شيتات ( )sheetsيف و�سط الطلبة ،ظاهرة برزت يف خالل
العقدين الأخريين م�صاحب ًا للتو�سع املطرد يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
وحت��اول هذه الدرا�سة الوقوف عند ه��ذه الظاهرة وانت�شارها ،والتعرف على الدوافع والأ�سباب التي �أدت �إىل
ا�ستخ��دام املذكرات بني الطلبة ،وامل�شكالت واملعوقات التي �أ�سهمت يف عزوفهم عن ا�ستخدام الكتب والدوريات
�سواء التقليدية �أو الإلكرتونية.
العلمية واملراجع وغريها من امل�صادرً ،

مشكلة الدراسة:
�صاح��ب النم��و املطرد يف �أعداد م�ؤ�س�سات التعلي��م العايل و�أعداد الطلبة املقبول�ين فيها ،يف ظل ما يعرف
بثورة التعليم العايل وخف�ض الدعم املايل لها ،العديد من امل�شكالت والق�ضايا التي �أثرت على جودة خمرجات
التعلي��م الع��ايل يف ال�س��ودان .ويع��د عدم االعتم��اد على الكت��ب واملراجع والدوري��ات الأكادميي��ة العلمية يف
التدري���س �أحد �أهم امل�ش��كالت الأكادميية التي تواجه الطلبة يف تلك امل�ؤ�س�س��ات .وظهر يف العقدين الآخرين
م��ا يع��رف باملذك��رات الدرا�سي��ة ( )Handouts / Sheetsالتي تو�س��ع ا�ستخدامها ،لدرج��ة االعتماد �شبه
الكام��ل عليه��ا يف بع���ض التخ�ص�ص��ات .وعل��ى الرغم م��ن �أهمية املذك��رات الدرا�سي��ة ك�أحد امل�ص��ادر و�أداة من
�أدوات العملي��ة التعليمي��ة� ،إال �أن��ه يجب �أن يقت�ص��ر ا�ستخدامها يف احلاالت التي ت�ستدع��ي ذلك ،مما يعني �أن
االعتم��اد الكب�ير على املذك��رات الدرا�سية ت�ش��كل ظاهرة ينبغي الوق��وف عندها وتقييمها ،م��ن خالل درا�سة
حج��م انت�شار ا�ستخدامها يف م�ؤ�س�س��ات التعليم العايل و�آثارها على التح�صيل الدرا�سي .وعالو ًة على ذلك ،ف�إن
م�شكل��ة الدرا�س��ة ميكن �صياغتها وحتديدها من خالل الت�سا�ؤل الرئي�سي التايل :ملاذا يعتمد الطلبة يف التعليم
اجلامعي على املذكرات الدرا�سية؟

أسئلة الدراسة:
حتاول الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
 .1ما �أنواع م�صادر املعلومات التي ُيعتمد عليها يف التعليم اجلامعي؟
 .2ه��ل يوج��د اخت�لاف يف ا�ستخدام م�ص��ادر املعلوم��ات ح�سب ن��وع اجلامعة (حكومي��ة ،خا�ص��ة) ،والكلية،
وال�سنة الدرا�سية ،والنوع (طالب/طالبة)؟
 .3ما معوقات ا�ستخدام م�صادر املعلومات يف اجلامعات ال�سودانية؟
 .4ما م�شكالت االعتماد على املذكرات الدرا�سية يف التح�صيل الأكادميي؟
 .5ما �أ�سباب االعتماد على املذكرات الدرا�سية؟
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 .6ما دوافع �إعداد املذكرات الدرا�سية من قبل �أ�ساتذة اجلامعات؟
 .7ما العوامل امل�ؤثرة يف ا�ستخدام املذكرات الدرا�سية يف اجلامعات ال�سودانية؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة �إىل التايل:
 .1حتديد م�صادر املعلومات التي يعتمد عليها الطالب اجلامعي.
 .2حتديد مدى وجود اختالف يف ا�ستخدام م�صادر املعلومات ح�سب نوع اجلامعة ،والكلية ،وال�سنة الدرا�سية،
والنوع.
	.3التعرف على ميول الطلبة نحو االعتماد على املذكرات الدرا�سية.
 .4حتديد معوقات ا�ستخدام املذكرات يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
	.5التعرف على م�شكالت االعتماد على املذكرات الدرا�سية يف التدري�س اجلامعي.
	.6الوقوف على الآثار املرتتبة على ا�ستخدام املذكرات الدرا�سية يف التدري�س اجلامعي.
 .7حتديد العوامل امل�ؤثرة يف ا�ستخدام املذكرات الدرا�سية يف اجلامعات ال�سودانية.

أهمية الدراسة:
تنبع �أهمية الدرا�سة من حيوية مو�ضوعها ،املتمثل يف االعتماد على املذكرات الدرا�سية ،بو�صفها ظاهرة
بد�أت تنت�شر بني الطلبة يف اجلامعات ال�سودانية ،وحتديد ًا ت�ستمد الدرا�سة �أهميتها مما يلي:
	.1التعرف على مدى انت�شار ظاهرة االعتماد على املذكرات الدرا�سية يف التعليم اجلامعي.
 .2ت�شخي�ص م�شكالت ا�ستخدام املذكرات الدرا�سية بني الطلبة يف اجلامعات ال�سودانية.
 .3قل��ة الدرا�سات التي تناولت مو�ضوع املذكرات الدرا�سية يف اجلامعات ال�سودانية والعربية؛ لذا من امل�ؤمل
�أن تكون الدرا�سة نواة لدرا�سات ممتدة يف هذا املجال.

حدود الدراسة:
�أجريت الدرا�سة يف �إطار احلدود الآتية:
	احلدود املو�ضوعية :اقت�صرت احلدود املو�ضوعية للدرا�سة على ا�ستخدام املذكرات الدرا�سية يف التعليماجلامعي.
	احل��دود املكانية :اقت�صرت احلدود املكانية على طلبة اجلامعات ال�سودانية احلكومية واخلا�صة بواليةاخلرطوم.
	-احلدود الزمنية :مت �إجراء وتطبيق الدرا�سة امليدانية خالل العام الدرا�سي (2018 /2017م).

مصطلحات الدراسة:
ت�ستخدم الدرا�سة امل�صطلحات التالية:
	املذك��رة الدرا�سي��ة� :إجرائي�� ًا يق�صد بها امل��ادة العلمية التي يق��وم �أ�ستاذ املادة ب�إعداده��ا بتجميع املوادالعلمية من الكتب والدوريات العلمية واملواقع الإلكرتونية ذات ال�صلة وتوزيعها لطلبته ،و ُتعرف املذكرة
الدرا�سية لدى الطالب اجلامعي ال�سوداين بـ "ال�شيت" ( ،)Sheetsوهي مادة علمية يقوم �أ�ستاذ اجلامعة
ب�إعداده��ا م��ن ع��دة مراج��ع يف جمال التخ�ص���ص دون توثيقه��ا ب�صورة علمي��ة ،بل يف �أحي��ان كثرية يتم
�إعدادها بت�صوير �صفحات من عدة كتب ومراجع.
 م�ص��ادر املعلوم��ات :يعرف ال��وردي واملالك��ي ( )2014م�صادر املعلوم��ات ب�أنها �أية وثيقة مت��د امل�ستفيدين�سواء �أكانت يف املكتبة� ،أم يف �أحد مراكز املعلومات� ،أو كجزء من خدمات املعلومات.
باملعلومات املطلوبة ً
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ويع��رف الباحث��ان م�ص��ادر املعلوم��ات �إجرائي ًا ب�أنها الكت��ب واملراجع واملو�سوع��ات والدوريات وغريها من
م�صادر املعلومات املتوفرة �إلكرتوني ًا� ،أو يف املكتبات اجلامعية وم�ؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى.
	الطال��ب اجلامعي :يق�صد به يف ه��ذه الدرا�سة الطالب الذي يدر�س يف مرحلة البكالوريو�س يف اجلامعاتال�سودانية احلكومية واخلا�صة� ،أي با�ستثناء طلبة الدرا�سات العليا.

اإلطار النظري:

�أو ًال :تطور التعليم العايل يف ال�سودان:
�شه��د التعلي��م العايل يف ال�سودان منذ مطلع ت�سعينيات القرن املا�ض��ي تو�سع ًا كبري ًا ب�إن�شاء اجلامعات احلكومية
والأهلي��ة والكليات اجلامعية واملعاهد العليا ،فقد بلغ جمم��وع م�ؤ�س�سات التعليم العايل ( )105م�ؤ�س�سات ،منها
( )34جامع��ة حكومي��ة ،و( )18جامع��ة �أهلية ،و( )53كلي��ة �أهلية وخا�صة (وزارة التعلي��م العايل،)2018 ،
وقد بلغ عدد الطلبة امللتحقني بامل�ؤ�س�سات العايل يف ال�سودان حتى العام الدرا�سي 2014م ( )583.464طالب ًا
ً
وطالبة (وزارة التعليم العايل.)2018 ،
 - 1مراح��ل تط��ور م�ؤ�س�س��ات التعلي��م العايل :م��رت م�ؤ�س�س��ات التعليم الع��ايل يف ال�سودان مبراح��ل مهمة من
التطور خالل م�سريتها التعليمية ،وذلك على النحو التايل:
�أ	.الف�ترة م��ن 1956م 1969 -م :تع��د هذه الفرتة م��ن �أهم احلق��ب يف تاريخ ال�سودان احلدي��ث ،ففي العام
1956م نال ال�سودان ا�ستقالله ،وقد ورثت احلكومات املتعاقبة طيلة هذه احلقبة ثالث م�ؤ�س�سات للتعليم
الع��ايل ،وه��ي :كلية اخلرط��وم اجلامعية (جامع��ة اخلرطوم حالي�� ًا) ،وجامعة القاهرة ف��رع اخلرطوم،
وكلية الدرا�سات الإ�سالمية (جامعة �أم درمان الإ�سالمية حالي ًا) ،بالإ�ضافة �إىل عدد حمدود من الكليات
التقنية واملعاهد العليا.
ب	.الف�ترة م��ن 1969م 1989 -م� :شهدت ه��ذه الفرتة �إن�شاء جامع��ة اجلزيرة ،وجامعة جوب��ا ،و�إن�شاء �أول
كلية �أهلية ،وهي كلية �أم درمان الأهلية التي مت ترفيعها لت�صبح جامعة �أم درمان الأهلية (حالي ًا).
ج	.الف�ترة م��ن 1989م 2018 -م :ارتبط��ت هذه الف�ترة بثورة التعليم الع��ايل ،حيث ازداد ع��دد اجلامعات
احلكومية والأهلية والكليات اجلامعية ب�شكل كبري ،ورافق هذا التحول ازدياد كبري يف �أعداد الطلبة.
 - 2ا�سرتاتيجية التو�سع يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل:
يو�ضح اجلدول ( )1تطور م�ؤ�س�سات التعليم يف ال�سودان وعدد الطلبة امل�سجلني فيها.
جدول ( :)1م�ؤ�س�سات التعليم العايل وعدد الطلبة امل�سجلني فيها
العام

عدد الطلبة (�ألف طالب)

م�ؤ�س�سات التعليم العايل
حكومية

خا�صة

املجموع

حكومية

خا�صة

املجموع

1990 /1989

17

2

19

46.8

3.6

50.4

1995/ 1994

25

16

41

83.7

19.1

102.8

2000 1999

26

26

52

146.7

35

181.7

2005/ 2004

27

45

72

386.7

60.3

447.0

2010/ 2009

30

50

80

439.4

31.6

471.0

2014/ 2013

33

65

98

461.6

121.9

583.5

% 2.8

% 15.6

% 7.1

% 10.0

% 15.8

% 10.7

معدل النمو ال�سنوي

امل�صدر( :اجلهاز املركزي للإح�صاء.)2018 ،
�أدى التو�س��ع يف �إن�ش��اء اجلامع��ات والكليات اجلامعية احلكومي��ة واخلا�صة �إىل زيادة �أع��داد الطلبة املقبولني
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فيه��ا ،فقد ارتفع عدد م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية واخلا�صة من (� )19إىل ( )98جامعة وكلية ،مبعدل
من��و �سن��وي ( ،)% 7.1كم��ا ارتف��ع ع��دد الطلبة من ح��وايل (� )50.4ألف طال��ب وطالبة يف الع��ام الدرا�سي
1990/ 1989م �إىل (� )583.5ألف طالب وطالبة يف العام 2014 /2013م ،مبعدل منو �سنوي (.)% 10.7
ثاني ًا:املذكرات الدرا�سية وم�صادر التعلم:
يهدف التعليم اجلامعي �إىل تزويد الطلبة باملعارف واملهارات الأ�سا�سية ،وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية،
بهدف احل�صول على م�ستوى كاف من التح�صيل الأكادميي ،ميكنهم من الدخول �إىل �سوق العمل .وت�شكل م�صادر
التعل��م حمور العملية التعليمي��ة يف التعليم العايل .وت�شمل تلك امل�صادر الكتب والدوريات ب�شقيها الإلكرتوين
والتقليدي ،واملراجع واملو�سوعات ،وقواعد املعلومات الإلكرتونية.
وتعتم��د العملي��ة التعليمية على م�ص��ادر تعلم خمتلفة لإث��راء التح�صيل الأكادمي��ي� .إال �أن م�صادر التعلم يف
اجلامع��ات ال�سوداني��ة باتت تركز ب�شكل كبري على املذك��رات الدرا�سية التي ت�شتمل على مواد علمية معدة من
م�ص��ادر خمتلف��ة دون توثيقها ب�صورة علمية ،ف�ض ًال عن �أن �إعدادها يفتقر �إىل �ضعف املحتوى العلمي .ويرجع
تنامي ظاهرة االعتماد على املذكرات الدرا�سية �إىل جمموعة من الأ�سباب ،من �أهمها :قلة الكتب واملراجع يف
املكتب��ات اجلامعية ،ب�سبب �ضع��ف االعتمادات املالية املخ�ص�صة لها ،وارتفاع �أ�سعارها .وقد �ساهم هذا االجتاه
يف زي��ادة االعتم��اد الكبري على املذكرات الدرا�سي��ة باعتبارها امل�صدر الأ�سا�سي للتح�صي��ل الأكادميي ،و�ضعف
الإقبال على امل�صادر الأ�سا�سية املتمثلة يف الكتب واملراجع وقواعد املعلومات الإلكرتونية.

الدراسات السابقة:
تب�ين من امل�س��ح الأدبي ال�شامل ملو�ض��وع املذكرات الدرا�سي��ة� ،أن هناك ندرة يف الدرا�س��ات والبحوث التي
تناولت ظاهرة املذكرات الدرا�سية وا�ستخدامها بني الطلبة يف املرحلة اجلامعية� ،إذ مت احل�صول على درا�سات
قليلة باللغتني العربية والإجنليزية ،ون�ستعر�ضها فيما يلي:
�أج��رى ف�ض��ل اهلل ( )2015درا�س��ة هدف��ت �إىل ا�ستط�لاع ر�أي الطلب��ة واملعلم�ين ملعرف��ة م��دى كفاي��ة الكتب
واملذك��رات الدرا�سي��ة املقررة يف معه��د اللغة العربية بجامع��ة امللك �سعود مبدينة الريا���ض باململكة العربية
ال�سعودي��ة .ويتك��ون جمتمع الدرا�سة م��ن جميع الطلبة واملعلم�ين مبعهد اللغة العربية .وجلم��ع البيانات من
جمتمع الدرا�سة ،مت ا�ستخدام �أ�سلوبي املعاينة وامل�سح ال�شامل للطلبة واملعلمني على الرتتيب .وبلغ �أفراد عينة
الدرا�س��ة م��ن الطلبة ( )70طالبا ،وعدد �أفراد الدرا�سة من املعلم�ين ( )43معلما .وقد اعتمدت الدرا�سة على
�أدات�ين هما :ا�ستبانة الطالب ،وقد ا�شتملت على ( )16بند ًا ،وا�ستبانة �أخرى للمعلم ،وقد ا�شتملت على ()15
بن��د ًا ،ته��دف �إىل ا�ستطالع �آراء عينة الدرا�س��ة ،ملعرفة مدى كفاية الكتب واملذك��رات الدرا�سية املقررة .وقد
خرجت الدرا�سة بالعديد من النتائج �أهمها� :أو�ضحت الدرا�سة وجود �سلبيات كثرية الزمت ا�ستخدام املذكرات
لدى امل�ستويات الدرا�سية التي تعوق حتقيق �أهداف املعهد .وقد �أو�صت الدرا�سة ب�أهمية التزام املعلمني باملنهج
واخلطة الدرا�سية املعدة لكل م�ستوى ،واختيار الكتب املب�سطة ،ومراجعة جميع املقررات الدرا�سية.
وهدف��ت درا�س��ة � )2010(Egneإىل ت�شخي�ص الت�أثري ال�سلب��ي للمذكرات الدرا�سية عل��ى التدري�س والعملية
التعليمي��ة يف م�ؤ�س�س��ات التعليم العايل ب�صورة عامة ويف جامعة �أدام��ا ب�إثيوبيا على وجه اخل�صو�ص .ويتكون
جمتمع الدرا�سة من جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة �أداما البالغ عددهم ( )632ع�ضو هيئة تدري�س.
وجلم��ع البيان��ات ،ا�ستخدمت الدرا�سة �أ�سلوب املعاينة الب�سيطة والطبقية باختيار عينة قوامها ( )158ع�ضو
هيئ��ة تدري�س .وطبقت الدرا�سة �أ�سلوبي املنهج الو�صف��ي امل�سحي ،ومنهج البحث التحليلي .واعتمدت الدرا�سة
يف جم��ع البيان��ات على اال�ستبي��ان واملقابلة والتوثي��ق وحتليل املحت��وى .و�أو�ضحت نتائج الدرا�س��ة �أن �إعداد
وا�ستخدام املذكرات الدرا�سية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف �إثيوبيا ال ت�شجع على فاعلية وا�ستقاللية التعلم،
كم��ا بين��ت الدرا�سة �أن معظ��م �أع�ضاء هيئة التدري���س بجامعة �أدام��ا يف�ضلون ا�ستخدام املذك��رات الدرا�سية
لتب�سيطه��ا للعملي��ة التعليمي��ة ،و�سد النق�ص يف الكت��ب واملراجع ،وت�ساع��د على تغطية املطلوب��ات الدرا�سية،
وقناع��ة الطلبة ب�أن االعتماد على املذكرات الدرا�سية تقوي احل�صيلة العلمية .وقد �أو�صت الدرا�سة ب�أهمية
ا
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تزوي��د �أع�ض��اء هيئ��ة التدري���س يف م�ؤ�س�سات التعليم الع��ايل يف �إثيوبيا مبه��ارات �إعداد املذك��رات الدرا�سية،
وتعزيز ثقافة التعلم لدى الطلبة عن طريق توفري الكتب واملراجع التي تت�صف باحلداثة.
وهدفت درا�س��ة  Ja’afar ،Majumder ،Islamو� )2005(Rahmanإىل التعرف على اجتاهات وتوقعات
الطلب��ة ح��ول ا�ستخ��دام املذك��رات الدرا�سي��ة املعتمدة عل��ى التقني��ة كال�شرائ��ح ال�شفاف��ة ( ،)PPTبو�صفها
�إح��دى الو�سائ��ل التعليمية التقني��ة ،ويتم ن�شرها للطلبة ع�بر الإنرتنت .ويتكون جمتم��ع الدرا�سة من جميع
طلب��ة ال�سنة الأوىل مبدر�سة العلوم الطبية بجامعة �ساين���س مباليزيا البالغ عددهم ( )180طالبا وطالبة.
وجلم��ع البيان��ات ،ا�ستخدمت الدرا�سة �أ�سلوب امل�سح ال�شامل وذلك بتوزيع اال�ستبانات على جميع �أفراد جمتمع
الدرا�س��ة .وبلغ عدد امل�ستجيب�ين ( )142طالبا مبعدل ا�ستجابة ن�سبته ( .)% 79وا�ستخدمت الدرا�سة �أداة
اال�ستبان��ة جلم��ع البيانات من �أفراد الدرا�سة حول اجتاهاتهم نحو مميزات املذكرات الدرا�سية .وبينت نتائج
الدرا�س��ة �أن غالبي��ة الطلب��ة ي�ستخدمون املذكرات الدرا�سي��ة باعتبارها متثل الكتب واملراج��ع؛ و�أنها مفيدة،
وميك��ن �أن ت�صب��ح �إح��دى و�سائل التعل��م يف امل�ستقبل ،كما �أو�ضح��ت الدرا�سة �أن �أكرث م��ن ( )% 68من الطلبة
غ�ير را�ض�ين عن ال�ش��كل والطريقة الت��ي تعر�ض بهم��ا املذكرات املعتم��دة على التقني��ة ،كال�شرائ��ح ال�شفافة
والن�س��خ امل�صورة .وك�شف��ت الدرا�سة �أن الطلبة قد ا�ستخدموا املذكرات كو�سيلة مكملة للتعلم بد ًال من الرجوع
للمراج��ع .و�أو�ص��ت الدرا�سة ب�أن تق��وم كلية العلوم الطبي��ة ب�إتاحة املذكرات ون�شرها ع�بر الإنرتنت بجانب
م�صادر املعلومات الأخرى املتاحة ب�شكل �آيل ،لت�صبح �أكرث جاذبية وفاعلية للطلبة.
وق��د �أج��رى ٌ
كل م��ن  Sahoo،Prabhuو )2015(Soeدرا�سة هدفت �إىل تقييم فعالي��ة املذكرات املخت�صرة
( ،)skeleton handoutمقارن��ة باملذك��رات الكامل��ة ( )full lecture handoutيف املحا�ضرات النظرية
مل��ادة ط��ب العيون بكلية طب م�لاكا مباليزيا .وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلب��ة الف�صل ال�ساد�س بكلية
الطب البالغ عددهم ( )108طالب .وا�ستخدمت الدرا�سة �أ�سلوب احل�صر ال�شامل بدرا�سة جميع �أفراد جمتمع
الدرا�س��ة .ولتحقي��ق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدم الباحثون ،املنهج �شب��ه التجريبي ،وذلك با�ستخدام نوعني من
املذكرات الدرا�سية ،الأوىل مذكرة كاملة حتتوي على كامل املادة العلمية ،والثانية مذكرة درا�سية خمت�صرة
حتت��وي عل��ى ر�ؤو���س موا�ضيع امل��ادة العلمية ،ومت �إج��راء الدرا�سة على فرتت�ين ،يف الف�ترة الأوىل مت توزيع
املذك��رة الكاملة على جميع الطلب��ة ،وبعد م�ضي �شهر من الفرتة الأوىل مت توزيع املذكرة املخت�صرة على نف�س
الطلب��ة ،وم��ن ث��م مت �إج��راء اختبارين قبلي وبع��دي للمذكرت�ين� ،إ�ضافة �إىل �س���ؤال مغلق ع��ن �أي املذكرتني
�أف�ضل ،و�أظهرت النتائج �أن هناك فروقا دالة �إح�صائي ًا يف درجات االختبارين القبلي والبعدي لكل من املذكرة
الدرا�سية الكاملة واملخت�صرة ،وذلك عند م�ستوى داللة �أقل من ()0.01؛ �إذ �إن درجات االختبار البعدي �أكرب
م��ن درج��ات االختبار القبلي يف حالتي املذكرت�ين .و�أو�ضحت النتائج �أن الزيادة يف درج��ات االختبار البعدي
مقارن��ة باالختبار القبلي �أكرب يف حالة ا�ستخ��دام املذكرات املخت�صرة مقارنة باملذكرات الكاملة مب�ستوى دال
�إح�صائي ًا .وعلى الرغم من ذلك� ،أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ( )% 76من الطلبة يف�ضلون املذكرات الدرا�سية
الكامل��ة ،مقاب��ل ( )% 24م��ن الطلبة يف�ضلون املذكرات الدرا�سية املخت�ص��رة .و�أو�صت الدرا�سة با�ستخدام
املذكرات املخت�صرة التي ت�سهم يف زيادة التح�صيل الأكادميي للطلبة.
وهدفت درا�سة ٌ
كل م��ن  Prakoonsuksapan،Wongkietkachornو� ،)2014(Wangsaturakaإىل
حتدي��د اجتاهات الطلبة حول �أ�سلوب التدري�س بدون ا�ستخدام املذكرات الدرا�سية مقارنة ب�أ�سلوب التدري�س
القائ��م عل��ى املذك��رات الدرا�سي��ة ،وتقيي��م العالقة بني املع��دل الرتاكمي واجتاه��ات الطلبة ح��ول املذكرات
الدرا�سي��ة .ولتحقي��ق �أه��داف الدرا�س��ة �أجرى الباحث��ون م�سح�� ًا لدرا�سة �سل��وك طلبة كلية الط��ب بجامعة
 Chulalongkornبتايالن��د ،با�ستخ��دام ا�ستبان��ة مت تطويرها لهذا الغر�ض .ويتك��ون جمتمع الدرا�سة من
جمي��ع طلب��ة كلية الطب باجلامع��ة من ال�سن��ة الأوىل �إىل ال�سنة اخلام�س��ة والبالغ عدده��م ( )1280طالبا
وطالب��ة .وجلم��ع البيان��ات ،اعتمدت الدرا�س��ة �أ�سلوب امل�س��ح ال�شامل با�ستخ��دام �أ�سلوبي املقاب�لات الق�صرية،
وتوزيع اال�ستبانة على جميع �أفراد جمتمع الدرا�سة .وبلغت ن�سبة اال�ستجابة ( .)% 89.5و�أظهرت النتائج
�أن معظ��م الطلب��ة ( )% 65.3ي��رون �أن ع��دم ا�ستخ��دام املذكرات الدرا�سية يف املحا�ض��رات ي�سهم يف �ضعف
االهتم��ام به��ا .ويت�ض��ح م��ن النتائ��ج �أن ما ن�سبت��ه ( )% 18.1م��ن الطلبة يفق��دون القدرة عل��ى الرتكيز يف
ا
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املحا�ض��رات الت��ي ال ُت�ستخدم فيها املذكرات الدرا�سية ،و�أن ( )% 83.4من الطلبة يرون �أن املحا�ضرات التي
ال ُت�ستخدم فيها مذكرات درا�سية لها ت�أثري �سلبي عليهم .كما بينت نتائج الدرا�سة �أن هناك اختالف ًا يف �سلوك
الطلب��ة يف املحا�ض��رات التي ت�ستخدم املذك��رات الدرا�سية عن املحا�ضرات الت��ي ال ُت�ستخدم فيها املذكرات؛ �إذ
تالح��ظ يف املحا�ض��رات التي ت�ستخدم فيها املذك��رات الدرا�سية �أن الطلبة �أكرث حر�ص�� ًا على �أخذ املالحظات،
واال�ستف��ادة م��ن الوق��ت ،وال مييلون �إىل ت�سجيل املحا�ض��رات �أو ت�صوير ال�شرائح .و�أ�ش��ارت الدرا�سة �إىل عدم
وج��ود عالق��ة ارتباط دال��ة �إح�صائي�� ًا بني املع��دل الرتاكمي واجتاه��ات الطلبة ح��ول املذك��رات الدرا�سية.
وخل�ص��ت الدرا�س��ة �إىل �أن املذك��رات الدرا�سي��ة متث��ل العن�صر الرئي�س��ي يف تعزيز وحت�سني تعل��م الطلبة ،لذا
�أو�صت الدرا�سة با�ستخدام املذكرات الدرا�سية وتوزيعها على الطلبة قبل �أو �أثناء املحا�ضرات.

التعليق على الدراسات السابقة:
م��ن خ�لال االط�لاع عل��ى الدرا�س��ات والبح��وث ال�سابق��ة ذات العالق��ة مبو�ض��وع الدرا�س��ة احلالي��ة،
تب�ين �أن هن��اك بع���ض جوان��ب االتف��اق واالخت�لاف ،فم��ن حي��ث اله��دف ،اتفق��ت الدرا�س��ة احلالي��ة يف
هدفه��ا الث��اين املتمث��ل يف التع��رف �إىل مي��ول الطلب��ة نح��و االعتم��اد عل��ى املذك��رات الدرا�سي��ة م��ع درا�ستي
 ،)2014(Wongkietkachorn et al.و ،)2005(Islam et al.يف ح�ين تختل��ف معهم��ا يف �أهدافهم��ا
الأخ��رى .وتتف��ق الدرا�س��ة احلالية م��ع درا�س��ة ف�ض��ل اهلل ( )2015يف هدفه��ا املتمثل يف م��دى كفاية الكتب
واملذكرات الدرا�سية املقررة للتح�صيل الأكادميي للطالب ،يف حني تختلف معها يف جمتمع الدرا�سة الذي تكون
م��ن الطلبة واملعلمني مع ًا ،والأهداف الأخرى للدرا�س��ة احلالية .كما تتفق الدرا�سة احلالية مع الدرا�سة التي
�أعدها  ،)2010(Egneمن حيث املنهج وهدفها الرئي�سي املتمثل يف تقييم ا�ستخدام �أثر املذكرات الدرا�سية يف
التدري�س والعملية التعليمية ،يف حني تختلف معها يف جمتمع الدرا�سة الذي يتكون من �أع�ضاء هيئة التدري�س
و�أه��داف الدرا�س��ة احلالي��ة الأخرى .وتختل��ف الدرا�سة احلالية ع��ن درا�س��ة )2015(Prabhu et al .من
حي��ث املنه��ج والأه��داف؛ فمن حيث املنه��ج ،ا�ستخدم��ت الدرا�سة احلالي��ة �أ�سل��وب املنهج الو�صف��ي امل�سحي ،يف
ح�ين ا�ستخدم��ت درا�س��ة  )2015(Prabhu et al.املنهج �شب��ه التجريبي ،ومن حيث اله��دف ،ركزت الدرا�سة
احلالية على �أهداف متعددة تختلف من هدف درا�سة  )2015(Prabhu et al.الذي يركز على تقييم فعالية
املذكرات املخت�صرة مقارنة باملذكرات الكاملة.
ولع��ل م��ا ميي��ز الدرا�سة احلالي��ة عن �سابقاته��ا� ،أنها بحثت ب�ص��ورة معمقة عن جمي��ع �أنواع م�ص��ادر املعلومات
يف التعلي��م اجلامع��ي وترتي��ب املذك��رات الدرا�سية من ب�ين تلك امل�صادر ،وكذل��ك ت�ستق�ص��ي الدرا�سة معوقات
ا�ستخ��دام م�ص��ادر املعلوم��ات ،و�أ�سباب وم�شكالت االعتم��اد على املذك��رات الدرا�سية يف التح�صي��ل الأكادميي،
وحتدي��د �أه��م العوام��ل امل�ؤث��رة يف ا�ستخدام املذك��رات الدرا�سية .ل��ذا ف�إن اجلوان��ب التي تناولته��ا الدرا�سة
احلالي��ة بالبح��ث والتحلي��ل مل تتناوله��ا �أي درا�س��ة �أو بحث �سابق يف ح��دود علم الباحثني .وم��ن هنا جاءت
ه��ذه الدرا�س��ة ل�سد الفج��وة البحثية املرتبط��ة با�ستخدام املذك��رات الدرا�سية وامل�صادر الأخ��رى يف التعليم
اجلامع��ي ،وذل��ك من خالل ا�ستق�ص��اء �آراء الطلب��ة يف اجلامعات ال�سوداني��ة للتعرف على م�ص��ادر املعلومات يف
التعلي��م اجلامعي ومعوقات ا�ستخدامه��ا ،وحتديد امل�شكالت املرتبطة باملذك��رات الدرا�سية ،و�أ�سباب االعتماد
عليها ،ودوافع �إعدادها.
ا

ا

ا

ا

ا

ا
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منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة:
لتحقي��ق �أه��داف الدرا�س��ة؛ مت ا�ستخدام املنه��ج الو�صفي امل�سح��ي؛ ملالءمته لطبيعة الدرا�س��ة التي تهدف �إىل
ا�ستط�لاع �آراء الطلب��ة يف اجلامعات ال�سودانية يف والية اخلرطوم حول ا�ستخ��دام م�صادر املعلومات ومعوقات
ا�ستخ��دام تلك امل�صادر ،وم�ش��كالت املذكرات الدرا�سية ،و�أ�سباب ا�ستخدام املذك��رات الدرا�سية ،و�أخري ًا �أ�سباب
ودواف��ع �إعداد املذك��رات الدرا�سية .وي�ستخدم املنه��ج الو�صفي امل�سحي يف البح��وث ال�سلوكية ،واالجتماعية؛
لو�صف امل�شكلة� ،أو الظاهرة قيد الدرا�سة ،وحتديد خ�صائ�صها ،والعالقات بني �أبعادها ،والعوامل امل�ؤثرة فيها؛
بهدف الو�صول �إىل نتائج ميكن تعميمها على جمتمع الدرا�سة (القحطاين.)2015 ،

جمتمع وعينة الدرا�سة:

يتك��ون جمتم��ع الدرا�س��ة ( )study populationم��ن جميع الطلب��ة يف مرحلة البكالوريو���س يف اجلامعات
ال�سوداني��ة يف والية اخلرطوم يف العام الدرا�س��ي 2018/ 2017م ،ويبلغ حجم جمتمع الدرا�سة ()408425؛
ونظ��ر ًا لك�بر حج��م املجتم��ع ،وع��دم توف��ر �إط��ار معاينة يحت��وي عل��ى جمي��ع مف��ردات املجتم��ع ،و�أ�سمائهم،
وعناوينه��م ،مت ا�ستخ��دام �أ�سل��وب املعاين��ة الغر�ضية/الق�صدي��ة ( ،)Purposive samplingوه��ي �إحدى
طرائ��ق املعاينة غري الع�شوائية؛ وت�ستخدم يف حاالت ع��دم توفر �إطار للمعاينة .ويتم اختيار عنا�صر العينة
بناء على معايري حمددة،
يف املعاين��ة الغر�ضي��ة من املجتمع امل�سته��دف على �أ�سا�س مالءمتها لأهداف الدرا�س��ة ً
بناء عل��ى �أربعة معاي�ير؛ ا�ستن��اد ًا على املعاين��ة املعتمدة على
ويف ه��ذه الدرا�س��ة مت حتدي��د عنا�ص��ر العينة ً
التباين ( ،)Maximum variation samplingوهي:
 .1متثي��ل جمتم��ع الدرا�سة من حيث ن��وع اجلامعة ،حيث ا�شتمل��ت العينة على جامع��ات حكومية وجامعات
خا�صة.
 .2متثيل الطلبة الدار�سني يف الكليات الإن�سانية والعلمية وال�صحية.
 .3متثيل النوع :ا�شتملت عينة الدرا�سة على �أفراد من الطلبة والطالبات.
 .4متثي��ل امل�ستوى الدرا�سي :ا�شتملت عين��ة الدرا�سة على طلبة يف امل�ستويات الدرا�سية املختلفة ،من ال�سنة
الأوىل �إىل ال�سنة ال�ساد�سة.
ويتمي��ز �أ�سل��وب املعاين��ة الغر�ضي��ة املعتم��دة عل��ى التباي��ن؛ بانخفا���ض حتي��ز االختي��ار ،بالإ�ضاف��ة �إىل �أن
النتائ��ج املتح�ص��ل عليه��ا تك��ون �أكرث قابلي��ة للتعمي��م مقارنة ب�أ�سالي��ب املعاينات غ�ير االحتمالي��ة الأخرى،
(.)Daniel, 2012

حجم العينة:

نظ��ر ًا �إىل �أن الدرا�س��ة ت�سته��دف تقدير ن�سب��ة الطلبة الذين ي�ستخدم��ون املذكرات الدرا�سي��ة ك�أحد م�صادر
املعلوم��ات الأ�سا�سي��ة ،مت ا�ستخ��دام معادل��ة حج��م العين��ة لتقدي��ر الن�سب��ة ،والت��ي ت�أخ��ذ ال�صيغ��ة التالية
(:)Krejcie & Morgan, 1970
χ12 Np 1  p 

d 2  N-1  χ12 p 1  p 

n
2

حيث �أن n :حجم العينة N ،حجم املجتمع ،و pن�سبة حدوث الظاهرة املراد تقديرها يف املجتمع ،و  χ 1قيمة
مربع كاي بدرجة حرية واحدة وم�ستوى داللة  ،)3.84146( 0.05و dهام�ش اخلط�أ.
ً
وطالبة ،ون�سب��ة ( )% 50من الطلبة ي�ستخدمون
وبا�ستخ��دام قي��م حجم املجتمع البال��غ ( )408425طالب ًا
املذك��رات الدرا�سي��ة كم�ص��در �أ�سا�س��ي للمعلوم��ات ،وهام���ش خط���أ ( ،)% 4بلغ حج��م العين��ة ( )600طالب
وطالب��ة ،ومب��ا �أن حجم العينة ح�س��ب املعادلة ميثل احلد الأدنى املطلوب ،مت حتدي��د حجم العينة بـ ()700
طالب وطالبة.
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املعلومات الأ�سا�سية:

ԀԀتوزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب اجلامعات والنوع:
يو�ضح اجلدول ( )2توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب اجلامعات ونوعها (حكومية/خا�صة).
جدول ( :)2توزيع �أفراد الدرا�سة ح�سب اجلامعات والنوع
اجلامعة

م

طالب

طالبة

املجموع

الن�سبة

جامعات حكومية:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا
اخلرطوم
�أم درمان الإ�سالمية
الرباط الوطني
الزعيم الأزهري
كرري
النيلني

118

28

146

96

48

144

19

70

89

7

14

21

14

6

20

9

5

14

41

42

83

املجموع

304

213

517

% 24
% 24
% 15
%4
%3
%2
% 14
% 86

جامعات خا�صة:
43

17

60

12

11

23

املجموع

55

28

83

% 10
%4
% 14

املجموع الكلي

359

241

600

% 100

الن�سبة

% 60

% 40

% 100

 .8العلوم والتقانة
 .9النيل

ويت�ض��ح م��ن اجلدول رق��م (� )2أن عين��ة الدرا�س��ة ا�شتملت عل��ى ( )9جامعات ،منه��ا ( )7جامع��ات حكومية،
ً
ً
وطالبة يدر�سون
وطالبة ،منهم ( )517طالب ًا
وجامعت��ان خا�صت��ان .وبلغ عدد الطلبة يف العينة ( )600طالبا
ً
وطالب��ة يدر�س��ون يف اجلامع��ات اخلا�ص��ة بن�سب��ة
يف اجلامع��ات احلكومي��ة بن�سب��ة ( ،)% 86و( )83طالب�� ًا
ً
طالبة
( .)% 14وبل��غ ع��دد الطلب��ة يف العين��ة ( )359طالب�� ًا بن�سب��ة ( ،)% 60وعدد الطالب��ات ()241
بن�سبة (.)% 40
ԀԀتوزيع �أفراد الدرا�سة ح�سب نوع الكلية ونوع اجلامعة:
يو�ضح اجلدول ( )3توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب نوع الكلية واجلامعة.
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جدول ( :)3توزيع �أفراد الدرا�سة ح�سب نوع الكلية واجلامعة
نوع الكلية/اجلامعة

حكومية

خا�صة

املجموع

الن�سبة

علمية
�إن�سانية
�صحية

415

60

475

79.2

69

0

69

11.5

33

23

56

9.3

املجموع

517

83

600

% 100

الن�سبة

86

14

% 100

ويت�ض��ح م��ن اجلدول (� )3أن عين��ة الدرا�سة ا�شتملت على الكلي��ات العلمية والإن�ساني��ة وال�صحية .وبلغ عدد
الطلبة يف الكليات العلمية ( )475طالبا وطالبة بن�سبة ( ،)% 79.2و( )69طالبا وطالبة يدر�سون يف كليات
�إن�ساني��ة بن�سب��ة ( ،)% 11.5و( )56طالب��ا وطالب��ة يف كلي��ات �صحية بن�سب��ة ( .)% 9.3وبلغ عدد الطلبة
يف اجلامع��ات احلكومي��ة ( )517طالبا وطالبة بن�سبة ( ،)% 86وع��دد الطلبة يف اجلامعات اخلا�صة ()83
طالبة بن�سبة (.)% 14
توزيع �أفراد الدرا�سة ح�سب ال�سنة الدرا�سية ونوع اجلامعة:
جدول ( :)4توزيع �أفراد الدرا�سة ح�سب ال�سنة الدرا�سية ونوع اجلامعة:
ال�سنة الدرا�سية

جامعة حكومية

جامعة خا�صة

املجموع

الن�سبة

ال�سنة الدرا�سية الأوىل
ال�سنة الدرا�سية الثانية
ال�سنة الدرا�سية الثالثة
ال�سنة الدرا�سية الرابعة
ال�سنة الدرا�سية اخلام�سة
ال�سنة الدرا�سية ال�ساد�سة

54

6

60

73

2

75

93

5

98

193

42

235

96

28

124

8

0

8

املجموع

517

83

600

% 10
% 13
% 16
% 39
% 21
%1
% 100

الن�سبة

% 86

% 14

% 100

يو�ض��ح اجل��دول ( )4توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب ال�سنة الدرا�سية ونوع اجلامعة ،ويت�ضح من النتائج �أن
( )% 39من �أفراد عينة الدرا�سة يف ال�سنة الرابعة ،يليهم طلبة ال�سنة اخلام�سة بن�سبة ( ،)% 21وطلبة
ال�سن��ة الثالث��ة بن�سب��ة ( ،)% 16وطلب��ة ال�سن��ة الثاني��ة بن�سب��ة ( ،)% 13وطلبة ال�سن��ة الأوىل بن�سبة
( ،)% 10و�أخري ًا طلبة ال�سنة ال�ساد�سة بن�سبة (.)% 1

طريقة جمع البيانات:

بن��اء عل��ى معايري حتديد �أف��راد عينة الدرا�سة الأربع��ة ،مت توزيع اال�ستبانة على الطلب��ة يف اجلامعات التي
ً
مت حتديده��ا يف الدرا�س��ة خالل �شهري يناير/فرباير/مار�س 2018م .وبلغ ع��دد اال�ستبانات املوزعة ()700
ا�ستبان��ة ،يف ح�ين بل��غ عدد اال�ستبان��ات امل�س�تردة ( )602ا�ستبانة وبلغ ع��دد اال�ستبانات ال�صاحل��ة للتحليل
الإح�صائي ( )600ا�ستبانة ،مبعدل ا�ستجابة ()% 85.7؛ ويعد هذا املعدل مقبو ًال يف الدرا�سات االجتماعية
(.)Rubin & Babbie, 2009
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�أداة الدرا�سة:

نظ��ر ًا لندرة الدرا�س��ات والبحوث التي تناولت مو�ض��وع ا�ستخدام املذكرات الدرا�سي��ة يف التح�صيل الأكادميي
يف التعليم��ي اجلامع��ي� ،س��واء يف ال�س��ودان �أو يف الدول الأخ��رى ،مت تطوير ا�ستبانة خا�صة به��ذه الدرا�سة يف
�ض��وء نتائ��ج املقابالت الأولية مع عينة ع�شوائي��ة من طلبة اجلامعات ال�سوداني��ة ،ومت ت�صميم اال�ستبانة من
�صفحت�ين ،احتوتا على �ستة �أج��زاء؛ خ�ص�ص اجلزء الأول للمعلومات العامة (اجلامعة ،والكلية ،والتخ�ص�ص،
وال�سن��ة الدرا�سي��ة ،والنوع) ،واحتوى اجلزء الثاين على عبارات تقي�س درجة تكرار ا�ستخدام الطالب مل�صادر
املعلومات املتاحة ،والثالث على عبارات تقي�س معوقات ا�ستخدام م�صادر املعلومات ،واجلزء الرابع على عبارات
تقي�س م�شكالت املذكرات الدرا�سية ،واجلزء اخلام�س على عبارات تقي�س �أ�سباب ا�ستخدام املذكرات الدرا�سية،
واحتوى اجلزء الأخري على عبارات تقي�س دوافع �إعداد املذكرات الدرا�سية من وجهة نظر الطالب.
ولقيا���س االجتاهات ح��ول مو�ضوع الدرا�سة ،مت ا�ستخ��دام مقيا�س ليك��رت ( )Likert scaleاملتدرج من ثالث
نق��اط جلمي��ع عنا�صر حماور الدرا�س��ة ،حيث مت حتديد درجة ا�ستخدام م�ص��ادر املعلومات با�ستخدام مقيا�س
ليك��رت الثالث��ي (دائم ًا ،نادر ًا ،ال �أ�ستخدم) وترميزها ( )1 ،2 ،3عل��ى الرتتيب؛ ومت ا�ستخدام مقيا�س ليكرت
الثالثي (بدرجة كبرية ،بدرجة متو�سطة ،بدرجة �ضعيفة) وترميزها ( )1 ،2 ،3على الرتتيب للعبارات التي
تقي�س حمور معوقات ا�ستخدام م�صادر املعلومات؛ و�أخري ًا مت ا�ستخدام مقيا�س ليكرت الثالثي (موافق ،حمايد،
غ�ير مواف��ق) وترميزه��ا ( )1 ،2 ،3على الرتتيب للعب��ارات التي تقي�س حم��اور م�شكالت املذك��رات الدرا�سية،
و�أ�سباب ا�ستخدام املذكرات الدرا�سية ،ودوافع �إعداد املذكرات الدرا�سية.

�صدق وثبات �أداة الدرا�سة:

�أُخ�ضع��ت اال�ستبان��ة بع��د ال�صياغ��ة الأولي��ة الختب��ار ال�ص��دق الظاه��ري ،وذل��ك بعر�ضه��ا عل��ى جمموع��ة
م��ن املحكم�ين يف جم��ال املعلوم��ات ومنهجي��ة البح��وث ،به��دف معرفة قدرته��ا على قيا���س متغ�يرات الدرا�سة
وو�ض��وح فقرات��ه ودقت��ه ،وم��ن ث��م مت �إج��راء م�س��ح جتريب��ي ( )Pilot surveyعل��ى عينة حجمه��ا ()100
طال��ب وطالبة من جامع��ة ال�سودان للعلوم والتكنولوجي��ا يف يناير 2018م ،بغر�ض اختب��ار اال�ستبانة ،ومدى
و�ضوحه��ا وقيا���س �صدقها وثباته��ا .وبا�ستخدام بيان��ات امل�سح التجريب��ي ،مت ح�ساب معامل الثب��ات الداخلي
( )Cronbach's alphaملح��اور الدرا�س��ة اخلم�سة ،حيث تراوحت قيم معامل كروبناخ �ألفا ما بني ()0.37
ملح��ور ا�ستخدام م�ص��ادر املعلومات و( )0.718ملحور م�شكالت ا�ستخدام املذك��رات الدرا�سية .وت�شري هذه القيم
�إىل م�ست��وى ثب��ات مقب��ول؛ �إذ ي��رى � )1992(Sekaranأن احلد الأدنى املقب��ول لقيمة معام��ل �ألفا كرونباخ
( ،)0.6يف ح�ين ي��رى  Shoukriو� )1996(Edgeأن ثب��ات الأداة يعد ممتاز ًا �إذا كان��ت قيمة معامل كرونباخ
�ألفا �أكرب من ( ،)0.75وجيد ًا �إذا كانت قيمة املعامل ترتاوح ما بني ( ،)0.75 - 0.37ويت�ضح من قيم املعامل �أن
م�ست��وى ثبات الأداة مقبول ملح��اور الدرا�سة اخلم�سة ،مما ي�شري �إىل �أنه ميكن احل�صول على نتائج متقاربة �إذا
مت ا�ستخ��دام اال�ستبان��ة لنف�س جمتمع الدرا�سة حتت نف�س الظ��روف التي �أُجريت فيها .ويو�ضح اجلدول ()5
قيم معامل كرونباخ �ألفا ملحاور الدرا�سة.
جدول ( :)5قيم معامل كرونباخ �ألفا ملحاور الدرا�سة
�أ

�أ

املحور

.1
.2
.3
.4
.5

ا�ستخدام م�صادر املعلومات
معوقات ا�ستخدام م�صادر املعلومات
م�شكالت ا�ستخدام املذكرات الدرا�سية
�أ�سباب ا�ستخدام املذكرات الدرا�سية
�أ�سباب ودوافع �إعداد املذكرات الدرا�سية
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عدد العبارات

قيمة معامل كرونباخ �ألفا

5

0.37

11

0.64

7

0.72

7

0.61

5
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املعاجلة الإح�صائية للبيانات:

وبعد �إدخال البيانات يف برنامج  SPSSمت حتليلها وفق ًا ملا يلي:
 .1ترمي��ز متغ�ير اجلامعة بت�صنيفها �إىل جامع��ة حكومية وجامعة خا�صة ،وكذل��ك مت تق�سيم الكليات �إىل
ثالث��ة �أن��واع؛ كلي��ات �إن�ساني��ة ،وكليات علمي��ة ،وكليات �صحي��ة ،حيث ت�شم��ل الكلي��ات الإن�سانية كليات
القان��ون ،والدرا�س��ات الإ�سالمي��ة ،و�أ�ص��ول الدين ،والفن��ون اجلميل��ة والتطبيقية ،واالقت�ص��اد ،والعلوم
ال�سيا�سي��ة ،والإع�لام ،واجلغرافيا؛ وت�شمل الكليات ال�صحية كليات الط��ب ،وال�صيدلة ،وال�صحة العامة،
وعل��وم التمري���ض ،واملختربات الطبي��ة؛ وت�شمل الكلي��ات العلمية كليات الهند�س��ة ،والزراعة ،واحلا�سب
الآيل ،والريا�ضيات ،والدرا�سات البيئية ،والعلوم.
 .2مت ح�ساب التوزيع التكراري والن�سبي والو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري لو�صف متغريات الدرا�سة.
 .3ملعرف��ة العالق��ة ب�ين ا�ستخ��دام م�ص��ادرات املعلوم��ات ،مت �إج��راء حتلي��ل االرتب��اط ل�سبريم��ان
( )Spearman's rho correlationبني متغريات درجة ا�ستخدام م�صادر املعلومات اخلم�سة.
 .4مت �إج������راء اخ���ت���ب���اري م��ان-وي��ت��ن��ي ( )Mann-Whitney U testوك��رو���س��ك��ال-وال��ي�����س
( )Kruskal-Wallisالختبار مدى وجود فروق يف ا�ستخدام م�صادر املعلومات بح�سب نوع اجلامعة،
ونوع الكلية ،وال�سنة الدرا�سية ،والنوع.
 .5مت بن��اء من��وذج انحدار رتب��ي ( )Ordinal regression modelلقيا�س ت�أثري متغريات نوع اجلامعة،
ون��وع الكلي��ة ،وال�سنة الدرا�سي��ة ،والن��وع ،بالإ�ضافة �إىل متغريات معوق��ات ا�ستخدام م�ص��ادر املعلومات،
وم�ش��كالت املذك��رات الدرا�سي��ة ،و�أ�سب��اب االعتم��اد على املذك��رات الدرا�سي��ة ،ودوافع �إع��داد املذكرات
الدرا�سية يف ا�ستخدام املذكرة الدرا�سية (متغري تابع).

نتائج الدراسة ومناقشتها:

يتن��اول ه��ذا اجلزء من الدرا�سة عر�ض ًا وحتلي� ً
لا لبيانات الدرا�سة امليدانية الت��ي مت احل�صول عليها من خالل
اال�ستبانات ،ومت تف�سري النتائج التي مت التو�صل �إليها ومناق�شتها للإجابة على ت�سا�ؤالت الدرا�سة.
ԀԀم�صادر املعلومات:
للإجاب��ة ع��ن ال�س���ؤال الأول للدرا�س��ة "ما �أن��واع م�صادر املعلوم��ات التي يعتم��د عليها يف التعلي��م اجلامعي؟"،
ويو�ضح اجلدول ( )6درجة ا�ستخدام �أفراد عينة الدرا�سة مل�صادر املعلومات يف التعليم اجلامعي.
جدول ( :)6تكرار ا�ستخدام �أفراد الدرا�سة مل�صادر املعلومات
التوزيع الن�سبي لإجابات �أفراد الدرا�سة
م

العبارة

1

مذكرات �أ�ستاذ املادة
الإنرتنت
الكتب الإلكرتونية
الكتب املقررة واملراجع
الدوريات العلمية

2
3
4
5

م�ؤ�شرات الإح�صاء الو�صفي

دائم ًا

نادر ًا

ال �أ�ستخدم

املجموع

الو�سيط

الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

82.2

15.3

2.5

55.6

36.1

8.3

3

2.4

0.7

38.3

37.5

24.2

2

2.1

0.8

34.7

49.0

16.3

2

2.2

0.7

13.2

35.6

51.2

% 100
% 100
% 100
% 100
% 100

3

2.8

0.5

1

1.6

0.7

يت�ضح من النتائج �أن معظم �أفراد العينة من الطلبة ي�ستخدمون دائم ًا املذكرات الدرا�سية بن�سبة (،)% 82.2
يلي��ه ا�ستخ��دام االنرتن��ت بن�سب��ة ( ،)% 55.6والكت��ب الإلكرتوني��ة بن�سب��ة ( ،)% 38.3والكتب واملراجع
بن�سب��ة ( ،)% 34.7و�أخ� ً
يرا الدوري��ات العلمي��ة بن�سب��ة ( .)% 13.2كم��ا ت�ش�ير قي��م الو�سي��ط والو�س��ط
احل�ساب��ي �إىل �أن �أف��راد عينة الدرا�سة ي�ستخدمون دائم ًا مذكرات �أ�ست��اذ املادة والإنرتنت كم�صادر للمعلومات
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يف درا�سته��م الأكادميي��ة ،يليهم��ا امل�ص��ادر الأخ��رى املتمثلة يف الكت��ب الإلكرتوني��ة ،الكتب املق��ررة واملراجع،
والدوريات العلمية.
ԀԀالعالقة بني م�صادر املعلومات التي ي�ستخدمها طلبة اجلامعات:
ملعرف��ة العالقة ب�ين م�ستوى ا�ستخدام م�صادرات املعلومات ،مت اجراء حتليل االرتباط ل�سبريمان بني متغريات
درج��ة ا�ستخدام م�ص��ادر املعلومات اخلم�سة .ويو�ضح اجلدول ( )7معام�لات االرتباط (�سبريمان) بني م�صادر
املعلومات التي ي�ستخدمها طلبة اجلامعات.
جدول ( :)7معامالت االرتباط (�سبريمان) بني م�صادر املعلومات التي ي�ستخدمها طلبة اجلامعات
الكتب املقررة واملراجع

مذكرات �أ�ستاذ املادة
الكتب الإلكرتونية
الإنرتنت
الدوريات العلمية

مذكرات �أ�ستاذ املادة

الكتب الإلكرتونية

الإنرتنت

0.071 -

()0.087
0.079
()0.055
0.003
()0.942
0.239
(*** )0.000

0.049

()0.240
0.075
()0.069
 0.116(** )0.005

0.250

(***)0.000
0.145

(***)0.000

0.169

(*** )0.000

* عالقة ارتباط دالة �إح�صائياً عند م�ستوى داللة ( ** ،)0.05عالقة ارتباط دالة �إح�صائياً عند م�ستوى داللة (،)0.01
*** عالقة ارتباط دالة �إح�صائياً عند م�ستوى داللة ()0.001
ويت�ضح من اجلدول (� )7أن هناك عالقة ارتباط طردية دالة �إح�صائي ًا بني ا�ستخدام الكتب املقررة واملراجع
وا�ستخدام الدوريات العلمية ،وذلك عند م�ستوى داللة ()0.001؛ مما ي�شري �إىل �أن الطلبة الذين ي�ستخدمون
الكت��ب املقررة واملراجع ك�أح��د م�صادر املعلومات ي�ستخدمون �أي�ض ًا الدوري��ات العلمية .و�أظهرت النتائج وجود
عالق��ة ارتباط عك�سية بني ا�ستخدام مذكرات �أ�ستاذ امل��ادة وا�ستخدام الدوريات العلمية ،وذلك عند م�ستوى
داللة ( ،)0.01مما يو�ضح �أن الطلبة الذين يعتمدون على املذكرات الدرا�سية ال مييلون �إىل ا�ستخدام الدوريات
العلمية .ويظهر من النتائج �أن هناك عالقة ارتباط طردية دالة �إح�صائي ًا بني ا�ستخدام الكتب االلكرتونية
وا�ستخ��دام االنرتن��ت والدوري��ات العلمية ،وذل��ك عند م�ستوى دالل��ة ( ،)0.001مما يو�ض��ح �أن الطلبة الذين
ي�ستخدم��ون الكتب الإلكرتونية ك�أحد م�ص��ادر املعلومات ي�ستخدمون �أي�ض ًا الإنرتن��ت والدوريات العلمية .كما
تو�ض��ح النتائ��ج �أن هناك عالقة ارتباط طردي��ة دالة �إح�صائي ًا بني ا�ستخدام االنرتن��ت والدوريات العلمية،
وذل��ك عن��د م�ستوى دالل��ة ( ،)0.001مما ي�ش�ير �إىل �أن الطلبة الذي��ن يعتمدون على الإنرتن��ت ك�أحد م�صادر
املعلوم��ات يعتم��دون �أي�ض ًا عل��ى الدوريات العلمية .يف ح�ين �أو�ضحت نتائج حتليل االرتب��اط عدم وجود دليل
كاف لوج��ود عالقة ارتباط بني ا�ستخدام الكتب املقررة واملراجع ،وا�ستخدام املذكرات الدرا�سية ،وا�ستخدام
الكت��ب االلكرتوني��ة وا�ستخ��دام االنرتن��ت ،وذلك عند م�ست��وى دالل��ة ( .)0.05وكذلك �أو�ضح��ت النتائج �أنه
ال توج��د عالق��ة ارتباط بني ا�ستخ��دام املذك��رات الدرا�سية ومن ا�ستخ��دام الكتب االلكرتوني��ة ،وا�ستخدام
االنرتنت ،وذلك عند م�ستوى داللة (.)0.05
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ԀԀا�ستخدام م�صادر املعلومات ح�سب نوع اجلامعة:
للإجاب��ة ع��ن ال�س���ؤال الث��اين للدرا�س��ة "ه��ل يوج��د اخت�لاف يف ا�ستخ��دام م�ص��ادر املعلومات ب�ين اجلامعات
احلكومي��ة واخلا�صة؟" ،يو�ضح اجلدول ( )8نتائج اختب��ار مان-ويتني الختبار مدى وجود فروق يف ا�ستخدام
م�صادر املعلومات بح�سب نوع اجلامعة.
جدول ( :)8نتائج اختبار مان-ويتني الختبار مدى وجود فروق يف ا�ستخدام م�صادر املعلومات بح�سب نوع اجلامعة
م�صادر املعلومات

نوع اجلامعة

متو�سط الرتب

قيمة Z

م�ستوى الداللة

الكتب املقررة واملراجع

حكومية
خا�صة
حكومية
خا�صة
حكومية
خا�صة
حكومية
خا�صة
حكومية
خا�صة

304

2.4 -

0.018

مذكرات �أ�ستاذ املادة
الكتب الإلكرتونية
الإنرتنت
الدوريات العلمية

260
294

1.5 -

0.145

314
304

2.7 -

0.006

252
292

1.8 -

0.075

323
298

1.3 -

0.180

274

وتو�ض��ح النتائ��ج �أن��ه توجد فروق دالة �إح�صائي�� ًا يف ا�ستخدام �أف��راد عينة الدرا�سة للكت��ب املقررة واملراجع
كم�صدر للمعلومات بني اجلامعات احلكومية واخلا�صة ،وذلك عند م�ستوى معنوية ( .)0.05ويت�ضح من النتائج
(متو�س��ط الرتب) �أن الطلب��ة يف اجلامعات احلكومية �أكرث ا�ستخدام ًا للكتب املق��ررة واملراجع من نظرائهم يف
اجلامع��ات اخلا�ص��ة .وتو�ض��ح النتائج امل�ستعر�ض��ة يف اجلدول �أن��ه توجد فروق دال��ة �إح�صائي�� ًا يف ا�ستخدام
الطلب��ة للكتب الإلكرتونية بني اجلامعات احلكومية واجلامع��ات اخلا�صة ،وذلك عند م�ستوى داللة (.)0.01
وي�ست�شف من النتائج �أي�ض ًا �أن الطلبة يف اجلامعات احلكومية �أكرث ا�ستخدام ًا للكتب الإلكرتونية مقارنة بطلبة
اجلامع��ات اخلا�صة .يف حني ال يوجد دلي��ل كاف لوجود فروق يف م�ستوى ا�ستخدام م�صادر املذكرات الدرا�سية
واالنرتن��ت والدوري��ات العلمية بني �أفراد عين��ة الدرا�سة يف اجلامعات احلكومي��ة واجلامعات اخلا�صة ،وذلك
عن��د م�ست��وى معنوية ( ،)0.05مما ي�شري �إىل �أن م�ستوى ا�ستخدام هذه امل�صادر متماثل يف اجلامعات احلكومية
واخلا�صة.
ԀԀا�ستخدام م�صادر املعلومات ح�سب الكلية:
للإجاب��ة عن ال�س�ؤال الث��اين للدرا�سة "هل يوجد اختالف يف ا�ستخدام م�ص��ادر املعلومات ح�سب نوع الكلية؟"،
يو�ض��ح اجل��دول ( )9نتائج اختبار كرو�سكال-والي�س الختبار مدى وج��ود فروق يف ا�ستخدام م�صادر املعلومات
بح�سب نوع الكلية التي يدر�س فيها الطالب.
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جدول ( :)9نتائج اختبار كرو�سكال-والي�س الختبار مدى وجود فروق يف ا�ستخدام م�صادر املعلومات بح�سب نوع الكلية
م�صادر املعلومات

ت�صنيف الكلية

متو�سط الرتب

قيمة االختبار H

م�ستوى الداللة

الكتب املقررة واملراجع

�إن�سانية
�صحية
علمية
�إن�سانية
�صحية
علمية
�إن�سانية
�صحية
علمية
�إن�سانية
�صحية
علمية
�إن�سانية
�صحية
علمية

290

1.6

0.443

مذكرات �أ�ستاذ املادة

الكتب الإلكرتونية

الإنرتنت

الدوريات العلمية

275
301
275

3.1

0.208

291
301
256

9.3

0.010

260
307
304

0.2

0.891

295
295
336

6.5

0.040

307
287

وتو�ض��ح النتائ��ج �أن��ه توجد ف��روق دال��ة �إح�صائي�� ًا يف ا�ستخ��دام �أفراد عين��ة الدرا�س��ة للكت��ب الإلكرتونية
كم�ص��در للمعلوم��ات بني الكليات الإن�ساني��ة وال�صحية والعلمية ،وذلك عند م�ست��وى معنوية ( .)0.01ويت�ضح
م��ن النتائ��ج �أن الطلبة الذي��ن يدر�سون يف الكلي��ات العلمية �أكرث ا�ستخدام�� ًا للكتب االلكرتوني��ة ،يليهم طلبة
الكلي��ات ال�صحية ،ثم طلبة الكلي��ات الإن�سانية .وتو�ضح النتائج امل�ستعر�ضة يف اجلدول �أنه توجد فروق دالة
�إح�صائي ًا يف ا�ستخدام الطلبة للدوريات العلمية بح�سب نوع الكلية التي يدر�س بها الطالب ،وذلك عند م�ستوى
داللة ( .)0.05ويت�ضح من النتائج �أن طلبة الكليات الإن�سانية �أكرث ا�ستخدام ًا للدوريات العلمية ،يليهم طلبة
الكليات ال�صحية ،ثم الطلبة يف الكليات العلمية .يف حني ال يوجد دليل كاف لوجود فروق يف م�ستوى ا�ستخدام
م�ص��ادر الكت��ب املق��ررة واملراجع واملذكرات الدرا�سي��ة واالنرتنت بني �أفراد عينة الدرا�س��ة الذين يدر�سون يف
الكليات العلمية وال�صحية والإن�سانية ،وذلك عند م�ستوى معنوية ( ،)0.05مما ي�شري �إىل �أن م�ستوى ا�ستخدام
هذه امل�صادر الثالثة متماثل يف جميع الكليات بغ�ض النظر عن ت�صنيفها �إىل �صحية وعلمية و�إن�سانية
ԀԀا�ستخدام م�صادر املعلومات ح�سب ال�سنة الدرا�سية:
للإجاب��ة ع��ن ال�س���ؤال الث��اين للدرا�س��ة "هل يوج��د اخت�لاف يف ا�ستخ��دام م�ص��ادر املعلومات بح�س��ب ال�سنة
الدرا�سي��ة؟" ،يو�ض��ح اجل��دول ( )10نتائج اختب��ار كرو�سكال-والي�س الختبار مدى وجود ف��روق يف ا�ستخدام
م�صادر املعلومات بح�سب ال�سنة الدرا�سية.
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جدول ( :)10نتائج اختبار كرو�سكال-والي�س الختبار مدى وجود فروق يف ا�ستخدام م�صادر املعلومات بح�سب ال�سنة
الدرا�سية
م�صادر املعلومات

ال�سنة الدرا�سية

متو�سط الرتب

قيمة االختبار H

م�ستوى الداللة

الكتب املقررة واملراجع

1

269

5.9

0.315

2

333

3

295

4

294

5

297

6

312

1

301

2

267

3

313

4

304

5

287

6

314

1

231

2

233

3

281

4

338

5

296

6

396

1

279

2

265

3

307

4

291

5

323

6

309

1

300

2

312

3

318

4

277

5

291

6

379

مذكرات �أ�ستاذ املادة

الكتب الإلكرتونية

الإنرتنت

الدوريات العلمية
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9.0

40.6

8.7

9.0

0.108

0.000

0.121

0.111
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وتو�ضح النتائج �أنه توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف ا�ستخدام �أفراد عينة الدرا�سة للكتب الإلكرتونية كم�صدر
م��ن م�ص��ادر املعلومات باختالف ال�سنة الدرا�سي��ة ،وذلك عند م�ستوى معنوي��ة ( .)0.01ويت�ضح من النتائج �أن
طلب��ة ال�سنة النهائي��ة (ال�سنة الرابعة واخلام�سة وال�ساد�سة) �أكرث ا�ستخدام ًا للكتب االلكرتونية من الطلبة
يف ال�سن��وات الدرا�سي��ة الثالث الأوىل .يف حني يت�ضح من بقية النتائج �أنه ال يوجد دليل كاف لوجود فروق يف
م�ستوى ا�ستخدام م�صادر الكتب املقررة واملراجع واملذكرات الدرا�سية واالنرتنت والدوريات العلمية بني �أفراد
عين��ة الدرا�سة يف ال�سنوات الدرا�سي��ة املختلفة ،وذلك عند م�ستوى معنوية ( ،)0.05مما ي�شري �إىل �أن م�ستوى
ا�ستخدام الطلبة لهذه امل�صادر الأربعة متماثل بغ�ض النظر عن ال�سنة الدرا�سية.
ԀԀا�ستخدام م�صادر املعلومات ح�سب النوع:
للإجاب��ة ع��ن ال�س���ؤال الث��اين للدرا�س��ة "ه��ل يوج��د اخت�لاف يف ا�ستخ��دام م�ص��ادر املعلوم��ات ح�س��ب الن��وع
(طالب/طالب��ة)؟" ،يو�ض��ح اجلدول ( )11نتائج اختب��ار مان-ويتني الختبار مدى وجود ف��روق يف ا�ستخدام
م�صادر املعلومات بح�سب النوع.
جدول ( :)11نتائج اختبار مان-ويتني الختبار مدى وجود فروق يف ا�ستخدام م�صادر املعلومات بح�سب النوع
م�صادر املعلومات

النوع

متو�سط الرتب

قيمة Z

م�ستوى الداللة

الكتب املقررة واملراجع

طالب
طالبة
طالب
طالبة
طالب
طالبة
طالب
طالبة
طالب
طالبة

302

0.9 -

0.358

مذكرات �أ�ستاذ املادة
الكتب الإلكرتونية
الإنرتنت
الدوريات العلمية

290
289

2.2 -

0.029

309
321

4.5 -

0.000

261
291

1.0 -

0.311

304
298

0.7 -

0.473

289

وتو�ض��ح النتائ��ج �أنه توجد فروق دال��ة �إح�صائي ًا يف ا�ستخدام �أفراد عينة الدرا�س��ة للمذكرات الدرا�سية بني
الطلب��ة والطالب��ات ،وذل��ك عند م�ست��وى معنوي��ة ( .)0.05ويت�ضح من النتائ��ج �أن الطالبات �أك�ثر ا�ستخدام ًا
ملذك��رات �أ�ست��اذ املادة من الطلب��ة .وتو�ضح النتائج �أنه توجد ف��روق دالة �إح�صائي ًا يف ا�ستخ��دام �أفراد عينة
الدرا�س��ة للكت��ب الإلكرتونية بني الطلبة والطالبات ،وذلك عند م�ست��وى معنوية ( .)0.01ويت�ضح من النتائج
�أن الطلب��ة �أك�ثر ا�ستخدام�� ًا للكت��ب االلكرتونية م��ن الطالبات .يف حني يت�ض��ح من بقية النتائ��ج �أنه ال يوجد
دلي��ل كاف لوجود ف��روق يف م�ستوى ا�ستخ��دام م�صادر الكتب املق��ررة واملراجع واالنرتن��ت والدوريات العلمية
ب�ين الطلب��ة والطالبات ،وذلك عن��د م�ستوى معنوية ( ،)0.05مما ي�شري �إىل �أن م�ست��وى ا�ستخدام هذه امل�صادر
الأربعة متماثل بني الطلبة والطالبات.
ԀԀمعوقات ا�ستخدام م�صادر املعلومات:
للإجاب��ة ع��ن ال�س���ؤال الثال��ث للدرا�سة "ما معوق��ات ا�ستخ��دام م�صادر املعلوم��ات يف اجلامع��ات ال�سودانية؟"،
يو�ض��ح اجل��دول ( )12اجتاهات �أفراد عين��ة الدرا�سة حول معوقات ا�ستخدام م�ص��ادر املعلومات يف اجلامعات
ال�سودانية.
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جدول ( :)12اجتاهات �أفراد الدرا�سة حول معوقات ا�ستخدام م�صادر املعلومات يف اجلامعات ال�سودانية
التوزيع الن�سبي لإجابات �أفراد الدرا�سة
م

العبارة

1

عدم توفر الكتب يف املكتبة
تقادم الكتب
توجيه �أ�ستاذ املادة باالكتفاء
مبذكرة املادة فقط
�ضعف م�ستوى �إجادة اللغة
الإجنليزية
عدم مالءمة �أوقات فتح املكتبة
عدم مالءمة اجلدول الدرا�سي
لال�ستفادة من املكتبة
عدم توفر مقاعد كافية للجلو�س
يف املكتبة
عدم املعرفة با�ستخدام املكتبة
عدم توفر �أجهزة احلا�سب الآيل
لأغرا�ض البحث يف املكتبة
بيئة املكتبة غري مريحة ،من حيث
الإنارة ،والتكييف ،واملراوح � ...إلخ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

عدم توفر خدمات امل�ساعدة من
قبل موظفي املكتبة

بدرجة بدرجة
كبرية متو�سطة

بدرجة
�ضعيفة

املجموع

م�ؤ�شرات الإح�صاء الو�صفي
الو�سط االنحراف
الو�سيط
احل�سابي املعياري

17.8

46.7

35.5

% 100

2

1.8

0.7

31.5

40.3

28.2

% 100

2

2.0

0.8

32.4

31.9

35.7

% 100

2

2.0

0.8

36.4

39.7

23.9

% 100

2

2.1

0.8

27.8

34.0

38.3

% 100

2

1.9

0.8

44.6

32.7

22.7

% 100

2

2.2

0.8

22.5

32.3

45.3

% 100

2

1.8

0.8

16.1

28.5

55.3

% 100

1

1.6

0.7

58.6

19.7

21.7

% 100

3

2.4

0.8

19.0

30.8

50.2

% 100

1

1.7

0.8

29.3

33.4

37.2

% 100

2

1.9

0.8

ويت�ض��ح من النتائج �أنه توجد معوق��ات مرتبطة با�ستخدام معظم م�صادر املعلومات ،وفيما يلي املعوقات ح�سب
�أهميتها من وجهة نظر �أفراد عينة الدرا�سة والتي بلغت قيم و�سيطها درجتني �أو ثالث درجات ،ون�سب املوافقة
(بدرجة كبرية �أو متو�سطة) �أكرب من (:)% 50
 .1عدم توفر �أجهزة احلا�سب الآيل لأغرا�ض البحث يف املكتبة.
 .2عدم مالءمة اجلدول الدرا�سي لال�ستفادة من املكتبة.
� .3ضعف م�ستوى �إجادة اللغة الإجنليزية.
 .4تقادم الكتب (غري مواكبة للمادة العلمية).
 .5عدم توفر الكتب يف املكتبة.
 .6توجيه �أ�ستاذ املادة باالكتفاء مبذكرة املادة فقط.
 .7عدم توفر خدمات امل�ساعدة من قبل موظفي املكتبة.
 .8عدم مالءمة �أوقات فتح املكتبة.
 .9عدم توفر مقاعد كافية للجلو�س يف املكتبة.
يف ح�ين ت�ش�ير النتائج �إىل �أن �أفراد عينة الدرا�سة ال يواجهون م�شكالت فيما يتعلق ببيئة املكتبة ،وا�ستخدام
املكتبة.
22
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ԀԀم�شكالت املذكرات الدرا�سية:
للإجابة عن ال�س�ؤال الرابع للدرا�سة "ما م�شكالت االعتماد على املذكرات الدرا�سية يف التح�صيل الأكادميي؟"،
يو�ض��ح اجل��دول ( )13اجتاه��ات �أفراد عين��ة الدرا�سة حول امل�ش��كالت املتعلقة باملذك��رات الدرا�سة من حيث
املادة العلمية والإعداد.
جدول ( :)13م�شكالت املذكرات الدرا�سية
التوزيع الن�سبي لإجابات �أفراد الدرا�سة
م

1
2
3
4
5
6
7

العبارة

عدم و�ضوح طباعة الن�صو�ص
وال�صور والر�سومات
التو�ضيحية
املادة العلمية غري كافية
�ضعف الأ�سلوب وال�صياغة
عدم الرتابط بني مو�ضوعات
املادة
وجود �أخطاء علمية يف املذكرة
الدرا�سية
وجود �أخطاء لغوية
رداءة الورق امل�ستخدم يف
الطباعة

موافق

حمايد

غري موافق

املجموع

م�ؤ�شرات الإح�صاء الو�صفي
الو�سط االنحراف
الو�سيط
احل�سابي املعياري

46.3

26.8

27.0

% 100

2

2.1

0.9

43.9

30.8

25.3

% 100

2

2.1

0.9

30.9

36.8

32.3

% 100

2

1.9

0.9

29.0

36.2

34.8

% 100

2

1.9

0.9

28.6

31.4

40.0

% 100

2

1.8

0.9

26.8

35.2

38.0

% 100

2

1.8

0.8

26.6

32.7

40.7

% 100

2

1.8

0.9

ويت�ض��ح من النتائج �أن هن��اك اختالفا يف حجم م�شكالت املذكرات الدرا�سية ،حي��ث تراوحت ن�سب املوافقة ما
بني ( )% 26.6على رداءة الورق امل�ستخدم يف الطباعة ،و( )% 46.3مل�شكلة عدم و�ضوح طباعة الن�صو�ص
وال�ص��ور والر�سوم��ات التو�ضيحي��ة .وبلغ��ت قيم��ة الو�سي��ط درجت�ين جلمي��ع العب��ارات التي تقي���س م�شكالت
املذكرات الدرا�سة ،يف حني تراوحت قيم الو�سط احل�سابي ما بني ( )1.8درجة �إىل ( )2.1درجة .وت�شري هذه
النتائج �إىل �أن معظم �أفراد الدرا�سة يرون �أن هناك م�شكلتني متعلقتني باملذكرات الدرا�سية ،هما:
 عدم و�ضوح طباعة الن�صو�ص وال�صور والر�سومات التو�ضيحية. عدم كفاية املادة العلمية.�ԀԀأ�سباب االعتماد على املذكرات الدرا�سية:
للإجاب��ة ع��ن ال�س�ؤال اخلام�س للدرا�سة "ما �أ�سباب االعتماد على املذكرات الدرا�سية؟" ،يو�ضح اجلدول ()14
اجتاهات �أفراد عينة الدرا�سة حول �أ�سباب االعتماد على املذكرات الدرا�سية.
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جدول (� :)14أ�سباب االعتماد على املذكرات الدرا�سية
التوزيع الن�سبي لإجابات �أفراد الدرا�سة
م

العبارة

1

توفر املذكرات الدرا�سية الوقت
تعد املذكرات الدرا�سية الطريق
ال�سهل للنجاح والتخرج
توجيه الأ�ساتذة با�ستخدام
املذكرات الدرا�سية
املذكرات الدرا�سية تدعم املناهج
واملقررات ب�شكل كبري
املذكرات الدرا�سية ت�سهم يف �إثراء
التح�صيل الأكادميي
املذكرات الدرا�سية تغني عن
الرجوع للكتب
املذكرات الدرا�سية �أكرث فائدة من
م�صادر املعلومات الأخرى

2
3
4
5
6
7

موافق

حمايد

غري موافق

املجموع

م�ؤ�شرات الإح�صاء الو�صفي
الو�سط االنحراف
الو�سيط
احل�سابي املعياري

64.0

22.1

13.9

% 100

3

2.4

0.9

55.7

23.2

21.1

% 100

3

2.3

0.9

48.8

30.9

20.3

% 100

2

2.2

0.9

45.6

30.8

23.7

% 100

2

2.1

0.9

44.1

31.0

24.9

% 100

2

2.1

0.9

33.4

27.6

39.0

% 100

2

1.9

0.9

23.2

30.5

46.3

% 100

2

1.7

0.9

ويت�ضح من النتائج �أن هناك تباينا يف �أ�سباب االعتماد على املذكرات الدرا�سية ،حيث تراوحت ن�سب املوافقة
م��ا ب�ين ( )% 23.2عل��ى "املذكرات الدرا�سية �أكرث فائدة من م�ص��ادر املعلومات الأخرى" ،و( )% 64ل�سبب
�أن املذك��رات الدرا�سي��ة توف��ر الوق��ت مقارن��ة بالبح��ث يف املكتبة .وتراوح��ت قيمة الو�سيط م��ا بني درجتني
وث�لاث درج��ات ،يف ح�ين تراوحت قيم الو�سط احل�ساب��ي ما بني ( )1.7درج��ة �إىل ( )2.4درجة .وت�شري هذه
النتائج �إىل �أن معظم �أفراد العينة يرون �أن �أ�سباب ا�ستخدام املذكرات الدرا�سية تتمثل يف التايل:
 توفر املذكرات الدرا�سية الوقت. تعد املذكرات الدرا�سية الطريقة الأ�سهل للنجاح والتخرج. توجيه الأ�ساتذة با�ستخدام املذكرات الدرا�سية.	املذكرات الدرا�سية تدعم املناهج واملقررات ب�شكل كبري.	املذكرات الدرا�سية ت�سهم يف �إثراء التح�صيل الأكادميي.يف ح�ين ي��رى معظم �أفراد عينة الدرا�سة �أن املذكرات الدرا�سية ال تغني عن الرجوع للكتب ،و�أنهم ال يرون �أن
املذكرات الدرا�سية �أكرث فائدة من م�صادر املعلومات الأخرى.
ԀԀدوافع �إعداد املذكرات الدرا�سية:
للإجاب��ة عن ال�س���ؤال ال�ساد�س للدرا�سة "م��ا دوافع �إعداد املذك��رات الدرا�سية من قبل �أ�سات��ذة اجلامعات؟"،
يو�ضح اجلدول ( )15اجتاهات �أفراد عينة الدرا�سة حول دوافع �إعداد املذكرات الدرا�سية.
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جدول ( :)15دوافع �إعداد املذكرات الدرا�سية
التوزيع الن�سبي لإجابات �أفراد الدرا�سة
م

العبارة

1

ت�سهيل وتب�سيط املحا�ضرات
ت�سهم املذكرات الدرا�سية يف اجتياز
املادة ب�سهولة
مراعاة احلالة املادية للطالب/
الطالبة
�صعوبات تتعلق بالرتجمة وتعريب
امل�صطلحات
عدم توفر الكتب واملراجع التي
تدعم املقرر

2
3
4
5

موافق

حمايد

غري موافق

املجموع

م�ؤ�شرات الإح�صاء الو�صفي
الو�سط االنحراف
الو�سيط
احل�سابي املعياري

81.4

13.3

5.3

% 100

3

2.8

0.5

64.4

24.1

11.5

% 100

3

2.5

0.7

60.3

22.8

16.9

% 100

3

2.4

0.8

53.6

29.3

17.0

% 100

3

2.4

0.8

31.8

35.2

33.0

% 100

2

2.0

0.8

ويت�ض��ح م��ن النتائج �أن ن�س��ب موافقة �أفراد عين��ة الدرا�سة على دوافع �إع��داد ا�ستخدام املذك��رات الدرا�سية
تراوح��ت م��ا ب�ين ( )% 31.8عل��ى "عدم توف��ر الكتب واملراجع الت��ي تدعم املق��رر" ،و( )% 81.4لت�سهيل
وتب�سي��ط املحا�ضرات .وبلغت قيمة الو�سيط ( )3درجات جلميع العب��ارات التي تقي�س دوافع �إعداد املذكرات
م��ا ع��دا عب��ارة "عدم توفر الكتب واملراجع الت��ي تدعم املقرر" التي بلغت قيم��ة و�سيطها درجتني ،وتراوحت
قيم الو�سط احل�سابي ما بني ( )2.0درجة �إىل ( )2.8درجة ،وت�شري هذه النتائج �إىل �أن معظم �أفراد الدرا�سة
يرون �أن دوافع �إعداد املذكرات الدرا�سية تتمثل يف التايل:
– ت�سهيل وتب�سيط املحا�ضرات.
– ت�سهم املذكرات الدرا�سية يف اجتياز املادة ب�سهولة.
– مراعاة احلالة املادية للطالب/الطالبة.
– �صعوبات تتعلق بالرتجمة وتعريب امل�صطلحات.
يف ح�ين ي��رى معظم �أف��راد الدرا�سة �أن ع��دم توفر الكت��ب واملراجع التي تدع��م املقرر ال ميثل دافع�� ًا لإعداد
املذكرات الدرا�سية من قبل الأ�ساتذة.
ԀԀالعوامل امل�ؤثرة يف ا�ستخدام املذكرة الدرا�سية:
للإجاب��ة ع��ن ال�س���ؤال ال�سابع للدرا�س��ة "ما العوام��ل امل�ؤث��رة يف ا�ستخدام املذك��رات الدرا�سي��ة يف اجلامعات
ال�سوداني��ة؟" ،يو�ض��ح اجل��دول ( )16نتائ��ج من��وذج االنحدار الرتب��ي لقيا�س املتغ�يرات امل�ؤث��رة يف ا�ستخدام
املذكرات الدرا�سية.
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جدول ( :)16نتائج منوذج االنحدار الرتبي ()Ordinal regression model
قيمة
املعامل

اخلط�أ
املعياري

�إح�صاء والد
Wald

درجات
احلرية

م�ستوى
الداللة

الثابت الأول [ =1ال �أ�ستخدم=0 ،خالف ذلك]
الثابت الثاين [ =1نادراً=0 ،خالف ذلك]
دوافع �إعداد املذكرات الدرا�سية
ال�سنة الدرا�سية
معوقات ا�ستخدام م�صادر املعلومات
م�شكالت املذكرات الدرا�سية
�أ�سباب االعتماد املذكرات الدرا�سية
النوع [=1طالب=0 ،طالبة]

2.478 -

0.993

6.229

1

0.013

0.269 -

0.961

0.078

1

0.780

0.808

0.235

11.862

1

0.001

0.014

0.082

0.027

1

0.869

0.018

0.296

0.004

1

0.953

0.346 -

0.224

2.396

1

0.122

0.431

0.219

3.889

1

0.049

0.443 -

0.230

3.703

1

0.05

اجلامعة [=1حكومية=0 ،خا�صة]

0.552 -

0.371

2.217

1

0.136

الكلية [� =1إن�سانية =0 ،خالف ذلك]
الكلية [� =1صحية  =0خالف ذلك]

0.407 -

0.280

2.105

1

0.147

0.302 -

0.360

0.704

1

0.401

املتغري

قيم ��ة مرب ��ع كاي للنم ��وذج =  ،38.921م�ست ��وى الدالل ��ة =  ،0.000معام ��ل التحدي ��د (،0.066 =)Cox & Snell
معامل التحديد ( ،0.099 = )Nargelkerkeمعامل التحديد (0.063 = )McFadden
اختبار ح�سن املطابقة :قيمة  ،1116.5 =Pearsonدرجات احلرية =  ،1129م�ستوى الداللة = 0.599
فيم��ا �سب��ق ،مت حتلي��ل �أثر متغريات ن��وع اجلامعة ونوع الكلية وال�سن��ة الدرا�سية والن��وع ،يف ا�ستخدام م�صادر
املعلومات ،ولقيا�س ت�أثري تلك املتغريات ،بالإ�ضافة �إىل متغريات معوقات ا�ستخدام م�صادر املعلومات ،وم�شكالت
املذكرات الدرا�سية ،و�أ�سباب االعتماد على املذكرات الدرا�سية ،ودوافع �إعداد املذكرات الدرا�سية يف ا�ستخدام
املذك��رة الدرا�سية (متغري تابع) ،مت بناء منوذج انح��دار رتبي ( ،)Ordinal regression modelويرجع
ا�ستخ��دام االنح��دار الرتبي �إىل �أن املتغ�ير التابع وهو ا�ستخدام املذكرة الدرا�سية متغ�ير ُرتبي (دائما ،نادر ًا،
ال ا�ستخدم).
وتو�ض��ح نتائج االنحدار الرتب��ي امل�ستعر�ضة باجلدول �أن متغريات دوافع �إعداد املذك��رات الدرا�سية ،و�أ�سباب
االعتم��اد على املذك��رات الدرا�سية ،والنوع لها ت�أث�ير ذو داللة �إح�صائية على ا�ستخ��دام املذكرات الدرا�سية،
وذل��ك عن��د م�ستوى دالل��ة ( .)0.05و�أما متغ�يرات ال�سن��ة الدرا�سية ،ومعوق��ات ا�ستخدام م�ص��ادر املعلومات،
وم�ش��كالت املذك��رات الدرا�سية ،ونوع اجلامعة ،ونوع الكلية ،فال يوجد دليل كاف لت�أثريها يف م�ستوى ا�ستخدام
املذك��رات الدرا�سي��ة ،وذل��ك عن��د م�ست��وى دالل��ة ( .)0.05وبلغ��ت قيم��ة مرب��ع كاي للنم��وذج (،)18.168
وم�ست��وى داللة �أقل م��ن ( ،)0.01مما يدل على جودة توفيق النموذج للبيانات .كما �أن اختبار ح�سن املطابقة
( )Goodness-of-fitي�ش�ير �إىل تواف��ق القي��م املق��درة م��ع القي��م امل�شاه��دة للمتغ�ير ،مما يو�ض��ح مالءمة
النموذج للبيانات.
وبلغ��ت قيمة معامل التحديد لكوك���س و�سنيل ( )Cox-Snellونارجيلك�يرك ( )Nargelkerkeوماكفادن
( )McFadden) (0.066و( )0.099و( )0.063عل��ى الرتتي��ب ،مم��ا ي�ش�ير �إىل �أن هن��اك متغريات مف�سرة
�أخرى مل ت�ضمن يف النموذج.
ويت�ض��ح م��ن قيم م�ستوى الداللة ومعامالت االنحدار �أن اعتماد الطلبة على املذكرات الدرا�سية يزداد بزيادة
دوافع �إعداد املذكرات الدرا�سية املتمثلة يف ت�سهيل وتب�سيط املحا�ضرات ،وعدم توفر الكتب واملراجع وغريها،
وكذل��ك يزداد ا�ستخدام املذك��رات بزيادة �أ�سباب االعتماد على املذكرات الدرا�سي��ة ،كما �أو�ضحت النتائج �أن
الطالبات �أكرث ا�ستخدام ًا للمذكرات الدرا�سية من الطلبة.
ا

ا

ا

ا

26

المجلة العربيـة لضمـان
جودة التعليم الجامعي

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.12.39.1

د .حممد عبدالرحمن �إ�سماعيل

د� .أحمد بابكر ح�سن

املجلد الثاين ع�شر العدد (2019 )39م

نتائج الدراسة:

تع��د ه��ذه الدرا�س��ة الأوىل – يف حد عل��م الباحثني – التي تتن��اول مو�ضوع ا�ستخدام املذك��رات الدرا�سية يف
التح�صيل الأكادميي يف التعليمي اجلامعي يف ال�سودان .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت جمع البيانات من عينة
حجمه��ا ( )600طال��ب وطالبة با�ستخدام ا�ستبانة مقنن��ة ات�سمت بال�صدق والثب��ات .وتو�صلت الدرا�سة �إىل
عدد من النتائج ،من �أبرزها ما يلي:
– تو�صل��ت النتائ��ج �إىل �أن معظ��م الطلبة يعتمدون عل��ى املذكرات الدرا�سية كم�ص��در للمعلومات بن�سبة
( ،)% 82.2يليه ا�ستخدام االنرتنت بن�سبة ( ،)% 56والكتب الإلكرتونية بن�سبة ( ،)% 38والكتب
واملراج��ع بن�سب��ة ( ،)% 35و�أخ� ً
يرا الدوريات العلمي��ة بن�سبة ( .)% 13.2كم��ا �أو�ضحت النتائج �أنه
ال توج��د عالق��ة ارتباط دالة �إح�صائي�� ًا بني ا�ستخدام املذكرات الدرا�سي��ة وا�ستخدام كل من الإنرتنت،
والكتب الإلكرتونية ،والكتب املقررة واملراجع ،وذلك عند م�ستوى داللة ( .)0.05يف حني �أظهرت النتائج
وج��ود عالق��ة ارتباط عك�سية بني ا�ستخ��دام املذكرات الدرا�سي��ة وا�ستخدام الدوري��ات العلمية ،وذلك
عند م�ستوى داللة ( ،)0.01مما يو�ضح �أن الطلبة الذين يعتمدون على املذكرات الدرا�سية ال مييلون �إىل
ا�ستخدام الدوريات العلمية.
– �أو�ضح��ت النتائ��ج �أن��ه توج��د ف��روق دال��ة �إح�صائي�� ًا يف ا�ستخ��دام �أفراد عين��ة الدرا�س��ة للمذكرات
الدرا�سي��ة ب�ين الطلبة والطالبات ،وذلك عند م�ستوى معنوي��ة ( .)0.05ويت�ضح من النتائج �أن الطالبات
�أك�ثر ا�ستخدام�� ًا للمذك��رات الدرا�سي��ة من الطلب��ة ،و�أن الطلبة �أك�ثر ا�ستخدام َا للكت��ب الإلكرتونية من
الطالبات .و�أظهرت النتائج �أنه ال يوجد اختالف دال �إح�صائي ًا يف م�ستوى ا�ستخدام املذكرات الدرا�سية
بني الطلبة يف اجلامعات احلكومية واجلامعات اخلا�صة ،وبني الطلبة الذين يدر�سون يف الكليات العملية،
وال�صحية والإن�سانية ،وبني الطلبة والطالبات ،وذلك عند م�ستوى معنوية ( .)0.05وت�شري هذه النتائج
�إىل �أن م�ستوى ا�ستخدام املذكرات الدرا�سية متماثل يف جميع اجلامعات والكليات وال�سنوات الدرا�سية.
– تو�صل��ت الدرا�س��ة �إىل وج��ود معوق��ات حتد م��ن ا�ستخدام م�ص��ادر املعلومات يف اجلامع��ات ال�سودانية،
تتمثل يف التايل:
 .1عدم توفر �أجهزة احلا�سب الآيل لأغرا�ض البحث يف املكتبة.
 .2عدم مالءمة اجلدول الدرا�سي لال�ستفادة من املكتبة.
� .3ضعف م�ستوى �إجادة اللغة الإجنليزية.
 .4تقادم الكتب (غري مواكبة للمادة العلمية).
 .5عدم توفر الكتب يف املكتبة.
 .6توجيه �أ�ستاذ املادة باالكتفاء مبذكرة املادة فقط.
 .7عدم توفر اخلدمات امل�ساندة من قبل موظفي املكتبة.
 .8عدم مالءمة �أوقات فتح املكتبة.
 .9عدم توفر مقاعد كافية للجلو�س يف املكتبة.
– �أو�ضحت النتائج وجود م�شكلتني متعلقتني باملذكرات الدرا�سية ،هما:
 .1عدم و�ضوح طباعة الن�صو�ص وال�صور والر�سومات التو�ضيحية.
 .2عدم كفاية املادة العلمية.
– �أ�شارت النتائج �إىل �أن طلبة اجلامعات يرون �أن �أ�سباب ا�ستخدام املذكرات الدرا�سية تتمثل يف التايل:
	.1املذكرات الدرا�سية توفر الوقت.
 .2تعد املذكرات الدرا�سية الطريقة الأ�سهل للنجاح والتخرج.
 .3توجيه الأ�ساتذة با�ستخدام املذكرات الدرا�سية.
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	.4املذكرات الدرا�سية تدعم املناهج واملقررات ب�شكل كبري.
	.5املذكرات الدرا�سية ت�سهم يف �إثراء التح�صيل الأكادميي.
– �أظهرت النتائج �أن معظم الطلبة يرون �أن دوافع �إعداد املذكرات الدرا�سية تتمثل يف التايل:
 .1ت�سهيل وتب�سيط املحا�ضرات.
	.2اجتياز املادة ب�سهولة.
 .3مراعاة احلالة املادية للطلبة.
� .4صعوبات تتعلق بالرتجمة والتعريب.
– �أو�ضحت نتائج منوذج االنحدار الرتبي �أن اعتماد الطلبة على املذكرات الدرا�سية يزداد بزيادة دوافع
�إع��داد املذكرات الدرا�سية املتمثلة يف ت�سهيل وتب�سيط املحا�ضرات ،وعدم توفر الكتب واملراجع وغريها،
وكذلك يزداد ا�ستخدام املذكرات بزيادة �أ�سباب االعتماد على املذكرات الدرا�سية .كما �أو�ضحت النتائج
�أن الطالبات �أكرث ا�ستخدام ًا للمذكرات الدرا�سية من الطلبة.
وج��اءت معظ��م نتائ��ج الدرا�س��ة احلالي��ة متقارب��ة م��ع نتائ��ج الدرا�س��ات ال�سابق��ة (Egne, 2010; Islam
;et al., 2005; Wongkietkachorn et al., 2014; Soliman & Neel, 2009؛ ثقف��ان1995 ،؛
العاي��د2002 ،؛ ف�ض��ل اهلل ،)2015 ،مما ي�ؤكد �أن ظاه��رة ا�ستخدام املذكرات الدرا�سية منت�شرة بني الطلبة يف
املرحل��ة اجلامعية يف دول خمتلفة� .إال �أن ه��ذه الدرا�سة متيزت عن تلك الدرا�سات بر�صدها وحتليلها املتعمق
يف حتدي��د معوق��ات ا�ستخدام املذكرات يف اجلامعات ،والتعرف �إىل م�شكالت االعتماد على املذكرات الدرا�سية
يف التدري���س اجلامع��ي ،ف�ض ًال عن الوقوف على الآث��ار املرتتبة من ا�ستخدام املذك��رات الدرا�سية يف التدري�س
اجلامعي.

االستنتاجات:
متخ�ض عن نتائج التحليل الإح�صائي جملة من اال�ستنتاجات ،نوجزها يف التايل:
– يعتم��د معظ��م طلب��ة اجلامع��ات ال�سوداني��ة احلكومي��ة واخلا�ص��ة بوالي��ة اخلرط��وم عل��ى املذكرات
الدرا�سي��ة والإنرتن��ت يف التح�صي��ل الأكادمي��ي ،يف ح�ين مل حتظ��ى الكت��ب الإلكرتونية والكت��ب املقررة
واملراجع والدوريات العلمية با�ستخدام وا�سع و�سط الطلبة.
حد
– انت�ش��ار ا�ستخ��دام املذك��رات الدرا�سي��ة متماثل يف اجلامع��ات احلكومية واجلامع��ات اخلا�صة على ِ
�سواء.
ً
ً
– �إن الطالب��ات �أك�ثر ا�ستخدام��ا للمذك��رات الدرا�سي��ة ،يف ح�ين �أن الطلب��ة الأك�ثر ا�ستخدام��ا للكت��ب
الإلكرتونية.
– تتمث��ل معوق��ات ا�ستخ��دام م�ص��ادر املعلوم��ات يف اجلامعات ال�سوداني��ة يف عدم توفر �أجه��زة احلا�سب
الآيل ،وع��دم مالءم��ة اجل��داول الدرا�سي��ة لال�ستف��ادة م��ن املكتبات اجلامعي��ة ،و�ضعف م�ست��وى الطلبة
يف اللغ��ة الإجنليزية ،وعدم توف��ر الكتب احلديثة ،وتوجيه بع�ض �أ�ساتذة اجلامعات لطلبتهم باالكتفاء
باملذك��رات الدرا�سي��ة ،وع��دم توف��ر اخلدم��ات امل�سان��دة يف املكتب��ات اجلامعية ،ف�ض� ً
لا عن ع��دم تهيئتها
بامل�ستوى املطلوب ال�ستقبال روادها.
– تتمثل م�شكالت املذكرات الدرا�سية يف عدم و�ضوح طباعة الن�صو�ص وال�صور والر�سومات التو�ضيحية
فيها ،وعدم كفاية املادة العلمية.
– تتمث��ل �أ�سب��اب ا�ستخ��دام املذكرات الدرا�سي��ة من وجهة نظر الطلبة ،يف �أنه��ا تدعم املناهج واملقررات
ب�ش��كل كبري وت�سه��م يف �إثراء التح�صي��ل الأكادميي ،وتوفر الوق��ت واجلهد الجتياز املق��ررات الدرا�سية،
بالإ�ضافة �إىل توجيه بع�ض �أ�ساتذة اجلامعات با�ستخدامها.
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– يرج��ع �إع��داد املذك��رات الدرا�سي��ة م��ن قب��ل �أ�ساتذة اجلامع��ات من وجهة نظ��ر الطلب��ة� ،إىل ت�سهيل
وتب�سي��ط املحا�ضرات ،ولكونها الطريقة الأ�سه��ل الجتياز املقررات الدرا�سية ،وملراعاة �أ�ساتذة اجلامعات
للحالة املادية للطلبة نظر ًا الرتفاع �أ�سعار الكتب واملراجع.
– ي��زداد اعتم��اد الطلب��ة على املذكرات الدرا�س��ة بازدياد دوافع �إعداد املذك��رات الدرا�سية ،املتمثلة يف
ت�سهي��ل وتب�سي��ط املحا�ضرات ،وعدم توف��ر الكتب واملراجع وغريه��ا ،وكذلك يزداد ا�ستخ��دام املذكرات
الدرا�سية بتوفر �أ�سباب االعتماد عليها.

التوصيات:
وبناء على اال�ستنتاجات ال�سابقة ،فقد خل�صت الدرا�سة �إىل التو�صيات الآتية:
ً
– تنوي��ع و�إتاح��ة م�صادر املعلومات للطال��ب اجلامعي؛ فمن ال�ضروري �أن توف��ر مكتبات اجلامعات الكتب
واملراجع والدوريات العلمية للطلبة ،من خالل زيادة البنود املالية املخ�ص�صة لها.
– اال�شرتاك يف قواعد املعلومات ،التي تتيح للطلبة االطالع على الكتب الإلكرتونية والدوريات العلمية
وغريها.
– حت�س�ين اخلدم��ات الت��ي تقدمها املكتبات اجلامعية ،بتوفري �أجه��زة احلا�سب الآيل لأغرا�ض البحث يف
املكتبة ،ومتديد �ساعات عمل املكتبات ،وتوفري اخلدمات امل�ساندة التي ت�شجع على ا�ستخدام املكتبات.
– معاجل��ة م�شكل��ة �ضعف م�ستوى الطلبة يف اللغ��ة الإجنليزية ليتمكن الطالب من اال�ستفادة من م�صادر
املعلومات الأجنبية.
– مراعاة جودة �إعداد املذكرات الدرا�سية من حيث االقتبا�س والتوثيق وحجم املادة العلمية والإخراج.
– حث الطلبة على االعتماد على جميع م�صادر املعلومات.
– ت�شجي��ع الت�ألي��ف والرتجم��ة لإث��راء املكتب��ات اجلامعي��ة وتوفري كتب مق��ررة لتقلي��ل االعتماد على
املذكرات الدرا�سية.
– دعم احلكومة للكتب واملراجع اجلامعية ،بحيث يتمكن الطلبة من احل�صول عليها ب�سهولة وي�سر.
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