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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:
�ساح��ب �لنم��و �ملطرد يف �أعد�د موؤ�س�سات �لتعلي��م �لعايل و�أعد�د �لطلبة �ملقبول��ن فيها، يف ظل ما يعرف 
بثورة �لتعليم �لعايل، �لعديد من �مل�سكالت و�لق�سايا �لتي �أثرت يف جودة خمرجات �لتعليم �لعايل يف �ل�سود�ن. 
وُيع��د �عتم��اد �لطلبة عل��ى �ملذك��ر�ت �لدر��سية يف �لتح�سي��ل �الأكادميي من �أه��م تلك �مل�س��كالت �لتي تو�جه 
�لتعلي��م �جلامع��ي يف �ل�سود�ن. وقد تناولت هذه �لدر��سة مو�س��وع تنامي �العتماد على �ملذكر�ت �لدر��سية يف 
�لتدري�س �جلامعي، من خالل �إجر�ء در��سة ميد�نية على عينة حجمها )600( من طلبة �جلامعات �ل�سود�نية 
بوالية �خلرطوم يف عام 2018م، با�ستخد�م ��ستبانة مقننة �ت�سمت بال�سدق و�لثبات. وتو�سلت �لدر��سة �إىل 
�أن معظ��م �لطلبة يعتم��دون على �ملذكر�ت �لدر��سية كم�سدر �أ�سا�سي للتح�سي��ل �الأكادميي. وتو�سلت �لدر��سة 
�إىل وجود م�سكالت متعلقة باملذكر�ت �لدر��سية، من �أهمها: عدم و�سوح طباعة �لن�سو�س و�ل�سور و�لر�سومات 
�لتو�سيحي��ة، وع��دم كفاي��ة �مل��ادة �لعلمي��ة. كم��ا تو�سل��ت �لدر��س��ة �إىل حتديد �أ�سب��اب ��ستخ��د�م �ملذكر�ت 
�لدر��سي��ة، ودو�ف��ع �إع��د�د �ملذك��ر�ت �لدر��سي��ة من قبل �أ�سات��ذة �جلامع��ات، باالإ�ساف��ة �إىل حتديد عدد من 
�ملعوق��ات �لتي حت��د من ��ستخد�م م�سادر �ملعلومات �الأخرى يف �جلامع��ات �ل�سود�نية. وبناًء على تلك �لنتائج، 
قدمت �لدر��سة عددً� من �لتو�سيات، �ست�سهم- يف حال �الأخذ بها- يف تقليل �العتماد على �ملذكر�ت �لدر��سية.

�لكلمات �ملفتاحية: �ملذكرة �لدر��سية، م�سادر �ملعلومات، �جلامعات �ل�سود�نية، �لتح�سيل �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�سكل �جلامعات وغريها من موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل قمة �لهرم �لتعليمي، و�أحد �لركائز �ملهمة يف عملية 
�لتنمية مبفهومها �ل�سامل، وذلك من خالل �لدور �لقيادي لهذه �ملوؤ�س�سات، و�إ�سهامها يف بناء �ملجتمعات و�لرقي 
به��ا. و�إن �له��دف �لرئي�س��ي ملوؤ�س�سات �لتعليم �لع��ايل هو �إحد�ث تغ��ري �سلوكي للمتعل��م يف كل جو�نبه �ملعرفية 

و�ملهارية و�لوجد�نية، وهذ� ما يدعى باملفهوم �ل�سحيح للتعلم )�لكبي�سي و�أمن، 2011(.
لق��د �سهد �ل�سود�ن منذ مطلع �لت�سعينيات ثورة تعليمي��ة، وتو�سعًا كبريً� باإن�ساء �جلامعات و�لكليات �جلامعية، 
وتز�ي��د �أع��د�د �لطلبة �ملقبولن فيه��ا ب�سكل م�ستم��ر )وز�رة �لتعليم �لعايل، 2018(، ولك��ي تتو�كب موؤ�س�سات 
�لتعلي��م �لع��ايل مع هذ� �لتو�سع ومقابلة �الأع��د�د �ملتز�يدة من �لطلبة �ملقبولن فيها �سنوي��ًا، فقد �أ�سبح لز�مًا 
عليه��ا �أن تهت��م بنوعية �لتعليم وج��ودة خمرجاته، وال ميك��ن �أن يتحقق ذلك �إال باالهتم��ام بالبنى �لتحتية 

للجامعات، �لتي من �أهمها دعم �ملكتبات �جلامعية، لتوفري �لكتب و�ملر�جع وم�سادر �ملعلومات �حلديثة. 
وال �س��ك �أن �لعملي��ة �لتعليمي��ة يف موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل يف �الأ�سا�س تعتمد على م��ا توفره �ملكتبات و�ملر�كز 
�لبحثية من م�سادر �ملعلومات، �إال �أن و�قع �حلال ي�سري �إىل غري ذلك؛ فالطلبة ال ي�ستخدمون �ملكتبات �إال نادرً�، 
ويعتم��دون عل��ى �ملذكر�ت �لتي تخت��زل �ملقرر �لدر��سي يف مو�د علمية حم��دودة ال تغني عن �لكتب و�ملر�جع. 
ويعد ��ستخد�م �ملذكر�ت �لدر��سية، �أو ما يعرف بال�سيتات )sheets( يف و�سط �لطلبة، ظاهرة برزت يف خالل 

�لعقدين �الأخريين م�ساحبًا للتو�سع �ملطرد يف موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل. 
وحت��اول هذه �لدر��سة �لوقوف عند ه��ذه �لظاهرة و�نت�سارها، و�لتعرف على �لدو�فع و�الأ�سباب �لتي �أدت �إىل 
��ستخ��د�م �ملذكر�ت بن �لطلبة، و�مل�سكالت و�ملعوقات �لتي �أ�سهمت يف عزوفهم عن ��ستخد�م �لكتب و�لدوريات 

�لعلمية و�ملر�جع وغريها من �مل�سادر، �سو�ًء �لتقليدية �أو �الإلكرتونية. 
مشكلة الدراسة:

�ساح��ب �لنم��و �ملطرد يف �أعد�د موؤ�س�سات �لتعلي��م �لعايل و�أعد�د �لطلبة �ملقبول��ن فيها، يف ظل ما يعرف 
بثورة �لتعليم �لعايل وخف�س �لدعم �ملايل لها، �لعديد من �مل�سكالت و�لق�سايا �لتي �أثرت على جودة خمرجات 
�لتعلي��م �لع��ايل يف �ل�س��ود�ن. ويع��د عدم �العتم��اد على �لكت��ب و�ملر�جع و�لدوري��ات �الأكادميي��ة �لعلمية يف 
�لتدري���س �أحد �أهم �مل�س��كالت �الأكادميية �لتي تو�جه �لطلبة يف تلك �ملوؤ�س�س��ات. وظهر يف �لعقدين �الآخرين 
م��ا يع��رف باملذك��ر�ت �لدر��سي��ة )Handouts / Sheets( �لتي تو�س��ع ��ستخد�مها، لدرج��ة �العتماد �سبه 
�لكام��ل عليه��ا يف بع���س �لتخ�س�س��ات. وعل��ى �لرغم م��ن �أهمية �ملذك��ر�ت �لدر��سي��ة كاأحد �مل�س��ادر و�أد�ة من 
�أدو�ت �لعملي��ة �لتعليمي��ة، �إال �أن��ه يجب �أن يقت�س��ر ��ستخد�مها يف �حلاالت �لتي ت�ستدع��ي ذلك، مما يعني �أن 
�العتم��اد �لكب��ري على �ملذك��ر�ت �لدر��سية ت�س��كل ظاهرة ينبغي �لوق��وف عندها وتقييمها، م��ن خالل در��سة 
حج��م �نت�سار ��ستخد�مها يف موؤ�س�س��ات �لتعليم �لعايل و�آثارها على �لتح�سيل �لدر��سي. وعالوًة على ذلك، فاإن 
م�سكل��ة �لدر��س��ة ميكن �سياغتها وحتديدها من خالل �لت�ساوؤل �لرئي�سي �لتايل: ملاذ� يعتمد �لطلبة يف �لتعليم 

�جلامعي على �ملذكر�ت �لدر��سية؟
أسئلة الدراسة:

حتاول �لدر��سة �الإجابة عن �الأ�سئلة �لتالية:
ما �أنو�ع م�سادر �ملعلومات �لتي ُيعتمد عليها يف �لتعليم �جلامعي؟  .1

ه��ل يوج��د �خت��الف يف ��ستخد�م م�س��ادر �ملعلوم��ات ح�سب ن��وع �جلامعة )حكومي��ة، خا�س��ة(، و�لكلية،   .2
و�ل�سنة �لدر��سية، و�لنوع )طالب/طالبة(؟

ما معوقات ��ستخد�م م�سادر �ملعلومات يف �جلامعات �ل�سود�نية؟  .3
ما م�سكالت �العتماد على �ملذكر�ت �لدر��سية يف �لتح�سيل �الأكادميي؟  .4

ما �أ�سباب �العتماد على �ملذكر�ت �لدر��سية؟   .5
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ما دو�فع �إعد�د �ملذكر�ت �لدر��سية من قبل �أ�ساتذة �جلامعات؟   .6
ما �لعو�مل �ملوؤثرة يف ��ستخد�م �ملذكر�ت �لدر��سية يف �جلامعات �ل�سود�نية؟  .7

أهداف الدراسة:
تهدف �لدر��سة �إىل �لتايل:

حتديد م�سادر �ملعلومات �لتي يعتمد عليها �لطالب �جلامعي.  .1
حتديد مدى وجود �ختالف يف ��ستخد�م م�سادر �ملعلومات ح�سب نوع �جلامعة، و�لكلية، و�ل�سنة �لدر��سية،   .2

و�لنوع. 
�لتعرف على ميول �لطلبة نحو �العتماد على �ملذكر�ت �لدر��سية.  .3

حتديد معوقات ��ستخد�م �ملذكر�ت يف موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل.  .4
�لتعرف على م�سكالت �العتماد على �ملذكر�ت �لدر��سية يف �لتدري�س �جلامعي.  .5

�لوقوف على �الآثار �ملرتتبة على ��ستخد�م �ملذكر�ت �لدر��سية يف �لتدري�س �جلامعي.   .6
حتديد �لعو�مل �ملوؤثرة يف ��ستخد�م �ملذكر�ت �لدر��سية يف �جلامعات �ل�سود�نية.  .7

أهمية الدراسة:
تنبع �أهمية �لدر��سة من حيوية مو�سوعها، �ملتمثل يف �العتماد على �ملذكر�ت �لدر��سية، بو�سفها ظاهرة 

بد�أت تنت�سر بن �لطلبة يف �جلامعات �ل�سود�نية، وحتديدً� ت�ستمد �لدر��سة �أهميتها مما يلي:
�لتعرف على مدى �نت�سار ظاهرة �العتماد على �ملذكر�ت �لدر��سية يف �لتعليم �جلامعي.  .1

ت�سخي�س م�سكالت ��ستخد�م �ملذكر�ت �لدر��سية بن �لطلبة يف �جلامعات �ل�سود�نية.  .2
قل��ة �لدر��سات �لتي تناولت مو�سوع �ملذكر�ت �لدر��سية يف �جلامعات �ل�سود�نية و�لعربية؛ لذ� من �ملوؤمل   .3

�أن تكون �لدر��سة نو�ة لدر��سات ممتدة يف هذ� �ملجال. 
حدود الدراسة: 

�أجريت �لدر��سة يف �إطار �حلدود �الآتية:
�حلدود �ملو�سوعية: �قت�سرت �حلدود �ملو�سوعية للدر��سة على ��ستخد�م �ملذكر�ت �لدر��سية يف �لتعليم   -

�جلامعي. 
�حل��دود �ملكانية: �قت�سرت �حلدود �ملكانية على طلبة �جلامعات �ل�سود�نية �حلكومية و�خلا�سة بوالية   -

�خلرطوم.
�حلدود �لزمنية: مت �إجر�ء وتطبيق �لدر��سة �مليد�نية خالل �لعام �لدر��سي )2017/ 2018م(.  -

مصطلحات الدراسة:
ت�ستخدم �لدر��سة �مل�سطلحات �لتالية:

�ملذك��رة �لدر��سي��ة: �إجر�ئي��ًا يق�سد بها �مل��ادة �لعلمية �لتي يق��وم �أ�ستاذ �ملادة باإعد�ده��ا بتجميع �ملو�د   -
�لعلمية من �لكتب و�لدوريات �لعلمية و�ملو�قع �الإلكرتونية ذ�ت �ل�سلة وتوزيعها لطلبته، وُتعرف �ملذكرة 
�لدر��سية لدى �لطالب �جلامعي �ل�سود�ين ب� "�ل�سيت" )Sheets(، وهي مادة علمية يقوم �أ�ستاذ �جلامعة 
باإعد�ده��ا م��ن ع��دة مر�ج��ع يف جمال �لتخ�س���س دون توثيقه��ا ب�سورة علمي��ة، بل يف �أحي��ان كثرية يتم 

�إعد�دها بت�سوير �سفحات من عدة كتب ومر�جع.
م�س��ادر �ملعلوم��ات: يعرف �ل��وردي و�ملالك��ي )2014( م�سادر �ملعلوم��ات باأنها �أية وثيقة مت��د �مل�ستفيدين   -

باملعلومات �ملطلوبة �سو�ًء �أكانت يف �ملكتبة، �أم يف �أحد مر�كز �ملعلومات، �أو كجزء من خدمات �ملعلومات.
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       ويع��رف �لباحث��ان م�س��ادر �ملعلوم��ات �إجر�ئيًا باأنها �لكت��ب و�ملر�جع و�ملو�سوع��ات و�لدوريات وغريها من 
م�سادر �ملعلومات �ملتوفرة �إلكرتونيًا، �أو يف �ملكتبات �جلامعية وموؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �الأخرى.

�لطال��ب �جلامعي: يق�سد به يف ه��ذه �لدر��سة �لطالب �لذي يدر�س يف مرحلة �لبكالوريو�س يف �جلامعات   -
�ل�سود�نية �حلكومية و�خلا�سة، �أي با�ستثناء طلبة �لدر��سات �لعليا.

اإلطار النظري:
�أواًل: تطور �لتعليم �لعايل يف �ل�سود�ن:

�سه��د �لتعلي��م �لعايل يف �ل�سود�ن منذ مطلع ت�سعينيات �لقرن �ملا�س��ي تو�سعًا كبريً� باإن�ساء �جلامعات �حلكومية 
و�الأهلي��ة و�لكليات �جلامعية و�ملعاهد �لعليا، فقد بلغ جمم��وع موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل )105( موؤ�س�سات، منها 
)34( جامع��ة حكومي��ة، و)18( جامع��ة �أهلية، و)53( كلي��ة �أهلية وخا�سة )وز�رة �لتعلي��م �لعايل، 2018(، 
وقد بلغ عدد �لطلبة �مللتحقن باملوؤ�س�سات �لعايل يف �ل�سود�ن حتى �لعام �لدر��سي 2014م )583.464( طالبًا 

وطالبًة )وز�رة �لتعليم �لعايل، 2018(.
1 - مر�ح��ل تط��ور موؤ�س�س��ات �لتعلي��م �لعايل: م��رت موؤ�س�س��ات �لتعليم �لع��ايل يف �ل�سود�ن مبر�ح��ل مهمة من 

�لتطور خالل م�سريتها �لتعليمية، وذلك على �لنحو �لتايل: 
�لف��رتة م��ن 1956م - 1969م: تع��د هذه �لفرتة م��ن �أهم �حلق��ب يف تاريخ �ل�سود�ن �حلدي��ث، ففي �لعام   �أ. 
1956م نال �ل�سود�ن ��ستقالله، وقد ورثت �حلكومات �ملتعاقبة طيلة هذه �حلقبة ثالث موؤ�س�سات للتعليم 
�لع��ايل، وه��ي: كلية �خلرط��وم �جلامعية )جامع��ة �خلرطوم حالي��ًا(، وجامعة �لقاهرة ف��رع �خلرطوم، 
وكلية �لدر��سات �الإ�سالمية )جامعة �أم درمان �الإ�سالمية حاليًا(، باالإ�سافة �إىل عدد حمدود من �لكليات 

�لتقنية و�ملعاهد �لعليا.
�لف��رتة م��ن 1969م - 1989م: �سهدت ه��ذه �لفرتة �إن�ساء جامع��ة �جلزيرة، وجامعة جوب��ا، و�إن�ساء �أول   ب. 

كلية �أهلية، وهي كلية �أم درمان �الأهلية �لتي مت ترفيعها لت�سبح جامعة �أم درمان �الأهلية )حاليًا(. 
�لف��رتة م��ن 1989م - 2018م: �رتبط��ت هذه �لف��رتة بثورة �لتعليم �لع��ايل، حيث �زد�د ع��دد �جلامعات   ج. 

�حلكومية و�الأهلية و�لكليات �جلامعية ب�سكل كبري، ور�فق هذ� �لتحول �زدياد كبري يف �أعد�د �لطلبة.
- ��سرت�تيجية �لتو�سع يف موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل:  2

يو�سح �جلدول )1( تطور موؤ�س�سات �لتعليم يف �ل�سود�ن وعدد �لطلبة �مل�سجلن فيها.
جدول )1(: م�ؤ�ش�شات التعليم العايل وعدد الطلبة امل�شجلني فيها

�لعام
عدد �لطلبة )�ألف طالب(موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل

�ملجموعخا�سةحكومية�ملجموعخا�سةحكومية
1990 /19891721946.83.650.4
1995/ 199425164183.719.1102.8
2000 1999262652146.735181.7
2005/ 2004274572386.760.3447.0
2010/ 2009305080439.431.6471.0
2014/ 2013336598461.6121.9583.5

%15.6 %2.8 %معدل النم� ال�شن�ي  7.1%  10.0%  15.8%  10.7
  امل�شدر: )اجلهاز املركزي للإح�شاء، 2018(.

�أدى �لتو�س��ع يف �إن�س��اء �جلامع��ات و�لكليات �جلامعية �حلكومي��ة و�خلا�سة �إىل زيادة �أع��د�د �لطلبة �ملقبولن 
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فيه��ا، فقد �رتفع عدد موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �حلكومية و�خلا�سة من )19( �إىل )98( جامعة وكلية، مبعدل 
%(، كم��ا �رتف��ع ع��دد �لطلبة من ح��و�يل )50.4( �ألف طال��ب وطالبة يف �لع��ام �لدر��سي  من��و �سن��وي )7.1 

.)%  1989 /1990م �إىل )583.5( �ألف طالب وطالبة يف �لعام 2013/ 2014م، مبعدل منو �سنوي )10.7 
ثانيًا:�ملذكر�ت �لدر��سية وم�سادر �لتعلم: 

يهدف �لتعليم �جلامعي �إىل تزويد �لطلبة باملعارف و�ملهار�ت �الأ�سا�سية، وتنمية قدر�تهم �لفكرية و�لثقافية، 
بهدف �حل�سول على م�ستوى كاف من �لتح�سيل �الأكادميي، ميكنهم من �لدخول �إىل �سوق �لعمل. وت�سكل م�سادر 
�لتعل��م حمور �لعملية �لتعليمي��ة يف �لتعليم �لعايل. وت�سمل تلك �مل�سادر �لكتب و�لدوريات ب�سقيها �الإلكرتوين 

و�لتقليدي، و�ملر�جع و�ملو�سوعات، وقو�عد �ملعلومات �الإلكرتونية. 
وتعتم��د �لعملي��ة �لتعليمية على م�س��ادر تعلم خمتلفة الإث��ر�ء �لتح�سيل �الأكادمي��ي. �إال �أن م�سادر �لتعلم يف 
�جلامع��ات �ل�سود�ني��ة باتت تركز ب�سكل كبري على �ملذك��ر�ت �لدر��سية �لتي ت�ستمل على مو�د علمية معدة من 
م�س��ادر خمتلف��ة دون توثيقها ب�سورة علمية، ف�ساًل عن �أن �إعد�دها يفتقر �إىل �سعف �ملحتوى �لعلمي. ويرجع 
تنامي ظاهرة �العتماد على �ملذكر�ت �لدر��سية �إىل جمموعة من �الأ�سباب، من �أهمها: قلة �لكتب و�ملر�جع يف 
�ملكتب��ات �جلامعية، ب�سبب �سع��ف �العتماد�ت �ملالية �ملخ�س�سة لها، و�رتفاع �أ�سعارها. وقد �ساهم هذ� �الجتاه 
يف زي��ادة �العتم��اد �لكبري على �ملذكر�ت �لدر��سي��ة باعتبارها �مل�سدر �الأ�سا�سي للتح�سي��ل �الأكادميي، و�سعف 

�الإقبال على �مل�سادر �الأ�سا�سية �ملتمثلة يف �لكتب و�ملر�جع وقو�عد �ملعلومات �الإلكرتونية. 
الدراسات السابقة:

تب��ن من �مل�س��ح �الأدبي �ل�سامل ملو�س��وع �ملذكر�ت �لدر��سي��ة، �أن هناك ندرة يف �لدر��س��ات و�لبحوث �لتي 
تناولت ظاهرة �ملذكر�ت �لدر��سية و��ستخد�مها بن �لطلبة يف �ملرحلة �جلامعية، �إذ مت �حل�سول على در��سات 

قليلة باللغتن �لعربية و�الإجنليزية، ون�ستعر�سها فيما يلي:
�أج��رى ف�س��ل �هلل )2015( در��س��ة هدف��ت �إىل ��ستط��الع ر�أي �لطلب��ة و�ملعلم��ن ملعرف��ة م��دى كفاي��ة �لكتب 
و�ملذك��ر�ت �لدر��سي��ة �ملقررة يف معه��د �للغة �لعربية بجامع��ة �مللك �سعود مبدينة �لريا���س باململكة �لعربية 
�ل�سعودي��ة. ويتك��ون جمتمع �لدر��سة م��ن جميع �لطلبة و�ملعلم��ن مبعهد �للغة �لعربية. وجلم��ع �لبيانات من 
جمتمع �لدر��سة، مت ��ستخد�م �أ�سلوبي �ملعاينة و�مل�سح �ل�سامل للطلبة و�ملعلمن على �لرتتيب. وبلغ �أفر�د عينة 
�لدر��س��ة م��ن �لطلبة )70( طالبا، وعدد �أفر�د �لدر��سة من �ملعلم��ن )43( معلما. وقد �عتمدت �لدر��سة على 
�أد�ت��ن هما: ��ستبانة �لطالب، وقد ��ستملت على )16( بندً�، و��ستبانة �أخرى للمعلم، وقد ��ستملت على )15( 
بن��دً�، ته��دف �إىل ��ستطالع �آر�ء عينة �لدر��س��ة، ملعرفة مدى كفاية �لكتب و�ملذك��ر�ت �لدر��سية �ملقررة. وقد 
خرجت �لدر��سة بالعديد من �لنتائج �أهمها: �أو�سحت �لدر��سة وجود �سلبيات كثرية الزمت ��ستخد�م �ملذكر�ت 
لدى �مل�ستويات �لدر��سية �لتي تعوق حتقيق �أهد�ف �ملعهد. وقد �أو�ست �لدر��سة باأهمية �لتز�م �ملعلمن باملنهج 

و�خلطة �لدر��سية �ملعدة لكل م�ستوى، و�ختيار �لكتب �ملب�سطة، ومر�جعة جميع �ملقرر�ت �لدر��سية.
وهدف��ت در��س��ة Egne�)2010( �إىل ت�سخي�س �لتاأثري �ل�سلب��ي للمذكر�ت �لدر��سية عل��ى �لتدري�س و�لعملية 
�لتعليمي��ة يف موؤ�س�س��ات �لتعليم �لعايل ب�سورة عامة ويف جامعة �أد�م��ا باإثيوبيا على وجه �خل�سو�س. ويتكون 
جمتمع �لدر��سة من جميع �أع�ساء هيئة �لتدري�س يف جامعة �أد�ما �لبالغ عددهم )632( ع�سو هيئة تدري�س. 
وجلم��ع �لبيان��ات، ��ستخدمت �لدر��سة �أ�سلوب �ملعاينة �لب�سيطة و�لطبقية باختيار عينة قو�مها )158( ع�سو 
هيئ��ة تدري�س. وطبقت �لدر��سة �أ�سلوبي �ملنهج �لو�سف��ي �مل�سحي، ومنهج �لبحث �لتحليلي. و�عتمدت �لدر��سة 
يف جم��ع �لبيان��ات على �ال�ستبي��ان و�ملقابلة و�لتوثي��ق وحتليل �ملحت��وى. و�أو�سحت نتائج �لدر��س��ة �أن �إعد�د 
و��ستخد�م �ملذكر�ت �لدر��سية يف موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل يف �إثيوبيا ال ت�سجع على فاعلية و��ستقاللية �لتعلم، 
كم��ا بين��ت �لدر��سة �أن معظ��م �أع�ساء هيئة �لتدري���س بجامعة �أد�م��ا يف�سلون ��ستخد�م �ملذك��ر�ت �لدر��سية 
لتب�سيطه��ا للعملي��ة �لتعليمي��ة، و�سد �لنق�س يف �لكت��ب و�ملر�جع، وت�ساع��د على تغطية �ملطلوب��ات �لدر��سية، 
وقناع��ة �لطلبة باأن �العتماد على �ملذكر�ت �لدر��سية تقوي �حل�سيلة �لعلمية. وقد �أو�ست �لدر��سة باأهمية 
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تزوي��د �أع�س��اء هيئ��ة �لتدري���س يف موؤ�س�سات �لتعليم �لع��ايل يف �إثيوبيا مبه��ار�ت �إعد�د �ملذك��ر�ت �لدر��سية، 
وتعزيز ثقافة �لتعلم لدى �لطلبة عن طريق توفري �لكتب و�ملر�جع �لتي تت�سف باحلد�ثة.  

وهدفت در��س��ة Ja’afar �،Majumder �،Islam وRahman�)2005( �إىل �لتعرف على �جتاهات وتوقعات 
�لطلب��ة ح��ول ��ستخ��د�م �ملذك��ر�ت �لدر��سي��ة �ملعتمدة عل��ى �لتقني��ة كال�سر�ئ��ح �ل�سفاف��ة )PPT(، بو�سفها 
�إح��دى �لو�سائ��ل �لتعليمية �لتقني��ة، ويتم ن�سرها للطلبة ع��ر �الإنرتنت. ويتكون جمتم��ع �لدر��سة من جميع 
طلب��ة �ل�سنة �الأوىل مبدر�سة �لعلوم �لطبية بجامعة �ساين���س مباليزيا �لبالغ عددهم )180( طالبا وطالبة. 
وجلم��ع �لبيان��ات، ��ستخدمت �لدر��سة �أ�سلوب �مل�سح �ل�سامل وذلك بتوزيع �ال�ستبانات على جميع �أفر�د جمتمع 
�أد�ة  %(. و��ستخدمت �لدر��سة  �لدر��س��ة. وبلغ عدد �مل�ستجيب��ن )142( طالبا مبعدل ��ستجابة ن�سبته )79 
�ال�ستبان��ة جلم��ع �لبيانات من �أفر�د �لدر��سة حول �جتاهاتهم نحو مميز�ت �ملذكر�ت �لدر��سية. وبينت نتائج 
�لدر��س��ة �أن غالبي��ة �لطلب��ة ي�ستخدمون �ملذكر�ت �لدر��سي��ة باعتبارها متثل �لكتب و�ملر�ج��ع؛ و�أنها مفيدة، 
%( من �لطلبة  وميك��ن �أن ت�سب��ح �إح��دى و�سائل �لتعل��م يف �مل�ستقبل، كما �أو�سح��ت �لدر��سة �أن �أكرث م��ن )68 
غ��ري ر��س��ن عن �ل�س��كل و�لطريقة �لت��ي تعر�س بهم��ا �ملذكر�ت �ملعتم��دة على �لتقني��ة، كال�سر�ئ��ح �ل�سفافة 
و�لن�س��خ �مل�سورة. وك�سف��ت �لدر��سة �أن �لطلبة قد ��ستخدمو� �ملذكر�ت كو�سيلة مكملة للتعلم بداًل من �لرجوع 
للمر�ج��ع. و�أو�س��ت �لدر��سة باأن تق��وم كلية �لعلوم �لطبي��ة باإتاحة �ملذكر�ت ون�سرها ع��ر �الإنرتنت بجانب 

م�سادر �ملعلومات �الأخرى �ملتاحة ب�سكل �آيل، لت�سبح �أكرث جاذبية وفاعلية للطلبة.
وق��د �أج��رى كٌل م��ن Sahoo�،Prabhu وSoe�)2015( در��سة هدفت �إىل تقييم فعالي��ة �ملذكر�ت �ملخت�سرة  
)skeleton handout(، مقارن��ة باملذك��ر�ت �لكامل��ة )full lecture handout( يف �ملحا�سر�ت �لنظرية 
مل��ادة ط��ب �لعيون بكلية طب م��الكا مباليزيا.  وتكون جمتمع �لدر��سة من جميع طلب��ة �لف�سل �ل�ساد�س بكلية 
�لطب �لبالغ عددهم )108( طالب. و��ستخدمت �لدر��سة �أ�سلوب �حل�سر �ل�سامل بدر��سة جميع �أفر�د جمتمع 
�لدر��س��ة. ولتحقي��ق �أهد�ف �لدر��سة، ��ستخدم �لباحثون، �ملنهج �سب��ه �لتجريبي، وذلك با�ستخد�م نوعن من 
�ملذكر�ت �لدر��سية، �الأوىل مذكرة كاملة حتتوي على كامل �ملادة �لعلمية، و�لثانية مذكرة در��سية خمت�سرة 
حتت��وي عل��ى روؤو���س مو��سيع �مل��ادة �لعلمية، ومت �إج��ر�ء �لدر��سة على فرتت��ن، يف �لف��رتة �الأوىل مت توزيع 
�ملذك��رة �لكاملة على جميع �لطلب��ة، وبعد م�سي �سهر من �لفرتة �الأوىل مت توزيع �ملذكرة �ملخت�سرة على نف�س 
�لطلب��ة، وم��ن ث��م مت �إج��ر�ء �ختبارين قبلي وبع��دي للمذكرت��ن، �إ�سافة �إىل �س��وؤ�ل مغلق ع��ن �أي �ملذكرتن 
�أف�سل، و�أظهرت �لنتائج �أن هناك فروقا د�لة �إح�سائيًا يف درجات �الختبارين �لقبلي و�لبعدي لكل من �ملذكرة 
�لدر��سية �لكاملة و�ملخت�سرة، وذلك عند م�ستوى داللة �أقل من )0.01(؛ �إذ �إن درجات �الختبار �لبعدي �أكر 
م��ن درج��ات �الختبار �لقبلي يف حالتي �ملذكرت��ن. و�أو�سحت �لنتائج �أن �لزيادة يف درج��ات �الختبار �لبعدي 
مقارن��ة باالختبار �لقبلي �أكر يف حالة ��ستخ��د�م �ملذكر�ت �ملخت�سرة مقارنة باملذكر�ت �لكاملة مب�ستوى د�ل 
�لدر��سية  �ملذكر�ت  �لطلبة يف�سلون  %( من  �إح�سائيًا. وعلى �لرغم من ذلك، �أظهرت نتائج �لدر��سة �أن )76 
�لكامل��ة، مقاب��ل )24 %( م��ن �لطلبة يف�سلون �ملذكر�ت �لدر��سية �ملخت�س��رة. و�أو�ست �لدر��سة با�ستخد�م 

�ملذكر�ت �ملخت�سرة �لتي ت�سهم يف زيادة �لتح�سيل �الأكادميي للطلبة.
وهدفت در��سة كٌل م��ن Prakoonsuksapan�،Wongkietkachorn وWangsaturaka�)2014(، �إىل 
حتدي��د �جتاهات �لطلبة حول �أ�سلوب �لتدري�س بدون ��ستخد�م �ملذكر�ت �لدر��سية مقارنة باأ�سلوب �لتدري�س 
�لقائ��م عل��ى �ملذك��ر�ت �لدر��سي��ة، وتقيي��م �لعالقة بن �ملع��دل �لرت�كمي و�جتاه��ات �لطلبة ح��ول �ملذكر�ت 
�لدر��سي��ة. ولتحقي��ق �أه��د�ف �لدر��س��ة �أجرى �لباحث��ون م�سح��ًا لدر��سة �سل��وك طلبة كلية �لط��ب بجامعة 
Chulalongkorn بتايالن��د، با�ستخ��د�م ��ستبان��ة مت تطويرها لهذ� �لغر�س. ويتك��ون جمتمع �لدر��سة من 
جمي��ع طلب��ة كلية �لطب باجلامع��ة من �ل�سن��ة �الأوىل �إىل �ل�سنة �خلام�س��ة و�لبالغ عدده��م )1280( طالبا 
وطالب��ة. وجلم��ع �لبيان��ات، �عتمدت �لدر��س��ة �أ�سلوب �مل�س��ح �ل�سامل با�ستخ��د�م �أ�سلوبي �ملقاب��الت �لق�سرية، 
�لنتائج  و�أظهرت   .)% وتوزيع �ال�ستبانة على جميع �أفر�د جمتمع �لدر��سة. وبلغت ن�سبة �ال�ستجابة )89.5 
�أن معظ��م �لطلب��ة )65.3 %( ي��رون �أن ع��دم ��ستخ��د�م �ملذكر�ت �لدر��سية يف �ملحا�س��ر�ت ي�سهم يف �سعف 
%( م��ن �لطلبة يفق��دون �لقدرة عل��ى �لرتكيز يف  �الهتم��ام به��ا. ويت�س��ح م��ن �لنتائ��ج �أن ما ن�سبت��ه )18.1 
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%( من �لطلبة يرون �أن �ملحا�سر�ت �لتي  �ملحا�س��ر�ت �لت��ي ال ُت�ستخدم فيها �ملذكر�ت �لدر��سية، و�أن )83.4 
ال ُت�ستخدم فيها مذكر�ت در��سية لها تاأثري �سلبي عليهم. كما بينت نتائج �لدر��سة �أن هناك �ختالفًا يف �سلوك 
�لطلب��ة يف �ملحا�س��ر�ت �لتي ت�ستخدم �ملذك��ر�ت �لدر��سية عن �ملحا�سر�ت �لت��ي ال ُت�ستخدم فيها �ملذكر�ت؛ �إذ 
تالح��ظ يف �ملحا�س��ر�ت �لتي ت�ستخدم فيها �ملذك��ر�ت �لدر��سية �أن �لطلبة �أكرث حر�س��ًا على �أخذ �ملالحظات، 
و�ال�ستف��ادة م��ن �لوق��ت، وال مييلون �إىل ت�سجيل �ملحا�س��ر�ت �أو ت�سوير �ل�سر�ئح. و�أ�س��ارت �لدر��سة �إىل عدم 
وج��ود عالق��ة �رتباط د�ل��ة �إح�سائي��ًا بن �ملع��دل �لرت�كمي و�جتاه��ات �لطلبة ح��ول �ملذك��ر�ت �لدر��سية. 
وخل�س��ت �لدر��س��ة �إىل �أن �ملذك��ر�ت �لدر��سي��ة متث��ل �لعن�سر �لرئي�س��ي يف تعزيز وحت�سن تعل��م �لطلبة، لذ� 

�أو�ست �لدر��سة با�ستخد�م �ملذكر�ت �لدر��سية وتوزيعها على �لطلبة قبل �أو �أثناء �ملحا�سر�ت.
التعليق على الدراسات السابقة:

م��ن خ��الل �الط��الع عل��ى �لدر��س��ات و�لبح��وث �ل�سابق��ة ذ�ت �لعالق��ة مبو�س��وع �لدر��س��ة �حلالي��ة، 
�لدر��س��ة �حلالي��ة يف  �تفق��ت  �له��دف،  �أن هن��اك بع���س جو�ن��ب �التف��اق و�الخت��الف، فم��ن حي��ث  تب��ن 
 هدفه��ا �لث��اين �ملتمث��ل يف �لتع��رف �إىل مي��ول �لطلب��ة نح��و �العتم��اد عل��ى �ملذك��ر�ت �لدر��سي��ة م��ع در��ستي
�أهد�فهم��ا  يف  معهم��ا  تختل��ف  ح��ن  يف   ،)2005(�Islam et al.و  ،)2014(�Wongkietkachorn et al.
�الأخ��رى. وتتف��ق �لدر��س��ة �حلالية م��ع در��س��ة ف�س��ل �هلل )2015( يف هدفه��ا �ملتمثل يف م��دى كفاية �لكتب 
و�ملذكر�ت �لدر��سية �ملقررة للتح�سيل �الأكادميي للطالب، يف حن تختلف معها يف جمتمع �لدر��سة �لذي تكون 
م��ن �لطلبة و�ملعلمن معًا، و�الأهد�ف �الأخرى للدر��س��ة �حلالية. كما تتفق �لدر��سة �حلالية مع �لدر��سة �لتي 
�أعدها Egne�)2010(، من حيث �ملنهج وهدفها �لرئي�سي �ملتمثل يف تقييم ��ستخد�م �أثر �ملذكر�ت �لدر��سية يف 
�لتدري�س و�لعملية �لتعليمية، يف حن تختلف معها يف جمتمع �لدر��سة �لذي يتكون من �أع�ساء هيئة �لتدري�س 
و�أه��د�ف �لدر��س��ة �حلالي��ة �الأخرى.  وتختل��ف �لدر��سة �حلالية ع��ن در��س��ة. Prabhu et al�)2015( من 
حي��ث �ملنه��ج و�الأه��د�ف؛ فمن حيث �ملنه��ج، ��ستخدم��ت �لدر��سة �حلالي��ة �أ�سل��وب �ملنهج �لو�سف��ي �مل�سحي، يف 
ح��ن ��ستخدم��ت در��س��ة .Prabhu et al�)2015( �ملنهج �سب��ه �لتجريبي، ومن حيث �له��دف، ركزت �لدر��سة 
�حلالية على �أهد�ف متعددة تختلف من هدف در��سة .Prabhu et al�)2015( �لذي يركز على تقييم فعالية 

�ملذكر�ت �ملخت�سرة مقارنة باملذكر�ت �لكاملة.
ولع��ل م��ا ميي��ز �لدر��سة �حلالي��ة عن �سابقاته��ا، �أنها بحثت ب�س��ورة معمقة عن جمي��ع �أنو�ع م�س��ادر �ملعلومات 
يف �لتعلي��م �جلامع��ي وترتي��ب �ملذك��ر�ت �لدر��سية من ب��ن تلك �مل�سادر، وكذل��ك ت�ستق�س��ي �لدر��سة معوقات 
��ستخ��د�م م�س��ادر �ملعلوم��ات، و�أ�سباب وم�سكالت �العتم��اد على �ملذك��ر�ت �لدر��سية يف �لتح�سي��ل �الأكادميي، 
وحتدي��د �أه��م �لعو�م��ل �ملوؤث��رة يف ��ستخد�م �ملذك��ر�ت �لدر��سية. ل��ذ� فاإن �جلو�ن��ب �لتي تناولته��ا �لدر��سة 
�حلالي��ة بالبح��ث و�لتحلي��ل مل تتناوله��ا �أي در��س��ة �أو بحث �سابق يف ح��دود علم �لباحثن. وم��ن هنا جاءت 
ه��ذه �لدر��س��ة ل�سد �لفج��وة �لبحثية �ملرتبط��ة با�ستخد�م �ملذك��ر�ت �لدر��سية و�مل�سادر �الأخ��رى يف �لتعليم 
�جلامع��ي، وذل��ك من خالل ��ستق�س��اء �آر�ء �لطلب��ة يف �جلامعات �ل�سود�ني��ة للتعرف على م�س��ادر �ملعلومات يف 
�لتعلي��م �جلامعي ومعوقات ��ستخد�مه��ا، وحتديد �مل�سكالت �ملرتبطة باملذك��ر�ت �لدر��سية، و�أ�سباب �العتماد 

عليها، ودو�فع �إعد�دها. 
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منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج �لدر��سة:

لتحقي��ق �أه��د�ف �لدر��س��ة؛ مت ��ستخد�م �ملنه��ج �لو�سفي �مل�سح��ي؛ ملالءمته لطبيعة �لدر��س��ة �لتي تهدف �إىل 
��ستط��الع �آر�ء �لطلب��ة يف �جلامعات �ل�سود�نية يف والية �خلرطوم حول ��ستخ��د�م م�سادر �ملعلومات ومعوقات 
��ستخ��د�م تلك �مل�سادر، وم�س��كالت �ملذكر�ت �لدر��سية، و�أ�سباب ��ستخد�م �ملذك��ر�ت �لدر��سية، و�أخريً� �أ�سباب 
ودو�ف��ع �إعد�د �ملذك��ر�ت �لدر��سية. وي�ستخدم �ملنه��ج �لو�سفي �مل�سحي يف �لبح��وث �ل�سلوكية، و�الجتماعية؛ 
لو�سف �مل�سكلة، �أو �لظاهرة قيد �لدر��سة، وحتديد خ�سائ�سها، و�لعالقات بن �أبعادها، و�لعو�مل �ملوؤثرة فيها؛ 

بهدف �لو�سول �إىل نتائج ميكن تعميمها على جمتمع �لدر��سة )�لقحطاين، 2015(.
جمتمع وعينة �لدر��سة:

يتك��ون جمتم��ع �لدر��س��ة )study population( م��ن جميع �لطلب��ة يف مرحلة �لبكالوريو���س يف �جلامعات 
�ل�سود�ني��ة يف والية �خلرطوم يف �لعام �لدر��س��ي 2017 /2018م، ويبلغ حجم جمتمع �لدر��سة )408425(؛ 
ونظ��رً� لك��ر حج��م �ملجتم��ع، وع��دم توف��ر �إط��ار معاينة يحت��وي عل��ى جمي��ع مف��رد�ت �ملجتم��ع، و�أ�سمائهم، 
وعناوينه��م، مت ��ستخ��د�م �أ�سل��وب �ملعاين��ة �لغر�سية/�لق�سدي��ة )Purposive sampling(، وه��ي �إحدى 
طر�ئ��ق �ملعاينة غري �لع�سو�ئية؛ وت�ستخدم يف حاالت ع��دم توفر �إطار للمعاينة. ويتم �ختيار عنا�سر �لعينة 
يف �ملعاين��ة �لغر�سي��ة من �ملجتمع �مل�سته��دف على �أ�سا�س مالءمتها الأهد�ف �لدر��س��ة بناًء على معايري حمددة، 
ويف ه��ذه �لدر��س��ة مت حتدي��د عنا�س��ر �لعينة بناًء عل��ى �أربعة معاي��ري؛ ��ستن��ادً� على �ملعاين��ة �ملعتمدة على 

�لتباين )Maximum variation sampling(، وهي:
متثي��ل جمتم��ع �لدر��سة من حيث ن��وع �جلامعة، حيث ��ستمل��ت �لعينة على جامع��ات حكومية وجامعات   .1

خا�سة.
2.  متثيل �لطلبة �لد�ر�سن يف �لكليات �الإن�سانية و�لعلمية و�ل�سحية.

متثيل �لنوع: ��ستملت عينة �لدر��سة على �أفر�د من �لطلبة و�لطالبات.  .3
متثي��ل �مل�ستوى �لدر��سي: ��ستملت عين��ة �لدر��سة على طلبة يف �مل�ستويات �لدر��سية �ملختلفة، من �ل�سنة   .4

�الأوىل �إىل �ل�سنة �ل�ساد�سة.
ويتمي��ز �أ�سل��وب �ملعاين��ة �لغر�سي��ة �ملعتم��دة عل��ى �لتباي��ن؛ بانخفا���س حتي��ز �الختي��ار، باالإ�ساف��ة �إىل �أن 
 �لنتائ��ج �ملتح�س��ل عليه��ا تك��ون �أكرث قابلي��ة للتعمي��م مقارنة باأ�سالي��ب �ملعاينات غ��ري �الحتمالي��ة �الأخرى، 

.)Daniel, 2012(
حجم �لعينة:

نظ��رً� �إىل �أن �لدر��س��ة ت�سته��دف تقدير ن�سب��ة �لطلبة �لذين ي�ستخدم��ون �ملذكر�ت �لدر��سي��ة كاأحد م�سادر 
�ملعلوم��ات �الأ�سا�سي��ة، مت ��ستخ��د�م معادل��ة حج��م �لعين��ة لتقدي��ر �لن�سب��ة، و�لت��ي تاأخ��ذ �ل�سيغ��ة �لتالية 

  :)Krejcie & Morgan, 1970(

حيث �أن: n حجم �لعينة، N حجم �ملجتمع، وp ن�سبة حدوث �لظاهرة �ملر�د تقديرها يف �ملجتمع، و       قيمة 
مربع كاي بدرجة حرية و�حدة وم�ستوى داللة 0.05 )3.84146(، وd هام�س �خلطاأ.

%( من �لطلبة ي�ستخدمون  وبا�ستخ��د�م قي��م حجم �ملجتمع �لبال��غ )408425( طالبًا وطالبًة، ون�سب��ة )50 
%(، بلغ حج��م �لعين��ة )600( طالب  �ملذك��ر�ت �لدر��سي��ة كم�س��در �أ�سا�س��ي للمعلوم��ات، وهام���س خط��اأ )4 
وطالب��ة، ومب��ا �أن حجم �لعينة ح�س��ب �ملعادلة ميثل �حلد �الأدنى �ملطلوب، مت حتدي��د حجم �لعينة ب� )700( 

طالب وطالبة. 
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�ملعلومات �الأ�سا�سية:
Ԁ  :توزيع �أفر�د عينة �لدر��سة ح�سب �جلامعات و�لنوع

يو�سح �جلدول )2( توزيع �أفر�د عينة �لدر��سة ح�سب �جلامعات ونوعها )حكومية/خا�سة(. 
جدول )2(: ت�زيع اأفراد الدرا�شة ح�شب اجلامعات والن�ع

�لن�سبة�ملجموعطالبةطالب�جلامعةم

جامعات حكومية:
%11828146ال�ش�دان للعل�م والتكن�ل�جيا  1.  24

%9648144اخلرط�م  2.  24

%197089اأم درمان الإ�شلمية  3.  15

%71421الرباط ال�طني  4.  4

%14620الزعيم الأزهري  5.  3

%9514كرري  6.  2

%414283النيلني  7.  14

%304213517�ملجموع  86

جامعات خا�سة:
%431760العل�م والتقانة8.  10

%121123النيل9.  4

%552883�ملجموع  14

%359241600�ملجموع �لكلي  100

%�لن�سبة  60%  40%  100

ويت�س��ح م��ن �جلدول رق��م )2( �أن عين��ة �لدر��س��ة ��ستملت عل��ى )9( جامعات، منه��ا )7( جامع��ات حكومية، 
وجامعت��ان خا�ست��ان. وبلغ عدد �لطلبة يف �لعينة )600( طالبا وطالبًة، منهم )517( طالبًا وطالبًة يدر�سون 
%(، و)83( طالب��ًا وطالب��ًة يدر�س��ون يف �جلامع��ات �خلا�س��ة بن�سب��ة   يف �جلامع��ات �حلكومي��ة بن�سب��ة )86 
%(، وعدد �لطالب��ات )241( طالبًة  %(. وبل��غ ع��دد �لطلب��ة يف �لعين��ة )359( طالب��ًا بن�سب��ة )60   14(

.)% بن�سبة )40 
Ԁ :توزيع �أفر�د �لدر��سة ح�سب نوع �لكلية ونوع �جلامعة

يو�سح �جلدول )3( توزيع �أفر�د عينة �لدر��سة ح�سب نوع �لكلية و�جلامعة. 

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


المجلة العربيـة لضمـان 14
جودة التعليم الجامعي

د. حممد عبد�لرحمن �إ�سماعيل       د. �أحمد بابكر ح�سن 
املجلد الثاين ع�شر العدد )39( 2019م

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

جدول )3(: ت�زيع اأفراد الدرا�شة ح�شب ن�ع الكلية واجلامعة

�لن�سبة�ملجموعخا�سةحكوميةنوع �لكلية/�جلامعة
4156047579.2علمية

6906911.5اإن�شانية
3323569.3�شحية
%51783600�ملجموع  100

%8614�لن�سبة   100 

ويت�س��ح م��ن �جلدول )3( �أن عين��ة �لدر��سة ��ستملت على �لكلي��ات �لعلمية و�الإن�ساني��ة و�ل�سحية. وبلغ عدد 
%(، و)69( طالبا وطالبة يدر�سون يف كليات  �لطلبة يف �لكليات �لعلمية )475( طالبا وطالبة بن�سبة )79.2 
�إن�ساني��ة بن�سب��ة )11.5 %(، و)56( طالب��ا وطالب��ة يف كلي��ات �سحية بن�سب��ة )9.3 %(. وبلغ عدد �لطلبة 
يف �جلامع��ات �حلكومي��ة )517( طالبا وطالبة بن�سبة )86 %(، وع��دد �لطلبة يف �جلامعات �خلا�سة )83( 

طالبة بن�سبة )14 %(.
توزيع �أفر�د �لدر��سة ح�سب �ل�سنة �لدر��سية ونوع �جلامعة:

جدول )4(: ت�زيع اأفراد الدرا�شة ح�شب ال�شنة الدرا�شية ون�ع اجلامعة:

�لن�سبة�ملجموعجامعة خا�سةجامعة حكومية�ل�سنة �لدر��سية
%54660ال�شنة الدرا�شية الأوىل  10

%73275ال�شنة الدرا�شية الثانية  13

%93598ال�شنة الدرا�شية الثالثة  16

%19342235ال�شنة الدرا�شية الرابعة  39

%9628124ال�شنة الدرا�شية اخلام�شة  21

%808ال�شنة الدرا�شية ال�شاد�شة  1

%51783600�ملجموع  100

%�لن�سبة  86%  14%  100

يو�س��ح �جل��دول )4( توزيع �أفر�د عينة �لدر��سة ح�سب �ل�سنة �لدر��سية ونوع �جلامعة، ويت�سح من �لنتائج �أن 
)39 %( من �أفر�د عينة �لدر��سة يف �ل�سنة �لر�بعة، يليهم طلبة �ل�سنة �خلام�سة بن�سبة )21 %(، وطلبة 
 �ل�سن��ة �لثالث��ة بن�سب��ة )16 %(، وطلب��ة �ل�سن��ة �لثاني��ة بن�سب��ة )13 %(، وطلبة �ل�سن��ة �الأوىل بن�سبة

  .)%  1( بن�سبة  �ل�ساد�سة  �ل�سنة  طلبة  و�أخريً�   ،)%  10(
طريقة جمع �لبيانات:

بن��اًء عل��ى معايري حتديد �أف��ر�د عينة �لدر��سة �الأربع��ة، مت توزيع �ال�ستبانة على �لطلب��ة يف �جلامعات �لتي 
مت حتديده��ا يف �لدر��س��ة خالل �سهري يناير/فر�ير/مار�س 2018م. وبلغ ع��دد �ال�ستبانات �ملوزعة )700( 
��ستبان��ة، يف ح��ن بل��غ عدد �ال�ستبان��ات �مل�س��رتدة )602( ��ستبانة وبلغ ع��دد �ال�ستبانات �ل�ساحل��ة للتحليل 
�الإح�سائي )600( ��ستبانة، مبعدل ��ستجابة )85.7 %(؛ ويعد هذ� �ملعدل مقبواًل يف �لدر��سات �الجتماعية 

.)Rubin & Babbie, 2009(
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�أد�ة �لدر��سة:
نظ��رً� لندرة �لدر��س��ات و�لبحوث �لتي تناولت مو�س��وع ��ستخد�م �ملذكر�ت �لدر��سي��ة يف �لتح�سيل �الأكادميي 
يف �لتعليم��ي �جلامع��ي، �س��و�ء يف �ل�س��ود�ن �أو يف �لدول �الأخ��رى، مت تطوير ��ستبانة خا�سة به��ذه �لدر��سة يف 
�س��وء نتائ��ج �ملقابالت �الأولية مع عينة ع�سو�ئي��ة من طلبة �جلامعات �ل�سود�ني��ة، ومت ت�سميم �ال�ستبانة من 
�سفحت��ن، �حتوتا على �ستة �أج��ز�ء؛ خ�س�س �جلزء �الأول للمعلومات �لعامة )�جلامعة، و�لكلية، و�لتخ�س�س، 
و�ل�سن��ة �لدر��سي��ة، و�لنوع(، و�حتوى �جلزء �لثاين على عبار�ت تقي�س درجة تكر�ر ��ستخد�م �لطالب مل�سادر 
�ملعلومات �ملتاحة، و�لثالث على عبار�ت تقي�س معوقات ��ستخد�م م�سادر �ملعلومات، و�جلزء �لر�بع على عبار�ت 
تقي�س م�سكالت �ملذكر�ت �لدر��سية، و�جلزء �خلام�س على عبار�ت تقي�س �أ�سباب ��ستخد�م �ملذكر�ت �لدر��سية، 

و�حتوى �جلزء �الأخري على عبار�ت تقي�س دو�فع �إعد�د �ملذكر�ت �لدر��سية من وجهة نظر �لطالب. 
ولقيا���س �الجتاهات ح��ول مو�سوع �لدر��سة، مت ��ستخ��د�م مقيا�س ليك��رت )Likert scale( �ملتدرج من ثالث 
نق��اط جلمي��ع عنا�سر حماور �لدر��س��ة، حيث مت حتديد درجة ��ستخد�م م�س��ادر �ملعلومات با�ستخد�م مقيا�س 
ليك��رت �لثالث��ي )د�ئمًا، نادرً�، ال �أ�ستخدم( وترميزها )3، 2، 1( عل��ى �لرتتيب؛ ومت ��ستخد�م مقيا�س ليكرت 
�لثالثي )بدرجة كبرية، بدرجة متو�سطة، بدرجة �سعيفة( وترميزها )3، 2، 1( على �لرتتيب للعبار�ت �لتي 
تقي�س حمور معوقات ��ستخد�م م�سادر �ملعلومات؛ و�أخريً� مت ��ستخد�م مقيا�س ليكرت �لثالثي )مو�فق، حمايد، 
غ��ري مو�ف��ق( وترميزه��ا )3، 2، 1( على �لرتتيب للعب��ار�ت �لتي تقي�س حم��اور م�سكالت �ملذك��ر�ت �لدر��سية، 

و�أ�سباب ��ستخد�م �ملذكر�ت �لدر��سية، ودو�فع �إعد�د �ملذكر�ت �لدر��سية.
�سدق وثبات �أد�ة �لدر��سة:

�أُخ�سع��ت �ال�ستبان��ة بع��د �ل�سياغ��ة �الأولي��ة الختب��ار �ل�س��دق �لظاه��ري، وذل��ك بعر�سه��ا عل��ى جمموع��ة 
م��ن �ملحكم��ن يف جم��ال �ملعلوم��ات ومنهجي��ة �لبح��وث، به��دف معرفة قدرته��ا على قيا���س متغ��ري�ت �لدر��سة 
وو�س��وح فقر�ت��ه ودقت��ه، وم��ن ث��م مت �إج��ر�ء م�س��ح جتريب��ي )Pilot survey( عل��ى عينة حجمه��ا )100( 
طال��ب وطالبة من جامع��ة �ل�سود�ن للعلوم و�لتكنولوجي��ا يف يناير 2018م، بغر�س �ختب��ار �ال�ستبانة، ومدى 
 و�سوحه��ا وقيا���س �سدقها وثباته��ا. وبا�ستخد�م بيان��ات �مل�سح �لتجريب��ي، مت ح�ساب معامل �لثب��ات �لد�خلي 
)Cronbach's alpha( ملح��اور �لدر��س��ة �خلم�سة، حيث تر�وحت قيم معامل كروبناخ �ألفا ما بن )0.37( 
ملح��ور ��ستخد�م م�س��ادر �ملعلومات و)0.718( ملحور م�سكالت ��ستخد�م �ملذك��ر�ت �لدر��سية. وت�سري هذه �لقيم 
�إىل م�ست��وى ثب��ات مقب��ول؛ �إذ ي��رى Sekaran�أ)1992( �أن �حلد �الأدنى �ملقب��ول لقيمة معام��ل �ألفا كرونباخ 
)0.6(، يف ح��ن ي��رى Shoukri وEdge�أ)1996( �أن ثب��ات �الأد�ة يعد ممتازً� �إذ� كان��ت قيمة معامل كرونباخ 
�ألفا �أكر من )0.75(، وجيدً� �إذ� كانت قيمة �ملعامل ترت�وح ما بن )0.37 - 0.75(، ويت�سح من قيم �ملعامل �أن 
م�ست��وى ثبات �الأد�ة مقبول ملح��اور �لدر��سة �خلم�سة، مما ي�سري �إىل �أنه ميكن �حل�سول على نتائج متقاربة �إذ� 
مت ��ستخ��د�م �ال�ستبان��ة لنف�س جمتمع �لدر��سة حتت نف�س �لظ��روف �لتي �أُجريت فيها. ويو�سح �جلدول )5( 

قيم معامل كرونباخ �ألفا ملحاور �لدر��سة.
جدول )5(: قيم معامل كرونباخ األفا ملحاور الدرا�شة

قيمة معامل كرونباخ �ألفاعدد �لعبار�ت�ملحور
50.37ا�شتخدام م�شادر املعل�مات1.

110.64مع�قات ا�شتخدام م�شادر املعل�مات2.

70.72م�شكلت ا�شتخدام املذكرات الدرا�شية3.

70.61اأ�شباب ا�شتخدام املذكرات الدرا�شية4.

50.55اأ�شباب ودوافع اإعداد املذكرات الدرا�شية5.
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�ملعاجلة �الإح�سائية للبيانات:
وبعد �إدخال �لبيانات يف برنامج SPSS مت حتليلها وفقًا ملا يلي:

ترمي��ز متغ��ري �جلامعة بت�سنيفها �إىل جامع��ة حكومية وجامعة خا�سة، وكذل��ك مت تق�سيم �لكليات �إىل   .1
ثالث��ة �أن��و�ع؛ كلي��ات �إن�ساني��ة، وكليات علمي��ة، وكليات �سحي��ة، حيث ت�سم��ل �لكلي��ات �الإن�سانية كليات 
�لقان��ون، و�لدر��س��ات �الإ�سالمي��ة، و�أ�س��ول �لدين، و�لفن��ون �جلميل��ة و�لتطبيقية، و�القت�س��اد، و�لعلوم 
�ل�سيا�سي��ة، و�الإع��الم، و�جلغر�فيا؛ وت�سمل �لكليات �ل�سحية كليات �لط��ب، و�ل�سيدلة، و�ل�سحة �لعامة، 
وعل��وم �لتمري���س، و�ملختر�ت �لطبي��ة؛ وت�سمل �لكلي��ات �لعلمية كليات �لهند�س��ة، و�لزر�عة، و�حلا�سب 

�الآيل، و�لريا�سيات، و�لدر��سات �لبيئية، و�لعلوم. 
مت ح�ساب �لتوزيع �لتكر�ري و�لن�سبي و�لو�سط �حل�سابي و�النحر�ف �ملعياري لو�سف متغري�ت �لدر��سة.   .2
ل�سبريم��ان  �الرتب��اط  حتلي��ل  �إج��ر�ء  مت  �ملعلوم��ات،  م�س��ادر�ت  ��ستخ��د�م  ب��ن  �لعالق��ة  ملعرف��ة   .3 

)Spearman's rho correlation( بن متغري�ت درجة ��ستخد�م م�سادر �ملعلومات �خلم�سة.
وك��رو���س��ك��ال-و�ل��ي�����س  )Mann-Whitney U test( م��ان-وي��ت��ن��ي  �خ���ت���ب���اري  �إج������ر�ء  مت   .4 
�جلامعة،  نوع  بح�سب  �ملعلومات  م�سادر  ��ستخد�م  يف  فروق  وجود  مدى  الختبار   )Kruskal-Wallis(

ونوع �لكلية، و�ل�سنة �لدر��سية، و�لنوع.
مت بن��اء من��وذج �نحد�ر رتب��ي )Ordinal regression model( لقيا�س تاأثري متغري�ت نوع �جلامعة،   .5
ون��وع �لكلي��ة، و�ل�سنة �لدر��سي��ة، و�لن��وع، باالإ�سافة �إىل متغري�ت معوق��ات ��ستخد�م م�س��ادر �ملعلومات، 
وم�س��كالت �ملذك��ر�ت �لدر��سي��ة، و�أ�سب��اب �العتم��اد على �ملذك��ر�ت �لدر��سي��ة، ودو�فع �إع��د�د �ملذكر�ت 

�لدر��سية يف ��ستخد�م �ملذكرة �لدر��سية )متغري تابع(.
نتائج الدراسة ومناقشتها:

يتن��اول ه��ذ� �جلزء من �لدر��سة عر�سًا وحتلي��اًل لبيانات �لدر��سة �مليد�نية �لت��ي مت �حل�سول عليها من خالل 
�ال�ستبانات، ومت تف�سري �لنتائج �لتي مت �لتو�سل �إليها ومناق�ستها لالإجابة على ت�ساوؤالت �لدر��سة.

Ԁ :م�سادر �ملعلومات
لالإجاب��ة ع��ن �ل�س��وؤ�ل �الأول للدر��س��ة "ما �أن��و�ع م�سادر �ملعلوم��ات �لتي يعتم��د عليها يف �لتعلي��م �جلامعي؟"، 

ويو�سح �جلدول )6( درجة ��ستخد�م �أفر�د عينة �لدر��سة مل�سادر �ملعلومات يف �لتعليم �جلامعي.
جدول )6(: تكرار ا�شتخدام اأفراد الدرا�شة مل�شادر املعل�مات 

�لعبارة م
موؤ�سر�ت �الإح�ساء �لو�سفي�لتوزيع �لن�سبي الإجابات �أفر�د �لدر��سة

�لو�سط �لو�سيط�ملجموعال �أ�ستخدمنادرً�د�ئمًا
�حل�سابي

�النحر�ف 
�ملعياري

%82.215.32.5مذكرات اأ�شتاذ املادة 1  10032.80.5
%55.636.18.3الإنرتنت2  10032.40.7
%38.337.524.2الكتب الإلكرتونية3  10022.10.8
%34.749.016.3الكتب املقررة واملراجع 4  10022.20.7
%13.235.651.2الدوريات العلمية 5  10011.60.7

 ،)% يت�سح من �لنتائج �أن معظم �أفر�د �لعينة من �لطلبة ي�ستخدمون د�ئمًا �ملذكر�ت �لدر��سية بن�سبة )82.2 
يلي��ه ��ستخ��د�م �النرتن��ت بن�سب��ة )55.6 %(، و�لكت��ب �الإلكرتوني��ة بن�سب��ة )38.3 %(، و�لكتب و�ملر�جع 
بن�سب��ة )34.7 %(، و�أخ��ريً� �لدوري��ات �لعلمي��ة بن�سب��ة )13.2 %(. كم��ا ت�س��ري قي��م �لو�سي��ط و�لو�س��ط 
�حل�ساب��ي �إىل �أن �أف��ر�د عينة �لدر��سة ي�ستخدمون د�ئمًا مذكر�ت �أ�ست��اذ �ملادة و�الإنرتنت كم�سادر للمعلومات 
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يف در��سته��م �الأكادميي��ة، يليهم��ا �مل�س��ادر �الأخ��رى �ملتمثلة يف �لكت��ب �الإلكرتوني��ة، �لكتب �ملق��ررة و�ملر�جع، 
و�لدوريات �لعلمية.

Ԁ :لعالقة بن م�سادر �ملعلومات �لتي ي�ستخدمها طلبة �جلامعات�
ملعرف��ة �لعالقة ب��ن م�ستوى ��ستخد�م م�سادر�ت �ملعلومات، مت �جر�ء حتليل �الرتباط ل�سبريمان بن متغري�ت 
درج��ة ��ستخد�م م�س��ادر �ملعلومات �خلم�سة. ويو�سح �جلدول )7( معام��الت �الرتباط )�سبريمان( بن م�سادر 

�ملعلومات �لتي ي�ستخدمها طلبة �جلامعات.
جدول )7(: معاملت الرتباط )�شبريمان( بني م�شادر املعل�مات التي ي�شتخدمها طلبة اجلامعات

�الإنرتنت�لكتب �الإلكرتونيةمذكر�ت �أ�ستاذ �ملادة�لكتب �ملقررة و�ملر�جع
- 0.071مذكرات اأ�شتاذ املادة

)0.087(
0.0790.049الكتب الإلكرتونية

)0.055()0.240(
0.0030.0750.250الإنرتنت

)0.942()0.069(***)0.000(
0.1450.169- 0.2390.116الدوريات العلمية

*** )0.000(** )0.005(***)0.000(*** )0.000(

 * علقة ارتباط دالة اإح�شائياً عند م�شت�ى دللة )0.05(، ** علقة ارتباط دالة اإح�شائياً عند م�شت�ى دللة )0.01(،  
*** علقة ارتباط دالة اإح�شائياً عند م�شت�ى دللة )0.001(

ويت�سح من �جلدول )7( �أن هناك عالقة �رتباط طردية د�لة �إح�سائيًا بن ��ستخد�م �لكتب �ملقررة و�ملر�جع 
و��ستخد�م �لدوريات �لعلمية، وذلك عند م�ستوى داللة )0.001(؛ مما ي�سري �إىل �أن �لطلبة �لذين ي�ستخدمون 
�لكت��ب �ملقررة و�ملر�جع كاأح��د م�سادر �ملعلومات ي�ستخدمون �أي�سًا �لدوري��ات �لعلمية. و�أظهرت �لنتائج وجود 
عالق��ة �رتباط عك�سية بن ��ستخد�م مذكر�ت �أ�ستاذ �مل��ادة و��ستخد�م �لدوريات �لعلمية، وذلك عند م�ستوى 
داللة )0.01(، مما يو�سح �أن �لطلبة �لذين يعتمدون على �ملذكر�ت �لدر��سية ال مييلون �إىل ��ستخد�م �لدوريات 
�لعلمية. ويظهر من �لنتائج �أن هناك عالقة �رتباط طردية د�لة �إح�سائيًا بن ��ستخد�م �لكتب �اللكرتونية 
و��ستخ��د�م �النرتن��ت و�لدوري��ات �لعلمية، وذل��ك عند م�ستوى دالل��ة )0.001(، مما يو�س��ح �أن �لطلبة �لذين 
ي�ستخدم��ون �لكتب �الإلكرتونية كاأحد م�س��ادر �ملعلومات ي�ستخدمون �أي�سًا �الإنرتن��ت و�لدوريات �لعلمية. كما 
تو�س��ح �لنتائ��ج �أن هناك عالقة �رتباط طردي��ة د�لة �إح�سائيًا بن ��ستخد�م �النرتن��ت و�لدوريات �لعلمية، 
وذل��ك عن��د م�ستوى دالل��ة )0.001(، مما ي�س��ري �إىل �أن �لطلبة �لذي��ن يعتمدون على �الإنرتن��ت كاأحد م�سادر 
�ملعلوم��ات يعتم��دون �أي�سًا عل��ى �لدوريات �لعلمية. يف ح��ن �أو�سحت نتائج حتليل �الرتب��اط عدم وجود دليل 
كاف لوج��ود عالقة �رتباط بن ��ستخد�م �لكتب �ملقررة و�ملر�جع، و��ستخد�م �ملذكر�ت �لدر��سية، و��ستخد�م 
�لكت��ب �اللكرتوني��ة و��ستخ��د�م �النرتن��ت، وذلك عند م�ست��وى دالل��ة )0.05(. وكذلك �أو�سح��ت �لنتائج �أنه 
ال توج��د عالق��ة �رتباط بن ��ستخ��د�م �ملذك��ر�ت �لدر��سية ومن ��ستخ��د�م �لكتب �اللكرتوني��ة، و��ستخد�م 

�النرتنت، وذلك عند م�ستوى داللة )0.05(.
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Ԁ :ستخد�م م�سادر �ملعلومات ح�سب نوع �جلامعة��
لالإجاب��ة ع��ن �ل�س��وؤ�ل �لث��اين للدر��س��ة "ه��ل يوج��د �خت��الف يف ��ستخ��د�م م�س��ادر �ملعلومات ب��ن �جلامعات 
�حلكومي��ة و�خلا�سة؟"، يو�سح �جلدول )8( نتائج �ختب��ار مان-ويتني الختبار مدى وجود فروق يف ��ستخد�م 

م�سادر �ملعلومات بح�سب نوع �جلامعة. 
جدول )8(: نتائج اختبار مان-ويتني لختبار مدى وج�د فروق يف ا�شتخدام م�شادر املعل�مات بح�شب ن�ع اجلامعة

م�ستوى �لداللةقيمة Zمتو�سط �لرتبنوع �جلامعةم�سادر �ملعلومات
0.018- 3042.4حك�ميةالكتب املقررة واملراجع

260خا�شة

0.145- 2941.5حك�ميةمذكرات اأ�شتاذ املادة

314خا�شة

0.006- 3042.7حك�ميةالكتب الإلكرتونية

252خا�شة

0.075- 2921.8حك�ميةالإنرتنت

323خا�شة

0.180- 2981.3حك�ميةالدوريات العلمية

274خا�شة

وتو�س��ح �لنتائ��ج �أن��ه توجد فروق د�لة �إح�سائي��ًا يف ��ستخد�م �أف��ر�د عينة �لدر��سة للكت��ب �ملقررة و�ملر�جع 
كم�سدر للمعلومات بن �جلامعات �حلكومية و�خلا�سة، وذلك عند م�ستوى معنوية )0.05(. ويت�سح من �لنتائج 
)متو�س��ط �لرتب( �أن �لطلب��ة يف �جلامعات �حلكومية �أكرث ��ستخد�مًا للكتب �ملق��ررة و�ملر�جع من نظر�ئهم يف 
�جلامع��ات �خلا�س��ة. وتو�س��ح �لنتائج �مل�ستعر�س��ة يف �جلدول �أن��ه توجد فروق د�ل��ة �إح�سائي��ًا يف ��ستخد�م 
�لطلب��ة للكتب �الإلكرتونية بن �جلامعات �حلكومية و�جلامع��ات �خلا�سة، وذلك عند م�ستوى داللة )0.01(. 
وي�ست�سف من �لنتائج �أي�سًا �أن �لطلبة يف �جلامعات �حلكومية �أكرث ��ستخد�مًا للكتب �الإلكرتونية مقارنة بطلبة 
�جلامع��ات �خلا�سة. يف حن ال يوجد دلي��ل كاف لوجود فروق يف م�ستوى ��ستخد�م م�سادر �ملذكر�ت �لدر��سية 
و�النرتن��ت و�لدوري��ات �لعلمية بن �أفر�د عين��ة �لدر��سة يف �جلامعات �حلكومي��ة و�جلامعات �خلا�سة، وذلك 
عن��د م�ست��وى معنوية )0.05(، مما ي�سري �إىل �أن م�ستوى ��ستخد�م هذه �مل�سادر متماثل يف �جلامعات �حلكومية 

و�خلا�سة. 
Ԁ :ستخد�م م�سادر �ملعلومات ح�سب �لكلية��

لالإجاب��ة عن �ل�سوؤ�ل �لث��اين للدر��سة "هل يوجد �ختالف يف ��ستخد�م م�س��ادر �ملعلومات ح�سب نوع �لكلية؟"، 
يو�س��ح �جل��دول )9( نتائج �ختبار كرو�سكال-و�لي�س الختبار مدى وج��ود فروق يف ��ستخد�م م�سادر �ملعلومات 

بح�سب نوع �لكلية �لتي يدر�س فيها �لطالب. 
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جدول )9(: نتائج اختبار كرو�شكال-والي�س لختبار مدى وج�د فروق يف ا�شتخدام م�شادر املعل�مات بح�شب ن�ع الكلية

م�ستوى �لداللةقيمة �الختبار Hمتو�سط �لرتبت�سنيف �لكليةم�سادر �ملعلومات
2901.60.443اإن�شانيةالكتب املقررة واملراجع

275�شحية

301علمية

2753.10.208اإن�شانيةمذكرات اأ�شتاذ املادة

291�شحية

301علمية

2569.30.010اإن�شانيةالكتب الإلكرتونية

260�شحية

307علمية

3040.20.891اإن�شانيةالإنرتنت

295�شحية

295علمية

3366.50.040اإن�شانيةالدوريات العلمية

307�شحية

287علمية

وتو�س��ح �لنتائ��ج �أن��ه توجد ف��روق د�ل��ة �إح�سائي��ًا يف ��ستخ��د�م �أفر�د عين��ة �لدر��س��ة للكت��ب �الإلكرتونية 
كم�س��در للمعلوم��ات بن �لكليات �الإن�ساني��ة و�ل�سحية و�لعلمية، وذلك عند م�ست��وى معنوية )0.01(. ويت�سح 
م��ن �لنتائ��ج �أن �لطلبة �لذي��ن يدر�سون يف �لكلي��ات �لعلمية �أكرث ��ستخد�م��ًا للكتب �اللكرتوني��ة، يليهم طلبة 
�لكلي��ات �ل�سحية، ثم طلبة �لكلي��ات �الإن�سانية. وتو�سح �لنتائج �مل�ستعر�سة يف �جلدول �أنه توجد فروق د�لة 
�إح�سائيًا يف ��ستخد�م �لطلبة للدوريات �لعلمية بح�سب نوع �لكلية �لتي يدر�س بها �لطالب، وذلك عند م�ستوى 
داللة )0.05(. ويت�سح من �لنتائج �أن طلبة �لكليات �الإن�سانية �أكرث ��ستخد�مًا للدوريات �لعلمية، يليهم طلبة 
�لكليات �ل�سحية، ثم �لطلبة يف �لكليات �لعلمية. يف حن ال يوجد دليل كاف لوجود فروق يف م�ستوى ��ستخد�م 
م�س��ادر �لكت��ب �ملق��ررة و�ملر�جع و�ملذكر�ت �لدر��سي��ة و�النرتنت بن �أفر�د عينة �لدر��س��ة �لذين يدر�سون يف 
�لكليات �لعلمية و�ل�سحية و�الإن�سانية، وذلك عند م�ستوى معنوية )0.05(، مما ي�سري �إىل �أن م�ستوى ��ستخد�م 

هذه �مل�سادر �لثالثة متماثل يف جميع �لكليات بغ�س �لنظر عن ت�سنيفها �إىل �سحية وعلمية و�إن�سانية
Ԁ :ستخد�م م�سادر �ملعلومات ح�سب �ل�سنة �لدر��سية��

لالإجاب��ة ع��ن �ل�س��وؤ�ل �لث��اين للدر��س��ة "هل يوج��د �خت��الف يف ��ستخ��د�م م�س��ادر �ملعلومات بح�س��ب �ل�سنة 
�لدر��سي��ة؟"، يو�س��ح �جل��دول )10( نتائج �ختب��ار كرو�سكال-و�لي�س الختبار مدى وجود ف��روق يف ��ستخد�م 

م�سادر �ملعلومات بح�سب �ل�سنة �لدر��سية. 
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جدول )10(: نتائج اختبار كرو�شكال-والي�س لختبار مدى وج�د فروق يف ا�شتخدام م�شادر املعل�مات بح�شب ال�شنة 
الدرا�شية

م�ستوى �لداللةقيمة �الختبار Hمتو�سط �لرتب�ل�سنة �لدر��سيةم�سادر �ملعلومات
12695.90.315الكتب املقررة واملراجع 

 2333

 3295

 4294

 5297

 6312

13019.00.108مذكرات اأ�شتاذ املادة

2267

3313

4304

5287

6314

123140.60.000 الكتب الإلكرتونية

 2233

 3281

 4338

 5296

6396

12798.70.121الإنرتنت

2265

3307

4291

5323

 6309

13009.00.111الدوريات العلمية 

 2312

 3318

 4277

5291

6379
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وتو�سح �لنتائج �أنه توجد فروق د�لة �إح�سائيًا يف ��ستخد�م �أفر�د عينة �لدر��سة للكتب �الإلكرتونية كم�سدر 
م��ن م�س��ادر �ملعلومات باختالف �ل�سنة �لدر��سي��ة، وذلك عند م�ستوى معنوي��ة )0.01(. ويت�سح من �لنتائج �أن 
طلب��ة �ل�سنة �لنهائي��ة )�ل�سنة �لر�بعة و�خلام�سة و�ل�ساد�سة( �أكرث ��ستخد�مًا للكتب �اللكرتونية من �لطلبة 
يف �ل�سن��و�ت �لدر��سي��ة �لثالث �الأوىل. يف حن يت�سح من بقية �لنتائج �أنه ال يوجد دليل كاف لوجود فروق يف 
م�ستوى ��ستخد�م م�سادر �لكتب �ملقررة و�ملر�جع و�ملذكر�ت �لدر��سية و�النرتنت و�لدوريات �لعلمية بن �أفر�د 
عين��ة �لدر��سة يف �ل�سنو�ت �لدر��سي��ة �ملختلفة، وذلك عند م�ستوى معنوية )0.05(، مما ي�سري �إىل �أن م�ستوى 

��ستخد�م �لطلبة لهذه �مل�سادر �الأربعة متماثل بغ�س �لنظر عن �ل�سنة �لدر��سية.
Ԁ :ستخد�م م�سادر �ملعلومات ح�سب �لنوع��

 لالإجاب��ة ع��ن �ل�س��وؤ�ل �لث��اين للدر��س��ة "ه��ل يوج��د �خت��الف يف ��ستخ��د�م م�س��ادر �ملعلوم��ات ح�س��ب �لن��وع 
)طالب/طالب��ة(؟"، يو�س��ح �جلدول )11( نتائج �ختب��ار مان-ويتني الختبار مدى وجود ف��روق يف ��ستخد�م 

م�سادر �ملعلومات بح�سب �لنوع. 
جدول )11(: نتائج اختبار مان-ويتني لختبار مدى وج�د فروق يف ا�شتخدام م�شادر املعل�مات بح�شب الن�ع

م�ستوى �لداللةقيمة Zمتو�سط �لرتب�لنوعم�سادر �ملعلومات
0.358- 3020.9طالبالكتب املقررة واملراجع

290طالبة

0.029- 2892.2طالبمذكرات اأ�شتاذ املادة

309طالبة

0.000- 3214.5طالبالكتب الإلكرتونية

261طالبة

0.311- 2911.0طالبالإنرتنت

304طالبة

0.473- 2980.7طالبالدوريات العلمية

289طالبة

وتو�س��ح �لنتائ��ج �أنه توجد فروق د�ل��ة �إح�سائيًا يف ��ستخد�م �أفر�د عينة �لدر��س��ة للمذكر�ت �لدر��سية بن 
�لطلب��ة و�لطالب��ات، وذل��ك عند م�ست��وى معنوي��ة )0.05(. ويت�سح من �لنتائ��ج �أن �لطالبات �أك��رث ��ستخد�مًا 
ملذك��ر�ت �أ�ست��اذ �ملادة من �لطلب��ة. وتو�سح �لنتائج �أنه توجد ف��روق د�لة �إح�سائيًا يف ��ستخ��د�م �أفر�د عينة 
�لدر��س��ة للكت��ب �الإلكرتونية بن �لطلبة و�لطالبات، وذلك عند م�ست��وى معنوية )0.01(. ويت�سح من �لنتائج 
�أن �لطلب��ة �أك��رث ��ستخد�م��ًا للكت��ب �اللكرتونية م��ن �لطالبات. يف حن يت�س��ح من بقية �لنتائ��ج �أنه ال يوجد 
دلي��ل كاف لوجود ف��روق يف م�ستوى ��ستخ��د�م م�سادر �لكتب �ملق��ررة و�ملر�جع و�النرتن��ت و�لدوريات �لعلمية 
ب��ن �لطلب��ة و�لطالبات، وذلك عن��د م�ستوى معنوية )0.05(، مما ي�سري �إىل �أن م�ست��وى ��ستخد�م هذه �مل�سادر 

�الأربعة متماثل بن �لطلبة و�لطالبات.
Ԁ :معوقات ��ستخد�م م�سادر �ملعلومات

لالإجاب��ة ع��ن �ل�س��وؤ�ل �لثال��ث للدر��سة "ما معوق��ات ��ستخ��د�م م�سادر �ملعلوم��ات يف �جلامع��ات �ل�سود�نية؟"، 
يو�س��ح �جل��دول )12( �جتاهات �أفر�د عين��ة �لدر��سة حول معوقات ��ستخد�م م�س��ادر �ملعلومات يف �جلامعات 

�ل�سود�نية.  
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جدول )12(: اجتاهات اأفراد الدرا�شة ح�ل مع�قات ا�شتخدام م�شادر املعل�مات يف اجلامعات ال�ش�دانية

�لعبارة م
موؤ�سر�ت �الإح�ساء �لو�سفي�لتوزيع �لن�سبي الإجابات �أفر�د �لدر��سة

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
متو�سطة

بدرجة 
�لو�سط �لو�سيط�ملجموع�سعيفة

�حل�سابي
�النحر�ف 

�ملعياري
10021.80.7 %17.846.735.5عدم ت�فر الكتب يف املكتبة1

%31.540.328.2تقادم الكتب 2  10022.00.8

ت�جيه اأ�شتاذ املادة بالكتفاء 3
%32.431.935.7مبذكرة املادة فقط  10022.00.8

�شعف م�شت�ى اإجادة اللغة 4
%36.439.723.9الإجنليزية  10022.10.8

%27.834.038.3عدم ملءمة اأوقات فتح املكتبة5  10021.90.8

عدم ملءمة اجلدول الدرا�شي 6
10022.20.8 %44.632.722.7لل�شتفادة من املكتبة

عدم ت�فر مقاعد كافية للجل��س 7
10021.80.8 %22.532.345.3يف املكتبة

10011.60.7 %16.128.555.3عدم املعرفة با�شتخدام املكتبة8

عدم ت�فر اأجهزة احلا�شب الآيل 9
10032.40.8 %58.619.721.7لأغرا�س البحث يف املكتبة

بيئة املكتبة غري مريحة،  من حيث 10
10011.70.8 %19.030.850.2الإنارة، والتكييف، واملراوح ... اإلخ

عدم ت�فر خدمات امل�شاعدة من 11
10021.90.8 %29.333.437.2قبل م�ظفي املكتبة

ويت�س��ح من �لنتائج �أنه توجد معوق��ات مرتبطة با�ستخد�م معظم م�سادر �ملعلومات، وفيما يلي �ملعوقات ح�سب 
�أهميتها من وجهة نظر �أفر�د عينة �لدر��سة و�لتي بلغت قيم و�سيطها درجتن �أو ثالث درجات، ون�سب �ملو�فقة 

:)% )بدرجة كبرية �أو متو�سطة( �أكر من )50 
عدم توفر �أجهزة �حلا�سب �الآيل الأغر��س �لبحث يف �ملكتبة.  .1

عدم مالءمة �جلدول �لدر��سي لال�ستفادة من �ملكتبة.  .2
�سعف م�ستوى �إجادة �للغة �الإجنليزية.  .3

تقادم �لكتب )غري مو�كبة للمادة �لعلمية(.  .4
عدم توفر �لكتب يف �ملكتبة.  .5

توجيه �أ�ستاذ �ملادة باالكتفاء مبذكرة �ملادة فقط.  .6
عدم توفر خدمات �مل�ساعدة من قبل موظفي �ملكتبة.  .7

عدم مالءمة �أوقات فتح �ملكتبة.  .8
عدم توفر مقاعد كافية للجلو�س يف �ملكتبة.  .9

يف ح��ن ت�س��ري �لنتائج �إىل �أن �أفر�د عينة �لدر��سة ال يو�جهون م�سكالت فيما يتعلق ببيئة �ملكتبة، و��ستخد�م 
�ملكتبة.
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Ԁ :م�سكالت �ملذكر�ت �لدر��سية
لالإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لر�بع للدر��سة "ما م�سكالت �العتماد على �ملذكر�ت �لدر��سية يف �لتح�سيل �الأكادميي؟"، 
يو�س��ح �جل��دول )13( �جتاه��ات �أفر�د عين��ة �لدر��سة حول �مل�س��كالت �ملتعلقة باملذك��ر�ت �لدر��سة من حيث 

�ملادة �لعلمية و�الإعد�د.  
جدول )13(: م�شكلت املذكرات الدرا�شية

�لعبارة م
موؤ�سر�ت �الإح�ساء �لو�سفي�لتوزيع �لن�سبي الإجابات �أفر�د �لدر��سة

�لو�سط �لو�سيط�ملجموعغري مو�فقحمايدمو�فق
�حل�سابي

�النحر�ف 
�ملعياري

1
عدم و�ش�ح طباعة الن�ش��س 

وال�ش�ر والر�ش�مات 
الت��شيحية

46.326.827.0%  10022.10.9

%43.930.825.3املادة العلمية غري كافية2  10022.10.9

%30.936.832.3�شعف الأ�شل�ب وال�شياغة3  10021.90.9

عدم الرتابط بني م��ش�عات 4
%29.036.234.8املادة  10021.90.9

وج�د اأخطاء علمية يف املذكرة 5
%28.631.440.0الدرا�شية  10021.80.9

%26.835.238.0وج�د اأخطاء لغ�ية6  10021.80.8

رداءة ال�رق امل�شتخدم يف 7
%26.632.740.7الطباعة  10021.80.9

ويت�س��ح من �لنتائج �أن هن��اك �ختالفا يف حجم م�سكالت �ملذكر�ت �لدر��سية، حي��ث تر�وحت ن�سب �ملو�فقة ما 
%( مل�سكلة عدم و�سوح طباعة �لن�سو�س  %( على رد�ءة �لورق �مل�ستخدم يف �لطباعة، و)46.3  بن )26.6 
و�ل�س��ور و�لر�سوم��ات �لتو�سيحي��ة. وبلغ��ت قيم��ة �لو�سي��ط درجت��ن جلمي��ع �لعب��ار�ت �لتي تقي���س م�سكالت 
�ملذكر�ت �لدر��سة، يف حن تر�وحت قيم �لو�سط �حل�سابي ما بن )1.8( درجة �إىل )2.1( درجة. وت�سري هذه 

�لنتائج �إىل �أن معظم �أفر�د �لدر��سة يرون �أن هناك م�سكلتن متعلقتن باملذكر�ت �لدر��سية، هما:
عدم و�سوح طباعة �لن�سو�س و�ل�سور و�لر�سومات �لتو�سيحية.  -

عدم كفاية �ملادة �لعلمية.  -
Ԁ :أ�سباب �العتماد على �ملذكر�ت �لدر��سية�

لالإجاب��ة ع��ن �ل�سوؤ�ل �خلام�س للدر��سة "ما �أ�سباب �العتماد على �ملذكر�ت �لدر��سية؟"، يو�سح �جلدول )14( 
�جتاهات �أفر�د عينة �لدر��سة حول �أ�سباب �العتماد على �ملذكر�ت �لدر��سية.  
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جدول )14(: اأ�شباب العتماد على املذكرات الدرا�شية

�لعبارة م
موؤ�سر�ت �الإح�ساء �لو�سفي�لتوزيع �لن�سبي الإجابات �أفر�د �لدر��سة

�لو�سط �لو�سيط�ملجموعغري مو�فقحمايدمو�فق
�حل�سابي

�النحر�ف 
�ملعياري

%64.022.113.9ت�فر املذكرات الدرا�شية ال�قت 1  10032.40.9

تعد املذكرات الدرا�شية الطريق 2
%55.723.221.1ال�شهل للنجاح والتخرج  10032.30.9

ت�جيه الأ�شاتذة با�شتخدام 3
%48.830.920.3املذكرات الدرا�شية  10022.20.9

املذكرات الدرا�شية تدعم املناهج 4
%45.630.823.7واملقررات ب�شكل كبري  10022.10.9

املذكرات الدرا�شية ت�شهم يف اإثراء 5
%44.131.024.9التح�شيل الأكادميي  10022.10.9

املذكرات الدرا�شية تغني عن 6
10021.90.9 %33.427.639.0الرج�ع للكتب

املذكرات الدرا�شية اأكرث فائدة من 7
%23.230.546.3م�شادر املعل�مات الأخرى  10021.70.9

ويت�سح من �لنتائج �أن هناك تباينا يف �أ�سباب �العتماد على �ملذكر�ت �لدر��سية، حيث تر�وحت ن�سب �ملو�فقة 
م��ا ب��ن )23.2 %( عل��ى "�ملذكر�ت �لدر��سية �أكرث فائدة من م�س��ادر �ملعلومات �الأخرى"، و)64 %( ل�سبب 
�أن �ملذك��ر�ت �لدر��سي��ة توف��ر �لوق��ت مقارن��ة بالبح��ث يف �ملكتبة. وتر�وح��ت قيمة �لو�سيط م��ا بن درجتن 
وث��الث درج��ات، يف ح��ن تر�وحت قيم �لو�سط �حل�ساب��ي ما بن )1.7( درج��ة �إىل )2.4( درجة. وت�سري هذه 

�لنتائج �إىل �أن معظم �أفر�د �لعينة يرون �أن �أ�سباب ��ستخد�م �ملذكر�ت �لدر��سية تتمثل يف �لتايل:
توفر �ملذكر�ت �لدر��سية �لوقت.   -

تعد �ملذكر�ت �لدر��سية �لطريقة �الأ�سهل للنجاح و�لتخرج.  -
توجيه �الأ�ساتذة با�ستخد�م �ملذكر�ت �لدر��سية.  -

�ملذكر�ت �لدر��سية تدعم �ملناهج و�ملقرر�ت ب�سكل كبري.  -
�ملذكر�ت �لدر��سية ت�سهم يف �إثر�ء �لتح�سيل �الأكادميي.  -

يف ح��ن ي��رى معظم �أفر�د عينة �لدر��سة �أن �ملذكر�ت �لدر��سية ال تغني عن �لرجوع للكتب، و�أنهم ال يرون �أن 
�ملذكر�ت �لدر��سية �أكرث فائدة من م�سادر �ملعلومات �الأخرى.

Ԁ :دو�فع �إعد�د �ملذكر�ت �لدر��سية
لالإجاب��ة عن �ل�س��وؤ�ل �ل�ساد�س للدر��سة "م��ا دو�فع �إعد�د �ملذك��ر�ت �لدر��سية من قبل �أ�سات��ذة �جلامعات؟"، 

يو�سح �جلدول )15( �جتاهات �أفر�د عينة �لدر��سة حول دو�فع �إعد�د �ملذكر�ت �لدر��سية.  
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جدول )15(: دوافع اإعداد املذكرات الدرا�شية

�لعبارة م
موؤ�سر�ت �الإح�ساء �لو�سفي�لتوزيع �لن�سبي الإجابات �أفر�د �لدر��سة

�لو�سط �لو�سيط�ملجموعغري مو�فقحمايدمو�فق
�حل�سابي

�النحر�ف 
�ملعياري

%81.413.35.3ت�شهيل وتب�شيط املحا�شرات1  10032.80.5

ت�شهم املذكرات الدرا�شية يف اجتياز 2
%64.424.111.5املادة ب�شه�لة  10032.50.7

مراعاة احلالة املادية للطالب/3
%60.322.816.9الطالبة  10032.40.8

�شع�بات تتعلق بالرتجمة وتعريب 4
%53.629.317.0امل�شطلحات  10032.40.8

عدم ت�فر الكتب واملراجع التي 5
%31.835.233.0تدعم املقرر  10022.00.8

ويت�س��ح م��ن �لنتائج �أن ن�س��ب مو�فقة �أفر�د عين��ة �لدر��سة على دو�فع �إع��د�د ��ستخد�م �ملذك��ر�ت �لدر��سية 
تر�وح��ت م��ا ب��ن )31.8 %( عل��ى "عدم توف��ر �لكتب و�ملر�جع �لت��ي تدعم �ملق��رر"، و)81.4 %( لت�سهيل 
وتب�سي��ط �ملحا�سر�ت. وبلغت قيمة �لو�سيط )3( درجات جلميع �لعب��ار�ت �لتي تقي�س دو�فع �إعد�د �ملذكر�ت 
م��ا ع��د�  عب��ارة "عدم توفر �لكتب و�ملر�جع �لت��ي تدعم �ملقرر" �لتي بلغت قيم��ة و�سيطها درجتن، وتر�وحت 
قيم �لو�سط �حل�سابي ما بن )2.0( درجة �إىل )2.8( درجة، وت�سري هذه �لنتائج �إىل �أن معظم �أفر�د �لدر��سة 

يرون �أن دو�فع �إعد�د �ملذكر�ت �لدر��سية تتمثل يف �لتايل:
�ملحا�سر�ت. وتب�سيط  ت�سهيل   –

ب�سهولة. �ملادة  �جتياز  يف  �لدر��سية  �ملذكر�ت  ت�سهم   –
للطالب/�لطالبة. �ملادية  �حلالة  مر�عاة   –

�مل�سطلحات. وتعريب  بالرتجمة  تتعلق  �سعوبات   –
يف ح��ن ي��رى معظم �أف��ر�د �لدر��سة �أن ع��دم توفر �لكت��ب و�ملر�جع �لتي تدع��م �ملقرر ال ميثل د�فع��ًا الإعد�د 

�ملذكر�ت �لدر��سية من قبل �الأ�ساتذة.
Ԁ :لعو�مل �ملوؤثرة يف ��ستخد�م �ملذكرة �لدر��سية�

لالإجاب��ة ع��ن �ل�س��وؤ�ل �ل�سابع للدر��س��ة "ما �لعو�م��ل �ملوؤث��رة يف ��ستخد�م �ملذك��ر�ت �لدر��سي��ة يف �جلامعات 
�ل�سود�ني��ة؟"، يو�س��ح �جل��دول )16( نتائ��ج من��وذج �النحد�ر �لرتب��ي لقيا�س �ملتغ��ري�ت �ملوؤث��رة يف ��ستخد�م 

�ملذكر�ت �لدر��سية.
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)Ordinal regression model( نتائج من�ذج النحدار الرتبي :)جدول )16

قيمة �ملتغري
�ملعامل

�خلطاأ 
�ملعياري

�إح�ساء و�لد 
Wald

درجات 
�حلرية

م�ستوى 
�لداللة

0.9936.22910.013- 2.478الثابت الأول ]1= ل اأ�شتخدم، 0=خلف ذلك[

0.9610.07810.780- 0.269الثابت الثاين ]1= نادراً، 0=خلف ذلك[

0.8080.23511.86210.001دوافع اإعداد املذكرات الدرا�شية

0.0140.0820.02710.869ال�شنة الدرا�شية

0.0180.2960.00410.953مع�قات ا�شتخدام م�شادر املعل�مات

0.2242.39610.122- 0.346م�شكلت املذكرات الدرا�شية

0.4310.2193.88910.049اأ�شباب العتماد املذكرات الدرا�شية

0.2303.70310.05- 0.443الن�ع ]1=طالب، 0=طالبة[

0.3712.21710.136- 0.552اجلامعة ]1=حك�مية، 0=خا�شة[

0.2802.10510.147- 0.407الكلية ]1= اإن�شانية، 0= خلف ذلك[

0.3600.70410.401- 0.302الكلية ]1= �شحية 0= خلف ذلك[

،0.066 )Cox & Snell(ا=  التحدي���د  معام���ل   ،0.000  = الدلل���ة  م�شت����ى   ،38.921  = للنم����ذج  كاي  مرب���ع  قيم���ة    
 معامل التحديد )Nargelkerke( ا = 0.099، معامل التحديد )McFadden( ا = 0.063

  اختبار ح�شن املطابقة: قيمة Pearsonا= 1116.5، درجات احلرية = 1129، م�شت�ى الدللة = 0.599
فيم��ا �سب��ق، مت حتلي��ل �أثر متغري�ت ن��وع �جلامعة ونوع �لكلية و�ل�سن��ة �لدر��سية و�لن��وع، يف ��ستخد�م م�سادر 
�ملعلومات، ولقيا�س تاأثري تلك �ملتغري�ت، باالإ�سافة �إىل متغري�ت معوقات ��ستخد�م م�سادر �ملعلومات، وم�سكالت 
�ملذكر�ت �لدر��سية، و�أ�سباب �العتماد على �ملذكر�ت �لدر��سية، ودو�فع �إعد�د �ملذكر�ت �لدر��سية يف ��ستخد�م 
�ملذك��رة �لدر��سية )متغري تابع(، مت بناء منوذج �نح��د�ر رتبي )Ordinal regression model(، ويرجع 
��ستخ��د�م �النح��د�ر �لرتبي �إىل �أن �ملتغ��ري �لتابع وهو ��ستخد�م �ملذكرة �لدر��سية متغ��ري ُرتبي )د�ئما، نادرً�، 

ال ��ستخدم(. 
وتو�س��ح نتائج �النحد�ر �لرتب��ي �مل�ستعر�سة باجلدول �أن متغري�ت دو�فع �إعد�د �ملذك��ر�ت �لدر��سية، و�أ�سباب 
�العتم��اد على �ملذك��ر�ت �لدر��سية، و�لنوع لها تاأث��ري ذو داللة �إح�سائية على ��ستخ��د�م �ملذكر�ت �لدر��سية، 
وذل��ك عن��د م�ستوى دالل��ة )0.05(. و�أما متغ��ري�ت �ل�سن��ة �لدر��سية، ومعوق��ات ��ستخد�م م�س��ادر �ملعلومات، 
وم�س��كالت �ملذك��ر�ت �لدر��سية، ونوع �جلامعة، ونوع �لكلية، فال يوجد دليل كاف لتاأثريها يف م�ستوى ��ستخد�م 
�ملذك��ر�ت �لدر��سي��ة، وذل��ك عن��د م�ست��وى دالل��ة )0.05(. وبلغ��ت قيم��ة مرب��ع كاي للنم��وذج )18.168(، 
 وم�ست��وى داللة �أقل م��ن )0.01(، مما يدل على جودة توفيق �لنموذج للبيانات. كما �أن �ختبار ح�سن �ملطابقة 
)Goodness-of-fit( ي�س��ري �إىل تو�ف��ق �لقي��م �ملق��درة م��ع �لقي��م �مل�ساه��دة للمتغ��ري، مما يو�س��ح مالءمة 

�لنموذج للبيانات. 
 وبلغ��ت قيمة معامل �لتحديد لكوك���س و�سنيل )Cox-Snell( ونارجيلك��ريك )Nargelkerke( وماكفادن 
)McFadden( )0.066( و)0.099( و)0.063( عل��ى �لرتتي��ب، مم��ا ي�س��ري �إىل �أن هن��اك متغري�ت مف�سرة 

�أخرى مل ت�سمن يف �لنموذج. 
ويت�س��ح م��ن قيم م�ستوى �لداللة ومعامالت �النحد�ر �أن �عتماد �لطلبة على �ملذكر�ت �لدر��سية يزد�د بزيادة 
دو�فع �إعد�د �ملذكر�ت �لدر��سية �ملتمثلة يف ت�سهيل وتب�سيط �ملحا�سر�ت، وعدم توفر �لكتب و�ملر�جع وغريها، 
وكذل��ك يزد�د ��ستخد�م �ملذك��ر�ت بزيادة �أ�سباب �العتماد على �ملذكر�ت �لدر��سي��ة، كما �أو�سحت �لنتائج �أن 

�لطالبات �أكرث ��ستخد�مًا للمذكر�ت �لدر��سية من �لطلبة.
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نتائج الدراسة:
تع��د ه��ذه �لدر��س��ة �الأوىل – يف حد عل��م �لباحثن – �لتي تتن��اول مو�سوع ��ستخد�م �ملذك��ر�ت �لدر��سية يف 
�لتح�سيل �الأكادميي يف �لتعليمي �جلامعي يف �ل�سود�ن. ولتحقيق �أهد�ف �لدر��سة، مت جمع �لبيانات من عينة 
حجمه��ا )600( طال��ب وطالبة با�ستخد�م ��ستبانة مقنن��ة �ت�سمت بال�سدق و�لثب��ات. وتو�سلت �لدر��سة �إىل 

عدد من �لنتائج، من �أبرزها ما يلي:
تو�سل��ت �لنتائ��ج �إىل �أن معظ��م �لطلبة يعتمدون عل��ى �ملذكر�ت �لدر��سية كم�س��در للمعلومات بن�سبة   –
%(، و�لكتب  %(، و�لكتب �الإلكرتونية بن�سبة )38  ��ستخد�م �النرتنت بن�سبة )56  يليه   ،)%  82.2(
%(. كم��ا �أو�سحت �لنتائج �أنه  %(، و�أخ��ريً� �لدوريات �لعلمي��ة بن�سبة )13.2  و�ملر�ج��ع بن�سب��ة )35 
ال توج��د عالق��ة �رتباط د�لة �إح�سائي��ًا بن ��ستخد�م �ملذكر�ت �لدر��سي��ة و��ستخد�م كل من �الإنرتنت، 
و�لكتب �الإلكرتونية، و�لكتب �ملقررة و�ملر�جع، وذلك عند م�ستوى داللة )0.05(. يف حن �أظهرت �لنتائج 
وج��ود عالق��ة �رتباط عك�سية بن ��ستخ��د�م �ملذكر�ت �لدر��سي��ة و��ستخد�م �لدوري��ات �لعلمية، وذلك 
عند م�ستوى داللة )0.01(، مما يو�سح �أن �لطلبة �لذين يعتمدون على �ملذكر�ت �لدر��سية ال مييلون �إىل 

��ستخد�م �لدوريات �لعلمية. 
�أو�سح��ت �لنتائ��ج �أن��ه توج��د ف��روق د�ل��ة �إح�سائي��ًا يف ��ستخ��د�م �أفر�د عين��ة �لدر��س��ة للمذكر�ت   –
�لدر��سي��ة ب��ن �لطلبة و�لطالبات، وذلك عند م�ستوى معنوي��ة )0.05(. ويت�سح من �لنتائج �أن �لطالبات 
�أك��رث ��ستخد�م��ًا للمذك��ر�ت �لدر��سي��ة من �لطلب��ة، و�أن �لطلبة �أك��رث ��ستخد�مَا للكت��ب �الإلكرتونية من 
�لطالبات.  و�أظهرت �لنتائج �أنه ال يوجد �ختالف د�ل �إح�سائيًا يف م�ستوى ��ستخد�م �ملذكر�ت �لدر��سية 
بن �لطلبة يف �جلامعات �حلكومية و�جلامعات �خلا�سة، وبن �لطلبة �لذين يدر�سون يف �لكليات �لعملية، 
و�ل�سحية و�الإن�سانية، وبن �لطلبة و�لطالبات، وذلك عند م�ستوى معنوية )0.05(. وت�سري هذه �لنتائج 

�إىل �أن م�ستوى ��ستخد�م �ملذكر�ت �لدر��سية متماثل يف جميع �جلامعات و�لكليات و�ل�سنو�ت �لدر��سية.
تو�سل��ت �لدر��س��ة �إىل وج��ود معوق��ات حتد م��ن ��ستخد�م م�س��ادر �ملعلومات يف �جلامع��ات �ل�سود�نية،   –

تتمثل يف �لتايل:
عدم توفر �أجهزة �حلا�سب �الآيل الأغر��س �لبحث يف �ملكتبة.  .1

عدم مالءمة �جلدول �لدر��سي لال�ستفادة من �ملكتبة.  .2
�سعف م�ستوى �إجادة �للغة �الإجنليزية.  .3

تقادم �لكتب )غري مو�كبة للمادة �لعلمية(.  .4
عدم توفر �لكتب يف �ملكتبة.  .5

توجيه �أ�ستاذ �ملادة باالكتفاء مبذكرة �ملادة فقط.  .6
عدم توفر �خلدمات �مل�ساندة من قبل موظفي �ملكتبة.  .7

عدم مالءمة �أوقات فتح �ملكتبة.  .8
عدم توفر مقاعد كافية للجلو�س يف �ملكتبة.  .9

هما: �لدر��سية،  باملذكر�ت  متعلقتن  م�سكلتن  وجود  �لنتائج  �أو�سحت   –
عدم و�سوح طباعة �لن�سو�س و�ل�سور و�لر�سومات �لتو�سيحية.  .1

عدم كفاية �ملادة �لعلمية.   .2
�أ�سارت �لنتائج �إىل �أن طلبة �جلامعات يرون �أن �أ�سباب ��ستخد�م �ملذكر�ت �لدر��سية تتمثل يف �لتايل:  –

�ملذكر�ت �لدر��سية توفر �لوقت.   .1
تعد �ملذكر�ت �لدر��سية �لطريقة �الأ�سهل للنجاح و�لتخرج.  .2

توجيه �الأ�ساتذة با�ستخد�م �ملذكر�ت �لدر��سية.  .3
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�ملذكر�ت �لدر��سية تدعم �ملناهج و�ملقرر�ت ب�سكل كبري.  .4
�ملذكر�ت �لدر��سية ت�سهم يف �إثر�ء �لتح�سيل �الأكادميي.  .5

�لتايل: يف  تتمثل  �لدر��سية  �ملذكر�ت  �إعد�د  دو�فع  �أن  يرون  �لطلبة  معظم  �أن  �لنتائج  �أظهرت   –
ت�سهيل وتب�سيط �ملحا�سر�ت.  .1

�جتياز �ملادة ب�سهولة.  .2
مر�عاة �حلالة �ملادية للطلبة.  .3

�سعوبات تتعلق بالرتجمة و�لتعريب.  .4
�أو�سحت نتائج منوذج �النحد�ر �لرتبي �أن �عتماد �لطلبة على �ملذكر�ت �لدر��سية يزد�د بزيادة دو�فع   –
�إع��د�د �ملذكر�ت �لدر��سية �ملتمثلة يف ت�سهيل وتب�سيط �ملحا�سر�ت، وعدم توفر �لكتب و�ملر�جع وغريها، 
وكذلك يزد�د ��ستخد�م �ملذكر�ت بزيادة �أ�سباب �العتماد على �ملذكر�ت �لدر��سية. كما �أو�سحت �لنتائج 

�أن �لطالبات �أكرث ��ستخد�مًا للمذكر�ت �لدر��سية من �لطلبة.
Egne, 2010; Islam( وج��اءت معظ��م نتائ��ج �لدر��س��ة �حلالي��ة متقارب��ة م��ع نتائ��ج �لدر��س��ات �ل�سابق��ة 
1995؛  ثقف��ان،  et al., 2005; Wongkietkachorn et al., 2014; Soliman & Neel, 2009;؛   
�لعاي��د، 2002؛ ف�س��ل �هلل، 2015(، مما يوؤكد �أن ظاه��رة ��ستخد�م �ملذكر�ت �لدر��سية منت�سرة بن �لطلبة يف 
�ملرحل��ة �جلامعية يف دول خمتلفة. �إال �أن ه��ذه �لدر��سة متيزت عن تلك �لدر��سات بر�سدها وحتليلها �ملتعمق 
يف حتدي��د معوق��ات ��ستخد�م �ملذكر�ت يف �جلامعات، و�لتعرف �إىل م�سكالت �العتماد على �ملذكر�ت �لدر��سية 
يف �لتدري���س �جلامع��ي، ف�ساًل عن �لوقوف على �الآث��ار �ملرتتبة من ��ستخد�م �ملذك��ر�ت �لدر��سية يف �لتدري�س 

�جلامعي. 
االستنتاجات:

متخ�س عن نتائج �لتحليل �الإح�سائي جملة من �ال�ستنتاجات، نوجزها يف �لتايل:
يعتم��د معظ��م طلب��ة �جلامع��ات �ل�سود�ني��ة �حلكومي��ة و�خلا�س��ة بوالي��ة �خلرط��وم عل��ى �ملذكر�ت   –
�لدر��سي��ة و�الإنرتن��ت يف �لتح�سي��ل �الأكادمي��ي، يف ح��ن مل حتظ��ى �لكت��ب �الإلكرتونية و�لكت��ب �ملقررة 

و�ملر�جع و�لدوريات �لعلمية با�ستخد�م و��سع و�سط �لطلبة.
�نت�س��ار ��ستخ��د�م �ملذك��ر�ت �لدر��سي��ة متماثل يف �جلامع��ات �حلكومية و�جلامع��ات �خلا�سة على حِد   –

�سو�ء.
�إن �لطالب��ات �أك��رث ��ستخد�م��ًا للمذك��ر�ت �لدر��سي��ة، يف ح��ن �أن �لطلب��ة �الأك��رث ��ستخد�م��ًا للكت��ب   –

�الإلكرتونية.
تتمث��ل معوق��ات ��ستخ��د�م م�س��ادر �ملعلوم��ات يف �جلامعات �ل�سود�ني��ة يف عدم توفر �أجه��زة �حلا�سب   –
�الآيل، وع��دم مالءم��ة �جل��د�ول �لدر��سي��ة لال�ستف��ادة م��ن �ملكتبات �جلامعي��ة، و�سعف م�ست��وى �لطلبة 
يف �للغ��ة �الإجنليزية، وعدم توف��ر �لكتب �حلديثة، وتوجيه بع�س �أ�ساتذة �جلامعات لطلبتهم باالكتفاء 
باملذك��ر�ت �لدر��سي��ة، وع��دم توف��ر �خلدم��ات �مل�سان��دة يف �ملكتب��ات �جلامعية، ف�س��اًل عن ع��دم تهيئتها 

بامل�ستوى �ملطلوب ال�ستقبال رو�دها. 
�لتو�سيحية  و�لر�سومات  و�ل�سور  �لن�سو�س  طباعة  و�سوح  عدم  يف  �لدر��سية  �ملذكر�ت  م�سكالت  تتمثل   –

فيها، وعدم كفاية �ملادة �لعلمية. 
تتمث��ل �أ�سب��اب ��ستخ��د�م �ملذكر�ت �لدر��سي��ة من وجهة نظر �لطلبة، يف �أنه��ا تدعم �ملناهج و�ملقرر�ت   –
ب�س��كل كبري وت�سه��م يف �إثر�ء �لتح�سي��ل �الأكادميي، وتوفر �لوق��ت و�جلهد الجتياز �ملق��رر�ت �لدر��سية، 

باالإ�سافة �إىل توجيه بع�س �أ�ساتذة �جلامعات با�ستخد�مها.
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يرج��ع �إع��د�د �ملذك��ر�ت �لدر��سي��ة م��ن قب��ل �أ�ساتذة �جلامع��ات من وجهة نظ��ر �لطلب��ة، �إىل ت�سهيل   –
وتب�سي��ط �ملحا�سر�ت، ولكونها �لطريقة �الأ�سه��ل الجتياز �ملقرر�ت �لدر��سية، وملر�عاة �أ�ساتذة �جلامعات 

للحالة �ملادية للطلبة نظرً� الرتفاع �أ�سعار �لكتب و�ملر�جع.
ي��زد�د �عتم��اد �لطلب��ة على �ملذكر�ت �لدر��س��ة بازدياد دو�فع �إعد�د �ملذك��ر�ت �لدر��سية، �ملتمثلة يف   –
ت�سهي��ل وتب�سي��ط �ملحا�سر�ت، وعدم توف��ر �لكتب و�ملر�جع وغريه��ا، وكذلك يزد�د ��ستخ��د�م �ملذكر�ت 

�لدر��سية بتوفر �أ�سباب �العتماد عليها. 
التوصيات:

وبناًء على �ال�ستنتاجات �ل�سابقة، فقد خل�ست �لدر��سة �إىل �لتو�سيات �الآتية:  
تنوي��ع و�إتاح��ة م�سادر �ملعلومات للطال��ب �جلامعي؛ فمن �ل�سروري �أن توف��ر مكتبات �جلامعات �لكتب   –

و�ملر�جع و�لدوريات �لعلمية للطلبة، من خالل زيادة �لبنود �ملالية �ملخ�س�سة لها.
�ال�سرت�ك يف قو�عد �ملعلومات، �لتي تتيح للطلبة �الطالع على �لكتب �الإلكرتونية و�لدوريات �لعلمية   –

وغريها.
حت�س��ن �خلدم��ات �لت��ي تقدمها �ملكتبات �جلامعية، بتوفري �أجه��زة �حلا�سب �الآيل الأغر��س �لبحث يف   –

�ملكتبة، ومتديد �ساعات عمل �ملكتبات، وتوفري �خلدمات �مل�ساندة �لتي ت�سجع على ��ستخد�م �ملكتبات.
معاجل��ة م�سكل��ة �سعف م�ستوى �لطلبة يف �للغ��ة �الإجنليزية ليتمكن �لطالب من �ال�ستفادة من م�سادر   –

�ملعلومات �الأجنبية.
مر�عاة جودة �إعد�د �ملذكر�ت �لدر��سية من حيث �القتبا�س و�لتوثيق وحجم �ملادة �لعلمية و�الإخر�ج.  –

�ملعلومات. م�سادر  جميع  على  �العتماد  على  �لطلبة  حث   –
ت�سجي��ع �لتاألي��ف و�لرتجم��ة الإث��ر�ء �ملكتب��ات �جلامعي��ة وتوفري كتب مق��ررة لتقلي��ل �العتماد على   –

�ملذكر�ت �لدر��سية.
وي�سر. ب�سهولة  عليها  �حل�سول  من  �لطلبة  يتمكن  بحيث  �جلامعية،  و�ملر�جع  للكتب  �حلكومة  دعم   –
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