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 .إلى الذين أزالوا أشواك الحياة بأيديه  من طريق  ألعبرها بأمان
 .أن  نا أطفابا إلى الذين أزالوا عتمة الليل  نور عيونه  ال احرة على راحتنا منذ 

 ألنن  أع ر من أن أ عل ذلك مهما  علت ألجله  ؛رك أمر تكريمه  لربنا عّر وجلتإلى الذين أ
 .إلى والدّي الحبيبين

 
 .إلى ر يقة ارب  وحيات 

 .إلى من ساندتن  حتى أتم  اراست 
 .زوجت  الغالية

 
  .قرة عين إلى 

 .إلى من أضا وا ل  الحياة بضحكاته 
 .األحباج أ نائ  وبنات 

  
  .إلى الذين تعانقت روح  مع أرواحه  وعشنا تفاصيل الحياة بكل مكوناتها

 .خوت  وأخوات  رعاه  هللاإلى أحبت  وتوائ  روح  إ
 .لتبقى صروحنا عريرة وشامخة ،إلى  ل من  ذل وضّحى
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 شكر وتقدير

ي  "من ب وجل علّ  بإتمام هذه الرسااااااااالة، أجد لراماا علّ  وامتاابا لقول رسااااااااولنا الكر بعد أن مّن هللا عر 

الكايرون من أهل   عوراا من  بعظي  المنة والفضااااااااال الذي  مرن  بهنشاااااااااكر الناس ب نشاااااااااكر هللا" وشااااااااا

 فيضوأسااااتذت ،  إنن  أتقدم ب ريل الشاااكر والعر ان إلى الد تور الفاضااال إ راهي  عرمان الذي  مرن  ب

 الكريمة أكبر األ ر    إن از هذه الدراسة.نصائحه و علمه ومعر ته و ان  رشاااته 

أل اضل كما وأتقدم بالشكر الوا ر إلى جامعة القدس ممالة بعمااة الدراسة العليا وم ؤوليها، ومشر يها ا

 .الذين  ان له  الفضل  يما وصلنا إليه نحن الطلبة اليوم

تور مناقشااااة والذين تكرموا  ضااااةا بقراجة الدراسااااة ومناقشااااتها والممالة بالد والشااااكر موصااااول إلى ل نة ال

  ةل يوني.والد تور  مح ن عدس

ن وأتقدم بالشاااكر إلى الوالد والمرب  الفاضااال ح ااان عبد الرحمن حمدان على ما أ راه    هذه الرساااالة م

 نصائح لغوية ونحوية.  

       والدع  ولو بكلمة طيبة أو اعاج، ساااااااااااائةا المولى كما وأتقدم بالشاااااااااااكر إلى  ل من قدم ل  الم ااااااااااااعدة

 أن ن ريه  عن  خير ال راج. –عر وجل  –
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 الملخص

امعة إلى معر ة عةقة التنور المعلومات  بقلق المكتبات لدى طلبة الدراساات العليا    ج هد ت الدراساة

لقياس م توى قلق المكتبات  رتباط اب المنهج الوصف ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث القدس، 

  وم اااااتوى التنور المعلومات  لدى طلبة الدراساااااات العليا    جامعة القدس، والعةقة  ين م اااااتوى تنوره

ومات ، وقام الباحث  بناج أاات  الدراسااااة: اختبار التنور المعل، المعلومات  وم ااااتوى قلق المكتبات لديه 

ت قها على عينة ت  اختيارها بطريقة عشااااااااااااااوائية طبقية والت  تكونوالت  ت  تطبيومقياس قلق المكتبات، 

م تمع الدراساااااااااة والبال   ( من10%ات العليا، أي  ن ااااااااابة )طالبة من طلبة الدراساااااااااو ( طالباا 184من )

( 0.8وقد قام الباحث باحت اااااااااااااات معامل الابات ألااة الدراساااااااااااااة  بل  ) ،( طالباا وطالبة1836عداه  )

 ية: توصلت الدراسة إلى النتائج التال ( لمقياس قلق المكتبات، وقد0.7مات ، و)بختبار التنور المعلو 

وجد أن هناك و  س،ة الدراساااااات العليا    جامعة القدلدى طلب  م اااااتوى التنور المعلومات    تدن  هناك 

جوا  روق ذات ابلة و و  ،م اااااااااااتوى قلق المكتبات لدى طلبة الدراساااااااااااات العليا    جامعة القدس اا ارتفاع

حصااااائية  ين المتوسااااطات الح ااااا ية لم ااااتوى التنور المعلومات  لدى طلبة الدراسااااات العليا    جامعة إ

وجوا  روق ذات ابلة إحصائية  ين و ، القدس تعرى لمتغير ال ني، و انت هذه الفروق لصالح الذ ور

القدس تعرى المتوسااااااطات الح ااااااا ية لم ااااااتوى التنور المعلومات  لدى طلبة الدراسااااااات العليا    جامعة 

وجوا  روق ذات ابلة إحصاااااااااائية  ين و ، التخصاااااااااص، و انت الفروق لصاااااااااالح العلوم الطبيعية لمتغير

المتوسااااااطات الح ااااااا ية لم ااااااتوى التنور المعلومات  لدى طلبة الدراسااااااات العليا    جامعة القدس تعرى 

ة إحصاااااائية  ين جوا  روق ذات ابلو و  ،الم اااااتوى الدراسااااا ، و انت الفروق لصاااااالح سااااانة أولى لمتغير

المتوسااااااطات الح ااااااا ية لم ااااااتوى التنور المعلومات  لدى طلبة الدراسااااااات العليا    جامعة القدس تعرى 

ت عدا زياراته  ) ةث مرات عدا زيارات المكتبة أساااااااااااااابوعياا، و انت الفروق لصاااااااااااااااالح من  ان لمتغير

قلق المكتبات لدى طلبة  جوا  روق ذات ابلة إحصااائية  ين المتوسااطات الح ااا ية لم ااتوى و و (،  أكار
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جوا و و ، الدراساااااااااااات العليا    جامعة القدس تعرى لمتغير ال ني، و انت هذه الفروق لصاااااااااااالح ا ناث

 روق ذات ابلة إحصااائية  ين المتوسااطات الح ااا ية لم ااتوى قلق المكتبات لدى طلبة الدراسااات العليا 

عدم وجوا و  ة،انيلح العلوم ا ن اااااا   جامعة القدس تعرى لمتغير التخصااااااص، و انت هذه الفروق لصااااااا

 روق ذات ابلة إحصااائية  ين المتوسااطات الح ااا ية لم ااتوى قلق المكتبات لدى طلبة الدراسااات العليا 

وجوا  روق ذات ابلة إحصاااائية  ين المتوساااطات و ،    جامعة القدس تعرى لمتغير الم اااتوى الدراسااا 

عدا زيارات  العليا    جامعة القدس تعرى لمتغيرالح ااا ية لم ااتوى قلق المكتبات لدى طلبة الدراسااات 

المكتبة أساااااااابوعياا، و انت الفروق لصااااااااالح من  انت عدا زياراته  )وب مرة، مرة واحدة، ومرتين(، ولكن 

وجوا عةقة  ين م اااااااتوى قلق المكتبات لدى و ، نت لصاااااااالح عدا الريارات )وب مرة(أكبر هذه الفروق  ا

  .  المعلوماتة القدس وم توى تنورهطلبة الدراسات العليا    جامع

ات التر ير    المقرر بضاااارورة عمااة الكليات وبناجا على النتائج الت  ت  التوصاااال إليها يوصاااا  الباحث 

 وخصوصاا طلبة الدراسات العليا على ،الدراسية ولكا ة الم تويات التعليمية والتخصصات    ال امعة

يل من عقد اورات تدريبية للطلبة مفااها التقل، و ذلك للطلبة تنور المعلومات  ومهاراتهتوضااااايح مفهوم ال

 الشعور بقلق المكتبات، وتعرز الر بة لديه     التوجه إلى المكتبة.
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The Relationship Between Information Literacy Competency (ILC) and 

Libraries Anxiety (LA) Among Postgraduate Atudents at Al Quds University 

Prepared By: Khalil Mouhammad Al-A'raj 

Supervisor: Dr. Ibrahim Arman 

Abstract 

The study aimed to investigate the relationship between information literacy 

competency (ILC) and libraries anxiety (LA) among postgraduate students at Al Quds 

University. In order to achieve the aim of this study, the researcher used the descriptive 

associative methodology to measure the level of libraries anxiety and level information 

literacy competency among Al Quds postgraduate students as well as the relationship 

between the level of their ILC and LA. The researcher designed two study tools: Information 

Literacy Competency test and Libraries Anxiety scale; the two tools were applied on a 

stratified random sample of (184) male and female PG students; it constitutes 10 % of the 

study population of (1836) PG students. Cronbach Alpha coefficient of the tools scored (0.8) 

for the ILC test and (0.7) for LA scale. The study arrived at the following outcomes:  

There is a drop in the level of ILC level among PG students in Al Quds University 

while there is a rise in the level of LA among PG students in Al Quds University. There are 

statistically significant differences between the means of the level of ILC among PG students 

in Al Quds University due to gender variable in favor of male students. There are statistically 

significant differences between the means of the level of ILC among PG students in Al Quds 

University due to specialization variable in favor of Social Sciences. There are statistically 

significant differences between the means of the level of ILC among PG students in Al Quds 

University due to year of study variable in favor of freshmen students. There are statistically 

significant differences between the means of the level of ILC among PG students in Al Quds 

University due to number of library weekly visits variable in favor of students whose visits 

were three times and more. There are statistically significant differences between the means 

of LA level among PG students in Al Quds University due to gender variable in favor of 

female students. There are statistically significant differences between the means of LA level 

among PG students in Al Quds University due to specialization variable in favor of Human 

Sciences. There are not statistically significant differences between the means of LA level 

among PG students in Al Quds University due to year of study variable. There are 

statistically significant differences between the means of LA level among PG students in Al 

Quds University due to number of library weekly visits variable in favor of those students 



 و
 

whose visits are none, once and twice.) However, the highest differences are in favor of 

(none) number of visits. There is also a relationship between level of LA among PG student 

at Al Quds University and their level of information literacy competency.   

Based on the results, the researcher recommends that Faculties need to focus in 

university courses in all levels and specializations especially PG students on a clarification 

of the concept and skills of information literacy competency. It should also conduct training 

courses for students to reduce their feelings of library anxiety as well as to reinforce their 

desire to visit the library more often.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها
 

 المقدمة 1.1

نها وخاصاااااااة الحدياة م تمال المعلومات    حياتنا اليوم مورااا أسااااااااساااااااياا ومهماا ل ميع أ راا الم تمعات

أكار من أي وقاات مضااااااااااااااى، إذ ب نمكن أااج أي عماال  ااالتخطيو، واتخاااذ القرارات، وتقوي  وتطوير 

دم لتقااهميااة  بيرة ذو أ المعلومااات   التنورنعتبر األااج، و يرهااا اون ابعتماااا على المعلومااات؛ ولهااذا 

 األ راا علمياا وخاصاااااااااة    عصااااااااار التقدم التكنولوج  الذي نعتمد اعتماااا رئي اااااااااياا على المعلومات   

 ت يير جوانت الحياة المختلفة.

 عاليته، نعتبر مورااا استراتي ياا ير ع من إنتاجية الفرا و ( 2008 ما نشير الشمري )  المعلومات التنور 

اا    مواجهة المنا  ااة  ين األ راا بمختلت تخصااصاااته ، ولذلك  ه  تلقى اهتمام ويعتبر سااةحاا ماضااياا 

 واسعاا وحاجة ملحة أكار  أكار.مترايداا وانتشاراا 

 ALA Presidentialكمااا ترى "الل نااة الرئاااساااااااااااااايااة للتنور المعلومااات  ب معيااة المكتبااات األمريكيااة" )

Committee on Informationمااا ورا    م التنور المعلومااات  1989ام (    تقريرهااا النهااائ  عاا 
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بااأنااه القاادرة على تحااديااد وقاات ابحتياااج للمعلومااات والقاادرة على تحااديااد مكااان هااذه ( 2010)محمااد، 

 المعلومات،    تقييمها واستخدامها بكفاجة و اعلية.

ة منه  األ راا وخاصااااة الطلب ى المعلومات  ما هو إب ر ع م ااااتو  التنوربأن أنضاااااا ( 2013يرى نانف )و 

ق بغيااة لمواكبااة التطورات المعر يااة والعلميااة، و يفيااة معاااونااة هؤبج األ راا على تحااديااد البيااانااات والو ااائ

 الوصول إليها واستخدامها بفه  واستيعات    حل المشكةت الت  تواجهه  واتخاذ القرارات ال ليمة.

ة فاااجة الطلبااة وقلااة خبرته  بكيفياا  لعاادم نتي ااةالمعلومااات  قااد يتااأ ر بطريقااة ساااااااااااااالبيااة  التنورولكن هااذا 

الت  و ، والذي نمكن إرجاع قلة الخبرة هذه إلى عدم وجوا ما ن اامى بالتربية المكتبية، اسااتخدام المكتبات

فيد لمتعتبر من أه  الوسااااااااائل الت  تروا الفرا بالمهارات والقدرات الت  تمكنه  من ابسااااااااتخدام الواع  وا

  تمع، وإك اااااااابه المهارات والخبرات من خةل الحصاااااااول على الموااالم   ألوعية المعلومات المتوا رة 

  (.2010الت  ير ت    ابطةع عليها والبحث    مراجعها )محمد، 

 اع  التعلي  ال امع عتبر من أه  أاوارها تالمكتبة وخاصاااااااااااااااة المكتبة ال امعية  كما نمكن القول بأن

نهوض الطلبة بكا ة احتياجاته  للقيام بأبحا ه  واللترويد  اا رئي ااااااااااااا اا  ه  تعتبر مصااااااااااااادر والتعل  والبحث، 

لمطبوعة بمعار ه  وتنوير معلوماته ، ولتحقيق هذا الدور تقوم المكتبات ال امعية  تو ير الكتت والمواا ا

لومات، والخدمات والموظفين والم ااااحة للدراساااة. ولتلبية احتياجاته  من المع ا لكترونيةاألخرى والمواا 

 لبة اسااااااااتخدام موارا المكتبة األكاانمية وخدماتها بشااااااااكل  عال، ومع ذلك  إن هناك عدايتعين على الط

ا الحصااااااااااول على المعلومات الت  نحتاجونها، ومن أ رزه   الت  تعتبر عائقاا أمام الطلبة من الحواجر 

لقلق والت  تتمال    الشااااااعور بعدم اليقين والع ر، وتشاااااامل أعراض هذا ا الشااااااعور بالقلق ااخل المكتبة

زيااة معدل ضربات القلت، ومعدل التنفي، وضغو الدم، وزيااة التوتر الكل     العضةت، وانخفاض 

 .(Onwuegbuzie & Jiao, 2004) ارجة حرارة ال لد و يرها من األعراض
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 انت ( أن ن اااااابة الطلبة الذين نعانون من قلق المكتبات Mellon, 1986وقد أشااااااارت اراسااااااة ميلون )

وأن الت ااارت البحايااة الت  يتوجاات عليه  عملهااا تحفر لااديه  القلق، وقااد  لغاات هااذه  ، اادرجااات عاااليااة

الن ااااااااابة ذروتها    سااااااااالو يات البحث والت   دورها تمنعه  من تطوير مهارات المكتبات،  ما أشاااااااااارت 

الدراساااااااة  ذلك إلى أن بعض الطلبة نصااااااابحون قلقين جداا حول الحاجة إلى جمع المعلومات    مكتبة 

ة اا  ير قاارين على التعامل معها وبالتال  نصاااابحون بعيدين عن المهمة المو لة إليه  بطريقه  أساااااساااا

أن مشاااااااعر قلق المكتبات تنبع من واحدة أو أكار من المصاااااااار األربعة  وجدت الدراسااااااةمنه ية.  ما 

 التالية: 

 الح   الن ب  للمكتبة وهو ال بت األكار انتشاراا. .1

 اا والمعدات والكتت وما شابه ذلك.نقص المعر ة حول موقع المو  .2

 نقص المعر ة     يفية الشروع    بحوث المكتبات. .3

 ونقص المعر ة     يفية المض  قدماا    إن از األبحاث واستخدام المكتبة لتحقيق ذلك. .4

من خةل شااااااعوره   بةبأن قلق المكتبات ينتج لدى الطل( Jacobson, 1991ويضاااااايت جاكوب ااااااون )

ر القاارين على اسااااااااااااااتخدام المكتبة عندما نقارنون أنف ااااااااااااااه  بأقرانه  البارعين    بأنه  الوحيدون  ي

 فايته  بساااااااتخدام المكتبة والذي نعتبر مصااااااادر إحراج له   ينبع من خةل عدموأنضااااااااا  اساااااااتخدامهما،

طرح األساااااااادلة لريااة معر ته      يفية اسااااااااتخدامها خو اا من أن يت  اكتشاااااااااف  األمر الذي ن نبه  من

 اااذلاااك الخوف من أن نقااال تقااادير المعلمين له   ونه  ب ن يااادون بطرق اسااااااااااااااتخااادام المكتباااة،  جهله 

 المهارات المكتبية.

المعلومااات  وقلق المكتبااات لاادى طلبااة  التنورالعةقااة  ين ويعااد هااذا البحااث محاااولااة علميااة لاادراسااااااااااااااااة 

 أن يتناوله بالدراسااااااااااة الدراسااااااااااات العليا، واقتناعاا من الباحث بأهمية هذا الموضااااااااااوع الحيوي  قد شاااااااااااج

 المعمقة.
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 مشكلة الدراسة 2.1

يميااة       إن اااح العمليااة التعلميااة التعل بااارز    ق ال ااامعااة العلميااة، إذ لهااا اور  تعتبر المكتبااة أه  مرا

عية ن اااااااااتند إليه البحث العلم ،  المكتبة ال ام اا مهم اا جميع المراحل الدراساااااااااية،  ما أنها تعتبر عنصااااااااار 

 دماتها للطلبة من خةل ترويده  بالمعلومات الت  نحتاجونها    اراساااااااااااااااته  وإعدااتعمل على تقدن  خ

 بحو ه  العلمية.

يدون ب ن  وعلى الر   من األهمية الكبيرة والبارزة للمكتبات إب أن هناك عدااا ب بأس به من الطلبة

قلق جوا ما ن ااااااااامى باساااااااااتخدام المكتبة،  ونه  ن هلون طريقة اساااااااااتخدامها، األمر الذي قد يت ااااااااابت  و 

 الطلبة. ل  ب  ق   المعلومات   يما نخص الكيفية الت  ت ّهل عملية استخدامها من   التنورلقلة  المكتبات نتي ةا 

 اآلت : لتبحث    اآلت وانطةقاا من هذا جاجت الدراسة الحالية 

 س"."عالقة التنور المعلوماتي بقلق المكتبات لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القد

 

 أسئلة الدراسة 3.1

 ا جابة عن األسدلة التالية: الحالية حاولت الدراسة

 السؤال األول: 

 لتنور المعلومات  لدى طلبة الدراسات العليا    جامعة القدس؟ا م توى  ما

 السؤال الثاني: 

 تبعاا س لدى طلبة الدراسااااات العليا    جامعة القدلتنور المعلومات  ل المتوسااااطات الح ااااا يةختلت تهل 

 ؟(أسبوعياا ال ني، التخصص، الم توى الدراس ، عدا زيارات المكتبة ) لمتغير

 السؤال الثالث: 

 قلق المكتبات لدى طلبة الدراسات العليا    جامعة القدس؟ م توى ما 
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 السؤال الرابع: 

 بعاا تقلق المكتبات لدى طلبة الدراسااااااااااات العليا    جامعة القدس ل المتوسااااااااااطات الح ااااااااااا يةختلت تهل 

 ؟(أسبوعياا ال ني، التخصص، الم توى الدراس ، عدا زيارات المكتبة ) لمتغير

 السؤال الخامس: 

هل توجد عةقة ارتباطية  ين قلق المكتبات لدى طلبة الدراساااااااااااااااات العليا    جامعة القدس وتنوره  

 المعلومات ؟
 

 فرضيات الدراسة 4.1
 :ة اآلتيةبحث    الفرضيات الصفريت عى الدراسة الحالية لل

 الصاااافرية الفرضااااية ( 0.05األولى: ب توجد  روق ذات ابلة إحصااااائية عند م ااااتوى الدبلة ≥ α )

 ين المتوساااااااطات الح اااااااا ية للتنور المعلومات  لدى طلبة الدراساااااااات العليا    جامعة القدس تعرى 

 لمتغير ال ني.

  الاانية: ب توجد  روق ذات ابلة إحصاااااائية عند م اااااالصااااافرية الفرضاااااية( 0.05توى الدبلة ≥ α )

 ين المتوساااااااطات الح اااااااا ية للتنور المعلومات  لدى طلبة الدراساااااااات العليا    جامعة القدس تعرى 

 لمتغير التخصص.

  الصااااافرية الفرضاااااية( 0.05الاالاة: ب توجد  روق ذات ابلة إحصاااااائية عند م اااااتوى الدبلة ≥ α )

بة الدراساااااااات العليا    جامعة القدس تعرى  ين المتوساااااااطات الح اااااااا ية للتنور المعلومات  لدى طل

 لمتغير الم توى الدراس .

  الصاااافرية الفرضااااية( 0.05الرابعة: ب توجد  روق ذات ابلة إحصااااائية عند م ااااتوى الدبلة ≥ α )

 ين المتوساااااااطات الح اااااااا ية للتنور المعلومات  لدى طلبة الدراساااااااات العليا    جامعة القدس تعرى 

 .أسبوعياا تبة لمتغير عدا زيارات المك



6 
 

 الصاافرية الفرضااية ( 0.05الخام ااة: ب توجد  روق ذات ابلة إحصااائية عند م ااتوى الدبلة ≥ α )

ر  ين المتوسطات الح ا ية لقلق المكتبات لدى طلبة الدراسات العليا    جامعة القدس تعرى لمتغي

 ال ني.

  ال ااااسااة: ب توجد  روق ذات ابلة إحصااائية عند مالصاافرية الفرضااية( 0.05 ااتوى الدبلة ≥ α )

ر  ين المتوسطات الح ا ية لقلق المكتبات لدى طلبة الدراسات العليا    جامعة القدس تعرى لمتغي

 التخصص.

  الصااافرية الفرضاااية( 0.05ال اااابعة: ب توجد  روق ذات ابلة إحصاااائية عند م اااتوى الدبلة ≥ α )

ر اسات العليا    جامعة القدس تعرى لمتغي ين المتوسطات الح ا ية لقلق المكتبات لدى طلبة الدر 

 الم توى الدراس .

  الصاااافرية الفرضااااية( 0.05الاامنة: ب توجد  روق ذات ابلة إحصااااائية عند م ااااتوى الدبلة ≥ α )

ر  ين المتوسطات الح ا ية لقلق المكتبات لدى طلبة الدراسات العليا    جامعة القدس تعرى لمتغي

 .أسبوعياا عدا زيارات المكتبة 

 عند م اااااااااااااتوى الدبلة التاساااااااااااااعة: ب توجد عةقة ارتباطية االة إحصاااااااااااااائياا  الصااااااااااااافرية الفرضاااااااااااااية       

(0.05 ≥ αين  )  لقلق المكتبات لدى طلبة الدراسات العليا    جامعة القدس والمتوسطات ارجات

 الح ا ية لتنوره  المعلومات .
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 أهداف الدراسة 5.1

 هد ت الدراسة إلى التعرف على:

،  ما هد ت إلى الدراساااااااات العليا    جامعة القدس كشااااااات عن م اااااااتوى التنور المعلومات  لدى طلبةال

معر ة إن  ان هناك اختةف    م ااااااااااااااتوى التنور المعلومات  لدى طلبة الدراسااااااااااااااات العليا    جامعة 

، و ذلك سااااعت ساااا ، عدا زيارات المكتبة أساااابوعياا القدس باختةف ال ني، التخصااااص، الم ااااتوى الدرا

معر ة إن ،  ذلك إلى الدراساااااات العليا    جامعة القدس لكشااااات عن م اااااتوى قلق المكتبات لدى طلبةل

كان هناك اختةف    م ااااااااااتوى قلق المكتبات لدى طلبة الدراسااااااااااات العليا    جامعة القدس باختةف 

 ان معر ة إن ،  ما هد ت إلى عدا زيارات المكتبة أسااااابوعياا  ال ني، التخصاااااص، الم اااااتوى الدراسااااا ،

هناااك عةقااة ارتباااطيااة  ين قلق المكتبااات لاادى طلبااة الاادراسااااااااااااااااات العليااا    جااامعااة القاادس وتنوره  

 المعلومات .
 

 أهمية الدراسة 6.1

 أهمية الدراسة الحالية من ال انبين النظري والتطبيق ، وه   اآلت : تبرز  

 الجانب النظري  أواًل:

لبة طالمعلومات  وعةقته بقلق المكتبات لدى  التنور"إن أهمية الدراسااااة الحالية تنبع من أهمية موضااااوع 

 الدراساااات العليا    جامعة القدس"، وذلك    تمكين هؤبج الطلبة    حل المشاااكةت الت  تواجهه    

ن م هاسااتخدام المكتبات، وا لمام بالمتغيرات األساااسااية المختلفة لبناج أحكام موضااوعية عن ما يواجهون

ه من معلومات اون ةقة باستخدام المكتبات، وتي ر وصوله  إلى ما نحتاجونقضانا ومشكةت ذات الع

 الشعور بالقلق.
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ومن جهة أخرى تكت اااات الدراسااااة الحالية أهمية من حيث الموضااااوع الذي تتناوله،  عدا الدراسااااات الت  

 ما قليةا تناولت موضااااوع التنور المعلومات  أو موضااااوع قلق المكتبات أو الموضااااوعين معاا والعةقة  ينه

ت جداا وخصااااوصاااااا    الدراسااااات العربية، ولهذا  إن هذه الدراسااااة تعتبر ذات أهمية  ونها قد تاري األا

 التربوي، و ذلك المكتبات، وت اعد الباحاين    هذا الم ال لتعرير اراساته .

 الناحية التطبيقية ثانيًا:

 آلتية:تنبع أهمية الدراسة من الناحية التطبيقية من خةل األمور ا

 التنور سااااااااااااتفيد طلبة الدراسااااااااااااات العليا عامةا وطلبة جامعة القدس خاصااااااااااااةا    التأكيد على أهمية 

 المعلومات .

 ة نقاط الضااااعت والقوة    م ااااتوى  قا  سااااتفيد عمااة الدراسااااات العليا والمشاااار ين األكاانميين لبيان

التخطيو الفعال لبرامج  إلى  هذا التشااااااااااخيص ساااااااااايؤايى امتةكه  للتنوير المعلومات ، الطلبة ومد

 المعلومات . التنورتدريت الطلبة من أجل امتةكه  لمهارات 

  نقاط الضااااااعت والقوة    م ااااااتوى  قا ة الطلبة ومدى سااااااتفيد الباحاين والمشاااااار ين    التعريف عن

ة ، األمر الاذي ياد عه   عاداا  رامج تادريبياة وتاأهيلياة للطلبامتةكه  لمعر اة اسااااااااااااااتخادام المكتبااتا

 .ده     امتةك المعر ة الكاملة بستخدام المكتباتت اع
 

 الدراسة حدود 7.1

 ذه الدراسة على المحداات اآلتية:ه اقتصرت

 أجريت هذه الدراسة    جامعة القدس     ل طين. :ةد المكانيو حدال 

 أجرياات هااذه الاادراسااااااااااااااااة    الفصاااااااااااااااال الاادراساااااااااااااا  الاااان  من العااام األكاااانم   :ةد الزمـانيـو حـدال

 .م2015/2016
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 اقتصرت هذه الدراسة على طلبة الدراسات العليا    جامعة القدس     ل طين. :ةد البشريو حدال 

 تحدات هذه الدراسااااااااااااااة بالمصااااااااااااااطلحات والمفاهي  الواراة  يها، وتحدات نتائج  :ةد المفاهيميو حدلا

 الت  استخدمت  يها.الدراسة باألادوات 

 

 مصطلحات الدراسة 8.1

ويمها يد الحاجات وابهتمامات المعلوماتية والقدرة على تحديد مكانها وتقتحد وه التنور المعلوماتي:

و وتنظيمها وخلقها واستخدامها بكفاجة، وابتصال بالمعلومات لمعال ة القضانا والمشكةت  ه

شاااارط المشااااار ة    م تمع المعلومات وجرج أساااااساااا  من حقوق ا ن ااااان للتعل  مدى الحياة 

 (.2012) ر ات، 

 "خبرة انفعالية  ير سااااارة نعان  منها الفرا عندما نشااااعر بخوف أو تهديد من شاااا ج اون أن وه القلق:

 ن ااااتطيع تحديده تحديداا واضااااحاا، و الباا ما تصاااااحت هذه الحالة بعض التغيرات الفيريولوجية

 كازاناا عدا ضاااربات القلت وارتفاع ضاااغو الدم والغايان و قدان الشاااهية وازاناا معدل التنفي

توتر عضاااال  وازاناا النوم العميق، وقد نصاااااحت القلق  بابختناق وعدم القدرة علىوالشااااعور 

   النشاااااااااط الحر   وإح اااااااااس  تعت عضاااااااال  ب انت شااااااااعور عام بعدم القدرة على التفكير 

: 2011والتنظي  و قدان القدرة على ال اااااااااااايطرة على ما نقوم به الفرا من عمل" )الشاااااااااااابؤون، 

 (.766ص

 والت  من قبل الطلبة م تخدم  المكتبات ر  ير المريح أو التصرف العاطف و هو الشع قلق المكتبات:

خوف تؤ ر على حياته  المعر ية، والعاطفية، والف اايولوجية، وال االو ية، وه  تتمير بالتوتر وال

ومشاااااااعر عدم اليقين والع ر، واأل كار ال اااااالبية الت  تهرم الذات، وابضااااااطرات العقل  الذي 

 (.Onwuegbuzie & Jiao, 1995والكتابة )نضعت معر ة القراجة 
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ه  المكتبة الت  توجد ااخل الحرم ال امع  وتضاااااااااااااا  م موعة مختلفة من المواا المكتبة الجامعية: 

)ا اك،  التربوية والاقا ية والعلمية، منظمة تنظيماا جيداا بحيث تقدم العديد من الخدمات للطلبة

2012.) 
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 فصل الثانيال

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

يتناول الق اااااااااا  األول من هذا الفصاااااااااال الحديث عن الموضااااااااااوعات والمفاهي  الواراة    األات التربوي 

والمرتبطة بموضاااااااااوع الدراساااااااااة، ويتحدث الق ااااااااا  الاان  عن الدراساااااااااات ال اااااااااابقة، والت  تناولت التنور 

 المعلومات  وقلق المكتبات.

 لنظري اإلطار ا 1.2

بات، يتناول ا طار النظري التعريف بماهية التنور المعلومات ، و ذلك القلق، با ضاااااااا ة إلى قلق المكت

 و يما يل  توضيحاا لتلك المصطلحات

 التنور المعلوماتي 1.1.2

درة ر المعلومات  أهمية  بيرة لأل راا عامةا ولطلبة ال امعات خاصاااااااااااة، إذ بفضااااااااااالها نكون لديه  القللتنو 

لى على تحديد مكانها، ومن    تقييمها بستخدامها ع والقدرةإلى المعلومات،  ون إاراك متى نحتاجعلى 

ر لتنو لومات  ساااااااااااااانتناول  يما يل  تعريفاا ر المعلولتوضاااااااااااااايح ماهية التنو الوجه األمال بفاعلية و فاجة. 

  أهداف التنور المعلومات ، م تويات التنور المعلومات . المعلومات ،
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 مفهوم التنور المعلوماتي 1.1.1.2

ترجع  لمة التنور إلى الفعل )نور( ويقال نور الصاااابح أي ظهر نوره، ويقال اسااااتنار الشااااعت أي صااااار 

 (.1973ماقفاا، ويقال: نّور هللا قلبه أي هداه إلى الحق والخير، والتنور من ا نارة )أنيي، 

ة     أن هذا المفهوم نعتبر جديداا وخاصااااااوعلى الر   من وجوا تعريف التنور لغةا    اللغة العربية إب

ة م ال التربية، وربما نعوا ال اااااااااااااابت    ذلك إلى تعقد الحياة وزيااة متطلبات عملية التربية مع زياا

يرجع أول اسااااااااااااااتخاادام لمصااااااااااااااطلح التنور (، و 2007توقعااات الم تمع من عمليااة التربيااة )عل  الاادين، 

 عندما قدم اقتراحاا لل نة القومية لعلوم المكتبات (Zurkouski, 1974المعلومات  لبول زور وسااااااااااك  )

، 1974ل ااانوات العشااار التالية لعام والمعلومات،  وضاااع هدف قوم  لتحقيق التنور المعلومات  خةل ا

( مفهوم التنور حيث عّر ه بأنه "الطرق واألساااااااااااااااليت الت  نعّبر 24: ص1990و يما بعد تناول خليل )

نات ن أاوار  ينونته  يه،  هو إذن صااااااورة لحياة الفرا تتكامل  يها مكو  ها ا ن ااااااان عن  همه للعال  وع

المعارف و اللغة الت  ن ااااااتخدمها مع األ عال الت  نقوم  ها والقي  الت  يتبناها والمعتقدات الت  يؤمن  ها 

ن الت  اكت اابها وابت اهات والهوانات ابجتماعية الت  يتمير  ها عن  يره من البشاار بصاافة عامة، وع

  يره من أ ناج  قا ته بصفة خاصة".

حينما عرض نمو ظاهرة التنور المعلومات   (Rader, 2002وأما حديااا  قد اسااااااااااتخدمه هانيلور راار )

      مراجعته لإلنتاج الفكري خةل العقوا الاة ة الماضاااااية، وقد أشاااااار    اراساااااته إلى اور المكتبة 

 (.2009)جوهري والعمواي،  ةتعلي  الم تفيدين، وتعلي  المهارات المكتبي

المعر ة  إلىنشير التنور المعلومات   إلى أن مفهوم (13ص: 2010)آل مع بة و   هذا ال ياق نشير 

وا حاطة بأهمية المعلومات واستغةلها وإمكانية التعامل معها    الوقت المناست والقدرة المناسبة لحل 

وصاااول بقدرات ذاتية تتناسااات مع المتطلبات العصااارية للالمشاااكةت المعلوماتية وتلبية الحاجات البحاية 

( الذي أشااااااار 3: ص2014إلى مرحلة النضااااااج المعلومات ، وقد توا ق هذا التعريف مع تعريف أحمد )
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"م موعة من المهارات والمعر ة الضاااااااااااااارورية للتعرف على ابحتياجات  هوإلى أن التنور المعلومات  

حل ا شااااااكاليات واتخاذ القرارات و يفية التعبير عنها من خةل  وابهتمامات المعلوماتية للم اااااااعدة   

اآلخرين  مع مصطلحات البحث للوصول بكفاجة إلى المعلومات وتقييمها وتنظيمها وإنشائها واستخدامها

 إذا اعت الحاجة".

 ( إلى التنور المعلومات  بأنه ليي مهارات مكتبية، وب نحتاجLong Ford, 1998ويشااااير لونج  ورا )

لحل مشااااااااااااااكل المعلومات، أو مهارات الحاسااااااااااااات اآلل ، وإنما جميعها تعتبر عناصااااااااااااار لتعرير التنور 

المعلومات ، إذ أن الفرا نحتاج إلى أن نكون قااراا على تحديد المعلومات والوصاااااااااااااول إليها    شاااااااااااااتى 

 اكل المعلومات الم تمرة اون توقت.أشكالها وت  يةتها، أو لحل مش

منظومة قدرات تمّكن األ راا  هولتنور المعلومات  أن ا( 6: ص2009مواي )جوهري والع كما أوضاااااااااح

 من تميير وقت ابحتياج إلى المعلومات،    تحديدها وتقييمها بستخدامها بعد ذلك بفاعلية.

ي ل وأما الفرا المتنور  هو "الذي نملاك الحاد األانى من المعر ة المتكااملاة، وإتقاان المهاارات، وتحصاااااااااااااا

ختلت مصاااارها، واختيار المناساات منها واتخاذ مواقت ووجهات نظر شااخصااية تعبر عن المعر ة من م

 ، ذاته مما ن اااعده على التف ااير والتنبؤ واتخاذ القرار المناساات بشااأن ما يواجهه  من مشااكةت" )إساالي

 (.7: ص2009

بية هو محمد التنور العلم  وأاخل هذا المصاااااااااااطلح    البحوث التربوية العر وأما أول من نااى بأهمية 

( حيث أشااار إلى أن المؤساا ااات التعليمية مطالبة بم اااندة 2007عل  الدين، صااا ر ساالي  والوارا    )

التعلي  على اساااااااااتيعات مقومات التنور العلم ، وأن نكون هد اا من أهداف التدريي، ومن    أخذت من 

و التنور الكيميائ ، بعده العديد من المصااااااااااااااطلحات بالظهور تحت م ااااااااااااااميات أخرى للتنور العلم  وه

 والتنور البيولوج ، والتنور الفيريائ ، والتنور التربوي، والتنور التكنولوج ، والتنور البيد .
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 نمكن استنتاج ما نأت :ومن خةل التعريفات ال ابقة للتنور المعلومات  

  ّالمعلومات. ن للطلبة تحديد ابحتياجات المعلوماتية، و ذلك تحديد مكانالتنور المعلومات  نمك 

 .التنور المعلومات  نمكن للطلبة استرجاع المعلومات، با ضا ة إلى  همها وتقييمها 

  التنور المعلومات  ن ااااااااتطيع الطلبة امج المعلومات من مصاااااااااار متنوعة مع سااااااااابقتها من المعر ة

  نتاج معر ة جديدة.

 لتعل  الذات  والتعل  مدى من خةل التنور المعلومات  ن اااااااااااااتطيع الطلبة تحمل م اااااااااااااؤولية ا هكما أن

 الحياة.

 أهداف التنور المعلوماتي 2.1.1.2

   ة ة أهداف رئي ية، وه  تتمال بالوظائت اآلتية:  للوع  المعلومات

)جوهري  :اآلت  ومن خةلهااااااا نمكن للطلبااااااة أن نكونوا قاااااااارين على  ه  األهــــداف المعرفيــــة  (أ

 (2009والعمواي، 

 يت  نشر وبث المعلومات. مصاار المعلومات الت  عن طريقها 

 .مدى تنوع أشكال وأنواع مصاار وموارا المعلومات 

 .استخدام أاوات تنظي  المعلومات المتو رة     يدة المعلومات للوصول للمصاار والمعلومات  ها 

 .اختيار أاوات ابسترجاع المناسبة المتو رة للوصول للمعلومات 

 كرة حتى وصولها  وسيو.ت ل ل عملية نشر المعلومات من  دايتها  ف 

ينبغ  أن  وه  جميع أنواع المهارات األاائية المرتبطة باألبعاا المعر ية والت ، اتيةاألهداف المهار  (ت

ة نكت بها األ راا    إطار التنور المعلومات ، بحيث تض  هذه المهارات  ل ما ن اعده  على  يفي

على  ذلاك عقليااا واجتمااعيااا، بحياث ن ااااااااااااااااعادالتعاامال مع المكتباات والتقنياات وتطبيقااتهاا المختلفاة 

 استخدام المعلومات بشكل هااف.
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ور وه  تعبر عن جميع المخرجات الت  ينبغ  أن نكت اابها الفرا    إطار التن، األهداف الوجدانية (ج

المعلوماااات ، بحياااث تضاااااااااااااا   اااا اااة المخرجاااات    ال اااانااات المعر   والمهااااري،  اااالوع  باااأهمياااة 

لت   اااهااات نحو تلق  المعلومااات، والقي  وأوجااه تقاادير العل  والتقنيااات واالمعلومااات، والميول وابت

 (.2017تلعت اوراا  بيراا    تحقيق األهداف العلمية )الحداا، 

 مستويات التنور المعلوماتي 3.1.1.2

  وه : (2010 ما أوراها )محمد،  هناك عدة م تويات للتنور المعلومات 

 رات الت  تشاااامل القدرة على اسااااتخدام المكتبة باعتبارها مصاااادراا التنور المكتب : وه  تتضاااامن المها .1

أساااسااياا للحصااول على المعلومات بما يتضاامنه ذلك من اختيار الكلمات المفتاحية، والوع  بأاوات 

المكتبة، و ه  نظ  التصااااااانيت واساااااااتخدام الكشاااااااا ات واألالة الببليوجرا ية والم اااااااتخلصاااااااات وقواعد 

 .عليها سيت  الحصولومات الت  علالبيانات،    تو يق هذه الم

 التنور التقن : وهو القدرة على استخدام األجهرة ابلكترونية لتنفيذ مهام علمية. .2

 التنور البصري: وهو القدرة على استخدام الوسائل المرئية الت  تحفظ وتنقل المعلومات. .3

م ااااابت المعلومااااات  معر ااااة و ه  الاورة الرقميااااة بااااأبعااااااهااااا وتطبيقاااااتهااااا   التنور الرقم : وهو  .4

 وابتصابت و ذلك    البحث والتقص .

وتحاادياد  ،التنور البحا : وهو القاادرة على تحااديااد مفاااهي  البحااث وإعااداا إسااااااااااااااتراتي يااة جياادة للبحااث .5

لكترونية، با ضاااااا ة إلى القدرة على نقد إت من  تت ومراجع ومقابت ومصااااااار مصااااااار المعلوما

 فاجة والاقة.األشياج وتحليل المصاار من حيث الك
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 المكتباتقلق  2.1.2

ي وه  تعمل  مر ر لخدمة الم تمع، وه  المكان الذإن المكتبة    ال امعة تعتبر بماابة القلت لها، 

ومصاااار المعلومات من جهة أخرى،  المكتبة  انت وب زالت وراج  ،ن مع  ين الطالت والمعل  من جهة

وبالر   من ذلك  إن هناك العديد من الطلبة نعانون  كل عملية تعليمية ناجحة ووراج  ل بحث ناجح،

ومن هنا  ان ب د من تناول مفهوم عديد من الم اااااااااااااببات، البقلق المكتبات، والذي ينتج عن  يدعىمما 

 ،  ما سااايتناول موضاااوعوأهميتها، وأهدا هامفهوم المكتبة، قلق المكتبات وذلك من خةل تناول توضااايح 

ائ ، ظريات المف اارة للقلق، وأساابات القلق،  دات القلق و قاا للدليل ا حصااالنالقلق، من حيث مفهومه، و 

يث ،  ذلك ساايتناول موضااوع قلق المكتبات من حأعراض القلق، اآل ار المترتبة على القلق، وأنواع القلق

 مفهومه وأسبابه.

 مفهوم المكتبة 1.2.1.2

عليمية، وخاصااااااااااااة مع التطورات العلمية الت التعلمية تعد المكتبة من أه  المؤساااااااااااا ااااااااااااات المعرزة للعملية

المتطورة، حيث زاات أهميتها من خةل زيااة احتياجات الم اااتعملين والرواا من مختلت التخصاااصاااات 

ن المعلومات وزيااة ا نتاج الفكري له ، ولهذه األهمية للمكتبة ظهرت العديد ممن بكت اااااااااااااااات المريد 

( بأنها 2008)  ري التعاريف ما أوراته اراساااااااااااااااة التعريفات الت  توضااااااااااااااح مفهوم المكتبة، ومن تلك 

المؤساااا ااااة الت  ت اااااه  وتشااااارك    خدمة التعلي  ال امع  والبحث العلم  وخدمة أ راا الم تمع  كل، 

مار ال لي  وتطوير ابقتصاا، والتنمية المبنية على ابستا ن انيةبغية ابرتقاج باألمة حضارياا وتنمية ا 

 المبن  على أسي علمية.

ذلك ه  نظام متكامل أو تصااااااااااااامي  معين لبيدة متكاملة، ت اااااااااااااعى إلى تحقيق أهدا ها من خةل القيام ك

بم موعة من الوظائت والعمليات واألنشاااااااطة، وتقدن  سااااااال ااااااالة من الخدمات المكتبية والمعلوماتية الت  

لمعلومات تخدم الم اااااااتفيدين  الطلبة ماةا، وذلك عن طريق تو ير م موعة  نية من مصااااااااار التعل  وا
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بأشااااااااااااااكالها  ا ة )المطبوعة و ير المطبوعة( وام ها مع  ل ما قدمته التكنولوجيا من مواا ووسااااااااااااااائل 

 (.2010التعليمية )الطاهر، التعّلمية وأجهرة وتقنيات متطورة من أجل تطوير العملية 

ّر ت على كماا تنااول بعض البااحاين تعريف المكتباة من خةل تعريف المكتباة ال اامعياة،  ن اد أنهاا ع

ذه هااالمكتبااة الت  تؤاي اوراا علمياااا هاااماااا    م ااال التعلي  العااال  والبحااث العلم ، حيااث تعتبر أنهااا 

ذة المكتبة مؤسااا اااة  قا ية، وتاقيفية، وتربوية، وعلمية تعمل على خدمة م تمع معين من الطلبة واألساااات

اجونها ك  ترويده  بالمعلومات الت  نحتوالباحاين المنت اااااابين إلى هذه ال امعة أو الكلية أو المعهد، وذل

   اراسااااااته  وأبحا ه  من خةل تو ير أرصاااااادة معر ية تلب  احتياجاته ، وذلك من تنظيمها وتصاااااانيفها 

رأ و هرستها وتكشيفها ت هيةا لوصولها إلى المنت بين إلى هذه ال امعة، وه   ذلك جرج أساس  ب يت 

 (.8ص :2012وب نمكن ابستغناج عنه )عميمور، 

تقدن  بأنها تلك المكتبة الت  تنشااااأ وتمول من قبل ال امعات وذلك ل :كما عّر ت المكتبة ال امعية أنضاااااا 

المعلومات والخدمات المكتبية المتنوعة لطلبة ال امعة وروااها وأسااااااااااااااااتذتها با ضاااااااااااااااا ة إلى الم تمع 

 (.2001المحل  )عليان، 

 أهمية المكتبة 2.2.1.2

طلبتها و ا ة المراجعين لها،  ن د أنها تعمل على وذلك مما تقدمه من خدمات ليرة للمكتبة أهمية  ب

النهوض بالم اااااااااتوى الفكري للم تمعات وابرتقاج بالفكر العلم ، وت ديد العلوم والمعارف با ضاااااااااا ات 

ونشاااااااااااااارها من أجل ا  ااة منها،  ما تقدم المكتبة المعلومات ال ديدة    تر يت منطق  لأل كار على 

وقواعد مب طة ت  التوصل إليها، وتختار ا نتاج الفكري بطريقة منظمة، وتو ر المراجع ا رشاانة  أسي

   الم ابت العلمية الت  تقتضاااااايها اسااااااتراتي يات البحث، والتدريي بالمؤساااااا ااااااات ال امعية،  ما أنها 

عليا وتدريبه  على ت اعد على تنمية روح البحث العلم  والدراسة لدى الطلبة وخاصة طلبة الدراسات ال
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أساااليت ومنه ية البحث العلم ، ومن هنا نظهر أن المكتبة ال امعية تلعت اوراا هاماا    اع  البحوث 

 (.2012العلمية، وتقدن  المعلومات الت  نطلبها أو نحتاجها الطلبة أ ناج بحو ه  )عميمور، 

 ( أهمية المكتبة إلى  ونها ت اه    :2008كما يرجع  ري  )

  ت وتنمية األ راا، من خةل تو ير مصاااااار المعلومات الت  تمكنه  من ابسااااتفااة من المعلوما ناج

 مون بإعدااه.و الت  ه  أصل ومصدر  ل عمل أو بحث نق

 ت تنظي  ومعال ة الرصاايد المكتب  وتنظيمه ح اات التقانين العلمية المعمول  ها اولياا وتشاامل مختل

 ت، والتكشيت، وابستخةص.العمليات التقنية؛  الفهرسة، والتصني

 ى تقدن  الخدمات المكتبية  ا عارة والتصاااوير وخدمات المراجع واساااترجاع المعلومات، با ضاااا ة إل

 ا المكتبة    الحصول على المواا المكتبية والمعلومات.اا رشاا المكتب  وم اعدة رو 

 تبات ااخل الوطن وخارجه.التعاون المكتب ، من خةل تباال المعلومات العلمية  ين مختلت المك 

 أهداف المكتبة 3.2.1.2

لك  ن ااااااااااتطيع أن نحصاااااااااار ونحدا أهداف المكتبة  إنه ب  د من  ه  الدور الريااي الذي تلعبه المكتبة 

قا ية ال امعية بالن اااااااااااااابة للطلبة وللمنتفعين منها، وذلك من أجل خدمة أهدا ه  العلمية وابجتماعية والا

( أن المكتبة ال امعية ت ااتمد أهدا ها من ال امعة نف ااها، وذلك 2008ي )و يرها، ومن هنا يرى همشاار 

 من  ونها نظاماا أساسياا من أنظمة ال امعة وأكارها ارتباطاا  برام ها األكاانمية والبحاية.

 بما يل : أهداف المكتبة (2012)ا اك   يما نحصر

 تو ير الكتت و يرها من المواا التعليمية األخرى. .1

 لخدمة المرجعية.ا رشاا وا .2

 تش يع التعلي  مدى الحياة. .3

  رس عااة القراجة وتش يعها. .4
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 تنمية مهارات الطلبة    ابستخدام الفراي للكتت. .5

 تدريت الطلبة على ابستخدام الصحيح للكتت والمكتبة. .6

 استغةل أوقات الفراغ. .7

 تنمية الخبرة ال مالية وتغذنة الفنون. .8

 القلق 3.2.1.2

كل لعوامل الرئي اااية للصاااحة النف اااية،  هو نعد أحد ابنفعابت الت  تصااايت الفرا ويشااانعتبر القلق أحد ا

 لدنه المفهوم األسااااااااسااااااا     عل  األمراض النف اااااااية والعقلية، ولذلك ن د أن مفهوم القلق قد احتل و  

و رخ،  قد أطلق عليه مؤ المختلفة من ابضااااااطرابات النف ااااااية األزمنة األخيرة موقع الصاااااادارة  ين األنواع

هذا العصااااار بأنه عصااااار القلق، إذ وبالر   من التقدم التكنولوج  والتطور الحضااااااري إب أنه ت  رصاااااد 

اج العديد من مظاهر القلق وما ن ره على الفرا وال ماعة من نتائج جد خطيرة  دجاا من ا امان وانته

ط، وقد أشاااااااااارت بالدخول    حروت مع الدول األخرى هروباا من العديد من مصااااااااااار القلق والضاااااااااغو 

( تقريباا 1%( من ال ااااااااكان    أي وقت، وأن )5%العديد من ا حصااااااااائيات بأن القلق نصاااااااايت نحو )

المرض إلى ارجة الع ر،  ما أشااااااااااارت تلك ا حصااااااااااائيات إلى أن القلق    الغالت نكون ب ون نصااااااااااا 

الت  تصااااااااااات الشااااااااااديد لها، وأن أ لت الحابت  ضمن العوامل أهمها الضااااااااااغوط والتعر  مرتبطاا بالعديد

 د (، ومن هنا  ان ب2004بالقلق تكون    أواخر العقد الاان  وأوائل العقد الاالث من العمر ) ان ، 

 من التعرف على ماهية القلق وذلك من حيث مفهومه، ونظرياته، وأسبابه، وأعراضه.

 مفهوم القلق 4.2.1.2 

زعاااج، ويقااال بااات قلقاااا وأقلقااه  يره، والقلق لقااد ورا مفهوم القلق    معاااج  اللغااة العربيااة بااأنااه القلق ا 

يعوا مفهوم القلق إلى أواخر القرن (، وأما علمياا  1986الذي ب ن ااااااااااتقر    مكان واحد )ا ن منظور، 

لقد (، و Tewell, 2014الاامن عشاااااار، على الر   من أنه  ان موجوااا  حالة نف ااااااية قبل  ترة طويلة )
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لق، و ان هذا ابختةف يرجع إلى العوامل الم ااااااااااااااببة للقلق، وإلى اختلفت اآلراج حول تحديد مفهوم الق

المرحلة الت  يبدأ  يها،    حين أنها اتفقت حول محتوى القلق وأنواعه، و يما يل  بعضااااا من التعريفات 

 الت  تناولت مفهوم القلق:

، أو توقع انفعال شاااعوري مؤل  مر ت من الخوف من الم اااتقبل، وتوقع الخطر"على أنه يوصااات القلق 

ن أالعقات، أو الشر أي أنه يتضمن تهديداا ااخلياا أو خارجياا للشخصية، والقلق نختلت عن الخوف    

(،  ما ورا بأنه "شعور 13: ص2011المصري، ) "الخوف نعن  الخشية من ش ج    العال  الخارج 

 اسات ال  مية تأت   امض  ير سار، مملوج بالتوقع، والخوف، والتوتر، مصحوباا عااةا  بعض ا ح

( والوارا    Young, 1916ويعر ه )(، 10: 2011على شكل نوبات متكررة من نفي الفرا )ابابش، 

( بااأنااه "را  عاال نقوم بااه الفرا حينمااا تغرو عقلااه قوى وخيااابت  ير معقولااة 1278: ص2015جبر )

ير المعقولة الت  صااااارة عن الةشاااعور ال مع ،  هو خوف من سااايطرة محتويات الةشاااعور ال مع   

 ما زالت باقية من حياة ا ن ان البدائية". 

( القلق من خةل تميرهما Shader & Greenblatt, 1994: P. 275 يما عّرف شاار وجرينبةت )

 ين القلق ال اااااااوي والقلق المرضااااااا ، حيث أن األول هو را  عل ساااااااوي ي نذر  وجوا خطر خارج ،    

من وهو  دون مبرر موضااااااااااااااوع  من خطر أو شاااااااااااااار مرتقت حين أن القلق المرضاااااااااااااا   هو خوف مر 

مصحوت بإح اس ااخل   ير سار بالتوتر، ويظهر    صورة أعراض نف ية وج مية متنوعة واائمة 

 إلى حد  بير.

كما أنه من المه  ا شارة إلى أنه ن ت التفريق  ين حالة القلق وسمة القلق؛  حالة القلق ه  عبارة عن 

ة تت اا  بمشاااعر ذاتية من التوتر والخشااية والكدر أو اله  وإ ارة ال هاز العصااب  حالة انفعالية  ير سااار 

الةإرااي أو الم تقل، وتحدث حالة القلق عندما يدرك الشخص مايراا معيناا أو موقفاا على أنه نمكن أن 

 نحدث األذى أو الخطر أو التهديد بالن اااااااااااااابة له، وتختلت حالة القلق    الشااااااااااااااادة وتتغير عبر الرمن
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دة عليه،    حين أن  وصفها االة لكمية مواقت المشقة أو ابنعصات الت  تقع على الفرا وتضغو بش

تشير إلى الفروق الفرانة الاا تة ن بياا    ابستهداف للقلق  وصفه سمة    الشخصية أوبا  سمة القلق

ارجة حابت القلق  تظهر ساااامة القلق مباشاااارة    ال اااالوك، وإن  ان نمكن اسااااتنتاجها من تكرار ارتفاع

لمرتفعة    ساااااااااااامة القلق لدى الفرا عبر الرمن وشاااااااااااادة هذه الحالة،  ما أن األشااااااااااااخاص ذوي الدرجة ا

 (.1994كالعصا يين ماةا ه  أكار األ راا الذين تهاجمه  المواقت العصبية )عبد الخالق، 

 (2011)المصري،  لمفهوم القلق، وهما: هينو   العموم  إن هناك ات ا

لخوف يتمال    المهتمين بالبحوث ا كلينيكية، وهو حالة وجدانية  ير سااااااااااااااارة قوامها ا األول: االتجاه

كون  ير المبرر له، و الباا ما ينطبع هذا الخوف على الحاضااار والم اااتقبل معاا، وهذه الحالة عااة ما ن

 معها مظاهر ابضطرابات ال لو ية. اا مصحوب

اسااااااااااتاارته  لبحوث الت ريبية، وهو الدا ع أو الحا ر الذي إذا ما ت يتمال    المهتمين با االتجاه الثاني:

 يؤاي إلى تنشيو الفرا بكت ات مهارات معينة، با ضا ة إلى أنه ن اعده على تدعي  ما اكت به.

 النظريات المفسرة للقلق 5.2.1.2 

 نعرض  يما نأت  أه  النظريات الت   ّ رت القلق:

 (Freud) مدرسة التحليل النفسي لفرويد

هدا نعتبر  رويد من أكار العلماج الذين اساااااتخدموا مفهوم القلق، وهو يرى أن القلق إشاااااارة لقدوم خطر ي

 الشخصية أو نكدر صفوها، ويمير  رويد  ين  ةث صور للقلق ه :

  الخطر القلق الموضااااااااااااوع : وهو أقرت أنواع القلق إلى ال ااااااااااااواج، حيث ن ااااااااااااتطيع هنا الفرا مقا لة

 تباع أساليت ا اعية ضده.اأو ت نبه أو بالقضاج عليه 

   القلق العصاااااااااااا  : وهو نظهر نتي ة محاولة المكبوتات ا  ةت من الةشاااااااااااعور والنفوذ إلى الوع

 ويكون بماابة إنذار لألنا لك  نحشد ا اعاته لمنع وصول المكبوتات إلى الوع .
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 ان عنااادماااا نفكر الفرا    ا تيااا القلق الخلق : وهو ناااأت  نتي اااة لتحاااذير أو لوم األناااا األعلى لألناااا

ق    ب اااالوك يتعارض مع القي  والمعايير الت  نمالها جهاز األنا األعلى، ويتمال هذا النوع من القل

 (.2011مشاعر الخري وا    والخ ل وابشمدراز )المصري، 

 (Karen Horneyنظرية كارين هورني )

أن تاير  ديداا له،  العوامل ال اااالبية    البيدة نمكنترى هذه النظرية بأن البيدة المحيطة بالفرا تشااااكل ته

انعدام األمن    شااااااااااااااخصااااااااااااااية الفرا، ومن ذلك الهيمنة والعرل والحمانة المفرطة، والةمبابة أو عدم 

أبعاا  التشااا يع والدفج،  كلها تاير القلق لدى الفرا، و نتي ة للشاااعور بالقلق  قد نظهر لدى الفرا  ة ة

نحوها الفرا ويتحرك بموجبها،  قد يتحرك نحو الناس لمحاولته أن نك اااااااات  أو م ااااااااالك رئي ااااااااية ن ااااااااير

ضااد الناس بحيث نصاابح متشااككاا     يتحرك أو .عونه  وينال رضاااه  ليحصاال على األمن ويشااعر به

أو  .تصر ات اآلخرين وب ياق  نواناه  وبالتال  يت ه نحو ال لو يات  ير العدوانية و ير المر وت  ها

 وهناااا ب ير ااات الفرا    ابنتمااااج إلى القريبين مناااه وب ير ااات    معااااااته عن النااااس  بعياااداا يتحرك 

 (.2011خضر، ومحاربته ، إذ أنه ن عى ليقي  لنف ه عالماا خاصاا به نخلد إليه ويرتاح  يه )

 تفسير النظرية السلوكية للقلق

فرا تحت شااروط التدعي  ش  يها الترى المدرسااة ال االو ية بأن القلق هو ساالوك متعل  من البيدة الت  نعي

ليي للدوا ع الشااااااااااعورية أنة عةقة،    حين أنه  يرون أن القلق  هوه  يرون بأنأو ال اااااااااالب ، ا ن ا   

بأن  – مدرسة التحليل النف    –مرتبو بماض  ا ن ان، وما يواجهه    هذا الماض ،  ما أنها ترى 

ين تختلت معها    أن مصااادر القلق أو ساااببه نخرج الخوف هو اسااات ابة انفعالية من نواع واحد،    ح

من م ال إاراك الفرا، أي ليي واعياا بما يايره القلق،  ه  نعتبرون بأن القلق بماابة است ابة لخوف يت  

اسااااااااتاارته بمايرات ليي من شااااااااأنها أن تاير هذه ابساااااااات ابة،  ير أنها اكت اااااااابت القدرة على إ ارة هذه 

عل  سابقة،  القلق من وجهة نظره  ه  است ابة انفعالية واحدة، أي أنه إذا ما ابست ابة نتي ة لعملية ت
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أ ر هذه ابساااااااااااااات ابة ماير ليي من طبيعته أن ياير الخوف  هذه ابساااااااااااااات ابة ه  قلق،  ه  يرون أن 

لتعل  الت  يتحدث عنها اساااااااااات ابة الفرا للقلق ه  اساااااااااات ابة اشااااااااااتراطية  ةساااااااااايكية تخضااااااااااع لقوانين ا

ويعتبرون حدوث هذه ابساااات ابة أمراا طبيعياا، إب إذا حد ت    مواقت ب ن اااات يت  يها  ن،و ابشااااتراطي

اآلخرون باسااااااااات ابة القلق، أو إذا  ل  الفرق  ين شااااااااادة اسااااااااات ابة القلق عند  را معين    موقت معين 

 .(2011ن است ابة مرضية )ابابش، االحالت انن، قدراا  بيراا، حيث تعتبر هاتوشدتها عند اآلخري

 ( للنموذج المعرفيA. Beckنظرية أرون بيك )

يرى  يك    نظريته أن القلق ناتج أساااااااااساااااااااا عن اضااااااااطرابات    تفكير الفرا،  طريقة تفكير الفرا وما 

نعتقده، و يت نف ااااااار األحداث من حوله  لها عوامل هامة    ابضاااااااطرات،  ما يؤ د    بحو ه على 

مرضااااى القلق عن  يره ،  القلق نات األساااااسااااية الت  تمير أن توقع الفرا لألخطار والشاااارور ه  المكو 

ن  الفرا    حالة القلق نكو  .تلك المخاطر، وتقديره لها هيتوقت أساااااااااااااااساااااااااااااااا على  يفية إاراك الفرا لدي

ا حدو همهموماا أوبا باحتمال تعرضاااااااااااه للخطر أو األذى،  ما وأن المبالغة    تقدير األخطار المحتمل 

 تمراا  اااابت له قلقاا م اااان  ته على المواجهة والمقاومة، مما ائ  التشااااكك    قدر افرا    الم ااااتقبل، ت عل ال

 (.2009)القاض ، 

 (Rogersنظرية الذات لكارل روجرز )

الفرا عناادمااا نع ر عن التو يق  ين خبراتااه الراهنااة مع مفهومااه عن  لاادىيرى روجرز أن القلق نحاادث 

عندما ب تتفق الخبرات الت   الفرا القلق ينشااااااأ عند ، وأنذاته أو  كرته عن ذاته أو صااااااورته عن نف ااااااه

كاير من نمر  ها مع ذاته وتتعارض مع المعايير ابجتماعية، لذا  قد يل أ إلى ابن ااااااااااااااحات وت نت ال

(،  ما اعتبرت هذه النظرية أن الحاضاااااااار والم ااااااااتقبل هما اللذان يايران 2011هذه الخبرات )خضاااااااار، 

ن الماضااااااااااا  نكون سااااااااااابباا    إ ارة هذا القلق،  ما ترى هذه النظرية أن القلق لدى الفرا  يما ل  تعتبر أ
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ا ن اااااااااااااان هو  ائن ح  ن ت أن نحترمه ونقدره وب ننظر إليه  هلة ونقي  عليه الت ارت و ير ذلك من 

 (.2009)القاض ،  األمور الت  تهدر إن انيته

 نظرية الجشطلت

 (2015ن، ه : )عا د، وتنظر هذه النظرية إلى القلق من خةل  ة ة مضامي

المضاااامون ال اااايكولوج : حيث نفترضااااون هنا أن  مة صااااراع  ين إقدام الفرا على ابتصااااال بالبيدة  .1

  شباع حاجاته وبين إح امه عن إتمام وإن از هذا ابتصال ألسبات اجتماعية واعية واشتراطية.

التنفي ونقص المضااااااااامون الف ااااااااايولوج : ويعرف باسااااااااا  معاابت القلق ويكون ظاهراا    ضااااااااايق  .2

 األو   ين.

المضااااااااااامون المعر  : وهو الترقت للعواقت الوخيمة لأل عال،  الفرا هنا نقلق حين يترك الحاضااااااااااار  .3

 والحقيقة ال ارية ويقفر للم تقبل المتصور الذي ل  يولد بعد وما زال    رح  الغيت.

 (Maslowألبراهام ماسلو ) نسانيةنظرية الحاجات اإل 

 .  ف  هذه النظرية يرى ماساااااالو أنن ااااااانيةهر النظريات  شااااااباع الحاجات ا تعد هذه النظرية من أشاااااا

 الم اااتويات إشاااباع من ب د باحتياجاته. أي الو اج ت  ما إذا معينة نقطة أي عند راضاااياا  نصااابح الفرا

 ارتبه وقد ن اااانيةا  حاجات هرمية حيث نعتقد  وجوا الذي يليه. بالم اااتوى  الفرا يهت  أن ال ااافلى قبل

 (:2007اآلت ، )أمريان،  النحو على ت ل ليا باترتي

 قةتصااريف الطا إلى والحاجة والمأوى  والهواج والماج الطعام مال :األســاســية البيولوجية الحاجات .أ

 لتتتط الحاجات وهذه ،الح ية ابستشارة إلى األل ، والحاجة عن والبعد للذة الفرا وحاجة والحر ة

حيث  .الفيريولوجية الحاجة نوع ح اااااااات على ا أن تتوقت لفترةمكن لهيو ، ومت دااا  اورياا  إشااااااااباعاا 

    لها األولوية  تصاابح الشااديد، للحرمان يتعرض الفرا عندما الفيريولوجية الحاجات أهمية تظهر

  الفرا. حاجات من داهاع ما تح ت  ل ا شباع
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تشاااااااكل  الت  الظروف من ورعايتها نف اااااااه حمانة إلى حاجة الفرا    تتمال :األمن إلى الحاجة .ت

 األمن النف   جانت إلى للم تمع ابقتصااي ابستقرار وعدم واألعاصير كالعواصت خطراا عليه

  والمعنوي.

يت  إشاااااااااااااباع هذه الحاجة باتصاااااااااااااال الفرا مع  يره وخةل تعامله معه   :واالنتماء للحب الحاجة .ج

مشااتر ة،  اهاتوات  ومعتقدات ومخاوف وآمال أهداف ومصااالح ت معه  بصااورة أو بأخرى، بحيث

 الفرا ومشاااار ة معاييرها وقبول األ راا من م موعة مع الحياة بالر بة    الحاجة هذه تتضاااح إذ

 وقت    اآلخرين قيمها وات اهاتها.  ه  تتضااااامن إعطاج الفرا الحت واساااااتقباله من    لل ماعة

 مشاااااااااكةتال من والعديد التكيت ساااااااااوج إلى نقوا الحاجات هذه تحقيق    وأن ا خفاق واحد،

 ال لو ية. 

لاة ة ا: إن هذه الحاجات تعمل  دا ع للفرا  قو عندما تشبع الدوا ع حاجات التقدير واحترام الذات .ا

األانى منها إلى حد مناسااااااااااات، حيث يؤ د "ماسااااااااااالو" على أن ابعتبار الحقيق  للذات نعتمد على 

اي إلى مشااااااااااااااااعر النقص الكفانة وا ن از والاقة بالنفي وليي ال اااااااااااااامعة الخارجية والت  قد تؤ 

 والضعت والع ر.

 ه  العوامل الت  ترتبو بالفرا نف ااااااااااااه وما نمتلكه من قدرات وإمكانيات من حاجات تحقيق الذات: .1

جهة، واعتمااه على مؤ رات البيدة من جهة أخرى، بحيث نقوم  ت ااااخيرها واسااااتعمالها لتحقيق ذاته 

 (.2008)األشرم، 

الشاااااعور باألمن  نرى أن  (2013رشاااااماوي، ) (1.2  الشاااااكل رق  )وإذا نظرنا إلى هرم ماسااااالو الوارا  

 : حاجات، حيث قام  تق ااااااااااااااي  حاجات الفرا إلىالاانيةنقع    المرتبة  وال ااااااااااااااةمة بعيداا عن األخطار

 تماج، تقدير الذات، وتحقيق الذات، وهذا نعن  أن عدم الشااااااااااعور باألمن والشااااااااااعور يريولوجية، أمن، ان

  جات ا ن ان األخرى.بالقلق قد يؤ ر على حا
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 ( سلم ماسلو للحاجات1.2شكل رقم )

 

عر ية، والنظرية الم ن ااااااااانيةويرى الباحث بأن أكار النظريات توا قاا مع الدراسااااااااة الحالية ه  النظرية ا 

 حيث أنها تربو القلق بحاضر الفرا وم تقبله، وحيث أن التغييرات الت  تحدث    الم تقبل تؤ ر على

من و وت عله نفكر تفكيراا بعقةنياا األمر الذي قد يت ااااااااابت  بعض ابضاااااااااطرابات ابنفعالية أ كار الفرا 

  ينها القلق.

 أسباب القلق 6.2.1.2

 (1997تتعدا أسبات القلق إلى ما يل : )زهران، 

 .بستعداا الورا      بعض الحابتا .1

ذ ر صااراعات الماضاا ، مشااكةت الطفولة والمراهقة والشاايخوخة، ومشااكةت الحاضاار النات ة عن ت .2

 والطرق الخاطدة    تنشدة األ ناج  الق وة والحمانة الرائدة.

 التعرض للحوااث. .3

الحاجات لتحقيق الذات وتأكيد الذات

إنجاز، كفاءة، : حاجات تقدير واحترام الذات
.إتقان، حصول استحسان

االندماج مع اآلخرين، : حاجات الحب واالنتماء
.اعةاإلحساس بالقبول والتقبل واالنتماء للجم

اً الشعور باألمن والسالمة بعيد: الحاجة لألمن
.عن األخطار

حفظ الحاجات الفيزيولوجية األساسية الالزمة ل
.الحياة الجوع والعطش
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 الضاااااااعت النف ااااااا  والقا لية بساااااااتقبال التهديدات الداخلية والخارجية الت  تفرضاااااااها البيدة المحيطة .4

 بالفرا.

اقت معينة    تعمي  عن اساااااااااات ابة مكت اااااااااابة تنتج عن القلق العااي تحت مو  اا وقد نكون القلق نات  .5

 ابست ابة بعد ذلك.

 ( أن أسبات القلق ه :31 -30: ص2009 يما يرى القاض  )

 ضعت القدرة على تحقيق األهداف والطموحات. .1

 ا ح اس بأن الحياة  ير جديرة بابهتمام. .2

 عدم قدرة الفرا على  صل أمانيه عن التوقعات المبنية على الواقع. .3

م اااااااااتقبل وعدم وجوا معلومات  ا ية لدنه لبناج األ كار عن الم اااااااااتقبل نقص القدرة على التكهن بال .4

 و ذلك تشوه األ كار الحالية.

 الشعور بعدم ابنتماج ااخل األسرة والم تمع. .5

 على التكيت مع المشاكل الت  نعان  منها. القدرةعدم  .6

 الشعور بعدم األمان وا ح اس بالتمرق. .7

 ابستغراق    التفكير    الم تقبل.الشعور بالضيق والتوتر وابنقباض عند  .8

 ابنرعاج و قدان القدرة على التر ير. .9

ومن خةل ما ساااابق يرى الباحث أن من أه  األساااابات الت  تؤاي إلى شااااعور الفرا بالقلق ه  ضااااغوط 

 ، ومن األساااااابات األخرى هو الشااااااعورعور الفرا بالقلقالحياة والت  تعتبر أه  األساااااابات المؤانة إلى شاااااا

ها لتشاااا م وتوقع ال اااوج والضااايق، وأنضااااا عدم القدرة على التكيت مع المشااااكل الت  نعان  منبالتوتر وا

 الفرا، والشعور بعدم األمان والخوف، وعدم التقبل للواقع.
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 فئات القلق وفقًا للدليل اإلحصائي 7.2.1.2

 (2004، (  دات بضطرابات القلق، وه : ) ان 6    تيت التشخيص ا حصائ  الاالث ت  تحديد )

ت عة، وهلع  ير اضطرات الهلع، وينق   إلى: هلع مصحوت بحدوث حالة من الرهات لألماكن الم .1

 ماكن المت عة )أي هلع هائ  أو طليق(.لألمصحوت بالرهات 

الرهات، وينق ااااااااااا  إلى: رهات األماكن الواساااااااااااعة  دون تاري  ساااااااااااا ق بضاااااااااااطرات الهلع، والرهات  .2

 ابجتماع ، والرهات الب يو.

 ت الوسواس القهري.اضطرا .3

 حدوث الصدمة.لاضطرات ابنعصات التال   .4

 اضطرات القلق العام. .5

 مصنت    مكان آخر.اضطرات  ير  .6

 
 أعراض القلق 8.2.1.2 

تشااااااامل أعراض القلق     اير من األحيان الخوف أو ا حباط أو عدم ابساااااااتقرار العاطف ، و يما يل  

 (2005)سليمان،  نورا تفصيةا ألعراض القلق:

 .قوة خفقان القلت وسرعته وتغيرات    ن ت المواا الدهنية والكيميائية بالدم 

  .ظهور العرق على ال    أو األطراف والوجه. صعوبة التنفي. شحوت الوجه 

 رواة األطراف والشعور بالقشعريرة. الشعور بالدوخة. الر بة    التبول أو الذهات إلى الحمام . 

 ا يؤاي إلى صعوبة  بيرة    إخراج الكلمات. جفاف الف  وجفاف الحن رة؛ مم 

 .ارتعاش األطراف أو الشفتين. الشعور با جهاا والتعت.  قدان الشهية للطعام. األرق 

  .ابستعداا للصراخ أو البكاج أو الهرت. الشعور بقرت  قدان الوع  أو الدخول    حالة إ ماج 
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لق،  قد تظهر واحدة منها أو  ناج شااااااااااااااعوره بالقوبالطبع  إن هذه األعراض ب تظهر  لها لدى الفرا أ

منهااا،  مااا قااد نكون لبعض األ راا مظاااهر أو أعراض للقلق ب تظهر على  يره  من األ راا،  بعض  

ال اااااااااااااااابقاة لهاذه األعراض   هاذه األعراض تكون مختلفاة من  را آلخر نتي اة لماا يتعرض لاه والخبرات

 وم بباتها.

 أعراض القلق إلى: (2009) ( والقاض 1997 يما قّ   مياسا )

شاااااااديد الح ااااااااساااااااية، عظي  التوتر، وهو هنا نعترف بالخوف  الفرا نكون حيث  األعراض النفســــية: .1

الشاااااديد ولكنه ب نعرف مّ  نخاف، ويشاااااعر بضااااايق شاااااديد حين نقترت موعد النوبة الت  تأت  على 

ضااعت ضاابطه لحالة  شااكل ه مة نشااعر  يها بأن شاايداا هائةا سااوف نقع، و لما زاا شااعوره بالخطر

القلق لاادنااه، ويباادو  ير قاااار على تر ير انتباااهااه حول أي أمر معين، ويشااااااااااااااعر بااالع ر والحيرة 

 الشديدة والتشا م، و أنه وحده    هذه الدنيا وب م اعد له  ينما تهداه ظروف الحياة  لها.

ت ا ه ، ويتصااااااااااااابت العرق منه، ويكار ار ت ااااااااااااارع ضاااااااااااااربات قلت المريض األعراض الفيزيولوجية: .2

األرض ذهاباا وإناباا  وهياجه، ويضااااااااطرت ج اااااااامه، ويصاااااااابح  ير قاار على ال ااااااااكون، حيث يررع  

 ويضرت  فيه وب نعرف ماذا نفعل.

إن العرض البااارز    القلق قلااة النوم وعاادم القاادرة    الاادخول  يااه، ممااا يريااد من إنهاااك المريض  .3

 وح اسيته وهواج ه.

اة و حدقة العين وتعا ير الخوف على الوجه، وبر  األعراض ال  ااااااااااامية: شاااااااااااحوت الوجه، وات ااااااااااااع .4

، وارتفاع ضاغو الدم، وسارعة التنفي والشاعور بابختناق، وجفاف تاألطراف، وسارعة ضاربات القل

الحلق، وصاااااااعوبة البلع، وع ااااااار الهضااااااا ، وآبم المعدة واألمعاج، و ارة الغازات وصاااااااعوبة التبول، 

ت، والنشاااط الحر   اط والماا رة، وتوتر العضااةو ذلك الضااعت العام ونقص الطاقة الحيوية والنشاا

 زمات العصبية مال: اختةج الف ، مص ا  هام، وقض  األظا ر، ورمش العينين. ألالرائد، وا
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 اآلثار المترتبة على القلق 9.2.1.2

 (2015سلبية على الفرا، وه : )عا د،  اا ر  الشعور بالقلق آلإن 

 اليت ا جبار وا كراه    التعامل مع اآلخرين.الشك    الكفاجة الشخصية واستخدام أس .1

 استخدام ميكانرمات الد اع مال النكوص وا سقاط والتبرير والكبت. .2

 تطيع نفقد الفرا تماسكه المعنوي ويصبح عرضة لةنهيار العقل  والبدن  استناااا إلى أن الفرا ب ن .3

 أن نحيا إب  واسطة تطلعه إلى الم تقبل.

 والتعنت. م وعدم الاقة    أحد واستخدام آليات الد اع وصةبة الرأيوالتشا  الهروت من الماض   .4

 ( آ اراا أخرى مترتبة على القلق، وه :2009 يما نضيت المشيخ  )

 انعدام الطمأنينة على الرزق والمكانة والصحة و يرها. .1

 معظ  األوقات.التوقع ال لب   .2

 اف واختةل  قة الفرا  نف ه.عدم تحقيق الذات واضطرابات متعداة األشكال وانحر  .3

 الشعور بالوحدة وعدم القدرة على تح ين م توى المعيشة وعدم القدرة على التخطيو للم تقبل. .4

 العرضة لةنهيار العقل  والبدن . .5

 الهروت من الماض  والحاضر والتشا م والتعنت واستخدام صةبة الرأي    معظ  الوقت. .6

 أنواع القلق 10.2.1.2

 ديدة للقلق، و يما يل  نذ ر بعضاا منها:هناك أنواع ع

يي لوهو القلق الشامل حيث يتخلل جوانت عديدة من حياة الفرا، وهذا النوع من القلق  القلق العام: .1

بموضااااااااوع ما، ولكنه قد يتحدا بم ال معين تايره مواقت ذات قدر من التشااااااااابه  ابمتحان،  اا محدا

 (.2011وال ني، ومواجهة الناس، والموت )المصري، 
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ن نقلق الفرا حين يواجه موقفاا معيناا ومع تكرار حضااااااااااااااور هذا أتبو بمخاوف محداة:  القلق المر  .2

 الموقت يتكرر القلق والذي نصل إلى ارجة الهلع.

    القلق الوجواي: وهو قلق ب يتعلق بمشاااكلة التكيت وإنما بطبيعة الوجوا نف اااه وهنا يندمج الفرا .3

من أنا ولماذا أعيش؟ وما مصاااااايري؟ وما الهدف أصااااااةا من  قبيلدة ت ااااااا بت  ل اااااافية  ونية من ع

 الوجوا؟ ... ال .

 (.2004القلق الاانوي: وهو الذي نصاحت األمراض النف ية والعقلية األخرى ) ان ،  .4

 ومن األنواع األخرى للقلق هو قلق المكتبات، و يما يل  نوضح شرحاا تفصيلياا عنه:

 قلق المكتبات 11.2.1.2

ة بالظاهر  ل امعية والقلق الذي ينتا ه  لييالطلبة مع اسااااااتخدام المكتبات وخاصااااااة المكتبات اإن ت ربة 

ويشاااااير  ال ديدة، وإنما ه  ساااااائدة  ين طلبة ال امعات    جميع أنحاج العال  وليي     ل اااااطين  قو،

أن ظاااهرة قلق المكتبااات تحاادث أ ناااج قيااام ( Onwuegbuzie & Jiao, 2004أونويغبوزي وجياااو )

لطلبة بمهام المكتبة، وهو يرى أن هذا القلق هو شاااعور  ير مريح أو تصااارف عاطف  من ذوي الخبرة ا

 كية وعاطفية و  يولوجية وسلو ية.   وضع المكتبة، والذي له تداعيات إارا

و ائق مكتوبة من قبل الطةت   اراسااااااااااتهراج  إب  يها ( والت  قامMellon, 1986 ف  اراسااااااااااة لميلون )

ت أنه  نشاااعرون بالخوف والقلق عند وصااات مشااااعره  حول اساااتخدام المكتبة للعاور على حول المكتبا

ولعدم ح   المكتبة، ل: نتي ةالمعلومات الةزمة لألكاانمية، حيث أكدوا على أنه  نشااااااااعرون بالضااااااااياع 

 ؛و يرها والت  ت اااااااااااااعده     البحث    المكتبة الم موعة المرجعية و تالوج البطاقات معر ته   وجوا

ها وعدم  ه  أنظمة المكتبات الذين ن دون أنأبحا ه ، ببدج المن  يفية  و ذلك عدم التأكد من أنف اااااااااااااه 

  امضة بالن بة إليه .
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وأسااابات قلق وللتوضااايح أكار حول قلق المكتبات  إن الباحث سااايتناول مفهوم قلق المكتبات بالتعريف، 

 ذلك ساااااااااااااايتناول طرق  اراساااااااااااااااة قلق المكتبات،أهمية المكتبات، واآل ار المترتبة على قلق المكتبات، 

 ووسائل الحد من قلق المكتبات.

 مفهوم قلق المكتبات 12.2.1.2

 وعدم القدرة على اساااتخدامها( أن القلق من المكتبة هو الوجوا    المكتبة Tewell, 2014يرى تويل )

اسااتخدام المكتبة  والذي نشااكل عقبة نف ااية تؤاي إلى ع ر الم ااتفيدين المحتملين عن بطريقة صااحيحة

ك، وخدماتها أو عدم ر بته     ذلك،  ما قد يتملكه  بعض المشاعر ال لبية ات اهها  الخوف، وابرتبا

وعدم التنظي ، ومشاااااااااعر عدم اليقين والرهبة،  ما يرى أنه الخوف من اسااااااااتخدام المكتبات، وهو حاجر 

 نف   نعرقل التحصيل األكاانم  وتطوير معر ة المعلومات.

قلق المكتبة بأنه شااااااااعور  ير مريح أو  (Lichtenstein & Onwuegbuzie, 1996) وصااااااااتكما 

تصااااااااااارف عاطف ، من ذوي الخبرة    إعداا المكتبة الت  لها تداعيات معر ية، عاطفية،   ااااااااااايولوجية، 

ويعوا هذا الخوف إلى عدم الدرانة بقواعد المكتبة وبروتو ولها، با ضاااااااااااااااا ة إلى ح مها، وساااااااااااااالو ية، 

 و المعقد ألرقام ابتصال لعدا  بير من المكتبات األكاانمية  عنصر م اه .والتخطي

    حين يرى البعض بأن قلق المكتبة هو أن الوجوا    المكتبة أو استخدامها نشكل عقبة نف ية تؤاي

إلى ع ر الم ااااااااااتفيدين المحتملين عن اسااااااااااتخدام المكتبة وخدماتها أو عدم ر بته     ذلك، وهذه الفدة 

ها مشااااااااااعر الخوف، وا رباك، وعدم التنظي ، ومشااااااااااعر عدم اليقين والرهبة باعتبارها ذات صااااااااالة ينتا 

 (.Onwuegbuzie, 1997بستخدام المكتبة )

 أسباب قلق المكتبات 13.2.1.2

تؤاي إلى قلق (    اراساااااااته إلى أن هناك العديد من األسااااااابات الت  Tewell, 2014لقد أورا تيويل )

  الكبير للمكتبااة، والتخطيو المعقااد ألرقااام ابتصااااااااااااااااال لعاادا  بير من المكتبااات  المكتبااات، منهااا الح
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األكاانمية  عنصر م اه ، األمر الذي يؤاي إلى عدم ابرتياح ت اه المكتبات النابعة من الشعور بعدم 

( إلى أن Mellon, 1986المةجمة عند محاولة اساااااااااااااتخدام موارا المكتبة،    حين أشاااااااااااااارت ميلون )

القلق تعوا  ذلك إلى الح   الن اااب  للمكتبة، ونقص المعر ة حول موقع المواا، ونقص المعر ة أسااابات 

 حول  يفية  دج البحث    المكتبة، ونقص المعر ة حول  يفية المض  قدماا    البحث    المكتبة.

ااة فراا لري( إلى أن الحرمان أو ابنقطاع أو اب تعاا عن المكتبة نعتبر عامةا مح2010ويورا سااااااااااااعيد )

 ن بة القلق مقارنة باألشخاص الذين اعتااوا على ارتياا المكتبات بمختلت أماكن تواجدها.

 ( قلق المكتبة لدى الطلبة بخم ة أبعاا، وه :Bostick, 1992 يما حدا  وستيك )

 بب نمكن التعاااماال مع أمناااج المكتبااات أو الموظفين، وأنااه  ه:  ااا اراك بااأنااالحواجر مع الموظفين 

  نمكن الوصول إليه .

 .الحواجر العاطفية: وه  ا ح اس بعدم الكفاجة  يما يتعلق باستخدام المكتبة 

 .الراحة مع المكتبة: وه  مخاوف تتعلق بال ةمة والضيا ة 

 .معر ة المكتبة: وه  تتعلق با لمام  وظائت وبروتو وبت المكتبات 

  مال أجهرة الكمبيوتر والطابعات.الحواجر الميكانيكية: وتتعلق باستخدام المعدات 

 اآلثار المترتبة عن قلق المكتبات 14.2.1.2

 اه إن لقلق المكتبات العديد من اآل ار ال اااااااااااااالبية الت  تعوا  نتائ ها على الطلبة،  الشااااااااااااااعور بالقلق ات

 المكتبة قد يؤاي إلى نقص اسااااااااااااااتخدام المكتبات وبالتال  نقص    مهارات معر ة القراجة والكتابة مدى

اارين الحياة،  ما أنه قد يؤ ر ساااالباا على التعل  وا ن از األكاانم ،  ما أن الطلبة قد نصاااابحون  ير ق

 على تر ير الوقت الكا   والطاقة العقلية على عملية معينة، وهو عائق نطرح تحدنات أكبر  ن ازه 

 (.Tewell, 2014األكاانم  )
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 أهمية دراسة قلق المكتبات 15.2.1.2

لتذليل هذا القلق ااخل الطلبة  قلق المكتبات تعوا( إلى أن أهمية اراساااة 2010ساااعيد )ساااة ارا خلصااات

 ، وإن اا أكبر عدا ممكنالقّراج ااخل المكتبةحقيق أكبر عدا ممكن من ت ، و ذلكوم ااتخدم  المكتبات

طلبة با ضاااااااااا ة إلى إن اا بعض الوساااااااااائل الت  نمكن للمكتبة اتباعها ل ذت ال، منها من الم اااااااااتفيدين

لتو ير أكبر عدا ممكن من الكتت والمواا المكتبية ل ااااااااااااد احتياجات  والم ااااااااااااتفيدين من خةل ال ااااااااااااع 

 الم اااااااااااتفيدين، مع األخذ بعين ابعتبار طريقة تنظي  المكتبة ومحتوياتها وتنظي  الكتت بطريقة ن اااااااااااهل

 اعوة العديد من األشخاص لةستفااة من المكتبة. وأنضاا الوصول إليها، 

 طرق ووسائل الحد من قلق المكتبات 16.2.1.2

ب من م اااتويات عالية من القلق المكتب ، إ نشاااعرون على الر   من أن هناك العديد من الطلبة ب زالوا 

اصااااااااااااااة أنه ومن المرجح أن التقنيات التكنولوجية الحدياة وقواعد البيانات ابلكترونية    المكتبات، وخ

قليل القلق المكتب  وساااايريد من قدرة الطلبة على اسااااتخدام اسااااتخدام الحاسااااوت المنرل ، ساااايعمل على ت

،  هذا التقدم التكنولوج   ير الم اااااااابوق  ان له المكتبة بشااااااااكل مريح واون الشااااااااعور بالخوف أو القلق

 تأ ير عميق على الخدمات وطريقة تقدنمها للطلبة عبر المكتبات األكاانمية،  الطةت اليوم أصاااااااااااااابحوا

 (.Mizrachi, 2000) بحث مكتبية متطورة من الراحة من منازله  قاارين على إجراج عمليات

كما نمكن الحد من قلق المكتبات من خةل قيام المعلمين والمشر ين التربويين من توضيح أهمية و ائدة 

المكتبة بالن ااااابة لأل راا وخاصاااااة الطلبة وتحفيره  على تحقيق أقصاااااى اساااااتخدام للمواا المكتبية، و ذلك 

قتنيات المكتبة الت  تقع ضاامن تخصااصااه ومنذ التحاقه بالعملية التعليمية، با ضااا ة إلى التعرف على م

ترويد الطلبة بمهارات التعل  الذات ، وتشااا يع المناقشاااات الم دنة وإ ارتها،  ذلك تكليت الطلبة بأنشاااطة 

ة مشااكلة تتصاال تربوية وتعليمية تد عه  إلى اسااتخدام المكتبة،  ذلك تكليت الطلبة  تقدن  بحث أو اراساا

بموضاااوع معين    مااته الدراساااية،  ذلك نقوم المشااارف  دور المرشاااد بالن ااابة للطلبة لتوضااايح وشااارح 
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كيفية اساااااااتخراج واساااااااتخدام الكتت والمراجع الت  تخدم مااته  الدراساااااااية وتتناسااااااات وميوله  واهتماماته  

 (.2009)الشنبري، 

ه  أ ما نعرف بالتربية المكتبية والت  تعتبر من  ماللحد من قلق المكتبات هو استخد ومن الطرق األخرى 

خدام الوساااااااائل الت  تقلل من قلق المكتبات  ونها تروا الفرا بالمهارات والقدرات الت  تمكنه  من ابسااااااات

 الواع  والمفيد للمعلومات المتوا رة بالم تمع،  ذلك  ه  تك ااااااااااااااات الفرا المهارات والخبرات من خةل

 (.2010ير ت    ابطةع عليها والبحث    المراجع )محمد، الحصول على المواا الت  
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 الدراسات السابقة 2.2 

 الدراسات المتعلقة بالتنور المعلوماتي 1.2.2 

 الدراسات العربية 1.1.2.2

اراسة هد ت إلى معر ة م توى الوع  المعلومات  لدى طالبات  ليات جامعة ( 2016أجرت عماشة )

ف على المهارات األساااااااااسااااااااية المتو رة لدى الطالبات بم ال الوع  المعلومات  وحصاااااااار ال وف والتعر 

الصااعوبات والعقبات الت  تواجههن    الحصااول على المعلومات والخروج بالمقترحات الت  ت اااعد    

  تنمية الوع  المعلومات  لديهن، ولتحقيق أهداف الدراسااااااااة اتبعت الباحاة المنهج الم ااااااااح  الميدان   

( طالبة من طالبات  ليات جامعة 80ميع البيانات وت  ابعتماا على ابساااااااااااتبانة  أااة وزعت على )ت 

د ال وف بكليات )الحاساااااااااااااابات والمعلومات، التربية، العلوم الطبية التطبيقية، الشااااااااااااااريعة والقانون(، وق

حتياجاتهن توصاااااالت الدراسااااااة إلى أن الطالبات لديهن القدرة على اسااااااتخدام مصاااااااار المعلومات ل ااااااد ا

المعلوماتية، وأن هناك ن اااااااااااااابة  بيرة من الطالبات نقمن بالبحث عن المعلومات  هدف إعداا األبحاث 

ت ابلكترونية بعض الطالبات عن اسااااااااتخدام مصاااااااااار المعلومالدى  اا العلمية،  ما وجد أن هناك عرو 

 استخدام التقنيات الحدياة.   ب بت عدم الخبرة 

د ت إلى معر ة واقع البنية التحتية للمعلومات    جامعة تشاااااااااارين بما اراسااااااااااة ه (2015وأجرى قاف )

تتضاااااااااامنه من مكتبات ورقية والكترونية وشاااااااااابكات ومخا ر، واراسااااااااااة الوع  المعلومات  لطلبة المرحلة 

ال امعية األولى    هذه ال امعة، ولتحقيق أهداف الدراساااة اساااتخدم الباحث المنهج الوصاااف  التحليل ، 

المعاينة العشااااااااااااااوائية الطبقية والتوزيع المتناساااااااااااااات ت  توزيع أ راا عينة البحث والبالغة  وبابعتماا على

( طالباا وطالبة على  ليات ال امعة، وباساااتخدام األسااااليت ا حصاااائية المناسااابة ت  التوصااال إلى 397)

ى    أن م اااااااااااااتوى الوع  المعلومات ، و عالية اساااااااااااااتخدام المعلومات لدى طلبة المرحلة ال امعية األول

جامعة تشاارين بشااكل عام هو م ااتوى مرتفع، إب أن هناك تفاوتاا محدوااا    هذا الم ااتوى،  ما أشااارت 
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ذات ابلة إحصااااائية    م ااااتوى الوع  المعلومات  لطلبة المرحلة ال امعية  اا النتائج إلى أن هناك  روق

د الوع  المعلومااات  بااازاناااا األولى تعرى لمتغير عاادا اللغااات األجنبيااة الت  يتقنهااا الطااالاات، حيااث يرياا

 . عدا اللغات األجنبية الت  يتقنها الطالت

اراساااة هد ت إلى معر ة الوع  المعلومات   ين صااافوف الطلبة ال امعيين و ذلك  (2014أجرى الزم )

   الوع  المعلومات ، إذ شااامل م تمع البحث  ن اااانيةإلى معر ة الفروق  ين التخصاااصاااات العلمية وا 

ة التربية/ ال امعة الم ااااااااااتنصاااااااااارية، وقد عمد الباحث إلى أخذ هذا الم تمع  ونه نضاااااااااا  على طلبة  لي

م ( طالباا وطالبة موزعين على  ا ة األق اااااااا3841، و ان عدا أ راا الم تمع )إن اااااااانيةعلمية و  اا أق اااااااام

( من الم تمع األصااااااااال   أصااااااااابحت 5%، وت  أخذ عينة من هذا الم تمع بمقدار )ن اااااااااانيةالعلمية وا 

( طالت وطالبة 100( طالت وطالبة من األق ااااااااااااام العلمية و)100( طالت وطالبة  واقع )200نة )العي

لعينة قياس جديد لقياس هذه ال اامة، وخرج البحث  نتي ة أن أ راا ام، وقد ت   ناج ن ااانيةمن األق ااام ا 

لوع  يتمتعون  وع  معلومات  و ذلك تفوق التخصااص العلم  على التخصااص ا ن ااان     م ااتوى ا

 المعلومات .

اراسة هد ت إلى الكشت عن م توى  فاجات الوع  المعلومات  لدى طلبة  (2012كما أجرى بركات )

جاااامعاااة القااادس المفتوحاااة    منطقاااة طولكرم التعليمياااة و ق المعاااايير العاااالمياااة لهاااذه الكفااااجات، ولهاااذا 

مات للتعلي  العال ، والت  الغرض طبقت أااة الدراساااااااااااااااة وه  قائمة على معايير  فاجات الوع  المعلو 

( مؤشااراا 22حداتها جمعية  ليات ومكتبات البحث األمريكية، والمكونة من خم ااة معايير تشاامل على )

( طالباا 464للوع  المعلومات  لدى طلبة ال امعة، وقد طبقت أااة الدراساااااااااااااااة على عينة مكونة من )

معلومات  لدى الطلبة و ق المعايير العالمية الوع  ال  فاجةوصلت الدراسة إلى أن م توى وطالبة، وقد ت

سوى    معيار تقيي  المعلومات تقييماا نقدناا،  ما أظهرت النتائج أن  مرتفعى ت  ان بم تو لهذه الكفاجا

هناك  روقاا    الم اااااااااااتوى العام لكفاجات الوع  المعلومات  لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة ضااااااااااامن 
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ري المعدل التراكم  وم اااااااااتوى ال ااااااااانة الدراساااااااااية وذلك لصاااااااااالح  دة الطلبة المعايير العالمية تبعاا لمتغي

المتفوقين    المعدل التراكم  والطلبة من م اااتوى ال ااانة الرابعة والاالاة،  ينما أظهرت النتائج من جهة 

أخرى عدم وجوا  روق االة إحصاااااااااااااااائياا    م ااااااااااااااتوى  فاجة الوع  المعلومات  العام لدى الطلبة تبعاا 

 ال ني والتخصص.لمتغيري 

( اراساااااااااااااة هد ت إلى معر ة مدى وع  طلبة الدراساااااااااااااات العليا    ال امعة 2011وقد أجرت حمدي )

( 166األرانية بمفهوم التنور المعلومات ، وارجة امتةكه  لمهاراته، وقد تكونت عينة الدراساااااااااااااااة من )

نتائج ا و باتها، وقد أظهرت الطالباا وطالبة    أربع  ليات، وت   ناج أاوات الدراساااة والتحقق من صااادقه

أن ماادى وع  الطلبااة بمفهوم التنور المعلومااات  وارجااة امتةكه  لمهاااراتااه بشااااااااااااااكاال عااام مرتفعااة،  مااا 

 أظهرت وجوا بعض الخلو    مفهوم التنور المعلومات ، و ذلك أشارت النتائج إلى أن الطلبة يواجهون 

ظهرت النتائج وجوا  روق ذات ابلة صااااااااااااااعوبات    م ااااااااااااااألة تقيي  المعلومات ومصاااااااااااااااارها،  ذلك أ

 إحصااااااائية    مدى وع  الطلبة بمفهوم التنور المعلومات  وارجة امتةكه  لمهاراته لصااااااالح الطلبة   

 .ن انيةالكليات ا 

اراسااااة هد ت إلى اسااااتكشاااااف واقع الوع  المعلومات  لدى الباحاات من  (2006أجرت الســـلمي )كما 

وتقدن  ر ية واضحة لطبيعته وتحديد هويته، واراسة  الملك عبد العرير، طالبات الدراسات العليا ب امعة

وتحديد الصااعوبات البحاية الت   الطالبات،م ااتواه    الم تمع األكاانم   تحديد مظاهره ومهاراته لدى 

تواجههن عند البحث عن المعلومات، والتعريف بات اهات واور المكتبة األكاانمية ب امعة الملك عبد 

وقد ا سااااااااااااتخدم المنهج  الباحاات.   اع  وتنمية الوع  المعلومات  لدى  -شااااااااااااطر الطالبات  -ر العري

الم ااااااااااااااح  للحصااااااااااااااول على البيانات والمعلومات الت  تحدا مهارات ومظاهر الوع  المعلومات  لدى 

من طالبات ( طالبة 173 لغت )وزعت على عينة عشاااوائية  اساااتبانةطالبات الدراساااات العليا من خةل 

( و    لية العلوم 45,5% ن اااااااابة ) ،ن ااااااااانيةحلت  الماج ااااااااتير والد توراه     لية اآلاات والعلوم ا مر 
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( من إجمااال  العاادا الكل  للطااالبااات، ومن    ت  تحلياال  ياااناااتهااا  واسااااااااااااااطااة البرنااامج 35% ن اااااااااااااابااة )

نمية ،  ما ا ساااتخدم أسااالوت اراساااة الحالة لتحديد األنشاااطة والخدمات الخاصاااة  ت (SPSS)ا حصاااائ 

الوع  المعلومات     المكتبة األكاانمية بشاااطر الطالبات بابعتماا على المقا لة الشاااخصاااية مع و يلة 

شاااااااااااؤون المكتبات. وقد أظهرت الدراساااااااااااة مدى تو ر مهارة الحاجة للمعلومات ومهارة تقيي  واساااااااااااتخدام 

   حين ظهر ا تقار  ،الدراساااةالمعلومات بشاااكل واضاااح  ين طالبات الدراساااات العليا    الكليتين عينة 

 البية الطالبات للمهارات المكتبية والبحاية والتكنولوجية،  ما أتضااااااااح أن أكار الصااااااااعوبات الت  تواجه 

الباحاات تر رت حول مصاار المعلومات وطرق استخدامها واستخدام المكتبة وخدماتها وإمكانياتها مما 

خرجت الدراسااااة  اا أسااااي علمية سااااليمة. وأخير لبات على نقتضاااا  ضاااارورة إعداا  رامج موحدة لتعلي  الطا

بم موعة من التوصااااااااايات والمقترحات الت  ت اااااااااه     تنمية الوع  المعلومات     الم تمع األكاانم  

  . تفعيل عناصره من خةل تحقيق اور الهيدة األكاانمية والطةت والمكتبة األكاانمية

ت    محو األمية المعلوماتية البيدية، اراساااااااااااااااة هد ت إلى معر ة اور المكتبا( 2003وأجرت محمد )

حيث قامت الباحاة بمناقشااااااااااة اور المكتبات    محو األمية البيدية وتطورها، وم ااااااااااتويات محو األمية 

لتحقيق المعلوماتية البيدية، واور المكتبات العامة ضاااااامن منظومة التنشاااااادة والتعلي  والاقا ة بالم تمع، و 

المكتبااات العااامااة    محااا ظااة القاااهرة وال يرة  ون هاااتين  أهااداف الاادراسااااااااااااااااة قاااماات باااختيااار عاادا من

المنطقتين تضاااااااااا  م موعات خاصااااااااااة بالبيدة، وقد وجد أن المكتبات تقدم خدمات هد ها التوعية البيدية 

ث ونشاااار الوع  البيد  الذي نعتمد أساااااساااااا على ا اراك الح اااا  للمواطن بأهمية حمانة البيدة من التلو 

 المختلفة.وصون الموارا الطبيعية 
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 الدراسات األجنبية 2.1.2.2

التعرف على مدى معر ة المدرسين     لية سي يل  إلىوالت  هد ت  (Gutiérrez , 2014)دراسة 

لعملية التعليمية، وقام الباحث لمهارات التنور المعلومات  و ذلك مدى ممارسته  لهذه المهارات خةل ا

ابستبانة  إرسالات الكمية والنوعية من خةل استبانة ومقا ةت شخصية مع المدرسين، ت  مع البيانب 

(، و ان عدا 199ل ميع الهيدة التدري ية    الكلية والبال  عداه  ) ا لكترون من خةل البريد 

اا، وقد ( من الم ت يبين اختيروا عشوائي6( مدرساا، تلى ذلك المقا ةت الشخصية مع )23الم ت يبين )

 أنالمفحوصين له  نظرات وتعريفات مختلفة للتنور المعلومات ، مع انه  ر روا على  أنالنتائج  أظهرت

التنور المعلومات  نعن  القدرة على العاور على المعلومات، والقدرة على ابستشهاا بالمصاار، و ذلك 

مهارات التنور المعلومات   إلىرون الطةت نفتق أن أنضاا  وأظهرتالقدرة على تقيي  مصداقية المصاار، 

المعلومات  الباحث بضرورة تعرير البرامج الت  تدع  مهارات التنور  وأوصىح ت وجهة نظر المدرسين. 

 وتضمينها    الم اقات.

اراسة هد ت إلى الكشت عن العةقة  ين م توى  (Luu & Freeman, 2011وأجرى لوو وفريمان )

ن لتواصل ابجتماع  والتكيت األكاانم  لدى الطلبة ال امعيين     ل مالتنور المعلومات  و عالية ا

كندنة، ( طالباا وطالبة، نصفه  يدرسون    ال امعات ال422كندا وأستراليا، وقد تكونت عينة الدراسة من )

 ا يةونصفه  اآلخر يدرس    ال امعات األسترالية، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجوا عةقة ارتباطية إن 

شارت  ين م توى التنور المعلومات  و عالية التواصل والتكيت ابجتماع  واألكاانم  لدى الطلبة،  ما أ

لدراس  االنتائج أن هناك  روقاا    م توى التنور المعلومات  لدى الطلبة تبعاا لمتغير التخصص والم توى 

تعرى لمتغيري ال ني  عدم  روق راسية عليا، وأن هناك لصالح التخصصات العلمية والطلبة من سنوات ا

 والتحصيل األكاانم .
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والت  هد ت إلى تصمي  نموذج مختلو متكامل ومت ل ل لفحص م توى  (Magliaro , 2011)دراسة 

 ةن انيالتنور المعلومات  واحتياجات طةت الدراسات العليا    التربية والدراسات ابجتماعية والعلوم ا 

   ال امعات الكندنة متوسطة الح  ، استخدم الباحث البيانات الكمية والنوعية، وذلك من اجل تاليث 

الدراسات العليا  طالباا من( 201، حيث تكونت عينة الدراسة من )أاقالبيانات، والحصول على نتائج 

لذين شار وا    اا من ا( طالب16،    ت  اختيار )من م تمع الدراسة الذين شار وا    ابختبار الكم 

المقا ةت الشخصية معه  للحصول على البيانات النوعية، حيث ت  العاور على   جراجابختبار الكم  

ي  ير اللغة ا ن ليرية(  ان نتائج نعتد  ها للمتغيرات الم تقلة الاة ة التالية: اللغة األولى للمشار ين )أ

انى للمواا الم تازة لدرجة الماج تير )أي الطةت الذين ل  يت  ،  انيا: متطلبات الحد األاا ه  منخفض  أاا

ماج تير طلبة : التخصص حيث  ان أااج  الااا ، و اا ه  منخفض  لحد األانى لعدا المواا(  ان أااإكمال ا

. وأكدت البيانات الت  ت  الحصول عليها من اا ماج تير العمل ابجتماع  منخفضطلبة    التربية و 

،  المريد من التوجيه والتعل  للمواضيع ذات العةقة بالتنور المعلومات إلىالطةت بحاحة  أنالمقا ةت 

نكت بوا مهارات التنور المعلومات ، عن  أننضاا إلى أن طةت الدراسات العليا نمكن أ وتشير النتائج

 رنت.طريق التدريت العمل     المكتبة، و   القاعات الدراسية من خةل المواا، وعلى ا نت

 ان الهدف من هذه الدراسة معر ة وجهات نظر طةت الدراسات العليا  (Oware , 2010)دراسة 

حول التنور المعلومات   هدف  ه  آرائه ، ومعر ة خبرته ، وأهميتها    العمل األكاانم  أو البحث، 

للحصول على المعلومات. وقد استخدم الباحث  وأنضا للتأكد من المصاار الت  نعتمد عليها الطةت

، وتكونت العينة من زمةلةاالمنهج الوصف  والنوع  وعينات  ير احتمالية للحصول على البيانات 

 Masters of Digital Library)( والملتحقين     رنامج 2009و 2008و 2007)العلوم طةت 

Learning (DILL)).  استبيان ومقا ةت شخصية، وقد أظهرت نتائج ل مع البيانات  أااتينواستخدم

العمل األكاانم    ن از ا نترنتطةت الدراسات العليا نعتمدون بشكل  بير على شبكة  أنهذه الدراسة 
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أو البحا ، ويتفقون على أن التنور المعلومات  هام ومفيدة جدا    العمل األكاانم  والبحا ، ويشيرون 

ب يت رأ من المنهج الدراس ، وينبغ  األخذ أنضا    وقت مبكر من  إلى أنه ينبغ  أن تكون جرجا

نضاا على ت ربة على عينات أكبر، وتكرارها أالباحث  تكرار هذه ال وأوصىالتعلي  ل عله أكار  عالية. 

 ، وذلك للتأكد من النتائج.الد توراه م توى طلبة 

عن م توى التنور المعلومات   اراسة هد ت إلى الكشت (Hepworth, 2009كذلك أجرى هيبورث )

( طالباا 98ومهاراته لدى الطلبة ال امعيين، ولتحقيق هدف الدراسة اختار الباحث عينة مكونة من )

كون وطالبة من طلبة ال نة األخيرة    جامعة نان نج التكنولوجية، وقد  ّينت النتائج أن الطلبة نمتل

 بين أن الطلبة قد أظهروا وجوا بعض الصعوبات الت مهارات التنور المعلومات  بم توى مرتفع،  ما ت

 تواجهه   تحديد المشكلة وصيا ة الفرضية واألسدلة، وتحديد مصاار المعلومات، وتطوير استراتي يات

البحث، واستخدام المكتبة،  ما أظهرت النتائج عدم وجوا  روق    م توى التنور المعلومات  تعرى 

 لمتغيري ال ني والتخصص.

البحث    تعلي  وتعل  التنور المعلومات ،     إلىوالت  هد ت  (Cidpeta, 2008)اسة وفي در 

 مؤس ات التعلي  العال     إقلي   وازولو ناتال ومةوي. 

( طالباا 422استخدم الباحث البيانات الكمية والنوعية الت  ت  جمعها من عينة الدراسة المكونة من )

لبة من الم تمع األصل ، و شفت الدراسة أن التنور المعلومات  متو ر    جامعة زولوبند وجامعة وطا

مروزو  وصفه وحدة اراسية. جامعة ايربان للتكنولوجيا ب تقدم وحدة نمطية أو اورة    التنور المعلومات ، 

عة خةل  رنامج المكتبة ولكن المكتبة تعل  معلومات عن التنور المعلومات  ل ميع الطةت    ال ام

جميع الطةت الذين تلقوا تدريت التنور المعلومات   انت لديه  القدرة على  أنالتوجيه . وتشير النتائج 

الدراسة  وأوصت، واسترجاعها، وتوظيفها بالشكل المناست. وإن ااهاتحديد المعلومات، والبحث عنها 
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وحدة عن التنور المعلومات     جميع  أو موذجن إاخالعلى ال امعات  أن، منها التوصياتبعدا من 

 م اقاتها.

اراسة هد ت إلى وضع معايير لكفاجة التنور المعلومات   (Wen & Shih, 2008وأجرى وين وشيه )

ر، وت  لدى معلم  المرحلة األساسية والاانوية، ولتحقيق هدف الدراسة ت  إعداا استبانة حول تلك المعايي

رس ( من مدراج المدا33التحليل ، وت  توزيع أااة الدراسة على عينة قوامها )استخدام المنهج الوصف  

، وقد تضمن المعايير على  ة ة أبعاا، ه :    تايوان وأساتذة ال امعات والمتخصصين والمعلمين

   تعريرالمعر ة، والمهارات، وابت اهات، وقد أظهرت الدراسة أن بعد ابت اه هو البعد األكار تأ يراا  

 لتدريي.اكفاجة التنور المعلومات  لدى المعلمين، و   ر بته  الم تقبلية لتطبيق تكنولوجيا المعلومات    

اراسة هد ت إلى الكشت عن المهارات األساسية للتنور  (Michelle, 2006وكذلك أجرى ميشيل )

  ة ال نة األخيرة  ( طالباا وطالبة من طلب282المعلومات  لدى عينة من الطلبة والذين  ل  عداه  )

ان جامعات نيوزلندا، وقد أظهرت النتائج أن استخدام الطلبة للمهارات األساسية للتنور المعلومات   

 متوسطاا لدى طلبة التمريض والتخصصات األا ية،  ينما  ان مرتفعاا لدى طلبة الطت والهندسة،  ذلك

اك اا لمتغير ال ني لصالح الذ ور، و ان هنأشارت النتائج إلى وجوا  روق    م توى هذه المهارات تبع

  روقاا    م توى المهارات تبعاا لمتغير الم توى التحصيل .

اراسة هد ت إلى التحقق من الدور الذي تلعبه  (Somi, et., al., 2005) وآخرون  وأجرى سومي

للطةت  ةمدى قدرة المكتبة على تعرير محو األمي( ب نوت أ ريقيا عن Fort Hareمكتبة جامعة )

من خةل م ح أجري على عدا من الطلبة ما عنده ، وقد ت  ذلك لتنور المعلومات  وتح ينه ا وزيااة

 قبل تخرجه  من ال امعة وطلبة الدراسات العليا، وقد استخدام الباحث أااة ابستبانة للدراسة والت  ر ّرت

وأماكن تلك المصاار وأنواعها وترتيبها استخدام المكتبة ومصاارها على محاورها عن معر ة وقدرة الطلبة 

و وائد ا رشاا والتوجيه المكتب  وإمكاناته  على استخدام المصاار والمعلومات ابلكترونية وتقييمها 
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و يفية ابقتباس منها، وبعد المعال ة ا حصائية أشارت نتائج الدراسة أن الطلبة والذين تلقوا تدريباا على 

القدرة على استخدام المصاار والمعلومات    المكتبة،    حين أن  البية مهارات المعلومات لديه  

الطلبة الذين ل  يولوا أهمية للتدريت ظهر عدم قدرته  على استخدام الفهرس ابلكترون  المكتب  والمصاار 

 المرجعية وعدم المعر ة  برامج ا رشاا والتوجيه المقدمة من قبل المكتبة.

حول مهارات  ت ميع البيانات إلىوهد ت هذه الدراسة  (Mittermeyer & Quirion, 2003)دراسة 

تحديد مهارات التنور من أجل ة ال امعيين    جامعات الكيبيك، الطلبلدى  البحث عن المعلومات

ة للمكتبات المعلومات  للطةت من أجل تو ير المريد من الخدمات المناسبة، وتو ير  يانات مو وق

 ال امعية، لدع  توصيات من أجل إاماج التنور المعلومات     المناهج الدراسية    ال امعات. 

( 56.9%) ن بة است ابة  لغت  أي( 3003( وت  استرجاع )5281استخدم الباحاان استبانة وزع منها )

 وجوا والتوصيات منها، عدا من النتائج إلىالباحث التحليةت ا حصائية المناسبة خلص  إجراجوبعد 

     استرجاع المعلومات ذات الصلة: ويعوا ال بت لعدم قدرته  على تحديد المفاهيلدى الطلبة صعوبة 

عليها، وقراجة ابستشهااات، وعدم معر ة هيكل ومحتويات  هارس المكتبات والمفراات الت  ت يطر 

يات نقوم الطةت  ت ربة استخدام استراتي  ابستخدام  ير الفعال للوقت:و  ،واستراتي يات البحث ناقصة

البحث المختلفة ولكن اون جدوى. هذا النهج "الت ربة والخطأ" هو مضيعة للوقت ويترك الطالت وقتا 

لمرحلة االدراسة بالتقيي  المنتظ  لتنوير طةت  وأوصتأقل للقراجة، لدمج المعلومات ال ديدة    معار ه. 

رامج األولى على مدخل ال امعة، إاماج تعلي  التنور المعلومات     الب ال امعية معلوماتياا    ال نة

 األكاانمية على الم تويين ال امع  والدراسات العليا.

لدى  اراسة هد ت إلى تقيي  مدى توا ر مهارات البحث    المكتبة (Morner, 1995أجرت مورنر )

وطالبة ت  اختياره  من  ة ة جامعات خاصة  ( طالباا 149ت الدراسة على )ي، وأجر طةت الدراسات العليا

ب يو  ين الذ ور وا ناث    توا ر مهارات  اا    ماتشوستي. وقد توصلت الدراسة أن هناك اختة 
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البحث المكتب ، وأن طةت الدراسات العليا ما زالوا  ير قاارين على استخدام المكتبة، وأن مهاراته  

الو اج باحتياجاته  من المعلومات،  ما  لىزالت قاصرة و ير قاارة عالبحاية  يما يتعلق بالمعلومات ما 

تنور معلومات  نمكن ابعتماا عليه    البحث جة العالية المطلوبة للوصول إلى ب يوجد لديه  الكفا

 العلم     مرحلت  الماج تير والد توراه.

 

 بالقلق وقلق المكتباتالدراسات المتعلقة  2.2.2

 العربية الدراسات 1.2.2.2

، و ان الهدف الرئي ااا  من من وجهة نظر عربية( اراساااة بحات    قلق المكتبة 2010أجرى ســعيد )

هذه الدراساااااااااااااة هو التعريف عربياا بقلق المكتبة  ظاهرة نف اااااااااااااية تؤ ر على الم اااااااااااااتفيد وعلى قدرته    

ورة هذه الظاهرة، ابسااااااااتفااة من خدمة المكتبة،  ما هد ت الدراسااااااااة إلى توعية مدراج المكتبات إلى خط

وتوضااااايح معالمها وأعراضاااااها  هدف تشاااااخيصاااااها لدى الم اااااتفيد ومن    معال تها، با ضاااااا ة إلى حث 

المتخصاااااااااصاااااااااين    المكتبات والمعلومات على القيام  دراساااااااااات عملية وميدانية أكار تعمقاا    الواقع 

وقد اتبع الباحث     حاول الباحث أن نعرضااااااها    اراسااااااته،  نلعرب  من خةل األسااااااي النظرية التا

أن الدراسااااات  إلىات األجنبية، وقد أشااااار الباحث هذه الدراسااااة المنهج المكتب  الذي ن ااااتند إلى الدراساااا

الغربيااااة حول قلق المكتبااااة    إطااااار  ه  متكاااااماااال ألهميااااة واور المكتبااااة    الم تمع وم اااااااااااااااااااع  

فيدين لريارة المكتبات المتخصاااااااااااصاااااااااااين    المكتبات والمعلومات    ا ع أكبر عدا ممكن من الم ااااااااااات

وابستفااة من خدماتها، وبالمقا ل تو ير أكبر قدر ممكن من الراحة والتكيت مع مواا وأجهرة المكتبات، 

ا موبما نحقق أهداف المكتبة األسااااساااية    ابساااتفااة من مصااااار المعلومات الت  تحتويها المكتبة، و ي

دعو من خةلها إلى تعرير هذا النمو من الدراسااات نخص الواقع العرب  من هذه الدراسااة  إن الباحث ي
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النف اااااااية المتعلقة بالمكتبات  دراساااااااات ميدانية للوقوف على مشااااااااعر الم اااااااتفيدين من خدمات مكتباتنا 

 بمختلت أنواعها.

   اراسااااة هد ت إلى التعّرف على تقدير الكفانة التربوية للمكتبات المدرسااااية ( 2010وأجرت الطاهر )

ية األساااااسااااية     ل ااااطين من وجهة نظر مديريها،  ما هد ت إلى الكشاااات عن وجوا المدارس الحكوم

 روق    متوسااااااااااااطات وجهات نظر المديرين بح اااااااااااات: المنطقة ال غرا ية، وال ني، والمؤهل العلم ، 

( مديراا 420، والتخصاااااااااص العلم ، وموقع المدرساااااااااة. وقد تكونت عينة الدراساااااااااة من )والخبرة ا اارية

ة، ي المدارس الحكومية األساسية     ل طين والذين ت  اختياره  بطريقة عشوائية طبقيومديرة من مدير 

( 46ولتحقيق أهداف الدراساااااااة قامت الباحاة  بناج اساااااااتبانة موجهة للمديرين والمديرات اشاااااااتملت على )

لتربوية نة اتقدير المديرين والمديرات للكفا قرة، وبعد إجراج المعال ة ا حصااااائية أشااااارت النتائج إلى أن 

لة المدرسية    المدارس الحكومية األساسية جاجت مرتفعة،  ما أشارت النتائج أنه توجد  روق ذات اب

ظر إحصائية    تقدير الكفانة التربوية للمكتبات المدرسية    المدارس الحكومية األساسية من وجهة ن

ارت لقيلية، وجنين، ورام هللا،  ما أشاااااامديريها تعرى لمتغير المنطقة ال غرا ية، و انت لصااااااالح مناطق ق

مدارس النتائج بعدم وجوا  روق ذات ابلة إحصائية    تقدير الكفانة التربوية للمكتبات المدرسية    ال

ية، الحكومية األساااسااية من وجهة نظر مديريها تعرى لمتغيرات: ال ني، والمؤهل العلم ، والخبرة ا اار 

 والتخصص العلم ، وموقع المدرسة.

اراسااااااة هد ت إلى معر ة الصااااااعوبات الت  تواجه رّواا المكتبات المدرسااااااية     (2003العاجز )أجرى 

ت هذه الدراساااة ارجة الصاااعوبة  المدارس الاانوية بمحا ظت   رة وخان يوني وسااابل عةجها،  ما تقصاااّ

اختيرت عينة الت  تواجه رواا المكتبات المدرسااااية طبقاا للمتغيرات )ال ني، التخصااااص، المنطقة(، وقد 

( طالت وطالبة، وقد قام 300الدراساااااااااااة بالطريقة العشاااااااااااوائية الطبقية، وبل  عدا أ راا عينة الدراساااااااااااة )

 تحليل ، وأظهرت نتائج الدراسااةالباحث بإعداا اسااتبانة خاصااة، وقد اسااتخدم الباحث المنهج الوصااف  ال
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ات تتعلق بارتياا المكتبة والمطالعة أن أكار الصعوبات الت  تواجه رواا المكتبات المدرسية، أوبا صعوب

 يها، ويل  ذلك صاااعوبة تتعلق  نظام ا عارة وا اارة،    صاااعوبات تتعلق بمحتويات المكتبة ونوعيتها، 

مكان والت هيرات الخاصاااااة بالمكتبة،  ما أظهرت النتائج وجوا  روق ذات ابلة    صاااااعوبات تتعلق بال

اا لمتغير ال ني لصاااااااااااااااالح ا نااث، و اذلاك تبعااا لمتغير إحصاااااااااااااااائياة    الم موع الكل  للم اابت تبعا

 التخصص لصالح التخصص العلم ، وتبعاا لمتغير المنطقة لصالح  رة.

 

 الدراسات األجنبية 2.2.2.2

اراساااااة هد ت ( Biglu, Ghavami & Dadashpiur, 2016أجرى بيلغو وغافامي ودادشـــبور )

اح خصاااية الخم اااة الكبرى )العصاااا ية، ابنب ااااط، ابنفتإلى معر ة العةقة  ين قلق المكتبة وعوامل الشااا

ا يل على الت ربة، التوا ق، الضاامير( وذلك باسااتخدام مقاربة متعداة المتغيرات  ين الطلبة    جامعة أر 

( طالباا 580بإيران، و ان المشاااااااااااااااار ون من طلبة ال امعة للعلوم الطبية حيث ت  اختيار عينة من )

ن مح أسااااليت التقيي ، وت  اساااتخدام الشاااكل المختصااار لل را، واساااتبيان القلق بطريقة عشاااوائية، وت  تنقي

 المكتبة ل ميع البيانات. وقد أظهرت النتائج أن العصاااااااااااااااا ية زاات من قلق المكتبات لدى الطلبة، ومع

 تزيااة م توى التعلي  انخفض القلق من المكتبات،    حين أنه  ريااة الفصل الدراس  يريد قلق الطة

 .المكتبةمن 

رهاات تنرامج التلفريونياة والم تمع والماراساااااااااااااااة لقلق المكتباة    الب (Tewell, 2014وأجرى تيويل )

والتر يه، حيث بحات هذه الدراسااااة    تصااااوير المكتبة    األعمال الاقا ية الرئي ااااية والتصااااور الشااااائع 

ربة الطلبة للمكتبة ومن    ت لعمل المكتبة  ما ت عرض على الشااااااااااشاااااااااة،  ما أنه يتناول تداعيات  يفية 

ه  األكاانم ، وذلك من خةل إجراج مقا لة مع عدة شااخصاايات، وقد أشااارت الدراسااة إلى أن القلق جأاا

ب يرال نمال حالة حقيقية وموهنة للغانة نمكن أن تؤاي إلى انخفاض التحصااايل الدراسااا  و ذلك نقص 
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قت عااائقاااا أمااام العشاااااااااااااارات من النصااااااااااااااوص    محو األميااة المعلوماااتيااة،  مااا أن قلق المكتبااات قااد ن

التلفريونية والت  قد تطبع    ذهن المشاااااهد وبشااااكل منظ  صااااورة المكتبة بشااااكل ساااالب ، ويرى الباحث 

بأنه من الضااااااااااااروري البحث عن طرق لمكا حة التصااااااااااااوير الضااااااااااااار للمكتبات وقلق المكتبة على وجه 

يتلقى الطلبااة توجيهاااا وتاادريبااات لتقلياال  التحااديااد من خةل الاادورات التاادريبيااة للمكتبااة و ااذلااك ن اات أن

 م توى القلق ات اه المكتبات.

اراسااااااااااااااااة تبحاااث    قلق المكتباااات لااادى طلباااة القاااانون، ومعر اااة  (Bowers, 2010وأجرى بورز )

 المكونات الت  ساااااااااااااااهمت  هذا القلق، وقد ت  اسااااااااااااااتخدام مقياس القلق    المكتبة المتعدا األبعاا الذي

لتقيي  م ااااااااااااااتويااات القلق لاادى طةت القااانون    المكتبااة، و ااان   ااان  ااامبنطورتااه الااد تورة اوريي 

   جنوت  المشااااار ون    الدراسااااة من طلبة الحقوق الم اااا لين    جامعة خاصااااة    الغرت األوسااااو

لذين ، وطةت القانون ه  من طةت الدراسااااات العليا الفريدين اجبال رو   بالوبنات المتحدة األمريكية

صااااااااارمة للغانة وتنا  ااااااااية    الدراسااااااااة، والت   الباا ما تنطوي على بحث قانون   نخضااااااااعون لدراسااااااااة

ير، ولتحقيق أهداف الدراسااة ت  إجراج تحليل أساااسا  ببج ممن ن ااتخدمون المكتبة بشااكل  منفصاال، وهؤ 

للمكونات والذي نتج عنه سااااتة عناصاااار  انت متشااااا هة إلى حد ما، ولكنها  ير متطابقة مع الدراسااااة، 

ت، القلق العام    المكتبة والبحث، الراحة مع التكنولوجيا والوصاااااااااااااول عبر ابنترن :مكونات ه وهذه ال

رة والقيمة المتصاااااااااورة لفه   يفية اساااااااااتخدام المكتبة، والراحة مع المكتبة  مكان مااي، والقيمة المتصاااااااااو 

لى أن طلبة المكتبة، والراحة مع موظف  المكتبة. وقد أشااااااارت نتائج الدراسااااااة إ  شااااااخصااااااالسااااااتخدام ةل

القانون الذين اسااااااتخدموا المكتبة شااااااخصااااااياا وأكار من مرة    الفصاااااال الواحد وجد لديه  قلق أعلى من 

القلق  يتعلق بالراحة مع التكنولوجيا والوصااول عبر ابنترنت، وأشااارت النتائج  ذلك إلى أن يما المكتبة 

 ااااااااااانة     لية الحقوق، أو عمر العام للمكتبة والمكونات ال اااااااااااتة ب تختلت على أسااااااااااااس ال ني أو ال

 الطالت أو المنطقة ال كنية.
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اراساااااااااة  ان الغرض منها اراساااااااااة  (Onwuegbuzie & Jiao, 2004) ونوجبوزي وجياو وأجرى 

ية، العةقة  ين مواقت الكمبيوتر وقلق المكتبة  ين طةت الدراسااااااات العليا األمريكيين من أصااااااول أ ريق

ة يج أمريك  من أصاال أ ريق  ومن الطلبة الملتحقين بكلية التربي( خر 94وقد تكونت عينة الدراسااة من )

ع تبوا( عاماا، 62 – 22الوبنات المتحدة، وقد تراوحت أعمال المشااااااااااااااار ين ما  ين )       لية  ةك 

( CASالباحاان المنهج الوصااااف  التحليل  والمنهج ابرتباط ،  ما اسااااتخدما مقياس موقت الكمبيوتر )

وجوا عةقة قوية ، وبعد إجراج المعال ة ا حصاااائية توصااالت الدراساااة إلى (LASبة )ومقياس قلق المكت

 ما وجد أن من أساااااااااااااابات قلق المكتبات ه  الحواجر مع  ين القلق من المكتبة وات اهات الكمبيوتر، 

  المكتبة، والحواجر الميكانيكية. القلق من الكمبيوتر، وقلة معر ةالموظفين، والحواجر العاطفية، 

اراسااااااااااااااة لتطوير وحدة مقياس القلق للمكتبة متعداة ( Van Kampen, 2004فان كامبين ) تجر وأ

اانمية األبعاا و ذلك التحقق من صااحتها، والت  ت  تصااميمها لتقيي  سااتة أبعاا  اراك الفرا للمكتبة األك

ل رج ين لتطوير المقياس،    ائ(، وقد أجريت الدراساااااااااااااااة من جر ISPوعملية البحث عن المعلومات )

( 278) ( مشتر اا استبياناا ت ريبياا ساعد الباحث    تطوير األااة، وال رج الاان  أكمل21األول أكمل )

دى (  نداا من نوع ليكرت الذي قي  م ااااااااتويات القلق المكتب  ل54مشااااااااار اا اسااااااااتبياناا منقحاا يتكون من )

ارت الدراسااااااااة إلى أن مقياس وقد أشاااااااا، سااااااااانت ليو   جامعة  ت الم اااااااا لين     رنامج الد توراه الطة

د ال وانت ابساااااتبيان أظهر ات ااااااقاا ااخلياا جيداا، وأن المقياس لدنه القدرة على أن نكون أااة مفيدة لتحدي

 المتعلقة بالمكتبة وعملية البحث عن المعلومات والت  تعتبر حواجر من قبل طةت الدراسات العليا.

معر ة وضع  بار ال ن والمكتبة العامة    استخدام  هد ت إلى (Patricia, 2000دراسة باتريشيا )

تكنولوجيا الحاسااااااوت، وهذه الدراسااااااة أجريت     ندا، حيث ت  مراجعة سااااااتة م ااااااتخدمين من المكتبات 

( عاماا  أكار حول مواقفه  وخبراته  وقضاااااااااااااناه     تكنولوجيا الحاسااااااااااااوت    65العامة يبلغون من )

المشااااااار ين  تالوجات الوصااااااول لل مهور عبر ابنترنت بانتظام؛ المكتبات العامة، واسااااااتخدم ا نان من 
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 يما  ان لدى األربعة الباقين لديه  شكل من أشكال القلق أو النفور الذي يابو من استخدام التكنولوجيا 

المكتبية. وقد استخدمت هذه الدراسة لمعر ة الت ربة ال ابقة أل راا عينة الدراسة مع أجهرة الكمبيوتر أو 

)اساااتخدام  بار ال ااان  OPACsوج البطاقات لدى الم اااتخدمين الذين نميلون إلى محاولة اساااتخدام كتال

للمكتبة العامة وتكنولوجيا الحاساااوت(، وقد أظهرت الدراساااة أن األسااابات الت  اعت أ راا عينة الدراساااة 

دم  فانة إلى عدم اساااااااتخدام األوباكي تضااااااامن صاااااااعوبة    الم ااااااااعدة المتعلقة بالمكالمات البيدية، وع

 اا المكتبة، وضااااعت المؤلفات المكتوبة أو  يا ها، والوقت  ير الكا   للتعل ، حيث أظهرت النتائج أن أن

مصاار معلومات  مبيوتر أخرى، وتشير النتائج  ذلك إلى أن هذه الم موعة  من المشار ين ل  ن تخدم

 قت إن ا   عام ألجهرة الكمبيوتر.ب ت تفيد من تكنولوجيا الكمبيوتر المكتبية على الر   من وجوا مو 

ه اراسة بحات    العةقة  ين مواقت الطلبة ا سرائيليين ات ا (Mizrachi, 2000وأجرى ميزراشي )

نواع قلق المكتبة، وعةقته  ت ربة الكمبيوتر، وال ني، واللغة األصاااااالية والعمر،  ذلك ارساااااات المبال  وأ

الدراسة  ، ولتحقيق أهداف اه الكمبيوترت  ها على مواقت الطلبة اا وتأ يراتاستخدام الكمبيوتر األكار شيوع

ع م. وقد أظهرت الدراسااة أنه ب توجد عةقة  بيرة  ين العمر وال ني ت  اسااتخدام مقياس قلق المكتبات

ما مواقت الكمبيوتر،    حين أن عامل الدراساااااااااة واللغة األمر نظهران عةقة و يقة بعامل الكمبيوتر،  

،  ما وجد سة أن استخدام الكمبيوتر يرتبو ارتباطاا و يقاا بابستخدام المنرل  بطريقة إن ا يةأظهرت الدرا

والت  ه    ااااه الكمبيوتر وعوامااال القلق  ين المكتبااااتت  عةقاااة إن اااا ياااة  ين جميع المواقت أن هنااااك 

ساااااعات سااااات المكتبة و الموظفين، والمعر ة، واللغة، والراحة البدنية، والراحة    مكتبة الكمبيوتر، وساااايا

قليل ، حيث تبين أن ابت اهات ا ن ا ية للكمبيوتر ت اااااااااااعد    تالعمل، والموارا المتاحة ااخل المكتبة

 الشعور بقلق المكتبات لدى الطلبة.

هد ت بساااااتكشااااااف نوعية مشااااااعر الطةت حول اساااااتخدام المكتبة  (Mellon, 1986أجرى ميلون )

شااااخصااااية، الت  ت  جمعها    اورات تكوين البدانة على مدى عامين، للبحث، حيث ت  تحليل الكتابة ال
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( بالمائة من الطةت    هذه الدورات وصافوا اسات ا ته  85( إلى )75لمواضايع متكررة، وقد وجد أن )

( نشااااااااااااااعر 1األولية ألبحاث المكتبة من حيث القلق، وقد ظهرت  ة ة مفاهي  من هذه األوصاااااااااااااااف: )

ه     اسااااااااااااااتخدام المكتبات  ير  ا ية    حين أن مهارات الطةت اآلخرين الطةت عموماا أن مهارات

( ساااااايت  الكشاااااات عن عدم  فانة بطرح األساااااادلة، 3( عدم الكفانة أمر مخ ل وي ت إخفا ه، )2كا ية، )

وقد أجريت هذه الدراسااااااة    جامعة جنوبية مع سااااااتة آبف طالت، شاااااا عت خةلها الطلبة على تفعيل 

ات الدراساة ت  اساتخدام تقنيات الفصال الدراسا  الت  ت  أخذها من حر ة )الكتابة مشااعره ، ول مع  يان

لمكتبة بأنه رهات، أن بعض الطلبة قد وصات قلقه  من اإلى نهاج(، وقد أشاارت نتائج الدراساة عبر الم

قلقه  ات اه المكتبة بالكا وس، وهناك من وصاافها بأنها تبدو  الوحش الضااخ  نغذنك  ت  صاا  ومنه  من و  

نتي ة لفقدان أربعة أسااااابات، وه : ح    ائج بأن القلق من المكتبة قد نشاااااأبعد اخوله،  ما أشاااااارت النت

 المكتبة، نقص المعر ة حول مكان األشياج،  يت تبدأ، ما ن ت القيام به.

 

 تعقيب على الدراسات السابقة 3.2

 وخاصااااة    الدراسااااات العربية وجاا  اف   نكن هناك اهتمام   يةحظ من خةل الدراسااااات ال ااااابقة أنه ل 

،  يما اهتمت العديد من الدراساااااااااااااات األجنبية  ذلكبما نخص التنور المعلومات ، و ذلك قلق المكتبات، 

اجة أن هذا الموضاااااوع نعتبر  انة    األهمية،  ونه يريد من ر بة األ راا وخاصاااااة الطلبة    القر  علماا 

ومع  ك ت ااااااه   ايراا    عملية التنشااااادة وبناج الشاااااخصاااااية،مما نعرز الاقا ة العلمية واألا ية لديه ،  ذل

  أنه وجدت العديد من الدراسااااات الت  بحات بأهمية المكتبة وخاصااااة المكتبة المدرسااااية واورها   العل 

( واراساااااة )العاجر، 2010، ساااااوى اراساااااة )ساااااعيد، ها ل  تتطرق لمفهوم قلق المكتباتتعرير القراجة لكن

 داا من الدراسة الحالية.( والت   انت قريبة ج2003
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عند  التنور المعلومات  هدف إلى التعّرف على م اااتوى بعضاااها  بالنظر إلى الدراساااات ال اااابقة ن د أن 

(، 2014(، واراسة )بزم، 2015(، واراسة )قاف، 2016ومن تلك الدراسات؛ اراسة )عماشة،  الطلبة

 Luu)(، واراساة 2011)حمدي،  (، واراساة2012، واراساة ) ر ات، (Gutierrez, 2014واراساة )

& Freeman, 2011) واراسة ،(Magliaro , 2011) و ذلك اراسة ،(Oware , 2010) واراسة ،

(Hepworth, 2009) واراسااااة ،(Cidpeta, 2008) ،واراسااااة (Wen & Shih, 2008) واراسااااة ،

واراساااااااة (، Somi, et., al., 2005) واراساااااااة، (Michelle, 2006) واراساااااااة، (2006)ال ااااااالم ، 

 .(Morner, 1995) واراسة، (Mittermeyer & Quirion, 2003)اراسة و (، 2003)محمد، 

 & Biglu, Ghavami) التعّرف على قلق المكتبات  دراساااااااةكما وجد أن هناك اراساااااااات هد ت إلى 

Dadashpiur, 2016) ، واراسة(Tewell, 2014) ،واراسة (2010 ،سعيد) واراسة ،(Bowers, 

، واراسة (Van Kampen, 2004)، واراسة (Onwuegbuzie & Jiao, 2004) واراسة ،(2010

ميلون ، واراسااااااااااة (Mizrachi, 2000)واراسااااااااااة ، (Patricia, 2000اراسااااااااااة )و (، 2003)العاجر، 

(Mellon, 1986). 

ومن هنا ن د أن الدراسااااااة الحالية تتشااااااابه مع بعض الدراسااااااات    تناولها لموضااااااوع التنور المعلومات  

   تناااولهااا م تمع  اختلفااتو ااذلااك مع بعض الاادراساااااااااااااااات األجنبيااة الت  تناااولاات قلق المكتبااات،  ينمااا 

تناوله ينة من طلبة الدراسات العليا    جامعة القدس وهذا ما ل  تالدراسة،  قد شملت الدراسة الحالية ع

الدراساااااااات ال اااااااابقة،  ما اختلفت مع الدراساااااااات العربية والمحلية من حيث عدم تناوله  لموضاااااااوع قلق 

، وهذا ما نمير الدراساااااااااااااااة الحالية عن -على حد عل  الباحث – وعةقته بالتنور المعلومات  المكتبات

 .الدراسات ال ابقة

وقد اساااااتفاا الباحث من الدراساااااات ال اااااابقة من حيث تعرير ا طار النظري للدراساااااة الحالية و ذلك    

 ر أااة الدراسة )ابستبانة(.يتطو 
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 الفصل الثالث

 المقدمة 1.3

اسة، لم تمع الدر   ما يتضمن وصفاا الذي اتبعه الباحث    هذه الدراسة،  الفصل وصفاا للمنهجهذا يتناول 

صمي  للتأكد من صدقها و باتها، وت ت  اتباعها، وأاوات الدراسة والطرق الت  اختيارهاتها وطريقة وعين

 الدراسة وإجراجاتها، والمعال ة ا حصائية الم تخدمة    التحليل.

 منهج الدراسة 2.3

 ت  لدىلقياس م توى قلق المكتبات وم توى التنور المعلوما ابرتباط  استخدم الباحث المنهج الوصف 

ات ى قلق المكتبطلبة الدراسات العليا    جامعة القدس، والعةقة  ين م توى تنوره  المعلومات  وم تو 

 مة هذا المنهج لمال هذا النوع من الدراسات.جلديه ، وذلك لمة

 مجتمع الدراسة 3.3

 س  الاان  منتكون م تمع الدراسة من جميع طلبة الدراسات العليا    جامعة القدس،    الفصل الدرا

( طالباا وطالبة، ح ت إحصائيات اائرة القبول 1836، والبال  عداه  )2015/2016العام األكاانم  

 توزيع م تمع الدراسة ح ت التخصص وال ني. (1.3  جامعة القدس، ويظهر ال دول )والت  يل  
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 الدراسة عينة 4.3

طالبة من طلبة الدراسات العليا لإلجابة على و ( طالباا 184)  ل  عداهاطبقية عينة عشوائية  اختيارت  

 .( من أصل م تمع الدراسة10% بة )بنو أااة الدراسة، 

والم توى الدراس  وعدا زيارات  ( توزيع عينة الدراسة ح ت التخصص وال ني3.2ويظهر ال دول )

 المكتبة.

 (: توزيع مجتمع الدراسة حسب التخصص والجنس.1.3الجدول )

 المتغير فدةال العدا الم موع

1836 
 إناث 942 ال ني ذ ور 894

1836 
 إن انيةعلوم  1393 التخصص علوم طبيعية 443

 ة.(: توزيع عينة الدراسة حسب التخصص والجنس والمستوى الدراسي وعدد زيارات المكتب2.3الجدول )

 المئوية النسبة العدد الفئة المتغير

 التخصص
 %24 44 علوم طبيعية

 %76 140 ن انيةإعلوم 
 %100 184 المجموع

 ال ني
 %49 90 ذ ر
 %51 94 أناى

 %100 184 المجموع

 الم توى 
 الدراس 

 %33 60 أولىسنة 
 %67 124 سنة  انية
 %100 184 المجموع

 أسبوعياا  عدا زيارات المكتبة

 %23 43  ةث  اكار
 %23 42 مرتين

 %40 73 مرة واحدة
 %14 26 وب مرة
 %100 184 المجموع
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 الدراسة أدوات 5.3

تعد مرحلة جمع البيانات من المراحل الهامة    البحوث التربوية،  فيها يت  التطبيق الميدان  على عينة 

الدراسة، وتتوقت عملية اختيار األااة على طبيعة مشكلة الدراسة، وبعد مراجعة لألا يات والدراسات ذات 

وسيلة ل مع المعلومات ه  ابستبيان بالن بة لم توى القلق حيث قام  العةقة وجد الباحث أن أن ت

كما قام الباحث  تبن  اختبار  ،(Birch, 2012) الم تخدمة    اراسة  األااة الباحث  تبن  وتطويع 

 األااة . وبهذا تكون (Mittermeyer & Quirion, 2003)لقياس م توى التنور المعلومات  من اراسة 

 أق ام ه : ةمكونة من  ة 

  الق   األول: عبارة عن م موعة من البيانات الشخصية، وذلك لتوضيح خصائص عينة البحث

 سبوعياا.أوى الدراس ، عدا زيارات المكتبة وتشمل ال ني، التخصص، الم ت

 دا (  قرة من نوع ابختيار من متع20ذي يتكون من )الق   الاان : اختبار التنور المعلومات  وال
 موزعة على خم ة محاور ه :

 (.20، 12، 6، 1، الفقرات )تحديد المفاهي  .1
 (.13، 5، 3، 2، الفقرات )استراتي يات البحث .2
 (.15، 10، 8، 7، الفقرات )المراجع .3
 (.14، 11، 9، 4، الفقرات )أاوات البحث .4
 (.19، 18، 17، 16، الفقرات )توظيت النتائج .5

 ( قرة موزعة على 20الق   الاالث: مقياس قلق المكتبات والذي تضمن  )محاور ه : 4 

 (.14، 11، 4، 2، 1، الفقرات )القلق الناتج عن استخدام المكتبة والبحث .1

 (.17، 12، 9، 5، 2ا نترنت، الفقرات ) إلىسهولة التكنولوجيا والدخول  .2

 (.16، 15، 10، 8، 7الفقرات )، لكيفية استخدام المكتبة ا اراكقيمة  .3

 (2)ملحق  .(20، 19، 18، 13، 6، الفقرات )الشعور بابرتياح للمكتبة  مكان .4
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(، واعتماا 3.3)  ل  قرة وزن مدرج و ق مقياس ليكرت الخماس  ح ت ال دول بإعطاجوقام الباحث 

 (.4.3)  ما هو مبين    جدول األااة التقييمات )منخفضة، متوسطة، مرتفعة( لمحاور 

 (: مقياس ليكرت الخماسي المستخدم في مقياس قلق المكتبات.3.3الجدول )

 معارض بشدة معارض محايد موافق موافق بشدة 
 1 2 3 4 5 عبارة سلبية

 5 4 3 2 1 إيجابيةعبارة 
 

 

 

 الدراسة أدواتصدق  1.5.3

اللغة العربية،  ن ليرية إلى التنور المعلومات  من اللغة ا اختبارللتأكد من صاااااااااااادق األاوات، ت  ترجمة 

العربية،    مقارنة الترجمتين للتأكد من أن العبارات حا ظت على نفي  إلىترجمته من اللغة الفرن اااية و 

 (10 ل  عداه  ) ابختصاااااااااااااااصعلى عدا من المحكمين من ذوي  ابختبارالمعنى، وبعد ذلك عرض 

ماااة ح ااااااااااااااااات مةحظاااات جريااات التعاااديةت الةز أ،    ابختباااارمةحظااااته  حول    اااداج، (1)ملحق 

 المحكمين.

كااذلااك تماات ترجمااة اسااااااااااااااتبااانااة قلق المكتبااات من اللغااة ا ن ليريااة إلى اللغااة العربيااة ومن العربيااة إلى 

العبااارات حااا ظاات على نفي المعنى، وعرضاااااااااااااااات على عاادا من  أنللتااأكااد من  أخرى ا ن ليريااة مرة 

 .لمحاور مقياس القلق( مفتاح التقييم 4.3الجدول )

 مرتفعة متوسطة منخفضة األااة 
 5-3.67 3.66-2.34 2.33-1 مقياس القلق

 .لمحاور اختبار التنور المعلوماتي( مفتاح التقييم 5.3الجدول )

 مرتفعة متوسطة منخفضة األااة 
 5-3.67 3.66-2.34 2.33-1 اختبار التنور
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حظاته  حول ابساااااااااااااتبانة، مة   داج، (1)ملحق  (10 ل  عداه  ) ابختصااااااااااااااصالمحكمين من ذوي 

 % من المحكمين على ضرورة تعديلها.70حيث ت  حذف وتعديل بعض الفقرات الت  أجمع 

 الدراسة أدواتثبات  2.5.3

طالباا وطالبة من طلبة الدراساااااات العليا  (15)مكونة من  اساااااتطةعيةطبقت أاوات الدراساااااة على عينة 

التنور  بختبار( 0.8ات معامل الابات، وبل  )   جامعة القدس ومن خارج عينة الدراسااااااااااة، وت  ح اااااااااا

( 0.7تدل على  بات هذه األااة، وبل  معامل الابات ألااة قلق المكتبات ) جيدةالمعلومات  وه  قيمة 

 ، وهذه القيمة تف  بأ راض الدراسة الحالية.تدل على  بات هذه األااة  مناسبةمة اا قيضوه  أن

 

 الدراسة متغيرات 6.3

 رات المستقلة:المتغي 1.6.3

  ،(.أناىال ني وهو بم تويين )ذ ر 

  (.إن انيةالتخصص وهو بم تويين )علوم طبيعية، علوم 

  سنة  انية(.أولىالم توى الدراس  وهو بم تويين )سنة ، 

  رة(.سبوعياا وهو بأربع م تويات ) ةث مرات  أكار، مرتين، مرة واحدة، وب مأعدا زيارات المكتبة 

 لتابعةالمتغيرات ا 2.6.3

 .التنور المعلومات  لدى طلبة الدراسات العليا    جامعة القدس 

 .قلق المكتبات لدى طلبة الدراسات العليا    جامعة القدس 

 

 الدراسة إجراءات 7.3

 .مراجعة األات التربوي والدراسات ال ابقة المتعلقة بموضوع الدراسة من مراجع عربية وأجنبية 

 (.2، ملحق )قبل الباحث من تبن  وتطويع أاوات الدراسة 
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  ض للتأكد من صااااااااااااااادقها، وقد ت  أجراج بع ابختصااااااااااااااااصعرض األاوات على محكمين من ذوي

 (.1التعديةت الةزمة، ملحق رق  )

  متها لم تمع الدراسة.ج، للتأكد من  باتها ومةاستطةعيةالدراسة على عينة  أاواتت  تطبيق 

 اائرة القبول والت اا يل  إلىية جامعة القدس موجه الحصااول على  تات ت ااهيل مهمة من اائرة الترب

 (.3   جامعة القدس، للحصول على البيانات الةزمة عن طلبة الدراسات العليا، ملحق )

   العينة الطبقية العشوائية وطبقت عليها الدراسة. اختيارت 

 رنامج الرزم ا حصااااااااااااااائية  إلىث ب مع البيانات وترميرها وإاخالها حقام البا (SPSS)  ومعال تها

 إحصائياا.

 .عرض النتائج ومناقشتها وتف يرها ووضع التوصيات  ناجا عليها 

 

 اإلحصائية المعالجة 8.3

 :اآلتيةالباحث التحليةت ا حصائية  استخدملتحقيق أهداف الدراسة وا جابة عن أسدلتها 

  يرساااون  ابرتباطمعامل (Pearson Correlation) الدراساااة وللتأكد  وذلك للتأكد من  بات أاوات

  ين متغيري الدراسة التابعين. ارتباطيةمن وجوا عةقة 

 المتوسااااااااطات الح ااااااااا ية وابنحرا ات المعيارية، وتحليل التباين األحااي  اسااااااااتخراج( One Way 

ANOVA  ،)ت(  للعينات الم ااااااااااااااتقلة   واختبار((t - test) Independent Samples T 

Test   حصائية باستخدام  رنامج الرزم ا(SPSS). 
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 الفصـل الرابـع

 نتائـج الدراسـة
 

يتضااااامن هذا الفصااااال عرضااااااا  امةا لنتائج الدراساااااة، وذلك لإلجابة عن ت اااااا بت الدراساااااة والتحقق من 

صاااحة  رضاااياتها، والت  تمحورت حول م اااتوى التنور المعلومات  وعةقته بم اااتوى قلق المكتبات لدى 

 جامعة القدس. طلبة الدراسات العليا   

 نتائج أسئلة الدراسة 1.4

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول 1.1.4

 لتنور المعلوماتي لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس؟ل مستوى ما 

لإلجابة عن هذا ال ااااااااااااااؤال قام الباحث  تطبيق اختبار التنور المعلومات  على عينة الدراسااااااااااااااة، وتكون 

، وقد ت  ح ااااات المتوسااااطات الح ااااا ية للم ابت الخمي، والدرجة الكلية م ابت ةابختبار من خم اااا

 (.1.4كما هو موضح    ال دول )
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األعداد والمتوســــــطات الحســــــابية الســــــتجابات عينة الدراســــــة على الفقرات في  :(1.4الجدول )

 المجاالت الخمس.

 االنحراف المعياري  الحسابي المتوسط المجال
 1.01 2.33 تحديد المفاهيم
 0.97 2.30 توظيف النتائج

 1.03 2.26  البحث أدوات
 1.07 2.11 استراتيجيات البحث

 1.01 2.06 المراجع
 0.61 2.77 الدرجة الكلية

 

( أن المتوسو الح ا   بست ابات الطلبة    اختبار التنور المعلومات   ان 1.4يتضح من ال دول )

على متوسو ح ا   بست ابات أ ، وقد  ل  ة متوسطةو انت  درج (0.61( وبانحراف معياري )2.77)

(، وأقل متوسو ح ا   لمحور المراجع 2.33الطلبة على محور تحديد المفاهي  بمتوسو ح ا   )

 (.2.06بمتوسو ح ا    ل  )

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 2.1.4

 فباختةلعليا    جامعة القدس لتنور المعلومات  لدى طلبة الدراسات ال المتوسطات الح ا يةختلت تهل 

 ال ني، والتخصص، والم توى الدراس ، وعدا زيارات المكتبة أسبوعياا؟

 ا:(، و يما يل  نتائج  حصه4-1صفرية )الاان  قام الباحث  تحويله إلى  رضيات على ال ؤال  ولإلجابة

 نتائج الفرضية الصفرية األولى
(  ين α ≤ 0.05ة عند م توى الدبلة ا حصائية )والت  نصها "ب توجد  روق ذات ابلة إحصائي

المتوسطات الح ا ية لم توى التنور المعلومات  لدى طلبة الدراسات العليا    جامعة القدس تعرى 

 لمتغير ال ني".

-tللتحقق من صحة الفرضية األولى استخدم الباحث اختبار )ت( لفحص الفروق    العينات الم تقلة )

test)Independent Samples T Test  (  2.4،  ما يبين ال دول رق.) 
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 (α ≤ 0.05االة عند م توى ) 

قل من م توى أ( وه  0.007( أن م توى الدبلة المح وبة للدرجة الكلية )2.4يتضح من ال دول )

لفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة  وجوا  روق ( وبذلك يت  ر ض اα ≤ 0.05الدبلة ا حصائية )

ذات ابلة إحصائية  ين المتوسطات الح ا ية لم توى التنور المعلومات  لدى طلبة الدراسات العليا    

جامعة القدس تعرى لمتغير ال ني ولصالح الذ ور، حيث  ل  المتوسو الح ا   بست ابات الذ ور 

( وبانحراف 2.62(،  ينما  ل  المتوسو الح ا   بست ابات ا ناث )0.70( وبانحراف معياري )2.92)

ر استراتي يات ( أن م توى الدبلة المح وبة لمحو 2.4ويتضح أنضاا من ال دول ) (.0.48معياري )

(، ويدل ذلك على وجوا  روق    α ≤ 0.05قل من م توى الدبلة ا حصائية )أ( وه  0.02البحث )

ر ال ني ولصالح الذ ور حيث  ل  المتوسو الح ا   بست ابات الذ ور    هذا المحور تعرى لمتغي

(،  ما يتضح من هذا ال دول أن م توى الدبلة المح وبة 1.14( وبانحراف معياري )2.31هذا المحور )

 غير الجنس.( للعينات المستقلة لمستوى التنور المعلوماتي تبعًا لمتt-test(: نتائج اختبار )ت( )2.4الجدول )

 العدد الجنس المحاور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة )ت(
الداللة 
 المحسوبة

 تحديد المفاهيم
 1.06 2.50 90 ذ ر

2.15 0.08 
 0.94 2.18 94 أناى

 استراتيجيات البحث
 1.14 2.31 90 ذ ر

2.37 0.02 
 0.98 1.93 94 أناى

 المراجع
 1.02 2.22 90 ذ ر

2.07 0.31 
 0.98 1.91 94 أناى

 البحث أدوات
 1.07 2.30 90 ذ ر

0.49 0.44 
 1.00 2.22 94 أناى

 توظيف النتائج
 1.09 2.35 90 ذ ر

0.69 0.002 
 0.84 2.25 94 أناى

 الدرجة الكلية
 0.70 2.92 90 ذ ر

3.28 0.007 
 0.48 2.62 94 أناى
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(، ويدل ذلك α ≤ 0.05) قل من م توى الدبلة ا حصائيةأ( وه  0.002) توظيت النتائجلمحور 

  هذا المحور تعرى لمتغير ال ني ولصالح الذ ور حيث  ل  المتوسو الح ا   على وجوا  روق  

(، ويتضح أنضاا انه ب توجد 1.09( وبانحراف معياري )2.35بست ابات الذ ور    هذا المحور )

 تعرى لمتغير ال ني. المراجعمحور ، و أاوات البحثمحور تحديد المفاهي ، و  روق    محور 

 ة الثانيةنتائج الفرضية الصفري

(  ين المتوسطات α ≤ 0.05ب توجد  روق ذات ابلة إحصائية عند م توى الدبلة ا حصائية )

 صص.الح ا ية لم توى التنور المعلومات  لدى طلبة الدراسات العليا    جامعة القدس تعرى لمتغير التخ

     العينات الم تقلةللتحقق من صحة الفرضية الاانية استخدم الباحث اختبار )ت( لفحص الفروق  

(t-test)Independent Samples T Test  (  3.4،  ما يبين ال دول رق.) 

ًا لمتغير ( للعينات المستقلة لمستوى التنور المعلوماتي تبعt-test(: نتائج اختبار )ت( )3.4الجدول )

 التخصص.

 المتوسط العدد التخصص المحاور
 الحسابي 

 االنحراف
الداللة  قيمة )ت( المعياري  

 المحسوبة

 تحديد المفاهيم
 1.14 2.61 44 علوم طبيعية

1.90 0.04 
 0.96 2.25 140 إن انيةعلوم 

 استراتيجيات البحث
 1.04 2.45 44 علوم طبيعية

2.38 0.70 
 1.07 2.01 140 إن انيةعلوم 

 المراجع
 1.04 2.29 44 علوم طبيعية

1.74 0.15 
 0.99 1.99 140 إن انيةعلوم 

 البحث أدوات
 1.00 2.70 44 علوم طبيعية

3.33 0.78 
 1.01 2.12 140 إن انيةعلوم 

 توظيف النتائج
 1.99 2.59 44 علوم طبيعية

2.26 0.68 
 0.95 2.21 140 إن انيةعلوم 

 الدرجة الكلية
 0.82 3.16 44 علوم طبيعية

3.95 0.001 
 0.48 2.64 140 إن انيةعلوم 

 (α ≤ 0.05م توى )االة عند  
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قل من م توى أ( وه  0.001 وبة للدرجة الكلية )( أن م توى الدبلة المح3.4يتضح من ال دول )

ق ( وبذلك يت  ر ض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة  وجوا  رو α ≤ 0.05الدبلة ا حصائية )

    ومات  لدى طلبة الدراسات العلياذات ابلة إحصائية  ين المتوسطات الح ا ية لم توى التنور المعل

جامعة القدس تعرى لمتغير التخصص ولصالح العلوم الطبيعية، حيث  ل  المتوسو الح ا   بست ابات 

(،  ينما  ل  المتوسو الح ا   بست ابات العلوم 0.82( وبانحراف معياري )3.16العلوم الطبيعية )

( أن م توى الدبلة 3.4تضح أنضاا من ال دول )(. وي0.40( وبانحراف معياري )2.64) ن انيةا 

(، α ≤ 0.05قل من م توى الدبلة ا حصائية )أ( وه  0.04البحث ) تحديد المفاهي المح وبة لمحور 

ويدل ذلك على وجوا  روق    هذا المحور تعرى لمتغير التخصص ولصالح العلوم الطبيعية حيث  ل  

 .(1.14( وبانحراف معياري )2.61محور )المتوسو الح ا   لةست ابات    هذا ال

البحث ومحور  تاستراتي ياأنضاا انه ب توجد  روق    محور  ويتضح أنضاا من خةل ال دول ال ا ق

 توظيت النتائج تعرى لمتغير التخصص. المراجع، ومحور أاوات البحث، و 

 نتائج الفرضية الصفرية الثالثة

(  ين المتوسطات α ≤ 0.05توى الدبلة ا حصائية )ب توجد  روق ذات ابلة إحصائية عند م 

توى الح ا ية لم توى التنور المعلومات  لدى طلبة الدراسات العليا    جامعة القدس تعرى لمتغير الم 

 الدراس .

-tللتحقق من صحة الفرضية الاالاة استخدم الباحث اختبار )ت( لفحص الفروق    العينات الم تقلة )

test)Independent Samples T Test  (  4.4،  ما يبين ال دول رق.) 
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 (α ≤ 0.05االة عند م توى ) 

قل من م توى أ( وه  0.004لمح وبة للدرجة الكلية )( أن م توى الدبلة ا4.4يتضح من ال دول )

(، وبذلك يت  ر ض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة  وجوا  روق α ≤ 0.05الدبلة ا حصائية )

ذات ابلة إحصائية  ين المتوسطات الح ا ية لم توى التنور المعلومات  لدى طلبة الدراسات العليا    

ر الم توى الدراس  ولصالح سنة أولى، حيث  ل  المتوسو الح ا   لةست ابات جامعة القدس تعرى لمتغي

(،  ينما  ان المتوسو الح ا   بست ابات سنة  انية 0.76( وبانحراف معياري )2.92سنة أولى )

 (.0.52( وبانحراف معياري )2.69)

 

 

 

عًا لمتغير ( للعينات المستقلة لمستوى التنور المعلوماتي تبt-test(: نتائج اختبار )ت( )4.4الجدول )
 المستوى الدراسي.

 المستوى  المحاور
 الدراسي

 المتوسط العدد
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري  

الداللة  قيمة )ت(
 المحسوبة

 ديد المفاهيمتح
 1.06 2.46 60 سنة أولى

1.20 0.29 
 0.99 2.27 140 سنة  انية

 استراتيجيات البحث
 1.15 2.25 60 سنة أولى

1.14 0.28 
 1.03 2.05 140 سنة  انية

 المراجع
 1.02 2.21 60 سنة أولى

1.41 0.72 
 0.99 1.99 140 سنة  انية

 البحث أدوات
 1.06 2.40 60 سنة أولى

1.26 0.54 
 1.02 2.19 140 سنة  انية

 توظيف النتائج
 1.02 2.36 60 سنة أولى

0.60 0.29 
 0.94 2.27 140 سنة  انية

 الدرجة الكلية
 0.76 2.92 60 سنة أولى

2.07 0.004 
 0.52 2.69 140 سنة  انية
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 نتائج الفرضية الصفرية الرابعة
(  ين المتوسطات α ≤ 0.05 توى الدبلة ا حصائية )ب توجد  روق ذات ابلة إحصائية عند م

دا علم توى التنور المعلومات  لدى طلبة الدراسات العليا    جامعة القدس تعرى لمتغير  الح ا ية

 زيارات المكتبة أسبوعياا.

سطات للتحقق من صحة الفرضية الرابعة ت  استخراج المتوسطات الح ا ية وابنحرا ات المعيارية لمتو 

 توى التنور المعلومات  لدى طلبة الدراسات العليا    جامعة القدس ح ت عدا زيارات المكتبةم 

 (.5.4أسبوعياا، وذلك  ما هو مبين    ال دول )

متغير عدد ل(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التنور المعلوماتي تبعًا 5.4الجدول )
 زيارات المكتبة أسبوعيًا.

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي عدد زيارات المكتبة أسبوعياً  اورالمح

 تحديد المفاهيم

 1.14 2.67 ثالث مرات فأكثر

 1.02 2.02 مرتين

 0.95 2.23 مرة واحدة

 0.75 2.57 وال مرة

 استراتيجيات البحث

 1.00 2.55 ثالث مرات فأكثر

 1.00 2.09 مرتين

 1.13 1.97 مرة واحدة

 1.00 1.84 ال مرةو

 المراجع

 1.07 2.41 ثالث مرات فأكثر

 0.93 2.09 مرتين

 1.05 1.94 مرة واحدة

 0.76 1.76 وال مرة

 البحث أدوات

 1.20 2.48 ثالث مرات فأكثر

 1.06 2.26 مرتين

 0.93 2.15 مرة واحدة

 0.98 2.19 وال مرة

 توظيف النتائج

 0.95 2.37 ثالث مرات فأكثر

 0.97 2.30 تينمر

 0.96 2.28 مرة واحدة

 1.06 2.23 وال مرة

 الدرجة الكلية

 0.76 3.12 ثالث مرات فأكثر

 0.56 2.69 مرتين

 0.55 2.64 مرة واحدة

 0.36 2.65 وال مرة
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( وجوا  روق ظاهرية  ين المتوسطات الح ا ية بست ابات اختبار التنور 5.4يةحظ من ال دول )

، ولمعر ة دى طلبة الدراسات العليا    جامعة القدس تبعاا لمتغير عدا زيارات المكتبة أسبوعياا المعلومات  ل

(  ما هو موضح One Way ANOVAالفروق ت  استخدام اختبار تحليل التباين األحااي )هذه مصدر 

 (.6.4   ال دول )

 (α ≤ 0.05االة عند م توى ) 

 

لمكتبة اي حســـــــــب متغير عدد زيارات (: نتائج تحليل التباين األحادي الختبار التنور المعلومات6.4الجدول )
 أسبوعيًا.

مجموع  مصدر التباين الدرجة الكلية
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
الداللة  قيمة )ف( المربعات

 المحسوبة

تحديد 
 المفاهيم

 3.77 3 11.30  ين الم موعات
 0.99 180 177.81 ااخل الم موعات 0.01 3.81

  183 189.11 الم موع

استراتيجيات 
 البحث

 3.94 3 11.82  ين الم موعات
 1.12 180 201.55 ااخل الم موعات 0.02 3.52

  183 213.37 الم موع

 المراجع
 2.91 3 8.74  ين الم موعات

 0.99 180 178.48 ااخل الم موعات 0.03 2.94
  183 187.22 الم موع

 البحث أدوات
 1.08 3 3.23  ين الم موعات

 1.08 180 194.24 ااخل الم موعات 0.39 1.00
  183 197.48 الم موع

توظيف 
 النتائج

 0.12 3 0.36  ين الم موعات
 0.96 180 172.60 ااخل الم موعات 0.95 0.12

  183 172.96 الم موع

 الدرجة الكلية
 2.39 3 7.186  ين الم موعات

 0.35 180 62.978 ااخل الم موعات 0.001 6.85
  183.00 70.163 الم موع
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( وه  اقل من م اااااااتوى 0.001م اااااااتوى الدبلة المح اااااااوبة للدرجة الكلية ) أن( 6.4يتبين من جدول )

(، ويدل ذلك على وجوا  روق  ين الم موعات ولمعر ة مصاااااااادر هذه α ≤ 0.05الدبلة ا حصااااااااائية )

 ( يوضح ذلك.7.4وال دول ) Post-hoc (LSD)المتقدم  ا حصائ التحليل الفروق ت  استخدام 

 
( ال ا ق أن تلك الفروق  انت لصالح عدا الريارات ) ةث مرات  أكار( على 7.4 دول )اليتبين من 

 ح ات باق  الم موعات.  

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 3.1.4

 ق المكتبات لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس؟قلل مستوى ما 

لإلجابة عن هذا ال ااااااااااااااؤال قام الباحث  تطبيق اسااااااااااااااتبانة قلق المكتبات على عينة الدراسااااااااااااااة، وتكونت 

، والدرجة الكلية األربعةم ابت، وقد ت  ح ااااات المتوسااااطات الح ااااا ية للم ابت  أربعةابسااااتبانة من 

 .(8.4كما هو موضح    ال دول )

ت األعداد والمتوســــــطات الحســــــابية الســــــتجابات عينة الدراســــــة على الفقرات في المجاال :(8.4الجدول )
 .األربعة

 المعياري  االنحراف الحسابي المتوسط المجال
 1.08 4.36 القلق الناتج عن استخدام المكتبة والبحث

 1.07 4.33 لكيفية استخدام المكتبة اإلدراكقيمة 
 0.98 4.31 ا المستخدمة في المكتباتسهولة التكنولوجي

 0.92 4.10 االرتياح للمكتبة كمكان
 0.72 4.42 الدرجة الكلية

 لمكتبة أسبوعيًا.التنور المعلوماتي تبعًا لعدد زيارات ل LSDختبار ال المقارنات البعدية (:7.4الجدول )
 وب مرة مرة واحدة مرتين  ةث مرات  أكار 

 0.474* 0.480* 0.431* --  ةث مرات  أكار
 0.042 0.049 --  مرتين

 0.006- --   مرة واحدة
 --    وب مرة

 0.05االة عند م توى الدبلة ا حصائية *  
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( وبانحراف معياري 4.42( أن المتوسو الح ا   لم توى قلق المكتبات  ان )8.4يتضح من ال دول )

 س، حيث  ل  اعلى( وه  قيمة مرتفعة تدل م توى قلق لدى طلبة الدراسات العليا    جامعة القد0.72)

 متوسو ح ا   لةست ابات الطلبة على محور القلق الناتج عن استخدام المكتبة والبحث بمتوسو ح ا  

(، وأقل متوسو ح ا   لمحور ابرتياح للمكتبة  مكان بمتوسو 1.08( وبانحراف معياري )4.36 ل  )

 (.0.92( وبانحراف معياري )4.10ح ا    ل  )

 

 لقة بالسؤال الرابعالنتائج المتع 4.1.4

هل نختلت م ااااااااااااااتوى قلق المكتبات لدى طلبة الدراساااااااااااااااات العليا    جامعة القدس باختةف ال ني، 

 والتخصص، والم توى الدراس ، وعدا زيارات المكتبة أسبوعياا؟

 (، و يما يل  نتائج8- 5على ال اااااااؤال الرابع قام الباحث  تحويله إلى الفرضااااااايات الصااااااافرية ) ولإلجابة

   حصها:

 نتائج الفرضية الصفرية الخامسة

( α ≤ 0.05توجد  روق ذات ابلة إحصااائية عند م ااتوى الدبلة ا حصااائية ) والت  تنص على أنه ب

 ين المتوساااااطات الح اااااا ية لم اااااتوى قلق المكتبات لدى طلبة الدراساااااات العليا    جامعة القدس تعرى 

 لمتغير ال ني.

دم الباحث اختبار )ت( لفحص الفروق    العينات الم ااتقلة للتحقق من صااحة الفرضااية الخام ااة اسااتخ

(t-test)Independent Samples T Test  (  9.4،  ما يبين ال دول رق.) 
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 لجنس.ا( للعينات المستقلة لمستوى قلق المكتبات تبعًا لمتغير t-test(: نتائج اختبار )ت( )9.4الجدول )

 قيمة )ت( النحراف المعياري ا المتوسط الحسابي العدد الجنس المحاور
الداللة 
 المحسوبة

القلق الناتج عن استخدام 
 المكتبة والبحث

 1.20 4.18 90 ذ ر
2.383 .001 

 0.92 4.55 94 أناى

سهولة التكنولوجيا 
 المستخدمة في المكتبات

 1.09 4.11 90 ذ ر
2.820 .013 

 0.84 4.51 94 أناى

لكيفية  اإلدراكقيمة 
 كتبةاستخدام الم

 1.14 4.15 90 ذ ر
2.371 .042 

 0.96 4.52 94 أناى

 االرتياح للمكتبة كمكان
 0.93 3.98 90 ذ ر

1.739 .827 
 0.90 4.22 94 أناى

 الدرجة الكلية
 0.80 3.28 90 ذ ر

2.619 .002 
 0.63 3.56 94 أناى

 (α ≤ 0.05االة عند م توى ) 

قل من م توى أ( وه  0.002لة المح وبة للدرجة الكلية )( أن م توى الدب9.4يتضح من ال دول )

 وجوا  روق  ية وقبول الفرضية البديلة( وبذلك يت  ر ض الفرضية الصفر α ≤ 0.05الدبلة ا حصائية )

 ين المتوسطات الح ا ية لم توى قلق المكتبات لدى طلبة الدراسات العليا     إحصائيةذات ابلة 

ال ني ولصالح ا ناث، حيث  ل  المتوسو الح ا   بست ابات ا ناث  جامعة القدس تعرى لمتغير

( وبانحراف 3.28(،  ينما  ل  المتوسو الح ا   بست ابات الذ ور )0.63( وبانحراف معياري )3.56)

( أن م توى الدبلة المح وبة لمحور القلق الناتج عن 9.4يتضح من ال دول )و(. 0.80معياري )

(، ويدل ذلك α ≤ 0.05قل من م توى الدبلة ا حصائية )أ( وه  0.001لبحث )استخدام المكتبة وا

على وجوا  روق    هذا المحور تعرى لمتغير ال ني ولصالح ا ناث حيث  ل  المتوسو الح ا   

(،  ما يتضح من هذا ال دول أن 0.92( وبانحراف معياري )4.55بست ابات ا ناث    هذا المحور )

للدبلة  أقل( وه  0.013لمح وبة لمحور سهولة التكنولوجيا الم تخدمة    المكتبات )م توى الدبلة ا
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(، ويدل ذلك على وجوا  روق    هذا المحور تعرى لمتغير ال ني ولصالح α ≤ 0.05ا حصائية )

( وبانحراف معياري 4.51ا ناث حيث  ل  المتوسو الح ا   بست ابات ا ناث    هذا المحور )

لكيفية استخدام  ا اراكما يتضح من هذا ال دول أن م توى الدبلة المح وبة لمحور قيمة (،  0.84)

(، ويدل ذلك على وجوا  روق α ≤ 0.05قل من م توى الدبلة ا حصائية )أ( وه  0.042المكتبة )

   هذا المحور تعرى لمتغير ال ني ولصالح ا ناث حيث  ل  المتوسو الح ا   بست ابات ا ناث 

نه ب توجد  روق    أ  ما يتضح من ال دول(، 0.96وبانحراف معياري ) (4.52  هذا المحور ) 

 محور ابرتياح للمكتبة  مكان تعرى لمتغير ال ني. 

 

 نتائج الفرضية الصفرية السادسة

( α ≤ 0.05ب توجد  روق ذات ابلة إحصااائية عند م ااتوى الدبلة ا حصااائية )والت  تنص على أنه 

متوساااااطات الح اااااا ية لم اااااتوى قلق المكتبات لدى طلبة الدراساااااات العليا    جامعة القدس تعرى  ين ال

 لمتغير التخصص.

للتحقق من صاحة الفرضاية ال اااساة اساتخدم الباحث اختبار )ت( لفحص الفروق    العينات الم اتقلة 

(t-test)Independent Samples T Test  (  10.4،  ما يبين ال دول رق.) 
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 (α ≤ 0.05االة عند م توى ) 

قل من م توى أ( وه  0.001 وبة للدرجة الكلية )( أن م توى الدبلة المح10.4يتضح من ال دول )

( وبذلك يت  ر ض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة  وجوا  روق α ≤ 0.05الدبلة ا حصائية )

 ين المتوسطات الح ا ية لم توى قلق المكتبات لدى طلبة الدراسات العليا     إحصائيةذات ابلة 

، حيث  ل  المتوسو الح ا   بست ابات نيةن اجامعة القدس تعرى لمتغير التخصص، ولصالح العلوم ا 

(،  ينما  ل  المتوسو الح ا   بست ابات العلوم 0.61( وبانحراف معياري )3.55) ن انيةالعلوم ا 

( أن م توى الدبلة المح وبة 10.4(. ويتضح من ال دول )0.91( وبانحراف معياري )3.03الطبيعية )

قل من م توى الدبلة ا حصائية أ( وه  0.001والبحث ) لمحور القلق الناتج عن استخدام المكتبة

(0.05 ≥ α ويدل ذلك على وجوا  روق    هذا المحور تعرى لمتغير التخصص ولصالح العلوم ،)

عًا ( للعينات المســــــــتقلة لمســــــــتوى قلق المكتبات تبt-test(: نتائج اختبار )ت( )10.4الجدول )
 لمتغير التخصص.

 المتوسط العدد التخصص المحاور
 الحسابي 

 االنحراف
الداللة  قيمة )ت( المعياري  

 المحسوبة

القلق الناتج عن 
استخدام المكتبة 

 والبحث

 1.32 3.86 44 علوم طبيعية
3.086 .001 

 0.95 4.53 140 إن انيةعلوم 
سهولة التكنولوجيا 
المستخدمة في 

 المكتبات

 1.09 3.77 44 علوم طبيعية
4.357 .055 

 0.89 4.48 140 إن انيةعلوم 

لكيفية  اإلدراكقيمة 
 استخدام المكتبة

 1.45 3.91 44 علوم طبيعية
2.443 .001 

 0.88 4.48 140 إن انيةعلوم 

للمكتبة االرتياح 
 كمكان

 1.02 3.61 44 علوم طبيعية
3.822 .050 

 0.83 4.26 140 إن انيةعلوم 

 الدرجة الكلية
 0.91 3.03 44 علوم طبيعية

3.515 .001 
 0.61 3.55 140 إن انيةعلوم 
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(، 0.95( وبانحراف معياري )4.53ست اباته     هذا المحور )بحيث  ل  المتوسو الح ا    ن انيةا 

لكيفية استخدام المكتبة  ا اراكالدبلة المح وبة لمحور قيمة كما يتضح من هذا ال دول أن م توى 

(، ويدل ذلك على وجوا  روق    هذا α ≤ 0.05قل من م توى الدبلة ا حصائية )أ( وه  0.001)

ست اباته     حيث  ل  المتوسو الح ا   ب ن انيةالمحور تعرى لمتغير التخصص ولصالح العلوم ا 

(،  ما يتضح من هذا ال دول أن م توى الدبلة المح وبة 0.88راف معياري )( وبانح4.48هذا المحور )

(، ويدل α ≤ 0.05قل من م توى الدبلة ا حصائية )أ( وه  0.050لمحور ابرتياح للمكتبة  مكان )

حيث  ل   ن انيةذلك على وجوا  روق    هذا المحور تعرى لمتغير التخصص ولصالح العلوم ا 

 (. 0.83( وبانحراف معياري )4.26ست اباته     هذا المحور )ب ا   المتوسو الح

يتضح من ال دول أن م توى الدبلة المح وبة لمحور سهولة التكنولوجيا الم تخدمة        حين

وجوا  عدم (، ويدل ذلك علىα ≤ 0.05قل من م توى الدبلة ا حصائية )أ( وه  0.055المكتبات )

 .غير التخصص روق    هذا المحور تعرى لمت

 

 نتائج الفرضية الصفرية السابعة

(  ين α ≤ 0.05ب توجد  روق ذات ابلة إحصاااااااااااااااائية عند م ااااااااااااااتوى الدبلة )والت  تنص على أنه 

وى المتوسطات الح ا ية لقلق المكتبات لدى طلبة الدراسات العليا    جامعة القدس تعرى لمتغير الم ت

 الدراس .

اسااتخدم الباحث اختبار )ت( لفحص الفروق    العينات الم ااتقلة  للتحقق من صااحة الفرضااية ال ااابعة

(t-test)Independent Samples T Test  (  11.4،  ما يبين ال دول رق.) 
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غير ( للعينات المســـــــــتقلة لمســـــــــتوى قلق المكتبات تبعًا لمتt-test(: نتائج اختبار )ت( )11.4الجدول )
 المستوى الدراسي.

 المستوى  المحاور
 المتوسط العدد سيالدرا

 الحسابي 
 االنحراف

 الداللة المحسوبة قيمة )ت( المعياري  

القلق الناتج عن استخدام 
 المكتبة والبحث

 1.18 4.20 60 سنة أولى
1.432 .170 

 1.03 4.45 140 سنة  انية
سهولة التكنولوجيا 

 المستخدمة في المكتبات
 1.09 4.21 60 سنة أولى

.955 .163 
 0.93 4.36 140 سنة  انية

لكيفية  اإلدراكقيمة 
 استخدام المكتبة

 1.24 4.27 60 سنة أولى
.593 .020 

 0.98 4.38 140 سنة  انية

 االرتياح للمكتبة كمكان
 0.98 3.94 60 سنة أولى

1.679 .368 
 0.88 4.18 140 سنة  انية

 الدرجة الكلية
 0.83 3.32 60 سنة أولى

1.209 .040 
 0.67 3.47 140 يةسنة  ان

 

قل من م توى أ( وه  0.040( أن م توى الدبلة المح وبة للدرجة الكلية )10.4يتضح من ال دول )

( وبذلك يت  ر ض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة  وجوا  روق α ≤ 0.05الدبلة ا حصائية )

تبات لدى طلبة الدراسات العليا     ين المتوسطات الح ا ية لم توى قلق المك إحصائيةذات ابلة 

حيث  ل  المتوسو الح ا   بست ابات  ،سنة  انية، ولصالح الم توى الدراس جامعة القدس تعرى لمتغير 

 أولىسنة (،  ينما  ل  المتوسو الح ا   بست ابات 0.67اف معياري )( وبانحر 3.47)  انيةسنة 

( أن م توى الدبلة المح وبة لمحور 10.4ول )(. ويتضح من ال د0.83( وبانحراف معياري )3.32)

(، α ≤ 0.05قل من م توى الدبلة ا حصائية )أ( وه  0.020) قيمة ا اراك لكيفية استخدام المكتبة

حيث  ل   سنة  انيةولصالح  الم توى الدراس ويدل ذلك على وجوا  روق    هذا المحور تعرى لمتغير 

يتضح     حين، (0.98( وبانحراف معياري )4.38ا المحور )ست اباته     هذبالمتوسو الح ا   

عدم وجوا  روق لمحور القلق الناتج عن استخدام المكتبة من ال دول أن م توى الدبلة المح وبة 

تعرى ، ولمحور ابرتياح للمكتبة  مكان لمحور سهولة التكنولوجيا الم تخدمة    المكتباتوالبحث، و 

 .لمتغير التخصص
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 ضية الصفرية الثامنةنتائج الفر 

(  ين α ≤ 0.05ب توجد  روق ذات ابلة إحصاااااااااااااااائية عند م ااااااااااااااتوى الدبلة )والت  تنص على أنه 

 المتوسااطات الح ااا ية لم ااتوى قلق المكتبات لدى طلبة الدراسااات العليا    جامعة القدس تعرى لمتغير

سااااتخراج المتوسااااطات الح ااااا ية للتحقق من صااااحة الفرضااااية الاامنة ت  ا عدا زيارات المكتبة أساااابوعياا.

وابنحرا ات المعيارية لمتوسااااااطات م ااااااتوى قلق المكتبات لدى طلبة الدراسااااااات العليا    جامعة القدس 

 (.12.4ح ت عدا زيارات المكتبة أسبوعياا، وذلك  ما هو واضح    ال دول )

ير عدد بات تبعًا لمتغ(: المتوســــطات الحســــابية واالنحرافات المعيارية لمســــتوى قلق المكت12.4الجدول )
 زيارات المكتبة أسبوعيًا.

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي عدد زيارات المكتبة أسبوعياً  المحاور

القلق الناتج عن استخدام 
 المكتبة والبحث

 1.22 3.99  ةث مرات  أكار
 1.09 4.35 مرتين

 1.02 4.51 مرة واحدة
 0.89 4.61 وب مرة

لوجيا المستخدمة سهولة التكنو 
 في المكتبات

 1.11 3.92  ةث مرات  أكار
 0.92 4.27 مرتين

 0.92 4.46 مرة واحدة
 0.89 4.60 وب مرة

لكيفية استخدام  اإلدراكقيمة 
 المكتبة

 1.25 3.80  ةث مرات  أكار
 1.06 4.29 مرتين

 0.94 4.60 مرة واحدة
 0.75 4.59 وب مرة

 مكاناالرتياح للمكتبة ك

 1.01 3.73  ةث مرات  أكار
 0.85 4.14 مرتين

 0.91 4.22 مرة واحدة
 0.79 4.32 وب مرة

 الدرجة الكلية

 0.87 3.09  ةث مرات  أكار
 0.69 3.41 مرتين

 0.65 3.56 مرة واحدة
 0.57 3.62 وب مرة
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لمكتبات لدى طلبة الدراسات ( وجوا  روق ظاهرية  ين متوسطات م توى قلق ا12.4يةحظ من ال دول )

استخدام  العليا    جامعة القدس تبعاا لمتغير عدا زيارات المكتبة أسبوعياا، ولمعر ة مصدر هذه الفروق ت 

 (.13.4(  ما هو موضح    ال دول )One Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحااي )

لمكتبة امكتبات حسب متغير عدد زيارات (: نتائج تحليل التباين األحادي لمستوى قلق ال13.4الجدول )
 أسبوعيًا.

 الدرجة الكلية
 مصدر

 التباين 
 مجموع

 المربعات 
 درجات

 الحرية 

 متوسط
 مجموع 
 المربعات 

 قيمة )ف(
 الداللة

 المحسوبة 

القلق الناتج عن 
استخدام المكتبة 

 والبحث

 3.01 3 9.04  ين الم موعات
 1.14 180 205.95 ااخل الم موعات 0.051 2.63

  183 214.99 الم موع
سهولة التكنولوجيا 
المستخدمة في 

 المكتبات

 3.42 3 10.27  ين الم موعات
 0.93 180 168.14 ااخل الم موعات 0.013 3.66

  183 178.41 الم موع

لكيفية  اإلدراكقيمة 
 استخدام المكتبة

 6.35 3 19.04  ين الم موعات
 1.06 180 190.98 لم موعاتااخل ا 0.001 5.98

  183 210.02 الم موع

 االرتياح للمكتبة كمكان
 2.71 3 8.13  ين الم موعات

 0.82 180 147.01 ااخل الم موعات 0.021 3.32
  183 155.14 الم موع

 الدرجة الكلية
 2.37 3 7.12  ين الم موعات

 0.50 180 89.63 ااخل الم موعات 0.003 4.77
  183 96.75 الم موع

 

( وه  اقل من م توى 0.003م توى الدبلة المح وبة للدرجة الكلية ) أن( 13.4يتبين من جدول )

(، ويدل ذلك على وجوا  روق  ين الم موعات ولمعر ة مصدر هذه α ≤ 0.05الدبلة ا حصائية )

 ح ذلك.( يوض14.4وال دول ) LSDالفروق ت  استخدام ابختبارات المتعداة 
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مرة، مرة واحدة،  ارات )وبين تلك الفروق  انت لصااااااااااااااالح عدا الر ( ال ااااااااااااااا ق أ14.4يتبين من جدول )

كبر هذه الفروق لصاااااااااااااااالح عدا أت ) ةث مرات  أكار(، ويتبين أن مرتين( على ح اااااااااااااااات عدا الريارا

 الريارات )وب مرة(.  

 

 سالنتائج المتعلقة بالسؤال الخام 5.1.4

هل توجد عةقة ارتباطية  ين م ااااااااااااااتوى قلق المكتبات لدى طلبة الدراساااااااااااااااات العليا    جامعة القدس 

 وم توى تنوره  المعلومات ؟

 عن هذا ال ؤال  تحويله إلى الفرضية الصفرية التاسعة. ا جابةتمت 

 نتائج الفرضية الصفرية التاسعة

(  ين قلق المكتبات لدى طلبة α ≤ 0.05دبلة )ب توجد عةقة ارتباطية االة إحصاااااائياا عند م اااااتوى ال

 تنوره  المعلومات .و الدراسات العليا    جامعة القدس 

معامل ابرتباط  يرساااااااون  ين م اااااااتوى قلق المكتبات وم اااااااتوى التنور  إن اابختبار هذه الفرضاااااااية ت  

 (.15.4رق  )،  ما هو واضح    ال دول األااة المعلومات  بست ابات عينة الدراسة على  قرات 

 

 

 بوعيًا.لمستوى قلق المكتبات تبعًا لعدد زيارات المكتبة أس LSD(: نتائج اختبار 14.4الجدول )
 وب مرة مرة واحدة مرتين  ةث مرات  أكار 

    --  ةث مرات  أكار
   -- 0.319* مرتين

  -- 0.149 0.468* مرة واحدة
 -- 0.062 0.212 0.530* وب مرة

 0.05الدبلة ا حصائية  االة عند م توى *  
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 ر المعلوماتي(: نتائج اختبار معامل االرتباط بيرسون بين مستوى قلق المكتبات ومستوى التنو 15.4الجدول )

  معامل االرتباط مستوى الداللة المحسوبة

0.001 0.824 - 
ى العالقة بين التنور المعلوماتي وقلق المكتبات لد

 طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس

 

(، 0.001(، وقيمة الدبلة ا حصائية )-0.824النتائج أن قيمة اختبار  يرسون ه  ) أظهرتد وق 

( مما يدل على وجوا عةقة  ين م توى قلق المكتبات لدى طلبة الدراسات العليا 0.05وه  أقل من )

لبديلة    جامعة القدس وم توى تنوره  المعلومات ، وبذلك نر ض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية ا

 وجوا عةقة عك ية قوية. والت  تشير إلى 
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 الخامسالفصـل 

 نتائـج الدراسـةمناقشة 
 

نعرض الفصل الحال  تف ير ومناقشة نتائج الدراسة، ومن    سيتناول استخةص التوصيات    ضوج 

 النتائج.

 نتائج أسئلة الدراسة 1.5

 ؤال األولالنتائج المتعلقة بالس 1.1.5

 لتنور المعلوماتي لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس؟ل مستوى ما 

 اسااااات ابات أ راا عينة الدراساااااة على م اااااتوى التنور م اااااتوى ( ال اااااا ق أن 1.4أشاااااارت نتائج ال دول )

حصااال ، حيث (2.77ح اااا   للدرجة الكلية )ال المتوساااو  ل حيث المعلومات  جاجت  درجة متوساااطة، 

(، وتةه محور توظيت النتائج بمتوسو 2.33يد المفاهي  على أعلى متوسو ح ا   مقداره )محور تحد

 اساااااتراتي يات(، وتةه محور 2.26(، ومن    محور أاوات البحث بمتوساااااو ح اااااا   )2.30ح اااااا   )

(، وقد حصااااااااال محور المراجع على أانى متوساااااااااو ح اااااااااا   مقداره 2.11البحث بمتوساااااااااو ح اااااااااا   )

لدى طلبة الدراساااااااات العليا      ة تدل على مدى تدن  م اااااااتوى التنور المعلومات(، وهذه الدرج2.06)

   جامعة القدس.
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اا إلى عدم  فانة المقررات الدراسااااية    ال امعة ولكا ة الم ااااتويات الدراسااااية عموم وقد نعوا ساااابت ذلك

ت،  المقررات  يما نخص المكتبا والدراساااااااات العليا خصاااااااوصااااااااا لتريد من التنور المعلومات لدى الطلبة

ا الدراسااااااااية ب تتضاااااااامن اهتماماا  ا ياا بالتنور المعلومات  الخاص بالمكتبات من حيث  يفية اسااااااااتخدامه

ل والتعامل معها ومع ما تحويه من  تت وبرامج الكترونية و يرها، وربما نعوا ذلك أنضاااااااااااااااا إلى قلة مي

يث وجد ت ال امعية والعامة بشاكل اائ ، حطلبة الدراساات العليا إلى القراجة والمطالعة واساتخدام المكتبا

 ومن خةل نتائج هذه الدراساااااااااة أن الطلبة قليةا ما نطلعون على مراجع أخرى  ير المقررات الدراساااااااااية

 المفروضة عليه  من قبل ال امعة بستكمال متطلبات تخرجه .

  أن ات العليا  هذا نعنلدى طلبة الدراساا  ويرى الباحث عموماا بأن التدن     م ااتوى التنور المعلومات

بات ر ح   المكتمع  باا صااااحيحاا واجتماعياا ونف ااااياا وخاصااااة    إعداا الطالت إعداااا علمي ياا هناك تدن

من الخوف وعدم  ه  ما يدور  اا وات ااااااااعها لتضااااااا  اآلبف من الكتت، بحيث تضاااااااف  على الطالت نوع

تحويااه من  تاات ورقيااة أو  تاات  احولااه    بعض األحيااان، والشااااااااااااااعور بعاادم التكيت مع المكتبااة وماا

ة مواجهة المشااااااااااكةت الت  قد تواجهه عند اسااااااااااتخدام المكتب علىية والتفاعل معها، وعدم القدرة ونر تالك

 ألي سبت   ان والتصدي لتلك المشكةت والمحاولة    إن اا الحلول المناسبة.

 ت  حاولت البحث    م ااااااتوياتوهنا تتفق نتائج الدراسااااااة الحالية مع العديد من الدراسااااااات ال ااااااابقة وال

تويات التنور المعلومات  وعةقته بقلق المكتبات لدى الطلبة والت  أشارت نتائ ها إلى وجوا تدن     م 

على  والذي أنضاااااااااا وقت(، Gutiérrez , 2014دراسااااااااة )  المعلومات     اسااااااااتخدام المكتبات التنور

 امج الت  تعمل على تنمية التنور المعلومات أساااابات ضااااعت التنور المعلومات  ووضااااعوا العديد من البر 

 لدى الطلبة ال امعيين.
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والت  أشاااااارت  (2011واراساااااة )حمدي،  (2014)بزم، ( و2016)عماشاااااة،   يما اختلفت مع اراساااااة

ت ، للقدرة على اساااااتخدام مصااااااار المعلوماة الدراساااااة يتمتعون  وع  معلومات أن أ راا عينالنتائج إلى 

 مية.ل د احتياجاته  العل

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 2.1.5

تبعاا لتنور المعلومات  لدى طلبة الدراساااااااااات العليا    جامعة القدس ل المتوساااااااااو الح اااااااااا  هل نختلت 

 ال ني، والتخصص، والم توى الدراس ، وعدا زيارات المكتبة أسبوعياا؟ لمتغير:

 ضيات الصفرية، والت  سيت  مناقشتها  يما نأت :ل ال ؤال الحال  إلى م موعة من الفر يلقد ت  تحو 

 األولى الصفرية مناقشة الفرضية

(  ين α ≤ 0.05والت  نصااااااها "ب توجد  روق ذات ابلة إحصااااااائية عند م ااااااتوى الدبلة ا حصااااااائية )

المتوسااااااطات الح ااااااا ية لم ااااااتوى التنور المعلومات  لدى طلبة الدراسااااااات العليا    جامعة القدس تعرى 

 ال ني". لمتغير

ت   حص الفرضااااااية األولى بح ااااااات نتائج اختبار )ت( والمتوسااااااطات الح ااااااا ية بساااااات ابة أ راا عينة 

الدراساااااااااة    م اااااااااتوى التنور المعلومات  لدى طلبة الدراساااااااااات العليا    جامعة القدس ح ااااااااات متغير 

م اااااااتوى وجوا  روق ذات ابلة إحصاااااااائية  ين المتوساااااااطات الح اااااااا ية لال ني، حيث أظهرت النتائج 

التنور المعلوماات  لادى طلباة الادراساااااااااااااااات العلياا    جاامعاة القادس تعرى لمتغير ال ني، و اانات هاذه 

 الفروق لصالح الذ ور.

أن التنور المعلومات  والخاص    م ال اسااااااااااااااتخدام المكتبات وطريقة التعامل ويعرو الباحث ذلك إلى 

، وذلك  ون ناىل الوقت أكار من األمعها بحاجة إلى تخصيص بعض الوقت، و   العموم نمتلك الرج

موظفة،  ه  بحاجة إلى أن تق اااّ  وقتها ما  ين  تتتحمل العديد من األعباج وخاصاااة إن  ان ناىأن األ
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منرلها وتلبية متطلباته وبين اراساااااااااتها ووظيفتها، وخاصاااااااااة إذا ما علمنا أن المكتبة تحتاج إلى قضااااااااااج 

تخصاااايص  علىلى خةف الذ ور  ه  على مقدرة ، عااخلها لك  تح اااان اسااااتخدامهاالكاير من الوقت 

بعض الوقت للقراجة والمطالعة والبحث وحتى قضااااااج وقت أكار من ا ناث ااخل المكتبة، وخاصاااااة إذا 

 .ناىما أزلنا من وقته شؤون البيت وتلبية احتياجاته المخصصة لأل

واراساااة ( Luu & Freeman, 2011و ذلك مع اراساااة )( 2012وقد تعارضااات مع اراساااة ) ر ات، 

(Hepworth, 2009)  عدم وجوا  روق تعرى لمتغير ال ني. نتائ ه  إلىوالت  أشارت 

 الثانية الصفرية مناقشة الفرضية 
(  ين α ≤ 0.05والت  نصااااااها "ب توجد  روق ذات ابلة إحصااااااائية عند م ااااااتوى الدبلة ا حصااااااائية )

ة الدراسااااااات العليا    جامعة القدس تعرى المتوسااااااطات الح ااااااا ية لم ااااااتوى التنور المعلومات  لدى طلب

 لمتغير التخصص".

ت   حص الفرضاااااااية الاانية بح اااااااات نتائج اختبار )ت( والمتوساااااااطات الح اااااااا ية بسااااااات ابة أ راا عينة 

الدراساااااااااة    م اااااااااتوى التنور المعلومات  لدى طلبة الدراساااااااااات العليا    جامعة القدس ح ااااااااات متغير 

ق ذات ابلة إحصائية  ين المتوسطات الح ا ية لم توى التنور وجوا  رو  التخصص، والت  تشير إلى

التخصااااااااااااااص، و انت الفروق  المعلومات  لدى طلبة الدراسااااااااااااااات العليا    جامعة القدس تعرى لمتغير

 لصالح العلوم الطبيعية.

ويعرو الباحث ذلك إلى الطبيعة النظرية    أساااااااااالوت اراسااااااااااة طلبة العلوم الطبيعية،  ه  يدر ون مدى 

ية التنور المعلومات     تخصاااصاااه ، وخاصاااة أنه  من طلبة الدراساااات العليا والت  تعتمد اراساااته  أهم

قد أ رت  ن انية، وربما نعوا ذلك إلى أن طبيعة الدراسات ا بشكل أساس  على البحث عن المعلومات

ى تطرق طلبة     ه  طلبتها لمحاور التنور المعلومات  بشااااااكل ساااااالي ، وبما تعوا تلك الفروق أنضاااااااا إل

 نتي ة لطبيعة تخصصه .العلوم الطبيعية إلى مفهوم التنور المعلومات  م بقاا 
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( Luu & Freeman, 2011واراساااااااة ) (2014وقد اتفقت نتائج الدراساااااااة الحالية مع اراساااااااة )بزم، 

   معر ة الوع  المعلومات   ين صاااااااااااافوف الطلبة ال امعيين  ق إلى وجوا  رو  نتائ ه والت  أشااااااااااااارت 

( والت  أشااااااارت اراساااااااتها إلى وجوا 2011ى للتخصااااااص العلم ،  ما اتفقت مع اراسااااااة )حمدي، تعر 

 روق    مااادى وع  الطلبااااة بمفهوم التنور المعلوماااات  وارجاااة امتةكه  لمهاااااراتاااه تعرى لصاااااااااااااااااالح 

 .ن انيةا  العلومالتخصص، و انت الفروق لصالح 

 نتائ ه  إلىوالت  أشاااارت  (Hepworth, 2009)واراساااة  (2012وقد تعارضااات مع اراساااة ) ر ات، 

 عدم وجوا  روق تعرى لمتغير التخصص.

 الثالثة الصفرية مناقشة الفرضية

(  ين α ≤ 0.05والت  نصااااااها "ب توجد  روق ذات ابلة إحصااااااائية عند م ااااااتوى الدبلة ا حصااااااائية )

جامعة القدس تعرى المتوسااااااطات الح ااااااا ية لم ااااااتوى التنور المعلومات  لدى طلبة الدراسااااااات العليا    

 لمتغير الم توى الدراس ".

ت   حص الفرضاااااااية الاالاة بح اااااااات نتائج اختبار )ت( والمتوساااااااطات الح اااااااا ية بسااااااات ابة أ راا عينة 

الدراساااااااااة    م اااااااااتوى التنور المعلومات  لدى طلبة الدراساااااااااات العليا    جامعة القدس ح ااااااااات متغير 

ات ابلة إحصائية  ين المتوسطات الح ا ية لم توى وجوا  روق ذ الم توى الدراس ، والت  تشير إلى

نت الم ااتوى الدراساا ، و ا التنور المعلومات  لدى طلبة الدراسااات العليا    جامعة القدس تعرى لمتغير

 الفروق لصالح سنة أولى.

كن ول إن من الطبيع  أنه  لما  ان الم ااتوى التعليم  للطالت أعلى  لما ارتفع لدنه التنور المعلومات ،

لمام إ   نتائج الدراسة الحالية  انت لصالح من ه  سنة أولى، وربما نعوا ذلك إلى أن هذه الفدة لديها 

بوع ، ور بة    المطالعة والقراجة، وه  قد تكون من الفدة الغالبة الت  ترااا المكتبات بشكل اوري وأس

    م توى التنور المعلومات .  اا األمر الذي أظهر لديها ارتفاع
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حاث ربما يرجع األمر إلى أن طريقة التعلي     سنة أولى تفرض عليه  طريقة التعلي  ومتطلباته من أبو 

نية وتقارير خاصااااة بالم اااااقات التعليمية ارتياا المكتبة أو البحث عن المعلومات عبر الوسااااائل ابلكترو 

  سنة أولى. ، األمر الذي أاى إلى ارتفاع م توى التنور المعلومات  لدى طلبةكا نترنت

ير      حين أن التنور المعلومات   ان أقل لدى طلبة سااانة  انية وربما نعوا ذلك إلى أن هؤبج الطلبة

ملترمين بالدوام ال امع ،  ف  بعض األحيان نأخذ طالت ساااااااااااااانة  انية  ترات طويلة قد تمتد ألكار من 

ى تال  يؤ ر بصورة سلبية على م تو  ةث سنوات  نهاج اراسته مما يؤ ر م توى تلقيه للمعلومات وبال

ع التنور المعلومات  لدنه،  ما قد نصاااااااااابح لدنه ضااااااااااعت    التعامل مع التكنولوجيا الحدياة بالمقارنة م

  طلبة سنة أولى والذين نكون لديه  الترام    الدوام ال امع .

لكنها اختلفت معه (  وجوا  روق تعرى لمتغير ال ااانة الدراساااية، و 2012وقد اتفقت مع اراساااة ) ر ات، 

 ,Luu & Freeman)لفروق لصالح سنة  الاة ورابعة،  ذلك اتفقت مع اراسة    أن اراسته أظهرت ا

 ولصالح سنوات الدراسية العليا. الم توى الدراس والت  أشارت إلى وجوا  روق تعرى لمتغير  (2011
 

 الرابعة الصفرية مناقشة الفرضية

(  ين α ≤ 0.05لة إحصااااااائية عند م ااااااتوى الدبلة ا حصااااااائية )والت  نصااااااها "ب توجد  روق ذات اب

المتوسااااااطات الح ااااااا ية لم ااااااتوى التنور المعلومات  لدى طلبة الدراسااااااات العليا    جامعة القدس تعرى 

 ".عدا زيارات المكتبة أسبوعياا لمتغير 

لم ااااتوى التنور  نتائج المتوسااااطات الح ااااا ية وابنحرا ات المعيارية بح ااااات الرابعةت   حص الفرضااااية 

المعلومات ، و ذلك بح اااات نتائج تحليل التباين األحااي بختبار التنور المعلومات  ح ااات متغير عدا 

وجوا  روق ذات ابلة إحصاااائية  ين المتوساااطات الح اااا ية  زيارات المكتبة أسااابوعياا، والت  تشاااير إلى

عدا زيارات  القدس تعرى لمتغير لم ااااااااااااااتوى التنور المعلومات  لدى طلبة الدراسااااااااااااااات العليا    جامعة

 المكتبة أسبوعياا، و انت الفروق لصالح من  انت عدا زياراته  ) ةث مرات  أكار(.
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ويعرو الباحث ذلك إلى أنه  لما  انت عدا الريارات أكار  لما  ان م ااااااااااااااتوى التنور المعلومات  لدى 

تت  ة  يها و/أو اسااااااااتعارة بة والمطالعلى،  التراا إلى المكتطلبة الدراسااااااااات العليا    جامعة القدس أع

لق قالشااااااااااعور بالنقلل لديه   يما بعد األمر وهذا منها يريد من م ااااااااااتوى التنور المعلومات  لدى الطلبة، 

 المكتبات. اه ت  

تخدام وربما أن الريارات المتكررة للمكتبة تعمل على حل العديد من المشاكل الت  يواجهها الطلبة    اس

ناج  يد من قدرته  ومهاراته     انتقاج الكتت الت  يريدونها،  ما أن ذلك ن اااااااااااااعد على المكتبة،  ما تر 

لكتت الاقة  ين الطلبة والموظفين ااخلها األمر ن ااااااااااااهل على الطلبة التعامل مع المكتبة ومقتنياتها من ا

 والبرامج المتواجد  يها، وبالتال  يريد من م توى التنور المعلومات  لديه . 

 

 ناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالثم 3.1.5

 قلق المكتبات لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة القدس؟المتوسط الحسابي لما 

( ال اااااا ق أن المتوساااااطات الح اااااا ية بسااااات ابات أ راا عينة الدراساااااة على 8.4أشاااااارت نتائج ال دول )

 (.4.42ة الكلية )م توى قلق المكتبات جاجت  درجة مرتفعة، وبمتوسو ح ا   للدرج

(، 4.36وقد حصل محور القلق الناتج عن استخدام المكتبة والبحث على أعلى متوسو ح ا   مقداره )

(، ومن    محور سااااااهولة 4.33وتةه محور قيمة ا اراك لكيفية اسااااااتخدام المكتبة بمتوسااااااو ح ااااااا   )

ابرتياح للمكتبة  مكان  (، وتةه محور4.31التكنولوجيا الم ااااااتخدمة    المكتبات بمتوسااااااو ح ااااااا   )

(، وهذه الدرجة تدل على ارتفاع م ااااااتوى قلق المكتبات لدى طلبة الدراسااااااات 4.10بمتوسااااااو ح ااااااا   )

 العليا    جامعة القدس.

إلى عدم ابرتياا الكا   لغالبية طلبة الدراساااااااااااااااات العليا للمكتبة األمر الذي نعرز  ويعرو الباحث ذلك

لعدم تمكنه  بالشاااكل الكا   من اساااتخدام المكتبة وما تحويه من  تت  لديه  القلق والخوف من زيارتها،
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لتو يق  ين خبراته  المتدنية ا عن لشااااااااااعور الطلبة بالع ر أحياناا  وم ااااااااااتلرمات تعليمية، وربما نعوا ذلك

 يما نخص التعامل مع المكتبة ومفهومه  لذواته  أو أ كاره  عن ذاته  أو صااااااااااااااورته  عن أنف ااااااااااااااه ، 

وا ق هذا قد ينشاااااااااااااأ بعتقاا الفرا أنه ب ن اااااااااااااتطيع أن يتعامل مع المكتبة ألنه ب نمتلك والع ر عن الت

ذي يريد من توتره وقلقه ات اهها، وهذا الكاير من المعلومات عنها أو عن  يفية اسااااااااااااااتخدامها، األمر ال

عن  الت  ترى بأن القلق نظهر نتي ة لع ر الفرا( 2011الواراة    )خضااااااار، يتفق مع نظرية روجرز 

التو يق  ين خبراتاااه الحيااااتياااة ومع مفهوماااه لاااذاتاااه،  اااذلاااك عااادم اتفااااق الخبرات الت  نمر  هاااا مع ذاتاااه 

 وتتعارض مع المعايير ابجتماعية، لذا  قد يل أ الفرا إلى ابن حات وت نت الكاير من هذه الخبرات. 

مله    مروا  ها من خةل تعاوربما تعوا أسبات هذه النتي ة إلى الخبرات  ير ال ارة لبعض الطلبة والت

مع المكتبة أو طاقمها تر ت لديه  آ اراا ساااااااااااالبية ب ترول ب ااااااااااااهولة، حيث أن الفرا بطبيعته نخاف من 

 اساااتخدام علىلبة اآلخرين منه عند عدم قدرته تكرار الخبرات ال ااالبية الت  مر  ها  اساااتهراج بعض الط

كتت موظف  المكتبة لعدم قدرته على التعامل مع ال من الشعور بالحرجالمكتبة أو من أمين المكتبة، أو 

تكرار   اابت له خو اا من المكتبات والخوف منوهذا األمر قد ن  والمقتنيات والبرامج الموجواة    المكتبة 

لبياا ما مر به م ااابقاا، وربما أن هذه الخبرة الت  مر  ها أحد الطلبة أو بعضاااه  قد تت ااابت    التأ ير سااا

 لطلبة وخاصة من ذوي تقدير الذات المتدن .على زمةئه  من ا

أشااارت  ن( والذيBiglu, Ghavami & Dadashpour, 2016فقت نتائج الدراسااة الحالية مع )توقد ا

وسو اراسته  إلى أن القلق  ين طلبة ال امعة و   جميع المقاييي الفرعية قد تراوحت  ين الم توى المت

أات إلى ظهور قلق المكتبات هو ظهور العديد من الحواجر إلى الم اااتوى المتدن ، وأن األسااابات الت  

منهااا الخوف من التعاااماال مع الموظفين، والحواجر المكااانيااة المرتبطااة بمشاااااااااااااااااعر  قااة الطلبااة بمعاادات 

ن  يره  المكتبة، وأن الطلبة الذين  ان لديه  صعوبة    استخدام المكتبة قد  انوا أكار شعوراا بالقلق م

 من الطلبة.
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أن أكار الصااااااااعوبات الت  تواجه ( والت  أشااااااااارت 2003ت النتائج  ذلك مع اراسااااااااة )العاجر، كما اتفق

تعلق ترواا المكتبات المدرسااية، أوبا صااعوبات تتعلق بارتياا المكتبة والمطالعة  يها، ويل  ذلك صااعوبة 

ق بالمكان  نظام ا عارة وا اارة،    صااااااااااعوبات تتعلق بمحتويات المكتبة ونوعيتها،    صااااااااااعوبات تتعل

 .والت هيرات الخاصة بالمكتبة
 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع 4.1.5
 :تبعاا لمتغيرلدى طلبة الدراسااات العليا    جامعة القدس  قلق المكتباتل المتوسااو الح ااا  هل نختلت 

 ال ني، والتخصص، والم توى الدراس ، وعدا زيارات المكتبة أسبوعياا؟

  ؤال الحال  إلى م موعة من الفرضيات الصفرية، والت  سيت  مناقشتها  يما نأت :ل اليلقد ت  تحو 

 الخامسةالصفرية مناقشة الفرضية 

(  ين α ≤ 0.05والت  نصااااااها "ب توجد  روق ذات ابلة إحصااااااائية عند م ااااااتوى الدبلة ا حصااااااائية )

    جامعة القدس تعرى لمتغيرلدى طلبة الدراسااات العليا  قلق المكتباتالمتوسااطات الح ااا ية لم ااتوى 

 ال ني".

ت   حص الفرضااااية الخام ااااة بح ااااات نتائج اختبار )ت( والمتوسااااطات الح ااااا ية بساااات ابة أ راا عينة 

الدراسااااة    م ااااتوى قلق المكتبات لدى طلبة الدراسااااات العليا    جامعة القدس ح اااات متغير ال ني، 

ن المتوسطات الح ا ية لم توى قلق المكتبات حيث أظهرت النتائج وجوا  روق ذات ابلة إحصائية  ي

 لدى طلبة الدراسات العليا    جامعة القدس تعرى لمتغير ال ني، و انت هذه الفروق لصالح ا ناث.

أكار من القلق  تبات من الذ ور وبالتال  ينتا هنإلى أن الفتيات أقل ارتياااا للمك وقد نعوا ساااااااااااااابت ذلك

الذ ور أكار قدرة  با ضااا ة إلى أنن أكار ح اااسااية ورها ة من الذ ور،  ما أنه اه المكتبات، ت  الذ ور 

 ناىعلى إخفاااااج قلقه  من ا ناااااث، وذلااااك تخو اااااا من إظهااااار ع ره  أمااااام اآلخرين،    حين أن األ

 الحصول على الم اعدة من اآلخرين.بطبيعتها تظهر بعض قلقها أحياناا ل لت الدع  و 
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بالفشااااال وعدم الن اح    اساااااتخدام المكتبة، األمر الذي يريد من  شاااااعور ا ناث ذلكسااااابت وربما نعوا 

وخاصااااااة أن ا ناث بطبيعتهن ن ااااااعين   بات م ااااااتوى ا رباك لديها وبالتال  الشااااااعور بالتوتر والقلق، 

أنف ااااااااااااااهن، ويبدين اهتماماا  بيراا    الحصااااااااااااااول على أعلى الدرجات العلمية، و نتي ة لقلة خبرته     

 ريد هذا األمر من الشعور بقلق المكتبات.استخدام المكتبة ي

( والت  أشاااااااااارت إلى وجوا  روق تعرى 2003وقد اتفقت نتائج الدراساااااااااة الحالية مع اراساااااااااة )العاجر، 

 .   م ال الصعوبات لمتغير ال ني ولصالح ا ناث

 والذين (Bowers, 2010)واراسااااااة  (2010وقد اختلفت نتائج الدراسااااااة الحالية مع اراسااااااة )الطاهر، 

 عدم وجوا  روق تعرى لمتغير ال ني.إلى   أشارت نتائ ه

 السادسةالصفرية مناقشة الفرضية 

(  ين α ≤ 0.05والت  نصااااااها "ب توجد  روق ذات ابلة إحصااااااائية عند م ااااااتوى الدبلة ا حصااااااائية )

غير المتوسااطات الح ااا ية لم ااتوى قلق المكتبات لدى طلبة الدراسااات العليا    جامعة القدس تعرى لمت

 التخصص".

ت   حص الفرضااااية ال ااااااسااااة بح ااااات نتائج اختبار )ت( والمتوسااااطات الح ااااا ية بساااات ابة أ راا عينة 

الدراسة    م توى قلق المكتبات لدى طلبة الدراسات العليا    جامعة القدس ح ت متغير التخصص، 

لم توى قلق المكتبات حيث أظهرت النتائج وجوا  روق ذات ابلة إحصائية  ين المتوسطات الح ا ية 

لدى طلبة الدراسااااااااااات العليا    جامعة القدس تعرى لمتغير التخصااااااااااص، و انت هذه الفروق لصااااااااااالح 

 .ن انيةالعلوم ا 

طبيعة العلوم الطبيعية بحاجة إلى تعامل أكار مع المكتبات والتكنولوجيا بشااااااااااااكل أن ذلك إلى وقد نعوا 

قد نطلبون الم ااااااااعدة من  ن اااااااانيةحين أن طلبة العلوم ا عام، لهذا نقل لديه  القلق من المكتبات،    
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زمةئه  الطلبة أو ممن ه     مرحلة البكالوريوس من استعارة الكتت له  مما نقل استخدام طلبة العلوم 

 بستخدام المكتبة، األمر الذي قد يريد من قلقه  عند زيارة المكتبة. ن انيةا 

اه مواقت ت و ما نحملونه من ذ ريات و  ن اااااانيةلطلبة العلوم ا  ةالم ااااابقوربما نعوا ال ااااابت إلى الخلفية 

ى اعتناج مقارنة مع طلبة العلوم الطبيعية، وربما نعوا ذلك إل  المكتبة  ان ساابباا لظهور حالة القلق لديه

منها ضاااامن الخدمات التعليمية والاقا ية ومن له  الفرصااااة األكبر  بطلبة العلوم الطبيعية وتقدن ال امعة 

أكار  طريقة المالى لريارة المكتبة واساااااااااتخدام محتوياتها األمر الذي قلل لديه  الشاااااااااعور بقلق المكتباتال

 .ن انيةمن طلبة العلوم ا 

( والت  أشاااااااااارت إلى وجوا  روق تعرى 2003وقد اتفقت نتائج الدراساااااااااة الحالية مع اراساااااااااة )العاجر، 

 لمتغير التخصص، ولصالح التخصص العلم .

والذي أشااااااارت نتائ ه إلى عدم وجوا  (2010تائج الدراسااااااة الحالية مع اراسااااااة )الطاهر، وقد اختلفت ن

 نتائ ه إلىأشااارت  نوالذي (Bowers, 2010) روق تعرى لمتغير التخصااص،  ما اختلفت مع اراسااة 

 ما تعارضت معه    أن طلبة القانون والذين  انوا يرورون دم وجوا  روق تعرى لمتغير التخصص، ع

يا ألكار من مرة    الفصاااااااال الواحد وجد لديه  قلق أعلى من المكتبة يتعلق    م ال التكنولوج المكتبة

 .ا نترنتوالوصول عبر 

 السابعة الصفرية مناقشة الفرضية

(  ين α ≤ 0.05والت  نصااااااها "ب توجد  روق ذات ابلة إحصااااااائية عند م ااااااتوى الدبلة ا حصااااااائية )

 لمكتبات لدى طلبة الدراسااات العليا    جامعة القدس تعرى لمتغيرالمتوسااطات الح ااا ية لم ااتوى قلق ا

 الم توى الدراس ".

بح اااااات نتائج اختبار )ت( والمتوساااااطات الح اااااا ية بسااااات ابة أ راا عينة  ال اااااابعةت   حص الفرضاااااية 

الدراسة    م توى قلق المكتبات لدى طلبة الدراسات العليا    جامعة القدس ح ت متغير التخصص، 
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 روق ذات ابلة إحصائية  ين المتوسطات الح ا ية لم توى قلق المكتبات  وجواأظهرت النتائج حيث 

 .، ولصالح طلبة سنة  انيةلدى طلبة الدراسات العليا    جامعة القدس تعرى لمتغير الم توى الدراس 

ساااااته  عد  ترات اراشاااااعور طلبة سااااانة  انية ولقلة ارتيااه  للمكتبة بالقلق نتي ة لتبا إلىذلك  وربما نعوا

لقلة  لديه  نتي ة ابرتباك، وربما نعوا ذلك لريااة م اااااتوى الشاااااعور بقلق المكتباتاألمر الذي زاا لديه  

 .ارتياا المكتبة والشعور بالحرج من عدم قدرته  على استخدام المكتبة بالشكل ال لي 

( والذي أشاااارت Biglu, Ghavami & Dadashpour, 2016نتائج الدراساااة الحالية مع ) اتفقتوقد 

 اراسته  إلى أن قلق المكتبات لدى الطلبة ينخفض مع زيااة الم توى التعليم .

والذي أشااااااار إلى عدم وجوا  روق  (Bowers, 2010)وقد اختلفت نتائج الدراسااااااة الحالية مع اراسااااااة 

 تعرى لمتغير ال نة الدراسية.

 الثامنة الصفرية مناقشة الفرضية

(  ين α ≤ 0.05 روق ذات ابلة إحصااااااائية عند م ااااااتوى الدبلة ا حصااااااائية ) والت  نصااااااها "ب توجد

 المتوسااطات الح ااا ية لم ااتوى قلق المكتبات لدى طلبة الدراسااات العليا    جامعة القدس تعرى لمتغير

 عدا زيارات المكتبة أسبوعياا".

قلق معيارية لم ااااااتوى ت   حص الفرضااااااية الاامنة بح ااااااات نتائج المتوسااااااطات الح ااااااا ية وابنحرا ات ال

ح ااااااااااااااات متغير عدا  قلق المكتباتو ذلك بح اااااااااااااااات نتائج تحليل التباين األحااي بختبار  المكتبات،

زيارات المكتبة أساااااااااااابوعياا، حيث أظهرت النتائج وجوا  روق ذات ابلة إحصااااااااااااائية  ين المتوسااااااااااااطات 

 عدا زيارات س تعرى لمتغيرلدى طلبة الدراسااات العليا    جامعة القد قلق المكتباتالح ااا ية لم ااتوى 

ن ، ولك(وب مرة، مرة واحدة، ومرتينالمكتبة أساااااااابوعياا، و انت الفروق لصااااااااالح من  انت عدا زياراته  )

 .هذه الفروق  انت لصالح عدا الريارات )وب مرة( أكار
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لق ويرى الباحث بأن هذه النتي ة طبيعية، حيث أنه  لما قلت عدا الريارات للمكتبة  ان الشااااااااااااااعور بق

إاراكه   يرااا الشعور با رباك لدى الطلبة نتي ة لقلة استخدامه  للمكتبة،  ذلك لقلة إذالمكتبات أكبر، 

 با ضاااااااااااا ة إلى قلة ،وعدم ا لمام ب ميع أق اااااااااااامها والخدمات الت  تقدمها المكتبة بكيفية اساااااااااااتخدامها

تو رها للبحث    الفهرس خبرته  باسااااااااااااااتخدام الوساااااااااااااااائل التكنولوجية الم ااااااااااااااتخدمة    المكتبة والت  

عور  ما ينتا ه  عدم الشااااااااااااا ابلكترون  للمكتبة و يفية اساااااااااااااتعارة الكتت أو  يفية القيام  ن اااااااااااااخها ذاتياا،

ها ب نعر ون  يفية ترتيببابرتياح ااخل المكتبة وخاصااااااة عندما ن دون أنف ااااااه  أمام آبف الكتت الت  

 .ة الممرات والطوا ق ااخل المكتبةو ار ها، وتق يم

( والت  أشااااااااار  يها إلى أن الحرمان أو ابنقطاع أو 2010وقد اتفقت هذه النتي ة مع اراسااااااااة سااااااااعيد )

زيارة  اعتااوا على ناب تعاا عن المكتبة نعتبر عامةا محفراا لريااة ن اااااابة القلق مقارنة باألشااااااخاص الذي

 المكتبة المدرسية أو العامة وصوبا إلى المكتبات ال امعية.

( والذي أشااارت اراسااته إلى أن طلبة القانون الذي اسااتخدموا Bowers, 2010مع اراسااة )وقد اختلفت 

المكتبة شاااااااخصاااااااياا وأكار من مرة    الفصااااااال الواحد وجد لديه  قلق أعلى من المكتبة يتعلق    م ال 

 .ا نترنتالراحة مع التكنولوجيا والوصول عبر 
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 خامسمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال ال 5.1.5

وى هل توجد عةقة ارتباطية  ين م توى قلق المكتبات لدى طلبة الدراسات العليا    جامعة القدس وم ت

 ؟تنوره  المعلومات 

 عن هذا ال ؤال  تحويله إلى الفرضية الصفرية التاسعة. ا جابةتمت 

 التاسعة الصفرية مناقشة الفرضية

ت (  ين المتوسطاα ≤ 0.05ياا عند م توى الدبلة )والت  نصها "ب توجد عةقة ارتباطية االة إحصائ

الح ا ية لم توى قلق المكتبات لدى طلبة الدراسات العليا    جامعة القدس والمتوسطات الح ا ية 

 لم توى تنوره  المعلومات ".

ت   حص الفرضية التاسعة بح ات اختبار معامل ابرتباط  يرسون  ين م توى قلق المكتبات وم توى 

ات ر المعلومات ، وقد أظهرت النتائج على وجوا عةقة  ين م توى قلق المكتبات لدى طلبة الدراسالتنو 

 .وأن هذه العةقة عك ية قويةالعليا    جامعة القدس وم توى تنوره  المعلومات ، 

ويعرو البااااحاااث ذلاااك إلى أناااه  لماااا امتلاااك الطلباااة مهاااارات التنور المعلوماااات  من حياااث القااادرة تحااادياااد 

 اهي ، ومعر ته     اساااااتراتي يات البحث، واساااااتخدام المراجع والبحث عنها، وقدرته  على اساااااتخدامالمف

ج أاوات البحث المختلفة وتوظيفه  للنتائج الت  يتوصاااااااااااااالون إليها،  لما قل لديه  الشااااااااااااااعور بالقلق أ نا

  بة.  استخدام المكتبة  ونه نملك العديد من المهارات الت  تمكنه من ابستفااة من المكت

القلق  لما زاا اهتمام الطلبة بالمكتبة و ارت عدا زيارته  لها قل لديه  الشااااااااااعور ب ومن جهة  أخرى  إنه

      ما أنها سااااات ااااااعدهوتوسااااايع مدار ه ، وبالتال  يريد اهتمامه  بالقراجة واكت اااااات الاقا ة والمعر ة، 

ذا هونتائج اته  الشخصية وابجتماعية، إلى جانت أنها ت اعد على تنمية قدر استكمال أبحا ه  العلمية، 

 األمر زيااة    م توى التنور المعلومات  لديه .
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 التوصيات 3.5

امعة لدى طلبة الدراسات العليا    ج  م توى التنور المعلومات    تدن  لقد أظهرت نتائج الدراسة وجوا 

 المكتبة.وارتفاع    م توى القلق لديه  من استخدام  القدس

ت وجوا  روق ذات ابلة إحصاااااائية  ين المتوساااااطات الح اااااا ية لم اااااتوى التنور المعلومات  أظهر  كما 

 لمتغيرو  ،لاادى طلبااة الاادراسااااااااااااااااات العليااا    جااامعااة القاادس تعرى لمتغير ال ني، ولصااااااااااااااااالح الااذ ور

عدا  لمتغير، و لصااااالح ساااانة أولىو  الم ااااتوى الدراساااا  ولمتغير، لصااااالح العلوم الطبيعيةو التخصااااص، 

 تبة أسبوعياا ولصالح من  انت عدا زياراته  ) ةث مرات  أكار(.زيارات المك

وجوا  روق ذات ابلة إحصااااااااائية  ين المتوسااااااااطات الح ااااااااا ية لم ااااااااتوى قلق وأظهرت النتائج أنضاااااااااا 

لمتغير ، و لصااااااالح ا ناثو المكتبات لدى طلبة الدراسااااااات العليا    جامعة القدس تعرى لمتغير ال ني 

عدا  لمتغير، و ولصالح طلبة سنة  انية لمتغير الم توى الدراس ، و ن انيةلصالح العلوم ا و التخصص 

هذه  أكارلصااالح من  انت عدا زياراته  )وب مرة، مرة واحدة، ومرتين(، ولكن و زيارات المكتبة أساابوعياا 

 الفروق  انت لصالح عدا الريارات )وب مرة(.

ت العليا    جامعة القدس وم ااااااتوى تنوره  وجوا عةقة  ين م ااااااتوى قلق المكتبات لدى طلبة الدراسااااااا

 .وأن هذه العةقة عك ية قويةالمعلومات ، 

 نتائج الدراسة يوص  الباحث بما يل :    ضوجو 

توضيح مفهوم التنور  علىالتر ير بضرورة المشر ين األكاانميين    جامعة القدس يوص  الباحث  .1

 المعلومات  للطلبة.

وعمااة الكليات  تضااامين مهارات التنور المعلومات     الخطو يوصااا  الباحث الشاااؤون األكاانمية  .2

 الدراسية.
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عمل تقيي  اوري ومنتظ  للكشت عن م توى التنور المعلومات  يوص  الباحث الشؤون األكاانمية ب .3

 لدى الطلبة.

 عقد اورات تدريبية للطلبة مفااها التقليل من الشاااعور بقلقيوصااا  الباحث عمااة الكليات بضااارورة  .4

 تبات، وتعرز الر بة لديه     التوجه إلى المكتبة.المك

  طلبة الدراسات العليا بضرورة إجراج اراسات مشا هة على جامعات أخرى. يوص  الباحث .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 المصادر والمراجع

 المراجع العربية
 .  يروت: اار ل ان العرت.لسان العرب(: 1986ا ن منظور، أ و الفضل جمال الدين )

تي دور البرامج التــدريبيــة األكــاديميــة تجــاه تطوير مهــارات الوعي المعلومــا(: 2014ماااد )أحماااد، أح

، "، اراساااااة ميدانية"دراســـة تجريبية على منســـوبي جامعة اإلمام محمد بن ســـعود اإلســـالمية

 جامعة ا مام، المملكة العربية ال عوانة.

ت الصف حو اللغة العربية لدى طالبامستوى التنور اللغوي وعالقته باالتجاه ن(: 2009إسلي ، رندة )

 . رسالة ماج تير  ير منشورة، ال امعة ا سةمية،  رة.الحادي عشر

صـــــورة الجســـــم وعالقتها بتقدير الذات لذوي اإلعاقة البصـــــرية "دراســـــة (: 2008األشاااااااارم، رضااااااااا )

 ، جامعة الرقائيق، القاهر، مصر. ير منشورة. رسال ماج تير كلينيكية" –سيكومترية 

لرياض الوعي المعلوماتي لدى الباحثين والطالب بكليات التربية بمدينة ا(: 2010مع بة، مهدي )آل 

 رسالة ماج تير  ير منشورة، جامعة ا سكندرية، مصر.)دراسة ميدانية(. 

ارنة في عالقة تقدير الذات للمراهق بمشكالته وحاجاته اإلرشادية "دراسة مق(: 2007أمريان، زبيدة )

،  لية اآلاات والعلوم ا ن ااانية/ ق اا  عل   ير منشااورة. رسااالة ماج ااتير لجنس"ضــوء متغير ا

 النفي، جامعة الحاج لخضر، وبنة باتنة، ال مهورية ال رائرية الدنمقراطية الشعبية.

 هرة.، القا2. ال رج الاان ، طالمعجم الوسيط ومعجم اللغة العربية(: 1973أنيي، إ راهي  وآخرون )

(:  فااااجات الوع  المعلوماااات  لااادى طلباااة جاااامعاااة القااادس المفتوحاااة    منطقاااة 2012 ر اااات، زيااااا )

ســــات  مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراطولكرم التعليمية و ق المعايير العالمية. 

 .50 – 11(، ص28(، عدا)2مج)
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كلية ميلة. (: األمن النف اااااااااااااا  وعةقته بمفهوم القلق لدى طلبة  لية الفنون ال 2015جبر، ح ااااااااااااااين )

 .1294 – 1275(، ص3(، عدا)23، مج)جامعة بابل/ العلوم اإلنسانية

ــد العزيز شـــــــــطر (. 2009جوهري، عرة؛ والعمواي، هااادى ) ــك عب الوعي المعلومــاتي بجــامعــة المل

معة . اراساة ميدانية، جاالطالبات: دراسة تقييمية للوضع الراهن واستشراف أسس المستقبل

 ة.الملك عبد العرير، ال عوان

سااااااااطة (: مدى توا ر أبعاا التنور التقن  لدى معلمات اللغة العربية بالمرحلة المتو 2017الحداا، عبير )

 .193-157(، ص49عدا)مجلة اإلرشاد النفسي/ جامعة عين شمس   دولة الكويت. 

(: مدى وع  طلباة الدراساااااااااااااااات العلياا    ال اامعاة األرانياة لمفهوم التنور 2011حمادي، مي ااااااااااااااون )

 .739-725(، ص38، مج)مجلة العلوم التربويةات  وارجة امتةكه  لمهاراته. المعلوم

مجلة البحوث التربوية (: قياااس الخوف ابجتماااع  لاادى أطفااال الرياااض. 2011خضاااااااااااااار، الطاااف )

 .149 – 125(، ص30عدا ) والنفسية لجامعة بغداد 

 مر العلم  الااااان  لل معياااة. المؤتالتنور العلمي لــدى معلمي العلوم(: 1990خليااال، أحماااد وآخرون )

 المصرية للمناهج وطرق التدريي، إعداا المعل  التراكمات والتحدنات، ا سكندرية.

فعالية برنامج إرشــــــــــادي مقترح للتخفيف من القلق االجتماعي لدى طلبة (: 2011اباابش، عل  )

 رة. ألزهر، رسالة ماج تير  ير منشورة، جامعة االمرحلة الثانوية وأثره على تقدير الذات. 

(: اور المكتبة المدرسية    تعرير المطالعة لدى تةميذ الصفين الخامي وال ااس 2012ا اك، أمل )

، مجلة جامعة دمشــقمن مرحلة التعلي  األساااساا  )اراسااة ميدانية    مدارس مدينة امشااق(. 

 .298-247(، ص4+  3(، عدا)28مج)
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جمعي في مســــتوى تقدير الذات لدى عينة  مدى فاعلية برنامج إرشــــادي(: 2013رشااااااماوي، رولى )

. رساااااالة ماج اااااتير  ير منشاااااورة، جامعة القدس، طلبة جامعة القدس المفتوحة فرع بيت لحم

  ل طين.

 ، القاهرة: عال  الكتت.3طالصحة النفسية والعالج النفسي. (: 1997زهران، حامد )

ت "دراســـــــة تطبيقية على طالبا الوعي المعلوماتي في المجتمع األكاديمي(: 2006ال ااااااااااالم ،  وزية )

عبد  رسااالة ماج ااتير  ير منشااورة، جامعة الملك الدراســات العليا بجامعة الملك عبد العزيز".

 العرير، ال عوانة.

 . القاهرة: عال  الكتت.1. طمشكلة الخوف عند األطفال(: 2005سليمان، سناج )

ينة هقين )اراسااااااااة ميدانية ارتباطية لدى ع(: القلق وعةقته بابكتدات عند المرا 2011الشاااااااابؤون، اانيا )

مجلة من تةميذ الصااااات التاساااااع من التعلي  األسااااااسااااا     مدارس مدينة امشاااااق الرسااااامية(. 

 .797-759(، ص4+  3(، عدا )27مج)جامعة دمشق  

بالمملكة  تطوير نظم المعلومات اإلدارية في إدارات التربية والتعليم للبنين(: 2008الشمري، مشعان )

ية الســــعودية من وجهة نظر مديري التعليم ومســــاعديهم ورسســــاء األقســــام )تصــــور العرب

 رسالة ماج تير  ير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ال عوانة.  مقترح(.

ي واقع اســــتخدام المكتبة المدرســــية في تدريس مقرر التاريل للصــــف الثان(: 2009الشاااااانبري، رانة )

ثانوي األدبي من وجهة نظر  بة والبحث بمدارس مال تاريل ومادة المكت مات مادة ال كة معل

 رسالة ماج تير  ير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.المكرمة. 

ســاســية تقدير الكفاية التربوية للمكتبات المدرســية في المدارس الحكومية األ(: 2010الطاهر، روب )

منشااورة، جامعة الن اح الوطنية، رسااالة ماج ااتير  ير في فلسـطين من وجهة نظر مديريها. 

 نا لي،  ل طين.



97 
 

ة قلق المســـــــتقبل وعالقته بفاعلية الذات ومســـــــتوى الطموح لدى طلبة الثانوي(: 2015عا د، هيام )

 . رسالة ماج تير  ير منشورة، ال امعة ا سةمية،  رة.العامة في محافظة غزة

سبل ت المدرسية بمدارس دولة فلسطين و الصعوبات التي تواجه رواد المكتبا(: 2003العاجر،  ؤاا )

 ال امعة ا سةمية،  رة.عالجها. 

 . حوليات  ليات اآلاات، جامعة الكويت.الدراسة التطورية للقلق(: 1994عبد الخالق، أحمد )

يات مســـــــــتوى التنور البيولوجي وعالقته باالتجاهات العلمية لدى طلبة كل(: 2007عل  الدين، أمل )

، . رسااااالة ماج ااااتير  ير منشااااورة، ال امعة ا سااااةميةات الفلســـطينية بغزةالتربية في الجامع

  رة.

 . عمان: اار الفكر للنشر والتوزيع.مقدمة في علم المكتبات والمعلومات(: 2001عليان، ربح  )

المكتبــات الجــامعيــة ودورهــا في تطوير البحــث العلمي في ظــل البيئــة (: 2012عميمور، سااااااااااااااهاااام )

 رساااااااااااالة ماج اااااااااااتير  ير ميدانية بالمكتبات الجامعية لجامعة جيجل(.االلكترونية )دراســـــــة 

 منشورة، جامعة منتوري/ ق نطينة، ال رائر.

ة: ا سااكندري األمراض النفسية للشخصية )دراسات إكلينيكية لحاالت عربية(.(: 2004 ان ، محمد )

 المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع.

 . عمان: اار الاقا ة للنشر والتوزيع.عند األطفالالتفكير (: 2004 ان ، محموا )

عد قلق المســتقبل وعالقته بصــورة الجســم ومفهوم الذات لدى حاالت البتر ب(: 2009القاضاا ، و اج )

 رسالة ماج تير  ير منشورة، ال امعة ا سةمية،  رة.الحرب على غزة. 

رة، . رسااااااااااالة ا توراه  ير منشااااااااااو معيةمجتمع المعلومات وأثره في المكتبات الجا(: 2008كري ، مراا )

 جامعة منتوري/ ق نطينة، ال رائر.
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رساااااالة ماج اااااتير  ير  قياس الوعي المعلوماتي لطلبة الجامعة المســـتنصـــرية.(: 2014بزم، عل  )

 منشورة، ال امعة الم تنصرية، بغداا.

 مســـحية ألنشـــطةدور المكتبات في محو األمية المعلوماتية البيئية: دراســـة (: 2003محمد، عبير )

معة . رسااااالة ماج ااااتير  ير منشااااورة، جاعينة من المكتبات العامة بمحافظتي القاهرة والجيزة

 القاهرة، مصر.

الوعي المعلوماتي ضـــرورة ملحة في القرن الحادي والعشـــرين )دراســـة نظرية (: 2010محمد، مها )

ورية ات والمعلومات: ابحوث    عل  المكتب وإطاللة على اإلنتاج الفكري العربي واألجنبي(.

 محكمة نصت سنوية، جامعة  ن  سويف، مصر.

قلق المســــــتقبل وعالقته بكل من فاعلية الذات ومســــــتوى الطموح لدى (: 2009المشااااااااايخ ،  الت )

 رسالة ا توراه  ير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.عينة من طالب جامعة الطائف. 

مي وعالقته بكل من فاعلية الذات ومستوى الطموح األكادي قلق المستقبل(: 2011المصااري، نيفين )

 رسالة ماج تير  ير منشورة، جامعة األزهر،  رة.لدى عينة من طلبة جامعة األزهر بغزة. 

: اار ،  يروت1. طالصحة النفسية واألمراض النفسية والعقلية وقايًة وعالجاً (: 1997مياسا، محمد )

 ال يل.

 . عمان: اار صفاج.إلى علم المكتبات والمعلوماتمدخل (: 2008همشري، عمر )

(: واقع الوع  المعلومات     جامعة تشاااارين )اراسااااة ميدانية على عينة من طلبة 2015وقاف، أحمد )

وم سااااال ااااالة العل /مجلة جامعة تشـــرين للبحوث والدراســـات العلميةالمرحلة ال امعية األولى(. 

 .356-337(، ص1(، عدا)37ابقتصاانة والقانونية، مج)
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 المواقع اإللكترونية

. اراساااااااااة بحاية ل امعة قلق المكتبة مدخل للتعريف مع وجهة نظر عربية(: 2010ساااااااااعيد، سااااااااامير )

 .http://marwaadam1.blogspot.com/2011/01/library-anxiety.htmlالكويت، 

 اج اتير  ير. رساالة مالوعي المعلوماتي في جامعة الجوف: دراسة تطبيقية(: 2016عماشاة، مروة )

 جامعة ال وف، ال عوانة،  منشورة،

http://drmarwaamasha.blogspot.com/2016/04/blog-post_42.html. 
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 كلية العلوم التربوية
 الدراسات العليا

 

18/03/2016 

 ة/عزيزي الطالب 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

لدراسات العليا في التنور المعلوماتي وعالقته بقلق المكتبات لدى طلبة ا)يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 

لعلوم ا كلية-ت الحصول على درجة الماجستير تخصص أساليب تدريس، وذلك استكماالً لمتطلبا(جامعة القدس

اً وقريباً من طريقة لذا ارجو من حضرتك قراءة فقرات االداة واإلجابة عنها بما تراه صحيح جامعة القدس،-التربوية

 تفكيرك، علماً بأن اإلجابات ستكون سرية ولن تستخدم إال في أغراض البحث العلمي.

 لتقدير لحسن تعاونكم ومساعدتكم.مع فائق الشكر وا

                                                                                                  

 الباحث

شخصية: معلومات القسم األول:  

 

 

 

     
  

 
 الجنس: □ ذكر □ أنثى 

  
 

إنسانيةعلوم   :التخصص □ علوم طبيعية □   

  
 

أولىنة س □ سنة ثانية  :الدراسي المستوى □   

 □ ثالث مرات فأكثر □ مرتين □ مرة واحدة □ وال مرة
عدد زيارات المكتبة 

:أسبوعياً   
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اختبار التنور المعلوماتي :القسم الثاني  

عند رمز اإلجابة الصحيحة. √الرجاء وضع دائرة أو إشارة    

 

تأثير ات حول "للعثور على معلوماحية التالية انسب المفتمن الكلمات  مجموعةأي  ،استخدام قواعد البيانات عند .1

 ؟"األساسيةالعالقات األسرية على النتائج األكاديمية لطالب المدارس 

a.  األساسيةالعالقات األسرية، النتائج األكاديمية، المدارس. 

b. .العالقات األسرية، النتائج األكاديمية 

c. .أثر، العالقات األسرية، النتائج األكاديمية 

d. األساسيةلعالقات األسرية، النتائج األكاديمية، المدارس أثر، ا. 

المرادفات  مرادفات في بيان بحثي. ولربط تلك ترفقأن  كيمكن بحثك حولمن أجل العثور على مزيد من الوثائق  .2

 :تستخدميجب أن 

a.  و( )أداة الربط (AND) 

b. أو( ) أداة الربط(OR) 

c.  إضافة( أداة الربط((+) 

d.  ليس( )أداة الربط(NOT) 

 ان يتم البحث: يفضلللعثور على جميع الوثائق حول ابن سينا في فهرس المكتبة،  .3

a. .بواسطة العنوان 

b. .بواسطة دار النشر 

c. .بواسطة الموضوع 

d. .بواسطة المؤلف 

، فمن المستحسن استخدام مصطلحات ع ماعند البحث في قاعدة بيانات متخصصة عن وثائق حول موضو .4

 هذه المصطلحات يجب مراجعة:لتحديد ومحددة لقاعدة البيانات. 

a. .القاموس 

b. .موسوعة المفردات 

c.  اإلنترنتمحرك بحث على. 

d. فهرس المكتبة 

عدد  ". أي استراتيجية بحث سوف تستخدم للعثور على أقلعالج االكتئابعن " علمية منك كتابة ورقة طلب .5

 من الوثائق؟

a.  العالج النفسيواالكتئاب 

b.  كتئابمضادات اال أوالعالج النفسي  أواالكتئاب 

c.  مضادات االكتئابوالعالج النفسي واالكتئاب 

d. االكتئاب 
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لتي االتدابير المستخدمة حاليا في جميع أنحاء الوطن لتقليل األضرار تقديم عرض شفوي حول " طلب منك .6

 جيد. بشكل الموضوع يصف من بين الخيارات التالية". من بين الخيارات التالية، واحد تلحق بالبيئة الطبيعية

a. لذي يلحق بالبيئة الطبيعية، فلسطين.الضرر ا 

b. المستخدمة حاليا، الوطن. التدابير 

c. .الضرر، البيئة، التدابير المستخدمة حاليا 

d. .تدابير وقائية، البيئة، فلسطين 

 وع في: ضللعثور على أحدث المعلومات حول تعاطي المخدرات، أقرأ عن المو .7

a. مجلة 

b. موسوعة 

c. قاموس 

d. كتاب 

 شور في مجلة علمية؟ نل مقال مأي من التالية يصف بشكل أفض .8

a.  شخص فهمها. أيمعلومات يستطيع 

b. .يوجد قائمة بالمراجع 

c. .هناك وصف لطريقة البحث المستخدمة 

d. .تم تقييمها من قبل هيئة التحرير قبل نشرها 

 بحث في:ت فإنك"، شعبية ألعاب الفيديوإذا كنت ترغب في العثور على المقاالت الصحفية حول " .9

a. فهرس المكتبة. 

b. دة بيانات.قاع 

c.  ياهومثل بحث للمحرك(Yahoo). 

d. .المجالت الموجودة في المكتبة 

 والً مراجعة:أالقليل جدا، عليك  إاللكى تصبح على دراية في موضوع ال تعرف عنه  .10

a. مجلة 

b. موسوعة 

c. قاعدة بيانات 

d. كتاب 

 من العثور على: تتمكن، لن (Yahoo) أو ياهو(Google) عند استخدام محرك بحث مثل غوغل  .11

a. تب المتوفرة في المكتبة.الك 

b. .معلومات عن السيرة الذاتية للمشاهير 

c. .كتالوجات البضائع 

d. .معلومات عن الشركات 
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من قبل الكمبيوتر.  " أثناء البحث في المكتبة. فلم يتم العثور على أي وثيقةالرسائل التجاريةاستخدمت عبارة " اذا .12

 ماذا نستنتج؟

a. موضوع.المكتبة ليس لديها أي وثائق حول هذا ال 

b. .أنا لم استخدم الكلمات الصحيحة 

c. .جميع الوثائق حول هذا الموضوع معارة 

d. .النظام معطل 

دة التحكم وحمن دليل اإلنترنت، " 2001قرأ مقاال نشر في عدد نوفمبر تأن  عليكصديق أنه ينبغي  لكقال اذا  .13

هرس ، يجب البحث في الف"، مارك كيني. للتحقق من توافر هذه المادة في المكتبةمايكروسوفت إكس بوكس

 تحت:

a. .دليل اإلنترنت 

b. .مارك كيني 

c. .وحدة التحكم مايكروسوفت إكس بوكس 

d. جميع ما ذكر صحيح 

 :، فمن الممكن(MetaCrawler)ميتاكرولر و (Copernic) كوبرنك باستخدام محركات البحث الوصفية مثل .14

a. .بدء بحث في العديد من محركات البحث في وقت واحد 

b.  في جميع المواقع اإللكترونية الموجودة.تنفيذ عملية بحث 

c. .توسيع البحث إلى مواقع الويب بلغة أجنبية 

d. .تنفيذ البحث في جميع قواعد البيانات المتوفرة في المكتبة 

 بعض البنود التي يمكن العثور عليها في فهرس المكتبة هي: .15

a. جميع عناوين الكتب المتوفرة في السوق 

b. لمكتبةجميع عناوين الكتب المتوفرة في ا 

c. كل عناوين المقاالت الموجودة في المجالت المتاحة في المكتبة 

d. ال شيء مما ذكر 

 .الخصائص التي تستخدم لتقييم جودة موقع على شبكة اإلنترنت احد افضل .16

a. متوفر. تاريخ النشر 

b. .المؤلف معروف في هذا المجال 

c. .مسؤولية الموقع واضحة ومحددة 

d. .يمكن الوصول للموقع بسرعة 
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 .لتوثيقات  التالية تشير إلى مقال في دوريةا أحد .17

a. Miller, A.W. (1997). Clinical disorders and stressful life events. Madison, 

CT, International University Press. 

b. Anderson, K.H. (1999). “Ethical dilemmas and radioactive waste: A 

survey of the issues.” Environmental Ethics, 2(3):37-42. 

c. Hartley, J.T. & D.A. Walsh. (2000). “Contemporary issues and new 

directions in adult development of learning and memory”, in L.W. Poon (ed.), 

Aging in the 1980s: Psychological issues, Washington, D.C., American 

Psychological Association, pp. 239-252. 

d. Maccoby, E.E. & J. Martin. (1983). “Socialization in the context of the 

family: Parent-child interaction”, in P.H. Mussen (ed.), Child psychology: 

Socialization, personality, and social development. New York, Wiley, vol. 4, 

pp. 1-101. 

ى جدت الكتاب الذي يحتوي على الموضوع الخاص بك. أي قسم من الكتاب عليك مراجعته للحصول علاذا و .18

 وثائق أخرى عن هذا الموضوع؟

a. الفهرس 

b. الخالصة 

c. قائمة المراجع 

d. جدول المحتويات 

وجدت مقاالت منشورة وصفحات ويب تعرض وجهات نظر مختلفة حول قضية ما. وكنت ترغب في استخدام   .19

 لكتابة ورقة بحثية. في أي الحاالت تحتاج إلى توثيق مصدر المعلومات؟ هذه المعلومات

a. .عند نسخ كلمة كلمة من فقرة في مقال بمجلة 

b. .عند نسخ كلمة كلمة من فقرة من صفحة ويب 

c.  الخاصة ما يقال في مقال بمجلة. كبلغت تكتبعندما 

d.  الخاصة ما يقال في صفحة ويب. كبلغت تكتبعندما 

ى استنفاد طبقة األوزون وأثره علللبحث عن وثائق حول " (Yahoo) بحث مثل ياهومحرك  كاستخدامعند  .20

 استخدم عبارة:من األفضل "، الصحة

a. .تأثير، استنفاد، طبقة األوزون، الصحة 

b. .طبقة األوزون، الصحة 

c. .طبقة األوزون 

d. .سرطان الجلد، طبقة األوزون 
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استبانة قلق المكتبات :لثالثا القسم  

 

 
 
 

أعارض 

 بشدة
 أوافق محايد أعارض

أوافق 

 بشدة
 الرقم الفقرة

 1 اشعر بالتوتر عندما افكر بان البحث مرتبط بالمكتبة     

 2 اشعر اني مهدد عند دخول المكتبة     

 3 اشعر اني قادر ومتمكن جدا عند عمل البحث في المكتبة     

 4 اجد المواد التي احتاجها في المكتبة أنليس سهال      

 5 شعر باالرتياح من استخدام فهرس المكتبةال ا     

 6 على علم بالمصادر المتواجدة في المكتبة أنا     

 7 اإلنترنتال اشعر بارتياح في استخدام موقع المكتبة على      

 8 التعليمات لكيفية استخدام الحاسوب في المكتبة مساعدة      

     
ى سأأأنسأأ أننيانا متأكد هناك معلومات كثيرة متواجدة في المكتبة و

 بعضها
9 

     
قدرتي على اسأأأأأأأتخدام المكتبة تيثر سأأأأأأألبيا على البحث  أناعتقد 

 بشكل عام
10 

 11 السهل باألمرحصر موضوع البحث ليس      

 12 اعلم وادرك كيف ابدأ بحثي في المكتبة أنا     

 13 في المكتبة أريداجد كل ما  ،عادة     

 14 داجاحتاجها لبحثي في المكتبة عملية سهلة  التي المعلومات إيجاد     

     
اشأأعر باالرتياح السأأتخدامي حاسأأوبي من البيت للدخول للمصأأادر 

 اإلنترنتالموجودة في المكتبة عبر 
15 

 16 المكتبة غير سهلة لالستعمال      

     
ل اشأأأعر باالرتياح السأأأتخدام النمام المكتبي بين المكتبات للحصأأأو

 ختلفةمد ومعلومات من مكتبات على موا
17 

 18 اشعر باالرتياح في المكتبة     

 19 المكتبة جزء مهم من بحثي     

 20 المعلومات إليجاداشعر بالمتعة في زيارتي شخصيا للمكتبة      
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 ( كتاب تسهيل مهمة3ملحق )
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 المالحقفهرس 
 

 الصفحة الملحقعنوان  الملحقرقم 

 104 عضاج ل نة تحكي  ابستبانةقائمة بأسماج أ  1

 105 ابستبانة بصورتها النهائية 2

 111 كتات ت هيل مهمة 3
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