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 :إقرار

 

الخاصة أبحاثي نتيجة وأنها الماجستير، دراسة لنيل القدس لجامعة قدمت أنها الرسالة مقدمة أنا أقر 

 ألي عليا درجة لنيل يقدم لم منها جزء أي أو الرسالة هذه وأن ورد، حيثما إليه شارةاإل تم ما باستثناء

 .معهد أو جامعة

 

 الدباس محمد محمود شيرين :االسم

  : التوقيع

  18/7/2012: التاريخ

  

  

  

 



   ب

 : اإلهداء

 

 حقهما يفيهما ما يوجد وال اتجاههما، المشاعر وصف الكلمات تستطيع ال من إلى

 واشتياقاً    واحتراماً     تقديراً     زاءاألع ياوالد

 الدراسة هذه أتممت لما ومساعدته وصبره وتشجيعه دعمه لوال من إلى

 وامتناناً      وإخالصاً    حباً   الدباس صادق.د الحبيب زوجي

 الغد وأمل القلب، وفرحة العين، وضياء الفؤاد، مهجة إلى

 مودومح    ولميس     ومحمد    جعفر  أبنائي

 أصواتهم وسماع برؤيتهم السعادة يهدونني الذين الغوالي إلى

 ولين  ونور  وبالل  ويزن  روجيت إخوتي

 المتواضع جهدي أهدي واألقارب األهل جميع إلى

 

 الدباس محمد محمود شيرين



   ت

  :والعرفان الشكر

 والشكر فالحمد الدراسة هذه إتمام إلى وفقني الذي وتعالى سبحانه هللا وشكري حمدي أبدأ

 .آخرا وً  أوال وأبداً دائما هللا

 التربوية اإلدارة القدس،قسم جامعة في التربية كلية في ألساتذتي الجزيل بالشكر أتقدم كما

 مما الياء إلى األلف من رسالتي على أشرف الذي شعيبات محمد الدكتور بالشكر وأخص

 الدكتور المناقشة للجنة ربالشك أتقدم كما حال، بأفضل إخراجها في الطيب األثر له كان

 .الرحمن عبد نائل والدكتور سمرة أبو محمود

 من كل وإلى بتحكيمها، لتكرمهم انيستباال تحكيم لجنة أعضاء إلى موصول والشكر

 . االستمرار على شجعني أو مهمتي من وسهل  العون يد لي ومد ساعدني

 على الحصول في وساعدني لغويا بحثي دقق الذي لزوجي الكبير شكري أنسى وال

 .المطلوبة والمصادر المراجع

 

 .بالجميل واعترافي وامتناني وتقديري شكري خالص هؤالء كل فإلى

  

 



   ث

 الملخص

 يراها كما الغربية الضفة في الفلسطينية الجامعات مكتبات مشكالت إلى التعرف الدراسة هذه هدفت

 في التدريس هيئة أعضاء(  من الدراسة عمجتم تكون إذ. مكتباتها ومسئولو فيها التدريس هيئة أعضاء

 مجتمع عدد بلغ حيث )الجامعات هذه مكتبات ليئوومس الغربية الضفة في الفلسطينية الجامعات

 الباحثة اتبعت .والدكتوراه الماجستير حملة من عضواً (2620) التدريس هيئة أعضاء من الدراسة

 متغيرات وفق الدراسة مجتمع من (9%) بنسبة عشوائية طبقية عينة اختيار تم وقد الوصفي، المنهج

 عضو بها يعمل التي الجامعة طلبة وعدد الخبرة، وسنوات العلمي، والمؤهل الجنس،  :وهي الدراسة

 وهذه مجاالت خمس على موزعة فقرة (56) من مكون ستبيانا بإعداد الباحثة قامت .التدريس هيئة

 ومجال المكتبة، في نيالعامل ومجال المكتبة، ياتمقتن ومجال المكتبة، مبنى مجال :هي المجاالت

 .الخدمات ومجال اإلعارة،

 ثبات من التحقق تم حيث واإلحصائية التربوية األصول وفق وثباته ستبياناال صدق من التحقق وتم 

 وبذلك ،(0.976) الكلي الثبات معامل بلغ وقد ألفا، كرونباخ الثبات معامل حساب طريق عن األداة

 بنسب أي استبيان (227) المسترجعة االستبيانات عدد وبلغ الثبات، من عالية بدرجة ستبياناال يتمتع

 وألغراض الدراسة، قيد الجامعية المكتبات عن لينئومس تسعة المكتبات ليئومس عدد وبلغ ،(%86)

 .اإلجابة عن واحد لئومس وامتنع لين،ئومس ثمانية من اإلجابة تمت معهم، مقابالت إجراء تم الدراسة

 للطالب المعطاة المساحة حيث من والنوعية الجودة معيار توفر في مشكلة وجود الدراسة وأظهرت
 الكافية الميزانية توفير وعدم الذاتي، واإلرجاع اإلعارة خدمة في ومشكلة طالب، لكل 2م (0.8)وهي

 في اهتمام وعدم تها،واحتياجا المكتبات مشكالت تفهم في القرار أصحاب من اهتمام وقلة للمكتبات،



   ج

 الموظف مؤهل األحيان من كثير ففي التوظيف حصل وإن المكتبة، الحتياجات الكافي العدد توظيف
 .اإلدارية أو الفنية المكتبة ألقسام مناسب غير

 المكتبات بمباني االهتمام زيادة : ييأت بما أوصت فقد الباحثة إليها توصلت التي النتائج ضوء وفي

 الموظفين وتأهيل الكفاءات، وتوظيف ميزانياتها، وزيادة فيها، والخدمات اإلعارة تسهيلو ومقتنياتها،

 إجراء على والعمل واحتياجاتها، بالمكتبات القرار أصحاب اهتمام وزياد مستمر بشكل وتدريبهم

 .العالمية المكتبات ومحاكاة المجال، هذا في الدراسات من المزيد
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Abstract : 

This study aimed at investigating the problems faced by libraries at Palestinian universities 

in the West Bank as perceived by faculty members and library directors. The study 

population consisted of (faculty members and library directors at Palestinian universities in 

the West Bank). The population of faculty members was (2620), who hold MA and Ph.D. 

degrees. The researcher used the descriptive method. A cluster random sample was 

selected, which constituted (9%) of the population, representing the study variables: 

gender, academic qualifications, years of experience, and number of students enrolled in 

the university at which the faculty member teaches. The researcher conducted a 

questionnaire consisting of (56) items, covering five domains: library building, possessions, 

directors, loaning, and services. 

The validity and reliability of the questionnaire were verified according to appropriate 

educational and statistical methods. Cronbach’s alpha coefficient was (0.976). Therefore, 

the questionnaire had a high degree of reliability. 227 questionnaires have been returned 

with a percentage of 86.  The number of library directors who were interviewed was nine, 

of whom one refrained.  

The study results revealed the following: 

Problem in the availability of quality standard with regard to the space available to each 

student (0.8) cubic meter per student; problem in the loaning and automatic return service; 

absence of adequate budget for the purchase of book section; lack of interest by decision-

makers in the problems and needs of libraries; lack of interest in recruiting an adequate 



   خ

number of staff needed by the library; in case staff were recruited, oftentimes the 

qualifications were not suitable to the technical or administrative sections of the library.      

In the light of these results, the researcher recommended the following: enhancing interest 

in the library buildings, possessions; facilitating loaning and services; increasing their 

budgets; recruiting qualified staff and training them on a regular basis; raising the interest 

of decision-makers in the libraries and their needs; carrying out further studies in this area; 

and emulating models of international libraries.      
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  لوالفصل األ

  

 :المقدمة 1.1

جابيا  في تحقيق أهداف ايا ام ذلك ألنها تسهم إسه، عةامعية موقع القلب من الجامتحتل المكتبة الج  

عية أحد المقومات األساسية في تقييم امعة في التدريس والبحث العلمي، بل تعتبر المكتبات الجامالج

بدر وعبد .( األكاديمية الوطنية والدوليةمستوياتعات العصرية  واالعتراف بها على الامالج

 . )1990الهادي،

منذ ظهور المؤسسات األكاديمية بأشكالها المختلفة تم إلحاق مكتبات بها من أجل دعم عملية ف  

عية بأنها تلك المكتبة التي تنشأ وتمول وتدار امرف المكتبة الج وتع، التعلم والتدريس والبحث العلمي

عات لتقديم المعلومات والخدمات المكتبية المختلفة للمجتمع األكاديمي المكون من الطلبة اممن الج

 وكذلك المجتمع المحلي، وللمكتبة األكاديمية ثالثة ،عةاملين في الجاموالمدرسين واإلداريين الع

  :عة وهياممدة من وظائف الجوظائف رئيسة مست

  . التعليم-1

  .البحث العلمي-2
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  ).2009عليان،.( خدمة المجتمع المحلي-3

 :المكتبات نشأة

 تدل تايوالحفر كتشافاتاال أن غير العالم، في المكتبات ظهرت متى التحديد وجه على عرفي ال  

ومصر  الرافدين وبالد، نفلسطي في السيما العربي الوطن  كانت فيوراظه المكتبات أقدم أن على

 موجودة بكثرة ام فقد كانت المكتبات في بالد الش.ويعود ذلك لظهور الديانات والحضارات فيها

مدرسة توجد مكتبة، ومن أشهرها كل  في و،ارس التي تزيد على خمسين مدرسةبسبب وجود المد

 الشمال من سورية،  ورأس شمر في،جرانن و، ومكتبة زابونا، وقنصرين، وأنطاكيا،مدارس الرها

ا بالنسبة لفلسطين فوجدت مأل من األلف الثاني قبل الميالد، و النصف األإلىوالتي يرجع تاريخها 

كان بها مكتبة شهيرة تمثل الحضارة  والتي،  والقدس، وسبسطية،المكتبات في كل من قيصرية

  .اليونانية وهي متخصصة بالدين المسيحي

 فقد وجدت فيها آثار للمكتبات  "األشوريةوالبابلية، وة السومرية، الحضار" ا في بالد الرافدينمأ 

م، وتذكر لنا  .ق٣٠٠٠فكان لها تاريخها ومكتباتها منذ سنةأيضاً  م، والصين .ق٣٠٠٠امتعود لع

الفالسفة الصينيين قبل كنفوشيوس قد مل من عمله في المكتبة الملكية  حدأالمصادر التاريخية أن 

  ).1984ابودية،(.فقرر مغادرة الصين

   هذه المراحل ) 2010(سةاي لمراحل التدوين ووضح النواًطور المكتبات في مراحل ثالث تبعت مر

  :يأتيكما 

 : المرحلة قبل التقليدية وهي ما قبل الورق -1

عية أون بدأ اإلنسان في تسجيل أفكاره وخبراته على أ في هذه المرحلة وجدت المعلومات منذ 

 وهي - قطع اللخاف جدران الكهوف،: عيةوا لتحقيق أهدافه ومن هذه األطوعهن يأبدائية استطاع 
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العسيب وهو الجزء األسفل من سعف النخيل، ألواح طينية وقد استخدمت زمن  - حجارة رقيقة

  .الكتابة المسمارية

  : المرحلة التقليدية وهي مرحلة الورق والطباعة -2

أن الصين هي مصدر الكتاب  إلىوتشير الدراسات ختراع الورق كمادة صالحة للكتابة، امرحلة   

 بغداد عاصمة إلىان ت م عبر التركس250 امم تقريبا ثم انتقلت صناعته ع105 امل عوالورقي األ

 حيث توسعت هذه الصناعة وازدهرت بشكل عظيم، وتعززت صناعة الكتاب بعد ،يةمالدولة اإلسال

  .م على يد غوتنبرغ1452ظهور الطباعة 

  :ة غير التقليدية وهي مرحلة مصادر المعلومات اإللكترونية المرحل-3

عرفت الوسائل  إذ عية متطورة قادرة على استيعاب ثورة المعلومات،أوفي هذه المرحلة اخترعت  

 وشبكات معلومات ، وقواعد بيانات، واسطوانات ممغنطة، والمصغرات الفيلمية، والبصرية،السمعية

كل هذه الوسائل تكفل السيطرة على المعلومات وسرعة  ،)النت(الشبكة العنكبوتية  من أشهرها

لكتروني بدالً من الكتاب المطبوع التالي سيحل الكتاب اإلاسترجاعها بالقدر والوقت المناسب، وب

  . ن المكتبة التقليديةم وستظهر المكتبة اإللكترونية بدال

  

ينونة المجتمع الحديث، وإحدى وسائل المعلومات جزءاً ال يتجزأ من ك  كما وتعد المكتبات ومراكز

 قادرة إدارةوديمومته وتطوره، ولنجاح المكتبات على اختالف أنواعها ال بد من وجود  استمراريته

  :يأتيما  على

  . تنفيذ السياسات الموضوعة بأعلى درجة من الكفاءة-1
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  .ثل للموارد البشرية والمادية والتكنولوجيةم اإلستغالل األ-2

قدرات والكفاءات واختيار األفضل للتوظيف في المكتبة والتنمية المستمرة لمواكبة  تنمية ال-3

  .التطورات الحديثة

  . اإلرتقاء بالمناخ التنظيمي -4

 جاد التوازن بين مصالح الموظفين ومصالحيإ الموازنة بين اإلتجاهات المتضاربة من حيث -5

  )2001، همشري(.المكتبة

ماً في مهساط التربوية قناعة راسخة بأن للمكتبة دورا محوريا وولعل من اإلنصاف أن يعم األ

 عاتام الج لما لوجود وكبير،ٍوا، وهو دور مسامتنشيط العملية التربوية والثقافية والفكرية بشكل ع

 في عقول الطالب ووجدانهم ال يقتله إال اإلهمال الماثل امذلك أنه دور حي متن من ضرورة وأهمية،

عية ودورها ام والج،ضي القراءة وغيرهم ممن ال يؤمنون بدور المكتبة المدرسية مناهسلوكياتفي 

ة ي التربية في والامما أعلنته لجنة حك وليس صدفةً الفاعل في خدمة العملية التربوية والثقافية،

العلي ( حسب ما جاء في ياتيركية في تقريرها التربوي في مطلع التسعينمبنسلفانيا اال

ج التربوي يقوى في تناسب طردي تبعا لنوع خدمة امالبرن" ما نصه أن ) 7 ص2005وعيسوي،

  ."ج التربوي الجديدام في البرنزاويةالمكتبة، ألن المكتبة هي حجر ال

فر افراد وعدم تو األإدارة مكتبة كثيرا من المشكالت، منها ما هو تقليدي كالصعاب في يأ تواجه 

ل امضاع التي تؤثر على المنظمات نتيجة لعوواألة ومنها ما هو معقد ينبع من امسياسات ع

ل امالمنافسة والتغييرات المستمرة والتشريعات والعالقات المتداخلة وغيرها من العو

  ).1990الهادي،(
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 أن معظم المشكالت التي يعاني منها مديرو) 1984،بنهاويال(كما جاء في " هورن" ويعتقد 

ويرى أن ال  بحقيقة وضعهم وما يجب أن يكونوا عليه،عية ينجم عن ضعف إدراكهم امالمكتبات الج

 هي مهنة في حد ذاتها، يجب أن يتقن اإلدارةف عية كبيرة وأخرى صغيرة،ام مكتبة جإدارةفرق بين 

  ).53ص(أساليبها كل من يعمل مديرا لمكتبة أكاديمية 

 امما يؤثر على قي من المشكالت التي تعاني منها المكتبات ماًعدد) 2010(سة اي النوتناولوقد  

  :مدير المكتبة والموظفين بعملهم على أتم صورة ومن هذه المشكالت 

 اإللكترونية بشكل دورياتال و،ام بشكل عدورياتل مع الكتيبات ومشكالت الامالمشكالت في التع 

ل مع المواد السمعية والبصرية ام وكيفية التع، ومشاكل متابعة وثائق أعمال المؤتمرات،خاص

شبكة البحث عن طريق ال أو ،لكترونياإل أو ،رات الفيلمية ومعوقات البحث الورقيوالمصغ

  العنكبوتية

  :مشكلة الدراسة  2.1

معوقات فيها، وانطالقا الشتها ايعية الفلسطينية ومعام المكتبات الجإدارة من عمل الباحثة في      

 لتعرف على اإلى ، تسعى الباحثةطورها وت العملية التعليميةبات في نمومانها بأهمية دور المكتايمن 

 مسئولو هيئة التدريس فيها وأعضاءعية الفلسطينية كما يراها امأهم المشكالت في المكتبات الج

ما درجة المشكالت  في : اآلتي عن السؤال جابةجاز مشكلة البحث باإليإ يمكن اًتحديدو مكتباتها،

   مكتباتها؟ مسئولو هيئة التدريس فيها وأعضاءها كما يرا الضفة الغربية فين عات فلسطياممكتبات ج
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  :أهداف الدراسة 3.1

   :إلىهدفت هذه الدراسة 

عات امالج الهيئة التدريسية في أعضاءعية التي تواجه امفي المكتبات الج  تحديد درجة المشكالت-1

  . الفلسطينية في الضفة الغربية

  .الضفة الغربية عات فيامت الجبرز المشكالت التي تواجه مسئولي مكتباأ تحديد -2

  . التخفيف منهاأوة عنها للعمل على حلها المسئول الجهات إلى صالهاايو  إظهار هذه المشكالت-3

  :أهمية الدراسة 4.1

لى في فلسطين حسب علم الباحثة بالرغم من وجود شبيه لها ونها األأ تكمن أهمية الدراسة في      

ويؤمل من هذه الدراسة رفد المعنيين  ة هذه الدراسات عموما،في العالم العربي والغربي مع قل

 الحد منها أو ،عية الفلسطينية بالمعلومات الدقيقة للعمل على تالفي وقوع  المشكالتامبالمكتبات الج

 .قلعلى األ

  ) هيئة التدريسعضاءأل( :أسئلة الدراسة 5.1

 هيئة أعضاءكما يراها   الغربية الضفة الفلسطينية فيعاتامجالمشكالت مكتبات   ما درجة -1

  التدريس فيها؟

باختالف   الضفة الغربية الفلسطينية فيعاتامجالفي مكتبات  المشكالت درجة تحديد يختلفهل  -2

  جنس عضو هيئة التدريس؟
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 باختالف  الضفة الغربية الفلسطينية فيعاتامجالمكتبات هل يختلف تحديد درجة المشكالت في  -3

  لعضو هيئة التدريس؟) دكتوراه جستير،ما(المؤهل العلمي

 باختالف  الضفة الغربية الفلسطينية فيعاتامجالمكتبات  هل يختلف تحديد درجة المشكالت في -4

  عضو هيئة التدريس؟ سنوات خبرة

 باختالف  الضفة الغربية الفلسطينية فيعاتامجالمكتبات  هل يختلف تحديد درجة المشكالت في -5

 لتي يعمل بها عضو هيئة التدريس؟عة اام الجلبةعدد ط

  : لمسئولي المكتباتأسئلة الدراسة

سؤول  كمكما تراها ية في الضفة الغربيةفلسطينالجامعات الما المشكالت في مكتبات : السؤال األول

  لمكتبة؟ا عن

  ي مدى أنت حر في اتخاذ القرارات لمواجهة المشكالت في عملك؟أإلى : السؤال الثاني

   ما هي القيود التي  تحد من اتخاذك القرار للتعامل مع المشكالت؟:السؤال الثالث

هل تواجه مشكلة في تفهم أصحاب القرار في الجامعة لخصوصية إدارة المكتبة؟ :السؤال الرابع

  هل يوجد مشكلة في المناخ التنظيمي بين موظفي المكتبة؟ : السؤال الخامس

  الموظفين في المكتبة؟ هل تواجهك مشكالت في نقص عدد :السؤال السادس

   ؟ في تأهيل الموظفين ألداء عملهمهل يوجد مشكالت:السؤال السابع

 هل يوجد مشكالت في التعاون بين مكتبات الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية؟:السؤال الثامن 

هل يشوب التوظيف في المكتبة مشكالت التوصيات والوساطات والتدخل من :السؤال التاسع

    القرار؟أصحاب
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من الميزانية %14هل تشكل (هل تواجه مشكلة في الميزانية المخصصة للمكتبة :السؤال العاشر

مشكلة في وهل يوجد ) المكتبات الجامعية اإلجمالية للجامعة حسب المعايير العالمية لميزانيات

 إجراءات الصرف؟

 ؟ بة وموظفيهاللمكتمشكلة فيه األساتذة بعض هل التعامل مع :السؤال الحادي عشر 

 هل يشكل التعامل مع الطلبة مشكلة في بعض المواقف؟ : السؤال الثاني عشر

  في أي األقسام تتركز المشكلة؟ هل تواجهك مشكلة في مساحة المكتبة؟:السؤال الثالث عشر 

   هل تواجه مكتبتكم مشكالت تتعلق بمعايير الصحة والسالمة؟:السؤال الرابع عشر

  ل توجد معيقات للوصول للمكتبة من المستفيدين والموظفين؟ه:السؤال الخامس عشر

من حيث (؟)مباشرة أو غير مباشرة على المكتبة(هل يشكل االحتالل مشكلة :السؤال السادس عشر 

 ؟)نوعية الكتب، أجهزة المراقبة،أجهزة التشويش على األجهزة الخلوية،غير ذلك

   المكتبة وأجهزتها وبرامجها ؟هل يوجد مشكلة في نوعية أثاث:السؤال السابع عشر

  هل تواجه موظفي المكتبة مشكالت في ضبط المستفيدين في قاعات المكتبة ؟ :السؤال الثامن عشر

  :دراسة الفرضيات 6.1

  : الصفرية اآلتيةفرضيات هيئة التدريس الأعضاء إلى عن أسئلة الدراسة الموجهة انبثقت

 بين تقديرات عينة الدراسة ) α≥ 0.05(وى الداللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مست-1

 تعزى  هيئة التدريس فيهاأعضاءعات الفلسينية في الضفة الغربية كما يراها اممشكالت مكتبات الجل

  .لمتغير الجنس
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بين تقديرات عينة الدراسة  ) α≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -2

تعزى   هيئة التدريس فيهاأعضاءعات الفلسينية في الضفة الغربية كما يراها امجمكتبات اللمشكالت 

  .لمتغير سنوات الخبرة

بين تقديرات عينة الدراسة  ) α≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -3

التدريس فيها  هيئة أعضاءعات الفلسينية في الضفة الغربية كما يراها امف مكتبات الجلمشكالت 

  ).دكتوراه ماجستير،( لمتغير المؤهل العلميتعزى

بين تقديرات عينة ) α≥ 0.05(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -4

 هيئة التدريس أعضاءعات الفلسينية في الضفة الغربية كما يراها اممكتبات الجالدراسة  لمشكالت 

  .فيهاعة التي يعملون امج تعزى لمتغير  عدد طلبة الفيها

   : حدود الدراسة 7.1

  :الحدود الزمانية والمكانية والبشرية للدراسة 

  . الفصل الدراسي الثاني2012- 2011 الدراسي امالع: الحدود الزمانية  •

التي تعطي عات فلسطينية في الضفة الغربية امج) 9(تشمل الدراسة : الحدود المكانية  •

 :مرتبة ترتيبا أبتثيا كما يأتي كليات ثالث  ألكثر مندرجة البكالوريوس

 .الخليل / فلسطينبوليتكنكعة امج -1

  بيت لحم/عة بيت لحم امج -2

  . اهللامر/عة بيرزيت امج -3

 .الخليل/عة الخليل امج -4

  جنين /مريكية األالعربية عة امالج -5
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 .بيت لحم/عة فلسطين األهلية امج -6

  .طولكرم / خضوري–عة فلسطين التقنية امج -7

  .القدس - عة القدس امج -8

  .نابلس /عة النجاح الوطنيةامج -9

ممثلة للهيئة التدريسية في عشوائية طبقية طبقت الدراسة على عينة  :الحدود البشرية •

  .هاومجتمع مسئولي مكتبات،  الضفة الغربية الفلسطينيةعاتامجال

  :مصطلحات الدراسة 8.1

 أوبأنها تلك المكتبة ) ديميةاألكا( عيةامالمكتبة الج" )2005(عرف العلي :عية امالمكتبات الج •

لتقديم الخدمات المكتبية للطالب  ،وتديرها الكلية أوعة اممجموعة المكتبات التي تنشئها الج

 وذلك عن طريق توفير ما يلزمهم من معلومات تفيدهم في ،لين فيهااموالمدرسين والع

نها كل مكتبة عية إجرائيا بأاموقد عرفت الباحثة المكتبات الج )49ص"(البحث والدراسة

 ألغراض -  السابقة الذكرعات الفلسطينية في الضفة الغربيةامالجمن  - عة امالحقت بج

 .عة مباشرةام هذه المكتبة للجإدارةالبحث العلمي والدراسة واإلطالع على أن تتبع 

عي  إجرائيا بأنه امعضو هيئة التدريس الج عرفت الباحثة :عي امعضو هيئة التدريس الج •

عات امالجإحدى في اصل على شهادة ماجستير فأعلى ويقوم بالتدريس المدرس الح

  .سابقاً المذكورة الفلسطينية في الضفة الغربية

المدير بأنه الشخص الذي يعين من قبل جهة ليكون  )2006(عرف حريم : مسئول المكتبة  •

 ،هاظيمتنل  أنشطة وأعمال تلك الوحدة تنظيمية معينة ليشرف على تخطيط  عن وحدةمسئوالً

  والتحقق من حسن سير األداء في سبيل تحقيق أهداف الوحدة،،لين فيهااموتوجيه الع
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 ن وجدت،إة والفروع  للمكتبة الرئيسام مسئول المكتبة أنه المدير العوعرفت الباحثة إجرائياً

 مسميات الختالف ال) المكتبةمدير( وليس ) المكتبةمسؤول(وقد استخدمت الباحثة مسمى 

  .عات الفلسطينيةامالمكتبات في الج سؤوليلم

 ، قضيةأو ، حالةأو موقف يأنها أالمشكالت  )2009صديق وآخرون،(عرف  :المشكالت •

 أو عسكرية أو،  اقتصاديةأو ،  اجتماعيةمأ مسألة سواء أكانت نفسية أو،  صعوبةأو

تطلب منه  والذهني وي،  سياسية تجابه الفرد وتعيق نشاطه العلميأو ، تعليميةأو ،تربوية

 ال يمكن حلها أو من الخارج،  تكون خارجة عن إرادته وتتطلب حالًأومن داخله،  حالً

 والصعوبات التي تواجه عضو هيئة ،العقبات:  أنها جرائياً إوعرفت الباحثة المشكالت

 المكتبة مسؤولأداء  ل دونثل للمكتبة، وما يحوم األامعة في االستخدامالتدريس في الج

  .له على أتم وجهعية عمامالج

 عاتامجرائيا أنها الجإ عاتامعرفت الباحثة الج :عات الفلسطينية في الضفة الغربيةامالج •

 والتي تعطي درجة البكالوريوس فأكثر ، من الضفة الغربية1967 امية داخل حدود عامالنظ

 .عاتامج) 9( وعددها قل على األكلياتفي ثالث 
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  الفصل الثاني

  

  ري والدراسات السابقةاإلطار النظ
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  الثاني الفصل

 

  :النظري اإلطار 1.2

  : المكتبة  مفهوم 2.1

  : المكتبة العامة-أ      

 "بيت اللوحات الكبيرة"حيث إن السومريين سموها  خرىإلى أاختلف تعريف المكتبة من حضارة  

مكان "أو  "قاعة كتابات مصر "ليها ما الفراعنة فقد أطلقوا ع أألنها كانت مليئة باأللواح الطينية،

للداللة على  )Biobliotheca(وباالنتقال إلى الحضارة اليونانية نجد أنهم سموها  ،"إنعاش الروح 

 وتعني )Libri(ما الرومان فاستعملوا كلمة أالمكتبة، والكلمة تعني المكان الذي توضع فيه الكتب،

  ).1979القندلجي،(  تعني المكتبةوالتي )Library(الكتاب نفسه ومنها جاءت كلمة 

بأنها )"775ص( )عجم(مادة  :عرفت المكتبة في المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربيةو 

تعريف جونسون  )2008بدير،(وذكر ،امكان لبيع الكتب واألدوات الكتابية ومكان جمعها وحفظه

ها ويقوم امن الطرق لتسهيل استخدمجموعة من المواد المكتوبة مرتبطة بطريقة م"للمكتبة بأنها 
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وهذه   مجموعة من األفراد تمرنوا وتدربوا على طريقة ترتيبها واستعمالها،أوباإلشراف عليها فرد 

  . )17ص"( عدد محدود من األشخاصقلالمواد المكتوبة يستطيع استعمالها على األ

اعية توجد في سة ثقافية اجتمفي كتابه علم المكتبات والمعلومات بأنها مؤس) 2000( وعرفها حماده 

وتهدف لخدمة ذلك المجتمع عن طريق جمع المواد الثقافية التي تساعد ذلك  ،مجتمع من المجتمعات

 وتسليم ،على زيادة ثقافته، وترقية حصيلته الحضارية وتحقيق متعته_  أفرادا وجماعات _المجتمع 

  .)15(يما يتضمن حسن االستفادة منهاوتنظيمها تنظ ،اد لألجيال القادمة سليمة متطورةتلك المو

  :المكتبة الجامعية   -ب   

 اًليأو اًنها تشغل مكانإ إذ  وجوهرهاعةام الجهي لب المكتبة: بقوله) Higham)1980عرفها  

  ،نقل العلم و،خلق المعرفة الجديدةعة من تعليم وبحث، وام ألنها تخدم جميع وظائف الجاًومركزي

  . والماضي لألجيال ثقافة الحاضر و،والمعرفة

 مجموعة المكتبات التي تنشأ و تمول و تدار من أوالمكتبة  بأنها تلك) "2004( وعرفها النشار

 وذلك لتقديم المعلومات والخدمات المكتبية ،معاهد التعليم المختلفة أو ،كليات الأو ،عاتامالج

  ).24ص(ن في هذه المؤسساتليامللمجتمع األكاديمي المكون من الطلبة والمدرسين والع المختلفة

 مؤسسة حيث يبدأ فيها البحث ويودع فيها العقل يبأنها القلب النابض ال )2008(ويصفها بدير  

  .المفكر للمجتمع

المكتبة التي تخدم مجتمع األساتذة والطالب واإلدارات المختلفة في " :بأنها) 1994( ديابهاوعرف  

لمعرفة وتعميقها وتنظيمها وتقديمها لمجتمع المستفيدين ، وتقوم بتهيئة وسائل اكلياتعات والامالج
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 كلياتعة، ومكتبات الاممنها، وهذا المفهوم ينسحب بدرجات مختلفة على المكتبة المركزية للج

  ".إن وجدت "امومكتبات األقس

الحاسبات المكتبة بية لمصطلحات علوم المكتبات والمعلومات وعرفت الموسوعة العر كما

عة لمقابلة امتديره ج و،تدعمهو،  من المكتبات تنشئهام نظأومكتبة "أنها  )2001(عيةامالج

األبحاث و ج التدريسامبر  كما تساند،تدريسهيئة الاالحتياجات المعلوماتية للطلبة و

  ).231ص"(الخدماتو

  :أشهر المكتبات عبر التاريخ

  :مكتبات قبل الميالد 

 قبل الميالد وقد ألحقت 2200-2270 بين ما )في العراق(وجدت في مدينة لكش :مكتبة لكش  

  .بالمعبد الرئيس للمدينة

وتقع جنوب مدينة بابل ويعود تاريخها لأللف الثالثة قبل  )نيبور(بمكتبة أيضاً  وتعرف :مكتبة نفَر

  .الميالد

أنشأها الملك اآلشوري المعروف بثقافته  ويعتقد أنها أعظم مكتبة عرفها العالم القديم،: مكتبة نينوى

قبل الميالد حيث ضمت المكتبة ما ) 626- 668(آشور بانيبال أحد ملوك أسرة سارجون اآلشورية

  .راق البرديأو من  كبيراً وعدداً طينياًلف لوحاًأ )25(يزيد عن 

  من بعثة آثار فرنسية في منطقة ماري شمال سورية،1933 اماكتشفت هذه المكتبة ع :مكتبة ماري

 قبل امع 2000 إلىويعود تاريخها  ، بالشمسا مجفف طينياً لوحاًلفأ) 20(ووجد فيها أكثر من 

  .الميالد
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 قبل ام ع1800 إلى شمر في الشمال السوري ويعود تاريخها ساكتشفت في رأ :غاريتأومكتبة 

  .الميالد

والتي يعد إنشاؤها أهم حدث في تاريخ مكتبات وادي النيل القديمة خاصة : مكتبة اإلسكندرية

، احتوت على تقريبا   قبل الميالد389سنة ل وشأها بطليموس األنأحيث ة امميالد عومكتبات قبل ال

بنة على ت بجوارها مكتبة سميت المكتبة االتالئها بالكتب بنيام وبعد ،تيايمئات اآلالف من البرد

 بان حكم الملكة كليوبترا بيد أساطيل قيصر تدميراًإ مدمرت المكتبة األ ،ملى هي األون األأاعتبار 

سكندرية كونها من ر من تيوفيليوس كبير أساقفة اإلمأقبل الميالد ب 273   ام كليا عجزئيا ثم تدميراً

 عندما دمر هنفس سقفر من األمأبنة ببيدت المكتبة االأثم  ة،اموجه نظره معقال لآلراء الهد

يكن لمكتبتي  لم  م416 امدوسيوس أنه في عأوويذكر المؤرخ  ائل معبد سيرابيس،والمسيحيون األ

مما يدل أي قبل مجيء اإلسالم  )2011وزارة الثقافة السورية،( ي وجود  أبنة واالمسكندرية األاإل

  . لهالترويجالمؤرخين بعض ل وا عالقة بإحراقها كما حيأي لمصر معلى أنه ليس للفتح اإلسال

 من مدينة أنطاكيا،تقع بالقرب  ل قرب معبد أثينا بولياس،وأنشأها أتالوس األ :وناممكتبة بيرج

  )2011وزارة الثقافة السورية، (  قبل الميالد185 امازدهرت في عهد يومينوس الثاني تقريبا ع

كانت  وتعد نموذجا للحضارة الهيلنستية، ت داخل حدود البطوليميوم،ئأنش :المكتبة األكاديمية األثينية

وزارة الثقافة (ة امطابع المكتبة العثم توسعت وأخذت  عية،امتها أقرب ما تكون للمكتبة الجايفي بد

  ).2011السورية،

وجد في هذه المكتبة آالف  ، قبل الميالد2400- 689ا العراقية  مدينة سيبارإلىنسبة : مكتبة سيبارا

 في هذه المكتبة تناوالًاأللواح الطينية مرتبة بشكل منسق على الرفوف ومن بين أكثر الموضوعات 
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م قَولكن الكثير من هذه الِر رقيم، 50000- 40000د ما بين هو الصفقات التجارية حيث وج

  ). 2006وزارة الثقافة العراقية،.(تكسرت ألنها لم تشو بشكل جيد

زدهار فترة الحكم في إزدهار هذه المكتبات وإوالقارئ للتاريخ يالحظ وجود عالقة طردية بين  

 .دي أعدائهايأوسقوط هذه البالد على ي عند انهيار الحكم واوأنها جميعا انتهت بشكل مأس بالدها،

  

  :ية ممكتبات إسال

وجعل ابن  )رانايفي (هـ  في مدينة مراغة657امأسسها نصير الدين الطوسي ع: مكتبة مراغة

لف مجلد جمعت من بغداد وسوريا والموصل أ) 400(حوت المكتبة ما يزيد عن  ينا لها،مأالفوطي 

  ).2010الحي،(وخرسان

أنشأها الخليفة   على اإلطالق،هاوأعظم يةمالمكتبات اإلسال أشهرمن تعتبر : مكتبة دار الحكمة

وذلك بعد أن ضاقت مكتبة قصره  العباسي هارون الرشيد في القرن الثاني الهجري في مدينة بغداد،

 فيها قاعات ،لمكتبة ل خاصةي مبانامفأق حتواء المترددين عليها،إبما فيها من كتب وعجزت عن 

 ومسجد، وقاعات لنسخ الكتب وتجليدها وقاعة للترويح عن النفس واإلستراحة، راسة، والدلمطالعةل

 حيث وضعت الكتب وقد نظمت الكتب بطريقة دقيقة جداً،  لمبيت الغرباء من طلبة العلمومكان

مواضيع الكتب التي ضمها ذلك  ليحمل كل دوالب عنواناً حسب موضوعاتها في دواليب خاصة،

الكتب عناوين  خاص به يشمل ةوجعل لكل دوالب فهرس أرقام تلك الكتب، الدوالب ووضعت عليه

جزاء المفقودة من األ إلىشارة إ واللغة التي كتب بها الكتاب ووتعريف بكل كتاب ومؤلفه ها،اموأرق

مما تجدر اإلشارة إليه أن القليل من الكتب التي نجت من الحرق و إن فقد منه شيء، - الكتاب 

  .)2000حمادة،(روباأوالتتار هي من أهم أسباب النهضة العلمية الحديثة في دي يأوالغرق على 
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وي عبد الرحمن الثالث المعروف بالناصر مكتبة قصر والده مجمع الخليفة األ: مكتبة قرطبة

 والمكتبة التي ورثها عن أخيه محمد في مكتبة واحدة ليؤسس بذلك المكتبة ،ومكتبته الخاصة

وبعد وفاة الناصر تولى ابنه الحكم   هـ،300 امتقريبا عوذلك  تبة قرطبة،مك - األندلسية العظيمة 

ة ابن حزم مسالفه وأسس مكتبة خاصة به ويصف العالأ الحكم وسار على نهج امالمستنصر باهللا زم

أن عدد الفهارس التي كانت فيها تسمية الكتب أربع  :أخبرني تليد الفتى" ة هذه المكتبة بقولهامضخ

، ومن "ين فقطواوكان في كل فهرسة خمسون ورقة ليس فيها إال ذكر أسماء الدو هرسة،وأربعون ف

تبات حيث اشتهرن بحذق الطريف ذكره أن الدولة كانت تستخدم الخاطات من النساء في المك

شهرهن لبنى األندلسية كاتبة الخليفة الحكم المستنصر والتي وصفها ابن بشكوال  أالصنعة ومن

، عروضية مشاركة في العلم، بصيرة بالحساب، نحوية شاعرة، ، قة بالكتابةكانت حاذ:"بقوله

  ).1989الصلة،(نبه منهاألم يكن في القصر  خطاطة جدا،

وقد عمل فيها العالم الجليل   هـ في دمشق،676 امأسسها الظاهر بيبرس ع: الظاهرية  المكتبة

ل وراء وومن الطريف أن الدافع األ بفهرسة المجلدات اماأللباني لفترة طويلة من الزمن حيث ق

حيث دقق وفهرس " ذم المالهي للحافظ ابن أبي الدنيا" عمل األلباني هو ورقة ضائعة من كتاب

  ).2006مراد،(ة لم يعثر عليهاايآالف المخطوطات من أجل العثور على هذه الورقة ولكنه بالنه

كية ومكتبة أثينا، وكان للمسلمين دور عية منذ القدم مثل مكتبة نينوى الملاموظهرت المكتبات الج 

برز المكتبات التي أنشأها أومن  ،واإلنتاج الفكري وتشجيع البحث العلمي، كبير في إنشاء المكتبات،

ومكتبة دار العلم التي أسسها ، المسلمون مكتبة بيت الحكمة التي أسسها هارون الرشيد في بغداد

 .)1998أبو سل،(ر اهللا في القاهرةامالحاكم ب
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  :المكتبات الفلسطينية قبل االنتداب

 في فلسطين وتعد هاوازدياد  أعداد المكتباتازدياددارس على م الفلسطينيين ببناء الإهتمامأثر     

المكتبة : وكان من أهم المكتبات ،لى التي عرفتها فلسطينوكتبات األمكتبات المساجد من الم

 ولكن أهم هذه ،ع يافا الكبيرام ومكتبة ج،عكاع الجزار في مدينة اماألحمدية التي أنشئت في ج

وقد اختلفت أنواع الكتب حيث ظهر نوع سمي  مكتبة الخالدية في مدينة القدس،الالمكتبات كانت 

 المجموع ترتب أوع امونوع آخر يسمى الج بالمسند كان تجمع فيه أحاديث الصحابة كل على حده،

 .)2009جبر، (فيه األحاديث وفق األبواب

  :أنواع المكتبات التي ظهرت في فلسطين وأهمها) 2002(سردت غانم وقد 

 . المكتبات سالفة الذكرإلى مكتبة المسجد األقصى إضافة :مكتبات المساجد ومنها -1

التي ضمت عشرة آالف مجلد  الفخرية،) الخانقات( مكتبة :ا ومنهاايا والزوايمكتبات التك -2

 .وقفها القاضي فخر الدين محمد بي فضل اهللا

 ومكتبة ، مكتبة البديري: ويعود معظمها للعصر العثماني ومنها،كتبات العائالت واألفرادم -3

 . وغيرهم ، ومكتبة الرملي،الحسيني

  .جمعياتمكتبات المعاهد والمدارس وال -4

 . مكتبات النوادي والمكتبات الملحقة بالدوائر الحكوميةإلىباإلضافة 

  :التربية المكتبية

داد الفرد بالمهارات األساسية مإ: مفهوم التربية المكتبية بأنها )2007(عرف عبد الشافي     

ة اي يساعده على الحصول على  وظيفياًاًام ومراكز المعلومات استخد، الكتب والمكتباتامالستخد

 إتقان العمل، وليس المقصود بذلك إحاطة أو ،لترفيهل أو ،معلومة يتطلبها الموقف سواء للتعليم
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ولكن  المكتبات وفنونها على مستوى اإلعداد المهني للمتخصصين في المكتبات،المستفيد بعلوم 

 الواعي والمفيد للمكتبات امالمقصود هو تزويده بالمعلومات المبسطة التي تمكنه من االستخد

  .)13(ومصادرها

إكساب المتعلم المهارات  :التربية المكتبية بأنها )1996(لشافي ا كما عرف كاظم وعبد      

دماج  وانلامطرق التعلم المختلفة لخدمة تك بأساليب و،واإلتجاهات الحديثة للتعلم الذاتي، ساسيةاأل

 امالهدف العأيضاً  وأضاف عيتها المتعددة،أو مراكز مصادر التعلم وام باستخد،المناهج التعليمية

حيث  ولة،مأالم النتائج إلىة الطريق للوصول اي في بدهووضوح للتربية المكتبية وهو تحديد الهدف

ي يسير نحوه وسيزيد ذلك من دافعيته ذدرك اإلتجاه ال أ،ة الطريقاي هدفه في بدعرف الطالبإذا 

  .)19(ه للتعلمتوحماس

  :تالك امأن الهدف من التربية المكتبية هو ) 1998(  كما يذكر كاظم

 .دوريات الكتب والمراجع والاممهارات استخد -1

 .ة النافذةاءمهارات القر -2

 .اختيار الكتب ونقدهامهارات  -3

 .رائدجقراءة الرسوم البيانية والمصورات وال -4

 .مهارات التخطيط المختصر لبعض الموضوعات -5

 وإعداد قائمة المراجع وتلخيص ،مهارات تسجيل المعلومات وتلخيصها وكتابة المقال -6

 . كتاب معيينأوموضوع 

 .مهارات جمع المعلومات من مصادرها المختلفة -7

 .الحديثة  لتقنياتا اممهارات استخد -8
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  :عيةامالمكتبات الج

 وفي ،عة األكاديمية التعليميةامعية من دورها في أداء رسالة الجامتنبع أهمية المكتبة الج      

، صحيحا ودقيقا ها إعداداًوإعداد ،عة المتمثلة في تعليم كوادر بشرية متخصصةامتحقيق أهداف الج

عات مرتبط بصالحية اموإن نجاح الج فكر اإلنساني،ة التراث والايوحم ، وتشجيع البحث العلمي

عات امعية من المقومات األساسية في تقييم الجامحيث تعتبر المكتبة الج عية،امة مكتباتها الجايوكف

، الهمشري وعليان.( والدولية، والوطنية، األكاديميةمستوياتالعصرية واالعتراف بها على ال

1997.(  

عة بدون مكتبة تجذبه امإن طالب الج)"2008(رد بدير أو حسين كما قاله طه ومن الجميل ما      

 ن شيئا،أووأن سبب انخفاض مستوى الخريجين أن الطلبة ال يقر ي شيئا،واللقراءة والبحث ال يس

روبي ثالثة أرباع وقته في المكتبة وهذا في الوقت الذي يقضي الطالب األ ولذلك معلوماتهم سطحية،

وأن بناء مكتبة وتزويدها بكل الكتب وسدها بالنقص الذي يعانيه  مدرجات،والربع الباقي بين ال

 .18عة، صامالطلبة خير عندي من بناء ج

 إلىأن الغرض من المكتبة األكاديمية هو فتح البصيرة للتوصل ) Ormsby) 2011ويضيف 

  . الباحثاماممعارف جديدة عندما تتوفر الحقائق والمعلومات 

  :عيةامأهداف المكتبات الج

 )2008()النت(الشبكة العنكبوتية  المعلومات في موقعه على تقتياتيذكر اليسير للمكتبات و       

  :عيةامبن السبتي  وآخرين أن أهداف المكتبة الجاو سعيد والنشارو نقال عن سراج الدين

  .عةامالجإلى  توفير مصادر المعرفة اإلنسانية لخدمة التخصصات العلمية المختلفة -1
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  .تطوير النظم المكتبية بما يتفق مع التطورات الحديثة في مجال خدمات المكتبات والمعلومات -2

ما تصدره من ب وذلك ، تقديم الخدمات المعلوماتية والمكتبية لتيسير سبل البحث واالسترجاع-3

  .مطبوعات وفهارس وأدلة وكشافات وغيرها

عات والمؤسسات العلمية في الداخل امعة ومطبوعات العمادة مع الجام تبادل مطبوعات الج-4

  .والخارج

 ام وكيفية استخد، هيئة التدريس بالخدمات التي تقدمهاأعضاءج تعريفية للطالب وام إعداد بر-5

  .مصادر المعلومات المتوفرة

صال الطلب في أسرع وقت يإستفسارات و تقديم خدمات للمستفيدين عن طريق الرد على اإل-6

  .ممكن

  .خ المناسب داخل المكتبة للدراسة والبحث تهيئة المنا-7

عية من أجل امالمقومات األساسية التي تحتاجها المكتبة الج)1990(همشري وعليان ذكر و    

  :تحقيق أهدافها وهذه المقومات هي 

  . مبنى وأجهزة وتسهيالت مكتبية مناسبة-1

  . مجموعات غنية من المواد المكتبية المختلفة -2

  .مكتبيين المتدربين والمؤهلين  عدد كاف من ال-3

  .عة وخاصة الدعم الماليام الجإدارة دعم ومساندة من -4

  . ناجحة ونشيطةإدارة -5
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  . جيدة مع المكتبات األخرىتعاون عالقات -6

 ما سبق من المقومات إلى) 2002(والوردي والمالكي )1999(يواوأضاف عليان والنجد    

  :تييأعية ما اماألساسية للمكتبات الج

  .توفير مخصصات مالية كافية -1

  .وأنواعها وموضوعاتها  توفير كل ما يلزم من مصادر المعلومات على اختالف أشكالها-2

  .وتنمية هذا الكادر باستمرار  من التأهيل والتدريب، توظيف كادر بشري على قدر كاٍف-3

  .الحديثة  تالتقنياجاد بيئة فيزيقية مناسبة مع توفير األجهزة وايالعمل على -4

  . ناجحة وفعالة ومؤثرةإدارة وجود -5

 المكتبات على اختالف إدارةفي كتابه أسس علم المكتبات والمعلومات أن  )2005(وبين العلي    

  : أنواعها تشتمل على

  . السياسة المكتبية وصياغتها وإقرارها وعناصرها السياسية-1

  .بيةج والمشروعات والخدمات المكتام التخطيط للبر-2

  . التشريعات المكتبية واللوائح والنظم-3

  . األخرىام المكتبة ودور كل قسم وعالقته باألقسام أقس-4

  .ير الموحدة للمكتبات ومراكز المعلوماتاي المع-5

  . موازنة المكتبة-6
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  .ةام المكتبي بما في ذلك العالقات العم اإلعال-7

جاد اي في  وخبيراًً، وبارعاً، تعليمياً، ومنسقا،اء للقروأن دور مدير المكتبة يجب أن يكون موجهاً 

 وتوفير ما ،جابيا في تطوير المناهجاي وينبغي أن يلعب دوراً، الحلول المناسبة لمشكالت القراءة

  .يساعد على تنفيذ متطلبات المنهج بقوة ودافعية

 هو وجود ل نجاح المكتبات األكاديميةام أن من عو)Deuink and Seiler،) 2009وذكرت     

عة نفسها، وأن هذا المجلس يجب أن يتصف بالصفات امستشاري للمكتبة من طالب الجإمجلس 

  :اآلتية

 .ه بالثقة العالية بالنفسؤأعضاأن يتمتع  •

 .أن يتصف بالقدة الذاتية على التطوير •

 .أن يمتلك الحافز للعمل ضمن فريق •

 .لديه القدرة على حل المشكالت •

 ).45(ص عيأن يتمتع بالتفكير اإلبدا •

فمهما  ، تهم وكفاءتهم وخبرتهمونوعي  فشلها يتوقف على عدد موظفيهاأوإن نجاح المكتبة و       

فلن   ومهما بلغ حجم مجموعاتها من اتساع وقوة،،نت أهدافهااي ومهما تب،اختلفت نوعية المكتبة

 األكفاء المدربين تتمكن من توفير الخدمة الفعالة لجمهورها ما لم يكن لديها عدد من الموظفين

ومما الشك فيه أن المكتبة مؤسسة علمية  ، هاوحدود التي تقدمها المكتبة المتفهمين لطبيعة الخدمات

مما   موظفين على درجة عالية من الكفاءة والنزاهة،إلىلذا فإنها تحتاج  ية غير منحازة،معالإ

ور ميعملون في ظلها من االلين المناسبين وتنظيمهم وتنظيم الظروف التي اميجعل اختيار الع

 ).2001،الجندي(  اإلعتبارتايلوأواألساسية التي يتعين وضعها في 
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   :مشكالت المكتبات الجامعية

عية في امالمكتبات الج" :عية العربية في مقالهامأهم مشكالت المكتبات الج) 2011(عكس علي      

 هي قاسم مشترك بين جميع المكتبات وهذه المشكالت" نية أجيالام، بين الواقع والطموح السودان

  :وهي، ت في نسب هذه المشكالتواعية العربية مع تفامالج

 القرار بأهمية المكتبات أصحاب وعدم وعي ،عيةام الالزم بالمكتبات الجهتمامعدم اإل •

 .ومصادر المعلومات

 .كتبةة للمامالع  وعدم اشراك مدراء المكتبات في رسم السياسات، المكتباتإدارةمركزية  •

 .على النحو الالزم هموتأهيلوموظفيها  المكتبات  مسؤوليعدم تخصص •

 .غياب التخطيط السليم •

 . المدراء وبعض الموظفينصالحياتالتداخل واإلزدواجية في  •

 .ضعف الرقابة •

 .ميزانياتضعف ال •

عدم تصميم مبنى المكتبة بشكل علمي وعصري يتناسب مع احتياجات مجتمع المكتبات  •

 .عيةامالج

  .عيةام بالبحث العلمي مما ينعكس سلبا على المكتبات الجهتمامم اإلعد •

 اًعدد) 2006مراد،( و) 2001دويكات،(و  )1997همشري وعليان،(عن)2007(رد مرعيأوكما 

 فلسطين بشكل خاص،في و، اممن المشكالت التي تعاني منها المكتبات في البالد العربية بشكل ع

  :ومن هذه المشكالت

 .عية امير للموارد المالية المتاحة للمكتبات الج القصور الكب •
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 ).إن لم يكن معدوما أصال( بين المكتبات تعاونتدني مستوى ال •

 .عات الفلسطينية لمكتباتها بصورة علميةامعدم التخطيط الجيد من الج •

 والسياسات المكتوبة الالزمة لتأدية أعمالها بالشكل ، اللوائح التنظيميةإلىافتقار المكتبات  •

 .الصحيح

 . جمهور المستفيدينإلىضعف الخدمات المقدمة  •

ومعدات وأدوات تلزم لتيسير ، الحديثة من أجهزة التقنيات إلىافتقار كثير من المكتبات  •

 .أعمالها

 وغيرها ، والصحف،دوريات وال،عية من الكتبام المكتبات الجمقتنياتنقص كبير في عدد  •

 .من مصادر المعلومات

 .عيةام في علم المكتبات والمعلومات للعمل في المكتبات الجتوظيف غير المختصين •

لين في امج التدريبية الالزمة لتطوير قدرات ومهارات العامنقص شديد في الدورات والبر •

 .عيةامالمكتبات الج

 هيئة التدريس نحو المكتبة في ما يتعلق أعضاء و،االتجاهات السلبية لبعض الطلبة •

 .لين فيهاامبمجموعاتها والع

 وذلك عن ،عاتامأثر االحتالل االسرائيلي على المؤسسات التعليمية والثقافية وخاصة الج •

 تجهيل أبناء إلى وما يترتب عليه من آثار سلبية تسعى ،عاتامطريق اإلغالق القسري للج

 .الشعب الفلسطيني

  :هاعية ومنامالعديد من المعيقات التي تعاني منها المكتبات الج )2007(كما ذكر محمود 
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صعوبة الوصول  وها،قيوتمز عدد الكتب والمصادر في المكتبة وتلف بعض الكتب الموجودةقلة 

 إلىافتقار المكتبة  موظفي المكتبة مع الطلبة، وتعاونضعف و والحصول على المصدر العلمي،

  .والوسائل التربوية ذات العالقة بالبحث والدراسة التقنيات

  :من المشكالت من مثلو ة المكتبات الفلسطينيةمعانا) 1996( وآخرون بطراويوأكد 

 . الماليةمكانياتضعف اإل •

 . المكتبات إدارةمشكالت تتعلق ب •

  .لين في المكتباتامضعف الخبرات الفنية الالزمة للع •

وتورد وزارة التربية العالي   بها،امعة االلتزامير خاصة يجب على الجايعية معاموللمكتبات الج     

الحد " ٍل تمادات الالزمة لمؤسسة تعليم عاليل الحصول على التراخيص واالعد"الفلسطينية في 

ة م وأن تتوفر فيها شروط السال،عية بحيث تتناسب مع أعداد الطلبةاماألدنى لمواصفات المكتبة الج

  :ة وهيامالع

 . لكل طالب2م )0.8(ص مساحة للمكتبة بمعدل يتخص •

 . هيئة التدريس في وقت واحدضاءأعمن مجموع الطلبة و %)25(تستوعب المكتبة  •

من مجموع  %)30(على أال تقل نسبة المختصين عن ، طالب )300(تعين موظف لكل  •

 .موظفي المكتبة

توفير السجالت وخزائن الفهرسة وبطاقات الفهرسة والتصنيف وفق التصنيفات الدولية  •

 .المعتمدة

الت وخزائن وان كراسي وطتكون قاعات المكتبة مكيفة ومؤثثة بما يلزم لجلوس الطلبة م •

 .لينامرفوف ومكاتب للعو
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 .مجلد )1000(لكل 2 م )4.1(تخصص مساحة •

 . لكل طالبعناوين  )10(توفير مصادر معلومات بواقع  •

توفير المصادر األساسية الالزمة بما في ذلك المعاجم والموسوعات ووسائل االتصال  •

 .ةلكترونية المحوسبة مع قواعد بيانات محلية وعالميإلا

 . المتوفرة عن عشرة آالف عنوان عند التأسيسعناوينأال يقل عدد ال •

 وتوفير ، الورقية واإللكترونية لكل تخصصدورياتمن العناوين شتراك المكتبة بخمسة إ •

 .قلهذه األعداد لمدة خمس سنوات سابقة على األ

 ناوين  عمن مجموع  %)50(عة توفير ما ال يقل عن امفي جميع الحاالت يتوجب على الج •

الهيئة الوطنية لإلعتماد والجودة لمؤسسات التعليم ( . بصورتها الورقيةدورياتال

 ).2010العالي،

ردنية الهاشمية عات األامعتماد في الجير اإلايمع" عتماد السابقة معير اإلايوالمقارن لمع     

ير االعتماد اييالحظ أنهما تتقاطعان في معظم البنود فيما عدا أن مع)" 2010( لسنة) 1(رقم

 هنفس الوقت عة والمدرسين فياممن طلبة الج %)10(االردنية تشترط مساحة استيعاب 

ردنية ير األايطالب بالمع )500(وتعيين موظف لكل ير الفلسطينية،ايحسب المع %)25(بينما

ير ايير الفلسطينية، ولم تتطرق معايطالب حسب المع )300(مقابل تعيين موظف لكل 

  :ردنية فأضافتا األمأ،  حوسبة المكتبةإلىلسطينية االعتماد الف

 .حوسبة المكتبة وفق أحدث األنظمة الحاسوبية المتاحة لهذا الغرض •

حديثة وذلك بواقع مطراف واحد لكل ) شاشات(  مطارفأو بجهزة حاسوأتخصيص  •

 .طالب )300(
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اقي البصر وتوفير غرف لمع حتياجات الخاصة،تأهيل الممرات والرفوف الستعمال ذوي اإل •

 . لفائدة الطلبة المعاقينقلوتوفير جهازي حاسوب على األ، والسمع

رشادية إشارات إ ووضع ،تزويد المكتبة بأجهزة إنذار وتنبيه صوتية وسمعية لحاالت الخطر •

 ).2010،االردنية  هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي يرايمع.(لمخارج الطوارئ

عية ام الواضح من الجهات األردنية العتماد المكتبات الجامهتموقد الحظت الباحثة اإل      

 بينما لم تتطرق الجهات الفلسطينية ،بحاجات ذوي اإلحتياجات الخاصة على اختالف إعاقاتهم

  . بنديأفي المعنية لهم 

  :المكتبات الجامعية الفلسطينية في الضفة الغربية 

  :في الضفة الغربية من حيث النشأة إلى قسمينتنقسم المكتبات التابعة للجامعات الفلسطينية     

مكتبات نشأت قبل نشوء الجامعة نفسها وإنما كانت تابعة للمدرسة التي تطورت في ما بعد : أوال

 بيت لحم عام - مكتبة مدرسة الفرير: وأصبحت جامعة، وهذه المكتبات من األقدم إلى األحدث هي

 ومكتبة مدرسة 1924درسة بيرزيت عام  ومكتبة م1918 ومكتبة مدرسة النجاح عام 1893

  .1930خضوري عام

بوليتكنيك   و1967الخليل عام : مكتبات نشأت مع نشوء الجامعة وهي مكتبات جامعات  :ثانيا 

 وجامعة فلسطين 2000 والجامعة العربية األمريكية عام 1979 وجامعة القدس 1978فلسطين عام 

  .2007األهلية عام 

wiki/org.wikipedia.ar://http  
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تعتبر مكتبة جامعة النجاح األكبر في مكتبات الجامعات في الضفة الغربية من حيث المساحة       

كتاب باللغتين  300000ومن حيث عدد الكتب التي تزيد عن  متر مربع،12000التي تقترب من 

  ).مطبوعة وإلكترونية( دورية جارية22000العربية واإلنجليزية، وتشترك ب

1767/page/ar/edu.najah.www://http  

%) 40( كتاب 140000يلي مكتبة جامعة النجاح مكتبة جامعة بيرزيت حيث تحوي  ما يقارب      

كما وتشترك بمجموعة ضخمة من الدوريات باللغة العربية والباقي باللغتين اإلنجليزية والفرنسية، 

الورقية واإللكترونية ، تستخدم هذه المكتبة نظام الكونجرس لتصنيف الكتب، وتتميز المكتبة بتطور 

  .برامجها المحوسبة ومواكبتها لكل ما هو جديد ببرامج المكتبات

library/affairs_academic/president/edu.birzeit.www://http/  

كتاب باللغات 50000     ثم تأت بعد ذلك مكتبة جامعة الخليل والتي تحوي على ما يزيد عن 

العربية واإلنجليزية والفرنسية، وتوفر هذه المكتبة مجموعة من رسائل الماجستير المجازة من قبل 

والتي يستطيع الباحث الحصول عليها سواء من داخل   PDFمكتبة بصيغة الجامعة على موقع ال

  .الجامعة أو عن طريق موقع المكتبة على شبكة اإلنترنت

html.elibrary‐hu/ar/edu.hebron.www://http 

 كتاب ورقي باإلضافة إلى 34000 على ثم مكتبة جامعة خضوري والتي تحوي ما يزيد   

  . متر مربع 6500، 2012كتاب الكتروني ، تبلغ مساحة المكتبة حتى عام 70000

141=artid?php.libaarticlepage/ps.edu.ptuk.www://http  



~ 32 ~ 
 

 الفلسطينية النظامية والمفتوحة في الضفة الغربية وقطاع غزة وتشترك جميع مكتبات الجامعات   

  "تجمع المكتبات األكاديمية الفلسطينية اإللكترونية " يدعىفي تجمع للمكتبات األكاديمية

"PALICO " وتتمتع هذه الجامعات األعضاء في "PALICO"  باشتراكات جماعية في قواعد 

 و IOP و Cambridge و BioOne و  EBSCO: إلكترونية عالمية بأسعار مخفضة مثل 

IEEE  .  

   . AGORA و HINARI: و قواعد مجانية مثل 

  .وقواعد  أخرى لفترات تجريبية

htm.members/ps.palico.www://http  

  :الدراسات السابقة 2.2

عالقة،وصنفت إلى دراسات عربية وأجنبية ثم تناول هذا القسم مجموعة من الدراسات ذات ال

  .عرضت من األحدث إلى األقدم

 :لدراسات العربية  ا  - أ

الخاصة في عية الحكومية وام دور المكتبات الجإلىدراسة هدفت التعرف  )2011(أجرى سليم 

ستخدم ا وقد )أظهر فيها معوقات تسويق المعرفة في المكتبات العربية (تسويق خدمات المعلومات

فقرة، طبقت ) 17(ة فقرة والثاني) 25(لى وانتين كأداتين للدراسة ضمت األستبإة ايباحث لهذه الغال

لين في المكتبات الحكومية والخاصة على اختالف خبراتهم ام وهو جميع الع،الدراسة على مجتمعها

وجامعة  العلوم والتكنولوجيا،(جامعات عات هي امربد وهذه الجإوتخصصاتهم في محافظة 

  .)جداراوجامعة ، ربد األهليةإوجامعة  يرموك،ال



~ 33 ~ 
 

  :هم معوقات تسويق المعلومات هيأ أن إلى وقد توصل الباحث 

 .همام الموظفين في دوام وعدم انتظ،ضعف الخدمات وآلية العمل في المكتبات •

وأن من حقهم الحصول على ، أنها مؤسسة غير ربحيةعلى  المكتبة إلىنظرة المستفيدين  •

وبالرغم من ذلك بدأت بعض المكتبات بفرض رسوم رمزية إال أنها   مقابل،الخدمات بدون

 . في عدد المستفيدين ملموساًشهدت انخفاضاً

 .ندرة المختصين المدربين في تسويق المعلومات والمؤهلين في علم المكتبات •

 .ير واضحة لتسعير الخدمات المكتبية على اختالف أشكالها وأنواعهاايعدم وجود مع •

 بين المكتبات ومراكز المعلومات سواء على مستوى تعاونمستوى التواصل والتدني  •

 .على مستوى الدولةم أالمدينة 

 .ضاًيأعة ام خارج الجأوعة امة بين المكتبة والجامتدني فاعلية العالقات الع •

  .لين في المكتباتامتدني مستوى ثقافة التغيير وخشية التطوير لدى الع •

) 28(المنصورة وعددهاة عام بمكتبات ج المعلوماتتقتياتعن  )2011(وفي دراسة رداد     

عة اماعتمد الباحث الدراسة الميدانية في جميع المكتبات لج ،2011-2010 الدراسي اممكتبة للع

 ،)المنهج الوصفي( والمقابالت الشخصية كأدوات لجمع البيانات،المنصورة واستخدم االستبيان

  :عات المنصورة وهيام في مكتبات جاًاحذكر الباحث أكثر المشكالت إلح

 . مكتبة22 المعلومات في تقتياتلين في امقلة عدد الع •

 . مكتبة21ضعف مهارات البحث لدى المستفيدين في  •

 . مكتبة20قلة عدد أجهزة الحاسوب المتاحة للمستفيدين في  •

 . مكتبة16تقادم األجهزة والنظم المستخدمة في  •
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 . مكتبة15عد المتاحة في عدم معرفة المستفيدين بالقوا •

 . مكتبة14قلة عدد األجهزة المتاحة للموظفين في  •

 . مكتبة14ارتفاع تكلفة اإلشتراك في  •

  :ما يأتيصى الباحث بأووقد 

 .هاتايلوأوعات بالمكتبات ووضعها بسلم ام من جانب إدارات الجهتمامة واإلايالرع •

 . بمختلف فروع المكتبات ومكتبياًزيادة عدد أخصائيي المكتبات المؤهلين تقنياً •

 .عة بما يفي مختلف األغراض امتوفير حاسبات بمختلف مكتبات الج •

 .الربط بين جميع حاسبات المكتبات للتسهيل على الموظفين والمستفيدين •

 وتكثيف عدد المحطات المتصلة، بها ، في المكتبات المختلفة)النت(الشبكة العنكبوتية توفير  •

 .هاامومراقبة استخد

 . هيئة التدريسعضاءة النظر في البث اإلنتقائي للمعلومات خاصة بالنسبة ألإعاد •

 .توفير قواعد بيانات في جميع االتجاهات •

 .عية وإتاحته مع البيانات البيبلوغرافيةامإضافة مستخلص للرسائل الج •

 . هيئة التدريس والطلبة والموظفينعضاءتكثيف الدورات التدريبية أل •

عات المناظرة وفي شبكات المكتبات اماركة في المصادر مع الجالدخول في مشروع المش •

 . وعالمياًوالمعلومات محلياً

 الوقوف على أسباب تدني مهنة إلىهدف الباحث  )2010(وفي دراسة للسنباني وعليوي

من   اإلفادةإلىيق أهداف الدراسة سعى الباحثان قولغرض تح المكتبات في الوطن العربي،

 من المختصين بعلم  ومهنياً أكاديمياًخبيراً 25حيث تم اعتماد ، ت المستقبليةدلفي للتوقعا أسلوب

في استشراف  أسلوب دلفي ااعتمد واعتمد الباحثان المنهج المسحي، والمكتبات والمعلومات،
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سنوات القادمة باالعتماد على توقعات وتنبؤات العينة المكونة من العشر مهنة المكتبات خالل 

بات والمعلومات في تدني مهنة المكت أن إلىوقد توصل الباحثان  ي الخبرة، من ذواً مختص25

  :عود لألسباب اآلتيةيالوطن العربي 

والتساهل مع الطلبة فيما  ج التعليمية،امضعف البر(أسباب متعلقة بالتعليم األكاديمي •

 في وضعف التوازن بين المجاالت النظرية والتطبيق العملي، يتعلق بالمتطلبات الفكرية

 ). المكتبات بمتطلبات المناهج أكثر من متطلبات السوق المستقبليةهتماماو ،المكتبة

خاصة فيما يخص التدريب لكسب المهارات األساسية  أسباب متعلقة بالوضع المهني •

 .الالزمة لمهنة المكتبي

 .أسباب متعلقة بالوضع االجتماعي •

 .باتن المكتي بتعاونأسباب متعلقة بتقنية المعلومات وال •

 . والدعم الحكومي،أسباب متعلقة بالوضع االقتصادي •

 .اإلدارةأسباب متعلقة ب •

 . المهنية المكتبيةجمعياتضعف نشاطات ال •

 الجودة إدارةبدراسة حول الثقافة التنظيمية وعالقتها بدرجة ممارسة ) 2010(لة يالخال تامقو 

 وقد استخدمت ،لين فيهاامنظر الععية الحكومية في األردن من وجهة املة في المكتبات الجامالش

لين في مكتبات امالباحثة المنهج الوصفي المسحي حيث طبقت الدراسة على جميع الموظفين الع

ولتحقيق  ،موظفاً )415(وعددهم ،  2009-2008عي ام الجامللع عات الحكومية في األردنامالج

 فقرة )50( وتكونت من،يميةلتنظلى خاصة بالثقافة اوأهداف الدراسة بنت الباحثة استبيانتين األ
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تكونت من  و،لةام الجودة الشإدارةا اإلستبانة الثانية فكانت عن مأ ،خاصة بالثقافة التنظيمية السائدة

 .لةام الجودة الشإدارةحول درجة ممارسة أيضاً   فقرة)50(

حكومية في  عية الام أن مستوى الثقافة التنظيمية السائدة في المكتبات الجالنتائجوقد أظهرت  

لة فيها ام الجودة الشإدارة وأن درجة ممارسة ،لين فيها كان متوسطاًاماألردن من وجهة نظر الع

 ودرجة ممارسة ، داللة إحصائية بين الثقافة التنظيميةا ذوأن هناك ارتباطاًأيضاً  كانت متوسطة

 بتطوير هتمام اإلصت الباحثة بضرورةأو وعليه ،عات المقصودةاملة في الجام الجودة الشإدارة

 الجودة إدارةالثقافة التنظيمية السائدة في المكتبات وذلك بتهيئة المناخ التنظيمي المناسب لتطبيق 

 .لةامالش

وقد ، عة اإلسراءامعية في جامخدمات المعلومات الج"بدراسة بعنوان ) 2010( عبد الجبارامقو 

ية  وألغراض البحث استخدم الباحث استخدم الباحث منهج دراسة حالة وهي دراسة مسحية تحليل

المالحظة والمقابالت واالستبيان كأدوات لجمع البيانات وطبقت الدراسة على عينة عشوائية من 

 أن معوقات اإلفادة من خدمات إلىوتوصل الباحث   هيئة التدريس والطلبة والباحثين،أعضاء

ستراتيجية البحث إ ثم عدم معرفة و متوفره عدم المعرفة بما إلى ،%)33( المعلومات تعود بنسبة

ثم عدم توفر العدد الكافي من الحواسيب  ،%)22( بنسبة هاوضعف ثم قلة المصادر ،%)23(بنسبة

رد الباحث مالحظات عبر أو النتائجوبعد %). 2( عدم تقديم المساعدة بنسبة أخيراًو ،%)20(بنسبة 

  :ن من المكتبة منهاوعنها المستفيد

 . على مدة مكوث المستفيد في قاعات المطالعةء مما يؤثر سلباًعدم وجود مكيفات هوا •

 .ح الهوائية مزعج ويؤثر على جو المطالعةواصوت المر •

 .الضوضاء وقلة الهدوء •
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 العثور على الكتب بسبب إرجاع الطلبة للكتب على الرفوف مع أوصعوبة الحصول  •

 . المكتبةامجهلهم بنظ

 .تفتيش اليدوي عدم وجود جهاز إنذار وإتباع سياسة ال •

 .عدم توفر الطابعات الحديثة •

عية في امدراسة للتعرف على األنماط القيادية السائدة في المكتبات الج) 2010(أجرت الموقدة و 

داف الدراسة طورت ولتحقيق أه لين فيها،اماألردن وعالقتها بالعدالة التنظيمية من وجهة نظر الع

النمط  :فقرة موزعة على أنماط قيادية أربعة هي) 50(ن لى استبانة مكونة مو، األالباحثة أداتين

اإلستبانة الثانية لقياس مستوى العدالة و  والنمط المفوض،، والنمط المسوق، والنمط المشارك،رماآل

 وعدالة ،العدالة التوزيعية: فقرة موزعة على أربعة مجاالت وهي) 31( وتكونت من ،التنظيمية

وقد تحققت الباحثة من صدق األداتين وثباتهما، ،  والعدالة التقويمية،التام وعدالة التع،اإلجراءات

لين في ام من العفرداً) 448( الوصفي وتكون مجتمع الدراسة من وقد استخدمت الباحثة المنهج

 )370(  وقد استجاب منهم2009/2010 الدراسي امعية الحكومية في األردن للعامالمكتبات الج

  %.87.1 بنسبة اي موظفاً

 جامبر في واالستمرار الحكومية، عيةامالج المكتبات مدراء  بتأهيلهتماماإل بزيادة الدراسة صتأوو 

 .مماثلة دراسات وإجراء المختلفة، القيادية األنماط على بيالتدر لهم يتاح بحيث اإلدارية القيادات

 :ة في جنوب األردن بتقديم ورقة علمية بعنوان المكتبات والحركة المكتبي) 2010(سة اي النوامقو  

 في الورقة تناول و،عية في تطوير الحركة المكتبيةام ودور كلية الكرك الج،الحاضر وآفاق المستقبل

أنواع المكتبات الموجودة في و .اإلشراف اإلداري للمكتبات في جنوب األردن : هي محاورثالثة 

يم الجنوب، أقلركة المكتبية في عية في تطوير الحامدور كلية الكرك الجو .جنوب األردن ومشكالتها
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يم الجنوب بجميع أنواعها تعاني من مشكالت ترجع أسبابها أقل في  حيث ذكر أن المكتبات المتوفرة

الكافية للنهوض بهذا  الميزانيات فمن الناحية المادية ال تتوفر ، وثقافية، وبشرية،ل ماديةام عوإلى

ا من الناحية البشرية فتعاني المكتبات من عدم مأ ل،ثمالقطاع وتمكينه من أداء دوره على الوجه األ

وضع الشخص المناسب في المكان المناسب على الرغم من توافر أعداد كبيرة من المهنيين 

 قلة الوعي بالدور إلى فهناك عدة مشكالت ترجع ،ومن الناحية الثقافية المختصين في علم المكتبات،

  . الفكري في عدد من هذه المكتبات النتاجوقلة  ،التربوي الذي تلعبه مؤسسات المعلومات

  :يأتيصى الباحث بما أووقد 

أن تقوم المكتبات بإعطاء الحوسبة في المجاالت اإلدارية والفنية وخدمات المعلومات جل  •

 .هاإهتمام

 من فوائد في كافة مجاالت )النت(الشبكة العنكبوتية بعد حد ممكن مما تتيحه أ إلىاالستفادة  •

 .المعلومات

 وأن ،عيةام الجكلياتعية ومكتبات الام بين المكتبات الجتعاونج للامالمساعدة في وضع برن •

 . للتنفيذ وقابالًج فعاالًاميكون البرن

 لينامج لتأهيل العامعية بوضع برنام الجكلياتعية ومكتبات الامأن تهتم المكتبات الج •

 .ها المكتبات فيها أثناء الخدمة لكل ما يستجد من تطورات تشهدهموتدريب

  .لة في هذه المكتباتامإجراء دراسات ميدانية حول المكتبات وحول القوى البشرية الع •

عة النيلين لمكتبة ام هيئة التدريس بجأعضاء اماستخد"بدراسة حول  )2009 ( إسماعيلامقو    

لنيلين عة اام هيئة التدريس لمكتبة جأعضاء ام مدى استخدإلىحيث هدف الباحث التعرف  "عةامالج
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وقد  ،هم للمكتبةامودرجة رضاهم عن خدمات المكتبة والتعرف على الصعوبات التي تعوق استخد

عضو  )80(ت على عينة من نا وقد وزعت االستبا، استبانة كأداة لجمع البياناتة الباحثتصمم

  %).93.7(هيئة تدريس وكانت نسبة االستبانات الصالحة للتحليل

 %)26.6(وأن ،يستخدمون المكتبة نادراً %)26.6 (: اآلتيةإلى النتائج الباحث توصل   

 ،ضاء هيئة التدريس عن مجموعات المكتبةع، وكشفت الدراسة عن عدم رضا أيستخدمونها أسبوعياً

 وعدم ،عية المعلومات الحديثةأوا الصعوبات فتمثلت في عدم توفر مأ وعن مستوى الخدمات،

 وغياب ، وضعف وسائل التعريف بخدماتها،المكتبة ام هيئة التدريس على استخدأعضاءتدريب 

  .وجود األدوات اإلسترجاعية

ينات المكتبات األكاديمية م االحتياجات التدريبية ألإلىدراسة للتعرف  )2008(كما أجرت المغربي 

مات المعلومات والجوانب  والفنية وخد،وذلك في الجوانب اإلدارية بمؤسسات التعليم العالي،

ينات المكتبات في مدن مكة وجدة والطائف واعتمدت مأث تم تطبيق الدراسة على حي ،التربوية

 وقد اشتملت ، واستخدمت االستبانه كأداة لجمع المعلومات،الباحثة على المنهج الوصفي المسحي

  : اآلتيةالنتائج  إلىوتوصلت الدارسة فقرة تمثل كل فقرة احتياج تدريبي، )32(االستبانة على

 التدريب في جوانب الدراسة اإلدارية والفنية إلىكتبات األكاديمية بحاجة ينات الممأأن  •

  .وخدمات المعلومات والجوانب التربوية بدرجة عالية

 ويليها ، في الجوانب الفنية والتربوية في مقدمة االحتياجاتدريبيةجاءت االحتياجات الت •

  .الجوانب اإلدارية ثم خدمات المعلومات

  :يأتي ماصت الباحثة بأووقد 
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 التي توصلت النتائج على ينات المكتبات األكاديمية بناءمج تدريبية ألامإعداد دورات وبر •

  .لها الدراسة

  .وجعلها مناسبة للتطورات  هاوموضوعاتتطوير مقررات الدورات التدريبية  •

 إلىجهات اإلدارية الحديثة باإلضافة  بالموضوعات اإلدارية وخاصة التوهتمامزيادة اإل •

 بالتطورات في مجال هتمامضا اإليأو  التقنية في المكتبات والتوجهات الحديثة فيها،تايأساس

  .اهايالتعليم وقض

عية املة في المكتبات الجام الجودة الشإدارةكانية تطبيق مإبدراسة حول مدى ) 2008( الشعار امقو 

 همووعي لينامم الع مستوى فهإلىلتعرف  اإلىحيث هدفت الدراسة  الحكومية والخاصة في األردن،

 المعيقات التي قد تحول دون تطبيقها، إلى والتعرف ،لةام الجودة الشدارةعية إلامفي المكتبات الج

عات الحكومية والخاصة في األردن حتى امالجع الدراسة من جميع موظفي مكتبات وتكون مجتم

% 20 عينة بنسبة  وتم أخد، موظف)800( وعدد الموظفين ،عةام ج)23 ( وبلغ عددها،2008 امع

 فقرة )41( الباحث بإعداد استبانة طرح فيها ام كعينة ممثلة لمجتمع الدراسة، وقاً موظف160 يأ

 .استبانة)  140 ( وبعد توزيع االستبانة تم تحليل،لةام الجودة الشإدارةير ايتقيس مع

  :  ما يأتيوكان من نتائج الدراسة

  .عية الحكومية والخاصة في األردنامي المكتبات الجلة فام الجودة الشدارة هناك وعي وفهم إل-1

عية املة في المكتبات الجام الجودة الشإدارة وجود بعض المعيقات التي تحول دون تطبيق -2

  :الحكومية والخاصة في األردن مثل 

 .هاوصنع لين في اتخاذ القراراتامعدم مشاركة الع •
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 . والمعنويةعدم توفر فرص الترقية الوظيفية والحوافز المادية •

  .لينام فرق العمل بين العامعدم استخد •

عية الحكومية والخاصة في األردن املة في المكتبات الجام الجودة الشإدارةكانية تطبيق ام -3

  .بدرجة تطبيق جيدة ومتوسطة

  : بأتيبما  الباحث وصيأو  

 الخاصة فيو الحكومية عيةامالمكتبات الج في لةامالش الجودة إدارة مفهوم تطبيق ضرورة •

 همورغبات المستفيدين حاجات تلبية يعمل على إداري امكنظ معه لامالتع وأهمية األردن،

  .ممكنة وتكلفة وجهد  وقتأقلب

المكتبات  في لةامالش  الجودةإدارة تطبيق دون تحول التي المعوقات تذليل على العمل •

 المادية للحوافز مناسب امنظ بتوفير األردن، وذلك في والخاصة الحكومية عيةامالج

على  وتدريبهم تشجيعهم على والعمل ،لينامللع الوظيفية الترقية فرص والمعنوية وتوفير

  . واتخاذهاالقرارات صنع في لينامللع المشاركة فرص العمل وتوفير فرق اماستخد

  . المكتبات في لةامالش الجودة إدارة فاعلية حول والدراسات البحوث من المزيد إجراء •

دراسة  :عية ام المكتبة الجامبعنوان عزوف الطلبة عن استخد) 2008( بها كليب امسة قوفي درا 

حيث طبقت الدراسة على ،  الزرقاء الخاصة، استخدم الباحث المنهج الوصفي جامعةحالة لمكتبة

 ( وبلغ عدد العينةطالباً )5054( البالغ عددهم 2006/2007 الدراسيامعة لعاممجتمع طلبة الج

 يأطالب ) 500(من مجتمع الدراسة استجاب منهم  %)13.9( أي بنسبةطالب) 700

أن ما  النتائجواستخدم الباحث استبيان كأداة لجمع البيانات، وبعد التحليل كشفت  %).71.4(بنسبة

وأن هناك   من غير المستخدمين،أو اميقارب من ثلثي عينة الدراسة كانوا من فئة قليلي االستخد
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 وجود فروق داله تبعاً لمتغير الجنس و المكتبة تبعاًامدل عزوف الطلبة عن استخ بين معدة دالاًفروق

  .للمستوى الدراسي

 تقلل من أوأنها تعيق ب وغير المستخدمين ام عدة معيقات يشعر بها قليلو االستخدالنتائجوأظهرت 

 تتعلق محاورلى إذ ال يشتمل المنهاج ع ،عةاملجافي يتعلق أبرزها بعملية التدريس  هم لها،اماستخد

 ام استخدإلىوال تكلف الهيئة التدريسية الطلبة بالواجبات والبحوث التي تدعو  هاام استخدأوبالمكتبة 

  .المكتبة

  هيئة التدريس في جميعأعضاء المكتبة وإدارةعة وام الجإدارة امصت الدراسة بضرورة قيأوو 

ير مستواهم الثقافي واألكاديمي  بالعمل على توعية الطلبة بأهمية المكتبة في تطوكلياتال

المطالعة لديهم وتعريفهم بالمكتبة    الطلبة للمكتبة وتعزيزامع استخدواالجتماعي والعمل على تشجي

 .ج ومحاضرات وندوات ومسابقات هادفة امعقد عدة نشاطات وبرب ها اموبكيفية استخد

 ظر طلبة الدراسات العليا،عن المعوقات وسبل التطوير من وجهة ن )2007( وفي دراسة لمحمود 

عة المستنصرية ام من طلبة الدراسات العليا في جطالباً )50(والتي أجريت على عينة مكونة من 

بهدف معرفة المعوقات التي تواجه طلبة الدراسات العليا والكشف عن سبل التطوير، استخدم 

 العديد من المعوقات ذات ئجالنتافقرة،  وقد أظهرت  )34(الباحث استبيان كأداة للبحث مكونة من 

  :العالقة بالمكتبة ومنها

 .عدم توفر المصادر الحديثة في المكتبة •

 .عدم السماح للطلبة بالدخول للمكتبة المركزية للحصول على المصادر •

 .قلة القاعات المخصصة للدراسة •

 .عيةام الجطروحاتاأل دليل خاص بالرسائل وإلىافتقار المكتبة  •
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 .رة حيث حددت بكتابين فقطقلة عدد الكتب المعا •

 . إعادة صياغة وترتيبإلىفهرست الكتب بحاجة  •

 .ضيق مساحة المكتبة •

  . المكتبة ال تتناسب مع طلبة الدراسات العلياامساعات دو •

 ، في السودانعيةام الوضع الحالي للمكتبات الجإلىدراسة هدفت التعرف ) 2005(وأجرت جرجس 

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي وتنوعت أدوات الدراسة  ،وإجراءات فنية، ت وتجهيزا،من مبان

عات اماشتمل مجتمع الدراسة جميع مكتبات الج، ستبيان والمالحظة المباشرةاالحيث استخدمت  

عات ام تم استثناء أربع ج،مكتبة )49(والحكومية في السودان وعددها الخاصة والمعاهد األكاديمية 

  :ئج الدراسةوكان من نتا منها لبعد المسافة،

دة ايعدم صالحيتها الستيعاب األعداد المتز و،تعاني الكثير من المكتبات من ضيق المكان •

 .ركزية بالنسبة للتخطيط والخدماتم مشكلة المركزية والالإلىباإلضافة  من الطالب،

فيما يخص اإلجراءات (عية امير موحدة متبعة في المكتبات الجاي ومعتقتياتعدم وجود  •

 . قواعد الضبط االستنادي و التكشيفاموعدم استخد ،)الفنية

 : مالية وإدارية تتمثل فيكالتمش •

  . عدم توفر الدعم المالي الالزم -1

  .عيةام والتنسيق بين المكتبات الجتعاون انخفاض مستوى ال-2

  .عيةامي بين المكتبات الجتعاون مشكلة التزويد ال-3

  . إداري موحدام عدم وجود نظ-4
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ق بخدمات المستفيدين من حيث عدم وجود كتب دراسية تكفي احتياجات  تتعلكالتمش •

 . أبسط الوسائل لتقديم خدمات معلوماتيةإلىعية اموافتقار المكتبات الج الطالب،

جهزة أعية لوجود امالحديثة  حيث تفتقر معظم المكتبات الج التقنيات ام استخدكالتمش •

 .حاسوب وإن وجدت فهي غير كافية

  .ها وتطويرتها وصيانهاوتشغيل  النظم اآلليةامالفنية المدربة القادرة على استخدقلة الكوادر  •

عية امثر على المكتبات الجؤدراسة أهم مصادر التلوث الضوضائي التي تب) 2005( عبد اهللا اموق 

  :ثالث فئات هي إلىوقسمت تلك المصادر  _ ة الخرطوميوال _في السودان

  . المصادر الناتجة عن األجهزة والمعدات-2 .ت البشرية المصادر الناتجة عن النشاطا-1

  .ل واحدام المصادر الناتجة عن أكثر من ع-3

واستخدم استبانة   والمنهج التاريخي،، ومنهج دراسة الحالة،وقد استخدم الباحث المنهج المسحي

رددين على  من المتاًفرد) 50( حيث وزعت االسبانة على عينة عشوائية مكونة من ،لجمع البيانات

 %)100(وكانت نسبة استرداد االستبيانات  ية،م درمان اإلسالمأعة امعة الخرطوم وجاممكتبتي ج

  .وجميعها صالحة للتحليل

صى بما أولين بالمكتبة من مصادر الضوضاء، وام أن حركة المترددين والعإلىوقد توصل الباحث 

  :يأتي

  كأن توضع،ييد مباني المكتباتمراعاة التقليل من مصادر التلوث الضوضائي عند تش •

تيار المواقع المناسبة  واخ،تصاص الضوضاءمال  واألرض،وسادات على الجدران

 إلنشائها 
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 . عن قاعات المطالعة لين بعيداًامتشييد المكاتب الخاصة بالع •

 . المكتباتإلىاكن خاصة باالنتظار للضيوف القادمين مأإنشاء  •

 .كافة لمكتباتتطبيق الدراسة على عينة من أنواع ا •

عات األردنية ام معرفة واقع األداء في مكتبات الجإلى هدفت دراسة) 2004(وأجرى المبيضين  

ودراسة واقع  وتحديد اتجاهه، ، ومستوى األداء فيهااإلدارةظائف  ومعرفة العالقة بين و،وتطويره

واقتراح الحلول  ،تهاثل إلدارم وتحديد األسلوب األعية والوظائف اإلدارية فيها،امالمكتبات الج

ن مجتمع الدراسة من جميع موظفي المكتبات وقد تكو .المالئمة لحل المشكالت التي تواجهها

  .موظفاً)323(عية األردنية الحكومية  وعددهم امالج

أن مستوى األداء في هذه و وقد بينت الدراسة أن هناك عالقة بين الوظائف اإلدارية واألداء، 

وأن األداء يتأثر بجميع الوظائف اإلدارية وبخاصة  ، فيما يخص األداء الفردين مرتفعاًالمكتبات كا

تخدم  الحاسوب عية تعتمد التقسيم الوظيفي وتسامالتخطيط، وبينت الدراسة أن معظم المكتبات الج

  .ى في الخدمات التي تقدمها للمستفيدينواأنها تتسفي معظم وظائفها و

ة اينها نقطة البدإع التركيز على وظيفة التخطيط إذ ئف اإلدارية م بالوظاهتمامصت الدراسة باإلأوو 

 وتدريبهم، في مجال المكتبات، وتعيين الموظفين من ذوي المؤهالت العلمية  لكل عمل إداري،

ير الدولية لتوحيد ايوتبني أحد المع مشاركة األفراد في الندوات المتخصصة،بوتعزيز األداء الفردي 

 ، في وضع خطط مكتباتهم وموازناتها التقديريةراء وأن يشارك المد،اإلداريةاإلجراءات الفنية و

وأن يكون هناك  والهياكل التنظيمية، وتطوير األنظمة والتعليمات، جه الصرف،أوواإلشراف على 

 في تعاونوإعادة النظر في سياسات التحفيز وال قدرة على استيعاب التطورات الفنية والتقنية،

  . وقواعد البيانات واإلعارة المتبادلة والتزويد دورياتك بالمجاالت االشترا
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عات الخاصة في األردن ام واقع مكتبات الجإلىدراسة هدفت التعرف  )2003(كما أجرى منصور  

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي واستخدم االستبانة حيث  والمشكالت التي تواجه هذه المكتبات،

 مكتبات مسؤلي )10( عضو هيئة تدريس و)200( طالب و)600(وزعها على عينة مكونة من 

  .عات خاصة في األردنام جلمكتبات

  :ومما توصلت إليه الدراسة

  . وغير قابلة للتوسع المستقبلياًاممن مباني المكتبات مستقلة تم% 80 •

عات بالمكتبات وغياب ام الجإدارة إهتماممن أهم المشكالت التي تواجه المكتبات هو قلة  •

  . بين المكتبات التكنولوجيا الحديثةفي مجال اونتعال

 المريح واألجهزة الالزمة ثاث مستقلة للمكتبات وتوفير األصى الباحث بضرورة وجود مباٍنأووقد  

وتعيين المختصين في علم المكتبات للعمل  للمكتبة ومختلف مصادر المعلومات والخدمات المكتبية،

ج امتطوير الكوادر البشرية في المكتبات من خالل إعداد بر والعمل على ،عيةامفي المكتبات الج

  .تدريبية أثناء الخدمة

بدراسة حول مشكالت المكتبات المدرسية الحكومية في شمال فلسطين  )2003(ت الحاج حسناموق 

 المكتبات مسئولو تحديد المشكالت السائدة في المكتبات المدرسية كما يراها إلىحيث هدفت الدراسة 

المحافظة " للمتغيرات المستقلة وهي  الكشف عن مدى وجود فروق دالة تبعاًإلىأيضاً  وهدفت

 "والمؤهل العلمي والتخصص والمرحلة التعليمية و جنس المدرسة 

 المكتبات المدرسية الحكومية في شمال فلسطين وعددهم أمناءتكون مجتمع الدراسة من جميع   

 استبانه أعدتها بنفسها على عينة مكونة من ام باستخدت الباحثةاموق، مسؤوالً ومسؤولةً )599(

  .ينة بطريقة العينة العشوائية الطبقيةامينا وام) 121(
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  : اآلتيةالنتائج إلى    وقد توصلت الباحثة 

، ال فلسطين في مجال الدور التربويتوجد مشكالت كبيرة في المكتبات المدرسية الحكومية بشم

وخدمة المستفيدين  ، اإلدارياملبيئة الفيزيقية والنظ، وامة الفنيةت متوسطة تتركز في الخدومشكال

  .على الترتيب

   :ما يأتي صت الباحثة بأو النتائجوفي ضوء هذه 

ير الموحدة في تصميم المكتبات الجديدة وذلك اي بالمعامزتإنشاء مكتبة في كل مدرسة مع اإلل •

ل على تطوير المكتبات القائمة بما  والعم،ةم والسال، واإلضاءة، والمساحة،من حيث الموقع

  .يراييتفق مع تلك المع

  . مكتبات من المتخصصين في علم المكتبات والمعلومات أمناءتوظيف  •

 .تطوير الخدمات المكتبية وتنويعها وتجويدها وحوسبتها  •

 تاريخ المكتبات في فلسطين إلى "المكتبات في فلسطين":في دراسته ) 2002(وتطرق العقال  

  : اآلتيةالنتائجوخرج الباحث ب  وحتى تاريخ البحث،قديماً

وتدمير  ،عاتامعليمية والثقافية وخاصة الجخطر االحتالل اإلسرائيلي على المؤسسات الت •

وذلك عن طريق اإلغالق القسري  ،طينيالعقلية العلمية وتجهيل أبناء الشعب الفلس

 .عاتامللمؤسسات التعليمية وعلى رأسها الج

 . في المكتباتالمقتنياتفي يوجد ضعف واضح  •

 .قلة عدد العمالة البشرية المتخصصة بالمكتبات •

 .ضعف الخدمات التي تقدم للرواد •

 .كانات الماديةمقلة اال •
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   :ما يأتيصى الباحث بـأووقد 

 . بالمكتبات الفلسطينية وتقديم الدعم لهاهتمامضرورة اإل •

 . وتنميتهاالمقتنياتضرورة وضع سياسة خاصة ببناء  •

 . من تعيين غير المؤهلين في علم المكتباتالحد •

  .الحديثة التقنيات بمواكبة هتماماإل •

 في المكتبات وتطور الخدمات بعض المشكالت التي تعيق نمو) 2002(وأظهرت دراسة بقلة 

سلوك طالب الدراسات العليا في الحصول " الباحث بدراسة بعنوان امومراكز المعلومات، حيث ق

 وزع الباحث استبيان على عينة عشوائية من ،دت الدراسة المنهج الوصفي اعتم"تعلى المعلوما

  .عة دمشقام كليتي اآلداب واالقتصاد في جفي )دكتوراه _ ماجستير _دبلوم(طلبة الدراسات العليا

  :أهم هذه المشكالت وأظهرت نتائج الدراسة

  .ضعف الطلب على الخدمات التي تقدمها المكتبة ومراكز المعلومات •

  . المكتبات بترويج منتجاتهاإهتمامقلة  •

الصعوبات المادية التي تعاني منها معظم المكتبات بسبب عدم التوازن بين ارتفاع الكلفة من  •

  .جهة وعدم الزيادة في الميزانية من جهة أخرى

 المكتبات إدارةدة في امالصعوبات اإلدارية التي تتمثل في التمسك باألساليب اإلدارية الج •

  .  عرقلة جهود التطويرىإلمما يؤدي 

  .لين المؤهلين في المكتبات ومراكز المعلوماتامنقص الع •

  .  جهل الموظفين بحاجات المستفيدين •

  :يأتيصى الباحث بما أووقد 
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  .تدريب المستفيدين على كيفية االستفادة من المكتبة •

  .تنظيم دورات تدريبية للموظفين •

  .تنظيم جوالت في المكتبة للطلبة الجدد •

  . محاضرات توجيهية لخدمات المكتبةإعطاء •

  .  المكتبةامأعطاء مادة منهجية مستقلة لتعليم كيفية استخد •

  .ات المكتبةامتوفير المباني والمساحات والتجهيزات الكافية التي تتالءم مع استخد •

عة واللجان المساندة ام العليا للجاإلدارة وسليمة بين المكتبة وةاعتماد عالقة إدارية واضح •

  .تبةللمك

  .توفير الهيئة الوظيفية المناسبة والتي تمتاز بكفاءة علمية ومهنية عالية •

  .عيةامتوفير ميزانية كافية للمكتبات الج •

وقد  عات الفلسطينية،امعية في الجامبدراسة حول تقييم المكتبات الج )2001(دويكات  امكما ق

لين في اميع الموظفين العاستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي حيث طبق الدراسة على جم

 ،موظفاً )130( وكان عددهم ة الدكتوراأو سطينية التي تمنح درجة الماجستيرعات الفلاممكتبات الج

فقرة موزعة على أربعة مجاالت  )88( الباحث بإعداد استبانه مكونة من اموألغراض البحث ق

 .عيةاملدراسات العليا بالمكتبة الجن فيها وعالقة طالب ايلام والع،هامقتنيات مباني المكتبات و:وهي

  :إلىوقد توصلت الدراسة 

 .عية األساسيةامعة فلسطينية تحوي جميع مقومات المكتبة الجام مكتبة جما من -1

عية الفلسطينية وكان امعية مفقودة في جميع المكتبات الجامبعض مقومات المكتبة الج -2

 . العالميةأوية على رأسها مقوم العالقات المتبادلة مع المكتبات المحل
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 . المكتبةدارةعة إلام الجإدارةال يتوفر الدعم الحقيقي والمطلوب من  -3

عة فالقرارات ام الجإدارة إلىعية تخضع في إدارتها وماليتها امال تزال المكتبات الج -4

  . مركزية وبيروقراطية

طين  واقع الخدمات في مكتبات فلسإلىبدراسة هدفت التعرف  )1996( وآخرونبطراوي اموق 

مكتبة في ) 295(تكون مجتمع الدراسة من  والمشكالت  التي تعاني منها هذه المكتبات،

محافظات شمال فلسطين ومحافظات غزة، وقد اعتمد الباحثون المنهج الوصفي واستخدموا 

  .لين في المكتباتاماالستبانة لجمع المعلومات من الع

ير اي الحد األدنى من المواصفات والمعإلىافتقار المكتبات :  هو إليهومما توصل الباحثون

 .الحديثة  التقنيات امواستخد ومصادر المعلومات المختلفة، الدولية من حيث األبنية،

وتلزم  ،ريعات تنظم عملية إنشاء المكتباتصى الباحثون بضرورة وضع أنظمة ولوائح وتشأووقد  

لين في اموعقد دورات تدريبية للع ،وإدخال الحاسوب لتقديم الخدمات المكتبات القائمة بإتباعها،

والعمل على توفير خدمة االتصال المباشر بقواعد المعلومات الخارجية لزيادة مصادر  المكتبات،

  .معلومات المستفيدين 

  :الدراسات األجنبية -ب

عات ام المكتبات في جأمناء معوقات ترقية إلىدراسة للتعرف ) Jayasundara)2011أجرى   

مد الباحث على المقابلة واعت عية في سيرالنكا،اميت الدراسة على ثالث مكتبات جأجر سيرالنكا،

 دقيقة مع كل موظف، )20(كأداة لجمع البيانات وكانت مدة االتصال ) االتصال الهاتفي(الهاتفية

عات الثالث وتكونت العينة من سبعة امفي الج ئهاأمناوتكون مجتمع الدراسة من موظفي المكتبات 

  .هانفس ين المكتبة في المكتباتمأ و،ين المكتبةمأومساعد  ،موظفين
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 ومتطلبات ،الواجبات المهنية  هي مزيج بينترقيات أن معيقات الحصول على الالنتائجأظهرت 

قصد الباحث بالتأهيل التربوي هو الحصول على شهادة ( والتأهيل التربوي،البحث العلمي والنشر

 ). بالمكتباتفي الدراسات العليا بموضوع ذات صلة

  :ما يأتيصى الباحث بـأووقد 

 بالواجبات المهنية اموإنما اعتبار القي، عدم اعتماد البحث العلمي والنشر كأساس للترقية •

 .ترقياتنوعية الخدمات المقدمة من المكتبة هو المعيار للو

ه حيث إن ،يس ترقية األساتذة األكاديمييناي وعدم ربطها بمقترقياتتعديل الشروط المقيدة لل •

 . واجبات ليست ملقاة على كاهل األكاديميينئهاأمناو يوجد لدى موظفي المكتبات

عية للقضاء على الركود واإلحباط ام خاصة بالمكتبات الجترقيات للمسمياتاستحداث  •

  .الحاصل عند موظفي المكتبات

دراسة بهدف الوقوف على مستوى الوعي ) Natarajan and Other’s )2010أجرىو  

، ودراسة الفائدة من  في الهندياالامعة أنام هيئة التدريس والباحثين في جأعضاءلكتروني عند اإل

وتحديد مستوى رضا المستفيدين عن أداء مكتبة  ،عةامرونية التي تتيحها مكتبة الجالمصادر اإللكت

اإلستبيان اتبع الباحثون المنهج الوصفي واستخدموا  كانية رفع مستوى البحث العلمي،مإو عة،امالج

 )8( في اًباحث )750(عضو هيئة تدريس و )1000(تكون مجتمع البحث من لجمع البيانات،

وقد أجريت الدراسة في شهر نوفمبر  ،من مجتمع الدراسة %)20(عات،أخذت عينة طبقية بنسبةامج

  .2008 امللع

حيث مصادر اإللكترونية عة للام في عدد العارفين بإتاحة الجاً شديداًأظهرت نتائج الدراسة تدني      

  فقط على علم بوجودها، وأن من بين العارفين بوجودها %) 28.21 (إن
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 .هاامال يعلمون كيفية استخد%)8( •

 .منهم يرون أنها ال تغطي المواضيع المعنيين بها%)25( •

 .يرون أنهم ينقصهم التدريب لالستفادة منها بشكل فعال%) 10.42( •

 .كترونيةال يثقون بالمصادر اإلل%) 4.17( •

 .هاامال يجدون الوقت الستخد%) 18.75( •

 األبرز ةهو المشكل ال يستخدمونها بسبب بطء التحميل وكان هذا السبب%) 33.33( •

 .هاامفي عدم استخد

ممن كانوا %) 17.95(عة وجد فقطاموفيما يخص مستوى رضا المستخدمين ألداء مكتبات الج 

  .راضين وهذه النسبة متدنية جدا 

  :ـما يأتي لباحثون بصى اأووقد 

 . بوجود الموارد اإللكترونيةمرفع مستوى التعريف واإلعال •

 . المصادر اإللكترونيةامإعطاء المستخدمين الدورات الالزمة لكيفية استخد •

  . المصادر اإللكترونيةامتوفير بيئة إلكترونية تتناسب مع استخد •

 Children’s Library and بدراسة بعنوان) Izz al-Din and Samiya )2010  امكما ق 

Information،  تساءل الباحثان عن وجود سياسة ثقافية تشجع ترقية مكتبات األطفال في حيث

الجزائر؟وما مدى مساهمة تطور المكتبات في التطور التربوي والثقافي للبلد؟ يقر الباحثان بانتشار 

ويذكر الباحثان  ض المراد منها،ومع هذا ال تفي هذه المكتبات بالغر، ةامالمكتبات في الجزائر ع

 مما يحد من وصولها للهدف المنشود من ،وجوه متعددة للمشكالت التي تعاني منها المكتبات

  :ومن هذه الوجوه وجودها،
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  .ميزانياتة الايمشكالت مالية من حيث عدم كف •

 . الخبرةأومشكالت في التوظيف من حيث توظيف من ال يمتلك المؤهل  •

 . الباحثان المكان المخصص للمكتبةويقصد به )الفضاء( •

 .تقتياتمشكالت في الموارد وخاصة في ال •

على  تهموقدرجتماعية ناشئة عن نقص الموارد مما يحد من رغبة الموظفين إمشكالت  •

 . التطور والنمو

 أداء الموظفين والنظم السائدة إدارة مستوى إلىدراسة هدفت التعرف  )Mallaiah)2009أجرى و 

ل التنظيمية المؤثرة في الرضا ام والعو، وحقوق الموظف،عية وتقييم التواصلام الجفي المكتبات

عية ام مكتبة ج)15(شملت الدراسة ة كارناتاكا الهندية،يعية في والامالوظيفي لموظفي المكتبات الج

من االستبيانات %)86.24(ن لجمع المعلومات وكانت استخدم الباحث االستبيا  فيها،اًموظف) 188(و

  .الحة للتحليل اإلحصائيص

فقط   %)28.70( عند الموظفين حيث وجد ما نسبته ام وجود عدم رضا عالنتائجأظهرت  

 .راضين عن بيئة العمل%) 11.20(و مطمئنين في العمل،

 مصادر المعلومات ام عن استخددراسة) Birdar and Kumar and Mahesh)2009أجرىو

وتيرة إلى هدفت الدراسة التعرف  عة شيموغا،ام في جومستوى الخدمات في مكتبة كلية الزراعة

تقييم أهم و  والغرض من الزيارة، وتحديد مصادر المعلومات المهمة، زيارة الطالب للمكتبة،

استخدم الباحثون المنهج الوصفي واعتمدوا   المتاحة، وتقييم الخدمات التي تقدمها المكتبة،دورياتال

من  %)86( وتم تحليل،طالباً) 120(م توزيع االستبيانات علىلومات، تعلى االستبيان لجمع المع

  .ن انطبقت عليها شروط الصالحية للتحليل اإلحصائيماالسبيانات ِم
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 مصادر امارتفاع وتيرة زيارة الطالب للمكتبة إال أن استخدمن  أنه بالرغم النتائجأظهرت  

ويعيد  ،ارير كانت منخفضة جداًالمعلومات اإللكترونية والموسوعات وبراءات االختراع والتق

 عدم المعرفة بكيفية - 2.  هذه المصادر ام قلة الوعي بأهمية استخد- 1 إلىالباحثون ذلك 

  .اماالستخد

 :صى الباحثون بـأووقد 

 . للمكتبات اإللكترونية والمناهج اإللكترونيةهتمامإعطاء المزيد من اإل •

 .عيةامإنشاء اتحادات بين المكتبات الج •

  .ية اإللكترونيةمج محو االامعلى برالتركيز  •

 المساحات في مكتبة إدارة حول بدراسة) Aray and Singh and Mishra) 2009 امكما ق 

 الكشف عن وجود مشكلة اكتظاظ في مساحة إلىهدفت الدراسة  ،دراسة حالة : TIFRعةامج

  :يق المساحة منها وجود مشكالت تنتج عن ضالنتائجأعداد الكتب، حيث أظهرت  المكتبة واكتظاظ

 .كانية للنمو المستقبليامعدم وجود  •

 .عدم وجود مساحة كافية للباحثين والطالب والمستخدمين •

 ).قفزات في الترتيب بدل الترتيب المتسلسل(تغيير اتجاه الكتب  •

 .عدم القدرة على إضافة خدمات جديدة للمكتبة •

 .عدم وجود تهوية وبيئة صحية مناسبة •

  :ن اكتظاظ الكتب على الرفوف منهامشكالت تنتج عهناك و

 . الكتاب المنشود إلىصعوبة الوصول  •

 .زيادة تكاليف الصيانة  •
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 . عدد أكبر من الموظفينإلىالحاجة  •

  : للتخفيف من مشكلة االكتظاظ منهالتوصياتقترح الباحثون بعض ااوقد 

 . حاجات التوسع المستقبلي في المكتبةةالتخطيط الهندسي السليم لمراعا •

ضح الباحثون ما أووقد  (اد الرفوف المدمجة لضغط الكتب المعروضة على الرفوفاعتم •

 ).لهذا الخيار من تبعات مادية مكلفة، وزيادة ضغط وزن الكتب على الرفوف

 أو  المكررةأوالمقصود بالتعشيب هو إتالف الكتب التالفة (التعشيب المستمر للكتب •

  ).هاتوزيع

لة في مكتبات ام مستوى القوى العإلى التعرف تهدفراسة د) Vijayakumar )2008 كما أجرى  

ومهارات ومؤهالت الموظفين  ة كيراال الهندية من حيث نمط وحجم الهيكل التنظيمي،يعات والامج

واعتمد الباحث على المقابالت مع  عية،امشملت الدراسة سبع مكتبات ج للتأكد من مهنية التوظيف،

 .رؤساء المكتبات لجمع المعلومات

  أظهرت الدراسة 

  :عية وهيام وظيفية بالمكتبات الجمسميات ةوجود أربع •

 .ين المكتبةمأ - 

 .ين المكتبةمأ مساعد - 

 . المساعدين المهنيين- 

  . أشباه المساعدين المهنيين- 

 أون ويتم سد الفجوة عن طريق موظفين مؤقتين ومن الموظفين فقط هم دائم34.78% •

 .ن إشغالالمتدربين مع بقاء بعض الوظائف دو
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 .عاتام الوظيفية في مكتبات الجمسمياتوجود فجوات في ال •

يين مما ينعكس سلبا ل مسميين وظيفيين وآخر مسمأووجود فرق كبير في األجور بين  •

 .وينتج عن ذلك العزوف عن العمل في هذه الوظائف ،على الموظفين

ة لألساتذة في نفس  المعطاهانفس عية التسهيالتامعدم إعطاء الموظفين في المكتبات الج •

 .عاتامالج

أضاف أعباء  )في البيئة الداخلية والخارجية للمكتبة(السريع في سير العمل  التغيير •

 . على الموظفين تايومسؤول

 أصحابالعمل على إشغال جميع الوظائف بالمكتبة بالمختصين والمهنيين من : صى الباحث بـأوو 

تقليص الفروق في األجور و عات،امجميع مكتبات الج وظيفية واحدة في مسمياتواعتماد  الكفاءة،

جاد ايو عيين،امعية التسهيالت المعطاة لألساتذة الجامإعطاء موظفي المكتبات الجو بين الموظفين،

 .يكية لحل مشكالت التغير السريع في سير العملامحلول مرنة ودين

دراسة : التعليم العاليمكتبات في مؤسسات بدراسة بعنوان وضع ال) Vasiashta)2007 امقو  

 الوضع القائم في هذه المكتبات من إلىعات شمال الهند، حيث هدفت الدراسة التعرف اموضع ج

 ،ميزانيات المتاحةال و، والمصادر المتوفرة،مساحة هذه المكتبات والتسهيالت التي تقدمها: حيث

رد البشرية فيها ومؤهالت  ومدى قوة الموا، والهيكل التنظيمي لهذه المكتبات،وعدد المستخدمين

 شملت الدراسة ،وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي واستخدم االستبيان كأداة للدراسة  مكتباتها،أمناء

  :يأتي ما النتائجبينت و عات في شمال الهند،امست ج

نة يتوجب رفع مستوى أد الدراسة كانت مبان مستقلة إال مكتبات قيالست مع أن المباني في  •

 .لراحة للمستخدمين والموظفينة وامالسال
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 بما في ذلك قسم كافة  المصادرإلى تتيح الوصول  المكتباتأربع مكتبات من أصل ست •

 .عيةاماألطروحات والرسائل الج

 أصبحت في معظم المكتبات حتى ام المكتبات مناسبة حيث زادت ساعات الدوامساعات دو •

 السبت باستثناء اميأ فتحها إلىباإلضافة  ، ساعة وهذا وقت كاف13.5 إلى8ح من أوتتر

 في جميع المكتبات قد يربك ام إال أن عدم توحيد الدو،قسم األطروحات والرسائل

 .أحياناًالمستفيدين 

 المكتبات كونها أكاديمية محددة بالمناهج الدراسية مما يستبعد اتاحة مقتنياتطبيعة  •

 .لوجي  عدم مواكبة التطور التكنوإلىة باإلضافة امالمعلومات الع

 ،تمويل من الدولة وباقي المكتبات هي ذاتية الميزانياتهامكتبتان فقط من أصل ست تدعم  •

وفي كل الحاالت تعتبر الميزانية ضعيفة خاصة فيما يخص اإلنفاق على اإلشتراك في 

 . والكتب اإللكترونيةدورياتال

ولكن  ،لين مهنياً المكتبات حائزين على شهادات عليا ومؤهأمناءأظهرت الدراسة أن جميع  •

 . وااللتحاق بالدورات الالزمة للتطور المستمر،هناك قصور في التدريب

 ومجال تنمية الموارد ،وضع المكتبات غير مرض في مجال تنمية الموظفين الفنيين •

 .اإللكترونية

 التعرف على أنواع الثقافة التنظيمية واألدوار القيادية إلىدراسة هدفت ) Brooks )2007وأجرى 

 وقد تكونت عينة  الدراسة من ،ريكيةم المتحدة االتايفي مكتبات مؤسسات التعليم العالي في الوال

  .من مكتبات التعليم العالي التابعة لجمعية المكتبات البحثية )100(مكتبة أكاديمية منها )625(
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ات  عينة كبيرة في المكتب أن تشديد القيود على الميزانية يسبب صعوبات إلىوتوصلت الدراسة  

صى الباحث بمعالجة هذه أو و، أن علم المكتبات لم يقدم سوى القليل إلعداد القادةإلىو ،الدراسة

 .األزمة واسعة االنتشار

 Computer Applications in Jordanian:دراسة بعنوان )Yousef) 2005أجرىو

University Libraries ،  في مكتبات  الحاسوب ام واقع استخدإلىهدفت الدراسة التعرف

 ووجهات نظر مديري المكتبات حول حوسبة المكتبات، امعات األردنية ومعوقات االستخدامالج

أظهرت  عية،ام مكتبة ج)22(عات األردنية وعددهااممكتبات الجأجريت دراسة مسحية على جميع 

وأن غالبية   الحاسوب في خدمات المستفيدين،امت كبير في مجال استخدواالدراسة وجود تف

 مستمرة لتوظيف الحاسوب وشبكات المعلومات ألغراض تحسين الخدمات جهوداًلمكتبات تبذل ا

  .ةامالفنية والع

  :وبينت الدراسة أن هذه المكتبات تعاني من 

 .نقص في المصادر اإللكترونية •

 .ل مع تقنية المعلوماتامنقص في المكتبيين المؤهلين للتع •

 .نقص في أجهزة الحاسوب المناسبة •

 .لةاممج المتكا حزم البرنقص في •

 .نقص في الموارد المالية •

  .عية وضرورة توحيد نظم حوسبتهاام بين المكتبات الجتعاون أهمية الإلىوأشارت الدراسة 

  :يأتيصى الباحث بما أوكما 
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عية ام بين المكتبات الجتعاونعلى جميع األطراف المعنية بذل كل جهد ممكن لتعزيز ال •

 .لمحوسبة الخاصة بهمتوحيد النظم ابوإقناعهم 

تقديم المزيد من الدورات المختصة في تكنولوجيا المعلومات التي تناسب متطلبات  •

 .المكتبات

  . بدراسات مستمرة في هذا االتجاه بسبب التطور السريع الحاصل بهامالقي •

 النماذج المستخدمة لضمان الجودة في إلىدراسة هدفت التعرف ) Peraditteera)2001وأجرى 

 اموقد تم استخد الند،ايمكتبة أكاديمية في ت)54(وتكونت عينة الدراسة من تبات األكاديمية،المك

على ثمان 9000زو ايوتم تطبيق  ،المقابالت كأساليب لجمع البيانات و،االستبانات ودراسة الحالة

 .زو يمكتبات أكاديمية حازت أربع منها فقط على شهادة اال

كما تم   واألخرى التي أعاقتها،9000زو ي سهلت تطبيق االل التياموكشفت الدراسة عن العو

  المكتبات،أمناء التي تواجه عملية التطبيق من وجه نظر كبار تحدياتالكشف عن الفوائد وال

وكشفت الدراسة عن أهم العقبات التي اعترضت تطبيق نظم الجودة في المكتبات األكاديمية والتي 

  :تتمثل في 

 .التكاليف المرتفعة  •

 .ثائق العمل الروتينيةو •

 .امصعوبة التكييف مع متطلبات النظ •

 . التدريبإلىاالفتقار  •

 اختيار نموذج يوضح دور إلىدراسة هدفت  )Simmonds,and Andaleeb)2001جرى وأ 

 هذه امل المهمة والمؤثرة على استخداموتفحص بعض العو ،هاامالمكتبات األكاديمية واستخد
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وقد أجريت الدراسة على ثالث  ، وسمات المستفيدين ،ة والمصادرجودة الخدم: تبات مثل المك

 ريكية على مدى ثالثة فصول دراسية،مة بنسلفانيا االيمكتبات أكاديمية في مدينة آري بوال

  .طالباً )188(وطبقت الدراسة على عينة من

 هذه امويتأثر استخد ، المكتبات األكاديميةام في استخد عن وجود اختالفاتالنتائجوكشفت  

كما أشارت الدراسة  المكتبات بمدى تكييف مستخدم المكتبة وتآلفه مع المصادر الموجودة بها،

 ضرورة تدريب الطلبة إلىأيضاً  وأشارت ، التدريب المستمر لموظفي المكتبة أهميةإلى

 مصادر ام وأكدت على أن تعليم المستفيدين كيفية استخد،والباحثين على طريقة البحث

  . المكتبة األكاديميةام وتدريبهم على تقييم مصادر المعلومات يساعد في زيادة استخد،المعلومات

إذ يجب أن تكون المكتبة  ،ور الحسية الملموسةمت يتأثر باال المكتبااموبينت الدراسة أن استخد 

  وبسهولة الوصول للمعلومات،،نظيفة وحسنة المظهر ومنمقة بحيث تشعر المستخدم بالراحة

 مزيد من الدراسات حول طبيعة المظهر إلى فالحاجة ماسة من وجه نظر الباحث  ومن هنا

 وتزيد ، للمكتبةام والشكل المعماري وغيرها التي تحسن الشكل الع، األفضل مثل األلوانامالع

من جودتها وأكدت الدراسة على أن سلوك موظفي المكتبة وطريقة تصرفهم مع المستفيدين ليس 

  . المكتبة وجودتهاام استخدلها تأثير مهم على

 التعقيب على الدراسات السابقة: 3.3

  :يأتي عرض الدراسات السابقة يتضح ما بعد

والمبنى،  ،الميزانية :بات من عدة جوانب منهات الدراسات السابقة مشكالت المكتتناول -1

 .والخدمات ،ن، والوعي بأهمية المكتباتولموظف، واالمقتنياتو
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: ما عدا دراسات  ،دراسة عينة من مجتمع الدراسةعتمدت اقة غالبية الدراسات الساب -2

 ؛ 2008،  ؛ المغربي2010،  ؛الموقدة2010لة،ي ؛الخال2011؛ رداد،2011سليم،(

 .الامت بدراسة المجتمع كامالتي ق  )2001،  ؛الدويكات2004 ؛ المبيضين،2005، يوسف

 ؛ 2009اسماعيل،(دراستي ، ما عدا  الدراسات السابقة المنهج الوصفياستخدمت غالبية -3

 . والمنهج التاريخي معاًالوصفيمنهج الحيث استخدما  )2005، عبد اهللا

:  في جمع المعلومات ما عدا دراسةيانبية الدراسات السابقة على اإلستباعتمدت غال -4

)Jayasundara،2011(ستخدمت المقابلة الهاتفية ودراسةالتي ا)Vijayakuma،2008 (

التي جمعت بين  )Peraditteera،2001(لة الشخصية ودراسةاستخدمت المقابالتي 

 . والمقابلة معاًيان االستباماستخد

، سةاي ؛ النو2010ية،ام ؛ عز الدين وس2010السنباني وعليوي،( أشارت نتائج دراسات -5

وجود   إلى )2002 ؛ بقلة،2005،  ؛ يوسف2007،  ؛بروكس2007،  ؛ جرجس2010

 .مشكالت في الميزانية

،  ؛ محمودAray and Singh and Mishra،2009 ؛2011، رداد(رت دراسات كما أشا -6

 2003،  ؛منصور2005 ؛ عبد اهللا 2005،  ؛ جرجسVasishta،2007 ؛ 2007

 . وجود مشكالت في مباني المكتباتإلى) 1996،  وآخرونبطراوي؛

 2007،  ؛محمود2009 ؛ اسماعيل، 2010 ؛عبد الجبار، 2011، رداد(اتفقت دراسات  -7

على وجود مشكالت ) 1996،  وآخرونبطراوي ؛ ال2002،  ؛ العقالVasiashta،2007؛

 . المكتباتمقتنياتفي 

 2010، لةي  ؛ الخال2010سة،اي ؛ النو2010،  ؛الموقدة2011، رداد(كما أشارت دراسات  -8

 Aray and Singh and Mishra،2009؛Jayasunolara،2011 ؛
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،  ؛ محمود2008،  ؛ الشعار2008غربي،؛المVijayakumar،2008؛mallaiah،2009؛

 . وجود مشكالت تتعلق بالموظفينإلى  )Vasiashta،2007 ؛2007

؛ Vasiashta،2007(ا دراستما وجود مشكالت في اإلعارة وهإلىن فقط اأشارت دراست -9

 ).2007محمود 

وجود الخدمات  ام إنعدأحياناًاتفقت معظم الدراسات على وجود ضعف وفقر و - 10

 .ير التقليدية في المكتبات وغ،التقليدية

 2010السنباني وعليوي، Natarajan and Others،2010(اتضح من دراسات - 11

،  ؛كليبBirdarand Kumar and Mahesh،2009 ؛2010سة،اي؛النو

 ؛ 2003 ؛ منصور، 2003؛ الحاج حسن،Vasiashta،2007 ؛ 2008؛المغربي،2008

Peraditteera،2001( عيةامعدم وعي بأهمية المكتبات الج. 

مراعاة توظيف  : التي اتفقت عليها معظم الدراسات السابقة لتوصياتومن ا - 12

رات ا إدإهتماموزيادة  ،هيل المستمر لهمأت مع مراعاة الت والمختصين في المكتبا،المهنيين

 بمواكبة التطور التقني هتماماإلو المرصودة للمكتبة، الميزانياتوزيادة  ،عات بالمكتباتامالج

المناسب للمكتبات من مراعاة التصميم الهندسي السليم وي في عالم المكتبات، ووالمعلومات

 ثاث واأل، بالتجهيزات واألجهزةهتمامحيث المساحة والسيطرة على الضوضاء واإل

 .المناسب

؛ 2002؛ العقال،2003الحاج حسن،(اتفقت هذه الدراسة مع أربع دراسات وهي  - 13

 . تحديدا  المكتبات الفلسطينيةفي تناول )1996؛ بطراوي،2001الدويكات،

ت المشكالت في تناوللى التي واختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها األ - 14

ت هذا الموضوع تناول إذ لم يكن هناك دراسة ،عات فلسطين في الضفة الغربيةاممكتبات ج
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 ، معاتبات المكسؤولي و مآراء أعضاء هية التريسها تناول كما أنها اختلفت ب،في فلسطين

 ،لجمع آراء أعضاء هيئة التدريس االستبيان امكما أنها اختلفت بتعدد األداة من حيث استخد

 في اتفقت مع الدراسات السابقةفي حين أنها  ، عن المكتباتالمسئولينوالمقابلة لمجتمع 

 . بين معظم الدراساتاماتفاق عب اتسمت التي لتوصيات واالنتائجمعظم 
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  ل الثالثالفص

  

 منهجية الدراسة وإجراءاتها
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  وإجراءاتها الدراسة منهجية :الفصل الثالث 

  منهج الدراسة                        1.3

  مجتمع الدراسة    2.3

  عينة الدراسة  3.3

  أداة الدراسة  4.3

  صدق األداة  5.3

                          ثبات األداة6.3

        متغيرات الدراسة                  7.3

                          إجراءات الدراسة8.3

                          المعالجة اإلحصائية9.3
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  الفصل الثالث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  وإجراءاتها الدراسة منهجية

 اتبعتها الباحثة في الدراسة من حيث المنهج للطرق واإلجراءات التي تناول هذا الفصل وصفاً     

ومجتمع الدراسة والعينة واألداة التي استخدمتها لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة وكيفية 

التحقق من صدقها وثباتها، كما أشار الفصل إلى الخطوات التي اتبعتها الباحثة من أجل تطبيق األداة 

  .إلى نتائج الدراسة وتحليها لجة اإلحصائية للتوصل، باإلضافة إلى تقديم وصف للمعا

  :لدراسةمنهج ا1.3

  .لمناسبة هذا المنهج لمثل هذه الدراسات  )الوصفي التحليلي( اتبعت الباحثة المنهج

   :دراسةمجتمع ال 2.3 

ن مجتمع الدراسة تكو  إذ،عات الفلسطينية في الضفة الغربيةامالج هيئة التدريس في أعضاء :أوال

 من حملة الماجستير والدكتوراه في -  الموظفين بوظيفة كاملة -  هيئة التدريس أعضاء جميع من

 املفصل الدراسي الثاني من العوذلك في ا ،عات فلسطين في الضفة الغربيةامج
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توزيع أفراد مجتمع ) 1.3(يبين الجدولإذ  ، عضواً)2620( والبالغ عددهم 2011/2012الدراسي

 .عة والرتبة العلمية والجنسامجالدراسة حسب متغير ال

 .عة التي يعملون بهاامل حسب الجوعدد أفراد مجتمع الدراسة األ ):1.3(جدول رقم

العدد   عةامالج  الرقم

  الكلي

ماجستير 

  ذكور

دكتوراه   ماجستير إناث

  ذكور

دكتوراه 

  إناث

  3  67  19  46  135   فلسطينبوليتكنكجامعة   1

  5  28  24  19  76  بيت لحم جامعة  2

  36  158  58  72  324  بيرزيت جامعة  3

  7  82  29  12  130  الخليل جامعة  4

  3  93  12  51  159 االمريكيةالجامعةالعربية   5

  0  32  7  26  65  جامعة فلسطين األهلية  6

  3  47  13  54  117  جامعة فلسطين التقنية  7

  87  372  43  174  676  جامعة القدس  8

  126  425  67  320  938   الوطنيةالنجاح جامعة  9

  270  1304  272  774  2620  المجموع  *

  

 2012 امالفصل الدراسي الثاني عفي  عات الفلسطينية في الضفة الغربيةامالج مكتبات ومسئول:ثانيا

 .وعددهم تسعة مسؤلين
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   :دارسةعينة ال:3.3

عات الفلسطينية في الضفة الغربية، ام هيئة التدريس في الجأعضاءعينة طبقية عشوائية من :أوال

بلغ عدد أفرادها  من مجتمع الدراسة، %)10(وتمثل  تم إختيار العينة وفق متغيرات الدراسة،حيث 

انات التى تم وبلغ عدد اإلستب  جميع أفراد العينة،إلىداة الدراسة أأرسلت   ومدرسة،مدرساً )262(

تحليل وبهذا تصبح عينة الدراسة التي تم ، صالحة للتحليل اإلحصائي) 227(منها) 248(ااسترجاعه

  . نسبة يمكن التعميم بناء عليهاوهي من مجتمع الدراسة، %)0.086(استباناتها تمثل

ال وعددهم امفي الضفة الغربية كالجامعية الفلسطينية تمت دراسة مجتمع مسئولي المكتبات  :ثانيا

  .وقد استجاب منهم ثمانية فقط  تسعة مسؤولين

  :الدراسة أداة 4.3

عات ام الج مكتبات هيئة التدريس فيأعضاء آراء إلىان للتعرف يالستباستخدمت الباحثة ا :1.4.3

 بناؤهوقد تم   من إعداد الباحثة،يانواالستب الفلسطينية في الضفة الغربية حول درجة المشكالت فيها،

 أعضاءباإلعتماد على دراسة استطالعية أجرتها الباحثة وهي عبارة عن سؤال مفتوح لعينة من 

 عضو هيئة تدريس وقد تم 20وكان عددهم  عات من مجتمع الدراسةام ثالث جهيئة التدريس من

مبنى : ست مجاالت وهي إلى العينة اإلستطالعية وفرزها ايتجميع التكرارات للمشكالت حسب ر

  .الخدمات، البحث العلمي اإلعارة، ن في المكتبة،يلامالع  المكتبة،مقتنيات المكتبة،

 أعطيتو،)1( يتضح ذلك في ملحق رقمفقرة) 61(لية على و األفي صورته انيوقد اشتمل اإلستب

د، ايموافق بشدة، موافق، مح(  وزنا مدرجا وفق سلم ليكرت الخماسيانيكل فقرة من فقرات اإلستب

قتراحات ارشادات وإ حسب وقد تم التعديل والدمج في بعض الفقرات )معارض بشدة، معارض
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حذف مجال البحث العلمي سة من مجال الخدمات واملخمثل دمج الفقرتين الرابعة وا المحكمين،

  .)2( كما يتضح في الملحق رقم فقرة في الصورة النهائية )56 (أصبحتحيث 

 في الضفة  الفلسطينيةعيةامالمكتبات الج مقابلة مع مسؤولي المكتبات حول المشكالت في:  2.4.3

ريد اإللكتروني بناء على دراسة استطالعية وقد تم إعداد أسئلة المقابلة التي أجريت عبر الب الغربية،

من و  من مجتمع الدراسة،مسؤولي دقيقة أجريت مع سبعة 15عبارة عن مقابلة شفوية لمدة 

 )18(بـ) المقابلة عبر البريد اإللكتروني(اإلجابات في المقابلة الشفوية  تم حصر أسئلة األداة 

  .سؤال

  :صدق األداة 5.3

ت الباحثة بعرضها على مجموعة امإذ ق أعتمدت الباحثة صدق المحكمين، إلختبار صدق األداة     

تماء حيث إن من ايمن أجل إبداء الر) 8(من المحكمين في ميدان التربية والمكتبات والبالغ عددهم

وتعديل وحذف واقتراح ما يرونه مناسبا   وكونها تقيس ما وضعت ألجله،، مجاالتهاإلىالفقرات 

  .لخدمة أهداف الدراسة

ت الباحثة بتعديل اموق انات من المحكمين ومراجعة جميع الملحوظات التي أبدوها،يتم تجميع اإلستب

  .) حذفأو إعادة صياغة،(المطلوب من 

  :داةاألثبات :  6.3

  .) 0.976(ل ثبات األداة كرونباخ ألف حيث بلغ امتم حساب مع

   وللدرجة الكليةلمحاورل الثبات كرونباخ الفا لامنتائج مع
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  معامل الثبات  عدد المبحوثين   عدد الفقرات  المجال

  0.838 227  19  مبنى المكتبة

  0.957 227  14   المكتبةمقتنيات

  0.869 227  6  لون في المكتبةامالع

  0.875 227  10  اإلعارة

  0.922 227  7  الخدمات

  0.976  227  56  الدرجة الكلية

  

  :متغيرات الدراسة :  7.3

  :ن المتغيرات تضمنت الدراسة نوعين م

 الضفة الغربية كما يراها  الفلسطينية فيعاتامجالالمشكالت في مكتبات درجة : متغير تابع : الًأو

  .التدريس فيها  هيئةأعضاء

  :متغيرات مستقلة : ثانياً

  . الجنس وله مستويان -1

   .مستوياتسنوات خبرة عضو هيئة التدريس وله ثالثة  –2

  .التدريس وله مستويانلعضو هيئة   المؤهل العلمي-3
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  .مستوياتعة التي يعمل بها عضو هيئة التدريس وله ثالثة امعدد طالب الج4

    :تم إجراء الدراسة وفق الخطوات اآلتية :إجراءات الدراسة:  8.3

  :الًأو

عات واستخراج عدد العينة طبقيا اممجتمع الدراسة في الجأفراد ت الباحثة بحصر عدد امق .1

عة امعات ما عدا جامصلت على عدد المجتمع من جميع الج وقد ح،عةامحسب كل ج

 مأتصال هاتفيا  سواء عند االباحثة صعوبة واجراءات بيروقراطية فقد واجهت ال،القدس

 على المعلوماتالباحثة حصلت حيث  ، آخر للحصول على المطلوبإلىالتنقل من مكتب 

عات األخرى امعلى عكس الجذلك و ، ثالثة أسابيعةبعد معاناعة القدس ام من جالمطلوبة

 . بالمعلومات في وقت أقصاه ساعة الباحثةزودتالتي 

 .عاتام في الجاالستبياناتتوزيع  .2

 .عاتامانات من الجيجمع االستب .3

ج ام برنامحصر االستبيانات الصالحة للتحليل اإلحصائي ثم المعالجة اإلحصائية باستخد .4

 . SPSSالتحليل اإلحصائي

 .ها ومناقشتها وتحليلالنتائجالخروج ب .5

   :ثانياً

) 18(عات قيد البحث وهي عبارة عنامالجتم إجراء مقابلة موحدة مع جميع مسؤولي المكتبات في 

 ،أجاب ثمانية مسؤولين من أصل تسعة،بريد اإللكتروني هذه األسئلة عن طريق الإرسال، تم سؤاالً

 النتائج بتجخر لى كل سؤال ثمبالتعقيب عوقامت الباحثة ثم حللتها  اإلجابات ثُم جمعت الباحثة

  لتوصياتوا
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  : االحصائية لجةاالمع:  9.3

 . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةامل تم استخدو السؤال األعن جابةلإل .1

 (Independent t-test) املى والثالثة تم استخدو األفرضياتلفحص ال

 One way(ن األحادياي تحليل التبام الثانية والرابعة تم استخدفرضياتلفحص ال .2

ANOVA(. 

 لتحديد الدرجة التي تعبر عن المشكلة كما يراها المدرسون تياعتمدت الباحثة المعيار اآل .3

 : أسئلة الدراسةعن جابةفي اإل

          معارض بشدة1-1.79

  معارض    1.80-2.59 

  دايمح      3.39- 2.6 

  موافق      3.4-4.19

  موافق بشدة          5- 4.2 
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  الفصل الرابع

  

  عرض النتائج وتفسيرها
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  الرابع الفصل

  وتفسيرها النتائج عرض

        المقدمة1.4

  لو المتعلقة بالسؤال األالنتائج  2.4

   المتعلقة بالسؤال الثانيالنتائج      3.4

  لىو    نتائج الفرضية األ1.3.4

      نتائج الفرضية الثانية2.3.4

  فرضية الثالثة    نتائج ال3.3.4

  الرابعة     نتائج الفرضية4.3.4

       إجابات األسئلة الموجهة لمسؤولي المكتبات4.4
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  الفصل الثالث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وتفسيرها النتائج عرض

   المقدمة:  1.4

 في ألعضاء هيئة التدريسالموجهة  بأسئلة الدراسة ة المتعلقالنتائجتضمن هذا الفصل عرض     

  .عات الفلسطينية في الضفة الغربيةامالج

  )خصائص العينة الديمغرافية( :هاوتحليل عرض نتائج الدراسة
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   عينة الدراسة ألفراداألعداد والنسب المئوية  )1.4(جدول 

 النسبة المئوية العدد   الفئة  المتغير

 80.6 183  ذكر

 19.4 44  أنثى

 100.0 227  المجموع  الجنس

 20.3 46  سنوات1-5

 36.1 82  سنوات10 -6

 43.6 99   سنوات10أكثر من 

 100.0 227 المجموع سنوات الخبرة

 34.4 78  ماجستير

  المؤهل العلمي 65.6 149  دكتوراه

 100.0 227  المجموع

 8.4 19   آالف طالب5 من أقل

 20.3 46  آالف طالب 5-10

 71.4 162   آالف طالب10أكثر من 

عة امعدد طالب الج

  التي يعمل بها

 100.0 227  المجموع
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  )1.4(الشكل رقم 

  توزيع أفراد العينة حسب الجنس

  

  )2.4(الشكل رقم 

  توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة
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  )3.4(الشكل رقم 

  توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي

  

  )4.4(الشكل رقم 

  عة التي تعمل بهاامفراد العينة حسب عدد طالب الجتوزيع أ
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  )2.4(جدول رقم

   وللدرجة الكليةمحاورلل الثبات كرونباخ الفا لامنتائج مع

  ل الثباتاممع  عدد المبحوثين   عدد الفقرات  المجال

  0.838 227  19  مبنى المكتبة

  0.957 227  14   المكتبةمقتنيات

  0.869 227  6  لون في المكتبةامالع

  0.875 227  10  اإلعارة

  0.922 227  7  الخدمات

  0.976  227  56  الدرجة الكلية

  

   : الذي نصهلو المتعلقة بالسؤال األالنتائج 2.4 

 هيئة التدريس أعضاءعات الفلسطينية في الضفة الغربية كما يراها اممشكالت مكتبات الجدرجة ما 

  فيها؟

طات الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة وللدرجة المتوس الباحثة  عن السؤال استخدمتجابةلإل

= ، موافق 5-4.2= موافق بشدة( التدريج حسب مقياس ليكرت الخماسي ت وقد اعتمد،الكلية

   ) 1.79-1= ، معارض بشدة2.59-1.80= ، معارض 3.39 - 2.6= داي، مح3.4-4.19
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  معياريةترتيب المجاالت حسب المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال) 3.4(جدول 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجال

 0.72 3.83  العاملون في المكتبة

 0.88 3.63  مقتنيات المكتبة

 0.67 3.57  اإلعارة

 0.52 3.54  مبنى المكتبة

 1.09 3.53  الخدمات 

 0.776 3.62  الدرجة الكلية

مكتبات الجامعات الفلسطينية في تشير قيم المتوسطات الحسابية أعاله أن الدرجة الكلية لمشكالت 

 مكتباتها جاءت بدرجة كبيرة مسئولوالضفة الغربية كما يراها أعضاء هيئة التدريس فيها و

 على ل حصذي الالمجالأن و) 0.776(وانحراف معياري قدره) 3.62(وبمتوسط حسابي قدره

 " المكتبة تنياتمقمجال  " يليه)3.83 (بمتوسط قدره" لوناممجال الع"وأعلى متوسط حسابي  ه

  ) 3.53( بمتوسط مقداره "الخدمات" المتوسطات الحسابية لمجال أقلوقد كانت ) 3.63 (بمتوسط
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   حسب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةلمحاورترتيب ا) 5.4(الشكل رقم 

  

 مبنى المكتبة: المجال األول

  )4.4(جدول 

  )مبنى المكتبة(ل ورية لفقرات المجال األالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا
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   درجات5رجة لالستجابة أقصى د

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة  الرقم

 1.04 4.10  موقع المكتبة يسهل الوصول إليه  1

 1.08 4.09  يسهل على ذوي االحتياجات الخاصة الوصول إلى المكتبة  17

 0.00 4.00  تتوافر التهوية في المكتبة  3

 0.65 3.94  لمستفيدينيوجد خزائن امانات ل  14

 1.15 3.89  يوجد قاعات تابعة للمكتبة مجهزة بالفيديو كونفرنس والملتيميديا  13

 1.17 3.87  المكتبة نظيفة  19

 0.39 3.81  تتوافر اإلضاءة في المكتبة  4

 1.19 3.72  تتوافر التدفئة في الشتاء 5

 0.76 3.72  يوجد قاعات تابعة للمكتبة للدراسة الجماعية  12

 1.58 3.57  أرضية المكتبة مفروشة  8

 1.21 3.55  يوجد قاعات تابعة للمكتبة للمحاضرات  11

 0.50 3.43  تتوافر شروط السالمة واالمان في مبنى المكتبة  2

 1.37 3.43  الرفوف حديثة ومناسبة للكتب  15

 1.01 3.41  المكتبة مكان هادئ  7

 1.19 3.33  األثاث في المكتبة مريح وحديث  18

 0.79 3.15  التنقل بين أقسام المكتبة يتم بسهولة  16

 0.60 3.04  يتوافر التكييف في الصيف  6

 0.89 2.98  يوجد في المكتبة لوحات إرشادية كافية  10

 1.47 2.24   م الممنوحة لكل طالب 0.8توفر المكتبة معيار الجودة والنوعية من حيث المساحة   9

 0.52 3.54 الدرجة الكلية
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موقع المكتبة يسهل "هي الفقرات التي حصلت على أعلى متوسط حسابي   من الجدول أنلوحظ

 إلىيسهل على ذوي االحتياجات الخاصة الوصول "يليها الفقرة  ،)4.10(ابي بمتوسط حس"الوصول إليه

وفر المكتبة معيار ت" هي متوسط حسابيأقل حصلت على فقرة واحدة  وأن)4.09(بمتوسط  المكتبة

 وبلغت الدرجة )2.24(بمتوسط مقداره م) 0.8(الجودة والنوعية من حيث المساحة الممنوحة لكل طالب

  . )3.54(الكلية 

  )6.4(الشكل رقم 

  )مبنى المكتبة(ل والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال األ
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 مقتنيات المكتبة: المجال الثاني 

  ) المكتبةمقتنيات(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثاني ) 5.4(ل جدو

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة  الرقم

 1.22 4.08  تشترك المكتبة بمواقع دوريات الكترونية أجنبية 7

 1.22 4.08 تشترك المكتبة بمواقع كتب الكترونية عربية  8

 0.68 4.00   في المكتبة ركن خاص لرسائل الدكتوراه والماجستيريوجد  11

 1.39 3.96  عدد الكتب الورقية في المكتبة كاف 1

 1.14 3.90 تشترك المكتبة بمواقع كتب الكترونية عربية  9

 cds  ، (....  3.81 0.76مصغرات فلمية ، (يوجد بالمكتبة أوعية معلومات بكافة اإلشكال 10

 0.98 3.67  بة بمواقع دوريات الكترونية عربيةتشترك المكت  6

 0.99 3.65  يتم صيانة الكتب القديمة وتجليدها  14

 1.20 3.64  توفر المكتبة ملخصات لألبحاث المنشورة  12

 1.10 3.31  تفر المكتبة كتب في التخصصات كافة  2

 1.43 3.31  تزود المكتبة بالكتب الحديثة حال نشرها   3

 1.15 3.31   لتوصيات التزويد من األساتذةتستجيب المكتبة 4

 1.15 3.31  تشترك المكتبة بعدد كاف في الدوريات الورقية  5

 0.74 2.82  غالبية الكتب الموجودة في المكتبة محكمة علميا  13

 0.88 3.63 الدرجة الكلية

   درجات5أقصى درجة لالستجابة 
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تشترك المكتبة بمواقع  "هيسط حسابي  أن الفقرات التي حصلت على أعلى متومن الجدول لوحظ 

لكترونية إتشترك المكتبة بمواقع كتب  " يليها الفقرة)4.08( بمتوسط حسابي " الكترونية أجنبيةدوريات

غالبية الكتب الموجودة في " هي متوسط حسابيدنىأحصلت على  التي ةالفقر وأن ،)4.08(بمتوسط  "عربية

  .)3.63 (وبلغت الدرجة الكلية) 2.82( بمتوسط مقداره "المكتبة محكمة علميا

  )7.4(الشكل رقم 

  ) المكتبةمقتنيات(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثاني 
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  العاملون في المكتبة:المجال الثالث 

  ) 6.4(جدول 

  )في المكتبةلون امالع(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثالث 

المتوسط   العبارة  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 1.04 4.10  موظفو المكتبة مؤهلون  2

 0.65 4.00  موظفو المكتبة يتقنون استخدام الكمبيوتر  3

 1.14 3.91  موظفو المكتبة متعاونون  1

 0.99 3.68  موظفو المكتبة يتقنون التحدث بأكثر من لغة 4

 1.07 3.65  ةساعات الدوام كافي  6

 0.50 3.64  عدد الموظفين في المكتبة كاف  5

 0.72 3.83 الدرجة الكلية

   درجات5أقصى درجة لالستجابة 

" موظفو المكتبة مؤهلون"هيأن الفقرات التي حصلت على أعلى متوسط حسابي  من الجدول لوحظ

وأن  ،4.00 بمتوسط "مبيوتر الكامموظفو المكتبة يتقنون استخد" يليها الفقرة )4.10(بمتوسط حسابي  

 بمتوسط مقداره  "عدد الموظفين في المكتبة كاف " متوسط حسابي هيأقل التي حصلت على ةالفقر

  .3.83 وبلغت الدرجة الكلية )3.64(

  )8.4(الشكل رقم
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  )لون في المكتبةامالع(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثالث 
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  اإلعارة:جال الرابع الم

  )اإلعارة(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الرابع ) 7.4(جدول 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة  الرقم

 0.50 4.44  عدد الكتب المسموح بإعارتها كاف  1

 0.40 4.17  طريقة التصنيف تسهل الوصول إلى الكتاب  9

 0.89 4.11  )خدمة اإلحاطة الجارية( مكتبة عن ما يرد حديثاتعلن ال  10

 1.13 3.89  يوجد تعاون في اإلعارة بين الجامعات الفلسطينية  7

 0.99 3.68  أرقام تصنيف الكتب على كعب الكتاب واضحة  8

 1.37 3.65  مدة اإلعارة كافية  2

 1.01 3.46  تدفع غرامة في حالة اإلتالف أو الفقدان   6

5  
 المكتبة بالتذكير في حالة التأخير باإلرجاع عن طريق االيميل أو غيره تقوم

3.35 1.50 

 0.97 2.78  يوجد إعارة ليلية للمراجع  3

 0.42 2.19  يوجد إعارة وإرجاع ذاتي 4

 0.67 3.57 الدرجة الكلية

  

   درجات5أقصى درجة لالستجابة 

عدد الكتب المسموح "هيط حسابي الفقرات التي حصلت على أعلى متوسمن الجدول أن لوحظ 

 " الكتابإلىطريقة التصنيف تسهل الوصول " يليها الفقرة )4.44( بمتوسط حسابي"بإعارتها كاف
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 "يوجد إعارة وإرجاع ذاتي" هي متوسط حسابيأدنىوالفقرة التي حصلت على  ،)4.17(بمتوسط

  )3.57 (  وبلغت الدرجة الكلية2.19بمتوسط مقداره  

  )9.4(الشكل رقم 

  )اإلعارة(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الرابع 
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 الخدمات: المجال الخامس 

  )الخدمات(س امالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الخ) 8.4(جدول 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة  الرقم

 1.36 3.90  ب في المكتبة كافعدد أجهزة الحاسو  5

 1.19 3.73  التصوير متوفر في المكتبة  1

 1.25 3.69  أسعار التصوير في المكتبة مماثل ألسعاره خارجها  2

 1.53 3.64  متوفر في المكتبة بشكل جيد) النت(الشبكة العنكبوتية   4

 1.11 3.50  يوجد في المكتبة فهرس آلي للبحث عن الكتب  7

 1.04 3.12  )السكانينج( متوفر المسح الضوئي  3

 1.65 3.09  يمكن الوصول إلى قواعد البيانات التي تشترك بها المكتبة من المنزل  6

 1.09 3.53 الدرجة الكلية

  

   درجات5أقصى درجة لالستجابة 

عدد أجهزة "هي  الفقرات التي حصلت على أعلى متوسط حسابي  من الجدول أن لوحظ    

بمتوسط  "التصوير متوفر في المكتبة" يليها الفقرة )3.90( بمتوسط حسابي "كافالحاسوب في المكتبة 

 قواعد البيانات التي تشترك بها إلىيمكن الوصول  "  متوسط حسابي حصلت عليه فقرةأقلو)  3.73(

  )3.53( وبلغت الدرجة الكلية )3.09 ( بمتوسط مقداره "المكتبة من المنزل
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  :ثاني المتعلقة بالسؤال الالنتائج

 باختالف الغربية الضفة في الفلسطينية الجامعات مكتبات في المشكالت درجة تحديد يختلف هل -2

 التدريس؟ هيئة عضو جنس

 باختالف الغربية الضفة في الفلسطينية الجامعات مكتبات في المشكالت درجة تحديد يختلف هل -3

 التدريس؟ هيئة لعضو) دكتوراه ماجستير،(العلمي المؤهل

 باختالف الغربية الضفة في الفلسطينية الجامعات مكتبات في المشكالت درجة تحديد يختلف هل -4

 التدريس؟ هيئة عضو خبرة سنوات

 باختالف الغربية الضفة في الفلسطينية الجامعات مكتبات في المشكالت درجة تحديد يختلف هل -5

  التدريس؟ هيئة عضو بها يعمل التي الجامعة طلبة عدد

  :تيةجابة ن هذه األسئلة من خالل فحص الفرضيات اآلوتمت اإل

  :فرضياتفحص ال

درجة  في α ≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : "لىو الفرضية األ-1

 هيئة التدريس فيها أعضاءعات الفلسطينية في الضفة الغربية كما يراها اممشكالت مكتبات الج

  .تعزى لمتغير الجنس

 المتوسطات بين لقياس داللة الفروق )ت(لى استخدم اختباروتحقق من صحة الفرضية األ لل

 هيئة التدريس أعضاءعات الفلسطينية في الضفة الغربية كما يراها اممشكالت مكتبات الجلالحسابية 

  ).9.4( لمتغير الجنس كما في الجدول بعاًفيها ت
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 )9.4(الجدول 

عات ام مشكالت مكتبات الج في درجةوسطات الحسابية المتبينللفروق ) ت(نتائج اختبار

  . لمتغير الجنستبعاً هيئة التدريس فيها أعضاءالفلسطينية في الضفة الغربية كما يراها 

 

 العدد الجنس  المجال

المتوسط 

 االنحراف المعياري الحسابي

  ت ة قيم

  المحسوبة

درجات 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

مبنى  0.53 3.55 183  ذكر

  المكتبة
 0.47 3.52 44 أنثى

.328 225 .743 

 مقتنيات 0.91 3.63 183  ذكر

  المكتبة
 0.78 3.66 44 أنثى

-.198 225 .843 

لون امالع 0.73 3.83 183  ذكر

في 

 أنثى  المكتبة
44 3.82 0.70 

.086 225 .931 

  اإلعارة 0.68 3.57 183  ذكر

 0.64 3.56 44 أنثى

.084 225 .933 

  دماتالخ 1.11 3.51 183  ذكر

 0.99 3.59 44 أنثى  

-.460 225 .646 

الدرجة  0.72 3.60 183  ذكر

  الكلية
 0.64 3.60 44 أنثى

-.046 225 .964 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  عدم إلى الواردة في الجدول السابق المعطيات أشارت

عات الفلسطينية في الضفة الغربية اممشكالت مكتبات الج  لدرجة المتوسطاتبين α = 0.05الداللة 

  .وعليه تم قبول الفرضية الصفرية ، التدريس فيها تعزى لمتغير الجنس هيئةأعضاءكما يراها 

عات الفلسطينية في الضفة الغربية امالمتوسطات الحسابية لمشكالت مكتبات الج)10.4(الشكل رقم 

  . بالنسبة الجنس هيئة التدريس فيهاأعضاءكما يراها 

  

 بين α ≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : "الفرضية الثانية-2

 هيئة أعضاءعات الفلسطينية في الضفة الغربية كما يراها ام مشكالت مكتبات الج لدرجةالمتوسطات

  . فيها تعزى لمتغير سنوات الخبرةالتدريس

األداة وللدرجة الكلية وفقا  محاورلية واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحساب)10.4(الجدول 

 .لمتغير سنوات الخبرة
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة  الاالمج

 0.48 3.49 46  سنوات1-5

 0.50 3.54 82  سنوات10 -6

  مبنى المكتبة

  

 0.55 3.56 99   سنوات10أكثر من 

 0.83 3.60 46  سنوات1-5

 0.89 3.63 82  سنوات10 -6

  

  ة المكتبمقتنيات

 0.91 3.65 99   سنوات10أكثر من 

 0.69 3.82 46  سنوات1-5

 0.75 3.84 82  سنوات10 -6

  لون في المكتبةامالع

  

 0.72 3.83 99   سنوات10أكثر من 

 0.64 3.55 46  سنوات1-5

 0.69 3.58 82  سنوات10 -6

  

  اإلعارة

 0.68 3.57 99   سنوات10من أكثر   

 1.07 3.56 46  سنوات1-5

 1.11 3.49 82  سنوات10 -6

  الخدمات

 1.09 3.54 99   سنوات10أكثر من 

 0.66 3.57 46  سنوات1-5

 0.71 3.59 82  سنوات10 -6

  الدرجة الكلية

 0.72 3.61 99   سنوات10أكثر من 

  

  .ت الحسابيةيظهر الجدول السابق وجود فروق بين المتوسطا
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ن األحادي  لقياس داللة الفروق في اي استخدم اختبار تحليل التبالثانيةللتحقق من صحة الفرضية 

 أعضاءعات الفلسطينية في الضفة الغربية كما يراها اممشكالت مكتبات الج لالمتوسطات الحسابية

  ).11.4( لمتغير سنوات الخبرة كما في الجدول بعاًهيئة التدريس فيها ت

ن األحادي  لقياس داللة الفروق في المتوسطات الحسابية اينتائج اختبار تحليل التب )11.4(جدول ال

 هيئة أعضاءعات الفلسطينية في الضفة الغربية كما يراها اممشكالت مكتبات الجلللدرجة الكلية 

  . لمتغير سنوات الخبرةبعاًالتدريس فيها ت
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قيمة ف   متوسط المربعات  درجات الحرية  ربعاتمجموع الم  نايمصدر التب  الاالمج

  المحسوبة 

الداللة 

  اإلحصائية

 088. 2 177.  بين المجموعات

 270. 224 60.397  داخل المجموعات

  مبنى المكتبة

  

   226 60.574  المجموع

.328 

  

  

.721 

  

  

 048. 2 096.  بين المجموعات

 785. 224 175.898   المجموعاتداخل

  

   المكتبةمقتنيات

   226 175.994  المجموع

.061 

  

  

.941 

  

  

 004. 2 007.  بين المجموعات

 523. 224 117.213  داخل المجموعات

  لون في المكتبةامالع

  

   226 117.220  المجموع

.007 

  

  

.993 

  

  

 014. 2 028.  بين المجموعات

 459. 224 102.836  داخل المجموعات

  

  اإلعارة

   226 102.864  المجموع  

.030 

  

  

.970 

  

  

 068. 2 136.  بين المجموعات

 1.199 224 268.663  داخل المجموعات

  الخدمات

   226 268.799  المجموع

.057 

  

  

.945 

  

  

 027. 2 053.  بين المجموعات

 496. 224 111.092  داخل المجموعات

  الدرجة الكلية

   226 111.145  عالمجمو

.054 .948 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى عدم  إلى الواردة في الجدول السابق المعطيات أشارت

 أعضاءعات الفلسطينية في الضفة الغربية كما يراها ام  في مشكالت مكتبات الجα ≥ 0.05الداللة 

  .ضية الصفريةوعليه تم قبول الفر ،هيئة التدريس فيها تعزى لمتغير سنوات الخبرة

عات الفلسطينية في الضفة اممشكالت مكتبات الجلدرجة المتوسطات الحسابية )11.4(الشكل رقم 

   هيئة التدريس فيها بالنسبة لسنوات الخبرةأعضاءالغربية كما يراها 

  

 بين α ≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : "الفرضية الثالثة-3

 بعاً هيئة التدريس فيها تأعضاءعات الفلسطينية في الضفة الغربية كما يراها امات الجمشكالت مكتب

  .لمتغير المؤهل العلمي

 المتوسطات بينلقياس داللة الفروق  )ت( للتحقق من صحة الفرضية الثالثة استخدم اختبار 

 هيئة التدريس أعضاءعات الفلسطينية في الضفة الغربية كما يراها اممشكالت مكتبات الج لالحسابية

  ).12.4( لمتغير المؤهل العلمي كما في الجدول بعاًفيها ت
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عات اممشكالت مكتبات الجل المتوسطات الحسابية بين  للفروق)ت(نتائج اختبار  )12.4(الجدول 

  . لمتغير المؤهل العلميبعاً هيئة التدريس فيها تأعضاءالفلسطينية في الضفة الغربية كما يراها 

  المجال

 العددلمؤهل العلميا

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

  المحسوبة

درجات 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

  مبنى المكتبة 0.49 3.59 78  ماجستير

 0.53 3.52 149  دكتوراه

.967 225 .335 

   المكتبةمقتنيات 0.79 3.75 78  ماجستير

 0.92 3.57 149  دكتوراه

1.425 225 .156 

لون في امالع 0.70 3.89 78  ماجستير

  المكتبة
 0.73 3.80 149  دكتوراه

.950 225 .343 

  اإلعارة 0.65 3.64 78  ماجستير

 0.69 3.53 149  دكتوراه

1.126 225 .261 

  الخدمات  0.97 3.67 78  ماجستير

 1.14 3.45 149  دكتوراه  

1.408 225 .161 

  الدرجة الكلية 0.65 3.68 78  ماجستير

 0.73 3.56 149  دكتوراه

1.262 225 .208 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  عدم إلى الواردة في الجدول السابق المعطيات أشارت

عات الفلسطينية في الضفة الغربية كما املمشكالت مكتبات الج   المتوسطاتα ≥ 0.05الداللة 

  .وعليه تم قبول الفرضية الصفرية تغير المؤهل العلمي، فيها تعزى لم هيئة التدريسأعضاءيراها 

عات الفلسطينية في الضفة الغربية امالمتوسطات الحسابية لمشكالت مكتبات الج)12.4(الشكل رقم 

   هيئة التدريس فيها بالنسبة المؤهل العلميأعضاءكما يراها 

 

 بين α ≥ 0.05ى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو " :الفرضية الرابعة-4

 هيئة أعضاءعات الفلسطينية في الضفة الغربية كما يراها اممشكالت مكتبات الج في المتوسطات

  .عمل بهايعة التي ام الجبةلمتغير عدد طلبعاً التدريس فيها ت

ن األحادي  لقياس داللة الفروق اي اختبار تحليل التبام تم استخدرابعةالللتحقق من صحة الفرضية 

عات الفلسطينية في الضفة الغربية كما يراها امفي المتوسطات الحسابية لدرجة مشكالت مكتبات الج

 كما  عضو هيئة التدريسعمل بهايامعة التي  الجبة لمتغير عدد طلبعاً هيئة التدريس فيها تأعضاء

  .)13.4(في الجدول 
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 األداة وللدرجة الكلية وفقا لمحاورالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية )13.4(الجدول 

 .عمل بهايامعة التي  الجبةلمتغير عدد طل

  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجامعة التي تعمل بهابة عدد طل  الاالمج

 0.44 3.50 19   آالف طالب5أقل من 

 0.54 3.59 46   آالف طالب5-10

  مبنى المكتبة

  

 0.52 3.53 162   آالف طالب10أكثر من 

 0.84 3.63 19   آالف طالب5أقل من 

 0.90 3.69 46   آالف طالب5-10

  

  مقتنيات المكتبة

 0.89 3.62 162   آالف طالب10أكثر من 

 0.73 3.92 19   آالف طالب5أقل من 

 0.75 3.83 46   آالف طالب5-10

  العاملون في المكتبة

  

 0.72 1623.82  آالف طالب10أكثر من

 0.66 3.63 19   آالف طالب5ل من أق

 0.71 3.60 46   آالف طالب5-10

  

  اإلعارة

 0.67 1623.56  آالف طالب10أكثر من  

 1.10 3.60 19   آالف طالب5أقل من 

 1.09 3.53 46   آالف طالب5-10

  الخدمات

 1.10 3.52 162   آالف طالب10أكثر من 

 0.67 3.61 19   آالف طالب5أقل من 

 0.73 3.64 46   آالف طالب5-10

  الدرجة الكلية

 0.70 3.59 162   آالف طالب10أكثر من 
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  )14.4(الجدول 

المتوسطات بين  الحسابية  المتوسطاتبينن األحادي  لقياس داللة الفروق اينتائج اختبار تحليل التب

 بعاًت هيئة التدريس فيها أعضاءعات الفلسطينية في الضفة الغربية كما يراها املمشكالت مكتبات الج

  عمل بهايعة التي املمتغير عدد طالب الج
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درجات   مجموع المربعات  نايمصدر التب  المجال
  الحرية

متوسط 
  المربعات

ف  قيمة
  المحسوبة 

الداللة 
  اإلحصائية

 083. 2 165.  بين المجموعات

 270. 224 60.409  داخل المجموعات

  مبنى المكتبة

  

   226 60.574  عالمجمو

.307 

  

  

.736 

  

  

 106. 2 213.  بين المجموعات

 785. 224 175.781  داخل المجموعات

  

   المكتبةمقتنيات

   226 175.994  المجموع

.136 

  

  

.873 

  

  

 089. 2 178.  بين المجموعات

 523. 224 117.042  داخل المجموعات

  لون في المكتبةامالع

  

   226 117.220  المجموع

.170 

  

  

.844 

  

  

 069. 2 138.  بين المجموعات

 459. 224 102.725  داخل المجموعات

  

  اإلعارة

   226 102.864  المجموع  

.151 

  

  

.860 

  

  

 061. 2 122.  بين المجموعات

 1.199 224 268.677  داخل المجموعات

  الخدمات

   226 268.799  المجموع

.051 

  

  

.950 

  

  

 050. 2 100.  بين المجموعات

 496. 224 111.045  داخل المجموعات

  كليةالدرجة ال

   226 111.145  المجموع

.101 .904 

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى عدم  إلى الواردة في الجدول السابق المعطيات أشارت

 أعضاءغربية كما يراها عات الفلسطينية في الضفة الاممشكالت مكتبات الج   فيα ≥ 0.05الداللة 

وعليه تم قبول الفرضية  ،عمل بهايعة التي ام الجبةهيئة التدريس فيها تعزى لمتغير عدد طل

  .الصفرية
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  )13.4(الشكل رقم 

عات الفلسطينية في الضفة الغربية كما يراها اممشكالت مكتبات الجلدرجة المتوسطات الحسابية 

  عمل بهايعة التي ام الجبةل هيئة التدريس فيها بالنسبة لعدد طأعضاء
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        :الفلسطينية في الضفة الغربيةلي مكتبات الجامعات نتائج الدراسة وفقا إلجابات مسئو

كما يراها مسؤوليها  الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية مكتبات مشكالت  نتيجةت الباحثةتناول

جاباتهم عن إ وقد أوردت الباحثة عملهم، وانعكاس هذه المشكالت على األهداف المرجوة من ،

 من قبل ثمانية مدراء واعتذر مدير جابة تمت اإل، كاملة في الملحقاألسئلة الموجهة لهم في المقابلة

 ، وأن عملهم يسير بشكل ممتاز، بصلةمكتبته أن هذه المشكالت ال تمت لإذ اعتبر جابةواحد عن اإل

 ال تتعرض ة أنه ال يوجد مكتبة أو دائرة أو مؤسسة، وترى الباحثوأنهم ينمون بطريقة صحية

 الناظر لهذه المكتبة يستطيع اكتشاف عدة مشكالت تعاني منها أن عوائق في عملها، وأولمشكالت 

 هذه إجابةعلى اختالف حجم هذه المشكالت مقارنة  بالمكتبات األخرى، ولكن تحترم الباحثة 

  .مع قناعتها بأن الكمال هللا وحده) الحالة(

 لغرض اً عشوائياً كل مكتبة رقمأعطيتوقد " حالة" المكتبات بوصفإلى اإلشارة ت     وقد تم

  .ة داللةيأ امالبحث العلمي ودون أن يكون لترتيب األرق

 بعض المدراء حيث إن في اإلجابات من حيث الدقة وعكس الواقع اًتوا    وقد الحظت الباحثة تف 

 والمقابلة المكتوبة وعكسوا ،في المقابلة الشفويةها الدقة نفس منه من مشكالت بنا يعانووصفوا م

واقع عملهم بدقة، وبعضهم تحدث عن مشكالت في المقابلة الشفوية وجمل الواقع في المقابلة 

  .المكتوبة ونفى وجود بعض المشكالت التي يعاني منها هو والمكتبة التي يعمل بها

 ، مجاملةودون ، وحقيقيت بشكل واٍع المشكاللداسةمسؤولي المكتبات قيد ا        فعكس بعض 

   . في العمللة لرؤسائهماممجال غلب عليها طابع المسئولينبعض إجابات أن بينما شعرت الباحثة 

  لمكتبة؟ا سؤول عن كمكما تراهاما المشكالت في مكتبات جامعات فلسطين : السؤال األول

  :النتيجة
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 األول تركزت حول عدم التطبيق العملي للحديث عن إجابات الحاالت المدروسة حول السؤال 

وقلة الكوادر المؤهلة للعمل  وحول المشكالت اإلقتصادية وانعكاساتها، احترام المكتبات وأهميتها،

وغياب شبكة ربط  وعدم تفهم أصحاب القرار لخصوصية المكتبات، في المكتبات، وآلية التوظيف،

  .ة في الضفة الغربيةموحدة بين مكتبات الجامعات الفلسطيني

 

  ي مدى أنت حر في اتخاذ القرارات لمواجهة المشكالت في عملك؟أإلى : السؤال الثاني

  :النتيجة

 إلجابات الحاالت المدروسة يالحظ وجود اختالف في اإلجابات من حيث وجود حرية كاملة المتتبع 

وتربط   وجود هذه الحرية، في قراراته، إلى حرية مشروطة في بعض المواقف، إلى انعداممسؤوللل

 وبشخصية ،معظم الحاالت عدم وجود الحرية في اتخاذ القرار بمدى ارتباط هذا القرار بالبعد المالي

 ،فهي ال تعاني أبدا من مشكالت مادية) 8( المكتبة، ما عدا الحالة رقم سؤول المباشر عن مالمسئول

ومن هذه  م الحرية في اتخاذ القرار،وهي مع ذلك تعاني من انعدا أو محدودية في الميزانيات

 وهذا بحد ذاته يشكل مشكلة لها انعكاساتها المسئولاإلجابات نستشعر وجود قيود تحد من عمل 

 .على عمله

  ما هي القيود التي  تحد من اتخاذك القرار للتعامل مع المشكالت؟: السؤال الثالث

  :النتيجة

 المكتبة لسئو وعدم التفويض لم،في الصالحيات    ركزت معظم الحاالت المدروسة على القيود 

أو هي مشكالت ناتجة عن ( ووجود البيروقراطية عنه،ل المباشرئووالتدخل من غير المس

 ،تهموكفاء أيضاً القيود المالية وقلة عدد الموظفين وتظهر هنا) روقراطية من وجهة نظر الباحثةيالب
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م للبلد يخلق قيود إضافية، وعدم وجود رؤيا عند إلى أن  الوضع السياسي العا وأشارت حالة واحدة

أصحاب القرار فيما يخص احتياجات المكتبة، فيما عدا حالة واحدة عبرت عن عدم وجود قيود تحد 

  .من عملها

 هل تواجه مشكلة في تفهم أصحاب القرار في الجامعة لخصوصية إدارة المكتبة؟  :السؤال الرابع

  :النتيجة

مع تحفظ (جود مشكلة في تفهم أصحاب القرار حول خصوصية المكتبةعبرت حالتان عن عدم و

وأجمعت باقي الحاالت ) حدى الحالتين لعلمها بكيفية سير العمل في هذه المكتبةإالباحثة على إجابة 

لين عنهم ئوالقرار أو المحيطين بهم أو المسعلى وجود ثغرة في تفهم أصحاب دروسة الم

 ، وعدم وعيهم وفهمهم لعلم المكتبات،ا المستحدثة في المكتبات وللتكنولوجي،لخصوصية المكتبة

 ، وعدم قناعاتهم بمدى أهميته لمستخدم المكتبة،وأحياناً العلم باألهمية مع عدم احترام هذا العلم

  .والتطور العلمي الحاصل في الجامعات

 هل يوجد مشكلة في المناخ التنظيمي بين موظفي المكتبة؟ : السؤال الخامس

  :تيجةالن

 مع إشارة إحدى الحاالت ،أجابت معظم الحاالت المدروسة بعدم وجود مشكالت في المناخ التنظيمي

إلى حاجة المناخ التنظيمي في مكتبتهم للتحسين، وربطت  جودة المناخ التنظيمي بعدة عوامل منها 

  .مكتبةتأخر الراتب، وعدم حصول الموظف على حوافز مادية ومعنوية، وضيق المساحات في ال

  نقص عدد الموظفين في المكتبة؟ هل تواجهك مشكالت في  :السؤال السادس

  :النتيجة
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 حيث يظهر أن بعض ها،بات بين وجود مشكلة في عدد الموظفين، وعدم وجوداوتت اإلجاتف 

وجود مشكلة دون   العددإلى زيادةيحتاج   اآلخر وبعضها،المكتبات تعاني من قلة عدد الموظفين

  .عض ال يعاني من نقص أو مشكلةحقيقية والب

  هل يوجد مشكالت في تأهيل الموظفين ألداء عملهم ؟يرجى التوضيح؟: السؤال السابع

  :النتيجة

أن حجم المشكلة ، والحظت الباحثة أن غالبية المكتبات تعاني من عدم تأهيل موظفيها بشكل مستمر 

  .يزيد  في التأهيل الخارجي

 ت في التعاون بين مكتبات الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية؟هل يوجد مشكال :نالسؤال الثام

  :النتيجة

تنوعت األسباب من وجهة إذ  عدم وجود تعاون كاف بين الجامعات،  من اإلجاباتالحظت الباحثة

 انعدام والحواجز هي من أسباب ، يرى أن الوضع السياسيبعضهم، حيث إن المسئوليننظر 

  .في ذلكرى أن التنافس غير البناء بين المدراء هو السبب  يبعضهم اآلخرالتعاون، و

هل يشوب التوظيف في المكتبة مشكالت التوصيات والوساطات والتدخل من : السؤال التاسع

   أصحاب القرار؟

    :النتيجة

 من هذه المشكلة، تنوعت اإلجابة حول وجود مشكلة في التوظيف، فبعض المكتبات ال تعاني أبداً

طة ولكنها تعاني من عدم توظيف شخص ا ال تعاني من مشكلة توظيف شخص بالوسخر اآلهاوبعض

 حيث يتم تدوير ، أو عند طلب رفع عدد الموظفين في المكتبة،مؤهل عند استقالة موظف من منصبه

مع عدم خبرتهم بتخصص المكتبات، بينما في الجامعة موظفين غير مرغوب بهم من دائرة أخرى 
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وتعلم الباحثة أن بعض .  قليلةنسبتهاطة وإن كانت اجود توظيف بالوسلم تنف بعض الحاالت و

 ولكنها ال ، تعاني من هذه المشكلة نفسها وتدخل في التوظيف هي،طةاالحاالت التي نفت وجود وس

  !!ترغب في إظهارها

من الميزانية %14هل تشكل (هل تواجه مشكلة في الميزانية المخصصة للمكتبة : السؤال العاشر

مشكلة في وهل يوجد ) المكتبات الجامعية مالية للجامعة حسب المعايير العالمية لميزانياتاإلج

  إجراءات الصرف؟

  : النتيجة

أكدت معظم الحاالت المدروسة أنها تعاني من مشكلة في الميزانية، سواء كان ذلك في المبلغ 

نه ال أ إال ،في الميزانية في إجراءات الصرف، والحاالت المتبقية ال تعاني من مشكلة مالمخصص أ

يخصص لمكتباتهم النسبة العالمية للمكتبات الجامعية قياسا بميزانية الجامعة، وأكدت حالة واحدة أنها 

سلوب الصرف وتشجيع من أصحاب القرار على أ و،تعطى صالحيات واسعة من حيث الميزانية

  .نسب العالمية وأن ميزانيتها تتعدى ال،زيادة المقتنيات وتحديثها بشكل مستمر

 ؟ للمكتبة وموظفيهامشكلة فيه األساتذة بعض هل التعامل مع  :السؤال الحادي عشر

  : النتيجة

 ،أقرت غالبية الحاالت المدروسة بوجود مشكالت مع األساتذة مع تنوع في شكل هذه المشكالت

إلعارة  بأنظمة المكتبة الخاصة با المدرسينلتزاماعاني من عدم ت  المكتباتحيث إن بعض

ت التزويد، أو عدم المشاركة في دورات تدريبية حول استخدام اواإلرجاع، أو عدم التعاون في طلبي

ومن عملها في مكتبة  ،التكنولوجيا الحديثة في المكتبات، وقد الحظت الباحثة من زياراتها للمكتبات
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امهم لألجهزة الخلوية مع  باإلضافة إلى استخد،عدم التزام األساتذة بالهدوء داخل المكتبةجامعهتا 

  .تمنع ذلكإرشادية وجود لوحات 

 هل يشكل التعامل مع الطلبة مشكلة في بعض المواقف؟ : السؤال الثاني عشر

 :النتيجة

تعاني جميع الحاالت المدروسة من مشكالت مع الطلبة ما عدا حالة واحدة، وقد تنوعت المشكالت  

اإلرجاع للكتب، والحفاظ على مقتنيات المكتبة، واإللتزام من حيث اإللتزام بأوقات وأنظمة اإلعارة و

بالتعليمات عموما وعدم احترام طاقم المكتبة والتعامل معهم باسلوب غير الئق أو مستفز، وجهل 

 .بعضهم بخصوصية المكتبة وطرق استخدام مقتنياتها

  ة؟لتركز المشكي األقسام تأفي  هل تواجهك مشكلة في مساحة المكتبة؟ :السؤال الثالث عشر 

  : النتيجة

تعاني جميع الحاالت من مشكالت في المساحة ما عدا حالتين، األولى تم بناء مبنى مستقل جديد 

للمكتبة وفق التصاميم العلمية العالمية الحديثة للمكتبات الجامعية والثانية على وشك استالم مبنى 

فاية المساحة نسبيا مع عدد الرواد ما باقي الحاالت فهي تعاني من عدم كأيضا، أخاص للمكتبة 

والمستفيدين، باإلضافة إلى عدم تصميم المكتبة وفق المواصفات العالمية للمكتبات، وهذه المشكلة 

  .هاجميعفي أو  في معظم أقسام المكتبة

مشكالت  ما هي هل تواجه مكتبتكم مشكالت تتعلق بمعايير الصحة والسالمة؟ :السؤال الرابع عشر

  لصحة والسالمة إن وجدت؟أو مهددات ا
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أكدت نصف الحاالت المدروسة أنها تعاني من مشكالت تهدد الصحة والسالمة مثل عدم وجود 

اسطوانات اطفاء أو خزائن إسعاف وعدم تعقيم الكتب القديمة وعدم وجود نظام تهوية باإلضافة إلى 

عدم وجود مكيفا صيفا أو شتاء .  

  والموظفين؟ المستفيدين من للمكتبة للوصول معيقات يوجد هل : عشرخامسالسؤال ال

  : النتيجة

، ها فروعم الرئيسة أ المكتبةأقرت معظم الحاالت بوجود مشكالت في الوصول إلى المكتبة، سواء

 وتركزت المشكلة في عدم وجود مصاعد، وعدم مراعاة وصول ذوي اإلحتياجات الخاصة، وبعد

  .عسكرية تعيق الوصول لها ووجود حواجز ، فروع المكتباتالمسافة بين 

 :السؤال السادس عشر 

من حيث نوعية الكتب، أجهزة (؟)مباشرة أو غير مباشرة على المكتبة( هل يشكل االحتالل مشكلة 

 ؟)المراقبة،أجهزة التشويش على األجهزة الخلوية،غير ذلك

  : النتيجة

ة مع تنوع معاناة كل مكتبة، أجابت معظم الحاالت بأن اإلحتالل يشكل مشكلة على المكتبات الجامعي

دخال إعدم يضاف إلى ذلك حيث عانت إحدى المكتبات من القصف الذي دمرها وأتلف محتوياتها، 

 ، وفرض رسوم وضرائب على تخليص الكتب ويسرالحديثة للمكتبات بسهولة الكتب والتقنيات

ى خطوط الشبكة  مع مصادرة جزء منها على الحدود أو على الحواجز، وتشويش متعمد علهاشحن

  .، وعدم السماح بتركيب أجهزة لقطع إرسال األجهزة الخلوية داخل قاعات المكتبة)النت(العنكبوتية 

  جها ؟هل يوجد مشكلة في نوعية أثاث المكتبة وأجهزتها وبرام :السؤال السابع عشر
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  : النتيجة

 جميعا، ا أو البرامج أوفيهالحظت الباحثة أن معظم المكتبات تعاني من مشكلة في األثاث أواألجهزة

 وبعضها اآلخر أوعدم مناسبته للمواصفات العالمية، ،عاني من قدم األثاثت  المكتباتحيث إن بعض

 والمتاحة للطلبة والرواد، والبعض يعاني من عدم وجود ،يعاني من قلة عدد األجهزة المستخدمة

  ).21مارك (حديثة خاصة في ما يخص  وة شاملةيبرامج مكتب

 :ال الثامن عشرالسؤ

 هل تواجه موظفي المكتبة مشكالت في ضبط المستفيدين في قاعات المكتبة ؟ بين السبب؟

  : النتيجة

لزامهم باألنظمة، وتتنوع مشكالت الضبط إتعاني غالبية المكتبات من مشكالت في ضبط الطالب و 

ادخال  في ام الهدوء و وعدم التز، وعدم الحفاظ على المقتنيات،هذه بين عدم احترام الموظفين

  .الطعام أو المشروبات خفية وغيرها 
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  سامالفصل الخ

  

  لتوصيات واالنتائجشة قمنا
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  والتوصيات النتائج مناقشة : الخامس الفصل

       المقدمة1.5

  لو المتعلقة بالسؤال األالنتائج     مناقشة 2.5

  :اني المتعلقة بالسؤال الثالنتائج     مناقشة 3.5

  لىو   مناقشة نتائج الفرضية األ1.3.5

     مناقشة نتائج الفرضية الثانية2.3.5

   نتائج الفرضية الثالثةمناقشة   3.3.5

  نتائج الفرضية الرابعة  مناقشة  4.3.5

  مناقشة نتيجة المقابالت مع مؤولي المكتبات   5.5  

  لتوصيات ا     5.6
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  الفصل الخامس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  لتوصيات واالنتائجمناقشة 

  :المقدمة :1.5

سئلتها الموجهة للهيئة التدريسية في أ هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة في ضوء ت الباحثة فيتناول 

 عات الفلسطينية في الضفة الغربيةامالجالمشكالت في مكتبات  ىإل التعرف فتوالتي هد ،عاتامالج

 اتفاقها مع أو من حيث اختالفها النتائجومقارنة هذه  فيها،  هيئة التدريسأعضاءمن وجهة نظر 

  . والمقترحات في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائجلتوصياتثم تقديم بعض ا الدراسات السابقة،

  :لو المتعلقة بالسؤال األالنتائجمناقشة  2.5

 هيئة التدريس أعضاءة في الضفة الغربية كما يراها عات الفلسطينيام مكتبات الجمشكالت درجة ما

  فيها؟
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عات فلسطين في الضفة الغربية كما يراها امعدم وجود مشكالت في مكتبات ج النتائجأظهرت 

وبمتوسط حسابي قدره  ،)موافق( حيث كانت اإلجابات فيها بدرجة  فيها، هيئة التدريسأعضاء

  ).0.776(وبانحراف معياري  للدرجة الكلية،) 3.62(

ا بالنسبة لترتيب المجاالت فقد جاء مجال الخدمات ام )موافق(وكان معدل درجات المجاالت جميعا 

حصل على الذي ، يسبقه مجال مبنى المكتبة )3.53( المتوسطات الحسابية أقل وحصل على أخيراً

كتبة  الممقتنياتويسبقهم مجال  )3.57(ويسبقهم مجال اإلعارة بمتوسطات ،)3.54(متوسطات 

ن في المكتبة بمتوسطات يلاموأعلى نسبة للمتوسطات حصل عليها مجال الع) 3.63(بمتوسطات

  . المجاالت موافقة كانت مجالي الخدمات والمبنىأقلوهذا يظهر أن ، )3.83(

ومن مالحظة الباحثة للمتوسطات الحسابية لفقرات الدراسة تبين وجود مشكالت في بعض الفقرات 

 أقلحصلت على " يوجد إعارة وإرجاع ذاتي" من مجال اإلعارة وهي )4 ( الفقرة رقمحيث إن

توفر المكتبة معيار الجودة " من مجال المبنى وهي) 9( يليها الفقرة رقم) 2.24(متوسط حسابي 

حيث حصلت على متوسط " 2م) 0.8(والنوعية من حيث الساحة الممنوحة لكل طالب هي

  ).2.24(حسابي

 إلى ومجال المبنى ، مجال الخدماتفيوجود مشكالت في هذا الجزء   تائجالنوتعزو الباحثة هذه  

 مواكبة مستمرة  إلىوالتكنولوجيا الحديثة التي هي بحاجة  ،التقنياتأن معظم الخدمات تقوم على 

للمستخدمين على كيفية  وتدريب ر والتغيير،يرادة للتطوإدة، وايمتز ميزانياتو، تقتياتر هذه اليلتطو

ي توفير المساحة المكتبات، وتعزو الباحثة وجود مشكلة فهذه   فياًوهذا ليس متاح ،هااماستخد

 وعدم ،عيةام الجعدم تصميم المكتبة وفق الشروط الهندسية الخاصة بالمكتباتإلى الكافية للطالب 
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الالزمة للبناء حسب  الميزانيات وعدم تخصيص ، الطلبة عند بناء المكتبةأعدادد ايمراعاة تز

  .ير الدوليةياالمع

د فكان اي بتقدير محيأ )3.53 (إلى )2.78(ا الفقرات التي حصلت على متوسطات حسابية منام

 ايد يدل على تذبذب في رايوحصولها على هذه المتوسطات والتقدير المح فقرة،) 12(عددها

عرون  من المبحوثين يشاً كبيراً وهذا يدل على أن عدد،المبحوثين من حيث وجود مشكلة من عدمه

  : األعلى هيإلى متوسط حسابي أقلوهذه الفقرات على التوالي من  بوجود مشكلة في هذه الفقرات،

" يوجد في المكتبة لوحات إرشادية كافية" ،)2.78(بمتوسط حسابي " يوجد إعارة ليلية للمراجع"

قل بين التن" ،)3.12" (فر المسح الضوئيايتو" ،)3.04" (يتوافر التكييف في الصيف " ،)2.98(

توفر " ،)3.31"(توفر المكتبة ملخصات لألبحاث المنشورة" ،)3.15" ( المكتبة يتم بسهولةامأقس

"  التزويد من األساتذةلتوصياتتستجيب المكتبة " ،)3.31" (المكتبة كتب في التخصصات كافة

مريح  في المكتبة ثاثاأل" ،)3.31" ( الورقيةدورياتتشترك المكتبة بعدد كاف من ال" ،)3.31(

يمكن " ،)3.35" (تقوم المكتبة بالتذكير في حالة التأخير في إرجاع الكتب" ،)3.33" (وحديث

وجود  وتعزو الباحثة ،)3.53" (من المنزل عةام قواعد البيانات التي تشترك بها الجإلىالوصول 

 نياتالتقوما يترتب عليها من عدم توفير  الميزانيات سببين رئيسيين وهما إلىهذه المشكالت 

 مع دراسات النتائجوتتفق هذه  ،ير الدوليةايالحديثة والسبب الثاني هو عدم تصميم المباني وفق المع

 Aray and Singh andو) 2011(ورداد ) 2010(سابقة من مثل السنباني وعليوي 

Mishra(2009) 2007(و محمود) 2010( و عبد الجبار (وVasishta)2007.(  

 وجود مشكالت تتعلق بالموظفين من مثل إلىت التي تشير واختلفت مع عدد من الدراسا

  ).2008(والشعار ) 2011(Jayasunolaraو) 2010(سة ايوالنو) 2010(الموقدة
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  : المتعلقة بالسؤال الثانيالنتائجمناقشة  : 3.5 

هيئة  أعضاءعات الفلسطينية في الضفة الغربية كما يراها اممشكالت مكتبات الجدرجة هل تختلف  

  ؟)عةام الجةبعدد طلو ،المؤهل العلميو ،نوات الخبرةسو ،الجنس( ريس فيها باختالف كل منالتد

 :لىومناقشة نتائج الفرضية األ :1.3.5

مشكالت مكتبات درجة  في α ≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " 

  .ة التدريس فيها تعزى لمتغير الجنس هيئأعضاءعات الفلسطينية في الضفة الغربية كما يراها امالج

 بين تقديرات أفراد عينة  عدم وجود فروق ذات داللة احصائيةإلى )9.4(أشار الجدول رقم  

 للدرجة الكلية تبعا لمتغير الجنس عات الفلسطينية في الضفة الغربيةامالجمن المدرسين في  الدراسة

بق الظروف التي يواجهها المدرس في لتطا النتيجة الباحثة هذه زو وتع.في جميع المجاالت

لهذا جاءت   تدريس متشابهة،تايلآ اعتماد إلىعات الفلسطينية بغض النظر عن جنسه، وامالج

  .التقديرات شبه متطابقة ودون فروق دالة إحصائيا

  :مناقشة نتائج الفرضية الثانية :2.3.5

مشكالت مكتبات درجة  في α ≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "

 هيئة التدريس فيها تعزى لمتغير سنوات أعضاءعات الفلسطينية في الضفة الغربية كما يراها امالج

  .الخبرة

بين تقديرات أفراد عينة  حصائيةإ عدم وجود فروق ذات داللة إلى )11.4(أشار الجدول رقم 

  تبعا لمتغير سنوات الخبرةغربيةعات الفلسطينية في الضفة الامالجالدراسة من المدرسين في 

ألن حاجات المدرس من المكتبة سواء  النتيجة الباحثة هذه و وتعز.للدرجة الكلية في جميع المجاالت
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 المدرس سواء حيث إنوليس من سنوات الخبرة  ،وتنطلق من متطلبات المهنة  لطالبه تتشابهمأله 

 وفقا لمتطلبات المادة التي يدرسها وليس هاويستخدم  يحتاج المكتبةفإنه،  ال مأكان صاحب خبرة 

 .وفقا لخبرته الشخصية

  :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة :3.3.5

مشكالت مكتبات درجة  في α ≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "

لمتغير المؤهل  هيئة التدريس فيها تعزى أعضاءعات الفلسطينية في الضفة الغربية كما يراها امالج

  ).دكتوراه ماجستير،(العلمي 

بين تقديرات أفراد عينة  عدم وجود فروق ذات داللة احصائية إلى )12.4(أشار الجدول رقم 

تبعا لمتغير المؤهل العلمي  عات الفلسطينية في الضفة الغربيةامالجالدراسة من المدرسين في 

 ،لتشابه طرق التدريس النتيجةباحثة هذه الو  وتعز.لمجاالتللمدرس للدرجة الكلية في جميع ا

 بغض النظر عن مؤهله  في الضفة الغربيةعات الفلسطينيةاموالمطالعة والبحث بين مدرسي الج

ات مما يجعله ليس حرا في معة من حيث تقسيم العالام المدرس يلتزم بتوصية الجحيث إن العلمي،

 حددتحانات للطالب حسب تقسيم مامحيث هو ملزم بإعطاء  تدريس مادته وفق اسلوبه الخاص،

مما يقلل من توجه المدرس وطالبه العلمي ات للبحث مات وال يستطيع زيادة نسبة العالمللعال

  .، لهذا جاءت التقديرات متقاربة ودون فروق دالة إحصائياللمكتبة

  :مناقشة نتائج الفرضية الرابعة :4.3.5

مشكالت مكتبات درجة  في α ≥ 0.05لداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ا"

تدريس فيها تعزى لمتغير عدد  هيئة الأعضاءعات الفلسطينية في الضفة الغربية كما يراها امالج

  .عة التي يعمل بها المدرسام في الجةبالطل
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بين تقديرات أفراد عينة   عدم وجود فروق ذات داللة احصائيةإلى )14.4(أشار الجدول رقم 

عدد الطالب في  تبعا لمتغير عات الفلسطينية في الضفة الغربيةامالجن المدرسين في الدراسة م

لتشابه  النتيجة الباحثة هذه زو وتع.جة الكلية في جميع المجاالتعمل بها للدريعة التي امالج

عية بغض النظر عن عدد الطالب في هذه ام والمدرس في المكتبات الج،الظروف المهيئة للطالب

 ، تتناسب طرديا مع عدد طالبهاهامقتنياتو عية في الضفةامكل مكتبة جمساحة وألن  عات،امالج

عته متقاربة ام الطالب في مكتبة جأو ، والخدمات المتاحة للمدرسامكون نسبة االستخدتوبالمحصلة 

  . لذلك جاءت التقديرات متقاربة مع عدم وجود فروق دالة إحصائيا  معظم المكتبات،مع

لي مكتبات الجامعات الفلسطينية في الضفة مسئولمقابلة التي أجريت مع  المتعلقة باجنتائالمناقشة 

  :الغربية

 المكتبة؟ عن لكمسئو كما تراها فلسطين جامعات مكتبات في المشكالت ما :األول السؤال

 المشكالت وجودو وأهميتها، المكتبات احترام عن للحديث العملي التطبيق عدمتعزو الباحثة 

 تفهم وعدم التوظيف، وآلية المكتبات، في للعمل المؤهلة الكوادر وقلة وانعكاساتها، ديةاإلقتصا

 الفلسطينية الجامعات مكتبات بين موحدة ربط شبكة وغياب المكتبات، لخصوصية القرار أصحاب

إلى  مكتبات الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية مسئولو كما يرى ذلك الغربية الضفة في

وعدم وجود معاهد أو جامعات تدرس علوم المكتبات، وعدم  لثقافي واإلقتصادي العام للبلد،الوضع ا

اهتمام أصحاب القرار بالمكتبة ألنها دائرة استهالكية، وليست دائرة استثمارية حسب مقاييسهم 

  .ونظرتهم المادية والتجارية

 عملك؟ في لمشكالتا لمواجهة القرارات اتخاذ في حر أنت مدى أي إلى :السؤال الثاني
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 حيث من اإلجابات في اختالف وجودعن السؤال الثاني  المدروسة الحاالت إلجابات المتتبع يالحظ

 وجود انعدام إلى المواقف، بعض في مشروطة حرية إلى قراراته، في للمدير كاملة حرية وجود

 القرار هذا رتباطا بمدى القرار اتخاذ في الحرية وجود عدم الحاالت معظم وتربط الحرية، هذه

 ال فهي) 8 (رقم الحالة عدا ما المكتبة، سؤولم عن المباشر المسئول وبشخصية المالي، بالبعد

 في الحرية انعدام من تعاني ذلك مع وهي الميزانيات في محدودية أو مادية، مشكالت من أبدا تعاني

 اإلجابات هذه ومن القرار، اتخاذ

 الموارد قلة إلى _مع تفاوت حجم هذه القيود_لالمسئو ملع من تحد قيود وجود الباحثة تعزو 

  .المسئول شخصية ولقوة المكتبة لخصوصية القرار أصحاب تفهم وعدم المالية

  المشكالت؟ مع للتعامل القرار اتخاذك من تحد  التي القيود هي ما: السؤال الثالث

 المكتبة لمدير لتفويضا وعدم الصالحيات، في قيودوجود  المسؤلين عن المكتبات  معظمعزا

 وأشارت وكفاءتهم، الموظفين عدد وقلة المالية قلة الموارد المباشرإلى المسئول غير من والتدخل

  .وتتفق الباحثة معهم في ذلك ،إضافية قيود يخلق للبلد العام السياسي الوضع  أن إلى واحدة حالة

  المكتبة؟ إدارة لخصوصية جامعةال في القرار أصحاب تفهم في مشكلة تواجه هل :الرابع السؤال

 مسئولو كما يرى ذلك وتعزو الباحثة وجود مشكلة في عدم تفهم أصحاب القرار لخصوصية المكتبة

 أصحاب  المكتبة دائرة خدمية ال يشعرإلى أن مكتبات الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية

ج ذلك الى وقت طويل،أو لعدم  بمردود تطورها على المدى القريب للجامعة وإنما يحتاالقرار

  .معرتهم بخصوصية آلية العمل في المكتبة وطبيعة الهيكلية المناسبة لها

  المكتبة؟ موظفي بين التنظيمي المناخ في مشكلة يوجد هل :الخامس السؤال
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الباحثة عدم وجود أريحية أحيانا في المكتبات إلى عدم وجود هيكليات سليمة، تستطيع  وتعزو

مما يخلق جوا سيئاً في المناخ  بشكل عادل وفق التخصصات، تقسيم األعباء ساطتهااإلدارة بو

وعدم وضوح السياسات بشكل قاطع مما يتيح فرصة التداخل في األعباء أحيانا والتنافس  التنظيمي،

  .باإلضافة إلى الثغرات في البيئة الفيزيقية غير البناء بين الموظفين أحيانا اخرى،

  المكتبة؟ في الموظفين عدد نقص في مشكالت تواجهك هل :السادس السؤال

 مكتبات الجامعات الفلسطينية في مسئولو كما يرى ذلك من عدمهتعزو الباحثة وجود المشكلة 

حيث كلما زاد عدد الطالب زادت الحاجة إلى عدد أكبر ،  إلى عدد طالب الجامعةالضفة الغربية

ات حيث كلما قلت الميزانية يقل التزويد واإلشتراكات، من الموظفين والعكس صحيح، وإلى الميزاني

مما يقلل الحاجة إلى زيادة عدد الموظفين مما يعكس عدم وجود مشكلة في العدد إال أن ذلك يؤشر 

  .إلى وجود مشكلة في نمو المكتبة

 ؟ عملهم ألداء الموظفين تأهيل في مشكالت يوجد هل :السابع السؤال

 مكتبات الجامعات الفلسطينية في الضفة مسئولو كما يرى ذلك المشكلةتعزو الباحثة انتشار هذه 

 أيضا إلى ضعف الميزانيات المخصصة لتغطية الدورات وأيام العمل الخارجية، وعدم الغربية،

 واإلدارات العليا  بأوقات وأماكن هذه الدورات، وعدم إعطاء المكتبة األولوية في المسئولينمعرفة 

لى دورات خارجية مغطاة التكاليف، وعدم وجود دورات داخلية ذات حال حصول الجامعة ع

 .مستوى مهني عال

  الغربية؟ الضفة في الفلسطينية الجامعات مكتبات بين التعاون في مشكالت يوجد هل :الثامن السؤال
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 مكتبات الجامعات الفلسطينية مسئولو كما يرى ذلك تعزو الباحثة عدم وجود التعاون بين المكتبات

 إلى عدم وجود مظلة رسمية تابعة لوزارة التعليم العالي تجمع المكتبات الجامعية تحت  الضفة،في

  .، وانشغال كل مكتبة بأعبائها الداخليةالمسئولينظلها، إضافة إلى وجود التنافس بين 

 من والتدخل والوساطات التوصيات مشكالت المكتبة في التوظيف يشوب هل :السؤال التاسع

 ار؟القر أصحاب

 مكتبات الجامعات الفلسطينية في مسئولو كما يرى ذلك الباحثة وجود هذه المشكلة تعزو

 إلى تغلغلها في الوظائف عامة، وليس في الجامعات ومكتباتها فقط، كما تعزوها إلى الضفةالغربية،

 التدخل في عمل مسؤول المكتبة وهذا يتوقف على قوة شخصيته وقوة شخصية مديره المباشر وغير

  .المباشر

 الميزانية من%14 تشكل هل (للمكتبة المخصصة الميزانية في مشكلة تواجه هل: السؤال العاشر

 في مشكلة يوجد وهل) الجامعية المكتبات لميزانيات العالمية المعايير حسب للجامعة اإلجمالية

  الصرف؟ إجراءات

أن : دة إلى عدة مسببات أهمهااحثة وجود هذه المشكلة في جميع المكتبات باستثناء واحبوتعزو ال

المكتبة دائرة استهالكية وليست استثمارية، وإلى رغبة إدارات الجامعات إما بزيادة األرباح، أو 

 أضعف دائرة يمكن الضغط عليها ماديا هي المكتبة،فيتم تقليص تقليص العجز، وبالتالي فإن

  . ما هو ضروري جد لهاميزانيتها،والتشديد على إجراءات صرفها،واإلقتصار على توريد

  وموظفيها؟ للمكتبة مشكلة فيه األساتذة بعض مع التعامل هل :عشر الحادي السؤال
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 ةألستاذا  لبعض لتعامل الفوقيإلى ا مشكالت في التعامل مع األساتذةوتعزو الباحثة وجود هذه 

 ،ثل مدة اإلعارة م، في الجامعة، حيث يشعر أنه غير ملزم بقوانين المكتبةم مع من حولهينالجامع

تبعات مر مر يطلب منه دون أن يكون لهذا األأي بأ هموعدم اكتراث الهدوء،بلتزام إلا ضرورة وأ

إلى شعور بعض األساتذة الباحثة للتزويد أو اإلشتراك، كما تعزوها مالية مثل اقتراح عناوين 

المكتبات الجامعية العالمية  و،بوجود فجوة بين مكتبات الجامعات المحليةالغربية  من الدول العائدين

 جامعاتنا، مما مكتباتإلى زدراء إ ما يجعلهم ينظرون نظرة التي درسوا أو عملوا في جامعاتها،

  . وعدم التعاون مع المكتبة،التقوقع في مكاتبهميدفعهم إلى 

  وموظفيها؟ للمكتبة مشكلة فيه الطلبة بعض مع التعامل هل: عشر  الثاني السؤال

 مكتبات الجامعات مسئولوكما يرى ذلك  وجود مشكلة في تعامل الطلبة مع المكتبات ثة  تعزو الباح

ت التربية المكتبية التي تؤهلهم إلى ا إلى افتقار معظم طلبتنا إلى أولوي الغربية،الفلسطينية في الضفة

الجودة  ييرولعدم تهيأة المكتبات بمعا استخدام المكتبة وتزرع فيهم احترام وتقدير المكتبات عموما،

 في المكتبات مما يجعل هخاصة التكييف والتبريد، ولعدم توفر تقتيات امتصاص الصوت أو كتم

  . مع عدم قدرته على ضبط نفسه في غالبية الحاالت، في الدراسة والبحثاًالطالب مقيد

 المشكة؟ تتركز األقسام أي في المكتبة؟ مساحة في مشكلة تواجهك هل: عشر  الثالث السؤال

 مكتبات الجامعات الفلسطينية مسئولوكما يرى ذلك  وجود مشكلة في المساحة زو الباحثة مصدرتع

 وعدم رغبتهم بتخصيص ،إلى عدم اإلهتمام بالمكتبات من اإلدارات الجامعية، في الضفة الغربية

س  وينعك،كبيرة لمباني المكتبات ألن المكتبة ليست هي صاحبة األولوية من وجهة نظرهم ميزانيات

 .هذا سلبا على الموظفين والرواد من وجهة نظر الباحثة
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 مشكالت هي ما والسالمة؟ الصحة بمعايير تتعلق مشكالت مكتبتكم تواجه هل: عشر  الرابع السؤال

 وجدت؟ إن والسالمة الصحة مهددات أو

 مكتبات الجامعات الفلسطينية في مسئولو كما يرى ذلك تعزو الباحثة وجود مشكالت من عدمه

الصحة والسالمة إلى عمر مبنى المكتبة ومدى حداثته ومطابقته   في معاييرالضفة الغربية،

للتصاميم الهندسية الحديثة المناسبة للمكتبات الجامعية، وإلى مدى إلزام وزارة التعليم العالي 

  .للجامعات بالتقييد بالمواصفات المطلوبة

 والموظفين؟ المستفيدين من كتبةللم للوصول معيقات يوجد هل :عشر خامسال السؤال 

 مكتبات الجامعات الفلسطينية في الضفة مسئولوكما يرى ذلك   هذه المشكالت وجودتعزو الباحثة

 إلى عدم بناء مباني المكتبات وفق التصاميم العالمية للمكتبات الجامعية التي توجب وجود الغربية،

لإلجراءات التعسفية من جنود عزوها كما تمصعد ومداخل ومخارج لذوي اإلحتياجات الخاصة، 

  .اإلحتالل

 حيث من(؟)المكتبة على مباشرة غير أو مباشرة (مشكلة االحتالل يشكل هل :عشر السادس السؤال

 يشكل هل ؟)ذلك الخلوية،غير األجهزة على التشويش أجهزة المراقبة، أجهزة الكتب، نوعية

 المراقبة، أجهزة الكتب، نوعية حيث من(؟)ةالمكتب على مباشرة غير أو مباشرة (مشكلة االحتالل

  ؟)ذلك غير الخلوية، األجهزة على التشويش أجهزة

 مكتبة، كل معاناة تنوع مع الجامعية المكتبات على مشكلة يشكل اإلحتالل بأن الحاالت معظم أجابت

 لإدخا عدم ذلك إلى يضاف محتوياتها، وأتلف دمرها الذي القصف من المكتبات إحدى عانت حيث

 الكتب تخليص على وضرائب رسوم وفرض ويسر، بسهولة للمكتبات الحديثة والتقنيات الكتب



~ 125 ~ 
 

 الشبكة خطوط على متعمد وتشويش الحواجز، على أو الحدود على منها جزء مصادرة مع شحنها

  .المكتبة قاعات داخل الخلوية األجهزة إرسال لقطع أجهزة بتركيب السماح وعدم ،)النت (العنكبوتية

  ؟ وبرامجها وأجهزتها المكتبة أثاث نوعية في مشكلة يوجد هل:  ؤال السابع عشرالس

  مكتبات الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية،مسئولوكما يرى ذلك  وتعزو الباحثة هذه المشكلة 

إلى مسببات مالية بالدرجة األولى، وإلى عدم تفهم اإلدارة بمدى نفع األجهزة والبرامج الحديثة 

 بعض مدراء المكتبات في تطوير أثاث مكتباتهم  وعدم اهتمامكتبات الجامعية، وإلى تراخيللم

، سؤوليهال مقب ويعود ذلك من وجهة نظر الباحثة اما لعدم اإلهتمام بتطوير المكتبة من تها،وأجهز

راية  عنهم، أو لخوفهم من استخدام برامج مكتبية حديثة ال يملكون معرفة ودالمسئولينأو لمحاباة 

 .كيفية استخدامها أو لخوفهم من التغيير بحد ذاته ورفضهم لهفي كافية 

    هل تواجه موظفي المكتبة مشكالت في ضبط المستفيدين في قاعات المكتبة؟ :السؤال الثامن عشر

 مكتبات الجامعات الفلسطينية في الضفة مسئولوكما يرى ذلك  وتعزو الباحثة سبب هذه المشكالت 

تقصير إلى  وهذا يعود ،نعدام الثقافة والتربية المكتبية عند طالب الجامعات عموماى اإل الغربية،

عدم إلى ، وهوكتم عدم تأهيل المباني لعزل الصوتإلى المدارس في زرع هذه الثقافة من الصغر، و

عدم وجود قوانين صارمة إلى زعاج،  وإتمتع المباني بالمساحات الكافية مما يخلق مشكلة اكتظاظ و

 تعلق بسلوك الطلبة للتعامل مع بعض المواقفت في الضفة الغربية  الفلسطينيةفي نظام الجامعات

 .بةمن الطل  أو غيره نفسهمما يسهل معه تكرار المشكلة من الطالب
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  : المكتباتمسئولو الدراسة كما يراها  نتائجالتعقيب على5.5  

جامعية الفلسطينية في الضفة الغربية اتفقت هذه الدراسة من وجهة نظر مسؤولي المكتبات ال •

 2010 ؛السنباني وعليوي،Natarajan and Others،2010(مع دراسات

 ؛كليب، Birdarand Kumar and Mahesh،2009  ؛2010؛النوايسة،

 ؛ 2003 ؛ منصور، 2003؛ الحاج حسن،Vasishta،2007 ؛ 2008؛المغربي،2008

Peraditteera،2001(ي بأهمية المكتبات الجامعيةعلى وجود مشكالت وعدم وع. 

، سةاي ؛ النو2010ية،ام ؛ عز الدين وس2010السنباني وعليوي،(كما اتفقت مع دراسات •

على وجود  )2002 ؛ بقلة،2005،  ؛ يوسف2007،  ؛بروكس2007،  ؛ جرجس2010

 .مشكالت مالية ومشكالت في الميزانية

 ؛ Aray and Singh and Mishra،2009 ؛2011، رداد(كما اتفقت مع دراسات •

،  ؛منصور2005 ؛ عبد اهللا 2005،  ؛ جرجسVasishta،2007 ؛ 2007، محمود

 .على وجود مشكالت في مباني المكتبات) 1996،  وآخرونبطراوي ؛2003

 2010، لةي  ؛ الخال2010سة،اي ؛ النو2010،  ؛الموقدة2011، رداد(واتفقت مع دراسات  •

 Aray and Singh and Mishra،2009؛Jayasunolara،2011 ؛

 2007،  ؛ محمود2008،  ؛ الشعار2008؛المغربي،KP،2008؛mallaiah،2009؛

 .على وجود مشكالت تتعلق بالموظفين ) Vasishta،2007؛

 .انفردت هذه الدراسة بالمعاناة من مشكلة اإلحتالل •
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ي الضفة  في الجامعات الفلسطينية فعضاء هيئة التدريس اكما يراها نتائج هذه الدراسة مقارنة

  : مكتباتهامسئولوكما يراها  مع نتائجهاالغربية 

  .والمبنى  اتفقت الدراسة من وجهة نظر المجتمعين على وجود مشكالت في مجاالت الخدمات-1

 كما يراهان في المكتبة يمجال العامل اختلفت نتائج الدراسة من حيث عدم وجود مشكالت في -2

  .كما يراها المسؤلون عن المكتباتلتأهيل والكفاءة ن ووجود مشكالت في التوظيف واوالمدرس

ن وعدم و المدرسكما يراها اختلفت نتائج الدراسة من حيث وجود مشكلة في اإلعارة واإلرجاع -3

  . وجود مشكلة في اإلعارةإلى مسؤول عن المكتبات يأإشارة 

  كما يراهالمكتباتت في التعامل مع موظفي ا اختلفت نتائج الدراسة من حيث عدم وجود مشكال-4

ل مع ام انهم والموظفين يعانون من مشكالت في التعسؤلون عن المكتباتن بينما يرى الموالمدرس

  .األساتذة

 الحظت الباحثة عدم معاناة المدرسين من المشكالت المتعلقة بالمكتبات بالقدر الذي يعانيه    

 جل ت هي ركن داعم للمدرس وليسوتعزو الباحثة هذا ألن المكتبة ، عن هذه المكتباتالمسئول

باإلضافة إلى تدني تطلعات المدرس لما يمكن أن  ، عنهاالمسئولعمله بينما هي أصل وجل عمل 

 إلى توفير  عن هذه المكتباتالمسئولتوفره المكتبة لإلرتقاء بعلمه وعمله، في الوقت الذي يتطلع 

  . تدعم عملية التدريس في الجامعةوالمقتنيات التي أقصى قدر ممكن من اإلمكانيات والتقنيات

 عن المسئول ه المدرسين هي انعكاس لما يعانيكما الحظت الباحثة أن المشكالت التي يعاني منها   

 .والمبنى  وخاصة مشكلتي الميزانيات، من مشكالتهذه المكتبات
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  : لتوصيات ا5.6

  : يأتي ام توصي ب فإنهاها الباحثةيلإ التي توصلت النتائجفي ضوء 

 لما لها من فائدة كبيرة في  اإلعارة واإلرجاع الذاتي وفق أحدث األجهزةتقتياتادخال  •

 غيره من معيقات هذه أودون انتظار دور   والبحث، عمليتي اإلعارة واالرجاعدقة 

 .الخدمة

ير الجودة والنوعية فيها وزيادة المساحات ايعية وتوفير معام بمباني المكتبات الجهتماماإل •

، لخلق جو مناسب للبحث والمطالعة، ومراعاة سهولة التنقل للمقتنيات للرواد والممنوحة

 . المكتبات امبين أقس

ر جيد في حصول األساتذة والطالب على ثاعتماد اسلوب اإلعارة الليلية للمراجع مما له أ •

 .متاحة لإلعارةالغير  المراجع القيمة

 امرات توعية حول المقصود من األرق نشتوزيعزيادة اللوحات اإلرشادية في المكتبة مع  •

 .والرموز المعلنة على هذه اللوحات اإلرشادية

 .مراعاة توفير التهوية والتدفئة والتبريد في مباني المكتبات •

والعمل  ،)السكانينج(توفير المسح الضوئي : من مثلهاونوع رفع حجم الخدمات المقدمة •

 مكان اي أوالمكتبة من المنزل فيها ي تشترك لالمواقع اإللكترونية ا إلى على الدخول

ة، ومراعاة المواصفات امالتذكير في حالة التأخير بدل دفع الغر وعة،امخارج الج

 . المكتبات مع تحديثها بشكل دوريأثاثالعالمية في 
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فع عدد الكتب في التخصصات كافة،  في المكتبة برهاونوع المقتنياتزيادة كم  •

 ، وتوفير ملخصات لألبحاث المنشورة التزويد، األساتذة فيلتوصياتواإلستجابة 

 .شتراك بقواعد الكتب اإللكترونيةواإل

  .كما توصي الباحثة بإجراء المزيد من الدراسات المتعلقة في هذا الموضوع  •

 :يضا بـوتوصي الباحثة أ

 ويتمثل كافة، المجتمع مستوى على وتطورها المكتبية الثقافة زيادة على العمل •

  األولى، المدرسية المراحل دخوله منذ والمكتبة الفرد بين القةالع بتوطيد ذلك

 من كافياً نصيباً وإعطائها المدارس، في أساسيا ركنا المكتبة واعتبار

 الصفوف من واألبحاث للمطالعة عالمات وتخصيص المدرسية، الحصص

 .الدنيا

 والمراجع، المصادر، استعمال بكيفية يعنى -  جامعي مساق تخصيص •

 المساقات ضمن - تصنيفها وكيفية واألدبية، العلمية والموسوعات يات،والدور

 .االجبارية الجامعية

 باستشارة وذلك الجامعية، بالمكتبات الجامعات في القرار أصحاب اهتمام زيادة •

 المكتبة وإعطاء مقترحاتهم، وتنفيذ برأيهم، واألخذ المكتبات، في المختصين

 بالمكتبة االرتقاء على ينعكس مما حرية،وال االهتمام من مزيداً وموظفيها

 .شأنها ورفعة

 تأجيل عن واالبتعاد تقليصها، وعدم للمكتبات، المخصصة الميزانيات زيادة •

 .العالمية الجامعية المكتبات بمخصصات واالقتداء. المكتبات احتياجات
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 اتبالمكتب الخاصة العالمية الهندسية المخططات وفق وتأثيثه المكتبة بناء تصميم •

 .الجودة ومعايير السالمة، ومعايير المساحات، مراعاة حيث من الجامعية

 هيئة من واعتمادها المكتبات تخصص تدرس جامعية برامج إدراج على العمل •

 كل على وإطالعهم باستمرار الموظفين بتأهيل واإلعتناء والنوعية، الجودة

 .المكتبات علم في مستجد

 هذه ورؤساء الغربية، الضفة في فلسطينيةال الجامعات مكتبات مسؤولي دعوة •

 .بينهم التعاون زيادة على للعمل الجامعات

 مكتبات بين موحدة ربط شبكة إنشاء إلى الفلسطينية العالي التعليم وزارة دعوة •

  .الفلسطينية الجامعات

  .المجال هذا في الدراسات من المزيد بإجراء الباحثة توصي •

 

 

 

 تم بحمد اهللا وتوفيقه

18/7/2012 
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 المراجعو  المصادرقائمة 

 المراجع العربية: أوالً

 .،دار الكتاب المصري،القاهرةالصلة ):1989(تحقيق ابراهيم األبياري  ابن بشكوال، -1

  .1ص ،كانون الثاني18،عرسالة النجاح ):1984(محمود أبو دية، -2

  من وجهة نظر اهللا والبيرةامالمكتبات المدرسية في محافظة ر):2007(محمد أحمد أبو زيد، -3

 .عة القدس،القدسامرسالة ماجستير غير منشورة،ج،  المكتباتأمناء

، دار الفكر،  البحث العلمي والثقافة المكتبيةتايأساس ):1998(محمد عبد الكريم أبو سل، -4

 .عمان

 .الفجالة، دار غريب ،مراكز المعلومات تنظيمها وإدارتها ):1996(بولين أثرتون، -5

 عة النيلين لمكتبةام هيئة التدريس بجأعضاء اماستخد):2009(ونسعبد الباقي ي سماعيل،إ -6

 .265-225،ص2،ع 1مج ، ، مجلة كلية اآلدابعةاملجا

عية دراسات في المكتبات امالمكتبات الج ):1990(محمد فتحي وعبد الهادي، أحمد بدر، -7
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  :المالحق 

  )1(ملحق رقم 

  : قبل التحكيمياناإلستب

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  أبو ديس - عة القدسامج

  كلية العلوم التربوية

  التربويةاإلدارةج امبرن

  

  ،السادة األساتذة المحترمون

  عات الفلسطينية في الضفة الغربيةام مدرسو الج

ضفة الغربية كما عات الفلسطينية في الاممشكالت مكتبات الج" إلى تجري الباحثة دراسة للتعرف 

،وهذه الدراسة جزء من متطلبات الحصول على "مسئولو مكتباتها هيئة التدريس فيها وأعضاءيراها 

 عن أسئلة جابة في اإلتعاونأبو ديس، يرجى من حضرتكم ال- عة القدسامدرجة الماجستير من ج

  . البحث العلمي فقطاالستبانة بدقة وموضوعية،علماً أن نتائج هذه الدراسة لن تستخدم إال ألغراض

  

  :ل والجزءاأل

  أنثى)  (ذكر   )  (الجنس 

  سنوات  10- 6)   (5- 1) (سنوات الخبرة 
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   سنوات10أكثر من )  (

  دكتوراه)  (ماجستير                )   (المؤهل العلمي                       

  ف طالب  آال10-5( ) آالف طالب 5 من أقل)  (عة التي تعمل بها امعدد طالب الج

   آالف طالب10أكثر من )  (

  مبنى المكتبة: لوالمجال األ

موافق     
  بشدة

ال   موافق
  ادري

معار
  ض

معار
ض 
  بشدة

            . موقع المكتبة يسهل الوصول إليه  1
            .ة في مبنى المكتبة متتوافر شروط السال  2
            .تتوافر التهوية في المكتبة  3
            .تتوافر اإلضاءة في المكتبة  4
            .تتوافر التدفئة في الشتاء  5
            .يتوافر التكييف في الصيف  6
            .المكتبة مكان هادئ  7
            .أرضية المكتبة مفروشة  8
            .يوجد مساحات واسعة في المكتبة  9

 م الممنوحة لكل 0.8توفر المكتبة معيار الجودة والنوعية من حيث المساحة  10
  .طالب

          

            .د في المكتبة لوحات إرشادية كافيةيوج  11
            .يوجد قاعات تابعة للمكتبة للمحاضرات  12
            .يوجد قاعات تابعة للمكتبة للدراسة الجماعية  13
            .يوجد قاعات تابعة للمكتبة مجهزة بالفيديو كونفرنس  14
            .يوجد قاعات تابعة للمكتبة مجهزة بالملتيميديا  15
            .انات للمستفيدينام خزائن يوجد  16
            .الرفوف حديثة و مناسبة للكتب  17
            . المكتبة يتم بسهولةامالتنقل بين أقس  18
            . المكتبةإلىيسهل على ذوي االحتياجات الخاصة الوصول   19
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            .  في المكتبة مريح وحديثثاثاأل  20
            .المكتبة نظيفة  21

  

   المكتبةمقتنيات: المجال الثاني

ال   موافق  موافق بشدة    
  ادري

معار
  ض

معار
ض 
  بشدة

            .عدد الكتب الورقية في المكتبة كاف  1
            .توفر المكتبة كتب في التخصصات كافة  2
            .تزود المكتبة بالكتب الحديثة حال نشرها  3
            . التزويد من المستفيدينلتوصياتتستجيب المكتبة   4
            . الورقيةدورياتلمكتبة بعدد كاف في التشترك ا  5
            . االلكترونية العربيةدورياتتشترك المكتبة بمواقع ال  6
            . االلكترونية األجنبيةدورياتتشترك المكتبة بمواقع ال  7
            .تشترك المكتبة بمواقع كتب إلكترونية عربية  8
            .تشترك المكتبة بمواقع كتب إلكترونية أجنبية  9
           ...).،CDsمصغرات فلميه (عية معلومات بكافة األشكالأويوجد بالمكتبة   01

            .معظم كتب المكتبة العربية حديثة  11
            .معظم كتب المكتبة االنجليزية العربية  12
            .يوجد في المكتبة ركن خاص لرسائل الدكتوراه والماجستير  13
            .بحاث المنشورةتوفر المكتبة ملخصات لأل  14
            .توفر المكتبة المراجع والمصادر للتخصصات كافة  15
            .الكتب الموجودة في المكتبة محكمة علميا  16
            .يتم صيانة الكتب القديمة وتجليدها  17

  لون في المكتبةامالع: المجال الثالث 

ال   موافق  موافق بشدة    
  ادري

معارض  معارض
  بشدة

            .ونتعاونلمكتبة مموظفو ا  1
            .موظفو المكتبة مؤهلون  2
            . الكمبيوترامموظفو المكتبة يتقنون استخد  3
            .موظفو المكتبة يتقنون التحدث بأكثر من لغة  4
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            .عدد الموظفين في المكتبة كاف  5
            . كافيةامساعات الدو  6

  

  اإلعارة: المجال الرابع 

ال   افقمو  موافق بشدة    
  ادري

معارض  معارض
  بشدة

            .عدد الكتب المسموح بإعارتها كاف  1
            .مدة اإلعارة كافية  2
            .يوجد إعارة ليلية للمراجع  3
            .يوجد إعارة وإرجاع ذاتي  4
            .تقوم المكتبة بالتذكير في حالة التأخير باإلرجاع  5
            .ة في حالة التأخيرامتدفع غر  6
            . الفقدانأوة في حالة اإلتالف امتدفع غر  7
            .عاتام في اإلعارة بين الجتعاونيوجد   8
            . لإلعارة كافيةامساعات الدو  9

            . تصنيف الكتب على كعب الكتاب واضحةامأرق  10
            . الكتاب إلىطريقة التصنيف تسهل الوصول   11
            ).دمة اإلحاطة الجاريةخ(تعلن المكتبة عن ما يرد حديثا  12

  الخدمات:س امالمجال الخ

ال   موافق  موافق بشدة    
  ادري

معارض  معارض
  بشدة

            .التصوير متوفر في المكتبة  1
            .أسعار التصوير في المكتبة مماثل ألسعاره خارجها  2
            )السكانينج(المسح الضوئي متوفر  3
            .في المكتبة متوفر )النت(الشبكة العنكبوتية   4
            . سريع في المكتبة)النت(الشبكة العنكبوتية   5
            .عدد أجهزة الحاسوب في المكتبة كاف  6
            . قواعد البيانات من المنزلإلىيمكن الوصول   7
            .يوجد  في المكتبة فهرس آلي للبحث عن الكتب  8
            .امالفهرس  في المكتبة سهل االستخد  9
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  البحث العلمي: جال السادس الم

ال   موافق  موافق بشدة  .المكتبة شريك في البحث العلمي  وليس وحدة خدمات فقط  1
  ادري

معارض  معارض
  بشدة

            .تقوم المكتبة بنشاطات تشجع على البحث العلمي  2
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  )2(ملحق رقم 

  :  بعد التحكيمياناإلستب

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  أبو ديس - القدسعة امج

  عمادة الدراسات العليا

   التربويةاإلدارةج امبرن

  

  ،السادة األساتذة المحترمون

  عات الفلسطينية في الضفة الغربيةام مدرسو الج

عات الفلسطينية في الضفة الغربية كما اممشكالت مكتبات الج" إلى تجري الباحثة دراسة للتعرف 

،وهذه الدراسة جزء من متطلبات الحصول على "و مكتباتهامسئول هيئة التدريس فيها وأعضاءيراها 

 عن أسئلة جابة في اإلتعاونأبو ديس، يرجى من حضرتكم ال- عة القدسامدرجة الماجستير من ج

  .االستبانة بدقة وموضوعية، علماً أن نتائج هذه الدراسة لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط

  كمتعاونمع الشكر الجزيل لحسن 

  شيرين الدباس: احثة الب

  :ل والجزءاأل

  أنثى( ) ذكر                      ( ) الجنس                                

  سنوات  10-6                      ( )5- 1( )سنوات الخبرة                        
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   سنوات10أكثر من  ( )                                      

  دكتوراه( ) ماجستير                 ( )   لمي                      المؤهل الع

   آالف طالب 10-5 ( )  آالف طالب 5 من أقل( )      عة التي تعمل بهاامعدد طالب الج

   آالف طالب10أكثر من   ( )                                      

  مبنى المكتبة: لوالمجال األ

ال   موافق  موافق بشدة    
  ادري

معار
  ض

معارض 
  بشدة

            . موقع المكتبة يسهل الوصول إليه  1
            .ان في مبنى المكتبة مة واالمتتوافر شروط السال  2
            .تتوافر التهوية في المكتبة  3
            .تتوافر اإلضاءة في المكتبة  4
            .تتوافر التدفئة في الشتاء  5
            .يتوافر التكييف في الصيف  6
            .المكتبة مكان هادئ  7
            .أرضية المكتبة مفروشة  8
 م 0.8توفر المكتبة معيار الجودة والنوعية من حيث المساحة  9

  .الممنوحة لكل طالب
          

            .يوجد في المكتبة لوحات إرشادية كافية  10
            .يوجد قاعات تابعة للمكتبة للمحاضرات  11
            .بة للدراسة الجماعيةيوجد قاعات تابعة للمكت  12
            .يوجد قاعات تابعة للمكتبة مجهزة بالفيديو كونفرنس والملتيميديا  13
            .انات للمستفيديناميوجد خزائن   14
            .الرفوف حديثة و مناسبة للكتب  15
            . المكتبة يتم بسهولةامالتنقل بين أقس  16
            . المكتبةإلىلوصول يسهل على ذوي االحتياجات الخاصة ا  17
            .  في المكتبة مريح وحديثثاثاأل  18
            .المكتبة نظيفة  19
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   المكتبةمقتنيات: المجال الثاني

ال   موافق  موافق بشدة    
  ادري

معار
  ض

معارض 
  بشدة

            .عدد الكتب الورقية في المكتبة كاف  1
            .توفر المكتبة كتب في التخصصات كافة  2
            .د المكتبة بالكتب الحديثة حال نشرهاتزو  3
            . التزويد من األساتذةلتوصياتتستجيب المكتبة   4
            . الورقيةدورياتتشترك المكتبة بعدد كاف في ال  5
            . إلكترونية عربيةدورياتتشترك المكتبة بمواقع   6
            . إلكترونية أجنبيةدورياتتشترك المكتبة بمواقع   7
            .شترك المكتبة بمواقع كتب إلكترونية عربيةت  8
            .تشترك المكتبة بمواقع كتب إلكترونية أجنبية  9
مصغرات فلميه (عية معلومات بكافة األشكالأويوجد بالمكتبة   01

CDs،.(...  
          

            .يوجد في المكتبة ركن خاص لرسائل الدكتوراه والماجستير  11
            . لألبحاث المنشورةتوفر المكتبة ملخصات  12
            .غالبية الكتب الموجودة في المكتبة محكمة علميا  13
            .يتم صيانة الكتب القديمة وتجليدها  14

  لون في المكتبةامالع: المجال الثالث 

ال   موافق  موافق بشدة    
  ادري

معارض  معارض
  بشدة

            .ونتعاونموظفو المكتبة م  1
            .ونموظفو المكتبة مؤهل  2
            . الكمبيوترامموظفو المكتبة يتقنون استخد  3
            .موظفو المكتبة يتقنون التحدث بأكثر من لغة  4
            .عدد الموظفين في المكتبة كاف  5
            . كافيةامساعات الدو  6
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  اإلعارة : المجال الرابع 

ال   موافق  موافق بشدة    
  ادري

معارض  معارض
  بشدة

            .ب المسموح بإعارتها كافعدد الكت  1
            .مدة اإلعارة كافية  2
            .يوجد إعارة ليلية للمراجع  3
            .يوجد إعارة وإرجاع ذاتي  4
ميل يتقوم المكتبة بالتذكير في حالة التأخير باإلرجاع عن طريق اال  5

  . غيرهأو
          

            . الفقدانأوة في حالة اإلتالف امتدفع غر  6
            .عات الفلسطينيةام في اإلعارة بين الجتعاون يوجد  7
            . تصنيف الكتب على كعب الكتاب واضحةامأرق  8
            . الكتاب إلىطريقة التصنيف تسهل الوصول   9
            ).خدمة اإلحاطة الجارية(تعلن المكتبة عن ما يرد حديثا  01

  الخدمات:س امالمجال الخ

ال   موافق  موافق بشدة    
  ادري

معارض  عارضم
  بشدة

            .التصوير متوفر في المكتبة  1
            .أسعار التصوير في المكتبة مماثل ألسعاره خارجها  2
            )السكانينج(المسح الضوئي متوفر  3
            . متوفر في المكتبة بشكل جيد)النت(الشبكة العنكبوتية   4
            .عدد أجهزة الحاسوب في المكتبة كاف  5
 قواعد البيانات التي تشترك بها المكتبة من إلىصول يمكن الو  6

  .المنزل
          

            .يوجد  في المكتبة فهرس آلي للبحث عن الكتب  7
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  )3(ملحق رقم

  في المقابلةلمسؤولي المكتباتاألسئلة الموجهة 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 كتبة؟عات فلسطين من وجهة نظرك كمدير للمامما المشكالت في مكتبات ج  .1

  مدى أنت حر في اتخاذ القرارات لمواجهة المشكالت في عملك؟اي إلى  .2

 ل مع المشكالت؟امما هي القيود التي  تحد من اتخاذك القرار للتع  .3

  هل   المكتبةإدارةعة لخصوصية ام القرار في الجأصحابهل تواجه مشكلة في تفهم   .4

 يوجد مشكلة في المناخ التنظيمي بين موظفي المكتبة؟

  هل تواجهك مشكالت في نقص عدد الموظفين في المكتبة؟   .5

 هل يوجد مشكالت في تأهيل الموظفين ألداء عملهم ؟  .6

 ؟عات الفلسطينية في الضفة الغربيةامالج بين مكتبات تعاونهل يوجد مشكالت في ال  .7

 أصحاب والوساطات والتدخل من لتوصياتهل يشوب التوظيف في المكتبة مشكالت ا .8

 القرار؟ 

من الميزانية اإلجمالية %14هل تشكل ( تواجه مشكلة في الميزانية المخصصة للمكتبة هل .9

ومشكلة في إجراءات ) عيةامالمكتبات الج ميزانياتير العالمية لايعة حسب المعامللج

 الصرف؟

 ؟ ل مع األساتذة مشكلة في بعض المواقفامهل يشكل التع .10

 قف؟ ل مع الطلبة مشكلة في بعض المواامهل يشكل التع .11

  تتركز المشكة؟ام األقسايفي  هل تواجهك مشكلة في مساحة المكتبة؟ .12
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 أوة؟ما هي مشكالت مير الصحة والسالايهل تواجه مكتبتكم مشكالت تتعلق بمع .13

 ة إن وجدت؟ممهددات الصحة والسال

  هل يوجد معيقات للوصول للمكتبة من المستفيدين والموظفين؟ .14

من حيث نوعية (؟) غير مباشرة على المكتبةوأمباشرة ( هل يشكل االحتالل مشكلة  .15

 ؟)غير ذلك أجهزة التشويش على األجهزة الخلوية، أجهزة المراقبة،، الكتب

 جها ؟ام المكتبة وأجهزتها وبرأثاثهل يوجد مشكلة في نوعية  .16

  هل تواجه موظفي المكتبة مشكالت في ضبط المستفيدين في قاعات المكتبة ؟  .17
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  )4(ملحق رقم 

  لي المكتبات مع اإلجابات األسئلة الموجهة لمسئو

لي مكتبات الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية مع اإلجابات أسئلة المقابلة الموجهة لمسئو

  .حرفيا

  ؟لمكتبةا ل عنسئوعات فلسطين من وجهة نظرك كمامما المشكالت في مكتبات ج: لوالسؤال األ

  المكتبات دون أن تحدث عليها أي تعديل في اللفظلي إجابات مسئورأت الباحثة أن تضع(

 )أوالمعنى

 ):1 (رقم الحالة إجابة

    :يوجد عدد من المشاكل في المكتبات الجامعية بأوجه وأشكال مختلفة"

 الجميع يتحدث عن الكتب والمكتبات وأهمية القراءة على الصعيد الحضاري والثقافي والوطني: أوالً

 يوجد تطبيق وال قناعة عند األغلبية بضرورة التطبيق أو التطبيقي الوالبحث، ولكن على الصعيد 

   .الء هذا إلى األهميةاي

  محددة للمكتبة، وإن وجدت ال تكون ال يوجد إعتماد ميزانيات : على الصعيد المالي: ثانياً

كذلك على الصعيد المالي، معظم الجامعات عندما تريد عمل تقشف  . كافية أو ال تصرف

  .وازنات التي لديها تبدأ في موازنة المكتباتالم في

   .الهيكلية الخاصة بالتوظيف: ثالثا

  .  المساحات: رابعا

  . عدد الموظفين: خامسا

  ). الفني والخدماتي( التفهم الكامل لطبيعة عمل المكتبة : سادسا
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 ". التفهم والقناعة بإحتياجات المكتبة من تجهيزات ومساحات: سابعا

  ):2(قم إجابة الحالة ر

  شح الموارد المالية للجامعات وبالتالي تقليص الميزانيات–مشاكل مالية " -1

 .المخصصة للمكتبات

 تتعلق بقلة الكادر المؤهل القادر على التعامل مع التكنولوجيا –مشاكل فنية  -2

 .الحديثة للمكتبات

مشاكل في المساحة المخصصة للمكتبة، وعدم توفير مكان مناسب والبيئة  -3

تدفئة وتبريد واجهزة وبناء مستقل ومخازن واضاءة وأثاث (ة للمكتبة المناسب

 ) الخ...مناسب 

مشاكل تتعلق بصعوبة اقناع أصحاب القرار في الجامعة بأهمية بعض االمور  -4

في المكتبات وزيادة الميزانيات، وأحياناً تتولد القناعة ولكن شح اإلمكانيات 

أشعر أحياناً أن المكتبة هي الحلقة المالية تحول دون اتخاذ قرارات محددة، و

  ". بعض بندودهاءاألضعف في الجامعة في عمليأتي تقليص الموازنات أو الغا

  ):3(إجابة الحالة رقم 

 غياب شبكة – قلة عدد المؤهلين المتخصصين في علم المكتبات وندرتهم –تقليص الميزانيات"

  ".ية للتكنولوجيا وتطبيقاتها بعض الجامعات غير مهيأة من حيث البنية التحت–موحدة 

  ):4(إجابة الحالة رقم 

توجد مشكلة واحدة تتمثل في عدم وجود شبكة موحدة تربط الجامعات بعضها مع بعض حتى "

 ولكن هذه المشكلة في طريقها إلى الحل ألن وزارة التعليم العالي قدمت مشروع ،تستفيد من بعضها

  ".لهذه الفكرة وهي في طريقها إلى التطبيق 



~ 157 ~ 
 

  ):5(إجابة الحالة رقم 

  مشكلة عدم توفر مباني مناسبة للمكتبات الجامعية"

  ونقص المؤهلين العاملين في المكتبات الجامعية

  ". وعدم وضوح صورة المكتبة في اذهان متخذي القرار أو المستخدمين

  ):6(إجابة الحالة رقم 

  "هقلة الموارد المالية ويعود ذلك للوضع االقتصادي الذي نعيش"

  ):7(إجابة الحالة رقم 

  ".مشكالت مالية وإدارية وفنية"

  ):8(إجابة الحالة رقم 

  ". عدم الفهم الواضح للمكتبات وعلمها- .عدم توافر المهنيين في العمل"

  :السؤال الثاني

  ي مدى أنت حر في اتخاذ القرارات لمواجهة المشكالت في عملك؟أ إلى 

 ):1(إجابة الحالة رقم 

   تعتمد على شخصية المدير وقدرته علىأوالً: ار يمكن اإلشارة اليه في نقطين إتخاذ القر" 

   تعتمد على مزاجيةوثانياًاإلقناع، وهنا يوجد مساحة كافية إلتخاذ عدد من القرارات،  

   المباشر وكذلك هوأيضاً إذا كان شخصا مؤثرا ومدى درايته بعمل المكتباتالمسئول

 ".ود في مرات تكون إلعتبارات فئويةوشىء آخر القي. وإحتياجاتها

  ):2(إجابة الحالة رقم 

 %.100 فيما يتعلق بالمشاكل الفنية البحتة هناك حرية بنسبة "



~ 158 ~ 
 

 %.50المشاكل والترتيبات اإلدارية ودوام  هناك حرية بنسبة  -

 فال يوجد ياتت وتحديد األولوزانيا الشراء والميياتالمشاكل التي تتعلق بعمل -

  "ً.صالحية نهائيا

  ):3(إجابة الحالة رقم 

"80%"  

  ):4(إجابة الحالة رقم 

  ".كوني مدير المكتبة فلدي كامل الحرية في اتخاذ القرارات المواجهة المشكالت في عملي"

  ):5(إجابة الحالة رقم 

  " اي قرار ما لم يكن له بعد مالي"

  ):6(إجابة الحالة رقم 

  ".يوجد مساحة واسعة في اتخاذ القرارات"

  ):7(الحالة رقم إجابة 

  ".حرية وصالحيات كاملة ضمن محددات إدارية معينة"

  ):8(إجابة الحالة رقم 

  ".ال توجد حرية التخاذ اي قرار لمواجهة اي مشكلة"

  :السؤال الثالث

   ما هي القيود التي  تحد من اتخاذك القرار للتعامل مع المشكالت؟

 ):1(إجابة الحالة رقم 

   محدودية الميزانية" 

    لطبيعة عمل المكتبة وإحتياجاتهاالمسئولينتفهم عدم  
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 المباشرين على المكتبة، ولكن ألن المسئولينالتدخالت في بعض األحيان من غير  

  . عملهم تتطلب منهم العمل طبيعة

  "الوضع السياسي المقيد لحركة الموظفين 

  ):2(إجابة الحالة رقم 

فعلى سبيل المثال تم نقل موظف من المكتبة إلى (قيود ادارية تتعلق بالصالحيات  و    قيود مالية"

دائرة اخرى العام الماضي، بدون موافقة مدير المكتبة، وكل ما تم هو فقط اعالم مدير المكتبة قبل 

 ).اصدار قرار النقل، ولم يتم اتخاذ اي اجراء للنظر في اإلعتراض الذي قدمه مدير المكتبة

 .قلة الكادر الفني المؤهل

  ".تصغر المساحا

  ):3(إجابة الحالة رقم 

 المباشريقف المسئول عدم وضوح الرؤيا عن المكتبة واحتياجاتها لدى – القيود المالية و أحياناً - "

  ". تفيض الصالحيات للمدير تختلف من مسؤول لمسؤول–عقبة أحياناً 

  ):4(إجابة الحالة رقم 

 ".ال توجد قيود تحد من اتخاذ القرار للتعامل مع المشكالت "

  ):5(إجابة الحالة رقم 

 " القيود قد تكون أحياناً نتيجة ضرورة الرجوع إلى اإلدارة العليا"

  ):6(إجابة الحالة رقم 

 " ال يوجد"

  ):7(إجابة الحالة رقم 
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  ". يوجد قيود مالية وقيود ذات عالقة بالدعم الفني لألجهزة والمعدات الحاسوبية"

  ):8(إجابة الحالة رقم 

  ".عدم توفر الصالحياتالبيروقراطية و"

  :السؤال الرابع

  هل تواجه مشكلة في تفهم أصحاب القرار في الجامعة لخصوصية إدارة المكتبة؟ 

  ):1(إجابة الحالة رقم 

نعم، والسبب هو ربما يكون ليس من صاحب القرار،  وإنما من التدخالت ممن حول أصحاب "

منه إنجاز شىء خاص بالمكتبة ولم يتم القرار، وخاصة في حال كان ذا المنصب األعلى مطلوب 

إنجازه بسبب عدم القدرة أو بسب عدم التفهم والمزاجية كما ورد أعاله وأظن أن ذلك سيرد في 

عدم معرفة إحتياجات المكتبة سواء من الناحية اإلدارية وتشمل (معظم البنود في األستبيان وهي 

، وكأن المكتبة هي جزء فقط من )وغيرها.... هيزاتالهيكلية، التمويلية، آلية العمل في المكتبة، التج

  ".البرستيج الخاص بالجامعة وجزء من لوازم الجامعة للحصول على اإلعتراف

  ):2(إجابة الحالة رقم 

  نعم، وهي من اهم المشاكل التي تواجه مدير المكتبة، حيث إن أصحاب القرار بشكل عام ال "   

ولوجيا الحديثة المستخدمة في المكتبات وال يوجد لديهم القناعة يوجد لديهم المعرفة الكافية بالتكن

باهمية اإلشتراكات اإللكترونية، اضافة إلى ان المكتبة بالنسبة لديهم هي الحلقة األضعف عند 

وقد يعود السبب ذلك كله أن المكتبة من الدوائر الخدمية،  وعادة فان . تقليص أو الغاء الميزانيات

 يلمس مردودها بشكل محسوس وواضح سواء كان مادي أو معنوي خاصة وانها الدوائر الخدمية ال

تحتاج إلى صرف اموال يراها أصحاب القرار مبالغ كبيرة لدائرة غير اساسية حسب وجهة نظرهم 

 ".كما ارى والمس ذلك دون التصريح به بشكل واضح
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  ):3(إجابة الحالة رقم 

تمام وتخضع للتقليص في الموازنة وترشيد النفقات مما   نعم فالمكتبة ليست من أولويأتي اإله"  

  ".ينعكس سلبا على تلبية االحتياجات والتطوير الذي نطمح له والتوظيف

  ):4(إجابة الحالة رقم 

  ". ال توجد مشكلة "

  ):5(إجابة الحالة رقم 

 أصحاب    أحياناً وهذه المشكلة يذكرها جميع المكتبيين لعدم وجود لغة مشتركة بينهم وبين"

  ".القرار

  ):6(إجابة الحالة رقم 

  ". ال يوجد مشكلة  حيث يوجد انسجام منذ اليوم األول للعمل في المكتبة"

  ):7(إجابة الحالة رقم 

 نعم،طبيعة العمل داخل المكتبة بحاجة إلى جهد ووقت كبيرين إلظهار نتائج قد تكون غير "       

عة باإلضافة إلى عدم تفهم أصحاب القرار إلى أن كافية من وجهة نظر أصحاب القرار في الجام

  ".المكتبة إحدى الركائز األساسية التي البد من صرف االموال لنموها وإظهار نتائج مرضية

  ):8(إجابة الحالة رقم 

  ". نعم، عدم الفهم الواضح لعلم المكتبات واحترامه"

  :السؤال الخامس

  ي المكتبة؟  هل يوجد مشكلة في المناخ التنظيمي بين موظف

  ):1(إجابة الحالة رقم 
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  ".المشكلة هي رئيسية في إقرار وتطبيق الهيكلية، وليس بالعالقة وتوزيع المهام بين الموظفين"

  ):2(إجابة الحالة رقم 

  يمكن القول بأن المناخ التنظيمي بين موظفي المكتبة ينعكس عليهم من خالل المناخ التنظيمي "   

ا أن هذا الموضوع يبقى نسبيا ومرتبط بعوامل كثيرة، منها ما يتعلق للمؤسسة بشكل عام، وبم

والحوافز التي قد يحصل عليها الموظف ) خاصة تأخر الراتب(بالمساحات وبيئة العمل والراتب 

، والشعور بالتفاعل والتجأوب في متطلبات العمل وتهيئة األجواء المناسبة، وهذا )مادية أو معنوية(

وبالتالي استطيع . التي يعمل بها) المكتبة( عن عمله في المؤسسة وفي الدائرة يتأثر برضا الموظف

  ".القول بأن المناخ التنظيمي بين موظفي المكتبة يحتاج إلى تحسين

  ):3(إجابة الحالة رقم 

  "ال "

  ):4(إجابة الحالة رقم 

  ".طلبة كل موظفي المكتبة متعاونين في أداء واجباتهم تجاه االساتذة وال....   ال "

  ):5(إجابة الحالة رقم 

  " ال يوجد العدد الكافي من العاملين بحيث يتم فصل االعمال الفنية عن خدمات الرواد"

  ):6(إجابة الحالة رقم 

 "  -- - -- -"  

  ):7(إجابة الحالة رقم 

  " ال"

  ):8(إجابة الحالة رقم 
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  ". ال يوجد "

  :السؤال السادس

  ن في المكتبة؟ هل تواجهك مشكالت في نقص عدد الموظفي

  ):1(إجابة الحالة رقم 

  ـ :نعم، واألسباب هي"

 عدم معرفة آلية العمل في المكتبة وإحتياجاتها 

 عدم تطبيق الهيكلة  

  "الموارد المالية ونقص في الموازنات التوظيفي 

 ):2(إجابة الحالة رقم 

 طالب 6000 حوالي المدير وتخدم المكتبة+  موظفين 5يوجد لدينا فرعين للمكتبة يعمل بها "   

 ". فعالً في عدد الموظفيناًوموظف، وبالتالي يتبين أن هناك نقص

  ):3(إجابة الحالة رقم 

نعم،خصوصا المؤهلين مكتبيا منهم لندرة التخصص في الوطن وعدم وجود كلية أو برنامج "

  ".لتخصص المكتبات

  ):4(إجابة الحالة رقم 

 متر مربع وهذه المساحة طبعاً 6200تبة بمساحة  ال ولكن نحن بصدد االنتهاء من تجهيز مك"

  ".بحاجة إلى عدد اضافي عما هو موجود لدينا 

  ):5(إجابة الحالة رقم 

  ." نعم، مقارنة بعدد الطالب ومستخدمي المكتبة هناك نقص في عد الموظفين"

  ):6(إجابة الحالة رقم 



~ 164 ~ 
 

  "لبة الموظفين الحاليين يفوا بالغرض المطلوب مقارنة مع عدد الط"

  ):7(إجابة الحالة رقم 

  " عدد الموظفين يتناسب مع عدد الطلبة في الجامعة نسبيا"

  ):8(إجابة الحالة رقم 

  ". نعم بشكل بسيط، بحاجة إلى زيادة عدد الموظفين"

  :السؤال السابع

   هل يوجد مشكالت في تأهيل الموظفين ألداء عملهم ؟

  ):1(إجابة الحالة رقم 

أيضاً  تأهل المحلي، سواء داخل الجامعة أو في أرجاء الوطن، وهذا ينطبقال يوجد مشكلة في ال"

  . إن كان متابعا، أو لديه القناعة في تفريغ الموظف في حال وجود دورة محليةالمسئولعلى المدير 

  : اما التطوير الخارجي، نعم يوجد مشكلة 

المالي بسبب شح الموارد المالية بشكل رئيسي وهذا على الصعيد اإلداري و 

 في الجامعة بشكل عام،   

بسبب عدم معرفة دراية إدارة المكتبة بالدورات التي تعقد في الخارج  

 .بشكل سريع

عندما تصل المنح للجامعة تعطى األولوية للتخصصات األخرى وكأن  

  ".المكتبة ليست بحاجة لتطوير في كادرها

  ):2(إجابة الحالة رقم 
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اصة ال يوجد تأهيل وتدريب مستمر، علماً بأنه ضرورة ملحة   في مجال المكتبات في فلسطين خ"

جداً، حيث إن أسلوب العمل في المكتبات اختلف ويتطور باستمرار وعلم المكتبات بمجمله تغير 

 ".ليواكب التكنولوجيا الحديثة وبحاجة إلى تدريب مستمر وتطوير مستمر

  ):3(إجابة الحالة رقم 

ول ايجاد مصادر تمويل خارجية لسد جزء من االحتياجات، اننا نحلك  نعم بسبب تقليص الميزانيات"

فعلى ) in-Service Training(فالحمل األكبر يكون على كوادرنا في تدريب بعضهم البعض داخليا

  ".جمعية المكتبات أن تلعب دورا أكبر لتامين فرص التدريب والتأهيل للكوادر في الوطن اجماال

    ):4(إجابة الحالة رقم 

وان وجد فنحن دائما نقوم بإرسال طواقمنا لحضور دورات تدريبية وورشات عمل ...   ال"

  ".ومؤتمرات تساعدهم في تحسين مهاراتهم المكتبية 

  ):5(إجابة الحالة رقم 

الموظفين لديهم خبرة جيدة فنحن نتابع التطورات ولكن المشكلة في عدم وجود العدد الكافي "

 ".لمواجهة ضغوط العمل اليومية

  ):6(إجابة الحالة رقم 

 " نعم يوجد  الن هناك فروقات فردية"

  ):7(إجابة الحالة رقم 

  ". نعم، قلة أو انعدام الدورات المتخصصة في مجال عمل المكتبة محليا وصعوبة االيفاد للخارج"

  ):8(إجابة الحالة رقم 

  ".ال يوجد، حيث تتوفر المنح والبعثات والتدريب الخارجي والداخلي"
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 :سؤال الثامن ال

 هل يوجد مشكالت في التعاون بين مكتبات الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية؟

  ):1(إجابة الحالة رقم 

   بشكل عام ال، في الوقت الحالي هي القيود التي تظهر بسبب الوضع السياسي والحواجز، "   

ات مع التعليم العالي أقر بند في أحد إجتماعات اللجنة األكاديمية للمكتب( وعلى سبيل المثال  

التعاون بين الجامعات في تنفيذ اإلعارة المتبادلة،  وأن يتم تطبيق ذلك على طلبة الدراسات العليا 

كمرحلة أولى، ولكن لم تطبق بدء اإلنتفاضة الثانية وإقامة الحواجز االمر الذي يؤدي إلى عدم 

 ").القدرة على تنفيذ القوانين التي سيعمل بها

  ):2(بة الحالة رقم إجا

 اعتقد ان التعاون بين المكتبات الجامعية في الضفة الغربية في ظل الظروف الحالية جيد، وان " 

 ".كان بحاجة إلى تطوير ورعاية ودعم

  ):3(إجابة الحالة رقم 

إلى حد ما، مع العلم أن وجود التجمع الفلسطيني ساعد في التواصل بين المكتبات، لكن هناك "

لحة لربط المكتبات بشبكة واحدة وعمل فهرس موحد والتأكيد على ضرورة اإلشتراك في ضرورة م

 المكتبات غير مديريبعض القواعد بشكل جماعي واتاحتها لكافة المستفيدين، كما أن بعض 

  ".متعاونين لخوفهم من التنافس

  ):4(إجابة الحالة رقم 

  ". ال "
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  ):5(إجابة الحالة رقم 

تبادل المعلومات لكن هناك تعاون في موضوع االشتراكات االلكترونية من  ال يوجد تعاون في "

 "خالل التجمع

  ):6(إجابة الحالة رقم 

 " ال يوجد"

  ):7(إجابة الحالة رقم 

  ". نعم، ولكن يمكن القول بأن هناك تواصل دائم"

  ):8(إجابة الحالة رقم 

دة واألولى وهذا يجلب التنافر مع انه  المشكلة الرئيسية هي أن كل مكتبة ترغب في أن تكون القائ"

  ".تم تأسيس تجمع للمكتبات الجامعية ولكن بقي التنافس قائما

  : السؤال التاسع

هل يشوب التوظيف في المكتبة مشكالت التوصيات والوساطات والتدخل من أصحاب القرار؟ 

  ):1(إجابة الحالة رقم 

ن هذا يعتمد بالدرجة األولى على قوة والت للتدخل،  ولكاطبعا وكما في اي مكان يوجد مح"

شخصية المدير في وضع المعايير والتصدي الي تدخل من خالل إنشاء لجنة للمقابالت ووضع 

ولكن المشكلة الرئيسية الحالية وفي وضع إقتصادي صعب في معظم . المعايير الالزمة لذلك

داخل الجامعة غير الجامعات هو عندما تكون المكتبة بحاجة لموظف يتم توظيف شخص من 

وكأن مرغوب فيه بدائرة معينة أو غير قادر على أداء عمله في دائرة أخرى يتم نقله للمكتبة، 

 ".المكتبة ال تحتاج إلى كفاءآت ألنها تتعامل مع أعلى مستوى من البشر أصحاب البحوث

  ):2(إجابة الحالة رقم 
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 ". لجان المقابلةتاياء على توص ال يوجد لدينا هذه المشكلة نهائياً، ويتم التوظيف بن"

  ):3(إجابة الحالة رقم 

 من حيث الواسطات ال،ولكن أصحاب القرار يرفضون تعيين البدائل لموظفين مستقيلين بهدف "

  ".التقليص للعجز المالي مما يضر في العمل أحياناً

  ):4(إجابة الحالة رقم 

 ". ال فكل شخص موظف في المكتبة يعمل حسب تخصصه "

  ):5(ة الحالة رقم إجاب

  " ال ولكن ليس التوظيف كاف"

  ):6(إجابة الحالة رقم 

 " ال يوجد حتى اللحظة"

  ):7(إجابة الحالة رقم 

  ". أحياناً حيث إن المكتبة بنظر أصحاب القرار مكان عمل جيد لمثل هذه الحاالت"

  ):8(إجابة الحالة رقم 

     ". ربما،القرار ليس دائما مهنيا"

  :رالسؤال العاش

من الميزانية اإلجمالية %14هل تشكل (       هل تواجه مشكلة في الميزانية المخصصة للمكتبة 

مشكلة في إجراءات وهل يوجد ) المكتبات الجامعية للجامعة حسب المعايير العالمية لميزانيات

  الصرف؟

  ):1(إجابة الحالة رقم 

 ". مائةوز الربع بالامشكلة كبيرة جدا جدا جدا، والنسبة ال تتج"
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  ):2(إجابة الحالة رقم 

ما ألسباب عدم توفر المال أ نعم وبشكل كبير، وهناك بعض التعقيدات في إجراءات الصرف "   

اما نسبة الميزانية إلى الميزانية اإلجمالية للجامعة فهي ال . وأحياناً ألسباب متطلبات الرقابة المالية

 "%.0.5تصل إلى 

  ):3(إجابة الحالة رقم 

فموازنة المكتبة تشكل  إلى حد ما نعم،خصوصا وفي آخر عامين عند تقليص الموازنة للكتب،  "   

من موازنة الجامعة وفق تقديري لموازنة الجامعة مع أني ال املك الرقم الفعلي،اما  %6- 5حوالي 

  ".ت وتؤجل امور أخرىايالصرف أحياناً يقتصر على الضرور

  ):4(إجابة الحالة رقم 

 "% .5لة في الميزانية ولكن نسبتها تقدر ب  ال يوجد مشك"

  ):5(إجابة الحالة رقم 

 ال يوجد ميزانية محددة وما نطلبه من مقتنيات نحصل عليه ولكن ضيق المكان جعلنا حذرين في "

 ".زيادة المجموعة

  ):6(إجابة الحالة رقم 

  ". بالطبع ال تصل لهذه النسبة"

  ):7(إجابة الحالة رقم 

 في الميزانية المخصصة للمكتبة وهي ال تشكل النسبة المشار إليها، باإلضافة إلى  نعم هناك مشكلة"

  ".عدم مضاعفة هذه الميزانية بالرغم من ارتفاع أسعار الكتب والمصادر األخرى سنويا

  ):8(إجابة الحالة رقم 

 ". ال توجد اي مشكلة والميزانية تتعدى النسبة المخصصة لها"
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 :السؤال الحادي عشر 

 ؟ للمكتبة وموظفيهامشكلة فيه األساتذة بعض التعامل مع هل 

  ):1(إجابة الحالة رقم 

 .األساتذة في جامعاتنا ال تقرأ وال تبحث 

 . بعض األحيان يتم تحديد كتاب أو كتابين للمساق وكأن الطالب في مدرسة 

عدم التواصل مع المكتبة بشكل رئيس وال يتابع بما هو جديد في المكتبة،  قد تجد  

 من األساتذة يتذمرون من قلة الكتب ويكون ذلك فقط لإلشارة بأنه يتابع ما اًكثير

طبعا وهذا ال . وصل للمكتبة وبعد ذلك تجد أنه ال يعرف ال القديم وال الجديد

 ".ينطبق على كافة األساتذة

  ):2(إجابة الحالة رقم 

كتب اكبر من المسموح به واعتبار  نعم،  فأحياناً التأخر في اعادة الكتب والحصول على عدد من ال"

انفسهم بأنهم من الممكن ان يفعلوا ما يحلوا لهم كونهم هم من الركائز األساسية في العملية 

  ".التعليمية

  ):3(إجابة الحالة رقم 

نعم مع بعض االساتذة القدامى الذين هم ضد التكنولوجيا والتطور فيفضلون التعامل مع المطبوع "

امتالك الكتب لعدة سنوات دون ارجاعها بحجة الحاجة لها وهذا يحرم غيرهم و على اإللكتروني،

  ".من استخدامها

  ):4(إجابة الحالة رقم 

 ". ال"

  ):5(إجابة الحالة رقم 
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 " استخدام االساتذة للمكتبة ضعيف"

  ):6(إجابة الحالة رقم 

 ". مع البعضتاي تحصل بعض االشكال"

  ):7(إجابة الحالة رقم 

ير في ارجاع الكتب المعارة وعدم االستجابة لمطالب المكتبة باقتراح عناوين   مصادر  نعم، التأخ"

  ".للتزويد

  ):8(إجابة الحالة رقم 

المشكلة في عدم التعاون من قبل األساتذه في التزويد واختيار الكتب وفي غرامات اإلعارة وعدم "

  ".تتلبية الدعوات للتدريب على التكنولوجيا الحديثة في المكتبا

 : السؤال الثاني عشر

 هل يشكل التعامل مع الطلبة مشكلة في بعض المواقف؟ 

  ):1(إجابة الحالة رقم 

 .المشكلة األولى ال يحبون القراءة وال يحبون المكتبة 

 .السرقات وتمزيق الصفحات التي بحتاجون لها من الكتاب 

 عدم توفر التجهيزات  بعض األحيان يوجد عدد من الطلبة ال يحبون الدخول للمكتبة بسبب 

 .الكافية وعلى سبيل المثال التدفئة في فصل الشتاء

 .التأخر في إرجاع الكتب  

 ".كثرة الحديث داخل المكتبة 

  ):2(إجابة الحالة رقم 
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 نعم، فمشاكل التعامل مع الطلبة تواجهه مشاكل كثيرة،  أهمها خلق نوع من الفوضى، والتأخير "

وب بعض الطلبة لألنظمة والتعليمات، اغرامات، وأحياناً عدم تجفي إعادة الكتب مع انه يوجد 

إضافة إلى مشكلة عدم فهم الطلبة لكثير من أساليب وأدوات المكتبات والتعامل معها وعدم فهمهم 

  "لمتطلباتهم

  ):3(إجابة الحالة رقم 

لثقافي  عدم الوعي ا-. ارجاع الكتب متأخرا ورفض دفع الغرامة أحياناً-:في بعض المواقف "

ت التعامل لدى الطلبة هذه اي أخالق– سوء التعامل مع المجالت المطبوعة –لمفهوم المكتبة ودورها 

  ".الخ...التقييد بالتعليمات  االيام تختلف عما كانت عليه سابقا من حيث التفاعل، االمانة،االحترام،

  ):4(إجابة الحالة رقم 

 ". ال"

  ):5(إجابة الحالة رقم 

  "ادية التي يتم حلها ببساطة المشاكل الع"

  ):6(إجابة الحالة رقم 

  " الطلبة بحاجة إلى توجيه باستمرار"

  ):7(إجابة الحالة رقم 

  ". نعم عدم االلتزام بتعليمات المكتبة وسياساتها"

  ):8(إجابة الحالة رقم 

  ".واإلزعاج خاصة إشكالية النظام والقوانين داخل المكتبات نعم،"

 :السؤال الثالث عشر 

  ي األقسام تتركز المشكة؟أفي  هل تواجهك مشكلة في مساحة المكتبة؟
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  ):1(إجابة الحالة رقم 

في السابق نعم،  ولكن قريبا ستحل المشكلة بعد اإلنتهاء من المبنى الرئيسي للمكتبة، ربما تبقى "

 ".لرئيسالمشكلة في بعض المكتبات الفرعية في المناطق األخرى والتي سوف ال يتم ضمها للمبنى ا

  ):2(إجابة الحالة رقم 

 ". نعم، وفي كل األقسام"

  ):3(إجابة الحالة رقم 

 حجم القاعات ال يتناسب مع - . أقسام األعمال الفنية لضيق المكان المخصص للموظفين- :نعم "

  ". تضخم حجم المقتنيات أدى إلى تقليل المساحة المخصصة للطلبة- .االزدياد المستمر للطلبة

  ):4( رقم إجابة الحالة

 متر مربع وهذه المساحة طبعاً كافية 6200 نحن حالياً بصدد االنتهاء من تجهيز مكتبة بمساحة "

 ".لتوزيع كافة االقسام بمساحات مناسبة 

  ):5(إجابة الحالة رقم 

 " نعم "

  ):6(إجابة الحالة رقم 

 "نعم  يوجد مشكلة في المساحة"

  ):7(إجابة الحالة رقم 

جمالية للمكتبة ال تتناسب مع عدد الطلبة باإلضافة إلى عدم توافر مكاتب مغلقة  نعم، المساحة اإل"

  ".داخل المكتبة

  ):8(إجابة الحالة رقم 

  ". ال توجد مشكلة نظرا لوجود أكثر من مبنى ومساحات واسعة"
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 :السؤال الرابع عشر

 مهددات الصحة ما هي مشكالت أو هل تواجه مكتبتكم مشكالت تتعلق بمعايير الصحة والسالمة؟

  والسالمة إن وجدت؟

  ):1(إجابة الحالة رقم 

كما في البند السابق ربما تحل كافة المعايير الخاصة بذلك بعد إنتقال المكتبة للمبنى الجديد، ولكان "

خزائن إسعاف : حاليا طبعا ال تنطبق كافة المعايير على المكتبات من الناحية الصحية والسالمة مثل

مرات واسعة في حال حدوث شىء، اإلضاءة، عدم تعقيم الكتب القديمة، عدم توفر ت، ماأولى، طفاي

  ".التدفئة في البرد الشديد

  ):2(إجابة الحالة رقم 

ت الحريق اليدوية باستمرار، اال يوجد تدفئة كافية في المكتبة وال يوجد تبريد، وال يتم صيانة طفاي"

  ".كما أن جهاز اإلنذار األوتوماتيكي ال يعمل

  ):3(إجابة الحالة رقم 

كانت هناك مشكلة في تهيئة نظام الحريق الذي لم يكن فاعال لكن تم حل المشكلة مؤخرا باستبدال "

 المكتبة غير مكيفة صيفا مما يخلق مناخا غير مناسبا - .األنابيب ومواد اإلطفاء وفحص فاعليتهم

  .")تهوية.(  للكتبVentilation غياب نظام - .للرواد والموظفين

  ):4(إجابة الحالة رقم 

  ." ال توجد"
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  ):5(إجابة الحالة رقم 

  " ال"

  ):6(إجابة الحالة رقم 

  " ال يوجد"

  ):7(إجابة الحالة رقم 

  ". هناك بعض المشاكل المتعلقة بالسالمة العامة"

  ):8(إجابة الحالة رقم 

 ". إلى حد ما تم أخد ذلك بعين االعتبار عند تصميم المكتبة ومع ذلك تبقى المداخل ضيقة"

 :السؤال الخامس عشر 

  هل يوجد معيقات للوصول للمكتبة من المستفيدين والموظفين؟ 

  ):1(إجابة الحالة رقم 

نعم نعم، وهي عدم توفر مصاعد، طبعا وكما أشرت سابقا في المبنى الجديد ربما تحل هذه "

ي اإلحتياجات الخاصة المشكلة،  ولكن حاليا في معظم الفروع ال يوجد مصعد مما يؤثر على ذو

  .من صعوبة الوصل وكذلك للطالبات الحوامل

المشكلة الثانية هي عدم تمكن الطلبة من التنقل بحرية بين فروع المكتبات بسبب الحواجز التي 

  ".وضعها اإلحتالل الفاشي
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  ):2(إجابة الحالة رقم 

  ".عتبر معيقا للوصولان وجود المكتبة في الطابق الخامس في احد فروعها وعدم توفر مصعد ي"

  ):3(إجابة الحالة رقم 

) كالمقعدين( ال، المشكلة الوحيدة هي أن مبنى المكتبة غير مهيأ الستقبال ذوي الحاجات الخاصة "

  ".لكن العمل جار حاليا لحل المشكلة

  ):4(إجابة الحالة رقم 

  ". ال فمكان المكتبة سهل وبدون معيقات  ويمكن للجميع الوصول اليه "

  ):5(بة الحالة رقم إجا

  ". بعدها عن بعض الكليات وعدم وجودها في مكان متوسط"

  ):6(إجابة الحالة رقم 

  ". ال يوجد"

  ):7(إجابة الحالة رقم 

  "ال يوجد"

  ):8(إجابة الحالة رقم 

 وجود أكثر من فرع للمكتبة في مناطق متباعدة يشكل بعض العقبات للوصول إلى مادة قرائية "

  ". تكون المادة موجودة في مكتبة فرعية أخرىمعينة،حيث ربما
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 :السؤال السادس عشر 

من حيث نوعية الكتب، أجهزة (؟)مباشرة أو غير مباشرة على المكتبة( هل يشكل االحتالل مشكلة 

 ؟)المراقبة،أجهزة التشويش على األجهزة الخلوية،غير ذلك

    ):1(إجابة الحالة رقم 

  ".في البلد، هو مشكلة على كافة الجامعاتطبعا،  هو المشكلة الكبيرة اصال "

  ):2(إجابة الحالة رقم 

من المؤكد أن االحتالل يشكل مشكلة غير مباشرة للمكتبة،  حيث إن ضعف اإلمكانيات المادية "

للجامعات سببها األساسي هو ضعف اقتصاد السلطة بسبب االحتالل،  كما وأن وجود الحواجز 

ن المحافظات وكذلك مع قطاع غزة وقلة توفر التكنولوجيا يؤدي إلى عدم التواصل السهل بي

  ".الحديثة

  ):3(إجابة الحالة رقم 

 صعوبة إدخال المواد وارتفاع - . مصادرة بعض العناوين   على الحدود والحواجز أحياناً-:  نعم"

مة يعيق الخد)  النت( التشويش على خطوط الشبكة العنكبوتية - .تكاليف التخليص والضرائب عليها

  ".أحياناً

  ):4(إجابة الحالة رقم 

  ".ولكن في االنتفاضة تعرضت الجامعة للقصف وقد طال هذا القصف مبنى المكتبة .  ال"

  ):5(إجابة الحالة رقم 
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  " ال"

  ):6(إجابة الحالة رقم 

  " ال يوجد"

  ):7(إجابة الحالة رقم 

  ."ت شحن الكتبالتعسفية لعملي نعم،صعوبة إدخال وتوريد بعض الكتب، باالضافة إلى االجراءات ا"

  ):8(إجابة الحالة رقم 

  . مشكلة الرقابة على الكتب وفرض الضرائب عليها،وشروط إدخالها"

 ال يسمح بتركيب أجهزة تشويش بسيطة لقطع إرسال األجهزة الخلوية داخل فروع المكتبة  -

 ".مصادرة الكتب على الحواجز -

 :السؤال السابع عشر

 ة أثاث المكتبة وأجهزتها وبرامجها ؟هل يوجد مشكلة في نوعي

  ):1(إجابة الحالة رقم 

كما ورد أعالة ربما تحل في المبنى الجديد، حاليا طبعا يوجد نقص في الرفوف، وفي اجهزة "

  ".الكمبيوتر بشكل كبير جدا، وفي آالت التصوير

  ):2(إجابة الحالة رقم 
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، ولكن )مع اعتزازنا بالصناعة المحلية(ي  نعم، حيث إن معظم األثاث في المكتبات هو تصنيع محل"

في مجال المكتبات فإن مصنعي أثاث المكتبات ال يوجد لديهم الخبرة الكافية في تصنيع أثاث 

  ".والبرامج متوفرة بشكل يعتبر جيد. المكتبات، اما بخصوص األجهزة فإنها متوفرة في الحد األدنى

  ):3(إجابة الحالة رقم 

 األجهزة المخصصة للطلبة والباحثين قليلة جدا مقارنة - .ل الكراسي بعض األثاث قديم مث" 

  ". مبنى المكتبة غير ضابط للصوت–. بأعدادهم

  ):4(إجابة الحالة رقم 

  ". ال ونحن اآلن بصدد تطوير األثاث والبرامج بما يتناسب مع المبنى الجديد "

  ):5(إجابة الحالة رقم 

  ". تجديدوالت وكراسي بحاجة إلىا األثاث من ط"

  ):6(إجابة الحالة رقم 

  ". ال يوجد"

  ):7(إجابة الحالة رقم 

  ".البرامج واألجهزة المتوافرة ال تلبي إحتياجات الطلبة"

  ):8(إجابة الحالة رقم 

ال يوجد مشكالت في األثاث ألنه مستورد خصيصا للمكتبة، بحاجة إلى تطوير برامج المكتبة " 

  ".21لتتالقى مع مارك 
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 :امن عشرالسؤال الث

 لمستفيدين في قاعات المكتبة ؟ هل تواجه موظفي المكتبة مشكالت في ضبط ا

  ):1(إجابة الحالة رقم 

  ".بعض األحيان في بعض الفروع"

  ):2(إجابة الحالة رقم 

 إلى حد ما نعاني من هذه المشكلة، والسبب الرئيسي هو قلة المساحات والسبب الثاني يتعلق بثقافة "

   ". يقدر ويجهل معنى المكتبة وضرورة توفر الهدوء واالنضباط في المكتبةالمجتمع الذي ال

  ):3(إجابة الحالة رقم 

لغياب الوعي الثقافي   عدم الوعي لدى الطلبة بأهمية المكتبة وطرق التعامل معها،- : نعم"  

  :ت لديهم فينتج عن ذلك بعض المشاكل أهمهااواألخالقي

 .جالصوت المرتفع والضوضاء واإلزعا -

 .استخدام الهواتف النقالة مع العلم أنه يتم لفت نظرهم مرارا -

 .األكل والشرب سرا بالرغم من وضوح التعليمات -

غياب مهارات االتصال والتواصل لدى بعضهم فيتعاملون مع الموظفين بفوقية  -

 .وعصبية

   ").فوضويون(ال يرغبون في تطبيق األنظمة والقوانين والتعليمات

  ):4 (إجابة الحالة رقم



~ 181 ~ 
 

فقوانين المكتبة واضحة للجميع وهي موزعة بإعالنات في كل مكان في المكتبة بحيث يسهل .  ال "

   ".على المستفيد االلتزام بها وتذكرها دائماً 

  ):5(إجابة الحالة رقم 

  "يوجد مشكلة بسبب ضيق المكان مقارنة بعدد الرواد"

  ):6( إجابة الحالة رقم 

  "فيدين فقط في فترة االمتحاناتيوجد مشكلة في ضبط المست" 

  ):7(إجابة الحالة رقم 

 نعم، اإلزدحام داخل قاعة المكتبة في بعض األحيان نظرا لضيق المساحة يسبب نوع من صعوبة "

  "السيطرة والضبط

  ):8(إجابة الحالة رقم 

  شيكل يدفعها المخالف حسب5 المشكالت قليلة ومضبوطة ويتم السيطرة عليها وهناك غرامة "

الة المتبعة ويمكن تطويرها إلى غرامة أعلى وحرمان من استخدام المكتبة في ح األنظمة والقوانين

  .تكرار المشاكل من قبل القارئ
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 فهرس الجداول 

 

  67.....................عدد أفراد مجتمع المدرسين حسب الجامعة التي يعملون بها) 1.3(جدول 

  76..................................الدراسة ة لمتغيرات عينةاد والنسب المئوياألعد )1.4(جدول 

  79........................ وللدرجة الكليةمحاورلل الثبات كرونباخ الفا لامنتائج مع )2.4( جدول

  80.............ترتيب المجاالت حسب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية) 3.4(جدول 

  81...............) المكتبةبنىم(ارية لفقراتت الحسابية واالنحرافات المعيالمتوسطا)4.4(جدول 

  84............) المكتبةمقتنيات(ة واالنحرافات المعيارية لفقراتالمتوسطات الحسابي )5.4(جدول

  86.....).العاملون في المكتبة(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ) 6.4(جدول 

  88..............)...إلعارةا(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ) 7.4(جدول 

  90..............)...الخدمات(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ) 8.4(جدول 

عات امنتائج اختبار ت للفروق في المتوسطات الحسابية مشكالت مكتبات الج) 9.4(جدول

  92.....يس فيها تعزى لمتغير الجنس هيئة التدرأعضاء في الضفة الغربية كما يراها الفلسطينية

 األداة وللدرجة الكلية وفقا محاورلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  )10.4(جدول

  93 .....................................................................لمتغير سنوات الخبرة



~ 183 ~ 
 

ن األحادي  لقياس داللة الفروق في المتوسطات الحسابية اينتائج اختبار تحليل التب )11.4(لجدول ا

عات الفلسطينية في الضفة الغربية كما يراها امللدرجة الكلية المتوسطات لمشكالت مكتبات الج

  95..................................... هيئة التدريس فيها تعزى لمتغير سنوات الخبرةأعضاء

عات ام للفروق في المتوسطات الحسابية مشكالت مكتبات الج)ت(نتائج اختبار  )12.4(جدول 

 هيئة التدريس فيها تعزى لمتغير المؤهل أعضاءالفلسطينية في الضفة الغربية كما يراها 

  98........................................................................................العلمي

 األداة وللدرجة الكلية وفقا محاورلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  )13.4(جدول 

  100....................................................عة التي تعمل بهااملمتغير عدد طالب الج

ق في المتوسطات الحسابية ن األحادي  لقياس داللة الفرواينتائج اختبار تحليل التب )14.4(جدول 

عات الفلسطينية في الضفة الغربية كما يراها امللدرجة الكلية المتوسطات لمشكالت مكتبات الج

  101...................عة التي تعمل بهاام هيئة التدريس فيها تعزى لمتغير عدد طالب الجأعضاء

 

 

 

 

  

  

  

 



~ 184 ~ 
 

  ل األشكافهرس

  77................................................لجنستوزيع أفراد العينة حسب ا )1.4(الشكل 

  77.........................................توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة )2.4(الشكل 

  78........................................توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي )3.4(الشكل 

  78....................ي تعمل بهاعة التامفراد العينة حسب عدد طالب الجتوزيع أ )4.4(الشكل 

  81.............. حسب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةلمحاورترتيب ا )5.4(الشكل 

  83.......).مبنى المكتبة(مجال نحرافات المعيارية لفقراتالمتوسطات الحسابية واال )6.4(الشكل 

  85)....مقتنيات المكتبة(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال  )7.4(الشكل 

  86.)العاملون في المكتبة(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال )8.4(الشكل 

  89..........)..اإلعارة(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال  )9.4(الشكل 

عات الفلسطينية في الضفة الغربية كما امالمتوسطات الحسابية لمشكالت مكتبات الج )10.4(الشكل 

  93............................................... هيئة التدريس فيها بالنسبة الجنسأعضاءيراها 

 الغربية كما عات الفلسطينية في الضفةامالمتوسطات الحسابية لمشكالت مكتبات الج )11.4(الشكل 

  97........................................ هيئة التدريس فيها بالنسبة لسنوات الخبرةأعضاءيراها 

عات الفلسطينية في الضفة الغربية كما امالمتوسطات الحسابية لمشكالت مكتبات الج )12.4(الشكل 

  99....................................... هيئة التدريس فيها بالنسبة المؤهل العلميأعضاءيراها 



~ 185 ~ 
 

عات الفلسطينية في الضفة الغربية كما امالمتوسطات الحسابية لمشكالت مكتبات الج )13.4(الشكل 

  103.....................عمل بهايعة التي ام الجبة هيئة التدريس فيها بالنسبة لعدد طلأعضاءيراها 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 



~ 186 ~ 
 

  محتوياتفهرس ال

  ب........................................................................ناقشة قرار لجنة الم

  ت.......................................................................................قرارإ

  ث.....................................................................................اإلهداء 

  ج......................................................................................الشكر 

  ح......................................................................الملخص باللغة العربية 

  د....................................................................الملخص باللغة اإلنجليزية 

  مشكلة الدراسة وأهميتها: لوالفصل األ

  2.......................................................................................المقدمة

  3.................................................................................نشأة المكتبات

  6................................................................................مشكلة الدراسة

  6.................................................................................أهداف الدراسة

  7...................................................................................أهمية الدراسة

  7............................................................ ألعضاء هيئة التدريسأسئلة الدراسة

  8............................................................... لمسئولي المكتبات أسئلة الدراسة

  9............................................................................... الدراسةفرضيات



~ 187 ~ 
 

   10............................................................................الدراسة حدود

  11..........................................................................مصطلحات الدراسة 

  اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني

  14............................................................................... المكتبة مفهوم

  16..................................................................أشهر المكتبات عبر التاريخ

  16.........................................................................الد مكتبات قبل المي

  18............................................................................ية ممكتبات إسال

  19...........................................................فلسطينية قبل اإلنتداب المكتبات ال

  20.............................................................................التربية المكتبية 

  21..........................................................................عية امالمكتبات الج

  22...................................................................عية امأهداف المكتبات الج

  25.................................................................عية اممشكالت المكتبات الج

  30..............................................الضفة الغربيةفي الفلسطينية المكتبات الجامعية 

  32...........................................................................الدراسات السابقة

  32..........................................................................العربيةالدراسات .أ

  50.......................................................................الدراسات األجنبية. ب



~ 188 ~ 
 

  60...............................................................التعقيب على الدراسات السابقة

  

  :منهجية الدراسة وإجراءاتها :الفصل الثالث

  66..................................................................منهجية الدراسة واجراءاتها 

  66..................................................................... ........... الدراسةمنهج

  66................................................................................الدراسةمجتمع 

  68..................................................................................الدراسةعينة 

  68 ..................................................................................الدراسةأداة 

  69..................................................................................صدق األداة 

  69 ..................................................................................ثبات الأداة 

  70 ............................................................................متغيرات الدراسة

  71............................................................................إجراءات الدراسة

  72......................................................................... اإلحصائية لجةالمعا

  :الفصل الرابع  نتائج الدراسة

  75.....................................................................................المقدمة 

  79...............................................................ل و المتعلقة بالسؤال األالنتائج



~ 189 ~ 
 

  91............................................................... المتعلقة بالسؤال الثاني النتائج

  91............................................................................لى والفرضية األ

  93..............................................................................الفرضية الثانية 

  97............................................................................. الفرضية الثالثة 

 99.............................................................................الفرضية الرابعة 

 104..........ةالجامعات الفلسطينية في الضفة الغربيفي مكتبات ال سؤوليمع متالدراسة لمج نتائج

   لتوصيات واالنتائجس مناقشة امالفصل الخ

  114.....................................................................................المقدمة

  114 .......................................................ل وة بالسؤال األ المتعلقالنتائجمناقشة 

  117........................................................الثاني  المتعلقة بالسؤال النتائجمناقشة 

      117 .......................................................لى ومناقشة نتائج الفرضية األ

  117 ...............................................................مناقشة نتائج الفرضية الثانية 

 118................................................................مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 

  118..............................................................مناقشة نتائج الفرضية الرابعة 

المتعلقة بالمقابلة التي أجريت مع مسؤولي مكتبات الجامعات الفلسطينية في الضفة مناقشة النتائج 

  119......................................................................................الغربية



~ 190 ~ 
 

  126...................................... المكتباتمسئولوسة كما يراها التعقيب على نتائج الدرا

  128...................................................................................التوصيات

  راجعاتمة المصادر والمق

    131...........................................................................المراجع العربية

  140...........................................................................المراجع األجنبية

  143..........................................................................مراجع االنترنت 

  المالحق

  144.........................................................) ...................1(ملحق رقم 

  149 .......................) ....................................................2(ملحق رقم 

  153........................) ....................................................3(ملحق رقم 

  155...................................) .........................................4(ملحق رقم 

  182............................................................................فهرس الجداول 

  184............................................................................فهرس االشكال 

 186.........................................................................فهرس المحتويات 




