
  

  عمادة الدراسات العليا

  جامعة القدس

  

  

  

واقع الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر 

  المستفيدين

  

  

  

  

  حمداهللا رسمي أحمد مرعي: إعداد

  

  

  

  رسالة ماجستير

  

   فلسطين-القدس

  

  

  

   م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٧



  

  

واقع الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر 

  فيدينالمست

  

  

  

  إعداد

  حمداهللا رسمي أحمد مرعي

  
   نابلس- الوطنية جامعة النجاح-كلية المجتمع/ دبلوم علم المكتبات والتوثيق

جامعة القدس  – بكالوريوس في التربية فرع اللغة العربية وآدابها

   رام اهللا- المفتوحة

  

  إشراف 

  الدكتور محمد عبد القادر عابدين

  

 لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في       قدمت هذه الرسالة استكماال   

 التربية فـي جامعـة       دائرة -ية من عمادة الدراسات العليا    اإلدارة التربو 

  القدس

   م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٧

  
  أ



  جامعة القدس

  برنامج اإلدارة التربوية

  عمادة الدراسات العليا

  

  

  إجازة الرسالة

  

  

  جهة نظر المستفيدينواقع الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية من و

  

  

  حمداهللا رسمي أحمد مرعي: اسم الطالب

  ٢٠٣١١٧٤٩: الرقم الجامعي

  

  

  الدكتور محمد عبد القادر عابدين: المشرف

م من لجنة المناقـشة     ٢٠٠٧  /   ١  / ١٦: نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ    

  :المدرجة أسماؤهم وتواقيعهم

 ................ :عابدين التوقيعمحمد عبد القادر .  رئيس لجنة المناقشة د .١

                   ... ..................:محمود أحمد أبو سمرة    التوقيع.  ممتحناً داخلياً د .٢

                  ......................: رجاء زهير العسيلي    التوقيع . خارجياً د ممتحناً .٣

  

  ين فلسط- القدس

  

   م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٧

  ب



  هداءاإل

  

  .ح الشهداء الذين رووا بدمائهم ثرى هذا الوطن الغالياروأإلى 

  

  .إلى كل إخواننا في سجون اإلحتالل اإلسرائيلي الغاشم

  

  .إلى روح والدي الغالي رحمه اهللا وأسكنه فسيح جنانه

  

  .إلى والدتي الغالية على قلبي حفظها اهللا ورعاها

  

  .رهالية التي صبرت وشاركتني عناء السإلى زوجتي الغ

  

  إلى زهرة الحياة الدنيا أبنائي األعزاء براء، وحنين، وأحمد حفظهما اهللا 

  

األخت يسرى أبو عجمية رحمها اهللا      : إلى روح المربية الفاضلة، وخبيرة المكتبات     

  .وأسكنها فسيح جنانه إنشاء اهللا

  

 فايزه، وآمنـه، وفوزيـه، وهنـد،      :  وأخواتي باسم، وعبداهللا، وحاتم،  : إلى إخواني 

  .وأصدقائي وأهل بلدي جميعاً

  

  .إلى كل الذين يعملون في حقل المكتبات بجميع فروعها أقدم هذا الجهد المتواضع

  
  

  حمداهللا مرعي

  

  ج



  

  

  :إقرار

  

أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل رسالة الماجستير، وأنها نتيجة 

 تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم أبحاثي باستثناء ما

  .يقدم لنيل أي درجة عليا ألي جامعة أو معهد

  

  

  

  : ..............التوقيع

  حمداهللا رسمي أحمد مرعي: االسم

  

   م٢٠٠٧  /   ١ /  ١٦:   التاريخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  د



  مصطلحات الدراسة
 

 : (Library Services)الخدمات المكتبية  •

 التي تقدمها المكتبة للمستفيدين كي يقوموا ، والتسهيالت، والبرامج،هي كافة األنشطة

وتشمل بأفضل استخدام ألكبر قدر ممكن من مقتنياتها بالسرعة الممكنة وبأقل التكاليف، 

،  والتوجيه، والمراجع، واإلنترنت واإلحاطة الجارية، واإلرشاد،اإلعارة:  الخدماتهذه

.   ئي للمعلومات، وتدريب المستفيدين، والتصوير، والببيلوغرافيا، والترجمةوالبث االنتقا

  .)٢٠٠٠ و النوايسة، ١٩٩٨موسى، ( 

  
 :(University library)المكتبة الجامعية •

هي مؤسسة للمكتبة الجامعية، ) ١٩٨٥(، وقاسم قنديلجي وحسينتبنى الباحث تعريف 

 ، واألساتذة، خدمة مجتمع معين من الطلبةىل تعمل ع، وعلمية، وتثقيفية، وثقافية،تربوية

، وتقدم ا يحتاجه من غذاء فكري وزاد عقلي م في الجامعة، وتقدم للطالب،والباحثين

ليمي والتثقيفي والبحثي خير ألعضاء الهيئة التدريسية ما يساعدهم في القيام بدورهم التع

  .قيام

  :الجامعات الفلسطينية •

 التعليم العالي الفلسطيني،    وتتبع لوزارة  الوطنية الفلسطينية، تخضع للسلطة     التي  الجامعات هي

الكفاءات العلمية، والتخصـصات    و، الموازنات السنوية وسواء من حيث توفر البنى التحتية ،        

، جامعـة ) ١١(، ٢٠٠٥العلمية المتوفرة فيها، وقد وصل عدد الجامعات الفلسطينية في العـام    

، عامة/ بيت لحم ، عامة/بيرزيت، عامة  /الخليل  :(  وهي جامعات في الضفة الغربية    ) ٨(منها  

حكوميـة  /القـدس المفتوحـة   ، عامـة /القدس، عامة/بوليتكنيك فلسطين ، عامة/النجاح الوطنية 

، عامة  /الجامعة اإلسالمية : (وهي، جامعات في قطاع غزة     ) ٣(و) خاصة/والعربية األمريكية 

ألولى لتأسيس أول جامعة فلسطينية إلـى       ، وتعود البدايات ا   )عامة/ حكومية واألزهر /األقصى

.   تأسيس جامعة بير زيت١٩٧٢تاله في العام ، الذي شهد ميالد جامعة الخليل، ١٩٧١العام   

   )٢٠٠٦مركز المعلومات الوطني الفلسطيني،( 

  

 

 هـ



 :  (Library User)المستفيد  •

 دماتها،الذي يستفيد من مصادر المعلومات الموجودة داخل المكتبة وخهو الشخص 

كل من الطلبة بمختلف :  وفي هذه الدراسة يقصد بالمستفيد) .١٩٩٨موسى، (

 في  من موظفين وعاملينةتخصصاتهم، وأعضاء الهيئة التدريسية، والهيئة اإلداري

 .الجامعات الفلسطينية

 : التخصص •

 الطب :علمية وتشملالعلوم ال :مجال دراسة المستفيد، وتم تصنيف ذلك في مجالين، هما

. الفيزياء والكيمياء، واألحياءوالبرمجة، و، هندسةوالالصيدلة، والبشري، وطب األسنان، 

  .التجارةوالشريعة، والتربية، والحقوق، ووتشمل اآلداب، : العلوم األدبيةو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  و



  الشكر والتقدير

  

الـصبر  كر هللا العلي القدير الـذي منحنـي         في البداية وقبل كل شيء الحمد والش      

  .والقدرة على إنجاز هذا العمل

أتقدم بالشكر والعرفان إلى أساتذتي الكرام سائالً المولى عز وجل أن يجزيهم عنا             و

كل خير، ويشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل الـدكتور             

واإلرشادات في سبيل    الذي قدم لي المساعدة والتوجيهات       محمد عبد القادر عابدين   

  .د هذ الرسالةإعدا

  

                  محمـود أبـو سـمرة      يين الفاضليين الدكتور  ركما وأتقدم بالشكر والتقدير للدكتو    

لتفضلهما بمناقشة هذه الرسالة وإبداء مالحظاتهما المفيدة        ه رجاء العسيلي  والدكتور

  . تكرمهم لتحكيم اإلستبانةوالقيمة، وإلى أعضاء لجنة التحكيم على

  

 ،إلى كل من قدم لي يد العون      وال يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بجزيل الشكر           

 إنجـاز هـذا البحـث       حتى  منذ التحاقي ببرنامج الماجستير     والتشجيع ،والمساعدة

األخ  المتواضع، وإلى كل زمالئي في مكتبات جامعة القـدس، وأخـص بالـذكر              

 ما قدمتـه لـى مـن        ألخت والزميله صفاء الظاهر على    ا و الدكتور محسن عدس،  

  .، واألخ جمال عريقاتمساعدة

ة الفلسطينية على   تبات الجامعي  المسؤولين والعاملين في المك    ري وتقديري لكل  كوش

         .ما قدموه من تسهيالت ليخرج هذا العمل المتواضع بصورته النهائية

  

  
  

  

  ز

  



  الملخص
   نظر المستفيدين الفلسطينية من وجهة الجامعاتفي المكتبيةواقع الخدمات 

  إعداد 

  عيرحمداهللا رسمي أحمد م

  إشراف

  الدكتور محمد عبدالقادر عابدين

  
بـات الجامعيـة    واقع الخدمات التي تقـدمها المكت     هدفت هذه الدراسة التعرف إلى      

 اختالف اسـتجابات     التعرف إلى  تهدف كما.  نظر المستفيدين  الفلسطينية من وجهة  

فئة المـستفيد، والجـنس،     ، و الجامعة:  الدراسة متغيرات منمتغير  كل  ل ستفيدين تبعاً الم

ومـستوى  ،   ألعضاء هيئة التدريس والموظفين اإلداريـين      الخبرةعدد سنوات   والتخصص، و 

 .الدراسة للطلبة

تكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة، وأعضاء الهيئة التدريـسية، والمـوظفين            

، وبلـغ   ٢٠٠٥/٢٠٠٦ات الفلسطينية خالل العـام الدراسـي        اإلداريين في الجامع  

) 1974(عضو هيئة تـدريس، و      ) 1915(و طالباً،) ٣٨٨٦٧(، منهم   فرداً) 42756(عددهم  

 مستفيداً،) ٩٧١(موظف إداري، موزعين على سبع جامعات، بينما اشتملت عينة الدراسة على            

% ٢ف إداري، تشكل ما نسبته      موظ) ٩٨(عضو هيئة تدريس، و     ) ٩٦(و طالباً،) ٧٧٧(منهم  

من أعضاء هيئة التدريس والموظفين اإلداريـين، اسـتجاب مـنهم ألداة             % ٥من الطلبة، و  

  .فرداً) ٨٤٥(الدراسة 

فقرة موزعة على ثالثـة     ) ٥٤(تكونت من    ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث ببناء استبانة،      

قرة، ومـصادر المعلومـات، وعـدد       ف) ٢٦(الخدمات المكتبية، وعدد فقراته     : هيومجاالت،  

فقرة، وتم التأكد من صدقها بعرضـها       ) ١١(فقرة،  وبيئة المكتبة، وعدد فقراته       ) ١٧(فقراته  

على مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة واالختصاص، وكذلك تم التأكد من ثباتهـا بفحـص               

عامـل الثبـات    االتساق الداخلي لفقرات االستبانة بحساب معامل كرونباخ ألفا، حيـث بلـغ م            

  لتحليل  )SPSS(الباحث برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ، واستخدم )٠,٨٩(

  ح



    أفراد العينة لكلالستجاباتتم استخراج المتوسطات الحسابية . باستخدام الحاسوبالبيانات 

    وتحليـل التبـاين األحـادي     ) ت(ولكل فقرة من فقرات اإلستبانة، واسـتخدام اختبـار          مجال  

(One- Way Analysis of Variance ANOVA)  ،لفحص الفرضيات، واختبار شيفيه

  . للمقارنات البعدية(LSD)واختبار

  

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

هي ضمن الدرجة لخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية تقدير المستفيدين لن أ .١

، )2.31(لمجاالت الدراسة ة الكلية توسط الحسابي على الدرج، حيث بلغ المالمتوسطة

  . مقياس ثالثيوفق

 ترتيبها جاء لخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينيةا ن تقدير المستفيدين لمجاالتأ .٢

، ثم مجال الخدمات )٢,٥٠( بمتوسط حسابيبيئة المكتبةمجال : على النحو اآلتي

توسط  بممصادر المعلومات، ثم مجال )٢,٢٣(المكتبية بمتوسط حسابي

 ).٢,٢٠(حسابي

في تقديرات  )٠,٠٥ =α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .٣

 ألي من متغيرات المستفيدين لواقع الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية تعزى

سنوات الخبرة  عددو ، والتخصص،، والجنستفيدفئة المسالجامعة، و :الدراسة، وهي

 .ين اإلداريينس والموظف هيئة التدريألعضاء

 تقديرات في )٠,٠٥ =α(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .٤

  مستوى الدراسة للطلبةباختالف  المقدمة من المكتبةالخدماتلواقع المستفيدين 

ثمة مجموعة من المعوقات التي تواجه تقديم الخدمات المكتبية في الجامعات أن  .٥

 المناسب، ومصادر موقع المكتبة غير: ر المستفيدين، أهمهاالفلسطينية من وجهة نظ

الخبرة والكفاءة في التعامل مع تنقصهم  موظفوا خدمات المعلوماتة، والمعلومات قليل

 . اإلنترنتاتقلة أجهزة الحاسوب المتاح عليها خدمالمستفيدين، و

  :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي

عية الفلسطينية برفع مستوى خدماتها بحيث تتناسب مع مختلف أن تهتم المكتبات الجام .١

 ، وتوفيرفئات المستفيدين وتخصصاتهم، وذلك بتوفير خدمات اإلنترنت بشكل كاٍف

  

 ط



مصادر معلومات متنوعة وشاملة لمختلف مواضيع المعرفة، ومتابعة كل ما يصدر  .٢

  .حديثاً

وتعاون فيما بينها في مختلف أن تعمل الجامعات الفلسطينية على فتح قنوات اتصال  .٣

اإلعارة المتبادلة عمليات التزويد، والتجليد، والفهرسة والتصنيف، و: المجاالت، منها

عقد دورات تدريبية للعاملين في المكتبات، والزيارات المتبادلة وبين المكتبات، 

ات ، وعقد لقاءات عمل سنوية للعاملين في المكتبللعاملين داخل المكتبات لالستفادة

 .الجامعية

 .إيجاد مواقع مناسبة للمكتبات الجامعية الفلسطينية .٤

 ات خدم داخل المكتبات الجامعية، وتوفيرعدد أجهزة الحاسوبالعمل على زيادة  .٥

 .عليها، وفهرس المكتبة المحوسب اإلنترنت

إجراء دراسات مستقبلية تفصيلية حول واقع الخدمات المكتبية في كل جامعة من  .٦

 .سطينيةالجامعات الفل
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Abstract 
 
The study aimed to investigate the services presented by the libraries of 
Palestinian libraries from the users point of view.  It also aimed to 
investigate the relation of every variable of the study: the university, user, 
gender, specialization, years of experience of the teachers and the 
employees, and the level of the study for the students concerning the 
library services in Palestinian universities.  

 
  
The study population consisted of all the students faculty member and the 
employees in Palestinian universities during the year 2006/2005. it was as 
follows: (42756) users distributed at ; (38867) student, (1915) teacher, 
and (1974) employee who were distributed at seven universities, whereas 
the sample of the study consisted of( 971) users; 2% students, 5% 
teachers and employees. (845) individuals responded to the study 
instrument, distributed at ;( 777) students, 9٦ teachers, and (9٨) 
employees  
 
To achieve the goals of the study the researcher developed a 
questionnaire consisted of (5٤) paragraphs distributed at three fields; 
(library services (2٦) paragraphs, information resources (17) paragraphs, 
and library environment (11) paragraphs. The validity of the 
questionnaire was determined by a group of specialists and experts.  It 
was also determined by examining the internal consistency of the 
questionnaire paragraphs by computing Cronbach alpha correlation 
coefficient which was (0.89), the researcher also used the program 
(SPSS) to analyze data by computer. The means regarding the response of 
the study population was computed for every field and every paragraph of 
the questionnaire; (t) test, (One-Way ANOVA) was used to examine 
hypotheses, Scheffe  test and (LSD) test for the dimensional comparisons.     

 
 
 



 ك
The major findings were as follows: 
1- The estimation of the users for the library services in the 

Palestinian universities was medium, and the mean for the total 
degree to the study fields was (2.31). 

2- The users' estimation for the library services in the Palestinian 
universities was ordered according to the following means; the 
library environment (2.50), library services (2.23), and 
information resources (2.20). 

3- There were no statistical significant differences at the level of 
significance (α =0.05) in the estimations of the users regarding the 
library services at the Palestinian universities referred to the study 
variables, which are; university, the user, gender, specialization, 
and years of experience for teachers and employees. 

4-  There were statistical significant differences at the level of 
significance (α =0.05) in the estimations of the users regarding the 
library services by the difference of the level of the study for the 
students. 

5- There are certain hindrances in offering the library services in the 
Palestinian universities from the users' point of view; the 
inappropriate place of the library, the insufficiency of the 
information resources and the insufficiency of the computer sets 
that have internet services, and the lack of expertise for the 
employees in dealing with the users. 

 
Finally, the study came up with a number of recommendations: 
 
1. The libraries in the Palestinian universities should promote the 

level of its services in a way that suit all the users' groups and their 
fields of study by supplying a variety of  comprehensive 
information resources for every aspect, following up the up to date 
information. 

2. The Palestinian universities should open communication and 
cooperation channels with each other in many aspects such as; 
supplying books, bookbinding, category and classification, mutual 
lending between libraries, and holding training courses for the 
libraries employees, and mutual visits between the libraries so as to 
get utilization from the expertise and the experiences of the other 
libraries. In addition, annual meetings for the libraries employee 
should be held periodically. 

3. Finding appropriate sites for the libraries in the Palestinian 
universities.  

 ل



4. Increasing the number of the computer sets in the libraries, and 
supplying them with internet services and the computed index of 
the library. 

5. Carrying out detailed perspectives for the library services in all the 
Palestinian universities. 
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   الفصل األول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مشكلة الدراسة وأهميتها

 
  المقدمة ١,١

والمكتبات الجامعية بشكل خاص جزءاً ال يتجزأ من المجتمع الذي توجد تعتبر المكتبات بشكل عام 

وجود إدارة ناجحة ويتطلب نجاح المكتبة . فيه، بل تعتبر من أهم الوسائل لنموه ورقيه وتطوره

 ة من أجل تقديم خدمات مميزها المكتبة في االتجاه الصحيح، وتهتم برضا العاملين فيرتسير أمو

                                           .لجمهور المستفيدين

ن في البحث عن المعرفة والنهل منها، وتخدم يوتلعب المكتبات الجامعية دوراً حيوياً للمستفيد

ة في مختلف مجاالت الطلبة على إختالف تخصصاتهم، حيث تحتوي مصادر معلومات متنوع

والصحف، واألفالم والتسجيالت، كميات كبيرة من الكتب، والمجالت، والوثائق، و المعرفة، 

 ,World book. (ومواد أخرى لتخدم الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة

1986.(  

 وطرق ، ومحتوياتها،أنواعهاحيث تعددت تطورت المكتبات كثيرا عما كانت عليه في الماضي 

  لتطور المكتباتةأسباب رئيسوجد ثالثة تو. ين منها وتنوع جمهور المستفيد،خدماتها، وتنظيمها

  :هي

  .اختراع الكتابة -١
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الطين المادة األولى مادة  في السابق ت حيث كان،أدوات الكتابة وخاصة الورقانتشار  -٢

 وورق البردي في عمليات ، والشمع، والحجر،في الكتابة، واستخدم اإلنسان النحاس

  .الكتابة وغيرها من المواد المختلفة

  .     )١٩٩٩والنجداوي، عليان .( الطباعةعاخترا -٣

     

 والتي بدأت في ،نتجت عن التنمية المستمرةجمه  معات مشاكلتواجه مكتبات المعاهد والجاو

اوائل الخمسينات ونتج عنها ثورة المعلومات والتي ما تزال مستمرة حتى يومنا هذا، واالنفجار 

نشاء نات من هذا القرن حيث تم إ أوائل الثمانيالسكاني وبالتالي االنفجار الطالبي والذي بدأ في

 اًالعديد من الجامعات على مستوى العالم لتستوعب األعداد المتزايدة من الطالب، بحيث تشكل عبئ

 على كاهل المكتبات من حيث جمع المعلومات الهائلة المتزايدة وحفظها، ومن ثم اتاحتها اًكبير

بعض المكتبات باتخاذ عدة خطوات لتواكب  ولهذا السبب فقد قامت ،للجمهور المستفيدين المتزايد

متطلبات التنمية المتواصلة، كبناء مكتبات تخدم أكبر عدد من الطالب بكفاءة قصوى، وادخال 

  ).World book, 1986( .الحواسيب االلكترونية لهذا الغرض

  

: ابنوع معين من الرواد أو المحتويات، منها ختص كل منهي  أنواع متعددة من المكتباتوهناك

 فكري الوطني للدولة وحفظه وتنظيمهالتي تهتم بتجميع التراث ال) الوطنية(المكتبات القومية 

وتيسير سبل االستفادة منه؛ والمكتبات العامة التي تقدم خدماتها لكل فرد من أفراد المجتمع الذي 

 قدم خدماتهات  التيتوجد فيه، وتشمل مكتبات األطفال والمكتبات المتنقلة؛ والمكتبات المدرسية

توفير ما يحتاجونه من تعمل على  والعاملين و، والمدرسين،مجتمع المدرسة المكون من الطلبةل

 خدمة كل من الطلبة واألساتذة ى تعمل عل التيمصادر للتعلم والبحث؛ والمكتبات الجامعية

ضوع  والمكتبات المتخصصة التي تعنى بمو؛والباحثين في الجامعة، وهي موضوع هذه الدراسة

العلمي، .( وغير ذلك، والسجون، والمستشفيات،معين، وتخدم فئة خاصة كمكتبات المصانع

).                                                                                  ١٩٩٩؛ عليان والنجداوي، ١٩٨٤

 ، ومكتبة اإلسكندرية،نوى الملكيةمكتبة ني: ، ومن أمثلتهاظهرت المكتبات الجامعية منذ القدمو

 واإلنتاج ، وتشجيع البحث العلمي،ومكتبة أثينا، وكان للمسلمين دور كبير في إنشاء المكتبات

 مكتبة بيت الحكمة التي أسسها هارون الرشيد  المسلمونالفكري، ومن أبرز المكتبات التي أنشأها
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حاكم ر العلم في القاهرة والتي أسسها ال للبحث والتأليف، ومكتبة دافي بغداد حيث كانت مركزاً

                                            ) .١٩٩٨أبو سل، .(بأمر اهللا

  

 الهمشري وعليانو ؛)(Britanica,1990بريتنكا  أشاروتقدم المكتبة خدمات مكتبية متعددة، حيث

  : هما؛ إلى نوعين من الخدمات المكتبية،)٢٠٠٠(؛ والنوايسة )١٩٩٧(

وهي تلك الخدمات التي تقدم إلى :   (Public Services)العامة أو المباشرة  لخدماتا •

خدمة اإلرشاد والتوجيه، وخدمة اإلعارة، وخدمة المراجع، وخدمة : المستفيد مباشرة مثل 

 التصوير، وخدمة اإلحاطه الجارية، وخدمة البث الدوريات، وخدمة اإلنترنت، وخدمة

عملية إعداد ( المستفيدين، وخدمة النشر، وخدمة التكشيفاالنتقائي، وخدمة تدريب 

  .  واالستخالص، وخدمة البحث باالتصال المباشر، )الكشافات

 ما يتعلق بطلب وهي كل :(Technical Services)الخدمات غير المباشرة أو الفنية  •

، وتشمل عمليات التزويد، ت وغيرها من مصادر المعلوماها وإعدادهاواستالمالكتب 

والتصنيف والتجليد  والتنظيم والفهرسة التخزين لمصادر المعلومات المتنوعة،و

يكون القصد منها تهيئة مصادر المعلومات المختلفة في وكل العمليات التي ، والتكشيف

  . متناول المستفيدين

  

  النوعيين السابقين، وهي الخدمات إلى نوعاً ثالثاً من الخدمات المكتبية) ١٩٩٧(ويضيف سالمة 

عملية التنسيق بين ب المختصة وهي تلك الخدمات): The administrative services( اإلدارية

  .                               الخدمات العامة والخدمات الفنية، من أجل تحسين األداء وبالسرعة الممكنة

  

يحتاجه المستفيد من  تعد المكتبات من المرافق الحيوية األولية، فهي توفر كل ما وفي الجامعات

 ،، ومواد سمعية وبصريةإنترنتخدمات كتب، ونشرات، ومجالت، ومراجع، و: مصادر تعليمية

  . وذلك حسب اإلمكانيات المتوفرة لدى المكتبة،في الوقت والمكان المناسبين وبالسرعة الممكنة

    

مية التعليمية وفي تحقيق وتنبع أهمية المكتبات الجامعية من دورها في أداء رسالة الجامعة األكادي

أهداف الجامعة المتمثلة في تعليم وإعداد كوادر بشرية متخصصة، وتشجيع البحث العلمي، 

ية وكفاية مكتباتها الجامعية،  وإن نجاح الجامعات مرتبط بصالح.وحماية التراث والفكر اإلنساني
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تقييم الجامعات العصرية  المقومات األساسية في من  المكتبة الجامعيةتعتبروعالوة على ذلك، 

 ؛١٩٧٨، يوعبدالهاد بدر( .الدوليةو ،الوطنيةو ،واالعتراف بها على المستويات األكاديمية

  .)١٩٩٧الهمشري وعليان، 
 

 ثورة المكتبة رسالة أن يسعى المسؤولين في المكتبات متابعة )Wolff، ١٩٩٥( وولفويبين 

 التعليمية رسالتها خصوًصا الجامعة برسالة الشديد هانقتراا وضرورة ،والمعرفة التكنولوجيا

 المعلوماتية، األمية ومحو الجامعة رسالة تحقيق في المكتبة دور قياس ضرورة وبالتالي والبحثية،

، وذلك بتوفير ما والباحثين التدريس هيئة ألعضاء البحثية اإلنتاجية أن يدعم مين المكتبةأ وعلى

   .لمختلفةللمعلومات بأنواعها ايلزمهم من مصادر 

    :أن المكتبات الجامعية تقدم خدماتها للباحثين من خالل ما يلي) ٢٠٠٤ (يويرى األلف

اإلعداد الفني الجيد لمقتنيات المكتبات حتى يسهل الوصول إليها من قبل الباحثين  .١

                             .بأقل مجهود، و تقديم خدمات التصوير لتوفير الوقت للباحثين

 السنوية للرسائل الجامعية ل الجامعية وإعداد القوائم خدمة اإلطالع على الرسائتوفير .٢

                                              .التي نوقشت في كليات ومعاهد الجامعة

  .إلنترنت في المكتبات لخدمة الباحثين بأجر رمزي خاصة باإنشاء قاعات .٣

 أساسية ال بد من توفيرها لكي تكون هذه متطلبات  الجامعيةفي المكتبات يةخدمات المكتبالتتطلب و

                                                                             :يلي، وتتلخص فيما  ومميزةالخدمات فاعلة

                             .لمكتبة الجامعيةلشراء ما يلزم ا مالية كافيةمخصصات توفير . ١      

    ، يتحقق فيها من مصادر المعلومات بمختلف موضوعاتها وأشكالهاتوفير كل ما يلزم  . ٢      

                                             . التوازن والتنظيم الجيد والحداثة          

    والعمل على  ،مدرب على تقديم هذه الخدماتبشري مؤهل ومتخصص و كادرتوظيف  .٣     

                                                                        . العاملين باستمرارتنمية مهارات         

      مثل قاعات  بيئة ومناخ وتسهيالت مناسبة للقراءة والمطالعة والبحثالعمل على إيجاد. ٤     

      خدمات التصوير والنسخ، واألجهزة والتقنيات الحديثة من إنترنت، وفاكس، والعة، للمط       

        وغيرها من التسهيالت التي تساعد المستفيدين في سرعة ، والتهوية، والتدفئة،واإلضاءة     

                                                           .الحصول على المعلومة في الوقت المناسب         
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 الوردي والمالكي، ؛ ١٩٩٩، عليان والنجداوي( . وجود إدارة ناجحة وفعالة ومؤثرة.٥      

٢٠٠٢( .  

 بانه يوجد ثالثة أمور أخرى يجب على   (Thapisa & Gamini,1999)ثبيسا وجيمنيويضيف 

  :المكتبة القيام بها لتقديم  خدمات متميز للمستفيدين، وهي كاآلتي

 .عرف بشكل مستمر على إحتياجات المستفيدينالت .١

 .التعرف على طبيعة هذه اإلحتياجات، وكيفية تلبيتها للمستفيدين .٢

  .إعداد خطة مناسبة لتقديم الخدمات المكتبية، لتتالئم مع إحتياجات المستفيدن .٣

  وأسئلتها مشكلة الدراسة ٢,١

 ،ى جمهور المستفيدين من الطلبةعلى الرغم من أهمية المكتبات الجامعية في تقديم خدماتها إل

 في الجامعات إال أنه قد ال تتوفر تلك الخدمات في بعض ، والعاملين،وأعضاء الهيئة التدريسية

ويوجد في فلسطين إحدى عشرة جامعة لكل منها مكتبة خاصة بها . الجامعات بالشكل المطلوب

  .لخدمة موظفيها وطالبها

، فقد  أو كماُستفيدين من الخدمات المكتبية المتوفرة نوعاً ونظراً لمالحظة الباحث تذمر بعض الم

 واقع الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر إلىجاءت هذه الدراسة للتعرف 

  .المستفيدين

  : ين التاليينوقد حدد الباحث مشكلة دراسته بالسؤال

  ؟ة نظر المستفيدين ما واقع الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية من وجه .١

المعوقات التي تواجه الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر ما أهم  .٢

  ؟المستفيدين

  

  فرضيات الدراسة  ٣,١

  -:لإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة تمت صياغة الفرضيات الصفرية على النحو اآلتي

في تقديرات ) ٠,٠٥=α(وى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مست .١

  .لجامعة لمتغير االمستفيدين لواقع الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية تعزى
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في تقديرات ) ٠,٠٥=α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .٢

   .تفيدلمس لمتغير االمستفيدين لواقع الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية تعزى

في تقديرات  ) ٠,٠٥=α(داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات  .٣

 . لجنس لمتغير االمستفيدين لواقع الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية تعزى

في تقديرات )  ٠,٠٥=α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .٤

لمتغير كتبية في الجامعات الفلسطينية تعزى  لواقع الخدمات الم)الطلبة (المستفيدين

  .لتخصصا

في تقديرات  ) ٠,٠٥=α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .٥

 لواقع الخدمات المقدمة من )أعضاء هيئة التدريس والموظفين اإلداريين( المستفيدين

 .سنوات الخبرة عدد تعزى لمتغيرالمكتبة 

في تقديرات ) ٠,٠٥=α( إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة .٦

  .مستوى الدراسة تعزى لمتغير الخدمات المقدمة من المكتبة  لواقع)الطلبة(المستفيدين

  أهداف الدراسة ٤,١

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الخدمات التي تقدمها المكتبات الجامعية الفلسطينية من 

  .وجهات نظر المستفيدين

  :بصورة محددة تهدف هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتيةو

 ما واقع الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر المستفيدين ؟ .١

هل تختلف وجهات نظر المستفيدين في واقع الخدمات المكتبية في الجامعات  .٢

فئة المستفيد، و، الجامعة: كل واحد من متغيرات الدراسة لسطينية باختالفالف

 ألعضاء هيئة التدريس والموظفين الخبرةعدد سنوات والجنس، والتخصص، و

 .ومستوى الدراسة للطلبة، اإلداريين

ما أهم المعوقات التي تواجه الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية من وجهة  .٣

  نظر المستفيدين؟
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  أهمية الدراسة ٥,١

  :ل األمور التاليةتنبع أهمية هذه الدراسة من خال    

 تلقي الضوء على واقع الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة  .١

                                        .وأعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في الجامعات الفلسطينية

لخدمات المكتبية توفر للمسؤولين بيانات ومعلومات يمكن أن تساهم في تحسين مستوى ا .٢

   .في الجامعات الفلسطينية

  .تغذية راجعة في خدمة المعلومات في المكتبات الجامعية الفلسطينيةبمثابة تعتبر  .٣

  .ة في جامعة القدسيأنها مرتبطة بعمل الباحث في تقديم الخدمات المكتب .٤

مكتبية في تسهم في إثراء المكتبة التربوية المحلية، خصوصا أنها ترتبط بواقع الخدمات ال .٥

  . حسب علم الباحثالبحث وهو موضوع لم يستوفيالجامعات الفلسطينية، 

  

  النظريةخلفية الدراسة  ٦,١

 والعاملين ، وعضو هيئة التدريس، في حياة الطالب حيوياَالمكتبة الجامعية تلعب دوراَلما كانت 

ءة العاملين في فا ورفع مستوى ك،في الجامعة، وتساعد على رفع المستوى العلمي لدى الطلبة

  .جب االهتمام بهذا العنصر الحيوي والهام وتوفير كل ما يلزم لتطويرهاالجامعات، و

  

  :Universities libraries)(ماهية المكتبات الجامعية      1.6.1 

هي تلك المكتبة أو المكتبات التي "بأنها المكتبة الجامعية  )٢٢٢ ص،١٩٩٧(سالمة يعرف 

وذلك لتقديم المعلومات، . جامعات، أو الكليات، أو معاهد التعليم المختلفةتنشأ وتمول من قبل ال

  ". والخدمات المكتبية المختلفة للمجتمع األكاديمي من طلبة، ومدرسين، وإداريين

وحسين، وقاسم قنديلجي تعتبر المكتبة الجامعية عنصراً أساسياً في الجامعة، حيث يرى و

ما يساعدهم في م، ن من غذاء فكري وزاد عقليالمستفيدو تساعد ما يحتاج لهأنها )  ١٩٨٥(

، وتجعل منهم أداة فعالة في تغيير ، خير قيام والبحثي، والتثقيفي،القيام بدورهم التعليمي

  .المجتمع وتطويره ثقافيا وعلميا



 9

  :  من األشكال اآلتيةويمكن أن تأخذ شكالً واحداً

    .   كلياتها وأقسامها تخدم الجامعة بجميعمكتبة رئيسية، أو مركزية -١

  .من كليات الجامعةمعينة كلية ب مكتبة فرعية خاصة -٢

مجموعة من المكتبات إضافة إلى مكتبة مركزية مزيج بين الشكلين السابقين، أي  -٣

  .الفرعية للكليات

من أهم ) ١٩٩٧( وقد عدها سالمة. ة في الجامعةمكتبة من المرافق المهمة والرئيسوتعتبر ال

تعتمد عليها الجامعة في أداء رسالتها األكاديمية التعليمية، وتحقيق أهدافها ووظائفها  التي المرافق

  :والتي تتمثل باألمور اآلتية

وإعداد كوادر بشرية في مختلف التخصصات، تكون قادرة على تحمل تعليم  .١

  .في المجتمع الذي ستعمل فيه تالمسؤوليا

  .هيئة التدريسيةتشجيع ودعم البحث العلمي بين الطلبة وأعضاء ال .٢

 .حماية التراث الفكري، والحفاظ عليه، وتيسير سبل االستفادة منه .٣

  

   الجامعيةت لمحة تاريخية عن المكتبا٢,٦,١

 وتطور مدلولها عبر العـصور،       بشكل عام والمكتبة الجامعية بشكل خاص،      اختلف مفهوم المكتبة  

 ، وتنظيمهـا  ، ومقتنياتهـا  ، أنواعها ولم تكن المكتبات القديمة كالمكتبات الحاضرة، من حيث تعدد        

أما  ،فقد أطلق السومريون عليها بيت اللوحات الكبير ألنها كانت مليئة باأللواح الطينية. وخدماتها

  أطلقوا عليهـا  وفي اليونان ، كتابات مصر أو مكان إنعاش الروحفأطلقوا عليها قاعة الفراعنة 

(Bibliotheca)     كان الذي يوضع فيه الكتب، أما الرومـان فقـد          للداللة على المكتبة، وتعني الم

وتعني مكتبة للبحـث  )  Library(وتعني الكتاب نفسه ومنها جاءت كلمة ) Libri( استعملوا كلمة

 حديثة االستخدام في العالم العربي، حيث لم تستخدم إال في القرن التاسع             "مكتبة"وكلمة  . والمطالعة

عليـان والنجـداوي،    (  .للداللة على المكتبة   ، وبيت ، وخزانة ، دار واستخدم العرب كلمات   ،عشر

١٩٩٩.(  

أن المكتبات الجامعية عرفت قديما واشتهرت على امتداد العالم ) ١٩٩٢(ويضيف حسن 

وأهتم المسلمون األوائل بالعلم والمعرفة، مما استوجب عليهم ضرورة تأسيس المكتبات . اإلسالمي
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، ة بجمع المصادر المتنوعا واهتمو،لم اإلسالميالجامعية، حتى انتشرت في جميع أنحاء العا

 في إدخال علوم جديدة في العلوم وترجمة الكتب األجنبية إلى العربية، حيث كان لهم دوراً بارزاً

  .اإلنسانية، والجغرافيا، والكيمياء، والطب وغيرها

كاديمية المكتبات الجامعية هي من أقدم أنواع المكتبات ظهوراً، فمنذ ظهور المؤسسات األو

بأشكالها المختلفة، ألحقت بها مكتبات، كان الهدف منها دعم عملية التعلم والتدريس والبحث 

  ).١٩٩٩عليان والنجداوي، ( . العلمي

 
 وعليان والنجداوي ،)١٩٩٣(التوتنجيو ،)١٩٩٢( وحسن ،)١٩٧٨(حمادة وأشار كل من 

ومن  زمانها بمثابة مكتبات جامعية، التاريخية التي كانت في أإلى مجموعة من المكتبات) ١٩٩٩(

  :ما يلي أشهر تلك المكتبات

،  قبل الميالد، وكانت كتبها مدونة على ورق البردي٣٠٠مكتبة اإلسكندرية أنشئت عام  .١

  . قبل الميالد٤٨احترقت في عهد يوليوس قيصر إثر معركة بحرية عام . والرقيق

- ١٤٩ سسها الخليفة هارون الرشيدمكتبة بيت الحكمة وهي أول مكتبة عربية وإسالمية، أ .٢

األصمعي، :  أمثاله، وقام بتشجيع الترجمة والتأليف، وجمع مشاهير األساتذة حولهـ١٩٣

  .الشافعي، وسفيان الثوري وغيرهمو

مكتبة دار العلم أو خزانة الكتب في القاهرة أسسها الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر اهللا  .٣

ري، وتم تأسيسها لمنافسة مكتبة بيت الحكمة في ي في نهاية القرن الرابع الهجطمافال

 وازدهرت بشكل كبير حيث وصل ،بغداد، وغدت مؤسسة علمية غنية بالعلوم واآلداب

  .عدد كتبها إلى مليون وستمائة ألف

 تضم  أنشأها األمويون، حيث،مكتبة جامعة قرطبة من أشهر مكتبات األندلس وأقدمها .٤

، وكانت من أضخم وأغنى المكتبات نسلمين ومسيحيي من جميع أنحاء العالم من مطالباً

  .هـ٣٦٦ في عهد المنتصر سنة ازدهارهافي العالم في ذلك الوقت، وبلغت أوج 

مكتبة مراغة التي أسسها المغول على يد نصر الدين الطوسي في أذربيجان، وأنشأ  .٥

بلغ عدد كتبها .  والعقلية، والطبية، للدراسات الفلكية ومرصداً، علمياًالمغول بها معهداً

 ، واالجتماعية، واألدبية،أربعمائة ألف مجلد، وكان لها دور بارز في نشر المعرفة الدينية

  ￼. لماعن طريق العلماء في شتى أنحاء الع
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   :أقسام المكتبة ٣,٦,١

 تسهم  التي تتكون من مجموعة من األقسام شأنها شأن أصناف المكتبات األخرىالمكتبات الجامعية

 وعددها على دماتها على أكمل وجه؛ يعتمد حجم تلك األقسامق أهدافها ووظائفها وتقديم خفي تحقي

المكتبة الجامعية من حيث الحجم أقسام نوع المكتبة، فاألقسام في المكتبة المدرسية تختلف عن 

توجد أقسام رئيسية في كل مكتبة على اختالف نوعها، و،  )١٩٩٩ عليان والنجداوي،( والعدد

  :مهاومن أه

 :التزويد قسم      1.3.6.1

وهو من أهم أقسام المكتبة، تعتبر أعماله من العمليات الفنية والتي بدونها ال يمكن توفير 

تزويد عمليتان لمصادر المعلومات المناسبة، وبالتالي ال يمكن تقديم خدمات بشكل جيد، ول

وفير ما تحتاجه المكتبة على وباختصار فالتزويد هي عملية ت. رئيسيتان هما االختيار والطلب

اختالف أنواعها من مصادر معلومات مختلفة، وذلك بواسطة مصادر التزويد المختلفة مثل 

 وحسن) ٢٠٠٢ (ويذكر سالمة .)١٩٩٧سالمة، .( التبادل، واإليداعالشراء، واإلهداء، و

معية يجب  لها تأثير في عملية التزويد في المكتبات الجا التيمجموعة من العوامل) ١٩٩٢(

 :مراعاتها ومن أهمها ما يلي

  .  التدريسيةة وأعضاء الهيئ، وعاملين،عدد المستفيدين من طلبة. أ

  .سياسة الجامعة وخططها بالنسبة للنمو والتطور. ب

  .موقع المكتبة في الكلية أو في الجامعة. ت

 .الميزانية. ث

  .حجم الجامعة والتوزيع الجغرافي لكلياتها. ج

  .المناهج التي تدرس في الجامعةالتخصصات و. ح

ثـراء المكتبـة،     معرفة المطبوعات الحديثة من أجـل إ       ومن أهم طرق تزويد المكتبات الجامعية       

عمل مسح شامل للطرق التي تمكن المختصين من معرفة كل جديد في حقل تخصصهم، ومـن                و

مكتبات الوطنية، مثـل    هذه الطرق الببلوغرافيا الوطنية والتي تعتمد في االساس على محتويات ال          

 في المتحف البريطاني وهـي تنـشر        ١٩٥٠الببلوغرافيا الوطنية البريطانية والتي بدأت في العام        

  ).(Britanica,1990بريتنكا .  وتعتبر أداة فعالة للبحث واالنتقاء،بشكل اسبوعي
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 ): Cataloging&  Classification ( والتصنيف الفهرسةقسم.     2.3.6.1

 القسم بعملية اإلعداد الفني ألوعية ومصادر المعلومات المتنوعة، بهدف أن تكون  يقوم هذا

أقل وقت وجهد ممكنين؛ والمكتبة بدون هذا ب وستفيد من المكتبة بأيسر الطرقفي متناول الم

القسم تصبح مجرد مخزن ألوعية المعلومات، وبالتالي ينعكس ذلك على طبيعة الخدمات التي 

وتقسم عملية الفهرسة إلى . يث تفشل في تأدية وظائفها وخدماتها األساسيةتقدمها المكتبات ح

 :قسمين هما

والتي تهتم بوصف الشكل المادي ألوعية  ) :Descriptive Cataloging ( ةالفهرسة الوصفي  . أ

مصادر المعلومات عن طريق مجموعة من البيانات التي تعطي القارئ صورة مصغرة عنها، 

 .تعرف عليها وتمييزها عن بعضها البعض وذلك لتسهيل عملية ال

تهتم بالمحتوى الفكري أو   والتي):(Subjective Catalogingالفهرسة الموضوعية   . ب

 Subjective )الموضوعي لمصادر المعلومات المختلفة، وتمثيلها برؤوس الموضوعات

Heading (عبر عن موضوع الكتابت أو الجمل التي ، أو مجموعة كلمات، كلمةفي.   

 بعد القيام بعملية الفهرسة الوصفية والموضوعية لمصادر المعلومات، عملية التصنيفأتي دور ي

حيث يعتبر تحديد الموضوع الخطوة األولى في عملية التصنيف، ثم الداللة عليه بواسطة رمز من 

رموز نظام التصنيف المستخدم لدى المكتبة؛ ولعملية التصنيف دور أساسي في إيجاد خدمات 

. ية ناجحة، حيث تساعد القراء والباحثين في الحصول على مصادر المعلومات بسرعة ويسرمكتب

  :ولعملية التصنيف فوائد عديدة من أهمها

  .أنه األساس في تنظيم مقتنيات المكتبة على اختالف أنواعها  . أ

 .يعمل على تجميع كتب الموضوع الواحد في مكان واحد . ب

 .ة لمقتنيات المكتبيسهل عملية الجرد. ج

ييسر الخدمات واألنشطة المكتبية المختلفة، مثل فصل الكتب التي تبحث في موضوع ما   . د

 .من أجل إقامة معارض للكتب في مناسبة معينة، وتسهيل عملية اإلعارة للمستفيدين

 .)١٩٩٩عليان والنجداوي، (
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 :قسم اإلعارة 3.3.6.1.

  الداخليةةمكتبة، وهي على شكلين اإلعارمن ال تقع على هذا القسم مسؤولية إخراج المواد المكتبية

إعارة الكتب للمستفيدين خارج  ( واإلعارة الخارجية)إعارة الكتب للمستفيدين داخل المكتبة فقط( 

 نجاح هذا القسم من المؤشرات الهامة في نجاح المكتبة في تقديم خدماتها وتحقيق  ويعتبر،)المكتبة

 تعمال نظام السجل، ونظام الجيوب،نها التقليدية كاس أنظمة متعددة لإلعارة م وهناك،أهدافها

، ة؛ سالم١٩٩٧همشري وعليان، ال. ( واألنظمة المتقدمة كاإلعارة اآللية باستخدام الحاسوب

١٩٩٧.(  

  :ومن مهام قسم اإلعارة الخارجية

 .تجديد اإلعارة للمواد المستعارة التي انتهت مدة إعارتها .١

 .ة طلبها من احد المستفيدينحجز المواد عند استرجاعها في حال .٢

 .اإلعارة المتبادلة بين المكتبات .٣

 .متابعة المواد المتأخرة وتذكير المستعيرين بها .٤

ومن أجل قيام قسم اإلعارة بخدماته بشكل جيد وفعال، ال بد من وجود سياسة إعارة واضحة 

  . المختلفة التي تتبادر لذهن المستفيدتومكتوبة تجيب عن التساؤال

  

  (Reference):قسم المراجع   4.3.6.1.

قسم في المكتبة يقدم المعلومات "قسم المراجع بأنه  ) ٩٤٨، ص١٩٨٨( الشامي وحسب اهللا يعرف

التي يطلبها المستفيدون كما يساعد المستفيدين في تحديد مواقع المعلومات المطلوبة باستخدام جميع 

ويشرف القسم على المواد ". مات األخرىالمصادر المرجعية المتاحة وكذلك القيام بخدمات المعلو

  .المرجعية التي ليست لإلعارة ولكن للرجوع إليها في المكتبة

الكتب التي تملك من طبيعة التنظيم ومن “ا جع بأنهاالمر) ١٢١، ص١٩٩٧( ويعرف أبو شريخ 

 ولكنها ا، كموضوع فكري مترابط، إلى أخرهاقرأ من أولهالمعلومات ما يجعلها غير صالحة لت

خدمات هذا القسم من أهم . "في معلومة ما تصلح ألن يرجع إليها القارئ أو الباحث لالستشارة 

الخدمات العامة في المكتبات بشكل عام والمكتبات الخاصة بشكل خاص، لذلك يجب أن يتوفر هذا 
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 تحتاج. القسم في كل مكتبة مهما كان حجمها، ويشرف عليه أمين المكتبة أو أمين قسم المراجع

  :هذه الخدمة إلى عنصرين أساسيين للقيام بخدماتها بشكل فعال

الكتب وتوفير مجموعة غنية من المراجع المتنوعة كالموسوعات، واألطالس، والقواميس، . ١

  .وغير ذلك... األدلةوالسنوية، 

 ثقافة واسعة، ولديه الخبرة الكافية والرغبة في يأمين لقسم المراجع متخصص وذوجود . ٢

  .وخدمة المستفيدينالعمل 

  :تقسم الخدمات المرجعية إلى قسمين رئيسيين هما

اإلجابة عن أسئلة واستفسارات المستفيدين، : الخدمات المرجعية المباشرة وتشمل .١

  .وغير ذلك... وإرشادهم وتدريبهم على كيفية استخدام المراجع المتنوعة

مناسبة وتنظيمها، اختيار المراجع ال: الخدمات المرجعية غير المباشرة وتشمل .٢

 والخدمات المرجعية المقدمة ةتقييم المراجع المتوفرووترتيبها على الرفوف، 

  ).١٩٩٩عليان والنجداوي،(. للمستفيدين

  

  ):(Periodicals قسم الدوريات 5..3.6.1

لف مواضيع ت مطبوعات متنوعة في مخيحتوي علىأن قسم الدرويات ) ١٩٩٢( يبين بدر 

 أو ، أو شهري، أو أسبوعي،بشكل يوميإما   فترات محددةىوري وعلالمعرفة تصدر بشكل د

لها و أو غير محددة، ،)رقم المجلد والعدد والسنة( وتتميز برقم مميز لها ، سنويو أ،نصف سنوي

يشترك في إعدادها مجموعة من الكتاب  و،تصدر تحته جميع أعداد الدوريةعنوان واحد مميز 

   .والمؤلفين

  : دوريات إلى فئتين رئيسيتين هماوقسمت اليونكسو ال

 . ومنها الجرائد اليومية وغير اليومية،حفالص  -  أ

 إلى عامة تهم المثقفين وعامة الناس، ومتخصصة في مجال : وتقسم،المجالت  -  ب

 .معين تهم المتخصصين كل حسب تخصصه
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  هاماً مجموعة من المميزات تميزه عن باقي األقسام، حيث يعتبر مصدراً الدورياتلقسم و

للمعلومات الحديثة، ويحتوي على مقاالت عدة بأقالم متعددة من ذوي االختصاص، وتصدر في 

  ).١٩٩٧سالمة، .( فترات محددة مما يسهل عملية متابعة صدور األعداد بشكل منتظم

  

  :ة وظائف المكتبات الجامعي4.6.1.

  :تقوم المكتبات الجامعية بوظائف متعددة أهمها ما يلي 

مطبوعة المواد غير ال ووغيرها،... ومجالت، ونشرات، المطبوعة من كتباختيار المواد. ١

  .األشرطة بما يتناسب مع أهداف المكتبةو ،المصغراتو ، مثل األفالم

تنظيم الكتب والمجالت وغيرها من مصادر المعرفة وفق خطة تصنيف تتوافق مع سياسة . ٢

حصول عليها في الوقت ة الي وذلك من أجل تسهيل عمل،وأهداف المكتبة الجامعية

 .المناسب

  .، وذلك بتأمين أماكن مناسبة لحفظهاوصيانتها ةحفظ مجموعات المكتب. ٣

تقديم المعلومات المناسبة للمستفيدين وذلك باإلجابة عن استفساراتهم في الوقت المناسب، . ٤

ومساعدتهم في استعارة ما يحتاجون إليه من مصادر المعرفة التي تسمح المكتبة 

  .  تعارتهاباس

، والبحث، وخدمة المجتمع، فرسالة المكتبة تعتبر جزءاً من ةخدمة أهداف الجامعة التعليمي. ٥

  .رسالة الجامعة

 والمواد ، أقسام المكتبةإلى التعرف فيالعمل على إصدار نشرات تساعد المستفيد . ٦

  .الموجودة داخل المكتبة، وطرق االستفادة منها

،  والنـدوات  ،ال المكتبات والمعلومات من خالل عقـد الـدورات        تدريب العاملين في مج   . ٧

  . وورش العمل وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات المكتبية

   .بناء عالقات تعاون مع المكتبات بشكل عام والمكتبات الجامعية بشكل خاص. ٨
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       ،ثاثتوفير الجو المريح للمطالعة والدراسة داخل المكتبة، وتوفير كل ما يلزم لذلك من أ. ٩

لمالكي، ا ؛١٩٩٢، ن حس؛ ١٩٨٥،  وقاسمحسينقنديلجي و (. وتدفئة، وتهوية،وإنارة    

٢٠٠٢(.                                               

   :) Information Resource(مصادر المعلومات  .5. ٦,١

 ، أو الوسائل،ألدوات أو ا،يشيع استخدام مصطلح مصادر المعلومات، ويقصد بها جميع األوعية

 التي يمكن من خاللها نقل المعلومات من المرسل إلى المستقبل، ويلزم لذلك وجود ،أو القنوات

 مصطلحات بديلة عن هذا المصطلح، وتستخدم حالياً. وسيلة لنقل المعلومات عبر قناة اتصال

مواد المكتبة وبة، أوعية المعلومات، أوعية المعرفة، مقتنيات المكتبة، مجموعات المكت: منها

  .ويعتبر مصطلح مصادر المعلومات األكثر شيوعاَ

تعد مصادر المعلومات على اختالف أنواعها حجر األساس في تقديم خدمات مميزة ومتنوعة و 

ع المستفيدين، وهذا يحتم على المسؤولين وضع سياسة مكتوبة لتطوير مقتنيات المكتبة يلجم

 إلى مصادر مطبوعة وغير مطبوعة، أو منشورة وغير وتقسم مصادر المعلومات ،باستمرار

الوردي (.منشورة، أو حكومية وغير حكومية، أو تقليدية وغير تقليدية، أو وثائقية وغير وثائقية

  )٢٠٠٢والمالكي، 

  : إلى قسمين، وهمامصادر المعلومات) ١٩٩٩، عليان والنجداوي(  ويقسم

والكتب المرجعية، والدوريات، الكتب العامة، :  مصادر مطبوعة، وتشمل:األول -١

  .والمطبوعات  غير المنشورة

المواد السمعية، والبصرية، والسمع  : المصادر غير المطبوعة، وتضم: الثاني -٢

  . ، ومواد لتخزين المعلومات بواسطة الحاسوبةبصري

وفيما  ، المعلوماتعن عدة أنواع من مصادرلمكتبات والمعلومات وتحدث المشتغلون في علم ا

  -: توضيح لألنواع المتنوعة من مصادر المعلوماتيلي

                    :                                                              )Books(لكتب ا. ١,٥,٦,١

بالرغم من و ،مصادر المعرفةمن أهم و اليوم،والكتب من أقدم المواد التي ال تزال تستخدم إلى 

بدر . ( من مصادر المعرفةاً أساسياً إال أن الكتاب سيظل مصدر،تقنيات المعرفة الحديثة والمتنوعة

                                                               ).١٩٧٨، يوعبدالهاد
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 نشر  فكرياًبأنه مطبوع غير دوري يمثل عمالً"كتاب ال) ٧٤،ص١٩٩٩( يعرف عليان والنجداوي

  ." أو عدة مؤلفينفمكانية وجوده في مجلدات عدة، لمؤلستقال وله كيان مادي مستقل رغم إم

                                                                                  
  : )  Periodicals أو Journals(: الدوريات. ٢,٥,٦,١

مطبوع مسلسل، أو يقصد له أن يصدر تباعا إلى أجل غير مسمى، في "وتعرف الدوريات بأنها 

فترات منتظمة أو غير مقررة وذلك أكثر من مرة في السنة، كما أن كل إصدارة منه تكون مرقمة 

" أو مؤرخة في تتابع، وتحتوي عادة على مقاالت منفصلة، أو قصص، أو أي كتابات أخرى 

  ).٨٥٩، ص1988 وحسب اهللا،الشامي(

هي مطبوعات تصدر على فترات منتظمة، أو غير منتظمة ) "١٨٢ص ،١٩٩٧(ويعرفها سالمه

  ".عد توقفها عن الصدور، وال يمكن التنبؤ بمو تتابعياًويحمل كل عدد منها رقماً

  :يوجد تقسيمات عدة للدوريات منها

ة، وشهرية، وكل نصف أسبوعية، وأسبوعية، ونصف شهري: صدورحسب فترات ال .١

دوريات تصدر كل أربعة هناك ، و كل ثالثة شهور  تصدر، وفصليةشهرين مرة

 الدوريات الحولية هناك، و) نصف سنوية( أشهر ةأشهر، ودوريات تصدر كل ست

  .، و باإلضافة إلى الدوريات غير المنتظمة) السنوية(

 الربح دوريات تجارية تصدرها مؤسسات تجارية بغرض: حسب جهات الصدور  .٢

غيرها وال تهدف إلى ية  وتصدر عن الجامعات والمادي، والدوريات غير الربح

 .الربح

 :حسب موضوعاتها وتقسم إلى قسمين هما .٣

  .وتكون بأسلوب واضح ومبسط ، ألنها موجهة إلى عامة الناس:  الدوريات العامة. أ       

  ال أو موضوع معين، وتهتم بنشر البحوث المتخصصة في مج:  الدوريات المتخصصة. ب 

 .وتصدر عن مؤسسات علمية متخصصة

شتراك، واإلهداء،  االو  المباشر،الشراء: بعدة طرق، منهاوتحصل المكتبات على الدوريات 

  .اإليداعوالتبادل، و

 هاتتناولو بأنها مصدر للمعلومات الحديثة،وتتميز الدوريات عن غيرها من مصادر المعلومات 

 مما  على فترات منتظمةهاروصدو  والمخترعات،خر المستجداتاواءها  واحت،موضوعات متعددة
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عليان و النجداوي، . (اإليجاز والتركيزيساعد في سرعة الحصول عليها، وتمتاز مقاالتها بالدقة و

٢٠٠٥.(  

  : (Microforms)المصغرات .٣,٥,٦,١  

 من وهي ،المصغر سخالن أو التسجيل أشكال كل على المصطلح ويطلق الصغيرة، األشكال  وتعني

 مصغرة بصورة المختلفة والوثائق ،والدوريات ،الكتب عليها تستنسخ التي البصرية والوسائط المواد

 حجمها إلى إعادتها وبالتالي المجردة، وبالعين المصغر حجمها في قراءتها يمكن ال بحيث جداً

. بها الخاصة االستنساخو (Readers)  القراءة أجهزة طةاسبو إال عنها ورقية صورة واستنساخ

 إلى وإرجاعها مصغرة أفالم على الوثائق من األصلية النسخ تصوير إمكانية إلى أساساً تستندو

 الحاجة، ومن مميزاتها أنها تساعد في توفير لطبيعة وفقاً تكبيرها أو تصغيرها أو الطبيعي حجمها

                           ).٢٠٠١عليان، ( الكبير الذي تشغله المواد المطبوعة، يالحيز المكان

   : ولها عدة أشكال منها

بمعنى  (fiche) ، والكلمة الفرنسية)(microمن مشتقة  :(Microfiche )المايكروفيش .١

 تترتب فيها اللقطات بشكل ،عبارة عن بطاقة فيلمية شفافة مسطحة هيو، "بطاقة فهرس"

وتوجد في  ملم، ١٤٨*  ملم١٠٥ ويكون حجم البطاقة االعتيادية منظومة أفقية وعمودية

يمكن قراءتها   )header(أعلى البطاقة منطقة مخصصة لكتابة معلومات عن محتوياتها 

 .وتحمل البطاقة ما بين خمسين إلى أربعمائة إطار وفقا لدرجة التصغير. بالعين المجردة

ة أو صورة مصغرة جدا على فيلم سيلولوزي، قد تكون سلبي : (Microfilm)  ميكروفيلم .٢

 مم وفي أي طول طبقا لعدد اللقطات ٧٠، أو٣٥، ١٦موجبة، كما قد يكون عرضها 

المطلوبة، وقد توضع المادة المصورة على شريحة فيليمية طولها من بوصة واحدة إلى 

، أو أن توضع في شكل  aperture card)(ثالثة بوصات، مثل البطاقات ذات الفتحة 

     ).٢٠٠٦الشامي، وحسب اهللا، (  .كروفيش، مثل المي(matrix system)مصفوفة 

أهم مميزاتها الحفاظ على مصادر المعلومات األصلية التي يخشى عليها التلف، وتوفير الحيز 

 وبالرغم من كل هذه المميزات إال أنه يوجد .المكاني داخل المكتبة، وسهولة نقلها من مكان ألخر

ارتفاع تكاليف شراء وصيانة أجهزة : ادر منهاصعوبات تواجه المكتبات في اقتناء مثل هذه المص
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القراءة، وحاجة األجهزة إلى صيانة بشكل مستمر، والتلف الناتج عن سوء االستخدام، وعدم تآلف 

  .المستفيدين مع هذا الشكل من مصادر المعلومات

   Audio Visual Materials) : (المواد السمعية والبصرية  .٤,٥,٦,١

التي يعتمد في و  عن المعلومات،رئل واألجهزة التي تستخدم في التعبي والوساالموادكافة هي 

أو على الحاستين معاً في إدراك المعلومات الموجودة  البصر، وأإدراك معانيها على حاسة السمع 

   : إلى ثالثة أقسام، هيتقليدية لمصادر المعلومات وتقسمالغير ، وهى من األوعية في تلك المواد

شرائط و ومن أمثلتها االسطوانات،  وتعتمد على حاسة السمع فقط:سمعيةالمواد ال .١

  .الكاسيت

الرسوم، و ، ومن أمثلتها الصوروالتي تعتمد على حاسة البصر فقط :بصريةالمواد ال .٢

 .األفالم الصامتةو والمجسمات، الشفافيات،والشرائح، والخرائط، و

شرائط ، مثلوالبصر معاً والتي تعتمد على حاستي السمع : المواد السمعية البصرية .٣

                                     .)١٩٩٧ ، سالمة. ( واألفالم الناطقةالفيديو

                                                                                          
   : )Thesis أو Dissertation) (األطروحات(الرسائل الجامعية . ٥,٥,٦,١

هي مطبوعات غير منشورة جاءت نتيجة للجهود العلمية التي تقدم بها طلبة الدراسات العليا و

  إليها على أنهاالنظرمن ، وتنبع أهميتها ةللحصول على درجة علمية كالماجستير أو الدكتورا

ة جديدة في مواضيع المعرفة، وغالبا ما تكون تحت إشراف يعلمية جادة وإضافة معرفمساهمة 

 وقيمتها ، وصياغتها،ة من ذوي الكفاءة والخبرة مما يكسبها أهمية خاصة من حيث رصانتهاأساتذ

   ).٢٠٠٢الوردي والمالكي، . (العلمية

  

  :  (Reference Sources)المصادر المرجعية . ٦,٥,٦,١

 ، وتأخذ أشكاالً هي تلك المصنفات الشاملة التي نسقت معلوماتها ورتبت موادها ترتيبا منطقياً

فهي ال تقرأ من . الخ ...عددة كالترتيب الهجائي، أو الموضوعي، أو الزمني، أو الجغرافي مت

خرها ولكن لالستفسار حول معلومة معينة تهم الباحث أو القارئ، ويساعد ترتيبها اأولها إلى 

التراجم والقواميس، والموسوعات، : ومن أهم المراجع. المنطقي سهولة الحصول على المعلومة
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 .وغير ذلك... الكتب السنويةواألدلة، ورافيات، غالببليووالمستخلصات، والكشافات، ور، والسي

   ). ٢٠٠٢الوردي والمالكي، (

الكتب والمواد المكتبية األخرى "جع بأنها ا المر)٩٤٨،ص ١٩٨٨(ويعرف الشامي  وحسب اهللا

يها في االستشارات التي ال يسمح بإعارتها خارج المكتبة إما ألن طبيعتها تسمح بالرجوع إل

القصيرة وليس لقراءتها قراءة متصلة، أو ألنها تقع في مجموعة مراجع ال يسمح بإعارتها خارج 

  "المكتبة

  ): Slides(  الشرائح٧,٥,٦,١

صورت على  ، شفافةفووتوغرافيةعبارة عن صورة "هي  )٢٣٧، ص١٩٩٩( يعرفها الكلوب

قد يكون هذا الفيلم ملون أو عادي أسود ، )Slide Film( خامة فلم فتوغرافي ايجابي خاص

  ". مم١٢٠ مم أو ٣٥وأبيض، من مقياس 

  :ثالثة أنوع للشرائح هي )  ١٩٩٩( الكلوب ويذكر   

 .تستخدم لتصوير اإلنسان، والطبيعة، والحيوانات: شرائح ملونة .١

براز أشياء فنية كالضالل إلتصوير المواضيع التي يراد من خاللها : شرائح عادية .٢

 .ء، والتباينوالضو

  .لتصوير المواضيع المكتوبة أو التي تحمل رسومات دقيقة: شرائح زرقاء .٣

  : المخطوطات.٨,٥,٦,١

واألدب سواًء على  هي مصادر غير مطبوعة وإنما مكتوبة بخط اليد في مختلف فروع المعرفة،"

  )٣٠٦،ص١٩٩٧سالمة،"( أو األولواح الطينية، أو الجلد،الورق

  :تراعبراءات االخ .٩,٥,٦,١

 أو اكتشاف في أي حقل من حقول العلم اختراع يعطي هذا المصدر صورة واضحة عن أي 

      .والتكنولوجيا
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   :أنواع الخدمات في المكتبات .٦,٦,١

.  تقدم المكتبات الجامعية خدمات متنوعة لفئات مختلفة من المستفيدين من الطلبة واألساتذة وغيرهم

بأنها ) ( The Library Services الخدمات المكتبية )١١١، ص١٩٩٧(يعرف سالمة و

وفير الظروف المناسبة مجموعة األعمال، واألنشطة التي تقدمها المكتبة ممثلة بموظفيها، لت"

  ". للمستفيد، حتى يصل إلى المعلومات بأفضل الطرق وأيسرها

 (Library Services)الخدمات المكتبية  في تعريف )٢٠٠٠ (النوايسةو) ١٩٩٨(موسى يتفق 

كي يقوموا بأفضل لكافة األنشطة والبرامج والتسهيالت التي تقدمها المكتبة للمستفيدين على أنها 

: بر قدر ممكن من مقتنياتها بالسرعة الممكنة وبأقل التكاليف، ومن هذه الخدماتاستخدام ألك

إلنترنت، واإلحاطة الجارية، والبث االنتقائي اإلعارة واإلرشاد والتوجيه، والمراجع، وا

  .تدريب المستفيدينوللمعلومات، 

سيلة هامة في تقويم وأنها  أهميتها في توفير الوقت والجهد والمال للمستفيدين، ولهذه الخدماتو

 وعليان  ؛١٩٩٧ ؛ وسالمة، ١٩٩٢، بدر(ن في علم المكتبات وأشار المتخصصو. المكتبة

إلى عدة ) ٢٠٠٢، والمالكيالوردي   ؛٢٠٠٠ ،النوايسةو  ؛١٩٩٩ ،والهاللي  ؛١٩٩٩، والنجداوي

 : منها الخدماتأشكال من تلك

   :خدمة اإلرشاد والتوجيه. ٦,٦,١.١ 

 العاملون في المكتبة من جهود، وكل ما يتم توفيره من أدوات وإمكانيات تساعد تشمل كل ما يبذله

 إلى المكتبة وليست يأتي المستفيد  من الشائع أن في رفع مستوى فاعلية اإلفادة من المكتبة، حيث

مقتنياتها وأجهزتها فتقوم المكتبة بإرشاده إلى لديه فكرة واضحة وكاملة عن كيفية اإلفادة من 

 استخدام كيفية يم المستفيدينتعلوتسعى المكتبة إلى  . در المناسبة للحصول على المعلوماتالمصا

                         .ةستخدام الفهارس والرفوف واألجهزا المكتبة من حيث

  
  :طالع الداخلياإلخدمة . ٢,٦,٦,١

صة للمطالعة ، تتوفر في بعض المكتبات غرف خايطلق عليها أيضا خدمة اإلعارة الداخلية

والدراسة والبحث خاصة بالمستفيدين، ويفترض في هذه األماكن أن تكون محصنة ضد 

                                 .الضوضاء، ومكيفة في الصيف والشتاء، وأن يكون األثاث فيها مريحاً
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  : )  Borrowing (اإلعارة خدمة   ٣,٦,٦,١

لفترة  ها خارج   أو   المكتبة   داخل    ستفيد بأخذ مصادر المعلومات          للم  من خاللها    حيسم  العملية التي     هي 

، ويجب أن تحدد كل مكتبة سياسة           المكتبة بعد تلك الفترة       يدها إلى   محددة وتحت شروط خاصة، يع          

تحديد المستفيدين من اإلعارة، والشروط                  وهذه السياسة تتعلق ب       ، تجاه اإلعارة       واضحة ومكتوبة      

مدة االستعارة،       وتحديد    استعارتها،     موح له  عدد الكتب المس      و ها،  الواجب على المستعير االلتزام ب             

حد  أ تعتبر اإلعارة       و   . الغرامة التي ستوقع على المستفيد في حالة تأخير المواد المعارة                        وتحديد    

 لقياس مدى    اً  جيد اً ومعيار     المؤشرات الهامة على فاعلية المكتبة وعالقتها بمجتمع المستفيدين،                     

يوجد مجموعة من العوامل لها تأثير على              و   ، أهدافها    ديم خدماتها وتحقيق       فاعلية المكتبات في تق       

  :سياسة اإلعارة، من أهمها ما يلي

                                                      .اإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة في المكتبة. أ

                                                                                    . حجم مقتنيات المكتبات. ب

                                                     .حجم المستفيدين من المكتبة ومستواهم الثقافي.  ج

                                                  .تبةنوع المك. د 

  ):   Bibliographic Service( رافيةغالخدمة الببليو .٤,٦,٦,١

 أو ،إعداد قوائم بمصادر معلومات عن موضوع أو ،وصف الكتب أو الكتابة عن الكتبهي عملية 

تها الداخلية أو على  على مقتنيا في إعداد تلك القائمة المكتبةتعتمد وربما ،شخص معين

 وهذه الخدمة تفيد رافيات والفهارس الحاصرة لإلنتاج الفكري الخارج عن مقتنياتها،غببليوال

وتكون مرتبة عادة حسب  .معين أوعية المعلومات التي تتناول موضوع مالباحثين حيث تحصر له

 ،عة، والموضوعيةلى الجارية، والراجرافيات إغ وتقسم الببليو، أو الهجائي،الترتيب الزمني

     .رافياتغالببليورافيا غببليوووالمتخصصة، 

  ): Reference  Service (خدمة المراجع . ٥,٦,٦,١

 اإلجابة عن أسئلة المستفيدن المتنوعة، ويكون بأنهاالخدمة المرجعية ) Katz,1978(يعرف كاتز

                           .عالمعلومات، والمستفيد، وأمين المراج: ة هيصر رئيستوفر ثالث عناذلك ب

يوجه حيث   ، للمراجع يشرف عليه أمين المكتبة أو أمين قسم المراجعاً خاصاًالمكتبة قسمتوفر  
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ة  المكتبة باإلجاب فيقوم العاملون في،تتعلق بموضوع ماأسئلة أو استفسارات  الباحث أو المستفيد

معاجم، ومن موسوعات،  المكتبةفي  تلك األسئلة باستخدام مجموعات المراجع الموجودة عن

الرد على األسئلة " ويطلق على هذه الخدمة حديثا مصطلح .وغيرها كشافاتوأطالس، و

 المباشرة وتكون باإلجابة عن الخدمات:  وتقسم الخدمات المرجعية إلى قسمين"واإلستفسارات

 .دام المراجع المختلفة وتدريبهم على استخ،أسئلة المستفيدين وإرشادهم إلى أماكن وجود المراجع

 اختيار المراجع المناسبة للمكتبة، وترتيبها على الرفوف لتسهيل تشملمباشرة والغير الخدمات و

  .عملية الوصول إليها

  ): ( Photocopying  واالستنساخ  التصويرخدمة  . ٦,٦,٦,١

المستفيدين،  والطباعة أثره الكبير في خدمة ، والنسخ،للتطور التكنولوجي في مجال التصوير

، ومختلف  والمطبوعات،المخطوطات و،لدورياتللتصوير والنسخ ا آالت اتتستخدم المكتب

تصوير ما يحتاجه من مجموعات المكتبة المختلفة ب التي يرغب المستفيد المصادر المطبوعة،

، وتضع بعض المكتبات بعض القيود رسوم، وغالبا ما تقدم هذه الخدمة مقابل وخاصة المراجع

  . حسب سياسة المكتبة عملية التصويرعلى

                                                 

 - Selective Dissemination of  Information ( للمعلومات البث االنتقائي  . ٧,٦,٦,١

SDI (: معلومات  بأخذالمكتبة حيث تقوم  الحاسب اآللي، تقدم باستخدام هي خدمة مستحدثة 

بهدف إعالم المستفيد بالمواد مجاالت اهتمامهم، و العنوان،وستفيدين مثل االسم،  المشخصية عن

التي وصلت المكتبة حديثا حسب مجاالت اهتمامه وتكون هذه الخدمة موجهة إلى خدمة الفرد أو 

  . المستفيد مباشرة،  والبث االنتقائي للمعلومات شكل من أشكال خدمة اإلحاطة الجارية

        
  :) Current Awareness( االحاطة الجارية   .٨,٦,٦,١ 

 وعلى التطورات       المعلومات الجديدة بالمكتبة            بأوعية    أو إطالعهم      الهدف منها إعالم المستفيدين          

  االتصال الهاتفي بالمستفيدين،          :، وهى تتم بطرق متعددة منها          الحديثة في مجال اهتمام المستفيدين            

لكتب ل عرض الغالف الخارجي          و ،   إلى المستفيدين     لها وإرسا    تصوير واستنساخ محتويات الدوريات              

 . أو قوائم باإلضافات الجديدة للمكتبة بالمقتنيات الجديدة اتفي مدخل المكتبة، إصدار نشرالجديدة 
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  : )Internet Service(خدمة اإلنترنت . ٩,٦,٦,١

تجت هذه   ن   .وتعني الشبكة العالمية       )   International Net Work( اإلنترنت مشتقة من       كلمة  

ثالث ثورات كونية هي                  لخدمة عن تالحم  وثورة                         :   ا لمعلومات، وثورة االتصاالت،  ا ثورة 

 واإلقليمية عالية       ،  والوطنية    ، وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من الحواسيب المحلية                 .   الحواسيب   

 وخطوط   ، السرعة منتشرة في جميع أنحاء العالم ومرتبطة مع بعضها البعض من خالل الهواتف                            

خدماتها متنوعة تربط العالم كله، وتساعد في إجراء                      .    أو من خالل األقمار الصناعية             ، الكيبل  

 بين األفراد والمؤسسات، وتوفر إمكانيات هائلة في مجاالت بث المعلومات وتبادلها                                   ت االتصاال    

على نطاق العالم، هناك العديد من خدمات المكتبات والمعلومات التي يستطيع المستفيدون اإلفادة                                     

البحث في    :    عن طريق ما يلي     ويمكن االستفادة من اإلنترنت في المكتبة              .   ا من خالل اإلنترنت       منه 

فهارس المكتبات، وخدمة اإلحاطة الجارية، وخدمة اإلعارة بين المكتبات، وخدمة مطالعة الكتب                                         

خدمة االشتراك في        و والدوريات والصحف التي قامت مكتبات عديدة بتحميلها على اإلنترنت،                             

  .الخ ...يات التي تمثل ركناً أساسيا من مصادر المعلومات المهمة جداًالدور

  

  : خدمة تدريب المستفيدين. ١٠,٦,٦,١

للتعامل للمستفيدين المهارات األساسية وتطوير هي عبارة عن برامج تعدها المكتبات بهدف تنمية 

 واالستفادة من ،علومات القدرة على تحقيق اإلفادة الفاعلة من مصادر المهم وإكساب،مع المكتبات

  وتمكينهم من التعرف على كافة اإلمكانيات المتاحة للحصول على المعلومات،خدمات المكتبة

  .وتعريفهم كيفية استخدام الفهارسبالسرعة الممكنة، 

ويتم تدريب المستفيدين من خالل تنظيم جوالت في المكتبة، وإلقاء المحاضرات، والتدريب 

  .وع، واإلحاطة الجارية، أو من خالل الموقع اإللكتروني للمكتبةالفردي، والدليل المطب
 

  ): Publishing service(  خدمة النشر. ١١,٦,٦,١

ويقصد بهذه . تتوفر في بعض المكتبات ة التيبالحديث عن هذه الخدم) ١٩٩٩(الهاللي  انفرد 

 وتقارير المطبوعات وخاصة البحوث والدراساتالخدمة أن بعض المكتبات تقوم بإصدار 

البحوث، ومحاضر اللجان، وأعمال المؤتمرات، وكشافات بمحتويات الدوريات، ونشرات 

  .بملخصات رسائل الماجستير أو الدوريات
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    :Processing Services)(خدمات الفهرسه والتصنيف . ١٢,٦,٦,١

 المكتبة من الهدف من هذه الخدمة السيطرة على الكم الهائل من مصادر المعلومات التي تقتنيها

  .خالل وصفها وتحليلها وتقديمها بصورة منظمة للمستفيدين على اختالف أنواعهم وتخصصاتهم

بأنها عملية اإلعداد الفني ألوعية ومصادر "الفهرسة  )٢٢٤، ص٢٠٠٥(يعرف عليان والنجداوي و

اول المعلومات من كتب ودوريات ومواد أخرى بهدف أن تكون هذه األوعية أو المصادر في متن

وهي عملية  .ر الطرق وفي اقل وقت وجهد ممكنالمستفيدين من المكتبة أو مركز المعلومات بأيس

  ."بيان للمالمح المادية والموضوعية لمصادر المعلومات من خالل وصفها بطريقة معينة

 وفهرس ، وفهرس للعناوين،فهرس للمؤلفين: يتوفر في المكتبات األنواع التالية من الفهارس وهي

  .مواضيعلل

  . لي باستخدام الحاسوبنها الفهرس البطاقي، والفهرس اآلظهرت أشكال متعددة من الفهارس مو

ت  هي إرشاد المستفيدين إلى أماكن وجود مصادر المعلوماةوالوظيفة الرئيسة لخدمة الفهرس

  .المتنوعة التي تمتلكها المكتبة

ا من اجل تسهيل عملية وصول  تنظيم مقتنيات المكتبة ومصادرهوللتصنيف هدف رئيس في 

  .المستفيدين إليها

  :اشهر أنظمة التصنيف العالمية

 ) Dewey Decimal Classification(. تصنيف ديوي العشري .١

-١٨٥١عاش من عام  )Melvil Dewey(     وضع هذا النظام أمريكي يدعى ملفيل ديوي، 

ه  عمل مساعداً ألمين مكتبة الكلية، وخالل عمل،)أمهرسيت(م تخرج من كلية ١٩٣١

بالمكتبه حاول وضع خطة لتنظيم الكتب في مكتبة الكلية، حيث قام بإعداد جداول لتصنيف 

  :بنى ديوي نظامه على األسس التالية، الكتب في المكتبات

  . استخدام األرقام العشرية للكتب .١

 .تحديد موضع الكتاب بدقة متناهية .٢

 .وضع الفهرس التحليلي لجداول التصنيف .٣

رفة اإلنسانية كوحدة، ثم قسمها إلى تسعة أقسام، ووضع األعمال  تناول ديوي مجال المع

العامة في القسم العاشر، وأعطى لكل موضوع من المواضيع رقماً من األرقام، وقد أطلق 

 الديانات، ٢٠٠ الفلسفة، ١٠٠ المعارف العامة، ٠٠٠: عليه ديوي أصوالً، وهي كما يلي
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 ٧٠٠ العلوم التطبيقية، ٦٠٠لعلوم النظرية،  ا٥٠٠ اللغات، ٤٠٠ العلوم اإلجتماعية، ٣٠٠

  ).١٩٩٧أبو شريخ، .( التاريخ والجغرافيا٩٠٠ األداب، ٨٠٠الفنون الجميلة، 

  )(Library of Congress Classification .:تصنيف مكتبة الكونجرس .٢

أمين مكتبة الكونجرس من عـام  )   Herbert Putnam(واضع هذ النظام هربرت بوتنام

لتنظيم مكتبة جامعة الكونجرس، وسمي هذا النظام باسم مكتبة جامـة           ،  )١٩٣٩-١٨٩٩(

الكونجرس الذي طبق فيها، واعتمد بوتنام في تصنيفه على الحروف الهجائيـة الكبيـرة              

 (I,O, W باستثناء الحروف التالية A -  Zكرموز للموضوعات الرئيسية، والتي تبدأ من 

X ,Y(  على النحو التالي:-  

  Aامة، المعارف العB،الفلسفة والديانات C  ،العلوم الملحقة بالتاريخ  D  التاريخ العام

  موضوع العلوم االجتماعية وأخرHالجغرافيا، G تاريخ أمريكا،  E - F ، والتاريخ القديم
  )١٩٩٧أبو شريخ،  .(.Zويأخذ الرمز  الببليوغرافيا والمكتبات  الكونجرسفي تصنيف

  (.Classification Decimal Universal- C.D.U ) : التصنيف العشري العالمي . ٣

خطة عامة للتصنيف الببليوجرافي مبنية على تصنيف ديوي العشري، ولكنها أكثر منه             

اقترحها المحاميان البلجيكيان أتوليـت  والفـونتين             . تفصيال وذات مظاهر تركيبية أكثر    

 )Paul Otlet and Henri Lafontaine(ن عقد في بروكسل عـام  في أول مؤتمر للمكتبيي 

    االتحاد الدولي للمعلومات والتوثيق ، تحت رعاية١٨٩٥
International) Federation for Information and Documentation(  

  : تالية تصنيف العشري العالمي من األقسام الرئيسية ال ويتكون

 ٣ الديانات، ٢ الفلسفة والميتافيزيقيا وعلم النفس والمنطق واألخالق، ١المعارف العامة،  ٠

 العلوم التطبيقية ٦، )الرياضيات والعلوم الطبيعية( العلوم النظرية ٥العلوم االجتماعية، 

واألدب  اللغات، ٨ الفنون والتسلية والترفيه واأللعاب الرياضية، ٧والطب والتكنولوجيا، 

الشامي وحسب اهللا، ( . الجغرافيا والتراجم والتاريخ٩ واآلداب الرفيعة وعلم اللغة والنحو،

٢٠٠٦.(    

   

 :Indexing & Abstracting Services)( خدمات التكشيف واالستخالص . ١٣,٦,٦,١

، وذلك  على كل ما ينشر حول موضوع مااإلطالع الوصول ون مشكلة صعوبةيواجه المستفيدو

لمشكلة ظهرت المستخلصات ان الفيض الهائل من المطبوعات المتنوعة، ولحل هذه عج نات

وتقدم للمستفيدين معلومات ملخصة ومكشفة وشاملة ذات ، لتحد من هذه المشكلة) االستخالص(
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 أو ، أو المراجع،داللة وأهمية ومصاغة بطريقة معينة لتعريف الباحث بمحتويات الدوريات

  .  دون الحاجة إلى الرجوع إليها في كثير من األحيان.  الخ...الرسائل الجامعية

 التي تحتويها ، والمحتويات، والحقائق، واألفكار،الموادو ،هم المراجععلى أف اشويحتوي الك

 وتكون مرتبة حسب نظام معين ، ومراجع، ودوريات،مصادر المعلومات المختلفة من كتب

 عملية مراجعة المعلومات لوذلك لتسهيالخ، .. .يائ الهج أو،يالموضوع، أو ريخياكالترتيب الت

  .بسهولة ويسر

  

  :On-Line Search Service)(خدمة البحث باالتصال المباشر. ١٤,٦,٦,١

نظرا لالنفجار المعرفي الهائل أصبح شيئاً ضرورياً على الباحثين أن يسترجعوا المعلومات 

ريقة مباشرة والتي من شأنها أن تزود بط  (Terminal)*باستخدام الحاسوب والمحطات الطرفية 

ظهرت هذه الخدمة  .الباحث بالمعلومات المخزنة في نظم المعلومات وبنوكها وقواعدها المختلفة

منذ الستينات وكان عدد قواعد البيانات مئة قاعدة أما اآلن فالعدد يتجاوز األلف، ويغطي معظم 

  .مواضيع المعرفة

  : عناصر رئيسية وهيوالستخدام هذه الخدمة هناك أربعة

  .قواعد أو بنوك للمعلومات مخزنة في الحاسوب. ١

  .موزع للخدمة لتوصيل المعلومات للمشتركين. ٢

  .مكتبات ومراكز للمعلومات تشترك في هذه الخدمة. ٣

  )٢٠٠٥عليان والنجداوي، . (باحث يستطيع التعامل مع هذه الخدمة. ٤

  

   :ات للمستفيدين العوامل التي تؤثر في تقديم الخدم٧,٦,١

  : وتتأثر بعوامل متعددة أهمها،الخدمات المكتبية تختلف من مكتبة إلى أخرى

 ومستواهم ،يختلف مجتمع المستفيدين من مكتبة ألخرى من حيث ثقافتهم: المستفيدون. ١

 في تحديد نوعية خدمات  مهماً ومتوسط أعمارهم، ويشكل المستفيدون عامالً،العلمي

  . ونجاحها وتطورها وعددهاالمستفيدين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يمكن عن طريقها إدخال )communications network ( تصالاالهي نقاط في شبكات  (Terminal): المحطات الطرفية *

 Personal(  تكون الطرفييات عبارة عن كمبيوتر شخصي أو إخراج البيانات، أو قد

Computer(  رفية ط أو  Terminal  متصلة بحاسب آلي رئيسي ) (Mainframe.  ) ،٢٠٠٦الشامي، وحسب اهللا.(       
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دعت الحاجة إلى تقديم خدمات مكتبية كلما  ،كلما كان حجم المكتبة كبيراً: حجم المكتبة. ٢

  .أكثر

 لكل مكتبة أهداف خاصة بها وال يمكن تحقيق تلك األهداف إال من خالل: أهداف المكتبة. ٣

متمثلة في الخدمات المكتبية التي تقدمها ، العمليات والنشاطات والبرامج التي يتم أداؤها

  .من أجل خدمة تلك األهداف

تتأثر خدمات المستفيدين بنوع المكتبة، فالخدمات التي تقدمها المكتبة : نوع المكتبة. ٤

ختالف في  الجامعية ويعود ذلك إلى االفي المكتبات المدرسية تختلف عن الخدمات

  .ن فيها وإمكانياتها المتوفرةهداف وحجم المكتبة وعدد المستفيدياأل

 من حيث مؤهالتهم وثقافتهم، فالعنصر البشري المتخصص المؤهل علمياً: العاملون. ٥

  .  يستطيع أن يقدم خدمات متميزة للمستفيدينوعملياً

ة المتاحة، فتعتبر موازنة المكتبة تتأثر خدمات المستفيدين بالموارد المالي: الموارد المالية. ٦

  . لنجاح الخدمات المكتبية أساسياًعامالً

 أن تقدم ع تستطي، تمتلك تكنولوجيا المعلوماتن المكتبة التيإ: اإلمكانيات التكنولوجية. ٧

 تقديم  ال تستطيعالمكتبات التي ال تتوافر فيها هذه اإلمكانياتو ،خدمات مميزة للمستفيدين

  .م لهخدمات مميزة

 ...الجغرافيةوالدينية، واللغوية، والسياسية، ومثل العوامل االجتماعية، : عوامل أخرى. ٨

 . فهذه العوامل مجتمعة لها تأثير كبير في تقديم خدمات مميزة لجمهور المستفيدين. الخ

  )٢٠٠٢ الوردي والمالكي، ؛ ٢٠٠٠النوايسة، (

  

  :مشكالت المكتبات الجامعية ٨,٦,١ 

  ٢٠٠٣بدوان،  ؛ ٢٠٠١ دويكات، ؛٢٠٠٠رجب، ؛١٩٩٧همشري وعليان ،ال( تأشارت الدراسا

 المكتبات الجامعية في البالد العربية بشكل هاتعاني منإلى عدد من المشكالت   ) ٢٠٠٤مراد،  ؛

  ، تحد من قدرتها في تقديم خدماتها وتحقيق أهدافهاكالتمشوهي  ، وفلسطين بشكل خاص،عام

   :ومن هذه المشكالت ما يلي

انعكس سلباً على الجامعية، مما لمكتبات  لالمتاحةالمالية الموارد كبير في القصور ال .١

مستوى الخدمات المكتبية المقدمة، األمر الذي أدى إلى تدني معدالت اإلفادة من هذه 

   .المكتبات
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في خاصةً ، ) في بعض األحياناً إذا لم يكن معدوم(بين المكتبات تدني مستوى التعاون  .٢

اإلعارة المتبادلة، الفهرس الموحد، وشراء الكتب واألجهزة والتقنيات الحديثة وغير مجال 

 .ذلك

 .لمكتباتها بصورة علميةعدم التخيطيط الجيد من قبل الجامعات الفلسطينية  .٣

بعض المكتبات إلى اللوائح التنظيمية والسياسات المكتوبة الالزمة لتأدية أعمالها تفتقر  .٤

اللوائح والتعليمات الخاصة بتنظيم األعمال و الوظيفي،وصف بالشكل الصحيح، مثل ال

 .اليومية 

  .الخدمات المقدمة إلى جمهور المستفيدينضعف  .٥

كثير من المكتبات إلى التقنيات الحديثة من أجهزة ومعدات وأدوات تلزم لتيسير ر أفتقا .٦

 .أعمال المكتبات

والدوريات، والنشرات، نقص كبير في عدد مقتنيات المكتبات الجامعية، من الكتب،  .٧

 .والصحف، واألشرطة

 .للعمل في المكتبات ، المكتبات والمعلوماتفي علم توظيف غير المتخصصين .٨

شديد في الدورات والبرامج التدريبية الالزمة لتطوير قدرات ومهارات العاملين في نقص  .٩

 .المكتبات الجامعية

حو المكتبة فيما يتعلق االتجاهات السلبية لبعض الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ن .١٠

  . والعاملين فيها، وخدماتها،بمجموعاتها

    االحتالل اإلسرائيلي على المؤسسات التعليمية والثقافية وخاصة الجامعات، وذلك أثر  .١١

  عن طريق اإلغالق القسري للجامعات، وما يترتب عليه من أثار سلبية تسعى إلى تجهيل       

  .أبناء الشعب الفلسطيني       

، والتي انعكست أثارها على  صعبةً جدا الفلسطيني الشعباألوضاع التي يعيشها أبناء .١٢

 والحركة المكتبية في ،جميع الظروف السياسية والتعليمية واالقتصادية والثقافية بشكل عام

الجامعات الفلسطينية بشكل خاص، مما أدى إلى صعوبة الحصول على الكتب الجديدة في 

 والضرائب التي يتم ، الوقت المناسب، بسبب إغالق الطرقمختلف التخصصات في

   .وغير ذلك... فرضها عند شراء الكتب، وصعوبة البريد الداخلي والخارجي
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  : المكتبات الجامعية والبحث العلمي٩,٦,١

كان للمكتبات دور بارز وهام في النهوض بالحركة الفكرية والثقافية ورفع مستوى البحث العلمي 

تقدمة من خدمات وبرامج وأنشطة مكتبية للمستفيدين، حيث يعتمد ذلك على خبرات من خالل ما 

 المعلومات التي ر مصادة ومؤهالتهم، وكمية ونوعي،وإمكانيات العاملين في المكتبات الجامعية

ل تطوير البحث العلمي في ومن أج. تضمها، والوسائل اإلعالمية المستخدمة داخل المكتبات

  :أهمها األمور التالية، موعة من المتطلبات ينبغي على المكتبات مراعاتها مجهناك الجامعات،

متابعة االنفجار المعرفي الهائل في مختلف المواضيع والتخصصات، وتشمل مصادر   . أ

  .المعلومات المختلفة

 ، والكشافات، والتصنيف،م مجموعات المكتبة المتنوعة، وذلك عن طريق الفهرسةينظت. ب

  .وعمل المستخلصات

  . التي يتم مناقشتها في الجامعةالرسائل الجامعيةب نشرة خاصةالعمل على إعداد . ج

 .)٢٠٠٢المالكي، ( .االهتمام بحوسبة مقتنيات المكتبات الجامعية  . د

 

                                                                          :  المعايير الدولية للمكتبات ١٠,٦,١

-International Standardization  Organization للمعايير  قامت المؤسسة العالمية١٩٩٨في عام   

ISO)( مؤشرات األداء للمكتباتبتقنين  )ISO -١١٦٢٠(التي شملت الخدمات  Services) ( بصفة عامة

  :والتي تتلخص في اآلتي

                                           .   رضـاء المـستفيد عـن الخـدمات التـي تقـدمها المكتبـة         .١

                                          .      عــدد مــرات تــردد المــستفيد علــى المكتبــة. ٢

                            . سرعة الوصول إلى مصادر المعلومات،  ومدى توفرها  للمـستفيدين . ٣

ــت .٤ ــرعة اس ــات  س                                               .    رجاع المعلوم

      .                                  تقديم  خدمات اإلعارة بالسرعة الممكنـة للمـستفيدين  . ٥

                                  . ل اإلعـارة مدى توفر خدمات اإلعارة بين المكتبات، والزمن المستغرق لتبـاد  .٦ 

                                                                    .  سرعة الرد على طلبات المـستفيدين . ٧
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ــسفيدين   . ٨  ــي للم ــورقي، واإللكترون ــث ال ــة البح ــوفر خدم ــدى ت                            .م

  )٢٠٠٦حجازي،( .مدى توفر عدد كاٍف من األجهزة اإللكترونية خدمة المستفيدين .٩ 
 
 

من المعايير الخاصة بالمساحة المناسبة للمكتبة، أن يخصص متر مربع  )١٩٩٨(  وذكر العكرش

ستفيد في المكتبة متراً مربعاً لكل م ) ٢,٧( مجلد، ويخصص مساحة تقدر ب )١١٠(لكل 

من مجموع المجتمع الذي تخدمه، أقترحت جمعية %) ١٠(وأن تستوعب المكتبة الجامعية، 

من الكتب في السنة لكل مستفيد،هذا يعني أن مكتبة تخدم %) ٢٠(المكتبات األمريكيةإضافة 

  .عشرون ألف مستفيد ستضيف أربعة أالف كتاب في السنة

  :سطينية   المكتبات الجامعية الفل ١١,٦,١

  :مكتبة جامعة القدس . ١

 مكتبة كلية العلوم، ومكتبة :م وهي موزعة على ستة مواقع١٩٨٤ تأسست مع إنشاء الجامعة عام 

هند ( ومكتبة كلية اآلداب  أبو ديس،- ومكتبة كلية الحقوق كلية القرآن وكلية الدعوة وأصول الدين،

كلية الدراسات اإلقليمية األمريكية ، ومكتبة )بيت حنينا(ومكتبة كلية اآلداب ) الحسيني

، وجميعها تخضع إلدارة مركزية واحدة، وتتبع نظام تصنيف مكتبة ، رام اهللا- واإلسرائيلية

الكونجرس لتنظيم مقتنياتها، معظم محتويات المكتبة من الكتب والمجالت، باإلضافة إلى بعض 

 تقريباً، ١٠٠,٠٠٠س تصل الى المواد السمعية والبصرية، مجموع مقتنيات مكتبات جامعة القد

 library of(مكتبة جامعة تورنتو في كندا : تشترك المكتبة بعدة مواقع إلكترونية للبحث منها

Toronto( إبيسكو للمعلومات  ، وقاعدة بيانات (Ebsco) وموقع سيج ،)Sage(  وتفتح المكتبة

جامعة .(  مساًء١- ٨يوم الخميس ، و  مساًء5-  صباحا٨ًمن الساعة  األربعاء –أيام السبت أبوابها 

  )٢٠٠٦القدس، 

  :مكتبة جامعة النجاح. ٢

 جامعة النجاح الوطنية امتداداً لمكتبة مدرسة النجاح ومن ثم لمكتبة كلية مجتمع النجاح ةتعد مكتب 

 انتقلت المكتبة ١٩٩٨ وهو عام إنشاء الجامعة وتأسيسها، ومع نهاية عام ١٩٧٧حتى العام 

ويتألف مبنى المكتبة . إلى مبناها الجديد وسط الحرم الجامعي" يانا تماري الصباغمكتبة د"الرئيسية 

تحوي مكتبات جامعة النجاح الوطنية حوالي ، و٢م ٥٠٠٠  الجديد من خمسة طوابق بمساحة

وتتبع نظام تصنيف ديوي   مجلد في اللغات العربية واإلنجليزية واألجنبية األخرى،١٥٠,٠٠٠
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 وتشترك أيضاً بمجموعة كبيرة من الدوريات اإللكترونية والمطبوعة اتها،العشري لتنظيم مقتني

  )٢٠٠٦،  الوطنيةجامعة النجاح.(  . دورية جارية سنويا٢٢٠٠ًيقدر عددها بـ 

 - ة جامعة الخليل  نوا- تأسست مكتبة الجامعة مع تأسيس كلية الشريعة : مكتبة جامعة الخليل . ٣

 مع تطور الجامعة، وهي تشغل اآلن الطابق األخير في  وأخذت تتسع وتتطورم،١٩٧١في سنة 

 ٤٤,٠٠٠تزيد مقتنيات المكتبة عن و، ٢ م١٣٢٠مبنى عمر ابن الخطاب في الحرم الجامعي بمساحة 

 وتشتر المكتبة بقاعدة مجلد، مرتبة حسب الموضوع ضمن خطة تصنيف نظام ديوي العشري،

بة أبوابها يومياً من الساعة الثامنة حتى الرابعة،  وتفتح المكت،(Ebsco) بيانات إبيسكو للمعلومات 

  )٢٠٠٦، جامعة الخليل( .وأيام الخميس من الساعة العاشرة حتى الثالثة

" شيد مبنى المكتبـة ، حيث ١٩٢٣كانت بداية تأسيس  المكتبة عام :زيت مكتبة جامعة بير. ٤

 أضيفكما  .نم في الكويتالغا  بتبرع سخي من مصنوعات١٩٨٥عام " مكتبة يوسف أحمد الغانم 

يصل ، تكون مبنى المكتبة من سبعة طوابقيو ،٢٠٠٥له ملحقاً للتوسع من ثالثة طوابق في العام 

، تصنف معظم المواد وفق نظام تصنيف الكونغرسو ،مجلدا١٢٢,٥٣٥ً من الكتب  هامحتوياتمجموع 

   مساًء٥:٣٠ -احا  صب٨:٠٠الخميس والسبت من الساعة  -اإلثنينمن : طبيعة دوام المكتبة

                )٢٠٠٦، زيتجامعة بير(  . ظهرًا١:٠٠ -صباحا  8:00 الجمعة من الساعة

صممت  ، وقد١٩٧٨عام  مكتبة جامعة بيت لحم في نيسان افتتحت: مكتبة جامعة بيت لحم . ٥

 باللغة العربية  ألف مجلد٦٨الية على نحوحوتشتمل المجموعة ال. لتستوعب مائة ألف مجلد

  نظام تصنيف مكتبة الكونجرس تعتمد على لكوكذ واإلنجليزية وبعض اللغات األجنبية األخرى، 

جامعة بيت ( .  مساًء5 -  صباحاً ٨وتفتح المكتبة أبوابها من الساعة  لتنظيم مقتنيات المكتبة،

  ).٢٠٠٦لحم،

:جنين/األمريكية العربية مكتبة جامعة . ٦  

م، وتتكون من طابقين، تضم ما يزيد علـى  ١٩٩٧ الجامعة عام تم تأسيس المكتبة مع بداية تأسيس    

   مجلد باللغة العربية، واالنكليزية، باإلضافة إلى المجالت، والمواد السمعية والبـصرية،           ٦٠,٠٠٠

 بقاعـدة بيانـات    ديوي العشري، وتشترك المكتبـة    تصنيف  وترتب المكتبة مقتنياتها حسب نظام      

  . .  مساًء٤- صباحا٨ًح المكتبة أبوابها من الساعة تفتو،  (Ebsco) إبيسكو للمعلومات
 
:مكتبة جامعة بوليتكنك فلسطين. ٧  
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جامعة بوليتكنيك فلسطين إلى إنشاء رابطة الجامعيين في محافظة الخليل عام            يرجع تأسيس مكتبة  

م،  ومع تأسـيس معهـد       ١٩٥٥م، وقامت الرابطة بإنشاء أول مكتبة عامة في الخليل عام           ١٩٥٣

م، أصبحت المكتبة العامة لرابطة الجامعيين مكتبـة معهـد البوليتكنبـك،            ١٩٧٨تكنيك عام   البولي

  كتاب باللغـة     ٢٨,٠٠٠وتطورت بعدها لتصبح مكتبة الجامعة، تحتوي المكتبة على ما يزيد عن            

 ، وتشترك المكتة في عـدة قواعـد         CD)( قرص مدمج    ١٢٠٠العربية واإلنكليزية، باإلضافة إلى   

سطين،      (.   مساءً  ٤- صباحاً ٨نية، تفتح المكتبة أبوابها من الساعة       بيانات إلكترو  ة بوليتكنك فل جامع
٢٠٠٦.(   

  
  محددات الدراسة ٧,١

  : يمكن حصر محددات الدراسة في المجاالت اآلتية

 :المجال البشري -١

  في لموظفين اإلداريين، وا هيئة التدريساءعضأ و، الطلبةت هذه الدراسة علىقتصرا    

  .فقطالفلسطينية  امعاتالج     

 : مكانيال المجال -٢

    في الضفة الغربية باستثناء جامعة الفلسطينية  الدراسة على الجامعات ت هذهقتصرا     

    حيث أنها جامعة تتبع نظام التعليم عن نظام الدراسة فيهاالقدس المفتوحة وذلك بسبب       

 .العتبارات لوجستية وذلك مع الدراسة من مجت جامعات قطاع غزةاستثنيت وقد .بعد      

 :انيمالمجال الز -٣

  .م٢٠٠٥/٢٠٠٦  من العام الدراسيالفصل الدراسي الثانيتم إجراء الدارسة في بداية     

 :أدة الدراسة -٤

  .   تتحدد نتائج الدراسة باألداة المستخدمة
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  الدراسات السابقة  :الفصل الثاني

 الدراسات السابقة العربية  ١,٢

 الدراسات السابقة األجنبية  ٢,٢

  تعقيب على الدراسات السابقة  ٣,٢
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  الفصل الثاني 

_____________________________________________________  

  الدراسات السابقة 

ى تقسيمها إلب الباحث قاميتناول هذا الفصل الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع هذه الدراسة، وقد 

تم عرض الدراسات العربية أوال و ، التسلسل الزمني التنازلي من األحدث إلى األقدمقسمين مراعياً

  . ثم الدراسات األجنبية

  

   الدراسات العربية .١,٢

                                                                                                          : )٢٠٠٥( جان دراسة .١٫١٫٢
استخدم الباحث . "تعليم علم المكتبات والمعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي"بعنوان 

  في والمعلومات المكتباترؤساء أقسام وتم توزيعها على  للحصول على المعلومات،ةاالستبان

                                            .عَمانو الكويت،والبحرين، وقطر، و السعودية، ةالمملكة العربي

                                                                                                    : توصلت الدراسة للنتائج التالية

 .   المكتبة  تقدم المكتبات الجامعية برامج خاصة للطالب تساعدهم على استخدام عدم .١
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 معظم الطلبة على اللغة العربية في عمل أبحاثهم، وذلك لضعفهم باللغات يعتمد  .٢

 .األجنبية 

افات يوجد عجز شديد في المراجع والدوريات المتخصصة في مجال المكتبات، وكش .٣

.                      باللغة العربية أو األجنبية، مما يعد عائقًا أمام عملية البحث والدراسةسواءالدوريات 

المتخصصة  رافيغ الببليو ووسائل الضبط، والدوريات، أوصت الدراسة بضرورة توفير الكتب

  .       في مجال المكتبات الجامعية

 ي مكتبة الملك عبد العزيز العامةخدمات المستفيدين ف"بعنوان  :)٢٠٠٥( السالم دراسة .٢,١,٢

مكتبة الملك عبد العزيز الخدمات في اقع  لدراسة والوصفياعتمد الباحث على المنهج   ."بالرياض

مكتبة الملك عبد التي تقدمها خدمات المستفيداً من ) ١٥١٥(دراسة منتكون مجتمع الحيث  .العامة

تحديد اتجاهاتها و ،هاتعريفو، وع من أنواع الخدمات المقدمة كل نت الدراسةتناولو العزيز العامة،

  .، واعتمد الباحث على االستبانة للحصول على المعلومات المطلوبةالكمية والنوعية

                                                                                                                                

                                                                 : التاليةنتائج لل توصلت الدراسة

 داخلي،ال طالعاإل خدمات شملحيث ت تنوع الخدمات التي تقدمها المكتبة للمستفيدين، .١

والحصول على إجابات  وإجراء البحث في قواعد المعلومات المتاحة، خارجية،العارة اإلو

واالستماع إلى المحاضرات  رافية مطبوعة بواسطة الحاسوب،غ ببليومرجعية وقوائم

                                                             . المسجلة على أشرطة صوتية أو مرئية

 . على اختالف الجنس والعمر، المستفيدينفئات  لمختلف المقدمةمالءمة الخدمات .٢

 .رافيغوخاصة خدمات الضبط الببليو تطور حركة الخدمات وازديادها بمرور السنوات، .٣

حيث  على األنماط التقليدية المناطة بالمكتبات العامة عادة،المقدمة عدم اقتصار الخدمات  .٤

ونحوها من  وإقامة اللقاءات العلمية، وعقد الندوات،  خدمات النشر، اتسعت لتشملهاإن

   .أفقهوتوسيع دائرة المواطن، النشاطات التي تسهم في تثقيف 

                                                                                                                         

. زيادة التعاون والتنسيق مع المكتبات والجهات المختلفة المعنية بتقديم خدمات المعلوماتب أوصى الباحث 

االستفادة من و. من االجتهادات الشخصيةوضع سياسة مكتوبة لعملية تقديم الخدمات في المكتبة بدالً و
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مصادر المعرفة المختلفة الموجودة في المجتمع، مثل اإلعارة بين المكتبات، والربط الشبكي الذي يمكن 

 .المستفيدين من الدخول على قواعد المعلومات

  

                                                                                      :)٢٠٠٥(دراسة سليمان. ٣,١,٢

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع استخدام اإلنترنت في إدارة العمليات الفنية في مكتبات 

 وقام  . الوصفيالجامعات الرسمية األردنية من قبل العاملين فيها، ولقد اعتمد الباحث على المنهج

تكون مجتمع و. فقرة) ٢٧( وقد تكونت أداة الدراسة من جمع البيانات،ل الباحث بتصميم استبانة

 في المكتبات الجامعية الرسمية األردنية، وبلغ الفنيين والموظفين اإلداريين الدراسة من العاملين

   .موظفاً) ١١٧( بلغت  عشوائيةاختيرت منهم عينةموظفاً، ) ٢٢٥(عددهم 

   : ما يليى إلالدراسة نتائج توصلت

  .تتوفر في المكتبات الجامعية الرسمية البنية التحتية لإلنترنت .١

يوجد ضعف في استخدام الموظفين لإلنترنت استخداماً أمثل في إدارة النشاطات الفنية  .٢

 ناتج عن ضعف إيفاد الموظفين في دورات في مجال استخدام المكتبات، وذلك في

                                                                           .ةاإلنترنت في العمليات الفني

%) ٤٣,٤( في إنجاز النشاطات الفنية  من العامليننسبة الذين يعتمدون على اإلنترنت .٣

  .من العينة

من عينة الدراسة أفادوا بأن اإلنترنت يتيح لهم اإلجابة على تساؤالتهم %) 57.8(وأن  .٤

من العينة أفادوا بأهمية استخدام %) ٥٩(م على إنجاز العمل، وأن التي تساعده

أفادوا بأن استخدام اإلنترنت يحقق زيادة %) ٦٣(اإلنترنت في إدارة العمليات الفنية و 

              .المعرفة في مجال العمل، ويحقق أهداف التعليم المستمر في مجال التخصص

 والفهرسة التزويد على الفنية إنجاز النشاطات  في لإلنترنتالموظفين تركّز استخدام .٥

          . األولىبالدرجة ،والتصنيف

إعادة النظر في البنية التحتية لشبكات اإلنترنت في الجامعات لرفع كفاءتها من ب أوصت الدراسة

عقد ، و تحديث أجهزة الحاسب لدى الموظفين بأجهزة حديثة ومتطورة حيث السرعة، وضرورة

 بين المكتبات في مجال استخدام اإلنترنت في إدارة العمليات  متخصصةعملدورات وورش 
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إيجاد تعاون فعال بين المكتبات الستغالل اإلنترنت وتوظيفه في على العمل و ،الفنية في المكتبات

إدارة العمليات الفنية في المكتبات الجامعية، من خالل شبكة معلوماتية تربط المكتبات بعضها 

  . ببعض

  :)٢٠٠٥( عباس دراسة

تكون  ة، حيث وكان الهدف منها التعرف إلى جودة خدمات مكتبة جامعة الملك عبدالعزيز بجد 

) ٢٣٨(وقد أجريت هذه الدراسة على . مكتبة في الجامعةالمجتمع الدراسة من المستفيدين من 

تيارهم بطريقة  تم اخ،مستفيًدا فعلًيا من خدمات المكتبة المركزية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة

مكتبات الدراسة، وتتكون  قياس جودة الخدمات فيل ) *Servqual(م الباحث أداة واستخد. عشوائية

  .  سؤاال٢٢ًاألداة من 

                                                             : توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

بة موضع الدراسة منخفض، مما يدل على انخفاض إن مستوى جودة الخدمة التي تقدمها المكت .١
    .مستوى األداء

 .هم إلى مستوى توقعاتى للخدمة الفعلية كانت سلبية؛ ألنها لم ترقمستفيدينتقييمات ال .٢

 سوف ، وأنهم المرتادين للمكتبةمن المستفيدين% ٧٩,٥ بنسبة واالرتياح قد تحققت حالة الرضا .٣

 .ينصحون زمالءهم بزيارة المكتبة

      .هرت الدراسة نجاح المقياس المستخدم من أجل التعرف على جودة الخدمة في مكتبات الدراسةأظ .٤

 ،إجراء دراسات مستقبلية على المكتبات المتخصصة لقياس جودة الخدمات المقدمة فيهاب أوصى الباحث

االهتمام و ،وضرورة االهتمام بما يطرأ من عيوب وخلل أثناء استفادة المستفيد من خدمات المكتبة

         .بالقوى العاملة بالمكتبة من خالل تكثيف البرامج التدريبية لهم

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الخدمةأول محاولة لقياس جودة  وهي (Parasuraman et al)ن يخرآ إلى باراسورامان وهذه األداة وتنسب*

 على قبول استحوذ والذيا يعرف بالفجوات الخمس لجودة الخدمة في غير المكتبات والمعلومات لقياس م

 للوصول إلى الفجوة ما بين توقعات العمالء ا معظم الباحثين بسبب مصداقيته وإمكانية تطبيقه عمليدوتأيي

  ).٢٠٠٥عباس، . ( يحصلون عليهاالتي للخدمة الفعليلألداء ولجودة الخدمة 
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                                                                               :)٢٠٠٤(باطويل  دراسة. ٥,١,٢

استخدم . زلعزيبداكان الهدف منها تقويم خدمة اإلعارة بمكتبة قسم الطالبات بجامعة الملك ع

 ، هي الزيارات الميدانية لمكتبةالباحث منهج دراسة الحالة، وتكونت أداة الدراسة من ثالثة أقسام

المالحظة و  والمترددات عليها،مكتبةالالمقابلة الشخصية مع أمينات ، وجامعةاللطالبات بقسم ا

  .المكتبةوالمتابعة لعمل قسم اإلعارة ب

  

   :النتائج التي توصلت إليها الدراسة

فقط لكل مستعير خالل أربعة ن متوسط عدد الكتب المعارة تصل إلى أربعة كتب أ .١

 .، وهذه نسبة قليلة جدا كل مستفيدةكتاب واحد في العام ل، أي أعوام

، إذ بلغ ما تم استعارته باللغة العربية  الكتب األجنبيةأن الكتب العربية أكثر إعارة من .٢

كس ضعف القراءة باللغات  مما يع، %٧,٩ والكتب األجنبية  بنسبة ، %٩٢,١ما نسبته 

  .األجنبية

ت بنظام اإلعارة المعمول به عدم ربط نظام اإلعارة المعمول به في مكتبة قسم الطالبا .٣

 .في المكتبة المركزية 

  

توظيف المتخصصين في علم المكتبات والمعلومات في قسم اإلعارة بمكتبة أوصت الدراسة ب

أن تهتم المكتبة بخدمة اإلحاطة الجارية، وإصدار نشرة فصلية عن و ، الجامعةقسم الطالبات ب

  .جاع المواد المعارةفرض غرامات على تأخير إرو ،المكتبة وخدماتها

  

   :)٢٠٠٤(دراسة السالم . ٦,١,٢

معرفة أثر ترسيم خدمات المعلومات في المكتبات الجامعية في زيادة الدعم هدفت الدراسة إلى 

المالي، وتوظيفه في تحسين الخدمات، وتوصيلهـا إلى أكبـر قطاع ممكن من جمهور 

ة هتم تصميم استبانتين إحداهما موج. هلوصفي في دراستاستخدم الباحث المنهج ا. المستفيدين

التي  التي تفرض رسوماً على المستفيدين، واألخرى موجهة للمكتبات  الجامعيةلمكتباتللعاملين في ا

  . على المستفيدين منهااًال تفرض رسوم
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 : التاليةالنتائجت الدراسة إلى توصل

ية الخدمات المقدمة، أهم األسباب التي تقف خلف ظاهرة الرسوم تتمثل في تحسين نوع .١

                                                .وتطوير المكتبة، ودفع نفقات األجهزة وصيانتها

تتمثل أبرز أنواع الخدمات التي يمكن أن تفرض عليها الرسوم في المحيط الجامعي  .٢

ستفسارات واإلعارة المتبادلة، والفاكس والتلكس، واال التصوير،: على الخدمات التالية

رافيات، واالستخالص، وإيصال الوثائق، واإلحاطة غالطويلة، وقوائم القراءة والببليو

  . المعلومات المقدمة لرجال األعمال وخدمات الجارية، واالتصال المباشر،

  .وأوصى الباحث بأن تتناسب جودة الخدمات وكفاءتها مع الرسوم المفروضة على الخدمات

  :)٢٠٠٤(دراسة القبالن . ٧,١,٢

 هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مكونات الضغط ومصادره للعاملين في المكتبات 

أجريت هذه . األكاديمية والمؤسسات المعلوماتية بشكل عام، والنتائج واآلثار المترتبة عليها

ى عل الدراسة هذه اعتمدتو ،الدراسة على العاملين في المكتبات األكاديمية في مدينة الرياض

  .أجزاء أربعة من والتي تتكون االستبانة في الدراسة تمثلت أداة. الوصفي  المنهجماستخدا

  : التاليةجإلى النتائ الدراسة  توصلت

  قلة وعي المستفيدين في التعامل مع تقنيات المكتبة وموظفيها يعد من أهم الضغوط التي  .١

  .يواجهها العاملون في المكتبات

                        .لعاملين المشاركين في هذه الدراسةبيئة العمل غير مناسبة ل .٢

 العمل ناتجة عن العبء الوظيفي، والشعور بالملل، والرتابة وعدم التجديد، ضغوط .٣

   .توعدم امتالك العاملين السلطة الكافية للقيام بالمسؤوليا

المريح، واإلضاءة تحسين الظروف البيئية للعمل في المكتبات، بتوفير األثاث ب أوصت الدراسة

الصحية، واللمسات الجمالية على المبنى والتجهيزات، والتي من شأنها أن تساعد العاملين الشعور 

 في تكافؤ الفرص بين ةتطبيق مبدأ العدالة والموضوعيو ،بالراحة وتقديم خدمات مميزة للمستفيدين

إلى البرامج التدريبية التي تهدف االهتمام بو ، العاملين في مجال النمو والتطوير المهني والتقويم

                                       .تنمية قدرات العاملين في المكتبات في التعامل مع مشكالت العمل
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   :)٢٠٠٤( دراسة نصر .٨,١,٢

 في دعم ابرامج التعليم الببليوغرافي في المكتبات األكاديمية ودوره"أجرى الباحث دراسته بعنوان 

مكتبة الجامعة األمريكية بالقاهرة ل في دراسته المنهج الوصفياستخدم الباحث ". البحث العلمي

 .الستبانة في الحصول على المعلومات ا، مستخدماًكنموذج

  : التاليةجتوصلت الدراسة إلى النتائ

رافي، غعلى المكتبات الجامعية أن تأخذ في اعتبارها أثناء التطوير قضية التعليم الببليو1. 

وال تقع مسؤولية تقديم هذه الخدمة على عاتق المكتبة وإدارتها فحسب، ولكن إدارة الجامعة 

تخاذ القرار والتخطيط لهذه الخدمة، وذلك عن طريق تضمين هذه الخدمة مسؤولة أيضاً في ا

 . وأهدافها مع سياسة الجامعة ككل

يعتبر نظام التعليم السائد في جامعاتنا هو من اكبر المعوقات في سبيل تطوير أداء 2. 

 .المكتبات داخل هذه الجامعات

  . الشكل والمضمونيوجد بعض القصور الذي يكتنف مكتباتنا األكاديمية في3. 

  

 الجامعية إعادة هيكلتها ثم تطويرها مادياً وتكنولوجياً يجعلها المكتباتعلى توصي الدراسة بأن 

ضرورة االهتمام بالتعاون المنظم بين و رافي،غمناسبة الستقبال وتنظيم برامج التعليم الببليو

  .المدرسين األكاديميين وأخصائي المكتبات األكاديمية
 

  )٢٠٠٣(ة حسندراس ٩,١,٢

هدفت إلى تحديد المشكالت السائدة في المكتبات المدرسية الحكومية في مديريات التربية والتعلـيم              

  .في شمال فلسطين كما يراها أمناء المكتبات المدرسية

أميناً وأمينةً للمكتبات   ) ٥٩٩(تكون مجتمع الدراسة من جميع أمناء المكتبات المدرسية البالغ عددهم         

أمينـاً وأمينـةً للمكتبـات       )١٢١(تم توزيع استبانة على عينة الدراسة البالغ عددها         المدرسية، و 

المدرسية الحكومية في مديريات التربية والتعليم في شمال فلسطين، وتم اختيار عينـة الدراسـة               

  .بالطريقة العشوائية الطبقية

  : توصلت الدراسة إلى النتائج التالية
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ت المدرسية الحكومية في مديريات التربية والتعليم       توجد مشكالت متوسطة في المكتبا     . ١

الخدمة الفنية، والبيئة الفيزيقية للمكتبة، والنظام      : في شمال فلسطين تتركز في مجاالت     

 .اإلداري، والخدمات المقدمة للمستفيدين على الترتيب

مجـال البيئـة    توجد فروق دالة إحصائياً بين جميع المديريات ومدرية سـلفيت فـي              . ٢

 .لصالح المديرياتيقية للمكتبة الفيز

في مشكالت المكتبات   ) a=0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          . ٣

المدرسية الحكومية في مديريات التربية والتعليم في شمال فلسطين تعـزى لمتغيـر             

 .الجنس لصالح الذكور

  

 مع االلتزام بالمعايير الموحدة     أوصت الدراسة إنشاء مكتبة في كل مدرسة في جميع مراحل التعليم          

في تصميم المكتبات الجديدة للمدارس، من حيث موقع المكتبة، والمساحة، واإلضاءة، والـسالمة،             

والعمل على توظيف أمناء للمكتبات المدرسية من المتخصصين، والعمل على تطـوير الخـدمات              

  .المكتبية، وتنوعها، وتجويدها، وحوسبتها
 

 
   :)٢٠٠٣(ردراسة منصو10.1.2. 

 واقع مكتبات الجامعات الخاصة في األردن ومدى رضاإلى  هذه الدراسة التعرف هدفت

المستفيدين من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية عن مستوى تقديم الخدمات، والمشكالت التي 

  .تواجه هذه المكتبات

على عينة الدراسة تم توزيعها ة اناستخدم استبو.  الدراسةفي وصفيالستخدم الباحث المنهج ا

 من مديري المكتبات في ١٠ من أعضاء الهيئة التدريسية، و٢٠٠ من الطلبة، و٦٠٠ من ةالمكون

من أعضاء الهيئة % ٢من األساتذة،  % ١١من الطلبة، % ٨٧أي بنسبة . الجامعات الخاصة

  . من المجتمع المحلي% ١اإلدارية، 

  : التاليةجإلى النتائ الدراسة توصلت

 والراضين نوعاً% ٢٦الراضين بدرجة كبيرة عن خدمات المكتبات إلى وصلت نسبة  .١

 %.٢,١أما غير الراضين  % ٧١،٨ما إلى 

 .، وأنها غير قابلة للتوسع المستقبليمن مباني المكتبات مستقلة تماماً % ٨٠ .٢
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 ، واإلعارة، والفهرسة،تضم جميع المكتبات الجامعية األقسام التقليدية كالتزويد .٣

 .لدوريات، وينفرد بعضها بأقسام جديدة غير تقليدية وا،والمراجع

تستخدم جميع المكتبات نظام تصنيف ديوي العشري باستثناء مكتبة واحدة تستخدم  .٤

 . تصنيف الكونجرس

 الخدمات التقليدية كالقراءة الداخلية، واإلعارة الخارجية، تقدم جميع المكتبات  .٥

أما . تدريب المستفيدين، والتصويروالخدمات المرجعية، وخدمات الدوريات، وخدمات 

بعض المكتبات فتقدم خدمات االستخالص، واإلنترنت، والتكشيف، والبث االنتقائي 

 .رافية، وخدمات الفئات الخاصةغللمعلومات، والخدمات اإلعالمية والببليو

من أهم المشكالت التي تواجه المكتبات قلة اهتمام إدارة الجامعات بالمكتبات، وغياب  .٦

 . التكنولوجيا الحديثة واإلنترنتباون بين المكتبات األخرى، وغياالتع

  

توفير األثاث المريح، واألجهزة الالزمة  و،توصي الدراسة بضرورة وجود مبنى مستقل للمكتبة

تبات ن المتخصصين في علم المكيتعي و،در المعلومات، والخدمات المكتبيةللمكتبة، ومختلف مصا

 بشرية في المكتبات من خالل إعدادالعمل على تطوير الكوادر ال و،يةللعمل في المكتبات الجامع

  .برامج تدريبية أثناء الخدمة

  

  ): ٢٠٠٢( فريجالالجبري، و و،السريعدراسة  .١١,١,٢

 للمستفيدين فـي المملكـة      المكتبات كان الهدف من هذه الدراسة معرفة واقع الخدمات التي تقدمها         

 ومكتبات الكليات، والـصعوبات التـي       ، والجامعية ، والمتخصصة ،مةالعربية السعودية بفئاتها العا   

                                                . لتطويرهامتواجهها ورضا المستفيدين واقتراحاته

 حيث تـم مراسـلة      ة للحصول على المعلومات،   انالمسحي، واستخدم االستب  المنهج  أعتمد الباحث   

  . مستفيداً)٤٠٥٥(ستجاب منهم ا ، مستفيداً)٦٤٦٤( و، مكتبة١٢٩نها  استجاب م، مكتبة )١٢٩٢(

  

  : ت إليها الدراسةالنتائج التي توصل

ن غالبية المكتبات تقدم خدمة اإلعارة للمستفيدين، وتميزت المكتبات الجامعية عن أ .١

                   . غيرها من المكتبات بأطول مدة في إعارة الكتب وعدد الكتب المعارة
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 المكتبات ممصادر المعلومات المسموح بإعارتها هي الكتب في جميع المكتبات، ومعظ .٢

 .ال تأخذ بمبدأ التامين على الكتب المستعارة من المكتبة

 .معظم المكتبات تقدم خدمات مرجعية وتعريفية للمستفيدين .٣

 . معظم المكتبات اللوائح والقواعد المنظمة للخدمات المكتبيةريتوفعدم  .٤

قص في استخدام التقنيات الحديثة في أعمال المكتبات وبشكل خاص في يوجد ن .٥

 .المكتبات العامة

 .قلة عدد المتخصصين في علم المكتبات .٦

 .ن غالبية المستفيدين راضون عن موظفي خدمة المعلومات في المكتباتأ .٧

  

التي تقدمها العمل على إيجاد لوائح وسياسات مكتوبة للخدمات المكتبية المتنوعة توصي الدراسة ب

، أن تسعى المكتبات لتوفير التقنيات الحديثة في مجال خدمة المعلوماتو كافة مكتبات الدراسة،

  .الف أنواعهاتوإعداد برامج تدريبية للمستفيدين في جميع المكتبات بإخ

  

  :)٢٠٠١(دراسة دويكات  . ١٢,١,٢

داث برامج الدراسات العليا في لمكتبات الجامعية قبل استحاإلى التعرف على واقع  هدفت الدراسة 

 ، والتخصص، والمؤهل العلمي، والجنس، وإلى تحديد أثر متغيرات الجامعة،الجامعات الفلسطينية

وسنوات الخبرة في تقييم العاملين في مكتبات الجامعات الفلسطينية التي تقدم برامج الدراسات 

  . الدراسات العليا العليا لعمليات التخطيط لهذه المكتبات قبل استحداث برامج
 

 على أفراد مجتمع الدراسة، الذي هو نفسه عينة الدراسة، ا ووزعه،ةستباناالاستخدم الباحث 

 أي ١١٠وكان عدد المستجيبين .  من العاملين في المكتبات الجامعية الفلسطينية١٣٠المكون من 

  %. ٨٠ بنسبة ١٠٤ بلغ عدد اإلستبانات الصالحة للدراسة ،%٨٤,٦٢بنسبة 

   : الدراسة ما يلي إليهالنتائج التي توصلتا

 الجامعات الفلسطينية التخطيط لمكتباتها الجامعية بصورة علمية ومدروسة ةمارسعدم م .١

 .قبل استحداث برامج الدراسات العليا 
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وجدت فروق دالة إحصائيا في تقييم العاملين للتخطيط للمكتبات الجامعية قبل استحداث  .٢

 . حسب متغير الجامعة في الجامعات الفلسطينية برامج الدراسات العليا 

 الجنس، والتخصص، والمؤهل العلمي، في تقييم العاملين للتخطيط اتؤثر متغيرت  لم  .٣

 . للمكتبات الجامعية قبل استحداث برامج الدراسات العليا  في الجامعات الفلسطينية 

امعية قبل استحداث   وجدت فروق دالة إحصائيا للعاملين في التخطيط للمكتبات الج .٤

برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية، وكانت لصالح متغير سنوات الخبرة، 

 .   حيث كانت لصالح فئة أقل من خمس سنوات
 

أن تسعى وزارة التعليم العالي في وضع مشروع لدراسة واقع المكتبات الجامعية بأوصت الدراسة 

ين مدراء للمكتبات يتع و، يقرها اإلتحاد العالمي للمكتباتيومقارنتها بالمواصفات العالمية الت

االستفادة من التطور التكنولوجي من أجل استخدام  و،لمكتباتالجامعية من المتخصصين في علم ا

  .أحدث التقنيات المتوفرة عالمياً في خدمة الباحثين
   

   :)١٩٩٨(دراسة يحيى .  ١٣,١,٢

لى المكتبات اإلسالمية خالل الفترة المملوكية في بيت كان الهدف من هذه الدراسة التعرف ع

اعتمدت الباحثة في دراستها على المنهج . م١٥١٧- م٩٢٣المقدس في الفترة الواقعة بين 

 كتب التاريخ واآلثار بالموضوع منالتاريخي، حيث قامت بجمع المعلومات والبيانات ذات الصلة 

.                                                                خدماتهاوالتراجم وكل ما له صلة بالمكتبات ونظمها و

  : التاليةجتوصلت الدراسة إلى النتائ

تبين أن االستقرار السياسي  فقد دية بين أحوال المجتمع والمكتبات،أنه يوجد عالقة طر .١

واالزدهار االقتصادي، والنشاط االجتماعي، والتقدم العلمي الذي عاشته القدس إبان 

 .العصر المملوكي كان له انعكاسات طيبة وتأثيره االيجابي على تقدم النهضة المكتبية

 .حجم الكتب وموضوعاتها في المكتبة كان يتناسب مع عدد المستفيدين .٢

خدمة اإلعارة، : ت في تلك الفترة تقدم خدمات للمستفيدين، ومن هذه الخدماتكانت المكتبا .٣

 .وخدمة النسخ، وخدمة اإلطالع الداخلي

استخدمت المكتبات في تلك الفترة العديد من التجهيزات كاألثاث، واألدوات الخاصة بحفظ  .٤

                                                                                                               .  الكتب
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  :)١٩٩٦( وآخرون دراسة بطراوي. ١٤,١,٢

 تهدف إلى التعرف على واقع المكتبات في فلسطين، ومستوى العاملين فيها، ومستوى الخدمات 

 وتقديم الحلول المناسبة لها ،مشكالت التي تعاني منها هذه المكتباتالتي تقدمها، والتعرف على ال

شملت الدراسة جميع المكتبات الفلسطينية في المحافظات الشمالية . والتي قد تساعدها في تطويرها

تكون مجتمع . ومحافظات غزة باستثناء المكتبات المدرسية بوزارة التربية والتعليم، ومنطقة القدس

 من خالل لمنهج الوصفي لوصف واقع المكتبات، اون اعتمد الباحث مكتبة،٢٩٥الدراسة من 

االستبانة لجمع  واعتمد الباحث على ،ةلشامل لجميع مجتمع الدراساأسلوب المسح الميداني 

  . من العاملين في المكتباتالمعلومات

  

  : التاليةجتوصلت الدراسة إلى النتائ

واصفات والمعايير الدولية من حيث األبنية، تفتقر المكتبات إلى الحد األدنى من الم .١

 .لمستفيدينالحديثة، والخدمات المقدمة  لومصادر المعلومات المختلفة، واستخدام التقنيات 

 ضعف اإلمكانيات المالية، ومشاكل تتعلق :تواجه المكتبات مجموعة من المشاكل أهمها .٢

 .لالزمةبإدارة هذه المكتبات، وأخرى تتعلق بضعف الخبرات الفنية ا

ملين في المكتبات على المشاركة بالندوات، أو تقديم اال يوجد تشجيع من المسؤولين للع .٣

 في مجال ةأو من ناحية إجراء الدراسات العلمي.  أو دوليا، أو عربياً،أوراق العمل محلياً

  . المكتبات والمعلومات

 المكتبات، وتلزم  الدراسة بضرورة وضع أنظمة ولوائح وتشريعات تنظم عملية إنشاءأوصت

، باإلضافة إلى التقنيات  الخدمات في المكتباتيمد وإدخال الحاسوب لتق،مة بإتباعهاالمكتبات القائ

العمل على توفير خدمة االتصال المباشر و، ت تدريبية للعاملين في المكتباتعقد دوراو الحديثة،

إعداد برامج تدريبية  و،يادة مصادر المعلومات للمستفيدينبقواعد المعلومات الخارجية لز

  . للمستفيدين في جميع المكتبات على اختالف أنواعها

  

  : ])١٩٩٤[هـ1415( سشمدراسة . 15.1.2

 في جامعة     للطالبات   األكاديمية     المكتبات      التعرف على الوضع القائم في          إلى   الدراسة      هذه  تهدف   

 فيها  ضعف الخدمات المرجعية        الكامنة وراء        األسباب   ، لتحديد    الملك عبدالعزيز وجامعة أم القرى              

تكون مجتمع الدراسة        .   األكاديمي     المجتمع     بما يناسب حاجات     ا وضعها، وتطويره      من أجل تحسين    
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  وكليات التربية      القرى،     الملك عبد العزيز، وجامعة أم             جامعة   للطالبات في     األكاديمية      المكتبات    من 

 ،  والمجموعات العامة        ، المرجعية    في تقييم الخدمات       يمنهج المسح  ال    الباحثة   استخدمت   و   ، للبنات  

  . والمالحظة في جمع البيانات االستبانة والمقابلة عتمدت على وا،المراجعومجموعات 

  

  : ت إليها الدراسةالنتائج التي توصل

تقدم خدمات مرجعية كافية، وال يوجد بها سياسة مكتوبة للخدمات  الدراسة الفي  مكتباتال .١

 .الختيار المراجعالمرجعية وال 

أن  تضحاو،  للمكتبة بصفة عامةأو تخصص ميزانية مستقلة سواء للخدمات المرجعية ال .٢

التوازن الموضوعي وال   فيهاى، التي لم يراععاتها ضعيفة خاصة مجموعة المراجعمجمو

 . بالمراجع التي تصدر بصفة منتظمةالنوعي ولم تزود

المكتبات  تزويدو ،ة وفهارسها غير مكتمل، مجموعاتها لم تصنف وتنظم بطريقة جيدة .٣

 . مركزياًيتمبمصادر المعلومات 

  

  :)]١٩٩٤ [ هـ١٤١٥( دراسة العمري. 16.1.2

بين المكتبات الجامعية السعودية وذلك لما لهذا الجانب  موضوع اإلعارة التعاونيةالدراسة تتناول  

المكتبات  التعاونية بينلإلعارة  واقتراح مجموعة من المعايير .من التعاون من أهمية كبرى

 حيث أجرى دراسته الميدانية على ثالث لمسحيااستخدم الباحث المنهج و السعودية،الجامعية 

 ومكتبة جامعة ، ومكتبة جامعة الملك سعود،جامعية هي مكتبة جامعة الملك عبدالعزيز مكتبات

  . فهد للبترول والمعادن الملك

  : النتائج التاليةإلى الدراسة توصلت

بعض المقومات الهامة والضرورية لنجاح أي برنامج يؤدي ل تبات تفتقدتزال هذه المك ال .١

 ويستثنى من ذلك جامعة الملك فهد للبترول ،فعال  المشاركة في المصادر بشكلإلى

 .والمعادن

 .التعاونية اإلعارة أنشطة ، خاصة الكثير من التنظيمإلىتفتقر مكتبات العينة  .٢
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لبدء في تطبيق نظام إعارة تعاونية فعال بين ا  على المكتبات تحتمكثيرة أسباب يوجد .٣

ونقص المجموعات  الميزانيات،انخفاض  : أهمهاالمكتبات الجامعية بالمملكة من

 .المكتبية

المطلوبة المادة  تقتصر نشاطات اإلعارة التبادلية فقط على االستنساخ دون إرسال أصل .٤

  . جامعة الملك فهدباستثناء

ونوعية  ، ونوعية المستفيدين، وإجراءات، ونماذج،هناك اختالف واضح بين أساليب .٥

اختالف  إلىالوثائق المسموح بإعارتها بين المكتبات التي شملتها الدراسة مما أدى 

 .أساليب التعامل مع طلبات اإلعارة التعاونية

 وقوائم موحدة مما يؤثر على ،رافية من فهارسغالببليو هناك نقص واضح في األدوات .٦

  .الداخلية  طلبات اإلعارةدقة وسرعة إنجاز

  

  ):١٩٩٣(دراسة بوعزة  .17.1.2

 تهدف إلى التعرف على تصورات أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل باإلحساء حول 

استخدامهم لمكتبة الجامعة، وما يتعلق بذلك من مشكالت، وعوائق، ونوعية المواد ومدى شموليتها 

  .مكتبة لهملتخصصاتهم، والخدمات التي توفرها ال

تكون و ة،استخدم الباحث المنهج الوصفي، معتمداً على االستبانة في جمع المعلومات المطلوب

  .مجتمع الدراسة من كافة أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل باإلحساء

  :بينت الدراسة النتائج التالية

 .عةضعف شديد في استخدام أعضاء هيئة التدريس لمكتبة الجام أن هناك  .١

 .قلة مصادر المعلومات، والمراجع، والدوريات .٢

 . المكتبة على تقديم الخدمات التقليدية كاإلعارة، واإلرشادأقتصار .٣

 .العالقة بين موظفي المكتبة وأعضاء هيئة التدريس غير قوية .٤

أوصت الدراسة بضرورة بناء مبنى مستقل خاص بالمكتبة، يتناسب مع أهدافها، ووظائفها، 

. وظيف المتخصصين ذوي المؤهالت والخبرة العالية في مجال المكتبات والمعلوماتوت. وخدماتها

  .واالستفادة من التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات ألعضاء هيئة التدريس
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  :)]م١٩٩٣[هـ١٤١٤ (معتوقدراسة   .18.1.2

 ومستواها،رى المعلومات التي تقدمها مكتبات جامعة أم الق  التعرف على أنواع خدماتالهدف منها

والطالب من خدمات  أعضاء هيئة التدريس والباحثينمن قبل من التقنيات الحديثة  مدى االستفادةو

دراسة "الدراسة على منهج  اعتمدت. اتتطوير هذه الخدمل مناسبة واقتراح الوسائل ال،المعلومات

قام الباحث  و،ةعلى واقع خدمات المعلومات في المكتبات مجال الدراسالتعرف بغرض " الحالة

وقد بلغ عدد  خدمات المعلومات في هذه المكتبات،  منالمستفيدينوزيع االستبانة على بت

  .  إليهمةاناالستب  تم إرسال مستفيدا١٧٩٤ً حالة من بين ٢٦٢المستجيبين 

  :ليج الدراسة كما يجاءت نتائ

يارة األسبوعية  أما الز،%٣٠رب ايق ما أن نسبة من يزرون المكتبة بمعدالت يومية بلغت .١

  ال، وطلبة الدراسات العلياالتدريس من أعضاء هيئة% ٢٧ وأن ،%٤٢فبلغت نسبتها 

 .يزرون المكتبة إال مرة واحدة شهريا

 .المجموعات الموجودة بالمكتبة  علىنال يوافقوأكثر من نصف العينة  .٢

الحصول  مراجعة لتسهيل إلىيحتاج   الداخلي للمجموعات والمكتبة بصفة عامةالتنظيم .٣

 .جداً  أما خدمات اإلرشاد فهي ضعيفةالمصادر،على 

ذلك القراءة   يلي،لمكتبة من أجل جمع المعلوماتل  المستفيدينةرمن زيا% ٩٣تبين أن  .٤

المعلومات  إلىالحرة، وأن معدالت استخدام الكشافات والمستخلصات بغرض الوصول 

 .جداًضعيف 

 الملك مكتبةالتي تقدمها  من الخدمات نال يستفيدومن أفراد العينة % ٨٠أكثر من  .٥

   .عبدالعزيز للعلوم والتقنية
 

  ):١٩٨٩(همشري الدراسة  .19.1.2

 التعرف على الوضع الحالي لمكتبة الجامعة األردنية من خالل أخذ أراء الطلبة هدفت هذه الدراسة

ية، ومجموعات وأعضاء هيئة التدريس فيها، وبشكل خاص فيما يتعلق بالمباني والتسهيالت المكتب

واتبع الباحث المنهج الوصفي . المكتبة، وتنظيمها، وخدماتها، وموظفيها، واألداء العام للمكتبة

ة الدراسة بطريقة نحيث تم توزيعها على عي مستخدما اإلستبانة في الحصول على المعلومات،

بة بغرض طالبا وطالبة ممن يترددون على المكت) ٦٧٣(عشوائية، وتكونت عينة الدراسة من 

  .عضو هيئة تدريس) ٣٢٧(اإلفادة منها، و 
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  :ليج الدراسة كما يجاءت نتائ

أفراد عينة الدراسة بالجامعة األردنية راضون بشكل عام عن األداء العام لمكتبة أن  .١

 .وموظفيها  والتسهيالت المكتبية، وتنظيم المكتبة،،الجامعة، وعن المبنى

 .شكل عامعن مجموعات المكتبة براضون الطلبة أن  .٢

 . مجموعات المكتبة غير راضين عنأعضاء هيئة التدريس  .٣

 .عن الخدمات المكتبية ولكن بنسبة قليلةراضون الطلبة وأعضاء هيئة التدريس  .٤

وجد فروق ذات داللة إحصائية في أراء الطلبة وأعضاء هيئة التدريس عن أداء تال  .٥

 . مكتبة الجامعة األردنية تعزى لمتغير الجنس

 دالة إحصائيا بين متوسطات درجات فئات الخبرة على األداء العام لمكتبة وجد فروقت .٦

 .الجامعة األردنية

  

  الدراسة التعاون مع المكتبات األردنية األخرى، وذلك من خالل العمل على إيجاد نظمأوصت

خال العمل على زيادة مجموعات المكتبة من الكتب والدوريات، إدو اإلعارة المتبادلة فيما بينهما،

دراسة العوامل واألسباب التي تدفع الطلبة والحاسب إلى أعمال وخدمات المكتبة المختلفة، 

  .وأعضاء هيئة التدريس إلى عدم استخدام المكتبة

  

  

   :)١٩٩١( حمد  الحجدراسة 20.1.2.

 الخدمات المكتبية في مكتبة جامعة النجاح الوطنية؛ من خالل  الضوء على واقعألقت الدراسة

دراسة  تبع الباحث منهجا .نظر المستفيدين للصعوبات التي تواجههم جراء إغالق الجامعةوجهات 

 مستخدمي من وتكون مجتمع الدراسة .ة لجمع المعلومات كأداة رئيسةانمستخدماً االستبالحالة، 

  . من مجتمع الدراسة عينة عشوائيةوتم اختيارمكتبة جامعة النجاح الوطنية، 

  :نتائج التالية الإلى الدراسة توصلت
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من خالل  البحثن استغالل كل وقتهم في الدراسة ومن المستفيدين تمكنوا م% ٧٠أن  .١

تمكنوا % ٢٥ حين أن في، بالرغم من إغالق قوات االحتالل للجامعةمصادر أخرى 

 .نهم لم يتمكنوا من تحديد موقفهمم% ٠,٥أن ومن استغالل معظم وقتهم، 

 :ى المكتبة فقد كان كما يليأما بالنسبة لتردد المستفيدين عل .٢

  . مرات خالل الفصل٥- ١من المستفيدين كانوا يترددون على المكتبة من % ٦٠           

  . مرة خالل الفصل١٥- ٦من المستفيدين كانوا يترددون على المكتبة من % ٣٠           

  .خالل الفصل  فأكثر مرة١٦من المستفيدين كانوا يترددون على المكتبة من % ١٠           

 لتناقص نسبة تزويد المكتبة  على المكتبة سلبياًدهمدترعالقته ب وتأثر تحصيل الطلبة .٣

 .بالمواد الالزمة

 .برامجها سلبيا بسبب اإلغالقتأثر خطط الجامعة و .٤

  

توسيع برنامج  و،المكتبة العامةسيق بين المكتبة الجامعية وتن الدراسة بإقامة تعاون وأوصت 

تعليم المستفيد كيفية استخدام "خاصة برنامج ية لجميع الطلبة وبكافة الكليات، وارات الدراسالمه

إيجاد برنامج  و،العاملين في المكتبات الجامعيةاالتصال بين  وتعزيز سبل التعاون و،"تبةالمك

رافية  الببليوغاألدواتدة، واضح للتعاون في مجاالت مختلفة منها إنشاء الفهارس الموحو

 .فهرسة الموحدة والالمشتركة،

  

   :)١٩٨٧(دراسة حسن . 21.1.2

 ،بالمكتبة المركزية بجامعة الملك عبد العزيز مجموعات المراجعدراسة   إلىدراسةال فت هذههد

على   في التقويم أجنبياً الباحثعتمداو ،الخدمة المرجعية باستخدام منهج التقويم والمسح ودراسة

البالد العربية  جع الصادرة فيارافي للمرغيل الببليو الدل علىوعربياً ،والفورد وشيهيمرجعي 

جمعت و. الكونجرس م والصادرة عن مكتبة١٩٨٤وقائمة اإلضافات لمنطقة الشرق األوسط لعام 

  . لمراجع والخدمة المرجعيةل مستفيديندت للتعرف على مدى استخدام الالبيانات بواسطة استبانة أع

  : الدراسة ما يليأوضحت نتائج
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 على تغطية بعض اقتصرتوإن  جع في مختلف الموضوعات والتخصصاتامرال توفر .١

                                                                                .الحقول والمناهج الجديدة

 ضمن المجموعات  المراجع، والتي توجدالمتسربة خارج قسم  العديد من المراجعيوجد .٢

    . المخصص لها المراجع والتي ينبغي ضمها لقسم األقسام األخرى،ه منالعامة أو غير

                                      . بصورة منتظمة وفوريةهاالمراجع ال يتم تحديث .٣

ما   أوة، والجديدة المناسب المكتبة بالمراجعتوجد سياسة مرسومة وواضحة لتزويد ال .٤

  .أهميتهاوحيالها من إجراءات فنية تتناسب  يتخذ

 حتى تتناسب مع الزيادة المضطردة ،ر الخدمة المرجعيةيوتطو ني تحسأوصت الدراسة بضرورة 

.                                   العمل على ضم المراجع المتسربة من القسم إلى القسم المخصص لهاو. للمستفيدين

                                                                                             

  :)] م١٩٨٦ [هـ١٤٠٦( حتيمش .22.1.2

الفنية والتنظيمية للدوريات العربية في المكتبة المركزية لجامعة  تحليل الجوانب دراسةال هدفت هذه

وتقديم االقتراحات والتوصيات  أهم المشكالت الخاصة بها عرف علىبجدة، لت الملك عبد العزيز

جمع ل نةاب استم الباحثاستخدو. تطوير مجموعة الدوريات العربية بالمكتبة المناسبة بغرض

لين في المكتبة ؤو مقابالت مع المساءوأجر الدوريات،معلومات وزعت على العاملين بقسم ال

  .خاصةالمركزية بصفة عامة وقسم الدوريات بصفة 

  : النتائج التاليةوقد خلصت الدراسة إلى

ترد عن طريق %) ١٩,٧(أي بنسبة دورية ١٤٠ ا دورية عربية منه٧١٢بالمكتبة  يوجد .١

وأن الدوريات العربية  %) ٨٠,٣(أي بنسبة  ترد عن طريق اإلهداء ٥٧٢واالشتراك، 

                                               . قليلة قياسا بالدوريات األجنبية

فقد وجد . يتعلق باكتمال أعداد أو مجلدات الدوريات تواجه مشكلة كبيرة فيما المكتبة أن .٢

 دورية فقط، ١٣٤ بينما الدوريات المكتملة ،دورية ٥٧٨أن الدوريات غير المكتملة 

 فقد مرتفعة،ونصف الشهرية واألسبوعية واليومية  وكذلك فإن نسبة الدوريات الشهرية

                           . دورية٧١٢دورية من  354 بلغ مجموع الدوريات في هذه الفئات
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من % ٦٨,٤والكويت تمثل نسبة  الدوريات الواردة من المملكة ومصر والعراق ولبنان .٣

 دولة عربية ، وأن ١٨منها   دولة٣٣مجموع الدوريات التي وردت للمكتبة من مجموع 

االجتماعية يحظى بالعدد  لومالدوريات تتوزع على الموضوعات المختلفة ولكن قطاع الع

  .ثم المعارف العامة ثم الدين%) ٤٠,٢ دورية بنسبة ٢٨٦(األكبر من هذه الدوريات 

قائمة صدرت عام        قائمة خاصة بدورياتها العربية منذ آخر              أي  المكتبة     لم تصدر    . ٤

إصدار كشاف      هـ وأنها أصدرت الكشاف التحليلي لصحيفة أم القرى وتعمل على                     ١٣٩٥

  .تويات الدوريات المتخصصة الصادرة من جامعة الملك عبدالعزيزتحليلي لمح

  :)]1986[هـ١٤٠٧(عارف . 23.1.2

لدراسة            لتفاو          إلى  تهدف هذه ا لتعرف على مدى ا م    ت   ا لمكتبة باختالف مستويات        في استخدا  ا

 تلك  اًتها خصوص  اومدى أداء المكتبة المركزية لخدم                ،  بين طالب جامعة الملك عبدالعزيز           هالدراس    

 ومدى إسهام دراسة مادتي مناهج البحث وطرق البحث                     ، المكتبة   خدمات المتعلقة بتعليم استخدام        ال  

توزيع    لباً، و    طا ٨٣٥دها    عينة عشوائية عدد أفرا         تم اختيار    و   ، المكتبة   العلمي في زيادة استخدام          

  .استبانة عليهم

                                                            :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

المكتبة باختالف المستويات الدراسية وأن هناك نسبة طردية                         تفاوت في استخدام       يوجد   . ١

 كما أن دواعي التردد هي على              المكتبة،   وزيادة استخدام          بين المستوى الدراسي        

  .البحوث وإعداد ، والمراجع،والبحث عن المصادر ،اإلطالعو اإلعارة،: التوالي
                    .من المكتبةاالستعارة الخارجية  بر من الطالب يفضلون األكالجزء . ٢
 ،مثل للمكتبة  التعرف على االستخدام اال           وأظهرت الدراسة أهمية مادة مناهج البحث في                   . ٣

 .البحوث  ساعدتهم في إعدادا هذه المادةوأن الطالب الذين درسو
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   الدراسات األجنبية٢,٢

                                                             : Kavulua,2004)(كافوليا دراسة .١,٢,٢

،  في أفريقياهدفت إلى التعرف على شكل ونوعية الخدمات التي تقدمها مكتبات جامعة كينيا

اعتمد الباحث على المنهج .  التسويقية للخدماتوالمشاكل التي تواجه المكتبة في تحقيق أهدافها

ة في الحصول على المعلومات، تكون مجتمع الدراسة ، والمقابلة كأداة رئيسالمسحي في دراسته

 مكتبات جامعية حكومية، وخمس مكتبات جامعية خاصة، اختيرت منها عينة عشوائية ةمن ست

  .مكونة من مكتبتين من كل نوع

                                                       :تائج التاليةتوصلت الدراسة إلى الن

 وتسويق ، وتصميم،يوجد نقص في األدوات التي تساعد المكتبات الجامعية في تطوير .١

                                              .  الخدمات المناسبة

                           . يس خارجهامعظم المكتبات الجامعية تسوق خدماتها داخل كينيا ول .٢

             .  يوجد نقص في الدعم المالي للمكتبات الجامعية، ونقص في عدد المستخدمين .٣

.     هناك ضعف في الجهود المبذولة من قبل العاملين في خدمة المعلومات داخل المكتبات .٤

                

 التبريرات المقنعة لدى الجامعة، من أجل تلبية  تقديمإلىأن تسعى المكتبات ب  الدراسةتوصأ

تحري الدقة عند اختيار المواد التي واحتياجات المكتبة من الدعم المالئم، لشراء كل ما يلزمها، 

المبادرة باستخدام اإلعالنات بالتعريف بخدماتها، بهدف زيادة عدد  ولها عالقة بمواضيع األبحاث،

تطوير العاملين في المكتبات الجامعية،  وتهم من المكتبة،المستفيدين، والتعرف على احتياجا

    .وتدريبهم بشكل جيد للقيام بخدمات المعلومات بشكل أفضل

                        : ) ,٢٠٠١Simmonds & Andaleeb(دراسة سيموند وعندليب . ٢,٢,٢

وامل المهمة المؤثرة  المكتبات األكاديمية واستخداماتها وتفحص بعض العإلى معرفة دورتهدف  

ولقد أجريت هذه  .جودة الخدمة، المصادر، وسمات المستفيدين:  مثلالمكتباتتلك على استخدام 

 بوالية بنسلفانيا األمريكية على مدى ثالث أريالدراسة في ثالث مكتبات أكاديمية في مدينة 
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 الب موزعين على  ط)٢١٠(  عينة الدراسة البالغ عددها علىةية، ووزعت االستبانفصول دراس

 للحصول على  أستخدم الباحثان أداتين. استبانة)١٨٨(المكتبات الثالث، وكان العائد منها 

ة على المستفيدين من انلمقابلة المسؤولين في المكتبات، وتم توزيع االستبالمعلومات وهما المقابلة 

  .      خدمات المكتبات

                                                       :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 على تكرار اً تأثيراً واضحالتي لهاعوامل ال من أظهرت الدراسة أن جودة الخدمة .١

 .  من قبل المستفيديناستخدام المكتبة

توضح النتائج أن اإلناث حيث ، استخدام المكتبةيوجد أثر لجنس المتردد على  .٢

 . يستخدمن المكتبة أقل من الذكور

 ويتبع ذلك ، المكتبة له تأثير كبير على كثرة تردده عليهابزيارة رغبة المستفيدين .٣

                                                                          . ثم الجنس،المصادر المستخدمة

                                                             : ,Mohammed)٢٠٠٣(دراسة محمد .٣,٢,٢

 لمصادر وبناء المقتنيات، من حيث اإيرانتفحص المكتبات الجامعية الحديثة في تهدف إلى  

خطط ، وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المستخدمة و،المقدمةالخدمات  و،المستخدمةالتقنيات و

  وتضعإيرانالمشاكل التي تواجه المكتبات الجامعية في و ،تالتعاون والتبادل لمصادر المعلوما

  .المعلوماتفي الحصول على  استخدم الباحث المالحظة .لتجاوزهاحلوال مقترحة 

                                                     :دراسةها الإلي تالنتائج التي توصل

المطبوع  جامعية اإليرانية بشقيهاتعتبر مصادر المعلومات األجنبية في المكتبات ال .١

القوانين المقيدة المتبعة من قبل  :لألسباب التاليةذلك يعود  و، قليلةمطبوعالغير و

انخفاض فاعلية سياسات  و،األجنبية الحكومة اإليرانية لتبادل التجاري مع الدول

    .التزويد
المعلومات عامة  ريتم التركيز على اقتناء الكتب المقررة، كما يعتبر اقتناء مصاد .٢

، حيث تواجه الكتب المنشورة محليا  منها خاصة والمنشورة محليا قليلوالمتسلسل



 56

عدم وجود اإلصدار و ِ، الوطنيِة اإليرانيةرافياالببليوغبتأخر نشر  :التاليةالمشاكل 

    .حدودية الميزانيات المخصصة للنشر وم ،المنظم لكتالوجات دور النشر اإليرانية
مسبقا  ا محاولة دخول مرحلة جديدة وذلك بمحاولة إحالل الكتب المطبوعةيتم حديث .٣

 . مادة مطبوعة عند الطلب باستخدام أجهزة الكمبيوتر وخدمات االنترنتإلى
 الفئات المستهدفة هم إنو ، من قبل جميع المكتباتمستفيدينيتم تقديم خدمات متعددة لل .٤

 فهي إجماالًالمكتبات الجامعية  خدام حيث ال قيود على است،مجتمع القراء بشكل عام

، عدا بعض المكتبات التي ناألكاديميي متاحة للطالب والباحثين والموظفين من غير

    .تحدد الفئات المستفيدة من خدماتها
 ،الشبكات المحلية والعالميةعلى مستوى تطبيقات تكنولوجيا المعلومات متعددة  .٥

ادر ولكنها ال ترقى للمستوى المطلوب البيانات متعددة المص  قواعدإلىللوصول 

        .للمعلومات والذي يضمن تدفق جيد
 حد ما وذلك إلى  متعثرإيرانالتعاون وتبادل المعلومات بين المكتبات الجامعية في  .٦

  .لثورة المعلومات من جهة والمصادر المحدودة من جهة أخرى  يعود

تصاص ين ذوي االخيتعو ،تبات الجامعيةتخصيص ميزانية مستقلة وكافية للمك بالدراسة أوصت

والخبرة للعمل في المكتبات الجامعية، وإنشاء لجنة مركزية للمكتبة لمالحظة المشاكل، وإيجاد 

واالهتمام بتدريب وتطوير العاملين في المكتبات، وتطوير قاعدة البيانات  الحلول المناسبة لها،

ة، والعمل على المشاركة في تبادل مصادر المشتركة وشبكة المعلومات بين المكتبات الجامعي

    .المعلومات، والتعاون بين المكتبات

                                         : Thapisa & Gamini,1999)( دراسة ثبيسا وجيمني .٣,٢,٢

كان الغرض منها التعرف على تطلعات جامعة بوتسوانا، ونوعية الخدمات، وإلى أي حد كانت   

 على توصيل خدماتها إلى المستفيدين من الطالب  قادرةً في جنوب أفريقيابوتسوانا امعةمكتبة ج

  .والموظفين في الجامعة، ونوعية الخدمات التي يحصلون عليها

، والعاملين في المكتبة، أخذ الباحث عينة  والمدرسين في الجامعة،تكون مجتمع الدراسة من الطلبة

 طالباً، ٦٨٩٢ية من مجتمع الدراسة، والذي يتكون من  حسب التخصص والكلعشوائية طبقية

 مدرس، من ١٠٠ طالب، و٣٠٠وتكونت العينة من .  من موظفي المكتبة٢٢ مدرساً، و٤٨٧و

 من العاملين في خدمة المعلومات في المكتبة، ووزع الباحث إستبانته ١٩مختلف التخصصات، و
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استبانة بنسبة ) ٢٤٣(ين والطلبة، استعاد منها على عينة الدراسة البالغ عددها أربعمائة من المدرس

  .  الدراسةمن عينة% ٦٠,٧٥

                                                       :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 Search(أعضاء هيئة التدريس يفضلون استخدام المكتبة من خالل البحث المباشر .١

On Line  (مكتبةدون الذهاب إلى ال . 

يوجد فرق في الخدمات المقدمة لطلبة الماجستير والبكالوريوس من حيث نوعية  .٢

                                        .الخدمة، ويعتمد ذلك على سنوات الدراسة لدى الطالب

 في مكتبة الجامعة حيث تعد من المصادر  CD Rom)(سطوانات الليزر نقص في إ .٣

                                             .المهمة في المكتبة

   يوجد اختالف في الخدمات المقدمة حسب نوع الخدمة   .٤

                                          .الخدمات التي تقدمها المكتبة نالت رضا المستفيدين  .٥
  

له من أثر كبير مزودو الخدمات بحاجة إلى تدريب على أنواع الخدمات المكتبية المختلفة، لما 

 .في تقديم خدمات بشكل أفضل

    (Younis, 1998): دراسة يونس.٤,٢,٢

 ماستخد. كان الهدف منها معرفة مدى استخدام البرامج المعربة في المكتبات الجامعية األردنية

تكونت عينة الدراسة من عشرين . ةانفي دراسته وذلك باستخدام االستبلمسحي الباحث المنهج ا

  .من مكتبات العينة%) ٨٥(عية في األردن استجاب منها سبعة عشرة مكتبة أي بنسبة مكتبة جام

                                                       :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

ومكتبتان تستخدمان برنامج الرزم، وتسع   (Minisis)*ست مكتبات تستخدم برنامج .١

 .*Cds/isisمكتبات يستخدمن 

  لمصادر المعلومات،  للمعالجة الفنية في كثير من األحيان تستخدم   البرامج  هذه . ٢

________________________________________________________ 
*(Minisis)  Cds/isis, :لبحث عن مصادر المعلومات داخل المكتبةل  محوسبةهي عباره عن برامج.  
 



 58

 . قوائم معينة حول موضوع معيناإلرشاد والحصول علىوخدمات   

 .األجهزة غير كافية في المكتبات .٣

  .كثير من الموظفين غير مؤهلين .٤

 الدراسة بضرورة تطوير المكتبات التي تعتمد على البرامج التقليدية القديمة مثل برنامج أوصت

ت، العمل على تدريب وتطوير العاملين في المكتباوالرزم ليلبي مطالب واحتياجات المكتبة، 

  .السعي إليجاد نظام شبكي يربط المكتبات الجامعية األردنية مع بعضها البعضو

  

  : Ajala, 1997)(  أجاالدراسة ٥,٢,٢

 إلى التعرف على مصادر المعلومات في مكتبة جامعة إبادان والتي تزود الباحثين تهدف 

  .بالمعلومات، ومدى عالقتها بالبحث العلمي

الدراسات العليا في جامعة إبادان في نيجيريا، وتم اختيار عينة تكون مجتمع الدراسة من طلبة 

أستخدم الباحث . والتخصصعشوائية من أفراد مجتمع الدراسة، حيث تم اختيارهم حسب الكلية 

 ٢٠٠عتمد على االستبيان في جمع المعلومات، ووزعت على المنهج الوصفي في دراسته، وا

، %٨٥ استبانة منها أي بنسبة ١٧٠معة، حيث تم استعادة طالب من طلبة الدراسات العليا في الجا

  .وأجرى الباحث المقابالت الشخصية مع أفراد عينة الدراسة

                                                       :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 .طلبة الدراسات العليا يستخدمون مصادر المكتبة لألغراض البحثية .١

 .غلبية طلبة الدراسات العليا لهم عضوية في المكتبةأ .٢

 .تشكل الدوريات والمجالت األغلبية من مصادر المعلومات المستخدمة داخل المكتبة .٣

يستخدم الطلبة المكتبة ألغراض البحث عن واجب معين، بمعدل ساعة إلى ساعتين  .٤

 .يوميا

 .مصادر المعلوماتأغلبية الطلبة يعتمدون على موظفي المكتبة في الحصول على  .٥

 .ستكمال أبحاثهمإليعتمد طلبة الدراسات العليا على مكتبات أخرى في بعض األحيان  .٦

  

 ، والمراجع،أوصت الدراسة بأن تسعى المكتبة لجذب الطالب إليها، وذلك بتوفير الكتب

والدوريات وغير ذلك من مصادر المعلومات، والعمل على ترتيبها، مما يساعد في سهولة 
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وأن تسعى . هتمام بتحسين مستوى الخدمات المكتبية، والعالقات العامة للمكتبةواإل.  إليهاالوصول

  .المكتبة الجامعية بإقامة تعاون بين المكتبات األخرى

  

                                                                Siddiqui, 1997) : (صديقي  دراسة.٦,٢,٢

 والبريد ، والشبكات،الحواسيبو ،فة مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات الهدف منها معركان 

اإلرسال بالفاكس، وقرص الذاكرة المدمج، و واسترجاع المعلومات على االنترنت، ،االلكتروني

جامعة الملك سعود، : في سبع مكتبات جامعية سعودية وهي الحواسيب الشخصية، واالنترنتو

جامعة والملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك عبد العزيز، والجامعة اإلسالمية، وجامعة 

استخدم الباحث . اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وجامعة الملك فيصل، وجامعة أم القرى

االستبانة للحصول على المعلومات، حيث تضمنت معلومات عن توفر واستخدامات تكنولوجيا 

 وقد تم إرسالها إلى المكتبات ،المملكة العربية السعوديةالمعلومات في المكتبات األكاديمية في 

  . م١٩٩٤الجامعية بواسطة البريد الجوي في العام 

  

                                                       :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 الجامعية السبعة لقد تم استخدام األنواع المتعددة من تكنولوجيا المعلومات في المكتبات .١

البريد االلكتروني، واسترجاع المعلومات على االنترنت، والشبكات، ووهي األتمتة، 

 .الحواسيب الشخصيةواإلرسال بالفاكس، ووالبحث عن طريق قرص الذاكرة المدمج، 

كمصدر مهم ومساعد لتأمين الخدمات المتعددة يتم استخدام تكنولوجيا المعلومات  .٢

 .أو بأخرىللمستفيدين بطريقة 

تبنت كل من مكتبة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ومكتبة الجامعة اإلسالمية  .٣

يتم استخدام  .برامج معدة ومطورة محليا خاصة بكل منهما ألتمتة مكتباتها األكاديمية

 .قواعد البيانات االلكترونية من قبل باقي الجامعات ولكن بصورة غير مباشرة

جامعة الملك ل والمعادن وعبد العزيز وجامعة الملك فهد للبتروتمتلك جامعة الملك  .٤

 . قاعدة بيانات٧٤فيصل ما مجموعه 

 النخفاض تكلفتها مقارنة  (CD-ROM Databases)  الدراسة امتالك مكتباتتفضل .٥

 .)Online database (بال
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 وذلك،  السبعرنت في المكتبات الجامعية االنتاتر خدميوتوصي الدراسة بضرورة العمل على توف

توفر سرعة نقل وتبادل المعلومات بحيث يتم تحديث المعلومات باستمرار مما يخدم الباحث ل

  .ويرفع من كفاءة أداء المكتبات

                        ): ,١٩٩٦Niyonsenga & Bizimana ( نيونسينغا وبيزيمانادراسة. ٧,٢,٢

ستخدم الباحث ا. ات جامعة روندا الوطنيةات مكتبتهدف إلى معرفة رضا المستفيدين من خدم 

المنهج الوصفي، تكون مجتمع الدراسة من طالب البكالوريوس والدراسات العليا في جامعة 

وتم توزيع . من الطلبة الذين يحضرون إلى الجامعة% ١٠رواندا، حيث تم اختيار العينة بنسبة

  .االستبانة عليهم بطريقة عشوائية للحصول على البيانات

                                                                     :صلت الدراسة الى النتائج التاليةتو

 .  أداء المكتبةمكتبة قليل، ويعود ذلك إلى ضعفنسبة رضا المستفيدين عن أداء ال .١

 . يوجد نقص في طاقم الموظفين المتخصصين والمدربين في خدمة المعلومات .٢

 .حكمة، والمراجع، وخدمات التصوير والطباعةنقص المجالت الم .٣

رضا المدرسين وطاقم البحث عن خدمات المكتبة أفضل من رضا الطلبة، حيث يعود  .٤

                    . وطاقم البحث ذلك إلى مجموعة من االمتيازات التي تمنح للمدرسين
       

  ).القراءة( الهدف من غالبية مرتادي المكتبة المطالعة .٥

                                                                    :)Nitecki,1996(دراسة نتيكي  .٨,٢,٢

 تقدمها مكتبات هدفت الدراسة إلى معرفة إمكانية تطبيق مفهوم الجودة الشاملة على الخدمات التي 

 االستبانة األداة  المنهج المسحي، وكانتعتمد الباحثا.  في الواليات المتحدةجامعة ميريالند

المكتبات   مستفيد من٥٦٤الرئيسية لجمع المعلومات، ووزعت على عينة عشوائية مكونة من 

   %.٦٤ إستبانة، بنسبة ٣٥١، العائد منها ياألكاديمية بواسطة البريد اإللكترون

  توصلت الدراسة للنتائج التالية 

                .   ام الماضيلم يواجه المستفيدون أية مشاكل تتعلق بالخدمات خالل الع .١
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 المكتبة، وذلك بسبب رضاهم ةأظهر المستفيدون رغبتهم في تشجيع أصدقائهم لزيار .٢

                                .  عن الخدمات التي تقدمها المكتبة

تعتبر المصداقية في تقديم الخدمات من األمور المهمة لرفع مستوى خدمات المكتبة  .٣

  .*يدين، وبشكل خاص خدمة اإلعارة، وخدمة رف الحجزحسب رأي المستف

                                                            :),١٩٩٤Chaudhry  (شادهري دراسة .٩,٢,٢

  . خدمات المستفيدين في مكتبة الملك فهد للنفط والمعادنإلىالهدف من هذه الدراسة التعرف 

   :ةتوصلت الدراسة للنتائج التالي

                          .وجود ظاهرة العبث بمصادر المكتبة المختلفة من قبل المستفيدين .١

         .عدم التجديد لبعض المجالت التي كانت تصل بشكل دوري .٢

                                         .موظفي المكتبة من ذوي الكفاءات والمؤهالت العالية .٣

  . بشكل جيدتقدم المكتبة خدماتها .٤

توفير أكثر من نسخة للكتب التي عليها طلب، وتخفيض الغرامات التي تفرض ب الدراسة   توصي

                                                       . على المستفيدين عند التأخير في إعادة المواد المعارة من المكتبة

  

                   :)٢٠٠٢، فريجالو،  والجبري،السريع(في    (Lai, 1990)  لي دراسة.١٠,٢,٢

 الهدف من استخدام المكتبات الجامعية، وتكرار استخدام المكتبة إلى التعرف  دراسة ليالهدف من 

. من قبل الطالب في مرحلة البكالوريوس في كل من الواليات المتحدة األمريكية ودولة تايوان

ث األسلوب المسحي في دراسته لجمع المعلومات، حيث تم توزيع االستبيان على استخدم الباح

 ماديسون األمريكية - عينتين عشوائيتين من الواقع األمريكي والصيني وذلك في جامعة وسكنسن

وجامعة تايوان الوطنية، حيث طبقت الدراسة على طالب المرحلة ما قبل النهائية لمرحلة 

  .البكالوريوس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكان يخصص للكتب التي يقوم اعضاء الهيئة التدريسية باعتمادها ككتب منهجية خاصة بالمواد : رف الحجز* 

 ووضعها على رف الحجز ويسمح بإعارتها ليوم واحد فقط، أو أكثر حسب توصيات أعضاء الهيئة  الدراسية،

  .التدريسية في الجامعة
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   الدراسة الى النتائج التاليةتوصلت

متطلبات األبحاث : يوجد مجموعة من العوامل الموجهة الستخدام المكتبة من أهمها .١

 والتشجيع من قبل أعضاء ، إلى جانب المنهج الدراسي، اإلضافيةتالجامعية، والقراءا

مل الهيئة التدريسية الستخدام المكتبة، الحاجة لوجود مكان هادئ للدراسة، هذه العوا

تتداخل والعامل النفسي وطبيعة معاملة موظفي المكتبة، هذا من قبل الطالب 

 .األمريكي

 مثل المستوى جتماعيةأما الطالب الصيني فتعد المتغيرات النفسية والمتغيرات اإل .٢

التعليمي لألم والقيود على الحرية الفكرية لنشر المواد المطبوعة، من أهم المتغيرات 

  . للمكتبة الجامعيةنلصينييفي استخدام الطالب ا

  

   )Linton, 1980 (لنتن دراسة .١١,٢,٢

التعرف على مجموعات المكتبة وما تقدمه من خدمات، ووجهة نظر المستفيدين كان الهدف منها 

ز  شارلستونجامعةالطالب وأعضاء هيئة التدريس في تم تحديد عينة البحث من . تجاه المكتبة

)Charleston's(حيث بلغ عددهم تحدة األمريكية بالواليات الم ،)اًطالب) ١٠٠٠(  ومدرساً) ١٩٩.  

                                                                      :توصلت الدراسة الى النتائج التالية

                              . في العملية التعليمية بالنسبة للطالب بارزاًتلعب المكتبة دوراً .١

 . على قدر كبير من االستعداد والخدمة األساتذة والعاملون في المكتبة .٢

يرى معظم أعضاء هيئة التدريس في الجامعة أن للتعرف على األدوات الببليوغرافية  .٣

                                          . بالنسبة للطالب حيوياًوكيفية اإلفادة منها أثراً

بة، حيث يؤدي ذلك إلى عدم الوفاء بمتطلبات يوجد نقص في مجموعات المكت .٤

 .المستفيدين
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   تعقيب على الدراسات السابقة3.2

  : ومن خالل عرض الدراسات السابقة يتضح ما يلي

رضا المستفيدين : تناولت الدراسات السابقة الخدمات المكتبية من عدة جوانب، منها -١

لمستفيدين من االستفادة من عن مستوى الخدمات المكتبية، والصعوبات التي تواجه ا

الخدمات المكتبية، وجودة الخدمات المكتبية، ومصادر المعلومات، وعن أنواع 

الخدمات المكتبية، كخدمة اإلعارة، والمراجع، والدوريات، وخدمات اإلنترنت 

 .  وغيرها من الخدمات

ة،  من مجتمع الدراسعتمدت على دراسة عينةاتضح أن غالبية الدراسات السابقة ا -٢

 ١٩٩٦خرون، آوبطراوي و؛  ٢٠٠١ودويكات، ؛  ٢٠٠٣محمد، (دراسات ما عدا 

 . التي قامت بدراسة المجتمع كامالً )١٩٩٣وبو عزة، ؛  ١٩٩٤وشمس، ؛ 

استخدمت غالبية الدراسات السابقة المنهج الوصفي، واعتمدت على االستبانة في  -٣

 . ت المنهج التاريخي اعتمد )١٩٩٨يحيى،  (ويوجد دراسة واحدة. جمع المعلومات

) ٢٠٠١ ؛ دويكات، ٢٠٠٣ ؛ منصور، ٢٠٠٤،باطويل ( الدراسات السابقةأشارت -٤

 ضرورة تعيين المتخصصين في علم المكتبات والمعلومات للعمل في المكتبات إلى 

  .الجامعية

  ١٩٩٨ ؛ ٢٠٠٣Mohammed ؛ ٢٠٠٤القبالن، (أشارت نتائج الدراسات السابقة -٥

Younis,  ( لعمل على تطوير وتدريب العاملين في المكتبات الجامعية إلى أهمية ا

وذلك بعقد الدورات المتخصصة،  ،نمن أجل تقديم خدمات مميزة للمستفيدي

 .والندوات، والمحاضرات وغير ذلك

؛ ١٩٩٤ والعمري،؛Thapisa & Gamini,1999(بينت نتائج دراسات كل من  -٦

در المعلومات أنه يوجد نقص في مصا )Linton, 1980؛ ١٩٩٣وبوعزة،

وغيرها، وغير المطبوعة ...المطبوعة مثل الدوريات والمراجع، الببليوغرافيات

 .والتي تشمل المواد السمعية والبصرية

 بطراوي وآخرون،(ودراسة ) ٢٠٠٢،فريجالو، والجبري،السريع( وأشارت دراسة  -٧

 .تبية في استخدام التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات المكنقصأنه يوجد ) ١٩٩٦

التعاون أن   . ,Mohammed)٢٠٠٣  ؛ و٢٠٠٣،منصور( أشارت نتيجة دراستي -٨

   .قليلالمكتبات الجامعية  بين
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اتفقت غالبية الدراسات أن جميع المكتبات الجامعية تقدم الخدمات التقليدية كالقراءة  -٩

الداخلية، واإلعارة الخارجية، والخدمات المرجعية، وخدمات الدوريات، وخدمات 

 . المستفيدين، والتصوير تدريب

تضح من الدراسات السابقة قلة االهتمام بالخدمات غير التقليدية مثل خدمات ا - ١٠

 اإلحاطة ة وخدماالستخالص، واإلنترنت، والتكشيف، والبث االنتقائي للمعلومات،

 .رافيةغ والخدمات اإلعالمية والببليوالجارية

 مالية على المتأخرين في     أشارت بعض الدراسات في توصياتها إلى فرض غرامات        - ١١

 وعلـى العكـس مـن دراسـة         )٢٠٠٤باطويل،  (إرجاع المواد المعارة، كدراسة     

التي أوصت بتخفيض الغرامات الماليـة التـي        ) Shaudhry( ١٩٩٤   شادهري

 .إرجاع المواد المعارةتفرض على المستفيدين عند التأخير  في 

توفير مكان مستقل : ابقةومن التوصيات الهامة التي أوصت بها الدراسات الس - ١٢

 ، وتوفير خدمات اإلنترنت،)١٩٩٣ ، ؛ ودراسة بوعزة٢٠٠٣منصور،(بة   للمكت

وأن تسعى المكتبات ) ٢٠٠٥ ؛ سليمان، Siddiqui, 1997(ورفع مستوى كفاءتها 

لالستفادة من التطور التكنولوجي الحديث والتقنيات الحديثة في تقديم خدمات 

 ؛ ٢٠٠٢ فريج،الالجبري، و و،السريع(ة عالية المعلومات للمستفيدين بجود

         . ,Mohammed)٢٠٠٣(وتوفير ميزانية مستقلة للمكتبة ) ٢٠٠١ودويكات،
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  اإلجراءاتوالطريقة   :الفصل الثالث

  

  منهج الدراسة  ١,٣

  مجتمع الدراسة  ٢,٣

  عينة الدراسة  ٣,٣

  راسةأداة الد  ٤,٣

  متغيرات الدراسة    ٥,٣

  المتغيرات المستقلة  ١,٥,٣

  المتغير التابع  ٢,٥,٣

  خطوات إجراء الدراسة  ٦,٣

  المعالجة اإلحصائية  ٧,٣

  

  

  
  

  



 66

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالفصل الثال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اإلجراءاتوالطريقة . ٣

  

يقة الدراسة وإجراءاتها من حيث منهجها، ومجتمعها، طرل  عرضشتمل هذا الفصل علىا

، ومتغيراتها، والمعالجة اإلحصائية في تحليل البيانات )صدق األداة وثباتها( وعينتها، وأداتها

  .واستخراج النتائج

  

   منهج الدراسة١,٣

سة  على أسلوب الدرااستخدم الباحث المنهج الوصفي لمالءمته طبيعة الدراسة وأهدافها معتمداً

الميدانية لجمع المعلومات بهدف التعرف على واقع الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية من 

  .وجهة نظر المستفيدين

  

   مجتمع الدراسة٢,٣

عات الفلسطينية في الضفة  من المكتبات في الجامنتكون مجتمع الدراسة من جميع المستفيدي

) 42756 ( اإلداريين، البالغ عددهمالموظفين ية ووأعضاء الهيئة التدريس ، وهم الطلبة،الغربية

؛ وبلغ )٢٠٠٤(طالباً حسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم العالي ) ٣٨٨٦٧(مستفيداً، منهم 
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فرداً، وذلك ) 1974(فرداً، وعدد الموظفين اإلداريين  )1915(عدد أعضاء الهيئة التدريسية 

ية في بداية الفصل الدراسي الثاني للعام حسب السجالت الرسمية في الجامعات الفلسطين

ويبين . ويتوزع أفراد المجتمع على سبع جامعات فلسطينية في الضفة الغربية. ٢٠٠٥/٢٠٠٦

  .توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجامعة ونوع المستفيد) ١,٣(الجدول 

  

  يدنوع المستفو  متغيري الجامعةحسبتوزيع أفراد مجتمع الدراسة : )١,٣(الجدول 
  اسم الجامعة    نوع المستفيد

الموظفون    الطلبة

   اإلداريون

 هيئة اءعضأ

  التدريس

النسبة   المجموع

  المئوية 

  %٨,٩  3768  ٢٥٢  ١٢٦  ٣٣٩٠  جنين/الجامعة العربية األمريكية

   %١١,٤  4864  ٥٦  ٨٠  ٤٧٢٨  جامعة الخليل

  %٢٩,٦  12664  ٤٢٠  ٥٩٠  ١١٦٥٤  نابلس/ جامعة النجاح الوطنية

  %١٨,٦  7964  ٣٧٨  ٣٥٦  ٧١٦٥  بيرزيتجامعة 

  %١٩,٦  8410  ٥٥٠  ٤٢١  ٧٥٠٤  جامعة القدس

   %٥,٨  2499  ١٣٠  ١٥٩  ٢٢١٠  جامعة بيت لحم

  %٦,١  2587 129 242  ٢٢١٦  جامعة بولتكنيك فلسطين

  100%  42756  1915  1974  ٣٨٨٦٧  المجموع

  

  

  عينة الدراسة ٣,٣

مستفيداً، منهم ) 971( ، بلغ عدد أفرادها تم اختيار عينة طبقية عشوائية تمثل مجتمع الدراسة

% ٥بنسبة  عضو هيئة التدريس) 96(من مجتمع الدراسة من الطلبة، و% ٢طالباً بنسبة ) 777(

من مجتمع الدراسة من  %٥موظف إداري بنسبة ) 98(من مجتمع الدراسة من المدرسين، و

  .سب الجامعة ونوع المستفيدتوزيع أفراد عينة الدراسة ح ) ٢,٣(ويبين الجدول   .اإلداريين
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  نوع المستفيدو  متغيري الجامعةحسبتوزيع أفراد عينة الدراسة ): ٢,٣( الجدول 

   نوع المستفيد             تدريسالعضو هيئة   اإلداريونالموظفون   الطلبة

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  اسم الجامعة  

  ١٢,٥  ١٢  ٦,١ 6  ٨,٧  ٦٨  جنين/جامعة العربية األمريكية

  ٣,١  ٣  ٤,١  4  ١٢,١  ٩٤  جامعة الخليل

  ٢١,٩  ٢١  ٢٩,٦  29  ٣٠,١  ٢٣٤  نابلس/ جامعة النجاح الوطنية

  ١٩,٨  ١٩  ٢١,٤  ٢١  ١٨,٤  ١٤٣  جامعة بيرزيت

  ٢٨,١  ٢٧  ١٨,٤  ١٨  ١٩,٣  ١٥٠  جامعة القدس

  ٧,٣  ٧  ٨,٢  ٨  ٥,٧  ٤٤  جامعة بيت لحم

  ٧,٣  7  ١٢,٢ 12  ٥,٧  44  جامعة بولتكنيك فلسطين

   %100  96  %١٠٠  98  %١٠٠  ٧77  موعالمج

  

استبانة، وبلغ عدد اإلستبانات  ) ٩٧١(وبلغ عدد االستبانات الموزعة على جميع أفراد العينة 

وتم التعامل مع اإلستبانات غير المسترجعة . من عينة الدراسة%) ٨٧(؛ أي بنسبة )٨٤٥(المعادة 

   . استبانة كحاالت مفقودة) ١٢٦(وعددها 

  

 والجنس، فئة المستفيد،  الدراسةمتغيرات توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ) ٣,٣ (ويبين الجدول
 مستوى الدراسةو ،)ألعضاء هيئة التدريس والموظفين اإلداريين (عدد سنوات الخبرةو ،التخصصو
  .،)للطلبة(
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  ،التخصصو، الجنس و، فئة المستفيد( الدراسةتوزيع أفراد العينة حسب متغيرات: )٣,٣(جدول 
  )مستوى الدراسةو، عدد سنوات الخبرةو

 
  المتغير المستوى  العدد %النسبة المئوية  القيم الناقصة

 التدريسعضو هيئة  76 9.0

 موظف إداري 77 9.1

 طالب  6٩٢ 9.٨١

- 
 

١٠٠%   المجموع ٨٤٥ 

 فئة المستفيد

 ذكر 460 54.5

 أنثى 384 45.5

 
1 

١٠٠%   المجموع ٨٤٤ 

 الجنس

 علوم علمية 311 40.2

 علوم إنسانية 463 59.8

 
71 
 ١٠٠%   المجموع ٧٧٤ 

 التخصص

36.9 52 ٥ -١ 

 ١٠ -  ٥أكثر من 31 22.0

  ١٥ - ١٠أكثر من  18 12.8

 ١٥أكثر من  40 ٣.28

12 

١٠٠%   المجموع ١٤١ 

 عدد سنوات الخبرة

أعضاء هيئة التدريس (

 )والموظفين اإلداريين

 أولى 178 26.1

 ثانية 192 28.2

 ثالثة 159 23.3

 رابعة 132 19.3

 خامسة فأكثر 21 3.1

10 

 المجموع 682 100

  مستوى الدراسة للطلبة
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 :( Tool)  أداة الدراسة٤,٣

قام الباحث ببناء استبانة من خالل اإلطالع على األدب التربوي، والدراسات السابقة ذات العالقة 

، للتعرف )٢٠٠٣( ، ومنصور)٢٠٠٢(فريج، الالجبري، و و،السريع، منها دراسة ةحاليبالدراسة ال

على واقع الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر المستفيدين، ومعرفة أهم 

وتكونت اإلستبانة في صورتها األولية، . المعوقات التي تعيق تقديم الخدمات المكتبية للمستفيدين

اسم الجامعة، وفئة المستفيد، وجنس المستفيد، : األول أشتمل معلومات عامة:  أجزاءمن ثالثة

خاص بعضو هيئة  (ةعدد سنوات الخبرو، )خاص بالطلبة(مستوى الدراسة والتخصص، و

:  الثالثةا؛  والجزء الثاني يتعلق بواقع الخدمات المكتبية، ومجاالته)اإلداري والموظف ،التدريس

، ومصادر المعلومات، وبيئة المكتبة، والجزء الثالث يتعلق بمعوقات الخدمات الخدمات المكتبية

تعيق تقديم خدمات المكتبة في  المكتبية، حيث طُلب من أفراد المجتمع تحديد أهم خمسة معوقات

 . اإلستبانة في صورتها األولية) ١ (  ويبين الملحق رقم.  الجامعات الفلسطينية
  

  ):Validity(صدق أداة الدراسة. ١,٤,٣

من ذوي الخبرة  تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على مجموعة من المحكمين      

محكما، للتأكد من مالءمتها، ) ١٤(واالختصاص في البحث العلمي والخدمات المكتبية وعددهم

  وقد أخذ الباحث بآراء المحكمين وملحوظاتهم، فقام بحذف) ٢(ملحق رقم الكما هو وارد في 

، إلى أن )٣( كما يبينه الملحق رقم ، فقرات٨ و تعديل ،فقرات ) ١٠(إضافة تم ، و فقرة)١٣(

فقرة موزعة على ثالثة مجاالت، ) ٥٤(خرجت اإلستبانة بصورتها النهائية بحيث تكونت من 

  :هي

 .فقرة) ٢٦(الخدمات المكتبية، وعدد فقراته : المجال األول .١

 .فقرة) ١٧( وعدد فقراته مصادر المعلومات،: المجال الثاني .٢

  .فقرة) ١١(بيئة المكتبة، وعدد فقراته : المجال الثالث .٣

  .أداة الدراسة بصورتها النهائية) ٤( ويبين الملحق رقم          

  

  : ) Reliability(ثبات أداة الدراسة .  2.4.3

 (Cronbach Alpha) الثبات كرونباخ ألفامعامل للتأكد من ثبات االستبانة فقد استخرج الباحث 
وتعتبر هذه القيمة كافية ألغراض الدراسة كما هو  ،)٠,٨٩( حيث بلغت قيمته على الدرجة الكلية 
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  ).٤,٣(مبين في الجدول 

   نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات األداة ) : ٤,٣(جدول 

 المجال عدد الفقرات قيمة ألفا

.٠  الخدمات المكتبية ٢٦ ٨٠ 

 مصادر المعلومات ١٧ 7٩.٠

 بيئة المكتبة ١١ 7٩.٠

 الدرجة الكلية  ٥٤ ٠.٨٩

  

  ):Veriables(  متغيرات الدراسة٥,٣

  :تشمل الدراسة المتغيرات المستقلة والتابعة التالية

  المتغيرات المستقلة ١,٥,٣ 

وجامعة الخليل،   جنين،- الجامعة العربية األمريكية :وله سبعة مستويات  الجامعة .١

 ، القدس-، وجامعة القدس رام اهللا- لس، وجامعة بيرزيت ناب- وجامعة النجاح الوطنية

 . الخليل-، وجامعة بوليتكنك فلسطين بيت لحم  -وجامعة بيت لحم

 .اإلداري، والطالب والموظف ،عضو هيئة التدريس :فئة المستفيد وله ثالثة مستويات .٢

 .وأنثى، ذكر: جنس المستفيد .٣

 .علوم علمية، وعلوم إنسانية: التخصص وله مستويان .٤

 وله أربعة    )اإلداريخاص بعضو هيئة التدريس والموظف  (ةعدد سنوات الخبر .٥

-سنوات ١٠أكثر من ، ١٠ سنوات- سنوات ٥أكثر من   ، ٥-١ :مستويات

     .سنة١٥من أكثر ،  سنة١٥

 ،ثالثة  ، ثانية،أولى:  وله خمسة مستويات)خاص بالطلبة(مستوى الدراسة  .٦

                              .خامسة فأكثر، رابعة

    

وجهات نظر المستفيدين حول واقع الخدمات المكتبية في الجامعات :  المتغير التابع. ٢,٥,٣

  .الفلسطينية
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   خطوات إجراء الدراسة٦,٣

بعد التأكد من صدق األداة وثباتها قام الباحث باإلجراءات الرسمية من أجل الحصول على 

الطلبة، :  وهمنلدراسة على عينة الدراسة من المستفيديأذن رسمي بالسماح له بتطبيق أداة ا

 المكتبات الجامعية في في  والموظفين اإلداريين من الجنسيين،تدريسال هيئة أعضاءو

  -:وبعد ذلك، تم ما يلي. فلسطين

 ) هيئة التدريس، والموظفين اإلداريينأعضاءأعداد الطلبة، و( حصر مجتمع الدراسة  .١

 من خالل االتصال بالجامعات ٢٠٠٦- ٢٠٠٥عام الدراسيخالل الفصل األول من ال

 .الفلسطينية

 . اختيار عينة طبقية عشوائية من مجتمع الدراسة .٢

 .توزيع اإلستبانات على جميع أفراد عينة الدراسة .٣

أي بنـسبة    )٩٧١(استبانة مـن اصـل      ) ٨٤٥(جمع اإلستبانات، حيث استرجع منها       .٤

 .من عينة الدراسة%) ٨٧(

ستبانات المسترجعة عن طريق الحاسب اآللي وذلك باستخدام برنامج تحليل بيانات اإل .٥

Statistical Package for Social Science (SPSS)  . حيث تم تحويل

ثالث " نعم"االستجابات اللفظية إلى استجابات رقمية، بحيث أعطيت اإلجابة بـ 

درجة " ال" درجتين، وأعطيت اإلجابة بـ" ال أعلم"درجات، وأعطيت اإلجابة بـ 

  .واحدة

  

   المعالجة اإلحصائية٧,٣

 واالنحرافات ، والمتوسطات الحسابية، والنسب المئوية،تتم حساب التكرارا .١

 .المعيارية، لإلجابة عن السؤال األول

تحليل تخدم  الثانية، والرابعة، واسلفحص الفرضيتين ) t-test  ("ت"م اختبار  استخد .٢

لفحص ) One- Way Analysis of Variance ANOVA(التباين األحادي 

 .الفرضيات األولى، والثالثة، والخامسة، والسادسة

 .للمقارنات البعدية) LSD(واختبار ، ) Scheffe( استخدام اختبار شيفيه  .٣

  .) SPSS(م برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية استخدو .٤
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  نتائج الدراسة الفصل الرابع

  
اسة األول                                            نتائج سؤال الدر  ١,٤

  نتائج سؤال الدراسة الثاني  ٢,٤

  نتائج الفرضية األولى ومناقشتها  ١,٢,٤

  نتائج الفرضية الثانية  ٢,٢,٤

  نتائج الفرضية الثالثة  ٣,٢,٤

  رابعةالفرضية النتائج   ٤,٢,٤

ضية الخامسةنتائج الفر  ٥,٢,٤  

  نتائج الفرضية السادسة  ٦,٢,٤
  إجابات األسئلة المفتوحة في االستبانة   نتائج 3.4

  هل تزور المكتبة الجامعية؟: سؤال  ١,٣,٤

                       ما هو معدل زيارتك للمكتبه؟: سؤال  ٢,٣,٤

   ؟لمكتبة عدم زيارتك لما هي أسباب :سؤال  ٣,٣,٤

ما أهم المعوقات التي تواجه الخدمات : ثالثراسة النتائج سؤال الد  ٤,٤

         المكتبية في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر المستفيدين؟ 
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       الفصل الرابع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتائج الدراسة.  ٤  

 

 وأعـضاء   ، للنتائج التي توصل إليها الباحث من خالل استجابة الطلبـة          تناول هذا الفصل عرضاً   

 في الجامعات الفلسطينية على أداة الدراسة، وذلـك بعـد           ، والموظفين اإلداريين  ،الهيئة التدريسية 

  بعرض نتـائج دراسـته     التحليل اإلحصائي للبيانات التي تم الحصول عليها، وسوف يقوم الباحث         

.                                                                            وفق تسلسل أسئلتها  
                                                                 

يدين، تم ظر المستفواقع الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية من وجهة ن مستوىولتحديد 

  :)٢٠٠٤عودة، (،  الحسابية لحساب المتوسطاتاآلتي  المقياس الوزنياعتماد

 ) ١- (إذا كان المتوسط الحسابي للفقرة أو المجال، أو الدرجة الكلية : مستوى منخفض .١

 . ١,٩٨أقل من  ، أيانحراف معياري عن المتوسط الحسابي

 ).٢,٦٤ – ١,٩٨( بين ، محصوراً)٢= (المتوسط الحسابي للدرجات: مستوى متوسط .٢

 ).٢,٦٤(انحراف معياري عن المتوسط الحسابي، أي أكثر من ) ١(+ :مستوى مرتفع .٣
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   نتائج سؤال الدراسة األول                                                                         ١,٤

  مستفيدين ؟ما واقع الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر ال

نحرافات ، واإل المتوسطات الحسابية قام الباحث باستخراج،لإلجابة عن سؤال الدراسة األول

) ١,٤(والجدول التالي  .داة ومجاالتها الثالثةاأللفقرات  أفراد عينة الدراسة المعيارية الستجابات

  .الثالثة والدرجة الكلية تالمجااللالستجابات في  ةبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريي

  

مجـاالت  الستجابات أفراد العينة حـسب       المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري      :)1.4(جدول  

  .الدراسةً

 المجال المتوسط الحسابي االنحراف المعياري  المستوى

 0.41 متوسط
 

2.2٣ 
 

 الخدمات المكتبية

 0.49 متوسط
 

2.20 
 

 مصادر المعلومات

 0.48 متوسط
 

2.50 
 

 بيئة المكتبة

 الدرجة الكلية 2.31 0.33 متوسط

    

 الخدمات المكتبية واقع أن مستوى) ١,٤(يتضح من قيم المتوسطات الحسابية الواردة في الجدول 

 كان متوسطاً في المجاالت الثالثة وعلى في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر المستفيدين

، بانحراف )٢,٣١(لى الدرجة الكلية للمجاالت الدرجة الكلية، حيث بلغ المتوسط الحسابي ع

 الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية لواقعوكان تقدير عينة الدراسة ). ٠,٣٣(معياري قدره 

 ،)٢,٥٠(لمجال بيئة المكتبية هو األعلى من بين مجاالت أداة الدراسة، وبمتوسط حسابي قدره 

 ،)٢,٢٣(بمتوسط حسابي قدره دمات المكتبية ، ثم مجال الخ)٠,٤٨(وانحراف معياري قدره 

بمتوسط حسابي قدره ، وأخيراً مجال مصادر المعلومات )٠,٤١(وانحراف معياري قدره 

  ).٠,٤٩(وانحراف معياري قدره  ،)٢,٢٠(

  

 الخدمات المكتبية في لواقع استجابات أفراد العينة نتائج) ٤,٤، ٣,٤، ٢,٤(ول من ا الجدوتبين

  : كما يليفي المجاالت الثالثة  للفقرات كلهايةالجامعات الفلسطين
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  مجال الخدمات المكتبية١,١,٤

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية فقرة، حيث تم إيجاد ) ٢٦( يتضمن هذا المجال 

  ).٢,٤(سة لكل فقرة كما هو مبين في الجدولالستجابات أفراد عينة الدرا

االنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة في  المتوسطات الحسابية و: )2.4( جدول 

  . مرتبة تنازلياً مجال الخدمات المكتبية
رقم الفقرة   الفقرة  الترتيب

في 

 انة االستب

المتوسط 

 الحسابية
االنحراف 

 المعياري
  المستوى

  ٥  هل عدد الكتب المسموح بإعارتها كاٍف ؟   .١
 

2.92 
 

0.34 
 مرتفع

كتبة يساعد في الوصول إليها هل ترتيب مجموعات الم   .٢

  ٩  بسهولة ؟
 

2.63 
 

0.74 

 متوسط

هل تحيط المكتبة المستفيدين بالمعلومات الحديثة أوالً بأول    .٣

 ٢,٦١  ١٨  ؟) خدمة اإلحاطة الجارية(
 

0.7٣ 
 متوسط

  ٤  هل يسمح  باستعارة مواد غير الكتب من المكتبة ؟   .٤
 

2.59 
 

0.75 
 متوسط

  ١٥  مستفيدين لالستفادة من المكتبة ؟هل تهتم المكتبة بتدريب ال   .٥
 

2.55 
 

0.77 
 متوسط

  ١٤  هل توفر المكتبة خدمة الطباعة لألبحاث ؟   .٦
 

2.53 
 

0.67 
 متوسط

  ١١   خدمات للمستفيدين عن بعد ؟ هل تقدم المكتبة   .٧
 

2.51 
 

0.82 
 متوسط

  ٢٦  هل يتعامل موظفو خدمات المعلومات مع المستفيدين باحترام ؟   .٨
 

2.37 
 

0. 90 
توسطم  

  ١٠  ؟ Scanning)( هل توفر المكتبة خدمة المسح الضوئي   .٩
 

2.36 
 

0.81 
 متوسط

  ٢٥  هل يتمتع موظفو خدمات المعلومات بالكفاءة في خدمة المستفيدين ؟   .١٠
 

2.31 
 

0.91 
 متوسط

  ٨  هل تقدم المكتبة خدمة اإلعارة بالطريقة المحوسبة ؟   .١١
 

2.28 
 

0.92 
 متوسط

  ١٩  عارة المتبادلة بين المكتبات الجامعية ؟هل توفر المكتبة خدمة اإل   .١٢
 

2.23 
 

0.64 
 متوسط

  ٢٤  هل للمكتبة صفحة الكترونية خاصة بها ؟   .١٣
 

2.21 
 

0.77 
 متوسط

  ٧  هل ساعات دوام المكتبة تناسبك ؟   .١٤
 

2.13 
 

0.92 
 متوسط

  ٢٣  هل توفر المكتبة مكانا للدراسة الجماعية داخل المكتبة ؟   .١٥
 

2.12 
 

1.24 
 متوسط

 متوسط 0.69 2.12  ٢٢  توجد في المكتبة خدمة رف الحجز ؟هل    .١٦
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  ١٢  هل يوجد فهرس محوسب لمجموعات المكتبة ؟   .١٧
 

2.07 
 

0.73 
 متوسط

  ٢٠  هل تقدم المكتبة الخدمة الببليوغرافية بالطريقة التقليدية ؟   .١٨
 

2.03 
 

0.74 
 متوسط

  ١٧  هل تشترك المكتبة بقواعد البيانات العالمية لألبحاث ؟   .١٩
 

2.03 
 

0.79 
 متوسط

  ٣  هل يوجد قسم إعارة في المكتبة ؟   .٢٠
 

2.01 
 

0.70 
 متوسط

  ١٣  هل توجد داخل المكتبة خدمة التصوير ؟   .٢١
 

1.96 
 

0.71 
 منخفض

  ٢١  هل تقدم المكتبة الخدمة الببليوغرافية بالطريقة اآللية ؟   .٢٢
 

1.89 
 

0.55 
 منخفض

  ٢  هل توجد لوحات إرشادية داخل المكتبة ؟   .٢٣
 

1.81 
 

0.41 
نخفضم  

  ٦  هل مدة اإلعارة لمجموعات المكتبة مناسبة لك ؟   .٢٤
 

1.77 
 

1.10 
 منخفض

  ١٦  هل توفر المكتبة خدمات اإلنترنت ؟   .٢٥
 

1.75 
 

0.81 
 منخفض

 منخفض 0.46 1.71  ١  هل تُصدر المكتبة نشرة أو دليالً خاصاً بها ؟   .٢٦

 متوسط ٠,41 ٢,٢٣   الدرجة الكلية

 
متوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة في مجال الخدمات أن ال) ٢,٤(ن لنا من الجدول ييتب

، وتشير هذه النتيجة إلى أن إسهام المكتبات الجامعية في فلسطين بتوفير  )٢,٢٣(المكتبية هو 

وكانت أعلى المتوسطات الحسابية في هذا المجال . الخدمات المكتبية للمستفيدين كان متوسطاً

ويدل على ) ٢,٩٢( ومقداره  "كتب المسموح بإعارتها كاٍف ؟هل عدد ال" نصهاو) ٥(للفقرة رقم 

، ويالحظ أن هذه الفقرة الوحيدة التي يدل متوسط  االستجابة عنها على متوسط مستوى مرتفع

على متوسطات حسابية ) ٢٠-٢(فقرة تم ترتيبها من ) ١٩(وحصلت  .مرتفع للخدمات المكتبية

  .  من الخدمات المكتبيةعلى مستوى متوسطوتدل جميعها  ) ٢,٠١ – ٢,٦٣( تراوحت بين 

 للفقرات التي حصلت فقرات مجال الخدمات المكتبيةالمتوسطات الحسابية لوفي المقابل كانت أقل 

على مستوى وتدل جميعها ) ١,٧١ -  ١,٩٦(، وتراوحت بين )٢٦ – ٢١( على الترتيب  من 

هل تُصدر " نصهاو) ١(ة رقم الفقروارتبط أدنى المتوسطات ب. نخفض من الخدمات المكتبيةم

هل توفر المكتبة " نصهاو) ١٦(الفقرة رقمبثم ) ١,٧١ (وقيمته "المكتبة نشرة أو دليالً خاصاً بها ؟

هل مدة اإلعارة لمجموعات " نصهاو) ٦(الفقرة رقم ب، ثم )١,٧٥ (وقيمته "خدمات اإلنترنت ؟

  ).١,٧٧(بمتوسط حسابي " المكتبة مناسبة لك ؟
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   :مصادر المعلوماتمجال . ٢,١,٤

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية فقرة، حيث تم إيجاد ) ١٧(يتضمن هذا المجال 

 ).٣,٤(سة لكل فقرة كما هو مبين في الجدولالستجابات أفراد عينة الدرا

  

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة في :)٣,٤ (جدول

  .مرتبة تنازلياً  مصادر المعلوماتمجال

  الفقرة  الترتيب

رقم الفقرة 

في 

  االستبانة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  المستوى

  ٣٠  ؟) المجالت( هل يوجد قسم خاص بالدوريات.١
 

2.63 
 

.69 
 متوسط

  ٣٥  هل للمراجع قسم خاص في المكتبة ؟.٢
 

2.60 
 

.67 
 متوسط

 متوسط 80. 2.53  ٢٧  ف المواضيع ؟هل الكتب متنوعة وتشمل مختل.٣

  ٣١  هل ترتب الدوريات حسب نظام خاص بها ؟.٤
 

2.36 
 

.71 
 متوسط

  ٣٧  هل تتسم المراجع بالتنوع والشمول ؟.٥
 

2.30 
 

.81 
 متوسط

٦.
هل يوجد جناح خاص بالرسائل الجامعية في 

  ٣٨  المكتبة ؟
 

2.25 
 

.77 

 متوسط

٧.
هل تتوفر في المكتبة مصادر معلومات 

  ٤٣  ونية ؟الكتر
 

2.24 
 

.77 

 متوسط

  ٢٨  هل الكتب المتوفرة في المكتبة حديثة ؟.٨
 

2.20 
 

.90 
 متوسط

  ٣٣  هل تتوفر الدوريات في المكتبة بانتظام ؟.٩
 

2.17 
 

.77 
 متوسط

١٠.
هل يتوفر في المكتبة ملخصات للبحوث 

  ٤١  المنشورة ؟
 

2.14 
 

.77 

 متوسط

  ٣٦   ؟هل المراجع المتوفرة يتم تحديثها باستمرار.١١
 

2.11 
 

.76 
 متوسط

١٢.
هل توفر المكتبة كشافات خاصة بمحتويات 

  ٣٤  الدوريات الموجودة في المكتبة ؟
 

2.09 
 

.71 

 متوسط

١٣.
هل تعلن المكتبة عن ما يرد إليها من مصادر 

  ٤٠  حديثة للمعلومات ؟
 

2.06 
 

.85 

 متوسط
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  ٢٩  هل الكتب المتوفرة أغلبها باللغة األجنبية ؟.١٤
 

2.03 
 

.91 
سطمتو  

١٥.
هل لغة معظم الدوريات الموجودة في المكتبة 

  ٣٢  هي العربية ؟
 

2.02 
 

.82 

 متوسط

١٦.
هل يتم أخذ آراء المستفيدين عند تزويد المكتبة 

  ٣٩  بمصادر المعلومات ؟
 

1.90 
 

.78 

 منخفض

١٧.
المصغرات (هل يوجد قسم خاص بالملتميديا 

  ٤٢  ؟...) الفلمية، األفالم، األشرطة، 
 

1.77 
 

.80 

فضمنخ  

 متوسط ٠,49 ٢,٢٠    الدرجة الكلية
 

  

في مجال مصادر المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة أن ) ٣,٤(يتبن لنا من الجدول 

وكانت أعلى  .واقع الخدمات المكتبيةل متوسط ويدل على مستوى ) 0٢,٢(المعلومات هو 

) ٢,٦٠(و ) ٢,٦٣(وقيمتها ) ٢٧، ٣٥، ٣٠(المتوسطات الحسابية من نصيب الفقرات رقم 

  .على التوالي وتدل على مستوى متوسط) ٢,٥٣(و
  

تراوحت بين  ة متوسطةحسابيعلى متوسطات ) ١٥-٤( منيبتترالفقرات ذات الوكذلك حصلت 

 .متوسط من واقع الخدمات المكتبية وتدل على مستوى ) ٢,٣٦-  ٢,٠٢(
 على مستوى) ٤٢( الفقرة رقم المتوسطات الحسابية لفقرات هذا المجال كانت أقل وفي المقابل 

المصغرات الفلمية، األفالم، (هل يوجد قسم خاص بالملتميديا " متوسط من واقع الخدمات المكتبية

 ونصها  ،)٣٩(ثم الفقرة رقم  وهو ضمن المستوى المنخفض، )١,٧٧(قيمته  و"؟...) األشرطة، 

ويدل  ،)١,٩٠ (وقيمته "ومات ؟هل يتم أخذ آراء المستفيدين عند تزويد المكتبة بمصادر المعل"

           .على مستوى منخفض

       

  :مجال بيئة المكتبة. ٣٫١٫٤

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات فقرة، تم إيجاد ) ١١(يتضمن هذا المجال 

  ).٤,٤(سة لكل فقرة كما هو مبين في الجدولأفراد عينة الدرا
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ت الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة في  المتوسطا:)٤,٤  (جدول

  .مرتبة تنازلياً مجال بيئة المكتبة
الفقرة  رقم  الفقرة  الترتيب

  في االستبيانة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  المستوى

 مرتفع ١,٩٧ ٢,٧٩  ٥٢  هل أقسام المكتبة نظيفة ؟.١

 ٢,٧١  ٤٨  هل تتوفر اإلضاءة بشكل جيد ؟.٢
 

1.1٦ 
 مرتفع

   ٥٤  هل يتم التنقل بسهولة بين أقسام المكتبة ؟.٣
2.7١ 

 
٠.٥٠ 

 مرتفع

 متوسط 1.97 2.5٦  ٤٤  هل موقع المكتبة مناسب ؟.٤

   ٤٦  هل تتوافر التهوية بشكل جيد في المكتبة ؟.٥
2.55 

 
٠.٥٠ 

 متوسط

   ٤٧  هل التدفئة مناسبة في المكتبة ؟.٦
2.53 

 
٠.49 

 متوسط

   ٤٥   المكتبة مريح ؟هل أثاث.٧
2.45 

 
٠.67 

 متوسط

   ٥٣  هل المكتبة بعيدة عن الضوضاء ؟.٨
2.40 

 
٠.67 

 متوسط

   ٥٠  هل يوجد قسم خاص بالمستفيدين لألمانات ؟.٩
2.3٤ 

 
٠.34 

 متوسط

   ٤٩  هل توجد أماكن كافية للمطالعة والبحث ؟.١٠
2.33 

 
1.2٤ 

 متوسط

   ٥١  هل تتوفر مرافق الصرف الصحي ؟.١١
2.13 

 
1.1١ 

 متوسط

 متوسط ٠,٤٨ ٢,٥٠    الدرجة الكلية
 
  

 بيئة المكتبـة  في مجال   المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة       أن   )٤٫٤(ن لنا من الجدول     ييتب

 حيث أن ثـالث فقـرات جـاءت         ،توسط من الخدمات المكتبية    م ويدل على مستوى    )٢٫٥٠(هو  

 و) ٢,٧٩(وقيمتهـا    )٥٤، ٤٨،  ٥٢(ضمن المستوى المرتفع، كانت من نصيب الفقـرات رقـم           

  .، على التوالي وتدل على مستوى مرتفع )٢,٧١(و  ) ٢,٧١(

 وذلك حسب )١١-٤(وجاءت فقرات باقي المجال ضمن المستوى المتوسط والتي تبدأ من الفقرة 
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  .ترتيب الفقرات

هل " انصهو )٥١( الفقرة رقم المتوسطات الحسابية لفقرات هذا المجال كانت اقلوفي المقابل 

هل توجد " نصهاو )٤٩(رقم الفقرة  ثم ، )2.13(  بمتوسط حسابي"؟تتوفر مرافق الصرف الصحي

هل يوجد " نصهاو )٥٠( ، ثم الفقرة رقم )٢٫٣٣( بمتوسط حسابي "أماكن كافية للمطالعة والبحث؟

  .، وهي ضمن المستوى المتوسط )٢٫٣٤( بمتوسط حسابي" قسم خاص بالمستفيدين لألمانات ؟

  

   نتائج سؤال الدراسة الثاني٢,٤

هل تختلف وجهات نظر المستفيدين في واقع الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية 

الجامعة، وفئة المستفيد، والجنس، والتخصص، وعدد : باختالف كل واحد من متغيرات الدراسة

   للطلبة ؟سنوات الخبرة ألعضاء هيئة التدريس والموظفين اإلداريين، ومستوى الدراسة

  :وانبثقت عنه ست فرضيات فيما يلي نتيجة فحصها

  

  :نتيجة فحص الفرضية األولى. ١,٢,٤

) ٠,٠٥ =α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "نصت الفرضية على أنه 

في تقديرات المستفيدين لواقع الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير 

  ."الجامعة

 One- Way Analysis of(للتحقق من صحة الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي 
Variance ANOVA(   جدولوذلك كما هو موضح في )٦,٤(  و)٥,٤(.  
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تقديرات المستفيدين لواقع لاألعداد، والمتوسطات الحسابية، واإلنحرافات المعيارية  ) ٥,٤ (جدول

  .جامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجامعةالخدمات المكتبية في ال
 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجامعة المجال

 ٠,٣٠ ٢,٢٩ ١٨٧ القدس

 ٠,٣٣ ٢,٢٨ ٩٨ الخليل

 ٠,٣٨ ٢,٣٥ ٥٩ بيت لحم

 ٠,٣٦ ٢,٣١ ٢١٢ النجاح

 ٠,٤١ ٢,٢٩ ٦٦ األمريكية

 ٠,٤٦ ٢,٣٠ ١٦٨ بيرزيت

    

 

 

 الخدمات المكتبية  

                   
        

 ٠,٥٤ ٢,٢٨ ٥٥ بوليتكنك فلسطين

 ٠,٥٨ ٢,١٧ ١٨٧ القدس

 ٠,٣٩ ٢,١٦ ٩٨ الخليل

 ٠,٣٧ ٢,٢٠ ٥٩ بيت لحم

 ٠,٤٣ ٢,٢١ ٢١٢ النجاح

 ٠,٥١ ٢,١٩ ٦٦ األمريكية

 ٠,٣٥ ٢,٢٢ ١٦٨ بيرزيت

                   

                   

   

 

 

 مصادر المعلومات

 ٠,٤٤ ٢,١٧ ٥٥ بوليتكنك فلسطين

 ٠,٣١ ٢,٣٨ ١٨٧ القدس

 ٠,٦٥ ٢,٣٧ ٩٨ الخليل

 ٠,٣٩ ٢,٣٩ ٥٩ بيت لحم

 ٠,٦٨ ٢,٤٥ ٢١٢ النجاح

 ٠,٦٣ ٢,٣٧ ٦٦ األمريكية

 ٠,٤٥ ٢,٤٤ ١٦٨ بيرزيت

                   

                   

 

 بيئة المكتبة

 ٠,٣٤ ٢,٣٨ ٥٥ بوليتكنك فلسطين

 ٠,٥٢ ٢,29 ١٨٧ القدس

 ٠,٦٥ ٢,27 ٩٨ الخليل

 ٠,٤٥ ٢,28 ٥٩ بيت لحم

                   

              

 

 ٠,٦٥ ٢,34 ٢١٢ النجاح الدرجة الكلية
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 ٠,٣١ ٢,30 ٦٦ األمريكية

  ٠,٤١ ٢,٣١ ١٦٨ بيرزيت

 ٠,٥٢ ٢,٢٩ ٥٥ بوليتكنك فلسطين

على مجاالت أداة الدراسة ابة أفراد العينة ستجالتحليل التباين األحادي  نتائج ): ٦,٤(جدول 

    .حسب متغير الجامعة

مجموعات   مصدر التباين  المجال

 المربعات
متوسط  ح.د

 المربعات
مستوى "ف"قيمة 

 الداللة

 9.053 6 54.318 بين المجموعات

 427٠. ٨٣٨ ٣٥٧٫٨٢٦داخل المجموعات
الخدمات 

 المكتبية
 
 

  ٨٤٤ ٤١٢٫١٤٤ المجموع

12.205 
 
 

.020٠* 
 
 

 2.165 6 12.992 بين المجموعات

 631٠. ٨٣٨ ٥٢٨٫٧٧٨داخل المجموعات
مصادر 

 المعلومات
 
  ٨٤٤ ٥٤١٫٧٧٠ المجموع 

3.430 
 
 

.002٠* 
 
 

 8.459 6 50.754 بين المجموعات

 607٠. ٨٣٨ ٥٠٨٫٦٦٦داخل المجموعات
 بيئة المكتبة

 
 

  ٨٤٤ ٥٥٩٫٤٣٦ المجموع

13.931 
 
 

.378٠ 
 
 

 1.985 6 11.910 بين المجموعات

 1.219 ٨٣٨ ١٠٢١٫٥٢٢داخل المجموعات
الدرجة الكلية

   ٨٤٤ ١٠٣٣٫٤٣٢ المجموع

1.629 
  
  

.136٠ 
  
  

  )٠,٠٥ =α(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 
  

 في مجال بيئة ية أن قيمة الداللة اإلحصائ) ٦٫٤( الواردة في الجدول بينت نتائج فحص الفرضية

، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين )٠,٠٥( منرب أكالمكتبة، والدرجة الكلية

، في حين يوجد فروق دالة والدرجة الكلية ،متوسطات استجابات أفراد العينة في مجال بيئة المكتبة

  اإلحصائية أقل من في مجال مصادر المعلومات، والخدمات المكتبية ألن قيمة الداللة إحصائياً

)α= وبناًء على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، وفيما يتعلق بالدرجة الكلية تم   .)٠,٠٥
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الخدمات المكتبية، و، مصادر المعلوماتفي مجالي  ولمعرفة الفروق البعدية .قبول الفرضية األولى

  .ك ذلنتائج ) ٧,٤(، ويبين الجدول )Scheffe(تم استخدام اختبار شيفيه 

  

 . وفقاً للجامعة البعديةللمقارنات )Scheffe(نتائج اختبار شيفيه  :)٧,٤(جدول 
 البوليتكنك بير زيت األمريكية النجاح بيت لحم الخليل  القدس جامعةال

-٠,٠٥٨٠ ٠,١٣٢٠  القدس  ٠,١٦٨٣ ٠,٠٩٠٨ -٠,٢١٠ *٠,٢٥٣١ 

-٠,١٣٢٠ الخليل   ٠,٢١٧٠-  ٠,١٥٣٠ ٠,١٢١١-  ٠,٠٣٦٣-٠,٠٤١٢ 

 ٠,٢٥٣٢ ٠,١٧٥٨ ٠,٠٦٤٠* ٠,٣٣٨١  ٠,٢١٧٠ ٠,٠٨٥٠ حمل بيت

-٠,٢٧٤١  * -٠,٣٣٨١-٠,١٢١١ * -٠,٢٥٣١ النجاح * ٠,٠٨٤٩-٠,١٦٢٣-  

-٠,٠٦٤٠ ٠,٠٤١٢ ٠,٠٢١٠ األمريكية  ٠,١٨٩٣ ٠,١١١٨  *٠,٢٧٤١ 

-٠,٠٩٨٠ زيت بير  ٠,١٧٥٨ ٠,٠٤١٢-  ٠,١١١٨ ٠,١٦٢٣-   ٠,٠٧٧٤ 

-٠,١٦٨٣ البوليتكنك  ٠,٢٥٣٢-٠,٠٣٦٣-  ٠,١٨٩٣ ٠,٠٨٩٤-  ٠,٠٧٧٤- 

  الفروق دالة إحصائياً*

 القدس والنجاح لصالح النجاح  جامعتينالحظ من نتائج اختبار شيفيه أن الفروق البعدية تظهر بين

، وبين جامعتي األمريكية والنجاح لصالح النجاح حيث بلغت القيمة ٠,٢٥٣١حيث بلغت القيمة 

  .٠٫٣٣٨١ لصالح النجاح أيضاً حيث بلغت القيمة  بيت لحم والنجاح، جامعتي، وبين٠,٢٤٧١

  

  :نتيجة فحص الفرضية الثانية. ٢,٢,٤

) ٠,٠٥ =α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "نصت الفرضية على أنه 

في تقديرات المستفيدين لواقع الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير فئة 

  . "تفيدالمس

 One_ Way Analysis (  تحليل التباين األحادي الفرضية تم استخدام هذهمن أجل فحصو
of Variance ANOVA .(  ويبين جدول)ستجابة أفراد التحليل التباين األحادي  نتائج ) ٨,٤

  .على مجاالت أداة الدراسة حسب متغير فئة المستفيدالعينة 
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على مجاالت أداة الدراسة ستجابة أفراد العينة الادي تحليل التباين األحنتائج ): ٨,٤( جدول 

  .حسب متغير فئة المستفيد

مجموعات  مصدر التباين المجال

 المربعات
متوسط  ح.د

المربعات

قيمة 

 "ف"
مستوى 

 الداللة

 2.853 ٢ ٥٫٧٠٦  بين المجموعات

 480٠. ٤٠٩٫١٦٠٨٤٢ داخل المجموعات
الخدمات 

 المكتبية

  ٤٠٩٫٨٦٦٨٤٤ موعالمج

5.941.388٠ 

 1.272 ٢ ٢٫٥٤٤ بين المجموعات

 640٠. ٨٤٢ ٥٣٨٫٨٨٠ داخل المجموعات
مصادر 

 المعلومات

  ٨٤٤ ٥٤١٫٤٢٤ المجموع

3.664.114٠ 

 2.043 ٢ ٤٫٠٨٦ بين المجموعات

 665٠. ٨٤٢ 561.925 داخل المجموعات
 بيئة المكتبة

  ٨٤٤ 564.117 المجموع

2.459.774٠ 

 131٠. ٢  .٢٦٢ بين المجموعات

 241٠. ٢٠٢٫٩٢٢٨٤٢ داخل المجموعات
 لدرجة الكليةا

   ٢٠٣٫١٨٤٨٤٤ المجموع

.543٠ 
   
  

.653٠  
  
  

  

أي أنه ال توجد فروق  ،)٠,٠٥( منربأكبينت نتائج فحص الفرضية أن قيمة الداللة اإلحصائية 

 الخدمات المكتبية، ومصادر عينة في مجالذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد ال

 .ثانيةبة، مما يعني قبول الفرضية البيئة المكتو ،المعلومات

  

 : الفرضية الثالثةنتيجة فحص. ٣,٢,٤

 )٠,٠٥ =α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "نصت الفرضية على أنه 

 ". ي الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجنسفي تقديرات المستفيدين لواقع الخدمات المكتبية ف

    ذلك كما هو موضح في الجدول و، )t-test(ت  للتحقق من صحة الفرضية تم استخدام اختبار
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 )٩,٤(. 

  

لواقع الخدمات للفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة " ت"نتائج اختبار  :)٩,٤(جدول 

 .المكتبية حسب متغير الجنس
المتوسط   العدد  سالجن  المجال

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الداللة   "ت"قيمة 

  اإلحصائية

  الخدمات المكتبية 490٠. 478. 0.75 2.57 459 ذكر

   0.74 2.60 383 أنثى

مصادر  *040٠. 1.090- 0.74 2.33 458 ذكر

     0.68 2.39 382 أنثى  المعلومات

  بيئة المكتبة 221٠. 1.146 0.94 2.16 459 ذكر

     0.92 2.09 383 أنثى

 الدرجة الكلية  0.68 ٢٫٥٥  ٤٥٨ ذكر

 0.64 ٢,٥٠ ٣٨١ أنثى

٠٫٦٤٩  ١٫٠٠٠  

  )٠,٠٥ =α(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  •
 

بين  )٠,٠٥ =α( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ال أنه، )٩,٤(يتبين من الجدول 

إلناث لواقع الخدمات المكتبية في مجال الخدمات متوسطات استجابات أفراد العينة الذكور وا

في حين توجد فروق دالة إحصائياً بين الذكور  وعلى الدرجة الكلية،  ،المكتبية ومجال بيئة المكتبة

) ٠,٠٤٠(واإلناث لصالح اإلناث في مجال مصادر المعلومات ألن قيمة الداللة اإلحصائية هي 

ولكن هذا ال يؤثر على قبول الفرضية على الدرجة ، )٠,٠٥ =α(وهي أقل من مستوى الداللة 

 .ية مما يعني قبول الفرضية الثالثةالكل
  

  :رابعةالفرضية النتيجة فحص . ٤,٢,٤

 )٠,٠٥ =α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ”نصت الفرضية على أنه 

لمتغير لفلسطينية تعزى ية في الجامعات افي تقديرات المستفيدين لواقع الخدمات المكتب

      ".لتخصصا

  . )١٠,٤(هو مبين في الجدول كما ، )t-test (للتحقق من صحة الفرضية تم استخدام اختبار



 87

  
   

 اتللفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة لواقع الخدم" ت" نتائج اختبار :) ١٠,٤(جدول 

  .المكتبية حسب متغير التخصص

ط المتوس  العدد  التخصص  المجال

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الداللة   "ت"قيمة 

  اإلحصائية

الخدمات  ٠.265 1.242 75٠. 1.83 309 علوم علمية

   1.31 1.72 458 علوم إنسانية  المكتبية

مصادر  ٠.486 1.327- 71٠. 2.31 311 علوم علمية

   72٠. 2.38 460 علوم إنسانية  المعلومات

  بيئة المكتبة  178٠. 0.435- 83٠. 2.32 311 علوم علمية

     ٠,٨٠ 2.34 459 علوم إنسانية
 الدرجة الكلية 75٠. ٢٫٠٣ ٣١١ علوم علمية

 ٠٫٧٣ ٢٫٠١ ٤٦٠ علوم إنسانية

٤١٣0.  ٣٣٨0. 

 
، وبالتالي )٠,٠٥ =α(أكثر من بلغت لداللة اإلحصائية ل  ألفا قيمةأن)  ١٠,٤(  من الجدوليتبين

إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة من ذوي نه ال توجد فروق ذات داللة إف

مصادر ومجال التخصصات العلمية واإلنسانية لواقع الخدمة المكتبية في مجال الخدمات المكتبية، 

  .   مما يعني قبول الفرضية الرابعة، وعلى الدرجة الكلية،المعلومات، ومجال بيئة المكتبة

 

:نتائج الفرضية الخامسة. ٥,٢,٤  

في )  ٠,٠٥=α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "الفرضية أنه نصت 

لواقع الخدمات المقدمة من ) أعضاء هيئة التدريس والموظفين اإلداريين( تقديرات المستفيدين

  ." المكتبة تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة

 One - Way Analysis of(للتحقق من صحة الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي
Variance ANOVA(    هو مبين في الجدولكما )١١,٤.(  
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 باختالفالعينة ن متوسطات استجابة أفراد تحليل التباين األحادي للفروق بينتائج ): ١١,٤( جدول 

  .ين اإلداريين هيئة التدريس والموظفعدد سنوات الخبرة ألعضاء

مجموعات  مصدر التباين  المجال

 المربعات

متوسط  ح.د

 المربعات

مستوى "ف"قيمة 

 الداللة

 206٠. ٣  ٠ .٦١٩ بين المجموعات

 0808٠. ١١,٠٦٩٦١٣٧داخل المجموعات
الخدمات 

 المكتبية
 
 

  ١١,٦٨٨٦١٤٠ المجموع

2.344 
 
 

.076٠ 
 
 

 610٠. ٣ ١,٨٢٩ بين المجموعات

 180٠. ١٣٧ ٢٤,٦٦٠داخل المجموعات
مصادر 

 المعلومات
  
 

  ١٤٠ ٢٦,٤٨٩ المجموع

3.380 
 
 

.020٠* 
 
 

 321٠. ٣ ٠. ٩٦٤ بين المجموعات

 204٠. ١٣٧ ٢٧,٩٥٥داخل المجموعات
 بيئة المكتبة

 
 

  ١٤٠ ٢٨,٩١٢ المجموع

1.575 
 
 

.198٠ 
 
 

 257٠. ٣ 771٠. بين المجموعات

 0983٠. ١٣٧ ١٣,٤٦٧ داخل المجموعات
 الدرجة الكلية

  ١٤٠ ١٤,٢٣٨ المجموع

2.615 
  
  

.054٠ 
  
  

  )٠,٠٥ =α(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 
 

 

بين  )٠,٠٥ =α( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ال أنه، )١١,٤(يتبين من الجدول 

 هيئة التدريس ألعضاءسنوات الخبرة   حسب متغير عددمتوسطات استجابات أفراد العينة

  ،قع الخدمات المكتبية في مجال الخدمات المكتبية ومجال بيئة المكتبة لواين اإلداريينوالموظف
 ألعضاءسنوات الخبرة  عدد حسب متغيرفي حين توجد فروق دالة إحصائياً وعلى الدرجة الكلية، 

 في مجال مصادر المعلومات ألن قيمة الداللة اإلحصائية هي ين اإلداريينهيئة التدريس والموظف
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، ولكن هذا ال يؤثر على قبول الفرضية على )٠,٠٥ =α(مستوى الداللة وهي أقل من ) 020.(

في مجال  الفروق البعدية  مصدرولمعرفة .لكلية مما يعني قبول الفرضية الخامسةالدرجة ا

 )LSD(نتائج اختبار  ): 12.4(، ويبين الجدول )LSD (تم استخدام اختبار، مصادر المعلومات

  ين اإلداريين هيئة التدريس والموظفألعضاءوات الخبرة سن متغير عددلللمقارنات وفقاً 

  

 هيئـة  ألعضاء سنوات الخبرة متغير عددللمقارنات وفقاً ل )LCD(نتائج اختبار ) ١٢,٤(جدول 

  ين اإلداريينالتدريس والموظف

أكثر من 

١٥ 

11-15 ١٠- ٦  ٥-١  المجال المقارنات 

٢٢٩٨.- *    ٥-١  مصادر المعلومات 

-0.2935*    ١٠- ٦  
-0.2015*    ١٥- ١١  
١٥أكثر من  *0.2298 *0.2953 *0.2015   

 

  الفروق دالة إحصائياً •

  

سنة من ) ١٥أكثر من (أن الفروق كانت ما بين عدد سنوات الخبرة ) 12.4(يتضح من الجدول 

  ).١٥أكثر من (ولصالح ) ١٥-  ١١(و ) ١٠-٦(،  و)٥-١( جهة وكل من عدد سنوات خبرة  

  

  لفرضية السادسةج ائنتا. ٦,٢,٤

)  ٠,٠٥ =α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "نصت الفرضية على أنه 

لواقع الخدمات المقدمة من المكتبة تعزى لمتغير مستوى ) الطلبة( في تقديرات المستفيدين

  ". الدراسة

 One- Way Analysis of (للتحقق من صحة الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي
Variance ANOVA(   جدولهو مبين في كما )١٤٫٤( ٥، و)١٣٫٤(.  
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تقديرات المستفيدين لاألعداد، والمتوسطات الحسابية، واإلنحرافات المعيارية ) ١٣,٤ ( جدول

 .مستوى الدراسة للطلبة لواقع الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير
عددال  مستوى الدراسة  المجال  اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي 

  ٠,٣١  ٢,٣٠  ١٧٨ أولى

  ٠,٣٢  ٢,٢٢  ١٩٢ ثانية

  ٠,٣٣  ٢,١٧  ١٥٩ ثالثة

  ٠,٣١  ٢,٢١  ١٣٢ رابعة

  

  

  الخدمات المكتبية

  ٠,٣٣  ١,٩٢  ٢١ خامسة فأكثر

  ٠,٣٦  ٢,٢٤  ١٧٨ أولى

  ٠,٣٨  ٢,١٨  ١٩٢ ثانية

  ٠,٤٠  ٢,٠٨  ١٥٩ ثالثة

  ٠,٣٨  ٢,١٦  ١٣٢ بعةرا

  

  

  مصادر المعلومات

  ٠,٢٩  ٢,٠٥  ٢١ خامسة فأكثر

  ٠,٤٤  ٢,٥٤  ١٧٨ أولى

  ٠,٤٨  ٢,٤٨  ١٩٢ ثانية

  ٠,٤٥  ٢,٤٦  ١٥٩ ثالثة

  ٠,٤٣  ٢,٤٨  ١٣٢ رابعة

  

  

  بيئة المكتبة

  ٠,٥٨  ٢,٠٣  ٢١ خامسة فأكثر

  ٠,٣٠  ٢,٣٣  ١٧٨ أولى

  ٠,٣٢  ٢,٢٦  ١٩٢ ثانية

  ٠,٣٢  ٢,٢٠  ١٥٩ ثالثة

  ٠,٣١  ٢,٢٥  ١٣٢ رابعة

  
  
  

  الدرجة الكلية

  ٠,٣١  ١,٩٨  ٢١  خامسة فأكثر
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تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات استجابة أفراد العينة وفقاً نتائج ): ١٤,٤( جدول 

 .مستوى الدراسة للطلبةل

مجموعات  مصدر التباين  المجال

 المربعات
متوسط  ح.د

 المربعات
مستوى "ف"قيمة 

 الداللة

 0.855 4 3.420 بين المجموعات

 0.101 ٦٧٧ ٦٨,٣٧٧داخل المجموعات
الخدمات 

 المكتبية
 

 
  ٦٨١ ٧١,٧٩٧ المجموع

8.425 
 
 

.000٠ 
 
 

 667٠. 4 2.668 بين المجموعات

 0.141 ٦٧٧ ٩٥,٤٥٧داخل المجموعات
مصادر 

 المعلومات
 
  ٦٨١ ٩٨,١٢٥ المجموع 

4.728 
 
 

.001٠ 
 

 

 1.248 4 ٤,٩٩٢ ن المجموعاتبي

 0.206 ١٣٩,٤٦٢٦٧٧داخل المجموعات
 بيئة المكتبة

 
 

  ١٤٤,٤٥٤٦٨١ المجموع

6.061 
 
 

.000٠ 
 
 

 ٠ 773. 4 3.092 بين المجموعات

 974٠. ٦٤١,١١٩٦٧٧ داخل المجموعات

 الدرجة الكلية

   ٦٤٤,٢١١٦٨١ المجموع

7.963 
  
  

.000٠ 
  
  

  

بين  )٠,٠٥ =α( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  )١٤,٤(يتبين من الجدول 

 متوسطات استجابات أفراد العينة حسب متغير مستوى الدراسة للطلبة لواقع الخدمات المكتبية في

   . وعلى الدرجة الكلية ، ومجال بيئة المكتبة، ومجال مصادر المعلومات،مجال الخدمات المكتبية
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 تم استخدام اختبار، في مجاالت الدراسة الثالثة، وعلى الدرجة الكليةولمعرفة الفروق البعدية 

)LSD(،  ويبين الجدول)(نتائج اختبار ): ١٥،٤LSD( مستوى الدراسة للطلبةللمقارنات وفقاً ل.  

  

  

وفقـاً لمتغيـر    البعدية الستجابات أفراد العينـة  للمقارنات )LSD( نتائج اختبار ):١٥,٤(جدول 

  .الخدمات المكتبية  في مجاللبةمستوى الدراسة للط
 المجال المقارنات أولى ثانية  ثالثة رابعة  خامسة 
 أولى   *1288.٠  *3809.٠
 ثانية      *3034.٠
 ثالثة *1288.٠-    *2521.٠
 رابعة      *2993.٠
 خامسة  *3809.٠- *3034.٠- *2521.٠- *2993.٠- 

 
 

 الخدمات المكتبية

  ائياًالفروق دالة إحص*

  

الخامسة من جهة، والسنوات  /  مستوىأن الفروق كانت ما بين ال) ١٥٫٤(يتضح من الجدول 

  . لصالح السنوات األولى، والثانية ، والثالثة ، والرابعةاألولى، والثانية، والثالثة، والرابعة 

  

قـاً لمتغيـر    وفالبعدية الستجابات أفراد العينـة       للمقارنات )LSD ( نتائج اختبار  ):١٦,٤(جدول   

  .مصادر المعلوماتمجال في ، مستوى الدراسة للطلبة

 المجال المقارنات أولى ثانية  ثالثة رابعة  خامسة 

٠,١٩٦٨*   0.1668*  أولى  
  0.1011*  ثانية   
   -0.1011* -٠.1668*  ثالثة
 رابعة      
    -٠.1968*  خامسة 

 

 

 مصادر المعلومات

  ياًالفروق دالة إحصائ*
  

أولى وكل من مستوى للسنة / مستوى الدراسةأن الفروق كانت ما بين ) ١٦٫٤(يتضح من الجدول 

السنة الثالثة والخامسة لصالح السنة األولى، وبين مستوى السنة الثانية والسنة الثالثة لصالح السنة 

  .الثانية
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 وفقاً لمتغير فراد العينةالبعدية الستجابات أللمقارنات  )LSD( نتائج اختبار ):١٧,٤(جدول 

  .بيئة المكتبة  مجال في الدراسة للطلبةىمستو
 المجال المقارنات أولى ثانية ثالثة رابعة خامسة
 أولى     *0.5113
 ثانية      *0.4508
 ثالثة     *0.4291
 رابعة      *0.4547
 خامسة  *0.5113- *0.4508- *0.4291- *0.4547- 

 

 

 بيئة المكتبة

 
 

  الفروق دالة إحصائياً*

  

أولى وخامسة لصالح للسنة  /مستوى الدراسةأن الفروق كانت ما بين ) ١٧٫٤(يتضح من الجدول 

ثالثة، ورابعة وخامسة السنة أولى، وثانية وخامسة لصالح ثانية، وثالثة وخامسة لصالحة السنة 

 .رابعةالسنة لصالح 
  

مستوى  وفقاً لمتغير الدرجة الكليةعلى البعدية  للمقارنات )LSD( نتائج اختبار ):١٨,٤(جدول 

  .الدراسة للطلبة
 المقارنات أولى ثانية ثالثة رابعة خامسة
 أولى   *0.1313  *0.3495
 ثانية      *0.2792
 ثالثة 0.1313-    *0.2182
 رابعة      *0.2720
سةخام *0.3495- *0.2792- *0.2182- *0.2720-   

 

 

 الدرجة الكلية 

 

 

  الفروق دالة إحصائياً*
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  للسنة/أن الفروق كانت ما بين مستويات الطلبة الذي مستوى الدراسة) ١٨٫٤(يتضح من الجدول 

 ثانية، وثالثة وخامسة  السنة أولى، وثانية وخامسة لصالح السنةأولى وثالثة وخامسة لصالح

  . رابعة السنة ثالثة، ورابعة وخامسة لصالح السنةلصالحة

  

  

  :إجابات األسئلة المفتوحة نتائج  3.4

لدراسة سئلة المفتوحة التي وردت في أداة الدراسة، وطلب من أفراد عينة اأما فيما يخص األ

  : وقد كانت اإلجابة عنها كالتالياإلجابة عليها بشكل مفتوح،

  هل تزور المكتبة الجامعية؟  :سؤال ١,٣,٤
لنسب المؤوية للمستفيدين الذين يزورون المكتبة التكرارات وا ولإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد

  ).  ١٩,٤(يبنها الجدول  الجامعية، كما

  .التكرارات والنسب المؤوية للمستفيدين الذين يزورون المكتبة الجامعية): ١٩,٤(الجدول 
  غير محدد  ال  نعم

  %  العدد  %  العدد  %  العدد

٠,٠٢  ٢  ١٢,٩  ١٠٩  ٨٦,٩  ٧٣٤  

، ) %٨٦,٩(بنسبة ) ٧٣٤(ن عدد المستفيدين الذين يزورون المكتبة إ) ١٩,٤(يتبين من الجدول 

مستفيد لم يجيبوا ) ٢(ويوجد  ،) % ١٢,٩( بنسبة  فرداً)١٠٩(أما الذين ال يزورون المكتبة فعددهم

  %).٠,٠٢(عن هذا السؤال بنسبة 

  

                                           ما هو معدل زيارتك للمكتبه؟: سؤال ٢,٣,٤

نها يت اإلجابة عن السؤال من خالل إيجاد التكرارات والنسب المؤوية لإلجابات، كما يبتم

 ). ٢٠,٤(الجدول 

ية إلجابات المستفيدين حول معدل زيارة المكتبة التكرارات والنسب المؤ): ٢٠,٤(الجدول 

  .الجامعية

  النسبة المؤوية  العدد  معدل زيارة المكتبة

 20.1 170  يومياً

 30.5  258  األسبوع مرة في ٢-١

 10.9  92   مرة في األسبوع٤-٣
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  ١٤,٦  123   مرة في الشهر٢-١

 3.6  31   مرة في الفصل٢-١

 0.6  5   مرة في السنة١

 7  57  عند الحاجة

  ١٢,٧  ١٠٩  غير محدد

 %١٠٠  ٨٤٥  المجوع

 ) ٢- ١(أن أكثر معدل لزيارة المكتبة من قبل المستفيدين كانت بمعدل ) ٢٠,٤(يتبين من الجدول 

، ثم الزيارة بشكل يومي ) %٣٠,٥(مستفيداً، بنسبة  ) ٢٥٨(مرة في األسبوع، بتكرار مقداره 

  ) %.٢٠,١(مستفيداً بنسبة  ) ١٧٠(بتكرار مقداره 

مستفيدين  ) ٥( أقل معدل لزيارة المكتبة مرة واحدة في السنة بتكرار مقداره  وفي المقابل كان

مستفيداً بنسبة     ) ٣١(مرة في الفصل بتكرار مقداره  )٢- ١(، وتليها )%٠,٠٦(بنسبة مقدارها 

3.6 ) .%(  

  

   ما هي أسباب عدم زيارتك للمكتبة ؟:سؤال ٣,٣,٤

 العينة الذين ال يزورون المكتبة، وتم إيجاد التكرارات ألهم تلك أفرادحيث وجه هذا السؤال إلى 

  .  اآلتي مرتبة حسب األهميةفكانت اإلجابات على النحو) ٢١,٤(األسباب، كما يبنها الجدول 

  

  .التكرارات إلجابات المستفيدين عن أسباب عدم زيارتهم المكتبة الجامعية): ٢١,٤(الجدول 
  التكرار  السبب  الرقم

  ٤٢  عدم وجود وقت فراغ  .١

  ١٩  عدم الحاجه إلى المكتبة  .٢

  ١٣  االنترنت تغني عن المكتبة  .٣

  ١٢  الكتب المتوفرة في المكتبة قليلة  .٤

  ٣  معاملة الموظفين سيئة  .٥

 عدم وجود وقـت     عدم زيارة المكتبة كانت بسبب    في  سباب  األأن أكثر   ) ٢١,٤(الجدول  يتبين من   

قل األسباب في عـدم زيـارة        مره، وفي المقابل كانت أ     ٤٢ لدى المستفيدين، بتكرار مقداره      فراغ

  . مرات٣المكتبة، معاملة الموظفين سيئة، بتكراٍر مقداره 

ما أهم المعوقات التي تواجه الخدمات المكتبية في "  ونصه: تيجة سؤال الدراسة الثالثن ٤,٤

   "الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر المستفيدين؟



 96

 من أفراد عينة الدراسة تحديد أهم خمسة معوقات تعيق  الباحثولإلجابة عن هذا السؤال طلب

  .تقديم الخدمات المكتبية في الجامعة

 عشر أهم ) ٢٢,٤( ويظهر الجدول لتكرارات إلجابات المستفيدين عن هذا السؤال ،تم استخراج ا

  . معوقات للخدمات المكتبية مرتبة تنازلياً

  

في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر   معوقات للخدمات المكتبيةأهم عشر ) ٢٢,٤(جدول 

 :المستفيدين

  الرقم  المعيق  مجموع التكرارات

ر مناسبموقع المكتبة غي  ١٧٣  ١.  

  .٢ قلة مصادر المعلومات   ١٧١

ن في التعامل مع المستفيدين لدى الموظفي الخبرة والكفاءةنقص  ١٤٤  ٣.  

  .٤  اإلنترنتاتقلة أجهزة الحاسوب المتاح عليها خدم  ١٠٦

  .٥ سوء اإلدارة والتنظم والمتابعة داخل المكتبة  ٩٥

مصادر المعلومات قدم   ٩٣  ٦.  

بالطريقة اآللية م المكتبة خدماتها ي تقدعدم  ٤٦  ٧.  

  .٨  الطلبة على ممتلكات المكتبةعدم محافظة  ٣٢

د اتصال وتعاون بين المكتباتووجعدم   ٣١  ٩.  

الكتب المسموح بإعارتها عدد عدم كفاية   ٢٢  ١٠. 

  

في الجامعات  أن أكثر المعوقات التي تعيق تقديم الخدمات المكتبية ) ٢٢,٤(يتبين من الجدول 

وكان  ) ٤-١ (التي حصلت على الترتيب من لمستفيدين كانت للفقراتالفلسطينية من وجهة نظر ا

  .على التوالي) ١٠٦، ١٤٤، ١٧١، ١٧٣( تكرارها

، ٣١، ٣٢( ، حيث كان تكرارها)١٠-٨(وفي المقابل كانت أقل الفقرات للعبارات التي ترتيبها

 .على التوالي) ٢٢
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 مناقشة النتائج والتوصيات  :الفصل الخامس

  
  مناقشة نتائج السؤال األول  ١,٥

  مناقشة نتائج السؤال الثاني  ٢,٥

  مناقشة نتائج الفرضية األولى  ١,٢,٥

  مناقشة نتائج الفرضية الثانية  ٢,٢,٥

  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة  ٣,٢,٥

  مناقشة نتائج الفرضية الرابعة  ٤,٢,٥

  مناقشة نتائج الفرضية الخامسة  ٥,٢,٥

  سادسةائج الفرضية المناقشة نت  ٦,٢,٥

  إجابات األسئلة المفتوحة في االستبانة   مناقشة  ٣,٥
               ما هو معدل زيارتك للمكتبة؟: سؤال مناقشة نتائج  1.3.5
  ما هي أسباب عدم زيارتك للمكتبة ؟: سؤالمناقشة نتائج   2.3.5
 المكتبية ما أهم المعوقات التي تواجه الخدمات: سؤالمناقشة نتائج   3.3.5

   في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر المستفيدين؟ 

من فضلك حدد أهم خمسة معوقات تعيق : السؤال الثالثمناقشة نتائج ٤,٥

                                    ؟تقديم خدمات المكتبة في الجامعة

  التوصيات  ٥,٥
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  صل الخامسالف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مناقشة النتائج والتوصيات. ٥

  

تناول هذا الفصل تفسيراً للنتائج التي توصلت إليها الدراسة في ضوء أسئلتها، ومقارنة هذه النتائج 

تم التوصل إليه ومدى اختالفها، أو توافقها مع الدراسات السابقة، ثم تقديم التوصيات في ضوء ما 

  .من نتائج
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  مناقشة نتيجة السؤال األول ١,٥

  ما واقع الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر المستفيدين ؟ 

واقع الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر  مستوىأوضحت نتائج الدراسة أن 

  ).2.31(مجاالت الدراسة ي على الدرجة الكلية لوسط الحساب، حيث بلغ المتمتوسطالمستفيدين 

  

أن الجامعات الفلسطينة ال تراعي المعايير الدولية للخدمات إلى ربما يعزى السبب في ذلك 

المكتبية في مكتباتها، وكذلك ال تسعى إلى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في تقديم الخدمات 

  .للمستفيدين

  ةالخدمات المكتبي  مجال١,١,٥

 )2.23( لهذا المجالفي المرتبة الثانية، حيث بلغ المتوسط الحسابي  يأتي مجال الخدمات المكتبيةو

  .توسطةوهي ضمن الدرجة الم

 إلى قلة الموارد المالية المتوفرة لدى  في ضعف مستوى الخدمات المكتبية،وربما يعود السبب

نوعة إلى جمهور المستفيدين، ومن هذه الجامعات الفلسطينية لتأمين ما يلزم من خدمات مكتبية مت

لمية، ا، وخدمات اإلنترنت، واالشتراك بقواعد البحث العةالخدمات خدمات اإلعارة المحوسب

وخدمات التصوير، وطباعة األبحاث، وخدمة البث االنتقائي للمعلومات، وخدمة اإلحاطة الجارية، 

  .وغير ذلك من خدمات المعلومات

 إلى مستوى الجودة، ها في الجامعات جعلها ال ترقى بخدماتةلمكتبيوانخفاض مستوى الخدمات ا

مما يؤثر سلباً على مستوى البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية، ألن المكتبات لها دور أساسي 

في رفع مستوى البحث العلمي من خالل توفير المصادر الحديثة والمتنوعة، وموظفين أكفاء 

  .نر الباحثييقدمون خدمات متميزة لجمهو

المالية  والموارد تقصور كبير في اإلمكانيابأنه يوجد ) ٢٠٠٤(  مراد  إليه أشارويفق ذلك مع ما

انعكس سلباً على مستوى الخدمات المكتبية المقدمة، األمر الذي الجامعية، مما لمكتبات  لالمتاحة

  .أدى إلى تدني معدالت اإلفادة من هذه المكتبات

 قلة التعاون واالتصال والتنسيق بين المكتبات الجامعية في فلسطين، في وربما يعود السبب إلى

  .مجال تقديم خدمات المعلومات

من أهم المشكالت التي تواجه التي أشارت إلى أنه ) ٢٠٠٣( ويتفق ذلك مع نتيجة دراسة منصور

  .بالتعاون بين المكتباتالمكتبات قلة اهتمام إدارة الجامعات 
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 موظفي خدمات المعلومات، من حيث عدم إعداد العاملين في  ذلك أن  فيممكن أن يكون السببو

 مما يؤدي إلى عدم رغبة المستفيدين نالمكتبات لخدمة المستفيدين، وقلة تعاونهم مع المستفيدي

  .بزيارة المكتبة واالستفادة من خدماتها

  في تحقيق رسالة الجامعةوبهذه النتيجة يالحظ بأن المكتبات الجامعية الفلسطينية لها دوٌر ضعيف 

وتطوير ، تعليم وإعداد كوادر بشرية متخصصة، وتشجيع البحث العلمي: هاأهداففي المتمثلة 

  .أعضاء الهيئة التدريسية، والموظفين اإلداريين

 نسبة الراضين بدرجة التي أشارت إلى أن) ٢٠٠٣(منصور  اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة

أما غير الراضين  % ٧١،٨والراضين نوعا ما إلى % ٢٦ت إلى كبيرة عن خدمات المكتبا

٢,١.% 

  

  مجال مصادر المعلومات ٢,١,٥

) ٢,٢٠( هذا المجال لحيث بلغ المتوسط الحسابي ، في المرتبة الثالثة واألخيرة هذا المجاليأتي 

  . توسطةوهي ضمن الدرجة الم

وفرة في المكتبات الجامعية وقدمها، يعزو الباحث السبب في ذلك إلى قلة مصادر المعلومات المت

 وبالتالي ينعكس ذلك سلباً على نصيب حيث يالحظ عدم كفاية متابعة ما يصدر حديثًا باستمرار،

  . واالشتراك بقواعد البيانات العالمية لألبحاث يعتبر في بدايتهمن مصادر المعلومات؛كل مستفيد 

  

في المكتبات الجامعية في فلسطين غير شاملة وربما يكون السبب أيضاً أن المصادر التي تتوفر 

لكل مواضيع المعرفة، وعدم تنوع مصادر المعلومات بحيث تقتصر في الغالب على الكتب 

 والتي يكلف شرائها مبالغ كبيرة ، والمصغراتوالمجالت والقليل من المصادر السمعية والبصرية

  .جداَ

لدعم واإلهتمام الكامنيين من إدارة الجامعات،  ويستدل من ذلك أن المكتبات الجامعية ال تتلقى ا

 ك اثاراً في قلة مصادرالمعلومات، وقدمها، وعدم تنوعها، حيث يكون لذلمما يكون لذلك أثراً كبيراً

سلبية على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وبالتالي يؤدي ذلك  إلى ضعف المستوى التعليمي 

  .  ي الجامعات الفلسطينيةلدى الطلبة، ومستوى البحث العلمي ف
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قلة مصادر المعلومات، التي أشارت إلى ) ١٩٩٣(بوعزة  تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة

حسب تصورات أعضاء هيئة  في مكتبة جامعة الملك فيصل باإلحساء والمراجع، والدوريات

  .التدريس

ر المعلومات مصادقلة  من حيث  ,Mohammed)٢٠٠٣(واتفقت أيضاً مع نتيجة دراسة محمد

  .مطبوعالغير مطبوع وال األجنبية في المكتبات الجامعية اإليرانية بشقيها

   مجال بيئة المكتبة٣,١,٥

يتبين لنا أن مجال بيئة المكتبة ) ١,٤(الواردة في جدولالمتوسطات الحسابية ومن خالل مالحظة 

 وهو ضمن المستوى ) ٢,٥٠ (  األعلى بين مجاالت الدراسة، حيث بلغ المتوسط الحسابيكان

  .توسطالم

نية التحتية لمكتباتها، بينما االهتمام بربما يعود السبب في ذلك االهتمام األكبر من قبل الجامعات بال

  .بالمحتويات، وأنظمة العمل والعالقات اإلنسانية أقل من ذلك بكثير

كون مباني المكتبات  وربما إلى قلة اإلمكانيات المادية المتاحة لدى المكتبات الجامعية، وأيضا 

  .الجامعية قديمة وال يتوفر فيها اإلمكانيات للتوسع والتطور

 داخل بيئة العملوالتي أشارت إلى أن ) ٢٠٠٤(اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة القبالن 

                        . غير مناسبة للعاملين المشاركين في هذه الدراسةالمكتبة

  

   سؤال الثانيمناقشة نتائج ال ٢,٥

لسطينية باختالف هل تختلف وجهات نظر المستفيدين في واقع الخدمات المكتبية في الجامعات الف

عدد سنوات و اسم الجامعة، وفئة المستفيد، والجنس، والتخصص، :كل واحد من متغيرات الدراسة

  .ومستوى الدراسة للطلبة،  ألعضاء هيئة التدريس والموظفين اإلداريينالخبرة

  :م الباحث بمناقشة نتائج السؤال الثاني من خالل فرضيات الدراسة التي انبثقت عنه، وهيقا

   الفرضية األولىنتيجة مناقشة ١,٢,٥

في تقديرات المستفيدين لواقع ) ٠,٠٥= α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .لجامعةالخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير ا

     تحليل التباين األحادي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة دلت نتائج

)α=في تقديرات المستفيدين لواقع الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير ) ٠,٠٥
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   . والدرجة الكليةفي مجال بيئة المكتبة، الجامعة

  

ي عدم وجود فرق في الدرجة الكلية ربما يعزى إلى تشابه الظروف ويرى الباحث أن السبب ف

التي أنشأت فيها المكتبات الجامعية الفلسطينية، حيث لم تراعى المهنية بشكل كاٍف عند إنشاء 

  .مكتباتها ، مما يجعل الخدمات المكتبية بعيدة عن الجودة الشاملة للخدمات المكتبية

ظروف اقتصادية  تحت عيشية الموجودة داخل فلسطين ت جميع المكتبات الجامعوبالرغم أن

، ت في مجال الخدمات المكتبية ومصادر المعلومااً، حيث تبين بأنه يوجد فروق دالة إحصائيصعبة

ألنها بحاجة إلى مصادر مالية كبيرة، وبشكل خاص االشتراك في الدوريات، وكذلك شراء الكتب 

تراك في المواقع اإللكترونية العالمية، وتوفير موظفين العلمية الحديثة فهي باهظة الثمن، واالش

أكفاء ومتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات، والحاسوب، وتوفير كافة األجهزة والمعدات 

  .الالزمة لتقديم الخدمات إلى جمهور المستفيدين، وهذه األمور جميعها تتطلب مبالغ كبيرة

لجامعات يوجد لديها استقرار مالي أكبر من غيرها وقد يكون السبب في  وجود رؤية  أن بعض ا

وبشكل يمكن أن يسهم في سد حاجات مكتباتها، وتوفير كل ما يلزمها من مصادر للمعلومات، 

  .وتطوير خدماتها بشكل مستمر

  

ولمعرفة مصدر الفروق تم استخراج نتائج اختبار شيفيه للمقارنات الثنائية البعدية، وذلك كما هو 

  .حيث كانت النتيجة لصالح مكتبة جامعة النجاح). ٨,٤(دول موضح من الج

يعزو الباحث السبب في ذلك أنه تم بناء مبنى مستقل لمكتبة جامعة النجاح وفي موقع مناسب، 

إضاءة، وتهوية، وسهولة التنقل بين أقسام : وبعيداً عن الضوضاء، وتتوفر فيه وسائل الراحة من

 المادية ألالزمة لشراء ما يلزم تف الصحي، وتوفر اإلمكانياالمكتبة، وتتوفر فيها مرافق الصر

المكتبة من مصادر للمعلومات بأشكالها المتنوعة، عالوة على أن مقتنياتها من الكتب والمراجع، 

  .والدوريات تعتبر األوسع من بين مكتبات الجامعات

 فروق دالة إحصائيا حيث تبين أنه توجد) ٢٠٠١(اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة دويكات 

في تقييم العاملين للتخطيط للمكتبات الجامعية قبل استحداث برامج الدراسات العليا في الجامعات 

  .حسب متغير الجامعةالفلسطينية 

  

  مناقشة نتيجة الفرضية الثانية ٢,٢,٥
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 في تقديرات المستفيدين)  ٠,٠٥= α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  . تفيدلواقع الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير فئة المس

      عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية أنه تحليل التباين األحاديدلت نتائج 

)α =في  .تفيد لمتغير فئة المس الدراسة تعزىبين متوسطات استجابات أفراد عينة)  ٠,٠٥

 .جميعهاة ت الدراسمجاال
 

ويعزو الباحث سبب عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر المستفيدين تجاه 

  في التوقعات لدى كل المستفيدينة إلى التشابهالخدمات التي تقدمها المكتبات الجامعية الفلسطيني

، وكون يدين للمستف والثقافية الظروف االجتماعية،من الخدمات المكتبية، وباإلضافة إلى تشابه

جميع الجامعات الفلسطينية تخضع لنظام وزارة التعليم العالي، األمر الذي أدى إلى تقارب توقعات 

  .أفراد العينة باختالف فئات المستفيدين نحو المكتبات الجامعية الفلسطينية وخدماتها

ذات داللة بأنه ال توجد فروق حيث أشارت ) ٢٠٠٥( دراسة السالمنتيجة اتفقت هذه النتيجة مع 

دراسة نتيجة ومع .  المستفيدينفئاتإحصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة حسب متغير 

بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في أشارت التي ) ٢٠٠٢ (،فريجالو،  والجبري،السريع

  .يد تعزى لمتغير فئة المستف المعلومات في المكتباتحول موظفي خدماتالمستفيدين إجابات 
 

 توجد فروق ذات والتي أشارت نتائجها بأنه) ٢٠٠٣( مع دراسة منصورولم تتفق هذه النتيجة

 الدراسة بين متوسطات استجابات أفراد عينة)  ٠,٠٥= α( عند مستوى الداللة داللة إحصائية

نسبة الراضين بدرجة كبيرة عن خدمات المكتبات إلى  تفيد، حيث كانت لمتغير فئة المستعزى

 .)%٢,١( أما غير الراضين ) %٧١,٨  (الراضين نوعا ما إلىو% ٢٦

  

  مناقشة نتيجة الفرضية الثالثة ٣,٢,٥

 في تقديرات المستفيدين لواقع )٠,٠٥= α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  . الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجنس

         أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  t-test) (دلت نتائج اختبار 

)α =في تقديرات المستفيدين لواقع الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية تعزى ) ٠,٠٥

 . لمتغير الجنس
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 يعزو الباحث السبب في ذلك إلى كون الخدمات المكتبية في الجامعات تقدم لجميع المستفيدين 

تالف جنسهم سواء كان المستفيد ذكراً أم أنثى فهو يتلقى نفس الخدمات، فالمستفيد ال يوجد لديه باخ

طف تجاه الخدمات التي تقدم إليه، فالمكتبة تقدم خدماتها للمستفيد كمستفيد وليس امشاعر أو عو

  .كذكر أو أنثى، لذلك ال يوجد فرق في وجهات نظر المستفيدين باختالف الجنس

االقتصادية الصعبة، السياسية، وع السبب إلى كون كال الجنسين يعيشون نفس الظروف يرجربما و

ذلك إلى تشابه وجهات نظر المستفيدين حول الخدمات التي تقدمها لهم المكتبات   أدىمما

 . الجامعية

والتي أشارت أنه لم يؤثر متغير الجنس في ) ٢٠٠١( دراسة دويكاتنتيجة   هذه النتيجة معاتفقت

يم العاملين للتخطيط للمكتبات الجامعية قبل استحداث برامج الدراسات العليا في الجامعات تقي

 داللة  ال توجد فروق ذاتالتي أشارت إلى أنه) ١٩٨٩( همشريال ومع نتيجة دراسة . الفلسطينية

أعضاء هيئة التدريس عن أداء مكتبة الجامعة األردنية تعزى لمتغير إحصائية في أراء الطلبة و

  . الجنس

                                         

  مناقشة نتيجة الفرضية الرابعة ٤,٢,٥

في تقديرات المستفيدين ) ٠,٠٥= α(إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة ”

   .التخصصلواقع الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير 

          أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة t-test) (دلت نتائج اختبار 

)α =في تقديرات المستفيدين لواقع الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية تعزى )٠,٠٥ 

  . تخصصلمتغير ال

الجامعات ال تظهر اهتماماً كافياً في شتى التخصصات سواًء   السبب في ذلك إلى كونوقد يعزى

  .وم إنسانية أو علوم علميةكانت عل

وربما يعزى السبب في أن المكتبات الجامعية تقدم خدماتها للمستفيدين باختالف تخصصاتهم 

العلمية أو اإلنسانية، فهم يتلقون نفس الخدمات التي تقدمها لهم دون تمييز بين المستفيدين حسب 

وفرة لدى الجامعات الفلسطينية، يعود السبب في ذلك إلى قلة اإلمكانيات المادية المتتخصصهم، و

باإلضافة إلى قلة اهتمام المسؤولين في رفع مستوى الخدمات المكتبية، وتنمية مجموعات المكتبة 
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باختالف تخصصاتهم، فهي بذلك ال تلبي احتياجاتهم اصل، بحيث تتناسب مع المستفيدين بشكل متو

  .الجامعية وخدماتهامما يعكس نظرة غير إيجابية لدى المستفيدين عن المكتبات 

  

 ذات  والتي أشارت بأنه ال توجد فروق،)٢٠٠١( اتفقت نتائج فحص الفرضية مع نتائج دويكاتو

 تقييم العاملين للتخطيط للمكتبات الجامعية قبل استحداث برامج الدراسات العليا داللة إحصائية في

  .في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير التخصص

  

  ة الفرضية الخامسةمناقشة نتيج ٥,٢,٥

في تقديرات المستفيدين لواقع  )٠,٠٥= α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "

 ين هيئة التدريس والموظفعدد سنوات الخبرة ألعضاء الخدمات المقدمة من المكتبة باختالف

  ."ين اإلداري

      لة إحصائية عند مستوى الداللةدلت نتائج تحليل التباين األحادي أنه ال توجد فروق ذات دال

)α =عدد سنوات الخبرةر بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغي)٠,٠٥  

ين، في مجال الخدمات المكتبية، وبيئة المكتبة، وعلى  اإلداريين هيئة التدريس والموظفألعضاء

  .ادر المعلوماتالدرجة الكلية، بينما يوجد فروق دالة إحصائياً في مجال مص

 هيئة التدريس، أعضاءيعزو الباحث السبب في ذلك أن المكتبات الجامعية تقدم خدماتها إلى 

 باختالف عدد سنوات الخبرة لديهم بنفس المستوى، دون مراعاة لمتغير ين اإلدارييينوالموظف

ية بحيث ال ، وربما يرجع السبب في ذلك إلى ضعف في المستوى اإلداري للمكتبات الجامعةالخبر

   . اإلداريينلموظفينألعضاء هيئة التدريس واالخبرة عدد سنوات تراعي عند تقديم خدماتها لمتغير 

والتي أشارت بأنه يوجد فروق دالة ) ٢٠٠١( دويكاتدراسة  هذه النتيجة مع نتيجة ختلفتا

عليا في إحصائيا للعاملين في التخطيط للمكتبات الجامعية قبل استحداث برامج الدراسات ال

 .كانت لصالح فئة أقل من خمس سنواتالجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير سنوات الخبرة، حيث 

يوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات والتي بينت بأنه ) ١٩٨٩( همشريالدراسة ومع نتيجة 

 .درجات فئات الخبرة على األداء العام لمكتبة الجامعة األردنية
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ة تدريب المستفيدين على كيفية االستفادة من مصادر المعلومات ويعزو الباحث ذلك إلى قل

 إلى عدم وجود برامج تدريبية ةالمتوفرة داخل المكتبات الجامعية، وخدماتها المتنوعة، باإلضاف

ومات التي لللمستفيدين، وربما يكون اعتماد المستفيدين على اإلنترنت في الحصول على المع

بة، وذلك كما بين أفراد عينة الدراسة الذين ال يذهبون إلى المكتبة يحتاجون إليها عوضا عن المكت

  . المعلومة بشكل سريعلهم بسبب توفر االنترنت، بحيث توفر 

  

  مناقشة نتيجة الفرضية السادسة ٦٫٢٫٥

في تقديرات المستفيدين ) ٠,٠٥= α(إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة ”

   ".مستوى الدراسة متغيرباختالف بية في الجامعات الفلسطينية لواقع الخدمات المكت
  

       توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ائج تحليل التباين األحادي أنهدلت نت

)α =مستوى الدراسة للطلبة، ر بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغي)٠,٠٥ 

  .والخدمات المكتبية، وبيئة المكتبة، وعلى الدرجة الكليةفي مجال مصادر المعلومات، 

 دور هام في اكتساب الخبرة والمعرفة في كيفية االستفادة مستوى الدراسة للطلبة قد يكون لمتغير 

كلما للطالب من خدمات المكتبة ومصادرها المتنوعة، حيث كلما زادت سنوات الحياة الجامعية 

لجامعية، بالتعرف على أقسامها، وخدماتها المختلفة، وكيفية  االمكتبةأدرك أمور كثيرة في 

االستفادة من المكتبة بأسرع وقت وأقل جهد ممكنين، وهذا األمر ال يأتي من فراغ ولكن يأتي 

  داللة إحصائيةوجد فروق ذاتت أنه الطلبة من إجابات بالرغم من ذلك تبينو. الممارسةبالخبرة و

  .دمات المكتبية لواقع الخالطلبةفي تقديرات 

ويعزو الباحث السبب في ذلك أن المكتبات الجامعية ال تلبي احتياجات الطلبة باختالف مستواهم 

الدراسي، فكل الطلبة يستفيدون من خدمات المكتبة بنفس المستوى، دون تميز فالطالب في سنة 

  .ق دالة إحصائياًفروأولى أو سنة خامسة يتلقى نفس الخدمات التي تقدمها المكتبة، لذلك يوجد 

  

 الت الدراسة جمعها، والدرجة الكليةلمجا) LSD(، تم استخدام أختبارولمعرفة مصدر الفروق

أن تقدير طلبة السنة الخامسة للخدمات المكتبية كانت أقل من تقدير زمالئهم حيث كانت النتيجة 

  .من السنوات األخرى
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خامسة لصالح أولى، وثانية وخامسة لصالح حيث كانت النتيجة أولى وثالثة وعلى الدرجة الكلية و

  .ثانية، وثالثة وخامسة لصالحة ثالثة، ورابعة وخامسة لصالح رابعة

  

يعزو الباحث السبب في تلك النتيجة أن الطلبة عندما يلتحقون إلى الجامعة، ويزورون المكتبة 

مات، مقارنة مع ألول مرة يفاجئون من كبر حجم المكتبة، وعدد الموظفين، وعدد مصادر المعلو

المكتبة المدرسية التي درسوا فيها، لذا يجد الطالب فرق كبير بين المكتبة المدرسة والمكتبة 

ومستوى الدراسي للطالب، أدرك أن المكتبة الجامعية  الجامعية، ولكن كلما زادت معرفة وثقافة

ومات العالمية وتطويرها بحاجة إلى تنمية مجموعاتها، وتنوعها، وحداثتها، واالشتراك بقواعد المعل

فكلما زاد من حيث الموقع، واألثاث، ومصادر المعلومات، واألجهزة، والخدمات، وبيئية المكتبة، 

 للمكتبة الجامعية، وربما يعود ذلك بأنها ال تلبي  للطالب تقل نظرته بشكل ايجابي الدراسيمستوى

ومات في الوقت والمكان كل ما يحتاجه من خدمات مميزه، ومصادر حديثة ومتنوعة للمعل

  .المناسبين

  

  تفاوت في استخداميوجدبأنه  والتي أشارت) ١٩٨٦(اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة عارف 

  (Thapisa & Gamini,1999) دراسة ثبيسا وجيمنيومع .المكتبة باختالف المستويات الدراسية

اجستير والبكالوريوس من حيث والتي أشارت بأنه توجد فروق في الخدمات المقدمة لطلبة الم

  . عدد سنوات الدراسة لدى الطلبةحسب متغيرنوعية الخدمة، 

  

   األسئلة المفتوحة في االستبانةاتإجابمناقشة  ٣,٥

  هل تزور المكتبة الجامعية؟: مناقشة سؤال. ١,٣,٥

  زورون من المستفيدين ي%) ٨٦,٩( أنه يوجد من نتائج إجابات المستفيدين حول هذا السؤاليتبين 

  

  

بالرغم من هذه النسبة العالية إال أنه يوجد ضعف واضح في المكتبة، وتعتبر هذه النسبة عالية، 

  .مستوى الخدمات بناًء على أراء المستفيدين الذين يزورون المكتبة

  .ة، وقلة مصادر المعلومات، وقدمهايربما يعزى ذلك إلى عدم تنوع الخدمات المكتب
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                                ا هو معدل زيارتك للمكتبة؟م: مناقشة سؤال. ٢,٣,٥

من أفراد العينة ) % ١٤,٦( أنه يوجد من نتائج إجابات المستفيدين حول هذا السؤاليتبين 

،  ) %٧(  مرة في الشهر، والذين يزورون المكتبة وقت الحاجة يمثلون٢- ١يزورون المكتبة من 

، أما الذين يزورون المكتبة من ) %٣,٦( مرة في الفصل فيمثلون ٢- ١أما الذين يزورونها من 

 الذين أما. من أفراد عينة الدراسة) % ٠,٠٦(مرة واحدة في السنة فهم نسبة قليلة جداً تمثل 

وتعتبر هذه النسبة ) % ٦١,٥(يزورون المكتبة بشكل يومي أو خالل األسبوع يشكلون ما نسبته 

يلة، حيث أن المكتبة تعتبر جزءاً أساسياً من حياة أعضاء الهيئة التدريسية، والموظفين قل

  .من المستفيدين لم يجيبوا عن هذا السؤال%) ١٢,٧(ويوجد . اإلداريين، والطلبة

  

يعزو الباحث السبب في ذلك إلى قلة حرص المستفيدين من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، 

، وهذا سببه عدم رضا المستفيدين عن  بشكل يوميين على زيارة المكتبةوالموظفين اإلداري

  للمكتباتال يوجد دوام مسائيومن جهة أخرى  ، من جهةخدمات المكتبات الجامعية ومصادرها

 أثناء دوامهم لزيارة المكتبة، لفترة متأخرة تتيح الفرصة للمستفيدن الذين ال يوجد لديهم وقت فراغ

ورفع مستوى كفاءة  ،ب للطال في رفع المستوى العلمي حيوياًالجامعية دوراًتلعب المكتبة حيث 

  . في الجامعةلموظفيين اإلداريينوا ية،هيئة التدريسعضاء الأ
 

    ما هي أسباب عدم زيارتك للمكتبة ؟: مناقشة سؤال. ٣,٣,٥

 اإلقبال على  أن أكثر أسباب عزوف المستفيدين عنتبين من إجابات المستفيدين عن هذا السؤال،

) ١٩(، وأجاب مرة) ٤٢ (تكرار هذه العبارة  كان، حيثيعود لعدم توفر وقت فراغ لديهم المكتبات

) ١٢(مستفيداً بأن اإلنترنت تغني عن المكتبة، و) ١٣(مستفيداً بأنهم ليسو بحاجة إلى المكتبة، و

دين بأن معاملة موظفي مستفي) ٣(مستفيداً قالوا بأن المكتبات ال توفر لهم كتب جديده، وأضاف 

  .المكتبات سيئة

  

 بالمحاضرات يةهيئة التدريسال أعضاء  المستفيدين مننشغالإلنتيجة إلى ويعزو الباحث هذه ا

النسبة للموظفين االداريين إنشغالهم محاضرات المتواصلة، وبالفي والتدريس، وكذلك الطلبة 

 دون موافقة المسؤول المباشر،  عملهمأماكنمغادرة ببساعات الدوام الرسمي، حيث ال يسمح لهم 

  :كما أظهر المستفيدون عدة أسباب لذلك منها

 .ال يوجد وقت فراغ عند المستفيدين لزيارة المكتبات .١
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 .حاجة إلى المكتبةأن المستفيدين  ليس لهم  .٢

 . المكتبات زيارةاستخدام اإلنترنت تغني عن .٣

 . كتب جديدهالمكتبات ال توفر للمستفيدين .٤

 .في خدمات المعلومات للمستفيدين سيئةمعاملة موظ .٥
 
ما أهم المعوقات التي تواجه الخدمات المكتبية في " السؤال الثالث ونصهنتائج  مناقشة ٤,٥

  "الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر المستفيدين؟

  ؟من فضلك حدد أهم خمسة معوقات تعيق تقديم خدمات المكتبة في الجامعة

  

وجود مجموعة من المعوقات التي قد تعيق تقديم ) ٢٢,٤( في الجدول يتبين من النتائج الواردة

  :الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر المستفيدين، ومن أبرز هذه المعوقات

) ٤٣(في جامعة القدس و) ٤٩(مرة، منها ) ١٧٣(مناسب والتي تكرارهاالموقع المكتبة غير  .١

  . فلسطينبوليتكنيكمعة في جا) ٢٢( جامعة النجاح، وفي

ربما يعود السبب في ذلك أن معظم المكتبات الجامعية في فلسطين لم تصمم مبانيها على 

تخطيط علمي مدروس يراعي المبادئ األساسية في بنائها، بإستثناء مكتبة جامعة بيرزيت، 

  .ومكتبة جامعة النجاح الوطنية

مرة، منها ) ١٧١(ة حيث كان تكرارها يلقلة مصادر المعلومات قل تأتي في المرتبة الثانية .٢

  .لمرة في جامعة الخلي) ٢٦(مرة في جامعة بيرزيت، و ) ٣٦(في جامعة القدس، و) ٥٣(

يعزو الباحث سبب هذه النتيجة إلى قلة اإلمكانيات المادية المتوفرة لدى الجامعات الفلسطينية 

، باإلضافة إلى القيود لسطينيةباألخص في الظروف الحالية الصعبة التي تعيشها الجامعات الف

التي تفرضها قوات االحتالل على تزويد المكتبات الجامعية بمصادر المعلومات، من حيث 

منع دخول بعض مصادر المعلومات التي تعتبرها ممنوعة، أو من حيث الضرائب التي 

  .تفرضها عند الشراء

  

 قلة مصادر المعلوماتت إلى والتي أشار) ١٩٩٣(بوعزة  تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة

  .حسب تصورات أعضاء هيئة التدريس في مكتبة جامعة الملك فيصل باإلحساء

رضا الطلبة عن مجموعات المكتبة التي أشارت ) ١٩٩٨(همشري الدراسة وتختلف مع نتيجة 

  .بشكل عام
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ن في التعامل مع لدى الموظفيالخبرة والكفاءة جاءت في المرتبة الثالثة معوق نقص  .٣

في جامعة ) ٣٥(في جامعة النجاح و) ٣٦(مرة، منها ) ١٤٤( المستفيدين والتي تكرارها

  . بيرزيتفي جامعة ) ٣٣(الخليل، و

  

 المكتبات الجامعية في فلسطين، تيعزو الباحث السبب في ذلك قلة اهتمام من قبل إدارا

 أو ،راتبتدريب وتطوير موظفي خدمات المعلومات في المكتبات، من حيث حضور المؤتم

الندوات، أو الدورات المتخصصة، باإلضافة إلى عامل مهم وهو التحفيز والتعزيز لذي يلعب 

  . في شحذ الطاقات ورفع مستوى العمل لدى العاملين في المكتبات كبيراًدوراً
 

يوجد نقص    ,Niyonsenga & Bizimana)١٩٩٦(دراسة  اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة

  .خصصين والمدربين في خدمة المعلوماتفي طاقم الموظفين المت

  

  على المرتبة الرابعة، اإلنترنتات أجهزة الحاسوب المتاح عليها خدمحصلت عبارة  قلة .٤

) ٢٠(في جامعة النجاح، و) ٢٧(في جامعة القدس و) ٤١(مرة، منها ) ١٠٦(والتي تكرارها

  .في جامعة بيرزيت

  

بة في بداية كل عام دراسي جديد، باإلضافة يعزو الباحث السبب في ذلك إلى زيادة أعداد الطل

  .إلى ارتفاع ثمن أجهزة الحاسوب

األجهزة  والتي أشارت إلى أنه (Younis, 1998) دراسة يونستتفق هذه النتيجة مع نتيجة 

  .غير كافية في المكتبات
 
ة  والمتابعة داخل المكتبمسوء اإلدارة والتنظيجاءت في المرتبة الخامسة المعوق الخاص بـ  .٥

) ٢٠(في جامعة القدس، و) ٢٤(في جامعة بيرزيت و) ٣٣(مرة، منها ) ٩٥( والتي تكرارها

  .في جامعة النجاح

 بين موظفي المكتبات وإدارتها، ضعف االتصال والتعاونويرى الباحث أن السبب قد يكون 

ات  على الخدم سلبيةًاًومن جهة أخرى بين إدارة المكتبات وإدارة الجامعة، مما يعكس أثار

 .المقدمة للمستفيدين
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 يوجد  والتي أشارت أنه)١٩٩٦( بطراوي وآخرون  دراسةاتفقت هذه النتيجة مع نتيجة

  .مشاكل تتعلق بإدارة المكتبات

  

  
 

   التوصيات5٥.

  :في ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، يوصي الباحث بما يأتي

بمكتباتها من خالل تحديث مصادر أن تسعى إدارات الجامعات الفلسطينية إلى النهوض  .١

المعلومات في مختلف التخصصات، وبشكل خاص الدوريات لما لها من دور هام في دعم 

ن، خدم مصلحة المستفيديالبحث العلمي، واالشتراك بقواعد البيانات العالمية لألبحاث بما ي

 .وتوفير قاعات للمطالعة الجماعية داخل المكتبات

عية الفلسطينية في رفع مستوى خدماتها بحيث تتناسب مع مختلف فئات أن تهتم المكتبات الجام .٢

المستفيدين، وذلك بتوفير خدمات اإلنترنت بشكل كاف، توفير مصادر معلومات متنوعة 

 .وشاملة لمختلف مواضيع المعرفة، ومتابعة كل ما يصدر حديثاً بما يتناسب معهم

ال وتعاون فيما بينها في مختلف أن تعمل الجامعات الفلسطينية على فتح قنوات اتص .٣

اإلعارة المتبادلة بين عمليات التزويد، والتجليد، والفهرسة والتصنيف، و: المجاالت، منها

العمل على إيجاد زيارات متبادلة وعقد دورات تدريبية للعاملين في المكتبات، والمكتبات، 

 .للعاملين داخل المكتبات لالستفادة

بات الجامعية في فلسطين من االستفادة من الخبرات والتجارب أن تسعى كل مكتبة من المكت .٤

من خالل عقد لقاءات عمل سنوية للعاملين في المكتبات  التي مرت بها المكتبات األخرى،

 وذلك من أجل تطوير المكتبات الجامعية الفلسطينية امعية، أو من خالل مؤتمرات سنوية،الج

المعوقات التي قد تعيق تقديم الخدمات المكتبية والرقي بها إلى مستوى أفضل، وتجنب بعض 

 .بشكل أفضل

 إلى توفير كل ما يلزم المستفيدين باختالف تخصصاتهم من ةأن تعمل الجامعات الفلسطيني .٥

 .مصادر للمعلومات باختالف أنواعها

 .إيجاد مواقع مناسبة للمكتبات الجامعية الفلسطينية .٦

بات الجامعية في فلسطين، بعقد دورات تدريبية رفع مستوى كفاءة موظفي الخدمات في المكت .٧

 .مكثفة
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  اإلنترنتات خدم داخل المكتبات الجامعية، وتوفيرعدد أجهزة الحاسوبالعمل على زيادة  .٨

 .عليها، وفهرس المكتبة المحوسب

زيادة االهتمام ببيئة المكتبة، من خالل رصد الدعم المالي الالزم والمستمر للمكتبات الجامعية،  .٩

ن أجل توفير كافة وسائل الراحة داخل المكتبة من أثاث مريح، وتهوية، وتدفئة، وذلك م

 .وإنارة، ومرافق الصرف الصحي، وجمال المكتبة، وترتبها بشكل متواصل
 
  

  

  

   المقترحات 

  :يقترح الباحث الدراسات المستقبلية اآلتية

 من ةينيإجراء درسات أخرى حول معوقات الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسط .١

 .وجهة نظر المستفيدين

إجراء دراسة حول رضا المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المكتبات في  .٢

 .ةالجامعات الفلسطيني

إجراء دراسة ميدانية حول مستوى الخدمات التي تقدمها المكتبات الجامعية في  .٣

 .ضوء المعايير الدولية للخدمات المكتبية الجامعية

حول الخدمات المكتبية في كل جامعة من الجامعات إجراء دراسات تفصيلية  .٤

 .الفلسطينية
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  المراجع العربية واألجنبية

 المراجع باللغة العربية     

 المراجع باللغة اإلنجليزية    
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 :المراجع العربية 

لسطينية حتى العام واقع الجامعات الفلسطينية بعد قيام السلطة الوطنية الف) ٢٠٠٦(جمال  ، أبو ريدة .١
                .مرآز المعلومات الوطني الفلسطيني. ٢٠٠٤

 html.20 -derasat/derasat/edu/arabic/ps.gov.pnic.www://http 
 .دار الفكر، عمان. ة المكتبيةأساسيات البحث العلمي والثقاف .)١٩٩٨(.م أبو سل،  .٢

  .دار صفاء، عمان.علم المكتبات والمعلومات .)١٩٩٧(. شأبو شريخ،  .٣

المؤتمر العلمي .  دور المكتبات الجامعية في خدمة البحث العلمي).٢٠٠٤(. ساأللفي،  .٤

                    .٢٠٠٤ أكتوبر٤- ٣لقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بجامعة القاهرةالسابع 

 ٢,١,٢٠٠٦http://www.cairo.cybrarians.info/abstrcts22.html .            

دراسة : خدمات اإلعارة في المكتبات الجامعية  . )٢٠٠٤(. هـباطويل ،  .٥

 .الوطنيةمجلة مكتبة الملك فهد  .ملك عبدالعزيز لمكتبة قسم الطالبات بجامعة ال  تقويمية

                                          . ١٨٠- ١٤١ص ص  . جماد اآلخرة-حرم م) ١(ع .1١
 

http://www.kfnl.org.sa/idarat/KFNL_JOURNAL/m10/d6.doc,10/.1.2006  
  .السعودية. دار المريخ. كنولوجيامصادر المعلومات في العلوم والت .)١٩٩٢(.بدر، أ  .٦

دراسات في المكتبات األكاديمية : المكتبات الجامعية). ١٩٧٨.(الهادي، م  بدر، أ ، عبد .٧

  .، القاهرةمكتبة غريب. والبحثية

 .ثانيتشرين    ٢٠ .الفلسطينيةخدمات المعلومات في مكتباتنا ). ٢٠٠٣(.  بدوان، ف .٨

                     .جامعة بيرزيت ،برنامج دراسات التنمية

المكتبات في فلسطين دراسة مسحية حول واقع  .)١٩٩٦(.  وآخرونبطراوي، س .٩

  .القدس، فلسطين.ن في فلسطينيالمكتبات والمكتبي

. المجلة العربية للمعلومات. تسويق خدمات المكتبات الجامعية.)١٩٩٣(.بوعزة، ع  .١٠

  .61-1ص.)٢(ع،١٤

. ب العلمية دار الكت .٢ج +١ج  .في األدبالمعجم المفصل ). ١٩٩٣(. التونجي ، م .١١

  .بيروت



 115

جامعة  .دليل مكتبة جامعة بوليتكنك فلسطين ).٢٠٠٦. (جامعة بوليتكنك فلسطين .١٢

 .بوليتكنك فلسطين، الخليل، فلسطين

بيت  ،جامعة بيت لحم .دليل مكتبة جامعة بيت لحم  ).٢٠٠٦ (.جامعة بيت لحم  .١٣

 guide_student/others/publications/edu.embethleh.library://http-. ، فلسطينلحم
shtml.a  

، رام اهللا زيـت جامعـة بير  .مكتبة جامعة بيرزيتدليل  ). ٢٠٠٦ .(زيتجامعة بير . ١٤

ــسطين                         htm.generalinfo/librarya/edu.birzeit.home://http,25.10.2006.   فلـــ
                                                                         

 . الخليل، فلسطين، جامعة الخليل .دليل مكتبة جامعة الخليل). ٢٠٠٦(  .جامعة الخليل . ١٥
       25.10.2006,htm.Library/Facilities/edu.hebron.www://http   
   ، القدس، فلسطينجامعة القدس .دليل مكتبة جامعة القدس)  ٢٠٠٦(.دسجامعة الق .١٦

                                        edu.alquds.library.www://http  
        نـابلس،  . دليل مكتبة جامعة النجاح الوطنية  )٢٠٠٦(.  الوطنيةجامعة النجاح . ١٧

                                                                                    .فلـسطين  
625.10.200,htm.default/arabic/edu.najah.www://http 
 .ل مجلس التعاون الخليجيفي دو  تعليم علم المكتبات والمعلومات. )٢٠٠٥( .م ،جان .١٨

                          .قطر. الوطنيةمكتبة الملك فهد 
PubMai/talem/Publeshers/el%20alnsher/idarat/sa.org.kfnl.www://http

htm.n،٢١/١١/٢٠٠٥   

مجموعة الدوريات العربية بمكتبة جامعة الملك " .)]١٩٨٦[- هـ١٤٠٦(  .  ح،حتيمش .١٩

.  رسالة ماجستير غير منشورة."العزيز دراسة لمشكالتها وتقديم المقترحات لحلها عبد

                                                                                  . جدة.جامعة الملك عبدالعزيز
 12.1.2006,asp.Result/Postgraduate/sa.edu.kau.www://http  

 .مدونة المكتباتمجلة . ISO 1162 تقنين مؤشرات األداء للمكتبات )٢٠٠٦(حجازي، ص  .٢٠
shegazi/com.albawaba.blogs://http  

 
مدى فعالية الخدمة المكتبية لجامعة النجاح الوطنية في ظل  .)١٩٩١(.الحج حمد، ع  .٢١

 ١٣- ١١:عمان.ورقة مقدمة إلى ندوة المكتبات في األرض المحتلة. دراسة حالة .االحتالل

 .نابلس مكتبية لجامعة النجاح،. تشرين ثاني
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دار   .   المكتبة الجامعية نشأتها وتطورها وأهدافها ووظائفها                       . ) ١٩٩٢( . حسن، س     . ٢٢

  .الجليل، بيروت

المراجع كمصادر معلومات أساسية، مع دراسة تطبيقية "). ١٩٨٧(ف حسن،  .٢٣

رسالة ماجستير غير  ."الملك عبد العزيز بجدة لمجموعتها وخدماتها بمكتبة جامعة

                          .      ، جدة جامعة الملك عبدالعزيز،منشورة
&002D=1Dept&10=recs&2=page?asp.result/Postgraduate/sa.edu.kau.www://http

Text&Sub_Thes=Field=مكتب&Type_St&09SD=SubDept  
مشكالت المكتبات المدرسية الحكومية في مديريات التربية ") .٢٠٠٣ (محسن ،  .٢٤

 ،  رسالة ماجستير غير منشورة".والتعليم في شمال فلسطين كما يراها أمناء المكتبات

 .   نابلس،جامعة النجاح الوطنية

 مؤسسة ،صائرهاالمكتبات في اإلسالم نشأتها وتطورها وم) ١٩٧٨(.، م حمادة .٢٥

 .الرسالة، بيروت

 رسالة ."تقييم المكتبات الجامعية في الجامعات الفلسطينية") ٢٠٠١(. إدويكات،  .٢٦

                                                      .  نابلس.  جامعة النجاح الوطنية.ماجستير غير منشورة

.  الحاجة الماسة للنهوض بالمكتبات في الجامعات الفلسطينية)٢٠٠٠(.م رجب،  .٢٧

 . ٣٥-٣١  ص ، ص٢٦ .مجلة السياسة الفلسطينية

مجلة مكتبة  .ترسيم خدمات المعلومات في الوسط الجامعي ). ٢٠٠٤(. السالم، س  .٢٨

 . رجب ، ذو الحجة ،)٢(.٩. الوطنيةالملك فهد 

 .تبة الملك عبد العزيز العامة بالرياضخدمات المستفيدين في مك .)٢٠٠٥( .السالم، س .٢٩

 . رجب، ذو الحجة .٢ع.١٠مج . الوطنيةمجلة مكتبة الملك فهد 
1.12.2005,htm.1MainPage/102M/JOURNAL_KFNL/idarat/sa.org.kfnl.www://http 

ل   السريع، س ، الجبري، خ              . ٣٠ خدمات المكتبات في المملكة             . ) ٢٠٠٢( . فريج، ف    ، ا

 ) .دراسة ميدانية      ( ا ورضاء المستفيدين عنها واتجاهات تطويرها               العربية السعودية واقعه          

                                              .الرياضمعهد اإلدارة العامة،

      .دار الفكر، عمان .خدمات المعلومات وتنمية مقتنيات المكتبة) ١٩٩٧(. عسالمة،  . ٣١

                          .، عمانزورياليا. تنمية المجموعات المكتبية) (2002. سالمة، ع . ٣٢

  .دراسة ميدانية: توظيف االنترنت في المكتبات الجامعية )٢٠٠٥(. ر سليمان، .٣٣

cybrarians journal .  سبتمبر، ٦ع.                                       
22.11.2005,htm.lib_univer/6no/journal/info.cybrarians.www://http 
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المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبية ) ١٩٨٨(.؛  حسب اهللا ، س  ، أ الشامي .٣٤

 . السعودية دار المريخ، .والمعلومات

المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبية ) ٢٠٠٦(. ، أ ؛  حسب اهللا ، س الشامي .٣٥

  htm.glossary/com.elshami.www://http,21.1.2007. السعودية دار المريخ، .والمعلومات

الخدمات المرجعية في المكتبات األكاديمية                  )   ]م ١٩٩٤[-ـه ١٤١٥(   . شمس، س   . ٣٦

    جامعة الملك     .   رسالة ماجستير غير منشورة        .   جدة  لطالبات في مدينتي مكة المكرمة و          ل 

  asp.Result/Postgraduate/sa.edu.kau.www://http  ،٦١٢,١,٢٠٠ .عبدالعزيز

ت الجامعية ،     تعليم إستخدام الطالب للمكتبا        "   )   ]١٩٨٦[-هـ  ١٤٠٧( .  إ  عارف،     . ٣٧

. رسالة ماجستير غير منشورة        .   " تطبيقية علي المكتبة بجامعة الملك عبد العزيز             دراسة   

 .،جدةجامعة الملك عبدالعزيز

دراسة تطبيقية على :  قياس جودة خدمات المكتبات الجامعية)٢٠٠٥(.  هـ عباس، .٣٨

مج  .نيةمجلة مكتبة الملك فهد الوط.  خدمات مكتبات جامعة الملك عبدالعزيز بجدة

                                                 .  ٥١- ١,٣٥ . ١ ،ع١١
20.11.2005,doc.2/word/11m/JOURNAL_KFNL/idarat/sa.org.kfnl.www://http  

 .مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض.  لمباني المكتباتالتخطيط) ١٩٩٨(العكرش، ع .٣٩

مجلة العربية . المصغرات الفيلمية في خدمة الوثائق العربية).٢٠٠١(.ر عليان،  .٤٠

                               htm.arabic/3000/3arabia/net.arabcin.www://http ،١١,٣,٢٠٠٦ .٣ع .٣٠٠٠

 دار .مقدمة في علم المكتبات والمعلومات )١٩٩٩( .النجداوي، أ؛  ر عليان،  .٤١

 . عمان،الفكر

 دار .مبادئ إدارة المكتبات ومراكز المعلومات) ٢٠٠٥(. النجداوي، أ؛  رعليان،  .٤٢

                                                        . صفاء، عمان

 .القدس. دار الطباعة. في المكتبة العربية والمعاجم) ١٩٨٤(.العلمي، أ   .٤٣

اإلعارة التعاونية بين المكتبات الجامعية ) ]م١٩٩٤[هـ١٤١٥(. سالعمري،  .٤٤

  . جامعة الملك عبدالعزيز. رسالة ماجستير غير منشورة. السعودية دراسة تخطيطية

١٢,١,٢٠٠٦,asp.Result/Postgraduate/sa.edu.kau.www://http  

تقييم واقع ممارسة مديري المدارس الحكومية في محافظة ") ٢٠٠٤(.عودة، س  .٤٥

بيت لحم لبعض المهام القيادية الفعالة وعالقتها بالرضا الوظيفي من وجهة نظر 

 .س، القدس القدجامعة. رسالة ماجستير غير منشورة ." والمعلمينالمديرين
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مصادر الضغوط المهنية في المكتبات األكاديمية في المملكة ). ٢٠٠٤(.القبالن، ن  .٤٦

 . الرياض.الوطنية مكتبة الملك فهد .العربية السعودية

مطبعة جامعة . المكتبات الجامعية )١٩٨٥(. ن ،؛ قاسم  ع قنديلجي، ع ؛ حسين، .٤٧

 .بغداد، العراق

 .دار الشروق، عمان. ملية التعلم والتعليمالتكنولوجيا في ع) ١٩٩٩(.الكلوب، ب  .٤٨

مؤسسة . اتجاهات حديثة في علم المكتبات والمعلومات) ٢٠٠٢(.م المالكي،  .٤٩

 .الوراق، عمان

 .نحو تفعيل دور المكتبات الجامعية المصرية في البحث العلمي )٢٠٠٤(.م مراد،  .٥٠

 ٤- ٣  القاهرةالمؤتمر العلمي السابع لقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بجامعة

 html .20abstrcts/info.cybrarians.cairo.www://http ,10.2.2006. ٢٠٠٤أكتوبر

خدمات المعلومات بمكتبات جامعة ام القرى " )هـ١٤١٤- ١٩٩٣( . خ ،معتوق .٥١

         .، جدةجامعة الملك عبدالعزيز .ستير غير منشورةرسالة ماج. "تطويرها وأساليب
00D=1Dept&10=srec&4=page?asp.result/Postgraduate/sa.edu.kau.www://http

Text&Sub_Thes=Field&2=22.11.2005&مكتب, Type_St&09SD=SubDept  
 واقع خدمات المستفيدين في مكتبات الجامعات الخاصة ") .٢٠٠٣(. عمنصور ،  .٥٢

 .السودان ،جامعة النيلين. رسالة ماجستير غير منشورة .  "دراسة مسحية:في األردن

دار الثقافية العلمية، .مؤسسات التعليميةدراسات في مكتبات ال).١٩٩٨(. غموسى،  .٥٣

 .اإلسكندرية

ودورها في  رافي في المكتبات األكاديميةغبرامج التعليم الببليو) ٢٠٠٤(.و نصر،  .٥٤

            .، ديسمبر٣ع . cybrarians journal. البحث العلمي دعم

http://www.cybrarians.info/journal/no3/j8.htm#t10 ,٢٠٫١١٫٢٠٠٥ 

دار  .خدمات المستفيدين من مكتبات ومراكز المعلومات )٢٠٠٠(. غالنوايسة،  .٥٥

 .عمان صفاء للنشر والتوزيع،

 المكتبة األكاديمية، .بحوث ودراسات في المعلومات والمكتبات) ١٩٩٩(.م الهاللي،  .٥٦

 .القاهرة

دراسة استطالعية ألراء الطلبة : مكتبة الجامعة األردنية) ١٩٨٩( .عهمشري، ال .٥٧

 .٣٢٧- ٢٦٣ص ص). ٢( ،٤ ،مؤتة للبحوث والدراسات. وأعضاء هيئة التدريس
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مؤسسة  .المرجع في علم المكتبات والمعلومات )١٩٩٧(.همشري، ع ؛ عليان، ر ال .٥٨
 .عمان الوراق،

دمات المستفيدين في مصادر المعلومات وخ )٢٠٠٢(.م المالكي، ز ؛ الوردي،  .٥٩

 .عمان مؤسسة الوراق،. المؤسسات المعلوماتية

توزيع الطلبة المسجلين في ) " ٢٠٠٤( .وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية .٦٠

                        ".                                 دية حسب الجامعةالجامعات التقلي

"http://www.mohe.gov.ps/stat-higher/index.htm,21.10.2005  

رسالة . المكتبات اإلسالمية في بيت المقدس العصر المملوكي ) ١٩٩٨(. ميحيى ،  .٦١

 .القدس . جامعة القدس .منشورةماجستير غير 
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  )١(ملحق رقم 
  اإلستبانة في صورتها األولية
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  

  جامعة القدس 

  عمادة الدراسات العليا

  

  المحترم.... ........................................األستاذ / حضرة الدكتور

  تحكيم استبانة: الموضوع
 حتية طيبة وبعد،،، 

  

 في الجامعات الفلسطينية من واقع الخدمات المكتبية"يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان 

وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة ".  نظر المستفيدينوجهات

  .التربوية من جامعة القدس

  

 تتمتعون به من خبرة ومعرفة في هذا المجال، أرجو من حضرتكم التكرم بتحكيم ونظرا لما

اإلستبانة المرفقة وإبداء توجيهاتكم الكريمة سواء بحذف أو تعديل أو إضافة أية معلومات ترونها 

  .مناسبة

  

   شاكراً لكم حسن تعاونكم

  

  مع كل االحترام والتقدير،،،،،

  

  :                                              الباحث                               

  حمداهللا مرعي
  جامعة القدس 
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  الدراسات العليا

  قسم التربية

  

  استبانة الدراسة

  

إخواني األعزاء أعضاء الهيئة التدريسية، والموظفين اإلداريين، والطلبة من كال 

  .الجنسين في الجامعات الفلسطينية المحترمين

  

  م عليكم ورحمة اهللا وبركاته        السال

يقوم الطالب بدراسة ميدانية حول واقع الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية من 

  .وجهة نظر المستفيدين

  

: بين يديك إستبانة مكونة من مجموعة من الفقرات موزعة على ثالثة مجاالت وهي

  .خدمات المكتبية المكتبية، وبيئة المكتبة، ومعوقات تقديم التواقعا الخدما

  

المكان المخصص  ) X(  أو وضع إشارة ةالرجاء تعبئة اإلستبانة بالمعلومات الالزم

  .وفقا لما ينطبق عليك أمام كل فقرة كما تراه مناسباً، بكل صدق وموضوعية

وذلك كي يتمكن الباحث من الوصول إلى نتائج صادقة تساهم في إغراض البحث 

  .العلمي فقط

  االحتراممع جزيل الشكر و

                                                                        الباحث

  حمداهللا مرعي

  

  :معلومات عامة: أوالً
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  :................................. الجامعةاسم

  

  : يلي اداخل القوسين بما ينطبق عليك فيم )  X( ضع إشارة 

 

  :فئة المستفيد

  طالب(    ) موظف إداري     (    ) تدريس   عضو هيئة   (    ) 

  

  :الجنس

  أنثى(    ) ذكر                (    ) 

  

  .........................................: التخصص
 

 )خاص بالطلبة( مستوى الدراسة 

  خامسة(   ) رابعة    (   ) ثالثة      (   ) ثانية   (   ) أولى      (   ) 

  

  )الموظف اإلداري التدريس وخاص بعضو هيئة :  (  الخبرةعدد سنوات. ٥

  ١٦أكثر من  (   )      ١٥-١١  (   )      ١٠-٦       (   ) ٥-١       (   ) 

  

  ؟هل تزور المكتبة الجامعية

  ال(   ) نعم                            (   ) 

  :إذا كانت اإلجابة بنعم، كم عدد مرات زيارتك للمكتبة

   )    (في الفصل (   )          في الشهر  )  (في األسبوع (   )    ومفي الي

  (   )في السنة
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  ال أعلم  ال  نعم   الخدمات المكتبية  

        أذهب إلى المكتبة بهدف المطالعة والبحث  ١
        تصدر المكتبة نشرة خاصة بالمكتبة  2

        يوجد لوحات إرشادية داخل المكتبة  .١

        ستقل في المكتبةيوجد قسم إعارة م  .٢

        يسمح لنا باستعارة غير الكتب من المكتبة  .٣

        عدد الكتب المسموح بإعارتها كافية  .٤

        مدة اإلعارة للكتب مناسبة لي   .٥

        ساعات دوام المكتبة تناسبني  .٦

        تقدم المكتبة خدمة اإلعارة بالطريقة المحوسبة  .٧

لية الوصول مجموعات المكتبة مرتبة حسب نظام يسهل عم  .٨

  لمقتنياتها 

      

        يوجد فهرس محوسب لمجموعات المكتبة  .٩

        يقدم خدمات المعلومات المتخصصين في علم المكتبات والمعلومات.١٠

        يتوفر داخل المكتبة خدمة التصوير.١١

        توفر المكتبة خدمة الطباعة لألبحاث.١٢

        تهتم المكتبة بتدريب المستفيدين لالستفادة من المكتبة.١٣

        أعتمد على موظف المكتبة في الحصول على المعلومات.١٤

        توفر المكتبة خدمات اإلنترنت.١٥

        تشترك المكتبة بقواعد البيانات العالمية لألبحاث.١٦

خدمة اإلحاطة (تحيط المستفيدين بالمعلومات الحديثة أوالً بأول .١٧

   )الجارية
      

        معاملة موظفي خدمة المعلومات حسنة.١٨

        توفر خدمة اإلعارة المتبادلة بين المكتبات الجامعية.١٩

        *تقدم المكتبة الخدمة الببليوجرافية.٢٠

        يوجد في المكتبة خدمة رف الحجز.٢١

        مصادر المعلومات  
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        الكتب متنوعة وتشمل مختلف المواضيع.٢٢

        حداثة الكتب المتوفرة في المكتبة.٢٣

        األجنبيةالكتب المتوفرة أغلبها باللغة .٢٤

        يوجد قسم خاص بالدوريات.٢٥

        ترتب الدوريات حسب نظام خاص بها.٢٦

        معظم الدوريات باللغة العربية.٢٧

        تشترك المكتبة بالدوريات بشكل دوري ومنتظم.٢٨

        توفر المكتبة خدمة تكشيف محتويات الدوريات.٢٩

        للمراجع قسم خاص في المكتبة.٣٠

        ثةالمراجع المتوفرة حدي.٣١

        تتسم المراجع بالتنوع والشمول.٣٢

        يوجد قسم خاص للمراجع.٣٣

        يتوفر في المكتبة مصادر المعلومات البصرية .٣٤

        يخصص قسم خاص للمواد السمعية والبصرية.٣٥

        يوجد مصادر معلومات سمعية في المكتبة.٣٦

        يوجد رسائل ماجستير في المكتبة.٣٧

         عند تزويد المكتبة بمصادر المعلوماتيتم أخذ أراء المستفيدين.٣٨

        يتم إعالمكم بكل ما يرد إلى المكتبة من مصادر حديثة للمعلومات.٣٩

        يتوفر في المكتبة ملخصات للبحوث المنشورة.٤٠

        ةيوجد في المكتبة المصغرات الفيلمي.٤١

        بيئة المكتبة  

        موقع المكتبة مناسب.٤٢

        أثاث المكتبة صحي ومريح.٤٣

        التهوية والتدفئة مناسبة.٤٤

        توفر اإلضاءة بشكل جيد.٤٥

        يوجد أماكن كافية للمطالعة والبحث.٤٦

        يوجد قسم خاص لألمانات خاص بالمستفيدين.٤٧
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        توفر مرافق الصرف الصحي.٤٨

        المكتبة نظيفة ومرتبة بشكل دائم.٤٩

        المكتبة بعيدة عن الضوضاء.٥٠

    ديم الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية الصعوبات التي تعيق تق.٥١

        المبنى الخاص في المكتبة غير مناسب.٥٢

        قلة المتخصصين في خدمة المعلومات.٥٣

        مصادر المعلومات قليلة في المكتبة.٥٤

        األجهزة المتوفرة في المكتبة قليلة .٥٥

        األماكن المخصصة للمطالعة غير مناسبة .٥٦
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  )٢(ملحق رقم 

  

  قائمة بأسماء المحكمين
مكان العمل الرقم اإلسم

جامعة القدس أحمد فهيم جبر. د.أ  ١.

جامعة القدس حسين الدراويش. د  ٢.

جامعة النجاح .٣ هاني جبر

جامعة قطر د إيمان السامرائي.أ  ٤.

جامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية سالم محمد السالم. د  ٥.

م القرىجامعة أ عبدالرحمن العودة. د  ٦.

جامعة أم القرى عبدالمحسن حسن اللهيبي. د  ٧.

جامعة أم القرى علي العلي. د  ٨.

جامعة أم القرى خالد المعتوق. د  ٩.

جامعة أم القرى حسان جعفر ثابت. د  ١٠.

جامعة بيرزيت ديانا صايج. أ  ١١.

.١٢  أتيممحمود أحمد. د األردن-خبير ومستشار للمكتبات

مدير موقع البوابة العربية للمكتبات على 

اإلنترنت

محمود عبد الستار خليفة. أ  .13

األردن-مكتبة عبد الحميد شومان يسرى أبو عجمية. أ   14 
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  )٣( ملحق رقم 
  : والمضافة والمعدلة داخل اإلستبانةةالفقرات المحذوف

 الفقرات التي تم حذفها )١(

  

  لالمجا  الفقرة  الرقم

  الخدمات المكتبية  أذهب إلى المكتبة بهدف المطالعة والدراسة.١

  الخدمات المكتبية  أعتمد على موظف المكتبة في الحصول على المعلومات.٢

  مصادر المعلومات  يوجد في المكتبة المصغرات الفيلمية .٣

 مصادر المعلومات  للمراجع قسم خاص في المكتبة.٤

 مصادر المعلومات  معلومات البصرية تتوفر في المكتبة مصادر ال.٥
 مصادر المعلومات  يخصص قسم خاص للمواد السمعية والبصرية.٦
  مصادر المعلومات  يوجد مصادر معلومات سمعية في المكتبة.٧
  مصادر المعلومات  ةيوجد في المكتبة المصغرات الفيلمي.٨
  ةمعوقات الخدمات المكتبي  المبنى الخاص في المكتبة غير مناسب.٩
 معوقات الخدمات المكتبية  قلة المتخصصين في خدمة المعلومات.١٠
 معوقات الخدمات المكتبية  مصادر المعلومات قليلة في المكتبة.١١
 معوقات الخدمات المكتبية  األجهزة المتوفرة في المكتبة قليلة .١٢
 معوقات الخدمات المكتبية  األماكن المخصصة للمطالعة غير مناسبة .١٣
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  الفقرات التي تم إضافتها)٢ (

  المجال  الفقرة  الرقم
  خدمات المعلومات   ؟ Scanning)( هل توفر المكتبة خدمة المسح الضوئي  1

  خدمات المعلومات   خدمات للمستفيدين عن بعد ؟ هل تقدم المكتبة  ٢

  خدمات المعلومات  هل تقدم المكتبة الخدمة الببليوغرافية بالطريقة اآللية ؟  ٣

 خدمات المعلومات   توفر المكتبة مكانا للدراسة الجماعية داخل المكتبة ؟هل  ٤

 خدمات المعلومات  هل للمكتبة صفحة الكترونية خاصة بها ؟  5

 خدمات المعلومات  هل يتمتع موظفو خدمات المعلومات بالكفاءة في خدمة المستفيدين ؟  6

  در المعلوماتمصا  هل تتوفر في المكتبة مصادر معلومات الكترونية ؟  7
، األشرطة، مالمصغرات الفلمية، األفال(هل يوجد قسم خاص بالملتميديا   8

  ؟...) 

  مصادر المعلومات

  بيئة المكتبة  هل التدفئة مناسبة في المكتبة ؟  9
  بيئة المكتبة  هل تتوفر اإلضاءة بشكل جيد ؟  10

  

  

  

  الفقرات التي تم تعديلها) ٣(

  المجال  الفقرة  الرقم

 خدمات المعلومات  قسم إعارة مستقل في المكتبةيوجد   ١

 خدمات المعلومات  عدد الكتب المسموح بإعارتها كافية   ٢

 خدمات المعلومات  مدة اإلعارة للكتب مناسبة لي  ٣

 خدمات المعلومات  ساعات دوام المكتبة تناسبني  ٤

 ت المعلوماتخدما  مجموعات المكتبة مرتبة حسب نظام يسهل عملية الوصول لمقتنياتها  ٥

 خدمات المعلومات  معاملة موظفي خدمة المعلومات للمستفيدين حسنة  ٦

  خدمات المعلومات  تقدم المكتبة الخدمة الببليوجرافية  ٧

  مصادر المعلومات  معظم الدوريات باللغة العربية  ٨
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  مصادر المعلومات  المراجع المتوفرة حديثة  ٩

  بةبيئة المكت  التهوية والتدفئة مناسبة  ١٠

 بيئة المكتبة  توفر اإلضاءة بشكل جيد  ١١

 بيئة المكتبة  يوجد قسم خاص لألمانات خاص بالمستفيدين  ١٢

 بيئة المكتبة  توفر مرافق الصرف الصحي  ١٣

 بيئة المكتبة  سهولة التنقل بين أقسام المكتبة  14

  بيئة المكتبة  أثاث المكتبة صحي ومريح 15
 

هل تُصدر المكتبـة نـشرة أو         بصيغة سؤال، هل   ٥٤-٣من  لقد تم تعديل الفقرات     : مالحظة

   دليالً خاصاً بها ؟
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  )٤(ملحق رقم 

  أداة الدراسة بصورتها النهائية
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  جامعة القدس 

  كلية التربية/ عمادة الدراسات العليا
  استبانة الدراسة

والموظفين اإلداريين، والطلبة في الجامعات الفلسطينية إخواني األعزاء أعضاء الهيئة التدريسية، 

  .المحترمين

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته        

 واقع الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية من وجهات  "يقوم الطالب بدراسة ميدانية حول

  .بين يديك إستبانة مكونة من مجموعة من الفقرات. "نظر المستفيدين

في المكان   ) X(  أو وضع إشارة ةبالمعلومات الالزمبصدق وموضوعية اء تعبئة اإلستبانة الرج

علماً أن المعلومات الواردة  ا تراه مناسباً،المخصص وفقا لما ينطبق عليك أمام كل فقرة كم

  .ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط

  :تعريف لبعض المصطلحات الواردة في اإلستبانة: مالحظة *
   هي عبارة عن قوائم بأسماء كتب أو أبحاث أو أي مصادر أخرى حول موضوع :الببليوغرافيا. ١  

  .الخ وتكون مرتبة حسب الترتيب الهجائي، أو السنوي أو غير ذلك..معين أو شخص ما 

هي تلك المصادر التي ال تقرأ من أولها إلى اخرها وإنما تستشار في البحث عن معلومة : المراجع2. 

  . والمعاجم وغيرهاس، كالموسوعات والقواميمعينة

 دليل منظم لمحتويات الدوريات أو أي مصدر أخر ويكون مرتباً حسب نظام معين، :الكشاف 3. 

  .بحيث يسهل عملية استرجاع المعلومات المطلوبة من قبل المستفيدين

لمعلومات  هي مواد بصرية ينسخ عليها الكتب أو المجالت، ومختلف مصادر ا:المصغرات 4. 

  .بصورة مصغرة جداً بحيث ال يمكن قراءتها بالعين المجردة، إال باستخدام أجهزة القراءة الخاصة بها

 وهي تشمل المواد السمعية كاألشرطة، أو البصرية كالصور، والخرائط،، والمصغرات :الملتميديا

  .و الفلمية، والشفافيات وغيرها، أو المواد السمعية والبصرية كأشرطة الفيدي

  حمداهللا مرعي :  الباحث                                                                       

  :معلومات عامة: أوالً
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  ................................. : الجامعةاسم . ١

  

  :فئة المستفيد. ٢

   طالب(    )         إداريموظف(    )    عضو هيئة تدريس  (    ) 

  :الجنس

  أنثى(    ) ذكر                (    ) 

  .........................................: التخصص

   

  )الموظف اإلداري التدريس وخاص بعضو هيئة :  ( عدد سنوات الخبرة. ٦

  ١٥أكثر من    (   ) ١٥-١٠أكثر من    (   )١٠-٥أكثر من (   )  ٥-١    (   ) 

  

 )ةخاص بالطلب( مستوى الدراسة 

   فأكثر  خامسة(   ) رابعة    (   ) ثالثة      (   ) ثانية   (   ) أولى      (   ) 

         

  :واقع الخدمات المكتبية: ثانياً

  ؟هل تزور المكتبة الجامعية*. 

  ال(   ) نعم                            (   ) 

: الرجاء تحديد سبب عدم زيارتك للمكتبة *

....................................................................................

....................................................................................  

   ؟ زيارتك للمكتبةما هو معدل*. 

       يومياً      من١ -٢ مرة في األسبوع      من ٣-٤  مرات في األسبوع     

: ...........................................................       غير ذلك، حدد  

.أمام كل فقرة وفقا لما ينطبق عليك كما تراه مناسباً   ( X ) الرجاء : ثالثاً وضع إشارة  
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 الخدمات المكتبية: المجال األول

  

  
  ال   أعلمال   نعم    
         بها ؟هل تُصدر المكتبة نشرة أو دليالً خاصاً  1
        هل توجد لوحات إرشادية داخل المكتبة ؟  2

        هل يوجد قسم إعارة في المكتبة ؟  ٣

        هل يسمح  باستعارة مواد غير الكتب من المكتبة ؟  ٤

        هل عدد الكتب المسموح بإعارتها كاٍف ؟  ٥

        هل مدة اإلعارة لمجموعات المكتبة مناسبة لك ؟   ٦

      لمكتبة تناسبك ؟                                              هل ساعات دوام ا  ٧

        رة بالطريقة المحوسبة ؟هل تقدم المكتبة خدمة اإلعا  ٨

        هل ترتيب مجموعات المكتبة يساعد في الوصول إليها بسهولة ؟  ٩

        ؟ Scanning)( هل توفر المكتبة خدمة المسح الضوئي  ١٠

         خدمات للمستفيدين عن بعد ؟ هل تقدم المكتبة  ١١

        هل يوجد فهرس محوسب لمجموعات المكتبة ؟  ١٢

        لمكتبة خدمة التصوير ؟هل توجد داخل ا  ١٣

        هل توفر المكتبة خدمة الطباعة لألبحاث ؟  ١٤

        هل تهتم المكتبة بتدريب المستفيدين لالستفادة من المكتبة ؟  ١٥

        هل توفر المكتبة خدمات اإلنترنت ؟  ١٦

        هل تشترك المكتبة بقواعد البيانات العالمية لألبحاث ؟  ١٧

خدمة اإلحاطة (مستفيدين بالمعلومات الحديثة أوالً بأول هل تحيط المكتبة ال  ١٨

   ؟)الجارية

      

 هل توفر المكتبة خدمة اإلعارة المتبادلة بين المكتبات الجامعية ؟  ١٩

  

      

  ال  ال أعلم  نعم    
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        هل تقدم المكتبة الخدمة الببليوغرافية بالطريقة التقليدية ؟  ٢٠

        رافية بالطريقة اآللية ؟هل تقدم المكتبة الخدمة الببليوغ  ٢١

هي مكان يخصص في المكتبة لحجز ( هل توجد في المكتبة خدمة رف الحجز ؟  ٢٢

  )الكتب التي يكون عليها طلب كثير بناًء على طلب المدرسين أو  موظفي المكتبة
      

        هل توفر المكتبة مكانا للدراسة الجماعية داخل المكتبة ؟  ٢٣

        ترونية خاصة بها ؟هل للمكتبة صفحة الك  ٢٤

        هل يتمتع موظفو خدمات المعلومات بالكفاءة في خدمة المستفيدين ؟  ٢٥

        هل يتعامل موظفو خدمات المعلومات مع المستفيدين باحترام ؟  ٢٦

 مصادر المعلومات: المجال الثاني
        هل الكتب متنوعة وتشمل مختلف المواضيع ؟  27
        مكتبة حديثة ؟هل الكتب المتوفرة في ال  28

        هل الكتب المتوفرة أغلبها باللغة األجنبية ؟  ٢٩

        ؟) المجالت( هل يوجد قسم خاص بالدوريات  ٣٠

        هل ترتب الدوريات حسب نظام خاص بها ؟  ٣١

        هل لغة معظم الدوريات الموجودة في المكتبة هي العربية ؟  ٣٢

         ؟ هل تتوفر الدوريات في المكتبة بانتظام  ٣٣

        هل توفر المكتبة كشافات خاصة بمحتويات الدوريات الموجودة في المكتبة ؟  ٣٤

        هل للمراجع قسم خاص في المكتبة ؟  ٣٥

        هل المراجع المتوفرة يتم تحديثها باستمرار ؟  ٣٦

        هل تتسم المراجع بالتنوع والشمول ؟  ٣٧

        مكتبة ؟هل يوجد جناح خاص بالرسائل الجامعية في ال  ٣٨

        هل يتم أخذ آراء المستفيدين عند تزويد المكتبة بمصادر المعلومات ؟  ٣٩

        هل تعلن المكتبة عن ما يرد إليها من مصادر حديثة للمعلومات ؟  ٤٠

        هل يتوفر في المكتبة ملخصات للبحوث المنشورة ؟  ٤١

        ؟...) ، األشرطة، مالمصغرات الفلمية، األفال(هل يوجد قسم خاص بالملتميديا   ٤٢

        هل تتوفر في المكتبة مصادر معلومات الكترونية ؟  ٤٣

 بيئة المكتبة: المجال الثالث
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  ال  ال أعلم   نعم    
        هل موقع المكتبة مناسب ؟  44
        هل أثاث المكتبة مريح ؟  45

        هل تتوافر التهوية بشكل جيد في المكتبة ؟  ٤٦

        المكتبة ؟هل التدفئة مناسبة في   ٤٧

        هل تتوفر اإلضاءة بشكل جيد ؟  ٤٨

        هل توجد أماكن كافية للمطالعة والبحث ؟  ٤٩

        هل يوجد قسم خاص بالمستفيدين لألمانات ؟  ٥٠

        هل تتوفر مرافق الصرف الصحي ؟  ٥١

        هل أقسام المكتبة نظيفة ؟  ٥٢

        هل المكتبة بعيدة عن الضوضاء ؟  ٥٣

        لتنقل بسهولة بين أقسام المكتبة ؟هل يتم ا  ٥٤

  

  معوقات الخدمات المكتبية: رابعاً

  :جامعتكم من فضلك حدد أهم خمسة معوقات تعيق تقديم خدمات المكتبة في 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................  

  شاكراً لكم حسن تعاونكم
 

  

  

                                                                                     الباحث

 حمداهللا مرعي
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  ة القدس إلى رئيس جامعة بيت لحمرسالة قسم التربية في جامع: ٥ملحق رقم 
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  يرزيترسالة قسم التربية في جامعة القدس إلى رئيس جامعة ب: ٦ملحق رقم 
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  رسالة قسم التربية في جامعة القدس إلى رئيس جامعة بوليتكنيك فلسطين: ٧ملحق رقم 
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  م التربية في جامعة القدس إلى رئيس جامعة الخليلرسالة قس: ٨ملحق رقم 
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  رسالة قسم التربية في جامعة القدس إلى رئيس جامعة العربية األمريكية: ٩ملحق رقم 
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  القدسرسالة قسم التربية في جامعة القدس إلى رئيس جامعة : ١٠ملحق رقم 
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  النجاح الوطنيةرسالة قسم التربية في جامعة القدس إلى رئيس جامعة : ١١رقم ملحق 
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  الفهارس
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  رقم الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

  ٦٧  توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيري الجامعة ونوع المستفيد  ١,٣

  ٦٨  حسب متغيري الجامعة ونوع المستفيدتوزيع أفراد عينة الدراسة   ٢,٣

عدد سنوات الجنس  ( العينة حسب متغيرات الدراسةتوزيع أفراد   ٣,٣
  )التخصص، مستوى الدراسة، الخبرة

٦٩  

  ٧١  نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات األداة  ٤,٣

  ٧٥  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة  ١,٤

ت الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة المتوسطا  ٢,٤

  الدراسة في مجال الخدمات المكتبية

٧٦  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة   ٣,٤

  مصادر المعلوماتالدراسة في مجال 

٧٨  

نة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عي  ٤,٤

  .الدراسة في مجال بيئة المكتبة

٨٠  

تقديرات لاألعداد، والمتوسطات الحسابية، واإلنحرافات المعيارية   ٥,٤

المستفيدين لواقع الخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية تعزى 

  لمتغير الجامعة

٨٢  

على مجاالت ستجابة أفراد العينة التحليل التباين األحادي نتائج إختبار   ٦,٤

  داة الدراسة حسب متغير الجامعةأ

٨٣  

  ٨٤  نتائج   وفقاً للجامعة البعديةللمقارنات )Scheffe(نتائج اختبار شيفيه   ٧,٤

على مجاالت ستجابة أفراد العينة التحليل التباين األحادي نتائج اختبار   ٨,٤

  فئة المستفيدأداة الدراسة حسب متغير 

٨٥  

لواقع استجابات أفراد العينة للفروق بين متوسطات " ت"اختبار   ٩,٤

  الخدمات المكتبية حسب متغير الجنس

٨٦  

للفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة لواقع " ت"نتائج اختبار   ١٠,٤

   المكتبية حسب متغير التخصصاتالخدم

٨٧  

  ٨٨تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات استجابة أفراد العينة وفقاً   ١١,٤
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  .ين اإلدارييين هيئة التدريس والموظفألعضاءلخبرة  سنوات اعدد

 سنوات الخبرة متغير عددللمقارنات وفقاً ل )LCD(نتائج اختبار   ١٢,٤

  ألعضاء هيئة التدريس والموظفيين اإلداريين

٨٩  

تقديرات لاألعداد، والمتوسطات الحسابية، واإلنحرافات المعيارية   ١٣,٤

تبية في الجامعات الفلسطينية تعزى المستفيدين لواقع الخدمات المك

  مستوى الدراسة للطلبة لمتغير

٩٠  

تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات استجابة أفراد العينة وفقاً   ١٤,٤

  مستوى الدراسة للطلبة

٩١  

ستجابات أفراد العينة في للمقارنات البعدية ال )LSD(نتائج اختبار   ١٥,٤

  مستوى الدراسة للطلبةاً لمتغير  وفقالخدمات المكتبية مجال

٩٢  

 البعدية الستجابات أفراد العينة في للمقارنات )LSD (نتائج اختبار  ١٦,٤

  مستوى الدراسة للطلبة وفقاً لمتغير مصادر المعلوماتمجال 

٩٢  

  

 البعدية الستجابات أفراد العينة في للمقارنات ) )LSD (نتائج اختبار  ١٧,٤

  مستوى الدراسة للطلبة لمتغير  وفقاًبيئة المكتبةمجال 

٩٣  

 وفقاً لمتغير الدرجة الكليةللمقارنات البعدية على  )LSD(نتائج اختبار   ١٨,٤

  مستوى الدراسة للطلبة

٩٣  

  ٩٤  التكرارات والنسب المؤوية للمستفيدين الذين يزورون المكتبة الجامعية  ١٩,٤

ول معدل زيارة التكرارات والنسب المؤوية إلجابات المستفيدين ح ٢٠,٤

  المكتبة الجامعية

٩٤  

التكرارات إلجابات المستفيدين عن أسباب عدم زيارتهم المكتبة  ٢١,٤

  الجامعية

٩٥  

أهم عشر معوقات للخدمات المكتبية في الجامعات الفلسطينية من وجهة  ٢٢,٤

  :نظر المستفيدين

٩٦  
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  فهرس المالحق

  رقم الصفحة  عنوان الملحق  رقم الملحق

  ١٢٤  ستبانة في صورتها األوليةاال   .١

  ١٣٠  قائمة بأسماء المحكمين   .٢

   والمضافة والمعدلة داخل االستبانةةالفقرات المحذوف   .٣

  

١٣١  

  ١٣٤  أداة الدراسة بصورتها النهائية   .٤

  ١٤٠  رسالة قسم التربية في جامعة القدس إلى رئيس جامعة بيت لحم   .٥

  ١٤١  جامعة بيرزيترسالة قسم التربية في جامعة القدس إلى رئيس    .٦

رسالة قسم التربية في جامعة القدس إلى رئيس جامعة بوليتكنيك    .٧

  فلسطين

١٤٢  

  ١٤٣  رسالة قسم التربية في جامعة القدس إلى رئيس جامعة الخليل   .٨

رسالة قسم التربية في جامعة القدس إلى رئيس الجامعة العربية    .٩

  األمريكية

١٤٤  

  ١٤٥  س إلى رئيس جامعة القدسرسالة قسم التربية في جامعة القد.١٠

رسالة قسم التربية في جامعة القدس إلى رئيس جامعة النجاح .١١

  الوطنية

١٤٦  
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  فهرس المحتويات

الصفحة الموضوع  

 1 مشكلة الدراسة وأهميتها  الفصل األول

  2 المقدمة   ١,١

  6  وأسئلتهامشكلة الدراسة  ٢,١

 6   فرضيات الدراسة  ٣,١

 7  سةأهداف الدرا  ٤,١

  ٨  أهمية الدراسة  ٥,١

 8  خلفية الدراسة   ٦,١

 Academic Libraries (  8( ماهية المكتبات الجامعية أو األكاديمية   1.6.1

 9   الجامعية تلمحة تاريخية عن المكتبا  ٢,٦,١

 11   أقسم المكتبة  ٣,٦,١

 15  ةوظائف المكتبات الجامعي  6.1٤.

 Information Resource (  16( مصادر المعلومات   ٥,٦,١

 21  أنواع الخدمات في المكتبات الجامعية    ٦,٦,١

  27   العوامل التي تؤثر في تقديم الخدمات للمستفيدين    ٧,٦,١

  28  مشكالت المكتبات الجامعية  8.6.1

  ٣٠  المكتبات الجامعية والبحث العلمي  ٩,٦,١

  ٣٠  المعايير الدولية للمكتبات  ١٠,٦,١

  ٣١   الفلسطينيةمعيةالمكتبات الجا  ١١,٦,١

  ٣٣  :محددات الدراسة  ٧,١

  ٣٥  الدراسات السابقة  :الفصل الثاني
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  ٣٥ الدراسات السابقة العربية  ١,٢

  ٥٤ الدراسات السابقة األجنبية  ٢,٢

  ٦٣  تعقيب على الدراسات السابقة  ٣,٢

  ٦٦  الطريقة اإلجراءات  :الفصل الثالث

  ٦٦  منهج الدراسة  ١,٣

  ٦٦  مجتمع الدراسة  ٢,٣

  ٦٧  عينة الدراسة  ٣,٣

  ٧٠  أداة الدراسة  ٤,٣

 ٧١  متغيرات الدراسة    ٥,٣

 ٧١  المتغيرات المستقلة  ١,٥,٣

  ٧١  المتغير التابع  ٢,٥,٣

  ٧٢  خطوات إجراء الدراسة  ٦,٣

  ٧٢  المعالجة اإلحصائية  ٧,٣

  ٧٤  نتائج الدراسة الفصل الرابع

  ٧٥                              نتائج سؤال الدراسة األول                 ١,٤

  ٨١  نتائج سؤال الدراسة الثاني  ٢,٤

  ٨١  نتائج الفرضية األولى  ١٫٢٫٤

  ٨٤  نتائج الفرضية الثانية  ٢٫٢٫٤

  ٨٥  نتائج الفرضية الثالثة  ٣٫٢٫٤

  ٨٦  رابعةالفرضية النتائج   ٤٫٢٫٤

  ٨٧ نتائج الفرضية الخامسة  ٥٫٢٫٤

  ٨٩  نتائج الفرضية السادسة  ٦٫٢٫٤

  ٩٤  إجابة األسئلة المفتوحة في االستبانة   3.4

  ٩٤    هل تزور المكتبة الجامعية؟:سؤال  ١,٣,٤

  ٩٤                   ما هو معدل زيارتك للمكتبه؟ :سؤال  ٢٫٣٫٤

  ٩٥  ما هي أسباب عدم زيارتك للمكتبة ؟: سؤال  ٣,٣,٤

  ٩٥   ثالث سؤال الدراسة النتيجة  ٤,٤
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  ٩٨  مناقشة النتائج والتوصيات  الفصل الخامس

  ٩٨  مناقشة نتائج السؤال األول  ١,٥

  ١٠١  مناقشة نتائج السؤال الثاني  ٢,٥

  ١٠١  مناقشة نتائج الفرضية األولى  ١,٢,٥

  ١٠٢  مناقشة نتائج الفرضية الثانية  ٢,٢,٥

  ١٠٣  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة  ٣,٢,٥

  ١٠٤  ائج الفرضية الرابعةمناقشة نت  ٤٫٢٫٥

  ١٠٥  مناقشة نتائج الفرضية الخامسة  ٥٫٢٫٥

  ١٠٦  مناقشة نتائج الفرضية السادسة  ٦٫٢٫٥

  ١٠٧   األسئلة المفتوحة في االستبانة إجابات مناقشة    ٣,٥

  ١٠٧  هل تزور المكتبة الجامعية؟: سؤالنتائج مناقشة   1.3.5

  ١٠٧                       رتك للمكتبه؟ما هو معدل زيا: سؤال نتائجمناقشة   2.3.5

  ١٠٨   ما هي أسباب عدم زيارتك للمكتبة ؟:سؤال نتائج مناقشة   3.3.5

  ١٠٩   السؤال الثالث نتائجمناقشة   ٤,٥

  ١١١  التوصيات  ٥,٥

  ١١٣  المراجع  

  ١٢٣  المالحق  

  ١٤٦  فهرس الجداول  

  ١٤٨  فهرس المالحق  

  149  فهرس المحتويات  
 


