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  .الدراسة هذه مناقشة لتفضلهما بقبول
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تقییم الفجوة الرقمیة في المكتبات الجامعیة الحكومیة والعامة العاملة في قطاع هدفت الدراسة إلى 

، والتعرف على الطرق المختلفة التي تساعد على سد الفجوة الرقمیة في المكتبات الجامعیة، مع غزة
ة إلى تكوین خلفیة عن الدور الذي یجب أن التركیز على مواطن الضعف في هذه المكتبات، باإلضاف

تلعبه المكتبة الجامعیة وأخصائي المعلومات في عصر الثورة الرقمیة وتكنولوجیا المعلومات 
  .واالتصاالت

الجامعة اإلسالمیة، (ل مجتمع الدراسة في طالب الجامعات الحكومیة والعاّمة في قطاع غزة مثّ تَ 
وبجمیع مستویاتهم الدراسیة بما فیهم ) ذكورًا وٕاناثاً (ع فئاتهم بجمی) جامعة األزهر، وجامعة األقصى

المنهج الوصفي طالب الدراسات العلیا، والمنتمین إلى مختلف محافظات غزة، وقد تم االعتماد على 
طالب  )55824(لغ عددهم والبا الطالب التي طبقت على عینة عشوائیة من، التحلیلي إلجراء الدراسة

) 404( حیث تم استرداد ،الستبانة كأداة رئیسیة لجمع البیاناتالعتماد على ابحیث تم ا، وطالبة
  .%96.1بنسبة استرداد قدرها ، استبانة) 420(من أصل  استبانة

وجود فجوة رقمیة في مكتبات الجامعات موضوع الدراسة، ولكن بنسب  وقد أظهرت نتائج الدراسة
ظهر في  حیث )ة، جامعة األزهر، وجامعة األقصىالجامعة اإلسالمی(بین الجامعات الثالث  تتفاوت

كفاءة العنصر البشري العامل في المكتبات في مجال تكنولوجیا المعلومات : نتائج التحلیل أن كل من
، المحتوى )المراجع العلمیة(المحتوى الثقافي المناسب الجامعیة،  الدعم التقني للمكتباتواالتصاالت، 

استراتیجیات وخطط لتطویر التعامل مع ، )المراجع بصورة إلكترونیةتوفیر (الرقمي من المعلومات 
، بمعنى أنها )متوسطة(، متوفرة في مكتبات الجامعات موضوع الدراسة ولكن بصورة جیدة المكتبات

  .تحتاج إلى مزید من االهتمام والتطویر

المكتبات تهدف في ُمجملها إلى ردم الفجوة الرقمیة في وقد خرجت الدراسة بعدة توصیات 
من أهمها ضرورة التركیز على تعزیز مهارات العنصر البشري العامل الجامعیة وما تُقدمه من خدمات، 

 في مكتبات الجامعات وبخاصة تلك المهارات المتعلقة بوسائل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت،
تحدیث تلك الُبنیة لتواكب  نیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات، مع التركیز علىوالعمل على تطویر البُ 

فاقیات تعاون بین مكتبات الجامعات المحلیة ومكتبات الجامعات خارج واالهتمام بإبرام ات الحدیث منها،
  .حدود الوطن
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Abstract  

This study aimed to assess the digital divide in governmental and public 
university libraries in Gaza Strip, and to identify the different ways that help 
to bridge the digital divide in university libraries, with a focus on 
vulnerabilities in these libraries, in addition to the formation of a background 
role to be played by  university library and information specialist in the age of 
the digital revolution and the information and communications technology. 

The population of the study was Represented by  the students of 
governmental and public universities in the Gaza Strip (Islamic University, 
Al-Azhar University, and Al-Aqsa University) in all categories (male and 
female) and at all levels of study, including graduate students, and belonging 
to different provinces of Gaza, The descriptive analytical method has been 
applied in the study, using random sample of the study population of 
(55824).A questionnaire was used as the main tool for data collection, (404) 
questionnaires were recollected from (420), at a recovery rate of 96.1%. 

The results showed the existence of a digital divide in university libraries 
under study, but rates vary between the three universities (Islamic University, 
Al-Azhar University, and Al Aqsa University, where the results of the analysis 
appeared that each: The efficiency of the human element work in libraries in 
the field of information and communication technology, technical support for 
university libraries, appropriate cultural content (scientific references), digital 
content of  information (provide references electronically), strategies and 
plans for the development of dealing with libraries, available in university 
libraries under study, but well (Medium), in the sense that they need more 
attention and development. 

The study came out with several recommendations aimed in its entirety to 
bridge the digital divide in university libraries and its services, most notably 
the need to focus on enhancing the skills of the human element that  work  in 
university libraries  especially those skills  related to information and 
communication technology,  work to develop the infrastructure of information 
technology, with a focus on modernizing this  infrastructure to keep pace with 
modern ones, and interest in the conclusion of cooperation agreements 
between the local university libraries and university libraries outside the 
borders of the homeland. 
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  ةــمقدم: أوال  
واالتصاالت عجلة الحیاة في عالم االقتصاد واألعمال في  ماتلقد أصبحت تكنولوجیا المعلو 

مجاًال من مجاالت الحیاة المختلفة إال دخلته، بل غدت أداة العصر الحدیث  عصرنا الحالي، ولم تترك
 لذلك أصبح من الضروري على كل. یمكن االستغناء عنها في كثیر من المیادین والمجاالت التي ال

وعالم المعرفة  ظل العولمة والتنافسیة العالمیة، أن تلج في ركب التكنولوجیاالشركات والمؤسسات في 
التي تجاوزت مفهوم الحدود  واالتصاالت، حتى تسیر في ركب الشركات والمؤسسات العالمیة العمالقة

أضاف عنصر المعلومة إلى العناصر التقلیدیة من رأسمال وموارد أولیة ف . ببعدیه الزماني والمكاني
التقلیدیة  وحیث ِإن الثورة الرقمیة أصبحت عنوان االقتصاد العالمي الجدید، فإن على الشركات. اهونحو 

العالمي الجدید أو االقتصاد  االقتصاد إن  . اللحاق بركب التقدم وعدم ترك الفجوة الرقمیة تتسع وتتفاقم
ستقبل التجارة واألعمال، آفاقا جدیدة في م وسرعة الوصول إلیها سیفتح المعلومةالرقمي المبني على 

توظیف ثورة االتصاالت وما یالزمها من تكنولوجیا  بما یمتاز من زوال للزمان والمكان من خالل
  .معلومات

 من التحول وأخذ، المعلوماتو  االتصاالت تكنولوجیا في بالتقدم تأثرت الحدیثة اإلدارة أن ظحَ الیُ 
 یكاد وال الحدیث اإلداري العمل في أساسیة سمة لكترونیةاإل األسالیب إلى اإلدارة في التقلیدیة األسالیب

 من آخر أو شكل استخدام بدون أعمالها نجازإ تستطیع تعلیمیة أو تجاریة أو حكومیة مؤسسة الیوم
  .)14: 2006 ، الغوطي( التكنولوجیا هذه

 

أن هذا  )2005عید، (جدید یعرف بالفجوة الرقمیة، وقد بین  لقد نشأ في السنوات األخیرة مصطلح
الفجوة بین من یملك المعلومات ومن یفتقدها، وبین من یسهم في صناعتها  المصطلح یدل على مقدار

 الفجوة الرقمیة بأنها الفجوة التي خلفتها ثورة )2005سلمان، (ف عر  ویُ . ال یفعل ذلك واستغاللها ومن
بمكونات  توافر أسس المعرفةالمعلومات واالتصاالت بین الدول المتقدمة والنامیة، وتقاس بدرجة 

االرتباط بشبكة اإلنترنت  االقتصاد الرقمي الذي یستند إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ودرجة
 :، أضف إلى ذلك تعریف كل منباعتبارها شبكة المعلومات العالمیة

(Norris, 2001; Warschauer, 2001; Hall, 2002; Hargttai, 2003; Salinas, 
2003; Munster, 2005; Training Information Administration,2000)  للفجوة الرقمیة ،

ق بین الدول المتقدمة  بدر (وفي دراسة . والدول النامیة) الرقمیة(على أنها تلك الهوة التي تفصل وتُفرِّ
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ستؤدي  حول مجتمع المعلومات والمعرفة باعتباره المصیدة الكونیة للدول النامیة، فهي 2005) الدین،
وقت مضى، تبین أن  من أي أكثرإلى اتساع الفجوة الحضاریة والمعرفیة بینها وبین الدول المتقدمة 
نه بالرغم أحیث تشیر الدراسة إلى  المحتوى الرقمي العربي ضعیف جدًا مقارنة بین دول العالم األخرى،

، إال أن المستفیدین العرب من نسبة سكان العالم %5المتحدثین باللغة العربیة یمثلون حوالي  أنمن 
من المستفیدین بالعالم، إضافة إلى أن مساهمة اللغة  %1 من الشبكة العالمیة للمعلومات أقل من

 )2005علي وحجازي، (ویرى . شبكة اإلنترنت أضعف من هذا بكثیر العربیة بالمحتوى المعرفي على
المعرفة هو  نَّ المحتوى في اقتصادفیما یتعلق بصناعة المحتوى الرقمي أنه قضیة مصیریة هامة، أل

 .بعصر المعلومات قحاللسعیًا  الملك، وهو یمّثل التحدي الحقیقي القادم من قبل دول العالم النامیة
فیها هل الفجوة رقمیة أم حضاریة؟ إلى أن الدول العربیة  یتساءلالذي ) 2005 وَناس،(وتشیر دراسة 

 أن المحتوى الرقمي )2005ضیف اهللا، (بین ویُ  ،الرقمیة دول العالم استفادة من الثورة قلأهي من 
العالمي على شبكة  العربي لمواقع اإلنترنت مهدد باالندثار لقلة مساهمة الدول العربیة باإلنتاج المعرفي

  .باللغات األخرى اإلنترنت، واتساع الفجوة بین ما ینشر باللغة العربیة وما ینشر

تبادل المعلومات واالتصاالت والعولمة من تقاسم الموارد و  لقد مكنت التطورات في تكنولوجیا
المكتبات  توفرلذلك  أصبح من الضروري أن   ،عبر جمیع أنحاء العالمالمعلومات ألغراض مختلفة و 

لیها باستخدام اإلنترنت محلیًا وعالمیًا وذلك مصادر مختلفة للمعلومة  بحیث تكون متاحة الوصول إ
  ).(Ikpahindi, 2007لتنسجم مع التوجه الجدید 

 Assessing the digital divide in a)حملت عنوان التي (Obeidat, 2007) وكانت دراسة
Jordanian Academic Libraries) هدفت إلى تقییم الفجوة الرقمیة في المكتبات الجامعیة التي ، و

ردنیة، عن طریق مقارنة الخدمات التي تقدمها مكتبة جامعة الیرموك بتلك الخدمات التي تقدمها األ
االعتماد علیه في تقییم الفجوة الرقمیة في المكتبات  تمالمنطلق الذي  هيجامعة كیرتن األسترالیة، 

لحكومیة العاملة الجامعیة في قطاع غزة، وستستهدف الدراسة رواد المكتبات الجامعیة العامة وكذلك ا
  . طالب وطالبة 55824في قطاع غزة والذین یبلغ عددهم 

الحالیة إلى تقییم مدى وطبیعة الفجوة الرقمیة في الخدمات التي  الدراسة بناًء على ما تقدم سعتو 
ت الدراسة بالتحدید على الجامعات الحكومیة والعامة في  تقدمها مكتبات الجامعات في قطاع غزة، وركزَّ

  ).غزة، جامعة األزهر، وجامعة األقصى-الجامعة اإلسالمیة(غزة قطاع 
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 مشكلة الدراسة: ثانیاً 

االتصاالت في یومنا حات السائدة في عالم المعلومات و عد مصطلح الفجوة الرقمیة من المصطلیُ 
المنطلق  ذاخطط تحاول من خاللها سد هذه الفجوة، من هباع سیاسات و هذا، وتسعى الدول إلى إتّ 

الحكومیة  الدراسة إلى تقییم الفجوة الرقمیة في الخدمات المكتبیة التي تقدمها مكتبات الجامعات ستسعى
ي سبیل ، كخطوة ف)الجامعة اإلسالمیة، جامعة األزهر، وجامعة األقصى( في قطاع غزة والعامة

  . االرتقاء بمستوى أدائهاالوقوف على مواطن الضعف و 

    :تقدم ذكرهص سؤال الدراسة التالي ما لخِّ یُ و 
  ما طبیعة وحجم الفجوة الرقمیة الموجودة في مكتبات الجامعات في قطاع غزة؟

  متغیرات الدراسة : ثالثاً 
  الفجوة الرقمیة:  المتغیر التابع

  :وتتمثل في التالي: المتغیرات المستقلة

  .في التعامل مع تكنولوجیا المعلومات )العاملون( كفاءة العنصر البشري .1

  .الرقمي من المعلوماتالمحتوى  توفر .2
  .)المراجع العلمیة( المحتوى الثقافي المناسب توفر .3

  .توفر الدعم التقني للمكتبات .4

  .خطط لتطویر التعامل مع المكتباتوجود استراتیجیات و  .5
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  المتغیرات المستقلةالعالقة بین المتغیر التابع و یوضح : )1( شكل

  المتغیرات المستقلة  

  

  

  

  2012، جردت بواسطة الباحثة: المصدر

      فرضیات الدراسة: رابعاً 

العالقة بین معرفة بصفة أساسیة إلى  ستهدفالدراسة على مجموعة من الفرضیات التي  عتمدتا
رواد المكتبات الجامعیة یراها  االفجوة الرقمیة كمتغیر تابع وبین مجموعة من المتغیرات المستقلة، كم

  .غزةفي قطاع 
 المعلومات عند مستوى داللة  اتؤثر كفاءة العنصر البشري في التعامل مع تكنولوجی .1

)≤ 0.05α  (تأثیرًا ذو داللة إحصائیة على الفجوة الرقمیة.  
تأثیرًا ذو داللة ) α 0.05 ≥(عند مستوى داللة  المحتوى الرقمي من المعلومات توفرُیؤّثر  .2

  .إحصائیة على الفجوة الرقمیة
تأثیرًا ) α 0.05 ≥(عند مستوى داللة ) المراجع العلمیة( المحتوى الثقافي المناسب توفرُیؤّثر  .3

  .ذو داللة إحصائیة على الفجوة الرقمیة
تأثیرًا ذو داللة إحصائیة ) α 0.05 ≥(عند مستوى داللة  توفر الدعم التقني للمكتباتُیؤّثر  .4

  .على الفجوة الرقمیة

  

 الفجوة الرقمیة

 المتغیر التابع
ف ي ) الع املون(كفاءة العنص ر البش ري  -

 .التعامل مع تكنولوجیا المعلومات

  .المحتوى الرقمي من المعلومات توفر -

 المحتوى الثقافي المناسب توفر -
  .)لمراجع العلمیةا(

  .توفر الدعم التقني للمكتبات -
وج   ود اس   تراتیجیات وخط   ط لتط   ویر  -

 .التعامل مع المكتبات
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) α 0.05 ≥(عند مستوى داللة  طویر التعامل مع المكتباتخطط لتوجود استراتیجیات و ُیؤّثر  .5
 .تأثیرًا ذو داللة إحصائیة على الفجوة الرقمیة

تقییم الفجوة الرقمیة  حول المبحوثین استجابات متوسطات في إحصائیة داللة ذات فروقات هناك .6
 مكان ،التخصص ،المستوى الدراسي، الجنس( :من كل إلى تعزى في المكتبات الجامعیة

  ).α 0.05 ≥( عند مستوى داللة إحصائیة) الجامعة، السكن
  أهداف الدراسة: خامساً 

  :سعت الدراسة إلى تحقیق جملة من األهداف، وهي كالتالي
تقییم مدى وطبیعة الفجوة الرقمیة  في الخدمات  المقدمة من قبل مكتبات الجامعات في  قطاع  .1

 .غزة
سد الفجوة الرقمیة في المكتبات الجامعیة في  التعرف على الطرق المختلفة التي تساعد في .2

 .قطاع غزة
 .التعرف على مواطن الضعف ووضع اآللیات لالرتقاء بها وتحسین مستوى أدائها .3
تكوین خلفیة عن الدور الذي ینبغي أن تلعبه المكتبة الجامعیة وأخصائي المعلومات في عصر  .4

 .الثورة الرقمیة

  أهمیة الدراسة: سادساً 
یجعـل مـن الدراسـة إضـافة جدیـدة لمكتبـة الفجـوة الرقمیـة  موضـوع تنـاولوالباحثین الـذین درة انُ  إنَّ  •

  .الجامعة اإلسالمیة

 األدب فـي الحدیثـة الموضـوعات أحـد بوصـفه نفسـه الموضـوع أهمیـة مـن الدراسـة أهمیة تنبع كما •

لـى المكتبـات الجامعیـة للقضـاء ع بـه تضـطلع الـذي الـدور أهمیـة مـن خـالل ،اإلداري المعاصـر
الفجــوة الرقمیــة أو تقلیصــها، كخطــوة فــي ســبیل تحســین الخــدمات المكتبیــة الجامعیــة فــي إطــار 

 .محاولة الخروج من دائرة الفجوة الرقمیة

من جوانـب ما یخص الفجوة الرقمیة فیالعلمي آفاق جدیدة لمجاالت البحث هذه الدراسة فتح تسو  •
، تحول دون تقلیص الفجوة الرقمیةالتي العقبات (و خاصة في نطاق المكتبات الجامعیة متعددة 

 .)وفي قطاع غزة خصوصاً  في فلسطین عموماً  امشكالت قیاسه، اطرق قیاسه
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 مصطلحات الدراسة: سابعاً 

  :الفجوة الرقمیة/مصطلح
 میدان طالت التي التكنولوجیة الثورة جراء نشأ واقع لتوصیف الرقمیة الفجوة مصطلح یستعمل

 غیر البلوغع واقا  تحدید ویعني ...العشرین القرن ثمانینات بدایة منذ قلاأل واالتصال، على اإلعالم
 طریق في السائرة والدول المتقدمة الغنیة الدول بین الجدیدة واالتصال اإلعالم لتكنولوجیا المتساوي

  .(UIT, 2002)الفقیرة  النمو

الهوة الفاصلة  ها تلكبأن): 2005ي وحجازي، عل(حسب تعریف " الفجوة الرقمیة"ـ ب وُیقصد أیضاً 
 .مصادر المعلومات والمعرفة والقدرة على استغاللها بین الدول المتقدمة والنامیة في الوصول إلى

مرتبطة بعدد من المالمح یمكن بها قیاس مدى قوة وقدرة العطاء الرقمي  بذلك تبدو الفجوة الرقمیة
بالتالي . وغیرها/ لوماتیة العلمیة والمعرفیةالمع/ االقتصادیة التجاریة، المجاالت المختلفة وتوظیفه في

  .وغیرها، الكمبیوتر وعدد أجهزة، تتبدى القدرة على امتالك تلك القوة الجدیدة في عدد المستخدمین

  :الجامعة/ مصطلح
وثقافیة  عرفتها الیونسكو بأنها مؤسسة تعلیمیة تابعه للتعلیم الجامعي وترتبط بها مراكز بحثیة •

 في الدولة بأنظمة التصدیق أو من قبل السلطات المختصة رف بها سواءً عامة أو خاصة ومعت
  ).78: 1978، الیونسكو(

ف  • المؤسسات التي یضم كل منها ما ال یقل عن ثالث  بأنها تلك: ∗الجامعات الفلسطینیةوُتعرَّ
، )الدرجة الجماعیة األولى(قدم برامج تعلیمیة تنتهي بمنح البكالوریوسوتُ ، كلیات جامعیة

لجامعة أن تقدم برامج للدراسات العلیا تنتهي بمنح درجة الدبلوم العالي أو الماجستیر أو ول
  .  ویجوز لها أن تقدم برامج تعلیمیة تنتهي بمنح شهادة الدبلوم وفق أنظمة الدبلوم، الدكتوراه

البحث ، سالتدری: ستخدم في الدراسة على أنها مؤسسة تعلیمیة تربویة عامة تقوم بعدة وظائف وهيوستُ 
+ الطالــب(التأهیــل وخدمــة المجتمــع وفــق عناصــر العملیــة التربویــة الجامعیــة، التــدریب، اإلعــداد، العلمــي
  .وهي واحدة من الجامعات الرائدة والمنتجة والفاعلة في فلسطین، )اإلدارة+ المنهج+ األستاذ

                                                           

منشورات التربیة والتعلیم ، بشأن التعلیم العالي، 3ص ،  1998لسنة  10مادة رقم ، السلطة الوطنیة الفلسطینیة  ∗
  .فلسطین، رام اهللا، العالي
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    :المكتبات الجامعیة/مصطلح
من أهم المؤسسات الجامعیة حیث : عیة أنهاالمكتبة الجام )1: 2006بعیبع وبن غذفة، (عرف  •

أصبحت من المعاییر التي یمكن من خاللها تقییم وتقویم الجامعات، خاصة في ظل ما یشهده 
ه الرقمي الذي تعرفه المقتنیات والمعلومات  العالم من التطورات التكنولوجیة والمعلوماتیة والتوجُّ

 . في العالم كله

القلب النابض للجامعة، وهي المكان الذي یرتاده مختلف مثل المكتبة الجامعیة كما تُ  •
المستفیدین بهدف زیادة معارفهم، وهي بذلك تتأثر بمحیطها األكادیمي الذي یتكون من الطالب 
بمختلف مستویاتهم الدراسیة و تخصصاتهم العلمیة، وأعضاء هیئة التدریس في الجامعة، 

ة إلى مجتمع المستفیدین من المكتبة الجامعیة وُموظفي الجامعة من إداریین وفنیین، باإلضاف
مثل الباحثین في مختلف المجاالت الموضوعیة وأفراد المجتمع المحلي، وذلك تبعًا لتعریف 

 ).17: 2005العقال، (

تلك المكتبة أو مجموعة المكتبات التي : " المكتبة الجامعیة بأنَّها) 17: 2009مطر، (ویرى  •
ویلها وٕادارتها من أجل تقدیم الخدمات المكتبیة والمعلوماتیة تقوم الجامعات بإنشائها وتم

 ".المختلفة للمجتمع الجامعي بما یتالءم مع أهداف الجامعة ذاتها 

فها  • ُلب وجوهر الجامعة، إذ أنها تشغل مكان أولي ومركزي : بأنها) Higham, 2009(وقد عرَّ
ق المعرفة الجدیدة نقل العلم ألنها تخدم جمیع وظائف الجامعة من تعلیم وبحث، وكذلك خل

  .والمعرفة وثقافة الحاضر والماضي لألجیال
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  الفجوة الرقمیة: المبحث األول

  المكتبات الجامعیة: المبحث الثاني

  دراسة تطبیقیة على مكتبات جامعات غزة: المبحث الثالث

  

  

  

 تقییم الفجوة الرقمیة في المكتبات الجامعیة
 الفصل

 الثاني
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  ولالمبحث األ 

  ةـــــــــوة الرقمیـــــــالفج

  مقدمة: أوال  

  مفهوم الفجوة الرقمیة: ثانیاً 

  المنظور اإلقلیمي والقاري للفجوة الرقمیة: ثالثاً 

   أسباب الفجوة الرقمیة :رابعاً 

  قیاس الفجوة الرقمیة: خامساً 

  بین الدول العربیة والعالم الفجوة الرقمیةعوامل اتساع : سادساً 

وما یواجهه  العربيالعالم  فيوالمعلومات  االتصاالتمعالم الواقع الراهن لتكنولوجیا : بعاً سا

  دیاتحمن ت

  بل سد الفجوة الرقمیةسُ : ثامناً 

  الجهود الدولیة لمواجهة الفجوة الرقمیة: تاسعاً 

  الرقمي العالم إلى العربیة الدول لدخول المقترحة اإلستراتیجیة: عاشراً 
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  مقدمة: أوال  

میدان  في هائلة تطورات والعشرین، الواحد القرن وبدایة العشرین، القرن نهایة في البشریة رفتع
 والنصوص إرسال المعطیات من تمكن التي العملیة(الرقمنة  تتصدرها الحدیثة، االتصال تكنولوجیات

 كل تشمل لم تكتسبها التي األهمیة من بالرغم التي واإلنترنت،) واحد حامل والصورة على والصوت
 مهمة ضرورة ووسیلة فیه تمثل التكنولوجیات هذه أصبحت الذي الوقت ففي متوازنة بصفة المجتمعات

 یتقنها ال أو من یستعملها لم من أن لدرجة المجتمعات بعض في الیومیة الحیاة أمور تسییر في وفعالة
 هذهواعتُبرت  الثورة هذه في واالنخراط مواكبة من المجتمعاتمن   عدیدال تتمكن لم أمیًا، یعد أصبح

 هنا ومن .ضرورة أو جدوى أیة استعمالها لُیشكّ  ال ةیالرفاه مظاهر من مظهر بالنسبة لهم التكنولوجیا
، فماذا تعني الفجوة الرقمیة، وما )1: 2007، الجوزي" (الرقمیة الفجوة"مصطلح  استعمال وشاع ظهر

هي الُسبل التي تساعد على سد هذه الفجوة، وغیرها  هي األسباب التي أدت إلى ظهورها وانتشارها، وما
  .من األسئلة سیجیب علیها هذا الفصل

  مفهوم الفجوة الرقمیة: ثانیاً 
الفجوة الحادثة بین أولئك الذین لدیهم القدرة : الفجوة الرقمیة بأنها (Hargittai, 2003: 2)ُیعّرف 

لوجیا االتصاالت والمعلومات واستخدامها، واإلمكانیات للوصول إلى التقنیات الرقمیة ووسائل تكنو 
  .وأولئك الذین لیست لدیهم تلك اإلمكانیات

فإن الفجوة الرقمیة  (Scrutiny of acts & regulations committee, 2005)وبحسب 
النقص في القدرة على الوصول إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بواسطة بعض فئات : تعني

  .جغرافیة، أو اقتصادیة في الوصول یكون إمّا ألسباب ثقافیة، اجتماعیة، المجتمع، وهذا النقص

) افیه والمساهمة( المعلومة بلوغ إمكانیات أمام الالمساواة": عام بوجه تعني الرقمیة فالفجوة وهكذا
 "التصواال اإلعالم تكنولوجیا توفرها التي الهائلة التنمیة مقدرات من االستفادة وكذات، والشبكا والمعرفة

  ).2007یحیى، (

وترى الباحثة أن جمیع التعریفات المتعلقة بالفجوة الرقمیة تصب في نفس المجال، وٕان اختلفت 
، فتوفر اإلمكانیات المادیة والبشریة التي ٌتساعد في استخدام وسائل مصادرها وجنسیات مؤلفیها
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مختلف أنواع المنظمات، سیساهم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تسییر اإلجراءات الیومیة في 
  .بالتأكید في الخروج من بوتقة الفجوة الرقمیة

  المنظور اإلقلیمي والقاري للفجوة الرقمیة: ثالثاً 

وقد ، للفجوة الرقمیة ووصفها یختلف باختالف من ینظر إلیهاأن النظرة ) 4-2: 2007، الجوزي(وترى 
  : فصلتها كالتالي

اهتمامات  ضمن المندرجة اإلشكالیة بجوهر الرقمیة الفجوة مفهوم ارتبط :السیاسي المنظور •
 العولمة بخطورة العمیق اإلحساس االتجاه هذا أصحاب یستشعر وبذلك السیاسي االقتصاد
 الذي والتنظیمات التشریعات من سند دون من الرقمیة للفجوة حل ال نظرهم وفي الشاملة،

 تلم أن یمكن شبكة فوضى من المجتمع ایةحم أجل من السیاسة تفرضه النظام من نوعاً  یشكل
 التقلیدیة للحكومات بالنسبة األمر لزمام االنفالت هذا ظل وفي المعلوماتي المتغیر بفعل به

 نحو الجماهیري االنفالت درجات من للحد الدولة تدخل بشرعیة العربیة الدول من العدید تنادي
 .)2007إدریس، ( نترنتاإل طریق عن التحرر من المزید

 بركب اللحاق على القدرة عدم إلى الرقمیة الفجوة االقتصادیون یرجع :االقتصادي المنظور •
 الرقمیة للفجوة حل وال .المضافة القیمة لتولید المعلومات موارد استغالل وعلى ،المعرفة اقتصاد

 كةوحر  والخدمات والسلع المعلومات تدفق أمام الحواجز وٕاسقاط واألسواق التجارة بتحریر إال
 الفكریة الملكیة وحمایة ،العالمي االقتصاد في االندماج سرعة تتطلب وكلما ،األموال رؤوس
 أساسیاً  شرطاً  لكونها المحلير الستثماا وتحفیز ،المباشرة األجنبیة االستثمارات اجتذاب یهدف

  .)2007إدریس، ( الرقمیة الفجوة لتضییق

 انتهاك عن تعبر الرقمیة الفجوة بأن اناإلنس حقوق رجال یرى :اإلنسان حقوق رجال منظور •
  .)4- 2: 2007الجوزي، ( للعولمة الرافضین رأى من قریب رأي وهو ،التنمیة في اإلنسان حق

 الجمیع، تهم كونیة ظاهرة العولمة أن المنظور هذا باأصح یرى :العولمة مناهضي منظور •
 الكبرى القرارات مركز انتقال تعني فالعولمة مكان، كل في والمؤسسات والدولة والمجتمع الفرد
 المجال إلى الدولة أو العام المجال من والبیئة والثقافة والتعلیم والصحة والعمالة االستثمار في

 مباشرة العولمة تقترن وقد الجنسیة، المتعددة والشركات الدولیین والصندوق البنك أو الخاص
 فالعولمة وبالتالي ،والمعنوي المادي الثقافي اإلنتاج في ألمریكا الواسعة للمساهمة نظراً  باألمركة
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 مناهضو یؤكد حیث ،االحتكاریة االستقطابیة نزعتها بسبب الرقمیة الفجوة اتساع على تعمل
 اقتصاد بركب للحاق النامیة الدول فرص من سیقلل واألسواق التجارة تحریر أن العولمة
  .)4-2: 2007الجوزي، ( المعرفة

 المساواة عدم من ضرب الرقمیة الفجوة أن المنظور هذا أصحاب یرى :االجتماعي المنظور •
 والسكن )أنثى /رذك( والجنس والسن الدخل في المتمثلة االجتماعیة الفواصل عبر االجتماعیة

 التي والثقافیة االجتماعیة الشروط توفیر ضرورة یرون وهم م،التعلی ومستوى) قریة/مدینة(
 إلى النفاذ فرص في التفاوت یؤدي بأن وینذرون، محلیاً  التكنولوجیا توطین على تساعد

  .)2007إدریس، ( االجتماعي التفاوت حج تفاقم إلى المعلومات

 ومظهراً ، األول المقام في تعلیمیة قضیة الرقمیة الفجوة أن التربویون یرى :التربوي المنظور •
 القدرة المتعلم بإكساب إال الرقمیة للفجوة حل وال، التعلیم فرص إلى النفاذ في المساواة لعدم
الجوزي، ( االنترنت تتیحها التي اإلمكانات باستغالل اتساعها وعلى ،الحیاة مدى التعلم على

2007 :2 -4(.  

 شبكات توافر عدم أساسها الرقمیة الفجوة أن المنظور هذا أصحاب یرى :االتصالي المنظور •
 لرسائل المختلفة النوعیات للتباد الكافیة السعة ونقص، إلیها النفاذ ووسائل، االتصاالت
 شبكات إلقامة رخیصة بدائل بتوفیر إال رأیهم في حل وال، األغراض جمیع لخدمة المعلومات
  .)2007إدریس، ( نطاق أوسع على ونشرها االتصال

   أسباب الفجوة الرقمیة: رابعاً 
 أو عالمیاً  :اتناوله مستوى واختالف إلیها النظر وجهة باختالف الرقمیة الفجوة أسباب تختلف

أفرادًا، وجماعات ومؤسسات، ناهیك : وكذلك اختالف الوحدة االجتماعیة المستهدفة، محلیاً  أو إقلیمیاً 
عن اختالف ظروف كل بلد وٕاقلیم من حیث موقعه على سلم التقدم االجتماعي، ومدى توافر الموارد 

أطلقت لعالج الفجوة الرقمیة من قبل البشریة والطبیعیة المادیة، وربما یفسر ذلك كثرة المبادرات التي 
المنظمات الدولیة واإلقلیمیة مثل االتحاد األوروبي والبنك العالمي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
ومنتدى دافوس، وال یمكن أن یعفى أصحاب هذه المبادرات من بعض الفوضى التي تعاني منها الدول 

  ).31:2005علي وحجازي، ( النامیة نتیجة تداخلها وعدم التنسیق بینها
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  :التالي النحو على المؤدیة إلى الفجوة الرقمیة األسباب تقسم ولذلك

 :في التالي )2005Szydlikand  Korupp ,(حسب   وتنحصر :ةالتكنولوجی األسباب -
 سرعة وتضاعفت، االتصاال كتطور(الحدیثة  للتكنولوجیات المذهلو  السریع التطور •

 ).البرمجیات وتطور، الحسابیة بالعملیات ةااللكترونی الرقائق قیام
 واحتكارر، مبیوتالك عتاد إنتاج احتكار كتنامي( التكنولوجیة االحتكارات تنامي •

  .)البرمجیات

 : في ):1: 2005، العمري( بحسب وتتجلى :االقتصادیة األسباب -
 لسعر النسبي االنخفاض من الرغم على :المعلومات تكنولوجیا توطین تكلفة ارتفاع •

 أن إالة، النقال كالهواتف االتصال لتكنولوجیا األخرى والمعدات الشخصي الكمبیوتر
 إلى باإلضافة هذا، االقتصادیة المیزة هذه من كثیراً  تقلل التكنولوجي االهتالك سرعة
 الواسع النطاق على اتصاالت شبكات بإقامة الخاصة التحتیة نىالبُ  إنشاء تكلفة ارتفاع
  .یكافئها ما أو الضوئیة األلیاف باستخدام البیانات تبادلل العالیة السعة ذات

 المتقدمة الدول فیه تمیل الذي الوقت في :ىالصغر  على والضغط الكبرى الدول تكتل •
 إلى والعربیة النامیة الدول فیه تتجه )ةالثمانی ومجموعة األوروبي كاالتحاد( التكتل إلى

 للسیطرة عرضة یجعلها مماة، ینیوالد العرقیة الصراعات بسبب والتشرذم التفكك
 .الخارجیة

 .والعربیة النامیة الدول بعض على اقتصادیة عقوبات فرض •
 شركات خاصة العالمیة التجارة ألسواق الجنسیات والمتعددة الكبرى الشركات احتكار •

 مع تدریجیاً  لتضمر المحلیة التطویر لشركات الفتات تترك التي البرمجیات تطویر
 .أسواقها تآكل

 خاصة ،المعلوماتیة التنمیة فاتورة إلى ثقیلة أعباء تضیف التي الفكریة الملكیة تكلفة •
 .للتجارة العالمیة ةمالمنظ تفرضها التي والتشریعات االتفاقیات ظل في

 تتناسب حیث :الضعیف حساب على األقوى جانب إلى اقتصادیاً  التكنولوجیا انحیاز •
 على– بنغالدیش في كلفتهاتف ،العالم في لالدخ مستوى مع عكسیاً  االتصاالت تكلفة
 المنتجات تصمیم أن كما المتحدة، الوالیات في كلفتها أضعاف -المثال سبیل

 ما وعادة   المتقدمة، الدول في مستخدمیها احتیاجات لیلبي ةمعدّ  وخدماتها التكنولوجیة
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 یمكن وال ة،العربیة النامی الدول في مستخدمیها ومتطلبات تتالءم ال مواصفاتها تكون
 تحمل علیهم بل فقط، یناسبهم ما منها ینتقوا أن النامیة الدول في المستخدمین لهؤالء
  .بعید من أو قریب من تعنیهم ال إضافیة مهام أعباء

 : )39: 2005، وحجازي علي(األسباب التي عّرفها  أبرز ومن :السیاسیة األسباب -
 المعلوماتیة التنمیة أمور تداخل دةلش وذلك المعلوماتیة التنمیة سیاسات وضع صعوبة •

 السیاسیین المسئولین یجعل مما األخرى، االجتماعیة التنمیة مجاالت من العدید مع
ت األولویا ضمن إدراجها كیفیة وبین المعلوماتیة، التنمیة بأهمیة قناعتهم بین حائرین

 ).والصحة والتعلیم والسكن كالغذاء(
 طرف من سستأ   الدولیة المنظمات معظم :لكبارا صف إلى الدولیة المنظمات انحیاز •

 توافق أن الحق لها لیخوّ  مما فیها، الفیتو حق تملك ما عادة   وبالتالي المتقدمة، الدول
  . صالحها في تكون التي القرارات على إال

 فیما خاصةً  الجیومعلوماتي المحیط على عالمیاً  األمریكیة المتحدة الوالیات سیطرة •
  ICANN مؤسسة تحتكر بأن تشبثها السیطرة هذه مظاهر أكبر ومن ،باالنترنت یتعلق

 الرئیسیة الموارد إدارة تشمل التي لالنترنت األساسیة المهام تسییر مسؤولیة ألمریكیةا
 تنظیم إلیها الموكل القاعدیة الكومبیوترات مجموعة فیها بما للشبكة التحتیة للبنیة

  .عبرها المعلومات بادلتت كوالبروتو  وتوصیف الشبكیة، "اللعبة قواعد"

)and  Koruppالتالي تبعًا لرأي  في األسباب هذه تتجلىو  :والثقافیة االجتماعیة األسباب -
), 2005Szydlik:  

 . التعلیم مستوى تدني •
 .األمیة التعلیم، فرص تكافؤ عدم •
 اسطةبو  آلیة ومعالجة واستخداماً  وتعلیماً  تنظیراً  اللغوي التخلف دعی: اللغویة الفجوة •

 .الرقمیة للفجوة الرئیسیة األسباب من الكمبیوتر
 .والتشریعي التنظیمي الجمود •
  .والتكنولوجیة العلمیة الثقافة غیاب •
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 (Kenny, 2004) ,(Cullen, 2001) ,(Singh, 2004) ,(Mutala, 2002): حدد كل منكما 
(Salina, 2003)  ب وجهات نظرهم حس كانتالعوامل التي تساهم في نشوء الفجوة الرقمیة، و

  :(Ofua & Emiri, 2011:15) كالتالي
حیث تبین أن وصول اإلناث إلى اإلنترنت محدودًا أكثر منه عند أقرانهم  :(Gender)الجنس  •

من الذكور، ویعزى ذلك إلى كون الذكور أكثر تملكًا للمهارات التقنیة التي تتعلق باستخدام 
  .توسائل وتقنیات تكنولوجیا المعلومات واالتصاال

حیث أن المكفوفین وضعاف البصر ال یمكنهم  ):Physical disability(اإلعاقات البدنیة  •
  .قراءة شاشات الكمبیوتر

من العوائق الرئیسیة التي تندرج تحت  :(Physical access)الوصول إلى شبكة اإلنترنت  •
ذلك غیر هذا العامل هو عدم كفایة تجهیزات البنیة التحتیة  من االتصاالت السلكیة وك

  .السلكیة، باإلضافة إلى التكالیف التي تحتاجها
    ولوجیا المعلومات و االتصاالتاالفتقار إلى المهارات الخاصة بالتعامل مع تكن •

(Lack of ICT skills):  بالتعامل مع وسائل            حیث أن ضعف المهارات الخاصة
االستفادة من مزایاها رغم كونهم بحاجة في  التكنولوجیا لدى بعض األفراد تجعلهم غیر قادرین على

  .كثیر من األحیان إلى استخدامها
وتستمد هذه العوامل من خالل الثقافة والسلوك  : (Attitudinal Factors)العوامل الموقفیة •

السائدین بین األفراد، حیث أنه قد یصعب استخدام وسائل التكنولوجیا من قبل كبار السن على 
  .اصر تلك التكنولوجیا منذ صغرهعكس الجیل الذي ع

   قیاس الفجوة الرقمیة: خامساً 

من طرق لذكر تلك المؤشرات كان البد قاس الفجوة الرقمیة بمجموعة من المؤشرات، ولكن قبل التتُ 
 أن )31-28: 2005،وحجازي علي(ولقد استطاع ، التي تواجه قیاسها كثیرةال اإلشارة إلى الصعوبات

  :بالتالي تلك الصعوبات أهم لخصی

 .جامع واحد مؤشر في التنمیة إحداث على والجماعات الشعوب قدرة إجمال صعوبة •
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 المساواة عدم مفهوم في تغیرات من عنها یترتب وما الفقر، لظاهرة المتزاید دیالتعق •
 .االجتماعیة

 إلى وافتقارها المعلومات تباین بسبب الرقمیة الفجوة عن المعلومات تجمیع صعوبة •
 .لدقیقا التوثیق

 على للحصول تصمم التي االستبیانات بنود من كثیر تفسیر في الدول بین االختالف •
 .البیانات

  ةالرقمی الفجوة قیاس مؤشرات
 كما المؤشرات، وتعددت قیاسه یمكن ما إلى الرقمیة الفجوة جوانب اختزلت السابقة للصعوبات ا  نظر 

  ):30:2005ازي، علي وحج( أهمها یلي وفیما علیها، االعتراضات تعددت

، (ITU, 2002)هو من وضع االتحاد الدولي لالتصاالت و  :ةاالتصالی الكثافة مؤشر •
، ویشمل كذلك قیاس سعة شبكات االتصاالت فرد مائة لكل والنقالة الثابتة الهواتف بعدد یقاسو 

 .من حیث معدل تدفق البیانات عبرها

 استخدام تراخیص وعدد اعاالختر  براءات بعدد ویقاس :التكنولوجي نجازاإل  مؤشر •
 والمتوسطة العالیة التكنولوجیا منتجات صادرات وحجم ،)والمصدرة المستوردة(التكنولوجیا

 .الصادرات إجمالي إلى منسوباً 

 وحیازة االنترنت مستخدمي وعدد مبیوترات،الك بعدد ویقاس :التكنولوجي التقدم مؤشر •
  .والمؤسسات والجماعات األفراد قبل من ...والهاتف كالفاكس االلكترونیة األجهزة

 القطاعات في المعلومات لمجتمع التحتیة البنیة بمستوى ویقاس :الشبكیة الجاهزیة مؤشر •
 لمجتمع النوعیة النقلة مع التشریعیة البیئة تجاوب ومدى واألهلي، والخاص الحكومي الثالث

  .المعلومات

 ،الرقمیة الفجوة لقیاس اشرمب غیر مؤشر وهو :العولمة حركة في االنخراط مدى مؤشر •
 البشري العنصر تنافسیة ومدى المحلیة، األسعار من العالمیة األسعار تقارب بمدى ویقاس
 .الحدود عبر المالیة والمبادالت األجنبیة االستثمارات وحجم ،عالیاً 
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یقاس ، وُ (UIS, 2009)وهو من وضع منظمة الیونسكو :مؤشر استخدام وسائل اإلعالم •
وسائل اإلعالم الجماهیري من أجهزة الرادیو والتلفزیونات والصحف والمجالت بداللة عدد 

وعدد ساعات االستماع والمشاهدة ومعدالت القراءة، ومعدالت استهالك الورق، عالوة على 
مدى اعتماد اإلعالم الجماهیري على المصادر المحلیة، منسوبًا إلى المصادر الخارجیة 

 . لبرامج التلفزیونیة المستوردةكوكاالت األنباء العالمیة وا

  الفجوة الرقمیة بین الدول العربیة والعالمعوامل اتساع : سادساً 

 المتقدمة، والدول العربیة الدول وبین العربیة البلدان بین الفجوة اتساع على تساعد عوامل عدة توجد
 :  )2005عثمان، ( كما یراها العواملومن أهم تلك 

 نظم أحدث واقتناء شراء یمكنها غنیة دوال   هناك أن إذ العربیة، لدولا بین االقتصادیة فجوةال •
 علمیة رفاهیة أنها على المعلومات تكنولوجیا إلى تنظر فقیرة دول وهناك المعلومات، تكنولوجیا

 .لشعبها والمسكن الغذاء توفیر أمام مطلوبة غیر
 من فائضاً  تصدر مكتظة ولد فهناك العربیة، للدول السكانیة الكثافة في الشدید االختالف •

  .المجال هذا تغطیة على القادرة الفنیة األطر لدیها تتوافر ال وأخرى المدربة العاملة القوى
 .العربیة الدول بین عام بشكل والمعرفة والتكنولوجیا العلوم مستویات في الكبیر االختالف •
 .موحدة غیر زالت ما إذ المعلومات، بتكنولوجیا المتصلة والمعاني المفاهیم تالفاخ •
 على یظهر لم بعضها إن بل المعلومات، تكنولوجیا مجال في العربیة المنظمات دور ضعف •

 ولغات عربیة شفرة تستخدم عربیة حاسبات إلعداد عربیة مؤسسة خلق مثل بعد، الساحة
  .عربیة بیانات وقواعد وبرامج حزم وٕاعداد عربیة برمجة

 مسوح مثل وتكنولوجیاتها، المعلومات صناعة في رةالمؤث والعوامل األساسیة األدوات نقص •
 .الهیئات بین التنسیق وأسالیب المعلومات وخطط المعلومات مصادر

 بعض وهجرة العربي الوطن في المعلوماتیة التقنیة لبناء الالزمة العاملة األیدي توافر عدم •
 .الكفاءات

 تكنولوجیا جالم في األجل وطویل قصیر للتدریب ومنظمة شاملة خطط وجود عدم •
 .المعلومات

 التكامل وضعف الوطنیة السیاسات غیاب في المتمثل المعلومات لنظم األساسیة نىالبُ  ضعف •
 .العربي
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 التصمیم في سواء العربیة المعلومات نظم مشاریع من كثیر في األجنبیة الخبرة على االعتماد •
 .التشغیل أو التطویر أو

 وطنیة سیاسات وترسم المعلوماتي العمل تنظیم على تعمل للمعلومات إقلیمیة إستراتیجیة غیاب •
 .المعالم واضحة

 یسهما لن المعلوماتیة األمیة ظاهرة واستمرار العربیة، األقطار في المعلوماتي الوعي ضعف •
  .المطلوب المعلومات مجتمع خلق في

وما  بيالعر العالم  فيوالمعلومات  االتصاالتمعالم الواقع الراهن لتكنولوجیا : سابعاً 
  یواجهه من تحدیات

 :فجوة المحتوى -
شق  أي ،نى التحتیةمجتمع المعلومات على شق البُ  إقامةعلى  الماضي فيلقد انصب الجهد 

ألن  الحقیقي التحديهو  يأدرك الجمیع أن المحتوى المعلومات الحاليالوقت  فياالتصاالت غیر أنه 
من أن الوسیط هو الرسالة، حیث یالحظ وجود السابق  فيالمحتوى هو الملك على خالف ما كان یقال 

، كما أن تكنولوجیا االتصاالت بدأت تقدم خدمات وثقافیاً  وٕاعالمیاً  طلب متزاید على المحتوى تعلیمیاً 
لذا فالدول الكبرى تعطى أهمیة لصناعة المحتوى . یقدمها التلیفون المحمول التيمحتوى مثل الخدمات 

صناعة محتوى عربیة وفاعلة  إقامةمرتهن بالقدرة العربیة على  العربي يومن ثم فان المصیر المعلومات
علي وحجازي، ( حالیاً  يقلیمقادرة على المنافسة العالمیة وهذا أنسب المداخل المتاحة للتكتل اإل

   ):134:2005علي وحجازي،(وترتبط فجوة المحتوى بعدة أمور، )98:2005

 يعالماإل واإلنتاج لكترونيإلوا الورقينشر صناعة المحتوى من حیث معدل ال إنتاجمعدل  •
  . والبرمجیات التطبیقیة ومواقع تقدیم المحتوى على االنترنت  والسینمائي

 واألرشیفاتمدى توافر الموارد الخام لصناعة المحتوى وتشمل قواعد البیانات وبنوك الصور  •
  .الورقیة وااللكترونیة وحجم المكتبات الورقیة والرقمیة 

المحتوى وتشمل أدوات تصمیم البرامج وصفحات الویب وأدوات النشر  إنتاجأدوات  مدى توافر •
 . لكترونياإل
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 :فجوة اللغة -
ه نحو استخدام  لقد شهدت دول الوطن العربي منذ دخولها عصر اإلنترنت ارتفاع ملحوظ في التوجُّ

مهارة اللغة اإلنجلیزیة  اللغة اإلنجلیزیة في القطاع التعلیمي والصناعي والتجاري، حیث بات امتالك
تحدُّثًا وكتابَة حلم یراود الشباب للحصول على فرص وظیفیة أفضل، ولذلك فإن المرء أصبح ینظر إلى 
إعالنات التوظیف وبها شرط تحدُّث وكتابة اللغة اإلنجلیزیة، أّما القطاع التعلیمي فصار أیضًا ُیعطي 

مدارس الحكومیة والخاصة وحتى على مستوى أهمیة خاصة لتعلیم اللغة اإلنجلیزیة سواء في ال
  ).2003البرنامج اإلنمائي لُألمم المتحدة، (الدراسات العلیا 

وأصبح االهتمام باللغة اإلنجلیزیة وبخاصة في البیئة األكادیمیة اإللكترونیة یتضاعف بشدة، 
البرنامج اإلنمائي (نیة الفكري العلمي في البیئة اإللكترو وباتت اللغة اإلنجلیزیة ُتسیطر على اإلنتاج 

في الُمقابل فإنه من الضروري تنفیذ تخطیط استراتیجي مباشر وحِذر مدعوم ). 2003لُألمم المتحدة، 
من القطاعین الحكومي والخاص إلنقاذ اللغة العربیة ومساعدتها على استرجاع عظمتها كُلغة بقوة 

  ). 2010العوفي والحراصي، (نسانیة علمیة وفكریة ُمؤثِّرة وفاعلة في نقل وتطویر المعرفة اإل

 وٕابداعاً  وتوثیقاً  واستخداماً  ومعجماً  ونحواً  وتعلیماً  فاللغة العربیة تواجه الیوم أزمة حقیقیة تنظیراً 
 ينترنت من بلورة محتوى محلشبكة اإل مستخدمي، ولكن انتشار اللغة االنجلیزیة ال یجب أن یمنع ونقداً 

 إطار في واللغوي الثقافيللحفاظ على التنوع  لمجتمعاتهمألساسیة ا االحتیاجاتبلغة بلدهم یراعى 
  .)2011عبد الهادي، ( مجتمع المعلومات

  : لمواجهة الفجوة اللغویة
  :)2010العوفي والحراصي، (ویمكن أن یتم مواجهة الفجوة في اللغة عن طریق 

جهود  يالعربیة، تواز  یساهم فیها اتحاد المجامع العربيبلورة سیاسة لغویة على مستوى الوطن  •
  .تطویر اللغة العربیة مع جهود حوسبتها

المنظمات  جهود فيالعربیة، والمشاركة الفعالة  ةغللُّ الدراسات المقارنة والتقابلیة  فيالتوسع  •
 اللغويالعالمیة المدافعة عن التنوع  المدنيالدولیة وعلى رأسها الیونسكو ومنظمات المجتمع 

  .وحمایة اللغات القومیة 
  .وحوسبة واستخداماً  ومعجماً  متخصص لرعایة أمور اللغة العربیة تنظیراً  قوميمركز  إنشاء •
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نماذج من  بإعدادمجال تكنولوجیا اللغة العربیة  فيتشجیع القطاع الخاص على االستثمار  •
العائد  ذي التكنولوجيهذا المجال  فيتثبت جاذبیة االستثمار  التي االقتصادیةدراسات الجدوى 

  .رتفعالم
الوطن  فيالتشجیع على التألیف باللغة العربیة، والعمل على توحید المصطلحات العلمیة  •

  .تعریب المصطلحات العلمیة  فيهیئة كبرى للترجمة والتألیف والنشر، التوسع  وٕانشاء، العربي
وضع المعاجم العلمیة المتخصصة، وتوجیه عنایة خاصة بتعلیم اللغات األجنبیة بمراحل  •

تنشر بلغة  التيملخصات باللغة العربیة لجمیع البحوث  وٕاعدادوالدراسات العلیا،  العاليم التعلی
 إدماجالمعلوماتیة وتشجیعها على  إلىالجدیدة وجذبها  باألجیالالهتمام ، باإلضافة إلى اأجنبیة

  .تطبیقات المعلوماتیة  فياللغة العربیة 
تعكس العلوم العصریة  التيادر ضرورة ظهور ترجمات عربیة ألمهات المراجع والمص •

كالموسوعات األمریكیة والبریطانیة وغیرها من موسوعات العلوم والتكنولوجیا، وترجمة القوامیس 
 العربي لكترونياإلالشكل  فيوكتب الحقائق ووضع هذا كله  أكسفوردالكبیرة مثل قاموس 

  .للتحدیث المستمر 

  :التعلیم فياستخدامات تكنولوجیا االتصال والمعلومات  -
حیث  العلميرفع مستوى التعلیم والبحث  فيساهم تكنولوجیا االتصال والمعلومات بدور كبیر تُ 

تسمح بنقل سجالت براءات االختراع من على مواقع شبكة االنترنت ورفع مستوى التعلیم والتدریب، 
المناطق النائیة  إلىیب واستحداث طرق التعلیم عن بعد والتعلیم مدى الحیاة، ونقل خدمات التعلیم والتدر 

وذلك مثل نظام الجامعة  Tele-educationتقدیم خدمات التعلیم عن بعد  يویجر . المعزولة
جامعة أجنبیة، واستخدام أهم عناصر تكنولوجیا المعلومات وهى الوسائل  فيأستاذ  وٕاشرافالمفتوحة، 

د السمعیة والفیدیو والصور السمعیة والبصریة والوسائط المتعددة، وهى نظام متكامل یشمل الموا
تأهیل الجیل الجدید من الطالب والشباب  فيكما تساهم تكنولوجیا المعلومات . والمعلومات المكتوبة

للتعامل مع تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات بما یرفع قدرتهم التنافسیة على مستوى العالم  والخریجین
عبد الهادي، ( مختلف المجاالت فياس للتنمیة تمثل حجر األس التيویفتح أمامهم آفاق المعرفة 

2011(.  
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شیر الدراسات أن استخدام هذه الطرق قد جعل الطالب محور العملیة التعلیمیة وثبت أنها ترفع وتُ 
التدریس تتوقف  فيمن دافعیة الطالب المتعثرین، ولكن نتائج استخدام تكنولوجیا االتصال والمعلومات 

 ملموساً  تنظیم عملیة التعلیم فالتكنولوجیا وحدها ال تحقق تغییراً  فيالمدرس بالدرجة األولى على كفاءة 
عبد الهادي، ( بمستوى التعلیم والتعلم ما لم یتم توظیفها بأسالیب مبتكرة من جانب المدرس رتقاءالا في

2011(.  

   :التشریعات والقوانین -
مجال  فياالستثمارات الممكنة حجم  فيالدول النامیة كعائق یتحكم  فيالبیئة التشریعیة  يتأت

 فينیة التحتیة البُ  وٕادخاللكترونیة للمواطنین، ات، والقدرة على توفیر الخدمة اإلاالتصاالت والمعلوم
القوانین المنظمة لالتصاالت من أهم العوامل  وٕادخاللذلك تعد التعدیالت التشریعیة . المناطق الالزمة

  . )2010العوفي والحراصي، ( تبنى هذه التكنولوجیازیادة  إلىتشجع المستثمرین وتؤدى  التي

نرى  العربيالعالم  فيمجال تكنولوجیا المعلومات  فيومن التوجهات الجدیدة المواكبة للتطور 
والمغرب  اإلماراتدولة  فيتزاید االهتمام بقوانین حمایة المصنفات الفكریة وحقوق المؤلف، فقد صدرت 

 التيقوانین للمصنفات الفكریة تتماشى مع الثورة التشریعیة  ومصر على سبیل المثال ال الحصر
 إلىحتى اآلن تهدف  العربيالوطن  فيلكننا نجد أن تشریعات االتصال  ،تصاحب الثورة المعلوماتیة

حین تسیر قوانین وتشریعات  فيالمقام األخیر،  فيالمقام األول ثم المجتمع ثم الفرد  فيحمایة السلطة 
قوانین الخصوصیة ( المقام األول فيتحمى الفرد وخصوصیته  فهيب عكس االتجاه الغر  فياالتصال 

وال توجد قوانین ) قوانین اآلداب العامة( ثم المجتمع) جهة أيوحق الحصول على المعلومات من 
على معاقبة التحریض على تقویض الحكم بأسالیب  تنص التيالقوانین  إاللحمایة الحاكم والحكم 

  .(Aqili and Moghaddam, 2007)د تجاوزها الغرب عنیفة، وهذه ق

 فياالتصال وممارسة هذا الحق وتفعیل أدواته ما یزال  فيبالحق  الوعيذلك أن  إلىأضف 
تكفلها  التيللحریات العامة  العمليبدایاته، وهذا القصور منشؤه غیاب التطبیق  في العربيالوطن 

تلقى  فيالحق  المشاركة السیاسیة، فيالحق : ات أهمهاوهذا الحق یتكون من مقوم. الدساتیر العربیة
ومن ثم فان الشرط األول . االنتفاع بموارد المعلومات فيالحق  ،اإلعالم فيالحق  المعلومات،

المشاركة  فيیجب أن تكون ضمان الحریة  العربيالوطن  فيلسیاسات وتشریعات فاعلة لالتصال 
والفكر، وهذا الشرط یتقدم  الرأي فيینتج عنها من معالجات  المعلومات وما وٕارسالتداول  فيالفعالة 
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نه من الممكن ممارسة هذا الحق وفق ما هو متاح من إلضمان حق االتصال، ف األخرىكل الشروط 
توافرت المرافق وكانت  إذا، ولكن تصعب ممارسة هذا الحق موارد ومرافق مهما كانت متخلفة تقنیاً 

 وفق شروط السلطة السیاسیة الحاكمة إالال تسمح بممارسة هذا الحق هناك سیاسات وتشریعات قمعیة 
  .)2011عبد الهادي، (

كثیر من  ففي، العربيالوطن  فيصنع قواعد قانونیة جدیدة لالتصاالت  فيجانب البطء  إلىهذا 
مة الدول العربیة یوجد اتجاه لتعدیل قوانین االتصاالت بسبب الضغوط المرتبطة بشروط االلتحاق بمنظ

قوانین تتناسب مع متطلبات  إصدارعملیة الخصخصة، غیر أن  فيوللتقدم   WTO التجارة العالمیة
ن إماعیة تستفید من هذه التعدیالت فلعدم وجود قوى اجت المعلوماتیة مازال یتسم بالبطء الشدید، ونظراً 

لتفاف علیه لبعض یمكن اال الضغوط على الحكومات العربیة تأتى غالبا من البیئة الدولیة وهو ما
  .)(WSIS, 2005 الوقت

  ل سد الفجوة الرقمیةبُ سُ : ثامناً 
 ویجب الرقمیة، الفجوة بموضوع مباشرة بصفة المعنیین من اعتبارها یمكن عریضة فئات ثالث هناك

 التالي النحو على وهي العربیة، الدول في الرقمیة الفجوة مؤشرات على االتفاق عند بها االهتمام
  :)2005لعامة لجامعة الدول العربیة، األمانة ا(

 باستخدام فعالة بصورة والمعارف المعلومات واستغالل تبادل إلى تحتاج :المدنیة المجتمعات •
  .المعیشة سبل لتحسین واالتصاالت المعلومات تقنیات

 مجال في الخدمات یقدمان اللذان وهما :والخاص الحكومي القطاعین من الخدمات مقدمو •
 المعلومات لموارد استخدامهم تعزیز إلى یحتاجون فقد المعلومات، كنولوجیاوت االتصاالت

 التدریب یتطلب مما واالتصاالت، المعلومات تقنیات إلى ضافةباإل المعارف ونظم الرقمیة
 والحكومة لكترونیةاإل التجارة مثل للتفاعل جدیدة وآلیات العالمیة، المهارات واكتساب

 یجب كما التطبیقات، من وغیرها المواطنین تخدم التي طبیقاتالت من وغیرها االلكترونیة
 أحد المعلومات تكنولوجیا اعتبار یمكن والتي الفقراء، من الواسعة الطائفة معالجة على التركیز
 بین فیما المعلومات وتبادل الشفافیة بتحقیق المعیشة مستوى تحسین في الرئیسیة العوامل
 هذه یتلقون الذین الناس جمیع احتیاجات بتلبیة وذلك ة،المشارك الفاعلة األطراف مختلف

  .الخدمات
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 االتصاالت مجال في وخاصة السیاسات لرسم مساندة بیئة إلى ویحتاجون :السیاسات صناع •
 الدولة مناطق بین والفجوة الفقر لرصد بها موثوق مؤشرات توفر ضرورة مع والمعلومات،

 مثل دقیقة، بصورة الحكومیة السیاسات ووضع ییملتق مؤشرات توافر إلى باإلضافة الواحدة،
 المرتبطة االستراتیجیات من وغیرها المعلومات وتكنولوجیا باالتصاالت الخاصة االستراتیجیات

 .الخ.. والتعلیم بالصحة واالهتمام والجهل الفقر مكافحة مثل بها

  الجهود الدولیة لمواجهة الفجوة الرقمیة : تاسعاً 
 العالميمن النقاش  لم تكن اهتمامات الدول النامیة أو حدیثة التصنیع جزءاً  وقت حدیث جداً  إلى

نتیجة لبعض التطورات منها انعقاد مؤتمر الدول  نسبیاً  أن هذا الموقف تغیر إاللتكنولوجیا االتصال، 
حول مجتمع المعلومات، ومؤتمر مجتمع المعلومات والتنمیة  1995بروكسل عام  فيالصناعیة السبع 

ومن بین ما استهدفته هذه المؤتمرات مناقشة القضایا الخاصة . 1996جنوب أفریقیا عام فيعقد  الذي
 إستراتیجیةكما جاءت . االحتیاجات المحلیة للدول النامیة إشباعنى التحتیة للمعلومات بغرض بالبُ 

ن أجل بتطبیقات تكنولوجیا االتصال والمعلومات م خاصاً  لتعطى اهتماماً  2001-1996الیونسكو 
والتنمیة مؤتمر التجارة  قتصادياالا منظمة التعاون وقد عقدت أیضً . التنمیة والدیمقراطیة والسالم

حول تطبیقات تكنولوجیا االتصال وتقنیات المعلومات لمواجهة  2001ینایر  في دبي فيااللكترونیة 
  .)2011عبد الهادي، ( الفجوة الرقمیة

لالتصاالت  الدوليلالتحاد  73صدر القرار رقم  1998یس فىمینا بول فياجتماع عقد  في وتحدیداً 
وفى . بعقد أول قمة عالمیة تناقش الثورة المعلوماتیة بكافة أبعادها وتعرض نتائجها على األمم المتحدة

جنیف  فيتقرر أن تعقد المرحلة األولى من القمة العالمیة لمجتمع المعلومات  2000عام 
) مجتمع المعلومات إلقامةدعت  التيالدولة ( تونس فيیة للقمة تعقد ، والمرحلة الثان 2003دیسمبر

ساد كل الدول وخاصة الدول النامیة یؤكد على اهتمام  الذيوالحقیقة أن هذا االهتمام . 2005فى
عبد ( تحدثها ثورة المعلومات والفجوة الرقمیة على الشعوب التيبالتطورات والتأثیرات  العالميالمجتمع 
  .)2011الهادي، 

  ):  2003دیسمبر 12 - 10جنیف(  القمة العالمیة األولى لمجتمع المعلومات -
لقد توسع نطاق الموضوعات المطروحة على القمة لتشمل  :القمة فيطرحت  التيأهم القضایا 

كانت  التيموضوعات سیاسیة واجتماعیة وثقافیة واقتصادیة أوسع من الموضوعات الفنیة الضیقة 
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مسائل  في لعل أبرز مثال على ذلك هو الموضوعات السیاسیة المتمثلة أساساً األصل، و  فيمطروحة 
والدیمقراطیة والحكم الرشید، كذلك مناقشة الموضوعات الخاصة بالهویة الثقافیة  اإلنسانحقوق 

 والملكیة الفكریة والتمویل والمساعدات الفنیة، وبالنسبة للقضایا الفنیة كانت واإلعالموالتعددیة اللغویة 
نترنت وتأمین شبكات االتصاالت والمعلومات وكیفیة اإل إدارةمسألة  هيأبرز القضایا الخالفیة بشأنها 

  .)2003موقع القمة العالمیة لمجتمع المعلومات، جنیف( غیر المرخص لكترونياإلالتعامل مع البرید 

أعلى  في ممثالً  يالعالم الوعيرفع  فيولكن بالرغم من هذه التباینات فقد نجح المؤتمر بالفعل 
خطة عمل جدیدة لضمان جعل  إیجادمستوى بتطبیقات مجتمع المعلومات والفجوة الرقمیة، وضرورة 
  .(WSIS, 2003) منافع مجتمع المعلومات تشمل الجمیع ولیس فقط قلة محتكرة لها

  ): 2005نوفمبر  ،تونس(القمة العالمیة الثانیة لمجتمع المعلومات  -
ین تحدد إحداهما تفاصیل إستراتیجیة عالمیة لتطویر تقنیات اإلعالم والتواصل قد تبنت القمة وثیقتل

أن حریة ( البلدان الفقیرة، بینما تشدد الثانیة على حریة التعبیر ونقل المعلومات حیث نصت على في
ان كما تدعو الوثیقة البلد). التعبیر وحریة نقل المعلومات واألفكار والعلم ضروریة لمجتمع المعلومات

الغنیة إلى دعم صندوق التضامن الرقمي المفتوح للمجموعات المحلیة والقطاع الخاص، وقد جمع 
الصندوق الذي یهدف إلى دعم تجهیز الدول الفقیرة بأحدث تقنیات االتصال بأسعار زهیدة منذ أن تم 

إطار  يوف. مالیین یورو 8خالل المرحلة األولى لمجتمع المعلومات حوالي  2003إنشاؤه أواخر 
 ,WSIS)دوالر 100تشجیع مجتمع المعلومات أطلق في القمة جهاز كمبیوتر محمول ال یتجاوز سعره 

2005) 

  الرقمي العالم إلى العربیة الدول لدخول المقترحة اإلستراتیجیة: عاشراً 

من خاللها الدول  مكنأن تحدد المحاور الرئیسیة الستراتیجیه تُ  )13- 12: 2007الجوزي، (استطاعت 
  :التالیة بالمحاور التقیدفیتوجب على الدول العربیة ، الرقمي لماالع إلىالعربیة من الدخول 

  :المحاور اإلستراتیجیة  -  أ
 :الثنائیات بین الدمج فكرة -
 وأیضاً  الناجحة، مالیزیا تجربة وهى "ومحلیاً  عالمیاً  فعلاو  فكر" أي" والمحلیة العولمة" مثل •

  . والبرازیل الصین تجربة أیضاً  وهى المعرفة ادواقتص التقلیدي االقتصاد بین الجمع
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 يوف اآلن، االلكترونیة التجارة شركات بین المالحظ وهو والتعاون التنافس هناك ثم •
 يوف التدریب مراكز في )ينظام والال النظامي (الرسمي التعلیم بین الجمع التعلیم
  .الخ...معاً  والترفیهي التنموي اإلعالم اإلعالم، وفى العمل، أماكن

 وغیر عربیاً  المحتوى یكون أن یعنى ما وهو. عربي محتوى صناعة ال للمحتوى عربیة صناعة -
 غیر ومخاطبة األجنبي بالمحتوى االستعانة یعنى ما وهو ،وعربیة عربیة غیر وبلغات عربي
 .العربي العالم خارج والمسلمین العرب وخصوصاً  الجدید بالمحتوى العربي

 نجح ما وهو، التقلیدي محل الرقمي إحالل یتم حتى والتقلیدي الرقمي المحتوى بین الفصل عدم -
 . المتقدمة المجتمعات في

 صناعة أن كما ،ربحیة وأكثرها بل المعلومات عصر في الصناعات أهم هي الثقافة صناعة -
  . العربي الشمل لم   ركیزة هي العربیة الثقافة

 .الكمبیوتر فنون كوادر تنمیة -
 باللغة بعضها ینشر والتي المتحدة األمم مواقع مثل المعلوماتیة المجانیة اتالخدم من االستفادة -

  .العربیة
 . بالترجمة االهتمام مع االنترنت شبكة على المعلوماتي بالبحث االهتمام -
 مرونة مع ،الخدمات لتوفیر التراخیص إعطاء كلفة بتقلیل الدخل لمحدودي النفاذ فرص توفیر -

  . الخدمات تلك سداد وطرق التسعیر في

  :مراعاتها الواجب اإلستراتیجیة التوجهات -ب
 فیما العربیة الدول كل في وتنفیذها بل مراعاتها الواجب العامة اإلستراتیجیة التوجهات أهم حصر یمكن
   ): 13:2007الجوزي، (یلي

 بالشمولیة تتسم وأن وتنفیذها، واإلقلیمي الوطني المستویین على للمعلومات سیاسة وضع •
 االضطالع مهمته تكون للمعلومات وطني مجلس إلى تستند وأن التطبیق، وقابلیة رونةوالم

 .المعلومات قطاع وحدات لكافة والتكامل التنسیق بمهام
 سبیل في كخطوة الصناعة هذه شؤون المعلومات ترعى لصناعة عربیة منظمة إنشاء •

 في االستثمارات حجم ادةزی إلى الدعوة مهامها من تكون معلوماتیة، مجتمعات إلى التحول
  .الصناعة هذه
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 المعلومات نشر وسائل وكذلك وتطویرها، واإلقلیمیة الوطنیة المعلومات بنوك إنشاء •
 .المعلومات إلى الوصول إمكانات وتطویر رقمیاً  وتبادلها

 للتطورات المعلوماتیة والخدمات األنظمة ريو  ط  مُ  مواكبة لضمان البشریة الموارد تطویر •
 .أفضل خدمات لتقدیم فعاال   استخداماً  التكنولوجیات واستخدام المیدان، هذا في ةتسارعالمُ 

 والمؤسسات للمواطنین الحكومیة الخدمات لتقدیم والشبكات المعلوماتیة األنظمة استخدام •
  .مصطلح الحكومة اإللكترونیة علیه یطلق ما أو والشركات،

 قطاع الحتیاجات الدقیق التحدید أساس على العربیة البرمجیات لصناعة أولویات وضع •
 لتطبیقات الراهن للوضع دقیق وتوصیف المعلومات قطاع من المختلفة المجتمع

 .العربي المستخدم منها یعاني التي المشاكل لمعرفة وذلك المعلوماتیة،
 واالقتصادیة السیاسیة المستویات على العربي التعاون تحقیق إلى الكبیرة الحاجة •

 .والتكنولوجیة المعلوماتیة المستویات ببجان واالجتماعیة
 فعلیاً  ترتبط دقیقة إحصائیة مؤشرات بناء أجل من عربیة علمیة عمل مجموعات إنشاء •

 وبالتالي الرقمیة الفجوة توضیح في دقیقة بصورة وتسهم العربیة للمجتمعات التنمیة بقضایا
 .تطبیقها على العمل

 االقتصادي للمدخل كبدیل "المعلوماتي المدخل"و فعلیاً  ذلك تعذر أن بعد عربي إقامة تكتل •
 أمام التوقف وجب وأیضاً  معلوماتي منظور من العربي لإلصالح بدایة كنقطة األمني أو

 البرمجیات سواء  العربي للتمیز مجال عن البحث المعلوماتي، اإلسرائیلي التحدي فكرة
 إعطاء، مع المتخصصة ونیةلكتر اإل الشرائح وتصمیم الحیویة أو الثقافیة أو التعلیمیة
  .وغیرها التعلیمیة الفجوة مواجهة أو البشرى للعنصر األولویة

 الربط بضمان الكفیلة التحتیة نیةالبُ  توفیر علي یقتصر ال الرقمیة الفجوة سد أن إلى اإلشارة تجدر وهنا
 العوامل ضمان لىإ ذلك یتعدي بل فحسب أهمیتها على االنترانت فیها بما االتصال شبكات إلى والنفاذ

 :)14: 2007الجوزي، ( في المتمثلة األساسیة
 .لحاجیاتهم ویستجیب أفراده مصالح یخدم بحیث مجتمع لكل المالئم المحتوى توفیر •
 الجودة التكنولوجیات، هذه استعمال ینوي شخص لكل یضمن الذي التنظیمي اإلطار توفیر •

 .الالزمتین والسالمة
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 المبحث الثاني

  ةـــــات الجامعیـــــــالمكتب 

  مقدمة: أوال  

  أنواع المكتباتمفهوم و : ثانیاً 

 خدمات المعلومات في المكتبات الجامعیة: ثالثاً 

 )اإللكترونیة(الرقمیة المكتبة : رابعاً 

  إعداد وتأهیل القوى العاملة إلدارة المكتبة الرقمیة: خامساً 

 مكتبات جامعات في قطاع غزة: سادساً 
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 ةمقدم: أوال  
أَدى انفجار المعرفة والمعلومات إلى ازدیاد التخصصات العلمیة الدقیقة مما أَدى إلى زیادة أعباء 
المكتبة التقلیدیة في مقابلة احتیاجات المستفیدین یومیًا، ومع ظهور تقنیات المعلومات ودخولها إلى 

تقلیدیة من كتب لمعلومات الالمكتبات ومراكز المعلومات تطور دور المكتبة التقلیدي من توفیر أوعیة ا
أنواع أخرى من أوعیة المعلومات غیر التقلیدیة والتي تحتاج بدورها إلى ومراجع إلى توفیر 

 .متخصصین للتعامل معها

، المكتبات من حیث مفهومها وأنواعها موضوع مناقشةوستتناول الدراسة في هذا المبحث 
بات مع التركیز على المكتبات الجامعیة كونها باإلضافة إلى خدمات المعلومات التي تقدمها المكت

) اإللكترونیة(تناول المكتبة الرقمیة  موضوع الدراسة التطبیقیة، وفي ظل الفجوة الرقمیة كان البد من
  .بشيء من التفصیل كأحد العناوین الرئیسیة في هذا المبحث

  مفهوم وأنواع المكتبات :ثانیاً 
  :مفهوم المكتبة بشكل عام

مؤسسة ثقافیة اجتماعیة توجد في مجتمع من المجتمعات تهدف إلى خدمته : كتبة بأنهاُتعّرف الم
كما تساعد على متعته، وتحتوي على مجموعة من مصادر . وزیادة ثقافته وترقیة حصیلته العلمیة

المعلومات وغیرها من وسائل المعرفة نظمت تنظیمًا فنیًا لكي یسهل الوصول إلى محتویاتها وما 
  ).2: 2008بعیبع وبن غذفة، (ن معرفة تختزنه م

  :أنواع المكتبات
قبل التطرق للمكتبات الجامعیة موضوع الدراسة التطبیقیة البد من المرور على مفهوم أنواع 

  :المكتبات األخرى وذلك من خالل تناول أشهر أنواعها بشكل موجز، وذلك كما یلي

  :المكتبات الوطنیة -1

تلك المكتبة التي تقوم بجمع التراث الفكري والوطني وحفظه وتنظیمه " :تعرف المكتبة الوطنیة بأنها
واإلعالم عنه، من خالل قانون اإلیداع بشكل أساسي، وهو القانون الذي یلزم المؤلف أو الناشر أو 
المطبعة بإیداع نسخة أو أكثر من المطبوع أو أي مادة منشورة بشكل آخر في المكتبة الوطنیة مجانًا، 

  ).32: 2009عبد الرحمن، " (ط معینة، لیأخذ المطبوع أو المنشور رقمًا لإلیداعوضمن شرو 



 

 

30 

 

  :المكتبات العامة -2

ُوِجَدت المكتبات العامة للمواطن باعتبار أن له الحق في اإلطالع وتثقیف نفسه في جمیع مراحل 
  .ئل المهمة لذلكحیاته، وأنَّ الدولة علیها أن ُتَوّفر له هذا الحق، والمكتبات العامة من الوسا

ف المكتبة العامة بأنها المكتبة التي تُقدم خدماتها مجانًا لجمیع فئات الشعب دون تمییز : " وُتعرَّ
بسبب اللون أو العرق أو الجنس أو الدین أو العمر أو المستوى الثقافي، وتحصل على مصادر 

  ).6: 2006نصر اهللا، " (المعلومات بمختلف الموضوعات واألشكال

تلك المؤسسة الثقافیة واالجتماعیة التي تجمع : "ف بـــــعر  أنها تُ ) 62: 2005أبو ماضي، (ویرى 
مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها وتیسیرها كي ینتفع بها الجمهور، حیث یقصدها المواطنون 

   ".على اختالف أعمارهم وثقافاتهم، بهدف القراءة والبحث واإلطالع واستغالل أوقات الفراغ

  :المكتبات المتخصصة -3

ُتعد المكتبات المتخصصة حدیثة نسبیًا، وقد ظهرت في القرن التاسع عشر كنتیجة لالتجاه نحو 
ولظهور الجمعیات والمنظمات المتخصصة  في الموضوعات والعلوم المختلفة، التخصص

(American Library Association, 2012).  

كتبة التي تهتم باإلنتاج الفكري المتخصص في موضوع معین الم: "وُتعّرف المكتبة المتخصصة بأنها
أو في عدة موضوعات أو اإلنتاج الفكري المناسب لخدمة نشاط ما، وتكتسب صفتها من توجیه 
مواردها وخدماتها لصالح قطاع معین من المستفیدین حیث تنتقي من اإلنتاج الفكري ما یتفق 

  ).231: 2002موسى، " (ة لهذا المجالوالتخصصات الموضوعیة وااللتزامات الوظیفی

  :المكتبات المدرسیة -4

ُتعتبر المكتبة المدرسیة جزء من وجود المدرسة العضوي ولیس الهندسي فحسب، كما أنها بیئة 
  ).13: 2009أبو النصر، (علمیة توازي غرفة الصف ومحتوى الكتاب وتتكامل معها 

س سواًء االبتدائیة أو اإلعدادیة أو الثانویة، وُیشرف المكتبة التي تلحق بالمدار : "ُتعّرف بأنها كما
على إدارتها وتقدیم خدماتها أمین مكتبة، وتهدف إلى خدمة المجتمع المدرسي المكون من الطلبة 

  ).35: 2006علیان والمومني، " (والمدرسین
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  :المكتبات الجامعیة -5

بحت من المعاییر التي یمكن من ُتعتبر المكتبة الجامعیة من أهم المؤسسات الجامعیة حیث أص
خاللها تقییم وتقویم الجامعات، خاصة في ظل ما یشهده العالم من التطورات التكنولوجیة والمعلوماتیة 

وهكذا باتت الحاجة ملحة لتجدید وتطویر . والتوجه الرقمي الذي تعرفه المعلومات في العالم كله
وبكل أشكالها وبلغات متعددة، حیث أن هنالك من  المكتبیة مع تزاید الطلب على المعلوماتالخدمات 

یطالب بتخصیص میزانیة مستقلة للمكتبات الجامعیة حتى تكون قادرة على مواكبة هذه التغیرات 
الحاصلة في المجتمعات، وهذا من خالل قدرتها على توفیر المقتنیات الحدیثة لورودها وكذلك معالجة 

ا یتطلبه التوجه المعلوماتي الحدیث وتوفیر أجهزة الحاسوب هذه المصادر وتصنیفها وفهرستها وفق م
والبرامج الفعالة الستخدامها وٕاقامة المعارض والندوات للتعریف بمحتویات المكتبة وكیفیة الحصول 

 American)العملیة للجامعات والمجتمع ذا لتدعیم البحوث وتعزیز البرامج العلمیة و على مقتنیاتها، وه
Library Association, 2012)  

مثل المكتبة الجامعیة القلب النابض للجامعة، وهي المكان الذي یرتاده مختلف أنواع كما تُ 
المستفیدین بهدف زیادة معارفهم، وبذلك تتأثر بمحیطها األكادیمي الذي یتكون من الطالب بمختلف 

وظفي الجامعة من مستویاتهم الدراسیة وتخصصاتهم العلمیة، وأعضاء هیئة التدریس في الجامعة، وم
إداریین وفنیین، باإلضافة إلى مجتمع المستفیدین من المكتبة الجامعیة مثل الباحثین في مختلف 

  ). 95: 2005العقال، (المجاالت الموضوعیة وأفراد المجتمع المحلي 

لذا فإن نجاح الجامعة كمؤسسة تعلیمیة یتوقف على مدى توفیقها في توفیر مكتبة جامعیـة علمیـة 
ة متطــورة ومنظمــة بطریقــة ســلیمة تمكــن المســتفیدین مــن اســتخدام مقتنیاتهــا بشــكل ســهل ومیســر، حدیثــ

  ).77: 2003الحداد، (بعیدًا عن البیروقراطیة اإلداریة 

تلك المكتبة أو مجموعة المكتبات التي تقوم الجامعـات : "وبناًء علیه تعرف المكتبة الجامعیة بأنها
أجل تقدیم الخدمات المكتبیة والمعلوماتیة المختلفة للمجتمع الجامعي بما بإنشائها وتمویلها وٕادارتها من 

  ).71: 2009مطر، " (یتالءم مع أهداف الجامعة ذاتها

 The Library in The"في كتابه للمكتبة الجامعیة    Norman Highamر أیضًا تعریف ونذكُ 
University"  ي ومركزي ألنها تخدم جمیع وظائف إذ أنها تشغل مكان أول بأنها ُلب وجوهر الجامعة

ثقافة الحاضر والماضي لجدیدة ونقل العلم والمعرفة و الجامعة من تعلیم وبحث، وكذا خلق المعرفة ا
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وتوجد عدة أنواع منى المكتبات الجامعیة منها المكتبة المركزیة، مكتبة الكلیة، مكتبة األقسام . لألجیال
   .(Higham, 2009: 34)والمعاهد، مكتبة المخابر العلمیة 

  :أهداف المكتبة الجامعیة
عة، وأشارت تلك أكدت كثیر من الدراسات على أهمیة الدور الذي تضطلع به المكتبة في الجام

إلى أن مستوى رقي األمم وتقدمها یعتمد بدرجة كبیرة على مستوى التعلیم العالي فیها، وأن الدراسات 
عیة وكفاءتها، كما ویجدر الذكر هنا أن المكتبة الجامعیة نجاح الجامعات مرتبط بصالح مكتباتها الجام

وكفایتها قد أصبحت أحد المعاییر األساسیة لتقییم الجامعة واالعتراف بها في الدول التي تأخذ بنظام 
عبد (من وجهة نظر  ویمكن إجمال أهداف المكتبة الجامعیة). 74:2009مطر، (تقییم الجامعات 

  ):40 -39: 2009الرحمن، 

  .دیم المساعدة للطلبة واألساتذة والباحثین للقیام باألبحاث العلمیةتق .1
  .خدمة المناهج التعلیمیة، ونشر البحوث العلمیة .2
  .تبادل المعلومات والخدمات المكتبیة مع جمیع مكتبات البحث في العالم .3
  .مركز لنقل التراث العالمي من لغة إلى أخرى .4
المتخصصین على أعمال المكتبة،  حیث تعد تدریب العاملین في حقل المكتبات من غیر  .5

الترتوري وجویحان، (المكتبة مركز لتطویر علم المكتبات من خالل إصدار المجالت والنشرات 
2006 :158.(  

  وظائف المكتبة الجامعیة
للمكتبة الجامعیة وهي الحصول على المعلومات أو على أوعیتها سواء   وظائف مهمة  هناك عدة

ة والنشرات، أو غیر تقلیدیة كاألفالم والشرائح واألقراص والصوتی  لكتب والدوریاتأكانت تقلیدیة كا
 لكترونیة ثم المعالجة الفنیة لهذه األوعیة بمعلوماتها، بما یشمل وصفها وتحلیلها وتصنیفهاوالمرئیة واإل

دین یحاجات المستفل لمحتویاتها طبقاً خدمة واالسترجاع لتلك األوعیة أو وبعدها تأتي وظیفة ال. وتكشیفها
باإلضافة إلى الخدمة التي تعتبر من أهم الخدمات وهي الجانب اإلداري والتسییر للمكتبة ، من المكتبة

 ،بعیبع وبن غذفة( فیما یخص المیزانیة والمباني والتجهیزات من إمكانات بشریة مؤهلة ومادیة كافیة،
2012.(  
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 :ة في النقاط التالیة ویمكن تلخیص أهم الوظائف التي تقوم بها المكتب
   .توفیر المقتنیات والمصادر الضروریة لروادها من الباحثین والطلبة  .1
  .وعیة المكتبیة من تسجیل وتصنیف وتحلیل وتكشیف وفهرسةلألالقیام باإلجراءات الفنیة  .2
  .إعداد قوائم منظمة بمحتویات المكتبة وبأشكال مختلفة ولكل األوعیة لتسهیل عملیة اإلعارة .3
ام بمعارض وندوات قصد التعریف بمحتویات المكتبة وكیفیة التعامل والوصول إلى القی .4

  . مقتنیاتها
  .شرح طرق التعامل مع التقنیات التكنولوجیة المستخدمة في المكتبة قبل استغاللها الفعلي .5
  .القیام بجرد وحفظ مقتنیات المكتبة من األضرار البیئیة والبشریة .6
  .وتكنولوجیاً  مكتبیاً  وفیر العنصر البشري المؤهلت .7
 . قل جهدأتسهیل ومساعدة الباحثین والطلبة للحصول على األوعیة المعلوماتیة بأقصر وقت و  .8

 .العلمیةإصدار ببلیوغرافیات ومنشورات خاصة بالمكتبة بغرض التعریف بها وتنشیط الحركة  .9

  .مسایرة التطور التكنولوجي في التعاطي مع األوعیة التقلیدیة والحدیثة  .10
  .اإلعارة والتبادل بین المكتبات تأمین خدمة  .11

  مقومات المكتبة الجامعیة الناجحة
المبنـى وموقعـه المناسـب : إن توافر مقومات نجاح المكتبة المتعلقة بالبیئة الخارجیة والداخلیة مثل

مات، بالنسبة لمباني الجامعة والعناصر الجمالیة، وتصمیمه الداخلي والتجهیزات واألثاث وكافة المستلز 
وكذلك الكادر البشري المؤهل، باإلضافة إلى توفیر الدعم المعنوي والمادي من إدارة الجامعة، فإن ذلك 

علـــى تحقیــق األهـــداف المنشـــودة للمكتبــة بفاعلیـــة وكفـــاءة، ولتحقــق المكتبـــة الجامعیـــة  -حتمـــاً –ســیعمل 
  ):42: 2009عبد الرحمن، (النجاح علیها توفیر المقومات التالیة 

  .، والدعم المعنوي من قبل إدارة الجامعة)میزانیة مناسبة(لدعم المادي توفیر ا .1
مجموعات غنیة من مصادر المعلومات المطبوعة وغیر المطبوعة بجمیع اللغات واألشكال  .2

 .والموضوعات، وبما یتالءم مع احتیاجات المستفیدین

اإلداریة من تخطیط وتنظیم  إدارة ناجحة نشطة قادرة على تسییر أمور المكتبة، والقیام بالعملیة  .3
 .وٕاشراف وتوجیه ورقابة وتقییم وتوزیع للموارد على أفضل وجه

 .كادر بشري مؤهل علمیًا وفنیًا للعمل في المكتبة والقیام بمسؤولیاتها ومهامها وخدماتها .4
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 المكتبة الجامعیة في خضم الثورة المعلوماتیة

االحتیاجات والطلبات  تزاید مع الكبیر المعلوماتي للتطور التكنولوجي الرقمي، وكذا االنفجار نظراً 
 سواءً  عرفت المكتبات الجامعیة تغیرات واسعة على جمیع المستویات،، للمعلومات بأنجع وأسهل الطرق

على مستوى نوع وشكل األوعیة المعلوماتیة أو نوع الخدمات المكتبیة المقدمة وحتى في محتویاتها 
على المكتبات تحسین خدماتها  لهذه الضغوطات كان لزاماً  وتبعاً  .لیهاالعلمیة وكیفیة ووقت الوصول إ

بعیبع وبن غذفة، ( لمواجهة هذه التحدیات، والتي أدت حتى إلى تغییر مفهوم المكتبات الجامعیة
2012.(  

  مفهوم الحدیث لمكتبات الجامعة ال
المجتمـع، تأثرت بمطالب هذا وتؤثر فیه فقد  المكتبة الجامعیة باعتبارها جزء ال یتجزأ من المجتمع

فظهـور عیـة مـن تقلیدیـة إلـى مكتبـة حدیثـة، ومن التأثیرات التي نالحظها التحول في شـكل المكتبـة الجام
ویوجب على المكتبـة الجامعیـة أجهزة اتصال متطورة ومختلفة یحتم التكنولوجیات الحدیثة من حواسیب و 

جل التكیف أمن ، ومصالحها الفنیة واإلداریةأعمالها  ال التكنولوجیا على جمیع، وٕادختبدیل نظامها كلیاً 
عرفـون الـذین أصـبحوا یُ ، إلـى زیـادة أهمیـة المكتبیـینا المجتمـع االلكترونـي وسـیؤدي هـذا والتعامل مع هذ

  ).2012بعیبع وبن غذفة، ( بما یسمى بأخصائیي المعلومات

  تحدیات المكتبة الجامعیة
ة من التحدیات قد تقف عائقًا أمام قیامها بتقدیم خدماتها واجه المكتبات الجامعیة مجموعة كبیر تُ 

  ): 69: 2000یوسف، (على أعلى المستویات وهي كالتالي كما یراها 

حیث یتوفر كم هائل من المعلومات وبأشكال عدیدة، فمنها : ثورة وتنوع مصادر المعلومات •
  .الورقي ومنها اإللكتروني ومنها ما هو في شكل مواد سمعیة وبصریة

فقد أصبحت المصادر اإللكترونیة حقیقة ال بد من التعامل : تقنیة المعلومات والوسائط المتعددة •
  .معها، حتى أن بعض الوثائق تنتج في شكلها اإللكتروني فقط

حیث تتفاوت احتیاجات المستفیدین في كم ونوع المعلومات، وبالتالي : تنوع حاجات المستفیدین •
  .یصدر من أوعیة معلومات ذات صلة تتحرى المكتبة الناجحة كل ما

  .كالمكتبة الخاصة، أو اإلنترنت، أو المعلومات الشفویة: توافر بدائل منافسة للمكتبة الجامعیة •
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  خدمات المعلومات في المكتبات: ثالثاً 
لهدف النهائي من وجود المكتبات عتبر خدمات المعلومات أهم وظائف المكتبات فهي الغایة واتُ 

جاح المكتبات وظائفها األخرى، كما أن خدمات المعلومات تعتبر المقیاس الحقیقي لنقیامها بجمیع و 
  ).18: 2005 عبد المعطي،(مراكز المعلومات و 

 النهائي المراد تحقیقه في مؤسساتعد خدمات المعلومات العصب الرئیسي والهدف كما تُ 
تهیئة سبل اإلفادة منها فة و المعلومات، وهي تعني تلك الجهود الرامیة إلى التعریف بسبل المعر 

المعلومات،  هم بأمان في خضم الرصید الضخم منمن المستفیدین لكي یسلكوا سبیل الباحثینمساعدة و 
المناسبة أن تنظم تدفق المعلومات بشكل استثمار ثروة  األوضاعومن شانها أیضًا إذا ما تهیأت لها 
  ).208: 2002 الوردي،( أهدافهالمعلومات لصالح المجتمع وتحقیق 

  مفهوم خدمات المعلومات 
إن المبرر األساسي لوجود المكتبات ومراكز المعلومات، هو توفیر احتیاجات المستفیدین من 

المعلومات في شكل منظومة متكاملة من الخدمات تؤدیها إلیهم، وتتمیز المكتبات من بعضها  أوعیة
  ).259: 2007 داوي،الهن(بما تقدمه من خدمات متنوعة تلبي حاجة المستفیدین 

عبارة عن الخدمات التي تتوافر من خاللها : "ف عبد المعطي خدمات المعلومات بأنهاوقد عر  
المعلومات الالزمة لتلبیة احتیاجات المستفیدین بشكل یعینهم على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت 

تعینهم على تطویر األعمال  وأالمناسب بالنسبة لهم، أو الوصول إلى نتائج یسعون إلى تحقیقها، 
  ).34: 2005 عبد المعطي،" (واألنشطة التي یقومون بها

  أهمیة خدمات المعلومات 
  ):66: 1995 قاسم،(میة خدمات المعلومات في التالي هتكمن أ
  .المستفیدینتوفیر مصادر المعلومات التي تناسب احتیاجات  •
  .لتغیر ظروف الحاجة إلى المعلومات متابعة وفهم احتیاجات المستفیدین التي تتغیر تبعاً  •
  .مراعاة الدقة في تقییم المعلومات •
  .تالفي النقص في المعلومات الناتج عن تشتت اإلنتاج الفكري في أوعیة النشر المتعددة •
 .الحتیاجاتهم ن خالل تقییم المعلومات المالئمةمساعدة المستفیدین لتخطي الحواجز اللغویة م •
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  أنواع خدمات المعلومات
  ):58: 2008 بدوان،(تنقسم خدمات المكتبات والمعلومات بشكل عام إلى قسمین رئیسیین وهما 

  :الخدمات الفنیة أو الخدمات غیر المباشرة .1

ویقصد بتلك الخدمات الفنیة كل ما یتعلق باإلجراءات والعملیات الفنیة التي یقوم بها العاملون 
ن النتائج النهائیة لهذه الخدمات، وتشمل الخدمات الفنیة م یستفیدیراهم المستفید مباشرة، ولكنه  أندون 

  .إلى عملیات الفهرسة والتصنیف باإلضافةوالطلب والتسجیل والصیانة لمصادر المعلومات، 

  :لخدمات العامة أو الخدمات المباشرة أو خدمات المستفیدین مباشرةا .2

خدمات الدوریات ، و اإلعالمیةاإلعارة، والخدمة المرجعیة واإلرشادیة، الخدمات : وتشتمل على
ملیة الفصل بین الخدمات الفنیة وقد أصبحت الخدمات المكتبیة والمعلوماتیة متداخلة ولم تعد ع .غیرهاو 
التي  العامة سهلة هذه األیام، وتتطلب خدمات المكتبات والمعلومات مجموعة من المتطلبات األساسیةو 

 ):4: 2005 الصباغ،(ص فیما یلي تلخالبد من توفیرها لتكون الخدمات فاعلة، وت

  .مخصصات مالیة أو موازنة كافیة •
  .كادر بشري مؤهل ومتخصص ومدرب على تقدیم هذه الخدمات •
  .مجموعة غنیة من مصادر وأوعیة المعلومات بمختلف موضوعاتها وأشكالها •
 .و عام وتسهیالت مناسبة للقراءة والمطالعة والبحثجبیئة ومناخ و  •

  مكتبات الجامعیةأنواع الخدمات في ال
تقدم المكتبات الجامعیة خدمات متنوعة لفئات مختلفة من المستفیدین من الطالب في جمیع 
 المستویات الدراسیة، باإلضافة لطالب الدراسات العلیا، وكذلك أعضاء الهیئة التدریسیة بالجامعة

  :الخدمات التاليغیرهم، حتى یصلوا إلى المعلومات التي یحتاجونها بأیسر الطرق وتشمل هذه و 

  الخدمة المرجعیة §

إن الخدمة المرجعیة مهما كان ضیق أو اتساع مجال مفهومها أو أنشطة تقدیمها فهي أثمن وأقیم  
خدمات المكتبات والمعلومات بال جدال، كما أنها الخدمة الوحیدة المباشرة التي تقدم وجهًا لوجه ما بین 

یقوم هؤالء المستفیدین بتقویم كل نشاط المكتبة أو مركز  المستفیدین وأخصائیي المعلومات، وعادًة ما
التي یراها  المعلومات في ضوء ما یقدم من خدمات مرجعیة، ذلك أن الخدمة المرجعیة هي الواجهة
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وكل ما یعنیه هو الحصول على إجابات مباشرة وفوریة ودقیقة في قسم الخدمة المرجعیة  المستفید،
  ).220 - 219: 2006 عبد الهادي،(

الرد على أسئلة المستفیدین باستخدام المصادر المرجعیة : "على أنها ف الخدمة المرجعیةعر  تُ و 
المعروفة سواًء المطبوعة منها أم الرقمیة، وال تقتصر خدمة المراجع على ما ذكر، بل تتعدى ذلك  إلى 

األسئلة الخاصة التي  اإلجابة على أسئلة الرواد المتعلقة بالمعلومات التي تتعلق بحقائق محددة، أو
د تلبي رغبته قالمصادر المهمة التي یطلب فیها صاحبها اإلرشاد أو إعداد قائمة ببعض المراجع و 

  ).82: 2009 مطر،( "وطموحه حول الموضوع الذي یریده

 "المعلومات للمستفیدین الذین یسعون إلىعملیة مساعدة یقدمها موظفو المكتبة : "ف بأنهاعر  كما وتُ 
  ).439: 2005 إتیم،(

  خدمة اإلحاطة الجاریة §

تعتبر خدمة اإلحاطة الجاریة من الخدمات التي تقدمها المكتبات ومراكز المعلومات بشكل دوري، 
فبعض المكتبات تكتفي  بتغطیة  مصادر  ،ألخرىویختلف مستوى تغطیة هذه الخدمة من مكتبة 

ناك مكتبات أخرى یمتد مدى التغطیة المعلومات التي تتضمنها المكتبة بین جدرانها، في حین أن ه
  ).100: 2005 عبد المعطي،(لتغطي مساحة أكبر من مصادر المعلومات  أخرىلیشمل مكتبات 

 تشمل كل ما من شأنه تحدیثخدمات المعلومات، و  أهملذا تعد خدمة اإلحاطة الجاریة من 
   ).14: 2000السالم،(معلومات المستفیدین حول مجاالت اهتماماتهم 

عملیة استعراض الوثائق والمصادر المختلفة المتوفرة حدیثًا : "بأنهاف خدمة اإلحاطة الجاریة ر  عوتُ 
وتسجل هذه  المستفیدینفي المكتبات، واختیار المواد وثیقة الصلة باحتیاجات مستفید أو مجموعة من 

  ).6: 2005 الصباغ،( "المواد من أجل إعالمهم عن توافرها لدى المكتبة

لمستفیدین من المكتبات، اإلحاطة الجاریة إلى إتاحة  فرص متابعة اإلنتاج الفكري لوتهدف خدمة 
تزودهم بالمعلومات حول المشكالت المطلوب حلها، واألنشطة المرتبطة بمجاالت اهتماماتهم من و 

  ).100: 2005 عبد المعطي،" (خالل البث السریع للمعلومات الحدیثة
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 خدمة البث االنتقائي للمعلومات §

، حیث تقوم المكتبة بأخذ عتبر خدمة البث االنتقائي خدمة مستحدثة وتقدم بواسطة الحاسوبت
معلومات شخصیة عن المستفیدین مثل االسم والعنوان ومجاالت اهتماماتهم وغیرها، وذلك بهدف 
 إعالمهم بالمواد التي وصلت إلى المكتبة حدیثًا حسب مجاالت اهتماماتهم، وتكون هذه الخدمة موجهة

  ).23: 2007مرعي، (إلى المستفیدین مباشرة 

شیر عبد المعطي إلى أن هذه الخدمة من الخدمات المتخصصة والموجهة، حیث تقوم یُ كما 
المكتبات ومراكز المعلومات بعملیات انتقاء للمعلومات ومصادرها المناسبة الهتمامات أفراد وفئات 

م من مجتمع المكتبة، ویتطلب تقدیم خدمة البث معینة من فئات المستفیدین المعنیین بها دون غیره
االنتقائي أوًال القیام بدراسات دقیقة ومستمرة للمستفیدین واهتماماتهم واحتیاجاتهم من المعلومات بصورة 

  ).103: 2005عبد المعطي، (جاریة 

بأن خدمة البث االنتقائي هي جزء ال یتجزأ من خدمة اإلحاطة ) 57: 2010أبو عطایا، (ویرى 
الجاریة، حیث یتم من خاللها إحاطة بعض المستفیدین بجانب واحد من جوانب اهتماماتهم، بمعنى أنه 
یختص بجزء منتقى من المعلومات لعدد منتقى من المستفیدین، وفیما یتعلق بتقدیم هذه الخدمة في 

  .المكتبات الجامعیة في قطاع غزة فإن مكتبات الجامعات تفتقر إلى تقدیمها

 شیف واالستخالصخدمة التك §

واجه المستفیدون مشكلة صعوبة الوصول واإلطالع على كل ما ینشر حول موضوع ما، وذلك یُ 
ناتج عن الفیض الهائل من المطبوعات المتنوعة، ولحل هذه المشكلة ظهرت المستخلصات 

لة لتحد من هذه المشكلة، وتقدم للمستفیدین معلومات ملخصة ومكشفة وشاملة ذات دال) االستخالص(
وأهمیة ومصاغة بطریقة معینة لتعریف الباحث بمحتویات الدوریات، أو المراجع، أو الرسائل 

ویحتوي الكشاف على أهم . الخ، دون الحاجة إلى الرجوع إلیها في كثیر من األحیان..الجامعیة
وریات المراجع، والمواد واألفكار والحقائق والمحتویات التي تحتویها مصادر المعلومات من كتب ود

ومراجع، وتكون مرتبة حسب نظام معین كالترتیب التاریخي أو الموضوعي أو الهجائي، وذلك لتسهیل 
  ).26: 2009مطر، (مراجعة المعلومات بسهولة 
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 خدمة اإلرشاد والتوجیه والتدریب §

هذه الخدمة عبارة عن كل ما یبذله العاملون في المكتبة من جهود، وكل ما یتم توفیره من أدوات 
ٕامكانیات تساعد في رفع مستوى فاعلیة اإلفادة من المكتبة، حیث من الشائع أن یأتي المستفید إلى و 

المكتبة ولیست لدیه فكرة واضحة عن كیفیة اإلفادة من مقتنیاتها وأجهزتها فتقوم المكتبة بإرشاده إلى 
ین كیفیة استخدام المصادر المناسبة للحصول على المعلومات، وتسعى المكتبة إلى تعلیم المستفید

  ).21: 2007مرعي، (المكتبة من حیث استخدام الفهارس والرفوف واألجهزة 

لذا فخدمة تدریب المستفیدین على كیفیة استخدام المصادر والخدمات المختلفة تعد من الخدمات 
تدریبیة تعد الراقیة في المكتبة الجامعیة، ففي الوقت الذي تعد فیه برامج تسویقیة للمكتبة، فهناك برامج 

إزاحة عامل الخوف والرهبة من : في الوقت نفسه وتهدف إلى تحقیق مجموعة من النقاط اإلیجابیة منها
جو المكتبة وبخاصة لدى الطلبة الجدد، والتخفیف من حدة مشكلة البحث عن المعلومات التي 

مستفیدین في أصبحت تشكل في الوقت الراهن ظاهرة مع االنفجار المعلوماتي، حیث أن أغلب ال
الوسط األكادیمي تنقصهم الدرایة الكافیة باستخدام مصادر محتویات المكتبة والتعامل مع أنظمته الفنیة 
عالوة على أن الفلسفة الحدیثة للمكتبة الجامعیة تقوم على مبدأ المبادرة والتوجه نحو المستفید والتعرف 

  ).105: 2007السالم، (على همومه ومشكالته 

برامج تعدها المكتبات ومراكز المعلومات بهدف تنمیة : "مة تدریب المستفیدین بأنهاف خدعر  وتُ 
المهارات األساسیة للتعامل معها وٕاكساب المستفیدین الحالیین والمحتملین القدرة على تحقیق اإلفادة 

لقیام بكافة الفعالة من مصادر المعلومات، واالستفادة من الخدمات المكتبیة والمعلوماتیة وتمكینهم من ا
  ).42: 2009مطر، " (خدمات البحث العلمي ومتطلباته

  أهداف تدریب المستفیدین

ینبغي على المكتبات التعرف على األهداف التي تسعى إلى تحقیقها من خالل القیام بتدریب 
  :، وتتلخص هذه األهداف في النقاط التالیة)118: 2002النوایسة، (المستفیدین 

ف على كافة اإلمكانات المتاحة له للحصول على المعلومات عن طریق تهیئة المستفید للتعر  .1
  .تعریفه بفهارس المكتبة وخدماتها وكیفیة استخدام الكتب المرجعیة وغیرها

تعریف المستفید باألسلوب األمثل للتعبیر عن استفساره وتحدید مجال اهتمامه، حیث یمكن أن  .2
  .لمعلومات رغم تواجدهایؤدي سوء صیاغة االستفسار إلى عدم استرجاع ا
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  .خلق روح إیجابیة لدى المستفید تجاه تلقي المعلومات عامًة وتجاه خدماتها خاصة .3
تعلیم المستفید كیف یقوم بإنجاز األعمال والجهود العلمیة بشكل یكفل سهولة تجهیزها من  .4

  .جانب التوثیق والمعلومات
  .ما یكتسب من خبرات لغیرهتعریف المستفید في سبل تقدیم ما یتوصل إلیه من نتائج و  .5

 مبررات برامج تدریب المستفیدین

همشري (و) 44: 2009مطر، ( هناك عدة مبررات دفعت المكتبات لتدریب المستفیدین من خدماتها
  :وهي) 295: 2002وعلیان، 

  .عدم معرفة المستفیدین وخاصة الجدد منهم عن تنظیم مصادر المعلومات في المكتبة •
  .عرفي في معظم الحقول والموضوعات وما تخلفه من صعوباتالنمو واالنفجار الم •
الفلسفة الجدیدة للمكتبات ومراكز المعلومات والتي یتوجب على العاملین عدم انتظار  •

 .المستفیدین لیسألوهم المساعدة في كل مشكلة، بل واجبهم تدریبهم على كیفیة حلها

 طرق تدریب المستفیدین

لطرق یمكن إتباع إحداها للحصول على الفائدة المرجوة من التدریب لتدریب المستفیدین مجموعة من ا
  :و تندرج في النقاط التالیة) 45: 2009مطر، (

حیث یتم فیها تعریف المستفیدین على أقسام المكتبة والموظفین الذین یقدمون : جوالت المكتبة .1
  .أهمیتهاالخدمات المكتبیة، وفیها یأخذ المستفید فكرة عن المكتبة ویبدأ یشعر ب

  .محاضرات یتم فیها شرح خدمات المكتبة) 8- 1(وتتراوح بین : محاضرات التوجیه .2
وهي أفضل الطرق المؤثرة في هذا المجال، حیث یرى : استخدام الوسائل السمعیة والبصریة .3

  .المستفید بواسطتها شرحًا وافیًا لكل خدمات المكتبة
المكتبة وسبل االستفادة من أقسامها عن سیاسات ولوائح ) دلیل(توزیع نشرات أو كتیبات  .4

ساعات فتح المكتبة، نبذة عن الفهارس الموجودة وأنواعها (وعادة ما یشتمل الدلیل على 
 ).وكیفیة استخدامها وترتیبها، خدمات المكتبة، أسلوب وأماكن البحث عن المعلومات

یة التعامل مع تخصص بعض الجامعات مساقًا لتعلیم الطالب كیف: المساق الدراسي المستقل .5
المكتبة و إكسابهم المهارات األساسیة الالزمة للتعرف على مصادر المعلومات وتحقیق اإلفادة 

  . الفعالة من هذه المصادر
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  واإلنترنت والفهارس اآللیة) قواعد البیانات(خدمات البحث باالتصال المباشر  §

ســع الكبیــر فــي المعــارف ظهــرت خدمــة البحــث باالتصــال المباشــر فــي القــرن الماضــي نتیجــة للتو 
البشــریة والتقــدم فــي مجــال االتصــاالت، ثــم تطــورت وتبلــورت فكــرة البحــث اآللــي المباشــر بشــكل أوســع، 
فأصــبح شــیئًا ضــروریًا علــى البــاحثین أن یســترجعوا المعلومــات باســتخدام الحاســوب والمحطــات الطرفیــة 

فـي نظـم المعلومـات وبنوكهـا وقواعـدها بطریقة مباشرة والتي من شـأنها أن تـزودهم بالمعلومـات المخزنـة 
، وتغطــي معظــم )1000(قاعــدة أمــا اآلن فالعــدد یتجــاوز ) 100(المختلفــة، وكــان عــدد قواعــد البیانــات 

مواضیع المعرفة، حیث یتم جني ثمار ذلـك التطـور كمـًا و نوعـًا والـذي عـرف بعقـد التطـور والتكنولوجیـا 
: 2005 علیــان والنجــداوي،(نــاك أربعــة عناصــر رئیســیة لهــذه الخدمــة وغیرهــا، والســتخدام هــذه الخدمــة ه

  :وهي) 122

  .قواعد أو بنوك للمعلومات مخزنة في الحاسوب .1
  .موزع للخدمة لتوصیل المعلومات للمشتركین .2
  .مكتبات ومراكز للمعلومات تشترك في هذه الخدمة .3
  .باحث یستطیع التعامل مع هذه الخدمة .4

تعامل وٕاجراء متفاعل لقراءة واستعراض معلومات محوسبة : "ف خدمة االتصال المباشر بأنهاعر  وتُ 
تشمل قیود أو تسجیالت مقروءة آلیًا لملف أو مجموعة ملفات، وتكون قاعدة المعلومات هذه  مخزنة 
عادة في حاسوب مركزي كبیر، یوصل المستفید إلى المعلومات التي یفتش عنها عن طریق محطات 

لغرض الوصول إلى المعلومات المطلوبة تربط هذه الحواسیب طرفیة أو حواسیب مایكرویة دقیقة، و 
بجهاز محول أو معدل، یقوم بإرسال أو استالم البیانات وتعدیلها من اإلشارات الرقمیة الخارجة من 

  ).321: 2008قندیلجي، " (الحاسوب إلى إشارات قیاسیة أو بالعكس عبر خطوط ووسائل االتصال

جاع المعلومات بشكل فوري عن طریق الحاسوب والمحطات نظام الستر : "ف بأنهاعر  كما تُ 
الطرفیة والمحوالت، إضافة للبرمجیات الجاهزة التي تزود المستفیدین بإجراءات تخزین واسترجاع قواعد 

  ).237: 2002النوایسة، " ( المعلومات المقروءة آلیاً 
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  فوائد البحث باالتصال المباشر

  ): 488: 2002همشري وعلیان، (ن لمسها من خالل التالي للبحث باالتصال المباشر فوائد یمك
اإلجابة عن االستفسارات وتزوید المستفیدین بما یحتاجونه من حقائق وأرقام ومعلومات تعني  .1

  .الباحث والمستفید وتلبي طلبه وتجیب على استفساراته
احتیاجات  اإلحالة إلى مصادر المعلومات التي توفر جهدًا ووقتًا كبیرین في حصر وتحدید .2

  .الباحث من المقاالت والموضوعات وذلك عن طریق القوائم الببلیوغرافیة
الرجوع إلى قواعد المعلومات التي تشمل على النصوص الكاملة للمقاالت والمعلومات  .3

  .المطلوبة للباحث مباشرة بعد حصوله على البیانات الببلیوغرافیة
  .اإلحاطة الجاریة والبحث االنتقائي للمعلومات .4
  .یساعد البحث باالتصال المباشر في إنشاء شبكة وطنیة أو إقلیمیة للمعلومات .5
تسهیل عملیة تبادل الوثائق وتشجیعها نظرًا لحاجة الباحثین إلى مثل تلك الوثائق التي تظهر  .6

  .قیودها ومعلوماتها الببلیوغرافیة من خالل البحث باالتصال المباشر
  .ات ومراكز المعلوماتتطویر اإلعارة المتبادلة بین المكتب .7

  البحث باالتصال المباشر )معوقات( مشكالت

  ):245: 2002النوایسة، (أما المعوقات التي یمكن أن یواجهها المستخدم تكمن في 
  .عجز بعد قواعد المعلومات في تغطیة مصادر المعلومات القدیمة .1
كتبات إلجراء الحاجة إلى وسطاء متخصصین ومدربین في مجال التوثیق والمعلومات والم .2

  .البحث نیابة عن المستفیدین
  .العطل الفني في األجهزة والمعدات والتي قد ال تتوافر في األسواق المحلیة .3
  .تكالیف األجهزة والمعدات .4
الخلل أو العطل الفني في األجهزة والمعدات واحتماالت التشویش بمختلف أنواعه والدخول  .5

  .علوماتغیر المشروع وغیر المخول أثناء تناقل الم
القصور في التغطیة الموضوعیة لبعض المجاالت وتغطیة اإلنتاج الفكر الصادر بلغات معینة  .6

  .ومن أقطار معینة
  .الوقت والموارد الالزمة لتدریب الوسطاء .7
 .زیادة الطلب على مصادر المكتبات ومواردها بعد االستفادة من الخدمة .8
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  خدمات البحث باإلنترنت  §

، وتعنــي الشــبكة العالمیــة، وهــي عبــارة عــن Internetلكلمــة اإلنجلیزیــة كلمــة انترنــت مشــتقة مــن ا
مجموعة كبیرة من الحواسیب المحلیة، والوطنیة واإلقلیمیة عالیة السرعة منتشرة في جمیـع أنحـاء العـالم 
ومرتبطة معًا مـن خـالل الهواتـف أو مـن خـالل األقمـار الصـناعیة، وخـدماتها متنوعـة تـربط العـالم كلـه، 

فــــي إجـــراء االتصــــاالت بـــین األفــــراد والمؤسســـات، وتــــوفر إمكانیـــات هائلــــة فـــي مجــــاالت بــــث وتســـاعد 
  ).17: 2008أبو فارة، (المعلومات وتبادلها على نطاق العالم 

فمواكبًة مع ذلك التطور في عصر المعلومـات والنظـرة لمسـتقبل المكتبـات فقـد أصـبحت طموحـات 
األوعیــة التقلیدیـة مــن –حویـل المعلومــات المتاحـة لـدیها مسـتغلي نظـم المعلومــات فـي العـالم تتمثــل فـي ت

ـــى الشـــكل الـــالزم، لیـــتم اســـترجاعها مـــن خـــالل شـــبكة المعلومـــات الدولیـــة  -كتـــب ومراجـــع ودوریـــات إل
)Web( ونشرها عبر اإلنترنت ،) ،123: 2006شكشوكي.(  

طة مع بعضها عبارة عن شبكة تضم عشرات اآلالف من الحواسیب المرتب: "ف اإلنترنت بأنهعر  یُ و 
فــي عشــرات مــن الــدول، وتســتخدم الحواســیب المرتبطــة ببروتوكــول النقــل والســیطرة، وبروتوكــول إنترنــت 

  ).351: 2006قندیلجي، " (لتأمین االتصاالت الشبكیة

  فوائد البحث باإلنترنت في المكتبات

  ):148: 2008بصبوص، (تتجلى فوائد البحث باستخدام اإلنترنت في المكتبات فیما یلي 
  .الحصول على كم هائل من المعلومات للمطالعة •
  .التعرف على الوثائق التاریخیة المتوفرة ضمن أرقى المكتبات •
  .متابعة آخر التطورات العلمیة سواًء الطبیة أو الدراسیة في مختلف العلوم •
  .إمكانیة عقد اللقاءات والمحادثات مع أناس مختلفین •
  .خدمین بواسطة استخدام البرید اإللكترونيتسهیل االتصال بین المالیین من المست •
 .عن التجارة اإللكترونیة تقدیم خدمات •
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  خدمات البحث في الفهارس اآللیة  §

تعد خدمة البحث في الفهارس اآللیة من الخدمات المهمة والضروریة التي فرضتها التطورات 
والجهد في البحث عن أوعیة توفیر الوقت : التكنولوجیة في المجال، وتحقق العدید من المزایا مثل

  ).279: 2007الهنداوي، (المعلومات، وممیزاتها منبثقة من ممیزات الحاسب اآللي ذاته 

 البصریةخدمة توفیر المواد السمعیة و  §

لقد أصبحت خدمة توفیر المواد السمعیة والبصریة من الخدمات الضروریة التي ال یمكن 
لم یعد الكتاب هو الوسیلة الوحیدة الختزان وبث االستغناء عنها بأي حال من األحوال، حیث 

المعلومات، لذا ازداد اهتمام المكتبات الجامعیة باألفالم والشرائح وأشرطة الفیدیو وغیرها من أشكال 
الوسائل السمعیة والبصریة، حیث ال یقتصر دور هذه الوسائل على كونها مجرد أدوات تعلیمیة ولكنها 

الجامعة وأنشطتها لتسجیل المؤتمرات العلمیة والندوات وورش العمل ذات أهمیة حیویة في أعمال 
ولقد تزایدت الوسائل السمعیة والبصریة . والمحاضرات العامة واالحتفاالت الجامعیة بأنواعها المختلفة

یمیة، ولكن ینقصها توافر العدد الكافي من أجهزة في المكتبات الجامعیة أو مراكز الوسائل التعل
  ).86: 2009مطر، (وتیة والضوئیة العروض الص

وتهدف هذه الخدمة إلى تلبیة رغبات المستفیدین واستخدامها كوسائل مساعدة في أغراض 
االطالع والدراسة والتعلم وتوفر السبل المیسرة لهم لالستفادة من كل نتاج سواء على شكل تقلیدي 

األفالم والمصغرات الفیلمیة : مطبوع كالكتب والدوریات، أم على أشكال حدیثة غیر مطبوعة مثل
  ).30: 2002الخناني، (والشرائح الشفافة وأشرطة الكاسیت واألقراص الملیزرة واإلنترنت 

  :الخدمات التي تقدمها المكتبات المتعلقة بالسمعیات والبصریات لرواد المكتبة §

  .راسیةوهو لالحتفاظ بالمواد السمعیة والبصریة وتكون مصنفة حسب السنة الد :رف الحجز •
تمتلك المكتبة بعض المرافق إلنتاج بعض المواد البیانیة وتشمل : التصمیم البیاني والخدمات التصویریة

  .أجهزة عرض الشفافیات، وخدمات التصویر محدودة المدى
  .تقوم المكتبة بجوالت توجیهیة وتعریفیة للطالب الجدد :خدمات إیضاحیة ومرجعیة •
  .ل المحاضرات على األشرطة المرئیة والمسموعةویهدف إلى تسجی :التسجیل والنسخ •
من خالل معدات معینة السترجاع المعلومات من مصادر المكتبة، ویتم ذلك  :خدمات االسترجاع •

  .في مكان مناسب الستیعاب المستفیدین، ویمكن حجزه لهیئة التدریس
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للباحث  میع، ویمكنوتكون متوفرة لغرض البحث العلمي وهي مجانیة للج :خدمة اإلیمیل واإلنترنت •
  .طباعة ما یحتاجه من اإلنترنت مقابل مبلغ زهید للصفحة الواحدة

حیث تحتوي المكتبة على معدات لعرض األقراص المضغوطة : خدمات األقراص المضغوطة •
  .ومجموعة صغیرة من عناوین األقراص المتاحة للطالب وهیئة التدریس

  .أو نص لمحاضراته أو بحثه وهي تتیح ألي طالب مسح أي صورة :خدمات البحث •

  التصویر واالستنساخ خدمة §

عد هذه الخدمة من الخدمات األساسیة والضروریة في جمیع أنواع المكتبات ومراكز المعلومات تُ 
التي تقوم بتوفیرها للمستفیدین منها، ألنها تعتبر خدمة مكملة لخدمة اإلعارة، خاصة بعد أن انتشرت 

ل واسع وأصبح من السهل التعامل معها حتى من قبل المستفیدین آالت التصویر واالستنساخ بشك
أنفسهم، وتسهم هذه الخدمة في تقلیل عملیات السرقة والتمزیق للمواد المكتبیة المختلفة وخاصة 

وبعض المكتبات تقوم بتوفیر خدمة المسح الضوئي . عارالمرجعیة منها وكافة المطبوعات التي ال تُ 
ي نقل ما یحتاجون إلیه من صور من الشكل المطبوع إلى ملف قابل للنقل من أجل مساعدة الرواد ف

  ).115: 2008بدوان، (والمعالجة 

فأصبح للتطور التكنولوجي في مجال التصویر والنسخ والطباعة أثره الكبیر في خدمة المستفیدین، 
لمصادر فتسمح المكتبات بالتصویر والنسخ للدوریات، والمخطوطات، والمطبوعات، ومختلف ا

المطبوعة التي یرغب المستفید بتصویر ما یحتاجه منها، وغالبًا ما تقدم هذه الخدمة مقابل رسوم، 
 ).23: 2007مرعي، (وتضع بعض المكتبات قیود على عملیة التصویر وذلك حسب سیاسة المكتبة 

  أنواع التصویر في المكتبات 

أنواع التصویر في المكتبات في ) 85 :2001السید، (و) 68-67: 2002النوایسة، (جمل كل من یُ 
  :األنواع التالیة

وهو عبارة عن تصویر صفحات من الكتب والدوریات أو الوثائق على  :التصویر الفوتوستاتي •
  : آالت التصویر العادیة ویقدم لشریحتین و هما

  .مجتمع المستفیدین من المكتبة على مدار ساعات الیوم، وبثمن رمزي - 
  .مي المتعلق بالعمل في المكتبةالجهاز اإلداري الرس - 
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ویختص بنقل الوثائق من حالتها العادیة المتمثلة في الورق إلى أشرطة  :التصویر المیكروفیلمي •
  .التصویر

  :متطلبات خدمة التصویر واالستنساخ

إذا ما قررت المكتبة إنشاء قسم خاص للتصویر فالبد من تحدید مجال هذا القسم ومسؤولیاته 
بدایة، وتوفیر العاملین الفنیین األكفاء القادرین على تخطیط العمل والتنبؤ بتطورات وسلطاته منذ ال

المستقبل، كما أن هناك بعض المتطلبات المتفق علیها لتقدیم خدمة التصویر واالستنساخ وهي كما یلي 
  ):211: 2002موسى، (و) 29: 2004جرجیس والقاسم، (

  .مراعاة قانون حقوق الطبع - 
  .مقال معین للباحث الواحد أكثر من مرة واحدة ال یجوز تصویر - 
  .عدم السماح بتصویر المجلدات الكاملة إال إذا كان هذا التصویر لصالح المكتبة - 

بأنه یجب على المكتبة توفیر األجهزة الخاصة للقیام بهذه المهمة ووضعها في أماكن : وترى الباحثة
مكن تقدیمها بتحصیل أجور رمزیة، ضمانًا مناسبة بعیدًا عن أماكن القراءة والمطالعة، كما ی

الستمراریتها وفعالیتها، كما یشیر إلى أن جمیع مكتبات الجامعات العاملة في قطاع غزة تقدم هذه 
الجامعة اإلسالمیة، جامعة األزهر، وجامعة (الخدمة بما فیها مكتبات الجامعات موضوع الدراسة 

  .ارجي ولیس موظف مكتبةویقوم بها في بعض الجامعات متعهد خ) األقصى

  الخدمات الببلیوغرافیة §

لقد تأكدت أهمیة الخدمة الببلیوغرافیة في الوقت الحالي بحكم االنفجار المعرفي الذي شمل جمیع 
أوجه النشاطات الفكریة، فتعتبر ذات قیمة كبیرة لطالب الجامعات والدراسات العلیا والهیئة التدریسیة، 

تي یحتاجها الطالب إلعداد األبحاث المكلفین بها فیقوم قسم المراجع حیث تقدم المكتبة المصادر ال
وأحیانًا قسم الفهرسة بإعداد قوائم ببلیوغرافیة صغیرة أو كبیرة بالمواد المتوفرة في المكتبة في موضوع 
معین أو لشخص معین أو غیر ذلك، وعادة ما یطلبها عدد كبیر من الطالب كل عام لذا یتوجب على 

  ).83: 2009مطر، (القیام بالتحدیث الدائم لهذه القوائم المكتبة 

كما أن الخدمة الببلیوغرافیة تعتبر عملیة وصف الكتب أو الكتابة عن الكتب، أو إعداد قوائم 
بمصادر معلومات عن موضوع معین أو شخص معین، وربما تعتمد المكتبة في إعداد تلك القائمة 
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لیوغرافیات والفهارس الحاصرة لإلنتاج الفكري الخارج عن مقتنیاتها، على مقتنیاتها الداخلیة أو على البب
وهذه الخدمة تفید الباحثین حیث تحصر لهم أوعیة المعلومات التي تتناول موضوع معین، وتكون مرتبة 
عادًة ترتیبًا زمنیًا أو هجائیًا، وتقسم الببلیوغرافیات إلى الجاریة، والراجعة والموضوعیة، والمتخصصة، 

  ).22: 2007مرعي، (بلیوغرافیا الببلیوغرافیات وب

قوائم تعطي بیانات عن مواد منشورة أو غیر منشورة یتم : "ف الخدمة الببلیوغرافیة بأنهاوُتعرّ 
تجمیعها وفقًا لصلة من نوع ما ترتبط به هذه المواد، أي تكون هذه الصلة إما موضوعیة أو زمانیة أو 

  ).82: 2001السید، " (مكانیة أو نوعیة

وتهدف الخدمة الببلیوغرافیة أساسًا إلى تسهیل وصول الرواد والمستفیدین للمعلومات المطلوبة بكل 
یسر وفاعلیة، وهي بذلك تساعد على الحفاظ على وقت المستفید، وتیسیر اإللمام بجوانب الموضوع 

  ).211: 2002موسى، (الواحد في مصدر محدد أو عدة مصادر 

التي تلبي حاجات و - مصادر الببلیوغرافیة المختلفة ى توفیر الوتحرص مكتبات كثیرة عل
خارجیًا من خالل الشراء من الناشرین أو أن یتم إعدادها یدویًا أو آلیًا داخل المكتبة لتلبیة  - المستفیدین

  ).101: 2003عبد الشافي، (حاجات بعض المستفیدین 

  خدمة اإلعارة §

امة التي تقدمها المكتبات ومراكز المعلومات الجامعیة عتبر اإلعارة واحدة من أهم الخدمات العتُ 
وأحد المؤشرات الجامعیة وأحد المؤشرات الهامة على فاعلیة المكتبة وعالقتها بمجتمع المستفیدین، 
ومعیار جید لقیاس مدى فاعلیة المكتبات في تقدیم خدماتها وتحقیق أهدافها، وتتم اإلعارة لفئات مختلفة 

ین طلبة عادیین وطلبة دراسات علیا، وأعضاء هیئة تدریس، ومدرسین، وٕاداریین، من الجامعة تتنوع ب
المطالعة، اإلعارة المتبادلة، تجدید اإلعارة، : وتشمل خدمات اإلعارة في المكتبات بشكل عام على

  ).112: 2008بدوان، (حجز الكتب، متابعة المواد، اإلعارة الخارجیة 

بة أحد أهم المؤشرات على نجاح المكتبة في تحقیق أهدافها، عد نسبة اإلعارة من المكتكما وتُ 
حیث یمكن من خالل تحلیل إحصائیات اإلعارة وضع معیار لقیاس أدائها، و بالتالي معرفة مدى 
تقدمها؛ فإن كانت في تقدم فعلیها أن تعزز من ذلك، أما إذا كانت غیر ذلك فعلیها تعدیل إجراءاتها في 

  ).43: 2002السریع والجبري والفریح، (ضوء ما تبین من نتائج 
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الخدمة التي تتكون من الوظائف التي تمكن المستفید من العثور : "وُتّعرف خدمة اإلعارة بأنها
، كما وُتعّرف )15: 2004بصبوص، " (على المعلومات دون اعتبار للشكل أو الوظیفة أو الموقع

كتبة من خاللها إتاحة الفرصة للمستفیدین مجموعة من الخدمات واإلجراءات التي یمكن للم: "بأنها
الستخدام مصادر المكتبة خارج مبنى المكتبة وفقًا لضوابط معینة تكفل المحافظة على تلك المصادر 

  ).15: 2003الحزیمي، " (وٕاعادتها في الوقت المحدد

ها لفترة وعملیة اإلعارة یسمح من خاللها للمستفید بأخذ مصادر المعلومات داخل المكتبة أو خارج
محدودة وتحت شروط خاصة، یعیدها إلى المكتبة بعد تلك الفترة، ویجب أن تحدد كل مكتبة سیاسة 
واضحة ومكتوبة تجاه اإلعارة، وهذه السیاسة تتعلق بتحدید المستفیدین من اإلعارة، والشروط الواجب 

ة االستعارة وتحدید الغرامة على المستعیر االلتزام بها، وعدد الكتب المسموح له استعارتها، وتحدید مد
التي ستوقع على المستفید في حالة تأخیر المواد المعارة، ویوجد عدة عوامل تؤثر على سیاسة اإلعارة 

  ):22: 2007مرعي، (من أهمها ما یلي 

  .نوع المكتبة  •
  .حجم مقتنیات المكتبة •
  .حجم المستفیدین من المكتبة ومستواهم الثقافي •
  .شریة المتوفرة في المكتبةاإلمكانیات المادیة والب •

  أنواع أنظمة اإلعارة

  :وهي كالتالي) 60 -56: 2003الحزیمي، (تتنوع أنواع أنظمة اإلعارة وتنقسم إلى ثالثة أنواع 
  .أنظمة اإلعارة الیدویة التقلیدیة - 
  .أنظمة اإلعارة التي تستخدم آالت مساعدة - 
  .أنظمة اإلعارة المحوسبة - 

تعتبر همزة وصل بین المكتبة والمستفید والتي من خاللها یتم قیاس  وترى الباحثة أن خدمة اإلعارة
مدى إقباله على المكتبة وفقًا لعدد مرات تردده علیها، كما أن إتاحة الفرصة للقراءة واالطالع داخل 

  :المكتبة مرهونة بظروف المستفید، وساعات فتح المكتبة، باإلضافة إلى وجود عدة عوامل تتمثل في
  .لمناخ المناسب داخل جدران المكتبة مثل التهویة واإلضاءة والضوضاءعدم وجود ا - 
  .احتیاج بعض القراء لوقت طویل، واستخدام بعضهم أكثر من وعاء - 
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اختالف سلوكیات المستفیدین في القراءة واالطالع فمنهم على سبیل المثال من یفضل  - 
  .القراءة بصوت مرتفع

 .ب مرضیة أو بعد سكن المستفید من المكتبةعدم التمكن من المجيء إلى المكتبة ألسبا - 

 المكتبة الجامعیة وعصر المعلومات

وأثـــرى التخصصـــات  أجـــلّ أن اختصـــاص المكتبـــات والمعلومـــات هـــو  )2010، دیـــن النكـــور(أكـــد 
المعرفیة على اإلطالق، ألنه بدون حسن تخزین واسترجاع وتوظیف مختلف بنوك المعلومات ومكانزها، 

ونحــن نعــیش الیــوم تحــوالت دقیقــة وســریعة وخطیــرة، بحیــث . تســجل أي تقــدم یــذكرمكــن للمعرفــة أن ال ی
أصبح عدم مواكبة هذه التحوالت المعرفیة والمعلوماتیة واللحاق بها یعني التخلف واالنفصال عن العـالم 

لقـد أصـبح العـالم  .المعاصر، وعن مجتمع المعلومات الـذي بـدأ یسـود وینتشـر فـي مختلـف أرجـاء العـالم
، )اإلنترنــت(والدولیـة وشــبكة الشــبكات وبفضـل شــبكات المعلومــات اإلقلیمیــة  ،ًا وحقیقــة قریــة صــغیرةواقعـ

في أي موقع كان، أن یرتبط بهذه الشبكة ویقتني منها ما یـود الحصـول علیـه  أصبح بإمكان أي مستفید
وفــرة وقــد أصــبحت ظــاهرة . مــن معلومــات، وهــذا مــا قضــى علــى احتكــار المعلومــات مــن أي جهــة كانــت

حتـى  ،المعلومات وغزارتها وتدفقها الدائم والمتسارع ظاهرة وحقیقـة واقعـة نعیشـها كـل یـوم بـل كـل لحظـة
أنه من المتوقع خالل العقد األول من القرن الحادي والعشرین، أن یصبح من الممكن االنتساب إلى أي 

أســاتذتها عــن طریــق  جامعــة شــهیرة عــن بعــد، وذلــك مــن خــالل مواكبــة برامجهــا التدریســیة ومحاضــرات
تقنیات المعلومات الجدیدة والوسائل اإلعالمیة واالتصالیة الحدیثـة، التـي قضـت علـى روتینیـة المعـارف 

  .)2012بعیبع وبن غذفة، ( جدران الجامعاتوالمعلومات والعلوم وانحصارها في 

عــالم الثالــث أن المكتبــات الجامعیــة فــي أوربــا وأمریكــا، بــل وبعــض بلــدان ال ومــن الجــدیر بالــذكر،
األخرى، تحقیقًا منها ألهـدافها ووظائفهـا التعلیمیـة وخدمـة للبحـث العلمـي فـي عصـر الثـورة المعلوماتیـة، 

فأتمتت مقتنیاتها وأوعیـة معلوماتهـا  ، قد سارعت باالستجابة لروح العصر، وتأكیدًا لریادتها في المجتمع
ت أوعیــة المعلومــات اإللكترونیــة، وانــدمجت فــي وفهارســها، وأدخلــت التقنیــات اإللكترونیــة الحدیثــة، واقتنــ

عیـــون الســـود، ( شـــبكات عالمیـــة، أو شـــكلت بالتعـــاون مـــع المكتبـــات األخـــرى شـــبكات محلیـــة أو إقلیمیـــة
2008.(  

محاضــرة لــه فــي جامعــة  (Bernd Von Egidy) وقــد بــدأ المكتبــي األلمــاني بیرنــد فــون ایجیــدي
لیك أن ، فال عا  إذا أردت أن تجفف مستنقع" :بقوله 1999توبنجن األلمانیة حول مستقبل المكتبات عام 

ن الجهات التي تسهر على تطویر وتحدیث تكنولوجیا اإلعالم واالتصال ال ، وهكذا فإ"تستشیر الضفادع
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سأل المكتبیین وما في حكمهم رأیهم في كل ما تبدعه وتبتكره من وسائل وتجهیزات، وتأثیراتهـا السـلبیة ت
الواجـب علـى هـؤالء أن یواكبوهـا ویسـتعدوا لمواجهتهـا حتـى ال تصـبح مؤسسـاتهم  في مجاالت كثیـرة، بـل

  ).2008صوفي، ( فائضة عن الحاجة

أن عالم المعلومات سیكون عند عام  )Alice Keller, 2006(كیلر المكتبیة األلمانیة ألیس  رأتو 
   :على النحو التالي) 2010(

جمیع العروض في ، لفهارس وما في حكمهاجمیع المعلومات الببلیوغرافیة عن الوثائق، وا •
 .ستكون إلكترونیة) www(المنازل، وخدمات الویب 

 %.100الببلیوغرافیات، القوامیس وما في حكمها ستكون إلكترونیة بنسبة  •
 %.90الدوریات سوف یتم الرجوع إلیها إلكترونیًا بنسبة  •

  %.20الكتب بالنصوص الكاملة ستكون إلكترونیة بنسبة  •

ســــیتم التراجــــع بقــــوة عــــن اإلصــــدارات  )2010( مــــن عــــامءا  نــــه بــــدأركة مایكروســــوفت شــــ تتنبــــأو 
دوریـات أو صـحف مطبوعـة إال  )2020( المطبوعة الورقیة أكثر فأكثر، بحیث لن تجد هنـاك عنـد عـام

  ).2008صوفي، ( نه هناك الیوم في بعض المجاالت الضیقة صحف إلكترونیة دون المقابل المطبوعأ

بحســـب اب التـــي دفعـــت المكتبـــات الجامعیـــة إلـــى اســـتخدام تكنولوجیـــا المعلومـــات ولعـــل أهـــم األســـب
  :)2012بعیبع وبن غذفة، (

لزیــادة الهائلــة فــي حجــم اإلنتــاج الفكــري، حیــث أن هــذا اإلنتــاج ینمــو ویتضــاعف ســنویًا بنســبة ا .1
  %.10تعادل 

  .القتصادينتیجة التقدم العلمي واالجتماعي وا تغیر طبیعة المعلومات والحاجة إلیها  .2

ظهــور التخصصــات وتخصصــات التخصــص الواحــد، األمــر الــذي أدى إلــى التركیــز علــى نــوع  .3
  .أكثر من التركیز على التي تصدر في الكتب المعلومات الحدیثة  

 .ظهور مكتبات أخرى ذات أهمیة ومنافسة بكل قوة للمكتبات الجامعیة .4

ي إلـــى إنشـــاء مكتبتـــه الخاصـــة الرغبـــة فـــي التنمیـــة والتحـــدیث دفـــع بكـــل مؤسســـة أو مركـــز علمـــ .5
  .وتزویدها باألبحاث والمعلومات التي تساهم في تطویر إنتاجها ومردودها
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  .التخفیف من أعباء األعمال الیدویة الروتینیة وتطویر إنتاجیة العمل بأقل عدد من العاملین .6
آللیـة، تطویر الخـدمات المكتبیـة والمعلوماتیـة، واالسـتفادة مـن خـدمات االسـتخالص والتكشـیف ا .7

  .وخاصة في مجال الدوریات العلمیة ومستخلصاتها ومصادر المعلومات غیر التقلیدیة
االستفادة من خـدمات بنـوك المعلومـات وقواعـد بیاناتهـا، والوصـول إلـى المعلومـات واسـترجاعها  .8

  .وبثها ونسخها بسهولة وسرعة

ت والجامعــات ومراكــز المســاهمة فــي إقامــة شــبكات ونظــم آلیــة معلوماتیــة تعاونیــة بــین المكتبــا .9
  .البحث العلمي

تــوفیر النفقــات وتقــدیم خــدمات أفضــل بتكــالیف أقــل، واالستعاضــة عــن شــراء أوعیــة المعلومــات   .10
المرجعیة التقلیدیة الغالیة الـثمن، كالموسـوعات والـدوریات والكشـافات والمستخلصـات بـاألقراص 

  .CD-ROMاللیزریة 

ة التــي تعــاني منهــا جمیــع المكتبــات الضــخمة، إیجــاد حــل لمشــكلة ضــیق المكــان، وهــي المشــكل  .11
  .مهما كانت مساحتها كبیرة

مواكبــة تطــور مجتمــع المعلومــات والثــورة المعلوماتیــة واالســتفادة مــن تكنولوجیــا المعلومــات فــي   .12
  .تطویر البحث العلمي

  )الرقمیة(المكتبة اإللكترونیة : رابعاً 
والتغیـرات  والعلوم، واالنتشـار الواسـع للتعلـیم، حتمت التطورات السریعة في التقنیة واالتصاالت لقد

معلومـات متطـورة قـادرة  المتواصلة في مهنة المكتبات والمعلومـات إلـى تطـور المكتبـات لتصـبح شـبكات
واالسـتغالل األمثـل لهـا بمـا یتفـق واالحتیاجـات ، اعل مع مصادر المعلومـات المختلفـةعلى التعامل والتف

وقد نتج عن هذه القفزة الكبرى في استخدام تقنیات المعلومـات . والدارسین نالبحثیة والمعلوماتیة للباحثی
ظهــور المكتبــات اإللكترونیــة فــي مطلــع التســعینیات مــن القــرن الماضــي؛ حیــث انطلقــت  واالتصــاالت
 وبرمجیــات البحــث إلعــداد مكتبــات إلكترونیــة فــي العدیــد مــن البلــدان، لعــل أنجحهــا فــي هــذا مشــروعات

عبـد المجیـد ( التقنیـة مكتبـات األوربیـة واألمریكیـة؛ حیـث اإلمكانـات الهائلـة للتعامـل مـعالسبیل تجارب ال
 ).553: 2010مهنا، 
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التقنیــات  المكتبــة اإللكترونیــة شــكل جدیــد للمكتبــة التقلیدیــة؛ حیــث یــتم االعتمــاد فیهــا علــىد وُتعــ
تروني، وذلـك لتحقیـق المزیـد اإللك الحدیثة في تحویل البیانات والمعلومات من الشكل الورقي إلى الشكل

تجـدر اإلشـارة إلـى أن التقنیـات . وبثها للمستفیدین من الفعالیة والكفاءة في تخزین المعلومات ومعالجتها
تــوفر بیئــة مناســبة للتعامــل مــع مصــادر المعلومــات علــى اخــتالف  المســتخدمة فــي المكتبــة اإللكترونیــة

هــو علــى هیئــة ملفــات إلكترونیــة أو ملفــات  شــكل أقــراص ضــوئیة أو مــا أشــكالها، ســواء مــا هــو علــى
 وٕان ربط تلك المصادر مختلفـة األشـكال تحـت بوابـة المكتبـة اإللكترونیـة. اإلنترنت إلكترونیة في شبكة

عبـد المجیـد مهنـا، ( ووضعها تحت بنیة تكاملیة واحدة سوف یوفر بیئة عمـل أفضـل أكثـر شـمولیة ودقـة
2010 :553.(  

 ات ضروریة تستوجب إیجاد مكتبة إلكترونیة السیما في المجتمععوامل عدة تساعد وحاج هناك
الوصول  األكادیمي، حیث خفض التكالیف وتطور التقنیات واالتصاالت وسد حاجة الباحثین وتسهیل

على شكل ورقي أو  إلى مصادر المعلومات خصوًصا مع هذا الكم الهائل من المعرفة المنتجة سنوًیا
وفعالة لكیفیة  اقتراح خطة علمیةالدراسات المتعلقة بهذا المجال حاول تو . رقمي أو أي وسائط أخرى

المعلومات اإللكترونیة المتاحة فیها  تطویر وبناء مكتبة إلكترونیة أكادیمیة شاملة تربط جمیع مصادر
التعلیمیة وغیرهم من الباحثین على الوصول  ضمن بوتقة واحدة تعزز من قدرة منسوبي المؤسسة

  ).74 - 73: 2008العقال، ( والتفاعل اإلیجابي فیما بینهم لمعلومات التي یحتاجونهابسهولة إلى ا

المكتبات األكادیمیة وعلى مدى السنوات الماضیة على تطویر مجموعاتها وخدماتها  وتعمل
 نى األساسیة للمعلومات ضمن منظومة متكاملة تساعد في تسهیل الوصول إلى مصادرالبُ  وتشكیل

المكتبات  وتتطور مع تطور المكتبات األكادیمیة. ل الباحثین ومتخذي القرارالمعلومات من قب
عن تقدیمها، وبذلك وكما  اإللكترونیة التي تقدم للمستفیدین ممیزات عدیدة تعجز المكتبات التقلیدیة

نفسها على الساحة، وتساهم شبكة  تشیر إلى ذلك بعض الدراسات فالمكتبات اإللكترونیة تفرض
ولكنها بالطبع لیست هي المكتبة اإللكترونیة كما یمكن  ي تأسیس المكتبة اإللكترونیة ودعمهااإلنترنت ف

المكتبة اإللكترونیة من حیث المحتوى وأدوات االسترجاع وٕاجراءات  أن یتصور البعض، بل تختلف
 توبالتالي فعلى الرغم من عدم ظهور مشروعا. االستفادة من خدماتها وحجم اإلتاحة العمل وسبل

صادق، ( المكتبات للمكتبات اإللكترونیة العربیة إال أن هناك مقومات إنشاء مثل هذه النوعیة من
الدراسات أیًضا إلى أنه رغم التطور الهائل الذي حدث في مجال  وأشارت). 94 - 45: 2003

تكتمل مشروعات عدیدة لبناء مكتبات إلكترونیة إال أن البعض یرى أن صورتها لم  المكتبات ونتج عنه
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 كاملة أنها ما تزال في مرحلة التكوین، والدلیل على ذلك أنه ال توجد حتى اآلن مكتبة رقمیة بعد أي
  ).22 - 13: 2002عبد الهادي، (

 المكتبة اإللكترونیة ومراحل تطورها نشأة
 المكتبـة لنشـأة المكتبـات اإللكترونیـة ومراحـل تطورهـا فغالًبـا مـا یعتقـد كثیـر مـن النـاس أن بالنسـبة

مكتبـات اإللكترونیـة ال اإللكترونیة هي من إفرازات شبكة اإلنترنت، وواقع الحـال یقـول أن جـذور كـل مـن
وممــا یؤكــد هــذا مشــروعات . العشــرین وشــبكة اإلنترنــت تمتــد إلــى األربعینیــات والخمســینیات مــن القــرن

 Carnegie Mellon University's Project المكتبات اإللكترونیة التي سبقت ظهور اإلنترنت مثل
Mercury (1989-1992) و TULIP (1993-1995)وThe Chemistry Online Retrieval 

Experiment (CORE) 100 -77: 2005بوعزة، ( وغیرها(.  

 من أن المكتبات قد تعاملت مع بعض التقنیات السائدة في عقد الثالثینات واألربعینات وبالرغم
التقنیات حًقا إال  اإلجراءات المكتبیة، إال أنها لم تعرف تطبیقكالبطاقة المثقوبة وأداة الفرز في بعض 

العقال، ( وتطبیقاتها إلى المكتبات في العالم في عقد الستینات الذي ُیعد بدایة دخول الحواسیب الكبیرة
2008 :67.( 

خـالل  م مـن1971إلى مایكل هـارت فـي عـام ) رقمیة(أول من قام بإنشاء مكتبة إلكترونیة  ویرجع
إتاحـة مصـادر  الذي سعى من خاللـه إلـى Gutenberg Project أطلق علیه اسم مشروع جوتنبرجما 

م قامـت 1990وفي عـام . مقابل المعلومات التي سقطت عنها قوانین الحمایة الفكریة على العامة بدون
م 1995الذي أخذ في عام  American Memory مكتبة الكونجرس بإطالق مشروع الذاكرة األمریكیة

، حیـث تعمـل مكتبـة الكـونجرس مـن  National Digital Library مى المكتبـة الوطنیـة الرقمیـةمسـ
: 2003بــومعرافي، (خاللــه علــى إتاحــة المصــادر التاریخیــة األمریكیــة علــى اإلنترنــت لالســتخدام العــام 

55- 77.( 

مرت  ت، حیثعاصرت المكتبات النقالت الهائلة والمراحل التي تطورت فیها تقنیات المعلوما ولقد
ثــم مرحلــة  مرحلــة التطــور فــي الحواســیب ومرحلــة التطــور فــي المعلومــات: بــثالث مراحــل أساســیة هــي

مفهـوم وأسـلوب العمـل  وقـد غیـرت هـذه التطـورات فـي تقنیـات المعلومـات علـى. التطـور فـي االتصـاالت
ظیفــة معالجــة كوحــدات إداریــة لهــا و  المهنــي فــي المكتبــات، وجــاءت لتؤكــد مبــدأ النظــر إلــى المكتبــات
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إجراءات ثابتة هي التزوید والفهرسة واإلعارة وضبط  المعلومات المجمعة وتقدیمها للمستفیدین من خالل
  ).80: 2008العقال، (المعلوماتیة وجعلها أكثر فاعلیة  الدوریات وتقدیم الخدمات

 الحقــوقواجــه إنشــاء المكتبــات اإللكترونیــة وتطورهــا العدیــد مــن المصــاعب مثــل مســائل ضــبط ویُ 
واألشكال المختلفة للتـرقیم،  نى التحتیة، وأوجه النشر المتعددة،الفكریة، وتعقیدات التقنیات، وتحدیات البُ 

مـع هـذه المشـكالت هـو وضـع خطـة علمیـة  ولذا فإن أفضل طریقـة للتعامـل. وسیاسات الناشرین وغیرها
 ,Seerkumar)رین مدروســــة، باإلضــــافة علــــى االســــتفادة مــــن الــــدروس والتجــــارب الســــابقة لآلخــــ

2005:383-393).  

اإللكترونیة  المكتبات إال أن المكتبة الرغم من وجود تلك الصعوبات التي تقف عائًقا أمام وعلى
ومن وجهة نظرنا فإن أهم . أصبحت واقًعا ملموًسا نظًرا لجدواها وأهمیتها في المجتمع األكادیمي

عمل خطة فعالة إلنشاء المكتبة، وهو  ة هي كیفیةصعوبة عند التفكیر في إنشاء مكتبة إلكترونیة شامل
المقترحة قائًدا ومرشًدا أمام المكتبات األكادیمیة  ما تحاول هذه الدراسة عمله كي تكون هذه الخطة

  .)74:2008العقال، (إلكترونیة  الراغبة في إنشاء مكتبات

 ,Borgman) ثل بورجمانناقشت كثیر من الدراسات مفهوم المكتبة اإللكترونیة وتعریفاتها م وقد
: 2003صادق، (، و)33- 3:2003أبالخیل، (، و(Rowley,1999)، وراولي  (227-245 :1999

 البحث ، وجمعیة مكتبات)2006العریشي وفرحات، (و(Chowdhury, 2003) ، وتشاودري )50
Association of Research Libraries (1995)  العدد الذي  فمن هذه الدراسات وخصوًصا في

 لهذا الموضوع وكذلك ما (Information Processing Management, 1995)  صصته مجلةخ
 أوردته جمعیة مكتبات البحث على موقعها اإللكتروني تتناول الدراسة ملخص لهذه التعریفات على

  :النحو اآلتي

قـة بإنتـاج هي مجموعة من المصادر اإللكترونیة واإلمكانات الفنیة ذات العال :المكتبة اإللكترونیة
تتكـون مقتنیاتهـا مـن مصـادر المعلومـات  المعلومـات، والبحـث عنهـا واسـتخدامها، أي هـي المكتبـة التـي

أو المتـوافرة مـن خـالل  CD ROMs أو المتراصـة Floppy اإللكترونیة المختزنة على األقراص المرنة
  .عبر الشبكات كاإلنترنت أو Online البحث باالتصال المباشر

بـــة اإللكترونیـــة أو الرقمیـــة بأنهـــا تلـــك المكتبـــة التـــي تشـــكل المصـــادر اإللكترونیـــة أو ف المكتعـــر  وتُ 
وشبكة تربطها  Servers كل محتویاتها وال تحتاج إلى مبنى یحویها وٕانما كمجموعة من الخوادم الرقمیة
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 خیال الحقیقيفهي تعتمد على التطور السریع لتقنیة ال" للمكتبة االفتراضیة"وبالنسبة  .بالنهایات الطرفیة
Virtual Reality أقرب كثیـًرا  وهو ما یوصف بقدرة الحاسب على التفاعل مع الوسائل المتعددة بشيء

واإللكترونیـة فـي الوقـت نفسـه، أي  فهي التي تعتمد الطرق التقلیدیة" المكتبة المهیبرة"وأما . إلى الحقیقیة
یـــة واإللكترونیـــة وتتعامـــل مـــع تلـــك التقلید هـــي تحتـــوي علـــى مصـــادر معلومـــات بأشـــكال مختلفـــة منهـــا

 ).76: 2008العقال، (المصادر المعلوماتیة بشكل تبادلي 

مجموعــات  تعتمــد علــى تــوفر )الرقمیــة( علــى مــا تقــدم مــن تعریفــات فــإن المكتبــة اإللكترونیــة وبنــاءً 
ئط متـوفرة علـى وسـا وأوعیة معلومات لدیها على وسائط رقمیة وهذا ال یمنـع مـن وجـود مجموعـات لـدیها

لوســائط آلیــة وقواعــد بیانــات فــي عملیــة حفــظ وتخــزین  اإللكترونیــة باســتخدامهاوتتمیــز المكتبــة . تقلیدیــة
بــر شــبكة مــن الحاســبات اآللیــة عتســهیل إمكانیــة التصــفح والحصــول علیهــا  أوعیــة المعلومــات ومــن ثــم

عـن بعـد أو مـن طرفیة بحیث تتیح للمستخدمین من اإلطـالع علـى تلـك المجموعـات إمـا  ترتبط بنهایات
  .)76: 2008العقال، ( وجودهم في المكتبة خالل

ــة  ــةفالمكتب ــة أو الرقمّی المكثــف لتقنیــات  تطلــق علــى المكتبــة التــي تتمیــز باالســتخدام اإللكترونی
اختـزان المعلومـات واسـترجاعها  المعلومات واالتصاالت وأعمال الحوسبة، واستخدام النظم المتطـورة فـي

المكتبـــة اإللكترونیـــة تعتمـــد اعتمـــاًدا كلًیـــا علـــى  كمـــا أن ،لجهـــات المســـتفیدة منهـــاوبثهـــا إلـــى البـــاحثین وا
وٕاضـافة إلـى ذلـك فالمكتبـة اإللكترونیـة هـي . الخدمات المرتبطة بها المعلومات المخزنة إلكترونًیا وتقدیم

طـالع تتفاعل مع األفراد من حیث إمكانیـة إعطـائهم القـدرة لـیس علـى التصـفح واإل مكتبة تفاعلیة بحیث
  ).76: 2008العقال، ( إمكانیة المشاركة في نشر إنتاجهم فیها فحسب بل

  من المكتبة التقلیدیة إلى المكتبة الرقمیة
أن الحركة باتجاه التحول أو إنشاء المكتبة الرقمیة یقتضي ) 30- 29: 2005المالكي، (یرى 

البشریة والمادیة المتاحة، كما  مراعاة التدرج في التطبیق، وضرورة البدء في العمل ضمن اإلمكانیات
زیادة المخصصات المالیة للمكتبات : یحدد مجموعة من الخطوات لتحقیق المكتبة الرقمیة، ومن أهمها

عامًة، تطویر أنظمة إدارة المكتبة، تطویر البنیة التحتیة للمكتبة، توفیر البنیة األساسیة، إنشاء الروابط 
قواعد بیانات عالمیة، توفیر أنظمة حدیثة، باإلضافة إلى االشتراك  وربط المكتبة بشبكة اإلنترنت، توفیر

في قواعد المعلومات العامة والمتخصصة والدوریات والكتب اإللكترونیة، ناهیك عن توفیر قسم خاص 
  .في المكتبة یتولى المسؤولیة الكاملة للمكتبة الرقمیة وٕادارتها وتدریب العاملین
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أن تحقیق التحول إلى المكتبات الرقمیة بشكل سلیم یتطلب ) 79- 78: 2010المعثم، (كما یرى 
تضافر الجهود من المهتمین والباحثین، حیث البد من دراسة اآللیات واإلجراءات الالزمة لضمان سیر 
عملیات التحول، وذلك من دون المرور بصعوبات أو معوقات كتلك التي مرت بها المكتبات عندما 

تقلیدیة إلى فهارس آلیة، كما یتعین على المتخصصین في مجال الحاسب شرعت في تحویل فهارسها ال
تصمیم البرمجیات المناسبة الستیعاب احتیاجات المكتبة الرقمیة، ومن ثم تأدیة وظائفها على الوجه 
األكمل، كما أكد أیضًا على أن التحول من المكتبة التقلیدیة إلى المكتبة الرقمیة لیست بالعملیة السهلة، 

مكتبات عمومًا، والمكتبات الرقمیة خصوصًا تواجه مشكالت كثیرة السیما في مرحلة التحول إلى فال
 .الرقمیة، كالمشكالت المادیة والتقنیة وقلة الخیرة في إدارة المشكالت

المكتبات الرقمیة أصبح مطلب أساسي في ظل التطورات الحاصلة في مجتمع القرن  حول إلىالتّ ف
 منهالعبور عبر ثالث جسور متتالیة لكل مرور إلى هذه المرحلة یجب علینا االواحد والعشرین ولل

  :في التالي ) 2004مكاوي، (لخصها  خصائصها

واالعتماد على التشابك بین مصالحها في إطار   العملیات بالمكتبة،أتمتة جمیع اإلجراءات و  .1
ظام والعمل على توفیر ین على الناالهتمام بتدریب المكتبی مع، التسییر اإللكتروني للرصید

  .تجریبي إطار في معها ومحاولة إتاحتها للمستفیدین والتعامل ،مصادر إلكترونیة

إضافة إلى ذلك تزوید المكتبة  ،األخطاء التي قد تبرز في إطار تجریب النظام المراقبة وتدارك .2
 .ویاتمع وجود تقییم دوري على جمیع المست اإللكترونیة التي ستشكل رصیدها، بالمصادر

 إرساء العالقات باألنظمة الموازیة لها على المستوى المحلي والدولي من خالل التشابك .3

  .ت، والعمل على تطویر النظام والرقي بخدماتهواالرتباط عبر شبكة اإلنترن

  المكتبة اإللكترونیة ووظائفها أهداف
 مكن فصلها عنالحدیث عن أهداف أي مكتبة إلكترونیة في مجتمع أكادیمي فإنه ال ی عند

الحقیقة األساس  األهداف األساسیة للمكتبة األكادیمیة التقلیدیة ورسالتها ووظائفها، حیث أنها في
المؤسسة األكادیمیة األم، حیث ال  والمرتكز للمكتبة اإللكترونیة والتي ُتعد وظائفها جزء من وظائف

یة األكادیمیة بأنها اإلمداد بالمعلومات اإللكترون ویمكن تلخیص أهداف المكتبة. یمكن فصلها كلًیا عنها
في الجامعة، وتشجیع البحث العلمي ودعمه، وتشجیع التعلم الذاتي  وخدماتها لدعم العملیة التعلیمیة



 

 

57 

 

قیامها  ویمكن للمكتبة اإللكترونیة األكادیمیة تحقیق هذه األهداف من خالل ع،المجتم للطالب، وخدمة
 ):4: 2003كار، ( ةبالوظائف واألنشطة األساسیة اآلتی

 توفیر مجموعات شاملة ومتوازنة من مصادر المعلومات اإللكترونیة المختلفة التي ترتبط •
 .بالمناهج التعلیمیة والبرامج األكادیمیة والبحوث العلمیة

 تنظیم مصادر المعلومات اإللكترونیة بالطرق العلمیة التي تسمح باستخدامها بسهولة •
 .وسرعة وراحة

 .المباشرة المعلومات المختلفة لمجتمع المستفیدین بالطرق المباشرة وغیرتقدیم خدمات  •
 تدریب المستفیدین على استخدام المكتبة اإللكترونیة واالستفادة من مصادرها وخدماتها •

 .المختلفة وٕاعداد البرامج التدریبیة المناسبة لذلك
 .طویر المكتبةالتعاون والمشاركة مع األفراد والمؤسسات العلمیة والثقافیة لت •

 ُتجمع الكثیر من الدراسات التي كتبت في هذا المجال أن الهدف من إنشاء المكتبة وتكاد
والطالب  اإللكترونیة األكادیمیة هو تقدیم خدمات المعلومات المطلوبة من أعضاء هیئة التدریس

وقد أكد . علیمیةالت والموظفین، مع عدم إغفال احتیاجات الباحثین اآلخرین من خارج قطاع المؤسسة
 في مقالته حول المكتبات اإللكترونیة، (Crawford, 1999) جریجوري كراوفوردعلى هذا الهدف 

: أسئلة مثل بین أنه عند التفكیر في مصادر المعلومات اإللكترونیة فإنه ینبغي اإلجابة على عدةحیث 
المتوفرة لدى المكتبة  لمصادرماذا تحاول المكتبة تحقیقه؟ وما هي احتیاجات المستفیدین؟ وما هي ا

وما مدى تحقیق التدریب لكل من أخصائي  ؟)التجهیزات والبرامج والدعم الفني والمیزانیة وغیره: مثل(
إلى الخدمات  Access كیفیة الوصول المعلومات، والموظف، والمستفید؟ وأخیًرا ما هي

 محاور ثالثة اإللكترونیة تبةأن للمك) 2002األحمدي، (وقد بین ، (Crawford, 1999)والمصادر؟
 :هي أساسیة

 .وغیرها اإلعارة كطلبات بخدماته واالتصال العام المكتبة فهرس •
 .والمجالت اإللكترونیة والكتب المعلومات قواعد مثل اإللكترونیة المحتویات مجموعة •
 الجاریة واألخبار واإلحاطة االستفسارات عن واإلجابة الدعم مثل التفاعلیة الخدمات •
 .یرهاوغ

من  اإللكترونیة المكتبة مشروع مفهوم أن (Kahi, 2002: 364- 369)كاهي  تشاد بین كما
 الوصول وفهمها، وٕامكانیة اللغة وسهولة المكتبة موقع مع الربط بوضوح حیث إمكانیة الوصول یتمثل
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ن  المكتبة فهرس خالل من  من البحث على والقدرة التصفح وٕامكانیة موحد، بحث أمكن محركوٕا
 النص مثل أشكال عدة یشتمل أن ینبغي النموذجي مشروع المكتبة امتعددة، وأخیرً  بحث خیارات
  .والصوت والفیدیو والصورة

 متطلبات إنشاء المكتبة الرقمیة
لیتم إنشاء مكتبة رقمیة البد من المرور بعدة مراحل من أهمها إدخال المعلوماتیة في الوظائف 

تشمل التزوید والفهرسة واإلعارة وغیره، وحوسبة أغلب إجراءاتها ثم رقمنة الرئیسیة للمكتبة التقلیدیة، و 
)(Digitalization  محتویات المجموعات النصیة وتحویلها إلى أشكال جذابة وصور متحركة، ومن

أبا (و) 133: 2007العطاس، (حسب ما یراه كل من  أهم متطلبات إنشاء المكتبة الرقمیة ما یلي
  :)26: 2003الخیل، 

قانونیة وتنظیمیة إذ یتعین على المكتبة عند تحویل موادها النصیة من تقاریر احتیاجات  .1
وبحوث ومقاالت وغیرها إلى أشكال یمكن قراءتها آلیًا الحصول على إذن خاص من 

  .صاحب الحق عمًال بقوانین حقوق الطبع والملكیة الفكریة
  .اإلنترنت العالمیة أجهزة خاصة لربط المكتبة بشبكة اتصاالت داخلیة وشبكة .2
أجهزة تقنیة خاصة بتحویل مجموعات المكتبة من تقلیدیة إلى رقمیة، وأجهزة حاسوب  .3

  .وملحقاته المختلفة، وطابعات لیزریة متطورة، وماسحات ضوئیة، وأجهزة تصویر
  .وبروتوكوالت لربط نظم استرجاع المعلومات على الخط) Software(برمجیات  .4
إللكترونیة، حیث یتم ربط المكتبة بالناشر أو مقدم الخدمة برقم االشتراك في الدوریات ا .5

 ).IP Address(النطاق 
الربط بین موقع الدوریات اإللكترونیة والدوریات التي یحتویها نظام الفهرس اآللي في  .6

 .المكتبة، وكتابة الحواشي الخاصة بموقع الدوریات اإللكترونیة
 .تعامل مع هذه التقنیات الحدیثةكوادر بشریة فنیة مؤهلة وقادرة على ال .7
 .وتشغیله  الدعم المالي القوي الذي یساعد على تنفیذ المشروع .8

یؤكد بعض الباحثین على ضرورة تزوید المكتبة الرقمیة بنظام خاص بالنشر اإللكتروني وٕادارة و  
لى الشبكة، المحتوى، بحیث ُیوّفر إمكانات كبیرة لخلق مواقع دینامیكیة ألي مواد یرغب في نشرها ع

  ).111-81: 2008العقال، (عنها من أرشفة جمیع المعلومات الُمدرجة  المسئولینوُیمّكن 
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 مشاكل التحول إلى المكتبة الرقمیة وسبل تذلیلها
التحـــول مـــن الشـــكل التقلیـــدي للمكتبـــة إلـــى الشـــكل اإللكترونـــي یواجـــه العدیـــد مـــن المشـــاكل المتعلقـــة  إن  

-23: 2005المــالكي، ( المادیــة، ومــن أهــم تلــك العقبــات والمشــاكل مــا یلــيبــاألمور التقنیــة والقانونیــة و 
27(:  

  .التكالیف المادیة المرتفعة لمصادر المعلومات الرقمیة •
  .التكالیف الباهظة للتجهیزات التقنیة الالزمة للتحول الرقمي •
در الصیاغة القانونیة للعقود مع مزودي المعلومات، عند اقتناء قواعـد البیانـات أو مصـا •

  .المعلومات الرقمیة
  .حمایة حقوق النشر والملكیة الفكریة •
  .عدم الوعي لدى المستفیدین بأهمیة االستفادة من التقنیة الحدیثة •

رغم من هذه المشاكل إال أنه یمكن تفادي بعضها، وذلك بدراسة تجارب بعض المكتبات الوب
 االستفادة من الخبرات في المجال،و العامة والمتخصصة العربیة والدولیة في مجال التحول الرقمي، 

 .للتعرف على كیفیة التغلب على تلك الصعوبات التي واجهتهم

ومن حیث عدم الوعي الكافي بمكاسب التحول الرقمي التي ستعود على المستفیدین أنفسهم، هنا 
مكتبة یتطلب األمر تدریب المستخدم أو الباحث على كیفیة استخدام مصادر المعلومات المتاحة في ال

للوصول إلى المعلومات المطلوبة، ولتحقیق ذلك یتطلب األمر التركیز على األجیال الناشئة من خالل 
المؤسسات التعلیمیة لتعلیمهم كیفیة استخدام الحاسوب وتطبیقاته، والتعامل مع شبكة اإلنترنت وبرامج 

  ).92- 88: 2010المعثم، ( التصفح المختلفة

 العاملة إلدارة المكتبة الرقمیة إعداد وتأهیل القوى: خامساً 
یتطلب تأهیل كوادر فنیة متخصصة في مجال المكتبات وعلم المعلومات  دارة المكتبة الرقمیةإ

والتوثیق، قادرة على تطبیق القواعد واألنظمة المتبعة المعمول بها عالمیًا، قادرة على استخدام الوسائل 
آلیة من شأنها أن تمكن المختصین في مجال المكتبات التكنولوجیة الحدیثة في هذا المجال، وٕایجاد 

  .والمعلومات من مواكبة التطورات العملیة والتقنیة في تقدیم الخدمات المعلوماتیة
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  الرقمیة  دور ومواصفات أخصائي المكتبة
المؤشر األول یشیر إلى ) باحث المكتبات(لقد أصبح هناك مؤشران یوضحان دور األخصائي 

یة دور أمین المكتبة في ظل تأثیر التقنیات الحدیثة المتراكمة ویشیر المؤشر الثاني تضاؤل أو محدود
 ,Choi & Rasmussen) إلى تأیید دور باحثي المكتبات والمعلومات واستمراریة الدور المنوط به

2009: 457- 467). 

ة باعتبارها أضافت یستند إلى التقنیات الحدیث "األخصائي"الخاص بتضاؤل دور المكتبي :المؤشر األول
فالمعلومات على ) Information mediating(متغیرًا جدیدًا وبعدًا آخر للبنیة أو التوسط المعلوماتى 

الخط المباشر وعلى الشبكة العنكبوتیة، أصبحت داخل وخارج المكتبة وباستطاعة المتصفح على 
لوصول إلى شبكات الحاسب أن یكسر حاجز الوصول إلى المعلومات، عن طریق النفاذ أو ا

المعلومات البعیدة بل والقدرة على اقتناء هذه المعلومات باستخدام الوسائط اإللكترونیة، ویتناقص دور 
  ."األمیة المعلوماتیة"المكتبي أمام تناقص 

یؤید استمراریة احتفاظ المهني بدوره ومكانته مشیًرا إلى أن الدور المنوط بالمكتبي یمثل  :المؤشر الثاني
  . (Choi & Rasmussen, 2009: 457-467) وصل بین المستفیدین وبین المعلومات حلقة

من أداء تغیرت مهام ووظائف أمین المكتبة اإللكترونیة  أنوترى الباحثة بناًء على ما سبق 
الوظائف التقلیدیة إلى مهام استشاري معلومات، ومدیر معلومات، وموجه أبحاث، ووسیط معلومات 

وٕاتقان مهارات االتصال لإلجابة عن ، معالجة المعلومات وتفسیرها وترجمتها وتحلیلهاللقیام بعملیات 
أِسئلة المستفیدین، وكذلك االرتباط ببنوك وشبكات المعلومات وممارسة تدریب المستفیدین على استخدام 

   .النظم والشبكات المتطورة، وتسهیل مهمات الباحثین

 ،زید الطلب على اختصاصي المعلومات ذي الخبرة والمعرفةأن المكتبة ست) 2010الشكشوكي، (ترى و 
  :والدور المناط به یتمثل في

استشاري معلومات یعمل على مساعدة المستفیدین وتوجیههم إلى بنوك ومصادر معلومات أكثر  .1
  .استجابة الحتیاجاتهم

  .تدریب المستفیدین على استخدام المصادر والنظم اإللكترونیة .2
  .قدیمها للمستفیدینتحلیل المعلومات وت .3
  .إنشاء ملفات بحث وتقدیمها عند الطلب للباحثین والدارسین .4
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  .إنشاء ملفات معلومات شخصیة وتقدیمها عند الحاجة .5
  .البحث في مصادر غیر معروفة للمستفید وتقدیم نتائج البحث .6
، مساعدة المستفید في استثمار شبكة اإلنترنت وقدراتها الضـخمة فـي الحصـول علـى المعلومـات .7

 .والوصول إلى مراكز التدریب اإللكترونیة
 .اإلدراك التام لمعنى التحویل الرقمي والرقمنة .8
 .اإللمام الجید للتعامل مع أوعیة المعلومات غیر التقلیدیة .9

ات اإللمـــام بـــالنظم اآللیـــة فـــي المكتبـــ، و المعرفـــة الكاملـــة واإلدراك للتعامـــل مـــع الحاســـب اآللـــي .10
ات والتعامــل مــع قواعــد اإللمــام بــالنظم اآللیــة فــي المكتبــاإلضــافة إلــى ، بوالتعامــل مــع قواعــد البیانــات

 .واإلنترنت، وكل ماهو جدید في عالم التكنولوجیا البیانات

أخصائي المعلومات داخل المكتبة الرقمیـة  فيالواجب توافرها  األخرىوهناك كثیر من المتطلبات 
لیدیـة مثـل تقـدیم خـدمات للمسـتفیدین عـن طریـق تقدیم الخدمة داخلها عن المكتبات التق فيتختلف  التي

مـــؤتمر االتحـــاد العربـــي للمكتبـــات (اإلنجلیزیـــة جیـــد باللغـــة  إلمـــاماالنترنـــت ولجنســـیات مختلفـــة تتطلـــب 
  ).2004والمعلومات، 

ومثــل هــذه المهــام تتطلــب إعــدادًا خاصــًا الكتســاب مهــارات معینــة فــي مواجهــة التطــورات الســریعة 
المعلومـــات واالتصـــاالت، وتقـــدیم خـــدمات شـــاملة ومتجـــددة تتماشـــى مـــع روح والمذهلـــة فـــي تكنولوجیـــا 
ولكـــي تقـــوم المكتبـــة الرقمیـــة بوظائفهـــا ال بـــد أن یعمـــل بهـــا أمنـــاء مكتبـــات . العصـــر وثـــورة المعلومـــات

مع الحـرص علـى وضـع . متفرغون حیث یتم اختیارهم وانتقاؤهم حسب المواصفات والمؤهالت المطلوبة
ب لهـــؤالء األمنـــاء بحیـــث یـــتم تـــأهیلهم فنیـــا وتربویـــا للتعامـــل مـــع المســـتفیدین الـــذین تعلـــیم وتـــدری  بـــرامج

  ).2010الشكشوكي، ( لى المكتبة الرقمیةیترددون ع

 :جانب من المسمیات الوظیفیة للعاملین بالمكتبة الرقمیة
  .مفهرس مواقع - 
  .مدیر موقع المكتبة - 
  .أخصائي خدمات رقمیة - 
  .أخصائي دلیل بحث المكتبة - 
  .تدریبيمرشد  - 
 .محلل معلومات - 
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 مكتبات الجامعات في قطاع غزة: سادساً 
 للشـعوب الحقیقـي االسـتثمار یعـد التعلـیم ألن نظـراً  ملحـة ضـرورة أصـبح العـالي بـالتعلیم االهتمـام

 بأفضـل التعلیمیـة األهـداف تحقیـق التعلیمیـة العملیـة علـى القـائمون یحـاول لـذا لتقـدمها، هامـة وعالمـة
 ومـن. األداء وتطـویر والـتعلم التعلـیم عملیتـي تسـهیل في تساعد ووسائل طرق ارابتك خالل من الطرق
 منهـا مترابطـة والواحـدة المفـاهیم وهـذه والحضـارة، والعلـم الفكـر بوجـود یقتـرن الجامعـة وجـود إن المعلـوم
ن   األخـرى، تكمـل  وخدمـة المجتمـع، العلمـي والبحـث التـدریس: وهـي ووظیفـة رسـالة لهـا الجامعـة وٕا
 مراكـز إشـعاع بأنهـا الجامعـات توصـف وبـذلك تربویـة علمیـة ثقافیـة اجتماعیـة مؤسسـة هـي معـةفالجا

 .)2: 2008الزبیدي، (  قاطبة لإلنسانیة وعلمي حضاري

 وتطویرهـا وتعمیمهـا المعرفـة نشـر أجل من یعملون الذین العلم رجال من النخبة الجامعات وتضم
 تهیئـة الظـروف یتطلـب المهمـة هـذه فـي الجامعـات حنجـا إن العلمـي، والبحـث التعلـیم خـالل مـن وذلـك

 المستجدات ومواكبة آخر مادیة، أو بشریة موارد من إلیه تحتاج بما وٕامدادها أنواعها، بكل واإلمكانیات
  .)134 :2009أبو أمونة، (الفعالة  اإلداریة األنظمة وتطویر العلمیة، والتطورات

عصـر تكنولوجیـا  قـد تـأثرت بمطالـبینونـة الجامعـة، و كجزء ال یتجـزأ مـن المكتبة الجامعیة وتعتبر 
تقلیدیــة إلــى مكتبــة  ، ومــن التــأثیرات التــي نالحظهــا التحــول فــي شــكل المكتبــة الجامعیــة مــنالمعلومــات

متطـورة ومختلفـة یحـتم ویوجـب علـى  حدیثة، فظهور التكنولوجیات الحدیثـة مـن حواسـیب وأجهـزة اتصـال
، التكنولوجیا على جمیع أعمالها ومصالحها الفنیة واإلداریة ، وٕادخالا  المكتبة الجامعیة تبدیل نظامها كلی

إلـى زیـادة أهمیـة المكتبیـین  والذي بدوره سـیؤدي، لكترونيمع هذا المجتمع اإل جل التكیف والتعاملأمن 
، ویعتبر السیر في اتجاه )72: 2002فردي، (المعلومات  یعرفون بما یسمى بأخصائیي الذین أصبحوا

غیر إشارة إیجابیة في سبیل محاولة ردم الفجوة الرقمیة والتي تنتج عن التأخر في إحـداث التغیـر هذا الت
المبني على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، ولذلك جاء هذا المبحث لغرض تقییم الفجوة الرقمیة في 

جامعیــة، مكتبــات الجامعــات فــي قطــاع غــزة، فــي ســبیل الوقــوف علــى مــواطن الضــعف فــي المكتبــات ال
  .وتعزیز نقاط القوة كخطوة للخروج من بوتقة الفجوة الرقمیة
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  مكتبة الجامعة اإلسالمیة  •
  :الجامعة اإلسالمیة

 وزارة بإشراف تعمل العالي، التعلیم مؤسسات من مستقلة أكادیمیة مؤسسة بغزة اإلسالمیة الجامعة
 توفر الجامعة. واألجنبیة العربیة الجامعات من بالكثیر تعاون عالقات وتربطها العالي، والتعلیم التربیة
 كـل وتقالیـده، وتضـع الفلسـطیني الشـعب لظـروف ومراعیـاً  اإلسـالمیة بالقیم ملتزماً  أكادیمیاً  جواً  لطلبتها

 كمـا بالجانـب النظـري، اهتمامهـا التطبیقـي بالجانـب وتهتم التعلیمیة، العملیة لخدمة المتاحة اإلمكانیات
 الحضـارة وتواكـب الجامعـة. التعلیمیـة العملیـة خدمـة فـي المتـوفرة تكنولوجیـاال وسـائل بتوظیـف وتهـتم

 لتحـدیث دائـم تسـعى بشـكل ذلـك أجل ومن والتكنولوجیة، العلمیة واإلنجازات اإلنساني والعطاء العالمیة
 وللجامعـة مـن العـالم، مكـان كـل فـي المعرفـة حقـول تشـهده الـذي العلمـي التطـور لمواكبـة مناهجهـا

 الجامعـة وتهـتم كمـا .العالمیـة التقدم بسبل واألخذ والتنمیة، والتطویر اإلبداع إلى تدعو ثقافة اإلسالمیة
 والعالمیة واإلسالمیة والعربیة الفلسطینیة الجامعات مع المتخصصین واألساتذة الخبرات وتبادل بالتعاون

 ،http://www.iugaza.edu.ps اإلسـالمیة الجامعـة(والتكنولوجیـا  العلـوم مجـاالت مختلـف فـي
2012.(  

 العلمیـة الالزمـة األجهـزة أفضـل فیهـا تتـوفر العلمیـة المختبرات من كبیراً  عددا   الجامعة وتضم هذا
 مختبراتهـا علـى تحـدیث الجامعـة وتحرص النظریة، الدراسة جانب إلى التجارب وٕاجراء العلمیة للدراسة
 خاصـاً  وتهـتم اهتمامـاً  التعلیمیـة، لیـةالعم فـي التكنولوجیـا وسـائل باسـتخدام تعنـى كمـا مسـتمر، بشـكل
 التعلیمیة العملیةدمة لخ الحاسوب  مختبرات من كبیراً  عددا   الجامعة وتوفر الحاسوب، استخدام بتوسیع
 ومراكـز االتصـال بالمكتبـات مـن لتمكیـنهم اإلنترنـت خدمـة لطلبتهـا الجامعـة تقـدم كمـا العلمـي، والبحـث
 خـدمات المركزیـة خـالل مكتبتهـا مـن وتقدم المصادر، ختلفم من المعلومات على والحصول األبحاث
 ومصـادر والدوریات الكتب والمراجع من اآلالف عشرات بالمكتبة یتوفر حیث والباحثین للطلبة متنوعة

 تقـدیم أجـل مـن والنـوع الكـم علـى صـعید مسـتمرین وتطـویر نمـو فـي وجمیعهـا اإللكترونیـة، المعلومـات
 الجامعـة(خارجهـا  أو داخـل الجامعـة مـن سـواء المسـتفیدین مـن ممكـن عـدد ألكبـر الخـدمات أفضـل

  .)http://www.iugaza.edu.ps ،2012 اإلسالمیة

 طلبتها وأعداد واإلداریة، األكادیمیة هیئتیها في تطوراً  الجامعة شهدت السنوات تلك مدار وعلى
في الجامعة  المسجلین الطلبة أعداد بلغت حیث .اومختبراته ووحداتها مرافقها جانب إلى وخریجیها،

http://www.iugaza.edu.ps
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ذلك حتى نهایة و  طالب وطالبة )24000( ما یقارب الوریوس والدبلوم والدراسات العلیضمن برامج البكا
  ).2012التسجیل، عمادة القبول و (م 2012- 2011امعي الفصل الدراسي الثاني للعام الج

  مكتبة الجامعة اإلسالمیة

م، وقد 1978 - هـ 1398تزامن مع تأسیس الجامعة عام تـم افتـتاح مكتبـة الجامعـة اإلسالمیـة بال
ورغم  مرت المكتبة بعدة تطورات من حیث المساحة وعدد المقتنیات والموظفین، والخدمات المقدمة،

الصعوبات التي مرت بها الجامعة إال أن ذلك لم یثن من عزیمتها، فشقت طریقها بكل إصرار إیمانًا 
الجامعي بشكل خاص، والباحثین والدارسین بشكل عام، وتوفیر كل بضرورة وجود مكتبة تخدم المجتمع 

السبل إلنجاح المسیرة األكادیمیة، وقد نمت المكتبة نموًا مضطردًا إلى أن وصلت إلى هذا التطور 
الملحوظ في المباني والخدمات وعدد الموظفین والمقتنیات، حیث بلغت مساحة مبنى المكتبـة حوالـي 

 خمسة طوابق قابلة للتوسع الرأسي وأقسام المكتبة موزعة على الطوابق كالتالي موزعة على) 2م4500(
  :)2008:7المقید، (

  :(http://www.iugaza.edu.ps) الطابق األرضي، ویشتمل على

  .المداخل الرئیسیة للمبنى •
  .وحدتي اإلعارة واإلرجاع وغرفتي األمانات جهتي الطالب والطالبات •
ریات العلمیة باللغتین العربیة واإلنجلیزیة واألرشیف الصحفي وتضم الدو : الدوریات قاعة •

باإلضافة إلى جناح المجموعات . والجرائد الیومیة واألسبوعیة باللغتین العربیة واإلنجلیزیة
  : الخاصة التي تضم أوعیة المعلومات ذات الطابع الخاص مثل

  )إلخ...  - بیئة - تعلیم - تربیة(الكتب التي تتناول الشئون الفلسطینیة  
  الكتب واإلصدارات الحكومیة الخاصة بالمؤسسات الرسمیة الفلسطینیة 
  باللغتین العربیة واإلنجلیزیة" الماجستیر والدكتوراه" الرسائل العلمیة  
  بحوث التخرج لطلبة الجامعة اإلسالمیة 
  مطبوعات وٕاصدارات ونشرات األمم المتحدة والمنظمات التابعة لها 
  ي تتناول الشئون اإلسرائیلیةالكتب واإلصدارات الت 
  .غرفة خدمات التصویر الورقي للطالب والطالبات 

http://www.iugaza.edu.ps)
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  :(http://www.iugaza.edu.ps) ویشتمل على لطابق األول،ا

التي تزخر بالكتب العربیة القابلة لإلعارة في شتى المجاالت العلمیة  :قاعة الكتب العربیة •
خصصات الطلبة بالجامعة باختالف واألدبیة واألكادیمیة وغیرها، والتي تخدم كافة ت

مستویاتهم، حیث تعتبر من أهم القاعات في المكتبة الحتوائها الكتب التي تهم الطالب 
  .في مجال التخصص ومتطلبات الكلیة والجامعة

  .مكتب رئیس قسم خدمات المستفیدین •

  :(http://www.iugaza.edu.ps) الطابق الثاني، ویشتمل على

مخصصة للطالب ، وأخرى للطالبات، حیث تضم جمیع أوعیة قاعة : قاعتي المراجع •
الموسوعات واألطالس : المعلومات باللغة العربیة التي ینطبق علیها الصفة المرجعیة مثل

وجمیع محتویات هذه القاعة ال تعار فقط . والمعاجم اللغویة والمؤلفات متعددة األجزاء
  .للبحث والتصویر

  .الب والطالباتغرفة خدمات التصویر الورقي للط •

  :(http://www.iugaza.edu.ps) الطابق الثالث، ویشتمل على

هذه القاعة الكتب والمراجع باللغة اإلنجلیزیة في شتى  يوتحو : قاعة الكتب اإلنجلیزیة •
  .المجاالت المعرفیة ویسمح باستعارة جمیع مقتنیاتها ماعدا الكتب المرجعیة

في اإلنترنت وقواعد البیانات لكال الجنسین  حیث تقدم خدمات البحث: مختبري اإلنترنت •
  .في آن واحد

 .مكتب مساعد المدیر •

  ::(http://www.iugaza.edu.ps) الطابق الرابع، ویشتمل على

قاعة للطالب وأخرى للطالبات، حیث تضم مجموعات ضخمة من كتب : قاعتي التخریج •
ویستفید من هذه . رهاتخریج الحدیث النبوي الشریف كالمسانید والصحاح والمعاجم وغی

  .القاعة الكلیات الشرعیة والمهتمین في هذا المجال

http://www.iugaza.edu.ps)
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http://www.iugaza.edu.ps)


 

 

66 

 

حیث تشمل قواعد بیانات متخصصة في مجال عدة وكذلك توفیر : لمكتبة اإللكترونیةا •
األقراص المدمجة الخاصة بالبرامج المحوسبة أو التابعة للكتب، وتهتم بتوفیر الكتب 

  .اإللكترونیة وٕاتاحتها للمستفیدین
  .وتضم مكتب عمید المكتبات ومدیر المكتبة وسكرتیر المكتبة: رة المكتبةداإ •
، اللتان تعمالن فة التزوید ووحدة الفهرسة والتصنیوالتي تضم وحد: اإلجراءات الفنیة •

 .على شراء وتجهیز أوعیة المعلومات وٕاتاحتها للمستفیدین
  مقتنیات المكتبة وتجهیزها

أوعیــة المعلومــات مــا بــین كتــاٍب ودوریــة ورســالة جامعیــة تضــم بــین جنباتهــا عشــرات اآلالف مــن 
ومــواد ســمعیة وبصــریة، وتعتبــر المكتبــة مــن أولــى المكتبــات األكادیمیــة وأكبرهــا فــي  CDومخطوطــة و

قطاع غزة، ویعمل بهـا طـاقم مـن المـوظفین المتخصصـین فـي علـم المكتبـات ومـن لهـم خبـرة طویلـة فـي 
المركزیـــة  للمكتبـــةفنیـــة تجهیـــز كافـــة أوعیـــة المعلومـــات الـــواردة ال اإلجـــراءاتهـــذا المجـــال، ویتـــولى قســـم 

والمكتبــات الفرعیــة وفقــا للخطــط المتبعــة للفهرســة والتصــنیف ورؤوس الموضــوعات وتكشــیف الــدوریات 
یـتم التوقیـع علیهـا عنـد االسـتالم  إرسـالیاتللقاعات المختلفة وفق  وٕارسالهاالفنیة  اإلجراءاتكافة  وٕاتمام

 وحــــدة التزیــــد بالمكتبــــة المركزیــــة( حجــــم مقتنیــــات المكتبــــة) 1(ویوضــــح الجــــدول  فیدینللمســــت إلتاحتهــــا
  .)2012، )الجامعة اإلسالمیة(

  )1(جدول 
  مكتبة الجامعة اإلسالمیة حجم مقتنیات

  الوعاء
  2012عدد النسخ لعام 

  اللغة اإلنجلیزیة  اللغة العربیة
  49284  140540  كتب و مراجع
  502  1442  أبحاث طلبة

  7  19  بحاث ترقیةأ
  0  12  أبحاث عامة

  0  9  أبحاث مؤتمرات
  0  1  أبحاث ندوات

  0  171  السالسل
  0  22  تراث اإلسالم
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  0  23  مخطوط
  1  74  كتیب

  122  328  رسائل دكتوراه
  2151  6734  رسائل ماجستیر

  6  1  معاجم
  1  91  موسوعات
  0  1  وثائقیات

  35  26  كتب بریل
  0  1  كتب ممنوعة

  0  1  علمیة
  7930  21685  أعداد الدوریات المكشفة
  19403  163794  بحوث الدوریات المكشفة

  79442  334975  المجموع
  414417  المجموع الكلي

  )1(جدول تابع 
  مكتبة الجامعة اإلسالمیة حجم مقتنیات

)2012، )الجامعة اإلسالمیة(وحدة التزوید بالمكتبة المركزیة (  

امل وتم استخدام الحاسوب في كافة أعمال المكتبة المباشرة هذا وقد تم حوسبة المكتبة بشكل ك
وٕایمانًا من عمادة المكتبات بضرورة  ،وغیر المباشرة، وتم تزویدها بوحدتي إنترنت للطالب والطالبات

الخدمة على الطلبة والعاملین والباحثین،  مواكبة التطور الحاصل في العالم من الناحیة التقنیة وتیسیر
- 5: 2008المقید، ( اآلن في تقدم مستمر يإلكترونیة لتكون ردیفة للمكتبة الورقیة وهأنشئت مكتبة 

7( .  
كما حرصت عمادة المكتبات على رفع كفاءة العاملین بالمكتبة من خالل دورات یشارك فیها العاملون 

رشات عمل باإلضافة إلى أنه تم عقد و  بالمكتبة بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعلیم المستمر،
 وذلك ضمن خطة عمادة المكتبات في رفع كفاءة الموظفین أثناء الخدمة في جمهوریة مصر العربیة،

  ).http://www.iugaza.edu.ps: 2012مكتبة الجامعة اإلسالمیة، (
وٕادراكًا من عمادة المكتبات ألهمیة التعاون بین المكتبات الجامعیة قامت عمادة المكتبات بعقد اتفاقیات 

http://www.iugaza.edu.ps
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م ون مع الجامعات في محافظات غزة، وبعض الكلیات والمؤسسات المحلیة یتم بموجبها تقدیتعا
   .)2008:4المقید، (ت والتقنیة لتلك المكتبات والمؤسساالخدمات المكتبیة والخبرات العملیة 

 موظفو اإلعارة خدمة من یستفید بحیث اآللي والحجز اإلعارة لتشمل المكتبة خدمات وتتنوع
وخدمة  المرجعیة الخدمات المكتبة تقدم كذلك الخارجي، للمستفید باإلضافة الجامعة، وطلبة الجامعة،

، المطلوبة المعلومات على للحصول الضوئي الماسح استخدام أو بالتصویر وتسمح اآللي، البحث
إلى  والتي سبق تعریفها بأنها إعالم الجمیع بكل ما یصل(وتقدم المكتبة كذلك خدمة اإلحاطة الجاریة 

، أضف إلى ذلك توافر خدمة البث االنتقائي عن طریق إعالم الطالب في الجامعة )المكتبة من جدید
  .اإلسالمیة بالجدید من الكتب وقواعد البیانات عن طریق إرسال رسائل على برید الطالب اإللكتروني

 صادرالم على الحصول كیفیة على والباحثین الطلبة وتدریب إرشاد على المكتبة وتعمل
كما  الدراسي، العام خالل دوري بشكل تدریبیة دورات عقد خالل من واإللكترونیة والمعلومات المطبوعة

كامل  من واالستفادة التمتع من تحرمهم ال لكي الخاصة االحتیاجات ذوي بالطلبة المكتبة وتعتني
: 2012مكتبة الجامعة اإلسالمیة، (  المكتبة تقدمها التي الخدمات

http://www.iugaza.edu.ps.(  

 من الجامعة اإلسالمیة في المركزیة المكتبة حول معلومات على الحصول الباحثة استطاعت ولقد
 :، وذلك كالتالي)2012المقید، ( مع أجرتها مقابلة خالل

لخدمة  التقنیة توظیف على المكتبة عملت ثم الیدوي النظام وفق عملها الجامعة مكتبة بدأت •
 على یعمل الذي (CDS/ISIS)برنامج  تطبیق تم 2003 العام ففي ین،والمستفید الباحثین

 فقط اإلعارة بیانات لحفظ محلي إعارة ببرنامج ربطه تم كما المعلومات، واسترجاع نظم خزن
 كافة في المحوسبة النظم استخدمت األخیرة السنوات وفي المكتبة، بطاقة من دون االستفادة

) دالراش(یسمى  المعلومات واسترجاع لحفظ محوسب نامجبر  تصمیم فتم الخدمات المكتبیة،
 (CDS/ISIS).برنامج  عن االستغناء تم وبذلك بالجامعة، الحاسوب مع مركز بالتعاون

 بدایة %100 بنسبة محوسب اإلسالمیة الجامعة مكتبة داخل المنجز العمل كل أن المقید أكد •
على  وتوزیعها وتصنیفها فرزها ثم ،التزوید عملیات تخص التي النشر قوائم على الحصول من

 .واالسترجاع الحجز بعملیات ومروراً  منها المناسب الختیار المختلفة الكلیات
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فیها  یشارك دورات خالل من بالمكتبة العاملین كفاءة رفع على المكتبات عمادة حرصت •
 خطة نضم وذلك المستمر، والتعلیم المجتمع خدمة عمادة مع بالتعاون بالمكتبة العاملون

  .الخدمة أثناء الموظفین كفاءة رفع في عمادة المكتبات

 العمل مجال في طویلة خبرة له اإلسالمیة الجامعة مكتبة في العامل البشري الكادر إن •
 الرأي استطالعات وأكدت المكتبات، علم في تخصص شهادات یحمل منهم المكتبي، والكثیر

 على ومقدرته المكتبة في العامل البشري الكادر طبیعة حول اإلسالمیة الجامعة قامت بها التي
 .العاملین بها یتمتع التي العالیة المهارات على االستطالعات ودلت مهامه، أداء

  استخدام تم حیث المتالحقة، التقنیة ثورة لتواكب تقلیدیة غیر جدیدة وظیفیة مسمیات استحداث •
والمعلومات،  المستفید القارئ ینب الوسیط الشخص باعتباره "تمعلوما أخصائي"فيوظی مسمى
 مرشد، معیر، :منها المسمى، هذا تحت تندرج التي الوظیفیة التقسیمات من العدید وهناك

 .الخ.....مختص مراجع

 المخصصة اإلنترنت حدتي و إدارة من Tina soft Easy cafe برنامج استخدام مكن •
والحسابات  التقاریر إصدار أهمها عدیدة بمزایا یمتاز الذي كامل، بشكل الطلبة الستخدامات

 (SMS).رسائل إرسال األجهزة، حمایة على والعمل
 تقدمه لما ككل، العربي الوطن صعید على اإلسالمیة الجامعة مكتبة تمیز على المقید أكد كما •

 الخدمات تقدم حیث العلمیة، التخصصات مختلف في والطلبة للباحثین متنوعة من خدمات
 یتم التي البیانات قواعد العلمي، النشر صناعة التقنیة، المعالجة لجاریة،ا المرجعیة، اإلحاطة

 في یبحث الذي التكشیف برنامج بالمكتبة یتواجد كما خاللها، من أوعیة المعلومات نشر
 .البیانات قاعدة العربیة باستخدام الدوریات

حتویات الكتب تكشیف م( وتسعى المكتبة حالیًا إلى إنشاء فهارس آلیة للمراجع والكتب •
التي تحتویها المكتبة بجمیع أنواعها بحیث تمكن الطالب من الوصول على  )والمراجع
 .موضوعاتو  هذه الكتب من فهارس محتویات

 البحث یتیح كما القرآني، النص في البحث یتیح الذي الكریم القرآن برنامج المكتبة في یتوفر •
تفاسیر  ثمانیة من آیة أیة تفسیر انیةإمك مع موضوع ألف عشر أربعة من ألكثر الموضوعي

 .ویسر بسهولة مختلفة
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 المختصة البرامج أفضل من واحداً  یعد الذي الشریف الحدیث برنامج المكتبة في یتوفر كما •
وأشهر  أهم من كتب تسعة في والموضوعي النصي البحث في یساعد والذي الشریف، بالحدیث

 الحدیثة الخدمات من كبیراً  كماً  البرنامج یوفر كما علیها، الحكم بیان مع الحدیث كتب
 .المختصة

 بعالقات المكتبة تتمتع كما والمكتبة، اإلسالمیة الجامعة إدارة بین واضح وتنسیق تكامل هناك •
من  المحلي للمجتمع خدماتها المكتبة تقدم كذلك المحلي، المجتمع مؤسسات بین وواسعة طیبة
وتوفیر  والعامة، المدرسیة المكتبات ألمناء لتدریبوا االستشارات تقدیم في المشاركة خالل
في  والمشاركة والثقافیة المدرسیة الزیارات واستقبال المكتبات، علم لخریجي تدریب فرص

 .المكتبات بتطویر الخاصة العمل وورشات الندوات

ئم یتم إعداد قوا. إقامة اتفاقیات تبادل مع مكتبات أكادیمیة أخرى بما یحقق مصلحة المكتبة •
 . بالمواد المعروضة للتبادل من كال المكتبتین على أن یتم اختیار المواد المكتبیة المناسبة

حیث  واألجنبیة، العربیة والمراجع الكتب بحدیث تزویدها أجل من خاصة میزانیة للمكتبة تتوفر •
 كتب 2012 الدولي القاهرة معرض من اشترت قد اإلسالمیة الجامعة مكتبة أن المقید أكد
 مكتبة من بشرائها المكتبة بها تتزود األجنبیة للكتب وبالنسبة ،$50000 ربیة بقیمةع

Amazon   ًالعام باستخدام طوال المفتوح التزید عملیات إلى إضافة visa card  االلكترونیة. 

 منفصلین بمبنیین مكتبتین إنشاء هي اإلسالمیة الجامعة لمكتبة التطویریة المشاریع أهم من •
 وأخرى بالطالب خاصة قاعات بالمكتبة اآلن وتتواجد هذا للطالبات، واألخرى طالبإحداها لل

 .الوقت بالطالبات طوال
كما أن مكتبة الجامعة ستتیح قریبًا الفهارس اآللیة الموحدة التي ستجمع بین مكتبات جامعات  •

فترة وجیزة  قطاع غزة و مكتبات الجامعات في المملكة العربیة السعودیة وذلك بعد تلقیها منذ
  .الموافقة على ذلك من جامعات المملكة العربیة السعودیة

  مكتبة جامعة األزهر  •
  رــــــــــة األزهـــــجامع

 الجامعة بدأت وقد الفلسطینیة، التحریر منظمة من بقرار ١٩٩١ عام في األزهر جامعة نشئتأ  
 والزراعة، الصیدلة وهي كلیات أخرى عةأرب إنشاء تم ١٩٩٢ عام وفي والتربیة، والقانون الشریعة بكلیتي
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 اإلداریة، والعلوم االقتصاد وهي سابعة كلیة ١٩٩٣ عام في لها أضیفت ثم اإلنسانیة، والعلوم واآلداب
 عام وفي م، ١٩٩٩ عام في الطب كلیة افتتاح تم ثم العلوم التطبیقیة، كلیة إنشاء تم م١٩٩٧ عام وفي

، )2012 ،)نسخة إلكترونیة( األزهر دلیل( المعلومات وجیاالحاسوب وتكنول كلیة افتتاح تم ٢٠٠١
عمادة (طالب وطالبة ) 13793(ویبلغ عدد طالب الملتحقین بمختلف برامج جامعة األزهر ما یقارب 

  .)2012القبول والتسجیل، 

  واهر الل نهرومكتبة ج: مكتبة جامعة األزهر
ات الجامعیة في قطاع غزة حیث نشأت تعتبر المكتبة المركزیة بجامعة األزهر من كبرى المكتب

، ونمت نموًا )األزهر(م، وقد انبثقت عن مكتبة معهد فلسطین الدیني 1991مع والدة الجامعة عام 
وتوج هذا النمو والتطور بافتتاح المبنى الجدید  سریعًا یتناسب مع التطور الكبیر والسریع للجامعة،

، وذلك بموجب منحة وتبرع من )جواهر الل نهرومكتبة (م تحت اسم 2000للمكتبة المركزیة سنة 
جامعة (الحكومة الهندیة الصدیقة ضمن جهودها في دعم المؤسسات الفلسطینیة وخاصة التعلیمیة منها 

 ).http://www.alazhar.edu.ps ،2012األزهر

یعتبر هذا بالقرب من الكلیات األدبیة واإلنسانیة، و ) الكتیبة(وتقع المكتبة في حرم الجامعة الغربي 
الموقع بعیًدا إلى حد كبیر عن مصادر الضوضاء، وهو مبنى مستقل مصمم خصیصا لها على مساحة 

، ویتألف المبنى الحالي من طابق أرضي وثالثة طوابق علویة، ویشتمل كل 2م4800إجمالیة تقدر بـ 
یر الدولیة الموحدة للمعای الجدیر ذكره أن المبنى صمم وفقاً طابق على عدد من القاعات والغرف، ومن 

  ).http://www.alazhar.edu.ps ،2012  جامعة األزهر(الخاصـة بأبنیة المكتبات 

، http://www.alazhar.edu.psجامعة األزهر ( تكون المكتبة من األقسام والوحدات التالیةوت
2012( :  

سیر العمل  وهو القسم المسؤول عن إدارة شؤون المكتبة وذلك لتنظیم: سم الشؤون اإلداریةق .1
  .وضبطه، ویتكون من مدیر المكتبات ومدیر المكتبة المركزیة والسكرتاریة

ویقوم بتنمیة مقتنیات المكتبة وتزویدها بأوعیة المعلومات من مواد مقروءة : قسم التزوید .2
ومسموعة ومرئیة عن طریق الشراء بالدرجة األولى واإلهداء والتبادل، بما تحتاجه ویتالءم مع 

  .مهور المستفیدینمتطلبات ج

http://www.alazhar.edu.ps
http://www.alazhar.edu.ps
http://www.alazhar.edu.ps
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ویقوم بإجراء العملیات الفنیة الالزمة ألوعیة المعلومات الموجودة : قسم التصنیف والفهرسة .3
  .)فهرسة وصفیة، تحلیل موضوعي، تصنیف، تكشیف واستخالص(بالمكتبة من 

) التقلیدیة وغیر التقلیدیة(ویقوم بتقدیم الخدمات األساسیة : قسم الخدمات الطالبیة واإلرشادیة .4
  .لجمهور المستفیدین على اختالف مستویاتهم وشرائحهم وفئاتهم

ویعتبر قسم اإلعارة أحد األقسام الهامة في المكتبة، وهو المسؤول عن إعارة  :وحدة اإلعارة .5
، وهو قسم منفصل عن باقي قاعات الكتب وٕارجاعها، وٕاعداد اإلحصائیات الالزمة عن اإلعارة

  .ةالمكتبة ویقع في ردهة مدخل المكتب

وهي من الوحدات الهامة أیضًا في المكتبة، وتقوم بعملیة حوسبة أوعیة : وحدة الحوسبة .6
المعلومات التي ترد إلى المكتبة عن طریق التزوید، وذلك باستخدام نظام آلي محلي، قامت 

وتتمیز المكتبة بإتاحة ) Oracle بلغة برمجة(وحدة تكنولوجیا المعلومات بالجامعة بتصمیمه 
البحث عن أي وعاء آللي على الشبكة الدولیة للمعلومات حیث یمكن للمستفید من فهرسها ا

  .داخل المكتبة ومن أي مكان في العالم

 :مقتنیات المكتبة

–دوریات - كتب(على اختالف أشكالها تحتوي المكتبة على مجموعة كبیرة من أوعیة المعلومات 
مقتنیات المكتبة إلى أكثر من حیث وصل العدد اإلجمالي ل) الخ … CD -رسائل جامعیة 

وقد  .قرص ُمدمج) 1000(، باإلضافة إلى ما ُیقارب وعاء باللغتین العربیة واألجنبیة) 72.500(
حرصت رئاسة الجامعة على إیالء تطویر المكتبة أهمیة كبرى، وفي هذا المجال تم الحصول على 

والمشاركة . صات العلمیة واألدبیةفي كافة التخص العدید من المنح على هیئة كتب ومراجع ودوریات
 جامعة األزهر(في معارض الكتب الدولیة وخاصة معرض القاهرة الدولي للكتاب في كل عام 

http://www.alazhar.edu.ps ،2012(وتوزع أوعیة المعلومات في المكتبة على النحو التالي ،:  

ة والمتداولة لجمهور وتشمل مجموعة قیمة من الكتب العربیة المنهجی: المكتبة العربیة •
المستفیدین، وخاصة طالب الجامعة، وقد تم إفراز قاعة خاصة بالكتب التي تتحدث عن 

والهدف من إنشائها ) أي كل ما یتعلق بفلسطین والقضیة الفلسطینیة(الشؤون الفلسطینیة 
  .الحفاظ على التراث الفلسطیني وجمعه وتیسیر إطالع الباحثین علیه

http://www.alazhar.edu.ps
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وتزخر هذه القاعة بمجموعة قیمة من الكتب األجنبیة وخاصة العلمیة منها، : المكتبة األجنبیة •
وتعتبر مكتبة جامعة األزهر من أغنى المكتبات الجامعیة على مستوى قطاع غزة في مجال 

حیث تتمیز بنوعیة جیدة في تلك ) الخ... الطب، الصیدلة، العلوم (المراجع العلمیة األجنبیة 
  .المجاالت

وتشمل هذه القاعة على مجموعات مكتبیة قیمة من أمهات الكتب اإلسالمیة : مكتبة المراجع •
  .والعربیة والتاریخیة

وتشتمل المكتبة على مجموعات جیدة من الدوریات : عة الدوریات والرسائل العلمیةقا •
باختالف أنواعها وخاصة التربویة، وكذلـك على مجموعة ال بأس بها من الرسائل الجامعیة 

على اختالف موضوعاتها، باإلضافة إلى أبحاث التخرج الخاصة بطلبة بعض ) األطروحات(
  .الكلیات

حیث تزخر هذه القاعة بالمئات من الكتب المتخصصة في العلوم  :قاعة كتب كلیة الزراعة •
الزراعیة والحیوانیة، حیث إن كلیة الزراعة التابعة للجامعة هي الكلیة الوحیدة على مستوى 

   .غزة الجامعات في قطاع
وهذه القاعة تزخر بالعدید من كتب األحادیث : قاعة كتب تخریج األحادیث النبویة الشریفة •

 .النبویة الشریفة، كالكتب التسعة، وغیرها من كتب السنة

  )2(جدول 
  مكتبة األزهر )أوعیة( حجم مقتنیات

  2012عدد النسخ لعام   الوعاء

  70000  كتب عربیة وأجنبیة
  8000  كتب مراجع

رسائل جامعیة عربیة 
  وأجنبیة

950  

  عنوان 40  دوریات عربیة
  عنوان 60  دوریات أجنبیة

  700  طلبةأبحاث 
  750  نشرات
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  1000  أقراص مدمجة
  81500  المجموع الكلي

  )2012موقع مكتبة جامعة األزهر، (

  :التالیة ، حصلت الباحثة على المعلومات)ش.أ.أ(وفي مقابلة أجریت مع عمید مكتبة جامعة األزهر 
م إلى تمكین الطالب من الوصول إلى رسائل الماجستیر 2010سعت المكتبة حدیثًا منذ عام  •

 .بصورة إلكترونیة من خالل موقع المكتبة على شبكة اإلنترنت

تُقدم مكتبة الجامعة اشتراك في مجموعة من قواعد البیانات مختلفة التخصصات، ومنها ما هو  •
 .البعض اآلخر فیتطلب اشتراكُمتاح مجانًا للطالب، أّما 

تتیح المكتبة فهرسها على اإلنترنت وذلك تیسیًرا للطلبة والباحثین في الحصول على ما یریدونه  •
 .من مقتنیات وهم خارج أسوار المكتبة والجامعة

تُقّدم مكتبة الجامعة خدمة اإلحاطة الجاریة عن طریق إعالم الطالب بالكتب والمراجع التي  •
بة حدیثًا عن طریق إدراجها عل صفحة المكتبة على شبكة اإلنترنت تحت ما تصل إلى المكت

، باإلضافة إلى أنها تقوم بعمل معرض للكتب التي تصل حدیثًا، )وصل حدیثاً (یعرف بـــ 
خدمة اإلرشاد والتوجیه ، خدمة اإلطالع الداخلي: وتقدم المكتبة أیضًا الخدمات التالیة

، خدمة المراجع، خدمة البحث في الفهارس اآللیة  ،التصویر خدمةرة، خدمة اإلعا، والتدریب
، ولكن المكتبة ال تقدم خدمة البث خدمة تخریج األحادیث النبویة الشریفة للطلبة المتخصصین

  ).إعالم الطالب بصورة فردیة بما یصل إلى المكتبة من مراجع(اإلنتقائي للطالب 

وحدة البرمجة في الجامعة، وذلك لخزن  تعتمد مكتبة الجامعة على برنامج مصمم من قبل •
 .(CDS/ISIS)واسترجاع المعلومات، وبذلك تكون قد استغنت عن نظام 

حصــلت المكتبــة مــؤخًرا علــى العضــویة الكاملــة فــي الفهــرس العربــي الموحــد الــذي یعــد مشــروًعا  •
تعاونًیـــا غیـــر ربحـــي یهـــدف إلیجـــاد بیئـــة تعاونیـــة للمكتبـــات العربیـــة خاصـــة، وذلـــك مـــن أجـــل 
تخفــیض تكلفـــة فهرســـة أوعیـــة المعلومــات العربیـــة مـــن خـــالل عملیــة الفهرســـة المتقاســـمة التـــي 
تتطلب توحید ممارسات الفهرسة داخل المكتبات العربیة واعتماد المعاییر الدولیة في الوصـف 
الببلیوجرافي، األمر الذي سیحقق تطور مستوى المعالجة الببلیوجرافیة داخل المكتبـات العربیـة 

ســینعكس إیجاًبــا علــى انتشــار الكتــاب العربــي والتعریــف بالثقافــة العربیــة اإلســالمیة مــن والــذي 
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خـــالل تســـجیالت عالیـــة الجـــودة تتـــاح للمكتبـــات داخـــل وخـــارج الـــوطن العربـــي والتـــي ســـتمكن 
  .المستفید من الوصول لوعاء المعلومات العربي المحدد بكل یسر

  .ى قطاع غزة ولكنها لم تدخل قید التنفیذتم عقد اتفاقیات مع مكتبات الجامعات على مستو  •
تسعى عمادة المكتبة إلى تطویر المكتبة، ولكن الموضوع قید الدراسة من قبل هیئة المشاریع  •

بالجامعة، ویذكر أنه ال توجد میزانیة مخصصة من قبل إدارة الجامعة للمكتبة، بل تعتمد في 
 .التمویل على موازنات تجریها كل عام

  قصى كتبة جامعة األم •
 ىــــة األقصــــجامع

 كمعهد الجامعة بدأت فقد فلسطین، ألبناء التعلیم توفیر إلى نشأتها منذ األقصى جامعة سعت
 كلیة إلى المعهد تطور 1991 العام وفي المصریة، الحكومة إدارة تحت 1955 العام في للمعلمین

 اعتماد تم وقد .وأساتذتها العلمیة اوأقسامه الدراسیة خططها تطویر على عملت التي الحكومیة التربیة
 في حكومیة فلسطینیة عالٍ  تعلیم كمؤسسة 2001 دیسمبر 21 في رئاسي بقرار األقصى جامعة

 11 رقم العالي التعلیم قانون من لكل وفقا   وأكادیمیًا، علمیاً  مستقلة مؤسسة والجامعة غزة، محافظات
 إنسان إعداد إلى الجامعة وتهدف .العالي لتعلیما وزارة عن بمقتضاه الصادرة واألنظمة ،1998 لعام

 من المعلومات تكنولوجیا وتوظیف المستمر التعلم على القدرة ولدیه والقیم، والمهارات، بالمعرفة، مزود
 تحقیقها خالل األقصى جامعة وتلتزم .العلمي والبحث الجامعي، والتعلیم القدرات، بناء برامج خالل

 واالحترام، والشفافیة، المسئولیة، تشمل التي اإلنسان حقوق ومبادئ واإلسالمیة، ،العربیة بالثقافة لرؤیتها
 األقصى جامعة(  المصلحة ألصحاب والمشاركة والتمكین، والمساواة، والعدالة، والتسامح،

http://www.alaqsa.edu.ps، 2012( ویبلغ عدد طالب جامعة األقصى حوالي ،)18031 (
  ). 2012ول والتسجیل، عمادة القب(طالب وطالبة 

  :ثناء نسمان، تم الحصول على المعلومات التالیة حول المكتبة وخدماتها.وفي مقابلة أجریت مع أ

إلى نظام متطور من إنتاج قسم البرمجة  (CDS/ISIS) النظام اآللي القدیم تم مؤخرًا استبدال •
 وحتى تسهل ،لتقنیة الحدیثةوالذي یمكن المستخدم من الدخول إلى النظام وفق البیئة ا بالجامعة

المكتبة سرعة حصول القارئ على رغباته فقد خصصت عددًا من ذوي الخبرة في مجال 

http://www.alaqsa.edu.ps
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الذي یمكن الطلبة الوصول إلى محتویات المكتبة من  للكتب عن طریق الفهرس اآللي اإلرشاد
  .مراجع

اشتراط إرفاق قرص ال تمتلك مكتبة الجامعة مصادر إلكترونیة رقمیة، ولكنها بدأت حدیثًا في  •
مدمج ألیة رسالة ماجستیر، ویذكر أنه یمكن للطالب حالیًا االطالع على ملخصات الرسائل 

  .العلمیة وبیاناتها بصورة إلكترونیة من خالل موقع الجامعة على شبكة اإلنترنت

  .تقوم عمادة المكتبة بعقد دورات للعاملین في المكتبة ولكن بصورة متباعدة •

ة اشتراك في قواعد البیانات للطالب، ولكنها توفر على رابط المكتبة مجموعة من ال تقدم المكتب •
  .الروابط المجانیة األصل والتي تمكن الطالب وغیره من زائري الموقع من استخدامها

تتوفر إدارة جامعة األقصى میزانیة خاصة للمكتبة سنویًا، تمكنها من تزوید المكتبة بالجدید من  •
 .الكتب والمراجع

تسعى المكتبة إلى تطویر مبنى المكتبة، وذلك من خالل محاولة إیجاد مبنى منفصل عن مبنى  •
القاعات الدراسیة للطالب، والذي یشكل في حد ذاته مشكلة، حیث یجب أن یتمیز مبنى 

  .المكتبة بالهدوء والبعد عن الضوضاء

 تفیدین كخدمة أساسیةیختص هذا القسم بإعارة الكتب للمستوفر المكتبة خدمة اإلعارة بحیث  •
خدمة  العمادة ولهذا توفر من خدمات مكتبات الجامعة وذلك وفقًا لقواعد وسیاسة العمادة

المكتبات الفرعیة  الوصول إلى المجموعات العامة في المكتبة المركزیة لجامعة األقصى وكذلك
والعاملین بها  وأساتذة الجامعة كما تقدم العمادة خدماتها لطلبة. في خان یونس، وتل الهوى

ا، خاصة تخول لهم استعارة مقتنیاته وغیرهم من أفراد المجتمع المحلي الذین یحملون بطاقات
ولكن یشكل قسم اإلعارة جزءًا من قاعة المكتبة الرئیسیة، وهذا یسبب نوع من الفوضى في 

  .قاعة المكتبة

ف على أجهزة الحاسوب اإلشراتقتصر مهام المكتبة اإللكترونیة في الجامعة على المراقبة و  •
خدمات المعلومات وٕاجراء األبحاث والدراسات على  باإلضافة إلى تقدیم المكتبة المتوفرة في

 أجهزة: ومن محتویاتها  ، مكتبة والمنشورة على أقراص مدمجةال قواعد المعلومات المتوافرة في
 أشرطة -  – CDاسطوانات –جهاز میكروفیلم  –الصور  لمعالجة ماسح ضوئي –بحاسو 

  .كاسیت وفیدیو
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  مقدمــــــــــــــة: أوال  

  الدراسات المحلیة: ثانیاً 

  الدراسات العربیـــة : ثالثاً 

  الدراسات األجنبیة: رابعاً 

  التعلیق على الدراسات السابقة: خامساً 

  

  
  

 الدراسات الســــــــابــــقة
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  مقدمة: أوال  
 من العدید أن القول یمكن بحیث ،الفجوة الرقمیة عو موض والدارسین الباحثین من العدید تناول

 نظراً  مرات ولعدة مواضیع ذات صلة بالفجوة الرقمیة واناقش قد العالم ومن مختلف أنحاء الباحثین
 التي الدراسات شح هي الباحثة واجهت التي الصعوبة ولكن .الیوم األعمال عالم في القصوى ألهمیتها
 الباحثة علم وحسب .خصوصاً  في المكتبات عمومًا، والفجوة الرقمیة الفجوة الرقمیة موضوع تناولت
تقییم الفجوة الرقمیة في المكتبات  " موضوعها في نوعها من األولى هي الحالیة الدراسة تعتبر

 بصورة الدراسة موضوع تناولت التي الدراسات من لعدد توضیح یلي وفیما. فلسطین في "الجامعیة
  .مباشرة غیر أو مباشرة

 ةمقدم وهي األقدم إلى األحدث من الزمني تسلسلها حسب السابقة الدراسات ترتیب تم ولقد
  .أجنبیة ودراسات عربیة دراساتدراسات محلیة، : كالتالي

  الدراسات المحلیة: ثانیاً 
واقع الخدمات المكتبیة في الجامعات الفلسطینیة من : " بعنوان) 2007، مرعي(دراسة  - 

  ."وجهة نظر المستفیدین
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى واقع الخدمات المكتبیة المقدمة في المكتبات الجامعیة الفلسطینیة 
من وجهات نظر المستفیدین، كما هدفت الدراسة إلى التعرف على اختالف استجابات المستفیدین وذلك 

الخبرة ألعضاء الجامعة، فئة المستفیدین، الجنس، التخصص، وعدد سنوات : تبعًا لمتغیرات الدراسة
  .هیئة التدریس والموظفین واإلداریین، والمستوى الدراسي للطالب

تكّون مجتمع الدراسة من جمیع الطالب وأعضاء هیئة التدریس، الموظفین واإلداریین في 
فردًا، منهم ) 42756(، وبلغ عددهم )2006- 2005(الجامعات الفلسطینیة خالل العام الدراسي 

موظفًا إداریًا موزعین على سبع جامعات، ) 1974(عضو هیئة تدریس، ) 1915(طالبًا، ) 38867(
عضو هیئة تدریس، ) 96(طالبًا، ) 777(مستفیدًا، منهم ) 971(أّما عینة الدراسة فقد اشتملت على 

  .موظفًا إداریاً ) 98(

  :ومن أهم التوصیات التي خلصت إلیها الدراسة ما یلي 

 .لفلسطینیة برفع مستوى خدماتها لتناسب نختلف المستفیدینضرورة اهتمام المكتبات الجامعیة ا •
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 .إجراء دراسات مستقبلیة تفصیلیة حول واقع الخدمات المكتبیة في الجامعات الفلسطینیة •

 .التنوع والشمول في مصادر المعلومات في جمیع حقول المعرفة ومتابعة ما یصدر حدیثاً  •

لجامعیة الفلسطینیة الحاضر واتجاهات المكتبات ا: " بعنوان) 2007، الهنداوي(دراسة  - 
 ".المستقبل

هدفت الدراسة إلى التعرف واقع المكتبات الجامعیة الفلسطینیة من حیث مدى كفایة وكفاءة 
استخدم في الدراسة  ، وتمالمباني، األثاث، التجهیزات، والتنظیم اإلداري: المقومات المادیة المتوفرة مثل

: ج البحثي التاریخي، كما استخدم أكثر من أداة لجمع البیانات مثلالمنهج الوصفي التحلیلي والمنه
  .استمارة البحث، استبانه المستفیدین، المقابلة المقننة، والمالحظة المنظمة

تم تطبیق الدراسة على كافة المكتبات الجامعیة الفلسطینیة في الضفة الغربیة و قطاع غزة عدا 
تبات الجامعیة في وزعها على المستفیدین من خدمات المكه و كما قام الباحث بتصمیم استبانواحدة، 

  .طالب السنة األخیرةطلبة دراسات علیا و أكادیمیین و  شملت العینةمحافظات غزة، و 

لت الدراسة ألهم النتائج التالیة   :وتوصَّ

افتقار بعض المكتبات موضوع الدراسة لوجود اللوائح الداخلیة، أدلة اإلجراءات، أدلة التوصیف  •
  .لوظیفي، والسیاسات العامة المكتوبة التي تنظم وتضبط سیر العملا

  .النقص الواضح في عدد المتخصصین في كثیر من المكتبات موضوع الدراسة •

یحتاج الكثیر من المستفیدین لزیادة االهتمام بهم من خالل إكسابهم لمهارات استخدام المكتبات  •
  .لتردد على المكتباتوالبحث في مصادر المعلومات فیها، وتشجیعهم ل

  :ومن أهم التوصیات التي أوصى بها الباحث ما یلي

التعلیم العالي الفلسطینیة، وٕاداریي الجامعات الفلسطینیة، ه الدعوة لكل من وزارة التربیة و وجَّ  •
وٕادارة المكتبات الجامعیة موضوع الدراسة نحو التخطیط لشبكة المكتبات الجامعیة الفلسطینیة 

  .صور إجرائي لذلكعن طریق وضع ت
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  الدراسات العربیة: ثالثاً 
 العوامل دراسة :ةاللغوی الرقمیة الفجوة: " بعنوان) 2010، والحراصي العوفي(دراسة  - 

 المعلوماتیة اإللكترونیة األرصدة تعزیز في العرب واألكادیمیین إخفاق الباحثین إلى المؤدیة
  ".العربي بالنص

التي تدفع الباحثین واألكادیمیین العرب إلى البحث هدفت هذه الدراسة إلى وصف األسباب 
والكتابة بغیر لغتهم األم، واآلثار السلبیة التي یلحقها زیادة االهتمام باللغة اإلنجلیزیة على حساب اللغة 
العربیة في البحث واالتصال العلمي العربي، كما تساهم هذه الدراسة في إضافة مجموعة من 

أن تحد من تفاقم الوضع الراهن وتسعى نحو تحسین تدفق المعلومات باللغة المقترحات التي من شانها 
  .العربیة وٕاحداث تغییرات جذریة إلنارة مستقبل اللغة العربیة في البیئة الشبكیة

لمحة تاریخیة عن اإلنتاج الفكري العربي، : واشتملت الدراسة على مجموعة من المفردات شملت
قت بعد ومن ثم قامت بتسلیط الضوء على  اإلنتاج الفكري العربي في البیئة األكادیمیة اإللكترونیة، تطرَّ

ذلك إلى دراسة العوامل والمسببات التي تدفع األكادیمیین والباحثین العرب إلى تقلیل االهتمام باللغة 
في  العربیة والتركیز على اللغة اإلنجلیزیة في كتابة مؤلفاتهم ونتائج أبحاثهم، مع ذكر مؤشرات انتشرت

الوقت الراهن وباتت تشیر إلى ضعف وتراجع اللغة العربیة أمام التفوق الكبیر الذي فرضته اللغة 
اإلنجلیزیة في الحوزة على المحتوى اإللكتروني لمصادر المعلومات بشقیها العام واألكادیمي األمر الذي 

ما ركزت الدراسة على بحث یساعد على توسیع الفجوة الرقمیة اللغویة بین العالم العربي والغربي، ك
التحدیات الفنیة وهیمنة وٕاغراءات اللغة اإلنجلیزیة وضعف مؤسسات الترجمة ودور النشر العربیة 
والمكتبات األكادیمیة العربیة في مواكبة التطورات الجاریة في البلدان المتقدمة وتعزیز األرصدة 

ربي، إضافة إلى قراءة مستقبل اللغة العربیة في المعلوماتیة والمعرفیة في البیئة اإللكترونیة بالنص الع
  .البیئة اإللكترونیة

اعتمدت الدراسة في إجرائها وتطبیقها على تنفیذ مسح میداني لبعض المواقع العربیة لمؤسسات 
أكادیمیة وتعلیمیة ومكتبات أكادیمیة للوقوف على حجم ما تقدمه هذه المواقع من إنتاج فكري إلكتروني، 

ى إتباع أسلوب التحلیل النصي للدراسات السابقة وعرض أهم النتائج التي تم الوصول باإلضافة إل
  .إلیها
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وقد وقفت هذه الدراسة موقف الدراسات واألبحاث وأوراق العمل المقدمة على مر السنوات 
الماضیة والمرتبطة بنفس الموضوع في مناشدة الدول العربیة على ضرورة اإلسراع في تبني التوصیات 

  :تي وضعتها تلك الدراسات، وعلیه فإن هذه الدراسة تؤكد على ضرورة العمل بالتوصیات التالیةال

صیاغة استراتیجیات وسیاسات خاصة لدعم تواجد اللغة العربیة في البیئة اإللكترونیة،  .1
 .والتشجیع على ممارستها في البحث واالتصال العلمي

العربي وتبادل الخبرات الالزمة لدعم  تنفیذ مشروعات رقمنة تعاونیة على مستوى الوطن .2
 .المحتوى العربي في البیئة اإللكترونیة

إنشاء مواقع رقمیة وطنیة وأكادیمیة عربیة تحتوي على مصادر معلومات ومراجع عربیة متاحة  .3
 .مجانًا على شبكة اإلنترنت

ربیة بصورة وضع آلیة لتطویر صناعة النشر األكادیمي في الوطن العربي وتوفیر الدوریات الع .4
 .إلكترونیة

تطویر خدمات المعلومات التي تقدمها المكتبات األكادیمیة وزیادة حجم المعلومات اإللكترونیة  .5
بالنص العربي وتطویر أسالیب مستوحاة من النظم المعمول بها في البلدان المتقدمة لزیادة 

 .تمثیل اللغة العربیة إلكترونیاً 
مستوى المكتبات األكادیمیة من حیث معاییر واستراتیجیات زیادة حجم التعاون اإلقلیمي لرفع  .6

  .تقدیم المعلومات اإللكترونیة بالنص العربي

المكتبات الرقمیة في المملكة العربیة السعودیة، مكتبة : "بعنوان) 2010، المعثم(دراسة  - 
  ".الملك فهد الوطنیة نموذجاً 

  :التالیة فاألهدا تحقیق إلى الحالیة الدراسة خالل من الباحث سعى
  .الرقمیة المكتبة مفهوم تحدید .1
 .الرقمیة للمكتبة الممیزة الخصائص التعرف على  .2
 .الرقمیة المكتبة أهمیة على التعرف .3
  .)الوطنیة فهد الملك مكتبة (الدراسة محل الوطنیة المكتبة واقع على التعرف .4
 .الرقمیة كتبةالدراسة للم محل الوطنیة المكتبة لتبني الالزمة المتطلبات على التعرف .5
 إن الرقمیة، الدراسة للمكتبةً  محل الوطنیة المكتبة تبني مشروع نجاح معوقات إلى التعرف .6

  .معالجتها وسبل دت،جِ و  



 

 

82 

 

 في الرقمیة واقع المكتبات إلى للتعرف الماسة الحاجة :وتحددت مشكلة هذه الدراسة في
السیما بعد أن أعلنت تلك األخیرة عن  - نیةفهد الوط الملك مكتبة تمثلها كما السعودیة، العربیة المملكة

 وجود ومدى الرقمیة، الوطنیة المكتبة متطلبات ومعرفة -البدء في مشروع إنشاء مكتبة إلكترونیة
 مناسبة لتلك حلول إلى وصوالً  الرقمیة، للمكتبة الدراسة محل الوطنیة المكتبة تواجه تبني معوقات

 الرقمیة للمكتبة الوطنیة تبني المكتبة مقومات یحدد قترحم تصور وضع ثم ومن جدت،و   إن المعوقات،
 .السعودیة العربیة المملكة في

  :منهجیة الدراسة

 التحلیلي الوصفي المنهج الباحث استخدم تساؤالتها، عن واإلجابة الحالیة الدراسة أهداف لتحقیق
 أسلوب التركیز على مع ،الدراسات من النوع إلجراء هذا األنسب بوصفه الحالة ودراسة المسح بشقیه 
 الملك مكتبة(الدراسة  موضع فهم الحالة في التعمق على یساعد األسلوب هذا إن حیث الحالة، دراسة

  .الحالة بتلك الصلة ذات والقضایا مختلف الجوانب على والسیطرة ،)الوطنیة فهد

 تساؤالتها إلجابة عنوا الدراسة أهداف لتحقیق الالزمة المیدانیة البیانات بجمع یتعلق فیما أما
 البیانات لجمع رئیسة أداة   االستبانة :تشمل األدوات من مجموعة استخدم قد الباحث فإن المطروحة،

 وتحلیل الفكري، اإلنتاج مسح على اعتماداً  – الباحث إن حیث الدراسة، مجتمع أفراد من المیدانیة
 نسختین تصمیم إلى حیث عمد – لرقمیةا المكتبات مجال في والعربیة العالمیة والنماذج المشروعات

 بالمكتبة) المكتبات واختصاصیي اإلداریین، (الموظفین إلى توجه إحداهما: االستبانة من متباینتین
 ومعلومات بیانات على منهم الحصول بغرض وذلك المكتبة؛ بمرتادي خاصة واألخرى الدراسة، محل

 بعض على االطالع :الدراسة أدوات تشمل كما .الدراسة موضوع جوانب من كثیر لمعرفة ضروریة
 مع الشخصیة والمقابالت الدراسة، بموضوع العالقة ذات المنشورة وغیر المنشورة والسجالت الوثائق

 بالمشاركة المالحظة وكذلك الدراسة، محل المكتبة إدارات بعض على والمشرفین المسئولین من عدد
 على مجتمعة األدوات هذه كل تضافر یساعد حیث - المكتبة هذه في إداریاً  الباحث عمل بحكم

  .تساؤالتها عن واإلجابة الدراسة، أهداف لتحقیق المطلوبة البیانات في النقص جوانب بعض استكمال

   :فئتین من الدراسة هذه مجتمع وتألف
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 تدریس، هیئة دارسین، وأعضاء من( المكتبة هذه خدمات من المستفیدین فئة شملت :األولى الفئة
 علیهم وزعت فرد، )400 (عددهم نفسها، وبلغ الزمنیة المدة أثناء في وذلك ،)وٕاداریین حثین،وبا

  .الباحث إلى جمیعها وأعیدت بمرتادي المكتبات، الخاصة الدراسة استبانات

 فهد الملك مكتبة في العاملین )والمتخصصین اإلداریین( الموظفین جمیعشملت و  :الثانیة الفئة
 علیهم وزعت موظًفا، )320 (معدده ویبلغ المیدانیة، الدراسة إلجراء الزمنیة دةالم خالل الوطنیة،
 .استبانة) 217( الباحث إلى منها وأعید المكتبة، بمنسوبي الخاصة الدراسة استبانات جمیعهم

 بیانات على الحصول في للدقة توخيل ولكن ،فردا  ) 617( من یتكون الدراسة مجتمع فإن وعلیه
  .حدة على كل منفصلتین الفئتین مع الباحث تعامل ،دقیقة وٕاجابات

 بآلیة لترتقي عملیة؛ توصیات الباحث اقترح منها، النتائج واستخالص المیدانیة الدراسة إجراء بعد
 والسریعة المتالحقة التطورات مع اشیاً وتم والجهد، للوقت استغالالً  بها، لوتعجَ  الرقمیة، المكتبة تبني
 : هي التوصیات هذه وأهم كترونیة،اإلل التقنیة عالم في

 .المطلوبة المعلومة إلى الوصول على المستفید یساعد المعلومات لتنظیم سهل نظام توفیر .1
  .واإلنترنت اإللكترونیة األجهزة فیروسات ضد قویة حمایة برامج توفیر .2
 .الرقمیة المكتبة داخل المطلوبة المعلومات إلى والوصول البحث لتیسیر إرشادات توفیر .3
 .الرقمیة المكتبة من المستفید توجیه على تعمل للبحث إرشادات توفیر .4
 .وصیانتها التحتیة البنیة لتوفیر مالي دعم توفیر .5
 .المعلومات واختزال والبحث والتكشیف للفهرسة مطورة برامج توفیر .6
 .الرقمیة للخدمة المناسبة المباني تجهیز .7
 .عامة المكتبي التقني المجال في الحدیثة التطورات ومواكبة اإلداري األفق سعة .8
 .المعلومات واختصاصیي اإلداریین بین الجماعي والعمل التعاون وجود .9

  .المعلومات اختصاصیي بین األدوار توزیع تغییر في المرونة توافر .10
 للتعامل المكتبیین الموظفین تأهیل وٕاعادة الرقمیة، المكتبة اختصاصي في جدیدة مهارات توافر .11

 .متطورةال التقنیات مع
 .العالمیة والمعاییر التقنیات أحدث على المكتبة الختصاصیي المستمر التدریب .12
 مصادر أو البیانات بقواعد المكتبة وتزوید الرقمنة، عملیات بدء قبل القانونیة بالصیاغة البدء .13

 .ونظمها العالمیة الرقمیة المكتبات معاییر مع یتفق بما المعلومات،
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 )".بن خدة(الرقمنة في المكتبات الجامعیة الجزائریة : "نبعنوا) 2009(دراسة سالم  - 
كمؤسسات علمیة وثقافیة وحتى  "المكتبات الجامعیة الجزائریة"هذه الدراسة حول  تمحورت

 سیاسیة، وباعتبارها كیان أساسي في المخطط التنموي الشامل للبالد، وال یمكن بدونها تصّور دوراً 
وبالتالي فإن الجامعة والمكتبة الجامعیة مجاالن  ،رًا فّعاًال للتكوین الجامعيللنخبة الجامعیة، وتأطی ریادیاً 

  .الكتشاف القیمة المضافة، التي یكون محلها المجتمع الرحب

على المكتبة الجامعیة المركزیة لجامعة الجزائر، ویرجح هذا  عّینة مجتمع الدراسةوقد اقتصرت 
من النقاط المركزیة المحوریة في الجزائر، من الناحیة اإلداریة  ُتَعدّ " الحالة"االختیار إلى كون أن هذه 

والتنظیمیة وحتى التاریخیة، ولكونها تمثل الجغرافیة المركزیة للجزائر، بالموازاة على اعتبارها تقع في 
   .قلب عاصمة البالد

 ویعد، دراسةفي جمع المعلومات الخاصة بال المقابلة وتحلیل المحتوىأداتي  تّم االعتماد علىوقد 
وسیلة مالئمة للتقّرب أكثر على الخلفیات المتعددة والمتنوعة لدى إدارة المكتبات  "المقابلة"توظیف أداة 

الجامعیة، باعتبار أن أعضائها هم مؤثري العلبة الخفیة لهذه المرافق، وبإمكانهم إعطاء معلومات كافیة 
ن رسم مخطط حول محور اهتمام السلطة حول خلفیة موضوع حالة الدراسة، وبهذه المعلومات یمك

اإلداریة بمثل هذه المشاریع، ومحاولة معرفة ما إذا كانت هناك إرادة ونیة مشتركة في صیاغة 
  .إستراتیجیة المكتبات الجامعیة

ویشتمل سؤال الدراسة على سؤال رئیس تتفرع منه مجموعة من األسئلة الفرعیة التي تغطي بدورها 
  .متكاملموضوع الدراسة بشكل 

  :سؤال الدراسة الرئیس

  ما هو واقع الرقمنة في المكتبات الجامعیة الجزائریة، وكیف یمكن تصّور مستقبلها؟

  :بینما تندرج تحت السؤال الرئیس األسئلة التالیة

  ما هو واقـع الرقمـنة في المكتـبة الجامعـیة الجزائـریة؟ •
المكتبات الجامعیة الجزائریة، كافیة لتطبیق هل الشروط التقنیة، المادیة، المالیة والبشریة في  •

 تكنولوجیة الرقمنة؟
  هل هناك إستراتیجیة وطنیة تهتم باستثمار تكنولوجیا المعلومات في المكتبات؟ •
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جدیدًا یستجیب لرغبات المستفیدین من المعرفة؟ وهل یمكن " اجتماعیاً " مطلباً " الرقمنة"هل تعّد  •
  ة مكتباتنا الحدیثة؟اعتبارها خیارًا إستراتیجیا في بیئ

  :وتمثلت فرضیات الدراسة في التالي

  .الرقمنة اهناك مبادرات ومحاوالت لالستفادة من تكنولوجی •

 اتملك المكتبات الجامعیة الجزائریة الشروط التقنیة، المادیة، المالیة والبشریة لتطبیق تكنولوجی •
  .الرقمنة

  .في المكتبات الجامعیة الجزائریة هناك إشراف وتنسیق جماعي رسمي مشترك لجهود الرقمنة •
  .تحسین خدمات المستفیدین في المكتبات الجامعیة الجزائریةلتعّد الرقمنة خیارًا  •

  :وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالیة

تتطلب مشاریع الرقمنة إلى الموارد المالیة المناسبة، وال یمكن أن تتوفر هذه األموال إال في  .1
جهود  إالتعاون المشترك، ومبادرات الرقمنة في الوقت الراهن ما هي ظل التخطیط الوطني وال

  .فردیة هنا وهناك، وتنشط خارج المیزانیة السنویة لهذه المكتبات
نترنت في المكتبات من مظاهر غیاب البیئة التكنولوجیة في یشّكل ضعف استعمال اإل .2

 .المكتبات من حیث توفر بناها التحتیة ومستلزماتها األساسیة
بقاء إستراتیجیة توطین وتوظیف تكنولوجیا المعلومات في المكتبات غیر واضحة وغیر محددة  .3

تحدیدًا جیدًا، حیث یعطي للمكتبات األطر التي یمكن أن تتعامل بها مع هذه اإلتاحات، 
فالكثیر من مشاریع الرقمنة، كانت قد برمجت ولكن توقفت فیما بعد، لعدم مراعاتها لحقیقة 

 .بات الحالیة والحقیقیةوضعیة المكت
ضرورة تعزیز كفاءة العاملین في المكتبات من إداریین وأخصائیي معلومات، وذلك لكونهم  .4

 .العنصر الفعال في أي مشروع تطویري للمكتبات
برامج تأهیل أخصائیي المعلومات في مواجهة العصر : "بعنوان) 2009(دراسة الیاسري  - 

   ".الرقمي
یم برامج تأهیل المكتبیین في الجامعات العربیة لمعرفة مدى تغطیتها البحث إلى دراسة وتقی هدف

للمفاهیم الحدیثة في علم المكتبات والمعلومات ، ومساهمتها في تطویر مهارات المكتبیین ولمعرفة مدى 
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التوافق بین البرامج التأهیلیة للمكتبین وواقع العمل الفعلي في المكتبات، ومع تغیر طبیعة حاجات 
وكل التطورات التي أفرزتها ثورة المعلومات   یدین للمعلومات وظهور أوعیة معلومات جدیدةالمستف

وتكنولوجیا المعلومات أصبح أخصائي المعلومات أمام تحدیات فرضت علیه واقعًا مختلفًا عما تعلمه 
جه وا. ووضعته أمام منعطف خطیر فإما مواجهة هذا التحدي واالستمرار وٕاما االنسحاب والتالشي

المكتبي هذا التحدي وبدأ بتطویر أدواته ومهاراته وتحول إلى أخصائي معلومات یبحث في قواعد 
التي قد تكون قریبة منه أو تبعد عنه آالف األمیال لیقدم خدمات جدیدة   البیانات وشبكات المعلومات

كتبات معه هذا التحدي وواجهت أقسام علم المعلومات والم. لم یكن بإمكان المكتبات التقلیدیة تقدیمها 
وبدأت في تعدیل مسارها وهي تنعطف هذه االنعطافة الخطیرة من خالل تعدیل وتطویر البرامج التي 
تقدمها ألعداد وتأهیل الملكات البشریة القادرة على المواكبة والتحدي عندما تعمل في تلك البیئة الجدیدة 

  .ادیة واجتماعیة وثقافیةالتي أثرت على مجاالت الحیاة كافة من سیاسیة واقتص

  :وهدفت الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤالت التالیة

  للعمل مع هذه التقنیات والمفاهیم التي تمثل تحدیاً  أكادیمیاً  هل یتم تأهیل المكتبي تأهیالً  •
 یضع مهنته على المحك؟ حاداً  ومنعطفاً  حقیقیاً 

  لفعلي في المكتبات؟توافق برامج التأهیل المكتبي مع واقع العمل ا  ما مدى •
ما هي السبل التي یمكن من خاللها الحفاظ على هذه المهنة وتطویرها لتالئم متطلبات العصر  •

 الرقمي؟

  :أهم االستنتاجات التي توصلت إلیها الدراسة

الواقع الفعلي للعمل في العدید من المكتبات ومنها الجامعیة والمتخصصة متطور ویواكب  أن   •
من المكتبات فنجد  األخرى األنواعفي  أما من مفردات برامج التأهیل  كثرأالتغییرات الحدیثة 

 اآلخرالتقلیدي والبعض  األسلوبغلب مكتباتنا العربیة تستخدم أنوعا من التوافق وذلك لكون 
ولكنهم  الرقمي وهو ما سمي بالمكتبة الهجینة، واألسلوبالتقلیدي  األسلوبمنها یجمع بین 
وهذه النقطة تثیر . في بیئة العمل الرقمیة المتطورة أكثرحاولوا التقدم  ما إذاسیقفون عاجزین 

  .واألكادیميالمعلومات على الصعیدین المهني  أخصائیيالمختصین في تأهیل  أمام

مشكلة أخرى وهي مشكلة المكتبیین الذین تخرجوا من الجامعة وانخرطوا في العمل قبل ظهور  •
ولم یتمكنوا من مواكبة  ،أعمالهمي لكنهم یواجهونها الیوم في التقنیات الحدیثة في العمل المكتب
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یتم التعاون بین  أنعلى برامجها الستیعابها، وهنا یجب  أقسامهم أجرتهاالتغییرات التي 
االهتمام بموضوع التعلیم  المكتبات والمعلومات في وأقسامجمعیات المكتبات والمعلومات 

وحتى تتمكن . في العمل أدواتهملتي تمكنهم من تطویر المستمر لتزویدهم بالمعارف الجدیدة ا
من الحفاظ على هویة مهنة العاملین في المكتبات ومراكز المعلومات البد لها من  األقسامهذه 

تقییم برامجها وفق المفاهیم الحدیثة في العمل مع البیئة الرقمیة  إعادةالعمل وبجدیة على 
   .التعدیالت الضروریة بأسرع وقت وٕاجراء

  ".لمكتبة الرقمیة وقضایاها الفكریةا: "بعنوان) 2007نقرش، (دراسة  - 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم المكتبات الرقمیة، كما تطّرقت إلى إلقاء الضوء على 
كل ما یتعلق بمفهوم المكتبة الرقمیة وقضایاها الفكریة من حیث المفهوم والتطور والمزایا، وأهداف 

لمكتبة الرقمیة وأسبابه، مرورًا بالمراحل المقترحة في مشروعات المكتبة الرقمیة، مع التحول إلى ا
التطرق إلى موضوع حقوق النشر والملكیة الفكریة، ومشكالت المكتبة الرقمیة وصوًال إلى مستقبل 

  .المكتبة الرقمیة

العالم اإللكتروني  وتنبع أهمیة هذه الدراسة من كون التو جه العام الحادث اآلن هو التحول إلى
والمحتوى الرقمي، وسعي مجال المكتبات والمعلومات بشدة في اللحاق بركب االستفادة من تطبیقات 
التقنیات الجدیدة في مجال تقنیة الحاسبات والمعلومات ونظم االتصاالت وتطبیقها، لُیثبت مجال 

ة التطورات في مجال تكنولوجیا المكتبات والمعلومات أنَّه لم ولن یمت وٕانما یحاول عن كثب مالحق
  .المعلومات واالتصاالت

ولقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي النوعي باعتباره األنسب لدراسة الموضوع، من 
  .خالل االطالع على األدبیات ذات الصلة بموضوع الدراسة

  :ومن أهم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیها الدراسة

المكتبة التقلیدیة ونشرها على شبكة اإلنترنت على مراحل مخطط لها، على أن  رقمنة مقتنیات .1
 .یتم التركیز على المواد األكثر أهمیة من المطبوعات والمنشورات

إدارة هندسة تصمیم إجراءات العمل اإلداریة والتنظیمیة والفنیة بما یتناسب والبیئة الرقمیة  .2
 .الجدیدة
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نیة الالزمة فیما یتعلق بالمحافظة على حقوق الملكیة الفكریة ضرورة اتخاذ اإلجراءات القانو  .3
 .للمؤلفین

أن تعمل المكتبات الجامعیة التي لدیها مجموعة من األقراص المدمجة الخاصة بالرسائل  .4
الجامعیة بضرورة اإلسراع إلى تحویلها إلى مكتبات رقمیة في كل منها، بالعمل على بناء 

  .حها لالستخدام العاممكتبة رقمیة بالنص الكامل وفت

  الدراسات األجنبیة: رابعاً 
 Assessing the digital divide in a": بعنوان  (Obaidat, 2010 )دراسة  - 

Jordanian academic library"  
هدفت هذه الدراسة إلى تقییم امتداد وطبیعة الفجوة الرقمیة في الدول العربیة المتقدمة، وركزت 

خذت جامعة الیرموك م الفجوة الرقمیة في مكتبات الجامعات األردنیة وأٌ على تقیی بالتحدید الدراسة
األردنیة كحالة دراسیة لتطبیق الدراسة، وقد استخدم الباحث طریقة المقارنة بین مكتبة جامعة الیرموك 

 Data Availability(في غرب استرالیا معتمدًا على طریقة ) للتكنولوجیاكیرتن (ومكتبة جامعة 
Test( ،استخدم الباحث طریقة  اكم)DAT ( في مقارنة الخدمات المكتبیة التي تقدمها جامعة الیرموك

مكتبة جامعة كیرتن تمثل حالة المكتبة المثالیة حسب  أنبتلك المقدمة في جامعة كیرتن على اعتبار 
في كذلك في دراسة الفرق بین المكتبتین ) DAT(الدراسة، و یجدر بالذكر إلى أن الباحث استخدم 

كذلك المحلیة باستخدام قواعد بیانات المحتویات الرقمیة العالمیة و القدرة على توفیر الوصول إلى 
، إضافة إلى اعتماده على تصمیم استبانة تقیم موضوع الفجوة الرقمیة في مختلفة و دائمة الوصول

جامعة الیرموك من المكتبات الجامعیة األردنیة، وشملت عینة توزیع االستبانة الطالب الدارسین في 
  .الملتحقین ببرامج الدراسات العلیا في مختلف التخصصات

وقد استخدمت الطریقة السابقة في اختبار الفرق بین المكتبتین في القدرة على تقدیم محتوى 
أیضًا إلى اختبار الفرق بین المكتبتین ) DAT(سواًء بطریقة مطبوعة أو رقمیة، و كذلك تهدف  المكتبة

اسة في توفیر الوصول الرقمي من قبل المستخدمین إلى المحتویات الرقمیة سواء كانت موضوع الدر 
  .محلیة أو عالمیة
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ولكنها تشیر إلى  في المكتبات الجامعیة ه ما زالت هناك فجوة رقمیةأنً  :وقد خلصت الدراسة إلى
التغلب شیئًا فشيء أن توافر المحتوى الرقمي من الكتب والمراجع في المكتبة الجامعیة قد یساعد في 

  :، ولذلك جاءت توصیاتها كالتاليعلى الفجوة
  .ضرورة تبني مكتبات الجامعات لسیاسات تجعلها تواكب كل ما هو جدید في علم المكتبات •
ضرورة  تبني سیاسات تساهم بتحویل المكتبات التقلیدیة إلى مكتبات إلكترونیة تساهم في الحد  •

  .المصادر الرقمیة من الفجوة الرقمیة الناتجة عن نقص
ضرورة أن یتم ربط المكتبات الجامعیة بشبكة موحدة تحقق سهولة الوصول إلى المراجع من  •

  .مختلف األقطار

   :بعنوان (Aqili and Moghaddam, 2007) دراسة - 
"Bridging the digital divide:  The role of librarians and information 

professionals in the third millennium" 

  )دور أمناء المكتبات في األلفیة الثالثة ( سد الفجوة الرقمیة 

استهدفت الدراسة إظهار كیف أن الفجوة الرقمیة قد أصبحت شائعة  فهي تعبیر عن الفرق بین 
یملك المعلومات وبین من ال یمكلها، وتهدف الدراسة إلى التركیز على عدد من األبعاد ذات  من

وأمنائها في المساعدة على  لفجوة الرقمیة التي تتعلق بخدمات ومسؤولیات المكتباتالعالقة الوثیقة با
  .ردم الفجوة الرقمیة

هذه الدراسة على دور أمناء المكتبات و مهنیي المعلومات في سد الفجوة الرقمیة من ركزت كما و 
  .العوامل المؤثرةها و تعریف الفجوة الرقمیة، مظاهر خالل تحدید بعض الجوانب المتعلقة به بما في ذلك 

  :لقد توصلت الدراسة إلى جملة من التوصیات أهمهاو 
یجب على أمناء المكتبات إعادة تصمیم وتعریف قوائم الخدمات المقدمة للعمالء من ناحیة  •

  .وظیفیة
إعادة النظر في مختلف أجهزة تكنولوجیا المعلومات المتوفرة، واختبار أي هذه األجهزة یصلح  •

  .كتبیة أكثر فاعلیة لتقدیم خدمات م
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إضافة إلى ما سبق فإن على صانعي السیاسات األخذ بعین االعتبار الدور الحیوي الذي تلعبه  •
  .تحقیق التنمیة المستدامةتحقیق مجتمع قائم على المعرفة و  المكتبات وأمنائها في

 Perceptions of"بعنوان ) Mohsenzadeh and Moghaddam ,2011(دراسة  - 
library staff" regarding challenges of developing digital libraries 

العقبات لتطویر المكتبات الرقمیة دراسة إلى التعرف على الصعوبات و استهدفت هذه ال
في إیران، باإلضافة إلى  (IAU)في الفروع اإلقلیمیة السبعة من جامعة آزاد اإلسالمیة ) اإللكترونیة(

ف على برامج التعلیم المقدمة من عر یث ما لدیهم من مهارات، مع التدراسة حالة أمناء المكتبات من ح
   .قبل تلك الجامعات

فردًا من العاملین في مكتبات الفروع المختلفة لجامعة آزاد،  40وقد اشتملت عینة الدراسة على 
من المتخصصین  10سؤاًال تمت مراجعتها بواسطة  34حیث تم توزیع استبانات علیهم تتألف من 

    .SPSS بار صالحیتها، و یذكر أنه تم تحلیل البیانات باستخدام برنامج الخت

  :و كانت أسئلة الدراسة كالتالي

العقبات التي وقفت في طریق تطویر مكتبات رقمیة في الفروع السبعة ما هي الصعوبات و  .1
  المختلفة لجامعة آزاد؟

في المكتبات المركزیة لجامعة ما هو الوضع بالنسبة لمهارت أمناء المكتبات، وبرامج التعلیم  .2
  آزاد؟

 الصعوبات التي تواجه تطویر المكتبات الرقمیة هي عدم وجود معدات مناسبة، أهم جد أنّ و  و  
  ).أي عدم وجود برامج تدریب كافیة(باإلضافة إلى عدم وجود أمناء مكتبات مدربین 

  :وقد خلصت الدراسة إلى

اءة لروادها ولذلك ات مختلفة ذات درجة عالیة من الكفأنه یجب على المكتبات الجامعیة أن تقدم خدم
  :فهي بحاجة إلى

ممن لدیهم خبرة واسعة في التعامل مع طواقم من المتخصصین والمهرة في مجال المكتبات و  •
  .تطویر المكتبات الرقمیةمحركات البحث، قواعد البیانات، و مختلف 
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إلى دعم مادي یسهم في توفیر كافة  باإلضافة إلى ما یحتاجه تطویر هذا النوع من المكتبات •
  .المعدات إلتمام عملیة التطویر

   :بعنوان) Islam and Tsuji, 2009(دراسة  - 

Bridging digital divide in Bangladesh: study on information center""  
استهدف هذا البحث مناقشة مختلف المحاوالت التي بذلت في بنجالدیش بهدف سد الفجوة الرقمیة 
الناتجة عن نقص وتأخر في استخدام وسائل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، مع التركیز على وجه 

  .الخصوص على سد الفجوة الرقمیة في مراكز المعلومات في بنجالدیش

في جمع  (Survey) واعتمدت الدراسة المنهج الكمي واستخدمت لتحقیق ذلك أداة المسح
د الباحث على تقاریر البحوث، مجانب الزیارات الشخصیة، واعت المعلومات الخاصة بالدراسة، إلى

ذلك كمصادر ثانویة في عالقة المباشرة بموضوع الدراسة و التقاریر الداخلیة، وبعض المقاالت ذات ال
  .جمع المعلومات

  :أهداف الدراسة

المعلومات كان الهدف الرئیس من إجراء هذه الدراسة هو التمكن من سد الفجوة الرقمیة في مراكز 
على مجموعة من في بنجالدیش من خالل مجموعة من الخطوات والوسائل، إلى جانب تركیز الدراسة 

  :المتمثلة في التاليالنقاط بشكل خاص و 

  .الخاصة في بنجالدیشة التي تقدمها المؤسسات العامة و تسلیط الضوء على أنشطة الرقمن .1
اضحة في الت التي تساهم بصورة و االتصاالمعلومات و تحدید مختلف مراكز تكنولوجیا  .2

  .االتصاالت، السیما في المناطق الریفیة في بنجالدیشتقدیم خدمات المعلومات و 
الوقوف على مختلف الخدمات التي تقدمها مراكز المعلومات، وكذلك مبادراتهم المختلفة  .3

  .والتي تساهم و لو بجزء في سد الفجوة الرقمیة
راكز المعلومات في بنجالدیش، ووضع التوصیات التي تتبع المشاكل التي تعاني منها م .4

  .تساهم في إحداث التطویر في الخدمات المقدمة من قبلها
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وتوصلت الدراسة إلى أن مراكز المعلومات في بنجالدیش تعاني جملة من المشاكل، التي یشكل 
المشكلة تتمثل في  الوصول إلى حل لها والقضاء علیها خطوة جیدة في سبیل ردم الفجوة الرقمیة، وهذه

  :التالي
حیث تشكل األمیة وخاصة في المناطق الریفیة مشكلة تواجه عمل مراكز : معدل األمیة •

  .المعلومات
بنجالدیش هي اللغة البنغالیة،  حیث أن اللغة السائدة في التعامل بین األفراد في: حاجز اللغة •

التواصل في عالم تكنولوجیا  معظم الناس ال یفهمون اللغة اإلنجلیزیة والتي تعتبر أساسو 
  .المعلومات واالتصاالت

االفتقار إلى مهارات التعامل مع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، كمهارات تشغیل الكمبیوتر  •
  .واإلنترنت، واستخدام نظم المالحة

هو حاجز ، و حیث تواجه بنجالدیش مشكلة ضخمة تتمثل في الكهرباء: نقص إمدادات الطاقة •
  .االتصاالتلتعامل مع تكنولوجیا المعلومات و مام توفیر اآخر یقف أ

حیث ألن تطویر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت یحتاج إلى میزانیات مالیة، : القیود المالیة •
  .إضافة إلى قوى عاملة مدربة في هذا المجال

  :بعنوان) (Shuva  and Akter ,2011دراسة  -

"Bridging digital divide through public, school and college 
libraries: A case study of Bangladesh" 

استهدفت هذه الدراسة محاولة فهم الوضع السائد في المكتبات العامة، ومكتبات المدارس 
والجامعات والكلیات في بنجالدیش كخطوة في سبیل الوقوف على أسباب الفجوة الرقمیة وفي محاولة 

  .ل المتقدمةلردمها واللحاق بركب الدو 

یتمثل الهدف الرئیسي لهذه الدراسة في إظهار دور المكتبات العامة، ومكتبات المدارس 
والجامعات والكلیات في التقلیل من الفجوة الرقمیة في هذه المكتبات على المستوى المحلي، باإلضافة 

  :إلى أهداف أخرى سعت الدراسة أیضًا إلى تحقیقها وهي كالتالي
  .ولوجیا المعلومات واالتصاالت السائدة في المكتبات في بنجالدیشإظهار حالة تكن •
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الكشف عن المبادرات الرئیسة التي تسعى حكومة بنجالدیش إلى تطبیقها بالتعاون مع الدول  •
  .المانحة في سبیل سد الفجوة الرقمیة

  .وأخیرًا، تقدیم نموذج مقترح یساعد ولو بجزء في سد الفجوة من خالل المكتبات •

  :ة الدراسةمنهجی

جمعت هذه الدراسة بین المنهج النوعي والكمي التحلیلي في إجرائها، وذلك في سبیل الحفاظ على 
أفكار واضحة حول الفجوة الرقمیة وطبیعتها وأثرها على المجتمعات، باإلضافة إلى االطالع على 

وقد . ضوع الدراسةالدراسات السابقة في هذا المجال من قبل الباحث لتكوین صورة متكاملة حول مو 
اعتمد الباحث للحصول على تلك الدراسات على قواعد البیانات التي كانت متاحة من قبل جامعات 

ا، باإلضافة إلى اعتماد الباحث على جوجل الباحث العلمي في الحصول على أوسلو، تالین، جامعة دكَ 
الفجوة : یة في إجراء البحثنتائج دقیقة ومعمقة حول الموضوع، واستخدم الكلمات المفتاحیة التال

 الرقمیة، أثر الفجوة الرقمیة، تضییق الفجوة الرقمیة، دور المكتبات في ردم الفجوة الرقمیة، كما اعتمد
  .الباحث على إجراء المقابالت الشخصیة إضافة إلى ما سبق في جمع المعلومات الخاصة بالدراسة

  :اليوقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وهي كالت
  .تزوید أمناء المكتبات بالتدریب الالزم على االستخدام السلیم لوسائل التكنولوجیا •

یجب أن یتم تدریب جمیع طلبة المدارس والجامعات والكلیات على استخدام وسائل تكنولوجیا  •
المعلومات واالتصاالت تدریبًا جیدًا، عن طریق الدورات اإللزامیة وعدم التقید بالمساقات 

ة، مما یساهم في تكوین قاعدة جیدة من المهارات لدى الطالب، تمكنهم من االستخدام الدراسی
  .السهل لوسائل التكنولوجیا في المكتبات وغیره

 :بعنوان  (Moe ,2002)دراسة - 
"Bridging the Digital Divide in Colorado Public Libraries"  

طبیق الدراسة المكتبات العامة ، حیث شاركت في ت2002أجریت هذه الدراسة في ربیع عام 
المتواجدة في بلدان جنوب الصحراء الكبرى، وكان الهدف األساسي منها تقییم دور المكتبیین والمكتبات 
وتأثیرها في سد الفجوة الرقمیة، باإلضافة إلى فهم التكنولوجیا المستخدمة في المكتبات العامة، وتقییم 

  .ه هذه المكتباتالمستوى من التكنولوجیا التي تعمل عند
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اعتمدت الدراسة على استخدام المنهج الكمي في تطبیقها، حیث اعتمدت على : منهجیة الدراسة
المسح كأداة إلجراء الدراسة التطبیقیة، وغطت المكتبات العامة التي تتوافر ضمن خدماتها خدمة 

ر الوصول إلى الكمبیوتر اإلنترنت، واحتوت أداة الدراسة على مجموعة من األسئلة تهدف إلى فهم تأثی
  :واإلنترنت من قبل المستفیدین والتي توفره المكتبات العامة، وقد تناولت األسئلة المجاالت التالیة

 .تجربة اإلنترنت •
  .مدى التردد على استخدام أجهزة الكمبیوتر التي توفرها المكتبات •
  .الخیارات المتاحة للوصول إلى اإلنترنت من قبل المكتبات •
  .یة المصادر التي توفرها المكتبات في تعلم مهارات التكنولوجیا الحدیثةمدى فعال •

حیث اعتمدت اآللیة  الدراسة نسخة من المسح هاتوقد استلمت كل مكتبة من المكتبات العامة التي شمل
  :التالیة في التوزیع

ورة فرد فأكثر، مع ضر  10000على المكتبات التي تخدم عدد من األفراد  نسخة 75تم توزیع  •
  .كحد أدنى 25استعادة 

فرد، مع ضرورة استعادة  10000على المكتبات التي تخدم اقل من  نسخة 30كما ـتم توزیع  •
  .كحد أدنى 10

، حیث شملت العملیة التوزیع خالل أیام األسبوع المسوحات وتم اعتماد التنویع أثناء توزیع •
  .المختلفة، وفي أوقات الیوم المختلفة

  :تضم اآلتي المسوحاتوكانت نتائج تحلیل 
من زوار المكتبات، كان أحد أسباب ترددهم على المكتبة هو توافر أجهزة % 84أن ما یعادل  •

  .الكمبیوتر
من المترددین علیها، لیس لدیهم إمكانیة استخدام الكمبیوتر أو الوصول إلى % 34ما یعادل  •

  .اإلنترنت إّال من خالل زیارة المكتبة
لمكتبة یترددون علیها لغرض تعلم المهارات التكنولوجیة الجدیدة من من زّوار ا% 19ما یعادل  •

  .قبل طاقم العاملین في المكتبة

نظرًا لمجموعة من العوامل، كان لها األثر في اختالف نسب الهدف من  المسوحاتواختلفت نتائج 
  .العمر، المستوى التعلیمي، الدخل، الجنس :زیارة المكتبة، وتندرج هذه العوامل في
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  :وقد خلصت الدراسة إلى
  .یلعب توفیر المكتبات خدمة الوصول إلى اإلنترنت دورًا بارزًا في سد الفجوة الرقمي .1
یجب توفیر حد أدنى من ضمان تعلم كافة أفراد المجتمع مهارات التعامل مع أجهزة الكمبیوتر،  .2

 .وخدمة اإلنترنت
اإللكترونیة من المعلومات، وجود طاقم مكتبي مدّرب یزید من فرصة الوصول إلى المصادر  .3

 .والتي توفرها مختلف المواقع على شبكة اإلنترنت

  :بعنوان)  (Kavulya ,2006دراسة -
"Digital libraries and development in Sub-Saharan Africa"ا  

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المعوقات التي تواجهها المكتبات في محاولة إعداد المكتبات 
  .، وقد طبقت الدراسة على المكتبات في بلدان جنوب الصحراء الكبرى في أفریقیا)اإللكترونیة(ة الرقمی

مطبق في دراسة سابقة، ووزعت على المكتبات  موضوع  نموذج لمسح تم اختیار: منهجیة الدراسة
  .عيالدراسة، مع التركیز على دور المكتبات والمعلومات التي توفرها في إحداث التطویر االجتما

  :وقد خلصت الدراسة إلى

أن وجود المكتبات الرقمیة یساعد هذه البلدان  في عبور البوابات إلى المعلومات العالمیة،  •
اعتماد استخدام تكنولوجیا : ویمكن إنشاء المكتبات الرقمیة من خالل تحقیق تدابیر معینة مثل

ر عدد من المحتویات  االتصاالت والمعلومات الحدیثة، والتي بدورها تساعد في حشد أكب
الرقمیة للمستخدم، باإلضافة إلى االستفادة من المهارات الرقمیة التي یمتلكها العاملون في 
المكتبات، مع ضرورة إقامة الشراكات اإلستراتیجیة بین الجهات المختصة المحلیة، وجهات 

لتكنولوجیا خارجیة تساهم في تمویل مشاریع تطویریة تهدف إلى توفیر االستخدام الدائم 
  .المعلومات واالتصاالت، مع التركیز على ضرورة توفیر وتطویر المكتبات الرقمیة

أحد القیود التي تعاني منها مكتبات تلك المنطقة في محاولة تحویل ما لدیها من محتوى إلى  •
محتوى رقمي، هو عدم وجود الدعم المادي الكافي والالزم لتطویر مباني المكتبات، وتجهیزها 

متطلبات المكتبات اإللكترونیة، باإلضافة إلى نقص الخبرات لدى موظفي المكتبات،  حسب
مما ینتج عنه زیادة تهمیش المكتبات على الرغم من كونها عامل أساسي في التنمیة 
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االجتماعیة، والتقدم االقتصادي، وتحقیق المساواة في الحصول على ما یریده الفرد من 
  .معلومات

  :توصیات الدراسة
حتاج بلدان جنوب الصحراء الكبرى أن تقوم بتقویة وتعزیز بنیتها التحتیة من تكنولوجیا ت •

  .االتصاالت، والذي بدوره سیسهل مشاریع إنشاء المكتبات الرقمیة

المكتبات للتكیف مع بیئة عمل تتناسب والتغیرات الحادثة في ظل ثورة  أمناءضرورة تأهیل  •
 .المعلومات الرقمیة

  ق على الدراسات السابقةالتعلی: خامساً 
 غیر أو المباشرة العالقة ذاتالدراسات العربیة وكذلك األجنبیة  القیام باستعراض خالل من
 في ساعدت التي النتائج من مجموعة إلى السابقة الدراسات توصلت حیث الدراسة، بموضوع المباشرة

ة، وقد للدراس النظرير اإلطا دادإع في أعانت معلومات من بها ورد ما إلى باإلضافة ،الدراسة إثراء
دت الباحثة إلى التنوع في اختیار الدراسات السابقة التي ُأدرجت ضمن فصل الدراسات السابقة، عمِ 

فتعددت تخصصاتها، حیث ُترّكز كل دراسة على جانب یختلف عن األخرى، فمنها من كان تركیزه 
عیة، ومنها من تناول موضوع أخصائیي على التقییم المباشر للفجوة الرقمیة في المكتبات الجام

المعلومات بوصفهم العنصر البشري الفّعال في المكتبات، وجزء من تلك الدراسات كان الهدف منها 
الوقوف على نوع حدیث من المكتبات وهي المكتبات الرقمیة، والتي لها دور رئیسي في ردم الفجوة 

في رصد متغیرات الدراسة ذات  ساعدتلدراسات والتي الرقمیة، وغیرها من المحاور التي تناولتها تلك ا
 .العالقة الوثیقة بالفجوة الرقمیة

  :السابقة الدراسات على مالحظاتال أهم ومن 
أّن معظم الدراسات السابقة الُمدرجة أعاله جاءت لتضع یدها على مشكلة من المشاكل التي  •

ت جمیع الدراسات بتوصیات من شأنها لها عالقة مباشرة بالفجوة الرقمیة في المكتبات، واختُتم
 .المساهمة في ردم الفجوة الرقمیة

 المنهج بین المستخدمة المنهجیة تنوع أن السابقة، الدراسات استعراض خاللوحظ من ل   •
 في اعتمدت حیث الدراسة مجتمع تحدید طریقة تنوعت كما الحالة، دراسة ومنهج الوصفي،
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 حین في األصلي، المجتمع من البیانات جمع في عینةال طریقة على المذكورة الدراسات معظم
  .الدراسة لمجتمع الشامل المسح أسلوب اعتمد الدراسات تلك من قلیل عدد یوجد

 جتمعم حجم بدقة حددت التي الكمیة الدراسات بین المعروضة الدراسات تنوع وحظ ل   كما •
 معلومات أي توضح ولم لتوصیاتوا النتائج بذكر اكتفت التي النوعیة والدراسات الدراسة وعینة
  .الدراسة وعینة مجتمع عن
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 واإلجراءات المنهجیة :األول المبحث

 األداة صدق فحص: الثاني المبحث

 اإلطار العملي للدراسة
 الفصل

 الرابع
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  بحث األولالم

  هجیة واإلجراءاتـالمن                         

  

  مقدمة: أوال  

 اسةر الد منهجیة: ثانیاً 

 ةـــاسر الد مجتمع: ثالثاً 

  ةـــــــاسر الد ةـعین: رابعاً 

  ةــــــــــــاسر الد أداة: خامساً 

   اسةر الد في المستخدمة اإلحصائیة المعالجات: سادساً 

  إجراءات تطبیق الدراسة: سابعاً 
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  مقدمة: أوال  
، الجانب التطبیقي من الدراسة إنجاز یتم من خالله رئیسیاً  تعتبر منهجیة الدراسة وٕاجراءاتها محوراً 

وعن طریقها یتم الحصول على البیانات المطلوبة إلجراء التحلیل اإلحصائي للتوصل إلـى النتـائج التـي 
وبالتـالي تحقـق األهـداف التـي تسـعى ، یتم تفسیرها فـي ضـوء أدبیـات الدراسـة المتعلقـة بموضـوع الدراسـة

  . إلى تحقیقها

كــذلك أداة الدراســة المســتخدمة و ، ومجتمــع الدراســة متبــعنهج الللمــ تنــاول هــذا الفصــل وصــفاً حیــث 
تـم كما یتضمن وصفا لإلجـراءات التـي . ومدى صدقها وثباتها، وكیفیة بنائها وتطویرهاإعدادها وطریقة 
وینتهـــي ، واألدوات التـــي اســـتخدمتها لجمـــع بیانـــات الدراســـة، أداة الدراســـة وتقنینهـــا تصـــمیمفـــي  إتباعهـــا

یلـــي  اوفیمـــ، واســـتخالص النتــائجلبیانـــات حلیــل االفصــل بالمعالجـــات اإلحصـــائیة التــي اســـتخدمت فـــي ت
  .وصف لهذه اإلجراءات

 اسةر الد منهجیة: ثانیاً 

 في ،بناًء على طبیعة الدراسة واألهداف التي تسعى إلى تحقیقهاالتحلیلي  الوصفي المنهج  خدماستُ 

  والفرا، مقداد (انیةواإلنس االجتماعیة الظواهر دراسة في استخداماً  المناهج أكثر من لكونه الدراسة إجراء
2004 :60(.  

  :مصدرین أساسیین في جمع المعلوماتة استخدام الباحث عتمدتوقد ا

مصادر البیانات الثانویة  فيفي معالجة اإلطار النظري للبحث  تم االتجاهحیث : المصادر الثانویة .1
مقــاالت والتقــاریر، والتــي تتمثــل فــي الكتــب والمراجــع العربیــة واألجنبیــة ذات العالقــة، والــدوریات وال

واألبحاث والدراسات السابقة التـي تناولـت موضـوع الدارسـة، والبحـث والمطالعـة فـي مواقـع اإلنترنـت 
 .المختلفة

جمـع البیانـات األولیـة إلـي  تـم اللجـوءلمعالجة الجوانب التحلیلیة لموضوع البحـث : المصادر األولیة .2
زعـت علـى رواد خصیصـاً لهـذا الغـرض، ووُ  ممتُصـوالتي ستبانة كأداة رئیسة للبحث، من خالل اال

غزة، جامعة األزهر، جامعة  -الجامعة اإلسالمیة(مكتبات الجامعات العامة والحكومیة من الطالب 
الوضـع القـائم فـي  ومعرفـة اإلسـالمیة الجامعـة واقـع علـى قـرب عـن بغـرض التعـرف، و )األقصـى

 میدانیة مقابالتتم إجراء  ،هور الطالبالمكتبات الجامعیة ومستوى الخدمات المقدمة من قبلها لجم
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 الباحثـة لـدى تكونـت حیـث، الدراسـة بموضـوع مباشرة عالقة لهم الذینمكتبات الجامعات  موظفي مع

 الباحثة وتوجیه الدراسة إثراء في ساهم مما به تقوم الذي الدور وطبیعة الجامعة واقع عن متكاملة صورة

  .لدراسةا من المرجوة النتائج لتحقیق فعال بشكل

 اسةر الد مجتمع: ثالثاً 

وبذلك فان مجتمع الدراسة ، مجتمع الدراسة یعرف بأنه جمیع مفردات الظاهرة التي یدرسها الباحث
على مشكلة الدراسـة وأهـدافها  وبناءً . ونون موضوع مشكلة الدراسةهو جمیع األفراد أو األشیاء الذین یك

الجامعـة (الـثالث  الدراسـات فـي الجامعـاتالدارسـین و یـع الطـالب والطالبـات جمن مـن تكـوّ فان المجتمع 
عمـــادات ) (55824( والبـــالغ عـــددهم فـــي قطـــاع غـــزة  )اإلســـالمیة، جامعـــة األزهـــر، وجامعـــة األقصـــى

مثــل العــدد جمیــع الطلبــة الملتحقــین فــي یُ و ) 2012القبــول والتســجیل فــي الجامعــات موضــوع الدراســة، 
، جامعة األزهر، )غزة(الجامعة اإلسالمیة :  :هيطاع غزة و الموجودة في قالعامة الحكومیة و الجامعات 

  .جامعة األقصى

 عینة الدراسة: رابعاً 

وبعد التأكد من صدق وسالمة  ،ةالعینة العشوائی طریقة تم االعتماد في تطبیق االستبانة على
تم استرداد وقد  غیر شاملة العینة االستطالعیة على مجتمع الدراسةستبانة ا 420تم توزیع االستبانة 

  .%96.1 استبانة صالحة للتحلیل اإلحصائي، أي بنسبة 404

أما عینة الدراسة فقد استهدفت رواد مكتبات الجامعات الرئیسیة التي تقدم ذكرها والتي یبلغ عددها 
 ، وقد تم تحدید حجم عینة الدراسة عن طریق استخدام القانون التاليكحد أدنى )382(

(The Practice of Business Statistics, 2003):  

    2
 

               n corrected =  
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  :حیث
:Z  1.96 :مثالً (القیمة المعیاریة المقابلة لمستوى داللة معلوم Z=  0.05  لمستوى داللة a = .(  

m : 0.05 :مثالً (الخطأ الهامشي ویعّبر عنه بالعالمة العشرّیة ±.(  

  :العینة في حالة المجتمعات النهائیة من خالل تطبیق المعادلة التالیةوتم تصحیح حجم 
  .یمثل حجم المجتمع :Nحیث 

384 =
2

  

 n corrected =   

  اسةر الد أداة: خامساً 
رواد  دراسة تطبیقیة على "تقییم الفجوة الرقمیة في المكتبات الجامعیة"تم إعداد استبانة حول 

غزة، جامعة األزهر، جامعة  - الجامعة اإلسالمیة(مكتبات الجامعات العامة والحكومیة من الطالب 
 :لتاليكا قسمین رئیسیین من االستبانة تكونتو  للبحث، المیداني الجانب لتغطیةوذلك ، )األقصى

 :هي، تافقر  )6( من وتكونلمجتمع الدراسة  العامة الخصائص من تكون :القسم األول §
 .الجنس متغیر .1
  .المؤهل العلمي متغیر .2
 .المستوى الدراسي متغیر  .3
 .التخصص متغیر .4
 .مكان السكن متغیر .5
  .الجامعة متغیر .6

التـي تسـاعد فـي تقیـیم العوامـل  حـول المعلومـات لجمـع فقـرة) 36( مـن تكـونی :الثـاني القسـم §
 :كالتالي جاالتم خمسةموزعة على ، الفجوة الرقمیة في المكتبات الجامعیة
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 فــي التعامــل مــع تكنولوجیــا) العــاملون(كفــاءة العنصــر البشــري  یتنــاول :األول جــالالم - 
 .اتفقر  )5(من  ویتكون المعلومات

 .فقرة )11( من ویتكون توفر الدعم التقني للمكتبات یتناول :الثاني المجال - 
 )5( مـن ویتكـون) المراجع العلمیة(توفر المحتوى الثقافي المناسب یتناول : الثالث المجال - 

 .فقرات
تــوفیر المراجــع بصــورة (تــوفر المحتــوى الرقمــي مــن المعلومــات  یتنــاول :الرابــع المجــال - 

 .فقرات )10(ویتكون من ) إلكترونیة
 ویتكـون وجود استراتیجیات وخطط لتطویر التعامـل مـع المكتبـات یتناول :الخامس المجال - 

 .اتفقر  )5( من
الجـدول  حسـب االسـتبانة لفقـرات المبحـوثین باتاسـتجا لقیـاس الخماسـي لیكـرت مقیـاس اسـتخدام تـم قـدلو 

  :التالي

  درجات مقیاس لیكرت الخماسي): 3(جدول 

  موافق بشدة  موافق  محاید  غیر موافق  غیر موافق بشدة  االستجابة

  5  4  3  2  1  الدرجة

وبذلك یكون الوزن النسبي في هذه الحالة " غیر موافق بشدة"لالستجابة ) 1(اختارت الباحثة الدرجة 
  .وهو یتناسب مع هذه االستجابة% 20هو

  المعالجات اإلحصائیة : سادساً 
 Statistical Package for the Socialوتحلیـل االســتبانة مـن خـالل برنــامج  تـم تفریـغ 

Sciences (SPSS) ویرجـع السـبب فـي ، ةالمعلمَیـ اإلحصـائیة االختبـارات وتـم اسـتخدام .اإلحصائي 
اســتخدام مجموعــة مــن م قــد تــو ، ن البیانــات تتبــع التوزیــع الطبیعــيلــى أإ اســتخدام االختبــارات المعلمَیــة 
  :االختبارات اإلحصائیة التالیة

یســـتخدم هـــذا األمـــر بشـــكل أساســـي ألغـــراض : النســـب المئویـــة والتكـــرارات والمتوســـط الحســـابي .1
 . معرفة تكرار فئات متغیر ما ویتم االستفادة منها في وصف عینة الدراسة

  .ستبانةلمعرفة ثبات فقرات اال، )Cronbach's Alpha(خ اختبار ألفا كرونبا .2
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حیث : لقیاس درجة االرتباط) Pearson Correlation Coefficient(معامل ارتباط بیرسون  .3
لداخلي وقد تم استخدامه لحساب االتساق ا. یقوم هذا االختبار على دراسة العالقة بین متغیرین

 .والصدق البنائي لالستبانة

متوســط درجــة االســتجابة قــد لمعرفــة مــا إذا كانــت ) T-Test( الــة عینــة واحــدةفــي ح Tاختبــار  .4
ولقـد تـم اسـتخدامه للتأكـد مـن . أم زادت أو قلت عن ذلـك 3الدرجة المتوسطة وهي  ىوصلت إل

 .داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة واختبار الفرضیات

لمعرفة مـا إذا كـان هنـاك ) Independent Samples T-Test( في حالة عینتین Tاختبار  .5
 . فروقات ذات داللة إحصائیة بین مجموعتین من البیانات المستقلة

 (One Way Analysis of Variance ذو االتجاه الواحـد –اختبار تحلیل التباین األحادي  .6
ANOAV ( لمعرفــة مــا إذا كــان هنــاك فروقــات ذات داللــة إحصــائیة بــین ثــالث مجموعــات أو

 .ناتأكثر من البیا
  الدراسة تطبیق إجراءات: سابعاً 

العوامـل التـي تسـاعد فـي تقیـیم لمعرفـة الرئیسیة والتي تمثلت فـي االسـتبانة، وذلـك  إعداد أداة الدراسةتم 
  :الخطوات التالیة لبناء االستبانة قد اتُِّبعتالفجوة الرقمیة في المكتبات الجامعیة، و 

واالسـتفادة منهـا فـي ، اسةقة ذات الصلة بموضوع الدر الدراسات السابو  اإلدارياألدب اإلطالع على  .1
  .ستبانة وصیاغة فقراتهابناء اال

عـــددًا مـــن أســـاتذة الجامعـــات الفلســـطینیة والمشـــرفین اإلداریـــین فـــي تحدیـــد أبعـــاد  ةالباحثـــ تاستشـــار  .2
 .وفقراتها ستبانةاال

 .ستبانةلمجاالت الرئیسیة التي شملتها االتحدید ا .3
 .تحت كل مجالتحدید الفقرات التي تقع  .4
  .فقرة) 38(مجاالت و) 5(ستبانة في صورتها األولیة وقد تكونت من االتم تصمیم  .5
كـــل مـــن  مـــن المحكمـــین اإلداریـــین مـــن أعضـــاء هیئـــة التـــدریس فـــي 10ســـتبانة علـــى تـــم عـــرض اال .6

 .یبین أسماء أعضاء لجنة التحكیم) 1(والملحق رقم  .جامعة األزهر، الجامعة اإلسالمیة
، سـتبانة مـن حیـث الحـذف أو اإلضـافة والتعـدیلن تم تعدیل بعـض فقـرات االالمحكمیفي ضوء أراء  .7

 ).2( قملح، فقرة) 36(ستبانة في صورتها النهائیة على اال رلتستق
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 المبحث الثاني

 الدراسة أداة وثبات صدق

  

 مقدمة: أوال  

   العینة االستطالعیة :ثانیاً 

 ةـــــاالستبان دقـــــص: ثالثاً 

  االستبانة فقرات تثبا: رابعاً 

  اختبار التوزیع الطبیعي: خامساً 



 

 

106 

 

 مقدمة: أوال  

أنها  من التأكد"یعني  االستبانة فصدق أداة الدراسة، وثبات صدق فحص المبحث هذا یتناول
إمكانیة الحصول على النتائج نفسها لو أعید "أما الثبات فیقصد به ، "لقیاسه تد  ع  أ   ما تقیس سوف

  ).169 -168: 2001، وآخرون عبیدات" (نفس األفرادتطبیق االستبانة على 

  العینة االستطالعیة: ثانیاً 

) 30(قبل القیام بإجراء اختبار صدق وثبات االستبنة، تم توزیع عینة استطالعیة مكونة من عدد 
  .استبانة، ُوزِّعت على الطالب في مجتمع الدراسة

 االستبانة صدق: لثاً ثا
التأكد من صدق االستبانة تم ستبانة ما وضعت لقیاسه، وقد أسئلة اال ستبانة أن تقیسیقصد بصدق اال 

  :بطریقتین

                  صدق المحكمین -
أعضـــاء مـــن أعضـــاء الهیئـــة ) 10(ســـتبانة علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــین تألفـــت مـــن االضـــت ر  ع  

جامعـة التدریسیة المتخصصین في مجاالت اإلدارة ونظم المعلومات اإلداریة واإلحصـاء التطبیقـي فـي ال
یعرف بالسـادة ) 1(والملحق رقم ، اإلسالمیة وجامعة األزهر وذلك للتأكد من مدى سالمة بناء االستبانة

 .المحكمین ومكان عمل كل منهم

آلراء المحكمــین وقامــت بــإجراء مــا یلــزم مــن حــذف وتعــدیل فــي ضــوء المقترحــات  تمــت االســتجابةوقــد 
  ).2(انظر الملحق رقم  -ئیة المقدمة، وبذلك خرج االستبیان في صورته النها

  صدق المقیاس - 
  :وینقسم إلى

 Internal Validityاالتساق الداخلي  •

قصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات اإلستبانة مع المجال الذي تنتمي یُ 
امالت إلیه هذه الفقرة، وقد قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب مع

  .االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلیة للمجال نفسه
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  نتائج االتساق الداخلي

  :صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال األول

كفاءة العنصر البشري "المجال األول  فقرات من فقرة كل بین االرتباط معامالت (4) الجدول یوضح
  .لفقراته الكلیة والدرجة" في المكتبات الجامعیة المعلوماتفي التعامل مع تكنولوجیا 

  )4(جدول 

في التعامل مع ) العاملون(كفاءة العنصر البشري "معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال 
  والدرجة الكلیة للمجال" تكنولوجیا المعلومات

  الفقـرة  م

معامل 
  بیرسون

 لالرتباط

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(.  

 0.000* 702.  .تلك العاملون في المكتبة مهارات االستخدام الفعال لألجهزة الخاصة بالتكنولوجیا والمعلوماتیم .1

 0.000* 727.  .یعمل في المكتبة موظفون متخصصون لتقدیم خدمات المعلومات .2

 0.002* 513.  .یستطیع العاملون في المكتبة تقدیم الدعم الفني وبصورة مستمرة في مختلف قاعات المكتبة .3

 0.000* 693.  .تعقد المكتبة دورات تدریبیة للعاملین لمواكبة كل ما هو جدید في علم المكتبات .4

 0.000* 767.  .یتمتع موظفو المكتبة بمهارات جیدة في اللغة اإلنجلیزیة .5

  . α≥0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة  *

في ) العاملون(كفاءة العنصر البشري "ة من فقرات مجال معامل االرتباط بین كل فقر ) 4(یوضح جدول 
عند ) 0.767 -  0.513(القیمتین  بین تنحصر والدرجة الكلیة لفقراته" التعامل مع تكنولوجیا المعلومات

  . لقیاسه وضعت لما صادقة المجال األول فقرات أن على یدل وهذا، α  ≥ 0.05مستوى داللة معنویة 
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  :ي لفقرات المجال الثانيصدق االتساق الداخل

 والدرجة"  توفر الدعم التقني"المجال الثاني  فقرات من فقرة كل بین االرتباط معامالت (5) الجدول یوضح
  .لفقراته الكلیة

  )5(جدول 
  والدرجة الكلیة للمجال" توفر الدعم التقني للمكتبات"معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال 

  الفقرة  م
  سونمعامل بیر 

 لالرتباط
القیمة االحتمالیة 

)Sig(.  

 0.001* 545.  .تتعدد أنواع الخدمات اإللكترونیة في المكتبة مثل اإلنترنت والبحث اإللكتروني .1

 0.000* 682.  .توفر المكتبة بنیة تحتیة قویة وجیدة لتكنولوجیا االتصاالت والمعلومات في مختلف مرافق المكتبة .2

 0.000* 720.  .صال الدائم باإلنترنت في الجامعةتوفر المكتبة خدمة االت .3

 0.000* 797.  .توفر المكتبة الدعم الفني المتعلق بكیفیة استخدام مصادر وأوعیة المعلومات .4

5. 
تــوفر المكتبــة األدلــة اإلرشــادیة الموضــحة آللیــات التعامــل مــع األجهــزة اإللكترونیــة و البرمجیــات 

 0.000* 741.  .المختلفة

 0.002* 521.  .ة وسائل اتصال كافیة تمكن من الحصول على أجوبة لكل ما یرید الطالبتوفر المكتب .6

 0.000* 800.  ).المرئیة(تقدم المكتبة خدمات الوسائل السمعیة والبصریة  .7

 0.000* 799.  .تقدم المكتبة خدمات المراسالت والحجز والتجدید اإللكتروني .8

9. 
عالم الجمیع وبشكل دوري بكل ما یصل إلى المكتبة مـن إ(تقدم المكتبة خدمات اإلحاطة الجاریة 

 0.000* 746.  ).جدید

 0.000* 612.  ).إعالمك مفردًا بكل ما یصل إلى المكتبة من جدید(تقدم المكتبة خدمات البث االنتقائي .10

 0.023* 367.  .یستطیع الطالب الوصول إلى محتویات المكتبة من خارج الجامعة.11

والدرجة " توفر الدعم التقني للمكتبات"االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال  معامل) 5(یوضح جدول 
 یدل وهذا، α  ≥ 0.05عند مستوى داللة معنویة ) 0.800 - 0.367(القیمتین  بین تنحصر الكلیة لفقراته

  . لقیاسه وضعت لما صادقة المجال األول فقرات أن على
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  :صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الثالث

توفر المحتوى الثقافي "المجال الثالث  فقرات من فقرة كل بین االرتباط معامالت (6) الجدول یوضح
  .لفقراته الكلیة والدرجة)" المراجع العلمیة(المناسب 

  )6(جدول 
" )المراجع العلمیة(توفر المحتوى الثقافي المناسب "معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال 

  للمجال والدرجة الكلیة

  الفقرة  م
  معامل بیرسون 

 لالرتباط
القیمة االحتمالیة 

)Sig(.  

1. 
تــوفر المكتبــة مــزیج مــن مصــادر وأوعیــة معلومــات تمتــاز بــالتنوع الكــافي لتغطیــة أغلــب احتیاجــات 

 0.005* 468.  .المستفیدین

2. 
اق ســواء علــى نطــ(یوجــد تعــاون بــین المكتبــة وغیرهــا مــن المؤسســات المعنیــة بصــناعة المعلومــات 

 0.000* 702.  .بحیث یساهم في إغناء محتویات المكتبة من مراجع) محلي، أو إقلیمي، أو عالمي

 0.001* 562.  . تمتلك المكتبة مراجع عربیة ذات محتوى غني بالمعلومات .3

 0.000* 602.  .یتعامل الطالب بسهولة ویسر مع المراجع األجنبیة التي توفرها المكتبة .4

 0.000* 685.  .بمتابعة النشرات والكتب الحدیثة سعیًا إلحداث التطویرات المناسبة تهتم مكتبة الجامعة .5

  . α≥0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة   *

المراجع (المحتوى الثقافي المناسب توفر "معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال ) 6(جدول یوضح 
عند مستوى داللة معنویة  )0.702 -  0.468(القیمتین  بین نحصرت والدرجة الكلیة لفقراته" )العلمیة
0.05≤  α ،لقیاسه وضعت لما صادقة المجال األول فقرات أن على یدل وهذا.  

  :صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الرابع

من توفر المحتوى الرقمي "المجال الرابع  فقرات من فقرة كل بین االرتباط معامالت (7) الجدول یوضح
  .لفقراته الكلیة والدرجة)" توفیر المراجع بصورة إلكترونیة(المعلومات 
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  )7(جدول 
توفیر المراجع (توفر المحتوى الرقمي من المعلومات " معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال 
  والدرجة الكلیة للمجال)" بصورة إلكترونیة

  الفقرة  م
  معامل بیرسون

 لالرتباط
لیة القیمة االحتما

)Sig(.  

1. 
تعتمــد مكتبــة الجامعــة علــى حوســبة محتویاتهــا مــن أجــل تــوفیر الوقــت والجهــد فــي اإلجــراءات وتقــدیم 

 0.000* 689.  .الخدمات للطلبة

 0.000* 787.  .توفر المكتبة اشتراك في الفهارس اآللیة الموحدة لمكتبات الجامعات على نطاق الوطن .2

 0.000* 802.  .تفید لكل ما تحتویه المكتبة من مصادر معلوماتیسهل الوصول إلكترونیًا من قبل المس .3

 0.011* 418.  ).نسخ إلكترونیة(توفر المكتبة كم من مصادر المعلومات بصورة رقمیة  .4

 0.000* 687.  .توفر المكتبة اشتراك في قواعد بیانات إلكترونیة متنوعة وبصورة مجانیة للطالب .5

 0.000* 573.  .ظام المكتبة من قبل الطالبتمنح المكتبة حریة الدخول إلى ن .6

7. 
إنتـــاج كتـــب إلكترونیـــة، دوریـــات (تعمـــل المكتبـــة علـــى توظیـــف الحاســـب فـــي صـــناعة النشـــر العلمـــي 

 0.000* 755.  ).إلكترونیة

8. 
، قاعـات مجهــزة، حواسـیب حدیثـة(تمتلـك المكتبـة تكنولوجیـا معلومـات تواكـب كـل مــا هـو جدیـد عالمیـًا 

 0.001* 527.  ).الةشبكات اتصال قویة وفع

9. 
ــراص ســــمعیة ـــة الجامعــــة قســــم خــــاص بالوســــائط المتعــــددة مــــن أقــ مضــــغوطة و  -مرئیــــة -تمتلــــك مكتبـ

 0.000* 596.  .المیكروفیلمو 

 0.000* 666.  ).في حال توفیرها من قبل المكتبة(یستطیع الطالب التعامل بسهولة مع قواعد البیانات اإللكترونیة .10

  . α≥0.05داللة  ىمستو  االرتباط دال إحصائیًا عند*

توفر المحتوى الرقمي من المعلومـات "معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال ) 7(جدول یوضح 
 )0.802 - 0.418(القیمتـین  بـین تنحصـر والدرجـة الكلیـة لفقراتـه)" تـوفیر المراجـع بصـورة إلكترونیـة(

 وضـعت لمـا صـادقة المجـال األول فقـرات أن علـى یـدل وهـذا، α  ≥0.05عنـد مسـتوى داللـة معنویـة 
  .لقیاسه
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  :صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الخامس

وجود استراتیجیات وخطط "المجال الخامس  فقرات من فقرة كل بین االرتباط معامالت (8) الجدول یوضح
  .لفقراته الكلیة والدرجة" لتطویر التعامل مع المكتبات

  )8(جدول 
" وجود استراتیجیات وخطط لتطویر التعامل مع المكتبات"ة من فقرات مجال معامل االرتباط بین كل فقر 

  والدرجة الكلیة للمجال

  الفقرة  م
  معامل بیرسون

 لالرتباط
القیمة االحتمالیة 

)Sig(.  

 0.000* 719.  .توجد عالقة تعاون مشتركة بین مكتبة الجامعة والمكتبات العالمیة األخرى .1

 0.000* 693.  .تبني سیاسات وطرق جدیدة لتحقیق المیزة التنافسیةیشعر الطالب بسعي المكتبة ل .2

 0.000* 672.  . تعمل إدارة المكتبة على تأهیل العاملین من خالل التدریب والتعلیم .3

 0.000* 810.  .تسعى المكتبة لتحویل ما لدیها من محتویات إلى محتویات ذات صیغة رقمیة .4

 0.000* 730.  . موظفي المكتبة بین الحین واآلخریجد الطالب تطورًا في تعامل وأداء  .5

  . α≥0.05داللة  ىاالرتباط دال إحصائیًا عند مستو * 

وجود استراتیجیات وخطط لتطویر "معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال  )8(جدول یوضح 
عند مستوى داللة  )0.810 - 0.672(القیمتین  بین تنحصر والدرجة الكلیة لفقراته" التعامل مع المكتبات

  .لقیاسه وضعت لما صادقة المجال األول فقرات أن على یدل وهذا، α  ≥ 0.05معنویة 

  Structure Validityالصدق البنائي  •

یعتبر الصدق البنائي أحد مقاییس صدق األداة الذي یقیس مدى تحقق األهداف التي ترید األداة 
  .ستبانةلدراسة بالدرجة الكلیة لفقرات االجاالت االوصول إلیها، ویبین مدي ارتباط كل مجال من م

 ىعند مستو ستبانة دالة إحصائیًا مالت االرتباط في جمیع مجاالت االأن جمیع معا )9(یبین جدول 
  .ستبانة صادقه لما وضع لقیاسهوبذلك یعتبر جمیع مجاالت اال α ≥ 0.05معنویة 
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  )9(جدول 
  .ستبانةستبانة والدرجة الكلیة لالت االط بین درجة كل مجال من مجاالمعامل االرتبا

  المجال  م
  معامل بیرسون

  لالرتباط

القیمة 
  (.Sig)االحتمالیة

 0.000* 728.  .في التعامل مع تكنولوجیا المعلومات) العاملون(كفاءة العنصر البشري  .1

 0.000* 889.  .توفر الدعم التقني للمكتبات .2

 0.000* 754.  .)العلمیة المراجع(توفر المحتوى الثقافي المناسب  .3

 0.000* 848.  ).توفیر المراجع بصورة إلكترونیة(توفر المحتوى الرقمي من المعلومات  .4

 0.000* 821.  .وجود استراتیجیات وخطط لتطویر التعامل مع المكتبات .5

  . α≥0.05داللة  ىاالرتباط دال إحصائیًا عند مستو *        

 لفقرات والدرجة الكلیة االستبانة مجاالت من مجال كل بین تباطاالر  معامالت أن )9( الجدول یوضح 
 یـدل وهـذا ،α ≥0.05داللة معنویـة  مستوى عند )0.889 -0.728(القیمتین  بین االستبانة تنحصر

  . لقیاسه وضعت لما صادقة الدراسة مجاالت جمیع أن على

  االستبانة فقرات ثبات: رابعاً 
ستبانة أكثر من فس النتیجة لو تم إعادة توزیع االستبانة ناال بثبات االستبانة أن تعطي هذه یقصد

بانة یعني االستقرار في نتائج ستشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات االمرة تحت نفس الظروف وال
ستبانة وعدم تغییرها بشكل كبیر فیما لو تم إعادة توزیعها على األفراد عدة مرات خالل فترات زمنیة اال

  .معینة
  :الباحثة من ثبات استبانة الدراسة من خالل وقد تحققت

  Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  
ستبانة، وكانت النتائج كما هي مبینة في جدول ریقة ألفا كرونباخ لقیاس ثبات االط في الدراسةخدم استُ 

لألداة،  الداخلي الثبات لقیاس المستخدمة المعادالت أشهر من كرونباخ ألفا معامل ، حیث یعتبر)10(
فردا   (30) الحجم ذات االستطالعیة العشوائیة العینة استخدام تم الدراسة أداة ثبات على وللوقوف
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ألفا  معامل حساب في البنائي والصدق الداخلي االتساق مدى قیاس في استخدامها سبق والتي
مرتفعة  تعد القیمة وهذه (0.927) ككل لالستبانة كرونباخ ألفا معامل قیمة أن تبین وقد كرونباخ،
 كفایة معامل على للحكم المحك أن المختصین من كثیر یرى حیث الدراسة، أداة ثبات لمدى ومطمئنة

 عند أداة الدراسة عنها تسفر أن یمكن الذي النتائج ثبات إلى یشیر الذي األمر (0.5)هو كرونباخ ألفا
  .تطبیقها

  )10(جدول 
  ثبات اإلستبانةمعامل ألفا كرونباخ لقیاس 

عدد   المجـــال  م
  الفقرات

معامل ألفا 
  كرونباخ

  *الثبات

 0.852 0.726 5  .في التعامل مع تكنولوجیا المعلومات) العاملون(كفاءة العنصر البشري  .1

 0.935 0.873 11  .توفر الدعم التقني للمكتبات .2

 0.593 0.351 7  .)المراجع العلمیة(توفر المحتوى الثقافي المناسب  .3

 0.921 0.848 10  ).توفیر المراجع بصورة إلكترونیة(توفر المحتوى الرقمي من المعلومات  .4

 0.872 0.760 5  .وجود استراتیجیات وخطط لتطویر التعامل مع المكتبات .5

 0.963 0.927 38  جمیع المجاالت السابقة

  الجذر التربیعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ= الثبات *

أن قیمة معامل ألفا كرونباخ كان مرتفع لكل مجال حیث ) 10(المبینة في جدول  یتضح من النتائج
كذلك كانت قیمة معامل . لكل مجال من مجاالت االستبانة)  0.873 -  0.351(تراوحت قیمته بین 

وكذلك قیمة الثبات مرتفعة لكل مجال حیث تراوحت بین ). 0.927(ألفا لجمیع فقرات االستبانة 
كذلك كانت قیمة الثبات لجمیع فقرات . لكل مجال من مجاالت االستبانة  ) 0.593-0.935(

  .وهذا یعنى أن معامل الثبات مرتفع) 0.963(االستبانة 

وتكـون الباحثـة قـد . قابلـة للتوزیـع) 2(وبذلك تكون االسـتبانة فـي صـورتها النهائیـة كمـا هـي فـي الملحـق 
ستبانة وصالحیتها لتحلیـل لى ثقة تامة بصحة االمما یجعله ع ستبانة الدراسةاتأكدت من صدق وثبات 

  .النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضیاتها
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  Normality Distribution Testالطبیعي  التوزیع اختبار : خامساً 
الختبـار K-S) (    Kolmogorov-Smirnov Testسـمرنوف  -اختبـار كولمجـوروف  تـم اسـتخدام

  ).11(، وكانت النتائج كما هي مبینة في جدول تتبع التوزیع الطبیعي من عدمهما إذا كانت البیانات 

  )11(جدول 
  یوضح  نتائج اختبار التوزیع الطبیعي

القیمة االحتمالیة   المجــال  م 
(Sig.) 

 0.073  .في التعامل مع تكنولوجیا المعلومات) العاملون(كفاءة العنصر البشري  .1

 0.280  .توفر الدعم التقني للمكتبات .2

 0.298  .)المراجع العلمیة(توفر المحتوى الثقافي المناسب  .3

 0.058  ).توفیر المراجع بصورة إلكترونیة(توفر المحتوى الرقمي من المعلومات  .4

 0.728  .وجود استراتیجیات وخطط لتطویر التعامل مع المكتبات .5

 0.424  جمیع مجاالت االستبانة

جمیـع مجـاالت الدراسـة كانـت ل (.Sig)أن القیمـة االحتمالیـة ) 11( یتضح من النتائج المبینة في جدول
وبـذلك فـإن توزیـع البیانـات لهـذه المجـاالت یتبـع التوزیـع الطبیعـي   ،α ≥0.05 مستوى الداللةأكبر من 

  . سیتم استخدام االختبارات المعلمیة لإلجابة على فرضیات الدراسةعلیه وبناًء 
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 مقدمة: أوال  

 العینة خصائص تحلیل: یاً ثان

  الدراسة واختبار الفرضیات فقرات تحلیل: ثالثاً 

  

  

  

  

  

  

 تحلیل البیـــانات واختــــــبار الفرضیات
 الفصل

 الخامس
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  مقدمة: أوال  
، وذلك من خالل اإلجابة للبیانات واختبار فرضیات الدراسةتفصیلیًا  یتضمن هذا الفصل تحلیالً 

، ل فقراتهاعن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تم التوصل إلیها من خالل تحلی
 ،المستوى الدراسي، المؤهل العلمي ،الجنس(والوقوف على متغیرات الدراسة التي اشتملت على 

لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائیة للبیانات المتجمعة من استبانة ، )الجامعة، مكان السكن، التخصص
عرضها وتحلیلها في  للحصول على نتائج الدراسة التي تم (SPSS)إذ تم استخدام برنامج ، الدراسة

  . هذا الفصل

  تحلیل خصائص العینة: ثانیاً 
  الوصف اإلحصائي لعینة الدراسة وفق البیانات الشخصیة 

  . البیانات الشخصیةوفیما یلي عرض لعینة الدراسة وفق 
  توزیع عینة الدراسة حسب الجنس -

  الجنس): 12(جدول 
 %النسبة المئویة  العدد الجنس

 45.3 183 ذكر

 54.7 221 أنثى

 100.0 404 المجموع

 .ذكور% 45.3بینما الباقي ، إناث من عینة الدراسة% 54.7أن ما نسبته ) 12(یتضح من جدول 
حیث یبلغ عدد الطالبات وتعكس النسب السابقة، النسب الحقیقیة ألعداد الذكور واإلناث في الجامعات، 

) سالمیة، جامعة األزهر، وجامعة األقصىالجامعة اإل(المسجالت في مختلف برامج الجامعات الثالث 
طالب أي ما  22690، بینما یبلغ عدد الطالب %59.3طالبة وهو ما نسبته ) 33134(ما یقارب 

رة عن نتائج تحلیل هذه النسب مقاربة ومعب من المجموع الكلي لمجتمع الدراسة، وُتعد% 40.6نسبته 
  ).2012ت موضوع الدراسة، دوائر القبول والتسجیل في الجامعا(الدراسة مجتمع 
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  توزیع عینة الدراسة حسب المؤهل العلمي -
  المؤهل العلمي): 13(جدول 

 %النسبة المئویة  العدد المؤهل العلمي

 93.8 379 طالب بكالوریوس

 6.2 25 طالب دراسات علیا

 100.0 404  المجموع

م مـن طـالب البكـالوریوس، مـن عینـة الدراسـة أجـابوا أنهـ% 93.8أن ما نسـبته ) 13(یتضح من جدول 
، وهـذا یعكـس التركیبـة الطالبیـة لعـدد طـالب أجابوا أنهم من طالب الدراسات العلیا% 6.2الباقي بینما 

  .الجامعات، حیث یفوق عدد طالب البكالوریوس عدد طالب الدراسات العلیا

  توزیع عینة الدراسة حسب المستوى الدراسي -
  المستوى الدراسي): 14(جدول 

 %النسبة المئویة  العدد الدراسيالمستوى 

 18.8 76 المستوى األول

 24.0 97 المستوى الثاني

 21.8 88  المستوى الثالث

 24.0 97  المستوى الرابع

 5.2 21  المستوى الخامس

 6.2 25  دراسات علیا

 100.0 404  المجموع

% 24.0األول، وأن  من عینة الدراسة مستواهم الدراسي% 18.8أن ما نسبته ) 14(یتضح من جدول 
والمستوى ، %21.8بینما بلغت نسبة المستوى الدراسي الثالث ، من المستوى الدراسي الثاني والرابعلكل 

   %.6.2 نسبته ویمثل مستوى الدراسات العلیا ما، %5.2 خامسالدراسي ال
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داخــل مختلــف  المتواجــدینارتفــاع نســبة الطلبــة مــن المســتویین الثــاني والرابــع  ذلــك إلــى وتعــزو الباحثــة
  .قاعات المكتبة، واستجابتهم لتعبئة االستبانة

  التخصص): 15(جدول 
  توزیع عینة الدراسة حسب التخصص

 %النسبة المئویة  العدد التخصص

 0.5 2 كلیة الطب

 13.4 54  كلیة الهندسة

 10.4 42 كلیة العلوم

 4.0 16  كلیة أصول الدین

 4.0 16  كلیة التمریض

 12.6 51  كلیة التجارة

 2.7 11  كلیة تكنولوجیا المعلومات

 2.2 9  كلیة الصیدلة

 1.0 4  كلیة الزراعة

 4.7 19  كلیة الحقوق

 10.9 44  كلیة اآلداب

 1.0 4  كلیة التربیة الریاضیة

 0.2 1  كلیة الفنون الجمیلة

 3.0 12  كلیة العلوم التطبیقیة

 1.7 7  كلیة الشریعة

 27.5 111  كلیة التربیة
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 0.2 1  األسنان كلیة طب

 100.0 404  المجموع

كونها من أكثر التخصصات رغبة عند ، وتعزو الباحثة ارتفاع نسبة الطلبة الملتحقین بكلیة التربیة
، حیث یبلغ المجموع الحقیقي للملتحقین ببرامج كلیة التربیة في الجامعات موضوع الدراسة الطالب
دوائر القبول والتسجیل (من مجتمع الدراسة % 46.5طالب وطالبة، أي ما نسبته ) 25981(حوالي 

باإلضافة إلى قناعة الكثیر بسهولة الحصول على وظیفة في القطاع  )2012في الجامعات الثالث، 
كما أنها ال تشترط معدالت قبول عالیة لذلك تضم أعداد كبیرة من ، بعد التخرج) وظیفة معلم(التعلیمي

  .الطلبة

  كان السكنتوزیع عینة الدراسة حسب م -

  مكان السكن): 16(جدول 
 %النسبة المئویة  العدد مكان السكن

 15.3 62 الشمال

 45.0 182 غزة

 16.6 67 الوسطى

 18.1 73 خانیونس

 5.0 20  رفح

 100.0 404  المجموع

یسـكنون % 45.0، مـن عینـة الدراسـة یسـكنون بالشـمال% 15.3أن مـا نسـبته ) 16(یتضح من جدول 
  .یسكنون برفح% 5.0بینما ، یسكنون بخانیونس% 18.1، سكنون بالوسطىی%  16.6، بغزة

وتعزو الباحثة ارتفاع نسبة الطلبة الذین یقطنون غزة كون مدینة غزة هي أكبر منـاطق القطـاع فبالتـالي 
  .من الطبیعي أن تكون أكبر فئة طالبیة تنتمي إلیها
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  توزیع عینة الدراسة حسب الجامعة -
  الجامعة): 17(جدول 

 %النسبة المئویة  العدد لجامعةا

 38.1 154 الجامعة اإلسالمیة

 36.6 148 جامعة األزهر

 25.2 102  جامعة األقصى

 100.0 404  المجموع

  مقارنـةً  األعلـى النسـبة هـي اإلسـالمیة الجامعـة فـي الطلبـة المبحـوثین أن عـدد) 17(یتضح من جـدول 
اإلسـالمیة  الجامعـة تمثیـل نسـبة بلغـت لي، حیـثوتنقسـم هـذه حسـب التـا .واألقصـى األزهـر بجـامعتي

ینتمون لجامعة األقصى، % 25.2بینما ، ینتمون لجامعة األزهر% 36.6، من عینة الدراسة% 38.1
حیــث یكــون لكــون فتــرة توزیــع االســتبانة هــي فتــرة الفصــل الصــیفي لــدى الجــامعتین،  وتعــزو الباحثــة ذلــك

بینمـا كانـت بدایـة دوام الطلبـة   ،فـي الفصـول العادیـة عدد الطـالب المسـجلین للفصـل الصـیفي أقـل منـه
  .في الفصل الدراسي األول لدى الجامعة اإلسالمیة

وُیذكر أن النسب الحقیقیة ألعداد الطالب الحقیقیة من المجموع الكلـي لمجتمـع الدراسـة  فـي الجامعـات 
لجامعـــة % 25 ،لجامعـــة األقصـــى% 32، لجامعـــة اإلســـالمیةل% 43: موضـــوع الدراســـة هـــي كالتـــالي

  .األزهر

  تحلیل فقرات الدراسة واختبار الفرضیات: ثالثاً 

 ، للعینة الواحدة Tاختبار(الختبار فرضیات الدراسة فقد تم استخدام االختبارات المعلمیة 
Tوتعد هذه االختبارات مناسبة في حالة كون ) ذو االتجاه الواحد - التباین األحادي، للعینتین مستقلتین

  .ات یتبع التوزیع الطبیعي، وهو ما انطبق على توزیع بیانات الدراسةتوزیع البیان
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درجـــة الموافقـــة (الحیـــاد درجـــة اإلجابـــة یســـاوي درجـــة ) وســـیط(اختبـــار الفرضـــیات حـــول متوســـط 
  .)المتوسطة

وهـــي تقابـــل موافـــق بدرجـــة متوســـطة  3اختبـــار أن متوســـط درجـــة اإلجابـــة یســـاوي  :الفرضـــیة الصـــفریة
  .لیكرت المستخدم حسب مقیاس) محاید(

  . 3متوسط درجة اإلجابة ال یساوي  :الفرضیة البدیلة

فإنـه ال یمكـن رفـض ) SPSSحسب نتائج برنامج (، ) 0.05أكبر من  Sig > 0.05 )Sigإذا كانت 
الفرضـیة الصـفریة ویكــون فـي هـذه الحالــة متوسـط آراء األفــراد حـول الظـاهرة موضــع الدراسـة ال یختلــف 

) 0.05أقل من  Sig( Sig.<0.05، أما إذا كانت )محاید( 3رجة متوسطة وهى جوهریًا عن موافق بد
عـن آراء األفراد یختلف جوهریًا فیتم رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة القائلة بأن متوسط 

، وفـي هــذه الحالـة یمكــن تحدیـد مــا إذا كـان متوســط اإلجابـة یزیــد أو ) محایــد(رجـة الموافقــة المتوسـطة د
وذلــك مــن خــالل قیمــة االختبــار فــإذا  .)المحایــد(الموافقــة المتوســطة قص بصــورة جوهریــة عــن درجــة یــن

كانــت قیمــة االختبــار موجبــة فمعنــاه أن المتوســط الحســابي لإلجابــة یزیــد عــن درجــة الموافقــة المتوســطة 
  .، بمعنى أن اإلجابات إما موافق أو موافق بشدة، والعكس صحیح)المحاید(
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  :تبار الفرضیة األولىاخ
تؤثر كفاءة العنصر البشري في التعامل مع تكنولوجیا المعلومات عند مستوى داللة : الفرضیة األولى

)≤ 0.05 α (تأثیرًا ذو داللة إحصائیة على الفجوة الرقمیة.  
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصل إلى درجة الموافقة  Tتم استخدام اختبار 

  ).18(النتائج موضحة في جدول  .أم ال 3وهي ) المحاید(توسطة الم
  )18(جدول 

كفاءة العنصر البشري "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 
  "في التعامل مع تكنولوجیا المعلومات) العاملون(

المتوسط  الفقـــرة م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 

 النسبي

قیمة 
 باراالخت

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(. 
  الرتبة

1 
یمتلــك العــاملون فــي المكتبــة مهــارات االســتخدام الفعــال لألجهــزة الخاصــة 

 2 0.000* 13.97 72.92 3.65  .بالتكنولوجیا والمعلومات

 1 0.000* 13.74 73.88 3.69  .یعمل في المكتبة موظفون متخصصون لتقدیم خدمات المعلومات 2

3 
ــي یســـتطیع العـــاملون فــــ ــدیم الـــدعم الفنـــي وبصــــورة مســـتمرة فــ ي المكتبـــة تقــ

 3 0.000* 10.77 71.39 3.57  .مختلف قاعات المكتبة

4 
تعقــد المكتبــة دورات تدریبیــة للعــاملین لمواكبــة كـــل مــا هــو جدیــد فــي علـــم 

 4 0.210 0.81 60.85 3.04  .المكتبات

 5 0.000* 3.86- 55.51 2.78  .یتمتع موظفو المكتبة بمهارات جیدة في اللغة اإلنجلیزیة 5

  0.000* 9.16 66.97 3.35  جمیع فقرات المجال معاً 

  .α ≥0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة* 

  :یمكن استخالص ما یلي) 18(من جدول 

" یعمل في المكتبة موظفون متخصصون لتقدیم خدمات المعلومات" للفقرة الثانیةالمتوسط الحسابي  - 
بمعنى أن نسبة % (73.88أي أن المتوسط الحسابي النسبي ) 5الدرجة الكلیة من ( 3.69یساوي 

القیمة االحتمالیة وأن  13.74 قیمة االختبارو ، )%73.88تساوي  هذه الفقرةموافقة المبحوثین على 
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.)Sig(  0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائیًا عند مستوى داللة  0.000تساوي≤ α ، مما یدل
وهذا  3وهي ) المحاید(أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة على 

یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة، ویرجع ذلك إلى أّن اهتمام إدارات مكتبات 
 ب، وذلك عن طریقالجامعات موضوع الدراسة نوعًا ما بتحقیق التمیز في ما تقدمه من خدمات للطال

محاولة توظیف كادر یتصف بالتمیز سواء كان ذلك التمیز في الخبرة أو في التخصص في مجال 
المكتبات وخدمات المعلومات، وهذا بدوره یساعد في تحقیق الرضا من قبل الطالب إزاء ما یقدمه 

  . موظفو المكتبات من خدمات

یساوي " و المكتبة بمهارات جیدة في اللغة اإلنجلیزیةیتمتع موظف" للفقرة الخامسةالمتوسط الحسابي  - 
 )Sig(.القیمة االحتمالیة و ، 3.86-، قیمة االختبار %55.51وأّن المتوسط الحسابي النسبي  2.78

مما یدل على أن ، α ≥0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائیًا عند مستوى داللة  0.000تساوي 
وهذا  3وهي ) المحاید(رة قد انخفض عن درجة الموافقة المتوسطة متوسط درجة االستجابة لهذه الفق

یعني أن هناك عدم موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة، ویعود ذلك إلى عدم اشتراط عمادات 
المكتبات تمتع الموظف بمهارات عالیة في اللغة اإلنجلیزیة، باإلضافة إلى عدم تشجیع موظفي 

هارات اللغة اإلنجلیزیة لدیهم، كما أنها ال تعد شرطًا لقبول توظیفهم في مكتبات المكتبات على تطویر م
الجامعات، وذلك یتنافى بطبیعة الحال مع متطلبات المكتبات التي تسعى لمواكبة الحدیث في عالم 
المكتبات وبخاصة الجامعیة منها وبالتحدید في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، والذي یعتمد 
بشكل أساسي على اللغة اإلنجلیزیة، بصفتها لغة الحوار مع العالم الخارجي، كما أنها األساس في 

  . استخدام معظم قواعد البیانات المتوفرة

، وأن المتوسط الحسابي النسبي یساوي 3.35المتوسط الحسابي یساوي یمكن القول بأن  وبشكل عام -
لذلك یعتبر مجال  0.000تساوي  )Sig(.الحتمالیة القیمة اوأن ، 9.16، وقیمة االختبار66.97%

دال إحصائیًا عند مستوى " في التعامل مع تكنولوجیا المعلومات) العاملون(كفاءة العنصر البشري "
مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال یختلف جوهریًا عن درجة ، α ≥0.05داللة 

ذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على فقرات هذا وه 3وهي ) المحاید(الموافقة المتوسطة 
المجال، ولكن تخرج هذه الموافقة عن درجة الحیاد بمقدار بسیط جدًا، بمعنى أنها ال تحقق تلك الموافقة 
الكاملة على فقرات هذا المجال، وتعلِّق الباحثة على ذلك، بكون مكتبتي جامعتي األزهر واألقصى ال 

ت التدریبیة في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الذي من شانه أن یعزز تلك الكفاءة تعقد الدورا
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في العنصر البشري، بینما تقّدم مكتبة الجامعة اإلسالمیة لموظفیها دورات تدریبیة وبصفة مستمّرة، وقد 
كل ما هو یتم عقد هذه الدورات إضافة إلى ورشات العمل خارج حدود الوطن، وذلك لالطالع على 

 جدید، وباألخص في مجال التكنولوجیا الخاصة بالمكتبات، وقد غیرت الجامعة اإلسالمیة المسمى
، بینما ال زال المسمى الوظیفي على حاله "أخصائي معلومات"الوظیفي ألمین المكتبة فأصبح مسّماه 

 .في جامعتي األزهر واألقصى

  :نتیجة الفرضیة األولى

ؤثر كفاءة العنصر البشري في التعامل مع تكنولوجیا المعلومات عند مستوى ت: قبول الفرضیة القائلة
  .تأثیرًا ذو داللة إحصائیة على الفجوة الرقمیة) α 0.05 ≥(داللة 

وتعزو الباحثة ذلك إلى أّن كفاءة العنصر البشري في التعامل مع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
جابي في حال توافرها في موظفي المكتبات في ردم الفجوة أحد أهم العوامل التي تساهم وبشكل إی

الرقمیة، حیث أّن تمتع موظفو المكتبات بمهارات عالیة في استخدام وسائل التكنولوجیا یساعد في 
تسهیل عملیة إدخال التطویرات على خدمات المكتبة المختلفة، وبالتالي تتحول المكتبة من كونها مكتبة 

  .ثة بمواصفات رقمّیة تواكب التقنیات الحادثة بفعل ثورة المعلومات واالتصاالتتقلیدیة إلى مكتبة حدی

  :واتفقت هذه النتائج مع الدراسات التالیة

ضرورة تعزیز كفاءة العاملین في : والتي جاء في أحد توصیاتها) 2009سالم، (دراسة  •
أي مشروع  المكتبات من إداریین وأخصائیي معلومات، وذلك لكونهم العنصر الفعال في

تطویري للمكتبات، وبخاصة تلك المكتبات التي سمیت بالرقمیة لما لها من أثر إیجابي یساهم 
 .في تقلیص الفجوة الرقمیة

والتي جاءت لتصف أهم التحدیات التي تواجه أخصائیي المعلومات ) 2009الیاسري، (دراسة  •
والتماشي مع التقنیات في ظل عصر ثورة المعلومات، وضرورة تأهیلهم األكادیمي للعمل 

الحدیثة في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والتي دخلت عالم المكتبات، باإلضافة إلى 
 .ضرورة تشجیعهم على تطویر أنفسهم للتماشي مع متطلبات هذا التغییر

 الرقمیة، المكتبة اختصاصي في جدیدة مهارات توافروالتي أوصت ب) 2010المعثم، (دراسة  •
المتطورة باإلضافة إلى توصیته  التقنیات مع للتعامل المكتبیین تأهیل الموظفین وٕاعادة

 .العالمیة والمعاییر التقنیات أحدث على المكتبة الختصاصّیي المستمر بالتدریب
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والتي ركزت هذه الدراسة على دور أمناء المكتبات ومهنیي المعلومات  (Aqili, 2007)دراسة  •
تعریف الفجوة خالل تحدید بعض الجوانب المتعلقة به بما في ذلك في سد الفجوة الرقمیة من 

 .العوامل المؤثرةالرقمیة، مظاهرها و 

تقییم دور المكتبیین والمكتبات وتأثیرها في سد : والتي كان أحد أهدافها (Moe, 2002)دراسة  •
 .الفجوة الرقمیة

للتكیف مع بیئة حیث أوصت بضرورة تأهیل أمناء المكتبات   (Kavulya, 2006)دراسة  •
 .عمل تتناسب والتغیرات الحادثة في ظل ثورة المعلومات الرقمیة

أنه یجب أن تحتوي : حیث جاء في أحد توصیاتها) (Mohsenzadeh, 2011دراسة  •
ممن لدیهم خبرة واسعة صین و المهرة في مجال المكتبات و المكتبات على طواقم من المتخص

 .تطویر المكتبات الرقمیةقواعد البیانات، و محركات البحث، في التعامل مع مختلف 

  اختبار الفرضیة الثانیة
تأثیرًا ذو ) α 0.05 ≥(عند مستوى داللة  توفر الدعم التقني للمكتباتیؤثر : الفرضیة الثانیة

  .داللة إحصائیة على الفجوة الرقمیة
درجـة الموافقـة  لمعرفـة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة االسـتجابة قـد وصـلت إلـي Tتم استخدام اختبـار 

  ).19(النتائج موضحة في جدول  .أم ال 3وهي ) المحاید(المتوسطة 

  )19(جدول 
  " توفر الدعم التقني للمكتبات "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 

  النسبي

قیمة 
 االختبار

القیمة 
 االحتمالیة

)Sig(. 
 الرتبة

 1 0.000* 14.11 74.89 3.74  .تتعدد أنواع الخدمات اإللكترونیة في المكتبة مثل اإلنترنت والبحث اإللكتروني .1

2. 
ــا االتصـــاالت والمعلومـــات فـــي  تـــوفر المكتبـــة بنیـــة تحتیـــة قویـــة وجیـــدة لتكنولوجیـ

 6 0.000* 7.90 68.68 3.43  .مختلف مرافق المكتبة

 3 0.000* 7.34 69.47 3.47  .االتصال الدائم باإلنترنت في الجامعةتوفر المكتبة خدمة  .3



 

 

126 

 

 4 0.000* 9.06 69.23 3.46  .توفر المكتبة الدعم الفني المتعلق بكیفیة استخدام مصادر وأوعیة المعلومات .4

5. 
توفر المكتبة األدلة اإلرشادیة الموضحة آللیات التعامـل مـع األجهـزة اإللكترونیـة 

 5 0.000* 7.98 68.73 3.44  .لفةو البرمجیات المخت

6. 
توفر المكتبة وسائل اتصـال كافیـة تمكـن مـن الحصـول علـى أجوبـة لكـل مـا یریـد 

 7 0.000* 3.68 64.26 3.21  .الطالب

 9 0.093 1.32 61.69 3.08  ).المرئیة(تقدم المكتبة خدمات الوسائل السمعیة والبصریة  .7

 2 0.000* 8.78 69.88 3.49  .جدید اإللكترونيتقدم المكتبة خدمات المراسالت والحجز والت .8

9. 
إعالم الجمیع وبشكل دوري بكل ما یصل (تقدم المكتبة خدمات اإلحاطة الجاریة 

 10 0.380 0.30- 59.65 2.98  ).إلى المكتبة من جدید

10. 
إعالمك مفردًا بكل ما یصل إلى المكتبة من (تقدم المكتبة خدمات البث االنتقائي 

 11 0.000* 5.15- 53.95 2.70  ).جدید

 8 0.078 1.42 61.87 3.09  .یستطیع الطالب الوصول إلى محتویات المكتبة من خارج الجامعة .11

  0.000* 7.16 65.67 3.28  جمیع فقرات المجال معاً 

  .α ≥0.05المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة * 

  :یمكن استخالص ما یلي) 19(من جدول 

تتعدد أنواع الخدمات اإللكترونیة في المكتبة مثل اإلنترنت والبحث "للفقرة األولى بي الحساالمتوسط  - 
بمعنى % (74.89أي أن المتوسط الحسابي النسبي ) 5الدرجة الكلیة من ( 3.74یساوي  "اإللكتروني

القیمة  وأن  ، 14.11، قیمة االختبار%)74.89یساوي  هذه الفقرةأّن نسبة موافقة المبحوثین على 
، α ≥0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائیًا عند مستوى داللة  0.000تساوي  )Sig(.االحتمالیة 

) المحاید(مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة 
ر المكتبات موضوع ،وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة، حیث توف3وهي 

الدراسة خدمات إلكترونیة متنوعة، فهي مزودة بخدمة اإلنترنت، كما توفر خدمة خدمات البحث 
 محتویات المكتبة من مراجع بمختلف أنواعها، اإللكتروني الذي یساعد الطالب في الوصول إلى

تمكن الطالب من  فتستخدم برامج بحث من تطویر وحدات البرمجة لدى كل منها، باإلضافة إلى أنها
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الوصول إلكترونیا من خارج الجامعة عن طریق زیارة الروابط الخاصة بمكتبات الجامعات موضوع 
 .الدراسة

إعالمك مفردًا بكل ما یصل "تقدم المكتبة خدمات البث االنتقائي  "للفقرة العاشرة المتوسط الحسابي  - 
- 5.15، قیمة االختبار%53.95ي النسبي وأّن المتوسط الحساب 2.70یساوي  "إلى المكتبة من جدید

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائیًا عند مستوى داللة  0.000تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة و  ،
0.05≤ α ، مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد انخفض عن درجة الموافقة

موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة،  وهذا یعني أن هناك عدم 3وهي ) المحاید(المتوسطة 
ویعود ذلك إلى عدم اهتمام مكتبتي جامعة األزهر واألقصى بتقدیم خدمة البث االنتقائي للطلبة من 
األساس، حیث تكتفیان بتقدیم خدمة اإلحاطة الجاریة، بینما توفر مكتبة الجامعة اإلسالمیة خدمة البث 

سال رسائل عبر البرید اإللكتروني الجامعي لكل طالب على حدة االنتقائي للطالب، عن طریق إر 
، ولكن )دون التركیز على مجاالت االهتمامات الشخصیة(وٕاعالمه بما یصل إلى المكتبة من جدید 

عدم متابعة الطالب واهتمامه بمتابعة بریده اإللكتروني یؤّدي إلى عدم تحقیق الفائدة المرجّوة من توفیر 
  .هذه الخدمة

، وأّن المتوسط الحسابي النسبي یساوي 3.28یمكن القول بأن المتوسط الحسابي یساوي  بشكل عامو  -
لذلك یعتبر مجال  0.000تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن ، 7.16، قیمة االختبار65.67%

ط مما یدل على أن متوس، α ≥0.05دال إحصائیًا عند مستوى داللة  "توفر الدعم التقني للمكتبات"
وهذا یعني  3وهي ) المحاید(درجة االستجابة لهذا المجال یختلف جوهریًا عن درجة الموافقة المتوسطة 

أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على فقرات هذا المجال، ویرجع ذلك إلى محاولة المكتبات موضوع 
فضل للطالب، وبالتالي الدراسة تحقیق الدعم الفني المستمر، والذي بدوره یؤدي إلى تحقیق خدمة أ

زیادة تردد الطالب على المكتبة الجامعیة، والذي ینتج عنه تحقیق الفائدة المرجّوة، ولكن نسبة الموافقة 
  .تحتاج إلى زیادة تركیز من قبل المكتبات على توفیر وتطویر الدعم الفني المقّدم من قبلها للطالب

  :نتیجة الفرضیة الثانیة
تأثیرًا ) α 0.05 ≥(عند مستوى داللة  توفر الدعم التقني للمكتباتبـ یؤثر قبول الفرضیة القائلة  

  .ذو داللة إحصائیة على الفجوة الرقمیة
وتعزو الباحثة ذلك إلى ضرورة تمّتع المكتبات الجامعیة بالدعم التقني وعلى مستوى عال، فُبنیة جیدة 

الخارجي، والذي سینتج عنه بالتأكید في مجال الدعم التقني المكتبي، یعني سهولة اتصال بالعالم 
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مواكبة كل ما هو جدید من معلومات في مختلف التخصصات التي تحتاجها المكتبات، وبالتالي إتاحة 
فرصة أكبر أمام الطالب بتیسیر الحصول على المعلومة وتحقیق العدالة لدى الجمیع في الحصول 

علومة ومن أي مكان في العالم، وهذا بدوره یؤدي علیها، حیث یتیح الدعم التقني الجید الوصول إلى الم
  .إلى المساهمة في تقلیص الفجوة الرقمیة في محاولة الوصول إلى مرحلة ردمها والخروج من دائرتها

  :واتفقت هذه النتائج مع الدراسات التالیة
أن الكثیر من المستفیدین یحتاجون : والتي جاء من ضمن نتائجها) 2007الهنداوي، (دراسة  •

إلى زیادة االهتمام بهم من خالل إكسابهم لمهارات استخدام المكتبات والبحث في مصادر 
 .المعلومات فیها، وتشجیعهم للتردد على المكتبات، وهو ما یندرج ضمن تعزیز الدعم التقني

والتي أوصت بتطویر شبكات اإلنترنت في مكتبات الجامعات الجزائریة، ) 2009سالم، (دراسة  •
یشّكل ضعف استعمال اإلنترنت في المكتبات من مظاهر : أحد نتائجها التاليحیث كان من 

 .غیاب البیئة التكنولوجیة في المكتبات من حیث توفر بناها التحتیة ومستلزماتها األساسیة
توفر "والتي جاءت بمجموعة من التوصیات تندرج تتفق مع مجال) 2010المعثم، (دراسة  •

 : وهي" الدعم التقني
 .المطلوبة المعلومة إلى الوصول على المستفید یساعد المعلومات لتنظیم سهل امنظ توفیر 
 .الرقمیة المكتبة من المستفید توجیه على تعمل للبحث إرشادات توفیر 
 .وصیانتها التحتیة البنیة لتوفیر مالي دعم توفیر 
 .المعلومات واختزال والبحث والتكشیف للفهرسة مطورة برامج توفیر 
یجب أن یتم تدریب جمیع والتي خلصت إلى أنه  (Shuva and Akter. 2011)دراسة  •

طلبة المدارس والجامعات والكلیات على استخدام وسائل تكنولوجیا المعلومات 
واالتصاالت تدریبًا جیدًا، عن طریق الدورات اإللزامیة وعدم التقید بالمساقات الدراسیة، 

لدى الطالب، تمكنهم من االستخدام مما یساهم في تكوین قاعدة جیدة من المهارات 
  .السهل لوسائل التكنولوجیا في المكتبات وغیره

  :والتي خلصت في نتائجها إلى (Moe, 2002)دراسة  •
  .یلعب توفیر المكتبات خدمة الوصول إلى اإلنترنت دورًا بارزًا في سد الفجوة الرقمي 
التعامل مع أجهزة الكمبیوتر،  یجب توفیر حد أدنى من ضمان تعلم كافة أفراد المجتمع مهارات 

  .وخدمة اإلنترنت
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تحتاج بلدان جنوب الصحراء الكبرى أن تقوم بتقویة وتعزیز بنیتها  (Kavulya, 2006)دراسة  •
  .التحتیة من تكنولوجیا االتصاالت، والذي بدوره سیسهل مشاریع إنشاء المكتبات الرقمیة

  اختبار الفرضیة الثالثة 
   عند مستوى داللة) المراجع العلمیة(وفر المحتوى الثقافي المناسب تیؤثر : الفرضیة الثالثة

)0.05 ≤ α (تأثیرًا ذو داللة إحصائیة على الفجوة الرقمیة.  

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة الموافقة  Tتم استخدام اختبار 
  ).20(دول النتائج موضحة في ج .أم ال 3وهي ) المحاید(المتوسطة 

  )20(جدول 
توفر المحتوى الثقافي " لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

  ")المراجع العلمیة(المناسب 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 

  النسبي

قیمة 
 االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(. 
 الرتبة

1. 
وعیـة معلومـات تمتـاز بـالتنوع الكـافي توفر المكتبة مـزیج مـن مصـادر وأ

 2 0.000* 10.90 71.83 3.59  .لتغطیة أغلب احتیاجات المستفیدین

2. 

ــناعة  ــة بصــ ــات المعنیــ ــاون بــــین المكتبــــة وغیرهــــا مــــن المؤسســ ـــد تعــ یوجـ
بحیـــث ) ســـواء علـــى نطـــاق محلـــي، أو إقلیمـــي، أو عـــالمي(المعلومـــات 

  .یساهم في إغناء محتویات المكتبة من مراجع
3.34 66.90 6.36 *0.000 4 

 1 0.000* 19.70 78.51 3.93  . تمتلك المكتبة مراجع عربیة ذات محتوى غني بالمعلومات .3

 5 0.001* 3.08 63.30 3.17  .یتعامل الطالب بسهولة ویسر مع المراجع األجنبیة التي توفرها المكتبة .4

5. 
اث تهـــتم مكتبـــة الجامعـــة بمتابعـــة النشـــرات والكتـــب الحدیثـــة ســـعیًا إلحـــد

 3 0.000* 7.27 67.81 3.39  .التطویرات المناسبة

  0.000* 12.04 68.82 3.44  جمیع المجاالت السابقة معاً 
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  :یمكن استخالص ما یلي) 20(من جدول 
یساوي  "تمتلك المكتبة مراجع عربیة ذات محتوى غني بالمعلومات"للفقرة الثالثة المتوسط الحسابي  - 

، 19.70، قیمة االختبار %78.51ي أن المتوسط الحسابي النسبي أ) 5الدرجة الكلیة من ( 3.93
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائیًا عند مستوى داللة  0.000تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  

0.05≤ α ، مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة
وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة، حیث أّن الغرض  3وهي ) المحاید(

الرئیسي من وجود المكتبة هو تحقیق أقصى استفادة ممكنة عن طریق ما توفره من مصادر وأوعیة 
معلومات متنوعة وفي جمیع المجاالت للطلبة، وٕاّال فما كان هناك داعي لوجودها ضمن الحرم 

تم المكتبات بتوفیر كم من المراجع العربیة تمتاز بغنى وتنوع محتویاتها، حیث أّن اللغة الجامعي، وته
  .العربیة أساس اللغات في جامعات قطاع غزة

یتعامل الطالب بسهولة ویسر مع المراجع األجنبیة التي توفرها "للفقرة الرابعة المتوسط الحسابي  - 
القیمة وأن  ، 3.08، قیمة االختبار%63.30النسبي  أي أن المتوسط الحسابي 3.17 یساوي" المكتبة

، α ≥0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائیًا عند مستوى داللة  0.001تساوي  )Sig(.االحتمالیة 
) المحاید(مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة 

على هذه الفقرة، وُترِجع الباحثة سبب الموافقة فقة من قبل أفراد العینة وهذا یعني أن هناك موا 3وهي 
والتي تصفها بأّنها لیست بتلك الُقَوة المرجوة، إلى أنَّ من یتعامل بسهولة مع المراجع األجنبیة هم 
 الطالب من ذوي تخصصات معیَّنة تعتمد في تدریس مساقاتها على اللغة اإلنجلیزیة بشكل أساسي،

جِبر الطالب على التعامل معها، وبالتالي یأَلفها الطالب مع مرور الوقت ویجد سهولة في التعامل مما یُ 
  .معها

، وأن المتوسط الحسابي النسبي لجمیع 3.44وبشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي یساوي  - 
تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن ، 12.04، قیمة االختبار %68.82فقرات المجال یساوي 

دال إحصائیًا عند " )المراجع العلمیة(توفر المحتوى الثقافي المناسب "لذلك یعتبر مجال  0.000
مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال یختلف جوهریًا عن ، α ≥0.05مستوى داللة 

أفراد العینة على فقرات وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل  3وهي ) المحاید(درجة الموافقة المتوسطة 
هذا المجال، ویعود ذلك إلى ضرورة توفیر محتویات من مصادر وأوعیة معلومات تمتاز بالتنوع الكافي 
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لتغطیة كافة التخصصات، لكي ُتحقِّق المكتبات الهدف من وجودها ضمن كیان الجامعة، باإلضافة 
  .راجع لتحقیق ذلك التنوع في المحتوىإلى ضرورة التركیز على متابعة الجدید وتوفیر الجدید من الم

  : نتیجة الفرضیة الثالثة

عند مستوى داللة ) المراجع العلمیة(توفر المحتوى الثقافي المناسب قبول الفرضیة القائلة بـ یؤثر 
)≤ 0.05 α (تأثیرًا ذو داللة إحصائیة على الفجوة الرقمیة.  

نوع من مصادر وأوعیة المعلومات، والتي وتعزو الباحثة ذلك إلى ضرورة توفیر محتوى مناسب ومت
  .تساعد في تحقیق الهدف الرئیسي من تواجد المكتبة الجامعیة

  :واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات وهي كالتالي

ضرورة التنوع والشمول في مصادر : حیث جاء في أحد توصیاتها) 2007مرعي، (دراسة  •
 .ا یصدر حدیثاً المعلومات في جمیع حقول المعرفة و متابعة م

 : والتي جاء ضمن توصیاتها) 2010العوفي، (دراسة  •
زیادة حجم التعاون اإلقلیمي لرفع مستوى المكتبات األكادیمیة من حیث معاییر  

 .واستراتیجیات تقدیم المعلومات اإللكترونیة بالنص العربي
یة بین أفراد والتي أوصت بضرورة تعزیز اللغة اإلنجلیز  (Islam and Tsuji, 2009)دراسة  •

غة اإلنجلیزیة هي المجتمع البنغالي، واستخدامها عوضًا عن اللغة البنغالیة، وذلك ألن الل
  .التعامل في عالم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتأساس التواصل و 

  اختبار الفرضیة الرابعة
تأثیرًا ) α 0.05 ≥(عند مستوى داللة  توفر المحتوى الرقمي من المعلوماتیؤثر  :الفرضیة الرابعة

  ذو داللة إحصائیة على الفجوة الرقمیة
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة الموافقة  Tتم استخدام اختبار 

  ).21(النتائج موضحة في جدول  .أم ال 3وهي ) المحاید(المتوسطة 
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  )21(جدول 

توفر المحتوى الرقمي من " ة من فقرات مجال لكل فقر  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 
  )"توفیر المراجع بصورة إلكترونیة(المعلومات 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 

 النسبي

قیمة 
 االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(. 
 الرتبة

1.  
تعتمد مكتبة الجامعة على حوسبة محتویاتهـا مـن أجـل تـوفیر الوقـت والجهـد فـي 

 1 0.000* 12.72 73.80 3.69  .ات وتقدیم الخدمات للطلبةاإلجراء

2.  
توفر المكتبة اشتراك في الفهارس اآللیة الموحدة لمكتبات الجامعات على نطـاق 

 8 0.430 0.18- 59.80 2.99  .الوطن

3.  
یسهل الوصول إلكترونیًا مـن قبـل المسـتفید لكـل مـا تحتویـه المكتبـة مـن مصـادر 

 3 0.000* 7.81 68.56 3.43  .معلومات

 4 0.000* 4.41 65.24 3.26  ).نسخ إلكترونیة(توفر المكتبة كم من مصادر المعلومات بصورة رقمیة   .4

 6 0.002* 2.89 63.51 3.18  .توفر المكتبة اشتراك في قواعد بیانات إلكترونیة متنوعة وبصورة مجانیة للطالب  .5

 2 0.000* 7.98 69.08 3.45  .لبتمنح المكتبة حریة الدخول إلى نظام المكتبة من قبل الطا  .6

7.  
إنتـــاج كتـــب (تعمــل المكتبـــة علـــى توظیـــف الحاســـب فــي صـــناعة النشـــر العلمـــي 

 10 0.010* 2.35- 57.19 2.86  ).إلكترونیة، دوریات إلكترونیة

8.  
حواســیب (تمتلــك المكتبــة تكنولوجیــا معلومــات تواكــب كــل مــا هــو جدیــد عالمیــًا 

 9 0.314 0.48- 59.40 2.97  ).ة وفعالةشبكات اتصال قوی، قاعات مجهزة، حدیثة

9.  
 -مرئیة -تمتلك مكتبة الجامعة قسم خاص بالوسائط المتعددة من أقراص سمعیة

 7 0.248 0.68 60.85 3.04  .ومضغوطة والمیكروفیلم

10.  
في حال توفیرها (یستطیع الطالب التعامل بسهولة مع قواعد البیانات اإللكترونیة 

 5 0.000* 3.73 64.34 3.22  ).من قبل المكتبة

  0.000* 5.47 64.22 3.21  جمیع فقرات المجال معاً 

  .α ≥0.05المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة* 
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  :یمكن استخالص ما یلي) 21(من جدول 
تعتمد مكتبة الجامعة على حوسبة محتویاتها من أجل توفیر " للفقرة األولى المتوسط الحسابي  - 

أي أن  ) 5الدرجة الكلیة من ( 3.69یساوي " اإلجراءات وتقدیم الخدمات للطلبة الوقت والجهد في
   تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  12.72 ، قیمة االختبار %73.80المتوسط الحسابي النسبي 

مما یدل على أن متوسط ، α ≥0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائیًا عند مستوى داللة 0.000 
وهذا یعني أن هناك  3وهي ) المحاید(االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة درجة 

، حیث تسعى المكتبات موضوع الدراسة إلى حوسبة موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة
لك إلى محتویاتها ولكن یتم تحقیق ذلك ببطء شدید لدى مكتبة جامعتي األزهر واألقصى، وقد یعود ذ

نقص اإلمكانیات الالزمة سواء المادیة أو الفنیة لتحقیق الحوسبة في المحتویات، ولكن تدُأب مكتبة 
الجامعة اإلسالمیة على محاولة تحقیق الحوسبة في المحتویات شیئًا فشیئًا وبصورة تدریجیة، فهي 

الطالب أثناء بحثه بصدد توفیر محتوى كل مرجع لدیها في المكتبة بصورة إلكترونیة، بمعنى أن 
إلكترونیًا عن مرجع معین، فإنه سیحصل معه على ما یحتویه من مواضیع، مما یساهم في تركیز 
الطالب أثناء بحثه في مجال معین، كما توفر مكتبة الجامعة اإلسالمیة جمیع الرسائل العلمیة بصورة 

إلكترونیة من خالل زیارة الرابط  إلكترونیة، تتیح للطالب إمكانیة تحمیل النص الكامل للرسالة بصورة
الخاص بمكتبة الجامعة، بینما سعت جامعة األقصى حدیثًا إلى توفیر ملخص بنسخة إلكترونیة عن 

  .الرسائل العلمیة دون النص الكامل، وذلك عبر زیارة رابط مكتبة جامعة األقصى

ي صناعة النشر العلمي تعمل المكتبة على توظیف الحاسب ف"للفقرة السابعة المتوسط الحسابي  - 
أي أن المتوسط الحسابي النسبي  2.86یساوي  )"إنتاج كتب إلكترونیة، دوریات إلكترونیة(

لذلك تعتبر هذه  0.010 تساوي )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  2.35-، قیمة االختبار 57.19%
ة االستجابة لهذه الفقرة مما یدل على أن متوسط درج، α ≥0.05الفقرة دالة إحصائیًا عند مستوى داللة 

وهذا یعني أن هناك عدم موافقة من قبل  3وهي ) المحاید(قد انخفض عن درجة الموافقة المتوسطة 
الفقرة، وذلك لعدم اهتمام المكتبات بجانب صناعة النشر العلمي، فلیس هناك أفراد العینة على هذه 

مع أّنه باإلمكان تحقیق ذلك حیث أن خطط إلنتاج الكتب أو الدوریات من خالل مكتبات الجامعات، 
  .ألعضاء الهیئة التدریسیة في الجامعات لدیهم العدید من المؤلفات التي یمكن نشرها

، وأن المتوسط الحسابي النسبي لجمیع 3.21یمكن القول بأن المتوسط الحسابي یساوي  وبشكل عام - 
لذلك یعتبر  0.000تساوي  )Sig.(القیمة االحتمالیة وأن  5.47، قیمة االختبار %64.22یساوي 
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دال إحصائیًا عند " )توفیر المراجع بصورة إلكترونیة(توفر المحتوى الرقمي من المعلومات "مجال 
، مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال یختلف جوهریًا عن α ≥0.05مستوى داللة 

هناك موافقة من قبل أفراد العینة على فقرات وهذا یعني أن  3وهي ) المحاید(درجة الموافقة المتوسطة 
  .هذا المجال

  :نتیجة الفرضیة الرابعة

) α 0.05 ≥(عند مستوى داللة  توفر المحتوى الرقمي من المعلوماتقبول الفرضیة القائلة بـ یؤثر 
  .تأثیرًا ذو داللة إحصائیة على الفجوة الرقمیة

مي من المعلومات، یعني سهولة الوصول إلى تلك وتعزو الباحثة ذلك إلى أّن توفُّر المحتوى الرق
المحتویات من أي مكان في العالم، وذلك بال شك ًیَفّلل من الوقت والجهد المبذولین من قبل الطالب 

لتزم فیها الطالب یفي سبیل الحصول على المعلومة، وتنتقل بذلك المكتبات من كونها مكتبات تقلیدیة 
ة إلكترونیة رقمیة، تتماشى مع متطلبات سد الفجوة الرقمیة في المكتبات بأوقات وقیود معیَّنة إلى مكتب

  .الجامعیة

  :واتفقت هذه النتائج مع نتائج الدراسات التالیة
 :والتي أوصت بالتالي) 2010العوفي، (دراسة  •

تنفیذ مشروعات رقمنة تعاونیة على مستوى الوطن العربي وتبادل الخبرات الالزمة  
 .ي في البیئة اإللكترونیةلدعم المحتوى العرب

وضع آلیة لتطویر صناعة النشر األكادیمي في الوطن العربي وتوفیر الدوریات  
 .العربیة بصورة إلكترونیة

 أو البیانات بقواعد المكتبة وتزوید الرقمنة، عملیات بدء قبل القانونیة بالصیاغة البدء 
 .ونظمها العالمیةالرقمیة  المكتبات معاییر مع یتفق بما المعلومات، مصادر

رقمنة مقتنیات المكتبة التقلیدیة ونشرها على والتي أوصت بضرورة ) 2007نقرش، (دراسة  •
شبكة اإلنترنت على مراحل مخطط لها، على أن یتم التركیز على المواد األكثر أهمیة من 

عة المطبوعات والمنشورات، إضافة إلى ضرورة أن تعمل المكتبات الجامعیة التي لدیها مجمو 
من األقراص المدمجة الخاصة بالرسائل الجامعیة بضرورة اإلسراع إلى تحویلها إلى مكتبات 

 .رقمیة في كل منها، بالعمل على بناء مكتبة رقمیة بالنص الكامل وفتحها لالستخدام العام
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  اختبار الفرضیة الخامسة
عند مستوى داللة  كتباتوجود استراتیجیات وخطط لتطویر التعامل مع المیؤثر : الفرضیة الخامسة

)0.05 ≤ α (تأثیرًا ذو داللة إحصائیة على الفجوة الرقمیة.  
لمعرفـــة مـــا إذا كانـــت متوســـط درجـــة االســـتجابة قـــد وصـــلت إلـــي درجـــة الموافقـــة  Tتـــم اســـتخدام اختبـــار 

  ).22(النتائج موضحة في جدول  .أم ال 3وهي ) المحاید(المتوسطة 

  )22(جدول 
وجود استراتیجیات وخطط " لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)االحتمال المتوسط الحسابي وقیمة  -

 "لتطویر التعامل مع المكتبات

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 

 النسبي

قیمة 
 االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(. 
 الرتبة

 5 0.415 0.21 60.25 3.01  .توجد عالقة تعاون مشتركة بین مكتبة الجامعة والمكتبات العالمیة األخرى .1

2. 
یشـــعر الطالـــب بســـعي المكتبـــة لتبنـــي سیاســـات وطـــرق جدیـــدة لتحقیـــق المیـــزة 

 2 0.000* 4.93 65.31 3.27  .التنافسیة

 3 0.000* 4.11 64.23 3.21  . تعمل إدارة المكتبة على تأهیل العاملین من خالل التدریب والتعلیم .3

4. 
ــ ات إلـــى محتویـــات ذات صـــیغة تســـعى المكتبـــة لتحویـــل مـــا لـــدیها مـــن محتویـ

 4 0.001* 3.16 63.47 3.17  .رقمیة

 1 0.000* 4.70 65.54 3.28  . یجد الطالب تطورًا في تعامل وأداء موظفي المكتبة بین الحین واآلخر .5

  0.000* 4.52 63.76 3.19  جمیع فقرات المجال معاً 

  .α ≥0.05المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة * 

  :یمكن استخالص ما یلي) 22(جدول  من
یجد الطالب تطورًا في تعامل وأداء موظفي المكتبة بین الحین "للفقرة الخامسة المتوسط الحسابي  - 

، قیمة % 65.54أي أن المتوسط الحسابي النسبي) 5الدرجة الكلیة من ( 3.28یساوي  "واآلخر
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائیًا عند 0.000 تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  4.70 االختبار

مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة ، α ≥0.05مستوى داللة 
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وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة،  3وهي ) المحاید(الموافقة المتوسطة 
التدریب الالزم وبصفة مستمرَّة لمواكبة كل ما هو جدید، بینما یتم حیث توفر مكتبة الجامعة اإلسالمیة 

  .ذلك بصورة قلیلة، وبصفة متباعدة في مكتبتي جامعتي األزهر واألقصى

العالمیة توجد عالقة تعاون مشتركة بین مكتبة الجامعة والمكتبات "للفقرة األولى المتوسط الحسابي  - 
القیمة وأن   0.21 ، قیمة االختبار %60.25حسابي النسبي أي أن المتوسط ال 3.01یساوي " األخرى

لذلك تعتبر هذه الفقرة غیر دالة إحصائیًا عند مستوى داللة  0.415 تساوي  )Sig(.االحتمالیة 
0.05≤ α ، مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة ال یختلف جوهریا عن درجة الموافقة

هذا یعني أن هناك موافقة متوسطة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة، و  3وهي ) المحاید(المتوسطة 
حیث ُیعد التعاون بین المكتبات الجامعیة في قطاع غزة والمكتبات العالمیة ضعیف جدًا، حیث ال توجد 
هناك أیة اتفاقیات تعاون ُتذكر، ولكن هناك تعاون سُیطبَّق قریبًا بین مكتبة الجامعة اإلسالمیة 

ات المملكة العربیة السعودیة، بحیث یتم تزوید مكتبة الجامعة اإلسالمیة بالفهارس اآللیة الموحدة وجامع
لمكتبات جامعات المملكة العربیة السعودیة، وقد كانت هناك اتفاقیة على وشك أن تعقد بین مكتبة 

 التركیة بسبب الجامعة اإلسالمیة ومكتبات الجامعات التركیة، إَال أنه تم رفضها من قبل الجهات
اعتبار تركیا أَن ذلك األمر یدخل ضمن السیاسة بین البلدین، وأنه ال بد أن یتم ذلك التعاون باتفاق بین 

  .وزارتي الثقافة في كال البلدین

، وأن المتوسط الحسابي النسبي لجمیع 3.19وبشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي یساوي  - 
لذلك یعتبر  0.000تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  4.52ار ، قیمة االختب%63.76یساوي 
دالة إحصائیًا عند مستوى داللة " وجود استراتیجیات وخطط لتطویر التعامل مع المكتبات"مجال 
0.05≤ α مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال یختلف جوهریًا عن درجة الموافقة ،

وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على فقرات هذا المجال،  3 وهي) المحاید(المتوسطة 
وذلك یعود إلى ضرورة امتالك المكتبات خطط واستراتیجیات، والتي من شأنها تحسین وتطویر 
الخدمات المقدمة، والتي تكسب المكتبات عناصر المیزة التنافسیة، فتسعى المكتبات بتطویر نفسها من 

ستراتیجیات التي تحقق التنوع في جمیع ما تقدم المكتبات للطالب من حیث تنوع خالل تلك اال
  .الخدمات وجودتها، وتطویر موظفیها، مبانیها، ما تحتویه من أجهزة، وأوعیة معلومات

  



 

 

137 

 

  نتیجة الفرضیة الخامسة 
مستوى  عند وجود استراتیجیات و خطط لتطویر التعامل مع المكتباتقبول الفرضیة القائلة بـ یؤثر 

  .تأثیرًا ذو داللة إحصائیة على الفجوة الرقمیة) α 0.05 ≥(داللة 
وتعزو الباحثة ذلك إلى أنَّ وجود استراتیجیات وخطط لتطویر التعامل مع المكتبات، یعني وجود نیَّة 
لدى هذه المكتبات للتطور ومواكبة ما یتطلبه العصر الرقمي من ضرورة للتماشي مع سرعة التطور 

بفعل ثورة المعلومات واالتصاالت، فُیؤثر ذلك على الفجوة الرقمیة بصورة إیجابیة من خالل الحادث 
  .التقدم بخطوات تسعى شیئًا فشیئًا إلى ردم الفجوة الرقمیة

  :واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة

 صیاغة استراتیجیات وسیاسات خاصة لدعم تواجدحیث أوصت ب) 2010العوفي، (دراسة  •
  .اللغة العربیة في البیئة اإللكترونیة، والتشجیع على ممارستها في البحث واالتصال العلمي

الكشف عن مبادرات : الذي جاء في توصیاتهاو  (Shuva and Akter, 2011)دراسة  •
 .حكومة بنجالدیش التي تسعى إلى تطبیقها في سبیل سد الفجوة الرقمیة

ة تبني سیاسات واستراتیجیات تساعد في تطویر والتي أوصت بضرور  (Aqili, 2007)دراسة  •
الخدمات التي تقدمها المكتبات في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والذي بدوره یساهم 

 . في تقلیص الفجوة الرقمیة

والتي أوصت بضرورة تبني مكتبات الجامعات لسیاسات تجعلها  (Obeidat, 2010)دراسة  •
المكتبات، إضافة إلى تبني سیاسات تساهم بتحویل المكتبات  تواكب كل ما هو جدید في علم

التقلیدیة إلى مكتبات إلكترونیة تساهم في الحد من الفجوة الرقمیة الناتجة عن نقص المصادر 
الرقمیة، مع ضرورة أن یتم ربط المكتبات الجامعیة بشبكة موحدة تحقق سهولة الوصول إلى 

 .المراجع من مختلف األقطار

  

  

  

  



 

 

138 

 

 ل جمیع الفقرات معاتحلی
لمعرفـــة مـــا إذا كانـــت متوســـط درجـــة االســـتجابة قـــد وصـــلت إلـــي درجـــة الموافقـــة  Tتـــم اســـتخدام اختبـــار 

  ).23(النتائج موضحة في جدول  .أم ال 3وهي ) المحاید(المتوسطة 

  )23(جدول 

  لجمیع الفقرات معاً  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

 المجــال
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 

 النسبي

قیمة 
 االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(.  

 0.000* 8.37 65.73 3.29 جمیع الفقرات معاً 

  .α ≥0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *            

  :یمكن استخالص ما یلي) 23(من جدول 

أي أن المتوسط الحسابي ) 5جة الكلیة من الدر ( 3.29المتوسط الحسابي لجمیع الفقرات یساوي  - 
لذلك تعتبر  0.000تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  8.37 ، قیمة االختبار%65.73النسبي 

مما یدل على أن متوسط درجة ، α ≥0.05دالة إحصائیًا عند مستوى داللة  جمیع الفقرات السابقة
وهذا یعني أن هناك  3وهي ) المحاید(ة المتوسطة قد زاد عن درجة الموافق االستجابة لجمیع الفقرات

   .موافقة من قبل أفراد العینة على الفقرات  بشكل عام

  اختبار الفرضیة السادسة

 حـول المبحـوثین اسـتجابات فـي متوسـطات إحصـائیة داللـة ذات فروقـات هنـاك: الفرضـیة السادسـة
المسـتوى ، المؤهـل العلمـي، الجـنس: (مـن كـل إلـى تقییم الفجوة الرقمیة في المكتبات الجامعیـة تعـزى

 ).α 0.05 ≥(عند مستوى داللة إحصائیة ) الجامعة، مكان السكن، التخصص، الدراسي

لمعرفــة مــا إذا كــان هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائیة وهــو " للعینتــین مســتقلتینT "تــم اســتخدام اختبــار 
التبــاین "تــم اســتخدام اختبــار  كــذلك. اختبــار معلمــي یصــلح لمقارنــة متوســطي مجمــوعتین مــن البیانــات

لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائیة وهذا االختبار معلمي " ذو االتجاه الواحد–األحادي 
  .متوسطات أو أكثر 3یصلح لمقارنة 
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تقییم الفجوة الرقمیة في  حول المبحوثین استجابات في متوسطات إحصائیة داللة ذات فروقات هناك
  ).α 0.05 ≥(عیة تعزى للجنس عند مستوى داللة إحصائیة المكتبات الجام

  الجنس" لعینتین مستقلتین  -  T" نتائج اختبار): 24(جدول 

 المجــال
  المتوسطات

قیمة 
  االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(. أنثى ذكر 

 0.002* 3.066- 3.48 3.24  .في التعامل مع تكنولوجیا المعلومات) العاملون(كفاءة العنصر البشري 

 0.000* 3.967- 3.45 3.14  .توفر الدعم التقني للمكتبات

 0.001* 3.396- 3.58 3.33  .)المراجع العلمیة(توفر المحتوى الثقافي المناسب 

 0.000* 3.821- 3.37 3.08  ).توفیر المراجع بصورة إلكترونیة(توفر المحتوى الرقمي من المعلومات 

 0.048* 1.982- 3.28 3.11  .یر التعامل مع المكتباتوجود استراتیجیات وخطط لتطو 

 0.000* 3.880- 3.43 3.17 جمیع المجاالت السابقة معاً 

  α ≥ 0.05الفرق بین المتوسطین دال إحصائیًا عند مستوى داللة *          

  :یمكن استنتاج ما یلي) 24(من النتائج الموضحة في جدول 

أقـل مـن مسـتوى الداللـة  "للعینتـین مسـتقلتین  T"المقابلـة الختبـار (.Sig)تبین أّن القیمة االحتمالیـة  -
0.05 ≤ α  ــــین ، لجمیــــع المجــــاالت وبــــذلك یمكــــن اســــتنتاج أنــــه توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة ب

الجـنس لصـالح اإلنـاث، وهـذا یعنـي أنَّ متوسطات تقدیرات عینة الدراسة حول هذه المجاالت تعـزى إلـى 
  .ت االستبانة كان من قبل اإلناث أكبر منه في الذكوردرجة الموافقة على مجاال

أن عدد اإلناث الملتحقین ببرامج الجامعات المختلفة یفوق عدد نظرائهم من وتعزو الباحثة ذلك إلى 
  . الذكور، وهو ما تعكسه التركیبة الطالبیة في الجامعات موضوع الدراسة والذین استهدفتهم االستبانة

تقییم الفجوة الرقمیة في  حول المبحوثین استجابات في متوسطات إحصائیة ةدالل ذات فروقات هناك
  ).α 0.05 ≥(للمستوى الدراسي عند مستوى داللة إحصائیة  المكتبات الجامعیة تعزى
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  المستوى الدراسي –" ذو االتجاه الواحد–التباین األحادي "نتائج اختبار ): 25(جدول 

 المجــال

  طاتــالمتوس
قیمة 
  راالختبا

القیمة االحتمالیة 
)Sig(.  المستوى

 األول
المستوى 

 الثاني
المستوى 

 الثالث
المستوى 

  الرابع
المستوى 
 الخامس

دراسات 
 علیا

في ) العاملون(كفاءة العنصر البشري 
 0.112 1.800 3.34 3.28 3.37 3.20 3.31 3.54  .التعامل مع تكنولوجیا المعلومات

 0.187 1.504 3.37 3.42 3.26 3.20 3.18 3.46  .توفر الدعم التقني للمكتبات

المراجع (توفر المحتوى الثقافي المناسب 
  .)العلمیة

3.69 3.43 3.33 3.37 3.49 3.26 2.712 *0.020 

توفر المحتوى الرقمي من المعلومات 
 0.000* 4.710 3.31 3.34 3.07 3.09 3.14 3.54  ).توفیر المراجع بصورة إلكترونیة(

جیات وخطط لتطویر وجود استراتی
  .التعامل مع المكتبات

3.39 3.14 3.11 3.08 3.39 3.24 1.764 0.119 

 0.020* 2.724 3.32 3.40 3.22 3.18 3.23 3.51  جمیع المجاالت السابقة معاً 
  .α ≥ 0.05الفرق بین المتوسطات دال إحصائیًا عند مستوى داللة * 

  :ج ما یليیمكن استنتا) 25(من النتائج الموضحة في جدول 

أكبـــر مـــن " ذو االتجـــاه الواحـــد –التبـــاین األحـــادي "المقابلـــة الختبـــار (.Sig)تبـــین أن القیمـــة االحتمالیـــة 
فــي التعامــل مــع تكنولوجیــا ) العــاملون(كفــاءة العنصــر البشــري "للمجــاالت   α ≥ 0.05مســتوى الداللــة 

" تطـــویر التعامـــل مـــع المكتبـــاتوجـــود اســـتراتیجیات وخطـــط ل، تـــوفر الـــدعم التقنـــي للمكتبـــات، المعلومـــات
وبذلك یمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات عینة الدراسـة حـول 

  .هذه المجاالت تعزى إلى المستوى الدراسي 

وتبرر الباحثة ذلك في أن كفاءة الكـادر العامـل فـي المكتبـات الجامعیـة ومـا یقـدموه مـن دعـم فنـي وتقنـي 
افة إلــــى االســــتراتیجیات والخطــــط یســــتطیع أن یلــــتمس وجودهــــا الطلبــــة مــــع اخــــتالف مســــتویاتهم باإلضــــ
  .الدراسیة
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تــوفر المحتــوى الرقمــي مــن ، )المراجــع العلمیــة(تــوفر المحتــوى الثقــافي المناســب "أمــا بالنســبة للمجــاالت 
لقیمــــة االحتمالیــــة فقــــد تبـــین أن ا، والمجـــاالت مجتمعــــة ")تــــوفیر المراجـــع بصــــورة إلكترونیــــة(المعلومـــات 

(Sig.)  0.05أقل من مستوى الداللة ≤ α  وبذلك یمكـن اسـتنتاج أنـه توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة
وذلــك لصــالح المســتوى الدراســي بــین متوســطات تقــدیرات عینــة الدراســة حــول هــذه المجــاالت تعــزى إلــى 

   .المستوى الدراسي األول

المستوى الدراسي األول یكونوا في بدایة دراستهم أن الطلبة من أصحاب ذلك إلى  ةالباحث وتعزو
لذلك ال تتوفر لدیهم القدرة الكاملة على ، وفي األغلب تكون المواد في المستوى األول عامة، الجامعیة

  .نظرًا لحداثة تجربتهم الجامعیة، تمییز ما هو متوفر من المحتویات الثقافیة والرقمیة

تقییم الفجوة الرقمیة في  حول المبحوثین استجابات توسطاتفي م إحصائیة داللة ذات فروقات هناك
  ).α 0.05 ≥(للتخصص عند مستوى داللة إحصائیة  المكتبات الجامعیة تعزى

  التخصص –" ذو االتجاه الواحد–التباین األحادي "نتائج اختبار ): 26(جدول 

 المجــال

  المتوسطات
قیمة 
  االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(. التربیة اآلداب التجارة العلوم ةالهندس 
  باقي

 التخصصات 

في التعامل مع ) العاملون(كفاءة العنصر البشري 
  .تكنولوجیا المعلومات

3.33 3.32 3.33 3.29 3.40 3.39 0.183 0.969 

 0.611 0.717 3.19 3.25 3.39 3.30 3.40 3.28  .توفر الدعم التقني للمكتبات
 0.112 1.801 3.37 3.50 3.45 3.36 3.70 3.39  .)المراجع العلمیة(سب توفر المحتوى الثقافي المنا

توفیر (توفر المحتوى الرقمي من المعلومات 
  ).المراجع بصورة إلكترونیة

3.19 3.49 3.13 3.29 3.21 3.09 2.143 0.060 

وجود استراتیجیات وخطط لتطویر التعامل مع 
  .المكتبات

3.25 3.34 3.09 3.22 3.21 3.07 1.014 0.409 

 0.381 1.062 3.20 3.29 3.34 3.25 3.45 3.28 جمیع المجاالت السابقة معاً 
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  :یمكن استنتاج ما یلي) 26(من النتائج الموضحة في جدول 
ذو االتجـــاه  –التبـــاین األحـــادي "المقابلـــة الختبـــار المقابلـــة الختبـــار (.Sig)تبـــین أن القیمـــة االحتمالیـــة 

وبــذلك یمكــن اســتنتاج أنــه ال توجــد ، لجمیــع المجــاالت  α ≥ 0.05داللــة أكبــر مــن مســتوى ال"  الواحــد
فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطات تقـــدیرات عینـــة الدراســـة حـــول هـــذه المجـــاالت تعـــزى إلـــى 

  .التخصص

مجاالت الدراسة األساسیة تتحدث عن مختلف الخدمات التي تقدمها المكتبات ذلك إلى  ةالباحث وتعزو
تي سیشعر بوجودها الطلبة الذین یترددون على هذه المكتبات بالرغم من تخصصاتهم وال، الجامعیة
  . المختلفة

تقییم الفجوة الرقمیة في  حول المبحوثین استجابات في متوسطات إحصائیة داللة ذات فروقات هناك
   ).α 0.05 ≥(المكتبات الجامعیة تعزى لمكان السكن عند مستوى داللة إحصائیة 

  مكان السكن –" ذو االتجاه الواحد–التباین األحادي "تائج اختبار ن):27(جدول 

 المجــال
  المتوسطات

قیمة 
  االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(. رفح خانیونس  الوسطى  غزة  الشمال 

في التعامل مع ) العاملون(كفاءة العنصر البشري 
  .تكنولوجیا المعلومات

3.28 3.29 3.39 3.43 3.63 1.279 0.277 

 0.813 0.394 3.23 3.34 3.32 3.29 3.18  .توفر الدعم التقني للمكتبات

 0.811 0.397 3.34 3.49 3.50 3.41 3.46  .)المراجع العلمیة(توفر المحتوى الثقافي المناسب 

توفیر المراجع (توفر المحتوى الرقمي من المعلومات 
  ).بصورة إلكترونیة

3.13 3.20 3.31 3.24 3.12 0.572 0.683 

وجود استراتیجیات وخطط لتطویر التعامل مع 
  .المكتبات

3.23 3.12 3.21 3.30 3.21 0.654 0.624 

 0.817 0.389 3.27 3.35 3.34 3.26 3.24 جمیع المجاالت السابقة معاً 
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  :یمكن استنتاج ما یلي) 27(من النتائج الموضحة في جدول 

أكبــر مــن " ذو االتجــاه الواحــد –التبــاین األحــادي " بــارالمقابلــة الخت (.Sig)تبــین أن القیمــة االحتمالیــة 
وبـــذلك یمكـــن اســـتنتاج أنـــه ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة ، لجمیـــع المجـــاالت  α ≥ 0.05مســـتوى الداللـــة 

  .مكان السكنإحصائیة بین متوسطات تقدیرات عینة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى 

معات المعنیة بموضوع الدراسة لدیهم رؤیا متشابهة حول أن الطلبة من مختلف الجاذلك  ةالباحث وتعزو
.تقییمهم للخدمات التي تقدمها مكتبات جامعاتهم بالرغم من اختالف أماكن سكناهم  

تقییم الفجوة الرقمیة في  حول المبحوثین استجابات في متوسطات إحصائیة داللة ذات فروقات هناك
  ).α 0.05 ≥(اللة إحصائیة للجامعة عند مستوى د المكتبات الجامعیة تعزى

  ):28(جدول 

  الجامعة –" ذو االتجاه الواحد–التباین األحادي "نتائج اختبار 

 المجال

  المتوسطات
قیمة 
  االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(. 
الجامعة 
 اإلسالمیة

جامعة 
  األزهر

جامعة 
 األقصى

في التعامل مع تكنولوجیا ) العاملون(كفاءة العنصر البشري 
  .المعلومات

3.51 3.22 3.29 5.842 *0.003 

 0.000* 28.017 3.05 3.08 3.64  .توفر الدعم التقني للمكتبات

 0.000* 22.460 3.20 3.30 3.73  .)المراجع العلمیة(توفر المحتوى الثقافي المناسب 

توفیر المراجع بصورة (توفر المحتوى الرقمي من المعلومات 
  ).إلكترونیة

3.49 3.09 2.96 18.972 *0.000 

 0.000* 10.165 2.96 3.11 3.41  .وجود استراتیجیات وخطط لتطویر التعامل مع المكتبات

 0.000* 24.621 3.07 3.14 3.57 جمیع المجاالت السابقة معاً 

  .α ≥ 0.05الفرق بین المتوسطات دال إحصائیًا عند مستوى داللة *      
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  :استنتاج ما یلي یمكن) 28(من النتائج الموضحة في جدول 
أقــل مــن  "  ذو االتجــاه الواحــد–التبــاین األحــادي " المقابلــة الختبــار  (.Sig)تبــین أن القیمــة االحتمالیــة 

وبــــذلك یمكــــن اســــتنتاج أنــــه توجــــد فــــروق ذات داللــــة ، لجمیــــع المجــــاالت  α ≥ 0.05مســــتوى الداللــــة 
 وذلـك لصــالح  الجامعــةعــزى إلـى إحصـائیة بــین متوسـطات تقــدیرات عینـة الدراســة حـول هــذه المجـاالت ت

، ویعود ذلك إلى تمتع مكتبة الجامعة اإلسالمیة بمختلف الخدمات المكتبیة التي جاء الجامعة اإلسالمیة
المقیـد، أن . السؤال عنها في مختلف فقرات االستبانة، حیث تبین من خـالل المقابلـة التـي أجریـت مـع أ

كــب فیمــا تُقدمــه مــن خــدمات متطلبــات الثــورة الرقمیــة، مــن المركزیــة فــي الجامعــة اإلســالمیة تواالمكتبــة 
حیـــث اســـتخدام أحـــدث وســـائل تكنولوجیـــا المعلومـــات واالتصـــاالت فـــي إجراءاتهـــا وخـــدماتها، واهتمامهـــا 
بتعزیز مهارات الكـادر البشـري للعـاملین فـي مجـال التكنولوجیـا الحدیثـة، إضـافة إلـى سـعیها إلـى تحویـل 

  .قمیة، سعیًا إلى مواكبة التطورات الحادثة في مجال الخدمات المكتبیةمقتنیاتها من تقلیدیة إلى ر 
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  الدراسة نتائج: أوال  

 الدراسة توصیات: ثانیاً 

 مقترحة دراسات :ثالثاً 

  

  

  
  

  

  

ــــــوصیات  النتائج والتـ
 الفصل

 السادس
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 الدراسة، وكذلك هذه خالل من إلیها التوصل تم التي النتائج ألهم ملخصاً  الفصل هذا یتضمن
 من نقاط الضعف ومعالجة القوة نقاط تعزیز في ستساهم والتي النتائج ضوء على المقترحة التوصیات

  .لردم الفجوة الرقمیة في الجامعات المعنیة بالدراسة المرجوة األهداف تحقیق أجل

  الدراسة نتائج: أوال  
جامعیة تحلیل النتائج واختبار الفرضیات أوضحت الدراسة توفر ما یلي في المكتبات الالقیام ب خاللمن 

  :المعنیة بالدراسة

متمثًال ذلك ، مقبولةفي التعامل مع تكنولوجیا المعلومات بصورة ) العاملون(كفاءة العنصر البشري  .1
امتالك العاملون في المكتبة مهارات ، في وجود موظفون متخصصون لتقدیم خدمات المعلومات
إلضافة إلى استطاعتهم تقدیم الدعم با، االستخدام الفعال لألجهزة الخاصة بالتكنولوجیا والمعلومات

 .الفني وبصورة مستمرة في مختلف قاعات المكتبة
من خالل تعدد أنواع الخدمات اإللكترونیة المقدمة  مقبولةالجامعیة بصورة  الدعم التقني للمكتبات .2

، في المكتبات مثل اإلنترنت والبحث اإللكتروني وخدمات المراسالت والحجز والتجدید اإللكتروني
  .باإلضافة لتوفر خدمة االتصال الدائم باإلنترنت في الجامعة

من حیث امتالك المراجع العربیة ذات  مقبولةبصورة ) المراجع العلمیة(المحتوى الثقافي المناسب  .3
 وتوفر مزیج متنوع وكافي لتغطیة أغلب احتیاجات المستفیدین من، المحتوى الغني بالمعلومات
تهتم المكتبات الجامعیة بمتابعة النشرات والكتب الحدیثة سعیًا ا و كم، مصادر وأوعیة المعلومات
 .إلحداث التطویرات المناسبة

متمثًال ذلك في ، مقبولةبصورة ) توفیر المراجع بصورة إلكترونیة(المحتوى الرقمي من المعلومات  .4
قدیم اعتماد المكتبات على حوسبة محتویاتها من أجل توفیر الوقت والجهد في اإلجراءات وت

ومنحها حریة الدخول إلى نظام المكتبة من قبل الطالب مما یسهل الوصول ، الخدمات للطلبة
  .إلكترونیًا لكل ما تحتویه المكتبة من مصادر معلومات

یجد الطالب تطورًا في  بحیث مقبولةاستراتیجیات وخطط لتطویر التعامل مع المكتبات بصورة  .5
كما یشعر الطالب بسعي المكتبة لتبني سیاسات ، واآلخر تعامل وأداء موظفي المكتبة بین الحین

باإلضافة إلى قیام إدارة المكتبة بتأهیل العاملین من خالل ، وطرق جدیدة لتحقیق المیزة التنافسیة
  .التدریب والتعلیم
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات عینة الدراسة حول تقییم الفجوة الرقمیة  .6
 ).مكان السكن، التخصص(كتبات الجامعیة تعزى إلى كل منفي الم

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات عینة الدراسة لتقییم الفجوة الرقمیة في بینما 
یعود السبب في ذلك إلى طبیعة اإلناث التي و ، )الجنس لصالح اإلناث(المكتبات الجامعیة تعزى إلى 

أوقات فراغهن الجامعیة، باإلضافة إلى كثرة التزامات الذكور وانشغالهم خارج  تفید برغبتهن في استثمار
كما توجد فروق بین ، الجامعة في كثیر من األوقات مما تجعلهم بعیدین عن االستفادة من المكتبات

) وذلك لصالح المستوى الدراسي األولالمستوى الدراسي (متوسطات تقدیرات عینة الدراسة تعزى إلى 
الباحثة ذلك إلى أن الطلبة من أصحاب المستوى الدراسي حدیثي التجربة الجامعیة لذلك ال تتوفر  وتعزو

وكذلك توجد فروق بین ، لدیهم القدرة الكاملة على تمییز ما هو متوفر من المحتویات الثقافیة والرقمیة
برر الباحثة ذلك في وتُ ) الجامعة لصالح الجامعة اإلسالمیة(متوسطات تقدیرات عینة الدراسة تعزى إلى 

وطرق ، وما تتمیز به من مباني حدیثة، كون الجامعة اإلسالمیة األولى في قطاع غزة من حیث النشأة
باإلضافة إلى ، متطورة في استخدام التكنولوجیا الحدیثة ومواكبة كل ما هو جدید في عالم التقنیة

شأنه أن یلقي بثماره على طبیعة الخدمات كل هذا من ، اهتمامها بتدریب الكادر البشري العامل لدیها
  .التي تقدمها الجامعة اإلسالمیة لمستفیدیها

وبناًء على النتائج السابقة تنتهي الدراسة بنتیجة عامة وهي وجود فجوة رقمیة في المكتبات  .7
   .الجامعیة ولكن بنسب متفاوتة بین الجامعة اإلسالمیة، جامعة األزهر، وجامعة األقصى

 الدراسة یاتتوص: نیاً ثا
من شأنها أن تأخذ  التوصیات، من جملةب  تنتهي الدراسة إلیها التوصل تم التي النتائج على بناءً 

بید المكتبات الجامعیة نحو تقدیم كل ما هو جدید في علم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في 
من ردم الفجوة الرقمیة،  وهذه التوصیات سُتشكل الطریق الذي من خالله ستتمكن المكتبات، المكتبات

   : هي التوصیات وهذه

تقوم المكتبات الجامعیة بتطویر خدماتها لتتالءم بشكل اكبر مع احتیاجات  أنمن الُمهم  .1
 .الطلبة، مع األخذ بعین االعتبار إضافة خدمات مهمة للطلبة كخدمة الترجمة

 وقت كل في لمراجعها لالوصو  یمكن تكنولوجیة رقمیة مكتبة لتصبح المركزیة المكتبة تطویر .2
  .ومكان



 

 

148 

 

ضرورة توظیف كادر مهني متخصص في علوم المكتبات وخاصة الحدیثة منها، والمعتمدة  .3
على استخدام وسائل التكنولوجیا، مع ضرورة اإلیمان بأهمیة التدریب المستمر والدوري 

  .للموظفین

تبات في الجامعات، ضرورة تعزیز مهارات اللغة اإلنجلیزیة محادثة وكتابة لدى موظفي المك .4
وذلك ألن اللغة اإلنجلیزیة أصبحت أساس التعامل مع جمیع وسائل تكنولوجیا المعلومات 
واالتصاالت في المكتبات، كما أنها ُتشكل األساس الذي تُبنى علیه قواعد البیانات 

  .لموالمعلومات، ومعها تزید فرصة إبرام اتفاقیات تعاون مع مكتبات الجامعات على مستوى العا

زیادة االهتمام بتوصیل خدمة اإلحاطة الجاریة لطالب الجامعات، مع ضرورة االهتمام  .5
  .بمتابعتها وتحدیثها بصفة مستمرة

ضرورة االهتمام بتقدیم خدمة البث اإلنتقائي لطالب الجامعات، مع االعتماد على وسائل  .6
اإللكتروني الجامعي تكنولوجیا االتصال الحدیثة في تطبیق هذه الخدمة، كاستخدام البرید 

  .للطالب في إعالمهم بجدید المكتبات

والمصادر  المكتبات الجامعیة على عاتقها عملیة توفیر وتفعیل استخدام قواعد البیانات تأخذأن  .7
غیر الُمستغلة من خالل التعریف بتلك المصادر وفائدتها وطرق استخدامها، وذلك عن طریق 

  .رشلو عقد الدورات وا

سواء (تعاون بین مكتبات الجامعات والمؤسسات المعنّیة بصناعة المعلومات  إبرام اتفاقیات .8
، وذلك من شأنه أن یساهم في إغناء محتویات المكتبة )على النطاق المحلي أو العالمي

  .بالجدید من المراجع

االهتمام بتوظیف الحاسب اآللي في المكتبات الجامعیة بصناعة النشر العلمي، عن طریق  .9
ودوریات إلكترونیة، وخاصة باللغة العربیة، وبما یساعد في تقلیل الفجوة الرقمیة إنتاج كتب 

 .اللغویة على مستوى الوطن العربي

توفیر اشتراك في الفهارس اآللیة الموحدة لمكتبات الجامعات على مستوى الوطن، ومستوى   .10
لمكتبة من العالم إن ُأتیحت الفرصة، والذي من شأنه المساهمة في إثراء ما تقدمه ا

  .محتویات
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ضرورة تبني المكتبات الجامعیة لسیاسة تحویل المحتویات التقلیدیة إلى محتویات بصیغة  .11
 .رقمیة، ُتمكن الطالب من الوصول إلیها من داخل ومن خراج الجامعي

أن تقوم المكتبات بتزوید القاعات المكتبیة بأحدث ألجهزة الحاسب اآللي والمزودة ببرامج   .12
لفة، مع ضرورة توفیر شبكة اتصال قویة باإلنترنت، وذلك في سبیل االرتقاء بالخدمات البحث المخت

  .اإللكترونیة الُمقدمة

  مقترحة دراسات: ا  ثالث
  :التالیة الدراسات الباحثة تقترح وتوصیات نتائج من سبق ما ضوء على

 .دور المكتبات الجامعیة الفلسطینیة في تقلیص الفجوة الرقمیة .1
 .في المكتبات الجامعیة ودورها في التكوین والبحث العلميالمعلوماتیة  .2
 .مؤشرات قیاس الفجوة الرقمیة في المكتبات الجامعیة الفلسطینیة .3
 .تنمیة المصادر االلكترونیة في المكتبات الجامعیة الفلسطینیة .4
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  ق الدراسةمالح

  

  قائمة بأسماء المحكمین): 1(ملحق رقم

  االستبانة في صورتها النهائیة): 2(ملحق رقم
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  ):1(ملحق رقم

  

  قائمة بأسماء المحكمین

  مكان العمل  األسماء  م

  الجامعة اإلسالمیة  وسیم الهابیل .د  1

  الجامعة اإلسالمیة  رشدي وادي. د  2

  الجامعة اإلسالمیة  یوسف بحر. د  3

  الجامعة اإلسالمیة  ماهر درغام. د  4

  الجامعة اإلسالمیة  حمدي زعرب. د  5

  الجامعة اإلسالمیة  ماجد الفرا. د.أ  6

  الجامعة اإلسالمیة  فارس أبو معمر. د  7

  الجامعة اإلسالمیة  فيسمیر صا. د  8

  جامعة األزهر  رامز بدیر. د  9

  جامعة األزهر  وفیق األغا. د  10
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  النهائیةستبانة في صورتها اال): 2( ملحق رقم

 الرحيم الرمحن ا بسم

  غزة–الجامعة اإلسالمیة 

  اــــــــعمادة الدراسات العلی

ـــــــــــــــــــة التـــــــــــكلی ــجــــ   ارةـ

  ال ــــــــم إدارة األعمـــــــــــقس

  

 ................................األخت /حضرة األخ

  ،،،، وبركاته اهللا ورحمة علیكم السالم

  تعبئة استبانة لرسالة الماجستیر: الموضوع

مكتبات  دراسة تطبیقیة على رواد "تقییم الفجوة الرقمیة في المكتبات الجامعیة"بعنوان  بدراسة الباحثة تقوم
 ،)غزة، جامعة األزهر، جامعة األقصى - الجامعة اإلسالمیة(الجامعات العامة والحكومیة من الطالب 

  .بغزة اإلسالمیة بالجامعة األعمال إدارة في درجة الماجستیر على الحصول لمتطلبات استكماالً  وذلك

إلى  للوصول مصدر خیر وأنكم ،الجامعة في مكتبة القائم األكثر معایشة للوضع بأنكم العمیق وإلیماننا
 یرجى. قبلكم من المطلق التعاون أن نجد أمل وكلنا االستبانة هذه لتعبئة إلیكم توجهنا المطلوبة، المعلومات

 ستعبأ التي المعلومات أن علماً . الفعلي تعكس الواقع التي اإلجابة واختیار المرفقة االستبانة فقرات قراءة
 .العلمي البحث إال  ألغراض تستخدم لن و ،تامة بسریة ستعامل قبلكم من

    التقدير،،، و االحرتام فائق تقبلوا و  

 الباحثة

  تسلمة محمد شع 
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 البیانات الشخصیة :أوال  
  :في المربع المناسب) ×(ضع إشارة 

  :الجنس 1

              أنثى  □              ذكر  □  

  :المؤهل العلمي 2

  لیاطالب دراسات ع □  طالب بكالوریوس  □  

  :المستوى الدراسي 3

  المستوى الرابع □    المستوى األول □  

  المستوى الخامس □    المستوى الثاني □  

  دراسات علیا    □    المستوى الثالث □  

  :التخصص 4

  كلیة أصول الدین □  كلیة العلوم □  كلیة الهندسة □  كلیة الطب □  

  ماتكلیة تكنولوجیا المعلو  □  كلیة التجارة □  كلیة التمریض □  

  كلیة اآلداب □  كلیة الحقوق □  كلیة الزراعة □  كلیة الصیدلة □  

  كلیة العلوم التطبیقیة □  كلیة الفنون الجمیلة □  كلیة التربیة الریاضیة □  

  كلیة طب األسنان □  كلیة التربیة □  كلیة الشریعة □  

  :مكان السكن 5

  غزة □  الشمال □  

  رفح □  خانیونس □  وسطى □  

  :الجامعة 6

  جامعة األقصى □  جامعة األزهر □  الجامعة اإلسالمیة □  
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  العوامل التي تساعد في تقییم الفجوة الرقمیة في المكتبات الجامعیة: ثانیاً 

  الفقـــرة  م

  درجة الموافقة

شدة
ق ب

مواف
  

فق
موا

اید  
مح

فق  
موا

یر 
غ

شدة  
ق ب

مواف
یر 

غ
  

  .مع تكنولوجیا المعلوماتفي التعامل ) العاملون(كفاءة العنصر البشري : المجال األول

1 
ـــزة  ـــة مهـــــارات االســـــتخدام الفعـــــال لألجهــ ــي المكتبــ یمتلـــــك العـــــاملون فـــ

  .والمعلومات االخاصة بالتكنولوجی
          

            .یعمل في المكتبة موظفون متخصصون لتقدیم خدمات المعلومات 2

3 
یستطیع العاملون في المكتبة تقدیم الدعم الفنـي وبصـورة مسـتمرة فـي 

  .ات المكتبةمختلف قاع
          

4 
تعقــد المكتبــة دورات تدریبیــة للعــاملین لمواكبــة كــل مــا هــو جدیــد فــي 

  .علم المكتبات
          

            .یتمتع موظفو المكتبة بمهارات جیدة في اللغة اإلنجلیزیة 5

  .توفر الدعم التقني للمكتبات: المجال الثاني

6 
نترنـت والبحـث تتعدد أنواع الخـدمات اإللكترونیـة فـي المكتبـة مثـل اإل

  .اإللكتروني
          

7 
ــــ ــ ـــــدة لتكنولوجی ــــة وجیـ ــ ــة تحتیــــــة قوی ــــاالت  اتــــــوفر المكتبــــــة بنیــــ االتصــ

  .والمعلومات في مختلف مرافق المكتبة
          

            .في الجامعة توفر المكتبة خدمة االتصال الدائم باإلنترنت 8
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9 
تــوفر المكتبــة الــدعم الفنــي المتعلــق بكیفیــة اســتخدام مصــادر وأوعیــة 

  .علوماتالم
          

10 
لتعامـل مـع األجهـزة توفر المكتبة األدلة اإلرشادیة الموضحة آللیات ا

  .البرمجیات المختلفةاإللكترونیة و 
          

11 
تــوفر المكتبــة وســائل اتصــال كافیــة تمكــن مــن الحصــول علــى أجوبــة 

  .لكل ما یرید الطالب
          

            ).المرئیة(تقدم المكتبة خدمات الوسائل السمعیة والبصریة  12

            .تقدم المكتبة خدمات المراسالت والحجز والتجدید اإللكتروني 13

14 
إعـالم الجمیـع وبشـكل دوري (تقـدم المكتبـة خـدمات اإلحاطـة الجاریـة 

  ).بكل ما یصل إلى المكتبة من جدید
          

15 
5

إعالمــك مفــردًا بكــل مــا یصــل (تقــدم المكتبــة خــدمات البــث االنتقــائي 
  ).إلى المكتبة من جدید

          

16 
6

            .یستطیع الطالب الوصول إلى محتویات المكتبة من خارج الجامعة

  ).المراجع العلمیة(توفر المحتوى الثقافي المناسب  :المجال الثالث

17 
7

ــة معلومــــات تمتــــاز بــــالتنوع  ــادر وأوعیــ تــــوفر المكتبــــة مــــزیج مــــن مصــ
  .الكافي لتغطیة أغلب احتیاجات المستفیدین

          

18 
1

بـــین المكتبـــة وغیرهـــا مـــن المؤسســـات المعنیـــة بصـــناعة یوجـــد تعـــاون 
بحیـث ) سـواء علـى نطـاق محلـي، أو إقلیمـي، أو عـالمي(المعلومات 

  .یساهم في إغناء محتویات المكتبة من مراجع

          

19 
2

             .تمتلك المكتبة مراجع عربیة ذات محتوى غني بالمعلومات
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20 
3

جنبیـــة التـــي توفرهـــا یتعامـــل الطالـــب بســـهولة و یســـر مـــع المراجـــع األ
  .المكتبة

          

21 
4

تهتم مكتبـة الجامعـة بمتابعـة النشـرات والكتـب الحدیثـة سـعیًا إلحـداث 
  .التطویرات المناسبة

          

  ). توفیر المراجع بصورة إلكترونیة(توفر المحتوى الرقمي من المعلومات : المجال الرابع

22 
5

ل تـوفیر الوقـت تعتمد مكتبة الجامعة علـى حوسـبة محتویاتهـا مـن أجـ
  .والجهد في اإلجراءات وتقدیم الخدمات للطلبة

          

23 
6

توفر المكتبة اشتراك في الفهارس اآللیة الموحـدة لمكتبـات الجامعـات 
  .على نطاق الوطن

          

24 
7

یســهل الوصــول إلكترونیــًا مــن قبــل المســتفید لكــل مــا تحتویــه المكتبــة 
  .من مصادر معلومات

          

25 
8

ـــ ـــة كــ ــة تـــــوفر المكتبــ ــن مصـــــادر المعلومـــــات بصـــــورة رقمیـــ ــخ (م مـــ نســـ
  ).إلكترونیة

          

26 
9

تـــوفر المكتبـــة اشـــتراك فـــي قواعـــد بیانـــات إلكترونیـــة متنوعـــة وبصـــورة 
  .مجانیة للطالب

          

27 
0

            .تمنح المكتبة حریة الدخول إلى نظام المكتبة من قبل الطالب

28 
1

ــر ال ــناعة النشــ ــب فــــي صــ ــى توظیــــف الحاســ ــي تعمــــل المكتبــــة علــ علمــ
  ).إنتاج كتب إلكترونیة، دوریات إلكترونیة(

          

29 
2

ــ معلومــات تواكــب كــل مــا هــو جدیــد عالمیــًا  اتمتلــك المكتبــة تكنولوجی
  ).شبكات اتصال قویة وفعالة، قاعات مجهزة، حواسیب حدیثة(
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30 
3

متعـــددة مـــن أقـــراص تمتلـــك مكتبـــة الجامعـــة قســـم خـــاص بالوســـائط ال
  .المیكروفیلمومضغوطة و  -مرئیة -سمعیة

          

31 
4

فـي (یستطیع الطالب التعامل بسهولة مع قواعد البیانـات اإللكترونیـة 
  ).حال توفیرها من قبل المكتبة

          

  . وجود استراتیجیات وخطط لتطویر التعامل مع المكتبات :المجال الخامس

32 
5

توجــد عالقــة تعــاون مشــتركة بــین مكتبــة الجامعــة والمكتبــات العالمیــة 
  .ىاألخر 

          

33 
6

یشــعر الطالــب بســعي المكتبــة لتبنــي سیاســات وطــرق جدیــدة لتحقیــق 
  .المیزة التنافسیة

          

34 
7

             .تعمل إدارة المكتبة على تأهیل العاملین من خالل التدریب والتعلیم

35 
8

تســـعى المكتبـــة لتحویـــل مـــا لـــدیها مـــن محتویـــات إلـــى محتویـــات ذات 
  .صیغة رقمیة

          

36 
9

تطــــورًا فــــي تعامــــل وأداء مــــوظفي المكتبــــة بــــین الحــــین  یجــــد الطالــــب
   .واآلخر
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