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ملخص:
يف  واملعلومات  املكتبات  علم  طلبة  ا�ستخدام  واقع  تعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
اإذا كانت  واإىل معرفة فيما  النرتنت،  الأردنية ملواقع املكتبات اجلامعية على  اجلامعات 
هناك فروق ذات دللة اإح�سائية يف درجة ا�ستخدامهم لهذه املواقع تعزى ملتغريي اجلن�س 
وامل�ستوى الدرا�سي. ولتحقيق هذا الهدف اأخذت عينة ع�سوائية بلغت )170( طالبًا وطالبة 
اجلامعة  يف  واملعلومات  املكتبات  علم  ق�سم  يف  البكالوريو�س  بربنامج  امللتحقني  من 
الدرا�سي  الف�سل  يف  عالية،  الأمرية  كلية  يف  واملعلومات  املكتبات  اإدارة  وق�سم  الأردنية 
اأحد ع�رش  ا�ستملت على  ا�ستبانة  2012. وزعت عليهم   /2013 العام اجلامعي  الثاين من 
�سوؤال للك�سف عن كيفية معرفتهم بتوافر هذه املواقع، وم�ستوى ا�ستخدامهم لها، والغر�س 
من ا�ستخدامهم لهذا النوع من املواقع، وامل�سكلت التي واجهتهم يف اأثناء ال�ستخدام. وقد 

ا�ستجاب منهم )143( طالبًا وطالبة، اأو بن�سبة )84%( . 
الدرا�سة عن درجة معرفة عالية بن�سبة )86.7%( عند امل�ستجيبني  وك�سفت نتائج 
 )%77.6( منهم  ن�سبة كبرية  اأن  النتائج  بينت  كما  موقع ملكتبة جامعتهم.  توافر  حول 
مواقع  ي�ستخدمون  امل�ستجيبني  من   )%21( واأن  جامعتهم،  مكتبة  موقع  ي�ستخدمون 
مكتبات جامعية اأخرى. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن ا�ستخدامهم ملواقع املكتبات اجلامعية 
العلمي، والبحث عن  الدرا�سة، والبحث  الغالب للح�سول على معلومات لأغرا�س  كان يف 
كتب يف املكتبة. كما اأ�سار بع�س الطلبة اإىل م�سكلت واجهتهم عند ا�ستخدامهم للمواقع، 
قواعد  يف  والنق�س  املواقع،  اإىل  الدخول  من  متكنهم  التي  ال�رش  لكلمة  حاجتهم  مثل 

العربية.  باللغة  البيانات 
الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  الدرا�سة  وبينت 
ا�ستخدامهم ملوقع مكتبة جامعتهم تعزى ملتغريي  الطلبة لواقع  )α ≥ 0.05( لتقديرات 

اجلن�س وامل�ستوى الدرا�سي. 
الكلمات املفتاحية: مواقع املكتبات، درا�سات امل�ستفيدين، وعي امل�ستفيدين، طلبة 

علم املكتبات واملعلومات، املكتبات اجلامعية. 
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Use of University Library Websites by LIS Students 

Abstract: 

The aim of this study is to investigate the status of using university library 
websites among students of Library and Information Science in Jordanian 
universities. Another purpose is to know whether there are statistically 
significant differences in the degree of using these websites due to sex, and 
year of study. In order to accomplish this aim, a random sample was chosen, 
which consists of (170) male and female students enrolled in BA program 
in the Department of Library and Information Science in the University of 
Jordan, and the Department of Libraries and Information Management in the 
Faculty of Princess Alia University, in the second semester of the academic 
year 2012/ 2013. 

A questionnaire consists of eleven questions was distributed among the 
students asking them about their awareness of the availability of the websites, 
the level of their use to them, and the purpose for which they are used. The 
study intended to find out whether the students faced any problems when 
using the websites. 143 students responded, a response rate of (84%) . 

The analysis revealed that (86.7%) of the respondents were aware of the 
availability of their university library website. The study found that a high 
percentage of respondents (77. 6%) used their university library website. The 
findings of the study showed that about (21%) of the sample used websites 
of other university libraries. The respondents used the websites mainly for 
study, conducting research, and searching for books from the library. Few 
respondents faced some problems when using the websites, such as their need 
for passwords, and lack of databases in Arabic. 

The study revealed that there were no differences at (a ≤ 0.05) among 
respondents’ usage of the websites attributed to sex and year of study. 

Keywords: Library websites, User studies, User awareness, Library and 
Information Science students, University libraries
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مقدمة: 
للتوا�سل  وال�سبكات فر�سًا كبرية  املعلومات، وخا�سة احلوا�سيب  تكنولوجيا  اأتاحت 
بني النا�س من خلل تبادل املعلومات وبثها.ووفرت الإنرتنت بيئة منا�سبة وخ�سبة لإن�ساء 
ال�سبكة التي  اأهم هذه املنافذ ما يعرف باملواقع على هذه  منافذ لهذا التوا�سل.وكان من 
تتيح كمًا كبرياً من املعلومات يف �سكلها الإلكرتوين.ويتوافر عرب الإنرتنت حاليًا مواقع ل 
تكاد تعد ول حت�سى، فهي تقدر مبئات املليني.واهتمت احلكومات واملوؤ�س�سات والأفراد 
ال�سكل واملحتوى يف جميع  باإن�ساء مثل هذه املواقع، مقدمة معلومات متنوعة من حيث 
تعليمية،  ومواقع  الإلكرتونية،  احلكومات  ومواقع  جتارية،  مواقع  املعرفة.فهناك  ميادين 
ومواقع ثقافية، وغريها كثري.ولهذه املواقع اأهداف عديدة منها ما هو ت�سويقي ومنها ما 

هو تعليمي ومنها ما هو اإعلمي، ومنها ما هو اإل لأغرا�س الت�سلية والرتفيه.
وا�ستغلت املكتبات هذه التكنولوجيا، �ساأنها �ساأن املوؤ�س�سات الأخرى لتقدمي خدمات 
العديدة  ال�سديدة، م�ستفيدة من مزاياها  متكنها من ال�ستمرارية يف عامل ت�سوده املناف�سة 
يف احل�سول على املعلومات وبثها.وقامت ببناء مواقع لها على ال�سبكات مبا ميكنها من 
خدماتها،  من  امل�ستفيدين  مع  وكذلك  اأخرى،  وموؤ�س�سات  مكتبات  مع  والتفاعل  التوا�سل 
بهدف متكينهم من الو�سول اإىل املعلومات املتوافرة لديها، اأو العبور من خللها اإىل مواقع 
اأخرى، مبا يتيح لهم املعلومات املطلوبة، يف اأي زمان ومن اأي مكان.وبهذا ت�ساهم املكتبة 
يف توفري جهودهم، وتقدمي املعلومة املنا�سبة لهم يف الوقت املنا�سب، بل تو�سيل خدماتها 
اإليهم بو�سائل عديدة حال عدم متكنهم من احل�سور اإليها.كما جنحت اجلامعات ومكتباتها 
يف تفعيل دور هذه املواقع يف التدري�س والبحث العلمي وخدمة املجتمع املحلي، وعملت 

على ت�سميمها باأ�ساليب ت�سجع الطلبة واأع�ساء هيئة التدري�س على ارتيادها.
املكتبة  يف  للموقع  اأن  اإىل   Cohen & Still, )1999( و�ستل كوهن  من  كل  وي�سري 
هذه  والتدري�س.وتعّد  والبحث،  واملراجع،  املعلومات،  هي:  رئي�سة،  وظائف  اأربع  اجلامعية 
يف  املوقع  ي�ساهم  حيث  اجلامعية،  املكتبة  خدمات  من  م�ستفيد  لكل  �رشورية  الوظائف 

متكني موظفي املكتبة من تقدميها ب�رشعة وي�رش.
ونظراً لتعدد الوظائف التي �سيوؤديها املوقع، وحتى يكون بامل�ستوى املطلوب، تاأخذ 
اجلهات امل�سئولة عنه بعني العتبار جمموعة من املعايري تتعلق بالت�سميم واملحتوى.كما 

تعطي اهتماما كبرياً لوجهة نظر امل�ستفيد من هذه املواقع، ول�سلوكه عند ا�ستخدامها.
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)McGillis & Toms, 2001; Augustine & Greene, 2002( ، )م�سامح، 2001؛ اأبو 
الرب ور�سيد، 2006( .

ونظراً ملزايا مواقع املكتبات اجلامعية، فمن املتوقع اأن حتظى باهتمام كبري من قبل 
ا�ستخدامهم لهذه  اإىل واقع  التعرف  الدرا�سة  طلبة علم املكتبات واملعلومات.وحاولت هذه 

املواقع.

مشكلة الدراسة: 
تعمل املكتبات اجلامعية على اإن�ساء مواقع لها على ال�سبكة، لتعطي معلومات تعريفية 
خدمات  من  كثرياً  تقدم  اأ�سبحت  كما  وخدماتها،  مبقتنياتها  يت�سل  مبا  خا�سة  عنها، 
التي  الرقمية  املكتبة  اأهم ركائز  املواقع من  املواقع.وتعّد هذه  املعلومات من خلل هذه 
حتظى باهتمام كبري يف ظل التطور املت�سارع يف تقنية احلا�سوب والت�سالت، ولدورها 
على  واحل�سول  املكتبة  مع  التوا�سل  يف  بعد  عن  والباحثني  الدار�سني  متكني  يف  الفاعل 
هذه  مع  بالتفاعل  معنيون  واملعلومات  املكتبات  علم  اأق�سام  املطلوبة.وطلبة  املعلومات 
املواقع، �سواء للح�سول على معلومات لأغرا�س الدرا�سة اأو للإطلع والتدريب والتطبيقات 

العملية.
اأق�سام علم املكتبات واملعلومات كفئة معنية بالطلع على  اإىل طلبة  النظر  وميكن 
مواقع املكتبات اجلامعية وا�ستخدامها والإفادة منها يف درا�ستهم، وذلك لكونها من �سمن 
مو�سوعات تخ�س�سهم؛ كما اأنهم �سيتعاملون معها، ومن جوانب متعددة، يف اإطار وظيفتهم 

م�ستقبل.
واملتزايد  الكبري  الهتمام  اإىل  الإجنليزية  باللغة  املن�سورة  املو�سوع  اأدبيات  وت�سري 
با�ستخدام الطلبة ملواقع املكتبات اجلامعية، اإل اأن الدرا�سات املرتبطة با�ستخدامها من قبل 

طلبة اجلامعات يف البلد العربية، وح�سب علم الباحث، ما زالت متوا�سعة.
ويف اإطار ما هو متوقع ملكانة مواقع املكتبات اجلامعية يف التعليم املفتوح، ونظراً 
ا�ستخدام  النوعية يف  النقلة  على  كبري  وب�سكل  معتمدة  تطور،  املواقع من  ت�سهده هذه  ملا 
قبل غريهم  واملعلومات معنيني  املكتبات  علم  اأق�سام  ولكون طلبة  الإلكرتونية،  امل�سادر 
بهذه املواقع، �سواء اأثناء درا�ستهم اأو بعد تخرجهم، تاأتي هذه الدرا�سة للتعرف اإىل وعيهم 
بتوافرها وواقع ا�ستخدامهم لها، من خلل عينة من طلبة ق�سمي علم املكتبات واملعلومات 
يف  عالية  الأمرية  وكلية  الأردنية،  )اجلامعة  جامعتني  يف  البكالوريو�س،  م�ستوى  على 
جامعة البلقاء التطبيقية( يف حمافظة العا�سمة، عمان؛ متوخية متاثل البيئة التقنية بقدر 

امل�ستطاع.
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وميكن بهذا ال�سدد الإ�سارة اإىل موقعي مكتبتي اجلامعتني املت�سلتني بهذه الدرا�سة.
وتق�سيماتها  املكتبة  عن  معلومات  يعطي  ملكتبتها  موقعا  الأردنية  اجلامعة  اأن�ساأت  فقد 
والبحث  املوحد،  الفهر�س  يف  والبحث  واملقتنيات،  املبنى  ودليل  ومهماتها  الإدارية 
وتعليمات  اإر�سادات  يعطي  كما  وغريها،  الإلكرتونية  والدوريات  اجلامعية  الر�سائل  يف 
للم�ستفيدين.ويقدم هذا املوقع اآخر اأخبار املكتبة وبيانات عن الكتب احلديثة، وله روابط 
ت�سهل  بيانات  يتيح  اأخرى.كما  اأردنية  جامعات  ومكتبات  عاملية  مكتبات  مع  متنوعة 
عن  البحث  اأن  اإىل  الإ�سارة  الإلكرتوين.وجتدر  والربيد  الهاتف  كرقم  باملكتبة  الت�سال 
ن�سو�س كاملة ملقالت الدوريات الإلكرتونية اأو الر�سائل اجلامعية يتطلب ا�سم امل�ستخدم 

وكلمة ال�رش.)اجلامعة الأردنية، 2011( 
موقع  اإليه عرب  الدخول  موقعا ملكتبتها ميكن  التطبيقية  البلقاء  اأن�ساأت جامعة  كما 
اجلامعة اأو من خلل موقع وحدة املكتبة املركزية، ويعطي معلومات عن املكتبة من حيث 
اأهدافها ومهماتها ودوائرها واأق�سامها وخدماتها ومقتنياتها، هذا بالإ�سافة اإىل تعليمات 
حول ا�ستخدام املكتبة.كما يوفر روابط مع اجلامعات الر�سمية، ويتيح البحث عن الكتب، واأن 

البحث يف قواعد البيانات بحاجة اإىل كلمة ال�رش.)جامعة البلقاء التطبيقية، 2011(.

أهداف الدراسة وأسئلتها: 
هدفت الدرا�سة احلالية اإىل معرفة واقع ا�ستخدام طلبة علم املكتبات واملعلومات يف 
فروق  هناك  كانت  اإذا  فيما  معرفة  واإىل  اجلامعية،  املكتبات  ملواقع  الأردنية  اجلامعات 
ذات دللة اإح�سائية يف درجة ا�ستخدامهم لهذه املواقع تعزى ملتغريي اجلن�س وامل�ستوى 

الدرا�سي.
وتثار ت�ساوؤلت حول مدى اإفادة طلبة هذا التخ�س�س من هذه املواقع.وبالتايل حاولت 
هذه الدرا�سة ال�ستك�سافية التعرف اإىل واقع ا�ستخدام هذه الفئة من الطلبة ملواقع املكتبات 
اجلامعية والغر�س من هذا ال�ستخدام.وقد حاولت الدرا�صة االإجابة عن جمموعة االأ�صئلة 

االآتية: 
هل يعلم طلبة ق�سم علم املكتبات واملعلومات بتوافر موقع ملكتبة جامعتهم؟ . 1
كيف تعرف الطلبة اإىل موقع مكتبة جامعتهم؟ . 2
هل ي�ستخدم الطلبة موقع مكتبة جامعتهم؟ . 3
ما معدل ا�ستخدام الطلبة ملوقع مكتبة جامعتهم؟ . 4
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هل ي�ستخدم الطلبة مواقع مكتبات جامعية اأخرى؟ . 5
ما معدل ا�ستخدام الطلبة ملواقع املكتبات اجلامعية الأخرى؟ . 6
ما الغر�س من ا�ستخدام الطلبة ملواقع املكتبات اجلامعية؟ . 7
ملواقع . 8 ا�ستخدامهم  اأثناء  واجهتهم  قد  تكون  اأن  املمكن  من  التي  امل�سكلت  ما 

املكتبات اجلامعية؟ 
هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى )α ≥ 0.05( بني املتو�سطات . 9

اجلن�س  ملتغريي  تعزى  جامعتهم  مكتبة  ملوقع  الطلبة  ا�ستخدام  لتقديرات  احل�سابية 
وامل�ستوى الدرا�سي؟ 

مصطلحات الدراسة: 

يف  ◄  )Web site( املوقع  م�سطلح   )Reitz )ريتز  تعرف  ال�صبكة:  على  املوقع 
)معجمها( الإلكرتوين )ODLIS( املتخ�س�س يف علم املكتبات واملعلومات باأنه: »جمموعة 
مرتابطة ومتداخلة من �سفحات ال�سبكة يتم اإن�ساوؤها على خادم server ميكن الت�سال به 
على مدار اأربع وع�رشين �ساعة من حوا�سيب امل�ستخدمني املزودة بحزم برجميات للت�سفح.«

باأنه: »املعلومات واخلدمات  الدرا�سة يعرف موقع املكتبة اجلامعية  ولأعرا�س هذه 
التي تقدمها املكتبة اجلامعية من خلل خادم مربوط بال�سبكة«.

ال�ساعات  ◄ عدد  خلل  من  للطالب  الدرا�سية  ال�سنة  عن  يعرب  الدرا�صي:  امل�صتوى 
املعتمدة التي اأمتها بنجاح، ح�سب الآتي: )ال�سنة الأوىل: اأقل من 30 �ساعة، ال�سنة الثانية: 

من 30 اإىل 60 �ساعة، الثالثة: من 61 اإىل 90، ال�سنة الرابعة اأكرث من 90 �ساعة( .
باأنها: عبارة عن عدة  ◄ العاملية  الإنرتنت  تعرف دروزة )2009( �سبكة  االإنرتنت: 

�سمن  وتعمل  العامل،  حول  واملنت�رشة  ببع�س  بع�سها  املرتبطة  احلوا�سيب  من  مليني 
بروتوكول موحد عام ميكن التعامل معه من اأي جهاز اآيل با�ستخدام برامج واأنظمة مفتوحة 
تربط  �سبكة عاملية  باأنها  اإجرائيًا  تعريفها  اإليها.وميكن  الو�سول  وعناوين ميكن  متداولة 

مليني احلوا�سيب وال�سبكات لغر�س تبادل املعلومات.

أهمية الدراسة: 
بتطبيقات  ترتبط  م�ساقات  الطلبة  بتدري�س  واملعلومات  املكتبات  علم  اأق�سام  تقوم 
احلا�سوب يف املكتبات وتوظيف �سبكات املعلومات وا�ستخداماتها؛ وبالتايل فهم معنيون 
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با�ستخدام مواقع املكتبات، وخا�سة مواقع املكتبات اجلامعية.وعليهم فهم العوامل التي 
توؤخذ بعني العتبار عند ت�سميمها، وكيفية حتديثها والتعامل مع امل�ستفيدين من خللها.
كما يفيد التعرف اإىل تلك املواقع التي ي�ستخدمونها اأكرث من غريها يف فهم حاجات طلبة 
هذا التخ�س�س واهتماماتهم.وميكن من خلل الرجوع اإىل هذه املواقع التعرف اإىل مزاياها 

وفهم العوامل امل�سجعة على ارتيادها.
وتكمن اأهمية هذه الدرا�صة يف االآتي: 

ملواقع . 1 واملعلومات  املكتبات  علم  طلبة  ا�ستخدام  تناولت  التي  الدرا�سات  قلة 
املكتبات اجلامعية.

قد تفيد نتائج هذه الدرا�سة اأق�سام علم املكتبات واملعلومات يف التعرف اإىل واقع . 2
اعتبار  ا�ستخدامها.وميكن  والغر�س من  املواقع،  النوع من  لهذا  التخ�س�س  ا�ستخدام طلبة 
هذه النتائج مبثابة التغذية الراجعة ملا در�سوه، ومن ثم ميكن الرتكيز على بع�س امل�ساقات 

ذات ال�سلة لبناء اجتاهات ايجابية عالية نحوها.
بع�س . 3 اإىل  التعرف  يف  املواقع  هذه  عن  امل�سئولني  الدرا�سة  هذه  نتائج  تفيد  قد 

الإجراءات  اتخاذ  ميكنهم  وبالتايل  لها،  ا�ستخدامهم  عند  الطلبة  يواجهها  التي  امل�سكلت 
املنا�سبة نحو و�سع حلول لها.

حدود الدراسة وحمدداتها: 
اأجريت هذه الدرا�صة يف اإطار املحددات االآتية: 

حمددات مكانية: اقت�رشت هذه الدرا�سة على طلبة ق�سمي علم املكتبات واملعلومات . 1
يف اجلامعة الأردنية وجامعة البلقاء التطبيقية )كلية الأمرية عالية( يف العا�سمة عمان.

اجلامعي . 2 العام  من  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  يف  الدرا�سة  اأجريت  زمانية:  حمددات 
.2012  /2013

حمددات العينة: اقت�رشت على عينة من طلبة الق�سمني من الدار�سني على م�ستوى . 3
البكالوريو�س يف التخ�س�س.

بعد . 4 الباحث  اإعداد  من  ا�ستبانة  الدرا�سة  لهذه  ا�ستخدم  القيا�س:  اأداة  حمددات 
حتكيمها من قبل عدد من املتخ�س�سني، وبالتايل فاإن اإمكانية تعميم النتائج تعتمد على 

�سدق الأداة وثباتها.
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الدراسات السابقة: 
الدرا�سات مو�سوع مواقع املكتبات اجلامعية من جوانب عدة،  تناولت جمموعة من 
خ�س�س  ما  ومنها  وت�سميمها،  واأنواعها  اأعدادها  حيث  من  املواقع  هذه  در�س  ما  فمنها 
لتقومي فاعلية هذه املواقع، ومنها ما هدف اإىل معرفة الغر�س من اإن�سائها، ومدى اأهميتها 

يف البحث والتدري�س، ومنها ما تناول هذه املواقع من حيث ال�ستخدام.
فبالن�سبة لأعدادها واأنواعها وت�سميمها ميكن الإ�سارة اإىل بع�س الدرا�سات، ومنها تلك 
الدرا�سة التقوميية التي قامت بها غريب )2006( ملقارنة مواقع املكتبات اجلامعية يف كل 
من ال�سعودية والدول العربية واإجنلرتا والوليات املتحدة.بينت نتائج الدرا�سة وجود فجوة 
كبرية يف تنفيذ مفاهيم موقع املكتبة لدى كل منهما.ورمبا يرجع �رش ذلك اإىل معاناة دول 
ال�سبكة الدولية وحمدودية  ال�رشق الأو�سط من نق�س البنية الأ�سا�سية اللزمة للتعامل مع 
امليزانية التي من �ساأنها دعم متطلبات التحديث التقني يف مواقع املكتبات.وعلى الرغم 
من ذلك فاإن هناك بع�س اجلهود احلميدة تقوم بها مواقع اجلامعات العربية برغم الظروف 
املحيطة بها، وحتاول جاهدة اأن تاأخذ خطوات اأكرث يف املجال التقني.وكان ت�سميم بيئة 
اأف�سل كثرياً عن نظرياتها العربية عندما  امل�ستخدم يف مواقع مكتبات اجلامعات الغربية 
قارنت الدرا�سة بني املواقع طبقًا ملعايري بيئات ال�ستخدام.كما اأن هناك نق�سًا يف توفري 
و�سائل وجتهيزات امل�ساعدة للم�ستخدمني مل�ساندتهم يف الطريق الذي �سيختارونه والكيفية 
التي ميكن من خللها اأن يعودوا لل�سفحات ال�سابقة واتباع الروابط الوا�سحة.وبالإ�سافة 

اإىل ذلك نادراً ما وجدت الدرا�سة و�سلت تعليمية يف هذه املواقع.
العربية من خدمات  اإفادة اجلامعات  “واقع  درا�سة بعنوان:   )2006( الزامل  واأجرى 
هذه  لدى  بعد  عن  التعليم  برامج  اإىل  للتعرف  الإنرتنت”،  �سبكة  عرب  املقدمة  املعلومات 
اجلامعات، ومن ثم تقومي ما تقدمه تلك الربامج من خدمات معلوماتية لطلبها الدار�سني 
للجامعات  الإلكرتونية  املواقع  لدرا�سة  الو�سفي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم  بعد.وقد  عن 
احلكومية يف الوطن العربي، وقد زار الباحث )47( موقعًا من مواقع هذه اجلامعات، ووجد 
اأن اأربعة منها كان لديها برامج للتعليم عن بعد.كما بينت الدرا�سة اأن )11( من تلك املواقع 

ي�سعب الو�سول اإليها ب�سبب معوقات تقنية.
اململكة  يف  اجلامعية  املكتبات  مواقع  لتقومي   )2004( حافظ  درا�سة  وخ�س�ست 
العربية ال�سعودية على النرتنت با�ستخدام اأ�سلوب حتليل املحتوى وذلك بهدف التعرف اإىل 
مزايا وعيوب هذه املواقع، وقد حددت ع�رش فئات لختبار تلك املواقع من حيث الت�سميم 
واملحتوى.وقد ركزت على فئات املقارنة الآتية بني املكتبات الثمانية وهي خا�سية اجلذب 
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اإىل املوقع، و�سهولة الو�سول اإليه، وربط الفهر�س املحلي، وربط امل�سادر الأخرى، و�سهولة 
ال�رشورية،  اخلدمات  وتوفر  امللئمة،  التعليمات  وتوفر  مزدوجة،  لغة  وا�ستخدام  البحث، 
وحتديث املوقع و�سجل الزوار.وبينت مدى توافر كل من هذه اجلوانب يف مواقع املكتبات 

التي متت درا�ستها.وقدمت الدرا�سة تو�سيات لتح�سني مواقع هذه املكتبات وتطويرها.
العربية يف  املكتبات اجلامعية  “دور  بعنوان:   )2004( الع�صريي  درا�سة  كما هدفت 
ن�رش خدمات تعليم ا�ستخدام م�سادر املعلومات وتقنياتها عرب ال�سبكة العاملية للمعلومات 
العربية ملا تتيحه تقنيات املعلومات  ا�ستثمار اجلامعات  اإىل قيا�س م�ستوى  “النرتنت”، 
وو�سائل الت�سالت للتوا�سل مع امل�ستفيدين.واعتمدت الدرا�سة منهجية التقومي ملحتويات 
احتاد  اأع�ساء  العايل  التعليم  ملوؤ�س�سات  التابعة  اجلامعية  للمكتبات  النرتنت  مواقع 
اجلامعات العربية.وخل�ست الدرا�سة اإىل اأن هناك تق�سرياً كبرياً يف الإفادة من معطيات هذه 
التقنيات، ووجود �سعف �سديد يف ا�ستثمار النرتنت للتعريف باأن�سطة خدمات املعلومات 
قيام  مقدمتها:  يف  جاء  التو�سيات،  من  جمموعة  الباحث  قدم  للم�ستفيدين.وقد  املوجهة 
احتاد اجلامعات العربية مبزيد من اخلطوات والدرا�سات الهادفة اإىل و�سع معايري خا�سة 

بتطوير مواقع هذه املكتبات.
بدرا�سة حول مواقع الإنرتنت العربية يف جمال املكتبات يف   )2005( خليفة  وقام 
البوابة  اأن هذه  اإىل  للمكتبات تو�سل  اليون�سكو  لبوابة  العاملية.وبتحليله  والبوابات  الأدلة 
حت�رش )93( موقعا ملكتبات اأكادميية عربية، اإل اأنه بفح�س تلك املواقع تبني اأن عددها 
الفعلي )45( موقعا فقط، واأرجع ال�سبب يف ذلك اإىل اأن البوابة حت�رش مواقع غري متكاملة 
مواقع  اإىل  ت�سري  اأو  املكتبات  عن  جدا  ب�سيطة  معلومات  بها  �سفحة  جمرد  بل  للمكتبة، 

اجلامعات نف�سها.
وهدفت درا�سة ال�رشيحي )2003( اإىل تقومي املواقع التي اأن�ساأتها املكتبات اجلامعية 
ال�سعودية على �سبكة الإنرتنت من اجلانبني الفني التقني واملهني اخلدمي.واعتمدت الدرا�سة 
على معايري حمددة ووا�سحة يف التقومي �سملت مواقع �سبع من اجلامعات ال�سعودية الثماين.
ال�ستفادة من  مدى  تفاوت يف  الدرا�سة وجود  اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  اأبرز  من  وكان 
النرتنت، وتفاوت يف م�ستويات �سفحات املكتبات، فبينما ل ميلك بع�سها موقعا للمكتبة 
ال�سبكة ولديها �سفحات تخ�س  ال�سبكة، كانت هناك جامعات متتلك مواقع لها على  على 
يف  وقدمية  فعالة  غري  اإر�سادية  تعريفية  �سفحات  كونها  تتعدى  ل  ولكنها  املكتبات، 
حمتوياتها، ويف الوقت نف�سه كانت هناك مكتبات جامعية ذات مواقع متطورة ن�سبيا.وكان 
الحتياجات  لتلبي  املواقع  هذه  لتفعيل  احلاجة  على  التاأكيد  الدرا�سة  هذه  تو�سيات  من 
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اخلدمية املعلوماتية والبحثية للم�ستفيدين، وذلك عرب اإتاحة الأدوات الببليوغرافية وقواعد 
البيانات املتنوعة وامل�سادر اللكرتونية لهم وب�سكل حديث.

اأما بالن�سبة لأهمية مواقع املكتبات اجلامعية وما ميكن اأن تقدمه من خدمات، فقد 
عر�ست درا�سة والن  )Whalen )2004 جمموعة من اخلدمات التي تقدمها مواقع مكتبات 
جامعية يف دول عدة، كما اأ�سارت اإىل ما قد تتيحه هذه املواقع من معلومات واإمكانيات 
تهم امل�ستفيدين، مثل: �ساعات الدوام، وتعليمات اجلولة يف املكتبة، والتعليمات اخلا�سة 
الإلكرتوين  )بالربيد  املكتبة  والت�سال مبوظفي  مواقع خمتلفة،  ومعلومات عن  باملكتبة، 
اأو عن طريق الهاتف( ، والأخبار، ور�سائل ترحيب، وتفا�سيل عن مقتنيات املكتبة، وروابط 
مبعار�س، وروابط بفهر�س املكتبة املتاح على اخلط املبا�رش، وروابط مع فهار�س مكتبات 
اأخرى، ورابط مع مواقع اأخرى قد تكون ذات فائدة.كما اأعطت الدرا�سة بع�س الأمثلة التي قد 
تتميز بها بع�س مواقع املكتبات من خلل ما تقدمه من خدمات، مثل اإتاحة خدمة الطلع 
على اأوراق المتحانات Exam Paper Service، وخدمة الطلع على �سجل الإعارة ليعرف 
امل�ستفيد ما بحوزته من كتب اأو لتجديد الإعارة اأو حلجز بع�س الكتب، واجلولة الفرتا�سية 
يف املكتبة Virtual tour، وتدريب امل�ستفيدين من خلل ور�س عمل وحلقات تدريب خا�سة 

با�ستخدام امل�سادر الإلكرتونية، وغريها من اخلدمات.
واأجرى رايت  )2004( Wright درا�سة �سملت )114( موقعا ملكتبات جامعات اأع�ساء 
يف احتاد املكتبات البحثية يف الوليات املتحدة الأمريكية، للتعرف اإىل ما تقدمه ال�سفحات 
اإمكانيات ت�ساعد الطلبة على ا�ستخدام الإنرتنت خا�سة فيما يتعلق مبحركات البحث. من 

واأجريت الدرا�سة يف عام )2002( ، واأعيدت يف عام )2003( وبّينت التغريات التي طراأت 
على تلك املواقع من حيث التنظيم واملحتوى.وبينت الدرا�سة اأن )67%( من هذه املواقع 
تي�رش ا�ستخدام حمركات البحث املنا�سبة، كما تقدم للطلبة اأدلة ومواد تعليمية بهذا ال�ساأن.
كما اأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن املكتبيني يعتربون هذه املواقع جزءا من مهماتهم، موؤكدين على 
اأهميتها بالن�سبة للطلبة.وعربوا عن رغبتهم يف م�ساعدة الطلبة ل�ستخدام اأف�سل حمركات 

البحث وتبني اأف�سل اإ�سرتاتيجيات بحثية عرب �سبكة الإنرتنت.
وكان اأو�صوريو  )Osorio )2001، قد قام بدرا�سة كم�رشوع للتعرف اإىل الجتاهات 
ال�سائدة يف ت�سميم �سفحات مواقع مكتبات كليات العلوم والهند�سة وحمتواها.ولأغرا�س 
املتحدة  الوليات  يف  اجلامعية  املكتبات  مواقع  من  موقعا   )45( اختري  الدرا�سة  هذه 
الأمريكية وكندا، حيث حّللت خ�سائ�س ت�سميم هذه املواقع والروابط التي ا�ستملت عليها 
والدخول اإىل املجلت الإلكرتونية من خلل الفهر�س املتاح على اخلط املبا�رش.ومت جدولة 
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البيانات لغر�س ح�رش اأهم العنا�رش امل�سرتكة بني هذه املواقع للح�سول على منوذج يبني 
اأهم اخل�سائ�س والروابط اللزمة ملثل هذه املواقع.كما بينت النتائج اأن ت�سميم �سفحات 

مواقع هذه املكتبات ي�ستمل على كثري من العنا�رش املتوافرة لدى املكتبات الأكادميية.
وناق�ست درا�سة باتل�صون وزملئه  )Battleson, et.al.)2001، م�ساألة اختبار مدى 
بافالو  جامعة  مكتبات  ملواقع  حالة  درا�سة  خلل  من  اجلامعية  املكتبة  موقع  �سلحية 
يف الوليات املتحدة الأمريكية، وذلك بهدف الوقوف على مدى فاعلية مواقع   )Buffalo(
التفاعل  الدرا�سة بعني العتبار مرونة  اأخذت  ا�ستخدامها.وقد  املكتبات اجلامعية و�سهولة 
بني امل�ستخدمني واحلا�سوب.وقد ُدر�ست هذه املواقع من خلل تطبيق اأهم مبادئ �سلحية 
حاجات  لأن  املواقع،  تقومي  ا�ستمرارية  �رشورة  اإىل  الدرا�سة  لل�ستخدام.وخل�ست  املواقع 
امل�ستفيدين تتغري وتتطور، وبالتايل ل بد من اإجراء التغيريات املنا�سبة على هذه املواقع 

ملواكبة التطور.
وا�ستخدامها،  املواقع  هذه  بتوافر  الطلبة  بوعي  تتعلق  درا�سات  باحثون  اأجرى  وقد 
اإىل مدى  اأجريت للتعرف  التي   ،Krueger, et al.)2004(  وزملئه كروغر  ومنها درا�سة 
وعي الطلبة بوجود موقع ملكتبة جامعتهم، كما تناولت الدرا�سة طرق البحث التي يتبعها 
يف  النتائج  ال�سبكة.وُو�سعت  مت�سفحات  ا�ستخدامهم  عند  املعلومات  اإىل  للو�سول  الطلبة 
ال�سبكة. فئات وفقا ملا يف�سله الطالب، ومدى جناحه يف ا�ستخدام امل�سادر التي تتيحها 
وبينت الدرا�سة اأن )%45( من الطلبة ا�ستخدموا موقع املكتبة على ال�سبكة كخيارهم الأول.

وقام خريو )2008( بدرا�سة يف هذا املجال، �سعت اإىل معرفة قابلية ا�ستخدام موقع 
الإنرتنت  �سبكة  املكرمة على  القرى مبكة  اأم  العزيز بجامعة  اهلل بن عبد  امللك عبد  مكتبة 
من قبل الطلب يف اأثناء ت�سفحهم للموقع.كان من بني نتائج الدرا�سة اأن )77.7%( من 
عينة الدرا�سة مل ي�سبق لهم زيارة موقع املكتبة.وك�سفت الدرا�سة عن اإعجاب الطلبة بت�سميم 
املوقع عند معرفتهم به والطلع عليه.واأ�سارت الدرا�سة اإىل بع�س امل�سكلت التي يواجهها 

الطلبة يف اأثناء ا�ستخدامهم لهذا املوقع.
وهدفت درا�سة اأمان )Aman, )2004، اإىل التعرف اإىل اأمناط ا�ستخدام الطلبة لع�رشة 
املجيبني  من   )70%( وطالبة.اأفاد  طالبًا   )823( �سملت  اجلامعية  املكتبات  مواقع  من 
باأنهم عرفوا بوجود موقع مكتبة جامعتهم، كما اأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن )%11( فقط بحثوا 
الدرا�سة  يف  امل�ساركني  معظم  وافق  املطبوعة.كما  امل�سادر  يف  بحثهم  قبل  الإنرتنت  يف 
على اأن الإنرتنت ت�سيف قيمة خلدمات املكتبة وتزيد من �رشعة البحث يف املراجع.وبني 
ال�سبكة مل تكن خيارهم الأول للبحث  اأن هذه  الدرا�سة،  )%23( من الطلبة امل�ساركني يف 
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اأكرث  العمل يف جمال املراجع  اأن الإنرتنت جتعل من  يف املراجع.ويرى معظم امل�ساركني 
الواجبات  يف  علماتهم  من  تزيد  الإنرتنت  اأن  على   )8%( يوافق  متعة.ومل  واأكرث  حتديًا 
ال�سفية.ويف الوقت نف�سه مل يوافق )%69( من املجيبني على اأن ا�ستخدام الإنرتنت يقلل 

من حاجتهم للرجوع اإىل م�ساعدة املوظفني.
وك�سفت درا�سة كنمادي وكمبار  )Kanamadi, & Kumbar )2006، حول ا�ستخدام 
جميع  اأن  والطلبة،  واملدر�سني  املكتبيني  قبل  من  ممباي  مدينة  يف  الإدارة  معهد  موقع 
طلبة املعهد ي�ستخدمون موقع املكتبة، وبلغت ن�سبة من ي�ستخدمونه يوميًا )%10.9( .و 
اأ�سبوعني على  اأ�سبوعيًا، و )%34.3( ي�ستخدمون املوقع مرة كل  )%20.0( ي�ستخدمونه 
 )83.2%( اأن  الدرا�سة  الأقل.وبينت  على  ال�سهر  يف  مرة  ي�ستخدمونه   )34.0%( و  الأقل، 
ي�ستخدمون املوقع لغر�س البحث عن الكتب.واأن )%79.0( من الطلبة ي�ستخدمونه ملعرفة 
اخلدمات التي تقدمها املكتبة.كما ا�ستخدمها الطلبة لأغرا�س اأخرى وبن�سب اأقل.كما بينت 
درا�سة احلالة هذه جمموعة من اخلدمات التي يتوقع امل�ستفيدون احل�سول عليها من هذا 

املوقع.واقرتحت الدرا�سة اأن يقدم املوقع معلومات اأكرث ليجذب املزيد من امل�ستفيدين.
 OCLC )2002( ، املبا�رش  اخلط  على  املحو�صبة  املكتبات  ملركز  وبينت درا�سة 
حول كيفية تاأثري املكتبيني الأكادمييني على خيارات الطلبة للبحث عن معلومات من خلل 
ال�سبكة، �سارك فيها )1.050( طالبًا وطالبة من كليات خمتلفة يف الوليات املتحدة، اأن 
�سبعة من كل ع�رشة طلبة ي�ستخدمون موقع مكتبة اجلامعة للواجبات الدرا�سية.واأن طلبة 
الكلية يح�سلون على معلومات عن موقع املكتبة من م�سادر متنوعة، و )%49( يح�سلون 
عليها عن طريق اأ�ساتذتهم وم�ساعدي التدري�س يف الكلية، و )%34( يعتمدون على اأنف�سهم، 
املكتبة  موقع  ي�ستخدمون  ل  الذين  اأولئك  املكتبة.اأما  يف  العاملني  طريق  عن   )27%( و 
)%20( ، فكانوا ل يعرفون بوجود املوقع.واأ�سار )%29( منهم، باأن املوقع ل ي�ستمل على 
املعلومات التي يحتاجونها، و ي�سعر )%43( باأن مواقع اأخرى لديها معلومات اأف�سل.كما 
اأ�سارت الدرا�سة اإىل ما قام به الطلبة يف اآخر زيارة للموقع، حيث ا�ستخدم معظمهم )67%( 
 )51%( و  املكتبة،  فهر�س  ا�ستخدموا  منهم   )57%( و  دوريات،  كاملة ملقالت  ن�سو�سًا 
الإلكرتونية،  الكتب  ا�ستخدموا   )21%( و  املجلت،  وك�سافات  البيانات  قواعد  من  اأفادوا 

.Ask a librarian” service” ”كما ا�ستخدم بع�سهم خدمة “ا�ساأل املكتبي
وقام املركز الرتبوي املتخ�ص�س يف البحوث التطبيقية  )ECAR )2007، بدرا�سة 
على ا�ستخدامات طلبة البكالوريو�س لتكنولوجيا املعلومات، حيث متت مقابلة )27.846( 
طالبًا وطالبة يدر�سون يف )103( من موؤ�س�سات التعليم العايل يف الوليات املتحدة.وقد 
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ركزت الدرا�سة على نوعية التقنيات التي ي�ستخدمونها وخرباتهم و�سلوكهم عند ا�ستخدامهم 
على  التكنولوجيا  هذه  ا�ستخدام  اأثر  وما  ومهاراتهم،  يف�سلون،  واأيها  التكنولوجيا،  لهذه 
درا�ستهم.وكان من نتائج هذه الدرا�سة اأن )%94.7( من عينة الدرا�سة ي�ستخدمون موقع 

مكتبتهم اجلامعية.
يف  الرتبوية  العلوم  طلبة  اجتاهات  اإىل  للتعرف  درا�سة   )2012( ال�صوابكة  واأجرى 
اجلامعة الأردنية نحو م�ساق “املكتبة ومهارات ا�ستخدامها” كاأمنوذج لثقافة املعلومات.

اإىل  للتعرف  املكت�سبة”،  العملية  »املهارات  جمال  الدرا�سة،  جمالت  �سمن  من  وكان 
اجتاهات الطلبة نحو اجلانب التطبيقي للم�ساق، الذي يت�سمن توعية الطلبة مبوقع مكتبة 
اجلامعة وحث الطلبة على ا�ستخدامه.وكان من �سمن فقرات هذا املجال فقرة كان ن�سها: 
»البحث ب�سهولة يف قواعد البيانات الرتبوية على موقع مكتبة اجلامعة”.وحظيت هذه الفقرة 
مبتو�سط ح�سابي بلغ )3.81( على مقيا�س ليكرت اخلما�سي.ويرجع الباحث هذه النتيجة اإىل 
�سهولة البحث يف قواعد البيانات الرتبوية الإلكرتونية على موقع مكتبة اجلامعة كقاعدة 
بيانات مركز م�سادر املعلومات الرتبوية )ERIC( ، وقاعدة بيانات )EBSCO( التي ت�سكل 
واجهة ا�ستخدام موحدة لكثري من قواعد البيانات الأخرى يف العلوم الرتبوية والجتماعية.
املواقع،  لهذه  واملعلومات  املكتبات  علم  تخ�س�س  طلبة  با�ستخدام  يتعلق  وفيما 
القليلة  الدرا�سات  نادرة.ومن هذه  املو�سوع  هذا  الباحث، يف  علم  الدرا�سات، وح�سب  فاإن 
درا�سة اإ�صلم )Islam )2013، حول �سلوك طلبة ق�سم املكتبات واملعلومات يف جامعة دكا 
)بنغلد�س( نحو ا�ستخدام الإنرتنت.تكونت عينة الدرا�سة من )180( من طلبة الق�سم.وك�سفت 
الورقية.وي�ستخدمون  على  الإلكرتونية  امل�سادر  يف�سلون  الطلبة  اأن  عن  الدرا�سة  نتائج 
ال�سبكة للواجبات الدرا�سية ولدرا�ستهم.ويرى الطلبة اأن لل�سبكة مزايا منها �سهولة الو�سول 
اإىل املعلومة.وكانت ن�سبة من ي�ستخدمون املواقع التي يعرفونها منخف�سة.وبينت الدرا�سة 
اإىل  ي�سلون   )75.5%( واأن  يعرفونها،  مواقع  من  معلومات  على  يح�سلون   )13%( اأن 
املواقع من خلل حمركات البحث.واأن اأقل من )%4( ي�ستخدمون ال�سبكة من خلل موقع 
مكتبة اجلامعة، على الرغم من اأنها توفر امل�سادر الإلكرتونية ولها موقع جيد.وُتعزى هذه 
النتيجة اإىل اأن خيارهم الأول يف ا�ستخدام ال�سبكة من خلل حمركات البحث مبا�رشة ل�سهولة 
اأقلهم ا�ستخدامًا  اأن طلبة ال�سنتني الأوىل والثانية كانوا من  ا�ستخدامها.كما بينت الدرا�سة 

للموقع، بينما كان طلبة ال�سنتني الثالثة والرابعة اأكرث ا�ستخداما للموقع.
يف  املعلومات،  اإدارة  ق�سم  طلبة  �سلوك  حول  بدرا�سة   Uçak )2007( اأو�صاك وقام 
جامعة حا�سيتيب يف اأنقرة )تركيا( ، عند ا�ستخدامهم للإنرتنت.وهدفت الدرا�سة اإىل تعرف 
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اأن ا�ستخدامهم للمواقع التي يعرفونها  درجة ا�ستخدامهم ملوقع مكتبة جامعتهم.واأظهرت 
كان قليًل؛ كما بينت اأن ا�ستخدامهم ملوقع مكتبة جامعتهم للو�سول اإىل املعلومات كان 
قليًل جداً.وقد ا�ستغرب الباحث هذه النتيجة قائًل: “اإنها م�ساألة ت�ستحق الدرا�سة حيث اإن 
هوؤلء الطلبة الذين يدر�سون علم املكتبات غري متحم�سني ل�ستخدام مكتبة جامعتهم الغنية 
يف�سلون  الطلبة  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  وعزى  جيد.”  موقع  ولها  الإلكرتونية،  مبجموعتها 

الو�سول ال�سهل اإىل املعلومات على ح�ساب دقتها وم�سداقيتها ومنا�سبتها و�سموليتها.
يف �سوء ما مت ا�ستعرا�سه من درا�سات �سابقة، ميكن الإ�سارة اإىل اأن هذه الدرا�سات قد 
اهتمت مبواقع املكتبات اجلامعية من حيث الت�سميم وحتليل املحتوى اأكرث من اهتمامها 
باجتاهات امل�ستفيدين نحوها وا�ستخدامهم لها.ويرى الباحث اأن الدرا�سة احلالية تختلف 
عن هذه الدرا�سات من حيث اإنها تهدف اإىل معرفة واقع ا�ستخدام طلبة اأق�سام علم املكتبات 
عن  اختلفها  يعني  اجلامعية.وهذا  املكتبات  ملواقع  الأردنية  اجلامعات  يف  واملعلومات 
اجلامعات  طلبة  من  معينة  بفئة  باهتمامها  تتميز  واأنها  املكان،  يف  ال�سابقة  الدرا�سات 

الأردنية.

منهجية الدراسة: 
اتبع الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج امل�سحي الو�سفي، حيث وزعت ا�ستبانة على طلبة 

ثماين �سعب يف التخ�س�س، اختريت بطريقة ع�سوائية.

جمتمع الدراسة وعينتها: 
واملعلومات  املكتبات  بق�سم علم  امللتحقني  الطلبة  الدرا�سة من جميع  تكون جمتمع 
على  عالية،  الأمرية  كلية  يف  واملعلومات  املكتبات  اإدارة  وق�سم  الأردنية  اجلامعة  يف 
 ،2012  /2013 اجلامعي  العام  من  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  يف  البكالوريو�س،  م�ستوى 
طالبًا   )170( من  الدرا�سة  عينة  وطالبة.وتاألفت  طالبًا  وكان عدد طلبة الق�سمني )390( 
وطالبة م�سجلني يف ثماين �سعب، اأربعة منها يف كل ق�سم، مت اختيارها بالقرعة، مع مراعاة 

امل�ستوى الدرا�سي.
اجلامعة  يف  واملعلومات  املكتبات  علم  ق�سم  يف  تدري�س  هيئة  ع�سو  مع  وبالتعاون 
البالغ  الق�سم  طلبة  جمموع  من  بالقرعة  �سعب  الأربع  اختيار  كيفية  على  اتفق  الأردنية، 
)190( طالبًا وطالبة، وكان عدد الطلبة امل�سجلني فيها )80( طالبًا وطالبة.كما مت التعاون 
مع ع�سو هيئة تدري�س يف ق�سم اإدارة املكتبات واملعلومات يف كلية الأمرية عالية لختيار 
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طالب   )200( عددهم  البالغ  الق�سم  هذا  طلبة  جمموع  من  بالقرعة  الأخرى  �سعب  الأربع 
وطالبة، وكان عدد الطلبة امل�سجلني فيها )90( طالب وطالبة.

مت ح�رش ال�سعب يف كل ق�سم من الق�سمني، ح�سب ال�سنة الدرا�سة، واختريت �سعبة  -
واحدة من بني ال�سعب املماثلة يف م�ستواها الدرا�سي بالقرعة.

ال�سعب  - هذه  متثل  بحيث  ق�سم،  كل  يف  �سعب  الأربع  على  ال�ستبانة  ن�سخ  وزعت 
امل�ستويات الدرا�سية الأربع للطلبة.وُجمعت )143( ا�ستبانة جميعها كانت �ساحلة لأغرا�س 
حجم  من   )%84( وبن�سبة  الدرا�سة،  جمتمع  من   )%37( بن�سبة  اأي  الإح�سائي،  التحليل 
العينة.ويعطي اجلدول رقم )1( خ�سائ�س هذه العينة من حيث اجلن�س وامل�ستوى الدرا�سي.

الجدول )1( 

توزيع المستجيبين وفقا لمتغيري الجنس والمستوى الدراسي

الن�صبةالعدداملتغري

اجلن�س
12.6%18ذكر

87.4%125اأنثى

100%143املجموع

امل�ستوى الدرا�سي

23.8%34�سنة اأوىل

24.5%35�سنة ثانية

35.7%51�سنة ثالثة

16.1%23�سنة رابعة

100%143املجموع

الذكور  ن�سبة  من  اأكرب   )%87.4( الإناث  ن�سبة  اأن  اإىل   )1( اجلدول  بيانات  ت�سري 
اأن  اجلدول  يظهر  الدرا�سي،  للم�ستوى  وفقا  العينة  اأفراد  بتوزيع  يتعلق  .وفيما   )%12.6(
لطلبة  بالن�سبة  احلال  وكذلك  العينة،  ربع  من  قريبة   )%23.8( الأوىل  ال�سنة  طلبة  ن�سبة 
ال�سنة الثانية )24.5%( ؛ بينما ميثل طلبة ال�سنة الثالثة اأكرث من ثلث العينة )%35.7( ، 

واأقل ن�سبة كانت لطلبة ال�سنة الرابعة حيث بلغت )%16.1( .
أداة الدراسة: 

اطلع الباحث على عدد من الدرا�سات ذات ال�سلة املرتبطة با�ستخدام مواقع املكتبات، 
واأعّد ا�ستبانة خمت�رشة ميكن من خللها جمع البيانات املطلوبة ب�رشعة و�سهولة.
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صدق األداة: 

عر�س الباحث هذه ال�ستبانة يف �سورتها الأولية على �سبعة من املحكمني )خم�سة 
من املتخ�س�سني يف علم املكتبات واملعلومات، واثنان من املتخ�س�سني يف علم احلا�سوب( 
.وقد اأخذت ملحظات املحكمني بعني العتبار، واأجريت التعديلت املنا�سبة.ويبني امللحق 

)1( ال�ستبانة يف �سورته النهائية.

ثبات األداة: 

خلل  من  الختبار،  واإعادة  الختبار  طريقة  با�ستخدام  الأداة  ثبات  من  التحقق  مت 
الدرا�سة،  عينة  خارج  من  وطالبة  طالبًا   )30( من  مكونة  عينة  على  ال�ستبانة  تطبيق 
الثبات بني  اأ�سابيع.وكان معامل  نف�سها، بعد ثلثة  اأعيد تطبيقها على هذه املجموعة  ثم 
التطبيقني )0.82( با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون )Pearson( ، وهو منا�سب لأغرا�س 

الدرا�سة احلالية.

املعاجلة اإلحصائية: 

الإح�سائية  التحليلت  اأجريت  ثم  منا�سبة،  جداول  يف  ال�ستجابات  بيانات  فّرغت 
هذه  يف  الإح�سائي  التحليل  .ولأغرا�س   )SPSS( برجميات  حزمة  با�ستخدام  اللزمة 
اختبار  ا�ستخدم  احل�سابية.كما  واملتو�سطات  املئوية  والن�سب  التكرارات  ح�سبت  الدرا�سة 
)مربع كاي( للإجابة عن ال�سوؤال التا�سع لغر�س الك�سف عن وجود اأو عدم وجود فروق ذات 

دللة اإح�سائية يف ا�ستخدام موقعي املكتبتني تبعًا ملتغريي اجلن�س وامل�ستوى الدرا�سي.

نتائج الدراسة: 

فيما ياأتي نتائج الدرا�صة ح�صب ت�صل�صل اأ�صئلتها.

اأوًل- الإجابة عن ال�سوؤال الأول، ون�سه: هل يعلم طلبة ق�صم علم املكتبات  ●
واملعلومات بتوافر موقع ملكتبة جامعتهم؟ 

موقع  بتوافر  يعرفون   )%86.7( امل�ستجيبني  غالبية  اأن   )2( اجلدول  بيانات  تظهر 
ملكتبة جامعتهم، واأن ن�سبة قليلة )13.3%( ل يعرفون ذلك.
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الجدول )2( 
توزيع المستجيبين حسب معرفتهم بتوافر موقع لمكتبة جامعتهم

الن�صبةالعددمعرفة الطالب بتوافر موقع ملكتبة جامعته 

86.7%124يعرف

13.3%19ل يعرف

100%143املجموع

ثانيًا- الإجابة عن ال�سوؤال الثاين، الذي ن�سه: كيف تعرف الطلبة اإىل موقع  ●
مكتبة جامعتهم؟ وذلك ملعرفة الكيفية التي تعرف الطالب من خللها على وجود موقع 
ملكتبة جامعته.ومن املمكن اأن يكون الطالب قد تعرف اإىل املوقع باأكرث من طريقة.ويبني 
الدرا�سية.كما  املواد  باملوقع من خلل  عرفوا  الطلبة  من   )%33.6( اأن   )3( رقم  اجلدول 
علم )25.2%( من امل�ستجيبني عن وجود املوقع من خلل بحثهم يف �سبكة الإنرتنت.واأن 

)16.1%( منهم علموا باملوقع عن طريق املكتبة نف�سها.
 الجدول )3( 

توزيع المستجيبين وفقا لكيفية التعرف إلى موقع مكتبة جامعتهم مرتبة تنازليا

الن�صبة العددكيفية التعرف اإىل املوقع 

33.6%48من خلل املواد الدرا�سية

25.2%36من خلل بحثي يف �سبكة الإنرتنت

16.1%23عن طريق مكتبة اجلامعة

13.3%19عن طريق اأحد الزملء

6.3%9بال�سدفة

2.8%4غري ذلك

هل  ● ون�سه:  الثالث،  لل�سوؤال  اإجابة  على  احل�سول  اإىل  الدرا�سة  �سعت  كما  ثالثا- 
اإىل  التعرف  ذلك  من  الغر�س  وكان  جامعاتهم؟  مكتبة  موقع  الطلبة  ي�صتخدم 
غالبية  اأن   )4( اجلدول  بيانات  جامعتهم.وتظهر  مكتبة  موقع  ي�ستخدمون  من  ن�سبة 
ل  فقط   )%22.4( واأن  جامعتهم،  مكتبة  موقع  ي�ستخدمون   ،  )%77.6( امل�ستجيبني 

املوقع. ي�ستخدمون 
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الجدول )4( 
توزيع المستجيبين حسب استخدامهم لموقع مكتبة جامعتهم

الن�صبةالعددا�صتخدام الطالب ملوقع مكتبة جامعته 

77.6%111ي�ستخدمون املوقع

22.4%32ل ي�ستخدمون املوقع

100%143املجموع

الطالب ملوقع  ● ا�ستخدام  )تكرار(  ال�رشورة مبكان معرفة معدل  رابعا- وكان من 
الطلبة ملوقع  ا�صتخدام  معدل  ما  الرابع، ون�سه:  ال�سوؤال  مكتبة جامعته.ولهذا جاء 

مكتبة جامعتهم؟ 

ويظهر اجلدول )5( تكرارات ون�سب معدلت ال�ستخدام.وكانت اأكرب ن�سبة )%28.7( 
ملن نادرا ما ي�ستخدمونه، واأقلها )3.5%( ملن ي�ستخدمونه يوميًا.وتظهر بيانات اجلدول 
ذاته اأن )49%( من امل�ستجيبني ي�ستخدمون موقع مكتبة جامعتهم ما بني يوميا ومرة يف 

ال�سهر على الأقل.
 الجدول )5( 

معدل استخدام المستجيبين لموقع مكتبة جامعتهم

الن�صبةالعددمعدل اال�صتخدام

03.5%05يوميا

26.6%38مرة يف الأ�سبوع على الأقل

18.9%27مرة يف ال�سهر على الأقل

28.7%41نادرا 

22.4%32ل اأ�ستخدمه

100%143املجموع

خام�سا- كما هدفت الدرا�سة اإىل التعرف اإىل ن�سبة من ي�ستخدمون مواقع مكتبات  ●
الطلبة  ي�صتخدم  "هل  الذي ن�سه:  ال�سوؤال اخلام�س  اأخرى، وذلك للإجابة عن  جامعية 

مواقع مكتبات جامعية اأخرى؟"
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ت�سري بيانات اجلدول )6( اإىل اأن )21%( من امل�ستجيبني، ي�ستخدمون مواقع مكتبات 
املواقع  اإىل  الق�سم  توجه طلبة  اأن  يعني  اأخرى غري موقع مكتبة جامعتهم، وهذا  جامعية 

الأخرى قليل، واأن الغالبية )113( اأو )79%( ل ي�ستخدمون املواقع الأخرى.
الجدول )6( 

توزيع المستجيبين حسب استخدامهم لمواقع مكتبات جامعية أخرى

الن�صبةالعددا�صتخدام مواقع مكتبات جامعية اأخرى

21%30ي�ستخدمون مواقع مكتبات جامعية اأخرى

79%113ل ي�ستخدمون مواقع مكتبات جامعية اأخرى

100%143املجموع

�ساد�سا- حاولت الدرا�سة التعرف اإىل تكرار تردد هذه الن�سبة القليلة من الطلبة على  ●
مواقع املكتبات اجلامعية الأخرى، وذلك من خلل الإجابة عن ال�سوؤال ال�ساد�س، الذي ن�سه، 

"ما معدل ا�صتخدام الطلبة ملواقع املكتبات اجلامعية االأخرى؟ "

وينب اجلدول )7( تكرارات ون�سب ا�ستخدام امل�ستجيبني لهذه املواقع.وت�سري البيانات 
اأو مرة  ، اأو )17.5%( فقط من امل�ستجيبني ي�ستخدمون هذه املواقع يوميا،  اأن )25(  اإىل 
يف ال�سهر على الأقل.كما يبني اجلدول اأن الغالبية )118( اأو )82.5%( منهم فنادراً، اأو ل 

ي�ستخدمون املواقع الأخرى.
الجدول )7( 

توزيع المستجيبين حسب معدل استخدامهم لمواقع مكتبات الجامعات األخرى

الن�صبةالعددمعدل اال�صتخدام

1.4%2يوميا

6.3%9 مرة يف الأ�سبوع على الأقل

9.8%14مرة يف ال�سهر على الأقل

3.5%5نادرا 

79%113ل اأ�ستخدمه

100%143املجموع
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�سابعا- كما هدفت الدرا�سة اإىل تعرف الغر�س من ا�ستخدام طلبة التخ�س�س ملواقع  ●
املكتبات اجلامعية.حيث طلب من اأفراد العينة الإجابة عن ال�سوؤال ال�سابع الذي ن�سه: »ما 
الغر�س من ا�صتخدامك ملواقع املكتبات اجلامعية على االإنرتنت؟ « وقد مت 

اإ�سعار امل�ستجيبني باإمكانية اختيار اأكرث من غر�س.
ت�سري نتائج الدرا�سة )اجلدول 8( اإىل اأن )42%( من امل�ستجيبني ي�ستخدمون املواقع 
لغر�س  ي�ستخدمونها  منهم   )%32.9( واأن  الدرا�سة،  لأغرا�س  معلومات  على  للح�سول 
كتب. عن  للبحث  ي�ستخدمونها  اأنهم  منهم   )%28.7( ن�سبته  ما  اأفاد  العلمي.كما  البحث 

ويظهر اجلدول ن�سبا اأقل للأغرا�س الأخرى.
 الجدول )8( 

 توزيع المستجيبين حسب الغرض من االستخدام )مرتبة تنازليا( 

الن�صبةالعددالغر�س من اال�صتخدام

42%60لأغرا�س الدرا�سة

32.9%47للبحث العلمي

28.7%41للبحث عن كتب

17.5%25ملتابعة اأخبار املكتبة واأن�سطتها

16.1%23ل�ستخدام قواعد بيانات

15.4%22للثقافة العامة

07%10للت�سلية والرتفيه وق�ساء وقت الفراغ

4.9%7ل�ستخدام روابط اأخرى

6.3%9غري ذلك: ....................

من  ● حتد  قد  معوقات  اأو  م�سكلت  اأي  اإىل  التعرف  الدرا�سة  حاولت  كما  ثامنا- 
ا�ستخدام امل�ستجيبني لهذه املواقع، من خلل �سوؤال مفتوح، حيث ت�سمنت ال�ستبانة العبارة 
التي ن�سها: "يرجى ذكر اأي م�سكلت قد تكون واجهتها اأثناء ا�ستخدامك ملواقع املكتبات 

اجلامعية".
وقد اأ�سار عدد منهم اإىل اأن هناك جمموعة من امل�سكلت التي واجهتهم عند ا�ستخدامهم 
لهذه املواقع.ويبني اجلدول )9( اأهم هذه امل�سكلت من وجهة نظر امل�ستجيبني.وقد جاء يف 
ثمانية يف  تزيد عن  املعلومات” بن�سبة  للح�سول على  ال�رش  اإىل كلمة  “احلاجة  مقدمتها: 

املائة من جمموع امل�ستجيبني.
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الجدول )9( 
مشكات واجهها المستجيبون عند استخدامهم لموقع المكتبة الجامعية )مرتبة تنازليا( 

الن�صبةالعددامل�صكلة

8.4%12احلاجة اإىل كلمة ال�رش للدخول اإىل م�سادر املعلومات 

4.9%7عدم وجود قواعد بيانات باللغة العربية

4.2%6نق�س يف املهارات البحثية عند الطالب

3.5%5�سعف مهارات ا�ستخدام احلا�سوب

3.5%5عدم اإتقان الطالب للغة الإجنليزية 

تا�سعا- حاولت الدرا�سة التعرف اإىل اأثر متغريي اجلن�س وامل�ستوى الدرا�سي على  ●
اإجاباتهم  ال�ستخدام من خلل  اأو علقتهما بهذا  الطلبة ملوقع مكتبة جامعتهم  ا�ستخدام 
اإح�صائية يف معدل  "هل توجد فروق ذات داللة  عن ال�سوؤال التا�سع الذي ن�سه: 
ا�صتخدام الطلبة ملوقع مكتبة جامعتهم تعزى ملتغريي اجلن�س وامل�صتوى 

الدرا�صي؟ "

بتكرارات:  مكتبتهم  موقع  ي�ستخدمون  من  دمج  مت  الإح�سائي  التحليل  ولأغرا�س 
"يوميا" و"مرة يف الأ�سبوع على الأقل" و"مرة يف ال�سهر على الأقل" يف فئة من "ي�ستخدم"، 
وكان عددهم )70( بن�سبة )49%( ؛ كما مت دمج فئتي من ي�ستخدمون املوقع بتكرار “نادرا” 
، وذلك   )%51( بن�سبة   )73( ي�ستخدم”، وكان عددهم  “ل  اأ�ستخدم” يف فئة واحدة  و”ل 
التخ�س�س،  هذا  لطلبة  ال�ستخدام  عدم  اإىل  لكون جمموعة من ي�ستخدمونه “نادرا” اأقرب 

الذين من املتوقع اأن يكون ا�ستخدامهم ملوقع مكتبة جامعتهم مرة يف ال�سهر على الأقل.

عند  كاي  مربع  وقيمة  احل�سابية  املتو�سطات  اُ�ستخرجت  ال�سوؤال  هذا  عن  وللإجابة 
م�ستوى دللة )α ≥ 0.05( .ويبني اجلدول )10( نتيجة اختبار مربع كاي ملتغري جن�س 
وهي   )2.586( كاي  مربع  قيمة  بلغت  جامعتهم.وقد  مكتبة  ملوقع  وا�ستخدامهم  الطلبة 
دون امل�ستوى املطلوب، اأي اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية لتقديرات الطلبة لدرجة 

ا�ستخدامهم املوقع تبعًا ملتغري اجلن�س.
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 الجدول )10( 
نتيجة اختبار مربع كاي لمتغير جنس المستجيبين واستخدامهم لموقع مكتبة جامعتهم

اجلن�س
درجات التكــــرارات

احلرية الداللةقيمة مربع كاياملجموعال ي�صتخدمي�صتخدم

126181ذكر

2.5860.087 5867125اأنثى

7073143املجموع

ولأغرا�س  بال�ستخدام،  علقته  اأو  الدرا�سي  امل�ستوى  متغري  لأثر  وبالن�سبة 
طلبة  وكذلك  معا،  والثانية  الأوىل  ال�سنتني  طلبة  ُدمج  اأي�سا،  الإح�سائي  التحليل 
اجلدول  فقط.ويبني  درا�سيني  م�ستويني  يعني وجود  معا، مبا  والرابعة  الثالثة  ال�سنتني 
مكتبة  ملوقع  وا�ستخدامهم  الدرا�سي  امل�ستوى  ملتغري  كاي  مربع  اختبار  نتيجة   )11(

. معتهم جا
الجدول )11( 

نتيجة اختبار مربع كاي لمتغير المستوى الدراسي للمستجيبين واستخدامهم لموقع مكتبة جامعتهم

امل�صتوى الدرا�صي
درجات التكــــرارات

احلرية الداللةقيمة مربع كاياملجموعال �صتخدمي�صتخدم

3732691ال�سنتان الأوىل والثانية

1.1650.181 334174ال�سنتان الثالثة والرابعة

7073143املجموع

مما  املطلوب،  امل�ستوى  دون  وهي   )1.165 ( كاي  مربع  قيمة  بلغت  وقد 
دللة  ذات  فروق  توجد  ل  نه  اأ ي  اأ اإح�سائية؛  دللة  وجود  عدم  ي�سا  اأ يعني 
امل�ستوى  ملتغري  تبعًا  املوقع  ا�ستخدامهم  لدرجة  الطلبة  لتقديرات  اإح�سائية 

. �سي ا ر لد ا
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مناقشة النتائج: 

املكتبات  مواقع  ي�ستخدمون  الذين  الطلبة  ن�سبة  اإىل  التعرف  الدرا�سة  هذه  حاولت 
ال�ستخدام  هذا  خا�س.ويتطلب  ب�سكل  جامعتهم  مكتبة  وموقع  عام،  ب�سكل  اجلامعية 
الدرا�سة  كانت  جامعتهم.ولهذا  مكتبة  موقع  مقدمتها  ويف  املواقع،  هذه  بتوافر  معرفتهم 
معنية بالتعرف اإىل درجة معرفتهم بتوافر هذا املوقع.وقد ك�سفت الدرا�سة عن وجود درجة 
معرفة عالية بن�سبة )86.7%( عند هوؤلء الطلبة حول توافر موقع ملكتبة جامعتهم، كما 
يبينها اجلدول )2( .ومع هذا تبقى ن�سبة )13.3%( ل يعرفون بوجود هذا املوقع.وقد يعزى 
ذلك اإىل وجود ن�سبة من طلبة ال�سنة الأوىل الذين مل يعلموا بتوافره عند اإجراء هذه الدرا�سة.

ومع هذا، ولكون الطلبة من دار�سي تخ�س�س علم املكتبات واملعلومات، فاإنه ملن ال�رشورة 
مبكان اأن يعرفوا بوجود املوقع، حتى يف بداية اأول ف�سل �سجلوا فيه، وعلى الأقل من خلل 
اجلولة التعريفية باملكتبة.ونظراً لقلة الدرا�سات ذات ال�سلة بطلبة التخ�س�س، ميكن الإ�سارة 
اإىل بع�س الدرا�سات الأخرى يف هذا ال�ساأن، حيث تتفق نتيجة هذه الدرا�سة اإىل حد ما مع 
امل�ستجيبني قد عرفوا  )70%( من  باأن  اأفادت  التي   )Aman, 2004( اأمان  درا�سة  نتيجة 

بوجود موقع ملكتبة جامعتهم.
وبالن�سبة لكيفية تعرف الطلبة على موقع مكتبة جامعتهم كانت اأعلى ن�سبة )%33.6( 
لأولئك الذين عرفوا بوجود موقع ملكتبة جامعتهم من خلل املواد الدرا�سية.وقد يعزى ذلك 
اإىل اأن طلبة الق�سمني يدر�سون م�ساقات عديدة يف جمالت احلو�سبة وال�سبكات، مثل حو�سبة 
البيانات،  وقواعد  املعلومات،  و�سبكات  الرقمية،  واملكتبات  املعلومات،  ومراكز  املكتبات 
مبواقع  علقة  امل�ساقات  الإلكرتوين.ولهذه  والن�رش  والإنرتنت  املعلومات  وتكنولوجيا 

املكتبات وا�ستخداماتها.
كما اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن )25.2%( من امل�ستجيبني قد عرفوا بتوافر موقع ملكتبة 
جامعتهم من خلل بحثهم يف ال�سبكة )باعتمادهم على اأنف�سهم( .كما عرف )16.1%( فقط 
امل�ستجيبون  عرف  التي  للم�سادر  اأقل  وبن�سب  اجلامعة،  مكتبة  طريق  عن  املوقع  بوجود 
عن طريقها بتوافر املوقع، كما يبينها اجلدول )3( .كما حاولت الدرا�سة التعرف اإىل ن�سبة 
من عرفوا بوجود املوقع من خلل طرق اأخرى عدا عن تلك التي بينتها ال�ستبانة، وكانت 
ن�سبتهم )2.8%( فقط.وقد اأ�سار بع�س امل�ستجيبني اإىل اأنهم قد علموا بتوافر موقع مكتبة 
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جامعتهم باأكرث من طريقة.وتظهر بيانات هذا اجلدول اأن اأعداد امل�ستجيبني ون�سبهم املئوية 
الطلبة بوجود  يعرف  اأن  املمكن  التي كان من  الطرق  اأو  امل�سادر  قليلة عند جميع  كانت 
املوقع من خللها.وهذا يعني اأن هناك حاجة ملزيد من توعية طلبة التخ�س�س بتوافر موقع 

ملكتبة جامعتهم، وتعزيز اهتمامهم به.
وفيما يتعلق بال�ستخدام، بينت الدرا�سة اأن ن�سبة كبرية منهم )77.6%( ي�ستخدمون 
موقع مكتبة جامعتهم.وكانت ن�سبة فئات من ي�ستخدمون املوقع يوميًا، اأو ومرة يف الأ�سبوع 
على الأقل، اأو ومرة يف ال�سهر على الأقل )49%( ، بينما كانت ن�سبة من ندر ا�ستخدامهم 
ملوقع مكتبة جامعتهم )28.7%( .وت�سري هذه النتائج اإىل اأن ما يقارب ن�سف امل�ستجيبني 
ي�ستخدمون موقع مكتبة جامعتهم بتكرار منا�سب ل يقل عن مرة يف ال�سهر.ومع اأن الدرا�سة 
احلالية لي�ست بدرا�سة مقارنة، اإل انه قد يكون من املفيد التعرف اإىل ما تو�سلت اإليه من 
الدرا�سة.وبالتايل  ال�سلة بنف�س جمال هذه  الدرا�سات ذات  نتائج قيا�سًا بنتائج بع�س من 
وهما  التخ�س�س،  طلبة  على  اأجريتا  مماثلتني  درا�ستني  نتائج  مع  النتيجة  هذه  تختلف 
، حيث كان ا�ستخدام طلبة   )Uçak, 2007( اأو�ساك  ودرا�سة   )Islam, 2013( اإ�سلم  درا�سة 
التخ�س�س يف هاتني الدرا�ستني اأقل بكثري من ا�ستخدامهم ملوقعي مكتبتي اجلامعتني يف 
الدرا�سة احلالية، حتى يف حال التخلي عن نادراً.ويف حال مقارنة نتيجة هذه الدرا�سة مع 
نتائج اأخرى، ميكن ملحظة تدين ن�سبة ا�ستخدام مواقع املكتبات اجلامعية من قبل طلبة 
اجلامعات ب�سكل عام.وميكن الإ�سارة يف هذا ال�سدد اإىل نتائج درا�سة خريو )2008( ، حيث 
موقع  زيارة  لهم  ي�سبق  مل  الدرا�سة  عينة  من   )%77.7( اأن  درا�سته،  نتائج  بني  من  كان 
املكتبة.وهي ن�سبة معكو�سة متاما مع نتائج الدرا�سة احلالية.كما تختلف نتائج هذه الدرا�سة 
مع نتائج درا�سة املركز الرتبوي املتخ�س�س يف البحوث التطبيقية )ECAR, 2007( التي 
بينما  اجلامعية،  مكتبتهم  موقع  ي�ستخدمون  الدرا�سة  عينة  من   )%94.7( اأن  اإىل  اأ�سارت 
بني   )%17( اإىل  ي�سل  بفارق  اأي   ، كانت ن�سبة امل�ستخدمني يف هذه الدرا�سة )%77.6( 
درا�سة  يف  املرتفعة  ال�ستخدام  ن�سب  تعزى  اأن  الدرا�ستني.وميكن  يف  امل�ساركني  ن�سبتي 
املركز اإىل كونها اأجريت يف دولة متقدمة توظف تقنية املعلومات يف التعليم ب�سكل كبري.
ومع ذلك يرى الباحث اأنه نظرا لكون الطلبة من تخ�س�س علم املكتبات واملعلومات، كان 
من املفرت�س اأن تكون ن�سبة امل�ستخدمني لهذه املواقع اأعلى من ذلك، وبتكرار اأكرث.وميكن 
اإىل  لهذين املوقعني  التخ�س�س  )22،4%( من طلبة  ا�ستخدام حوايل  �سبب عدم  اأن يعزى 
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جمموعة من العوامل منها اأن ن�سبة من الطلبة ل يعرفون بوجود موقع ملكتبة جامعتهم، 
طلبة  يدر�سها  ل  ن�سبيًا،  متقدمة  م�ساقات  �سمن  ياأتي  املواقع  هذه  مثل  ا�ستخدام  اأن  كما 
ال�سنة الأوىل ون�سبة من طلبة ال�سنة الثانية يف العادة، هذا بالإ�سافة اإىل بع�س امل�سكلت 

التي بينها الطلبة، و�ستتم مناق�ستها لحقا.
اأما بالن�سبة لنتائج الدرا�سة ذات ال�سلة بالغر�س من ال�ستخدام، ت�سري بيانات اجلدول 
)8( اإىل اأن )42%( من امل�ستجيبني قد ا�ستخدموا املواقع للح�سول على معلومات لأغرا�س 
اأفاد  العلمي.كما  البحث  لغر�س  ا�ستخدموها  قد  امل�ستجيبني  من   )%32.9( واأن  الدرا�سة 
 )%17.5( و  كتب،  عن  للبحث  ا�ستخدموها  اأنهم  امل�ستجيبني  من   )%28.7( ن�سبته  ما 
ا�ستخدموها ملتابعة اأخبار املكتبة واأن�سطتها.ويظهر اجلدول ن�سبًا اأقل للأغرا�س الأخرى.
 Kanamadi, & Kumbar,( وكمبار  كنمادي  درا�سة  نتائج  مع  النتائج  هذه  وتختلف 
2006( التي اأ�سارت اإىل اأن )83.16%( ي�ستخدمون املوقع لغر�س البحث عن الكتب، واأن 

)78.95%( من الطلبة ي�ستخدمونه ملعرفة اخلدمات التي تقدمها املكتبة.كما تختلف مع 
بينت  التي   )OCLC, 2002( املبا�رش  اخلط  على  املحو�سبة  املكتبات  مركز  درا�سة  نتائج 
اأن �سبعة من كل ع�رشة طلبة ي�ستخدمون موقع مكتبة اجلامعة للواجبات الدرا�سية.وميكن 
على  احل�سول  لأغرا�س  الدرا�ستني  هاتني  يف  امل�ساركني  ا�ستخدام  ن�سب  اأن  اإىل  الإ�سارة 
املعلومات من هذه املواقع كانت اأعلى من ن�سب الطلبة يف الدرا�سة احلالية، مع اأن هوؤلء 

هم من طلبة التخ�س�س.
الأ�سا�سية  للأغرا�س  املواقع  با�ستخدام  قاموا  ملن  املئوية  الن�سب  فاإن  ذلك  ومع 
البيانات والبحث عن كتب، كانت قليلة، ومل  العلمي والبحث يف قواعد  كالدرا�سة والبحث 
ي�سل اأي منها اإىل )50%( ، مما يعني اأن هناك حاجة لتوعية الطلبة باأهميتها، وت�سجيعهم 

على ا�ستخدامها.
ا�ستخدامهم  عند  الطلبة  يواجهها  التي  امل�سكلت  اإىل  التعرف  الدرا�سة  حاولت  كما 
بع�س  اإىل  اأ�ساروا  من  ن�سب  مفتوح.وكانت  �سوؤال  خلل  من  اجلامعية  املكتبات  ملواقع 
اإىل  ال�رش للدخول  اإىل كلمة  الطلبة  امل�سكلت قليلة.وجاء يف مقدمة هذه امل�سكلت حاجة 
حيث  الكاملة،  ن�سو�سها  يف  خا�سة  املواقع،  هذه  خلل  من  املتاحة  املعلومات  م�سادر 
با�ستخدام  ترتبط  ما  ن�سبة معقولة غالبًا  امل�سكلة.وهي  اإىل هذه   )%8.4( ن�سبته  ما  اأ�سار 
باملائة  اخلم�سة  يقارب  ما  ال�رش.واأ�سار  كلمة  تقدمي  تتطلب  اأخرى  مواقع مكتبات جامعية 
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توافر  اإىل عدم  الطلبة  ي�رش  بينما مل  العربية،  باللغة  بيانات  قواعد  اإىل م�سكلة عدم وجود 
واجهتهم  من  ن�سبة  ا�ستخدامها.وكانت  �سعوبة  اإىل  اأو  الإجنليزية،  باللغة  بيانات  قواعد 
م�سكلة “النق�س يف املهارات املكتبية” ن�سبة )4.2%( ، وهي ن�سبة قليلة، مما يعني اأن لدى 
امل�ستجيبني كفايات بحثية متكن غالبيتهم من ا�ستخدام مواقع املكتبات اجلامعية.وميكن 
قواعد  يف  الطلبة  بحث  �سهولة  ا�ستنتجت  التي   )2012( ال�سوابكة  درا�سة  اإىل  هنا  الإ�سارة 
البيانات الرتبوية الإلكرتونية على موقع مكتبة اجلامعة الأردنية.وحاولت الدرا�سة التعرف 
اإىل اأي م�سكلت اأخرى واجهها امل�ستجيبون عند ا�ستخدامهم ملواقع املكتبات اجلامعية، اإل 
اأن ما بينه بع�س الطلبة من م�سكلت اأخرى كانت قليلة جدا، وبتكرارات اأقل، وبن�سب تقل 

عن اخلم�سة يف املائة.
كما حاولت الدرا�سة احلالية التعرف اإىل علقة ا�ستخدام الطلبة لهذه املواقع مبتغريي 
اجلن�س وامل�ستوى الدرا�سي.ومل تكن هناك علقة ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغري اجلن�س، 
وميكن اإرجاع ذلك اإىل اأن كل اجلن�سني يعي�سان البيئة التقنية نف�سها، واأن اأغرا�س ا�ستخدام 

املواقع متماثلة.
وفيما يتعلق مبتغري ال�سنة الدرا�سية، كان من املتوقع اأن يكون ا�ستخدام طلبة ال�سنتني 
اأن  اأعلى من ا�ستخدام طلبة ال�سنتني الأوىل والثانية وبدللة اإح�سائية.اإل  الثالثة والرابعة 
التي   )Islam, 2013( درا�سة  مع  النتيجة  هذه  املتوقع.وتختلف  غري  على  جاءت  النتائج 
تو�سلت اإىل اأن طلبة ال�سنتني الأوىل والثانية كانوا من اأقلهم ا�ستخدامًا للموقع، بينما كان 

ا�ستخدام طلبة ال�سنتني الثالثة والرابعة اأكرث ا�ستخدامًا للموقع.

استنتاجات الدراسة: 

يف  واملعلومات  املكتبات  علم  ق�سمي  طلبة  غالبية  اأن  الدرا�سة  هذه  نتائج  بينت 
هذين  بتوافر  وعيهم  اجلامعتني.وجاء  ملكتبتي  موقعني  بتوافر  علم  على  اجلامعتني 
املوقعني من خلل املواد الدرا�سية بالدرجة الأوىل، ومن خلل بحثهم يف �سبكة الإنرتنت 
بالدرجة الثانية، وعن طريق املكتبة بالدرجة الثالثة.كما تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن غالبية 
امل�ستجيبني ي�ستخدمون هذين املوقعني، واأن ما يقارب ن�سفهم ي�ستخدمون موقع مكتبة 
جامعتهم بتكرار يرتاوح بني “يوميا” و “مرة يف ال�سهر على الأقل”.وكان ا�ستخدام الطلبة 
اأغرا�س ا�ستخدامهم لهذه املواقع،  اأهم  ملواقع املكتبات اجلامعية الأخرى قليًل.وكان من 
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نتائج  اأ�سارت  الكتب.كما  عن  والبحث  العلمي  وللبحث  للدرا�سة  املعلومات  على  احل�سول 
الختبار الإح�سائي اإىل عدم وجود علقة ذات دللة اإح�سائية بني تكرار ال�ستخدام، وكل 

من متغريي اجلن�س وامل�ستوى الدرا�سي.

التوصيات: 

ويف �صوء النتائج التي تو�صلت اإليها هذه الدرا�صة يو�صي الباحث باالآتي: 
العمل على زيادة وعي الطلبة بتوافر موقع ملكتبتهم اجلامعية، وتعريفهم باأهميته، . 1

ومبا يتيحه من معلومات وخدمات، مما يعزز من ا�ستخدامهم له ولغريه من مواقع املكتبات.
التن�سيق بني املكتبات اجلامعية للقيام باإجراءات من �ساأنها الت�سهيل على الطلبة . 2

للدخول اإىل قواعد البيانات املتاحة من خلل مواقع مكتبات جامعية اأخرى.
العمل على زيادة قواعد املعلومات باللغة العربية يف هذه املواقع.. 3
اأو�سع تغطي ا�ستخدام الطلبة ملواقع املكتبات اجلامعية يف جميع . 4 القيام بدرا�سة 

اأق�سام علم املكتبات واملعلومات يف اجلامعات الأردنية.
على . 5 موقعيهما  ت�سويق  لغر�س  اجلهود  تكثيف  على  اجلامعتني  مكتبتا  تعمل  اأن 

ال�سبكة.
اأن يعزز اأع�ساء هيئة التدري�س يف الق�سمني من توظيفهم ملواقع املكتبات اجلامعية . 6

يف العملية التعليمية، مما �سيزيد من ا�ستخدام الطلبة لهذه املواقع وللأغرا�س الأ�سا�سية، 
خا�سة الدرا�سية والبحثية.
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املصادر واملراجع: 

أوالً - املراجع العربية: 
املواقع . 1 جودة  لتقومي  منوذج  اإطار   .  )2006( ر�سيد،  ليلى  وح�سن،  عماد  الرب،  اأبو 

الإلكرتونية، العربية 3000، )6( 4، 132-95. 
اجلامعة الأردنية )2011( مكتبة اجلامعة الأردنية. . 2

متاح من خلل: http:// library. ju. edu. jo/ ، ا�سرتجع بتاريخ 10/ 6/ 2013. 
جامعة البلقاء التطبيقية )2011( وحدة املكتبة املركزية. متاح من خلل: . 3

http:// www. bau. edu. jo/ Departments/ library/ Default. aspx

ا�سرتجع بتاريخ 11/ 6/ 2013. 
على . 4 ال�سعودية  اجلامعية  املكتبات  مواقع   )2004( العزيز  عبد  بن  الر�سيد  عبد  حافظ، 

مايو-  1425هـ،  )الربيعان–اجلماديان   .418-407  ،)6-5(  25 الكتب،  علم  النرتنت 
يونيو/ يوليو– اأغ�سط�س 2004م( . 

املكتبات . 5 جمال  يف  العربية  الإنرتنت  مواقع   )2005( ال�ستار  عبد  حممود  خليفة، 
واملعلومات يف الأدلة والبوابات العاملية. Cybrarians Journal، 4. متاح من خلل: 
http:// www. journal. cybrarians. org/ index. php?option=com_
content&view=article&id=511. 

ا�سرتجع بتاريخ 10/ 6/ 2012. 
العزيز اجلامعية . 6 ا�ستخدام موقع مكتبة امللك عبد اهلل بن عبد  خريو، مازن )2008( 

العربية،  واملعلومات  املكتبات  جملة  اجلامعة.  الطلب  قبل  من  القرى  اأم  بجامعة 
 .170-159 ، )3( 28

دروزة، اأفنان )2009( درجة ا�ستخدام طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة النجاح . 7
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