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 الممخص:

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى اإلمكانات والمقومات التقنية لممكتبات الجامعية الفمسطينية، ووضع تصور 
 وتـ استخداـ، مكتبات جامعيةينة عشر مقترح لبناء وتفعيؿ شبكة المعمومات التعاونية، وشممت الع

المنيج الوصفي التحميمي، وتكونت أدوات الدراسة مف استمارة البحث، والمقابمة المقننة، وبعض 
إلى أف المكتبات موضوع  وكانت أىـ النتائجالمصادر الوثائقية والسجالت والمستندات والتقارير، 

ويعد قطاع تقديـ الخدمات مف أكثر الدراسة تستخدـ الحاسبات اآللية بشكؿ كبير في أعماليا، 
القطاعات استحواًذا عمى تمؾ األجيزة، وأف جميعيا تستخدـ أنظمًة آليًة لتسيير أعماليا، وجميعيا 

وبّينت الدراسة أف ىناؾ العديد مف العوائؽ  .وخدمة االشتراؾ بقواعد البيانات توفر خدمة االنترنت
مف -امعية في شبكة معمومات واحدة، وقد تمثمت التي حالت دوف تطبيؽ فكرة ربط المكتبات الج

وأسباب مالية  ،في: عدـ الجاىزية وضعؼ البنية التحتية في بعض المكتبات -وجية نظر مديرييا
تتمثؿ في نقص الميزانيات وغياب التمويؿ، والنقص في القوى البشرية المؤىمة والمدربة وقمة الخبرة 

، ، وغياب الجية المركزية المسؤولةنافسيا فيما بينيافي ىذا المجاؿ، وتحيز بعض المؤسسات وت
تنفيذه، والعمؿ المكثؼ مع وزارة التعميـ و التصور المقترح واإلضافة إليو  وأوصت الدراسة بضرورة أخذ

دارات الجامعاتو العالي  عداد وتنفيذ مشروع الشبكة الوطنية لممكتبات الجامعية ا   .عمى تبّني وا 
 المعمومات، المكتبات الجامعية الفمسطينية، التقنيات الحديثة.شبكة  الكممات المفتاحية:

Abstract: 
The study aimed to identify the technical capabilities and ingredients of 

Palestinian university libraries to develop a proposed plan for building and 

activating the cooperative information network. The sample included ten 
university libraries. The researcher followed the descriptive analytical 

approach. The study tools consisted of the questionnaire, the codified interview, 
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some documentary sources, records, documents, and Reports. The study 

concluded the libraries of the universities which use computers in a large way in 

their work, and the service business sector is one of the most possession sectors 
of these devices, and that all of them use automatic systems to run their 

business, all provide internet service and subscription service to databases,  in 
addition there is an internal network that connects their computers to each 

other. The study showed many obstacles that prevented the idea of linking 

university libraries in one information network as a result of the lack of 

preparedness and weak infrastructure in some libraries for such a project, 

financial reasons represented in the lack of budgets and the absence of 

financing, the lack of qualified and trained manpower and the lack of experience 
in this field, the lack of desire on the part of some, the bias of some institutions 

and their competition among them, and the absence of the central authority is 
responsible for sponsoring and supporting this project. The study recommended 

the need to take into account the perception of the proposal and adding to it and 

working as soon as possible to implement it, and intensive work with the 
competent authorities (universities menageries , the Ministry of Education and 

Higher Education) to adopt, to prepare and to implement the project of the 
national network of university libraries, and the need to develop the skills of 

librarians. 

Keywords: Information network, Palestinian university libraries, Modern 

technologies. 

 مقدمة:
يعد ظيور واستخداـ تقنيات المعمومات بمختمؼ أشكاليا وأنواعيا في المكتبات ومراكز 
المعمومات إسيامًا بارًزا في تطوير العمميات الفنية والخدمات فييا، بحيث أصبح باإلمكاف التجوؿ 

التوفير في  فييا افتراضيًا مف خالؿ مواقعيا عمى اإلنترنت دوف العناء في الوصوؿ إلييا؛ وبالتالي
( بالقوؿ "إنو مع Pasquelli ،2002وقد أشار إلى ذلؾ )، عند الباحثيف والمستفيديفالوقػت والجيد 

ظيور اإلنترنت يتوقع المستفيدوف الوصوؿ الفوري إلى جميع مصادر المعمومات التي يحتاجونيا، 
المعمومات، ومف  مف أي مكاف، وفي أي وقت، ومف أي جياز، وىذا ىو اليدؼ الذي تحققو تقنيات

خالليا يمكف لمفرد الوصوؿ إلى مقتنيات المكتبات في جميع أنحاء العالـ مف خالؿ الكتالوجات 
اآللية"، والتي يرى الباحث أنيا تطورت كثيرًا وأصبح يطمؽ عمييا اليـو فيرس الوصوؿ المباشر 

 OPAC (Open Public Access Catalog")لمعامة المعروفة اختصارًا بػ 
أف تقنيات المعمومات منذ ظيورىا لعبت دورًا مؤثرًا واضحًا في تنمية المجموعات كما 

المكتبية، إف التأثير القوي لمتقنية في تنمية المجموعات بالمكتبات ظيرت بشكؿ واضح مع التطورات 
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 اليائمة والكبيرة في شبكات المعمومات وبزوغ المصادر الرقمية، وما نتج عنيا مف أساليب جديدة في
تاحتيا لممستفيديف )إسماعيؿ،   (2012اختيار وتوفير مصادر المعمومات وا 

وفي فمسطيف أقدمت العديد مف المكتبات بمختمؼ أنواعيا عمى تطبيؽ ىذه التقنيات وفي 
مكانات مادية تميزىا عف غيرىا مف المكتبات  مقدمتيا المكتبات الجامعية بما تممكو مف مقومات وا 

تبايف تمؾ المكتبات الجامعية فيما بينيا فيما يتعمؽ بتوفر اإلمكانات المادية  األخرى، مع اإلشارة إلى
 (2007والتقنية والبشرية )الينداوي، 

لذا تأتي ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى واقع التقنيات الحديثة في المكتبات الجامعية الفمسطينية مف 
اعد البيانات وشبكات المعمومات؛ كي حيث: الحاسبات اآللية والنظـ اآللية المطبقة، واإلنترنت وقو 

 ؛ مف أجؿ حث وتوجيو إدارات المكتباتمقوماتلتمؾ المعرفة ودراسة البنية التحتية لمباحث يتسنى 
نحو التخطيط لبناء وتفعيؿ شبكة المكتبات الجامعية التعاونية الفمسطينية، التي باتت ىدؼ  الجامعية

 تطوير العممية التعميمية والبحث العممي في فمسطيف.كؿ باحث وميتـ؛ لما ليا مف فائدة في دعـ و 
 مشكمة الدراسة:

ورئيس قسـ إداري  يلمباحث بحكـ عممو كمحاضر أكاديممف خالؿ المالحظات المباشرة  
بشكؿ  بمديرييابإحدى المكتبات الجامعية، ومف واقع زياراتو المتكررة لممكتبات الجامعية واالجتماع 

حاجة الالمكتبات والمعمومات الفمسطيني عف جامعات غزة، فقد الحظ مدى  دوري كونو منسقًا التحاد
 يمكف تحديد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس اآلتي:ومف ىنا ، لبناء وتفعيؿ مثؿ ىذه الشبكة

ما التصور المقترح لبناء وتفعيل شبكة المعمومات التعاونية بالمكتبات الجامعية الفمسطينية في 
 حديثة؟ضوء التقنيات ال

 وينبثؽ عف السؤاؿ الرئيس التساؤالت اآلتية:
وما ىي قطاعات العمؿ  -موضوع الدراسة –ما التوزيع العددي لمحاسبات اآللية في المكتبات  .1

 المستخدمة فييا؟
 أنظمة آلية، وما ىي أنواعيا؟ -موضوع الدراسة-ىؿ تستخدـ المكتبات  .2
 ت، وىؿ يتوفر بيا مختبرات لذلؾ؟خدمة اإلنترن -موضوع الدراسة-ىؿ تقدـ المكتبات  .3
 ، سواء كانت محمية أـ عالمية؟في قواعد البيانات -موضوع الدراسة-ىؿ تشترؾ المكتبات  .4
 شبكات داخمية وخارجية؟ -موضوع الدراسة-ىؿ يتوفر بالمكتبات  .5
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بشبكة معمومات تعاونية واحدة  -موضوع الدراسة-ما المعوقات التي تحوؿ دوف ربط المكتبات  .6
 ية نظر مديرييا؟مف وج

ما التصور المقترح لبناء وتفعيؿ شبكة المعمومات التعاونية بالمكتبات الجامعية الفمسطينية في  .7
 ضوء التقنيات الحديثة؟

 تيدؼ الدراسة إلى ما يأتي:أهداف الدراسة: 
إعداد تصور مقترح يكوف بمثابة خارطة طريؽ يتـ االسترشاد بيا مف طرؼ المسئوليف لبناء  .1

 شبكة المعمومات التعاونية لممكتبات الجامعية الفمسطينية.وتفعيؿ 
التعرؼ إلى اإلمكانات و المقومات التقنية الحديثة المتوفرة بالمكتبات الجامعية الفمسطينية مف  .2

 حاسبات ونظـ آلية، وانترنت، وقواعد بيانات، وشبكات.
 مات تعاونية واحدة.التعرؼ إلى المعوقات التي تحوؿ دوف ربط تمؾ المكتبات بشبكة معمو  .3

 تكتسب الدراسة أىمية كبرى كونيا:أهمية الدراسة: 
تسعى لدراسة إمكانية بناء وتفعيؿ شبكة تعاونية لممكتبات الجامعية في فمسطيف؛ باعتبار أف  .1

شريحة تمؾ المكتبات تمثؿ حجر األساس في العممية التعميمة والبحث العممي، وىي بذلؾ تخدـ 
 حثيف واألكاديمييف في المجتمع الفمسطيني.واسعة مف الطمبة والبا

ولـ يكتؼ  -الضفة الغربية و قطاع غزة- تناولت غالبية المكتبات الجامعية في فمسطيف .2
الباحث بدراسة مكتبات جامعات غزة؛ ألنو يرى أف شمولية الجامعات في كؿ مف الضفة 

 لمشبكة الوطنية فيما بعد.حقيقية النواة التشكؿ سشبكة التي تمؾ الالغربية وغزة يميد لبناء 
 مصطمحات الدراسة:

ىو إطار فكري عاـ يتبناه فئات الباحثيف أو التربوييف في صورة افتراضات أساسية  التصور المقترح:
أو قيـ أو مفاىيـ أو اىتمامات تتصؿ باإلنساف والكوف والحياة والمجتمع، وبالعالقات الجدلية القائمة 

ف شأنيا أف توجو الباحثيف إلى تفضيؿ نماذج ومناىج وطرائؽ معينة بيف الموضوعات جميعيا التي م
ويعرفه الباحث  (2013في البحث تتالءـ مع الصيغة التي يتبنونيا وتتفؽ مع مكوناتو )زيف الديف، 

تخطيط مستقبمي مبني عمى النتائج إطار فكري و  الخطة المقترحة التي تشتمؿ عمى بأنو: إجرائياً 
تكوف بمثابة خارطة طريؽ يتـ االسترشاد بيا مف طرؼ المسئوليف عف تمؾ الفعمية الميدانية و 

 .شبكةتمؾ الالمكتبات؛ لبناء وتفعيؿ 
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( بأنيا "ارتباط حاسبيف أو أكثر بوسائؿ سمكية أو ال سمكية 2008يعرفيا )شاكر،  شبكة المعمومات:
ت فعالة بيف المستفيديف مف تضمف تبادؿ البيانات فيما بينيا في االتجاىيف بيدؼ تييئة بيئة اتصاال

بأنيا: شبكة المعمومات التي ترتبط بالتخزيف والمعالجة والتوزيع والبث  يعرفها الباحث إجرائياً و  الشبكة"
 لخدمات المعمومات، مف خالؿ وسائؿ االتصاالت بيف مجموعة مف المشتركيف في الشبكة.

أنيا: "تمؾ المكتبة أو مجموعة المكتبات ( ب2006يعرفيا )الترتوري، وجويحاف،  المكتبة الجامعية:
التي تنشأ وتموؿ وتدار مف قبؿ الجامعات؛ وذلؾ لتقديـ المعمومات والخدمات المكتبية المختمفة 
لمجتمع الجامعة المكونة مف الطمبة والمدرسيف واإلدارييف العامميف في الجامعة وكذلؾ المجتمع 

تبة أو مجموعة المكتبات التي تقـو الجامعػات ( بأنيا "تمؾ المك2009ويعرفيا )مطر، المحمي"
دارتيا مف أجؿ تقديـ الخدمات المكتبية والمعموماتية المختمفة لممجتمع الجامعي،  بإنشائيا وتمويميا وا 

دائرة أو قسـ مف أقساـ الجامعة بأنيا:  ويعرفها الباحث إجرائياً  بما يتالءـ مع أىداؼ الجامعة ذاتيا"
مصادر ودعـ المناىج والمقررات الدراسية، الع وتنمية وتنظيـ واسترجاع المختمفة، تيدؼ إلى جم

 .وذلؾ عف طريؽ كفاءات بشرية مؤىمة عمميًا وفنيًا وتقنيًا في تخصص المكتبات والمعمومات
 وتتمثؿ فيما يأتي: حدود الدراسة:

ف أراضي السمطة وتشمؿ المكتبات الجامعية في فمسطيف، ونعني ىنا بفمسطي أواًل: الحدود المكانية:
 وقطاع غزة. -بما فييا القدس-الوطنية الفمسطينية وتحديدًا الضفة الغربية 

وتتحدد المكتبات في كٍؿ مف: الجامعة اإلسالمية، وجامعة األزىر،  ثانيًا: الحدود المؤسساتية:
وجامعة األقصى، وجامعة الخميؿ، وجامعة بيرزيت، وجامعة بيت لحـ، وجامعة القدس، وجامعة 

 لنجاح الوطنية، وجامعة بوليتكنؾ فمسطيف، والجامعة العربية األمريكية.ا
 .2019طبقت في شير ديسمبر  ثالثًا: الحدود الزمانية:

وتشمؿ دراسة المقومات التقنية الحديثة )الحاسبات والنظـ اآللية واإلنترنت  رابعًا: الحدود الموضوعية:
 ات الجامعية الفمسطينية.وقواعد البيانات والشبكات( المتوفرة بالمكتب

 اإلطار النظري:
 أواًل: شبكات المعمومات:
تعدد التعريفات لشبكات المعمومات، إال أنيا ترتبط بما حدد ليا بالفعؿ، فقد عمى الرغـ مف 

يعّرفيا البعض بأنيا "ارتباط مجموعة حاسبات آلية متواجدة في مكاف ما عف طريؽ بعض الكروت 
ما يتيح نوعًا مف التشغيؿ المتكامؿ لمبيانات التي يتطمبيا المستخدـ في والدوائر اإللكترونية، ب



 رامي حامد الهنداوي

  1 ، العدد00 ، المجمد0202غزة، سمسمة العموم اإلنسانية  -مجمة جامعة األزهر (02)
 

 

 

 (2001المؤسسات المختمفة كالمدارس و الجامعات مثاًل" )اليادي،
( لمحاسبات Terminalsوقد عّرفيا البعض اآلخر" بأنيا الربط بيف النيايات الطرفية )

مات بيف الحاسب اآللي والنيايات الطرفية باستخداـ إحدى قنوات االتصاؿ بيدؼ نقؿ و تبادؿ المعمو 
  (2001( لمبيانات. )اليادي، Onlineالمتصمة بو في إطار النقؿ عمى الخط المباشر)

 عناصر ال غنى عنها لبناء شبكة معمومات:
 :( مجموعة مف العناصر كاف مف أىميا ما يأتي2007ذكر )سالمة، 

ة، والقانونية إضافة إلى التخطيط، ووضع البناء التنظيمي: الذي يقـو بالمسؤوليات المالي .1
 اإلستراتيجيات.

التنمية التكافمية لمموارد، والتي تشمؿ التزويد التعاوني ،ودعـ الموارد المحمية الالزمة لممواد  .2
 التي يكثر تداوليا، وتنمية الموارد الخاصة باألوعية المتعددة.

تصاصات، والتوزيع الجغرافي تحديد النقاط المحورية لما يكفؿ توزيع األدوار، واالخ .3
 المتوازف.

التعرؼ عمى مستويات الخدمة التي تتكفؿ باالحتياجات األساسية، لمجموعات المستفيديف  .4
 باإلضافة إلي االحتياجات الخاصة ،وتوزيع الخدمات المختمفة عمى النقاط المحورية.

ـ خدمات التعرؼ عمى المجموعات األساسية مف المستفيديف، وتحديد مسؤولية تقدي .5
 المعمومات لكؿ مجموعة داخؿ الشبكة.

 أهداف بناء الشبكات:
 (2018: )المناف، اآلتيةيسعى نظاـ شبكة المعمومات والمكتبات لتحقيؽ األىداؼ 

 ممستفيديف عبر منافذ الشبكة ومكتباتيا.ل والمعمومات مصادرالأميف أكبر قدر ممكف مف ت .1
 ؽ تبني المشاريع المشتركة والتدريب عمييا.، عف طريالستثمار األمثؿ لمموارد البشريةا .2
 تطوير اإلجراءات الفنية وتوحيدىا وتحسيف أدائيا، باستخداـ وسائؿ معيارية مجربة وفعالة. .3
االستثمار األمثؿ لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، واالرتفاع بمستوى ما يقدـ مف  .4

 خدمات.
 كؿ يحد مف التكرار واالزدواجية.االقتصاد في النفقات عف طريؽ ضبط نمو المصادر بش .5

 فوائد شبكة المكتبات والمعمومات:
 (2010ويمكف إجماؿ فوائد شبكة المكتبات ومراكز المعمومات فيما يأتي )عامر، وفاضؿ، 
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الحد مف التكرار واالزدواجية في اقتناء المواد المكتبية وخاصة المواد المرتفعة األسعار، إذ  .1
 .مف موارد المكتبات األخرى بكة بإمكانيا االستفادةأي مكتبػة مشتركة في الش أف

 .االقتصاد في الكفاءات والطاقات البشرية، ألف اإلجراءات سوؼ تكوف مركزية .2
المستفيد يحصؿ عمى مػواد وخػدمات مػف  توفير مصادر معمومات وبكميات كبيرة، إذ أف .3

 (2009)عامر، وفاضؿ،  المكتبػات المشاركة
 ف مف فوائد الشبكة ما يأتي:( أ2001وذكر )اليادي، 

 * االتصاؿ عف بعد. * تبادؿ المعمومات. * التحميؿ المشترؾ. * المشاركة في الموارد.
 * الوصوؿ المباشر.

 ويرى الباحث أف مف فوائد الشبكة ما يأتي:
حيث تتـ  الفنية االقتصاد في اإلجراءات المكتبية عف طريؽ مركزية اإلجراءات والعمميات .1

 .ومف موقع مركزي واحدمرة واحدة، 
توحيد المعايير والمواصفات وأساليب العمؿ في المكتبات المشاركة، حيث يتـ تبني أسس  .2

 .عممية قياسية تعتمد مف طرؼ جميع المكتبات المشاركة
 يمكف استثمار ما ستوفره كؿ مكتبة عمى حدة في تنظيـ فعاليات وأنشطة إضافية أخرى. .3

 عناصر الشبكة:
بناء أو تطوير شبكة معمومات ومكتبات، فإنو ال بد مف تحديد العناصر يرى الباحث عند 

 األساسية المطموبة ليا كنظاـ، والتي تتمثؿ فيما يمي:
 األىداؼ والغايات المطموب تحقيقيا، أي األغراض الشاممة لنظاـ الشبكة. -1
 يؽ األىداؼ.النشاطات والوظائؼ والمياـ التي يتطمب مف نظاـ الشبكة أداؤىا، لغرض تحق -2

التي  -قبؿ تطبيؽ النظاـ-وقد تتطمب النشاطات والوظائؼ عددًا مف المتطمبات السابقة 
يجب إتماميا، إضافة إلى النشاطات المالزمة لتطبيؽ نظاـ الشبكة، وكذلؾ النشاطات الالحقة 

 لمتطبيؽ.
 مجاالت التعاون في شبكة المكتبات:

التزويد ت المكتبات التعاوف في مجاالت ويرى الباحث أنو مف الممكف أف تؤّمف شبكا
، الفيارس الموحدة، و رسة التعاونية والفيرسة المركزيةالفي، و أشكالو التعاوني والتزويد المركزي بكافة
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ات المرجعية وتيسير البحث الخدم، و وتبادؿ المصادر والكتب المنيجية اإلعارة بيف المكتباتو 
 بناء المكتبة االفتراضية الموحدة.، و تدريب وتطوير القوى البشرية، و العممي

 ثانيًا: تقنية المعمومات:
( بأنيا "البحث عف أفضؿ الوسائؿ لتسييؿ الحصوؿ  عمى 2008يعرفيا )عبد اليادي، 

تقنية  Tom Foresterالمعمومات وجعميا متاحة لطالبيا بسرعة وفعالية"، ويعرؼ "تـو فورستر" 
زيف واسترجاع المعمومات" ووفؽ منظمة اليونسكو، تـّ تعريؼ المعمومات بأنيا "العمـ الجديد لجمع وتخ

تقنية المعمومات بأنيا )مجاالت المعرفة العممية والتقنية واليندسية واألساليب اإلدارية المستخدمة في 
تناوؿ ومعالجة المعمومات وتطبيقاتيا، إنيا تفاعؿ الحواسب واألجيزة مع اإلنساف، ومشاركتيا في 

فيعرفاف Smith and Campbell ية واالقتصادية والثقافية( أما سميث وكامبؿ "األمور االجتماع
تقنية المعمومات بأنيا "عمـ معالجة المعمومات خاصة بواسطة الحاسوب واستخدامو لممساعدة في 

 (2001توصيؿ المعرفة في الحقوؿ الفنية واالقتصادية واالجتماعية.)الخوري، 
 معمومات في المكتبات ومراكز المعمومات:فوائد ومميزات استخدام تقنية ال

إف استعماؿ المكتبات ومراكز المعمومات لتقنيات المعمومات يعود ليذه المكتبات بفوائد عدة 
 نوجزىا فيما يأتي:

 االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لممستفيديف. .1
 توفير التكاليؼ؛ إذ تقمؿ مف عمميات اإلنفاؽ في كثير مف األعماؿ. .2
 (2009موؿ لمكثير مف الصعوبات والمشاكؿ التي واجيتيا المكتبات. )السويداف، توفرت الح .3
 (2004السرعة في إنجاز األعماؿ بشكؿ يفوؽ ما ينجزه اإلنساف يدويا.)الصباغ،  .4
تقميص بعض األعماؿ الروتينية، مما يساعد عمى االستفادة مف وقت العامميف ألداء مياـ أخرى  .5

 (2009)القاسـ،  ضرورية.
ـ في مواجية الزيادة في كمية المعمومات والسيطرة عمييا وعدـ تشتتيا وسيولة إدارتيا. ٌتسي .6

 (2000)صالح، 
عطاؤىا دورًا جديدًا لممكتبي إذ أصبح يسمى بأخصائي المعمومات. .7  مواكبتيا لمتطورات الجارية وا 

 ( أف ىناؾ العديد مف المزايا، نوردىا فيما يأتي:2004وذكر )الزىراني، 
 وحيد العديد مف أنشطة المكتبات.تسمح بت .1
 تساعد عمى زيادة الخدمات المقدمة. .2
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 تقديـ فرصة تسويؽ لخدمات المكتبات وتيسير التعاوف وتكوف الشبكات بيف المكتبات. .3
 . Efficiency زيادة الفعالية .4
 قد توفر بعض المصادر المالية. .5

 ثالثًا: المكتبات الجامعية الفمسطينية موضوع الدراسة:
 غزة: –المركزية في الجامعة اإلسالمية  المكتبة

، وتقع في مبنى جديد مستقؿ صمـ خصيًصا ليا، بمساحة 1978يرجع تأسيسيا إلى 
وعاء معموماتًيا بمختمؼ المغات  130.000، وتشتمؿ عمى نحو أكثر مف 2ـ 4500إجمالية تقدر بػ 

حوسب )محمي( يطمؽ واألشكاؿ، وتطبؽ نظاـ تصنيؼ ديوي العشري، وتستخدـ نظاـ معمومات م
عميو اسـ الراشد، وتشترؾ المكتبة في عدد مف قواعد البيانات، وتتيح المكتبة فيرسيا اإللكتروني عمى 

 الجامعة لمشؤوف األكاديمية،مكتب نائب رئيس إداريًا اإلنترنت عبر موقع الجامعة، وتتبع المكتبة 
 اف يونس.ويوجد ليا مكتبة فرعية أخرى في مبنى الجامعة في محافظة خ

 غزة: –المكتبة المركزية في جامعة األزهر 
، وتقع في مبنى مستقؿ صمـ خصيًصا ليا، بمساحة إجمالية تقدر بػ 1991تأسست عاـ 

وعػاًء معموماتػًيا بمخػتمؼ المغػات واألشكاؿ، وتطبؽ  80000، وتشتمؿ عمى نحو أكثر مف 2ـ 4800
معمومات محوسب )محمي( ويطمؽ عميو اسـ  نظاـ تصنيؼ ديوي العشري، وتستخدـ المكتبة نظاـ

Azhar.libsys وتتيح المكتبة فيرسيا اإللكتروني عمى اإلنترنت عبر موقع الجامعة، وتتبع المكتبة ،
إدارًيا مكتب عميد البحث العممي والمكتبات، ويوجد ليا مكتبتاف فرعيتاف، مكتبة كمية الحاسوب 

 عي الجديد.وتكنولوجيا المعمومات، ومكتبة الحـر الجام
 غزة: –المكتبة المركزية في جامعة األقصى 

، وتقع في الطابؽ الثاني مف أحد أبنية الجامعة في مقرىا الرئيس في  1991تأسػست عاـ 
وعاء  110000، وتشتمؿ المكتبة عمى أكثر مف 2ـ 1200مدينة غزة، بمساحة تقدر بنحو 

يؼ ديوي العشري، وتستخدـ المكتبة نظاـ معموماتًيا بمختمؼ المغات واألشكاؿ، وتطبؽ نظاـ تصن
معمومات محوسب )محمي( ويوجد فييا عدد ال بأس بو مف أجيزة الحاسب اآللي، وتتيح المكتبة 

، بة إدارًيا مكتب عميد المكتباتفيرسيا اإللكتروني عمى االنترنت عبر موقع الجامعة، وتتبع المكت
الجامعة في محافظة خاف يونس، واألخرى في كمية ويوجػد ليا مكػتبتاف فرعػيتاف، إحداىما في فرع 

 مجتمع األقصى لمدراسات المتوسطة.
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 الخميل: –مكتبة جامعة بوليتكنك فمسطين 
وعاء معموماتًيا بمختمؼ المغات  40000، وتشتمؿ عمى نحو أكثر مف 1978تأسػست عاـ 

ات محوسب )محمي(، واألشكاؿ، وتطبؽ نظاـ تصنيؼ ديوي العشري، وتستخدـ المكتبة نظاـ معموم
ويوجد فييا عدد مف أجيزة الحاسب اآللي، وتتيح المكتبة فيرسيا اإللكتروني عبر اإلنترنت، وتتبع 

 .المكتبة إدارًيا مكتب نائب رئيس الجامعة لمشؤوف اإلدارية
 مكتبة جامعة بيت لحم:
نحو ، وتقع في مبنى مستقؿ أعد خصيًصا، ليا بمساحة إجمالية تقدر ب1973تأسست عاـ 

وعاء معموماتًيا بمختمؼ المغات واألشكاؿ، وتطبؽ  80000، وتشتمؿ عمى نحو أكثر مف 2ـ1904
مف  LibSys.Netنظاـ تصنيؼ مكتبة الكونجرس األمريكي، وتستخدـ المكتبة نظاـ معمومات 

ع تصميـ شركة نور سوفت الفمسطينية لمبرمجة، وتتيح المكتبة فيرسيا اإللكتروني عبر اإلنترنت، وتتب
 .رئيس الجامعة لمشؤوف األكاديميةالمكتبة إدارًيا مكتب نائب 

 المكتبة الرئيسية في جامعة بيرزيت:
، وتقع المكتبة في مبنى مستقؿ صمـ خصيًصا ليا، بمساحة إجمالية 1924يعود تأسيسيا إلى عاـ 

وعاء معموماتيًا بمختمؼ المغات  130000، وتشتمؿ عمى نحو أكثر مف 2ـ 5970.64نحو 
األشكػاؿ، وتطبؽ نظاـ تصنيؼ مكتبة الكونجرس األمريكي، وكانت المكتبة تستخدـ نظاـ معمومات و 

Minisis  تطبيؽM2L وتحولت لتستخدـ نظاـ معمومات ،LibSys.Net ويوجد في المكتبة عدد ،
ارًيا كبير مف أجيزة الحاسب اآللي، وتتيح المكتبة فيرسيا اإللكتروني عبر االنترنت، وتتبع المكتبة إد

مكتب نائب رئيس الجامعة لمشؤوف األكاديمية، ويوجد ليا ثالث مكػتبات فرعػية، مكػتبة معيد 
 لحقوؽ، ومكتبة سعيد خوري لدراسات التنمية، ومكتبة دراسات المرأة.ا

 مكتبة جامعة الخميل:
، وتحتؿ المكتبة أحد طوابؽ مبنى كمية اآلداب في الجامعة، عمى 1971تأسست عاـ 

وعاء معموماتًيا بمختمؼ المغات  70000، وتشتمؿ عمى نحو أكثر مف 2ـ 1400در بػ مساحة تق
واألشكاؿ، وتطبؽ نظاـ تصنيؼ ديوي العشري، وتستخدـ المكتبة نظاـ معمومات محوسب )محمي(، 
ويوجد في المكتبة عدد مف أجيزة الحاسب اآللي، وتتبع المكتبة إدارًيا مكتب نائب رئيس الجامعة 

 .كاديميةلمشؤوف األ
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 جنين: –مكتبة الجامعة العربية األمريكية 
، 2ـ2200، وتقع المكتبة في طابقيف مف أحد أبنية الجامعة، بمساحة 1997تأسست عاـ 

وعاء معموماتًيا بمختمؼ المغات واألشكاؿ، وتطبؽ نظاـ  80000وتشتمؿ عمى نحو أكثر مف 
محوسب )محمي(، ويوجد في المكتبة تصنيؼ مكتبة الكونجرس، وتستخدـ المكتبة نظاـ معمومات 

عدد مف أجيزة الحاسب اآللي، وتتيح المكتبة فيرسيا اإللكتروني عبر اإلنترنت، وتتبع المكتبة إدارًيا 
 .مكتب نائب رئيس الجامعة لمشؤوف األكاديمية

 مكتبة جامعة القدس:
لمغات وعاء معموماتًيا بمختمؼ ا 90000، وتشتمؿ عمى نحو أكثر مف 1978تأسست عاـ 

واألشكاؿ، وتطبؽ نظاـ تصنيؼ مكتبة الكونجرس األمريكي، وتستخدـ المكتبة نظاـ معمومات 
محوسب )محمي(، ويوجد في المكتبة عدد مف أجيزة الحاسب اآللي، وتتبع المكتبة إدارًيا مكتب نائب 

أبو ديس،  رئيس الجامعة لمشؤوف األكاديمية، ويوجد ليا عػدة أفػرع، ىي: مكػتبة كمية العمـو في
ومكتبة كػميتي الدعوة والقرآف في أبو ديػس أيًضا، ومكتبة كمية اآلداب، ومكتبة البابطيف في بيت 
حنينا، ومكتبة الدراسات اإلقميمية في البيرة، ومكتبة دراسات القدس في البمدة القديمة، ومكتبة كمية 

 الحقوؽ.
 نابمس: –المكتبة الرئيسية في جامعة النجاح الوطنية 

ـ، وتقع في مبنى مستقؿ صمـ خصيًصا ليا عمى مساحة إجمالية تقدر 1977أسست عاـ ت
وعاء معموماتًيا بمختمؼ المغات واألشكػاؿ،  170000، وتشتمؿ عمى نحو أكثر مف2ـ 5000بػ 

وتطبؽ نظاـ تصنيؼ ديوي العشري، وتستخدـ المكتبة نظاـ معمومات محوسب )محمي( ويوجد في 
أجيزة الحاسب اآللي، وتتيح المكتبة فيرسيا اإللكتروني عبر االنترنت، ويوجد المكتبة عدد كبير مف 

خمس مكتبات فرعية أخرى تابعة ليا، وىي: مكتبة كمية ىشاـ حجاوي التكنولوجية، مكتبة معيد 
الدراسات المائية والبيئة، مكتبة مركز عمـو األرض وىندسة الزالزؿ، مكتبة البرنامج األكاديمي لميجرة 

.القس  رية والالجئيف، مكتبة كمية الزراعة في طولكـر
 الدراسات السابقة:

 دراسات عربية مثيمة تناولت تقنيات المعمومات وتطبيقاتها في مكتبات جامعية عربية. -1
التعرؼ إلى مدى استعماؿ طمبة الدراسات العميا )ماجستير  ىدفت( 2112دراسة محمد جاسم )-

مكانية توظيفيا واالستفادة  ودكتوراة( لتكنولوجيا المعمومات المتاحة في المكتبة المركزية لجامعة بابؿ وا 
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، وتكونت األداة المنيج الوصفي استخداـ( مف طمبة الدراسات العميا، وتـ ٠٦شممت العينة )و ، يامن
الستفادة يترددوف عمى المكتبة بشكؿ أسبوعي ل %(٦٠أف نسبة ) :مف استبانة، وكانت أىـ النتائج

 ،%( ال تواجييـ أية مشكالت عند استعماؿ الفيرس اآللي58، وأف نسبة )اإللكترونية مف خدماتيا
%( توجد لدييـ مشاكؿ عدة، أبرزىا انقطاع التيار الكيربائي المستمر 42في حػيف كانت نسبة )

ث بالعمؿ عمى تطوير الفيرس والبطء في تحميؿ الحاسبات وضعؼ خط اإلنترنت، وأوصى الباح
 .حاسبات متطورة وقواعد بيانات واسعة وتقوية خط اإلنترنتتوفير و ، اآللي

ىدفت إلى تحديد مدى مساىمة المكتبات الجامعية لجامعة جيجؿ  (2112دراسة سهام عميمور) -
المنيج الوصفي، وتمثمت عينة  استخداـوتـ في تطوير البحث العممي في ظؿ البيئة االلكترونية، 

، وتكونت األداة مف استبانة%( مف مجتمع الدراسة، 14.57ف )( أستاذ باحث يمثمو 124الدراسة بػ )
%( أكد أف المكتبة بالنسبة لألساتذة ىي منبع لمعمـ 41.37أف ما نسبتو ): وكانت أىـ النتائج

%( مف األساتذة يعتمدوف عمى أرصدة المكتبة الجامعية في البحث 70.74والمعرفة، وأف نسبة )
ساتذة أقروا بأنو يمكنيـ االستغناء عف المكتبة في ظؿ البيئة %( مف األ44.94العممي، وأف نسبة )

%( يروف أف الخدمات المقدمة مف طرؼ المكتبة ال تمبي احتياجات 14.73) نسبة االلكترونية، وأف
 األساتذة في ظؿ البيئة اإللكترونية.

 ة.دراسات سابقة تناولت تقنيات المعمومات وتطبيقاتها في مكتبات جامعية فمسطيني -2
ىدفت إلى تقييـ الفجوة الرقمية في المكتبات الجامعية الحكومية والعامة  (2112دراسة شعت )-

العاممة في قطاع غزة، والتعرؼ إلى الطرؽ المختمفة التي تساعد عمى سد الفجوة الرقمية في 
( 420ة )وكانت العين ،وتكونت األداة مف استبانةالمنيج الوصفي،  وتـ استخداـالمكتبات الجامعية، 

نتائج: أف الدرجة الكمية لمعوامؿ التي تساعد ال وكانت أىـ طالبًا وطالبة مف رواد المكتبات الجامعية، 
%( بدرجة متوسطة، حيث حصمت كفاءة 62.65عمى تقييـ الفجوة الرقمية جاءت بوزف نسبي)

ة متوسطة، %( بدرج97.66العنصر البشري في التعامؿ مع تكنولوجيا المعمومات عمى وزف نسبي )
%( بدرجة متوسطة، وحصؿ توفر 67.65وحصؿ توفر الدعـ التقني لممكتبات عمى وزف نسبي )

%(، كما أوضحت نتائج الدراسة وجود 22.64المحتوى الرقمي مف المعمومات عمى وزف نسبي )
فروؽ ذات دالة إحصائية تعزى لمتغير الجنس، وجاءت لصالح اإلناث، ووجود فروؽ ذات دالة 

تعزى لمتغير الجامعة، وجاءت لصالح الجامعة اإلسالمية، وأوصت الباحثة بضرورة  إحصائية
بوسائؿ تكنولوجيا المعمومات، وزيادة االىتماـ المتعمقة التركيز عمى تعزيز ميارات العنصر البشري 
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بتوظيؼ الحاسب اآللي في المكتبات الجامعية، واالىتماـ بصناعة النشر العممي، عف طريؽ إنتاج 
 ودوريات إلكترونية، وخاصة بالمغة العربية عمى وجو الخصوص. كتب

وىدفت التعرؼ إلى واقع استخداـ األنظمة اآللية في المكتبات الجامعية في  (2112دراسة الفرا ) -
)مكتبة الجامعة اإلسالمية، مكتبة  ثالث مكتبات جامعية فمسطينية في قطاع غزةقطاع غزة، وتناولت 

ة جامعة األزىر(، ورّكزت عمى واقع إدخاؿ الحاسب اآللي إلي مناشط جامعة األقصى، ومكتب
تـ و ، وأثره عمى األداء ومدي رضا العامميف عف األنظمة المستخدمة، الجامعية الثالث المكتبات
 وكانت أىـ ،ـ المنيج المسحي الميداني، واعتمدت الدراسة عمى ست أدوات لجمع البياناتااستخد

المكتبات لمتوافؽ مع المعايير الدولية، وخمو بعضيا مف أنظمة فرعية كاممة أو  : افتقار أنظمةائجالنت
ممفات مكممة، ويعتبر نظاـ مكتبة الجامعة اإلسالمية اآللي أكثر األنظمة توافًقا مع قائمة المراجعة 

%، وأخيًرا مكتبة جامعة األزىر بنسبة 57.8%، يميو نظاـ مكتبة جامعة األقصى بنسبة 87.7بنسبة 
%، 84.7%، وتحسف أداء مكتبة الجامعة اإلسالمية بعد استخداـ النظاـ اآللي الجديد بنسبة 32.3

%، وأكثر المكتبات 66.3%، وأداء مكتبة األزىر بنسبة 72.3وأداء مكتبة جامعة األقصى بنسبة 
وأقميـ %، 97التي تيتـ بتدريب عاممييا عمى النظاـ اآللي الجديد مكتبة الجامعة اإلسالمية بنسبة 

ثالث مف خالؿ %، وأوصى الباحث بضرورة تطوير األنظمة اآللية ال64مكتبة جامعة األزىر بنسبة 
 .بمراكز الحاسوب العامميف وخبرات مياراتوتطوير ، خطة العمؿ المقترحة

ىػدفت التعرؼ إلى بياف أىمية استخداـ الحاسب اآللي في المكتبات ( 2114دراسة الشريف ) -
طينية، والفوائد التي تجنييا تمؾ المكتبات مف أتمتة عممياتيا، وتقديـ حزمػة برمجػيات الجامعية الفمس

( كػنظاـ مستخدـ في حوسبة الخدمات في المكتبات، والتعريؼ بقواعد البيانات CDS/ISISنظػاـ )
 وتـ استخداـ المنيج الوصفي، بشكؿ عاـ وببعض أنظمة المعمومات المستخدمة في العالـ العربي،

وقد جرت الدراسة التطبيقية عمى ثالث مكتبات جامعية في قطاع غزة،  انت االستبانة أداة الدراسة،وك
كانت أىـ النتائج: أف جميع المكتبات ، و فرع غزة -قصى، والقدس المفتوحة وىي اإلسالمية، واأل

ميف، موضوع الدراسة توظؼ استخداـ الحاسوب في عممياتيا، ولكف تحتاج إلى تدريب أكثر لمعام
 وخبرات أمناء المكتبات. مياراتوأوصى الباحث بضرورة تطوير 

 ثانيًا: الدراسات األجنبية:
ىدفت إلى دراسة بعض خدمات المكتبات الرقمية في  (Jamil A. Itmazi, 2013)دراسة  -

 مؤسسات التعميـ العالي، وتـ استعراض طبيعة المكتبات الرقمية أواًل، كما تـّ دراسة الوضع الحالي
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لممكتبات الجامعية الفمسطينية، واالتجاىات نحو المكتبات الرقمية في تمؾ الجامعات، إضافًة إلى 
ذلؾ شرح دور المكتبات الرقمية وفوائدىا في العممية التعميمية، واقتراح بعض اإلجراءات األساسية 

 يجية لبناء المكتبة الرقمية.لدمج كؿ مف المكتبة التقميدية والمكتبة الرقمية، وأخيرًا تـ تقديـ خطة استرات
ىدفت الدراسُة التعرؼ إلى واقع الخدمات التقنية  (USAID/AED/HESI, 2006)دراسة  -

وتطبيقات الفيرسة في المكتبات األكاديمية في األراضي الفمسطينية )الضفة الغربية وغزة( مف أجؿ 
مت الدراسة المكتبات األكاديمية اقتراح بناء فيرس موحد لتسييؿ التعاوف بيف تمؾ المكتبات، وقد شم

في كؿ مف الضفة الغربية وغزة، مع استبعاد مكتبة جامعة القدس المفتوحة؛ حيث ال تمتمؾ تمؾ 
 الجامعة مكتبة كمثيالتيا مف الجامعات الفمسطينية.

ىدفت الدراسُة إلى تقدير احتياجات مكتبات الجامعات  (Nasser T. Saleh, 2005)دراسة  -
في الضفة الغربية وغزة لممصادر اإللكترونية، وخاصًة قواعد بيانات الدوريات والمجالت الفمسطينية 

، وقد جاءت ىذه 2004اإللكترونية، وتمت الدراسة في الفترة مف أوؿ سبتمبر حتى نياية ديسمبر 
لوكالة الدراسة بتمويؿ مف برنامج دعـ التعميـ العالي في أكاديمية التطوير التربوي التابعة لبرنامج ا

في الضفة وغزة، وتـ إعداد اشتراكات تجريبية في بعض قواعد  USAIDاألمريكية لمتنمية الدولية 
 Gale InfoTrac, Expanded Academia ASAP, Pro Questالبيانات مثؿ:

ABI/INFORM, EBSCO Academic Search Premier وبعدىا قاـ الباحث بإعداد استمارة .
رساليا لعمداء ومدي ري المكتبات الجامعية؛ لمعرفة آرائيـ في تمؾ القواعد، بعد دراسة بحث وا 

، وتـ إعداد اشتراؾ  EBSCOاحتياجات المستفيديف ذاتيـ، وفي نياية األمر تـ اختيار قاعدة بيانات 
مجاني لممكتبات الجامعية الفمسطينية فييا لمدة عاـ كامؿ )بدعـ مف خالؿ البرنامج والمؤسسة(، 

 .2006وحتى نياية فبراير  2005أوؿ مارس وذلؾ لمفترة مف 
 اإلجراءات المنهجية لمدراسة الميدانية:

 منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي )الميداني( الذي يتيح جمع الحقائؽ والمعمومات 

 وعرضيا وتحميميا؛ حتى يمكف في ضوئيا استخالص النتائج.
 مجتمع الدراسة والعينة:

مكتبة( تمثؿ الجامعات العامة والحكومية والخاصة،  16وع المكتبات الجامعية )يبمغ مجم
، ثالث منيا في قطاع غزة وسبع تمثؿ العامة والحكومية فقط تـّ دراسة عشر مكتبات جامعية منياو 
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أخرى في الضفة الغربية، وىي عمى النحو التالي: المكتبة المركزية بالجامعة اإلسالمية في غزة، 
ة المركزية بجامعة األزىر في غزة، والمكتبة المركزية بجامعة األقصى في غزة، ومكتبة جامعة والمكتب

الخميؿ، والمكتبة الرئيسية في جامعة بيرزيت، ومكتبة جامعة بيت لحـ، ومكتبة جامعة القدس، 
لخميؿ، والمكتبة الرئيسية في جامعة النجاح الوطنية في نابمس، ومكتبة جامعة بوليتكنؾ فمسطيف في ا

ومكتبة الجامعة العربية األمريكية في جنيف، وتـ استبعاد دراسة مكتبات الجامعات الخاصة؛ ألنيا 
حديثة النشأة، وكذلؾ تـ استبعاد دراسة مكتبة جامعة القدس المفتوحة؛ وذلؾ ألنو ليس ليا مكتبة 

نما عبارة عف مكتبات فرعية صغيرة جدًا موزعة عمى محافظات الوطف   جميعًا.مركزية وا 
 أدوات الدراسة:

ألغراض البحث العممي في ىذا الموضوع، استخدـ الباحث مجموعًة مف األدوات البحثية 
العممية؛ لموصوؿ إلى تحقيؽ األىداؼ المنشودة، تمّثمت في استمارة البحث )االستبياف( مف إعداد 

عض مديري تمؾ الباحث، وقد تـّ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف، والمقابمة المقننة مع ب
 المكتبات، وبعض المصادر الوثائقية والسجالت والمستندات والتقارير.

 نتائج الدراسة:
-نتائج السؤال األول الذي ينص عمى "ما التوزيع العددي لمحاسبات اآللية في المكتبات  -1

 وما هي قطاعات العمل المستخدمة فيها؟" -موضوع الدراسة
 لية بالمكتبات وتوزيعها عمى قطاعات العمل المختمفة:التوزيع العددي لمحاسبات اآل -

مما ال شؾ فيو أف استخداميا في المكتبات حقؽ قفزة نوعية في أدائيا، وساىـ في تطوير 
عممياتيا واالرتقاء بمستوى خدمات المعمومات التي تقدميا لجميور المستفيديف، كما أف الحاسبات 

( إلى أعداد الحاسبات اآللية 1تبات، ويشير الجدوؿ )اآللية تستخدـ في عدة قطاعات بتمؾ المك
 وتوزيعيا عمى قطاعات العمؿ المختمفة. -موضوع الدراسة-المتوفرة في المكتبات 

 وتوزيعها عمى قطاعات العمل المختمفة. ( أعداد الحاسبات اآللية المتوفرة في المكتبات موضوع الدراسة1جدول )
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األعمبل 

 اإلدارية

42 6 2 4 66 9 4 6 4 3 42 63% 
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قطبع 

األعمبل 

 انفنية

8 4 6 4 3 66 3 6 3 8 74 61% 

قطبع 

األعمبل 

 انخذمبجية

44 34 23 62 48 634 41 36 67 86 233 46% 

قطبع 

األعمبل 

 األخرى

-- -- -- 4 -- 3 -- -- -- 3 8 6% 

مجموع 

 انحبسببت
72 27 73 41 24 667 47 28 41 97 744 611% 

اننسبة 

انمئوية نكم 

 مكحبة

61% 8% 61% 3% 8% 49% 2% 8% 3% 64% 611%  

 السابؽ ما يأتي:يتضح مف خالؿ الزيارة الميدانية وبيانات الجدوؿ 
  حاسًبا آلًيا،  572يبمغ المجموع الكمي لمحاسبات اآللية المتوفرة في المكتبات موضوع الدراسة

( حيث كاف النصيب األكبر منيا لصالح مكتبة جامعة بيرزيت برصيد 165 - 20وتتراوح ما بيف )
وىذا يعود لوجود  -أي أكثر مف الربع وحدىا-% مف المجموع الكمي 29جياز حاسوب، بنسبة  165

عدة مختبرات تقدـ خدمة اإلنترنت لممستفيديف، وتمتيا المكتبة الرئيسية في جامعة النجاح بنسبة 
% لكؿ منيما، ثـ بقية 10%، وتبعتيما مكتبة الجامعة اإلسالمية ومكتبة جامعة األقصى بنسبة 17

%،  وأيرًا القدس 4خميؿ %، وال8المكتبات عمى التوالي: األزىر، وبيت لحـ، واألمريكية بنسبة 
 % لكؿ منيما.3والبوليتكنؾ: 

  تعددت أنواع ومواصفات األجيزة المتوفرة في المكتبات موضوع الدراسة ما بيف أجيزة الالبتوب
 ، ويمكف القوؿ أنيا جميًعا ذات مواصفات جيدة وحديثة.PCواألجيزة الشخصية 

  نما كشفت الدراسة الميدانية أف أجيزة السيرفرات الرئيسة ليست موجودة بمباني المكتبات ذاتيا، وا 
تتواجد بمباني دوائر ومراكز تكنولوجيا المعمومات بالجامعات، ويعزو الباحث ذلؾ إلى أنيا تحتاج 
لغرؼ مكيفة، وىذه غير متوفرة بغالبية مباني المكتبات بخالؼ وحدات تكنولوجيا المعمومات التي 

 عة ومعد ليا غرؼ مكيفة ومخصصة لذلؾ.تضـ سيرفرات متعددة لمختمؼ دوائر الجام
  كشفت الدراسة الميدانية أف أجيزة الحاسبات اآللية بجميع المكتبات الجامعية موضوع الدراسة يتـ

تحديث مواصفاتيا باستمرار والعمؿ عمى صيانتيا بشكؿ دوري، وىذا ينـ عف مدى حرص تمؾ 
 ؿ وجو ممكف.المكتبات عمى القياـ بأعماليا بالسرعة والدقة وعمى أكم
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  يعد قطاع األعماؿ الخدماتية مف أكثر القطاعات استحواًذا عمى أجيزة الحاسبات اآللية، إذ بمغ
حاسًبا آلًيا بنسبة  433 -في جميع المكتبات موضوع الدراسة-عدد األجيزة المسخرة ليذا القطاع 

ثـ األعمػاؿ اإلدارية  % فقط،13% مف العدد الكمي لألجيزة، وتاله قطاع األعماؿ الفنية بنسبة 76
 %.1%، أما األعماؿ األخرى فكاف نصيبيا قميؿ جًدا لـ يتجاوز 10بنسبة 
  زيع الحاسبات عمى القطاعات المختمفة، وىذا يعود لتفاوت تتفاوت المكتبات فيما بينيا بالنسبة لتو

أعداد الحاسبات في كؿ مكتبة، وأعداد العامميف وتوزيعيـ في مختمؼ األعماؿ أو القطاعات، فنجد أف 
% فقط لألعماؿ 10% مف حاسبتيا لقطاع الخدمات ونسبة 83مكتبة جامعة بيرزيت توّفر ما نسبتو 

% أيًضا لقطػاع 85ئيسية في جامعة النجاح قد خصػصت ما نسػبتو الفنية، ونرى أف المكتبة الر 
 % لقطاع األعماؿ الفنية، والحقيقة أف ىذه ظاىرة عامة في جميع المكتبات.8الخدمات وما نسبتو 

  يعطينا الجدوؿ السابؽ مؤشًرا طيًبا عمى مدى اىتماـ إدارات تمؾ المكتبات بتسخير وتوظيؼ
 فرة لتقديـ خدمات المكتبات والمعمومات الفعَّالة.اإلمكانات التكنولوجية المتو 

هل تستخدم المكتبات موضوع الدراسة أنظمة آلية وما نتائج السؤال الثاني الذي ينص عمى " -2
 هي أنواعها؟"

 األنظمة اآللية المستخدمة وأنواعها: -
لى وجود ( إ2وىي التي تيسر عمؿ تمؾ المكتبات، وتوفر ليا الوقت والجيد، ويشير الجدوؿ)

 األنظمة اآللية واستخداميا وأنواعيا في المكتبات موضوع الدراسة.
 ( استخدام األنظمة اآللية وأنواعها في المكتبات موضوع الدراسة2جدول)

 .م
 البيان     

 المكتبة
 نوع النظام المطبق تستخدم المكتبة نظاًما آلًيا

 نظاـ دولي نظاـ محمي ال نعـ
 --  --  الجامعة اإلسالمية(المكتبة المركزية) .1
 --  --  المكتبة المركزية)جامعة األزىر( .2
 --  --  المكتبة المركزية)جامعة األقصى( .3
 --  --  مكتبة جامعة بوليتكنؾ فمسطيف .4
  -- --  مكتبة جامعة بيت لحـ .5
  -- --  المكتبة الرئيسية)جامعة بيرزيت( .6
 --  --  الخميؿمكتبة جامعة  .7
 --  --  مكتبة الجامعة العربية األمريكية .8
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 --  --  مكتبة جامعة القدس .9
 --  --  المكتبة الرئيسية)جامعة النجاح( .10
 %20 %80 -- %100 النسبة المئوية % 

 يتضح مف خالؿ الدراسة الميدانية وتحميؿ الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 أنظمًة آليًة لتسيير 100بنسبة  -دوف استثناء-ت موضوع الدراسة تستخدـ جميع المكتبا %

أعماليا، وقد كشفت الدراسة أف ثماني مكتبات تطبؽ أنظمًة محميًة، مكتبة جامعة بيت لحـ تطبؽ 
، وىو نظاـ مكتبات متكامؿ وشامؿ مف تصميـ وبرمجة شركة نور سوفت  Libsys.Netنظاـ 

 تستخدمو العديد مف المكتبات في بعض الدوؿ.الفمسطينية، ويعد نظامًا دوليًا 
  تبيَّف أف المكتبة الرئيسة في جامعة بيرزيت كانت تستخدـ نظاـMinisis M2L  ،منيزيس(

 المشار إليو سابقًا. Libsys.Netتطبيؽ أـ. تو. إؿ.( وقامت بالتحوؿ إلى نظاـ 
  مكتبات األزىر، واألقصى، اتضح لمباحث أف غالبية األنظمة اآللية المحمية المطبقة في كؿ مف

والخميؿ، وبوليتكنؾ فمسطيف، والقدس، والعربية األمريكية تفتقر إلى وجود أنظمة فرعية كاممة، أو 
( بخصوص 2009ممفات مكممة، وىذا ما أكده كٌؿ مف: "مديرو المكتبات أنفسيـ، ودراسة )الفرا، 

 مكتبات الجامعات بقطاع غزة."
  ضوع الدراسة كانت تطبؽ نظاـ تبيَّف أف غالبية المكتبات موCDS/ISIS  ،اآللي في وقت سابؽ

 ثـ قامت المكتبات بتغييره، وتطبيؽ األنظمة المشار إلييا، وىذا أوضحو كذلؾ مديرو تمؾ المكتبات.
خدمة اإلنترنت،  -موضوع الدراسة-المكتبات  هل تقدمنتائج السؤال الثالث الذي ينص عمى " -3

 ك؟"وهل يتوفر بها مختبرات لذل
 اإلنترنت: -

مف المعمـو أف اإلنترنت عبارة عف مجموعة مف الشبكات، التي يتصؿ بعضيا ببعض 
، Transmission Control Protocol/Internet Protocol TCP/IPباستخداـ بروتوكوالت 

( 2001بحيث تستطيع الحاسبات غير المتماثمة التخاطب مع بعضيا البعض )الشامي، حسب اهلل،
اإلنترنت ساىـ بشكؿ كبير جدًا في تطوير أعماؿ المكتبات وتقديـ خدماتيا لجميور  وال شؾ بأف

( إلى مدى توفر خدمة اإلنترنت، ومدى توفر مختبرات 3المستفيديف أينما وجدوا، ويشير الجدوؿ)
 اإلنترنت في المكتبات موضوع الدراسة.

 ت في المكتبات موضوع الدراسة.( مدى توفر خدمة اإلنترنت، ومدى توفر مختبرات اإلنترن3جدول )
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 البيان .م
 المكتبة

 يوجد في المكتبة توفر المكتبة خدمة اإلنترنت
 مختبر لإلنترنت

 ال نعـ ال نعـ
 --  --  المكتبة المركزية )الجامعة اإلسالمية( .1
 --  --  المكتبة المركزية )جامعة األزىر( .2
 --  --  المكتبة المركزية )جامعة األقصى( .3
 --  --  مكتبة جامعة بوليتكنؾ فمسطيف .4
 --  --  مكتبة جامعة بيت لحـ .5
 --  --  المكتبة الرئيسية )جامعة بيرزيت( .6
 --  --  مكتبة جامعة الخميؿ .7
 --  --  مكتبة الجامعة العربية األمريكية .8
 --  --  مكتبة جامعة القدس .9
 --  --  لرئيسية )جامعة النجاح(المكتبة ا .10
 %0 %100 %0 %100 النسبة المئوية % 

 يتضح مف خالؿ الدراسة الميدانية وتحميؿ الجدوؿ السابؽ ما يمي:
  خدمة اإلنترنت لممستفيديف منيا، وتبيف 100بنسبة  -موضوع الدراسة-توفر جميع المكتبات %

ت مؤخًرا، وخاصة مكتبات الجامعات التالية: لمباحث إلى أف ىذه الخدمة قد دخمت بعض المكتبا
 األزىر، واألقصى، والبوليتكنؾ، والخميؿ، والقدس.

  يتوفر في جميع المكتبات مختبر لإلنترنت، ويشير الباحث إلى أف عدد مختبرات اإلنترنت
يختمؼ مف مكتبة إلى أخرى، ويتفاوت عدد أجيزة الحاسوب في كؿ مختبر بيف المكتبات، وذلؾ تبًعا 
لإلمكانات والموارد المتاحة لكؿ مكتبة. فمثاًل، يوجد في المكتبة المركزية في الجامعة اإلسالمية 

حاسًبا آلًيا، ويعود وجودىما إلى أف سياسة الجامعة  15مختبراف لإلنترنت، يضـ كؿ واحد منيما 
، وبالتالي كاف اإلسالمية أصاًل تقـو عمى الفصؿ بيف الذكور واإلناث، وحتى ذلؾ يطبؽ في مكتباتيا

مف الضروري وجود مثؿ ىذيف المختبريف )أحدىما لمطالب، واآلخر لمطالبات( وتضـ بقية المكتبات 
 مختبرًا واحدًا لإلنترنت.
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في قواعد  -موضوع الدراسة-المكتبات  هل تشتركنتائج السؤال الرابع الذي ينص عمى " -4
 البيانات اإللكترونية، سواء كانت محمية أم عالمية؟"

 قواعد البيانات:
وىي مف أىـ المصادر اآلف لمباحثيف في الحصوؿ عمى المعمومات التي يريدونيا الستكماؿ 
بحوثيـ ودراساتيـ، ويمكف لممكتبات الجامعية أف تستفيد مف مشاركة قواعد البيانات عف طريؽ 

 IPلربط فيما بينيا )االشتراكات الجماعية مف خالؿ االتحادات التي تنشئيا، وكذلؾ عبر بروتوكالت ا
Adreses ويمكف لممكتبات الجامعية الفمسطينية أف تستفيد عف طريؽ اتحاد المكتبات والمعمومات ،)
في قواعد  -موضوع الدراسة-( إلى مدى اشتراؾ المكتبات 4، ويشير الجدوؿ )PALICOالفمسطيني 

 البيانات، سواء كانت محمية أـ دولية.
 موضوع الدراسة في قواعد البيانات. ( مدى اشتراك المكتبات4جدول)

 البيان .م
 المكتبة

 تشترك المكتبة في
 قواعد البيانات

 قواعد البيانات المتوافرة

 دولية محمية ال نعـ
  -- --  المكتبة المركزية)الجامعة اإلسالمية( .1
  -- --  المكتبة المركزية)جامعة األزىر( .2
  -- --  قصى(المكتبة المركزية)جامعة األ .3
  -- --  مكتبة جامعة بوليتكنؾ فمسطيف .4
  -- --  مكتبة جامعة بيت لحـ .5
  -- --  المكتبة الرئيسية)جامعة بيرزيت( .6
  -- --  مكتبة جامعة الخميؿ .7
  -- --  مكتبة الجامعة العربية األمريكية .8
  -- --  مكتبة جامعة القدس .9
  -- --  تبة الرئيسية)جامعة النجاح(المك .10
 %100 %0 %0 %100 النسبة المئوية % 

 يتضح مف خالؿ الدراسة الميدانية وتحميؿ الجدوؿ السابؽ ما يمي:
 تشترؾ في قواعد البيانات. -موضوع الدراسة-يتضح أف جميع المكتبات 
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 ىي  -موضوع الدراسة-ات يتضح أيًضا أف جميع قواعد البيانات التي تشترؾ بيا جميع المكتب
 قواعد بيانات دولية.

  في قضية عدد قواعد البيانات التي تشترؾ بيا كؿ  -موضوع الدراسة-ىناؾ تفاوت بيف المكتبات
مكتبة، وىذا يعود لتفاوت ميزانيات المكتبات وسياسة كؿ منيا، فقد كشفت الدراسة أف المكتبة الرئيسية 

 EBSCO, Science Direct, Projectبيانات أىميا في جامعة بيرزيت تشترؾ في عدة قواعد
Muse  باإلضافة لبعض االشتراكات التجريبية لبعػض القواعد األخرى، وتشترؾ المكتبة الرئيسية في

 Askzad, EBSCO, Elsevier, WHO, Wilsonجامعة النجاح في ثماف قواعد لمبيانات، ىي: 
Business Full Text, ProQuest Dissertation Abstracts, TEEAL, ERIC  وتشترؾ ،

مكتبة كؿ مف جامعة بيت لحـ وجامعة بوليتكنؾ فمسطيف في قاعدتي بيانات لكؿ منيما، إذ تشترؾ 
، بينما تشترؾ الثانية في كؿ مف قاعدتي EBSCO, Springerاألولى في كؿ مف قاعدتي 

EBSCO,ACM وتشترؾ بقية المكتبات في قاعدة بيانات واحدة ىي قاعدة ،EBSCO  بدعـ وتمويؿ
 مف وزارة التعميـ العالي، وبعض القواعد الدولية المجانية.

  أوضحت إدارات جميع المكتبات أف ىناؾ إقبااًل متزايدًا عمى استخداـ قواعد البيانات مف قبؿ
 المستفيديف وخاصًة أعضاء ىيئة التدريس وطمبة الدراسات العميا.

  ًمنيـ أف قواعد البيانات التي تشترؾ مكتباتيـ فييا  في مقابمة مع مديري المكتبات، أوضح  ستة
تمبي رغبات واحتياجات جميور المستفيديف منيا بدرجة كبيرة، وىذه المكتبات ىي: األقصى، 
والبوليتكنؾ، وبيرزيت، والخميؿ، واألمريكية، والنجاح، في حيف أوضح البقية أف تمؾ القواعد تمبي 

درجة قميمة إلى متوسطة، وىذا يعزوه الباحث لعدـ التسويؽ الجيد رغبات واحتياجات المستفيديف منيا ب
 لتمؾ القواعد.

شبكات  -موضوع الدراسة- هل يتوفر بالمكتباتنتائج السؤال الخامس الذي ينص عمى " -5
 داخمية وخارجية؟"

 الشبكات:
فر ( إلى مدى تو 5وتعتبر العمود الفقري لربط تمؾ المكتبات فيما بينيا، ويشير الجدوؿ )

 .-موضوع الدراسة-الشبكات سواء الداخمية أـ الخارجية في المكتبات 
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 ( مدى توفر الشبكات سواء الداخمية )داخل المكتبة( والخارجية )داخل الجامعة(5جدول )

 م.
 البيان

 المكتبة

توجد شبكة داخمية تربط 
 أجهزة الحاسبات ببعضها

توجد شبكة تربط المكتبة 
 بدوائر الجامعة المختمفة

 ال نعـ ال نعـ
 --  --  المكتبة المركزية )الجامعة اإلسالمية( .1
 --  --  المكتبة المركزية )جامعة األزىر( .2
  -- --  المكتبة المركزية )جامعة األقصى( .3
  -- --  مكتبة جامعة بوليتكنؾ فمسطيف .4
 --  --  مكتبة جامعة بيت لحـ .5
 --  --  )جامعة بيرزيت(المكتبة الرئيسية  .6
  -- --  مكتبة جامعة الخميؿ .7
 --  --  مكتبة الجامعة العربية األمريكية .8
  -- --  مكتبة جامعة القدس .9
 --  --  المكتبة الرئيسية )جامعة النجاح( .10
 %40 %60 %0 %100 النسبة المئوية % 

 الجدوؿ السابؽ ما يمي: يتضح مف خالؿ الدراسة الميدانية وتحميؿ
  يوجد في جميع المكتبات شبكة داخمية تربط حاسباتيا ببعضيا البعض، وىذا مؤشر جيد بالنسبة

 لممكتبات.
  :يتوفر في ست مكتبات شبكة تربط بينيا وبيف دوائر الجامعة المختمفة، وىذه المكتبات ىي

 ، والنجاح.اإلسالمية، واألزىر، وبيت لحـ، وبيرزيت، والعربية األمريكية
  كشفت الدراسة الميدانية أف الشبكة الداخمية لممكتبة المركزية في جامعة األزىر تـ ربطيا مؤخرًا

بشبكة الجامعة األـ؛ غير أنيا ال تزاؿ في طور اإلنشاء، كما أف صالحيات الدخوؿ مف أجيزة المكتبة 
 مقيدة وغير متاحة.

  لًيا بأية شبكة معمومات مع أي مف المكتبات أو حا -موضوع الدراسة-ال ترتبط أيًا مف المكتبات
 مراكز المعمومات األخرى داخؿ الوطف.
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موضوع -ما المعوقات التي تحول دون ربط المكتبات نتائج السؤال السادس الذي ينص عمى " -6
 بشبكة معمومات تعاونية واحدة من وجهة نظر مديريها؟" -الدراسة

اشرة مع بعض مديري تمؾ المكتبات في غزة، أـ غير مف خالؿ المقابالت المقننة سواء المب
المباشرة )عبر الفيديو كونفرنس أو االتصاؿ الياتفي( مع البعض اآلخر في الضفة الغربية، فقد تبّيف 

 لمباحث ما يأتي:
  جميًعا أنيـ فكروا سابًقا في قضية ربط مكتباتيـ مع  -موضوع الدراسة-أوضح مديرو المكتبات

األخرى داخؿ الوطف، عبر شبكة معمومات تعاونية واحدة، خاصة أف أوصاؿ مكتبات الجامعات 
الوطف مقطعة، وىناؾ الفصؿ التاـ بيف محافظات الشماؿ )الضفة الغربية( ومحافظات الجنوب )قطاع 

 غزة( وىذا نتيجة السياسات التي يتبعيا المحتؿ الصييوني.
  مف العوائؽ التي تحوؿ دوف تطبيؽ  أف ىناؾ العديد -موضوع الدراسة-يرى مديرو المكتبات

 فكرة الربط بشبكة معمومات تعاونية واحدة، ويوردىا الباحث عمى النحو اآلتي:
عدـ الجاىزية وضعؼ البنية التحتية في بعض المكتبات لمثؿ ىذا المشروع ، حيث أجاب ستة  .1

عض مديري المكتبات مدراء أف ىذا السبب يمثؿ عائًقا كبيًرا أماـ تنفيذ الفكرة، فمف وجية نظر ب
الكبيرة أف بعض المكتبات األخرى ال تممؾ جاىزية كاممة وال حتى إمكانات لمخوض في مثؿ 
ىذا المشروع الذي يعتبر بنظرىـ مشروعًا كبيرًا ووطنيًا، ويرى الباحث أف ىذا السبب ال يشكؿ 

المكتبات التي لدييا  عائًقا حقيقًيا لتنفيذ مثؿ ىذا المشروع، إذ ال يمنع أف يبدأ المشروع ببعض
إمكانات متوفرة وحقيقية، وىذا كمرحمة أولى النضماـ بقية المكتبات في المستقبؿ عندما تتوفر 

 ليا اإلمكانات وتتييأ ليا الظروؼ. 
أسباب مالية تتمثؿ في نقص الميزانيات وغياب التمويؿ، وقد أجاب ستة مدراء عمى ذلؾ، ويرى  .2

زارة التعميـ العالي الفمسطينية مثؿ ىذا المشروع وتقدـ لو الدعـ الباحث أنو ال بد مف أف تتبنى و 
الحقيقي والموازنات الالزمة لتنفيذه؛ ألف ىذا مف شأنو أف يحقؽ لو النجاح والصمود واالستمرارية 

 وتحقيؽ أىدافو.
النقص في القوى البشرية المؤىمة والمدربة، وقمة الخبرة في ىذا المجاؿ، وىما سبباف ذكرىما  .3

ثة مدراء، ويرى الباحث أنو مف الممكف التغمب عمى ذلؾ بتعييف متخصصيف مؤىميف في ثال
مجاؿ المعمومػات والمكتبات والحاسوب، أو تػدريب طاقػـ مف العاممػيف في المكػتبات موضوع 

 الدراسة، واالستفادة مف خبرات المكتبات في الدوؿ المتقدمة.
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دارة تستطيع تمؾ المكتبات وبسيولة كبيرة البدء في عدـ توافر الرغبة، ومف ثـ تحويميا إلى إ .4
إقامة ىذه الشبكة بينيا، ولو عمى مستوى الفيارس المتاحة والمكتبات الرقمية المتوافرة كمرحمة 

 أولى ) ما ال يدرؾ كمو ال يترؾ جمو(
تحيز بعض المؤسسات وتنافسيا فيما بينيا، إذ تسعى كؿ مكتبة أو كؿ جامعة لمتفوؽ عمى  .5

 تيا في المجاالت المختمفة.نظيرا
عف توفير شبكة وخادـ موحد كوزارة  -حتى اآلف عمى األقؿ–غياب الجية المركزية المسؤولة  .6

التعميـ العالي، والتي يرى الباحث أنو ينبغي عمييا أف تتولى زماـ المبادرة وتسعى ألف تكوف 
ت مسؤوليف عف حاضنة لمثؿ ىكذا مشروع، عممًا أف الباحث قد شارؾ في ورشة عمؿ ضم
 وزارة التعميـ العالي لبحث إنشاء مستودع رقمي وطني لمجامعات الفمسطينية.

ما التصور المقترح لبناء وتفعيل شبكة المعمومات نتائج السؤال السابع الذي ينص عمى " -7
 التعاونية بالمكتبات الجامعية الفمسطينية في ضوء التقنيات الحديثة؟"

 التصور المقترح:
ة المعمومات وانفجارىا، وتعدد والوسائط التي تحمميا، وانعداـ االستغالؿ األمثؿ كاف لكثر 

ألوعية المعمومات، وارتفاع تكاليؼ الحياة المكتبية، وتبديد الوقت والجيد في تكرار العمميات المكتبية، 
مجاؿ والنقص الواضح في الموارد المادية والبشرية لممكتبات، ودخوؿ التكنولوجيا الحديثة إلى 

المكتبات؛ كاف لكؿ تمؾ األسباب األثر الكبير في ضرورة التفكير في مشابكة المكتبات بعضيا 
 ببعض ومشاطرة مصادرىا.

مف ىنا لجأت كثير مف المكتبات بشكؿ عاـ والجامعية بشكؿ خاص في الدوؿ المتقدمة إلى 
ادة القصوى مما توفره ىذه المشابكة وربط مكتباتيا بشبكة معمومات تعاونية واحدة؛ مف أجؿ االستف

 الشبكة مف خدمات، ومما قد توفره مف موارد مادية ومالية فيما لو كانت لوحدىا.
والحقيقػة أف المكػتبات الجامعية الفمسطينية اليـو في أمس الحاجة إلى مثؿ ىذه الشبكة؛ 

رائيمي لممناطؽ فباإلضافة إلى األسباب التي تـ ذكرىا سابًقا، فإف أوضاع الحصار العسكري اإلسػ
الفمسطينية، وسياسة الفصؿ التاـ جغرافًيا بيف قطاع غزة والضفة الغربية، وبالتالي عدـ تواصؿ 
المؤسسات التعميمية )الجامعات( وما تضـ مف مكتبات مع بعضيا البعض، يفرض عمى تمؾ 

لمباحثيف والطمبة  المكتبات التفكير ممًيا في إقامة مثؿ ىذه الشبكة؛ وذلؾ لتيسير االستفادة القصوى
 وأفراد المجتمع الفمسطيني بشكؿ عاـ.
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إطار فكري  بأنو الخطة المقترحة التي تشتمؿ عمى عّرف التصور المقترحوسبؽ لمباحث أف 
تخطيط مستقبمي مبني عمى النتائج الفعمية الميدانية تكوف بمثابة خارطة طريؽ يتـ االسترشاد بيا؛ و 

ؼ مفيـو التخطيط، ثـ ننتقؿ لباقي الخطوات التي صاغيا الباحث منا تمؾ الخطة أف نعر  لذا وتتطمب
 وفؽ رؤيتو في ضوء نتائج الدراسة الميدانية.

 مفهوم التخطيط:
وىو مف أىـ الوظائؼ التي تقـو بيا اإلدارة، فيو يمثؿ مرحمة التفكير التي تسبؽ تنفػيذ 

، وكيؼ يتـ، ومتى يتـ، ومف يقـو بو، األعماؿ، والتي تنتيي باتخاذ القرارات المتعمقة بما يجري عممو
وىو عبارة عف أسموب منظـ يستخدـ المنيج العممي في حصر جميع الموارد واإلمكانات المادية 
والبشرية المتاحة، ثـ تحديد األىداؼ، واالحتياجات ووضع السبؿ الكفيمة لتعبئة جميع ىذه الموارد 

 محددة سمًفا بأسرع وقت وأقؿ جيد وكمفة.واستخداميا استخداًما أمثاًل؛ لتحقيؽ األىداؼ ال
 دراسة المقومات المادية لممكتبات الجامعية الفمسطينية:

وفي ىذا الصدد يمكف االستفادة مف نتائج ىذه الدراسة التي تناولت تمؾ المقومات، باإلضافة 
 الى أنو يمكف متابعة كؿ ما ىو جديد قد يطرأ عمييا بعد االنتياء مف إعداد الدراسة.

راسة المقومات التقنية لممشابكة واالتصال والمعمومات في فمسطين عموًما وفي الجامعات د
 والمكتبات الجامعية خصوًصا:

وىنا ينبغي تكميؼ بعض الجيات المختصة بإعداد دراسة وافية أو تقرير مفصؿ عف واقع 
ستفادة مف بعض تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في فمسطيف، ويقترح الباحث في ىذا الصدد اال

الجيات الرسمية الفمسطينية، وتحديًدا وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات الفمسطينية، وشركة 
 Palestinianاالتصاالت الفمسطينية، واتحاد شركات تكنولوجيا المعمومات الفمسطينية 

Information Technology Companies Association  المعروؼ اختصاًرا ب(PITA) .
–وبالنسبة لدراسة تقنيات المعمومات في الجامعات والمكتبات الجامعية الفمسطينية، يمكف االستعانة 

موضوع -بالدراسة الحالية التي تطرقت إلى ذلؾ الواقع، وأبرزت أف غالبية المكتبات  -ولو جزئيا
ف كانت في حاجة إ-تمتمؾ بنية تكنولوجية، تجعميا قادرة عمى المشابكة  -الدراسة لى زيادة االىتماـ وا 

-مع التركيز أكثر عمى دراسة النظـ اآللية المطبقة في المكتبات  -والدعـ في بعض الجوانب
 وتحميميا وتقييميا. -موضوع الدراسة
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 تحديد أهداف شبكة المكتبات الجامعية الفمسطينية:
 يرى الباحث أف مثؿ ىذه الشبكة يجب أف تسعى لتحقيؽ ما يمي:

 امة:أواًل: األهداف الع
الطمبة و زيادة بث الوعي بالقضية الفمسطينية، وترسيخ االنتماء الوطني بيف الباحثيف واألساتذة  .1

 عمى حد سواء، فضاًل عف تعزيز اليوية التاريخية لنضاؿ الشعب الفمسطيني.
 سرعة تدفؽ المعمومات وتحسيف سبؿ توصيميا إلى المستفيديف بشتى شرائحيـ وفئاتيـ. .2
 المعمومات بشتى صورىا، وجعميا عمى نطاؽ أوسع. تحسيف وتطوير خدمات .3
 دعـ العممية التعميمية والبحث العممي في فمسطيف. .4
 المساىمة في تدريب الكوادر البشرية، وتييأتيا لمتعامؿ مع التقنيات الحديثة. .5
إقامة نظاـ آلي متكامؿ لممعمومات في جميع المجاالت التي تغطي احتياجات المكتبات  .6

 الجامعية.
 ًا: األهداف المحددة:ثاني
 تشجيع نظاـ اإلعارة التعاونية )تشاطر وتقاسـ الموارد( لتحقيؽ غايات اقتصادية. .1
 إيجاد نظاـ اقتناء تعاوني لممساعدة في عممية االختيار والشراء. .2
  توحيد الجيود وتالفي الوقوع في األخطاء الناجمة عف عمميات االعداد الفني. .3

لمقومات المادية والتقنية لممشابكة ودراستيا دراسًة عمميًة عمى ويرى الباحث أنو بعد معرفة ا
 أسس دقيقة وشاممة ووافية، ينبغي مراعاة بعض الشروط وذلؾ لضماف تحقيؽ التخطيط السميـ.

 :الالزمة لنجاح إعداد الخطة: وتتمثل فيالشروط 
وىنا يقترح  أف يتولى التخطيط جياز خاص،  يناط بو مسؤولية التخطيط وما يترتب عميو، .1

الباحث أف يتبع ىذا الجياز وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية، باعتبارىا الجية التي تتولي 
 اإلشراؼ عمى الجامعات الفمسطينية.

نما  .2 أف تتـ االستفادة مف خبرات وتجارب اآلخريف في المجاؿ، وال يعني الباحث بذلؾ التقميد وا 
 عيوب وأوجو القصور التي وقع فييا اآلخروف.محاولة تجنب األخطاء وتالفي ال

 أف تتـ االستعانة بالخبراء والمختصيف في المجاؿ. .3
وضع التشريعات واألطر القانونية لما يترتب عمى تمؾ المشابكة مف نقؿ وبث لممعمومات،  .4

 وخصوًصا إذا ما عرفنا أف المكتبات في فمسطيف عموًما والجامعية تفتقر إلى تمؾ التشريعات.
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 عاة المعايير الموحدة والمقاييس المعموؿ بيا في ىذا المجاؿ.مرا .5
مراعاة التمويؿ الكافي وىو مف أىـ الشروط الضرورية لنجاح تنفيذ الخطة، إذ يتعيف تأميف  .6

مصادر االعتمادات المالية الالزمة، وفي ىذا الصدد يرى الباحث أف تقـو وزارة التربية والتعميـ 
مما تخصصو ىي لمجامعات مف دعـ سنوي، باإلضافة إلى  العالي باستقطاع بعض النسب

إسياميا كجية مشرفة عمى الخطة، بؿ وحتى منفذًة ليا، وباإلضافة إلى ما ستخصصو 
المؤسسات األـ )الجامعات( مف نسبة مئوية لتنفيذ الخطة، وفي إطار األخيرة، يرى الباحث أف 

بشتى شرائحو  منيا وحجـ مجتمع المستفيديف حجـ الجامعة وعدد كمياتيا وميزانياتيا،مراعاة  تتـ
 .وفئاتو، وطبيعة الدعـ الذي تتمقاه الجامعة

وفي ضوء ما سبؽ، يمكف تقسيـ النسبة المئوية الالزمة التي ينبغي أف توفرىا كؿ جامعة 
لمثؿ ىذه الشبكة وتحديدىا، عمى أال تكوف ىذه النسبة ثابتة في كؿ سنة، بؿ تتغير بتغير العوامؿ 

 .وفؽ إطار منيجي منظـ ة الذكرسالف
 اإلطار العام لمخطة المقترحة:

بعد أف يتـ دراسة المقومات المتاحة لمشبكة وتحديد األىداؼ ووضع الشروط الالزمة لنجاح 
 طار العاـ الذي ستدور فيو الخطة.الخطة، ينبغي معرفة اإل

 ويمكف إجمااًل عرضو فيما يمي:
 الموارد الالزمة إلقامة وتشغيؿ الشبكة.* ت ومواصفات الشبكة.متطمبا* التبعية اإلدارية لمشبكة.*
 اإلطار الزمني لالنتياء مف إعداد الشبكة.*

 مرحمة تنفيذ الخطة:
دارات الجامعات  بعد اعتماد اإلطار العاـ لمخطة مف الجيات المعنية، وىي الوزارة، وا 

لذي تـ تشكيمو، وىو كما والمكتبات، توضع الخطة موضع التنفيذ تحت إشراؼ الجياز الخاص ا
اقترح الباحث مف وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية، وعمى ىذا الجياز أف يقـو بتشكيؿ المجاف 
الفرعية لمعمؿ، وعمى الجياز والمجاف مًعا االلتزاـ التاـ بما تـ إقراره مف بنود في اإلطار العاـ لمخطة، 

 وعمى المدى الزمني المحدد فييا.
 المتابعة والتقييم:مرحمة 

ما مف شؾ أف المتابعة والتقييـ يمعباف دوًرا أساسًيا في التغمب عمى المعوقات التي قد تظير 
أثناء تنفيذ الخطة، لذلؾ عمى الجيات المنفذة لمخطة متابعة سير العمؿ، وحؿ اإلشكاليات التي تظير 
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لقياـ بعممية تقييـ شاممة كؿ فترة خالؿ تطبيقيا، وذلؾ باستخداـ المؤشرات الموجودة في الخطة، وا
 زمنية محددة يتـ االتفاؽ عمييا، وذلؾ بيدؼ مراجعة ما تـ إنجازه، وتقييـ عممية التخطيط ذاتيا.

مف خالؿ الدراسة ضرورة وجود شبكة معمومات تعاونية  -فعالً –ختامًا، لقد أثبتت الحاجة 
اإلطار العاـ لمخطة المقترحة أماًل منو  لممكتبات الجامعية الفمسطينية، مما دعا الباحث إلى وضع

ورؤساء الجامعات، ومديري  إثارة اىتماـ المسئوليف )كالمسؤوليف في وزارة التربية والتعميـ العالي،
 المكتبات( بأىمية التخطيط لمثؿ ىذه الشبكة، ودورىا في خدمة العممية التعميمية والبحث العممي.

 الخالصة:
 -موضوع الدراسة-ميدانية لواقع تقنيات المعمومات في المكتبات يمكف القوؿ، إف الدراسة ال

 أسفرت عما يأتي:
  جياًزا، كاف لمكتبة  572يبمغ المجموع الكمي ألجيزة الحاسبات اآللية في المكتبات موضوع الدراسة

جامعة بيرزيت النصيب األكبر منيا، وكانت أقؿ المكتبات حًظا ونصيًبا منيا، كاًل مف مكتبة 
 البوليتكنؾ ومكتبة جامعة القدس. جامعة

  يعد قطاع األعماؿ الخدماتية مف أكثر القطاعات استحواًذا عمى أجيزة الحاسبات اآللية، إذ بمغ
حاسًبا آلًيا بنسبة  433 -موضوع الدراسة-عدد األجيزة المسخرة ليذا القطاع في جميع المكتبات 

% فقط، ثـ األعماؿ اإلدارية 10لفنية بنسبة % مف العدد الكمي لألجيزة، وتاله قطاع األعماؿ ا76
 %.1%، أما األعماؿ األخرى فكاف نصيبيا قميؿ جًدا لـ يتجاوز 13بنسبة 

  تسػتخدـ جميع المكتبات موضوع الدراسة، وعددىا عشر أنظمًة آليًة لتسيير أعماليا، وقد كشفت
ا، وىي المكتبة الرئيسة في الدراسة أف تسع مكتبات منيا تطبؽ أنظمًة محميًة، في حيف واحدة مني

 جامعة بيرزيت، تطبؽ نظاـ دوليًا.
  خدمة اإلنترنت لممستفيديف منيا، وجميعيا يتوفر بيا  -موضوع الدراسة-توفر جميع المكتبات

مختبر لإلنترنت وتختمؼ أعدادىا داخؿ المكتبة ويختمؼ عدد األجيزة بيا مف مكتبة ألخرى بحسب 
 اختالؼ إمكانات كؿ منيا.

 خدمة البحث في قواعد البيانات، غير أف ىذه الخدمة في  -موضوع الدراسة-جميع المكتبات  تقدـ
كانت عبارة عف منحة اشتراؾ في إحدى القواعد لمدة  -حتى وقت إعداد الدراسة-بعض المكتبات 

 عاـ، وال يعرؼ إذا ما كانت ستجدد كؿ المكتبات االشتراؾ في تمؾ القاعدة بعد انتياء مدة المنحة.
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  يوجد في جميع المكتبات شبكة داخمية تربط حاسباتيا بعضيا ببعض، ويوجد في ست مكتبات
شبكة تربط بينيا وبيف دوائر الجػامعة المختمفة، وىػذه المكػتبات ىػي: اإلسػالمية، واألزىر، وبيت 

 لحـ، وبيرزيت، واألمريكية، والنجاح.
 لت دوف تطبيؽ فكرة ربط المكتبات الجامعية في بيَّنت الدراسة أف ىناؾ العديد مف العوائؽ التي حا

في: عدـ الجاىزية وضعؼ البنية  -مف وجية نظر مديرييا-شبكة معمومات واحدة، وقد تمثمت 
التحتية في بعض المكتبات لمثؿ ىذا المشروع، وأسباب مالية تتمثؿ في نقص الميزانيات وغياب 

بة وقمة الخبرة في ىذا المجاؿ، وعدـ توافر الرغبة التمويؿ، والنقص في القوى البشرية المؤىمة والمدر 
مف طرؼ البعض، وتحيز بعض المؤسسات وتنافسيا فيما بينيا، وغياب الجية المركزية المسؤولة 

 التي تتبنى ىذا المشروع وتدعمو.
 التوصيات:

حث في نياية ىذه الدراسة واستنادًا إلى ما سبؽ مف دراسة ميدانية وتحميؿ لمنتائج، فإف البا
 يوصي بما يأتي:

  واإلضافة إليو  )الخاص بشبكة المكتبات الجامعية(ضرورة األخذ بعيف االعتبار التصور المقترح
 تنفيذه.عمى بأسرع وقت وتعديمو والعمؿ 

 ،مزودًة بالعدد الكافي مف أجيزة  يجب االىتماـ أكثر بإنشاء مختبرات لإلنترنت في تمؾ المكتبات
، مع زيادة االىتماـ باالشتراؾ في قواعد البيانات صفات العالميةالحاسب اآللي وبأحدث الموا

)األجنبية والعربية( التي تمبي رغبات المستفيديف، وذلؾ عف طريؽ االشتراكات التعاونية مف خالؿ 
 اتحاد المكتبات ومراكز المعمومات الفمسطيني.

 تربية والتعميـ العالي( عمى زيادة العمؿ المكثؼ مع جيات االختصاص )إدارات الجامعات ووزارة ال
عداد وتنفيذ مشروع الشبكة الوطنية لممكتبات الجامعية.  تبّني وا 

  زيادة دعـ وزارة التربية والتعميـ العالي لممكتبات الجامعية، عمى اعتبار أنيا الجية العميا والمسئولة
 عف اإلشراؼ عمى سياسة التعميـ العالي والبحث العممي في فمسطيف.

  تنمية ميارات المكتبييف العامميف في المكتبات الجامعية الفمسطينية وصناعة كوادر العمؿ عمى
 مؤىمة ومدربة لمتعامؿ مع واقع الشبكة التعاونية لممكتبات الجامعية.

  إيجاد مشاريع تعاونية بيف المكتبات الجامعية في الوطف مف ناحية، وبيف سرعة العمؿ عمى
 اف العربية واألجنبية مف ناحية أخرى.المكتبات الجامعية في مختمؼ البمد
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