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مجلة األستاذ

صعوبات استعمال المكتبات االلكترونية من وجية نظر طمبة الدراسات العميا في
كميات التربية /جامعة بغداد
أ.م.د .يسرى محمد عبداهلل
جامعة بغداد /كمية التربية ابن رشد لمعموم االنسانية
الممخص:
يرمي البحث التعرف بالصعوبات والمعوقات التي تواجو طمبة الدراسات العميا في

استعمال المكتبات االلكترونية وقد اختيرت عينة لمبحث من طمبة الدراسات العميا في كميات
التربية /جامعة بغداد (كمية التربية ابن رشد ،وكمية التربية ابن الييثم ،وكمية التربية لمبنات،

وكمية التربية الرياضية_ الجادرية ،وكمية التربية الرياضية لمبنات_ الوزيرية) ،اعتمد عمى المنيج

الوصفي في الدراسة ،واخذت عينة من مجتمع الدراسة ،ووظفت عدد من الوسائل االحصائية
لتحميل البيانات منيا معامل ارتباط بيرسون  ،النسبة المئوية ،الوسط المرجح ،الوزن المئوي.

وتمثمت ابرز الصعوبات التي يواجييا طمبة الدراسات العميا بضعف االمكانات المادية لتمويل
مشاريع المكتبات االلكترونية و ضعف البنى التحتية لالتصاالت  ،وصعوبة اتقان استعمال
التقنيات الحديثة في التعامل مع المكتبات االلكترونية من الباحثين والعاممين .وأوصى البحث
بضرورة تبني و ازرة التعميم العالي لبرامج وخطط عمل باتجاه تطوير قدرات ،وامكانات طمبة

الدراسات العميا في مجال استعمال تقنيات المعمومات واالتصاالت الحديثة وتييئة المستمزمات
الخاصة بذلك عبر حث المكتبات الجامعية ومكتبات الكميات لحوسبة اجراءاتيا  ،وخدماتيا

المقدمة الى المستفيدين بما يتناسب والتطورات المتسارعة عالميا" وعربيا" في ىذا المجال .
اوال :مشكمة البحث
ما زال النظام التعميمي في الدول العربية عموماً والعراق خصوصاً ،تقميدياً غير مواكب

لتطورات العصر ومتطمباتو المستحدثة التي تتخطى حدود الزمان والمكان بخصائصيا،

وضخامتيا  ،ودقتيا  ،وسرعة حركتيا  ،وسيولة التخزين واالسترجاع فييا ،إذ صارت سمة من

سمات العصر المميزة تؤثر في التربية والتعميم واالقتصاد  ،ومجاالت الحياة المختمفة.

وقد برزت في ىذا المجال نظريات مغالية تدعو إلى االستغناء عن المدرسة نيائياً ،واخرى

كثير من التجارب في ىذا
ا
ىي اقل مغاالة تحتم استعمال التقنيات في التعميم ،وقد أجريت
المجال كالتعميم االلكتروني والتعميم المتنقل والمحمول والتعميم بال جدران والتعمم عن بعد ،ما

يعني انو أصبحت التقنية أداة أو واسطة التعميم الرئيسة في العالم (الذىب ، 4114 ،

ص.)194-191
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وأضحت المكتبات االلكترونية وتطبيقيا من أبرز عوامل نجاح العممية التعميمية لممستويات

العمرية المختمفة كبيرة كانت أو صغيرة ،لما ليا من ٍ
دور في إيجاد العديد من الحمول لممشكالت
التربوية والتعميمية ،إذ إن ىناك مشكالت شائعة بحسب ما جاء في البحوث والدراسات التربوية
وفي مراحل التعميم جميعيا تتعمق بضعف فيم الطمبة لمكثير من الحقائق واألسس التي يقدميا

المدرس في أثناء تدريسو ،وصعوبة فيم الطمبة ليا؛ بسبب ضعف أو قمة استعمال التقنيات
التربوية والتعميمية في التدريس ،وتصميم المناىج والخبرات التعميمية وتقويميا ،وتعميم ميارات

التفكير والتعامل مع مستجدات ومتغيرات العصر الحديثة ،وعمى الرغم من أن عدداً كبي اًر من
المربين والمدرسين يعزون ىذه الظاىرة إلى ضعف دافعية الطمبة بالدرس ،مما يؤدي إلى تدني

قابميتيم في الفيم ،إذ إنيا تعود لدرجة ما إلى جودة طرائق التدريس ،وندرة أو انعدام إمتزاجيا

باستعمال التقنيات التعميمية الحديثة؛ ألن التقنيات التربوية والتعميمية منيا خاصة متسعة اتساع

العممية التعميمية ،فيي معنية بتصميم المناىج والخبرات التعميمية وتقويميا ،وتعنى بكيفية االفادة

منيما وتجديدىما ،وحل مشكالتيا ،وىي طريقة لمتفكير في التعميم والتعمم تفكي اًر واعياً منظماً (

عميان ،4111 ،ص. )114

وعمى الرغم من التطور اليائل الذي حدث في مجال المكتبات ونتج عنو مشروعات متعددة

لبناء مكتبات إلكترونية ،ال توجد حتى اآلن مكتبة رقمية كاممة ،ويواجو إنشاء المكتبات
اإللكترونية وتطورىا العديد من المصاعب مثل مسائل ضبط الحقوق الفكرية ،وتعقيدات

التقنيات ،وتحديات البنى التحتية ،وأوجو النشر المتعددة ،واألشكال المختمفة لمترقيم ،وسياسات

الناشرين وسواىا ،لذا فإن أفضل طريقة لمتعامل مع ىذه المشكالت ىو وضع خطة عممية
مدروسة ،فضالً عن اإلفادة من التجارب السابقة لآلخرين ،لموقوف عمى الصعوبات التي تواجو
القائمين عمى المكتبات االلكترونية.

لذا نمحظ أن استعمال المصادر االلكترونية مزية فريدة  ،ال يمكن الحصول عمييا بالوسائط
التقميدية الورقية ،ما يدفعنا إلى البحث والتقصي عنيا؛ لتسييل ميمة طمبة الدراسات العميا في

التوصل إلى احدث المعمومات والتعامل معيا بسرعة ودقة تفوق الطريقة التقميدية التي يعانون

منيا حالياً في أثناء كتابة البحوث ،لذا تمخص مشكمة البحث بالسؤال اآلتي ( ما معوقات

استعمال المكتبات االلكترونية من وجو نظر طمبة الدراسات العميا في كميات التربية /جامعة

بغداد).

ثانيا :أىمية البحث
لقد أصبحت التربية والتعمم الشغل الشاغل لجميع الدول ،والمنظمات الدولية ،بل حتى

المؤسسات التجارية واإلعالمية ،وىو موضع اىتمام الكبار حفاظاً عمى الريادة والتنافسية ،وأمل

الصغار في المحاق بركب التطور ،أو بدافع غريزة البقاء ،لقد أصبح سباق التعمم من أبرز
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مظاىر التنافس الدولي إلى الحد الذي أصبحت فيو نتائج المسابقات األولمبية األكاديمية لقياس
مستوى التحصيل العممي عند الصغار ضمن بنود أجندة األمن القومي ،ومن الطبيعي أن تكون
الواليات المتحدة األمريكية من أشد البمدان اىتماما بقضية التعمم من أجل الحفاظ عمى ريادتيا

العالمية ،وشحذ قدراتيا التنافسية إزاء أوروبا واليابان ،وفي ذىن المخطط األمريكي ارتباط وثيق
بين التعمم وأمن أمريكا وىيمنتيا العالمية ،يكشف عنو تقرير حديث لمجمعية األمريكية لتقدم العمم

ورد فيو” :أن مستقبل أمريكا وقدرتيا عمى خمق مجتمع عادل حقاً ،ومواصمة حيويتيا االقتصادية
وبقاءىا آمنة في عالم تمزقو العداوات يفرض عمينا أن نكسب حرب التعمم كشرط يضمن لنا

تفوقنا في كل الحروب األخرى "(عمي ،وحجازي ،4112 ،ص.)42
ويوصف عالمنا اليوم بأنو تكنولوجي (تقني)

،سريع التغيير ،تتضاعف فيو المعرفة

البشرية ِّ
لكل المجاالت سواء كانت النظرية منيا أم التطبيقية ،مما يفرض عمى اإلنسان أن يثبت

جدواه وسط ىذه األمواج من التكنولوجيات المتغيرة ،وتضاعف المعرفة والصمود أماميا ،وحل

المشكالت والتغمب عمى العقبات ،وذلك ال يتأتى إال أن يعيش اإلنسان حياة معرفية شاممة ،وأن
يمتمك المعمومات كمعرفة تمكنو من حل ما يصادفو من مشكالت  ،تتطمب منو بذل المزيد من

العمميات العقمية الداخمية لحميا ،والتييؤ لمزيد من اتخاذ الق اررات لما يستجد من مشكالت أخرى.

ولقد حتمت التطورات السريعة في التقنية واالتصاالت والعموم ،واالنتشار الواسع لمتعميم،

والتغيرات المتواصمة في مينة المكتبات والمعمومات إلى تطور مفيوم المكتبات وعمميا ،لتصبح
شبكات معمومات متطورة قادرة عمى التعامل والتفاعل مع مصادر المعمومات المختمفة (تقميدية
والكترونية)  ،واالستغالل األمثل ليا بما يتفق واالحتياجات البحثية والمعموماتية لمباحثين

والدارسين ،وقد نتج عن ىذه القفزة الكبرى في استعمال تقنيات المعمومات واالتصاالت ظيور

المكتبات اإللكترونية في مطمع التسعينيات من القرن الماضي؛ إذ انطمقت مشروعات البحث
وبرمجياتيا إلعداد مكتبات إلكترونية في العديد من البمدان ،لعل أنجحيا في ىذا السبيل تجارب
المكتبات األوربية واألمريكية؛ حيث اإلمكانات اليائمة لمتعامل مع التقنية.

ويعد الحاسب اآللي من الوسائل التكنولوجية الفاعمة التي استعممت استعماالً فعاالً في

مجال التعميم أمكن تحقيق كثير من االىداف التربوية ،مثل التعمم الذاتي ،والتعمم الفردي ،والتعمم

جميعا ،في العديد من الدول،
الجماعي ،ليذا تم إدخال الحاسب اآللي في مراحل التعمم
ً
وأصبحت الميارة المستعممة في استعمال الحاسب اآللي أحد أساسيات العممية التعميمية

(مصطفى ،4112 ،ص.)44

ولم تعد العممية التعميمية تتحمل االسموب التقميدي الذي تسير عميو المدرسة في المراحل

التعميمية جميعيا ،إذ ما تزال أساليب التمقين  ،والكتاب المقرر  ،والحفظ واالستظيار ىو

االسموب السائد لمتحصيل الدراسي والتثبت من الحفظ  ،واسترجاع المعمومات من الذاكرة،
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وحرصا عمى النيوض بالعممية التعميمية  ،والخروج بيا من إطارىا التقميدي الى ما وصل اليو
ً
العالم ،فقد أولت المؤسسات التربوية في أكثر دول العالم االىتمام باستعمال الحاسب اآللي
وتكنولوجيا التعميم في التدريب  ،والتأىيل لتذليل صعوبات كل من الطمبة والمدرسين عمى

المنيج بيذا المجال( .الحاج وشقير،4111 ،ص.)182

ويوجد اعترافات متزايدة من كثير من مجتمعات التعمم واألعمال (المكتبات ،والتعمم

االلكتروني ،واالدارة...وسواىا) بأن كثي ار من خدمات التعمم والتعميم والتدريب التي قد ال تكون

معا في بيئات التطبيق المعنية ِّ
لكل منيا ،مما يدفعيا
معنية بيا في المقام األول ،إال أنيا تشترك ً
لتفضيل تطوير أطر عمميا ومعماريتيا التي تعرف الخدمات المشتركة كطبقة رئيسة في نطاق
تطوير التطبيقات بيا ،عمى الرغم من ذلك ،يوجد اتفاق محدد بين المجتمعات المسؤولة عن

التعمم االلكتروني في انشاء النماذج المبنية عمى مجال يتعمق بتحميل عوامل الخدمات المشتركة
أيضا المجتمعات بعوامل الخدمات المشتركة
معا ،وتربط ً
الممكن أن تربط مستويات الخدمات ً
بينيا ،وعمى ذلك ،فإن البيانات والمصادر التي تنشأ وتدار في مجال معين يمكن أن تستعمل

أيضا في مجاالت أخرى متعاونة ومتأثرة ،ومن ىذا المنطمق ،يمكن أن يعد نظام المكتبات
ً
االلكترونية المرتبطة بخدمات متنوعة (الويب ،واالنترنت ،وسواىا) لو فاعمية في تطبيق النظم
المتطورة التي يمكن أن تفيد الباحث في تحقيق االىداف التربوية والتعميمية من ذلك النظام

(اليادي ،4111 ،ص.)42

مما ال شك فيو أن المكتبات االلكترونية اآلن أصبحت من أبرز الوسائل الحديثة في

العممية التعميمية ،من الضروري تكوين رؤية واضحة عن أىميتيا في تطوير التعميم ،إذ تعد من
ابرز وسائل التعمم عن بعد ،ويقدم برامج تعميمية وتدريبية باستعمال وسائل وأدوات التكنولوجيا
واالتصاالت الحديثة ،سواء باعتماد مبدأ التعمم الذاتي أم بمساعدة المدرس ،إذ تفيد الطمبة ،فيي

تقدم لو مجاالً أوسع لمتعمم الذاتي ،وتؤىميم لمتعمم إلى مراحل متقدمة ،والقدرة عمى التكيف لمعمل

في عصر التكنولوجية  ،ويضيف اإلثارة والتشويق لمبيئة الصفية ،وتوافر لمتدريسي التفاعل
المباشر وغير مباشر مع الطمبة وامكانية المتابعة والتقويم المستمر ليم من مختمف الجوانب

المتوافرة من نظام التعمم والتدريب االلكتروني.

وتنبأت ماري وولف ) (M. Wolffبتطورات حديثة في موضوعات مختمفة  ،مثل المؤتمرات

اإللكترونية ،والبريد اإللكتروني ،والنشر اإللكتروني ،التي سيكون ليا تأثيرىا الممموس عمى تنفيذ
وظائف المكتبة في المستقبل(.)Butler,1984,p28

ويرى جيمس طومسون ) (J. Thompsonأن المكتبات ليا دور حيوي في العصر

اإللكتروني ،وأن رسالتيا في اختيار المعمومات وتخزينيا وتنظيميا ونشرىا سوف تبقى ذات
أىمية عالية ،وأن طريقة تنفيذ ىذه الرسالة أو الميمة يجب أن تتغير بصورة فعمية إذا ما أريد
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ليذه المكتبات مواصمة الحيـاة ،وتشيـر عدد من الدراسات إلى أن ما بين ( ):21 - :42وحتى
( ):91من أنواع المطبوعات نشرت إلكترونياً في عام (4111م) ،وترى شبكة ) (OCLCأن
مستقبل المعمومات سيكون بقولبتيا بأشكال جديدة (مصغرة أو إلكترونية) ،وتوزيعيا عمى الزمان

والمكان المناسبين( يونس،1991،ص. )29-28

جميعا  ،وال سيما شبكة االنترنت في المكتبات،
إن التطورات الحاصمة في ميادين العالم
ً
كثير من الوقت  ،ويسرت االجراءات لممستفيدين من أجل حصوليم عمى المعمومات
التي وفرت ا
المطموبة ،وبدأت كثير من المكتبات تتوجو إلى تغير اسموب خدماتيا ،إذ لم يعد المستفيد

يرضي بقضاء العديد من الساعات بحثًا عن مقالة ،أو كتاب ،أو االنتظار السابيع  ،كي تعود
أحيانا عدم امكانية
الكتب من مستعيرين آخرين ،أو طمبيا من طريق اإلعارة التعاونية ،و ً

الحصول عمييا؛ ألنيا متوافرة في بمد آخر ،وعمى المستفيدين تحمل نفقات السفر والتنقل وصوالً

إلى المعمومات المطموبة.
ثالثا :مرمى البحث:

تعرف عمى معوقات استعمال المكتبات االلكترونية من وجية نظر طمبة الدراسات العميا في

كميات التربية  /جامعة بغداد.
رابعا :حدود البحث :
.1

تحديد معوقات استعمال المكتبات االلكترونية .

.4

طمبة الدراسات العميا في كميات التربية  /جامعة بغداد ،كل من (ابن رشد ،وابن الييثم،

والبنات ،والرياضية  -الجادرية ،الرياضية لمبنات  -الوزيرية) .

خامسا :منيج البحث:

اعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي لتحقيق اىداف البحث.

سادسا :الدراسات السابقة:
 .1دراسة العبيد ()2002

رمت الدراسة إلى معرفة( :مدى استفادة معممي المرحمة الثانوية من الشبكة العالمية

لممعمومات "اإلنترنت") ،وقد استعمل المنيج الوصفي التحميمي لمتعرف بمدى استفادة معممي
المرحمة الثانوية بمدينة الرياض من الشبكة العالمية لممعمومات (اإلنترنت) ،والتعـرف بالسبل

والطرائق التي تمكنيم من االستفادة منيا ،فضالً عن معرفة المعوقات التي تحد من االستفادة
منيا ،وقد بمغت عينة الدراسة ( )811معمماً ،واستعمل الباحث الوسائل االحصائية ،منيا الوزن

المئوي ،والوسط المرجح ،وتوصل الباحث إلى أن  % 21من عينة الدراسة تستعمل اإلنترنت
في زيادة ميارة البحث واالستكشاف العممي ،وأن  % 22٫4استفادت من اإلنترنت في التعرف

بوجود المواد التعميمية كالكتب والمجالت وأن  % 22٫ 1استفادت من اإلنترنت في متابعة
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البحوث والدراسات المختمفة ،وان  % 24٫1استفادت من اإلنترنت في البحث عن المراجع
العمميــة والتعميمية ،وأن  %44٫4استفادت من قواعد البيانات الكبرى في مجال التربية والتعميم

مثل ( ERICالعبيد ،4114 ،ص و-ح).
 .4دراسة السريحي 2003

عنوان الدراسة ( واقع المكتبات الجامعية السعودية عمى اإلنترنت) رمت الدراسة إلى
معرفة

إيضاح البنية األساسية لمواقع المكتبات الجامعية السعودية والمآخذ التي يمكن

مالحظتيا عمييا ،واستعمل الباحث المنيج الوصفي في دراستو ،مستعمالً االستبانة المفتوحة،
ومن ثم المغمقة أداة إلى دراستو ،وأخذ عينة عدد من اساتذة وطمبة من الجامعات في المممكة،

وبعد استعمال الوزن المئوي والوسط المرجح ،توصل الباحث إلى أن جامعة الممك خالد في

مدينة أبيا ال تمتمك موقعاً ليا عمى الشبكة ،في حين أن جامعـة الممك عبد العزيز ،والجامعة

اإلسالمية ،وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،تمتمك مواقع ليا عمى الشبكة ولدييا

صفحات تخص المكتبات؛ لكنيا ال تتعدى كونيا صفحات تعريفية إرشادية غير فعالة ،وقديمة
في محتوياتيا ،أما فيما يخص موقع مكتبة جامعة الممك سعود ،وىو جيد في معموماتو؛ لكنو

يعد موقعاً جامداً ال يقدم خدمات تفاعمية ،كما تعد المواقع التي تخص جامعات الممك فيصل،
والممك فيد لمبترول والمعادن ،وأم القرى أكثر تمي اًز وتطو اًر من بين مواقع المكتبات الجامعية

السعودية (السريحي،4114 ،ص.)191-181

 .3دراسة فايز منشر الظفيري وعبد العزيز السويط بعنوان (استخدام أعضاء ىيئة التدريس

بجامعة الكويت لمصادر المعمومات الرقمية
أتت ىذه الد ارسة لمتعرف بمدى استخدام أعضاء ىيئة التدريس جامعة الكويت لمصادر
المعمومات الرقمية .وتم استخدام المنيج الوصفي ألنو المنيج المناسب لتحقيق أىداف ىذه

الد ارسة من خالل اختبار عينة ( )181من أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الكويت ( )11من
الكميات العممية و( )11من الكميات األدبية .تم االعتماد عمى مقياس أعد بقصد معرفة مدى

استخدام أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الكويت لمصادر المعمومات الرقمية ،وكانت أىم النتائج

ىي اتفاق غالبية أعضاء ىيئة التدريس في الكميات العممية واألدبية عمى أن استخداميم

لمصادر المعمومات الرقمية يعتبر ضرورة ويشعرون بأىمية وجودىا .كما بينت الد راسة أن

ىناك ميا ارت خاصة الستخدام مصادر المعمومات الرقمية يصعب عمى أعضاء ىيئة التدريس

اكتسابيا ،ولكي يتم التغمب عمى تمك المعوقات ،تنصح ىذه الد ارسة عمى التشجيع عمى إجراء

المزيد من الدوارت ألعضاء ىيئة التدريس التي تساعد عمى تعريفيم وتطور مياراتيم البحثية في
مصادر المعمومات الرقمية.
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 ( .2د راسة موضي الدبيان) .( 4111تنمية اتجاىات الوعي المعموماتي الرقمي لدى
أعضاء ىيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وتأثيرىا عمى تطوير البحث
العممي).
استيدفت الدراسة التعرف عمى واقع الوعي المعموماتي الرقمي لدى أعضاء ىيئة التدريس
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،وتأثيره عمى تطوير البحث العممي ،واستخدمت
الدراسة المنيج المسحي واألداة المستخدمة لجمع البيانات ىي االستبانة ،وأكدت نتائج الدراسة

أىمية الوعي الرقمي لمباحثين التخاذ الق اررات السميمة وحل المشكالت العممية ،وأن أىم دوافع

البحث وراء المعمومات من قبل المشاركين في الدراسة إعداد أبحاث عممية لمترقية ،وأن أىم
السبل المتبعة في البحث عن التطورات الحديثة في مجال التخصص ىو البحث في اإلنترنت

في المواقع ذات العالقة بالتخصص ،وأوصت الدراسة عمى ضرورة اىتمام الجامعات السعودية

بالدوا رت التدريبية ،واستم اررية التعميم لتفعيل استراتيجيات تنمية ميارات الوعي الرقمي.
.5

( دراسة ()2000( )Kibirige and Depalo
استيدفت الدراسة التعرف إلى معدل استخدام اإلنترنت ،وأكثر محركات البحث

استخداماً ،والتعرف إلى مدى استخدام قواعد البيانات اإللكترونية التي توفرىا المكتبة االلكترونية
الجامعية ،وشممت الدراسة  221طالباً في المرحمة الجامعية األولى والدراسات العميا باإلضافة
إلى أعضاء ىيئة التدريس ،وأكدت النتائج أن المستفيدين يفضمون استخدام محركات البحث

لموصول إلى المعمومات في الموضوعات المحددة ،إال أنيا كشفت عن ضعف النتائج التي يتم

التوصل إلييا األمر الذي يدل عمى حاجة المستفيدين إلى مساعدة أمناء المكتبة في صياغة
استراتيجيات البحث واإلرشاد إلى قواعد المعمومات التي يمكن الرجوع إلييا ،وأوصت الدراسة

بأىمية توفير التدريب المكثف لممستفيدين كافة من باحثين وطمبة وأعضاء ىيئة التدريس.
جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة :
 .1اختيار المنيج المناسب لمبحث الحالي .

 .4كيفية اختيار العينة وتوزيعيا من طريق االطالع الموسع لمدراسات .

 .4استعمال الوسائل اإلحصائية المناسبة لغرض التوصل إلى النتائج التي يرمي إلييا البحث.
 .2أدى إطالع الباحثة عمى ىذه الدراسات إلى وضوح الفكرة ونضوجيا ،واكتمال الخطة التي
تسير عمييا في إتمام بحثيا .

 .2زودت الدراسات السابقة الباحثة بالعديد من المصادر األخرى التي تم رجوعيا إلييا ،واإلفادة

منيا.

 .1إعداد أداة البحث وتطبيقيا.
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المبحث الثاني /الجانب النظري.

أوالً /نشأة المكتبات االلكترونية:

أدى التقدم والتطور في مجال الحاسبات  ،والبرمجيات ،وتكنولوجيا االتصاالت ،وتطبيقاتيا

في مجال المكتبات والمعمومات ،إلى وجود العديد من األنظمة اآللية ،ومن ثم كثير من قواعد
البيانات الببميوجرافية المتاحة عمى الخط المباشر ،الذي أصبح البحث فييا يمثل مشكمة أمام

الباحثين وأخصائي المكتبات والمعمومات ،نظ ار لتعددىا من جية ،واختالف طرق البحث
واالسترجاع فييا من جية أخرى .وقد تعاممت المكتبات مع بعض التقنيات السائدة في

االربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي ،كالبطاقة المثقوبة ،وأداة الفرز

في بعض

االجراءات المكتبية إال أنيا لم تعرف تطبيق التقنيات حقًا إال في عقد الستينيات الذي يعد بداية
دخول الحواسيب الكبيرة وتطبيقاتيا إلى المكتبات في العالم.
وتعد المكتبة اإللكترونية شكال جديدا لممكتبة التقميدية ،حيث يتم االعتماد فييا عمى

التقنيات الحديثة في تحويل البيانات والمعمومات من الشكل الورقي إلى الشكل اإللكتروني ،وذلك

لتحقيق المزيد من الفعالية والكفاية في تخزين المعمومات ومعالجتيا ،وبثيا لممستفيدين .وتجدر

اإلشارة إلى أن التقنيات المستخدمة في المكتبة اإللكترونية توفر بيئة مالئمة لمتعامل مع
مصادر المعمومات عمى اختالف أشكاليا ،سواء ما ىو عمى شكل أقراص ضوئية أم ما ىو

عمى ىيأة ممفات إلكترونية أو ممفات إلكترونية في شبكة اإلنترنت .وان ربط تمك المصادر
مختمفة األشكال تحت بوابة المكتبة اإللكترونية ووضعيا تحت بنية تكاممية واحدة ،سوف يوفر

بيئة عمل أفضل ،أكثر شمولية ودقة.

إن أول من قام بإنشاء مكتبة إلكترونية (رقمية) ىو مايكل ىارت في عام 1931م من

خالل ما أطمق عميو اسم مشروع غوتنبرج  Gutenberg Projectالذي سعى من خاللو إلى

إتاحة مصادر المعمومات التي سقطت عنيا قوانين الحماية الفكرية عمى العامة من دون مقابل.

وفي عام 1991م قامت مكتبة الكونجرس بإطالق مشروع الذاكرة األمريكية American

 Memoryالذي أخذ في عام 1992م مسمى المكتبة الوطنية الرقمية National Digital
 ،Libraryحيث تعمل مكتبة الكونجرس من خاللو عمى إتاحة المصادر التاريخية األمريكية

()National Digital Libraryعمى االنترنت لالستخدام العام لجميع فئات المستفيدين( .عامر
قنديمجي ،مصدر سابق  ،ص.)248

وفي عام  1994م قام جون مارك بعمل فيرس يضم وصالت إلى جميع الكتب

اإللكترونية الموجودة عمى الشبكة ،وقد أطمق عميو اسم (صفحة الكتب اإللكترونية The
 ) Online Booksحيث قام بتطويره  ،وأصبح الموقع يضم وصالت لعشرات األلوف من
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الكتب اإللكترونية المجانية وغير المجانية بالمغة اإلنكميزية ،حيث أصبح ىذا الفيرس يحمل
العنوان التالي ،http://onlinebooks.library.openn.edu :أما في عام  1992م ظيرت

مجموعة من المشاريع في مجال المكتبات الرقمية ،حيث أطمقت (مجموعة السبعة  )G7مشروع

(المكتبة العالمية) الذي تسعى من خاللو المكتبات الوطنية لدول المجموعة إلتاحة المصادر
الرقمية دون مقابل وبواسطة الشبكات اإللكترونية ،وفي عام 1999م ،أصبح عدد المكتبات

الوطنية التي تعمل في ىذا المشروع  11مكتبة(.الصباحي،4112،ص.)4

لقد واجيت المكتبات ثالث ثورات غيرت مجمل مسار عمميا ،ىي ثورة الحواسيب ،وثورة

المعمومات ،وثورة االتصاالت  ،حيث اصبحت تمثل واجيات اتصال وتخاطب لموصول الى
المعمومات عبر الحواسيب والبرمجيات وقواعد البيانات وشبكات المعمومات المتطورة ،مخترقة

بذلك الحدود الجغرافية والسياسية لمدول واالقاليم (.ربحي عميان، 4111 ،ص  .)123وجاءت

لتؤكد مبدأ النظر إلى المكتبات كوحدات إدارية ليا وظيفة معالجة المعمومات المجمعة وتقديميا
لممستفيدين من خالل إجراءات ثابتة ىي التزويد والفيرسة واإلعارة وضبط الدوريات وتقديم

الخدمات المعموماتية وجعميا أكثر فاعمية(.عامر قنديمجي .مصدر سابق ص.)248

ثانيا /مفيوم المكتبات االلكترونية (لغة واصطالحا):

المكتبات اإللكترونية أحد مصادر التعمم الحديثة ،كما تعد البيئة المالئمة لممارسة العديد
من االنشطة التعميمية والبحثية المختمفة ،وقد ظيرت المكتبات اإللكترونية نتيجة النتشار
المعمومات اإللكترونية عبر اإلنترنت بنحو سريع ،مما أدى إلى انتشار المكتبات اإللكترونية

عبر اإلنترنت (.الشرىان ،4114 ،ص.)11

لعل التحوالت الجذرية في وسائل حفظ المعمومات ومعالجتيا ،والوسائط التي تنقميا ،جعل

المكتبات الجامعية أمام وظائف جديدة ،ومطالب متغيرة ،تقوم أساساً عمى استعمال الوسائل

والمعمومات اإللكترونية ،عبر الشبكات المحمية وربطيا بالشبكات الدولية(.صوفي،4111 ،

ص.)49

مما سبق يتضح أن توافر أوعية المعمومات اإللكترونية ومصادرىا مطمب جديد من مطالب

العصر ،وحتمية تفرضيا وجود اإلنترنت (صادق ،4111 ،ص ،)2كما يتبين الدور الفاعل
الذي تقوم بو المكتبة اإللكترون ية في تزويد الباحثين بكافة المعمومات التي تعينيم عمى إعداد

بحوثيم ،ومشاريعيم ،كما أن لممكتبة االلكترونية العديد من الفوائد ،من أبرزىا تيسير ميارات

تصنيف المراجع العممية وفيرستيا ،وتيسير التجول بين عشرات المكتبات لمبحث عن المراجع

والدخول إلى مصادر المعمومات ،فضالً عن توافر الدقة في المعمومات وتقميل الوقت والجيد

(زاىر ،1999،ص. )211
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لقد تعددت المفاىيم ،وتداخمت في التعبير عن التطورات الحديثة لممكتبة ،واثارت جدالً

ونقاشا بين المتخصصين في حقل المكتبات والمعمومات ،ومن ىذه المصطمحات المكتبة

اإللكترونية ( ،)Electronic Libraryوالمكتبة الرقمية( ،)Digital Libraryوالمكتبة االفتراضية

( ،)Library Virtualوالمكتبة المييبرة أو الميجنة ( ،)Library Hybridومكتبة بال
جدران(. (Corral,1995,p35( )Library without walls

فالمكتبة اإللكترونية ىي مجموعة من المواد (نصوص وصور وفيديو ،وسواىا) مخزنة

بصيغة رقمية ،يمكن الوصول إلييا عبر عدة وسائط ،أبرز وسائل الوصول لمحتويات المكتبة

الرقمية ىي الشبكات الحاسوبية ،وبصفة خاصة اإلنترنت.) www.ar.wekebedia.org(.

والمكتبة االلكترونية ىي المكتبة التي تحتوي عمى كم كبير من المصادر اإللكترونية ،مثل

األقراص الميزرة ،وترتبط بقواعد المعمومات وبنوكيا بنحو الكتروني ،وتشكل المواد اإللكترونية
معظم محتوياتيا ،ولكن يوجد بين محتوياتيا عدد من المصادر التقميدية ،ولكنيا ال تشكل الجزء

الغالب( .السريحي والسريحي ،4111 ،ص.)48
ثالثا /مزايا المكتبات االلكترونية:

تشير المصادر الى عدد من المزايا التي يوفرىا الشكل االلكتروني لممكتبات نوجزىا في النقاط

االتية:
.1

إمكانية توافر مصادر المعمومات التي يحتاجيا المستفيد من أي موقع ،وفي أي وقت

.4

إمكانية الوصول إلى محتويات مكتبات عالمية ومن مختمف أنحاء العالم ،بوساطة

.4

إمكانية الوصول إلى المقاالت العممية ،سواء بشكميا الورقي (  ) Printedأو الرقمي

يشاء ،ومن أي مصدر ،أو موقع عبر شبكات المعمومات ،ومنيا االنترنت .

استعمال الفيارس المحوسبة .

( )Digitalعبر شبكات المعمومات ومنيا االنترنت.
.2

إمكانية البحث عبر شبكات المعمومات ،واستعمال أكبر قدر ممكن من قواعد البيانات

ذات العالقة باىتمام المستفيدين.

.2

إمكانية خزن نتائج وتطبيق اساليب واستراتيجيات البحث الخاص بما يتعمق بتوسيع

.1

إمكانية تحقيق الربط ( )Linkمن طريق إجراءات البحث التي تمكن الباحثين من

أو تضيق البحث وصوالً إلى أفضل النتائج البحثية من المصادر االلكترونية .

التواصل والربط بين مختمف المحتويات االلكترونية والرقمية ،وتحديد مواقع أخرى ذات عالقة

وفائدة بخصوص موضوع البحث المطموب ( عميان ،4111 ،ص.)181
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امكانية الوصول الى أوعية المعمومات بكل أشكاليا  ،و لغاتيا  ،مما يتيح فرصة

لالطالع عمييا ،و استالميا من عمى بعد باستخدام شبكات المكتبات اإللكترونية .

.8

تعد المكتبة اإللكترونية العنصر المكمل لمنظام التعميمي الحديث ،و ذلك إلمكانية

.9

تقديم خدمات المنتدى العممي لمتواصل المباشر بين ذوي االختصاص لتبادل الرأي

تقديميا برامج تعميمية مساعدة لمطالب.

والمشورة .

.11

تقديم خدمة الدليل اإللكتروني لمكتب المتوافرة بالمكتبات التقميدية ،ودور النشر ،وتقديم

.11

تقديم خدمة التسويق ،وعرض األبحاث العممية عمى نطاق عالمي و ذلك من خالل

خدمة الطباعة عند الطمب.

ربط الشبكة المحمية بالشبكة العالمية لممعمومات (اإلنترنت).

رابعا /الفرق بين المكتبة االلكترونية والرقمية واالفتراضية :
المكتبة االلكترونية تتكون مقتنياتيا من مصادر المعمومات اإللكترونية المختزنة عمى
األقراص المرنة ( )Floppyأو المتراصة ( ،)CD-Romأو المتوافرة من خالل البحث
باالتصال المباشر ( )Onlineأو عبر شبكات المعمومات كاإلنترنت.

والمكتبة الرقمية ىي المكتبة التي تشكل المصادر اإللكترونية الرقمية كل محتوياتيا ،وال

تحتاج إلى مبنى ،وانما لمجموعة من الخوادم ( ، )Serversوشبكة تربطيا بالنيايات الطرفية
لالستعمال (المكتبة اإللكترونية في البيئة التكنولوجية الجديد).) www.et-ar.ne

أما مصطمح المكتبة االفتراضية ،فيشير ىذا المصطمح إلى المكتبات التي توفر مداخل أو

نقاط وصول ( )Accessإلى المعمومات الرقمية ،وذلك باستعمال العديد من الشبكات ،منيا

شبكة اإلنترنت العالمية ،وىذا المصطمح قد يكون مرادفاً لممكتبات الرقمية عمى وفق لما تراه

المؤسسة الوطنية لمعموم ( )National Science Foundationوجمعية المكتبات البحثية

( )Association of Research Librariesفي الواليات المتحدة األمريكية.
خامسا /معوقات انشاء واستعمال المكتبات االلكترونية والرقمية:

تناولت االدبيات عدد من المعوقات والصعوبات التي ترافق انشاء واستعمال المكتبات

االلكترونية والرقمية ،ندرج بعض منيا:
.1

قمة خبرة أمناء المكتبة في إدارة ىذه التقنية (.سمية محمد الصباحي)4112،

.4

قمة المخصصات والموارد المالية المتاحة لممكتبة وذلك من أجل توفير كافة التجييزات

المختمفة
.4

عدم توافق برنامج المكتبة مع برنامج التشغيل
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.2

المشكالت الفنية التي تتعمق بالوصول إلى المواقع ذات الصمة والمتاحة عمى الشبكات

.2

الحاجة الماسة إلى تصنيف وتوصيف المواقع المتاحة عمى الشبكة لبيان كم ونوع

.1

-قمة اإلعداد والتدريب لممكتبيين عمى استخدام التقنيات الحديثة وعدم مواكبتيم ألخر

المعمومات المتوفرة منيا والموضوعات التي تتناوليا وتحديث ىذه الخدمة.

المستجدات والتطورات الحاصمة في ىذا المجال

.3

مشكمة التكاليف الباىظة التي تتطمب تحويل مكتبة تقميدية إلى مكتبة إلكترونية المكتبة

اإللكترونية
.8

قضية حقوق الطبع والممكية الفكرية.

.11

عدم رغبة المستفيد في استخدام التقنيات الحديثة وذلك لجيمو بكيفية استخدام ىذه

.9

عدم وعي المستفيد بأىمية االستفادة من التقنية الحديثة

التقنيات وكذا الخدمات المتاحة فيو.
.11
.14

عدم قدرة المستفيد من استخدام الحاسوب.

التطورات السريعة والمتالحقة في عالم الحاسوب واالتصاالت قد تعيق الباحث من

االستفادة منيا كونو يجيل آخر التطورات المستجدة
.14

قمة األجيزة المخصصة لمباحثين مما يضطرىم لالنتظار فترات طويمة حتى تتاح ليم

.12

الحواجز المغوية قد تمنع المستفيد من االستفادة من المواد المتاحة في المكتبة حيث أن

الفرصة الستخداميا

الكثير من الوثائق والمصادر المتوافرة في المكتبات اإللكترونية ال زالت بالمغات األجنبية
وخاصة المغة االنكميزية  ،وبالتالي يقتصر استخداميا عمى الباحثين الذين يجيـدون ىـذه المغة

إجادة تامة.
.12

عدم معرفة المستفيد من تحديد المصطمحات الدالة لموثيقة وىذا سيؤدي إلى قمة عدد

الوثائق المسترجعة.
.11

عدم الدقة في استرجاع الوثائق والموضوعات التي يحتاجيا المستفيد (الضوضاء) •
عدم قدرة الباحث عمى استخدام الحاسوب وعدم معرفتو باستراتيجيات البحـث المباشـر

وخاصة عندما ال تخصص المكتبة االلكترونية موظفين لخدمة الباحثين ومساعدتيم .
.13

مشكمة أمن الوثـائق والقرصـنة والتخريـب والفيروسـات( .ربحي عميان وىدى

زيدان.)4111،
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سادسا /واقع المكتبات االلكترونية في العراق:
تسعى الدول المتقدمة الى تبني المشاريع التنموية التي من شأنيا تقديم اكفأ الخدمات الى
المستفيدبن منيا ،وترصد ليا المبالغ المالية الطائمة ؛ ومن تمك المشاريع ىو مشروع المكتبة
االلكترونية لما لو من مزايا في تطور وتقدم حركة البحث العممي فييا .ويمكن مالحظة تسابق

تمك الدول والدول النامية في ىذا المجال من خالل المواقع االلكترونية عمى شبكة المعمومات

(االنترنت)  ،حيث نجد مواقع لجامعات ومكتبات ومؤسسات معمومات متنوعة التخصصات

اصبحت في متناول المستفيدين وبأيسر السبل.

إن تطبيق المكتبات االلكترونية واعتماده في العراق جاء متأخ ار اسوة بالدول المجاورة
نتيجة لمظروف السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية التي مر بيا بعد احداث  4114وما تالىا؛
وعمى الرغم من ذلك فقد تبنت الدولة العراقية الجديدة (متمثمة بمؤسساتيا العممية) عددا من

المشاريع العممية محاولة المحاق بركب الدول المتقدمة في مجال التعميم ،والثقافة ،والبحث
العممي  ،وتكنموجيا المعمومات ؛ ويمكن مالحظة ذلك بعدة محاور نوجزىا باالتي:
.1

تبني برنامج الحكومة العراقية لتطبيق مفيوم الحكومة االلكترونية في كافة مفاصل

.4

تبني و ازرة التعميم العالي والبحث العممي لعدد من البرامج العممية التقنية لمواكبة

الدولة لتقديم افضل الخدمات وأكفأىا الى المواطن العراقي.

التطورات الحاصمة في دول المنطقة بشكل خاص ،والعالم بشكل عام ،ومنيا المكتبة االفتراضية

العممية العراقية(.)IVSL
.4

حث الجامعات العراقية عمى تطوير امكاناتيا العممية وتوفير البنى التحتية الالزمة لدعم

حركة البحث العممي والباحثين العراقيين بما يكفل التواصل العممي لمنيوض بواقع التعميم في

البمد.
.2

االنفتاح عمى المؤسسات العممية في مختمف الدول لسد الفجوة العممية التقنية التي

يعاني منيا الباحثون العراقيون سواء باالبتعاث او الزماالت الدراسية او بتطوير أداء الكفاءات

التدريسية عبر برنامج تطوير المالكات التدريسية المعتمد من قبل و ازرة التعميم العالي والبحث

العممي.
.2

قيام المؤسسات العممية المتمثمة بالو ازرات والجامعات والمعاىد العممية بتبني خطط

وتطبيقات عممية لتطوير امكاناتيا وخدماتيا بما يكفل الوصول الى الجودة الشاممة.

.1

ان جميع الجامعات العراقية لدييا مواقع الكترونية عمى شبكة االنترنت تنشر عمييا

نشاطاتيا العممية ،والثقافية ،ومشاريعيا ،وانجازاتيا.
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قيام معظم الجامعات العراقية بالشروع في أتمت مكتباتيا التقميدية مثل المكتبة المركزية

لجامعة بغداد ،والمستنصرية ،والتكنموجية وسواىا ؛ لتقديم خدمات حديثة لمباحثين العراقيين مثل
خدمة البحث اآللي في فيارس تمك المكتبات ،وخدمات االحاطة الجارية ،والبث االنتقائي

لممعمومات ،فيارس بالمجالت العالمية المجانية المتاحة عمى شبكة المعمومات ،كما توفر ادلة
الى االدوات المساعدة لمباحثين في البيئة الرقمية.
.8

فتح مواقع لممجالت العممية الصادرة عن الجامعات والكميات لتعميم الفائدة منيا؛ كما تم

فتح موقع يضم اعداد جميع المجالت االكاديمية العممية الصادرة عن الجامعات العراقية عمى

موقع دائرة البحث والتطوير في و ازرة التعميم العالي والبحث العممي. /http://www.iasj.net

.9

اعتماد آليات حديثة في الترقيات العممية بما يكفل نشر البحوث العممية لمباحثين

العراقيين عمى شبكة االنترنت مثل الزام الباحثين بتحميل بحوثيم عمى محرك البحث( Google

. )scholar

وعمى الرغم مما ذكر انفا فان التطور العممي المنشود ما زال بحاجة الى خطوات اكثر

عمقا  ،ومن ىذه الخطوات اعتماد تكنموجيا المعمومات وتطبيقاتيا المختمفة في مجال البحث

العممي بشكل اوسع  ،ولعل ابرز تطبيقاتيا ىي المكتبات االلكترونية.
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المبحث الثالث /الدراسة العممية

اوالً :المجتمع االصمي:

أ -مجتمع طمبة الدراسات العميا:
يتمثل المجتمع األصمي لمتدريسيين في البحث بطمبة الدراسات العميا الموجودين في

األقسام العممية المختمفة في كميات التربية ،جامعة بغداد ،لمعام الدراسي ( )4114-4114وقد
بمغ عددىم ( )344طالبا من طمبة الدراسات العميا لمكميات الخمس ،يتوزعون عمى كميات التربية

في بغداد (كمية التربية /ابن رشد لمعموم االنسانية ،وكمية التربية لمبنات ،وكمية التربية /ابن
الييثم ،وكمية التربية /الرياضية الجادرية ،وكمية التربية الرياضية لمبنات_ الوزيرية) ،الجدول ()1
يوضح ذلك.

جدول ()1
المجتمع االصمي لطمبة الدراسات العميا في جامعة بغداد/كميات التربية
الجامعة والكلٌة

عدد طلبة الدراسات

كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
كلٌة التربٌة للبنات
كلٌة التربٌة ابن الهٌثم
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة _ الجادرٌة
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات_ الوزٌرٌة
المجموع الكلً

632
421
663
12
95
266

النسبة
المئوٌة
%62
%62
%62
%62
%62
%422

ثانياً :عينة البحث:

وتشمل العينة االستطالعية والعينة األساسية:

أ -العينة االستطالعية:

تمثمت عينة طمبة الدراسات العميا االستطالعية من مجتمع البحث فـي االقسـام العمميـة المختمفـة،

أعتمدت الباحثة عمى من أجاب عن االستبانة المفتوحة التـي وجيـت إلـييم التـي أجرتيـا الباحثـة،
لتع ــرف نق ــاط الق ــوة والض ــعف المتعمق ــة بالمكتب ــات االلكترونيـ ـة والمقترح ــات ،ق ــد تكون ــت العين ــة
االستطالعية التي بمغ عدد افرادىا ( )122طالبا من طمبة الد ارسـات العميـا شـكموا نسـبة ()%41

من المجتمع األصمي والجدول ( )4يوضح ذلك:
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جدول ()2

عدد أفراد العينة االستطالعية لطمبة الدراسات العميا في كميات التربية  /جامعة بغداد
الجامعة والكلٌة

عدد طلبة الدراسات

كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
كلٌة التربٌة للبنات
كلٌة التربٌة ابن الهٌثم
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة_ الجادرٌة
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات_ الوزٌرٌة
المجموع الكلً

12
33
11
8
46
411

النسبة المئوٌة
%62
%62
%62
%62
%62
%422

ب -العينة األساسية:
اعتمدت الباحثة عمى نسبة ( )%41من مجتمع الدراسة من طمبة الدراسات العميا ،لقمة عددىم،
وكان عددىم ( )122طالبا من طمبـة الد ارسـات العميـا ،ليكونـوا عينـة البحـث ،وىـم يتوزعـون عمـى

كميات التربية /جامعة بغداد ،والجدول ( )4يوضح ذلك:
جدول ()3

عدد أفراد العينة األساسية لطمبة الدراسات العميا في كميات التربية /جامعة بغداد
الكلٌة
كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة
كلٌة التربٌة للبنات
كلٌة التربٌة /ابن الهٌثم
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة /الجادرٌة
كلٌة التربٌة /الرٌاضٌة للبنات/الوزٌرٌة
المجموع

عدد افراد العٌنة
12
33
11
8
46
411

بناء أداة البحث:
نظـ اًر لعــدم تـوافر أداة جــاىزة ومالئمــة لجمــع المعمومــات ،تــتالءم وأغـراض البحــث وأىدافــو،

فقــد اعتمــدت الباحث ـة عمــى االســتبانة أداة رئيســة لبحثي ـا ،إذ إنيــا مــن ابــرز الوســائل الشــائعة فــي
جمـع المعمومـات والبيانـات فـي البحـوث التربويـة التـي تتعمـق بـاآلراء واالتجاىـات ،لمحصـول عمــى

حقــائق تتعمــق بــالظروف واالســاليب القائمــة  ،فضـالً عمـا تتمتــع بــو االســتبانة مــن م ازيــا ،أىميــا :
االقتصــاد بالجيــد والوقــت بمــا يمكــن الباحــث مــن جمــع بيانــات مــن عينــة كبي ـرة فــي مــدة زمنيــة

مناسبة ،وال سـيما إذا كـان المجتمـع منتشـ اًر عمـى رقعـة جغرافيـة واسـعة ،زيـادة عمـى سـيولة وضـع

اسئمتيا ،وترتيب نتائجيا وتفسير بياناتيا( .داود وانور.)94 :1991 ،
وإلعداد ىذه األداة اتبعت الباحثة الخطوات اآلتية:

-1

توجيو استبانة مفتوحة إلى عينة من طمبة الدراسات العميا بمغت ( )122طالبا ،تضـمنت

سؤاال مفتوحا ىو:
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س /ما الصعوبات والمعوقات في استعمال المكتبات االلكترونية من وجيـة نظـر طمبـة الد ارسـات
العميا ،وطمب منيم أيضا تقديم مقترحات حميا.
.1

طبقت الباحثة االستبانة االستطالعية ألجل:

توضيح أىداف البحث ،واالجابة عن عدد من االستفسـارات واالسـئمة زيـادة عمـى اسـتثارة

المستفتين لإلجابة عن السؤال بعناية وصدق (فاندالين ،1982 ،ص)491

.4فضـالً عــن المعمومـات التــي حصـمت عمييــا الباحثـة مـن المقابمــة واالسـتبانة االســتطالعية ،فقــد

اطمعت عمى األدبيات والدراسات السـابقة التـي ليـا صـمة بموضـوع البحـث لمحصـول عمـى بيانـات

أخ ــرى ،ونتيج ــة لي ــذه الخطـ ـوات ت ــم التوص ــل إل ــى ( )48فقـ ـرة ،تع ــد معوق ــات اس ــتعمال المكتب ــات
االلكترونية.

وضعت الباحثة أمام كل فقرة ثالثة بدائل متدرجة لإلجابة ،تبـين مـدى شـعور المسـتجيب

.4

بالصعوبة ،وىي (صعوبة رئيسة ،صعوبة ثانوية ،ال تشكل صعوبة).

صدق االستبانة:

أن يعطــي االختبــار النتــائج نفســيا إذا مــا أعيــد تطبيقــو عمــى األف ـراد
يقصــد بالثبــات فيــو  " :ي
أنفســيم فــي الظــروف نفســيا " ( العـزاوي  ، 4113 ،ص ،) 93وتختمــف أنـواع مؤشـرات الصــدق
باختالف الظاىرة المقاسة ،والصدق الذي يالئم مثل ىذه األداة ىو الصدق الظاىري الذي يعتمـد
عمى عرض األداة عمى مجموعـة مـن الخبـراء والمتخصصـين ،لتقـرر مـدى صـالحية الفقـرات فـي

قي ـ ــاس م ـ ــا أع ـ ــدت لقياس ـ ــو ،ل ـ ــذلك اعتم ـ ــدت الباحثـ ـ ـة بع ـ ــرض األداة عم ـ ــى نخب ـ ــة م ـ ــن الخبـ ـ ـراء
والمتخصصين بمغ عددىم ( )11خبراء ،وقد ابدى الخبراء مقترحاتيم في حذف عدد مـن الفقـرات
ودمج المتشابية منيا ،حذف عدد مـن الكممـات ليكتمـل بنـاء الفقـرة أو تعـديل فقـرات جديـدة ،بـذلك

أصـبح عـدد الفقـرات ( )41فقـرة ،إذ أعتمـد عمــى موافقـة  %81مـن الخبـراء ،دلـيال عمـى صــالحية
الفقرة.

ثبات االستبانة:
يعــد الثبــات مــن صــفات أدوات القيــاس التــي يجعميــا ممكنــة االعتمــاد عمييــا فــي البحــوث ،وثبــات

األداة يعني انيا تمثل استق ار اًر وتقارباً في النتائج إذا طبقت أكثر من مرة في ظروف مماثمة عمى
العينة نفسيا (عودة.)422 :4114 ،

ولغرض التثبت من ثبات األداة أعتمـد اسـموب اعـادة األختبـار ( )Test Retestعمـى عـدد

مــن طمبــة الد ارســات فكــان عــددىم ( )122طالبــا ،وقــد كانــت المــدة بــين التطبيــق األول والثــاني
اســبوعين ،وىــي إعــادة تطبيــق االختبــار م ـرة أخــرى بعــد مــرور مــدة زمنيــة معينــة عمــى التطبيــق

األول ،وتـ ــزود ىـــذه الطريقـ ــة بـ ــدرجتين لكـ ـ ِّـل طالـ ــب ،وأن معامـ ــل االرتبـ ــاط بـ ــين درجـ ــات تطبيـ ــق
االستبانة األولى ودرجات التطبيق الثاني لو ىو معامل ثبات االختبار ،ومعامل الثبات في ىـذه
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الحال ـ ــة يس ـ ــمى معام ـ ــل االس ـ ــتقرار (ممح ـ ــم  ، 4114 ،ص ،)423وإليج ـ ــاد معام ـ ــل ثب ـ ــات األداة
استعممت الباحثة معامل ارتباط بيرسون ()Person؛ ألنو من اكثـر المعـامالت شـيوعاً ودقـة فـي
مثل ىذه البحوث.

وكممــا كــان معامــل االرتب ــاط عاليــا دل عمــى أن األداء ف ــي الم ـرة األخــرى ل ــم يختمــف عــن المــرة

األولــى ،فمعامــل االرتبــاط بــين التطبيقــين يمثــل حالــة االســتقرار فــي النتــائج (العجيمــي وآخــرون،
 ،)128 :1991وقد ظير أن معامل الثبـات يسـاوي ( ،)%82وىـو معامـل ثبـات ع ٍ
ـال جـداً  ،إذ
يعد معامل الثبات جيداً ،إذا بمغ ( )1613فأكثر ( النبيان .) 443 ، 4112 ،
تطبيق األداة:

طبقــت االداة بصــيغتيا النيائيــة لممــدة مــن ( )4114 /1 /12إلــى ( )4114 /4/11عمــى أف ـراد

جميعا  ،عددىم ( )122طالبـا مـن طمبـة الد ارسـات العميـا
عينة البحث النيائية المشمولة بالدراسة
ً
فـي كميــات التربيـة فــي جامعـة بغــداد ،وقــد حرصـت الباحثـة عمـى أن تمتقــي بـأفراد العينــة موضــحة

ليم أىداف البحث ،وطريقة االجابة عن االستبانة.

الوسائل االحصائية:

استعممت الوسائل االحصائية اآلتية ألغراض البحث:

-1

معامــل ارتبــاط بيرســون  Person Correlation Coefficientلحســاب ثبــات االداة

بطريقة إعادة االختيار.

ن مج (س ص) – (مج س) (مج ص)
ر = ----------------------------------
[ن مج (س( – )2مج س) [ ] 2ن مج (ص( – )2مج ص] )2

(ممحم  ، 4114 ،ص.)119
-2

النسبة المئوية:

استعمل في وصف مجتمع البحث وتحويل التكرار الى نسبة مئوية
(الغريب)114 :1933 ،

العدد الجزئي

النسبة المئوية= 100 × ---------
المجموع الكمي
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-4

الوسطططط المطططرج  :لوصــف كــل فق ـرة مــن فق ـرات أداة البحــث ،ومعرفــة قيمتيــا ،وترتيبيــا

بالنسبة لمفقرات األخرى ضمن المجال الواحد لغرض تفسير النتائج عمى وفق القانون اآلتي:
(ت( + )2 × 1ت( + )1 × 2ت × 3صفر)

الوسط = ---------------------------
مج ت

اذ ان ت =11تكرار االختبار (صعوبة رئيسية)
ت = 4تكرار االختبار (صعوبة ثانوية)

ت = 4تكرار االختبار (ال تشكل صعوبة)

مج ت = مجموع التك اررات لالختبارات الثالثة.
واعطيت لكل فقرة من فقرات االستبانة التي اختارىا المنتخبون االوزان اآلتية:
-

-4

درجتان لمبعد االول (صعوبة رئيسية).

درجة لمبعد الثاني (صعوبة ثانوية).

صفر لمبعد الثالث (ال تشكل صعوبة).

الوزن المئوي

لبيان قيمة كل فقرة من فقرات االستبانة واالستفادة منو في تفسير النتائج
الوسط المرج

الوزن المئوي= 100 × -----------
الدرجة القصوى

والدرجة القصوى تساوى ( )4في المقياس الثالثي البعد(الغريب)31 :1933 ،
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المبحث الرابع /النتائج واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات.

أوالً :نتائج البحث واستنتاجاتو.

تعرض الباحثة في ىذا الفصل النتائج التي توصمت إلييا في ضوء اإلجراءات المشار إلييا

فــي الفصــل الثالــث ،وســيتم تفس ـير الصــعوبات التــي حصــمت عمــى وســط مــرجح ( )4فمــا فــوق،
انتياء بالمتدنيـة ،وسـيعرض جـدوالً
وعمى وفق تسمسل الفقرة التي حصمت النتائج عالية المستوى و ً
يوضح الفقرات التي تم استبعادىا والنسب التي حصمت عمييا.

أوال  :الصعوبات التي حصمت عمى النتائج مقبولة:

( .1ضعف االمكانات المادية لتمويل مشاريع المكتبات االلكترونية) حصمت ىذه الفقرة عمى

الترتيب األول ،إذ كان وسطيا المرجح ( ،)4.89ووزنيا المئوي (  .) % 91ترى الباحثة أن

ىذه النتيجة تعود إلى أن توافر االمكانات المادية ميمة ِّ
لكل مشروع أو ميمة يمكن القيام بيا؛
ألن طبيعة المكتبات االلكترونية تعتمد عمى ايجاد بنى تحتية جيدة ،تتوافر فييا امكانات

االتصال من خالل األماكن المالئمة ،وحاسبات عالية الجودة وأجيزة االستقبال ،وسواىا من

مستمزمات أخر ،وىذا يعتمد عمى نوع الدعم المادي لتمويل المشروعات التي تنيض بالمكتبات
االلكترونية.

.4

(ضعف البنى التحتية لالتصاالت) حصمت ىذه الفقرة عمى الترتيب الثاني ،إذ كان

وسطيا المرجح ( ،) 4.82ووزنيا المئوي (  . ) % 92ترى الباحثة إن ىذه النتيجة المتقدمة

ناتجة عن االمكانات المتاحة في ايجاد جو مناسب ،ينطمق منو مشروع كالمكتبات االلكترونية،
وال يقصد بالبنى التحتية االمكانات المادية فقط؛ بل يشمل السبل الكفيمة في نجاح ىذه الميمة

من تقبل المجتمع لمتطور الحاصل ،وااليادي العاممة ،األماكن المناسبة  ،وسواىا.

(.4اتقان استعمال التقنيات الحديثة في التعامل مع المكتبات االلكترونية من الباحثين والعاممين)
حصمت ىذه الفقرة عمى الترتيب الثالث ،إذ كان وسطيا المرجح ( ،)4.84ووزنيا المئوي

( . )%92ويعود سبب ذلك الى أن كال من المستفيدين والعاممين بحاجة الى تدريب عمى
االستخدام السميم لممكتبات االلكترونية ،واتقان استراتيجيات البحث عبر ىذه المكتبات كما أن
العاممين في ىذا المجال بحاجة الى تدريب عمى النظم المستخدمة ،وكيفية البحث عبرىا

لموصول الى المعمومات المطموبة بأكفأ الطرائق وأسيميا ،لكي يكونوا مرشدين اكفاء لممستفيدين.

( .2توافر خطوط انترنت مالئمة وسريعة عمى المستوى المحمي) حصمت ىذه الفقرة عمى
الترتيب الرابع ،إذ كان وسطيا المرجح ( ،)4.32ووزنيا المئوي (  ،)% 94ولعميا من

الصعوبات التي تؤثر في تواصل المستفيد مع عممية البحث ،حيث إن ضعف خطوط االنترنت

تؤثر في قطع االتصال بمواقع تمك المكتبات وشبكات المعمومات ،مما يضطره الى اعادة عممية
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االرتباط بالشبكة ألكثر من مرة ،مما يولد لديو السأم ،ويجعمو يفضل الشكل التقميدي في ىذه
الحالة.

( .1قمة المصادر االلكترونية في عدد من التخصصات العممية) حصمت ىذه الفقرة عمى
الترتيب الخامس ،إذ كان وسطيا المرجح ( ،)4.34ووزنيا المئوي (  ،) %91ولعل ىذه

الصعوبة ترتبط بجانبين  ،األول ىو قمة المواقع االلكترونية التي تغطي العموم االنسانية ،غمبة

المواقع التي تغطي العموم التطبيقية بنحو أكبر ،أما الثاني ،فيرتبط بجانب أخر ىو قمة معرفة
الباحثين بالمكتبات االلكترونية والمواقع االلكترونية التي تغطي تخصصاتيم العممية.

( .3صعوبة توافر االدوات المساعدة لتعويد الطمبة عمى استعمال المكتبات االلكترونية)

حصمت ىذه الفقرة عمى الترتيب السادس ،إذ كان وسطيا المرجح ( ،)4.31ووزنيا المئوي (91

. )%

( .8سرعة التطورات الحاصمة في مجال تقنيات المعمومات واالتصاالت تشكل معوقا لمباحث
في عممية البحث لجيمو بيا) حصمت ىذه الفقرة عمى الترتيب السابع ،إذ كان وسطيا المرجح

( ،)4.19ووزنيا المئوي ( ، )%89611ولعل سبب ذلك يعود الى أن حركة التطور في مجال

االتصاالت والحواسيب السريعة جعمت من الصعوبة عمى عدد غير قميل من المستفيدين متابعة

او المحاق بتمك التطورات ،فضال عن قمة معرفة المستفيدين في كثير من ىذه التطورات مما
يشكل صعوبة باتجاه استعمال المكتبات االلكترونية.

( .9قمة معرفة الباحث بنوعية الخدمات المتاحة عمى المكتبات االلكترونية ،ومدى مناسبتيا
ألغراض بحوثيم) حصمت ىذه الفقرة عمى الترتيب الثامن ،إذ كان وسطيا المرجح (،)4.18

ووزنيا المئوي ( ، ) % 89611ولعل سبب ذلك يعود الى أن معظم الباحثين يجيمون نوع
الخدمات التي يمكن أن يحصموا عمييا من خالل المكتبات االلكترونية ،مثل خدمة االحاطة

الجارية ،خدمة البث االنتقائي لممعمومات ،البحث عمى الخط المباشر( ،)ON-LINEفضال عن
خدمات البحث ،والتصفح ،وتحميل الممفات ونسخيا.

( .11قمة برامج االعداد والتدريب المتوافرة ألمناء المكتبات لمعرفة كيفية استعمال وتوظيف

محميا) حصمت ىذه الفقرة عمى الترتيب التاسع ،إذ كان وسطيا المرجح
تقنيات المعمومات
ً
( ،)4.13ووزنيا المئوي (.)%89
.11

(ضعف االعالم عن أىمية االنتقال إلى الشكل االلكتروني في مجال استعمال المكتبات

االلكترونية) حصمت ىذه الفقرة عمى الترتيب العاشر ،إذ كان وسطيا المرجح ( ،)4.22ووزنيا

المئوي ( ،)% 82وترى الباحثة أن ضعف االعالم ادى إلى قمة الوعي بأىمية وكيفية استعمال
المكتبات االلكترونية عمى المستوى المحمي مما شكل صعوبة في فيم دور ىذه المكتبات
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واىميتيا عند الباحثين والمتخصصين في انجاز بحوثيم العممية ،وكيفية استثمار ىذه االمكانية
المتاحة من خالليا ،لمتعويض عن النقص في مصادر المعمومات التقميدية.

( .14قمة معرفة الباحث باستراتيجيات البحث عمى المكتبات االلكترونية) حصمت ىذه الفقرة

عمى الترتيب الحادي عشر ،إذ كان الوسط المرجح ( ،)4.42ووزنيا المئوي (، )%32.11
وتوعز الباحثة سبب ذلك إلى أن معظم الباحثين يعتمدون في عممية البحث عمى كتابة الكممة

المطموب البحث عنيا ويجيمون في معظم االحيان كيفية استعمال استراتيجيات البحث المختمفة

( المنطق البولياني)( )NOT،ON،ORلموصول الى أدق النتائج.

( .14نقص المواقع بالمغة العربية) حصمت ىذه الفقرة عمى الترتيب اثنتا عشرة ،إذ كان وسطيا

المرجح ( ،)4.44ووزنيا المئوي ( ،)% 32ان ىذه الصعوبة تمثل عائقا لعدد كبير من
الباحثين وطمبة الدراسات العميا ،ألن معظم المواقع والمكتبات االلكترونية متوافرة بالمغة

االنكميزية ،كما أن المواقع المتاحة بالمغة العربية ليست بالمستوى المطموب ،أو ال تمبي حاجات
المستفيدين بحسب تخصصاتيم العممية المختمفة مما دفع الباحثين الى اعتماد المصادر التقميدية
ليجدوا ضآلتيم فييا.

( .14اعتماد الباحث الحصول عمى المعمومات من دون ممارسة أساليب البحث اليدوي يؤثر

سمباً في المواىب الذاتية في االستكشاف واالبتكار) حصمت ىذه الفقرة عمى المرتبة الثالث
عشرة ،إذ كان وسطيا المرجح ( ،)4.41ووزنيا المئوي ( ،)%34.1أن اعتماد كثير من

الباحثين عمى غيرىم ( مثل الزمالء أو مكاتب خاصة تتولى ىذه العممية)
اجراء عممية البحث ،واستخالص النتائج،

في

تضعف ميارات استخدام الحاسوب ،وتعمم

استراتيجيات البحث عبر اسموب المحاولة والخطأ ،أو التعرف بمواقع ومكتبات الكترونية عبر

استخدام خاصية (.)HYPER LINK

( .12ارتفاع كمية المعمومات المسترجعة ذات الصمة قد يؤدي إلى استغراق الباحث لوقت
طويل في استعراضيا مما يجعمو يعزف عن االستعمال) حصمت ىذه الفقرة عمى المرتبة الرابع

عشرة ،إذ كان وسطيا المرجح ( ،)4.18ووزنيا المئوي ( ،)%34.1وترى الباحثة أن كميات
المعمومات المسترجعة ما بين آالف ومئات اآلالف أو ماليين الوثائق المسترجعة تجعل من
الصعب عمى الباحث ان لم يكن من المستحيل تصفحيا جميعا كما ان استرجاع مواد ذات صمة

ضعيفة بالموضوع تولد السـأم لدى الباحث ،مما يجعمو يعزف عن االستعمال.

 ( .12قمة توافر الخبرة لدى العاممين في ادارة المكتبات) حصمت ىذه الفقرة عمى الترتيب
الخامسة عشر ،إذ كان وسطيا المرجح ( ، )4.12ووزنيا المئوي ( ،) %31.1سبب ىذه

النتيجة في نظر الباحثة يعود إلى أن تحول المكتبات التقميدية الى الشكل االلكتروني حديث
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العيد عمى المستوى المحمي مما سبب قمة توافر الخبرة لدى العاممين في المكتبات ،حيث انيم
ألفوا استخدام الشكل التقميدي لمدة زمنية طويمة.

( .11تقبل فكرة التحول من اسموب التعمم التقميدي عمى اسموب التعمم االلكتروني لدى
التدريسيين والباحثين) حصمت ىذه الفقرة عمى الترتيب السادس عشر ،إذ كان وسطيا المرجح

( ،)4.14ووزنيا المئوي ( . )% 31وترى الباحثة أن تقبل فكرة التحول من اسموب التعمم
التقميدي الى االلكتروني تستمزم توافر البيئة المالئمة من حيث المناىج واالدوات ،متمثمة بتقنيات
االتصاالت الحديثة ،والتوعية االعالمية والثقافية ،فضال عن اقامة الدورات الكتساب الميارات
والخبرات الالزمة لذلك ،وبالضرورة فأن ذلك يستمزم وقتا ألجراء عممية التحول ،وىو ما بدأت

بو المكتبات الجامعية عمى المستوى المحمي .

( .13ضعف وعي أفراد المجتمع بأىمية االنتقال إلى استعمال المكتبات االلكترونية في البحث

العممي) حصمت ىذه الفقرة عمى المرتبة السابع عشرة ،إذ كان وسطيا المرجح ( ،)4.14ووزنيا
المئوي (. )% 31611

( .18ضعف توجيو الطمبة إلى استعمال المكتبات االلكترونية كنمط جديد من االدوات
المساعدة في عمميتي البحث والتعمم) حصمت ىذه الفقرة عمى الترتيب الثامنة عشر ،إذ كان

وسطيا المرجح ( ،)4.11ووزنيا المئوي (، )% 3164

وسبب ذلك ىو الى أن المالكات التدريسية القديمة التي ألفت التعامل مع الشكل التقميدي،
ووثقت بو ال تثق في المعمومات التي تنشر عبر شبكات المعمومات ،بسبب عدم امكانية اثبات

حقوق التأليف ،او التثبت منيا ،وعميو فأنيم ال يحبذون توجيو طمبتيم باتجاه استعمال االشكال
االلكترونية وأدواتيا.

( .19ال يوجد تدريب وتعميم كاف لمباحثين والتدريسيين عمى استعمال المكتبات االلكترونية)

حصمت ىذه الفقرة عمى المرتبة التاسعة عشر ،إذ كان وسطيا المرجح ( ،)4.11ووزنيا المئوي

(  ، ) % 3164وسبب ذلك أن المالكات العاممة في المكتبات ال تمتمك الخبرات الكافية لذلك،
فضال عن قصور المقررات الدراسية لتغطية ىذا الجانب.

( .41قمة توافر العاممين المتخصصين في المكتبات لمتعامل مع الشكل االلكتروني) حصمت
ىذه الفقرة عمى المرتبة العشرون ،إذ كان وسطيا المرجح ( ،)4.9ووزنيا المئوي ( 19611
 ،)%سبب ذلك أن معظم العاممين في المكتبات من غير المتخصصين في مجال المعمومات

والمكتبات .

( .41مشاكل التعامل مع الشكل االلكتروني لمصادر المعمومات عمى مستوى االجراءات الفنية

من الفيرسة ،والتصنيف ،والتكشيف ،والتزويد ) حصمت ىذه الفقرة عمى المرتبة واحد وعشرون،
إذ كان وسطيا المرجح ( ،)4.18ووزنيا المئوي (  ، ) % 19644لمسبب السابق نفسو.
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( .44صعوبة التحقق من صحة المعمومات التي تسترجع نتيجة عممية البحث) (صعوبة تحديد
المسؤولية عن العمل ،البحوث المنشورة عمى شبكات المعمومات) حصمت ىذه الفقرتان عمى

المرتبة اثنان وعشرون ،إذ كان وسطيا المرجح ( ،)4.18ووزنيا المئوي ( )% 19644وذلك؛

ألن بإمكان أي شخص أن ينشئ مدونة أو موقع خاص بو ينشر فيو ما يشاء ،ويحمل عمييا أية
معمومات ،فضال عن امكانية نسخ واقتباس أي نص دون االشارة الى المصدر الذي تم النقل
منو.

( . 44اختالف البيئة االجتماعية والثقافية لممجتمع تحول من دون التعمم عمى المكتبات

االلكترونية) حصمت ىذه الفقرة عمى المرتبة الثالثة والعشرون ،إذ كان وسطيا المرجح (،)4.13

ووزنيا المئوي (. )% 19ان استعمال طرائق تدريس تقميدية لمتعمم ال تحث المتعمم عمى

استعمال أساليب حديثة ومتطورة في البحث.

(.42الكمفة العالية الستعمال المكتبات االلكترونية من األجيزة والمعدات ،وكمفة االشتراك في

الدوريات) حصمت ىذه الفقرة عمى المرتبة اربع وعشرون ،إذ كان وسطيا المرجح (،)4.11
ووزنيا المئوي ( . )% 18611لعل كمفة استعمال المكتبات االلكترونية اليوم مقبولة اذا ما

قيست بمدة زمنية سابقة ،حيث ال يتطمب سوى جياز حاسوب مع خط انترنت ،ولكن االشتراك
في الدوريات قد يكون مكمفا عمى مستوى االفراد ،ليس المؤسسات اذا ما قيس بالفائدة العممية

المتحققة .

(.42معظم المصادر االلكترونية المتاحة بالمغة االنكميزية والمغات االجنبية األخرى) حصمت

ىذه الفقرة عمى ال خمس وعشرون ،إذ كان وسطيا المرجح ( ،)4.12ووزنيا المئوي (18644

 ، )%إن معظم المصادر االلكترونية تكتب بالمغة االنكميزية كما ان كثير من المستفيدين
يعانون من مشكمة ضعف المغة االنكميزية .

(.41مشكالت حقوق التأليف والنشر) حصمت ىذه الفقرة عمى المرتبة ست وعشرون ،إذ كان
وسطيا المرجح ( ،)4.12ووزنيا المئوي ( ،)% 18وذلك يتعمق بضرورة وجود تشريعات
وقوانين وضوابط ،تخص حقوق التأليف والنشر االلكتروني.

(.43صعوبة تأمين سالمة المعمومات وأمنيا التي يحصل عمييا الباحث أو ينشرىا عمى شبكات
المعمومات من عمميات القرصنة والتخريب أو الفيروسات) ،حصمت ىذه الفقرة عمى المرتبة سبع
وعشرون ،إذ كان وسطيا المرجح ( ،)4.4ووزنيا المئوي ( ، )% 13611لعدم وجود قوانين

وتشريعات تنظم ذلك.

(.48االخطار الصحية الناجمة عن ساعات الجموس امام شاشة الحاسوب) حصمت ىذه الفقرة

عمى الترتيب ثمان وعشرون ،إذ كان وسطيا المرجح ( ،)4.14ووزنيا المئوي (، )% 13644

حيث االستعمال المستمر والجموس لساعات طويمة تؤثر في النظر وسالمة العمود الفقري.
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(.49صعوبة تخمي القارئ عن عادات القراءة التقميدية ومغادرتيا إلى الشكل االلكتروني)،
حصمت ىذه الفقرة عمى المرتبة تسع وعشرون ،إذ كان وسطيا المرجح ( ،)4.1ووزنيا المئوي

( ، )% 13وترى الباحثة ان ىذه الصعوبة يمكن التكين بأضمحالليا في المستقبل القريب اذا
ما قورنت بأعداد األفراد الذين يستعممون تقنية الموبايل القريبة في تطبيقاتيا الى حد كبير

بالحاسوب.

(.41ال توجد مكتبة الكترونية محمية تمثل النواة لمشروع المكتبات االخرى في مثل ىذا االتجاه)
حصمت ىذه الفقرة عمى المرتبة الثالثون ،إذ كان وسطيا المرجح ( ،)4ووزنيا المئوي (11611

. )%

جدول()4

يبين ترتيب الصعوبات التي حصمت عمى نتائج مقبولة حسب الوزن المئوي والوسط المرج
ت
4
6
3
1
9
2
2
8
5
42
44
46
43
41
49
42
42
48
45
62
64

الصعوبات
ضعف االمكانات المادٌة لتموٌل مشارٌع المكتبات االلكترونٌة
ضعف البنى التحتٌة لالتصاالت
اتقان استعمال التقنٌات الحدٌثة فً التعامل مع المكتبات االلكترونٌة
من الباحثٌن والعاملٌن
توافر خطوط انترنت مالئمة وسرٌعة على المستوى المحلً
قلة المصادر االلكترونٌة فً عدد من التخصصات العلمٌة
صعوبة توافر االدوات المساعدة لتعوٌد الطلبة على استعمال المكتبات
االلكترونٌة
سرعة التطورات الحاصلة فً مجال تقنٌات المعلومات واالتصاالت
تشكل معوقا للباحث فً عملٌة البحث لجهله بها
قلة معرفة الباحث بنوعٌة الخدمات المتاحة على المكتبات االلكترونٌة
ومدى مناسبتها ألغراض بحوثهم
قلة برامج االعداد والتدرٌب المتوافرة ألمناء المكتبات لمعرفة كٌفٌة
استعمال وتوظٌف تقنٌات المعلومات محل ًٌا)
ضعف االعالم عن أهمٌة االنتقال إلى الشكل االلكترونً فً مجال
استعمال المكتبات االلكترونٌة)
قلة معرفة الباحث باستراتٌجٌات البحث على المكتبات االلكترونٌة
نقص المواقع باللغة العربٌة
اعتماد الباحث الحصول على المعلومات بدون ممارسة اسالٌب البحث
الٌدوي ٌؤثر سلبا ً على المواهب الذاتٌة فً االستكشاف واالبتكار
ارتفاع كمٌة المعلومات المسترجعة ذات الصلة قد ٌؤدي إلى استغراق
الباحث لوقت طوٌل فً استعراضها مما ٌجعله ٌعزف عن االستعمال
قلة توافر الخبرة لدى العاملٌن فً ادارة المكتبات
تقبل فكرة التحول من اسلوب التعلم التقلٌدي على اسلوب التعلم
االلكترونً لدى التدرٌسٌٌن والباحثٌن
ضعف وعً أفراد المجتمع بأهمٌة االنتقال إلى استعمال المكتبات
االلكترونٌة فً البحث العلمً
ضعف توجٌه الطلبة إلى استعمال المكتبات االلكترونٌة كنمط جدٌد من
االدوات المساعدة فً عملٌتً البحث والتعلم
ال ٌوجد تدرٌب وتعلٌم كاف للباحثٌن والتدرٌسٌٌن على استعمال
المكتبات االلكترونٌة
قلة توافر العاملٌن المتخصصٌن فً المكتبات للتعامل مع الشكل
االلكترونً
مشاكل التعامل مع الشكل االلكترونً لمصادر المعلومات على مستوى

442

الوسط المرجح
6885
6889
6886

الوزن المئوي
% 52
% 59
%51

6829
6826
6822

% 56
%54
% 52

6825

85,22

6828

% 85,24

6822

%85

(6899

%89

6861
6866
6864

%21822
% 21
%2382

6848

%2682

6849
6843

%24
%22,89

6846

% 22,22

6844

%22,3

6844

% 22,3

6825

% 25,22

6828

% 25,33

مجلة األستاذ

66
63
61
69
62
62
68
65
32

العدد  -412المجلد الثاني  -لسنة 4112 /م  1241 -هـ

االجراءات الفنٌة من الفهرسة والتصنٌف والتكشٌف والتزوٌد
(صعوبة التحقق من صحة المعلومات التً تسترجع نتٌجة عملٌة
البحث) و (صعوبة تحدٌد المسؤولٌة عن العمل للبحوث المنشورة على
شبكات المعلومات)
اختالف البٌئة االجتماعٌة والثقافٌة للمجتمع تحول من دون التعلم على
المكتبات االلكترونٌة
الكلفة العالٌة الستعمال المكتبات االلكترونٌة من االجهزة والمعدات
وكلفة االشتراك فً الدورٌات
معظم المصادر االلكترونٌة المتاحة باللغة االنكلٌزٌة واللغات االجنبٌة
االخرى
مشاكل حقوق التألٌف والنشر
صعوبة تأمٌن سالمة المعلومات وامنها التً ٌحصل علٌها الباحث أو
ٌنشرها على شبكات المعلومات من عملٌات القرصنة والتخرٌب أو
الفٌروسات
االخطار الصحٌة الناجمة عن ساعات الجلوس امام شاشة الحاسوب
صعوبة تخلً القارئ عن عادات القراءة التقلٌدٌة ومغادرتها إلى
الشكل االلكترونً
ال توجد مكتبة الكترونٌة محلٌة تمثل النواة لمشروع المكتبات االخرى
فً مثل هذا االتجاه

6828

% 25,33

6822

% 25
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%28,22
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%28,33

6821
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% 28
%22,22

6826
6824

%22,33
%22
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ثانيا /الصعوبات التي لم تحصل عمى النتائج مقبولة:
ً
 (.1مشكالت االستشيادات المرجعية لممصادر االلكترونيـة ،إذ يصـعب تحديـد عنـوان المجمـة أو

الكتــاب ،أو ىويــة المؤل ــف) حصــمت ىــذه الفقـ ـرة عمــى المرتبــة األولـ ـى ،إذ كــان وســطيا الم ــرجح

( ،)1.81ووزني ــا المئ ــوي ( ، )% 14ألن يمك ــن االش ــارة ال ــى بيان ــات الموق ــع االلكترون ــي ال ــذي
أخذت المعمومة منو.
 (.4عدم تأقمم االجيال القادمة عمى تعمم المكتبـات االلكترونيـة بنح ٍـو صحيح)حصـمت ىـذه الفقـرة
عمى المرتبة الثانية ،إذ كان وسطيا المرجح ( ،)1.39ووزنيا المئوي ( ، )%29611أن األجيال

الجديدة تتعامل مع التقنية بكفاءة اكبر.

 (.4قمــة تـوافر اليــد العاممــة لصــيانة األجيـزة فــي المكتبــات االلكترونيــة) حصــمت ىــذه الفقـرة عمــى

المرتبــة الثالث ـة ،إذ كــان وســطيا المــرجح ( ،)1.32ووزنيــا المئــوي ( ، ) %28644وذلــك لت ـوافر
المتخصصين لصيانة االجيزة ،كعاممين في المؤسسات ،وكمكاتب خاصة.

(.2ضـعف البيئـة التكنولوجيـة) حصـمت ىـذه الفقـرة عمـى المرتبـة الرابعـة ،إذ كـان وسـطيا المــرجح
( ،)1.12ووزنيا المئوي ( .)% 22

 (.2اخطـار الصـحية العامــة والسـالمة نظـ اًر لمجمـوس مـدة طويمــة امـام شاشــة الحاسـوب) حصـمت
ىذه الفقرة عمى المرتبة الخامسة ،إذ كان وسطيا المرجح ( ،)1.14ووزنيا المئوي (. )%22

(.1تغيير المواقع التي توصل الباحث إلى المصادر االلكترونية) حصمت ىذه الفقرة عمى المرتبة

السادسة ،إذ كان وسطيا المرجح ( ،)1.23ووزنيا المئوي (. )%24
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(.3قمــة المصــادر االلكترونيــة إذ ال يتجــاوز ( )%11مــن المصــادر الورقيــة) حصــمت ىــذه الفق ـرة
عمـى المرتبــة الســابعة ،إذ كــان وســطيا المــرجح ( ،)1.23ووزنيــا المئــوي (. )% 29كمــا موضــح
في الجدول (.)2

جدول( )5الصعوبات التي لم تحصل عمى النتائج مقبولة
ت
4
6
3
1
9
2
2

الصعوبة
مشكالت االستشهادات المرجعٌة للمصادر
االلكترونٌة ،إذ ٌصعب تحدٌد عنوان المجلة أو
الكتاب ،أو هوٌة المؤلف
عدم تأقلم االجٌال القادمة على تعلم المكتبات
بنحو صحٌح
االلكترونٌة
ٍ
قلة توافر الٌد العاملة لصٌانة األجهزة فً
المكتبات االلكترونٌة
ضعف البٌئة التكنولوجٌة
اخطار الصحٌة العامة والسالمة نظراً للجلوس
مدة طوٌلة امام شاشة الحاسوب
تغٌٌر المواقع التً توصل الباحث إلى المصادر
االلكترونٌة
قلة المصادر االلكترونٌة إذ ال ٌتجاوز ()%42
من المصادر الورقٌة

الوسط المرجح
4882

الوزن المئوي
%26

4825

%95,22

4829

%98,33

4829
4826

%99
%91

4892

%96

4812

%15

ثانيا /التوصيات:
-1

في ضوء النتائج واالستنتاجات يوصي البحث باآلتي:

ضرورة تذليل الصعوبات التي تواجو طمبة الدراسات العميا في امكانية استعمال

المكتبات االلكترونية ،وذلك من خالل حثيم ،وتوجيييم ،وتدريبيم باتجاه استعمال المكتبات
االلكترونية وشبكات المعمومات.

-4

تنمية الوعي لدى طمبة الدراسات العميا بأىمية مواكبة التطور الحاصل في الدول

المتقدمة في مجال استخدام تقنيات المعمومات ،ودورىم العممي في قيادة المجتمع باتجاه ذلك .

-4

ضرورة الزام طمبة الدراسات العميا باعتماد تقنيات المعمومات والمصادر االلكترونية في

ثني بحوثيم؛ لتقميل الفجوة بينيم وبين نظرائيم في التخصص من مختمف الدول.

-2

ضرورة تبني و ازرة التعميم العالي والبحث العممي لخطة عمل باتجاه تطوير قدرات طمبة

الدراسات العميا وامكاناتيم في مجال استعمال تقنيات المعمومات واالتصاالت الحديثة ،وتييئة
المستمزمات الخاصة بذلك.

-2

زيادة دعم المكتبات الجامعية وتوافر المستمزمات الضرورية من حواسيب ،وخطوط

االنترنت ،ومالكات متخصصة؛ لممساىمة في تنمية قدرات الباحثين ،وارشادىم لالستعمال

العممي الصحيح لممكتبات االلكترونية.
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اقامة الدورات التدريبية لكل من العاممين ،والمستفيدين والباحثين؛ لتعمم كيفية البحث

عبر المواقع االلكترونية والمكتبات االلكترونية والرقمية.

المقترحات
-1

تقترح الباحثة المقترحات اآلتية لتكون بحوث أو دراسات الحقة :

العميا.
.2

إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في صعوبات التعميم االلكتروني لطمبة الدراسات

إجراء دراسة مماثمة لمتعرف صعوبات استعمال المكتبات االلكترونية عند طمبة

البكالوريوس.
.2

إجراء دراسة لتعرف صعوبات استعمال المكتبات االلكترونية عند طمبة االعدادية.

448

العدد  -412المجلد الثاني  -لسنة 4112 /م  1241 -هـ

مجلة األستاذ

المصادر:
 )1احمد سممان عودة .القياس والتقويم في العممية التربوية _.ط _.2عمان  :مطبعة عمان.4114 ،

 )4الذىب ،محمد عبد العزيز .التربية والمتغيرات االجتماعية في الوطن العربي _.بغداد :بيت الحكمة،
4114م.

 )4ربحي مصطفى عميان .المكتبات االلكترونية والمكتبات الرقمية _.عمان :دار صفاء .4111 ،

 )2ربحي مصطفى عميان و ىدى زيدان عباس .المكتبات اإللكترونية ودور المكتبات في التعميم عن بعد
_.

ورقة

مقدمة

إلى

مؤتمر

التعميم

االلكتروني

جامعة

البحرين

4111

نيسان()http://econf.uob.edu.bh/conf1/pdf%20files/163.pdf
 )2المصدر نفسو ،طبعة ثانية
 )1سامي محمد ممحم .القياس والتقويم في التربية وعمم النفس _.ط_.4عمان :دار المسيرة 4114 ،م

 )7السريحي ،حسن وناريمان حمبيشي .مبنى المكتبة االلكترونية "دراسة نظرية لممؤثرات والمتغيرات".
مجمة مكتبة الممك فيد الوطنية ،مج ،1ع4111/4111 ،4م.

 )8الصباحي ،سمية محمد .المكتبات االلكترونية :دراسة نظرية  /ورقة عمل مقدمة إلى  :ندوة
المعموماتية ودورىا في رفع كفاءة القطاعات اإلنتاجية والخدمية والتي ستنظميا جامعة صنعاء خالل

الفترة 4112م -12/2/ص4
 )9طارق عبد الرؤف عامر .التعمم الذاتي _.عمان :دار الفكر4112 ،م .
 )11عبد الرازق يونس .نظم المعمومات المرئية واالتصال الجماىيري الشفاىي .رسالة المكتبة ،مج 42
 ،ع4 - 4

 )11العجيمي ،صباح حسين (...وآخرون) .القياس والتقويم _.بغداد :دار الحكمة .1991 ،

 )14العزاوي  ،رحيم يونس كرو  ،القياس والتقويم في العممية التدريسية _.،عمان  :دار دجمة ،
4113م.

 )14عزيز حسن داود  ،انور حسين .مناىج البحث التربوي _.بغداد :جامعة بغداد1991 ،م.

 )12عمي  ،نبيل  ،ونادية حجازي .الفجوة الرقمية رؤية عربية لمجتمع المعرفة  ،عالم المعرفة ،
 4112م .

 )12الغريب ،رمزية .التقويم والقياس النفسي والتربوي _.القاىرة :مكتبة االنجمو المصرية العربية ،
.1933

 )11فاندالين ،ديوبرلد .مناىج البحث في التربية وعمم النفس  /ترجمة عمر نبيل نوفل (...وآخرون)_.
ط_.4القاىرة :مكتبة االنجمو المصرية1982 ،م.

 )13قنديمجي،عامر اب ارىيم  .مصادر المعمومات التقميدية والمحوسبة ، _.ص248
 )18مصطفى ،فييم .ميارات القراءة االلكترونية _.القاىرة :دار الفكر العربي4112 ،م.

 )19موضي الدبيان .تنمية اتجاىات الوعي المعموماتي الرقمي لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية وتأثيرىا عمى تطوير البحث العممي  .مجمة دراسات المعمومات4111 ،
 .aالموقع:

http://www.informationstudies.net

 )41النبيان  ،موسى  .أساسيات القياس في العموم السموكية  _.عمان  :دار الشروق 4112 ،م .

449

 هـ1241 - م4112 /  لسنة-  المجلد الثاني-412 العدد

مجلة األستاذ

المصادر األجنبية
1- Butler, Meredith. (Electronic Publishing and its Impact on Libraries)
Library Resources and Technical Services , vol. 28 , No. 1- (1984) .
2-Kibirige, H. M., and L. Depalo (2000).The Internet As a Source of Academic
Research Information: Findings of Tow Pilot Studies. Information Technology and
Libraries. v. 19, no.1.P1-9.Visited on1/10/2012.Available: http://www.lita.org.

Difficulties in the use of electronic libraries from the
perspective of post graduate students in colleges of education:
Baghdad University
Dr. Yusra M. Abdulla
ABSTRACT:
The research aims to identify the difficulties and obstacles faced by graduate students
in the use of electronic libraries were selected sample of the research of graduate
students in the Colleges of Education / University of Baghdad (College of Education,
Ibn Rushed, College of Education, Ibn al-Haytham, Girls College of Education, College
of Education Riyadh_ Jadiriya, Faculty of Physical Education for Banat_ Waziriya),
descriptive approach adopted was taking a sample of the study population and
employed a number of statistical methods to analyze data, including Pearson correlation
coefficient, percentage, center-weighted, Centennial weight. The most prominent
difficulties faced by graduate students twice the physical capabilities to finance the
electronic library projects and the weakness of the communications infrastructure and
the difficulty of mastering the use of modern techniques in dealing with electronic
libraries of researchers and practitioners. He recommended Find the need to adopt the
Ministry of Higher Education programs and action plans towards the development of
the capabilities and potential of graduate students in the use of modern information and
communication and the creation of special supplies so techniques across urged
university libraries and libraries of colleges for the computerization of procedures and
services provided to beneficiaries in proportion to the developments rapidly globally
and regionally in this area.
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