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 واقع استخدام المكتبات الرقمية من قبل طلبة الدراسات العليا في جامعة الشرق األوسط
 إعداد

 ريم محمد اسماعيل العايد
 إشراف

 خالدة عبدالرحمن شتاتالدكتورة 
 الملخص

 في العليا الدراسات طلبة قبل من الرقمية المكتبات استخدام واقع إلى عرف  ت  لا هدفت الدراسةُ 
 الدراسة   نت عينةُ تكو  وقد اعتمدت الدراسة على المنهج  الوصفي المسحي.  األوسط، الشرق جامعة
خالل  األوسط( في جامعة الشرق )الماجستير من طلبة الدراسات العليا ،وطالبة( طالبا 536) من
بعد ، )االستبانة(لدراسة  داة اا تطويرُ  تم   الدراسة   وتحقيًقا ألهداف   ،5319/5353لعام الدراسي ا

  وثباتها. هاالتأكد من صدق
عدم وجوُد مرتفعة, و  الرقمية للمكتبات العليا الدراسات طلبة استخدام درجة ن  أتائج الن  ظهرت أ

على  الرقمية المكتبات استخدام بيَن المتوسطات  الحسابي ة  لمستوى درجة إحصائي ةٍ فروٍق ذات  داللٍة 
حصائي ٍة ُتعزى لمتغير الدرجة الكلية ، ُتعزى لمتغير  )النوع االجتماعي(, ووجود فروق ذات  داللٍة إ

 المكتبات استخدام تواجه التي الصعوبات أن  درجةو  ،الكلية لصالح كلية تكنولوجيا المعلومات
 التي الصعوبات درجةوجود فروٍق ذات  داللٍة إحصائي ٍة ل, وعدم بمستوى )ُمتوسط( تالرقمية جاءَ 

 داللةٍ  ذات   فروقٍ  وجودو , )النوع االجتماعي(تعزى لمتغير  الرقمية المكتبات استخدام تواجه
 ُتعزى الرقمية، المكتبة استخدام تواجه التي الصعوبات لدرجة الحسابي ة   المتوسطات   بينَ  إحصائي ةٍ 
 لصالح كلية العمارة والتصميم. على الدرجة الكلية )الكلية( لمتغير  

بعقد ورش عمل تدريبية لطلبة الدراسات العليا حول  الباحثة ُأوصت الدراسة نتائج ضوء وفي
الستخدام طلبة الدراسات العليا  أكثرتخصيص صالحيات ، و كيفية البحث في المكتبات الرقمية

 للمكتبات الرقمية من أي مكان وزمان. 
 .المكتبات، طلبة الدراسات العليا، واقع استخدامالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

The study aimed to identify the reality of using the digital libraries by postgraduate 

students at the Middle East University. Descriptive-survey research methodology was 

conducted with (602) male and female postgraduate students (Master degree) during 

the academic year /6002 2020. In order to achieve the aims of the study, the researcher 

developed a questionnaire; validity and reliability of the tool were verified. 

The results showed that the degree of postgraduate students ’use of the digital 

library is (high). There are no statistically significant differences between the arithmetic 

means of the level of the degree of the digital library’s use on the total degree, due to 

the variable (gender), but the presence of statistically significant differences attributed 

to the college variable, in favor of the (Information Technology) College. It also 

concluded that the degree of difficulties facing the use of the digital library came at 

(intermediate) level. and there were no statistically significant differences to the degree 

of difficulties facing the use of the digital library in favor of  gender, but there were 

statistically significant differences between the arithmetic averages to the degree of 

difficulties facing the use of the digital library, due to the College variable, in favor of 

the (Architecture and Design) College. 

In the light of the study results, the researcher recommended holding training 

workshops for postgraduate students on how to search in digital libraries, and allocating 

more privilege for postgraduate students to use digital libraries from anywhere and 

anytime. 

Keywords: Libraries, Postgraduate Students, Reality of Using. 
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 ولالفصل األ 

  فية الدراسة وأهميتهالخ

 مقدمة

أدى التقدم التكنولوجي السريع الذي شهده العالم في السنوات األخيرة إلى إنتاج العديد من 

ساهمت بدورها في إحداث التغيير في  واالتصاالت والتيالتقنيات الحديثة في مجال المعلومات 

الذي أدى إلى إلغاء  وسهولة، األمرنمط حياة األفراد في مختلف المجتمعات وجعلها أكثر مرونة 

الحواجز الزمانية والمكانية بين أفراد المجتمعات المختلفة، وجعل الفرد قادرًا على التجول والتعرف 

رات التي أحدثها دخول التكنولوجيا للمجتمعات على أحدث المستجدات. وفي سبيل مواكبة التغي

سعت العديد من الدول إلى توظيف أدوات العصر الرقمي في عملية التعليم وفي مختلف المراحل 

الدراسية، واألستفادة منها بما يسهم في رفع جودة عملية التعليم والتعلم ورفع مستوى فاعليتها، 

 ية.وتحسين مستوى مخرجاتها التعليم

د قطاع التعليم العالي األردني في وقتنا الحالي نقلًة نوعية في مجال التعليم وقد شه

لكتروني، حيث تسعى مختلف الجامعات األردنية ومنذ إنشائها إلى مواكبة التطورات الحاصلة اإل

رتقاء بالعملية التعليمية ستفادة منها بهدف االفي مجال تكنولوجيا التعليم، والتقنيات الحديثة واال

وتعد المكتبات أحد أهم القطاعات التي تعمل على تقديم  مية.عزيز مستوى مخرجاتها التعليوت

للجامعات المتطورة الحديثة، كما وتعد مركزًا  الجامعات، إذ أنها القلب النابض المعلومات لطلبة

ات أساسيا في عملية التعليم والبحث العملي، وخدمة المجتمع؛ نظرًا لما توفره من مصادر معلوم

 تهيئحديثة تساهم في خدمة المجتمع الجامعي، وهي جزء فعال في النظم التعليمية نظرا لما 
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مقاالت ، لمرتاديها من سهولة في الحصول على المعلومات في مختلف أشكالها، سواء كانت كتبا

خيرة ونة األث العديد من التطوير عليها في اآلبحاث وغيرها، األمر الذي أدى إلى إحداأأو 

 .(5316طاب،)خ

 هامصادر المعرفة؛ والتي يتم إتاحتتحتوي مجموعة كبيرة من ؤسسة ا مهى أنالمكتبة عل رفوتعّ 

مية هأللارة. ونظرًا ستعالوالمطالعة ا في إعداد البحوث واهستفادة منالا من أفراد المجتمع ليهلمحتاج

م لع ليهق علا أطهخاص بم لر عهيمية، فقد ظلالتعية لا المكتبات في العمهالكبيرة التي تحظى ب

ا من المؤلف هومات منذ لحظة صدور لعنى بدراسة دورة حياة المعالذي يُ ومات و لالمكتبات والمع

)غانم  ا إلى القارئ.هكالكتب أو الدوريات، لحين وصول هاا بهالذي يتم وضعشكل إلى ال االانتق

 (.5313وجالمنة، 

ى المكتبات لا؛ والتي تشتمل عليهوتشرف عا هة التي تدير هجلف أنواع المكتبات تبعًا للوتخت

ف الجامعات لولذلك تقوم مخت عية،العامة، والمدرسية، والوطنية، والمتخصصة، والمكتبات الجام

دف إلى هارة الجامعة، والتي تدإل ا، تخضعهمكتبة خاصة بإنشاء  ىلاصة عسواء الحكومية أم الخ

م في إعداد هف التخصصات والتي تعينلمخت ومات فيلئة التدريس بالمعهيبة وأعضاء لتزويد الط

 ويسر ودون أي تكاليف مادية عاليةولة هى المراجع بكل سلم، والحصول عهبحاث وفي دراستألا

 (.5311)حافظ، 

ور مصادر هومات، وظلحقة، وتنامي حجم المعالالتطورات المت في دائرة عتسااالوقد دعا 

ى لحصول علاحتياجات الباحثين والدارسين ل وا، ونمهف أشكاللكترونية بمختإللومات الالمع

العالم، إلى حاجة المؤسسات  ف مناطقلت ومن مختالف المجالومات متنوعة وغنية في مختلمع

رت مجموعة هوماتية. وبالتالي، فقد ظلا المعهخدمات ى تحديث وتطويرلوماتية إلى العمل علالمع
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مكتبات الرقمية، استحداث ال الل، من خوماتلات الحديثة لمواكبة عصر المعاإلتجاهمتنوعة من 

ومات المخزنة، ونظم لر المعدى العديد من مصالا قواعد بيانات ضخمة تحتوي عنهوالتي توصف بأ

صوات، الرسوم ألاالنصوص، الصور، من خالل الوسائط المتعددة )البيانات ا، ومعالجة هاسترجاع

بنوك وشبكات مع المعلومات من خالل  في تعامله والتي تدعم المستفيد المتحركة( الثابتة أو

 (.5311)علي، وماتلالمع

تلعب المكتبات الرقمية دورا مهما في عملية البحث العلمي، حيث أصبح يستند على المكتبات 

الرقمية وذلك من خالل كتب ودراسات علمية منشورة الكترونيا وساعد ذلك على توفير الوقت 

 (.5313العلمية)عوارم،والجهد للباحث في إعداده للبحوث 

، خاصًة استخداما دائما على مدار الساعة للمستفيدينالرقمية  ت بذلك المكتباتلقد شكو 

الفرد الوصول إلى  اللمحدودية الوقت الذي يستطيع خ بة الجامعيين والباحثين، نتيجة عدملطلل

ص من قضية للتخيدية، والاء وقت عمل المكتبة التقهي نتيجة انتهومات، والذي كان ينتلالمع

 د ممكنهومات في أقل وقت وجلئل من البيانات والمعهام كم هفر لالنسخة الواحدة، وبذلك يتو 

 (.5313)الظفيري،

 ة الدراسةلمشك

العليا صعوبة في  باعتبارها طالبة من طالبات الدراسات تنبع مشكلة الدراسة من شعور الباحثة

 ا الطلبة مثل عدم استخدام المكتباتله التي يتعرضالتحديات واجهت الرقمية و  استخدام المكتبات

ول على المعلومة باستخدام يستطيع الطالب الحص الرقمية إال من داخل المكتبة الجامعية وال

الرقمية ودورها في تقديم العديد  ، وتعد عملية إغفال أهمية المكتباتالرقمية من أي مكان المكتبات

وتمكين الطلبة من إعداد البحوث التي تعد مطلبا اساسيا  ن مصادر المعلومات بشكل إلكترونيم
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قدرة الطلبة على إعداد هذه في دراسة طلبة الدراسات العليا أمرا مهما أدى إلى انخفاض مستوى 

ضعف في قدراتهم حداث ا  على تطوير مهارات البحث لديهم، و مر الذي انعكس سلبا ، األثالبحو 

ة وأهمية االستفادة منها في تنمية مهارات البحث في مختلف ت الرقميكتباهمية المنظرا ألالبحثية 

 ثية.االيجابية على مهاراتهم البح مصادر المعلومات لدى الطلبة وانعكاساته

( في توصياتها إلى العمل على خفض المعوقات المادية 5313) كما أكدت دراسة الشعيبي

كدراسة  دراسات أخرى أوصتالرقمية، وكما  لتي تحد من عملية استخدام المكتباتوالتقنية ا

دراسة رافي  و (Murugesan & Pandian, 2012 ( ودراسة مورغيسان وبانديان5313منصور)

إلى توفير قاعات مزودة بالحواسيب عالية  Rafi, Ming & Ahmad, 2019ومينغ وأحمد )

ى تحسين وتوسيع البنية الجودة لإلتصال بشبكة اإلنترنت المخصصة للطلبة الباحثين، والعمل عل

  التحتية الالزمة للجامعة بما يخدم المكتبة الرقمية.

الرقمية من قبل طلبة الدراسات  اتوهذا ما دعا الباحثة إلى الوقوف على واقع استخدام المكتب

العليا، في سبيل العمل على تفعيل دورها بما يخدم الطلبة في مختلف المراحل الجامعية وطلبة 

 :محاولة اإلجابة عن السؤال اآلتي الدراسات العليا بشكل خاص وبالتالي، تتمثل مشكلة الدراسة في

  األوسط؟دراسات العليا في جامعة الشرق الرقمية من قبل طلبة ال ما واقع استخدام المكتبات س:
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 وأسئلتها: أهداف الدراسة

 :الدراسة الحالية إلى دفهت

جامعة الرقمية من قبل طلبة الدراسات العليا في  اتالتعرف على واقع استخدام المكتب

  عن األسئلة التالية:سط من خالل اإلجابة الشرق األو 

 ؟الرقمية اتللمكتبدام طلبة الدراسات العليا درجة استخ ما .1

 ؟يا في استخدام المكتبات الرقميةطلبة الدراسات العل الصعوبات التي يواجههاما .5

في درجة استخدام  (α= 3.35) عند مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية .3

 (؟)النوع االجتماعي، الكلية قمية تعزى لمتغيرات الدراسةالر  المكتبات

في درجة  (α =3.35) عند مستوى هل توجد فروق ذات داللة احصائية .3

)النوع  قمية تعزى لمتغيرات الدراسةالر  عوبات التي تواجه استخدام المكتباتالص

 (؟االجتماعي، الكلية

 أهمية الدراسة

من قبل  هاا موضوع المكتبات الرقمية وواقع استخدامهمية الدراسة الحالية في تناولهتتمثل أ

ة لمية استخدام المكتبات الرقمية في مرحأله، نظرًا الشرق األوسطجامعة يا في لبة الدراسات العلط

 .: النظري والتطبيقيماهمين، هجانبين م اللمية الدراسة من خهيم الجامعي، وتتمثل ألالتع

 :همية النظريةألا

ية لا في عمهبات الرقمية ودور ومات حول المكتلستوفره من مع فيماالنظرية  كما تتمثل أهميتها 

 يم. لالتع
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 همية التطبيقيةألا

 :اللمية التطبيقية من خألهثل اتتمو 

للعمل على  ،يالبة الدراسات العلى درجة استخدام المكتبات الرقمية من قبل طلعالمسؤولين  تعرف

مما يمكن أن يساعد في تطوير  وزيادة مواطن القوة فيها، ،تذليل الصعوبات وحل المشكالت

م هبة الجامعيين وبما يسلا الطهومات التي يحتاجلف المعلمختى لتحتوي ع ،مكتبة رقمية خاصة

 كما يمكن أن تسهم في توفير مكتبات رقمية في المؤسسات التربوية ،يملية التعلفي تحسن عم

ى التعامل لئة التدريس عهي وأعضاء بةطلدف إلى مساعدة الهومات رقمية تلتتضمن مصادر مع

 .ةمييلية التعلالعما بشكٍل فاعل بما يخدم ها واستخدامهمع

 حدود الدراسة

 الرقمية.واقع استخدام المكتبات  الموضوعي:الحد 

 .عمان-اقتصرت الدراسة على جامعة الشرق األوسط الحد المكاني: 

 .5319/5353 للعام الدراسي الحد الزماني: الفصل الدراسي الثاني

 عمان.-الحد البشري: طلبة الماجستير في جامعة الشرق األوسط 
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 محددات الدراسة 

من خالل التحقق من  صدق االستبانة وثباتها درجة نتائج هذه الدراسة علىيعتمد تعميم 

ثم بدرجة  صدق المحتوى الظاهري الداة الدراسة وصدق االتساق الداخلي والتأكد من ثباتها،

في اجابتهم على فقرات  في جامعة الشرق األوسط موضوعية ودقة طلبة الدراسات العليا

الستبانة وعلى مدى تمثيل العينة لمجتمع لدراسة، لذا يتم تعميم النتائج على مجتمع الدراسة ا

الدراسة في ظل عينة التواصل مع  ، مع اآلخذ بعين االعتبار صعوبةوالمجتمعات المماثلة

 .جائحة كورونا

 مصطلحات الدراسة :

 الرقمية: المكتبات

"تلك المكتبة التي تحوي مصادر المعلومات الرقمية سواء  (5311فها علي )عرّ  

المنتجة أصال في شكل رقمي أو التي تم تحويلها إلى الشكل الرقمي، وتتم عمليات الضبط 

والمعالجة عليها باستخدام نظام إلكتروني، ويتم الحصول على المعلومات المتاحة 

 للمستفيدين عبر االنترنت".

بأنها مكتبة تملك مجموعة من المعلومات اإللكترونية )نصوص،  وتعرف إجرائيا 

صور، فيديو وغيرها( مخزنة بشكل رقمي وتتاح هذه المعلومات للمستفيدين من خالل 

  موقعها على االنترنت.
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وهي من الجامعات األردنية الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي  :جامعة الشرق األوسط 

نسانية تحوي برامج البكالوريوس والماجستير والبحث العلمي وانها  في ثمان كليات علمية وا 

 .Bedfordsheir مع جامعة ويوجد فيها برامج تشاركية دولية

مرحلة متقدمة من الدراسة سواء في التخصصات العلمية أو  هم طلبة في  :الدراسات العلياطلبة 

، وتشترط والدكتوراه الماجستير ،الدبلوم العالي ، وتشمل الدراسات العلياالعلوم اإلنسانية تخصصات

 .بكالوريوس حصول الطالب على درجة

طلبة الماجستير من كافة التخصصات الذين يدرسون في جامعة الشرق االوسط  وتعرف إجرائيا :

 عمان. –

 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والّدراسات الّسابقة

يتضمن هذا الفصل عرضا لألدب النظري والدراسات السابقة.حيث يتناول األدب النظري 

احتوت على الدراسات  الدراسات السابقةالمكتبات الجامعية، المكتبات الرقمية، أما  المكتبات،

 جنبية ذات الصلة بالموضوع.العربية واأل

 األدب النظري

 المكتباتأوال: 

بطرق وأشكال مختلفة، حيث تطورت عبر العصور ومنها الكتابة في  قديما الكتابةعرفت 

مكتبة نينوى ودار الكتب وبابل جميعها قبل  بالد الرافدين وعلى ضفاف النيل ومن أشهر ماعرف

الميالد. وفي الجاهلية عدت الكتابة من سمات الوجاهة والرفعة، وجاء في صدر اإلسالم أول 

مكتبة تضم أول كتاب في القرن الثاني حيث ظهرت الكتب والدواوين مما ساعد في تطور حركة 

المكتبات إلى ظهور أنواع منها مكتبات تدوين التراث والتاريخ وظهرت المكتبات حيث أدى تطور 

المساجد والجوامع، مكتبات خاصة باألمراء والخلفاء، مكتبات خاصة بالعلماء واألدباء، مكتبات 

 (.5313مدرسية، مكتبات عامة )عليان، 

تعد المكتبة من المعالم الرئيسية الدالة على ثقافة الشعوب فهي تعد المصدر األساسي 

احثين على المعلومات والبيانات المحتاجين لها، وقد تطورت المكتبات لحصول الدارسين والب

وتنوعت على مدار األيام والعصور، ويعود الفضل إلى التطور في وسائل الحفظ لهذه المعلومات 
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وتبادلها، ولم تقتصر المكتبات على الكتب الورقية بل تطورت واصبح هناك خدمات الكترونية 

ا الحصول على المعلومات تحت إشراف مسؤول المكتبة، حيث عرفت يستطيع المستفيد من خالله

المكتبة بأنها مكان لحفظ الكتب، وهي مكان الكتاب والكتابة ويعرف قاموس اكسفورد المكتبة بأنها 

عبارة عن غرفة أو مجموعة من الغرف يتواجد فيها كتب متنوعة يستفيد منها عامة الشعب أو فئات 

 (.5313،الطراونةوالدراسة )مخصصة من أجل المطالعة 

يتميز هذا العصر الذي نعيش فيه بأهمية المعلومات وتزايدها ألنها موردًا هامًا من موارد 

التنمية بجميع القطاعات وأنها أساس في أي تقدم حضاري أو صناعي أو علمي أو ثقافي لذلك 

ليست مكان يخزن فيه ، كلية، جامعة...( و )مدرسةوصفت بأنها اللبنة األساسية في أي مؤسسة 

 الكتب.

حيث تعرف المكتبة بأنها: مؤسسة ثقافية تربوية علمية إجتماعية هدفها جمع المعلومات 

وترتيبها بطرق مختلفة من حيث الفهرسة والتصنيف والترتيب وتقديمها للمستفيدين من خالل 

محوسبة عن طريق  مجموعة من الخدمات المباشرة كاإلعارة والدوريات والتصوير وغيرها، وخدمات

 (.5316،)اللحام كادر بشري مؤهل فنيا وتقنيا في مجال علم المكتبات

أحد أهم المصادر التي يستطيع من خاللها الفرد الحصول  االعتياديةُتعتبر المكتبة 

على المعلومات التي يحتاجها، كما وتعد المكتبة جزءًا أساسيًا في مؤسسات التعليم العالي، إذ ال 

يمكن أن تقوم المؤسسة التعليمية دون وجود مكتبة ضمن مرافقها، والتي يتم من خاللها العمل 

عضاء هيئة التدريس من المعلومات في شتى ميادين على تأمين احتياجات الطلبة وأ

 .(5311)ابوطبيخ والظاهر،المعرفة
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بناٍء يتضمن مجموعة من الكتب والوثائق، التي ينبغي ب االعتياديةالمكتبة ويتمثل وجود 

على الفرد اتباع نظام خاص بالمكتبة من أجل الحصول عليها، ويتخلل هذا النظام مجموعة من 

مثل بالحاجة إلى بذل الجهد والمال أحيانًا من أجل الحصول على مصادر المشاكل والتي تت

المعلومات المتوافرة فيها، كما أن الحصول على المعلومات يكون محدودًا بحدود مكان المكتبة 

ووقت عملها، باإلضافة إلى أن التعامل اليدوي مع الكتب والوثائق سيؤدي إلى تعريضها للتلف 

تعتبر عملية تجديدها أمرًا في غاية الصعوبة )أبو طبيخ والظاهر،  مع مرور الوقت، والذي

5311.) 

 المكتبات الجامعية:ثانيا: 

وأهمية في من فوائد ا ة القلب بالنسبة للجامعة لما لهتعتبر المكتبة الجامعية مكان  

داريين، ا  تقدم خدمات ألفراد الجامعة من اعضاء هيئة التدريس وطالب و فعمليات البحث العلمي، 

وتساعد الطلبة في إعداد دراساتهم وأبحاثهم كما يتوفر فيها الكتب والدوريات والرسائل الجامعية 

 (.5336،فضليوالمكتبات الرقمية واالبحاث وغيرها )

وتعد الخدمات المعلوماتية التي تقدمها المكتبات الجامعية مركزًا اساسيًا في تحقيق    

ن من خالل إعطاء تصور ايجابي عن و ابية التي يطرحها المستفيداإليج الجودة والتميز والتغذية

هذه الخدمات، وتعتبر المكتبة الجامعية قطاع تربوي علمي ومركزا للبحث تتعلق رسالتها في 

الدراسة والتعليم وخدمة أفراد المجتمع وهي قطاع تدعمه وتديره الجامعة لتلبية االحتياجات 

 (.5317العلمية للطلبة وهيئة التدريس وكل من يحتاجه  )فطيمة،

وتساعد المكتبة الجامعية المتطورة على نجاح العملية التعليمية ودون ذلك يؤدي إلى   

لذلك فإن مدى قدرة وفاعلية المكتبة الجامعية في توفير معلومات وخدمات ذات مستوى  فشلها، 
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       (.5313يلبي احتياجات المستفيدين له الدور الكبير في نجاح المكتبة الجامعية )الخياط،

  

المكتبة الجامعية أحد أنواع المكتبات األكاديمية التي تقوم الجامعة على إنشائها وتعد     

دارتها لتقديم خدمات معلوماتية متنوعة ألفراد المجتمع الجامعي، ومن أهم أهدافها  وتمويلها وا 

توفير المصادر المعلوماتية لتخدم جميع التخصصات العلمية وتسهل عمليات البحث 

ع، والعمل على تطوير نظم المكتبات بما يتوافق مع التطور الحديث وذلك من خالل واالسترجا

البرامج المعدة للطلبة والهيئة التدريسية واإلدارية بكيفية استخدام المصادر المعلوماتية المتوافرة، 

 (.5313وايضا العمل على تهيئة االجواء المناسبة للدراسة والبحث داخلها)وادي، 

 المكتبات الرقميةثالثا: 

وتطور طرق تخزين  نتيجة االستخدام الكبير لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   

المعلومات ظهر مفهوم المكتبة الرقمية، حيث تطورت هذه المكتبات وعمدت على اإلستفادة من 

التطورات التكنولوجية من أجل العمل على تقديم أفضل الخدمات لمختلف األفراد بغض النظر 

للتعليم  عن الوقت والمكان. وتعمل المكتبات على توفير مصادر المعلومات اإللكترونية سنداً 

حيث تساعد على اإلستذكار وفهم الدروس وزيادة التحصيل ومصدرًا مهمًا في تطوره 

حول العالم مجموعة من  الرقمية المكتبات في وقتنا الحالي تعترضو  (.5313الدراسي)الشعيبي،

التحديات التي ينبغي العمل للتغلب عليها؛ من أجل تحسين خدمات المعلومات، والذي يتم من 

خالل العمل على تبني التكنولوجيا الرقمية بالشكل الصحيح. وذلك نظرًا ألن الرؤية المستقبلية 

األكاديمية والبحثية خالل تقوم على إنشاء المكتبات الرقمية التي تعمل على تلبية االحتياجات 

 (.Mishra, 2016فترة قصيرة )
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مر الذي دعا إلى ضرورة العصر الذي تتضاعف فيه المعلومات كل سنتين األ وفي هذا    

استخدام قواعد بيانات قادرة على استيعاب هذا الكم الهائل من المعلومات، والصادرة على شكل 

دى إلى ظهور المكتبة الرقمية التي تساعد على مقاالت وتقارير ونشرات وكتب، األمر الذي أ

 (.5313فهرسة المعلومات ونشرها واسترجاعها عبر شبكة االنترنت من أي مكان )أحمد، 

قام مايكل هارت بإنشاء أول مكتبة رقمية أطلق عليها اسم مشروع  1971وفي عام 

كل فرد يمتلك أراد من خالله توفير فرصة حصول  ي( والذProject Gutenbergغوتمبرغ )

اتصااًل على شبكة االنترنت على أي كتاب يريده، وقد هدف إلى الوصول إلى ترليون ملف نصي 

، وقد احتوت هذه المكتبة على آالف الملفات 5331موزع على مستخدمي االنترنت بحلول عام 

 .(5313أحمد،ولكنها افتقرت إلى خيارات البحث وتصنيف الكتب )

ة مصطلح المكتبات الرقمية إال أنه استخدم في العقود الماضية وعلى الرغم من حداث    

 مصطلحات كثيرة تعبر عن فكرة المكتبة الرقمية ومن ذلك المصطلحات :

       إعتماد المكتبة على  مفهوم مكتبة المستقبل وتعنيم " ليكالرد " إستخد 1965في عام   -

 .الحاسوبإستخدام 

 " مفهوم مكتبة بال ورق . إستخدم "النكستر 1973في عام   -

المكتبة مفهوم المكتبة الرقمية مثل بعد ذلك ظهرت مصطلحات عديدة لإلشارة إلى    

 (.5313اإللكترونية، المكتبة االفتراضية، مكتبة بدون حائط ) عكنوش،
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 الرقمية المكتبات

المكتبة الرقمية نظام يعمل على توفير  إلى أن (Shiri, 2003شيري )فقد أشار  

تاحة إمكانية الوصول إليها بصورة رقمية، والحفاظ عليها مع مرور الوقت، إلتاحة ا  المعلومات، و 

إمكانية الوصول إليها واستخدامها مع مرور الوقت بشكل سهل من قبل مختلف األفراد وتبعًا 

 لالحتياجات التعليمية.

وسيلة فاعلة في دعم العملية التعليمية وتلبية  ى أنهاعل( 5315)الجالب،  كما وأكد

احتياجات األفراد في مؤسسات التعليم العالي واالستفادة من مصادر المعلومات اإللكترونية 

المتاحة، نظرًا لما تحتويه من كتب ودوريات ورسائل جامعية وأعمال مؤتمرات وندوات التي ال 

 .غنى عنها في العملية التعليمية

( على أنها مجموعة من Xie & Matusiak, 2016إكسي وماتوسياك )ويشيرا كما 

الموارد اإللكترونية، والتقنيات الرقمية المرتبطة بها والتي تسهل عملية إنشاء المعلومات والبحث 

عنها واستخدامها. فالمكتبة الرقمية يقوم إنشاؤها مجموعة من األفراد بما يدعم احتياجاتهم 

 يعود بالفائدة على المجتمع.وبما  المعرفية،

على أنها المكتبة التي تقوم على االهتمام بزيادة مصادر  (5317وجاء في دراسة الزامل )

المعلومات، من خالل إنشاء مكتبة يتم من خاللها توفير خيارات البحث واسترجاع المعلومات 

ضبطها وتنظيمها  واالطالع على كافة محتوياتها عن طريق شبكة االنترنت، ويتم العمل على

 وصيانتها بصورٍة رقمية آلية.
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(  على أنها تلك المكتبة التي تتمثل محتوياتها بمجموعة من 5313)بكير ودراغمة،وأكدا 

نما استبدالها بمجموعة من  المصادر الرقمية اإللكترونية، األمر الذي يجعلها ال تحتاج إلى مبنى، وا 

يات الطرفية لالستخدام. ويمثل المحتوى الرقمي مجموعة الخوادم وشبكة ربط تقوم على ربطها بالنها

المواد المعرفية التي يتم العمل على إعدادها بهدف النشر بصورة رقمية على شبكة االنترنت، 

 ن بشكل مجاني.امل معها وليستفيد منها المستخدمو وبصورة موثقة ومفهرسة لتسهيل التع

الرقمية إلى تلك المكتبات التي تتوفر فيها مصادر المعلومات  ويشير مفهوم المكتبات

دارتها وفق  بتنسيق يتم قراءته بصورة رقمية، ذات الجودة العالية والتي يتم إنشاؤها وجمعها وا 

تاحتها بطريقة تحقق فيها  مجموعة من المبادئ لتطوير عملية الحصول على المعلومات وا 

 (.Rahimi, Soleymani, Hashemian, Hashemian & Daei, 2018االستدامة )

( على أنها مجموعة من المواد المخزنة بصورة رقمية، يمكن 5319اسماعيل )وأكد كما 

العمل على استرجاعها من خالل االنترنت. وتتضمن المكتبة الرقمية مصادر معلومات في 

على صورة مستندات أو مواضيع عدة كالدين واألدب والعلوم والتكنولوجيا والصحة، والتي قد تكون 

 صور أو فيديو أو أصوات وغيرها من الصيغ الرقمية التي يمكن من خاللها تخزين المعلومات

 الرقمية مميزات المكتبات

وقد أدى زيادة االهتمام بعملية البحث العلمي، وارتفاع أسعار الطباعة ونشر الكتب 

الورقية، إلى البحث عن وسيلة أخرى يمكن من خاللها تنظيم وتوفير أكبر قدر ممكن من 

المعلومات. إذ تتصف المكتبة الرقمية بقدرتها العالية على تخزين المعلومات وتنظيمها ونشرها 

ة وفاعلية؛ لخدمة مختلف األفراد، كما وتتصف المكتبة الرقمية باعتمادها على واسترجاعها بدق
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الحاسوب بصورة كاملة، األمر الذي يعمل على توفير الوقت والجهد في البحث عن المعلومات مع 

 (.5313تخطي الحاجز المكاني للمكتبة التقليدية )عوارم، 

باعة ونشر وتخزين وتوزيع كتاب ( إلى أن تكلفة ط5311وفي هذا السياق، يشير علي )

معين مع شراء حقوق النشر والطبع ودفع أجور المؤلف إلى الماليين أحيانًا، وكل هذا يمكن العمل 

يتم العمل على بيعها بصورة إلكترونية للمشترين،  ةعلى تقليله عند العمل على كتابة نسخة واحد

 حيث تكون تكلفة بيع النسخ اإلضافية صفر. 

( Owusu-Ansah, Rodrigues & Walt, 2018أناسه ورودريغز ووالت ) -ويرى أوسو

إلى أن المكتبة الرقمية تؤدي دورًا مهمًا في تمكين عدد كبيرة من األفراد للوصول إلى نسخة واحدة 

من المصادر اإللكترونية كالكتب والمقاالت، مقارنًة بالتكلفة المرتفعة نسبًيا للحصول على نسخة 

 المصدر. مطبوعة من نفس 

( إلى أن Shih, Hwang, Chu & Chaung, 2011وتشير شيه وهوانغ وشو وشوانغ )

المكتبة الرقمية تساهم بشكٍل كبير في دعم األهداف التعليمية، باعتبارها قادرة على توفير مصادر 

ى معلومات عالية المستوى، يمكن أن تحقق للطلبة فرص تبادل المعلومات، وتحقيق التعلم القائم عل

 االستقصاء، وتمكينهم من التحقق فيما يتعلق بالعديد القضايا العلمية، وتطوير قدراتهم البحثية.

وتتمثل أهم الخدمات التي تعمل المكتبات الرقمية على تقديمها كما أشارت لها كريم 

( في توفير مصادر معلومات إلكترونية، وتمكين البحث في قواعد البيانات، وتوفير 5313)

الفهرسة اإللكترونية لمختلف مصادر المعلومات اإللكترونية، وتمكين المستخدم من إجراء عمليات 
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قائي عن المعلومات اإللكترونية، وتوفيرها لملخصات العديد من األبحاث والدراسات البحث االنت

 والوثائق المنشورة والتي يصعب الحصول عليها بصورة يدوية.

الرقمية بأن محتوياتها مجهزة بشكل إلكتروني رقمي ليسهل التعامل معها  وتتميز المكتبات 

ضافة إلى أن جميع المعلومات والوسائط السمعية وتيسير سبل البحث واالستعارة الكترونيا باال

والبصرية كالكتب والدوريات وغيرها من وسائط المعلومات تتشكل بأشكال متنوعة 

 (.Diekena،5315مختلفة)

( إلى أن المكتبات الرقمية Singh & Thapliyal, 2015كما ويشير سينغه وثابليال )

أخرى في مكتبات رقمية أخرى بشكل سهل وبما  تتميز أيضًا بقيامها على ربط المستخدم بموارد

يحقق مبدأ المشاركة. باإلضافة إلى الحصول على كل ما هو جديد من معلومات في ميدان معين 

دون الحاجة إلى فحص المحتوى بشكل كامل للوصول إلى ما يحتاجه المستخدم، وفي تحقيقها 

ن مخزون معرفي كبير، والقدرة على فرص التعلم عن بعد للعديد من الطلبة نظرًا لما توفره م

 استخدامها على مختلف األجهزة.

وتتميز المكتبات الرقمية بقيامها على معالجة موضوعات مختلفة، تعمل على تزويد القارئ 

بمعلومات واسعة في العديد من الموضوعات؛ كما أن تلك المعلومات غالبًا ما تكون حديثة نتيجة 

كتشافات في مختلف المجاالت؛ والقدرة على الوصول للمعلومات االهتمام بالتطورات وأحدث اال

بكل سهولة ويسر؛ وسهولة تحميل المحتوى والذي يحقق للقارئ الفرصة لقراءته في أي وقت 

 (.5313)وادي، 
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كما وتعد الموارد الرقمية التي توفرها المكتبة الرقمية أداة مهمة في توسيع الفرص التعليمية 

من استرجاع المعلومات في أي وقت. وتتميز المكتبة الرقمية كما يشير فيرما للطلبة، وتمكينهم 

(Verma, 2014:بمجموعة من المزايا والتي تتمثل بما يلي ) 

الرقمية ال تتطلب من المستخدم الذهاب إلى المكتبة، إذ  إزالة الحدود، إذ أن المكتبات -1

 ل ادخال عنوان المكتبة.يمكنه الوصول للمعلومات من خالل شبكة االنترنت من خال

تاحة المعلومات على مدار  إمكانية الوصول للمكتبات -5 الرقمية في أي وقت من اليوم، وا 

الساعة، نظرًا لتوفرها على شبكة االنترنت. باإلضافة إلى انخفاض تكاليف الصيانة 

 مقارنًة بالمكتبة التقليدية.

وصول واستخدام الموارد الرقمية ذاتها الرقمية إمكانية ال الوصول المتعدد، إذ توفر المكتبات -3

من قبل أكثر من مستخدم في نفس الوقت، في الوقت الذي ال تستطيع فيه المكتبة التقليدية 

 من تقديم مورد معين إال لمستخدم واحد، األمر الذي يؤدي إلى توفير الوقت والمال.

الل تسهيل الوصول الرقمية سهولة الوصول للمعلومات من خ التنظيم، إذ توفر المكتبات -3

للكتاب ولفصل معين في ذلك الكتاب، مما يسهل عملية جمع المعلومات التي تتعلق 

 بموضوع محدد وفق احتياجات المستخدم.

الرقمية على تخزين المعلومات بصورة رقمية، األمر الذي  سعة التخزين، تقوم المكتبات -5

 يؤدي إلى حاجة الفرد لمساحة تخزين قليلة لتخزين العديد من المكتب والمقاالت مقارنةً 

 بالمكتبة التقليدية.
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 الرقمية المهارات الالزمة ألمين المكتبات

أساس تطوير المكتبات وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من  يعتبر أمين المكتبة هوو 

مصادرها واإلشراف عليها، وفي المكتبات الرقمية يعتبر أمين المكتبة هو قائد المشروع المتمثل 

بالمكتبة، لذلك ينبغي أن يكون على معرفة بمفهوم المكتبة الرقمية وما تعترضها من تحديات، 

أجل تحديد متطلبات المكتبة الرقمية، للوصول إلى الهدف  ووضع االستراتيجية المناسبة من

المطلوب. وبذلك، ينبغي أن يكون ملمًا بمهارات تخطيط المشاريع والتطبيقات التقنية والرقمنة 

وعليه أن يكون ملمًا أيضًا بعمليات حفظ  لكية الفكرية، وفهرسة المعلومات،واشكاليات حقوق الم

يق الوصول إلى مكتبة رقمية بجودة عالية بما يحقق متطلبات المعلومات، ونقلها من أجل تحق

 .(5313المستخدمين )بوخالفة وقموح، 

الرقمية امتالك مجموعة من المهارات ليتمكن من القيام بعمله في  اتعلى أمين المكتبو  

مجال المعلومات الرقمية على الشكل الصحيح، وتتضمن قدرته على إدارة المكتبات الرقمية 

تتمثل في قدرته على تصفح واسترجاع وتحليل  فة الرقمية، ومهارة استخدام االنترنتوالمعر 

المستندات الرقمية، وعلى البحث في قواعد البيانات، وتحويل المحتوى وتحليله ونشره على شبكة 

 .وأرشفة الوثائق الرقمية، وتحديد المصادر الرقمية وحفظها وتخزينها االنترنت

المتعددة، تشتمل على مهارات فهرسة الوسائط المتعددة، ومعالجة التعامل مع الوسائط و 

واالتصاالت الرقمية التفاعلية، وفهرسة وتصنيف الوثائق الرقمية، والبحث واسترجاع  الصور،

استخدام نظام المعلومات الرقمية، إذ يجب أن يكون ت. و النصوص والصور، ومعالجة المعلوما

ت الرقمية، وتصميم وتطوير قواعد البيانات، وتحويل الوسائط قادرًا على تطوير مصادر المعلوما

 (.5316)اللحام، المطبوعة إلى وسائط رقمية
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نشائها تصميم المكتبات  الرقمية وا 

الرقمية من خالل طريقتين، تتمثل الطريقة  اتن العمل على إنشاء وتصميم المكتبويمك

األولى بالعمل على تحويل المكتبة التقليدية إلى مكتبة رقمية، في حين تقوم الطريقة الثانية على 

تطوير مكتبة رقمية من نقطة الصفر. وتشتمل عملية التخطيط إلنشاء المكتبة الرقمية العمل على 

عداد الموظفين، وتوفير التمويل الالزم، وتحديد توفير البنية التحتية المناسبة، ورقمنة  المعلومات، وا 

نظام الدخول للمكتبة. كما وينبغي العمل على إنشاء قاعدة بيانات مرخصة للمواد الرقمية بحيث 

نتقائية في الحصول على تاحة خاصية اإلا  تكون مفتوحة لجميع المستخدمين عبر شبكة االنترنت، و 

 (.Trivedi ،0202اإللكترونية ) الموارد الرقمية، والمجالت

حتياجات التقنية والمادية الرقمية ينبغي العمل على توفير مجموعة من اإل اتوإلنشاء المكتب

حتياجات التقنية أجهزة الحاسوب والبشرية، وتحديد السياسات المتبعة في المكتبة، وتتضمن اإل

معلومات إلى الشكل الرقمي، والبرامج التقنية الضرورية للتمكن من تحويل جميع مصادر ال

باإلضافة إلى شبكة االتصال، وقواعد البيانات، وبرامج حماية الملكية الفكرية، وبرامج األمان، 

والتحقق من هوية المستخدم. أما االحتياجات المادية فتتمثل في التكاليف المالية الضرورية إلنشاء 

كثر من جهة. وتمثل االحتياجات البشرية ما المكتبة الرقمية، والتي يمكن أن يساهم في توفيرها أ

تحتاجه المكتبة الرقمية من أخصائّي معلومات، ومنسقي محتوى، باإلضافة إلى المسؤول عن 

الوثائق اإللكترونية وغيرها من األفراد الضروريين سواًء مجال المكتبات أو في مجال تكنولوجيا 

لى تنظيم العمل فيها، وأهمها حقوق النشر، المعلومات. وتهدف السياسات المتبعة في المكتبة إ

والملكية الفكرية التي تعمل على حماية حقوق المؤلف األصلي، ومصدر المعلومات، باإلضافة إلى 

 (.5313، العريضيسياسات االستخدام التي يتم من خاللها توفير وعرض المحتوى للمستخدمين )
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إلى أن أهم المكونات الالزمة ( Singh & Thapliyal, 2015ويرى سينغ وثابليال )

إلنشاء المكتبة الرقمية تتضمن مجموعة من الحواسيب وأجهزة اإلدخال والتخزين، ومزود طاقة ذو 

جودة عالية، باإلضافة إلى الشبكة والمحول، وواجهة الوسائط المتعددة. هذا وتحتاج المكتبة الرقمية 

خر فإن المكتبة الرقمية، ومن جانٍب آامج إلى نظام تشغيل مناسب قادر على تشغيل مختلف بر 

المكتبة الرقمية تحتاج إلى امتالك الموظفين القائمين عليها لمجموعة من المهارات اإلدارية والفنية 

 القادرة على إدارتها بكفاءة وفاعلية.

 الرقمية مصادر المكتبات

منة والمواد الرقمية شكلين أساسيين من المصادر تتمثل بالمواد المرق اتوتتضمن المكتب

إذ تمثل المواد المرقمنة المواد التقليدية المطبوعة أو المسموعة والتي تم تحويلها إلى  الرقمية،

صورة رقمية من خالل إعادة إدخالها مرة أخرى أو من خالل إدخالها باستخدام الماسح 

يتم نشرها على الحاسوب، ومن ثم مباشرة التي يتم كتابتها فهي المواد الرقمية  أماالضوئي. 

 (.5317بصورة كتب أو دوريات إلكترونية )كعبور، 

( إلى أن المكتبات الرقمية تحصل على المعلومات من ثالثة مصادر 5317ويشير بوضياف )

 أساسية:

الدوريات والمجالت اإللكترونية، والتي ُتعد أحد أهم مصادر المعلومات الرقمية، والتي  -1

 تصدر بصورة رقمية دون مقابل طبع.

، والذي ُيعد الصورة الرقمية عن الكتاب الورقي، يتم العمل على عرضه من ةالكتب الرقمي -5

 خالل شاشة الحاسوب، وقد يكون له بديل ورقي.
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قواعد البيانات، وهي عبارة عن مجموعة من المعلومات المرتبطة والمرتبة بطريقة معينة  -3

 .تتيح البحث والتحديث مع مراعاة عدم تكرار البيانات فيها

الرقمية إلى دعم وظائف المكتبة التقليدية وتعزيز عمليات البحث  اتوتهدف المكتب

المتقدم والوصول للمعلومات، من خالل جمع مصادر المعلومات الرقمية، والعمل على توفير 

تنظيم متماسك، قادر على الوصول إلى كميات كبيرة من المعلومات بصورة سهلة وسريعة 

 ,Sun & Yuanعلى استرجاعها مع المحافظة ملكية المعلوماتوبجودة عالية، والعمل 

2012).) 

وعند ذكر الفرق بين المكتبات الرقمية والتقليدية يتبين أن المكتبة الرقمية يمكن الوصول 

إليها واالستفادة  منها بشكل أسهل دون التقيد بوقت او مكان أما التقليدية فأنها تقيد المستخدم 

بوقت ومكان محدد، كما أن المكتبة الرقمية من ميزاتها سرعة البحث وسهولة االستعارة 

الرجاع وما تقدمه المكتبة من خدمات بخالف التقليدية التي يواجه المستخدم صعوبات في وا

إستخدامها باالضافة إلى الجهد الذي يبذله، إضافة إلى ذلك فإن المكتبة الرقمية تتسم بإتاحة 

مصادرها إلى جميع المستفيدين في نفس الوقت وهو ال يوجد في التقليدية بإقتصارها على 

واحدة، كذلك النسخ االلكترونية غير معرضة للتلف والضياع مقارنة بالنسخ الورقية النسخة ال

 (.Hyman Moser and Segal 2014وأنها قابلة للتحديث ومجاراة التقدم التكنولوجي )

ويعد تطوير المكتبات الرقمية تحديًا كبيرًا للتكنولوجيا، وذلك لعدم سهولة دمج الوسائط 

تقليدية للمعلومات بسبب طبيعة المعلومات الرقمية، والتي قد تكون أقل الرقمية مع المصادر ال

ثباتًا، ولسهولة نسخها، والوصول إليها عن ُبعد من قبل عدة مستخدمين في نفس الوقت. ومن 

دارة المكتبة، وحقوق التأليف والنشر والترخيص.  هذه التحديات عملية تطوير الموارد الرقمية، وا 
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مصادر المعلومات، وتصميم أدوات تطوير التقنية المستخدمة في رقمنة  تباإلضافة إلى تحديا

 (.Mishra, 2016البحث واالسترجاع، التي تعوض عن الفهرسة )

ومنذ ظهور المكتبات الرقمية وزيادة أهميتها والدراسات عليها، زاد اهتمام العديد من 

المفاهيم األساسية المرتبطة بها،  الباحثين بتقييمها في سبيل العمل على تحديد وفهم العديد من

وسلوكيات المستخدمين في البحث عن المعلومات وتوجهاتهم نحوها، باإلضافة إلى عملية تحديد 

درجة فاعلية المكتبة الرقمية في تقديم المعلومات، من أجل العمل على تطوير المشاريع 

ضا المستخدمين لها المستقبلية، وضمان توفير خدمات عالية الجودة، في سبيل تحقيق ر 

(Rahimi, Soleymani, Hashemian, Hashemian & Daei, 2018 ) 

الرقمية من قبل ات استخدام المكتب واقعوبناًء على ما سبق، تحاول الدراسة الحالية التعرف على 

 .جامعة الشرق األوسطدراسات العليا في طلبة ال

 مكتبة جامعة الشرق االوسط

      والتي تهدف إلى توفير مصادر المعلومات  5335المكتبة مع بداية تأسيس الجامعة تأسست 

 ا يتناسب مع حاجات البحث العلمي.الورقية وااللكترونية للمجتمع الجامعي بم

متر مربع تشمل مجموعات المراجع والدوريات  3333يتكون مبنى المكتبة من طابق واحد بمساحة 

واالطروحات والكتب العربية واالجنبية باالضافة إلى المكاتب اإلدارية وهناك أرفف خاصة للكتب 

  والدوريات وطاوالت القراءة والمقصورات الخاصة )الفردية والمزدوجة(.
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 ة فهي:أما أقسام المكتب

 قسم المعالجة الفنية  .1

 قسم خدمات المكتبة .5

 قسم المكتبة اإللكترونية .3

بمجموعة من قواعد المعلومات اإللكترونية ويتم الدخول على هذه القواعد عبر  وتشترك المكتبة

 وهي كاآلتي: E-learningموقع الجامعة من خالل التعلم اإللكتروني 

 Proquest  ل الجامعية بالنص الكامل ويمكن تحويلها.مليون من الرسائ 1.3تحتوي على 

 Ebsco  التخصصات.تحتوي على مجالت علمية من جميع حقول المعرفة ولكافة 

 Emerald .تحتوي على مجالت تابعة لتخصصات كلية االعالم 

 Ebrary  كتاب.الف  133.333للكتب االلكترونية وعددها يزيد عن 

 .رسائل الجامعة االردنية : ملخصات الرسائل 

 . دار المنظومة : للرسائل الجامعية بالنص الكامل 

 . عدالة: تحتوي كل التشريعات والقرارات والقوانين االردنية 

 أما بالنسبة لنظام إعارة الكتب تتم طيلة أوقات الدوام حيث عدد الكتب المسموح بها كما يلي:

 ن.كتب حدًا أعلى لمدة إسبوعي 13لعضو هيئة التدريس في الجامعة إستعارة  -

 كتب حدًا أعلى لمدة إسبوعين. 3لموظف الجامعة إستعارة  -

 كتب حدًا أعلى لمدة إسبوعين . 5استعارة  لطالب الدراسات العليا في الجامعة  -

 .كتابين حدًا أعلى لمدة إسبوعين استعارة   ريوسلطالب البكالو -
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 الدراسات السابقة

 بموضوع الدراسة من األقدم إلىصلة السابقة العربية واألجنبية ذات التم عرض الدراسات 

 األحدث وعلى النحو اآلتي:

( بدراسة في الهند هدفت إلى Murugesan & Pandian, 2012قام موروغيسان وبانديان )

التعرف على درجة استخدام موارد المكتبة الرقمية من قبل طلبة كلية الهندسة. استخدم الباحثان 

( طالبًا وطالبة من طلبة كلية الهندسة في عدد 333المنهج الوصفي. تكونت عينة الدراسة من )

الستبانة. أشارت نتائج الدراسة أن من الجامعات الهندية. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام ا

مستوى استخدام طلبة كلية الهندسة لموارد المكتبة الرقمية كان منخفضًا. أظهرت النتائج انخفاض 

مستوى وعي الطلبة حول الموارد اإللكترونية التي توفرها المكتبة، وأن أهم المشكالت التي تواجه 

 ة الوصول إلى المصادر. الطلبة عند استخدام المكتبة الرقمية هي محدودي

براهيم )  نيجيريا( دراسة في Oluwaseye & Abraham, 2013أجرى أولوسايسي وا 

هدفت إلى التعرف على التحديات المرتبطة بعملية استخدام المكتبة الرقمية في التعليم 

( طالبًا وطالبة من 553الجامعي.استخدم الباحثان المنهج الوصفي. تكونت عينة الدراسة من )

طلبة الجامعة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام 

االستبانة. أظهرت نتائج الدراسة إلى أن مستوى تطور المكتبة الرقمية في التعليم الجامعي كان 

ديات التي مرتفعًا. وأن مستوى استخدام طلبة الجامعة للمكتبة الرقمية كان منخفضًا. وأن أهم التح

تواجه المكتبة الرقمية هي انخفاض مستوى وعي الطلبة حول استخدام المكتبة الرقمية، وانخفاض 

 مستوى توجه الطلبة نحو استخدامها، وتدني مستوى مهارة استخدام الحاسوب والبحث لدى الطلبة. 
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ادر ( في الكويت إلى التعرف على درجة استخدام الطلبة لمص5313هدفت دراسة السويط )

المعلومات الرقمية المتوفرة في المكتبة الرقمية.استخدم الباحث المنهج الوصفي. تكونت عينة 

( طالبًا وطالبة من طلبة الجامعة. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام 133الدراسة من )

فرة في االستبانة. أشارت نتائج الدراسة أن درجة استخدام الطلبة لمصادر المعلومات الرقمية المتو 

المكتبة الرقمية كان مرتفعًا. وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة استخدام المكتبة 

 الرقمية تعزى لمتغير نوع الكلية..

( بدراسة في مصر هدفت إلى التعرف إلى فاعلية برمجية 5316قام عالم وأحمد وحامد )

ذ المرحلة االبتدائية على استخدام رقمية قائمة على المفاهيم المصورة في تنمية مهارات تالمي

( طالبًا وطالبة 33المكتبات الرقمية. تم استخدام المنهج شبه التجريبي. تكونت عينة الدراسة من )

من طلبة الصف السادس االبتدائي، تم تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين، مجموعة تجريبية 

المفاهيم المصورة، ومجموعة ضابطة  خضعت لبرنامج تدريبي باستخدام برمجية رقمية قائمة على

تم تدريبها باستخدام الطريقة التقليدية. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام االستبانة، واختبار 

تحصيلي، وبطاقة المالحظة. كشفت نتائج الدراسة عن فاعلية برمجية رقمية قائمة على المفاهيم 

ائية على استخدام المكتبات الرقمية. أظهرت نتائج المصورة في تنمية مهارات تالميذ المرحلة االبتد

إلى وجود فروق بين متوسطات درجات طلبة المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي  الدراسة

والبعدي في االختبار التحصيلي للجانب المعرفي، والتطبيقي لمهارات استخدام المكتبة الرقمية، 

بين متوسطات درجات طلبة المجموعة الضابطة بين ولصالح القياس البعدي. وعدم وجود فروق 

القياسين القبلي والبعدي في االختبار التحصيلي للجانب المعرفي، والتطبيقي لمهارات استخدام 

المكتبة الرقمية. توصي الدراسة إلى أهمية العمل على تنمية مهارات استخدام المكتبة الرقمية لدى 

 ومات.طلبة المرحلة االبتدائية لجمع المعل
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( دراسة هدفت إلى التعرف على مدى استخدام مصادر 5317وعارف) وأجرى األكلبي

المعلومات االلكترونية بالمكتبة الرقمية من قبل أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا 

بالجامعات السعودية الحكومية ومدى مالءمة هذه المصادر لألغراض المستخدمة والصعوبات التي 

دام هذه المصادر. ولتحقيق اهداف الدراسة تم استخدام المنهج يواجهها المستفيدون عند استخ

من أعضاء هيئة التدريس وطلبة  %73.3الوصفي. تم استخدام استبانة . وأشارت النتائج أن نسبة 

الدراسات العليا تستخدم مصادر المعلومات اإللكترونية بالمكتبة الرقمية، وأن هذه المصادر مالئمة 

 .%37.7بنسبة جدًا لألغراض البحثية 

وبينت النتائج أن أهم المشاكل والصعوبات التي يواجهها المستخدمون لهذه المصادر عدم 

  توفرها بصورة كافية باللغة العربية وعدم توفر دعم فني كامل للمستخدمين.

الطلبة لمصادر ( إلى التعرف على درجة استخدام 5317وهدفت دراسة بوضياف )

. استخدم الباحث الجزائرب  جامعة عبد الحميد بن باديس فيم العلمية المكتبات الرقمية في بحوثه

( طالبًا وطالبة من طلبة الدراسات العليا في كلية 53المنهج الوصفي. تكونت عينة الدراسة من )

اإلعالم. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام االستبانة. بينت نتائج الدراسة أن درجة استخدام 

رقمية في إعداد البحوث األكاديمية الطلبة للمكتبة الرقمية كان مرتفعًا، وأن درجة استخدام المكتبة ال

 كان مرتفعًا. 

الرقمية واللغة المستخدمة في مصادر  ل بالمكتباتأظهرت النتائج أن صعوبة االتصا

المكتبة الرقمية وعدم القدرة على استخدام الحاسوب لفترة طويلة وعدم الثقة في معلومات مصادر 

 ة الرقمية.كانت أهم معيقات استخدام المكتب المكتبة الرقمية

خدمات ( إلى التعرف على درجة الرضا عن Anyim, 2018وقد هدفت دراسة أنيم )

إحدى الجامعات النيجيرية. استخدم الباحث المنهج  جامعة والية كوجي الرقمية في وموارد المكتب
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( طالبًا وطالبة من طلبة 35( عضو هيئة تدريس و)155الوصفي. تكونت عينة الدراسة من )

ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام االستبانة. أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الرضا الجامعة. 

عن خدمات وموارد المكتبة الرقمية الجامعية كان منخفضًا. وبينت النتائج وجود فروق في درجة 

استخدام المكتبة الرقمية تعزى لمتغير الجنس، ولصالح أعضاء هيئة التدريس ضمن الفئة العمرية 

ووجود فروق في درجة استخدام المكتبة الرقمية تعزى لمتغير السنة الدراسية،  سنة، 33-39

ولصالح الطلبة الخريجين. كشفت نتائج الدراسة أن مستوى توفير موارد المكتبة الرقمية كان 

منخفضًا. وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بتقديم الدعم المالي للمكتبات الجامعية لتمكينها من 

ل على الموارد اإللكترونية التي تلبي احتياجات أعضاء هيئة التدريس والطلبة، ووتحسين الحصو 

خدمات المكتبة الرقمية ومواردها وتسهيل الوصول للمعلومات واسترجاعها، وتوفير التدريب المنظم 

 لمستخدمي المكتبة الرقمية، وتوظيف األفراد المؤهلين.

يكونغ ) ( دراسة هدفت إلى التعرف على دور Ekong & Ekong, 2018أجرى إيكونغ وا 

المهارات الحاسوبية على استخدام موارد المكتبة الرقمية لدى طلبة الجامعة. استخدم الباحثان 

( طالبًا وطالبة من طلبة المرحلة الجامعية األولى. 533المنهج الوصفي. تكونت عينة الدراسة من )

ة. أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام االستبان

إيجابية بين المهارات الحاسوبية والقدرة على استخدام موارد المكتبة الرقمية. بينت النتائج وجود 

  .للطالب األكاديمي األداءومستوى  اإللكترونية الموارد استخدام بينموجبة  يةارتباطعالقة 

في السعودية هدفت تعرف درجة  امعة أم القرىفي ج ( بدراسة5313قامت الشعيبي )

استخدام طالبات الدبلوم التربوي للمكتبة الرقمية واتجاهاتهن نحوها ومعوقات استخدامها.استخدمت 

( طالبة من طالبات الدبلوم التربوي. 159الباحثة المنهج الوصفي تكونت عينة الدراسة من )

ة. أظهرت نتائج الدراسة أن درجة استخدام طالبات ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام االستبان
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لى أن اتجاهاتهن نحو استخدام المكتبة الرقمية كان  الدبلوم التربوي للمكتبة الرقمية كان ضعيفًا، وا 

 إيجابيا وبدرجة مرتفعة. وأن أهم معوقات استخدام المكتبة الرقمية تتمثل في عدم التشجيع على

وجود أجهزة حاسوب موصولة باإلنترنت في الكلية، وعدم توفر  استخدام المكتبة الرقمية، وعدم

 التدريب لكيفية استخدام المكتبة الرقمية. 

( إلى التعرف على أثر تصميم واستخدام مكتبة رقمية على تنمية 5313وهدفت دراسة منصور )

أمن تكنولوجيا المعلومات لدى طلبة كلية التربية مختلفي السعة العقلية في جامعة أسيوط. 

( طالبًا وطالبة من طلبة 63استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي .تكونت عينة الدراسة من )

( طالبًا وطالبة 33الثالثة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين تكونت المجموعة التجريبية األولى من )السنة 

( طالبًا وطالبة من ذوي 33من ذوي السعة العقلية العالية، وتكونت المجموعة التجريبية الثانية من )

وبطاقة  السعة العقلية المنخفضة. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام االختبار التحصيلي،

المالحظة. أظهرت النتائج وجود فروق دالة بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبيتين 

في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي في الجانب المعرفي ولصالح التطبيق البعدي، 

والبعدي ووجود فروق دالة بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبيتين في التطبيق القبلي 

 للجانب األدائي للمهارات ولصالح التطبيق البعدي.

( إلى التعرف على Rafi, Ming & Ahmad, 2019وهدفت دراسة رافي ومينغ وأحمد )

 في سنغافورة نيانغان في جامعة أثر استخدام موارد المكتبة الرقمية على اإلنتاجية البحثية األكاديمية

تكونت عينة الدراسة من مجموعة بيانات مستخرجة من  التحليلي .تم استخدام المنهج الوصفي  .

( قاعدة بيانات مقدمة من لجنة التعليم العالي واألدب المنشور على موقع معهد العلوم. 55)

ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام تحليل المحتوى. أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى استخدام 

وجود عالقة ارتباطية ذات داللة و نتاجية البحثية كان منخفضًا. موارد المكتبة الرقمية في اإل
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الدراسة بالعمل على  أوصت احصائية بين مستوى االنتاجية البحثية واستخدام موارد المكتبة الرقمية

تحقيق التعاون بين إدارة الجامعة والحكومة من أجل تحسين وتوسيع البنية التحتية الالزمة للجامعة 

حثية للجامعات في مختلف بة الرقمية، والعمل على رفع مستوى االنتاجية الببما يخدم المكت

 ت.التخصصا

 التعقيب على الدراسات السابقة

 ةجنبية ذات الصلمن الدراسات السابقة العربية واألعرضت الباحثة في هذه الدراسة عددًا    

 بمشكلة الدراسة.  

: توصلت الباحثة إلى وجود االختالف في أهداف تلك الدراسات، حيث من حيث الهدف

هدفت بعض تلك الدراسات إلى فاعلية برمجية قائمة على المفاهيم المصورة في تنمية 

مهارات تالميذ المرحلة االبتدائية على استخدام المكتبات الرقمية  كدراسة عالم واحمد 

تصميم واستخدام مكتبة رقمية كدراسة  (، في حين هدفت دراسة إلى أثر5316وحامد)

( وكذلك دراسة أولوسايسي وابراهيم 5315(، و دراسة مورغيسان وبانديان )5313منصور)

 ( من حيث التعرف إلى درجة استخدام المكتبة الرقمية.5313)

استخدام المنهج ب الحالية مع بعض الدراسات السابقةتفقت الدراسة : ا من حيث المنهج

( ودراسة إيكونج ) 5317( ودراسة بوضياف )5313الوصفي كدراسة السويط )

5313Ekong & Ekong  ( ت المنهج شبه التجريبي كما اختلفت مع دراسات استخدم

( ومنها استخدم 5313( ودراسة منصور )5316كالدراسة التي أجراها عالم وأحمد وحامد)

 . Ahmad  (Rafi   Ming،(2019 المنهج الوصفي التحليلي كدراسة رافي ومينغ وأحمد
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( 5313: تشابهت هذه الدراسة في العينة )طلبة الجامعة( كدراسة السويط )من حيث العينة

ومنها من أختار   Ekong & Ekong 5313إيكونج )  ( ودراسة5317راسة بوضياف )ود

( ومنها اختار Anyim،5313عينته من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات كدراسة أنيم )

 رافي ومينغ وأحمد عينة دراسته مجموعة من بيانات مستخرجة من قواعد البيانات كدراسة

2019)،Ahmad Rafi   Ming .) 

: تشابهت الدراسة الحالية في استخدام أداة الدراسة )االستبانة( كدراسة حيث أداة الدراسةمن 

( كما اختلفت مع 5313( ودراسة الشعيبي )5317( ودراسة االكلبي وعارف )5313السويط )

دراسات استخدمت أداة الدراسة االختبار التحصيلي وبطاقة المالحظة كدراسة عالم واحمد 

 (.5313دراسة منصور)( و 5316وحامد )

ال بد من اإلشارة إلى أن الدراسة الحالية قد استفادت بشكل كبير من الدراسات السابقة في 

إثراء األدب النظري للدراسة الحالية، والحصول على المزيد من المراجع العامة كدراسة االكلبي 

 (.5317وعارف )

 (.5317ياف)( ودراسة بوض5313( ودراسة منصور)5313ودراسة الشعيبي )

كما وظفت الباحثة التوصيات والمقترحات التي جاءت في الدراسات السابقة في دعم أهمية 

 Ekong 5313( ودراسة )5317( واالكلبي وعارف)5313الدراسة الحالية كدراسة السويط )

& Ekong  .) 

 _وقد تميزت الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات بأنها من أولى الدراسات األردنية       

هدفت للتعرف على واقع استخدام  ابهةحسب علم الباحثة_ حيث لم تجد الباحثة دراسة مش

 . دراسات العليا في جامعة الشرق األوسطالرقمية من قبل طلبة ال مكتباتال
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 فصل الثالثال

 واإلجراءاتالطريقـة 

والطريقة واإلجراءات التي تم إتباعها من  المستخدم الدراسة لمنهجيتناول هذا الفصل وصفًا 

الرقميلللة ملللن قبلللل طلبلللة  اتواقلللع اسلللتخدام المكتبللل التعلللرف عللللى وهلللي أجلللل تحقيلللق أهلللداف الدراسلللة

 ومجتمعها الدراسةلمنهج ًا ، حيث تضمن هذا الفصل وصفالدراسات العليا في جامعة الشرق األوسط

الدراسة وطرق التحقق من الصلدق والثبلات، ومتغيلرات الدراسلة والمعالجلات اإلحصلائية  وعينتها وآداة

 التي استخدمت في اإلجابة عن أسئلة الدراسة.

 منهج الدراسة

حيلللث يعلللد  ،الدراسلللة أهلللداف تحقيلللقوذللللك ل الملللنهج الوصلللفي المسلللحي ةالباحثللل تاسلللتخدم

 المعتمدة قائم على مجموعة من اإلجراءات البحثيةالمنهج الوهو  الدراسة، هذهأغراض  لمثل األفضل

على جمع الحقائق والبيانات وتصلنيفها ومعالجتهلا وتحليلهلا تحلليال كلاماًل ودقيقلًا باسلتخالص داللتهلا 

فللي عمليللة  االسللتبانةأداة  اسللتخدام وقللد تللم والوصللول إلللى النتللائج أو التعميمللات عللن ظللاهرة الدراسللة،

تفسلير الالوصول إللى نتلائج تسلاعد فلي البيانات و  بهدف تحليل، الدراسة بعينة الخاصة بياناتلا جمع

 .واإلجابة عن أسئلة الدراسة

 مجتمع الدراسة

مللللن جميللللع طلبللللة الدراسللللات العليا)الماجسللللتير( فللللي جامعللللة الشللللرق تكللللون مجتمللللع الدراسللللة 

 اً طالبلل( 335والبللالغ عللددهم ) 5319/5353األوسللط، خللالل الفصللل الدراسللي الثللاني للعللام الدراسللي 

 (.5319/5353)الدراسي  للعام جامعة الشرق االوسط، وذلك حسب إحصائيات وطالبة
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 (0212/0202) جامعة الشرق األوسط في ( أعداد طلبة الدراسات العليا1جدول )       

 
 ةسالدرا ةعين

رسال االستبانة الكترونيا إلى كافة أفراد مجتع الدراسة والبالغ بإبسبب جائحة كورونا قامت الباحثة 

طالبا وطالبة من طلبة الدراسات العليا في جامعة الشرق األوسط خالل الفصل الثاني من  335

تم توزيع االستبانات بشكل الكتروني عليهم جميعًا، وتم استرجاع  5319/5353 العام الدراسي

لمجتمع ( من ا%36.6)نسبة  ما يمثلون( إستبانة وكانت جميعها قابلة للتحليل والترميز وهم 536)

   . كما هو ُمَبي ن في الجدول اآلتي:األصلي للدراسة
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 (0جدول )
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس والكلية

 النسبة التكرار الفئات متغيرات الدراسة

 النوع االجتماعي
 %33.5 39 ذكر
 %56.3 117 أنثى

 %100.0 536 المجموع

 الكلية

 %13.1 29 اآلداب والعلوم
 %9.7 20 الحقوق
 %13.5 21 االعمال

 %16.5 34 تكنولوجيا المعلومات
 %53.3 51 العلوم التربوية
 %15.6 26 العمارة والتصميم

 %15.1 25 االعالم
 %100.0 206 المجموع

 

 أداة الدراسة

التلي بحثلت فلي  بعد اإلطالع على األدب النظري، والدراسات السابقة حول موضوع الدراسلة

قامللت الباحثللة ( 5313( ودراسللة الشللعيبي )5313دراسللة السللويط )الرقميللة  اتواقللع اسللتخدام المكتبلل

الرقميلة ملن قبلل طلبلة  اتواقلع اسلتخدام المكتبل للىعللتعلرف اسلتبانه بتطوير أداة الدراسة عللى شلكل 

ليلة ملن  نلت أداة الدراسلة بصلورتها األو  فقلرة  (55)الدراسات العليا في جامعة الشرق األوسط، وقد تكو 

المجللللال األول درجللللة اسللللتخدام المكتبللللات الرقميللللة، والمجللللال الثللللاني  نيسللللييرئ مجللللالينموزعللللة علللللى 

، وأصللبحت بصللورتها النهائيللة مكونللة مللن يواجهوهللا عنللد اسللتخدام المكتبللات الرقميللةالصللعوبات التللي 

، (1ملحللق رقللم ) ( فقللرة بعللد التحكلليم، باإلضللافة إلللى المتغيللرات الديموغرافيللة األساسللية للدراسللة55)

 ن هما: يسييرئ مجالينحيث تكونت األداة من 
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 ( فقرة. 11والمكون من )الرقمية،  ات: درجة استخدام المكتباألولالمجال 

 ( فقرة. 11، والمكون من )الرقمية اتعوبات التي تواجه استخدام المكتبالص: الثانيالمجال 

خمسلة مسلتويات عللى النحلو اآلتلي:  حيث تم تحديلد، التدريج استخدام مقياس ليكرت خماسي وقد تم  

( لإلجابلللة علللن تللللك 1) جلللداً (، منخفضلللة 2) (، منخفضلللة3) (، متوسلللطة4) (، كبيلللرة5) )كبيلللرة جلللداً 

 ( درجة متدنية.1( درجة مرتفعة، كما تمثل الدرجة )5الفقرات، إذ تمثل الدرجة )

  الدراسة ةصدق أدا

 ألداة الدراسة الظاهريصدق الأ. 

من  أعضاءعشر  بعرضها علىقامت الباحثة ؛ ة الدراسةداألالظاهري صدق اللتحقق من ول

تدريس من ذوي االختصاص والخبرة من المحكمين المختصين في تكنولوجيا التعليم الأعضاء هيئة 

وذلك (، 1ملحق ) في الجامعات األردنية البحث العلمي في كليات التربيةالمناهج وعلم النفس و و 

دقة وصحة محتوى األداة من حيث: وضوح الفقرات، والصياغة اللغوية،  عنبهدف إبداء آرائهم 

ضافة أو تعديل أو  الفقرات س ما وضعت ألجله، وانتماءومناسبتها لقيا للمجال الذي تتبع له، وا 

 حذف ما يرونه مناسًبا على الفقرات.

وقد تم  ؛ حيث تم  القيام بتعديل الصياغة اللغويةقامت الباحثة باجراء التعديالت الالزمة

التي تم االتفاق عليها من ( تقريبا كحد أدنى %33)األخذ بالفقرات التي حصلت على موافقة بنسبة 

جراء الالزم مع الفقرات التي اقترح تعديلها أو إعادة المحكمين كمعيار للحكم على صالحي تها، وا 

ضافة فقر صياغتها أو حذفها  أصبح حيث الدراسة،  ةألدا النهائيةجديدة، كما هي في الصورة  اتوا 

 (.3تنتمي اليها أنظر ملحق )المجالين التي ، مو زعة على فقرةً ( 55)عدد فقرات األداة 
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 الدراسةألداة االتساق الداخلي  ب. صدق

استطالعية مكونة  على عينة الدراسة ةداا تطبيقتم  االتساق الداخليوللتحقق من صدق 

 خارج عينةوطالبة من طلبة الدراسات العليا في جامعة الشرق األوسط، من  اً طالب( 55من )

ومدى إسهام الدراسة  ةمن أجل التعرف على مدى صدق االتساق الداخلي ألدا المستهدفة الدراسة

الدراسة  ةفقرات أدال (؛Pearson) الفقرات المكونة لها، وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون

 االتية:ول اجدذلك كما هو ُمبّين في الو ، بالدرجة الكلية للمجال المنتمي إليه

 (3جدول )
 أداة الدراسة بالدرجة الكلية للمجال المنتمي إليه واألداة ككلمعامالت ارتباط فقرات 

معامل  الفقرة رقم المجال
 االرتباط

ستوى 
 الداللة

رجة
د

 
مية

الرق
ت 

كتبا
الم
ام 

خد
سن
ا

 

 0.000 **0.840 للحصول على المصادر والمراجع ذات العالقة  .1
 0.000 **0.842 لمرونة استخدامها من أي مكان وفي أي وقت  .0
 0.000 **0.886 للتعلم الذاتي  .3
 0.000 **0.916 لالستزادة في مجال التخصص  .4
 0.000 **0.878 لتوفير الوقت والجهد أثناء البحث.  .5
 0.000 **0.890 الالطالع على كل ماهو جديد  .6
 0.000 **0.934 للتخفيف من أعباء زيارة المكتبات التقليدية  .7
 0.000 **0.907 لمواكبة التطور التقني المستمر  .8
 0.000 **0.941 لتطوير خبرتي العلمية  .2

 0.000 **0.888 لمساعدتي على كتابة البحث العلمي  .12
 0.000 **0.927 للحصول على الكتب الرقمية  .11

ت 
وبا
صع

ال
ات
كتب

الم
ام 
خد
ست
ه ا

واج
ي ن

الت
 

مية
لرق
ا

 

 0.000 **0.666 صفحات األبحاث الرقمية بطء تحميل 10
 0.001 **0.633 على استخدام تقنية المكتبة الرقميةضعف القدرة  13
 0.002 **0.588 كثرة األعطال في الحواسيب المتوفره عند استخدام المكتبة الرقمية 14

15 
ب وشبكة األنترنت الخاصة إهمال الصيانة الدورية ألجهزة الحواسي

 الرقمية اتبالمكتب
0.566** 0.003 

دراسات العليا حول استخدام لطلبة القلة وجود برامج تدريبية  16
 0.000 **0.808 الرقمية اتالمكتب
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معامل  الفقرة رقم المجال
 االرتباط

ستوى 
 الداللة

الرقمية من قبل أعضاء  اتالتشجيع على استخدام المكتبمحدودية  17
 هيئة التدريس

0.806** 0.000 

 0.015 **0.480 توفر مصادر معلومات إلكترونية باللغة العربيةندرة  18
 0.003 **0.567 المكتبة الرقمية خارج مكتبة الجامعةضعف صالحيات الدخول إلى  12
 0.000 **0.711 الدائمة بشكل قليلخدمات المكتبة الرقمية  توفر 02

الوعي لدى موظفي المكتبة بتطبيقات المكتبة انخفاض درجة  01
 الرقمية

0.702** 0.000 

 0.000 **0.741 الميل الستخدام المراجع اإللكترونية قلة 00
 (.α≤ 0.01** دالة إحصائًيا عند مستوى)
 (.α≤ 0.05* دالة إحصائًيا عند مستوى)

على  درجة استخدام المكتبة الرقمية مجال علىقيم معامالت ارتباط الفقرات  ( أن  3الجدول ) يظهر

عند القيم دالة إحصائًيا  جميعوقد كانت ( مع المجال، 0.941 –0.840 )ستبانة تراوحت بين اال

مجال الوهذا يعني وجود درجة من صدق االتساق الداخلي في فقرات  .(α≤ 0.05) الداللةمستوى 

 على المقياس.

عوبات التي تواجه الص مجال علىالجدول أن قيم معامالت ارتباط الفقرات  كما يظهرو 

وقد كانت ( مع المجال، 0.808–480.3)ستبانة تراوحت بين على اال الرقمية اتاستخدام المكتب

وجود درجة من صدق  يشير إلىوهذا  .(α≤ 0.05) عند مستوى الداللةالقيم دالة إحصائًيا  جميع

 مجال على المقياس.الاالتساق الداخلي في فقرات 
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 (4) الجدول

 بين المجاالت والدرجة الكلية  االرتباط معامالت مصفوفة
ات درجة استخدام المكتب المجال

 الرقمية
عوبات التي تواجه الص

 الرقمية اتاستخدام المكتب
 المقياس ككل

 اتدرجة استخدام المكتب
 الرقمية

1 **0.886 **0.901 

عوبات التي تواجه استخدام الص
 الرقمية اتالمكتب

 1 **0.857 

 1   المقياس ككل
 (.α≤ 0.01** دالة إحصائًيا عند مستوى)
 (.α≤ 0.05* دالة إحصائًيا عند مستوى)

 

بين  (α≤ 0.05) عند  وجود معامالت ارتباط مرتفعة ودالة إحصائياً ( 3من الجدول ) يالحظ

وهذا يعني وجود ( 0.901 – 0.857الدرجة الكلية للمقياس، حيث تراوحت بين )مع  المجاالت

 .مجاالت المقياس والدرجة الكلية على المقياس درجة من صدق االتساق الداخلي في فقرات

 :الدراسة ةثبات أدا

 التجزئة النصفيةمن خالل طريقة معامل ثبات إيجاد الدراسة، تم   ةأداللتأكد من ثبات 

إذ  (Cronbach–Alpha)معادلة كرونباخ ألفا  للفقرات باستخدام تساق الداخليحساب معامل االو 

يقيس مدى التناسق في إجابات أفراد عينة الدراسة على الفقرات الموجودة في االستبانة، حيث تم 

 اً طالب( 55من خارج عينة الدراسة مكّونة من )استطالعية ة على مجموعة تطبيق أداة الدراس

معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ كل من ( 3الجدول )يبين للتأكد من ثباتها، و  وطالبة،

 .ولمجمل الفقرات أداة الدراسةلمجاالت ومعامل ثبات التجزئة النصفية الفا 
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 (5)جدول 
 التجزئة النصفية ألداة الدراسةثبات معامل و  كرونباخ ألفا بأستخدام معامل االتساق الداخلي

 كرونباخ ألفا مجاالت األداة
عدد  التجزئة النصفية

 الفقرات

 11 0.927 0.944 الرقمية اتالمكتب درجة استخدام

0. الرقمية اتعوبات التي تواجه استخدام المكتبالص 813 .0 744 11 

 0.813 0.883 المقياس ككل
22 

 

لفقرات األداة التجزئة النصفية و كرونباخ ألفا  ت الثبات وفق طريقتي( قيم معامال5) ُيظهر الجدول

استبانة واقع استخدام المكتبة الرقمية من قبل طلبة الدراسات العليا، حيث تراوحت قيم على 

معامل في حين بلغ (، 0.944 –0.813مجاالت بأستخدام كرونباخ ألفا )المعامالت الثبات على 

 مجاالت بأستخدامالتراوحت قيم معامالت الثبات على و  (،0.883على الفقرات ككل )كرونباخ ألفا 

على التجزئة النصفية  ثباتمعامل في حبن بلغ (، 0.927 –0.744التجزئة النصفية ) طريقة

 .(0.813الفقرات ككل )

 معيار تصحيح أداة الدراسة

، ةفقر ( 22)المكونة من  الدراسةلتصحيح أداة التدريج خماسي الليكرت  مقياستم اعتماد 

حيث تعطى كل فقرة من فقراته درجة واحدة من بين درجاته الخمس )كبيرة جدا، كبيرة، متوسطة، 

( على الترتيب، وقد تم اعتماد 2،1، 3، 4، 5وهي تمثل رقمًيا ) ،منخفضة، منخفضة جدا(

 من خالل استخدام المعادلة التالية: موضحالمقياس اآلتي ألغراض تحليل النتائج كما هو 
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       5-1                           الحد األدنى للبدائل -الحد األعلى للبدائل 

  3             عدد المستويات                          

ا مؤشرً  (2.33)صبح التقدير أقل من أو يساوي يوعليه  ،( 2.33=  1.33+  1: )المدى األول  -

 .امنخفضً 

 .اا متوسطً مؤشرً  (3.67)وأقل من  (2.33)أكبر من  ،(3.66=   1.33 +2.33)المدى الثاني:  -

 امؤشرً  (3.67)صبح التقدير أكبر من أو تساوي يوعليه  ،(5= 1.33 +3.67)المدى الثالث:  -

 (.5317،)عبدالرؤوف والمصريا.مرتفعً 

 الدراسةمتغيرات 

 اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:

 المتغير التابع، وهو:  .أ

 .الرقمية من قبل طلبة الدراسات العليا اتواقع استخدام المكتب -

 وهي: المستقلة،المتغيرات  .ب

  النوع االجتماعي، وله فئتان: )ذكر، أنثى(. .0

العلوم ، تكنولوجيا المعلومات، األعمال، الحقوق، : )اآلداب والعلومفئات سبع الكلية، وله .6

 اإلعالم(. ،العمارة والتصميم، التربوية

 إجراءات الدراسة

 :كاآلتي وهي بالدراسة، القيام خالل اإلجراءات من بالعديد الباحثة قامت

 .منها والهدف وأسئلتها الدراسة مشكلة تحديد -

  .الدراسة بموضوع العالقة ذات السابقة والدراسات النظري األدب على االطالع -

1.33 = 
= 
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 .االستبانة إجراء تطوير وطريقة الدراسة، وعينة مجتمع تحديد -

 .للتطبيق جاهزيتها ومن وثباتها صدقها من والتأكد الدراسة، أداة بناء -

لية صورتها في( االستبانة) الدراسة ألداة صدق المحتوى من التحقق -   .األو 

 . الحصول على كتاب تسهيل مهمة من الجامعة  -

 االستبانة. ملء وكيفية لهم، الدراسة هدف شرح بعد الدراسة، عينة أفراد على الدراسة أداة توزيع -

 المعالجة بهدف وذلك اآللي، الحاسب على البيانات تخزين تم الدراسة تطبيق من االنتهاء بعد -

 (.SPSS) االجتماعية للعلوم اإلحصائية الرزمة برنامج باستخدام لها اإلحصائية

 المعالجة اإلحصائية

 االجتماعية للعلوم اإلحصائية الرزمة باستخدام الدراسة لبيانات اإلحصائية المعالجات تمت

(SPSS)، اآلتي النحو على وذلك: 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  استخراج تمّ  ،األول سؤالاللإلجابة عن  -

 الرقمية. اتالعليا للمكتبدرجة استخدام طلبة الدراسات  لفقرات

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  استخراج تمّ  ،الثاني سؤالاللإلجابة عن  -

طلبة الدراسات العليا في استخدام المكتبات  واجههاالصعوبات التي ي والرتب لفقرات

 الرقمية.

 Independent)مستقلتيناستخدام االختبار التائي لعينتين  تمّ  الثالث، سؤالاللإلجابة عن  -

Sample T Test)  أفراد الدراسة لدرجة استخدام طلبة الدراسات العليا على استجابات

 تحليل التباين االحادي استخدام  تمّ ، وكما النوع االجتماعيالرقمية بالنسبة لمتغير ات للمكتب

(One Way Anova) الكلية بالنسبة لمتغير. 
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استخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين  تمّ  الرابع، سؤالال عن لإلجابة -

(Independent Sample T Test) أفراد الدراسة لصعوبات  اتاستجاب بين متوسطات

النوع  بالنسبة لمتغيرالتي يتعرض لها طلبة الدراسات العليا في استخدام المكتبات الرقمية 

بالنسبة  (One Way Anova) تحليل التباين االحادي استخدام  تمّ االجتماعي، وكما 

 .الكلية لمتغير

    يجاد معامل االتساق الداخلي، إل (Cronbach– Alpha)استخدام معادلة كرونباخ ألفا  تمّ        

استخدام معامل ارتباط  تمّ للتأكد من ثبات أداة الدراسة. وكما  التجزئة النصفيةطريقة استخدام و 

 ةداة الدراسالداخلي ألصدق االتساق يجاد معامل إل (Pearson)بيرسون 
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 الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة
 

يتضمن هذا الفصل عرًضا مفّصاًل لنتائج الدراسة في ضوء أسئلتها، والتي هدفت قياس   

وتّم  ت العليا في  جامعة الشرق األوسطواقع استخدام المكتبات الرقمية من قبل طلبة الدراسا

 :تصنيف النتائج حسب أسئلة الدراسة كما يأتي
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول

ما درجة استخدام طلبة الدراسات العليا  أوَّاًل: النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نصَّ على: "

 الرقمية؟ اتللمكتب

السؤال تّم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والتقدير،  هذا لإلجابة عن

 األوسط علىالرقمية في جامعة الشرق  اتوالرتب لدرجة استخدام طلبة الدراسات العليا للمكتب

 (. 6الفقرات بشكل عام، وكانت النتائج كما هو ُمبي ن في جدول )

 (6جدول )
المعيارية لدرجة استخدام طلبة الدراسات العليا للمكتبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 .الرقمية
 

 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف   
 المعياري

الرتبة 
على 
 المجال

 التقييم

 مرتفعة 1 3.93 3.33 لتوفير الوقت والجهد أثناء البحث .1

 مرتفعة 5 1.17 3.97  للتخفيف من أعباء زيارة المكتبات التقليدية. .5

 مرتفعة 3 1.33 3.96 للحصول على الكتب الرقمية. .3

 مرتفعة 3 1.13 3.91 لمواكبة التطور التقني المستمر. .3
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 مرتفعة 5 1.13 3.39 لمساعدتي على كتابة البحث العلمي. .5

 مرتفعة 6 1.37 3.37 لتطوير خبرتي العلمية. .6

 مرتفعة 7 1.39 3.73 لالطالع على كل ماهو جديد. .7

 مرتفعة 3 1.39 3.73 لمرونة استخدامها من أي مكان وفي أي وقت. .3

 مرتفعة 9 1.16 3.69 للتعلم الذاتي. .9

 متوسطة 13 1.37 3.66 لالستزادة في مجال التخصص. .13

 متوسطة 11 3.99 3.57 للحصول على المصادر والمراجع ذات العالقة. .11

 مرتفعة                   2.88           3.80المتوسط الحسابي الكلي                                       
 

 

( أن  المتوسطات الحسابية على مجال درجة استخدام طلبة الدراسات العليا 6ُيظهر الجدول )

(، وبمستوى تقييم ما بين متوسطة الى مرتفعة 3.33 – 3.57الرقمية قد تراوحت بين ) اتللمكتب

( 3.35من درجة التقدير على الفقرات، أّما المجال ككل، فقد حصل على متوسط حسابي )

 ( وبمستوى درجة تقييم مرتفعة. 3.33وبانحراف معياري )

ير الوقت والجهد أثناء البحث " بمتوسط وقد جاءت بالمرتبة األولى الفقرة التي تنص على " لتوف

(، وبمستوى درجة تقييم مرتفعة، تالها الفقرة التي تنص على " للتخفيف من أعباء 3.33حسابي )

 (، وبمستوى درجة تقييم مرتفعة.3.97زيارة المكتبات التقليدية " بمتوسط حسابي )

المصادر والمراجع ذات العالقة " للحصول على  وجاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص على "
 بمستوى درجة تقييم متوسطة.  وانحراف معياري  (3.57بمتوسط حسابي )
: اذكر استخدامات أخرى للمكتبات الرقمية لم  إجابات الطلبة عن السؤال المفتوح تم تحليل محتوى

 يتم ذكرها بالمجال األول؟ وكانت على النحو التالي: 
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     عن السؤال األول المفتوح اذكر استخدامات أخرى  ( إجابات الطلبة7جدول) 

 للمكتبات الرقمية لم يتم ذكرها بالمجال األول؟

 

 

 

 

 

 

طلبة  يواجههاثانيًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصَّ على: " ما الصعوبات التي 

 "الرقمية؟الدراسات العليا في استخدام المكتبات 

لإلجابة عن السؤال الثاني تّم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والتقدير، 

والرتب للصعوبات التي يتعرض لها طلبة الدراسات العليا في استخدام المكتبات الرقمية في جامعة 

 (. 3الشرق األوسط  على الفقرات بشكل عام، وكانت النتائج كما هو ُمبي ن في جدول )

  

 التكرار اإلجابات الرقم

 مرات 2 بحث في الدراسات والمجالت العلمية 1

 مرات 4 التعرف على الدراسات السابقة  0

 مرات 3 الترفيه وزيادة الثقافة 3

 مرات 3 واألكاديميزيادة الوعي التقني  4

 مرتان حل الواجبات اليومية 5
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 (8جدول )
طلبة الدراسات العليا في  واجههالمعيارية للصعوبات التي يالمتوسطات الحسابية واالنحرافات ا

 استخدام المكتبات الرقمية.
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف   
 المعياري

الرتبة على 
 التقييم المجال

قلة وجود برامج تدريبية لطلبة الدراسات العليا حول  .15
 استخدام المكتبات الرقمية.

 متوسطة 1 1.13 3.51

ضعف صالحيات الدخول إلى المكتبات الرقمية خارج  .13
 مكتبة الجامعة .

 متوسطة 5 1.36 3.36

 متوسطة 3 1.36 3.33 قلة الميل الستخدام المراجع اإللكترونية. .13

 متوسطة 3 3.93 3.55 توفر خدمات المكتبات الرقمية الدائمة بشكل قليل. .15

 متوسطة 5 3.93 3.16 بطء تحميل صفحات األبحاث الرقمية. .16

 متوسطة 6 1.37 3.13 العربية. باللغة  مصادر معلومات إلكترونية  ندرة .17

كثرة األعطال في الحواسيب المتوفره عند استخدام  .13
 المكتبات الرقمية.

 متوسطة 7 1.37 5.91

 متوسطة 3 1.35 5.33 تقنية المكتبات الرقمية.ضعف القدرة على استخدام  .19

التشجيع على استخدام المكتبات الرقمية من محدودية  .53
 قبل أعضاء هيئة التدريس.

 متوسطة 9 1.33 5.33

إهمال الصيانة الدورية ألجهزة الحواسيب وشبكة  .51
 األنترنت الخاصة بالمكتبات الرقمية.

 متوسطة 13 3.93 5.31

الوعي لدى موظفي المكتبة بتطبيقات انخفاض درجة  .55
 المكتبات الرقمية.

 متوسطة 11 1.15 5.77

 متوسطة                 2.73        3.22            المتوسط الحسابي الكلي                                 

 

طلبة الدراسات العليا في  واجههاعلى الصعوبات التي ي( أن  المتوسطات الحسابية 3ُيظهر جدول )

(، وبمستوى 3.51 – 5.77استخدام المكتبات الرقمية في جامعة الشرق األوسط قد تراوحت بين )
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تقييم متوسطة من درجة التقدير على جميع الفقرات، أّما المجال ككل، فقد حصل على متوسط 

 ( وبمستوى درجة تقييم متوسطة. 3.73( وبانحراف معياري )3.39حسابي )

وقد جاءت بالمرتبة األولى الفقرة التي تنص على " قلة وجود برامج تدريبية لطلبة الدراسات 

(، وبمستوى درجة تقييم متوسطة، 3.51بمتوسط حسابي ) الرقمية " اتاستخدام المكتب العليا حول

ة الرقمية خارج مكتبة الجامع اتتالها الفقرة التي تنص على " ضعف صالحيات الدخول إلى المكتب

 (، وبمستوى درجة تقييم متوسطة.3.36" بمتوسط حسابي )

الوعي لدى موظفي المكتبة انخفاض درجة  وجاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص على "

وبمستوى  (   1.15وبانحراف معياري ) (5.77الرقمية " بمتوسط حسابي )ات بتطبيقات المكتب

 درجة تقييم متوسطة. 

تم تحليل محتوى إجابات الطلبة عن السؤال المفتوح : اذكر صعوبات أخرى للمكتبات الرقمية لم 

 يتم ذكرها بالمجال الثاني؟ 

 3وقد جاءت إجابات الطلبة متضمنة في فقرات االستبانة باستثناء عبارة " التكلفة المالية " وبتكرار 

 مرات.
 الن
 

هل هناك فروق ذات داللة احصائية  " الذي نصَّ على: ثالث. النتائج المتعلقة بالسؤال الثالثا

نوع الرقمية ُتعزى للمتغيرات: )ال ات(  في درجة استخدام المكتبα≤0.05عند مستوى الداللة  )

 ، الكلية(؟جتماعياال

، تّم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة ثالثلإلجابة عن السؤال ال

الكلية، ولبيان الفروق اإلحصائية بين نوع االجتماعي و الرقمية وفًقا للمتغيرات ال اتاستخدام المكتب

 ،نوع االجتماعي( للعينات المستقلة لمتغير الT-testالمتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار )
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( لمتغير الكلية، وذلك كما هو ُمبي ن في الجداول One Way ANOVAوتحليل التباين األحادي )

 ا. أدناه

 نوع االجتماعي: الأواًل 

الرقمية،  اتستعراض المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة استخدام المكتباتم 

 (. 9كما هو موضح في الجدول ) نوع االجتماعي( تبعا لمتغير الt-testواختبار )

 
 (2جدول )

على درجة  جتماعينوع اال" ألثر الtالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "
 الرقمية اتاستخدام المكتب

لنوع ا ةاالستبان
المتوسط  العدد االجتماعي

 الحسابي
االنحراف 
 "tقيمة " المعياري

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 

درجة استخدام 
 الرقمية اتالمكتب

 0.58 3.95 89 ذكر

1.806 204 0.072  
 1.05 3.73 117 أنثى

 

( بين α≤0.05)( عدم وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة اإلحصائية 9ُيظهر الجدول ) 

الرقمية ُتعزى الختالف متغير  اتمتوسطات تقديرات أفراد العينة على مجال درجة استخدام المكتب

( بمستوى الداللة 1.336( على المجال )t، إذ بلغت القيمة اإلحصائية الختبار )نوع االجتماعيال

 (.α≤0.05)(، وتعتبر هذه القيمة غير دالة إحصائًيا عند  3.375)
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 ثانًيا: الكلية

الرقمية،  اتستعراض المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة استخدام المكتباتم 

 (.13تبعا لمتغير الكلية كما هو موضح في الجدول )

 ( 12جدول )
 اتية على درجة استخدام المكتبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر متغير الكل

 الرقمية
 االنحراف المعياري وسط الحسابيمتال العدد الكلية

 0.99 3.42 29 اآلداب والعلوم

 0.55 4.09 20 الحقوق

 0.66 3.80 21 االعمال

 0.92 4.14 34 تكنولوجيا المعلومات

 0.91 3.84 51 التربويةالعلوم 

 1.07 3.74 26 العمارة والتصميم

 0.62 3.72 25 االعالم

 0.88 3.82 206 الكلي

 

 ات( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة استخدام المكتب13يظهر الجدول )

وسط حسابي متالرقمية تبعًا لمتغير الكلية على المجال، حيث حصلت كلية تكنولوجيا المعلومات ب

 حسابي.أعلى في حين جاءت كلية اآلداب والعلوم بأقل متوسط 

تحليل التباين  ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار

(، وذلك للتعرف على مدى وجود فروق ذات One Way ANOVAباسم )األحادي المعروف 
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الرقمية تبعًا لمتغير  اتنة الدراسة حول درجة استخدام المكتبداللة إحصائية في استجابات أفراد عي

 يوضح نتائج ذلك. ذيوالجدول ال، الكلية

 ( 11جدول )
 الرقمية اتالكلية على درجة استخدام المكتب تحليل التباين األحادي ألثر

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة )ف(
 الداللة

 اتدرجة استخدام المكتب
 الرقمية

 043.* 2.248 1.708 6 10.247 بين المجموعات

   760. 199 151.201 داخل المجموعات

    205 161.448 المجموع

 α≤0.05)   ) *دالة عند مستوى الداللة

( بين α≥ 3.35يظهر الجدول وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة اإلحصائية )

الرقمية ُتعزى الختالف متغير الكلية، إذ  اتمتوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة استخدام المكتب

(، وتعتبر هذه 3.33( بمستوى الداللة )5.533( على المجال )Fبلغت القيمة اإلحصائية الختبار )

 (α≤0.05)القيمة دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة

حصائيًا وفقًا الختالف متغير الكلية تم استخدام المقارنات وللكشف عن مواقع الفروق الدالة إ

 ( ويبين الجدول التالي نتائج هذه المقارنات:Scheffeختبار شيفيه )االبعدية بطريقة 
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 ( 10جدول )
 ( تبعا لمتغير الكليةScheffeختبار شيفيه )انتائج المقارنات البعدية بطريقة 

المتوسط  الكلية
 الحسابي

اآلداب 
 والعلوم

تكنولوجيا  االعمال الحقوق
 المعلومات

العلوم 
 التربوية

العمارة 
 والتصميم

 االعالم

00.* - 3.42 اآلداب والعلوم
8 

 .121 *.001 *.037 .174 .198 

 161. 173. 277. 825. 295. -  4.09 الحقوق
 750. 790. 876. 161. -   3.80 االعمال

 067. 074. 116. -    4.14 تكنولوجيا المعلومات
 581. 622. -     3.84 العلوم التربوية
 954. -      3.74 العمارة والتصميم

 -       3.72 االعالم
 (α≤3.35*دالة عند مستوى الداللة )

( بين α≤0.05( وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية )15يظهر الجدول )

الرقمية تعزى لمتغير الكلية، حيث كانت  اتاستخدام المكتب متوسطات تقديرات أفراد الدراسة لدرجة

بين طالب كلية )اآلداب والعلوم( من جهة وطالب كلية )الحقوق( من جهة أخرى، وكانت الفروق 

الفروق لصالح طالب كلية )الحقوق( بمتوسط حسابي أعلى مقارنة بلطالب كلية )اآلداب والعلوم(. 

( بين متوسطات تقديرات أفراد α≤0.05مستوى الداللة اإلحصائية )ووجود فروق دالة إحصائيًا عند 

بين طالب كلية )اآلداب والعلوم( من جهة وطالب كلية )تكنولوجيا الدراسة تعزى لمتغير الكلية 

المعلومات( من جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح طالب كلية )تكنولوجيا المعلومات( بمتوسط 

ية )اآلداب والعلوم(. كما يوجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى حسابي أعلى مقارنة بلطالب كل

بين طالب ( بين متوسطات تقديرات أفراد الدراسة تعزى لمتغير الكلية α≤0.05الداللة اإلحصائية )

كلية )اآلداب والعلوم( من جهة وطالب كلية )العلوم التربوية( من جهة أخرى، وكانت الفروق 

 التربوية( بمتوسط حسابي أعلى مقارنة بلطالب كلية )اآلداب والعلوم(.  لصالح طالب كلية )العلوم
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هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند  " الذي نصَّ على: الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال  رابعا:

الرقمية ُتعزى  اتعوبات التي تواجه استخدام المكتبفي درجة الص (α≤0.05الداللة )مستوى 

 ، الكلية(؟"نوع االجتماعيللمتغيرات: )ال

، تّم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة الرابعلإلجابة عن السؤال 

والكلية، ولبيان  لنوع االجتماعيالرقمية وفًقا للمتغيرات ا اتالصعوبات التي تواجه استخدام المكتب

( للعينات المستقلة T-testار )الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختب

( لمتغير الكلية، وذلك One Way ANOVAوتحليل التباين األحادي ) ،نوع االجتماعيلمتغير ال

 كما هو ُمبي ن في الجداول أدناها. 

 نوع االجتماعيأواًل: ال   

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الصعوبات التي تواجه  تم استعراض

كما هو موضح في  نوع االجتماعي( تبعا لمتغير الt-testالرقمية، واختبار ) اتاستخدام المكتب

 (. 13الجدول )

 (13جدول )
على درجة  نوع االجتماعي" ألثر الtالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "

 الرقمية اتعوبات التي تواجه استخدام المكتبالص

النوع  االستبانة
المتوسط  العدد االجتماعي

 الحسابي
االنحراف 
 "tقيمة " المعياري

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 
عوبات التي تواجه الص

 اتاستخدام المكتب
 الرقمية

 0.71 3.03 89 ذكر

0.879 204 0.380  
 0.75 3.12 117 أنثى
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 (α≤0.05اإلحصائية ) ( عدم وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة13ُيظهر الجدول )

الرقمية  اتبين متوسطات تقديرات أفراد العينة على مجال الصعوبات التي تواجه استخدام المكتب

( على المجال t، إذ بلغت القيمة اإلحصائية الختبار )نوع االجتماعيُتعزى الختالف متغير ال

 (.α≤0.05ًيا عند  )(، وتعتبر هذه القيمة غير دالة إحصائ3.333( بمستوى الداللة )3.379)

 ثانًيا: الكلية

تم إستعراض المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الصعوبات التي تواجه 

 (.13، تبعا لمتغير الكلية كما هو موضح في الجدول )ةالرقمي اتاستخدام المكتب

 ( 14جدول )
على درجة الصعوبات التي تواجه المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر متغير الكلية 

 الرقمية اتاستخدام المكتب
 االنحراف المعياري وسط الحسابيمتال العدد الكلية

 0.56 2.87 29 اآلداب والعلوم

 0.97 3.07 20 الحقوق

 0.87 3.10 21 االعمال

 0.73 2.98 34 تكنولوجيا المعلومات

 0.59 3.29 51 العلوم التربوية

 0.65 3.39 26 العمارة والتصميم

 0.73 2.75 25 االعالم

 0.73 3.09 206 الكلي
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( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة الصعوبات التي تواجه 13يظهر الجدول )

الرقمية تبعًا لمتغير الكلية على المجال، حيث حصلت كلية العمارة والتصميم  اتاستخدام المكتب

 حسابي.وسط حسابي أعلى في حين جاءت كلية االعالم بأقل متوسط متب

تحليل التباين  ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار

(، وذلك للتعرف على مدى وجود فروق ذات One Way ANOVAباسم )األحادي المعروف 

الدراسة حول درجة الصعوبات التي تواجه استخدام داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة 

 تي يوضح نتائج ذلك.آلا الكلية، والجدولالرقمية تبعًا لمتغير  اتالمكتب

 ( 15جدول )
 الرقمية اتم المكتبتحليل التباين األحادي ألثر الكلية على الصعوبات التي تواجه استخدا

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة )ف(
 الداللة

عوبات التي تواجه الص
 اتاستخدام المكتب
 الرقمية

 *009. 2.959 1.512 6 9.072 بين المجموعات

   511. 199 101.680 داخل المجموعات

    205 110.752 المجموع

 (( α≤0.05 **دالة عند مستوى الداللة 

( بين α≥ 3.35يظهر الجدول وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة اإلحصائية )

الرقمية ُتعزى  اتعوبات التي تواجه استخدام المكتبمتوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة الص

( بمستوى 5.959( على المجال )Fالختالف متغير الكلية، إذ بلغت القيمة اإلحصائية الختبار )

 (α≤0.05)(، وتعتبر هذه القيمة دالة إحصائًيا عند  3.339) الداللة

وللكشف عن مواقع الفروق الدالة إحصائيًا وفقًا الختالف متغير الكلية تم استخدام المقارنات 

 ( ويبين الجدول التالي نتائج هذه المقارنات:Scheffeختبار شيفيه )االبعدية بطريقة 
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 ( 16جدول )
 ( تبعا لمتغير الكليةScheffeختبار شيفيه )انتائج المقارنات البعدية بطريقة 

المتوسط  الكلية
 الحسابي

اآلداب 
 والعلوم

تكنولوجيا  لاالعما الحقوق
 المعلومات

العلوم 
 التربوية

العمارة 
 والتصميم

 االعالم

 533. 008.* 012.* 546. 255.  331. - 2.87 اآلداب والعلوم
 132. 141. 252. 644. 890. -  3.07 الحقوق
 094. 178. 317. 532. -   3.10 االعمال

 221. 030.* 051. -    2.98 تكنولوجيا المعلومات
 002.* 572. -     3.29 العلوم التربوية
 002.* -      3.39 العمارة والتصميم

 -       2.75 االعالم

 (.α≤0.05*دالة عند مستوى الداللة )

 الجدول:يظهر 

( بين متوسطات α≤0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية ) .1

الرقمية تعزى لمتغير  اتتقديرات أفراد الدراسة لدرجة الصعوبات التي تواجه استخدام المكتب

بين طالب كلية )اآلداب والعلوم( من جهة وطالب كلية )العلوم الكلية، حيث كانت الفروق 

( من جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح طالب كلية )العلوم التربوية( بمتوسط التربوية

على مقارنة بلطالب كلية )اآلداب والعلوم(. ووجود فروق دالة إحصائيًا عند أحسابي 

بين متوسطات تقديرات أفراد الدراسة تعزى لمتغير ( α≤0.05مستوى الداللة اإلحصائية )

ب كلية )اآلداب والعلوم( من جهة وطالب كلية بين طالالكلية، حيث كانت الفروق 

)العمارة والتصميم( من جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح طالب كلية )العمارة والتصميم( 

 على مقارنة بلطالب كلية )اآلداب والعلوم(. أبمتوسط حسابي 
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( بين متوسطات α≤0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية ) .5

الرقمية تعزى لمتغير  اتعوبات التي تواجه استخدام المكتبرات أفراد الدراسة لدرجة الصتقدي

بين طالب كلية )تكنولوجيا المعلومات( من جهة وطالب كلية الكلية، حيث كانت الفروق 

)العمارة والتصميم( من جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح طالب كلية )العمارة والتصميم( 

 ى مقارنة بلطالب كلية )تكنولوجيا المعلومات(.أعلي بمتوسط حساب

( بين متوسطات α≤0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية ) .3

الرقمية تعزى لمتغير  اتعوبات التي تواجه استخدام المكتبتقديرات أفراد الدراسة لدرجة الص

بين طالب كلية )االعالم( من جهة وطالب كلية )العلوم الكلية، حيث كانت الفروق 

التربوية( من جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح طالب كلية )العلوم التربوية( بمتوسط 

أعلى مقارنة بلطالب كلية )االعالم(. ووجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  حسابي

بين متوسطات تقديرات أفراد الدراسة، حيث كانت الفروق  ((α≤0.05ة اإلحصائي الداللة

بين طالب كلية )االعالم( من جهة وطالب كلية )العمارة والتصميم( من جهة أخرى، 

أعلى مقارنة  وكانت الفروق لصالح طالب كلية )العمارة والتصميم( بمتوسط حسابي

 بلطالب كلية )االعالم(. 
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 الخامسفصل ال

 نتائج والتوصياتالمناقشة 

لتسلسل أسئلتها  اتضمن هذا الفصل مناقشة ألبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة وفق 

 ألهم التوصيات وعلى النحو اآلتي:ا وعرض

مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول الذي ينّص على" ما درجة استخدام  :أواًل 

 الرقمية؟" اتالعليا للمكتبطلبة الدراسات 

إلجابات أفراد عينة الدراسة، أن درجة  اوفق ا(  بعد تحليلها إحصائي6بّينت النتائج في جدول)

الرقمية مرتفعة  وجاءت جميع الفقرات ضمن المستوى  اتاستخدام طلبة الدراسات العليا للمكتب

الدراسات العليا بشكل عام يجب  المرتفع والمتوسط، وقد تفسر الباحثة هذه النتيجة إلى أن طلبة

من اجل اتاحة الفرصة لهم في الحصول على عليهم استخدام المكتبات اإللكترونية بشكل عام 

الدراسات السابقة التي يحتاجونها وكذلك الحصول على المصادر المتاحة والتي تساعدهم في كتابة 

تفسر الباحثة أن طلبة الدراسات العليا ا كمابحاثهم, وكذلك الحصول على األطر التربوية المناسبة , 

الرقمية من خالل سرعة الوصول إلى المعلومات بهدف  اتالمكتب على ادراك كامل لمميزات

أن طلبة الدارسات العليا وبالتحديد طلبة الماجستير في جامعة الشرق كما الحصول وحداثتها، 

 .والكتابة البحثية المراجع وتنزيل الملفاتاألوسط يستخدمون المكتبات ال رقمية بهدف الحصول على 

  ( إذ جاءت 5317( , ودراسة بوضياف )5313وقد اتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة السويط )

 لمستوى استخدام طلبة الدراسات العليا للمكتبة الرقمية.  ,نتائج دراساتهم بمستوى مرتفع

(، ودراسة رافي ومينغ وأحمد 5313واختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من الشعيبي )

(Rafi, Ming & Ahmad ,5319بأن درجة استخدام الطلبة للمكتبة الرقمية جاءت ضعيف ، )ة . 
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( التي تنص على " لتوفير الوقت والجهد أثناء البحث " 5وقد جاءت بالمرتبة األولى الفقرة )

 اتإلى أن المكتب هذه النتيجة (، وبمستوى مرتفع كما قد تعزو الباحثة3.33توسط حسابي )بم

الرقمية تمكن الطلبة من الوصول إليها واالستفادة منها بشكل أسهل وبوقت اقل, وتعمل على 

طالع على مختلف المعلومات و تخطي الحواجز الزمانية والمكانية من خالل سهولة عملية اال

الرقمية متاحة في كل وقت و في  اتلمراد الحصول عليها ، باإلضافة إلى هذا فإن المكتبالبيانات ا

أن يكون المستخدم لها يستعمل شبكة االنترنت أو قام بتحميل محتوياتها ،  وخصوصاكل مكان ، 

لباحث أن ينجز بحثه في وقت قصير و بجهد أقل من بحثه امكن ت  الرقميةات المكتبوبالتالي فأن 

 .المكتبات التقليدية بالمقارنة مععن المراجع والمعلومات 

يتنقل من مكتبة إلى أخرى عبر مناطق الرقمية تمكن الباحث من ان  كما ان المكتبات

الرقمية  اتالمكتبأن  اضافه الىالمكتبات التقليدية تقيد المستخدم بوقت ومكان محدد، اما  مختلفة،

 اتوما تقدمه من خدمات بخالف المكتبمن ميزاتها سرعة البحث وسهولة االستعارة واالرجاع 

، إضافة إلى ويبذل جهد في استخدامها إستخدامها،التقليدية التي يواجه المستخدم صعوبات في 

 الوقت.الرقمية تتسم بإتاحة مصادرها إلى جميع المستفيدين في نفس  اتذلك فإن المكتب

عباء زيارة المكتبات ( التي تنص على " للتخفيف من أ7وقد جاءت بالمرتبة الثانية الفقرة )

(، وبمستوى مرتفع. وقد تفسر الباحثة هذه النتيجة إلى ان 3.97حسابي ) بمتوسطالتقليدية 

الن الطالب يستطيع الحصول  الرقمية توفر إمكانية الوصول واستخدام الموارد الرقمية اتالمكتب

على مايريد من بيته او من أي مكان وفي أي وقت دون زيارة مبنى المكتبة وهذا يوفر عليه الوقت 

الرقمية تدعم وظائف المكتبة التقليدية وتعزز عمليات  اتالمكتب, باالضافه الى ان والجهد والمال

معلومات الرقمية، والعمل على البحث المتقدم والوصول للمعلومات، من خالل جمع مصادر ال
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توفير تنظيم متماسك، قادر على الوصول إلى كميات كبيرة من المعلومات بصورة سهلة وسريعة 

 وبجودة عالية، والعمل على استرجاعها , وهذا بدورة يخفف اعباء المكتبة التقليدية.

ر والمراجع للحصول على المصاد نصت على " ( والتي1) وجاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة

وقد تفسر الباحثة هذه النتيجة إلى أهم المشاكل  متوسطة،ذات العالقة "بمستوى درجة تقييم 

والصعوبات التي يواجهها الباحثون للحصول على المصادر والمراجع عدم توفرها بصورة كافية 

ي بعض وعدم مالءمة هذه المصادر لألغراض المستخدمة ف حديثة،وذات معلومات  باللغة العربية

 االحيان.

وفي ضوء استجابات افراد العينة على السؤال المفتوح الملحق المتعلق باستخدامات 

قد جاءت إجابات الطلبة  "،الرقمية؟  اتاخرى للمكتب استخداماتهناك الرقمية" هل  اتالمكتب

 ،وزيادة الثقافةترفيه ال السابقة،الدراسات  متضمنة في فقرات االستبانة باستثناء عبارة التعرف على

 .حل الواجبات اليوميةو الوعي التقني واألكاديمي  زيادة

ينّص: ما الصعوبات التي مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني الذي  ثانًيا:

 طلبة الدراسات العليا في استخدام المكتبات الرقمية "؟ واجههاي

يتعرض لها طلبة الدراسات العليا في ( أن الصعوبات التي  3بيّنت نتائج الجدول )

استخدام المكتبات الرقمية جاءت جميعها بالمستوى المتوسط ، ويعزى ذلك إلى وجود صعوبات 

الرقمية في جامعة ات يتعرض لها الطلبة, وبشكل عام فإن درجة استخدام أفراد الدراسة للمكتب

عدد من المعوقات التي تعيق  وسط يعبر عن واقع غير مقبول، وربما يعزى ذلك إلىالشرق األ

الرقمية: منها ما هو متعلق بالجانب التكنولوجي كالبطء في عملية االتصال،  اتاستخدام المكتب

الرقمية  اتوكثرة انقطاع االتصال أو حتى عدم توافرها؛ ومنها ما هو متعلق بأهداف وفوائد المكتب
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لى تأهيل وتدريب اد الدراسة بحاجة إمن حيث عدم الوضوح لدى أفراد الدراسة، مما يعني أن أفر 

الرقمية ، وهناك ضعف في شبكة االنترنت, وقلة عدد أجهزة الحواسيب المتوفرة  اتأكثر على المكتب

في الكليات، عدم إخضاع الطلبة لدورات تدريبية , وضعف اللغة االجنبية, وكذلك وجوب إيجاد 

 الرقمية واستخداماتها. اتحلول المشاكل التكنولوجية المتعلقة بالمكتب

, Murugesan & Pandianوقد اختلفت نتائج الدراسة عن نتائج دراسة موروغيسان وبانديان )

إذ جاءت بأهم المشكالت التي  ضعيف،إذ جاءت نتائج الدراسة بمستوى مرتفع لمستوى  (،5315

 ر. الرقمية هي محدودية الوصول إلى المصاد اتتواجه الطلبة عند استخدام المكتب

( والتي نصت على "" قلة وجود برامج تدريبية لطلبة 16وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى  متوسط،الرقمية " بمستوى  اتالدراسات العليا حول استخدام المكتب

سواء على مستوى التعريف  االطلبة واعدادهم اعدادا جيدً  الجامعة لتأهيلأن قلة الجهود المبذولة في 

مما يعني أن طلبة الدراسات العليا بحاجة  فيها،الرقمية وكيفية االستفادة من المحتوى  اتبالمكتب

 الرقمية. اتإلى تأهيل وتدريب أكثر على المكتب

الثانية ونصت تلك الفقرة على "  المتوسط وبالمرتبة( جاءت بالمستوى 19أما الفقرة ) 

وقد يعزى ذلك إلى ان هذا  "،الرقمية خارج مكتبة الجامعة  اتإلى المكتب ضعف صالحيات الدخول

 من خالل الحد خفض المعوقات المادية الكلفة المادية المترتبة على الجامعة وبالتالي فان بسبب

 الجامعة.الرقمية اال داخل  اتمن عملية استخدام المكتب

مزودة بالحواسيب عالية الجودة  كما تعزو الباحثة هذة النتيجة الى عدم توفير قاعات

لإلتصال بشبكة اإلنترنت المخصصة للطلبة الباحثين، والعمل على تحسين وتوسيع البنية التحتية 

 الرقمية من داخل وخارج الجامعة.  اتالالزمة للجامعة بما يخدم المكتب
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الوعي لدى موظفي  انخفاض درجة ( التي تنص على "51وجاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة )

الرقمية " بمستوى متوسط"، وقد تفسر الباحثة إلى أن تقديم التوجيهات  اتالمكتبة بتطبيقات المكتب

الرقمية تحتاج إلى خبير  اتوالخبرات بكيفية إجراء البحوث العلمية واستخدام تطبيقات المكتب

ني مكتبات رقمية، وهذا واصحاب علم ودراية في إجراء البحوث العلمية أكثر مما تحتاج إلى ف

االمر يصعب توفيره في المكتبات الرقمية، وهذا مؤشر على حاجة المكتبات الرقمية إلى رفدها 

 بخبير ليقدم لطلبة الدراسات العليا ما يحتاجونه من توجيهات كل في مجال بحثه وتخصصه.

ر فيها، ألنها هي الكفاءات البشرية عالية الجودة واالستثما ضرورة توفيركما تشير الباحثة 

عملل على إدارة المكتبة وتشغيلها، كما أن بعض الخدمات ستظل في حاجة إلى تلدخل تالتي سوف 

العنصر البشري. كما ينبغي االستثمار في تطوير قدرات العلاملين ملن خلالل التدريب المكثف 

 والمستمر وتهيئتهم للتعامل مع التقنيات لالستفادة منها.

قد جاءت إجابات الطلبة متضمنة في فقرات االستبانة  عن السؤال المفتوح " وفي ضوء االجابة

 .مرات 3باستثناء عبارة " التكلفة المالية " وبتكرار 

مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث الذي ينّص على " هل هناك فروق ثالثًا: 

الرقمية ُتعزى  اتدرجة استخدام المكتب( في α≤ 2.25الداللة )ذات داللة احصائية عند مستوى 

 "للمتغيرات: )النوع االجتماعي، الكلية(؟

 وتمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي:

 النوع االجتماعي: .1

( عدم وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة 13يالحظ من نتائج الجدول)

 اتنة على مجال درجة استخدام المكتبالعي( بين متوسطات تقديرات أفراد ≤ α 3.35)اإلحصائية
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 تعزو الباحثة ذلك أن طلبة الدراسات العليا منو الرقمية ُتعزى الختالف متغير النوع االجتماعي، ، 

كما ان الجنسين  الرقمية والخدمة البحثية الجراء االبحاث ، اتالجنسين يقومون باستخدام المكتب

الستفادة من كل مصادر المعرفة المتاحة، وا  الرقمية اتالمكتبستعدادات مماثلة الستخدام لديهم ا

الرقمية هي موقع إلكتروني متاح لجميع طلبة  المكتبات كما ان لكي يخرجوا بأفضل النتاجات،

 الدراسات العليا بغض النظر عن جنسهم.

في أن متغير الجنس يؤثر في  ، (Anyim ,0202)وقد اختلفت النتيجة مع دراسة أنيم  

 .استجابات أفراد عينة الدراسة
  

 الكلية:  .0

 ( ≤ α 3.35)فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة اإلحصائية ( وجود 13من نتائج الجدول )

الرقمية ُتعزى الختالف متغير الكلية  اتبين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة استخدام المكتب

حين جاءت كلية على المجال، حيث حصلت كلية تكنولوجيا المعلومات بمتوسط حسابي أعلى في 

 اآلداب والعلوم بأقل متوسط حسابي . 

وتعزو الباحثة ان غالبية المحتوى الرقمي باللغة اإلنجليزية واصدارات حديثة وهذا يتناسب  

مع حاجات طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات، إضافة الى انهم يفضلون استخدام التكنولوجيا بكافة 

 .والورقيةأشكالها كونه تخصصهم، بعكس العلوم واآلداب الذين قد يفضلوا المراجع العربية 

أن كل طالب من طلبة الدراسات العليا يسعى للخروج بأجود البحوث بغض النظر عن باالضافة 

االمر الذي يرفع من شأن كلية وبرامج الدراسات العليا، وبالتالي من شأن الجامعة ذاتها،  الكلية،

علمي، ومن هنا سعت الدراسات العليا بتخصصاتها سواء االنسانية أم العلمية باالرتقاء بالبحث ال

كان من الضرورة بمكان االستفادة من المكتبات الرقمية في تزويد الطلبة من  اإلطاروضمن هذا 
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في عدم وجود فروق تعزى ( 0202)وقد اختلفت النتيجة مع دراسة السويط  .جميع التخصصات

 .لمتغير الكلية

هل هناك فروق ذات داللة  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع الذي ينّص:رابًعا: مناقشة 

 اتعوبات التي تواجه استخدام المكتب( في درجة الصα≤ 3.35الداللة )احصائية عند مستوى 

 الرقمية ُتعزى للمتغيرات: )النوع االجتماعي، الكلية(؟"

 وتمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي:

 النوع االجتماعي: .1

فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات تقديرات أفراد إلى عدم وجود  (13)تشير نتائج الجدول  

الرقمية باختالف متغير الجنس، إذ  اتعوبات التي تواجه استخدام المكتبالعينة على مجال الص

 .نفسهاالرقمية لكال الجنسين  اتبات التي تواجه الطلبة في المكتبتعزو الباحثة إلى أن الصعو 

 يستخدمان نفس المكتبة وتجهيزاتها، ذلك أن طلبة الدراسات العليا من الجنسين تعزو الباحثةو 

همية كبيرة في هذا أوهي جامعة مختلطة لم يعد للجنس  ،فس قواعد البيانات، ونفس الجامعةون

 السياق.

  

 الكلية:  .5

( إلى وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة 14تشير نتائج الجدول ) 

ث حصلت الرقمية تبعًا لمتغير الكلية على المجال، حي اتعوبات التي تواجه استخدام المكتبالص

 وسط حسابي أعلى في حين جاءت كلية االعالم بأقل متوسط حسابي متكلية العمارة والتصميم ب

وتعزو الباحثة الى ان طلبة الدراسات العليا في كلية العمارة والتصميم بحاجة دائما الى تطوير 

في لحاجة ا وكذلك دائم،المناهج العلمية المتبعة والتزود باحدث التقدمات لمواكبة التطورات بشكل 
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ثراء ترجمة الكتب االجنبية واالبحاث المختصة في مجال العمارة والتصميم إلى اللغة الع ربية وا 

وقد تفسر الباحثة أن  محددة،وحاجتهم الى مراجع حديثة تخص موضوعات  بها،المكتبات الرقمية 

وجود قصور ما في تزويد المكتبات الرقمية كلية العمارة والتصميم لنسخ إلكترونية التي تحتوي على 

  العلمية فيها. أخر النتاجات

كما تعزو الباحثة كلية االعالم وحصولها على اقل متوسط حسابي الى انه من الممكن  

الوطنية العربية من خالل المواقع  المكتبات المتاحة في الرقمية إتاحة مصادر المعلومات

ب من الممكن ان يتزود الطال الويب( وبالتالي)اإللكترونية للمكتبات على الشبكة العنكبوتية العالمية 

 الجامعة.الرقمية في  اتمن المكتب أكثرهذة المواقع من 

العليا الخاصة في جامعة الشرق بغض النظر عن الكلية التي يدرس بها طلبة الدراسات ال أنه إ

الحيات الدخول إلى فهناك صعوبات تواجه كافة الطلبة في الجامعة مثل ضعف ص وسط،األ

 الجامعة.الرقمية خارج مكتبة  اتالمكتب
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 والمقترحات التوصيات

 في ضوء نتائج الدراسة، توصي الباحثة بما يلي:

ي مكان أو من أة الستخدام طلبة الدراسات العليا للمكتبات الرقمي أكثرصالحيات . تخصيص  1

 . زمان

عقد ورش عمل تدريبية لطلبة الدراسات العليا والموظفين في المكتبة حول كيفية البحث في  .5 

 الرقمية.المكتبات 

التواصل مع كافة المكتبات وقواعد البيانات الدولية والمحلية إلتاحة البحث لطلبة الدراسات  .3

  .كاملةالعليا بشكل اوسع وتسهيل وصول الطلبة لألبحاث 

تسريع و  الجامعة،من خارج  الكترونية كبيرة مع اي مكتبةشراكة قيام الجامعة بعقد اتفاقية  .3

 ططالب جامعة الشرق االوسمن قبل اريح دخول لمكتبتهم االلكترونية على تصتفاقية للحصول الا
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 عالمراجقائمة 

 المراجع العربية

 (.11، )سورة المجادلة،الكريم القرآن -

. المكتبة اإللكترونية األسس والتطبيق(. 5311أبو طبيخ، عمران والظاهر، جمال. ) -

 .337-355، 73، األساسية التربية كلية مجلة

النشر اإللكتروني ومشروعات المكتبات الرقمية العالمية والدور (. 5313أحمد، أحمد. ) -

 . القاهرة: دار نهضة مصر للنشر.العربي في رقمنة وحفظ التراث الثقافي

 ميدانية دراسة :اإلسكندرية الحديثة الرقمية المكتبات(. 5319إسماعيل، جودت. ) -

 .والتوزيع للنشر الجامعة شباب مؤسسة: اإلسكندرية

استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية (. 5317األكلبي، علي وعارف، محمد. ) -

. السعودية ومدى مالءمتها للمستفيدين بالجامعات السعودية الحكومية بالمكتبة الرقمية

 .135-39، 19، المعلومات دراساتمجلة 

الشاملة في  تقييم مدى تطبيق معايير إدارة الجودة (.5313الخياط، ماجد محمد ) -

من وجهة نظر المستخدمين. دراسة حالة لمكتبات جامعة البلقاء  المكتبات الجامعية

 التطبيقية.

(. فاعلية التدريب بالخرائط الذهنية على سلوك المستفيدين في 5315الجالب، محمد. ) -

 ةمكتب مجلة: المكتبة الرقمية السعودية نموذجًا. البحث عن المعلومات في البيئة الرقمية

 .533-559(، 1)51، الوطنية فهد الملك
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تبني المكتبات األكاديمية في المملكة العربية السعودية (. 5317الزامل، منصور. ) -

 الملك مكتبة مجلة. الرقمية وفقا لما ورد في بيان من وجهة نظر متخذي القرار للمكتبات

 .56-5(، 5)53، الوطنية فهد

أثر المكتبات الرقمية في تنمية مهارات البحث عن مصادر (. 5315السعيد، خليل ) -

 جامعة طيبة . –، كلية التربية المعلومات اإللكترونية 

: دراسة استخدام الطلبة لمصادر المعلومات الرقمية(. 5313السويط، عبد العزيز. )  -

 .166-135(، 1)35، االجتماعية العلوم مجلةوصفية. 

استخدام طالبات الدبلوم التربوي في جامعة أم القرى درجة (. 5313الشعيبي، أماني. ) -

 التربية كلية مجلة. الرقمية السعودية واتجاهاتهن نحوها ومعوقات استخدامها للمكتبة

 .33-51، 33 ،بابل جامعة.واالنسانية التربوية للعلوم االساسية

 ومصادر المكتبات إلى علم المدخل(،5316،)علي مصطفى، اللحام -

 والتوزيع للنشر االكاديميون :عمان،1ط،المعلومات

 االردن- عمان،1ط.الحديثة المكتبات انواع(.5313)توفيق جمال، العريضي -

 المدرسية المكتبات طبلر  مركزي مشروع(. 5313) مروان ،ودراغمه ريما، بكير -

دارة العالي والتعليم التربية لوزارة المركزية بالمكتبة الفلسطينية  رقمياً  المحتوى وا 

(Libsys.Web) .191(، 3)16 ،النفس وعلم للتربية العربية الجامعات اتحاد مجلة-

516. 

 .دار المنهل، علم المكتبات ومراكز المعلومات(، 5313الطراونة،هاني خلف ) -



63 
 

 ،المعلوماتاستخدام أعضاء هيئة التدريس مصادر (. 5313الظفيري، فايز منشر) -

 .كلية التربية .بجامعة الكويت

 المكتبات مشاريع ءإنشا في المكتبيين دور(. 5313، خديجة وقموح، ناجية. )بوخالفة -

 .11-1، 33، سيبراريان مجلة. دراسة حالة مكتبيي جامعة قسنطينة: الرقمية

 في بحوثهم الطلبة لمصادر المكتبات الرقمية توظيف(. 5317بوضياف، مصطفى. ) -

رسالة ماجستير غير  واالتصال نموذجًا. شعبة اإلعالم طلبة سنة ثانية ماستر: العلمية

 منشورة، جامعة عبد الحميد بن باديس، الجزائر.

، 1.طإدارة المكتبات الجامعية في البيئة الرقمية(. 5316خطاب، السعيد مبروك ) -

 مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع /األردن.

 .57.ع  مدخل إلى المكتبات الرقمية( . 5311حافظ، احمد يوسف،) -

المقاييس (. 5317الرؤؤوف، طارق، والمصري،ايهاب عيسى)عبد  -

 .القاهرة:المجموعة العربية للتدريب والنشر.واالختبارات

فاعلية برمجية رقمية قائمة على (. 5316عالم، عمرو وأحمد، طارق وحامد، مروة. ) -

 المصورة في تنمية مهارات تالميذ المرحلة االبتدائية على استخدام المكتبات المفاهيم

 .533-557(، 53، )وبحوث دراساتتكنولوجيا التربية:  الرقمية.

المكتبة الرقمية: األسس، المفاهيم والتحديات التي تواجه (. 5311علي، أحمد. ) -

 .636-635، (5)57 ،دمشق جامعة مجلةالرقمية العربية.  المكتبات

عمان : دار ، 1، ط(. مقدمة في علم المكتبات والمعلومات5313مصطفى) عليان، ربحي -

 صفاء
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نشاؤها(. 5313)عكنوش، نبيل -  المكتبة الرقمية بالجامعة الجزائرية تصميمها وا 

 ،مكتبة جامعة االمير عبدالقادر،الجزائر1.ط

دور المكتبة الرقمية كآلية للتعليم الرقمي في تطوير البحث (. 5313عوارم، مهدي. ) -

 .73-65، 7، واإلنسانية التربوية العلوم العربية المجلة. اإلشارة إلى حالة الجزائر العلمي

. مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات( 5313غانم، حسن صالح وجالمنة ،عمار) -

 .مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع /االردن،1ط

المجلة االردنية للمكتبات (.بوابة المكتبات الجامعية . 5336فضلي، عبداهلل علي،) -

 والمعلومات.

المكتبات الرقمية ودورها في تلبية حاجات الباحثين ألغراض (. 5313كريم، وفاء. ) -

 .55-1(، 1)9المعلومات،  لتكنولوجيا العراقية المجلة العلمي. البحث

". المكتبات الرقمية "دارسة في المفهوم واألهداف والسمات(. 5317كعبور، محمود. ) -

 .519-193، (11)، طرابلس - التربية كلية مجلة

الثقافة التنظيمية وعالقتها بجودة خدمات المعلومات في ، (5317طالبي)فطيمة،  -

 . مجلة العلوم االجتماعية واالنسانية  الجامعية المكتبات

تصميم واستخدام مكتبة رقمية وأثرها على تنمية أمن (. 5313منصور، ماريان. ) -

: تربيةال تكنولوجيا. تكنولوجيا المعلومات لدى طلبة كلية التربية مختلفي السعة العقلية

 .161-115(، 33)، وبحوث دراسات

 استخدام الدوريات التقليدية واإللكترونية في المكتبات المركزية في(. 5313)وادي، فلاير -

 .363-337(، 556)3)دراسة مسحية(. مجلة األستاذ،  الجامعات العراقية
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 الملحقات

 1ملحق 
 قائمة أسماء المحكمين

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعة التخصص الرتبة األكاديمية اسم المحكم الرقم
 الشرق األوسطجامعة  إدارة تربوية استاذ مساعد أسامة حسونة 1
 جامعة الشرق األوسط مناهج وطرق تدريس استاذ إلهام الشلبي 5
 جامعة الطفيلة التقنية طرائق وتدريس رياضيات استاذ تيسير القيسي 3
 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم استاذ خليل السعيد 3
 الزيتونة جامعة رياضيات مناهج وأساليب تدريس استاذ مشارك زياد النمراوي 5
 الجامعة األردنية قياس وتقويم استاذ مشارك عبداهلل الصمادي 6
 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم استاذ مساعد فادي عودة 7
 جامعة الشرق األوسط تدريس وطرق مناهج أستاذ مشارك فواز شحادة 3
 جامعة الزيتونة أصول التربية االسالمية استاذ محمود السلفي 9
 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم استاذ مساعد منال طوالبة 13
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 0ملحق 

  أداة الدراسة بصورتها األولية

 جامعة الشرق األوسط

 كلية العلوم التربوية

    قسم تكنولوجيا التعليم

                               

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المحترم/ة ..............................ة:.................................الدكتور/

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

الرقمية من قبل طلبة  واقع استخدام المكتبات "تقوم الباحثة بإجراء دراسة عنوانها 

من متطلبات نيل درجة الماجستير في  كجزء" الشرق األوسط الدراسات العليا في جامعة

ولغايات تحقيق  عمان.تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم جامعة الشرق األوسط / 

قسمين األول درجة استخدام ( فقرة مقسمة ل55أهداف الدراسة أعدت الباحثة إستبانة تتضمن )

نظرًا لما نعهده فيكم من خبرة ودراية والقسم الثاني الصعوبات التي تواجههم. و  الرقمية، المكتبات

راجية إبداء رأيكم بشأنها من حيث  االستبانة،نضع بين ايديكم  المجال،ومعرفة متعمقة في هذا 

فضال عن إي مالحظة ترون أنها  تعديل،وهل هي بحاجة إلى  الدراسة،مالءمة فقراتها لموضوع 

 األداة.ضرورية لتطوير 

 ولكم مني كل الشكر والتقدير

 الباحثة: ريم محمد العايد                       اشراف الدكتورة: خالدة شتات              
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 الرجاء تعبئة البيانات اآلتية:

  االسم
  التخصص

  الرتبة االكاديمية
  الكلية 

                   

 ستبانةاإل  

 أوال: البيانات الشخصية

 ( أمام اإلجابة المناسبةxضع إشارة )

 أنثى   )    (         ذكر      )    (   الجنس  .1
 )    ( الحقوق       )    ( اآلداب والعلوم   الكلية .5

 ( تكنولوجيا المعلومات    )               ( األعمال    )                  

      ( العمارة والتصميم    العلوم التربوية       ) (    )                  

 اإلعالم  (    )                  
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 ثانيا: فقرات االستبانة

 

 الفقرة الرقم
التعديل  وضوح الفقرة الصياغة اللغوية االنتماء للمجال

غير  منتمية المقترح
 منتمية

غير  سليمة
 سليمة

 غير واضحة واضحة

 القسم األول : درجة استخدام المكتبات الرقمية

0 
الرقمية للحصول على  ستخدم المكتباتا

 المصادر والمراجع ذات العالقة 
       

0 
الرقمية لفترات زمنية  استخدم المكتبات

 طويلة 
       

3 
الرقمية على التعلم  تساعدني المكتبات

 الذاتي
       

2 
الرقمية لالستزادة في  استخدم المكتبات
 مجال التخصص 

       

5 
الرقمية على توفير  اتتساعدني المكتب

 الوقت والجهد في البحث.
       

6 
الرقمية من التواصل  تمكنني المكتبات

 مع الباحثين  العلمي
       

7 
الرقمية النمو المعرفي من  تحقق المكتبات

 خالل االطالع على كل ماهو جديد
       

2 
الرقمية  تتميز مصادر معلومات المكتبات

 بالحداثة 
       

9 
الرقمية من أعباء  باتتخفف المكت

 المكتبات التقليدية 
       

02 
الرقمية  يشجع التطور المستمر للمكتبات

 على زيارتها
       

00 
الرقمية لتطوير خبرتي  استخدم المكتبات

 العلمية
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 القسم الثاني : الصعوبات التي تواجه استخدام المكتبات الرقمية

03 
 اتتحميل صفحات المكتبأعاني من بطء 

 الرقمية
       

02 
القدرة على استخدام أعاني من ضعف 

 الرقمية تقنية المكتبات
       

05 
سيب اعاني من كثرة االعطال في الحوا

 الرقمية المتوفرة عند استخدام المكتبات
       

06 

االحظ إهمال الصيانة الدورية ألجهزة 
ب وشبكة االنترنت الخاصة الحاسو 

 الرقمية  بالمكتبات

       

07 
راسات عدم وجود برامج تدريبية لطلبة الد

 الرقمية العليا حول استخدام المكتبات
       

02 

 

بشكل يكثر انقطاع االتصال باالنترنت و 
 الرقمية مستمر اثناء استخدام المكتبات

       

09 
  يوجد تشجيع على استخدام المكتباتال

 الرقمية من قبل أعضاء هيئة التدريس
       

02 
عدم توفر مصادر معلومات إلكترونية 

 كافية باللغة العربية
       

00 
لطلبة صالحيات الدخول إلى ال يتوفر ل
 الرقمية خارج مكتبة الجامعة المكتبات

       

00 
الطلبة بمصادر المعلومات  قلة إهتمام

 الرقمية واالستعانة بها للدراسة والبحث
       

03 
الرقمية بشكل  عدم توفر خدمات المكتبات

 دائم
       

02 
ال يوجد لدى موظفين المكتبة الوعي 

 الرقمية الكامل بتطبيقات المكتبات
       

        ال أميل إلى استخدام المراجع اإللكترونية 05
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 3ملحق 

 أداة الدراسة بصورتها النهائية

 جامعة الشرق األوسط

 كلية العلوم التربوية

      قسم تكنولوجيا التعليم

                 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...... وبعد                          

الرقمية من قبل  " واقع استخدام المكتبات بعنوان دراسة بإجراء الباحثة تقوم

 درجة على الحصول متطلبات كأحدطلبة الدراسات العليا في جامعة الشرق األسط" 

التعليم، ولتحقيق هذا الغرض تم  في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا في الماجستير

تطوير استبانة وقد صممت وفقاً لتدرج ليكرت الخماسي )بدرجة كبيرة جدا، كبيرة، 

نخفضة جدا( وتعد مشاركتكم في اإلجابة عن فقرات اإلستبانة متوسطة، منخفضة، م

خطوة مهمة بإخراج الدراسة بالمستوى المطلوب، شاكره لكم حسن تعاونكم، علما بأنه 

 سيتم التعامل مع  البيانات بسرية تامة وألغراض البحث العلمي.

 

 وأقبلوا فائق االحترام والتقدير

                                                                                                                  

                                            الباحثة 

العايد دمحمريم   
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 الشخصية ألفراد عينة الدراسة البياناتالقسم األول: 

البيانات الشخصية ( في المكان المناسب الذي يمثل xأرجو التكرم بوضع إشارة )

 :الخاصة بكم

 )   ( أنثىالجتماعي     )   (  ذكر                      *النوع ا

 ( الحقوق *الكلية                )   ( اآلداب والعلوم           )    

 ( تكنولوجيا المعلومات )   ( األعمال                   )                           

 ( العمارة والتصميم            )             العلوم التربوية)   (                          

 ( اإلعالم  )                          

 فقرات االستبانة

 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  الفقرة الرقم

 الرقمية اتالمجال األول : درجة استخدام المكتب
 الرقمية كاآلتي: اتاقوم باستخدام المكتب     

0 
للحصول على المصادر والمراجع 

 ذات العالقة

     

0 
لمرونة استخدامها من أي مكان 

 وفي أي وقت

     

      لتعلم الذاتيل 3

      لالستزادة في مجال التخصص 2

      البحث. أثناءتوفير الوقت والجهد ل 5

      جديد الالطالع على كل ماهو 6

7 
للتخفيف من أعباء زيارة المكتبات 

 التقليدية

     

      لمواكبة التطور التقني المستمر  2
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 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  الفقرة الرقم

      لتطوير خبرتي العلمية 9

02 
لمساعدتي على كتابة البحث 

 العلمي
     

      للحصول على الكتب الرقمية 00

 الصعوبات التي تواجه استخدام المكتبات الرقمية المجال الثاني :

00 
بطء تحميل صفحات األبحاث 

 الرقمية
     

03 
القدرة على استخدام تقنية ضعف 
 الرقمية المكتبات

     

02 
سيب كثرة األعطال في الحوا

 المتوفره عند استخدام المكتبات
 الرقمية

     

05 
إهمال الصيانة الدورية ألجهزة 

ترنت وشبكة األنالحواسيب 
 الرقمية الخاصة بالمكتبات

     

06 
قلة وجود برامج تدريبية لطلبة 

اسات العليا حوال استخدام الدر
 الرقمية  المكتبات

     

07 
التشجيع على استخدام محدودية 

الرقمية من قبل أعضاء  المكتبات
 هيئة التدريس

     

02 
توفر مصادر معلومات ندرة 

 العربيةإلكترونية باللغة 
     

09 
ف صالحيات الدخول إلى ضع

الرقمية خارج مكتبة  المكتبات
 الجامعة 

     

02 
الرقمية  خدمات المكتبات توفر

 الدائمة بشكل قليل
     

00 
ى الوعي لد انخفاض درجة

 موظفي المكتبة بتطبيقات المكتبات
 الرقمية

     

00 
قلة الميل الستخدام المراجع 

 اإللكترونية
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 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  الفقرة الرقم

        

 الرقمية لم يتم ذكرها  بالمجال االول؟ اتللمكتباذكر استخدامات اخرى   -1 

 الرقمية لم يتم  ذكرها بالمجال الثاني؟ اخرى تواجهك عند استخدام المكتبات اذكر صعوبات -5 

 

 

 


