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  دور مكتبـات الكلیات التقنیة في خدمـة البـحث العلمي

  *عبد الرحیـــم حمدان حمدان. د

TThhee  RRoollee  ooff  LLiibbrraarriieess  iinn  TTeecchhnniiccaall  CCoolllleeggeess  

iinn  SSeerrvviinngg  SScciieennttiiffiicc  RReesseeaarrcchh  

  Abstract: 

     This study aimed to identify the status quo of scientific research in technical 
colleges and to explain the role of libraries in serving scientific research. 

To carry out this study, The researcher used the analytical descriptive method. 
The study sample was randomly selected and it included (120) students from (4) 
technical colleges.  The study instrument was a questionnaire that was used to collect 
data. 
The study concluded with the following findings: 
- The scientific research in technical colleges needs more consideration and concern.  
- The lack of a modern technical information network in libraries.  
- The shortage of books and resources.  
- The lack of teacher awareness of the role of libraries in the teaching – learning 
process and in research in technical colleges. 

  
مـع بیـان الـدور الـذي تلعبـه  ،حـث العلمـي فـي الكلیـات التقنیـةهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن واقـع الب: ملخص

المكتبــات التقنیــة فــي خدمــة البحــث العلمــي؛ ولتحقیــق هـــذا الهــدف تــم اســتخدام المــنهج الوصــفي التحلیلــي، حیـــث 
)  ٤(طالبـًا وطالبـة مـن طـالب السـنة النهائیـة، اختیـــروا بطریقـة عشـوائیة مـن )  ١٢٠(اشتملت عینة الدراسـة علـى 

  .ات تقنیة، وكانت االستبانة أداةً لجمع البیاناتكلی
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن البحث العلمي في الكلیات التقنیـة ـ ال یـزال ـ بحاجـة ماسـة إلـى مزیـد مـن 
العنایــة واالهتمـــام، إلـــى جانـــب عـــدم تـــوافر شـــبكة معلومــات تقنیـــة حدیثـــة بالمكتبـــة، وعـــدم تـــوافر الكتـــب والـــدوریات 

تخصصة بصـورة كافیـة، فضـًال عـن ضـعف الـوعي بأهمیـة دور المكتبـة فـي العملیتـین التعلیمیـة والبحثیـة التقنیة الم
  .المدربین في الكلیات التقنیة/ لدى المدرسین 

--------------------  
  كلية  لسط   لتقنية   دير  لبلحأ تاذ م اعد ب *
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m:  

ل العـالم، بخاصـة تلـك التـي أخـذت تتسـابق فیمـا یتزاید االهتمام بالبحث العلمي بشكل كبیر في مختلـف دو 
بینهـــا مـــن أجـــل إحـــراز مزیـــد مـــن التقـــدم التقنـــي الـــذي یخـــدم جوانـــب التنمیـــة الشـــاملة، ویضـــع الحلـــول لمشـــكالتها 

  . الواقعیة، ویساعد على مواجهة التحدیات الكبیرة التي تواجهها الشعوب داخلیًا وخارجیاً 
لویــات التـي تسـعى الجامعــات والكلیـات إلـى تحقیقهــا، فهـي موطنــه ویعـد البحـث العلمــي مـن األهـداف واألو 

الطبیعي، وهي بمناخها العلمي وأسـاتذتها وطالبهـا وتجهیزاتهـا تعـدّ تربـة خصـبة لنمـوه وتطـویره،  وتلعـب الجامعـات 
ة لحـــل الضـــروریوالكلیـــات دورًا حیویـــًا وهامـــًا فـــي تخـــریج كـــوادر بشـــریة مدربـــة قـــادرة علـــى القیـــام بـــالبحوث العلمیـــة 

  .مشكالت المجتمع
عملـــت وزارة التعلـــیم العـــالي فـــي فلســـطین جاهـــدة مـــن أجـــل دعـــم البحـــث العلمـــي وتشـــجیعه؛ بســـبب وقـــد  

؛ لتحقیــق الریــادة والقــوة؛ وذلــك مــن خــالل إدراكهــا أهمیتــه ودوره فــي تلبیــة متطلبــات التنمیــة فــي المجتمــع الفلســطیني
لبحـــث العلمـــي الـــذي تســـند إلیـــه مهمـــة تبنـــي بـــرامج للبحـــث تأســـیس المجلـــس األعلـــى ل: عـــدة منهـــا اتخـــاذ إجـــراءات

، تكــون مرنــة لبحــث العلمــيالــدائب إلــى إیجــاد أنظمــة ولــوائح ل وزارةالعلمــي والتطــویر التقنــي، فضــًال عــن ســعي الــ
  ).وزارة التربیة والتعلیم العالي، مجلس البحث العلمي( ومتفقة مع احتیاجات الباحثین

أدواتـــه ووســـائله المتنوعـــة التـــي تـــدعم مســـیرته؛ وتحقـــق إنجازاتـــه، وتعـــد ومـــن المعلـــوم أن للبحـــث العلمـــي 
تلـك العلمیة، والمستلزمات التقنیة المساعدة إلنجاز البحـوث العلمیـة مـن أهـم  المكتبات والمواد والمختبرات واألجهزة

  .األدوات والوسائل
التعلــیم والبحــث العلمــي وخدمــة : وانطالقــًا مــن فلســفة التعلــیم العــالي فــي فلســطین وأهدافــه التــي تتمثــل فــي

المجتمــع، فقــد أولــت الكلیــات التقنیــة فــي فلســطین اهتمامــًا متزایــدًا بالمكتبــات؛ لمــا لهــا مــن دور حیــوي وفاعــل فــي 
خدمــة البحــث العلمــي؛ بصــفتها أداة هامــة مــن أدواتــه وقاعــدة أساســیة لــه؛ وإلســهامها اإلیجــابي فــي تحقیــق أهــداف 

إذ ال یمكننـا أن نتصـور كلیـة مهنیـة وتقنیـة دون مكتبـة؛ ألن المكتبـة بمثابـة القلـب . تهالتعلیم المهنـي والتقنـي ورسـال
النــابض للكلیــة، وهــي جــزء أســاس مــن رســالتها التــي تســعى إلــى تحقیقهــا، التــي تتمثــل فــي تشــجیع البحــث العلمــي، 

إلـــى إثـــراء المعرفـــة وتنمیـــة المعرفـــة بشـــتى ألوانهـــا، وتشـــجیع البـــاحثین الـــذین یقومـــون بنشـــاط علمـــي ممیـــز؛ یهـــدف 
فضــًال عــن أن قیمــة أي كلیــة مهنیــة وتقنیــة وســمعتها واالعتــراف بهــا مرهونــة بمــا لــدیها مــن مكتبــة تقنیــة . وتقــدمها
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أحـد المعـاییر األساسـیة التـي یـتم عـن طریقهـا تقیـیم المؤسسـة األم وهـي الجامعـة " وعلیه فالمكتبة تعـد . متخصصة
  ) .١٩٧٧: بدر"( 

حیــوي والهــام للمكتبــات فــي خدمــة البحــث العلمــي، فقــد اتجــه المســئولون عــن الكلیــات ونظــرًا لهــذا الــدور ال
البحــث العلمــي فــي هــذه الكلیــات؛ وذلــك عــن طریــق إقامــة المكتبــات تــوفیر اإلمكانــات الالزمــة لخدمــة  التقنیــة إلــى

بحـــوث والنشـــرات المهنیـــة والتقنیـــة المتخصصـــة، وتحـــدیث القـــائم منهـــا وتزویـــدها بالعدیـــد مـــن الكتـــب والمراجـــع وال
والــدوریات العلمیــة الحدیثــة ذات الطــابع المهنــي والتقنــي، والتقنیــات التربویــة الحدیثــة الالزمــة لمثــل هــذا الــنمط مــن 

فضــــًال عــــن تــــوفیر المبـــاني المناســــبة لهــــا، وتزویــــدها بالخــــدمات المكتبیـــة مــــن أجهــــزة حاســــوب وخــــدمات . التعلـــیم
  .ء مكتبات وموظفین مؤهلین تأهیًال مهنیاً اإلنترنت، وتسلیم عهدة العمل فیها إلى أمنا

وعلى الـرغم مـن الـدور الحیـوي الـذي تلعبـه المكتبـات فـي العملیـة التربویـة بعامـة، وفـي مجـال البحـث العلمـي       
بخاصة، وبناء على خبرة الباحث المیدانیة في مجال المكتبات والبحث العلمي، حیـث یعمـل محاضـرًا ورئیسـًا لقسـم 

حدى الكلیات التقنیة، فقد أدرك الباحث أن هناك من المؤشرات مـا یؤكـد ضـعف مسـتوى اإلفـادة مـن المكتبات في إ
المكتبات التقنیة في مجال إعداد البحوث العلمیة والتقاریر، فضًال عن عزوف الطالب والهیئة التدریسـیة علـى حـد 

ثیــرًا مــن الطــالب الــذین یتــرددون إلــى ســواء عــن التــردد إلــى المكتبــة؛ لإلفــادة ممــا تــوفره مــن مــواد وخــدمات، وأن ك
بغــرض قــراءة مــذكراتهم الصــفیة، ولــیس بهــدف التنقیــب والبحــث فــي  -أغلــب األحیــان -المكتبــة؛ إنمــا یفعلــون ذلــك

دعــــم العملیــــة مصـــادر المعلومــــات المختلفــــة المتـــوافرة فیهــــا؛ األمــــر الــــذي یـــؤدى إلــــى تقلــــیص دور المكتبـــات فــــي 
ت مشــكلة هــذا البحــث التــي ترمــي إلــى الوقــوف علــى دور المكتبــات فــي إعــداد ومــن هنــا نبعــ. التدریســیة والبحثیــة

مــن أجــل الصــعوبات التــي تعتــرض ســبل االرتقــاء بهــا؛ البحــوث والتقــاریر العلمیــة بالكلیــات التقنیــة، والتعــرف إلــى 
   .الصعوباتلتغلب على تلك إیجاد الحلول المناسبة ل

  
  :ةــة الدراســأسئل

مـا دور المكتبـات فـي خدمـة البحـث العلمـي "  :اآلتـيإلجابة عن السؤال الرئیس تطمح هذه الدراسة إلي ا  
  ؟ "بالكلیات التقنیة بفلسطین من وجهة نظر الطالب

  :ولإلجابة عن هذا السؤال الرئیس السابق یتطلب ذلك اإلجابة عن مجموعة من األسئلة الفرعیة اآلتیة   
 مكتبة في تلبیة أغراض الطالب الدراسیة والبحثیة؟ الاء ما دور العاملین في المكتبات التقنیة من أمن - ١

المــــدربین الفنیــــین المشــــرفین علــــى البحــــوث والتقــــاریر فــــي تشــــجیع الطــــالب علــــى / مــــا دور المدرســــین  – ٢
  العلمیة ؟عداد بحوثهم وتقاریرهم استخدام المكتبة إل

  العلمیة المطلوبة منهم؟ یرإعداد البحوث والتقار ما اتجاهات الطلبة نحو استخدام المكتبة في  -٣
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  ما مدى توافر أوعیة المعلومات الالزمة لألغراض الدراسیة والبحثیة في المكتبات التقنیة ؟ – ٤
 ؟ المكتبات التقنیة لخدمة البحث العلمي في ضوء التقنیات الحدیثة الخدمات المكتبیة في ما مدى توافر  – ٥

  ر المكتبة وأداء دورها لتحقیق األغراض الدراسیة والبحثیة؟ما جهود إدارة الكلیات التقنیة في تطوی – ٦
ما المقترحات والتوصیات التي تسهم في تحسین دور المكتبة في البحث العلمي بالكلیات التقنیة وسبل  – ٧

  االرتقاء بها إلي الصورة المنشودة؟
  

  :ةــداف الدراســأه
  : ةـداف اآلتیـق ا هـى تحقیـة  لـذه الدراسـى هـتسع

داریین؛ بكونهم مصدرًا أساسیًا  - ١ ٕ التعرف إلي دور العاملین في المكتبات التقنیة من أمناء مكتبة وا
  .عداد البحوث والتقاریر العلمیةالالزمة إلللحصول على المعلومات 

المدربین في استخدام طرق التدریس والتدریب الحدیثة التي تعتمد على / الكشف عن دور المدرسین  - ٢
  . بحوث العلمیة والتقاریر بصفتها إحدى وسائل تقویم الطالبإع اد ال

اتجاهات نحو اإلفادة من أوعیة المعلومات المتوافرة في المكتبة في إعدادهم لبحوثهم  التعرف إلى - ٣
  .وتقاریرهم العلمیة

  .الكشف عن مدى توافر الخدمات المكتبیة الالزمة لألغراض الدراسیة والبحثیة - ٤
جهود إدارة الكلیة في سبل تطویر المكتبة؛ لكي تؤدي دورها في خدمة البحث العلمي على التعرف إلى  - ٥

  .الوجه األكمل
الخروج بمجموعة من التوصیات والمقترحات التي تسهم في تحسین الوضع الراهن لدور المكتبة في  - ٦

  .البحث العلمي بالكلیات التقنیة
  

   :ة ــة الدراسـأهمی
  :ي ـا یأتـفیم ةـة الدراسـر أهمیـتظه

تقدیم العون والمساعدة للمسئولین عن البحث العلمي في مؤسسات التعلیم المهني والتقني بوزارة التعلیم  - ١
  .العالي بعامة وفي الكلیات المهنیة والتقنیة بخاصة 

 المدربین الفنیین المشرفین على البحوث والتقاریر؛ وذلك عن/ تسهم في تقدیم المساعدة للمدرسین  - ٢
  .طریق تعریفهم بدور المكتبة في البحث العلمي
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داریین بأهمیة عملهم في تسهیل  - ٣ ٕ تفید النتائج في تعریف العاملین في المكتبات التقنیة من أمناء مكتبة وا
  . مهمة الباحثین من طالب وأعضاء الهیئة التدریسیة في إعداد البحوث العلمیة والتقاریر

مخططین والمشرفین على التعلیم التقني في الربط بین طرق التدریس تساعد نتائج هذه الدراسة ال -٤ 
  .والتدریب بالكلیات التقنیة والخدمات البحثیة التي توفرها المكتبة

تفید نتائج الدراسة المسئولین عن إدارة الكلیات التقنیة في تشخیص نواحي القصور في المكتبات    - ٥
  .فة نقاط القوة بغرض تعزیزهاالتقنیة بهدف معالجتها، كما تفید في معر 

  
  : ة ـــدود الدراســح

  : ةــدود اآلتیـة بالحــدد الدراســتتح
بالكلیــات التقنیــة، فضــًال عـن إبــراز دور المكتبــات الجامعیــة فــي البحـث العلمــي وتشــمل واقــع : الحــدود الموضــوعیة

  .العلمیة في الكلیات التقنیةوأنماط البحوث  البحث العلمي، وبیان خصائص المكتبة التقنیة ومقتنیاتها،
تناولــــت هــــذه الدراســــة دور المكتبــــة التقنیــــة فــــي خدمــــة البحــــث العلمــــي بالكلیــــات التقنیــــة فــــي :  الحــــدود المكانیــــة

  .محافظات غزة 
ــاتیة كلیــة فلســطین التقنیــة ـ دیــر : ( تناولــت هــذه الدراســة مؤسســات التعلــیم التقنــي األربــع وهــي: الحــدود المؤسس

  ).وم والتكنولوجیا، كلیة تدریب غزة، كلیة المجتمع العربیة برفح البلح، كلیة العل

  .م٢٠٠٣/٢٠٠٤الدراسي  تناولت هذه الدراسة طالب السنة الثانیة في الكلیات التقنیة للعام: الحدود البشریة
  

  :ةــات الدراسـمصطلح
  :ةـة اآلتیـات اإلجرائیـة التعریفـة الحالیـى الدراسـتتبن

مؤسســـة تعلیمیـــة ثقافیـــة تربویـــة اجتماعیـــة تهـــدف إلـــى جمـــع مصـــادر المعلومـــات، " كتبـــة بأنهـــاتعـــرف الم :المكتبـــة
وتنمیتهــا بـــالطرق المختلفـــة وتنظیمهـــا واســترجاعها فـــي أقصـــر وقـــت ممكـــن وتقــدیمها إلـــى مجتمـــع المســـتفیدین مـــن 

ال علــم المكتبــات خــالل مجموعــة مــن الخــدمات، عــن طریــق كــادر بشــرى مؤهــل تــأهیًال علمیــًا وفنیــًا وتقنیــًا فــي مجــ
  ) .١٥، ١٩٩٧:همشرى، وعلیان"( والمعلومات 

ــث العلمــي ف البحــث العلمــي بأنــه :البح ّ تجمیــع مــنظم لجمیــع المعلومــات المتــوفرة لــدى كاتــب البحــث عــن : " یعــر
: ملحـس" ( موضوع معین، وترتیبها بصورة جیدة، بحیث تـدعم المعلومـات السـابقة أو تصـبح أكثـــر نقـاء ووضــوحًا 

١٥٤،  ١٩٦٠ .(  



  -٧-

إعــداد المهنیــین المــاهرین والمتخصصــین فــي  إـلـى یهــدفویعنــى بــه ذلــك النــوع مــن التعلــیم الــذي  :التعلــیم المهنــي
مهنــة محــددة، أو مجموعــة مهــن معینــة، وهــو یؤهــل الطلبــة؛ لیكونــوا قــادرین علــى امــتالك المهــارات األدائیــة التــي 

، ومســاعدتهم علــى تطــویر المهــارات والمعــارف وتنمیتهــا تمكــنهم مــن ممارســة مهنــتهم بدرجــة مــن الكفایــة والفعالیــة
  ).  ١٩٩٤،٢١: أبو جراد( بصورة مستمرة ودائمة 

جمیــع : "  التقنــيویقصــد بـه وفــق تعریـف منظمــة الیونســكو والـذي اعتـــــمده االتحـاد العربــي للتعلـیم  :التعلـیم التقنــي
رف العامــة ـ دراســة التقنیــات والعلــوم النظریــة أشــكال ومســتویات العملیــة التعلیمیــة التــي تتضــمن فضــًال عــن المعــا

والعملیـــــة المتصـــــلة بهـــــا واكتســـــاب المهـــــارات العملیـــــة والـــــدرایات والجوانـــــب المتعلقـــــة بممارســـــة المهنـــــة فـــــي شـــــتى 
االختصاصـات ویهـدف إلـى إعـداد التقنیـین لیكونـوا حلقــة وصـل بـین االختصاصـیین والعمـال المـاهرین، ویـأتي بعــد 

ســـنوات ویـــتم ذلـــك فـــي معاهـــد التعلـــیم التقنـــي وكلیـــات المجتمـــع والمعاهـــد التقنیـــة ) ٣ – ٢(دة الدراســـة الثانویـــة ولمـــ
  ).١٩٨٥:٢٩الیونسكو،" (السامیة وكلیات التعلیم الجامعي والمتوسط والمراكز المتوسطة التقنیة

د الشـهادة الثانویـة تلـك الكلیـات التـي ال تقـل مـدة الدراسـة فیهـا عـن سـنة دراسـیة بعـ" ویقصـد بهـا :  الكلیـات التقنیـة
النظـــام األســـاس لكلیـــات فلســـطین التقنیـــة " ( العامـــة، وتشـــتمل علـــى واحـــد أو أكثـــر مـــن البـــرامج التقنیـــة المختلفـــة 

  ).م   ١٩٩٥سنة
  

  :ةـات السابقـري والدراسـار النظـاإلط
  : ريـار النظـأوال    اإلط

  :ةـات التقنیـي الكلیـي فـث العلمـع البحـواق
مـــي مكانـــة كبـــرى بالنســـبة للجامعـــات والكلیـــات، حیـــث إنهـــا تنمـــو وتتطـــور بنمـــو وتطـــور یحتـــل البحـــث العل

ولمــا كــان البحــث العلمــي جــزءًا أساســیًا مــن العملیــة التعلیمیــة فــي مؤسســات التعلــیم التقنــي . حركــة البحــث العلمــي
بـین الرسـالة  لـى أن مـنمن النظام األساس لكلیات فلسـطین التقنیـة ع)  ٢( ، فقد نصت المادة السابعة، بند العالي

النظــام األســاس "(القیــام بالبحــث العلمــي، وتشــجیعه، وتنمیــة البحــث واالستقصــاء: " التعلیمیــة التــي تؤدیهــا الكلیــات
  .) ٣:  ١٩٩٥( لكلیات فلسطین التقنیة  

 وتحقیقًا لهذا الهدف فقد خصصـت وزارة التعلـیم العـالي للبحـث العلمـي فـي الكلیـات التقنیـة میزانیـة خاصـة 
ویمكـــن رصـــد بعـــض نشـــاطات البحـــث واالستقصـــاء،التي تمارســـها الكلیـــات التقنیـــة، ".  البحـــث العلمـــي" تحــت بنـــد 

  :وذلك على النحو اآلتي
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تمویـــل بعــــض األبحـــاث التطبیقیــــة التـــي یقــــوم أعضـــاء الهیئــــة التدریســـیة بتصــــمیمها بالتعـــاون مــــع  ذوي  -١
عـــارض العلمیـــة التقنیـــة التـــي تقـــام داخـــل الـــوطن المهــارات المتمیـــزة مـــن الطـــالب، واالشـــتراك بهـــا فـــي الم

  .وخارجه
  .المدربین الفنیین لالشتراك في الدورات التدریبیة العلمیة، داخل الوطن وخارجه/ إیفاد بعض المدرسین -٢
  .  عقد األیام الدراسیة وورش العمل والندوات العلمیة التي تتناول جوانب التعلیم التقني المتنوعة  -٣
ض مشاریع تخرج الطالب التي تتمیز بطـابع االبتكـار والتطـویر،وهي عبـارة عـن مشـاریع عملیـة تمویل بع– ٤

  .تطبیقیة في إحدى التخصصات العلمیة بالكلیات التقنیة
وعلـى الـرغم مـن دور هـذه النشـاطات ذات الطـابع التقنـي فـي خدمـة البحـث العلمـي، فإنهـا تظـل نشـاطات  

وفــق خطــة مرســومة، بحیــث تتناســب مــع االهتمــام الــذي یجــب أن یمــنح  غیــر كافیــة، وهــي ال تــنظم بصــورة دائمــة
للبحـث العلمــي، فالكلیــات التقنیـة لــم تنشــئ للبحـث العلمــي حتــى اآلن قسـمًا خاصــًا بــه، بـل وزعــت دوره علــى أقســام 

قســـم التخطــیط والتطـــویر، وقســم التعلـــیم المســتمر، وجعلـــت مــن ضـــمن مهــام هـــذین القســمین متابعـــة : أخــرى منهــا
البحـــث العلمـــي، والقیـــام بالنشـــاطات العلمیـــة المتعلقـــة بـــه داخـــل الكلیـــات وخارجهـــا، إلـــى جانـــب أن الخطـــة  مســـیرة

الدراســیة المعمــول بهــا فــي الكلیــات التقنیــة ال تشــتمل علــى مــادة دراســیة تهــتم بــأمور البحــث العلمــي، وعلــى تــدریب 
ال فــي الجامعـات والكلیــات األخــرى، فضــًال الطلبـة علــى كیفیــة اســتخدام المكتبـة فــي البحــوث العلمیــة، كمـا هــو الحــ

عـن أنـه ال تتــوافر ألي مـن الكلیــات التقنیـة مجلــة علمیـة؛ تعنـى بنشــر البحـوث والنشــاطات العلمیـة التــي تجـري فــي 
  .تلك الكلیات

   
  :ي ــث العلمـة والبحــالمكتب

دور هــام وحیــوي فــي إنجــاح تعــد المكتبــة الجامعیــة مــن أقــرب المكتبــات إلــى المكتبــة البحثیــة؛ لمــا لهــا مــن     
العملیة التربویة في مختلف الجامعات والكلیات والمؤسسات التعلیمیة، فأسلوب التعلـیم ونظمـه ینمـو باالتجـاه  نحـو 

إذ یـدعو االتجـاه الحـدیث المتعلـق بأسـالیب التـدریس . البحوث العلمیة ومشاركة الطالب اإلیجابیـة فـي عملیـة الـتعلم
بـدل " طالـب بحـث "التقلیدیـة واعتمـاد أسـلوب البحـث واالستقصـاء، حیـث أطلقـت عبـارة  تغییر طرائق التدریس" إلى

، لهــذا، كــان ال بــد مــن تطــویر المكتبــات وطــرق تنظیمهــا؛ حتــى تــؤدي دورهــا علــى الوجــه األكمــل، "طالــب " كلمـــــة 
  ). ٢٣، ١٩٨٣:فودة" (حتى تسایر التقدم الحضاري السریع والتطور التكنولوجي الهائل

د الطالب الطریقة العلمیة لجمع المعلومات، وتنظیمها، ولیس  ّ من شك في أن البحث العلمي یعو
ومقارنتها، وتحلیلها وصیاغتها بأسلوبه الخاص، باإلضافة إلى ما یكتسبه من معلومات ومعارف جدیدة غیر 

إلى . لمنهجیةمتوافرة في كتابه المنهجي الدراسي، وذلك عن طریق اطالعه على أكبر قدر من الكتب غیر ا
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طرق استخدام الباحثین للمكتبة، وامتالك المهارة في استعمال المراجع ومصادر المعلومات یمكن أن " جانب أن
  ). ٢٠، ١٩٧٧: بدر" ( یسهم في حل كثیر من المشكالت العلمیة 

ركهم البحــوث العلمیــة والتقــاریر القــدرة علــى توســیع مــدا ومــن الفوائــد التــي تعــود علــى الطــالب مــن إعــداد
  . المدربین الفنیین/ وتعویدهم ارتیاد المكتبة، وتوثیق الصلة بینهم وبین وكل من المكتبات والمدرسین

كما أن إعداد البحـوث العلمیـة والتقـاریر یعـد إحـدى طرائـق التـدریس المتبعـة فـي الجامعـات والكلیـات، حیـث        
ارب التطبیقیة،إلى جانـب كونـه أداة تربویـة هامـة تسـاعد یلعب دورًا هامًا في مساندة طریقة المحاضرة الصفیة والتج

  ). ٣٠، ٢٠٠٠:شحاتة(  المدربین الفنیین في تقویم طالبهم / المدرسین 
  

  :ةـات التقنیـات في الكلیـص المكتبـخصائ
یقــي ولمــا كــان التعلــیم التقنــي یتمیــز عــن غیــره مــن أنــواع التعلــیم العــالي األخــرى بتركیــزه علــى الجانــب التطب      

ـــه یتطلـــب تـــوفیر تجهیـــزات  العملـــي القـــائم علـــى قاعـــدة رصـــینة مـــن العلـــوم والمعـــارف النظریـــة؛ األمـــر الـــذي یجعل
ومعــدات ومكتبــات متطــورة مشــابهة لمــا هــو متــوافر فــي قطاعــات العمــل واإلنتــاج والخدمــة، فــإن المكتبــات المهنیــة 

  :بسمات عــدیدة منهاوالتقنیة بدورها تتمیز عن غیرها من المكتبات الجامعیة األخرى 
حیـث إن بنـاء مجموعـات أوعیـة المعلومـات ومصـادر المعلومـات فیهـا لـم یصـل حتـى  حداثة عهـدها مـن – ١

فضــًال عــن أبنیتهــا والعــاملین المتخصصــین فیهــا، مقارنــة بالمكتبــات اللحظــة إلــى مكتبــة كاملــة متكاملــة، 
لــیم التقنــي بعامــة وفــي فلســطین بخاصــة وذلــك بنــاء علــى أن التع. األكادیمیــة فــي الجامعــات الفلســطینیة

ـــیم العـــالي بحداثـــة نشـــأته، حیـــث یمكـــن القـــول إن بدایتـــه الحقیقیـــة فـــي  یتمیـــز عـــن غیـــره مـــن أنـــواع التعل
وتســـلمها مســـئولیة التربیـــة  الـــوطن،فلســـطین قـــد ارتبطـــت بقـــدوم الســـلطة الوطنیـــة الفلســـطینیة إلـــى أرض 

  .م١٩٩٤والتعلیم، وذلك سنة 
متخصصـــة مـــن حیـــث احتواؤهـــا علـــى مصـــادر المعلومـــات ذات مكتبـــات  یـــات التقنیـــةمكتبـــات الكلكـــون  – ٢

ووســـائل االتصـــال  وتقـــاریر،ورســـائل علمیـــة  ودوریـــات،مـــن كتـــب : الطـــابع المهنـــي والتقنـــي المتخصـــص
  . التربویة الحدیثة ذات الطابع العملي التطبیقي

هنــاك كلیتــان مــن تلــك الكلیــات  الكلیــات قــد تطــور، فأصــبحتكونهــا متطــورة، حیــث إن بعضــًا مــن هــذه  -٣
كلیة فلسطین التقنیة ـ دیـر الـبلح، وكلیـة العلـوم : تمنحان درجة البكالوریوس في التخصصات التقنیة وهما

والتكنولوجیــا بخـــان یـــونس، وهـــذا یعنـــي أن هنـــاك حاجــة ماســـة إلـــى تطـــویر مصـــادر المعلومـــات والكتـــب 
   . لخدمة التخصصات التقنیة الجدیدة
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لمســــتمرة إلــــى التــــزود بمصــــادر المعلومــــات والمعرفــــة المتجــــددة التــــي تواكــــب التطــــور العلمــــي حاجتهــــا ا - ٤
فعلـــى ســـبیل المثـــال یعـــد الكتـــاب فـــي مجـــال البرمجیـــات . المتســـارع فـــي مجـــال البرمجیـــات واالتصـــاالت

  .واإللكترونیات قدیمًا في معلوماته إذا ما مضى على وجوده في المكتبة سنة أو سنتان على األكثر
  
  

  :ةـات التقنیـالكلیات ـات مكتبـمقتنی
الكلیات التقنیة على أنواع مختلفة من مصادر المعلومات المطبوعة وغیر المطبوعـة، كمـا هـو مكتبات تحتوي 

  . األوعیة المقتناة بمكتبات الكلیات التقنیة األربعیبین  الذي) ١(الجدول مبین في 
  )١(دول ــج
  م ٢٠٠٢/٢٠٠٣ات التقنیة األربع خالل العام عدد األوعیة المقتناة بمكتبات الكلی

  .م٢٠٠٢/٢٠٠٣وفق إحصائیة وزارة التربیة والتعلیم العالي بمحافظات غزة،خالل العام 
  

  العـــدد  الوعـــــاء  الرقم
  ١٥٢٣٨  الكتب والنشرات  .١
  ١٨٥  الدوریات والمجالت المتخصصة  .٢
  ١٥  الرسائل الجامعیة  .٣
  ٥١٥  یةالمواد السمعیة والبصر   .٤
  ٣٤٣  المصغرات الفیلمیة  .٥
  ٧١٦  )بحوث طالبیة ( أخرى   .٦

  
  :ةـات التقنیـر في الكلیـوث والتقاریـالبح

البحـوث والتقـاریر  تُكلِف الكلیات المهنیة والتقنیة طالبها وفق الخطة الدراسیة المتبعة بإعداد مجموعـة مـن  
فضـــًال عــن أن هنـــاك مـــادة . مـــن الدرجـــة النهائیــة%)  ١٠(فــي كـــل مــادة دراســـیة، ویرصـــد لهــذه البحـــوث والتقــاریر

دلیـل كلیـة فلسـطین التقنیـة " ( مشـروع تخـرج " حث العلمي والتدریب العملي، تحت عنـوانبدراسیة مستقلة، تعنى بال
  :ویمكن اإلشارة إلى أهم أنواع تلك البحوث والتقاریر على النحو اآلتي). ٦:

  :ةــوث العلمیـالبح -١
  : علمیة باختالف الغرض المرجو منها، وهي أنواع ثالثةتختلف البحوث ال
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، وغالبـًا مـا تـدور حـول فكـرة  وهي بحوث یكلف الطالب بإعدادها في مدة: أ ـ أورق بحث وجیـزة ال تتجـاوز أسـبوعًا
  .أو قضیة أو موضوع معین أو سؤال تتم اإلجابة عنه بالرجوع إلى أحد الكتب والمراجع في مكتبة الكلیة

ویقصد بها البحوث التي یكلف فیهـا الطـالب بإعـدادها فـي أثنـاء الفصـل الدراسـي، وعـادة : وث الفصلیةب ـ البح  
مــا تكــون مكملــة للمــنهج الدراســي، ویــتم إرشــاد الطالــب إلــى نوعیــة المصــادر والمراجــع التــي یســتعین بهــا فــي كتابــة 

  .بحثه
هـا الطـالب فـي السـنة النهائیـة، وتعـد مـادة وهي تلك البحوث التي یكلف ب): مشاریع التخرج ( بحوث التخرج  -ج

ویتمیـــز هـــذا النـــوع مـــن البحـــوث . أساســـیة بحیـــث ال یتخـــرج الطالـــب قبـــل اجتیـــاز مناقشـــة مشـــروع تخرجـــه بنجـــاح
  .بالمزاوجة بین الجانب النظري والجانب العملي التطبیقي

  
  : ةــر العلمیـالتقاری -٢

مهــا والجهــة الموجهــة إلیهــا، ودرجــة شــیوعها وطریقــة تتنــوع مجــاالت التقریــر وفقــًا لموضــوعها وشــكلها وحج
إخراجهــا؛ ولكــون هــذه الدراســة تــدور حــول الكلیــات المهنیــة والتقنیــة فــیمكن اإلشــارة إلــى ثالثــة أنــواع مــن التقــاریر 

  : وهي
ة فبعـد إجـراء الطالـب التجربـة المعملیـ. وهي تلك التي تشتمل على تقاریر عن تجارب معملیـة :العلمیةالتقاریر -أ 

رصــــدًا للنتـــــائج  للتجربــــة،داخــــل المختبــــرات أو الــــورش یطلـــــب منــــه أســــتاذه أن یعـــــدّ تقریــــرا یتضــــمن شــــرحًا وافیـــــًا 
   .النتائجالمستحصلة، واالستنتاجات التي تبنى على هذه 

والتعمیمــات، الرســمیة والشخصــیة،  :بنوعیهــاوهــي تحتــوي علــى تقــاریر النمــاذج والرســائل : التقــاریر اإلداریــة -ب 
وتقـاریر ســیر العمــل، والتقـاریر الداخلیــة والتقــاریر  الدوریــة،والمـذكرات والتقــاریر الدوریــة وغیـر  تقیـات، والــدعواوالبر 

  .الخارجیة وغیرها
التقریــر اإلخبـــاري، والتقریــر الحــي، وتقریــر عــرض الشخصــیات، والتقریـــر : وهــي تشــمل :التقــاریر الصــحفیة -ج 

  .، والتقریر المكتوب)معي البصريالس( ، والتقریر التلفزي)الشفهي(اإلذاعي 
  

  :ةــات السابقــثانیًا ـ الدراس
یبدو أن الدراسات التـي تناولـت دور المكتبـة فـي البحـث العلمـي بالكلیـات التقنیـة، وكـذلك التـي دارت حـول 

المكتبـة  دور المكتبة الجامعیة في العملیة التربویة بعامة قلیلة، بینما هنالـك العدیـد مـن الدراسـات التـي تحـدثت عـن
دارتها ٕ   . الجامعیة من حیث أنواعها، وأوعیة المعلومات بها، ومبناها وتجهیزاتها والعاملین فیها وا
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التــي هــدفت إلــى  ،  Kenneth Allen(  ١٩٩٠(ومـن الدراســات المرتبطــة بالموضــوع دراسـة كینیــث ألــن 
ثالث مــن كلیــات المجتمــع فــي التعــرف إلــى اتجاهــات أعضــاء هیئــة التــدریس والطلبــة نحــو ثــالث مكتبــات تابعــة لــ

مــن أفــراد % )  ٥٠(ومــدى اإلفــادة مــن مصــادرها، وقــد أشــارت نتــائج الدراســة إلــى أن ) الوالیــات المتحــدة ( الینـوي 
  .العینة أشاروا إلى أن استخدام المكتبة كان له تأثیر إیجابي في عالماتهم النهائیة في المواد الدراسیة

هـــدفت إلـــى معرفـــة العالقـــة بـــین طـــرق  )، Vernon Ritter  ١٩٩٥( وفـــي دراســـة أجراهـــا فیرنـــون رایتـــر 
التــدریس واســتعمال المكتبــة،، كمــا هــدفت إلــى التعــرف إلــى العالقــة بــین عــدد الكتــب المســتعارة والدافعیــة الســتخدام 
المكتبة من جهة والمعدل التراكمي للطالب من جهة أخرى، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى عـدم وجـود عالقـة هامـة 
بــین اســتخدام الطلبــة للمكتبــة ومعــدالتهم  التراكمیــة ، كمــا أشــارت النتــائج أیضــًا إلــى أن اســتعمال المكتبــة لــم یكــن 

  .استجابة فعلیة لتلبیة المتطلبات والبحوث
دراسة كـان الغـرض منهـا البحـث فـي العالقـة بـین مهـارات ) هـ  ١٤١٠(وأجرى كل من الكیالني وهمشري 

بــة الجــامعیین بالجامعــات األردنیــة وتحصــیلهم الدراســي، وقــد تكونــت عینــة الدراســة مــن اســتخدام المكتبــة لــدى الطل
وكشـفت نتـائج الدراسـة عـن عـدم وجـود .طالبًا وطالبـة اختیـروا بطریقـة عشـوائیة مـن ثـالث جامعـات أردنیـة)  ٣٤٤(

  .بین مهارات استخدام المكتبة وبین تحصیلهم الدراسي) α٠.٥(عالقة دالة عند مستوى 
فقد قام بدراسة استهدفت الوقوف على معوقات إفادة طلبة المرحلة الجامعیة األولى )  ١٩٩٧(مراد  أما   

النظام الدراسي المتبع، وطرق أو أسالیب : من المكتبات الجامعیة المصریة، وذلك من خالل خمسة محاور هي 
وقد كشفت . ات، والخدمات المكتبیةالتدریس، وأسالیب تقویم جهد الطالب، والموارد واإلمكانات المتاحة للمكتب

نتائج الدراسة عن أن طرق التدریس وأسالیب تقویم جهد الطالب المتبعة بالجامعات المصریة تعد من المعوقات 
  .األساسیة التي تحول دون إفادة الطلبة من المكتبات الجامعیة

التي تواجه البحث العلمي كان الغرض منها التعرف إلى الصعوبات )  ٢٠٠٤(وفي دراسة قام بها الفرا 
األكادیمي بكلیات التجارة في محافظات غزة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس فیها، وقد بینت نتائج الدراسة 

عدم توافر الدوریات والمجالت  :فيأن أكثر العوامل إعاقة للبحث العلمي في الجامعات الفلسطینیة تتمثل 
شبكة معلومات تقنیة حدیثة لدى المكتبات، وانعدام التنسیق بین  العلمیة المتخصصة بالمكتبة، وعدم وجود

المكتبات ،وعدم توافر الكتب والمصادر الكافیة ، وعدم قیام مكتبة الجامعة بشكل منتظم بتوفیر األوراق البحثیة 
  .واألبحاث التي تناقش في مؤتمرات خارج الجامعة 

ى واقع المكتبات التقنیة في ثالث كلیات تقنیة في دراسة هدفت إلى التعرف إل)  ٢٠٠٤( وأجرى الزقزوق
من تلك المكتبات هي من النوع التقلیدي، من حیث %) ٩١(محافظات غزة، وقد كشفت نتائج الدراسة أن نسبة 

في ). كتب، دوریات، أطروحات، نشرات( إن أوعیة المعلومات في هذه المكتبات هي من األوعیـــة المطبوعة
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من مجموع األوعیة، %) ٩(تشكل ما نسبته ) الوسائل السمعیة والبصریة( المطبوعة حین أن األوعیة غیر 
، وهم في حاجة إلى برامج تأهیل  فضًال أن عدد المهنیین المتخصصین في مكتبات الكلیات التقنیة غیر كافٍ

  .لغیر المتخصصین منهم
  

  :ةــات السابقـق على الدراسـالتعلی
تتفـق فـي تناولهـا موضـوع دور المكتبـة فـي البحـث العلمـي، ولكنهـا تتفـاوت تبین من الدراسات السابقة أنهـا 

فیما بینها؛ حیـث وجـدت دراسـات توضـح العالقـة بـین اسـتخدام الطلبـة للمكتبـة ومعـدالتهم  التراكمیـة دراسـة فیرنـون 
دام ، وأظهــرت دراســات أخــرى اتجاهــات الطلبــة نحــو اســتخ)هـــ  ١٤١٠(ودراســة الكیالنــي وهمشــري) ١٩٩٥(رایتــر 

، وتناولــت دراســات أخــرى معوقــات إفــادة الطلبــة مــن ) ١٩٩٠(المكتبــة، واإلفــادة مــن مصــادرها، دراســة كینیــث ألــن 
، ومعوقات إفادة أعضـــاء هیئـة التـدریس مـن المكتبـات الجامعیـة، دراسـة ) ١٩٩٤(المكتبات الجامعیة، دراسة مراد 

  ).٢٠٠٤( الفــرا 
ة، وقـد أجریــت فـي بیئـات عربیـة ومحلیـة وأجنبیـة مختلفـة، فـي حــین ویلحـظ مـن الدراسـات السـابقة أنهـا قلیلـ

تناولــت هــذه الدراســة دور المكتبــات التقنیــة فــي خدمــة البحــث العلمــي؛ بصــفتها الدراســة األولــى  ـ علــى حــد علــم 
الباحــث ـ التــي تطــرق هــذا الموضــوع؛ لتضــیف إلــى الدراســات الســابقة دراســة فلســطینیة؛ لعلهــا تكــون ذات فائــدة 

  .تبة الفلسطینیة، وللباحث الفلسطیني، وللبحوث العربیة من خالل مقارنة نتائجها بنتائج الدراسات السابقةللمك
مــن الدراســات الســابقة مــن حیــث منهجیــة البحــث، وأداة الدراســة، ونتائجهــا  –بــال شــك  -وقــد أفــاد الباحــث 

  . التي قد تتفق أو تختلف مع بعض نتائج هذه الدراسة
  

  :راءاتــة واإلجـالطریق
  : ة ــج الدراسـمنه

ذلــك المــنهج الــذي یعتمــد علــى جمــع " اســتُخدم المــنهج الوصــفي التحلیلــي فــي إجــراء الدراســة، ویقصــد بــه 
عبـــــد ( "ة ــــــــــالبیانـــــات وتحلیلهـــــا واســـــتخراج االســـــتنتاجات منهـــــا ذات الداللـــــة والمغـــــزى بالنسبــــــة للمشـــــكلة المطروح

مــــنهج؛ لكونــــه مــــن أكثــــر المنــــاهج اســــتخدامًا فــــي دراســــة الظــــواهر وقــــد اســــتخدم هــــذا ال).  ١٤٩: ١٩٨٨الجبــــار،
  . االجتماعیة واإلنسانیة؛ وألنه یناسب الظاهرة موضع البحث

  
  
  



  -١٤-

  :ا ــة وعینتهــع الدراســمجتم
كلیـة : كلیـات تقنیـة هـي)  ٤( اشتمل مجتمع الدراسة علـى جمیـع طـالب الفصـل الثـاني بالسـنة الثانیـة فـي 

خـان یــونس، وكلیـة تـدریب غــزة وكلیـة المجتمـع العربیــة  -الـبلح، وكلیـة العلــوم والتكنولوجیـا  دیــر -فلسـطین التقنیـة 
  .طالبًا وطالبة) ٦٤٧(البـالغ عددهم  ٢٠٠٤/  ٢٠٠٣برفح للعام الدراسي 

كلیـات تقنیـة؛ ألنهـا تمثـل منـاطق جغرافیـة مختلفـة  التقنیة األربع مـن بـین سـبع هذه الكلیاتوقد تم اختیار  
جهــات مشـرفة متنوعــة، فضــًال عـن كونهــا كلیــات تقنیـة مســتقلة؛ أي تعتمــد علــى ، وتمثـل كــذلك مـن محافظــات غــزة

كمكتبـة الجامعـة اإلسـالمیة أو : مكتباتها التقنیة الخاصة بها، دون االعتماد كلیًا علـى مكتبـات الجامعـة التابعـة لهـا
إحصائیة وزارة التربیـة والتعلـیم العـالي بمحافظـات غـزة وفق ) ٢(كما هو موضح في الجدول  .معة األزهرمكتبة جا

  . م٢٠٠٤/  ٢٠٠٣خالل العام 
  

  )٢(دول ــالج
  زةــا  غـة في محافظـات التقنیـدد الكلیـع

  جهة اإلشراف  المحافظة  سنة التأسیس  اسم الكلیة التقنیة  الرقم
  وكالة الغوث  غزة  ١٩٨٩  كلیة تدریب غزة  .١
  وزارة التعلیم العالي  خانیونس  ١٩٩١  خانیونس-كلیة العلوم التكنولوجیا   .٢
  وزارة التعلیم العالي  دیر البلح  ١٩٩٥  دیر البلح -كلیة فلسطین التقنیة   .٣
  عامة  غزة  ١٩٩٨   كلیة العلوم المهنیة والتطبیقیة بالجامعة اإلسالمیة  .٤
  عامة  غزة  ١٩٩٩  جامعة األزهركلیة الدراسات المتوسطة ب  .٥
  خاصة  رفح  ١٩٩٩  كلیة المجتمع العربیة  .٦
  خاصة  غزة  ٢٠٠٣  كلیة غزة للدراسات السیاحیة  .٧

  
 ١٣٥(وتم اختیار عینة الدراسة من جمیـع  الطالب بالكلیـات األربـع بطریقـة عشوائیــــة، حیـــث بلـغ عـددها 

  ). ٣( في الجدول ، كما هو موضح %) ٢٠( طالبًا وطالبة، أي بنسبة) 
  
  
  
  



  -١٥-

  )   ٣( دول ــالج
  .مجتمع الدراسة وعینتها موزعان على الكلیات التقنیة األربع بمحافظات غزة

   م٢٠٠٤/  ٢٠٠٣للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 
 الرقم اسم الكلیة عدد ا طالب   العینة

 ١ كلیة فلسطین التقنیة ـ دیر البلح ١٥٧ ٣٥

 ٢ التكنولوجیا ـ خان یونسكلیة العلوم و  ٣٨٠ ٧٠

  ٣  كلیة تدریب غزة بغزة  ١١٠  ٢٥
  ٤  كلیة المجتمع العربیة برفح  ٣٠  ٥

 المجمـــــوع ٦٧٧ ١٣٥

  
  :أداة الدراسة 

  :قام الباحث بتطویر استبانة بغرض تحقیق أهداف الدراسة، وقد مر بناء هذه االستبانة بالخطوات التالیة
انیــة وعلــى االطــالع علــى بعــض الدراســات الســابقة فــي وضــع فقــرات اعتمــد الباحــث علــى خبرتــه المید - ١

  .استبانة استطالعیة؛ للوقوف على دور المكتبة في خدمة البحث العلمي
قـــام بتوزیـــع االســـتبانة االســـتطالعیة علـــى عینـــة مـــن الطـــالب؛ مـــن أجـــل االســـتعانة بنتائجهـــا فـــي بنـــاء  -٢ 

  .طالبًا وطالبة )  ٢٠(العیة االستبانة وصیاغتــها ،وقد تضمنت العینة االستط
تضـمن أحـدهما البحـث عـن معلومـات أولیـة : أعد الباحث االستبانة بالصورة األولیة مشتملة على جزأین  -٣

اســم الكلیــة، والتخصــص، والمرحلــة الدراســیة ،وتضــمن الجــزء اآلخــر فقــرات االســتبانة، : عــن المســتجیب
  . مجاالت) ٦(فقرة موزعة على ) ٣٠( وقد اشتملت على 

تم عرض االستبانة على عدد من األساتذة التربویین في جامعـة األقصـى ، وكلیـة فلسـطین التقنیـة ـ بـدیر  -٤
الــبلح كمحكمــین ؛ مــن أجــل التــدقیق فیهــا ومراجعتهــا، والتأكــد مــن مالءمتهــا للدراســة، ومــن صــدقها قبــل 

  .توزیعها على عینة الدراسة
ن االعتبــار مالحظـات المحكمــین وتعــدیالتهم، وقـام الباحــث بعــد قـام الباحــث بمراجعـة االســتبانة آخــذًا بعـی -٥

مجـــاالت علـــى )  ٧(فقـــرة، موزعـــة علـــى ) ٢٧(ذلـــك بصـــیاغتها بشـــكلها النهـــائي، بحیـــث اشـــتملت علـــى 
  :النحو اآلتي

  .  أسئلة)  ٤(أسئلة تتعلق بالعاملین في المكتبة وعددها  -
  .أسئلة)  ٣(وعددها  المدربین المشرفین على البحوث/ أسئلة تتعلق بالمدرسین -



  -١٦-

  .أسئلة)  ٦(أسئلة متعلقة بالمستفیدین من الطالب وعددها  -
  .أسئلة)  ٦(أسئلة ترتبط بأوعیة المعلومات بالمكتبة وعددها  -
  .أسئلة)  ٣(أسئلة مرتبطة بالخدمات المكتبیة وعددها  -
  .من األسئلة)  ٢(أسئلة متعلقة بالبیئة المكتبیة وعددها  -
  .أسئلة)  ٣(كلیة وعددها أسئلة تتعلق بإدارة ال -

ــ موافــق إلــى حــد مــا موافــق: (عــن فقــرات المجــاالت الثالثــة باختیــار إحــدى اإلجابــات اآلتیــة وتــتم اإلجابــة غیــر  -ـ
 ).موافق

  
  :ةـدق االستبانــص

ضـمن إجـراءات الصـدق الظـاهري تـم توزیـع االسـتبانة علـى عـدد مـن ذوي االختصـاص فـي :  أ ـ صدق المحكمین
ضـــافة  المكتبــات والبحـــث ٕ مـــن جامعـــة األقصـــى، وكلیــة فلســـطین التقنیةــــ بـــدیر الـــبلح الــذین قـــاموا بـــدورهم بحـــذف وا

ضـــافة بعضـــها اآلخـــر، حیـــث تـــم حـــذف  ٕ ) ٣(وتعـــدیل بعـــض العبـــارات، وجـــرى تعـــدیل بعـــض الفقـــرات األخـــرى، وا
ضافة مجال واحد، لتصبح  ٕ   .مجاالت،) ٧(فقرات، وا

ــداخلي ب ــدق االتســاق ال مــن أفــراد العینــة، تــم حســاب معامــل )  ٣٠(االســتبانة علــى  بعــد أن  وزع الباحــث: ـــ ص
  ): ٤(ارتباط درجات كل بعد من أبعاد االستبانة بالدرجة الكلیة لها، كما هو موضح في الجدول

  ) ٤(الجدول  
  یوضح معامل ارتباط درجات أبعاد االستبانة بالدرجة الكلیة 

 الرقم  البیـــــــان معامل االرتباط مستوى الداللة
  ١ .مجال العاملین في المكتبة في  البحث العلمي ٠.٨٤ ٠.٠١دال عند مستوى
  ٢  المدربین المشرفین على البحوث العلمیة/مجال المدرسین  ٠.٩٠ ٠.٠١دال عند مستوى
  ٣  مجال المستفیدین من الطالب في  البحث العلمي  ٠.٨٠ ٠.٠١دال عند مستوى
  ٤  .علومات بالمكتبة في  البحث العلمي مجال أوعیة الم  ٠.٨٨ ٠.٠١دال عند مستوى
  ٥  .مجال الخدمات المكتبیة في البحث العلمي   ٠.٨٦ ٠.٠١دال عند مستوى
  ٦  .دور البیئة المكتبیة في البحث العلمي بالمكتبة  ٠.٨٠ ٠.٠١دال عند مستوى
  ٧  .دور إدارة الكلیة في تطویر المكتبة وأداء دورها  ٠.٨٥ ٠.٠١دال عند مستوى

  يـــكلال  ٠.٨٥
  



  -١٧-

یتضــح مــن الجــدول الســابق أن معامــل االرتبــاط بــین درجــات كــل مــن أبعــاد االســتبانة والدرجــة الكلیــة دال 
وهـــذه إشـــارة إلـــى قـــوة التناســـق الـــداخلي لمجـــاالت االســـتبانة، حیـــث إن درجـــات )  ٠.٠١( إحصـــائیًا عنـــد مســـتوى
  .االتساق الداخلي مرتفعة

  
  :ةــات االستبانــثب

قــة التجزئــة النصــفیة، إذ تــم تقســیم العبــارات نصــفین متساویـــین ، یتكــون النصــف األول اعتمــد الباحــث طری  
مـــن العبــــارات الفردیـــة ، والنصـــف اآلخـــر مـــن العبـــارات الزوجیـــة ، وبعـــد ذلـــك تـــم حســـاب معامـــل ثبـــات االستبــــانة 

مــل االرتبــاط الكلــي باسـتخدام معادلــة بیرســون بــین نصـفي األداة ،واســتخدام ومعادلــة ســبیرمان بــروان حیـث بلــغ معا
  .وعلیه، فإن األداة أصبحت تتمتع بدرجة عالیة من الثبات یمكن االعتماد علیها)  ٠.٩٠(

  
  :ةــة اإلحصائیــالمعالج

دیـر الـبلح فـي إجـراء المعالجـات اإلحصـائیة  –تم استخدام جهاز الحاسوب المتوافر بكلیة فلسـطین التقنیـة   
؛ حیث تم إدخال جمیـع البیانـات التـي حصـل علیهـا )  SPSS(االجتماعیة  بخاصة برنامج الرزم اإلحصائیة للعلوم 

  :الباحث، ومن ثم استخراج النتائج باستخدام األسالیب اإلحصائیة اآلتیة 
  .  المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة  - ١
ذلك معادلـة سـبیرمان معامل ارتباط بیرسون للتأكد مـن صـدق االتسـاق الـداخلي لالسـتبانة، وإلیجـاد الثبـات، وكـ -٢

  . بروان
  

  :ة ـق الدراسـراءات تطبیـإج
بعــد أن حصــل الباحــث علــى موافقــة وزارة التربیــة والتعلــیم العــالي بالســماح بتطبیــق االســتبانة، وبعــد التأكــد   

مـن صـدق األداة وثباتهـا، وطباعتهـا بشـكلها النهـائي، وتوضـیح الهـدف مـن اسـتخدامها، وكتابـة التعلیمـات الخاصـة 
اسـتبانة علـى طــالب الكلیـات التقنیــة األربـع، وقـد تــابع بنفسـه مباشــرة )  ١٣٥(قــام الباحـث بتوزیــع . قـة اإلجابـةبطری

تعبئـــة االســـتبانات، وكـــان یجیـــب عـــن استفســـارات الطـــالب وتســـاؤالتهم، وبعـــد انتهـــاء المـــدة التـــي حـــددها الباحـــث 
وقـــد بلغـــت االســـتبانات . تغذیـــة الحاســـوب بهـــاالســـتعادة االســـتبانات، قـــام بحصـــر االســـتجابات، وتفریـــغ بیاناتهـــا، و 

مـــــن االســـــتبانات الخاصـــــة بـــــالطالب؛  لعـــــدم )  ١٠( اســـــتبانة، وتـــــم اســـــتبعاد )  ١٣٠( المســـــتردة مـــــن الطـــــالب 
  . استبانة  للطالب)  ١٢٠(صالحیتــها للتحلیل  ، وبذلك أصبح العدد النهائي لالستبانات 

  



  -١٨-

  :اــة ومناقشتهـج الدراســنتائ
إلـى التعـرف إلـى دور المكتبـة فـي خدمــة البحـث العلمـي مـن وجهـة نظـر الطـالب، ومعرفــة  هـدفت الدراسـة

  . العقبات التي تعترض سبیلهم في اإلفادة من المكتبة في إعداد بحوثهم وتقاریرهم
  .مجال العاملین في المكتبة: أوًال ـ النتائج المتعلقة بالمجال األول

الموضح فیه دور العاملین في المكتبة في ) ٥(الجدول توصلت نتائج الدراسة إلى ما هو مبین في 
  .البحث العلميخدمة 

  ) ٥(  الجــدول 
  دور العاملین في المكتبة في إعداد البحوث العلمیة 

  النسبة المئویة  رةــــالفق  م
  % ٤٠  .یتوافر في المكتبة عدد كاف من العاملین المؤهلین تأهیًال مهنیًا كافیاً   .١
  %٤٥   .لمكتبة الطالب إلى الحصول على أوعیة المعلومات المتوافرة في مكتبة الكلیةیرشد أمناء ا  .٢
  % ٣٥  .یرشد أمناء المكتبة الطالب إلى الكتب التي یحتاجونها في المكتبات األخرى  .٣
  % ٦٠  .من تواضع وصبر ومساواة بین الرواد: یتمتع أمناء المكتبة بأخالقیات مهنتهم  .٤

   
ن الطـــالب أن مكتبـــة الكلیـــة یتـــوافر فیهـــا عـــدد كـــاف مـــن أمنـــاء المكتبـــة المتخصصـــین فـــي مـــ%)  ٤٠(أوضـــح  -

، وهــذه النتیجــة تشــیر إلــى نقــص فــي عــدد العــاملین فــي  مجــال المكتبــات والمعلومــات والمــؤهلین تــأهیًال مهنیــًا كافیــًا
؛ األمـــر الـــذي ال یســـهم فـــي تقـــدیم الخـــدمات المكتبیـــة  التـــي یحتاجهـــا الطـــالب المكتبـــة وفـــي عـــدد المـــؤهلین مهنیـــًا

وهـذه النتیجــة . البـاحثون، ویجعـل الطـالب یجـدون مشــقة فـي الحصـول علـى المعلومـات الالزمــة لبحـوثهم وتقـاریرهم
ـــلت إلیــه دراســة الزقـــزوق  التــي أشــارت إلــى أن عــدد المهنیــین فــي مكتبــات الكلیــات )  ٢٠٠٤( تتفــق مــع مــا توصـ

  . التقنیة، بخاصة المتخصصون منهم غیر كافٍ 
من الطالب أن أمناء المكتبة یرشدون الطالب إلى أوعیة المعلومات المتوافرة في مكتبة % )  ٤٥(یبیّن  -

منهم یرشدون إلى الكتب التي یحتاجونها في مكتبات الجامعات والكلیات األخرى، وتشیر % )  ٣٥(الكلیة، وأن
هم بأهمیة دورهم في إرشاد  الطالب في هذه النتیجة إلى أن العاملین بالمكتبة بحاجة إلى تنمیة الوعي لدی

لى أهمیة التفاعل القائم بین الطالب والعاملین بالمكتبة ٕ   . الحصول على المعرفة من مصادر مختلفة، وا
صــبر، وتواضــع، : مــن الطـالب أن أمنــاء المكتبــة یـدركون إدراكــًا كافیـًا أخالقیــات مهنــتهم مـن% )  ٦٠(أوضـح  -

نهم مـن إنجـاز عملهـم برغبـة شخصـیة واقتنـاع ذاتـي ، مـن أجـل مسـاعدة رواد ومساواة بین الطلبة؛ األمر الذ ي یمكّ
  . المكتبة من الباحثین، وفهم أسئلتهم، والقدرة على التفاهم معهم بلطف، وترغیبهم في زیارة المكتبة باستمرار



  -١٩-

  .حوث العلمیةالمدربین المشرفین على الب/مجال المدرسین  :ثانیًا ـ النتائج المتعلقة بالمجال الثاني
المدربین المشرفین / الموضح فیه دور المدرسین) ٦(توصلت نتائج الدراسة إلى ما هو مبین في الجدول 

  .على البحوث في كتابة البحوث العلمیة
  ) ٦(  الجــدول 

  .المدربین المشرفین على األبحاث في كتابة البحوث العلمیة/دور المدرسین 
  النسبة المئویة  رةــــالفق  م
َ على التردد إلى المكتبة إلعداد البحوث العلمیة/ یشجع المدرس   .١   % ٤٠  .المدربُ المشرفُ الطالب
؛ لإلفادة من  المكتبة في األغراض الدراسیة والبحثیة/ یرشد المدرس   .٢ َ   % ٣٠  .المدربُ الطالب
  % ٢٠  .المدربُ البحوثَ العلمیة كإحدى أدوات تقویم الطالب / یعتمد المدرس   .٣

   
المـدربین الفنیـین یشـجعون الطـالب علـى التـردد إلـى المكتبــة؛ /مـن الطـالب أن المدرسـین % )  ٤٠( أكـد نسـبة  -

المـــدربین المشـــرفین علـــى البحـــوث / مـــنهم تـــرى أن المدرســـین % )  ٣٠( إلعـــداد بحـــوثهم وتقـــاریرهم، وأن نســـبة 
مـــن الطـــالب أن المدرســـین % )  ٢٠( ة كمـــا أشـــار نســـب. یرشـــدونهم لإلفـــادة مـــن المكتبـــة فـــي األغـــراض البحثیـــة

وتشیر هذه النتیجة إلى أنه لـیس لـدى أعضـاء هیئـة . المشرفین یعتمد ون على البحوث والتقاریر في تقویم الطالب
. التـــدریس المشـــرفین علـــى البحـــوث وعـــي كامـــل بأهمیـــة دور المكتبـــة ووظیفتهـــا فـــي العملیتـــین التعلیمیـــة والبحثیـــة

ى أن طــرق  التــدریس وأســالیبه المتبعــة فــي الكلیــات التقنیــة تجعــل الطــالب یتقاعســون ویمكــن عــزو هــذه النتیجــة إلــ
عن التردد إلى المكتبات، حیـث إن تلـك الطـرق واألسـالیب ال تـزال تقلیدیـة، فهـي تتخـذ المحاضـرة أسـلوبًا رئیسـًا فـي 

لنهــائي مــن بــین طیاتــه، التــدریس، فضــًال عــن اتخــاذ الكتــاب الجــامعي مصــدرًا أوحــد للمعلومــات؛ یوضــع االختبــار ا
كمــا تشــیر هــذه النتیجــة مــن جهــة أخــرى إلــى أن امتحــان نهایــة الفصــل الدراســي یســتحوذ علــى النســبة الغالبــة فــي 
درجـــة تقـــویم جهـــد الطـــالب، دون االعتمـــاد علـــى أســـلوب البحـــوث والتقـــاریر كوســـیلة مـــن وســـائل تقـــویم الطـــالب، 

عطـائهم الــدرجات النهائیـة، وهــذه النتیجـة تتفــق مـ ٕ  ١٤١٠( ع مــا توصـلت إلیــه دراسـة كــل مـن الكیالنــي والهمشــريوا
 )  . ١٩٩٧(، ودراسة مراد )هـ

  مجال المستفیدین من الطالب :ثالثًا ـ النتائج المتعلقة بالمجال الثالث
الموضح فیه دور المستفیدین من الطالب في كتابة ) ٧(توصلت نتائج الدراسة إلى ما هو مبین في الجدول 

  .البحوث العلمیة
  )  ٧(  الجــدول 

  ةـوث العلمیـداد البحـي  عـال  فـن ا طـن مـدور المستفیدی



  -٢٠-

  النسبة المئویة  الفقــــــــرة  م
ّ خبرة سابقة من المرحلة الثانویة في كیفیة استخدام المكتبة في إعداد البحوث العلمیة  .١   % ٢٠  .لدي
  %٣٠ .ء البحوث العلمیةالمدربون الفنییون بإلغا/ أرغبُ في أن یقوم المدرسون  .٢
  %٨٠ .المدربون الفنییون عدد البحوث العلمیة/ أرغبُ في أن یقلل المدرسون  .٣
  %٣٠ .المدرب الفني المشرف / أفضلُ استعارة بحث من زمیل لي سابق لتقدیمه للمدرس  .٤
لُ أن أحصل على بحوث وتقاریر جاهزة عن طریق اإلنترنت؛ لتقدیمها للمدرس  .٥   %٦٠ . رب المد/ أفضّ
لُ أن أحصل على البحث عن طریق مكاتب بیع البحوث العلمیة الجاهزة  .٦   %٢٠ .أفضّ

من الطالب أنه تتوافر لدیهم المهارة المكتبیة الكافیة قبل التحاقهم بالكلیـة التقنیـة، سـواء أكـان % )  ٢٠(أوضح  -
توثیــق المعلومــات التــي تتضــمنها البحــوث  ذلــك فــي كیفیــة إعــداد البحــوث والتقــاریر، أم فــي الطریقــة التــي یــتم بهــا

ال تعمــل بالشــكل الكــافي علــى ) األساســیة والثانویــة( وتــدل هــذه النتیجــة علــى أن مراحــل التعلیـــــم السابقـــة. العلمیــة
  .تزوید الطالب بالمهارات المكتبیة والبحثیة الالزمة إلعداد البحوث والتقاریر

ن فــي إلغــاء مــا یكلفــون بــه مــن بحــوث وتقاریر،وهــذه النتیجــة تــدل مــن الطــالب بــأنهم ال یرغبــو % )  ٧٠(أجــاب  -
علــى أن لــدى الطــالب إدراكــًا كافیــًا ألهمیــة المكتبــة ودورهــا  فــي تنمیــة المهــارات العلمیــة والبحثیــة لــدى الطــالب، 

  . وعن رغبتهم في التردد إلى المكتبة لإلفادة منها
سـون المشـرفون مـن عـدد البحـوث المكلـف إعـدادها مـن مـن الطـالب رغبـتهم فـي أن یقلـل المدر %)  ٨٠( أبدى  -

قبل الطالب، ویمكن عزو هذه النتیجة إلى عدم توافر الوقت الكـافي لـدى الطـالب إلعـداد البحـوث والتقـاریر، ذلـك 
، ومــا ینــتج عنــه مــن اكتظــاظ الجـــدول )نظــام الفصـــلین الدراســیین ( أن النظــام الدراســي المتـــــبع فــي تلــك الكلیــات 

إذ تنتفـي . المحاضرات والتجارب العملیة؛ یجعل عددًا كبیرًا من الطـالب ال یتـرددون إلـى المكتبـة لزیارتهـاالدراسي ب
فلیسـت العبـرة " الفائدة من كتابة البحوث والتقـاریر، عنـدما ال یجـد الطالـب الوقـت الكـافي للقـراءة والبحـث والتنقیـب، 

)  ٣٨: ١٩٨٣فـودة، وعبـد اهللا، " (بحـوث، وقیمتهـا العلمیـةبـل بنوعیـة تلـك ال. بعدد البحوث التي یكلف بها الطالب
.   

  وأن . مـــــــن الطـــــــالب أنهـــــــم یحصـــــــلون علـــــــى بحـــــــوث جـــــــاهزة عـــــــن طریـــــــق اإلنتــــــــرنت%) ٦٠(أظهـــــــر نســـــــبة -
من الطالب یلجأون إلى استعارة البحوث من زمالء لهم سـابقین؛  لیقـدموها بأسـمائهم إلـى المشـرفین %) ٣٠(نسبة 

مـــن الطـــالب أنهـــم یلجـــأون إلـــى مكتبـــات بیـــع األبحـــاث %) ٢٠(وأكـــدت نســـبة . الفنیـــینالمـــدربین / مـــن المدرســـین 
المــدرب / الجـاهزة للحصـول علـى البحــوث والتقـاریر التـي یكلفـون بإعــدادها، ومـن ثـم تقـدیمها إلــى المشـرف المـدرس

الغـش والخـداع  وتشیر هذه النتیجـة إلـى أن عـددًا مـن الطـالب  یلجـأون إلـى وسـائل غیـر تربویـة مبنیـة علـى. الفني
فــي إعـــداد بحـــوثهم؛ ویمكــن تفســـیر هـــذا الســلوك برغبـــة الطـــالب فـــي تجنــب زیـــارة المكتبـــة طلبــًا لســـرعة إنجـــاز مـــا 



  -٢١-

یكلفـــون بـــه مـــن بحـــوث وتقـــاریر، وتجنبـــًا لبـــذل أي مجهـــود فـــي التنقیـــب بـــین الكتـــب والمراجـــع، وبتقصـــیر المشـــرف 
  .حوثهم خطوة خطوةالمدرب الفني في متابعة الطالب في إعدادهم لب/ المدرس

  .مجال أوعیة المعلومات بالمكتبة :رابعًا ـ النتائج المتعلقة بالمجال الرابع
في أوعیة المعلومات بالمكتبة الموضح فیه دور ) ٨(توصلت نتائج الدراسة إلى ما هو مبین في الجدول 

  . كتابة البحوث العلمیة
  ) ٨(  الجــدول 

  بة البحوث العلمیةدور أوعیة المعلومات بالمكتبة في كتا
  النسبة المئویة  الفقـــــــرة  م
  %٥٠  .تتوافر في المكتبة مصادر المعلومات من كتب ومراجع بصورة كافیة إلعداد البحوث العلمیة  .١
  % ٣٠  . تتوافر في المكتبات التقنیة أوعیة المعلومات الحدیثة التي تواكب التطور العلمي والتقني  .٢
  %١٠  .خدمة الكشف عن الكتب والدوریات عن طریق استخدام الحاسوب یتوافر في المكتبة  .٣
  %٧٠  .  تتوافر في المكتبات التقنیة الدوریات والمجالت المتخصصة بشكل كافٍ   .٤
  %٨٠  . تتوافر في المكتبات التقنیة بشكل منتظم  بحوث التخرج النظریة والتطبیقیة  .٥
  %٢٥  .تحتوي مكتبة الكلیة على فهارس جیدة  .٦

مــــن الطلبـــــة الــــذین أجریــــت علـــــیهم الدراســــة أن هنـــــاك نقصــــًا فــــي عـــــدد الكتــــب التقنیـــــة %) ٥٠(أشــــار 
المتخصصــة، حیــث إن عــدد تلــك الكتــب ال یتناســب مــع عــدد الطــالب ـ اآلخــذ فــي التزایــد ـ فــي كثیــر مــن 

ذهبــت إلیــه وهــذه النتیجــة تتفــق مــع مــا .التخصصـات، إذ غالبــًا مــا تتــوافر نســخة واحــدة مــن الكتـــاب المتخصـص
التــــي توصــــلت إلــــى أن مــــن بــــین الصــــعوبات التــــي تواجــــه مســــیرة البحــــث العلمــــي فــــي )  ٢٠٠٤(دراســــة الفــــرا 

الجامعات والكلیات الفلسـطینیة عـدم تـوافر الكتـب والمراجـع والمجـالت المتخصصـة فـي مكتبـات تلـك الجامعـات 
  .بصورة كافیة

المعلومـات فـي هـذه المكتبـات هـو مـن النـوع التقلیـدي من الطالب أن مـا هـو متـوافر مـن أوعیـة % )  ٧٠(ـ أشار  
أن نسـبة ) ١(حیـث تبـین مـن الجـدول.الذي ال یتواكب مع تطور العلمي المتسارع في مجـال التعلـیم المهنـي والتقنـي

كتـب ونشـرات، دوریـات، رسـائل : من أوعیة المعلومات في هـذه المكتبـات هـي مـن األوعیـة المطبوعـة % )  ٩١( 
%  ٩( األوعیة غیر المطبـوعة كالمواد السمعیــة والبصـریة، والمصـغرات الفیلمیـة، فإنهـا تمثـل نسـبة جامعیة، بینما 

  .  من مجموع أوعیة المعلومات) 



  -٢٢-

من الطالب أنه ال تتوافر في المكتبة خدمة الكشف عن الكتب والـدوریات عـن طریـق اسـتخدام %)  ٩٠( أجاب -
وافر مكتبــات إلكترونیـــة حدیثـــة؛ األمـــر الــذي یعیـــق الطلبـــة عـــن الحاســوب؛ ویمكـــن عـــزو هـــذه النتیجــة إلـــى عـــدم تـــ

  .الحصول على المصادر الالزمة لبحوثهم وتقاریرهم في الوقت المناسب وبسهولة ویسر
من الطالب الذین أجابوا عـن االسـتبانة أنـه یـتم تزویـد المكتبـة باسـتمرار بأحـدث الكتـب التقنیـة % )  ٧٠(أوضح -

وهــذه النتیجــة تشــیر . تواكــب التطــور العلمــي المتســارع فــي مجــال العلــوم والتكنولوجیــا والــدوریات المتخصصــة التــي
كتـب ودوریـات : إلى حرص إدارة الكلیة على تحدیث مصـادر المعلومـات بالمكتبـة وتزویـدها بكـل مـا هـو جدیـد مـن

القیمـة العلمیـة للبحـوث ووسائل تعلیمیة حدیثة؛ إدراكًا منها لمـا ألوعیـة المعلومـات الحدیثـة مـن دور فاعـل فـي رفـع 
  .والتقاریر 

من الطالب أنه تتـوافر فـي المكتبـات التقنیـة ـ بشـكل منـتظم ـ بحـوث التخـرج النظریـة والتطبیقیـة %)  ٨٠(  أجاب-
؛ فــي صــورة )مشــاریع التخــرج ( التــي یقــوم بهــا الطلبــة؛ إذ تقــوم مكتبــة الكلیــة بتــوفیر مثــل هــذا النــوع مــن البحــوث 

فضــًال عــن تــوافر البحــوث العلمیــة التــي تلقــى فــي األیــام الدراســیة، وورش العمــل، . طبیقیــةنمــاذج ألجهــزة عملیــة ت
  .والمؤتمرات العلمیة داخل الكلیات التقنیة وخارجها، إلى جانب توافر البحوث الفصلیة التي یعدها الطالب

واعهـا المختلفـة، إذ تقتصـر بأن) قـوائم الكتـب ( من الطالب إلى أن المكتبة ال یتوافر لهـا الفهـارس%) ٧٥(أشار  -
فهارس المكتبات التقنیة على  الفهارس التقلیدیة الیدویة، وال تحتوي على الفهارس اآللیة التـي مـن شـأنها أن تسـهل 

فضـًال عــن عــدم تــوافر خدمــة الحاســب . علـى الطــالب الوصــول إلــى وعــاء المعلومـات بأبســط طریقــة، وأســرع وقــت
  . عارة ،أو االسترجاع وغیر ذلكاآللي في الكشف عن الكتب، أو في اإل

  .مجال الخدمات المكتبیة: خامسًا ـ النتائج المتعلقة بالمجال الخامس
الموضح فیه دور الخدمات المكتبیة في إعداد ) ٩(توصلت نتائج الدراسة إلى ما هو مبین في الجدول 

  .البحوث العلمیة
  )  ٩(  الجــدول 

  .ةـوث العلمیـداد البحـة  ي  عـات المكتبیـدور الخدم
  النسبة المئویة  الفقـــــــــرة  م
ُ المستفیدون خدمة اإلنترنت المتوافرة بالمكتبة في إعداد البحوث العلمیة  .١   %١٠  .یستخدم
  %٥  .تقدم المكتبة للطالب خدمات التصویر والطباعة؛  لتسهیل إعداد البحوث العلمیة  .٢
  %٨٥  .لطالب في إعداد البحوث العلمیةتساعد خدمة اإلعارة المتبعة في المكتبة ا  .٣

مــن الطــالب أن خــدمات اإلنترنــت فــي المكتبــة غیــر متــوافرة بصــورة دائمــة، وهــذه النتیجــة % )  ٩٠(  أوضــح  - 
طبیعیــة؛ ذلــك أن كــل مكتبــة مــن مكتبــات الكلیــات التقنیــة ال تحتــوي إال علــى حاســب آلــي واحــد، یســتخدمه جمیــع 



  -٢٣-

المكتبــة، فضــًال عـــن كــون خدمــة اإلنترنــت ال تتــوافر فــي المكتبــة بصـــورة  مدرســین وطــالب ومــوظفي: الــرواد مــن
 .مستمرة

التصـــویر أو الطباعـــة، وهـــذه : مـــن الطـــالب أنـــه ال تتـــوافر فـــي المكتبـــة الخـــدمات المكتبیـــة مثـــل% )  ٩٥(بـــیّن  -
األبحـاث والتقـاریر النتیجة متوقعة؛ بسبب عدم توافر الخدمات المكتبیة؛ األمر الذي یعیق قدرة الطالب عن إعـداد 

  .على الوجه األكمل
من الطـالب أن أنظمـة اإلعـارة المتبعـة فـي المكتبـة تشـجع الطـالب علـى  البحـوث العلمیـة، وهـذه % )  ٨٥(أكد -

حیــث . النتیجــة تــدل علــى حــرص إدارة الكلیــة والعــاملین بهــا علــى تشــجیع الطــالب علــى البحــث واالطــالع والقــراءة
ومنهـا تسـهیالت . ما یخص عدد الكتب المسموح إعارتها لكل طالب أو مـدة إعارتهـا منها: تقدم لهم تسهیالت عدة

ــمَّ  تجدیــدها مــع بدایــة كــل فصــل دراســي بشــكل مجــاني، دون أن  تســمح للطــالب باســتخراج بطاقــة مكتبیــة، ومــن َث
 .تشترط علیهم تسدید الرسوم الدراسیة

  .المكتبیة مجال البیئة: سادسًأ ـ النتائج المتعلقة بالمجال السادس
كتابــة فــي  المكتبیــة الموضــح فیــه دور البیئــة) ١٠(توصــلت نتــائج الدراســة إلــى مــا هــو مبــین فــي الجــدول 

  .البحوث العلمیة
  ) ١٠(  الجــدول 

  ةـوث العلمیـداد البحـإعة  ي ـالمكتبی ةــدور البیئ
  النسبة المئویة  الفقـــــــرة  م
جراء البحوث العلمیةتتوافر داخل المكتبة البیئة المناسبة؛   .١ ٕ   %٧٠  .لالطالع وا
  %٧٥  .إضاءة وتهویة وأثاث مناسب : تتوافر في المكتبة مواصفات الصحة العامة من  .٢

الهدوء،والبعــد قــدر اإلمكــان عــن مصــادر : مــن الطلبــة أن البیئــة المكتبیــة مناســبة مــن حیــث%) ٧٠(یــرى  -
ر األثــاث المكتبــي المناســب، فــي حیـــن أوضــح الضوضــاء واحتــرام الــرواد آلداب المكتبـــة، إلــى جانــب توافـــ

ضــاءة طبیعیــة % )  ٧٥( ٕ مــن الطــالب أن المكتبــة تتمتــع بمواصــفات الصــحة العامــة مــن تهویــة مناســبة وا
وهـــذا األمـــر یـــؤثر بدرجـــة كبیـــرة علـــى اتجاهـــات الطـــالب نحـــو الدراســـة، . إلـــي جانـــب اإلضـــاءة الصـــناعیة

  .المناسب إلعداد البحوث والتقاریرویشجعهم على البحث والتنقیب، ویوفر لهم الجو 
  
  

  .مجال إدارة الكلیة :سابعًا ـ النتائج المتعلقة بالمجال السابع 



  -٢٤-

تطویر  إدارة الكلیة فيالموضح فیه دور ) ١١(توصلت نتائج الدراسة إلى ما هو مبین في الجدول 
  .المكتبة وأداء دورها

  )  ١١(  الجــدول 
  .وأداء دورها تطویر المكتبة إدارة الكلیة فيدور 

  النسبة المئویة  الفقــــــــرة  م
  %٥  .یوجد  دلیل إرشادي للمكتبة یوضح التعلیمات الخاصة بالمكتبة ومحتویاتها  .١

رشـاد الطـالب المسـتجدین إلـى المكتبـة ومحتویاتهـا   .٢ ٕ تقوم الكلیة في بدایة العـام الدراسـي بتوجیـه وا
  %٥  .وكیفیة استخدامها

  %٤٠  .كتبة الكلیة ومكتبات الكلیات والجامعات الفلسطینیة األخرى یوجد تنسیق بین م  .٣
  
ن مــــا یقــــارب مــــن  - مــــن الطــــالب أنــــه ال یتــــوافر لــــدى إدارة المكتبــــة دلیــــل إرشــــادي یوضــــح %)  ٩٠(بــــیّ

من الطـالب أن إدارة الكلیـة لـم تقـم بعقـد محاضـرات لتوجیـه %)  ٩٥(التعلیمات الخاصة بها، وبمقتنیاتها، وأوضح 
رشــادهم فــي بدایــة العــام الدراســي إلــى المكتبــة ومحتویاتهــا وكیفیــة اســتخدامها، وأنــه لــم تُهیَّــأ  الـطـالب ٕ المســتجدین، وا

%)  ٦٠(بینمــا أشــار .الفرصـُة لهــم للقیــام بجولـة إلــى المكتبــة للتعـرف إلــى أقســامها والخـدمات المكتبیــة التــي تقـدمها
ى؛ لتســـهیل حصـــول الطــالب علـــى مصـــادر المعرفـــة مــن الطـــالب أن مكتبـــة الكلیــة ال تنســـق مـــع المكتبـــات األخــر 

  .المتعلقة ببحوثهم العلمیة 
  
  
  
  
  
  
  
  

  : اتــات والمقترحــالتوصی



  -٢٥-

  :ات ـالتوصی – وًال 
ضرورة العمـل علـى تـوفیر عـدد كـاف مـن المكتبیـین المـؤهلین تـأهیًال مهنیـًا كافیـا فـي مكتبـات الكلیـات التقنیـة،  .١

  .موعقد برامج تأهیل لغیر المتخصصین منه
العمـل علــى االرتقـاء بأســالیب التــدریس والتـدریب المتبعــة فـي الكلیــات التقنیــة، مـن أجــل دعـم العملیــة التعلیمیــة  .٢

  . والتربویة، بحیث  تعتمد بشكل رئیس على قیام الطالب بإجراء البحوث والتقاریر العلمیة
ي أثنــــاء كتــــابتهم البحــــوث المــــدربون الفنیــــون إشــــرافًا فعلیــــًا علــــى الطــــالب فــــ/ ضــــرورة أن یشــــرف المدرســــون  .٣

ـن المشـرفین مـن االطـالع علـى  والتقاریر، ومتابعة مشروعات بحوثهم وتقاریرهم خطوة خطوة؛ األمـر الـذي یمكّ
مـــدى التقـــدم الـــذي یحـــرزه الطـــالب أوًال بـــأول، ویحفـــزهم إلـــى الرجـــوع إلـــى المكتبـــة؛ إلعـــداد بحـــوثهم وتقـــاریرهم 

 .  العلمیة

نترنـت، إلـى جانـب تـوفیر : مكتبـات الكلیـات التقنیـة مـن العمل على توفیر خدمات جیدة في .٤ ٕ تصـویر وطباعـة وا
 . الكتاب التقني المتخصص بشكل كاف 

ضـــرورة تـــوافر المكتبـــات الحدیثـــة التـــي تحتـــوي علـــى أوعیـــه المعلومـــات ومصـــادرها المختلفـــة؛ لـــدعم العملیـــة  .٥
  . یثة لدى مكتبات الكلیات التقنیةوجود شبكة معلومات تقنیة حدالعمل على التدریسیة والبحثیة، إلى جانب 

ضـــرورة أن تتخـــذ إدارة الكلیـــات التقنیـــة اإلجـــراءات التـــي مـــن شـــأنها النهـــوض بالمكتبـــة واالرتقـــاء بهـــا وتشـــجع  .٦
الطلبــة علــى زیارتهــا، واالطــالع علــى مــا تحتویــه مــن أوعیــة معلومــات مختلفــة؛ األمــر الــذي یــؤدي إلــى إثــراء 

 . معرفتهم المتخصصة

  
 :اتــترحالمق –ثانیًا 

 :ةـات اآلتیـراء الدراسـث إجـرح الباحـیقت

إجــراء دراســـة للتعــرف إلـــى العالقـــة بــین التحصـــیل األكــادیمي للطـــالب ومـــدى اســتعمالهم   للمكتبـــة فـــي  -١
 .الجامعات الفلسطینیة بعامة والكلیات التقنیة بخاصة

طـالب نحـو مكتبـات الكلیـات التقنیــة المـدربین الفنیـین وال/ إجـراء دراسـة للتعـرف إلـى اتجاهـات المدرسـین  -٢
  .  في فلسطین

 .إجراء دراسة لمعرفة عزوف بعض الطلبة عن التردد إلى المكتبات في الجامعات والكلیات الفلسطینیة -٣

  
  عـــادر والمراجــالمص



  -٢٦-

  :ةـادر العربیـالمص – وًال 
رابطة ،  طموحات،  الخلیلالتعلیم المهني والتقني في فلسطین واقع و ): ١٩٩٤(أبو جراد ، محمد  - ١

  .الجامعیین
  .، المكتبة الوطنیة، بنغازي، لیبیا ٣أصول البحث العلمي ومناهجه ،ط ) :  ١٩٧٧(ـ بدر، أحمد

  . المكتبات الجامعیة،مكتبة غریب، القاهرة):  ١٩٨٧(ـ بدر، أحمد وعبد الهادي، محمد 
  .١ة، دار الفكر للطباعة والنشر،عمان، طدراسة في الجامعقو عد ال):  ١٩٩٧: ( ـ التل، سعید وآخرون  
البحــــــــــوث العلمیــــــــــة والتربویــــــــــة بــــــــــین النظریــــــــــة والتطبیــــــــــق، الــــــــــدار العربیــــــــــة )  ٢٠٠٠(شــــــــــحاتة، حســــــــــن  -

  .  ،القاهرة١للكتاب،ط
مكتبــات الكلیـــات التقنیــة، ورقــة عمـــل مقدمــة إلــى الیـــوم الدراســي بجامعــة القـــدس ): ٢٠٠٤(الزقــزوق، رامــي  -

المكتبـات األكادیمیـة، غیـر منشـورة ، ولـدى الباحـث نســخة : بعنـوان ٢٠٠٤/  ٣/ ٢٨غـزة بتـاریخ / المفتوحـة
  . منها

  .مناهج البحث في العلوم السلوكیة، دار الرفاتي ، بیروت ) :  ١٩٨٨(عبد الجبار ، محمد  -
  .دلیل كتابة التقاریر،الدار العربیة للموسوعات، بیروت ):  ١٩٨٦(العالق، بشیر -

الصعوبات التي تواجه البحث العلمي األكادیمي بكلیات التجارة في محافظات ):  ٢٠٠٤ (الفرا، ماجد  _  
  ،  )١(، العدد )١٢(مجلة الجامعة اإلسالمیة،المجلد  غزة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس فیها،

  ).٣٥–١( ص
الشـــروق، جـــدة، ، دار  ٤المرشـــد فـــي كتابـــة األبحـــاث، ط )  ١٩٨٣(فـــودة، حلمـــي وعبـــد اهللا، عبـــد الـــرحمن  -

  .السعودیة
، )١(، العلــوم التربویــة ) ٢( مجلــة جامعــة الملــك ســعود، م ) هـــ  ١٤١٠(الكیالنــي، أنمــار وهمشــري، عمــر  -

 ). ٣٨٢–  ٣٥٥( ص

معوقات إفادة طلبة المرحلة الجامعیة األولى من المكتبات الجامعیة ) : ١٩٩٧(مراد، محمد  -
،دار المریخ للنشر، الریاض، ص  ) ٤(،العدد)  ١٧(یة، السنة المصریة،مجلة المكتبات والمعلومات العرب

)٩٠ – ٧٣.(  

  .منهج البحوث العلمیة للطالب الجامعیین ، مكتبة المدرسة،بیروت):  ١٩٦٠(ـ ملحس، ثریا 
المرجــع فــي علــم المكتبــات والمعلومــات، دار الشــروق، األردن، ) : ١٩٩٧(همشــرى، عمــر وعلیــان، ربحــي  -

  .عمان
  .، رام اهللا، فلسطین )١٩٩٥(علیم العالي النظام األساس للكلیات التقنیة بفلسطینـ وزارة الت



  -٢٧-

 ،٥٣٦/ت ت /ب  ٣/  ٤٠٩/ و ث ع : ، كتاب رقم وزارة التربیة والتعلیم العالي، مجلس البحث العلمي -
 .، رام اهللا ٢٠٠٤/  ٢/  ٢٥بتاریخ 

ــــ) : "  ١٩٨٥(  الیونســــكو ـــــ ــــیم التقنــــي والمهن ـــــج العربــــي دراســــات فــــي التعل   ، العــــراق ، " ي فــــي دول الخلی
  .) ٢٠( عـدد

  
  :ةــع األجنبیـادر والمراجـالمص –ثانیًا 

  
- Allen Kenneth. W (1990) Use of community College Libraries, Connecticut, Linnet, Books، 
- Ritter, Vernon. (1995 ) An Investigation of  Classroom  – Library Relationship on a College   
     Campus as Seen in Recorded Circulation and G.P.A. “College and Research Libraries”   

  
  
  
  

 


