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Abstract 
 

The research deals with the role of the libraries of the Palestinian 
universities in the Al Aqsa university as a model: Studying analyzing the 
role of the libraries in the universities in the Westbank and Gaza Strip in 
research – current and Future prospects  
The research follows the descriptive method, and has two parts: 
The First: The Palestinian universities and their libraries and research 
The Second: The role library of Al Aqsa university in the scintifice 
research (Current and Future Prospects ) . 
Introduction- Conclusion- Bibliography. 
The noteof of research libraries of the plastininan importe by scinntific 
research by refceranes and resources for researcheins and shoping and  
newes paper scientific . 
 
 
 

  
  ملخص البحث

البحث العلمي  الواقع دور المكتبات الجامعیة الفلسطینیة في "یتناول هذا البحث الموسوم بـ 
 ) البحث العلميدور المكتبات الجامعیة في الضفة والقطاع في (بالدراسة " ، والرؤیة المستقبلیة 

  .وقد سار البحث وفق المنهج الوصفي 
  -:في مبحثین هما تقع الدراسةو 

، ومكتباتهـــا ، وتعریـــف  الفلســـطینیة فـــي الضـــفة الفلســـطینیة وقطـــاع غـــزة الجامعـــات :المبحـــث األول
  .بحث العلمي لغة واصطالحاً مصطلح ال

  ).الواقع ، والرؤیة المستقبلیة(بحث العلمي دور مكتبة جامعة األقصى في ال :المبحث الثاني
  .البحث ومراجعه ومصادر ،ومقدمة ، وخاتمة 

ولعــل أبــرز نتـــائج البحــث تشـــیر إلــى أن المكتبـــات الجامعیــة فــي فلســـطین تهــتم بالبحـــث العلمــي مـــن 
حكمة ، خالل توفیر المصادر و المراجع للباحثین  ُ   .وكذلك إحضار المجالت العلمیة الم
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  :المقدمة  
ومنـارات لإلشـعاع الثقـافي تعد الجامعات بشكل عـام مؤسسـات أكادیمیـة ، تعلیمیـة ، ومراكـز أبحـاث 

داریــین والفكــري، وتلعــب المكتبــات الجامعیــة دورًا مهمــًا فــي مســاعدة  ٕ المجتمــع األكــادیمي مــن أســاتذة وطلبــة وا
  .في البحث العلمي

فالمكتبــة الجامعیـــة هـــي بمثابـــة القلــب مـــن الجســـد ، وال تســـتطیع الجامعــات تحقیـــق أهـــدافها إال مـــن 
، فهـي تسـهم إسـهامًا إیجابیـًا فـي تحقیـق أهـدافها منهـا التـدریس الجـامعي، خالل عدة وسـائل أبرزهـا المكتبـات 

ـــة الجامعیـــة فـــي مقدمـــة المقومـــات  والبحـــوث العلمیـــة  والبحـــث العلمـــي ، وفـــي عصـــرنا الحـــالي تـــأتي المكتب
    .األساسیة التي تؤدي إلى تطور الجامعات 

فأهـــداف المكتبـــة الجامعیـــة هـــي  ،مـــن الجامعـــة ذاتهـــا ،وجودهـــا،وتســـتمد المكتبـــة الجامعیـــة أهـــدافها 
ـــة جـــزء ال یتجـــزأ مـــن رســـالة الجامعـــة ـــزة ،  أهـــداف الجامعـــة، ورســـالة المكتبـــة الجامعی ـــة الجامعیـــة ركی فالمكتب

فهـي تشـجع الطـالب علـى البحـث و الدراسـة مـن ، أساسیة مـن ركـائز العملیـة التعلیمیـة األكادیمیـة و البحثیـة 
و ،و تحضـیر محاضـراتهم ، مراجـع تسـاعدهم علـى إنجـاز أبحـاثهم خالل توفیر المواد المكتبیة من مصادر و

وبـدیال ، باعتبار المكتبة الجامعیـة المكـان المفضـل لطلـب العلـم و المعرفـة للطـالب ، استعدادهم لالمتحانات 
  . و النظام و الراحة و غیر ذلك ، نظرا لما تتمتع به من ممیزات مهمة كالهدوء ، لقاعات الدراسة 

، مــع البحــث العلمــينســلط الضــوء علــى دور المكتبــات الجامعیــة الفلســطینیة فــي حــث وفــى هــذا الب
وباختصــار شــدید، وبباســطة متناهیــة، هــذا البحــث وجهــة نظــر . مكتبــة جامعــة األقصــى هــو التمثیــل بنمــوذج 

المكتبــات األكــادیمي بجامعــة األقصــى مــا عـلـم علمیــة مــن خــالل مــوقعي الجــامعي ، وعملــي فــي رئاســة قســم 
كتــب ، ( الخمــس ســنوات ، ومســاهمتي فــي تزویــد المكتبــة الجامعیــة بمــا تحتــاج إلیــه مــن مــواد مكتبیــة یقــارب 

مــن خــالل مشـاركتي فــي معــرض القــاهرة الــدولي للكتــاب أكثــر ) إـلـخ... مجـالت علمیــة ، دوریــات ، مصــادر 
  .من ثالث سنوات

، والضــفة الفلســطینیة فــي وتهــدف الورقــة البحثیــة إلــى إبــراز دور المكتبــات الجامعیــة فــي قطــاع غــزة 
  . من خالل طلبة الجامعات ، واألساتذة ، والباحثین ، والمفكرین وغیرهمبحثیًا النهوض بالمجتمع المحلي 

  :من مبحثین هما الدراسةتكون وت 
   .البحث العلمي لغة واصطالحًا الجامعات الفلسطینیة ، ومكتباتها وتعریف مصطلح :  المبحث األول
  .بحث العلميدور مكتبة جامعة األقصى في ال :المبحث الثاني

وخاتمة أبرز فیها نتائج البحث وأهمیة المكتبات الجامعیة  ،وقد استخدم الباحث منهجًا وصفیًا 
  .وأخیرًا قائمة بمصادر البحث ومراجعه ، في البحث العلميودورها 

  
 العلمــــي لغــــة البحــــثالجامعــــات الفلســــطینیة ، ومكتباتهــــا ، وتعریــــف مصــــطلح  :المبحــــث األول

  . واصطالحاً 



٥ 

التعلـیم العـالي بوجـه  و، تعد فلسطین من أكثر الدول العربیة اهتمامًا بالتعلیم بوجه عـام  
التابعـة لألمـم ) الیونسـكو ( فعلـى سـبیل المثـال نشـیر إلـى أن دائـرة التربیـة و الثقافـة و العلـوم ، خـاص

 فـي فلسـطین والـوطن العربـي، لیـاتو ا ك، المتحدة تصدر نشرات ودوریات توضح فیها عدد المـدارس
الجامعــــات الفلســــطینیة ، وانتشــــارها ، رغــــم البقعــــة و ،والكلیــــات ، المــــدارس، والــــدلیل علــــى ذلــــك كثــــرة 

  .الجغرافیة التي تتواجد علیها الجامعات الفلسطینیة سواء في الضفة الفلسطینیة ، أو في قطاع غزة
ت الفلســـطینیة ، ومكتباتهـــا علـــى النحـــو فحســـب دلیـــل وزارة التعلـــیم العـــالي یمكـــن حصـــر الجامعـــا

  :األتي
  ) ١(: ومكتبتها جامعة النجاح الوطنیة-١

م ، ومـــع إنشــاء الجامعـــة نشـــأت ١٩٧٧تقــع فـــي مدینــة نـــابلس بالضــفة الفلســـطینیة ، نشـــأت عــام 
مكتبتهــا الجامعیــة ، وكانــت فــي موقــع قــدیم ، ومـــع تطــور الجامعــة تطــورت المكتبــة  وتغیــر موقعهـــا 

جدیـد ، وازدادت مسـاحتها ، واهتمــت بتوظیـف أعـداد مــن المـوظفین المتخصصــین فاصـبح فـي موقــع 
مكتبــة جامعـة النجــاح بمثابــة أفضــل المكتبــات  تعــد ، إضـافة إلــى إعــداد بــرامج تـدریب مناســبة، والیــوم

دوریــات ووســائل ســمعیة ومــن ومــواد مكتبیــة ،  الجامعیـة فــي الضــفة الفلســطینیة لمــا تحتویــه مــن أثــاث
ـــم تأخـــذ المكتبـــة وبصـــریة، ووســـائ ط متعـــددة ، ومـــواد إلكترونیـــة ، وتقنیـــات حدیثـــة ، وعنـــد تأسیســـها ل

أحـدث األنظمـة اإللكترونیـة ،  المكتبـة تتبـع والیـوم بالمعـاییر والمقـاییس الدولیـة للفهرسـة والتصـنیف ، 
بیـة العر مجلـدًا باللغـة  ٦٣٤٠٧مجلدًا ، منها  ١٣٣٦٧٩واآللیة في اإلعارة ، وتضم المكتبة أكثر من 

، وتشــــترك المكتبــــة فــــي العدیــــد مــــن باللغــــة اإلنجلیزیــــة والعبریــــة  ، وعــــدد قلیــــل مــــن اللغــــات األخــــرى
الدوریات العربیة واألجنبیة التي تغطي مختلف الموضوعات التي تدرس في الجامعـة ، ومنهـا مـا هـو 

  .ورقي ، ومنها ما هو إلكتروني 
  
  

  ) ٢(: ومكتبتها جامعة بیرزیت -٢
بلـــدة بیـــر زیـــت إلـــى الشـــمال مـــن مدینـــة رام اهللا بالضـــفة الفلســـطینیة، وقـــد  تقـــع هـــذه الجامعـــة فـــي

م ، وفــي عــام ١٩٦٦مدرســة ، ثــم تحولــت إلــى كلیــة جامعیــة متوســطة عــام كم ١٩٢٤تأسســت عــام 
  .م تحولت إلى جامعة تمنح درجة البكالوریوس في العلوم واآلداب١٩٧٢

اتها األولــى نشــأت المكتبــة وتطــورت ، وبــدای، الجامعــة  ةأمــا عــن مكتبــة هــذه الجامعــة فمنــذ نشــأ
مجلــدًا فــي مختلــف اللغــات العربیــة ، اإلنجلیزیــة ،  125,000وأصــبحت الیــوم تحتــوي علــى أكثــر مــن 

  إلخ.…العبریة  



٦ 

كتابـًا  ٤٩للمطالعـة ومعـدل الطالـب مـن الكتـب  ةوبها نشرات ودوریات ومـواد أخـرى ، وقاعـ  
 ،عیــة فلســطینیة ، و تتبــع نظامــًا آلیــا فــي اإلعــارةلكــل طالــب ، وتعــد مكتبــة بیرزیــت أقــدم مكتبــة جام

  .وتصنیف دیوي العشري للكتب 
  ) ٣(: ومكتبتها جامعة بیت لحم -٣

م ، ١٩٧٣أكتــوبر عــام مــن تقــع فــي مدینــة بیــت لحــم بالضــفة الفلســطینیة ، وتأسســت فــي األول 
 ، مجلــداتهــا ، وهــي تضــم الیــوم أكثــر مــن تســعین ألفــًا مــن التمكتبتأسســت الجامعــة ، تأســیس ومــع 

ـــخ وتتبـــع …وبهـــا دوریـــات ، ومخطوطـــات ، وأشـــرطة ، وشـــرائح ومیكـــروفیلم   ، وبمختلـــف اللغـــات إل
  .لإلعارة آلیاالیوم نظامًا 

  
  
  

  ) ٤( :ومكتبتها جامعة القدس  -٤
وتتكون من أربع كلیات منفصـلة لكـل كلیـة منهـا حـرم جـامعي مسـتقل ، حیـث توجـد ثـالث كلیـات 

ة العلــوم والتكنولوجیـا ، كلیـة اآلداب للبنـات ، وكلیـة الـدعوة وأصــول منهـا فـي مدینـة القـدس وهـي  كلیـ
 كـل أما الكلیـة الرابعـة فهـي الكلیـة العربیـة للمهـن الطبیـة وتقـع فـي مدینـة البیـرة ، وقـد تأسسـت، الدین 

م ، والكلیــة العربیــة عـــام ١٩٨٧كلیــة الــدعوة عــام حیــث تأسســت   مختلفــة  وات ســن عبــركلیــة منهــا 
  م١٩٨٢عام تأسست  فقط كلیة اآلدابأما  م ، و١٩٨١العلوم والتكنولوجیا عام  كلیةو  ، م١٩٧٩

 أما مكتبات جامعة القدس فهي موزعة على الكلیـات األربـع ومقتنیاتهـا حسـب تخصـص كـل كلیـة
،  ة، وأال شــرطمخطوطــات الو  ،  دوریاتالــو ، نشــرات الو ، كتـب ال العدیــد مــن عـلـىالمكتبــة وتحتـوي  ،

   . أخرى و مواد
تنــوع محتویــات هــذه المكتبــات الجامعیــة نظــرًا لطبیعــة تكــوین كلیاتهــا مــا بــین الطــب ، والــدین ، وت

وتطـــورت مكتبـــة جامعـــة القـــدس تطـــورًا ملحوظـــًا ، وتشـــهد تزایـــدًا فـــي عـــدد  ، ، والتكنولوجیـــاواآلداب 
  .وبلغات عدة ، من الكتب المختلفة هامقتنیات
  
  
  

  ) ٥( :ومكتبتها  جامعة الخلیل -٥



٧ 

وبهـا أربـع كلیـات هـي  ١٩٧١یـة الخلیـل بالضـفة الفلسـطینیة ، وقـد تأسسـت عـام تقع فـي مد  
  .التربیةكلیة الشریعة ، كلیة اآلداب ، كلیة العلوم ، كلیة 

أصــبحت الیـــوم تضـــم أكثـــر مـــن و الجامعـــة ، وتطـــورت  نشـــأتمـــع مكتبتهـــا فقـــد تأسســت أمــا عـــن 
ً تتبـع المكتبیـة المتنوعـة ، والمـواد، والنشـرات ، والـدوریات ، تسعین ألفـًا مـن المجلـدات  نظامـًا  حالیـا و

وتجمــع كتــب مكتبــة جامعــة الخلیــل بــین عــدة لغــات ، ، فــي اإلعــارة ، وتصــنیف دیــوي العشــري  آلیــا
  .وموظفیها االداریینمختلف التخصصات التي تغطي احتیاجات طلبتها وأساتذة الجامعة بو 

  ) ٦( :ومكتبتها  جامعة القدس المفتوحة -٦
ومقرهـا الرئیسـي فـي عمـان ،   ، م ١٩٩١نظمة التحریر الفلسطینیة  وذلك عـام نشأت بقرار من م

ونظـام الدراسـة فیهـا عـن بعـد  ، فروعـًا لهـا فـي الضـفة الفلسـطینیة وقطـاع غـزة منـذ نشـأتها افتتحـتثـم 
ولكـــل فـــرع مـــن فـــروع الجامعـــة مكتبـــة خاصـــة بـــه ، وبلغـــت فـــروع ) أو مـــا یعـــرف بـــالتعلیم المفتـــوح (

ارة الجامعــة إد  تــدرسن عشــرة موزعــة بــین الضــفة والقطــاع واألردن ، والســعودیة ، و الجامعــة أكثــر مــ
وال یوجــد إحصــاء دقیــق لمحتویــات مكتبــة جامعــة القــدس المفتوحــة  ، فــتح فــرع لهــا فــي مصــرإمكانیــة 

، فعلـى سـبیل المثـال  نظرًا الختالف نظام التـدریس ، كمـا أن بعـض فـروع الجامعـة لـیس بهـا مكتبـات
وخــان یـــونس علــى تأســیس مكتبــة جامعیــة تضــم الكثیــر مـــن ، القــدس المفتوحــة بغــزة  تعكــف جامعــة

  .المواد المكتبیة الجامعیة
  ) ٧(: ومكتبتها الجامعة العربیة األمریكیة -٧

م، وبها مكتبة ٢٠٠١ة جنین بالضفة الفلسطینیة ، وهي جامعة حدیثة نشأت عام نوتقع في مدی
وهي في طور التأسیس والتطویر ، وتتبع نظامأ  ألیًا ، ، ة واألساتذ ، جامعیة تقدم خدماتها للطلبة

  .وتصنیف دیوي العشري
  ) ٨(: ومكتبتها الجامعة اإلسالمیة بغزة  -٨

  -:م وبها سبع كلیات هي  ١٩٧٨غزة وتأسست عام   ةوتقع في مدین
كلیــة كلیــة اآلداب ،  وكلیــة التربیــة ، وكلیــة التجــارة ، و و الــدین ،  أصــول كلیــة الشــریعة ، وكلیــة 

كلیـــة الهندســـة ، وقـــد نشـــأت مكتبـــة الجامعـــة اإلســـالمیة مـــع تأســـیس الجامعـــة ، وتطـــورت و العلـــوم ، 
  ، ألـف مجلـد وبمختلـف اللغـات ، وبهـا دوریـات ، ومخطوطـاتسـبعین وأصبحت الیوم تضم أكثر من 

دوي القـدیم ، وتقع في مبنى مستقل داخل الجامعة ، وتتبع نظامًا ألیًا في اإلعـارة  بـدًال مـن النظـام الیـ
  .حسب تصنیف دیوي العشري كتبها و تصنف 

  ) ٩(: ومكتبتها  جامعة األزهر بغزة -٩



٨ 

م بقـرار مـن منظمـة التحریـر الفلسـطینیة، وكانـت ١٩٩١وتقع فـي مدینـة غـزة ، ونشـأت عـام   
وتقـع فـي مبنـى  ، الجامعـة نشـأت مكتبتهـا  وتطـورت ةقبل ذلك تسمى معهد األزهر الدیني ، ومع نشـأ

مكتبــة (هــا اســم یأط ــق علو ، المبنــى الجدیــد للمكتبــة  إنشــاءوبمنحــة مــن الحكومــة الهندیــة تــم مسـتقل ، 
وتحتـــــوي المكتبـــــة علـــــى أكثـــــر مـــــن أربعـــــین ألفـــــًا مـــــن المجلـــــدات وبمختلـــــف اللغـــــات  )نهـــــروجـــــواهر 

وقــد تــم تزویــد المكتبــة حــدیثًا بأرقــام جدیــدة مــن المراجــع والمصــادر ،  ، وبهــا دوریــات ، والتخصصــات
المكتبـــة حالیـــًا النظـــام اآللـــي فـــي اإلعـــارة ، ونظـــام تصـــنیف دیـــوي العشـــري فـــي ترتیـــب الكتـــب وتتبـــع 

  .وتصنیفها
   )١٠( :جامعة األقصى- ١٠

معهد جامعي ك م١٩٥٥خان یونس، تأسست عام  ةوتقع في مدینة غزة، ولها فرع في مدین
بتحویلها  م صدر قرار رئاسي١٨/٩/٢٠٠٠إلى كلیة التربیة، وفي  ١٩٩١متوسط، ثم تحولت عام

  .إلى جامعة األقصى
أما عن مكتبة جامعـة األقصـى فسـوف نخصـص لهـا المبحـث الثـاني لتوضـیح نشـأتها وتطورهـا ، 

  .قطاع غزة باعتبارها أقدم مكتبة جامعیة في القطاعالبحث العلمي بود رها في 
یــد مــن إضــافة للجامعــات الســالفة الــذكر ومكتباتهــا یزخــر قطــاع غــزة ، والضــفة الفلســطینیة بالعد

  :الكلیات والمعاهد ومكتباتها نذكر منها
وكلیــة  ، كلیــات المجتمــع المتوســطة ، ومكتباتهــا مثــل كلیــة التمــریض ، وكلیــة العلــوم التربویــة بغــزة- ١

وكلیــة العلــوم والتكنولوجیـــا ، ، فلســطین التقنیــة بــدیر الــبلح ، ومثیلهــا فــي رام اهللا ، وكلیــة الخضــوري 
كلیـة الرحمـة و كلیـة القـدس ، كلیـة المجتمـع العصـریة بـرام اهللا ، و ابلس ، والكلیة اإلبراهیمیـة ، وكلیـة نـ

  .)بالخلیل(للبنات 
والتربویــة، ودور المعلمــین والمعلمــات ومكتباتهــا مثــل معهــد فلســطین ، والزراعیــة، المعاهــد التقنیــة- ٢

  .بغزة  يالدیني  األزهر 
، تشـكل لبنـة رئیسـیة فـي  ومما ال شك فیـه أن مكتبـات الكلیـات الفلسـطینیة ومكتبـات المعاهـد

  .تزوید فئات المجتمع الفلسطیني بالثقافة والمعرفة سواء الطلبة  أو األساتذة  أو الباحثین وغیرهم
  :مصطلح البحث العلميتعریف 

عــد التعــرف علــى كــل الجامعــات الفلســطینیة ومكتباتهــا فــي الضــفة الفلســطینیة وقطــاع غــزة ب
وقبـل البـدء فـي  ، ت والمعاهد ومكتباتها في الضفة والقطـاعبإیجاز مع إعطاء لمحة موجزة عن الكلیا
، نــورد مجموعــة مــن التعــاریف عــن مصــطلح البحــث العلمــيدراســة دور مكتبــة جامعــة األقصــى فــي 

   :وذلك على النحو التاليباعتباره جزء رئیس في محتویات البحث البحث العلمي ا



٩ 

یطرح سؤاًال ، أو عدة أسئلة فكل بحث  ) ١١( البحث لغة یعنى االستقصاء أي السؤال   
 .ویجیب علیها

فهي من العلم، والعلم هو كل شئ یبنى على أسس، وقواعد ، ونظریات ، أما لفظة علمي 
 .، وحقائق ومفاهیم ، ومعلومات صحیحة

والبحث العلمي هو أداة أو وسیلة للوصول إلى الحقیقة ، من خالل مناهج علمیة منها المنهج 
  ،ریبي ، والمنهج التكاملي ، والمنهج النفسي والمنهج التج، الوصفي

 )١٢(والمنهج التاریخي ، وغیر ذلك من المناهج المتعارف علیها 

ویمكــن القـــول إنـــه ال یوجـــد تعریــف شـــامل ودقیـــق لمصـــطلح البحــث العلمـــي ، بـــل نجـــد تعریفـــات 
صـطلح البحـث م" متعددة ومتنوعة لهذا المصطلح ، وعلیه نورد مجموعة من التعریفات التى تناولـت 

كظـاهرة أم موضــوع ، تـاركین للقــارىء حریـة انتقــاء التعریـف الــذى یـرى فیــه الدقـة والجــودة ، " العلمـي 
  )١٣(.وسوف نعطى رأینا وتعریفنا لهذا المصلطح بعد ذلك

  :مكونة من كلمتین هما ) البحث العلمي(یرى العدید من الباحثین بأن عبارة 
  ).العلمي(و) البحث(

مصدر الفعل الماضي بحـث ومعنـاه ، طلـب ، فـتش ، تقصـى، سـأئل، حـاول أما البحث فهو 
  )١٤(.، اكتشف ، وبهذا یكون البحث لغویًا هو تقصى حقیقة من الحقائق أو أمر من األمور

دراك الحقــائق والعلــم : أمــا العلمــي  ٕ فهــو كلمــة منســوبة إلــى العلــم ، والعلــم یعنــى المعرفــة والدرایــة ، وا
  . )١٥(بالحقائق وكل ما یتصل بها  یعنى االحاطة وااللمام

التقصـــى المـــنظم باتبـــاع أســـالیب ومنـــاهج علمیـــة ( ویـــرى بعـــض البـــاحثین بـــأن البحـــث العلمـــي یعنـــى 
  ).محددة للحقائق العلمیة بقصد التأكد من صحتها وتعدیلها أو إضافة الجدید لها 

سـة متعمقـة أو  را، أن البحث العلمي هـو عـرض مفصـل " وللبحث العلمي تعریف خالصته 
ضــافة شــىء جدیــد لهــا ، أو حــل ، تمثــل كشــفًا لحقیقــة جدیــدة  ٕ أو التأكیــد علــى حقیقــة قدیمــة مبحوثــة وا

  .لمشكلة كان قد تعهد شخص ما بتقصیها وكشفها وحلها
ویفتــرض أن یشــتمل هــذا العــرض أو الدراســة علــى جمیــع المراحــل االساســیة التــى یمــر بهــا 

  )١٦(البحث العلمي 
ن اختلفـــت میادینـــه ، ویـــرى الـــبعض أن ال ٕ ومـــن غایـــات البحـــث بحـــث العلمـــي لـــه غایـــة ، وا

  )١٧(: العلمي اآلتي 
اختـــراع معـــدوم ، أو جمـــع متفـــرق ، أو تكمیـــل نـــاقص ، أو تفصـــیل مجمـــل ، أو تهـــذیب  .١

  .مطول ، أو ترتیب مختلط ، أو تعیین مبهم ، أو تبین خطًأ



١٠ 

طریقـــة فـــي التفكیـــر نشـــاط علمـــي مـــنظم ، و (ومـــن تعـــاریف البحـــث العلمـــي أیضـــًا أنـــه  .٢  
ـــــاهج  ـــــى من ـــــائق ، معتمـــــدًا عل وأســـــلوب للنظـــــر فـــــي الوقـــــائع ، یســـــعى إلـــــى كشـــــف الحق
موضوعیة من أجل معرفة االرتباط بین هـذه الحقـائق ، ثـم اسـتخالص المبـادئ العامـة ، 

 ).والقوانین العامة

والبحــث العلمــي هــو محاولــة الكتشــاف المعرفــة ، والتنقیــب عنهــا ، وتنمیتهــا وفحصــها ،  .٣
 .ثم عرضها عرضًا متكامالً ، تحقیقها بتقصي دقیق ، ونقد عمیق و 

دراك لیتمشــي فــي ركــب الحضــارة العالمیـــة ، وتســهم فیــه إســهامًا إنســانیا حیـــًا  .٤ ٕ بــذكاء ، وا
 .وشامالً 

وفي مفهوم علماء النفس فـإن البحـث العلمـي هـو مفتـاح التقـدم لإلنسـان وبنـاء علـى ذلـك  .٥
م هو المحاولة الدقیقـة النافـذة للتوصـل إلـى حلـول ، فإن البحث العلمي حسب هذا المفهو 

للمشكالت التي تـؤرق البشـریة ، ویولـد البحـث العلمـي نتیجـة لحـب االسـتطالع ، ویغذیـه  
 .الشوق العمیق إلى معرفة الحقیقة



١١ 

ومــن خــالل مــا تقــدم عــن تعــاریف مصــطلح البحــث العلمــي یمكــن القــول إن البحــث العلمــي  -  
ن فرصة للتقـدم والتطـور ، وباختصـار فـإن هـذا المصـطلح واسـع ، یمنح اإلنسا، شئ مهم وثمین 

وغیـــر محـــدد ســـواء مـــن حیـــث التعریـــف ، أو المضـــمون ، لكـــن هنـــاك قـــوائم مشـــتركة بـــین أغلـــب 
وأن الشـخص الــذي یبحـث عـن المعرفــة ، تعـاریف هـذا المصـطلح مــن حیـث البحـث عــن الحقیقـة 
بحثــه ، والمــنهج فــي اللغــة هــو الطریـــق  والعلــم یســمى باحثــًا ، والباحــث یعتمــد علــى المــنهج فــي

والمـــنهج العلمـــي هـــو الدراســـة الفكریـــة الواعیـــة ، وللمـــنهج خطـــوات ، الواضـــح فـــي علـــم أو عمـــل 
منظمــة یتبعهــا الباحــث فــي معالجــة الموضــوعات التــي یقــوم بدراســتها إلــى أن یصــل إلــى نتیجــة 

 .معینة

أبرزها أنه وسیلة ، وعملیة وبصفة عامة فإن مصطلح البحث العلمي یشتمل على عدة نقاط 
 .تطویر لألشیاء والمفاهیم والرموز

والحــدیث عـــن تعریــف البحـــث العلمــي یقـــود للحــدیث عـــن أنــواع البحـــوث العلمیــة ، والتـــي أهمهـــا 
البحث الذي یهدف إلى الكشـف عـن الحقیقـة ، أو البحـث التفسـیري أو النقـدي ، أو األبحـاث القصـیرة 

لنیـل ) أطروحـات(وأخـرى تسـمى ) رسـائل ماجسـتیر(أبحـاث تسـمى وهناك ) مذكرات(، وأبحاث تسمى 
 .درجة الدكتوراه

وللبحث العلمي أهمیة وفوائد عدیدة ، ونحن الیوم في أمس الحاجة إلى البحوث والدراسات 
فالبحث العلمي الیوم من األمور الضروریة ألي حقل ، العلمیة الهادفة ، أكثر من أي وقت مضى 

زداد أهمیة البحث العلمي بازدیاد اعتماد الدول علیه وال سیما المتفوقة منها وت، من حقول المعرفة 
، ألنها أصبحت تدرك مدى أهمیة البحث العلمي في استمرار تقدمها وتطورها ، وبالتالي تحقیق 

 .رفاهیة شعوبها

ي تقدیم والبحث العلمي یسعى دائمًا إلى تزوید المجتمع بالعلم والمعرفة ، والمساهمة اإلیجابیة ف
 .الحلول لمشكالته

 .لذلك نجد كثرة المراكز العلمیة التي تعتمد على األبحاث من أجل الوصول إلى الحقیقة

والجامعــات  فــي عصــرنا الحــالي ســواء فــي عالمنــا العربــي  ، أو لــدى الغــرب تهــتم بالبحــث العلمــي ، 
ت المســئولین فــي بالدنــا وبالبــاحثین ، فالســعي وراء البحــث العلمــي یجــب أن یكــون مــن أبــرز اهتمامــا

  .للخروج من األزمات ، وحل كافة القضایا والمشكالت التي تعترض تطور المجتمع وتقدمه
وأخیرًا البد لنا من أن نذكر بأن أفضل طریق إلتقان البحث العلمـي هـي ممارسـته ، والتغلـب 

وتشـــجیعهم قـــدر  علــى الصـــعوبات التـــي تعتـــرض البـــاحثین ، وتـــوفیر اإلمكانیـــات المادیـــة والمعنویـــة ،
  .اإلمكان
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  هوامش المبحث األول

  
ـــیم العـــالي   -١ ـــس التعل الـــدلیل اإلحصـــائي للجامعـــات و ) القـــدس ( م  ١٩٩٠مجل

  . ٢٠ص، دار الجیل بیروت ، الكلیات الفلسطینیة 
 . ٢٢ص، المرجع نفسه  -٢

 . ٢٥ص، المرجع نفسه  -٣

 . ٣٠ص، المرجع نفسه  -٤

 . ٤٥ص، المرجع نفسه  -٥

 . ٤٨ص، المرجع نفسه  -٦

 .موقع الجامعة العربیة األمریكیة ) اإلنترنت ( كة المعلومات شب -٧

الـــدلیل اإلحصـــائي للجامعـــات و ) القـــدس ( م  ١٩٩٠مجلـــس التعلـــیم العـــالي    -٨
  . ٦٣ص، دار الجیل بیروت ، الكلیات الفلسطینیة 

 . ٧٢ص، المرجع نفسه  -٩

 . ٢٠ص، دلیل جامعة األقصى  - ١٠

 . ٩٠ص، لسان العرب ، ابن منظور  - ١١

م منــاهج البحــث العلمــي و  ١٩٩٥الــدیبات محمــد محمــود ، عمــار  بــو حــوش - ١٢
 . ٤٠دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ص ، طرق إعداد البحوث 

 . ٤٢ص، المرجع نفسه  - ١٣

 . ٤٤ص، المرجع نفسه  - ١٤

 .٧٠ص، المرجع نفسه  - ١٥

 . ٨٣ص، المرجع نفسه  - ١٦

،  دریةمنـاهج البحـث مؤسسـات شـباب الجامعـة اإلسـكن،  ١٩٨٤غازي ، عنایه  - ١٧
  . ٧٢ص 
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  بقطاع غزةالبحث العلمي دور مكتبة جامعة األقصى في  :المبحث الثاني
  )١() والرؤیة المستقبلیة –الواقع( 

  ،بقطاع غزة كنموذج تطبیقيالبحث العلمي یتناول هذا المبحث دور مكتبة جامعة األقصى في 
جامعیة ، أو الخدمات المكتبة الجامعیة ذلك نعطي تعریفًا اصطالحیًا لمفهوم المكتبة القبل ولكن 

ة یواإلمكانات المادورسالتها دار المكتبة الجامعیة ، تأو كیف   ، ودور ووظائف المكتبة الجامعیة
  -:تيآلللمكتبة الجامعیة وذلك على النحو ا

اســتخدم هــذا المصــطلح للداللــة علــى المكتبــة  التــي تمثــل جــزءًا مــن :  المكتبــة الجامعیــة اصــطالحا-
یتطلـب االلتحـاق بهـا إتمـام مرحلـة  –كلیة أو معهـد أو جامعـة  -دى مؤسسات التعلیم العالي  إح

وتقــدم هــذه المكتبــة خــدماتها لطــالب المرحلــة الجامعیــة  ألربــع ســنوات عــادة . …التعلــیم الثــانوي 
وتمتــد إلـى خمــس ســنوات فــي بعــض الكلیـات مثــل كلیــة الطــب أو الصــیدلة  ، بعـد الثانویــة العامــة

وأعضــــاء هیئــــة التــــدریس بالجامعــــة ، وقــــد تمتــــد خــــدماتها لتشــــمل   ،ب الدراســــات العلیــــاأو ـطـ ـال
  .الباحثین من خارج الجامعة ، والعاملین في سلك اإلدارة بالجامعة 

وعلـى الـرغم مـن أن مصـطلح المكتبـة الجامعیــة ینـدرج ضـمن المكتبـات األكادیمیـة، إال أنـه یضــم 
مكتبة الرئیسیة للجامعة، ومكتبـة الكلیـة ومكتبـة المعهـد باإلضـافة أنواعًا متعددة من المكتبات فهناك ال

إلــى مكتبــة القســم ، إال أن مصــطلح المكتبــة الجامعیــة یــأتي للداللــة علــى المكتبــة الرئیســیة للجامعــة ، 
  .أو المكتبة المركزیة 
مكــون ن المكتبــة الجامعیــة  مؤسســة أكادیمیــة تقــدم خــدماتها للمجتمــع األكــادیمي الأویمكــن القــول 

ارة الجامعـات ، أو المعاهـد أو الكلیـات ، ومـا بـإدمن الطلبة ، وأسـاتذة الجامعـات والبـاحثین والعـاملین 
  .شابة ذلك من مراكز البحث العلمي والمعلومات

  
  

   )٢( :رسالة المكتبة الجامعیة
عـــداد الكفـــاءات  ، تســـتمد المكتبـــة الجامعیـــة رســـالتها مـــن رســـالة الجامعـــة ٕ وتتمثـــل فـــي تعلـــم وا

، فالجامعــة  علمیــةلبشــریة المتخصصــة والقــادرة علــى تحمــل مــا یســند إلیهــا مــن مســئولیات وواجبــات ا
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باعتبارهــا مؤسســـة أكادیمیــة تعلیمیـــة تحتــوي علـــى العدیـــد مــن الكلیـــات والمعاهــد واألقســـام فهـــي   
  .تشكل قمة الهرم التعلیمي وقمة البحث العلمي في أي دولة ، وفي أي مجتمع

القیــادي فــي تزویــد المجتمــع بــالخبراء والفنیــین والمتخصصــین والمــؤهلین فالجامعــة لهــا الــدور 
والمكتبـــة الجامعیـــة تلعــــب دورًا أساســـیًا فـــي مســــاندة الجامعـــة فـــي االهتمــــام . فـــي مختلـــف المجــــاالت

بالبحث العلمي والتنمیة الثقافیة والفكریـة ، وذلـك بتـوفیر المـواد المكتبیـة وغیـر المكتبیـة التـي یحتاجهـا 
فالمكتبة الجامعیة هي بمثابة جهاز معلومات متطـور ، ولـم تعـد . والباحثین وغیرهم  األستاذةو الطلبة 

مجــرد مكـــان لحفــظ الكتـــب والمعرفــة ، بـــل مؤسســة حیویـــة تواكــب التطـــور والتقــدم التكنولـــوجي، وفـــي 
  . مختلف المجاالت العلمیة والتربویة والفنون واآلداب

  -: ومن أهداف رسالة المكتبة الجامعیة
  . الحفاظ على النتاج الفكري البشري -٢،  حمایة التراث اإلنساني -١
بمـا تـوفره  ، وخدمـة المجتمـع ، وفكریـة ، المكتبة الجامعیة على تكوین قیادة ثقافیةتعمل  -٣

وتنشــر نتــائج البحــوث مــن خــالل  ، وتحــتفظ باألبحــاث التــي ینجزهــا أعضــاء هیئــة التــدریس ، لروادهــا
  .ذلك عبر مطبعة الجامعة ، أو غیر ذلك وسائل النشر سواء أكان

فهـي أجـدر بهـذه  ، قـرب أنـواع المكتبـات للبحـث العلمـيأومن المعروف أن المكتبة الجامعیة 
ألن روادهــــا بالدرجــــة األولــــى هــــم مــــن  ، المهمــــة مــــن المكتبــــة المدرســــیة أو العامــــة أو المتخصصــــة

ان المكتبــة الجامعیـة فــي رسـالتها جــزء ال ویمكــن القـول أیضــًا بـ. البـاحثین ســواء كـانوا طلبــة أو أسـاتذة
، أو الفكریــة ، أو الحضــاریة البحثیــة یتجــزأ مــن رســالة الجامعــة ســواء الرســالة التعلیمیــة أو الثقافیــة أو 

  . ، أو الروحیة ، أو السیاسیة ، أو اإلعالمیة ، أو الترفیهیة
ن المكتبـة أبـمـنهم دیـوى و   )٤(امثال خبراء جمعیـة المكتبـات األمریكیـة ویرى خبراء المكتبات 

نـــوع مــن أنــواع المكتبـــات الرئیســیة ، قـــد جعلهــا تقـــیم  الجامعیــة كونهــا جـــزء مــن المكتبـــة األكادیمیــة ،
  .عالقة حقیقیة مع أنواع المكتبات األخرى كالمكتبات المدرسیة أو العامة أو الوطنیة

   .الخدمات المكتبیة الجامعیة
شــاملة والعامـــة ، فهـــو یشــمل كافـــة األنشـــطة مصــطلح الخدمـــة المكتبیــة مـــن المصـــطلحات ال

المقدمة ، والبرامج ، وكل مـا تعرضـه المكتبـات مـن خـدمات وواجبهـا اتجـاه روادهـا وتلبیـة احتیاجـاتهم 
أي أن الخــدمات تشــمل نطاقــًا عریضــًا مــن الخــدمات مثــل خدمــة اإلعــارة ، خدمــة  ، مــن المعلومــات

ــــة هــــذه  اإلرشــــاد ، خدمــــة تقــــدیم المعلومــــات ، ویمكــــن القــــول إن نــــوع المكتبــــة یحــــدد خــــدماتها ونوعی
فخـــدمات المكتبـــة المدرســـیة أقـــل شـــأنا مـــن خـــدمات المكتبـــة العامـــة أو خـــدمات المكتبـــة  ، الخـــدمات
   )٥( .الجامعیة
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فالخدمات المكتبیة الجامعیـة تشـیر إلـى كـل مـا یقـدم لـرواد هـذا النـوع مـن المكتبـات مـن   
التصــــویر ، أو خدمــــة اإلرشــــاد ، أو خدمــــة تقــــدیم أنشــــطة وخــــدمات ســــواء خدمــــة اإلعــــارة أو خدمــــة 

المعلومـــات وكـــل مـــا یحتاجـــه المجتمـــع األكـــادیمي مـــن معلومـــات بغـــرض إنجـــاز األبحـــاث العلمیـــة ، 
عـــداد المحاضـــرات ، وتحقیـــق األهـــداف التعلیمیـــة الجامعیـــة ســـواء بالوســـائل الســـمعیة والبصـــریة أو  ٕ وا

أهــم شــرائح المجتمــع بشــكل عــام ونعنــي بهــم  غیرهــا مــن الخــدمات المباشــرة بغــرض تلبیــة احتیاجــات
  .الطلبة ، واألساتذة ، والباحثین، والمثقفین ، والمفكرین ، والمبدعین

  .البحث العلمي دور مكتبة جامعة األقصى بغزة في 
المكتبات الجامعیة الرئیسیة في قطـاع غـزة، وفـي الضـفة  إحدىتعد مكتبة جامعة األقصى ، 

م عنــدما نشــأ معهــد المعلمــین ١٩٥٥المكتبــة فــي بــدایاتها األولــى عــام  الفلســطینیة ، وقــد نشــأت هــذه
والمعلمــات ، وكانــت المكتبــة آنــذاك عبــارة عــن غرفــة تحتــوي علــى عشــرات بــل مئــات الكتــب باللغـــة 

أو بعـض وسـائل  ، العربیة عن أسالیب وطرق التدریس لمساقات اللغـة العربیـة والعلـوم واالجتماعیـات
م تحــول معهــد المعلمــین والمعلمــات إلــى كلیــة التربیــة ، ١٩٩١، وفــي عــام اإلیضــاح وأجهــزة  بســیطة 

فهـذه ) زمـن االحـتالل اإلسـرائیلي(التي شكلت قفزة نوعیة في التطور األكادیمي في قطـاع غـزة آنـذاك 
الكلیة أصبحت تحتوي على عـدة تخصصـات علمیـة ، وأدبیـة ، وتربویـة ، وتطـورت مكتبتهـا، وأخـذت 

أصـبحت محتویـات مكتبـة كلیـة و  یاد عدد الكتب ، والوسائل السـمعیة والبصـریة،في التوسع ، وفي ازد
لـــى جانـــب الكتـــب العربیـــة ،  ٕ التربیـــة تضـــم اآلالف مـــن المصـــادر والمراجـــع والمجـــالت والـــدوریات ، وا

  .أصبحت تضم كتبًا باللغة اإلنجلیزیة ، وأخرى باللغة العبریة 
طـــور األكــادیمي ، وازدیـــاد عـــدد التخصصـــات م تحولـــت كلیــة التربیـــة نتیجـــة للت٢٠٠٠وفــي  ـــام 

الیــوم النوعیـة ،وأصــبحت تســمى جامعـة األقصــى بقــرار رئاســي وأصـبح عــدد كلیــات جامعــة األقصـى 
  :أربع كلیات هي

  .كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة  - ١
  .كلیة العلوم التطبیقیة - ٢
  .كلیة التربیة - ٣
  . كلیة اإلعالم والفنون - ٤

وعشــرین قســمًا أهمهــا قســم  ةابعــة للكلیــات ســالفة الــذكر ثالثــوأصــبح مجمــوع األقســام العلمیــة الت
اللغــة العربیــة ، قســم علــم المكتبــات ،وقســم التــاریخ ، وقســم الجغرافیــا، وقســم علــم االجتمــاع ، وقســم 
اللغة اإلنجلیزیة ، وقسم اللغـة الفرنسـیة ، وقسـم أسـالیب وطـرق التـدریس ، وقسـم معلـم الصـف  وقسـم 

الفنیـــة ، وقســـم التربیـــة الریاضـــیة ، وقســـم الكمبیـــوتر ،  وقســـم الریاضـــیات ، اإلعـــالم ، وقســـم التربیـــة 
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، وقسـم االقتصــاد  األحیــاءوقسـم تكنولوجیـا المعلومــات ، وقسـم الكیمیــاء، وقسـم الفیزیــاء ، وقسـم   
قســــم علــــم الـــنفس ، إضــــافة إلــــى قســــم  والمنزلـــي، وقســــم ریــــاض األطفـــال، وقســــم التربیــــة الخاصـــة ،

  .رنامج مشترك مع جامعة عین شمس بجمهوریة مصر العربیةالدراسات العلیا في ب
  

  :فهي تضم المواد المكتبیة اآلتیة) م٣٠/٨/٢٠٠٤(أما عن مكتبة جامعة األقصى الیوم 
ـــغ أعنوانـــًا ،  ١٧.٢٧٠العربیـــة باللغـــة عـــدد العنـــاوین -أ   ٦٣.١٣١مـــا عـــدد النســـخ باللغـــة العربیـــة فتبل

  .نسخة
  .نسخة ١٢٨٠عنوانًا ، أما عدد النسخ فتبلغ  ٨٣٧٠عدد العناوین باللغة اإلنجلیزیة - ب 
رســالة جامعیـة ، أمــا عــدد  ١٨٦فتبلـغ ) ودكتــوراه ، ماجسـتیر (أمـا عــدد الرسـائل الجامعیــة  مـا بــین -ج 

  .نسخة  ٦٨٠النسخ فتبلغ 
الكتــب باللغـة الفرنســیة ، وأخـرى باللغــة فضـال عـن ذلــك تشـتمل مكتبــة جامعـة األقصــى علـى 

ویـــات مكتبـــة جامعـــة األقصـــى مـــن المـــواد المكتبیـــة مـــن مصـــادر ومراجـــع ویبلـــغ إجمـــالي محت.العبریـــة
بصـریة ، السـمعیة و الوسـائل ي  لادة مكتبیـة ، إضـافة إلـم) تسعون ألفاً (  ٩٠.٠٠٠ودوریات ومجالت 

مثـــل أجهـــزة الكمبیـــوتر ، التلفـــاز والمیكـــرو فـــیلم ، والمیكـــروفیش وأجهـــزة البروجكتورومـــا شـــابه ذلـــك ، 
الیـــوم تضـــع كافـــة محتویاتهـــا مـــن المـــواد المكتبیـــة علـــى أقـــراص إلكترونیـــة  ومكتبـــة جامعـــة األقصـــى

علــى أن لمكتبــة جامعــة األقصــى .، وتطمــح إلــى العمــل بنظــام المكتبــة اإللكترونیــة  CDوأســطوانات 
وتقــع فــي مبنیــین أحــدهما فــي مدینــة غــزة فــي كلیــة العلــوم التطبیقیــة ، ) اإلنترنــت (موقعــًا علــى شــبكة 

  أما الفرع. ي للمكتبة الجامعیةوهو المقر الرئیس
الثاني فیقع في مدینة خان یونس بكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة ومن خـالل هـذه اللحمـة المـوجزة 
عــن جامعــة األقصــى ، ومكتبتهــا الجامعیــة یمكــن حصــر دورهــا ، وخــدمتها ، ومســاهمتها فــي التنمیــة  

  :بقطاع غزة على النحو األتيالثقافیة والفكریة 
تبــة جامعــة األقصــى الیــوم دورًا مهمــًا فهــي تســهم فــي تعلــیم الطــالب ، والطالبــات وتســهم تلعــب مك.١

فـــي نشـــر األبحـــاث العلمیـــة ، وتطویرهـــا ســـواء مـــن خـــالل مقتنیـــات المكتبـــة ، ومـــن خـــالل مجلـــة 
بالجامعة كمـا تقـدم مكتبـة  ، جامعة األقصى كمجلة علمیة محكمة تصدرها عمادة البحث العلمي

  .ة متنوعةیمجتمع المحلي بما تقدمه لروادها من خدمات مكتبالجامعة  خدمة ال
تضم جامعة األقصى الیوم مـا یقـارب العشـرة آالف طالـب وطالبـة فـي مختلـف التخصصـات ، أمـا .٢

مــن حملـــة  ٧٥أســتاذًا مــن حملـــة درجــة الـــدكتوراة ،  ١١٢أعضــاء هیئــة التـــدریس بالجامعــة فهـــم 
ین یحملــــون درجــــة البكــــالوریوس ویحضــــرون الماجســــتیر ، إضــــافة إلــــى عــــدد مــــن المعیــــدین الــــذ
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ـــدبلوم كفنیـــین إضـــافة إلـــى طـــاقم ) ماجســـتیر ، ودكتـــوراه (لـــدرجات علمیـــة    وبعـــض حملـــة ال
  .إداري یعمل في إدارة الجامعة

تتــولى مكتبــة جامعـــة األقصــى تقـــدیم الخــدمات المكتبیــة لمجتمعهـــا األكــادیمي ســـالف الــذكر مـــن 
  .طلبة وأساتذة ، وباحثین

تفاقیــة كانــت إمــع المكتبـات الجامعیــة فـي قطــاع غـزة ، وأول  إتفاقیـاتألقصـى عــدة وقعـت جامعــة ا.٣
مع مكتبة الجامعة اإلسالمیة بغزة ، ثم مع مكتبة جامعة القدس المفتوحـة ، ثـم مـع مكتبـة جامعـة 
األزهــر ، وبموجــب هــذه االتفاقیــات یحــق ألســاتذة الجامعــات والبــاحثین زیــارة المكتبــات واالســتفادة 

ا ، وهــــذا یســــاهم فــــي التنمیــــة الثقافیــــة والفكریــــة ویــــدل علــــى مــــدى العالقــــة الوطیــــدة مــــن خــــدماته
  .والتطویر الذي تسعى إلیة مكتبة جامعة األقصى 

تحرص مكتبة جامعة األقصـى منـذ نشـأتها علـى التـزود بالعدیـد مـن المصـادر والمراجـع والـدوریات .٤
ادر والمعلومـات ،و المـواد المكتبیـة ، والكتب الثقافیة ، وتجلي لروادها كـل مـا یحتاجونـه مـن مصـ

وغیر المكتبیة ، ففي كل عام تتزود مكتبة الجامعة بالمئات من الكتـب سـواء مـن معـرض القـاهرة 
الدولي للكتاب أو معارض الكتب المحلیة ، أو من دور النشـر ، والمطـابع المحلیـة ، ومـن خـالل 

  .إبداعات الكتاب والمؤلفین المحلیین وغیر ذلك
وتتكون إداریـًا مـن عمیـد  ، ر مكتبة جامعة األقصى تحولت إلى عمادة شئون المكتباتبفضل تطو .٥

، و مــدیر ، ومــوظفین متخصصــین فــي علــم المكتبــات ، وتعقــد المكتبــة مــن حــین آلخــر دورات 
تدریبیة بغرض تطویر كادرها اإلداري ، ویتطوع للعمل بمكتبة جامعة األقصى في كـل سـنة عـدد 

ـــم المك ســـنة الرابعـــة ، وتســـعى مكتبـــة جامعـــة التبـــات بالجامعـــة ممـــن هـــم فـــي مـــن طلبـــة قســـم عل
األقصـــى باســـتمرار لمواكبـــة التطـــور العلمـــي والتكنولـــوجي بحیـــث أصـــبحت الیـــوم مـــالذا للبـــاحثین 
والمثقفین في قطاع غزة نظرًا لما تحتویه من رسـائل جامعیـة ، ومصـادر ومراجـع وكتـب أكادیمیـة 

ســــیر وفــــق نظـــام الرفــــوف المفتوحــــة ، وتصــــنیف كتبهــــا حســــب كمــــا أنهــــا ت. ، وتعلیمیـــة، وثقافیــــة
تصـــنیف دیـــوي العشـــري ممـــا یســـهل لـــرواد المكتبـــة التعامـــل مباشـــرة مـــع الكتـــب ، ووجـــود مقاعـــد 

  .وطاوالت مناسبة وبأعداد وفیرة سهل لزائري المكتبة المطالعة والقراءة والبحث دون عناء
حتویاتها وخدماتها المتمیزة، وعالقتها وخالصة القول إن مكتبة جامعة األقصى بموقعها، وم

لتنمیة ابمحیطها األكادیمي، وبالمجتمع المحلي قد جعل منها مكتبة جامعیة متمیزة تشارك في 
وأصبحت الیوم نموذجًا یحتذى به ضمن المكتبات  ،الثقافیة، والفكریة، واالجتماعیة، في قطاع غزة

الصعبة التي ال تخفى على أحد، ولعل أبرزها  الجامعیة الفلسطینیة رغم المعوقات، ورغم الظروف
  . من قیود على اإلنسان، والفكر، والثقافة، والمجتمع الفلسطیني بصورة عامة ةفرضیاالحتالل وما 
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  :دور ووظائف المكتبة الجامعیة  
 ، أهـدافها مـن وجـود الجامعـة ذاتهـا وكما سبق اإلشارة فإن المكتبة الجامعیة تستمد وجودهـا 

تبة الجامعیة هي جزء ال یتجزأ من رسالة الجامعة ، فرسالة الجامعـة تتكـون مـن التعلـیم ، ورسالة المك
والبحــث العلمــي ، وخدمــة المجتمــع ، والجامعــة ومكتبتهــا تعمــل علــى نمــو شخصــیة الطالــب وتمكنــه 
لیصــبح مواطنــًا متعلمــًا ومثقفــًا مــن خــالل التعلــیم والبحــث ، فمكتبــة الجامعــة بمــا تقدمــه مــن خــدمات 

طلبة وأعضاء هیئة التدریس هي أیضـا تخـدم المجتمـع ، ومـن مظـاهر التقـدم الحضـاري فـي أي بلـد لل
مــا وجــود مؤسســات تربویــة وتعلیمیــة وخاصــة التعلــیم العــالي مــن جامعــات ومعاهــد وكلیــات مجتمــع ، 

  .وأداء مؤسسات التعلیم العالي یعتمد إلى حد ما تقدمه المكتبات الجامعیة من خدمات
ور ووظـــائف المكتبـــة الجامعیـــة وقـــدرتها علـــى االســـتجابة الحتیاجـــات المجتمـــع ویمكـــن حصـــر د

   )٦( :ى النحو التاليعلاألكادیمي وذلك 
بناء وتنمیـة المجموعـات ، أي تـوفیر مصـادر المعلومـات الالزمـة لقیـام الجامعـة بمهامهـا فـي  )١

  .التعلیم والبحث ، وذلك عن طریق االختیار، والتزوید، والتسجیل، وغیر ذلك
تنظیم تلك المجموعات من خالل الفهرسة والتصـنیف والتكثیـف ، وغیـر ذلـك مـن اإلجـراءات  )٢

وهــذا یعطــي مظهــرًا الئقــًا لمحتویــات المكتبــة ، ویســهل عملیــة اإلعــارة ، وتــردد رواد  ، الفنیــة
  .ها المكتبة باستمرار علیها ، وحفظ محتویات

مكتبي ، ومعاونة رواد المكتبـة ، سـواء تقدیم الخدمة المكتبیة وما یتضمنه ذلك من اإلرشاد ال )٣
فـــي االعـــارة ، أو خدمـــة التصـــویر ، أو خـــدمات اإلرشـــاد ، كاإلرشـــاد المرجعـــي أو اإلرشــــاد 

  .ر ذ كیالقرائي وغ
تتعـــاون المكتبـــة الجامعیـــة وتنســـق مـــع المؤسســـات األخـــرى مـــن أجـــل اإلفـــادة مـــن مصـــادر  )٤

  .ح شبكة المعلومات الوطنیة المعلومات داخل الوطن وخارجه  وتشارك ، وتساهم في نجا
تقــدم المكتبــة الجامعیــة خــدمات عدیــدة ، منهــا تعلــیم اســتخدام المكتبــة ، والكتــاب وهــي مهمــة  )٥

علمیــة أكادیمیـــة ومهنیـــة یقــوم بهـــا أمنـــاء المكتبـــات الجامعیــة وأخصـــائیو المعلومـــات لتطـــویر 
  .العلم المكتبي ، والمساهمة في التعلیم الذاتي

ـــــرامج الدراســـــیة ، وخالصـــــة القـــــول إن الوظی ـــــة  هـــــي مســـــاندة الب ـــــة الجامعی فـــــة األساســـــیة للمكتب
  .البحث العلمي بالجامعة ، ونشر الثقافة والمعرفة  باإلضافة إلى تشجیع

  
  
  .كیف تدار المكتبة الجامعیة -
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تدار المكتبة الجامعیـة مـن خـالل اسـتخدام المـوظفین ، واإلمكانـات المادیـة فـي تحقیـق أهـداف   
ین العـــدد المناســـب مـــن یـــأن إدارة المكتبـــة تخطـــط ، وتضـــع البـــرامج المناســـبة فمـــثًال یـــتم تعالمكتبـــة ، بمعنـــى 

ــــة  ــــة فــــي العمــــل داخــــل المكتبــــة الجامعیــــة ، وتلیب المكتبــــین المــــؤهلین ، فهــــذا یســــهل النــــواحي اإلداریــــة والفنی
بـل إدارة الجامعـة ، قمـن احتیاجات رواد المكتبة ، وتـوفیر المـواد المكتبیـة المناسـبة ، ووضـع المیزانیـة الكافیـة 

  .وفق رؤیة إدارة المكتبة
ویرى العدید من خبـراء المكتبـات أنـه ال یوجـد تعریـف دقیـق لمفهـوم إدارة المكتبـة الجامعیـة ، فأغلـب 
العمــل المكتبــي عبــارة عــن إجــراءات فنیــة وعمــل روتینــي متكــرر ، لــذلك وجــب تنظــیم العملیــات واإلجــراءات 

ـــة بشـــيء مـــن الحـــزم والحكمـــ ـــة لإلجابـــة باختصـــار الفنی تحقیـــق ( ة ، واآلن مـــا هـــي إدارة المكتبـــات  الجامعی
أهــداف المكتبــة الجامعیــة ، أي تحقیــق أهــداف الجامعــة التعلیمیــة والبحثیــة وخدمــة المجتمــع مــن خــالل إعــداد 

رة ف ـي الكــوادر البشــریة والتعلیمیــة والثقافیــة وصــوًال إلــى التنمیــة الحضــاریة وذلــك باإلمكانــات المتاحــة والمتــوف
  -:هذه هي عناصر اإلدارة العامة التي تحتاجها المكتبات الجامعیة عناصر اإلدارة الناجحة و 

اتخــــاذ القــــرارات ، االنضـــــباط أو الرقابــــة والمتابعــــة ، االتصــــال والتنســـــیق ،  ، التخطــــیط ، التنظــــیم
جتمعــة تســاهم فــي نجــاح التقــاریر، كــل هــذه العناصــر م المیزانیــة و ، التوجیــه ، إعــداد والعــاملین،  التوظیــف

  )٧( .إدارة المكتبة الجامعیة
  )٨( :اإلمكانات المادیة للمكتبة الجامعیة

ســهامها فــي تحقیــق العملیــة األكادیمیــة التعلیمیــة والتنمیــة  ٕ یتطلــب وجــود الخدمــة المكتبیــة الجامعیــة وا
مـــة نـــذكر مبنـــى المكتبـــة الثقافیـــة والبحثیـــة تـــوافر عـــدة مقومـــات بشـــریة ومادیـــة ، فمـــن المقومـــات المادیـــة الالز 

األثـــاث ، التجهیـــزات ، ومجموعـــات المــواد ، وعلـــى ســـبیل المثـــال یجــب أن یكـــون مبنـــى المكتبـــة  ، الجامعیــة
ا كمــا أن أثــاث المكتبــة وتجهیزاتهــا المختلفــة  ا كبیــر فــي موقــع مناســب ، فــالموقع یــؤثر تــأثیر  االجامعیــة موجــود

فمــثًال نظــام الرفــوف  ، مي مــن طلبــة واســاتذة علــى المكتبــةونظــام اإلعــارة یســاعد فــي إقبــال المجتمــع األكــادی
.  ،التــي تســمح للطالــب بــاالطالع علــى المــواد المكتبیــة یشــجعهم علــى زیــارة المكتبــة باســتمرار )٩( المفتوحــة

الحدیثـــة مـــن  ، كمــا أن وجـــود العدیـــد مـــن المقاعــد المناســـبة ، وتـــوفر كـــل مـــا یحتاجــه رواد المكتبـــة الجامعیـــة
بصــریة مــن العوامــل المادیــة التــي تحفــز الــرواد علــى زیــارة المكتبــة الجامعیــة فهــي تعنــي مــا وســائل ســمعیة و 

خالصـــهم فـــي عملهـــم ٕ وحســـن معـــاملتهم لـــرواد  ،یبذلـــه أمنـــاء المكتبـــة المؤهلـــون مـــن جهـــود عقلیـــة ومهنیـــة ، وا
ــــةمال ــــوم أن،  )١٠( كتب ــــام األول  فمــــن المعل ــــة فــــي المق ــــة مؤسســــة خدماتی تحــــرص لــــذلك  ،المكتبــــة الجامعی

  .المكتبات الجامعیة الحدیثة على وضع أمناء مؤهلین لهم وضع أكادیمي متمیز
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  هوامش المبحث الثاني  
  

 . ٤٣م ص٢٠٠٢دلیل جامعة األقصى غزة  -١

) خــدماتها ، إدارتهــا ، ماهیتهـا ( م المكتبـات النوعیــة ٢٠٠٢غــادة عبـد المــنعم ، موسـى  -٢
  . ٦٠دار الثقافة العلمیة اإلسكندریة ص 

 . ٦٣ص، نفسه  المرجع -٣

  . ٧٢ص، المرجع نفسه  -٤
  

  . ٧٥ص، المرجع نفسه  -٥
  

  . ٧٧ص، المرجع نفسه  -٦
  

  . ٨٢ص، المرجع نفسه  -٧
  

  . ٨٥ص، المرجع نفسه  -٨
  

  . ٨٩ص، المرجع نفسه  -٩
  

  . ٤٥ص ، المرجع نفسه - ١٠
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  :الخاتمة
والرؤیــة  –الواـقـع  –حــث العلمــي البدور المكتبــات الجامعیــة الفلســطینیة فـي " مـن خــالل هــذا البحــث الموسـوم بـــ 

  :الوصول إلى النتائج واألحكام والمالحظات اآلتیةیمكن " جامعة األقصى أنموذجًا  –المستقبلیة 
  -:أوال النتائج 

مــن جامعــات ، ومعاهــد ،  وكلیــات ، وأقســام ،  –وخاصــة التعلــیم العــالي  –اهتمــت جمیــع المؤسســات التعلیمیــة - ١
ففي الضفة الفلسطینیة ، وقطاع غزة نشـأت عشـر . ، وخدمة المجتمع والبحثیة تعلیمیة ، بالمكتبات لتحقیق أهدافها ال

خدمة البحـث العلمـي جامعات ، وكل جامعة اهتمت بإنشاء مكتبة جامعیة لتحقیق رسالتها وأهدافها ، وهذا ساهم في 
  .محلیًا 

المصـطلح  ي تحلیـل مضـمون هـذا فـالعلمـاء والمعـرفین تبـاین ، یالحـظ البحـث العلمـي من خالل تعریـف مصـطلح - ٢
وتمسـكًا بـالقیم والمبـادئ ،  ثقافـة هـدف إلـى جعـل اإلنسـان أكثـر وعیـًا ، و البحـث العلمـي یلكن یمكن االتفـاق علـى أن 

 .في تطور المجتمع األكادیمي بشكل عاموتساعده على حل مشكالته الحیاتیة والمجتمعیة 

نه یالحظ عبر نصف قرن مـن الزمـان تقریبـًا حرصـها علـى مواكبـة تتبع مسیرة المكتبات الجامعیة الفلسطینیة ، فإب- ٣
ــى النظــام اإللكترونــي ، وســعیها إلــى نشــر الــوعي والثقافــة  ــوجي ، وتحولهــا مــن النظــام الیــدوي إل ــة التطــور التكنول آلی

ولیـة مساعدة الباحثین وتسـهیل حصـولهم علـى المـواد األوالفكر في المجتمع األكادیمي ، وبذلك تكون قد ساهمت في 
 .ألبحاثهم من كتب ومصادر ومراجع ودوریات ورسائل علمیة

وخالصــة القــول إن اإلمكانــات المادیــة و البشــریة للمكتبــة الجامعیــة أصــبحت الیــوم علمــا وفنــا ال غنــى عنهمــا فــي - ٤
  .البحث العلمي 

 -:ثانیا األحكام  
م علـى تـوفیر ٢٠٠٤منـا هـذا عـام م ، وصـوًال إلـى یو ٥٥حرصت مكتبـة جامعـة األقصـى منـذ بـدایتها األولـى عـام - ٥

المـواد المكتبیــة ، وغیــر المكتبیـة لروادهــا مــن الطلبـة، وأعضــاء الهیئــة التدریسـیة والبــاحثین وغیــرهم ممـن تــرددوا علــى 
ــة جامعیــة فــي قطــاع غــزة ، وحالیــًا یعمــل بهــا عــدد مــن المــوظفین المــؤهلین مهنیــًا  هــذه المكتبــة التــي تعــد أول مكتب

وتسعى إلى التطور عبر میلها إلـى مـا یعـرف بالمكتبـة الرقمیـة ، ونشـر المكتبة أفقیًا وعمودیًا ، وتتوسع  وأكادیمیًا ،
، وتـــوفیر وســـائل الراحـــة للبـــاحثین ، وبـــذلك تســـهم فـــي تشـــجیع  بالوســـائل التكنولوجیـــة الحدیثـــة العلـــم والمعرفـــة

 . البحث العلمي داخل جامعة األقصى
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مجملهــــا لبنـــة رئیســــیة فــــي بنــــاء المجتمــــع الفلســــطیني  تشـــكل المكتبــــات الجامعیــــة الفلســــطینیة  فــــي- ٦  
ومـــن خـــالل مـــا تقدمـــه مـــن خـــدمات مكتبیـــة وبحثیـــًا ، واالرتقـــاء بمســـتوى أفـــراده ثقافیـــًا ، وفكریـــًا ، واجتماعیـــًا 

 .متنوعة

  - :ثالثا التوصیات  
ة یوصــــي الباحــــث بضــــرورة االهتمــــام أكثــــر بالمكتبــــات الجامعیــــة الفلســــطینیة بوجــــه عــــام، ومكتبــــة جامعــــ- ٧

ـــى تتحقـــق أهـــدافها فـــي  ـــة  والبشـــریة، حت ـــات المادی ـــوفیر اإلمكان ـــة األقصـــى بوجـــه خـــاص ، مـــن حیـــث ت تنمی
  .الخدمات المكتبیة المتنوعة ، إلى جانب دورها في المجتمع األكادیمي بحثیًا ، وفكریًا 

 لعبت عوامل متعـددة منهـا مـا هـو موضـوعي ، ومنهـا مـا هـو غیـر موضـوعي فـي إعاقـة تطـویر المكتبـات- ٨
، والحد مـن إمكاناتهـا ، ولعـل أبـرز هـذه العوامـل وجـود االحـتالل اإلسـرائیلي وتطویر البحث العلمي الجامعیة 

 .، ومنعه لسنوات طویلة للمكتبات الجامعیة الفلسطینیة من التزود بكل ما تحتاجه

شـراف علـى تتـولى اإل" عمـادات "جمیع الجامعات الفلسطینیة في الضفة والقطاع ، أفرزت للبحث العلمي - ٩
األبحــاث مــن اســتقبال وتحكــیم ونشــر مــن خــالل مجــالت علمیــة محكمــة، وتركــت للمكتبــات الجامعیــة مهمــة 
ــة التنســیق بــین عمــادات البحــث العلمــي، وعمــادات شــئون  تــوفیر مصــادر البحــث العلمــي األولیــة ویالحــظ قل

ین العمـادتین سـعیًا للحصـول المكتبات من أجل النهوض باألبحاث وتطویرها، وتـرك للبـاحثین فرصـة التنقـل بـ
 .على العلم والمعرفة، وتطویر أبحاثهم إسهامًا في تطور البحث العلمي

أخیرًا یشار إلى أن واقـع المكتبـات الجامعیـة یبشـر بـالخیر نظـرًا لمـا تحتویـه هـذه المؤسسـات مـن -١٠
ة ومكتباتهـا مواد مكتبیة ، رغم كل المعوقات ، والظروف الصعبة التى مرت بهـا الجامعـات الفلسـطینی

، والرؤیة المستقبلیة تشیر إلى أنه یجب االهتمـام أكثـر مـن أي وقـت بالمكتبـات الجامعیـة ومحتویاتهـا 
 .، وبالبحث العلمي وتطوره ، ألن ذلك یجعلنا في ركب الحضارة المستنیرة

  قائمة المصادر والمراجع
  .القرآن الكریم- ١
  ) .ت ، د( ، فاق للنشر د ر آ، تعریف التعلیم الجامعي ، محمود ، إبراهیم - ٢
، دار الثقافـــة العلمیـــة ، المـــدخل إلـــى علـــوم المكتبـــات ، م ٢٠٠١، حامـــد عـــودة ،  حالمفتـــو  أبـــو - ٣

  .اإلسكندریة 
منــــاهج البحــــث العلمــــي وطــــرق إعــــداد ، م ١٩٩٥عمــــار ، بوحــــوش ، محمــــد محمــــود ، الــــذیبات - ٤

  .الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة ، البحوث 
  .بیروت ، دار الكتاب اللبناني ، علم المكتبات اإلدارة و التنظیم ، م ١٩٨٢، عبد اهللا، الطباع - ٥
المكتبـات المدرسـیة و العامـة األسـس و الخـدمات و األنشـطة ، م ١٩٩٢،  احمد عبـد اهللا، العلي - ٦

  . ةالدار المصریة اللبنانی، 
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ـــــد اهللا، العلـــــي - ٧   ـــــات و المعلومـــــات ، م ٢٠٠١،  احمـــــد عب ـــــب دا  ال، مـــــدخل علـــــم المكتب كت
  .الحدیث القاهرة 

، د( دار الكتــب العلمیــة ، قاعــد التحــدیث فــي فنــون مصــطلح الحــدیث ، جمــال الــدین ، القاســمى - ٨
  .بیروت ) ت 

مطبعــة الخالــدى ، مائــة ســؤال عــن خدمــة اإلعــارة فــي المكتبــات ، م ١٩٨٣،ســعید احمــد ، حســن - ٩
 الطبعة األولى ، ) وظائفها ، أهدافها ، تطورها ، نشأتها ( المكتبة الجامعیة ، عمان 

  ) .ت ، د(
القـاهرة  ،دار الثقافـة للنشـر، مقدمة  في تاریخ الكتـب والمكتبـات م  ٢٠٠١،محمد ماهر ، حمادة-١٠

.  
 .مؤسسات شباب الجامعة اإلسكندریة ، مناهج البحث ١٩٨٤، غازي حسین ، عنایة -١١

ة و المكتبـــة و البحـــث العلمـــي و دلیــل الطالـــب فــي الكتابـــ،  ١٩٧٩، عـــامر إبــراهیم ، قنــدیلجى -١٢
 .بغداد  –مطبعة عصام للنشر  -البحث 

ــــد المــــنعم ، موســــى  -١٣ دار ) خــــدماتها ، إدارتهــــا ، ماهیتهــــا ( المكتبــــات النوعیــــة ، م ٢٠٠٢، عب
  .اإلسكندریة ، الثقافة العلمیة 

  .عمان  -جامعة األردنیة ال ، مقدمة في التربیة ، ١٩٩٧،  إبراهیم ،ناصر -١٤
 م١٩٩٩،   عــن بعــد ودور تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــاالت  تعلــیماألوراق العلمیــة لمــؤتمر ال-١٥

  .عمان –جامعة القدس المفتوحة  –
  .اإلنترنت ، صفحة خاصة عن مكتبة جامعة النجاح الوطنیة-١٦

  
  المقابالت

جامعـة األقصـى بغـزة  –مدیر مكتبة جامعـة األقصـى  - أدیب ،مقابلة مع القوقا .١
  .م٢٦/٨/٢٠٠٤

مشــــرف المكتبــــات الجامعیــــة بفــــروع جامعــــة القــــدس  ،أحمــــد  ،ثابــــت مقابلــــة مــــع .٢
  .م٢٤/٨/٢٠٠٤الثالثاء  هالمفتوحة بقطاع غزة بمكتب

أمــــــین مكتبــــــة جامعــــــة األزهــــــر بغــــــزة غــــــزة فــــــي ، صــــــالح  ،مقابلــــــة مــــــع مطــــــر .٣
  .م٢٥/٨/٢٠٠٤


