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Abstract: 

      The study aimed to identify the reality of using the social network sites specialized in library and information 
science by the faculty staff and master's and bachelor's students at Jordanian universities in order to identify the 
more used sites, and the reasons of using them.  The study Also aimed to find out the degree of achieving 
effectiveness of the social network sites for the professional, academic and scientific research motivations, as well as 
the reasons for non-using it by some of the respondents, and also to find out the statistically differences at the 
significance level (a≤ 0.05), between the averages of respondents’ answers. 

         The study sample consisted of 200 faculty staff and students. (186) of them representing (93%) of the 
sample. The descriptive approach was used through a questionnaire of which its validity and reliability were 
examined.  

         The study showed several results such as: (88.2%) of respondents are using social networking sites, 
and the most social network sites being used were face book, Youtube and Instagram. These social network sites 
achieved the professional and scientific research motivations with moderate averages.  

          The study also showed that there were no significant differences among the respondents answers, 
related to the variables of sex, the government or private universities, and the period of use, while there are 
significant differences due to the variable “profession” in achieving the academic and professional motivations in favor 
to the bachelor's students. 

      In light of the findings, the study provided several recommendations including: preparing a list of the social 
network sites specialized in library and information by the departments of library and information science to increase 
the awareness of faculty staff and students for its importance in vocational, teaching and research fields. 
Keywords: social network sites ,work incentives ,academic incentives ,Department of Library and Information Science  ,Jordanian Universities , 

Jordan . 
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اهمة مواقع التواصل االجتماعي في تحقيق الدوافع المهنية مدى مس
والبحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس وطلبة أقسام علم المكتبات 

 والمعلومات في الجامعات األردنية
 أ.د. فضل جميل كليب      د. لمى فاخر

 وماتقسم علم المكتبات والمعل                     قسم علم المكتبات والمعلومات
 كلية العلوم التربوية                       كلية العلوم التربوية

 جامعة الزرقاء                     جامعة الزرقاء
E-Mail:   fadelklaib@yahoo.com                                          E-mail: lumafakhir@yahoo.com 

 08/00/2802 تاريخ قبول البحث                                             80/80/2802تاريخ استالم البحث 
 المستخلص: 
التواصل لمواقع والبكالوريوس في الجامعات األردنية لى واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس في أقسام المكتبات وطلبة الماجستير إلتعرف لهدفت الدراسة    

ودرجة فاعليتها في تحقيق الدوافع المهنية  ،استخدامًا، وأسباب استخدامهم لها هااالجتماعي والروابط المتخصصة في المكتبات والمعلومات، وبيان أكثر 
( بين a≤0.05فروق ذات الداللة اإلحصائية، عند مستوى  الداللة )ودوافع البحث العلمي، وكذلك بيان أسباب عدم استخدام بعض المستجيبين، وال

 متوسطات إجابات المستجيبين المستخدمين لها.
استخدم المنهج الوصفي الميداني من و (. %39( مستجيبًا أي بنسبة )002استجاب منهم )عضو هيئة تدريس وطالب،  (288عينة الدراسة من ) تتكون   

 فحص صدقه وثباته. خالل استبيان تم تصميمه و 
 You tubeو face book  :استخدامًا هي هامن المستجيبين يستخدمون المواقع االجتماعية، وأن أكثر  (%00.2)أن  منها: ؛وأظهرت الدراسة نتائج عدة   
نه ال توجد فروق ذات راسة كذلك أوأظهرت الد تحقق الدوافع المهنية والبحث العلمي للمستجيبين المستخدمين لها بدرجة متوسطة. ها. وأنinstagramو

 وقطاع الجنس، لمتغيرات تعودلدى المستجيبين  واألكاديمية المهنية للدوافع االجتماعية المواقع تحقيق لفاعليةداللة إحصائية بين إجابات المستجيبين 
 .لمهنة في تحقيق الدوافع لصالح طلبة البكالوريوسداللة إحصائية تعود لمتغير ا، بينما توجد فروق االستخدام وفترة خاص،ال أو حكوميال الجامعة

زيادة والعمل على منها: إعداد قائمة بمواقع التواصل االجتماعي من أقسام المكتبات والمتخصصين،  ؛الدراسة توصيات عدة قدمتوفي ضوء النتائج    
 لبحثي.لهم في المجال المهني والتدريسي وا والطلبة بأهميتهاتوعية أعضاء هيئة التدريس 

 ، أقسام علم المكتبات والمعلومات ، جامعات أردنية ، األردن ز الحوافز األكاديمية،  حوافز العمل، : مواقع الشبكات االجتماعية **الكلمات المفتاحية

                                                           
  نشر هذا البحث بدعم من عمادة البحث العلمي في جامعة الزرقاء 
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    :المقدمة
بداية مع  2882عام  ظهرت مواقع التواصل االجتماعي في   

و أسلوب جديد لتقديم فلسفة أ وهي ،WEB 2.0 نترنتالجيل الثاني لإل
التي تعتمد على دعم االتصال  نترنتخدمات الجيل الثاني من خدمات اإل

، وقد تم تحديد خصائص له تتلخص في "التفاعل نترنتبين مستخدمي اإل
. وقد أثر هذا التطور في إتاحة المواقع 2"ممنهن المستجيبين بي

أفراد  فيكبيرًا االجتماعية للتبادل والتواصل بين المستخدمين تأثيرًا 
تدريس والطلبة  والباحثين عن الالمجتمع األكاديمي من أعضاء هيئة 

   جذبت انتباههم.و المعلومات وتبادلها، 
التواصل االجتماعي في اآلونة األخيرة إقبااًل  مواقعشهدت وقد    

به من سهولة تبادل  وتمتازلما تقدمه  ،والمؤسسات األفرادمن  شديداً 
. وما تمتاز به من تفاعلية ،قلها بالصوت والصورة والنصالمعلومات وتنا

المجتمعات  أفرادوسائل االتصال بين  أهممن  المواقعإذ أصبحت هذه 
 تجاوزت البعدحيث  ،، وقربت بين المسافات الجغرافية البعيدةالمختلفة
"المجتمع ما يسمى  وأفرزت ،الزمان أواللغة وحواجز  ،الجغرافي
اإلمكان اآلن لجميع األفراد والمؤسسات والهيئات . وأصبح ب2التفاعلي"

لتمكين المشاركة في  ،إنشاء صفحات خاصة بهم على تلك المواقع
التأليف والنشر والبث وتقديم خدمات معلوماتية متعددة، مما أدى إلى 

، المستخدمين لهذه المواقعحدوث ثورة في التفاعل وتناقل المعلومات بين 
   .المستخدمين من اً هممقطاعًا  الذي يعد يالمجتمع األكاديم ومنهم

بدأ تدريس علم المكتبات والمعلومات على مستوى  قدل   
في كلية التخطيط  0333/2888عام  األردن البكالوريوس ألول مرة في

عالية الجامعية، وكلية  األميرةوفي كلية  ،بجامعة البلقاء التطبيقية واإلدارة
. 3 2882كلية الكرك الجامعية عام م، وفي 2889ربد الجامعية عام إ

كقسم  2888/2880جامعة الزرقاء في العام الدراسي بوفي كلية التربية 
  علمي في جامعة خاصة.

وتهدف هذه األقسام إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على توظيف 
ومؤهلة أكاديميا ومهنيًا  ،التكنولوجيا الحديثة في األنشطة المرتبطة بعملهم

وتزويدهم بالمهارات  ،مكتبات ومراكز المعلومات المختلفةللعمل في ال
تناقل  مجال في الحاصلةالالزمة للتعامل مع التكنولوجيا والتطورات 

وتقديم خدمة  ،بهدف مواكبة التطور ،المعلومات والتواصل مع المستفيدين
التي أضحت  ومنها شبكات التواصل االجتماعي ؛أفضل للمستفيدين
سلوك البحث عن المعلومات وتبادلها بين األفراد  منهاجًا جديدًا في

 .والجماعات

 

هيئةة  أعضةاء اسةتخدام واقةع علة  جاءت هذه الدراسةة لتلقةي الضةوءو 
علةم المكتبةات والمعلومةات فةي الجامعةات  أقسةامطلبةة فةي الالتدريس و 
 ،المتاحةةة والةةروابط التابعةةة لهةةامواقةةع التواصةةل االجتمةةاعي ل األردنيةةة

 من وجهة نظرهم. لهم لدوافع المهنية والبحث العلميودرجة تحقيقها ل

 : للدراسةاإلطار العام 
 :ةالدراسمشكلة 
ال تقتصر مواقع التواصل االجتماعي على الربط بين    
بل تتعدى ذلك؛ حيث يمكن للمستخدم االستفادة  ،اجتماعياً  األشخاص

من الروابط التي توفرها هذه المواقع لمؤسسات عديدة من ضمنها 
مثل المكتبات  والتي تهتم بتقديم خدمات المعلومات ،واألكاديميةلعلمية ا

مواقع التواصل االجتماعي تشكل رافدًا مهمًا وأخذت  ومراكز المعلومات.
من روافد التواصل العلمي بين أعضاء هيئة التدريس في التخصصات 
المختلفة من جهة وبينهم وبين طلبتهم من جهة أخرى؛ حيث تعتبر من 

ث طرق التواصل في العصر الحديث، ومن خاللها يمكن تناقل أحد
وتبادل األفكار العلمية، واالستفادة من النتاج الفكري لآلخرين، والتواصل 
مع الطلبة خارج إطار المحاضرة التقليدية، وأنها ضرورة في كافة 

 جوانب حياتهم اليومية بما فيها الجوانب المهنية والبحثية.
واقع التواصل االجتماعي شرائح المجتمع ومن المستخدمين لم

في الجامعات ومنها  أعضاء هيئة التدريس والطلبةومنهم  ،المختلفة
الدراسة في عدم وضوح واقع هذه تتمثل مشكلة و    الجامعات األردنية؛ 

استخدام أعضاء هيئة التدريس والطلبة في أقسام علم المكتبات 
ع التواصل االجتماعي ودرجة والمعلومات في الجامعات األردنية لمواق

وأسباب عدم استخدامها لدى غير المستخدمين لها.  فاعلية استخدامها،
وكذلك عدم وضوح مدى تحقيق مواقع التواصل للدوافع المهنية ودوافع 

 البحث العلمي لديهم.

 الدراسة:أهمية 
واقع التواصل موضوعها "أثر م تنبثق أهمية الدراسة من   

عضاء هيئة الدريس ألق الدوافع األكاديمية والمهنية االجتماعي في تحقي
والطلبة في أقسام علم المكتبات والمعلومات في الجامعات األردنية"، 

. ويؤمل أن تشكل هذه الدراسة ونتائجها إضافة وقعةنتائجها المت ومن
لفت نظر أصحاب القرار في الجامعات ل ،جديدة في هذا الموضوع

اتخاذ القرارات و لمكتبات ألغراض التخطيط أقسام علم ا وفياألردنية 
الالزمة لتحقيق االستثمار األمثل للمواقع االجتماعية والروابط المتوافرة 
 على شبكات المعلومات لتنمية مهنة التدريس والبحث العلمي

 . هماوتطوير 
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 : أن تفيد النتائج ويتوقع 
أعضاء هيئة التدريس في أقسام علم المكتبات والمعلومات في  -

 .الجامعات األردنية
 طلبة التخصص. -
 األردنية الجامعات أقسام علم المكتبات في أصحاب القرار في -

 تهاومتابع أعضاء هيئة التدريس والطلبة الستخدامها لتوجيه
 آثارها على تطوير مهنة التدريس.تقييم و 

 الباحثين في مجال التخصص. -

 : أهداف الدراسة وأسئلتها
واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس  بيان تهدف الدراسة إلى   

مواقع ل والطلبة في أقسام علم المكتبات والمعلومات في الجامعات األردنية
ومدى مساهمة استخدامهم لها  والروابط التابعة لها التواصل االجتماعي

 .لديهم تحقيق الدوافع المهنية والبحث العلمي في
 األسئلة التالية: ولتحقيق هذه األهداف تحاول الدراسة اإلجابة عن

أعضاء هيئة التدريس في أقسام علم المكتبات في  استخدام واقعما  -0
اصل االجتماعي مواقع التو الجامعات األردنية والطلبة الدارسين فيها ل

 ؟والروابط المتخصصة
ما الدوافع المهنية ودوافع البحث العلمي التي تدعو أعضاء هيئة  -2

 ي الجامعات األردنية الستخدامف التدريس وطلبة أقسام علم المكتبات
الروابط المتخصصة من وجهة نظر و  صل االجتماعيامواقع التو 

 المستخدمين لها؟
ما درجة فاعلية المواقع االجتماعية والروابط المتعلقة بها في تحقيق  -9

عضاء هيئة التدريس وطلبة أقسام ألالدوافع المهنية والبحث العلمي 
من وجهة نظر  امعات األردنيةعلم المكتبات والمعلومات في الج

 ؟المستخدمين لها
( a≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) يوجد  هل -2

بين متوسطات إجابات المستجيبين المستخدمين من أعضاء هيئة 
تعود  في أقسام علم المكتبات في الجامعات األردنيةوالطلبة التدريس 

 ،والخاص حكوميال جامعةقطاع الو  ،المهنةو للمتغيرات )الجنس، 
 وفترة االستخدام(؟و 
 أقسام علم وطلبةأعضاء هيئة التدريس بعض  عزوفما أسباب   -5

مواقع التوصل عن استخدام المكتبات في الجامعات األردنية 
 الروابط المتخصصة من وجهة نظرهم؟و  االجتماعي

 
 

 
 الدراسة: حدود

ردنية التي : اقتصرت الدراسة على الجامعات األالحدود المكانية
والكليات  تدرس علم المكتبات وهي: الجامعة األردنية وجامعة البلقاء

  .ربد والكرك، وجامعة الحسين وجامعة الزرقاءا  التابعة لها في عمان و 
استخدام  موضوع: اقتصرت الدراسة على موضوعيةالحدود ال

في تعزيز الدوافع ودورها  المواقع االجتماعية والروابط المتخصصة
الماجستير  أعضاء هيئة التدريس وطلبةهنية والبحث العلمي بين الم

 .أقسام علم المكتبات في الجامعات األردنية والبكالوريوس في
اقتصرت الدراسة على أعضاء هيئة التدريس  بشرية:الحدود ال

في  في أقسام علم المكتبات في الجامعات األردنية، وطلبة البكالوريوس
فقط ألنها  األردنية ة الماجستير في الجامعةوطلب األردنيةالجامعات 

الجامعة الوحيدة في األردن التي تدرس علم المكتبات والمعلومات 
  لمرحلة الماجستير.

تمت الدراسة في نهاية الفصل الثاني من العام  زمانية:الحدود ال 
  .2805/2802الدراسي 

 مصطلحات الدراسة:        
في  هي شبكة مواقع فعالة جداً  :تماعياالجالتواصل  مواقع -         

تسهيل الحياة االجتماعية بين مجموعة من المعارف واألصدقاء، 
البعض وبعد  بعضهمبكما تمكن األصدقاء القدامى من االتصال 

طول سنوات، وتمكنهم أيضًا من التواصل المرئي والصوتي 
وتبادل الصور وغيرها من اإلمكانات التي توطد العالقة 

  .02عية بينهماالجتما
من خالل شبكات المتاحة هي المواقع  :اإلجرائيةومن الناحية  -  

من أعضاء لمستخدمين ا تمكنالتي المعلومات وتقنيات االتصال 
هيئة التدريس والطلبة في أقسام علم المكتبات والمعلومات في 

لألغراض من التواصل وتبادل المعلومات الجامعات األردنية 
 البحث العلمي.أغراض و المهنية 

إثارة الجهد  هي منظومة متعددة األبعاد تعمل على :الدوافع المهنية -
دته بهدف وتحدد طبيعته ووجهته وشدته وم ،نجازالمرتبط بالعمل واإل

هي مجموعة من القوى المحركة داخل و  .2نجاز المميز لألهدافاإل
تجاهه، الفرد وخارجه، لبدء السلوك المتعلق بالعمل، ولتحدد شكله، وا

 . 29واستمراريتهوشدته، 
أقسام علم طلبة  شجعالتي تهي العوامل  :اإلجرائيةومن الناحية   -

حب المهنة على زيادة  في الجامعات األردنيةالمكتبات والمعلومات 
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يحاول أعضاء هيئة التدريس والتي  ،ممارسةدراسة و للعمل نتماء االو 
 .هموسلوك غرسها في أذهان الطلبة

التي تنعكس من خالل نهجه  هي رغبة الفرد :األكاديمية الدوافع -
بشأن الموضوعات األكاديمية عندما يتم تقييم  ،ومثابرته ومستوى اهتمامه

 .22ه في تخصصهتميز  أو هئأدامستوى 
هي الدوافع والعوامل المتعلقة باإلجراءات  :ومن الناحية اإلجرائية 

ات بالنسبة ألعضاء هيئة األكاديمية في تدريس علم المكتبات والمعلوم
 وفي اإلجراءات التعلمية لطلبة علم المكتبات والمعلومات.التدريس، 

 الدراسات السابقة:
شبكات  استخدام عربية وغير عربية عدة دراسات تتناول   

الدوافع المهنية والبحث  في وأثر االستخدام ،ودوافعه التواصل االجتماعي
 :ومنها ،والطلبة األكاديميينالعلمي بين 

 :الدراسات العربية
دور شبكات التواصل االجتماعي  (2802دراسة عبيد ) تناولت   

ارتبطت بتفاعل العاملين  سواء ،في التنمية البشرية من جوانب مختلفة
 هموتحسين فيهاالعاملين تطوير في و  ،في الوطن العربي بالمكتبات

النات الوظيفية عفي مجال االستقطاب والتسويق الوظيفي واإلو  ،هموتدريب
وهدفت بات المرتبطة بالتنمية البشرية. المكت اختصاص تفي مجاال

  .التنمية البشرية بالمكتبات العامةفي هذه المواقع بيان دور الدراسة إلى 
وتوصلت الدراسة إلى أن الشبكات االجتماعية       

ن وذلك م ،تساهم وبشكل كبير في مجال التنمية البشرية للمكتبات العامة
رية والتوظيف والمقابالت مختلف الجوانب التي تمس إدارة الموارد البش

المكتبات بالتنمية البشرية في هم موهذه المواقع لها دور  .الشخصية
وأوصت الدراسة باالستفادة من هذه المواقع في المجاالت التالية:  .العامة

اإلعالن عن الوظائف أو البحث عنها، االشتراك مع العديد من 
لمجموعات التي تتوافق مع اهتمامات الموظفين والمستخدمين، واالرتباط ا

 مع العالم الخارجي لإلفادة منها مهنيًا وفي خدمة جمهور المكتبة.
( إلى إلقاء الضوء على واقع 2805هدفت دراسة الحلفي )و    

لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية  facebook استخدام شبكة الفيسبوك
ومدى اإلفادة منها وكيفية توظيفها في الجانب  ،لبصرةجامعة ا -اآلداب

بلغ أفراد وقد  العلمي واألكاديمي والرفع من المستوى العلمي للطلبة.
وتم  ،ة لهذا الغرضمعد  عليهم تم توزيع استبانة  ،(222مجتمع الدراسة )

 لعدم صالحيتها. 95وأهمل  ،استبانة 025استرداد 
 أن :منها ؛من النتائج مجموعة إلىوقد توصلت الدراسة   
، facebook يستخدمون الفيسبوك هيئة التدريس أعضاءمن  22.2%

وأنهم يقومون بنشر أبحاثهم العلمية واألكاديمية من خالله، كما أنهم 
يتواصلون مع طلبتهم من خالله للقيام بدورهم التربوي واألكاديمي. 

للتواصل  وأوصت الدراسة باالستفادة من شبكات التواصل االجتماعي
يصال  مع الطلبة لما فيها من طرق متنوعة للتواصل واالتصال وا 

 المعلومات للطلبة خارج إطار المحاضرة.
إلى اإلجابة عن كيفية  (2802هدفت دراسة محمد )و     

مقاطع الفيديو المتاحة على شبكة الويب في  االستفادة من مواقع نشر
 المكتبات والمعلومات المختلفة المرتبطة بتخصصالتطبيقات المهنية 
. وعليه اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي ةتبعم ،في الوطن العربي

نموذجًا  youtubeالدراسة على أكثر هذه المواقع انتشارًا وهو موقع 
على المستويات التالية: التعليم  هاواستكشاف لرصد التطبيقات الممكنة

الطلب واحتياجات تقدير أنماط و النشر واإلتاحة، و والتأهيل المهني، 
تدريب و ، وتنمية المجموعات، وخدمات المعلومات، تهاودراس المستفيدين

. واقتصرت الدراسة على استخدام المكتبات ومدارس المستفيدين وغيرها
المكتبات والمعلومات وأقسامها والجمعيات واالتحادات المهنية، وذلك 

نفسهم مهنيين أموقع اليوتيوب نفسه، ويخرج عنها استخدام المن خالل 
غلب أأن  :اسة إلى عدد من النتائج منهاوتوصلت الدر  المستخدمين. أو

ن إجمالي محتوى أو  ،كانت ألغراض الترفيه youtubeأسباب استخدام 
، منها واتقن 2983ت والمعلومات عليه بلغت قنوات مؤسسات المكتبا

ها: راسة ببعض التوصيات منن لمكتبتين عربيتين فقط. وأوصت الداقنات
تشجيع الجمعيات العلمية والمهنية المتخصصة في مجال  ضرورة 

المكتبات والمعلومات ومجتمع المكتبات والمعلومات واألقسام العلمية في 
 ملفاتو  وندوات مؤتمراتالوطن العربي على تسجيل نشاطاتها من 

 ؛غيرها من األنشطة العلمية واألكاديمية ونشرها على هذه المواقعو 
زيد من الخبرات واألفكار الخالقة والمهنية، وليتسنى لجميع إلتاحة الم

 المهتمين االستفادة منها.
لى شبكات إلتعرف ا (2808مجاهد )هدفت دراسة       

ومعرفة اإلمكانيات التي توفرها  ،التواصل االجتماعي األكثر انتشاراً 
 في مجال المكتبات ومراكز المعلومات. المهنيتطوير الالستغاللها في 
تتيح خدماتها من خالل مواقع الشبكات  المكتبات التيوتم اختيار 

 .2883-2882نوعها ومكانها من عام االجتماعية بغض النظر عن 
لدى  اً إلمامأن هناك منها  ،مجموعة من النتائجتوصلت الدراسة إلى 

 ،ي المعلومات بالتفاعل والتعامل مع التطبيقات التقنية الحديثةيأخصائ
 تعاني منها المكتبات.الثغرات التي لتغلب على ل ويستخدمونها

استغالل زيادة منها ضرورة  ،عدة توصياتبوأوصت الدراسة    
بإمكانياتها التقنية العالية وتفاعلها -شبكات التواصل االجتماعي 
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رفع مستوى أداء ل، و للمستفيدين حديثة ومتطورة اتتقديم خدمل -المتطور
  .مهنياً  ينوالمكتبي اتالمكتب

( تأثير مجتمع 2883وأوضحت دراسة السيد وعبد العال )    
ي المكتبات من مهنيين يالشبكات االجتماعية على المكتبات وأخصائ

وذلك من  ،وأكاديميين وطلبة، وتأثير ذلك على عالقتهم بعضهم ببعض
شهر مواقع المهنيين والمكتبيين العرب ألتواجد تناولت دراسة خالل 

، هم لهستخداموا "FaceBookبوك "موقع الفيس وهو الشبكات االجتماعية
ات واألنشطة التي تقدمها مجموعات المكتبات ألعضائها وتشخيص الخدم

بوك لتسويق ووضع تصور لتطويع إمكانيات الفيسوالمستفيدين منها، 
منها أن  ،خدمات المكتبات. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج

ناة جديدة من قنوات االتصال بين المكتبات بوك أصبح يمثل قموقع الفيس
 ،عدة توصيات. وأوصت الدراسة المستفيدين منها وبين األخصائيينو 

النظرية والميدانية  -الجادة والواعية-منها: تشجيع الدارسات العربية 
للتعرف على كيفية  ،والشبكات االجتماعية 2.8)التطبيقية( عن الويب 

 فيو  ،ات في مجال المكتبات والمعلوماتياإلفادة القصوى من هذه التقن
 .تبادل المعرفة والثقافات واآلراء والخبرات كخطوة لتنمية المجال المهني

( ظاهرة توظيف تقنية 2883وتناولت دراسة السالم )    
في التطوير المهني للعاملين في قطاع  نترنتالمعلومات خاصة اإل

توزيع استبانات بلغ المنهج المسحي من خالل  ةستخدم، مالمعلومات
استبانة وزعت على الموظفين الذين يتعاملون مع التقنية، وبما  29عددها 
من مجموع العاملين في المكتبة المركزية بجامعة اإلمام  %22.02يمثل 

والبالغ في المملكة العربية السعودية محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض 
الوضع الراهن في المكتبة  وقد ركزت الدراسة على ( موظفًا.50عددهم )

لى أهم الدوافع إبوصفها نموذجًا، وقد تم التعرف  المركزية بجامعة اإلمام
. ومن أبرز نترنتالتي تحفز العاملين في المكتبة على توظيف شبكة اإل

ال يتم توظيفها من قبل العاملين في  نترنتما توصلت إليه الدراسة أن اإل
تتركز استخداماتهم على ءة؛ حيث المكتبات وخدمات المعلومات بكفا

االهتمام بالدراسة  أوصتلكتروني وتصفح المواقع العامة. و البريد اإل
في مجال التدريس في أقسام  نترنتباستخدام التكنولوجيا الحديثة واإل

 ،ة االهتمام بتأهيل العاملين في المكتباتور ر وض ،المكتبات والمعلومات
 بشكل أكبر. نترنتية لالستفادة من اإلجليز نوخدمات المعلومات باللغة اإل

تطبيقات الجيل الثاني من   (2883وتناولت دراسة خليفة )       
المدونات،  هاوأبرز  ،2.8Webوالمعروفة بمسمى الويب  نترنتخدمات اإل

والتأليف الحر، والملخص الوافي للموقع، والشبكات االجتماعية، ووصف 
في المجال المهني على  2.8يب ثير الو المحتوى. وتناولت الدراسة تأ
  .الوظائف المكتبية المتخصصة

في  ريفات ألغلب المصطلحات المستخدمةتع الدراسة وأظهرت
تعد من أول التعريفات في النتاج الفكري العربي في مجال الدراسة التي 

 ت. وأوصت الدراسة بضرورة القيام بدراسا2.8موضوع تطبيقات الويب 
ومن ضمنها الشبكات االجتماعية  2.8معمقة لتطبيقات الويب 

   واستخداماتها المختلفة.

 الدراسات األجنبية:
التعرف  إلى (Alakpodia, 2015)هدفت دراسة الكبوديا    

لى استخدام شبكات التواصل االجتماعي بين الطلبة الجامعيين في إ
يجيريا. وتم ت والمعلومات في جامعة دلتا في نتخصص علم المكتبا

ض اغر وأبمواقع شبكات التواصل االجتماعي،  إلمامهمجة تقييم در 
  ستخدامهم لها، والمواقع التي يفضلونها.ا

غلب عينة الدراسة كانوا على دراية أ أن إلىوتوصلت الدراسة 
موقع مرغوب به هو  أكثرن أو  ،باستخدام شبكات التواصل االجتماعي

facebook . 
 ,Babatunde and Tella)باباتوندا و تيال  ةتناولت دراسو    
تخصص علم المكتبات  /المرحلة الجامعية طالباتاستخدام  (2015

حيث . facebookلفيسبوك ل يجيريافي ن في أربع جامعات والمعلومات
غالبية المستجيبات  أن إلى. توصلت الدراسة ةطالب 052 بلغت العينة

التواصل  ألغراضيومي  أساسعلى  facebookيستخدمن الفيسبوك 
وباألخص الدردشة مع األصدقاء التي  ،ًا واجتماعياً يمخرين علمع اآل

استغالل الوقت في   جاءت بالمرتبة األعلى. وأوصت الدراسة بضرورة
لتواصل لالترفيهية و لألغراض  facebookفيسبوك اإلفادة من ال
 .األكاديميةألسباب لاالجتماعي و 
وسائل تناولت فقد  (Akinola, 2015)دراسة اكينوال  وكذلك   
االجتماعي كسالح للتعليم الجماعي في مجال التدريب لطلبة  االتصال

يتوافر  يجيريانين من جامعات تعلم المكتبات والمعلومات في جامع
 نتائج إلىفيهما أقسام علم المكتبات والمعلومات. وتوصلت الدراسة 

غلب الطلبة يرون أن وسائل االتصال االجتماعي مهمة أ منها: أن ؛عدة
وعلى وجه التحديد فيسبوك  لهم في التدريب في تخصصهم، جداً 

facebook ، تويتر وtwitter وانستغرام ،instagram والويكي ،
wikisلتعليم الشامل في علوم استخدم كسالح فعال في ت ا، وأنه

  .المكتبات والمعلومات
أيضًا  (Ogunleye, 2015)تناولت دراسة اوجنالي و    



  معلومات في الجامعات األردنيةمدى مساهمة مواقع التواصل االجتماعي في تحقيق الدوافع المهنية والبحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس وطلبة أقسام علم المكتبات وال

425 

قسام علوم أاالجتماعي في تدريب طلبة  التصالاستخدام وسائل ا
. وتم توزيع االستبانة على في الجامعات النيجيرية المكتبات والمعلومات

تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية البسيطة في  ،طالبًا وطالبة 228
توصلت الدراسة إلى أن و  من معاهد التعليم العالي في نيجيريا.معهدين 

اضرين ينظرون إلى وسائل التواصل االجتماعي الطلبة الجامعيين والمح
أن استخدام و رجة األساس، على أنها وسيلة للدردشة مع اآلخرين بالد

يساهم في تحسين  المكتبات طلبة مواقع التواصل االجتماعي في تدريب
 مهاراتهم وبالتالي تحسين عالماتهم  ونتائجهم األكاديمية. 

 Reily, Domizi andميزي وكاموس )و ود وقام كل من ريلي   
Camus,2012 أدوات االتصال  دور لىإلتعرف ل( بدراسة هدفت

االبتكارية المعتمدة على الويب في تشجيع الطلبة على المشاركة فيما 
وتم استخدام أسلوب القياس القبلي والبعدي في . اشات أكاديميةبينهم بنق

توزيعه على مساقين دراسيين في جامعة عامة كبيرة من خالل استبيان تم 
النتائج القبلية للمسوحات أن قلياًل من  وأظهرت( من الطلبة. 082)

الطلبة قد استمتعوا بالنقاش على الخط المباشر، إال أن النتائج البعدية 
بينت تغيرات ذات داللة إحصائية في آراء الطلبة فيما يتعلق بقيمة 

للفيسبوك  النقاشات المعتمدة على الويب وعمليتها، مع أفضلية واضحة
في هذا المجال، وبينت أيضًا أن الطلبة الذين اشتركوا في نقاشات 

. كما أشار الطلبة االستخدامالفيسبوك استمتعوا بألفة المواقع، وسهولة 
قيمة في المساق  ويذنهم أصبحوا شركاء إلى أن للفيسبوك المستخدمو 

 جتاستنتالدراسي، وأنهم تعلموا أكثر عن محتوى هذا المساق. وقد 
فإنه سيساعد في  ؛ا استخدم الفيسبوك بطريقة مالئمةالدراسة أنه إذا م

مشاركة طلبة الجامعة في أطر تعليمية معينة، وذلك من خالل اإلفادة 
  من جهود المجتمع الصفي، واستثارة التفاعل الفكري.

( وسائل االتصال Click, 2010وكذلك  تناولت دراسة كليك )   
 :مثل ،الحديثة web 2.0ماعية وتقنيات وشبكات التواصل االجت

واستخدامها من قبل الطلبة والمستفيدين من  ،بوك وتويتر واليوتيوبالفيس
دراسة ال تناولتوقد  أثيرها الفعال في التواصل بينهم.وت ،المكتبة

المعطيات والمؤشرات التي قدمها المقيمون على ورشة عمل قدمتها 
والتي  ،محو األمية المعلوماتيةاليونسكو حول تدريب المدربين على 

وتوصلت الدراسة إلى عدم   .2880أقيمت في مكتبة اإلسكندرية عام 
 .مع التقنيات همتعاملفي الطلبة والمستفيدين من المكتبة استقرار 

تنظيم ورش عمل عن طريق منظمة زيادة بوأوصت الدراسة      
ولوجية لزيادة فاعلية اليونسكو لتدريب العاملين والطلبة ومحو األمية التكن

 هذه المواقع للطلبة والمستفيدين.
 من (922) آراء (Connell, 2009)وتناولت دراسة كونيل    

 ؛الطلبة المستجدين في جامعة فالباريسو في والية إنديانا األمريكية
الذي فيما يتعلق بفكرة صفحة المكتبة أو المكتبي  لى شعورهم للتعرف إ
( كأداة Myspaceماي سبيس ) أو (facebook) بوكالفيس يستخدم

ى من ن الغالبية العظموتوصلت الدراسة إلى أ للتواصل والتوعية.
حدى شبكات التواصل االجتماعي، المستجيبين لديهم حساب على إ

وأنه يتم تواصلهم مع المكتبة  ،وأعرب الطلبة عن سرورهم وقبولهم لها
قدمة لزيادة تحصيلهم والمكتبيين واالستفادة عن بعد من خدماتها الم

لى تخوفهم من التعدي على وأشارت مجموعة قليلة منهم إ ،األكاديمي
توفير الخصوصية من خالل هذه المواقع. وأوصت الدراسة بضرورة 

 االستفادة من هذه المواقع.الحماية الكاملة للمستخدمين لزيادة 

 شرمباتشترك بشكل مباشر أو غير يالحظ أن الدراسات السابقة      
، إال أن هذه الدراسة تختلف عن الدراسات الموضوعبمع هذه الدراسة 

نها إ حيث ،المجتمع والعينة واألداةالعربية واألجنبية في السابقة 
مدى مساهمة مواقع التواصل االجتماعي في تحقيق الدوافع  تتناول

المهنية والبحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس وطلبة الماجستير 
ريوس في أقسام علم المكتبات والمعلومات في الجامعات والبكالو 
 األردنية.

جراءاتها:  منهجية الدراسة وا 
 منهج الدراسة: 

عن طريق جمع  ،الوصفياعتمدت الدراسة منهج البحث    
 اإلحصائية المعادالتوتحليلها باستخدام  ،وتصنيفها وتنظيمهاالبيانات 
وكذلك  ،حرافات المعياريةواالن ،والنسب المئوية ،المتوسطات إليجاد

التباين بين المتوسطات  إليجاد( Anova( و)T-Testاختبارات )
بين  إحصائيةكان هناك فروق ذات داللة  إنومعرفة  ،الحسابية

متوسطات إجابات المستجيبين من خالل البرنامج اإلحصائي 
(SPSS.) 

 الدراسة: أداة
 وزعت على ،تم تصميمها لهذا الغرضاستبانة  تم استخدام    

 ،أعضاء هيئة التدريس في أقسام علم المكتبات في الجامعات األردنية
وطلبة البكالوريوس في  ،وطلبة الماجستير في الجامعة األردنية

 .األردنية والزرقاء نجامعتيال
يتعلق بالبيانات الديموغرافية  األول قسمين؛من  األداةوتكونت    

قطاع الجامعة )الحكومي و هنة، الدراسة من حيث الجنس، والم أفرادعن 
من مواقع  اإلفادةومدى االستخدام واقع أو الخاص(، والثاني يتعلق ب

 ،الدوافع المهنية ودوافع البحث العلمي تحقيقفي  التواصل االجتماعي
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 ،يتعلق بالمستخدمين لهذه المواقع األول ؛محاور على ثالثةمشتماًل 
ربية فيها في مجال المكتبات واالستفادة من الروابط العربية وغير الع

في تحقيق بمدى تحقيق هذه المواقع والروابط ، والثاني يتعلق والمعلومات
الثالث و لدوافع المهنية والبحث العلمي لدى المستجيبين المستخدمين لها، ا

 يتعلق بأسباب عدم استخدام المستجيبين غير المستخدمين لها.

 صدق األداة وثباتها: 
 ثمانية وذلك بعرضها على األداةصدق  تم التحقق من    
من ذوي االختصاص والخبرة في مجال المكتبات، وقد تم  محكمين

، وتم التعديل على االستبيان وفق الدراسة أهدافتحكيمها في ضوء 
. وقد لألداةدالالت صدق ظاهري  اإلجراءاتمالحظاتهم، واعتبرت هذه 
التساق الداخلي وفق ، بحساب معامل ااألداةتم استخراج معامل ثبات 

 مناسبة ت هذه القيمة(، واعتبر 32.0ألفا، وكانت قيمته )معادلة كرونباخ 
 ألغراض هذه الدراسة.

 إجراءات الدراسة:
للدراسة في نماذج  المستجيبين ستباناتاتم تفريغ البيانات من     

دخالها الحاسوب لمعالجتها إحصائيًا على حزمة برمجية  ،خاصة بذلك وا 
SPSSي ضوء أسئلة الدراسة وأهدافها تم استخراج اإلحصاءات . وف
كالتكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات  ؛الالزمة

عند مستوى الداللة المعيارية، والفروق ذات الداللة اإلحصائية 
(a≤0.05 ) .وقد بين استجابات أفراد عينة الدراسة على محاور الدراسة

اس ليكرت الخماسي لمعرفة المتوسطات الحسابية لدرجة تم اعتماد مقي
لمتعلقة بمهنة فاعلية تحقيق الدوافع المهنية والتدريس والبحث العلمي ا

ستخراج مستوى وال .المتخصصة الروابطو  االجتماعية للمواقعالمكتبات 
مستوى لل 2.99 -0.88 :التالي الثالثي المتوسطات اعتمد على التدرج

مستوى لل 5.88 – 9.20 ،متوسطالمستوى لل 9.22 – 2.92 ،يمتدنال
 .مرتفعال

 :وعيتنها مجتمع الدراسة
في أقسام علم عضو هيئة تدريس طالبا و ( 050)يوجد    

 ،المكتبات والمعلومات في الجامعات األردنية التي تدرس علم المكتبات
وجامعة البلقاء التطبيقية في مركزها الرئيسي  ،وهي: الجامعة األردنية

 ،ربد الجامعيةإوكلية  ،السلط(،  وفي فروعها: كلية األميرة عالية )عمان()
 (92)منهم وجامعة الزرقاء،  ،وكلية الكرك الجامعية، وجامعة الحسين

( طالب 202( طالب ماجستير و)28)عضو هيئة تدريس، و
  .02بكالوريوس
عينة الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في أقسام وتمثلت    

 (92)وعددهم  ي الجامعات األردنية المشار إليها أعالهالمكتبات فعلم 
جميع طلبة الماجستير في الجامعة األردنية عضو هيئة تدريس، و 

( طالب بكالوريس من الجامعتين األردنية 228ًا، و) ( طالب28)وعددهم 
( طالبًا 35)وفي الجامعة األردنية ( طالبًا 025)منهم  ،وجامعة الزرقاء

للقطاع تم اختيارهما كعينة قصدية لتمثيلهما  ، وقدة الزرقاءجامعمن 
ولسهولة متابعة االستبيانات فيهما لقربهما  ،الحكومي والقطاع الخاص

 .من الباحثين
على طلبة الماجستير في تم توزيع أداة الدراسة )االستبيان( و    

س وعلى أعضاء هيئة التدري ،الجامعة األردنية باليد أثناء محاضراتهم
 طلبة البكالوريسطلب منهم توزيعها على و  ،لكترونياإلمن خالل البريد 

 في الجامعتين األردنية والزرقاء.  ورقياً 
 (22) منهم ؛مستجيباً  002الفئات الثالث  مناستجاب ف   

 (،أعضاء هيئة التدريسمن  (%20.0)عضو هيئة تدريس )أي بنسبة 
الماجستير لبة ط( من %22.5نسبة )أي بماجستير  ( طالب23)و

بكالوريوس )أي  لبا( ط095و) ،في الجامعة األردنيةالذين يدرسون 
، والزرقاء األردنية من طلبة البكالوريوس في الجامعتين (%58بنسبة 
 .( يوضح خصائص المستجيبين0رقم ) والجدول

 خصائص المستجيبين (1جدول رقم )
 الجنس المستجيبون العدد فئات عينة الدراسة

 ئة تدريسأعضاء هي

92 22 
(20.0%) 

 اإلناث الذكور

 طلبة ماجستير
28 23 

(22.5%) 

في الجامعة  طلبة بكالوريوس
 األردنية وجامعة الزرقاء

228 095 
(58.8%) 

 المجموع
922 002 

(59.0%) 
 

20 
92.2% 

000 
29.2% 

 عرض وتحليل البيانات ومناقشتها:   
 تحليل البيانات ومناقشتها:

 أسئلة هيخمسة على  لدراسةااشتملت       
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ما واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس في أقسام علم المكتبات السؤال األول: 
في الجامعات األردنية والطلبة الدارسين فيها لمواقع التواصل االجتماعي 

 والروابط المتخصصة؟
استخدام أعضاء هيئة التدريس  واقعيهدف هذا السؤال إلى بيان 

والبكالوريوس في أقسام علم المكتبات في الجامعات  وطلبة الماجستير
 –2). والجداول الروابط المتخصصةو  توصل االجتماعيلمواقع ال األردنية

 عن هذا السؤال. باإلجابةالبيانات المتعلقة  توضح( 2
 :استخدام المواقع االجتماعية: 0.0

 المتخصصةالروابط و االجتماعية لمواقع استخدام المستجيبين ل( 2جدول رقم )

 %00.2 022 المستخدمون

 % 00.0 22 غير المستخدمين

 % 088 002 المجموع

( أن عدد المستخدمين من المستجيبين بلغ 2يتبين من الجدول )   
( من المستجيبين، وغير المستخدمين %00.2( مستخدمًا وبنسبة )022)

 (.%00.0( وبنسبة )22بلغ )
 : خصائص المستخدمين:1.2

  المستخدمينالمستجيبين خصائص   (3جدول رقم )
 النسبة المئوية العدد الفئات

 الجنس
 % 92.0 52 ذكر

 % 25.3 080 أنثى

 %088 022 المجموع

 % 3.0 02 عضو هيئة تدريس

 % 05.2 25 طلبة ماجستير

 % 25 029 طلبة بكالوريوس

 %088 022 المجموع

 قطاع الجامعة
 % 22.0 008 حكومي

 % 92.3 52 خاص

 % 088 022 المستخدمون

تخدمين لمواقع المستجيبين المسأكثر  أن (9يوضح الجدول )   
 ،طلبة البكالوريوس هم من الروابط المتخصصةو  التواصل االجتماعي

طلبة  تبة الثانية في االستخدامر تي في المويأ، (%25)يشكلون نسبة و 
هم  وأقل الفئات استخداماً  (،% 05.2) نسبةيشكلون و  ،الماجستير

. وقد من المستجيبين (% 3.0) نسبةيشكلون و أعضاء هيئة التدريس 
يعود ذلك إلى أن الطلبة، نظرًا ألعمارهم وشغفهم في التواصل 

 .أعضاء هيئة التدريس يسبقوناالجتماعي عبر الشبكات، 
 الستخدام:افترة  1.3

 خصصة الروابط المتو  المستجيبين للمواقع االجتماعية فترة استخدام( 4جدول )

 نوالمستخدم
 فترة االستخدام

 العدد %

 قل من سنةأمنذ  02 0.59%

 قل من سنتينأمنذ  05 3.02%

 سنوات 9قل من أمنذ  92 28.29%

 سنوات فأكثر 9منذ  080 20.55%

 المجموع 022 088%

يستخدمونها  من المستجيبين (%20.55)( أن 2يوضح الجدول )
ا مؤشر جيد يدلل على خبرتهم في وهذ ،سنوات فأكثر 9أكثر من  منذ

   التواصل عبر المواقع.
 :المستخدمةالمتخصصة والروابط  االجتماعية المواقع 1.4

 و   facebookقعين  مو الأن  (: 5يتبين من الجدول رقم )   
youtube ستخدامجاءا في المرتبتين األولى والثانية من حيث اال ،
وقد يعود ذلك إلى أن  ،على التوالي (% 22.2(، )%32.5)وبنسب 

األكثر انتشارًا واستخدامًا من قبل األفراد في كل  هذين الموقعين هما
 2805وهذا يتوافق مع اإلحصائيات السنوية لعام  ،المجتمعات

  .22الستخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم
(،  %58نسب استخدامها أقل من )جاءت بينما باقي المواقع 

في المرتبة الثالثة في االستخدام وبنسبة  Instagramفجاء موقع 
من التطبيقات الحديثة التي ( وقد يعود ذلك ألن هذا الموقع 20.2%)

جذبت الكثير من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي حيث تم إطالقه 
فأظهر الجدول أن نسب استخدامها المواقع . أما بقية 50 2808عام 

وقد يعود ذلك لعدم ، %2.2 - %90.2تراوحت ما بين وقد  ،ضعيفة
 انتشار هذه المواقع بين المستخدمين. 
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 المستجيبين المستخدمين  اشتراكأو  تخداماسمن حيث ( المواقع االجتماعية 5جدول  )
النسبة 
 المئوية

 الرتبة العدد
 المواقع االجتماعية

النسبة 
 المئوية

المواقع  الرتبة العدد
 االجتماعية

5.5 % 3 2 Bebo 32.5 % 055 0 face book 

2.3 % 0 3 Research 
Gate 22.2 % 025 2 You tube 

2.9 % 2 08 Hi 5 20.2 % 23 9 Instagram 
2.9 % 2 08 Blogger.com 90.2 % 29 2 Twitter 
2.2 % 2 02 My space 25.2 % 22 5 Google Buzz 

2.2 % 2 02 Friendster 3.0 % 02 2 Windows 
Live 

2.2 % 2 02 Multiply 5.5 % 3 2 Flikr 

 من المستجيبين المستخدمةاالجتماعية ( الروابط 6جدول  )

 روابط المواقع االجتماعية الرتبة العدد النسبة المئوية

روابط المواقع نوع 
 االجتماعية

 العربيةالروابط 

 جمعية المكتبات األردنية 0 30 % 53.0

95.2 % 50 
المعلومات االتحاد العربي للمكتبات و  2

 )اعلم(

05.3 22 
المكتبة المركزية بجامعة الملك عبد  9

 العزيز

 مكتبة د. شوقي سالم 2 05 % 3.0

 جمعية المكتبات السعودية 5 05 % 3.0

 نظام جرينستون للمكتبة الرقمية 2 00 % 2.2

22 % 77 0 OCLC 

 الروابط األجنبية

22.2 % 92 2 Librarians 

02 % 29 
9 American Libraries 

Magazine 

02.2 % 28 2 The Library of Congress 

08.2 % 02 5 ALA Library 

3.0 % 02 
2 Greenstone Digital Library 

Software 

2.2 % 00 2 Josar 

5.5 % 3 0 WORLD CAD 

 ( أن: 2تبين من الجداول )ي
من قبل  ماً استخداعلى المواقع االجتماعية روابط العربية ال أكثر -0

، وقد نالت المرتبة األولى األردنيةالمستخدمين هي جمعية المكتبات 
من المستجيبين  (%53.0) ة المستخدمين لهانسبحيث بلغت 

 العربي االتحاد االستخدام في الثانية بالمرتبة وجاء، المستخدمين
 الروابط بقية أما(. %95.2) بلغت وبنسبة والمعلومات للمكتبات

 بين ما تتراوح ضعيفة وبنسب( 2-2) من الرتب ىعل حصلتفقد 
جمعية المكتبات كون وقد يعود ذلك إلى (. 2.2% - 05.3%)

 والمعلومات األردنية من أقدم الجمعيات في الوطن العربي
من  ،م النشاطات والخدمات إلى فئة المكتبيينيقدفي ت هاوأنشط

الل من خ ،أعضاء هيئة تدريس وطلبة وموظفين في مجال المهنة
ونشر  ،وتواصلها معهم facebookروابطها على الفيسبوك 

من خالله عن الدورات والمؤتمرات التي  اتالمعلومات واإلعالن
، وقد لوظائف والنشاطات االجتماعيةعن او  ،تعدها أو تشارك فيها

يعود كذلك إلى أن العينة من األردن ومعظم أعضاء هيئة التدريس 
لومات في الجامعات األردنية أعضاء في أقسام علم المكتبات والمع

في الجمعية يستخدمون موقع الجمعية ويوجهون طلبتهم 
، وأن موقع )اعلم( من المواقع الستخدامها للتعرف على نشاطاتها

القريبة من المستخدمين يتابعون النشاطات المهنية التي يطرحها 
 والمؤتمرات المتخصصة التي يعقدها.

بنسب ضعيفة )أقل من  بية جاءاستخدام الروابط غير العر  -2
من قبل  ونال المرتبة األولى(، وكان أعالها استخدامًا 58%

ية ، حيث بلغت النسب المئو OCLCأعضاء هيئة التدريس رابط 
 إلى المستخدمين توجه إلى ذلك يعود وقد (،%22) الستخدامه
لى اللغة، لسهولة العربية الروابط  يتيح OCLC رابط أن وا 

 أوساط في ة الرابطةشهر  إلى باإلضافة مجاني، بشكل المعلومات
 نشاطات من لها لما والمعلومات المكتبات مجال في المهتمين
 ،العالم حول والمعلومات المكتبات مؤسسات مع تعاونية ومشاريع

 عبر والمرئية النصية المختلفة بأشكالها معلومات من تقدمه ولما
 فيالحظ أن الروابطأما بقية .  facebook الفيسبوك على رابطها

 . %02 - %5.5تراوح ما بين استخدامها ي
ما الدوافع المهنية ودوافع البحث العلمي التي تدعو أعضاء : الثانيالسؤال 

هيئة التدريس وطلبة أقسام علم المكتبات في الجامعات األردنية الستخدام 
ن الروابط المتخصصة من وجهة نظر المستخدميو  صل االجتماعيامواقع التو 

 ؟لها
الدوافع المهنية ودوافع البحث يهدف هذا السؤال إلى معرفة 

العلمي التي تدعو أعضاء هيئة التدريس وطلبة أقسام علم المكتبات في 
الروابط و  صل االجتماعيامواقع التو الجامعات األردنية الستخدام 

 ل .( توضح اإلجابة عن هذا السؤا2. والجداول )المتخصصة فيها
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 صل االجتماعياستخدام مواقع التو ال دوافع المهنية ودوافع البحث العلميال(: 7جدول )
 المستخدمين لهاالمستجيبين الروابط المتخصصة من قبل و 

 العبارات الرقم
المتوسط  الرتبة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 المتوسطات

حديثة في علم متابعة االتجاهات ال 02
 المكتبات المعلومات

0 
 متوسطة 0.82202 9.2208

2 
البحث عن موضوعات البحوث 
المنشورة في المجالت المتخصصة 

 وبياناتها الببليوغرافية

2 

9.5200 0.82980 = 

االستفادة من المصادر والمراجع  2
 الموثقة في البحوث

9 
9.5922 0.82223 = 

ستراتيجيات البحث إاستخدام  2
 الحديثة

2 
9.5888 0.82225 = 

00 
جابة عن بعض الحصول على اإل

ي فيما االستفسارات التي تواجهن
 يتعلق بالمساقات الدراسية

5 

9.5888 0.83922 = 

3 
التواصل المهني وتبادل الخبرات 
واالستشارات مع أعضاء هيئة 

 التدريس وزمالء الدراسة

2 

9.2393 0.82599 = 

08 
 لمحاضرات/االطالع على ا

 ت/ الدوراالندوات/ ورشات العمل

2 
9.2220 0.82228 = 

0 
كة في البحوث العلمية مع المشار 

 الزمالء
0 

9.9503 0.80202 = 

9 

االطالع على ما يتوافر في قواعد 
البيانات وبنوك المعلومات 

المتخصصة في علم المكتبات 
 والمعلومات

3 

9.9292 0.02228 = 

االستفادة من منهجيات البحث  5
 المتبعة

08 
9.2920 0.89098 = 

/ ر والبحوث العلميةإلعداد التقاري 0
 الرسائل الجامعية

00 9.0350 0.09323 = 

بحوث المؤتمرات العلمية  /وقائع 2
 المتعلقة بعلم المكتبات والمعلومات

02 

9.0208 0.08980 = 

 = 3.406425  متوسط المتوسطات

 :(2يتبين من الجدول رقم )
 الدوافع المهنية ودوافع البحث العلمي التي تحث المستجيبينأن 

على استخدام مواقع التواصل االجتماعي والروابط الموجودة فيها كانت 
وتراوحت  ،ومتقاربة في متوسطاتها الحسابية ،جميعها بدرجة متوسطة

وهي تمثل الدوافع المهنية  ،9.0208و  9.2208ما بين متوسطاتها 
مما يؤكد اهتمام المستخدمين ودوافعهم  معاً  ودوافع البحث العلمي

م لدى همن كال الجانبين أل ،هو ما يعزز الجانبين معاً و  ،الستخدامها
ضرورات المكمالت و الحيث تعتبر من  ،أعضاء هيئة التدريس والطلبة

ن المدرسين إحيث  ،فال تفريق بينهما ،لمناهج والتخصص والمهنةل
والطلبة حريصون  ،لى تخريج طلبة متفوقين أكاديميًا ومهنياً إيتطلعون 

األكاديمية والمهنية استعدادًا ألداء مهامهم المهنية تقان الجوانب إعلى 
وقد يعود ذلك إلى رغبة المستجيبين في مواكبة االتجاهات  في الميدان.

والتطورات الحديثة في مجال تدريس علم المكتبات والمعلومات في 
وهم بحاجة إلى التعرف  ،عصر تناقل المعلومات عبر الوسائل الحديثة

المنشورة، ومتابعتها من خالل شبكات  أو ث المعدةالبحو واالستفادة من 
وفر عليهم الكثير من تالتي هي سمة العصر ف ،التواصل االجتماعي

 الوقت والجهد.
متابعة االتجاهات الحديثة في علم المكتبات " الدوافعأن 
البحث عن موضوعات البحوث المنشورة في المجالت "" والمعلومات

االستفادة من المصادر والمراجع " و"رافيةالمتخصصة وبياناتها الببليوغ
( على التوالي 9، 2، 0) " والتي حصلت على الرتبالموثقة في البحوث

، 9.2208قد نالت المتوسطات الحسابية التالية على التوالي: 
، 0.82202، وبانحرافات معيارية بلغت 9.5922، 9.5200
الحديثة  االتجاهات، مما يشير إلى قوة دوافع 0.82223، 0.82980

وين البحوث المكتبات المعلومات، وموضوعات/ عنا في تدريس علم
 .المصادر والمراجع الموثقة في البحوثالمعدة/ المنشورة، و 

/ بحوث هي "وقائع لدى المستجيبين الستخداماضعف دوافع أأن 
نالت الرتبة  إذالمؤتمرات العلمية المتعلقة بعلم المكتبات والمعلومات" 

(، وقد يعود ذلك إلى 9.0208متوسط الحسابي لها )بلغ الو  (02)
من خالل مواقع التواصل ضعف نشر وقائع المؤتمرات وأوراق العمل 

 لضخامة حجم وقائع المؤتمرات.  االجتماعي
: ما درجة فاعلية المواقع االجتماعية والروابط المتعلقة الثالثالسؤال 

ضاء هيئة التدريس وطلبة بها في تحقيق الدوافع المهنية والبحث العلمي ألع
أقسام علم المكتبات والمعلومات في الجامعات األردنية من وجهة نظر 

 المستخدمين لها؟
   
 تخدمين للمواقعيهدف هذا السؤال إلى بيان وجهة نظر المس 

من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الماجستير المتعلقة بها الروابط و االجتماعية 
المكتبات بالجامعات في درجة فاعليتها في تحقيق والبكالوريوس في أقسام علم 

( يوضح اإلجابة عن هذا 0الدوافع المهنية والبحث العلمي. والجدول رقم )
 السؤال.
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في أقسام  ضاء هيئة التدريس والطلبةأع المستجيبين من في تحقيق الدوافع المهنية والبحث العلمي لدىالمتعلقة بها الروابط و االجتماعية  لمواقع( درجة فاعلية استخدام ا8جدول رقم )
 علم المكتبات بالجامعات األردنية

# 
 الدوافع المهنية والبحث العلمي

 الطلبة أعضاء هيئة التدريس

 
المتوسط  الرتبة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 المتوسطات

المتوسط  الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 مستوى المتوسطات المعياري

2 
وعات البحوث البحث عن موض

المنشورة في المجالت المتخصصة 
 وبياناتها الببليوغرافية.

0 
 مرتفعة 0.856957 4.13

5 
 متوسطة 1.016662 3.49

الندوات/  لمحاضرات/االطالع على ا 08
 / الدورات.ورشات العمل

2 
 مرتفعة 0.949918 3.81

8 
3.39 1.023532 = 

2 
االستفادة من المصادر والمراجع 

 لبحوث.الموثقة في ا
9 

  مرتفعة 1.198958 3.75
3 

3.51 1.023286 = 

متابعة االتجاهات الحديثة في علم  02
 المكتبات المعلومات.

2 
 مرتفعة 1.250000 3.75

1 
3.62 1.049605 = 

3 
التواصل المهني وتبادل الخبرات 
واالستشارات مع أعضاء هيئة 

 التدريس وزمالء الدراسة.

5 
 متوسطة 1.316957 3.62

6 
3.48 1.029757 = 

المشاركة في البحوث العلمية مع  0
 الزمالء.

2 
 متوسطة 1.118034 3.5

9 
3.34 1.068935 = 

 ستراتيجيات البحث الحديثةإاستخدام  2
2 

 متوسطة 1.367879 3.44
3 

3.51 0.976042 = 

االستفادة من منهجيات البحث  5
 المتبعة.

0 
 متوسطة 1.367879 3.44

11 
3.21 0.99009 = 

00 
الحصول على اإلجابة عن بعض 

االستفسارات التي تواجهني فيما يتعلق 
 بالمساقات الدراسية.

3 
3.12 0.992157 

 2 متوسطة
3.54 1.092841 = 

0 
/ إلعداد التقارير والبحوث العلمية

 الرسائل الجامعية.
08 

2.44 1.367879 
 10 متوسطة

3.28 1.076913 = 

2 
االطالع على بحوث المؤتمرات 

مية المتعلقة بعلم المكتبات العل
 والمعلومات.

00 
2.44 1.456398 

 12 متوسطة
3.20 1.026405 = 

9 

االطالع على ما يتوافر في قواعد 
البيانات وبنوك المعلومات 

المتخصصة في علم المكتبات 
 والمعلومات

02 

2.38 1.408678 

 7 متوسطة

3.43 1.084854 = 

طةمتوس 3.42 متوسطة 3.32 كليمتوسط الال   

 ( ما يلي:0ول )من الجد يالحظ
كل من أعضاء هيئة الكلي ومتوسطات إجابات متوسط ال (0)   

في  المتعلقة بهاالروابط و االجتماعية عن فاعلية المواقع التدريس والطلبة 
عدا ما تحقيق الدوافع المهنية واألكاديمية جاءت كلها بدرجة متوسطة، 

 التدريس بدرجة مرتفعةيئة جاءت فاعليتها ألعضاء ه دوافع ةأربع
البحث عن موضوعات البحوث المنشورة في المجالت " للعبارات

 /االطالع على المحاضرات"و ،"المتخصصة وبياناتها الببليوغرافية
صادر والمراجع االستفادة من المو"، "/ الدورات/ ورشات العملتالندوا



  لجامعات األردنيةواقع التواصل االجتماعي في تحقيق الدوافع المهنية والبحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس وطلبة أقسام علم المكتبات والمعلومات في امدى مساهمة م

434 

المكتبات  متابعة االتجاهات الحديثة في علم""، والموثقة في البحوث
بلغت  حيث ،(2، 9، 2، 0) التي نالت الرتب لدوافعاوهي  ."المعلومات

( وبانحرافات 3.75، 3.75، 3.81، 4.13متوسطاتها على التوالي: )
، 1.198958، 0.949918، 0.856957معيارية على التوالي: )

أكثر من الطلبة،  ،وقد يعود ذلك لحاجة أعضاء هيئة التدريس ، (1.25
العلمي والحصول على المعلومات بهدف إعداد البحوث  إلى البحث

 حدث التطورات في التخصص. أللترقيات العلمية ومتابعة 
    
فاعلية تحقيق بقية الدوافع المهنية واألكاديمية أن بالرغم من ( 2)

لدى كل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة جاءت بدرجة متوسطة إال أن 
التي نالت  الدوافع ؛ فيالحظ أنالفئتيندى هناك اختالفًا بين فاعليتها ل

التواصل المهني وتبادل الخبرات وهي العبارات "( 2، 2، 5) الرتب
المشاركة في "و"، واالستشارات مع أعضاء هيئة التدريس وزمالء الدراسة

 "ستراتيجيات البحث الحديثةإاستخدام ""، والبحوث العلمية مع الزمالء
ألن وقد يعود ذلك س أعلى من الطلبة جاءت عند أعضاء هيئة التدري

لدى أعضاء هيئة ومنهجيته  الدوافع المهنية والبحث العلمياالهتمام ب
حيث تتركز حاجة أعضاء هيئة التدريس في  ،الطلبةأعلى من التدريس 

ومن ثم  األولى ألغراض الترقيةتحقيق دوافع البحث العلمي بالدرجة 
، 00، 2في بقية الدوافع ) ى الطلبةلدذلك نعكس يبينما  .الدوافع المهنية

( فيالحظ أن متوسطات اإلجابة جاءت لدى الطلبة أعلى من 9، 2، 0
كبر إلى أ، وقد يعود ذلك إلى حاجة الطلبة بشكل أعضاء هيئة التدريس

ستراتيجيات البحث الحديثة للوصول إلى المعلومات إلى استخدام إالتعرف 
 خالل المساقات الخاصة بذلكمن  وتدربهم على استخدامها ،المطلوبة
مواقع  ونستخدميإلى أن الطلبة أيضًا ، وقد يعود ذلك لها هموتطبيق

إلى  لحاجتهمالتواصل االجتماعي ذات العالقة بعلم المكتبات والمعلومات 
الحصول على إجابات تتعلق ببعض المفردات والموضوعات في 

، فيما يخص دراستهمالستزادة ايلجأ الطلبة إلى  الذ ؛مساقاتهم الدراسية
االطالع على وقائع المؤتمرات وقواعد  تمكنهم من وأن هذه المواقع

البيانات والبحث فيها واالستفادة منها في إعداد التقارير والواجبات 
عداد الواجبات والتقارير أثناء و والبحوث العلمية أو الرسائل الجامعية،  ا 

 دراستهم على مدى الفصول الدراسية. 
 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق يوجد هل: رابعالالسؤال 

( a≤ 0.05) من المستخدمين المستجيبين إجابات متوسطات بين 
 الجامعات في المكتبات علم أقسام في والطلبة التدريس هيئة أعضاء
 الحكومي الجامعة قطاعو  المهنة،و  الجنس،) للمتغيرات تعود األردنية
 ؟(ماالستخدا وفترة ،والخاص

يهدف هذا السؤال إلى بيان الفروق ذات الداللة اإلحصائية     
بين إجابات  -إن وجدت –( a≤0.05عند مستوى الداللة ) 

المستجيبين حول استخدام أعضاء هيئة التدريس في أقسام علم 
المكتبات في الجامعات األردنية وطلبة الماجستير في الجامعة األردنية 

 ردنية لمواقع التواصل االجتماعيالزرقاء واألوالبكالوريوس في جامعتي 
وقطاع الجامعة  الروابط المتخصصة تعود لمتغيرات الجنس والمهنةو 

  عن هذا السؤال. وضح اإلجابةي( 3ول ) . والجد)حكومي أو خاص(
( بين a≤ 0.05الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة )  (9جدول )

لفاعلية تحقيق المواقع االجتماعية والروابط دمين المستخإجابات المستجيبين 
وقطاع  ،والمهنة ،تعود لمتغيرات الجنسللدوافع المهنية واألكاديمية  المتخصصة

 ، وفترة االستخدامالجامعة )حكومي أو خاص(

 المتغير
 الدوافع

F 
 قيمة "ف" المحوسبة

Df 
 درجة الحرية

sig 
 مستوى الداللة

 8.58 082 8.252 الجنس

 *8.880 92 09.20 مهنةال

 8.220 028 8.299 الجامعةقطاع 

 0.899 3 0.197 فترة االستخدام

داللة نه ال توجد فروق ذات ( أ3يتبين من الجدول رقم )   
بين إجابات المستجيبين ( a≤ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة

 هنيةالم للدوافع المتخصصة والروابط االجتماعية المواقع تحقيق لفاعلية
 أو حكوميال الجامعة وقطاع الجنس، لمتغيرات تعود واألكاديمية

داللة إحصائية تعود لمتغير ، بينما توجد فروق االستخدام وفترة خاص،ال
حيث بلغ مستوى  لصالح طلبة البكالوريوسفي تحقيق الدوافع المهنة 
وقد يعود  (.a≤ 0.05)مستوى الداللة وهو أقل من   0.001الداللة 
حاجة طلبة البكالوريوس إلى تناقل المعلومات وتبادلها اختالف ى ذلك إل

ت التي تتعلق بمساقاتهم فيما بينهم، واالستفسار عن بعض الموضوعا
.الدراسية
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 وطلبة التدريس هيئة أعضاء بعض عزوف أسباب ما: الخامسالسؤال 
 التوصل مواقع استخدام عن األردنية الجامعات في المكتبات علم أقسام

 نظرهم؟ وجهة من المتخصصة الروابطو  جتماعياال
استخدام مواقع التوصل  ف هذا السؤال إلى معرفة أسباب عدميهد
الروابط المتخصصة من قبل غير المستخدمين لها من و  االجتماعي
عن  باإلجابة( يوضح البيانات المتعلقة 08. والجدول رقم )المستجيبين

 .السؤال هذا
الروابط المتخصصة من و  ام مواقع التوصل االجتماعياستخد (: أسباب عدم11جدول )

 قبل غير المستخدمين لها من المستجيبين

المتوسط  الرتبة العبةةةةةةارة الرقم
مستوى  االنحراف المعياري الحسابي

 المتوسطات

0 
عرف كيفية أال 

 .االستفادة منها
0 

 ضعيفة 8.2225 0.3202

2 
ال تفيد في تدريس 
علم المكتبات 

 مات.والمعلو 

0 
0.3202 8.2225 = 

إنها تخالف تعاليم  9
 ديني وقيم مجتمعي.

9 
0.0022 8.9920 = 

سلبياتها أكثر من  3
 يجابياتهاإ

9 0.0022 8.9920 = 

2 
دخلت إليها ولم أرغب 

 في االستمرار

5 
0.0295 8.9323 = 

2 

ال أعلم بوجود 
مجموعات متخصصة 
في علم المكتبات 

والمعلومات على هذه 
 ع.المواق

5 

0.0295 8.9323 = 

 = 8.9323 0.0295 5 ال أعلم بوجودها 08

00 
صعوبة استخدامها 
ألنها ليست باللغة 

 العربية

5 
0.0295 523525 = 

ال أعرف كيف أصل  5
 إليها

3 0.2222 525352 = 

حاولت ولم أجد  2
 تجاوبًا من الزمالء.

3 
0.2222 525352 = 

 = 525524 0.2220 00 ليس لدي وقت 0
 = 1.828882  متوسط المتوسطات

من قبل ( أن أسباب عدم االستخدام 08يالحظ من الجدول )   
بمتوسطات حسابية  قد جاءت كلهاغير المستخدمين من المستجيبين 

مما يشير إلى  ،(0.2220و  0.3202)تتراوح ما بين و  مستواها ضعيف
ب ألسباأن عدم استخدامهم للمواقع االجتماعية ال يعود بشكل جوهري 

في الجوانب  إفادة المواقع االجتماعية تتعلق بمهارة االستخدام أو عدم
أو ألنها تخالف الدين والقيم االجتماعية أو لصعوبة  األكاديمية والمهنية

خارج - عن أسباب أخرىأعربوا المستخدمين . ولكن غير استخدامها
لمتعلقة االروابط و االجتماعية تمنعهم من استخدام المواقع   -الجدول
وهي: أنهم يتوقعون اختراق المواقع أثناء تواصلهم مع اآلخرين عن  بها،

تعرضهم أن أن هذه المواقع فيها العديد من الصور ويمكن و بعد، 
من كثرة جاذبيتها للمضايقة من اآلخرين، باإلضافة إلى شعورهم بأنها 

، وأنها إذا استخدمت ساعات طويلة أمام الشاشة ونيقضس همتجعل
 .قيم المجتمعو تعاليم الدين خدامًا خاطئًا توقع في أخطاء تخالف است

 االستنتاجات:
 في ضوء تحليل إجابات أسئلة الدراسة يمكن استنتاج ما يلي:

الروابط و  الجتماعيةمن المستجيبين يستخدمون المواقع ا (%00.2) أن -0
 9منهم يستخدمونها منذ  %20.55ونسبة  المتخصصة أعضاء 

 سنوات فأكثر.
 faceن أكثر المواقع االجتماعية استخدامًا من المستجيبين هي:  أ -2

book ،You tube ،instagramها، حيث بلغت نسب استخدام 
 على التوالي. (20.2، 22.2، 32.5)

أن أكثر الروابط العربية المتخصصة استخدامًا جمعية المكتبات  -9
بلغت نسب  حيث واالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات )اعلم(األردنية، 

أما الروابط غير  على التوالي، (%95.2، %53.0)استخدامها، 
 ،(%22)بنسبة و  OCLC  أكثرها استخدامًا كان الرابطالعربية فإن 

  .(%22.2)وبنسبة  librariansو
وطلبة الماجستير أن التواصل االجتماعي بين أعضاء هيئة التدريس  -2

الروابط المتخصصة عبر مواقع التواصل االجتماعي و والبكالوريوس 
بدرجة  المتعلقة بمهنة المكتبات والبحث العلميالدوافع المهنية  تحقق

 .متوسطة
االجتماعية  أن أكثر األسباب لعدم استخدام غير المستخدمين للمواقع  -5

 تعود إلى  ضعف معرفتهم باستخدام هذهال  المتعلقة بهاالروابط و 
كما أوضحها األسباب كن ول ؛/ الروابط وكيفية االستفادة منهاالمواقع

اختراق المواقع  همتوقعفي  (أخرى أسبابمن خالل ) بعض المستجيبين
أن هذه المواقع  ظنهم فيأثناء تواصلهم مع اآلخرين عن بعد، وكذلك 

فيها العديد من الصور ويمكن تعرضهم للمضايقة من اآلخرين، 
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ضي باإلضافة إلى شعورهم بأنها تجذب المستخدم بطريقة تجعله يق -2
دون فائدة تذكر، شاشة دون أن ينتبه لمرور الوقت، ساعات طويلة أمام ال

للخروج عن تعاليم الدين أو قيم المجتمع إذا أسيء  اواسع وأن فيها مجاال
 استخدامها.

( a≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )نه ال توجد فروق ذات أ  -2
 والروابط االجتماعية المواقع تحقيق لفاعليةبين إجابات المستجيبين 

 وقطاع الجنس، لمتغيرات تعود واألكاديمية المهنية للدوافع المتخصصة
داللة ، بينما توجد فروق االستخدام وفترة خاص،ال أو حكوميال الجامعة

 ( تعود لمتغير المهنة في تحقيقa≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )
 طلبة البكالوريوس الدوافع لصالح
 التوصيات:

في األردن  المكتبات الجامعيةوالمعلومات في ام أقسام المكتبات قي -0
في  مواقع التواصل االجتماعي وروابطها المتخصصةبإعداد قائمة ب

 بها والتوعية ،والترويج لها ،المكتبات والمعلومات واإلعالن عنها
لزيادة  ألهميتها األكاديمية والمهنية من خالل برامج توعية هادفة

في  وطلبة الماجستير والبكالوريوس يئة التدريستوعية أعضاء ه
وبأهميتها ، أقسام علم المكتبات والمعلومات في الجامعات األردنية

وزيادة  ،لهم في المجال اإلداري المهني والتدريسي والبحثي
 استخدامها.

أعضاء هيئة التدريس طلبتهم الستخدام مواقع التواصل  زيادة تشجيع .0

اساااتخدامها لماااا تحتوياااه مااان معلوماااات االجتمااااعي وتشاااجيعهم علاااى 

وأبحاث ودراسات يمكن االستفادة منها لتعزيز فاعلية الادوافع المهنياة 

 .تهاوزياد والبحث العلمي لديهم

على مواقع  علم المكتبات والمعلوماتألقسام إنشاء صفحات  .2
التواصل االجتماعي للتعريف بالمواقع والروابط المتخصصة في علم 

مات لالستفادة منها من قبل أعضاء هيئة التدريس المكتبات والمعلو 
 وطلبتهم.

  :العربية المراجع
شبكات التواصل  ،(2805) عبد الباري هاني إبراهيمالحلفي،  -0

جامعة  –ة اآلداباالجتماعي واستخدامها من قبل تدريسيي كلي
بوك أنموذجا(. رسالة دبلوم عالي. العراق. جامعة البصرة: )الفيس

 .228 ص البصرة.
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