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هدفت الدراسة إىل التعرف على  وجهات نظر املكتبيني العرب يف مدى استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي وروابطها 

غري املسـتخدمني هلـا،    املتوافرة عرب الشبكات وأكثر املواقع وروابطها استخداماً من قبلهم، ودوافع االستخدام وأسباب عدم استخدام
من املكتبيني   102تكونت عينة الدراسة من . وبيان مدى رضا املستخدمني منهم عما تقدمه هلم شبكات التواصل االجتماعي وروابطها

وقـت  من أعضاء مجعيات املكتبات العربية اليت هلا مواقع على شبكة االنترنت أو من خالل بريدهم االلكتروين املتوافر لدى البـاحثني  
من املستجيبني يستخدمون املواقع االجتماعية،  وأن أكثر املواقع استخداماً هـي  % 84.3أظهرت نتائج الدراسة إن . توزيع االستبيان

Facebook   ويليه موقعYouTube ،وTwitter   وأكثر الروابط املتخصصة يف املكتبات استخداماً رابطان مها رابط مجعية املكتبـات
ورابط مكتبة الكوجنرس، ) اعلم(منهم، ويتلومها رابط االحتاد العريب للمكتبات % 44.1حيث يستخدمهما ) OCLC(األردنية ورابط 

وراء عدم استخدام غري املسـتخدمني   األسباب أكثروأن . من املستخدمني راضون عما تقدمه هذه املواقع وروابطها هلم% 90.6وأن 
وتبني كذلك أن هناك فروقاً ذات داللة إحصـائية  . صصة يف علم املكتبات عليهاللمواقع عدم علمهم بوجودها ووجود جمموعات متخ

بني وجهات نظر املستخدمني تعود ملتغريي اجلنس ومدة االستخدام، بينما ال توجد فـروق ذات  )  a:≤ 0.05(عند مستوى الداللة 
الدراسة بعدة توصيات منها قيام مجعيـات املكتبـات يف    وأوصت. داللة إحصائية عند مستوى الداللة تعود ملتغري املؤهل العلمي واملهنة

يف  الوطن العريب واالحتاد العريب جلمعيات املكتبات العربية بزيادة توعية املكتبيني العرب مبواقع التراسل االجتماعي وروابطها املتخصصـة 
  .وبأمهية اإلفادة منها يف اال اإلداري والبحثي والتدريسي  املكتبات واملعلومات

    
  OCLC  / مجعيات املكتبات العربية  توثر/ الفيس بوك /  مواقع التواصل االجتماعي 

 
املكتبات مؤسسات تتفاعل باتمع احمليط ا تتأثر وتؤثر به؛ لذلك يالحظ أن أهداف املكتبات بأنواعها املختلفة وأدوارهـا       

ت بني فترة وأخرى نتيجة مواكبة التطورات احلديثة يف جمال املعلومات وختزينها واسترجاعها وتناقلها وطرق ووظائفها، يطرأ عليها تغريا
الوصول إليها مما أدى إىل تنوع أشكال مصادر املعلومات وتغري بيئة املعلومات نتيجـة التكنولوجيـا احلديثـة والتطـورات يف جمـال      

  .االتصاالت
عالً على املكتبات؛ فظهرت خدمات معلومات جديدة مثل خدمة البث االنتقائي واإلحاطـة  وأثرت هذه التطورات تأثرياً فا

اجلارية، وأصبح املستفيدون يتلقون هذه اخلدمة إلكترونياً عن طريق الربيد االلكتروين عرب شبكات املعلومات، وظهرت مواقع التواصـل  
انتباه املاليني من مستخدمي االنترنت، وأصبحت جـزءاً مـن   وغريها اليت شدت    MySpace, Facebook, Beboاالجتماعي مثل 

  . يوميام على الشبكة
الذي ظهـر ألول  ". 2.0ويب "والتغريات اليت طرأت على بيئة املعلومات بشكلها وإمكانياا اجلديدة أطلق عليها مصطلح 

 Media(الدولية لتكنولوجيا املعلومات  اإلعالمية وجمموعة ميديا اليف  O'Rally VPعن طريق شركة اورايل  2004مرة عام 



  
ــــــــــــــــــــــــــــ)( ــــــــــــــــــــــــــــ 

 

)48( 
 

Live International .( جمموعة من التقنيات والتطبيقات اجلديدة أدت إىل تغيري سلوك شبكة االنترنـت   إىلوهو مصطلح يشري
عامليـة علـى   كما يعتمد اجليل اجلديد للشبكة ال ).2010اخلثعمي (تمد على اخلدمات للتعبري عن مفهوم جيل جديد للشبكة العاملية يع

املستخدمني لتطوير املواقع املختلفة وإسهامهم يف رفد الشبكة باملعلومات وبشكل مستمر الحتوائها على تقنيات تسهل التصـفح الـيت   
تعتمد على املشاركة التفاعلية بني املستخدمني من خالل املدونات ومواقع التواصل وحمركات ذكية بإتاحة دائمة وحمتوى مفتوح  تدمج 

  ).(Allen 2009 لتقنيات واملشاركة واملمارسات  ابني
شكل أرضـية جيـدة وصـلبة     2.0إن التطورات احلديثة وما ميكن أن تقدمه الشبكة العنكبوتية بشكلها اجلديد املتمثل يف الويب     

" 2.0الويـب  "مبصـطلح   واملتـأثر " 2.0املكتبة "للمكتبة وخدماا ومرافق املعلومات فيها، وأظهر مصطلح اجليل اجلديد للمكتبات 
ت وتقنياته وخدماته الذي يشري إىل تطور املكتبات وبنائها للوصول إىل املستفيدين، ودعم دميقراطية املعرفة، والوصول احلر إىل املعلومـا 

    ).2009عارف والسرحيي (. وإزالة احلواجز، ودعم مفهوم جمتمع املعلومات واملشاركة والتفاعل بني املستخدمني
ذه الدراسة لتلقي الضوء على وجهات نظر املكتبيني العرب يف مدى اإلفادة من مواقع التواصل االجتماعي االلكتروين وتأيت ه

  .بينهم يف جمال تبادل املعلومات والبحث العلمي وتطوير املهنة
 

ل االجتماعي والروابط املرتبطة ا عرب تتمثل مشكلة الدراسة يف عدم وضوح مدى استخدام املكتبيني العرب لشبكات التواص   
شبكة االنترنت ودوافع االستخدام، وعدم وضوح مدى إفادم منها يف جمال تبادل املعلومات والبحث العلمي وتطوير املهنة، وأسـباب  

  .عدم استخدام غري املستخدمني هلذه املواقع
 

مـن خـالل املواقـع     2.0ن توضح مدى استخدامات املكتبيني العرب لتطبيقات الويـب  تأيت أمهية الدراسة من نتائجها املتوقع أ   
  . االجتماعية يف جماالت تبادل املعلومات والبحث العلمي وتطوير املكتبات ومدى اإلفادة منها يف ااالت املهنية والبحثية والتدريس

 
ت نظر املكتبيني العرب يف مدى استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي وروابطها املتـوافرة  دف الدراسة إىل التعرف على  وجها  

كـذلك  . عرب الشبكات وأكثر املواقع وروابطها استخداماً من قبلهم، ودوافع االستخدام وأسباب عدم استخدام غري املستخدمني هلـا 
الجتماعي وروابطها عنها، ومعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصـائية  دف الدراسة إىل بيان مدى رضا املستخدمني لشبكات التواصل ا

بني وجهات نظر املكتبيني العرب يف استخدام مواقع التواصل االجتماعي للتواصل   -إن وجدت –) a:≤ 0.05(عند مستوى الداللة 
  .      اجلنس، واملؤهل العلمي، واملهنة، ومدة االستخدام: املهين واليت تعود للمتغريات

  : ولتحقيق هذه األهداف حتاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية
  ما مدى استخدام املكتبيني العرب لشبكات التواصل االجتماعي وروابطها املتوافرة عرب الشبكات؟ )1
 ما أكثر املواقع استخداماً؟ )2
  ما دوافع استخدام املستخدمني لشبكات التواصل االجتماعي وروابطها؟  )3
 ستخدمني لشبكات التواصل االجتماعي وروابطها عنها؟ما مدى رضا امل )4
 ما أسباب عدم استخدام غري املستخدمني لشبكات التواصل االجتماعي وروابطها؟ )5
مـن   بني وجهات نظر املستخدمني -إن وجدت -) a:≤ 0.05(ما الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة  )6

اجلنس ومدة االستخدام واملؤهـل  : التواصل االجتماعي وروابطها تعود ملتغرياتشبكات  املكتبيني العرب حول اإلفادة من
 .العلمي واملهنة
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الثاين للويب أو مـا   املواقع على شبكة اإلنترنت اليت ظهرت مع اجليل بأا مصطلح يطلق على جمموعة من) 2009(يعرفها الدراب    
بلـد ،  ( شبكات انتمـاء   جمتمع افتراضي جيمعهم جمموعات اهتمام أو واليت تتيح التواصل بني األفراد يف بيئة 2.0باسم ويب يعرف 

وهي خدمات تتيحها شبكة االنترنت اليت تسمح لألفراد بناء ملفات شخصية عامة أو شـبه عامـة    ).إخل... مدرسة ، شركة  جامعة ،
 Boyd(كما يعرفها بويد . وضع  قائمة ملستخدمني آخرين اشتركوا معهم بنقاط تواصل مشتركة ضمن نظام حمدد لعمل أو حتديد أو

بأا خدمات شبكة االنترنت اليت تسمح لألفراد بناء ملفات شخصية عامة أو شبه عامة ضمن نظام حمدد لعمل أو حتديـد أو  ) 2008
  .وضع  قائمة ملستخدمني آخرين اشتركوا معهم بنقاط تواصل مشتركة

 2.0  
على دعم االتصال بني مستخدمي اإلنترنـت،   هو فلسفة أو أسلوب جديد لتقدمي خدمات اجليل الثاين من اإلنترنت، تعتمد   

جمتمعـات إلكترونيـة،    احملتوى الرقمي على اإلنترنت، والتعاون بني خمتلف مستخدمي اإلنترنت يف بناء وتعظيم دور املستخدم يف إثراء
ووصف   اليت من أبرزها املدونات، التأليف احلر، 2.0مسات وخصائص الويب  فلسفة يف عدد من التطبيقات اليت حتققوتنعكس تلك ال

   ).2009خليفة (. احملتوى، والشبكات االجتماعية
2.0 

املوقع "مت تناول فكرة  خالل املؤمتر السنوي العاملي ملكتبيي االنترنت عندما 2005هو مصطلح مت اإلعالن عنه ألول مرة عام 
وتتحدث الفكرة عن جمموعة من العناصر اليت جيب أن تتكامل وتتفاعل للوصول إىل ما يسمى مبكتبات ". االلكتروين النموذجي للمكتبة

، وتتمثل يف مبادئ وأسس وخدمات معلومات وتقنيات وسياسات وموارد بشرية دف إىل الوصول إىل أقصى وأفضـل خدمـة   2.0
  ).2011الضوحيي (. ة ميكن أن نقدمها للمستفيدين من املكتبةمعلوماتي

 
اقتصرت الدراسة على وجهات نظر املكتبيني العرب أعضاء مجعيات املكتبات العربية اليت هلا مواقع على شبكة االنترنـت أو  

  . من يتوافر بريدهم االلكتروين لدى الباحثني وقت توزيع االستبيان
 

والـيت  " استخدام الشبكات االجتماعيـة "تبني للباحثني أن هناك عدداً من الدراسات العربية وغري العربية اليت تناولت موضوع الدراسة 
  :منها

1 
ا، والعمل على على بعض الشبكات االجتماعية األكثر انتشاراً واألكثر عدداً ومعرفة إمكانا) 2010(ركزت دراسة جماهد  

وأوصـت  . حصر املكتبات اليت تتيح خدماا من خالل هذه الشبكات لقياس نوعيتها ومدى تواصل هذه املكتبات مع هذه الشـبكات 
الدراسة بضرورة إملام املكتبيني جبميع التطورات التكنولوجية على شبكة االنترنت، وضرورة استغالل إمكانيات الشبكات التقنية العاليـة  

  .مي خدمات حديثة ومتطورة لرفع أداء املكتباتيف تقد
القضايا املتعلقة باجليل الثاين للويب يف املكتبات واليت مت تقسيمها إىل العمليات اليت تتم داخل ) 2011(وناقشت دراسة سيد 

بات وأخصائي املعلومات النظـر  أن على املكت:  وتوصلت الدراسة إىل نتائج عدة منها. املكتبة، وما يتعلق بأخصائي املكتبة واملستفيدين
لالجتاهات احلديثة والتغريات اليت تطرأ على احتياجات املستفيدين كعامل يساهم يف بناء اتمعات االلكترونية لتقدمي أفضـل وأسـرع   

  . خدمات املعلومات للمستفيدين
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واليت تقوم على مبـدأ  " 2.0الويب املكتبات احلديثة واالنترنت باستخدام تقنية "وعنواا ) 2011(وناقشت دراسة خضري 
كما . 2.0املشاركة والتفاعل مع املستفيد، وقد تناولت الدراسة العالقة بني العاملني يف املكتبة واملستفيدين منها باستخدام بيئة مكتبات 

علومات واجلمع بني اسـتخدام  والتعامل مع كافة أشكال امل  2.0عرضت الدراسة املهام واملميزات اليت تقدمها املكتبات يف بيئة الويب 
أن الشبكات االجتماعية أصبحت مبثابة جمتمعات : وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج منها. املصادر االلكترونية واملصادر املطبوعة

االهتمـام  الكترونية جديدة جيتمع فيها املتخصصون، وأصبح من الضروري أن تتواجد املكتبات على تلك الشبكات بإنشاء جمموعات 
وأوصت الدراسة باستخدام الشبكات االجتماعية من قبل أقسام املكتبـات واملعلومـات   . خاصة ا، واإلعالن عن نشاطاا وخدماا

  .واملكتبيني
ظاهرة توظيف تقنية املعلومات خاصة االنترنت يف التطـوير املهـين للعـاملني يف قطـاع     ) 2009(وتناولت دراسة السامل 

ركزت الدراسة على الوضع الراهن يف املكتبة املركزية جبامعة اإلمام بوصفها منوذجاً، وقد مت التعرف على أكثر اخلدمات  وقد. املعلومات
ومن . املتاحة عرب االنترنت استخداماً من قبل العاملني يف املكتبة، وأهم الدوافع اليت حتفز العاملني يف املكتبة على توظيف شبكة االنترنت

إليه الدراسة أن االنترنت ال يتم توظيفها من قبل العاملني يف املكتبات وخدمات املعلومات بكفـاءة؛ حيـث تتركـز     أبرز ما توصلت
ودعت الدراسة إىل االهتمام باستخدام التكنولوجيا احلديثة واالنترنت يف جمال . استخدامام على الربيد االلكتروين وتصفح املواقع العامة

ات واملعلومات كما أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بتأهيل العاملني يف املكتبات وخدمات املعلومات باللغـة  التدريس يف أقسام املكتب
  .االجنليزية لالستفادة من االنترنت بشكل أكرب

تأثري جمتمع الشبكات االجتماعية على املكتبات وأخصـائي املكتبـات مـن    ) 2009(وأوضحت دراسة السيد وعبد العال 
مييني وطلبة، وتأثري ذلك على عالقتهم بعضهم ببعض وذلك من خالل دراسة شاملة للتواجد واالستخدام على أشهر مواقع مهنيني وأكاد

، وتشخيص اخلدمات واألنشطة اليت تقدمها جمموعات املكتبات ألعضـائها  "Face Bookموقع الفيس بوك "الشبكات االجتماعية 
اليت تقدمها جمموعات املتخصصني، ووضع تصور لتطويع إمكانيـات الفـيس بـوك     واملستفيدين منها، وتشخيص اخلدمات واألنشطة

وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج منها أن موقع الفيس بوك أصبح ميثل قناة جديدة مـن قنـوات   . لتسويق خدمات املكتبات
د املكتبيني واألخصائيني على موقع الفيس بوك ما بـني  وتنوعت أشكال تواج. االتصال بني املكتبات واملستفيدين منها وبني األخصائيني

النظريـة   -اجلادة والواعية  -تشجيع الدارسات العربية : وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها. جمموعات وصفحات وتواجد شخصي
التقنيات يف جمـال املكتبـات   والشبكات االجتماعية للتعرف على كيفية اإلفادة القصوى من هذه  2.0عن الويب ) التطبيقية(وامليدانية 

واملعلومات، والعمل على تشجيع املكتبات وأخصائيي املكتبات على ارتياد الشبكات االجتماعية لتبـادل املعرفـة والثقافـات واآلراء    
ـ    ات واخلربات كخطوة لتنمية اال املهين، وحث املكتبات على تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهـارات أخصـائيي املكتب

  .واملعلومات ملواكبة كل ما هو جديد
وإىل أي حد ميكن  2لواقع عالقة املكتبات اجلامعية السعودية بتطبيقات الويب ) 2008(وتعرضت دراسة عارف والسرحيي 

الثاين،  تسميتها خبدمات اجليل الثاين للمكتبات، وتوصلت الدراسة إىل أن املكتبات اجلامعية السعودية ال تتصف بصفات مكتبات اجليل
، وصفات أخصائي 2.0مصطلح الويب ) 2008(واستعرضت دراسة أخرى اهد .  ولكن لديها حماوالت أولية للبدء يف هذا الطريق

اليت ميكن أن تستخدم لتقدمي خدمات معلومات متطـورة   2.0، واخلدمة املرجعية الرقمية، وتناولت بعض تطبيقات الويب 2.0املكتبة 
رز النتائج والتوصيات اليت انتهت إليها الدراسة ضرورة السعي إىل تطوير اخلدمات اليت تقدمها املكتبـة باسـتخدام   ومن أب. يف املكتبات

  . التقنيات والربجميات وشبكة االتصاالت احلديثة
مـن قبـل أخصـائي     2.0إىل التعرف على واقع استخدام تطبيقات الويب ) 2009(وهدفت دراسة العيسائي واحلضرمي 

ت باملكتبات األكادميية جبامعة السلطان قابوس يف عصر الرقمنة وانفجار املعلومات، وإىل  رصد أكثر أنواع تطبيقـات الويـب   املعلوما



  
ــــــــــــــــــــــــــــ)( ــــــــــــــــــــــــــــ 

 

)51( 
 

استخداماً من قبل أخصائي املعلومات، ومدى رضاهم عنها، والتعرف إىل املهارات اليت ميتلكها أخصائيو املعلومات يف بيئة الويب  2.0
وخلصت الدراسة إىل جمموعـة  . ت استخدامهم هلذه التطبيقات، والصعوبات اليت تواجههم يف جمال استخدامها، وإىل معرفة جماال2.0

سواء من املدونات أو الشبكات االجتماعية أو خدمة امللخص الـوايف   2.0من النتائج منها أن هناك تفاوتاً يف استخدام تطبيقات الويب 
عدم اإلملام مبا هو موجود حالياً مـن  : منها 2.0 تؤثر سلباً على استخدام مواقع الويب وغريها، وكما توصلت إىل بعض املعوقات اليت

وأوصت الدراسة بضرورة عقد النـدوات وحلقـات   . مواقع ومدى االستفادة اليت ميكن أن تتحقق منها وذلك لقلة األدلة التعريفية هلا
يف تطـوير خـدمات    2.0ا، وكذلك ضرورة استغالل تطبيقات الويب النقاش لتعريف أخصائي املعلومات باجلديد يف عامل التكنولوجي

  .املكتبة وعدم االكتفاء مبا يطلبه املستفيد
مناقشـة   Web 2.0تطبيقات اجليل الثاين من خدمات اإلنترنت واملعروفـة مبسـمى الويـب    ) 2009(وتناولت دراسة خليفة     

ومنها املدونات، والتأليف احلر، وامللخـص الـوايف    2.0 يقات يف بيئة الويب، وأبرز التطب2.0مستفيضة وحتليالً كامالً ملصطلح ويب 
 2.0وأهم مبادئها، وتـأثري الويـب    2.0وتناولت الدراسة كذلك مفهوم املكتبات . للموقع، والشبكات االجتماعية، ووصف احملتوى

، وتأثريها علـى الوظـائف املكتبيـة    2.0ب أخصائي املكتبات يف بيئة الوي على مهنة املكتبات؛ حيث أوضحت مواصفات ومؤهالت
إىل التعرف على ) 2012(وهدفت دراسة حممد   .2.0وقدمت الدراسة تعريفات ألغلب املصطلحات يف موضوع الويب  .املتخصصة

، واستكشاف ورصد أمنـاط  )You Tube(أو العلمية اليت تستخدم موقع يوتيوب /اخلصائص العددية والنوعية للمؤسسات املهنية و
كما هدفت الدراسة ملعرفة كيفية االستفادة من مواقع نشر وإتاحة مقاطع الفيديو املتاحة على شـبكة  . اإلفادة من قبل هذه املؤسسات

وقد اختذت الدراسة أكثر املواقع انتشاراً وهو موقع يوتيوب . الويب يف التطبيقات املهنية املختلفة املرتبطة بتخصص املكتبات واملعلومات
)You Tube (التعليم والتأهيل املهين، النشر واإلتاحة، دراسـة أمنـاط الطلـب    : كنموذج لرصد التطبيقات على املستويات التالية

وتوصلت الدراسة إىل أن املكتبات العامة هـي األسـبق يف   . واحتياجات املستفيدين، خدمات املعلومات، تدريب املستفيدين، وغريها
  . ما تفوقت على غريها من حيث عدد القنوات اليت تبث من خالهلا، ك)You Tube(استخدام موقع يوتيوب 
 

املكتبات والتطورات احلديثة يف جمال التكنولوجيا احلديثـة ومنـها   ) Cvetkovic )2009تناولت دراسة كفيتكوفيك  
تبيني االستجابة السريعة هلذه التطـورات  ، وشبكات التواصل االجتماعي، وكيف ميكن للمكتبة واملكWeb 2.0االنترنت وتطبيقات 

وقـد  . واالستفادة منها، ألن املستفيد مل يعد يذهب إىل املكتبة كما كان يف السابق بل أصبحت املكتبة تسعى للوصـول إىل املسـتفيد  
ت ضـمن بيئـة   توصلت الدراسة إىل أن على املكتبة متابعة التطورات ومواكبتها من حيث وصوله إىل تقدمي أفصل وأسـرع اخلـدما  

  .  تكنولوجية عالية تنافس املكتبة، وأن املستفيدين من املكتبة يتماشون مع التطورات احلديثة احلاصلة للمعلومات وبثها الكترونيا
اخلدمات املكتبية اليت ميكن أن تقدم بسهولة وسرعة ويسر عـرب األدوات  ) Click )2010وكذلك  تناولت دراسة كليك 

تاحة على االنترنت واليت ميكن للمكتبيني وأخصائيي املعلومات يف البلدان الناميـة اسـتخدامها، متخـذة مكتبـة     والوسائل اانية امل
 web 2.0وتناولت الدراسة أيضاً وسائل االتصال وشبكات التواصل االجتماعيـة وتقنيـات   .  اإلسكندرية يف مصر كدراسة حالة

.  امها من قبل الطلبة واملستفيدين من املكتبة وتأثريهـا الفعـال يف التواصـل بينـهم    احلديثة مثل الفيس بوك وتويتر واليوتيوب واستخد
وتوصلت الدراسة إىل عدم استقرار التعامل مع التقنيات، وأوصت الدراسة إىل تنظيم ورش عمل عن طريق منظمة اليونسكو لتـدريب  

استخدام الفيس بـوك   ) Hendrix et .. al)2008  ]نوآخرو[... وتناولت دراسة هندريكس. كنولوجيةالعاملني وحمو األمية الت
Face Book وقد مشلت العينة رؤساء أقسـام املراجـع   . يف الواليات املتحدة  من قبل املكتبيني يف مكتبات العلوم الصحية اجلامعية

ثري من املكتبات لديها صـفحات  وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج منها أن الك. واخلدمات العامة للمستفيدين يف تلك املكتبات
  .  على الفيس بوك وقد استخدمت بدرجة كبرية لإلعالن عن املكتبة ولتسويق خدماا والوصول إىل املستفيدين  حيثما كانوا
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للموسيقى يف الواليات املتحدة على صفحة الفيس ) ترنيت(حالة مكتبة كلية ) Kidwell )2010وتناولت دراسة كدويل 
، ومدى االستفادة الفعلية منها وتفاعل املستفيدين معها، وكيف استطاعت املكتبة الترويج ملوقعها على الفيس بوك مـن  اأنشأبوك اليت 

خالل التواصل مع املستفيدين من خالل الربيد االلكتروين، واإلعالن على الشبكة الداخلية للكلية على موقعها االلكتـروين للمكتبـة،   
خالل املوقع والتواصل معهم من خالل االستماع إىل التسجيالت الصوتية املتوفرة يف أرشيف املكتبة، كمـا  وبدأت بتقدمي اخلدمات من 

ميكن استخدام فهارس الوصول احلر، وإمكانية إشراك املستفيدين واحلصول على ردود أفعاهلم لتطـوير اخلدمـة املكتبيـة، واسـتالم     
وتضمنت الدراسة جمموعة من اإلحصاءات اليت تشري إىل إجابـات إجيابيـة لعـدد    . مقترحام حول اإلضافات اجلديدة ملصادر املكتبة

وتناولـت دراسـة تشـارنيغو    .املستخدمني وعدد الطلبة رواد املكتبة ومدى التقدم والتطور يف صفحة املكتبة ومدى حتقيقها ألهدافها
ميية جتاه الفيس بوك وإمكانية تقدمي خدمات ، وجهات نظر مكتبيي املكتبات األكاد)Charnigo & Barnettt )2007وبارنيت 

املكتبة من خالهلا، وقد أمجع معظم أمناء املكتبات الذين مشلتهم الدراسة على أن الفيس بوك ظاهرة قوية تشد املستفيدين، وأكد البعض 
  .منهم على ضرورة االستفادة منه يف تقدمي خدمات مكتبية والتواصل مع املستفيدين

يف املكتبـات األكادمييـة يف واليـة     2.0إىل التعرف على استخدام أدوات الويـب  ) Xu )2009وهدفت دراسة كسا 
وخصائص املعلومات واملستفيدين وأخصائي املعلومات يف هذه البيئـة   2.0نيويورك، والتعرف على خصائص عناصر مكتبات الويب 

واستعرضـت دراسـة   .  2.0الوسائل اليت تقدمها الويـب  مكتبة أكادميية اعتمدت على بعض  34وتوصلت النتائج إىل أن . اجلديدة
من قبل أمناء املكتبات الـذين   2.0استخدام تقنيات الويب ) Pacheco, Kuhn, Grant  )2010باجيكو وكوهني وجرانت  

ل املتبادل بينـهم  وأكد الباحثون على ضرورة االتصا. يعملون يف كليات الطب يف اململكة املتحدة، ومعرفة فاعلية املكتبات من خالهلا
  . وبني املستفيدين

آراء الطلبة املستجدين يف جامعة فالباريسو يف والية إنديانا األمريكية  فيما )  Connell  )2009وتناولت دراسة كونيل 
ع املكتبـة  يتعلق بفكرة صفحة املكتبة أو املكتيب على صفحة الفيس بوك، وأعرب الطلبة عن سرورهم وقبوهلم هلا، وأنه يتم تواصلهم م

 Ganster andوأشارت دراسة غانستر وشوماخر . واملكتبيني واالستفادة عن بعد من خدماا املقدمة ومتابعة كل ما يتعلق باملكتبة
Schumacher )2009 ( إىل أن املكتبات يف جامعة)بوالية نيويورك بدأت استخدام الفيس بوك كشبكة تواصل اجتماعي )  بوفالو
، وتعطي للمكتبات فرصة للتطوير والوصول إىل املعلومات واخلدمات املكتبية بشكل واسع وتسويق خدمات 2007األكثر شعبية عام 

وتوصلت الدراسة إىل أن هذه املكتبات استطاعت . املكتبات من خالل بوابة املعلومات االلكترونية ضمن جمتمع التواصل على االنترنت
  .تكوين جمتمع نشط وفعال من املستفيدين

استخدام الفيس بوك واإلمكانية ) Sachs, Eckel, Langan )2011. ذلك تناولت دراسة ساشز وايكل ولينغن  وك
وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها االرتيـاح الكـبري مـن قبـل     . الواسعة اليت يتيحها للمكتبيني يف مكتبة جامعة ميشيغان الغربية

. ل الفيس بوك للوصول إىل األخبار واخلدمات املكتبية املختلفة وبـنفس الوقـت  املستخدمني بوجود خدمات مكتبية عن بعد من خال
وأوصت الدراسة باحملافظة على التوازن بني توفري معلومات هامة ومفيدة للمستفيدين وبني استخدام الفيس بـوك ألغـراض تسـويق    

  . خدمات املكتبة ونشاطاا
سع اهلائل يف استخدام الفيس بوك حول العامل وازدياد شـعبيته  إىل التو) Sokoloff )2009وأشارت دراسة سوكولوف 

وتأثري ذلك على املكتبات؛ حيث أصبحت واجهات شبكات التواصل االجتماعي من أكثر الصفحات اليت أصبحت واجهات للعديد من 
طانيا ومكتبة جامعـة بريتوريـا يف   ومن هذه املكتبات مكتبة جامعة بورتسموث يف بري. املكتبات اليت تقدم نفسها وخدماا من خالهلا
وختتلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أن هذه الدراسة تتعلـق بوجهـات نظـر    . جنوب أفريقيا ومكتبة كاكاك العامة يف صربيا

  . املكتبيني العرب يف مدى استخدام شبكات التواصل االجتماعي ومدى إفادم منها يف جماالت ختصصهم
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وقد استجاب منها ست . مجعية مكتبات عربية هلا مواقع الكترونية على شبكة االنترنت 12تكون جمتمع الدراسة من أعضاء 
  .توضح خصائص املستجيبني) 4 – 1(اجلداول . عضواً  102مجعيات بلغ أعضاؤها 

  توزيع املستجيبني وفق  مجعيات املكتبات العربية املستجيبة): 1(جدول رقم 
سلسلالت  النسبة المئویة عدد األعضاء المستجیبین اسم الجمعیة 

 61.8 63 جمعیة المكتبات األردنیة 1
 6.9 7 جمعیة المكتبات السودانیة 2
 9.8 10 جمعیة المكتبات الجزائریة 3
 9.8 10 جمعیة المكتبات العراقیة 4
 4.9 5 جمعیة المكتبات التونسیة 5
 6.8 7 جمعیة المكتبات اللبنانیة 6

 100 102 المجموع
  توزيع املستجيبني حسب اجلنس):  2( جدول رقم 

 النسبة المئویة التكرار الجنس
 51 52 الذكور
 49 50 اإلناث

 100 102 المجموع
  توزيع املستجيبني حسب املؤهل العلمي):  3( جدول رقم 

 النسبة المئویة التكرار المؤھل
 33.3 34 بكالوریوس
 22.5 23 ماجستیر

 17.6 18 دبلوم عالي
 17.6 18 دكتوراه

 8.8 9 دبلوم متوسط
 100 102 المجموع

  توزيع املستجيبني حسب املهنة):  4( جدول رقم 
 النسبة المئویة التكرار المھنة
 78.4 80 إداري

 21.6 22 تدریسي
 100 102 المجموع

منهم من مجعية املكتبات األردنية، وقد يعود ذلـك لسـهولة   %) 61.8أي (مستجيباً  63أن ) 4 - 1(يتبني من اجلداول 
من % 78.4وكذلك يالحظ أن . متابعة املستجيبني من قبل الباحثني بوسائل أخرى غري الربيد االلكتروين كاهلاتف واللقاءات املباشرة

ولعل هذا يشـري إىل أن هـذه   . منهم مؤهلون بدرجة البكالوريوس فأعلى%) 91.0أي (مستجيباً  93وأن . املستجيبني من اإلداريني
واقـع  الفئة هم األكثر تطلعاً إىل ما هو جديد يف جمال املهنة مما يتوقع أن ينعكس ذلك إجياباً على اإلفادة من املعلومـات املتبادلـة يف امل  

  . االجتماعية خلدمة املهنة املكتبية
 

 
لتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام املنهج املسحي لوصف مدى اإلفادة من مواقع التواصل االجتمـاعي االلكتـروين بـني    

نـات الالزمـة   كأداة جلمـع البيا ) 1امللحق رقم (املكتبيني العرب املستخدمني هلا يف جمال تبادل املعلومات،  وذلك من خالل استبيان 
ألغراض الدراسة نظراً ملا متتاز به هذه األداة من إمكانية مجع كمية من املعلومات يف وقت قصري وإمكانية حتليلـها بواسـطة برجميـات    

مدى استخدام املكتبيني العرب لشبكات : وتضمن االستبيان أربعة حماور رئيسة هي. احلاسوب، وسهولة إدارا وتنظيمها وقلة تكلفتها
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تواصل االجتماعي وروابطها املتوافرة عرب الشبكات، ودوافع استخدامهم هلا، ومدى رضاهم عنها، وأسباب عـدم اسـتخدام غـري    ال
  . املستخدمني هلا

 
مت التحقق من صدق االستبيان بعرضه على مخسة من احملكمني من ذوي االختصاص واخلربة يف جمال املكتبات والشـبكات،  

وقد أبدى احملكمون مالحظام، وقد مت التعديل على االستبيان وصياغته وفق مالحظام . ب منهم حتكيمه يف ضوء أهداف الدراسةوطل
وقد مت استخراج معامل ثبات األداة، حبساب معامل االتساق الـداخلي وفـق   . واعتربت هذه اإلجراءات دالالت صدق ظاهري لألداة

  . ، واعترب هذا املعامل مناسباً ألغرا ض هذه الدراسة%) 87.3(قيمته معادلة كرونباخ ألفا، وكانت 
 

  :اشتملت الدراسة على مخسة أسئلة هي   
 

استخدام املكتبيني العرب لشبكات التواصل االجتماعي وروابطها املتوافرة عرب الشبكات هدف هذا السؤال إىل معرفة مدى وي
 .يوضح البيانات املتعلقة ذا السؤال) 5(واجلدول . ومعرفة أكثر املواقع املستخدمة

5 

 فترة االستخدام تخدام شبكات التواصل االجتماعياس

  غیر المستخدمون
 المستخدمین

  أقل من
 سنة

 من سنة
 سنتین ىلإ

  من سنتین 
 سنوات فأكثر 3 سنوات 3 إلى

 التكرار
النسبة 
المئو
 یة

التك
 رار

النسبة 
المئو
 یة

  التكرار النسبة التكرار
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة 

86 84.3 
 % 16 15.6 

 % 8 9.3 11 12.8 14 16.2 53 61.6 

 86 100% 

 53منـهم، وأن  %)  84.3(يستخدمون املواقع االجتماعية أي بنسـبة   86أن أكثر املستجيبني وعددهم ) 5(يتبني من اجلداول   
تخدام مما قد يـنعكس  منهم يستخدموا منذ ثالث سنوات فأكثر، وقد يشري ذلك إىل اخلربة الطويلة يف االس%)  61.6أي (مستجيباً 

  .على دقة اإلجابات
 

. يهدف هذا السؤال إىل التعرف على أكثر املواقع االجتماعية والروابط ذات العالقة مبهنة املكتبات املستخدمة من قبل املكتبيني العرب   
  .ذا السؤالتوضح البيانات املتعلقة ) 7-6(واجلداول 

6 
 النسبة المئویة التكرار المواقع المستخدمة الرقم
1 Facebook 84 97.7 
2 You Tube 39 45.3 
3 Windows Live 29 33.7 
4 Twitter 23 26.7 
5 Google Buzz 8 9.3 
6 Blogger.com 8 9.3 
7 My Space 7 8.1 
8 Hi 5 7 8.1 
9 Research Gate 6 7 
10 Flikr 3 3.5 
11 Friendster 2 2.3 
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12 Multiply - - 
13 Bebo - - 

 19.3 المتوسط الحسابي للنسب
 

 
 

  
7 

 الروابط المستخدمة المتخصصة في المكتبات الرقم
 

 النسبة المئویة التكرار

1 OCLC 38 44.2 
 44.2 38 جمعیة المكتبات األردنیة 2
)اعلم(لعربي للمكتبات والمعلومات االتحاد ا 3  34 39.5 
4 The Library of Congress 28 32.6 
5 ALA Library 18 20.9 
6 Librarians 18 20.9 
7 American Library Magazine 17 19.8 
 18.6 16 جمعیة المكتبات السعودیة 8
9 Green Stone Digital Library Software 13 15.1 

ون للمكتبة الرقمیةنظام جرینست 10  13 15.1 
 15.1 13 المكتبة المركزیة بجامعة الملك عبد العزیز 11
شوقي سالم. مكتبة د 12  9 10.5 
13 World Cad 7 8.1 
14 Josar 5 5.8 

 22.17 المتوسط الحسابي للنسب
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ي 

 

  
أن استخدام مواقع التواصل االجتماعي املطروحة ضعيف بشكل عام؛ حيث تقل نسـبتها عـن   ) 7 - 6(تبني من اجلداول 

حيث بلغـت نسـبها    twitterو  you tubeو facebookعدا ثالثة مواقع وهي % 19.3املتوسط احلسايب للنسب البالغ 
% 33.7و  2.3وباقي املواقع املطروحة يستخدمها نسب من املستجيبني تتراوح مـا بـني   . على التوايل 26.7و 45.3و 97.7

موقع عاملي كم صنفه موقع اليكسا  500هو املوقع األول يف االستخدام من بني  Facebookوقد يعود ذلك إىل أن موقع  . منهم
)Alexa 2003(ه واالستفادة منه باإلضافة ملا يتيحه من تفاعلية بشكل كبري، وألن الفيس بوك سهل التعامل مع.  

أما الروابط املتخصصة يف املكتبات فيالحظ أن أكثرها استخداماً، واليت تزيد نسب استخدامها عن املتوسط احلسايب للنسب 
ومكتبـة  ) اعلـم (املعلوماتومجعية املكتبات األردنية واالحتاد العريب للمكتبات و OCLC: أربعة روابط هي% 22.17والبالغ 

للرابطني اآلخرين وهذه الـروابط   32.6و 39.5للرابطني األول والثاين و % 44.2الكوجنرس حيث بلغت نسب استخدامهم هلا 
سـتخدام رابـط مجعيـة املكتبـات     اوقد يعود ن ). 6(متاحة من خالل املواقع اليت حظيت بنسب عالية يف االستخدام يف جدول 

من املستجيبني هم أعضاء يف اجلمعية، باإلضافة إىل أن هذا الرابط يقدم معلومـات  % 61.8ية بنسبة عالية إىل أن واملعلومات األردن
إىل أمهيـة   OCLCعن إقامة ندوات وحماضرات ودورات ومؤمترات وفرص عمل يف جمال املهنة، وقد يعود كذلك  استخدام رابط 

  . املعلومات اليت يوفرها جماناً
وقد يعود ذلك كون االحتاد املزود للمكتبيني العـرب بأخبـار   ) اعلم(ستخدام رابط االحتاد العريب للمكتبات  ويتلومها يف اال

  . املؤمترات ومجعيات املكتبات العربية وأخبار أعضائها االجتماعية واملهنية
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 – 5.8 تتـراوح مـا بـني    أما بقية الروابط املطروحة فيستخدمها املستجيبون بنسب أقل من املتوسط احلسايب للنسب اليت
  .، أو لعدم معرفة املستجيبني اJosarمنهم؛ وقد يعود ذلك إىل أن بعضها باللغة االجنليزية مثل رابط % 32.6

 

 من املستجيبني إىل استخدام شـبكات التواصـل االجتمـاعي    يهدف هذا السؤال إىل معرفة الدوافع اليت تدفع املستخدمني
 . تتضمن البيانات املتعلقة ذا السؤال) 9 – 8(واجلداول . وروابطها

8 
 دوافع االستخدام الرقم

 المھنیة والتدریس
 النسبة المئویة التكرار

ات واالستشاراتالتواصل المھني وتبادل الخبر 1  54 62.8 
 61.6 53 المعلومات العلمیة المتخصصة بالمھنة بغرض التطویر المھني 2
الدورات/ ورشات العمل/ المؤتمرات/ الندوات/ المحاضرات 3  45 52.3 
 39.5 34 اإلجابة عن بعض االستفسارات فیما یتعلق بالمھنة 4
علوماتتطویر خدمات المعلومات في المكتبات ومراكز الم 5  33 38.4 
 36 31 تطویر اإلعالم عن خدمات نشاطات المكتبات ومراكز المعلومات 6
 36 31 اإلعالنات المتعلقة بالوظائف 7
 34.9 30 تطویر اإلجراءات الفنیة في المكتبات ومراكز المعلومات 8
 29.1 25 تطویر اإلجراءات اإلداریة في المكتبات ومراكز المعلومات 9
ت عن بعض االستفسارات في التخصصاإلجابا 10  24 27.9 
بحوث المؤتمرات العلمیة المتخصصة في علم المكتبات / وقائع 11

 والمعلومات
22 25.6 

قواعد البیانات وبنوك المعلومات المتخصصة في علم المكتبات  12
 والمعلومات

20 23.3 

تاالتجاھات التربویة الحدیثة لتدریس علم المكتبات والمعلوما 13  20 23.3 
 19.8 17 تطویر تسویق خدمات ومنتجات المعلومات 14
 18.6 16 االتجاھات الحدیثة في علم المكتبات والمعلومات 15

 35.2 المتوسط الحسابي للنسب
             

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ــــــــــــــــــــــــــــ)( ــــــــــــــــــــــــــــ 

 

)58( 
 

   

 
9 

 دوافع الرقم
 البحث العلمي

النسبة  التكرار
 المئویة

إعداد البحوث العلمیة/ تبادل  1  28 32.6 
 30.2 26 استراتیجیات البحث الحدیثة 2
قواعد البیانات وبنوك المعلومات المتخصصة في علم  3

 المكتبات والمعلومات ألغراض البحث فیھا
21 24.4 

بحوث المؤتمرات العلمیة في علم المكتبات / وقائع  4
 والمعلومات

20 23.3 

 23.3 20 منھجیات البحث المتبعة 5
المنشورة/ عناوین البحوث المعدة / موضوعات 6  19 22.1 
المصادر والمراجع الموثوقة في البحوث المتخصصة في علم  7

 المكتبات والمعلومات
14 16.3 

في البحوث العلمیة مع الزمالءالمشاركة  8  11 12.8 
المساھمة في تحكیم البحوث العلمیة المتخصصة في علم  9

 المكتبات والمعلومات
8 9.3 

 21.5 المتوسط الحسابي للنسب
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أن املتوسط احلسايب للدوافع املهنية والبحث العلمي الستخدام مواقع التواصل االجتمـاعي وروابطهـا   ) 9 - 8(يتبني من اجلداول     

وأن الدوافع املهنية الستخدام مواقع التواصل االجتماعي وروابطها تـدفع  %) 35.2(ضعيفة تقل عن املتوسط احلسايب للنسب والبلغ 
حيث يالحظ أن الدوافع املتعلقة باملعلومات العلمية املتخصصة باملهنة بغرض التطوير املهين،  نسباً ضعيفة من املكتبيني العرب املستجيبني؛

منهم بينما % 61.6 – 52.3اخلربات واالستشارات دفعت  والتواصل املهين وتبادل اخلربات واالستشارات، والتواصل املهين وتبادل
  . منهم% 50فاوتة تقل عن الدوافع األخرى دفعت املستخدمني من املستجيبني بنسب مت

وأكثر الدوافع املطروحة مل تدفع زيادة . أما الدوافع املتعلقة بالبحث العلمي، فيالحظ أيضا أا ضعيفة التأثري على املستخدمني
 من املستخدمني املستجيبني الستخدام مواقع التواصل االجتماعي وروابطها، وان أربعة دوافع منها تقل عـن املتوسـط  % 32.6عن 

إىل ما يالحظ مـن ضـعف االهتمـام     -بشكل عام  -وقد يعود ذلك ). 9-6(وهي العبارات %) 21.5(احلسايب للنسب والبالغ 
  .بالبحث العلمي يف العامل العريب مقارنة مع غريه من الدول املتقدمة

 

) 10(واجلـدول  . لسؤال إىل معرفة مدى رضا املستخدمني من املستجيبني عن شبكات التواصل االجتماعي وروابطهاويهدف هذا ا
 .يوضح البيانات املتعلقة باإلجابة عن هذا السؤال

10 
 النسبة المئویة التكرار مدى الرضا
 11.6 10 الرٍضا بشدة

 79.0 68 الرٍضا
 6.9 6 عدم المعرفة
 2.3 2 عدم الرضا

 0.0 - عدم الرضا بشدة
 19.96 المتوسط الحسابي للنسب
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الروابط املتاحة يبدو أم  راضون عن االستخدام / من املستخدمني للمواقع االجتماعية % 90.6أن ) 10(دول يتبني من اجل     

 .19.96وما تقدمه هذه املواقع وروابطها هلم، وبنسب تزيد عن املتوسط احلسايب للنسب البالغ 
  

ويهدف هذا السؤال إىل معرفة أسباب عدم استخدام املكتبيني العرب غري املستخدمني لشبكات التواصل االجتمـاعي وروابطهـا   
  .نات املتعلقة ذا السؤالايتضمن البي) 11(واجلدول . املتوافرة عرب الشبكات

11 
النسبة  التكرار األسباب الرقم

 المئویة
 100 16 ال اعلم بوجودھا 1
ال أعلم بوجود مجموعات متخصصة في علم المكتبات  2

 والمعلومات
16 100 

 18.8 3 لیس لدي وقت 3
 18.8 3 ال اعرف كیف أصل إلیھا 4
ألنھا لیست باللغة العربیة صعوبة استخدامھا 5  3 18.8 
 12.5 2 دخلت إلیھا ولم ارغب في االستمرار 6
 12.5 2 سلبیاتھا أكثر من ایجابیاتھا 7
 12.5 2 ال أرى للمعلومات التي تقدمھا أھمیة فعلیة 8
 12.5 2 حاولت ولم أجد تجاوبًا من الزمالء 9

 6.3 1 إنھا تخالف تعالیم دیني وقیم مجتمعي 10
لمتوسط الحسابي للنسبا  31.27 
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من املستجيبني ملواقع التراسـل االجتمـاعي   أن أكثر األسباب وراء عدم استخدام غري املستخدمني ) 11(يتبني من اجلدول 
وروابطها هي عدم علمهم بوجودها ووجود جمموعات متخصصة يف علم املكتبات واملعلومات ؛ حيث بلغت نسبة هذه الدوافع يف عدم 

تماعي وروابطهـا؛  أما بقية األسباب املطروحة فلم يظهر هلا األثر القوي يف عدم استخدامهم ملواقع التراسل االج% . 100االستخدام 
  %.31.27البالغ وهي أقل من املتوسط احلسايب للنسب % 18.8 – 6.3حيث تراوحت نسبها بني 

a:≤ 0.05)
  

بني وجهات  -إن وجدت -)  a:≤ 0.05(ملعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة  يهدف هذا السؤال  
اجلنس، املؤهل العلمـي،  : ي وروابطها تعود للمتغرياتنظر املستخدمني من املكتبيني العرب حول اإلفادة من شبكات التواصل االجتماع

  .يتضمن البينات املتعلقة ذا السؤال) 12(واجلدول . املهنة، مدة االستخدام
12 

 F. Sig. T المتغیر
* 0.024 5.263 الجنس  0.999-  

-0.958 0.392 0.740 المؤھل العلمي  
 1.021 0.080 3.121 المھنة

* 0.009 7.120 مدة االستخدام  3.070-  

بني وجهات نظر املسـتخدمني مـن   )  a:≤ 0.05(أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 12(يتبني من اجلدول 
شبكات التواصل االجتماعي وروابطها تعود ملتغريي اجلنس ومدة االستخدام، وال يوجد  فـروق ذات  املكتبيني العرب حول اإلفادة من 

  .داللة إحصائية عند مستوى الداللة تعود ملتغريي املؤهل العلمي واملهنة
 

  :يستنتج من إجابات املستجيبني ما يلي
  ا منـذ ثـالث سـنوات    % 61.6 53الجتماعية، وإن من املستجيبني يستخدمون املواقع ا% 84.3أنمنهم يستخدمو

، وأكثر الـروابط املتخصصـة يف املكتبـات    YouTubeويليه موقع  Facebookوأكثر املواقع استخداماً هي . فأكثر
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% 44.1حيـث يسـتخدمها   ) OCLC(استخداماً من قبل املستجيبني رابطان مها رابط مجعية املكتبات األردنية ورابط 
منهم راضون عـن  % 90.6منهم، وأن % 39.5حيث يستخدمها ) اعلم(ويتلومها رابط االحتاد العريب للمكتبات . ممنه

 ≥:a(أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وتبني كذلك  .االستخدام وما تقدمه هذه املواقع وروابطها هلم
ة االستخدام، بينما ال توجد  فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى  بني وجهات نظر املستخدمني تعود ملتغري مد)  0.05

  .الداللة تعود ملتغريي املؤهل العلمي واملهنة
  من املستجيبني كانت ما يتعلـق  % 61.6 – 52.3أن أكثر دوافع االستخدام ملواقع التواصل االجتماعي وروابطها لدى

بينما كانت دوافع . املهين، والتواصل املهين وتبادل اخلربات واالستشارات باملعلومات العلمية املتخصصة باملهنة بغرض التطوير
  . من املستخدمني املستجيبني% 32.5االستخدام بسبب البحث العلمي ضعيفة؛ فلم تكن دافعة ألكثر مما يزيد عن 

 ملستجيبني هي عدم علمهـم  إن أكثر األسباب وراء عدم استخدام غري املستخدمني ملواقع التراسل االجتماعي وروابطها من ا
بوجودها ووجود جمموعات متخصصة يف علم املكتبات واملعلومات وعدم معرفتهم بأمهيتها هلم يف جماالت مهنتهم وجمـاالت  

 .تدريس علم املكتبات واملعلومات
 

  :يف ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان مبا يلي
 مبواقع التراسـل االجتمـاعي    حتاد العريب جلمعيات املكتبات العربية بإعداد قائمةقيام مجعيات املكتبات يف الوطن العريب واال

وروابطها املتخصصة يف املكتبات واملعلومات وعرضها على املواقع االلكترونية هلا، وتوزيعها على املكتبيني العـرب لزيـادة   
حتتويه من معلومات وبيانات يستفيدون منها، واستغالهلا يف توعيتهم ا وبأمهيتها هلم يف اال اإلداري املهين والتدريسي، ومبا 

اإلعالن عن الندوات واملؤمترات والوظائف واملسابقات البحثية وتضمينها قواعد البيانات املتخصصة وعرض وقائع املـؤمترات  
  . والندوات وورشات العمل من خالهلا

 مواقع التراسل االجتماعي وروابطهـا املتخصصـة يف املكتبـات     ىلقيام أقسام املكتبات يف اجلامعات العربية بتوجيه الطلبة إ
 .واملعلومات من خالل املساقات املنهجية واإلعالن عن الندوات والدورات واملسابقات البحثية من خالهلا
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