
مواقع المكتبات الجامعية بدول مجلس التعاون في  المعلومات خدمات

 دراسة تقويمية: اإلنترنت شبكة على الخليجي
  إعداد

  منصور بن عابد بن علي القرشي
  

  :مستخلص
  

منذ عدة سنوات أنشأت المكتبات الجامعية مواقعها على شبكة اإلنترنـت كوسـيلة         

لتقديم خدماتها للمستفيدين عن بعد، وإتاحة مصادر معلوماتها كالفهارس اآلليـة وقواعـد   

المعلومات الببليوجرافية والنصوص الكاملة لالستخدام، وأصبح من المهم تقييمها والوقوف 

تهدف الدراسة إلى التعرف على الخدمات المتوفرة فـي   .ة الدور الذي تقوم بهعلى حقيق

مواقع المكتبات الجامعية على شبكة اإلنترنت، والتعرف على األساليب والطـرق التـي   

لتقييم محتويات مواقع المكتبات الجامعية . تستخدمها في تنظيم المحتويات وتقديم الخدمات

اشتملت  (Checklist) استخدم الباحث قائمة مراجعةدمها والتعرف على الخدمات التي تق

على أهم العناصر التي يجب توفرها لضمان تكامل محتوى موقـع المكتبـة الجامعيـة،    

تكونت عينة الدراسة من سـتة  . والتركيز بشكل خاص على الخدمات والمصادر المتوفرة

إلى  لت الدراسةوقد توص .عشر موقعاً للمكتبات الجامعية في دول مجلس التعاون الخليجي

مجموعة من النتائج العامة والحقائق عن محتويات مواقع المكتبات الجامعية من أهمهـا،  

ضعف المحتوى وعدم توفر المعلومات في بعض المواقع، تشتت المعلومات وتكرارهـا،  

، وفيما يخص الخـدمات جـاءت   وضع المعلومات تحت عناوين ومسميات غير واضحة

ثم اإلعارة بين المكتبات، ثم اإلحاطة الجارية، ثم الرد علـى االستفسـارات   اإلعارة أوالً 

وفيما يتعلق بالمصادر كانت الفهارس اآللية  األكثر توفراً، . المرجعية، ثم تعليم المستفيدين

ثم مصادر الناشرين والوكالء، ثم الكتب اإللكترونية ومصادر اإلنترنـت، ثـم المصـادر    

ما خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي تهـدف إلـى   ك .اإللكترونية العربية

تطوير مواقع المكتبات الجامعية والتوسع في الخدمات والمصادر التي تقدمها بما يتناسـب  

مع احتياجات واهتمامات المستفيدين ، وضرورة االهتمام بتطوير الموارد البشرية وتأهيلها 

لى إدارة موقع المكتبة وتفعيل الخدمات المباشـرة  للتعامل مع البيئة اإللكترونية والقدرة ع

وفي الختام مجموعة  من اإلرشادات  المهنية لتطوير محتويات . والتواصل مع المستفيدين

  .مواقع المكتبات الجامعية
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Abstract:  

  
       
      Today, almost all university libraries have been connected to the 
internet and have built their web presence on World Wide Web sites as a 
way for remote users to access and utilize library services and 
information resources such as online catalogs, bibliographic and full-text 
databases, and other internet information resources. Therefore, the 
evaluation of university library web site becomes afurther importance. 
The  purpose of this study is to evaluate the content of university library 
web sites to determine the characteristics of the information content and 
to identify the range of services and information resources available for 
the users. The research used a checklist consisted of all the essential 
elements to be included in the university library web site and focused on 
availability of services and information resources. Sixteen university 
library web sites in the Gulf Cooperation Council Countries were 
analyzed as a sample of the study. The results of the evaluation indicated 
poor content and lack of information in some sites, ambiguous 
categorization of titles, names, and text links. With regard to services, 
circulation was the most available, interlibrary loan, current awareness, 
ask the librarian, users education. As for the resources, Online Public 
Access Catalog (OPAC) was the most available, then commercial 
publishers and agents resources, then electronic books, then internet 
resources, and Arabic electronic resources. The recommendation 
indicated that more attention must take place on training and qualification 
of librarian to manage  and develop services and resources in the library 
web site in accordance with users needs. Finally guidelines for the 
profession to improve the content of university library web sites. 

 


