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 الملخص:

هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع إقبال طلبة         

اجلامعات اليمنية على الكتاب اجلامعي، وقد اتبعت 

، ومتثل )دراسة احلالة(الدراسة املنهج الوصفي 

احلكمة جمتمع الدراسة يف الطلبِة الزائرين ملعرض 

األول للكتاِب اجلامعي، َحيُث مت اختياُر عينة الدراسة 

( طالبًا، كما مت مجع 346بواقع ) يسرةبالطريقِة امل

البيانات باستخداِم استبانة صممت لذلك، ومتَّ 

معاجلة البيانات بواسطة احلزمة اإلحصائية 

(SPSS :وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أهمها ،)

لطلبة على الكتاب اجلامعي ضعف يف إقبال ا وجود

بشكل كبري، وأن أبرز أسباب عزوف الطلبة عن الكتاِب 

هو احملتوى العلمي املتاح على مواقع اإلنرتنت 

وامللخصات واملالزم وغياُب الكتاِب اجلامعي املعد على 

أساِس التوصيف املنهجي للمقررات، وارتفاع قيمُة 

ورة تعزيز الكتاب املطبوع ورقيًا، وأوصت الدراسة بضر

مكانِة الكتاب اجلامعي وأهميته يف اجملاالت الدراسية 

والبحث العلمي، ودوره يف تنمية واكتساب املعارف 

 واملهارات وتطويرها لدى الطلبة.

  -اجلامعات اليمنية -الطلبة  الكلمات المفتاحية:

   الكتاب اجلامعي

 
Abstract: 
    This descriptive case study aimed to 

identify the reality of Yemeni 

university students' interest in 

university books. Simple random 

sampling has been used to select the 

sample of the study that includes 346 

student out of those who visited Al-

Hikma first book fair in December 

2020.  The data was analyzed by using 

the SPSS tool. The study has come up 

with several important results. It 

showed that there is a significant 

weakness in students' interest in 

university books. The main reasons for 

this might be attributed to the online 

availability of the study material and 

the availability of handouts and 

summaries. In addition to the absence 

of the university book that has been 

prepared on the basis of course 

specifications and the high prices of 

hard copies of books. The study 

recommended the necessity for 

fostering the status of the university 
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book and its significant role in study, 

research work, and the improvement of 

students' knowledge and skills. It also 

recommended the necessity of 

strengthening the position of the 

university book and its importance in 

the fields of study and scientific 

research, and its role in developing and 

acquiring knowledge and skills and 

developing them among students. 

 

Keywords: students, Yemeni 

universities, university book 

 
 

 املقدمة:

 التعليم يعد جناح حيث العامل، يف بلد ألي األساسية اجملتمع ركائز من ركيزة اجلامعي التعليم يعد
 التعليم لتطوير العامل املتقدمة دول غالبية وازدهارها. وتهدف الدول وتقدم لتطور املقياَس اجلامعي
 هذا من املرجوة الغاية إىل تصل واملعلم حتى املتعلم كفاءة حتسني طريق عن مستمر بشكل وحتسينه

 (.335، 2015. )فرج، التوجيريي، والتطور التقدم

اجلامعة من أهم املؤسسات أهمية يف حتقيِق التنمية الشاملة ويعترب التعليم اجلامعي يف  دكما تع

نطاق السياسة الرتبوية الشاملة من األدوات األساسية اليت تسهُم يف تكوين الفرد واجملتمع وبلورة 

دافها يف تقدم مالحمه يف احلاضر واملستقبل معًا. وضمان طرق التصور السليم لألمةِ يف مسريتها حنو أه

اجملتمع والرقي يف خمتلِف امليادين االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية. )بدران، سليمان، 

2008 ،79.) 

الكتاب الوعاء واملصدر األساسي للمعلومة، وأحد أهم مصادر املعرفة، وأحد السبل املهمة  ديعو

عدُّ احلجر األساس يف التعليم للطالب اجلامعي يف الكتساِب العلوم واملعارف واملهارات املختلفة، كما ي

تكوينه العلمي، والرقي بالفرِد واجملتمع علَى حٍد سواء، كما ميثل الكتاب وسيلة اتصال مهمة 

وذاكرة حلفظ املعارف والعلوم حفظت له ماضيه وتارخيه قدميًا وحديثًا، وميكن الوصول إليه بسهولة 

مة للمعرفة والثقافة، لذلك فإن ظهوره قد أحدث نقلة يف التطور يف أي وقت كان، كما يعد وسيلة ها

البشري. ولقد أدركت اجملتمعاُت منذ القدم قيمة الكتاب وأهميته، فهَو الوسيلةُ اليت ساهمت يف زيادة 

وعي اإلنسان، وتساهم يف تراكم املعرفة واستمرارها وتواصلها من زمن آلخر، كما أنه يتيُح فرصة 

وقدرة على التفكري والتخيل والنقد، وكذا إمكانية التصفح والفحص الدقيق والغوص  تكرار املقروء

يف انتقاِء املعلومات اليت يريد القارئ أن يستوعبها بعمق أكرب يف هذا العصر الذي يتميز باملنافسة 

 التكنولوجية.

ر مكوناته وتنظيم وحتى يصبحَ الكتاب ذا قيمة تربوية عالية ينبغي أن يصمم بعناية من حيثُ اختبا

خرباته التعليمية وإنتاجه شكاًل ومضمونًا مبا يالئُم األسَس املعرفيَة والنفسية والرتبوية والفنية والتقنية 
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ليكون أداة فاعلة تيسر للدارسني عملية التعلم، وتسهم يف حتقيق األهداف الرتبوية املوجهة لبناء اإلنسان 

 (.301، 2004 ر اجتماعي متميز )اخلوالدة،املتكيف مع املستجدات، والذي يقوم بدو

واالتصاالت، إذ يتسم عصرنا احلالي بثورة  الوسائط تكنولوجيا نقلًة نوعيًة يف يشهُد العامل

التكنولوجيا واملعلومات املتسارعة انتشارها على الفرد واجملتمع واالتصال والتواصل مع الغري واحلصول 

على املعلومات ملختلف جماالت احلياة بسهولة، وذلك نتيجة لتأثريات التقنية احلديثة، والتحول إىل رقمنة 

نتاجًا وحفظًا وتوزيعًا، سواء كانت رقمنتها مباشرة، أو رقمنة غري مباشرة، خمتلف مصادر املعلومات إ

حتى صار بإمكان القارئ أن ميلك مكتبات رقمية تضم العديد من الكتب، وأصبح يف متناول الكل 

 اليوم احلصول على الكتاب دون تكلفه.

شابك أصيل لظواهر متعددة وظهور جمتمع املعرفة كان نتاجاً لظهور اقتصاد املعرفة الذي نتج عن ت

مثل: ثورة االتصاالت، وظاهرة انفجار املعلومات، وانتشار استخدام تكنولوجيا املعلومات، مما مسح 

ببناء اقتصاد املعرفة وهو جمتمع يشق طريقًا جديدُا يف التاريخ اإلنساني، وجيعل املعلومات وتكنولوجيا 

الفعاليات االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، االتصاالت واملعلومات جزءًا ال يتجزأ من معظم 

(. واملعنى 96، 2005والتعليمية، وحيقق تغيريات بنيوية عميقة يف مناحي احلياة مجيعها. )أبو زيد، 

املتضمن القتصاد املعرفة هنا، هو أنه ليس هناك طريقة بديلة لالزدهار سوى جعل التعليم وإنتاج املعرفة 

ففي االقتصاد التعليمي يكون األفراد والشركات والبلدان قادرين على إنتاج من األساسيات اهلامة، 

الثروة حسب قدرتهم على التعلم ومشاركة اإلبداع، حيث يكون التعليم على مستوى املؤسسة مستمرًا، 

(. 2005فاملؤسساُت الناجحُة تعطي أولوية ملا حيتاجه بناء قدرة تعليمية ضمَن املؤسسة. )مراياتي، 

فة املعلومة تؤخُذ من الكتب واملؤسسات التعليمية والتدريبية ومن قواعِد املعلومات. )مرياتي، فمعر

 بدون(.

 ويقصديف العملية التعليمية اليت من أجله أنشئت،  أحد العناصر األساسيةإن الطالب اجلامعي 

 تأهيله متطلبات وتكتمل املعرفة دقائق استيعاب من يتمكن، حتى ونفسيًا وصحيًا علميًا تأهيله مدى: بها

وسائل  وتفهماخلرجيني القادريَن علَى االبتكار واخللق  صفوة من الطالب هذا يكون أن تضمن وبذلك ،

)العبادي،  .عملية التعلم والتعليم تتطلبها اليت والغايةحموَر العملية الرتبوية  ويعتربالعلم وأدواته، 

 (.68، 2008وآخرون، 

إن الطالَب اجلامعي ال ميكن له االستغناء عن الكتاب اجلامعي واملراجع العلمية املنهجية 

التخصصية الالزمة لتزويده باحلقائق األساسية واملعلومات والنظريات، اليت جيُب أن يلمَّ بها كل طالب 

املوقف الفردي والتعلم خالل  أو املهتم باجملاِل، ولتحقيق عملية التعليم أو التثقيف الذاتي الذي يعتمُد علَى

العام الدراسي، لالعتماد عليها يف الدراسِة والتعليم املستمر، فالطالُب أثناء التعليم اجلامعي يكون 

طالبًا وباحثًا يف نفِس الوقت، واجلامعة تهتم ببناء شخصيته يف مجيِع اجلوانب املعرفية والوجدانية 

 خمتلِف التخصصات وفق خطط منظمة ودقيقة خالل تواجده واملهارية وتنميتها وتعزيزها وتطويرها يف
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فيها أثناء الدراسة، ليصبَح عنصراً فاعاًل ومساهمًا وملبيًا الحتياجات سوق العمل وجمتمعه كذلك بعد 

التخرج، وبالتالي فهو حباجة ماسة إىل املعلومات، وليس من الشك يف أن اجلامعة واملكتبات املتنوعة 

أو خارجها تؤدي دوراً متميزاً يف دفع الطلبة وتشجيعهم على االطالع والقراءة واملثابرة  سواء داخل اجلامعة

واالجتهاد والنجاح، وتقوم بتوفري كل اإلمكانيات املادية، والبحث عن املعلومات املختلفة سواًء كانت 

 ورقية أو الكرتونية.

ع السياسية واالقتصادية واألمنية ومما ال شك أن السنوات العشر األخرية من عدم استقرار األوضا

يف اليمن كان هلا تأثرٌي كبري على كافة القطاعات واملؤسسات املختلفة، ولكن رمبا كان وقعها 

كبريًا فيما خيص الكتاب اجلامعي واملراجع العلمية ذات اإلصدارات احلديثة، اليت تؤدي دوراً أساسيًا 

ملراحل التعليمية ابتداًء من مرحلة التعليم األساسي إىل يف تنمية الفرد، واحلاجة املاسة لتأهيل كل ا

اجلامعات، وإعادة النظر يف املناهِج التعليمية وتصميمها بطريقٍة جتعُل الطالَب مؤهاًل علميًا وعمليًا، 

حيث تراجعت قيمة الكتاب اجلامعي يف اليمن، وحلت مكانه امللخصات وشروحات احملاضرات، هذه 

 اجلديدة اليت تباُع يف سوٍق كبرٍي له طقوسه، وتباع حتى داخل احلرم اجلامعي.  املطبوعات التعليمية
 

 مشكلة الدراسة:

ُرْغَم ما يشهده العصُر احلالي من نهضٍة تكنولوجية ومعلوماتية متسارعة، وخاصة ما يتعلق بتنوع 

ة للعملية التعليمية مصادر التعلم احلديثة، إال أن الكتاَب اجلامعي يعترب إحدى أهم الركائز اجلوهري

يف عملية تعلم الطالب اجلامعي وتنمية قدراته املعرفية واملهارية املفيدة يف حياته العلمية واملهنية ، فطالب 

اجلامعة ألنه من أهم املدخالت الرئيسة يف النظام اجلامعي، باعتباره الثمرة املرجوة من أهداف اجلامعة 

لكتاِب اجلامعي يف حتصيل العلوم املختلفة باعتباره مرجعًا للتعليم املختلفة، ال ميكن له االستغناء عن ا

 والبحث العلمي والتثقيف والتوجيه املعريف.

بأن هناك قصورًا كبريًا يف تلقي  ُيالحظ، واهتمامه بقضايا التعليمومن خالل خربة الباحث 

، واعتماد أغلب الطلبة على الطالب ملعلوماته من كتٍب مرجعية أصيلة، يستقي منها معارَفُه ومهاراته

 مالزم وملخصات ال ترتقي إىل مستوى التعليم اجلامعي املتعارف علية.

ومن هذا املنطلق مت تناول هذا املوضوع، والوقوف علَى املكانة اليت حيتلها الكتاب اجلامعي 

عليه وعلى  بالنسبة للطالب اجلامعي ِفْي ِظّل تواجد املكتبة اإللكرتونية، وعن مدى إقبال الطلبة

وعليه  واملراجع املنهجية العلمية الرئيسة واملساندة املطابقة ملواصفات املقررات الدراسية يف اجلامعات.

ما واقع إقبال طلبة اجلامعات اليمنية على ل الرئيس التالي: اميكن بلورة مشكلة الدراسة يف السؤ

 الكتاب اجلامعي؟

 تية:الفرعية اآلل الرئيس األسئلة اسؤلويتفرُع من هذا ا

 ما مستوى إقبال طلبة اجلامعات اليمنية على الكتاب اجلامعي؟ -1

 ما األسباب اليت أدت إىل عزوف الطلبة عن اقتناء الكتاب اجلامعي؟ -2
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ما مدى تأثري املكتبات اإللكرتونية يف ضوِء انتشار تكنولوجيا االتصال احلديثة على الكتاب  -3

 اجلامعي؟
 

 أهداف الدراسة:

 ميكُن حتديد أهداف الدراسة يف اآلتي: أسئلتهامشكلة الدراسة و يف ضوء
 التعرف على واقع إقبال طلبة اجلامعات اليمنية على الكتاب اجلامعي. -1
 التعرف على األسباب اليت أدت إىل عزوف الطلبة عن اقتناء الكتاب اجلامعي. -2
انتشار تكنولوجيا االتصال تسليط الضوء على دور الكتاب اجلامعي يف ظل املكتبة اإللكرتونية و -3

 احلديثة.
 

 أهمية الدراسة: 

تكمن أهمية هذه الدراسة يف تناوهلا ملوضوع مهم يؤمل الباحث من خالهلا معرفة واقع اقتناء الطلبة  -

يف اجلامعات للكتاب اجلامعي واملراجع العلمية ذات الصلة باملقررات الدراسية، والذي تعترب أساسًا 

 للتعليم اجلامعي.
قد تكون هذه الدراسة حافزًا إجيابيًا يف تشجيع اجلامعات، ودور النشر يف إقامة معارض للكتاب  -

اجلامعي بصورة سنوية مستمرة، وكذلك أيضًا يتم تزويد مكتبات اجلامعات بكتب حديثه من 

 خالل إقامة املعارض. 
وره يف العملية التعليمية ميكُن أن تسهم نتائُج هذه الدراسة يف تشخيِص الواقع للكتاب اجلامعي ود -

 ووضع احللول املناسبة لذلك من قبِل املعنيني.
 

 حدود الدراسة:

 الكتاب اجلامعي. احلدود املوضوعية:

 اجلمهورية اليمنية. _أمانة العاصمة  احلدوُد املكانيُة:

 معرض احلكمة األول للكتاب اجلامعي. -جامعة احلكمة احلدود املؤسسية:

 م.9/12/2020 – 6من تاريخ:  احلدوُد الزمانيُة:

 صنعاء مبختلف مستوياتهم. -طلبة اجلامعات اليمنية يف أمانِة العاصمة احلدود البشرية:
 

 مصطلحاُت الدراسة اإلجرائية:

الذين يدرسون يف أحد التخصصات املتاحة يف اجلامعات  ًاوإناث ًاذكوراألفراد هم مجيُع  الطلبة: -

 م.2020/2021اليمنية للعام الدراسي 
ُهو الكتاُب الرئيُس الذي حيتوي علَى مادة علمية تغطي موضوعات احملتوى  الكتاب اجلامعي: -

 احملددة يف توصيفِ املقرر الدراسي، يعتمد عليه الطالب يف دراسته ملقرر ما يف مستوى دراسي حمدد.
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 :الدراسات السابقة
الدراسة كون املوضوع مل حيظ  مل يتيسر للباحث العثوُر على دراساٍت سابقة لصيقٍة مبتغريات

وفق ما حدد له يف أهداف  -حسب علم الباحث  -بالدراسِة من قبل على املستوى األكادميي والبحثي 

الدراسة وجماهلا، غري أن هناك الكثري من الدراسات اليت تناولت الكتاب اجلامعي بشكله العام، 

ي، ولذلك يقتصُر الباحُث على بعض وكذلك عالقة الكتاب الورقي املقروء بالكتاب اإللكرتون

 الدراسات اليت اهتمت بدراسة الكتاب اجلامعي من نواٍح خمتلفة، وفيما يأتي عرض هلذه الدراسات:

اليت هدفت إىل دراسة طبيعة العالقة بني مقروئية (، 2019دراسة فريدة عباس، رضوان رياح )

سة املتمثلة يف عينة من طلبة جامعة سطيف الشباب للكتاب الورقي واإللكرتوني من خالِل عينة الدرا

، وقد اتبع الباحثان منهج املسح بالعينة القصدية، وأسفرت نتائُج الدراسة عن أن العزوف عن اقتناء 2

الكتاب وقراءته يرتبط بتعطيلِ الفكر والتنازل عن حق اإلنسان الطبيعي يف امتالك ثقافة حرة ومتطورة 

ر سياقات )امليديا( اجلديدة بزيادة نسبة املقروئية اليت متثل العامل وبنَي التطور التكنولوجي وتبلو

الرئيسي لنجاح الكتاب بشكليه املطبوع أو اإللكرتوني لدى خمتلف أنواع القراء ذوي املستوى العلمي 

 املنخفض أو املهتمني واملتخصصني واجلامعيني.

كانية االستغناء عن الكتاب الورقي اليت هدفت إىل حتديدِ مدى إم (،2018دراسة فوزية عبداهلل )

وتعويضه بالوسائِل التكنولوجية احلديثة وعن الدور الذي تؤديه كّل من هاتني الوسيلتني املختلفتني 

القدمية واحلديثة يف إجناز البحوث األكادميية، حيث اتبعت الدراسة املنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة 

ّصص يتطلَّب وسائل من أهّمها توفري املصادر واملراجع إىل أّن إجناز أي حبث علمي أكادميي متخ

اخلاّصة مبوضوع الدراسة، ويف مقدمتها الكتاب الورقي، باإلضافة إىل الوسائل املتطّورة، ومنها 

 اإلنرتنت وخدماتها.

اليت كان من أهدافها معرفة استخدام الكتاب  (،م2017دراسة أمحد حاج، البصري حممد )

الورقي وسط أوعية املعلومات الرقمية، ودوره يف التواصِل املعريف والكشف عن استخدام الكتاب 

الورقي بنَي أعضاِء هيئة التدريس بكلياِت الطب، من خالِل استخدام الكتاب بكلياِت الطب 

توصلت الدراسة إىل عدة نتائج، من أهمها: أن السودانية، حيث اتبعت الدراسة املنهج الوصفي، و

الكتاب الورقي يسهم يف إثراء احملاضرات الدراسية بصورة أكرب من اإلنرتنت، كما أن النشر الورقي 

هو املفضل من وجهة نظر أساتذة كليات الطب، وأن معظم أساتذة كليات الطب يستخدمون الكتاب 

ما زاَل يتمتع مبكانة كبرية بنَي أعضاء هيئة التدريس الورقي بصورة مستمرة، وأن الكتاب الورقي 

بكليات الطب، وأنه يثري اجلانب املعريف بصورة أكرب من الوسائِط األخرى، وللمكتبِة اجلامعية دوٌر 

كبرٌي جدًا يف التواصل املعريف لألستاذ والطالب معًا. كما أوصت الدراسُة بضرورِة توفري طبعاٍت حديثة 

الطيب، وتشجيع النشر الورقي يف اجلامعاِت السودانية وذلك بتخفيِض تكاليفه املالية  للكتب يف اجملال
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خاصة لألساتذة، واالهتمام باملكتبات اجلامعية بكلياِت الطب، وختصيص ميزانيات لشراء الكتب 

 الورقية ذات العالقة.
اب الورقي من خالل اليت هدفت إىل التعرِف علَى واقع مقروئية الكت (،2016دراسُة ساره مانع )

استخدامات الطالب للكتاب الورقي وتكنولوجيا االتصال احلديثة، حيث أجريت دراسة ميدانية على 

( طالب، حيُث اتبعت الباحثة املنهج 100عينة من طلبة جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، مكونة من )

ة اجلامعيني على الكتاب الورقي وجلوئهم الوصفي، وتوصََّلت الدراسُة إىل وجوِد قصوٍر يف إقبال الطلب

إليه، يف حني يستخدمون اإلنرتنت بصفٍة دائمة، وأنه ترتفع مستويات مقروئية الكتب يف جماِل 

"ختصص" الطالب اجلامعي أكثر ِمْن أي جماٍل آخر، وعن حاجته للكتب املرجعية يف أغلب مراحل 

 لب قد أثرت سلبا على الكتاب الورقي.املشوار اجلامعي، وأن اإلنرتنت حسب وجهة نظر الطا

اليت هدفت إىل  تقييم الكتاب اجلامعي يف  (،2015دراسة أروى اإلرياني، إبراهيم الكبسي )

كلياِت احلاسوب املعد من قبل املدرسني والصادر من دوِر نشر مينية، حيُث اعتمد الباحثان يف مجع 

 العدد وتقييمراق املتعلقة بالعملية، وكذلك حتليل املعلومات علَى إجراءاِت املقابالِت مع كافة األط

يف إعداد هذه الكتب وإن كان  طيبًا، وقد أظهرت النتائج أن هناك جهدًا املستهدفة الكتب من املتوفر

 احلاسوب من ناحية عمق املادة العلمية، وعدم التقيد جماِل يف اليمينهناك ضعف ملحوظ للكتاب 

ك ضعف األسلوب يف بعِض الكتب وجودة الطباعة، ويعزي الباحثان ، وكذلاجلامعي املنهج مبعايري

األهلية َوَعْن عدم وجود جهة  أو احلكومية اليمنيةهذه املشاكل إىل عدم وجود جهة داخل اجلامعات 

 يستخلصمعتمدة قبَل السماح بطباعته ونشره، ومن هنا  ملعايريْفقًا َو الكتاب وحتكيم بتقييمتقوم 

 علميًا احلاسوب ومدى تأثريه جماِل يف اليمينالباحثان خطورَة الظاهرة على مستقبل الكتاب العلمي 

إىل لفت النظر إىل هذا املوضوع والتوصية بتأسيِس جهة  الباحثان يسعى اجلامعي، الطالب على ومعنويًا

العالي والبحث العلمي ورفع   وازرة التعليمداخَل اجلامعي الكتاب إلعداد واآلليات املعايريتقوم بوضع 

 مستواه وتشجيع نشره يف معارض الكتاب يف الدول العربية.

اليت هدفت إىل التعرف على واقع القراءة باستخدام الكتاب الورقي  (،2015) دراسة نسيمة عاشور

واإللكرتوني لدى طلبة املاجستري بقسم علم املكتبات واملعلومات جبامعة مخيس مليانة، حيث مت 

استخدام املنهج الوصفي التحليلي، كما مت استخدام االستبانة كأداة جلمع املعلومات والبيانات على 

( طالبًا، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن التوصِل إىل نتيجة مفادها أن طلبة 62عينة قصدية بلغ عددها )

ب الورقي واإللكرتوني املاجستري يولون اهتمامًا كبريًا بالقراءة مستخدمني يف ذلك كاًل من الكتا

 على حد سواء.

اليت هدفت الدراسة إىل معرفة معايري الكتاب اجلامعي املقرر  (،2001)دراسة سالمة طناش 

ومعوقات ذلك ومشكالته من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة األردنية. ولتحقيق هذا 

ب اجلامعي ومشكالته"، وقد بينت نتائج اهلدف، فقد مت تطويُر أداة: "معايري ومعوقات اختيار الكتا
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من أعضاِء هيئة التدريس حيددون كتابًا جامعيًا مقررًا، وأن أهم  %( 71.4) الدراسة أن ما نسبته 

املعايري اليت يأخذونها بعني االعتبار عند حتديدهم للكتاب اجلامعي املقرر تقع ضمن حمتويات الكتاب 

رر، والقيمة الرتبوية للكتاب، وأن أكثر املعوقات يف اختياِر العلمية، وتوافق الكتاب مع خطِة املق

الكتاب اجلامعي املقرر هي: ارتفاع سعر الكتاب، وعدم توفر الكتاب الذي ميكن أن يفي مبتطلبات 

املقرر، وصعوبة احلصول على الكتاِب يف الوقت املناسب، أماَّ أهم املشكالِت فتمثلت ِفْي ارتفاِع سعر 

املقرر، وقلة الكتب املتوفرة وحمدوديتها، وعدم حداثة املعلومات العلمية ومواكبتها  الكتاب اجلامعي

للتطور، وعدم وجود آلية مناسبة يف القسِم األكادميي لتحديِد كتاٍب جامعي مقرر. كما بينْت نتائُج 

ورتبهم الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية الستجابات أعضاِء هيئة التدريس ُتعَزى لكلياتهم، 

األكادميية، وسنوات خربتهم، واجلامعة اليت خترجوا فيها، ولغة التدريس وذلك ضمن واحد أو أكثر 

 من جماالت معايري اختيار الكتاب اجلامعي، ومشكلته.

ويتضُح من العرِض السابق َأنَّ الدراسَة احلالية ال ترتبُط بالدراساِت السابقة بصورة مباشرة من 

تعاجله هذه الدراسُة وهو واقع إقبال الطلبة علَى الكتاِب اجلامعي، حيث ركزت  ناحيِة اجملاِل الذي

الدراسات السابقة عَلى أهميِة الكتاب اجلامعي ومعايري تقييمه وجودته، ومقروئية الكتاب الورقي 

 والكتاب اإللكرتوني؛ إال أن الباحث قد استفاَد من اخلربات املنهجية املتبعة يف تلك الدراسات ويف

 إعداد اإلطار النظري للدراسة احلالية. 

 اإلطار النظري:

 : الكتاب مفهوم

كتب: الِكتاُب: معروف، واجلمع ُكُتبٌ وُكْتٌب. َكَتبَ الشيءَ َيْكُتبه َكْتباً وِكتابًا  الكتابُ لغة:

لِكتابُة ِلـَمْن وِكتابًة، وَكتََّبه: َخطَّه. والِكتاُب َأيضًا اسم ملا ُكتب َمْجُموعًا؛ والِكتاُب مصدر؛ وا

تكوُن له ِصناعًة، مثل الصِّياغِة واخِلـياطِة. واْسَتْكَتبه الشيَء َأي سَأله َأن َيْكُتَبه له. وقيل: َكَتَبه 

َخطَّه؛ واْكَتَتَبه: اْسَتْماله، وكذلك اْسَتْكَتَبه. واْكَتَتبه: َكَتبه، واْكَتَتْبته: َكَتْبُته. والِكتاُب: ما 

 أيضًا ما ُأْثِبَت على بين آدم من َأْعماهلم. والِكتاُب: الصحيفة والدَّواُة، والِكتاُب: ُكِتَب فيه. الِكتاُب

 (699-698، 2005)ابن منظور، .الَفْرُض والـُحْكُم والَقَدر

ورَد يف املعجِم املوسوعي ملصطلحات املكتبات واملعلومات هو: "جمموعة من  اصطالحًا: الكتاب

األوراق جملدة يف حافٍة واحدة، بني غطاٍء حييها متثل جملدًا خاصة املواد املكتوبة أو املطبوعة يف هذا 

(. وتعرف اليونسكو الكتاب بأنه: "مطبوع غري دوري ال 18، 1988الشكل". )الشامي، حسب اهلل، 

(. وعرف 44، 2004صفحة عدا صفحَة الغالِف وصفحة العنوان". )النشار،  49عدد صفحاته عن تقل 

َأيضًا الكتاب بأنه: جمموعٌة من األوراِق املخطوطة أو املطبوعة املثبتة معا لتكوَن جملدًا أو عددًا من 

وعرف هاو (. 65، 2000اجمللدات حيُث تشكل وحدة ورقية واحدة. )قندليجي، عليان، السامرائي، 

كينز الكتاب اإللكرتوني بأنه: حمتويات كتاب ميكن قراءته بطريقة إلكرتونية. )لوفاسور، 
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(. وكما يعرف بأنه: إعادة إصدار إلكرتوني للكتاِب، ويف األصل هو نشٌر مواز للوثائق 59، 2002

ملطبوع، وموضوع املطبوعة، وأيضاً يقال عنه أنه مولود إلكرتوني له عنوانٌ منفرد خاص به كالكتاب ا

بأنه "نسخة إلكرتونية من كتاب  م2001ينسجم مع هذا العنوان، وقد عرفه معجم أكسفورد يف عام 

، 2004)صويف،  .مطبوع، ميكن قراءتها عرب احلاسب الشخصي أو عرب جهاز يدوي خاص بهذا الغرض

نتاجه عن طريق إدماج (. وعرف )رامي داوود( الكتاب اإللكرتوني بأنه "وسيط معلوماتي رقمي يتم إ54

احملتوى النصي للكتاب من جانب، وتطبيقات البيئة الرقمية من جانب آخر، وذلك إلنتاج الكتاب يف 

شكل إلكرتوني يكسبه املزيد من اإلمكانيات واخليارات اليت تتفق بها البيئة اإللكرتونية 

رفه حممد نعيم بأنه رؤية جديدة (. وع36، 2008)رامي داوود،  االفرتاضية على البيئة الورقية للكتاب.

للكتاب الورقي يف صورة إلكرتونية مع إضافة عناصر الوسائط املتعددة والنصوص الفائقة البحث، 

وهو بهذا جيمع بني مسات الكتاب الورقي املطبوع ومسات الوسائط املتعددة مع دمج مسات النص الفائق 

 (.64، 2011علومات". )حممد نعيم، باإلضافة إىل إمكانيات أخرى للبحث والتعامل مع امل
 

 : اجلامعي الكتاب مفهوم
 فيها معطيات تنتظم اليت التعليمية بأنه: األداة الكتاَب اجلامعي (6، 2015)بوتشيش،  يعرُف

والتلقني. يف حني  وعرضها خدمًة للتعليم وتبويبها تنظيمها وجرى وعناية، بدقة انتقاؤها وقع معرفية

( بأنه: كتاب دراسي يهدف إىل تغطية مقرر دراسي معني يف التعليم 249، 2007عرفه قاسم )قاسم، 

اجلامعي، ويراعي يف حمتواه وطريقة العرض مستوى الدارسني واملدى الزمين املخصص لتدريس املقرر. 

م املؤلف َأماَّ الِكَتاُب اجلامعي املتغرُي فيعدُّ من الظواهِر اجلديدة يف عامِل الكتاب اجلامعي؛ َحْيُث يقو

بإتاحة كتابه عرب شبكة اإلنرتنت فقط، ويتم تطوير الكتاب بشكل متكرر خالل الفصل الدراسي 

من خالل التفاعل مع الطالب، وبالتالي فإنَّ نصَّ الكتاب وحمتواه قد يتغري من يوم آلخر، وهو أمر مل 

 (.64، 2009حيدث من قبل يف سوق النشر التقليدي. )احلمدان، 
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 : اجلامعي بالكتا أهمية
، 2002ُيعدُّ الكتاب اجلامعي املقرر لبنة أساسية يف عملية التعلم والتعليم. )عيسان، خطابية، 

. ويعدُّ أيضًا انعكاًسًا ((Edward, 1990: 12 (، كما يعد من أهم مصادر اجلودة يف حقل التعليم.29

أمينًا وترمجة صادقة للمنهاج الرتبوي والعلمي الذي يتأطر بفلسفة الرتبية والتعليم، وجبملة األهداف 

املعرفية اليت تتطابق َمَع معايري اجلامعة. ويتحقق هذا الغرُض يف اختياِر حمتوى مادته التعليمية وأساليب 

تعليمية والتدريسية املختلفة، املتمثلة ِفْي التلقي والتواصل، عرضها وتنظيمها وتوظيفها للكفايات ال

ونقل اخلربات العلمية وعمليات التقويم. كما يساعُد الطالَب على اكتساب األهداف املعرفية يف سياق 

املقرر الدراسي، مع توفري الفرصة هلم كي يتعاملوا مع املادة العلمية واخلربات التعليمية من خالل قواهم 

راكية، وحواسهم وميوالتهم، متهيدًا الكتساب املهارات الالزمة، وحتقيق التكامل العضوي اإلد

 (. 6، 2015والوظيفي بني األفكار النظرية والتطبيقية. )بوتشيش، 

كما ميثُل الكتاب الدراسي اجلامعي دلياًل واضحًا حمددًا ملواضيع احملاضرات، وخمططًا لسري 

اجلامعي لتحسني أدائه التدريسي. كما أن توفر كتاب جامعي للمقرر املقررات، ومساعدًا لألستاذ 

يوفر وقت عضو هيئة التدريس وجيعله يكرس وقته وجهده يف التدريس بداًل من الدراسة عن حمتوى 

من عدد من الكتب واملصادر. أما الطالب اجلامعي، فيشكُل الكتاب الدراسي اجلامعي مرجعُا علميًا 

العلمية َوُمَساِعداً الستيعاب موضوعات احملاضرات، وفهم األمور الغامضة واملسائل حملتويات احملاضرات 

املعقدة، ومعينًا على ممارسة التفكري احلر والتعليم الذاتي والتقدم يف التحصيل العلمي. )اجلار، 

 (. 546، م2019

طيلة التعليم اجلامعي،  ويعتربُ الطالب اجلامعي أحد العناصر األساسية الفاعلة يف العملية التعليمية

وميثُل عدديًا الفئة الغالبة يف املؤسسة اجلامعية، فمن ِخالل التعليم اجلامعي الذي يتلقاه ِخالَل سنوات 

دراسته ِفْي اجلامعة يتمكُن من تطويِر قدراته واستعداداته الشخصية، وتنميِة مهاراته بهدِف التحصن 

 (.85، 1995حقة حلياته اجلامعية. )قاسم، باملعرفِة الالزمة يف حياته العملية الال

وملا كاَن اهلدُف من هذه الكتِب هدفًا تعليميًا يف األساس، فإنه جيُب أن يشتمَل على احلقائق 

واملعلومات األساسية اليت ينبغي أن يلم بها ُكلَّ من يهتم باجملاِل. وتوصف اجلامعات يف الدول النامية 

ألنها يف ظل أعداد الطالب الكثرية اليت تقبلها ال تستطيع االعتماد  إنها جامعات الكتاب املقرر؛ ذلك

هناك انقسام بشأن  .على أجهزتها من املعامِل واملكتبات... اخل يف تدريس املقررات واملناهج اجلامعية

الكتاب اجلامعي حيث يرى البعض أنه يعد مقربة للتعليم اجلامعي وجيُب إلغاؤه، والبعُض اآلخر يرى 

)إبراهيم، ها داة ضرورية ال ِغنَى عنها، وتوجدُ العديد من مربراِت االعتماد على الكتاب اجلامعي منأنه أ

2004 ،106- 109:) 

 . اجلامعة يف الكبرية األعداد ظاهرة مواجهة -
 التعليمية. العملية مبتطلباِت وفائها وعدُم اجلامعية املكتبات أوضاع تردي -



59 

 

 

 59 

دراسة حالة: معرض /  واقع إقبال طلبة الجامعات اليمنية ىلع الكتاب الجامعي
                                                                                    د/ ماجد مهدي قاسم القطوي       .  م2020ديسمبر  -للكتاب الجامعي الحكمة األول 

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2021مارس  -يناير( 8) ( المجلد40) العدد

 

ISSN : 2410-1818 

 املراجع. هذه شراء حتمل على الطالب قدرة وعدُم املراجع أسعار ارتفاع -
 املستخدم. واالمتحانات الدراسة نظام  -

 ويرى الباحث كذلك مربرات لالعتماد على الكتاب اجلامعي على النحو اآلتي:

 انتقاء املعلومة املمتازة من ركام املعرفة والقضاء على التشتت. -
 توحيد املساق املعريف للطلبة. -
 لطالب منها للتوسع واإلدراك.إجياد حمورية معرفية ينطلق ا -

 

 اجلامعي: الكتاب جودِة َضَماُن
هذه  َتْسعىَ اجلامعاُت يف مجيِع أحناءِ العامل إىل حتقيِق وضماِن جودة الكتاب اجلامعي مبا تتطلبه

اجلودة من تصميم متميز، يقوُم على اختيار أفضل البدائل املكونة لبنيته، وتضمني العناصر األساسية 

املكونة له، وتنظيم حمتواه بطريقٍة حتقُق األهداَف الرتبوية املقصودة منه، مع األخذ بشروط خصائص 

ن خالِلها احلكم على جودة الكتاب اجليد، ومن َثمَّ استخالص مؤشٍر ومعايري اجلودة اليت ميكُن م

 (546، م2019الكتاب اجلامعي وتوظيفها يف احلكم عليه وتطويره. )اجلار، 

ويقصد بضمانِ جودة الكتاب اجلامعي مجيع االجتاهات واألهداف واآلليات واإلجراءات واألفعال 

عدٍد من املواصفات اليت من شأنها ضمان مواءمِتها مع املعايري األكادميية، ولذلَك ال ُبدَّ من توفِر 

والشروط واألسس اليت جيُب علَى مؤلفي الكتاب اجلامعي أخذها بعنِي االعتباِر، ميكن تلخيصها يف 

 :املعايري التالية
 · أن تكوَن له أهداف علمية واضحة قابلة للمالحظة والقياس -
 أن تكوَن له مقدمٌة توضح أهدافه وطريقة بنائه وأسلوب تنظيم حمتواه. -

 عناويُن رئيسة وفرعية لكل موضوع. أن تكون له -

 أْن يتالءم مضمونه مع حمتوى املقرر الدراسي. -

 أن حيقَق مضمونه األهداَف اليت وضع من أجلها. -

 أن يكون أسلوبه يف عرض املادة متدرجًا ومنطقيًا ومتكاماًل ومرتابطًا. -

 ة الدراسية.أن يتناسب حمتواه َمَع عدد الساعات التدريسية املقررة للمادة حسب الالئح -

 أن حيتوي علَى الرسوم واألشكال التوضيحية املناسبة. -

هيئة التدريس  أن يستخدَم أساليب مناسبة للتقويم املرحلي أو الفصلي والنهائي، اليت ميكن لعضو -

 أن حيكَم من خالهلا علَى درجِة متكنه من املادة اليت درسها.

يف نهاية  أنواعه، كأن يتضمن أسئلًة مفتوحة أن يكون فيه ما حيفز الطالب علَى التفكرِي مبختلف -

 .كل فصل، تستدعي التفكري والعصف الذهين والنقاش
 أن يتناسب مع مستوى الطالب يف لغته وأسلوبه وطريقة العرض وقدراته العلمية. -

 .أن يوجه الطالب إىل النشاطات املتنوعة ذات الصلة كالبحوث أو األعمال الفصلية أو غري ذلك -
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 طالب إىل مصادر املعرفة األخرى املتوفرة.أن يوجه ال -

 أن يربط بنَي األموِر النظرية والتطبيقية. -

 أن يعمد إىل استغالِل مصادر املعرفة والتعلم املتوافرة يف البيئة احمللية. -

 أن يربَط بني الطالب وقضايا اجملتمع احمللي احمليط به. -

 أن يساعَد الطالَب على حسن فهم ما يقدمه له احملاضر. -

  · أن ينمي أسلوب التعلم الذاتي لدى الطالب، ويزيد قدرته علَى الدراسِة واالستقصاِء -

 · أن يساِعَد الطالب علَى التعلِم اجلماعي ويعزز روح الفريق الواحد -
 

 منهجية الدراسة واجراءاتها:

 منهج الدراسة:

املناســـــب ملتغريات هذه  لوصـــــف الواقع؛ كونه املنهج  )دراســـــة احلالة(  مت اتباع املنهج الوصـــــفي  

 الدراسة.

 جمتمع وعينة الدراسة:

متثل جمتمع الدراســــــــــــة يف الطلبة الذين توافدوا على معرض احلكمة األول للكتاب اجلامعي 

( 9، الذي أقامته جامعة احلكمة مبقر اجلامعة صنعاء مبشاركة )  م9/12/2020 – 6للفرتة من تاريخ: 

ــمت أكثر من   ــر حملية، وضــــــــــــــــ ( ألف كتاب ومرجع متنوع يف خمتلف 40)دور ومكتبات نشــــــــــــــــ

التخصصات، برعاية رمسية من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الثقافة. ومت اختيار عينة   

ــة بالطريقة  ــرةالدراســـــ ــمرب  امليســـــ من الطلبة الزائرين ملعرض احلكمة األول للكتاب اجلامعي ديســـــ

 ( طالبًا.346، حيث بلغت عدد أفرادها )م2020
 

 أداة الدراسة:

( 400مت تصميم استبانة كأداة جلمع املعلومات والبيانات اخلاصة بالدراسة، حيث مت توزيع )

( استمارة لعدم توافر الشروط الالزمة فيها، وبهذا يكون عدد 54استمارة، وبعد فحصها مت إلغاء )

من العدد الكلي %( 86.5)( استبانة، وبنسبة 346االستبانات اليت متت االستجابة هلا بشكل كامل )

 ( يوضح ذلك:1لالستبانات املوزعة، واجلدول )

 ( عدد االستبانات املوزعة على العينة ونسبة املسرتدة والصاحل منها1جدول )

إمجالي عدد  

 االستبانات املوزعة

عدد االستبانات 

 امللغية

عدد االستبانات 

 الصاحلة

نسبة االستبانات الصاحلة 

 للتحليل

 346 54 400 عدد
 86.5% 

 %86.5 %13.5 %100 نسبة
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 نتائج التحليل الوصفي خلصائص املبحوثني:

ــائص الدميغرافية للمبحوثني، املتمثلة يف النوع االجتماعي )ذكرن أنثى( واجلدول        مت حتليل اخلصـ

 ( يوضح ذلك:2)

 ( نتائج التحليل جلنس للمبحوثني2جدول )

 النسبة التكرار اجلنس

 %78 270 ذكر

 %22 76 انثى

 %100 346 اجملموع

ــُح من اجلدول ) ــبة 2يتضـــ ــبة %(78)( أن غالبية أفراد العينة كانوا الذكور وبنســـ ، بينما كانت نســـ

 ، من إمجالي املبحوثني.%(22)اإلناث بنسبة 

 نتائج التحليل لعمر املبحوثني:

 ( نتائج التحليل لعمر للمبحوثني3جدول ) 

 النسبة  التكرار فئات العمر بالسنوات

 %82 284 عام 25أقل من 

 %18 62 عامًا فأكثر 25

 %100 346 اجملموع

ــُح من اجلدول ) ــبة  25( أن غالبية املبحوثني أعمارهم )أقل من 3يتضـــــ من إمجالي %( 82)عام( وبنســـــ

ــنوات األوىل باجلامعة على الكتاب  ــرُي هذه النتائُج إىل أن إقبال الطلبة أكثر يف الســــ املبحوثني، وتشــــ

 اجلامعي.

 نتائُج التحليل لوقِت الزائرين للمعرض:

 ( نتائج التحليل لوقت الزائرين للمعرض4جدول )

 النسبة التكرار اإلجابة

 %73 253 الفرتة األوىل

 %27 93 الفرتة الثانية

 %100 346 اجملموع

، من %(73)( أن غالبية الزائرين للمعرض كانت بالفرتة األوىل بنســــــبة بلغت 4يتضــــــُح من اجلدوِل ) 

 إمجالي املبحوثني.
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 نتائج التحليل هلدف زيارة املعرض:

 ( نتائج التحليل هلدف زيارة املعرض5جدول )

 النسبة التكرار اإلجابة

 %22.5 87 لشراء الكتب

 %63 219 لالطالع على حمتوى املعرض

 %11.5 40 املصاحبة للمعرضحضور األنشطة 

 %100 346 اجملموع

( أن غالبية الزائرين للمعرض كانت لالطالع على حمتوى املعرض بنســــبة بلغت  5يتضــــح من اجلدول ) 

، من إمجالي املبحوثني، وهذا ما يشــــــــــــــــــــــــري إىل أن هناك عزوفًا كبريًا عن اقتناء الكتاب %(63)

 املعارض العلمية السنوية للكتاب من جهة أخرى.اجلامعي لدى الطلبة من جهة، وغياب إقامة 

 نتائُج التحليل لعدد ونسبة الكتب اليت مت شراؤها من قبل الطلبة:

 ( نتائج التحليل لعدد ونسبة الكتب اليت مت شراؤها من قبل الطلبة6جدول )

 النسبة التكرار اإلجابة

 %14.2 49 واحد     

 %11.3 39 أكثر      

 %74.5 258 مل أشرتي

 %100 346 اجملموع

، من %(74.5)( أن غالبية الزائرين للمعرض الذين مل يشـرتوا كتبًا بنسـبة بلغت   6يتضـح من اجلدول ) 

إمجالي املبحوثني، وهذا ما يؤكد أن هناك ضــــــعفًا كبريًا يف شــــــراء الكتب، وهذه النتيجة أيضــــــًا 

 ( بأن غالبية الزائرين للمعرض كانت لالطالع على املعرض. 5تتوافق مع نتيجة اجلدول السابق رقم )

 

 نتائج التحليل لنوع الكتب اليت يرغب الطالب بشرائها:
 ( نتائج التحليل لنوع الكتب اليت يرغب الطالب يف شرائها7جدول )
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 346 33 11 33 26 40 18 23 22 140 التكرار

 %100 %9.5 %3.1 %9.5 %7.5 %11.5 %5.2 %6.6 %6.3 %40.4 النسبة
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أن غالبية الزائرين الذين يرغبون بالشـــــراء هم طلبة اجملاالت ذات التخصـــــص ( 7)يتضـــــح من اجلدول 

قبل طلبة ، من إمجالي املبحوثني، وهذا ما يشري إىل أنه يوجد عزوف من  %(40.4)الطيب بنسبة بلغت  

 التخصصات اهلندسية واإلدارية واإلنسانية واألدبية.

 نتائج التحليل ألسعاِر الكتب يف املعرض كانت:

 ( نتائج التحليل ألسعار الكتب يف املعرض8جدول )

 النسبة التكرار اإلجابة

 %58.4 202 مرتفعة

 %41.6 144 مقبولة

 %100 346 اجملموع

ــح من اجلدول  ــبة بلغت   (8)يتضـــــ ــعار الكتب يف املعرض كانت مرتفعة بنســـــ ، من %(58.4)أن أســـــ

إمجالي املبحوثني، وهذا ما يشــــــــــــــــــــــــــرُي إىل اوفاض حجم املبيعات يف املعرض، وزيادة اإلقبال على 

ــات واملالزم بداًل عن الكتاب اجلامعي واملراجع العلمية،  املكتبات اإللكرتونية واقتناء امللخصــــــــــــــــــــ

 وسيلة اليت توفر له املعلومة بأقل تكلفة مالية.فالطالُب يلجأ إىل ال

 نتائج التحليل لسبب شراء الطلبة للكتب:
 ( نتائج التحليل لسبب شراء الطلبة للكتب9جدول )

 النسبة التكرار اإلجابة

 %58.7 203 مضمون الكتاب       

 %26.6 92 سعر الكتاب         

 %14.7 51 السعر املناسب واملضمون     

 %100 346 اجملموع

( أن غالبية الطلبة يهتمون باملضــــموِن العلمي للكتاب بغض النظر عن الســــعر  11يتضــــح من اجلدول )

، من إمجالي املبحوثني، وهذا ما يشـــــري إىل وعي الطلبة بأهمية نوعية املراجع  %(58.7)بنســـــبة بلغت  

 اجلامعية.

 نتائج التحليل ملصادر املعلومة اليت يفضلها الطلبة:

 ( نتائج التحليل ملصادر املعلومة10جدول )

 النسبة التكرار اإلجابة

 %77.8 269 القراءة من الكتاب الورقي    

 %22.2 77 القراءة من اإلنرتنت           

 %100 346 اجملموع
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( أن غالبية املبحوثني من الطلبة يفضـــــــلون القراءة من الكتاب بنســـــــبة بلغت 10يتضـــــــح من اجلدول )

، وهذا ما يشـــــري إىل أهمية ومكانة ودور الكتاب بالنســـــبة للطالب اجلامعي، رغم التطور  %(77.8)

 التكنولوجي املتسارع يف جمال التقنية.

 نتائج حتليل نوع الوسيلة اليت من خالهلا عرف عن إقامة املعرض

 ( الوسيلة اليت من خالهلا عرف عن املعرض11جدول )

 اإلجابة

وسائل 

التواصل 

 االجتماعي

 راديوال
األصدقاء 

 واملعارف

املوقع 

 اإللكرتوني

اإلعالنات 

 اخلارجية
 اجملموع أخرى

 346 93 34 9 80 17 113 التكرار

 %100 %26.8 %9.9 %2.6 %23.1 %5 %32.6 النسبة

ــح من اجلدول ) ــل   ( أن غالبية املبحوثني11يتضـ ــائل التواصـ من الطلبة عرفوا عن إقامة املعرض عرب وسـ

، من إمجالي املبحوثني، وهذا ما يشــــــري إىل وجود تأثري لوســــــائل   %(32.6)االجتماعي بنســــــبة بلغت  

 التواصل االجتماعي على الطلبة ملتابعاتهم هلا.

 نتائج التحليل لتقييم مكان عقد املعرض:

 عقد املعرض( نتائج التحليل لتقييم مكان 12جدول )

 النسبة التكرار اإلجابة

 %45.7 158 ممتاز

 %24.5 85 جيد جدًا

 %14.8 51 جيد

 %8.7 30 مقبول

 %6.3 22 ضعيف

 %100 346 اجملموع

( أن غالبية الزائرين للمعرض مت تقييمهم ملكان عقد املعرض بتقدير ممتاز، 12يتضــــــــح من اجلدول ) 

املبحوثني، وهذا ما يشــــــــري إىل أن انعقاد املعرض كان له أثر ، من إمجالي %(45.7)وبنســــــــبة بلغت 

ملموس يف توفري الكتاب اجلامعي واملراجع العلمية للطلبة وجتربٌة جيب أن تســــــتمر وتتطور يف األعوام 

 القادمة.
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 نتائج التحليل لتقييم توقيت إقامة املعرض:

 ( نتائج التحليل لتقييم توقيت إقامة املعرض13جدول )

 النسبة التكرار جابةاإل

 %46 159 ممتاز

 %21.3 74 جيد جدًا

 %16 55 جيد

 %12.7 44 مقبول

 %4 14 ضعيف

 %100 346 اجملموع

ــح من اجلدول ) ( أن غالبية الزائرين للمعرِض مت تقييمهم لتوقيت عقد املعرص بتقدير ممتاز 13يتضـــــــــ

، وهذا ما يشــري إىل أن توقيت إقامة املعرض كان يف أثناء  ، من إمجالي املبحوثني%(46)بنســبة بلغت  

 ، والطلبة مستمرون وموجودون يف الدراسة.م2021ن2020الفصل الدراسي األول للعام 

 نتائج التحليل لتقييم مستوى تنظيم املعرض:
 ( نتائج التحليل لتقييم مستوى تنظيم املعرض14جدول )

 النسبة التكرار اإلجابة

 %42.2 146 ممتاز

 %26 90 جيد جدًا

 %11 38 جيد

 %9.6 33 مقبول

 %11.2 39 ضعيف

 %100 346 اجملموع

( أن غالبية الزائرين للمعرض مت تقييمهم لتنظيِم املعرض بتقدير ممتاز بنســــبة  14يتضـــــح من اجلدول )

االهتمام ، من إمجالي املبحوثني، وهذا ما يشـــــــــــري إىل أن قيادة جامعة احلكمة تولي %(42.2)بلغت 

 بإقامة مثل هذه املعارض العلمية لكافة طلبة اجلامعات اليمنية.
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 نتائج التحليل لتوفر كتب متنوعة وحديثة يف املعرض:
 ( نتائج التحليل لتوفر كتب متنوعة وحديثة يف املعرض15جدول )

 النسبة التكرار اإلجابة

 %29.5 102 ممتاز

 %26.9 93 جيد جدًا

 %20.7 72 جيد

 %11.6 40 مقبول

 %11.3 39 ضعيف

 %100 346 اجملموع

ــح من اجلدول ) للمعرض مت تقييمهم لتوفر الكتب املتنوعة  -إىل حد ما  -( أن الزائرين 15يتضـــــــــــــــــــ

ــبة بلغت  ــبة %(29.5)واحلديثة بتقدير ممتاز بنســــــــ ، من إمجالي املبحوثني، ولكن مل تكن بالنســــــــ

األوضاع االقتصادية والسياسية على توفر الكتب احلديثة يف اليمن،      املقبولة، وهذا ما يشري إىل تأثري  

ــر توقفت كذلك نتيجة   ــنوات، وأن كثريًا من دور النشــــ ــنوية لعدد من الســــ وعدم إقامة املعارض الســــ

 لألحداِث املستمرة على البلد.
 

 نتائج حتليل مستوى رضا الزائرين عن تعامل املشاركني يف املعرض:

 ليل مستوى رضا الزائرين عن تعامل املشاركني يف املعرض( نتائج حت16جدول )

 النسبة التكرار اإلجابة

 %38.2 132 ممتاز

 %25.4 88 جيد جدًا

 %19 66 جيد

 %11.6 40 مقبول

 %5.8 20 ضعيف

 %100 346 اجملموع

( أن غالبية الزائرين للمعرض مت تقييمهم لتعامل املشــاركني يف املعرض بتقدير 16يتضــح من اجلدول )

، من إمجالي املبحوثني، وهذا ما يشــرُي إىل أن املشــاركني يف املعرض من %(38.2)ممتاز بنســبة بلغت 

ــر واملكتبات املختلفة َأْوَلوا االهتمام بالطالب اجلامعي، وتوفري كل ما أمكن من املراجع  دور النشـــــــــ

 هلم.
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 نتائج حتليل رغبة الزائرين حلضور معرض الكتاب اجلامعي يف العام القادم:

 ( نتائج حتليل رغبة الزائرين حلضور معرض الكتاب اجلامعي يف العام القادم17جدول)

 النسبة التكرار اإلجابة

 %84 291 نعم

 %16 55 ال

 %100 346 اجملموع

( أن غالبية الزائرين للمعرض يهتمون باحلضور يف معرض الكتاب للعام 17يتضح من اجلدول )

، من إمجالي املبحوثني، وهذا ما يؤكد النتائج السابقة يف اجلداول اليت %(84)القادم، بنسبة بلغت 

 تشري إىل االنطباع اجليد لدى الزائرين للمعرض، وحاجة الطلبة إىل إقامة املعارض السنوية للكتاب.
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 االستنتاجات:
 يف ضوِء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، مت تقديم االستنتاجات اآلتية:

 مستوى إقبال طلبة اجلامعات علَى الكتاب اجلامعي بشكل عام، ضعيف. .1
ضعف القدرة الشرائية لدى الطلبة نتيجًة لتدهور الوضع االقتصادي والسياسي يف البلد، وارتفاع  .2

 يًا.قيمة الكتب املطبوع ورق
ال يزال الكتاُب اجلامعي حيتفظ مبكانته وخصوصيته املتميزة يف البيئة اجلامعية من وجهة نظر  .3

 الطالب اجلامعي.
ميثل اإلنرتنت وامللخصات واملالزم أبرز سبب لعزوف الطلبة عن الكتاب اجلامعي، وغياب الكتاب  .4

 اجلامعي املعد على أساِس توصيف املقرراِت الدراسية املعتمد.
ك قصور يف وجود مراجع علمية حديثة لدى دور النشر احمللية توافق ما مت اعتماده من مراجع يف هنا .5

 توصيف مقررات أغلب اجلامعات اليمنية.
 مستوى تنظيم ووقت إقامة معرض احلكمة األول للكتاب اجلامعي، بشكل عام، ممتاز. .6

 
 التوصيات:

 ميكُن تقديم التوصيات اآلتية:يف ضوء االستنتاجات اليت توصلت إليها الدراسة، 

ــية والبحث العلمي، ودوره يف تنمية  .1 تعزيز مكانة الكتاب اجلامعي وأهميته يف اجملاالت الدراســــــــ

 واكتساب املعارف واملهارات وتطويرها لدى الطلبة.
 عقد املؤمترات العلمية والندوات والورش حوَل أهمية الكتاب اجلامعي وإشراك الطلبة. .2
أعضــاِء هيئة التدريس علَى تأليِف وإنتاج الكتاب اجلامعي مبا يتوافق مع مواصــفات املزيد من حثِّ  .3

 املقرر الدراسي َوْفَق حمددات ومعايري اجلودة.
ــهُم يف تنميِة قدراِت الطلبِة املتنوعة تتوافق َمَع   .4 ــرورُة تزويِد مكتباِت اجلامعات مبراجَع حديثة تسـ ضـ

 دراسية.املراجِع املعتمدة يف توصيف املقررات ال
االهِتَماُم بإجراِء البحوِث األكادميية َحْوَل الكتاب اجلامعي َوَدْورُه يف التعليِم اجلامعي، والكشف   .5

 عن املشكالِت بشكٍل منهجي واْقِتَراح احللوِل املمكنة.
ضـرورُة إقامِة معارَض سـنوية للكتاِب اجلامعي وتشـارك فيها كل اجلامعات كنشـاٍط من أنشـطِة       .6

 .البحث العلمي
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  املقرتحاُت:
   إعداُد دليل معايري لضمان جودة الكتاب اجلامعي وتقوميه، والعمل على تطويره بصورة دورية،  .1

 للنهوِض بالكتاِب اجلامعي، وتوحيد إصداره بنَي اجلامعاِت وفق املعايري املعتمدة.
الطالب يف اجلامعاِت  إجراءُ دراسة حولَ أثر املكتبة اإللكرتونية علىَ الكتابِ املطبوع من وجهة نظر .2

 اليمنية.
إجراء دراسة تقوميية حول مدى توافق الكتاب اجلامعي مع توصيف املقررات الدراسية املعتمدة يف  .3

 اجلامعات.
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 املراجع: 

 (، بريوت: دار صادر.1، اجمللد )1، ط لسان العرب(، 2003ابن منظور، ) -

(، الكتاب 2015) ،حسنيعبد الرمحن، الكبسي، إبراهيم عبد امللك  يحيىأروى  ،اإلرياني -

 ،اليمناملعلومات يف  وتقنيةاحلاسوب  كلياتواعتماد دراسة حالة: كتب  معايري -اجلامعي املنهجي

 2015مارسننIACQA' 2015، 3-5املؤمتر العربي الدولي اخلامس لضمان جودة التعليم العالي 

 .237 -229دولة اإلمارات العربية املتحدة، من ص  – الشارقةجامعة 

(، معايري جودة الكتاب اجلامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 2019ثريا عبداهلل، ) اجلار، -

جملة البنات لآلداب والعلوم الرتبوية،  كليةبكليات الرتبية جبامعة شقراء، جامعة عني مشس، 

 .572 -545(، ص 20(، العدد )11، اجمللد )البحث العلمي يف الرتبية

ورشة (، دور القطاع اخلاص يف النشر اجلامعي يف اململكة يف: 2009أمحد بن فهد، ) احلمدان، -

 ، الرياض: جامعة امللك سعود.اجلامعات السعودية وحاجتها لدور نشر جامعية: عمل

عمان: دار املسرية للنشر ، أسسُ بناِء املناهج وتصميم الكتاب التعليمي (،2004حممد، ) اخلوالدة، -

 والتوزيع.

املعجم املوسوعي ملصطلحات املكتبات (، 1988أمحد حممد، سيد حسب اهلل، ) الشامي -

 ، الرياض: دار املريخ للنشر.عربي –واملعلومات: إنكليزي 

إدارة (، 2008األسدي، أفنان عبد على، ) ،حجيم يوسففوزي، دباس، الطائي،  هشام العبادي، -

، األردن: مؤسسة الوراق للنشر 1، ط. معي: مفهوم حديث يف الفكر اإلداري املعاصرالتعليم اجلا

 والتوزيع.

تارخيها، اإلسكندرية:  -(، أوعية املعرفة ومؤسساتها: ماهيتها2004السيد السيد، ) النشار، -

 جامعة اإلسكندرية.

 (، الكويت.61دد )، العسلسة كتاب العربي(، املعرفة وصناعة املستقبل، 2005زيد، أمحد، ) أبو -

(، الكتاب اجلامعي: دراسة يف مشكالت نشره وتسويقه يف جامعة 2004طه حممد إبراهيم ) أمال -

 ، جامعة بين سويف: كلية اآلداب.أطروحة دكتوراهبين سويف،  -القاهرة

، اإلسكندرية: دار املعرفة التعليم يف جمتمع املعرفة(، 2008شبل، وسليمان، سعيد، ) بدران، -

 اجلامعية.

(، التمّيز يف تأليف الكتاب اجلامعي: مراجعات ومقرتحات، 2015إبراهيم القادري، ) بوتشيش، -

حمرم  23 -21 -السودان )اخلرطوم( - )تأصيل املناهج اجلامعية( -املؤمتر العلمي العاملي الثالث

 .2015نوفمرب  5 -3، املوافق هـ1437

ة الكتاب اجلامعي، وآلية للتشجيع على التأليف اجلماعي ، معايري جودكلية العلوماملنوفية،  جامعة -

 https://www.menofia.edu.eg/sci/View/59778/ar. 17.1.2021للكتاب بالكلية.    
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الكتب اإللكرتونية: النشأة والتطور واخلصائص واالمكانات واالستخدام (، 2008داوود، ) رامي -

 ، القاهرة: الدار املصرية اللبنانية.واالفادة

، )دار املراجع الرقمية واخلدمات املرجعية يف املكتبات اجلامعية(، 2004اللطيف، ) عبد صويف، -

 اهلدى: عني مليلة. 

(، الكتاب اجلامعي املقرر: معايري ومعوقات اختياره ومشكالته م2001) سالمه يوسف، طناش، -

جملة دراسات العلوم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة األردنية، اجلامعة األردنية، 

 .455 -422(، ص 2(، العدد )28، اجمللد )الرتبوية

لورقي واإللكرتوني: دراسة (، واقع القراءة لدى الطلبة باستخدام الكتاب ا2015نسيمة، ) عاشور، -

مذكرة خترج لنيل ميدانية لطلبة املاسرت بقسم علم املكتبات واملعلومات جبامعة مخيس مليانة، 

 يف علم املكتبات واملعلومات، جامعة مخيس مليانة. شهادة ماجستري

(، مفارقات املقروئية لدى الطلبة اجلامعيني بني 2019فريدة صغري، رياح، رضوان، ) عباس، -

(، 2(، العدد)8جامعة اجلزائر، اجمللد) -جملة علم املكتباتلكتاب الورقي والكتاب الرقمي، ا

 .47-32ص 

(، مصادر الدراسة األكادميي املعاصر ما بني الكتاب الورقة 2018اهلل، فوزية سرير، ) عبد -

(، 4اجلزائر، اجمللد) -جامعة حيي فارس باملدية -جملة التواصليةوالكتاب االلكرتوني، 

 .115 -94(،ص 12العدد)

(، معايري واسرتاتيجيات اختيار الكتاب 2002صاحلة عبداهلل، خطابية، عبداهلل حممد، ) عيسان، -

جامعة  -جملة مركز البحوث الرتبويةاجلامعي يف كلييت الرتبية واآلداب جبامعة السلطان قابوس، 

 .57 -27(، ص 22(، العدد )11قطر، السنة )

(، دور املنهج اجلامعي وأساليب التعلم 2015التوجيريي، فردوس حممد، )إميان حممد،  فرج، -

 .363 -335(، ص 22، العدد )جملة علمية حمكمة -املستخدمة، اجلامعي

: القاهرة ومنقحة، مزيدة ؛٢، ط مدخل لدراسة املكتبات وعلم املعلومات(، 2007حشمت، ) قاسم، -

 والنشر والتوزيع . للطباعة غريب دار

مصادر (، 2000عامر إبراهيم ،عليان، رحبي مصطفى، السامرائي، فاضل إميان، ) قندليجي، -

 ، األردن : دار الفكر.املعلومات: من عصر املخطوطات إىل عصر االنرتنت

جملة (، ترمجة حممد الصاحل نابيت، نظرة إىل الكتب اإللكرتونية، 2002دونيس، ) لوفاسور، -

 (، قسنطينه.1د )(، العد1، اجمللد )املكتبات واملعلومات

(، مقروئية الكتاب الورقي لدى الطالب اجلامعي يف ظل انتشار تكنولوجيا 2016سارة، ) مانع، -

 ، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، اجلزائر.رسالة ماجسترياالتصال احلديثة، 

 (.34، العدد )جملة املعلوماتية(، الكتاب االلكرتوني املفهوم واملزايا، 2011نعيم، ) حممد -
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(، التواصل املعريف للكتاب الورقي م2017أمحد حاج حامد، أمحد، البصري حممد زين، ) حممد، -

جملة اجلزيرة للعلوم الرتبوية السودان(،  -)دراسة وسط أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب

 .162 -133، ص هـ1437 -م2017(، 1(، العدد )14، جملد )اإلنسانية

املؤمتر (، االقتصاد املعريف املبين على املعرفة: ماهية االقتصاد اجلديد، 2005حممد ) مراياتي، -

، بالتعاون مع األسكو، وجامعة السلطان قابوس، وغرفة جتارة األول للجمعية االقتصادية العمانية

 تشرين األولن أكتوبر. 3 -2وصناعة عمان، مسقط 

، اللجنة االقتصادية واالجتماعية التعريباقتصاد املعرفة: تكنولوجيا املعلومات وحممد،  مراياتي، -

 .   16.1.2021بريوت.  -لغرب آسيا، األسكو

 https://yemen-nic.info/contents/Informatics/studies/5.pdf 
 

- Edward, Sallis (1990): Total Quality management. OP- CIT. 
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