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  :مقدمة
تتعاظم أمهية املعلومات يوما بعد يوم حيث أضحت إقتصادا مرحبا وصناعة قائمة بذاا،        

ومن مث عنصرا إستراتيجيا يستعمل كسالح يف التعامالت والعالقات الداخلية واخلارجية لذا فإن 
مهما حاولت املكتبات من توفري مصادر املعلومات احلديثة يعد أساسا للبحث العلمي احلديث، و

حتديث مقتنياا الرقية ال ميكنها اإلحاطة باالنتاج الفكري الضخم يف زمن ثورة املعلومات 
واالتصاالت الذي يتزايد فيه اإلنتاج املعريف تزايدا مضطربا، غري أنه وإىل األن ال يزال البحث عن 

ل املكتبات اجلزائرية جيري من خالل املعلومة، السيما من خالل قواعد البيانات اإللكترونية داخ
مكاتب الربط ملركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين الذي ميتلك خربة يف (وسطاء خمتصني مثال 

  ).قواعد  البيانات وخدمة إسترجاع لبيانات
ومن مث فالباحث اليوم يف مواجهة جمموعة من التحديات تتعلق يف جمملها بعملية البحث عن 

تساهم يف توجيه اجتاهاته يف رحلة التنقيب عن املعلومة من خمتلف مصادرها خاصة املعلومات، و
منها مصادر املعلومات اإللكترونية اليت فرضت نفسها على املكتبات ومراكز املعلومات يف شكل 
مادي جديد، يرتدي ثوبا تكنولوجيا يتناسب وتطورات التكنولوجية للمعلومات، فأصبحت 

لكترونية تشكل جزء مهما يف كيان مقتنيات مراكز املعلومات، من أوعية مصادر املعلومات اإل
املعلومات مبختلف أنواعها، فمصادر املعلومات من إفرازات النشر اإللكتروين، الذي أصبح مسة من 
مسات هذا العصر، وخطوة مهمة حنو قرن جديد وقد إستقبلت، املكتبة اجلامعية هذا الشكل اجلديد 

ت وأتاحت املناخ املناسب لإلفادة منه عن طريق ختصيص قاعات تشتمل على ملصادر املعلوما
أجهزة احلواسيب الالزمة لتشغيل هذه املصادر واإلطالع عليها، وتبقى بعض القضايا اليت حتتاج 
إىل املساندة والدعم، ومن بني هذه القضايا أدوات الضبط البيبليوغرايف هلذه املصادر وأسس 

وتصنيفها والتقنيات املتعلقة ا وطرق عرضها على الباحثني، الذين جيدون إختيارها وفهرستها 
نوعا من الصعوبة يف التعامل مع هذه املصادر اإللكترونية، لعل ذلك ما دفعنا إىل تناول موضوع 
رأينا أنه يصب يف هذا اإلجتاه ألنه يتناول ظاهرة مصادر املعلومات، اليت أصبحت اليوم عنصرا 

  اء جممعات املعلومات هذا املوضوع املختار كان عنوانه أساسيا يف بن
دراسة إلستخدام مصادر املعلومات اإللكترونية : إتاحة وإستخدام مصادر املعلومات اإللكترونية

  . من قبل طلبة املاجستري للمكتبة اجلامعية جبامعة املسيلة



 

 

ر من قبل املكتبة اجلامعية الذي دف من وراء دراسته إىل التعرف على واقع إتاحة هذه املصاد
  ومدى تعامل طلبة املاجستري مع هذا النوع من مصادر املعلومات

  . إذ مت تقسيم هذه الدراسة إىل أربعة فصول أساسية
هو فصل منهجي عرضنا فيه، أساسيات الدراسة، من خالل إشكالية البحث : الفصل األول

ناصر اليت تعطي حملة دراسية معرفية ملوضوع أمهية الدراسة وأهدافها، وغريها من الع,وفرضياته، 
  .حمل الدراسة
ويتعلق مبصادر املعلومات تنوعا وتطورا، ومت من خالله تناول مصادر املعلومات، : الفصل الثاين

وتعددها من الناحية الشكلية ومن ناحية األنواع، ودرجة إستخدام كل مصدر، كما مت تناول واقع 
ملكتبة اجلامعية من خالل أولوية تنمية اموعات، والطرق اليت هذه املصادر بشكل عام داخل ا

توفرها املكتبة لإلستفادة من هذه املصادر املعلوماتية وسياسة املكتبة املستقبلية فيما خيص هذه 
  .املصادر احلديثة
ورها فقد تعرضنا فيه إىل دور املكتبة اجلامعية يف اإلجابة عن إحتياجات الباحثني ود: الفصل الثالث

يف تفعيل البحث العلمي، من خالل ما تتيحه من مصادر ووسائل للبحث عن املعلومة، كما 
خلصنا إىل دور املكتبة اجلامعية يف تيسري عملية الوصول إىل مصادر املعلومات من جهة، ويف نشر 
ت ثقافة املعلومات من جهة أخرى، كما تطرقنا إىل دراسة إحتياجات الباحثني من طلبة الدراسا

العليا إىل املعلومات وما تتطلبه تلك العملية من مناهج ومراحل، وما يتخللها من دوافع ومعوقات 
وسلبيات وإجيابيات، إىل حذر الباحث يف تناول املعلومات امعة سواء أكان ذلك من خالل 

  .املصادر اإللكترونية أونضريا اإللكتروافتراضية
مليدانية، حيث تضمن املعلومات عن مكتبة وجامعة املسيلة، ويتمثل يف الدراسة ا: الفصل الرابع

وحسب الكليات  2006-2005وإحصائيات عن عدد طلبة املاجستري إىل غاية املوسم اجلامعي 
واألقسام، مث وضحنا كيف مت إختيار العينة وخمتلف مراحل توزيع اإلستمارات وإسترجاعها 

نا بالتحليل لكل اإلجابات مع التعليل والتربير وحتديد عينة البحث القابلة للدراسة، مث تعرض
  .مستعينني باجلدوال وبعض األشكال مثل األعمدة البيانية والدوائر النسبية

  
  
  



 

 

  
يف حني كانت خامتة البحث حوصلة لتنائج املتوصل إليها من خالل الدراسة امليدانية، اليت متثلت 

بين إستراتيجية جديدة، مبا يتالئم وطبيعة احلاجة يف حتمية إنتقال الباحث من إقتناء املعلومات إىل ت
  .إىل املعلومات داخل حميط البحث العلمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

الفصل األول

اإلطار المنهجي للدراسة



 

 

  : موضوع البحث تأساسيا. 
شكلت املصادر اإللكترونية جزءا مهما ال ميكن االستغناء عنه يف جمال البحث العلمي،       

تعد باستطاعتها السيطرة على الكم املعلومايت، فجاءت مصادر  خاصة أن املصادر التقليدية مل
املعلومات اإللكترونية لتعطي دعامة أساسية خلدمة املستخدمني من خالل مجع ومعاجلة وإتاحة 
املعلومات يف شكل يسمح باالستفادة القصوى منها، وحيال ذلك ، ملا كان دخول هذا النوع من 

املعلومايت أو ثورة املعلومات، وباعتبارها من األشكال اجلديدة، املصادر كحتمية أماله االنفجار 
فقد كان للتعامل معها، طرقا أساسية من قبل املستفيدين، إما أن تقبل هاته املصادر كنتيجة حلتمية 
التطور ويصبح التعامل معها أمرا واقعيا ال مفر منه، وإما أن تترك كمصدر ثانوي يتم اللجوء إليه 

  .هذا ما سنتطرق إليه يف هذه الدراسة. رورة البحث ذلكمىت استدعت ض
  :من خالل املرور على بعض العناصر اليت تعترب من أساسيات البحث وهي

  :أمهية البحث 1.1.1
ال خيتلف اثنان يف أن احلاجة إىل املعلومات أصبحت أكثر من ضرورة على اعتبار أن نعيش         

ا،  وملا كانت هذه املعلومات على هذه األمهية، كان البد يف عصر املعلومات، فهذه حتمية مقر 
من أجياد الوعاء الذي يضمن وحيفظ هاته املعلومات لضمان استخدامها وإتاحتها عـرب خمتلـف   
األزمنة واألمكنة وكانت األوعية التقليدية أول حماولة حلفظ اإلنتاج الفكري يف حماولة حفظه من 

زدادت معها األمهية واحلاجة إليها، فطورت املصـادر واألوعيـة   الضياع، وازدادت املعلومات وا
أخذت املعلومات التسمية من الوعاء املقرنة عليهـا،  ,واحلافظة للمعلومة من ورقية إىل الكترونية 

معلومات ورقية، معلومات الكترونية، معلومات افتراضية وغريها، وملا كان االهتمام منصب حول 
مات ملواجهة مصاعب احلياة كان التفكري يف إجياد املصدر الـذي مـن   حتصيل أكرب كم من املعلو

خالله ميكن ضمان وصول هاته املعلومات إىل مستحقيها سـليمة واحملافظـة عليهـا وضـمان     
  .استخدامها وإتاحتها

  
  
  
  



 

 

  
  :أهداف البحث 2.1.1
املعلومات، ونظرا ألا تعترب مصادر املعلومات اإللكترونية حمرك إجيايب هام يف توفري وإتاحة         

  .أصبحت حتتل مكانة مرموقة يف أوساط البحث العلمي اجلامعي
انطالقا من األهداف اليت تسعى لتحقيقها للباحثني عن املعلومات فهي تعمل على تـوفري كـل   
الوسائل اليت من شأا تسهيل خدمة املصدر ومن خالله حتقيق الرضا للمستخدم، فهـي الغايـة   

وجدت منها هاته املصادر اليت أعطت نقلة نوعية يف التعامل مع املعلومات أشـكاال   األساسية اليت
متعددة، فجاءت هاته الدراسة إلعطاء صورة واضحة حول مدى استخدام طلبة املاجستري ملصادر 

  : املعلومات اإللكترونية اليت تقدمها املكتبة اجلامعية وسيتم حتقيق ذلك من خالل
  .در املعلومات اإللكترونية املتاحة باملكتبة اجلامعيةالتعرف على أهم مصا -
قياس مدى إقبال طلبة املاجستري باجلامعة املذكورة على اخلدمات اإللكترونيـة الـيت    -

  .تقدمها املكتبة اجلامعية
التعرف إىل واقع استخدام طلبة املاجستري ملصادر املعلومات اإللكترونية املتمثلة يف قواعد  -

  .أو شبكة االتصال بعيدة املدى مثل االنترنت CDROMاألقراص املدجمة  البيانات على
التعرف إىل الدوافع واألسباب اليت تدفع الطلبـة لالسـتخدام مصـادر املعلومـات      -
  .اإللكترونية
  .التعرف إىل تقييم الطلبة ومدى االكتفاء الذي حتققه املصادر لإلشباع حاجام العلمية -
 ائق والصعوبات اليت تواجه طالب الدراسـات العليـا خـالل    التعرف إىل أهم العو -

    .استخدامهم ملصادر املعلومات اإللكترونية
التوصل إىل نتائج ومقترحات تساهم يف حتسني أوضاع خدمات املعلومات اإللكترونية  -

  .املتاحة باملكتبة اجلامعية حمل الدراسة
ه املعلومات يف تطوير خمتلف جماالت احلياة إن الدور الفعال الذي تلعب :إشكالية البحث 3.1.1

اإلنسانية أدى إىل زيادة إنتاجها من طرف الباحثني، وتوظيفها يف جماالت ختصصهم، إذ شهد 
النصف الثاين من القرن املاضي زيادة هائلة يف اإلنتاج الفكري املنشور، مما صعب مالحقته 

ال مصادر املعلومات، وتعددها، وإرتفاع والسيطرة عليه واإلفادة منه، ال سيما بعد تنوع أشك



 

 

تكاليف إقتناء مصادر املعلومات مبختلف أنواعها، مما أدى إىل عجز املؤسسات التوثيقية، ومراكز 
  .املعلومات املتخصصة يف الإلملام ا ومعاجلتها

إن حاجة الباحث للمعلومة مستمرة ودائمة يف مجيع مراحل البحث، حيث تعد حجر األساس يف 
ل إجناز حبوثه العلمية، أمام اإلنفجار املعريف، وعجز املؤسسات التقليدية عن تلبية إحتياجات سبي

الباحثني، من املعلومات وقد برزت ضرورة ظهور تكنولوجيا املعلومات ذات العالقة، باإلستخدام 
وجيا يف املكثف لألجهزة الكمبيوتر يف معاجلة املعلومات املتاحة وقد جتسدت فعالية هذه التكنول

  .ظهور مصادر وأشكال ذات قدرة عالية على ختزين وإسترجاع وتوصيل املعلومات
يف ظل هذا الزخم املعلومايت، والتطورات التكنولوجية املتالحقة من جهة أخرى تزايدت 
اإلكتشافات واإلختراعات يف شىت ااالت، خاصة ما تعلق منها بعملية البحث عن املعلومات يف 

بد من معرفة كيفية احلصول عن املعلومة وترمجتها يف أسرع وقت ممكن، وبأقل إطاره، إذ ال
التكاليف، وأيسر السبل، مبا خيدم حركية البحث العلمي يف اجلامعة اجلزائرية كما أنه ال مناص من 
إدراك طبيعة املعلومات موضوع البحث ودرجة مصداقيتها وموثوقيتها، ونسبة تلبية اإلحتياجات 

  .دينمن املستفي
  .من هنا كان البد من معرفة دواع ومعوقات اإلستخدام يف ظل هذه املتغريات املتسارعة

إنطالقا من خالل هذا الطرح تدور تساؤالت عديدة، حول الدور الذي ميكن أن تلعبه مصادر 
  املعلومات اإللكترونية يف املكتبة اجلامعية ؟ 

احثني داخل املكتبة اجلامعية؟ مما ميكنه من وهل ستكون هذه املصادراإللكترونية يف متناول الب
  .التعامل معها مثل بقية املصادر األخرى

  :تساؤالت الدراسة 4.1.1
خدمة إلشكالية البحث ارتأينا طرح مجلة من التساؤالت اليت نراها ختـدم إشـكالية    -

  )الرسالة: (البحث واليت سنحاول اإلجابة عنها من خالل فصول هذا البحث
  م مصادر املعلومات اإللكترونية األكثر استخداما يف البحث عن املعلومات؟ما هي أه -1
  هل تعدد هذه املصادر يدفع بعملية البحث العلمي؟ -2
  هل الباحث حباجة إىل مصادر املعلومات اإللكترونية؟ -3



 

 

جبامعة املسيلة ملصادر املعلومـات  ) املاجستري( ما مدى إقبال طالب الدراسات العليا  -4
  كترونية؟اإلل

  ما هي أهم األسباب اليت تدفعهم الستخدام مصادر املعلومات اإللكترونية؟ -5
  ما  تقييم الطلبة للخدمات اليت تقدمها املكتبة يف هذا اال من اخلدمات؟     -6
ما هي أهم العوائق والصعوبات اليت تواجه طالب الدراسات العليا أثناء استخدامهم  -7         
  علومات اإللكترونية؟ملصادر امل
  ما هو واقع مصادر املعلومات اإللكترونية املتوفرة لدى املكتبة اجلامعية؟ -8
  ما هي أفضل الطرق اليت تساعد وتساهم يف التغلب على هذه العوائق؟ -9
  :فرضيات البحث 5.1.1

الفرضية عبارة عن ختمني، أو استنتاج ذكي، يتوصل إليه الباحث ويتمسك بـه، بشـكل   
  1. تعطي حال حمتمال ملشكلة البحث، أو تقدم استنتاجا مؤقتا يتوصل إليها الباحث مؤقت

ولإلجابة عن التساؤالت سابقة الذكر اليت نتجت عن إشكالية البحـث حولنـا وضـع    
  : الفرضيات التالية

  .تنوع املصادر اإللكترونية يزيد من حتقيق الرغبات املعرفية للطلبة املستخدمني -1
  .كتبة اجلامعية أهم مكان إلتاحة املصادر اإللكترونيةتشكل امل  -2
يتوقف االستخدام الفعلي للمصادر اإللكترونية على طبيعة الصعوبات الـيت تواجـه    -3
  .املستخدمني

  :الدراسات السابقة 6.1.1
تنوعت الدراسات املختلفة مبصادر املعلومات اإللكترونية بأشكاهلا املتعددة وذلـك نظـرا         
السريع يف جمال هذه الوسائط واتساع احلاجة الستخدامها من قبل فئة الباحثني، وحيث أن  للتطور

هذه الدراسة تتناول استخدام هذه املصادر من قبل طلبة الدراسات العليا لـذا فـإن اسـتعراض    
الدراسات السابقة من شأنه التركيز على عنصر احلداثة يف جمال االستخدام، وعلـى الدراسـات   

  : رتباطا باملوضوع، ونظرا لتعدد الدراسات فقد مت تقسيمها إىل قسمنياألكثر ا
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  ونقسمها إىل قسمني  : الدراسات العربية 1.6.1.1
  .ومتثلت يف أطروحات لنيل شهادة الدكتوراه دولة، ورسالة ماجستري: دراسة حملية -أ
ل املعلومـات  حول سلوك الباحثني حيا –جامعة قسنطينة  – كمال بطوش: دراسة الدكتور •

( العلمية والتقنية داخل املكتبة اجلامعية اجلزائرية، وهي دراسة مشلت ثالث جامعات عرب الـوطن 
  ).وهران، اجلزائر، قسنطينة

واليت من خالهلا أراد تبيني الصعوبات اليت يواجهها الباحث اجلزائري يف رحلته عـن البحـث يف   
احث القتحام عامل الولوج املباشـر للمعلومـات   املكتبات اجلامعية عن املعلومات وتوجهه أي الب

  1. اإللكترونية حيث جيدها حال يف إشباع رغباته العلمية
استخدام الدوريات  -جامعة قسنطينة–مقدمة لنيل شهادة ماجستري  :دراسة كمال بوكرزازة •

نتـوري  دراسة ميدانية جبامعـة م  -اإللكترونية العلمية عرب اإلنترنت من طرف األساتذة اجلامعيني
  .قسنطينة

حيث بني الباحث أمهية الدوريات اإللكترونية كمصدر موثوق فيه مـن مصـادر املعلومـات     
اإللكترونية ومدى مسامهتها يف تزويد الباحثني باملعلومات احلديثة، كمـا أكـد علـى تبـاين     

جـل   استخدامها من قبل األساتذة اجلامعيني سواء ما تعلق بصعوبة احلصول عليها أو عدم إتاحة
   2الدوريات اإللكترونية من قبل املكتبة 

فرد بالشرق اجلزائري وقـد حـاول الباحـث    217واليت مشلت  :دراسة بودربان عزالدين  •
استطالع عينة من قطاع التربية والتعليم حول استخدام وسائل التكنولوجيا يف عملية البحث عن 

  1. املعلومة
ية مصري الكتاب الورقي يف ظل تنامي مصـادر   تناولت الدراسة قض: دراسة غزال عبد الرزاق  •

كترونية وتاثريات التكنولوجية احلديثة علـى صـناعة   ت بتشعب أشكاهلا من ورقية اىل إلاملعلوما

                                                 
 بطوش كمال، سلوك الباحثني حيال املعلومات العلمية والتقنية، ج اجلزائر، وهران، قسنطينة، أطروحة دكتوراه دولة علم املكتبات،  1
اإلنترنت من قبل األساتذة اجلامعيني، رسالة لنيل شهادة املاجستري علم املكتبـات،  بوكرزازة كمال، استخدام الدوريات اإللكترونية العلمية عرب  2
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الكتاب والتحديات اليت تواجهه وخلصت الدراسة اىل اجتاهات الدميومة واالستمرار فيما خيـص  
  .استخدام الكتاب الورقي

  
  
  : ةالدراسات اإلقليمي -ب

حول تفاعل املستفيدين مع األقراص املدجمة، كان اهلـدف  : دراسة حورية إبراهيم مشايل •
  .منها التعرف على اجتاهات املستفيدين حنوى استخدام األقراص املضغوطة

حول التقنية املعلوماتية، دراسة جتريبية على جامعة بغداد واملوصل : دراسة عامر قنديلجي •
  .تصال املباشر، والبحث عن طريق األقراص املدجمةوركز على تقنية البحث باال

حول سلوك املتخصصني يف العلوم والتكنولوجيا يف البحث عـن  : دراسة حسمت قاسم •
املعلومات، والتفاعل مع أوعية املعلومات وخدمات املعلومات يف ظل تقنيات املعلومـات  

  .املعاصرة
  

ع استخدام املعلومات اإللكترونيـة  تناولت بعض هذه الدراسات موضو: الدراسات الدولية -ج
  : واألقراص املليزرة يف املكتبات األكادميية منها

بعنـوان  : LARBEE AND LOBRE 1994دراسة الباحثان الريب ولـوبر   •
مستوى الوعي واالستخدام ملصادر املعلومات داخل املكتبة اجلامعيـة، وجـاءت هاتـه    

صال املباشر يف مكتبة بروث جبامعـة  الدراسة إلعطاء صورة عن األقراص املضغوطة واالت
  .مكتبة افتراضية 800توي على إيليفوين الشرقية، واملتاحة على نفس الشبكة وحت

عن االستخدام األكادميي للنشـر اإللكتـروين يف العلـوم    : )1997(دراسة لينها ماكن •
دراسة االجتماعية واإلنسانية ودوره يف تغيري وظائف املكتبات، حيث قدمت الباحثة نتائج 

مسحية أجريت مع أعضاء هيئة التدريس وبينت أنه هناك اهتمام بالغ بالنشر اإللكتـروين  
  .مهة املكتبات يف هذه العمليةومدى مسا

 JOAN DAY – KATRYAN AY: دراسة الباحثان كاثرين آي وجوان دي •
دراسة عن اجتاهات الطالب حنوى مصادر املعلومات اإللكترونية، وـدف إىل حتديـد   



 

 

وى استخدام مثل هذا النوع من املصادر وشعور الطالب حيال املواضيع املختلفة ذات مست
العالقة ذه املصادر، وعما إذا كان تغري االجتاهات حيتوي علـى املواضـع املدروسـة،    

  .انة يف حتديد مستوى االستخدامواستعملت االستب
تخدام األكـادميي ملصـادر   أيضا أجريت دراسة بعنوان املعرفة احلاسوبية واس ماليزياويف  •

املعلومات اإللكترونية، كما أخذ بعني االعتبار تأثري بعض العوامل األخرى مثـل السـن   
واجلنس واملستوى التعليمي، ووجد أن هناك عالقة إحصائية مهمة بـني مـدى املعرفـة    
باحلاسب اآليل واستخدام مصادر املعلومات اإللكترونية واعتـربت هـذه الدراسـة أن    

  .م مصدر للمعلومات اإللكترونيةنت تبقى أهاإلنتر
إن ما ميكن استنتاجه من خالل عرض الدراسات السابقة الذكر أا استمت يف غالبها إىل 
دراسة االستخدام، كون هذا األخري ميثل احملرك واملوجه األساسي للبـاحثني يف مصـادر   

ما ميكن مالحظة نقص املعلومات بصفة عامة واملصادر اإللكترونية على وجه اخلصوص، ك
الدراسات العربية يف هذا اال من جمال دراسة استخدام هاته املصادر باإلضافة إىل ذلـك  
فإن جل الدراسات السابقة جاءت ملعرفة السبل والوسائل اليت يلجأ إليهـا املسـتفيد يف   

  .حتصيله للمعلومات
جلوانب السـلبية، ومـن مثّ   إن تركيزنا على اجلوانب اإلجيابية للدراسات مع عدم مراعاة ا

  .تناولت درجة االستخدام واإلتاحة والتعامل مع مصادر املعلومات اإللكترونية
  :إجراءات الدراسة امليدانية 2.1

ممـا   (Survary Studies)متثلت هذه اإلجراءات يف اعتماد الدراسات املسـحية،          
راسة حبيث يتم مجع البيانات املطلوبة من يف احلصول على البيانات املطلوبة من جمتمع الد يساعد 

جمتمع الدراسة مع مجع البيانات الالزمة لألغراض هذه الدراسة من خالل جمموعة من التقنيـات  
املتنوعة قصد اإلطالع على مدى إتاحة واستخدام مصادر املعلومات اإللكترونية لطلبة الدراسات 

ىل توضيح كافة جوانب الدراسة امليدانية ملوضوع العليا، ومن مثة فإننا سنسعى داخل هذا العنصر إ
  :البحث فيما يلي

  :منهج الدراسة 1.2.1



 

 

الطريقة اليت اعتمدت يف هذه الدراسة هي املنهج الوصفي التحليلي، املنهج الوصفي الـذي        
يهدف إىل التعرف إىل آراء ومقترحات أفراد العينة من خالل دراسة واقـع اسـتخدام املصـادر    

رونية، يف حني املنهج التحليلي يعتمد على األسلوبني الكمي والكيفي، يف حتليـل األسـئلة   اإللكت
  .الواردة يف أداة البحث

  :أساليب جتميع البيانات 2.2.1
هناك العديد من وسائل وأدوات مجع البيانات واليت تتحدد بطبيعة املنـهج املسـتعمل يف     

التحليلي، كان إلزاما علينا االعتماد على أداتني مـن  الدراسة، ومبا أننا استخدمنا املنهج الوصفي 
أدوات مجع البيانات واللتني تتناسبان مع طبيعة املنهج املستخدم، فكان استخدام استمارة االستبانة 
مع طلبة الدراسات العليا مث استعنا باملقابلة كوسيلة مكملة جلمع املعلومات اإلحصائية من حمـافظ  

  .املكتبة حمل الدراسة
  استمارة اإلستبانة 1.2.2.1

إن االستبانة أداة تتكون من جمموعة من األسئلة توجه أو ترسل أو تسـلم إىل األشـخاص          
الذين يتم اختيارهم ملوضوع الدراسة، ليقوموا بتسجيل إجابتهم عن األسئلة الواردة بعـد ذلـك   

  1. للباحث
نطاق واسع وبأسرع وقت، رغم املشـاكل   واليت تعترب من الوسائل املالئمة يف مجع املعلومات يف

والعراقيل اليت تنجم عن استخدام هذا األسلوب أثناء توزيع االستمارات على أفراد العينة ومجعها، 
وهو ما حدث لنا فقد صممنا االستبانة بناءا على ما طرح يف اإلشكالية املتعلقة مبوضوع البحـث  

نها حيوي أسئلة فرعية، وقد اعتمدنا خـالل  ستة وثالثني سؤاال، البعض م)  36(  حيث طرحنا
طرح هذه األسئلة يف غالب األحيان على األسئلة املغلقة، ذلك من أجل التحكم يف املوضوع، كي 
ال يترك اال مفتوحا أماما الباحثني فيتجهوا إىل النحو الذي ال خيدم اإلشكالية املطروحة، ونظرا 

بويب والتصنيف والتحليل اإلحصائي لإلجابات، لذا فقد ملا توفره من جهد ووقت يف الترميز والت
  : هدفنا من وراء ذلك إىل

  .حتديد هدف االستبانة يف ضوء هذه الدراسة، ويف ضوء صياغة إشكالية البحث -
  .سؤال يرتبط كل منها جبانب من جوانب البحث 36حتويل اإلشكالية املطروحة إىل  -
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الفرنسية وذلك لطبيعة بعض التخصصات اليت تتعامـل   كما قمنا بترمجة االستبانة إىل اللغة
مع املصطلحات باللغة الفرنسية سواء من حيث التكوين البيداغوجي أو من خالل حركة النشـر  

  .داخل تلك التخصصات
  
  

  : املقابلة 2.2.2.1
تعترب املقابلة من الوسائل اهلامة للحصول على البيانات، بل وتعترب أكثـر أسـاليب مجـع           

فهي إذن احملادثة اليت تتم  1البيانات إنتاجية حيث تساعد يف احلصول على معلومات خلدمة البحث 
بني القائم باملقابلة واملبحوث بغرض مجع البيانات اليت حيتاجها الباحث، فهي ختتلف عن احلديث 

البيانات العادي الذي قد يهدف إىل حتديد غرض معني باعتبارها أكثر الوسائل استخداما يف مجع 
  2.يف كثري من العلوم اإلنسانية نظر ملميزاا ومرونتها

لذلك وجدت من الضروري اعتمادها يف هذا البحث وخباصة األسئلة املقننة اليت تكـون  
حمضرة  من قبل، لقد مت إتباع هذه التقنية مع مسؤول املكتبة قصد اسـتكمال بعـض جوانـب    

املتاحة داخل املكتبة اجلامعية من جهـة واستكشـاف   املوضوع املتعلقة منها خبدمات املعلومات 
  .وجهات النظر حول خدمات املكتبة اجلامعية للبحث العلمي من جهة أخرى

  :حدود الدراسة امليدانية 3.2.1
إن أي دراسة أو أي حبث من نوع الدراسات امليدانية البد وأن يسعى إىل حتديد جمـاالت        

احلدود اجلغرافيـة  : ة عناصر أساسية تعترب ركيزة البحث أال وهيالبحث اليت تتكون غالبا من أربع
والبشرية والزمنية، وعليه نظرا العتبارات األمهية اخلاصة اليت حظيت ـا مصـادر املعلومـات    
اإللكترونية، فإن احلدود اليت توضح معامل الدراسة احلالية تشكل إطار العمل يف التخصص تتمثـل  

  :فيما يلي
  :املوضوعية احلدود 1.3.2.1

تتمثل يف دراسة مدى إتاحة استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية وتواجـدها باملكتبـة           
وعالقة الباحث، والعوامل اليت حتول دون استكمال االستفادة الكاملة من هذه املصادر إضافة إىل 
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اسة املكتبة يف تنميـة  التعرف على التغريات اليت أحدثها هذا التحول يف مصادر املعلومات على سي
  .املقتنيات

  
  

  :احلدود البشرية  2.3.2.1
تشمل الدراسة املستخدمني ملصادر املعلومات اإللكترونية ويأيت التركيز على هـذه الفئـة          

بالنظر إىل االحتكاك الذي حيصل منها، بني القارئ، ومصادر املعلومات من هذا النوع، وهو مـا  
  .داقية وموضوعية للدراسةمن شأنه أن يعطي أكثر مص

  :احلدود الزمنية 4.3.2.1
وهو الوقت الذي استغرقته الدراسة امليدانية ومن بداية حتديد اال واختيار العينـة املـراد          

دراستها إىل اختيار الوسيلة واألداة املناسبة املراد تطبيقها على هذه العينة، وقد استغرقت الدراسـة  
  .أشهر 6ا  امليدانية اليت قمنا

  :ضبط مصطلحات البحث 4.2.1
  : إتاحة 1.4.2.1
بأا كافة التسهيالت اليت تقـدمها املكتبـات ومراكـز    :"  Haroldيعرفها هارولد           

: " وطبقا ملا تقدم ميكننا القول بأن 1"املعلومات من أجل استخدام واستثمار مقتنياا بشكل أمثل
ة والوظائف واإلجراءات والتسهيالت اليت تقوم ا املكتبات ومراكز إتاحة املعلومات تعىن باألنشط

املعلومات ممثلة يف العاملني لديها من أجل خلق الظروف املناسبة لوصول الباحث أو املستفيد على 
  2". املعلومات اليت حيتاجها بأسرع الطرق وأيسرها من أجل إشباع حاجاته ورغباته

تاحة من شأنه أن يرفع من نوعية اإلجراءات واألعمال وأن فائدا إن ما تتميز به املعلومات امل
تتجلى مبدى إمكانية استخدامها بنجاح واإلفادة منها يف إعداد األحباث العقلية مبجرد نشر 
املعلومات، جيب أن تكون يف متناول الباحثني مباشرة، أما عن الدقة فإن املعلومات املتاحة تصف 
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بكل تفاصيلها، جممل هاته اخلصائص ميكن توضيحها بشكل جلي من  ومتثل املواقف واألحداث
  .ة داخل املكتبة اجلامعيةخالل الدراسة اليت ميكن أن تعرب عن أهم املميزات للمعلومات املتاح

  
  

  :إستخدام 2.4.2.1
يعرف االستخدام بأنه ما يستخدمه الفرد فعليا من املعلومات، أي أنه االستخدام الفعلـي          

معلومات اليت حيتاجه بالفعل، إضافة إىل أن االستخدام رمبا يرضي احتياجـات املسـتفيد أو ال   لل
  .يرضيها وذلك عندما ال جيد املعلومات اليت حيتاجها بالفعل

واالستخدام يف الدراسة يتعلق جبميع طالب وطالبات الدراسات العليا، الذين ختـدمهم املكتبـة   
ات اخلاصة مبصادر املعلومات اإللكترونية املتاحة من قبل املكتبـة  املركزية وفروعها يف جمال اخلدم

  .اجلامعية
  وأي نوع من املصادر أكثر استخداما؟ وما هو دافع االستخدام من عدمه؟

  :مصادر املعلومات اإللكترونية 3.4.2.1
تلك األنواع من أوعية املعلومات اليت تنتشر على وسائط إلكترونيـة كـاألقراص املدجمـة     هي

  1. مبختلف أنواعها واألقراص املرنة واألقراص الصلبة
جمموعة من املعلومات املتوفرة واملتاحة على وسيط أو وسائط يـتم التعامـل   : " ويف تعريف آخر

معها بواسطة احلاسبات اإللكترونية، أو عن طريق شبكات املعلومات سواء كانت حملية أو عاملية 
  2 ".لفات املتوافرة على االنترنت واألقراص املدجمةكما تضم من جهة أخرى املعلومات وامل

وقريبا من هذا التعريف تعرف الدراسة مصادر املعلومات اإللكترونية بأا مجيع ما تنتجه املكتبـة  
كقواعد البيانات املتاحة على (من أوعية معلومات على وسائط إلكترونية سواء كان الوصول حمليا 

أو االنترنـت   On lineليها عن طريـق االتصـال املباشـر    أو كان الوصول إ) أقراص مدجمة
Internet )كقواعد املعلومات املتاحة من قبل شبكة االنترنت.(  

                                                 
الـوراق  : ، عمـان مصادر املعلومات اإللكترونية وخدمات املستفيدين يف املؤسسات املعلوماتيةزكي حسني، الوردي، وحمصل الزم، املاليت،  1

 .  26،25: ، ص2002للنشر والتوزيع،
، جملة االجتاهـات احلديثـة يف املكتبـات    شبكات االنترنت تقييم مصادر املعلومات املرجعية اإللكترونية املتاحة على ملفاتفايقة، حسني،  2

 : ، ص2002، 17واملعلومات، ع



 

 

  : املكتبة اجلامعية 4.4.2.1
املكتبة اجلامعية هي أساس تطوير البحث العلمي داخل اجلامعة ألا الرابط األساسي ملسـتجدات  

اطرة التقدم حيث ال ميكن تطور جامعة دون حبث علمي، العصر، فهي منارة اإلشعاع الفكري، وق
أي ال ميكن قياس أي تطور للبحث العلمي إذا مل تكن املكتبة عامال مهما فيه، إذ يقاس حجم أي 

هي ذلـك  " جامعة مبدى ما وصلت إليه املكتبة من تطور على مجيع األصعدة، واملكتبة اجلامعية 
ألساتذة والطلبة واألدوات يف اجلامعة ويف الكلية أو املعاهـد  النوع من املكتبات اليت ختدم جمتمع ا

اخلاصة بالتعليم العايل وختتلف حبجم اجلامعات والكليات وعدد الطلبة املسـجلني فيهـا وعـدد    
    1"األقسام العلمية ا

املكتبات اليت توجد بالكليات واجلامعات واألقسام العلمية وهـي تقـدم   :" كما تعرف على أا
ا جلميع العاملني باجلامعة من طالب وأعضاء هيئة تدريس وإداريني وتوفر مصادر املعلومات خدما

اليت تساند املناهج الدراسية، وكذلك املصادر اليت تساعد الطالب على إجناز حبوثهم، كما تـوفر  
 الرسائل اجلامعية اليت نوقشت يف الكلية أو على مستوى اجلامعة ليستفيد منها طالب الدراسـات 

  2"العليا
وهي أيضا إحدى املقومات اهلامة يف تقييم اجلامعة واالعتراف ا واملتخرجني منها مع الشهادات 

  .اليت حيملوا
  :طالب الدراسات العليا 5.4.2.1

 -عينـة الدراسـة   –وهي من الفئات املعنية بالبحث العلمي، حيث حيتوي على طلبة املاجستري 
التدريب على وسـائل البحـث واسـتقراء    : اسية عالية مثلوتشتمل على دراسة ا مقررات در

  .النتائج، تنتهي بإعداد رسالة تقبلها جلنة االمتحان
  
  
  
  

                                                 
وزارة التعليم العالي والبحث : ، بغدادإدارة المكتباتعبد الكريم، إبراهيم أمين، قنديلجي، عامر إبراهيم،  1

 34:،ص1980العلمي،
: ميسر السراجيي، مشروع خترج مقدم لنيل إجازة يف علم املكتبات، دمشق] شرعلى اخلط املبا[ستفيدين يف احلصول على املعلوماتسلوك امل   2

 http://www.maissar.4t.com.01htm، متوفرة على االنترنت 2000قسم املكتبات واملعلومات، 



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

الفصل الثاني

مصادر المعلومات تنوع وإرتقاء



 

 

  مصادر املعلومات تنوعا وتطورا: الفصل الثاين 
  :متهيد

تعترب مصادر املعلومات ، على اختالف أشكاهلا من املستلزمات الضـرورية الـيت جيـب    
ا ، فهي من الضروريات امللحة يف إجناز البحوث ، والدراسات ، النظرية األساسية أو التعامل معه

التطبيقية ، سواء كانت حبوث التخرج أو رسائل جامعية على مستوى التخـرج يف الدراسـات   
 Traditionnel  sourcesالعليا، واملصادر املعلوماتية أنواع منها ما يسمى ، مصادر تقليدية 

ومنها ما يسمى املصـادر  ) Papier Sources(كذلك اسم املصادر املطبوعة ويطلق عليها  
-CDاإللكترونية واليت خيتلف ظرف نشرها سواء كانت على وسائط مثل األقراص املضـغوطة  

ROM )multi media (اته املصادر من خالل الشـبكات   رأو من خالل االتصال املباش
   .اما منهااملعلوماتية واليت متثل اإلنترنت جزءا ه

كما يرى بعض املؤلفني ) Courses(حملاولة معرفة مصادر املعلومات البد من التذكر بأن مصدر 
، يتداخل مع عبارة مرسل  وهو أيضا املرسل العنصر األول يف عملية االتصال اليت تعد األساس يف 

مثل املؤلف للكتاب حياة اإلنسان ، ويأخذ املرسل أشكاال عدة من خالل الوظيفة اليت يقوم ا ، 
، أو املادة االتصالية األخرى كاملقالة والبحث العلمي أو الفنان املسؤول عن إنتاج األلواح الفنية ، 

هو الشخص املسؤول عن إرسال املعلومة أو املسؤول  : وعلى هذا األساس فان مصدر املعلومات 
 ح مصدر ، فهناك قناة االتصال واليتعن إيصاهلا ، إال أن عبارة مرسل ال تعطي املعىن الكايف ملصطل

ميكن اعتبارها مصدرا ألا حتوي املعلومة وتوصلها وهي أي القناة أو األداة األكثر استعماال 
  .لالسم مصدر يف العلوم التوثيقية واملكتبية

  
  املعلومات وتصنيفاا 1.2

ي أمحـد يف  تعددت التعريفات احملددة ملصطلح املعلومة فقد عرفها حسـب اهللا الشـام     
جمموعة البيانات اليت متت معاجلتـها لتحقيـق   " املوسوعة العربية ملصطلحات علم املكتبات بأا 

هدف معني ، أو الستعمال حمدد ، لألغراض اختاذ القرارات ، أي البيانات اليت أصبحت هلا قيمة 



 

 

تسـجلها ونشـرها   بعد حتليلها ، أو تفسريها وجتميعها يف شكل ذي معىن ، واليت ميكن تداوهلا و
  .1"وتوزيعها يف صورة رمسية أو غري رمسية ويف أي شكل 

 Michel" ثالث عبـارات وفـق منظـور     اوعلى العموم فاملعلومة من حيث االستخدام هل
Backland. "  

  .املعلومة كمعلومة أي فعل اإلعالم -
  2.املعلومات كمعرفة للداللة على ما مت  إدالءه يف املعلومات -
  .ت كتفسري يشرح ما تدعوا إليهاملعلوما -
  :معلومات دائمة اإلستعمال 1.1.2

معلومات تتميز بكوا ال تستهلك بسرعة مبعىن أن مدة صالحيتها طويلة بـني أسـس املعرفـة    
  .اإلنسانية وبالتايل فإن يبقى مرتبط بأمهيتها

هي تتقادم وهي معلومات حمدودة االستفادة وحيكمها مبدأ التجديد ف :معلوات زائلة 2.1.2
  .تباعا ، تظهر عليها حتسينات متتالية 

وهي معلومات وحدث منذ زمن بعيد وتستعمل يف الدراسات : معلومات تارخيية 3.1.2
  .التارخيية والعلوم اإلنسانية

تتعاظم أمهية املعلومات يوم بعد يوم ، حيث أضحت اقتصاد : أمهية البحث عن املعلومة 4.1.2
ومن مثة عنصرا استراتيجيا يستعمل كسالح يف التعامالت والعالقات " ا ،مرحبا وصناعة قائمة بذا

الداخلية واخلارجية ، غري أن معظم الدراسات  تؤكد على أمهية املعلومات وفاعليتها يف اكتساب 
  .3"املعرفة وجناعة استخدامها يف تعديل السلوك الفردي واجلماعي 

حلظة لألخرى، فنحن مـن دون املعلومـات ال    ى يزداد البحث عنها من سنة لألخرى بل منلذ
  .نعرف كيف نستفيد من املوارد الزراعية واملوارد الغذائية، ومصادر الطاقة وغريها

كما أننا ال نستطيع أن نستفيد من طاقة البشر وما جاءت به أهم االختراعات البشرية يف سـبيل  
يق الرفاهيـة للمجتمـع ، وان تزايـد    تذليل الصعوبات املتعلقة بنواحي العيش يف الطبيعة ، وحتق

                                                 
 3مج  2001بة األآاديمية ، ، القاهرة ، المكت الموسوعة العربية لمصطلحات علم المكتبات والمعلوماتحسب اهللا ، سيد ،الشامي أحمد محمد ،-  1
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املعلومات وحنوها هو ما زاد من تعلق الباحثني ا وتراكم املعلومات حتما سيزيد مـن صـعوبة   
حتصيلها لذلك وحب متحيص وفرز املعلومات والبحث يف املعلومات ، هو مؤشر هام يسـاهم يف  

التكنولوجيا احلديثة لإلنتـاج ،  احلفاظ علة املعلومات واستمراريتها ، خاصة بعد ظهور الوسائل 
تنظيم ، ختزين ، استرجاع املعلومات فأمهية البحث عن املعلومات ال حدود هلا ، حيث أننـا إذا  
أردنا على اإلطالع على طبيعة املعلومات فإننا سنخلص إىل نتيجة مفادها أن املعلومات هي ، نتاج 

  .للبحث فيها 
  ملصادر اإللكترونيةمسرية مصادر املعلومات قبل ظهور ا 2.2

مصادر املعلومات هي مصادر املعرفة ، وهي املصادر اليت يستتقي منها الباحث والدارس ،         
ومتخذ القرار وأي فرد ، وهاته املصادر هي اليت ميكن أن تلي احتياجات واهتمامات املسـتخدم  

جية لإلنسان وهي امتداد أن مصادر املعلومات هي الذاكرة اخلار" ويذكر الدكتور سعد اهلجرسي 
لذاكرته الداخلية ، ولكنها تتميز بأا امتداد مادي حمسوس يعتمد على الوسائط اخلارجية ، وعرب 
العمر الزمين لألوعية الذاكرة اخلارجية ، ولقد مرت هاته الوسائط بثالث مراحل أساسية أوهلـا  

عظام ، اجللود والربدي ، مث املرحلة  الثانية املرحلة قبل التقليدية ، اليت متثلت يف احلجارة والطني وال
اليت متثلت يف الورق منذ القرن األوىل امليالدية تطوراته الصناعية قبـل  " التقليدية وشبه التقليدية " 

وبعد الطباعة ، وأخريا املرحلة غري تقليدية اليت تشمل املصغرات واملسموعات واملرئيات واألوعية 
  1."تالف أنواعها احملسوبة واملليزة على اخ

 
  

  :املصادر الورقية 1.2.2
كلمة خمطوط مشتقة لغة من الفعل خط ، أي كتب وصـور اللفـظ    :املخطوطات 1.1.2.2

حبروف هجائية  أما املخطوط اصطالحا ، فهو املكتوب باليد يف حني تعرفه املوسوعة األمريكيـة  
على الورق أو على أي مادة أخرى سواء كان "بأنه املكتوب باليد يف أي نوع من أنواع األدب ، 

  2".كاجللود ، واأللواح الطينية القدمية ، واحلجارة وغريها 
                                                 
 
 
1-  Aymonin,d .les nouvelles technologies dons le bibliothèques.paris: ed . du cercle de la libraire, 1996. 
    

  .، متاح على الشبكة العنوان التالي  ]2005جانفي  22.[مصادر المعلومات . البلعاسي ، حطاب - 2
htm.-Education 12w.gurayatedu.gov.sa/escharf wwHtpp:// 



 

 

وهو مـن األحبـار   ) احلرب الكربوين (أما مادة الكتاب فكانت عبارة عن جمموعة من األحبار " 
ـ   رب السوداء اللون ، ويتكون من السناج ، والصمغ العريب واملاء أو اخلل ، والنوع اآلخر هـو احل

أما األقالم املسـتخدمة يف  "احلديدي ، وقد عرف هذا النوع من عهد املسيح عيسى عليه السالم 
وقلم اخلشب ويصنع مـن أغصـان   .املاضي فمنها قلم البوص ويصنع من البوص وجريد النخل 

  1 .األشجار الرفيعة ، وقلم الريش ويصنع من ريش الطيور كريش املؤخرة ، وأطراف اجلناحني 
م الطابعون األوائل حروفهم على شكل احلروف املستخدمة يف اخلطاطة ، مسـتغلني يف  وقد صم

ذلك طباعة اليت ظنوا أا تروق للناس ويزداد اإلقبال عليها ، بل واستخدموا نفس االختصـارات  
  .واحلروف املزدوجة واملرتبطة ، اليت استخدمها الناسخون 

صادر انتشارا لألسباب كثرية أمهها قدرته على ضم يعترب الكتاب من أكثر امل" :الكتب 2.1.2.2
املعرفة بكل أبعادها الزمنية واملكانية بني دفتييه ، باإلضافة إىل اخنفاض مثنه ، وسهولة محله وتداوله 

  . 2"مقارنة باملصادر األخرى 
مصدرا مهما للباحث ، فقد ال يقدم الكتاب معلومات حديثة نسـبيا ،   لوكان الكتاب وال يزا

لك نظرا لطول املدة اليت يستغرقها نشره منذ بداية كتابته من قبل املؤلف ، حـىت وصـوله إىل   وذ
  .أيادي القراء ، مرورا مبراحل اإلعداد والنشر والطبع 

ومنذ أن عرف الكتاب حىت اآلن مر مبراحل من التطور الذي أثر ، وبشكل واضح على مكوناته 
 التنوع الكبري بوظائفه ، وال تعين كلمة كتاب شيء إذا األساسية والشكل اخلارجي له ، إضافة إىل

  مل تكن هناك إضافة أخرى مثل كتاب مدرسي ، كتب لألطفال ، الكتب املرجعية وغريها 
وعلى الرغم من املنافسة الشديدة اليت يعاين منها الكتاب كأحد مصادر املعلومات ، من بعـض  

 يزال أكثر املصادر عددا وأوسعها استغالال حيث إال أنه ال"املصادر األخرى وخاصة الدوريات ، 
تلجأ، املكتبات ومراكز التوثيق إىل تعزيز تواجد هذا النوع ، من خالل األخذ بعـني االعتبـار ،   
تطلعات الباحثني واهتمامام وإشراكهم يف اختيار العناوين  اليت تكون الرصيد ، آخذة يف عـني  

العلمي ، مثل حداثة معلومام وكفاءة مؤلفيها ، ومتكنـهم   االعتبار الكتب ، املطلوبة يف البحث
على أنه يبقى االختيار منصب حول  3"اخل...دور النشر .... من اال الذي كتب فيه الكتاب ، 

                                                 
  .اإلنترنتمتوفر على . 26/08/2005بسيوني الوآيل ،]على الخط المباشر .[ الوراقون  - 1

/arabic/art/2005/08/articl24.shtml# topwww.islam auline .netHtpp://  
  .290ص . 2002.دار البازوري للطباعة والنشر .  ية وّاإللكترونيةمصادر المعلومات التقليد البحث العلمي واستخدام.قندبلجي عامر  - 2

3   - de codex a écran ,les trajectaires de lecrit (on-line) Reger chartir ,information Salariés camminication , 
Dossier n°=1 1994 consulté le 07 jaugier 2006 Dispoirible sur internent  



 

 

الكتب املوضوعية املتخصصة ، أمهيتها يف العديد من احلاالت وعموما فإن املواد وأوعيـة نقـل   
  .البعض اآلخر يف جمال مجع وتقدمي املعلومات للبحث العلمي  املعلومات املختلفة تكمل بعضها

ظهرت الدوريات متأخرة كثريا بالنسبة للكتب ،حيث كانـت إحـدى   : دورياتال 3.1.2.2
م وكانت أوال يف شكل نشرات غري منتضـمة   15الثمرات غري املباشرة لظهور الطباعة يف القرن 

   17هرت أو صحيفة يف أملانيا مع بداية القرن عن احلوادث مث تطورت فيما بعد على الصحف وظ
م عن أكادمييـة   1665أول دورية باملفهوم احلديث للدوريات فقد ظهرت يف فرنسا عام "أما 

برزت أول دورية باللغة اإلجنليزية يف بريطانيا ،أما يف الـدول   1961العلوم يف باريس ، ويف عام 
ف وأصدرا وكان ذلك عن طريق األفراد وليس العربية فكان لبنان أول دولة عربية عرف الصح

م مث الوقـائع املصـرية سـنة     1858احلكومة ، عندما أصدر خليل خوري حديقة األخبار عام 
1865 ." 1  

" املبشـر " م أصدرها الفرنسيون بعنـوان   1847يف حني عرف املغرب العريب أول دورية سنة 
   .وكانت اجلريدة الرمسية آنذاك

  هور الدوريات كأحد مصادر املعلومات الورقية املهمة ، يرجع إىل ولعلى من أسباب ظ
التطور احلاصل يف املعلومات يوميا كان لزاما إصدار مقال قد اليصلح وضعه يف كتاب فقـد   -

  .كلمة   5000اليتجاوز يف معظم احلاالت 
  .للدورية خدمات التحرر اخلاصة ا ، وموارد الورق ، وعقود الطبع ، وغريها  -
  "طبع املقال يف الدورية يستغرق وقتا أقصر بالنسبة ما يستغرقه الكتاب  -

  : والدوريات ميكن تقسيمها على ثالثة أنواع رئيسية هي 
مثل الصحف وااالت ، أسلوا مفهـوم وعـام وتتوجـه إىل عمـوم     :  الدوريات العامة -أ

  املستخدمني 
لدراسات اليت تنشر يف موضوع علمي ، وتتجه وتم بنشر ا: الدوريات املتخصصة العلمية  -ب

إىل فئة خاصة من اتمع مثل الباحثني وأصحاب اخلربات وتصـدرها مؤسسـات متخصصـة    
  .كاجلامعة ومراكز البحث العلمي 
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وهي دوريات تشبه إىل حد ما الدوريات العامة ، ولكنـها  :  الدوريات العامة املتخصصة -ج
  . تكون متخصصة يف جمال علمي معني

  .كما تقسم الدوريات حسب زمن الصدور 
تصدر مرة يف األسبوع  ومنـها  : مثل الصحف وااالت ، دوريات أسبوعية  :دوريات يومية 

  وسنوية ودوريات غري منتظمة الصدور.شهرية أو فصلية وحىت نصف سنوية 
  .وتقسم حسب جهة صدور الدورية وأمهها 

ومن أمثلة ذلك ما تصـدره اجلمعيـة   :  ةدمييدورية تصدرها مجعيات علمية وهيئات أكا •
والدورية اليت تصـدرها األكادمييـة   " journal afthechinical"لندن . الكيمائية 

أ ويبدو أن هذا النمط هو السائد يف النشر يف كل مكان ، حيـث يعتـرب   .م.العلمية بالو 
ادمييـة وتعتـرب   إصدار الدورية املتخصصة أحد العناصر األساسية يف مقومات اهليآت األك

  .أغلب الدوريات اليت تصدرها هذه اهليئات دوريات حبث 
جملـة اليونسـكو   " مثال :  دوريات تصدرها مؤسسات حكومية أو هيأت أو منظمات دولية

اليت تصدرها منظمو اليونسكو أو الة العربية للمكتبات اليت تصدر عـن املنظمـة   " للمكتبات 
  1." ومالعربية للتربية والثقافة والعل

 :دوريات الناشرين التجاريني •
ويبقى املستخدم وحده من يعرف أي الدوريات أخذ خدمت لألغراض حبثه ومـن مثـة            

املستخدم فاملستخدم وحده من يستطع احلكم .السعي للحصول على دورية من إشتملهم التقسيم 
ماتية اليت ال ميكن يف أي حال على ما تقدمه الدوريات من معلومات باعتبارها احد املصادر املعلو

  .من احلاالت االستغناء عنها 
  :املصادر السمعية البصرية 2.2.2
تعترب هذه املصادر ذات أمهية يف املكتبات ومراكز املعلومات ، الحتوائها علـى بيانـات          

ومعلومات سواء كانت مسعية أو بصرية كاألفالم والتسجيالت الصوتية ، وكاسـات الفيـديو ،   
حيث تسهل للباحث عملية االستفادة من اللقاءات واحلوارات العلمية واألشرطة العلمية بصـفة  

فهناك العديد من مصادر املعلومات التقليدية ، ولكنها غـري   "تعتمد على الصورة والصوت معا ،
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ـ    ( البطاقيـة   ةورقية ، كاخلرائط والصور والتسجيالت الصوتية، وكـذلك املصـغرات الفيلمي
وغريها من املواد املسموعة واملرئية األخرى  ، وقد وجدت هـذه  ) روفيلم ، املايكروفيش املسادك

املواد واملصادر طريقها إىل املكتبات منذ فترة ليست بالبعيدة ، مم حيتم علينا التعريف ا وبأنواعها 
  1 "وفوائدها واستخداماا 

  :وتقسم هذه املواد إىل أربعة أنواع أساسية وهي
وهي اليت تعتمد على حاسة السـمع يف  :  Audio Saurces املصادر املسموعة 1.2.2.2

  .استقباهلا مثل األشرطة ، االسطوانات ، والتسجيالت الصوتية املختلفة 
وتعتمد على حاسة البصـر يف اسـتقباهلا   :  Visuel Saurces املصادر البصرية 2.1.2.2

  .الشرائح كالصور والرسومات واسمات والنماذج والعينات و
كـاألفالم املتحركـة   : Audio Visuel Saurcesاملصادر السمعية البصرية  3.1.2.2

  .واألشرطة العلمية 
أو ) ماملـايكرو فـيل  ( فهناك املصغرات العلمية " :Microfourmesاملصغرات  4.1.2.2

  2" املصغرات البطاقية ، املايكروفيش ، واليت تظم مقاالت تارخيية ودراسات مفيدة للباحثني
شـكل  يف ااالت العلمية واملتخصصـة  ب  وأصبح االجتاه حاليا حنو البحوث واملقاالت املنشورة

 1983منذ عام  ءخاص لكثرة الطلب عليها ، فعلى سبيل املثال بدأت اجلمعية األمريكية للكيميا
يـة الـيت   لتلك االت العلم  on line ربتوفري خدمة املعلومات ، إما عن طريق االتصال املباش

  .تصدرها ، وبالنص الكامل ، وليست جمرد معلومات بييليوغرافيا ومستخلصات فقط 
 :CD-ROMمصادر املعلومات اإللكترونية على األقراص املضغوطة  3.2.2

خيتلف مفهوم هذه األقراص على حسب نوعية القـرص  : مفهوم األقراص املضغوطة 1.3.2.2
ه وطبيعة عمله ، ميكن إطالق تعريف مشترك جلميـع  فلكل نوع معني تعريف خاص به حيدد جمال

هي عبارة عن وسيلة تقنية مستحدثة ومتطورة تعمل بتقنية الليزر الختزان " األنواع وبدون إستثناء 
كميات هائلة من البيانات واملعلومات املقروءة واملسموعة واملرئية وعلى قرص اسطواين حجمه أو 

، وبث واسترجاع املعلومات املخزنـة عليـه ،    لوالتداوبوصة ، سهل االستخدام )5.25(قطره 
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بشكل سريع ، وبكفاءة عالية ، مقارنو بالوسائط التقليدية ، وقد ختتلف املسميات العربية هلـذا  
  .1"النوع من وسائط املعلومات 

  :حملة تارخيية عن األقراص املضغوطة 2.3.2.2
عض املركبات الفضية حساسة حدا للضوء  مع بداية القرن التاسع عشر ميالدي ، وجد أن هناك ب

حيث بدأ استعمال االختزان الضوئي القياسي ، وذلك عن طريق حتويل املوجـات الضـوئية إىل   
  .إشارات كهربائية ، جيري جتميعها وتفسريها أثناء عملية إعادة التشغيل 

املرئيـة وقـد    بتجربة إمكانية فكرة تكنولوجيا األقراص" هودبرد"م قام العلم  1927ففي سنة 
متكنت إحدى الشركات من إنتاج نظام هلذا القرص يقوم بعض املواد املربجمة ، وقد مت عرضها يف 
السوق ، إال أن املستوى املتدين حال دون رواج هذه األقراص ، ومن هنا اسـتمرت الصـورة   

  2"املتحركة والربامج املرئية املغناطيسية لألغراض التجارية 
مت اكتشاف الليزر ، حيث شهد العامل تطورا كـبريا يف جمـال   –م  1960 ومع بداية الستينات

املعاجلة الضوئية للمعلومات ، إذ تتمتع أشعة الليزر خباصية االنسجام والترابط فيما بينها ، وهو ما 
يوفر حزمة شعاعيه ذات اجتاه كانت على حنو ميكن من تسليطها بطريقة دقيقة ال تسمح بفقـدان  

  بنسبة ضئيلة نتيجة عوامل التشتت والتشبع  الضوء ، إن كان
وشـركة    Philips" فيليبس "وحدث كل من شركيت  1976ومع اية الربع األخري من سنة 

sony  جهودمها من أجل تصنيع أقراص ليزرية ذات جودة عالية ، مما أدى إىل تقدمي أول منوذج
دية ، ويف سبيل توحيد إنتـاج هـذه   جترييب ، وهو مايعرف اآلن باألقراص املكثفة السمعية العد

م حول املواصفات السمعية ، ومـع   1982األقراص ، أصدرت الشركتان الكتاب األمحر سنة 
يف .... م مت عرض خاص جلهاز تشـغيل القـرص املكـترت     1984اية الربع األخري من عام 

والذي أشتهر الحقا باسم   compacte disc Read anly me maryاكرة فقط  \ال
)CD-ROM ( 1985، وهكذا دخل هذا النوع األسواق التجارية يف النصف األول من عام 

م ، وواصلت هاته األقراص منوها وازدهارها ، للطبقة اخلدمات اليت توفرهـا فجـاءت أقـراص    

                                                 
,paris:atman alcalin,éditrur 1992, p130 les autils du multimediale ressan,jaques,  -1   
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D.V.D  مرة قدرة  25إىل  7هذا النوع من األقراص له قدرة عالية يف التخزين فهي تفوق من
  .م  21إذ تعترب وسيط ختزين القرن  CD-ROMختزين أقراص 

  :األقراص الليزرية 3.3.2.2
أو ) Video Disc(لقد تعددت تسميات هذه األقراص ، فقد يطلق عليها أقراص الفيـديو  "

وغريهـا مـن   ) Compact Disc(أو األقراص املضـغوطة  ) Laser Disc(أقراص الليزر
  .التسميات 

  : campact disc anly Memary /cdromالذاكرة ..... أقراص -
  .Multimedia  "1أقراص الوسائط املتعددة  -

أوعية معلومات غري تقليدية ، يبدوا القرص الواحد منها يف " ويعرفها جممع اللغة العربية على أا 
ألف قطعة أو صـفحة   540احلجم املألوف ، ولكن الوجه الواحد للقرص املليزر خيتزن ما قيمته 

  .وهناك تعريف آخر 
ختزن البيانات على أنظمة األقراص من خالل سلسلة من التجويفات الفيزيائية املنجزة علـى   فهي

  . سطح القرص عن طريق شعاع الليزر ، ويتغري حجم كل جتويف حسب نوع الليزر املستخدم
  :ميكن لنا تقسيم أقراص الليزر إىل قسمني رئيسيني مها: تقسيم أقراص الليزر 4.3.2.2

  .ويندرج ضمن هذا القسم األنواع التالية : رية غري القابلة للمحواألقراص الليز -أ
  CD . DA:القرص الليزري السمعي  •

وكان يقتصر على تقـدمي املعلومـات    pfilipsم من قبل شركة  1980عرض أول مرة عام 
  .الصوتية فقط لألغراض املوسيقية والغناء على وجه اخلصوص 

  .أقراص الليزر للقراءة فقط  •
هي آخر ما توصل إليه يف ميدان اختراع األقراص وقد طور هذا : الرقمية للفيديو  األقراص •

وهـو قـرص    toschipa + Philips +son 4+النوع من طرف ثالث شركات 
  .معياري خيزن املعلومة على وجهة واحدة فقط 

  :األقراص الليزرية القابلة للمحو  -ب
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، ميكن الكتابة عليه باستخدام جهاز تسـجيل   وهو نوع من األقراص املدجمة ، ذاكرة قراءة فقط
  .األقراص الليزرية 

وعند التسجيل يسـلط  "  .dye arganisme"وتتوفر على سطح هذه األقراص مادة تسمى "
شعاع ليزري علي الكثافة على سطح التسجيل، وهي تطلق ثالث مستويات، من أشعة الليـزر،  

  .سطح التسجيل لوصفه األصلي .  تستخدم األدىن للقراءة ، أما األوساط لإلعادة
علـى وجـه واحـد    . وهي أقراص قابلة للكتابة واحملو  :األقراص الليزرية ذات الوجهني  -ج

والقراءة فقط على الوجه اآلخر ، وهو ما يسمح بتجديد املعلومات ، وما مييزها هـو الوضـوح   
  1."وسرعة استرجاع املعلومات 

  . camptans Intractive Encycopediaموسوعة كومبتون  •
 . croliers Electranic Encyclopédiaجرولري  •
 Learnuaurs p .c  Microsoft Encartaموسوعة انكارتا  •

  :خطوات التسجيل -د
يتم التسجيل بالنسبة لألقراص غري القابلة للمحو بتسليط شعاع الليزر على سطح  :احلفظ •

شفافة احلاميـة مث ينفـذ إىل   الطبقة ال قالقرص بدرجة من الشدة والطول املوحي، فيختر
  السطح الداخلي والذي تتم عليه عملية التسجيل وفقا ملسارات القرص 

وقد تكون تلك املسارات يف شكل لوليب أو يف شكل دوائر متحـدة املركـز ، وتتميـز     •
األقراص املشكلة وفقا للطريقة األوىل بارتفاع سعتها اإلختزانية مع بطء يف الوصـول إىل  

سجلة عليها وعكسها يف الطريقة الثانية حيث تتميز األقراص هنـا بسـرعة   املعلومات امل
 .الوصول إىل املعلومة مع اخنفاض يف سعتها التخزينية 

  :خطوات االسترجاع  ـه
عند عملية استرجاع املعلومات املسجلة على األقراص أو قراءا ، فإنه يتم تسليط  :القراءة  •

معلومات ، ولكن بشدة أقل من اليت يتم هلا التسجيل  شعاع الليزر على القرص الذي حيتوي
، وذلك حبسب درجة االنعكاس ، املختلفة للشعاع على سطح القرص نتيجة االنتقال مـن  

أو من خالل الرموز فقط على سطح ال ) . 2(وتكون هنا ممثلة بالرقم . مسافة إىل مسافة 
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ا يترمجها الكمبيوتر إىل معطيـات  واليت بدوره -0-حيدث فيه أي انتقال وهو ما ميثله رقم 
 1.ومعلومات إما نصية أو مرئية أو ما إىل ذلك 

  بنوك وقواعد املعلومات 4.2.2
بنك املعلومات جمموعة من املعلومـات أو  " :مفاهيم حول بنوك وقواعد املعلومات 1.4.2.2

  " . نتفيديالبيانات متعلقة مبيدان معني حمدد من املعارف ، منظمة كي تليب احتياجات املس
على أا جمموعة ملفات ضخمة من املعلومات بكافة أشكاهلا " ويعرفه الدكتور حممد عبد اهلادي 

 2"وصورها ، خمتزنة وحمتفظا ا بشكل يسهل التعامل معها والبحث عنها بواسـطة احلاسـوب   
يف احلواسب جتميع منظومة متكاملة  من املعلومات بعد التجميع واملعاجلة وحفظها " وتعين كذلك 

  الضخمة ، ويف وسائط ختزين متقدمة ، ووضعها يف جمال خدمة املعلومات 
وعلى العموم ومن خالل التعارف يتبني أن هذه القواعد وجدت كنتيجة حتمية لتجميع البيانات 

والقيام مبعاجلتها وفق نظم خاصة يسهل احلصول عليها عند احلاجـة، هـذه   . واملعلومات املتاحة 
  .املعلومات ال يراعى فيها االنسجام والتوافق املعريف البيانات و

  :مرت بنوك املعلومات بثالث مراحل هي " :مراحل تطور بنوك املعلومات 2.4.2.2
تتمثل يف بنك املعلومات التقليدي الذي تعرض فيه البيانات يف أسلوب يدوي :  املرحلة األوىل -أ

  البيانات يف امللفات والسجالت  ال تدخل فيه أساليب املعاجلة املتطورة ، ونظم
تتمثل يف مراعاة أسلوب امللفات والسجالت التقليدي وأسـلوب حتليـل   :  املرحلة الثانية –ب 

النظم واملعاجلة املتطورة ، ويف هذه املرحلة تقسم املعلومات إىل أجزاء امللفات والسـجالت مـن   
ملرحلـة قـد ال تسـتخدم اآللـة      خالل مدخل النظم والعالقات املتداخلة للمعطيات ويف هذه ا

  3 "بتوسع احلاسوب
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  مكونات بنوك املعلومات وقواعد املعلومات 3.4.2.2

والذي يكشف عن خصائص الوثائق واملطبوعات ، ويتضمن هذا ) Dossierfile(ملف املكرت 
تركيبـة  امللف العالقات اليت تربط املصطلحات ببعضها البعض عن طريق روابط خاصة تـبني ال 

أو روابط نسبية بـني  :  calassification systainاملوضوعية باستخدام نظام تقنيني معني 
  .صلة املصطلحات اليت متثل موضوعات عامة

 Braader terns ففي علوم اهلندسة يوجد مكرت اهلندسة ، ويف ميـدان الفضـاء   .أو متوازية
  .يوجد مكرت علوم الفضاء 

املصطلحات إقتارا للجهد والوقت ، وبالتايل لتفادي املصـطلحات  تستخدم هذه املكانز لتحديد 
   .املشوشة

"Naise terais حيتوي امللف اخلـاص باملعلومـات   :")  ةالبيانات البيبليوغرافي( ملف املعلومة
، ) فرد ، هيئـة  ( على املعلومات اآلتية عن كل وثيقة ، رقم االقتناء ، اسم املؤلف   ةالبيبليوغرافي
  1ؤلف ، حمل عمله ويدل على مكانة الباحث العلمية عنوان امل

ويتكون ملف السجالت من سالسل من السجالت كل سجل حيتوي علـى  : ملف السجالت "
من ملفات مستخلصات  recardاملعلومات اخلاصة بالوثيقة ويوضح الشكل التايل سجل كامل 

 ) library aud inlournation scien abstractsعلوم املكتبـات واملعلومـات   
LISH)  2 .املوجودة يف نظام ديالوج  
وهي عبارة عن جمموعة من الربامج املترابطة اليت تظم ": قواعد املعلومات اإللكترونية 3.4.2.2

جمموعة كبرية جداَ من الدوريات ، حبيث ميكن استعراض حمتويات ، هذه الدوريات بنظام النص 
حسب رغبة املستفيد وميكن البحث عن موضـوع ، أو  الكامل أو املعلومات البيبليوغرافيا فقط ، 

الربط ومين استعراض النتائج على الشاشة أو  تعدة موضوعات معا يف آن واحد ، باستخدام أدوا
طباعتها ، أو ختزينها على أقراص ممغنطة ، أو مليزرة ، أو إرساهلا بواسطة الربيـد اإللكتـروين ،   

 .ف أنواعها فهي تقدم معلومات فورية للمسـتفيدين وتتعدد خدمات قواعد البيانات على اختال
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املعلومات البيبليوغرافيا واملعلومات النصية ، مبختلف أشكاهلا مع تقدمي معلومات ، عن الكثري من 
 1 .املواضيع ، مع إجياد العالقة بينهما 

أن  Marie France plaqueترى الدكتورة  ":الفرق بني بنوك وقواعد املعلومات 4.4.2.2
عامل الوثائقي كان لوقت طويل مشغوال بالتمييز أو التفرقة بني بنك وقاعدة املعلوم ومن خـالل  ال

لقواعد وبنوك املعلومات أمكننا حتديد  الفـرق املسـجل بينـهما ، فقواعـد      Afnorتعريف 
أما بنـوك  ) بيانات بيبليوغرافيا(املعلومات من خالهلا يتحصل املستعمل على املعلومات يف شكل 

أي املعلومات املعطاة أو املقدمة للمستفيد تكـون يف شـكل حقـائق أو    ) املصدرية (لومات املع
هذا احلديث العقيم عرف ايته أخريا حبلول عام ... معلومات ، ميكن للمستفيد استعماهلا مباشرة 

) distance(م بقرار تسمية بنك معلومات أي نوع من أنواع امللفات متاح عن بعـد   1989
  2."للمستعمل

  "وهذا احلديث كان بدون جدوى ألنه مل يستهدف املعلومات يف حد ذاا 
القاعدة حتوي ملفات بيبلغرافيا ، بينما البنك خمصص "أن  – francais jakoblok–ويرى 

، وحتتوي على حقائق وأرقام ، كما حتيل قاعدة املعلومـات إىل   factuellssلبيانات احلقائق 
  3"توى يف بنك املعلومات املقاالت واملعلومات واحمل

وهناك أنواع عديدة من قواعد وبنوك املعلومات تصنف حسب إتاحتها للمعلومات، واخلـدمات  
  .اليت تقدمها يف جماال العلوم املختلفة

  املصادر اإللكترونية  4.2.2
تعرف مصادر املعلومات اإللكترونية على أا مجيع مصادر املعلومات  ":مفهومها 1.4.2.2

أو ) Moynetictapelis(يدية الورقية وغري الورقية خمزنة إلكترونيا على وسائط ممغنطة التقل
ليزرية بأنواعها أو تلك املصادر الالورقية واملخزنة أيضا الكترونيا من قبل مصدريها أو نشرها 

، يف ملفات قواعد البيانات ، وبنوك املعلومات املتاحة للمستفيدين عن طريق ) مؤلفني ناشرين(

                                                 
1   -  lindustrie de la information :lqffre et la demend ,paris, ESF,1992.p91 
2   - linformation scienttifique et technique.paris:PUF,1995.p20 
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أو داخليا يف املكتبة أو مركز املعلومات عن طرق منظومة األقراص ) On line( راالتصال املباش
  1. " واملتطورة األخرى) CD-ROM(املكترتة 

  تقسيمات املصادر اإللكترونية  2.4.2.2
  مصادر املعلومات اإللكترونية حسب التغطية واملعاجلة املوضوعية  1.2.4.2.2

وهي اليت تتناول موضوعا ، حمددا أو  : ات التخصصات احملددة والدقيقةاملوضوعية ذ-أ        
ال يزيد عـدد  )  Batique(موضوعات ذات عالقة ذا الفرع ، ويطلق عليها أحيانا مصطلح 

 Componقاعدة ، وتفيد املتخصصني أكثر من غريهم ،مثـل   25قواعد البيانات فيها على 
/Nits .Agricole /Med line  

ومتتاز بالشـمولية والتنـوع املوضـوعي     : املوضوعات ذات التخصصات الشاملة–ب        
لقواعد البيانات اليت حتتويها ، إضافة إىل كثرة هذه القواعد ، اليت تزيد دوما عـن اخلمسـني ،   

وتفيـد  ) Super market(وتصل إىل بضع مئات يف بعض األحيان ويطلق عليها مصـطلح  
  Dialagد السواء ومن أشهر املختصني وغري املختصني على ح

وتقسم : مصادر املعلومات اإللكترونية حسب اإلتاحة واسلوب توفر املعلومات  2.2.4.2.2
  حسب الفرض التجاري ، أو األغراض األخرى مثل التعليم ، خدمت البحث العلمي وغريها مثل 

تتعامل مع املعلومات و: أ مصادر إلكترونية ، تابعة ملؤسسات جتارية هدفها الربح املادي       
ومن  Broker، أو موزعة ووسطية  Vonderكسلفه جتارية ، ميكن أن تكون منتجة أو بائعة 

    orbit/PRESTEL/DIALOGأشهرها 
وهه املؤسسات ال ـدف إىل  ":ب مصادر معلومات إلكترونية تابعة ملؤسسات غري جتارية      

ماتية ، بقدر ما تبغي األهداف العلمية والثقافيـة  الربح املادي كأساس يف تعديلها للخدمات املعلو
وخدمة الباحثني ، وميكن أن متتلكها أو تشرف عليها ، مؤسسات ثقافية كاجلامعات ، واملعاهد ، 

 2. "واملراكز العلمية ، أو مجعيات ومنظمات إقليمية ودولية
  مصادر املعلومات اإللكترونية وفق نوع املعلومات  2.2.4.2.2

                                                 
 1- Acrl, Sts. Commit tee. Electronicphshing of scholarly journals subject  and essay bibliographic of current 
issues. In science [21janvier2004] available on the web http:// www . ist. Org// 99- sperteclle 4 .html 

. اشكالها وبعض خصائصها اإلتجهات الحديثة في المكتبات والمعلومات: مصادر المعلومات المتاحة على األنترنت .  فراج عبد الرحمان -  2
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:  Bibliographie Data baserأ مصادر معلومات إلكترونية بيبليوغرافيا           
هي األكثر شيوعا ، واألقدم يف الظهور ، من بني مصادر املعلومات اإللكترونية ، فهـي تقـدم   
البيانات البيبليوغرافيا الوصفية ، واملوضوعية ، اليت حتيلنا أو ترشدنا إىل النصوص الكاملة ، مـع  

  UK MAREK(النصوص أو املعلومات ، واألمثلة كـثرية جـدا منـها     مستخلصات تلك
ERIK/LCMARK  NDEXCHEMICV(  

 Non Bibliogrphie Data bases: ب مصادر معلومات غري البيبليوغرافيا         
  :وهي تنقسم إىل

وهي توفر النصوص الكاملة  : Ful Taxti: املصادر اإللكترونية ذات النص الكامل  •
املطلوبة كاملقاالت ودوريات وحبوث ، مؤمترات كاملة أو صفات من موسوعات أو للمعلومات 

قصاصات صحف أو تقارير ، ومطبعات حكومية ، وقد ظهرت لتعطي عجزا يف النـوع األول ،  
وبدأ االجتاه حاليا حنو توفري النصوص الكاملة بعدما "وقد ظهرت لتعطي العجز يف النوع األول ، 

ون عدم ارتياحهم ، جراء تعاملهم مع النوع األول وشعورهم باخليبة عندما أصبح املستفيدون يبد
ال متدهم املصادر اإللكترونية البيبليوغرافيا ، بالنص الكامل األصلي خاصة عندما تكـون هـذه   

خارج املكتبة أو مركز املعلومات ، وعلى املستفيد أن جيدها بنفسه أو  -النص الكامل –املصادر 
كتبة عن توفريها ، كما شرعت املكتبات ومراكز املعلومات كاليت تقدم خـدمات  عندما تعجز امل

مصادر املعلومات اإللكترونية حماولة توفري النصوص الكاملة إما على شكل مصغرات ، لالقتصاد 
يف النفقات املادية أو احلصول على نسخ ورقية مصورة عند الطلب للصفحات املطلوبة بالذات عن 

كما أصبح يطلق عليه اآلن للسرعة يف يئة املعلومات )  téléfax milé( يلطريق الفاكس مي
 1".املطلوبة 

 :textual numeric databases مصادر املعلومات النصية مع بنيـات رقميـة      •
وتظم العديد من الكتب اليدوية واألدلة، خاصة يف حقل التجارب ، وتعطي معلومـات نصـية   "

وأصبحت اآلن تشمل حقول أخـرى   Facts and Figures خمتصرة جدا مع حقائق وأرقام
 Books iprint:متنوعة من مجلتها األدوات املساعدة  يف االختيار يف حقل املكتبات مثـل  

ubrich international priadical. 
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الشكل  بحناول هنا أن نقدم تصوراً شامال وتفصيليا لألنواع املختلفة للمصادر اإللكترونية، حس
  .املذكور 
  

  
 

  1أنواع مصادر املعلومات اإللكترونية: 01الشكل رقم             
  :الدوريات اإللكترونية كمصدر من املصادر اإللكترونية 5.2.2

اختلف االختصاصيون حول الدوريات اإللكترونية بوجه  :مفهوم الدوية اإللكترونية 1.5.2.2
يرى البعض أن " م خيتلفون أيضا حول الدورية اإللكترونية ، حيث عام من حيث طبيعتها تراه

اإللكترونية املتمثلة يف اإلنترنت ، وما  ةالدورية اإللكترونية هي الدورية اليت تنشأ يف بيئة املتشابك
سبقها ، من شبكات أكادميية ، وليس هلا سابق عهد بالبيئة الورقية ، حيث تعتمد على التقنيات 

  يف إنتاجها واإلفادة منها ، وعلى شبكات االتصال البعيدة املدى يف نشرها اإللكترونية
  1"وتوزيعها ، 

حبيث يشمل كال من الدوريات اليت تنشأ يف بيئة " من يوسع مفهوم الدورية اإللكترونية ، كوهنا 
وتلك  اإللكترونية والدوريات اليت تنشأ بالشكلني الورقي واإللكتروين يف نفس الوقت ، ةاملتشابك

  1الدوريات اليت تنشأ يف بيئة احلرب والورق ويتم حتويله على النحو راجع 
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وبينما يقتصر التعامل مع الفئة األوىل على اخلط املباشر، فإنه ميكن تسجيل الثانية على الوسـائط  
  "CD- ROMحيث ميكن تداوهلا والتعامل معها . املمغنطة

  الدوريات اإللكترونية  إذن فإنه من حيث الشكل لدينا ثالث فئات من
أما من حيث النوع فإن دوريات اخلط املباشر ، أي تلك اليت تتاح عن طريق اخلط املباشر تشمل 
الدوريات التخصصية احملكمة ، وغي احملكمة ، والنشرات اإلخبارية واإلعالميـة ، واموعـات   

ات التخصصية باعتبارها أهـم  النقاشية ، واملؤمترات اإللكترونية ، ويتركز االهتمام حول الدوري
  .نوع 

مسـرية الـدوريات    يقسـم األخصـائيون   :التطور النوعي لدوريات اإللكترونية 1.5.2.2
  اإللكترونية على أربعة أجيال متالحقة متثل 

ويشمل الدوريات اإللكترونية اليت ظهرت يف النصف الثاين من الثمانينيات ومطلع  :اجليل األول 
شرين وكان من أبرز ميزاا االعتماد على جتهيز النصوص على ترميز اآلزكي التسعينيات للقرن الع

ASCII  أي الترميز املعياري األمريكي لتبادل املعلومات ، أما نشر النصوص وبثها فكان يعتمد
عندما بدأ استخدام اإلنترنت  FT .Pعلى برجميات الربيد اإللكتروين ، مث برجميات تراسل امللفات 

  .م  1994ذا اجليل حىت عام وقد امتد ه.
م وأهـم مـا ميـزه     1994ويبدأ من االنتشار الواسع للشبكة العاملية إبتداءا من  :اجليل الثاين 

وكذلك استخدام الوثائق القابلـة للتـداول يف   .  HTMLاستخدام لغة يئة النصوص الفائقة 
  خمتلف النظم 

 ))PDF(parade document fermât (يل األول يعتمد فقط على بينما كان تعامل اجل
، وتطورت مقومات التعامل مع اجليل الثاين اعتمادا على الـروابط الفائقـة   Acrobateنظام 

»HYPERLIKS «ا موضوعيا اليت تربط املقاالت مبا سبقها من وثائق تتصل.  
ت بغريهـا  تقنية عالية  يف ربط املقاال. اعتمد هذا اجليل من الدوريات اإللكترونية  :اجليل الثالث 

على بيانات اإلستشهادات املرجعية ، وقد بدأ تطبيق هذا النظام يف مطلع سنة . من الوثائق اعتمادا 
  .أ. م. م عن اجلمعية الفلكية األمريكية ، ومعهد الفيزياء يف الو  2001

                                                                                                                                                         
 

 



 

 

  Saftwar Agenta. وهو اجليل الذي نتعامل معه ويستعمل الربجميات املنتدبة  :اجليل الرابع 
، وتقوم هذه الربجميات  Inteligent Ayentsاليت تعرف أيضا باملندوبني أو الوكالء األذكياء 

مقام املندوب وتشمل هذه الربجميات أحد أنواع النظم اخلبرية اليت تسـتثمر مقومـات الـذكاء    
اإلصطناعي ، وميكن هلذه الربجميات أن تنوب عن البشر يف البحث عن املعلومات يف الـدوريات  

املتاحة على نسيج العنكبوت ، ولكل واحد من هذه الربجميـات أهدافـه وحـدود    . لكترونيةاإل
صالحياته والشروط اليت يعمل بناءا عليها ، وجمموعة املهام املكلف ا ، ميكن كذلك ذه النظم 
أن تقوم مقام مرافق املعلومات يف تقدمي خدمات البحث الراجع يف اإلنتاج الفكري دف التحقق 

ن رصيد املعلومات يف جمال معني ،كذلك البحث اجلاري لألغراض اإلحاطة اجلارية ، والبـث  م
  ".االنتقائي للمعلومات 

أما بالنسبة للتطور النوعي للدوريات اليت نشأت مرتبطة بالشبكات اإللكترونية ، فإن الدوريات "
كتروين ، عادة ما يـتم  اليت تتحول يف شكل إصدارات موازية من الشكل الورقي إىل الشكل اإلل

  1."التعامل معها بالنظام
Acrobat    وهو نظام لقراءة امللفات على نصوص أو مصورات أو بيانات ورقيـة ، يكفـل ،

أنترنت  وهذا النظام مـن  . .إمكانية عرض الصور ، أو إخراج النصوص على الشاشة دون تغيري
اليت تسـتخدم يف   .P.D.Fوهي املؤسسة اليت طورت نظام   Abody systenإنتاج شركة 

  .جتهيز النصوص للنشر 
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  1 . 2003  1998بني التطور الكمي للدوريات اإللكترونية من   -1:اجلدول رقم

وقد  E-Bookهناك خلط فيما يتعلق مبفهوم الكتاب االلكتروين :  الكتاب اإللكتروين 6.2.2
راءته بطريقة الكترونية إن هذا التعريـف  بأنه حمتويات كتاب ميكن ق Hawkins عرفه هاو كرت

األصح يف نظرنا ، فهو يوضح أن الكتاب اإللكتروين هو قبل كل شيء حمتوى، ولكن يف السوق 
                                                 
1   - Bonnet , juliette doury .libre . accesa linfarnotion scientifique et technique bulletin des bibliautlreyes de 
fraule 2005 t 48 N°3 , p 92, 18 jabvier 2006 disponible sur le ureb olodresse s uivantte                                                                       
http// bbf . cnssib . fr. bbf/ html/ 2005 48 3 / 2005- p 91 – daur .xml . Asp .                                                                                           



 

 

اجلديدة للكتب االلكترونية ، فإن املصطلح املستعمل أيضا بتعريف أجهزة القراءة احملمولة اخلاصة 
بأنه جهاز صغري " ملنحىن عرفه ديوان اللغة الفرنسية بقراءة األعمال املنشورة الكترونيا ، ومن هذا ا

حممول شكله شكل كتاب ، جمهز بشاشة يسمح بتخزين املنشورات وميكن قراءته كـذلك عـن   
طريق اخلط املباشر ، عن طريق التحميل عن بعد على شبكة اإلنترنت فذا الغمـوض ، وهـذه   

مما أدى إىل اخللـط   E-Bookه اسم اإلشكالية يف التعريف ترجع إىل كون صانعي اجلهاز أعطو
بني األجهزة القارئة احملمولة ، فإن أغلب الناطقني بالغة الفرنسية ال يزالون يسـتعملون الكلمـة   

  1"اإلجنليزية  -  E- Bookاألصلية 
كانت الكتب االلكترونية مثل الكتب املطبوعة أو الورقية ، يتفاعل فيهما كل من احملتوى واحلامل 

  ،.والوعاء 
فالكتب اليوم منشورة على اإلنترنت ميكن قراءـا  . طريقة مترابطة غري أن الوضع مل يعد كذلكب

  :بإحدى الطرق الثالثة التالية
  .قراءا مباشرة على الويب بواسطة أداة للمالحة "

مثبت على احلاسوب ، وهذا أبعـد حتميـل    Ladisieldeletureعن طريق برنامج للقراءة 
 2 ".الكتاب االلكتروين

 . أي على شكل حممول  Bauquimeursفرق طرفيات للقراءة    
وعلى الرغم من تأثري النشر اإللكتروين فإن الكتاب الورقي مازال موجودا وسيبقى كذلك يف حياة 

حيث أن اإلنتاج يف هذا امليدان بدأ يتطور سنة بعد األخرى "الناس على مدى السنوات القادمة ، 
جديد يلمس فيه املستخدم حتسينات متزايدة هته املزايا والتحسـينات  وكل سنة يكون هناك نوع 

  3 ."ن تطيل عمره إىل إشعار غري حمدودميكن أ
  :مستقبل الكتاب االلكتروين ومتاشيه مع الكتاب الورقي 1.6.2.2

مثلما تعايش الورق الربيدي لزمن معني فإن تواجد الكتاب اإللكتروين كشكل أو مصدر         
ة الكتاب الورقي ، أصبح يشكل السؤال هل سيتعايش الكتاب االلكتروين مع الورق أما جديد رفق

أن الكتاب االلكتروين سوف حيل حمل الكتاب الورقي لإلقترانه بتطوير تقنيات النشر اإللكتـروين  
هذا السؤال يصعب اإلجابة عليه يف الوقت الراهن جلـدة هـذا   . والوسائل االتصاالتية اجلديدة 

                                                 
 . 58ص  01ع  01مج . 2002: مجلة المكتبات المعلومات .  نظرة إلى المكتبة اإللكترونية. نابتي ، محمد الصالح  - 1

2  - Le vauseun , denis . leagard sar le livers elctnomique ARGUS, 2001 . vel . 30 N°01 p 15 
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وعدم تعود القارئ من الشاشة من جهة وللحاجة إىل تقنيات معينة ، كما ذكرنا سابقا من  الوعاء
م سيبلغ مبيعـات   2005وقد توقعت مؤسسة أندرسون لالستشارات أنه يف عام  "جهة أخرى ،

من جمموع مبيعات الكتب، وسـيكون ثلـث   %  10أ حوايل . م. الكتاب االلكتروين يف الو 
ونية مقتطفا من مبيعات الكتب االلكترونية ، ويـرى بعـض احملللـني أن    مبيعات الكتب االلكتر

  .مستقبل الكتاب االلكتروين يستحقق مزيدا من الفحص ألسباب عديدة منها 
ولكن هناك . أن الكتب االلكترونية مل حتل حمل الكتب الورقية عموما ، وستبقى الكتب الورقية 

ا أن تزايد الكتب االلكترونية اليت تعاجل املوضوعات كتب معينة مل تصدر إىل االلكترونيات ، كم
األكادميية سيزيد من إقبال الطالب الذين يعدون أحباثا على استخدامها لسهولة البحث 

واالسترجاع مقارنة بالكتب الورقية ، أيضا فإن كتب املستقبل االلكترونية ستشغل طاقات 
دار نسخة مسموعة من الكتاب إضافة إىل احلاسب لتحسني القراءة من زوايا عديدة كإمكان إص

النص وكذلك إصدار لنسخ خمتلفة من النص تتناسب مع طبيعة فئات القراء ودمج النص مع فيديو 
  1".وصوت 

وبناءا على ذلك فإن الكتب الورقية ستتعايش جنبا إىل جنب الكتب االلكترونية فترة من الزمن  
ايات والقصص ويف رأيي الشخصي فإن املستقبل خصوصا يف بعض املوضوعات االلكترونية كالرو

سيكون للكتاب اإللكتروين ألن النشر اإللكتروين سيكون سهال ومتاحا لشرحية أكرب من املؤلفني 
كما أن سلوكيات البحث عن معلومات والعادات القارئة ستغري أيضا لدى شرائح اتمع األصغر "

واإلنترنت فالعربة تكون يف سرعة احلصول على  سنا الذين هم أكثر تعودا واستخدما للكمبيوتر
املعلومة وليس يف شكل الوعاء احلامل هلا ، يضاف إىل ذلك أن املستقبل سيكون أيضا للمكتبات 
اإللكترونية اليت ستكسر احلواجز الزمنية واجلغرافية وتوفر املعلومات ملن حيتاجها يف أي مكان ويف 

  2". أي وقت
االلكترونية يف  بإىل تطبيقات استخدام الكت اإذا نظرن :اإللكترويناستخدام الكتاب  2.6.2.2

فمع التطور يف تقنيات "جماالت التعليم فستتضح أمهية هذه األوعية يف دعم األكادميية والتربوية ، 
املعلومات يستطيع الطالب حتميل مكتبة كاملة يف جهاز قارئ الكتب االلكترونية الذي رمبا ال 

كما أنه سيتمكن من الوصول إىل عدد كبري من الكتب والدوريات . اليد  يزيد حجمه عن كف

                                                 
1 Bonnet , juliette doury .opcit  .p. 12. 14 
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االلكترونية املتاحة من خالل االنترنت، وهذا بال شك له فائدة عظيمة يف تزويد الطالب مبهارات 
  1"..الوصول إىل املعلومات وحتليلها واإلفادة منها يف دراسته

  ":مزايا الكتب اإللكترونية  1.6.2.2
للنقل ميكن حتميل عدد من الكتب يف وقت واحد ويف مكان واحد ويف ذلك القابلية  •

  .توفري احليز 
إمكانية الوصول السريعة إىل الكتب االلكترونية بأشكال متعددة لتناسـب خمتلـف    •

 .أنواع القراء كفاقدي البصر وكبار السن 
 .قابلية الكتب االلكترونية للبحث يف كامل أجزاء النص  •
شي وتعليقات على أجزاء الكتب وجتميعها عند احلاجـة لكتابـة   إمكان إضافة حوا •

 .مقال أو حبث 
 .إمكان ربط كلمات أو عبارات مبصادر الكترونية أخرى كالقواميس ودوائر املعارف  •
والصورة السـاكنة  .إمكان دعم الكتب االلكترونية بالوسائط املتعددة حنو الصوت  •

 .واملتحركة 
 .وكذلك التكلفة حيث ال يتم الطباعة على الورق حفظ الزمن املستغرق يف النشر •
 2".إمكانية النشر التشخيصي  •
  :عيوب الكتب اإللكترونية 2.6.2.2
  ارتفاع أسعار القارئات وتعطلها وتقادمها نتيجة للتقدم السريع للتقنية  •
 .قلة عدد العناوين املتاحة االلكترونية خصوصا باللغة العربية  •
 .ترونية مقارنة بنظرا املطبوعة ارتفاع أسعار الكتب االلك •
 .تواجه الكتب االلكترونية مشكالت احلفظ وعدم التوافق مع الربجميات املختلفة  •

تبقى مشكالت النشر وما يتعلق باجلوانب القانونية حلقوق التأليف تثري العديد من ردود األفعـال  
  .بالنسبة للكتاب االلكتروين

  :مصادر املعلومات على اخلط 7.2.2
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تعد شبكة اإلنترنت شبكة مفتوحة ، تتفرد مبميزات  :اإلنترنت كمصدر للمعلومات 1.7.2.2
دون غريها من الشبكات ، فهي ليست ملكا ألي جهة ، األمر الذي حيول دون متركز املعلومات 
يف يد مؤسسة واحدة ، وجينب السيطرة على الشبكة من قبل أي كان ، كما أا تضمن وصـول  

   Temps réel أي زمن حدوثها املعلومة يف حني
أو اإلفادة منها، إال بفهم التقنيات والربتوكوالت  هباإلضافة إىل خصائص ال ميكن استيعاب
  املتحكمة يف الربط بشبكة اإلنترنت

لكي نستطيع إقامة اتصال بني احلواسيب املختلفة ، فإن  :بروتكوالت نقل امللفات 1.2.7.2.2
القواعد املتفق عليها ، واملعروفة باسم الربوتوكوالت نقل الـنص  األمر يتطلب وجود جمموعة من 

أو بروتوكـول  ) Transfert protocoles Hypertext(بدال من ) HTTP(املتشعب 
 ,Transmussion cantralبدال عـن مسـماه الطويـل   ) TCP/Ip(التحكم يف النقل 

protocole/ Internet protocole )(  
هو أحـد أهـم الربوتوكـوالت    ) IP)/ Internet protocole:أما برتوكول اإلنترنت "

عن رقم مكون من أربعة أجزاء ، يعرف اجلزء األول من الرقم بدءا من اليسار ) IP(األساسية وال
  1 ".املنطقة اجلغرافية واجلزء الثاين حيدد املنطقة أو احلاسوب املزود 

ت اليت ينتمي إليها اجلهاز ، واموعـة  أما اموعة الثالثة من األرقام فتحدد جمموعة الكومبيوترا 
نوعا من اخلرائط باإلنترنت ، حيث ميكـن  ) IP(الرابعة حتدد اجلهاز املستخدم  وميكن اعتبار ال

  .االتصال، بأي حاسوب
يعترب بروتوكول الـتحكم يف   "أو بأي موقع من خالل نقطة معينة على هذه اخلريطة ، يف حني  

هو الربوتوكول ) TCP(أو ما يعرف ) Transmussion cantral, protocole(النقل
  الذي يعرف البناء اخلاص بالبيانات وكيفية إرساهلا 

وقد جرى العمل عـادة إىل اإلشـارة إليهمـا    ) T.C.P) (I/p( ونظرا الشتراك الربوتوكول 
  .جمتمعني

  )TCP/IP ( لغة ترميز النص التشعيب أو النص الفائق وبرتوكول نقل النص التشعيب.  
)longuoyc and HTML my per texte Mor Kup and hypertext 

transfer protocol) 
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 )    1 ......معا يف الشبكة العنكبوتية ) HTTP )(HTML)إذ يتحكم 

العناوين والكلمـات   لطريقة اإلضافة تنسيق إىل ملفات النصوص ، حبيث ميكنك رؤية أشياء مثا
، اليت يتم توسيطها بالصفحة ، والصورة مدرجـة داخـل    املراد حتديدها للفت االنتباه والفقرات

 لفهو بروتوكو) H.T.T.P(أما ) HTML( النص ، وذلك عند استخدامك ملستعرض ويب 
  ) .H.T.M.L(يقوم بتعريف كيفية إرسال واستقبال ملفات 

" )telnet ( هو برتوكول يتيح تشغيل جهاز آخر من خالل جهاز احلاسوب الشخصي ، : تلنت
ج كما لو كـان  ميكن الدخول إىل كمبيوتر آخر وتشغيل برام) telnet( يستخدم برنامج  عندما

  2."املستفيد جالسا معه
) wetwourk –news .transfert protocole(برتوكول نقـل أخبـار الشـبكة    "

وذه الطريقة يستطيع العديد من األفراد قراءة املعلومـات  ) N.N.TP( واملعروف اختصارا بـ
  3".املتخصصةواملصادر 

.   ASKMEحيث تتوفر مواقع حتميل أسئلة الباحثني إىل متخصصني لإلجابة عنها مثل موقع 
هناك عدد من االستخدامات والتطبيقات اليت يسـتطيع الباحـث   : استخدام وتطبيقات اإلنترنت

  .استثمارها عرب شبكات اإلنترنت
ن أقدم خدمات اإلنترنت ومن إحدى يعد الربيد اإللكتروين م: الربيد اإللكتروين 2.2.7.2.2 

املميزات الرئيسي هلا وأكثر خدماا انتشارا يف مجيع الشبكات املرتبطة ا، ويعود اكتشافها عنـد  
  . نصف سنوات السبعينات

ويتكون العنوان الربيدي من جمموعة من احلروف، حرفني اسم البلد ، مث النشاط أحرف واسـم  
ل وتبادل الرسائل عرب أحناء املعمورة مع الذين هلـم عنـاوين   وهو يسمح بإرسا.اجلهاز املضيف 

بالربيد اإللكتروين ، وجيب أن يكون االشتراك حباسوب خاص يسمى الكمبيوتر املركزي للربيـد  
الذي بواسطته يتعرف )  code(اإللكتروين وعند االشتراك به حنصل على دليل خاص باملستخدم 

يت بواسطتها تتيح له فرصة االستفادة من خدمات هذا النظام الكمبيوتر علية وكذلك كلمة السر ال
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اسم املستخدم من اليسار وعنوانه اإللكتروين ، ومن جهة : وعنوان الربيد اإللكتروين ينقسم إىل "
  1 "، ويعترب أفضل بريد عصري له @اليمني يفصل بينهما 

يدي اخلاص بـه ، وغـري   وهكذا فإن كل مستخدم للربيد ، عرب اإلنترنت خيصص له عنوانه الرب
  : املتطابق مع أي عنوان أخر ، ويشتمل العنوان على 

  )  personale identification(اسم تعريف شخصي  
  )  sit adresse(عنوان موقع املستفيد  

ومن أهم الرموز املستخدمة يف هذا اال ما . إخل ...تعريف نوع وصفة املوقع ، جتاري ، تعليمي
  : يلي 

EDU :ين موقع اجلامعات والكليات واملعاهد التعليميةوتع.  
GOV :وتعين مواقع حكومية.  

INT :وتعين مواقع املنظمات الدولية.  
ORG :وتعين مواقع املنظمات ذات النفع العام.  
COM :وتعين مواقع جتارية وشركات.  

ية متعددة أو ويستطيع الباحثون واملشاركون يف خدمت الربيد اإللكتروين التراسل يف جماالت مهن
باألحرى استثمار اإلنترنت من قبل الباحثني ، مبختلف مستويام ، وإجتاهامت البحثية ، وخـدمت  

  . الربيد اإللكتروين منه ، يف جوانب حبثية عدة ميكننا أن نوفرها باآليت
  االتصال بالزمالء والباحثني ، والعلماء وتبادل اآلراء العلمية والبحثية معهم  

  .ائق املطلوب إحلاقها بالوسائل ، أو استالم الوثائق املطلوب استالمها إرسال الوث
اإلشراف على رسائل الباحثني على املستويات األكادميية والعلميـة املختلفـة، حيـث أنـه ال      

  .يستوجب أن يكون املشرف وأستاذه يف نفس املكان
  .بينهما مسافات بعيدة إمكانية القيام ببحوث وكتابات مشتركة بني باحثني أو أكثر تفصل 
  .التحضري لعقد ندوات علمية أو مؤمتر علمي، وتبادل األوراق والبحوث أو إحالتها على خرباء 

  : طرق النشر ملصادر املعلومات اإللكترونية 2.7.2.2
  : النشر اإللكتروين اساس مصادر املعلومات 1.2.7.2.2
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اشر إىل املستفيد النهائي من خالل شـبكات  إن النشر اإللكتروين هو عملية نقل املعلومات من الن
االتصال اليت تربط بني خمتلف احلواسيب، فهذا الشكل اجلديد من أشكال النشر يعتمد أداء مهامه 

احلاسبات اإللكترونية، االتصاالت، أشـعة الليـزر،   (على معظم مكونات تكنولوجيا املعلومات 
علـى وسـائل أخـرى كالتصـوير املصـغر      كما يعتمد النشر اإللكتروين ") احلفظ اإللكتروين

واالسترجاع من على أقراص الليزر وباستخدام هذه التقنيات ، أصبح االتصال  شفهيا كما بـدا  
أول مرة ألن ثورة التكنولوجيا املعاصرة املعتمدة على وسائل التكنولوجيا، قد أعادتنا مرة أخـرى  

رية كونية، وإذا كان اإلنسان القدمي قد سجل إىل الشفهية اإللكترونية، اليت حولت العامل كله إىل ق
آثاره الفكرية على الطني وأوراق الربدي، مث تراكم إنتاجه الفكري عند اختراع الطباعـة، أمـا   

    1. عصرنا احلايل فهو يشهد حتوال إىل املصغرات الفيلمية مث على املصغرات اإللكترونية واالفتراضية
على مقدرتنا على اختزان واسترجاع املعلومات، وبثهـا  وعليه فإن صور املستقبل سوف تعتمد 

بفاعلية وكفاءة، وستلعب تقنية النشر اإللكتروين دورا بارزا يف عملية التحول حنو جمتمع املعلومات 
  .أو اتمع الالورقي، الذي ميثل جيال جديدا من التكنولوجيات اجلديدة للمعلومات

  : املصادر اإللكترونية النشر اإللكتروين تطورا لنشر 2.2.7.2.2
عند حاجتنا لتعريف النشر اإللكتروين يتوجب علينـا قبـل ذلـك التعـريج علـى النشـر         

نظام إنتاج طباعي قليل الكلفة " والذي يعرف على أنه) Desk Top Publishing(املكتيب
 له القدرة على تركيب وتشكيل جتميع كل من النص املكتوب واملخطوطات واألشكال املرسومة
على شاشات عالية اجلودة، مع برجميات خاصة هلذا الغرض وضعت وصممت جلعل الطباعة عملية 

استخدام " ، كما يعرف على أنه "ميكن إتقاا والقيام ا من قبل أي شخص بعد التدريب بسيط
احلواسيب املايكروية يف الطباعة هو نظام إنتاج طباعي منخفض الكلفة له القدرة على تركيـب  

ل وجتميع كل من النص املكتوب واملخططات واألشكال املرسومة والصور على شاشات وتشكي
عالية اجلودة مع برجميات خاصة هلذا الغرض وضعت وصممت جلعل الطباعة عملية ميكن إتقاـا  

  "والقيام ا من قبل أي شخص بعد تدريب بسيط
كني للرسالة اليت تصلهم علـى  رسالة فكرية موجهة على مجهور القراء املستهل" ويف تعريف آخر 

وعاء معلومات وهو وسيط خارجي تسجل عليه املعلومات مثل الكتب ومقـاالت الـدوريات   
                                                 

: اإلسكندرية .  االتصاالت واملعلومات ، والتطبيقات التكنولوجيا. النشر اإللكتروين يف املفهوم والتطبيق .عمادعيسى صاحل ، أماين ابراهيم- 1
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واملصغرات والوثائق وامللفات وقواعد البيانات هو يعين اال الذي اختارته عملية النشر ليكـون  
  1".موضع نشاطها

 هو ذلك النوع من النشر الذي يستخدم من خالل التعاريف السابقة، خنلص أن النشر اإللكتروين
  . األجهزة اإللكترونية يف خمتلف جماالت اإلنتاج واإلدارة والتوزيع للبيانات واملعلومات

  : اهم انظمة النشر يف املصادر اإللكترونية 3.2.7.2.2  
ى درجة ال ميكن إغفال اإلشارة إال أن نوعية القراءة على مصادر املعلومات اإللكترونية تتحدد عل

كبرية حسب شكلها املتاح على الشبكة، وذلك وفق أنظمة معينة من أشهرها نظام محل النصوص 
PDF  لغة النصوص الفائقة ،HTML  ولغة النصوص القابلة لالتساعXML   وقد وضـعنا

سؤاال متعلقا ذه األنواع الثالثة مع العلم بوجود أنظمة أخرى لكنها أقل شهرة من نظريا ومن 
  :النشر اإللكتروين جند أمثلة

SGML: Standard Generalized Mark up language.  
HTML: Hypertext Mark up language. 

PDF: Partaple Document format. 
XML: Extensible Mark up language. 

هي اللغة اليت تستخدم عادة لتصميم صفحات الويـب هـذه    HTML: نظام النصوص الفائقة
ويتم عـن طريـق هـذه    Tagsتعرف بـ ASC IIن تعليمات مكتوبة بصيغة اللغة تتكون م

التعليمات وصف طريقة عرض النصوص والرسوم والوسائط اإلعالمية األخرى، كما ميكن عـن  
وهي نقاط توصل القارئ  Hyperlinksطريق هذه اللغة تزويد صفحات الويب بنقاط توصيل 
وميكـن   "اقع أخرى على شبكات اإلنترنت،بأجزاء الصفحة املقروءة أو بصفحات أخرى أو مو

 Internetباستخدام بـرامج تصـفح مثـل     HTMLقراءة صفحات الويب املكتوبة بلغة 
Explorer   أوNetscape   هذه الربامج تقوم بترمجة تعليمـاتHTML   إىل صـفحات

واليت  Interactive formesلعمل صفحات الويب التفاعلية  HTMLمرئية كما تستخدم 
 CGIتعرف بربامج   Seversساندة برامج خاصة خمزنة على أجهزة الكمبيوتر اخلادمة تعمل مب

  ASP".2و 
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بتعريـف لغـة   W3.ORG، تقوم هيئة معايري اإلنترنت XML: نظام النصوص االمتدادية"
XML  ا طريقة إلنشاء البيانات ذات البىنعلى أStructure data  يف ملف نصي وما تعنيه

ودفاتر العنـاوين   Spreads heats هي ملفات مثل اجلداول اإللكترونية بالبيانات ذات البىن
والرسوم التقنية و الصفقات املالية وتقوم الربامج اليت تولد هذه البيانات بتخزينها علـى أقـراص   

أو بنسق نص، ويتيح النسق األول إمكانية مشاهدة البيانـات   BINARY(0.1)بنسق ثنائي 
هي طريقة أو إرشادات لتصـميم   XMLمج الذي قام بتوليدها، ولغة بدون االعتماد على الربنا

نسق النص لتلك البيانات وذلك إلنشاء ملفات، سهلة اإلنشاء والقراءة على الكمبيوتر بصـورة  
مستقلة عن نظام التشغيل، وهدف هذه اللغة حتسني أداء صفحات الويب والتطبيقات املتفاعلـة  

ث يتم التعامل ذه امللفات دون مشاكل يف التوافق، تقدم لغة التعليم معها أو اليت تعمل بتقنياا حبي
وسيلة هامـة للبحـث    Language Extensible Mark up. XMLالقابلة للتوسع 

معلومات عن  HTMLالدقيق، حيث تتضمن صفحات الويب املكتوبة بلغة ترميز النص املترابط 
  1".سطرا كبريا للعنوان األعلى يعين H1كيفية عرض النص ويتعرف املستعرض أن رمز 

تقدم نظاما معياريا ملستعرضات الويب والتطبيقات األخرى علـى الويـب    XMLإذن لغة  "
وستحل هـذه اللغـة    LAGSوالتطبيقات األخرى للتعرف على البيانات يف العالمات الربجمية 

ركـات  معضلة البحث على الويب فبدال من البحث ضمن كامل النص يف صفحة ما ميكـن حمل 
لتحديد أي جزء من الصـفحات، جيـب أن    XMLالبحث االعتماد على عالمات برجمية للغة 

جيرى البحث به للوصول على نتائج حبث دقيقة، ومن املالحظ أن هذا املعيار بدأ فعال باالنتشـار  
جدا على كل املستويات، حيث تعتمد الكثري من مبادرات احلكومة اإللكترونية ومواقع التجـارة  

  2.لكترونية لتشكيل الوثائق والشهادات واملعلومات اخلاصةاإل
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2 - Mkadmi Abderrazak,Partager les modèles XML, quel Internet?Bulltin des bibliothèques 
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http:// www.bbfensib.fr/bb/html/200348/5/2003-5,p68,mtadmi.XML.ASP. 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

تعد مصادر املعلومات بأوعيتها املختلفـة  : مصادر املعلومات اإللكترونية واستخدامها 8.2.2
ينابيع املعرفة اإلنسانية ، ألا متد القراء والباحثني مبا حيتاجونه من حقائق ، ومعلومات أساسـية  

وخمتصة ، فإا تواكب اليوم أحدث التطورات العلمية والتكنولوجيا املتالحقـة يف ميـادين    عامة
  .التخزين واملعاجلة واالسترجاع 

كما تعترب مصادر املعلومات العنصر األول من عناصر مراكز املعلومات كنظام ، وقـد حظـي   "
ملا أسفرت عليه دراسات الطلـب  باهتمام متزايد منذ بداية العقد السابع من القرن العشرين نتيجة 

على املعلومات ، أمناط اإلفادة منها ، مما أدى إىل إعادة النظر يف بعض املفاهيم اليت كانت حتكـم  
إدارة خدمات املعلومات خباصة فيما يتصل منها باألمهية النسبية ملصادر املعلومات ، ومدى الطلب 

ة األساسية اليت تقوم عليها البحوث العلميـة   واملصادر هي األعمد" عليها من جانب مجيع الفئات 



 

 

تبين عليها املكتبات ، ألا قلبها النابض ، ودماغها املفكر ، ويدها اليمىن يف حتريك القراءة وتنمية 
   1"الثقافة 

وتعين املكتبات على اختالف أنواعها ووظائفها مبصادر املعلومات ، فتقوم بأحـداث أقسـام   " 
املادية ، يسمى  اكل منها مع حجم املكتبة واتساع خدماا وإمكانا خاصة ا ، يتناسب حجم

وتقـوم  " قسم املصادر أو قسم املراجع ، يرأسه مكتيب متخصص يف علم املكتبات واملعلومـات  
املكتبات بتخصيص قاعة ، أو عدد من القاعات هلذا القسم ، ترتب فيها املصادر فوق الرفـوف  

امة ، مصادر متخصصة ، فهارس ، معجمات لغوية ، موسـوعات ،  مصادر ع: ترتيبا نوعيا مثل 
  .2"بيبليوغرافيا ، أدلة وغريها 

إن احلاجة إىل مصادر املعلومات كبرية يف كل النشاطات يف كل ااالت ، إن الباحثني يطلبـون  
سـرعة ،  املعلومات املناسبة والدقيقة واملوثوق ا هاته املعلومات ينبغي أن تكون يف مصدر متاح ب

  .وسهل االستخدام، ليمكنها خدمة أكرب عدد ممكن من املستفيدين وحتقيق اإلشباع املعريف 
وهذا لن يكون إال يف إطار منظم داخل أماكن تتمتع بنوع خاص من التنظيم ميكنها السيطرة على 

  .هاته املصادر والتعامل معها ،مثل املراكز التوثيق واملكتبات وخاصة املتخصصة منها 
هناك العديد مـن االسـتخدامات املهمـة يف     :CD- ROMاستخدام اقراص  1.8.2.2

  :األقراص وكذلك األقراص املتعددة األغراض ومراكز املعلومات ، ميكن إجيازها باآليت 
حيث تشتمل مثل هذه الفهارس يف قواعد بياناا على معلومات  :بناء الفهارس املوحدة " •

باملكتبات املشاركة يف الفهرس املوحد والذي قـد يغطـي   بيبليوغرافيا عن مجيع املصادر 
جمموعة املكتبات اجلامعية أو املدرسية العامة ، أو غريها على سبيل املثال وحتديد أمـاكن  
توافر تلك املصادر يف املكتبات املشاركة ، مع إمكانية حتديث بيانات قواعـد البيانـات   

  3."تعترب طريقة اقتصادية اجلديدة فهي  ةباستمرار على األقراص املكترت
  : وخصوصا املرجعية منها على أقراص الليزر  راستخدام املصاد •

على أقراص الليزر املكترتة إمكانيات غري متاحة يف األشـكال الورقيـة ،    عيتيح استخدام املراج
هلا بواسطة شبكات خاصة فإن أسعار تلك املراجع على  فإضافة إىل إمكانات االستخدام التعاوين

 ةكما أن السرعة يف االسـتخدام وسـهول  "قراص الليزر املدجمة تقل بكثري عن نظريا  الورقية ، أ
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ـ   النصـوص   االبحث ، من خصائص هاته األقراص ، فباإلضافة إىل سهولة اسـتخدام تكنولوجي
الباحث يقرأ موضوع عن بلد معني مبوسوعة على سـبيل   ناملترابطة واليت ميكن من خالهلا إذا كا

االنتقال إىل نص يف مكان أخر  خيص شخصية  يف هذا البلد ، و كذا باإلمكان   البحث – املثال
من خالل مشاهدة الصور و سهولة النسخ ، و النقل اىل بنك املعلومـات عـن طريـق نظـام     

elextronic"1  
توفر الكشافات املتاحة على األقراص الليزرية  :استخدام الكشافات وسهولة البحث فيها  •

يف لبحث كما الحيتاج  الباحث اللجوء إىل جملدات  خمتلفة  ةمزايا سهولة االستخدام والدق ةاملكترت
، يبحث بينها كما هو احلال يف الكشافات وميكن استخدام بعضها على االتصال املباشر بقواعـد  

تهي احلديثة واسترجاع أحدث املعلومات وهو ما يتيح للباحث إمكانية أن يبدأ حبثه وين( البيانات 
منه  يف فترة قياسية ودون احلاجة إىل االنتقال إىل أماكن أخرى للبحث عن نصـوص املصـادر   

  .املطلوبة 
تتنوع أشكال املعلومات املختزنة على أقراص   :مصادر املعلومات على اختالف أشكاهلا •

الليزر املدجمة ، حيث ميكن اختزان الصورة والصوت واملخططات البيانية وغريها ، حيث 
أن خيتار أي  visual Doctrinaire:كن للطالب الذي يستخدم القاموس  املرئي مي

كلمة للبحث عنها بصورة آلية  سريعة وبسيطة ، ودون كتابتها أحيانا بل مبجرد كتابة 
 .الكلمة والنقر عليها ، يف خانة البحث

سبقه الـتفكري  ان إنشاء مصلحة األقراص الليزرية جيب أن ي :استخدام اقراص الليزر  2.8.2.2
اجلدي والعمل وفق ختطيط لألجل خدمة املستفيد ، واخلدمة الكربى هـي تـدريب واملقصـود    
بالتدريب هي ما تقوم به املكتبات األكادميية من تقدمي برامج تعليمية أو تدريبية للمستفيدين فيها 

كـز عليهمـا   املعلومات ، وهناك جانبان ير رحىت يكونوا أكثر قدرة وكفاءة يف استخدام مصاد
الباحثون عادة يف هذا اال أو هلما االنتفاع بكفاءة خـدمات املكتبـات ، ونظـم اسـترجاع     

  . املعلومات لتقدمي أكرب مساعدة للمستفيدين
تعترب األقراص الليزرية وسيلة فعالـة  : امهية اقراص الليزر يف حميط البحث العلمي 1.2.8.2.2

يث أثبتت كفاءا ، كوا وسائط ذات سعة كـبرية يف  للغاية يف حفظ املعلومات واسترجاعها ح
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التخزين ، وتتيح للمستعمل ما يبح عنه بسهولة والسري يف وقت قياسي إضافة إىل كوـا حتفـظ   
  .اخل ...املعلومات النصية ، والصور والصوت 

ضافة إىل وألا تتيح إمكانية حمو املعلومات عنها ، فقد احتلت مكانة راقية يف اختزان األرشيف إ
هذا فالعمل يف مركز األرشيف يعترب من األعمال اليت يتوجب على شاغلها أن يكومنلما بسـائر  
التكنولوجيا احلديثة الالزمة ، ، وقد رأينا كيف صحت هذه التقنية ، ميـزت حتويـل مراكـز    

  .األرشيف من مراكز حمدودة إىل مراكز بال حدود 
يلها يف جمال البحث العلمي فهي تتيح االسـتفادة مـن   باإلضافة إىل هناك عدة فوائد ميكن حتص"

الوثائق ألي غرض ، وإن كان البحث العلمي أهم األغراض ، وكذلك إتاحة الوصول إىل الوثائق 
الورقية وامللفات على أجهزة الكمبيوتر حبيث يصبح من السهل إعادة تنظيمهـا وعرضـها يف آن   

  1 .واحد 
علومات يعطي جماال واسعا خلدمة البحث العلمي عن طريـق  ومن جهة أخرى فإن ختزين قواعد امل

توفري املعلومات على أقراص ليزرية ، ومن مثة ختفيف التكاليف الباهظة اليت يتطلبها علـى سـبيل   
وكل هذا يؤدي إىل استعمال األقراص الليزرية يف ) on . line(املثال البحث باالتصال املباشر  
ه تأثري ممتاز يف توفري القرص للطلبة الباحثني لإلطالع علـى مـا   ختزين قواعد املعلومات سيكون ل

  .يهمهم يف جمال ختصصهم 
تعترب األقراص الليزرية من أحداث الوسـائط   : "ميزات اقراص الليزر املستخدمة 2.2.8.2.2

املستخدمة يف عملية ختزين واسترجاع املعلومات ، وهي جتمع بني مميزات الكتاب واألسطوانات ، 
  .صغرات العلمية ، وهذه التقنية احلديثة سوف تسود لآلماد وامل

  :طويلة كأوعية املعلومات ملا تتميز من إمكانيات، حناول عرضها فيما يلي
قابلية اخلزن العالية ، حيث تتميز األقراص الليزرية بقدرة هائلـة علـى اختـزان     •

 ساعة ونصـف مـن   قرصا مرنا أو حوايل 330ألف صفحة مطبوعة أو  350املعلومات حوايل 
 الصوت والصورة

استخدام األقراص الليزرية يف عملية استرجاع املعلومات سـهل للغايـة لكوـا     •
تستخدم أجهزة الكمبيوتر الشخصية املوزعة يف أغلب أماكن البحث والعمل ، زيادة على ذلـك  

  االسترجاع العشوائي ملعلومة أو لقطة مسجلة على القرص  
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لليزرية ، تعترب مكلفة نسخ صور مماثلة لقرص ، مقارنة بتكلفـة  كلفة استخدام األقراص ا
نسخ صورة لوسائط معلومات أخرى غري عالية ، لكن يطرح عامل التكلفة فيما يتعلـق ذلـك   

  1. .بإعداد النسخة األصلية للقرص الليزري حيث تكون مكلفة
، فاملعلومات على عدم تعرض هذه األقراص خلطر التلف أو إزالة املعلومات املسجلة عليها 

األقراص ال تصنع بفعل األتربة ، أو بصمات األصابع ، ومها السببان الرئيسيان يف ضياع املعلومة 
  .يف اسطوانات التخزين التقليدية ، كما أا ال تتأثر حبرارة اجلو أو بالظروف املناخية

  
  

  :خدمان قواعد وبنوك املعلومات 3.8.2.2
املعلومات تزامن مع ظهور أجهزة احلاسوب وتطبيقها لنمط ظهور هذه اخلدمة يف جمال  إن

  االتصال عن بعد ، ومن مث ميكن التمييز ما بني نوعني من هاته 
القواعد والبنوك اليت تنتج على املليزرات ذات القدرة الفائقة على ختزين املعلومات ، وثانيهما تلك 

ومتتاز قواعد املعلومات  "مكان املستفيد ، اليت تتيح عملية مسألتها على اخلط املباشر وانطالق من
يف شكل املليزرات يف سهولة االستخدام بسهولة استخدامها مع إمكانية تعديل إستراتيجية البحث 
املستخدمة ناهيك عن توفريها التكاليف االشتراك ا من خالل استبدال املليزرات القدمية بنظريا 

 توفر خدمة البحث على اخلط املباشر فإا متكن املسـتفيد  احلديثة  ، أما عن بنوك املعلومات اليت
من البحث عن املعلومات عن طريق االتصال املباشر باملنتجني أو املوزعني ، وقبل اخلوض يف أهم 

  2 ."اخلدمات اليت يقدمها هذا النوع من القواعد ال بد أن ما هي بنوك املعلومات بصفة عامة
من مزايا النشر  اوتستمد قواعد املعلومات مزاياه" :املعلوماتا قواعد وبنوك يمزا 1.3.8.2.2

اإللكتروين ، واإلنترنت كاالنفتاح على مصادر املعلومات العاملية ، واتساع جماالت املعرفة  وتطور 
صناعتها ، وتتيح متابعة التطورات لكل أنواع املعلومات ، ومجاعة املستفيدين بالكمية  والكيفيـة  

، توفر إمكانات كبرية  MAILINGLISTطريق ما يسمى قوائم اإلرسال  املطلوبتني ، عن
للبحث واالسترجاع ، وسرعة الوصول إىل املعلومات املطلوبة ، وال ميكن احلصول عليها بطريقة 

                                                 
. م ص 1997القاهرة ،. وقائع المؤتمر الثامن للمعلومات . خدمة البحث في قواعد البيانات المخزنة.عليان ، ربحي مصطفى ، ناصر محمد علي  1

33  .35 
2  ] Fondin , nubert , recheché , et traite linfournation ,paris:hachette , 1992.p 96 .97 



 

 

التوثيق التقليدية للنسخ الورقية ، كما توفر سهولة كبرية يف حتديث املعلومات وإجراء املراجعـات  
  .1"ضافات إلكترونيا أو التعديالت أو اإل

كما متكن الباحثني من الوصول إىل املعلومة البعيدة عن مراكز عملـهم ، وخباصـة أن أعـداد    
الدوريات املتخصصة واملنشورة يف شكلها اإللكتروين ، يف تزايد مستمر أيضا وتتيح فرصة البحث 

  .املباشر ، يف فهارس مكتبات البحث الرئيسية ، يف دول العامل املتقدمة 
وتراسل البيانات بني الباحثني ، ومئات مراكز املعلومات ، الذي ميكن أن يتم يف غضون دقائق ، 
أو ساعات بدال من األيام أو األسابيع للوصول واسترجاع املعلومات املطلوبة ، وذلـك بسـبب   

ة  أو األقـراص املليـزر  ) on line(رسرعة إرسال الوثائق املطلوبة إما عن طريق االتصال املباش
CD - ROM    واليت أضحت من أهم التكنولوجيات املوجودة خلدمة مسـتخدمي املكتبـات

  .ومراكز املعلومات ، واليت توفر البحث يف الدوريات والتقارير ، الصحف والوثائق احلكومية 
كما تسمح للباحث يف حصر املعلومات حسب اللغة ، إضافة إىل النسخ سواء يف شكل مطبـوع  

  .التحميل إىل األقراص املمغنطة  ورقي ، أو عن طرق
سامهت الدوريات اإللكترونية يف دفع عملية  :اخلدمات العامة للدوريات اإللكترونية 4.8.2.2

البحث نظرا جلملة اخلصائص واملميزات أال مها حداثة معلوماا قياسا بالكتب واألنواع األخرى 
وري ومنتظم باإلضافة إىل بعض من مصادر املعلومات بسبب سرعة صدورها وتواصلها بشكل د

  : اخلصائص منها 
إن ما مييز الدوريات الفورية هي التعطيالت اليت حتـدث   : أ الفورية يف اإلنتاج والنشر         

أثناء عملية الطبع ونقل املطبوعات إىل املستفيدين إما عن طريق الربيد أو اإلرسال املباشر ، وهذا 
و ما يفقد السرعة يف توصيل املعلومة اليت جاءت من أجله الدوريات ما يزيد يف املدة املستغرقة وه

، وغالبا ما يكون يف الدوريات اإللكترونية تكامال تاما ألن عملية التداول تتم إلكترونيا عن طريق 
  .احلاسوب يف عملية النشر واالستقبال جمرد ثوان ال غري 

ميكن للدورات اإللكترونية أن تفسح اال : "ب إتاحة فرصة نشر املعلومات اإلضافية          
لنشر املقاالت كاملة مهما بلغ طوهلا ، كما ميكن أن تتيح فرصة نشر املالحق والتذييالت وغريها 
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من العناصر اليت تتصل مبحتوى املقال ، أو اليت ميكن أن تقدم شواهد إضافية لدعم ما انتهى إليـه  
  1."املؤلف

أن هذا النمط من التأليف أن يسفر عن وثائق حوارية تؤكد الطـابع  من ش: ج التفاعلية          
بوصفها املدينة الفاضلة اليت يتواصل "التفاعلي لالتصال العلمي ، حيث ينظر هارناد إىل اإلنترنت 

فيها العلماء والباحثون بسهولة ، إال أنه ينبغي هنا التمييز بني التواصل واملناظرة العلمية من جهة ، 
ن جهة أخرى ، وبينما يرى هارناد أن اهلدف الرئيسي للباحث هو اإلسـهام يف تنميـة   والنشر م

املعرفة ، وتقدمي هذا اإلسهام خالصا لغريه من الباحثني بال قيد ، يرى آخرون ، وهم على حق ، 
أن اهلدف الرئيسي للباحثني من وراء النشر هو تأكيد املكانة يف مضمار التسابق للحصول علـى  

  2." ، وفقا لقيم األوساط العلمية وأعراقها  املكافأة
إذن فالتفاعل مطلوب  و احلوار مفيد يف املراحل املبكرة لتهيئة األعمال العلميـة و إال أن  

ينبغي أن تكون واضحة حمددة حيت تستقر هذه األعمال يف الصورة اليت يراها املؤلفون   ةاملسؤولي
إضافة  جديد ينسب إىل املؤلف يف رصـيد اإلنتـاج   واحملكمون صاحلة للنشر الرمسي الذي يعين 

  .الفكري  اله 
أن النشر اإللكتروين أصـبح مصـحوبا بربجميـات     :استثمار إمكانات الوسائط املتعددة  •

النصوص الفائقة اليت عززت مقومات الوسائط املتعددة ، وبعد ذلك تطورا نوعيا ساهم يف 
  .ث الصور املتحركة إعطاء الدوريات اإللكترونية ، إمكانيات ب

أحـد   and new odlyzko: يرى أندروا أودليزكـوا   :"االقتصاد يف تكلفة اإلنتاج •
املتحمسني للدوريات اإللكترونية أن نظام نشر الدوريات اعتمادا على اإلنترنت يؤدي إىل 

دوالر أي أن تكلفة اإلنتاج  500دوالر إىل  4000حفظ تكلفة نشر املقاالت من حوايل 
ترتبط سعة انتشار  : املرونة يف التعاملمن تكلفة النشر الورقي  % 12.5حوايل  تكون يف

الدوريات اإللكترونية بالتعامل التزامين من جانب العديد من املسـتفيدين ، دون التقيـد   
مبواعيد فتح املكتبات ، وينطوي التعامل مع الدوريات اإللكترونية على جتنب إلحباط الناتج 

وريات يف أماكنها على األفق ألي سبب من األسباب ، كـذلك ميكـن   عن عدم توافر الد
يهمه من املقاالت، وتسجيل املذكرات على اخلط املباشر، كما ميكنه أيضـا  ... للمستفيد
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حتديد ما حيتاج منه على ورقية واحلصول على هذه النسخ على الفور ، يضاف إىل ذلـك  
  1"ائط يف ذلك الصور املتحركةاحتماالت احلصول على املعلومات ، متعددة الوس

هناك العديد من ااالت الناشئة وااالت التخصصية  :خدمة ااالت التخصصية الناشئة  •
الدقيقة اليت تفتقر إىل منافذ النشر املناسبة ، أو اليت ال تتحمل تكلفة املنافذ التقليدية بسـبب  

ذه ااالت حمدودة التوزيع ، ومن قلة عدم املتخصصني فيها وعادة ا تكون منافذ النشر يف ه
  مث فإن الدوريات اإللكترونية ميكن أن تشكل النافذ املناسبة 

تتوافر بالدوريات اإللكترونية مقومات حبـث غـري    :دعم مقومات البحث واالسترجاع  •
  . تقليدية تبدأ بتصفح قوائم احملتويات واملستخلصات ، والبحث يف النصوص الكاملة 

  مات املفتاحية ، كما تكفل الروابط الفائقة يف النصوص والوسائط الفائقة للمقاالت بالكل
استرجاع الوثائق املتصلة مبوضوع االهتمام يف جمموعات متكاملة ، يضـاف إىل ذلـك   

  .إمكانيات استرجاع املقاالت ، مصحوبة بالوثائق املرتبطة ا عن طريق االستشهاد املرجعي 
  يسمح ربط الدوريات االلكترونيـة بتقنيـة    :خلاصة مراعاة ظروف ذوي االحتياجات ا •

Adoparive   ، أن يسري مهمة ذوي االحتياجات اخلاصة يف احلصول على املعلومـات
فنظم القراءة االلكترونية اليت حتول اإلشارات النصية إىل إشارات صوتية تتيح للمعـاقني ،  

لومات على تطوير إمكانات بصريا فرصة تلقي املعلومات مسعيا ، تعمل شركات تقنيات مع
وزومتكسـت   Jaws. الربجميات املناسبة يف هذا السياق ومن بـني هـذه الربجميـات    

.Zoomtext  ودرارجون ديكتيتDragandictat  املرتبطة بالنوافذWindows 
ــوكن  ــالرج  Outspakenوآوتيبـ ــكرتري Ihalargeوإنـ  وباورسـ

powersecretary  اليت تنتجها شركةMakihtosh  ميكن تكبري احلروف كذلك
  .على الشاشة ملا خيدم ضعاف البصر 

ويتيح التعامل مع الدوريات اإللكترونية فرصـة  :"تيسري احلصول على إحصائيات اإلفادة •
رصد واقعات اإلفادة بكل أشكاهلا على حنو ميسر كفء ال يتسىن للمكتبـات بالنسـبة   

اهم يف حتليل البيانات الناجتة عنه للدوريات الورقية ، وميكن هلذا الرصد أن يتم تلقائيا وس
  .يف التحقق من مدى فعالية تكلفة الدوريات ومن مث ترشيد ما يتصل هلا من قرارات 

                                                 
  222ص . المرجع نفسه . عليان ، ربحي مصطفى ، ناصر محمد علي -  1



 

 

  .هذه أبرز مزايا الدوريات االلكترونية 
  1."صعوبة استخدام الدوريات اإللكترونية املتاحة املصدر للمعلومات

 قضايا حقوق التأليف 
 .األطراف املشاركة تغيري أمناط العالقة بني "

 .صعوبة التعرف إىل الدوريات االلكترونية واإلفادة منها 
 .ارتفاع تكلفة استخدام الدوريات االلكترونية

MONNIER, EMILIE ROMAND     قضايا احلفـظ التـارخيي واألرشـيفي
  .للدوريات االلكترونية

يف تزويد الطالب مبهارات  االلكترونية املتاحة من خالل االنترنت، وهذا بال شك له فائدة عظيمة
  2".الوصول إىل املعلومات وحتليلها واإلفادة منها يف دراسته

إىل تطبيقات استخدام  اإذا نظرن :خدمات النشر للمصادر اإللكترونية عربى اخلط 6.8.2.2 
االلكترونية يف جماالت التعليم فستتضح أمهية هذه األوعية يف دعم األكادميية والتربوية ،  بالكت
مع التطور يف تقنيات املعلومات يستطيع الطالب حتميل مكتبة كاملة يف جهاز قارئ الكتب ف

كما أنه سيتمكن من الوصول إىل عدد كبري . االلكترونية الذي رمبا ال يزيد حجمه عن كف اليد 
من الكتب والدوريات االلكترونية املتاحة من خالل االنترنت، وهذا بال شك له فائدة عظيمة يف 

  .ويد الطالب مبهارات الوصول إىل املعلومات وحتليلها واإلفادة منها يف دراستهتز
إن الدور الفعلي الذي ميكن أن تلعبـه مصـادر    :"الدور العلمي ملصادر املعلومات 1.8.2.2 

يكمن يف توفري املعطيات الالزمة لكل باحث كل حسـب  .املعلومات داخل حميط البحث العلمي 
املوارد املائية ، واإلطالع على أكثر الوسائل جناعة يف حتريك االقتصـاد ،   جمال ختصصه ، فتنمية

واإلطالع على املعلومات اليت تساهم يف دف عجلة اتمع قدما ، كلها تلك االستفادة ال ميكـن  
   3."أن حنققها دون اللجوء إىل مصادر املعلومات على اختالف أنواعها ، ومن مث أصبح لزاما توفري

                                                 
1 Marqurt, madeleine, N . Idem , p . 82  
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زيادة على ضرورة وجود شبكاة معلومات ختـرج هلـذه   ،لالزمة لالقتناء تلك املصادر الشروط ا
لتكون أكثر فعالية ، علما أن األمم اليت لن تكون قادرة علـى  .املصادر إىل التكنولوجيا املعاصرة 

تطوير قدراا يف هذا امليدان ستبقى خمتلفة عن ركب قطاع املعلومات ، وستبقى تعاين التخلـف  
أبعاده االقتصادي ، الثقايف والعلمي ، عدا ذلك فسوف لن تستطيع املسامهة يف اإلنتاج العايل بشىت 

  للمعلومات ، وال حىت أرسا ، قواعد جمتمع املعلومات 
إن االهتمام مبصادر املعلومات أصبح ميثل قطاعا حيويا وإستراتيجيا يف حياة اتمعات احلديثة ، " 

الريادي الذي تلعبه املعلومات يف إمداد البحوث العلميـة والتقنيـة   فليس هناك أىن شك يف الدور 
  1"بذلك حيصل التقدم يف ميدان العلوم والتكنولوجيا 

سامهت مصادر املعلومات يف ثورة  :مصادر املعلومات ومسهمتها يف ثورة املعلومات 2.8.2.2
معزل عن التطـورات الـيت   ومل تكن أي مصادر املعلومات يف " املعلومات الذي يعيشها اتمع ،

وثاين هذا الطرح متزامنا مع الربط بني ظـاهرة املعلومـات ، وبـني    .شهدا صناعة املعلومات 
  .2"االستفادة من نتائج التطورات التكنولوجيا احلديثة للمعلومات 

تتجاهل حقيقة أن املعلومات ظاهرة اجتماعيـة حضـارية ،   " عصر املعلومات" كما أن عبارة 
ياة اإلنسان منذ حماولته املبكرة للتعرف على الطبيعة احمليطة به وحماولة تسخري ما يستطيع ارتبطت حب

السيطرة علية من عناصر هذه البيئة لتوفري مقومات احلياة املناسبة ، ولوال هذا التواصل يف االهتمام 
علومات تسـتند  ، باملالحظة واالستكشاف ، وتبادل املعلومات واخلربات ، علما أن دورة حياة امل

  .التواصل العلمي ، وبث املعلومات  وعلى ثالثة حماور هي إنتاج املعلومات ، االتصال أ
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الفصل الثالث

المكتبة الجامعية ومصادر المعلومات اإللكترونية



 

 

  :متهيد
واألدوات , املكتبة اجلامعية هي ذلك النوع من املكتبات اليت ختدم جمتمع األسـاتذة والطلبـة   "

وختتلف حلجم اجلامعات والكليات وعـدد الطلبـة   , العايل  املختلفة يف اجلامعة والكلية أو املعهد
  1" وعدد األقسام العلمية, املسجلني 

ذا تعترب املكتبة اجلامعية مرفقا حضريا هاما فهي تقوم بدور ريادي يف جمال التربيـة والتعلـيم يف   إ
لكتـب  فهي جزء مهم يف مؤسسة التعليم العايل  حبيث تقوم بتقـدمي كافـة ا  ، خمتلف اتمعات

وكذا الوثائق اليت تتماش مع املقررات الدراسية خدمة ملناهج التـدريس والتكـوين   , املطبوعة 
وانطالقا من جمموع مرافقها وأجهزا وهي يف ذات احلني مكتبة تبحث ألا ختـدم ختصصـات   

واليت تضـم يف حمتوياـا الكتـب    , وتقدم خدمات وجمموعات كبرية يف كل ختصص , عديدة
  .املتخصصة وأمهات الكتب واملراجع 

انطالقا من وضيفتها اجلامعية أو األكادميية آال وهي مساعدة اجلامعة يف أداء مهمتها سواء يف و
وأعضاء . وطالب الدراسات العليا, البحث أو التعليم حيث تقدم خدماا للطالب اجلامعيني 

من اجلها واليت تنشط يف  هيئة التدريس والباحثني فهي تعمل على حتقيق األهداف اليت أنشئت
فاملكتبة اجلامعية تضل أقرب املرافق خلدمة اتمع األكادميي وتسعى إىل , إطارها داخل اجلامعة

حتطم اإلطار الكالسيكي الذي . خلق األفضل من خالل رسالتها التربوية والتعليمية و فهي بذلك 
جلامعية اليوم تضطلع مبهام أخرى لكن املكتبة ا, قولبها يف اإلطار املكاين للحفظ والتخزين 

مبقاربات تسويقية لتقدمي , باإلضافة إىل االقتناء والتجميع واحلفظ تتمثل يف املهام واخلدمات
, وبأقل جهد وتكلفة ملستفيدين دائمني أو حمتملني. دقيقة يف أقصر وقت, خدمات فعالة 

 فاملصادر الورقية مل تعد , ا وأصبحت تسعى إىل تنويع يف أشكال ومصادر املعلومات املتاحة
بل تعدى ذلك إىل احتوائها على مصادر . تشكل الرصيد الوثائقي الوحيد يف املكتبة اجلامعية

. اوجب عليها نوعية أخرى يف التعامل ويف طريقة بناء وتنمية رصيدها , معلوماتية الكترونية 
  . الرصيد االلكتروين, خاصة من 

  
  : بناء اموعة يف املكتبة اجلامعية  :بة اجلامعيةبناء اموعات يف املكت 1.3
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سواء كانت مواد كتب أو  ،ويعين كل املواد املكتبية "مصطلح واسع , مصطلح جمموعة املكتبة 
ويشمل املصطلح يف العادة كل ما يزود , أو غري مطبوعة , مواد مطبوعة  ،مواد غري كتب 

ت ومراكز املعلومات ويطلق هذا املصطلح على عدد املستفيد باملعلومات وميكن أن توفره املكتبا
  .و التزويد أمهها , من العمليات املكتبية اليت تعترب عملييت االختبار 

وهي عملية تشمل حتديد ميادين القوة والضعف يف اموعات بالنسبة لالحتياجات املستفيدين  
وجد خاصة مع التنوع احلاصل  ومن مثة العمل على تصحيح الضعف إن ،واملوارد املتاحة للمكتبة

  1".يف املوارد املتاحة
  :مناهج بناء اموعات1.1.3

وتنمية املقتنيـات يف  , يعترب أهم عنصر حيدد طبيعة ومكانة املكتبة وهويتها " :اإلقتناء 1.1.1.3
أن , وقد اعترب بعض البـاحثني  , املكتبة هو التعبري الصحيح عن النمو املنهجي موعات املكتبة 

يف حـني  , ختطيها إدارة وتنمية املقتنيات هو احد املوضوعات املهمة يف القرن الواحد والعشرين 
وفيما يلـي أهـم   , أصر البعض على ضرورة وضع مناذج جديدة لتنمية املقتنيات يف هذا القرن 

  2".لية بناء وتنمية الرصيد الوثائقيالطرق واألسس اليت تبىن عليها عم
ميكن القول أنه يستحيل علـى  , كأول اخلطوات يف بناء اموعات : ارعملية اإلختي 2.1.1.3

يف   عأن جتمع كل ما ينشر من اإلنتـاج الفكـري باالتسـا   , أي مكتبة  مهما بلغت إمكاناا 
هلذا . يضاف إىل ذلك التزويد املستمر واملتنامي )مستوياته الفكرية والعلمية (أشكاله وموضوعاته 
من ناحية تغطية اهتمامات ,  هذه العملية لالسهامها يف توفري احلد األدىن  اإلنتاج الفكري وتأيت

  . والسعي إىل مواكبة ما يصدر حديثا من مواد تقليدية وحديثة , املستفيدين 
أربعة اختبارات رئيسية تستطيع املكتبة مهمـا   (Enright)ففي أوائل السبعينات خلص انرايت 
  . وهذه االختيارات هي) املوارد غري الكتب ( لتعامل مع كان نوعها أن ختتار واحدا منها ل

  3.إما أن تتجاهل املكتبة التطورات احلاصلة يف وسائل االتصال و أوعية املعلومات 
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وتنحصر مهمتها  , لعلها ختتفي مع مرور الزمن أو أن تستبعد املكتبة املصادر اجلديدة من مقتنياا 
عـن تلـك املصـادر    . ميكن أن حتوي ضمنها كتبا متخصصة  اليت, يف جتميع الوثائق التقليدية 

  .وما يتعلق ا من قضايا, اجلديدة 
  هذا الطرح ال ميك اعتماده بالنضر إىل حتمية املصادر احلديثة وحاجة املستفيدين إليها

  . أما الطرح الثالث وهو األقرب للتعامل معه مع شروط معينة الزمة لتحقيقه وهو 
اجلامعية باخلصوص جتميع وختزين هذه املصادر اإللكترونية وإتاحـة اخلـدمات   أن تتوىل املكتبة 

وحبكم أن هـذا النـوع مـن    . املعتمدة عليها متاما مثلما هو حاصل يف املصادر األخرى الرقية 
املكتبات خيدم جمتمعا متجانسا من الطلبة و أعضاء هيئة التدريس  دف يف األصـل إىل دعـم   

إضافة إىل أا تسعى إىل توفري كل ما , سواء يف الكليات أو اجلامعات , قررة املناهج الدراسية امل
 fun ))يلزم اتمع األكادميي من مصادر و معلومات الكترونية الذي حسب فون  أجنـرن    

Unger))  حتدد أربعة مزايا يف املكتبة اجلامعية.  
نتيجة لتعزيـز ودعـم   , املكتبات يف أن بعض املصادر تكون أكثر فائدة يف التشكيل االلكتروين

باإلضافة إىل أن حجم املصادر املطبوعة يف ازدياد مسـتمر  ". القدرات البحثية واملعاجلة والتجهيز
وبالتايل فإن البدائل االلكترونية , ومبعدالت عالية واملكتبية ال ميكنها حتمل  اقتناء هذا الكم الكبري 

فهو أكثر اقتصادا يف احليز املكاين , املصادر االلكترونية  أما جمال ختزين, تتغلب على هذه املشكلة 
لكن يف عملية اختيار هاته املصادر هـو  , وهو ما يزيده أكثر جاذبية من وجهة النضر االقتصادية 

أجاد طرق معينة يف عملية االختيار كعملية احلصر  البيلوغرايف أو يطلق عليهـا أدوات الضـبط   
  1 ".البيلوغرايف 

The soft ware encyclopedia 1990- new York – Bo wker1990 
  .)مثال أدلة احلصر العامة (

Walton Robert aud taylor , nacy (1986) Directary of mic 
rocowput eor.saft war for. Libraries . phoenix , arizanec : 

aryxpess,1986-564p.) كمثال لألدلة احلصر املتخصصة(  
Saftwar rviewsan file , val. 1,1 (1985) , -n . y : facts an file 

;pnt bly . ) 2")كمثال لالدلة عروض الربامج  
                                                 

   35 - 34. ص. 2000النادي العربي للمعلومات ، : سورية . في المكتبات ومراآز األرشيف: نظم المعلومات الحديثة . النادي العربي للمعلومات  1
2 -cherhal ,Elizabeth . internet ou la rechache interconnectéé . bulletin des bubliothéques de France. 1993. 38. 
4.p.12 



 

 

Kruse tead (1985) locativy cauputer . saft wor – N.Y. 
:Garlaud 117) كمثال للبيلوغرافيات عن الربامج  

  . تصنف إىل فئتنيأما فيما يتعلق بأدوات اختيار الربامج وقواعد املعلوماتية العربية ف
إعداد حكمـة   CD ROMعرض إصدارات جديدة على : عروض برامج الدوريات لالختيار 

  عون يف جملة الكمبيوتر واالتصاالت وااللكترونيات 
  .bro rgreu ecoupiater mand: برامج عامل الكمبيوتر , . برامج مرشد الكمبيوتر 

هاته  ميكن حصر هذه العملية وذلك راجع الن ال ": املعايري اخلاصة بعملية اإلختيار 3.1.1.3
وبا التايل ليس من السهل حصر جل املعايري اخلاصة بعملية التقيـيم إال  , املصادر يف تطور مستمر 

أن املختصني وخاصة منهم املكتبيني العاملني حاولوا إجياد بعض املعايري تبعا للمصدر املتاح وجعل 
  .ل يف هدا اال واهم هذه املعايري هاته املعايري مواكبة للتطور احلاص
سهولة االسترجاع والتدريب عليها وإمكانية  , التكلفة املعقولة, كثرة االهتمام واإلقبال على املنتج

شراء امللفات القدمية مرة واحدة بدال مـن تأجريهـا   , االطالع على املنتج وفحصه قبل االقتناء 
يات الميكن االستغناء عند اختيار وشـراء بعـض   تقن.  رولفرد وبث ساند و,  رويقدم الن كش

  1".منها ةاملصادر االلكتروني
 .ويبني مامدى نقل البائع يف السوق  وميثل احملطة األوىل للمصدر االلكتروين: السوق "

الام الصانع قـدختلى عنـه    دهل املصدر الدي يستخدم يف النظام منتج جدي: اجتاهات األجهزة 
  .وكيف تتم خدمته , را واجتهاىل بديل أكثر تطو

  ما القيمة التقديرية لتكلفة التحديث وتطوير النظام :  تكاليف مستقبلية "
وهل استخرج هدا ,هل قاعدة البيانات ككاملة مثل املنتج املتوفر يف شكل أو يف أخر : االكتمال 

يعمل وحـده   أو انه, أو املطبوع ,مثال على اخلط املباشر , املصدر  وهل يتم استالمه بشكل أخر
  .بشكل كامل 

كيف يـتم  . الفترة اليت ميكن هلذا املصدر أن يتعطل فيها ويتوقف عن اخلدمة  ةماهي:  املصداقية 
  2."عمل نسخ احتياطية
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هل املصدر يف شكل وعائي أكثر أو اقل مرونة مع نظريه على اخلط املباشر أو املطبوع : املرونة "
  1".ىل تدريب مكثف هل حيتاج املصدر إ: سهولة االستخدام 

  .هل يوفر البائع توثيقا كافيا للتشغيل الفعال للنظام   :التوثيق 
هل يوفر البائع صيانة أو إضافات جديدة عند اقتناء وشـراء أو اشـتراك يف   : اخلدمة مبعد البيع 
  .املصدر وغريها

 ةدر االلكترونيقرارات بناء وتنمية اموعات املتعلقة با اختيار املصا Jonsonويوضح جونسون 
ليكـون  , فا القرار األول يتعلق مبدى احتياجنا هلدا املصـدر  , واألوعية االلكترونية بصفة عامة 

  .جزءا من  املكتبة 
هل ميكن حتمل تكلفة املصدر؟ وهل ميكـن  , مث ننتقل بعد دلك إىل قضايا أخرى يدخل ضمنها 

وحفظه واستخدامه ؟ مث يتم تطبيـق   مث جتهيزه وفهرسته ودعمه وتقدمي خدماته, احلصول عليه ؟
إعداد نقاط , سهولة االسترجاع , متييز احملتوى , اجلودة .( تشمل  ياملعايري املعتادة لالختيار وه

 تارتباط املادة با احتياجـا ) احلداثة واالكتمال اللغة , جمال املعاجلة , االسترجاع والكشافات 
ويضيف إىل . والتكلفة واملنفعة , يف ذلك عمق التغطية السعة واجلودة , املكتبة واملستفيدين منها 

هل ميكن االتصال با البائع لالستبدال . ذلك تقييم دعم البائع ومدى الثقة به وسرعة الوصول إليه 
وهناك من يقتـرح مخسـة   , النسخ التالفة بنسخ أخرى ؟ هل يقدم كتيبات لكيفية االستخدام 

  .دقيق املساعدة ملن خيتار املنتجات  على قرص مدمجميكن أن تتضمنها قائمة الت, جماالت 
  القضايا املتعلقة برواد املكتبة  -
  .امليزانية وقضايا التزويد  -
 املنتج على القرص الطلب ومستلزماته  -
 املسائل الفنية  -

  2. قضايا التنفيذ
ـ وفيما خيص املكتبة اجلامعية با املسيلة فاء ا تعترب عملية اختيار املصـادر االلكت  مـن  ,  ةروني

وكـذا  , اختصاص جملس اإلدارة املكون من جلنة خاصة بإدارة اجلامعة وحمافظ املكتبة الرئيسـية  
 مع اشتراك الطلبة واألساتذة عموما يف الرصـد االلكتـروين  . حافظي املكتبات املعاهد األخرى 
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للمعايري املطبقة عملية االختيار  عالذي يتكون يف الغالب نسخ موازية للمطبوعات الورقية وال ختض
  .يف كل ااالت 

وهو مـا يفسـر   . وسعة خدماته , بل يراعى  اجلانب اخلاص با الكلفة املالية للمصدر وحجمه 
توجه نظام االختيار حسب تعميم اخلدمة لتحسينها  باإلضافة اىل إن امليزانية املقـدرة للمكتبـة   

ى من الطلبة يف كل التخصصات واملقـدر  تذهب لالقتناء املصادر الورقية اليت ختدم الشرحية الكرب
مـن جممـوع    12%وال خيصص إال جزء ال يتعدى يف كل ااالت, طالب 225عدد ضرب 

  .امليزانية املخصصة يف عملية االنتقاد
   وهي, عملية توصف بأا عمليات بناء اموعات , تأيت بعد عملية االختيار 

أمـا ادوارد  "" هـا مـن املـواد املكتبيـة     وغري,  ford)ويعرف  :عملية التزويد  2.1.3 
(Edward)  : ا   (( فيقولا املكتبة لتوفري املواد املطلوبة الـيت اعتمـد بأن العملية اليت تقوم

  }} .....سياسة االختيار إلضافتها موعات املكتبة 
اد املكتبيـة  أن التزويد هو عملية توفري أو احلصول على املـو , وعليه فإنه ما يفهم من التعريفني 

كالشـراء  . من خالل املصادر املختلفة هلذه العملية, املختلفة واملناسبة للمكتبة وتمع املستفيدين 
واإلهداء والتبادل وتتم كل هته العمليات خاصة السراء بعد عملية اختيار دقيق هلا ضمن شـروط  

جمموعات املكتبة املختلفـة  أو سياسة اختيار معينة وكذا صمن ميزانية حمددة بغرض أغناء وتطوير 
 1 .وتتعدد مصادر ت التزويد وتتنوع 

املصادر االلكترونية وغريها من السلع تباع وتشترى فكل مكتبـة حتتـاج إىل   : الشراء         
فبعد أن يتم إجراء عمليات االختيار ووضع قائمة الطلب توجه إىل املورد مباشرة , مكتبة خمتلفة 

أو من املؤسسات املعتمدة أو املعارض الدائمة أو املؤقتـة  , خارجي  أو عن طريق وسيط حملي أو
من خالل ما يعرضه املؤلفون أو الباعة مباشرة عندئذ تدفع قيمة هذه املادة املطلوبة ليكون لذلك 

  2 ,مصدرها الشراء
في ف, والشراء قد يكون مبفهومه التقليدي وقد يتعدى إىل ما يعرف ما يسمى بالتعاقدااللكتروين  

وبدء بث املعلومـات مـن دون   , اية القرن العشرين وجدت االنترنت كأداة تقنية لالتصاالت 
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    .e)مقابل إال أن تعاظم دور االنترنت التجاري و أطلق على هذا النموذج التجارة عرب اخلط  
(commerce)  اـ , جمموعة املبادالت الرقمية (( لتحدد ماهيتها القانونية أل طة اخلاصة بأنش

وفرضت } جتارية يف إطار  سيل ال ينقطع من املعلومات لتتم مبادالت تتعلق باملنتجات واخلدمات
, التجارة اإللكترونية نفسها لتصبح مبثابة ثورة جديدة يف نطاق التجارة يف التـاريخ اإلنسـاين   

وأصبحت االشتراكات يف الصحف واالت والكتب وكل ذلك يتم ببساطة علـى املسـتويني   
وطين والعاملي وبذلك فتحت االنترنت آفاق رحبة طليقة من القيـود وال تعتـرف باحلـدود    ال

وجد عقد البيع أو الشراء بني البـائع  . وقدميا على سبيل املثال . مبمارسات جديدة لالستهالك 
مما أثـار  . واملشتري واآلن وجد عقد البيع عرب اخلط من خالل أو باألدق عرب وسيط االنترنت 

وعن نطاق هذه احلماية وها تكتفـي القواعـد التقليديـة    , ل عن كيفية محاية املستهلك التساؤ
  . وتتالءم مع التكون االلكتروين للعقد؟

وهو عبارة عن تعاقد أو اتفاق بني مكتبتني أو أكثر على التقايض فيما بينـهما   :التبادل          
هذه يف التعريـف  . إحدامها يف غىن عنه  ,باملواد املكتبية حبيث تقدم كل منهما لألخرى مصدرا 

فإنـه أصـبح   , أما فيما خيص التبادل بني املكتبات يف العصر احلايل , الكالسيكي لعملية التبادل 
يأخذ مغزى آخر بالنضر إىل التطور الذي عرفته املكتبة اجلامعية يف جمال تقدمي اخلدمات واحتواء 

دف األساسي للمكتبة الرقمية هو اجنـاز وظـائف   حبيث يتفق مجيع املختصني بأن اهل, الرصيد 
مبـا يف ذلـك   . إضافة إىل تقدمي اخلدمات وتوسيعها ,املكتبة التقليدية ولكن يف صورة الكترونية

  .عملية التبادل يف العامل الرقمي 
, يقصد به أن يتطوع شخص أو هيئة  بأن يقدم للمكتبة نسـخة أو نسـخا    :اإلهداء          

أما ما يسمى بإلستهداء فهي أن تطلـب  , بدون مقابل , ة كبرية من الكتب جمانا وأحيانا جمموع
أن تقدم هلا مطبوعات معينة حتددها على سـبيل  , أو اهليئة , املكتبة من املؤلف أو من املؤسسة 

قـد ال  , و بدون مقابل واهلدف النهائي من العملية هو أن حتصل املكتبة على مصادر , اإلهداء 
 1حلصول عليه عن أي طريق آخر تتمكن من ا
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وعلى , تبدأ باختيار املواد اليت تدخل يف إطار سياسة املكتبة : عمليات بناء اموعات  3.1.3
حيث يتوجب أن تأيت املقتنيات نتيجة ملقترحات أو طلبات املسـتفيدين   , ضوء سياسة واضحة 

من املقبالت لتلك القوائم عل فهـارس  البد , وإعداد قوائم الطلبات , بعد االنتهاء من االختيار 
وجيب مراعـاة طلـب السلسـات    , بقصد التأكيد من عدم اقتناء املكتبة ملا مت اختياره , املكتبة 

حيث يتم تعبئـة    prei fwatويفر الناشرون منوذجا مرفقا للطلب , عند الطلب , االلكترونية 
على منتـوج مـن املنتجـات    النموذج من طرف املكتبة أو الشخص الذي يرغب يف احلصول 

وحملاولة معرفة كيف يتم التزويد داخل املكتبة باجلامعة اطلعنا على بعض النمـاذج يف  , املعروضة 
فان ما لـوحظ علـى البيانـات    . فعلى الرغم من تباين تلك النماذج من منوذج آخر  , املكتبة 

  :املوجودة ما يلي 
 .بيانات وصفية على املنتجات املطلوبة 

 . ت برجميات التشغيل مواصفا
 .طلب حتديد االشتراك املستمر 

 بيانات وصفية عن طالب املنتج 
 . أسلوب وطريقة السداد 

  )بشكل مستقل أم من خالل شبكة (حتديد كيفية استخدام املنتج 
 حتديد مفصل لألسعار االستخدام من خالل الشبكة 

 1.املتطلبات الفنية لتشغيل املنتج
على أن تقوم , اليت يتكلف املورد بإحضارها , كتبة لتلقي تلك الطلبات وبعد ذلك تستعد امل

  .ومراقبة احلالة املادية للنسخ , ومقارنتها بقوائم الطلب , مبراجعة الفواتري وقوائم املواد الواردة 
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  : ميزانية املكتبة 4.1.3
وللوصـول إىل  , د عجز فيها إن وج, للمكتبة إجناز املخططات املتبقية تلجأ إىل ترشيد امليزانية 

ووفقـا  "جناح عملية تنمية املصادر اإللكترونية ينبغي اإلشارة إىل أن املكتبة اجلامعية حمل الدراسة 
لالقتناء بعض   1300 – 2004..حتت رقم  Accللعقد املوقع مع الشركة اجلزائرية لإلمسنت 

مليون سنتيم يدخل  500قدره .يك واإللكترون,  املصادر اإللكترونية خاصة يف شعبة امليكانيك 
هاته االتفاقية أدخلت اجلامعـة  . يف املشاركة يف حتسني أداء خمابر البحوث للمعاهدات املذكورة 

وهي خطوة رائدة اتبعتها اجلامعـة يف تنويـع   . مرحلة جديدة يف التعامل مع املتعامل االقتصادي 
لكن ما نوع هذه املصـادر  , الدولة فقط  مواردها وعدم اعتمادها على امليزانية املقدمة من طرف

املقتناة بالضبط هذه ما مل   نستطع احلصول عليه من املشرفني و العاملني يف املخابر املذكور وهذا 
وجمموع األنفاق على املصادر اإللكترونية من امليزانية املخصصـة  , ماتثله  نسبة الزيادة السنوية 

  1. للمكتبة
  :عاتمعوقات بناء امو 5.1.3

خاصة منها املصادر اإللكترونيـة  , أثناء بناء جمموعاا , أوىل العوائق اليت تواجه املكتبة اجلامعية 
يفسر لنـا  , حيث أن إصرار العديد  من املكتبات إىل االقتناء رد االقتناء , فشل عملية االقتناء 

وهو إشارة إىل فشل , ها يد وجود نسبة كبرية من املصادر اإللكترونية غري مستغلة راكدة ال متس
  . وضعف وعدم جناعة القائمني على عمليات تنمية اموعات , سياسة االقتناء 

من املعروف أن أسعار املصادر اإللكترونية مبختلـف  ",أما ثانيها فهي املخططات املالية لالقتناء 
باملعدالت , ية املكتبة يف املقابل ال تزيد ميزان 35%أنواعها مكلفة جدا فهي ترتفع سنويا مبعدل 

وحيدد سعر بعض املصادر يف السوق علـى شـهرة   , نفسها  هذا إن مل تنقص يف بعض األحيان 
دج أي مـا   1000فبعض األقراص وصل سعر القرص الواحد منـه  . وأمهية املنتج اإللكتروين 

ة رمسية فهي هذا وباإلضافة اىل أن اجلامعة وبصفتها هيئ. أورو من النسخة األصلية  150يعادل 
ال حتتوي على النسخ املشاة أو املتواجدة بواسطة القرض وهو ما يضعها تنمية اموعات فيهـا  

وهو  مـا  حيـول دون   , فاملكتبات على العموم تعجز على شراء ما تريده   2"يسري حنو التقهقر
   .حتقيق أهداف املكتبة يف بناء جمموعاا
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هلا أثر قوي على عمليات بناء اموعات وعلـى    -ملصادر ومن املهم أن نذكر أن صنعة هاته ا
تتأثر بعدة عوامل : فهي ضعيفة   CDROMفلو أخذنا األقراص املضغوطة ", اخلدمة املكتبية 

. أما املصادر على اخلط فإن لعنة الفريوسـات  . وحساسة من العوامل اخلارجية كالغبار وغريها 
و بالتـايل  , تبة اجلامعية وإن رصدت هلا امليزانية كلـها  وغالء االشتراك تالحق وجودها يف املك

تؤثر حتما على عمليات التزويد , إضافة  اىل الرقابة املفروضة  على النشر , وجوب إعادة النضر 
 1. وبناء اموعات اإللكترونية داخل كيان املكتبة 

 
  : سياسة بناء اموعات 2.3

بناء جمموعاا يركز على مذكرة عمل تتبناها اإلدارة املكلفة إن التوجه العام للمكتبة اجلامعية يف 
  بعملية التسيري 

فهي عبارة عن وثيقة تشتمل على خطة عمل واملعلومات اليت يسترشد ا العاملون يف تفكريهم "
وكذلك فئات األوعية الـيت  , وبرجع إليها يف التعرف على ااالت املوضوعية , واختاذ قرارهم 

  تمام ا يف االقتناء وما جيب أن حيض كل جمال وكل فئة من اهتمام نسيبينبغي االه
عبارة عن إطار نظـري يـنظم يف خطوطـه    , وعليه فإن سياسة بناء اموعات يف إطاره العام 

   2 ."احلفظ,االقتناء , العريضة عمليات االختيار 
يف حـني ال  , تطلبت الظروف كلما , بل قابلة للتعديل واملراجعة والتطوير , وهي ليست ائية 

وسياسة بناء اموعات با املكتبة اجلامعية جيب أن تتضـمن يف  , جيب أن تتغري مع تغري املوظفني 
ضوابط فيما خيص امليزانية حسب إعداد أقسام املكتبة احلالية واملستقبلية والىت جيـب أن  , البداية 

مث بعد ذلك بيان أوعية املعلومات ومعـايري  , ني احلاليني واملستقبلي. يراعي فيها إعداد املستفيدين 
ليتم توضيح مسئولية االختيـار ودور  ,وطرق اختيارها واحلد األدىن الواجب القيام به ,اختيارها 

مع بيان مسئولية التزويد واإلجراءات املتبعة مـع  , ومسامهتها يف اختيار الشركاء  ةاملكتبة اجلامعي
  .كل مصدر واملعايري اليت حتكم , كل مصدر 

مع املكتبات , عامليا, وطنيا , كما جيب إن توضح هذه السياسة حدود وإمكانيات التعاون حمليا 
  .ومتكن هذه السياسة , اليت هلا نفس موضوعات االهتمام , املتجانسة 
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على مستوى املكتبة اجلامعية من توضيح اخلطوات واملسئوليات اليت جيب إن تتبع عند بناء وتنمية 
  .يات يف مثل هذه النوعية من املكتبات املقتن

مث ) املقدمـة  (,وعادة ما تنقسم وثيقة سياسية بناء اموعات اىل عناصر أساسية وهي التمهيـد  
  . واالستبعاد , وتقييم املقتنيات , حول جمالت االقتناء , املعلومات التحليلية الدقيقة 

املقتنيات وضع حدود  دنيا ال ميكن الـرتول  وينبغي من خالل سياسة تنمية , والرقابة  لواالحنال
  . عنها لكل عنصر من عناصر السياسة املقترحة يف ضوء هداف املكتبة وجمتمع املستفيدين 

كما جيب أن تنص سياسة بناء اموعات صراحة على كافة اإلجراءات املتعلقة بعملية التزويـد   
التبادل  ,  با االختيار , املتبعة يف كافة العمليات بداية من نوعية املواد اىل غاية اإلجراءات , كاملة 
وتكمن أمهية بناء وتنمية وبناء اموعات يف حتديـد مسـات   , وحىت التقنية واالستبعاد , اهلدايا 

  مبقتضيات التخطيط السليم  ممع االلتزا, برمتها  داملسؤلني عن عمليات االختيار والتزوي
, االقتناء وللقيام بعملية اإلعداد لوثيقة سياسية بناء اموعات  باإلضافة اىل ترشيد توزيع ميزانية

من خالل االطالع على السياسات يف املكتبـات املماثلـة   ", ينبغي التنبيه إىل جمموعة من األمور 
, واالتصال مع األشخاص الذين وضعوا هذه السياسة واستشـارم  , ودراستها واالستفادة منها 
حيث إن اهلدف املرجو من , ) احتياجات القراء(من املكتبة , ملستفيدين وحتليل خصائص جمتمع ا

حىت تتحول املكتبة اىل كيان  بال روح  ومن اجلدير , هو حتقيق اإلشباع املعريف,  تبناءا موعا
با الذكر هو إن التطلع يف السياسة العامة للمكتبة ال يكتفي مبعرفة حاجيات املستفيدين وإمنا فهـم  

مث حتديد عناصر , إضافة اىل حتديد املسؤلني عن صياغة السياسة, ورغبام وميوهلم  , م احتياجا
ومن مث اعتماد السياسة بشـكلها  , ووضع السياسة ومراجعتها وتدقيقها , سياسية بناء اموعات 

  1."النهائي 
  :تنمية اموعات يف املكتبةاجلامعية يف ظل املصادر اإللكترونية 1.2.3
املعلومات واالتصاالت وتطور خدمات املكتبـات ومراكـز    التطورات اجلارية يف تكنولوجياثر ا

باستخدام نظم وشبكات معلومات واليات عمل , احلديثة  ااملعلومات وجماراا للبيئة التكنولوجي
بـالنظرة  , وحتليل وبث املعلومـات  , ميدان جتميع وختزين جديدة للتحكم وحتقيق السيطرة يف

, يتضح لنا سرعة هذا النمو , وسرعة انتشارها وكثرة إعدادها, تة إىل مصادرا ملعلومااملوضوعي
كنتيجة هلـذا التنـوع يف   , وهذا يؤكد انه ال حدود وال قيود على الوثائق اليت تقتنيها املكتبات
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إن تقـتين  ,ال تستطيع أي مكتبة مهما بلغت ميزانيتها , ومع هذا النمو الرهيب , مصادر املعرفة 
ل ما نشر يف موضوع أو ختصص معني لذلك كان على القائمني با لعمل يف املكتبات ومراكـز  ك

باسـتخدام وسـائل   , العمل على توازن املوضوعات اليت تقتنيها املكتبة أو املراكز , املعلومات 
, واليت ميكن من خالهلا االستفادة من مقتنيـات املكتبـة   , واحلسابات  اآللية  ةاالتصال احلديث

لتقدمي خدمة شاملة ,املراكز األخرى خاصة مع وجود شبكات فائقة االتصاالت من كل مكان و
وبعد التطـور املـذهل يف   , سريعة للمستفيد واآلن وحنن على مشارف القرن الواحد والعشرين 

وأصـبحت  , أصبح العامل كالقرية الصغرية   ",ووسائل اإلعالم املتعددة , طرق االتصال احلديثة 
ألن كل هذه األوعية تسـتقي  , يف تطور وتنوع مستمر , ادر املعلومات غري التقليدية معه  مص

لذلك فاالهتمام باملكتبة اجلامعية هو اهتمام بتطوير املكاسـب املعرفيـة   , املادة اليت تقدمها منها 
  1".وتعترب جزءا  حيويا من النظم التعليمية , موعة الباحثني والطلبة 

فإا تعترب عملية بناء اموعات وتنميتها مـن بـني أوىل   ,اجلامعية با ملسيلة  وفيما خيص املكتبة
مما , ألزيد من عشرة  أالف طالب , ذلك أن هذه املكتبة تقدم خدماا , االهتمامات لوجودها 

الذي حتتويه خدمـة االحتياجـات هـؤالء    , حيتم عليها االستمرارية يف حتديث الرصيد الوثائقي 
  . وتطلعام اىل خدمة مكتبية متميزة املستفيدين 

علـى   ةمن قاعة خمصصة للمصادر االلكتروني.  ةضف إىل ذلك تواجد خدمة املصادر االلكتروني
  . جهاز مربوط على شبكة االنترنت  60اخلط ا أكثر من
وأجهزة الكمبيوتر القارئة .   cdromحتتوي و خمصص لألقراص املضغوطة . وقاعة جماورة هلا 

بإمكانية العرض سواء ا با الستفادة الفرديـة  , جهاز وقاعة للسمعي البصري  20لبالغ عددها وا
وتعمل دوما اجلامعة على . جمهزة بكامتات الصوت . مقعد  250أومن خالل القاعة اليت حتتوي 

 إال أـا . حتديث هذه األجهزة واضافاة أخرى تبعا لالزدياد امللحوظ يف أعداد الطلبة املسجلني 
  . تبقى بعيدة
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  :ناء الرصيد االلكتروين داخل املكتبة اجلامعيةب 2.2.3
ذلـك أن  , ال ميكن أن تتوقـف  , يعترب عملية ديناميكية مستمرة , إن بناء  الرصيد االلكتروين 
والميكن للمكتبة إن تنجح يف أداء رسالتها مبعزل عن )) عنصر نامي((املكتبة كما وصفها راجنتان 

كما , والذي تتطلب أن تتفاعل معهم للقيام ذه الوظيفة بشكل فعال وناجح , تفيدين جمتمع املس
من معرفة وحتديد مواطن الضعف والقوة يف املـواد  , ميكنها التعرف  على احتياجات املستفيدين 

 ,وتقوم عمليات بناء الرصد االلكتروين وتنميته  " .مقارنة ذه االحتياجات, واموعات املكتبية 
على أمناط  متعددة من مواد املعرفة ومصادر املعلومات اليت حيتاج إليها املستفيدين من مواد مسعية 

يف خمتلف ميادين املعرفة وتقدميها جلميع املستفيدين , وبصرية ومصادر االلكترونية مبختلف أنواعها 
, الفائـدة املرجـوة   تنظيم املعلومات املتطورة من اجل تسهيل عملية البحث وحتقيق , دون متييز 

املسامهة يف رفع املستوى العلمي والثقايف ألفراد اتمع ملا تقدمه من تسهيالت لالرتيـاد املكتبـة   
فتجعلهم أكثر تفاعال مـع هـذه   , املتاحة  ةواالستفادة من خمتلف مصادر املعلومات االلكتروني

  1 .عريف هذا ما يؤثر على حتقيق اكرب قدر ممكن من  اإلشباع امل. املصادر 
من أهم العمليات اليت تسـاهم يف اسـتمرارية   , وحتديثه  عملية بناء الرصيد االلكتروين دكما تع
وعليه تقوم املكتبة اجلامعية با ملسيلة بعمليـة بنـاء   , واستمرارية خدمة املستفيدين منها, املكتبة 

حيث يتزامن هذا ,   لهرا فريوغالباماتتم هاته العملية يف ش,تقريبا كل سنة  ةاموعات االلكتروني
, وخادمي ومزودي املعلومـات  . مع الرد الذي تتحصل عليه املكتبة من اهليئات الناشرة . الشهر 

ملدة , إضافة اىل احتضاا للمعرض اخلاص بعرض الكتب من خمتلف دور النشر الوطنية واألجنبية 
بعمليـات تزويـد   , الفرقة للقيـام   وتستغل املكتبة, يف كثري من األحيان , تزيد عن األسبوعني 

  . املختلفة تجمموعاا مبصادر املعلوما
ويقودنا اىل احلديث عن الطرق املتبعة يف عمليـة  , إن احلديث عن عملية بناء وتنمية اموعات 

وان كان , والتين تتنوع وتتعدد داخل املكتبة اجلامعية باملسيلة  البناء اخلاص با لرصيد االلكتروين
وحيث كما سبق وان ذكرنا إن املكتبة تستغل الـرد عـن   , ر األساسي هو عملية الشراء املصد

طلب اخلدمات االلكترونية من موردي املعلومات واملؤسسات اخلاصة العاملة يف جمال التجـارة  
  .للقيام ذه العملية, واملعرض املنظم اخلاص بالكتاب , االلكترونية
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يتم صرف هذه املبالغ من أجل بناء الرصيد اإللكتروين خدمة  ويف ضوء امليزانية املخصصة لذلك،
اجلمهور املستفيدين وكذلك االستعانة كما سبق ذكره بالدعم املخصص بفضل جمموعة الشركة 
اجلزائرية لألمسنت وبعض اهليئات الدولية ذات الطابع التضامين املوجه التعليم العـايل، املنظمـة   

دوريات إلكترونية يف أقراص خمصصة  سنوات  4نسكو اليت تعطي كل العاملية للتربية والعلوم اليو
لبعض اإلحصائيات وبعض التقاليد العلمية وبعض النوادي العلميـة مثـل اتمـع الفرنسـي     
للموضوعات امليكانيكية وعليه تتطلب بناء وتنمية اموعات اإللكترونية يف املكتبـة اجلامعيـة   

ويتوقف جناح العملية على مدى قدرة هذا الكادر البشري على "ية كادرا، مؤهال للقيام ذه العلم
إجناحها واملكتبة اجلامعية باملسيلة تتم بناء الرصيد اإللكتروين حتت الرعاية اخلاصة حملافظ املكتبـة  

تتكون من رؤساء  استشاريةومساعديه من ملحقي املكتبات اجلامعية، باإلضافة على هيئة نقابية 
س العلمية ملختلف االختصاصات يكونوا جلنة تتكفل باالتصال بكل من يرون فيهم األقسام واال

  1".إمكانية التأطري بشكل إجيايب يف العملية
وعليه يقوم أعضاء اللجنة بتحضري قوائم فارغة ملصادر املعلومات اإللكترونية، مع إنفـاق هـذه   

  .اليت توزع على األساتذة اليت تصدرها بعض من دور النشر االقوائم ببعض البيبليوغرافي
ويف قليل األحيان على بعض طلبة الدراسات العليا والغرض من هذه العمليـة احلصـول علـى    
اقتراحات هذه الفئة وبعد احلصول على هذه القوائم يقوم أعضاء اللجنة املكونة بعملية غربلة من 

لكثري من األحيان تعـي األمهيـة   مقارنته مبا حتتويه املكتبة من رصيد إلكتروين جتنبا للتكرار ويف ا
للسلسالت اإللكترونية املتواجدة من خالل أعداد قدمية لترسل القوائم بعد ذلك مـوردي هـذه   
املصادر سواء باالتصال املباشر هو السائد يف أغلب األحيان أو من خالل شبكة اإلنترنت يف حالة 

احلاصل يف مسايرة الرصيد غري التقليدي  نادرة وهذه الكيفية حتاول املكتبة اجلامعية مواكبة التطور
املنشور يف أحناء املعمورة وحماولة االستفادة منه ومما سبق أشرنا إليه أن الطرق اخلاصـة بتنميـة   
اموعات اإللكترونية تتنوع وتعدد فيما اإلضافة إىل الشراء، هناك ما يتم عن طريق اإلهداء فلقد 

ض مسؤويل الدولة، مثلما حدث مع وزير الداخلية إضـافة  حتصلت على مبالغ املالية من زيادة بع
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مليـون   150على مبلغ من املال حتصلت عليه من رئاسة اجلامعة ففي بعض املرات وصـل إىل  
ومبلغ مايل قدره القواميس  سنيتم، كما أهدى السفري الكندي املعتمد يف اجلزائر على جمموعة من

  .دوالر أمريكي 30000دوالر كندي أي  2500
وفيما عدا الشراء بالدرجة األوىل واإلهداء بدرجة اقل يتم بناء وتنمية اموعات داخل املكتبـة  

  .اتني الطريقتني ، دومنا سوامها وال جند أثرا لعمليات التبادل يف تعامالت املكتبة اجلامعية
  :تنوع املصادراإللكترونبة واملقتنيات 3.2.3

الوعائية، مبعىن آخر املصادر املباشرة على اخلط، واملصـادر  وتضم جمموعة املصادر الوعائية وغري 
اإللكترونية ذات األشكال املختلفة، هذه اموعات تغطي دائرة واسعة من املواد وتقدم خدمات 

وميكن أن تتلخص اموعات، حدود املكتبة اليت تقوم فيهـا باالسـتعانة مبجموعـات    "متنوعة، 
تكون ديناميكية يقابلها تغيري باستمرار يف احتياجات القـراء   أخرى، وجمموعات املكتبة عادة ما

  1 ".واملواد املكتبية، وحمتويات بعض املواد تتقادم وتظهر مواد جديدة بأشكال جديدة
وقدمت التكنولوجيا اجلديدة فرصا كبرية، ذلك أا سامهت يف تقدمي النصوص واملعلومات بطرق 

ضخمة من النصوص من املعلومات اليت تعتـرب مـادة    وأشكال جديدة متاما، وهي تتيح كميات
خامة، ألي حبث علمي كما أعطت التكنولوجيا احلديثة واليت سامهت مسامهة فعالة يف الوصول 

واملكتبات بني القدمي واحلديث تتعامل مع رخاء "إىل املعلومات دومنا احلاجة إىل متلكها واقتناءها، 
عها، وشدة يف اإلمكانيات الالزمة يف اقتناءها، ذلك إـا  وشدة ووفرة يف مصادر املعلومات وتنو

تواجه فيها مفرقا من املعلومات اليت تزداد معدالت نشرها يوم بعد يوم، الشيء الـذي يـدعوا   
كنتيجة هلذا التطور والتنوع على إعادة النظر يف سياسة مقتنياا والتركيز على االحتياجات الفعلية 

  2."للمستفيدين
سى ما وفرته التكنولوجيا احلديثة لإلفادة من املعلومات و تتنوع مقتنيـات املكتبـة   دون أن نن 

لتشكل يف جمموعة متجانسة، حيث نظم كال من األعمال املرجعية والدوريات والصحف العربية 
واألجنبية واملصادر اللغوية، إضافة على الوصول إىل قواعد املعلومات املختلفة، وتقع هذه اموعة 

وباخلصـوص يف قواعـد البيانـات     CD-ROMشكال متنوعة من األقراص املضغوطة يف أ
البيبليوغرافية النصية، واملواد السمعية البصرية، وقواعد املعلومات املباشرة، واستجابة للتطـورات  
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اليت شهدا املكتبات اجلامعية ومراكز املعلومات  يف جمال تكنولوجيا املعلومات، فإن املكتبة توفر 
خالل قسم املصادر اإللكترونية، خدمة مكتبية متطورة، يف جمال البحث العلمي يف خمتلـف  من 

امليادين للباحثني واملختصني األكادمييني من خالل االشتراك يف جمموعة قيمة من قواعد املعلومات 
  . املتوفرة على اإلنترنت

نشورة يف الدوريات وغريها مما ميكنهم من احلصول على النصوص الكاملة لألحباث والدراسات امل
  .وكذلك احلصول على مستخلصات وبيبليوغرافيات وصور طبق األصل هلذه األحباث

تقوم املكتبة اجلامعية باملسيلة ويف كل عام بعملية تنمية موعاا املكتبيـة، تـدعيما للرصـد    
رونية، املالحظ أن اإللكتروين وخدمة لتطلعات املستفيدين وظل التعدد يف مصادر املعلومات اإللكت

املكتبة اجلامعية تتجه حنو حتسني اخلدمات املتوفرة عن طريق البحث املباشر بشكل كامل وختصص 
جل امليزانية للحصول على االشتراكات مع خمابر البحث العلمي اليت تتيح اخلـدمات املعلوماتيـة   

الليزريـة الـيت حتـوي    املباشرة خاصة يف جمال التعدين وامليكانيك مع مالحظة شراء األقـراص  
املوسوعات واألشرطة العلمية أما املصادر األخرى فيتم احلصول عليها من خـالل اإلصـدارات   
املوازية لبعض مصادر املعلومات اإللكترونية اليت تقتنيها املكتبة واليت ترد يف شكل ورقي مع أقراص 

املكتبة يتمثل يف تغليب اخلـدمات   الليزر كنسخة إلكترونية موازية للطبعة الورقية، وعليه فإن اجتاه
  1. املباشرة على املصادر اإللكترونية الوعائية

  :املصادر اإللكترونية يف خدمة اإلحتياجات 4.2.3
فتحت التقنيات احلديثة يف جمال املعلومات أفاق عظيمة ومتطورة لتيسري سبل الوصـول علـى   

بأا جمموعة من املعلومـات  " يف تعريفها  املعلومات وتبادهلا بني الباحثني لإلفادة منها حيث جاء
   2". اليت يتم اختزاا واسترجاعها باستخدام التقنية احلديثة

ويف املكتبات اجلامعية البد من معرفة املوضوعات اليت تدرس والدرجات اليت تعطى باإلضافة إىل 
فيدين مشكلة واجهـت  التعرف على نوع التعليم، والتعليم املتبع وعلى اعتبار أن احتياجات املست

املكتبات منذ زمن بعيد، وقد زادت املشكلة اتساعا وتعقيدا بالنظر لالنفجـار أو الفيضـان يف   
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هل فعال أن املكتبـة  : أشكال املعلومات وعليه فغن السؤال الذي يطرح مقابل هذه اإلشكالية هو
ى اخلط قد حققت فعـال  باحتوائها على املصادر اإللكترونية وخاصة منها املصادر اإللكترونية عل

  1.التطلعات اخلاصة باحتياجات املستفيدين
إن املقاربة من هذا السؤال تتجه حنو اجتاهني حيث إذا أخذنا بشعار املستفيد له احلرية فيما يريد، 
وهو ما يتوافق مع التساؤل األول، وال يتوافق مع خصوصية املكتبة، سيجعل من رصيد جمموعات 

نة جمموعة ضئيلة ويف حال غلبت الذاتية يف احلكم على عمليات االختيـار،  املكتبة بعد فترة معي
وسـيهجرها  / سيضع املكتبة يف موقف حرج هو أا ستحتفظ جبدراا وهيكلها البنائي فقـط، 

صـدمة  " املستفيدين بدون رجعة وتتحول إىل دور منسية كما يعرب عن ذلك تـايلور يف كتابـه  
  2".املستقبل

ظ بالدور الريادي للمكتبة اجلامعية يتمثل يف توفري وفهم االحتياجات املعقـدة  وعليه فإن االحتفا
للمستفيدين وبدقة، مع تكاتف وجناعة القائمني على عملية تنمية اموعات، سيؤدي مـن دون  
شك إىل بناء جمموعات إلكترونية منسجمة، حتقق احتياجات املستفيدين وتترجم جناح السياسـة  

  .املكتبية املنتهجة
من خالل عرضنا السابق يف كيفية بناء اموعات، وأهم الفئات املشاركة يف العملية واليت أشرنا 
من خالهلا إىل حماولة املكتبة بقدر اإلمكان، إجناح هاته العملية ملا هلا من دور فعـال يف إعطـاء   

الحظنـا أن   الصورة احلقيقية عن التواجد الفعلي للرصد اإللكتروين داخل املكتبـة اجلامعيـة،  
املستفيدين من املكتبة، وإن كانوا أساس وجودها،  والغاية من وجود رسالتها، يكتفون بدور أقل 
ما ميكن أن يقال عنه أنه اقل من الثانوي أو يكاد ينعدم فاالقتراحات اليت يتقدمون ا ال تأخـذ  

لعل أمهها ارتباط العمليـة  بعني االعتبار يف كثري من األحيان بالنظر إىل وجود الكثري من العوامل 
مبيزانية حمددة تتطلب اختبار ما بني املصادر يف الكثري من األحيان وعليه يكتفي املستفيدون بدور 
ثانوي من خالل هذه العملية، على الرغم من أم ميثلون الغاية النهائية من العملية ورمبا كان من 

  .جناح الغاية النهائيةالواجب أن يكونوا هم الوسيلة الفعالة يف حتريك وإ
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  :سبل اإلستفادة من مصادر املعلومات اإللكترونية باملكتبة اجلامعية 3.3

تعمل املكتبة اجلامعية بعد عملية بناء وتنمية اموعات اإللكترونية، مبحاولة اإلسـراع بالقيـام   
ية التسجيل مبختلف إجراءات العمليات الروتينية، بقصد جعلها جاهزة لالستخدام حيث تتم عمل

واجلرد ضمن سجالت اجلرد اخلاصة باملكتبة بعدها الفريق العامل باملكتبة يف تنظيم الفين والتحليل 
الوصف العام ملصـادر  : أو املعاجلة الفنية ملصادر املعلومات حبيث تقوم على حمورين أساسني مها

وعيـة مثـل التكشـيف    وحتليل احملتوى لأل فاملعلومات اإللكترونية بشقيه، الفهرسة، والتصني
  1.واالستخالص 

وحرصا منا على اكتشاف أهم طرق املتبعة يف هذا اال فقد قمنا مبساءلة شفوية لبعض املهنـيني  
داخل املكتبة وبعض الطلبة الباحثني املترددين على هاته األقسام واملهتمني ذا اال،حبيث أكـد  

عة األصلية للنص يف تسجيله للفهرسة، إضافة عدم توافر معلومات عن اإلحالة على النسخ املطبو
إىل أن فهرسة الوعاء اإللكتروين تعد مشكلة رئيسية جلميع املكتبات، فالعديد من املكتبات تلجـا  
إىل فهرسة نصوصا إلكترونية ال متتلكها، كما أن التوثيق املصاحب للمصدر اإللكتروين مطلـب  

  .ات املصاحبةأساسي للمستخدم لتعرف قدرات النص أو الربجمي
مشكلة حقوق التأليف واليت حتيط بكل استخدام للمصادر اإللكترونية وميكن إضافة صعوبة تتعلق 

  :بعدم وجود برنامج للفهرسة أثناء النشر لتلك املواد وترجع هاته الصعوبات إىل
تتوافر هلا  عدم حتديدها يف نصوص قوانني اإليداع، وبالتايل ال تظهر يف البيبيليوغرافية الوطنية فال

الشروط اليت تتضمنها قوانني اإليداع اليت ترتبط باهليئة البيبيليوغرافية الصادرة عن املكتبة الوطنية أو 
  .معهد التقين  واعتماد القياسات الوطنية

يف حاالت كثرية يكون من الصعب أن جتد ظهر صفحة العنوان لوضع بطاقة فهرسة إلكترونيـة  
ه العوامل وغريها، فلقد مت استبعاد املواد السمعية والبصـرية وبـرامج   هلذ ،عليها أو خالل الوعاء

الكمبيوتر واملواد غري الكتب بشكل عام من برنامج الفهرسة اإللكترونية أو من برنامج الفهرسـة  
العامة للمكتبة اجلامعية وتكتفي املكتبة اجلامعية بالقيام باإلرشادات والتعليمات اخلاصة باستخدام 

ملكتبة باإلضافة إىل األدلة والكتيبات والنشرات اليت تعرف باستخدام املكتبة ومصادرها جتهيزات ا
  املختلفة
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تقوم املكتبة اجلامعية باملسيلة وعقب كل عملية تزويد وتنمية موعاا اإللكترونية بعرض قوائم 
هاء من عرض هاته تعاريف للرصيد اجلديد اليت جيرى اإلطالع عليها من قبل املستفيدين وبعد االنت

القوائم تنظم وجتمع يف شكل سجل وهو ما يطلق عليه اسم الفهرس املسجل وهو عبـارة عـن   
جمموعات كاملة من القوائم اخلاصة حملتويات الرصيد اإللكتروين حتتوي على عنـوان، مصـدر   

 ضمن التصنيف املتبع والذي...) القرص،رقم(املعلومات، ورقم املصدر، إن كان يف شكل مادي
مييزه عن باقي املصادر األخرى باإلضافة إىل بيان الشكل العام، قطر القطـر بالبوصـة، واللغـة    
املكتوبة ا، مصدر العنوان املذكور يف مصدره، ذكر عبارة مت صنعه من طرف، مع ذكر اسـم  

  .الدولة إن وجد، ذكر العدد الصادر منه للمكتبة، تاريخ النشر والتوزيع األصلي
ت املوجودة واملوضوعة عن طريق االجتهاد ال تنطبق يف األصل مع ما هو صادر وهذه املواصفا

  .من اهليئات الدولية اخلاصة بالتقنيني الدويل للوصف البليغرايف 
  :دور املكتبيني العاملني يف املكتبة اجلامعية  1.3.3

بحت اليـوم مراكـز   لقد تغريت املناهج السابقة اخلاصة يف تسيري وإدارة املكتبة، إذ أص          
التوثيق واملكتبات املتخصصة تظم األوعية والوسائل احلديثة وفق أحدث الطرق واملنـاهج ومتـد   
املستفيدين خبدمة واسعة النطاق يشرف على تقدمها املكتيب املتخصص، وكل هـذه التطـورات   

ل يف وجودها، والتغريات انعكست بصفة إجيابية على املكتبة اجلامعية باعتباره عنصر أساسي وفعا
إننا جند املستفيد يف األنظمة احملسبة مبثابة الباحث واملستخدم هلذه الوسـائل احلديثـة فيسـأهلا    
ويستخرج من إجابته ما حيتاجه فعال يف دراسته حبيث يبحث وحيلل وينظم املعلومات اليت حيتاجها 

ت إذن فاملستفيد وذلـك  وبالطريقة اليت يريدها، حبيث يكون شبيها إىل حد ما بأخصائي املعلوما
العامل األساسي يف التنمية، تنظيم تطوير، تقييم، وتيسري أنظمة املعلومات فهو عامل دينـاميكي  
يتوقف عليه جناح املكتبة أو فشلها وهو الذي يهتم مبوضوع ما وميكن املكتبة مـن أن تنتبـه إىل   

ني للمكتبة والذين تتنوع فئام بـني  العوامل السابقة وتأخذها بعني االعتبار يف يئة وتوفري العامل
الذين يقومون مبمارسة األعمال الفنية وبني اإلداريني، تتركز طبيعة أعماهلم على تنظـيم وإدارة  

   1.املكتبة وختطيط هلا

                                                 
، وقائع املؤمتر العريب الثامن للمعلومات، تكنولوجيا املعلومات ووصول جمموعة املستفيدين إىل مصادر املعلوماتعبد اهلادي، حممد فتحي، - 1

 . 110: ، ص1997، القاهرة، الدار املصرية النسائية، 14.12/12/1997القاهرة، 



 

 

مث العاملني غري الفنيني الذين ميارسون األعمال الكتابية والروتينية ولكي تتحقـق هـذه املهـام    
الضروري مالحظة التطورات اجلارية يف مهنـة املكتبـات واملعلومـات     واإلجنازات املكتيب، من

واالجتاهات املعاصرة يف أساليب اخلدمة املرجعية لتطوير ورفع كفاءة العمل، ومكـتيب املسـتقبل   
واألخصائي املعلومات ينبغي أن ينظر إىل عامل املعلومات على أنه املكتبة واحلاسب اآليل وملفات 

   1.بصري واملعرفة عرب شبكات املعلومات ومراصدهاالبيانات والقرص ال
إن التطورات اجلارية يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطور خدمات املكتبـات ومراكـز   
املعلومات وجماراا للبيئة التكنولوجية احلديثة باستخدام نظم وشبكات معلومات وآليـات علـى   

جتميع وختزين والتحليل وبث املعلومات، مـن  عمل جديد للتحكم والتحقيق السيطرة يف ميدان 
  أجل الدخول يف جمتمع املعلومات

فـأمني   تغريت تسـميام ،  اليت غريت النظرة إىل أن للمكتبات والعاملني يف مراكز املعلومات 
ــة     ــافظ املكتب ــني وحم ــدل أم ــة ب – Cyber)(Cyber thécaires)املعلوم

documentalistes) تدل على التغيري الواضـح يف مهنـة    وسواها من التسميات األخرى
  2.املكتبيني وضخامة الذي ينهضون به يف عصر املعلومات

ويتنوع الفريق العامل يف املكتبة اجلامعية موضوع الدراسة بني املختصني وغري املختصـني إال أن   
التجربة، السمة الغالبة على الفريق املكتيب يغلب عليه الطابع غري املتخصص وإن كنا ال ننكر عامل 

عدد مهم من العمال الذين يؤدون وظائفهم منذ افتتاح املكتبة اجلامعية اليت مازالت مكتبة فتية ويف 
طريق التكوين على أن تعمل على فتح فرص العمل والتوظيف، أمـا املختصـني يف املكتبـات    

تائجـه  واملعلومات وهو الشيء الذي مكن وسيمكن من إعطاء دفع للمكتبة والذي رمبا ستظهر ن
 .مع السنوات القليلة القادمة
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  يبني توزيع العاملني باملكتبة حسب الوظائف 02.جدول رقم

  
  الوظيفة  العدد 

 / / دكتوراه
  حمافظ املكتبة اجلامعية  01 ماجستري

 / / الدبلوم العايل للمكتبات
  ملحق باملكتبة اجلامعية  08 ليسانس
  مساعدي مكتبات  07 تقين سامي
  مساعدي مكتبات  30 تقين
 / 47 اموع

وحنن إذا أردنا هلذا التعريف املوجز ملختلف أسالك املكتبة فهي إشارة منا أنه الحظنا بعض 
الشكاوى والتذمر من قبل العديد من الفئات املستفيدة من خدمات املكتبة اجلامعية املتعلقة بإتاحة 

طلبة وهو الطلبة الباحثني، وهذا رمبا راجع إىل مصادر املعلومات اإللكترونية لفئة معينة من ال
طبيعة املصادر املتعامل معها موا جديدة يف حميط املستعملني باإلضافة إىل نقص التكوين 

والدورات التكوينية على استخدام بعض املصادر لبعض العاملني، خاصة أن املكتبة ال تسطر 
  .برامج تكوين وحتسني املهام

  :ريةاإلحاطة اجلا 2.3.3
اإلحاطة اجلارية هي اجلهد الذي تبذله املكتبة اجلامعية يف اختيار املعلومات واملـواد ذات الصـلة   
باحتياجات املستفيدين ملساعدم يف اختيار املعلومات احلديثة اجلارية يف جمال اهتمامام العلميـة  

لم املكتبات حيث عرفت واملوضوعية،  وتتعدد التعريفات فيما خيص اإلحاطة اجلارية يف أدبيات ع
نظام لالستعراض الوثائق املتوفرة حديثا واختيار املواد وثيقة الصلة باحتياجات فـرد أو  :" على أا

     1".مجاعة من أجل إشعار هؤالء األفراد واجلماعات الذين ترتبط هذه املواد باحتياجام
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د املستفيدين بأحدث املعلومـات أو  بأا خدمة تزو:" أما املعجم املوسوعي لعلم املكتبات فيعرفها
  . 1"املواد املطلوبة أو املرتبطة مبوضوع ذو أمهية خاصة

من خالل ما سبق التعرض له، من تعريفات لإلحاطة اجلارية يتضح أا خدمة إعالمية دف إىل 
مواد  إعالم املستفيد وإطالعه على التطورات احلديثة يف حقول اهتمامام املتشعبة، مبا يتوافر من

مكتبية أو مصادر معلومات بشكل منتظم، وهي بذلك توفر أكرب كمية من املعلومات للمستفيد 
زيادة على إعدادها للخدمات، ما ينتج عنه حتسن يف نظرة املستفيد إىل املكتبة وهو ما يـنعكس  

  .إجيابيا على سلوكيات املستفيد
جه اخلصوص لنوع اخلدمات اليت تقوم وال خيفى على أحد مدى ما توليه املكتبة اجلامعية على و

ا املكتبة اجلامعية، إال أننا نالحظ أن طبيعة املصادر اإللكترونية ال ميكن إسقاطها على التوجه 
العام هلذه اخلدمة، حبيث أنه من املستحيل مبكان أن يكون هناك حصر لإلنتاج املعريف يف زمن 

   .ببعض التوجهات وفقط يف هذا االالنشر اإللكتروين لذا تكتفي املكتبة اجلامعية 
ميثل البث االنتقائي للمعلومات منطا متميزا من نشـاطات  : البث اإلنتقائي للمعلومات 3.3.3

بأنـه  :" اإلحاطة اجلارية وتدور يف أدبيات علم املكتبات تعريفات عديدة، فقد عرفه هـانزلون 
من املعلومات مهما كـان مصـدرها إىل   اخلدمة يف مؤسسة ما، واليت تعىن بتوجيه املواد اجلديدة 

  2"نقاط املؤسسة، حيث أن احتمال الفائدة منها، فيما يتعلق بالعمل واالهتمام ا
هو إجراء يسمح لكل مستفيد أو جمموعـة مـن   :" ويف تعريف آخر لكلري غينشاو ميشال مينو 

ها من مجلة املطبوعات اليت املستفيدين التعرف على الوثائق املتعلقة مبجاالت اهتمامام بعد انتقاء
    3.مت ورودها خالل فترة معينة

وجممل القول أن البث االنتقائي هو خدمة املعلومات، تقدمها املكتبة األكادميية ومراكز املعلومات 
واليت دف إىل إعالم املستفيد، باملواد اليت وصلت إىل املكتبة حـديثا مـن جهـة، وتعريفـه     

هلا عالقة مبوضوعات حبثه أو عمله،واليت تكون ضمن جماالت اهتمامه، باملطبوعات والوثائق اليت 
ودف هذه اخلدمة على توفري الوقت على املستفيد، خالل إطالعه على اإلنتاج الفكري الـذي  
يدخل ضمن جماالت اهتمامه، إضافة إىل اقتصاد الوقت على املستفيد من خالل عمليات البحث 
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ادر معلومات، إضافة إىل حتسـني وتطـوير وبنـاء وتنميـة     عما هو جديد من املعلومات ومص
  .اموعات املكتبية وذلك باستبعاد مصادر واالحتفاظ بأخرى

إنه ومن خالل التقييم الناتج عن خدمات البث االنتقائي للمعلومات ومثلما الحظنا انعدام خدمة 
بث االنتقائي للمعلومات، هي اإلحاطة اجلارية يف املكتبة اجلامعية موضوع الدراسة، تغيب خدمة ال

  .األخرى، وال جند هلا أي أثر يف جمموع اخلدمات اليت تقدمها املكتبة اجلامعية
إن توفري مصادر املعلومـات  : املصادر اإللكترونية واإلجتاهات املستقبلية للمكتبة اجلامعية 4.3

حتـديث مقتنياـا    اإللكترونية يعد أساسا للبحث العلمي احلديث، ومهما حاولت املكتبات من
الورقية ال ميكنها اإلحاطة باإلنتاج الفكري الضخم يف زمن ثورة املعلومات واالتصاالت الـذي  
يتزايد اإلنتاج فيها تزايدا مطردا، ومع التحول الذي يشهده العامل وانتقاله من اتمع الصناعي إىل 

جلتها وحماولة االستفادة منـها،  جمتمع املعلومات، ظهرت حتمية التحكم يف إنتاج املعلومات ومعا
فوقفت املكتبات بشىت أنواعها واجلامعية منها، خباصة عاجزة عن تـوفري كـل مـا ينشـر يف     
اختصاصات الباحثني، واإلملام مبستجدات حبوثهم العلمية، ومع ظهور تكنولوجيا البث واالتصال، 

طـة واإللكترونيـة،   استخدمت طريقة البحث على اخلط املباشر ، وبظهـور الوسـائط املمغن  
  1.استخدمت تقنيات حديثة يف املعاجلة وبث املعلومات،  ناهيك عن توفريها للصورة والصوت

وهلذا فإن ما ستقرئه اجلميع حول انتشار املنشورات اإللكترونية ، وبشكل مطرد، وخاصة على ما 
ما يترتب عليه من جيري من تطورات سريعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات والنشر اإللكترونية، و

توفري وإتاحة االستخدام لألجهزة الكمبيوتر ووسائطها املختلفة، باإلضافة إىل تنامي دعوات احلد 
من استخدام الورق حفاظا على البيئة من اجلهات اليت تدافع عنها، ناهيك عن مدى مـا تـوفره   

يف تكاليف احلصول التكنولوجيا احلديثة من معلومات إضافية ووسائل تسلية، وموفورات أخرى 
على املعلومات، وارتباط ذلك برغبة املستفيدين يف اقتناء املنشورات اإللكترونية، اعتمادا علـى  

  .2طبيعة أعمال وأعمار ورغبات املستفيدين
إذا أصبحت تكنولوجيا املعلومات متثل ركيزة أساسية لعصرنا احلايل، ألا ساعدت كثريا علـى  

بة تعترب جزءا هاما وأساسيا من اتمع، وبالتايل يكون من الضروري توفري اجلهد والوقت، واملكت
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أن تواكبه بكل ما فيها من وسائل، واملصادر اإللكترونية احلالية تضمن للمستفيد أحسن اخلدمات 
من خالل حماولة حتويل املكتبة التقليدية إىل مكتبة رقمية، تسهل عملية الوصـول إىل املعلومـة،   

اقتناء تلك املعلومات وإتاحتها بشكل مستمر ومباشر، وقد تبدو فكرة الكتاب  فيجب على املكتبة
رفيق يف كل زمان ومكان، فكرة قدمية جتاوزها الزمن حيث أن عامل االتصاالت مل جيعل هنـاك  
بعيدا، مل جيعل هناك حدودا، لقد أصبح من املمكن لشبكة األنترنت أن تكـون جليسـا هـي    

كل ما يعيق املسالة هو عدم وجود التكنولوجيا املتقدمة بشـكل   األخرى يف أي مكان وزمان،
  .كاف خصوصا يف الدول النامية

وأن التوجه احلديث يف عملية خزن املعلومات واسترجاعها أدت إىل ظهور ما يعرف باسم اتمع 
يث يفترض الالورقي، واملكتبة اإللكترونية، وأحيانا ما يعرف باسم املكتبة أو املكتبة االفتراضية ح

يف هذا اتمع أن تكون مجيع حمتويات املكتبة من كتب ومراجع وقواميس وخرائط وفهارس، على 
  1.وسيط إلكتروين بدال من وسيط ورقي

وعلى الرغم األمهية اليت أصبحت تلعبها التكنولوجيا احلديثة يف تسهيل عمليات بناء اموعـات  
ضع الدراسة، تبقى أبعد مـا يكـون عـن توظيـف     اإللكترونية، إال أن املكتبات اجلامعية مو

التكنولوجيا يف هذا امليدان، ورمبا يشفع هلا يف ذلك أا يف طور التكوين والنمو وبالتـايل فهـي   
احلديثـة،  مكتبة فتية، هدفها األول بناء جمموعاا بطريقة عادية دومنا احلاجة إىل التكنولوجيـا  

وين غري أن االجتاه يف بناء هذا الرصيد أصبح ملموسا نوعا الرصيد اإللكتر وتطبيقها يف ميدان بناء
ما، ولو انه ال يوجه يف غالب األحيان جلميع فئات التدريس، حبيث يبقى حكـرا علـى طلبـة    
الدراسات العليا فقط ولألساتذة، مع أن السياسة املستقبلية وكما أكد كحافظ املكتبة تتجه حنـو  

روط اخلاصة بدعم إضايف فيما خيص الـدعم املـايل، ومـن    تعميم االستفادة، إذا ما توفرت الش
املالحظ كذلك أن االستفادة من رصيد إلكتروين يف املكتبة اجلامعية باملسيلة، يتباين من اختصاص 
آلخر فنجد طلبة معهد امليكانيك واإللكترونيك تتوفر هلـم مصـادر أكثـر مـن غريهـم يف      

ن االستفادة من هاته املصادر إال للطلبة أصـحاب  االختصاصات يف املعاهد اخلاصة م، وال ميك
، زيادة على إمكانية استفادم من املصادر اإللكترونية اليت )اإللكترونيك امليكانيك(االختصاص 
  .توفرها املكتبة
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تعرف املكتبات ومراكز املعلومات بأا : املصادر اإللكترونية واتاحتها باملكتبة اجلامعية 1.4.3
قافية دف إىل مجع وتنظيم واسترجاع، مصادر املعلومات بكـل أشـكاهلا مث   مؤسسة علمية وث

تسهيل أو تيسري وصول الباحثني واملستفيدين هلذه املصادر بأسرع وقت واقل جهد وأكرب دقـة  
  .ممكنة

أدى التطـور يف تكنولوجيـا   : األنترنت كأهم مصدر متاح باملكتبـة اجلامعيـة    1.1.4.3
علومات انتشارا  كبريا وبالتايل احلاجة على أنظمة متطورة تقوم بالبحث االتصاالت على انتشار امل

 Web(www)/Worldاآليل عن املعلومات، مما عزز ذلك ظهور الشبكة العاملية العنكبوتية 
iwdeواليت شكلت ذروة االنفجار املعلومايت يف هذا العصر.  

ة اتصاالت تربط العـامل كلـه   إذ تعد اإلنترنت شبكة متعددة األوجه واالستخدامات فهي شبك
وتساعد يف إجراء االتصاالت بني األفراد واموعات لتبادل اخلربات املهنية والتقنية، وتضاعف يف 
االستفادة من مصادر املعلومات املتوفرة على احلاسوب و احلصول على مستخلصات البحـوث  

يف قواعد البيانات عظيمة احلجم، وهي ملصادر املعلومات املتاحة  ةوالتقارير والقوائم البيبليوغرافي
مكتبة بال جدران إذ هي متعددة االختصاصات ومستمرة يف التوسع مع ازدياد عدد الشـبكات  

  .املرتبطة ا
وهناك من يعرفها بأا جمموعة من شبكات االتصال املرتبطة ببعضها، تنمو ذاتيا بقدر ما يضاف 

     1. إليها من شبكات وحاسبات
رنت على أا مصدر هائل للمعلومات العلمية والتروجيية، تكفل ملاليني البشر يف شىت وينظر لإلنت

  .أحناء العامل فرصة التواصل، وهي أول منتدى عاملي وأول مكتبة عاملية
ومتتاز اإلنترنت أا شبكة حتتوي شبكات حاسوبية عاملية متداخلة تتخاطب فيما بينها وتتبـادل  

انات، ومن النصوص اإللكترونية لألعمال األدبيـة والكالسـيكية إىل   كل أنواع املعلومات والبي
الكتابات الفكرية احلالية يف الصحف وااالت، ومن النصوص التارخيية إىل املقاالت الصحفية عن 
أحداث الساعة، ومن الدراسات األكادميية إىل الربيد اإللكتروين، مما ميكن الباحث من تداول كم 

ملعلومات بالنص والصورة والبيانات والصوت وحىت الفيديو، مـن مصـادر   هائل ومتنوع من ا
  .2منتشرة يف كل أحناء العامل وبسرعة مذهلة

                                                 
1  -U BOIS,J,Internet society: les anges gardiens de réseau, CD-Roma, 1995,N°6, P:22/8   
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إن شبكة اإلنترنت يف ضوء كل ما يقال عنها هي وعاء من أوعية املعلومات اليت حترص املكتبات 
اإللكتروين باملكتبـة   على اقتنائها وإتاحتها للمستفيدين، فقد بلغت نسبة تواجدها ضمن الرصيد

أكرب مكتبة يف العامل، حيث يدخل إليها نصوص كاملة من الكتب إذ تعد اإلنترنت.% 85.اجلامعية
ألف كتاب سنويا، عدد املنشورات احلكومية تشمل كذلك  45اجلديدة والبالغ عددها أكثر من 

ت والقطاعـات  دورية تتناول خمتلف ااال 3700صحيفة يومية، إضافة إىل  1500حمتويات 
إضافة إىل نشاطات النشر يف سائر األحناء، والذي يشـمل  ) دورية للمهندسني فقط 250منها(

  .أكثر من ألف كتاب جديد يصدر سنويا يف بلد كاليابان مثال
إن عصر املعلومات اليوم يتميز بنقلة نوعية من حيث حجم الوثائق املتوفرة على الشبكة وتنـوع  

اهلائل واملتطور يوميا غري مفهوم البحث واالسترجاع من ظاهرة البحـث  حمتوياا، وهذا احلجم 
جدوى ونفعا ألخذ  والوصول إىل املعلومة، ليضع املستفيد يف حالة انتقاء واختيار للمعلومة األكثر

  .القرار أو البدء يف إجناز العمل
للغايـة يف حفـظ    تعترب وسـيلة فعالـة  : األقراص الليزرية املتاحة باملكتبة اجلامعية 2.1.4.3

املعلومات واسترجاعها حيث أثبتت كفاءا يف كوا وسائط ذات سعة كبرية يف التخزين، وتتيح 
للمستعمل ما يبحث عنه بسهولة والسري يف وقت قياسي، إضافة إىل كوا حتفظ املعلومات النصية 

حتلت مكانة راقيـة يف  اخل، وألا تتيح إمكانية حمو املعلومات عنها، فقد ا....والصورة والصوت
% 10.املكتبة اجلامعية، فقد احتلت املرتبة الثانية يف التواجد يف املكتبة اجلامعية حمل الدراسة بنسبة

وهذا للفوائد اليت ميكن أن حيصلها يف جمال البحث العلمي، فهي تتيح االستفادة من الوثائق، وإن 
ثني واملستعملني توفري نوع من التكامـل  كان البحث العلمي أهم األغراض، كما أا متكن الباح

بني الوثائق الورقية وامللفات على احلاسب حبيث يصبح من السهل إعادة تنظيمها وعرضها يف آن 
واحد، من جهة أخرى فإن ختزين قواعد املعلومات يعطي جماالت واسعة خلدمة البحث العلمـي  

فيف التكاليف الباهظة اليت يتطلبـها  عن طريق توفري املعلومات، على أقراص ليزرية، ومن مثة خت
وكل هذا يؤدي إىل إتاحة األقراص الليزرية الذي يكون   (On-line)البحث عل اخلط املباشر

له تأثري ممتاز يف توفري حيز املكان داخل أقسام املكتبات، وحتسني اخلدمة املكتبية للطلبة البـاحثني  
  1.يف املكتبة اجلامعية

                                                 
1  - U BOIS,J,Internet society . Opcit. P. 100 



 

 

من طـرف املكتبـة فقـد بلـغ     : باملكتبة اجلامعيةعلومات املتاحة قواعد وبنوك امل 3.1.4.3
وهي نسبة ضعيفة مقارنة مع ما ميكن أن يقدمه هذا النوع من اخلدمة املعرفية للطلبة % 01.نسبة

الباحثني، إذ تعترب بنوك وقواعد املعلومات مرحلة مبكرة من نظم املعلومات، إضافة على اخلدمات 
كتبات اجلامعية كاإلحالة إىل مصادر املعلومات وذلك باستخدام مصـادر  اليت ميكن أن توفرها امل
اليت تزود الباحث مبعلومـات تؤشـر لـه      Bibliographie dataةاملعلومات البيبليوغرافي

  .املقاالت والكتب وأوعية املعلومات األخرى اليت جيد فيها املعلومات اليت حيتاجها
علومات، تزود اجلهات املعنية أو األشخاص املعنيني أوال بأول اإلحاطة اجلارية والبث االنتقائي للم

وبكل ما يصدر حديثا يف جمال عملهم واهتمامام، حيث يتم ختزين تعليمات واستراتيجيات حبث 
يف نظام البحث باالتصال املباشر نفسه ومن مث جيري مقارنة ومطابقة بني تلـك االسـتراتيجيات   

  .وبني اإلضافات
يف قاعة السمعي البصري وتايت يف : در السمعية البصرية املتاحة باملكتبة اجلامعيةاملصا 4.1.4.3

وهو يقسم اجتاه املكتبة اجلامعية حنو االعتماد أكثر علـى االتصـال   % 04املرتبة األخرية بنسبة
وألن يف العادة هاتـه املصـادر    CD-ROMاملباشر واملصادر األخرى كاألقراص املضغوطة 

تستخدم أكثر لعرض األشرطة الوثائقية العلمية يف العلوم الطبيعية والطب وعدم وجود مثل هـذه  
االختصاصات ضمن جمموع أفراد العينة ضف إىل ذلك، أا تأخذ بعض الوقت داخل املكتبـة،  

ملصادر األخـرى، بـل   وأنه يف الغالب ما هو موجود يف هذه املصادر متوفرة أحسن شكل يف ا
  .وأكثر وفرة منه

تعد املكتبات اجلامعية أماكن بالغة األمهية : خدمات  املصادر اإللكترونية باملكتبة اجلامعية 5.3
للتدريب على أصول البحث عن املعلومات ومبا أن وسائل االتصال احلديثة تطورت يف بدايتـها  

هلة، أين أصبحت التقنية املستعملة تتطـور  بطريقة بطيئة، أصبحت اليوم تتطور بسرعة فائقة ومذ
وفقا ألشكال متعددة وصعبة احلصر وجند من بني خدمات املنشورات اإللكترونية داخل املكتبـة  

   1:اجلامعية اخلدمات التالية
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ملا كان تنظيم املعلومات وختزينها وإعادة استرجاعها ى يقل أمهيـة  : خدمات  األنترنت 1.5.3
شهدت أساليب ختزين املعلومات واسترجاعها، طفرات تكنولوجيا بالغة  عن احلصول عليها فقد

ويف احلقيقيـة فـإن    -اإلنترنـت -التقدم ومن أبرز هذه الطرقات ظهور شبكة املعلومات العاملية
بتـداءا مـن   ، اإلنترنت تقدم خدمات من الكثرة، حبيث أا تشمل مجيع اـاالت واألنشـطة  

ملعلومات العلمية، ومن بني اخلدمات اليت تقـدمها اإلنترنـت،   اإلعالنات والدعاية غلى أحدث ا
وميكن للمكتبات ومراكز املعلومات اإلفادة منها يف تنمية وتطـوير وزيـادة فاعليـة خـدماا     
املعلوماتية لروادها، من القراء والباحثني، جند اخلدمة املرجعية، كتوفري سبل اإلفادة من املعلومات 

رد على استفسارات املستفيدين والبحث الراجع يف قواعـد املعلومـات   املتاحة على الشبكة وال
ألغراض اإلحاطة اجلارية والبث االنتقائي للمعلومات، كما توفر الشبكة مقومـات اسـترجاع   
النصوص بكل أشكاهلا، حيث أصبحت اإلنترنت مكتبة رقمية أو إلكترونية عاملية ضخمة دائمـة  

دخول على فهارسها، على غرار فهرس مكتبة الكـونغرس  وتسمح بالة النمو تضم مكتبات فرعي
مع إمكانية التصفح واملطالعة واحلصول على معلومات أولية عن بعض املؤسسـات واسـتخدام   

  1.الربيد اإللكتروين
ومن فوائد اإلنترنت يف املكتبات اجلامعية، تقدمي معلومات عن تنظيم املكتبـة وعـن مصـاحلها    

كذا تقدمي معلومات للمستفيد عن مصادر معلومات خارجية، وهي وخدماا ونظامها الداخلي، 
، ليس فقط على اخلط، بل مباشـرة  ةاليوم من أهم الوسائل لتحصيل املعلومات، بطريقة أنثر فوري

عن طريق املكتبة أو عرب الربيد اإللكتروين أو بروتوكول نقل امللفات من املكتبة وهو األمر الذي 
  2.كتبات اجلامعية املوجودة يف الدول املتقدمةأصبح حقيقة واقعة يف امل

وتتوفر باملكتبة اجلامعية باملسيلة على قاعة اإلنترنت تفتح أبواا لطلبة الدراسات العليا واألساتذة 
الراغبني يف تدعيم حبوثهم النظرية، واستغالهلا يف اجلانب الدراسي والتدريس على حـد سـواء،   

  .يل وحتتوي على عدد  ال بأس به من احلواسبيشرف عليها مهندس يف اإلعالم اآل

                                                 
1   - ALLEN,E,E, Searching naturally, Internet referwe Servicesquarterly,1998, ,P75/83 
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حاسوب ما يكفي حاجة هؤالء املستفيدين لكن ما يالحظ عليها، هو بطء الولـوج إىل هـذه   
الشبكة وكثرة االنقطاعات، لكن االتفاقية املوقعة مع اجلزائرية لالتصاالت واليت ستوفر للمكتبـة  

ق أما مشكل األوقـات املخصصـة   سيكون هناك تدرج يف التدف ADSLخدمة البث الفائق 
ألعمال الصيانة، فهو يعطل نوعا ما عملية االستخدام املتواصل لإلنترنت، هاته األمور املتعلقـة  

  .باالنقطاعات ومشكل التمويل جتعل هذه اخلدمة دون تطلعات املستفيدين
ـ  : خدمات ألقراص املليزرة 2.5.3 ن واليت جرى استخدامها اليوم لتخزين كميات هائلـة م

املعلومات وعندما حيتاج املستفيد على استرجاع هذه املعلومات يستطيع أن يبحث ويقرأ ويقتبس 
أي جزء من املعلومات يف وقت قصري جدا بواسطة برامج حاسوبية مصممة بطريقة مالئمة على 

ص  200000ميغابايـت مـا يعـادل     600اعتبار أن القرص املليزر العادي يستطيع ختزين 
دم لنشر خمتلف األعمال العلمية والفنية و بشكل خـاص املوسـوعات، دوائـر    مطبوعة، تستخ

املعارف، األدلة واألرشفة وما زاد يف شعبية هذه األقراص اخنفاض أسعارها ممـا شـجع علـى    
   1. تطوريها

، وعلى اعتبار أن املكتبات حبكم أا عنصر أساسي يف بث ونشر املعلومـات يف  قومن هذا املنطل
مجيع املكتبات وخصوصا تلك اليت ال متلك قنوات اتصال ببنوك املعلومات املختلفـة،   اتمع فإن

األسباب كانت هدف ملنتجي األقراص املليزرة ولقد أتاح استخدام هذه األقراص قـرص كـبرية   
للكتابة لتوسيع يف تقدمي املعلومات املرجعية للمستفيدين، كمـا اسـتخدمت يف إعـداد قـوائم     

تفيدين استنادا إىل رغبام اليت حيددوا بأنفسهم وعليه تقوم املكتبة باالتصـال  بيولوغرافية للمس
بالباحث لتحديد رغبام، مث جترى البحوث على األقراص املليزرة إلعداد القوائم البيولوغرافية فيها 

  .تسمى خبدمات البث االنتقائي
لقواميس واألدلـة الـيت ميكـن    كما نستخدم األقراص املليزرة اليت تضم حمتويات املوسوعات وا

للمكتبيني املسؤولني عن قسم املراجع من أن جييب على استفسـارات املسـتفيدين وأسـئلتهم    
املرجعية بسرعة وكفاءة عاليتني، من خالل الوصول إىل املعلومات املطلوبة بأساليب حبث متنوعة 

علومات العاملية من خـالل  مع إمكانية استخدامها بنفس استخدام طرق البحث املباشر يف نظم امل
البحث يف القرص، لتوفري القوائم البيولوغرافية اليت يطلبها املستفيد، يضاف على ذلك أمهيتـها يف  
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التعرف على األطروحات اجلامعية، وتظهر تأثريات توفر هذه التقنية من خالل تقـدمي خـدمات   
التقنية يف توسيع وتطـوير دور  أفضل، وبتكاليف معقولة نسبيا وعليه فمن املتوقع أن تساهم هذه 

املكتبات، كما تستعمل لتحجيم النظرة التقليدية للخدمة املكتبية سواء من وجهة نظر املستفيد أو 
  . وجه نظر املكتيب

 ةقرص مليزر 5000وتتوفر املكتبة اجلامعية باملسيلة وكما أشرنا إليه سابقا على رصيد مكون من 
راص وختصص هذه اخلدمة لطلبة الدراسات العليا أجهزة حواسيب الستخدام األق 07مع 

واألساتذة وحتتوي هذه األقراص على موسوعات وبرامج تعليمية ومنشورات متنوعة تساهم يف 
تدعيم التحصيل العلمي هلؤالء املستفيدين، باإلضافة إىل أقراص موازية لبعض الدوريات املوجودة 

ها يف جمال امليكانيك واإلعالم اآليل و يف شكل ورقي، وخاصة منها الدوريات العلمية من
اخل، وميكن للطلبة االستعارة اخلارجية واستغالل هاته األقراص ....اإللكترونيك، علم االجتماع 

  . خارج املكتبة
تعيش املكتبات ومراكز املعلومات حاليـا عصـر انفجـار    : خدمات قواعد البيانات 3.5.3

عليها توفري كل مـا حيتاجـه املسـتفيدون مـن      املعلومايت وعليه فقد أصبح من الصعب جدا
املوضوعات املختلفة وباألشكال املختلفة وعليه أصبحت قضية سهلة الوصول علـى املعلومـات   
أكثر أمهية من وفرة املعلومات وهلذا طهرت قواعد و بنوك املعلومات كل هذه املشكلة لتسـهيل  

   1 واملتزايد يف املعلوماتوصول املكتبات ومراكز املعلومات إىل هذا الكم الضخم 
هي عبارة عن جمموعة من الربامج املرابطة اليت تنظم جمموعة : خدمات قواعد املعلومات 4.5.3

كبرية جدا من الدوريات حبيث ميكن استعراض حمتويات هذه الدوريات بنظام النص أو املعلومات 
عدة موضوعات معا يف أن  فقط حسب رغبة املستفيد ومتكن البحث عن موضوع إو االبيبليوغرافي

واحد باستخدام أدوات الربط ومتكن استعراض النتائج على الشاشة أو طباعتها أو ختزينها علـى  
األقراص املمغنطة املليزرة أو إرساهلا بواسطة الربيد اإللكتروين وتعدد خدمات قواعد البيانات على 

يهـا املعلومـات البيبليوغرافيـة    اختالف أنواعها فهي تقدم معلومات فورية للمستفيدين، مبـا ف 
واملعلومات النصية مبختلف أشكاهلا مع تقدمي معلومات عن الكثري من املواضيع مع إجياد العالقـة  
بينهما وتسمى قواعد املعلومات مزاياها من مزايا النشر اإللكتروين واإلنترنت فاالنفتـاح علـى   
                                                 

البحرين، وقائع / ،املخزنة على األقراص املتراصة يف املكتبة اجلامعية تخدمة البحث يف قواعد البياناحممد أمني، عليان زكي مصطفى، ناصر 1 -
 .املؤمتر الثامن للمعلومات



 

 

ر صناعتها وتتيح متابعة التطـورات لكـل   مصادر املعلومات العاملية واتساع جماالت املعرفة وتطو
أنواع املعلومات جلماعة املستفيدين بالكمية والكيفية املطلوبتني عن طريق ما يسمى قوائم اإلرسال 

NAILINGLIST  متكن إمكانية كبرية للبحث واالسترجاع وسرعة الوصول إىل املعلومات
ة للنسخ الورقي كما توفر سهولة كبرية يف املطلوبة، وال ميكن احلصول عليها بطرق التوثيق التقليدي

حتديث املعلومات وإجراء املراجعات أو التعديالت أو اإلضافات اإللكترونية، كما ميكن الباحثني، 
الوصول، إىل املعلومات واملعلومات البعيدة عن مراكز عملهم  وخباصـة أن أعـداد الـدوريات    

ترونية يف تزايد مستمر أيضا وتتيح فرصة البحث اإللكترونية املتخصصة واملنشورة يف شكلها اإللك
املباشر يف فهارس البحث الرئيسية يف دول العامل املتقدم ويف املكتبة اجلامعية باملسيلة فإن اجلهـود  
متواصلة إلنشاء قاعدة بيانات بالفهارس املوجودة وذلك باالستعانة مبتخصصني يف اإلعـالم اآليل  

وضات يف مرحلة متقدمة فقناع هذه املؤسسات بالعمل وفق طاقم حيث وكما أكد احملافظ أن املفا
املكتبة والتعاون لزيادة اخلدمات يف قاعدة املعلومات املوجودة، واليت ال تقدم خدماا بالطريقـة  

  1 .املمثلة وختتصر ألدىن شروط االستعمال
  : (Bibliographie instructions) خدمة تدريب تدريب الستفيدين  5.5.3
التعليمة الرابعة من تعاليم املكتبة املركزية واليت دف إىل حتقيق أهداف اجلامعة يف جماالت نصت 

  : التعليم والبحث العلمي والتثقيف على اآليت
إعداد برامج تعريفية للطلبة الباحثني وأعضاء هيئة التدريس باخلدمات الـيت تقـدمها وكيفيـة    

ن الدراسة تقتصر يف تركيزها على خدمات مصادر استخدام مصادر املعلومات املتوفرة، وحيث أ
املعلومات اإللكترونية، فقد وجد من خالل الزيارات امليدانية واالتصاالت املباشرة على املسؤولني 
واملوظفني يف املكتبة اجلامعية، أن نوعية اخلدمات املرجعية وطبيعتها ومدى توفرها، خيتلف مـن  

   2.ستعراض ذلك عن طريق عرض ما هو متوفر ومقدمفرع على آخر وبناءا على ذلك سيتم ا
ولقد تبني من خالل الزيارات املتكررة للمكتبة اجلامعية باملسيلة ومقابلة املسؤولني يف املكتبـة أن  

 : املكتبة املركزية تقوم ذا الدور وذلك بتقدمي اخلدمات التالية
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اليت تقدمها املكتبة اجلامعية، إضافة  معلومات عامة بطبيعة ونوعية مصادر املعلومات اإللكترونية
  .إىل أدلة إرشادية يف كيفية استخدام هذه القواعد مالحظتها بسهولة

ال توجد هناك أي توجيهات إرشادية مطبوعة أو خالفه لكيفية استخدام الفهرس اآليل إضافة إىل 
  .خاصية املساعدة املوجودة ضمن مواجهة الربنامج ال تعمل

ات يف املكان املخصص ألجهزة احلاسوب حتدد طبيعة هذا اجلهـاز ونوعيتـه   ال توجد أي تعليم 
  .والغرض من استخدامه للبحث الفهرسي اآليل ال تتوفر به خاصية الدخول على اإلنترنت

األجهزة املتوفرة يف القاعة الرئيسية يف املكتبة ال تسمح خباصية الدخول قواعد املعلومات اليت تتوافر 
  .أو قواعد املعلومات اليت تتوفر على اإلنترنت وتشترك ا اجلامعةعلى أقراص ضوئية 

ميكن الدخول على قواعد املعلومات سواء احمللية اليت تتوافر على أقـراص ضـوئية أو قواعـد     
املعلومات اليت تتوفر على اإلنترنت وتشترك ا اجلامعة من خالل أجهزة حمدودة العـدد فقـط   

الذي يتواجد يف الدور األرضي يف أقصى املكتبة من جهة مكتب  موجودة يف قسم احلاسب اآليل
العميد ومدير املكتبة عن توفر هذه اخلدمة، حيث إن استخدامها من قبل املنخرطني يف املكتبة من 
الطلبة الباحثني وهيئة التدريس، مقتصر ملن يعلم عنها وذلك إما بالسؤال أو عن طريق شخصي، 

ه دعوات للكليات واألقسام باجلامعة توضح فيها نوعيـة مصـادر   كما عملت املكتبة على توجي
  .املعلومات اليت تقدمها

لقد ارتفعت أسعار املطبوعـات  : تقييم خدمات املصادر اإللكترونية باملكتبة اجلامعية 6.5.3
العلمية، بنسبة بلغت نسبة مرتفعة يف املائة، مما جيعل هذه األسعار تتجاوز القدرة الشـرائية ألي  

د، حبيث أصبح من الصعب توفري هذه املؤلفات غالية الثمن، وقد أدى االرتفاع املستمر ألسعار فر
املطبوعات حىت خارج احلدود إمكانات بعض املكتبات اليت تعاين نقصا يف امليزانية، وهو ما يؤدي 
 إىل تضائل فرص احلصول على املعلومات بشكل مستمر، ومع ظهور الوسائط اإللكترونية، هاته

الوسائط فاقت مجيع وسائط نقل املعرفة األخرى، وذلك لقدرا اهلائلـة علـى التعامـل مـع     
املعلومات، من حيث التخزين أو االسترجاع، غري أن املشكلة التقادم وبعض الصعوبات املتعلقـة  
بأشكال احلفظ، جعلت املختصني واملهتمني يركزون على ضرورة حتسني أسـاليب احلفـظ يف   

ائن املخصصة لعملية احلفظ وتزويد أجهزة الكمبيوتر بأحدث وأجنع الربامج اخلاصة الرفوف واخلز
  .بالتصدي ألنواع الفريوسات أثناء عمليات االتصال املباشر من أجل احلفاظ على األجهزة ساملة



 

 

: تقييم نوعية وجـود اخلـدمات   ويف جمال تقييم الربامج ومراجعته، يعد الكتاب هرينون والتمان
املرجع األساسي الذي ال غىن عنه عند تصميم أي برنـامج خيـدم   " عات زبائن املكتبةإرضاء توق

املستفيدين من املكتبة، فالكتاب يستعرض العديد من الطرق واملعايري اليت ميكن من خالهلا تقيـيم  
أي خدمة من خدمات املكتبة، كما استعرض الكثري من األساليب العلمية جلمع املعلومات مـن  

ن اليت ال غىن عنها عند تصميم أي برنامج تدرييب لالستخدام املصادر اإللكترونيـة وأن  املستفيدي
تتضمن يف مناهجها التدريب على املهارات الالزمة الستخدام املكتبـة اجلامعيـة  ومصـادرها    
املختلفة، كما أشار إىل أمهية التنسيق بني إدارة املكتبة وأعضاء هيئة التـدريس إلدمـاج بعـض    

  1. املتعلقة باستخدام مصادر املعلومات يف مناهج الدراسة  املهارات
وفيما خيص مصادر املعلومات اإللكترونية وخدماا يف املكتبة اجلامعية باملسيلة فإا ال تكاد تذكر 
ائيا على اعتبار أن املهم هو جلب أكرب عدد ممكن من األرصدة من عدم مراعاة اجلانب املتعلق 

هم خدمة تقدمها املكتبة اجلامعية باملسيلة هي خدمة اإلنترنـت والـيت ميكـن    بيقظة التقييم، وأ
الوصول إليها إما عن طريق الشبكة احمللية للمكتبة أو من خالل اإلنترنت حيث قامـت املكتبـة   

  .Alger Télécomبالتعاقد مع بعض الشركات مثل اجلزائرية لالتصاالت 
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الفصل الرابع

الدراسة الميدانية



 

 

  :املؤسسة ميدان الدراسةالتعريف ب 1.4
يتعلق اجلانب اجلغرايف للدراسة باحمليط املكاين الذي يتواجد فيه حميط البحث وعينة الدراسة، واليت 
جرى عليها تطبيق الدراسة، ويف موضوع البحث سوف تكون هاته الدراسة باملكتبـة اجلامعيـة   

  .جامعة حممد بوضياف باملسيلة
جامعة مبقتضى املرسـوم   وقع اجلامعة، اليت مت ترقيتها إىلنوبية من متقع املكتبة اجلامعية باجلهة اجل

 18هــ املوافـق لــ    1422مجادى الثانيـة عـام   30املؤرخ يف  1-247التنفيذي رقم 
 301/92بعد أن كانت مركزا جامعيا، مت إنشاؤها مبقتضى املرسـوم رقـم   1م 2001سبتمرب
مع املعاهد الوطنية للتعلـيم   1986سنة  م وقد نشأت املكتبة اجلامعية07/10/21992بتاريخ 

العايل باملسيلة، حبي ذراع احلاجة، وكان يشتغل ا آنذاك ملحق باألحباث وعون تقين، وكانـت  
تضم عددا قليال من املطبوعات اجلامعية والكتب البيداغوجية خاصة بالتصليح امليكانيكي، وسائق 

ز اجلامعة مث حتولت على مقر جديد الذي م انتقلت على مرك19988العربات الكربى، ويف سنة 
 -عبد العزيز بوتفليقة –من طرف رئيس اجلمهورية  2003-2002متت تنشئته العام الدراسي 

  .كما تتوفر املكتبة اجلامعية على مخس مكتبات للكليات ختضع للمكتبة املركزية عرب نظام مركزي
  :العينة 1.1.4

ر اتمع األصلي كان له عالقـة مباشـرة باملوضـوع أو    إن اختيا: حتديد اتمع األصلي للعينة
اإلشكالية املطروحة، هذا اتمع الذي يتكون من الطلبة املسجلني اجلدد يف املاجستري والذين هم 

 11طالب واملوزعني على  225يف طريقهم لتحضري رسالة التخرج، والذي بلغ عددهم حوايل 
وعليه فإن عينة الدراسة، هي عينة ممثلة وفق مسح شامل ختصصا جلها يف الشعب العلمية والتقنية 

  .استمارة موزعة 225هلا وتوزيع استمارة االستبانة باملوازاة مع هذا العدد ليبلغ  يف جمملها 
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  :املعاجلة اإلحصائية للبيانات امليدانية 2.4

  : متت املعاجلة اإلحصائية للبيانات امليدانية وفق املراحل اآلتية
  : LOGICIEL SPSSمعاجلة البيانات عن طريق  1.2.4

من أكثر الربامج اإلحصائية استخداما من قبل شرحية واسعة مـن  SPSS يعترب الربنامج اجلاهز
فقد أصبح علم اإلحصاء يف ... الطلبة والباحثني يف خمتلف االختصاصات االجتماعية واإلحصائية

البيانات وحتليلها وإعداد التقديرات التنبؤات السنوات األخرية أداة أساسية ال غىن عنها لتوظيف 
املستقبلية ونظرا لكرب حجم العينات اليت يتعامل معها علم اإلحصاء من جهة واعتمـاده علـى   
أساليب كمية مطولة فقد برزت احلاجة إىل ضرورة استخدام احلاسب الشخصي إلجناز العمليات 

  .اإلحصائية اختصار للجهد والوقت
 STATICTICAL PAGAGE FOR SOCIALخمتصرا ل  SPSSحصائي يعد الربنامج اإل

SCIENCES ـاالت التربويـة    من أكثر الربامج اإلحصائية استخداما من قبل البـاحثني يف ا
  .يف إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة... واالجتماعية والفنية
 MS-DOSل بإعداد هذا النظام الذي كان يعمل حتت نظام تشـغي  SPSSوقد بدأت شركة 

متجنبا الصعوبات الـيت   1993يف  WINDOWSتطويره ليعمل يف بيئة نظام تشغيل وقد مت 
: وقد توالت اإلصدارات هلذا النظـام  MS-DOSكانت تواجه العاملني على هذا النظام يف بيئة 

حيث يوفر هذا النظام جماال  13إصدار  – 12إصدار  – 11إصدار  – 10إصدار  -8إصدار 
يالت اإلحصائية وإعداد املخططات البيانية لتلبية حاجة املختصني واملهتمني يف جمـال  واسعا للتحل

 LOTUS ET EXCELاإلحصاء كما يوفر إمكانية نقل البيانات مع قواعد البيانـات وبـرامج   

  .وغريها من الربامج
  :الترميز لالستمارات 2.2.4

ىل جهاز اإلعالم اآليل وفق رموز رقمية يشترط يف املعاجلة اإلحصائية للمعلومات أن يتم إدخاهلا إ
يتم من خالهلا تكميم املعلومات املختلفة بالطرق املطلوبة كاستخراج تقاطعاا املختلفة من أجل 
  . استنتاج العالقات اإلحصائية فيما بني املؤشرات واملتغريات املراد دراسة تأثري وعالقاا املتفاعلة

  



 

 

  
  :اآليلالتفريغ يف جهاز اإلعالم  3.2.4

قمنا بترميـز كـل   ) ترميز االستمارة(بعد إكمال مرحلة الترميز اليت وضعنا منوذجها يف املالحق 
استمارة مت تفريغ هذه االستمارات املرمزة وفق شكل منوذجي للترميز  125االستمارات وعددها 

  مؤشر  29يف جدول صمم وبين على 
  :استخراج خمتلف اجلداول 4.2.4

ومت  SPSSنا باستخراج خمتلف اجلداول مسـتعملني يف ذلـك برجميـات    ويف هذه املرحلة قم
  :استخراج اجلداول بالترتيب اآليت

  .اجلداول البسيطة - أ
  .اجلداول املركبة -  ب

  :االستمارات املسترجعة وغري املسترجعة 03جدول رقم 
  

  %النسبة   التكرار   الفئة 
  61.76 139  االستمارات املسترجعة 
  38.24 86 رجعة االستمارات الغري املست

  100 225  اموع 
يف حني بلغت % 61.76حيث بلغت نسبة االستمارات املسترجعة  225لقد مت توزيع 

  .من جمموع ما مت توزيعه من استمارات على العينة% 38.24نسبة االستمارات غري املسترجعة 
  .التايللشكل يوضحه ا اكم
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

  
استمارة قمنا 139نة من طلبة الدراسات العليا واليت بلغت فبعد عملية استرجاع استمارة االستبا

اسـتمارة، لتصـبح نسـبة     14بعملية مالحظة دقيقة على هذه االستمارات وقد مت إبعاد حوايل 
من % 61.76استبانه متثل  125االستمارات الصحيحة اليت جترى عليها الدراسة واليت مت قبوهلا 

  من جمموع % 38.24إلغاء ما نسبته جمموع االستمارات املوزعة يف حني مت 
  : وامللغاة االستمارات املعتمدة: 04جدول رقم 

  
  %النسبة   التكرار   

  10.08 14  االستمارات امللغاة 
  89.92 125  االستمارات املعتمدة 

  100 139  اموع 
  :من االستمارات بالنظر إىل   %10.08 وقد مت إلغاء نسبة

ة االستمارات، حيث جند أن عددا من أفراد العينة مل جيب عن معظم أوال مقدار اإلجابة عن أسئل
  .األسئلة من جهة، وإىل وجود الكثري من التناقضات من جهة ثانية
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االستمارات  المسترجعة  والغير مسترجعة: 2ش   

االستمارات المسترجعة
 االستمارات الغير مسترجعة
 



 

 

  

اة ش رقم 03: يبين اإلستمارات الملغاة وغير الملغ

10,08

89,92

االستمارات الملغاة  

االستمارات المعتمدة  

  
أما خبصوص نوع األسئلة املتفرعة عنها، باإلضافة إىل أن البعض اآلخر وجد نوعا من الصعوبة يف  

على الرغم من ترمجتها ألكثر من لغة وهذه لغرابة  االستمارة التعامل مع املصطلحات املذكورة يف
  .بعض ألفاظها على بعض أفراد العينة

  .وهو ما دعانا إىل إلغاء هذا العدد من االستمارات ومت قبول البقية األخرى
نوعا ما اردة يف اجلدول كان الفارق كثريا وفيما خيص أفراد العينة ومن خالل مالحظة النسب الو

يف حـني  % 68.18كور واإلناث حيث بلغت نسبة أفراد العينة من الـذكور  بني اجلنسني، الذ
  .من جمموع أفراد العينة% 18.31بلغت نسبة اإلناث 

  ميثل توزيع أفراد العينة حسب اجلنسني  05جدول رقم 
  

  %النسبة   التكرار   اجلنس 
  68.18 102  ذكــــر
  18.31 23  أنثـــى
  100 125  اموع 

لذكور أكثر من اإلناث بأكثر من الضعف وهذا يدل على أن اـاالت  نالحظ أن نسبة ا
  .املفتوحة يف ختصص الدراسات العليا جلها جماالت تقنية يربز فيها العنصر الرجايل أكثر

  



 

 

  
  
  يبني توزيع أفراد العينة حسب السن: 06رقم   جدول

  
 %النســــــبة  ـــرارالتكــــــــــ الفئـــــــــــــات

]20 -25[  23 18,4 
]25 -30]  74 59,2 
]30 -35]  18 14,4 
]35 -40]  07 5,6 
]40 -45]  02 1,6 
]45 -50[  01 0,8 

  100 125 اموع

  
سنة هي 30 -25نالحظ أن فئة الطلبة الذين تتراوح أعمارهم من  02 من خالل اجلدول رقم

يفسر التوجه  وهو ما%59,2لبا ميثلون نسبة  طا74الفئة السائدة ، حيث قدرة عددهم ب 
العام للسياسة التكوين املنتهجة من اجلهة الوصية واملتمثلة يف إعطاء دفع جديد لتكوين أساتذة يف 
التعليم العايل و حتسني اهلرم التعليمي للجامعة اجلزائرية الذي يعاين من نقص يف جمال التأطري نتيجة 

يمثل توزيع أفراد العينة حسب الجنس : 4شكل رقم  :  

18,31 

68,18

 ذآر
أنثى



 

 

مستوى التراب الوطين و العدد املتزايد للطلبة كل موسم جامعي التوسع الكبري للجامعات على 
  .جديد

 23والبالغ عددهم  25 -20أما الفئة الثانية واملتمثلة يف فئة الطلبة الذين تتراوح أعمارهم من 
هم من جمموع الطلبة املتفوقون خالل مراحل التدرج األوىل للتكوين  %18,4طالبا ميثلون نسبة 
ي هلم احلق يف االلتحاق مباشرة بالسنة األوىل من دون املشاركة يف املسابقة اجلامعي الذي يعط

  .اخلاصة بااللتحاق بالسنة األوىل ماجستري
  

  
يشترط عامل السن كشرط أساسي يف  بعد التدرج ال ماا التكوين فيلتحاق ذاال باإلضافة إىل أن 

نالحظه من خالل وجود طلبة يبلغون من العمر  اجستري،وهو مامسابقة الدخول للسنة أوىل م
  .من جمموع أفراد العينة %0,8نسبته  ميثلون إال ال احىت سن اخلمسني ، وإن كانو
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يبين توزيع أفراد العينة حسب السن: 5شكل رقم     
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  يبني توزيع أفراد العينة حسب املستوى الدراسي :  07جدول رقم 
  

  
من خالل اجلدول نالحظ أن فئة الطلبة الذين يدرسون على مستوى الثانية ماجستري، والبالغ 

  :3من جمموع أفراد العينة كما يوضحه ش    % 54.5طلبا ميثلون نسبة  68عددهم 
  

  
  

كتبة اجلامعية قصدي البحث يف مصادر املعلومات هذه الفئة كوا متواجدة بصفة شبه دائمة يف امل
  املتواجدة على مستوى املكتبة ، من أجل التحضري و اإلعداد لرسالة التخرج  

تقل  وهي فئة ال % 45.6طالبا ميثلون نسبة  57مث  فئة طلبة السنة األوىل واملقدر عددهم ب 
املكتبة من اجل اإلعداد للبحوث رون بصفة دائمة يف طلبة السنة ثانية كون الطلبة حيض عن فئة

 التكرار النسبة    %
 السنة األوىل 57 45،6
 ثانيةالسنة ال 68 54،4
 اموع 125 100

54% 

46%

السنة األولى السنة  الثانية

يبين توزيع أفراد العينة حسب المستوى الدراسي: 6شكل رقم   



 

 

العلمية املقررة يف السنة التحضريية واإلطالع على اجلديد من الدراسات واألحباث العلمية املنشورة 
  .هو متوفر من مصادر معلومات ، خاصة منها اإللكترونية  حمليا أو دوليا ، من خالل ما

ا منها عينة الدراسة يغلب عليه جانب أن طبيعة التخصصات العلمية املفتوحة باجلامعة الذي سحبن
يفسر وجود العديد من التخصصات العلمية املكونة  التكوين يف ميادين العلوم التطبيقية ،هذا ما

لكلية العلوم والتكنولوجيا ،حبيث يتم توجيه الطلبة احلاملني للشهادة البكالوريا بأعداد كبرية 
العدد اإلمجايل للطلبة بة انعكس بدوره  على للتخصصات العلمية ،هذا التواجد  لألعداد الطل

  .املاجستري
  يبني توزيع أفراد العينة حسب الكليات  :08 جدول رقم

  

  
حيث عدد طلبة املاجستري يف كلية العلوم والتكنولوجيا  4ما نالحظه من خالل اجلدول رقم  اوهذ
التوجه يف التكوين للجامعة مل  امن جمموع أفراد العينة، هذ %64.8ميثل نسبة  طالبا ما 81يبلغ 

منها يف العلوم االجتماعية، حيث بلغ عدد طلبة  ةمينع من وجود بعض التخصصات، خاص
 35.2طالبا ميثلون نسبة  44ات العلوم االجتماعية ، يف ختصصاملاجستري الذين يتابعون دراستهم

  .4كما يوضحه الشكل رقم . من جمموع أفراد %
  

 التكرار %النسبة    
 كلية العلوم والتكنولوجيا  81 64.8
 كلية اآلداب والعلوم االجتماعية  44 35.2
 اموع 125 100



 

 

  
  

  ميثل نسبة توزيع أفراد العينة حسب كل التخصص : 1- 8جدول رقم 
  
  %النسبـــــــــــة  التكــــــــــــرار 

  % 12،8 16  اهلندسة املدنية
  % 12،8 16  تالرياضيا
  % 10،4 13  امليكانيك

  % 09،6 12  احلضرية -ت- ت
  %    08 10  الفيزياء
  % 05،6 07  إعالم أيل
  % 05،6 07  إلكترونيك
  % 05،6 07  الكيمياء
  % 14،4 18  علوم جتارية
  %08،8 11  تسيري

  % 06،4 08  علم االجتماع

  %   125 100موعا
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يبين توزيع أفراد العينة حسب الكليات : 07شكل رقم 



 

 

اجلامعي ، باملسيلة والذي حتول من بعد ذلك إىل جامعة كما  على الرغم من حداثة إنشاء املركز
سبق ذكره إىل أننا نالحظ وجود عدة ختصصات يتلقى فيها الطلبة تكوينا فيما بعدى التدرج ، 
خاصة يف التخصصات ذات االتصال املباشر بعامل الشغل واليت تواكب يف جمملها االنتقال الذي 

  )من االقتصاد املوجه إىل االقتصاد احلر(ي، عرفته البالد يف اال االقتصاد
  

شكل رقم8: يبين توزيع أفراد العينة حسب آل تخصص

9%

13%

6%

6% 6% 8% 10%
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إلكترونيك
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علوم تجارية
تسيير
علم االجتماع

  
  

مث  % 14.4طالبا ميثلون نسبة  18حيث بلغ عدد الطلبة املسجلني يف ختصص علوم جتارية 
مع نفس العدد  % 12.8طالبا ميثلون نسبة  16الطلبة الذين يدرسون ختصص هندسة مدنية بـ 

ية، أما النسب املتبقية فكانت متقاربة اخلاص بالطلبة الذين يدرسون ختصص رياضيات، علوم جتار
  . نوعا ما

  يبني توزيع أفراد العينة حسب احلالة املهنية : 09جدول رقم 
  

  %النسبة   التكرار  
 55.2 69  عامل

 44.8 56  بدون عمل
 100 125  اموع

  



 

 

تحصل عامل الشغل بالنسبة للطلبة من األهداف اليت يطمحون من خالهلا جتسيد خمتلف املعارف امل
  .عليها خالل فترة التكوين يف التدرج األول من التعليم اجلامعي

  :وهذا التوزيع يوضحه الشكل التايل

  
 % 55.2طالبا ميثلون نسبة  69نلمسه عند أفراد العينة حيث بلغ عدد الطلبة العاملني  هذا ما

لطلبة يف عامل الشغل يعكس نوع التخصصات من جمموع أفراد العينة، وجود هذا العدد من ا
سبق  ااملدروسة يف اجلامعة واليت يف معظمها ختصصات خاصة بالعلوم التكنولوجيا والتطبيقية، كم

  ذكره
طالبا ميثلون  56أما الفئة الثانية من الطلبة واملتمثلة يف فئة الطلبة، بدون عمل فقد بلغ عددهم 

األوىل، أو  ةتعلق بالتحضري لسن ؤالء بالدراسة سواء مايفسر اهتمام ه ، هذا ما% 44.4نسبة 
التحضري لرسالة التخرج أو لعدم وجود فرص للتوظيف وما يالحظ هو التقارب املسجل يف الفئتني 

 . األوىل والثانية
كشف اإلمكانيات املادية للطلبة  وكان اهلدف من حماولة معرفة احلالة املهنية لألفراد العينة هو

ألن استخدامها يبقى مرهون مبدى توفر . يف استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية املاجستري،
  .سنالحظه يف فصول الدراسة املتبقية ما ااإلمكانيات املادية للمستخدم، هذ

وفيما خيص املستوى األكادميي ألفراد العينة، فقد مال التمثيل إىل الطلبة الذين هم بصدد حتضـري  
إىل  03/08/2000طالب بدءا من فـتح املسـابقات يف    132العدد  رسالة التخرج حيث بلغ
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الحالة المهنية ألفراد العينة: 9شكل رقم  
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 بدون عمل



 

 

طالـب يف املوسـم اجلـامعي    51، أما طلبة السنة الثانية واملقدر عـددهم بــ   2004غاية 
فيشكلون أكرب نسبة وهذا راجع إىل عدد املناصب املقترحة يف هذا املوسـم، يف   2004/2005

وهذا ما  2005/2006ب يف املوسم اجلامعي طال 42حني بلغ عدد الطلبة املسجلني اجلدد بـ 
يفسر االجتاه حنوى فتح أكرب عدد من املناصب يف التخصصات، وهذا الربنامج يدخل يف السياسة 

  .التكوينية املنتهجة من قبل اجلامعة، يف إطار القانون اجلديد اخلاص بنظام ما بعد التدرج
  :املعلومات داخل املصادر اإللكترونية 3.4

مجيع التخصصات وامليادين أثرى على  ملعلومايت اهلائل الذي تتيحه هذه املصادر يفاالكم إن وجود 
  توجهات العلمية والبحثية للطلبة املاجستري

  اإللكترونية  صادرنواع املعلومات املستقاة من امليبني أ 10 جدول رقم
  

  %النسبة   التكرار  
  01.6  02  معلومات عامة 

  31.2  39  معلومات يف التخصص
  02.4  03  ثقافة عامة 

  28.0  35  معلومات يف التخصص+ معلومات عامة
  02.4  03  ثقافة عامة+ معلومات عامة

  26.4  33  ثقافة عامة+ معلومات يف التخصص
+ معلومات يف التخصص+ معلومات عامة
  ثقافة عامة

10  08.0  

  100  125  اموع

 
احلصول على معلومات يف ختصصهم ميثلون من خالل اجلدول نالحظ أن الطلبة الذين يرغبون يف 

وسبب ذلك راجع إىل حاجتهم املاسة للمعلومات اليت تدخل يف إثراء  %31.2أكرب نسبة 
وحتسني املعارف العلمية باإلضافة إىل توظيف هذه املعلومات يف البحوث والتقارير العلمية اليت 



 

 

املعلومات اليت ختص موضوع البحث املراد يكلف ا الطلبة أثناء فترة الدراسة أو أثناء عملية مجع 
  .تناوله يف رسالة التخرج

مث فئة الطلبة الذين يرغبون يف احلصول على معلومات يف التخصص مع معلومات يف الثقافة العامة 
  من جمموع أفراد العينة هذه النسبة مثل التوجه يف تنويع املعلومات باإلضافة  %28وميثلون نسبة 

ة  وات اإللكتروني شكل 10: أنواع المعلومات المتواجدة في مصادر المعل

32%

2%
8%

26%

2%
28%

2%

معلومات عامة 

معلومات في التخصص 

ثقافة عامة 

معلومات عامة+ معلومات في 
التخصص
معلومات عامة+ ثقافة عامة

معلومات في التخصص + ثقافة عامة

معلومات عامة+ معلومات في 
  التخصص+ ثقافة عامة

  
تفيد ملعلومات يف ختصصه فهو يقوم أثناء عملية البحث مبصادفة معلومات عامة يف إىل حاجة املس

خمتلف ااالت خاصة أن هذا النوع يتميز باإلثارة وحداثة ما ينشر من أخبار علمية يف خمتلف 
ااالت فاجللوس أمام شاشة الكمبيوتر ميكنه من معرفة سوق األسهم والبورصات، األخبار 

  .نوعة، آخر الومضات اإلشهاريةالرياضية املت
تلك أهم املعلومات اليت يسعى الطلبة الباحثني يف حماولة االستفادة منها من خالل ما توفره هلم 

  .مصادر املعلومات اإللكترونية اليت يرون فيها ملجأ لتحقيق رغبام املعرف
  :ستخدام مصادر املعلومات اإللكترونيةا 4.4

اضية، وفرت اللقاءات العلمية والـتفكري اجلمـاعي   وفترتركملصادر االإن املصادر اإللكترونية وا
واإلبداع الفكري وتبادل املعلومات وكل ذلك إما عن طريق شاشات احلواسيب أو عن طريـق  
الوسائط املتعددة، وعن طريق هذه الوسائل كسرت وألفيت حواجز الزمان واملكـان، واحلـدود   

علومة عاملية وحيقق معها دميقراطية الوصول إىل املعلومة، مـن  اجلغرافية والسياسية وأصبحت فيه امل



 

 

خالل المركزية تواجدها، وأصبح بإمكان أي مكتبة أو مؤسسة معلوماتية احلصول على فـرص  
  .االستفادة واإلفادة من مصادر املعلومات املتاحة من خالل هذه األشكال املعلوماتية

ة بصفة عامة إىل العديد من األقسام، إمـا حسـب   وميكن أن نقسم مصادر املعلومات اإللكتروني
اجلهات املسؤولة عنها أو وفق نوعية املعلومة، أو حسب التغطية واملعاجلة املوضـوعية، وهنـاك   
تقسيم آخر وهو مصادر املعلومات اإللكترونية حسب اإلتاحة ويقصد بـه الطـرق املسـتخدمة    

ىن آخر أسلوب توفر املعلومات وهو التقسيم للوصول إىل املعلومات اإللكترونية من مصادرها، مبع
  :الذي منيل إىل اعتماده وعليه نقسم مصادر املعلومات إىل الشكل التايل

   :On lineواإللكتروافتراضية  Of lineاستخدام مصادر املعلومات اإللكترونية  .1.4.4
طات الطرفية وهي عبارة عن نظام السترجاع املعلومات بشكل فوري باستخدام احلواسيب أو احمل

واحملوالت إضافة إىل الربجميات اجلاهزة، اليت تزود املستفيدين بإجراءات التخزين واسترجاع قواعد 
هذه الطريقة يف حقيقتها مـا    %57.6نسبة استخدامهابلغت املعلومات املقروءة آليا، وعليه فإن

التكاليف اليت تنجـر عـن   ومن بني املميزات األخرى هلذه الطريقة أا تقلل من  ،هي إال تعامل
عمليات املساءلة اليت تستخدم عن طريق اخلط املباشر، ويف سؤال فرعي عن املصادر اإللكترونيـة  

OF-LINEكانت اإلجابـات أن اسـتخدام    ؟.األكثر استخداما من قبل طلبة الدراسات العليا
ركزيـة و وقواعـد   األقراص املضغوطة يشكل النسبة أكثر استخداما، يف حني قواعد البيانات امل

  .املعلومات كان استخدامها بشكل أقل
  

  :يبني أكثر املصادر اإللكترونية استخداما يف املكتبة اجلامعية من قبل طلبة الدراسات العليا 11جدول رقم
  

  % النسبة  التكرار 
  on line 46  36.8املصادر اإللكتروفتراضية على اخلط

  of line  07  05.6 ةاملصادر اإللكتروني
on line   +of line 72  57.6  

  100  125 اموع
  
  
  
  



 

 

معلومات إلكترونية علـى   ومصادر أ :On lineمصادر معلومات إلكترونية وعائية  2.4.4
  .اخلط املباشر

وختتلف درجة استخدام هذه املصادر من قبل طلبة الدراسات العليا يف املكتبة اجلامعيـة حسـب   
  .راحلاجة ودرجة الوفرة يف هذه املصاد

لقد كانت فيما مضى مشاكل وشكاوى املستفيدين والباحثني تنحصر يف نص املعلومات وصعوبة 
أحـدثت التكنولوجيـا    حيث،احلصول عليها، وحنن على أعتاب قرن جديد، عصر املعلومات، 

احلديثة للمعلومات تغيريات كبرية، بروز دور شبكات االتصاالت واإلنترنت، وانتشار مؤسسات 
لومات، اليت تزود املستفيدين بقوائم من املنشورات اإللكترونية، وتلك املتاحة علـى  ومراكز املع

شبكة اإلنترنت ومتدهم بأحدث املعلومات يف شىت املوضوعات املختلفة، كمـا سـاهم النشـر    
اإللكتروين يف ضمان الكثري من اخلدمات للمكتبات اجلامعية، كما ساهم يف انتشـار املصـادر   

سامهت التكنولوجيا احلديثة يف انسياب اذ  ، %36.8بلغت نسبة استخدامها حيث اإللكترونية،
املعلومات من خالل شبكات املعلومات بوجه عام، وشبكة اإلنترنت بشكل خاص، تعد مصادر 
املعلومات احلديثة بشقيها اإللكتروين واالفتراضي من أكثر جوانب تداول املعلومات تطورا منـذ  

  وتنريغاختراع الطباعة على يد غ
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ا   ة الدراسات العلي شكل 11: أآثر المصادر استخداما من قبل طلب

المصادر اإللكتروفتراضية على
on lineالخط
of line المصادر اإللكترونية

on line  + of line

  
وعليه فإن هذه التغريات اجلذرية اليت حدثت واليت الزالت حتدث يف جمال املعلومـات وظهـور    

املعلومات يف ثوب اإللكترونية واالفتراضية قد غريت من اجتاهات املستفيدين الـذين أضـحوا   
جهـة  جيتهدون يف العمل، على حتصيل أكرب عدد ممكن من املعلومات واملعرفة كما تبني هلم من 



 

 

أخرى أن هناك طرقا تقنية أكثر فعالية وتأثريا، بل أا ذات دالالت ومؤشرات ال تتوفر يف تلـك  
  .الطرق املتعارف عليها من قبل

  :   Of lineاستخدام املعلومات اإللكترونية 3.4.4
ويتم فيها البحث يف قواعد املعلومات املخزنة على األقراص املليزرة، وتنافس هـذه الطريقـة يف   

عض األحيان طريقة البحث باالتصال املباشر، وقد تكون مكملة يف بعض األحيان خصوصا، إذا ب
مل تتوافر املعلومات على القرص املدمج، متكن هذه األخرية من االتصال بقاعدة املعلومات األصل 

عن استخدامهم هلـذا  %  05.6واسترجاع أحدث املعلومات، وقد عرب من أفراد العينة ما نسبته 
نظام من االتصال، وقد يكون ذلك عن طريق األقراص املضغوطة أو قواعد البيانات املركزيـة أو  ال

اليت يتعذر على املستخدم احلصول عليها من مصادر األصلية،  CD-ROMقواعد البيانات على
  .إما لبعدها اجلغرايف وإما لغالء تكلفة احلصول عليها

  : املستخدمة   Of lineهم املصادر اإللكترونية الوعائيةأ 5.4
دخل هذا االستخدام بفضل التقنية املبتكرة، حيث أضافت األقراص املضغوطة بعدا جديدا لذلك، 
مما دعا أغلب املكتبات البحثية ألن تتناول قدر جيدا من التجهيزات، لـتمكن مجهورهـا مـن    

للمعلومات األكثر املستفيدين يف متابعة احلركة العلمية، وملا أصبحت األقراص املضغوطة  مصدرا 
شيوعا اجتهت العديد من املؤسسات املعروفة إىل استنتاج قواعد بياناا على تلك األقراص لتبـاع  
للمكتبات، ومراكز املعلومات، بصورة دورية، تتضمن آخر التعديالت واإلضافات، اليت أدخلـت  

ل أمام املستخدمني عليها من خالل اشتراكات سنوية خصيصا هلذا الغرض، الشيء الذي فتح اا
  2.البعيدين عم مراكز وجود بنوك املعلومات وقواعد البيانات العاملية كبديل لالتصال املباشر به

وبالرغم من السلبيات اليت يبديها بعض الناشرين واألمناء بشأن األقراص املضغوطة، فإن منتجاا 
حميل املعلومايت اإللكتروين وقـد  تزيد بصفة مستمرة يف األسواق، وقد تعترب الوسيلة الوحيدة للت

تستبدل بشكل أو بآخر من اإلتاحة الشبكية على اخلط املباشر، حيث أن هذه األقراص أصبحت 
تستخدم بكفاءة عالية، يف حمطة العمل اخلاصة مبستخدم واحد، كما أجهزة التشغيل،قد اختـذت  

  .وضعا معياريا يف الوقت احلاضر بالنسبة للحواسيب الشخصية
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  املستخدمة   Of lineأهم املصادر اإللكترونية الوعائية 12:رقم جدول
  

   %  التكرار   
  02  25  قواعد البيانات 

  CD- Rom 72  57.6أقراص مضغوطة 
  22.4  28  قواعد وبنوك املعلومات 

  100  125  اموع 
 
  CD- Rom   إستخدام األقراص املضغوطة1.5.4

% 57.6األدوات والنماذج ، وكان ذلـك بنسـبة   األقراص املضغوطة من أهم استخدام ويعد 
حيث تلجا غالبية املكتبات إىل توفري بعض املنشورات اإللكترونية اليت يتعذر علـى املسـتفيدين   
احلصول عليها يف أشكاهلا األصلية كقواعد البيانات واملوسوعات، فاإلشكال األول يتعذر عليـه  

فإن املنشورات اإللكترونية عرب األقراص املضغوطة قـد  اقتناءها لألسعار اخليالية واملرتفعة، وعليه 
أرجت سهولة للمكتبات على وجه العموم للمستفيدين على وجه اخلصوص، احلصـول علـى   
مصادر معلومات جاهزة من دون أي تكلفة وبأقل جهد ووقت ممكنني، و ألن املستفيد جيد فيها 

االستفادة منها أكثر من مرة و أكثـر مـن    بعض املزايا اليت يرى فيها مرونة االستخدام وإمكانية
تتمثل يف وجوب استعمال قارئ األقـراص   ،شخص، أما فيما خيص سلبيات األقراص املضغوطة

وأنه ال ميكن اجلزم بأن مدة صالحياا كبرية تطيل مدة استغالل املعلومات عرب األزمنـة وكـذا   
عض الشوائب سواء مـا تعلـق   حساسيتها وضعف املكونات اخلاصة لبعض األقراص وتعرضها لب

منها باألضرار املادية واملتمثلة يف اخلدش على واجهة القرص كلها عوامل كان هلا األثر الواضـح  
يف عزوف بعض أفراد العينة من طلبة الدراسات العليا عن استخدام هذا النـوع مـن املصـادر    

  .OF-LINEاإللكترونية الوعائية  
ميكننا أن نعطي مثاال حيا عن حالة استخدام قواعد البيانات و :ستخدام قواعد البياناتا 2.5.4

من أنشط مراصد  (OCLC)املعلومات والذي يعترب مشروع مرصد مكتبات الكليات بأوهايو
، بدأ املركز بربناجمه للنشر 1992املعلومات، يف استخدام تقنية املعلومات املتطورة، حيث يف عام 



 

 

صدر  1995اإلكلينيكية اجلارية على اخلط املباشر، ويف عام  اإللكتروين بإصدار دورية احملاوالت
وتقدم خدماا املقترحة  (MEDLINE)للمركز دوريات أخرى مت تكثيفها يف قاعدة بيانات 

على املكتبات، أين تسمح لقرائها النقاد، بواسطة اخلط املباشر للدوريات اإللكترونيـة، سـواء   
  1. ملكتبة من أي مكان خيتارهكانت موجودة باملكتبة أو بالربط مع ا

وفيما خيص استخدام قواعد البيانات فإن نسبة من عربوا عن ذلك من خالل تأكيـد إجابتـهم   
عن النسب اليت حظيت ا استخدام النشر اإللكتروين عرب األقـراص   كبريبفارق % 02كانت 

ني من مراكز تواجـد  املضغوطة، تفسر هذه النسبة بكون النشر عرب هذه القواعد ميكن فقط للقريب
قواعد املعلومات يف حني يتعذر على البعيدين جغرافيا االتصال ا، ومن جهة أخرى تكلفة هـذا  
االتصال حتول دون الوصول إىل حمتويات هذه القواعد وهو ما يقلل من نسب املستخدمني فيهـا،  

  Of lineلكترونية والذي بلغ من احملجمني عن استخدامهم هلذا النوع من مصادر املعلومات اإل
  .والذين يرون فيها سؤال موجه أا ال تتوافر بالشكل املطلوب يف املكتبة اجلامعية باملسيلة

ة  of line المستخدمة . ة الوعائي شكل 12: أهم المصادر اإللكتروني

58%

20%

22%

قواعد البيانات 
CD- Rom أقراص مضغوطة
قواعد وبنوك المعلومات 

  
ظهور هاته اخلدمة يف جمال املعلومات تزامن مع  إن: ستخدام قواعد وبنوك املعلوماتا 3.5.4

التمييز بني نوعني مـن  ظهور أجهزة احلواسيب وتطبيقاا لنمط االتصال عن بعد، ومن مثة ميكن 
أوالمها،تلك املنتجة على األقراص املضغوطة ذات القدرة اهلائلة على ختزين : هاته القواعد والبنوك

املعلومات، وثانيهما، تلك اليت تتيح عملية مساءلتها على اخلط املباشر وانطالقـا مـن مكـان    
  .نظرا احلديثةاملستفيد، وختتار قواعد املعلومات يف شكل املليزرات القدمية ب
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أما عن بنوك املعلومات اليت توفر خدمة البحث على اخلط املباشر فإا متكن املستفيد من البحث 
   2. عن املعلومات عن طريق االتصال املباشر أو املوزعني

ىل غاية اآلن ال تزال املكتبة اجلامعية غري مرتبطة اته القواعد والبنوك ال لشيء غال لعدم تـوفر  إ
نيات احلديثة لالتصاالت من جهة وضعف اإلمكانات املادية من جهة أخرى وهو مـا يفسـر   التق

من املستخدمني ، لقواعد وبنوك املعلومات وهي متاح %  22.4إجابات أفراد العينة حيث بلغت 
  .فقط على مستوى املكتبة اجلامعية فقط وال ميكن االتصال على اخلط املباشر

ة املعلومات للبحث يف مصادر املعلومات مبختلف أشكاهلا يف حني أن باإلضافة إىل استخدام قاعد
يف عملية البحث عم مصادر املعلومـات   ،املستخدمني هلذه اخلدمة على مستوى املكتبات اجلامعية

  .وذلك لضعف هذا النوع من اخلدمة
علـى  ومما يالحظ أن استخدام بنوك وقواعد البيانات يرجع يف األصل إىل توفر هـذه اخلدمـة   

مستوى مكاتب مركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين بغالبية اجلامعات اجلزائرية يف إطار عقود 
للبـاحثني داخـل    امربمة بني املركز املذكور واجلامعات وقصد توفري خدمة البحث الببيليوغرافي

  .يات استعماهلااجلامعة اجلزائرية، غري أن ما مييز هذا النوع من املصادر هو ضرورة التحكم يف تقن
  مربرات االستفادة من مصادر املعلومات اإللكترونية 4.5.4

  :مربرات االستفادة من مصادر املعلومات اإللكترونيةيبني  13:جدول رقم
  

  %  ال  %  نعم  
 23.2  29  76.8 96 احلصول على نسخة من املصادر األصلية

  60  75  46.0 50  وفرة املعلومات وتنوعها
 68.0  85  32 40  واختصار الوقتالتقليل من اجلهد 

 18.4  23  81.6 102  حداثة املعلومات
إن الغاية األوىل من استخدام مصادر املعلومات احلديثة سواء كانت إلكترونية أو افتراضية حسب 
أفراد العينة املمثلني يف طلبة الدراسات العليا، هي حداثة املعلومة وقد عرب عنة هذا املربر ما نسبته 

أفراد العينة، خصوصا إذا وضعنا يف احلسبان ما تضيفه هذه املصادر للبحث العلمي،  من% 81.6

                                                 
1  Bolduin christne, éléctronic journal publishing , IFLA journal,1999, Vol2544,P:25. 



 

 

بفضل ما تتميز به عن باقي مصادر املعلومات األخرى، وبفضل ما تتميز به هذه املصادر احلديثة 
من % 76.8للمعلومات من خصائص تتفوق ا عن باقي مصادر املعلومات، وقد عرب ما نسبته 

على أن مربر االستفادة من هذا النوع من املصادر هو متيزها وانفرادها مبميزات إجيابية  أفراد العينة
من ناحية االستخدام واليت متثلت يف احلصول على نسخة من املصادر األصلية بسهولة، حيث أن 
الباحث يكفي أن يضع أمامه الكتاب والدوريات املتاحة يف الشكل اإللكتروين فيقوم بتخزينها مث 

خاصة بتوفر وسائل ختزين البيانـات  " اإللكتروين قالتو ري"عادة طباعتها وهو ما يسمى بعملية إ
   .اإللكترونية

  

ش 12 مبررات اإلستفادة من مصادر المعلومات اإللكترونية 

35%

14%
19%

32%
الحصول على نسخة من المصادر
األصلية

وفرة المعلومات وتنوعها

التقليل من الجهد واختصار الوقت

حداثة المعلومات

  
وهناك من وضع مربر وفرة املعلومات وتنوعها كسبب لالستخدام املصادر احلديثة للمعلومـات،  

تماشى مع روح ، وحىت حيس طالب الدراسات العليا أنه ي%46.0وبلغت نسبة تفضيل هذا املربر 
العصر يقوم باستخدام هذه املصادر وقد يكون العامل منه نفسيا أكثر منه واقعيا، لكن يبقى لكل 

  .فرد سببه ودافعه ومربره اخلاص، الستخدام املصادر احلديثة
  : الباحث ودرجة الكفاية من مصادر املعلومات اإللكترونية املتاحة من قبل املكتبة اجلامعية 6.4

أحناء العلم بالسعي إىل اقتناء مصادر املعلومات مبختلف أشكاهلا  بات عديدة عرباهتمت مكت
والعمل على تطويرها واإلنفاق عليها ملواكبة التقدم التقين واحلضاري وقد وفرت هذه املصادر 

مكان  األفراد إمكانية االتصال يف البيت أو فقد منحت .إمكانية االتصال والتواصل بني األفراد
شراء السلع أو  احلصول على آخر األخبار ، أو قضاء حاجاته كإجياد فرص للعمل أوالعمل و



 

 

التسلية ،و   عليه فإن مكتبات املستقبل هي املكتبات اليت حتقق الوصول السريع للمعلومات 
  . وتوفريها 

 واملكتبة اجلامعية ومهما حاولت العمل من اجل توفري مجيع مصادر املعلومات فإا لن تستطيع،
  . وتبقى عاجزة عن ذلك نظرا حملدوديتها من جهة وكثرة روادها من جهة أخرى 

كاملكتبات (لذي يتجه غالبية الطلبة يف تنويع أماكن اقتناء واالستفادة اليت توفرها بعض اجلهات 
  )اخل .........العامة ،مقاهي االنترنت ، ومراكز املعلومات 

 ة البمن الطل %86.4 قمنا ا حيث تبني أن نسبة كشفته عنه الدراسة امليدانية اليت ماا هذ
          07تتيحه املكتبة من مصادر الكترونية متنوعة أنضر اجلدول رقم  يكتفون مبا
  .يلي  عرفة أي األماكن أكثر ترددا من أفراد العينة تبني مامن مل ويف حماولة
  يحها املكتبة اجلامعيةدرجة كفاية مصادر املعلومات اإللكترونية اليت تت: 15جدول رقم

  
  %النسبة   التكرار  

  22.4 28  فوق املتوسط
  34.4 43  متوسط

  43.2 54  عيفةض
  100 125  اموع

  
أعاله، تبني أن  من خالل نتائج دراستنا امليدانية املنجزة واملعرب عنها من خالل اجلدول الذكور

اإللكترونية داخل املكتبة اجلامعية من الطلبة الباحثني  يرون ضعفا يف كفاية املصادر  %  43.2
التطور الكبري يف العلوم واالنفجار  وتعترب حسب رأي فئة كبرية من الباحثني ،ذلك راجع غاىل

املعلومايت الكبري الذي من الصعب التحكم فيه من أي مكتبة مهما كان حجمها وإمكانياا 
صة تلك املتعلقة منها بالتجارب فاملعلومات تستحدث يف كل ساعة إىل مل نقل يف كل دقيقة خا

ذلك أن املكتبات اجلامعية ، بصفة عامة تعاين من  إىل فالعلمية يف العلوم التطبيقية والبحثية ، وظ
لنوع من املصادر ا نقص يف امليزانية العامة وبالتايل عدم ختصيص األموال الكافية القتناء هذا

يتوافق  العدد املتزايد للطلبة املاجستري الذي ال إىلاملعلوماتية من قبل املكتبة اجلامعية باإلضافة 



 

 

النوع من املصادر املعلوماتية من قبل املكتبة اجلامعية الذي يبقى حسب رأي ا ودرجة اقتناء هذ
  .الطلبة ضعيفا من حيث درجة الكفاية 

ة  ش رقم07 : درجة آفاية مصادر المعاومات اإللكترونية داخل المكتبة الجامعي

43,2

34,4

22,4

فوق المتوسط

متوسط

ظعيفة

  
 دبأس ا، فق أما نسبة الطلبة الذين يرون أن مصادر املعلومات يف املكتبات اجلامعية حتقق كفاية ال

 فقد ،ذه املصادر وهي نسبة ضئيلة تبني أن الغاية ليست واحدة يف االنتفاع % 22.4بلغت 
يكون هؤالء الطلبة ليس حباجة ماسة هلاته املصادر أما لطبيعة التخصص أو لوجود أغراض أخرى 

 أو لعامة ،يف استخدام هاته املصادر لغري البحث العلمي كاحلصول على معلومات يف الثقافة ا
  اخل ........االستخدام من اجل الترفيه 

  
  الباحث وأماكن تواجد مصادر املعلومات اإللكترونية  1.6.4

تعد املكتبة اجلامعية جزءا مكمال حلياة الباحث العلمية، فهو أن مل يستخدم مصادر املعرفة يف 
  . املكتبة سوف لن حيصل على الفائدة الكاملة من الدراسات اجلامعية

مل تسارع  فقد أصبح من غري املمكن ألي باحث اإلملام بكل مصادر ختصصه يف هذا العصر ، ما
يتصل بتطوير خدماا، وحتسني مردودها ، مع العلم ان  املكتبة اجلامعية يف إعادة النظر يف كل ما

ألن الباحث "أمهية املكتبة اجلامعية تزداد بازدياد احلاجة إىل املعلومات واملصادر اليت تقتنيها ، 
حباجة ماسة إىل كل مصادر املعلومات داخل املكتبة اجلامعية وذلك لتلبية رغباته يف احلصول عليها 

    1."وتيسري اإلفادة منها يف أي وقت يشاء 
                                                 
.186: مهشري عمر أمحد، رمسي مصطفى عليان، مرجع سابق ، ص -  1  

  



 

 

  
  :يبني أماكن استغالل مصادر املعلومات اإللكترونية من قبل الطلبة الباحثني:16جدول رقم

  

  %النسبة   التكرار  
  14.4 18  مة مكتبات عا

  41.6 62  خمرب البحث 
  36.0 45  مقاهي االنترنت

  100 125  اموع

  
  والسب يرجع إىل اإلمكانيات املتوفرة  %49.6بة بوقد كان خمرب البحث صاحب اكرب نس

ذلك  ، والطابعة ضف إىل gravureفيه مثل  املساعدة على حتميل على األقراص املضغوطة 
احللول للمشاكل  ذة والباحثني مما يدعم اكتساب خربات جديدة وإجياداقتصار املخرب على األسات

الطارئة إثناء عملية البحث ، كما أن جمانية االستخدام هلا إثرها الفعال يف إقبال الطلبة الباحثني 
  . املركز وجود حجم ساعي كايف للقيام بعملية عن املقاالت العلمية املراد احلصول عليها  اعلى هذ

 مؤسسة عمومية أخرى وكز البحث بأنه هيئة حبث ملحقة ملؤسسة التعليم العايل، وهويعرف مر
 ة، والوكال Andresطار البحث العلمي مثل الوكالة الوطنية لتطوير البحث والصحة تعمل يف إ

     andruالوطنية لتطوير البحث باجلامعة 
بب ذلك امليزات اليت تنفرد ا وس %36إما مقاهي اإلنترنت فقد جاءت يف املرتبة الثانية بنسبة 

من دون األماكن األخرى ، مثل إمكانية إجراء عملية البحث ليال ،وخالل أيام العطل يف حميط 
التواجد الكبري كرس مبدأ التنافس يف تقدمي أحسن  انفسي مالئم ،خاص وأا متواجدة بكثرة ،هذ

ة التدفق السريع اخلدمات من ختصيص غرف صغرية خاصة بكل مستخدم ، وتقدم خدم
حة وغريها من اخلدمات التنافسية اليت يف جمملها زادت من حتقيق الرا ADSLَللمعلومات 
  .للمستفيدين 

  



 

 

 

18

62

45

ة   ة الجامعي ش رقم   : اماآن توجه طلبة الماجستير من غير المكتب

مكتبات عامة 
مخبر البحث 
مقاهي األنترنت 

  
  

  أما فئة الذين يتجهون إىل املكتبات العامة من اجل احلصول على معلومات من املصادر اإللكترونية 
النوع من املكتبات يف حميط  اهذ يفسر نقص ما وهو %14.4بـ  فكانت املكتبات واليت قدرة 

خاصة إذا علمنا أن دار الثقافة اليت متثل رفقة مكتبتها أهم مكان للتواجد الطلبة من خالل .الطلبة 
جيعل  وهو ما ءتليب حاجيات الطلبة ألا ختدم كل فئات اتمع بدون استثنا قرا من اجلامعة ال

ا ،على الرغم  املترددين على قاعة اإلنترنت املوجودة بالنسبة للطلبة من خدماا ضعيفة االستفادة
من ختصيص هذه األخرية ليوم حمدد للطلبة دون سواهم بعد تكوين ملف االشتراك الذي يتمثل يف 

 400شهادة مدرسية زائد صورتني مشسيتني ومبلغ االشتراك الذي يعترب رمزيا حيث يقدر بـ 
  .دج يف السنة 

   ):On line(املعلومات على اخلط  الشتراك يف قواعدا 2.6.4
يعترب احلصول على املعلومات وتبادهلا أمر ضروريا حيافظ من خالله املعطي واملتلقي على 

إىل متويل واسع  جاملعلومات، إىل أن هاته العملية أصبحت تستلزم اإلنفاق الكبري، مشاريعها حتتا
احلديثة للشراء، واالشتراك يف بنوك  ومستمر، سواء كان ذلك يف الوسائل التقليدية أو الوسائل

   1املعلومات

                                                 
  .198ص . المرجع نفسه. نريمان إسماعيل متولي  1



 

 

إن عملية االشتراك يف قواعد املعلومات على اخلط تعترب من املشاكل اليت تواجه الطلبة الباحثني 
لعدم متكنهم من توفري األموال الكافية خاصة إذا علمنا أن االشتراك يف إحدى هاته القواعد ال يقل 

  .يف كل احلاالت عن مئة دوالر
  إمكانية االشتراك يف قواعد املعلومات على اخلط: 17جدول رقم

  النسبة  التكرار  
  15.20 19  نعم
  84.40 106  ال

  100 125  اموع

 
ال ميلكون إمكانية االشتراك يف قواعد املعلومات على  %84.4تبني من خالل اجلدول أن نسبة 

  اخلط 
هم جلهلنهم غري مشتركني وهذا راجع من هلم القدرة على االشتراك لك %15.2يف حني أن 

فهم ال يعرفون غري املبلغ احملدد يف االشتراك، أما طريقة دفعه فتبقى من األمور  بطرق االشتراك
عظم الطلبة، أي انعدام حسب رأيهم وسيطا يسهل عليهم عملية االشتراك يف بعض ملاهولة 

ة ماسة هلا، لكن يبق شغلهم الشاغل كيف املواقع اليت تعرض بعض املعلومات اليت يرون أم حباج
  .ميكن االشتراك

  
  
  
  

  

ش رقم   : امكانية اإلشتراك في قواعد البيانات

نعم; 15,2

ال; 84,4

نعم
ال



 

 

أما النسبة الكبرية فهي ال تبدي أي نية يف االشتراك يف هذه القواعد ألن إمكانيام املادية ال 
  .تسمح على اإلطالق بالتفكري يف االشتراك هلاته القواعد املتاحة

 اإلطالع على ما ينشر على هاته القواعد ومما يالحظ أن كثري من الطلبة من لديهم الرغبة يف
ن لالستعانة مبا ولطبيعة جودة املعلومات املتاحة لكن إمكانيام احملدودة ال تسمح بذلك فيلجئ

من إمكانية االشتراك، أو اإلطالع على بعض القواعد  %43.2توفره املكتبة اجلامعية بنسبة 
أما فئة تضطر  %7.2مات الدولية بنسبة املتاحة بصفة جمانية من قبل بعض اهليئات واملنظ

  .%29.6لالشتراك الذي ميلكه أحد األقارب مع ما توفره املكتبة اجلامعية 
  يبني الطرق املتبعة يف االستعانة بقواعد االشتراك: 18جدول رقم 

  

  %النسبة   التكرار  
  43.20  54  ما توفره املكتبة اجلامعية  .1
  7.20  09   ما توفره اهليئات واملنظمات الدولية .2
  3.20  04  االستعانة باشتراك الذي ميلكه أحد األقارب .3
1+2  02  1.60  
1+3  37  29.60  
2+3  01  0.8  

  14.40  18  عدم اإلجابة 
  100  125  اموع

  
ومما يالحظ أن كثري من الطلبة من لديهم الرغبة يف اإلطالع على ما ينشر على هاته القواعد 

ن لالستعانة مبا ولكن إمكانيام احملدودة ال تسمح بذلك فيلجئلطبيعة جودة املعلومات املتاحة 
من إمكانية االشتراك، أو اإلطالع على بعض القواعد  %43.2توفره املكتبة اجلامعية بنسبة 

أما فئة تضطر  %7.2املتاحة بصفة جمانية من قبل بعض اهليئات واملنظمات الدولية بنسبة 
  .%29.6ع ما توفره املكتبة اجلامعية لالشتراك الذي ميلكه أحد األقارب م
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الطرق المتبعة في اإلستعانة بقواعد اإلشتراك في قواعد  
المعلومات اإللكترونية

ما توفره المكتبة   .1
 الجامعية

ما توفره الهيئات   .2
 والمنظمات الدولية

اإلستعانة   .3
بإشتراك الذي يملكه
أحد األقارب
1+2

1+3

2+3

  
  

تقوم منظمة األمم املتحدة بعرض بعض شبكات املعرفة العاملية اهلادفة إىل تقاسم اخلربة وتشجيع 
النقاش وأعمال الدعم الوطنية واإلقليمية، اليت تعمل كلها كآليات ال ختدم تبادل املعلومات فقط، 

  :مبادرات تقاسم املعرفة ومن أشهرها ما يلي بعض. بل تعمل أيضا على إنشاء حتالفات
هي بوابة ويب خاصة بقضايا التنمية والبنك الدويل هو الذي ميول البوابة عادة، : بوابة التنمية 

ولكن متويلها انتقل فيما بعد إىل مؤسسة بوابة التنمية وهي هيئة مستقلة ال رحبية، مكرسة للحد 
قمية عن طريق الترويج ملبادرات التنمية املتعلقة من الفقر واملساعدة على ردم اهلوة الر

    www.developpementgateway.orgبتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
خاصة بسياسة   )Globale developpement net work: (شبكة التنمية العاملية 

ت البحث األحباث مصممة لبناء القدرة التحتية يف البلدان النامية عن طريق دعم وربط مؤسسا
والسياسات املعنية بالتنمية، وهي ترتكز على توليد املعرفة وتقامسها 

.www.goodnet.org     



 

 

هي التزام ): Global knowledinge Partnership(الشراكة العاملية يف املعرفة  
بتقاسم املعلومات واخلربات واملوارد، دف الترويج لنفاذ واسع إىل املعرفة واملعلومات 

 www.glbal knowledinge.com.1  مها الفعال بغية حتقيق تنمية مستدامةواستخدا
  : صعوبة استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية املتاحة من قبل املكتبة اجلامعية 2.6.4

اعتمدت املكتبات على مر العصور، على التعدد يف أساليب تقدميها للمعلومات والوصول إىل 
مستفيديها، غري أن التحول يف أشكال مصادر املعلومات واتساع  مصادرها بغرض تلبية احتياجات

جماالت البحث والنشر أظهر عدم فعالية تلك األساليب املستخدمة، وقد أثر ظهور الوسائط 
احلديثة للمعلومات غلى أشكال االستفادة والوصول إىل املعلومات فأصبح لزاما على الباحثني، أن 

االت اهتمامام يف الوقت الذي تعرف فه املعلومات منوا وتغريا يتلقوا إجابات فورية، ختدم جم
مذهال، مما دعا هؤالء إىل حتقيق االنتقال من استخدام املصادر الورقية، حنو استخدام املصادر 
اإللكترونية واإللكتروافتراضية إىل توفر مزايا التنوع واحلداثة والسرعة، يف تقدمي وإتاحة املعلومات 

 يشفع هلذه املصادر احلديثة يف وجود بعض العوائق والصعوبات على اعتبار على أن غري أن هذا مل
  .الباحث أصبح يف اتصال مستمر ومباشر مع هذا النوع من املصادر

  بينته الدراسة امليدانية اليت قمنا ا  هذا ما
  عيةصادر اإللكترونية املتاحة من قبل املكتبة اجلامامل صعوبة استخدام :19:رقم جدول

   

 %النسبة   التكرار  
  70.40 88  نعم
  29.60 37  ال

  100 125  اموع

 
جاءت إجابات أفراد العينة متباينة من حيث اإلقرار بوجود صعوبة يف استخدام مصادر 

أقر بوجود  %70.40اإللكترونية املتاحة من قبل املكتبة اجلامعية، للطلبة الباحثني حيث أن نسبة 

                                                 
  .2003قمة العالمية لمجتمع المعلومات بيروت، أفريل مؤتمر غربي آسيا التحضيري لل  1



 

 

بعدم  فقط من أفراد العينة أجابوا %29.60تلك املصادر، يف حني أن صعوبات عند استخدام 
  .وجود صعوبات عند استخدام تلك املصادر اإللكترونية

هذا ما يفسر ضرورة برجمة دورات تدريبه يشرف عليها خمتصون يف جمال املعلومات ملنح تعليم 
إعطاء دفع جديد لعملية  وتكوين للطلبة الباحثني، من أجل حتسني مستوى االستخدام وبالتايل

االستفادة من هاته املصادر باإلضافة إىل ضرورة متابعة احتياجات الطلبة من قبل عمال املكتبة 
اجلامعية الذي مل يبقى دورهم ينحصر يف معاجلة مصادر املعلومات فقط بل يتعداه إىل أكثر من 

  .ذلك
لباحثني عند استخدامهم ملصادر يف سؤال ذا صلة عن نوعية الصعوبات اليت يتلقاها الطلبة ا

  )صعوبات تقنية، لغوية ونفسية( ةاملعلومات اإللكتروني
يبني أهم الصعوبات اليت تواجه الباحثني أُثناء استخدام املعلومات : 20جدول رقم 
  .اإللكترونية

  

 % التكرار  
  12.8 16  تقنية 
  0.8 1  لغوية
  12.8 16  نفسية
  29.6 37  لغوية+ تقنية 
  9.6 12  نفسية +تقنية 
  1.6 2  نفسية + لغوية 
  5.6 7  نفسية+ لغوية + تقنية 

  27.2 34  ال توجد صعوبات 

  100 125 اموع

     
يعترب العامل النفسي من أهم الصعوبات اليت تقف حاجزا أمام الباحثني واملستفيدين من املكتبة 

صادر اإللكترونية داخل املكتبة اجلامعية، اجلامعية،يف تلبية احتياجام من املعلومات املوجودة يف امل



 

 

إذ تصنف هذه الصعوبات من أهم العوائق الرتباطها بالتركيبة البشرية، وعلى الباحث واملستفيد 
يف حد ذاته، حيث أن كل ما حيصل من تطور يف ميدان من امليادين اليت تقف ضمن اهتماماا، 

فكار القدمية، فيظل التنوع يف مصادر يقف إزاءها الباحث بنوع من السلبية متمسكا باأل
املعلومات يشكل له صعوبات،  جتعله تائها أمام هذا التنوع، مما يولد يف نفسه الذهول واحلرية 

  .يوضحه الرسم البياين والشعور بالنقص،هذا ما
  

شكل رقم 11: أهم صعوبات استخدام مصادر المعلومات  
االلكترونية
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نيات تضاف إىل العوامل األخرى اليت تتصل بالعوامل النفسية، الصعوبات التقنية ألن استخدام التق
التعامل مع الوسائل التكنولوجية،  أو أي عملية أخرى، مثل كيفية احلديثة يف عملية االتصال

  واملصادر احلديثة للمعلومات، فمن أجل تناقل املعلومات البد من ربطها، 
ما أفرزته الثورة العلمية والتكنولوجية من آالت ووسائل وهي من املعوقات الرئيسية، اليت تعترض 

املستفيد وعليه فإن توافر الوسائل التكنولوجية، داخل املكتبة اجلامعية يساعد كثريا يف  الباحث و
تلبية االحتياجات بطريقة سهلة وسريعة، وتنجم عن هذه املعوقات عدم حتكم الباحث يف 

الكيفيات، واالستفادة من املعلومات ة إىل اإللكترونية،  تكنولوجيا املعلومات من حيث الطرق و
ويعرقل  1إىل عدم التمكن من أساليب التفحص والبحث عرب املصادر االفتراضية للمعلوماتإضافة 

االستفادة املثلى من مصادر املعلومات اإللكتروفتراضية، حيث عرب أفراد العينة خبصوص العائق 

                                                 
  .105ص . مرجع نفسه. ةسلوك الباحثين حيال المعلومات العلمية والتقني. بطوش آمال  1



 

 

حيث  %29.6التقين والنفسي وارتباطه بشكل مباشر باستخدام املصادر اإللكتروفتراضية بنسبة 
هذه النسبة جمموع من ال يستطيعون التعامل مع هذا النوع من مصادر املعلومات وهو ما متثل 

  .حيول دون متكنهم من استغالهلا، ونقص فعالية االستخدام مبعىن  عدم حتقيق الفائدة املرجوة
اليت مل يعرب أفراد العينة من خالهلا على عدم وجود صعوبات يف  %27.9مث جاءت نسبة 
املعلومات اإللكترونية، وهو ما يفسر وجود بعض الطلبة الباحثني الذين هلم  استخدام مصادر

  إمكانيات يف 
  : اللغة ومصادر املعلومات اإللكترونية  7.4

تشكل اللغة، عائقا يف عملية احلصول على املعلومات خاصة وان الدول اليت تنتج املعلومة  غالبا ما
بإمكاا فرض لغتها وبالتايل تتحكم يف تداول ومتتلك تكنولوجيا التحكم فيها ، هي اليت 

املعلومات فلقد أكدت التجارب العلمية بأن اللغة أصبحت تشكل عائقا بالنسبة للدول النامية يف 
  . حتصيل املعلومات

جيب على املكتبات اجلامعية أن تسعى جاهدة للقضاء على هذا العائق ، ويتم ذلك من خالل  لذا 
رمجة داخل املكتبة اجلامعية حىت تسهل وتيسر عملية البحث عن املعلومات خاصة بالت خاليا إنشاء

، وذلك باللغة األكثر تداوال بني أوساط الباحثني ، يف احلصول عليها من خمتلف اللغاتاملرغوب 
من ضمن  %57.6فمن خالل الدراسة امليدانية اليت قمنا ا تبني أن الصعوبات اللغوية متثل 

  .يت هلا صلة باستخدام مصادر املعلومات اإللكترونيةالعوائق األخرى ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  يبني اللغة األكثر استخداما يف عملية البحث:  21:جدول رقم
  

 %  التكرار  
  07.2  09  اللغة العربية

  05.6  07  اإلجنليزية  اللغة
  23.2  29  اللغة الفرنسية 

  03.2  04  اإلجنليزية +اللغة العربية 
  44.0  55  نسيةفرال+اللغة العربية

  10.4  13  اإلجنليزية+اللغة الفرنسية 
  06.4  08  اإلجنليزية+الفرنسية +اللغة العربة 
  100  125  اــموع

  
نستنتج أن استخدام اللغة العربية :   21ظتنا للنسب املبني يف اجلدول رقممن خالل مالح

ة والفرنسية يدرس ما يف فاللغة العربي العينة، جابات أفرادإمن  %44والفرنسية شكل نسبة  
غالبية اجلامعات اجلزائرية بل يف مجيع املستويات الدراسية ،وان كان للغة العربية احلض األوفر 
بالنسبة للمستويات األوىل من مراحل الدراسة ،إىل أن التدريس باللغة الفرنسية هو السائد يف 

يفسر سيطرة  علوم والتكنولوجيا،وهو مااجلزائرية خاصة يف التخصصات املرتبطة مبيادين ال اجلامعة
  .هاتني اللغتني يف عملية البحث من خالل املصادر اإللكترونية

  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

  
  
  
  
  
  

            
  
  

مث استخدام اللغة الفرنسية مع  %23.2أما نسبة استخدام اللغة الفرنسية بشكل انفرادي فقد بلغ 
م اللغة العربية بشكل منفرد يف عملية البحث يف حني أن استخدا %10.4اللغة اإلجنليزية بنسبة 

يثة ربية يف مسايرة التكنولوجيا احلدالنتائج تربهن عن عجز اللغة الع هاته%07.2شكل نسبة 
حيث أن اغلب املقاالت العلمية أما تنشر باللغة اإلجنليزية أو اللغة الفرنسية وان كانت اللغة 

كبري إىل أن إمكانية الترمجة  من اإلجنليزية إىل رنت بشكل إلجنليزية تسيطر على صفحات اإلنتا
  الفرنسية سهلت من عملية احلصول على املعلومات 

تتم من خالل هاته املواقع إىل يف القليل منها مما حيفز  يف حني أن عملية الترمجة للغة العربية ال
يليب  حلصول على ماالطلبة الباحثني للميل للغة املتحكم فيها بشكل جيد واليت ميكن من خالهلا ا

  .رغبام
كان البحث باللغة العربية حيقق اإلشباع املعريف يف  إذ ويف سؤال موجه ألفراد العينة حول ما

  .عملية البحث من خالل مصادر املعلومات اإللكترونية
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شكل 10: اللغة األآثر استخداما في البحث من خالل المصادر  
اإللكترونية
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اللغات 



 

 

 ميثل اللغة العربية وحتقيق اإلشباع املعريف: 22:جدول رقم
   

 %النسبة   التكرار  
  74.4 93  نعم
  25.6 32  ال

  100 125  اموع

  
 تحتقق هلم اإلشباع املعريف،ألن معظم البوابا أن اللغة العربية ال من طلبة املاجستري %74.4اكدى

لكترونية هي  من غرب اللغة العربية ،ضف إىل ذلك النقص املسجل يف األحباث العلمية واملواقع اإل
ى ضعيفة مقارنة مبا هو منشور للعديد من الباحثني من فاملسامهة العربية يف اإلنتاج املعريف العاملي تبق
تنتجه الدول العربية جمتمعة  يضاهي ما تنتجه دولة كإسبانيا خمتلف العامل خاصة عند علماء الغرب ،فما

يفوق اإلنتاج العريب من  )إسرائيل(تنتجه دولة كالكيان الصهيوين  مرة ،وأن ما 120بأكثر من 
  .املعلومات 
  .فريون أن اللغة العربية حتقق هلم نوع من اإلشباع املعريف  %25.6أما نسبة 

  

شكل رقم : 10 اللغة العرية وتحقيق اإلشباع المعرفي 

74%

26%
نعم

ال

  
  



 

 

راجع يف غالب األحيان إىل نوعية البحوث املراد القيام ا ومن مثة نوع املعلومة املراد حتصيلها ا وهذ
،باإلضافة إىل عدم التمكن من اللغات األخرى ، وفد يكون للتخصص دوره استخدام اللغة العربية 

صة منها الفلسفية والتارخيية وكتب األدب مصادر البحث من موسوعات ،كتب خا ثري منفتوفر الك
  ....).الوراق، صخر، عجيب، أين(العريب يف بعض املواقع العربية 

السيطرة على هذا النوع من الوسائل بسبب إما ختصصهم يف امليدان أو مداومتهم على استخدام كل 
  .أنواع مصادر املعلومات اإللكترونية

  :قنيات البحث يف مصادر املعلومات اإللكترونيةت 8.4
هناك عدة معايري وقواعد متعلقة بالربامج التدريبية ومثال ذلك ما أعدته مجعية املكتبات اجلامعية 
والبحثية، لربامج تدريب املستفيدين يف املكتبات اجلامعية، وهي مواصفات وقواعد عامة مهمة جيب 

نامج تدرييب للمستفيدين من املكتبات وخدماا ويف أي موضوع تدرييب يراد مراعاا عند تصميم أي بر
تقدميه، وتشمل املعايري العامة لتقييم الربامج التدريبية املصممة والطلبة الباحثني لديهم رغبة يف احلصول 

  .على بعض هذه التقنيات
  ة البحث يبني رغبة الطلبة يف معرفة بعض التقنيات اخلاصة بعملي: 23 جدول رقم

  

 %  التكرار  
  94.4 118  نعم
 5.6 07  ال

  100 125  اموع

  
العينة يرغبون يف احلصول على التقنيات اخلاصة باستخدام مصادر يالحظ يف اجلدول أن معظم أفراد  مما

وهو ما يفسر اإلرادة احلقيقية يف تعلم خمتلف  %94.40املعلومات اإللكترونية حيث بلغت نسبتهم 
  .ليت تساعدهم يف االستفادة أكثر من خمتلف مصادر املعلومات اإللكترونيةالتقنيات ا
الطلبة الذين ال يرغبون يف احلصول على التقنيات اخلاصة باستخدام مصادر املعلومات اإللكترونية  أما فئة

وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالراغبني يف تعلم هاته لتقنيات، والسبب يف ذلك راجع  %5.6فقدرت بـ 
  .وجود طلبة باحثني حيسنون استخدام هذه املصادر إىل
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ش رقم 11: رغبة افراد العينة في تعلم بعض التقنيات 

نعم

ال

  
  

باإلضافة إىل الالمباالة اليت يبديها بعضهم جتاه استخدام املصادر اإللكترونية، ومن مث عدم االكتراث 
  .بتعلم هاته التقنيات

ويف سؤال متفرع حول معرفة أهم هذه التقنيات، وهل ختص تقنية استخدام مصادر  املعلومات 
أو التقنيات اخلاصة باستخدام مصادر املعلومات اإللكتروفتراضية ) Of line(ونية الوعائية اإللكتر

)On line(  
  .تقنيات استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية: 24جدول رقم 

  

 %النسبة   التكرار  
  Of line(  07  5.60(مصادر معلومات إلكترونية 

  On line( 90  72(فتراضية معلومات إلكتروامصادر 
  22.40  28  إلكترونية+ فتراضيةإلكتروا
  100  125  اموع

  



 

 

من خالل اجلدول نالحظ بروز رغبة ألفراد العينة يف تعلم تقنيات البحث اخلاصة مبصادر املعلومات 
يفسر االستخدام الكبري هلذا النوع من املصادر حبيث أن الطلبة،  وهو ما %72اإللكتروفتراضية بـ 
كيف :تعلق منها باستخدام اإلنترنت، فكثري ما يطرح سؤال  التقنيات خاصة ما يتحمسون ملعرفة هذه
  احبث يف اإلنترنت؟

يتكرر هذا السؤال لكل مستخدمي اإلنترنت ،فقد يكون استخدام اإلنترنت يف هذا الوقت سهال بالنسبة 
،  EXPLORERلتصفح املواقع اليت تشتمل عليها هذه الشبكة العنكبوتية، وباستخدام برنامج 
النفسي أمام املستخدم  أصبح من السهل على مستخدمي اإلنترنت تصفح مواقعها  ،ومن مث كسر احلاجز

هلذه الشبكة ،لكن اهلاجس الذي يؤرق هذا املستخدم عجزه يف الوصول إىل بغيته من املعلومات يف هذه 
دوره يشكل هم نفسي ب الشبكة بشكل مباشر خاصة يف ظل الكم اهلائل من املعلومات واملواقع ،هذا

للبحث عن املعلومات اليت يكون يف  رأمام املستخدم ألنه يقضي ساعات طوال أمام شاشات الكمبيوت
يصل إليها بصعوبة كبرية بعد أن استغرق جهدا ووقتا  أمس احلاجة إليها دون أن يصل إليها، أو انه قد

تخدم أو الباحث أن يعلم أن هناك عدة كبريا خسر فيه الكثري من األموال والوقت ، لذي فإن على املس
أمور جيب عليه معرفتها، حيث يوجد على اإلنترنت ثروة من املعلومات ملواضيع يصعب حصرها يشارك 

ميلك  ا أناس من خمتلف أحناء العامل ،فإجياد أي معلومة حمددة قد يكون مضيعة للوقت وحمبطا ملن ال
أدوات البحث واختالف حمتواها من املعلومات ،مع عدم  اخلربة ، ومما يصعب البحث وجود العديد من

ميكن القول أن أهم  وجود أي مواصفات قياسية حتكم عملية البحث وحىت جنيب عن السؤال األول ،
  يت تساهم يف الوصول إىل املعلومات هي كاأليت لاتلك العناصر 

موضوع " باحثال"نقصد به ختصيص جزء من وقت املستخدم  والتخطيط هنا :التخطيط  1 •
  .البحث املراد وحتديد املفاهيم األساسية املرتبطة مبوضوع البحث 

وتعين القدرة على اإلعداد والتفكري يف تكوين عدد من :تكوين املترادفات والكلمات  2 •
موضوع البحث إذ تعترب كمفاتيح للبحث ، ويالحظ انه كلما  املترادفات للكلمات اليت حتدد

حتديد كلمات مالئمة ودقيقة ملوضوع البحث كلما كانت فرصة جناح متكن ذلك املستخدم من 
 البحث أكرب 



 

 

ألمر يف ا تتطلب عملية البحث يف اإلنترنت وقتا وجهدا أكرب مما يتطلبه مثل هذا: الصرب  3 •
تأخذ يف االعتبار أن موضوع البحث يف اإلنترنت تتطلب الصرب  املكتبات املؤمتتة ،لذا جيب أن

 . حىت نصل لغايتنا
  : يلي يف عملية البحث يف حمركات وأدلة البحث ما ةومن اخلطوات الالزم

  ) حلل املوضوع وحدد املفاهيم (تريد أن تبحث عنه  حدد ما:  اخلطوة األوىل 1 •
قبل اجللوس أمام جهاز الكمبيوتر من اجل البحث يف اإلنترنت جيب أن تعطي نفسك وقتا للتفكري 

 رحلوادث معينة، صو فأراء، إحصائيات، تقارير، وص(نها يف أشكال املعلومة اليت تبحث ع
 .......) اخل

 هل تبحث عن معلومة حديثة ذات طابع متجدد أو حقائق تارخيية ؟- 
جيب  مفاهيم اصغر وحتدد ما جيب العلم انه عند إجراء أي استعالم فإن عليك أن جتزي ء الفكرة إىل- 

أريد البحث : البحثية يف مجلة أو مجلتني مثال ذلك كيعين انك تضع احتياجاتا أن تبحث عنه ، وهذ
 عن الطرق املستخدمة يف تنظيم جمموعة املكتبة 

  هي الفهرسة ؟ ما
  هو التصنيف ؟ ما
  : اخلطوة الثانية  2

  حدد واسرد الكلمات املفتاحية اهلامة لكل مفهوم 
  فهرسةـ تصنيف ـ مكتبات ــ كتب 

  للكلمات املفتاحية استنبط مترادفات : اخلطوة الثالثة  3
  طط ـ خ ــ طرق ــ أساليب

  بيانات بيبلييوغرافيا :فهرسة 
  )OF line(إللكترونية  استخدام املصادر على رغبتهم يف تعلم تقنياتا الذين أجابو الطلبة فئة أما

النوع من املصادر يعد من األمور البسيطة  ايفسر أن طرق البحث يف هذ ما اهذ  %5.6فكانت بـ 
، خاصة أن املواضيع اليت يقوم املستخدم بالبحث عنها  ةمع مصادر املعلومات اإللكتروفتراضيمقارنة 

تتعدى يف كل  إىل أن عملية االستخدام ال ةتكون يف الغالب هي نفسها عناوين هلذه املصادر باإلضاف



 

 

ث جهاز القارئ وإتباع اخلطوات املوجودة داخل دليل البح إىل CD ROMاحلاالت إدخال قرص  
  . يوضحه الشكل املوايل  ما اوهذ.
  

On line- Of line ش رقم 11: تقنية استخدام

50%

13%

37%

(Of line) مصادر معلومات إلكترونية

On) مصادر معلومات إلكتروإفتراضية
(line
إلكتروإفتراضية+ إلكترونية

  
  

  :وسائل البحث يف مصادر املعلومات اإللكترونية 1.8.4
تعلق منها باملصادر اإللكتروفتراضية  وسائل البحث اخلاصة مبصادر املعلومات اإللكترونية خاصة ما تتعد

  .)اخل.....حمركات البحث، أدلة البحث العلمية، مواقع الويب(ومن أهم وسائل البحث ، جند 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :أهم وسائل البحث يف املصادر اإللكترونية:25جدول رقم 



 

 

    
 %  التكرار  

  15.2  19  حمركات البحث 
  03.2  04  الربيد اإللكتروين 

  03.2  04  أدلة البحث
  05.6  07  الربيد اإللكتروين+ حمركات البحث
  10.4  13  مواقع الويب+ حمركات البحث
  28.8  36  بحثأدلة ال+ حمركات البحث
  02.4  03  مواقع الويب+ الربيد اإللكتروين
  01.6  02  أدلة البحث+ الربيد اإللكتروين

  01.6  02  أدلة البحث+ مواقع الويب 
  07.2  09  مواقع الويب+ الربيد اإللكتروين+ حمركات البحث
  08.2  10  أدلة البحث+ الربيد اإللكتروين+ حمركات البحث
  05.6  07  أدلة البحث+ يب مواقع الو+ حمركات البحث
  01.6  02  أدلة البحث+ مواقع الويب + الربيد اإللكتروين
  04.8  06  أدلة البحث+مواقع الويب+الربيد اإللكتروين+حمركات البحث
  0.08  01  بدون إجابة
  100  125  اموع

  
ستخدمة يف عملية الوسائل امل واالقتراحات املوجهة ألفراد العينة،فيما خيص أكثر من خالل اجلدول

البحث ،املقترحة على أفراد العينة ، جاءت حمركات البحث وأدلة البحث يف املرتبة األوىل من حيث 
،مث حمركات البحث مع مواقع الويب  %15.2مث حمركات البحث بـ  %28.8نسبة االستخدام بـ 

ية يف البحث عن اعتماد أفراد العينة على حمركات البحث كأداة أساس يفسر وهو ما %10.4بـ 
املعلومات يف املصادر اإللكترونية ذلك راجع لسهولة استخدامها وسرعة وصوهلا إىل املعلومات الدقيقة 

برناجما يتيح للمستخدمني البحث )  Search engine(يعترب حمرك البحث  املراد البحث عنها ، إذ



 

 

وهذا   telenet)(قع ب وتلنت مواقع الواب ،موا(عن كلمات حمددة ضمن مصادر اإلنترنت املختلفة 
  :ما يوضحه الشكل التايل

  

ش 7: أهم الوسائل المستخدمة للبحث في مصادر المعلومات االلكترونية 
(On line)

10,4

5,6

3,2
3,215,20,84,81,6

5,6
8

7,2

1,6

1,6

28,82,4

محرآات البحث 

البريد اإللكتروني 

ادلة البحث

محرآات البحث+ البريد اإللكتروني

محرآات البحث+ مواقع الويب

محرآات البحث+ ادلة البحث

البريد اإللكتروني+ مواقع الويب

البريد اإللكتروني+ ادلة البحث

مواقع الويب + ادلة البحث

محرآات البحث+ البريد اإللكتروني+ مواقع الويب

محرآات البحث+ البريد اإللكتروني+ ادلة البحث

 
 
  ويتألف حمرك البحث من ثالث عناصر هي  

  )  spider program(برنامج العنكبوت  -
    ) indexer program(برنامج املفهرس -
 ) serche ingine program(برنامج حمرك البحث  -
  : برنامج العنكبوت   -أ      

إلجياد صفحات جديدة على الواب إلضافتها )  spider(امج العنكبوت تستخدم حمركات البحث برن
ألنه يبحر يف اإلنترنت دوء لزيارة صفحات الواب )  crawler(الربنامج الزاحف  اويسمى هذ

، )  tatel(ضا مؤشرات املواقع من عنوان الصفحة توياا ، ويأخذ هذا الربنامج أي،واإلطالع على حم
 meta tages(إضافة إىل حمتويات حمددات املية  ،اليت حتتويها)  keywords(والكلمات املفتاحية 

فيها ، وال تقتصر زيارة برنامج العنكبوت على الصفحة األوىل للموقع ، بل يتابع الربنامج تعقب ) 
ي وضع املنتقاة يف الغاية من الزيارات فهاملوجودة فيها لزيارة صفحات أخرى ، أما )  linkes(الوابط 

ام الفهارس حملرك البحث ، ليتمكن احملرك من العودة إليها فيما بعد ، ومل تغب فكرة تغيري املوقع عن نظ



 

 

بال مصمم حمرك البحث ، إذ ينظم حمرك البحث زيارات دورية للموقع املوجودة يف الفهرس للتأكد من 
  التعديالت اليت تصيب املواقع املفهرسة

  : برنامج املفهرس ب -
أحيانا قاعدة بيانات )  catalogue(الكتالوج  ) indexe program(فهرس ميثل برنامج امل 
)data pase (التوصيف على املعلومات اليت  ا، ضخمة توصف صفحات الويب ، وتعتمد يف هذ

 على بعض املعايري مثل الكلمات األكثر دكما تتمد) spider(ت ا من برنامج العنكبوحصلت عليه
ركات البحث عن بعضها يف هذه املعايري ، إضافة إىل االختالف يف حم تكرارا من غريها ، وختتلف

  ) ranking algorithm(خوارزميات املطابقة 
  : برنامج حمرك البحث  ج -

 keyword(عند كتابة كلمة مفتاحيه )  serch engine program(يبدأ برنامج حمرك البحث 
لمة املفتاحية ويبحث عن صفحا الواب الربنامج الك اإذ يأخذ هذ)  serch pox(يف مربع البحث ) 

مث ) index data pas(اليت حتقق االستعالم الذي كونه برنامج املفهرس يف قاعدة بيانات الفهرس 
 browser.(تعرض نتيجة البحث املتمثلة بصفحات اليب اليت طلبها املستخدم يف نافذة املستعرض 

window (  
احلصر  شر على الويب نذكر منها على سبيل املثال الويوجد عدد كبري من حمركات البحث اليت تنت
google ,altavista,lycos, excite   .........  

  : يلي  وعند استخدام حمرك حبث جيب مراعاة ما
 كات البحث اليت أوصى ا الزمالء أو تلك احملركات اليت سبق القيام مبراجعتها اليت راالبتداء مبح- 

   . الردفعاليتها وسرعتها يف  أثبتت
استخدام حمركات البحث مع االنتباه أن كانت حتتوي عل قوام أو كشفات للمواضيع ن لن ذالك - 
 افية ر الوقت ويكسب املستفيد مهارات إضيوف

املفتاحية مع إجياد أفضل خليط من الكلمات املفتاحية  تعند استخدام حمرك البحث ، ندخل الكلما - 
  . ليت حيتاجها املستخدم لكي حيدد مكان تواجد املعلومات ا

، وإذا كان هنالك الكثري جدا من النتائج حمرك البحث القيام مبراجعة جمموعة النتائج اليت أظهرها- 
وإذ كان هناك القليل من . ، يستحسن البحث بإضافة املزيد من الكلمات املفتاحية) وصالت ،مواقع(



 

 

أو استبداهلا بكلمات  ،لكلمات املفتاحيةبعض ا ، يضطر املستفيد إىل إلغاء)الوصالت (اخليارات 
  . مفتاحيه أخرى

مل تكن هذه الصفحات ذات فائدة ، فقم ا وإذ ،حمرك البحث هرهامراجعة وصالت املواقع اليت أظ- 
  .مبراجعة كلماتك املفتاحية لوضع وصف أفضل

قاعدة القيام بالبحث باستعمال عدة حمركات حبث ،ألن كل واحد من حمركات البحث يستخدم - 
تقوم عمليا بالبحث يف حمركات حبث )  meta-serch(وبعض حمركات البحث . بيانات خمتلفة

. فإذا قام احد حمركات البحث بإعطاء عدد قليل من املواقع، فإن غريه قد يعطي العديد منها. أخرى
126  

فة، ألن ذلك خيضع وتعترب املراحل السابقة الذكر، غري كافية إلتقان عملية البحث عربي احملركات املختل
وكما ذكرنا سابقا بأن حمركات البحث تستخدم يف حبثها . بآليات البحث فلطرق دقيقة ومفيدة، تعر

  يدعى الكلمات املفتاحية  عن مواقع الواب ما
) keywords ( اليت ميكن أن تكون كلمة أو عبارة)phrase ( وتستخدم آليات البحث عادة بعض

  .الكلمات املفتاحية، لتوفري خيارات إضافية لعملية البحثمع ) operators ( 127املعامالت
ويستخدم معامل البحث بصفة عامة يف البحث . ونعرض يف اجلدول التايل عمل بعض هذه املعامالت 

  .عن عبارة عامة 
  
  
  
  
  
  
  

  كيفيات الربط ببني الكلمات املفتاحية يف حمركات البحثل ميث: 26 جدول
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معامل 
 البحث 

  أمثلة على ذلكطريقة عمل و

  
        "

    "  

  املعامل للبحث عن عبارة حمددة ا ستعمل هذ
"computer technologies  "  

 هذه العبارة مع مراعاة طريقة ترتيب كلماا   يعرض عندها الصفحات اليت حتتوي
AND 

  
  +أو 

ردة تستخدم مع جمموعة من الكلمات للبحث عن موقع حتتوي هذه الكلمات منف
تعرض عندها املوقع والصفحات   computer+technologiesأو جمتمعة 

ولكن ليست  technologiesوكلمة computerاليت حتتوي كلمة و كلمة 
بالضرورة أن توجد الكلمتان مع بعضهما يف املوقع نفسه لكن ليست بالضرورة أن 

  .توجد الكلمتان مع بعضهما يف املوقع نفسه 
OR  

  
  

موعة من الكلمات للبحث عن كل من هذه الكلمات املفتاحية على يستخدم مع جم
 computer ORحدة مبفردها جيب مراعاة ترك مسافة بعدها 

technology عرض املواقع اليت حتتوي كلمةtechnology   جيب مراعاة
  . وعدم ترك مسافة بعدها  ORترك مسافة فبل 

  
  

*النجمة

احد مقاطعها، ويسمى البحث  يستخدم رمز النجمة للبحث عن كلمة علم
  )  *wildcard searchtech(باستخدام املعارف البديلة 

 technicalمثل techكلمتها باملقطع  تعرض املوقع الذي تبدأ
 ,technologi technician .......... 

  
 اليت تعطي إرشادات) On line help( أما مواقع وأدلة البحث فهي توفر خاصية املساعدة املباشرة 

آنية لكيفية استخدام موقع البحث، وتتخصص، بعض مواقع أدوات البحث يف جانب معني من العلوم 



 

 

يف علوم الرياضيات واملوقع املتخصص يف الصناعة واإلنتاج و التوزيع ) math cherche(مثل موقع 
)mroex plorer.(  

ث إضافة إىل طلب هذا ما جعل البعض من الطلبة الباحثني يفضلون هذا النوع من وسائل البح
  .املعلومات عن طريق الربيد اإللكتروين

وميكن إرجاع ذلك إىل مبدأ اقتصاد الوقت وتوفري اجلهد واالستجابة السريعة لألسئلة املطروحة 
وهي تقنية على شبكة ) centre remboursement(ويستخدم الربيد اإللكتروين ما يسمى 

اإللكتروين، مث استالم عينة عن املطلوب وبعدها يدفع اإلنترانت متثل طلب أشياء عن طريق الربيد 
املستخدم الثمن وهو ما ميكن وقوعه وإخضاعه يف انتقاء مقال علمي إلكتروين وطلبه عن طريق شبكة 

  128اإلنترانت
بعد استعراضنا ألهم الوسائل املستخدمة من قبل طلبة املاجستري يف احلصول على املعلومات من املصادر 

واليت كانت من ضمنها حمركات وأدلة البحث وقصد معرفة أكثر هاته الوسائل استخداما اإللكترونية 
  .)yhoo  ،altavistaدليل  googleحمرك (من قبل الطلبة قمنا بعرض بعضها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يبني أهم حمركات وأدلة البحث املستخدمة من قبل أفراد عينة الدراسة: 27 جدول رقم
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نالحظ من خالل قراءة النتائج املتحصل عليها أن استخدام حمرك البحث غوغل رفقة دليل ياهو شكل 
  %44 حيث قدرت نسبة إستخدامهم بـأهم وسيليت حبث من طرف طلبة املاجستري

أما استخدام حمرك البحث غوغل فمثل نسبة  %26.4مث استخدام دليل ياهو رفقة حمركات ألتافيستا 
  .وسبب ذلك ما يتمتع به هذا األخري من شهرة كبرية يف جمال البحث 19.2%
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النسب 

تخدمة       ث المس ات البح ة ومحرآ م أدل م 8: يوضح أه شكل رق
ة    راد العين من طرف أف

google
yhoo
Google + yhoo
Google + altavista
yhoo  +   altavista  
عدم اإلجابة

محرآات البحث 
  

  
  
  

  :عرض عن حمرك البحث غوغل

 %النسبة   التكرار  
Google 24  19.2  

yhoo  4  3.2  
Google  +yhoo  55  44  
Google  +altavista 5  4  

yhoo  +   altavista    33  26.4  
  3.2  4  عدم اإلجابة

  100  125  اموع



 

 

 1997ت، فقد أسس هذا املوقع عام اريخ نشئه اإلنترنإذا قارناه بت يعترب هذا املوقع حديث عهد    
إذ قام طالبان من جامعة ستاند فورد يف حبث دكتوراه بعرض خدمة حبث عن اإلنترنت كانت اهلدف 
  .منها جعل عامل املعلومات املتوفرة على شبكة اإلنترنت يف متناول الباحث عن طريق حمرك حبث غوغل

  :أمهية غوغل
يزيد على  رك حبث يف العامل بال منازع فعدد الصفحات اليت يبحث  فيها ماغوغل أكرب حم يعترب  
صفحة حىت بداية العام  مليار 3مليار صفحة ن ملا عدد الصفحات غري املفهرسة فبصل إىل  1.3

غوغل أكرب حمرك حبث يف العامل بال  ملستخدمني من مجيع أحناء العامل يعترب ، ويوفر نتائج حبث 2003
د الصفحات اليت يبحث ويتميز غوغل حمركات حبث اجليل األول املعروفة اليوم بتقنية حبث متنازع فعد

اليت تقيس أمهية صفحات الويب ،وهو  page boukإبداعية حيث يعتمد على تقنية نتضيف الصفحة 
مليون متغري وأكثر من ملياري عبارة ، ويعتمد على البنية  500من  حيسب عن طريق حل معادلة

( ية اليت يتميز ا اليب ، ويستخدمها كأداة لتنظيم عمله ،مبعىن إن غوغل يفسر ارتباطا من صفحةالترابط
ويقيم أمهية ) ب(ملصلحة الصفحة )أ(على انه تصويب  قامت به الصفحة) بـ(إىل الصفحة ) أ

ت الصفحات بعدد التصويتات اليت يتلقاها ، وقد صمم غوغل حبيث يفرض النظام على فوضى املعلوما
.129  

   :كيف تتم عملية البحث يف غوغل 
تتم عملية البحث يف ابسط أشكاهلا عن طريق إدخال صيغة البحث يف املستطيل اخلاص            

حيبذ  أما مربع ضربة حض ال enterبذالك ،مث النقر على مربع البحث غوغل أو مفتاح اإلدخال 
  عد ذلك مشاهدة باقي النتائجميكنك ب استخدامها ألنه ينقلك فورا إىل أول موقع وال

جيلب سوى الصفحات اليت حتتوي مجيع  افتراضيا حبيث ال ANDيعتمد غوغل الرابط  
كلمات البحث بغض النظر عن ترتيبها داخل الصفحات إال انه يعطي األولية للصفحات اليت 

   130. ترد فيها الكلمات بنفس الترتيب
ى أساس عشرة نتائج لكل شاشة مع املخلص يتم عرض صفحات الويب اليت حققت صيغة البحث عل

  التايل
  عنوان الصفحة مع الربط  .1
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  للمحتويات : ملخص الصفحة  .2
   K Bحجم الصيغة يقاس  .3
  الصفحة املشاة  .4
لديه وهي نسخة حمفوظة  خمبأ )الكاش(حيث يوفر غوغل صفحة :نسخة خمبأة أو صفحة مشاة .5

للموقع املفهرس ، وتستخدم يف حالة من الصفحة األصلية ، تعكس وضعها لدى آخر مسح إيل 
  .تعذر االتصال مع املوقع وقتيا

مليون صورة مفهرسة  250ويعترب غوغل امشل حمرك حبث عن الصور يف الويب ، إذ يوجد أكثر من 
وجاهز للعرض ، ولكن نستكثر من عمل البحث عن الصورة اذهب إىل صفحة الصور وأكتب كلمات 

  .تبحث عنه  تصف ما
 ءتصحيح األخطا وهي البحث غوغل خدمة ممتازة للباحثني باللغة اإلجنليزية أاليقدم حمرك  

اإلمالئية واقتراح التهجئة الصحيحة للكلمة ، لكن البحث العريب على الباحث التأكد من إمالء 
او باستخدام ) OR(الكلمة الصحيحة واحي استخدام أكثر من صورة للكلمة باستخدام الرابط 

 دم يف غوغل ، مثال الحظ إشكال حرف صفحة البحث املتق
 131.اااأأ إإإ

  .أكرب مكتبة يف العاملمشروع جوجل والطريق حنو 
مليون كتاب على اإلنترنت يف مشروع إلنشاء مكتبة الكترونية  30تطمح جوجل حاليا إىل نشر 

على افتراضية، تسعى من ورائها إىل جذب املزيد من املتصفحني واملعلنني لتصفح وقراءة الكتب 
  . اإلنترنت

وتوخت دور النشر احلذر من املشروع منذ بدايته، مث عادت و اقترحت على جوجل ختزين النسخ 
الرقمية للكتب على وسائطها بدال عن وسائط جوجل، لكن جوجل رأت أن نسخها الرقمي قانوين 

  .ورفضت تلك املقترحات
حملكمة الفيدرالية يف نيويورك ضد شركة دعوة قضائية يف ا  مما دفع مخسة من دور النشر الكربى لرفع

حيث ترى تلك الدور أن جوجل بإنشائها للمكتبة االلكترونية ترتكب خرقا واضحا حلقوق . جوجل
لكن شركة جوجل ال تتفق مع ذلك الرأي وترى أن مشروعها ذو هدف مثايل وهو توفري . الطبع

  . املعلومة لكل فرد يف العامل
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ة بالتفسري القانوين ملسألة ما إذا كان االستخدام جتاريا أو غري جتاري وإذا وستكون حمصلة القضية مرتبط
ويشمل مشروع جوجل كذلك نسخ شرائط الفيديو . ما كان سيلحق خسارة بأسواق حقوق الطبع

مما جيعل بإمكان مستخدمي املوقع . والصور واملواضيع اإلخبارية وذلك بغية تضمينها يف حمرك البحث
وسيمضي حمرك البحث جوجل قدما يف خططه على الرغم من الضغوط . على اإلنترنتاإلطالع عليها 

القانونية اليت يواجهها من الناشرين والكتاب، الذين يعترضون على ما يقولون إنه انتهاك حلقوق امللكية 
لكن يف حماولة واضحة لطمأنة املعارضني، قال جوجل إنه سريكز على الكتب اليت نفذت . الفكرية

  132. سخ املطبوعة منها أو املتاحة لإلطالع عليهاالن
  :االستشارة على اخلط :  2015أرشيف عام 

مليون دوالر لتشكيل أرشيف رقمي ملاليني الكتب من أربع مكتبات  200سينفق جوجل مبلغ 
أمريكية كربى هي مكتبات ستانفورد وميتشيجان وهارفارد ومكتبة نيويورك العامة، حبلول عام 

2015 .  
ستحول كتب من اليت ال تنطبق عليها حقوق امللكية الفكرية من مكتبة جامعة أوكسفورد  كما

  . الربيطانية إىل صورة رقمية
لكن جوجل تعرض لالنتقادات لعدم حصوله على تصريح واضح من أصحاب احلقوق الفكرية قبل بدء 

  . العمل يف هذا املشروع
الكتب املوجودة فقط يف املكتبات، واملتاحة بالفعل كما هو احلال دائما فإن هدف مكتبتنا هو نشر "

  133." للعامة لإلطالع عليها، والكتب جمهولة املصدر وتلك اليت نفذت نسخها
وهذه . سنبدأ بالكتب القدمية وتلك اليت مل تعد تطبع أو توزع لكننا سنضم أيضا بعض الكتب اجلديدة"

  ." هاالكتب القدمية هي اليت يصعب على القراء احلصول علي
الفهرس الرقمي ملكتبتنا سيمكن املطلعني من اكتشاف هذه الكتب عن طريق البحث : "وأضاف املوقع

عنها على موقع جوجل، واإلطالع على مقاطع صغرية منها وليس النص الكامل، مث سنعرض عليهم 
  ." معلومات عن كيفية شراء هذه الكتب أو املكتبات العامة اليت توجد ا

يزال يعتزم نشر كتب جديدة ال يزال يصدر منها نسخ جديدة وال تزال تتمتع حبقوق لكن جوجل ال 
  .امللكية الفكرية
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قامت صفحة البحث جوجل يف خطوة هي األوىل من نوعها بتصوير ماليني الكتب يف أمريكا وبريطانيا 
رنسا وأملانيا وف. الدول األوروبية تتخوف من أن يفوا قطار التقدم. ووضعتها حتت تصرف الباحثني
 .تسعيان إلنقاذ الثقافة األوروبية

تسعى شركة جوجل العمالقة للربجميات منذ دخوهلا سوق البورصة العاملي يف الصيف املاضي إىل  
فكلما زاد عدد . جذب عدد أكرب من املستخدمني إىل براجمها من خالل حتسني خدماا اانية

وقبل . لك على ارتفاع أسهم الشركة يف البورصة، كلما ساعد ذ"جوجل"مستخدمي حمرك البحث 
شهرين جنحت جوجل يف تدشني خدمة جديدة للبحث عن الكتب مبختلف ختصصاا، فيستطيع 
املستخدم إدخال بعض املواضيع ويقوم حمرك البحث جوجل بعرض خمتلف الكتب اليت تناولتها سواء 

مة اجلديدة ال تزال قيد التطوير، إال أا واعدة واخلد. كانت كتبا علمية أو أدبية أو تارخيية أو غريها
حيث ستتيح للمستخدم العثور على مصادر جيدة للموضوع قيد البحث، خاصة وأن هذه اخلدمة 

  . تشمل كالً من الكتب املنشورة حديثاً وتلك اليت نفذت من األسواق

إبرام اتفاقات مع الناشرين، تستطيع جوجل وقد جنحت جوجل يف تقدمي هذه اخلدمة اانية بعد "
واخلطوة احلامسة . مبوجبها تصوير الكتب وفهرستها وختزينها يف بنك معلوماا حىت ميكن البحث داخلها

كانت إعالن اجلامعات األمريكية والربيطانية الرائدة عن موافقتها على إتاحة الفرصة الستخدام فهارسها 
امعة ستاندفورد وهارفارد وأوكسفورد، إضافة اىل مكتبة جامعة فوضعت كل من ج. عرب اإلنترنت

  134. "ميشيغان ومكتبة نيويورك العامة معظم كتبها حتت تصرف صفحة البحث جوجل
مليون كتاب وختزينها على شبكة  15وعلى إثرها بدأت شركة جوجل بتصوير ما يقرب من    

وجوجل تقدم الئحة . تب اليت يبحث عنهااألمر الذي ميكّن الباحث من الوصول إىل الك. اإلنترنت
مرتبة للكتب جماناً، أما قراءا فتعتمد على حقوق النشر، فالكتب القدمية ميكن قراءاا مباشرة على 

أما بالنسبة للكتب احلديثة فإن األمر ". شبكة اإلنترنت وذلك لسقوط حقوق النشر مع تقادم السنني
جوجل مع دور النشر تنص على احملافظة على حقوق الطبع والتوزيع خمتلف، ألن االتفاقيات اليت أبرمتها 

وبعد . للناشر، ولذا فإنه ميكن قراءة نبذة عن الكتاب أو بعض املعلومات الشخصية عن املؤلف فقط
مليار صفحة كتاب  4.5انتهاء هذا املشروع الكبري سيكون بإمكان الباحث الوصول اىل ما يقرب من 

  135. "من خالل جوجل
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  هل ستحل خدمة جوجل حمل املكتبات التقليدية؟ 
 - ي انتقد مدير مكتبة باريس العامة جنيبرغم الثورة اليت ستدخلها اخلدمة اجلديدة على البحث العلم

واعترب أن القارة األوروبية يف موقع املنسي يف هذا . نويل جينيين وبشدة ما تقوم به صفحة جوجل
إمهال الكتب باللغات باألخرى،  إىلسيؤدي  تاإلنترنالكتب اإلجنليزية عرب  إىلألن الوصول . اال

جيال القادمة ألا ستعتمد على املراجع اإلجنليزية أكثر منها األمر الذي سيؤثر وبطريقة سلبية على األ
فجينيين يرى أن احلصول على املعلومات عرب اإلنترنت ال جمال حلصره، األمر . على املراجع األخرى

. الذي سيخول صفحة جوجل سلطة السيطرة على نشر الكثري من املعارف وبالطريقة اليت تراها مناسبة
تكون ملشروع جوجل اإلجنليزي فإن ذلك سيؤثر سلبا على الثقافات األخرى، ومبا أن األفضلية س
ولذا جيب على األوروبيني، حسب رأي جينيين، حتصني أنفسهم مبشروع مواز قبل أن . كاألوروبية مثال
  136يفوت األوان
   ) YAHOO ) :WWW.YAHOO.COMدليل الياهو

رب دليل الياهو اكرب األدلة تواجدا على واجهة اإلنترنت ،فهو من حيث احلجم ميتع بعرض يعت       
يهتم كثريا باحملتوى املوضوعي ، ويوفر إمكانية  ت إىل انه ال تضخم للمعلومات يف خمتلف ااال

رات العلمية ، البحث باللغة الفرنسية واإلجنليزية فقط ، ومما زاد يف شهرته هو تواجد عدد كبري من املؤمت
  . مع إمكانية املشاركة ، والرد يكون بواسطة خدمة الربيد اإللكترونية اليت يوفرها دليل حبث الياهو 

يعترب هذا النوع  إذ  %26.4مث فئة الطلبة الذين اختاروا دليل الياهوا مع حمرك البحث التافيستا بنسبة 
  .املعلومات اإللكترونية من وسائل البحث ذو أمهية كبرية يف عملية احلصول على 

طوره نظام البحث التافيستا من قبل : نظري حول حمرك البحث التافيستا املختار من قبل أفراد العينة 
يف عام  KOPAKفيما بعد من قبل شركة  الشركةاألمريكية مت شراء  DIGETALLشركة 
ات املفهرسة وبعد األضخم من حيث حجم املعلوم ، ويف السنوات األوىل لتارخيه بقي هو 1996

  .حتالفه مع الياهو ليكون نظام البحث عند استخدام خاصية البحث يف دليل الياهو
يعترب نظام التافيستا  ويف الوقيت احلاضر ال:ك التافيستا رفقة دليل الياهو اخلدمات اليت يقدمها حمر 

مكانيات واخلصائص األضخم من حيث احلجم لكنه بالتأكيد يعترب من أقوى أنظمة البحث من حيث اإل
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إضافة إىل خدمة البحث حتوي , مليون  600و يبلغ عدد الصفحات املفهرسة فيه أكثر من .املختلفة 
  .كتروين واليت تشمل التسوق و الربيد اإلل الصفحة الرئيسية أللتافيستا مداخل للعديد من اخلد مات

  كيف تتم عملية البحث يف التافيستا ؟
على الكلمات املطلوبة كلها آو بعضها كان ترتيبها يف قائمة كلما كانت الصفحة حتتوي  .1

  .النتائج أعلى 
لعدد النتائج وعدم إدراج صفحات  ايعرض التافيستا صفحة واحدة فقط من كل موقع توفري .2

  . بنفس احملتوى 
عند ترتيب النتائج يكون السبق للصفحات اليت توجد الكلمات املدخلة يف عنوان الصفحة أو  .3

  . بدايتها
  :لذلك جيب أن نتذكر نقطتني مهمتني عند البحث يف التافيستا               

  حاول كتابة كلمات دقيقة وحمددة وجتنب الكلمات العامة  .1
  137تبحث عنه يف أول نتيجة فمن األوىل تغيري املدخالت إذا مل جتد ما .2

   
  
  
  

  :اختيار حمركات وأدلة البحث 2.8.4
ة الباحثني خيتارون حمرك أو دليل حبث دون آخر فاجلدول التايل يبني أما عن األسباب اليت جتعل الطلب

  ذلك 
  .  يبني السبب يف اختيار حمرك ودليل البحث  :28جدول رقم 

  

 % التكرار 

  01.6  02 استعماله ألكثر من للغة 
  00.8  01  سهولة االستخدام 
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  01.6  02 سرعة الوصول إىل املعلومة
  03.2  04 يهاطبيعة النتائج املتحصل عل
  03.2  04 سهولة االستخدام +استعماله ألكثر من للغة
  06.4  08 سرعة الوصول إىل املعلومة +استعماله ألكثر من للغة
  20.0  25 طبيعة النتائج املتحصل عليها +استعماله ألكثر من للغة

  19.2  24 سرعة الوصول إىل املعلومة+ سهولة االستخدام 
  03.2  04 طبيعة النتائج املتحصل عليها+ سهولة االستخدام

  04.0  05 طبيعة النتائج املتحصل عليها+سرعة الوصول إىل املعلومة
  03.2  04  سرعة الوصول إىل املعلومة  +سهولة االستخدام+استعماله ألكثر من للغة
  07.2  09  طبيعة النتائج املتحصل عليها+سهولة االستخدام+استعماله ألكثر من للغة
  08.8  11  طبيعة النتائج املتحصل عليها    +سرعة الوصول إىل املعلومة+استعماله ألكثر من للغة

  05.6  07  طبيعة النتائج املتحصل عليها+ سرعة الوصول إىل املعلومة+ سهولة االستخدام
تحصل طبيعة النتائج امل+ املعلومةل إىلالوصوسرعة+سهولة االستخدام+من للغة استعماله ألكثر

  عليها 
11  08.8  

  03.2  04  عدم اإلجابة 
  100  125  اموع

 
 من خالل اجلدل نالحظ  أن حمرك ودليل البحث الذي يستخدم أكثر من اللغة باإلضافة غاىل       

اليت متثل  %.19من الطلبة مث تأيت نسبة  %20الذي حيضى بثقة  طبيعة النتائج املتحصل عليها هو
ستخدام مع سرعته يف الوصول إىل دليل البحث الذي ميتاز بسهولة االحمرك و اوالطلبة الذين اختار

فهي تفضل أن يكون دليل وحمرك البحث  %08.8هي نسبة مقاربة للنسبة األوىل أما نسبة . املعلومة
يتميز باخلصائص جمتمعة أما باقي االختيارات فعربي عنها أفراد العينة بنسب متفاوتة ولتوضيح أكثر 

  .9الشكل رقم أنظر 
  



 

 

شكل رقم 9: أسباب استخدام محرآات وأدلة البحث
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هذه النتائج تبني أن حمرك ودليل البحث يستمد شهرة استخدامه من خالل طبيعة النتائج املتحصل عليها 
يهمهم من عملية  يفسر أن الطلبة ما واستخدام أكثر من اللغة يف عملية البحث عن املعلومة وهو ما

ون هذه املعلومات ختدم الغاية من تك انو  ما يتحصلون عليه من معلومات بالبحث هو فهم واستيعا
سهولة يف التعامل مع حمرك أو دليل البحث وجتنب التعقيدات اليت ميكن أن ا عملية البحث وان جيدو

تنفرهم من عملية البحث وهو ما يوافق تفضيل الطلبة للمحرك غوغل الحتوائه على اخلصائص املذكورة 
  28.سابقا انظر نتائج اجلدول رقم

   

  :ودرجة الثقة يف مصادر املعلومات االلكترونيةالباحث  9.4
تعد مسألة الثقة يف مصادر املعلومات وخاصة منها اإللكترونية من األمور اهلامة يف مسرية املعلومات 
كأداة نفعية أو يف سرية الباحث كمتلقي هلاته املعلومات يعمل من أجل احلصول على ما ميكنه من 



 

 

اء على ما تكون له من معارف بنيت على أساس جتميع عدد كبري تأكيد صحته من خمتلف الظواهر بن
  .من املعلومات خالل حمطات خمتلفة

واجلدول التايل يبني ، درجة الثقة .وختتلف درجة ثقة الباحثني فيما خيص مصادر املعلومات اإللكترونية
  .قي هاته املصادر اإللكترونية 

  138 لومات اإللكترونيةيبني درجة الثقة يف مصادر املع:  29جدول رقم 
  

  %النسبة   التكرار  
  23.2 29  عالية 

  53.6 67  متوسطة 
  23.2 29  منخفضة
  100 125  اموع

  
وهي النسبة  %53.6ينة فمن لديهم ثقة متوسطة بلغ عيبني اجلدول أن درجة الثقة ختتلف بني أفراد ال

وهو ما  %23.2ية فقد بلغت نسبتهما الغالبة أما لديهم ثقة عالية ومنخفضة من املعلومات اإللكترون
يفسر أن الطلبة الباحثني ال يزالون يف ريب مما ينشر من معلومات على هاته املصادر على الرغم من 
وجود فئة منهم يف تعايش مستمر مع هاته املصادر، ويرجع هذا التشكيك لبعض املخاطر احملدقة 

املباشر حيث يرى الباحثني أن أكرب خطر يهدد  هو على اخلط باملعلومات اإللكترونية خاصة منها ما
هاته املعلومات هو خطر القرصنة، إذ ال ميكن االحتفاظ باملعلومات املهمة من خالل شبكة اإلنترنت، 
حيث ال ميكن الثقة يف املعلومة إذا مل يعرف مصدرها بدقة، فبإمكان أي شخص انتحال شخصية 

  .مصداقية املعلوماتاملؤلف، والنشر بامسه مما يوثر على عدم 
هو متوفر على اخلط جيعل فقهاء القانون جيتهدون على  إن تعرض املعلومات هلذه األخطاء وخاصة ما

  .إصدار قوانني جترم هؤالء، وإدراجها يف القوانني اجلنائية وهناك أنواع من املخاطر
بكة ملخاطر يف تصدر عن مصادر املعلومات اليت تعرض نتاجها الفكري عرب الش: خماطر داخلية 

 .خصوصية املعلومة

                                                 
138 ANDRIEU, O Trauver information sur internet. Paris : Edition EYROLLES, 1998. P. 364. 



 

 

ناجتة عن أعمال التخريب والتهدمي اليت يقوم ا أفراد معينني باستخدام نظم آلية : اطر خارجيةخم 
رقمية يصعب حتديدها واكتشافها دف اإلطالع على املعلومات السرية واملمتلكات الشخصية، 

ومن أبرز هاته املخاطر القرصنة والفريوسات  والسرقة واحلث على اجلرائم املعلوماتية يشىت أنواعها،
 139اليت جتوب الشبكة العاملية للمعلومات
هذه النسبة راجعة إىل إميام بأن املعلومات يف صحتها  %23.2مث فئة الطلبة الذين هلم ثقة عالية بنسبة 

  ال ترتبط دائما مبصدر وجودها ولكن بقيمتها العلمية وخدمتها للبحث العلمي
ورعيتهم يف ذلك  %23.2يس هلم ثقة فيما ينشر من معلومات إلكترونية فكانت نسبتهم أما من ل 

  .نفسية أكثر منها واقعية
  :كما يوضحه الشكل التايل 
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ة  ش رقم : 12 درجة الثقة في مصادر المعلومات اإللكتروني

عالية 
متوسطة 
منخفضة

  
  
  

واملالحظة العامة أن الباحثني يف معظمهم ليست لديهم منهجية يف تقيمهم للمعلومات املنشورة من 
أن نقوم باستعراض املنهجية الواجب تطبيقها باستخدام خالل هذه املصادر وكنتيجة لذلك ارتأينا 

  .املعلومات وتوظيفها يف حبوثهم العلمية
عند بداية التقييم البد من حتدي   د الغاية من البحث وبالتايل نوع املعلومات اليت ننتظرها هل اهلدف 

  منها علمي أم إخباري؟ 
  وهل يتم البحث عن وقائع أم عن آراء وحتليالت؟

                                                 
139UBOIS, J. internet society : les ougs gradiens du réseau ; des – romain. 1995. N°6.22/28. 



 

 

ختتلف األمهية بنسب متفاوتة، وفق مقاييس التقييم حسب الغاية من البحث، فالبد من التمييز  لذا قد
بني أنواع املواقع واختبار ما يتالءم والغايات الرئيسية من البحث، هاته العملية تتم من خالل معرفة 

، هو أفضل جمال eduربوي عنوان املوقع واسم اال املراد البحث، فلو أخذنا على سبيل املثال اال الت
للحصول على معلومات علمية موثوق فيها، بينما تستقى املعلومات التجارية من املواقع اليت تنتمي إىل 

هذا ال يعين أن املعلومات املتوفرة فيها ليست هلا قيمة علمية، لذلك يلجأ الباحث  comال التجاري ا
ة عنه ومؤلف املقال مث يقوم بتطبيق املقاييس واملعايري اليت إىل حتديد طبيعة املوقع وتفحص اهليئة املسؤول

تتماشى مع احتياجات حبثه ومتطلبات هذا األخري من املعلومات، فتكون عملية اختيار األسس املعتمدة 
يف ختصص العلوم والتكنولوجيا يطبق معيار حداثة  ثيف تقييم أمهيتها من ختصص إىل آخر، فالباح

تواجدة على الشبكة، أما الباحث يف العلوم اإلنسانية فريكز على املوضوعية بالدرجة وفورية املعلومات امل
األوىل وكلما كانت التخصصات خمتلفة كانت طرق املعاجلة متباينة، هذا ما يؤدي إىل اختالف املعايري 

   140العلمياخلاصة بتطبيق تقييم شامل للمعلومات يقوم الباحث بتوظيفها يف مكاا املناسب داخل حبثه 
  :شروط الباحث املقيم للمعلومات اإللكترونية 1.9.4

وسحبها أكثر أمهية من غريها خاصة إذا علمنا جمرد مستهلكني  تعد عملية استقبال املعلومات" 
للمعلومات هذه العملية تتطلب تدريبا وممارسة ومتابعة للحصول على مستفيد يستطيع أن يقيم ما 

  :رونيةيتحصل عليه من معلومات إلكت
هي عملية تعتمد على أدلة ووسائل حبث داخل الوثائق اإللكترونية، إذ : مهارات البحث -

يتطلب ذلك وجود وسائل لغوية ومعجمية لنلج إىل مضمون النصوص وموضوعات من خالل 
 . استعمال كلمات مفتاحيه ذات داللة

املتحصل عليها  وهي قدرة الباحث على قراءة وحتليل جمموع ملعلومات: قدرة االستيعاب -
 .واستخالص مفاهيمها احملورية، مث استخدامها مباشرة يف جماهلا احملدد

تعترب طريقة توظيف املعلومات آخر نقطة يف سلسلة احلصول على املعلومات : توظيف املعرفة -
اليت مت إستعاا، حيث يقوم الباحث مبقارنتها مع الواقع أو موضوع حبثه بذلك إخضاعها 

    141 ".يد صالحيتها من عدمه ومدى مسامهتها يف حل إشكالية علميةللتجريب وحتد
  :معايري تقومي مصادر املعلومات اإللكترونية 2.9.4

                                                 
. المجلة العربية للمكتبات والمعلومات. حثيندور المصادر المحوسبة في الخدمة المرجعية الحديثة والرد على إستفسارات البا. القندليجي، عامر إبراهيم  140
  .2-1ص . 2000. 1، ع 6مج 
  259 -  258. بطوش آمال نفس المرجع -  141



 

 

يعترب تقييم مصادر اإللكترونية أحد أهم العناصر لضمان الوصول إىل معلومات علمية وموضوعية، ومن 
ة هامة ومطلوبة يف العصر الذي نعيشه مث كانت القدرة على تقومي املعلومات عرب شبكة اإلنترنت مهار

نت ر، خاصة وأن مزودي املعلومات يقومون حاليا بوضع العديد من املواقع على اإلنت"عصر املعلومات"
 .من دون وجود أي معايري متفق عليها

مته ى نوعية وصحة املعلومات ومدى مالئإن اهلدف من تقومي املعلومات موجه أساسا للحكم عل
  .احثني، وعليه محاية الباحث املستخدم للشبكة من املخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلاالحتياجات الب

  :ومن مث فاملعايري اليت تستخدم يف تقييم املعلومات اإللكترونية ميكن أن استخالصها من اجلدول التايل
  
  
  
  
  
  

  معايري تقييم املعلومات اإللكترونية:  30جدول رقم 
  

لوماتية حسب تقييم املع املوضوعية الدقة 
  اإلستعمالية

  حداثة املعلومة  عمق املعاجلة

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار 

 68.80  86  40.80  51  25.60 32 52.8 66 57.60  72  نعم

 31.20  39  59.20  74  74.40 93 57.2 59 42.40  53  ال
  100  125  100  125  100 125 100 125 100  125  اموع

 
، ملا %68.80لباحث يعتمد يف تقييمه ملعلوماته على مقياس حداثة املعلومة بالدرجة األوىل بنسبة إن ا

تتطلبه طبيعة بعض التخصصات املعرفية من معلومات حديثة وفورية وضرورة مواكبة التطورات احلديثة 
  . اليت تطرأ على جمال اختصاصهم

لومات اليت ختضع لعملية التحديث واإلحاطة اجلارية كما أن الباحث يسعى دوما إىل استخدام مواقع املع
وقد عربت نسبة معتربة من الباحثني املشكلني للعينة املبحوثة قدرت بـ . بشكل منتظم ومستمر

فقدت أكدت على دقة املعلومات احملصلة، علما بأن ذلك يعد عنصرا هاما بالنسبة  57.60%



 

 

فالباحث يف حاجة إىل معلومات . يقة على شبكات جماناللمعلومات اإللكترونية، فقلما جند معلومات دق
أما املوضوعية فتمثل العنصر الثالث . قة تتميز بالدقة، من شأا تدعيم نتائج حبوثهم العلميةثتتميز بال

حلاجة الباحث إىل املعلومات املوضوعية اليت  %52.80الذي يداوم الباحث على استخدامه بنسبة 
لما بأن املوضوعية هي غاية كل باحث أصيل إضافة إىل أا تساهم يف ختص وختدم موضوع البحث ع

  . املتوصل إليها باالبتعاد قدر اإلمكان عن الذاتية جقيمة النتائ
 اكما حيكم الباحثني بنسبة مقاربة على مدى أمهية عمق املعاجلة ومدى تأثريها على عملية استخدامه

ا واليت تنبذ السطحية حاجة إىل املعلومات األكثر تركيز ، فالباحث يف%40.80واالستفادة منها بنسبة 
فالباحث  %25.60إمكانية الوصول إىل املعلومات واالستفادة منها بنسبة  أما ث العلمية،داخل البحو

يكتفي أثناء عملية تقييمه للمعلومات اإللكترونية ،بل  يف حاجة إىل  استنتاجه إمجاال أن الباحث ال
  .ابني هاته املعايري اليت تصب جمملها يف حتديد قيمة املعلومات على التنويع م يعتمد
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الشكل رقم 27: معايير تقييم مصادر المعلومات اإللكترونية

ال

نعم

  
  :عايري تقييم مصادر املعلومات اإللكترونيةم
  :املواد السمعية البصرية  1.2.9.4 

  :توجد العديد من معايري تقييم املواد السمعية البصرية املعتمدة من طرف املكتبات و مراكز املعلومات 
  : املوضوعية 



 

 

 .علومات صحة امل 
 .حداثة املعلومات  
 مدى االعتماد على النظريات و احلقائق العلمية 

  :املالئمة و االنسجام 
 .مالئمة األلفاظ و املصطلحات املستعملة  
 . 142مالئمة األفكار ملستوى اجلمهور  
 .مالئمة احلامل للموضوع  

  
 

  :املصغرات الفيلمية 
كروفيش، و هذه املواد عبارة عن وسائط نسخت امليكروفيلم و املي: تشمل املصغرات الفيلمية   

عليها الكتب أو املواد املكتبية أو الوثائق أو األرشيف أو املخطوطات بصورة مصغرة جدا و لقد و 
  143:ضعت مجعية املكتبات األمريكية معايري لتقومي املصغرات و هلذه املعايري ثالثة أشكال

  :املعايري البيبليوغرافية 
 س أو بطاقات فهرسية ؟هل توجد معها فهار 
 ما هي طبيعة املواد املصورة ؟ 
 هل ما هو مصور هو نفسه الذي موجود على أصله الورقي ؟ 

 :احلوامل احلديثة  2.2.9.4
و هي تشترك يف معايري تقييمها .. ، األقراص بأنواعها ،األقراص املمغنطة  تشمل احلوامل احلديثة  

، إال أنه توجد بعض .. أمور تتعلق بالشكل و احملتوى من مسؤولية و إشراف و : مع ما سبق ذكره 
  :املزايا اليت ختص احلوامل احلديثة 

 .كنوعية املادة اليت صنع ا القرص و مدى حداثته  
 .سهولة االستعمال  
 هل حيتاج إىل برامج خاصة لتشغيله ، هل يعمل مع مجيع إصدارات برامج التشغيل   

                                                 
  51 .ص.  يف املكتبات و مراكز املعلومات: تنمية اموعات املكتبية . غالب عوض النوايسة   -  142
  54.مرجع سابق ، ص. غالب عوض النوايسة  -  143



 

 

إذ جيب مراعاة بعض االعتبارات اخلاصة ذا  e-bookتروين هناك أيضا ما يسمى بالكتاب اإللك
  :احلامل احلديث قبل اقتنائها و إتاحتها 

 ) .برجميات / عتاد ( تكلفة القارئات  
 ..) .الوزن ، عمر البطارية ، التحكم يف العرض : ( خصائص القارئات املخصصة  
 .سهولة و سرعة الترتيل و حتميل النصوص  
 .للمعايري الدولية مطابقة بناء النص  

  :جند ما يلي  144و بالنسبة للقارئات املخصصة 
 .إمكانية تكبري و تصغري النص  
 .الصور و الرسوم  
 .تكاملية الوسائط املتعددة  

  :معايري تقييم املعلومات اإللكترونية املتواجدة ضمن مواقع الويب 3.2.9.4

 ؟ ح هذا املوقع واضحةهل التواريخ اخلاصة بوقت إنشاء وتنقي : ة املعلومةثاحد
ومىت حدث آخر تدقيق  , انتبه إىل املعلومات املوجودة أسفل الصفحة خبصوص مىت مت إنشاء املوقع

 .وتنقيح له
إطاراً عاماً للمحتوى ؟ هل  على ماذا يركز املوقع ؟ هل توجد هناك عناوين واضحة حتدد:  جمال التغطية

 .التصفح خالل املوقع واضح املعاملالتنقل و

 هل التحيزات مذكورة بوضوح ؟ هل اإلنتماءات واضحة ؟: املوضوعية 
 وكذلك خبصوص, ومجهوره املتوقع , إىل احملتوى خبصوص علنية اهلدف لتحديد نوع املوقع  انتبه

واإلشارات  وكذلك انتبه من الشعارات. املعلومات املوجودة خارج املوقع اي الوصالت اخلارجية 
 .اخلاصة باإلنتماءات

                                                 
] . ن.ب] . [م.ب. [ اإلجتاهات احلديثة يف املكتبات و املعلومات: يف . املفهوم و اخلصائص : الكتاب اإللكتروين . حممد عماد عيسى صاحل  -  144
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 ؟ هل مصادر املعلومات موجودة ومدرجة وباإلمكان التأكد من صحتها :دقة ال
 .واالستمرارية ضمن املوقع احلقائق والثبات, القواعد , انتبه إىل احملتوى من حيث دقة التهجئة 

 ) الوصالت اخلارجية(املواقع  وذلك من حيث تنوع ،انتبه إىل احملتوى خبصوص التوثيق 

إن ظهر جمال التغطية على الصفحة األوىل، فإنه ال ميكن حتديد دقة املعاجلة، إال حىت و: "عمق املعاجلة
  .بعد تصفح املوقع من رابط داخلي

وحتتوي املواقع اإللكترونية على عدد كبري من اإلحاالت وروابط ملواقع أخرى خارجية، إذ يعترب املوقع 
وصل املبحر إىل كم من املعلومات، فال غنيا باملعلومات إذا كان حيتوي على روابط خارجية عديدة ت

ميكننا أمن ننتظر من أي مصدر إلكتروين ومهما كان حجمه أن يعطينا نصوصا طويلة حتليلية جاهزة 
     145".خلدمة أغراضنا البحثية

  
      

  :اجلنس وعالقته بالتخصص 10.4
يف جمال علوم التربية إن التخصصات العلمية ومبا تتميز به ،كانت حمور دراسة للعديد من املهتمني 

،فبعض هذه الدراسات ركزت على الفوارق الفردية بني البشر كمستوى الذكاء واالختالف فيه من 
شخص لآلخر، والبعض منها ترى أن الفوارق قد تكو ن بني اجلنسني كتفوق ،العنصر النسوي يف 

رت العنصر الرجايل على ااالت بعض ااالت اليت تتميز بالصرب واملثابرة وطول النفس  ،وباملقابل سيط
  .التقنية املعقدة  راملرتبطة ،باألمو

  . تقره بعض نظريات الفوارق الفردية  ذلك ما
  يبني اجلنس وعالقته بالتخصص يف نظام الكليات  :  31جدول رقم 
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آداب وعلوم  اموع
 اجتماعية 

علوم 
  وتكنولوجيا 

 

التخصص          
 اجلنس

التكرار % رارالتك % التكرار %



 

 

  
 
  
  
  
  
  
  

من الذكور يدرسون يف      73.4طالبا ميثلون نسبة  64من خالل اجلدول رقم  نالحظ ان          
   كلية اآلداب والعلوم االجتماعية يدرسون يف 26.6كلية العلوم والتكنولوجيا ،باملقابل 

يدرسن يف كلية العلوم والتكنولوجيا ،باملقابل   67.2  منهن طالبة  تدرس 61أما عدد اإلناث فقد بلغ 
  .يدرسن يف كلية اآلداب والعلوم االجتماعية    32.8

علوم من خالل النتائج املتحصل عليها نستنتج أن عدد الذكور الذين يدسون ختصص ضمن كلية ال
نضرا ملا اال  اوالتكنولوجيا ميثلون النسبة الكبرية، ذلك راجع إىل االهتمام املتزايد للطلبة الذكور ذ

تيحه من فرص للعمل ، باإلضافة إىل أن عدد املشاركني يف مسابقة االلتحاق يف دراسة ما بعد التدرج ت
  .، غالبيتهم من الذكور

  
  
 ية،عى دراسة التخصصات اليت تتيحها كلية اآلداب والعلوم االجتماباملقابل جند عددا منهم يتجه حنو 

يدرسن ختصص ضمن كلية العلوم والتكنولوجيا فيمثلن بدورهن النسبة الكبرية  يئالأما نسبة اإلناث ال
  .يؤكد حسب الدراسة أن هذه التخصصات مل تبقى حكرا على جنس  دون آخر ،وهو ما

يسهل على أفراد  ما ونا ا التوجه حنوى اختصاص دون آخر، وهفلم جند من خالل الدراسة اليت قم
والعبارات التقنية اليت ستطرح عليهم ضمن  زالعينة استيعاب األسئلة املتضمنة بعض املصطلحات، والرمو

  .االستبيان
  : ةالسن وعالقته بصعوبة استخدام مصادر املعلومات اإللكتروني 11.4

51.2 64 26.6 17 73.4  ذكور  47
48.8 61 32.8 20 67.2  إناث  41
100 125 29.6 37 70.4  اموع  88



 

 

صحبه من ظهور تقنيات حديثة يف وسائل االتصال عرب  اات، ومإن التطور السريع لوسائل املعلوم
  . العصور ساهم يف إجياد فئات يف اتمع

ساهم يف )فمجتمع املعلومات –مث جمتمع صناعي  –من جمتمع زراعي (فاالنتقال الذي شهده اتمع 
لورق هذا األخري انتقل من استعمال الربدي إىل استعمال اجللد ، مث ا وسائل حتصيل املعارف تطوير

ورغم املزايا اليت جاء ا إىل انه وجد معارضني لالستعمال ،واليوم وحنن نعيش يف بيئة تكنولوجيا 
 أفراد عاديني أو اكانوسواء أ متثل أهم مورد ملستعمليها أصبحت املعلومات يف شكلها اإللكتروين

ونية ومن مث املعلومات املتحصل من املصادر اإللكتر لمؤسسات وأصبح تقبل هذه األشكا أو ،باحثني
  .عليها،يتباين من شخص إىل آخر كل حسب وجهة نظره وقناعته 

إحدى هاته الفوارق بني األفراد ،يف حتصيل املعارف من  معرفة فقد حاولنا من خالل دراستنا،
ات من توجه األفراد الستعمال هاته التقني املعلومات اإللكترونية ،وهل يظهر فارق السن كمؤشر حيدد

دون صعوبات ،فاملعلومات يف األشكال التقليدية كانت والزالت تتميز بسهولة التحصيل فبمجرد أن 
يتعدى معرفته للغة  يبحث الشخص عن عنوان الكتاب أو مقال ليقوم بتصفحه بشكل بسيط ال

يثة وتطور املستعملة يف كتابة هذا املصدر الوثائقي ،لكن األمر خيتلف اليوم فمع ظهور الوسائل احلد
تقنيات االتصال وكثرة املعلومات وتعدد املصادر خاصة منها التكنولوجيا أصبح من غري املمكن ،وجود 

يف منحىن تصاعدي صعب عليهم  مستخدمني يسيطرون على معرفة واستخدام هذه املصادر اليت تسري
املستخدم (تسميات عدة جتود به التكنولوجيا احلديثة يف هذا اال وأصبح املستخدم يسمى ب فهم ما

   l’utilisateur vielleurاليقض  وغريها من املصطلحات اليت رافقت هذا التدفق املعريف ومدى 
  .السيطرة عليه وعلى املصادر اليت تتيحه

خاصة إذا علمنا أن اهلدف من توفري هذه املصادر هو تسهيل الوصول إىل املعلومات من اجل حتسني 
فلعلى تقليل اجلهد والوقت واملال ، من  ،البحوث العلمية يعتمد عليها يف أعداد املعارف ، اليت ميكن أن

،سرعة الوصول  ةسرعة توصيل املعلوم(الباحثني يف قطاع املعلومات ميزات اليت جيمع عليها الدارسني امل
  .......)إىل املعلومات،التكلفة املالية حلجم املعلومات املتحصل 

أثره يف استخدام هذه املصادر اإللكترونية ،فاجليل القدمي من الباحثني أو ولعلى جلانب السن يف ذلك 
اليت عجزت عن توفري احلماية  املستخدمني ومن خالل املالحظة العامة حول نظرم من هذه املصادر

وبني هؤالء ومن يرى إن هذه . تبثه من معلومات  لنفسها ومن مثة التشكيك ،ونقص املصداقية ما
وجودها له إسهامات عديدة يف تطوير البحوث العلمية ومن مثة  أمرا واقعا البد منه ، وان ولوجياالتكن



 

 

يبينه اجلدول التايل حول السن وعالقته باستخدام مصادر املعلومات  ما هذا.احلياة ،مبفهومها العام 
  .اإللكترونية 
  يبني عامل السن وعالقته بصعوبة االستخدام: 32جدول رقم 

  

 صعوبة االستخدام معن ال اموع
 تك  ا% تك  % تك  % نالس

12.0 15 13.35 02 86.65 13 ]20  -25] 
65.6 82 34.20 28 65.80 54 ]25 -30 ] 
14.4 18 16.67 03 83.33 15 ]30 - 35] 
05.6 07 42.80 03 57.20 04 ]35 - 40] 
01.6 02 50.0 01 50.0 01 ]40 -45 ] 
0.08 01 00.0 00 100 01 ]45 - 50[ 
100 125 100 37 100 88  اموع

 
تتراوح  %86.65من خالل اجلدول ويف قراءة إحصائية أفقية ، للنتائج املتحصل عليها تبني ان 

يقرون بوجود صعوبة يف استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية، وباملقابل  25-  20أعمارهم مابني 
  . طالبا 15لغ عددهم من الطلبة البا 13.35%
منهم  %56.80طالبا  82سنة فقد بلغ عددهم  30-25الذين تتراوح أعمارهم بني  أما الطلبة

جيدون صعوبة  منهم ال %34.20جيدون صعوبة يف استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية باملقابل 
  . دام مصادر املعلومات اإللكترونيةيف استخ

  % 83.33طالبا  18سنة فقد بلغ عددهم  35-30الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بني  
جيدون  منهم ال % 16.67باملقابل دام مصادر املعلومات اإللكترونية، منهم جيدون صعوبة يف استخ

  .  صعوبة يف استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية



 

 

منهم  % 57.20طالبا  07سنة فقد بلغ عددهم  40-35الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بني  
جيدون صعوبة  منهم ال % 42.80باملقابل  ،ادر املعلومات اإللكترونيةجيدون صعوبة يف استخدام مص

  . دام مصادر املعلومات اإللكترونيةيف استخ
  .ابعد احلدود يف حني أن النتائج املتبقية كانت متقاربة إىل

 يكون عائقا يف الصعوبات اليت يتلقاها الطلبة  من هذه النتائج نستنتج أن السن ال
نوعية التكوين الذي يكون موحدا  ذلك راجع إىل مصادر املعلومات اإللكترونية،أثناء تعاملهم مع 

آن أفراد العينة يشتركون يف كوم مل يتلقوا أي تكوين يف ميدان  إضافة باىل بالنسبة لطلبة يف اجلامعة،
 . استخدام التقنيات اخلاصة باستخدام مصادر املعلومات اإللكترونية

  قته بدرجة الثقة يف مصادر املعلومات اإللكترونية التخصص العلمي وعال 12.4
مبعىن أننا نعيش ". تكنولوجيا املعلومات"رغم اهتمام اإلنسان باملعلومات منذ القدم يسود هذا العصر 

إذ أن املعرفة واملعلومات يف هذا العصر صارت صناعة تستقطب . عصراً خيتلف بصورة كيفية عن ذي قبل
كما صارت . علومات وحتويلها من صورا اخلام إىل خدمات معلوماتيةاستثمارات ضخمة جلمع امل

. املنتجات يف هذا العصر معتمدة بدرجة أكرب مما مضى على املعلومات وتكنولوجيا املعلومات املتقدمة
وتغريت مصادر القوة والنفوذ يف العامل من ملكية املواد اإلستراتيجية، كالنفط واليورانيوم واإلنتاج 

ووفقاً إلحصائيات البنك الدويل فإن . ي، إىل ملكية املعلومات اليت أصبحت مصدراً للقوة والتقدمالصناع
وبذلك يتميز ). 1999علي فرغلي، (من الثروة العاملية يتمثل يف رأس املال البشري %) 64(أكثر من 

بات اآللية يف مجعها عصر املعلومات احلايل باستثمار العقل البشري يف جمال املعلومات، واستخدام احلاس
  .كوسيلة لنقلها وتبادهلا مصادر املعلومات اإللكترونية ومعاجلتها، واستخدام 

من مزايا يف إمكانية وسرعة االتصال طوال اليوم فقد ازداد االهتمام باستخدامه، خاصة  هلذه املصادروملا 
مثة حرية كبرية فيما ينشر  ومن جهة أخرى. من جهة مع النمو اهلائل يف كم وكيف املعلومات املتاحة

وجودته حمل  هذه املصادر ولذا فإن ما ينشر على. إلكترونياً، إذ ال ختضع املواد املنشورة ألي مراجعة
املديرين من اآلثار السلبية للبيانات القدمية وغري املالئمة على  )(Flud, 1998وحيذر فلود . جدال

خطورة البيانات واملعلومات الطبية القدمية  إىل (Kilter, 1998) كلتركما يشري . األداء االقتصادي
اآلثار النفسية االجتماعية، وكذلك ال نغفل تلك . من حيث تأثرياا السلبية على الصحة العامة املتاحة،

  . سواء النامجة عن التفاعل بني األفراد من جهة أو النامجة عن التفاعل بينهم واملعلومات من جهة أخرى



 

 

ذلك توفر املصادر اإللكترونية بيئة تعليمية قيمة، شريطة أن يتقن الطالب مهارات استخدامه وباإلضافة إىل 
وهو . ومن مث تقدم هذه املصادر فرص التفاعل املباشر مع األفراد واملعلومات. وينمي اجتاهاً اجيابياً حنوه

  . مبذلك خيدم كدعامة أساسية لتطويرات جوهرية يف املناهج وطرق التعليم والتقيي
وختضع خمتلف هذه املصادر لتطور سريع يف خمتلف دول العامل ومع ذلك أجري معظم البحوث املتصلة 

وقد تركزت معظم البحوث األجنبية على اخلصائص الدميوغرافية .. ذه املصادر يف أمريكا وأوروبا
 ,Teo & Lim)هذه املصادر وعدد املستخدمني حسب تباين مهام االستخدام ونوعيته  ملستخدمي
1997).  

وليس هناك . باالهتمام الكايف من قبل الباحثني الثقة يف استخدام هذه املصادر ومل حتظ دراسات تتجه حنو
وحىت على مستوى املقاييس يشري . بالتايل نظرية أو منوذج نظري هلذا املفهوم يف عالقته باملفاهيم األخرى

أنه على الرغم من اهتمام العديد من   (Tsai; Lin & Tsai, 2001)كل من تيسي ولن وتيسي 
الباحثني بتطوير مقاييس كثرية لتقدير االجتاه حنو تقييم هذه املصادر، فإن القليل منهم اعتىن بإعداد لالجتاه 

  .حنو تطبيق بعض املقاييس اخلاصة مبعايري التقييم للمعلومات املستقاة من هذه املصادر
قة يف مصادر املعلومات اإللكترونية لدى طلبة اجلامعة إىل أم أكثر الث ويعزي اهتمامنا بدراسة االجتاه حنو
  .جمال الثقة بتخصصات الطلبة وتأثر الفئات استخداماً هلذه املصادر خاصة

    دور التخصص وعالقته بصعوبة االستخدام 13.4

ختلفها، األمر إن فعالية استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية، تعد مؤشراً على تقدم اتمعات أو 
توفري املزيد من الوسائل والربامج اخلاصة،  الذي يتطلب من خمتلف مراكز التوثيق مبختلف أنواعها

وتوجيههم بتوضيح مجيع اإلجيابيات  -خاصة فئة الطالب منهم   –بعملية تدريب املستخدمني 
على توفري مقومات كما أن من الضرورة العمل . والسلبيات النامجة عن التعامل مع هذه األنواع 

الرقابة الذاتية وتوجيه الطلبة حنو االستخدام األمثل هلذه املصادر، ووضع قواعد وضوابط ووسائل 
  .تكنولوجية حديثة ملراقبة ومتابعة العملية التعليمية 

   االستخدام وعالقته بصعوبة  املعلومات اإللكترونية التخصص يف استخدام مصادر دور: 33 جدول رقم

  

 دور التخصص                    )مصمع(دور التخصص يف استخدام  عامو
  ال  نعم  



 

 

)مصمع(يف استخدام   تك %  تك %  تك  %

 ال 09 24.3 28 75.7 37 29.6

 نعم 23 26.1 65 73.9 88 70.4

100 125  اموع 32 25.6 93 74.4

  
أن من ليست هلم صعوبة يف استخدام  من خالل القراءة اإلحصائية للنتائج املتحصل عليها نستنتج

مصادر املعلومات اإللكترونية و يعتربون أن للتخصص دور يف استخدام هذه املصادر بلغت نسبتهم 
77.5 . %  

أما من يعتربون أن هناك صعوبة يف استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية ويعتربون أن للتخصص دور 
  % 24.3ية فقد بلغت نسبتهم يف استخدام مصادر املعلومات اإللكترون

أن من لديهم صعوبة يف استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية و يعتربون أن للتخصص دور يف 
  % . 73.9استخدام هذه املصادر بلغت نسبتهم 

يعتربون أن  يعتربون أن هناك صعوبة يف استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية وال %26.1أما
  .م مصادر املعلومات اإللكترونية فقد بلغت نسبتهمللتخصص دور يف استخدا

إن ما يتصوره الطلبة من أن للتخصص دور يف استخدام هذه املصادر ويقرون بوجود صعوبة يف 
عكس ما ،خدام و يرون أن زمالئهم يف التخصصات العلمية هلم قدرة يف التعامل مع هذه املصادراالست

الطالب أن يكون ختصصه ذا صلة باملوضوع حىت  يقره أصحاب التخصص نفسهم، فال يشترط يف
  .تكون له السهولة يف استخدام هذه املصادر 

يكتفون مبا تتيحه املكتبة اجلامعية من مصادر معلومات  يف مستوى السنة األوىل أو مستوى الثانية، ال
ن على هذا الكترونية، ذلك راجع إىل ضعف اخلدمات املقدمة من جهة، وكثرة إعداد الطلبة املترددي

كثرة االتصال الذي حيدث بني الطلبة يف هذا املستوى،وهذا النوع من  القسم من املكتبة باإلضافة إىل
  .املصادر

، )اإلنترنت(ووجود بعض هذه املصادر خارج أصوار املكتبة وخاصة منها املصادر على اخلط املباشر 
 همن الطلبة اليت عربت عن اكتفاءها مبا تتيح أما النسبة املقابلة ميكن الطلبة من استخدام هذه املصادر،

تسمح هلم باستخدام هذه املصادر إىل  املكتبة اجلامعية،فذلك راجع إىل ضعف إمكانيتهم املدية اليت ال



 

 

 هذه باإلضافة إىل عدم احلاجة لالستخدام:من خالل املكتبة اجلامعية،كما هو معرب عنه يف اجلدول رقم  
  . املصادر بشكل مكثف

 إمكانية االشتراك يف قواعد البيانات على اخلط وعالقته باحلالة املهنية لألفراد : 34رقم  جدول
 

  االشتراك  إمكانية       ال نعم اموع
  

  احلالة املهنية
  

    
  تك % تك %  تك  %

55.2 69 11.6 08 88.4  عامل   61
44.8 56 19.6 11 80.4  بدون عمل  45
100 125 15.2 19 84.4 106  اموع

  
يستطيعون االشتراك يف قواعد  من الطلبة من هلم عمل و ال % 88.4من خالل اجلدول نالحظ أن 
من الطلبة من هلم عمل و عندهم استعداد لالشتراك يف قواعد  % 11.6املعلومات على اخلط باملقابل 

  .املعلومات على اخلط
على االشتراك يف قواعد البيانات على اخلط فقد أما نسبة الطلبة بدون عمل و الذين ليست هلم القدرة 

منهم بدون عمل وميلكون القدرة على االشتراك يف قواعد  % 19.6باملقابل  % 80.4بلغت نسبتهم 
  .البيانات على اخلط 

يعين بضرورة قدرم على توفري جمال لالشتراك يف هذه  إن إمكانية توفر العمل لدى أفراد العينة ال
 من الطلبة بدون عمل ومستعدون يف االشتراك ذه القواعد وهو ما % 19.6وجود بدليل القواعد،

  .يكفل هلم حق االشتراك يف مثل هذه القواعد يفسر أن األجر املتحصل عليه من طرف أفراد العينة ال
ضع مايل مريح ، على لتمتعهم بو أما عن الطلبة بدون عمل فيوجد من هؤالء من له إمكانية االشتراك

يدل على نية االشتراك لدى الطلبة لكن عدم  غم من عدم توفر منصب عمل لدى هؤالء، وهو ماالر
إلضافة إىل عدم الثقة اليت اب.على اخلط  تتوفر التسهيالت اخلاصة بعملية االشتراك يف قواعد البيانا

 . يبديها البعض جتاه هذه املصادر وخاصة املباشرة منها
  :الثقة تروين  وعالقته بدرجة نوع املصدر اإللك 35 جدول رقم



 

 

  
بلغت  of lineاإللكترونية  يف قراءة إحصائية للجدول نستنتج أن من لديهم ثقة متوسطة يف املصادر

ستوى الثقة الطلبة مهلم ثقة عالية وهي الدرجتني اليت حيدد فيها  %33.3باملقابل  %67.7نسبتهم 
  . of lineم الثقة مبستوى ضعيف يف مصادر املعلومات اإللكترونية يف حني ينعد

 %56.5ة ملصادر املعلومات على اخلط فكانت نسبة الطلبة الذين هلم ثقة متوسطة متثل نسبة بإما بالنس
  .فكانت ثقتهم عالية  %17.4اما. ثقة منخفضة  %26.1وباملقابل 

ج املعروضة نستنتج انه ومهما اختلف نوع املصدر اإللكتروين فإن الثقة تبقى متوسطة من خالل النتائ
لتؤكد حذر الطلبة أثناء التعامل مع هذه املصادر،يف حني أن النسب كانت متساوية بالنسبة الختالف 

ن مهما كا على حدا وان نوعية املصدر ال تغري يف درجة الثقة يف املصدر مستوى الثقة يف كل مصدر
  . نوعه

   :نتائج الدراسة امليدانية
فبعد إلقاء الضوء على أنواع وأمهية مصادر املعلومات اإللكترونية ودورها يف تنمية البحوث العلمية 

  :بالنسبة للباحثني، كشفت لنا الدراسة امليدانية اليت قمنا ا مجلة من النتائج مفادها أنه
مصادر املعلومات على اختالف أنواعها ومشارا، أنه ميكن حتقيق نوع من اإلشباع يف استخدام  -

وسط هذا الطوفان املتجدد من املعلومات، لكن يبقى ذلك مشروطا الكتساب مهارة احلصول 
 .على املصادر والبحث فيها واستخراج ما يريدونه، وحتقيق اهلدف الكامل وراء هذا االستخدام

 الثقة درجة          درجــة الـــثقة اموع 
 عالية متوسطة  ضعيفة نوع املصدر

  تك % تك % تك % تك %
04.8 06 00 00 66.7 04 مصادر إلكترونية  02 33.3

 off lineوعائية 
36.8 46 26.1 12 56.5 26  إلكترونية مصادر 08 17.4

 on lineىعل
  االثنني معا  19 26 37 50.7 17 23.3  73 58.4
100 125 23.2 29 53.6 67  اموع 29 23.2



 

 

تلبية احتياجات الطلبة الباحثني املتنوعة، تبعا أن املكتبة اجلامعية حمل الدراسة، غري قادرة على  -
للموارد البشرية واملادية املوضوعة حتت التصرف مما يؤثر على عملية استخدام هذه املصادر، 
فيلجأ الكثري من الطلبة إىل اعتماد مناهج جديدة يف الوصول، إىل خمتلف أنواع هذه املصادر، 

 .امعية أو خارجهاسواء أكانت تلك املوجودة داخل املكتبة اجل
طلبة الدراسات العليا ال يتمتعون بالقدرة الالزمة يف التعامل مع هذه املصادر اجلديدة وجيهلون  -

خمتلف التقنيات اخلاصة بعملية البحث، ومع ذلك لديهم إرادة يف تعلم بعض التقنيات اليت ميكن 
 .أن تسهل هلم األمر

تبعة من قبل الطلبة ذلك أن هذه الصعوبات الصعوبات املوجودة ختتلف حسب نوع الدراسة امل -
متثلت يف اجلانب التقين واللغوي فطلبة ختصص العلوم والتكنولوجيا هلم القدرة على االستفادة من 

 .هذه املصادر بالغة الثانية
طالب الدراسات العليا دائم الستخدام ملصادر املعلومات اإللكترونية وخاصة منها املعلومات على اخلط 

  .ستخدمها وإن كان يف غري عملية البحث العلمية خاصة منها على اخلطفهو ي
  

  :ومقترحات عامة نتائج
شكلت مصادر املعلومات عموما واإللكترونية على وجه اخلصوص أمهية كربى للباحثني والدارسني، 

هذه خاصة يف هذا الزمن املنفجر معلوماتيا، ولقد أردنا من خالل هذا البحث أن نبني درجة إتاحة 
املصادر، من قبل املكتبة اجلامعية، ومدى االستفادة من مرافقها وخدماا، وأدوات املعلومات احلديثة، 
داخل املكتبة اجلامعية وخارجها، من قبل طلبة الدراسات العليا باعتبارهم يشكلون أهم فئة يف مراحل 

لسلة التنمية الوطنية، وعليه ويف البحث العلمي، باإلضافة إىل كون هذا األخري يعد رافدا حقيقيا يف س
دراسة ميدانية : ضوء هذه الدراسة اليت تصب يف إطار إتاحة واستخدام مصادر املعلومات اإللكترونية

باستخدام هذه املصادر داخل املكتبة اجلامعية من قبل طلبة املاجستري، فقد سعيت من خالل هذا البحث 
مصادر املعلومات اإللكترونية داخل حميط البحث العلمي، من إىل التأكيد على الدور الفعال الذي تلعبه 

  .خالل مسامهتها يف تزويد الباحث باملعلومات يف خمتلف ااالت والتخصصات
  :فمن خالل الدراسة النظرية و امليدانية خلصنا إىل مجلة من النتائج مفادها



 

 

فهو حياول معرفة أهم أنواعها أن املستفيد له إدراك كامل بأمهية هذا النوع مبصادر املعلومات  -
 .وأين تتواجد وكيف تستخدم

إن االستفادة من مصادر املعلومات اإللكترونية تنبع من احلاجة الفعلية لطلبة الدراسات العليا،  -
اليت حتقق هلم عملية اإلشباع املعريف من خالل هذا االستخدام، وأن اهتمامات االستخدام توىل 

اليت متثل شبكة افتراضات أمهها مما توفره من إمكانية اإلطالع يف للمصادر املتاحة على اخلط و
 .كل وقت ويف أي مكان مث املصادر اإللكترونية الوعائية

حرص  الطلبة الباحثني على حتديد قيمة املعلومات اليت جيمعها كما وكيفا، فالباحث يرى تكامل  -
أخرى غري أمن ما ميكن مالحظته هو كم املعلومات املتاحة من ناحية وجودة املعلومات من ناحية 

 .تفاوت درجة إدراك معايري حتديد جودة املصدر ومن مث جودة املعلومات املستقاة منه
أن هناك نوع من االهتمام، وأنة كان مازال ضعيفا من قبل طلبة الدراسات العليا، حنو استخدام  -

ية تفرضها التطورات التكنولوجية املصادر اإللكترونية واملصادر اإللكتروفتراضية، واعتبارها حتم
 .وروح العصر

يعاين طلبة الدراسات العليا العديد من الصعوبات يف استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية  -
داخل املكتبة اجلامعية، حبيث أن صعوبة استخدام املصادر اإللكترونية وخاصة منها 

بة اجلامعية، وعدم توفر مرشدين، اإللكتروفتراضية، تنبع من واقع هذه املصادر داخل املكت
 .يتكفلون مبساعدة وتدريب هؤالء املستخدمني

عدم رضا الباحثني عن اخلدمات املقدمة من طرف املكتبة اجلامعية، ال سيما تلك املتعلقة بسياسة  -
 .االقتناء واإلتاحة

يز على ما سعي الباحثني إىل تنويع الوسائل املستخدمة يف عملية البحث عن املعلومات، والترك -
املواقع (هو متاح منها داخل املكتبة اجلامعية مع التوجه السريع حنو استخدام املصادر التكنولوجية 

 .مما يوحي بتوجه الباحث إىل تالشي النقص يف املعلومات) اإللكترونية، أقراص الليزر
 .عدم تعرب الباحث عن احتياجاته إىل املعلومات داخل املكتبة اجلامعية -
الباحث يف املعلومات املستقاة من املصادر اإللكترونية وحذره أثناء استخدامها بطريقة عدم ثقة  -

مباشرة، واعتماده على املوضوع يف حتديد قيمة ومرجعية املعلومات امعة، مع التباين يف 
مات استخدام معايري التقييم، إضافة إىل التركيز على حداثة املعلومة، وعمق املعاجلة يف تقييم املعلو

 .ةاإللكتروني



 

 

حمدودية نظامية معايري تقومي املعلومات لدى الباحثني، مما يؤدي إىل االبتعاد عن االستخدام  -
املباشر هلذه املصادر، وتغليب املخاوف واألخطار التقنية كالقرصنة والتلف وعدم أرشفة 

 ).هاجس الضياع(املعلومات املتحصل عليها بطريقة إلكترونية 
امعية إىل توفري مصادر املعلومات اإللكترونية وسرعة تأقلم مع املصادر اجلديدة اجل ةسعي املكتب -

 .من قبل الباحثني
 .دافعية عدم قدرة املكتبة اجلامعية على توفري كل أنواع املعلومات، وقصور سياسة االقتناء -
 .ضيةغلبة استخدام حمركات وأدلة البحث يف احلصول على املعلومات من املصادر اإللكتروفترا -
 .عدم معرفتهم بتقنيات اخلاصة بعملية البحث من خالل حمركات وأدلة البحث -
اعتماد الباحث على املبادرات الشخصية يف تقييم املعلومات املعروضة من املصادر  -

 .اإللكتروفتراضية ذلك لعدم إدراكه للمعايري االتفاقية اليت تتماشى ومميزات املعلومات اإللكترونية
خالل دراستنا هذه إىل أن الفرضيات املوضوعة يف بداية هذا البحث قد  حتققت يف لقد توصلنا من 

جمملها، مؤكدة بذلك واقع املكتبة اجلامعية، يف ظل تعدد املصادر املعلوماتية والتحول يف املهام وتأثر 
تعامله  الباحث مبختلف مصادر املعلومات اإللكترونية، على الرغم من الصعوبات املختلفة اليت حتد من

  .وتفاعله مع هذا النوع اجلديد من املصادر احلديثة
  

  :مقترحات
قمنا ا، ويف ضوء النتائج املتحصل عليها وقفنا على العديد من العراقيل  يف ضوء الدراسة اليت

والصعوبات اليت تقف عائقا أمام حتقيق االستفادة من مصادر املعلومات بشكل عام داخل املكتبة 
كنا لسنا يف مقام التقومي، ال بأس من أن نعطي بعضا من االقتراحات اليت تقلل من هذه اجلامعية، وإن 

  .الصعوبات ولو بالشيء اليسري
بادئ األمر، العمل على تسهيل وصول طلبة الدراسات العليا يتعني على املكتبة اجلامعية يف  -

مل من جانب آخر بشكل خاص وعموم املستفيدين، من مصادر املعلومات على اختالفها، والع
على تيسري سبل اإلفادة منها، وإن كنا ال نشك يف قدرات املكتبة على الرغم من قلتها، يف خدمة 

هؤالء املستفيدين، لكن الشيء الذي دفعنا إىل التركيز على هذا العنصر، هو ما عرب عنه أفراد 
 .العينة، من وجود صعوبات، وعراقيل لالستفادة من مصادر املعلومات



 

 

ك أن االستفادة احلقيقية من مصادر املعلومات اإللكترونية، وجناح املكتبة اجلامعية يف ذلك، ال ش -
ال مير إال عرب سياسة ناجحة لعمليات بناء اموعات اخلاصة باملكتبة وتزويدها مبصادر املعلومات 

ايات، املناسبة، وهذا بدوره ال يتأتى إال من خالل وجود إطارات قادرة على حتقيق هذه الغ
وعليه ينبغي على املكتبة اجلامعية أن تعطي هذه العملية األمهية اليت تستحقها، من خالل ختصيص 
من تتوسم فيهم القدرة على إجناح هذه العملية، مع إشراك مجيع األطراف الذين مهم العملية، 

 .والذين بإمكام التأثري بشكل مباشر وإجيايب حنو إجناحها
مهية املناسبة القتناء املصادر احلديثة للمعلومات، من خالل التعامل  مع اقتناء العمل على إعطاء األ -

املصادر اإللكترونية بكل أشكاهلا وأنواعها، فقد سجلنا بعض من العراقيل اليت تتعلق بواقع 
االستخدام، وعليه ينبغي على املكتبة العمل على حتسني طرق التعامل واالستفادة من كل ما هو 

 .جديد
الوقت الذي عرب فيه الكثري من أفراد العينة عن عائق استخدام املصادر اإللكترونية للمعلومات  يف -

يتعني على املكتبة أن تساعد هؤالء من خالل إجراء دورات تكوينية خاصة، متكن هؤالء من 
 .أخذ املبادرة األساسية، الستخدام مصادر املعلومات اإللكترونية

الذي ميكنه من لعب الدور األساسي يف تفعيل مساعدة مستخدمي تفعيل دور املكتيب بالشكل  -
مصادر املعلومات، للقيام املنوط ا خصوصا إذا ما عرفنا مقدار التحديات اليت تواجه العامل 

 .باملكتبة اليوم وحنن نسري خبطى ثابتة حنو عصر املعلومات
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةـــــــــــخامت



 

 

لتطرق إىل مسألة مصادر املعلومات اإللكترونية،و سبل إتاحتها لقد حاولنا من خالل دراستنا هذه ا
، وحاولنا معرفة اجتاه هذه العالقة،من خالل )ماجستري(ومدى استخدامها من قبل طلبة الدراسات العليا 

جمموعة من األسئلة اليت مالت فيها إجابات أفراد العينة، إىل أن املكتبة اجلامعية ال توفر كل ما يلزم من 
ر الكترونية لعملية البحث ، ووجود بعض الصعوبات أثناء التعامل مع بعض أشكال املصادر مصاد

اإللكترونية للمعلومات، ومن جانب آخر خلصنا إىل أن املصادر اإللكترونية مبختلف أنواعها أصبحت 
اته أكثر من ضرورة يف حميط البحث العلمي، وعلى اجلميع أن يكسر كل ما يعيقه يف االستفادة من ه

  .املصادر ألن أصبحت متثل جزء هام من احلياة 
وبالرغم من الصعوبات اليت واجهتنا طوال مراحل الدراسة خصوصا أثناء توزيع االستمارة وعدم   

جتاوب أفراد العينة معها إال أننا نأمل وحنن يف ختام هذا البحث أن نكون قد أسهمنا ولو باجلزء اليسري 
بالدراسة الشاملة، أملي أن تكون هذه الدراسة إضافة متواضعة ملا سبقها وأن يف إثراء املوضوع وإحاطته 

  .  تكون حمطة أخرى لدراسة الحقة حول املوضوع
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  جــــامعة اجلـــــزائر 
  علم املكتبات والتوثيق: قسم                                  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  

  
  : يف إطار إعداد رسالة خترج لنيل شهادة املاجستري يف علم املكتبات والتوثيق حتت عنوان

   
  
  
  
  
  

  :حتت إشراف األستاذ          :                           من إعداد الطالب
  .حممد لعقاب. بلعباس عبد احلميد                                    د

دراسة : م مصادر املعلومات اإللكترونيةإتاحة واستخدا
الستخدام مصادر املعلومات اإللكترونية من قبل طلبة 
 الدراسات العليا باملكتبة اجلامعية جلامعة حممد بوضياف

  -باملسيلة -                     



 

 

يرجى من سيادتكم احملترمة التكرم مبساعدتنا مللء هذه االستمارة بكل عناية، وإفادتنا باملعلومات 
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