
 



 :اإلىداء

إليي ال يطيب الميل إال بشكرك والنيار إال بطاعتك  وال تطيباالخرةإال بعفوك  وال تطيب الجنة  إال 
برؤيتك اهلل جل جاللو إلى من بمغ الرسالة وادى األمانة ونصح األمةإلى نبي الرحمة 
ونور العالمين سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمم الى من أحمل اسمو بكل افتخار ارجو 
 من اهلل أن يمر في عمرك لترى ثمارا قد حان قطفيا بعد طول انتظار والدي العزيز 

إلى مالكي في الحياة إلى معنى الحب والحنان إلى بسمة الحياة وسر الوجود إلى من كان 
 وعاؤىا سر نجاحي وحنانيا بمسم جراحي إلى أغمى الحبايب أمي الحبيبة 

لى كل أقاربي من قريب أو بعيد   إلى جدتي اطال اهلل في عمرىا وا 

من بيما أكبر وعمييما أعتمد وبوجودىما اكتسب القوة والمحبة التي ال حدود ليا ومعيما عرفت 
 كريمة ومريم :معنى الحياة اخواتي 

إلى إخوتي رفقاء دربي في ىذه الحياة بدونيما ال شيء، ومعيما أكون أناوبدونيماأكون مثل أي 
 شيء إبراىيم عبد القادر رشيد

إلى رفيقة دربي ومن رافقتني منذأن حممنا حقائب صغيرة ومعك سرت الدرب خطوة خطوة وما 
 زالت ترافقني حتى اآلنأسماء 

إلى القموب الطاىرة و الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي مرام مالك ريان إسراء  عمي 
 محمد رجاء رضوان سيف الدين حميمة 

إلى أخوات لم تمدىم أمي من تحمو باإلخاء و تميزوا بالوفاءإلى من عرفت كيف  أجدىم 
 وعمموني أالأضيعيم أصدقائي األعزاء

إلى صاحبة القمب الطيب و النوايا الحسنة الصادقة صديقة مشواري العممي وشريكتي في عناء 
لى كل من لم  لى كل طمبة الماستر عمم المكتبات والمعمومات وا  ىذه المذكرة خديجة وا 

 يدونيم حبري لكنيم في قمبي  خــــــــــــــــــــــــيــــرة

 



 اإلهداء

االحدد داالذدهدديتندادديداإلإلسالد د أنحمد علتند بلددااأنالد ونعيتند ليد أمد  يومداعتناس وإاد نادهتنادد
.االذدأتلتنداالصيد علدوإحنالدهلذدااحل يردااحيواانمدد" د زد ول"شكيدفهو  

فف أند هدذد حيردوهدذدوالد دلنأمداادألند أتصبداالتناد اايتد نالحدإلسيتتد د ناللصمد حيإتتد  نالتنادد
. دفف إتتدوالداايتدالدحلنإتدوالد عسفنهن  

". أتدااغنالمد"  

 حن هددهندوالد  لبد د ذدوالداالذد نادأصيااد إلتداداتد االذد أتليتد ادالدإيغلحداال يبنأمد يدششفنهتندد
  و جن تد ن تيتداايتد  عمدوالدهلادااحبيوى

" اادذداانزدزد"  

والدأيد  ىداايشفناؤدفتد لتلتد داابنندردفتدالكيتدوالدشنعمداال نءد دااتو سدوالدأيد ودددفلتد لدأننأتدد
"فيدد"داالددد داالحيياالد  وتدااغناتدد  

.والدودإتد طنؤدا دفتد حيهن  

"د  ود  وتداانزدزدد" والدااالداايتدامدإعدأتد دإلنأدإتتد الد  وتدااغنالمد دد  

والدأيد حيأتد لشفند حتنأندو واأتد   واإتداا زاءد هيرد دوحنلمدشلحنءدإلشلناد حنؤدشنصناد   ويتد هو دد
. ا ياهلمد   ويتدودحنادد  

  والدو ورد  وتداا زاءدألحددولساتد صددااكيدمدد

'إلنند'والد ددسفنإتد تزرسدإلعلنأمسد نالمدسأو رد والد  زداالددسفندداايتد  حعمدأنهندأموا ذدد  

والد ددسيتد ليرداايتدإنصمدأنتدفتدإيودجدهلاداانحلدفيمكياإتد احيياأنإتداهن  

  والد لدأيد ناداتدطيفدفتدأبن دإتد  لدطعصمد عمدااحكيصند

.ددددددددد اابسالد نإحمدااكسال  

 

  ففففففففففففففففففففففففففففددجم 



 شكر وتقدير 

 

الحمد هلل المعين الذي أعاننا عمى إنجاز ىذا العمل المتواضع كما نتقدم بجزيل 
الشكر و االمتنان إلى كل من أشعل شمعة في دروب عممنا وأعطى من حصيمتو 

 .فكرة لينير بيا دربنا

 ''من لم يشكر الناس لم يشكره اهلل''ويقول الرسول صمى اهلل عميو وسمم 

كما نتوجو بالشكرو إلى كل من عممني حرفا من معممين وأساتذة من الطور 
االبتدائي إلى ما أنا عميو االن و كل األساتذة الكرام في قسم عمم المكتبات و 

 المعمومات

وزار "الذين رافقونا في مشوارنا العممي كما نخص بالذكر األستاذ المشرف
 "سميمان

الذي لم يبخل عمينا بتوجياتو و نصائحو القيمة التي كانت عونا لنا في إتمام 
 ىذا البحث فجزاه اهلل عنا كل خير و لو منا كل التقدير و االحترام 

 "محمدي نادية"كما نقدم جزيل الشكر إلى مسؤولة المسار األستاذة 

وال يفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى كل من ساعدنا من بعيد أو قريب في إنجاز ىذه 
 .المذكرة
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 أ

 :مقدمة

لمعلومات التي تصدر في كل لحظة وبلغات شتى لما لها من لقد أدرك الباحث أهمية ا     

، فهي ليست استراتيجي بالنسبة للمجتمع بصفة عامة والبحث بصفة خاصةدور حيوي و 

نما هي أهم سالح استعمله اإلنسان لمواجهة العديد من التحدياتاختراعا جديدا و  بحيث  .ا 

عرفة  لتحسين ظروفه االجتماعية المالحصول على العلم و يسعى االنسان منذ القديم 

للتكيف مع متطلبات المجتمع التي تتزايد وتتعقد أكثر فأكثر وقد تتعدد و الثقافية و االقتصادية و 

بحيث استخدم في البداية الطرق  ،الطرق  اإلنسان في اكتساب المعلومات على مر العصور

ة عل الصخور واأللواح الطينية ، ثم تطوره عبر العصور بداية من الكتابية البدائيةالتقليد

من أفضل المواد المستعملة لنقل وتداول اليزال وصوال إلى الورق الذي كان و أوراق البردي و 

نقله من جيل إلى جيل، ومن جراء استخدام الورق للكتابة ظهرت المعلومات وحفظ التراث و 

الطباعة على يد األلماني غوتنبرغ التي نقلت بدورها العالم من مرحلة إلى اخرى وأعطت 

من خالل تطور حركة النشر في التعرف على الثقافات ا قويا لتناول العلوم المختلفة و دفع

فنائها يرجع ذلك إلى دت إلى ارتقاء األمم وتطورها و أ العالم، ولعل من بين أهم العوامل التي

اإلنتاج على وجوده كان عليه لكي يحافظ االنسان وتطورها العلمي و تعاملها المعرفي 

نسان المعرفة للتواصل مع االخرين فقد اهتدى اإلحتى يقوم بذلك البد ان يكتسب واإلبداع و 

يصاله لألخإلى ع ولعل نتاجهم أيضا االستفادة من إرين و دة وسائط  لحفظ انتاجه المعرفي وا 

يجدها مرت بعدة مراحل عبر  المتطلع لتاريخ ظهور وسائط  لحفظ المعلوماتالباحث و 

نسان يحفظ معارفه على األحجار وفي الكهوف ومع اكتشاف الورق كان اإل بعد ما. العصور



 مقدمــــــــة
 

 

ب  

هو الكتاب خر للمعلومات و ظهر وسيط آ 51قرن ظهور الطباعة في الو  الصينينعلى يد 

الت المجاو لمعلومات في شتى الموضوعات تبر من أهم وسائل كسب المعارف واالذي يع

على الفكر االنساني في  نسانية التي ينظر من خاللها الفردفهو من أهم نوافذ المعرفة اإل

نتعرف على كل ما حولنا وبها يلتقي لوسيلة التي تجعلنا نتعلم و هو االماضي والحاضر و 

فمن خالله يستطيع االنسان تنمية قدراته الفكرية فكر االنسان فهو خير جليس  نسان معاإل

تطوير القراءة، وقد أصبح للكتاب المطبوع دورا فاعال في  للممارسةالكتاب أداة واللغوية، و 

ختالف كل الشعوب على ا منه االستفادةو  الذي أقبلت على قراءتهالعلوم و و األدب الفكر و 

للدراسات النظرية الوعاء األساسي أجناسها وديانتها وحضارتها، والكتاب اليزال هو 

الكتاب لبث المعلومات، و المنهجية الشاملة في جميع المجاالت فضال على أنه وسيلة و 

تل فترة زمنية طويلة من الوجود المطبوع شهد رواجا كثيرا في جميع المجتمعات مما جعله يح

وال األولى في حفظ المعارف اإلنسانية فالكتاب هو الصديق الذي ال يخونك  أصبح الوسيلةو 

 .بإرادتك فهو وفي مخلصهجرته يتحول من جوارك اذا تركته أنت و  اليفارقك و 

 أن وعلى الرغم من انتقال الناس في اآلونة االخيرة بالتطورات التكنولوجية التي شهدناها إال

 .على المعلوماتصدر الذي نحصل منه فهمها كان الم

ومنه جاءت هذه الدراسة لمحاولة معرفة مدى استخدام الطلبة للكتاب المطبوع وقد قسمنا هذه 

ءات جرامنهجي الذي كان بمثابة التعريف بإالدراسة إلى ثالثة فصول إضافة إلى الفصل ال

ناعته ول كان بعنوان الكتاب المطبوع وتقنيات صأما الفصل األ الدراسة في جانبها المنهجي



 مقدمــــــــة
 

 

ت  

وطرق ماهيته واهميته حيث حاولنا من خالل هذا الفصل التعريف بالكتاب المطبوع  

أما الفصل الثاني  دوات الضبط الببليوغرافي للكتب وفوائد قراءة الكتب واهميتهاصناعته وأ

الكتاب ه إلى ماهية الكتاب المطبوع حيث تطرقنا فياب االلكتروني و الكتكان بعنوان 

 مستقبله ل نشر الكتاب المطبوع و خطوات عمل ومراحأجهزة القراءة و  لكتروني وأهماإل

األدب والفنون عن دراسة ميدانية بكلية  هما أما الفصل االخير كان عبارةالمقارنة بينو 

 .تخاذ طلبة الدكتوراه بهذه الكلية نموذجا لهذه الدراسةبمستغانم من خالل ا



 

 :الفصل التمهيدي
 إجراءات الدراسة



 الفصل  التمهيدي                         إجراءات الدراسة  

 

 
20 

: أساسيات الدراسة-1

  تعالج ىذه الدراسة استخداـ الكتاب المطبوع بكؿ أنواعو لدى طمبة الدكتوراه مع إبراز أىـ 

 .األسباب المؤدية إلى ذلؾ

: شكالية الدراسةإ 1-1

تعتبر المعرفة اإلنسانية منذ القديـ بمثابة الحركة الفاعمة في تقدـ األمـ والشعوب كذلؾ في 

بناء معالـ تاريخ كؿ أمة،حيث يعتبر اإلنتاج الفكري والمعرفي لئلنساف وسيمة لمتعامؿ مع 

األخريف فيؤثر فييـ ويتأثر بيـ وبالتالي زيادة أكبر في الكـ المعرفي والفكري، ولكي يحافظ 

يصالو  خريف وأيضا االستفادة مف لآلعميو فقد اىتدى إلى وسائط لحفظ إنتاجو المعرفي وا 

. إنتاجيـ وكاف مف بيف تمؾ الوسائط الكتاب المطبوع

الكتب ىي وسيمة لحفظ المعمومات والتي يتـ تناوليا جيؿ بعد جيؿ فيي الذاكرة التي تخزف 

فييا عممية التطور الفكري واإلنساني عبر العقود والسنيف المتتالية، ليذا فيي شيء ىاـ جدا 

نيا تعرفنا عمى كافة األمور أفي الحياة ومنينا فالكتب تعمؿ عمى توسيع المدارؾ والمعرفة إذ

التي يتوجب عمينا التعرؼ عمييا والتي تيمنا في حياتنا،وحتى يكوف الكتاب مميزا  

 وفي طريقة تقديمو والكتب اليـو قد تطورت مف ىذه الناحية بووجاذبا لمقراء يتوجب العناية 

جمؿ  أصبحت صفحاتيا أوشيدت قفزات نوعية فقد أضيفت ليا طرؽ الطباعة الجديدة و
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الوسائؿ التكنولوجية المتطورة فإف الكتاب اإللكتروني وفي الجية المقابمة انتشار  وأقوى، 

ينافس الكتاب المطبوع ومع ىذا يبقى مف أبرز وأىـ مصادر المعمومات استخداما لما يوفره 

مكانيات لمباحثيف بصفة عامة وطمبة الدكتوراه بصفة خاصة باعتبارىـ  مف مزايا وخصائص وا 

 : ومف خبلؿ ىذه الدراسة يمكننا طرح اإلشكالية التالية.الفئة األكثر بحثا عف غيرىـ

 ما مدى إقباؿ طمبة الدكتوراه عمى استخداـ الكتاب المطبوع في عممية اإلنتاج الفكري؟

: تساؤالت الدراسة 1-2

 والتي عمى أساسيا العمميةتعتبر التساؤالت الفرعية لمدراسة النقطة األساسية لدراسة البحوث 

ي تبسيط الغموض العاـ إلى ،أيمكف وضع الفرضيات كتحميؿ لمتساؤؿ الجوىري المطروح

 1.أسئمة ثانوية

: ومف ىنا قمنا بصياغة التساؤالت التالية

ماىي األسباب التي تدفع طمبة الدكتوراه بكمية اآلداب والفنوف بجامعة مستغانـ باستخداـ ػػػػػػػػ 

 الكتاب المطبوع ؟ 

 ما مدى استخداـ طمبة الدكتوراه لمكتاب المطبوع بالمقارنة مع الكتاب اإللكتروني؟ػػػػػػ 

 ىؿ الدكتوراه بحاجة لمكتاب المطبوع أـ قادريف عف االستغناء عنو؟ػػػػػػ 

                                           
دار : األردف. البحث العممي و استخداـ مصادر المعمومات التقميدية واإللكترونية. القند ليجي، عامر إبراىيـ- 1

 .48.،ص2007المسيرةلمنشر و التوزيع و الطباعة،
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 : فرضيات الدراسة1-3

تعد الفرضيات عنصرا ميما في عممية البحث يضعيا الباحث ويتبناىا لشرح الظاىرة المراد دراستيا 

عبارةعف تخميف ذكي وتفسير محتمؿ يتـ  »: لتكوف كمرشد لو في البحث وتعرؼ الفرضية عمى أنيا

بواسطتو ربط األسباب بالمسببات كتفسير مؤقت لممشكمة أو الظاىرة المدروسة وبالتالي ىي عبارة 

و تكيف يضعو الباحث كحؿ ممكف ومحتمؿ لمشكمة الدراسة  تشتمؿ الفرضيات عادة أعف حدس 

عمى بعض العبلقات المعروفة كالحقائؽ العممية والتي يقـو الباحث بربطيا ببعض األفكار 

والمشكمة التي أالمتصورة ينسجيا مف خيالو ليعطي بذلؾ تفسيرات وحموؿ أولية لؤلوضاع الظاىرة 

 1."ىي قيد الدراسة

ومف ىذا المنطمؽ ووفقا لئلشكالية المطروحة وما جاءت بو مف تساؤالت قمنا بصياغة الفرضيات 

: التالية

  نتاج البحوث دافعاستخداـ الكتاب المطبوع مف طرؼ طمبة الدكتوراه ىو البحث العممي وا 

 .ليو وبصفتيـ الفئة األكثر بحثا عف غيرىـإاألكاديمية ولحاجتيـ 

  يعتمد طمبة الدكتوراه عمى الكتاب المطبوع لتعودىـ عميو ومصداقية معموماتو رغـ الصعوبات

 .والعراقيؿ التي تعترضيـ 

  لى الكتاب إ في حيف تعذر وصولؾ األخرىوعية المعمومات ألى استخداـ إلجوء طمبة الدكتوراه

. المطبوع

                                           
، (.ت.د)بيت األفكار الدولية : عماف. أساسو، و مناىجو، وأساليبو و إجراءاتو: البحث العممي. عمياف، ربحي مصطفى-1

 .75.ص
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 :الدراسات السابقة4_1

ىيبناء متكامؿ وسمسمة متصمة الحمقات، والبحث العممي الناجح يبنى عمى األبحاث الدراسات 

 1.السابقة لتفادي األخطاء واستخبلص عمـ التجارب وضماف عدـ التكرار والحداثة

 :فقد اعتمدناعمى بعض الدارسات ذات الصمة بموضوع مذكرتنا نوردىا فيما يمي

 :الدراسةاألولى

دراسة :دراسة إبراىيـ مرز قبلؿ تحت عنواف استراتيجية التسويؽ اإللكتروني لمكتاب في الجزائر

تقييمية لممواقع االلكترونية لمناشريف جامعة متنوري قسنطينة مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة ماجستير في 

 .2010-2009عمـ المكتبات والمعمومات تـ مناقشتيا 

ماىي االستراتيجية التسويقية المنتجة أو :تيدؼ الدراسة إلى اإلجابة عمى اإلشكالية المطروحة

المتشبعة لدى الناشريف الجزائرييف  لتسويؽ كتبيـ عبر مواقعيـ اإللكترونية المتاحة عمى األنترنت؟ 

 وما مدى نجاح فشؿ ىذه المواقع في تأدية الدور المنوط بيا مف خبلؿ المواقع عينة الدراسة؟

وانطبلقا مف اإلشكالية المطروحة قاـ  الباحث بتوزيع استمارة عمى أفراد العينة وبعد تحميميا توصؿ 

 :إلى النتائج التالية

دفعت تقنية األنترنت وخدماتيا بالناشر الستثمار تمؾ اإلمكانات لمدخوؿ إلى عالـ التجارة ـــ 

 إلكترونية مف خبلؿ المواقع االفتراضية عبر األنترنت، وىذا مف أجؿ إتاحة منتجاتيا عبر الموقع 

                                           
دراسة ميدانية بقسـ :واقع القراءة لدى الطمبة باستخداـ الكتاب الورقي وااللكتروني. عاشور، نسيمة؛ ممياني طواىرية، عائشة1

 45.،ص2015عمـ المكتبات والمعمومات لطمبة الماستر، مذكرة تخرج ليؿ شيادة الماستر،بجامعة خميس مميانة،
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 .وبالتالي عممية تسويقيا

بالرغـ مف اإلغراءات واإلمكانيات التي توفرىا األنترنت في مجاؿ التسويؽ الكتاب إال أف توجو ــــ 

الناشريف الجزائرييف نحو ىذا االتجاه لـ يكف قويا،حيث لـ تستطع الدراسة خبلؿ فترة مف 

دار "" إف ترصد وتواجد ما ال يزيد عف ثبلثيف موقعا لناشريف الجزائرييف،فحسب مديرػػػػ.البحث

  .2007 ناشر عاـ 200يوجد في الجزائر أكثر مف" الوعي

بدءا مف المؤشرات المتصمة بالمواقع الفعمية لمناشريف أف الغمبة كانت لدور النشر ذات الطابع ــــ 

التجاري العاـ دوف المتخصص في مثؿ ىذا التواجد عبر الشبكة،في إشارة واضحة إلى ضعؼ 

توجو الناشر المتخصص لمتواجد عبر ىذا الفضاء، وأيضا الضعؼ الشديد الذي يصؿ حد الندرة 

لتواجد فئات نوعية أخرى مف الناشريف ليا وزنيا ومكانتيا في سوؽ النشر وىي فئة الناشريف 

 .األكاديمييف والحكومييف

إف مستوى الخدمات التسويقية الخاصة ببيع الكتب وتوزيعيا والتي يقدميا الناشر إلكترونيا عبر ــــ 

موقعو عمى األنترنت وتندرج ىذه الخدمات في ثبلثة مستويات، تبدأ باالكتفاء بتقديـ خدمات عرض 

الكتبالمتوافرة ليذا الناشر وتقديـ إمكانيات البحث عنيا ببدائؿ البحث المختمفة،ثـ تتطور ىذه 

الخدمات لتصؿ إلى توفير إمكانات الشراء ودفع المستحقات المالية لمناشر، ولكف بالطرؽ التقميدية 

 المألوفة في عالـ التجارة التقميدية ثـ تتطور أكثر لتصؿ إلنياء جميع اإلجراءات المستحقات 
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إلكترونيا عبر الموقع تمييدا لتسمـ المصادر المختارة، وقد تبيف أف معظـ أو غالبية الناشريف ال 

 .تزاؿ مترددة في تقديـ خدمات المستوى الثالث المتقدـ التي تعرؼ خدمات البيع اإللكتروني الكاممة

 :الدراسةالثانية

 واقع القراءة لدى الطمبة باستخداـ الكتاب الورقي . دراسة عاشور نسيمة وطواىريةالممياني

 :واإللكتروني

دراسة ميدانية لطمبة الماستر بقسـ عمـ المكتبات والمعمومات بجامعة خميس مميانة تمت مناقشتيا 

 .2015سنة 

ىؿ قراءة الطمبة لمكتب اإللكترونية تؤدي لمعزوؼ :تيدؼ ىذه الدراسة لئلجابة عمى السؤاؿ المطروح

 :عف قراءة الكتب الورقية ؟ وقد اندرج تحت ىذه اإلشكالية مجموعة مف األسئمة الفرعية

 ػػػػػ ىؿ يفضؿ الطمبة القراءة باستخداـ الكتاب الورقي أو اإللكتروني؟

ػػػػػػ ىؿ يمبي الكتاب اإللكتروني احتياجات ورغبات الطمبة في الحصوؿ عمى المعمومات أكثر مف 

 الكتاب الورقي؟

ػػػػػ ىؿ الكتاب اإللكتروني لو مصداقية عممية تامة مف حيث المعمومات لدى الطمبة مقارنة بالكتاب 

 الورقي؟
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 .  مفردة ،والتي تـ تشكيميا بصفة قصدية 62ػػػػػػػ تجدر االشارة إلى أف حجـ العينة بمغ 

 :ومف أىـ النتائج المحصؿ عمييا في الدراسة ىي 

 ػػػػػػػػ ييتـ طمبة الماستر بقراءة العديد مف المواضيع المختمفة تتمثؿ في المواضيع األدبية والدينية 

 .والعممية والفنية السياسية والرياضية 

 .ػػػػػػػػ يستخدـ طمبة الماستر الكتاب الورقي في القراءة بالموازاة مع استخداميـ الكتاب اإللكتروني

ػػػػػػ ىناؾ العديد مف الصعوبات والعراقيؿ تواجو الطمبة أثناء استخداميـ لمكتاب اإللكتروني ومف بيف 

 .ىذه الصعوبات نجد إضاءة الشاشة وضعؼ التركيز وقمة االستيعاب 

ػػػػػػػػػ يرى غالبية طمبة الماستر أنو ال يمكف لمكتاب اإللكتروني أف يغني عف الكتاب الورقي بؿ 

 .سيعممعمى تدعيـ وجوده والتكامؿ بينيما

 .ػػػػػػػ يتوقع الطمبة تعايش الكتاب الورقي واإللكتروني جنبا إلى جنب في المستقبؿ

 .ػػػػػػػػ يرى الطمبة أف الكتاب الورقي لو مصداقية وموثوقية  عممية مف حيث المعمومات  بدرجة عالية

 :الدراسة الثالثة

 :دراسة مزيش  مصطفى

بعنواف مصادر المعمومات ودورىا في تكويف الطالب الجامعي وتنمية ميولو القرائية  دراسة ميدانية 

 .       2009بجامعة منتوري قسنطينة رسالة دكتوراه عمـ المكتبات والمعمومات 
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ىدفت الدراسة إلى إبراز مشكمة مصادر المعمومات الورقية واإللكترونية وتعدد أشكاليا والعبلقة 

 .الموجودة بيف المصادر الورقية واإللكترونية مف حيث التأثر والتأثير

وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي وقد اعتمد في جمع البيانات عمى وسائؿ وأدوات وىي 

المبلحظة واالستبياف وأظيرت نتائج الدراسة أف التحكـ في التقنيات والوسائؿ الحديثة التي تنشر 

وتبث المعمومات ىي نتيجة عوامؿ عديدة ساىمت في تعمـ الطالب الجامعي وتدربو عمى الولوج 

 :إلى المعمومات ومف بيف العوامؿ نذكر

 .المجيود الفردي الذي يبذلو الطالب عمى التغيرات والتطورات التي طرأت في مجاؿ المعمومات- 

إجراء دورات تدريبية داخؿ الجامعة وخارجيا لتكويف الطالب لمتحكـ في طرؽ االستغبلؿ الجيد - 

 .لمصادر المعمومات

الطمبة يستخدموف المصادر الورقية واإللكترونية إلثراء معموماتيـ ولبلطبلع عمى ماينشر في - 

 .التخصص لفيـ ولمنجاح في دراستيـ ولمتواصؿ مع األخريف

صعوبة الحصوؿ عمى المعمومات التي يحتاجيا الطالب الجامعي في دراستو أو إلنجاز البحوث - 

 .لجيمو بالطرؽ الحديثة لمبحث ألف المعمومات العممية ال تتاح إال بالمقابؿ

قمة المواقع التي تقدـ خدمات بالمغة العربية في أغمب التخصصات باإلضافةإلى ضعؼ الطمبة - 

 .وعدـ تمكنيـ مف المغات األجنبية كاإلنجميزية والفرنسية
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 :مدى االستفادة من الدراسات السابقة

لقد أفادتنا ىذه الدراسات بشكؿ كبير في تكويف نظرة خمفية حوؿ موضوع دراستنا وكذلؾ في كيفية 

 .معالجتو طبقا لممراحؿ المنيجية المتبعة في كؿ بحث عممي

فمف خبلؿ ىذه الدراسات قمنا باتباع المنيج األمثؿ لمدراسة واختيار األداة األكثر تبلـؤ مع دراستنا 

 .الستمارة استبياف و كذلؾ طريقة تفريغ البيانات وتحميميا إحصائيا

استفدنا مف النتائج المتحصؿ عمييا في الدراسات مف خبلؿ محتواىا وطريقة عرضيا 

 .وتحميميا

 .ػػػػػػػػ تفادي بعض الصعوبات التي واجيت الباحثيف السابقيف في دراساتيـ

 : أسباباختيار الموضوع1-6

ىناؾ مجموعة مف األسباب التي جعمتنا نقـو بيذه الدراسة،ودوافع وراء اختيارنا ليذه المشكمة 

 :كموضوع لمبحث والتي تضمنت أسباب ذاتية وأخرى موضوعية جاءت عمى النحو التالي

 :سباب الذاتيةاأل

 البالغة لدى تواالىتماـ الكبير بالكتاب المطبوع رغبة في معالجة ىذا الموضوع وأىميػػػػػ 

 .الطمبة بصفة عامة وطمبة الدكتوراه بصفة خاصة

 .أفضؿ صديؽ وخير جميس لئلنساف في حياتو والكتاب ىو المعمـ األوؿ لمبشريةػػػػػ 
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. محاولة كشؼ النقاط التي كانت لدينا فييا بعض اإلبياـ واالستفساراتػػػػػػ 

كوننا جامعييف وأوؿ ما نحتاج إليو ىو الكتاب كأداة بيداغوجية وأساسية في تكويننا،  ػػػػػػ 

. ولكوف الحاجة العممية والثقافية تتطمب االحتكاؾ المستمر بعالـ الكتب والقراءة 

: األسباب الموضوعية

يعود سبب اختيار الكتاب المطبوع باعتباره األكثر شيوعا وأكثر استخداما ويعرؼ انتشارا 

 .واسعا بيف الطمبة

ػػػػػمحدودية الدراسة أي قمة األبحاث والدراسات التي تناولت الكتاب المطبوع أف لـ يقؿ 

 .انعداميا ،أي غياب الدراسات المتناولة عف الموضوع

 .ػػػػيعتبر الكتاب المطبوع مف أىـ مصادر المعمومات التي ال يمكف االستغناء عنيا

 .ػػػػػ اىتماـ عمـ المكتبات بحوامؿ المعمومات بمختمؼ أنواعيا مف بينيا الكتاب المطبوع

 (الكتاب اإللكتروني وأوعية المعمومات األخرى)ػػػػػػػ ظيور المنافسيف

 .ػػػػػػػ محاولة إثراء المكتبة ببحث جديد

 :أهمية الدراسة1-7

بما أف الكتاب ىو وعاء الثقافة وىو خزاف المعارؼ اإلنسانية فيو يحفظ تاريخ األمـ والشعوب وىو 

الوسيمة األولى في تثقيؼ وتنوير عقوؿ األفراد لذا فيو بمثابة الغذاء الروحي لؤلفراد لما يحممو مف 
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المعمومات متنوعة حوؿ مختمؼ المواضيع وفي شتى المجاالت سواء كانت عممية أو ثقافية أو 

حتى ترفييية و نظرا لؤلىمية التي يمعبيا  الكتاب في أي أمة ما لنشر الوعي الثقافي و جاءت ىذه 

 .الدراسة لتوضح أىـ المراحؿ التي ينتجيا لتصؿ لمقارئ معتمدا في ذلؾ عمى أراء طمبة الدكتوراه

 .ػػػػػػػػػػ توضيح مدى االعتماد عمى الكتاب المطبوع في البحث داخؿ الوسط الجامعي 

ػػػػػػػػػػ تسميط الضوء عمى عنصر ميـ مف مجتمع الجامعة أال وىو طمبة الدكتوراه الذيف يعتبروف 

 .أساتذة الغد وعماد البحث العممي و ذلؾ مف خبلؿ معرفة مدى إقباليـ عمى الكتاب المطبوع

 :هداف الدراسةأ8-1 

أف تبني أي موضوع الدراسة يعني وجود عدة أىداؼ تسعى الدراسة لتحقيقيا ،تيدؼ بالدرجة 

 األولى إلى خدمة مجاؿ البحث العممي بصورة عامة ومجتمع أو عمـ المكتبات والمعمومات وأيضا

 :مف بيف األىداؼ التي سنحاوؿ الوصوؿ إلييا مف خبلؿ معالجتنا ليذا الموضوع نذكر ما يمي

 .ػػػػػػػػػػ معرفة وجية نظر طمبة الدكتوراه حوؿ الكتاب المطبوع 

 .ػػػػػػػػػ تحديد دوافع استخداـ الكتاب المطبوع و المجوء إليو 

 .ػػػػػػػػػ التعرؼ عمى الصعوبات والمشاكؿ التي تواجو الطمبة خبلؿ استخداميـ لمكتاب المطبوع

 .ػػػػػػػػػػػ قياس مدى االعتماد عمى الكتاب المطبوع في البحوث العممية 

 .ػػػػػػػػػػ محاولة التعريؼ بالمفاىيـ األساسية لكؿ مف الكتاب المطبوع والطالب 
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 .ػػػػػػػػػػ إمكانية إسقاط الجانب النظري عمى أرض الواقع 

 .توضيح الرؤية أكثر حوؿ الكتاب وأىميتو في عمـ المكتبات والمعمومات - 

 : صعوبات الدراسة 1-9

نجاز  مف المألوؼ أف تعتري أي دراسة وميما كاف نوعيا صعوبات كثيرة تعسر مف إعداد وا 

عروض وتفاصيؿ بحثية ميمة وىو الذي حدث عند شروعنا في البحث وجمع المعمومات فينا 

 .صادفتنا مشاكؿ في قمة المصادر والمراجع 

 .ػػػػػػ تعدد نفس المعمومات الخاصة لموضوع الدراسة في المراجع 

ػػػػػػ صعوبة الوصوؿ إلى بعض افراد العينة مما تطمب استغراؽ وقت طويؿ لجمع أداة البحث 

 .االستمارة واسترجاعيا

 .ػػػػػػ مواجية بعض الصعوبات في تفريغ االستمارة وطريقة تحميميا

 .ػػػػػػػ أثناء توزيع االستمارة ىناؾ البعض لـ يريد اإلجابة عمى أسئمة االستبياف

ػػػػػػػػ استغرؽ إعداد االستمارة وقت كبير بسبب إعادة صياغة وترتيب األسئمة في كؿ مرة بعد 

 .تصحيحيا مف طرؼ األساتذة
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 :إجراءات الدراسة الميدانية-2

 : مجتمع البحث و عينة الدراسة 2-1

إف مجتمع البحث ىو القاعدة األساسية التي تبنى عمييا الدراسة الميدانية لذا أوجب عمى 

الباحث تحديد مجتمع بحثو الذي سيعمـ عميو النتائج المتحصؿ عمييا في األخير وذلؾ طبقا 

المجاؿ الموضوعي لمظاىرة المدروسة وأما بالنسبة لمجتمع البحث ليذه الدراسة التي تعالج 

الكتاب المطبوع ومدى استخدامو فقد تمثؿ في طمبة الدكتوراه بكمية اآلداب والفنوف بجامعة 

طالب دكتوراه وبما أننا استعممنا 120الذي بمغ عددىـ -  مستغانـ–عبد الحميد ابف باديس 

االستبياف كأداة لجمع البيانات كاف مف الصعب أخذ كؿ مجتمع الدراسة وذلؾ نظرا لضيؽ 

الوقت وكذلؾ صعوبة استرجاع االستمارات الموزعة اخترنا عينة مف ىذا المجتمع لتمثيمو 

 . تخصص12 موزعة عمى 60حيث كاف عدد الطمبة المبحوثيف 

 :عينة الدراسة

مف المعمـو أنو ال يمكف إجراء دراسة ميدانية عمى كؿ مجتمع البحث  لصعوبة حصر جميع 

ألف االختيار . مفرداتو نظرا لذلؾ ال بد مف اختيار عينة مف المجتمع األصمي تمثمو تمثيبل سميما

الدقيؽ لمعينة يساعد عمى نجاح نتائج الدراسة ،وحصر الموضوع في إطار محدد حتى تكوف 

النتائج سيمة االستخبلص، إذ تعتبر العينة صورة مصغرة لمجتمع البحث األصمي،ويتـ اختيارىا 

الجزء الذي يختاره الباحث وفي طرؽ " بيدؼ ربح الوقت والجيد والماؿ واإلمكانيات وىي
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فالعينة عبارة عف مجموعة جزئية مف مجتمع الدراسة   "1""محددةيمثؿ مجتمع البحث تمثيبل سميما

جراء الدراسة عمييا ثـ استخداـ تمؾ النتائج وتعميميا عمى كؿ مجتمع  يتـ اختيارىا بطريقة معينة وا 

 .2""البحث األصمي

وعمى ىذا األساس وقع اختياري عمى العينة القصدية التي ىي نوع مف األنواع العينة غير 

 وىي تسمح باختيار 3''تعرؼ بعدة أسماء أخرى كالفرضية والعمدية والنمطية''االحتمالية والتي 

 .العناصر الممثمة بالتدخؿ الشخصي مع ما يتوافؽ واألىداؼ المسطرة مسبقا 

بما أف التقنية المستعممة في الدراسة كانت االستمارة التي في كثير مف األحياف ال يتمكف الباحث 

 60 استمارة ألسترد فيما بعد 80مف االسترجاع الكمي ليا فبناءا عمى ىذا االعتقاد قمنا بتوزيع 

 طالب دكتور جامعي النسبة 60استمارة فقط وبالتالي تحصمت عمى أفراد العينة التي بمغ عددىـ 

 .مف المجتمع األصمي

ومف بيف األسباب اختيار طمبة الدكتوراه كعينة لمدراسة ىو المستوى العالي وادراكيـ ألىمية مثؿ 

 .ىذه الدراسة كما أنيـ الفئة األكثر بحثا 

 

                                           
 .62. ص،2006، دار القصبة:رالجزائ. منيجية البحث العممي في العمـو االنسانية. صحراوي،بوزيد, انجرس،مورس- 1

.98، ص1998دار الفكر، : عماف. مفيومو، أدواتو،وأساليبو: البحث العممي.عبيدة،محمد- 2 

3-Angers, Maurice. Pratique a la méthodologie. Alger : casbah ,1997. P237.  
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 : الدراسة  منهج2-2

عند القياـ باي دراسة البد مف اتباع خطوات فكرية منظمة وعقبلنية ىادفة لبموغ نتيجة ما، وذلؾ 

 .باتباع منيج معيف يتناسب مع طبيعة الدراسة التي سنتطرؽ الييا 

الطريقة التي تتبع لمكشؼ عف الحقائؽ بواسطة استخداـ مجموعة مف "حيث يعرؼ المنيج بانو 

 1"القواعد العامة ترتبط أساسا بتجميع البيانات وتحميميا حتى تسيـ في الوصوؿ الى نتائج ممموسة

ال شؾ أف أية دراسة عممية ال تخمو مف االعتماد عمى منيج محدد يختاره الباحث لموضوع دراستو 

 .، فالمنيج ىو الطريؽ الذي يسمكو الباحث لموصوؿ إلى نتائج دقيقة وعممية 

كما أف لكؿ ظاىرة أو مشكمة صفات وخصائص تمتاز بيا عف غيرىا وىذه الصفات ىي التي 

تفرض عمى البحث منيجا معينا اي أف اختيار المنيج تفرضو نوعية وطبيعة الموضوع      

 2.المبحوث 

 

 

 

 

                                           
. 97.، ص1995المكتبة األكاديمية،: القاىرة. أساليب اعداد وتوثيؽ البحوث العممية.اليادي،محمد- 1
مؤسسة الثقافة : اإلسكندرية. المنيجياتوالمفاىيـ : طرؽ البحث العممي.  شوكت ،فوزي، عبد الخالؽ؛ عمي إحساف-2

.75.ص، 2007الجامعية،  
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طريقة لوصؼ الظاىرة  "وفي ىذا الصدد اعتمدنا عمى المنيج الوصفي التحميمي الذي ىو 

المدروسة وتطورىا كميا عف طريؽ جمع المعمومات المقنعة عف المشكمة وتصنيفيا وتحميميا 

يتبلءـ مع طبيعة موضوع الدراسة فالمنيج الوصفي ييدؼ إلى رصد 1""إخضاعيا لمدراسة الدقيقة

ظاىرة أو موضوع محدد لفيـ مضمونيا كما يصؼ الجانب النظري والتعرؼ عمى أراء اقتراحات 

أفراد العينة مف خبلؿ دراسة واقع استخداـ الكتاب المطبوع وأما المنيج التحميمي فتـ االعتماد عميو 

 .في تنظيـ وتفسير وتحميؿ نتائج االستمارة المتحصؿ عمييا

 

                                           
.14.ص، 1980مكتبة وىبة، : القاىرة. أصوؿ البحث االجتماعي. عبد الباسط، محمد حسف- 1 
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 :أساليب تجميع البيانات 2-3

 :استمارةاالستبيان

إف دقة أي بحث عممي متوقؼ عمى اختيار األدوات المناسبة التي تتماشى مع طبيعة الموضوع 

مكانية الباحث لمحصوؿ عمى البيانات والمعطيات التي تخدـ اىداؼ الدراسة ، وقد اعتمدنا في  وا 

 .دراستنا ىذه عمى احدى ادوات جمع البيانات وىي االستبياف

ف طبيعة الموضوع ىي التي تحدد األداة التي يجب االستعانة بيا لموصوؿ إلى المعمومات   وا 

 .الدقيقة

وليذا اعتمدنا عمى تقنية االستمارة باعتبارىا األداة المثمى لمحصوؿ عمى أكبر قدر ممكف مف 

المعطيات حوؿ الظاىرة المدروسة وكانت االستمارة عمى شكؿ مطبوع تحتوي عمى مجموعة مف 

 1.األسئمة موجية إلى أفراد العينة المدروسة حوؿ الموضوع

 :فقد تـ تقسيـ استمارة االستبياف في ىذه الدراسة إلى ثبلثة محاور أال وىي

 .بيانات شخصية حوؿ أفراد العينة:البيانات العامة 

 .أنماط ودوافع استخداـ الطمبة لمكتاب المطبوع: المحور األوؿ 

 .إيجابيات و سمبيات الكتب المطبوعة: المحور الثاني 

 .بيف الكتاب المطبوع و الكتاب االلكتروني: المحور الثالث

                                           
 .187.، ص(.ت.د) ،عالـ الكتب:القاىرة.األسس والمبادئ: بحوث اإلعبلـ.حسف،سمير محمد- 1
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كما تتضمف االستمارة بعض األسئمة المغمقة حتى يحسـ المبحوث إجابتو بنعـ أو ال وكذلؾ مف 

أجؿ مساعدتو حتى يبقى ذىنو مرتبطا بالموضوع، كما أستعممنا بعض األسئمة المفتوحة مف أجؿ 

ترؾ المجاؿ مفتوحا لممبحوث لمتعميؽ عمى اختياره لذلؾ الجواب والتعبير عف رأيو بدال مف اختيار 

 .إجابات محدودة

 : حدود الدراسة2-3

 :تتمثؿ مجاالت الدراسة في أربعة عناصر أساسية والتي تعتبر ركيزة البحث أال وىي 

 :الحدود الموضوعية

استخداـ الكتاب المطبوع لدى طمبة " تشمؿ الحدود الموضوعية عمى الموضوع المراد دراستو وىو 

 .الدكتوراه الجامعييف ومدى االعتماد عميو في عممية اإلنتاج الفكري

 :الحدود الجغرافية

تتعمؽ بالمكاف أو نطاقالجغرافي الذي تستخدـ فيو الدراسة وسوؼ تكوف دراستنا في جامعة عبد 

 .الحميد بف باديس مستغانـ خروبة وبالضبط مف كمية األدب والفنوف
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 :الحدود البشرية

مف المعمـو أف أكثر شريحة في الجامعة تتمثؿ في الطمبة الدكتوراه يدرسوف في مختمؼ 

التخصصات العممية وسواء كانوا في التدرج أو ما بعد التدرج وبالتالي فالمجاؿ البشري لمدراسة 

يتمثؿ في طمبة الدكتوراه الجامعييف الذيف ينتموف إلى كمية األدب والفنوف وبالضبط في صدد 

 .انجازىـ ألطروحة الدكتوراه

 :الحدود الزمنية

الزمنية عمى المدة التي اجريت فييا الدراسة ابتداء مف تحديد اإلشكالية واختيار المنيج واألداة 

البحث وكذلؾ المجتمع وعينة الدراسة وصوال إلى النتائج النيائية، وقد دامت الفترة الزمنية ليذه 

 .2017-2016الدراسة خمسة أشير ابتداءا مف شير ديسمبر 
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 : ضبط مصطلحات الدراسة 2-4

ضبط مفاىيـ الدراسة تعد الخطوة ميمة في البحث فبل يجب عمى الباحث االستغناء عنيا ألنيمف  

بإعطاء خبلليا يمكف معرفة اتجاىات الدراسة  بحيث يقـو  القائـ  بالبحث في ىذه المرحمة 

 1.التعريف العلمي الشائع ثم يحدد معناها اإلجرائي المستخدم في البحث 

 :االستخدام 

االستخداـ في المغة العربية مأخوذ مف استخدـ الرجؿ غيره استخدمو استخداما فيو مستخدـ أي 

طمب منو أف يخدمو واستخدـ طمب منو أف يخدمو واستخدـ اإلنسانآلة أو سيارة أي .اتخذه خادما 

 2.استعمميا في خدمة نفسو

 :اصطالحا

 يقصد باالستخداـ بأنو ما يستخدمو الفرد فعميا مف المعمومات أي أنو االستخداـ الفعمي لممعمومات 

 3.التي يحتاجيا اضافة إلى أف االستخداـ ربما يرضي احتياجات المستفيد او ال يرضييا 

 

 

                                           
1

، 2003ديواف الوطني لممطبوعات الجامعية،:الجزائر.مناىج البحث العممي في عمـو اإلعبلـ و االتصاؿ.بف مرسمي،احمد- 
 .84.ص
.112ص، 2005دار الكتب العممية ،:بيروت. عربي ػػػػػ  عربي:معجـ نور الديف الوسيط.عصاـ،نور الديف-  2 

. مصادر المعموماتاإللكترونية وخدمات المستفيديف في المؤسسات المعموماتية.مجبؿ الـز،الوردي،زكي حسيف،المالكي-3
 .25.ص، 2002الوراؽ لمنشر والتوزيع ،:عماف
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 :أما اجرائيا

يقصد باالستخداـ في ىذه الدراسة ىو كيفية استعماؿ وتعامؿ المستخدـ مع الكتاب المطبوع كتقنية 

حديثة لممعمومات يستعيف بيا الطمبة، أو أنو مجموعة مف األسباب التي تدفع طمبة الدكتوراه 

 .الستعماؿ الكتاب المطبوع والميؿ نحوه

 :الكتاب المطبوع

مطبوع » عرفو خالد عبد الصرايرة في كتابو الكافي في مفاىيـ عمـ المكتبات والمعمومات عمى أنو 

 صفحة ،وىو عمؿ فكري لو بداية ونياية، ويعالج مادة 49غير دوري ،ال يقؿ عدد صفحاتو عف 

 1 » عممية في أحد موضوعات المعرفة البشرية

 :أما إجرائيا

الكتاب المطبوع ىو مجموعة مف األوراؽ المخطوطة أو المطبوعة المثبتة معا لتكوف مجمد أو عدد 

 . مف المجمدات حيث تشكؿ وحدة ورقية واحدة

 

 

 

                                           
العممية سدار كنوز المعرفة :عماف. انجميزي- عربي:الكافي في مفاىيـ عمـو المكتبات و المعمومات. الصرايرة،خالد عبده-1

. 199 .ص، 2010لمنشر والتوزيع ، 
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 :الطالب الجامعي

ىو الذي يتمقى دروس ومحاضرات والتدريب عمى كيفية الحصوؿ عمى المعمومات في مؤسسة 

 .التعميـ العالي لمحصوؿ عمى شيادات جامعية

و نقصد بمفيـو الطالب الجامعي طمبة الدكتوراه كمية األدب والفنوف بجامعة عبد الحميد ابف 

 1.باديس مستغانـ بمختمؼ تخصصاتيـ

 :أما اجرائيا

يقصد بالطالب الجامعي في الدراسة طالب ما بعد التدرج الذي ىو في صدد الحصوؿ عمى شيادة 

 .الدكتوراه

                                           
دراسة ميدانية بجامعة : مصادر المعمومات ودورىا في تكويف الطالب الجامعي وتنمية ميولو القرائية. مصطفى،مزيش-1

 .24.ص، 2009عمـ المكتبات ،: رسالة دكتوراه.متنوري قسنطينة



 

:الفصل األول  

     الكتاب المطبوع
   و تقنيات صناعته

.و أهميته  
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 :تمييد

إناألمـ العظيمة ال ترضى وال تستطيع أف تنسمخ عف تاريخيا، ذلؾ أف تاريخيا ىو وعاء 

ثقافتيا وحضارتيا، في حقب التاريخ نشأت ونمت واجتازت محنا وحققت مجدا وبثت حضارة 

وقدمت فكرا، وكانت الكممة المكتوبة منذ القديـ وال تزاؿ سجال لسرد التاريخ وتصويرا 

لحاضرىا، وقد استخدـ الطرؽ التقميدية البدائية، إلى أف حؿ فجر الطباعة واختراع الكتابة 

وانتشارىا إلى أف ظير الكتاب الورقي المطبوع الذي شيد مكانة كبيرة في المجتمعات حيث 

عمؿ ىذا األخير عمى حؿ جميع  المشاكؿ التي تواجو الباحث في عممية البحث والحصوؿ 

 .عمى المعمومات بمختمؼ أنواعيا

مف خالؿ ىذا الفصؿ سنحاوؿ الخوض في ىذا الموضوع بإعطاء تعريؼ لمكتاب 

المطبوعوتبييف أىميتو وذكر أىـ أىدافو ومياراتو وأنواعو وفائدة قراءة الكتب المطبوعة 

ضافة إلى إجاباتو وعيوبو، ثـ نختـ الفصؿ بالتطرؽ خالصة  .وا 
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 :الكتاب المطبوع-1

 :تعريف الكتاب المطبوع1-1

 :لـــــــغة

: كتب الشيء يكتبو كتبا وكتابا وكتابة،وكتبو. ؼ، والجمع كتب وكتبومعر:الكتاب: كتب

 .خطو

 .الكتاب أيضا االسـ لما كتب مجموعا والكتاب مصدرو

 .الكتابة لمف تكوف لو صناعة مثؿ الخياطة والصياغةو

 .واستكتبو الشيء أي سألو أف يكتب لو وقيؿ كتبو خطو

 .كتبو واكتتبتو أي كتبتو والكتابما كتب فيو: استماله وكذلؾ استكتبو واكتتبو: واكتتبتو

 .والكتاب أيضا أثبت عمى بني آدـ مف أعماليـ

 .الصحيفة والدواة: والكتاب

 1.الفرض والحكـ والقدر: والكتاب

 

 
                                           

 ، 2005دار نادر، : بيروت.13.مج4.ط.  لساف العرب.أبو الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر،منظورابف -1
 .18-17.ص
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 :  اصطالحا1-1-2

لقد شاع استعماؿ مصطمح كتاب بشكؿ واسع بحيث أخذ يطمؽ عمى بقية المطبوعات 

األخرى، كما ظيرت عدة مرادفات لكممة كتاب مثؿ المطبوعات وثائؽ منشورات ومصادر 

أوعية المعمومات غيرىا مف االصطالحات التي تحمؿ المعنى نفسو أو معنى مقارب لمكتب 

 .في أغمب األحياف

عرؼ الكتاب عمى أنو مطبوع غير دوري 1964وفي مؤتمر عقدتو منظمة اليونيسكو عاـ 

 1.صفحة عدا الغالؼ وصفحة العنواف49التقؿ عدد صفحاتو 

نو قسـ مف األعماؿ األدبية يصدر بصورة منفصمة ولو أ فقد عرؼ الكتاب ب"ىارود"ما أ

. خرىأ مادية مستقمة وقد يكوف ترقيـ صفاحاتو متصال مع مجمدات مواصفات

دعامة مف مادة وحجـ معيف قد يكوف طية "نو أفقد عرؼ الكتاب في عمؿ لو ب:"اتميوبوؿ "تعريؼ 

. "و لفة معينة تنقؿ عميو الرموز تمثؿ محصور فكريا معيناأ

نو مجموعة أوالمعمومات فقد عرؼ الكتاب بت تعريؼ المعجـ الموسوعي لمصطمحات المكتبا

 2.و مجمدات تشكؿ وحدة بيبميوغرافيةأمف المواد المطبوعة والمجمدة معا لتكوف مجمدا 

                                           
، دار المصرية المبنانية: القاىرة.4.ط.المحاورات في مناىج البحث في عمـ المكتبات.  خميفة،شعباف عبد العزيز-1

. 26-25.ص،2004
 ،مؤسسة الوراؽ: عماف.مصادر المعمومات وخدمات المستفيديف. مجبؿ الـز، المالكي؛الوردي، زكي حسف- 2

. 46.ص،2002
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أي عمؿ مخطوط "وىو التعريؼ األكثر شموال  حيث يعرؼ الكتاب بأنو "حشمت قاسـ "تعريؼ 

مطبوع ال يقؿ عدد صفحاتو عف خمسيف صفحة ويتكوف مف مجمد واحد أو أكثر سواء كاف ترقيـ 

صفحات المجمدات متصال أو غير متصؿ ويمكف أف يتناوؿ موضوعا واحد أو عدد مف 

الموضوعات المتجانسة أو التي تجمعيا خاصة واحدة أو أكثر ومف الممكف أف يصدر في طبعات 

 1.متعددة وليس لو صفة الدورية

رسالة فكرية ألي معمومات مسجمة عمى وسيط خارجي قابؿ لمتداوؿ : "كما يمكف تعريفو عمى أنو* 

 .بيف الناس وىذه الرسالة طرفيا األوؿ ىو المؤلؼ وطرفيا الثاني ىو القارئ

ىو مجموعة مف الصحائؼ المخطوطة أو المطبوعة يضـ بعضيا إلى بعض بالخياطة أو * 

 2.التعرية أو بواسطة أسالؾ معدنية يكوف عادة ذا غالؼ كرتوني وقد يجمد بالقماش ونحوه 

الكتاب أحد أجزاء عمؿ فكري نشر مستقال أو لو مكاف مادي مستقؿ عمى الرغـ مف أف ترقيـ * 

 3.صفحاتو قد يكوف متصؿ مع مجمدات أخرى

 

 

                                           
دار :عماف. مصادر المعمومات في المكتبات ومراكز المعمومات مع اشارة خاصة إلى الكتب المرجعية. النوايسة،غالب - 1

 .48-47.ص، 2009صفاء لمنشر و التوزيع،
 .34.ص، 2008دار الدجمة، : عماف. المرجع في عمـ المكتبات والمعمومات. الدباس، ريا احمد- 2
 .65.ص، 1985، مكتبة غريب:القاىرة.مصادر المعمومات و تنمية مقتنيات المكتبة.قاسـ،حشمت-3



 انفصم األول                                         انكتاب انمطبوع وتقنيات صناعته وأهميته      

 

 
47 

 إف الكتب سواءا كانت مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ىي سجالت لممعرفة و الفكر 

والحقائؽ،في العصور البدائية كانت الكتابة حكرا عمى الكينة ورجاؿ الديف الذيف استخدموىا 

دراميا ذلؾ أف و مف الخطاطة إلى الطباعة حادا االنتقاؿلتسجيؿ المعارؼ الدينية ولـ يكف 

الشكؿ المادي ألوائؿ المطبوعات أخذ نفس الشكؿ المادي ألواخر المخطوطات، و قد كاف 

العرب في جاىميتيـ أىؿ ثقافة شفوية شانيـ في ذلؾ شاف اليوناف في القروف األولى لمتاريخ 

و كانت المعمومات تنقؿ مف جيؿ إلى جيؿ عف طريؽ التواتر رغـ أنيـ عرفوا الكتابة قبؿ 

. لكنيـ لـ يخمقوا لنا كتبا مكتوبة بالمعنى المألوؼ لمكتاب– كما سبؽ ورأينا – اإلسالـ 

" ولما جاء اإلسالـ كاف أوؿ كتاب بالمعنى االصطالحي يكتب و يدوف ىو القراف الكريـ  " 

لة التدويف إذ كانوا يعتبرونيا اىانة لمذاكرة القوية أولقد احتاجوا فترة طويمة لمعود عمى مس

 1.الحفظو

 

 

 

 

 

                                           
 .62.ص. المرجع السابؽ.حشمت، قاسـ 1
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  : التطور التاريخي لمكتاب1-2

منذ أقدـ العصور ومع اختراع الكتابة وظيور الحاجة الممحة لتسجيؿ اإلنساف القديـ لكتاباتو 

ومعامالتو مع األخريف وظمت ىذه الكتابات ولمدة معينة مف الزمف تأخذ شكؿ نقوش عمى 

جدراف المعابد والمقابر ولجا الى الكيوؼ والمغارات أيضا ثـ ما لبث أف تطور األمر بعض 

الشيء وبدأت تظير مواد أخرى جديدة وأف كانت ليست أحسف حاال مف سابقتيا مثؿ لحاء 

الشجر واألحجار وأعواد البامبو وسعؼ النخيؿ ثـ ظيرت مواد أخرى مقبولة بعض الشيء 

مثؿ ألواح الطينية وألواح الخشبية ثـ الحرير ثـ ظيرت بعد ذلؾ مواد أخرى جديدة وأقؿ في 

مشكالتيا مف المواد السابقة والتي كانت تتناثر تناثرا مباشرا بالعوامؿ الطبيعية الجوية البيئية 

السيئة وىذه المواد لدى أغمب الشعوب تقريبا فأنيا كانت تواجو مشكمتي ارتفاع األسعار 

 1.والتعرض الدائـ لمعوامؿ البيئية السيئة

كما أف شكؿ الكتاب لـ يكف قد تطور إلى الشكؿ المعيود فكاف مف الصعب تجميع عدد 

كبير مف األوراؽ معا في كتاب واحد أو في قالب واحد فكاف مف الصعب في ىذه الفترة ىو 

شكؿ لفافات ثـ لبثت صناعة الورؽ أف انتشرت انتشارا واسعا حتى دخمت إلى العالـ العربي 

أتية مف الصيف فبدأ كؿ مف البردي والرؽ في االختفاء شيئا فشيئا ليحؿ الورؽ مكانيما وظؿ 

 يستخدـ حتى اآلف مع الفارؽ الكبير بيف التطورات التي دخمت عمى الورؽ في العصر 

                                           
-67.ص.المرجع السابؽ.البحث العممي و استخداـ مصادر المعمومات التقميدية و اإللكترونية.عامرابراىيـ، قندليجي اؿ-1

68. 
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الحالي  وبدايات صناعة الورؽ فقد تطورت تطورا كبيرا خاصة بعد دخوؿ الرسائؿ الحديثة 

 اإلمالءخطاء في أمالء وماينتج عنيا مف إلفي صناعتو بخط اليد سواء بطريقةالتأليؼ وا

 1.وغيرىا

خر وتنشر بشكؿ آما في العصر الحديث وبعد اختراع الطباعة بدأت الكتب تأخذ شكال أو

وعية أمر صعب ومع تعدد أكبير وتزداد يوما بعد يـو حتى تضخـ االنتاج الفكري 

خذت الكتب تواجو مشكمة ىامة وىي تقادـ المعمومات بالكتب مشكمة تواجو أالمعمومات 

لية آل ظير اتجاه الى استغالؿ امكانيات الحاسبات ااألثناءالكتب فترة طويمة في ىذه 

وتكنولوجيا المعمومات والحفظ الرقمي في إنتاج الكتب فظيرت لنا فئة جديدة في الكتب 

 2.يعرؼ بالكتب اإللكترونية

: لقد ارتبط تاريخ الكتاب بعامميف أساسيف ىما

 .الحضاري القائـ عمى العمـ والنشوء والتدويفوالعامؿ الثقافي  -

العامؿ المادي الفني المتعمؽ بتوفر مواد الكتابة مف البردي والرؽ والورؽ وتييئتيا  -

 .لصناعة الكتاب

 

                                           
.10ص.1998الدار الدولية،: القاىرة. تاريخ أوعية المعمومات. وابتشرؼ الديف، عبد اؿ- 1 

دار الصفاء لمنشر : عماف. مبادئ إدارة و تنظيـ المكتبات و مراكز المعمومات. النجداوي، اميف،عمياف، ربحي مصطفى-2
 .13-11. ، ص2009، والتوزيع



 انفصم األول                                         انكتاب انمطبوع وتقنيات صناعته وأهميته      

 

 
50 

إف ظيور الكتاب ميد لنشوء المكتبة، وىي المكاف الذي يحفظ المواد المكتوبة وينظميا   -

.  ويسيؿ استعماليا و االطالع عمييا

لقد ارتبط الكتاب بمراكز العمـ، وولد في قاعات الدرس،في حيف عاشت المكتبة في كنؼ 

أماكف العبادة حيث اقترنت المكتبات في العمـ المسيحي بالكنائس واألديرة، ووجدت أقدـ 

األزىر بمصر، الزيتونة في تونس، الجامع الكبير ) تاريخ اإلسالـ في المساجد المكتبات في

 إلى أف قامت الجامعات األولى فتقمص دور ىذه األماكف في عممية التعميـ  (في صنعاء

نتاج الكتب  1.وا 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 .15. ص، 2011،التوزيعدار يافا العممية لمنشر و:عماف. المكتبات والنشر اإللكتروني. الدباس، ريا أحمد-1
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 : مكونات الكتاب المطبوع1-3

مما الشؾ فيو أف التعرؼ عمى مالمح الكتاب المادية ييسر التعامؿ معو و االستفادة منو وتتمثؿ 

 :أىـ أجزاء الكتاب فيما يمي

ىو الغطاء الذي يحفظ الكتاب ويصونو، يقدـ عنواف الكتاب واسـ مؤلفو ومصمـ غالبا :الغالف -1

 .بطريقة  يعبر بيا عف مضموف الكتاب بطريقة جذابة

 تيتـ بعض دور النشر بتجميد إصداراتيـ األساسية حيث يغطي كؿ مطبوع :سترة الكتاب -2

برازمضموف الكتاب كما يقدـ معمومات عنو  بغطاء يتسـ باألناقة والجاذبية  لجذب األبصار وا 

 " سترة الكتاب" كما يتضمف مقتطفات منو إلى غير ذلؾ ىذا الغطاء ىو

 وىي الصفحة األولى مف صفحات الكتاب والتي يمكف مف خالليا أف :صفحة العنوان-3

نستقيالبيانات الوصفية لمكتاب، كعنواف الكتاب واسـ مؤلفو، وناشره ومكاف وتاريخ نشره وبيانات 

 .طبعتو

ىو ما يكتبو المؤلؼ في مطمع كتابو ليعبر عف شعوره تجاه صاحب فضؿ تقديرا :اإلىداء-4

لو أو ألي غرض أو إنساف أخ عادة يكوف اإلىداء مختصر جدا أو يعتمد بعض المؤلفيف 

 1.إلى نضـ اإلىداء شعرا أو اقتباس بعض األدبيات مف قصيدة شعرية

وىو عبارة عف خطاب تمييدي أو حديث يوجييا المؤلؼ إلى القارئ يوضح عادة :المقدمة-5

بعض قائمة المحتويات مباشرة وفي بعض الكتب تكوف عبارة عف الفصؿ مف الكتاب ومف 

                                           
.11.ص، 2014دار الكتاب الحديث، : القاىرة. المكتبة والحاسبات اإللكترونية. زاىي، سعيد- 

1
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القواعد المتبعة قياـ شخص آخر غير مؤلؼ الكتاب بكتابتيا وفي ىذه الحالة تكوف المقدمة 

 .أىمية وقيمة مستقمة عف الكتاب نفسو

ىي إطار موضوع الكتاب وغالبا ترد بعد صفحة العنواف وأحيانا ترد في :قائمة المحتويات-6

آخر الكتاب، وىي عبارة عف قائمة لرؤوس الموضوعات الفصوؿ وفؽ ترتيب ورودىا في 

الكتاب وأحيانا تكوف عبارة عف ذكر فصوؿ الكتاب وأرقاـ صفاحاتيا بإيجاز وتكوف أكثر 

تفضيال في أحياف أخرى بحيث نذكر الفصوؿ الكتاب بمزيد مف التفصيؿ نجدىا غالبا في 

 1.الكتب اإلنجميزية في بداية الكتاب، وفي الكتب الفرنسية في نياية الكتاب

وىي تحتوي قائمة بعناويف الصور والموحات والرسـو  :قائمة الصور والموحات والرسوم-7

واإليضاحات الواردة بالكتاب، مثبتا اماـ عنواف كؿ لوحة  وصورة ورسـ رقـ الصفحة التي 

 .وردت فييا

ىو المضموف لمكتاب ويتكوف مف جمع الفصوؿ الموجودة والتي تعالج ":المتن"نص الكتاب -8

موضوعو األصمي مع ترقيـ النص بأرقاـ مسمسمة متميزة في أرقاميا عف أرقاـ المقدمة أو 

تصدير المقدمة أو التصدير إالأف ىذا ليس متبعا في جميع األحواؿ فبعض الكتب ال نميز 

                                           
رسالة .دراسة تقييمية لممواقع االلكترونية لمناشريف:استراتيجية التسويؽ االلكتروني لمكتاب في الجزائر.ابراىيـ،مرزقالؿ- 1

 .49، ص2010،جامعة منتوري: قسنطينة.  والمعموماتعمـ المكتبات في ماجستير
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في ترقيميا صفحات المقدمة عف صفحات النص وترقـ مف صفحة العنواف إلى آخر الكتاب 

 .ويعتبر النص أساس الكتاب أما األجزاء األخرى لو فيي أجزاء مساعدة. في تسمسؿ واحد

وىو ما يشير إليو المؤلؼ مف نصوص ذات صمة بموضوعو وترد غالبا بعد :المالحق-9

 .نص الكتاب

يعرؼ بأنو قائمة مفصمةباألسماء والموضوعات الواردة في نص الكتاب مرتبة : الكشاف- 10

 .ترتيبا  ىجائيا ومبنيا أماميا أرقاـ الصفحات التي وردت بو

عبارة عف قائمةىجائية بالمفردات والمصطمحات الفنية الواردة : قائمة المصطمحات- 11

 .بالمطبوع مقترنة  بمعانييا وغالبا ما نجدىا في الكتب العممية والتخصصية

وىي قائمة مرتبة ترتيبا ىجائيا تحوي المفردات اليامة واالختصارات :قائمة االختصارات-12

 .الدالة عمييا

وىي قائمة بأسماء الكتب التي استعاف بيا المؤلؼ في تأليؼ :قائمة المصادر والمراجع-13

 .كتابو

يذكر فييا أىـ النتائج التي حققيا الموضوع واآلراء والمقترحات الجديرة :الخاتمة-14
 1.باالىتماـ

                                           
دار الفكر : القاىرة. رساالت ومقومات وتطبيقات: المكتبات العصرية ومراكز المعمومات. ضيش، محمد عبد الواحد- 1

. 84-82. ص، 2007العربي،
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 : أنواع الكتب1-4

 وترتبط ىذه الكتب بالمفردات الدراسة حيث تقدـ معموماتيا باألسموب: الكتب الدراسية-1

والمستوى المناسب لمدارسيف والوقت المخصص لممقررات وتضـ ىذىالكتب الحقائؽ 

األساسية والنظريات التي استغرقت في مجاالتيا والتي ينبغي أف يمـ بيا كؿ ميتـ في ىذا 

 .المجاؿ واليدؼ األساسي مف الكتب الدراسية تعميمي بالدرجة األولى

 وىي الكتب التي تخصص لمعالجة قضية أو موضوع واحد :الكتب احادية الموضوع-2

معيف مف خالؿ الدراسة المنيجية الشاممة وىي تشبو الموسوعة المتخصصة في تغطية 

مختمؼ جوانب الموضوع أال أنيا تختمؼ عنيا في طريقة الترتيب و أسموب عرض 

المعمومات، فيي تسير وفؽ منطؽ معيف تتسمسؿ فيو عناصر الموضوع ويمكف لمكتاب 

 1.أحادي الموضوع أف يكوف مف تأليؼ شخص واحد أو أكثر

 :الكتب التجميعية-3

وتجمع ىذه الكتب عدة بحوث أو دراسات أو مقاالتسبؽ نشرىا لمؤلؼ واحد او عدة مؤلفيف 

في موضوع معيف وقد بدأت ىذه الكتب تنافس الكتب األحادية خاصة في مجاؿ العمـو 

والتكنولوجيا وعادة ما تظير ىذه الكتب تنافس الكتب احادية خاصة في مجاؿ العمـو 

                                           
مف عصر المخطوطات : مصادر المعمومات.إيماف فاضؿ، السامرائي؛ ربحي مصطفى،عمياف؛القندليجي، عامر ابراىيـ-1

. 65.ص، 2000دار الفكر،: عماف. إلى عصر األنترنت
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والتكنولوجيا وعادة ما تظير ىذه الكتب في المجاالت أو الموضوعات الجديدة والمتطورة وفي 

 .كتب ذكر العمماء ورجاؿ الفكر والثقافة

 : الكتب الرسمية-4

وىي الكتب التي تصدر عف مؤسسة أو دائرة أو ىيئة حكومية وتضـ معمومات تتعمؽ مباشرة 

بنشاطاتيا المختمفة وتشمؿ ىذه الكتب التقارير اإلدارية واإلحصائيات وتقارير المجاف 

 .والبعثات والبحوث والقوانيف  والموائح واألنظمة والتعميمات والخطط وغيرىا 

 :كتب المقدمات-5

وىي األولى في الموضوع وتيدؼ عمى إرساء أسسو ومبادئو كتمييد لـ يصدر عف ذلؾ مف 

أعماؿ أكثرتقدما وتفضيال وىذه الكتب مف الطبيعي تحديدىا، تعد ضمف الكتب الدراسية 

أحيانا وال تغطي ىذه الكتب الموضوع تغطية شاممة بقدر ما توضح حدوده ومجاالتو 

 1.وعالقاتو بالموضوعات األخرى  ومناىجو وأىـ المصادر المعموماتية منو

 : الكتب المرجعية-6

وتشمؿ الكتب التي ال تقرأ مف أوليا إلى آخرىا مرة واحدة ولكف يرجع إليو عند الحاجة 

لمحصوؿ عمى معمومة معينة وتمتاز الكتب المرجعية بالشمولية واإلنجاز والتنظيـ الذي 

 :وتشمؿ. يعطي الفرصة لمقارئ الوصوؿ إلى المعمومة المطموبة بسرعة كبيرة
                                           

. 31-30.، ص2012التوزيع، ودار المسيرة لمنشر : عماف. مصادر المعمومات. وائؿ، مختار اسماعيؿ- 1
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 .الموسوعات بكافة أنواعيا وأشكاليا 

 .القواميس والمعاجـ المغوية والموضوعية

 .معاجـ التراجـ والسير واألعالـ

 .األدلة بكافة أنواعيا وأشكاليا 

 .األعماؿ البيبميوغرافية 

 .األطالس والخرائط والكرة األرضية

 1.كتب الحقائؽ والموجزات اإلرشادية، الكتب اإلحصائية

 :الكتب المقدسة-7

وتشمؿ الكتب الدينية المقدسة لدى الديانات المختمفة ومف أمثمتيا القرآف الكريـ والتوراة 

واإلنجيؿ وغيرىا، وىي الكتب التي تعالج شؤوف الديف  وتعنى بمعرفة األحكاـ الشرعية 

 2.والدعوة إلى األخالؽ الكريمة

 

 

 

 
                                           

مصادر المعمومات التقميدية .السامرائي،  ايماف فاضؿ؛  ربحي مصطفى، عمياف؛قندليجي، عامر ابراىيـ-1
 .115-112.، ص2000دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، : عماف.اإللكترونيةو
 .133.ص، 2008دار اليدى،:القاىرة . مدخؿ لدراسة الكتب والمكتبات.حمودة، عباس محمود- 2
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 : مميزات الكتب المطبوعة1-5

سمعة و ىذا التاريخ العظيـ لمكتاب وكؿ ما شيده مف تطورات عمى مر العصور جعمو وسيمة

جديرة باالستثمار كيؼ ال وىو مف أىـ مخترعات اإلنساف،وبالرغـ مف االنفجار المعموماتي 

اليائؿ والتطور التقني والتكنولوجي اليائؿ الذي مس أوعية المعمومات إال أف الكتاب ال يزاؿ 

يحمؿ العديد مف المميزات التي تفصمو عف غيره مف األوعية الحديثة ىاتو األوعية التي 

 ىناؾ العديد مف المميزات التي يتميز بيا الكتاب .1تعتمد عادة في مادتيا عمى الكتب

 :المطبوع  عف غيره مف مصادر المعمومات األخرى نذكر منيا ما يمي

 .يرسخ عادة القراءة و االطالع أكثر مف غيره مف أوعية المعمومات -1

 .صمد الكتاب المطبوع عمى امتداد فترة زمنية طويمة ينيؿ منو الفرد ما يحتاجو مف المعمومات-2

 2.األكثر شيوعا واألكثر استخداما-3

 .قدرتو عمى ضـ العالـ بكؿ أبعاده الزمنية والمكانية بيف صفاحاتو-4

 .رخص ثمنو مقارنة مع غيره مف مصادر المعمومات-5

 .سيولة حممو وتداولو ونقمو مف مكاف آلخر-6

 .دائما في متناوؿ اليد وليس لو مواعيد محددة  كاإلذاعة والتمفزيوف-7

                                           
 .461.، ص[.ت.د]الدار المصرية،:[.ـ.د].2.ط.الكتب والمكتبات .خميفة، شعباف عبد العزيز1-
. 26-25. ص. نفس المرجع-2



 انفصم األول                                         انكتاب انمطبوع وتقنيات صناعته وأهميته      

 

 
58 

ال يحتاج إلى كيرباء أو جياز لتشغيمو كما ىو الحاؿ مع مصادر المعمومات كاألسطوانة -8

 1.والمصغرات الفممية وغيرىا

 .قوي التحمؿ-9

 .يمكف التجوؿ بيف صفحاتو بحرية-10

الكتاب لو جمالو ورونقو ويمكف قراءتو بشكؿ مستمر بدوف اجياد او تعب عمى عكس قراءة -11

 .بيانات أو معمومات عمى شاشات األشعة الميبطية

و أيضا سيولة التنظيـ والفيرسة في الكتاب وطبيعتو النصية تتيح لكؿ شخص الذىاب الى 

قامة الموضوع بالطريقة التي يراىا  .المعمومة بشكؿ مباشر وتمنحو مجاال خصبا لمتخيؿ وا 

كؿ ىذه المميزات جعمتو يستعيد ويكسب مكانة ىامة بيف جميع ألوعية معمومات لكف ىناؾ 

دوما مف يرى اإلقباؿ عمى قراءة الكتب قد تضاءلت مقارنة بالسنوات الماضية وذلؾ نتيجة 

 2.لممنافسة التي يشيدىا مف طرؼ التكنولوجيا واألوعية المعموماتية اإللكترونية

يكسب مكانة ىامة بيف جميع األوعية المعموماتية لكف  وكؿ ىذه المميزات جعمتو يستعيد

ىناؾ دوما مف يرى اإلقباؿ عمى قراءة الكتب قد تضاءلت مقارنة بالسنوات الماضية وذلؾ 

. لكترونيةإلنتيجة لممنافسة التي يشيدىا مف طرؼ التكنولوجيا واألوعية المعموماتية ا

                                           
دار الكتب : القاىرة. المكتبات ومراكز ومصادر التعمـ مف البداية إلى المكتبات االفتراضية. حمدي، عبد العميـ-1

 .65.ص، 2011،المصرية
. 72. ص، 2000،  دار الكتب: القاىرة. المعموماتوأساسيات عمـ المكتوب والتوثيؽ . اليمشري، عمر - 2ػ
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 :عيوب الكتاب المطبوع1-6

رغـ المزايا العديدة التي يتمتع بيا  الكتاب المطبوع والتي جعمتو يتربع عمى العرش، إال أف ذلؾ 

اليكفي لكونو يتمتع بعيوب وسمبيات كثيرة خاصة عند استخدامو وكذا مع التطور التكنولوجي الذي 

 :أفرز العديد مف الوسائط الحديثة ومف أبرز ىذه المعوقات والسمبيات نذكر

 .ػػػػ ارتفاع ثمف الكتاب نظرا لتكاليؼ الطباعة والتجميد والتوزيع1

 .ػػػػػػ ضخامة عدد الصفحات وصعوبة االستعماؿ2

ػػػػػػ وجود قيود عمى كيفية تسجيؿ محتوياتيا واتاحتيا لمستخدميا، فالوسيمة الوحيدة المتاحة لعرض 4

 .المعمومات ىي الكممات والصور

 .ػػػػػػػػ صعوبة نقؿ وحمؿ المراجع الورقية5

 .تشغؿ مساحة كبيرة مف األرفؼ-6

 .الورؽ ال يمنحنا اإلحساس بالواقعية-7

صعوبة البحث عف المعمومات، وبخاصة عند استخداـ الموسوعات، فعادة ما يكوف الكشاؼ في -8

 .جزء والمعمومات في جزء آخر أو ربما أجزاء

 1.صعوبة التصوير والنسخ–9

                                           
، 2014دار العمـ و اإليماف لمنشر و التوزيع،:(.ـ.د)مصادر المعمومات المرجعية الورقية و الرقمية. النجار، رضا محمد- 1

. 45. ص
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مشكمة تقادـ المعمومات فالكتب الورقية تستغرؽ وقتا طويال حتى إلى القارئ فيي تحتاج لوقت -10

كبير، بدءا مف التأليؼ واإلعداد وصوال إلى مرحمة التوزيع ووضع الكتاب بيف يدي القارئ تكوف 

المعمومات التي يحتوييا قد تقادمت خصوصا ونحف نشيد في عصر السرعة الوقت القصير عمى 

 .أحدث المعمومات

ومف سمبيات الكتاب الورقي أيضا ىو تأثر أوراقو بعد مرور الزمف كتغير لوف الورؽ وتيالكو -11

وىشاشتو وبالتالي سرعة تمفو نتيجة االستخداـ وكثرة التداوؿ والتصفح المتكرر لمكتاب خاصة 

 .الكتب التي بيا معمومات تاريخية تتمزؽ األوراؽ وتتمؼ بسرعة كبيرة مما يصعب استعمالو

التكمفة الباىظة لشراء الكتاب الورقي مقارنة بالكتاب اإللكتروني الذي يسيؿ الحصوؿ عميو -12

 1.وتوفره

 

 

 

 

 

 

 
                                           

(20.2.2017تاريخ االطالع) www.diwanalarab.com/spip.php?article8380 [ الخطعمى]تحديات الكتاب - 1 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article8380
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article8380
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article8380


 انفصم األول                                         انكتاب انمطبوع وتقنيات صناعته وأهميته      

 

 
61 

 :صناعة الكتاب- 2

 : طرق صناعة الكتاب2-1

 :كانت تقـو صناعة الكتاب بالطرؽ التالية

إف عممية الجمع تقـو عمى رص الحروؼ وجمعيا عمى األلة وكذلؾ تنظيـ : طريقة الجمع-1

الصور والرسومات واإليضاحات التي ستتـ طباعتيا معا، وىذا ال يحتاج إلى حروؼ كثيرة 

 .مكررة مف أجؿ إنتاج المعمومة الواحدة

وىي الطريقة جمع الي حيث أنيا تستخدـ قطعة معدنية لكؿ حرؼ وتمتاز ىذه : الونتيب-2

الطريقة بوجود لوحة الحروؼ أو المفاتيح التي يقـو العامؿ بالطرؽ عمييا وتحدث فراغات 

 .في شريط الورؽ كذلؾ المسبؾ الذي يقـو بسبؾ الحروؼ وترتيبيا بالشكؿ المطموب

وتقـو ىذه اآلالت بجمع السطور بدال مف الحروؼ وأف حدوث خطأ : المينوتيب و األنترنت-3

 .البد مف إعادة جمع السطر كامال مرة أخرى

وىي الطريقة الحديثة التي ظيرت وانتشرت بسرعة في األردف بحيث يتـ : طريقة األفست-4

 1.طباعة الكتب عمى الكاتبة والحاسوب والرسومات اليدوية
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طباعة الصحؼ والكتب ورقد حركة النشر في األردف بحيث يتـ : ظيور المطابع الحديثة-5

 .طباعة الكتب عمى األلة الكاتبة والحاسوب أو الرسومات اليدوية

 :عممية التجميد-6

تقـو ىذه العممية بعد الطباعة المالـز وتجيد نقص اليوامش ويتـ الربط بيف ىذه الصفحات 

وتجميدىا إما بالورؽ المقوى أو تجميدىا بأنواع الجمود بأنواع الجمود المختمفة والتجميد ىو فف 

 1.وظاىرة حضارية والزخرفة عمى غالؼ الكتاب ليظير األناقة التي تستيوي القارئ
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 : العوامل المؤثرة في صناعة الكتب2-2

يعد أعظـ إنجاز لدى اإلنساف تمكنو مف تسجيؿ المعرفة واألفكار والمعمومات : اختراع الكتابة.1

ومف ثـ نقميا لألجياؿ القادمة ولوال ذلؾ لما وصمتنا، ىيث ىيا ىذا االختراع لإلنساف إمكانية 

تسجيؿ المعرفة واألفكار والمعمومات وبالتالي نقميا ألجياؿ القادمة، فموال الكتابة لما وصمنا تراث 

 .البشرية العظيـ في اآلداب والعمـو المختمفة

وخاصة الورؽ مف حيث كاف الطيف ىو مادة الكتاب االولى ومف ثـ : اختراع ادوات الكتابة.2

الكتابة عمى المعدف والحجر، وكاف ورؽ البردي أكثر أدوات الكتابة عمى الجمود حتى الفتوحات 

اإلسالمية التي أدت إلى اكتشاؼ مصنع الورؽ في تركستاف عمى يد الصينيف وىـ أوؿ مف اكتشؼ 

 1.الورؽ والحبر بعد ذلؾ انتشر إلى بغداد و مف ثـ إلى أوروبا

 الطباعة ىي ذلؾ الفف أو العمـ الذي يمكف عف :اختراع الطباعة بالحروف المتحركة.3

مما '' غوتنبرغ''عمى يد العالـ األلماني واخترعت . رطريقيما معا نقؿ الحروؼ والرسـو والصو

حيث . نشطت سرعة انتشار الكتب وغيرىا مف المطبوعات في أروبا خاصة بعد عصر النيضة

تعددت المؤلفات الجدلية، وقديما كاف المؤلؼ والمطبعة والناشر شخصا واحدا أحيانا، ولـ يصبح 

التمييز بيف الناشر والطابع  وبائع الكتب دقيقا حتى القرف  التاسع عشر لمميالد،وتعد فينا وفمورنسا 

 2.وميالف وزيوريخ وباريس ولندف وأدنبره  مف المدف األوروبية ذات التاريخ الطويؿ في النشر
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ولقد لعبتحركة الوراقيف دورا ميما في تطوير  صناعة الكتاب العربي اإلسالميالمخطوط وانتشاره 

في البالد العربية واالسالمية وحتى في مختمؼ بالد العالـ مف خالؿ سمسمة األعماؿ التي كانوا 

 1.يقوموف

فمـ تعرؼ الطباعة إال في وقت متأخر ذلؾ أنيـ كانوا يعتمدوف عمى النساخيف والخطاطيف 

 .مستقبميـوالذيف بدورىـ رفضوا فكرة الطباعة إذ اعتبروىا تيديدا لمينتيـ  
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 : أدوات اختيار الكتب2-3

 :يمكف لممكتبات التعرؼ عمى الكتب التي صدرت مف خالؿ عدة ادوات وأساليب أىميا

 :و تتمثؿ في األنواع التالية:البيبميوغرافيات-

 الوطنية: البيبموغرافيات-

 الموضوعية المتخصصة: البيبموغرافيات-

 العامة: البيبموغرافيات-

 التجارية : البيبموغرافيات-

 .البيبموغرافيا الببميوغرافيات-

 .مراجعات الكتب في الصحؼ و المجالت-

 .اعالنات الكتب في الصحؼ الجديدة-

 .قوائـ اإلىداء والتبادؿ-

أدلة األدبيات وتتمثؿ في أدلة الكتب المرجعية وأدلة الدوريات وأدلة الرسائؿ الجامعية وأدلة -

 1.المطبوعات الحكومية
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 :أدوات االختيار غير المطبوعة2-3-1

 معارض الكتب 

 دور النشر ومخازف الكتب

 فيارس المكتبات غير المطبوعة

 :وتتمثل (االلكترونية) أدوات االختيار المحوسبة 2-3-2

 .قواعد البيانات

 .األقراص المتراصة

 1.شبكة األنترنت
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 : فوائد قراءة الكتب المطبوعة2-4

تحصيؿ المعرفة التي تعد قراءة الكتب مف اىـ الوسائؿ في تحصيميا وبتنوع عالـ الكتب تتنوع .1

 .المعرفة فانت تستطيع االحاطة بالمعارؼ الدينية والمعارؼ التاريخية والجغرافية مف خالؿ الكتاب

 .بالقراءة تستقيـ األفكار.2

حينما تقرأ الكتب وتطمع أكثر تتكوف لديؾ مناعة ضد األفكار اليدامة والجماعات ذات .3

اإليديولوجيات المنحرفة والضالة وبيذه المناعة التي كونتيا القراءة لؾ ىي الحصف المتبع لديؾ مف 

 .االنجرار وراء كؿ مف يريد اإلساءة لؾ وىو يرتدي ثوب الواعظ الجميؿ

النظر في الكتاب والقراءة فيو تختمؼ عف القراءة مف خالؿ األجيزة اإللكترونية حيث لدى .4

األجيزة أشعة صادرة باتجاه العيف األمر الذي يؤدي لإلضرار بالعيف مع كثرة المحاولة عمى 

المطالعة اإللكترونية لكف مع الكتاب فأنت تقرأ بشكؿ طبيعي وبدوف أضواء صادرة اتجاه العيف 

 .بشكؿ قد يؤذي العيف

القراءة في الكتاب مصدر لمؿء أوقات الفراغ واستغالليا، االستغالؿ األمثؿ بحيث ال تجد ليا .5

وقتا ألحاديث القمؽ والتوتر وأحاديث النفس السمبية لتتسرب إليؾ، فالقراءة تمنح الطاقة اإليجابية 

 1.وتفرز روح معنوية لدى القارئ
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 :أىمية الكتاب المطبوع وفوائده2-5

تسيـ الكممة المطبوعة في خمؽ المعرفة ونموىا ونشرىا، زيادة في محافظيا عمى الحياة الفكرية .1

 .مف الضياع واالندثار، وفي تنمية تكنولوجيا متقدمة 

فالمعارؼ المنشورة في الكتب تعد جوىرا لمنظـ التربوية والبحث العممي وخمؽ الثقافة الوطنية .2

المستقمة عالوة عمى كونيا أدوات لنقؿ األفكار ووسائط تعميمية ووعاء لألدب، إف لمكتب أىمية 

كبيرة في الدوؿ  المتقدمة والنامية عمى السواء فعمى الرغـ مف التقدـ الكبير الذي حصؿ في وسائط 

المواصالت واالتصاالت فإف المفكريف والعمماء وصانعي القرار ال زالوا يعتمدوف عمى الكممة 

المطبوعة لمتواصؿ فيما بينيـ فيي مف أىـ عناصر المجتمع الحديث زيادة عمى قيمتيا الحضارية 

ومساىمتيا في اإلرث الفكري العالمي فالكتاب ال يزاؿ ىو المصدر الرئيسي لمطمبة والمدرسيف 

باإلضافة إلى أىميتو بالنسبة لمباحثيف والراغبيف في التعرؼ مجاالت تخصصيـ األصمي وغيرىـ 

مف فئات المثقفيف ألف الكتاب ال يزاؿ ىو الوعاء األساسي لمدراسات النظرية والمنيجية الشاممة في 

 .جميع المجاالت فضال عمى أنو وسيمة لبث المعمومات

الكتاب يمد القارئ بكمية ىائمة مف الكممات والمصطمحات فيو يثري الكممات : بنك لمكممات.3

 1.المغوية فكمما قرأ الشخص كتب حصؿ عمى مصطمحات وتعابير
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بقراءة  الكتب سيثري القارئ عالمو الفكري وسيرى المور بوجيات نظر : عالم من األفكار.4

مختمفة سيجد أف الكتب الفكرية أو حتى األدبية تعرض لو الكثير مف األفكار المتناقضة التي لف 

يقرأىابالضرورة، لكنو مع الوقت سيصؿ إلى مرحمة ليتقبؿ االختالؼ بصدر رحب سيرفع بالضرورة 

 .وعيو لمعالـ المحيط بو وسيقرر الجانب الفكري الذي يتبناه

الجمؿ التي سيقرأىا القارئ تتشكؿ في دماغو كصور حية، ىذه الصور مع الوقت :محفز لمخيال.5

ستصير أكثر ابيارا حتى أروع األفالـ لف تكوف قادرة عمى مجاراة الخياؿ البشري و لطالما قاؿ 

الناس جممة الرواية أجمؿ مف الفيمـ و ىذا ألنيـ يترجموف كممات الكتب كال بشكؿ مختمؼ وأجمؿ 

وأكثر ابتكارا والكممات التي يحصؿ عمييا القارئ مف الكتب لف تقرأ ككممات والدماغ أكثر معامؿ 

 1.الصور إبيارا

 حصؿ القارئ بالقراءة عمى ما يجيمو فيو مصدر التعميـ األوؿ ألي كاف فال يوجد :المعرفة .6

أفضؿ مف الكتاب لتعمـ العمـو عمى اختالفيا فأنت بالكتب تستطيع تعمـ كؿ شيء عف مكاف ما أو 

 .عف عمـو طبيعية و البيولوجيا والمغة والعالقات العامة والتاريخ واألدياف أو أي أمر كاف

 بالكتب يقـو التاريخ بتوثيؽ الشخصيات التي ال نستطيع :مكان لمقابمة المشاىير األموات.7

 .مقابمتيا، ففي الكتب يستطيع القارئ مقابمة مف لـ يوجد بعد، فالخياؿ قادر عمى كؿ شيء
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 في الكتب يجد القارئ تفاصيؿ ثقافات دوؿ مختمفة بواسطة الوصؼ أو :دليل الثقافات المختمفة.8

الصور والرسومات المرفقة والتي تدعـ الرؤية الواضحة ألقواـ ربما لف يستطيع رؤيتيـ في أي 

 .مكاف آخر

 بعض الكتب كالروايات مثال وحتى الفمسفة والتاريخ تمتص مف :سبيل التعاطف وجمع التأييد. 9 

القارئ قدرتو عمى الرفض وتجعمو يتتبع بوجية نظر كاتبيا لذلؾ غالبا ما يمجأ السياسيوف مثال إلى 

فالكتاب قادر عمى جعؿ .كتابة تاريخيـ النضالي ليطمع الجميور عميو، ويستخرجونيـ لصفيـ

القارئ يتبنى شخص كأحد العظماء مف قراءة سيرتو كما فعؿ كؿ مف أوباما و كمينتوف وأور درجاف 

كأمثمة عمى ىذه الفائدة حتى أف بعض القضايا كالقضية الفمسطينية كاف مف أىـ مف أبرزىا األدب 

دواويف درويش، ورضواف عاشور ورضوى عاشور وزوجيا "العربي في عدة كتب وربما أبرزىا 

 .الشاعر الكبير مريد البرغوتي

 تستطيع الكتب وىب القوة لالستمرار فكتب تعزيز الذات والثقة بالنفس ىدؼ لكؿ مف :القوة.10

يشعر بصعوبة الحياة، و االستمرار فييا وبعض الكتاب اتخذ النوع منة الكتابة ىدفا لو، فالكاتبة 

فيي تخصص بيذا  (القياـ بعد النكسة)األمريكية دانياستيؿ تصنؼ كأحد أىـ كتاب مف ىذا النوع 

النوع مف القصص التي تبدأ بكارثة كوفاة زوج أو حبيب أو أـ أو فقداف أحد الحواس الميمة 

كالنظر أو الطالؽ بعد فترة زواج ليس بقصير لتصدـ في النياية أف أبطاليا وجدوا  السعادة أخيرا 

 1.رغـ كؿ ما مر بيـ
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 بالكتب تعزز القيـ الجيدة وتنبذ القيـ السيئة وتجارب الشرور وتدعـ :موجو سموكي أخالقي.11

الحيز طريقة سيمة لنبذ الكذب وتعنيؼ مف يفكر باألذية بالكتب يستطيع القارئ أف يجد عالما يكره 

المكروىات ويؤيد المحمودات ليزرع في قمب المتمقي األخالؽ فالكتاب ىو المعمـ األوؿ لألطفاؿ 

 .والكبار

 بالكتب يتعرؼ القارئ عمى تجارب األخريف يتعمـ منو، مالـ يتعرض لو في الحياة :حياة أخرى.12

الواقعية فيي بديؿ جيد لتمقي الدروس فتفي القارئ مف مجابية التجارب الفاشمة فيي تعممو حؿ 

 .المشاكؿ بثقةعند المرور بيا بعد ذلؾ

أفضؿ صديؽ مع مرور الوقت يجد القارئ أف الكتاب أفضؿ صديؽ لف يندـ عمى وقت قضاه .13

 .في قراءة كتاب ميما كاف رأيو

 :وتشترؾ الكتب بكافة أنواعيا وأشكاليا في عدة عناصر ىامة نذكر منيا.14

تغطية الموضوع في حيز كبير مف المعمومات المدونة فمتوسط حجـ الكتاب الذي ينشر اليـو .15

ال يمكف أف " بت" مميوف 10 إلى13 صفحة مطبوعة وىذا يساوي مابيف 265 أو 190يبمغ مابيف 

 .يطمؽ عميو كممة كتاب بالمعنى المتداوؿ حاليا

إف ىذا الكتاب يجب أف يوزع في عدة آالت مف النسخ مف أجؿ توصيؿ المعمومات إلى .16

 1.مستوى ىذا الكتاب
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إف الكتاب لو شكؿ ثابت ومحدود عند نشره، لذلؾ فإف أي إضافة إليو تتطمب تغيير يؤدي إلى .17

 .إعادة طبعو بتكاليؼ جديدة وزائدة

إف الكتب غالية الثمف في طبعيا ونشرىا وأف محتويات الكتاب نفسو يعتبر قديمة عقب نشر .18

الكتاب ويتراوح القدـ بكمية الوقت المستغرؽ في الطباعة والنشر ويقاس بمعدؿ عدة أشير في 

 .المتوسط

باستثناء ما تؤديو الكشافات وقوائـ المحتويات في التعرؼ عمى وجود مكاف معالجة معمومة .19

معينة في ثنايا الكتب نجد أنو في حالة استخداـ الكتاب في شكمو المطبوع ليس مف الممكف 

تكشيؼ عف مصطمح معيف ترد فيو الحروؼ في ترتيب معيف أو محاور لمصطمح معيف أو إيجاد 

 1.عالقة منطقية معينة بينو وبيف عدة مصطمحات وأخرى وىكذا
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 :الخالصة

مف خالؿ ما سبؽ أف الكتاب خير جميس وأفضؿ أنيس ساعة الوحدة ، وقد عرؼ الكتاب انتشارا 

واسعا في جميع المجاالت منذ اف كاف ينسخ بخط اليد، وانتشر بيف القراء والباحثيف ألف الكتاب 

وىذا نظرا لمميزاتو   .المطبوع أكثر راحة بشكؿ عاـ وىو يبني صمة وثيقة بيف القارئ والكتاب 

 .وفوائده و وأىميتو

ورغـ التطور فإف الكتاب المطبوع يحافظ عمى مستواه في الصدارة، وىذا األخير كاف وال يزاؿ 

 .أساس بناء مجتمعات المعمومات المتطورة
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 :تمهيد

بالغها للناس بحيث تنوع ديدة من المراحل لتسجيل أفكاره و طوال حياته العنسان إلعرف ا ا 

حل وسائط متنوعة يحمل هذه المعرفة وكلما حلت مرحلة جديدة إال و هذا التسجيل في شكل 

تكنولوجية الاليوم يعيش الكتاب مرحلة تنافس مع وسائل خر، و آوسيط  وسيط مادي محل

نشر المعلومات، بين من يرى أن االستخدام التكنولوجي مجال حفظ وتداول و الجديدة في 

لكن تعد الزيادة الهائلة في ع يعيش بال ورق مطبوع أو مخطوط و للمعلومات يبشر بمجتم

ما قدمته من مميزات جعلت مكانة جاء نتيجة الثورة التكنولوجية و  اإلنتاج الفكري الذي

يات جديدة في اكتساب المعلومات وخاصة بعد ظهور تقن الكتاب الورقي تتراجع شيئا فشيئا

لكتروني دورا  في عملية كما لعب الكتاب اإل. ترونية متعددةلكإعبر وسائط تخزينها ونشرها و 

البحث عن المعلومات كما عمل الكتاب المطبوع على حل العديد من المشاكل التي تواجه 

المعلومات كالعوائق الزمانية والمكانية ى الباحث في عملية البحث و إمكانية الوصول إل

 .غيرهاو 
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 :اإللكترونيالكتاب -1
 : المصطلحاتو تروني كلإل الكتاب ا 2-1

مصطلح يستخدم للداللة "نه لمية لعلم المكتبات والمعلومات على أالقد عرفته الموسوعة الع

رقمي يتم  format غير أنه عبارة عن قالب على نص أشبه ما يكون بالكتاب التقليدي، 

 1"عرض قراءته باستخدام الشاشة الحاسوبية

كتاب، مجهز نه جهاز صغير محمول شكله شكل الأ""عرفه ديوان اللغة الفرنسية على و 

قراءة المنشورات على الخط المباشر المتاحة عن طريق التحميل عن بشاشة يسمح بتخزين و 

 2.بعد على شبكة األنترنت

 :خرآهناك تعريف و 

أو قارئ كتاب نص رقمي لكتاب مطبوع تقليدي صمم للقراءة على حاسوب شخصي ـــــ 

برمجية لالستخدام على حاسوب معياري أو حاسوب بحجم ) book Readerإلكتروني 

 3.الكتاب يستخدم كوسيلة قراءة

عبارة عن ملفات : نهأاألنترنيت بالموسوعي لتكنولوجيا المعلومات و كما عرفه المعجم ــــــ 

تنظيمها الكتب تشبه في تركيبها و   computerized textuel filesلنصوص محسوبة 

                                           
-941.ص ،2002،المكتبة األكاديمية: القاهرة .لكتروني المفهوم والخصائصالكتاب اإل .محمدعماد عيسى صالح،  - 1

950. 

 .292.ص،2002الدار المصرية اللبنانية،: القاهرة. جديدالمعلومات في عالم و  المكتبات. فتحيعبد الهادي ،محمد - 2
 .295.ص،2099العلمية للنشر و التوزيع،فا دار يا: عمان. النشر اإللكترونيو  المكتبات .احمد رياالدباس، - 3
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االتصاالت، م الهائل في مجال اإللكترونيات والليزريات و ثر التقدإالمطبوعة، انتشرت على 

 .خرىألالمحسوبة ا األشكالو أو المكتنزة أو األقراص المدمجة أوهي متوفرة على اإلنترنيت 

عريفه على الشكل الرقمي للكتاب ن هناك من يركز في تأومن خالل هذه التعاريف نالحظ 

خر يعتمد في تعريفه على ألالبعض اه على أساس المحتوى اإللكتروني و هناك من يعرفو 

 .وسيلة القراءة للكتاب اإللكتروني

تشبه في  coputerized  textuel filesكذلك هو عبارة عن ملفات لنصوص محوسبة 

إثر التقدم الهائل في مجال اإللكترونيات انتشرت على  ،ترتيبها وتنظيمها الكتب المطبوعة

و أو المكتنزة أقراص المدمجة ألا األنترنتوهي عبارة متوفرة على  ،والليزريات واالتصاالت

 1.خرى ألالمحسوبة ا األشكال

الكتاب اإللكتروني، فمن بين هذه التسميات التي تطلق على وهناك العديد من المصطلحات و 

 :المصطلحات نذكر

 Digital book:الكتاب الرقمي -

  On- line book : الكتاب الشبكي -

 Cmputerized book : الكتاب المحسوب -

  : Virtual book  االفتراضيالكتاب  -

 Open e- bookالمفتوح : لكترونيإلالكتاب ا -

                                           
ر المسيرة للنشر والتوزيع دا :عمان .واألنترنتلتكنولوجيا المعلومات  المعجم الموسوعي .عامر ابراهيم القندليجي، -1
 22-29.ص، 2090،
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  : Book on Disk الكتاب على القرص -

 : The future of book قبلكتاب المست -

الكتاب المطبوع حال بالنسبة للكتاب اإللكتروني و كما هو ال هذه المصطلحات تستخدم تبادلياو 

باالتصال  و من خالل البحثأو الصلبة أالليزرية المتراصة  األقراصمن حيث تخزينه في 

إلكترونيا المباشر فضال عن دوره في تمكين الباحث من الوصول إلى المعلومات المخزنة 

هناك من يرى أن الكتاب الرقمي ما هو إال عبر نظم المعلومات وشبكات المعلومات، و 

 1.المرحلة المستقبلية للكتاب اإللكتروني من حيث تعامله مع المعلومات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

مذكرة ماستر في . االجتماعيةطلبة الدكتوراه بكلية العلوم : استخدام الكتاب اإللكترونيالطالب الجامعي و . ، سليمةعوجة- 1
 .2092، جامعة عبد الحميد ابن باديس: مستغانم. علم المكتبات والمعلومات
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 :تطورهاإللكتروني و نشأة الكتاب  1-2

الكتاب المعلومات التقليدية بصفة عامة و اعة أثر في انتشار مصادر الت الطبآكان الختراع 

التأليف في جميع عت هذه األخيرة على حركة النشر و قد شجالورقي بصفة خاصة، و 

ثورة  يسمى حدث بماأ 20عشر حتى القرن 91المجاالت وبعد تطور هذه اآلالت منذ القرن 

بدأت عمليات استخدامه في ظهور الحاسب األلي في هذا القرن  ليكن بعدو ومات  المعل

 1.نقلهاو  في توزيع المعلوماتو االسترجاع  وكذلك  أ االختزان

إجراء ن الميزة الحقيقية لأللي ال تكمن في أ Michael hartمن الحظ مايكل هارت و 

خرى مرتبطة بإمكانية  تحويل المعلومات أبعاد أنما له العمليات اإلحصائية والحساب فقط وا  

 .لى الشكل اإللكتروني إالمكدسة في المكتبات 

على هذه المالحظة جاءت فكرة اختزان الكتاب اإللكتروني المحسوب حيث أطلق  اوبناء

التراث الى الشكل  لتحويل كتبجوتنبرج مشروع  9129هارت مشروعه الضخم في عام 

،  ليات انتاج الكتاب اإللكتروني وكافة التقنيات المتعلقة بهاستمر في دعم عمو ، اإللكتروني

بنشر أول عنوان له  '' East gâte تجايت يس'' قام الناشر( 10)وفي منتصف الثمانينات 

للمؤلف  afteroon و هو عبارة عن قصة بعنوان  9112في صورة نص فائق في عام 

Michael Joyce .2 

                                           
 .393.ص، 2099دار الصفاء للنشر و التوزيع،: عمان. النشر اإللكترونياألنترنت و . غالب عوض النوايسة،- 1
مكانيات الخصائص و : النشأة و التطور: ونيالكتاب اإللكتر . داوود  رامي، محمد عبود- 2 : القاهرة .اإلفادةو  االستخداما 

 .22.ص، 2001الدار المصرية اللبنانية،
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عبر شبكة الحصول على الكتاب اإللكتروني في تلك الفترة إما تاحة و كانت طرق اإلو 

شراء ة أو بونيب اإللكتر لى مواقع الجامعات التي تمتلك الكتإطريق الدخول األنترنيت عن  

 .مس 1وسائط قرص الحجم 

ألن عملية تطويره كانت ن الكتاب اإللكتروني لم يشهد انتشارا واسعا أبالرغم من ذلك إال 

 .التقنيات الحاسوبية كانت ال تزال في مراحلها البدائيةبطيئة جدا و 

النصوص عرض التسعينات ظهرت برمجيات جديدة ومتطورة تستخدم في نشر و  وفي بداية

بي دي )و هو ما يعرف ببنية الملف النقال أو  Adobeدوبي اإللكترونية من طرف شركة أ

و قد حققت انتشارا واسعا للكتاب   PDF portable documenter format( اف 

 .ناشر للكتب اإللكترونية 920حوالي  9113اإللكتروني، حيث بلغ الناشرين في عام 

يضا راص ليزرية ذات مقومات تفاعلية وأقأكما ظهرت العديد من الموسوعات المتاحة على 

 .ملتميديا

ن عملية إنتاج الكتاب اإللكتروني في تلك الفترة كانت عن طريق تحويل الكتاب الورقي وا  

، OCRبرمجية التعرف الضوئي على الحروف المطبوع بواسطة المسح الضوئي باستخدام 

الذي يتعامل  SGNLلى معيار إخير ألثم وصلت عمليات كتابة النصوص اإللكترونية في ا

ضف على قراءتها عبر شبكة األنترنت و سومات مما يساعد الر أنواع النصوص و مع مختلف 

 HTML.1الى ذلك لغة 

 :انتشاره إلى ثالثة مراحل  التي تتمثل فييمكن تلخيص مراحل تطور الكتاب االلكتروني و و 
                                           

 .23.ص .جع السابقمر  .النشر اإللكترونياألنترنت و  .غالب ،نوايسية -1
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 : المرحلة األولى 1-2-1

حوسبة الكتب التقليدية، أو من خالل تخزينها على جهاز نفسه القرص الصلب أو على شكل 

هنا ول من الشكل المطبوع إلى الشكل اإللكتروني و أقراص مدمجة، وهي خطوة ضرورية للتح

 .القراءةولكن الفرق يكون في طريقة العرض و الكتاب يبقى مشابه للكتاب الورقي 

كان الدخول  شبكة األنترنت حيث أصبح بإم ظهورتزامنت مع  :المرحلة الثانية 1-2-2

والرجوع  تحميلها إلى الحواسيب الشخصية و  الكتب اإللكترونيةقراءة إلى موقع الناشرين و 

 .كذلك تحويلها عبر وسائط إلكترونيةإليها عند الحاجة، و 

ظهور تقنيات رقمية متنوعة ومختلفة االستخدام وأكثر فاعلية  :المرحلة الثالثة 1-2-3

لكتاب ذات قدرة تخزين عالية، مع تطور البرمجيات الخاصة بإنتاج اوأصغر حجما و 

جهد ض إتاحتها للمستفيد في أقل وقت و اإللكتروني تم نقلها إلى مواقع على األنترنت بغر 

 1.ممكن

 

 

 

 

 

                                           
 .921.ص .مرجع سابق. المكتبات و النشر اإللكتروني. الدباس، ريا احمد - 1
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 :أنواع الكتاب اإللكتروني حسب طبيعة المحتوى 1-3

ويقصد به الكتاب الذي يحتوي على النص : الكتاب اإللكتروني ذو النص الكامل 1-3-1

ليا آيستطيع المستفيد أن يسترجعه من خالل أي كلمة من الكلمات النص المخزنة و المطبوع 

دون الرجوع إلى رؤوس موضوعات أي البحث باستخدام اللغة الطبيعية وهذا بدوره يعزز من 

كفاءة البحث ومن أجل تحسين أداء فإنه يجب توفير بعض األدوات المستعملة في نظم 

 .يةمثل الروابط البنيان االسترجاع

وهذا النوع يختلف عن النوع األول في طريقة : الكتاب اإللكتروني النصي المصور 1-3-2

ال يمكن المستفيد من البحث عن طريق نص الكتاب بل عن طريق عناوين  البحث فهو

 الفصول للكتاب أو عن طريق اللغات المقيدة مثل رؤوس الموضوعات أو الواصفات

االسترجاع البيبليوغرافي التي تنطوي على البحث في وهذا النوع من الكتب شبيه بنظم 

 .عناصر الوصف البيبليوغرافي للوثيقة من أجل الوصول للوثيقة نفسها

هذا النوع من الكتب عن غيره بالعديد يمتاز : الكتاب اإللكتروني متعدد الوسائط 1-3-3

غيرها والصورة و لنص الكامل، ويضاف إليه الصوت من المميزات بحيث أنه يوفر للمستفيد ا

من الوسائط المتعددة، وهو مستعمل بكثرة من طرف القراء وهذا النوع يكثر في الكتب 

 1.التعليمية

 

                                           
 .94.ص ،2002دار الكتب العلمية، :ةالقاهر . اإللكتروني الكتاب .، عبد الحميدنيو يبس -  1
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 :شكال تصميم قراءة الكتاب اإللكترونيأ 1-4 

األنماط التي تعدد للكتاب اإللكتروني، إال أنه يتواجد على شكلين من حيث نظرا  لألنواع و 

 :تصميمه أال وهما

 : pdfالشكل األول مصمم بصيغة  1-4-1

عادة يكون الحاسوب المحمول و على أجهزة الحواسيب التقليدية و  هذا النوع مخصص للقراءة

 1و 90سطور الصفحة يتراوح ما بين  عددحجم خط النص كبير ال يناسب جميع القراء وأن 

ت أية تعديالأسطر، يتم عرض الكتاب في هذا الشكل صفحة صفحة ومن الصعب اجراء 

مكانية ا  بين القراء بسب سهولة استخدامه و هذا النوع يعرف انتشارا واسعا فيه من قبل القارئ و 

 .جهزة بسيطةأقراءته عبر 

 :RTFالشكل الثاني مصمم بصيغة  1-4-2

 :يمكن قراءته بالطرق التالية االستخدامهذا النوع متعدد 

باستخدام معالج النصوص  قراءته. قراءته على شاشة الحاسوب كأي برنامج يتم فتحه

Word دخال تعديالت على تصميم الكتاب وتنسيقه كالتعديل وهذا النوع يسمح للقارئ من إ

 1.مساحة الهوامشإمكانية تباعد األسطر و لونه وحتى في نوعية الخط وحجمه و 

                                           
. نة وحفظ التراث الثقافيالنشر االلكتروني ومشروعات المكتبات الرقمية العالمية والدور العربي في رقم .احمد ،حافظ - 1

 .225.ص، 2093المصرية للنشر، دار النهضة  :القاهرة
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  :أجهزة قراءة الكتاب اإللكتروني 2-4

 :الكتاب اإللكتروني ومن بينهاقراءة جهزة التي يتم من خاللها تصفح و هناك العديد من األ 

Soft E.Book Reader1-4-2 : خفة وزنه وتجهيزه يتميز هذا الجهاز بصغر حجمه و

الوثائق ويستوعب هذا الجهاز على ليسمح بعرض الكتاب والمجاالت و  باألنترنت لالتصال

صفحة يتم فيه عرض الكتاب بصورة متتالية كل صفحة على  2000بطارية ما يزيد عن 

خطوط متعددة مع تحديات الصفحات حدى كما يمكن أيضا  اتاحة قراءة النص بأنواع 

 .تضليل النصوصو 

                                              :E.BOOK  MILLENIUMMجهاز 2-4-2  

تتميز شاشة هذا الجهاز بوجود أضواء خلفية تساعد المستخدم على قراءة النص في األماكن 

 91قابلة للشحن و تعمل لمدة ال تقل عن   قليلة اإلضاءة يحتوي هذا الجهاز على بطارية

 .يتميز هذا الجهاز برخص سعره و خفة وزنهو ساعة 

 :summe wool bookجهاز 3-4-2 

رونية أعد خصيصا لطلبة المدارس ويستعمل في المؤسسات هو أول قارئ للكتب اإللكت

 1.يتميز استخدامه لنظم تشغيل مناسبة لقراءة الكتب لسنوات طويلةو  التعليمية 

 

                                           
..222.ص. مرجع سابق. حافظ، أحمد  1  
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 :Rok bookجهاز  4-4-2

 5000عن  يزيدويخزن ما  مصمم  بحجم صغير بحجم الورقة يسهل حمله في راحة اليد 

 1.من مختلف األماكنصور ونظرا لخفة وزنه يمكن التنقل صفحة من النصوص وال

 : Every book dedicatedجهاز 5-4-2 

من مميزات هذا الجهاز أنه يحتوي على شاشتين تمتازين بكفاءة عالية وألوان متوافقة يعمل 

 .باللمس، ومن اهم عيوبه وزنه الكبير مقارنة باألجهزة األخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .222. ص. المرجع السابق. أحمدحافظ،  - 1
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 :مميزات الكتب اإللكترونية 1-5

 :منها هناك العديد من المميزات التي يتمتع بها الكتاب اإللكتروني

 .ة اعتمادا على تقنيات بحث متعددةسهولة البحث عن معلومات معينــــــ 

 .التفاعليةالمرونة العالية وقابلية التكيف و ـــــ 

الصور في وقت واحد ،مما يساعد على تجاوبية التعامل مع النصوص واألصوات و  يةمكانإـــــ 

 .أكثر

أقل تكلفة، فال حاجة لورق غالي السعر وال حاجة للتخزين، فالشحن يتم عبر األنترنيت ــــ 

، ''وزع ثم اجعل المستخدم يطبع ''، اعتمادا على مبدأ  من قبل المستخدمالطباعة تتم و مثال 

 1.''طبع ثم وزع في النشر التقليديبدال من ا''

 .، وتوفير المساحة و الحيزالسرعة في الوصول الى المعلومات المطلوبةاختصار الوقت و ـــــ 

 .بيع أجزاء أو فصول من الكتب حسب حاجة القراءو إمكان نشر ـــــــ 

 .اإلضافاتولة حصول القارئ على التعديالت و سهسهولة التعديل والتنقيح و ـــــــ 

، قابلية الحماية بالتشفي .ن يقوم المؤلف بالنشر لمصلحتهأي أ ،اتيالذامكان النشر ــــــــ  

  .لمن لهم الحق في ذلك إال على محتويات الكتاب االطالعبحيث ال يتاح 

                                           
 .919ص .2002 الدار المصرية اللبنانية،: القاهرة: عمان. المصادر اإللكترونية للمعلومات.  وجيه، حمدي- 1
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 :عيوب الكتاب اإللكتروني2-5

 :برزهاهناك بعض العيوب من أ

 .الوضعياتاإللكترونية في مختلف األماكن و  عدم القدرة على قراءة الكتب

 .لقراءة هذه الكتبللحصول على الكتب اإللكترونية و  لى تعلم استخدام بعض البرامجالحاجة إ

راءة قد يصعب الحصول عليه ،نظرا إلى ارتفاع تكاليفه بالنسبة لى جهاز بسيط للقالحاجة إ

معايير موحدة للكتب اإللكترونية بشكل عام وألجهزة  عدم وجود .لى بعض فئات القراءةإ

 .القراءة بشكل خاص

ترونية متوفرة لتلبية اهتمامات واختصاصات ليس هناك عدد كافي من عناوين الكتب اإللك

تداولها، مما يؤدي الى اإلضرار بحقوق سهولة نسخ الكتب اإللكترونية و  .أذواق جموع القراءو 

 .النشر

 .رتباطاته بشكل مالئم، مما يعيق استيعاب مواد الكتابتاب واعدم بناء هيكلة الك

حاجزا الستخدام الكتاب  التعاطف مع الورق من جانب بعض القراء قد يكون عائقا او

 .اإللكتروني

    1.امكانية التطاير او عدم الثبات فيما يتعلق بإتاحة الكتاب اإللكتروني

                                           
 .220-291.ص .مرجع سابق .المكتبات و النشر اإللكتروني .أحمد ريا ،الدباس - 1
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 .تقنيات عمل كتاب -1

 :خطوات عمل كتاب 1-1

 .فالمؤلف عليه أن يحدد الفكرة أو األفكار التي يريد ان يكتب عنها

لسد فراغ في المكتبة أنه على درجة كبيرة من األهمية و ثم يبدأ البحث في موضوع الذي يرى 

 .العربية

تحافظ على سمعتها للقيام دار نشر محترمة و  سما للمطبوع الجديداعلى المؤلف أن يختار و 

 .بطباعته

يتقدم للحصول على حق الطبع، يجب أن تودع نسخة في المكتبة الوطنية و  انثم يلي ذلك 

 .يضم العناصر الثالث التالية

 9121، حق الطبع ر لسنة النشر، اسم صاحب حق الطبعأو االختصا/ كلمة حق الطبع و 

ذا لمر حق الطبع على كتابك عند نشره و لديفيد جور وكمان تذكر أنك يجب تضع شعا  ا 

 1.طبع مؤلفك قد يضيع تفعل فإن حق

في م في بريطانيا و 9122ظهر في عام  الذي ISBNوأن تضع الرقم الدولي المقنن للكتاب 

هذا تجاوب مع ادخال ون نظام الترقيم الدولي للكتاب و م تبنى الناشرون األمريكي9121عام 

                                           
. ، ص2002دار المشرق الثقافي، : التوزيعدار أسامة للنشر و : عمان. مكتباتالمرجع في علم ال. فادي، عبد الحميد -  1
15. 
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رقما بادئا و لي للكتاب لكل ناشر رقما وكالة الرقم الدو  دحدفيه تفي صناعة الكتاب و  الحاسوب

 1.الحقا للتعرف على عنوان الكتاب

-11241و يشير الرقم البادئ  0-1124-021-9إن الرقم الدولي المقنن للكتاب األجنبي 

الرقم االحق إلى عنوان الكتاب بينما رقم التدقيق الكتشاف إلى دار هاملتون للنشر و  0

 .0-9األرقام التي سجلت خطأ هو 

ن بارز في ظهر صفحة العنوان في مكا أيها المؤلف أن تضع الترقيم الدولي للمطبوع فعليك

أكبر و  91خارجي الخلفي مستخدما البنط أو في أسفلها أو أسفل الكعب أو على الغالف ال

 2.أو على ظهر سترة الكتاب

المختلفة  أهميته ستبقى في الثقافة رغم المنافسة الشديدة من وسائل اإلعالمإن دور الكتاب و 

، فقارئ الكتاب يقرأه ألول مرة ثم يختلف عن المشاهد لوسائط اإلعالمألن سلوك القارئ 

تعليقات على العكس من الشاهدة لوسائل اإلعالم يدون عليها مالحظات و و  القراءة  يعاود

 .المختلفة

 

 

 

 
                                           

.11.ص .مرجع سابق. ، جمالربدي  -1  
 .900.ص. نفس المرجع  - 2
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  :مراحل نشر الكتاب المطبوع1-2

ي ينشر الكتاب من المؤلف إلى وجوده ف الخطوات التي بهاهناك الكثير من اإلجراءات و 

ضم كل إلى ثالث مراحل، تويمكن أن تقسيم ( مكتبات ومحالت ودور النشر)أسواق البيع 

 : اإلجراءات نوضحها في اآلتيمرحلة مجموعة من الخطوات و 

 :الناشرالعالقة األولية ما بين المؤلف و تضم و : المرحلة األولى1 -1-2

باألحرى بلورة أفكاره لمؤلف قد انتهى من تأليف كتابه و يكون افي هذه المرحلة  :التأليف

 .تحويلها إلى نص صالح للنشرو 

يتقدم بهذا النص إلى ناشر أو أكثر لكي يتفق مع أحدهم بالصبغة التي يجدها مناسبة له 

يتوقف هذا على طبيعة قد ال يتقلبون أي نص برد إليه و  كمؤلف أو ربما الناشرين أنفسهم

التي واتجاهاتهم المعرفية والموضوعية وسمعة المؤلف وغيرها من االعتبارات و تخصصاتهم 

 .انتشار الكتابو تضمن بيع 

المؤلف تحدد فيه قيمة المكافأة المالية التي سيحصل عليها توقيع العقد ما بين الناشر و 

 1.حقوق الطرفيوأسلوب الحصول عليها، وأية امتيازات أخرى للمؤلف وتضمن فيها المؤلف 

 

 

                                           
.91.ص، 2090ع، دار الصفاء للنشر والتوزي :عمان .النشر االلكتروني .، إيمانالسامرائي ؛ربحي مصطفى ،عليان- 1  
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 : المرحلة الثانية1-2-2

 :تيوتشمل هذه المرحلة خطوات إنتاج الكتاب كاال

 .يصبح بالصيغة المناسبة للنشربحيث  :تحرير النص األصليــــ 

ونوع  تم اختيار الشكل األمثل للغالف والقياس المناسب للطبع وهناك ي: تصميم الغالفـــــ 

لالزمة األشكال التوضيحية اوالرسوم واأللوان و الورق المستعمل وحتى الترتيب الداخلي 

الخارجي مور المتعلقة بالمحتوى الداخلي و بعد االتفاق على كل األلتحقيق اإلنتاج األمثل، و 

 1.للكتاب يتم الشروع في عملية الطبع الخاصة بالكتاب

 :المرحلة الثالثة 1-2-3

 :تشملوهي المرحلة األخيرة والتي يرى فيها الكتاب النور و 

 .الترويج للكتاب من قبل الناشر عبر وسائط اإلعالن المختلفة اإلعالن و  -9

 .اإلقليميةقبل الناشر في المعارض المحلية والعربية و تسويقه من الكتاب وعرضه و  ظهور ـــــ2

ر لبيع أكبر قدر نشاط كل ناشاعتماد وسائل الترويج والتسويق المختلفة حسب قدرات و -3
 .حرى لتفاده بأسرع وقت ممكنباألممكن من النسخ و 

طلب العديد من القدرات واإلمكانيات معرفة مضمونها فهي تتومن خالل شرح هذه المراحل و 
 .الناشرلكل من المؤلف و 

 

                                           
 .55.ص ،].ت.د[ دار الثقافة العلمية،: عمان. الفذلكات في أساسيات النشر الحديث. العزيزخليفة شعبان، عبد - 1



 الكتاب المطبوع و الكتاب اإللكتروني                        الفصل الثاني                          

 

 
92 

 :مشكالتهتكلفة اعداد المطبوع الورقي و *

 .اجراءات عديدة في مرحلة التنفيذ واعداد النسخ األساسية للطباعةهناك خطوات و -1

 (كلفة التدقيقكلفة اإلعداد للنصوص والمخططات والصور و ) كلفة عالية للمرحلة أعاله-2

 .صعوبة التعديالتمكانية ارتكاب األخطاء اللغوية والنصية وللصور والمخططات و إ-3

 .كلفة الطباعة-4

 .التأخير في اإلصدارالبطء و -5

 .الحاجة إلى أيدي عاملة ماهرة لإلجراءات الطباعية المختلفة-2

 (الورق و التصميم)كلفة األغلفة -2

 1.محدودية المعلومات التي يمكن أن يقدمها المطبوع الواحد-1

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .91.ص.مرجع سابق .النشر اإللكتروني .إيمان ،رائيماالس ،عليان، ربحي مصطفى-   1 
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 :معايير تقييم الكتب المطبوعة 1-3

 :تقييم من خالل االطالع على مجموعة من العناصر الرئيسية المكونة له مثلالتتم عملية 

 .المصادرقائمة صفحة العنوان، والمقدمة والمحتويات، و 

 : فيما يلي المعايير التي يجب االعتماد عليهاو 

 :تشملو ( اإلسناد)التأليف واإلعداد  1-3-1

 متخصص في أعمال؟هل هو معروف و : المؤلف

 مؤهالته العلمي؟ماهي خبراته و  

 مدى مسؤولية عن الكتاب؟ ما

 مستوى لغته؟هو أسلوبه في الكتابة و  ما

 الكتاب؟هل اعتمد على نفسه فقط في تأليف 

 حديثة؟اعتمد على مصادر معلومات جيدة و هل 

  أوضح مصادره بدقة؟هل أوضح االقتباسات و 

 1؟....المحقق المحرر،: المترجم

                                           
.55. ص. مرجع سابق .مصادر المعلومات في المكتبات و مراكز المعلومات .نوايسية، غالب -  1  
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 ماهي مؤهالتهم في هذا المجال؟

 تجاربهم العلمية في المجال؟ما مدى خبراتهم و 

 مدى مسؤوليتهم الحقيقة العمل؟ ما

 1إلخ؟..التحقيقات هل أسلوبهم في الترجمة والتحرير و 

 الجهة المسؤولة عن اصدار الكتاب؟1-3-2

 ما مدى شهرتها في مجال نشر الكتب؟

 ما لديها من خبرة واسعة في مجال نشر الكتب؟

 هل لديها سمعة طيبة في مجال نشر الكتب؟

 :الترتيب للكتابمعالجة الموضوعية والمحتوى و ال 1-3-3

 :المعالجة الموضوعية للكتب

 الموضوع الرئيسي للكتاب؟ما هو 

 ما هو الهدف او الفكرة الرئيسية من رواد الكتاب؟

 الباحث؟عالقة الموضوع باهتمامات الفرد و ما مدى 

 الجغرافي للمعالجة الموضوعية للكتاب؟ما هو البعد التاريخي و 

                                           
 .52. ص .مرجع سابق. ،غالب وايسيةن - 1
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 :المحتوى

 هل المحتوى مناسب للمستفيدين من الكتب؟

 ن الكتب المتوافرة؟ماهي مميزات محتوى الكتاب عن غيره م

 هل هناك كتب بديلة تغني عنه؟

 أسلوب عرض المحتوى؟ماهي طريقة و 

 الخرائط المناسبة؟ا مدى استخدام الصور التوضيحية والجداول و م

 ما مدى توفر الكشافات وقوائم المصادر في الكتاب؟

 :الترتيب

 منطقية؟ما هي طريقة  التبويب والتنظيم للكتاب وهل هي مناسبة و 

 1مدى سهولة الوصول إلى المعلومة المطلوبة في الكتاب؟ما 

 :الشكل المادي و السعر 1-3-4

 هل شكل الكتاب مناسب لفكرته؟

 ماهي مواصفات الورق المستخدم؟

 هل الطباعة جيدة وواضحة؟

 هل الكتاب مجلد؟

 هل حجم الكتاب مناسب؟

                                           
 .52. ص .مرجع سابق .نوايسية، غالب - 1
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 هل سعر الكتاب مناسب؟

 :المعايير لتقييم الكتاب في النقاط التاليةو و يلخص األستاذ محمود اتيم هذه األبعاد 

لقابلية للقراءة، توافر الكشاف المؤلف، المحتوى، أسلوب البحث أو المعالجة، المستوى ا

 قائمة المصادر،و 

 .السعرالشكل المادي و 

على الرغم من كل مميزات الكتاب كمصدر من مصادر المعلومات إال أن أهميته قد بدأت و 

ذلك بسبب ظهور مصادر المعلومات جديدة منافسة باإلضافة إلى يام و ه األفي التراجع هذ

الفترة الزمنية الطويلة التي يحتاجها الكتاب لتصل معلوماته من المؤلف إلى القارئ كذلك لم 

 .بخاصة في شكله العاماب على الرغم من تاريخه الطويل و يتطور الكت

 :مع الكتب من أهمها و تواجه المكتبات الكثير من المشكالت في التعامل

 .تأخر وصول الكتاب -

 .النادرةعوبة الحصول على الكتب القديمة و ص -

 .الداخلية على الكتبالرقابة الخارجية و  -

 1.قيود التجارة على شراء الكتب من الخارج -

 

 

 
                                           

 .920-991 .ص. مرجع سابق .اإللكترونيةمصادر المعلومات التقليدية و  .عامر القندليجي، -  1
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 :لكتاب اإللكترونيالمقارنة بين الكتاب المطبوع وا 1-4

الكتاب اإللكتروني، بحيث المطبوع و الف بين الكتاب الورقي ن هناك اختأمن المالحظ 

سوف نبين أوجه التشابه وأوجه  مات خاصة به، ومن خالل هذا الجدوللكل منهما س

 .حتى طرق اإلتاحةختالف من حيث النشأة واالستخدام وطرق النشر والتخزين و إلا

 : أوجه التشابه

يتمثل في الذي اإللكتروني يصبان الى هدف واحد و الكتاب كل من الكتاب الورقي و  .9

 .القارئ مهما اختلف موضوع الكتابتلبية احتياجات 

 .يعتبران حامل للمعلومة بغض النظر عن اختالف نوع الحامل .2

 .الكتاب اإللكتروني معرضان للتلفالكتاب الورقي و  .3

 .عرض التوزيعولكن يختلفان في طريقة اإلتاحة و  التأليفلهما نفس مراحل اإلعداد و  .4

اإللكتروني في يع الطالب توظيف الكتاب الورقي و يستطامكانية التوظيف بحيث  .5

مقبولة من طرف هيئة ية و البحوث العلمية ألنهما يعتبران مراجع علمية ذات مصداق

 التدريب
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 :1االختالفأوجه 

 الكتاب اإللكتروني الكتاب الورقي

و افتراضي أغير حقيقي بل تخيلي .9 .ملموسيتسم  بأنه حقيقي و .9

 (. إلكتروني)

ثناء القراءة من أيتطلب اجهاد بصري .2 .القراءة فيه تكون مريحة أكثر للعين.2

 .خالل شاشة الجهاز

في الكتاب الورقي تكون بتتابع القراءة .3

 .الكتاب الورقي

 (.غير تسللية)عملية القراءة غير تتابعية .3

ال تتطلب عملية القراءة وسيط في الكتاب .4

 .الورقي

ءة في الكتاب تتطلب عملية القرا.4

 .برمجيات خاصة بهجهزة و أاإللكتروني 

ال في حالة إاإلستفادة منه لمدة طويلة .5

و أو ضياع، ألنه معرض اكثر للحرق أتلف 

 .التلف

من النادر حدوث ضرر به بحيث يتم .5

خر آنسخ احتياطية مضغوطة في مكان 

 .حتى يمكن الرجوع اليها عند الحاجة

اال في حالة استخدامه في كل الظروف .2

 .عدم وجود إنارة ليال

يمكن قراءته في كل الظروف البيئية الن .2

 . اجهزة القراءة ذو خلفية مضاءة

لى إنقل تالكتاب اإللكتروني هو الذي ي.2جل أليه من إالمستفيد هو الذي ينقل .2

                                           
.404.ص، 2094، دار صفاء للنشر والتوزيع :عمان .لكترونيإلالكتاب ا .ربحي مصطفى ،عليان ؛انور مهد ،شبولال - 1  
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 .ينما كانأ المستفيد .المعارضاستخدامه من خالل المكتبات و 

طرف ذوي من  صعوبة الحصول عليه.1

 . االحتياجات الخاصة

ذوي  مكانية استخدامه من جانبإ.1

من ضعاف البصر والسمع   حتياجاتالا

لى إحتى اولئك الذين ال يستطيعون التنقل و 

 .  المكتبات

كتاب الورقي كثر في الأنفقات تكاليف و .1

 الطباعة حبار و ألجل شراء الورق واأمن 

بالمقارنة مع تتطلب نفقات مادية بسيطة .1

 .الكتاب الورقي في عملية اإلنتاج

المادة التي يسجل فيها النص هي الورق .90

 .دائما

قراص أيتم تخزين النص عن طريق .90

غيرها ين و و شرائح التخز أو مرنة أضوئية 

 . من المواد

يضاحات .99 المحتويات عبارة عن نص وا 

تأتي عناصر الوسائط المتعددة كمادة و 

 .ض األحيانمرافقة في بع

فة تتمثل المحتويات على النص باإلضا.99

الروابط لى عناصر الوسائط المتعددة و إ

 . الفائقة

يعتمد على طرق تقليدية خالل عملية .92

 متاجر الكتبو التوزيع كمعارض ، 

تتم عملية توزيعه بواسطة شبكة .92

ت او عن طريق األقراص المليزرة األنترني

تتاح للقراء في الحال دون الحاجة الى زيارة و 

 .  مكتبات بيع الكتب

يعتمد على البيئة الرقمية في عملية .93راحل اعداد يستخدم الحاسب األلي في م.93
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لكن ال يستخدم خالل النص كمرحلة ثقافية و 
 .عملية الطبع

 .لى الشكل النهائيإاعداده حتى وصوله 

عملية  فيد ألنلى المستإبطئ وصوله .94
وقت كبير النشر تكون صعبة وتتطلب جهد و 

 (.دور النشر التقليدية)

لى فئة عريضة من إمكانية وصوله إ.94
سرع وقت ممكن وطرق نشره أفي المستفيدين 

 (.النشر اإللكتروني)فورية تكون سهلة و 
صعوبة تحديث النص حيث تتطلب .95

 . إعادة طبعه
سرعة التحديث بحيث يمكن تصحيح .95
ق تحميل الجهاز بقوائم طاء عن طرياألخ

 .استبدالها بالنص الصحيحو  باألخطاء 
يتم استرجاع النص باستخدام الكشافات .92

 .و قوائم المحتويات التقليدية
طرق االسترجاع تكون بواسطة الكلمات .92

 .المفتاحية
الشكل النهائي للكتاب الورقي مطبوع .92
 (مجلة)

اإللكتروني رقمي الشكل النهائي للكتاب .92
 .إلكتروني

حمل ال يتطلب مساحة كبيرة حيث يمكن .91 .واسعةيتطلب مساحات تخزين كبيرة و .91
ب في شريحة تخزينية مجموعة من الكت

مكتبة  ي يستطيع القارئ حملصغيرة الحجم أ
 .ي مكانمعه في أ
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 :مستقبل الكتاب المطبوع 1-5

نية وبين بين حمى الثورة المعلوماتية اإللكترو  مستقبل الكتاب الورقي بات بين قوسين أي

النشر للكتاب، بين اتساع المساحة إليجاد مكان مناسب للمكتبات أو ارتفاع تكلفة الطباعة و 

ي على مئات بل األالف من الكتب بين مساحة ال تتجاوز السنتيمترات، قرص يحتو 

األركان يغنيك عن  دأحالمجلدات، مكتبة شاملة كاملة في قرص، أو  جهاز صغير في و 

المحتوى مقارنة تفوق حدة التفكير للعقل البشري مع علم الدنيا، ومقارنة شاسعة في الكم و 

ا ان الكتاب الورقي سيموت الباحثين في اوروبتوقع بعض العلماء و وقد  .العقل اإللكتروني

 .الموزعينويموت معه الناشرين و  مكتبات بيعه و تموت معه مطابعه فعال و 

وك الهائلة التي حققتها الثورة اإللكترونية خالل السنوات القليلة الماضية، بن السرعة

مذهلة مرعبة، هيمنة الفضائيات  سرعة المعلومات في تصيد المعلومة وتخزينها الكمبيوتر

ما نتصور، فالكتاب أسرع بكثير ممر الكتاب على الكتاب الورقي تجعل نهاية أتأثيرها و 

وبنوك المعلومات عالمية وشمولية وهناك من يقول أن الكتاب سيظل محدود المدى والعلم، 

الكتاب ليه وسائل التكنولوجيا الحديثة و نكهة مميزة ، مهما طغت عصاحب مكانة و 

نه ال يوجد مصداقية للمعلومات في الكتب اإللكترونية كما كما يعتقد البعض أ .اإللكتروني

 1.ى انتهاك حقوق الملكية الفكريةهو الحال في الكتب الورقية ألنها تتعرض ال

                                           
 [:متاح على الخط](25/03/2092 االطالعتاريخ ) مستقبل الكتاب الورقي لن يندثر مهما كان تطور المعلوماتية_ 1

 www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=303304. 
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خر مقاالته حول عالهم رابح من جامعة الجزائر في آو يقول في هذا السياق الدكتور 

متفوقا على الكتاب اإللكتروني والدليل  ن الكتاب الورقي سيبقىوصناعة الكتاب أالمكتبات 

المنتجة ن عدد العناوين المطبوع يكمن على وجه الخصوص في أن الكتاب على ذلك أ

دم ن الدول العربية ما زالت بعيدة عن ركب التقوأ تفوق بكثير المنشورات بالدعائم الرقمية

تسير في الطريق تاج الى جهود مضاعفة لكي تواكب و تحفي مجاالت النشر اإللكتروني و 

 1.الصحيح نحو بناء محتوى الكتروني يثبت وجودها على خريطة المجتمعات المعلوماتية

ن العصر ما بحيث يؤكد االستاذ أحمد يوسف أن المستقبل لكالهآخر يقول أ وهناك اتجاه

ن المهم تخدام الكتاب اإللكتروني ايضا، وأعصر اس لكنه القادم ليس للكتاب الورقي وحده،

، بل المواظبة على القراءة في ذلك ال يكمن في اختيار نوع الوسيلة او الكتاب الذي نقرأه

 . مواكبة المجتمعات الحضارية في المجاالت العلمية المتقدمةو تنمية روح المطالعة و 

مختصين العرب أن الكتاب الورقي لم يزل يحافظ على ويرى عدد من الباحثين الكتاب و 

كترونية سيطرة الثقافة االلمات و ثورة المعلو دم في ظل تحديات التقدم العملي و مستواه المتق

رقمية، واتحادات الكتاب الرواية اللى الكتاب و بكل تفاصيلها من مواقع ومنتديات وصوال إ

م يزل موجود اب الورقي بكل أشكاله الثقافية والعلمية والترفيهية لأن الكتاالنترنت وغيرها و 

لعدد كبير من االسباب أهمها أن هذا الكتاب يحتاج فقط إللمام في القراءة بينما يحتاج 

طريقة الحصول سوب و ثل استخدام الحاالكتاب االلكتروني إلتقان مهارات كثيرة أخرى م

                                           
 

  [:متاح على الخط ]مستقبل الكتاب الورقي في ظل االكتساح الهائل للكتاب اإللكتروني_  1
http://www.yemeress.com/sabanet/120265(9/04/2092:االطالع تاريخ ) 

http://www.yemeress.com/sabanet/120265(تاريخ
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في مقابل الكتاب الورقي الذي يسهل الحصول عليه في المكتبات إال أنه لم يقلل من عليه 

تاب الك ليس على حسابه خاصة أناب االلكتروني إلى جانب الورقي و أهمية الكت

تداوله بين لرقيب عبر يستطيع تجاوز اااللكتروني يختصر المسافات والحدود السياسية و 

تداوله بين الذي يمكن حضوره و القراء عبر البريد االلكتروني بعكس الورقي المهتمين و 

 .القراء

تحديات التطور وده وبقائه بالرغم من التطورات و فالكتاب المطبوع مازال يحافظ على وج

الكتاب االلكتروني مازال يتغذى من الكتاب الورقي حيث أن جل الكتب و العلمي، 

 .عن طريق االنترنت ونية هي كتب ورقية محملةااللكتر 

الجامعيين حول اختيارهم للكتاب التقليدي على العديد من الطلبة وقد تم طرح السؤال 

اءة فيها المطبوع وااللكتروني فأجاب البعض منهم بتفضيل الكتب المطبوعة وهذا لمتعة القر 

لبعض منهم فقد صرح بإدمانهم ما اوسهولة تصفحها أ  ستخدامهاوالشعور بالراحة أثناء ا

ستخدام المصادر اإللكترونية بما فيها الكتاب اإللكتروني بهدف مواكبة تطورات على ا

في أقل وقت وجهد ممكن ومن هنا يمكن العصر وكذلك لسهولة الحصول على المعلومات 

 القول أن الكتاب المطبوع مازال يحافظ على بقائه في ظل التقدم التكنولوجي والكتاب

االلكتروني ما هو اال كتاب ورقي محمل عن طريق االنترنت كما ان الكتاب والمؤلفين 

يميلون الى وضع مصنفاتهم اوال على شكل كتب ورقية لما تحظى به هذه الكتب من 

 .اعتبار ومالها من سلطة
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 :خاتمة

لقد استنتجنا من خالل هذا الفصل أن الكتاب عرف على مر العصور انتشار واسعا في 

ذا أن صار في شكل مصغرات فلمية جميع المجاالت منذ أن كان ان ينسخ بخط اليد إ

زها التطور خير ما هو إال نتيجة لعدة عوامل أبر ل إلى الشكل اإللكتروني، وهذا األانتقو 

تنامي النشر االلكتروني، بحيث بدأ الكثير من الناشرين ينشرون كتبهم التكنولوجي للحوامل و 

 .تاحتها على شبكة االنترنتا  جة و في شكل أقراص مدم

أساس بناء المجتمعات ال يزال ور إال أن الكتاب المطبوع  كان و لكن رغم هذا التطو 

اب االلكتروني وعلى الرغم من وجود صراع حاد بينه وبين منافسه الكتمتطورة المعلومات ال

 .واالتصاالتي عالم المعلوماتية بالرغم من التطور الكبير الحاصل فعليه سيبقى متفوقا و 



 

: الفصل الثالث
 الدراسة الميدانية
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 :تمهيد

االته في مجال التعليم استعمصول األولى إلى الكتاب المطبوع و بعدما تم التطرق في الف

 .الدور الذي يحققه من وراء استخدامهالجامعي و 

ن قمنا أسوف نتطرق في هذا الفصل التطبيقي إلى استخالص نتائج االستمارة التي سبق 

على اإلشكالية  هذا لإلجابةدب والفنون كعينة للدراسة و ألبتوزيعها على طلبة الدكتوراه بكلية ا

مدى الطلبة للكتاب المطبوع و  اهتمامالتي تهدف إلى التعرف على مدى المطروحة سابقا و 

 .وجهة نظر المبحوثين كل هذا منو غيرها من تساؤالت الدراسة الوسط الجامعي و في  انتشاره
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 :الميدانيةتعريف بمكان الدراسة 

المرسوم  التنفيذي قد اعتبر و  .بن باديس خروبةاالفنون بجامعة عبد الحميد و  األدبتقع كلية 

عة وبحث في الجامنها وحدة تعليم أب الكلية 9330وت أ90: المؤرخ في 972-30: رقم 

 .وهذا في ميدان العلم والمعرفة

فة ويتشكل مجلس الكلية وهذه الكلية هي عبارة عن وحدة تعليم وبحث في ميدان العلم والمعر 

 .قسامألونائب العميد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة ورؤساء ا من العميد

تخصص وتتمثل  وأالقسم شعبة ومادة قسام وتتشكل من مكتبة ويشمل أتشكل من عدة توهي 

 :ساسية في األمهمتها 

 .التكوين فيما بعد التدرج

 .نشاطات البحث العلمي

 .نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وجديد المعارف 

المعاهد التي تتكون منها جامعة مستغانم المرسوم تم تحديد عدد الكليات و  وبموجب هذا

 : وهي

 .والتكنولوجياكلية العلوم  -

 .والفنون األدبكلية  -

 .كلية الحقوق والعلوم التجارية -
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 .كلية العلوم االجتماعية -

                                           .                                                                                                                            معهد التربية الرياضية والبدنية -

 :الكلية نشأة

 29 39المؤرخ في  029-29رقم فيذي دب والفنون بموجب المرسوم التنألت كلية اأنشأ

 :قسام التاليةألوهي تتكون من ا 2229

 قسم اللغة العربية  -

 قسم اللغة الفرنسية -

 نجليزية إلقسم اللغة ا -

 سبانية إلقسم اللغة ا -

 :التشكيليةقسم الفنون  -

 :الجانب البيداغوجي للكلية

 :توزيع األساتذة حسب الصنف

أستاذ  293حوالي  9327ألساتذة وصل عددهم خالل سنة تحتوي الكلية على مجموعة من ا

 :و أستاذة مكلفون بتقديم الدروس للطلبة كل حسب تخصصه و يتوزعون كالتالي

 .أستاذ 03المؤقتين أستاذ و  03الدائمينعدد األساتذة الجامعيون 
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 .أستاذ 29عدد األساتذة المحاضرون أ 

 .أستاذ 20 عدد األساتذة المحاضرون ب

والقاعات تتوزع حسب الدروس للطلبة مجموعة من المدرجات يخصص لتغطية المحاضرات و 

 :نذكر منهاكل تخصص و 

 30 :عدد المدرجات بالكلية

 20: عدد قاعات التدريس بالكلية

 32: بالكليةعدد المخابر 

 32:قاعة األساتذة

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث                                                                       دراسة ميـــــــدانية
 

 

110 

 :ستبيانتحليل نتائج اال-2

 :البيانات الشخصية 2-1

ستمارة على أفراد العينة تم تحكيمها من طرف بعض األساتذة من أجل قبل توزيع اال

 :الحصول على البيانات المطلوبة وتفريغها للتوصل الى النتائج التالية 

 : المعلومات الشخصية حول المبحوثين

سئلة أضم خمسة .خاص بالبيانات الشخصية ستمارة هذه الدراسة على محور اشتملت القد 

تتعلق بالجنس والسن ونوع الدكتوراه ومستوى الدكتوراه والتخصص وتعتبر كلها مؤشرات 

تقتضيه متغيرات الدراسة وأهدافها  يعتمد عليها لتحليل البيانات والمعطيات الميدانية حسب ما

سة أي عالقة هذه المتغيرات بمدى أثير على  نتائج الدراون لها دور في التويمكن أن يك

ستعمال طلبة الدكتوراه للكتاب المطبوع مثل تدخل عامل المستوى العلمي في توجه نحو نوع ا

ان التصنيف ال يرقى مستوى ذلك التصنيفات التي تعتمد  أيواضيع مع االشارة معين من الم

نه من ديد الفروق الفردية بصفة دقيقة ألشخصية كمعيار لتحعلى الخصائص النفسية وال

 ستائج المتوصلالصعب تحديد العوامل المتحكمة في نتائج الدراسة بشكل دقيق وتبنى الن

و أالتساؤالت الدراسة التي قد تثبت جابة عن تراب من اإلقاتية مجرد اآل اليها في الجداول

 :تنفذ عرض كافة نتائج االستمارة 
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 .الجنس: السؤال األول-

 النسبة  التكرار الجنس

 %03 00 ذكور 

 %23 92 إناث

 %233 03 المجموع

 .توزيع أفراد العينة حسب الجنس: 11الجدول                   

 

 .توزيع أفراد العينة حسب الجنس: 11الشكل رقم            

أن أفراد العينة من جنسين ذكر و أنثى بحيث  32و الشكل رقم  32رقم  يتبين من خالل الجدول

بالمائة أي  23 ــــتأما نسبة اإلناث فقدرت ب .طالب دكتور 00بالمائة أي  03بلغت نسبة الذكور 

 .مع اإلناث نجد أن نسبة الذكور مرتفعة مقارنطالبة دكتورة و هنا  92

 

 

40% 

60% 

0 0 

 أنثى 

 ذكور
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 .السن: السؤال الثاني

التي حددت كل واحدة من حيث السن على طريقة الفئات و  لقد اعتمدنا في توزيع أفراد العينة

 :سنوات كما هو مبين في الجدول التالي 23ـــمنها ب

 النسبة التكرار السن

 %03 00 سنة53أقل من 

سنة إلى  53ما بين 

 سنة53

92 03% 

سنة إلى  54ما بين 

 سنة34

0 3% 

 33 33 سنة فما فوق35

 %233 03 المجموع

 .السنتوزيع أفراد العينة حسب : 12الجدول رقم 
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 .توزيع أفراد العينة حسب السن: 12الشكل رقم                           

 ــالتي قدرت بسنة و  03ا الفئة العمرية أقل من من خالل الجدول يتبين أن أعلى نسبة مثلته

 .سنة 23سنة إلى  03بالمائة و تليها الفئة العمرية ما بين  03

سنة و نالحظ انعدام الفئة  30سنة إلى  20لمائة فمثلتها الفئة العمرية ما بين با 3أما نسبة 

فإنها تدل على  شيءسنة فما فوق، و اندلت هذه النتائج على  37األخيرة التي كانت ما بين 

د  .م .ربما هذا راجع إلى النظام الجديد لسنة و  03 أقل من اأن أغلب طلبة الدكتوراه كانو 

حيث أفرز نسبة كبيرة من الدكاترة تقل أعمارهم  9332امعة الجزائرية سنة في الج  المنتهج

 .سنة 03عن 
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 سنة35أقل من 

 سنة45إلى 35مابين 

 56سنة إلى 46مابين 
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 .نوع الدكتوراه: السؤال الثالث

 النسبة التكرار  نوع الدكتوراه
 %73 29 د. م.ل 

 %03 29 علوم
 %233 03 المجموع

 .الدكتوراه توزيع أفراد العينة حسب نوع  :15الجدول رقم               

 

 .توزيع أفراد العينة حسب نوع الدكتوراه: 15الشكل رقم               

د مرتفعة  بنسبة . م. ل ةأن نسبة دكتور  30و الشكل رقم 30رقم  يظهر من خالل الجدول

بالمائة و هذا راجع إلى  03 ـــــبالمائة مقارنة مع الدكتورة علوم التي قدرت نسبتها ب 73

 .مرونة النظام الجديد
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 د,م,دكتورة ل
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 .المستوى العلمي: السؤال الرابع

 النسبة التكرار مستوى الدكتوراه

 %03 00 دكتوراه ألولىسنة ا

 %93 29 دكتوراه ثانيةسنة ال

 %93 29 دكتوراهال  الثالثة سنة

 33 33 دكتوراه الرابعةسنة 

 33 33 دكتوراه الخامسةسنة 

 33 33 دكتوراهالسادسة سنة 

 %233 03 المجموع

 .التعليميتوزيع أفراد العينة حسب مستوى : 15الجدول رقم          

 

 .توزيع افراد العينة حسب المستوى التعليمي: 15الشكل رقم           

60% 20% 

20% 

0 

 سنة أولى دكتوراه

 سنة ثانية دكتوراه

 سنة ثالثة دكتوراه
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أن مستوى أفراد العينة ينقسم إلى ستة  32والشكل رقم   32نالحظ من خالل الجدول رقم س

 00بالمائة أي  03ــ مستويات لقد بلغ عدد الطلبة بالنسبة لسنة أولى دكتورة بنسبة قدرت ب

بالمائة  93ـــ الثالثة فقدرت نسبتها ببة أما فيما يخص السنة الثانية و هي تمثل أكبر نسفرد و 

 .السادسة دكتوراهونالحظ انعدام السنة الرابعة والخامسة و فرد  29التي بلغ عدد أفرادها و 

 .التخصص: السؤال الخامس

 النسبة التكرار   التخصصات

 1.66 32 نظرية األدب

 16.66 23 لسانيات تعليمية 

 20 29 التطبيقلسانيات عامة النظرية و 

 1.66 32 النقد  األدبي الحديث المعاصر 

 20 29 تحليل الخطابلسانيات النص و 

 16.66 23 دراسات بالغية معاصرة

 0.00 9 بحث بالغي معاصر 

 1.66 32 أدب وحضارة

 1.66 2 العربية تعليمية اللغة 

 16.66 23 لسانيات تطبيقية 

 233 03 النقد الثقافي في النقد األدبي

 .توزيع أفرد العينة حسب التخصص :13جدول رقم         
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 .توزيع أفرد العينة حسب التخصص: 13الشكل رقم                       

تحقيق و ذلك بهدف تلبية رغبات الطلبة د من التخصصات و أن لكل جامعة العديمن المعلوم 

اهدافهم من خالل اختيار التخصص المناسب له وفقا لرغبته دون أي ضغوطات، حيث نرى 

تخصص كما الحظنا  22الفنون هي بدورها تتكون من و  اآلدابمن خالل الجدول أن كلية 

 .ون في جميع التخصصاتمن خالل الجدول أعاله أن الطلبة متشعب

ناث طلبة الدكتورة الجامعيون ذكور و  و قد تم توزيع التخصصات في الجدول أعاله على ا 

تخصص لسانيات النص وتحليل الخطاب واللسانيات العامة النظرية والتطبيق  حيث قدر

دراسات ثم يأتي تخصص  لسانيات تعليمية و هي تمثل أكبر نسبة، بالمائة و  93بنسبة 

بالمائة،  20.00ـمعاصرة ولسانيات تطبيقية تشاركت في نفس النسبة حيث قدرت ببالغية 

بالمائة أما بالنسبة  0.00أما بالنسبة للتخصص بحث بالغي معاصر قدرت نسبته 

1,66 

16,66 

20 

1,66 

20 

16,66 

3,33 

1,66 

1,66 

1,66 

16,66 

 نظرية األدب

 لسانيات تعليمية

 لسانيات عامة النظرية و التطبيق

 النقد األدبي الحديث والمعاصر

 لسانيات النص و تحليل الخطاب

 دراسات بالغية معاصرة

 بحث بالغي معاصر

 أدب و حضارة

 تعليمية اللغة العربية

 لسانيات تطبيقية

 النقد الثقافي في النقد األدبي
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 ية االدب ،النقد األدبي الحديث والمعاصر وأدب لتخصصات تعليمية اللغة العربية، نظر 

 .بالمائة 2.00ضارة قدرت نسبتهم ب حو 

 .أنماط ودوافع استخدام الطلبة للكتاب المطبوع: المحور األول 9-2

 .ستخدام الكتاب المطبوع في القراءةا: السؤال األول 

 النسبة التكرار  االحتماالت

 %45.5 53 دائما

 %23 13 أحيانا

 %11.45 5 نادرا

 11 11 مطلقا

 %111 41 المجموع

لكتاب المطبوع استخدام طلبة الدكتوراه ل توزيع أفراد العينة حسب مدى :14الجدول رقم 

 .في القراءة
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استخدام طلبة الدكتوراه للكتاب  توزيع أفراد العينة حسب مدى يمثل  :14الشكل رقم 

 .المطبوع

نالحظ من خالل الجدول أن نسبة استخدام طلبة الدكتوراه للكتاب المطبوع كبيرة حيث قدرت 
بالمائة يرون أن أحيانا ما يستخدمون  93بمختلف تخصصاتهم في حين أن بالمائة  00.0

طالب دكتور أما نادرا ما يستخدمون الكتاب المطبوع  23 ــــالكتاب المطبوع بحيث قدرت ب
ربما هذا راجع انعدام االحتمال األخير مطلقا و طلبة دكتوراه و  7بالمائة أي  22.07 ـــقدرت ب

 .على الكتاب الورقي أو التحسس من مدى مصداقية و موثوقية معلوماتهإلى اعتمادهم 
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 دائما
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 هل تقرأ الكتب المطبوعة من أجل؟: السؤال الثاني

 النسبة التكرار االحتماالت 
 %7.3 0 المستجدات

 %93 20 إعداد بحوث علمية
 %3 2 للمطالعة

 %20.93 20 تحضير الدروس
 %90.93 92 إلعداد األطروحة

 %93 29 أذكرها اخرى
 %233 79 المجموع

 .حسب أغراض قراءة الكتب المطبوعةتوزيع أفراد العينة  :15الجدول رقم

 

 .توزيع أفراد العينة حسب أغراض قراءة الكتب المطبوعة: 15الشكل رقم

ن الطلبة يستخدمون الكتاب المطبوع بنسبة كبيرة جدا نظرا أحظنا من خالل الجدول ال

لدى الطلبة المقبلين على إعداد أطروحة تخرج بنسبة عملية البحث العلمي و ألهميته في 

7,50% 

20% 

5% 
16,25% 

26,25% 
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 المستجدات

 إعداد بحوث علمية

 للمطالعة

 تحضير الدروس
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 اخرى أذكرها
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تعد أكبر نسبة مقارنة باألخرين أما بالنسبة طالب  دكتور و  92بالمائة أي  بــ0قدرت ب

بالنسبة ، و بطال 20بالمائة موزعة على  90.07 ــإلعداد البحوث العلمية قدرت نسبتها ب

أي أربعة طالب دكاترة أما بالنسبة لتحضير الدروس  بالمائة 0بـــللمطالعة  قدرت 

دكتور، تأتي أغراض اخرى بنسب طالب 20بالمائة أي  92.07ا المحاضرات فقدرت نسبتهو 

الها قليال مثل إعداد المقاالت واالطالع على ثقافات كان استعمبالمائة و  93ــمتقاربة قدرت ب

 .المختلفةها ألجل اكتساب المعارف أاالخرى وهناك من يقر 

 ماهي أنواع الكتب المطبوعة التي تفضل قراءتها؟: السؤال الثالث

 النسبة التكرار االحتماالت 

 %90.92 27 الكتب الدراسية

 %09.03 99 الكتب المرجعية

 %93.33 23 الكتب الدينية

 %27.93 20 اخرى أذكرها

s233 70 المجموع% 

 .الكتب المطبوعة المفضلة للقراءة أنواع توزيع أفراد حسب  :13الجدول رقم
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 .انواع الكتب المطبوعة المفضلة للقراءةتوزيع أفراد حسب  :13الشكل رقم 

هي الكتب وعة المفضلة لدى طلبة الدكتوراه نواع الكتب المطبن أأنالحظ من خالل الجدول  

كبر نسبة أطالب وطالبة وهي  99بالمائة موزعة على  20.07: ــالمرجعية فقدرت نسبتها ب

 أما ،طالب دكتور27بالمائة موزعة على 99.00ـــما بالنسبة للكتب الدراسية فقدرت نسبتها بأ

طالب وطالبة، وهناك من  23المائة موزعة على ب93 ــبالنسبة للكتب الدينية فقدرت نسبتها ب

الكتب و تمثلت في الكتب النقدية، بالمائة و  27.93ــخرى حيث قدرت النسبة بأفضل كتب 

اللغة وهناك من و الكتب العلمية إضافة إلى كتب الفكر المعاصر بالتخصص، و  اصةلخا

وان الوطني للمطبوعات الجامعية والكتب المتخصصة في فضل الكتب الصادرة عن الدي

 .(النحوية و اللسانية)الكتب اللغوية ، و فقه والكتب الثقافيةالاألدب و اللغة و 
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 :تجد سهولة في الحصول على الكتب المطبوعة هل:السؤال الرابع

 النسبة التكرار االحتماالت 

 %22.07 93 نعم 

 %39.00 03 ال

 %233 03 المجموع

 . سهولة الحصول على الكتب المطبوعةتوزيع أفراد العينة حسب مدى  :10الجدول رقم 

 

 .الكتب المطبوعةسهولة الحصول على توزيع أفراد العينة حسب مدى  :: 10الشكل رقم 

اد عينة الدراسة ال يجدون سهولة في ر فأبالمائة من  22.07من خالل الجدول نالحظ نسبة 

الحصول على الكتب المطبوعة وقد ارجع السبب في ذلك انه يوجد بالمكتبات  والمؤسسات 

بالمائة انهم يجدون سهولة  39.00والمدارس لصعوبة الوصول اليه وحمله بحيث نرى نسبة 

نهم من الطلبة أل فضل لدى الكثيرالحصول عليه رغم المشقة والتعب إال أنه يبقى األ في

41,67 

58,33 

0 0 

 نعم

 ال
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نه يساعد على ماله وال يلحق ضررا بالعين  كما أيجدون سهولة في استخدامه وتصفحه واستع

 لى استعماله في إضافة  يتطلب اجهزة قراءة خاصة به باإلالتركيز والقدرة على االستيعاب وال

 .ي وقت ومكانأ

 هل الكتاب المطبوع ال زالت اهميته بنفس االهمية قبل عقد من الزمن : ؤال الخامسالس

 النسبة التكرار  االحتماالت

 %00.00 09 نعم 

 %00.07 99 ال

 %233 03 المجموع

 .همية الكتاب المطبوعأتوزيع أفراد العينة لمعرفة :11دول رقم الج          

 

 .اهمية الكتاب المطبوع توزيع أفراد العينة لمعرفة :11الشكل رقم              

 

63,33 

36,67 

0 0 

 نعم

 ال
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ن الكتاب المطبوع أفراد عينة الدراسة أمن  00.00ن نسبة أمن خالل الجدول نالحظ 

يمتاز بجودة  لكتروني الإلن الكتاب اأو األهمية قبل عقد من الزمن هميته بنفس أالزالت 

ص فقط وغرض معلومات بعض الكتب على الن قتصارالالمعلومات عالية في تقديم 

هميته مع ظهور أن الكتاب المطبوع تراجعت أبالمائة  00.07نرى نسبة مختصرة بحيث 

 .أننا في عصر التكنولوجيا والتطور في مختلف المجاالتلكترونية المختلفة بما إلاالحوامل 

 الجامعي وتنمية  ميوله هل الكتاب المطبوع له دور في تكوين الطالب: السؤال السادس 

 .القرائية

 النسبة  التكرار  االحتماالت 

 %20.07 39 نعم 

 %0.00 9 ال

 %233 03 المجموع

دور الكتاب المطبوع في تكوين الطالب الجامعي توزيع أفراد العينة لمعرفة :11الجدول رقم

  .وتنمية ميوله القرائية



 الفصل الثالث                                                                       دراسة ميـــــــدانية
 

 

126 

 

دور الكتاب المطبوع في تكوين الطالب الجامعي  توزيع أفراد العينة لمعرفة :11الشكل رقم 

 .و تنمية ميوله القرائية

ن الكتاب المطبوع له دور في تكوين الطالب الدراسة أ فراد عينةمن أ 20.07ترى نسبة 

ن الكتاب المطبوع ليس له دور في أ 0.00القرائية في حين ترى نسبة  الجامعي وتنمية ميوله

 .باألولىالب الجامعي وهي نسبة ضئيلة مقارنة تكوين الط
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3,33 

 نعم
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 .ايجابيات وسلبيات الكتب المطبوعة : المحور الثاني 2-5

 .في رايك ما هي االيجابيات التي تقدمها  الكتب المطبوعة :السؤال االول 

 النسبة التكرار  االحتماالت 

 %3.79 2 سهولة الوصول اليه

 %09.93 90 سهولة االستخدام والقراءة

 %7.23 3 االعتياد عليه 

 %92.99 27 امكانية التصفح

امكانية الكتابة على 

 الهامش والتسطير

22 23.79% 

 %22.99 23 اخرى اذكرها

 %233 73 المجموع

 . االيجابيات التي تقدمها الكتب المطبوعةتوزيع أفراد العينة لمعرفة  :12الجدول رقم 
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 . اإليجابيات التي تقدمها الكتب المطبوعةلمعرفة  توزيع أفراد العينة :12الشكل رقم 

ن من بين من أفراد عينة الدراسة أبالمائة 09.00خالل الجدول نالحظ أن نسبة من 

 .االيجابيات التي يقدمها الكتاب المطبوع  سهولة االستخدام والقراءة 

بالمائة  9.02سبة والتسطير وترى نمكانية الكتابة على الهامش إ 29.00في حين ترى نسبة 

هناك مجموعة من االيجابيات بالمائة سهولة الوصول اليه و  0.07ونسبة االعتياد عليه 

والدقة تمثلت في تقديم الجديد بالمائة و  22.99ـ التي قدرت نسبتها بينة و تطرق إليها أفراد الع

ثوق أكثر الكتاب المطبوع كتاب مو ا باإلضافة إلى أنهم اعتبرو  في التوثيق واألمانة العلمية

 .هذا راجع إلى مدى استعمالية طلبة الدكتوراه و حاجتهم إليهمن الكتاب االلكتروني و 
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  :فيما تتمثل فوائد الكتاب المطبوع:لسؤال الثاني 

 النسبة  التكرار  االحتماالت

 %09.3 23 تحصيل المعرفة 

 %29.3 2 دليل الثقافات االخرى 

 %9.02 0 موجه سلوكي اخالقي 

 %20.00 29 اخرى اذكرها

 %233 79 المجموع

 .فوائد الكتب المطبوعةتوزيع أفراد العينة حسب  :15دول رقم ج

 

 .فوائد الكتب المطبوعةمدى توزيع أفراد العينة حسب : 15الشكل رقم 

62,5 12,5 

8,34 

16,66 

Ventes 

 تحصيل المعرفة

 دليل الثقافات االخرى

 موجه سلوكي أخالقي

 اخرى اذكرها
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ن فائدة الكتاب بالمائة من أفراد عينة الدراسة يرون أ 73يبين الجدول أعاله أن نسبة 

المطبوع تتمثل في تحصيل المعرفة في حين يرى البعض اآلخر بأنه دليل الثقافات األخرى 

نه موجه سلوكي اخالقي ، ولم يبخل أفراد العينة بالمائة بأ 23وبنسبة بالمائة  23بنسبة 

لة بالمائة وتمثلت في المزاو  20.00بحيث قدرت نسبتهم بللكتاب المطبوع  بذكر فوائد اخرى

على فيه يمكننا الحصول وأنه رفيق دائم وسهل االستعمال و أنه المادة العلمية األصيلة و 

 .لمراجعالمزيد من عناوين المصادر وا

 .الى المعلوماتهل يتميز الكتاب المطبوع في سرعة الوصول  :السؤال الثالث 

 النسبة  التكرار  االحتماالت 

 66.66% 23 نعم

 33.34% 93 ال

 60 3 

 %233 31 المجموع

 .سرعة الكتاب المطبوع في الوصول إلى المعلوماتلمدى  توزيع أفراد العينة :15الجدول
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لى سرعة الكتاب المطبوع في الوصول إ توزيع أفراد العينة لمدى :15الشكل رقم 

 .المعلومات

 هذالسرعة في الوصول إلى المعلومات و يبين الجدول أعاله أن الكتاب المطبوع يتميز با

راجع ربما إلى سهولة استعماله وتصفحه ويساعد على التركيز والحفظ ويعطي عمق المعرفة 

التمتع بتقليب  القارئ يحس به من خالل مالمسته و التأمل هو عبارة عن وجود مادي يجعل و 

بالمائة أن الكتاب  00.00بالمائة في حين يرى البعض االخر  00.00بنسبة تقدر صفحاته 

تميز بالسرعة في وجود بديله الكتاب اإللكتروني الذي يتميز بالسرعة في عصر المطبوع ال ي

تطور تكنولوجيا المعلومات فيضغط على الزر ليتم الحصول على المعلومات دون بذل جهد 

 .ووقت طويل

 

 

66,66 

33,34 

 نعم

 ال
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 تخدم الكتب المطبوعة لمصداقيتها؟هل تس:السؤال الرابع 

 النسبة التكرار  االحتماالت 

 %90.02 33 نعم

 %20.00 23 ال

 %233 03 المجموع

 .مصداقية الكتب المطبوعةتوزيع أفراد العينة على مدى :13جدول رقم 

 

 .مصداقية الكتب المطبوعةتوزيع أفراد العينة على مدى : 13الشكل رقم 

بنسبة ن الكتاب المطبوع يحتوي على مصداقية علمية للمعلومات يرى أفراد عينة الدراسة أ

ضمن وقد أرجع الطلبة السبب في ذلك أن الكتاب المطبوع أوثق وأ 90.02بلغت كبيرة جدا 

نة  وهذا كاف لمصداقية المعلومات واالفكار التي معي موثقة من دار نشر ألنهاللمعلومات 

83,34 

16,66 

 نعم

 ال
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مصداقية علمية ن الكتاب المطبوع ليس له فقط أ20.00عليها في حين ترى نسبة يحتوي 

 .من حيث المعلومات

 لبيات الكتب المطبوعة؟ماهي س:الخامس السؤال 

ل الجدول نه له سلبيات ومن خالالتي يتميز بها الكتاب المطبوع إال أ رغم المزايا العديدة

 :ي الطلبة حول هذه السلبيات التالي سنتعرف على رأ

 النسبة التكرار االحتماالت 

 %39.00 03 ثقل حجمه

 %93 23 كبر حجمه

 %20.07 23 تقادم معلوماته

 %233 03 المجموع

 

 .سلبيات الكتب المطبوعةتوزيع أفراد العينة لمعرفة :14جدول رقم 

 

58,33 25 

16,67 

0 

 ثقل حجمه

 كبر حجمه

 تقادم معلوماته
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 .سلبيات الكتب المطبوعةتوزيع أفراد العينة على مدى : 14الشكل رقم 

تكمن في ثقل حجمه  ن سلبيات الكتاب المطبوعمن أفراد عينة الدراسة أ 39.00ترى نسبة 

الوقت الطويل الذي يستغرقه الطالب في عملية البحث وقد يرجع ذلك إلى الجهد المبذول و 

نة أن سلبيات الكتاب فراد العيالمائة من أب93عن الكتاب المطبوع في حين ترجع  نسبة 

 حيزا الإ يأخذلى كبر حجمه مقارنة بالكتاب االلكتروني الذي يتميز بخفة وزنه وال المطبوع إ

من أفراد العينة أن سلبيات  بالمائة  93جع نسبة بسيطا في وسائط التخزين في حين تر 

 يأخذلكتروني الذي يتميز بخفة وزنه وال الكتاب المطبوع إلى كبر حجمه مقارنة بالكتاب اإل

لى تقادم بالمائة من أفراد العينة إ 93في حين ترجع نسبة ال حيزا بسيطا في وسائط التخزين إ

 .مثال  التأليفعداده التي يمر بها كمرحلة ما هذا راجع إلى طول مراحل إعلوماته وربم
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 : هل يلبي الكتاب المطبوع احتياجاتك من العلومات بشكل:السؤال السادس 

 النسبة التكرار  االحتماالت 

 %93 29 جزئي

 %20.07 23 كلي

 %0.00 9 نادرا

 %233 03 المجموع

 . االحتياجاتتوزيع أفراد العينة حسب مدى وفاء الكتاب المطبوع في تلبية  :15جدول رقم 

 

 .توزيع أفراد العينة حسب مدى وفاء الكتاب المطبوع في تلبية االحتياجات: 15الشكل رقم 

الطالب بشكل جزئي بنسبة قدرت  حتياجاتيبين الجدول أعاله أن الكتاب المطبوع بلبي إ

بالمائة ونادرا  20.07بالمائة وهي نسبة كبيرة مقارنة بالشكل الكلي التي قدرت نسبتها  93ب

بالمائة  0.00حتياجات الباحثين من المعلومات حيث قدرت النسبة يلبي الكتاب المطبوع إ ما

 .وهي نسبة ضئيلة 

80 

16,67 

3,3 0 

 جزئي 

 كلي

 نادرا
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 روني بين الكتاب المطبوع  وااللكت:المحور الثالث 

لى ومات االخرى في حالة تعذر وصولك إهل تلجا الستخدامك اوعية المعل:السؤال االول 

  الكتاب المطبوع

 النسبة التكرار االحتماالت 

 %233 03 نعم

 33 33 ال

 %233 03 المجموع

  .استخدام اوعية المعلومات االخرىتوزيع أفراد العينة حسب :13جدول رقم 

 

 .توزيع أفراد العينة حسب استخدام اوعية المعلومات االخرى :13الشكل رقم 

مات  وعية المعلو الستخدام أذا كان طلبة الدكتوراه يلجؤون من خالل الجدول الذي يبين ما إ

ن ال خيار بالمائة أل 03لى الكتب المطبوع نالحظ نسبة االخرى في حالة تعذر وصولك إ

 .االحتمال الثاني وانعدامأمامهم 

100 

0 0 0 

 نعم

 ال
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 ؟اي نوع من الكتب تبحث اوال:الثاني  السؤال

 النسبة التكرار  االحتماالت 

 %23 92 الكتب االلكترونية

 %03 00 الكتب المطبوعة 

 %233 03 المجموع

 .انواع الكتب توزيع أفراد العينة حسب  :10جدول رقم 

 

 .انواع الكتب توزيع أفراد العينة حسب  : 10الشكل رقم 

 اإللكترونيةلوية البحث عن الكتب المطبوعة أو و أالمبحوثين حسب يوضح الجدول توزيع 

ولى على الكتب المطبوعة لمصداقياتها ألنها تبحث بالدرجة اأغلبية الطلبة تقول أن أونالحظ 

 .العينةفراد أبالمائة من  03 بــ وباعتبارها كمصدر موثق بحيث قدرت نسبتها

ولى على الكتاب االلكتروني تقول أنها تبحث بالدرجة األ 92بالمائة موزعة على  23ما أ

 .ه كجهاز الحاسوب وشبكة االنترنتنظرا لتوفر كل الشروط البحث عن

60 

40 

0 0 

 الكتب المطبوعة

 الكتب االلكترونية
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 :ـكثر عند استخدامك لأهل تجد صعوبات :سؤال الثالث ال

 النسبة  التكرار  االحتماالت 

 %03 29 الكتاب المطبوع 

 %73 29 الكتاب االلكتروني 

 %233 03 المجموع

 عوبات استخدام الكتاب المطبوع وتوزيع أفراد العينة حسب مدى ص :21جدول رقم

 .االلكتروني

 

استخدام الكتاب المطبوع صعوبات توزيع أفراد العينة حسب مدى : 21الشكل رقم  

 .لكترونيإل او 

لكتروني بنسبة كبيرة من قبل الطلبة إلنه رغم استخدام الكتاب اأ 93نالحظ من خالل الجدول رقم 

ي ما أبالمائة 73ـــوالتي قدرت نسبتها ب ،أثناء استخدامه ن هناك صعوبات تعترضهم وتواجههم أ الإ

30 

70 

0 0 

 الكتاب المطبوع

 الكتاب االلكتروني
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ضاءة الشاشة التي تلحق الى إوالسبب في ذلك فراد العينة وهي نسبة كبيرة أفرد من  29يعادل 

لكتروني إلن الكتاب األى إضافة إستيعاب االتركيز وقلة لى ضعف الإضررا بالعين وهذا ما يؤدي 

 .على ترقيم صفحاته ال يحتويحيان ألفي بعض ا

ثناء استخدامهم للكتاب المطبوع وقد أبالمائة من الطلبة اللذين تواجههم صعوبات  03في حين نجد 

 .تعرضه للتلف بسرعةذلك  سببيعود 

 ؟ايهم اكثر راحة عند االستعمال :السؤال الرابع

 النسبة  التكرار االحتماالت 

 %70.07 20 الكتاب المطبوع 

 %90.00 22 الكتاب االلكتروني

 %233 03 المجموع

 .الكتاب االكثر راحة عند االستخدامتوزيع أفراد العينة حسب :21جدول رقم

 

 .الكتاب االكثر راحة عند االستخدامتوزيع أفراد العينة حسب : 21الشكل رقم          

76,67 

23,33 

0 0 

 الكتاب المطبوع

 الكتاب االلكتروني
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نالحظ أن الكتاب المطبوع هو األكثر راحة عند االستعمال لدى  92خالل الجدول  من

بالمائة وهي نسبة 70.07غلبية طلبة الدكتوراه بحيث بلغت نسبة اختيار الكتاب المطبوع أ

عماله وال يلحق ضررا بالعين كما مرتفعة والسبب في ذلك هو سهولة استخدامه وتصفحه واست

فة جهزة قراءة خاصة به باإلضايتطلب أ والقدرة على االستيعاب وال نه يساعد على التركيزأ

 .ي مكانإلى استعماله في كل وقت و في أ

د بلغت أما بالنسبة لطلبة الذين يجدون الراحة أكثر عند استعمالهم للكتاب االلكتروني فق

ال رجع أفراد عينة الدراسة السبب في ذلك أن الكتاب االلكتروني وقد أ 90.00نسبتهم 

ل في عملية البحث عن المعلومات، إضافة إلى وقت طوي استغراقيتطلب بذل الجهد و 

 .مكانية النسخ بكل سهولة على عكس الكتاب الورقيإ

 ات؟يغني عن الكتاب المطبوع في اكتساب المعلوم لكترونيهل الكتاب اال : السؤال الخامس

 النسبة التكرار االحتماالت 

 %92.07 20 نعم

 %79.00 27 ال

 %233 03 المجموع

 .توزيع أفراد العينة حسب مدى اكتساب الكتاب المطبوع للمعلومات :22الجدول رقم



 الفصل الثالث                                                                       دراسة ميـــــــدانية
 

 

141 

 

 الكتاب المطبوع للمعلومات كتسابتوزيع أفراد العينة حسب مدى ا: 22الشكل رقم

كتساب المعلومات ر بوفاء المراجع االلكترونية في ابعدم اإلقرانالحظ أن أغلب االجابات كانت 

بالمائة بينما نسبة كبيرة من طلبة الدكتوراه من اعتبر الكتاب  92.07بحيث قدرت النسبة ب 

لى أن طلبة إوهذا راجع  بالمائة 79.00 ـقدرت النسبة بطبوع يغني في اكتساب المعلومات و الم

أيضا تعودهم عليها وكذلك يجدون راحة في المطبوعة بصفة مستمرة و ون الكتب يستعملالدكتوراه 

، أما نسبة الطلبة الذين يعتقدون أن الكتاب االلكتروني يغني عن وهو لم يفقد قيمته  ااستعماله

أن ليس لها م كفايتهم من المصادر المطبوعة و هذا لعدالمطبوع  في اكتساب المعلومات و  الكتاب

تب أن الكأحيانا ، و  لكتاب المطبوع غير متوفرأن امستمر و  لومة في تغيرتحديث مستمر، وأن المع

 . ال تتضمن المستجدات العلمية فهي قديمة و بحاجة إلى التحديثالمطبوعة تتطلب وقتا للصدور و 

 

 

 

21,67 

78,33 

0 0 

 نعم

 ال
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 لكتروني معا أيهما أفضل؟إذا توفر لديك الكتاب المطبوع واإل  :السؤال السادس

 النسبة التكرار االحتماالت

 %31 53 الكتاب المطبوع

 %21 12 لكترونياإلالكتاب 

 %111 41 المجموع

 .حسب مصادر المعلومات المفضلةتوزيع أفراد العينة  :25الجدول رقم 

 

 .توزيع أفراد العينة حسب مصادر المعلومات المفضلة: 25الجدول رقم 

الكتاب المطبوع حيث مرتفعة  يفضلون أن نسبة كبيرة و  90ل الجدول رقم يتضح من خال

ربما هذا  طالب دكتور في جميع التخصصات 29موزعة على بالمائة  93 ـقدرت نسبة ب

يعود لعدم ثقتهم في المصادر االلكترونية أو للعالقة الحميمية التي تربطهم بالكتاب المطبوع 

صعوبة التزوير فيها مقارنة كذلك المصداقية التي يتمتع بها و ألنها هي التي وجدت أوال و 

80 

20 

0 0 

 الكتاب المطبوع

 الكتاب االلكتروني
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 93رت فكانت نسبته ضئيلة حيث قد، أما فيما يخص الكتاب االلكتروني بالكتب االلكترونية

 .تعايشهم معهنظرا لتعودهم عليه و دكتورة وهذا طالب  29بالمائة تمثل 
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 :النتائج العامة للدراسة الميدانية على ضوء تحليل االستبيان

ه بكلية لهذه الدراسة والتي تناولت استخدام الكتاب المطبوع لدى طلبة الدكتورابعد إجرائنا 

بحوثين الفنون نموذجا ومن خالل تفريغ معطيات االستمارة التي تم توزيعها على المب و األد

تحليل بيانات الجداول المتحصل عليها التي أفرزت كل منها نسبا فرد و  03الذين بلغ عددهم 

 :التي تتمثل فيبالمحاور الثالث و ينة لها عالقة مع

 .أنماط ودوافع استخدام الطلبة للكتاب المطبوع: المحور األول

 .الكتب المطبوعةسلبيات يجابيات و إ: المحور الثاني

 .لكترونيما بين الكتاب المطبوع واإل: الثالثالمحور 

نستنتج عدة نتائج يدعما اإلطار النظري حول استخدام الكتاب المطبوع كوسيلة لها اهمية 

 :كالتاليبالغة في البحث العلمي هي 

الفنون بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم معظمهم من اه بكلية األدب و طلبة الدكتور -

 .فئة الشباب

 .د بمختلف تخصصاتهم. م. لمعظم الطلبة كان مستواهم سنة أولى دكتوراه -

واعها من أجل اكتساب المعلومات غالبية الطلبة يفضلون قراءة الكتب المطبوعة بمختلف أن-

 .التزود بالثقافةو 
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يعتمد طلبة الدكتوراه بقراءة العديد من المواضيع المختلفة تتمثل على الخصوص في -

الكتب  بالمائة ثم تليها  20.07المواضيع األدبية المتمثلة في الكتب المرجعية بنسبة 

بالمائة باإلضافة إلى  93بنسبة المواضيع الدينية بالمائة ثم بعد ذلك  99.00الدراسية بنسبة 

 (.النحوية، اللسانية)اللغوية في الكتب النقدية والعلمية و لثقافية و  مواضيع أخرى تتمثل

عداد  نأغراض البحث عن المعلومات في الكتب المطبوعة كانت مختلفة بي- المستجدات وا 

بحوث علمية وللمطالعة ولتحضير الدروس والمحاضرات وإلعداد األطروحة وألغراض اخرى 

 .تثقيفيةترفيهية و 

اب يستخدم طلبة الدكتوراه الكتاب المطبوع في البحث العلمي أكثر من استخدامهم للكت-

موثوقية عليه و اإللكتروني لسهولة استخدامه وسرعة الوصول إلى المعلومات ولتعودهم 

 .مصداقية معلوماتهو 

الكتاب المطبوع مازالت أهميته تحتل المركز األول عند طلبة الدكتوراه أي بنفس األهمية -

 .قبل عقد من الزمن

 20.07له القرائية بنسبة الكتاب المطبوع له دور في تكوين الطالب الجامعي وتنمية ميو -

 .بالمائة
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سهولة  ى الخصوص فييقدمها الكتاب المطبوع تتمثل علهناك العديد من اإليجابيات التي -

مإمكانية التصفح واالعتياد عليه و  الوصول إليه واالستخدام ولقراءة كانية الكتابة على ا 

 .التسطيرالهامش و 

موجه سلوكي كتب المطبوعة في تحصيل المعرفة ودليل الثقافات األخرى و تتمثل فوائد ال-

 .أخالقي

 .بالمائة 93الكتاب المطبوع يلبي احتياجات الطلبة للمعلومات بشكل جزئي بنسبة قدرت -

يرى الطلبة أن الكتاب المطبوع له مصداقية علمية من حيث المعلومات بدرجة عالية في  -

حين يرى البعض األخر أن درجة موثوقية الكتاب اإللكتروني من حيث المعلومات هي 

 .متوسطة

 .ع يوفر الراحة عند االستعمال برغم من سلبياته الكتاب المطبو -

يفضل طلبة الدكتوراه الكتاب المطبوع لكن في حالة عدم الحصول عليه يلجؤون إلى  -

 .مذكراتهمو  المعلومات األخرى إلنجاز بحوثهم استخدام أوعية 

العراقيل التي تواجه الطلبة أثناء استخدامهم للكتاب هناك العديد من الصعوبات و -

 .ضعف التركيز وقلة االستيعابهذه الصعوبات نجد إضاءة الشاشة و إللكتروني من بين ا

ورقي بل سيعمل يرى غالبية الطلبة أنه ال يمكن للكتاب االلكتروني  أن يغني عن الكتاب ال-

 .التكامل بين هماعلى تدعيم وجوده و 
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 جنب في المستقبل كتروني جنبا إلىالكتاب االلع الطلبة تعايش الكتاب المطبوع و يتوق-

 .نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات-5

 :لقد كانت فرضيات الدراسة كالتالي 

نتاج البحوث دافع استخدام الكتاب المطبوع من طرف -2 طلبة الدكتورة هو البحث العلمي وا 

 .لحاجاتهم إليه بصفة الفئة أكثر بحثااالكاديمية و 

لتعودهم عليه ومصداقية معلوماته رغم ى الكتاب المطبوع يعتمد طلبة الدكتوراه عل-9

 .التي تعترضهمالعراقيل الصعوبات و 

لجوء طلبة الدكتوراه إلى استخدام أوعية المعلومات األخرى في حين تعذر وصولهم إلى -0

 .الكتاب المطبوع

الفرضية األولى صحيحة فطلبة الدكتوراه  بجامعة مستغانم لديهم دوافع واضحة يعتمدون 

 المطبوع كوسيلة لتلبية حاجاتهم  عملية البحث عن المعلومات باستخدام الكتابعليها في 

 .أطروحة التخرج إلعدادن أجل إنتاج البحوث األكاديمية و رغباتهم مو 

ى الكتاب المطبوع لتعودهم عليه الفرضية الثانية صحيحة فغالبية طلبة الدكتوراه يعتمدون عل

 العالقة الحميمةوبة التزوير فيه ولثقتهم الكاملة به و داقية معلوماته التي يتمتع بها وصعمصو 

يفي بأغراض بحثهم كما أن له مكانة خاصة لدى معظم التي تربطهم به ألنه وجد اوال و 

 .الطلبة
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ستخدام أوعية المعلومات هذا راجع إلى معظم الطلبة يلجؤون إلى االفرضية الثالثة صحيحة و 

ذلك يثبت بأن ي تفي بغرض بحوثهم في المكتبات و التتوفر النسخ الورقية هذا لعدم االخرى و 

لتدريس أو المشاركة في ل سواء الدكتور الجامعي في حاجة إلى المعلومات بصفة دائمة 

  .في المجالت أو إلعداد االطروحة الندوات أو الملتقيات أو الكتابة
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 :توصياتال

 بالكتب المطبوع والحفاظ على مكانته  االهتمام-  

 .زيادة االهتمام بنشر الكتب في جميع التخصصات بمختلف األشكال واألنواع_

 .إقامة المكتبات بجميع أنواعها وتزويدها بالكتب الجديدة والهادفة والمتنوعة_

 .القارئالع وتساهم باالرتقاء بالكتاب و المطتقديم مبادرات تخدم الكتاب و _

المطالعة باعتبارها من أهم يز دور الكتاب و تناقش أهمية تعز  الهتمام بالمكتبات وندواتا-

الثقافي واالجتماعي وبناء مجتمع المعرفة خاصة في عصر التكنولوجيا وسائل تكوين الوعاء 

 .والمعلوماتية

 .تسهيالت جديدةتب لتقديم خدمات ثقافية متطورة و إنشاء نوادي للك_ 

 .إجراءات تنظيمهاتسهيل و  دولية محلية في كل بلد عربي تشجيع إقامة معارض _

 .الترجمةتشجيع حركة التأليف و _
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 :الخاتمة

إلى مسألة الكتاب المطبوع ومدى استخدامه من قبل لقد حاولنا من دراستنا هذه التطرق    

التي ساعدت على انتشار طلبة الدكتوراه بحيث توصلنا إلى أن الكتاب من أقوى الوسائل 

عبر العصور في زمن ووسائل حمايتها و الحضاري عبر التاريخ المعرفة والتراث الفكري و 

الحتفال باليوم العالمي للكتاب فيه مظاهر العناية بالقراءة بالمجتمع بحيث أصبح اتنحصر 

المعرفة خاصة التي لها عالقة بالثقافة و حقوق المؤلف واجبا على كل المؤسسات الحكومية و و 

كما يعتبر أداة الكتساب المعارف العلماء الذين يمثلون القراءة والتعليم فالكتاب يمثل العلم و 

االبداعي المنظم في عالم ي تنمية مستقبلية للعمل الفكري و ما هو أساس أتقاسمها كو 

من هذا المجتمع كالمكتبات ومراكز األرشيف وغيرها،  المعلومات وهو يخص شرائح واسعة

الكتاب االلكتروني بيئتان متكاملتان بنسبة للباحثين بحيث توفران ويبقى الكتاب المطبوع و 

مميزاتها من حيث شكل المعلومة، دقة المعلومة، ل بيئة لها خصائصها و ات إال أن كالمعلوم

خرى حث تختلف في كل بيئة عن األأدوات البوكذلك طرق و  سرعة الحصول على المعلومة،

لكن هذا ال يعني أن الطلبة قد استغنوا عن الكتاب االلكتروني، رغم ذلك فالباحث الجامعي و 

فعاليتها أما البعض منهم قد صرح باستخدام يحصل على المعلومات بطرق رغم نقص 

كذلك ني بهدف مواكبة التطورات العصر و ما فيها الكتاب االلكترو المصادر االلكترونية ب

 .جهد ممكنالمعلومات في أقل وقت و لسهولة وسرعة الحصول على 
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الم ور الكبير في عيظل الكتاب المطبوع متفوق على الكتاب االلكتروني بالرغم من التطو     

روني الذي سيبقى موجودا مهما تطور الكتاب االلكتالمعلوماتية واالتصاالت وهو غير مهدد و 

الدليل على بقاء الكتاب المطبوع يكمن على وجه الخصوص في أن هو في بداية مشواره، و 

الدوريات المنتجة في الشكل الورقي تفوق بكثير المنشور االلكتروني، بالرغم ن و عدد العناوي

تقدم في ما زال يحافظ على مستواه الميبقى الكتاب الوسيلة األدوم واألفضل للقراءة و  لكمن ذ

 .ثورة المعلوماتو  ظل تحديث التقدم العلمي 
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http://www.yemeress.com/sbanet/12065  
 

 على الخط  ن يندثر مهما كان تطور المعلوماتيةلمستقبل الكتاب الورقي -22     
                                               

www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=303304 
 

 

  www.diwanalarab.com/spip.php?article8380 تحديات الكتاب على الخط-45

 

http://www.yemeress.com/sbanet/12065
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article8380


 :الملخص

تناولت الدراسة موضوع استخدام الكتاب المطبوع لدى الطالب الجامعي بحيث قسمت الدراسة 

الشق النظري تناولنا فيه ماهية الكتاب المطبوع حتى وصوله إلى ما هو عليه، : إلى شقين

هتمام من قبل الطلبة الجامعيين وحافظ على مكانته في مجال البحث بحيث مازال يحظى باال

 .تفضيله على المصادر االلكترونية من خالل االعتماد عليه و  وذلك

لكتروني و ماهيته باعتباره مصدر مهم من مصادر المعلومات إلكما تطرقنا إلى الكتاب ا

 .يلجأ إليها الباحث في حالة تعذر وصوله إلى الكتاب المطبوع

ة عبد الحميد بن بجامعالفنون دانية التي أجريت بكلية اآلداب و أما فيما يخص الدراسة المي

بالتحديد على طلبة الدكتوراه كعينة من مجتمع البحث، حيث تم توزيع باديس مستغانم و 

سلوب الكمي في تحليل البيانات ألعلى ا عتمادالاو تبيان على هذه الفئة من الطلبة استمارة اس

عة التي نتج عنها مجموعة من المعطيات أفادت الدراسة في تحقيق الفرضيات الموضو 

 .مسبقا

حيث تم التوصل إلى نتيجة مفادها أن الطلبة يولون اهتمام كبير بالكتاب المطبوع في عملية 

 .البحث بالرغم من التطورات التكنولوجية

 :الكلمات المفتاحية

 ـــــــ الكتاب المطبوع ــــــــــ الطالب الجامعي ــــــــــ الكتاب ـــــــــــ االستخدام



Résume: 

Au courant de cette étude on a pris en charge l’utilisation du livre 

imprimé par les étudiants  universitaires. l’étude est divisée en de 

partes : partie théorique ou on a identifier le livre imprimé, des le 

début et jusqu’ ‘ a nous jours et l’ exploitions de ce dernier par les 

étudions et comment et devenu un chois au lieu des source 

électronique. 

On a identifier aussi livre électronique et sa  utilisation dans l’absents 

du livre imprimé. 

Consternant l’étude sur le terrain dans l’université des lettre et des  

art- Abd el Hamid ibn badis- Mostaganem avec les étudiant du 

doctorat  comme cas d’étude, on a distribué  des questionnaires. 

Finalement on a obtenue un résultat dit que les étudiants dorment 

une grand importance au livre imprimée dans leurs recherche malgré 

le développement technologique. 

Mots clés : livre imprimé _ étudiant universitaire_ livre_ utilisation 
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 ملـــــــــحق 10:
  

 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 العلمي البحثو العالي التعليم وزارة

 انـــــمـمستغ
 
 

 
قسم علم المكتبات و المعلومات                                كلية العلوم االجتماعية

         

 إســــتبيـــــان
 
 
 
 

  
 الكريمة سيدتي /الكريم سيدي

 المعلومات لجمع وسيلة االستبيان هذا
 الماستر شهادة لنيل علمي بحث إلجراء الالزمة

 

من أجل إمدادنا بالمعلومات الكافية والالزمة إلنجاز هذا البحث  االستبياننرجو مساهمتكم في مأل هذا  لذا
نحيطكم علما أن المعلومات ستوظف . لدى الطلبة المطبوعالذي يهدف إلى معرفة استخدام الكتاب 

 ألغراض علمية بحثية فقط ونشكركم على مساعدتنا في

  الفراغات ملء مع المناسب المكان في  (x)عالمة وذلك بوضع االستبيان ضمن هذا
.المطلوبة  

 

 :األستاذ إشراف تحت :                                تينلباالط إعداد من الدراسة
 بن نظري خيرة                                 وزار سليمان -فالح خديجة   

 مع الشكر و التقدير و االمتنان لتعاونكم المأمول
 

 6102ــ  6102

طلبة : استخدام الكتاب المطبوع لدى الطالب الجامعي
الدكتوراه بكلية األدب و الفنون بجامعة عبد الحميد ابن 

-ـ مستغانمباديس   



 :البيانات الشخصية
 : الجنس

 أنثى                 ذكر                
 :السن 

 سنة    53سنة إلى 53بين  سنة                       ما 53أقل من         
 سنة فما فوق35سنة            34سنة إلى  54بين  ما          

 :نوع الدكتوراه
 د .م .دكتورة لـــ                    دكتورة علوم                 

 :مستوى الدكتوراه
 السنة ثانية دكتوراه                      السنة أولى دكتوراه      
 السنة الثالثة دكتوراه                      السنة الرابعة دكتوراه      
 السنة السادسة دكتوراه                           السنة الخامسة دكتوراه     

 ............................................................................:.التخصص 
 .أنماط ودوافع استخدام الطلبة للكتاب المطبوع: المحور االول 

 هل تستخدم الكتاب المطبوع في القراءة؟-1

 دائما         أحيانا         نادرا              مطلقا    

 ؟هل تقرأ الكتب المطبوعة من أجل  -2  

 المستجدات         إعداد البحوث العلمية              للمطالعة             

 للتحضير الدروس و المحاضرات                       إلعداد األطروحة            

 ....................................................................أذكرهاخرى أ



 ماهي أنواع الكتب المطبوعة التي تفضلها؟-5

 الكتب الدينية      الكتب الدراسية            الكتب المرجعية                      

 :...................................................................أذكرهاأخرى 

 هل تجد سهولة في الحصول على الكتب المطبوعة؟-5

                ال  نعم                            

 هل الكتاب المطبوع الزالت أهميته بنفس األهمية قبل عقد من الزمن؟-5

                       نعم                   ال                

 هل الكتاب المطبوع له دور في تكوين الطالب الجامعي و تنمية ميوله القرائية؟-4

              نعم              ال                   

 إيجابيات و سلبيات الكتب المطبوعة؟: المحور الثاني

 اإليجابيات التي يقدمها الكتاب المطبوع؟ في رأيك ما هي-1

 سهولة الوصول إليه         سهولة االستخدام و القراءة         االعتياد عليه       

 إمكانية التصفح            إمكانية الكتابة على الهامش و التسطير       

 ...........................................................................خرى أذكرهاأ

 فيما تتمثل فوائد الكتاب المطبوع؟-2

 تحصيل المعرفة       دليل الثقافات االخرى                 موجه سلوكي أخالقي     

 .........................................................................خرى أذكرهاأ



 في السرعة في الوصول إلى المعلومات؟هل يتميز الكتاب المطبوع -5

                 ال              نعم            

 :...................................................................علل إجابتك

 هل تستخدم الكتب المطبوعة لمصداقيتها؟-5

 نعم                     ال        

 كتاب المطبوع؟ماهي سلبيات ال-3

                ثقل حجمه             كبر حجمه        تقادم معلوماته     

 ؟لهل يلبي الكتاب المطبوع احتياجاتك من المعلومات بشك-4

   جزئي                كلي                   نادرا    

 :بين الكتاب المطبوع و االلكتروني: المحور الثالث

تلجأ الستخدامك أوعية المعلومات االخرى في حالة تعذر و صولك إلى الكتاب هل -1
 المطبوع؟

 نعم                       ال      

 أي نوع من الكتب تبحث أوال؟-2

 الكتب االلكترونية          الكتب المطبوعة     

 :هل تجد صعوبات أكثر عند استخدامك لـ-5

 الكتاب المطبوع           الكتاب االلكتروني      

    

 

  



 أيهما راحة عند االستعمال؟ -5

  الكتاب االلكتروني             الكتاب الورقي       

 هل الكتاب االلكتروني يغني عن الكتاب المطبوع في اكتساب المعلومات؟ -3

 نعم                     ال   

 اب المطبوع و االلكتروني معا أيهما تفضل؟إذا توفر لديك الكت-4

 الكتاب االلكتروني             الكتاب الورقي        

                      

 

 

 

 
 



 

 

 

 
معرض لمكتاب المطبوع: 02ممحق رقم   



 

 

 

 

 

الكتاب المطبوعس:03لممحق رقما  

 

 



 

 

 

 

 

.مكتبة لمكتب: 04ممحقرقم  




